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 1977-חוק העונשין, תשל"ז 

 

 

 עבירות – עונשין ומשפט פלילי

 תוכן ענינים 

 Go 22 פרק א': הוראות יסוד  

 Go 22 אין ענישה אלא לפי חוק  1סעיף 

 Go 22 ענישה לפי חקיקת משנה   2סעיף 

 Go 22 אין עונשין למפרע   3סעיף 

 Go 22 עשיית העבירה פרק ב': תחולת דיני העונשין לפי זמן  

 Go 22 ביטול העבירה לאחר עשייתה   4סעיף 

 Go 22 שיית העבירהשינוי חיקוק לאחר ע  5סעיף 

 Go 22 עבירות שהזמן גרמן   6סעיף 

 Go 22 פרק ג': תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה  

 Go 22 סימן א': הוראות כלליות  

 Go 22 העבירות לפי מקומן   7סעיף 

 Go 22 מיקומו של מחדל   8סעיף 

 Go 22 תנאי התחולה  9סעיף 

 Go 23 רץעונש שהוטל בחוץ לא  10סעיף 

 Go 23 ניכוי עונש או מעצר   11סעיף 

 Go 23 פנים-סימן ב': התחולה על עבירות 

 Go 23 עבירת פנים   12סעיף 

 Go 23 חוץ-סימן ג': התחולה על עבירות 

 Go 23 עבירות נגד המדינה או העם היהודי  13סעיף 

 Go 24 עבירות נגד אזרח ישראלי או תושב ישראל   14סעיף 

 Go 24 עבירה שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל   15סעיף 

 Go 24 עבירות נגד משפט העמים   16סעיף 

 Go 24 תחולה שילוחית   17סעיף 

 Go 24 חלק א': כללי  

 Go 24 ת להפרק ד': העבירה הפלילית ואחריו 

 Go 25 סימן א': היסוד העובדתי שבעבירה 

 Go 25 מבנה היסוד העובדתי   18סעיף 

 Go 25 סימן ב': היסוד הנפשי שבעבירה 

 Go 25 דרישת מחשבה פלילית   19סעיף 

 Go 25 מחשבה פלילית   20סעיף 

 Go 25 רשלנות   21סעיף 

 Go 25 סימן ג': אחריות קפידה  

 Go 25 אחריות קפידה והיקפה  22סעיף 

 Go 25 סימן ד': אחריות פלילית של תאגיד  

 Go 25 היקף אחריותו הפלילית של תאגיד   23סעיף 

 Go 26 סימן ה': העבירות לפי חומרתן 

 Go 26 סיווג עבירות   24סעיף 

 Go 26 פרק ה': עבירות נגזרות  

 Go 26 סימן א': הנסיון  
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 Go 26 נסיון מהו  25סעיף 

 Go 26 חוסר אפשרות לעשיית העבירה  26סעיף 

 Go 26 וחד על נסיוןעונש מי  27סעיף 

 Go 26 פטור עקב חרטה   28סעיף 

 Go 26 סימן ב': צדדים לעבירה  

 Go 26 מבצע   29סעיף 

 Go 26 משדל  30סעיף 

 Go 26 מסייע  31סעיף 

 Go 27 עונש על סיוע   32סעיף 

 Go 27 נסיון לשידול  33סעיף 

 Go 27 פטור עקב חרטה   34סעיף 

 Go 27 עבירה שונה או נוספת א 34סעיף 

 Go 27 נתונים עניניים ואישיים  ב 34סעיף 

 Go 27 סימן ג': הוראות משותפות  

 Go 27 סייג לנסיון, לשידול ולסיוע  ג 34סעיף 

 Go 27 דין העבירה תחולת ד 34סעיף 

 Go 27 : סייגים לאחריות פלילית1פרק ה' 

 Go 27 סימן א': הוראות כלליות  

 Go 27 נטל ההוכחה  ה 34סעיף 

 Go 28 סימן ב': סייגים לפליליות המעשה 

 Go 28 קטינות ו 34סעיף 

 Go 28 העדר שליטה ז 34סעיף 

 Go 28 אי שפיות הדעת ח 34סעיף 

 Go 28 שכרות ט 34סעיף 

 Go 28 הגנה עצמית י 34סעיף 

 Go 28 הגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר   1י34סעיף 

 Go 28 צורך יא 34סעיף 

 Go 28 כורח יב  34סעיף 

 Go 28 צידוק יג  34סעיף 

 Go 29 כניסה למצב בהתנהגות פסולה יד 34סעיף 

 Go 29 חובה לעמוד בסכנה או באיום  טו 34סעיף 

 Go 29 חריגה מן הסביר  טז  34סעיף 

 Go 29 זוטי דברים  יז  34סעיף 

 Go 29 טעות במצב דברים  יח  34סעיף 

 Go 29 טעות במצב משפטי  יט  34סעיף 

 Go 29 הגנה על רשות שופטת כ 34סעיף 

 Go 29 : הוראות שונות2פרק ה' 

 Go 29 פרשנות כא 34סעיף 

 Go 29 נפקותו של ספק  כב 34סעיף 

 Go 29 כלליות החלק המקדמי והחלק הכללי  כג 34סעיף 

 Go 29 [5הגדרות ]א/ כד 34סעיף 

 Go 31 פרק ו': דרכי ענישה  

 Go 31 סימן א': כללי  

 Go 31 [ 1נשי מקסימום ]יא/הענשים ע  35סעיף 

 Go 31 עונש חובה ונסיבות מקלות  א 35סעיף 

 Go 31 מאסר וקנס   36סעיף 

 Go 31 חקירה  37סעיף 

 Go 32 תסקיר חובה   38סעיף 

 Go 32 הנאשםעבירות אחרות שהודה בהן   39סעיף 



 1977-חוק העונשין, תשל"ז
 נוסח מלא ומעודכן 

 

3 

 המאגר המשפטי הישראלי    nevo.co.ilמ   "נבו הוצאה לאור בע 

C:\Users\User\Desktop\ 1977-חוק העונשין, התשלז .doc 

 Go 32 [6עבירות שלא נקבע להן עונש ]יא/  40סעיף 

 Go 32 שיפוטי בענישה : הבניית שיקול הדעת ה1סימן א' 

 Go 32 1מטרה   סימן א' א 40סעיף 

 Go 32 העיקרון המנחה בענישה   הלימה ב 40סעיף 

 Go 32 קביעת מתחם העונש ההולם וגזירת עונשו של הנאשם  ג 40סעיף 

 Go 33 שיקום ד 40סעיף 

 Go 33 הגנה על שלום הציבור ה 40סעיף 

 Go 33 הרתעה אישית ו 40סעיף 

 Go 33 הרתעת הרבים  ז 40סעיף 

 Go 33 קנס ח 40סעיף 

 Go 33 נסיבות הקשורות בביצוע העבירה ט 40סעיף 

 Go 33 הוכחת נסיבות הקשורות בביצוע העבירה י 40סעיף 

 Go 34 בירהנסיבות שאינן קשורות בביצוע הע יא 40סעיף 

 Go 34 נסיבות נוספות  יב  40סעיף 

 Go 34 ריבוי עבירות  יג  40סעיף 

 Go 34 חובת הנמקה יד 40סעיף 

 Go 35 ענישת קטין  טו 40סעיף 

 Go 35 סימן ב': מאסר  

 Go 35 מאסר עולם   41סעיף 

 Go 35 מאסר סתם   42סעיף 

 Go 35 מאסר חישוב תקופת   43סעיף 

 Go 35 מאסר נדחה   44סעיף 

 Go 35 [ 11מאסר חופף ]יא/  45סעיף 

 Go 35 [12סדר נשיאת מאסר פלילי ]יא/  46סעיף 

 Go 35 סדר נשיאת מאסר אזרחי   47סעיף 

 Go 36 עבודה במאסר   48ף סעי

 Go 36 : נשיאת מאסר בעבודת שירות1סימן ב' 

 Go 36 הגדרות  א 51סעיף 

 Go 36 נשיאת מאסר בעבודת שירות  ב 51סעיף 

 Go 37 עבודת השירות  ג 51סעיף 

 Go 38 התנאים בעבודת שירות  ה 51סעיף 

 Go 38 תקופת עבודת השירות ו 51סעיף 

 Go 38 הפסקה בעבודת שירות  ז 51סעיף 

 Go 38 חובותיו של עובד שירות  ח 51סעיף 

 Go 38 איסור יציאה מהארץ לעובד שירות  1ח51סעיף 

 Go 38 הפסקה מינהלית של עבודת שירות ט 51סעיף 

 Go 39 הפסקה שיפוטית של עבודת שירות י 51סעיף 

 Go 40 קיצור תקופת עבודת השירות  1י51סעיף 

 Go 40 ממונה על עבודת שירות  יא 51סעיף 

 Go 41 תקנות  יב  51סעיף 

 Go 41 סימן ג': מאסר על תנאי 

 Go 41 מאסר על תנאי  52סעיף 

 Go 41 מאסר בשל עבירה נוספת   54סעיף 

 Go 41 הפעלתו של מאסר על תנאי   55סעיף 

 Go 41 [ 22הארכת תקופת התנאי ]יא/  56סעיף 

 Go 42 מאסר על תנאי שהטיל בית דין צבאי   57סעיף 

 Go 42 תקופות מאסר בזו אחר זו   58סעיף 

 Go 42 תחילת המאסר שהופעל   59סעיף 

 Go 42 ערעור   60סעיף 
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 Go 42 סימן ד': קנס  

 Go 42 שיעור הקנסות  61סעיף 

 Go 42 [ 29קנס לפי שווי הנזק או טובות ההנאה  ]יא/  63סעיף 

 Go 43 עדכון קנסות  64סעיף 

 Go 43 [32מועד לתשלום קנס ]יא/  66ף סעי

 Go 43 תוספת פיגור על אי תשלום קנס  67סעיף 

 Go 43 וספת גביית הת  68סעיף 

 Go 43 פטור מתשלום התוספת   69סעיף 

 Go 43 [33גביית קנסות ]יא/  70סעיף 

 Go 43 [ ]תשל"ג[34מאסר במקום קנס ]יא/  71סעיף 

 Go 44 : שירות לתועלת הציבור 1סימן ד' 

 Go 44 שירות לציבור  א 71סעיף 

 Go 44 תקופת צו שירות ושינויו  ב 71סעיף 

 Go 44 חיוביו של החייב בשירות  ג 71סעיף 

 Go 44 הפרת צו שירות  ד 71סעיף 

 Go 44 תקנות  ה 71סעיף 

 Go 45 מעמד עושה השירות  ו 71סעיף 

 Go 45 סימן ה': התחייבות להימנע מעבירה  

 Go 45 התחייבות להימנע מעבירה   72יף סע

 Go 45 [37מאסר על אי מתן התחייבות ]יא/  74סעיף 

 Go 45 [ 38ור ]יא/ערע  75סעיף 

 Go 45 גביית סכומי התחייבויות   76סעיף 

 Go 45 סימן ו': פיצויים והוצאות  

 Go 45 [40פיצוי ]יא/  77סעיף 

 Go 45 [41חיוב בפיצוי דינו כפסק דין ]יא/  78סעיף 

 Go 45 הוצאות המשפט   79סעיף 

 Go 45 [ ]תשל"א, תשל"ה[ חוק סדר43הוצאות ההגנה מאוצר המדינה  ]יא/  80סעיף 

 Go 46 הוצאות ההגנה על המתלונן   81סעיף 

 Go 46 סימן ז': טיפול בקהילה 

 Go 46 טיפול במשתמשים בסמים   82סעיף 

 Go 46 תנאים לצו מבחן עם טיפול   83סעיף 

 Go 46 תקנות   84סעיף 

 Go 46 הארכה נוספת של תקופת התנאי  85סעיף 

 Go 46 טיפול באלימות במשפחה   86סעיף 

 Go 47 תחולת הוראות פקודת המבחן  א 86סעיף 

 Go 47 סימן ח': שונות  

 Go 47 חיית מועדים ד  87סעיף 

 Go 47 האחריות האזרחית שמורה   88סעיף 

 Go 47 תחולה  89סעיף 

 Go 47 ביצוע ותקנות  90סעיף 

 Go 47 : הוראות להתאמת דיני העונשין 1פרק ו' 

 Go 47 נות הדין בדבר היסוד הנפשי שבעבירה פרש א 90סעיף 

 Go 47 עונש על עבירת רשלנות ב 90סעיף 

 Go 47 ירות חלק ב': עב 

 Go 47 פרק ז': בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים  

 Go 47 סימן א': הוראות כלליות  

 Go 47 הגדרות ופירוש   91סעיף 

 Go 48 קשר ונסיון  92סעיף 

 Go 48 כורח וצורך  93סעיף 
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 Go 48 הגנה נוספת  94סעיף 

 Go 48 חיפוי על עבירה   95סעיף 

 Go 48 עונש מוות  96סעיף 

 Go 48 סימן ב': בגידה  

 Go 48 פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה  97סעיף 

 Go 48 גרם למלחמה   98סעיף 

 Go 48 סיוע לאויב במלחמה   99סעיף 

 Go 48 גילוי החלטה לבגוד   100סעיף 

 Go 48 שירות בכוחות האויב   101סעיף 

 Go 48 סיוע לשבוי מלחמה   102סעיף 

 Go 49 תעמולה תבוסנית   103סעיף 

 Go 49 סימן ג': פגיעה בכוחות מזויינים 

 Go 49 כוחות מזויינים   104סעיף 

 Go 49 מרידה בכוחות מזויינים   105סעיף 

 Go 49 מרידה   106סעיף 

 Go 49 מרידה בכוונת פגיעה בבטחון המדינה  107סעיף 

 Go 49 פגיעה ברכוש   108סעיף 

 Go 49 הסתה להשתמטות   109סעיף 

 oG 49 הסתה לאי ציות   110סעיף 

 Go 49 סימן ד': ריגול  

 Go 49 מסירת ידיעה לאויב   111סעיף 

 Go 50 ריגול   112סעיף 

 Go 50 [23ריגול חמור ]ד/  113סעיף 

 Go 50 ידיעה סודית  א 113סעיף 

 Go 50 מגע עם סוכן חוץ   114ף סעי

 Go 50 כניסה למקום צבאי   115סעיף 

 Go 50 מעשה הכנה   116סעיף 

 Go 51 סימן ה': סודות רשמיים  

 Go 51 גילוי בהפרת חובה   117סעיף 

 Go 51 הסתרת מידע בידי עובד ציבור  א 117סעיף 

 Go 51 גילוי בהפרת חוזה   118סעיף 

 Go 51 גילוי בהפרת אמון   119סעיף 

 Go 51 מעשי התחזות   120סעיף 

 Go 51 סימן ו': פגיעה ביחסי חוץ  

 Go 51 פגיעה ביחסי חוץ  121סעיף 

 Go 52 גיוס לכוחות חוץ   122סעיף 

 Go 52 סימן ז': סדרי דין 

 Go 52 אישום   123סעיף 

 Go 52 מעצר לפי בקשת היועץ המשפטי   124סעיף 

 Go 52 [ 35מעצר רגיל ]ד/  125סעיף 

 Go 52 חיפוש משטרתי בשעת הדחק   126סעיף 

 Go 52 באי בשעת הדחקחיפוש צ  127סעיף 

 Go 52 סודיות הדיון   128סעיף 

 Go 53 מכשירי עבירה   129סעיף 

 Go 53 סימן ח': שונות  

 Go 53 שמירת דינים   130סעיף 

 Go 53 עבירות חוץ   131סעיף 

 Go 53 ביצוע  132סעיף 

 Go 53 פרק ח': פגיעות בסדרי המשטר והחברה  
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 Go 53 סימן א': המרדה 

 Go 53 מעשי המרדה   133סעיף 

 Go 53 59פרסומי המרדה ]א/  134סעיף 

 Go 53 59סייגים לאישום ולהרשעה ]א/  135סעיף 

 Go 53 המרדה   מהי   136סעיף 

 Go 53 60טענת אמת אינה הגנה ]א/  137סעיף 

 Go 53 בקורת ותעמולה חוקיות   138סעיף 

 Go 54 [61בפרסומיו של שלוח ]א/ הגנה  139סעיף 

 Go 54 שבועה לעבור עבירה חמורה  140סעיף 

 Go 54 עבירה אחרת שבועה לעבור   141סעיף 

 Go 54 טענת כפיה   142סעיף 

 Go 54 אימונים צבאיים אסורים   143סעיף 

 Go 54 א66עבירות בנשק ]א/  144סעיף 

 Go 55 : הסתה לגזענות או לאלימות 1סימן א' 

 Go 55 הגדרות  א 144סעיף 

 Go 55 איסור פרסום הסתה לגזענות ב 144סעיף 

 Go 55 פרסום מותר  ג 144סעיף 

 Go 55 החזקת פרסום גזעני ד 144סעיף 

סעיף 

  2ד144

 Go 56 הסתה לאלימות 

סעיף 

  3ד144

 Go 56 החזקת פרסום המסית לאלימות 

 Go 56 הגשת אישום  ה 144סעיף 

 Go 56 ות שנאה: עביר 2סימן א' 

 Go 56 עבירות ממניע גזענות או עוינות כלפי ציבור   נסיבה מחמירה  ו 144סעיף 

 Go 56 סימן ב': התאגדויות והתקהלויות 

 Go 56 התאגדות אסורה   145סעיף 

 Go 56 ת אסורה מטיף להתאגדו  146סעיף 

 Go 57 חבר להתאגדות אסורה   147סעיף 

 Go 57 תרומות להתאגדות אסורה   148סעיף 

 Go 57 [73פרסומי התאגדות אסורה ]א/  149סעיף 

 Go 57 הגשת אישום   150סעיף 

 Go 57 התקהלות אסורה  151סעיף 

 Go 57 התפרעות  152סעיף 

 Go 57 הוראת התפזרות  153סעיף 

 Go 57 פיזור מתפרעים   154סעיף 

 Go 57 המשך התפרעות לאחר הוראת התפזרות  155סעיף 

 Go 57 מניעת הוראת התפזרות  156סעיף 

 Go 57 התפרעות שסופה נזק  157סעיף 

 Go 57 מתפרעים הפוגעים בכלי שיט   158סעיף 

 Go 57 סימן ג': הפרעות לשלום הציבור 

 Go 57 ת הגורמות פחד ובהלה פרסום ידיעות כוזבו  159סעיף 

 Go 57 שימוש בחומר הנחזה כמסוכן א 159סעיף 

 Go 58 ת ביחסי עבודה הפרעו  160סעיף 

 Go 58 עבירות כלפי קיום שירותים ציבוריים   161סעיף 

 Go 58 הגשת אישום   162סעיף 

 Go 58 סימן ד': סכסוכי עבודה  

 Go 58 הפרעה שלא כדין למימוש זכות  163סעיף 

 Go 58 היתר משמרות   164סעיף 
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 Go 58 סימן ה': פגיעה במדינת חוץ 

 Go 58 אלימות נגד מדינת חוץ  165סעיף 

 Go 59 67הסתה לאיבה כלפי מדינה ידידותית ]א/  166סעיף 

 Go 59 פגיעה בדגל או בסמל של מדינה ידידותית   167סעיף 

 Go 59 חילול כבודם של גדולי מדינת חוץ  168סעיף 

 Go 59 סימן ו': שוד ים  

 Go 59 שוד ים   169סעיף 

 Go 59 סימן ז': פגיעות ברגשי דת ומסורת 

 Go 59 עלבון דת  170סעיף 

 Go 59 [ ]תשכ"ו[147הפרעה לפולחן ]א/  171סעיף 

 Go 59 כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה  172סעיף 

 Go 59 [149פגיעה ברגשי דת ]א/  173סעיף 

 Go 59 מתן הטבות כפיתוי להמרת דת  א 174סעיף 

 Go 59 קבלת הטבות תמורת המרת דת  ב 174סעיף 

 Go 59 סימן ח': ריבוי נישואין 

 Go 59 הגדרות   175סעיף 

 Go 59 ריבוי נישואין   176סעיף 

 Go 59 חזקת נישואין  177סעיף 

 Go 59 תקפם של נישואין   178סעיף 

 Go 60 [5היתר נישואין לפי דין תורה ]ה/  179סעיף 

 Go 60 נישואין שהותרו לפי דין אחר  180סעיף 

 Go 60 התרת קשר נישואין על כרחה של האשה   181סעיף 

 Go 60 עריכת נישואין וגירושין אסורים  182סעיף 

 Go 60 עדותו של בן זוג   183סעיף 

 Go 60 סימן ט': בריונות ותקלות לציבור 

 Go 60 הגדרות   184סעיף 

 Go 60 סחר, ייצור ויבוא סכין   185סעיף 

 Go 60 איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין א 185סעיף 

 Go 60 החזקת אגרופן או סכין שלא כדין  186סעיף 

 Go 61 כניסה בכוח  189סעיף 

 Go 61 אחיזת מקרקעין בכוח   190סעיף 

 Go 61 תגרה  191סעיף 

 Go 61 איומים   192סעיף 

 Go 61 שכרות  193סעיף 

 Go 61 איסור מכירת משקאות משכרים לקטין א 193סעיף 

 Go 62 מהומה ועלבון במקום ציבורי   194סעיף 

 Go 62 איסור ספסרות  בכרטיסי מופעים  א 194סעיף 

 Go 62 השחתת מודעות   195סעיף 

 Go 62 א[ ]תשי"ז[103השחתת פני מקרקעין ]א/  196סעיף 

 Go 62 אחריות  חזקת א 196סעיף 

 Go 62 התיישנות ב 196סעיף 

 Go 62 הפרעה לבחירות   197סעיף 

 Go 62 סימן י': זנות ותועבה  

 Go 62 סרסרות למעשי זנות  199סעיף 

 Go 62 חזקת סרסרות   200סעיף 

 Go 63 הבאת אדם לידי מעשה זנות  201סעיף 

 Go 63 הבאת אדם לידי עיסוק בזנות   202סעיף 

 Go 63 נסיבות מחמירות   203סעיף 

 Go 63 ניצול קטינים לזנות ב 203סעיף 
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 Go 63 איסור צריכת מעשה זנות מקטין ג 203סעיף 

 Go 63 נטל ההוכחה  ד 203סעיף 

 Go 63 החזקת מקום לשם זנות   204סעיף 

 Go 63 [7,  6השכרת מקום לשם זנות ]ז/  205סעיף 

 Go 63 קטיןאיסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של  א 205סעיף 

 Go 64 איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר  ג 205סעיף 

 Go 64 איסור פרסום של הצעה לעיסוק בזנות ד 205יף סע

 Go 64 המניח לקטין לדור בבית זנות   208סעיף 

 Go 64 פרסום והצגת תועבה   214סעיף 

 Go 64 פרסום פוגע על שלטי חוצות  א 214סעיף 

 Go 65 הגנות ב 214סעיף 

 Go 65 סימן י"א: מטרדים  

 Go 65 מטרד לציבור   215סעיף 

 Go 65 התנהגות פסולה במקום ציבורי   216סעיף 

 Go 65 ביזוי מדים   217סעיף 

 Go 65 [ 1944[ ]195מעשה העלול להפיץ מחלה ]א/   218סעיף 

 Go 65 מכירת מזון מפוגל   219סעיף 

 Go 66 החזקת מזון לא נקי  220סעיף 

 Go 66 זיהום מים   221סעיף 

 Go 66 זיהום אויר   222סעיף 

 Go 66 ת פוגעותמלאכו  223סעיף 

 Go 66 סימן י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים  

 Go 66 הגדרות   224סעיף 

 Go 66 [ ]תשל"ה[ 2איסור הגרלות והימורים ]ט/  225סעיף 

 Go 66 [ ]תשל"ה[3איסור משחקים ]ט/  226סעיף 

 Go 66 [4השתתפות בעריכת הגרלות והימורים ]ט/  227סעיף 

 Go 66 [ ]תשל"ה[ 5איסור החזקה או הנהלה ]ט/  228סעיף 

 Go 66 נסיבות מיוחדות   230סעיף 

 Go 66 [ ]תשכ"ז[7היתר ]ט/  231סעיף 

 Go 67 איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים  א 231סעיף 

 Go 67 ראיות  232סעיף 

 Go 67 חזקות  233סעיף 

 Go 67 חילוט מכשירי משחק  234סעיף 

 Go 67 חילוט מכשירי עבירה   235סעיף 

 Go 68 פרק ט': פגיעות בסדרי השלטון והמשפט  

 Go 68 סימן א': שיבוש עשיית משפט  

 Go 68 הגדרות   236סעיף 

 Go 68 עדות שקר   237סעיף 

 Go 68 בידוי ראיות   238סעיף 

 Go 68 שבועת שקר  239סעיף 

 Go 68 א[ ]תשכ"ה, תשכ"ט, תשל"ב[120עדויות סותרות  ]א/  240סעיף 

 Go 68 סירוב להעיד   241סעיף 

 Go 68 השמדת ראיה   242סעיף 

 Go 68 ידיעות כוזבות   243סעיף 

 Go 68 שיבוש מהלכי משפט   244סעיף 

 Go 68 הדחה בחקירה   245סעיף 

 Go 69 הדחה בעדות  246סעיף 

 Go 69 סייגים לתחולה   247סעיף 

 Go 69 הגנה  248סעיף 
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 Go 69 הטרדת עד  249סעיף 

 Go 69 נסיבות מחמירות  א 249סעיף 

 Go 69 שפעה לא הוגנת ה  250סעיף 

 Go 69 פרסום מסולף של דיון משפטי   251סעיף 

 Go 69 התרמה למען תשלום קנס  252סעיף 

 Go 69 תשלום קנס שהוטל על הזולת א 252סעיף 

 Go 69 חיפוי   253סעיף 

 Go 69 פרסומים על נכס גנוב  254סעיף 

 Go 70 זילות בית המשפט   255סעיף 

 Go 70 ת המשפט נשיאת נשק בבי  256סעיף 

 Go 70 בריחה   257סעיף 

 Go 70 סיוע לבריחה   258סעיף 

 Go 70 [ 132הברחת אדם ]א/  259סעיף 

 Go 70 מסייע לאחר מעשה  260סעיף 

 Go 70 דין מסייע לאחר מעשה  261סעיף 

 Go 70 אי מניעת פשע  262סעיף 

 Go 70 סירוב לעזור במניעת עבירות   263סעיף 

 Go 70 הכשלת עיקול   264סעיף 

 Go 70 שבירת חותם   265סעיף 

 Go 70 ותם הזנחת השמירה על ח  266סעיף 

 Go 71 הוצאת מסמך ממשמורת   267סעיף 

 Go 71 סימן ב': העלמת עבירות  

 Go 71 הגדרות   268סעיף 

 Go 71 חובת מתן הודעה   269סעיף 

 Go 71 הפסקת השפיטה  270סעיף 

 Go 71 עונשין   271סעיף 

 Go 71 הגנה  272סעיף 

 Go 71 ם סימן ג': תקיפת שוטרי  

 Go 71 [ 1תקיפת שוטר ]ג/  273סעיף 

 Go 71 [2תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ]ג/  274סעיף 

 Go 71 הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו  275סעיף 

 Go 71 הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות א 275סעיף 

 Go 72 פירוש  276סעיף 

 Go 72 סימן ד': עבירות בשירות הציבור וכלפיו 

 Go 72 לחץ של עובד ציבור   277סעיף 

 Go 72 עובד הציבור שיש לו זיקה פרטית   278סעיף 

 Go 72 דרישות כוזבות של עובד הציבור  279סעיף 

 Go 72 שימוש לרעה בכוח המשרה   280סעיף 

 Go 72 תעודה כוזבת  281סעיף 

 Go 72 התיימרות כבעל סמכות   282סעיף 

 Go 72 התחזות כעובד הציבור   283סעיף 

 Go 72 מרמה והפרת אמונים   284סעיף 

 Go 72 אי מילוי חובה רשמית   285סעיף 

 Go 72 הפרת חובה חקוקה  286סעיף 

 Go 72 [143הפרת הוראה חוקית ]א/  287סעיף 

 Go 73 העלבת עובד הציבור   288סעיף 

 Go 73 הפרעה לעובד הציבור א 288סעיף 

 Go 73 הסתה להימנע מתשלומי חובה   289סעיף 

 Go 73 סימן ה': עבירות שוחד  
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 Go 73 [ ]תשכ"ד, תש"ל[1לקיחת שוחד ]ב/  290סעיף 

 Go 73 מתן שוחד   291סעיף 

 Go 73 מתן שוחד לעובד ציבור זר  א 291סעיף 

 Go 73 שוחד בתחרויות   292סעיף 

 Go 73 דרכי שוחד   293סעיף 

 Go 74 הוראות נוספות  294סעיף 

[ ]תשכ"ג, 6תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת ]ב/  295סעיף 

 תשכ"ד, תשל"א[

Go 74 

 Go 75 יותרא  296סעיף 

 Go 75 חילוט ושילום   297סעיף 

 Go 75 פרק י': פגיעות בגוף 

 Go 75 סימן א': גרימת מוות  

 Go 75 [215, 214רצח ]א/  300סעיף 

 Go 75 רצח בנסיבות מחמירות  א 301סעיף 

 Go 76 המתה בנסיבות של אחריות מופחתת ב 301סעיף 

 Go 76 המתה בקלות דעת ג 301סעיף 

 Go 76 שידול או סיוע להתאבדות   302סעיף 

 Go 76 המתת תינוק  303סעיף 

 Go 76 גרימת מוות ברשלנות  304סעיף 

 Go 76 נסיון לרצח  305סעיף 

 Go 77 [220אדם   מאימתי ]א/  308סעיף 

 Go 77 גרימת מוות   מהי   309סעיף 

 Go 77 העלמת לידה  311סעיף 

 Go 77 מאסר עולם שאינו עונש חובה  א 311סעיף 

 Go 77 סימן ב': הפסקת הריון  

 Go 77 הגדרות   312סעיף 

 Go 77 איסור הפסקת הריון   313סעיף 

 Go 77 הפסקת הריון באישור   314סעיף 

 Go 77 ועדה  315סעיף 

 Go 78 אישור  316סעיף 

 Go 78 הפסקת הריון במקרים מיוחדים   317סעיף 

 Go 78 הסתייגות מטעמי מצפון או שיקול דעת רפואי  318סעיף 

 Go 78 אי תחולה  319סעיף 

 Go 78 סייג לאחריות   320סעיף 

 Go 78 ביצוע ותקנות  321סעיף 

 Go 78 סימן ג': אחריות לשלום אדם  

 Go 78 [228אחריות לחסרי ישע ]א/  322סעיף 

 Go 78 חובת הורה או אחראי לקטין   323סעיף 

 Go 79 חובת הממונה על מעשה שיש בו סכנה  325סעיף 

 Go 79 חובת הממונה על דבר שיש בו סכנה  326סעיף 

 Go 79 סימן ד': סיכון החיים והבריאות 

 Go 79 כ"ו[[ ]תש233שלילת כושר ההתנגדות לשם ביצוע עבירה ]א/  327סעיף 

 Go 79 חבלה בכוונה מחמירה   329סעיף 

 Go 79 יץ נסיון לחבול בחומר נפ  330סעיף 

 Go 79 מניעת הצלה מכלי שיט שבמצוקה   331סעיף 

 Go 79 [ ]תשכ"ו[237רה ]א/סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבו  332סעיף 

 Go 80 יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה  א 332סעיף 

 Go 80 חבלה חמורה   333סעיף 

 Go 80 פציעה  334סעיף 
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 Go 80 א[ ]תשל"ג[ 251א/חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות  ]  335סעיף 

 Go 80 שימוש ברעל מסוכן  336סעיף 

 Go 80 [242ו אחראי ]א/הפרת חובה של הורה א  337סעיף 

 Go 80 [243מעשי פזיזות ורשלנות ]א/  338סעיף 

 Go 80 שמירה של כלי יריה וחמרים מסוכניםהזנחת ה  339סעיף 

 Go 81 סכנה לילדים  340סעיף 

 Go 81 ירי מנשק חם  א 340סעיף 

 Go 81 חבלה ברשלנות  341סעיף 

 Go 81 [ 245הטעיית תחבורה ]א/  342סעיף 

 Go 81 [246הסעה בכלי תחבורה מסוכן ]א/  343סעיף 

 Go 81 סיכון דרכים ונתיבי שיט   344סעיף 

 Go 81 סימן ה': עבירות מין  

 Go 81 אינוס  345סעיף 

 Go 82 בעילה אסורה בהסכמה   346סעיף 

 Go 82 מעשה סדום   347סעיף 

 Go 82 יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל א 347סעיף 

 Go 82 יחסי מין בין כהן דת לאדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה ב 347סעיף 

 Go 83 מעשה מגונה  348סעיף 

 Go 83 מעשה מגונה בפומבי   349סעיף 

 Go 83 גרם מעשה   350סעיף 

 Go 83 ובידי אחראי על חסר ישעעבירות מין במשפחה   351סעיף 

 Go 84 איסור פרסום   352סעיף 

 Go 84 סייג לאחריות פלילית   353סעיף 

 Go 84 סייג להתיישנות עבירות מין בקטין  354סעיף 

 Go 85 עונש מזערי  355סעיף 

 Go 85 סימן ו': עבירות כלפי קטינים ונכים 

 Go 85 השארת ילד בלא השגחה או במטרה לנטשו   361סעיף 

 Go 85 [ ]תשכ"ה[ 185הזנחת ילדים ומושגחים אחרים ]א/  362סעיף 

 Go 86 [ ]תשכ"ה[ 186נטישת מושגחים ]א/  363סעיף 

 Go 86 מסירת קטין להחזקה בתמורה   364סעיף 

 Go 86 מסירת הקטין בהתנערות מזכויות וחובות   365סעיף 

 Go 86 [188גניבת קטין ]א/  367סעיף 

 Go 86 המרת דתו של קטין  368סעיף 

 Go 86 : פגיעה בקטינים ובחסרי ישע1סימן ו' 

 Go 86 הגדרות  א 368סעיף 

 Go 87 תקיפת קטין או חסר ישע  ב 368סעיף 

 Go 87 התעללות בקטין או בחסר ישע  ג 368סעיף 

 Go 87 חובת דיווח  ד 368יף סע

 Go 88 תקנות  ה 368סעיף 

 Go 88 : תקיפת זקנים 2סימן ו' 

 Go 88 תקיפת זקן  ו 368סעיף 

 Go 88 סימן ז': פגיעה בחירות  

 Go 88 חטיפה   369סעיף 

 Go 88 הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה  370סעיף 

 Go 88 חטיפה לשם כליאה   371סעיף 

 Go 88 חטיפה לשם רצח או סחיטה   372סעיף 

 Go 89 חטיפה ממשמורת   373סעיף 

 Go 89 [ 1944[  ]258חבלה חמורה ]א/  חטיפה לשם  374סעיף 

 Go 89 חטיפה לשם מטרות סחר בבני אדם א 374סעיף 
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 Go 89 הסתרת חטוף   375סעיף 

 Go 89 החזקה בתנאי עבדות  א 375סעיף 

 Go 89 עבודת כפיה  376סעיף 

 Go 89 עיכוב דרכון א 376סעיף 

 Go 89 גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות ב 376סעיף 

 Go 89 [ 262כליאת שוא ]א/  377סעיף 

 Go 89 סחר בבני אדם  א 377סעיף 

 Go 90 ירת החזקה בתנאי עבדות ועבירת סחר בבני אדםעונש מזערי לעב ב 377סעיף 

 Go 90 אי פסיקת פיצוי   חובת הנמקה  ג 377סעיף 

 Go 90 חילוט  ד 377סעיף 

 Go 90 קרן ייעודית ה 377סעיף 

 Go 90 סימן ח': תקיפה  

 Go 90 תקיפה   מהי  378סעיף 

 Go 90 דין תקיפה סתם   379סעיף 

 Go 91 ורמת חבלה ממשית תקיפה הג  380סעיף 

 Go 91 [ ]תשי"ב[ ]תשל"ג[289, 251תקיפות שונות  ]א/  381סעיף 

 Go 91 א[ ]תשל"ג[ 251תקיפות בנסיבות מחמירות ]א/   382סעיף 

 Go 91 תקיפת עובד ציבור  א 382סעיף 

 Go 91 פרק י"א: פגיעות ברכוש  

 Go 91 סימן א': גניבה  

 Go 91 גניבה   מהי   383סעיף 

 Go 92 דין הגונב  384סעיף 

 Go 92 גניבה בנסיבות מיוחדות  א 384סעיף 

 Go 92 ה גניבהנטילה שאינ   385סעיף 

 Go 92 כספים המוחזקים לפי הוראה   386סעיף 

 Go 92 קבלת כסף בשביל אחר   387סעיף 

 Go 92 כספים שקיבל מורשה   388סעיף 

 Go 93 [ ]תשכ"ד[ 274גניבה בידי עובד הציבור ]א/  390סעיף 

 Go 93 רישה[ ]תשכ"ד[  275גניבה בידי עובד ]א/  391סעיף 

 Go 93 גניבה בידי המנהל  392סעיף 

 Go 93 גניבה בידי מורשה  393סעיף 

 Go 93 סימן ב': עבירות מעין גניבה  

 Go 93 הסתרת פנקס  394סעיף 

 Go 93 הסתרת צוואה  395סעיף 

 Go 93 הסתרת שטר קנין  396סעיף 

 Go 93 הריגת חיה כדי לגנבה   397סעיף 

 Go 93 ניתוק בכוונה לגנוב  398סעיף 

 Go 93 הונאה במחצבים   399סעיף 

 Go 93 נטילת חשמל או מים או גז   400סעיף 

 Go 93 כלי טיס  גניבת כלי שיט או  401סעיף 

 Go 93 סימן ג': שוד  

 Go 93 שוד  402סעיף 

 Go 94 נסיון שוד  403סעיף 

 Go 94 דרישת נכס באיומים   404סעיף 

 Go 94 סימן ד': פריצה והתפרצות  

 Go 94 פריצה, כניסה והתפרצות  405סעיף 

 Go 94 כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו   406סעיף 

 Go 94 התפרצות לבנין או מבנין, שאינו מקום מגורים או תפילה   407סעיף 

 Go 94 ניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות כ  408סעיף 
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 Go 94 299החזקת מכשירי פריצה ]א/  409סעיף 

 Go 94 סיבות מחשידות בכוונת פריצהנ   410סעיף 

 Go 94 סימן ה': נכסים גנובים  

 Go 94 קבלת נכסים שהושגו בפשע   411סעיף 

 Go 95 קבלת נכסים שהושגו בעוון   412סעיף 

 Go 95 החזקת נכס חשוד  413סעיף 

 Go 95 : עבירות בקשר לרכב 1סימן ה' 

 Go 95 הגדרות  א 413סעיף 

 Go 95 יבת רכב גנ  ב 413סעיף 

 Go 95 שימוש ברכב ללא רשות ג 413סעיף 

 Go 95 גניבה מרכב או פירוק רכב  ד 413סעיף 

 Go 95 חבלה במזיד  ה 413סעיף 

 Go 95 פריצה לרכב ו 413סעיף 

 Go 95 זקת מכשירי פריצה הח ז 413סעיף 

 Go 95 גניבה או זיוף של מסמך  ח 413סעיף 

 Go 95 כבשינוי זהות של רכב או של חלק של ר ט 413סעיף 

 Go 95 קבלת רכב או חלק גנובים  י 413סעיף 

 Go 95 מסחר ברכב או בחלק גנובים  יא 413סעיף 

 Go 96 פסילה מהחזקת רשיון יב  413סעיף 

 Go 96 שמירת דינים  יג  413סעיף 

 Go 96 סימן ו': עבירות מרמה, סחיטה ועושק  

 Go 96 הגדרות   414סעיף 

 Go 96 קבלת דבר במרמה   415ף סעי

 Go 96 תחבולה   416סעיף 

 Go 96 כישוף  417סעיף 

 Go 96 זיוף  418סעיף 

 Go 96 זיוף המשפיע על עסקאות  419סעיף 

 Go 96 שימוש במסמך מזוייף   420סעיף 

 Go 96 זיוף בידי עובד הציבור   421סעיף 

 Go 97 שידולי מרמה   422סעיף 

 Go 97 רישום כוזב במסמכי תאגיד   423סעיף 

 Go 97 עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד  424סעיף 

 Go 97 אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד  א 424סעיף 

 Go 98 מרמה והפרת אמונים בתאגיד   425סעיף 

 Go 98 העלמה במרמה   426סעיף 

 Go 98 סחיטה בכוח   427סעיף 

 Go 98 [ ]תשל"ג[12סחיטה באיומים  ]ח/  428סעיף 

 Go 98 נטילת נכסים לשם סחיטה   430סעיף 

 Go 98 [ 13]ח/עושק   431סעיף 

 Go 98 הוצאת שיק ללא כיסוי  432סעיף 

 Go 98 שמירת אחריות פלילית לפי חוקים אחרים   435סעיף 

 Go 98 הגבלה במשיכת שיקים   436סעיף 

 Go 98 מקרים מיוחדים   437סעיף 

 Go 99 קבלה ונתינה   438סעיף 

 Go 99 סימן ז': הונאה  

 Go 99 הונאת נושים  439סעיף 

 Go 99 קשר להונות   440סעיף 

 Go 99 התחזות כאדם אחר   441סעיף 

 Go 99 הודיה כוזבת בהתחייבות   442סעיף 
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 Go 99 התחזות כבעל תעודה  443סעיף 

 Go 99 זות העברת תעודה לשם התח  444סעיף 

 Go 99 התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו  445סעיף 

 Go 99 העברת תעודת אופי  446סעיף 

 Go 99 סימן ח': הסגת גבול  

 Go 99 הסגת גבול כדי לעבור עבירה   447סעיף 

 Go 99 סימן ט': היזק  

 Go 99 הצתה  448סעיף 

 Go 99 גרימת שריפה ברשלנות   449סעיף 

 Go 100 [ ]תשכ"ו[ 324, 323האבדת כלי שיט או כלי טיס ]   450סעיף 

 Go 100 היזק לבעל חיים   451סעיף 

 Go 100 היזק בזדון   452סעיף 

 Go 100 326היזקים מיוחדים ]א/  453סעיף 

 Go 100 326היזק בחומר נפץ ]א/  454סעיף 

 Go 100 היזק לצוואה או לפנקס   455סעיף 

 Go 100 נסיון להרוס נכס בחומר נפיץ  456 סעיף

 Go 100 הדבקת בעל חיים במחלה מידבקת  457סעיף 

 Go 100 פגיעה בסימן גבול בכוונה להונות  458סעיף 

 Go 100 פגיעה בסימנים מסויימים   459סעיף 

 Go 101 איום לשרוף או  הרוס   460סעיף 

 Go 101 פרק י"ב: זיוף כספים ובולים  

 Go 101 סימן א': שטרי כסף  

 Go 101 הגדרה  461סעיף 

 Go 101 זיוף שטר כסף   462סעיף 

 Go 101 כסף חיקוי שטר   463סעיף 

 Go 101 החזקת חומר לזיוף שטרי כסף   464סעיף 

 Go 101 הנפקת שטרי כסף שלא כדין   465סעיף 

 Go 101 קלקול שטר מטבע  466סעיף 

 Go 101 חיקוי שטר מטבע   467סעיף 

 Go 102 חילוט שטרי כסף מזוייפים   468סעיף 

 Go 102 חיפוש וחילוט של ציוד לזיוף  469סעיף 

 Go 102 סימן ב': מטבעות  

 Go 102 הגדרות   470סעיף 

 Go 102 זיוף מטבע מעולה  471סעיף 

 Go 102 הכנת מתכת לזיוף מטבע מעולה  472סעיף 

 Go 102 הכנת מכשירים לזיוף מטבע מעולה   473סעיף 

 Go 102 קיצוץ מטבע מעולה   474סעיף 

 Go 103 מסחר במטבע מעולה מזוייפת   475סעיף 

 Go 103 הבאת מטבע מעולה מזוייפת   476סעיף 

 Go 103 זיוף מטבע פשוטה   477סעיף 

 Go 103 מרים ממטבעה של המדינההוצאת מכשירים וח   478סעיף 

 Go 103 ניפוק מטבע מזוייפת   479סעיף 

 Go 103 [364/השחתת מטבע  ]א  480סעיף 

 Go 103 ניפוק תחליפי מטבע  481סעיף 

 Go 103 ייצוא מטבע מזוייפת   482סעיף 

 Go 103 חיפוש וחילוט של מטבע מזוייפת  483סעיף 

 Go 103 סמכות לתפוס שטר מטבע ומטבע מזוייף  484סעיף 

 Go 103 סימן ג': בולים  

 Go 103 הגדרות   485סעיף 
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 Go 103 מכשיר לעשיית בולים התקנת   486סעיף 

 Go 104 עשייה והכנה בזיוף בולי דואר   487סעיף 

 Go 104 חותמים  מכשיר לעשיית  488סעיף 

 Go 104 פרק י"ג: עבירות קלות  

 Go 104 סירוב לקבל מטבע בשווי הנקוב  489סעיף 

 Go 104 עבירות רחוב   490סעיף 

 Go 105 סירוב להגיש עזרה   491סעיף 

 Go 105 עבירות בעלי מלונות   492סעיף 

 Go 105 עיבוד אדמה בסמוך לדרך ציבורית  493סעיף 

 Go 105 , תשכ"ח[ 1944א[ ]385, 385כניסה לשטח חקלאי ]א/  494סעיף 

 Go 105 גילוי סוד מקצועי   496סעיף 

 Go 105 פרק י"ד: עבירות הכנה וקשר 

 Go 105 הכנת עבירה בחמרים מסוכנים  497סעיף 

 Go 105 עים לביצוע פשע מתן אמצ  498סעיף 

 Go 105 קשר לפשע או לעוון   499סעיף 

 Go 105 קשר למעשים אחרים   500סעיף 

 Go 106 פרק ט"ו: הוראות שונות 

 Go 106 צו בדבר החזקת מקרקעין  502סעיף 

 Go 106 השגחה על ילד שאפוטרופסו הורשע או הואשם  503סעיף 

 Go 106 תחילה  504סעיף 

 Go 106 הוראה מיוחדת   505ף סעי

 Go 106 תוספת ראשונה 

 Go 107 תוספת שניה 

 Go 114 1977ת"ט תשל"ז   5סעיף 
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 * 1977-ונשין, תשל"ז העק חו

 

זה נקבע בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום  חאו מ  חנוס  * י  דר)ו( לפקודת ס16לפי סעיף    1977ביוני    7ד 
 מקום: בא ב ואוה, 1948-ון והמשפט, תש"חטלהש

, עמ'  1939;  251, עמ'  1937;  263, עמ'  1936,  1; ע"ר תוס'  38, למעט סעיף  1936החוק הפלילי,  דת  קו פ .א
; תשי"א עמ'  287; ס"ח תש"י, עמ'  1עמ'  ,  1947;  199, עמ'  1946;  116, עמ'  1945  ;126,  32מ'  , ע1944;  151
; תשי"ט,  178,  88,  44  ; תשי"ז, עמ'71ו, עמ'  "תשט;  238,  51,  47; תשי"ד, עמ'  144,  127; תשי"ב, עמ'  248
,  11עמ'    שכ"ה,; ת55,  46; תשכ"ד, עמ'  132,  84'  מע,  ג"כ; תש79,  36; תשכ"ב, עמ'  54; תש"ך, עמ'  145עמ'  
של"ב, עמ'  ת;  82,  81; תשל"א עמ'  31; תשכ"ט, עמ'  194; תשכ"ח, עמ'  64; תשכ"ו, עמ'  245,  183,  181,  114
 ; 71; תשל"ז, עמ' 122, 78; תשל"ה, עמ' 143תשל"ג, עמ' ; 138, 28

 ; 847, עמ' 37ובהנ"ח , 546, עמ'  27אלה של הפקודה פורסמו בהנ"ח  ותארו הל הצעות נוסח חדש

ג,  "תשכ; 88' ; תשי"ז, עמ126תשי"ב, עמ' ח ; ס"1952-יקון דיני העונשין )עבירות שוחד(, תשי"בלת וקח .ב
 ; 164; תשל"א, עמ' 149; תש"ל, עמ' 90; תשכ"ד, עמ' 26עמ' 

 ; 144תשי"ב עמ' ח ס"; 1952-"בשי(, תיםיקון דיני העונשין )תקיפת שוטרלת וקח .ג

חדי  וקח .ד יחסי  המדינה,  )בטחון  העונשין  תשי"ז ני  רשמיים(,  וסודות  עמ'  ח  ס";  1957-וץ  ; 172תשי"ז, 
 ;42תשכ"ז, עמ' 

 ; 144תשי"ט, עמ' ח ס"; 1959-שואין(, תשי"טנייקון דיני העונשין )ריבוי לת וקח .ה

 (; 24ך, עמ' )תש" 207תשי"ט, עמ' ח ס" ;  1959-י"טתשת(, רו יקון דיני העונשין )העלמת עבי לת וקח .ו 

 ; 146; תשל"ג, עמ' 78תשכ"ב, עמ' ח ס"; 1962-ין )עבירות זנות(, תשכ"ביקון דיני העונשלת וקח .ז 

; תש"ל, 130תשכ"ג, עמ'  ח  ס";  1963-מה, סחיטה ועושק(, תשכ"גמר יקון דיני העונשין )עבירות  לת  וקח .ח
 ; 97, עמ' "השל ; ת145; תשל"ג, עמ' 22עמ' 

)משחקים אסורים, הגרלות והימורים( לת  וקח .ט ; 44תשכ"ד, עמ'  ח  ס";  1964-, תשכ"דיקון דיני העונשין 
 ; 222; תשל"ה, עמ' 143תשכ"ז, עמ' 

 ; 78תשכ"ד, עמ' ח ס"; 1964-ב בלי רשות(, תשכ"דרכדיני העונשין )שימוש ב קון לתי וקח .י

; 122של"א, עמ'  ; ת109עמ'  תש"ל,  ח  ס";  1970-שולב[, תש"לח מוס]נ ני עונשין )דרכי ענישה(  די  וקח .אי
 ; 11ל"ה, עמ' ; תש44תשל"ג, עמ' 

; תשל"ז, עמ' 360,  36"ג, עמ'  ל תש  ס"ח;  1973-ני עונשין )עבירות חוץ( ]נוסח משולב[, תשל"גדי  וקח .בי
36 ,132; 

 .70ל"ז, עמ' ; ס"ח תש1977-יקון דיני העונשין )הפסקת הריון(, תשל"ז לת וקח .גי

וסח זה יתמצו חוקים  ח נ ו מכה זו.  הנוסח הישן ניתנים בשוליים בצירוף אות המסמנת את החוק לפי רשימפי  יסע
 אלה של הכנסת:

 ; 74עמ' "ד, יתש חס" ; 1954-ל רצח(, תשי"דע נשין )ביטול עונש מוותו הע ייקון דינ חוק לת ( 1) 

 . 145עמ' "ה, לתש ;88תשי"ז, עמ' ח ס"; 1957-תשי"ז ר(, בו צייקון דיני העונשין )עובדי החוק לת ( 2) 

 

מיום   869ס"ח תשל"ז מס'  כקבוע ב  2.4.1978. תחילתו ביום  226עמ'    4.8.1977מיום    864ס"ח תשל"ז מס'  סם  רפו 
 .XVI וף מפתח ס"ח תשל"ז בס דפוס "ט. ת322עמ'  12.9.1977

לחוק    3בסעיף    1תיקון מס'    –(  40עמ'    1313ה"ח תשל"ח מס'  )   50עמ'    5.1.1978מיום    880"ח תשל"ח מס'  ס  ן קו ת
 . 2.4.1978; תחילתו ביום 1978-מרת דת(, תשל"חלתיקון דיני העונשין )פיתוי לה

מס'    ה"ח)   52'  עמ  12.1.1978מיום    881ס"ח תשל"ח מס'   מס'  –(  258עמ'    1306תשל"ז  לחוק    4בסעיף    2  תיקון 
 . 2.4.1978; תחילתו ביום 1978-לתיקון דיני עבירות חוץ, תשל"ח 

לחוק    19בסעיף    3תיקון מס'    –(  92עמ'    1325ח מס'  ה"ח תשל")   111עמ'    30.3.1978מיום    891של"ח מס'  ת  "ח ס
 . 2.4.1978; תחילתו ביום 1978-הפיקוח על המטבע, תשל"ח

 .114עמ'  . ת"ט דפוס113עמ'  30.3.1978מיום  891ח תשל"ח מס' "ס  ט"ת

 .146עמ'  899ס"ח תשל"ח מס' ת"ט 

 [. 3]במקור מס'  4תיקון מס'  –( 147עמ'   1334 תשל"ח מס'ח ה")  148עמ'  6.7.1978ם יו מ 900ל"ח מס' שת ח"ס

 .5ס' תיקון מ –( 264עמ'   1352ה"ח תשל"ח מס' )  38עמ'  18.1.1979מיום  923ל"ט מס' שת ח"ס

לענין   3; ר' סעיף  6תיקון מס'    –(  284עמ'    1357ה"ח תשל"ח מס'  )   43עמ'    1.2.1979מיום    924ל"ט מס'  שת  "חס
  17.5.1987, ביום  1979-כאמור בצו תש"ם   2.10.1979. תחילתו לענין עיריות מסוימות ביום  תחילה והוראות מעבר

בצו תשמ"ז  ביום  1987-כאמור  בצו תשמ"ח   1.11.1987,  בצו תשנ"א  1.3.1991וביום    1987-כאמור  ;  1991-כאמור 
 , שביטל את הצווים הקודמים.1994-כאמור בצו תשנ"ד 1.4.1994תחולתו על כל המדינה ביום 

 .  150עמ'  10.8.1979מיום  943ס"ח תשל"ט מס' ת"ט 
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מס'   תש"ם  תש"ם   –  18עמ'    30.9.1979מיום    4030ק"ת  הציבו   1979-צו  לתועלת  ביום )שירות  תחילתו  ר(; 
2.10.1979 . 

