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Correctness Administartion Orders Law, 1958

1958- ט"ישת ,)תוקמנהו תוטלחה( להנימה ירדס ןוקיתל קוח

- הז קוחב הרדגה .1
.ןיד יפ לע תוכמס הל הקנעוהש תושר לכ ןכו תימוקמ תושר דבוע ,הנידמ-דבוע- "רוביצה דבוע"

)ה"נשת ,ט"כשת :ןוקית( דעומב הבושת ןתמ תבוח .2
 ,םדקהב בתכב שקבמל בישיו השקבב טילחי ,ןיד יפ לע ול הנתינש תוכמסב שמתשהל ,בתכב ,רוביצה דבוע שקבתנ )א(
.השקבה תלבק םוימ םימי השימחו םיעבראמ רחואי אל ךא

- לוחי אל )א( ןטק-ףיעסב רומאה )ב(
;ןיד יפ לע הריקח ןועט השקבה אשונ ןינעהשכ )1(
;הבושת ןתמל רחא דעומ ןידב עבקנשכ )2(
;םיפסונ ןויד וא הקידב ןועט השקבה אשונ ןינעהש ,הקידב רחאל ,ררבתהשכ )3(
.)א( ןטק-ףיעסב רומאה דעומהמ רחואמ אוה ןוידל דעומה םהיפלש םירדסה השקבה אשונ ןינעה יבגל םימייקשכ )4(

 םימי השימחו םיעבראמ רחואי אל ךא ,םדקהבו בתכב ,שקבמל רוביצה דבוע עידוי )ב( ןטק-ףיעסב םירומאה םירקמב )ג(
 ;וילע הנוממה תעידיל ותעדוה איביו ,דעומב בישהמ ענמנ ויפ לעש םירומאה םימעטה ןמ םעטה תא ,השקבה תלבק םוימ
 דעומ וא הבושתה ןתמל דעומה תא םג העדוהה לולכת ,)ב( ןטק-ףיעסל )4( וא )2( תואקסיפב םירומאה דחא םעטה היה
.רשפאה תדימב העדוהה ותוא טרפת– )ב( ןטק-ףיעסל )3( הקסיפב רומאה םעטה היה םאו ,ןוידה

.התלבק רחאל דימ שקבמל ותטלחה לע עידוי רוביצה דבוע )ד(

)ט"כשת :ןוקית( בוריס תקמנה .א2
.ובוריס יקומינ תא בתכב שקבמל עידוי ,השקבל בריסו )א(2 ףיעסב רומאכ שקבתנש רוביצה דבוע

)ד"נשת :ןוקית( ךמסומה רוביצה דבועל הרבעה .ב2
:הלאמ תחאב לעפי ,ול תינקומ הניא תוכמס התואו ,2 ףיעס יפל תוכמס ליעפהל רוביצה דבוע שקבתנ )א(
 ותוהז לע םיטרפ ןויצב ,שקבמל בתכב ךכ לע עידויו ,תוכמס התוא ול תינקומ ותעדלש רוביצה דבועל השקבה תא ריבעי )1(
;רוביצה דבוע לש ונעמו
 םיטרפ ןויצב ,השקבב לפטל ךמסומ ותעדלש ימ לש ותוהז רבדב הצלמה ףרציו ,ותוכמס רדעה לע שקבמל עידוי )2(
.ויתודוא

 דבוע ידי לע השקבה תלבק םוימ ,)א(2 ףיעס ןינעל ,הפוקתה ןינמ ליחתי ,)1()א( ןטק ףיעסב רומאכ השקב הרבעוה )ב(
.רומאכ ךמסומה רוביצה

)ה"נשת :ןוקית( הקמנהה בויחמ רוטפ .3
- ובוריס יקומינ עידוהל בייח רוביצה דבוע אהי אל ,א2 ףיעסב רומאה ףא לע
;םיקומינ ןתמ אלל הב שמתשהל יאשר אוהש הארוה תוכמסה תא ול קינעמה ןידב שישכ )1(
;הטלחהה יקומינ תולגל אלש םיבייחמ הלש ץוח-יסחי וא הנידמה ןוחטבשכ )2(
;ינולפ דיקפת וילע ליטהל וא תינולפ הרשמל שקבמה תא תונמל התיה הל בריסש השקבהשכ )3(
;שקבמה תלוז םדא לש ותוכזב ןידכ אלש עוגפל ,רוביצה דבוע תעדל ,לולע םיקומינה יוליגשכ )4(
.ןיד לכ יפל םתועמשמכ תידוס העידי וא יעוצקמ דוס יוליג םושמ ,רוביצה דבוע תעדל ,םיקומינה יוליגב שישכ )5(

