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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת המבחן, תש״ל-1970

 תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4 לפקודת המבחן נבוטה חדש], תשכ״ט-1969 1 (להלן — הפקודה) —

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״והיא לא תפחת משנה מיום מתן הצו״ יבוא
 ״והיא לא תפחת מששה חדשים מיום מתן הצו״;

 (2) סעיף קטן(ג) - בטל.

 תיקון סעיף 5 2. בסעיף 5 (2) לפקודה, במקום ״כדי להבטיח את התנהגותו הטובה של הנבחן ולמנוע

 , אותו מלשוב״ יבוא ״כדי להבטיח את התנהגותו הטובה של הנבחן, את השמירה על שלומו
 הנפשי והגופני, את שיקומו החברתי ואת חינוכו לאזרחות מועילה וכדי למנוע אותו מלשוב״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מצא בית המשפט שהנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו, רשאי הוא להעמיד אותו
 במבחן. בתקופת המבחן נתון הנבחן לפיקוחו של קצין מבחן ועליו לקיים את הוראות צו
 המבחן. הפר הנבחן את הצו או הורשע בעבירה נוספת בתוך תקופת תקפו של הצו, ניתן

 להענישו על העבירה המקורית שבגללה הועמד במבחן.
 שירותי המבחן דואגים לשלומו הגופני והנפשי של הנבחן, לשיקומו החברתי ולחינוכו

 לאזרחות מועילה ומנסים להבטיח בדרך זו את התנהגותו הטובה בעתיד.
 פקודת המבחן נתקבלה בשנת 1944 ונוטה עברי חדש ממנה פורסם בשנת תשכ״ט-
 1969. בשנת תשי״ד-1953 תוקנה הפקודה תיקון מקיף ובשנת תשכ״ג-1963, בחוק לתיקון
 דיני העונשין (דרכי ענישה), נתקבל תיקון המאפשר הטלת מאסר על תנאי יחד עם צו

 מבחן.
 תוך כדי ההפעלה המעשית של הפקודה נתגלה הצורך לכמה שיפורים ותיאומים

 בהוראותיה השונות, המתחייבים גם משינויים שחלו בגישה לטיפול בעבריין.

 הוראה זו איבה תואמת את המציאות ואת ארגון שירותי
 המבחן. למעשה בתי המשפט אינם בוקבים בשם קצין
 המבחן שיטפל בעבריין. מוצע׳ איפוא׳ לבטל את ההוראה.

 סעיף 5 לפקודה קובע:
* ^ -צד מבחן יכיל גם — ! , ע  ס

 (1) הוראות שבית המשפט יראה אותן
 נחוצות בדי להבטיח את הפיקוח על הנבחן;
 (2) תנאים בוםפים בדבר מגורים ומניבים
 אחרים, לרבות חובה הנבחן לקכל טיפול
 רפואי׳ ככל שבית המשפט׳ בהתחשב עם
 נסיבות העבין׳ יראה אותם נחוצים כדי
 להבטיח את התבהגותו הטובה של הנבחן
 ולמנוע אותו מלשוב ולעבור את העבירה

 שעבר או מלעבור עבירה אחרת.״
 מטרת התיקון המוצע היא להדגיש את הצד השיקומי

 של התנאים שבית המשפט רשאי לכלול בצו מבחן.

 (1) בסעיף 4(א) לפקודה נקבע כי תקופת
 סע*!* י תקפו של צו מבחן תפורש בו והיא לא
 הפחת משבה מיום מתן הצו ולא תעלה על שלוש שנימ
 מאותו יום. פעם היתה הדעה כי אין תועלת בצו מבחן
 לתקופה קצרה משבה אחת, אך היום גורסים - במיוחד
 לגבי עבריינים שעבדו עבירות קלות — כי לעתים יש
 מקום להטלת צו מבחן לתקופה קצרה יותר. על כן מוצע
ל צו מבחן  להקטין את התקופה המינימלית לתקפו ע

 משבה לששה חדשים.