ת שירו ק  לחו   6בסעיף    7תיקון מס'    –(  86עמ'    1323ה"ח תשל"ח מס'  )   2עמ'    1.11.1979מיום    944ס"ח תש"ם מס'  
  22.11.1979מיום    947ס"ח תש"ם מס'  ; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו. ת"ט  1979-תנות(, תש"םמור ) בהצי
 .12עמ' 

 .8תיקון מס'  –( 66עמ'  1426 'סמ  ה"ח תש"ם)  40עמ'  3.1.1980ם יו מ 954 "ם מס'שת ח"ס

 21,  20; ר' סעיפים  9תיקון מס'    –(  265עמ'    1414ה"ח תשל"ט מס'  )   60עמ'    8.2.1980מיום    959"ם מס'  שת  ח "ס
 . 136עמ'  972ס"ח תש"ם מס' לענין תחילה ותחולה. ר' ת"ט 

 .10תיקון מס'  – ( 273עמ'  1414ה"ח תשל"ט מס' )  62עמ'  8.2.1980מיום  959"ם מס' שת ח"ס

לחוק    27בסעיף    11תיקון מס'    –(  214עמ'    1405ה"ח תשל"ט מס'  )   95עמ'    28.3.1980מיום    965"ם מס'  ש ת  ח"ס
 לענין הוראות מעבר.  30; ר' סעיף 1980-הרבנות הראשית לישראל, תש"ם

 .12תיקון מס'  –( 180עמ'   1400ה"ח תשל"ט מס' )  112מ' ע 4.198013.מיום  968"ם מס' שת ח"ס

לחוק    9בסעיף    13תיקון מס'    –(  120עמ'    1437ה"ח תש"ם מס'  )   129עמ'    23.5.1980מיום    970ם מס'  "ש ת  ח"ס
 . 22.2.1980; תחילתו ביום 1980-מטבע השקל, תש"ם

לחוק   5  יףא בסע13תיקון מס'    –(  389עמ'    1541ה"ח תשמ"א מס'  )   4עמ'    30.11.1981מיום    1033מ"ב מס'  שת  ח"ס
 .1981-לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי, תשמ"ב 

  11; ר' סעיף  14תיקון מס'    –(  196עמ'    1580ה"ח תשמ"ב מס'  )   172עמ'    21.6.1982מיום    1053מ"ב מס'  שת  ח"ס
 לענין תחילה.

לחוק    13בסעיף    15תיקון מס'    –(  180עמ'    1578ה"ח תשמ"ב מס'  )   196עמ'    4.8.1982מיום    1057מ"ב מס'  שת  ח "ס
 . 1.9.1982; תחילתו ביום 1982-(, תשמ"ב15בתי המשפט )תיקון מס' 

לחוק    3בסעיף    16תיקון מס'    –(  376עמ'    1477ה"ח תש"ם מס'  )   197עמ'    4.8.1982  םמיו   7105מ"ב מס'  שת  ח "ס
 .1982-(, תשמ"ב 6לתיקון פקודת הראיות )מס' 

 .17תיקון מס'  –( 14' מע 1554ח תשמ"ב מס' ה")  58' עמ .3.198330מיום  1079מ"ג מס' שת ח"ס

לצו עונשין )שינוי שיעורי קנסות(,   1בסעיף    1983-צו תשמ"ג   –  1502עמ'    7.6.1983מיום    4501תשמ"ג מס'  ת  ק"
 ימים מיום פרסומו.  30; תחילתו 1983-תשמ"ג 

 .18תיקון מס'  –( 36עמ'  1606ה"ח תשמ"ג מס' )  130עמ'  28.7.1983יום מ 1088מ"ג מס' שת ח"ס

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,   1בסעיף    4198-צו תשמ"ד  –  948עמ'    .2.198412ם  יו מ  4459ק"ת תשמ"ד: מס'  
  1984-( תשמ"ד2צו )מס'    –  2065'  עמ  29.7.1984  םמיו   4674מס'  ימים מיום פרסומו.    30; תחילתו  1984-תשמ"ד
 .ימים מיום פרסומו  30; תחילתו 1984-, תשמ"ד( 2לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות( )מס'  1בסעיף 

 .19' תיקון מס –( 174עמ'  1627ה"ח תשמ"ג מס' )  156עמ'  20.6.1984מיום  1119מס'  מ"דשת ח"ס

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,   1בסעיף    1985-צו תשמ"ה  –  999עמ'    31.3.1985מיום    4786ס'  מ  מ"השת  ת"ק
 ימים מיום פרסומו. 30; תחילתו 1985-תשמ"ה

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,   1בסעיף    1985-צו תשמ"ו   –  298עמ'    20.12.1985מיום    4885מ"ו מס'  שת  ת"ק
 .1.1.1986; תחילתו ביום 1985-תשמ"ו 

 .20תיקון מס'  –( 195עמ'  1728"ח תשמ"ה מס' ה)  219' מע 98613.8.1מיום  1191"ו מס' שמ ת ח"ס

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,   1בסעיף    1987-צו תשמ"ז   –  358עמ'    29.1.1987מיום    5001מ"ז: מס'  שת  ת"ק
ביום  1987-תשמ"ז  תחילתו  )מס'    –  940עמ'    14.5.1987מיום    5031מס'    .1.2.1987;  )שירות   1987-( תשמ"ז 2צו 

 . 17.5.1987לתועלת הציבור(; תחילתו ביום 

מס'  ה)   80  עמ'  9.4.1987מיום    1212מס'    תשמ"ז   ח"ס מס'    –(  78עמ'    1766"ח תשמ"ו  ביום 21תיקון  תחילתו   ;
ח תשמ"ז מס' ה")   160מ'  ע  13.8.1987מיום    1223"ז מס'  שמת  ח"סלענין הוראות מעבר. תוקן    8ור' סעיף    1.7.1987

  26.11.1987מיום    1229מ"ח מס'  שת  ח "סת"ט    .1.7.1987)תיקון(; תחילתו ביום    21תיקון מס'    –(  276עמ'    1841
 .10עמ' 

מס'   תשמ"ח  תשמ"ח  –  107עמ'    8.11.1987מיום    5063ק"ת  תחי  1987-צו  הציבור(;  לתועלת  ביום )שירות  לתו 
1.11.1987 . 

 .22תיקון מס'  –( 303' מע 7971ה"ח תשמ"ו מס' )  62עמ'  31.3.1988מיום  1246מ"ח מס' שת ח"ס

(  133עמ'    1872"ח מס'  ה"ח תשמ ,  114עמ'    1814ה"ח תשמ"ז מס'  )   64עמ'    31.3.1988מיום    1246מ"ח מס'  שת  ח "ס
 . לענין הוראות מעבר 25; ר' סעיף 23תיקון מס'  –

 .24תיקון מס'  –( 226עמ'  1889 ה"ח תשמ"ח מס')  185עמ'  27.7.1988מיום  1261מ"ח מס' שת ח"ס

לחוק   91  יף בסע  25תיקון מס'    –(  242עמ'    1893ה"ח תשמ"ח מס'  )   87עמ'    19893.8.מיום    1283מ"ט מס'  שת  ח"ס
 ; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.1989-(, תשמ"ט3לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )מס' 

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,   1  סעיףב  1989-צו תשמ"ט  –  1234עמ'    8.8.1989מיום    5209מ"ט מס'  שת  ת"ק
 .1.9.1989תו ביום ילתח; 1989-שמ"טת

 .26תיקון מס'  –( 146עמ'   1947תשמ"ט מס'  )ה"ח 01עמ'  7.12.1989מיום  1290ס' מ  ש"ן ת ח"ס

 .27תיקון מס'  –( 134עמ'   1944ה"ח תשמ"ט מס' )  90עמ'  14.2.1990מיום  1305"ן מס' שת ח"ס
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 .28תיקון מס'  –( 24עמ'  1959ה"ח תש"ן מס' )  44עמ'  12.1.1990מיום  1300"ן מס' שת ח"ס

לחוק   5  יףבסע  29תיקון מס'    –(  102עמ'    1937ה"ח תשמ"ט מס'  )   112עמ'    22.3.1990ום  ימ  1311'  "ן מסשת  ח"ס
 . ימים מיום פרסומו  90; תחילתו 1990-(, תש"ן 11סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 

 .30תיקון מס'  –( 229 ו  223 עמ'  2001"ח תש"ן מס' ה)  196עמ'  010.8.199מיום  1329"ן מס' שת ח"ס

תו שישים  יל תח;  31תיקון מס'    –(  16עמ'    2019שנ"א מס'  ת  "חה)   34עמ'    26.12.1990מיום    1336נ"א מס'  שת  ח"ס
 ימים מיום פרסומו.

 .32תיקון מס'  –( 2מ' ע 2016ה"ח תשנ"א מס' )  104עמ'  6.3.1991מיום  1348מס'  נ"אשת ח"ס

מס'  ק תשנ"א  תש  –  726עמ'    12.3.1991מיום    5340"ת  ביום   1991-נ"אצו  תחילתו  הציבור(;  לתועלת  )שירות 
1.3.1991 . 

 .33תיקון מס'  –( 194עמ'  2050ה"ח תשנ"א מס' )  176עמ'  26.6.1991מיום  1361נ"א מס' שת ח"ס

 .34תיקון מס'  –( 270עמ'  1839"ח תשמ"ז מס' ה)  206עמ'  199125.7.מיום  1365נ"א מס' שת ח"ס

 .35תיקון מס'  –( 253עמ'  2061שנ"א  מס' ת "חה)  208עמ'  31.7.1991מיום  1366נ"א מס' שת ח"ס

לחוק    24  יף בסע  36תיקון מס'    –(  239עמ'    2060ה"ח תשנ"א מס'  )   78עמ'    21.2.1992מיום    1384נ"ב מס'  שת  ח "ס
 .1.7.1992תו ביום ילתח; 1992-(, תשנ"ב2שיקים ללא כיסוי )תיקון מס' 

(  248עמ'    2060'  מס  ה"ח תשנ"א,  232מ'  ע  2057ה"ח תשנ"א מס'  )   142עמ'    24.3.1992מיום    1390נ"ב מס'  שת  ח"ס
 .37תיקון מס'  –

קנסות(,   1בסעיף    1993-צו תשנ"ג   –  486עמ'    4.3.1993מיום    5506ק"ת תשנ"ג מס'   )שינוי שיעורי  העונשין  לצו 
 .15.4.1993; תחילתו ביום 1993-התשנ"ג

לחוק    21  יף בסע   38תיקון מס'    –(  298עמ'    2127ה"ח תשנ"ב מס'  )   59עמ'    18.1.1994מיום    1447נ"ד מס'  שת  ח"ס
 . 1994-צער בעלי חיים, תשנ"ד

 )שירות לתועלת הציבור(. 1994-צו תשנ"ד – 727עמ'  21.3.1994מיום  5587"ת תשנ"ד מס' ק

)חלק מקדמי    39תיקון מס'    –(  115עמ'    2098ה"ח תשנ"ב מס'  )   348עמ'    23.8.1994מיום    1481נ"ד מס'  שת  ח "ס
  1482נ"ד מס'  שת  ח"ס לענין תיקון ביניים. ת"ט    13תחילתו שנה מיום פרסומו ור' סעיף  ;  1994-וחלק כללי(, תשנ"ד

ביום  365עמ'    5.9.1994מיום   תחילתו  תוקן  23.8.1995;  מס'  שת  ח"ס.   ה"ח)   390עמ'    7.8.1995ם  יו מ  1537נ"ה 
)תיקון מס'    6( בסעיף  1)תיקון מס'    39תיקון מס'    –(  562עמ'    2421מס'  נ"ה  תש ( )התאמת דיני  43לחוק העונשין 

 "ה ה"ח תשנ )   391עמ'    7.8.1995מיום    1537נ"ה מס'  שת  ח"ס.  1995-העונשין לחלק המקדמי ולחלק הכללי(, תשנ"ה
)תיקון מס'    3( בסעיף  2)תיקון מס'    39תיקון מס'    –(  475עמ'    2403ס'  מ . ת"ט 1995-(, תשנ"ה44לחוק העונשין 

 . 400' עמ 7.8.1995מיום  1537"ה מס' נ שת ח" סדפוס 

  –(  450עמ'    2270ה"ח תשנ"ד מס'  ,  418עמ'    2267ה"ח תשנ"ד מס'  )   264עמ'    4.8.1994יום  מ   1476'  נ"ד מסשת  ח "ס
 .40תיקון מס' 

לחוק   25  יף בסע  41תיקון מס'    –(  274עמ'    2194ה"ח תשנ"ג מס'  )   168עמ'    31.3.1995מיום    1514נ"ה מס'  שת  ח"ס
 .1995-(, תשנ"ה19סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 

 .42תיקון מס'  –( 188עמ'  2339ה"ח תשנ"ה  מס' )  374מ' ע 9953.8.1מיום  1535נ"ה מס' שת ח"ס

דיני   43תיקון מס'    –(  562עמ'    2421מס'  נ"ה  תשה"ח  )   390עמ'    7.8.1995ם  יו מ  1537נ"ה מס'  שת  ח "ס )התאמת 
 . 23.8.1995תו ביום ילתח; 1995-העונשין לחלק המקדמי ולחלק הכללי(, תשנ"ה

תו ביום ילתח;  44תיקון מס'    –(  475עמ'    2403ס'  מ  "הה"ח תשנ )   391עמ'    7.8.1995מיום    1537נ"ה מס'  שת  ח"ס
 . 23.8.1995; תחילתו ביום 384עמ'  610.9.199מיום  1600נ"ו מס' שת ח"סת"ט  .23.8.1995

 .45תיקון מס'  –( 530עמ'  2415ה מס' נ"ה"ח תש)  392עמ'  7.8.1995 םמיו  7153נ"ה מס' שת ח"ס

 .46תיקון מס'  –( 156עמ'  2437ה"ח תשנ"ו מס' )  16עמ'  18.12.1995מיום  1552נ"ו מס' שת ח"ס

 .47תיקון מס'  –( 238' עמ  2449ה"ח תשנ"ו מס' )  42עמ'  19.1.1996מיום  1557נ"ו מס' שת ח"ס

 .48תיקון מס'  –( 554עמ'  2505ה"ח תשנ"ו מס' )  241עמ'  21.3.1996מיום  1583נ"ו מס' שת ח"ס

 . 49תיקון מס'  –( 524מ' ע 2496מס'  ח תשנ"ו ה")  241עמ'  21.3.1996מיום  1583נ"ו מס' שת ח"ס

מס'  שת  ח"ס מס'  )   351עמ'    12.5.1996מיום    1592נ"ו  תשנ"ה  מס'    –(  306מ'  ע  2366ה"ח   78בסעיף    50תיקון 
 ; תחילתו שנה מיום פרסומו.1996-מעצרים(, תשנ"ו  –[ לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 43]במקור סעיף 

ו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,  לצ  1  ףיבסע  1996-צו תשנ"ו   –  993עמ'    11.6.1996ם  יו מ  5760  נ"ו מס'שת  ת"ק
 ימים מיום פרסומו.  30תו ילתח; 1996-תשנ"ו 

 . 51תיקון מס'  –( 606עמ'  2522"ח תשנ"ו מס' ה)  270עמ'  99822.7.1מיום  1676נ"ח מס' שת ח"ס

  7; ר' סעיף  52תיקון מס'    –(  477,  464עמ'    2639ז מס'  נ"תשח  ה")   316עמ'    5.8.1998מיום    1683נ"ח מס'  שת  ח "ס
 .לענין תחילה

 .53תיקון מס'  –( 153עמ'  2833ה"ח תש"ס מס' )  157עמ'  7.4.2000מיום  1734"ס מס' שת ח"ס

לחוק בתי    24  יףבסע  54תיקון מס'    –(  2עמ'    2821ה"ח תש"ס מס'  )   194עמ'    11.6.2000יום  מ   1739"ס מס'  ש ת  ח"ס
 . 11.12.2000תחילתו ביום ; 2000-"ס שתם, יימשפט לענינים מינהל

ק ( לחו 5) 3שעה בסעיף    תוראה  –(  174עמ'    2674ה"ח תשנ"ח מס'  )   215עמ'    25.6.2000מיום    1742"ס מס'  שת  ח"ס
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 . 1.9.2003עד יום  25.9.2000תוקפה מיום ; 2000-והוראת שעה(, תש"ס 26סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 

 –(  302עמ'    2852ה"ח תש"ס מס'  ,  187עמ'    2839ה"ח תש"ס מס'  )   226עמ'    21.7.2000ום  מי  1746ס'  "ס משת  ח"ס
 .55תיקון מס' 

 . 56תיקון מס'  –( 464עמ'   2639ה"ח תשנ"ז מס' )  226מ' ע 21.7.2000מיום  1746ס' מ תש"ס  ח"ס

לחוק    4  יףבסע   57תיקון מס'    –  ( 316עמ'    2948ה"ח תשס"א מס'  )   98מ'  ע  27.12.2000  וםמי  1769ס"א מס'  שת  ח"ס
 .2000-(, תשס"א41הבחירות לכנסת ולראש הממשלה )תיקון מס' 

לחוק    1  יףבסע   58תיקון מס'    –(  448עמ'    7342מס'    נ"ח ה"ח תש)   138'  עמ  15.2.2001מיום    1775ס"א מס'  שת  ח "ס
תשס"א חקיקה(,  )תיקוני  אסירים  של  מוקדם  סעיף    14תחילתו  ;  2001-לשחרור  ור'  פרסומו  מיום  לענין    5ימים 

 תחולה. 

 . 59תיקון מס'  –( 40עמ'  2969ה"ח תשס"א מס' )  206עמ'  29.3.2001מיום  1784ס"א מס' שת ח"ס

 .2001-צו תשס"א  – 769עמ'  3.5.2001מיום  6103ס"א מס' שת ת"ק

לחוק   21 יףבסע 60תיקון מס'  –( 154עמ'  0294ה"ח תשס"א מס' )  388עמ'  24.5.2001ם יו מ 1790' מסס"א שת ח"ס
 .2001-(, תשס"א7ההסגרה )תיקון מס' 

 .61תיקון מס'  –( 640עמ'  3007"א מס' ה"ח תשס)  408עמ'  2.6.2001יום מ 4179ס"א מס' שת ח"ס

לחוק   38 יףבסע 62תיקון מס'  –( 518עמ'  2979ה"ח תשס"א מס' )  420עמ'  20.6.2001יום מ 1795' מסא ס"שת ח"ס
תשס"א ממאסר,  תנאי  על  ביום  ;  2001-שחרור  סעיף    1.1.2002תחילתו  לתקופת   47ור'  מיוחדות  הוראות  לענין 

 הביניים. 

לחוק    2  יףבסע   63תיקון מס'    –(  606עמ'    2997ה"ח תשס"א מס'  )   449'  עמ  26.7.2001מיום    1800ס"א מס'  שת  ח"ס
מס'   )תיקון  הפלילי  הדין  תשס"א32סדר  סעיפים  ;  2001-(,  ור'  פרסומו  מיום  חודשים  ארבעה  לענין    5,  3תחילתו 

 תחולה והוראת מעבר. 

 .64תיקון מס'  –( 746עמ'  3023ה"ח תשס"א מס' )  15עמ'  14.11.2001מיום  1810ס"ח תשס"ב מס' 

 .65תיקון מס'  –( 779עמ'  3031א מס' ס"תשח ה")  32עמ'  18.12.2001מיום  1814ס"ב מס' שת ח"ס

 . 66תיקון מס'  –( 286עמ'  3082ה"ח תשס"ב מס' )  411עמ'  22.5.2002מיום  1845ס"ב מס' שת ח"ס

 . 67תיקון מס'  –( 374עמ'  3093ה"ח תשס"ב מס' )  422עמ'  13.6.2002מיום  1849ס"ב מס' שת ח"ס

 . 68תיקון מס'  –( 230עמ'  3075 ח תשס"ב מס'"ה)  224עמ'  13.6.2002מיום  1849ס' מ  "בס תש ח"ס

 . 69תיקון מס'  –( 455עמ'  3107ס' מ"ב סה"ח תש)  448עמ'  19.6.2002מיום  1851ס"ב מס' שת ח"ס

 .70קון מס' תי –( 689' עמ 3140ה"ח תשס"ב מס' )  487עמ'  24.7.2002מיום  1859ח תשס"ב מס' "ס

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,   1בסעיף    2002-צו תשס"ג   –  123עמ'    31.10.2002מיום    6205ק"ת תשס"ג מס'  
 ימים מיום פרסומו.  30; תחילתו 2002-תשס"ג 

]במקור מס'    71תיקון מס'    –(  694עמ'    3141ה"ח תשס"ב מס'  )   58עמ'    20.11.2002מיום    7418ס"ח תשס"ג מס'  
70 .] 

]במקור מס'    72תיקון מס'    –(  869עמ'    3166ה"ח תשס"ב מס'  )   58מ'  ע  20.11.2002מיום    1874ס"ח תשס"ג מס'  
71 .] 

]במקור מס'    73תיקון מס'    –(  2עמ'    1ה"ח הכנסת תשס"ג מס'  )   59עמ'    20.11.2002מיום    1874"ח תשס"ג מס'  ס
72 .] 

 .74תיקון מס'  –( 878עמ'  3169ה"ח תשס"ב מס' )  514עמ'  16.7.2003מיום  1896ס"ח תשס"ג מס' 

לחוק    1בסעיף    75תיקון מס'    –(  717עמ'    3147ס"ב מס'  ה"ח תש)   536עמ'    6.8.2003מיום    1900ס"ח תשס"ג מס'  
 . 2003-למניעת סחר בבני אדם )תיקוני חקיקה(, תשס"ג

  7בסעיף    76תיקון מס'    –(  470עמ'    28ה"ח הממשלה תשס"ג מס'  )   570עמ'    19.8.2003מיום    1903ס"ח תשס"ג מס'  
 .2003-(, תשס"ג2לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 

 .77תיקון מס'  –( 868עמ'  3166ה"ח תשס"ב מס' )  18עמ'  23.11.2003מיום  1911ס"ח תשס"ד מס' 

 .78תיקון מס'  –( 25עמ'  32ה"ח הכנסת תשס"ד מס' )  390עמ'  9.6.2004מיום  1941ס"ח תשס"ד מס' 

; תחילתו 79תיקון מס'    –(  28עמ'    33ה"ח הכנסת תשס"ד מס'  )   452עמ'    19.7.2004מיום    1950ס"ח תשס"ד מס'  
 שלושה חודשים מיום פרסומו. 

 . 80תיקון מס'  –( 112עמ'  44ה"ח הכנסת תשס"ד מס' )  521עמ'  11.8.2004מיום  1956ס"ח תשס"ד מס' 

  12בסעיף    81תיקון מס'    –(  109'  עמ  44ה"ח הכנסת תשס"ד מס'  )   532עמ'    12.8.2004מיום    1957ס"ח תשס"ד מס'  
 .2004-(, תשס"ד4לחוק לתיקון פקודת המבחן )מס' 

 . 82תיקון מס'  –( 173עמ'  52ח הכנסת תשס"ד מס' ה")  14עמ'  17.11.2004מיום  1961ס"ח תשס"ה מס' 

 . 83תיקון מס'  –( 159עמ'  50ה"ח הכנסת תשס"ד מס' )  34עמ'  13.12.2004מיום  1964ס"ח תשס"ה מס' 

 . 84תיקון מס'  –( 39עמ'  59ה"ח הכנסת תשס"ה מס' )  104עמ'  26.1.2005מיום  1976ס"ח תשס"ה מס' 

 .85תיקון מס'  –( 164עמ'  82ה"ח הכנסת תשס"ה מס' )  715עמ'  1.8.2005מיום  2017ס"ח תשס"ה מס' 

  30בסעיף  86תיקון מס'  –( 298עמ'  77)ה"ח הממשלה תשס"ד מס'  750עמ'  8.8.2005מיום  2020ס"ח תשס"ה מס' 
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 .2005-(, תשס"ה15לחוק בתי משפט לענינים מינהליים )תיקון מס' 

מס'   תשס"ו  מס'  )   11עמ'    22.11.2005מיום    2035ס"ח  תשס"ה  הממשלה  מס'    –(  1030עמ'    189ה"ח   87תיקון 
 .2005-(, תשס"ו 46תיקון מס' לחוק סדר הדין הפלילי )  5בסעיף 

 . 88תיקון מס'  –( 227עמ'  92ה"ח הכנסת תשס"ה מס' )  22עמ'  28.11.2006מיום  2036ס"ח תשס"ו מס' 

 .89תיקון מס'  –( 6עמ'  97ה"ח הכנסת תשס"ו מס' )  54עמ'  8.12.2005מיום  2038ס"ח תשס"ו מס' 

 .90תיקון מס'  –( 30עמ'  100ה"ח הכנסת תשס"ו מס' )  230עמ'  3.1.2006מיום  2049ס"ח תשס"ו מס' 

  1בסעיף    91תיקון מס'    –(  236עמ'    231"ח הממשלה תשס"ו מס'  ה)   2עמ'    29.10.2006מיום    2067ס"ח תשס"ז מס'  
 . 2006-לחוק איסור סחר בבני אדם )תיקוני חקיקה(, תשס"ז 

  14בסעיף    92תיקון מס'    –(  510עמ'    246"ח הממשלה תשס"ו מס'  ה)   38עמ'    1.1.2007מיום    2075ס"ח תשס"ז מס'  
 . 2007-(, תשס"ז 8תנאי ממאסר )תיקון מס' -לחוק שחרור על 

  2; ר' סעיף 93תיקון מס'  –( 12עמ'  258"ח הממשלה תשס"ז מס' ה)  84עמ'  18.1.2007מיום  2078ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין תחולה. 

ס"ח  . ת"ט  94תיקון מס'    –(  128עמ'    141ה"ח הכנסת תשס"ז מס'  )  316עמ'    30.5.2007מיום    2096ס"ח תשס"ז מס'  
 .30.5.2007; תחילתו ביום 464עמ'  8.8.2007מיום  2109תשס"ז מס' 

  1בסעיף    95תיקון מס'    –(  252עמ'    164ה"ח הכנסת תשס"ז מס'  )   7עמ'    15.10.2007מיום    2113ס"ח תשס"ח מס'  
 לענין תחילה. 3; ר' סעיף 2007-לחוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים )תיקוני חקיקה(, תשס"ח

 . 96תיקון מס'  –( 8עמ'  174ה"ח הכנסת תשס"ח מס' )  216עמ'  27.2.2008מיום  2135ח מס' ס"ח תשס"

ה"ח הכנסת תשס"ח מס'  ,  69עמ'    188ה"ח הכנסת תשס"ח מס'  )   217'  עמ  27.2.2008מיום    2135ס"ח תשס"ח מס'  
 .97תיקון מס'  –( 102עמ'  194

 .98תיקון מס'  –( 196עמ'  208ה"ח הכנסת תשס"ח מס' )  608עמ'  3.7.2008מיום  2161ס"ח תשס"ח מס' 

( 618עמ'    389ה"ח הממשלה תשס"ח מס'  )   662עמ'    21.7.2008מיום    2168ס"ח תשס"ח מס'  ספר חוקים#   -רשומות  
 .99תיקון מס'  –

; ר' סעיף  100תיקון מס'    –(  357עמ'    240ה"ח הכנסת תשס"ח מס'  )   812עמ'    6.8.2008מיום    2176ס"ח תשס"ח מס'  
 לענין תחולה.  2

ה"ח הכנסת תשס"ח מס'  ,  432עמ'    372ה"ח הממשלה תשס"ח מס'  )   236עמ'    3.11.2009מיום    2213ס"ח תש"ע מס'  
 לענין תחולה.  6ור' סעיף   1.12.2009; תחילתו ביום 101ן מס' תיקו  –( 70עמ'  188

 .102תיקון מס'  –( 582עמ'  384' ה"ח הממשלה תשס"ח מס)  240עמ'  11.11.2009מיום  2214ס"ח תש"ע מס' 

 .103 תיקון מס' –( 104עמ'  465ה"ח הממשלה תש"ע מס' )  325עמ'  4.2.2010מיום  2225ס"ח תש"ע מס' 

 .104תיקון מס'  –( 96עמ'  463ה"ח הממשלה תש"ע מס' )  384עמ'  16.2.2010מיום  2229ס"ח תש"ע מס' 

 .105תיקון מס'  –( 56, 54עמ'  265ה"ח הכנסת תשס"ט מס' )  385עמ'  16.2.2010מיום  2229ס"ח תש"ע מס' 

 .106תיקון מס'  –( 154עמ'  473ה"ח הממשלה תש"ע מס' )  403עמ'  25.2.2010מיום  2231ס"ח תש"ע מס' 

קנסות(,    1בסעיף    2010-צו תש"ע  –  948עמ'    14.3.2010מיום    6877ש"ע מס'  ק"ת ת )שינוי שיעורי  לצו העונשין 
 ימים מיום פרסומו.  30; תחילתו 2010-תש"ע

ה"ח הכנסת תש"ע מס' ,  116עמ'    694ה"ח הממשלה תש"ע מס'  )   505עמ'    24.3.2010מיום    2238ס"ח תש"ע מס'  
מס'    –(  119עמ'    311 ותיקון   4בסעיף    107תיקון  שעה  )הוראת  השכרות  בתופעת  המאבק  תש"ע  לחוק  -חקיקה(, 

 ימים מיום פרסומו. 14; תחילתו 2010

בסעיף    108תיקון מס'   –(  1058עמ'    507ה"ח הממשלה תש"ע מס'  )   80עמ'    9.12.2010מיום    2264ס"ח תשע"א מס'  
 . 2010-לחוק להחלפת המונח פקיד סעד )תיקוני חקיקה(, תשע"א 14

 .109תיקון מס'  –( 73עמ'  366ה"ח הכנסת תשע"א מס' )  733עמ'  4.4.2011מיום  2289ס"ח תשע"א מס' 

 .110תיקון מס'  –( 120עמ'  376 ה"ח הכנסת תשע"א מס')  950עמ'  30.6.2011מיום  2302ס"ח תשע"א מס' 

 .111' תיקון מס –( 126עמ'  377ה"ח הכנסת תשע"א מס' )  1026עמ'  11.8.2011מיום  2310ס"ח תשע"א מס' 

מס'   מס'  )   1169עמ'    17.8.2011מיום    2317ס"ח תשע"א  תש"ע  הממשלה  מס'    –(  164עמ'    475ה"ח   112תיקון 
 . 2011-(, תשע"א3על הציבור מפני עברייני מין )תיקון מס'  לחוק הגנה 25בסעיף 

מס'   מס'  )   102עמ'    10.1.2012מיום    2330ס"ח תשע"ב  תשס"ו  הממשלה  מס'    –(  446עמ'    241ה"ח  ;  113תיקון 
 לענין תחולה. 3תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 

  2בסעיף  411תיקון מס'  –( 218עמ'  400ה"ח הכנסת תשע"א מס' )  170עמ'  16.2.2012מיום  2337ס"ח תשע"ב מס' 
 . 1.1.2013; תחילתו ביום 2012-(, תשע"ב14לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 

 .115תיקון מס'  –( 106עמ'  442ה"ח הכנסת תשע"ב מס' )  446עמ'  4.6.2012מיום  2362ס"ח תשע"ב מס' 

 .116תיקון מס'  –( 754עמ'  677ה"ח הממשלה תשע"ב מס' )  510עמ'  17.7.2012מיום  2369ס"ח תשע"ב מס' 

 .117תיקון מס'  –( 26עמ'  529ה"ח הכנסת תשע"ד מס' )  402עמ'  24.3.2014מיום  2444ס"ח תשע"ד מס' 

 .118תיקון מס'  –( 384עמ'  845ח הממשלה תשע"ד מס' ה")  32עמ'  25.11.2014מיום  2476ס"ח תשע"ה מס' 

 .119תיקון מס'  –( 122מ' ע 897ה"ח הממשלה תשע"ה מס' )  200עמ'  29.7.2015מיום  2496ס"ח תשע"ה מס' 
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ראת  והו   120תיקון מס'    –(  84עמ'    958ה"ח הממשלה תשע"ו מס'  )   12עמ'    5.11.2015מיום    2506ס"ח תשע"ו מס'  
 שעה; תוקפה של הוראת השעה לשלוש שנים. 

  67בסעיף    211ון מס'  תיק  –(  38עמ'    586ה"ח הכנסת תשע"ה מס'  )   611עמ'    6.3.2016מיום    2534תשע"ו מס'    ח ס"
 ; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.2016-לחוק אומנה לילדים, תשע"ו 

 .122תיקון מס'  –( 81עמ'  628ה"ח הכנסת תשע"ו מס' )  718עמ'  7.4.2016מיום  2546ס"ח תשע"ו מס' 

ה"ח הממשלה תשע"ו ,  1067עמ'    994ה"ח הממשלה תשע"ה מס'  )   925עמ'    23.6.2016מיום    2556מס'    ע"ו "ח תשס
מס'  ,  126עמ'    967מס'   מס'    –(  992עמ'    782ה"ח הממשלה תשע"ג  בטרור,  לחוק המא  18בסעיף    123תיקון  בק 

 .1.11.2016; תחילתו ביום 2016-תשע"ו 

מס'   תשע"ו  מס'  )   694עמ'    28.6.2016מיום    2559ס"ח  תשע"ד  הממשלה  מס'  –(  833עמ'    839ה"ח   124  תיקון 
 .2016-(, תשע"ו 2לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות )תיקון מס'  14בסעיף 

 .125תיקון מס'  –( 130עמ'  642ה"ח הכנסת תשע"ו מס' )  966עמ'  14.7.2016מיום  2561ס"ח תשע"ו מס' 

 .126תיקון מס'  –( 166עמ'  972הממשלה תשע"ו מס'  ה"ח)  1140עמ'  4.8.2016מיום  2571ס"ח תשע"ו מס' 

 .127תיקון מס'  –( 1510עמ'  1079ה"ח הממשלה תשע"ו מס' )  29עמ'  11.12.2016מיום  2586ס"ח תשע"ז מס' 

  7יף  בסע  128תיקון מס'    –(  12עמ'    665ה"ח הכנסת תשע"ז מס'  )   133עמ'    10.1.2017מיום    2596ס"ח תשע"ז מס'  
 . 2017-לחוק להחלפת המונח מפגר )תיקוני חקיקה(, תשע"ז 

 .129תיקון מס'  –( 84עמ'  368ה"ח הכנסת תשע"ז מס' )  458עמ'  14.3.2017מיום  2610ס"ח תשע"ז מס' 

בסעיף    130תיקון מס'    –(  56עמ'    748ה"ח הכנסת תשע"ח מס'  )   193עמ'    22.2.2018מיום    2694ס"ח תשע"ח מס'  
 .2018-(, תשע"ח82לחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  15

 .131תיקון מס'  –( 98עמ'  759 ה"ח הכנסת תשע"ח מס')  229עמ'  11.3.2018מיום  2698ס"ח תשע"ח מס' 

 .321תיקון מס'  –( 170עמ'  780ה"ח הכנסת תשע"ח מס' )  698עמ'  21.6.2018מיום  2725ס"ח תשע"ח מס' 

 –  133תיקון מס'    –(  654עמ'    1091ה"ח הממשלה תשע"ז מס'  )   886עמ'    26.7.2018מיום    2742ס"ח תשע"ח מס'  
  364עמ'    6.7.2021מיום    2912ס"ח תשפ"א מס'  תוקן    .לארבע שניםותוקפו    1.4.2019ביום  הוראת שעה; תחילתו  

 .2021-הוראת שעה )תיקון( תשפ"א – 133תיקון מס'  –( 464עמ'   1409ה"ח הממשלה תשפ"א מס' ) 

 .134תיקון מס'   –( 914' עמ 1223הממשלה תשע"ח מס' ה"ח )  887עמ'  26.7.2018מיום  2742ס"ח תשע"ח מס' 

 .135תיקון מס'  –( 887עמ'  811ה"ח הכנסת תשע"ט מס' )  74עמ'  12.12.2018מיום  2762ס"ח תשע"ט מס' 

 .136תיקון מס'  –( 70עמ'  1262ה"ח הממשלה תשע"ט מס' )  74עמ'  12.12.2018מיום  2762ס"ח תשע"ט מס' 

; ר' 137תיקון מס'    –(  166עמ'    972ה"ח הממשלה תשע"ו מס'  )   230עמ'    10.1.2019מיום    2779ס"ח תשע"ט מס'  
 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.  25סעיף 
יום התחילה(, והוא יחול על עבירות שבוצעו   –תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן  . )א(  25

 מיום התחילה ואילך.
סעיף    הוראות  יחולו  בעניינה  חלוט  דין  פסק  ניתן  וטרם  התחילה  יום  לפני  שבוצעה  עבירה  על  לחוק  5)ב(  )א( 

ה, יבחן בית המשפט את מלוא ההסדר הקבוע בחוק  העיקרי; לעניין זה, בבואו לקבוע מהו הדין המקל על העוש
  –העיקרי כנוסחו בחוק זה לעומת ההסדר שהיה קבוע בחוק העיקרי לעניין גרימת מוות ערב יום התחילה )להלן  

 הדין הישן(. 
מי    לעניין  ואולם  הישן;  הדין  יחול  בעניינה,  חלוט  דין  פסק  וניתן  התחילה  יום  לפני  שבוצעה  עבירה  על  )ג( 

א לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותו כמי שהורשע בעבירה לפי  300בעבירה לפי סעיף  שהורשע  
( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, ועונשו המרבי יהיה העונש שנקבע באותו סעיף, 3( או ) 2ב)א( או )ב() 301סעיף  

 )ב( לחוק העיקרי. 5לפי העניין, כאמור בסעיף 

מס'   תשע"ט  מס'  )   235עמ'    10.1.2019מיום    2779ס"ח  תשע"ט  הממשלה  מס'    –(  58עמ'    1258ה"ח    138תיקון 
 חודשים מיום פרסומו. 18; תחילתו 2019-יקה(, תשע"ט לחוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה ותיקון חק 6בסעיף 

  139תיקון מס'    –(  192עמ'    1183ה"ח הממשלה תשע"ח מס'  )   243עמ'    10.1.2019מיום    2780ס"ח תשע"ט מס'  
 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. 8; ר' סעיף 2019-(, תשע"ט87לחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  6בסעיף 

 יום התחילה(. –. )א( תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו )בסעיף זה 8
סעיף    ראשונה9)ב(  ותוספת  ג'  ראשונה  תוספת  ב',  ראשונה  תוספת  העיקרי, סעיף    ,  לחוק  לחוק השיפוט   41ד' 

לחוק העונשין, כנוסחם בחוק זה, יחולו על עבירה שביום התחילה טרם התיישנה לפי הוראות   354הצבאי וסעיף  
 החוק העיקרי, חוק השיפוט הצבאי או חוק העונשין, לפי העניין, כנוסחו ערב היום האמור. 

בה  שמתקיימים  עוון  או  פשע  מסוג  בעבירה  בסעיף    )ג(  כאמור  הנוספת  התקופה  תחל  אלה,  לחוק 1)ג() 9כל   )
 העיקרי, כנוסחו בחוק זה, ביום התחילה: 

 ( החקירה על פי דין באותה עבירה החלה לפני יום התחילה; 1)   
 ( ביום התחילה טרם הוגש לגביה כתב אישום;2)   
( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק  1( או )א)א9( ביום התחילה חלפו מיום ביצוע העבירה התקופות המנויות בסעיף  3)   

 זה. 
 לרבות עבירה צבאית ועבירה שאינה צבאית כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי. –)ד( בסעיף זה, "עבירה"  
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 דמי מקק חל
 

 הוראות יסוד א':  ק  פר
 

 פיו.-ן נקבעו בחוק או עלירה ואין עונש עליה אלא אם כעבן אי .1
 

 

על  כוסמה ()א .2 עבירות  לקבוע  הסמכות  את  אף  כוללת  חוק,  לביצוע  תקנות  להתקין  ת 
ואול עשייתן;  על  ועונשים  עוהתקנות  ששה  ם,  על  תעלה  לא  תקופתו  בתקנה,  שנקבע  מאסר  נש 

עבירה שעונשה הוא   בשל  ס שניתן להטילקנה  עלעלה שיעורו  י  לא  -חודשים, ואם נקבע עונש קנס  
 קנס שלא נקבע לו סכום. 

 שבהן נקבעו עבירות ועונשים טעונות אישור ועדה של הכנסת. ותקנת ()ב 
 

יוצר עבירה לא יחול על מעשה שנעשה לפני יום פרסומו כדין או יום תחילתו,  וק היקח ()א .3
 לפי המאוחר.

שנקבע לה בשעת ביצוע העבירה, לא יחול על ה  מזר  הקובע לעבירה עונש חמו  וקיקח ()ב 
חר; אך אין רואים בעדכון שיעורו של  מעשה שנעשה לפני פרסומו כדין או לפני תחילתו, לפי המאו

 ונש.בעקנס החמרה 
 

 תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה ב':  ק  פר
 

עליה  ה  ברנע .41 האיסור  בחיקוק  ובוטל  הפלבטתת  –עבירה  האחריות  עשייתה; ל  יתילל 
בהם   שהוחל  גזרפסיו  –ההליכים  ניתן  ביצופסיו  –דין  -קו;  וק  תוצאות  עו;  עוד  בעתיד  יהיו  לא 

 נובעות מן ההרשעה.
 

פסק  רהעבנ ()א .5 ניתן  ובטרם  להגדרתה-עבירה  בנוגע  שינוי  חל  לגביה,  חלוט  או    דין 
ריות לה"  חא; "הושהעם לאחריות לה, או בנוגע לעונש שנקבע לה, יחול על הענין החיקוק המקל ע

 תחולת סייגים לאחריות הפלילית למעשה.בות לר –
עבירה בחיקוק עונש,    ותהאאדם בעבירה בפסק דין חלוט ולאחר מכן נקבע ל  שעורה ()ב 

עונשו העונש המרבי שנקבע בחיקוק, כאילו   יהיה  –שלפי מידתו או סוגו הוא קל מזה שהוטל עליו  
 הוטל מלכתחילה.

 

לא יחולו על עבירה לפי חיקוק שנקבע בו או לגביו שיעמוד בתוקפו   5-ו  4סעיפים    ותראהו .6
 לזמן.ן זמ מ וא נתון לשינוייםשהלתקופה מסוימת, או שנובע מטיבו 

 

 תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה ג':  ק  פר
 

 ': הוראות כלליותא מןסי
 

 –פנים" -תירעב" ()א .7

 שנעברה כולה או מקצתה בתוך שטח ישראל;  רהביע (1)
לעבור ה  עשמ (2) נסיעבי  הכנה  נסיון,  לעבור  רה,  קשר  קשירת  או  אחר,  לשדל  ון 

אמורה   יתההבירה, כולה או מקצתה, העש בדעבירה, שנעשו מחוץ לשטח ישראל, ובל
 להיעשות בתוך שטח ישראל.

 פנים.-ה שאיננה עבירתירעב -חוץ" -תירעב" ()ב 
-הריבונות של מדינת ישראל כולל רצועת מימיח  שט  -ישראל", לענין סעיף זה  ח  שט" ()ג 
 הטיס הרשומים בישראל.-השיט וכלי-שלה, וכן כליהחופין 

 

ביצוע העבירה הוא המקום שבו היתה חובת העשייה טעונה ם  קו, מעבירה במחדלה  ברנע .8
 קיום.

 

חוץ, אינה מסויגת על ידי דין זר  -ראל, לרבות לענין עבירתל ישדיני העונשין ש  לתחות ()א .9
 או מעשה בית דין זר, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק. 

