
(תיקון), המשטרה פקודת
.1946 לש' 4 מס'

המשטרה. פקודת את לתקן הבאה פקודה
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א"י); בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור: 

פקודת עם כאחת נקראת ותהיה ,1946 (תיקון), המשטרה פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1
העיקרית". "הפקודה להלן הנקראת המשטרה,

של קצר."
פרק קי"ב.

: כלהלן יתוקן העיקרית הפקודה מן 2 סעיף .2

(א) הגדרת "מושל מחוז", תימחק;
(ב) בהגדרת "חיל המשטרה" תימחקנה המלים "לרבות שירות בתיהסוהר";

(ג) בהגדרת "מפקח (,אינספקטור')" תימחקנה המלים ,,של משטרה ובתיסוהר" ;
(ד) בהגדרת "מפקח כללי" תימחקנה המלים "ובתיהסוהר" בכל מקום שהן מצויות

בהגדרה.

מן 2 סעיף תיקון
הפקודה העיקרית.

 : במקומו יבוא הבא והסעיף יופקע העיקרית הפקודה של 8 סעיף הפקעתו והחלפתו של3.
סעיף 8 מן הפקודה

העיקרית. פיננסית "אחריות
שוטרים. של

או להשגחתו שנמסרו ציבור כספי לכל אחראי יהיה שוטר כל .8
חפציהשימוש, התחמושת, הנשק, עליו וייזקפו לרשותו, שיבואו
חילהמשטרה של לשימושו שהובאו הציבוריות, והמוחסנות ההלבשה
עליהם הדין את יתן והוא עצמו, הוא לשימושו או לפיקודו, הנתון
אלא יושמדו. אז ייזוקו שיאבדו, במקרה הכללי האינספקטור בפני
האינספקטור של דעתו הנחת כדי  להראות יהיה אפשר אםכן
שאי תאונה מתוף נגרמו ההשמדה או הנזק האבדה, כי  הכללי
אפשר היה להימנע ממנה, מתוך גניבה שאין ליחסה לרשלנות כל

למעשה." שירות מתוך או מצדו, שהיא
המשטרה בפקודת שחוקק (כפי העיקרית הפקודה מן 9א סעיף של (6) סעיףקטן .4

והחלפתו ": 47א או 47 סעיף עפ"י בהם לתלויים ,,או הביטוי. במחיקת יתוקן (1938 (תיקון),
.":46 סעיף לפי בהם לתלויים "או בביטוי

תיקון סעיף 9א של
הפקודה העיקרית
מס' 38 לש' 1938.

 פקודה: אותה של 14 סעיף לאחר מיד העיקרית, בפקודת יוכנס הבא הסעיף הכנסת סעיף חדש5.
התקשרות "הארכת
שעתחירום. מחמת

הנציב רשאי כלשהוא, שוטר של שירותו תקופת תום למרות 14א,
המשטרה בחיל עיכובו בדבר קביעות בצו לזמן מזמן לקבוע העליון

בפקודת 14א
העיקרית.



תיאור או סוג כל של או כלשהוא, שוטר של שירותו והארכת
הנציב לדעת  אשר כלשהיא, תקופה למשך שוטרים של אחר
העליון  היא תקופה של שעתחירום, ויהיו רואים את שירותו
של שוטר כלשהוא בתוקף כל צו כזה כחלק מדברי התקשרותו
וקביעות ההתקשרות) תקופת את הקובעים אותם (מלבד וקביעותיו

לכך." בהתאם תחולנה הזאת הפקודה

תיקון סעיף 18 של
הפקודה העיקרית.

,(2 (מס' (תיקון) המשטרה בפקודת שחוקקה (כפי העיקרית הפקודה של 18 סעיף .6
כלהלן: יתוקן ,(1939

תוכנס הבאה והפסקה ופסיק, בנקודה (ח) פסקה שבסוף הנקודה תוחלף (1) בסעיףקטן (א)
לאחרכך: מיד

סבור בה אשר המשטרה,. חיל של והמשמעת הטוב הסדר את הסותרת עבירה כל "(ט)
האינספקטור הכללי כי ביתמשפט דיסציפלינארי צריך לדון בדבר." ;

: כלהלן ויוחלף יופקע (5) סעיףקטן (ב)

"(5) בשפיטת עבירות כאלה כנ"ל תהיה הפרוצידורה בבתיהמשפט הדיסציפלינאריים
כלכמה שאפשר בהתאם לכללי הפרוצידורה שהותקנו לפי חוקהפרלמנט בדבר הצבא.
בסעיףהקטן הזה "חוקהפרלמנט בדבר הצבא" מובנו החוק הקיסרי לש' 44 ר45 למלכות
במקומו." שבאה כלשהיא קיסרית תחיקה או לזמן, מזמן שתוקן כפי ,58 פרק ויקטוריה,

תיקון סעיף 25 של
העיקרית. הפקודה
מס' 39 לש' 1940.

