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מספר 32

תחו5ת פ ק ו ד ת
העיריות

חוק הבחירות לעיריות )הוראות שעה( )מם׳  ,(2תש ט״ ו—* 1955
הבחירות למועצות העיריות שיקוימו ביום הבחירות לכנסת השלישית יהיו בהתאם
.1
לפקודת העיריות) 1934 ,להלן — הפקודה( ,בשינויים המפורטים בחוק הבחירות לעיריות
)הוראות שעה( ,תשט״ו— , 1955ובשינויים המפורטים בחוק זה< שינויים אלה לא יחולו
אלא לגבי אותן הבחירות.
1

2

ערעור ע5
פנקס ה ב ו ח ר י ם

.2

תחילת תומו!

.3

בסעיף  17לפקודה —
) (1במקום סעיף קטן)א( יבוא סעיף קטן זה!
״)א( כל אדם רשאי לערער על פנקס הבוחרים בטענה שהוא או זולתו
נרשם ,או לא נרשם ,שלא כדין ,או שנרשם בפרטים בלתי נכונים! הערעור
יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום העיריה.״
) (2במקום סעיף קטן)ב( יבוא מעיף קטן זה:
״)ב( הערעור יוגש עד היום ה־ 39שלפני יום הבחירות.״
) (3בסעיף קטן)ד( ,בפסקה ) ,(2אחרי ״אגרות בית משפט״ יבוא ״אגרת
התיצבות של עורך דין או מס בולים על יפויי כוח״.
תחילתו של חוק זה היא ביום קבלתו בכנסת.
ישראל רוקח
שר הפנים

משה שרת
ראש הממשלה
י צ ח ק ב ן־ צ ב י
נשיא המדינה

* נתקב? בכנסת ביום י״ז בם יון ת ש ט ״ ו ) 7ב י ו נ י  ; (1955הצעת החוק ודברי הסבר
 ,241תשט״ו ,עמי .168
י עייר  ,1934תום׳  1מ ט ׳  ,414עמ׳  : 1ם״ח  ,31ת ע ״ י  ,עמ׳ .41
ס״ח  ,177ת ש ט ״ ו  ,עמי .52

נתפרסמו

בה״ח

2

מספר 33

חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( ,תשט״ו—* 1955
הגדרות

.1

בחוק זה —

״ילד״ — מי שלא מלאו לו ארבע עשרה שנה ז
*עבירה נגד המוסר״ — אחת העבירות המפורטות בתוספת.
העראת ילד

)א( אין מעידים ילד על מעשה עבירה נגד המוסר ,שנעשתה בגופו או בנוכחותו
.2
או שהוא השוד בעשייתה ,ואין מקבלים כראיה הודעתו על מעשה כזה ,אלא ברשות חוקר
נוער.
* !.תסב? בכנסת ביום י״ז ב ס מ ן ת׳טט״ו ) 7ב י ו נ י  ; (1955הצעת החוק ודברי הסבר נ ת פ ר ס מ ו ב ה ״ ח
 ,211תישי״ר ,עמי .204
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ספר ה ח ו ק י ם  ,184כ״ו ב ס מ ן תישם״ו16.6.1955 ,

)ב( הרשה חוקר נועד עדותו של ילד׳ לא יהיו נוכחים בשעת גביית העדות אלא
התובע ,הנאשם ,עורך דינו ,חוקר הנוער ומי שבית המשפט הרשהו להיות נוכח.
.3

)א( שר המשפטים ימנה חוקרי נועד לצורך חוק זה.
)ב( לא יתמנה חוקר נוער אלא לאחר התייעצות בועדה.

מ י נ ו י תיקרי
נוער

)ג( הועדה תהיה של ארנ^היוהם:
) (1שופט של בית משפט שלום המכהן אותה שעה כשופט לענין פקודת
העבריינים הצעירים 1937 ,שיתמנה על ידי שר המשפטים 1
) (2מומחה להיגיינה רוחנית שיתמנה על ידי שר הבריאות!
) (3מחנך שיתמנה על ידי שר החינוך והתרבות
) (4מומחה לטיפול בילד ובנוער שיתמנה על ידי שר הסעד.
)ד( משופטיישמ^ *ו$ב י ^ ע ז הועדה.
)ה( הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.
פרט לחקירה בעדות שחוקר הנוער הרשה אותה לפי סעיף  ,2אין חוקרים ילד
.4
במעשה עבירה נגד המוסר אלא על ידי חוקר נוער! אולם הוראה זו לא תחול —
) (1על שאלות הנשאלות בשעת מעשה העבירה או תיכף לאחריה ,או משהתעורר
חשש סביר שנעברה עבירה כזאת ז
) (2על שאלות ששאל האב ,האם ,האפוטרופוס ,האדם שהילד נמצא בפיקוחו
או ברשותו ,או רופא.
.5

לא יהיה אדם נוכח בחקירת ילד על ידי חוקר נוער ,אלא ברשות חוקר הנוער.