עבירתתהי  לא (ב)  על  לדין  העמדה  המשפט-ה  היועץ  בידי  אלא  למחוץ  ו  א  לה משי 

 
 .100בתיקון מס'  198סעיף זה לא יחול על ביטול סעיף  1

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

י לפא אלישה  ענן אי
 חוק

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

ת  יקחקלפי ה ישענ
 משנה 

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

נשין למפרע  עון אי
( 39)תיקון מס' 

 1994-תשנ"ד

 רחאהעבירה לל טובי
 שייתה  ע
( 39 'סתיקון מ)

 1994-ד"תשנ

 רחאחיקוק לי נושי
 ה  ריבעהשיית  ע
( 39' סתיקון מ)

 1994-תשנ"ד

 שהזמן גרמן  ותירעב
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 ת לפי מקומןרוביהע
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

  דלמחשל  מוקומי
( 39' סתיקון מ)

 1994-תשנ"ד

 תחולה ה  איתנ
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 39 'סיקון מת)
 1994-ד"תשנ

( 130' מס)תיקון 
 2018-תשע"ח 
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 בהסכמתו בכתב.
ט עליה בחוץ לארץ  שפעבירה, אם האדם נעל    העונשין של ישראל לא יחולו עודי  ינד ()ג 

 שא את עונשו עליה.נ גם  -לפי בקשת מדינת ישראל, ואם הורשע שם 
תחולה,  הני  ישדם  קומ ()ד  דרכי  מספר  מכוח  לחול  עשויים  ישראל  של    יהתהעונשין 

 פחות מסויגת.חולתם על פי התחולה הת
 

בישראל אדם שנידון בחוץ לארץ בפסק דין חלוט, על עבירה שחלים לגביה דיני א  מצנ ()א .10
במקום  לממשלה,  המשפטי  היועץ  רשאי  כולו,  העונש  את  שם  נשא  ולא  ישראל  של   העונשין 

לדין, לבקש מבית המשפט שיורה שהעומיהעל או החלק ממנו שטרם  דו  לארץ  נש שהוטל בחוץ 
בישראל בפ העונש  הוטל  כאילו  בישראל,  יבוצע  זה  יק דסבוצע שם,  בסעיף  בצו כאמור  ן חלוט; 

תקופת   על  ולהעמידה  בישראל,  לשאת  הנידון  את תקופת המאסר שעל  לקצר  בית המשפט  רשאי 
העונש, ובלבד שניתן ל  וטאל לעבירה שבשלה הרששל י  העונשין  יני דב  המאסר המרבית שנקבעה

 לעשות כן לפי הסכם שבין מדינת ישראל לבין המדינה שבה הוטל העונש.
)א( קנס או שהוא חויב בפיצוי  ל  וטה ()ב  נידון כאמור בסעיף קטן  במדינה המבקשת על 

והודיעה המדינה נוסף על עונש המאסר,  לם את הקנס או שירם  ט  וןידבקשת שהנמה  לאדם אחר, 
חל או  הפיצוי,  אואת  לממשלה  המשפטי  היועץ  לבקשת  בישראל,  משפט  בית  יצווה  מהם,  בא    ק 

וחו, לחייבו בתשלום הקנס או הפיצוי, או חלקם, שטרם שולמו על ידיו במדינה המבקשת, כאילו  כ
והדין החל בישראל על אי תשלום קנס או פיצ והוטלו בישראל,  גבייתם  וי  לפי ל  יחו  הלא  לשעל 

 י לאדם שניזוק מעבירת ההסגרה שבשלה הורשעצופי  -וי לאדם אחר"  הענין; לענין סעיף זה, "פיצ
 ון במדינה המבקשת.דהני

למדינה ה  בתג ()ג  אותו  תעביר  )ב(,  קטן  בסעיף  כאמור  פיצוי  או  קנס  ישראל  מדינת 
לרבות לענין ניכוי  ה,  ז  יןבע בין מדינת ישראל למדינה המבקשת לענקידר שיהמבקשת בהתאם להס

 נס או הפיצוי.הוצאות לגביית הק
 

ם עונש בחוץ לארץ על עבירה, או היה נתון שם במעצר בגללה, ינוכה העונש או אדא  נש .11
 ראל בשל אותה עבירה.ביש תקופת המעצר מן העונש שעליו לשאת

 

 פנים-': התחולה על עבירותב מןסי
 

 פנים. -בירתע כלל יחולו ע לשראיעונשין של ה נידי .12
 

 חוץ-': התחולה על עבירות ג מןסי
 

 –ד  נגץ חו-העונשין של ישראל יחולו על עבירותי ינד ()א .13

 המדינה, יחסי החוץ שלה או סודותיה; וןטחב (1)
 המשטר שבמדינה;י דרס (2)
 ות התקינה של רשויות המדינה;ילפעה (3)
 המדינה, כלכלתה או קשרי התחבורה והתקשורת שלה עם ארצות אחרות; ש כור (4)
 זכויות או פעילות תקינה של איגוד או גוף שפורטו בסעיף קטן )ג(. ש, כור (5)

 –חוץ נגד -העונשין של ישראל יחולו גם על עבירותי ינד ()ב 
יא  ייח (1) או  ת,  שראליזרח  חירותו  בריאותו,  גופו,  הציבור,  עובד  או  ישראל  ושב 

 רכושו, באשר הוא כזה; 
חירוי  ייח (2) בריאותו,  גופו,  מוסד   וו אתהודי,  רכוש  או  יהודי,  הוא  רכושו, באשר 

 יהודי, באשר הוא כזה. 
דיני העונשין של ישראל יחולו גם על עבירת חוץ שהיא עבירה על חוק איסור הכחשת   (1)ב 
 .1986-התשמ"ו השואה,
 –( 5וף" לענין סעיף קטן )א()ג אוגוד אי" ()ג 

 רות הציונית העולמית;תדהסה (1)
 ל;ות היהודית לארץ ישראכנסוה (2)
 יימת לישראל;ק רןק (3)
 ית המאוחדת לישראל;גבהמ -יסוד ה רןק (4)

הוטל בחוץ  ש  נשעו
 לארץ 

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד
( 60' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

( 60ס' מיקון ת)
 2001-שס"את

( 60' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

 רעצמ  אועונש י כוני
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 פניםת ירעב
( 39' סתיקון מ)

 1994-נ"דתש

  הנידמנגד ה ותירעב
 הודיהי ם הע או 

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 83מס' )תיקון 
 2004-תשס"ה

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ
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 .1958-[, תשי"חלבשומ ק מבקר המדינה ]נוסחובוקר, כמשמעותו בחמ וףג (5)
הפמשה  שר  ועדת  באישור  רשאי,  בתקנות ח  קהחוטים  לקבוע  הכנסת,  של  ומשפט  וק 

 איגודים או גופים נוספים לענין סעיף זה. 
 

עבירותי  ינד ()א .14 על  יחולו  ישראל  של  תושב  -העונשין  או  ישראלי  אזרח  חיי  נגד  חוץ 
 ירותו, שהעונש המרבי עליהן הוא מאסר שנה או יותר. ח אוו ישראל, גופו, בריאות

יחו  רהעבנ ()ב  אחרת,  מדינה  של  לשיפוטה  הנתון  בשטח  דיהעבירה  עליה  העונשין  נלו  י 
 של ישראל רק בהתקיים כל אלה:

 בירה גם לפי דיני אותה מדינה;ע יאה (1)
 ;נהל לגבי העבירה סייג לאחריות פלילית לפי דיני אותה מדיח יןא (2)
לא זוכה כבר ממנה באותה מדינה או, אם הורשע בה, לא נשא את העונש  ם  אדה (3)

 שהוטל עליו בגללה.
ור מזה שניתן היה להטיל, לפי דיני המדינה בה נעברה מש ח נהעבירה עו  טל בשליוא  ל ()ג 

 העבירה.
 

דם  א  די ביחוץ מסוג פשע או עוון, שנעברה  -חולו על עבירתי  העונשין של ישראלי  ינד (א) .15
ישראלי או תושב ישראל; הוסגר אדם מישראל   חאזר  שהיה, בשעת עשיית העבירה או לאחר מכן,

ונתן שם את הדין עליה,   דיני העונשין של  למדינה אחרת בשל אותה עבירה  יחולו עוד עליה  לא 
 ישראל.
  גם ל  רא)ג(, יחולו לגבי תחולת דיני העונשין של יש-)ב( ו14ים האמורים בסעיף  יגסיה )ב( 

אחת מאלה, והיא ( לא יחול אם העבירה היא  1)ב()14ם, הסייג האמור בסעיף  לואו;  לפי סעיף זה
 לי:נעברה על ידי מי שהיה בזמן עשיית העבירה אזרח ישרא

 ; 176ריבוי נישואין לפי סעיף  (1)
 עבירה לפי סימן י' לפרק ח' שנעברה בקטין או בקשר לקטין; (2)
 א; 291מתן שוחד לעובד ציבור זר לפי סעיף  א(2)
 ; 370הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה לפי סעיף  (3)
 ב;376גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות לפי סעיף  (4)
 .א377אדם לפי סעיף סחר בבני  (5)

 

מנות  באה,  יבחוץ אשר מדינת ישראל התחי-העונשין של ישראל יחולו על עבירותי  ינד ()א .16
בינלאומיות רב צדדיות ופתוחות להצטרפות, להעניש עליהן; והוא, אף אם נעברו בידי מי שאינו 

 ב ישראל, ויהא מקום עשיית העבירה אשר יהא.תוש אזרח ישראלי או
ו2)ב()14ף  עיבסם  ים האמורייגסיה ()ב  ו3)-(  דיני העונשין של  -(,  יחולו לגבי תחולת  )ג( 

 ישראל גם לפי סעיף זה. 
 

ישראל רשאית להתחייב באמנה בינלאומית להחיל את דיני העונשין שלה על   נתדימ ()א .17
, לבקשת מדינה זרה ועל בסיס של הדדיות, גם במקרים 10ל את הוראות סעיף  יחוץ או להח-עבירת

 כל אלה: , ובלבד שנתקיימו 16עד  13מורים בסעיפים האה אלאחרים מ
 המבקשת; ה יני העונשין של המדינים דבירה חלהעל ע (1)
ה נעברה בידי אדם הנמצא בתוך שטח ישראל והוא תושב ישראל, בין אם  ירעבה (2)

 אלי ובין אם לאו;ריש חהוא אזר
תוותר המדינה    וףכפב (3) כלפי האדם,  בישראל  הדין  , בבקשתה,  שתבקהמלמיצוי 

 ן.על תחולת דיניה היא בענין הנדו
יתן היה להטיל לפי דיני המדינה  שנרה עונש חמור מזה  יבשל העטל בישראל ביוא  ל ()ב 

 המבקשת.
 ר התנאים ייקבעו באמנה.שאל כ ()ג 

 

 כלליא': ק חל
 

 
 העבירה הפלילית ואחריות לה ד':  ק  פר

 

 שילוחית  ה ולתח
( 39' סתיקון מ)

 1994-תשנ"ד

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( )תיקון 39' מס)תיקון 
 1995-ה"נש( ת1מס' 

  רחאזנגד  ותירעב
  ושבתאו שראלי י

 ישראל
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 ידישנעברה בה ירעב
  וזרח ישראלי אא
 ב ישראל שות
( 39' סתיקון מ)

 1994-תשנ"ד

 ( 52מס' )תיקון 
 1998-חתשנ"

( 75)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 91)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז

  טפשמנגד  ותירעב
 מים עה

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 106)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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 ': היסוד העובדתי שבעבירה א מןסי
 

ה בהתאם להגדרתה, וכן נסיבה או תוצאה שנגרמה על  עש המ  -ין עבירה  ענל",  טרפ" ()א .18
 ידי המעשה, מקום שהן נמנות עם הגדרת אותה עבירה.

 .ת מחדל, אם לא נאמר אחרתבולר -" שהמע" ()ב 
 עות מעשייה שהיא חובה לפי כל דין או חוזה.מנהי -" דלמח" ()ג 

 

 ': היסוד הנפשי שבעבירהב מןסי
 

 –בירה רק אם עשאה במחשבה פלילית, זולת אם ע ם מבצעאד .19

 רה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה; או יהעב בהגדרתע קבנ (1)
 ה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.ירעבה (2)

 

לדעמו  -פלילית    בהחשמ ()א .20 הגרימה המב  טיות  ולאפשרות  הנסיבות  לקיום  עשה, 
 עשה, הנמנים עם פרטי העבירה, ולענין התוצאות גם אחת מאלה: לתוצאות המ
 ה לגרום לאותן תוצאות;טרבמ - נהווכ (1)
 :ת שבאחת מאלהזוזיפ (2)

 ות האמורות;צאתוה יון נפש לאפשרות גרימתוובש -ת שודיא ()א
בלתילנטב  -דעת  ת  לוק (ב) סיכון  ה  יר סבי  ת  גרימת  ת  ווצאתלאפשרות 

 ליח למנען.האמורות, מתוך תקווה להצ
כמוה    יןענל ()ב  לוודאי,  קרובה  התוצאות, כאפשרות  ראייה מראש את התרחשות  כוונה, 

 כמטרה לגרמן.
 – סעיף זה יןענל ()ג 

ת קיום הנסיבות כמי  רופשא  בדבר טיב ההתנהגות או בדברד  אדם שחש  יםואר (1)
 ם;ררלבמ נענמם , אשהיה מודע להם

ם אחר או בנכס אחר, מזה שלגביו אמור  פקה מינה אם נעשה המעשה באדנ  יןא (2)
 היה המעשה להיעשות.

 

ודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות  מ  אי   –ת  נושלר ()א .21
העני בנסיבות  היה,  יכול  היישוב  מן  כשאדם  העבירה,  פרטי  עם  הנמנים  מודע יולהן,  המעשה,  ת 

 –לאותו פרט, ובלבד 
 ן הפרטים הנותרים היתה לפחות רשלנות כאמור; נילעש (1)
שבעבירה שעם פרטיה נמנית תוצאה שנגרמה על ידי המעשה או סכנה העלולה   (2)

העושה נטל סיכון בלתי סביר להתרחשות התוצאה או לגרימת הסכנה   –להיגרם בשלו  
 .כאמור

 ת יכול שתיקבע כיסוד נפשי מספיק רק לעבירה שאיננה מסוג פשע. נושלר ()ב 
 

 דה ': אחריות קפיג מןסי
 

קנ  דםא ()א .22 באחריות  בחושא  נקבע  אם  עבירה,  בשל  טעונה  יק פידה  אינה  שהעבירה  וק 
זה כדי לבטל את האחריות  סעיף קטן  ואולם, אין בהוראות  הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות; 

חת מחשבה וכה  ותבשל עבירות שחוקקו טרם כניסתו לתוקף של חוק זה ונקבע בדין שאינן טעונ
 הלכה פסוקה.ב בותלר -פלילית או רשלנות. לענין סעיף קטן זה, "בדין" 

רשלנות ייא  ל ()ב  וללא  פלילית  מחשבה  ללא  נהג  אם  זה  סעיף  לפי  באחריות  אדם  שא 
 הראיה. יועל -בירה; הטוען טענה כאמור עת האועשה כל שניתן למנוע 

סר, אלא אם כן הוכחה מחשבה פלילית  מאל דםאחריות לפי סעיף זה, לא יידון א יןענל ()ג 
 או רשלנות.

 

 ל תאגיד ילית שלפ ': אחריותד מןסי
 

 –חריות פלילית  יישא בא ידאגת ()א .23

 ידי אדם במהלך מילוי תפקידו בתאגיד;-, כשהעבירה נעברה על22עיף ס פיל (1)

 יסוד העובדתי ה נהמב
( 39' מס)תיקון 

 1994-"דתשנ

מחשבה  ת ישדר
 פלילית 
( 39' מס)תיקון 

 1994-שנ"דת

 פליליתה שבמח
( 39)תיקון מס' 

 1994-תשנ"ד

 ותלנרש
( 39' מס)תיקון 

 1994-"דתשנ

קפידה  ותריאח
 והיקפה
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד
( )תיקון 39' מס)תיקון 

 1995-( תשנ"ה1מס' 

חריותו  א קףהי
 הפלילית של תאגיד

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 126' מס)תיקון 
 2016-תשע"ו
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הענין  ירעבל (2) בנסיבות  אם,  רשלנות,  או  פלילית  מחשבה  הוכחת  המצריכה  ה 
אחריותו בניהול עניני התאגיד, יש לראות במעשה  ו  תפקידו של האדם, סמכותור  אוול

, את מעשהו, ומחשבתו או  ונותללילית או ברששבו עבר את העבירה, ובמחשבתו הפ
 רשלנותו, של התאגיד.

ה שנעברה במחדל, כאשר חובת העשיה מוטלת במישרין על התאגיד, אין נפקה  ירעבב ()ב 
 ני בתאגיד, אם לאו.לוה גם לבעל תפקיד פרי העבאת  חסמינה אם ניתן ליי

 

 ': העבירות לפי חומרתן ה מןסי
 

 גי העבירות לפי חומרתן:סוה אל .24

 שלוש שנים;  ה שלופתקל ה שנקבע לה עונש חמור ממאסרירעב -ע" פש" (1)
חודשים ע  קבשנה  ירעב  -"  וןעו" (2)  שלושה  על  העולה  לתקופה  מאסר  עונש  לה 

בלבד   קנס  הוא  העונש  ואם  שנים;  שלוש  על  עולה  שיעור  ס  קנ  -ושאינה  על  העולה 
 הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום; 

שאירעב  -א"  חט" (3) לתקופה  מאסר  עונש  לה  שנקבע  שלושה  ה  על  עולה  ינה 
שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל ס  קנ  -א קנס בלבד  הוש  ונחודשים, ואם הע

 בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום. 
 

 עבירות נגזרות ה':  ק  פר
 

 ': הנסיוןא מןסי
 

ד והעבירה לבסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה במנם  אד .25
 לא הושלמה.

 

נפקהן  נילע .26 אין  דברים ה  ינמ  נסיון,  מצב  מחמת  אפשרית  היתה  לא  העבירה  עשיית  אם 
 שהמנסה לא היה מודע לו או טעה לגביו.

 

עוה  ראהו .27 לעבירה  נקבע  נסיון שבה  על  תחול  לא  מזערי,  עונש  לה  שנקבע  או  חובה  נש 
 לעבור אותה.

 

 בדבלסה לעבור עבירה, לא יישא באחריות פלילית לנסיון, אם הוכיח שמחפץ נפשו  ניש  מי .28
מתוך חרטה, חדל מהשלמת המעשה או תרם תרומה של ממש למניעת התוצאות שבהן מותנית  ו

אחרת   תה מושלמהשלמת העבירה; ואולם, אין באמור כדי לגרוע מאחריותו הפלילית בשל עביר
 שבמעשה.

 

 : צדדים לעבירה 'ב מןסי
 

 ת מבצעה בצוותא או באמצעות אחר. בולר -בירה עע בצמ ()א .29

תוך עשיית מעשיםם  משתתפיה ()ב  עבירה  ואין ל  בביצוע  בצוותא,  ביצועה, הם מבצעים 
 ומקצתם בידי אחר. אחד נפקה מינה אם כל המעשים נעשו ביחד, או אם נעשו מקצתם בידי

עלע  בצמ ()ג  המעשה  לעשיית  שתרם  אדם  הוא  אחר  אאדי  יד-באמצעות  ו אששע  חרם 
 ככלי בידיו, כשהאחר היה נתון במצב כגון אחד המצבים הבאים, כמשמעותם בחוק זה: 

 ת או אי שפיות הדעת; נוטיק (1)
 שליטה;ר עדה (2)
 חשבה פלילית;מ לאל (3)
 במצב דברים;ת עוט (4)
 או צידוק. ח ורכ (5)

אותה עבירה   מבצע  דםא יהסעיף קטן )ג(, אם העבירה מותנית בעושה מיוחד, יה יןענל ()ד 
 גם כאשר הייחוד מתקיים באדם האחר בלבד.

 

אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך שיש בה א  ביהמ .30
 משום הפעלת לחץ, הוא משדל לדבר עבירה.

 

הביצוע, שרא  מי .31 את  לאפשר  כדי  מעשה  עשה  עשייתה,  בשעת  או  העבירה  עשיית  לפני   ,

 עבירותג ווסי
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 מהון יונס
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

פשרות א סרחו
 לעשיית העבירה

( 39)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

 וןסינ עליוחד מ נשעו
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 קב חרטהע ורפט
( 39תיקון מס' )

 1994-שנ"דת

 צעמב
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 דלמש
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 עיימס
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 1995-נ"התשט ת"

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ
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או כדי לתרום   המבצע, גילוי העבירה או שללה,  ליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסתע  קללה
 בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע.

 

ת העונש שנקבע בחיקוק בשל ביצועה העיקרי; ואולם יצחמ  -ר עבירה, עונשו  ובלעע  ויהס .32
 –אם נקבע לה 
 ו מאסר עשרים שנה;נשעו - ובהחלם מיתה או מאסר עוש ונע (1)
 ו מאסר עשר שנים;נשעו -עולם ר אסמ (2)
 י;ערמזה ו לא יפחת ממחצית העונשנשעו -מזערי ש ונע (3)
 יהיה עונש מרבי, ומחציתו תהא עונש מזערי.א הו -חובה כלשהו ש ונע (4)

 

ואולם י;  קרעית העונש שנקבע לביצועה הצימח  -לשדל אדם לבצע עבירה, עונשו    וןסיהנ .33
 –אם נקבע לה 
 ו מאסר עשרים שנים;נשעו -מיתה או מאסר עולם חובה ש ונע (1)
 ו מאסר עשר שנים;נשעו -עולם ר אסמ (2) 
 י;ערמזה נשוהע תו לא יפחת ממחצינשעו -מזערי ש ונע (3)
 יה עונש מרבי, ומחציתו תהא עונש מזערי.הוא יה -חובה כלשהו ש ונע (4)

 

ם או מסייע לא יישא באחריות פלילית לשידול או לסיוע, או לנסיון לשידול, אל  שדמ ()א .34
לשם   העבירה  על  לרשויות  מועד  בעוד  הודיע  אם  או  השלמתה,  את  או  העבירה  עשיית  את  מנע 

חרת; ואולם, אין באמור כדי  א  רךבדמניעת עשייתה או השלמתה ועשה למטרה זו כמיטב יכולתו  
 ת שבמעשה.רחלמת אלגרוע מאחריות פלילית לעבירה מוש

גוף אחר המוסמך על פי דין למנוע את   ת ישראל, אוטרמש  -ות", לענין סעיף זה  וירש" ()ב 
 שלמתה.האת  עשיית העבירה או

 

כמ  ברע א() א. 34 לה,  נוספת  או  ממנה  שונה  עבירה  העבירה,  עשיית  אגב  סיבות  בנר  אשבצע, 
 –הענין, אדם מן היישוב יכול היה להיות מודע לאפשרות עשייתה 

נעבר  אוישי (1) ואולם,  הנותרים;  בצוותא  המבצעים  גם  לה  ירה  בהע  הבאחריות 
בכ הנוספת  או  של  השונה  עבירה  כעל  לה  באחריות  הנותרים  המבצעים  ישאו  וונה, 

 אדישות בלבד;
המסיא  ישי (2) או  המשדל  גם  לה  כיעבאחריות  קיימת  עב,  אם  רשלנות,  של  ירה 

 אותו יסוד עובדתי.ב עבירה כזאת
חובה,    ( בעבירה שנקבע לה עונש 1בית המשפט נאשם על פי סעיף קטן )א()  יערשה ()ב 

 עונש קל ממנו.רשאי הוא להטיל עליו 
 

אינו   אםד לאותה עבירה, אף  צ  בי כלתנאי להתהוות עבירה, תהיה לו נפקות לג  שהואן  תונ ב.34
בדרך ם  ייתקמ לשנותו  בו,  להקל  בעונש,  להחמיר  חיקוק  מכוח  שנפקותו  אישי  נתון  ואולם  בו; 

 אחרת, או למנעו, תהיה הנפקות לגבי אותו צד בלבד שבו הוא מתקיים.
 

 ': הוראות משותפות ג מןסי
 

 טא אינם בני עונש. ח יא האו הסיוע, לעבירה ש ולידלשן, השידול, הנסיון יונסה ג.34
 

 

או ד  לבמ ד.34 בחיקוק  נאמר  של   אם  העיקרי  הביצוע  על  החל  דין  כל  אחרת,  ממנו  משתמע 
 העבירה המושלמת חל גם על נסיון, שידול, נסיון לשידול או סיוע, לאותה עבירה. 

 

 
 סייגים לאחריות פלילית   : 1ה' ק  פר

 

 

 ': הוראות כלליותא מןסי
 

אם נאמר בחיקוק אחרת, חזקה על מעשה שנעשה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות ד  לבמ ה. 34
 פלילית.

 

 ל סיוע ע נשעו
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 לשידול ן יונס
( 39' סתיקון מ)

   1994-נ"דתש

 קב חרטהע ורפט
( 39)תיקון מס' 

 1994-תשנ"ד

  או שונה ה ירעב
 פת וסנ

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

עניניים   יםוננת
 ואישיים 
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

נסיון, לשידול  ל יגסי
 ולסיוע

( 39)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

 דין העבירה ת ולתח
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 1995-הת"ט תשנ" 

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( )תיקון 39' מס)תיקון 
 1995-( תשנ"ה1מס' 

 כחה וההל נט
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ
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 ': סייגים לפליליות המעשה ב מןסי
 

 שא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה בטרם מלאו לו שתים עשרה שנים. ייא ל ו.34
 

 

בייא  ל ז.34 לבחור  בידו  היה  ולא  שעשה  למעשה  פלילית  באחריות  אדם  לבין שיע  יןשא  יתו 
שליט העדר  מחמת  ממנו  כמההימנעות  מעשה,  אותו  לענין  הגופניות,  תנועותיו  על  מעשה   וה 

שנעשה עקב כפייה גופנית שהעושה לא יכול להתגבר עליה, תוך תגובה רפלקטורית או עוויתית, 
 בשעת שינה, או במצב של אוטומטיזם או של היפנוזה. 

 

שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ה  עשלמשא אדם באחריות פלילית  ייא  ל ח.34
 –י, היה חסר יכולת של ממש בשל ליקוי בכושרו השכל וו אחברו

 את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או  יןהבל (1)
 ע מעשיית המעשה.מנהיל (2)

 

שלא  ייא  ל )א( ט.34 שנגרמה  שכרות  של  במצב  שעשה  למעשה  פלילית  באחריות  אדם  שא 
 או שלא מדעתו. טתשלהנבהתנהגותו 

גותו הנשלטת ומדעת,  נההתב   דם מעשה במצב של שכרות והוא גרם למצב זהא  שהע ()ב 
ותו כמי שעשה את המעשה במחשבה פלילית, אם העבירה היא של התנהגות, או באדישות רואים א

 ה.צא תוב אם העבירה מותנית גם
אותה  א  רםג )ג(  שעבר  כמי  אותו  רואים  העבירה,  את  בו  לעבור  כדי  השכרות  למצב  דם 

 ה. במחשבה פלילית אם היא עבירה של התנהגות, או בכוונה אם היא מותנית גם בתוצא
ת חומר אלכוהולי, סם  פעהשב  שבו נמצא אדם ב  מצ  -זה, "מצב של שכרות"    יףסעב ()ד 

גורם מסמם אחר,   או  הוא  כ  קבועמסוכן  את חיה  הך  יכולת של ממש, בשעת המעשה, להבין  סר 
 אשר עשה או את הפסול שבמעשהו, או להימנע מעשיית המעשה.

יף קטן  סעסר יכולת כאמור ב)ג( חלים גם על מי שלא היה ח-ם קטנים )א(, )ב( ופיעיס ()ה 
 )ד(, אך עקב שכרות חלקית לא היה מודע, בשעת מעשה, לפרט מפרטי העבירה.

 

שא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא ייא  ל י.34
של   או  שלו  ברכושו,  או  בגופו  בחירותו,  בחייו,  פגיעה  של  מוחשית  סכנה  ממנה  שנשקפה  כדין 

תוך   פועל  אדם  אין  ואולם,  הפסולזולתו;  בהתנהגותו  שהביא  מקום  עצמית  תוך    ה הגנה  לתקיפה 
 פשרות התפתחות הדברים.א אתש שהוא צופה מרא

 

מי   )א( . 1י34 להדוף  כדי  מיידי  באופן  דרוש  שהיה  למעשה  פלילית  באחריות  אדם  יישא  לא 
שמתפרץ או נכנס לבית המגורים, בית העסק או המשק החקלאי המגודר, שלו או של זולתו, בכוונה  

 או להיכנס כאמור. לבצע עבירה, או מי שמנסה להתפרץ
 –הוראת סעיף קטן )א( לא תחול אם  )ב( 

 המעשה לא היה סביר בעליל, בנסיבות העניין, לשם הדיפת המתפרץ או הנכנס; (1)
האדם הביא בהתנהגותו הפסולה להתפרצות או לכניסה תוך שהוא צופה מראש   (2)

 את אפשרות התפתחות הדברים.
חקלאי"   )ג(  "משק  זה,  סעיף  ציוד   –לעניין  לאחסון  ושטח המשמש  מרעה  לרבות שטח 

 וכלי רכב במשק חקלאי. 
 

באופן  ייא  ל . יא34 דרוש  שהיה  למעשה  פלילית  באחריות  אדם  חירותו,   דימיישא  חייו,  להצלת 
פו או רכושו, שלו או של זולתו, מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון  גו

 , ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו.המעשהבשעת 
 

ו סכנה ממנ  שנצטווה לעשותו תוך איום שנשקפה  ות פלילית למעשהריאחב  שא אדםייא  ל .יב34
פגיעה של  היה ח  מוחשית  ושאנוס  זולתו,  של  או  שלו  ברכושו,  או  בגופו  בחירותו,  בחייו,  מורה 

 לעשותו עקב כך. 
 

 שא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה באחד מאלה:ייא ל . יג34

 ו;ותיה חייב או מוסמך, לפי דין, לעשה ואה (1)
פי דין לציית לה, זולת אם הצו  רשות מוסמכת שהיה חייב ל  ל ש  פי צו-עלו  שהע (2)

 הוא בעליל שלא כדין; 

 ותינקט
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 ליטה ש דרהע
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 ת ע פיות הדש אי
( 39' מס)תיקון 

 1994-"דתשנ

 תרושכ
 (39' מס)תיקון 

 1994-"דתשנ

 צמית ע נההג
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 ך רוצ
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 רחכו
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 ק דוצי
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

ם,  הגנת בית מגורי
בית עסק ומשק 

 חקלאי מגודר
( 98)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
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לשם    שהמעב (3) מיידי  באופן  דרוש  היה  המעשה  כאשר  הסכמה,  דין  לפי  הטעון 
  נזק חמור לבריאותו, ואם בנסיבות הענין לא ת  יעמנהצלת חיי אדם, שלמות גופו, או ל

 יה בידו להשיג את ההסכמה;ה
בתו או  ום טתים, שתכליאיפור  ו טיפול באדם בהסכמה כדין, תוך פעולה או  שהע (4)

 טובת הזולת;
ספורטיבי,ו  שהע (5) משחק  או  ספורטיבית  פעילות  דין    נםאיש  תוך  לפי  אסורים 

 .םבהים לכללים הנהוג אםהתובואינם נוגדים את תקנת הציבור, 
 

סעיפים  אוורה א() . יד34 ו34ז,  34ת  אם34-יא  יחולו  לא  מן שהעו  יב  אדם  אם  או  מודע  היה  ה 
בנסיבות   היה,  יכול  במקומו  את  הישוב  עשה  שבו  המצב  היווצרות  לפני  מודע,  להיות  הענין, 

ה באותו ול פסו  מעשהו, כי הוא עלול לעשותו במצב זה, ואם העמיד את עצמו בהתנהגות נשלטת
לא היה ,  יב34  ףיא או בסעי34מצב; ובלבד שענינו של המעשה שנעשה במצבים האמורים בסעיף  

 הצלת אינטרס הזולת.
קטן   רהמקב ()ב  כמי שעשה את המעשה במחשבה    כאמור בסעיף  רואים את האדם  )א(, 

אדם  ס  כנ; נ בתוצאהם  ת אם העבירה מותנית גוישבאדפלילית, אם העבירה היא של התנהגות, או  
שעבר   כמי  אותו  רואים  בתוצאה,  גם  מותנית  והיא  העבירה,  את  לעבור  כדי  האלמצב  בירה עת 

 בכוונה.
 

ו פי דין א -על  האדם חובה   ת על יב לא יחולו כאשר היתה מוטל34-יא ו34ת סעיפים  אוורה .טו34
 מכוח תפקידו לעמוד בסכנה או באיום.

 

 

בנסיבות הענין   ו כאשר המעשה לא היה סביר וליחא  יב ל34-יא ו34י,  34ת סעיפים  אוורה .טז34
 לשם מניעת הפגיעה.

 

שא אדם באחריות פלילית למעשה, אם, לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו ייא  ל .יז34
 והאינטרס הציבורי, המעשה הוא קל ערך. 

 

פלילית  שהעוה א() . יח34 באחריות  יישא  לא  קיים,  שאינו  דברים  מצב  בדמותו    לא א  מעשה 
 .תוצב לאמיתו כפי שדימה אוה הממידה שהיה נושא בה אילו היב

על עבירת רשלנות, ובלבד שהטעות היתה סבירה, ועל עבירה    קטן )א( יחול גם ף  עיס ()ב 
 )ב(. 22ות קפידה בכפוף לאמור בסעיף ישל אחר

 

הפלילית אין נפקה מינה אם האדם דימה שמעשהו אינו אסור, עקב טעות ת  יוחרהא  יןענל . יט34
בדבר   או  פלילי  איסור  של  קיומו  נמנעת    ובנתהבדבר  בלתי  היתה  הטעות  אם  זולת  האיסור,  של 

 באורח סביר.
 

פלא  ושנ כ.34 באחריות  יישא  לא  שיפוטית  תפקידיו משרה  במילוי  שעשה  למעשה  ילית 
 ום סמכותו.תחמ  כךהשיפוטיים, אף אם חרג ב

 

 הוראות שונות   : 2ה' ק  פר
 

 

דין לפירושים סבירים אחדים לפי תכליתו, יוכרע הענין לפי הפירוש המקל ביותר עם ן  יתנ . כא34
 מי שאמור לשאת באחריות פלילית לפי אותו דין. 

 

 ירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר. בשא אדם באחריות פלילית לעייא ל א() .כב34

 יות פלילית, והספק לא הוסר, יחול הסייג. ר ספק סביר שמא קיים סייג לאחרורתעה ()ב 
 

 שלא  בחוק הוראה לסתור, יחולו הוראות החלק המקדמי והחלק הכללי גם על עבירות ן  איב . כג34
 לפי חוק זה. 

 

 

 –עבירה  יןענל . כד34
 

ם, לעצמו ריגומ  או מבנה או חלק מהם, שבידי בעלו או תופשו לשם  יןבנ  -גורים"  מ  ית"ב 
גם בנין    או למשפחתו או לעובדו, גם אם לעתים אין גרים בו; ולענין זה יראו כחלק מבית המגורים

למצב  ה יסכנ
פסולה ת בהתנהגו

( 39)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

עמוד בסכנה ל בהחו
 או באיום 

( 39)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

 1995-נ"התשט ת"

 מן הסבירה יגחר
( 39)תיקון מס' 

 1994-תשנ"ד

 םריבד יטזו
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 מצב דבריםב ותטע
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 מצב משפטי ב ותטע
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

  ותרשל ע נההג
 ופטת ש

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 39 'סתיקון מ)
 1994-ד"תשנ

( )תיקון 39' מסתיקון )
 1995-( תשנ"ה1מס' 

 ותשנפר
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 של ספק  תוקונפ
( 39)תיקון מס' 

 1994-תשנ"ד

החלק   ותליכל
ק  המקדמי והחל

 ללי הכ
( 39' מס)תיקון 

 1994-דתשנ"

 [5/]א ותדרהג
( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד
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בין   ביניהם,  לו, או תפוש עמו או משמש לצורך מסויים שלו, ובלבד שיש קשר  או מבנה הסמוך 
 צמוד ובין דרך מעבר גדור ומכוסה המוליך מן האחד למשנהו;

אדם הכשיר להיות בעל -ת תאגיד, חבר בניבולר  -, לענין נכסים  בווצא  כימונחים  " ועל"ב 
 נכסים, והמדינה;

 חוב, גשר וכל דרך שעוברים בה הרבים כדין; ר, שוק, ככר, ישכב -יבורית" צ רך"ד 
איטשל  -"  קהחז"ה  בין   ור אחתו של אדם בדבר המצוי בידו, בידו של  בכל מקום שהוא, 

חבורה  מבני  כמה  או  אחד  של  בהחזקתם  או  בידם  המצוי  ודבר  לאו;  אם  ובין  לו  שייך  שהמקום 
 זקתם של כל אחד מהם ושל כולם כאחד;החובם בידיעתם ובהסכמתם של השאר יראו כמצוי ביד

אדם   או  הליך לפני בית משפט, בית דין, רשות שיפוטית, ועדת חקירה  כל  -שיפוטי"  ך  לי"ה 
 המוסמכים להשביע עדים;

 ב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים;אומכ -ה" בל"ח 
ו א  ו עלולה לפגוע קשות א  עתוג הפהעולה כדי חבלה מסוכנת, או    להחב  -חמורה"  ה  בל"ח 

לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה 
 האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים; אחדב

 שיש בה סכנת נפשות;  להחב -מסוכנת" ה בל"ח 
 ;1995-הנ"רתם בחוק המחשבים, תשגדכה -מחשב", "מחשב" ר ומ"ח 

 

או בולר  -"  וק"ח  מהם,  חלק  או  במועצתו  המלך  דבר  או  הבריטי  הפרלמנט  של  אקט  ת 
 תקנות לפיהם, כפי תוקפם במדינה;

 

שימוש  עהדי"י  או  ניפוק  המציין  ביטוי  כל  לענין  או יעיד  -",  המנופק  הדבר  של  טיבו  ת 
 המשמש;

 ם כסף;לותשל בנקאי, שיק וכל אסמכתה אחרתך ממש  ת שטר מטבע,בולר -סף" "כ 
 ;6.30עד שעה  18.30 עהמש -ה" יל"ל 
או ך,  דר  -"  ציבורים  קו"מ  זכות  לציבור  אותה שעה  שיש  תעבורה  אמצעי  או  מקום  בנין, 

ה  רשות של גישה אליהם, בלא תנאי או בתנאי של תשלום, וכל בנין או מקום המשמש אותה שע
 ו לבית משפט היושב בפומבי;א  דתיתתקהלות ציבורית או לה

דבר  וקיפ"נ  או בולר  -", של  שימוש  נסיון של  בו,  או עשיה  נסיון   העשי  ת שימוש  או  בו, 
 להניע אדם להשתמש או לעשות בו או לפעול על פיו; 

 ת תעודה המעידה על זכות או זכות תביעה לנכס;בולר -ערך" ר יי"נ 
 ;עלותכול לשמש נושא לביה ומם ו דא חי -" כס"נ 
 –הציבור" ד וב"ע 

 ;1955-המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"וד ובע (1)
 רשות מקומית או רשות חינוך מקומית;ד ובע (2)
 מועצה דתית;ד ובע (3)
 המוסד לביטוח לאומי; ד ובע (4)
 בנק ישראל; ד ובע (5)
רן קיימת  , קאלשרלארץ יההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית  ד  ובע (6)

היסוד   קרן  המאוחדתגבהמ  -לישראל,  הנהלה רליש  ית  או  מועצה  חבר  לרבות  אל, 
 במוסדות אלה;

 לשכת שירות התעסוקה; ד ובע (7)
לרבות  ד  ובע (8) בהנהלתם,  משתתפת  שהממשלה  אחר  גוף  או  קרן  מוסד,  מפעל, 

 ה;אלחבר מועצה או הנהלה בגופים 
 ר;ורב (9)
 ףחיקוק, בין במינוי, בין בבחירה ובין בהסכם, א  פיל  ע  תפקיד  משרה אוא  ושנ (10)

 (;9( עד )1אם איננו אחד מעובדי הציבור המנויים בפסקאות )
בחברה  קטירד (11) או  ממשלתית  בת  בחברה  ממשלתית,  בחברה  המדינה  מטעם  ור 

עובד של חברה  ן  וכ,  1975–מעורבת, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה 
 בשירותה; סקועהמו אדם כאמור א

( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח
תיקון ( )39' מס)תיקון 

 1995-( תשנ"ה2מס' 

 [ "זשי]ת

 [ "השל]ת
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 –", לענין מעשה ביומ"פ 
 ציבורי, כשאדם יכול לראות את המעשה מכל מקום שהוא;ם קומ (1)
את  ם  קומ (2) לראות  יכול  ציבורי  במקום  המצוי  שאדם  ובלבד  ציבורי,  שאינו 

 המעשה;
כל קרום חיצוני של הגוף, ולענין זה קרום   יםקירה המבתרים או בוקעדו  אחתך    -"  צע"פ 

 בקוע כל קרום;לל קרום שאפשר לנגוע בו בלי לבתר או כ ואה חיצוני
י דבר דפוס, חומר מחשב, או כל מוצג חזותי אחר וכן כל אמצעי שמיעתב,  כת  -"  וםרס"פ 

 נות, בין לבדם ובין בעזרת אמצעי כלשהו;יושוים להעלות מלים או רעהע
 

 –ם" רס"פ  
פה  רידבב (1) שבעל  בהתקהלות   להשמיע  -ם  אחרים,  באמצעים  או  בפה  מלים 

ציבורית או במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לשמוע  
ור, או להפיצן באמצעות  אותם, או להשמיען בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציב

 מחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציען לציבור באמצעות מחשב;
פה  שאפרסום  ב (2) שבעל  דברים  באפילה  -ינו  להציגו  או  אנשים  בקרב    ופן צו 

יכאש ציבורי  במקום  מקום  ול נשים  בכל  למכירה  להציעו  או  למכרו  או  לראותו,  ים 
לציבור, או להפיצו לציבור באמצעות   יםנרי טלויזיה הניתדושיב   שהוא, או להפיצו

 ;שבמחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציעו לציבור באמצעות מח
 

להבולר  -"  וריב"צ  העלול  ממנו  חלק  כל  שת  מהתנהגות  של מה  עלייפגע  בהקשרו  דובר 
 מונח זה;

 שנים.  18שטרם מלאו לו ם אד -ן" טי"'ק 
 

 דרכי ענישה ו':  ק  פר

 ': כלליא מןסי

משפט שהרשיע אדם בשל עבירה, רשאי להטיל עליו כל עונש אשר אינו עולה  ה  יתב ()א .35
 עבירה.ה ותלאעל העונש שנקבע בדין 

רשאי לקבעו בשיעור שאינו    , יהיה בית המשפט77עונש קנס או פיצוי לפי סעיף  ה  יהה ()ב 
או פיצוי אשר אינו  ס  קנ  -עולה על שיעורו המעודכן ביום החלטת בית המשפט, ואם הוגש ערעור  

"ש זה,  לענין  בערעור;  ההחלטה  ביום  המעודכן  שיעורו  על  הקנעושי  -מעודכן"    יעור עולה  ס  ר 
סעיף    יהשה בצו מכוח  כפי ששונה  ביצועה  ביום  ובפי64קבוע בחוק לעבירה  סעיף  ,  לפי  , 77צוי 
 וי שהיה קבוע בחוק ביום ביצוע העבירה כפי ששונה בצו כאמור.צהפי ורעשי

יהיה בית המשפט רשאי  ה  ונש ()ג  )ב(,  שיעור הקנס או הפיצוי שלא כאמור בסעיף קטן 
ולה על שיעורו ביום ביצוע העבירה בצירוף הפרשי הצמדה  אינו עלהטיל קנס או פיצוי בשיעור ש

שינ לפי  שפורסמו  למדד  במדד  "מדד"  עויים  זה,  בסעיף  המשפט;  בית  החלטת  יום  ד  מד  -ד 
 המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

החובה    שעורה א() א. 35 מעונש  קל  עונש  עליו  להטיל  ניתן  חובה,  עונש  שדינה  בעבירה  אדם 
 ה, אם העבירה נעברה בנסיבות מקלות מיוחדות שיפורשו בגזר הדין. הקבוע לעביר

 לא יחולו על אלה: א( ן )קטת סעיף אוורה ()ב 
 ; א301עבירת רצח בנסיבות מחמירות לפי סעיף  (1)
 –לפי  רהביע (2)

 ;1950-עשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"יל וקח ()א
 ;1950-, תש"ימדת עםשה פשעדבר מניעתו וענישתו של הב וקח (ב)

 . 1971-טיס )עבירות ושיפוט(, תשל"אה וקח ()ג
 

ק מאסר בלבד או נקבע מאסר או קנס לחלופין, רשאי בית המשפט להטיל מאסר נקבע בחו .36
 או קנס או שניהם כאחד; אולם מקום שנקבע בחוק מאסר חובה לא יטיל בית המשפט קנס בלבד.

 

אדם, רשאי בית המשפט, לפני שיגזור את דינו, לדרוש תסקיר בכתב של קצין    עשורה ()א .37
 לה: אכל  מבחן על

 ל הנאשם;ש ורבע (1)

( 23' מס)תיקון 
 1988-תשמ"ח 
( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח
( 23' מס)תיקון 
 1988-תשמ"ח 
( 52' מס)תיקון 

 1998-חנ"תש

( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח

( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח

ענשי   יםנשהע
 [ 1א/]ים מוסימק

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

בה ונסיבות חו שעונ
 מקלות

( 44)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 קנס ו סרמא
 (33' מס)תיקון 

  1991-אנ"תש

 [3א/]י הירחק

( 137)תיקון מס' 
 2019-תשע"ט 
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המשפחתי של הנאשם עם פרטים מלאים ככל האפשר על הוריו, בן זוגו,  ו  צבמ (2)
 ילדיו, אחיו ואחיותיו;

 שם; הכלכלי של הנאו צבמ (3)
 תו;ריאותם של הנאשם ובני משפחב צבמ (4)
 אוהו לידי עבירה.בישה -שנן י אם  -ת פרטיות מיוחדות בוסינ (5)

ן להמליץ לפני בית המשפט על טיב העונש שיש בו,  בחהמ ן  כאמור רשאי קצי  קירתסב ()ב 
 לדעתו, סיכוי להחזיר את הנאשם למוטב.  

מנו מ  בית המשפט על הנאשם עונש מאסר לאחר קבלת התסקיר, יישלח העתקל  טיה ()ג 
 בתי הסוהר להיות בידו חומר להתוויית דרך הטיפול באסיר. לנציב 

זה אינה עילה  א  ל  פטלבית המש  וגשהש  רכי התסקי  נהטעה ()ד  נערך לפי הוראות סעיף 
 לערעור. 

ת המשפט עונש מאסר, שלא על תנאי, אלא לאחר קבלת תסקיר לפי סעיף  ל ביייטא  ל ()א .38
37 . 

שתפוהמר  ש ()ב  באכרזה  רשאי,  של שפטים  תחולתו  פעם,  מדי  לסייג,  ברשומות,  רסם 
 לפי סוגי בתי משפט, לפי עבירות, לפי גיל הנאשמים או לפי כל סיווג אחר.  א( ן )קטסעיף 

ידוןשהי  מ ()א .39 המשפט  שבית  וביקש  פלונית  עבירה  בשל  עבירות   ואות  ורשע  בשל  גם 
המשפט   בית  רשאי  אותן,  שעבר  מודה  שהוא  להשמיע בתול  תןשנ  חרלא  -אחרות  הזדמנות  ע 

זה   לענין  מרשלה  -טענותיו  אחת  כל  בשל  במבחן,  להעמידו  או  דינו,  את  ולגזור  העבירות ן  יעו 
 האחרות. 

בסישא  ל ()ב  שהן  עבירות  לגבי  אלא  זה  סעיף  לפי  בסמכותו  המשפט  בית  ו תכומתמש 
עשות כן  לי  שאר  נינית ושהוא מוסמך לדון בהן בהרכב שבו הוא יושב, אולם בית משפט מחוזיעה

 גם לגבי עוונות וחטאים. 
אף    שעורה ()ג  על  זה  סעיף  לפי  על  גדנהתאדם  לערער  התובע  רשאי  התובע,  של  ותו 

 הרשעה זו.  
בית המשפט בסמכותו לפי סעיף זה ובערעור על פסק דינו בוטלה ההרשעה   מששתה ()ד 

הד ובגזר  בהרשעה  לפגוע  כדי  בכך  אין  בה,  הואשם  שהנאשם  העבירה  העבירות   של ב  ין בשל 
 האחרות. 

אחרות"    יףסעב ()ה  "עבירות  עליהן ן  בי  -זה,  הוגש,   כתב   שהוגש  שטרם  ובין    אישום 
 בלבד שפרטי העבירות צויינו במידה הדרושה כדי לזהותן. ו

לה עונש, ( ולא נקבע  1954בספטמבר    17שנקבעה בחוק לפני י"ט באלול תשי"ד )ה  ירעב .40
 –רשאי בית המשפט להטיל 

 
עוון    םקומ (1) היא  עד    סרמא  -שהעבירה  קנס  או  שנים  שלוש  שקלים    75,300עד 

 חדשים או שני הענשים כאחד;
  2,800ס עד  קנעד שבעה ימים או    סרמא  -  שלא נאמר שהעבירה היא עווןם  קומ (2)

 שקלים חדשים או שני הענשים כאחד.
 

 : הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה1א' מןסי
 

מטרתו של סימן זה לקבוע את העקרונות והשיקולים המנחים בענישה, המשקל שיש לתת  . א40
 להם והיחס ביניהם, כדי שבית המשפט יקבע את העונש המתאים לנאשם בנסיבות העבירה.

 

בין חומרת מעשה העבירה בנסיבו .ב40 יחס הולם  תיו העיקרון המנחה בענישה הוא קיומו של 
 העיקרון המנחה(. –ומידת אשמו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו )בסימן זה 

 

בהתאם   )א( .ג40 הנאשם  שביצע  העבירה  למעשה  הולם  עונש  מתחם  יקבע  המשפט  בית 
בו,   הפגיעה  במידת  העבירה,  מביצוע  שנפגע  החברתי  בערך  יתחשב  כך  ולשם  המנחה,  לעיקרון 

 ט. 40וע העבירה כאמור בסעיף במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצ
בתוך מתחם העונש ההולם יגזור בית המשפט את העונש המתאים לנאשם, בהתחשב  )ב( 

בסעיף   כאמור  העבירה  בביצוע  קשורות  שאינן  לחרוג 40בנסיבות  רשאי  המשפט  בית  ואולם  יא, 

 [4א/]יחובה ר קיתס

רות  אח ותירעב
  םאשהנבהן ה ודשה

 [5א/]י

 בענקשלא  ותירעב
 [ 6א/]יהן עונש ל
 (9' מסתיקון )

 1980-"םתש
 (14' מס)תיקון 

 1982-במ"תש
 2010-צו תש"ע

 2010-צו תש"ע

( 113 'סתיקון מ)
 2012-תשע"ב
 1סימן א' –מטרה 

( 113' מסתיקון )
 2012-תשע"ב

העיקרון המנחה  
 הלימה   -בענישה 

( 113' מסתיקון )
 2012-תשע"ב

קביעת מתחם העונש  
ההולם וגזירת עונשו  

 של הנאשם 
( 113' מסתיקון )

 2012-תשע"ב
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-ד ו40ממתחם העונש ההולם בשל שיקולי שיקום או הגנה על שלום הציבור לפי הוראות סעיפים  
 ה.40

 

בע בית המשפט את מתחם העונש ההולם בהתאם לעיקרון המנחה ומצא כי הנאשם  ק )א( .ד40
השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, רשאי הוא לחרוג ממתחם העונש ההולם ולקבוע את  
עונשו של הנאשם לפי שיקולי שיקומו, וכן להורות על נקיטת אמצעי שיקומי כלפי הנאשם, לרבות  

 .1969-או לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט 86או  82העמדתו במבחן לפי סעיפים 
בית  )ב(  יחרוג  לא  יתרה,  חומרה  בעלי  הנאשם  של  אשמו  ומידת  העבירה  מעשה  היו 

המשפט ממתחם העונש ההולם, כאמור בסעיף קטן )א(, אף אם הנאשם השתקם או אם יש סיכוי  
שבית המשפט שוכנע שהן גוברות  של ממש שישתקם, אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן, לאחר 

בגזר   זאת  ופירט  המנחה,  לעיקרון  בהתאם  ההולם  העונש  במתחם  העונש  את  לקבוע  הצורך  על 
 הדין.