המשטרה מפקודת 3 בסעיף שתוקן (כפי העיקרית הפקודה של 25 לסעיף התנאי .7
בו, המצוי 47א", או 47 ,45 "בסעיפים הביטוי בהחלפת יתוקן ,(1940 ,(3 (מס' (תיקון) ■

."46 או 45 "בסעיף בב'יטוי

תיקון סעיף 29 (5)
הפקודה של
העיקרית.

 יתוקן העיקרית הפקודה של 29 סעיף של (5) סעיףקטן .8

(א) בהחלפת המלים "לשום שוטר שלא מן המנין לא תהא" הבאות בהתחלת אותו סעיף
 במלים קטן

"מתוך כפיפות לפקודה הזאת לא תהיה לשום שוטר שלאמןהמניין" ;
 הביטוי בהחלפת (ב)

."46 או 45 "בסעיף  בביטוי סעיף, באותו המצוי 47א", או 47,45 "בסעיפים

תיקון סעיף 42 של
הפקודה  העיקרית.
מס' 5 לש' 1945.

,(1945 (תיקץ), המשטרה בפקודת שחוקק (כפי העיקרית הפקודה של 24 סעיף .9

 יתוקן
(א) במחיקת הביטוי ,,42.(1)", המצוי בתחילתו, ובהחלטתו בביטוי ,,42" ;

שם. (2) סעיףקטן בהפקעת (ב)

של 43 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה י

מס' 5 לש' 1945.

בפקודת שחוקקה (כפי העיקרית הפקודה של 43 סעיף של (1) מסעיףקטן (ד) פסקת .10
המשטרה (תיקון), 1945), תתוקן בהחלפת הנקודה שבסוף אותה פסקה בנקודתיים והוספת

: לאחריהן מיד הבא התנאי
שוטר של שירותו בתקופת להתחשב בלי הזאת הפסקה לפי הענקה לתת שאפשר "בתנאי
עניות של מקרה הוא  העליון הנציב לדעת  אשר מקרה, בכל שמת המשטרה חיל
מרודה או סבל מוכחים, והענקת שתינתן במסיבות כאלה לא תפחת מכדי מחציתמשכורתו

שוטר." אותו של השנתית
של 44א סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה
מס' 5 לש' 1945.

יתוקן ,(1945 (תיקון), המשטרה בפקודת שחוקק (כפי העיקרית הפקודה של 44א סעיף .11

 כלהלן:
(א"י)" הפלשתינאית בבולשת שירות היה "שלא הביטוי במחיקת יתוקן (1) קטן סעיף (א)

: הבא בביטוי ובהחלפתו
משטרה בחיל  1932 ביולי, האחד לפני או, (א"י) הפלשתינאית בבולשת שירות היה ,,(שלא

עירייה)"! של
:(2) סעיףקטן לאחרי מיד (3) יוכנס,כסעיףקטן הבא הסעיףהקטן (ב)



לפני עירייה של משטרה בחיל שירות אל ביחס תחולנה (2) סעיףקטן של קביעותיו (3)"
יום האחד ביולי, 1932 ,כפי שהן חלות ביחס אל שירות בבולשת הפלשתינאית (א"י)."
12. תנאי (א) לסעיףקטן (1) מסעיף 45 של הפקודה העיקרית (כפי שחוקק בפקודת
ובהחלפתו "43 סעיף של (ב) או (א) "פסקה הביטוי במחיקת יתוקן ,(1945 (תיקון), המשטרה

 בביטוי

".43 סעיף של (1) מסעיףקטן (ב) או (א) "פסקת

של 45 סעיף תיקוז
העיקרית. הפקודה
מס' 5 לש' 1945

13. סעיף 48 של הפקודה העיקרית (כפי שחוקק בפקודת המשטרה (תיקון), 1945), יופקע,
במקומו: יבוא הבא והסעיף

