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1 סעיף תיקון (להלן תשכ"ט11969 שעה], [הוראת בשעתחירום חיפוש סמכויות לחוק 1 בסעיף .1
יבוא: בסופו , העיקרי) החוק

?21927 הטיס, בחוק כמשמעותם  תעופה" "שדה ""מנחת",

תשל"א31971, חדש], [נוסח הנמלים בפקודת כמשמעותו  ."נמל"
לפריקתם או שיט כלי על טובין של לטעינה המשמש מקום כל לרבות

". ממנו להורדתם או שיט כלי על נוסעים להעלאת או ממנו

תשל"ג, , 1050 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1973 בדצמבר 25) תשל"ד בכסלו ל' ביום בכנסת נתקבל *
.223 עמי

.226 עמ' תשכ''ט, ס"ח 1
148. עמ' תשל"ב, ;73 עמ' תש"י, ס"ח ;2551 עמ' , ג' כרך א"י, חוקי 2

443. עמ' ,20 חדש נוסח , ישראל מדינת דיני 3



יבוא: העיקרי לחוק 2 סעיף במקום . 22 סעיף החלפת

בשעת "חיפוש
חירום

סעיף לפי אכרזה בתוקף חירום מצב במדינה שקיים בתקופה (א) . 2
אחד כל רשאי תש"ח41948, והמשפט, השלטון סדרי לפקודת (א) 9

 חיפוש לערוך (ב) קטן בסעיף מהמנויים
כניסתם אגב רכב בכלי או אדם של בגופו או בכליו (1)

או מגודרים, לחצרים או לבנין הרכב כלי של או האדם של
בשדה בנמל, הרכב כלי של או האדם של שהייתם בעת
על לשמור כדי לדעתם דרוש החיפוש אם במנחת, או תעופה

הציבור; בטחון
בעת או למנחת או תעופה לשדה כניסתו אגב טיס בכלי (2)

בטחון על לשמור כדי לדעתם דרוש החיפוש אם בהם, שהייתו
הציבור;

אם בו, שהייתו בעת או לנמל כניסתו אגב שיט בכלי (3)

הציבור; בטחון על לשמור כדי לדעתם דרוש החיפוש
אדם שאותו חשד להם יש אם אדם של בגופו או בכליו (4)

נפץ; הומר או יריה כלי כדין שלא אתו נושא
חשד להם יש אם שיט בכלי או טיס בכלי רכב, בכלי (5) .

. כדין שלא בהם נמצא נפץ חומר או יריה שכלי

כאמור: חיפוש לערוך הרשאים ואלה (ב)
שוטר; (1)

חייל; (2)

הג"א: חבר (3)

תעודה ובידו המשטרה שר לכך שהסמיכו אחר אדם (4)
שהוא מי איו המשטרה שר מאת שניתנה תפקידו על המעידה

". לכך הסמיך

.

."2 סעיף לפי שהוסמך אחר "ולאדם יבוא הג"א" ולחבר "לחייל אחרי לחוק, 3 בסעיף . 33 סעיף תיקון

קציר אפרים
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

.1 עמ' א', תוס' תש''ח, ע"ר 4