 

חשש  . ה40 יש  כי  ומצא  המנחה  לעיקרון  בהתאם  ההולם  העונש  מתחם  את  המשפט  בית  קבע 
ממשי שהנאשם יחזור ויבצע עבירות, וכי החמרה בעונשו והרחקתו מהציבור נדרשות כדי להגן על  

יהיה בעונש שיקבע  שלום הצ משום  יבור, רשאי הוא לחרוג ממתחם העונש ההולם, ובלבד שלא 
מצא   כן  אם  אלא  כאמור  יקבע  לא  המשפט  בית  ההולם;  העונש  למתחם  מעבר  ניכרת  החמרה 

 שלנאשם עבר פלילי משמעותי או אם הוצגה לו חוות דעת מקצועית.
 

סיכוי של   מצא בית המשפט כי יש צורך בהרתעת הנאשם מפני ביצוע עבירה נוספת, וכי יש  .ו40
את   לקבוע  בבואו  זה  בשיקול  להתחשב  הוא  רשאי  להרתעתו,  תביא  מסוים  עונש  שהטלת  ממש 

 עונשו של הנאשם, ובלבד שהעונש לא יחרוג ממתחם העונש ההולם.
 

עבירה מסוג העבירה שביצע  .ז40 ביצוע  צורך בהרתעת הרבים מפני  יש  כי  בית המשפט  מצא 
הנאשם   בעונשו של  סיכוי של ממש שהחמרה  יש  וכי  הוא תביא להנאשם,  רשאי  הרתעת הרבים, 

ממתחם  יחרוג  לא  שהעונש  ובלבד  הנאשם,  של  עונשו  את  לקבוע  בבואו  זה  בשיקול  להתחשב 
 העונש ההולם.

 

קבע בית המשפט כי מתחם העונש ההולם כולל עונש קנס, יתחשב, נוסף על האמור בסעיף  .ח40
 ג)א(, במצבו הכלכלי של הנאשם, לצורך קביעת מתחם עונש הקנס ההולם.40

 

ג)א(,  40בירה שביצע הנאשם כאמור בסעיף  בקביעת מתחם העונש ההולם למעשה הע )א( .ט40
המפורטות להלן, ובמידה  יתחשב בית המשפט בהתקיימותן של נסיבות הקשורות בביצוע העבירה, 

 שבה התקיימו, ככל שסבר שהן משפיעות על חומרת מעשה העבירה ועל אשמו של הנאשם:
 התכנון שקדם לביצוע העבירה; (1)
עבירה ומידת ההשפעה של אחר על הנאשם  חלקו היחסי של הנאשם בביצוע ה (2)

 בביצוע העבירה;
 הנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה; (3)
 הנזק שנגרם מביצוע העבירה;  (4)
 הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה; (5)
את   (6) או  שבמעשהו  הפסול  את  עושה,  הוא  אשר  את  להבין  הנאשם  של  יכולתו 

 לו;משמעות מעשהו, לרבות בשל גי
לרבות   (7) על מעשהו,  ומידת השליטה שלו  להימנע מהמעשה  הנאשם  יכולתו של 

 עקב התגרות של נפגע העבירה;
 מצוקתו הנפשית של הנאשם עקב התעללות בו על ידי נפגע העבירה; (8)
 ;1הקרבה לסייג לאחריות פלילית כאמור בסימן ב' לפרק ה' (9)
 ם בנפגע העבירה או ניצולו; האכזריות, האלימות וההתעללות של הנאש (10)
 הניצול לרעה של כוחו או מעמדו של הנאשם או של יחסיו עם נפגע העבירה. (11)

(, בית המשפט יתחשב בהן ככל שסבר  9( עד )6לעניין נסיבות כאמור בסעיף קטן )א() )ב( 
נסיבות כאמור בסעיף  ולעניין  ואת אשמו של הנאשם,  חומרת מעשה העבירה  את  שהן מפחיתות 

 ככל שסבר שהן מגבירות את חומרת מעשה העבירה ואת אשמו של הנאשם. –( 11)-( ו10טן )א()ק
 

ראיות   )א( .י40 בסיס  על  העבירה,  בביצוע  הקשורות  נסיבות  התקיימו  כי  יקבע  המשפט  בית 
 שהובאו בשלב בירור האשמה.

 שיקום
( 113' מסן תיקו)

 2012-תשע"ב

הגנה על שלום  
 הציבור 

( 113' מסתיקון )
 2012-תשע"ב

 הרתעה אישית 
( 113' מסתיקון )

 2012-תשע"ב

 הרתעת הרבים
( 113' מסתיקון )

 2012-תשע"ב

 קנס 
( 113' מסתיקון )

 2012-תשע"ב

נסיבות הקשורות 
 בביצוע העבירה

( 113' מסתיקון )
 2012-תשע"ב

הוכחת נסיבות  
ורות בביצוע הקש

 העבירה
( 113' מסתיקון )

 2012-תשע"ב
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 –על אף האמור בסעיף קטן )א(   )ב( 
ובלב (1) מטעמו,  ראיות  להביא  רשאי  הנאשם  לעונש,  הטיעונים  שאינן  בשלב  ד 

ראיות   להביא  רשאים  והצדדים  האשמה,  בירור  בשלב  ידו  על  הנטען  את  סותרות 
 שנקבע בחיקוק כי יובאו בשלב זה;

בית המשפט רשאי, לבקשת אחד מהצדדים, להתיר להביא ראיות בעניין נסיבות  (2)
כי לא היתה אפשרות   הקשורות בביצוע העבירה בשלב הטיעונים לעונש, אם שוכנע 

 יהן בשלב בירור האשמה או אם הדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. לטעון לגב
היא  )ג(  אם  העבירה  בביצוע  הקשורה  מחמירה  נסיבה  התקיימה  כי  יקבע  המשפט  בית 

הוכחה מעבר לספק סביר; בית המשפט יקבע כי התקיימה נסיבה מקילה הקשורה בביצוע העבירה  
 אם היא הוכחה ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי.

)ב() )ד(  קטן  סעיף  מהורואת  לגרוע  בין  2בלי  האישום,  כתב  בעובדות  הנאשם  הודה   ,)
והנסיבות  העובדות  כל  את  הודה  שבו  האישום  כתב  יכלול  כן,  לפני  ובין  הראיות  שמיעת  לאחר 

 הקשורות בביצוע העבירה.
 

בסעיף   . אי40 כאמור  לנאשם  המתאים  העונש  להתחשב 40בגזירת  המשפט  בית  רשאי  ג)ב(, 
שורות בביצוע העבירה, המפורטות להלן, ובמידה שבה התקיימו, ככל בהתקיימות נסיבות שאינן ק

 שסבר כי ראוי לתת להן משקל בנסיבות המקרה, ובלבד שהעונש לא יחרוג ממתחם העונש ההולם:
 הפגיעה של העונש בנאשם, לרבות בשל גילו; (1)
 הפגיעה של העונש במשפחתו של הנאשם; (2)
 בירה ומהרשעתו;הנזקים שנגרמו לנאשם מביצוע הע (3)
 נטילת האחריות של הנאשם על מעשיו, וחזרתו למוטב או מאמציו לחזור למוטב; (4)
 מאמצי הנאשם לתיקון תוצאות העבירה ולפיצוי על הנזק שנגרם בשלה; (5)
וניהול   (6) כפירה באשמה  ואולם  אכיפת החוק;  רשויות  הנאשם עם  שיתוף הפעולה של 

 ובתו;משפט על ידי הנאשם לא ייזקפו לח
 התנהגותו החיובית של הנאשם ותרומתו לחברה; (7)
 נסיבות חיים קשות של הנאשם שהיתה להן השפעה על ביצוע מעשה העבירה; (8)
 התנהגות רשויות אכיפת החוק; (9)
 חלוף הזמן מעת ביצוע העבירה; (10)
 עברו הפלילי של הנאשם או העדרו. (11)

 

המשפט לשקול נסיבות נוספות יא כדי לגרוע מסמכות בית  40-ט ו40אין בהוראות סעיפים   .יב40
נוספות שאינן קשורות  נסיבות  וכן  הקשורות בביצוע העבירה לשם קביעת מתחם העונש ההולם, 

 בביצוע העבירה לשם גזירת העונש המתאים לנאשם.
 

עונש   )א( . גי40 מתחם  יקבע  אחד,  אירוע  המהוות  עבירות  בכמה  נאשם  המשפט  בית  הרשיע 
 כולל לכל העבירות בשל אותו אירוע.ג)א( לאירוע כולו, ויגזור עונש 40הולם כאמור בסעיף 

יקבע מתחם עונש   )ב(  הרשיע בית המשפט נאשם בכמה עבירות המהוות כמה אירועים, 
ג)א( לכל אירוע בנפרד, ולאחר מכן רשאי הוא לגזור עונש נפרד לכל אירוע  40הולם כאמור בסעיף  

בע את מידת החפיפה בין  או עונש כולל לכל האירועים; גזר בית המשפט עונש נפרד לכל אירוע, יק
 העונשים או הצטברותם.

העבירות,   )ג(  במספר  השאר,  בין  המשפט,  בית  יתחשב  זה,  סעיף  לפי  העונש  בגזירת 
של  אשמו  ומידת  המעשים  מכלול  חומרת  בין  הולם  יחס  על  וישמור  ביניהן,  ובזיקה  בתדירותן 

 על הנאשם לשאת. לבין תקופת המאסר ש –הנאשם לבין סוג העונש, ואם גזר עונש מאסר 
 

 בית המשפט יפרט וינמק בגזר הדין, בין השאר, את אלה:  . יד40

בביצוע  (1) הקשורות  והנסיבות  המנחה  לעיקרון  בהתאם  ההולם  העונש  מתחם  קביעת 
 העבירה שבהן התחשב לצורך קביעת מתחם העונש ההולם; 

שבהן   (2) העבירה  בביצוע  קשורות  שאינן  והנסיבות  לנאשם  המתאים  העונש  גזירת 
 ת העונש; התחשב לצורך גזיר

שלום  (3) על  הגנה  לשם  או  הנאשם  של  שיקומו  לשם  ההולם  העונש  ממתחם  חריגה 
 הציבור, ככל שהיתה, והטעמים לחריגה;

נסיבות שאינן קשורות 
 בביצוע העבירה

( 113' מסתיקון )
 2012-תשע"ב

 נסיבות נוספות 
( 113' מסתיקון )

 2012-תשע"ב

 ריבוי עבירות
( 113' מסתיקון )

 2012-תשע"ב

 חובת הנמקה 
( 113' מסתיקון )

 2012-תשע"ב
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כמה   (4) המהוות  עבירות  בכמה  הרשעה  לאחר  הנאשם  של  דינו  את  גזר  שבה  הדרך 
 אירועים.

 

-על ענישת קטין יחולו הוראות חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א )א( .טו40
1971. 

בעקרונות   )ב(  להתחשב  רשאי  המשפט  בית  )א(,  קטן  בסעיף  מהאמור  לגרוע  בלי 
ובשיקולים המנחים בענישה המנויים בסימן זה, תוך התאמתם לענישת הקטין, ככל שסבר שראוי  

 לתת להם משקל בנסיבות המקרה.
 

 ': מאסר ב מןסי

עה  ירעב .41 שהוא  נקבע  ולא  עולם  מאסר  בית חוש  ונשדינה  שיטיל  המאסר  תקופת  בה, 
 עלה על עשרים שנה. המשפט לא ת

שדינה מאסר ולא נקצבה לה תקופה, תקופת המאסר שיטיל בית המשפט לא תעלה ה  ירעב .42
 על שנה אחת.

דון למאסר תיחשב תקופת מאסרו מיום גזר הדין, אם לא הורה בית המשפט הוראה ניש  מי .43
 במנין תקופת העונש.אחרת; היה הנידון משוחרר בערובה אחרי גזר הדין, לא יבואו ימי שחרורו 

 תחיל מן התאריך שקבע.  נש י המשפט עונש מאסר, רשאי הוא לצוות שהעות יב ליהט .44

 . )בוטל( ()א .45

  תו ל ענשו חזר ונידון למאסר, ובית המשפט שדן אוכ  שאשנידון למאסר ולפני  שני  מ ()ב 
לא  זה,  בזה אחר  או מקצתם,  כולם  ענשי המאסר,  את  הורה שישא  לא  עונש    באחרונה  ישא אלא 

 וא של התקופה הארוכה ביותר. הד וחמאסר א
ידון לשתי תקופות מאסר או יותר שאחת מהן חופפת בחלקה את האחרת, אין  שני  מ ()ג 

 שאינה חופפת. ת שארית תקופת המאסר האחראלא ופת המאסר האחת, תקא נשעליו, לאחר ש
 

לניש  מי .46 התקופה מות  פקותדון  את  תחילה  ישא  זו,  אחר  בזו  לשאת  שעליו  שונות  אסר 
ת הקצרה יותר, להוציא המאסר שכבר התחיל לשאת בשעה שנידון למאסר נוסף, ובכפוף להוראו

כל מאסר    איל  בשסר  מאבין תקופות המאסר    . היה58  סעיף קנס, ישא אותו תחילה לפני  תשלום 
שה בעת  פלילי  במאסר  היה  ואם  אחר,  אותו  עטל  ופלילי  יופסק  קנס,  תשלום  אי  בשל  מאסר  ליו 

 מאסר לשם נשיאת המאסר בשל אי תשלום הקנס וישוב ויימשך משתם המאסר האמור.  
 

שעליו לשאת, בין    רתאחר  וטל עליו מאסר אזרחי, ישאנו נוסף לכל תקופת מאסשהי  מ ()א .47
 וא מאסר אזרחי.  הן שישהמאסר האחר הוא מאסר פלילי וב

האזרחי  שהי  מ ()ב  המאסר  את  ישא  פלילי,  ומאסר  אזרחי  מאסר  עליו  ואם  וטלו  תחילה; 
האזרחי, המאסר  עליו  שהוטל  בעת  פלילי  מאסר  נושא  לשם  וי  היה  הפלילי  המאסר  יאת נשפסק 

 האזרחי. סרמאה המאסר האזרחי וישוב ויימשך מתום
וטלו עליו יותר ממאסר אזרחי אחד בשל עילה אחת ישאם בזה אחר זה לפי סדר  שהי מ ()ג 

 אחר זה לפי סדר זה:  הטלתם; היו המאסרים בשל עילות שונות, ישאם בזה
 ת ציות לצו של בית משפט או לכפיית התנהגות ראויה בבית משפט;  כפיילר אסמ (1)
 לכפיית תשלום חוב של מזונות;ר אסמ (2)
 יית תשלום חוב אזרחי אחר;פלכר אסמ (3)
 לכפיית מתן גט או מתן חליצה;ר אסמ (4)
 בשל כל עילה אחרת.  ר אסמ (5)

   -זה  יףסעב ()ד 
שהוטל במשפט פלילי כעונש בשל עבירה, לרבות מאסר בשל אי   סר מא  -פלילי"  ר  אס"מ 

 תשלום קנס שהוטל כאמור;  
)ב(  שאינו מאסר פלילי    סרמא  -אזרחי"  ר  אס"מ  למעט מאסר שהוטל   –ולענין סעיף קטן 

 ; 1967-בצו לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז
 בית דין וועדת חקירה. בותרל - שפט"מ ית"ב 

 

 [ 7א/]יולם ע סרמא

 [ 8א/]יתם ס סרמא

 סרמא פתקות בשוחי
 [9א/]י

 [ 10א/]ידחה נ סרמא

 [11א/]יופף ח סרמא
( 113)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

 סרמאיאת נשר סד
 [ 12א/]ילילי פ

 (9' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 סרמאיאת נשר סד
 [ 13א/]יזרחי א

( 92)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ענישת קטין 
( 113' מסתיקון )

 2012-תשע"ב
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, והתקנות  1971-פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, תשל"באסיר יהא חייב בעבודה לפי   )א( .48
על פיה; תקנות אלה יכילו הוראות בענין שכר ובענין תנאי עבודתו של האסיר מחוץ לשטח בית  

 הסוהר.
אחת   )ב(  ראתה  אם  להגבילה  או  עבודה  מחובת  אסיר  לשחרר  רשאית  שחרורים  ועדת 
 מאלה:

 מצב בריאותו מצריך לעשות זאת; (1)
 ר או ההגבלה יועילו, לדעתה, להחזירו למוטב;השחרו (2)
 סיבה סבירה אחרת. (3)

עבודה   )ג(  ובתנאי  בהסכמתו  אלא  המדינה  למוסדות  מחוץ  בעבודה  אסיר  יועסק  לא 
 מקובלים.

 (.לוטב) .49
 

 (.לוטב) .50
 

 (.לוטב) .51
 

 ת מאסר בעבודת שירות: נשיא1'ב מןסי
 

 –זה  מןסיב א. 51

 יא;51נה על עבודת שירות שמונה לפי סעיף מוהמ –ה" ונממ"ה 
 ;  )נמחקה( –משק"  דתבו"ע 
 ; )נמחקה(  –ציבורית"  דהבו"ע 
עבודה מחוץ לכותלי בית הסוהר, שהיא למטרות של תועלת הציבור,   –שירות"    דתבו"ע 

 ; במוסד ממוסדות המדינה, או בגוף אחר או בסוגי גופים, שקבע השר לביטחון הפנים
מי שנידון לעונש מאסר בעבודת שירות מהמועד שנקבע לתחילת ביצוע   –שירות"  ד  וב"ע 

 .עבודת השירות
 

על  ש  פטשמ  יתב א() ב.51 על    נאשםגזר  עולה  שאינה  לתקופה  בפועל  חדשים,    תשעהמאסר 
ישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודת שירות; קבע    רשאי להחליט, בגזר הדין, שהנידון

מ חלק  כי  המשפט  שירות,  בית  בעבודת  יהיה  המאסר  האמור  עונש  העונש  חלק  את  הנידון  יישא 
 . בתום תקופת המאסר בפועל, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת

 
בית המשפט לא יחליט כאמור בסעיף קטן )א( כי נאשם יישא את עונש המאסר, כולו   ()ב 

 או חלקו, בעבודת שירות, אלא אם כן מתקיימים כל אלה: 
  –פט קיבל, לפני מתן גזר הדין, חוות דעת מטעם הממונה )בסימן זה  בית המש (1)

חוות דעת הממונה( בדבר התאמתו של הנאשם לעבודת שירות, וכן בדבר האפשרות  
 להשמתו בה ובדבר עבודת השירות שהנאשם יכול לעבוד בה והתנאים שבהם תבוצע; 

ל (2) בהתאם  שירות,  בעבודת  המאסר  עונש  את  לשאת  הסכים  תנאים  הנאשם 
 שנקבעו בחוות דעת הממונה. 

 בחוות דעת הממונה יפורטו אלה: (1)ב 
אי (1) עונשו  -התאמתו,  לביצוע  הנאשם  של  התאמתו  על  מגבלות  או  התאמתו 

בעבודת שירות, נוכח קיומו של יסוד סביר לחשש לפגיעה בגופו או בחייו של אדם,  
-שירות; קביעת אי  לרבות בנאשם עצמו, אם יישא הנאשם את עונש המאסר בעבודת

התאמתו או מגבלות על התאמתו של הנאשם תתבסס על חוות דעת שקיבל הממונה,  
אם ניתנה כזו, מקצין משטרה שהסמיך לכך ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת 
בשירות   החקירות  אגף  ראש  לכך  שהסמיך  הכללי  הביטחון  שירות  עובד  ישראל, 

הס בתי  בשירות  קצין  או  הכללי  המודיעין הביטחון  חטיבת  ראש  לכך  שהסמיך  והר 
 בשירות בתי הסוהר, לפי העניין;

אי (2) או  השמתו  למצבו  -אפשרות  מתאימה  שירות  בעבודת  הנאשם  של  השמתו 
העבודה   מקומות  בסוגי  מועסק  להיות  יכולתו  ישנן,  אם  ולמוגבלויותיו,  הבריאותי 

ויכולתו לעמוד בשעות העבודה ה ובנוהלי  שניתן להעסיק בהם עובד שירות  נדרשות 
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 (21מס' )תיקון 
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 ותדרהג
 (21' מס)תיקון 
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 שירות

 (21' סמ)תיקון 
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( 102)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

 – 133)תיקון מס' 
 הוראת שעה(  
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( 62' מס)תיקון 
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עבודה הנהוגים בסוגי מקומות עבודה כאמור; לעניין זה, רשאי הממונה להתבסס על  
 אלה:

 העבירה שבה הורשע הנאשם; )א(
 הרשעות קודמות של הנאשם; )ב(
  –חוות דעת מטעם גורם טיפולי בעניינו של הנאשם, אם ניתנה, ובכלל זה   )ג(

שבו התבקשה חוות דעת הממונה    אם נערך תסקיר של קצין מבחן בקשר להליך
סיכום והמלצות של התסקיר, ואם הוכנה הערכת מסוכנות לפי חוק הגנה על    –

 תמצית הערכה עדכנית; – 2006-מין, התשס"ו ביצוע עבירותהציבור מפני 
מפני   )ד( הציבור  על  הגנה  חוק  לפי  פיקוח  עבירותצו  התשס"ו  ביצוע  -מין, 

חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה,  , וצו על פי חוק מגבלות על  2006
 , אם הוצאו בעניינו של הנאשם;2004-התשס"ה

הערכות שניתנו בעבר לעניין אופן הביצוע של עבודות שירות קודמות על  )ה(
 ידי הנאשם;

דעת   )ו( חוות  לרבות  ישנן,  אם  ומוגבלויותיו,  הנאשם  של  הבריאותי  מצבו 
 מטעם גורם טיפולי לעניין זה. 

לצורך השמת הנאשם בסוג מסוים של עבודת שירות, נוכח קיומן של מגבלות השמה,   (2)ב 
()א( עד )ו(, ועל מידע בדבר עברו של  2() 1רשאי הממונה להתבסס על המידע המנוי בסעיף קטן )ב

(, לא יובא לפני בית המשפט, ולא ישמש עילה 2()1הנאשם; ואולם מידע שאינו מנוי בסעיף קטן )ב
 אשם בעבודת שירות.השמת הנ-לאי

נוכח המידע המנוי   (3)ב  הנאשם בעבודת שירות,  לא מצא הממונה מקום מתאים להשמת 
)ב קטן  לצורך  2()1בסעיף  שביצע  הפעולות  את  ויפרט  המשפט,  לבית  כך  על  יודיע  )ו(,  עד  ()א( 

 איתור מקום מתאים, ומתי עתיד להתפנות מקום מתאים להשמת הנאשם, בשים לב למידע כאמור.
קטן   (1) (4)ב  בסעיף  כאמור  מידע  לפניו  להציג  לממונה  להורות  רשאי  המשפט  בית 

(, שעליו מבוססת חוות דעת הממונה, שהוא חסוי על פי דין או שגילויו לנאשם  1()1)ב
(, לפגוע בביטחון המדינה 1()1או לבא כוחו עלול, לדעת גורם כאמור בסעיף קטן )ב

 מידע חסוי(;  –זה או בעניין ציבורי חשוב אחר )בסימן 
לעיין  (2) לנאשם  להתיר  לממונה  המשפט  בית  יורה  כוחו,  בא  או  הנאשם  לבקשת 

חוות   היה המידע שעליו מבוססת  לגביו;  דעת הממונה  חוות  במידע שעליו מבוססת 
גילויו עדיף מהצורך  -הדעת כאמור מידע חסוי ומצא בית המשפט כי העניין שיש באי

יור לא  צדק,  עשיית  לשם  לממונה לגלותו  ויורה  האמור,  במידע  הנאשם  עיון  על  ה 
להעביר לנאשם תמצית או פרטים של המידע החסוי, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע  

 בביטחון המדינה או בעניין הציבורי החשוב האחר;
בית המשפט רשאי לעיין במידע חסוי אף שלא בנוכחות הנאשם ובא כוחו ובלי   (3)

ם כן התנגד הנאשם לעיון בית המשפט במידע החסוי; לגלות להם את תוכנו, אלא א
 התנגדות כאמור תיחשב כחזרה מהסכמת הנאשם לנשיאת עונשו בעבודת שירות;

הורה בית המשפט לממונה לתת לנאשם לעיין במידע חסוי שעליו מבוססת חוות   (4)
למתן  עד  המידע;  גילוי  נגד  עתירה  להגיש  לממשלה  המשפטי  היועץ  רשאי  הדעת, 

 בעתירה לא יגולה החומר; החלטה
בית  (5) רשאי  שירות,  לעבודת  הנאשם  של  בלבד  התאמתו  בעניין  החלטתו  לצורך 

 המשפט להביא בחשבון גם מידע חסוי שהובא לפניו לפי סעיף קטן זה. 
 ת.  רומשפט רשאי לקבוע תנאים לעבודת שיה יתב ()ג 
 סעיף זה, תקופת מאסר בפועל תחושב כך:  יןענל ()ד 

 התקופה הארוכה יותר;י  לפ -ת מאסר חופפות פוקות (1)
 סך כל התקופות. י לפ  -ת מאסר מצטברות פוקות (2)

 

הטיל בית המשפט עונש מאסר בעבודת שירות, תחל עבודת השירות ביום שקבע בית  א() ג.51
המשפט, בהתחשב בהמלצת הממונה ולא יאוחר מחודש מיום מתן גזר הדין, אלא אם כן הורה בית  
המשפט על התחלת עבודת השירות במועד מאוחר יותר; קבע בית המשפט כי הנידון יישא רק חלק  

תקופת המאסר בעבודת שירות, תחל עבודת השירות ביום שלאחר תום תקופת המאסר בפועל; מ
 .  87אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי סעיף 

 השירות ת ודעב
 ( 21' מס)תיקון 

 1987-זמ"תש
( 102)תיקון מס' 

 2009-תש"ע

( 102)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 102)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 102)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 112)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 112)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 
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חוק    –)בסעיף קטן זה    2001-תנאי ממאסר, התשס"א-לחוק שחרור על  3-ו  2סעיפים   ()ב 
ישא את עונש המאסר בעבודת   כיו  ביט החליט לגפהמשעל מי שבית    שחרור על תנאי( לא יחולו

תקופת    ואולם אם ההחלטה כאמור חלה רק על חלק מתקופת המאסר שנגזרה עליו ויתרתשירות,  
אם או  חודשים  שלושה  על  עולה  להחלטה  בהתאם  בהתאם    המאסר  השירות  עבודת  הופסקה 

קבות הפסקה זו עולה י ויתרת תקופת המאסר שעל האסיר לשאת בע51ט או  51להוראות סעיפים  
חודשים,   שלושה  סעיפים  על  על  3-ו  2יחולו  שחרור  המאסר  -לחוק  תקופות  יתרת  על  תנאי 

 .האמורות
( והמפקח  קחמפ  -חו של מפקח שהממונה מינה לכך )להלן  קובפי  יה תהת  שירו  דתבוע ()ג 

העולה על    ; לכל עובד שירות שנגזרו עליו עבודות שירות לתקופהרשאי להיעזר באחרים לצורך זה
שישה חודשים תיקבע תכנית ליווי ושיקום על ידי קצין מבחן, אלא אם כן מצא קצין המבחן כי לא  

 .  נדרשת תכנית כאמור
התשל"ב ()ד  חדש[,  ]נוסח  הסוהר  בתי  בפקודת  כהגדרתו  בכיר  סוהר  או    1971-הממונה 
יך לכך )בסימן זה  פקודת בתי הסוהר(, המשמש רכז עבודת שירות מחוזי שהממונה הסמ  –)להלן  

 .רכב עבודת שירות מחוזי(, רשאי להעביר עובד שירות למקום עבודה אחר מטעמים סבירים –
 

 . ל(בוט) ד.51
 

שירות לא יקבל שכר ולא ייחשב כעובדו של מי שבשבילו או באמצעותו הוא מבצע ד  ובע ה. 51
את השירות, למעט לענין דיני העונשין, דיני הבטיחות בעבודה ואחריות בנזיקין כלפי אותו עובד  

 שירות.
 

 

תקופת    –כפי שקבע בית המשפט בגזר הדין )בסימן זה  ות תהיה  תקופת עבודת השיר )א( ו.51
בכפוף  ברציפות,  האמורה  התקופה  במהלך  השירות  עבודת  את  יבצע  והנידון  השירות(,  עבודת 

 להוראות סעיף זה.
שבוע עבודה של עובד שירות יהיה בן חמישה ימי עבודה; מספר שעות העבודה ביום   )ב( 

נה שעות וחצי רצופות, ואולם רשאי בית המשפט או הממונה, עבודה של עובד שירות יהיה שמו
במקרים חריגים בשל נסיבות מיוחדות של הנאשם או בהתאם לנהוג במקום עבודת השירות, לאשר 

 ביצוע עבודת שירות בהיקף שעות יומי נמוך יותר, ובלבד שלא יפחת משש שעות עבודה ביום.
א)א( לפקודת סדרי השלטון  18עותו בסעיף  עובד שירות לא יעבוד ביום מנוחה כמשמ )ג( 

התש"ח שיקבע  1948-והמשפט,  השבוע  במהלך  נוסף  ביום  וכן  בחיקוק,  שנקבעו  שבתון  בימי   ,
הימים  האמור;  העבודה  מקום  של  צרכיו  ולפי  השירות  עבודת  במקום  הנהוג  פי  על  הממונה 

 המנויים בסעיף קטן זה יבואו במניין תקופת עבודת השירות. 
 

  או רכז עבודת שירות מחוזי   ונהממה  ירמה העבודה במקום עבודת השירות, יעבייסתנ א() ז.51
 . אחר  את עובד השירות ללא שיהוי לעבודת שירות במקום עבודה

 
 ה או העדרות ממנה.  דועבב דיע לממונה, ללא שיהוי, על כל הפסקהיוהשירות ד ובע ()ב 
הממונה, רכז עבודת השירות או מפקח,  שירות לא יעדר מעבודתו אלא באישור  ד  ובע ()ג 

נעדר מסיבות רפואיות   יהיה לפי כלל;  גם באישור רופא  –ואם  השר לביטחון בע  יקש  יםהאישור 
 בתקנות. הפנים

עיף זה, לא יבואו  פסקת עבודת שירות וימי העדרותו של עובד שירות לפי סה  תקופת ()ד 
, למעט היעדרות מסיבות רפואיות בשל תאונת עבודה שאירעה במסגרת במנין ימי עבודת השירות

 . עבודת השירות ובמקום עבודת השירות
 

עובד שירות יבצע את עבודת השירות שהוטלה עליו ויציית לכללים ולהוראות שקבעו   )א( ח.51
 הממונה, רכז עבודת שירות ומפקח, לפי העניין, בכל הקשור לעבודת השירות.

כתו )ב(  על  לממונה  יודיע  השירות  כל  עובד  על  לממונה  יודיע  וכן  הקבועה,  מגוריו  בת 
 שעות ממועד השינוי. 48שינוי בכתובת המגורים האמורה, בתוך 

 

 עובד שירות לא יצא מהארץ במהלך תקופת עבודת השירות, אלא באישור הממונה. . 1ח51
 

 

שנתן   א() ט.51 לאחר  רשאי,  ידו,  על  לכך  שהוסמך  גונדר  בדרגת  קצין  או  הסוהר  בתי  נציב 
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בתי  בפקודת  כהגדרתו  בכיר  סוהר  לפני  או  לפניו  טענותיו  את  לטעון  הזדמנות  השירות   לעובד 
הסוהר שהוסמך לכך על ידי הנציב, להחליט כי עבודתו של עובד השירות לא תחל או תופסק וכי  
בעובד   מתקיים  כי  ראה  אם  העניין,  לפי  סוהר,  בבית  עונשו  יתרת  את  או  עונשו  את  יישא  הוא 

 : השירות אחד מאלה לפי העניין
או  ואה (1) עבודת השירות  ריצוי  לנ  לא התייצב לתחילת  אישור  עדר מהעבודה  לא 

 ;הממונה, רכז עבודת השירות, המפקח או רופא
הוא אינו מבצע כראוי את המשימות שהוטלו עליו או שהתנהגותו בעבודה אינה  (2)

 ;  מניחה את הדעת
 ב)ג(; 51נאי מתנאי עבודת השירות שקבע בית המשפט לפי סעיף ת וא הפרה (3)
רכז עבודת הא ציית להוראה של  ל  ואה (4) או    שירות או של המפקחהממונה, של 

 לא קיים חובה המוטלת עליו לפי סימן זה; 
הוא נתון במעצר או משוחרר בערובה בתנאים שאינם מאפשרים את התייצבותו   (5)

 ;להמשך ביצוע עבודת השירות 
התאמתו   (6) קביעת  לצורך  מהותיים  שהם  כוזב  פרט  מסר  או  פרט  הסתיר  הוא 

 .לעבודת השירות או השמתו בה
שימוש לפי סעיף קטן )א( ייערך בעל פה ויתועד בכתב; הוזמן עובד השירות לשימוע   (1)א 

כאמור ימשיך עובד השירות בעבודתו עד למתן החלטה בעניינו כאמור בסעיף קטן )א(, אלא אם כן  
הורה הממונה אחרת; הורה הממונה אחרת, לא תבוא התקופה שמיום הזמנתו של עובד השירות  

 בעניינו במניין ימי עבודת השירות, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.לשימוע ועד להחלטה 
הודעה על החלטה כאמור בסעיף קטן )א(, תימסר, בלא שיהוי, לעובד השירות,  (1) )ב( 

עבודת   בביצוע  החל  לא  העובד  ואם  הממונה,  במשרדי  או  השירות  עבודת  במקום 
ואר רשום לכתובת המגורים  השירות או נעדר ממקום עבודתו, תישלח לו ההודעה בד

ח)ב(; נשלחה ההודעה בדואר רשום לפי פסקה זו,  51שהודיע עליה לממונה לפי סעיף  
בתוך   השירות  עובד  לידי  נמסרה  כאילו  אותה  ההודעה,    14יראו  משלוח  מיום  ימים 

 אלא אם כן הוכיח העובד כי לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו;
ב (2) השירות  עובד  בסעיף  החל  כאמור  החלטה  והתקבלה  השירות  עבודת  ביצוע 

 קטן )א(, תוספק עבודתו למחרת היום שבו נמסרה לו ההודעה.
להגיש  החלטהל  ע ()ג  השירות  עובד  רשאי  )א(  קטן  סעיף  סעיף    רהתיע  לפי  א  62לפי 

]נוסח חדש[, תשל"ב הסוהר  בתי  לבית המשפט המחוזי שבאזור ירעת  -לן  לה)  1971-לפקודת  ה( 
, ואולם  ימים מהיום שבו נמסרה לו ההחלטה 14וטו נמצא מקום מגוריו של עובד השירות, תוך שיפ

מיוחדים  מטעמים  האמוה  התקופה  את  להאריך  השירות,  עובד  לבקשת  המשפט,  בית  רשאי 
אמורה, במידה שאינן  ה  'ו של פרק ב' לפקודהחן  סימ; על עתירה כאמור יחולו הוראות  שיירשמו

 זה.  הוראות סעיף תורתוס
תעוכב תחילתה של עבודת השירות או תימשך הפסקתה,    -עובד השירות עתירה  ש  גיה ()ד 

העניין,  עתירה    לפי  הגיש  לא  המשפט;  בית  החלטת  תינתן  שבו  היום  למחרת  עובד  א  יש   -עד 
או   השירות עונשו  להגש  את  המועד  תם  שבו  היום  במחרת  החל  סוהר  בבית  עונשו  יתרת  ת  את 

 תירה.הע
עובד החלט (1)ד  הגיש  השירות;  עובד  של  למאסרו  צו  כדין  דינה  )א(  קטן  סעיף  לפי  ה 

לדחותה   המשפט  בית  והחליט  עתירה  ניתנה   –השירות  שבו  היום  למחרת  לתוקפו  הצו  ייכנס 
עתירה   השירות  עובד  הגיש  לא  כאמור;  תמה   –ההחלטה  שבו  היום  למחרת  לתוקפו  הצו  ייכנס 

 התקופה להגשת העתירה.
א אם כן קבע  יום שלמחרת נתינתה אלב  חלה  בית משפט בעתירה תבוצעו של  טתחלה ()ה 

 בית המשפט מועד אחר. 
 א יבואו במנין תקופת עבודת השירות.סקת עבודת השירות לפי סעיף זה להפ יימ ()ו 

 

עב  יערשה א() י.51 עובד שירות בתקופת  הוראות  ודבית משפט  יחולו  עבירה אחרת,  תו בשל 
 אלה: 

העבירהב  זרג (1) בשל  מאסר  עונש  ישא   -  רתאחה  ית המשפט  לא  וקבע שהנאשם 
לפי    –אותו בעבודת שירות   הדין,  גזר  מתן  ביום  תופסק  או  עבודת השירות  לא תחל 

בבית הסוהר   רת עונשו, לפי העניין,העניין, ועובד השירות יישא את עונשו או את ית
תקופות  את  ישא  השירות  עובד  המשפט;  בית  שקבע  אחר  מיום  או  האמור    מהיום 

א  ראסהמ זולת  זו,  אחר  ציווה  ם  בזו  האחרת,  העבירה  בשל  שהרשיעו  המשפט,  בית 
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 ת;ופפוח וששתי התקופות, כולן או מקצתן, יהי
אחר מזה המנוי בפסקה  נש  בית המשפט לגזור בשל העבירה האחרת עו  יטחלה (2)
השירות    אי רש  -  (1) שעבודת  לקבוע  העניין, הוא  לפי  תופסק,  או  תחל  ושעובד    לא 

שיקבע    םיומה  בבית הסוהר  את עונשו או את יתרת עונשו, לפי העניין,השירות ישא  
 בית המשפט.

 שופט או מותב אחד באותו בית משפט,  –השופט או המותב שגזר את הדין, ובהעדרו   (1)א 
לפי העניין, רשאי, לאחר שנתן לנאשם אפשרות לטעון את טענותיו, לגזור על הנאשם עונש אחר  

 אם התקיים אחד מאלה, ורשאי בית המשפט להורות כי עבודת השירות תופסק עד למתן החלטתו:
עובד   (1) ולפיה  הסוהר,  בתי  שירות  רופא  של  דעת  חוות  לפניו  הביא  הממונה 

כשירות קבועה או ממושכת בשל  -דה שלו ונקבעה לו איהשירות איבד את כושר העבו 
 פגיעה שאירעה לו לאחר שנגזר דינו;

הממונה הביא לפניו חוות דעת המובססת על חוות דעת של גורם מוסמך המנוי  (2)
סעיף  1()1ב)ב51בסעיף   לפי  החלטתו  קבלת  בעת  המשפט  בית  לפני  היתה  שלא   ,)

בידיעת הממונה בעת  51 היתה  או שלא  סעיף  ב)א(,  לפי  חוות  51הדיון  פי  ועל  ב)א(, 
הדעת האמורות הנידון אינו מתאים לנשיאת המאסר בעבודת שירות, נוכח קיומו של 
יישא  אם  בנאשם עצמו,  לרבות  בחייו של אדם,  או  בגופו  לפגיעה  סביר לחשש  יסוד 
הנאשם את עונש המאסר בעבודת שירות או ימשיך לשאת את עונשו בעבודת שירות;  

 (.4ב)ב51ת הדעת לפני בית המשפט תהיה בדרך הקבועה בסעיף הבאת חוו
לנשיאת   (2)א  דינו  שנגזר  לאחר  אחרת  עבירה  בשל  אישום  כתב  השירות  עובד  נגד  הוגש 

שופט או מותב אחר   –המאסר בעבודת שירות, רשאי השופט או המותב שגזר את הדין, ובהעדרו  
לנאש שנתן  ולאחר  הממונה,  לבקשת  משפט,  בית  להורות באותו  טענותיו,  את  לטעון  אפשרות  ם 

שעבודת השירות לא תחל או תופסק, והנידון יישא את עונשו או את יתרת העונש בבית הסוהר, אם 
עבודת  ביצוע  המשך  או  התחלת  כי  האישום  בכתב  הנטענות  העובדות  פי  על  המשפט  בית  סבר 

דת שירות, לנוכח העיתוי  השירות על ידי הנאשם אינם הולמים עוד נשיאה של עונש המאסר בעבו
 של ביצוע העבירה, מהותה, חומרתה ונסיבות ביצועה.

  14ניתן לערער תוך    ( 2או סעיף קטן )א  (2לטת בית משפט לפי סעיף קטן )א()החל  ע ()ב 
שנמסרה  מיום  לחלטהה  ימים  תהיה  רערעמה  והחלטתו  אחד  בשופט  בערעור  ידון  בית המשפט   ;

( יחולו הוראות חוק סדר הדין 1עונש אחר לפי סעיף קטן )א  ; על החלטת בית משפט לגזורסופית
 ., לעניין ערעור1982-הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב

 

תקופת עבודת השירות של עובד שירות הנושא עונש מאסר בעבודת שירות לתקופה  א() . 1י51
ג(, ובלבד שקיבל הממונה את כל  העולה על שישה חודשים, תקוצר לתקופה כמפורט בסעיף קטן )

 אלה:
אישור מפקח על כך שעובד השירות ביצע את עבודת השירות כנדרש וברציפות   (1)

סעיף   להוראות  של 51בהתאם  הליך  השירות  עובד  של  בעניינו  החל  שלא  ובלבד  ו, 
 ט;51הפסקה מינהלית של עבודת השירות לפי הוראות סעיף 

דתו של עובד השירות בתכנית שנקבעה לו על  אישורו של קצין מבחן בדבר עמי (2)
ג)ג(, אלא אם כן מצא קצין המבחן שלא נדרשת  51ידי קצין המבחן לפי הוראות סעיף  

לפקודת   1תכנית כאמור, ואם נתן בית המשפט לגבי עובד השירות צו מבחן לפי סעיף  
ד  אישור של קצין מבחן בדבר עמידתו של עוב  –  1969-המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט 

 השירות בתנאי הצו, כנדרש על ידי קצין המבחן. 
קוצרה תקופת עבודת השירות של עובד שירות לפי הוראות סעיף קטן )א(, יראו אותו   )ב( 

 כמי שסיים לרצות את עונשו בתום אותה תקופה.
ובלבד   )ג(  להלן,  כמפורט  לתקופות  יהיה  זה  סעיף  לפי  השירות  עבודת  תקופת  קיצור 

 רות לא תפחת משישה חודשים:שתקופת עבודת השי
על   (1) העולה  לתקופה  שירות  בעבודת  מאסר  עונש  הנושא  שירות  עובד  לעניין 

 ארבעה שבועות; –שישה חודשים ואינה עולה על שבעה חודשים 
על   (2) העולה  לתקופה  שירות  בעבודת  מאסר  עונש  הנושא  שירות  עובד  לעניין 

 שישה שבועות. –שבעה חודשים 
 

 ת.רושיימנה קצין שירות בתי הסוהר לממונה על עבודת  השר לביטחון הפנים א() . יא51
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יפעל  ונממה ()ב  ראויהה  מקומ  בשקידה  למציאת  השירות,  עבודת  לעבודת  לארגון  ות 

נידונים לעבודה בהם,  למגוון סוגי אוכלוסייה, לרבות לאנשים עם מוגבלות  שירות , להצבתם של 
 המדינה ולפיקוח על עבודת שירות.  למינוי מפקחים מקרב עובדי

 

 אי להתקין תקנות לביצוע סימן זה. רש השר לביטחון הפנים א() .יב51

 
 

לפי סימן זה יהיו בהתייעצות עם שר המשפטים   השר לביטחון הפנים  יןשיתק  ותקנת ()ב 
והרווחה העבודה  חוק  ובא  2ושר  החוקה  ועדת  הכנסתומישור  של  שיתקין  שפט  תקנות  למעט   ,

 . א51בהגדרה "עבודת שירות" בסעיף לעניין גופים כאמור 
 

 ': מאסר על תנאי ג מןסי

או  ל  טיה ()א .52 כולו  שהעונש,  הדין  בגזר  להורות  הוא  רשאי  מאסר,  עונש  המשפט  בית 
 מקצתו, יהיה על תנאי. 

עבר  ת  על ר  למאס  ידוןשני  מ (1) ()ב  אם  אלא  ענשו  את  ישא  לא  תקופה  ך  תו  -נאי 
תפח ושלא  דינו  בגזר  )להלן  ת  שנקבעה  שנים  שלוש  על  תעלה  ולא  ת  ופתק  -משנה 

ה ירעב  -בירה כזאת )להלן  עשל  בורשע  ההעבירות שנקבעו בגזר הדין ות  אח  -התנאי(  
 נוספת( תוך תקופת התנאי או לאחריה.

בחירו  שעורה (2) בעבירת  יכאדם  נוספת  תעש  ולת,  עבירה  בשל  התנאי  תקופת  לה 
שהיא עבירת בחירות על שלוש שנים ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לענין פסקה  

 –זו, "עבירת בחירות" 
-לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[ תשכ"ט  רהביע (1)

1969 ; 
 ; 1965-"השכת לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, רהביע (2)
 .1959-דרכי תעמולה(, תשי"טרות )לפי חוק הבחי רהביע (3)

מאסר    פתקות ()ג  עונש  זמן  אותו  נושא  הנידון  ואם  הדין  גזר  מתן  ביום  תתחיל    -התנאי 
שחרורו מן המאסר; אולם תקופה שאסיר נמצא בה מחוץ לבית הסוהר בשל שחרור בערובה    םויב

סדר לחוק  ג'  בפרק  ב'  סימן  תשמ"בהפלי  ן הדי  מכח  משולב[,  ]נוסח  חופשה  ל  בש ,  1982–לי 
לפרק ו', יראו אותה כתקופת תנאי מצטברת לתקופת התנאי שקבע בית    1מיוחדת או מכח סימן ב

 ט לא הורה אחרת. פשהמ יתשבהמשפט; והכל כ
בפירוט    עתביק ()ד  או  עבירות  של  סוג  בציון  שתהיה  יכול  )ב(  קטן  סעיף  לפי  העבירות 

דרך תיאורן ואם דרך אזכור הוראות חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה  , אם  תימוית מסוועביר
 .  חרתלאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את גזר הדין כמאזכר את ההוראה הא

 

 )בוטל(.  .53
 

 י. אעל תנ ספת, לא יורה שעונש זה יהיה כולו נוה ירית המשפט עונש מאסר בשל עבב ילהט .54

לת ידון למאסר על תנאי והורשע בשל עבירה נוספת, יצווה בית המשפט על הפעשני  מ ()א .55
 י.  תנא המאסר על

)א( רשאי בית המשפט להורות שהפעלת המאסר על תנאי תהיה  ק  פי סעיף ל  צוב ()ב  טן 
 הנוספת. ה ירהעבשל בבכפוף לתוצאות הערעור על ההרשעה 

יינתן מאת בית המשפט שהרשיע את הנידון בשל העבירה הנוספת, לפו  צ ()ג  זה  י סעיף 
 בית משפט.   והוא יכול להינתן מאת כל שופט של אותו

 

אותה  ה  יתב ()א .56 בשל  עליו  הטיל  ולא  נוספת  עבירה  בשל  נאשם  שהרשיע  ה  ירעבמשפט 
ובמקום לצוות על הפעלת המאסר על תנאי, לצוות,    55עונש מאסר רשאי, על אף האמור בסעיף  

ירשמו, על הארכת תקופת התנאי, או חידושה, לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים,  מטעמים שי

 
עמ'   7.12.2016מיום    7394י"פ תשע"ז מס'  הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים:  לפי סעיף זה  סמכויותיו    2

1313. 

