
1 מס' תוספת
.1945 בנובמבר, 24 מיום 1457 מס' מיוחד גליון הרשמי העיתון על

(תיקון), רשמיים סודות פקודת
.1945 לש' 35 מס'

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

עם כאחת נקראת ותהיה ,1945 (תיקון), הרשמיים הסודות פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

העיקרית". "הפקודה להלן הקרוייה הרשמיים, הסודות פקודת
שם קצר.
ק'. פרק

העיקרית, הפקודה של 2 בסעיף המצוייה אסור", "מקום ההגדרה של (ד) פסקה .2
 תתוקן

(א) בהחלפת המלים "מטעם הממשלה" במלים "מטעם הוד רוממותה' ; וכן
"חסימתו". במלה "בנייתו" הטלה בהחלפת (ב)

סלי 2 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

המצויות זו" פקודה "בגדר המלים במחיקת יתוקן העיקרית הפקודה של 3 סעיף .3

סעיף. אותו של (ב) בסעיףקטן
תיקון סעיף 3 ש5
העיקרית. הפקודה

תיקון סעיף 4 של4.*
העיקרית. הפקודה

 במקומו: יבוא הבא והסעיף יופקע, העיקרית הפקודה של 7 סעיף הפקעת סעיף 7 של5.
העיקרית הפקודה
והחלפתו בסעיף

אחר.

"שימוש בלתי
מורשה במדים,
דינים עיווי

וחשבונות, זיוף,
כאחר התייצבות
ותעודותכוזבות.

אדם בידי לסייע או להיכנס, כדי אשר  כלשהוא אדם (1)7
הפוגעת אחרת, תכלית כל להשיג כדי או אסור, למקום להיכנס, אחר

 המדינה של בענייניה או בבטחונה לרעה
הצבא, הצי, של מדים בכל  מותרה הרשאה בלא  משתמש (א)
להם הדומים מדים כל או אחרים, מדים או המשטרה האווירייה,
או הנ"ל, את לובש או להתעות, עשויים שיהיו עד כלכך,
להשתמש,באותם רשאי שהיה או הרשאי כאדם לשקר עצמו מציג

או ללבשם, או מדים
כל  ביודעים למסור בחשאי מסייע או  ביודעים מוסר (ב)
או בקשה או הצהרה בכל בכתב, או פה בעל כוזבת הודעה
מסייע או  משמיט או בשמו, או בידו החתומים תעודה, בכל

או דבר, מהם  להשמיט בחשאי
תעודת תעודתהיתר, תעודתכניסה, כל או פספורט כל מזייף (ג)
רשמיים באלה, כיוצאת אחרת תעודה או רשיץ, אישור,
האווירייה, הצבא, הצי, של רשמית") "תעודה זה בסעיף (שייקראו
אותם, משמיד או יד בהם שולח אותם, משנה או המשטרה,
ששינו מזוייפת, שהיא כזאת רשמית תעודה בכל משתמש או

או ברשותו, כזאת מחזיק או כתיקונה, שאינה או אותה
במשרה המחזיק אדם לשקרשהוא עצמו מציג מתיימראו (ד)
כזאת, במשרה המחזיק אדם בידי מועבד או רוממותו הוד בשירות
או רשמית תעודה כהלכה לו ניחנו אשר אדם, שאיננו או שהנהו או
או רשמית, סודית סיסמתמעבר או רשמית סודית מלתסתרים

* תיקון זה אינו חל על הנוסח העברי.



כוזבת הודעה כל ביודעים המוסר או אלה, על הודעה לו נמסרה
סורית מלתסתרים או רשמית, תעודה להשיג כוונת מתוך
ובין עצמו בשביל בין רשמית, סודית כניסתמעבר או רשמית,

או אחר, אדם כל בשביל
(ה) אוחז ברשותו או בשליטתו כל רושמה, חותמת או מטבעת
(מי''ם, בי"ת, עי"ן פתוחות, טי"ת שוואית) רשמיים, כל טביעה

או רשמי, נייר כל או כאלה, מטבעת או חותמת רושמה, של ,

או רשמיות מטבעת או חותמת רושמה, כל זיוף מתוך מחקה (ו)
מטבעת או חותמת רושמה, כל בשליטתו או ברשותו אוחז
רשמיות שתיקון מתוך זיוף, או דבר כלשהוא הדומה דמיון
הוא עדכי רשמיות, מטבעת או חותמת לרושמה, כלכך רב
כלכך רב דמיון הדומה נייר כל או להתעות, עשוי להיות מחושב

להתעות, עשוי להיות מחושב הוא עדכי רשמי, לנייר
בעוון. יאשם

או מטבעת חותמת, רושמה, כל ייחשבו הזה, הסעיף לצרכי (2)
הכול רשמי, לנייר או רשמיות, מטבעת או חותמת לרושמה, נייר
בשירות לשמש מיוחד באופן נועדו  אם ורק  אם העניין, לפי
משטרה." חיל של לצרכיו או זרה ממשלה בשירות רוממותו, הוד

תיקון סעיף 8 של
העיקרית. הפקודה

*.6

תיקח סעיף 9 של
העיקרית. הפקודה

במלים המדינה" של "בשלומה המלים בהחלפת יתוקן העיקרית הפקודה של 9 סעיף .7

המדינה". של וטובתה "בבטחונה
של 10 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

הכלה במחיקת תתוקן העיקרית הפקודה מן 10 סעיף של (2) סעיףקטן של (ג) פסקה .8

נכרי". סוכן יושב "שבה המלים לאחר הרשומה "כזה"

של 12 סעיף הפקעת
העיקרית הפקודה
בסעיף והחלפתו

אחר.