)א( לא יפרסם אדם דבר שיש בו כדי לגלות זהותו של ילד שנחקר בעבירה נגד
.6
המוסר ,או שהעיד בקשר אליה לפני בית משפט ,אלא ברשות בית המשפט.
)ב( העובר על סעיף זה ,דינו — מאסר ששה חדשים או קנם  250לירות או שני
הענשים כאחד.

חקירה על י ד י
חוקר נוער
בלבד

נוכחות
בחקירה
פרסומים

נתגלה הצורך ,תוך כדי חקירה משטרתית בעבירה נגד המוסר ,לעשות פעולה
.7
המצריכה נוכחותו של ילד או השתתפותו בה ,לא תיעשה הפעולה אלא בהתאם להוראותיו
של חוקר נוער.

נוכחותו של י5ד
בפעו5ות חקירה

)א( נערכה חקירה בעבירה נגד המוסר על ידי חוקר נוער לפי בקשת המשטרה,
.8
יגלה חוקר הנוער לפניה את פרטי חקירתו ויביא לפניה את מסקנותיו.

דיז וחשבון
למשטרה

)ב( הוראות סעיף  6יחולו על דין וחשבון חוקר הנוער לפי סעיף זה ,בשינויים
המחריבים לפי הענין.
עדות בעבירה נגד המוסר שנגבתה ונרשמה על ידי חוקר נוער ,וכן זכרון דברים
.9
או דין וחשבון בדבר חקירה בעבירה כזאת שנרשמו על ידי חוקר נוער בשעת החקירה או
אחריה — כשרים להתקבל כראיה בבית המשפט.

ראיות כשרות

הוגשה לבית המשפט ראיה כאמור בסעיף  ,9רשאים הנאשם או התובע לדרוש׳ וכן
.10
דשאי השופט לצוות ,שחוקר הנוער יחקור את הילד חקירה נוספת וישאלו שאלה פלונית!
אולם רשאי חוקר הנוער לסרב לשאול את השאלות הנדרשות ,כולן או מקצתן ,אם הוא
סבור ששאלתן עלולה לגרום נזק נפשי לילד.

חקירה נוטפת

1

עייר  ,1937תום׳  1מ ס ׳  ,067עמ׳ .121

ספר החוקים  ,184כ״ ו בסיון ת ש ט ״ ו 16.6.1955 ,
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ת ח י י ת "ימיי •

.11

לא יורשע אדה על ממך דאיד .לפי סעיף  9אלא אם יש לה סיוע בראיה אחרת.

.12

שר המשפטים ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

.13

תחילתו של חוק זה היא ביום ד׳ בתשרי תשט״ז) 20בספטמבר .(1955

תוספת
)סעיף (1
עבירה על הסעיפים,162 ,161 ,160 •159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 :
163׳ 165׳  174,173,171,170,168,167,166לפקודת החוק הפלילי2 1936 ,
משה שר ת
ראש הממשלה
י

צהק ב ן־צב
נשיא המדינה

פנחס רוזן
שר המשפטים

י

ע״ ר  ¡)30ו׳ תום׳  1מ ס ׳  ,652עמי .263

2

מספר 34

חוק לתיקון תקנות־שעת־חירומ )יציאה לחוץ לארץ( ,תשט״ו—* 1955
תיקי! תקני2 ,

בתקנה  2להקנות־שעת־הירום )יציאה לחוץ לארץ(׳ תש״ח—1948
.1
התקנות( ,במקום פסקה)א( תבוא פסקה זו:
״)א( לסרב למתן היתר אמ קיים יסוד לחשש ,כי יציאתו לחוץ לארץ של מבקש
ההיתר עלולה לפגוע כבטחון המדינה.״
1

י

)להלן  -־

ת י ק ח תקנה 3

.2

בתקנה  3לתקנות ,במקום תקנת משנה )ד( תבוא תקנת משנה זו:
״)ד( שר הפנים רשאי׳ לקבוע ,בצו ,את האגרות שישולמו בעד היתר יציאה
וכל פטור מתשלומן.״

תחילת סעיף 2

,3

תחילתו של סעיף  2היא ביום החמישה עשר מיום פרסומו של חוק זה ברשומות.
מש השרת
ראש הממשלה

ישראל רוקח
שר הפנים

י צ ח ק ב ן־ צ ב י
נשיא המדינה

* נתקבל בכנםת ב י ו ם י ״ ז בסיו! ת ש ט ״ ו ) 7ב י ו נ י  ; (1055הצעת החוק ודברי הסבר נ ת פ ר ס מ ו בה״וו
 ,217תשט״ו ,ע מ ׳ .6
עייר תש״ט ,ת ו ם ' א׳ מ ם ׳  ,33עם׳  ; 45ם״ח  ,133ת ש י ״ נ ׳ עמי .156
1
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המחיר  40פרוטה

ספר ה ח ו ק י ם  ,184כ״ו בםיון חשט׳׳ו16.0.1955 ,
הודפס

ע״י המדפיס ה מ מ ש ל ת י