 תנותק
 (21' מס)תיקון 

 1987-זמ"תש
( 102)תיקון מס' 

 2009-תש"ע

   איל תנע סרמא
 [18א/]י

( 57' מס)תיקון 
 2000-תשס"א

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

( 81)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

ה ירעבשל ב סרמא
 [20א/]ינוספת 

ל  ע סרמאשל  תועלהפ
 [ 21א/]יתנאי 

 1977-ל"זתשט ת"

 י נאהתתקופת ת רכהא
 [22א/]י

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

( 102)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 102)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7394.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7394.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7394.pdf
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 א יהיה צודק להפעיל את המאסר על תנאי.  לין נות העבאם שוכנע בית המשפט שבנסי 
של  המת  ביתמש  ישא  ל ()ב  הראשונה  ההרשעה  לגבי  אלא  זה  סעיף  לפי  בסמכות  שפט 

 הנאשם בשל עבירה נוספת.  
המשפט את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת התנאי, תחל  בית    יךארה ()ג 

הנוספ התנאי  התנאי לאחר שתמה  ובת  תתקופת  תקופת  את  בית המשפט  חידש  התנאי;  תקופת  ם 
והכל כשבית המשפט לא הורה  י  נאהתתקופת התנאי, תחל תקופת   הדין,  הנוספת מיום מתן פסק 

 רת.אח
 

דין צבאי כמשמעותו   56עד    54סעיפים  ן  נילע .57 דינו של עונש מאסר על תנאי שהטיל בית 
עונש מאסר על תנאי שהטיל בית משפט, זולת אם סבר    יןכד,  1955–תשט"ו  בחוק השיפוט הצבאי,

נש  עוטיל בית הדין הצבאי את  יה ההעבירה שעל, שפתוסבית המשפט שהרשיע בשל העבירה הנ
 המאסר על תנאי היתה עבירה צבאית כמשמעותה באותו חוק. 

המאסר על תנאי, ישא, טל עליו עונש מאסר בשל עבירה נוספת והופעל נגדו עונש  הוש  מי .58
זו, זולת אם בית המשפט שה45על אף האמור בסעיף   ו יערש, את שתי תקופות המאסר בזו אחר 

 בשל העבירה הנוספת ציווה, מטעמים שיירשמו, ששתי התקופות כולן או מקצתן יהיו חופפות. 

זולת   פעל נגדו מאסר על תנאי יתחיל לשאתו ביום מתן הצו המפעיל את המאסר,הוש  מי .59
 אם ציווה בית המשפט שיתחיל ביום אחר.  

 ניתן לערעור.  59עד  55י סעיפים לפו צ ()א .60

ר על ההרשעה בשל העבירה הנוספת מותר לכלול ערעור גם על צו כאמור אם  עוערב ()ב 
 לא הוגש עליו ערעור לפי סעיף זה.

 ': קנסד מןסי

ה  אףל  ע ()א .61 בית  מקום שהוסמך  חוק,  בכל  הוא  האמור  רשאי  קנס,  להטיל  בחוק  משפט 
 –להטיל 

בירה עונש מאסר עד ששה חדשים או קנס בלבד, או קנס שלא נקבע  לעע  ובקם  א (1)
 שקלים חדשים; 14,400עד ס קנ -לו סכום 

עד  ס  קנ  -ה מששה חדשים ולא יותר משנה  ללמע  וע לעבירה עונש מאסר קבם  א (2)
 שקלים חדשים; 29,200

  עד ס  קנ  -נש מאסר למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים  וע לעבירה עוקבם  א (3)
 ;םחדשי יםלקש 75,300

שקלים    226,000עד  ס  קנ  -ונש מאסר למעלה משלוש שנים  ע  וע לעבירהקבם  א (4)
 חדשים.

בהוף  עיס ()ב  יפגע  לא  המרזה  על    המיכסאה  העולים  בסכומים  לקנוס  המשפט  בית  את 
 .  63ת סעיף הסכומים האמורים בסעיף קטן )א( או בהוראו

יום של עבירה רשאי בית    או ס  קנשקבוע בחוק לעבירה נמשכת  ם  קומ ()ג  קנס נוסף לכל 
 שקלים חדשים. 1,400עד ס קנ -המשפט להטיל, במקום אותו קנס 

ציות  -זה אינו בא לשנות מסכומים שבית המשפט מוסמך להטיל כקנס בשל איף  עיס ()ד 
 ל בזיון בית משפט.ין עדות או המצאת מסמכים או בשענלצו ב

 

 ל(. וט)ב .62
 

בירה שנתכוון בה הנאשם לגרום נזק ממון לאחר או להשיג טובת הנאה לעצמו  ע  שלב ()א .63
פט להטיל על הנאשם קנס פי ארבעה משוויים של הנזק שנגרם או של  או לאחר, רשאי בית המש

 ק, הכל לפי הגדול שבהם. קוחיב  טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירה, או את הקנס שנקבע
י לביצועה, רשאי בית  צעבעד ביצועה או כאמ  רכשאדם בעבירה, וקיבל דבר כ  שעורה ()ב 

של   משוויו  ארבעה  פי  קנס  עליו  להטיל  שנקהמשפט  הקנס  את  או  בחיבהדבר,  לפי  הוק,  קע  כל 
 הגדול שבהם. 

אר, בהשפעה  השן  בית סכום הקנס לפי סעיף זה רשאי בית המשפט להתחשב,  יעקבב ()ג 
ידי   על  לו  שנגרם  הנזק  בשל  הניזוק  את  לפצות  הנאשם  של  יכולתו  על  הקנס  לסילוק  שתהיה 

 העבירה. 

המאסר ת ילתח
 [25א/]י עלופשה

 [26א/]י רעוער

 הקנסותר עושי
 (9' מס)תיקון 

 1980-"םתש
 (14' מס)תיקון 

 1982-במ"תש
 2010-צו תש"ע

 (14' מס)תיקון 
 1982-במ"תש

 2010-צו תש"ע

 (33' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש

וי הנזק או  י שולפס קנ
 טובות ההנאה  

 [29א/]י
 (9' מס)תיקון 

 1980-"םתש

 (23ס' מתיקון )
 1988-ח מ"תש

  ינאת לע סרמא
 איצבבית דין ל טיהש
 [23א/]י

ו בזמאסר  ותופתק
 [ 24א/]יר זו אח

 (9' מס)תיקון 
 1980-"םתש
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ההנאה שהופקה תהא כערכם ביום ביצוע    הקנס לפי ערך הנזק שנגרם או טובת  עתביק ()ד 
 העבירה או ביום מתן החלטת בית המשפט, לפי הגדול שבהם. 

 

המש ()א .64 רשפר  פי לשי  שאטים  על  חוק,  בכל  הקבועים  הקנסות  שיעורי  את  בצו  נות 
 ה.נחרואבעו לק השינויים שחלו במדד מן המדד שפורסם בחודש שבו הם נ

ההגדלה  יוא  ל ()ב  מיום  חדשים  ששה  שחלפו  לפני  זה  סעיף  לפי  קנסות  שיעורי  גדלו 
 הקודמת. 

   -זה  יףסעב ()ג 
 ת לסטטיסטיקה;זירכהמם לצרכן שמפרסמת הלשכה המחיריד מד -" דד"מ 
ת תקרות לקנסות שהחוק מסמיך לקבוע ולרבות תקרת הפיצויים האמורה בולר  -"  ותנס"ק 
 .  77בסעיף 

 

 ל(.וט)ב .65
 

תקופה  ש  נסק ()א .66 תוך  ישולם  שהקנס  לצוות  המשפט  בית  רשאי  אך  מיד,  ישולם  הוטל 
נדחה שתשלומו  הקנס  סכום  שעל  לקבוע  הוא  ורשאי  שקבע  ובתנאים  ממנו   עלו  א  שקבע  חלק 

 לגבי תקופת הדחיה.  67תשולם תוספת כאמור בסעיף  
לגבי כל שיעור    71ין, יחולו הוראות סעיף  וריעלש  ית המשפט כי הקנס ישולםב  בעק ()ב 

 ושיעור. 
 

  -  הלןללא שולם, כולו או מקצתו, במועד הקבוע, תיווסף עליו תוספת פיגור )ש  נסק ()א .67
 פת(. וסהת

הענין;   וריעש ()ב  לפי  שולם,  שלא  מחלקו  או  הקנס  מן  אחוזים  חמישים  יהיה  התוספת 
אחוזים נוספים מן הקנס או ה  ישחמ  -ד הקבוע  ועהמן  בתום כל תקופה של ששה חדשים שעברו מ

 מחלקו כאמור. 
זה הוא כאמור בסעיף    עדמוה (ג)  הוטל הקנס שלא במעמד  66הקבוע לענין סעיף  , ואם 

ים יום מיום שנשלחה בדואר לנאשם הודעה על גזר הדין או שהומצאה וששל  -הנאשם או סניגורו  
 ן. דילו בדרך שבה ניתן להמציא מסמכים על פי 

 

 לא יחול על התוספת.  71יה, דין התוספת כדין הקנס, אולם סעיף גב יןענל ()א .68

אם  כוס ()ב  על  בנג  ו ששולם  תחילה  ייזקף  תוספת,  עליו  שנתווספה  קנס  חשבון  על  ה 
 חשבון התוספת.

ם התוספת, כולה או  לום, על פי בקשתו, מתשדא משפט או הרשם רשאים לפטורה יתב ()א .69
 . עקבוהרות לאי תשלום הקנס או חלק ממנו במועד ו שהיו סיבות סבינעוכש מקצתה, אם

לפטור תהיה בכתב, ותהיה נתמכת בתצהיר המאמת את העובדות המפורטות    שהבקה ()ב 
או במעמד המבקש לבד  בה; בית המשפט או הרשם רשאים להחליט בבקשה על יסוד התצהיר ב

 בלבד.
ניתנת    החלטת ()ג  או הרשם  בית משפט  כהחלטה אחרת של    וררעלעבית המשפט  אותו 

 בענין אזרחי, אם ניתנה רשות על כך מאת נותן ההחלטה. 

)גביהשלס  קנ .70 המסים  פקודת  הוראות  גבייתו  על  יחולו  במועדו,  שולם  כאיא  ה(  מס   הילו 
 כמשמעותו באותה פקודה.

 

פט הדן אדם לקנס, רשאי להטיל עליו מאסר עד שלוש שנים למקרה שהקנס משה  יתב ()א .71
תקופת   על  תעלה  לא  קנס  במקום  המאסר  שתקופת  ובלבד  במועדו  ישולם  לא  מקצתו  או  כולו 

היתה העבירה   וא,  עונש קנס בלבד  רהבי לעהמאסר הקבועה לעבירה שבשלה הוטל הקנס; נקבע  
 , לא תעלה תקופת המאסר במקום הקנס על שנה.)א( סיפה22ות קפידה כאמור בסעיף רישל אח

 
 
 

 )בוטל(. ()ב 
לפא  שאנ ()ג  מאסר  י  יףסעי  דם  לא  )א(,  חלק חקטן  נשא  והתוספת;  הקנס  בתשלום  וייב 

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח "משת

 קנסות ן כועד
 (14' מס)תיקון 

 1982-במ"תש

 (9' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 תשלום קנסל עדמו
 [32א/]י

 (9' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 איפיגור על ת ספתו
  א[32א/]יום קנס שלת

 ["גשל]ת

 פת ת התוסייגב
 ["גשל]ת ב[32א/]י
 

תשלום  מ ורפט
 ג[32א/]י פתוסהת
 ["גשל]ת

 [33א/]יקנסות ת ייגב
 (9' מס)תיקון 

 1980-"םתש

 מקום קנס ב סרמא
 ["גשל]ת[ 34א/]י

 (9' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

 ( 39' מס)תיקון 
 1994-נ"דתש
 ה(  שעת רא)הו

 2000-תש"ס
( 87)תיקון מס' 

 2005-תשס"ו

( 87)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו
 (9' מס)תיקון 

 1980-"םתש
 

( 14' מס)תיקון 
 1982-במ"תש

 ( 29)תיקון מס' 
 1990-"ןתש

( 63)תיקון מס' 
 2001-"אשסת
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והתוספת  מאסר,  עליו  שנשא  לתקופה  היחסי  הקנס  חלק  בתשלום  יחוייב  לא  המאסר,  מתקופת 
 נשא עליו מאסר.שיהיה חייב בה תחושב לפי אותו חלק מן הקנס שלא 

הקנס    מןק  חלמאסר לפי סעיף קטן )א( ולפני שנסתיימה תקופת המאסר שולם  ל  וטה ()ד 
 חס שבין הסכום ששולם לבין הקנס כולו.יי הפופה לקתקוצר הת

אחר, לרבות  ר  קנס ישא אותו בנוסף לכל מאס  שלוםוטל עליו מאסר בשל אי תשהי  מ ()ה 
אי בשל  שה-מאסר  בין  אחר,  קנס  בתשלום  הוטל  האחר  במשפטמ  תואומאסר  שהוטל  ובין   שפט 

 זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת., אחר
 

 3: שירות לתועלת הציבור1ד'סימן 
 

בית משפט שהרשיע אדם ולא הטיל עליו עונש מאסר בפועל, רשאי, במקום כל עונש  )א(  א. 71
ייבו בצו שיעשה, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, פעולה או שירות לתועלת  אחר או בנוסף עליו, לח

זה   בסימן  )להלן,  הזולת  או  ובהתאם   -הציבור  שעות  למספר  תקופה,  למשך  לציבור(,  שירות 
 לתכנית, הכל כפי שיקבע בית המשפט בצו; לצו כאמור ייקרא להלן "צו שירות". 

צו  ית המשפט שנאשם ביצע עבירה, רשאי הב  צאמ ()ב  גם  שירווא לתת  הרשעה,    אללת 
סעיף  א  בנוסף למבחן לענין  צו השירות,  דינו של  יהיה  כן  ומשעשה  בחן המת  ודלפק  9ו בלעדיו, 

 צו מבחן.  יןכד,  1969–]נוסח חדש[, תשכ"ט
מבחן  ה  יתב ()ג  קצין  של  תסקיר  פי  על  ששוכנע  לאחר  אלא  שירות  צו  יתן  לא  משפט 

 לעשות את השירות. ידוןשיאפשרו לנשנעשו סידורים על פי תכנית מפורטת 
כדי מה  יתב ()ד  נחוצים  אותם  שיראה  ותנאים  הוראות  שירות  בצו  לקבוע  רשאי    שפט 

 קוח על ביצוע השירות בידי הנידון.יהפ תות וא רח את ביצוע השיטיהבל
לנידון בלשון פשוטה את משמעות הצו, את מטרת השירות ואת ה  יתב ()ה  יסביר  משפט 

ויזהירו   ד; בית המשפט  71ות בסעיף  וריה צפוי לתוצאות האמהי  ר הצוא אחשאם לא ימלפרטיו, 
 צו.  הראות וותו למלא אחר הוננכת לא יתן צו שירות אלא אם הביע הנידון א

 ר באחרים לצורך זה.  עזהיל לציבור יהיה בפיקוחו של קצין מבחן, והוא רשאי ותירש ()ו 
 

המשפ  פתקות א() ב.71 בית  רשאי  אולם  אחת,  שנה  על  תעלה  לא  שירות  צו  של  ט  תקפו 
עות השת  כס להאריכה מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שמכסת שעות העבודה לא תעלה על מ

 שנתחייב בה הנידון מלכתחילה.
י בקשת קצין מבחן או על פי בקשת הנידון פ  על  -משפט שנתן צו שירות רשאי  ה  יתב ()ב 

לשנויילע  - בצו,  מחדש  לן  לב  ו ב  קבועתו,  או  חדשות  מהוראו  טלהוראות  כפי  הוראה  הכל  תיו, 
 שיראה לצודק בנסיבות הענין. 

 

לשחו  מי ג.71 לציבור  בשירות  בהתאם ימס  פיייב  בצו,  עליו  שהוטל  השירות  את  יבצע  זה  ן 
שהוא   מי  של  או  המשפט  בית  שקבע  המבחן  קצין  להוראות  ויציית  בו,  בכל   מינהלאמור  לכך, 

 הקשור לשירות. 
 

צו  ד.71 אחר  מילא  לא  שהנידון  השירות  צו  את  שנתן  המשפט  בית  של  דעתו  להנחת  הוכח 
 –השירות, רשאי הוא 

לבטל את צו השירות, להרשיעו ולגזור עליו עונש   –ניתן צו השירות בלא הרשעה  אם   (1)
 העבירה המקורית(; –על העבירה שבגללה ניתן צו השירות )בסעיף זה 

לבטל את צו השירות ולהטיל    –אם ניתן צו השירות לאחר הרשעה בלא כל עונש נוסף   (2)
 עליו עונש על העבירה המקורית במקום צו השירות; 

לבטל את צו השירות ולהטיל   –אם ניתן צו השירות לאחר הרשעה נוסף על עונש אחר   (3)
עליו עונש נוסף על העבירה המקורית במקום צו השירות, בהתחשב, בין השאר, בכל עונש 

 שהוטל עליו על העבירה המקורית. 
 

עם  הער  ש ה. 71 בהתייעצות  רשאי,  והרווחה  חוק   רשבודה  החוקה  ועדת  ובאישור  המשפטים 
הקשור הוצאות  החזר  בענין  השאר  ובין  זה,  פרק  לביצוע  תקנות  להתקין  הכנסת,  של  ת וומשפט 

 
. צו זה ביטל את תחילת הסימן לענין עיריות 1994-כאמור בצו תשנ"ד  1.4.1994תחילת הסימן על כל המדינה ביום    3

ביום   בצו תש"ם  2.10.1979מסוימות:  ביום  1979-כאמור  בצו תשמ"ז   17.5.1987,  ביום  1987-כאמור   ,1.11.1987  
 .1991-כאמור בצו תשנ"א 1.3.1991וביום  1987-כאמור בצו תשמ"ח

 צו שירותת ופתק
 וויינוש

 ( 6)תיקון מס' 
 1979-תשל"ט

 1994-צו תשנ"ד

 של החייב  יוובחי
 ותירבש

 ( 6)תיקון מס' 
 1979-תשל"ט

 1994-צו תשנ"ד
 

 ו שירותהפרת צ
 ( 6)תיקון מס' 

 1979-תשל"ט
 1994-צו תשנ"ד

( 80)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 תנותק
 ( 6)תיקון מס' 

 1979-תשל"ט
 1994-צו תשנ"ד

 

( 6)תיקון מס' 
 1979-תשל"ט

 1994-צו תשנ"ד
 שירות לציבור 

( 6)תיקון מס' 
 1979-של"טת

 1994-צו תשנ"ד

( 92)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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 יצוע השירות לציבור.  בב
 

ו או באמצעותו שבילל מי שבוייב בשירות לציבור לפי סימן זה לא ייחשב כעובדו ששחי  מ ו.71
 רות. שיהוא מבצע את ה

 

 

 ': התחייבות להימנע מעבירהה מןסי

ייתן  )א( .72 שהנידון  לצוות  שהטיל,  העונש  על  נוסף  רשאי,  אדם  שהרשיע  משפט  בית 
 התחייבות להימנע מעבירה בתוך תקופה שיקבע בית המשפט ושלא תעלה על שלוש שנים.

לצוות כי הנאשם  קבע בית המשפט שנאשם ביצע עבירה אך לא הרשיעו, רשאי הוא   )ב( 
 ייתן התחייבות להימנע מעבירה בתוך תקופה שיקבע בית המשפט ושלא תעלה על שנה אחת.

להטיל  )ג(  סכום הקנס שמותר  על  יעלה  תהיה בסכום שלא  זה  התחייבות כאמור בסעיף 
בלי   או  בערבים  ותהיה  העניין,  לפי  אותה,  שביצע  שנקבע  או  הנידון  הורשע  שבה  העבירה  בשל 

 ל כפי שיצווה בית המשפט.ערבים, הכ
 

 )בוטל(. .73
 

המשציווה   .74 סעיף  ל  ע  פטבית  לפי  בית   72אדם  רשאי  מעבירה,  להימנע  התחייבות  ליתן 
לתקופה שלא תעלה  לציית לצו וליתן את ההתחייבות על ידי שיטיל עליו מאסר    המשפט לכפותו

 על שלושה חדשים.
 

 מאסר לשלושה חדשים. ל לערעור כאילו היה גזר דין ש  ניתן 74או  72פים סעי פיל צו .75
 

 

סעיף   .76 לפי  אדם  בעבירה   72התחייב  הרשיעו  משפט  בית  מכן  ולאחר  מעבירה,  להימנע 
העבירה   את  ביצע  הוא  כי  קבע  או  ממנה  להימנע  בית  שתהחייב  יצווה  הרשיעו,  לא  אך  כאמור 

ההתחייבות,  סרום  שולם  לא  ההתחייבות;  סכום  תשלום  על  כאמור,  שקבע  או  שהרשיע  המשפט 
, ולעניין התחייבות שהוטלה 70עד    66יהא דינו של סכום זה כדין קנס ויחולו עליו הוראות סעיפים  

 . 71גם הוראות סעיף  –)א( 72על אדם לפי סעיף 
 

 ': פיצויים והוצאותו מןסי

בהן,    שעורה ()א .77 שהורשע  העבירות  מן  אחת  כל  בשל  לחייבו,  המשפט  בית  רשאי  אדם, 
שקלים חדשים לפיצוי הנזק או    258,000ל ידי העבירה סכום שלא יעלה על  לשלם לאדם שניזוק ע

 הסבל שנגרם לו.
הנזק י  לפם  הפיצויי  עתביק ()ב  ערך  לפי  תהא  זה  ביצוע    סעיף  ביום  שנגרמו,  הסבל  או 

 העבירה או ביום מתן ההחלטה על הפיצויים, הכל לפי הגדול יותר.
ביה, דין פיצויים לפי סעיף זה כדין קנס; סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס ג  ניןעל ()ג 

 שיש בצדו חובת פיצויים, ייזקף תחילה על חשבון הפיצויים. 
אשם חויב בו לפי סעיף זה ישולם לשיעורין, והנאשם הורה בית משפט כי פיצוי שהנ ד() 

 לא שילם את אחד התשלומים במועדו, תעמוד יתרת החוב לפירעון מיידי.
 

של אותו בית משפט   דין  כפסק,  הוא, לענין ערעור הנאשם עליו  77פיצוי לפי סעיף  ב  ובחי .78
הח לידי  שהביא  הדין  פסק  על  בערעור  בו;  החייב  נגד  הזכאי  של  אזרחית  בתובענה  יוב שניתן 

 .בפיצוי מותר לכלול גם ערעור על החיוב
 

בות הוצאות העדים, לרט,  שפאדם, רשאי בית המשפט לחייבו בתשלום הוצאות המע  רשהו .79
רואים הוצאות המשפט שחוייב    71עד    66ט; לענין ערעור ולענין סעיפים  פהמש  בסכום שקבע בית 

 היו קנס.  בהן אדם לפי סעיף זה כאילו

שלא  ט  שפמ ()א .80 המשפט  בית  וראה  קובלנה  דרך  שלא  או  השנפתח  להאשמה,  יסוד  יה 
הו רשאי  זאת,  נסיבות אחרות המצדיקות  הוצאות  וולצא  שראה  לנאשם  ישלם  אוצר המדינה  כי  ת 

הגנתו ופיצוי על מעצרו או מאסרו בשל האשמה שממנה זוכה, או בשל אישום שבוטל לפי סעיף  
לחוק  94 תשמ"ב)ב(  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  המשפטכובס  1982–סדר  לבית  שייראה  ; ם 

 .רוהל קובל רשאי בית המשפט להטיל על הקובל תשלום כאמנשמ טבמשפ

 ות ירהשושה  ע  מדמע
 ( 6)תיקון מס' 

 1979-תשל"ט
 1994-צו תשנ"ד

 

ות להימנע  יבחיהת
 מעבירה

( 104)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 104)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 מתן ל איע סרמא
 [37א/]י ות יבחיהת

( 104)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 [38א/]י רעוער
( 104)תיקון מס' 

 2010-תש"ע

גביית סכומי 
 התחייבויות 
( 104)תיקון מס' 

 2010-תש"ע

 [ 40א/]י יצופי
 (14' מס)תיקון 

 1982-במ"תש
 (23' מס)תיקון 

 1988-ח מ"תש
( 78)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד
 2010-צו תש"ע

  נודיצוי פיוב בחי
 [ 41א/]יפסק דין כ

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

 

 המשפט ת אוצהו
 [42א/]י
 

ההגנה   ותצאהו
 המדינה  ר וצמא
,  "אשל]ת[ 43א/]י

 תשל"ה[ 
 ר סדק חו

 ( 41)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

( 114)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, המר  ש ()ב  שפטים רשאי לקבוע בתקנות, באישור 
 ם להוצאות ולפיצויים האמורים.סימוסכומי מק

 .ליםיהמשפט לפי סעיף זה ניתנת לערעור כפסק דין בפלבית  טתחלה ()ג 
 

כי התלונה שגרמה למשפט הוגשה בקלות    אהשרר  בית המשפט את הנאשם לאחה  יכז ()א .81
שם קינטור או ללא יסוד, רשאי הוא לחייב את המתלונן, לאחר שנתן לו הזדמנות סבירה  ראש או ל

זה, בתשלום הוצאות הגנתו של הנאשם והוצאות התביעה, כפי שיקבע בית    נין עלטעון טענותיו ל
 המשפט.
)א  יןענל ()ב  קטן  סעיף  לפי  חיוב  על  ולענין ה  ין(, דערעור  נאשם שהורשע,  כדין  מתלונן 

ההו אזרחית  גביית  בתובענה  שניתן  משפט  בית  אותו  של  דין  כפסק  בהן  החיוב  את  רואים  צאות 
 המתלונן.  לטובת הזכאי נגד

 ': טיפול בקהילהז מןסי
 

 
 

מסוכניע  רשהו .82 בסמים  משתמש  הוא  כי  המשפט  בית  ונוכח  בפקודת אדם  כמשמעותם  ם, 
המסוכני ]הסמים  תשל"ג  סחנום  בצו    אירש,  1973-חדש[,  עליו  להטיל  המשפט    חן מב  -בית 

ורשאי   המשפט;  בית  שיורה  לתכנית  ובהתאם  בתקופה  בקהילה,  טיפול  הנידון  יעבור  שבמסגרתו 
צו   הנאשםמאכבית המשפט לתת  את  בלא להרשיע  אור  תנאי  ,  על  נגדו מאסר  ועומד  תלוי  אם  ף 

 יתן לצוות על הפעלתו. שנ
 

 –אלא אם כן  86או  82יתן צו מבחן כאמור בסעיפים א ל משפטת בי .83

 ן הסכים לעבור טיפול והבין את תנאי הטיפול ומהותו; דוניה (1)
 של הנידון מצדיק טיפול והנידון מתאים לטיפול; ו צבמ (2)
סידורים שיאפשרו לנידון לקבל את הטיפול על פי תכנית מפורטת בתסקיר קצין   ועשנ (3)

 ל, מהותו ומשכו.פוטיה מבחן לענין סוג
 

שר הער  ש ()א .84 המשפטים,  שר  עם  בהתייעצות  והרווחה,  הבריאות,  טרמשה  בודה  ושר  ה 
 ת לביצוע סימן זה.ותקנ רשאי להתקין

העבודההבר  ש ()ב  ושר  המשפטים  שר  עם  בהתייעצות  להתקין ווהרו  ריאות,  רשאי  חה 
 . רפואיפול תקנות לענין מקומות טיפול רפואיים ודרכי טי

 לפי סעיף זה יהיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. ותקנת ()ג 
 

סעיף    אףל  ע ()א .85 טיפול  56הוראות  העובר  אדם  שהרשיע  המשפט  בית  רשאי  )ב(, 
  יותר מפעם אחת,   56למשתמשים בסמים, או שסיים טיפול כאמור, להשתמש בסמכותו לפי סעיף  

סיכוי לשיקומו של האדם,   היה זה צודק להפעיל את המאסר על תנאי משום שישי  לאי  אם שוכנע כ
 כי הפעלת המאסר על תנאי תסב לו נזק חמור, וכי אין סיכון לשלום הציבור בשל הארכת התנאי.

של קצין ר  י, יבקש בית המשפט תסקיאנתה  קופתיחליט על הארכה נוספת של תם  טרב ()ב 
בו  שתו בטיפול, וכן, אם הוא מקבל טיפול במוסד, על המוסד  מוקדהתשם, על מצב  מבחן על הנא

 וא מטופל.ה
זה   כהארה ()ג  בסימן  כאמור  מבחן  בצו  תלווה  זה,  סעיף  לפי  התנאי,  תקופת  של  נוספת 

 )ג(.56סעיף אות  ובתנאים האמורים בו; על ההארכה הנוספת יחולו הור
 –סעיף זה  יןענל ()ד 
למשתמשיפוטי"  בסמים"  ל  משולב",   פולי"ט  -ם  "טיפול  או  רפואי"  "טיפול  סוציאלי", 

ן למשתמשים יתהנ,  1993-גדרתם בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, תשנ"גהכ
 בסמים;
 רתו בחוק האמור.גדכה -" סדמו" 

 

נאשם ונוכח בית המשפט כי הוא נוהג באלימות כלפי בן משפחתו, רשאי בית   הורשע ()א .86
יעבור הנידון טיפול בקהילה, על פי תכנית שיורה בית    בחן שבמסגרתומצו,  בו  ליע  ילהמשפט להט

 שיעו.א הרהמשפט, ורשאי בית המשפט לתת צו כאמור, אם קבע שהנאשם עבר את העבירה אך ל
 –סעיף זה  יןענל ()ב 

 (9' מס)תיקון 
 1980-"םתש

  עלההגנה  ותצאהו 
 [44א/]ילונן מתה

( 25)תיקון מס' 
 1989-תשמ"ט 

 (49ס' )תיקון מ
 1996-ונ"תש

 במשתמשים ל פוטי
 םמיבס

 ( 25)תיקון מס' 
 1989-ט מ"שת

 (42' מס)תיקון 
 1995-הנ"תש

  עםלצו מבחן ם איתנ
 לויפט

 ( 25)תיקון מס' 
 1989-ט מ"תש

 ( 49' מס)תיקון 
  1996-ו"נשת

 תנותק
 ( 25)תיקון מס' 

 1989-ט מ"תש
 

 שלנוספת ה רכהא
 פת התנאי קות

 ( 42)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

באלימות ל פוטי
 במשפחה 

  (49' מס)תיקון 
 1996-ו"נשת
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 ת מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:בולר -פחתו" משן "ב 
זוג או בן זוגו של ההורה, סב או   ה, הורה של בןרהו  לש  וגזבן  ג, הורה או  זון  ב (1)

סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או  
 אחיינית;

"אחראי על קטין או  א  טיןק (2) ו חסר ישע, שעובר העבירה אחראי עליו, כהגדרת 
 א; 368חסר ישע" בסעיף 

 ן זוגו. בר כויב בצ דוע ת היבולר -ג" זון "ב 
 

, יחולו על צו מבחן שניתן לפי סימן 1969-כ"טהוראות פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התש . א86
 זה בכפוף להוראותיו ובשינויים המחויבים.

 

 ': שונותח מןסי

מועד לביצועו של עונש, באחת מהוראות פרק זה או בבית המשפט לפיה, רשאי  ע  קבנ ()א .87
 בית המשפט לדחות את הביצוע למועד אחר.

נוספ ה  דחנ ()ב  פעם  לדחות  המשפט  בית  רשאי  )א(,  קטן  סעיף  לפי  עונש  של  ת  ביצועו 
 יוחדים שיירשמו.מ יםעממט

רשאי להתנות את הדחיה במתן  ה  יתב ()ג  זה  סעיף  לפי  עונש  של  ביצועו  הדוחה  משפט 
שימצא   אחרים  ובתנאים  בשינויים   לע  ן;לנכוערובה  יחולו,  זו  הוראה  לפי  הניתנת  ערובה 

 .1965-לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה 44-ו 40עד  38המחוייבים, הוראות סעיפים 
 המשפט לפי סעיף זה ניתנת לערעור. ת בי תטחלה ()ד 

 זקאינם משחררים מאחריות לנ  77בפלילים או הטלת עונש או חיוב בפיצוי לפי סעיף  י  כוזי .88
 לפי כל דין אחר. 

 פרק זה חלות על עבירות לפי כל דין.  ותראהו .89

ענמשה  שר .90 בכל  תקנות  להתקין  רשאי  והוא  זה  פרק  ביצוע  על  ממונה  הפטים   גע נוין 
 ביצועו.ל

 הוראות להתאמת דיני העונשין   : 1ו' ק  פר
 

מס'  מ  כלב א. 90 )תיקון  העונשין  חוק  של  תחילתו  לפני  שנחקק  בחיקוק  מקדמי 39קום  )חלק   )
(, ושבו היסוד הנפשי שבעבירה 39העונשין תיקון מס'  ק  חו  -זה    רקבפ)  1994–וחלק כללי(, תשנ"ד

 –בא לידי ביטוי במונח 
"מ"זדון (1) או  הנפשי    יהיה  -ד"  זי"  העבירה  היסוד  להתהוות  כאמור דעמו  -הדרוש  ות 

 זיזות; פ גם -ין תוצאת המעשה הנמנית עם פרטי העבירה נולע )א( רישה,20בסעיף 
שהמונח אינו מתייחס לתוצאת המעשה הנמנית עם פרטי העבירה,   וםמק  -נה"  וובכ" (2)

כפי שנקבע בעבירה, ד  יעג  יע שמתוכו נעשה המעשה או כמטרה להשינמכ  מונחיתפרש ה
 לפי ההקשר;

דוודבי" (3) משמעות  בעל  מונח  או  כאמור הש  ריתפ  -ה  מעין"  פלילית  כמחשבה  מונח 
 )א(;20בסעיף 

דומה  ל  יש" (4) משמעות  בעל  ביטוי  או  להניח"  יסוד  שחשד,פר ית  -ו  כאדם  הביטוי   ש 
 (;1)ג()20מור בסעיף אכ
 . 21ש המונח כרשלנות כאמור בסעיף פרית -לות" רשהת" (5)

 

של מ  כלב ב.90 תחילתו  לפני  שנחקק  בחיקוק  מס'    קום  תיקון  העונשין  היסוד 39חוק  ושבו   ,
הנפשי הנדרש להתהוות העבירה הוא רשלנות, ולאותה עבירה נקבע עונש מאסר העולה על שלוש  

 העונש בשל אותה עבירה, מאסר שלוש שנים.  יהיה -שנים 
 

 תרוביב': עק חל

 חוץ וסודות רשמיים   י יחס   בטחון המדינה, ז':  ק  פר

 ': הוראות כלליותא מןסי

 –ה ז רקבפ .91

 מועדים ת יידח
 [50א/]י

 ת י חרזאת היוחרהא
 [ 51א/]י הורשמ

 [ 53א/]י הולתח

 ותקנותע צובי
 [54א/]י

 ( 43' מס)תיקון 
 1995-ה"נשת

הדין בדבר   ותשנפר
 שינפה היסוד

 שבעבירה 
 ( 43' סתיקון מ)

 1995-ה"נשת

ת ירעבל  ע נשעו
 רשלנות
 ( 43' מס)תיקון 

 1995-ה"נשת

 [ 1/]דופירוש  ותדרהג

תחולת הוראות  
 פקודת המבחן

( 81)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד
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על עצמו כאחד   יז צד לוחם או מקיים מצב מלחמה נגד ישראל או מכרהוא  ש  מי   -ב"  וי"א 
וכן   ובין שאינן  איבה צבאיות  פעולות  בין שיש  הוכרזה,  ובין שלא  בין שהוכרזה מלחמה  מאלה, 

 ם;ליחבמ ארגון
 

לפגיעה גואר  -מחבלים"    וןרג"א  או  המדינה  למיגור  מכוונות  פעולותיו  או  שמטרותיו  ן 
 דינה או בבטחון תושביה או ביהודים במדינות אחרות;ל המבבטחונה ש

 

סיסמה,בולר  -"  עהדי"י  תכנית,  תיאור,  וכל  נכונה,  ידיעה שאינה  נ  ת  או ,  סחהוסמל,  חפץ 
 שמש מקור לידיעה;ל יםויחלק מהם המכילים ידיעה או העש

 ת מסירה על ידי סימון ואיתות ולרבות גרם מסירה;בולר -" רהסי"מ 
או מחדל  ש  וםמק  פירושו עשיה  בכוונה מסויימת,  על עשיית מעשה  כוונה מדובר  באותה 

 ללא סמכות כדין.

 נסיון לעבור עבירה לפי פרק זה, דינם כדין מעשה העבירה. אור קש .92

פ  22או    21ם  פיעילפי סה  גנהה .93 ת בשל עבירה לפי לילילא תשמש עילה לפטור מאחריות 
 )ב(; אך היא תשמש עילה להמתקת הדין.113ו , א112, 107, 99, 98, 97סעיפים 

 

אים מעשה כעבירה לפי פרק זה, אם משתמעת מתוכו כוונה בתום לב, או אם נעשה רון  אי .94
כוו מתוך  לב  או  הבל  נהבתום  המדינה  בסדרי  שינוי  לידי  דין,  לפי  פסולות  שאינן  בדרכים  יא, 

ד  סמו  ית חוץ או בפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרבפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרי מדינ
 או ארגון של מדינות או בפעולותיהם.

ר  סאמ  ה נשעשודע כי אדם פלוני זומם לעבור עבירה או עבר עבירה לפי פרק זה  שיי  מ ()א .95
עונש  -חמש או  שנה  או  חמעשרה  השלמתה  עשייתה,  למנוע  כדי  סביר  באופן  פעל  ולא  מזה,  ור 

 שבע שנים.  סרמא -לפי הענין, דינו תוצאותיה, הכל 
 ולא לגרוע מהן. 262ת סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיף אוורה ()ב 
של אדם שזמם או    ת חואו  א   ת סעיף זה לא יחולו על בן זוג, הורה, צאצא, אח אוורה ()ג 

 עבר עבירה כאמור.

בירה נעברה בתקופה אלא אם הע  האמור בפרק זה, לא יטיל בית משפט עונש מוותף  א  על .96
 שבה מתנהלות פעולות איבה צבאיות של ישראל או נגדה. 

 ': בגידה ב מןסי

לפגשעי  מ ()א .97 כדי  בו  שיש  מעשה  המדינה,  של  בריבונותה  לפגוע  בכוונה   ועשה, 
 או מאסר עולם. תהמי -בונותה, דינו ריב

ס לריבונותה של כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנ  חששט  שה, בכוונהשעי  מ ()ב 
 או מאסר עולם. תהמי -מדינת חוץ, מעשה שיש בו כדי להביא לכך, דינו 

, כךל  יאידי פעולה צבאית נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי להבל  ה, בכוונה להביאעשש  מי .98
 או מאסר עולם.  תהמי  -ע לאויב, דינו ילסי עשרה שנה; התכוון-חמש סרמא -דינו 

לכך,    ע ייה לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי לסשה, בכוונשעי  מ ()א .99
 או מאסר עולם. תהמי -דינו 

ביודעין    אוב  וית מסירת ידיעה בכוונה שתגיע לידי האבולר  -סעיף זה, "סיוע"    יןענל ()ב 
 שהיא עשויה להגיע לידי האויב, ואין נפקא מינה שבעת מסירתה לא התנהלה מלחמה.

, דינו מאסר עשר 99או    98,  97עשה המגלה אחת הכוונות האמורות בסעיפים  ה מעשש  מי . 100
 שנים.

באשר הוא חייב בשירות ן  ביל,  שראלי וכל אדם אחר החייב בנאמנות למדינת ישראי  רחאז . 101
משולב[, ובין באשר שירת בשירות המדינה,   סחנו]  1959–בטחון לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט

 עשרה שנה.-חמש סר מא -זויינים של האויב, דינו המ ותוהוא שירת בכוח

ע בידי שבוי מלחמה להימלט או לנסות להימלט ממקום כליאתו או מישראל,  יישס  ימ ()א . 102
 . הנשרה שע-חמש סרמא -עשר שנים; התכוון לפגוע בבטחון המדינה, דינו  סרמא -ו ינד

 שלוש שנים. סרמא -מנוע בריחת שבוי מלחמה, דינו ל תרשל בתפקידושהי מ ()ב 

 (5' מס)תיקון 
 1979-טל"תש

 [ 2/]דסיון ונר קש

 [ 3/]דצורך ו רחכו
 1977-ל"זתשט ת"

 [4/]דוספת נ נההג

 על עבירה  י פוחי
 [5/]ד

 [ 6/]ד תוו מ נשעו

בריבונות ה יעפג
 ה תומלשהמדינה או ב

 [7/]ד

 [ 8/דלחמה ]מלם גר

 ה מחלמאויב בל ועסי
 [9/]ד

 דוגבהחלטה לי לוגי
 [ 10/]ד

 ב יואבכוחות הת רושי
 [ 11/]ד

 ה מחלשבוי מל ועסי
 [ 12/]ד

 (5' מס)תיקון 
 1979-טל"תש
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חימה, ובכוונה לגרום בהלה בציבור, ידיעות שיש בהן כדי לערער את לעת  שיץ בהפש  מי . 103
חמש שנים; התכוון לפגוע בבטחון   סרמא  -י האויב, דינו פנב תםרוח חיילי ישראל ותושביה בעמיד

 עשר שנים. סרמא -המדינה, דינו 

 ': פגיעה בכוחות מזוייניםג מןסי

 הכוחות המזויינים לענין סימן זה:  םה אלה . 104

 גנה לישראל;ה-באצ (1)
 ישראל; רתשטמ (2)
 לישראל. נההג-אמזויינים אחרים הפועלים נגד האויב בשיתוף עם צב ותוחכ (3)

 או יותר מחברי כוח מזויין העושים אחת מאלה, הרי זו מרידה לענין סימן זה:  שהלוש ()א . 105

לפקו  ותאובצ (1) ציות  אי  בנשק  ותוך  משתמשים  או  בנשק  תופסים  הם  דה, 
 שברשותם או משתמשים באמצעי כפיה כלפי מפקד; 

פעוביסרמ (2) בשעת  פקודה  למלא  בצוותא  צבם  ל יאלה  או  הנוגעתפקא  מלת   ודה 
 פעולה כזאת.ל

"מפקד"    יףסעב ()ב  הצבוהג  -זה,  פקודות  שלפי  מי  לרבות  בדרגה,  ממנו  לפי  בה  או  א 
 קודה.בצבא רשאי לתת לו פ והגנה

 עשרה שנים.-חמש סרמא -מרידה או משתתף בה, דינו  ררעוהמ . 106

בסעעשש  מי . 107 האמורים  המעשים  אחד  דינו  כוב  106  יףה  המדינה,  בבטחון  לפגוע   -ונה 
 עולם. סרמא

האספקה  שגי  מ ()א . 108 את  בזדון  סיכן  או  מזויין  כוח  בשימוש  שהוא  לרכוש  נזק  בזדון  רם 
 שנים. שבע  סרמא -ו לכוחות המזויינים, דינ

את  שגי  מ ()ב  ברשלנות  סיכן  או  מזויין  כוח  בשימוש  שהוא  לרכוש  נזק  ברשלנות  רם 
 שנים.  ששלוסר מא -מזויינים, דינו ה ותוחהאספקה לכ

בר עבירה לפי סעיף קטן )א( והיה במעשה העבירה כדי לפגוע בבטחון המדינה,  שעי מ ()ג 
 עשר שנים.  סרמא -דינו 

עבירה לפי סעיף קטן )א( בתקופה שבה מתנהלות פעולות איבה צבאיות של  בר  שעי  מ ()ד 
 ם.ניעשרה ש-חמש  סרמא -ישראל או נגדה, דינו 

 

ישרת בו או שלא יתייצב  שהי  מ ()א . 109 סית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא 
 נים.ש חמש  סר מא –צבאית, דינו  הלפעול

, או  תסית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לערוק משירותו או מפעולה צבאישהי  מ ()ב 
לרבות מי שמשרת    –; לעניין זה, "משרת בכוח מזוין"  שבע שנים  סרמא  –ריקה, דינו  עו בלסייע  

סעיף   הוראות  לפי  לישראל  הגנה  לצבא  שהתנדב  משולב[,   17לאחר  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק 
 . 1986-התשמ"ו
לאדםשני  מ ()ג  להחביאו,    יב חיה  תן  סייע  או  מקלט  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  בשירות 

 שלוש שנים. סרמא –הניח שהוא עריק, דינו כשהיה לו יסוד ל
של  שעי  מ ()ד  צבאיות  איבה  פעולות  מתנהלות  שבה  בתקופה  זה  סעיף  לפי  עבירה  בר 

 עשרה שנים.-שמח  רמאס –ישראל או נגדה, דינו 
 ת בכוח מזויין מתוך כוונה שלא לחזור.רושיה מן  דר הע –זה, "עריקה"  יףסעב ()ה 

 

שנה;   סרמא  -דינו  ית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לאי ציות לפקודה חוקית,  הסש  מי . 110
דינו   המדינה,  בבטחון  לפגוע  בכך  שבה    סרמא  -התכוון  בתקופה  העבירה  נעברה  שנים;  חמש 

 שבע שנים. רסאמ  -מתנהלות פעולות איבה צבאיות של ישראל או נגדה, דינו 

 ': ריגולד מןסי

 עלולה  מאסר עשר שנים; היתה הידיעה   -ודעין מסר ידיעה לאויב או בשבילו, דינו  ביש  מי . 111
   -עשרה שנה; התכוון בכך לפגוע בבטחון המדינה, דינו  -מאסר חמש   -לתועלת האויב, דינו    ותהיל

לתו להיות  העלולה  ידיעה  בשבילו  או  לאויב  שתימסר  ברשלנות  גרם  עולם;     -דינו  ,  לתועמאסר 

 תבוסנית   להמותע
 [ 13]ד/

 מזויינים  ת חוכו
 [ 14]ד/

בכוחות ה ידמר
 [ 15/]דמזויינים 

 [16/]דידה מר

בכוונת פגיעה ה ידמר
 בבטחון המדינה 

 [ 17/]ד

 [ 18/דרכוש ]בה יעפג

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 השתמטות  ל תההס
 [ 19]ד/

 אי ציות  ל תההס
 [ 20]ד/

 ידיעה לאויבת ירמס
 [ 21/]ד

( 125' מס)תיקון 
 2016-תשע"ו
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 מאסר שלוש שנים.

 נים.ש רהעש-ר חמשמאס  -סר ידיעה והתכוון לפגוע בבטחון המדינה, דינו שמי מ ()א . 112

   -, הכין, רשם או החזיק ידיעה והתכוון לפגוע בבטחון המדינה, דינו  ףסאשיג,  שהי  מ ()ב 
 מאסר עשר שנים.

 (.טלבו) ()א . 113

דינו  שמי  מ ()ב  המדינה,  בבטחון  לפגוע  והתכוון  לכך  מוסמך  כשאינו  סודית  ידיעה     -סר 
 מאסר עולם.

מאסר    -ודית כשאינו מוסמך לכך, דינו  ס  עהדיחזיק ישיג, אסף, הכין, רשם או השהי  מ ()ג 
 עשרה שנים.-חמש מאסר  -שבע שנים; התכוון בכך לפגוע בבטחון המדינה, דינו 

ידיעה אשר ביטחון המדינה מחייב לשמרה בסוד,    -זה, "ידיעה סודית"    יףסעב (1) ()ד 
ת,  נסהכון של  דת החוץ והבטחוענינים שהממשלה, באישור  ע  לסוג  או ידיעה הנוגעת

 הכריזה, בצו שפורסם ברשומות, כי הם ענינים סודיים; 
מעידים    עהדיי (2) קבלתה,  נסיבות  או  מקורה  החזקתה,  סדרי  צורתה,  תוכנה,  אשר 

מחי ביטחון המדינה  כי  היא,  בסוד, חזקה  לעל החובה לשמרה  בסוד, אלא  יב  שמרה 
 חרת; א אם כן הוכח

 א. 113ף עיס יןגם לענ( יחולו 2)-( ו1ת פסקאות )אוורה (3)
ו הגנה טובה לאדם הנאשם בעבירה על פי סעיף קטן )ג( שלא עשה דבר שלא ז  האת ()ה 

כדין להשיג ידיעה באשר היא ידיעה סודית, ושהשיגה, אספה, הכינה, רשמה או החזיקה בתום לב 
 ולמטרה סבירה.

 

 . יםנמאסר חמש עשרה ש   - ינו דסר ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך, שמי מ א.113
 

 

דינו  יים בישקי  מ ()א . 114 לו הסבר לכך,  ואין  ה  שר ע-מאסר חמש   -ודעין מגע עם סוכן חוץ 
 שנים.

