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 855' עמ , 2' תוספת מס) 27/9/45 (1442ר "ע: פורסם
 

 : תיקונים
 

). 1949 בנובמבר 14(י "ב בחשון תש"נתקבל בכנסת ביום כ] 1' עמ, )23/11/49 (27ח "ס[י "תיקון תש
' ר. 129' עמ, )24.6.49(ט "ז בסיון תש"מיום כ, 13 ודברי הסבר נתפרסמו בהצעות חוק הצעת החוק

 . 27סעיף , 1949-י"תש, חוק הסדר לתפיסת מקרקעים בשעת חירום
 

; ) 1950 ביולי 25(י "א באב תש"נתקבל בכנסת ביום י] 281' עמ, )1/8/50 (55ח "ס) [2(י"תיקון תש
' ר. 207' עמ, )14.7.50(י "ט בתמוז תש" מיום כ50צעות חוק הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה

 . 2סעיף , 1950-י"תש, חוק ביטול עונש מלקות
 

 בפברואר 1(ד "ח בשבט תשי"נתקבל בכנסת ביום כ] 64' עמ, )9/2/54 (144ח "ס[ד "תיקון תשי
-ד"תשי, פץחוק חמרי נ' ר. 178' עמ, ג"תשי, 162ח "הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה; ) 1954
 . 25סעיף , 1954

 
 ביוני 13(א "ט בסיון תשכ"תקבל בכנסת ביום כ] 166' עמ, )21/6/61 (346ח "ס[א "תיקון תשכ

חוק לתיקון תקנות ' ר. 290' עמ, א"תשכ, 474ח "הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה; )1961
 . 15סעיף , 1964-ד"התשכ, )יציאה לחוץ לארץ(שעת חירום 

 
; )1979 במרס 5(ט "באדר תשל' נתקבל בכנסת ביום ו] 76' עמ, )13/3/79 (930ח "ס [ט"תיקון תשל

חוק סמכויות שעת חירום ' ר. 294' עמ, ח"תשל, 1360ח "הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה
 . 12סעיף , 1976-ט"התשל, )מעצרים(
 

 ביוני 14(ב "ן התשמג בסיו"נתקבל בכנסת ביום כ] 172' עמ, )21/6/82 (1053ח "ס[ב "תיקון תשמ
תיקון (חוק העונשין ' ר. 196' עמ, ב"התשמ; 1580ח "הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה; ) 1982
 .10סעיף , 1982-ב"התשמ, )14' מס

 
 
 

 1 1945, )שעת חירום(תקנות ההגנה 
 
 

 ,)הגנה(המלך במועצה על ישראל - של דבר6המסורים לנציב העליון בסעיף , מתוך שימוש בכוחות
 :מתקין בזה מנהל ענייני הממשלה את התקנות הבאות, ובכל הכוחות האחרים שבידו, 1937

 
 
 

[...] 
 
 
 

 ענשים שונות- קביעות-ב "חלק י
 
 
 
 )]15(1947, )12(1947: תיקון[' החרמה והריסה של רכוש וכו. 119 

 
, מבנה או קרקע, מפקד צבאי רשאי להורות בצו שיהחרמהו לטובת ממשלת ישראל כל בית) 1(

, פוצצו, או שמהם נזרקו , שהוא שלא כחוק-אש כל-שיש לו טעם לחשוד בהם שמהם נורה נשק
או כל , שהם שלא כחוק-יד או חפץ נפיץ או מבעיר כל-רימון, התפוצצו או נורו באופן אחר פצצה

שבהם נוכח לדעת כי , שכונה או רחוב, כפר, עיר, קרקע השכונים בכל שטחמבנה או , בית
או היו שותפים , או חיזקו את ידי העוברים, או ניסו לעבור, עברו, או מקצת מתושביהם, תושביהם

כרוכות אלימות או הטלת אימה , עבירה שבה, שלאחר מעשה לעוברים עבירה על התקנות האלה
, ל"שהם כנ-ומשהחרמהו בית או מבנה או קרקע כל; משפט צבאי-תאו עבירה שעליה נדונים בבי

מקום . פני הקרקע-רשאי המפקד הצבאי להחריב את הבית או את המבנה או כל דבר הגדל על



רשאי שר הביטחון בזמן , מבנה או קרקע החרמהו לפי צו מאת מפקד צבאי כאמור לעיל, שכל בית
 - כדי מידת אותה מחילה -מקצתו ואז תקומנה שנית  למחול על ההחרמה כולו או - בצו -כלשהוא 

במבנה או בקרקע , בבית, המבנה או הקרקע וכל טובות הנאה או זכויות שימוש, הבעלות על הבית
, לקניין בני האדם שהיו זכאים בהם אילולא ניתן צו ההחרמה וכל שעבודים על הבית, או עליהם

 .  שהיו זכאים בהם אילולא ניתן צו ההחרמהיחזרו לכוחם לטובת בני האדם, המבנה או הקרקע
 
רשאים , הפועלים בהרשאתו של המפקד הצבאי, חברים לחילות הממשלה או לחיל המשטרה) 2(

שכונה או רחוב כאלה הנזכרים , כפר, עיר,  כל רכוש בכל שטח- ללא פיצויים -לתפוס ולהחזיק 
אם ישנם כאלה , זיקים הקודמים את המח- ללא פיצויים -לאחר שיפנו משם , )1(משנה -בתקנת
 . בנמצא

 
 

כי הם שטח מסוגר לצרכיהן של , שהם-מפקד צבאי רשאי להכריז בצו על שטח או מקום כל
-במשך תקופה כל-שהם או יוצא מתוכם -כל אדם הנכנס לתוך שטח או מקום כל. התקנות האלה

היתר בכתב שהוצאה - ללא תעודת-שבה עומד בתקפו צו כזה ביחס לשטח או למקום ההם , שהיא
 .  יאשם בעבירה על התקנות האלה-בידי המפקד הצבאי או בשמו 
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