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.1936 הפלילי, החוק פקודת את לתקן הבאה פקודה
 לאמור: (א"י), הפלשתינאית המועצה של בעצתה (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

כאחת נקראת ותהיה ,1944 ,(2 (מס' (תיקון) הפלילי החוק פקודת תיקרא זו פקודה .1

העיקרית". "הפקודה להלן הקרויה ,1936 הפלילי, החוק פקודת עם
שם קצר.

מס' 74 לש'   1936

: סעיף מאותו הבאות המלים במחיקת בזה יתוקן העיקרית הפקודה של 2 סעיף .2
"אדם העובד בשירות הציבור" פירושו כל אדם"

 במלים והחלפתן
אדם" כל פירושו ציבור" "פקיד או הציבור" בשירות העובד "אדם

תקון סעיף 5 של
העיקרית הפקודה

הבאים והסעיפים בזה, מופקעים העיקרית הפקודה של ו109 108 ,107 '106 הסעיפים .3
במקומם: יבואו

הסעיפים הפקעת
של 100100

העיקרית הפקודה
והחלפתם או

מחדש. חיקוקם
פקידציבור

הענקה, הטקב5
מלבד התגמולים 
תמורת החוקיים,
פעולה רשמית.

ציבור, פקיד להיות המצפה או ציבור פקיד שהוא אדם, כל .106
אדם מכל להשיג, מנסה או לקבל מסכים או משיג או ומקבל
הענקה כלשהוא, אחר אדם בשביל ובין עצמו בשביל בין שהוא,
יעשה למען הגמול או כמניע חוקיים, תגמולים כלבד כלשהיא,
פנים ישא למען או שהיא, כל רשמית פעולה מעשות יימנע או
תפקידיו ביצוע אגב שהוא, אדם כל לרעה יפלה או שהוא, אדם לכל
אדם לכל רעה או טובה לעשות ישתדל או יעשה או הרשמיים,
שהוא אצל הממשלה, או אצל כל פקידציבור שהוא כפקיד, יאשם
חמש של לקנס או שנים שלוש של למאסר צפוי ויהיה בעוון,

כאחד. הענשים לשני או פונט מאות
כדי הענקה קבלת

להשפיע על פקיד
באמצעים ציבור

בלתי או מושחתים
חוקיים.

להשיג, מנסה או לקבל מסכים או משיג, או המקבל אדם כל .107
כלשהוא, אחר אדם בשביל ובין עצמו בשביל בין שהוא, אדם מכל
כל פקידציבור ישיא למען תגמול או כמניע שהיא הענקה כל
להימנע או לעשות בלתיחוקיים, או מושחתים באמצעים שהוא,
שהוא אדם לכל פנים לשאת או כלשהיא, רשמית פעולה מעשות
הרשמיים, תפקידיו ביצוע אגב כלשהוא, אדם לרעה להפלות או
לכל כלשהיא רעה או טובה לעשות ישתדל או יעשה למען או
כפקיד,  שהוא פקידציבור כל אצל או המכשלה אצל שהוא אדם
של לקנס או שנים שלוש של למאסר צפוי ויהיה בעוון, יאשם

כאחד. הענשים לשני או פונט מאות חמש
כדי הענקה קבלת
בהשפעה להשתמש
אישית על פקיד

ציבור.

מנסה או לקבל המסכים או משיג, או המקבל אדם, כל .108
אחר אדם בשביל ובן עצמו בשביל בין שהוא, אדם מכל להשיג,
פקיד שישיא כדי תגמול, או כמניע שהיא, הענקה כל כלשהוא,
להימנע או לעשות האישית, בהשפעתו שימוש מתוך כלשהוא, ציבור
שהוא אדם לכל פנים לשאת או שהיא, רשמית פעולה כל מעשות
הרשמיים, תפקידיו ביצוע אגב שהוא, אדם כל לרעה להפלות או
אדם לכל כלשהיא רעה או טובה לעשות להשתדל או לעשות או
כפקיד,  כלשהוא פקידציבור אצל או הממשלה, אצל שהוא
של לקנס או אחת שנה של למאסר צפוי ויהיה בעוון, יאשם

כאהד. הענשים לשני או פונט מאתיים



פירוש הסעיפים
106, 107 ו108.

המשיג, או המקבל אדט כי בזה, מצהירים ספק כל להסיר כדי .109
או מסכים לקבל או מנסה להשיג, הענקה  כמניע או תגמול כרי
שיעשה פעל או יבצע חדלוןמעשה. או מפני שעשה פעל או ביצע
הסעיפים של מובנם בגדר  העניין ל6י הכול  חדלוןמעשה,
הכול ,108 או 107 ,106 הסעיפים לפי בעבירה יאשם ,108 או ,107 ,106
את לבצע או הפעל את לעשות ברעתו שאין אףעלפי העניין, לפי
חדלוןהמעשה, את ביצע לא או הפעל את עשה לא או חדלוןהמעשה,
את להשיג, נוסה או לקבל הוסכם או הושגה, או נתקבלה, שעליהם

ההענקה.
פקידציבור,

המקבל דברערך
כלשהוא

 ללא תמורה, סארם
הנוגע במשא ומתן
או עסק כלשהם,

פקיד בידי הנעשים
ציבור זה.