של והחלפתו הפקעתו
סעיף 48 של הפקודה

העיקרית.
מס' 6 לש' 1945 מחדש מינוי "השפעת

הענקה על
ללא הענקה לו שהוענקה המשטרה, מחיל כלשהוא שוטר אם .48
פנסייה לפי הפקודה הזאת. מתמנה מחדש לחיל המשטרה, לאחר
להביא אפשר חדשים, שלושה על עולה שאינה שירות הפסקת
בחשבון  לצרכי פנסיית או הענקה  את שירותו הקודם, אם הוא

מחדש." כך משיתמנה בראשונה, הנזכרת ההענקה את מחזיר
יופקע, ,(1945 (תיקון), המשטרה בפקודת שחוקק (כפי העיקרית הפקודה של 48א סעיף .14

 במקומו: יבוא הבא והסעיף
הפקעתו והחלפתו של

מן 48א סעיף
העיקרית. הפקודה
מס' 5 לש' 1945. "פנסייות וכו' אינו

להיות עשוייות
וכוי. מיועדות

48א. פנסייה, הענקה או קצובה אחרת, שהוענקה לפי הפקודה
לשם אלא מועברת, או מיועדת להיות עשוייה תהיה לא הזאת

 פרעון
(א) חוב המגיע לממשלה : או .

(ב) צו של בית משפט כלשהוא בדבר תשלוט סכומים תקופתיים
של קטן ילד או קודמת, אשה או אשה, כל לפרנסת כספים של
ולא האחרת' הקצובה, או ההענקה הפנסייה, הוענקה שלו שוטר,
מהן, ירימו או זמנית, תפיסה יתפסון שיעקלון, לכך נתונות תהיינה
בגלל או בגין כל חוב או תביעה שהם, פרט לחוב המגיע לממשלה."
15. סעיפים 51 ו52 מן הפקודה העיקרית (כפי שחוקקו בפקודת המשטרה (תיקון), 1940)

 במקומם: יבוא הבא והסעיף והחלפתםיופקעו, הפקעתם
של סעיפים 51 ו52
העיקרית. הפקודה מ1

מס' 17 לש' 1940. חיל "העסקת
ככוח המשטרה

צבאי.

העליון, הנציב רשאי אחרת בשעתחירום או מלחמה בזמן (1).51
בהסכמתה של ממשלת המנדאט, להכריז במנשר. כי חיל המשטרה, או
צבאיים בתפקידים מועסק להיות העשוי צבאי כוח יהיה ממנו, חלק כל
שבתחומיהם הגבולות את יציין המנשר ואותו (א"י) פלשתינה בהגנת
באופן ממנו חלק או המשטרה חיל יועסק שבהמשכה התקופה ואת
 יחזיקו המנשר, אותו יחול שעליהם המשטרה, חיל אנשי כזה.
דרגות באותן  הזאת הפקודה לפי שלהם המשטרה דרגות על נוסף

צבאיות , שיהיה הנציב העליון עשוי לקבען בצו.
ומשמעתו הנהלתו בדבר תקנות להתקין רשאי העליון הנציב (2)
כדי כלל ובדרך צבאי, ככוח ממנוהמשרת הלק או משטרה חיל של
הוא רשאי תכליות ולאותן הזה, הסעיף של לקביעותיו נפקות לתת
(פרט הזאת הפקודה של קביעותיה את כללים באותם לתקן או לשנות
ימשיכו כאלה, כללים של לקביעותיהם כפיפות מתוך הזה). לסעיף
של לקביעותיה כפופים להיות המנשר חל שעליהם המשטרה חיל אנשי
הפקודה הזאת, פרט למידה שאותן הקביעות מתנגשות בקביעות
כלשהן של חוק הפרלמנט בדבר הצבא, החלות באותו זמן בתוקף

הסעיףהקטן הבא, או אינן עקביות להן.
הממלכה של ,1881 הצבא, בדבר הפרלמנט חוק של קביעותיהם (3)
החוקים כל ושל (58 פרק ויקטוריה למלכות ר45 44 (שנות המאוחדת
משמעת, בדבר "החוק") להלן ביחד (הקרויים ח.וק אותו המתקנים
כפיפות מתוך אך הזה, הסעיף לפי שנתכונן צבאי כוח על תחולנה