 (2) סעיף 4(ג) לפקודה מורד, לאמור;
 ״בית המשפט יברור מתוך קציני המבחן את האחראי
 לפיקוח על העבריין; נפטר קצין המבחן שברר
 בית המשפט, או שנבצר ממנו למלא תפקידו מכל
 סיבה שהיא׳ או שועדת המבחן המטפלת בדבר
 ראתה ־שרצוי להחליפו בקצין מבחן אהר׳ יברור

 בית המשפט קצין מבחן אחר.״

 ג דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312.
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 3, בסעיף 6 לפקודה — תיקון סעיף 6
 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״ושלא תעלה על שלוש שבים מיום מתן הצו״

 יבוא ״ושלא תימשך מעבר לתקופת תקפו של צו המבחן״;
 נ2) אחרי סעיף קטן נג) יבוא:

 ״(ד) בקביעת מקום שעל הנבחן לגור בו כאמור בסעיף קטן (א)
 ובסעיף 5 (2) ובקביעת המוסד שעל הנבחן לגור בו כאמור בסעיף קטן(ב)

 ובסעיף 22 (ב), יתחשב בית המשפט בדתו של הנבחן.״

 4, בסעיף 11 לפקודה, אחרי פסקה (2) יבוא: תיקון סעיף 11
 ״(3) להורות לנבחן, או להוריו - אם הוא קטין, לשלם
 למדינה את ההוצאות, כולן או מקצתן, הכרוכות במילוי
 התנאים שנקבעו בצו כדי להבטיח את השמירה :על שלומו
 הנפשי והגופני של הנבחן, את שיקומו החברתי ואת חינוכו

 לאזרחות מועילה.״

א ״אר מהוריך, תיקון סעיו׳ 12 ו ב  5, בסעיף 12 נא) לפקודה, אחרי ״חוב שבפסק דין המגיע מהנבחן״ י
 לפי העבין״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בית המשפט בדתו. הוראה דומי־! נמצאת בסעיף 19(2}
 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937׳ בסעיף 6 לחוק
 הנוער (טיפול והשגחה), תש״ך—1960, ובסעיף 7(ב)

 לחוק הסעד (טיפול במפגרים)׳ תשכ״ט—1969.

ם בסעיף 2 מוצע להסמיך את נית המשפט י פ י ע  ס
 4 ו״ 5 לכלול בצו מבחן תנאים שמטרתם שמירה
 על שלומו הנפשי והגופני של הנבחן, שיקומו החברתי
 וחינוכו לאזרחות מועילה. מילוי תנאים אלה יכול שיהיה
 כרוך בהוצאות כספיות שמן הדין להטיל אותן — או
 לפחות חלק מהן — על הנבחן עצמו או, אם הוא קטין׳ מל
 הוריו. על כן מוצע להסמיך את בית המשפט להורות,
 • במקרה מתאים׳ בי הנבחן או הוריו ישאו בהוצאות אלה
 או בחלק מהן. סכום שנפסק כאמור יראו אותו לצרבי

 גביה כחוב פסוק המגיע מאח הנבחן או הוריו.

 הנוסח הקיים של סעיפים 11 ו־12(א) הוא כלהלן:
 ״11. ביתן צו מבחן׳ רשאי בית המשפט, א0

 ראה לנכון —
 (1) להורות לנבחן, מיד לאחר מתן הצו׳
 לשלם לנפגע סכופ, שלא יעלה של 1500
 לירות׳ לשם פיוס או פיצוי על כל נזק שנגרם
 לו באותה עבירה; הוראה זו לא תפגע בזכות

 הנפגע ל״דיה״;

 (2) להורות לנבחן לשלם את הוצאות
 המשפט׳ בולן או מקצתן, לרבות הוצאות

 העדים׳ ולקבוע שיעורים לתשלום כאמור.
 12. (א) כל סכום שנפסק לפי סעיף 11 יהיה חוב
 שבפסק דין המגיע מהנבחן למי שלזכותו נפסק

 ואפשר לגביתו בהתאם לכך.״

ף 3 (1) סעיף 6(ב) לפקודה קובע: י ע  ס
 ״הוכח לבית המשפט׳ בדרך שתיראה לו, כי יש
 מוסד המסכים לקבל את הנבחן ושהסכמתו מספקת
 כדי לחייבו בכך, רשאי בית המשפט להורות בצו
 המבהן שהנבחן יגור באותו מוסד תקופה שתפורש
 בצו ושלא תעלה על שלוש שניט מיום מתן הצו.״
 מוצע להבהיר בי הוראה המחייכת את הנבחן לגור
 במוסד תהיה בת תוקף רק במשך תקופת חמבחן. תקופת
 תקפו של צו מבחן לא תעלה על שלוש שנים מיום נתינתו

 (ס׳ 4(א) לפקודה).