מסכים או משיג, או מקבל פקידציבור שבהיותו אדם, כל א. 109
אחר אדם בשביל והן עצמו בשביל הן  להשיג מנסה או לקבל
תמורה כנגד או תמורה, ללא  כלשהוא דברערך  כלשהוא
אשר כלשהוא, מאדם  נאותה בלתי היא כי בה יודע שהוא
נוגע להיות עלול או נוגע, הוא או נוגע, היה כי בו יודע הוא
בכל משא ומתן או עסק, שביצע או שעומד לבצע פקידציבור זה,
יכל של או שלו הרשמיים בתפקידיו כלשהיא נגיעה לו שיש או
שהוא אדם מכל או משלו, נמוכה או גבוהה בדרגה פקידציבור
קרוב או כנ*ל בדברים הנוגעים בבניאדם מעוניין הוא כי בו יודע
לקנס או אחת, שנה של למאסר צפוי ויהיה בעוון, יאשם אליהם,
עבירה על תביעה בכל כאחד. הענשים לשני או פונט מאתיים של
שדרתה יוכח אלאאםכן מוחזק, התמורה היעדר יהיה זה, סעיף על

התמורה. היתר. ומה תמורה

פקידציבור נוגש. פקידציבור כל ב. 109
(א) הכופה או מצווה לכפות כל אדם בכוח או במעשה אלימות,
הודאה בו, מעוניין שהוא אדם, כל מפי או בפיו להוציא כדי

או עבירה, על ידיעה כל או עבירה על
כלשהוא, אדם על לאיים מצווה או כלשהוא אדם על מאיים (ב)
של ברכושו או בגופו או עצמו, הוא ברכושו או בגופו יפגעו כי
אדם אותו מפי להוציא כדי בו. מעוניין זר. שאדם כלשהוא, אדם

עבירה, על ידיעה כל או עבירה על הודאה
בעוון". יאשם

תקון כעיף 4118. המלה "לרעה" המצוייר. בסעיף 113 של הפקודה העיקרית תימחק.
של הפקורה
העיקרית. 

במקומו: יבוא הבא והסעיף בזר, מופקע העיקרית הפקודה של 195 סעיף החלפת סעיף 5.195.
הפקודה של

העיקרית. "מעשה הזנחה"
להפיץ העלול

ניגוע או מחלה

להפיץ, העלול מעשה כל הזנחה מתור או במזיד העושה כל .191
להפיץ, עלול שהוא עליו, להאמין טעם לו שיש או בו, יודע ושהוא
פינית מחלד. או אדם, לחיי סכנה משום בה שיש מחלה, בכל ניגוע

בעוון*. יאשם כלשהיא,
,או המליט לאחר הבאות המלים בהוספת יתוקן העיקרית הפקודה של 258 סעיף .6

בו: המצויות לשעבדו" כדי
"ליחסים מיניים בלתיחוקיים או היי זנות, או".

תיקון סעיף 258
של הפקודה

העיקרית

במקומו יבוא הבא והסעיף יופקע העיקרית הפקודה של 385 סעיף .7385 מעיף הפקעת
הפק.דה 515'

והחלפתו העיקרית
אחר בסעיף

"עברה באדמה
חקלאית או בגנים.

חוקי תירוץ או חוקית הרשאה בידו באץ אשר אדם, (1)385
על תהיה כאלה תירוץ או הרשאה מציאות על ההוכחה (וחובת

 אדם) אותו
שהוכנה כלשהיא בקרקע או כלשהוא, בגן נמצא או נכנס (א)

או קמה, בה שעומדת או נזרעה או להיזרע



(ב) גוום לגוזמה כלשהיא, אי מניח לבהמה כלשהיא, שהוא
להימצא או להיכנס שעה. אותה עליה ממונה שהוא או בעליה
של (א) בפסקה הנזכר מהסוג כלשהיא בקרקע או כלשהוא, בגן
החדשים שניםעשר במשך שעובדה כלשהיא קרקע או זה, סעיף

הקודמים,
של למאסר או פונט חמישים של לקנס צפוי ויהיה בעוון, יאשם

יחד". גם מאסר ולאותו קנס לאותו או חדשים, שלושה
למרעה שנזרעו עשבים, קמת כוללת "קמה" המלה זה, בסעיף (2)
בעליחיים, והמלים "להיזרע" או "נזרעה" תתבארנה בהתאם לכך".

.1944 בדצמבר, 20
גורט