אדם ליצור מגע עם סוכן חוץ, או שביקר במקום מגוריו או במקום עבודתו של  ה  יסנ ()ב 
ואין לו הסבר סביר  ץ  חון  סוכן חוץ או נמצא בחברתו, או שנמצא ברשותו שמו או מענו של סוכ

 ם סוכן חוץ. לכך, דינו כדין המקיים מגע ע 
חוץ"    יףסעב ()ג  "סוכן  נשלח     -זה,  או  עסק,  כי  בו  לחשוד  סביר  יסוד  שיש  מי  לרבות 

או למענם, באיסוף ידיעות סודיות או במעשים אחרים    םבליחאו ארגון מ  לעסוק, מטעם מדינת חוץ 
ישר מדינת  בבטחון  לפגוע  בארגון   כןו  אלהעשויים  חבר  שהוא  בו  לחשוד  סביר  יסוד  שיש  מי 

 .קשור בו או פועל בשליחותוו אם בלימח
רשע אדם לפי סעיף זה אם הוכח לבית המשפט שלא עשה ולא התכוון לעשות  יוא  ל ()ד 

 ה. ינמדה  א לידי פגיעה בבטחוןילהב שיש בו כדי דבר
 

ו, ניסה להתחקות על מבנהו או  ב  הה ש  כנס למקום מוגבל, ניסה לחדור לתוכו,שני  מ ()א . 115
וכן מי שניסה להפריע    -כשאינו מוסמך לכך     -הסבר סביר שוטט בקרבתו  על הנעשה בו, או ללא  

מאסר שלוש שנים; התכוון בכך לפגוע     -או להטעות זקיף או שומר המופקד על מקום מוגבל, דינו 
 עשרה שנים.-מאסר חמש  -בבטחון המדינה, דינו 

זב ()ב  "סעיף  מוגבל"  ה,  המ   -מקום  בידיזחומקום  לישרא-ק  הגנה  אצבא  המשמש ו  ל 
צגה באופן ולמטרה בטחונית, ועל הכניסה אליו הופקדה שמירה או שהיא מוגבלת לפי הודעה שה

 מחוצה לו.  ולטב

אחת מאלה בכוונה להכין מעשה עבירה לפי סימן זה שענשה מאסר שבע שנים או ה  ושהע . 116
 ר חמש שנים:מאס  -אחר להכין מעשה עבירה כאמור, דינו  דםאל ייע לסו א עונש חמור מזה,

 מסמך או מחזיק מסמך מזוייף; יףזימ (1)
 רשמי או משתמש בו כשאינו מוסמך לכך;  מסמך יקחזמ (2)
 בטענות שוא או מוסר ביודעין הודעה כוזבת;  מששתמ (3)
ל  ישרארת  שטמ  שלהגנה לישראל או  -ללא סמכות כדין במדים של צבא  מששתמ (4)

 או במדים רשמיים אחרים;

 [22/]ד לגורי

 [ 23חמור ]ד/ל גורי
( 65' מסתיקון )

 2001-תשס"ב

 (65)תיקון מס' 
 2001-בס"תש

 (65' מסקון )תי
 2001-בס"תש

 (65' מס)תיקון 
 2001-בס"תש

 סודיתה יעיד
( 65' מס)תיקון 
 2001-תשס"ב

 סוכן חוץ עםע מג
 [24/]ד[ "זשכ]ת

( 5' מס)תיקון 
 1979-תשל"ט

 למקום צבאי ה יסכנ
 [ 25/]ד

 [26כנה ]ד/ה שהמע
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 כות כדין חותם או חותמת או נייר רשמיים או סיסמה סודית.ללא סמ יקחזמ (5)

 ': סודות רשמיים ה מןסי

לד  ובע ()א . 117 תפקידו,  בתוקף  אליו  שהגיעה  ידיעה  כדין,  סמכות  ללא  שמסר,    ם ד אהציבור 
י שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, ולאחר שחדל  מ  כן, ושלא היה מוסמך לקבלה

מאסר שלוש    -כדין, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו    כותמור מסרה, ללא סמהיות עובד הציב
 שנים.

שעשה  ד  ובע ()ב  או  תפקידו,  בתוקף  אליו  שהגיעה  ידיעה  בשמירת  שהתרשל  הציבור 
 מאסר שנה אחת.   -ה כאמור, דינו יעידל בו כדי לסכן בטיחותה ש שיש מעשה

, והוא החזיקה, ללא סמכות כדין,  ריבולאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הצ  עהגיה ()ג 
דינו   הציבור,  עובד  מהיות  שחדל  לאחר  או  החזקתה,  בדבר  לו  שניתנו  להוראות  מאסר     -בניגוד 

 שנה אחת.
ה כבר פורסמה לרבים על  יעידשה( תהא זו הגנה טובה  אן )קט  לפי סעיף  שםנאל (1) ()ד 

 ;פי סמכות כדין או הועמדה לעיון הרבים על פי סמכות כדין
לפי סעיף קטן )א( בשל מסירת ידיעה לאחר שחדל מהיות עובד הציבור    שםנאל (2)

תהא גם זו הגנה טובה, שמסירת הידיעה היתה כעבור חמש שנים מהיום שחדל מהיות  
שום פגיעה בדבר שיש לציבור זיקה בו או  מ  יהה  עובד הציבור ושבמסירת הידיעה לא

 פגיעה בזכותו של יחיד; 
( לא יחולו על ידיעה הנוגעת לביטחון המדינה או ליחסי חוץ 2ה )ת פסקאוורה (3)

ע פגירתה, כי מסירת הידיעה לא תלמס  שלה אלא אם כן אישר הגורם המוסמך, קודם
הצנזור הצבאי     -וסמך"  המם  ורבביטחון המדינה או ביחסי חוץ שלה; לענין זה, "הג

ועדת החוקה  יד אחר, הכל כפי שתקבע הממשלה בצו, באקתפ  ל אשי או בערה ישור 
 חוק ומשפט של הכנסת, דרך כלל או לפי סוגי ענינים; 

פסקה ה  ישרא (4) הוראות  לפי  המוסמך  כגורם  ידיעה  פרסום  הראשי  הצבאי   צנזור 
' לתקנות ההגנה  חלק  חה לפי  יעידה  (, יראו את האישור גם כאישור מטעמו לפרסום 3)

 ראשי אחרת., אלא אם כן קבע הצנזור הצבאי ה1945)שעת חירום(, 
 

שאינד  ובע  .א117 לידיעה  שנתן  את  ה  הציבור  למנוע  במטרה  סודית,  ידיעה  של  צורה  סודית, 
 .113כהגדרתה בסעיף  -" דיתו; לענין זה, "ידיעה סמאסר שנה  -פרסומה, דינו 

 

דם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,  א  יהה ()א . 118
]נוסח משולב[, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע    1958  -תשי"ח

ר  אסמ   -דינו  זה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה,  והח
 ה אחת.שנ

שם ביצוע החוזה;  לן,  קבללרבות מי שהועסק, כעובד או כ    -זה, "בעל חוזה"    יףסעב ()ב 
ידיעות כאמור תהואולם   על ההתחייבות לשמור  ידע  זה שלא  סעיף  לפי  לנאשם  הגנה טובה  זו  א 

 דיעה בתום לב.ית האבסוד ושהוא מסר 

מפורש  נמש  מי . 119 בתנאי  רשמי  מסמך  לו  לשמסר  שאינו סוב  רושעליו  לאדם  מסרו  והוא  ד, 
דינו   לקבלו,  לסכן     -מוסמך  כדי  בו  שיש  מעשה  עשה  או  בשמירתו  התרשל  אחת;  שנה  מאסר 

 מאסר ששה חדשים.   -בטיחותו של המסמך, דינו 

ה, מכר או מסר חותם או חותמת או נייר המתחזים כרשמיים, וכן מי שעשה, מכר עשש  מי . 120
ות  מכדים רשמיים אחרים, ללא סמו  ל אאו של משטרת ישראל  ראישבא הגנה ל או מסר מדים של צ

ע שנים  במאסר שנה אחת; התכוון להכין מעשה עבירה לפי פרק זה שענשה מאסר ש    -כדין, דינו  
 מאסר חמש שנים.  -חמור מזה, דינו  שעונ או

 ': פגיעה ביחסי חוץו מןסי

ד של  וסיה או נגד ארגון או מיגנצ  ו ת אדידותיקשר לעשות מעשה נגד מדינה י  שרקוה ()א . 121
, המדינות או נציגיהם, ובמעשה היה כדי לפגוע בענין שיש לישראל בקיום יחסים בינה לבין מדינ

 מאסר שבע שנים.   -ון או מוסד כאמור, דינו גאר
האמור בכל דין, העושה מעשה עבירה בכוונה להזיק ליחסים בין ישראל לבין    אףל  ע ()ב 
דינו  ד  וסמ  או  ארגון  מדינה, לישראל,  בהם  שיש  לענין  או  )א(  קטן  בסעיף  עשר     -כאמור  מאסר 

הוכחה הכוונה האמורה בסעיף קטן זה, הוא מאסר  ששנים; ואם ענשו על עבירה כאמור, אף בלי  

 בהפרת חובהי לוגי
 [27/]ד[ "זשכ]ת

( 65' מס)תיקון 
 2001-"בשסת

( 65' מסן )תיקו
 2001-תשס"ב

( 65' מס)תיקון 
 2001-תשס"ב

מידע בידי  ת תרהס
 עובד ציבור 

( 65' מס)תיקון 
 2001-תשס"ב

בהפרת חוזה י לוגי
 [ 28]ד/

 בהפרת אמון י לוגי
 [ 29]ד/

 [30/דתחזות ]י השמע

 ביחסי חוץ ה יעפג
 [ 31]ד/
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 מאסר עולם.  -שבע שנים או יותר, דינו 
ם עם ייחרסמאו  מטיים  מדינה המקיימת קשרים דיפלו   -זה, "מדינה ידידותית"    יףסעב ()ג 

 זרחי ישראל לבקר בארצה.לאישראל או המרשה 

מאסר שלוש     -ישראלי שהתנדב לשרת בכוחות המזויינים של מדינת חוץ, דינו  ח  זרא ()א . 122
ד  עול  , כשנים; ואזרח ישראל ששירת בכוח מזויין של מדינת חוץ, רואים אותו כאילו התנדב לשרת

 לא הוכיח ההפך.
חוץ,יישגי  מ ()ב  מדינת  של  מזויין  לכוח  ישראל  תושב  בישראל  נציגה    ס  אינו  והמגייס 

 מאסר חמש שנים.  -הרשמי של אותה מדינה והמגוייס אינו אזרחה, דינו 
ין או על ד  על פיא אדם באחריות פלילית לפי סעיף זה על מעשה שעשה בהיתר  ישא  ל ()ג 

י בין  הסכם  ארגול  אלשרפי  או  מוסד  או  אחרת  מדינה  מטעם  בין  שניתן  בהיתר  או  בינלאומי,  ן 
 תו מעשה ואם בדרך כלל. ולא ם תו אדם ואוהממשלה, אם לא

 ': סדרי דיןז מןסי

 ש כתב אישום לפי פרק זה אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.וגי לא . 123

על    קשת היועץ המשפטי לממשלה, לצוותב  פי ל  בית המשפט העליון רשאי, עט  ופש ()א . 124
מעצר אדם החשוד בעבירה לפי סימנים ב' או ד' לתקופה שיקבע או שיאריך ושלא תעלה בכל פעם  

 על שלושים יום ובכללה על ארבעה חדשים.
 (.טלבו) ()ב 
נתונות הסמכויות האמורות בסימן ב' לפרק ג' של חוק סדר  ה  ז  יף מעצר לפי סעי  גבל ()ג 

א בית המשפט העליון או לשופט בית המשפט  שילנ,  1982-הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב
 העליון שקבע לכך.

 

אכיפה    אףל  ע ()א . 125 )סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  חוק  תשנ"וצרמע  -הוראות  , 1996-ים(, 
על מעצרו של אדם החשוד בעבירה לפי סימנים ב' או ד' לתקופה   ותצול  משטרה בכיר רשאי  יןקצ

ח ימ-מישהשל  בעשר  לפניים,  שופט;  לפני  יובא  ושמונה  מ   טרם  ארבעים  תוך  או  המעצר  צו  תן 
 שעות לאחר נתינתו ישמע הקצין את החשוד.

  עצר כאמור בסעיף קטן )א( ניתן להחזיקו גם במקום מעצר שקבע שר הבטחון שני  מ ()ב 
לחוק    3י סעיף  ה עליו נמסרה לשר המשפטים; ההחזקה תהיה בתנאים שנקבעו בתקנות לפדעהוו

 .1979-חירום )מעצרים(, תשל"ט-סמכויות שעת
 

של המשטרה, או קצין משטרה בכיר שהוא הסמיך לכך, משוכנע כי יש   יכללהפקח  המה  הי . 126
אחד    יפים לעבור עבירה למדעוש  או  112או    111יסוד מספיק להניח שנעברה עבירה לפי סעיפים  
דיחוי וכי בטחון המדינה דורש פעולה מיד, רשאי    הסעיפים האלה, והוא סביר כי הענין אינו סובל

תומה בידו, לערוך חיפוש בקשר לאותה עבירה, ודין אותה הוראה חתב  כהוא לתת לשוטר הוראה ב
על   שלום  משפט  בית  שופט  שנתן  חיפוש  צו  כדין  דבר,  לכל  שהוקפה  יפיהיה,  ובלבד    וראהדה, 

 . שלושה ימים אחרי נתינתהך כאמור תאושר בידי שופט תו

קד יחידה צבאית בדרגת רב סרן ומעלה משוכנע כי יש יסוד מספיק להניח שנעברה מפה  הי . 127
סעיפים   לפי  המדינה  115או    112,  111עבירה  בטחון  וכי  דיחוי  סובל  אינו  הענין  כי  סבור  והוא   ,

, רשאי הוא לתת לחייל הוראה בכתב חתומה  126ול לפי סעיף  פעאפשרות לן  אי, וולה מידעפדורש  
גופו  ב על  חיפוש  לערוך  לכל  בדם  אבכליו של  ו ידו  יהיה,  הוראה  אותה  ודין  עבירה,  לאותה  קשר 

ייערך חיפוש לפי   דבר, כדין צו חיפוש שנתן שופט בית משפט שלום לפי הפקודה, ובלבד שלא 
בידי שופט בית משפט שלום או בידי נשיא בית דין  ר  אמור תאושכ  הא רוהורים;  גמבבית  סעיף זה  

 נתה.יי תוך שלושה ימים אחרי נתצבאי מחוז

המדינה ביה  הי . 128 בטחון  כי  סבור  ד'  או  ב'  סימנים  לפי  בעבירה  משפט  השומע  המשפט  ת 
 —ן אחר, רשאי הוא לצוות דיל כ מחייב שמירת סודיות במידה שאין להשיגה באמצעים על פי

מסויים  הני  כ (1) בהליך  נוכחים  יהיו  לא  סניגורו  או  לאאשם  בר  או  איה  יעיינו 
 מסויימת;

 ת המשפט ישב, בהליך מסויים, במקום שמחוץ לבנין בית המשפט;ביי כ (2)
ר שנאמר או ראיה שהוגשה בהליך מסויים, יישמרו בסוד, באופן ובמידה  דבי  כ (3)

 ;בעיקט שבית המשפ

 ( 50' מס)תיקון 
 1996-ו"נשת

 ( 50' מס)תיקון 
 1996-ו"נשת

 [ 35/]דגיל ר צרמע
 ( 50' מס)תיקון 

 1996-ו"נשת

 ( 17מס' )תיקון 
 1983-ג"משת

משטרתי  ש פוחי
 [36/דבשעת הדחק ]

  תעשצבאי בש פוחי
 [ 37/דדחק ]ה

 [ 38/דהדיון ] ותדיסו

 כוחות חוץ ל וסגי
 [ 32]ד/

 [ 33/]ד םשואי

קשת  ב צר לפימע
 ץ המשפטי  היוע

 [ 34]ד/
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)ד  לבוב פסקה  לפי  בסמכותו  ישתמש  לא  המשפט  שתהא 1שבית  דעתו  להנחת  הובטח  לא  אם   ,)
אה, לרבות סניגור שמינה בית המשפט או שבחר הנאשם במקום הסניגור שייעדר  לנאשם הגנה מל

 או שלא יעיין בראיה כאמור. 

בו השתמש  ש  כס נ  ה, רשאי בית המשפט לצוות כי כלז  אדם בעבירה לפי פרק   שעורה ()א . 129
  רה יחולט לאוצר המדינה, אף אם לא הוכחה בעלותו של יאו הסתייע העבריין כדי לעבור את העב

 העבריין בנכס.
לזכות בנכס שחולט לפי סעיף קטן )א( והוא לא היה שותף לעבירה רשאי, תוך    עןטוה ()ב 
שר ציווה על א  פטמשצו החילוט או תוך מועד נוסף שנקבע בו לכך, לבקש מבית ה  ןתיום משנה מ

בית   בעלו; לא נמצא הנכס עוד בעין, רשאילכס  נל מסירת העהחילוט, שיבטל את החילוט ויצווה  
בנזקים,  אוצר המדינה  את  לחייב  או רשלנות בשמירתו,  הוא שוכנע שהיתה פשיעה  אם  המשפט, 

 . מוהנכס, יבואו דמי מכרו במקומכר בסכום שיקבע; נ
 טן )ב( ייקבעו בתקנות. ק  יףסעהדין בהליכים לפי י דרס ()ג 

 ': שונותח מןסי

 לא לגרוע ממנו.פרק זה באות להוסיף על האמור בכל דין אחר ו ותראהו . 130

בישראל; ואולם לא ישא אדם   יןר עבירה לפי פרק זה בחוץ לארץ, יתן עליה את הדעבש  מי . 131
וץ לארץ, אם בשעת  בח  ר שעב  121או    103,  100,  98,  97באחריות פלילית בשל עבירה לפי סעיפים  

ום ששירת העבירה לא היה אזרח ישראלי, תושב ישראל או חייב בנאמנות למדינת ישראל בין מש
 בשירות המדינה ובין מסיבה אחרת.

 

 פטים ממונה על ביצוע פרק זה. משה שר . 132

 עות בסדרי המשטר והחברה פגיח':  ק  פר

 ': המרדה א מןסי

מעשה לשם המרדה, או מנסה, מכין עצמו או קושר קשר עם חברו לעשות מעשה ה  ושהע . 133
 חמש שנים.  סרמא -כאמור, דינו 

דינו  רסמפה ()א . 134 להמריד,  כדי  בו  ויש  פרסום  משעתק  או  מדפיס  שנים    סרמא  -ם,  חמש 
 והפרסום יחולט. 

ום יחולט, זולת רסהפו  חמש שנים  סרמא  -ום שיש בו כדי להמריד, דינו  א פרסיבמיה ()ב 
 אם לא היה לו יסוד להניח שיש בפרסום כדי להמריד.  

דינו  זימחה ()ג  להמריד,  כדי  בו  שיש  פרסום  כדין,  הצדק  ללא  אחת    סרמא  -ק,  שנה 
 והפרסום יחולט. 

 

סעיפים  תוא  ל ()א . 135 לפי  עבירה  על  פלילית  תביעה  מיום    134או    133גש  שנה  בתוך  אלא 
 ועץ המשפטי לממשלה בכתב.דם לדין על עבירה כאמור אלא בהסכמת היא בעיתשנעברה, ולא י

 אחד באין סיוע לעדותו.   עד יעל פ 134 וא 133רשע אדם בעבירה לפי סעיפים יוא ל ()ב 
 

 הוא אחת מאלה: סימן זה, "להמריד"ן נילע . 136

  פט משאו לרשויות השלטון או הינה  נאמנות למד-לידי שנאה, בוז או אי   יאהבל (1)
 לה שהוקמו כדין;  ש
או לגרות את יושבי הארץ שינסו להשיג, בדרכים לא כשרות, שינויו של    יתהסל (2)

 דבר שיסודו בדין;  
 אי רצון או מורת רוח בקרב יושבי הארץ;   ררעול (3)
 נים ואיבה בין חלקים שונים של האוכלוסין.  מד ררעול (4)

שהפרסום שיש בו לפי הטענה כדי להמריד ה  גנה  לא תהא  134או    133לפי סעיפים    וםישבא . 137
 הוא אמת. 

 

 

 אים מעשה, נאום או פרסום כהמרדה, אם מגמתם אינה אלא אחת מאלה:  רון אי . 138

 [39/דעבירה ] רישימכ

 [ 40/דינים ]דת ירשמ

 [41/דחוץ ] ותירעב
 1979-ט תשל"ט ת"

 [ 43/]ד עצובי

 מרדה ה  שימע
 ([()א1)59/]א

 המרדה מיסופר
 (,(, )ג()ב1)59/]א

(2]) 
 (23' מס)תיקון 

 1988-ח מ"תש

 לאישום  יםיגסי
 ה שעהרול
 ([5)-(3)59/]א

( 74)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 י מה  –ה רדהמ
 ([1)60/]א

 גנה ה נה אימת א  נתטע
 ([4)60/]א

 (23' מס)תיקון 
 1988-תשמ"ח 

 ותעמולהת ורבק
 ([5)60/]א ותקיחו
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 ח שהממשלה הוטעתה או טעתה במעשה שעשתה;כיהול (1)
במוסקיהול (2) או  בסדריה,  או  המדינה  בדיני  פגמים  או  טעויות  דותיהם וסממד  ע 

י השלטון והמשפט, והכל כדי להביא לידי תיקון הטעויות או שהוקמו כדין, או בסדר
 הפגמים;

ם כשרות לשינוי דבר ירכבד  את אזרחי המדינה או יושביה שינסו להביא  נעשכל (3)
 בדין; דושיסו

אוקיהול (4) המעוררים  דברים  לסלק,  מגמה  מתוך  או  ולעלה  ע,  מדנים  לעורר  ים 
 .  חלקים שונים של האוכלוסין בין תנווישי עגר

הטענה    וםישבא . 139 לפי  בו  שיש  שלוח  פרסום שפרסם  טובה כדי  על  הגנה  זו  תהא  להמריד, 
ולח שהפרסום נעשה בלא רשותו, הסכמתו או ידיעתו ולא מהעדר תשומת לב ראויה או זהירות  לש

 פרסומו.  ולו יתכל שביכלתו לעזור בגילוי זהותם של האחראים לעשי עשה שלו, וכי
 

 שבע שנים:  סרמא  -אחת מאלה, דינו ה ושהע . 140

שכמוה   יעשבמ (1) בהתחייבות  או  בשבועה  חברו  ייקרא  ועשב כ  את  )לשתיהן  ה 
ומביע הסכמתו לה, והיא באה לחייב   רה(, או נוכח בהשבעה כאמוועשב  -בסימן זה  

א עולם  מאסר  או  מוות  שענשה  עבירה  לעבור  הנשבע  עשרים  את  מאסר  א יםשנו  ו  , 
 לחייבו להשתתף במעשה התקוממות או מרד;

 שכפו אותו לעשות כן.   לא( ב1השבועה האמורה בפסקה )את  עשבנ (2)

 חמש שנים: סרמא  -אחת מאלה, דינו ה ושהע . 141

ומביע  יעשבמ (1) בהשבעה  נוכח  או  שבועה,  חברו  באה מתסכה  את  והיא  לה,  ו 
 לחייב את הנשבע לאחת מאלה:

 , מאסר עולם או מאסר עשרים שנים;  מוותין ענשה שאה ירעב ורעבל ()א
 ע את שלום הציבור; ריהפל (ב)
בפסקאותמנהיל (ג) כאמור  מעשה  לעשיית  שהוקמה  התאגדות  עם    ה משנ  ות 

 )א( או )ב(; 
להוראותיו של ועד או של חבר אנשים שהוקמו שלא כדין, או של    יתציל ()ד

 ת; אוסמכות כדין ליתן את ההור ולין ם אחר שאאדו א מנהיג או מפקד
 לשין על חברו להתאגדות או על אדם פלוני או לא להעיד נגדם;להא ל (ה)
ות קיומה של התאגדות אסורה, או מעשה אסור שנעשה או עומד  לגלא  ל (ו)

להיעשות, או שבועה אסורה שהציע, שנשבע או שהשביע, הוא או אדם אחר, או  
 מור;אכ ועהות של שבמעמשה לא לגלות את

 ( בלא שכפו אותו לעשות כן.  1אמורה בפסקה )ה את השבועהע שבנ (2)

בע שבועה כאמור בסימן זה לא יוכל לטעון להגנתו שכפו אותו לעשות כן, אלא אם נשש מי . 142
עשר יום -ארבעהך  תו  -עשר יום לאחר השבועה, ואם היה מנוע מחמת אונס או מחלה  -תוך ארבעה

מסר בתצהיר לפני שוטר את כל אשר ידוע לו בענין זה, לרבות שם האדם   המניעה,  להחדש  לאחר
נשבע   שבנוכחותו  או  מקומה  ושהשביעו  חייל  ה זמנואת  השבועה;  שוטר  רושיב  של  או  פעיל  ת 

 רשאי להצהיר כאמור לפני מפקדו. 

 שבע שנים: ר מאס -אחת מאלה, דינו  שהעוה ()א . 143

צע תרגילים, תנועות או פעולות צבאיים, נשק או לבב  מששתיך להדראו מן  אממ (1)
 ללא רשות הממשלה;

להדריך    או   הבאסיפח  וכנ (2) או  לאמן  כדי  הממשלה,  ברשות  שאינן  בהתקהלות 
 אנשים להשתמש בנשק או לבצע תרגילים, תנועות או פעולות צבאיים. 

, ות צבאייםולפעו  עות אנוש בנשק או לבצע תרגילים, תהשתמ ן או מיתרגל לאממתה ()ב 
נ או שהוא  רשות הממשלה,  ללא  שנתכנסה  התקהלות  או  אסיפה  או  ובתוך  להתאמן  כדי  בהן  כח 

 שלוש שנים.  סרמא -להיתרגל, דינו 

שבע שנים. אולם   סרמא -או המחזיק נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו, דינו   כשרוה ()א . 144
 שלוש שנים. סרמא -(, דינו 2)( או 1())ג טןק אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור בסעיף

עשר    סרמא  -נו  יד,  וובלתאו מוביל נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או לה  שאנוה ()ב 

 שלפרסומיו ב נההג
 [61/]אח לוש

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

ה ירעבלעבור ה ועשב
 [63/]אחמורה 

ה ירעבלעבור ה ועשב
 [ 64/]אאחרת 

 ["ושכ]ת

 [65/]אפיה כ נתטע

ם צבאיים  נימואי
 [66/]א יםוראס

 בנשק ותירעב
([  )זה(, )-()אא66/]א
 [ב"לש]ת

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 (33' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש
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 סרמא  -(, דינו  2( או )1אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור בסעיף קטן )ג()  לםשנים. או
 ש שנים.  ושל

ופיעיס (1)ב  )א(  קטנים  א-ם  שעבר  מי  על  יחולו  לא  שלא  )ב(  בלבד  כך  בשל  העבירות  ת 
ודשה תעודת הרשאתו אף שלא היתה מניעה לחידושה, לא חשילם את האגרה לחידוש רשיונו או ש

 תקנות על פיו. ה או, 1949-הכל בהתאם לחוק כלי היריה, תש"ט
בו כל עסקה אחרת שיש עמה ה  ושע  ר, מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו אויצמיה (2)ב 

לה  עורשות על פי דין לעשות פ  אלבק לזולתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה,  מסירת החזקה בנש
 חמש עשרה שנים.  סרמא -כאמור, דינו 

או למסור נשק והוא מוכרו או מוסרו לאדם שאינו רשאי על   כורמעל פי דין ל  אירשה (3)ב 
דינו   בו,  להחזיק  דין  ח  -פי  כתוצאה    משמאסר  המוסר,  או  המוכר  סבר  שנים;    מבדיקה עשרה 

 מאסר שלוש שנים.  נו די -י שרשאי על פי דין להחזיק בו למנית, שהוא מוכר או מוסר נשק רשל
   -זה, "נשק"  יףסעב ()ג 

סוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם,  ש  ליכ (1)
 כלי כזה;  ל ש  שתוכולל חלק, אבזר ותחמו

ד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי  סוגל לפלוט חומר הנועש  ליכ (2)
להכ שסוגל  או  המכיל  מכל  ולרבות  חיכאמור  מדמיע  ול  גז  מכל  ולמעט  כאמור  מר 

 ; 1949-כהגדרתו בחוק כלי היריה, תש"ט
, ול  יקהזת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או לושחמת (3)
 בות חלק של אחד מאלה. רל

 –סעיף זה  יןענל (1)ג 
 ימוש או לא; שן ליה הנשק תקייא אם בעת שנעברה העבירה הה חתא (1)
 הראיה. יועל -לרשות על פי דין  עןטוה (2)

הוכח  ם  קומ ()ד  לא  עוד  כל  הנשק  כמחזיק  המקום  מחזיק  את  רואים  נשק,  בו  שנמצא 
 .רבדל ש כוהיפו

שרת שחפץ פלוני  החתומה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה והיא מא  דהעות ()ה 
חותם   את  להזמין  זכאי  הנאשם  אולם  היפוכו;  הוכח  לא  עוד  כל  לדבר,  ראיה  תשמש  נשק,  הוא 

זמנה; להה  ענהתעודה לחקירה, ואם עשה כן, לא תשמש התעודה ראיה אלא אם חותם התעודה נ
 נאשם על זכותו להזמין את חותם התעודה לחקירה.ל בית המשפט חייב להודיע

 ל דין.כו בא לגרוע מהוראת זה אינף עיס ()ו 
 

 או לאלימות  : הסתה לגזענות1'א מןסי
 

 
 
 

 –זה  מןסיב א. 144

ה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי יפרד  -ת"  נוזע"ג 
 אתני;-כלוסיה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומיאוה שלציבור או חלקים 

 ה(.חקנמ) -ם" רס"פ 
 

 חמש שנים. סר מא -ם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו רסמפה א() ב.144

סעיף זה, אין נפקא מינה אם הפרסום הביא לגזענות או לא ואם היה בו אמת או    יןענל ()ב 
 לא.

 

ב, לא יראוהו כעבירה על  144שבון נכון והוגן על מעשה כאמור בסעיף  וחן  די  וםרספ א() ג. 144
 לבד שלא נעשה מתוך מטרה להביא לגזענות. אותו סעיף, וב

יראו    וםרספ ()ב  לא  דת,  של  פולחן  על  או שמירה  תפילה,  וספרי  דת  כתבי  מתוך  ציטוט 
 .ותענב, ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה להסית לגז144אותם כעבירה לפי סעיף 

 

שנה,   סרמא  -ב כדי להביא לגזענות, דינו  144ק לשם הפצה פרסום האסור לפי סעיף  זימחה  ד. 144
 והפרסום יחולט.

 

 (33' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש

 (33' מס)תיקון 
 1991-"אנתש

 (33' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 (33' מסתיקון )
 1991-אנ"תש

 (20מס' )תיקון 
 1986-ו"מתש

 (40' מס)תיקון 
 1994-דנ"תש

( 66)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 123)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 ותדרהג
 (20' מס)תיקון 

 1986-ומ"תש

 (52' מס)תיקון 
 1998-חנ"תש
 תההספרסום ר סואי
 גזענותל

 (20' מס)תיקון 
 1986-ומ"תש

 

 מותרם סופר
 (20' מס)תיקון 

 1986-ומ"תש
 

 י נעגזפרסום ת זקהח
 (20' מס)תיקון 

 1986-ומ"תש

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש
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 בוטל(.) .1ד144
 

למעשה 2ד144 עידוד  או  אהדה  שבח,  דברי  או  אלימות,  מעשה  לעשיית  קריאה  המפרסם  )א(   .
פרסום מסית(, ועל פי תוכנו של הפרסום המסית   –זה    בו או הזדהות עמו )בסעיף  אלימות, תמיכה

דינו   יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות,  מאסר חמש    –והנסיבות שבהן פורסם, 
 שנים.

אלימות )ב(  "מעשה  זה,  אדם    –"  בסעיף  המעמידה  או  אדם  של  בגופו  הפוגעת  עבירה 
 מורה.בסכנת מוות או בסכנת חבלה ח

-פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור על פי הוראות סעיפים קטנים )א( ו )ג( 
 )ב(, אינו עבירה לפי סעיף זה. 

 

לפי  3ד144 האסור  פרסום  הפצה,  לשם  המחזיק,  דינו  2ד144סעיף  .  והפרסום   –,  שנה,  מאסר 
 יחולט.

 

 

 גש כתב אישום לפי סימן זה אלא בהסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה.יוא ל ה.144
 

 : עבירות שנאה 2סימן א'
 

 

או של עוינות כלפי ציבור   1העובר עבירה מתוך מניע של גזענות כהגדרתה בסימן א' )א( ו. 144
דינו   זרים,  עובדים  היותם  או  מינית  נטיה  עדתי,  מוצא  דתית,  קבוצה  דת,  העונש    –מחמת  כפל 

 אותה עבירה או מאסר עשר שנים, הכל לפי העונש הקל יותר.הקבוע ל
"עבירה"   )ב(  זה,  או   –בסעיף  איומים  של  עבירה  הרכוש,  או  החירות  הגוף,  נגד  עבירה 

זה,   וי"א בפרק  ט'  בסימנים  ושל מטרדים הכלולים  לציבור  ותקלות  בריונות  עבירות של  סחיטה; 
סימן ד', הכל למעט עבירה שהעונש שנקבע לה  ועבירה בשירות הציבור וכלפיו הכלולה בפרט ט'  

 הוא מאסר עשר שנים ומעלה. 
 

 ': התאגדויות והתקהלויות ב מןסי

   -ת אסורה, לענין סימן זה, היא דואגהת . 145

אוב  ברח (1) שבחוקתו  מואגד,  לא  או  מואגד  אדם,  אחרת מותעב  ני  בדרך  או  לתו 
 רות אלה:ואס תמפעולות אחל  הוא מטיף, מסית או מעודד

 ראל במהפכה או במעשי חבלה; את סדרי השלטון ביש  טטמול ()א
בכוח או באלימות את הממשלה החוקית של ישראל או של מדינה    ילהפל (ב)

 אחרת, או כל ממשל מאורגן; 
עם    וסהרל (ג) או  המדינה  בפנים  למסחר  המשמש  נכס  או  המדינה  של  נכס 

 אמור; כ םכסיארצות אחרות, או לפגוע בנ
שבחוקב  ברח (2) מואגד,  לא  או  מואגד  אדם,  אוני  אחרת מותעב  תו  בדרך  או  לתו 

היא המרדה  או המשתמעת  מעשה שמטרתו המפורשת  או מעודד לעשות    הוא מטיף 
 ה בסימן א';תועמכמש

חבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, שבאופן מאורגן, בחוקתו או בתעמולתו או  א(2)
פה,  , לרבות הט1בדרך אחרת הוא מטיף, מסית או מעודד לגזענות כהגדרתה בסימן א'

 הסתה או עידוד כאמור, לעקרונותיהם של הנאצים או של התנועה הנאצית;
אדם שלא הודיע את תקנותיו כפי שהוא מחוייב על פי הדין או שהוא  י  נב  ברח (3)

 ;דיןהק לפי ורפר שמוסיף להתכנס לאח
ני אדם, מואגד או לא מואגד, המסונף, או נחזה כמסונף, לארגון המטיף  ב  ברח (4)

 לאחת התורות או המעשים האמורים בסעיף זה;  או מעודד 
וכל מוסד או בית ספר  ף,  ניס (5) סיעה של התאגדות אסורה  ועד, קבוצה או  מרכז, 

 שבהנהלתה או שבפיקוחה.
 

לפי ף  טיהמ . 146 האסורות  הפעולות  אחת  לעשיית  אחרת,  בדרך  או  בכתב  בדיבור,  מעודד,  או 
 שלוש שנים.   סר מא -, דינו 145סעיף 

( 82)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 ישום א שתהג
 (20' מס)תיקון 

 1986-ומ"תש
 (40' מס)תיקון 

 1994-דנ"תש
 

 ת אסורה דואגהת
 [69/]א

התאגדות  ל יףמט
 [71/]א הוראס

 הסתה לאלימות 
( 66)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב
( 123)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

החזקת פרסום המסית  
 לאלימות

( 66)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 123)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

עבירות ממניע גזענות  
או עוינות כלפי  

נסיבה   –ציבור 
 מחמירה 

( 82)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 96)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 123)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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נים והוא חבר להתאגדות אסורה, ומי שתופש או פועל במשרה עשרה ש-או לו ששמלש  מי . 147
נחזים ר  ספת  ועל כנציג שלה, או משמש מורה במוסד או בביפאו    או בעמדה בה, המתנהלים או 

   שנה אחת.  סרמא -כמתנהלים בהנהלתה או בפיקוחה של התאגדות אסורה, דינו 

 -, והמשדל לאחת מאלה, דינם  דמי חבר או תורם להתאגדות אסורה, או לחשבונהם  שלהמ . 148
 ים.  שחד השש סרמא

בילה או בשו  , אהמדפיס, המפרסם או המעביר בדואר פרסום של התאגדות אסורהה,  ושהע . 149
 ששה חדשים.  סרמא -לטובתה, דינו 

 

סעיפים  איב  כת . 150 לפי  עבירות  על  המשפטי   149עד    145שום  היועץ  בידי  אלא  יוגש  לא 
 ו.  לממשלה או בהסכמת

משותפת,  ה  וששל . 151 למטרה  שנתקהלו  או  עבירה,  לשם  שנתקהלו  לפחות  לו ואפיאנשים 
הנ ומתנהגים באופן  לאנשים שות כשרה,  יעשו מעשה    בה ביבסן  סביר לחשוש שהמתקהלים  יסוד 

הת שבעצם  או  השלום,  את  יעוקשיפר  מספקת, ארו  רהלותם  עילה  וללא  צורך  ללא  אחרים,  נשים 
 שנה אחת.   סרמא -ו התקהלות אסורה, והמשתתף בהתקהלות אסורה, דינו להפר את השלום, הרי ז

אסורלוקההת . 152 בהפרתה,  ת  מטרתה  את  בה  לבצע  להטיל   וםשלה  שהתחילו  כדי  בה  שיש 
 שנתיים.  סרמא -עות, דינו פרהתב אימה על הציבור, הרי זו התפרעות, והמשתתף

בדרגת מפקח   טרשו  -ט שלום, ובהעדרם  על מחוז או קצין מחוז או שופט בית משפה  ונממ . 153
משנה ומעלה, הרואה שלושה אנשים לפחות מתפרעים, או חושש שהם עומדים להתפרע, רשאי, 

נוכחותו בתקשהר  אחל כיוצא באלה או יודיע על  עת חצוצרה, בשריקת משרוקית או בכל אמצעי 
 ות להם שיתפזרו בשקט.  ורלה -ביריית אור "וירי" מאקדח 

, או לאחר שמתן ההודעה או 153ר לאחר ההודעה וההוראה לפי סעיף  ביור זמן סעבכ  אם . 154
בכוח,   נמנע  אנשיפיסימוההוראה  הודעה  סבמ  םם  ליתן  המוסמך  כל  רשאי  להתפרע,  כאמור  פר 

והוראה כאמור, או שוטר, או כל אדם המסייע בידם, לעשות כל הדרוש כדי לפזר את המוסיפים 
אולהתפר מישהו  פתל  ע  ואם  לתסם,  בדרך פיהתנגד  הדרוש  בכוח  להשתמש  המוסמך  יכול  סה 

א ישא באחריות אם גרם פגיעה  לחי  ראו אז   ילפלי  טסבירה כדי להתגבר על ההתנגדות, ובכל משפ
 או מוות לאדם או נזק לרכוש.

סביר ו  תנני . 155 זמן  ועבר  להתפרע  כדי  למתקהלים  או  למתפרעים  התפזרות  והוראת  הודעה 
משתתף או ממשיך להשתתף באותה התקהלות או התפרעות, ה  כל  -וראה  לאחר מתן ההודעה והה

 חמש שנים.  סרמא -דינו 

נים, וכל ש  שמח  מאסר  -או מפריע, בכוח, מתן ההודעה או הוראת ההתפזרות, דינו  ע  ונהמ . 156
הה שמתן  דינו  ודהיודע  בהתפרעות,  או  בהתקהלות  משתתף  והוא  בכוח  נמנעו  ההוראה  או    -עה 

 ים.  שלוש שנ סרמא

לקו עיפרמת . 157 למבנה,  למכונות,  ברזל,  למסילת  לאניה,  לבנין,  נזק  כדין,  שלא  שגרמו,  ם 
מהם  ף,  גרטל אחד  כל  של  דינו  מים,  להספקת  לצינור  או  צינורות  לקו  חשמל,  שבע    סרמא   -לקו 

  סר מא  -רים האמורים, דינו  בשנים, ואם הרסו או השמידו, או התחילו להרוס או להשמיד, אחד הד
 שנים.   עשר

ל ש  וטם המונעים או מפריעים, שלא כדין ובכוח, טעינה או פריקה או הפלגה או שיעיפרמת . 158
כלי שיט, או שהם עולים אל כלי שיט שלא כדין ובכוח בכוונה לעשות אחד המעשים האמורים, 

 שלוש שנים.  סרמא -דינם 

 ': הפרעות לשלום הציבור ג מןסי

ה בציבור או  ובהלה, שמועה או ידיעה העלולות לעורר פחד  ם או משעתק אמררסמפה ()א . 159
 שלוש שנים.  סרמא -להניח, שהן כוזבות, דינו  וד יסו והוא יודע, או יש לו, להפריע את שלומ

א( תהא לנאשם הגנה טובה בטענה שלא ידע, או שלא היה לו  )  קטן   ם לפי סעיף שואיב ()ב 
  ידים כוזבות, ובלבד שהוכיח שנקט אמצעים סביריסוד להניח, שהאמרה, השמועה או הידיעה הן כ

 . מןאמת את דיוקן לפני פרסול

את 159 או  חייו של אדם  את  הנחזה כמסכן  או חפץ  או המוסר לאחר, חומר  המניח  א. השולח, 
מאסר שישה   -גופו, בנסיבות שיש בהן כדי לגרום לבהלה בציבור או להפרת הסדר הציבורי, דינו  

תאגדות להר חב
 [70/]א הוראס

ות  גדתאלה ותומתר
 [72/]אאסורה 

ת  דואגהת מיסופר
 [73/]אאסורה 
 (23' מס)תיקון 

 1988-ח מ"תש
 [76/]אישום א שתהג

 ת אסורה לוקההת
 [80, 79/]א

 [ 80 ,79א/]ת עופרהת

 התפזרותת ראהו
 [82/]א

 יםרעמתפר זופי
 [83/]א

תפרעות  ה  שךהמ
וראת  ה חרלא
 [84/]את רופזהת
 ["ושכ]ת

את  הורת  יעמנ
 [85/]את רופזהת
 ["ושכ]ת

 קנז הסופשת עופרהת
 [87, 86/]א

 ם הפוגעים עיפרמת
 [88/]איט ש ליבכ

 ותזבכוידיעות ם סופר
 הלה ובד פחהגורמות 

 [62/]א

שימוש בחומר הנחזה  
 כמסוכן 

 (69)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב
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 (.4)א()61בסעיף חודשים או הקנס האמור 
 

יחסי העבודה הפרעות חמורות המסכנות את הכלכלה בארץ או את בממשלה שיש  ה  תהרא . 160
המסחר עם מדינות חוץ או פוגעות בהם, רשאית היא להכריז על מצב חירום לענין סעיף זה, וכל  
להובלת  הנוגעת  או בשביתה בעבודה  דינם של המשתתף בהשבתה  יהא  בוטלה האכרזה  לא  עוד 

ל או  אנ  עת הסמשא  עסק  דרך  בישוסעים  בינהרו מסחר  או  או למתן שירות    ןלבי  אל  חוץ  מדינות 
  סר מא  -ציבורי בישראל, ושל המסית, מסייע או מעודד להשבתה או לשביתה כאמור או להמשכתן  

 שנה אחת. 

אחד המעשים להלן תוך פגיעה בגופו או בנכסיו של חברו או איום או הפחדה או ה  ושהע . 161
  סרמא  -על נכסיו וללא כל סיבה או הצדק סבירים לחרם, דינו  ם בחרם עליו או  יוא  או חרם    כוחב

 שלוש שנים; ואלה המעשים:
 ו מחבל בו;  רי א לקיום שירות ציבו יעפרמ (1)
או מפתה עובד ציבורי או עובד בעבודה הנוגעת לשירות ציבורי להתפטר   יחכרמ (2)

 דה כאמור;בוע בלו לקאיע צנע אדם מלהואו לנטוש עבודתו, או מ
או מפריע הובלת משא או הסעת נוסעים דרך עסק או מסחר בישראל או ל  חבמ (3)

 בינה לבין מדינת חוץ; 
בה  יחכרמ (4) עובד  מפתה  בפסקהלבואו  כאמור  בהסעה  או  א3)  ה  בעבודה (  ו 

עבודה   לקבל  או  מלהציע  אדם  מונע  או  עבודתו,  לנטוש  או  להתפטר  להן  הנוגעת 
 כאמור.

אישוכת . 162 סם  ב  לפי  עבירות  המשפטי   161או    160עיפים  על  היועץ  בידי  אלא  יוגש  לא 
 לממשלה או בהסכמתו.

 דה': סכסוכי עבוד מןסי

שלא כדין אחד המעשים המנויים להלן, כדי להכריח את חברו לעשות מה שאינו ה  ושהע . 163
 אחת:ה שנ רסמא -חייב לעשות לפי הדין או להימנע מעשות מה שהוא רשאי לעשותו, דינו 

 באלימות או באיומים נגדו או נגד אשתו או ילדיו, או פוגע בנכסיו;  מששתמ (1)
 אחריו בלי הרף ממקום למקום; ך הלמ (2)
או    ירסתמ (3) לשימושו,  נתון  או  לחברו  השייך  אחר  נכס  כל  או  מלבוש  מכשיר, 

 מנו או מפריע את השימוש בו;מלל וש
אהמל  ע  דומע (4) עבודתו  מגוריו,  מקום  ליד  או  ביתו  ליד  מקום שמר  או  עסקו  ו 

 שנזדמן בו, או ליד הגישה אליהם, או מונע את הגישה אליהם; 
 אחריו בצורה פרועה ברחוב או בדרך.  ך ולה (5)

רשאי אדם, למען עצמו או למען תאגיד, או למען מעביד    163האמור בסעיף    אףל  ע ()א . 164
בנ חבר  או  עוסקים  ם,  אדי  יחיד  או  שעובדים  במקום  אולעמוד  בסכסול  ע  בו,  לסייע  כדי  ך ידו, 

עבודה, אם כל מטרתו היא להשיג, או למסור, בדרכי שלום ידיעות, או לשכנע בדרכי שלום לעבוד  
 או להימנע מעבודה.

 –זה  יףסעב ()ב 
בנסוסכ  -עבודה"    וךכס"ס  לעובדים,  עובדים  בין  או  לעובדים  מעבידים  בין  תן למע  וגך 

להס או  עבודה  מתן  אי  או  עעבודה  אכם  שאחת  בודה  סכסוך  למעט  עובד,  של  עבודתו  לתנאי  ו 
 ון; ש ו לאמסיבותיו היא התנגדותם של עובדים למתן עבודה לעובדים אחרים מטעמי גזע, דת 

אצל ה  כל  -ד"  וב"ע  או  העבודה  סכסוך  שעמו  המעביד  אצל  בתעשיה  או  במלאכה  עובד 
 מעביד אחר;

העות א  כל  -אגיד"  "ת  האגודות  חוק  לפי  שנרשמה  האגודותי  נאמגודה  פקודת  לפי   או 
, םשיתופיות או לפי פקודת החברות, ואחת ממטרותיה היא הסדר היחסים בין עובדים למעבידיה

 ובדים או בין מעבידים למעבידים.עם ליבין עובד

 ': פגיעה במדינת חוץ ה מןסי

וץ ן, לסייע או להקל כל נסיון הנעשה במדינת חכילהן,  בתחומי המדינה נסיון לארגה  ושהע . 165
 עשר שנים.   סרמא -להרוס במעשי אלימות את סדרי השלטון של אותה מדינה, דינו 

ביחסי  ותרעהפ
 [74/]א הודעב

 קיום כלפי  ותירעב
 רייםבוציתים רושי
 ["וכשת][ 75/]א

 [76/]אישום א שתהג

שלא כדין ה רעהפ
 [211/]אזכות  ושימלמ

 שמרות  מ תרהי
 [איתנ 211, 210/]א

ת  ינמדנגד  ותימאל
 ([1)67/]אחוץ 
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נאום  ש  בקהמ . 166 ידי  על  ידידותית,  מדינה  של  ממשלתה  נגד  איבה  למעשי   במקוםלהסית 
 .  יםשנש שלו סר מא -יבורי או התקהלות פומבית או על ידי פרסום, דינו צ

 

 
או הורס, בפומבי, דגל או סמל של מדינה ידידותית, או עושה מעשה אחר לפגוע   ידורהמ . 167

 שלוש שנים.   סרמא  -לאותה מדינה, דינו  בהם, והכל בכוונה להביע איבה או בוז

על    סםפרהמ . 168 הרע  לשון  בשל  במשפט  מתקבלים  שהיו  הצדק  או  צידוק  טי, פרם  אדללא 
פרסום העלול להשפיל, לחרף או לחשוף לשנאה או לבוז מלך, נשיא, שליט, שגריר או אחד מרמי 

דינו   חוץ,  מדינת  של  האחרים  מס;  קנ  -המעלה  או  עלול  הפרסום  השלום ואם  את  להפריע  כוון 
 ר שלוש שנים. סו מאנדי -רת חוהידידות בין ישראל למדינה א

 

 ': שוד יםו מןסי

 עשרים שנים.   סרמא -ל שוד ים או הקשור לשוד ים או כיוצא בו, דינו ש שהה מעושעה . 169

 ': פגיעות ברגשי דת ומסורת ז מןסי

אנשים,ס,  ורהה . 170 לקהל  מקודש  המוחזק  עצם  כל  או  פולחן,  מקום  מחלל  או  נה ובכו  מזיק 
 ם. ניש  וששל סר מא -לבזות דתם, או ביודעין שהם עשויים לראות במעשה זה עלבון לדתם, דינו 

אדם   יעפרהמ . 171 במזיד  תוקף  או  דתי,  פולחן  לשם  כדין  שנתאספו  אנשים  אסיפת  במזיד 
  -הממלא תפקיד באסיפה כאמור או את אחד מבאיה, ואין בידו להוכיח צידוק או הצדק כדין, דינו  

 שלוש שנים. סרמא
 

לווס  כנהנ . 172 לצרכי  שיוחד  למקום  או  קבורה  או  פולחן  למקום  ברשות  או המת  יישלא  ת 
רעה לאנשים שנתקהלו ללוויית  פלשמירת עצמותיו של מת, או נוהג במת שלא בכבוד, או גורם ה

לפגוע ברגשותיו של אדם או לבזות דתו, או כשהוא יודע שהדבר עשוי לפגוע המת, והכל בכוונה  
 שלוש שנים.   סרמא - ברגשותיו של אדם או לבזות דתו, דינו

 שנה אחת; סרמא  -ו אחת מאלה, דינה ושהע . 173

סום שיש בו כדי לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם הדתיים רפ  םפרסמ (1)
 של אחרים;

בהב  יעשממ (2) שיש  קול  או  מלה  פלוני  של  ובתחום שמיעתו  ציבורי  כדמקום  י ם 
 לפגוע פגיעה גסה באמונתו או ברגשותיו הדתיים.