 (2) סעיף 5(2) לפקודה מסמיך את בית המשפט
 לקבוע בצו מבחן תנאים בדבר מגורי הנבחן. סעיף 6(א)
 קובע כי אם צו מבחן מכיל הוראה בדבר מגורי הנבחן,
ו ותקופת מגוריו.  יפורשו בו המקום שעל הנבחן לגור ג
 נוסח סעיף 6(ב) לפקודה תובא לעיל בדברי ההסבר

 לסעיף 4.

 סעיף 22(א) לפקודה מסמיך בית משפט שבתן צו מבחן
 ליחן צו תיקון המשנה או המבטל הוראה מהוראות צו

 המבחן או המוסיף עליהן.
 סעיף 22(ב) קובע:

 ׳׳בצו תיקון רשאי בית המשפט׳ אם הוכח לפניו,
 בדרך שתיראה לו׳ כי יש מוסד המסכים לקבל את
 הנבחן ושהםבמחו מספקת כדי לחייבו בכך׳ להורות
 שהנבחן יגור באותו מוסד תקופה שלא תתמשך
 מעבר לשלוש י שנים מיום מתן צו התיקון׳ אם סך
 כל הזמן שבו נדרש הנבחן לגור במוסד או במוסדות

 לפי צו המבחן אינו עולה על שלוש שנים.״
 מוצע להוסיף לפקודה הוראה המבהירה בי בקביעת
 מקום מגורים או מוסד שבו יהיה חייב הנבחן לגור׳ יתחשב
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 תיקון סעיף 20 6, בסעיף 20 לפקודה, פסקאות (1) ו־(2) יסומנו(ב) ו־(3<, ולפניהן יבוא:

 ״(1) להזהיר את הנבחן בלי לפגוע בהמשך תקפו של צו
 המבחן;״.

 תיקון סעיף !2 7. בסעיף 21 לפקודה, בסופו יבוא ״זולת אם העונש מאסר על תנאי״.

 תיקון סעיף 22 8. בסעיף 22 לפקודה —

 (1) בסעיף קטן (א), אחרי ״לפי בקשת הנבחן״ יבוא ״או הוריו אם הוא
 קטין״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה המתחילה במלים ״תקופה שלא תימשך
 מעבר לשלוש שבים״ יבוא ״תקופה שלא תימשך מעבר לתקופת תקפו של צו

 המבחן״;

 (3) סעיף קטן (ג) - בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

ף $ (1) סעיף 22(א) לפקודה קובע לאמור: ״ ע  ס
 ״בית המשפט שנתן אה צו המבחן רשאי׳ לפי
 בקשת הנבחן או קצין המבחן המפקח עליו׳ ליתן צו
 תיקון המשנה או המבטל הוראה מהוראותיו או
 מוסיף בו הוראה חדשה; ואולם לא יינתן צו תיקון
 להפחית את תקופת צו המבחן או להאריך אותה

 מעבר לשלוש שנים מיום מתן צו המבחן.״

 כאשר הנבחן הוא קטין׳ מוצע להסמיך גם את הוריו
 לפנות לבית המשפט ולבקש תיקון צו המבחן. אפשרות
 זו דרושה, בין השאר׳ לאור התיקון המוצע לסעיף 11
 לפקודה שלפיו ניחן לחייב את הוריו של נבחן קטין לשאת

 בהוצאות הברוכות.במיל וי תבאי צו המבחן.

 (2) סעיף 22(ב) לפקודה קובע:
 ״בצו תיקון רשאי בית המשפט׳ אם הוכח לפניו,
 בדרך שתיראה לו׳ כי יש מוסד המסכים לקבל
 את הנבחן ושהסכמתו מספקת כדי לחייבו בכך,
 להורות שהנבחן יגור באותו מוסד תקופח שלא
 תתמשך מעבר לשלוש שנים מיום מתן צו התיקון/
 אם סך כל הזמן שבו נדרש הנבחן לגור במוסד או
 במוסדות לפי צו המבחן אינו עולה על שלוש שנים.״
 במקביל לתיקון המוצע לסעיף 6(ב) לפקודה׳ מוצע כי
 חובה נבחן לגור במוסד המוטלת עליו בצו תיקון תהא

 בת תוקף רק במשך תקופת המבחן.

 (3) סעיף 22(ג) לפקודה מחייב בית משפט שנתן
 צו תיקון המשנה׳ המבטל או המוסיף הוראה שלפיה על
 הנבחן לגור במיםד, להודיע על כך מיד למנהל הכללי של
 משרד הסעד. לפי ההסדרים המינהליים הקיימים מטפל
 קצין המבחן בביצוע צו המבחן וכל תיקון בתכנו׳ ואין

 איפוא צורך במשלוח הודעה אל המנהל הכללי.

