
(מס'24),תשכ"ה1965* הפלילי החוק פקודת לתיקון חוק

יבוא: סעיף120 אחרי הפקודה),  (להלן הפלילי,11936 החוק בפקודת . 1*120 סעיף הוספת
סותרות שונות,עדויות רשויות בפני אחד בענין עדויות או הודעות המוסר (א) 120א.

שהיא עובדתית בשאלה זו את זו סותרות בפניהן עדויותיו או והודעותיו
שנתיים מאסר  דינו להטעות, בכוונה כן ועושה הענין, לגבי מהותית

לירות. קנס5000 או
משמעתי, דין בית בפלילים, הדן משפט בית  רשות זה, סעיף לענין
לאישום שקדמה חקירה דין פי על שערכו אחרת רשות או שוטר וכן

המשמעתי. הדין בבית או בביתהמשפט
בחקירה כדין שנרשמו עדות או והודעה המשפט, של פרוטוקול (ב)

בהם." העד לדברי לכאורה ראיה יהיו כאמור,

יבוא: לפקודה סעיף185 במקום . סעיף2185 החלפת
ילדים "הזנחת

ונכיט
שאינו נכה של או שנה עשרה ארבע לו מלאו שלא ילד של הורו .185
לצרכי לדאוג הסכם או דין פי על המחוייב וכל חייו, לצרכי לדאוג מסוגל
לילד מספק אינו והוא להשגחתו, הנתון כאמור נכה של או ילד של חייו

תשכ"ד ,593 בחיה פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1865 בינואר 11) תשכ"ח בשבט ח' ביום בכנסת נתקבל *
.64 עמ'

;144 ,127 עמ' תשי''ג, ;248 עמ' תשי"א, ;287 עמ' תש"י, טיח ;263 עמ' ,652 מס' 1 תוס' ,1936 ע"ר 1
תש"ך, ;144 עמ' תשייט, ;178 ,155 ,88 ,44 עמ' תשייז, ;71 עמ' תשטיו, ;238 ,74 ,51, 47 עמ' תשייר,

.55, 46 עמ' תשכ"ד, ;132 '84 עמ' תשכ"ג, ;79, 36 עמ' תשכיב, ;24 עמ' תשכיא, ;54 עמ'



186 סעיף החלפת

במידה אחרים חיוניים חיים וצרכי לינה צרכי לבוש, מזון, לנכה או
מלבד שנים, שלוש מאסר  דינו ובריאותו, שלומו לשמירת הדרושה
הדרוש להשגת המקרה, נסיבות לפי סבירים, אמצעים שנקט הוכיח אם

לספקם," כידו ואין הצרכים את לספק כדי

יבוא: לפקודה סעיף186 במקום .3
ילדים ''נטישת

ונכים
נכה של או שנה עשרה ארבע לו מלאו שלא ילד של הורו (א) . 186

לדאוג הסכם או דין פי על וכלהמחוייב חייו, לצרכי לדאוג מסוגל שאינו
הנכה, או הילד את נוטש והוא כאמור, נכה של או ילד של חייו לצרכי

שנים. שלוש מאסר  דינו
נכה של או שנה עשרה ארבע לו מלאו שלא ילד של הורו (ב)
לדאוג הסכם או דין סי על המחוייב וכל חייו, לצרכי לדאוג מסוגל שאינו
להשגחתו לקבלו מסרב והוא כאמור, נכה של או ילד של חייו לצרכי
שלא אדם בידי משאירו או חייו, לצרכי לדאוג שאינומחוייב מי מידי

חדשים." ששה מאסר  דינו חייו, לצרכי לדאוג הסכים

232 סעיף שישתיקון בתנאים או "ממין יבוא לסכן" כדי בו שיש "ממין במקום לפקודה, בסעיף232 .4
לסכך. כדי בהם

243 סעיף אותיקון מסכן, או מרעיל בחומר "משתמש יבוא בסופה, (ו) בפסקה לפקודה, בסעיף243 . 5

או". לסכן, או להרעיל כדי בו ויש כזה חומר בו שהוחזק מיכל מפקיר או מפקירו בו, מחזיק

סעיפים הוספת
ו243ב 243א

יבוא: לפקודה סעיף243 אחרי .6
שמירתם ''הזנחת
יריה כלי של

מסוכנים וחמרים

אחר חומר או נפץ חומר יריה, כלי מפקיר או משאיר המחזיק, 243א.
זהירות אמצעי נקיטת ללא חייו, לסכן או לאדם נזק לגרום שבכוחם
בין לאחר, או לעצמו נזק בהם מלגרום אחר אדם למנוע כדי סבירים
אלפיים קנס או שנה מאסר  דינו טיפול, בלא ובין בהם כלשהו בטיפול

לירות.