 

 .)בוטל( . 174
 

אותו    תןנוה  א.174 לפתות  כדי  הנאה חמרית אחרת  או טובת  כסף  כסף, שווה  לאדם  או מבטיח 
 לירות. 50,000ש שנים או קנס חמ סרמא -להמיר דתו או כדי שיפתה אדם אחר להמיר דתו, דינו 

 

הבטחה    בלמקה  .ב174 תמורת  אחרת  חמרית  הנאה  טובת  או  כסף  שווה  כסף,  לקבל  מסכים  או 
 לירות.  30,000שלוש שנים או קנס  סרמא -להמיר דתו או לגרום לכך שאדם אחר ימיר דתו, דינו 

 

 ': ריבוי נישואין ח מןסי

 ת קידושין. בולר -זה, "נישואין" ן ימבס . 175

 ש שנים.  חמ רסאמ -ה הנישאת לאיש אחר, דינם  ואנשו נושא אשה אחרת,ה וינש . 176

נשוי, לענין סעיף  היש  מי . 177 , כל עוד לא הוכיח שנישואיו הקודמים 176ה נשוי הוא בחזקת 
בוטלו או הופקעו, בין על ידי מות בן הזוג ובין על פי פסק דין סופי של בית המשפט או של בית  

פנוי אלא  ית הדין המוסמך, ואין רואים אותו כב  שר איהדין המוסמך או על פי דין התורה בדרך ש
 כאמור.   ר משעת המוות או משעה שניתן פסק הדין או האישו

 –, אין נפקא מינה 176סעיף ן נילע . 178

פם של הנישואין הקודמים הוא לפי דין המדינה שבה נערכו או לפי דין  תקם  א (1)
 יו נערכו;  פ לשעדתי 

איבה כלפי ל תההס
 מדינה ידידותית 

 ([2)67/]א
 (23' מס)תיקון 

 1988-ח מ"תש

  מלבסבדגל או ה יעפג
 ית ותידידל מדינה ש
 [68/]א

  שלכבודם ל לוחי
 חוץת ינמדלי דוג

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

 [ 78/]א יםד שו

 [ 146/]אדת עלבון 

 לפולחן ה רעהפ
 ["ושכ]ת[ 147/]א

 (12' מס)תיקון 
 1980-ם"תש

ללא רשות ה יסכנ
 אופולחן ם קולמ

 [ 148/]ארה בוק

 דתי ברגשה יעפג
 [149/]א

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

( 101)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

  וייתכפבות הט ןמת
 להמרת דת 
 ( 1)תיקון מס' 

 1977-ל"חתש
ת  ורתמטבות ה לתקב

 המרת דת 
 ( 1)תיקון מס' 

 1977-ל"חתש

 [1/]ה ותדרהג

 [2/]הנישואין י בורי

 [3/]הישואין נ קתחז

 ל נישואיןש פםתק
 [4/]ה
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 בטלים;ו א  יםישואין החדשים תקפהנם א (2)
נערהנם  א (3) החדשים  ובלבדישואין  לישראל,  מחוץ  היה   עתבשש  כו  הנישואין 

 הנושא אזרח ישראלי או תושב ישראל.

 176ל עבירה לפי סעיף  ע  ין החל על הנישואין החדשים דין התורה, לא יורשע אדםהדה  הי . 179
פס לפי  נישואין  היתר  לו  נערכו לאחר שניתן  הנישואין החדשים  רבני    לי שפסון  דיק  אם  דין  בית 

 ר בידי נשיא בית הדין הרבני הגדול.  ופסק הדין אוש
 

הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה, לא יורשע אדם על עבירה לפי סעיף   יהה  לא . 180
רכו לאחר שהותרו לפי פסק דין סופי של בית הדין המוסמך על סמך  נע ם  שיאם הנישואין החד  176

 אחת מאלה: 
אינו מסוגל, מחמת מחלת נפש שלקה בה,  גו מנישואיו הקודמיזון  ב (1) סכים להם 

או   להפקעתם  בפעולה  או  בהליך  להשתתף  או  לביטולם  או  הנישואין  להפקעת 
 לביטולם; 

במוגו  זן  ב (2) נעדר  הקודמים  ולא    ותיבנסנישואיו  לחייו  סביר  חשש  המעוררות 
 נודעו עקבותיו לפחות שבע שנים. 

ה של האשה, באין בשעת התרת הקשר פסק דין סופי יש את קשר הנישואין על כרחא  ירהת . 181
 חמש שנים.   סרמא -האשה להתרה זו, דינו  את ייבמחה של בית המשפט או של בית הדין המוסמך

שהם אסורים לפי דין או שאחד מבני הזוג עובר בהם עבירה,  ה  יעידנישואין ב  דרמסה ()א . 182
 ששה חדשים.   סרמא - נודי

דיעה שהם אסורים לפי דין או שהאיש המגרש עובר בהם עבירה,  גירושין בי  דרמסה ()ב 
 ששה חדשים.   סרמא -דינו 

]נוסח חדש[, תשל"אף  א  על . 183 הראיות  להעיד ר  כש,  1971-האמור בפקודת  הזוג  ן ב   גד נ  בן 
לנאשם   שנישא  מי  ולא  זוג  בן  לא  להעיד  כופין  אין  אך  זה,  סימן  לפי  עבירה  על  במשפט  זוגו 

 תופסים.בנישואין שאינם 

 קלות לציבורתת וו': בריונט מןסי

   -סימן זה ן נילע . 184

 ;ךבעל להב או כלי אחר שסוגל לדקור או לחתוי כל -ן" כי"ס 
ולה על עשרה סנטימטרים ושלא ניתן להפכה, ע  נואימתקפלת שאורך להבה    יןסכ  -ר"  ול"א 

 בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע;  
 . 1968-לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח 2עותו בסעיף שמכמ -משכר" ה שק"מ 

 

מייצר או מייבא סכין שלא נועדה לשמש במקצוע, במלאכה, בעסק, לצרכי בית או ר,  וחהס . 185
 שבע שנים.   סרמא - נולמטרה כשרה אחרת, די

 

 

ימכע  עלב א() א.185 לא  בעסק  שעובד  מי  או  בית,    ור סק  לצורכי  סכין  למעט  סכין,  או  אגרופן 
 שבע שנים.  סרמא -לקטין; העובר על הוראה זו, דינו 

ע  יןענל ()ב  בעל  רשאי  )א(,  קטן  המבקש סעיף  מאדם  לדרוש  בעסק  שעובד  מי  או  סק 
 גילו. את  דארופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה שבה ניתן לוואגו ל שימכרו
סכינים,  ע  עלב ()ג  או  אגרופנים  המוכר  במקום  יסק  בצורה    ולטבציג  הודעה,  בעסקו 

על עסק המוכר   לא תחול  זוה  ראשיקבע השר לביטחון הפנים, המפרטת את הוראות סעיף זה; הו
 סכינים לצורכי בית בלבד. 

)א( או )ג(, רואים אותו כמי שלא קיים תנאי    ים יים את הוראות סעיפים קטנק  שלא י  מ ()ד 
 אות החוק האמור יחולו עליו.ורוה, 1968-ח"עסקים, תשכ מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי

 

ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה  ם  חולתק אגרופן או סכין מחוץ  זימחה ()א . 186
 חמש שנים. סרמא -כשרה, דינו 

החזקה לפי סעיף קטן    סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה.  יןענל ()ב 
זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת השניה,  

ן דיי לפישואין נ תרהי
 [ 5/]התורה 

 ( 11)תיקון מס' 
 1980-"םתש

י לפ רון שהותאישוני
 [6/]הן אחר די

ן  אישונישר ק רתהת
 ה אש ה שלעל כרחה 

 [7/]ה

נישואין  ת יכער
 ין אסוריםושירוג
 [8/]ה

 של בן זוג ו ותעד
 [9/]ה

 [95, 93/]א ותדרהג

 (33' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש

 (33' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש

 (27' מס)תיקון 
 1990-"ןתש
א בוויצור ייר, סח

 סכין 
 (33' מס)תיקון 

 1991-אנ"תש

מכירת אגרופן  ר סואי
 קטין ל יןסכאו 

 ( 53' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

אגרופן או  ת זקהח
 סכין שלא כדין 

 (33' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש

 ( 53' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

( 58' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

( 95' מס)תיקון 
 2007-תשס"ח
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 ליהם.א או בסמוך
בצו,בל  רשה ()ג  רשאי  הפנים  ובאישור  ממטע  יטחון  הציבור  ביטחון  על  שמירה  של  ים 

 קטן )ב(.  ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת השניה לענין סעיף
 

 (.לוט)ב . 187
 

 (.לוט)ב . 188
 

שהאלס  כנהנ . 189 בין  בהם,  להחזיק  כדי  אלימה  בדרך  כוח למקרקעין  בהפעלת  היא  ימות 
 -שהיא באיומים או בפריצה או בכינוס אנשים במספר בלתי רגיל, דינו    יןובר  למעשה נגד אדם אח

בל  א  ין, זולת אם המקרקעין היו שלוקרקעשלוש שנים, אף אם הוא זכאי להיכנס לאותם מ  סרמא
 מוחזקים בידי עובד או שלוחו. 

מז,  וחהא . 190 זכות,  אבק  אירקעקללא  של  ועלון  דין,  פי  על  אותם  להחזיק  הזכאי  ך בכ ל  דם 
 שלוש שנים.   סרמא -להביא לידי הפרת השלום או לחשש סביר של הפרת השלום, דינו 

 שנה אחת.   סר מא -שלא כדין בתגרה במקום ציבורי, דינו  תףשתהמ . 191

ו הטוב שמ, ביוכסעל אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנ  יםאיהמ . 192
ה דינו  אדאו בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את  שלוש    סרמא   -ם או להקניטו, 

 שנים. 
 

בפרמתה ()א . 193 הסדר  את  המפר  או  דינו    קום מע  שיכור,  בהיותו  שלושה    סר מא  -ציבורי 
 חדשים. 
זין קטלני אחר כשהוא שיכוזימחה ()ב  כלי  או כל  לעצרו    תרמור,  ק כלי נשק טעון, סכין 

 ששה חדשים.  סרמא -מעצר, ודינו  וצ בלי
משכר  ע  עלב ()ג  משקה  המספק  משכרים,  משקאות  נמכרים  שבו  בעסק  עובד  או  סק 

 ששה חדשים.   סרמא -לשיכור או מעודד אותו לשתות משקה משכר, דינו 
 

 שלושה חדשים.  סרמא -ו ינ, דלשתות משקה משכר קטיןד או משדל ודמעה א() א.193

 
 
 

 מאסר שישה חודשים.  –, דינו לקטיןהמוכר משקה משכר  (1)א 
 

צי (2)א  במקום  קטין,  בעבור  משכר  משקה  הרוכש  או  לקטין  משכר  משקה  בורי,  המספק 
דינו   משפחתו,  בחוג  שלא  או  ובהסכמתו  הקטין  על  האחראי  הנוכחות  שישה    –שלא  מאסר 

הורה, הורה חורג, אפוטרופוס, או מי שהקטין נתון    –חודשים; בסעיף קטן זה, "אחראי על קטין"  
 . במשמורתו או בהשגחתו, לפי דין או לפי הסכמה של הורהו, הורהו החורג או אפוטרופסו

ק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים לשם שתיה במקום, לא סע  עלב ()ב 
משכר   משקה  יגיש  ולא  על    לקטיןימכור  העובר  משכר;  משקה  לשתות  כאמור  אדם  יעודד  ולא 

 ששה חדשים.  סר מא -דינו ו, ז אההור
מאדם ע  עלב ()ג  לדרוש  רשאי  משכרים,  משקאות  נמכרים  שבו  בעסק  שעובד  מי  או  סק 

 פקו לו משקה משכר, שיציג לו תעודה בה ניתן לוודא את גילו. המבקש שיס
 

או   (1)ג  הגיש  מכר,  אשר  משכרים,  נמכרים משקאות  שבו  בעסק  שעובד  מי  או  עסק  בעל 
( עד )ב(, חזקה כי היה מודע לכך  1סיפק משקה משכר לקטין בניגוד להוראות סעיפים קטנים )א

ם כן הוכיח, ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט  שמכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין, אלא א
 . אזרחי, שהקטין הציג לו תעודה כאמור בסעיף קטן )ג(, ולפיה הוא אינו קטין

יציג במקום    סק ע  עלב ()ד  נמכרים משקאות משכרים,  בצורה שיקבע  ב  לטבושבו  עסקו, 
 )ג(. 193ות סעיף זה ואת הוראות סעיף אהור המפרטת את  השר המשטרה בתקנות, הודע

רשיון שלי  מ ()ה  מתנאי  תנאי  קיים  כמי שלא  אותו  רואים  )ד(  קטן  סעיף  הוראות  קיים  א 
 ק האמור יחולו עליו.  חואות הורוה, 1968–עסקים, תשכ"חשוי שניתן לפי חוק רי

 

 [98/]ארה תג

 [100/]א  יםומאי
 ["גשל]ת
 1977-ל"זתשט ת"

 [101/]א תרושכ

 (27' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

  ותקאמשמכירת ר סואי
 ןטילקמשכרים 

 (27' מס)תיקון 
 1990-"ןתש
( 107קון מס' )תי

 2010-תש"ע

 ( 53' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

( 58' מס)תיקון 
 2001-תשס"א
 (33' מס)תיקון 

 1991-אנ"תש

 [ 96/]אבכוח ה יסכנ

 וח בכמקרקעין ת  יזאח
 [97/]א

( 79)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 107)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 79)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 95)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 79)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 (33' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש

( 107)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 107)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 107)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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או  םיקמה ()א . 194 להפריע  ממהו  שאון  העלול  ובאופן  סבירה  סיבה  בלי  ציבורי,  במקום  ה 
 שלושה חדשים. סרמא -לתושבים או להביא להפרת השלום, דינו 

את  לימעה ()ב  להפר  אותה שעה  הנוכח  לעורר אדם  באופן העלול  ציבורי  ב אדם במקום 
 שלושה חדשים.  סרמא -השלום, דינו 

דינו   ()א .א194 הנקוב בהם,  הקנס    -העוסק במכירת כרטיסים למופע במחיר העולה על המחיר 
 (.4)א()61האמור בסעיף 

עסקים,   ()ב  רישוי  חוק  לפי  שרשאי  מי  על  יחולו  לא  )א(  קטן  סעיף   הוראות 
 , למכור כרטיסים לעינוג ציבורי כמשמעותו באותו חוק.1968-התשכ"ח

עבירה,   ()ג  עובר  שהוא  תוך  בו,  הנקוב  המחיר  על  העולה  במחיר  למופע  כרטיס  המוכר 
 (.4)א()61הקנס האמור בסעיף   -דינו, נוסף על העונש הקבוע לעבירה 

   -בסעיף זה   )ד( 
בתחום   -"מופע"    או  הקולנוע  הדרמה,  המחול,  השירה,  הנגינה,  הספורט,  בתחום  מופע 

 אחר של הבידור או האמנות; 
 עבירה מסוג עוון לפי כל חוק.   -ירה" "עב 

 

זיד וללא רשות כראוי, הודעה, מודעה או תעודה שהודבקו, במד,  מי, משחית או משידורהמ . 195
או נועדו להיות מודבקים, אל בנין או במקום ציבורי על פי דין או על פי הוראת עובד הציבור, דינו 

 שלושה חדשים.   סרמא -

ו שלא כדין, או מדביק עליהם שלא רטט או חורת על מקרקעין של זולתשר, מימציב,  ותהכ . 196
 .שנה אחת סרמא  -כתב או שלט, דינו ל כ יןכד

סעיף  ו  ראי  א.196 לפי  עבירה  מודפסת שהודבקה שלא   196כמבצע  מודעה  של  שתוכנה  מי  גם 
ת הכנתה או את הדבקתה או הורה על ביצוע המעשה, זולת אם  אין מכדין, מצביע עליו כעל מי שהז 

 הוכיח את אלה:
 ה נעשתה שלא בידיעתו;ירעבה (1)
 ה. ירעבה ל האמצעים הסבירים למנוע את ביצועבכט קנ ואה (2)

 

 תהיה שנה אחת.  196ההתיישנות של עבירה לפי סעיף  פתקות ב.196
 

 

ציבוריות  ה  נסהמ . 197 בחירות  להפריע  או  לחבל  בכל וחבכ  -למנוע,  או  באיומים  באלימות,   ,
 שלוש שנים.   סרמא -מעשה שהוא עבירה לפי חוק זה, דינו 

 )בוטל(. . 198
 

 ': זנות ותועבה י מןסי

 ינם מאסר חמש שנים: ד להא ()א . 199

אדם שמי  מ (1) רווחי  על  כלשהי,  בתקופה  או  קבע  דרך  מקצתה,  או  כולה  חייתו, 
 העוסק בזנות;

זנותשמי  מ (2) מעשה  בעד  שניתן  מה  ביודעין  ממאשל    קבל  חלק  או  ן יתשנה  דם 
 כאמור.

 בירהדם עבירה לפי סעיף זה בבן זוגו, בילדו או בילדו החורג, או שעבר את העא  ברע ()ב 
 שבע שנים.  סרמא -נוך או השגחה, דינו חיתוך ניצול יחסי מרות, תלות,  

 –סעיף זה אין נפקא מינה   יןענל ()ג 
 חרת;א אההנבר שקיבל העבריין היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הד םא (1)
 בל את הדבר מאדם העוסק בזנות או מאדם אחר; קים א (2)
 בל אתנן בעד מעשה זנות או חליפיו של אתנן. קים א (3)

 

או הגר  גב . 200 בפיקוחו  משתמש  או  קבע  דרך  אליה  להילוות  רגיל  שהוא  או  זונה  עם  ר 
עליו   חזקה  לזנות,  להכריחה  או  בידה  לסייע  כדי  בה  שיש  בדרך  עליה  על  ח  ואשהבהשפעתו  י 

 ר. רווחיה, זולת אם הוכח היפוכו של דב

 םקובמועלבון ה ומ מה
 [102/]אציבורי 

 ["ושכ]ת

 מודעות  ת חת הש
 "ו[שכ]ת[ 103/]א

 ןעירקמק יפנת חת הש
 [ "זשי]ת [א103/]א
 1984-"דשמת צו

 חריות א קתחז
 (18' מס)תיקון 

 1983-גמ"תש

 ות שנייהת
 (18' מס)תיקון 

 1983-גמ"תש

 לבחירותה רעהפ
 [104/]א

( 100)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 למעשי זנות  ותסרסר
 ([ (, )ב)א1/]ז

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

 ( 56ס' מתיקון )
 2000-תש"ס

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

 )ג([1רסרות ]ז/ס קתחז

 איסור ספסרות 
 בכרטיסי מופעים

 (67)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב
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 נים.שחמש  סרמא -אדם לידי מעשה זנות עם אדם אחר, דינו א ביהמ . 201
 

 

 שבע שנים.  סרמא -אדם לידי עיסוק בזנות, דינו א ביהמ . 202
 

 

  , תלות, חינוך או השגחה, ותמרי תוך ניצול יחס 202או  201עבירה לפי סעיפים  רהעבנ ()א . 203
או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות,  

 עשר שנים.  סרמא -דינו של עובר העבירה 
  -ת מנסיבות אלה, דינו של עובר העבירה  אחב  202או    201בירה לפי סעיפים  ע  עברהנ ()ב 

 שש עשרה שנים:  סרמא
או הפעלת אמצמויש  ךות (1) בכוח,  איום באחד מאלה,  חלי  עש  תוך  או  ץ אחרים, 

ואחת היא אם נעשו אלה כלפי האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות,  
 או כלפי אדם אחר; 

דם שהובא לידי מעשה זנות או לידי האול מצב המונע את התנגדותו של  יצוך נת (2)
 וי בשכלו; קנפש או ל להחוו עיסוק בזנות, או תוך ניצול היות

עיסוק  כמהסב (3) לידי  או  זנות  לידי מעשה  ה שהושגה במרמה, של האדם שהובא 
 בזנות.

 

 בוטל(.) א.203
 

סעיפים    רהעבנ א() ב.203 לפי  ארב  203או    202,  201,  199עבירה  לו  שמלאו  ה רעש  עבקטין 
 –שנים, דינו של עובר העבירה  

 שבע שנים;  רסאמ –נים בע לעבירה מאסר חמש שנקם א (1)
 עשר שנים;  סרמא –בע לעבירה מאסר שבע שנים נקם א (2)
 חמש עשרה שנים; סרמא –ם בע לעבירה מאסר עשר שנינקם א (3)
 עשרים שנה. סרמא –בע לעבירה מאסר שש עשרה שנים נקם א (4)

ן שטרם מלאו לו ארבע עשרה  טיבק  203או    202,  201,  199עבירה לפי סעיפים    רהעבנ ()ב 
  –שנים, או שמלאו לו ארבע עשרה שנים ועובר העבירה אחראי על הקטין, דינו של עובר העבירה  

 העונש שנקבע לעבירה אך לא יותר מעשרים שנים. ל כפ
 א. 368רתו בסעיף גדכה –אחראי על קטין"  " זה, יףסעב ()ג 

 

 שנים.  חמש סר מא – נודי, הצורך מעשה זנות מקטין. ג203
 

 

זה    עןטוה.  ד203 סימן  לפי  עבירה  נעברה  שלגביו  או  שבו  האדם  של  גילו  את  ידע   יועל  -שלא 
 (.  3)ב214הראיה; הוראה זו לא תחול לענין עבירה לפי סעיף 

 

וכלי שמחש  מי . 204 רכב  כלי  לרבות  מקום,  מנהל  או  ל זיק  דינו  יט,  בזנות,  עיסוק   רס מא  -שם 
 ש שנים.חמ

כיר או מחדש שכירות של מקום, לרבות כלי רכב וכלי שיט, בידעו שהוא משמש משש  מי . 205
ששה חדשים; והוא הדין אם לא הפסיק השכרתו   סרמא  -או ישמש לאדם מקום למעשי זנות, דינו  

פינוי   ולתבוע  זכות להפסיקה  של מקום לאחר שנודע לו שהוא משמש כאמור, על אף שיש בידו 
 .בשל כך

 

מ  א.205 שירוהמוסר  מתן  על  פרסום  המפרסם  או  הוא ידע  השירות  כשנותן  זנות,  מעשה  של  ת 
(, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד  4)א() 61או קנס כאמור בסעיף    שנים חמש    סר מא  -קטין, דינו  

, אחת היא אם שירות הזנות ניתן בישראל או מחוץ  זה; לענין עבירה לפי סעיף  כפל הקנס האמור  –
הפרסום מציין שנותן השירות הוא קטין   םו אאלישראל, אם המידע מתייחס לקטין מסוים אם לאו,  

 .  ואלאם 
 

 . )בוטל(. ב205
 

דם לידי  א אתהב
 מעשה זנות 

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

ידי  דם לא אתהב
 עיסוק בזנות

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

 מחמירות  ותיבנס
 ( 56)תיקון מס' 

 2000-תש"ס

( 91)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז

 ותקטינים לזנל צוני
 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

( 91)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז

איסור צריכת מעשה  
 זנות מקטין 
( 138)תיקון מס' 

 2019-שע"ט ת

 וכחה ההל נט
 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

ם  לשמקום ת זקהח
 [ 7, 5/]זות זנ

מקום לשם  ת כרהש
 [ 7, 6/]זזנות 

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

פרסום ומסירת  ר סואי
 שלת ודע בדבר זנימ
 ןטיק

( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח

( 109)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 109)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 91)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז
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דינו  רסמפה ()א . ג205 קטין,  אינו  השירות  כשנותן  זנות,  שירותי  מתן  בדבר  פרסום    סר מא  -ם 
בסעיף   כאמור  קנס  או  שנים  תאגיד  4)א()61שלוש  ידי  על  העבירה  נעברה  ואם  הקנס   –(,  כפל 

 . האמור
 )בוטל(. ()ב 
 )בוטל(. ג() 

 

דינו  205 בזנות,  לעיסוק  הצעה  בדבר  פרסום  המפרסם  כאמור   –ד.  קנס  או  שנים  שלוש  מאסר 
מאסר חמש שנים או קנס כאמור; נעברה   –(, ואם ההצעה לעסוק בזנות היא לקטין  4)א()61בסעיף  

 כפל הקנס האמור.  –העבירה על ידי תאגיד, דינו  
 

 ל(.וט)ב . 206
 

 ל(.וט)ב . 207
 

בבית   ור יד, שרתו או להשגחתועשרה שנים הנתון למשמו-לקטין בן שתים עד שבעח  ניהמ . 208
 שלוש שנים.  סרמא -זנות או שיבקר בו תכופות, דינו 

 (.לוט)ב . 209
 

 (.לוט)ב . 210
 

 (.לוט)ב . 211
 

 ל(.וט. )ב212
 

 ל(.וט. )ב213
 

 ם:ישלוש שנ סרמא –אחת מאלה, דינו  שהעוה ()א . 214

 פרסום תועבה או מכינו לצורכי פרסום; סםפרמ (1)
 –ה עברגן או מפיק הצגת תומאג, צימ (2)

 ציבורי; וםמקב ()א
ציבורי    וםמקב (ב) כאל  –שאינו  אם  או א  למגורים  המשמש  מקום  הוא  ן 

שנים  עשרה  שמונה  לו  שמלאו  למי  היא  בו  שהחברות  אדם  בני  חבר  המשמש 
 ולתקופה רצופה. 

טין,  ם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קרסמפה ()ב 
 ם.  ניש משח סרמא –דינו 

ש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה, או המשתמש בקטין בהצגת תועבה,  תממשה (1)ב 
 שבע שנים.   סרמא –דינו 

)ב  רהעבנ (2)ב  או  )ב(  קטנים  סעיפים  לפי  כהגדרתו  1העבירה  הקטין  על  האחראי  בידי   )
 ם.  עשר שני סרמא –ראי א, או בהסכמתו של אחראי כאמור, דינו של האח 368בסעיף 
או הצורך פרסום כאמור אף בלי    ק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטיןזימחה (3)ב 

בו דינו  להחזיק  "מחזיק"  סרמא  –,  זה,  קטן  סעיף  לענין  "צורך"  שנה;  או המחזיק    עטלמ  –  או 
 באקראי ובתום לב.  הצורך 

  בעל עסק במהלך עסקיו, רשאי   משפט הדן בעבירה לפי סעיף זה שנעברה בידיה  יתב ()ג 
גם את הסמכויות ל רישוי עסקים, תשכ"ח  17-ו  16עיפים  ס  פיל  הפעיל  ד שלא  לבוב,  1968-לחוק 

ה בית  סעיף    שפטמישתמש  לפי  לביצוע   17בסמכותו  לכאורה  ראיות  שיש  השתכנע  כן  אם  אלא 
 העבירה ושהפעלת סמכותו דרושה לטובת הציבור.  

 –לא יוגש כתב אישום  ()ד 
)א(   (1) קטן  סעיף  פרקליט    –לפי  ובידי  העבירה,  ביצוע  מיום  שנתיים  בתוך  אלא 

 מחוז או בהסכמתו בכתב; 
 אלא בידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב. –( 3לפי סעיפים קטנים )ב( עד )ב (2)

 

שישה חדשים או קנס פי שלושה   סרמא  -סום פוגע על שלטי חוצות, דינו  ם פררסמפה א() א.214
 (.1)א()61מהקנס האמור בסעיף 

פרסום בדבר  ר סואי
 ל בגיר ש  ותזנשירותי 
( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח

( 109)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-"סתש

 ורלדלקטין ח ניהמ
 [165בית זנות ]א/ב

 ["ושכ]ת

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

 העבתווהצגת ם סופר
 (35' מס)תיקון 

 1991-אנ"תש

( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח

( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח

( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח

( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח

( 118)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה 

 טישלפוגע על ם סופר
 וצותח

 (31' מס)תיקון 
 1990-"אנתש

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

( 12)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 12)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 93)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 109)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 109)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

פרסום של  ר סואי
 הצעה לעיסוק בזנות

( 132)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 
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   - ף זהסעי יןענל ()ב 
 מאלה: ד אח -פוגע"  וםרס"פ 

 עירום או תמונה של חלקי גוף אינטימיים של איש או אשה;   נתמות (1)
או שיש בה ביזוי או  יש בה קיום של יחסי מין או של אלימות מינית,  תמונה ש (2)

 השפלה מיניים, או שהיא מציגה אדם כחפץ זמין לשימוש מיני; 
של חשיפה חלקית של גוף, של איש או אשה, שיש בה פגיעה ברגשותיו    נהמות (3)

  ה עגיפ  בה המוסריים של הציבור או חלק ממנו או השחתת המוסר הציבורי, או שיש  
 וכם;נבחי בקטינים או

פרסומת המוצבים לצידי דרכים, שלטי פרסומת בתוך אוטובוסים   טי של  -חוצות"  י  לט"ש 
ר וכן  מות האיסוף של אוטובוסים כאתחנושל התחבורה הציבורית או על דפנותיהם החיצוניים או ב

 שלטי פרסומת על לוחות מודעות שבפיקוחה של רשות מקומית. 
 

סעיפים  ראי  לא.  ב214 לפי  עבירה  כעובר  אדם  המידע, 214-ו  ד205,  ג205  ,א205ו  מסירת  אם   ,
רבות לשם דיווח נכון והוגן בענין שסימן זה  , לרהכשנעשו למטרה  או הצריכה  ההחזקה    ,הפרסום

אינם אסורים לפי דין אחר ולא נעשו  או הצריכה  ההחזקה    ,דן בו, ובלבד שמסירת המידע, הפרסום
 סימן זה. י כדי לעודד מעשים אסורים לפ 

 

 

 "א: מטרדים י מןסי

ם  ורדין או נמנע מעשות דבר שחובתו לעשות לפי הדין וגבמעשה שלא הותר    שהעוה ()א . 215
לציבור פגיעה, סכנה או הטרדה, או מפריע לו, או גורם לו אי נוחות, בשימוש בזכות הרבים, ך  בכ

 שנה אחת. סרמא  -הרי זה מטרד לציבור, ודינו 
  מטרד לציבור אין הבדל אם האנשים שהמעשה או המחדל נוח להם מרובים על   יןענל ()ב 

גו שהוא  לראלה  עלהם  מקל  הוא  אם  אולם  נוחות;  אי  המ  לקח  ם  כדין ן  השימוש  את  ציבור 
 ראוהו כאילו אינו מטרד לשום אדם. בזכויותיו אפשר שי

לדרי במ  אצנמה ()ג  מטרד  משום  בהן  שיש  בנסיבות  בזנות,  עיסוק  לשם  כלשהו  קום 
 שנה אחת. סרמא -הסביבה או הפרעה לתנועה בדרכים, דינו 

 ששה חדשים: סרמא  -אחת מאלה, דינו  שהעוה ()א . 216

 פן פרוע או מגונה במקום ציבורי;באו הגתנמ (1)
עשרה שנים לפשוט יד או לקבץ נדבות במקום  -ששו  לקטין שלא מלאו לם  ורג (2)

 ציבורי, או משדל או מניע לכך קטין כאמור; 
כפושט יד או כמקבץ נדבות, או משתדל להשיג תרומות מכל מין שהוא,    לךתהמ (3)

 והכל באמתלת כזב או מרמה; 
 ;שלוםרי באופן העלול להביא להפרת הציבו וםמקהג בתנמ (4)
בק  טטשומ (5) או  במקום  רבבחצרים  או  בסביבתם,  או  בכביש  או  בדרך  או  תם 

שם למטרה אסורה או   מצאנלהסיק שהוא    ציבורי, והכל בזמן ובנסיבות שיש בהם כדי
 פסולה. 

נדבות, במקום ציבורי בחשיפת פצעים או מומים  שטפוה ()ב    טרדה, בהו  א  יד, או מקבץ 
 חודש ימים.   סרמא -נו די

 

נו חייל או שוטר והוא לובש את מדי הצבא או המשטרה, או לבוש הדומה להם, או איש  מי . 217
המדים  בזיון  לגרום  העלולים  ובנסיבות  באופן  לשוטר,  או  לחייל  המיוחד  סימן  הנושא  לבוש 

 חדשים.   שלושה  סרמא -ינו ד חד המעשים האלה, א יתשיהאמורים, או מעסיק אדם אחר בע

שלוש   סרמא  -בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות, דינו  ה  ושהע . 218
 שבע שנים.   סרמא -שנים; עשה את המעשה במזיד, דינו 

 

רך שעשוהו, או שנעשה מאליו, מזיק או בלתי ראוי מצה  שקבחזקת מאכל או מ  כרמוה ()א . 219
והמחזיק למכירה מצרך כאמור,   כך,  להניח  יסוד  לו  או שיש  זאת  יודע  והוא  או למשקה,  למאכל 

 שנה אחת.  סרמא -דינם 
בכך מזיק, כשבדעתו למכרו למאכל או למשקה,   מאכל או משקה ועושה אותו  גלמפה ()ב 

 נות הג
( 52' מס)תיקון 
 1998-תשנ"ח

( 109)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 118ס' )תיקון מ
 2014-תשע"ה 

( 132)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

 [189/]אציבור ל רדמט

 [ "השל]ת

לה  ופס גותנההת
 רי בוקום ציבמ
,  1946][ 193/]א

 ו["תשכ
 1978-ת"ט תשל"ח 

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 [194/]אמדים י זובי

ץ פילהעלול ה שהמע
 [1944][ 195/]אלה חמ

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש
 לוגמפמזון  תירמכ
 [196/]א
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 חת.  אנה ש סר מא -שם כך, דינו ל כרימאו כשהוא יודע שהדבר עשוי לה

י של מצרכי מאכל או משקה, או מנהל מלון, אכסניה, מסעדה או עסק אחר למכירת נאעוקמ . 220
ספק, או עובר  ו שומר על נקיונם של המצרכים שהוא מינקאות לצריכה בו במקום, שאומש  מאכלים

דינ הציבור,  בריאות  בענין  תקנה  ביתיחדש  ששה  סרמא  -  ועל  העבריין   פטמשה  ם;  את  המרשיע 
 רשאי להורות על השמדת מצרכי מאכל או משקה שאינם ראויים לשמש מזון.

פחות   ירעכהמ . 221 בכך  אותם  ועושה  אחר,  מקום  מי  או  מאגר  או  מיכל  מעין,  מי  מזהם  או 
 ים.נש שושל סרמא -משים לה כרגיל, דינו מתאימים למטרה שהם מש

ו ם  זההמ . 222 האוויר  את  כלל, א  שהעולרצונו  בדרך  מזיק,  בכך  אדם יאברל  ותו  בני  של  ותם 
 שלוש שנים. סרמא -ית, דינו ור, או של העוברים בדרך ציבביבההגרים או מנהלים עסקים בס

או  ם  קיהמ . 223 פוגעים  ריחות  לצרכו  מפיץ  או  גדול  רעש  ובנסיבות לצרכו  במקום  מזיקים, 
 שנה אחת.  סרמא - המטרידים בני אדם מן השימוש בזכות הרבים, דינו

 יםימור"ב: משחקים אסורים, הגרלות והי מןסי

 –זה ן ימבס . 224

ל  חקמש  -אסור"  ק  שח"מ  הנאה  בטובת  או  כסף  בשווה  בכסף,  לזכות  אדם  עשוי  י פ שבו 
 מאשר בהבנה או ביכולת;תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר 

  

אסורים  קו"מ  שהם ריחצ  -ם"  משחקים  בין  אסורים,  משחקים  בהם  לערוך  שרגילים  ם 
ובין שהם פתוחים לבני אדם מסויימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם ר  פתוחים לציבו
 למטרה אחרת;

ות בכסף, בשווה סדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכה  כל   -"  להגר"ה 
 ורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;בגה ויכסף או בטובת הנאה, והזכיה תל

סדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה ה  כל  -"  ורימ"ה 
 בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט. השורקבניחושו של דבר, לרבות הגרלה ה

כפל הקנס ו  שלוש שנים א  סרמא   -ור, הגרלה או הימור, דינו  או עורך משחק אס  גןארהמ . 225
 (.4)א()61האמור בסעיף 

 

 
 (. 2)א()61קנס האמור בסעיף הנה אחת או ש סרמא -משחק אסור, דינו ק שחהמ . 226

 

 
להשתתף ע,  ציהמ . 227 זכות  על  להעיד  הבאים  אחר,  דבר  כל  או  כרטיסים,  מפיץ  או  מוכר 

מאסר שנה    -בהגרלה או בהימור, וכן המדפיס או המפרסם הודעה על הגרלה או על הימור, דינו  
 (.3)א()61אחת או כפל הקנס האמור בסעיף 

 

דינו    יקחזהמ . 228 הימורים,  או  הגרלות  לעריכת  או מקום  אסורים,    –או מנהל מקום משחקים 
(; המשכיר חצרים או מרשה את השימוש  4)א()61נס האמור בסעיף  לוש שנים או כפל הק ש  מאסר

א למשחקים  מקום  שישמשו  בידיעה  או סבהם  דינו  הת  כעריל  ורים  הימורים,  או    סר מא  –גרלות 
 (.3)א()61ששה חדשים או כפל הקנס האמור בסעיף 

 

 בוטל(.) . 229
 

לא יחולו על משחק, הגרלה או הימור שנתמלאו בהם שלוש   228עד    225סעיפים    ותראהו . 230
 אלה:

 מכוונת לחוג אנשים מסויים;עריכתם  (1)
 ידור;ב  וחורגים מגדר שעשוע אם ינא (2)
 הגרלות או הימורים.משחקים אסורים או במקום לעריכת  וםנערכים במקם ינא (3)

 –לא יחולו  א,231זה, למעט הוראות סעיף  ןת סימאוורה ()א . 231

 קינ לאמזון ת זקהח
 ["ושכ]ת[ 197/]א

 [198מים ]א/ם  הוזי
 ["ושכ]ת

 [199אויר ]א/ם הוזי

   ותפוגע ותאכמל
 [200]א/

 [1/]ט ותדרהג

 ["זשכ]ת

הגרלות ר סואי
 [ 2/]טוהימורים 

 [ "השל]ת
( 72)תיקון מס' 

 2002-תשס"ג

 [3משחקים ]ט/ר סואי
 [ "השל]ת

( 72)תיקון מס' 
 2002-שס"גת

ת בעריכת  פותתהש
 הגרלות והימורים 

 [4]ט/
( 72)תיקון מס' 

 2002-תשס"ג

  אוהחזקה ר סואי
 [ 5/]טלה נהה

 [ "השל]ת
( 72)תיקון מס' 

 2002-תשס"ג
( 124)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

( 124)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 מיוחדות   ותיבנס
 [6]ט/

 ["זשכ]ת [7ט/]תר הי
( 95)תיקון מס' 

 2007-תשס"ח
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גי הגרלות או על הגרלה מסויימת, אשר לעריכתם ניתן מראש היתר מאת  סול  ע (1)
 מי שהשר הסמיכו לכך; אתמ אושר האוצר 

אמורהיל  ע (2) שר  ים  מאת  מראש  בהיתר  הפיס  מפעל  שעורך  מסויים,  הימור  ו 
י  ור או מאת מי שהשר הסמיכו לכך, ובלבד שההימורים שייערכהאוצ יו  הכאמור לא 

 ל תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט.ע
סעיף   (1)א  מסוימת,231הוראות  הגרלה  הגרלות,  סוגי  על  יחולו  לא  הימור   א  או  הימורים 

יתר כאמור התיר לערכם לקטינים; ואולם ה  ,4מסוים, אשר שר האוצר, או מי שהשר הסמיכו לכך 
 בסעיף קטן זה לא יינתן להגרלות ולהימורים שהזכות להשתתף בהם מותנית בתשלום כסף.

 על מתן היתר לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.  עהודה ()ב 
 

דבר אחר,(  )א  .א231 כל  או  כרטיסים  או מפיץ  מוכר  זכות להשתתף   המציע,  על  להעיד  הבאים 
  –כרטיסים(, לקטין, דינו  –)א( )בסעיף זה 231שלעריכתם ניתן היתר לפי סעיף  רבהגרלה או בהימו

 מאסר שישה חודשים.
המבקש לקנות או לקבל כרטיסים   המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם  )ב( 

 שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
 

 –ור לפי סימן זה סא על עבירה בשל משחקט שפבמ . 232

ע את הנאשם על יסוד עדות שותף לעבירה גם אם אין בית המשפט להרשיי  שאר (1)
 לה סיוע;

מותר  ד  סקפ (2) אסור,  משחק  נערך  פלוני  במקום  כי  בו  שנקבע  פלילי  במשפט  ין 
 ם. אשהנה לקבלו כראיה על כך בכל משפט אחר לפי סימן זה ואין נפקא מינה מי הי

 –מכל דרך הוכחה אחרת ט למע לי וב -סימן זה ן נילע . 233

שמשחקים בו    במקום משחקים אסורים, והיה לקצין משטרה יסוד להניח  צאנמה (1)
ם אסורים אותה שעה, רואים אותו כאילו הוא משחק בו משחק אסור, כל עוד  ישחקמ

 לא הוכיח שנמצא במקום למטרה אחרת בלבד;
אדם    יםואר (2) עשוי  שבו  כמשחק  משחק  במכונת  או  בקוביות  בקלפים,  משחק 

 וד לא הוכח ההיפך;ע כלה, סף או בטובת הנאלזכות בכסף, בשווה כ
 –כמקום שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים  ם חצרי יםואר (3)

רך בהם משחק אסור לפחות שתי פעמים תוך ששה חדשים שקדמו נעם  א ()א
לביצוע העבירה בידי הנאשם, כל עוד לא הוכח ההיפך; ואין נפקא מינה, לגבי 

 ה;צתמקל תקופה זו ואם הנאשם בהחזקתם, אם החזיק בהם כ
בקלפשים  א (ב) למשחקים  מועדון  לפחות יםמשו  אסור  משחק  בהם  ונערך   ,

 .םפעם אחת תוך ששה חדשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאש

אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית המשפט לצוות שכלים או מכשירים או דבר ע  רשהו . 234
ינה, ואין נפקא מינה אם  מדה  צרימור יחולטו לאואחר ששימשו לעריכת המשחק, ההגרלה או הה

 הנאשם הוא בעלם או לאו. 

שוטר יסוד סביר להניח כי כלים או מכשירים, כרטיסים או כל דבר אחר שימשו  ל  יהה ()א . 235
אי הוא לתפוס ורש  לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, רשאי הוא לתפסם,

שנתקבלו כתוצאה מארגון המשחק, ההגרלה או ח  נילהה לו יסוד סביר  כספים, או דבר אחר, שהי
 ם.תים או מעריכרההימור האסו

 שפטים רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן )א(. המר ש ()ב 
כספים, שימשו ח  וכנ ()ג  )א(, למעט  קטן  דברים שנתפסו כאמור בסעיף  כי  בית המשפט 

הגגראל משחק,  של  לעריכתם  או  הימרלונם  או  שה  או  אסורים,  או   לוקבנתור  מארגונם  כתוצאה 
או שוטר  בקשת  פי  על  לצוות,  הוא  רשאי  הפלילי, עתוב  מעריכתם,  הדין  סדר  בחוק  כמשמעותו   ,

המשחק, ח  על,  1965–תשכ"ה בשל  בעבירה  אדם  הורשע  לא  אם  אף  המדינה,  לאוצר  ילוטם 
 ם.ההגרלה או ההימור האסורי

 
 .4348עמ'  13.3.2016מיום  7227י"פ תשע"ו מס' הוסמך המנהל הכללי במשרד האוצר:  4

 [ 8/]ט תיורא

 [ 9/]ט תקוחז

 שחק מ רי ימכשט לוחי
 [10/]ט

 מכשירי עבירה ט לוחי
 [ "זשכ]ת [א10/]ט

( 95)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

איסור מכירת כרטיסי  
הגרלה והימורים  

 לקטינים
( 95)תיקון מס' 

 2007-תשס"ח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7227.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7227.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7227.pdf
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 שפט המ ו   ון פגיעות בסדרי השלט ט':  ק  פר

 ': שיבוש עשיית משפט א מןיס

"עדות"  ן  ימבס . 236 שלא רואמ  -זה,  אמרות  למעט  ראיה,  לשם  שנאמרו  בכתב  או  פה  בעל  ת 
מ ותרגומים  ראיה  לשם  שניתנו  דעת  חוות  ולרבות  פלילי,  בהליך  נאשם  מפי  מבשבועה  תרגם  פי 

 בהליך שיפוטי.

י לגבי שאלה הנדונה באותו  מהות  ברבדת  בהליך שיפוטי, ביודעין, עדות כוזב  ידמעה ()א . 237
תשע    סרמא   -שבע שנים; עשה כן בעד טובת הנאה, דינו    סר מא  -הליך, הרי זו עדות שקר, ודינו  

 שנים.
 –עדות שקר אין נפקא מינה  יןענל ()ב 

 תנה העדות בשבועה או בלא שבועה או בעיצום אחר שהותר על פי דין; נים א (1)
הש  זואיב (2) טקס  או  האמת,    השבעתל  שותמ צורה  באמירת  לחיובו  או  המעיד 

 ובלבד שהיו בהסכמתו של המעיד;
ת המשפט, בית הדין או הרשות השיפוטית או ועדת החקירה היו מורכבים  בים  א (3)

י או יושבים במקום הראוי, ובלבד שפעלו, כל אחד בתפקידו, בהליך שבו ניתנה כראו
 העדות;

 הליך השיפוטי.ב להיקבא הית העדו עיד הוא עד כשר ואם המם א (4)

ראיה, שלא בדרך של עדות שקר או של הדחה לעדות שקר, או המשתמש ביודעין ה  ודהב . 238
  -רשות שיפוטית או ועדת חקירה בהליך שיפוטי, דינו  ת  כאמור, והכל בכוונה להטעו  דויהבראיה ב

 חמש שנים. סרמא

בין בשבועה או בביש  מי . 239 שלא בשבועה ושלא בהן   ובין  דקצ  הןודעין מוסר תצהיר שקר, 
 שלוש שנים. סרמא -צדק, לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר, דינו 

רשוי  סרמוה ()א . 240 בפני  אחד  בענין  עדויות,  או  שוהודעות  עדויותיו  ות  או  והודעותיו  נות, 
זו את זו בשאלה עובדתית שהיא מהותית לגבי הענין, ועושה כן בכוונה להטעות, די   -  נוסותרות 

 מש שנים.ח סרמא
משפט הדן בפלילים, בית דין משמעתי, שוטר או רשות  ת  בי  -", לענין סעיף זה  ותרש" ()ב 

ועדת   המשמעתי,  הדין  בבית  או  המשפט  בבית  לאישום  קודם  חקירה  דין  פי  על  שערכו  אחרת 
 לחוק האמור. 13ף עיס פיי שנתמנה למ או, 1968-חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט

והודעהקול  טורופ ()ג  המשפט  ראיה א  של  יהיו  כאמור,  בחקירה  כדין  שנרשמו  עדות  ו 
 לכאורה לדברי העד שבהם.