 סעיף 20 לפקודה, הדן בבבחן שלא מילא
 " * י w אחרי הוראות צו המבחן, קובע לאמור:

 ״הוכה להנהת דעתו של בית המשפט שבתן את צו
 המבחן, שהנבחן לא מילא אחרי הוראה מהוראותיו
 של צו המבחן, רשאי בית המשפט לעשות אחד

 מאלה:
 (1) להטיל על הנבחן קנם 150 לירות בלי
 לפגוע בהמשך תקפו של צו המבחן׳ ואם לאחר
 מכן יבוא בית המשפט להטיל עובש על הנבחן
 לפי סעיפים 16 אד 17 או מעיף זד.׳ יונא
 הקנס האמור בחשבון בקביעת הסכום של

 אותו עונש;

 (2) אם ניחן צו המבחן בלא הרשעה על
 העבירה שבגללה ניתן — להרשיע את ה;בחן
 ולהטיל עליו עונש׳ ואם ניחן צו המבחן לאחר
 הרשעה כאמור — להטיל על הנבחן עונש,
 הכל כפי שבית המשפט היה רשאי להטיל על
 הנבחן אילו זד׳ עתה הורשע כפניו על אותה

 עבירה.״

 מוצע להסמיך את בית המשפם, במקדה של הפרה קלת
 ערך של צו המבחן׳ להסתפק במתן אזהרה לנבחן.

 אם הורשע בבחן על עבירה נוספת׳ רשאי
ר ל בית המשפט שנתן את צו המבחן להטיל י ע  ס
 עליו עובש על העבירה המקורית. סעיף 21 לפקודת קובע
 בי אם הנבחן נענש על העבירה שבגללה ניתן צו המבחן
 יפקע תקפו של הצו. מוצע לקבוע בי אם יוטל על הנבחן
 מאסר על תנאי בשל העבירה שבגללה הועמד תהילה

 למבחן, ימשיך צו המבחן לעמוד בחקפו.

 256 הצעות חוק 896, ח׳ באב תשי׳?י, 10,8.1970



 9, במקום סעיף 27 לפקודה יבוא: ׳ החלפת סעיף 27
ן 27. שר הסעד ימבה מבין עובדי משרד הסעד קצין מבחן ראשי למבוגרים ח ב מ  ישירות ה

 וקצין מבחן ראשי לנוער לארגונו ולניהולו של שירות המבחן למבוגרים
 ולנוער בהתאם לתקנות וכן מספר מספיק של קציני מבחן בעלי הכשרה

 מתאימה שימלאו את התפקידים שנקבעו בתקנות.״

 10, סעיף 28 לפקודה - בטל. ביטול סעיף 28

 11, בסעיף 30 לפקודה,'פסקה(3) - בטלה. תיקון סעיף 30

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אנשים שיראה אותם מתאימים לדבר; ועדת מבחן
 תבקר את עבודתם של קציני מבהן בעניניהם של
 פלוני ופלוני ותמלא את התפקידים הכרובים במבחן

 בפי שנקבעו בתקנות.״
 סעיף 30(3) לפקודה מסמיך את שר הסעד לקבוע
 בתקנות הודאית בדבר הקמתן ותפקידיהן של ועדות
 מבחן. התברר כי ועדות המבחן אינן ממלאות תפקיד
 חיוני והן אינן פועלות מאז קום המדינה. מוצע׳ איסוא,
 לבטל את הוראות הפקודה המחייבות את הקמחן של

 ועדות אלה והמגדירות את תפקידיהן.

ף $ סעיף 27 לפקודה קובע לאמור: י ע  ס
 ״שר הסעד ימנה קצין מבחן ראשי לארגונו ולניהולו
 של שירות המבחן במדינה בהתאם לתקנות׳ ומספר
 מספיק של קציני מבחן כשירים מבחינת האופי
 י והנסיון, שימלאו את התפקידים שנקבעו בתקנות.״
 מטרת התיקון היא לשקף את המצב הקיים זה שנים
 רבות׳ שלפיו פועלים שירותי מבחן נפרדים למבוגרים
 ולנוער. התיקון גם מדגיש כי קציני המבחן יהיו בעלי

 הבשרח׳מתאימה.

 17ע*פ״ס בסעיף 28 לפקודה נאמר:
־1י ״שר הסעד ימנה ועדות מבחן שחבריהן  10ו
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 הודפס ןי״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
 המחיר 18 אגוחץ!


