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חוק לתיקן פ ק ו ד ת בתי הסוהר )מס׳  ,(2תשל״ג—1972
ח ו ק לתיקון פקודת המשטרה )מם׳  ,(2תשל׳׳ג—1972

22
22

.

•

.

•

.

23

י'i

חוק לתיקון דיני הרשויות ה מ ק ו מ י ו ת ) מ ס ׳  ,(3תשלי׳ג* 1972-
תיקון חוק
הרשויות
המקומיות
)בחירות(

בסעיף  7לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשב״ה 1965-ג  ,אחרי פסקה ) (7יבוא:

i

״) (8הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל
 ,21936ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה —
עברו שנתיים ממועד תחילתו״.

תיקון פקודת
העיריות

י

בסעיף  120לפקודת העיריות  ,3אחרי פסקה) (6יבוא:
״) (7מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל,1936 ,
ואם ניתן ל ו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה — טרם
עברו שנתיים ממועד תחילתו.״

i

גולדה מאיר
ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים
r

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
« נתקבל בכנסת ביום י״ג בטבת תשל״ג) 18בדצמבר  ;(1972הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בדד־ ח  ,1030תשל״ג,
עמ׳ .94
 1ס״ח תשביה ,עמי .248
 2עייר  ,1936תום׳  ,1עמ׳ .21
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197

חוק לתיקון פ ק ו ד ת בתי ה ס ו ה ר ) מ ס ׳  ,(2תשל״ג972-ו •
החלפת סעיף 15

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש( ,תשל״ב) !1971-להלן  -הפקודה( ,במקום סעיף
ן.
 15יבוא:
״העברת אמיר
לקוי בנפשו

) .15א( אסיר שמצבו הנפשי מצריך בדיקה ,טיפול או אשפוז ,רשאי
הנציב באישור פסיכיאטר מחוזי כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש,
תשט״ו ,21955-או באישור פסיכיאטר אחר ששר הבריאות הסמיכו לכך,
להורות על העברתו לבית חולים לחולי נפש שמחוץ לבית הסוהר ,וכל
זמן שהוא נשאר שם ותקופת מאסרו טרם תמה ייחשב כאילו הוא במש־
מורת כדין.
)ב( נזקק האסיר לבדיקה או להסתכלות לשם אבחון המחלה,
והפעולות ניתנות לביצוע באגף הפסיכיאטרי בבית הסוהר ,רשאי ראש
האגף הפסיכיאטרי בבית הסוהר להורות ע ל העברת האסיר לאותו אגף.
) 0על הוראה כאמור בסעיף קטן )א( ניתן לערוד בפני ועדה
פסיכיאטרית לפי חוק לטיפול בחולי נפש ,תשט״ו—.1955

» נתקבל בכנסת ביום י״ג בטבת תשל״ג ) 18בדצמבר  ;(1972הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ה  ,1016תשל׳׳ב,
עמי .432
ג דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמי  ;459סייח תשל״ב ,עמי .22
 2סייח תשט״ו ,עמ׳ .121

22

ספר החוקלם  ,674כ״ג בטבת תשל״ג28.12.1972 ,

)ד( אסיר שהועבר לפי סעיף ק ט ן ) א ( לצורך אשפוז לבית חולים
שמחוץ לבית הסוהר ,יוחזר לבית הסוהר — ,אם הוא חייב עוד להיות
כלוא בו  -על פי הודעה בכתב של ועדה פסיכיאטרית לנציב ,שאין עוד
צורך באשפתו של האסיר בבית החולים.
)ה( אסיר שהועבר לפי סעיף קטן )ב( לאגף הפסיכיאטרי בבית
הסוהר יוחזר משם על פי הוראת ראש האגף הפסיכיאטרי בבית הסוהר.״
סעיף  46לפקודה  -בטל.

.2

ביטול סעיף46

 .3בסעיף  77לפקודה ,במקום ״במספר שיורה עליו״ יבוא ״במספר ובדרגות שיורה
עליהם״.

תיקון סעיף 77

.4

סעיף  78לפקודה  -בטל.

ביטול סעיף 78

.5

בסעיף  108לפקודה ,בכותרת השוליים ,במקום ״מאסר״ יבוא ״מעצר״.

תיקון סעיף 108

.6

התוספת לפקודה — בטלה.

ביטול התוספת

גולדה מאיר
ראש הממשלה

שלמה הלל
שד המשטרה

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

חוק לתיקון פ ק ו ד ת המשטרה)מם׳  ,(2תשל״ג• 1972-
 .1בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,תשל״א—) ! 1971להלן — הפקודה( ,בכותרת סימן ב׳
לפרק הרביעי ,המלים ״ושוטרים נוספים״ — יימחקו.
בסעיף  33לפקודה ,במקום ״בשירותה של עיריה״ יבוא ״בשירות של ע־ריה או של

.2

תיקוןיכותרת

תיקון סעיף 33

נמל״.
.3

במקום סעיף  36לפקודה יבוא:

״העסקת שוטרים
לרגל אירוע

החלפת סעיף«3

 .36ביקש אדם להעסיק שוטרים בשכר לרגל אירוע או פעולה שהוא
מעונין בהם ,ויש גם לציבור ענין בכך שהסדר ושלום הציבור יישמרו
בהם ,רשאי המפקח הכללי להעמיד לרשותו שוטרים בתשלום שייקבע,
בתנאי כי נתקיימו לגבי האירוע או הפעולה דרישות החוק.״

.4

בסעיף  (9)94לפקודה ,במקום ״נוספים״ יבוא ״לרגל אירוע״.

תיקון סעיף 94

.5

בתוספת לפקודה ,בסעיף  ,0)8במקום ״הפקודה״ יבוא ״החוק האמור״.

תיקון התוספת

גולדה מאיר
ראש הממשלה

שלמה הלל
שר המשטרה

שביאור זלמן שזר
נשיא המדינה
» נתקבל בכנסת ביום י״ג בטבת תשל״ג) 18בדצמבר  ;(1972הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1006תשל״ב,
עמי .384
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמי  ;390סייח תשל״ב ,עמי .22

ספר החוקים  ,674כ״ג בסבת תשל׳׳ג28.12.1972 ,
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המחיר  20אגורות

הודפס ע׳׳י המדפים הממשלתי ,ירושלים

