
התשס"ד2004* ,(4 (מס' המבחן פקודת לתיקון חוק

1 סעיף 1. בפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט1 1969(להלן  הפקודה), בסעיף 1 תיקון
(1) ברישה, במקום "לשחרר את העבריין על מנת להעמידו במבחן" יבוא ''להעמיד

את העבריין במבחן":
יבוא. (1) פסקה במקום (2)

מאלה: אחד כל ולהורות להרשיעו "(ו)

(א) להעמידו במבחן:
בפסקאות מהמפורטים יותר או אחד עליו ולהטיל במבחן, להעמידו (ב)
 (להלן התשל"ז977ו2 העונשין, לחוק ו' פרק להוראות בהתאם ,(5) עד (1)

חוק העונשין), לפי הענין:
שירות; בעבודות ישא שהנידון בפועל מאסר (ו)

תנאי; על מאסר (2)

קנס; (3)

הציבור; לתועלת שירות (4)

מעבירה;". להימנע התחייבות (5)

2 סעיף ובו,תיקון בכתב", "תסקיר יבוא דעת" "חוות במקום השוליים, בכותרת לפקודה, 2 בסעיף .2
במקום "חוות דעת" יבוא "תסקיר בכתב".

ג סעיף ניתןתיקון שבגללה העבירה "על יבוא המקורית" העבירה "על במקום לפקודה, 3 בסעיף .3
המקורית)". העבירה  זה (בחוק הצו

8 סעיף מבחןתיקון צו "ניתן יבוא הצו," ניתן "שבגללה עד הרישה במקום לפקודה, 8(ב) בסעיף .4
בהרשעה והוטל עונש על העבירה המקורית במועד מתן הצו לפי סעיף 1(1)(ב), או לאחר מבן

.",20 או 17 ,16 סעיפים לפי הצו, במקום

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2004 באוגוסט 5) התשס"ר באב ט"ז ביום בכנסת התקבל .
הכנסת  44, מיום יב בסיון התשס"ד (1 ביוני 2004), עמ' 109.

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשמ"ב, עמ' 173.
2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.



5. בסעיף 13 לפקודה, במקום "צו לפי סעיף 18 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937" יבוא
"צו לפי סעיף 24 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרבי טיפול), התשל"א3 1971".

13 סעיף תיקון

"בתצהיר". יבוא "בשבועה" במקום ,(2) בפסקה לפקודה, 14 בסעיף .614 סעיף תיקון

 לפקודה 16 בסעיף .7

(0 בפסקה (2), במקום "כאמור  להטיל עליו עונש" יבוא "לפי סעיף 1(1)(א) 
להטיל עליו עונש על העבירה המקורית במקום צו המבחן" ובסופה יבוא "ובהתחשב,

בין השאר, בשיקולים אלה:
במבחן; הנידון של העמדתו מיום שחלפה התקופה (א)

הנוספת; העבירה ביצוע למועד עד במבחן עמד שבה הדרך (ב)

הנוספת."; העבירה חומרת (ג)

יבוא: (2) פסקה אחרי (2)

"(3) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(ב)  להטיל עליו עונש
עונש בבל השאר, בין בהתחשב, המבחן, צו במקום המקורית העבירה על נוסף

".(2) בפסקה האמורים ובשיקולים המקורית העבירה על עליו שהוטל אחר

16 סעיף תיקון

 לפקודה 17 בסעיף .8

(1) בפסקה (2), במקום "כאמור  להטיל עליו עונש" יבוא "לפי סעיף 1(1)(א) 
"ובהתחשב, יבוא ובסופה המבחך צו במקום המקורית העבירה על עונש עליו להטיל

;"(2)16 בסעיף האמורים בשיקולים השאר, בין

יבוא; (2) פסקה אחרי (2)

"(3) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(ב)  להטיל עליו עונש
עונש בכל היתר, בין בהתחשב, המבחן, צו במקום המקורית העבירה על נוסף
".(2)16 בסעיף האמורים ובשיקולים המקורית העבירה על עליו שהוטל אחר

17 סעיף תיקון

"בתצהיר". יבוא "בשבועה" במקום לפקודה, 18(ב) בסעיף .918 סעיף תיקון

 לפקודה 20 בסעיף .10

שחלפה בתקופה היתר, בין "בהתחשב, יבוא המשפט" בית 'רשאי אחרי ברישה, (1)

אי ובנסיבות תקופה באותה במבחן עמד שבה בדרך במבחן, הנידון של העמדתו מיום
המבחן"; צו הוראות מילוי

יימחקו;  של" ''הסכום המילים (2) בפסקה (2)

(3) בפסקה (3) במקום "כאמור  להטיל על הנבחן עונש" יבוא "לפי סעיף 1(1)(א) 
המבחן"; צו במקום המקורית העבירה על עונש הנבחן על להטיל

יבוא; (3) פסקה אחרי (4)

"(4) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(ב)  להטיל עליו עונש
שהוטל אחר עונש בכל בהתחשב המבחן, צו במקום המקורית העבירה על נוסף

המקורית." העבירה על עליו

20 סעיף תיקון

3 ס"ח התשל"א, עמ' 134.



21 סעיף 11. במקום סעיף 21 לפקודה יבוא.תיקון
מבחן צו יפקעפקיעת המבחן, צו במקום המקורית העבירה על עונש הנבחן על הוטל .21

המבחן." צו של תוקפו

חוק תיקון
 העונשין

ו6 מס

12. בחוק העונשין 
(1) סעיף 53  בטל;

יבוא: 86 סעיף אחרי (2)

הוראות תחולת
המבחן פקודת

86א. הוראות פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט4 1969, יחולו
ובשינויים להוראותיו בכפוף זה סימן לפי שניתן מבחן צו על

המחויבים."

מעבר 11הוראת בסעיף כנוסחו לפקודה 21 סעיף למעט זה, בחוק כנוסחן הפקודה הוראות (א) .13
טרם זה חוק של תחילתו במועד אם ועומדים, תלויים פליליים הליכים על גם יחולו זה, לחוק

דין. הכרעת בהם ניתנה
עונש עליו שהוטל נבחן על גם יחול זה לחוק 11 בסעיף בנוסחו לפקודה 21 סעיף (ב)

לאחריו. או זה חוק של תחילתו ביום המקורית העבירה על

קצב משה
המדינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב

אורלב זבולון
הרווחה שר

4 ס"ח התשכ"ט, עמ' 312; התשס"ד, עמ' 530.