לשיפוט שנתון מי ידי על השארה או החזקה על יחול לא זה סעיף
צבאי מחנה שהוא במקום הצבאי,תשט"ו21955, השיפוט חוק לפי צבאי
הצבא, במסגרת אימונים כדי תוך או צבאיות, פעולות מתנהלות שבו או
תש"ט היריה, כלי לחוק 5ב(ב) בסעיף כאמור מדריך על יחול אולם

נפץ,תשי"ד41954. חמרי לחוק (ג) ובסעיף22(2) 31949
לילדים יסודסכנה ויש אליו, גישה לילדים שיש במקום דבר מפקיר או המשאיר 243ב.

ושבעשותם אחרת, בדרך בו יטפלו או בדבר ישחקו שילדים להגיח סביר
אמצעי נוקט ואינו חייהם, לסכן או בבריאותם להינזק עלולים הם כן
קנס או שנה מאסר  דינו כאלה, תוצאות למנוע כדי סבירים זהירות

לירות." אלפיים

.171 עמי תשט''ו, ,189 2ס"ח
68. עמ' תשכ"ב, ,368 ס"ח ;143 עמי תש''ט, ,18 ס"ח 3
6. עמ' תשכ"ב, ,352 ס"ח ;64 עמ' תשי"ד, ,144 ס''ח 4



יבוא: לפקודה סעיף348 במקום ,7348 סעיף החלטת
של "הגדרה

בנקנוט
בנק ידי על שהוצא חליפין שטר או שטר כל  בנקנוט זה, בפרק . 348
עסקי המנהלים תאגיד או אדם ידי על או ישראל, בנק לרבות בישראל,
שטר וכל חלק חליפין ושטר שטרבנק וכן בעולם, שהוא מקום בכל בנק

הוצאו." שבה בארץ או בישראל חוקי הילך שהם כסף

בדרך מקלקל או חותך או קורע או מטשטש שבזדון "כל במקום לפקודה, בסעיף353 ,8
מטשטש שביודעין "מי יבוא הכסף,1927" שטרי פקודת פי על שהוצא כסף שטר כל אחרת
בישראל." חוקי הילך שהוא כסף שטר כל אחרת בדרך מקלקל או חותך או קורע או

383 סעיף תיקון

יבוא: לפקודה סעיף353 לאחר 353א9. סעיף הוספת

שטרי "חיקוי
כסף

לשטר בעיקרו דומה והוא כסף שטר שאינו דבר המפיץ או העושה 353א.
לירות". מאות חמש קנס  דינו בישראל, חוקי הילך שהוא בסף

מחוקה" או מזוייף שנמצא בנקנוט "כל לאחר ,(1) קטן בסעיף לפקודה, בסעיף354 .10
בהפצתו". או בעשייתו שהורשע מי של ברשותו שהוא בסעיף353א כאמור דבר כל "או יבוא

354 סעיף תיקון

יבוא: לפקודה סעיף385 לאחר , 385א11 סעיף הוספת
לקרקע "כניסה

וחיזקה
גידולים, בה שיש או לגידולים מוכנה לקרקע שנכנסה בהמה 385א.
שנכנסה או לגידולים, או הגידולים לצורך מוכן לדבר לקרקע, נזק וגרמה
בה, המחזיק או הבהמה בעל  בו ורעתה מרעה, לצרכי המוחזק לשטח
להנחת הוכיח אם זולת לירות, מאות חמש קנס או חודש מאסר  דינו
כאמור." כניסתה למניעת סבירים אמצעים שנקט המשפט בית של דעתו

בטלים: .12
אישום)5; כתב לפי (שפיטה הפלילית הפרוצידורה לפקודת סעיף56 (1)

(עדות)6. הפלילית הפרוצידורה לפקודת 4 סעיף (2)

ביטולים

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

יוסף דב
המשפטים שר

.446 עמ' ל"ו, פרק א' כרך א"י, 5חוקי
439 עמ' ל"ד, פרק א' כרך א"י, חוקי 6


