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יבוא: ולפניו (ד) (2) יסומן (ג) קטן(2) בסעיף האמור (1)
ימים"; וחמישה שלושים מחבוש "(ג)

יבוא טובה" התנהגות שכר "שלילת במקום הראשון, לתנאי בפסקה(111) (2)

חדשים"; ששה על תעלה שלא לתקופה הצטיינות שכר "שלילת
יבואן כן ולפני (IV) יסומן השני לתנאי בפסקה(111) האמור (3)

ימים"; שבעה מחבוש (111)"

יבוא: קטן(3) סעיף במקום (4)
גיוס שכללי מי על יוטל לא זה בסעיף כאמור מחבוש עונש (3)"

;". לגביו חלים הפקודה לפי ופיטורים
לירות"; וחמש "שבעים יבוא לירות" "חמש במקום (ג), קטן(4) בסעיף (5)

יבוא: קטן(5) סעיף אחרי (6)
ידי על משמעתי בדין מחבוש עונש עליו שהוטל שוטר (א) (6)"
שהודיעו מיום ימים שלושה תוך רשאי מחוז משטרת מפקד
הוטל הכללי; המפקח לפני ערר עליו להגיש הפסק את לו
הערר יוגש אחר בכיר משטרה קצין ידי על המחבוש עונש

לכך. שנתמנה מחוז משטרת מפקד לפני
להמתיקו הפסק, את לאשר רשאי הערר הוגש שלפניו מי (ב)

". לבטלו או
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יבוא: (ב) קטן(6) סעיף אחרי (1)
ימים; וחמישה שלושים מחבוש "(ג)

חפשי שהוא כשעה שירות למקומי ימים שלושים ריתוק (ד)
מתפקיד;

;". בדרגה הורדה (ה)

יבוא: קטן(9) סעיף במקום (2)
סעיפים לפי להחלטה עד יושהה דין גזר של ביצועו (א) (9)"

. הענין לפי '(8) או (7) קטנים
שהוטל מחבוש עונש או מאסר עונש תקופת חישוב (ב)
בהחלטה שייקבע התאריך מן יתחיל אישור' הטעון דין בפסק
לערעור, הדין בית בהחלטת או (8) או (7) קטנים סעיפים לפי

". הענין לפי הכל
סעיפים הוספת

18א18ד
יבוא: לפקודה סעיף18 אחרי . 3

תנאי על משטרה''עונש קצין או מחוז משטרת מפקד למשמעת, דין בית הטיל (1) 18א.
הדין בגזר להורות הוא רשאי מאסר, עונש או מחבוש עונש אחר בכיר

תנאי. על יהיה מקצתו או כולו שהעונש

תשכ"ה, 658 בה"ח טורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1965 ביולי 12) תשכ''ה בתמוז י"ב בכנסתביום נתקבל *
.254 עמ'

. 86 עמי תשכ"ג, 18;ס"ח עמ' תשכ"א, ס"ח ;147 עמ' תשט"ו, ס"ח ;1124 עמ' קייב, טרק ב', כרך א"י, חוקי 1



הוראות תחולת
דיני לתיקון חוק

העונשין
ענישה)' (דרבי
תשי''ד1954

ענשו את ישא לא תנאי על למאסר או למחבוש שנידון מי (2)
שנתיים' על תעלה שלא דינו בגזר שנקבעה תקופה תוך הורשע' אם אלא

הדין. בגזר שצויינה משמעתית בעבירה
לתיקון לחוק ו18ו 18ג'18ד 18ב' (א)' 15א'17 מעיפים15' הוראות 18ב.
ועל מאסר עונש על יחולו ענישה)'תשי"ד21954, (דרכי העונשין דיני
הענין; לפי בתיאומים למשמעת דין בית ידי על שהוטלו תנאי על מאסר
ועונש עבירה לענין משפט לבית בהם הנתונה סמכות כל זה' ולענין
שהטיל. ועונש משמעת עבירת לענין למשמעת דין לבית גם נתונה שהטיל

ריצוי הכללי.מקום המפקח לכך שיקבע במקום יבוצע מחבוש עונש (1) 18ג.
או הכללי המפקח לכך שיקבע במקום יבוצע מאסר עונש (2)
ומקצתו בזה מקצתו או הסוהר'31946, בתי בפקודת כמשמעותו סוהר בבית

בזה.
בבית ענשו נושא והוא למשמעת דין בבית למאסר שנידון מי (3)
כאילו דבר לכל בו ינהגו הסוהר'1946' בתי בפקודת כמשמעותו סוהר

משפט. בית שהטיל מאסר עונש הנושא אסיר היה
והמשטר המשמר המינהל' סדרי את יקבע הכללי המפקח (4)
לנקוט שמותר האמצעים את או(2), 0) קטנים סעיפים לפי שקבע במקומות
זכויותיהם ואת המשמעת קיום לשם מקומות באותם המוחזקים כלפי בהם

כאמור. מוחזקים של
שלא תקופות
במנין יבואו
סדיר שירות

אין לגביו' חלים אינם זו פקודה לפי והפיטורין הגיוס שכללי אדם 18ד.
משפט, בית של דין פסק פי על חבישתו או כליאתו תקופת את רואים
השירות מן העדרו תקופת את או משטרתמחוז, מפקד או למשמעת דין בית
כתקופה כדין, כך על ונענש כוזבות בטענות שהושגה ברשות או כדין שלא
הורה אם אלא השירות, זמן חישוב לענין סדיר שירות חובת מילא שבה
אחרת." הוראה המחוז משטרת מפקד או למשמעת הדין בית המשפט' בית
זו". בפקודה שנקבע אחר עונש כל על "בנוסף המלים יימחקו לפקודה בסעיף20(2) .420 סעיף תיקון

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום לתוספת' 8 בסעיף , 5
מעצרו על לצוות הדין בית נשיא יכול למאסר' הנאשם נידון "(ב)
יהיה הצו של ותקפו הדין, גזר מתן לאחר אף בערובה' שחרורו על או
בטל לא אם לערעור' דין בית להרכבת עד או הדין פסק לאישור עד
שהגיש לאחר או הדין גזר מתן לאחר יום משלושים יאוחר ולא כן, לפני

אחרת. הוראה המשטרה שר הורה אם זולת ערעור' כתב הנאשם
בערבות' השחרור פקודת הוראות יחולו בערובה שחרור על (ג)
מוסמך או נדרש משפט שבית פעולה וכל הענין, לפי בשינויים ,41944
הנאשם." את שדן הדין בית נשיא בידי תיעשה הפקודה לפי לעשותה

התוססת תיקון

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

שיטרית ש. בכור
המשטרה שר
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