ררע .4
 ,שקבמל עידוי ,א2 ףיעסב רומאכ ובוריס יקומינ עידוה אלו ןיד יפ לע ול הנתינש תוכמסב שמתשהל רוביצה דבוע בריס
 ךות ,ררע שיגהל יאשר שקבמהו ;ובוריס יקומינ עידוהלמ ענמנ ויפ לעש3 ףיעסב םירומאה םימעטה ןמ םעטה תא ,בתכב
 תושר דבוע היה םאו ,וילע הנוממה רשל- הנידמה דבוע היה רוביצה דבוע םא :רומאכ העדוה תלבק םוימ םוי םישולש
.הרומאה תוכמסה תא קינעמה קוחה עוציב לע הנוממה רשל- תרחא תושר היה וא תימוקמ

ררע תוכז לע העדוה .5
 תא שיגהל יאכזה םדאל בתכב רוביצה דבוע עידוי ,קוקיח יפ לע רוערעל וא ררעל הנותנ רוביצה דבוע לש הטלחה התיה
.קוקיחב ועבקנש הדימב םהידעומו םתשגה יכרד לעו רוערעה וא ררעה תוכז לע ,רוערעה תא וא ררעה

)ד"נשת :ןוקית( קוחה ירחא יולימ-יא תואצות .6
4 ,ב2 ,א2 םיפיעסה תוארוה ירחא אלימ אל אוהש דבלב ךכ לשב תולוספ ויהי אל רוביצה דבוע לש הלועפ וא הטלחה )א(
 הלועפ וא הטלחה יכ היארה רוביצה דבוע לע ,טפשמה תיב ינפל וא רוערע-תדעו וא ררע-תדעו ינפל ךילה לכב םלואו ;5 וא
.ןידכ ושענ ,רומאכ העדוה וא הבושת ןהיבגל הנתינ אלש

.הז קוח יפל ותבוח יולימ-יא לע רוביצה דבוע לש תיתעמשמה ותוירחאמ תוערוג ןניא הז ףיעס תוארוה

וא )א(2 ףיעסב רומאכ םישדחה תשולש ךות עידוה אל וא רוביצה דבוע בישה אל )ב(
.םיקומינ ןתמ אלל ,השקבל ברסל הטלחה ,ןיד לכ ןינעל ,ךכב םיאור )ג(

םיקוח תרימש .7
.תוילהנימ תויושר לש תוטלחה תקמנהב ןדה רחא קוח לכמ ערוג וניא הז קוח

םינוקית .8
."ותעד-לוקיש יפל" םילמה וקחמיי ,1952-ג"ישת ,םיפתושמ םיתב קוחל )ו( 10 ףיעסב )א(
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."ותעד-לוקיש יפל" םילמה וקחמיי ,1950-י"שת ,ןיאושנה ליג קוחל )ג(3 ףיעסב )ב(

- לוחי אל הז קוח )ה"נשת :ןוקית( הלוחת .9
 יכרדב וא םדא לש ומולשב העיגפל איבהל לולע םיקומינה יוליג רשאכ ,1949-ט"שתה ,היריה ילכ קוח יפל תוטלחה לע )א(
;הרטשמה לש הלועפ
 לע הטלחה טעמל ,1952-ב"ישתה ,לארשיל הסינכה קוח יפל ויתויוכמס וילא ורבעוהש ימ וא םינפה רש תוטלחה לע )ב(
.ןידכ לארשיב ההושש ימ לש הבישי ןוישר לוטיב

.ןכדועמה ,אלמה חסונה ,חרכהב ,ונניאו ,בייחמה ,ימשרה חסונה וניא ןלהל אבומה הקיקחה חסונ :הרהזא
.דבלב העידיל דעוימ אוה אלא ,יטפשמ שומישל םיאתמ וניא ןלהל אבומה עדימה ,ןכל

ינורטקלא ראודל םיגייס
תויטרפ לע הרימש
תוירחאמ רוטפ
םירצוי תויוכז
תיתביבס תוינידמ
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