לקביעותיו הבאות של הסעיףהקטן הזה וליוצאיםמןהכלל, ההתאמות
.  דהיינו: הבאים, והשינויים

(א) קביעותיהם של הסעיפים 42, 43, 136 עד 140 ו145 של חוק
הפרלמנט בדבר הצבא תוצאנה מן הכלל:

מן אחת הוא כאילו הכללי האינספקטור את רואים יהיו (ב)
שכוחן החוק, מן 47 סעיף של (1) בסעיףקטן הנקובות הרשויות
יפה לדת באופן תכוף, בהאשמה הנקובה בסעיףהקטן ההוא:

קצינים, על רימוז יתבאר חוקהפרלמנט של (3)48 בסעיף (ג)
שנים משלוש פחות לא במשך קצינים של "בכתבמינוי שהחזיקו
תמימות, כאילו הוא כולל רימוז על קצינים שהחזיקו בדרגת
משטרה בחיל מזו, גבוהה בדרגה או במשטרה' רבקצין סגן
תמימות. שנים משלוש פחות לא במשך (א"י) פלשתינה של

הנ"ל חוקהפרלפנט של האמורות הקביעות של חלותן לצורך (ד)
 הבאות: לקביעות נפקות נודעת תהיה

(I) רימוזים בחוק על "הוד רוממותו" או "מזכיר מדינה" יתבארו
כרימוזים על הנציב העלית:

(II) הנציב העלית יהיה. רשות צבאית גבוהה בגדר מובנו של
וחוקהפרלמנט:

מובנו בגדר מוסמכת צבאית רשות יהיה הכללי האינספקטור (111)

של חוקהפרלמנט :
(IV) חברים לכוח הצבאי, שנתכונן לפי הסעיף הזה, יהיו רואים
חוק של מובנו בגדר פעיל בשירות נמצאים הם כאילו אותם

הפרלמנט :

(V) שום גזרדין של ביתדין של הצבא יבמשפט של חבר. לכוח
יאושר אלאאם לפועל יוצא לא הזה, הסעיף לפי שנתכונן הצבאי,
(2) ףקטן סע לפי העלית הנציב שהתקינם בכללים שנקבע באופן

"י הזה. הסעיף של

 יהיה ממנו חלק כל או המשטרה שחיל זמן אותו במשך (א) (4)
בתוקף מנשר כלשהוא לפי סעיףקטן (1)כוח צבאי העשוי להיות
מועבד בתפקידים צבאיים, יגרום האינספקטור הכללי להכניס או
לכל שתינתן המינוי לתעודת  הבא בטופס  תעודתאישור לצרף

: המנשר אותו חל שעליו המשטרה, לחיל חבר

.............. הוא משרת כ.....................................
של 51 סעיף לפי שנתכונן הצבאי בכוח (דרגה)

המשטרה.' פקודת

 (ב) כלאימת שאדם כלשהוא שהיה  בזמן כלשהוא במשך שירותו
הזה, הסעיף לפי שנתכונן הצבאי, לכוח חבר  המשטרה בחיל
לתעודת להכניס הכללי האינספקטור יגרום שוטר, מלהיות פוסק י

בטופס רשומה. המשטרה, מחיל פטרו עם אדם לאותו שתינתן הפטר
, , הבא:

' ............ שירת מיום  19
שנתכונן הצבאי, לכוח כחבר ,194 עד
לפי סעיף 51 של פקודת המשטרה, והחזיק בדרגה ........................



ומזמן שחוקקה, (כפי העיקרית הפקודה של 51 סעיף לפי שהותקנו כלשהן, תקנות .16
לזמן תוקנה בתקנות הגנה שהתקינן הנציב. העליון לפי חוק הסמכויות. לשעתחירום
כלשהוא בדברמלך לזמן מזמן (א"י) פלשתינה על שהורחבו כפי ו1940 1939 (הגנה),
תקנות של תקפן תחילת לפני סמוך בתקפן ועומדות במועצה) רוממותו הוד בידי שניתן
לפי הותקנו כאילו אותן רואים יהיו ,1945 (הפקעה), המשטרה) פקודת (תיקון ההגנה
שתשונינה עד בתקפן לעמוד ותמשכנה הזאת) בפקודה שחוקקה, (כפי העיקרית הפקודה

העיקרית. הפקודה לפי תופקענה או

סייג

29 בינואר, 1946.
א. ג. קאנינגהאם