 במקומו: יבוא הבא והסעיף יופקע, העיקרית הפקודה של 12 מעיף .9

"עונש על הצפנת
מרגלים.

בו, יודע שהוא אדם, כל ביודעים כלשהוא אדם הצפין .12
 לעבור העומד אדם הוא כי לשער, מסתברים טעמים לו שיש או
לבניאדם ביודעים הרשה או הזאת, הפקודה לפי עבירה  עבר או
בו. שליט או מחזיק שהוא מקום, בכל להתאסף או להתכנס כאלה
לבניאדם הרשה או כזה אדם כלשהוא אדם הצפין אשר לאחר או
בו, שליט או מחזיק שהוא מקום בכל להתאסף או להתכנס כאלה
על הממונה גבוה, משטרה לקצין לגלות במזיד מסרב או נמנע הוא
בעוון." יאשם כזה, אדם לכל ביחס לתיתן שבכוחו ידיעות כל מחוז,

תיקון סעיף 13 של
העיקרית. הפקודה

במשפט אדם יובא ,,לא המלים בהחלפת יתוקן העיקרית הפקודה של 13 סעיף .10
פלילי עפ"י פקודה זו" במלים ,,לא ייתבע אדם לדין לפי הפקודה הזאת על עבירה,

."16 סעיף לפי עבירה שאינה
של 14 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

*.11

של 1(5 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

 יתוקן העיקרית הפקודה של 16 סעיף .12
(א) בהחלפת הביטוי "למפקח הכללי של המשטרה ובתיהסוהר", המצוי בסעיףקטן (1)

וכן המשטרה", של הכללי "למפקח בביטוי סעיף, אותו של
(4) בסעיףקטן המצויות פונטים"' עשרה של לקנס או ימים "חודש המלים בהחלפת (ב)

פונט". חמישים של לקנס או חדשים "שלושה במלים סעיף, אותו של
של 17 סעיף הפקעת

העיקרית הפקודה
בסעיף והחלפתו

אחר.

 במקומו: יבוא הבא והסעיף יופקע, העיקרית הפקודה של 17 סעיף .13

"חובה למסור ידיעות
בדבר מעשי עבירה.

על הממונה גבוה, משטרה קצין של דעתו שנחה מקום (1).17
,3 סעיף על עבירה נעשתה כי לחשוד מסתבר טעם יש כי מחוז,

* תיקון זה אינו חל על הנוסח העברי.



י

העבירה בדבר ידיעות להמציא עלול כלשהוא אדם כי ולהאמין
של הכללי למפקח בבקשה לפנות רשאי יהיה וזשדהעבירה, או
המשטרה, שירשהו להשתמש בכוחות המוענקים בסעיףקטן זה,
בדרגה  שוטר יכל להרשות רשאי יהיה רשות, אותה תוענק ואם
שאינה נמוכה מדרגת אינספקטור  לדרוש מהאדם, שסבורים בו
למסרה שבכוחו ידיעה כל למסור ידיעות, להמציא עלול הוא כי
לפניו, לבוא  כן לעשות יידרש ואם חשדעבירה, או עבירה בדבר
מסתברים, ומקום זמן באותם המסתברות, הוצאותיו לו שתינתנה לאחר
שיהיה השוטר המורשה כנ"ל עשוי לנקבם ; ואם חדל אדם, שנדרש
מלמלא כנ"ל, לבוא או ידיעות למסור  הרשאה לאותה בהמשך
אחר אותה דרישה, או מסר ביודעים ידיעות כוזבות, יאשם בעוון.

טעמים מחת, על הממונה גבוה, משטרה לקצין שיש מקום (2)
לנקוט מחייבת המדינה של טובתה וכי מאד, דחוף העניין כי להאמין
בסעיףקטן המוענקים בכוחות להשתמש רשאי יהיה מיד, בפעולה
הכללי המפקח מאת רשות לקבל, או על, בבקשה לפנות בלא (1)

י המסיבות את ומיד תיכף יודיע כן, יעשה אם אולם המשטרה, של
המשטרה. של הכללי למפקח

(3) רימוזים בסעיף זה לקצין משטרה גבוה, הממונה על מחוז,
אחר, גבוה משטרה קצין לכל רימוזים כוללים הם כאילו יתבארו
לפעול  מחוז על הממונה  גבוה משטרה קצין במפורש שהרשהו
מחלה, מפאת כן לפעול יכול הוא כשאין זה, סעיף לצרכי בשמו

אחרת." סיבה או היעדרות

20 בנובמבר, 1945.
שאו ו. ו. ג'.