 

  -ייב להעיד או למסור ראיה אחרת בהליך שיפוטי והוא מסרב לעשות כן, דינו  שחי  מ ()א . 241
 שנתיים. סרמא

כאמור, אין בה  ב  שפט על אדם שסירהמת  ביזיון  ב  תלפקוד  5מאסר לפי סעיף  ת  טלה ()ב 
נשו  עה מכ קטן )א(, תנו  כדי למנוע שפיטתו לפי סעיף קטן )א(, אולם מי שנדון למאסר לפי סעיף

 האמור.   5התקופה שבה היה אסור לפי סעיף 

דרוע  ודהי . 242 להיות  עשויים  או  דרושים,  פלוני  דבר  או  תעודה  ספר,  בהליך שים,  כי  לראיה 
והוא בשיפוטי,  והכל ידמז,  לזיהוי,  או  לפענוח  לקריאה,  ניתנים  בלתי  אותם  עושה  או  משמידם   ,

 חמש שנים.  סרמא -ראיה, דינו למנוע את השימוש בהם ל הבכוונ

עבירהר  וסהמ . 243 על  ידיעה  פלילית,  תביעה  להגיש  שמוסמך  למי  או  יודע כשה  לשוטר  וא 
חמש שנים; ואין נפקא   סרמא  -ע  פשא  הי שלוש שנים, ואם העבירה    סר מא  -  נושהידיעה כוזבת, די

 בות הידיעה ואם לאו.  קבע תמינה אם הוגשה תביעה פלילי 

ר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול דבה  ושהע . 244
 יך שלוש שנים; לענין זה, "הל  סרמא  -הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו  

 ת חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית משפט.  בולר -וטי" יפש

על פי דין לא ימסור הודעה או ימסור הודעת ירה  , שבחקאדם, או מנסה להניעו  יעמנה ()א . 245
 חמש שנים. סרמא -שקר, או יחזור בו מהודעה שמסר, דינו 

עיה, כוח, איומים, הטה,  רמאו מנסה להניע כאמור בסעיף קטן )א( בדרך של מ  יעמנה ()ב 

 [116/]א ותדרהג

, 117קר ]א/ש ותעד
 [ ]תשל"ג[ 118

 [ "טשכ]ת

 [119]א/ ראיותי דובי
 [ "טשכ]ת

 [120שקר ]א/ת ועשב

 סותרות   ותויעד
א[ ]תשכ"ה,  120]א/
 כ"ט, תשל"ב[תש

 ( 12)תיקון מס' 
 1980-םש"ת

 ד  ילהעב רוסי
 [כ"חש]ת [ב120/]א

 ראיה ת מדהש
 [122/]א

 כוזבות ותיעיד
 ["גשל]ת[ 123/]א

 פט משמהלכי ש בושי
 ["גשל]ת[ 124/]א

 חקירה ב חההד
 (,)ב([ ,)אא124/]א

 ["גשלת]
 1977-ל"זתשט ת"
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 שבע שנים.   סרמא  -הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו 
 

או יחזור  ,  שקר  אדם, או מנסה להניעו, שבהליך שיפוטי לא יעיד, או יעיד עדות  יעמנה ()א . 246
 שבע שנים.   סרמא -בו מעדות או מהודעה שמסר, דינו 

מים,  איו  בדרך של מרמה, הטעיה, כוח,  או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן )א(,  יעמנה ()ב 
 תשע שנים.   סרמא  -הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו 

)א( לא יחולו על מעשה הבא להעמיד אדם על זכותו לפי דין להימנע 246-)א( ו245  יםיפסע . 247
 או חקירה.  משפטנעשה כדין במהלכם של ה שהמעמעדות או ממסירת הודעה, או על 

)א( או 245ות לפי סעיפים  דעל מניעת הודעה או עדות או על חזרה מהודעה או מע  וםישבא . 248
 )א( תהיה לנאשם הגנה, אם יוכיח שעשה את המעשה למען גילוי האמת או מניעת שקר. 246

רה על פי דין, או בנוגע קיבחר,  ד למסוומאדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או ע  ידטרהמ . 249
 לוש שנים.  ש אסרמ  -האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו לעדות שמסר 

היו כשהעבריין נושא נשק חם או קר או כש  249או    246,  245עבירה לפי סעיפים    רהעבנ  א.249
אחד    כל ל  ש  נוכחים שניים או יותר שחברו יחדיו לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו

   -מהם 
 שבע שנים; סרמא -)א( 245ה לפי סעיף ירעבב (1)
 עשר שנים; סרמא -)ב( 245ה לפי סעיף ירעבב (2)
 עשר שנים;   סרמא -)א( 246ה לפי סעיף ירעבב (3)
 ארבע עשרה שנים;  סרמא -)ב( 246ה לפי סעיף ירעבב (4)
 חמש שנים.   סרמא - 249ה לפי סעיף ירעבב (5)

 

בקשה ע  פיהשלש  בקהמ . 250 או  שידול  בדברי  שיפוטי,  הליך  של  תוצאותיו  על  כהוגן  שלא 
 שנה אחת.   סרמא -אל שופט או אל פקיד בית המשפט, דינו  הנשלחים

שלא בתום לב, בכל דרך של פרסום, דין וחשבון לא מדוייק על דיון בבית משפט   סםפרהמ . 251
 ששה חדשים.   סרמא -נו י, ד1968-, תשכ"טהקירחאו בועדת חקירה על פי חוק ועדות 

למעח,  ותהפ . 252 התרמה  פעולת  פרסום,  של  דרך  הבכל  קנס,  של  תשלומם  פיצוי וצן  או  אות 
 ששה חדשים.  סרמא -שפסק בית משפט בפלילים, או נותן פרסום להתרמה כזאת, דינו 

זולתו, ולא ישלם מעביד קנס   עלל  וטלם תאגיד, במישרין או בעקיפין, קנס שהישא  ל א() א.252
 נה אחת.ש סרמא -על עובדו; העובר על הוראה מהוראות סעיף קטן זה, דינו  הוטלש

גם כל אדם אשר בעת ביצוע    בה   םעבירה לפי סעיף קטן )א( בידי תאגיד, יואש  רהעבנ ()ב 
לום תשל  איהעבירה היה בו מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד מינהל בכיר האחר

 ה:  לא ייםהקנס, אלא אם כן הוכיח שנ
 ידיעתו;ב רה נעברה שלאביהעש (1)
 עים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה.נקט את כל האמצא הוש (2)

ת חבר בני אדם שאינו מואגד ולמעט תאגיד שחבריו בולר   -סעיף זה, "תאגיד"    יןענל ()ג 
 את נכסיהם.   לור ביחייבים להעמיד לרשותו את מלוא כוח עבודתם ולהע

 

של    בלמקה ()א . 253 כיסוי  או  גילוי  אי  בעד  לזולתו  או  לעצמו  הנאה  טובת  לקבל  מנסה  או 
 שלוש שנים.   סרמא -למעשה כאמור, דינו  וגענידיעה במעשה עוון או פשע או של כל 

עדות    בלמקה ()ב  ימסור  שלא  מנת  על  לזולתו  או  לעצמו  הנאה  טובת  לקבל  מנסה  או 
 חמש שנים. סרמא -דינו , פטבמשאו  יןד פיבחקירה על 

 :אחת מאלה, דינו מאסר ששה חדשיםה ושהע . 254

שפבי  מבפוע  צימ (1) או  שנגנב  נכס  השבת  בעד  משתמש  רס  זו  ובהצעתו  אבד, 
 במלים הבאות לומר כי מביא הנכס לא יישאל שאלות, או כי לא ייעצר ולא יוטרד; 

ד או הלווה כסף עליו, להחזיר לו ובא  אובפומבי לכל מי שקנה נכס גנוב  ע  צימ (2)
 את הסכום ששילם או שהלווה או לתת סכום כסף או פרס אם יושב הנכס; 

 (.  2)-( ו1מור בפסקאות )או מפרסם הצעה כא יסדפמ (3)

 עדות ב חההד
 (, )ד([)גא124/]א
 ["גשל]ת

 לתחולה יםיגסי
 ( רישה[ )וא124/]א

 [ג"לשת]

 נה הג
 ( סיפה[)וא124/]א
 ["גשל]ת

 עד ת רדהט
 ([ )הא124/]א
 ["גשל]ת

 מחמירות  ותיבנס
 (12' מס)תיקון 

 1980-"םתש

 לא הוגנת ה פעהש
 [125/]א

  וןדימסולף של ם סופר
 [ 127/]אשפטי מ

ם  לותשלמען ה רמהת
 [ 128/]אקנס 

ל  וטשהקנס ם לותש
 על הזולת 

 (34' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש

[ 129/]א יפוחי
 ["גשל]ת

 וב גנס נכם על מיסופר
 ["ושכ]ת[ 130/]א
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או מפרסר  ומהא . 255 לפגוע במעמדו,  בכוונה  כהונתו  לענין  דיין  או  על שופט  דבר  כותב  ם או 
שלוש שנים,    סרמא  -כי השפיטה, דינו  ר גידוף נגד שופט או דיין כדי להחשיד או לבזות את ד  רידב

דיין בדבר שיש בו כנה ואדיבה לטיב החלטתו של שופט או  ענין לציבור לא תהא   אולם ביקורת 
 עבירה לפי סעיף זה.  

נין של בית  בבם,  רינשק, או נושא ללא הסבר סביר כלי או חומר פוגענים אח  שאנוה ()א . 256
 שנתיים. סרמא -, או במקום אחר שבו מתקיימים הליכים שיפוטיים, דינו ןדי תמשפט או בי

   -זה לא יחול ף עיס ()ב 
, 1949-רשות מוסמכת לפי חוק כלי היריה, תש"טטר, או על מי שקיבל מ שול  ע (1)

ו ותבאמנהל בתי המשפט או מטעמו היתר לשאת את הנשק או הכלי או החומר  או מ
 קום; מבנין או 

הצבאי,  ת  ביב (2) השיפוט  בחוק  כמשמעותם  צבאי  משפט  בבית  או  צבאי  דין 
י  מ  על  –מקום אחר שבו מתקיים הליך שיפוטי לפי החוק האמור  ב  או,  1955-תשט"ו

 . 1955-חוק השיפוט הצבאי, תשט"וב לפי פקודות הצבא כמשמעותן רדבו השהותר ל

   -רה פלילית, דינו יעב לבה בש וןנתא ממשמורת חוקית שהוח ורהב . 257

 שבע שנים;  סרמא -א מואשם או מורשע בפשע הום א (1)
 שלוש שנים.   סרמא -קרה אחר מ כלב (2)

 שבע שנים:   רסמא  -אחת מאלה, דינו ה ושהע . 258

 אסיר או עצור לברוח או לנסות לברוח ממשמורת חוקית; יעסימ (1)
ליסכנמ (2) דבר  שיוכנס,  גורם  או  או  סות  בי,  אסיר  של  בריחתו  על  להקל  כדי  הר 

 עצור. 

   -או מנסה להבריח אדם, ממשמורת חוקית, דינו  יחברהמ . 259

או  המם  א (1) מוות  הורשע בעבירה שענשה  או  הואשם  עולם  וברח    סר מא  -מאסר 
 עשרים שנים; 

 שבע שנים. סרמא -קרה אחר מ כלב (2)
 

שה ()א . 260 הריהו  פליודע  מעונש,  שיימלט  בכוונה  לו  עוזר  או  אותו  ומקבל  עבירה  עבר  וני 
ואולם   העבריין;  של  בתו  או  בנו  הורהו,  זוגו,  בן  היה  אם  זולת  מעשה,  לאחר  שה אמסייע 

בנוכחותו ובמרותו של בעלה קיבלה עובר עבירה שבעלה השתתף בה או עזרה לו, כדי שיימלט ש
 א.  טעט חמל -יף זה, "עבירה" עס ןינער מסייעת; לבגד נהאי -מעונש 
שר להעמיד לדין ולהרשיע, אף אם מבצע מעשה העבירה לא  אפלאחר מעשה    יעסימ ()ב 

 הורשע תחילה או שאי אפשר לנקוט הליכים נגדו או לאכוף עליו ענישה בשל העבירה.  

   -לאחר מעשה, דינו ע יימס . 261

 לוש שנים;  ש סרמא -בירה היתה פשע העם א (1)
 מחצית תקופת העונש שנקבע לאותה עבירה.   סרמא -בירה היתה עוון העם א (2)

את ידש  מי . 262 למנוע  הסבירים  האמצעים  כל  נקט  ולא  פשע  מעשה  לעשות  זומם  פלוני  כי  ע 
 שנתיים.   סרמא -עשייתו או את השלמתו, דינו  

ות או במעצרו ירעבת  לעזור במניע  ובד ציבורי, שוטר או אדם אחר, ע  טווה כדין מפינצש  מי . 263
ת הברחתו או בריחתו של אדם, והוא מסרב או נמנע מהגיש עזרה לפי יכלתו,  עשל אדם או במני

 שלוש שנים.   סרמא -דינו 

הנכס עוקל או י  או עושה בו מעשה אחר ביודעים כירו  נכס, מסלקו, מעכבו, מסתל  קבהמ . 264
  -ינו  דאה,  ר יצוע העיקול או ההוב  אתל  ריע או להכשי ניטל על פי הוראת בית משפט, בכוונה להפ

 שלוש שנים.   סרמא

מועיל, במזיד, חותם שהוטבע על פי הוראת רשות רשמית, ר,  ובהש . 265 מסלק או עושה ללא 
דינו   דין,  בית  או  דינו    סרמא  -בית משפט  על שמירת החותם,  היה מופקד  ואם   סר מא  -שנתיים; 

 שלוש שנים.  

על פי הוראה של רשות רשמית או של בית משפט או ע  טבהושמירת חותם שעל    קדופהמ . 266

 בית המשפט ת לוזי
 [131/]א

ית בבנשק ת יאנש
 [א131/]אשפט המ
 ["גשל]ת

 [133/]א היחבר

 [134/]אבריחה ל ועסי

 [132/]א אדםת רחהב
 (12' מס)תיקון 

 1980-"םתש

 ( 12' מס)תיקון 
 1980-תש"ם

 שה מעלאחר ע יימס
 [27(, 1)26/]א

 חרלא עיימסן די
 ([ 2)26/]אעשה מ

 עת פשע  נימ אי
 [ 1939][ 33/]א

  עתניבמלעזור  ב רוסי
 [135/]אעבירות 

 עיקולת שלהכ
 [136/]א

 [137/]אחותם  ת ירשב

  עלהשמירה ת  נחהז
 [138/]אם  ותח
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ששה   סרמא  -בית דין, והוא בהתרשלות מניח לחותם שישובר או יסולק או ייעשה ללא מועיל, דינו 
 ם.חדשי

מקומית,  צימוה ()א . 267 מרשות  או  המדינה  ממוסדות  מוסד  ממשמורת  מסמך  רשות,  ללא  א, 
 שלוש שנים.  סרמא -דינו 

שמד  ובע ()ב   על  או  במסמך  הטיפול  על  המופקד  כדין  ירתוהציבור  שלא  אותו  המוסר   ,
 חמש שנים.  סרמא -לאחר והמסמך מוצא מהמשמורת כאמור בסעיף קטן )א(, דינו 

 בכל אמצעי אחר שבו נרשם דבר.  וא  בבכת -זה, "מסמך"  יףסעב ()ג 
 

 ': העלמת עבירות ב מןסי

   -זה ן ימבס . 268

 מאלה: ת אח -פלילית"  רהבי"ע 
 לפי פרק ז' או לפי סימן ה' לפרק ט';  רהביע (1)
 נגד החיים, הגוף או המוסר שדינה מאסר שלוש שנים או יותר;   רהביע (2)
סעיף   רהביע (3) )למעט  י"א  ושבפרקים  ט'  לפרק  ד'  שבסימן  הסעיפים  אחד   לפי 

ו401 סעיף  -(  לפי  או  או 489י"ב,  בנכסים  אות של המדויזכב  , הפוגעת  גוף    וינה  של 
 משולב[; סחנו] 1958-עותו בחוק מבקר המדינה, תשי"חמבוקר כמשמ

 ה: ללידי אחת מא אהמכוון להבי יךהל -של שפיטה" ך לי"ה 
 אדם מגוף אשר הוא חבר בו;   אתוצה (1)
 זכות אדם מזכויותיו בגוף כאמור; לתליש (2)
 לגנאי ברבים על מעשיו של אדם;  וםרספ (3)
 בלבד. ת שמעות דתיאחר שיש עמו גינוי ושאינו בעל מ וםיצע (4)

 

כדמלי  לא . 269 תוך  משהתעורר,  שפיטה  של  בהליך  תפקיד  אדם  חישפ  יא  עבירה טה,  שש 
 ה או לבא כוחו.  שלממל פלילית, אלא אם ניתנה הודעה ליועץ המשפטי

חליט היועץ והה,  ז  , או הואשם אדם בעבירה לפי סימן 269הודעה כאמור בסעיף  ה  סרנמ . 270
משפטי לממשלה לצוות  ההמשפטי לממשלה או בא כוחו לנקוט הליכים בבית משפט, רשאי היועץ 

 לגמר ההליכים בבית המשפט.  על הפסקת השפיטה האמורה עד

 שנה אחת.  סר מא -על הוראה מהוראות סימן זה, דינו ר ובהע . 271

 הא הגנה טובה לנאשם אם יוכיח אחת מאלה:ת זהן לפי סימ וםישבא . 272

אותהוי  כ (1) על  או  שמע  ודעה  כוחו  לבא  או  לממשלה  המשפטי  ליועץ  נמסרה  כבר  ה 
 למשטרה;

 תנהלה חקירה משטרתית או הואשם אדם.ל אותו מעשה כבר הבשי כ (2)

 רים שוט ': תקיפתג מןסי

כשהשוטר העוזר לשוטר  או אדם אחר    והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוקשוטר  ף  וקהת . 273
 שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים. עד סרמא -, דינו ממלא תפקידו כחוק

 

 סר מא  -ונתקיימה בו אחת מאלה, דינו    והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוקשוטר  ף  וקהת . 274
 עד חמש שנים ולא פחות משלושה חדשים:

 ע אותו מלמלאו;ריהפל או למנוע און להכשיל את השוטר בתפקידו וותכה (1)
 ;  בנשק חם או קרזויין מ יהה (2)
 יותר משני אנשים.ה היתה בצוותא של יפתקה (3)

 

מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או ה  ושהע . 275
לש מלעזור  להכשילו  או  אחר  לאדם  דינו  טולהפריע  שלע  אסרמ  -ר,  פחות  ד  ולא  שנים  וש 

 משבועיים ימים.

במטרה   .א275 משטרתי,  רכב  כלי  לעבר  או  שוטר  לעבר  אחר  חפץ  או  אבן  יורה  או  המיידה 

מסמך  ת צאהו
 ת ורשמממ

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

 פת[וס, ת1/]ו ותדרהג

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 עה וד תן המ בתחו
 [1/]ו

 השפיטה ת סקהפ
 [2/]ו

 [ 3/]ו יןנשעו

 [ 4/]ונה הג

 [1/]גשוטר ת יפתק
( 105)תיקון מס' 

 2010-תש"ע

ת בוסיבנשוטר ת יפתק
 [2/]גמחמירות 

 (105)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

  עתבשלשוטר ה רעהפ
 [ 3/]ג דוקיתפילוי מ

( 105)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 105)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

לשוטר  ה רעהפ
 בנסיבות מחמירות 

( 119)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה 
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 מאסר חמש שנים. –להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו 
 

 . 378עותו בסעיף שמכמ -זה, "תקיפה" ן ימבס . 276

 יבור וכלפיו ': עבירות בשירות הצד מןסי

 שלוש שנים: סרמא -ציבור העושה אחת מאלה, דינו ה בדעו . 277

, או מורה להשתמש, בכוח או באלימות נגד אדם כדי לסחוט ממנו, או  מששתמ (1)
 ; רהביע  מאחר שהאדם יש לו ענין בו, הודיה בעבירה או מידע בדבר

שלו או של  ו,  נכסיעל אדם, או מורה שיאיימו עליו, בפגיעה בגופו או ב  יםאימ (2)
בדבר   מידע  או  בעבירה  הודיה  האדם  מן  לסחוט  כדי  בו,  ענין  לו  יש  שהאדם  אחר 

 עבירה.

מסויים ג  סומ  ציבור שיש לו מכוח משרתו סמכות שיפוטית או מינהלית לגבי נכסיםה  בדעו . 278
בין  לגביהם  בסמכותו  משתמש  והוא  מסויים,  מסוג  בעסק  או  במסחר  בחרושת,  עיסוק  לגבי  או 

על ב ובין  דינו    ידי   עצמו  זיקה פרטית בהם,  או בעקיפין,  לו, במישרין  שלוש    סרמא   -אחר כשיש 
 שנים.

או ש,  ורד  ציבור החייב או הרשאי להגיש דו"ח או הודעה בדבר סכום שהוא או אחרה  בדעו . 279
 בענין אחר הטעון אישור לשם קבלת כסף או טובין, והוא מגיש אותם בידיעה שהם כוזבים בפרט 

 שלוש שנים.  סרמא -מהותי, דינו 

 שלוש שנים:  סרמא -מאלה, דינו  אחת ציבור העושהה בדעו . 280

ימוש לרעה בסמכותו הוא עושה או מורה לעשות מעשה שרירותי הפוגע ש  וךת (1)
 חר;א שלו בזכות

למגוריו של אדם נגד רצונו, כשאין הדבר מותר לו על פי דין, או שלא לפי  ס  כננ (2)
 שנקבעו לכך בדין.   הסדרים

ליתן תעודה העשויה להשפיע על זכויותיו של אדם והוא ן  סמך או נדרש על פי דימוש  מי . 281
 חמש שנים.   סרמא - ינודנותן אותה בידעו שהיא כוזבת בפרט מהותי, 

 שלוש שנים: סרמא  -אחת מאלה, דינו ה ושהע . 282

 בעל משרה כזאת;  איננו  והואר לפעול כבעל משרה שיפוטית, ימתימ (1)
ר לפעול כמי שמוסמך על פי דין להשביע או לקבל תצהיר או לעשות כל  מתיימ (2)

פעולה אחרת בעלת אופי רשמי שרק מי שמוסמך לכך על פי דין רשאי לעשותה, ואין 
 מור;כאה מכלו הס

ה על תכנו של פנקס או  ידמעה  ג כמי שמוסמך על פי דין לחתום על תעודהיצתימ (3)
וחזקים בידי רשות חוקית או המעידה על עובדה או מאורע, והוא חותם על רשומה המ

 שאיננו מוסמך לכך.   אותה תעודה כמי שמוסמך לכך ובידעו

 שלוש שנים: סרמא  -אחת מאלה, דינו ה ושהע . 283

מכוח  זהתחמ (1) נדרש  עובד  כשאותו  הציבור,  או  יד פקת  כעובד  פעולה  לעשות  ו 
 להיות נוכח;

ב כעובד הציבור ומתיימר מכוח תפקידו זה לעשות פעולה או להיות  ג בכזיצתימ (2)
 ה. לפעו  נוכח במקום לשם עשיית

, אף אם יבורת אמונים הפוגע בצפר ה אוציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה ה בדעו . 284
 שלוש שנים.   סרמא  -לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו 

שלוש שנים,   סרמא  -ר הנמנע במזיד למלא חובה המוטלת עליו על פי דין, דינו  ציבוה  בדעו . 285
 ול לעמוד בה.  יכים ילזולת אם היה מילוי החובה כרוך בסכנה גדולה מזו שאדם בעל כוח ומרץ רג

חיקוקה  פרהמ . 286 אותו  לפי  האסור  במעשה  במזיד,  חיקוק  ממעשה   וראת  בהימנעות  או 
שנתיים; והוא, אם אין נראית    סרמא  -קוק, והדבר נוגע לציבור, דינו  שעשייתו נדרשת לפי אותו חי 

 מאותו חיקוק כוונה לעונש אחר על הפרתו.  

פט או מאת פקיד או אדם הפועל בתפקיד  משת  ביוראה שניתנה כשורה מאת  ה  מפרה )א( . 287
 שנתיים.  סרמא -רשמי ומוסמך לאותו ענין, דינו 

 [ 4/]ג שרופי

 ר בו ציעובד  שלץ לח
 [ 1944] [ב109/]א

ציבור שיש לו ה בדעו
 [110/]אזיקה פרטית 

 [ ו"שכ, ת1946]

 שלכוזבות  ותישדר
 [ 111/]אד הציבור ובע
[1946 ] 

  וחבכלרעה ש מושי
 [112/]אמשרה ה
 [ "ושכ, ת1946]

 כוזבת  ה ודתע
,  1944][ 113/]א
 ["ושכת

ות כבעל  מרייהת
 [114/]א תכוסמ

כעובד  ותחזהת
 [ 115/]א וריבהצ

 ים ונאמהפרת  ו מהמר
 [140/]א

וי חובה  ילמ אי
 [ 141/]א תמירש

 ה וקחק ובהח רתהפ
 [142/]א

 ת קיחווראה ה רתהפ
 [143/]א

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

( 70יקון מס' ת)
 2002-תשס"ב
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ן מאת בית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו  פר הוראה מהוראות צו שניתמה (ב) 
 סר ארבע שנים.מא –של אדם אחר מפני המפר, דינו 

 

ועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי או נבת  יבעלהמ . 288
  ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי  הםכש,  1968-חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט

 דשים. ח  ששה סרמא -נו ים, דידפקת

 שנה:  סרמא -אחת מאלה, דינו  שהעוה א.288

ציבור או למי שהוסמך למלא תפקיד של עובד הציבור  ביודעין לעובד ה  יעפרמ (1)
 במילוי תפקידו על פי דין; 

 מקיים חובה המוטלת עליו על פי חיקוק למסור ידיעה או מסמך.  ו ינא (2)
 

קת  סיהמ . 289 או  עליו ב  צתבואדם,  שהודיעה  חובה  תשלום  לעכב,  או  לשלם,  שלא  אדם,  ני 
ב בין במלים שבעל  יב,  ותרשומהממשלה  ובין שהיא משתמעת,  היא מפורשת  או  ן שההסתה  פה 

ששה חדשים; והוא    סר מא  -שבכתב ובין בסימנים או במוצגים חזותיים, ובין בדרכים אחרות, דינו  
להביא,   בכוונה  מעשה,  שעושה  במי  להדויב  ואהדין  עלול  שהוא  ההסתה  בעין  אמצעי  את  יא, 

 צורה שהיא, לידיעתם של אדם או של קבוצת בני אדם.  לכב יפיןהאמורים, במישרין או בעק

 ': עבירות שוחד ה מןסי

עשר שנים או  מאסר  –הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו ד ובע ()א . 290
 קנס שהוא אחד מאלה, הגבוה מביניהם:

 –(, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד  4)א()61פי חמישה מהקנס האמור בסעיף   (1)
 (;4)א()61פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 

 ווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.פי ארבעה מש (2)
 ת עובד של תאגיד המספק שירות לציבור.בולר -זה, "עובד הציבור"  יףסעב (ב) 

 

  –)ב( בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו  290לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף  שוחד    תןנו . 291
 .)א(290מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 

 

 הנותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה בתפקידו, כדי להשיג, להבטיח או )א( .א291
 .291לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר בנוגע לפעילות עסקית, דינו כדין נותן שוחד לפי סעיף 

לא יוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיף זה אלא בהסכמה בכתב של היועץ המשפטי   )ב( 
 לממשלה.

 –בסעיף זה  )ג( 
ת, מחוזית לרבות כל יחידה שלטונית במדינה הזרה, ובכלל זה יחידה ארצי  –"מדינה זרה"   

 ;, ולרבות ישות מדינית שאינה מדינה, לאבות המועצה הפלסטיניתאו מקומית
 כל אחד מאלה: –"עובד ציבור זר"  

ציבורי   (1) תפקיד  ממלא  או  ציבורית  משרה  שנושא  מי  וכל  הזרה  המדינה  עובד 
מטעם המדינה הזרה, ובכלל זה מי שנושא משרה או ממלא תפקיד ברשות המחוקקת, 

צעת או ברשות השופטת של המדינה הזרה, בין בבחירה, בין במינוי ובין  ברשות המב
 בהסכם;

לפי  (2) שהוקם  ציבורי  גוף  מטעם  ציבורי  תפקיד  ממלא  או  ציבורית  משרה  נושא 
מדינה   של  עקיפה  או  ישירה  בשליטה  הנמצא  גוף  מטעם  או  זרה,  מדינה  של  חיקוק 

 זרה;
בין (3) ציבורי  ארגון  של  מי -עובד  וכל  ממלא    לאומי,  או  ציבורית  משרה  שנושא 

בין ציבורי  "ארגון  זה,  לעניין  כאמור;  ארגון  מטעם  ציבורי  ארגון    –לאומי"  -תפקיד 
 שנוסד בידי שתי מדינות או יותר, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות או יותר. 

 

ותיהן של תחרות ספורט או  צאתוו  שוחד בכוונה להשפיע על קיומן, מהלכן א  תןנוה ()א . 292
 ם. ישלוש שנ סרמא -תחרות אחרת שיש לציבור ענין בקיומן או בתוצאותיהן, דינו 

 וחד דינו כדין נותן השוחד.ח השוקל ()ב 

 –קא מינה בשוחד נפן אי . 293

 ור יבהצעובד ת לבהע
 [144/]א

לעובד ה רעהפ
 ור יבהצ

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

הימנע  ל תההס
 י חובה  ומשלמת
 [145/]א

 [1/]בשוחד ת יחלק
 , תש"ל["דשכ]ת

( 99)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 103תיקון מס' )
 2010-תש"ע

 מתן שוחד 
( 103)תיקון מס' 

 2010-תש"ע

 תחרויות  ב חדשו
 א[3]ב/
 [ "אשל]ת

 [ 4/]בוחד ש כידר

מתן שוחד לעובד  
 ציבור זר 

( 99)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 106)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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 חרת; ה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה איהם א (1)
ה, האטה, העדפה או הפליה  חש, היהה בעד עשיה או בעד חדילה, השההים  א (2)

 לרעה;
 פנים בדרך כלל; שואמה בעד פעולה מסויימת או כדי להטות להים א (3)
 ה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר;הים א (4)
הלוקח או לידי אדם    ידלייתן  תן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר; אם ננים  א (5)

תחילה או בדיעבד; ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או  לכם  ; אאחר בשביל הלוקח
 אדם אחר;

ררה או של שירות; אם היה קבוע או זמני ואם  ש  קידו של הלוקח היה שלתפם  א (6)
ר או בלי שכר, אם בהתנדבות או תוך קיום  בשכ  הכללי או לענין מסויים; אם מילויו הי

 חובה;
בנלם  א (7) השורה  מן  לסטות  מנת  על  שעובד י  לומיקח  פעולה  בעד  או  תפקידו 

 הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו.

 או המתנה שוחד, אף שלא נענה, כמוהו כלוקח שוחד. קשמבה ()א . 294

 ותן שוחד. או המבטיח שוחד, אף שנדחה, כמוהו כנ יעמצה ()ב 
הוטל עליו תפקיד אף שעדיין  ש  מי, וועמד לתפקיד אף שעדיין לא הוטל עליושמי  מ ()ג 

 לא התחיל במילויו, כמוהו כממלא את התפקיד.
 –על שוחד לא ייזקק בית המשפט לטענה  פטמשב ()ד 

 ;פגם או פסול בהטלת התפקיד על הלוקח, במינויו או בבחירתוה היש (1)
עשה  וקהלש (2) לא  את  ח  לעשות  רשאי  או  מוסמך  היה  לא  או  התכוון  לא  אף  או 

 ה.הפעול

כאילו   נו די -, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת לתת שוחד סףכ בלמקה ()א . 295
ואם   לאו,  ואם  לאחר,  או  לו  תמורה,  תיווכו  בעד  ניתנה  אם  מינה  נפקא  ואין  שוחד;  לוקח  היה 

 התכוון לתת שוחד ואם לאו. 
ו על  א  צמוע, בכסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת שיניע  בלקמה ()ב 
אח הציבור כאמור בסעיף  ר,  ידי  זר כאמור בסעיף    )ב(290עובד  ציבור  עובד  למשוא    א)ג(291או 

 וחד.שכאילו היה לוקח  נו די -פנים או להפליה 
סגן שר,    ה, שר,בעל השפעה ניכרת על בחירתו של מועמד לתפקיד ראש הממשל (1) (1)ב 

שווה כסף,    מועמד(, המקבל כסף,  –חבר כנסת או ראש רשות מקומית )בסעיף קטן זה  
לעשות פעולה    שירות או טובת הנאה אחרת כדי שיניע, בעצמו או על ידי אחר, מועמד

שלוש שנות מאסר; קיבל כאמור כדי להניע מועמד למשוא    –הקשורה לתפקידו, דינו  
 כאילו היה לוקח שוחד.דינו  –פנים או להפליה 

 –בסעיף קטן זה 
 א לחוק המפלגות;28כהגדרתן בסעיף  –"בחירות מקדימות", "תרומה" 

ניכרת"   השפעה  או   –"בעל  במפלגה  מועמד  בחירת  על  ניכרת  השפעה  לו  שיש    מי 
 :בסיעה, לרבות במסגרת בחירות מקדימות ולרבות בשל היותו אחד מאלה

ית דין של מפלגה, או נושא תפקיד מקביל  חבר הנהלה, מוסד ביקורת או ב (1)
 או דומה לאחד מאלה במפלגה;

בעל זכות הצבעה בבחירות למועמד שבהן מספר בעלי זכות ההצבעה אינו   (2)
 עולה על חמשת אלפים; 

בעלי זכות    מי שפעל להתפקדות של מספר משמעותי, בנסיבות הענין, של (3)
או יותר בעלי זכות   חמישים  בחירה בבחירות למועמד; פעל אדם להתפקדות של

כן   אם  אלא  זו,  בפסקה  האמור  בו  מתקיים  כי  חזקה  למועמד,  בבחירות  בחירה 
 הוכיח אחרת;

של מועמד   אדם שתרם, גייס תרומות או הוציא כספים לשם קידום בחירתו (4)
חדשים, או שתרם,    במפלגה או בסיעה, בשווי העולה על חמשת אלפים שקלים

הוציא או  תרומות  שני  גייס  לטובת  כאמור  באותה    כספים  לפחות  מועמדים 
 מערכת בחירות, בשווי העולה על חמישה עשר אלף שקלים חדשים.

 ["דשכ]ת

 [5נוספות ]ב/ ותראהו

בשוחד ותמורה  ך וותי
אסורה לבעל השפעה 

, "גשכ]ת[ 6כרת ]ב/ני
 תשכ"ד, תשל"א[ 

( 90)תיקון מס' 
( 99)תיקון מס'  2006-תשס"ו
 2008-תשס"ח
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 ;1992-חוק המפלגות, התשנ"ב –"חוק המפלגות" 
 כהגדרתה בחוק המפלגות; –"מפלגה" 

 .1973-כהגדרתה בחוק מימון מפלגות, התשל"ג –"סיעה" 
אחרת למקבל כאמור בסעיפים קטנים   האבת הנטו  כסף, שווה כסף, שירות או  תןנוה ()ג 

מחצית העונש הקבוע    –(, דינו  1ולמקבל כאמור בסעיף קטן )בכדין נותן שוחד    נו די  –)א( או )ב(  
 . באותו סעיף קטן

 על ידי אחר. ו א ראח ילת קבלה בשבבולר -סעיף זה, "קבלה"  יןענל ()ד 
 

לפי סימן זה רשאי בית המשפט להרשיע על יסוד עדות אחת, אף אם זו על עבירה  ט  שפבמ . 296
 עדות של שותף לעבירה. 

 –אדם על עבירה לפי סימן זה, רשאי בית המשפט, נוסף על העונש שיטיל   שעורה ()א . 297

 על חילוט מה שניתן כשוחד ומה שבא במקומו;  ותצול (1)
יק מן  פשוויה של התועלת שה  את נותן השוחד לשלם לאוצר המדינה את   יבחיל (2)

 השוחד.
 זה אינו מוציא תביעה אזרחית.ן ימס ()ב 

 פגיעות בגוף י':  ק  פר

 ': גרימת מוות א מןסי

 .)בוטל( . 298
 

 ל(.וט)ב . 299
 

 מאסר עולם. –הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם, דינו  ()א . 300

 
,  1950-)ו( לחוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, תש"י2ורשע ברצח לפי סעיף  שהי  מ ()ב 

 . תהמי – נודי
 

 )בוטל(. א.300
 

 .בוטל() . 301
 

  –הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם באחת מהנסיבות המפורטות להלן, דינו   )א( .א301
 מאסר עולם ועונש זה בלבד: 

החלטה   (1) וגיבוש  שקילה  של  ממשי  הליך  לאחר  או  תכנון  לאחר  נעשה  המעשה 
 להמית;

או   (2) ביצועה,  את  להקל  או  אחרת  עבירה  ביצוע  לאפשר  במטרה  נעשה  המעשה 
לאחר   הדין  מן  הימלטות  לאפשר  או  אחרת,  עבירה  של  ביצועה  את  להסתיר  במטרה 

אחרת"   "עבירה  זה,  לעניין  האחרת;  העבירה  שנות    –ביצוע  שבע  שעונשה  עבירה 
 מאסר או יותר;

צפ (3) היה  או  פלילי  במשפט  עד  היה  או הקורבן  פלילי  במשפט  עדות  למסור  וי 
הליך   או  חקירה  להכשיל  או  למנוע  במטרה  נעשה  והמעשה  פלילי  במשפט  שופט 

 משפטי;
בסעיף  (4) כאמור  ציבור,  כלפי  עוינות  או  גזענות  של  מניע  מתוך  נעשה  המעשה 

 ו;144
המעשה נעשה כפעולה עונשית במטרה להטיל מרות או מורא ולכפות אורחות   (5)

 יבור;התנהגות על צ
זוגו והמעשה נעשה לאחר התעללות שיטתית או מתמשכת בו,   (6) הקורבן הוא בן 

 גופנית או נפשית;
 המעשה נעשה באכזריות מיוחדת, או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן;  (7)
שנים או קטין שעובר העבירה    14הקורבן הוא חסר ישע, קטין שטרם מלאו לו   (8)

זו,   ישע"  אחראי עליו; בפסקה  אחראי    –א, ו"אחראי"  368כהגדרתו בסעיף    –"חסר 

 [7/]ב תיורא

 [ 8ושילום ]ב/ט לוחי

( 137)תיקון מס' 
 2019-תשע"ט 

( 43' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

 [ 215, 214/]אח רצ
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 "ד[י]תש
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 על קטין או חסר ישע" כהגדרתו בסעיף האמור;
 המעשה בוצע תוך יצירת סכנה ממשית לחייו של אדם אחר נוסף על הקורבן;  (9)
 ;2016-המעשה הוא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו (10)
ארגון פשיעה או ארגון טרור ולשם קידום    המעשה בוצע במסגרת פעילותו של (11)

 –מטרות אותו ארגון; בפסקה זו 
 ;2003-כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג –"ארגון פשיעה" 
טרור"   התשע"ו  –"ארגון  בטרור,  המאבק  בחוק  כהגדרתו  טרור  וכן 2016-ארגון   ,

 ארגון טרור מוכרז כהגדרתו בחוק האמור.
ף קטן )א(, התקיימה נסיבה מחמירה כאמור באותו סעיף קטן, אך  על אף הוראות סעי )ב( 

מצא בית המשפט, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן המעשה  
 .300אינו מבטא דרגת אשמה חמורה במיוחד, רשאי הוא להרשיע את הנאשם בעבירה לפי סעיף 

 

בסעיפים   )א( .ב301 האמור  אף  או  301-ו  300על  בכוונה  הגורם  אדם  א,  של  למותו  באדישות 
חמורה התעללות  עקב  קשה,  נפשית  מצוקה  של  במצב  נתון  היה  כשהנאשם  נעשה    והמעשה 

 מאסר חמש עשרה שנים. –ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שהנאשם גרם למותו, דינו 
בסעיפים   )ב(  האמור  אף  אדם  301-ו  300על  של  למותו  באדישות  או  בכוונה  הגורם  א, 

 מאסר עשרים שנים: –בות המפורטות להלן, דינו באחת מהנסי
התגרות,  (1) לאותה  ובתגובה  הנאשם  כלפי  התגרות  לאחר  בתכוף  בוצע  המעשה 

 ובלבד שמתקיימים שניים אלה:
 בעקבות ההתגרות הנאשם התקשה במידה ניכרת לשלוט בעצמו; )א(
הנאשם,   )ב( של  אשמתו  את  למתן  כדי  )א(  משנה  בפסקת  האמור  בקושי  יש 
 ים לב למכלול נסיבות העניין;בש

בכושרו   (2) ליקוי  או בשל  נפשית חמורה  נעשה במצב שבו, בשל הפרעה  המעשה 
של   יכולת  חוסר  כדי  עד  לא  אך  ניכרת,  במידה  הנאשם  של  יכולתו  הוגבלה  השכלי, 

 –ח 34ממש כאמור בסעיף 
 להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או  )א(
 מעשה;להימנע מעשיית ה )ב(

המעשה נעשה במצב שבו מעשהו של הנאשם חרג במידה מועטה מתחולת סייג   (3)
 יב, ויש בנסיבות העניין כדי למתן את אשמתו. 34יא או 34י, 34לאחריות לפי סעיפים 

בסעיפים   )ג(  האמור  אף  כמי  301-ו  300על  אותו  ורואים  אדם  של  למותו  שגרם  מי  א, 
סעיפים   לפי  באדישות  המעשה  את  או  34(,  1א)א()34שעשה  דינו  34ט)ב(  רישה,  מאסר    –יד)ב( 

 עשרים שנים.
 

 מאסר שתים עשרה שנים. –הגורם למותו של אדם בקלות דעת, דינו   .ג301
 

 
 

מסייעא  ביהמ . 302 או  בעצה,  או  בשידול  התאבדות,  לידי  דינו  ם  דא  אדם   סרמא  -להתאבד, 
 עשרים שנים.

במחדלש  שהא ()א . 303 או  במעשה  במזיד,  לגרמה  שניםת  מו,  לו  מלאו  שלא  עשר -ולדה 
לא חדשים,   שעדיין  משום  הדעת,  שיקול  ערעור  של  במצב  היתה  המחדל  או  המעשה  ובשעת 

ום תוצאות ההנקה לאחר הלידה, הרי על אף היות העבירה  ו משהחלימה לגמרי מתוצאות הלידה א
 חמש שנים.  סרמא -לפי הנסיבות בגדר רצח או הריגה, דינה 

לה  זהף  יעסב  וראמה ()ב  המשפט  בית  מסמכות  לגרוע  בא  שהואשם  אינו  מי  את  רשיע 
לידה, או לקבוע   תמלעשר חדשים בעבירה של הריגה או של הע-ו לו שניםאברצח של ילד שלא מל

 . 19שפיותו או ליקוי בכשרו השכלי לפי סעיף -שאינו נושא באחריות פלילית מחמת אי
 

 לוש שנים.מאסר ש -ברשלנות למותו של אדם, דינו ם ורהג . 304
 

 

 עשרים שנים: סרמא  -אחת מאלה, דינו ה ושהע . 305

 שלא כדין לגרום למותו של אדם;ה נסמ (1)

או סיוע ל דושי
 [225להתאבדות ]א/

 ["ושכ]ת

 ינוק  ת תת המ
  1939([ ]2(, )1)226]א/

 [תשכ"ו

 1978-"ח שלט תת"

 מוות ברשלנותת ימגר
( 43' ס)תיקון מ

 1995-נ"השת

 [ 222לרצח ]א/ן יונס
 ["ושכ]ת

המתה בנסיבות של 
 אחריות מופחתת 

( 137)תיקון מס' 
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 המתה בקלות דעת
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שלא כדין מעשה, או נמנע שלא כדין מעשות מעשה שמחובתו לעשותו,  ה  ושע (2)
 בכוונה לגרום למותו של אדם, והמעשה או המחדל עלולים מטבעם לסכן חיי אדם. 

 ל(.וט)ב . 306
 

 .)בוטל( . 307
 

 נין סימן זה. אדם לע ביצא הולד כולו חי מבטן אמו הריהו נחשש עהמש . 308
 

 

אם אחל  בכ . 309 אף  אחר,  אדם  של  למותו  גרם  כאילו  אדם  יראו  להלן  המנויים  המקרים  מן  ד 
 ו הגורם היחיד למותו של האחר: מעשהו או מחדלו לא היו הגורם התכוף ולא הי

והטיפול גרם למותו של הניזוק,  י  רגרוזק גופני המצריך טיפול רפואי או כינ  סבה (1)
  ות יעה ובמיומנדובי  ואין נפקא מינה אם הטיפול היה מוטעה ובלבד שנעשה בתום לב 

 ראו את מסב הנזק כמי שגרם למותו של הניזוק; י לא -רגילות, שאם לא נעשה כן 
אילח  םרג (2) הנחבל  למות  מביאה  היתה  שלא  גוף  נזבלת  או  ו  רפואי  לטיפול  קק 

 ו אילו נהג זהירות מספקת באורח חייו; א וןנככירורגי 
למותו, ימאלב (3) שגרם  מעשה  לעשיית  אדם  הביא  באלימות  באיום  או  ות 
מן  שהכ או  מן האלימות  להימלט  בנסיבות המקרה  כדרך טבעית  לנפגע  נראה  מעשה 

 האיומים;
חלה או מפגיעה שהיו  ממ  בל ו או במחדלו החיש את מותו של אדם הסושהמעב (4)

 גם אילולא מעשהו או מחדלו זה; ו ותלמגורמות 
או מחדל של    עשהמאו מחדלו לא היה גורם מוות, אילולא נצטרף עמו    הועשמ (5)

 דם שנהרג או של אדם אחר.הא

 ל(.וט)ב . 310
 

לפני   דלשתהמ . 311 שמת  בין  הולד,  גוויית  את  בחשאי  בסלקו  ולד,  של  לידתו  דבר  להעלים 
 שנה.  סרמא –ו ינד הלידה או בשעת הלידה ובין לאחריה,

, בעבירה לפי סימן זה שדינה מאסר עולם ולא נקבע שהוא עונש  41על אף הוראות סעיף    .א311
בלתי קצובה או מאסר לתקופה שלא תעלה    חובה, רשאי בית המשפט להטיל מאסר עולם לתקופה 

 על שלושים שנים.
 

 ': הפסקת הריון ב מןסי

 –זה ן ימבס . 312

או מרפאה ששר הבריאות הכיר בהם כמוסד רפואי לענין סימן   סדמו  -רפואי מוכר"  ד  וס"מ 
 זה, והודעה על כך פורסמה ברשומות;

על   ה שניתן לוגילוקומוסמך שהוא בעל תואר מומחה ביילוד ובגיני  פארו  -נשים"  א  ופ"ר 
תשל"ז חדש[,  ]נוסח  הרופאים  פקודת  זה    לןלה)  1976-פי  מוסמך קוהפ  -בסימן  רופא  או  דה(, 

 א בעל התואר האמור.ופרל המתמחה, לשם קבלת אותו תואר, במוסד רפואי מוכר בפיקוחו ש

ובין בדרך אחרהפש  מי . 313 בין בטיפול רפואי   רסאמ  -ו  נ, דיתסיק ביודעין הריונה של אשה, 
 ו קנס חמישים אלף לירות.חמש שנים א

 ם נתקיימו כל אלה:שה ארופא נשים באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של א שאי לא . 314

 ההריון נעשתה במוסד רפואי מוכר; קתפסה (1)
 .316מראש אישור בהתאם לסעיף ן יתנ (2)

מוכר   יפואע, במוסד רקבי  יהיהיה מאת ועדה של שלושה; את חבר  314לענין סעיף  ר  שואי . 315
בסעיף   כאמור  רשום  חולים  בית  העם,    25שהוא  בריאות  ובמוסד    הל מנ  -  1940לפקודת  המוסד, 

 בריאות או מי שהוא הסמיך לכך; וזה הרכב הועדה:ה שר -רפואי מוכר אחר 
 מומחה על פי הפקודה ביילוד ובגיניקולוגיה;ר  מוסמך שהוא בעל תואא ופר (1)
יילוד וגיניקולוגיה,  אא בשעיסוקו הוף  וסנ  מוסמךא  ופר (2) חד המקצועות הבאים: 

 מית, פסיכיאטריה, רפואת משפחה, בריאות הציבור;ניפה רפוא

( 137)תיקון מס' 
 2019-תשע"ט 
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 [220]א/
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 י מה –מוות ת ימגר
 [219/]א
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 [227ידה ]א/לת למהע
 ["ושכ]ת

 [1ג/]י ותדרהג

 הפסקת הריון ר סואי
 [2ג/]י

 הריון באישור ת סקהפ
 [3ג/]י

 [4ג/]ידה וע
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מאסר עולם שאינו  
 עונש חובה 
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 .1958-רשום כעובד סוציאלי על פי חוק שירותי הסעד, תשי"חה דםא (3)
 ברי הועדה לפחות יהיה אשה.מחד אח

 

אית, לאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של האשה, לתת אישור להפסקת  רש  דהועה ()א . 316
 ההריון אם ראתה שיש הצדקה לכך מחמת אחת מאלה: 

 , או מלאו לה ארבעים שנה;יןואישהיא למטה מגיל הנה אשה (1)
ן נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא שלא  יוהרה (2)

 מנישואין;
 ; פשינלהיות בעל מום גופני או  עלול לדווה (3)
 ריון עלול לסכן את חיי האשה או לגרום לאשה נזק גופני או נפשי; ך ההמשה (4)
 (.הטלבו) (5)

תה בכתב לאחר  כמהס  –סעיף זה, "הסכמה מודעת" של אשה להפסקת הריונה    יןענל ()ב 
ז לענין  ההריון;  בהפסקת  הכרוכים  והנפשיים  הגופניים  הסיכונים  לה  של  שהוסברו  הסכמתה  ה 

 קטינה אינה טעונה אישור נציגה.
להופיע  תסא  ל ()ג  הזדמנות  לאשה  נתנה  בטרם  אישור  לתת  הועדה  ולמסור  ה  ניבפרב 

 לועדה את נימוקיה.
 ר יהיה בכתב ויפרש את הסיבה המצדיקה את הפסקת ההריון.שואיה (ד) 

 

נתקיימה אחת   שאי  לא . 317 רופא מוסמך באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של אשה אם 
משרד הבריאות הודעה מנומקת בכתב תוך חמישה   למאלה, ובלבד שניתנה על כך למנהל הכללי ש

 המעשה:ר ם לאחמיי
יה של האשה או כדי למנוע ממנה  ורך להפסיק את ההריון מיד, לשם הצלת חיצ  יהה (1)

 נזק חמור שאין לתקנו; 
טיפול רפואי אחר בגופה של האשה ודבר ההריון לא היה    וךיון היתה תרת ההקפסה (2)

 ידוע לרופא קודם לכן והפסקתו היתה דרושה לאותו טיפול רפואי.

זה כדי לחייב רופא נשים להפסיק הריונה ש  ורישא  תןבמן  אי . 318 אם הדבר   האש  ללפי סימן 
 בניגוד למצפונו או לשיקול דעתו הרפואי.   ואה

 

 א יחול על עבירה לפי סימן זה. ל 22 יףסע . 319
 

 ו. ז רהוצעה בה עבירה בניגוד לסימן זה לא תשא באחריות פלילית בקשר לעבישבה אש . 320

יעצות עם שר המשפטים ועם תיבה  –יאות ממונה על ביצוע סימן זה והוא רשאי  ברה  שר . 321
 בעניינים אלה:ין תקנות לביצועו, ובין השאר תקלה –ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת 

תקו  יםנאת (1) כזה,  אישור  למתן  הנוהל  מוכר,  כמוסד  רפואי  מוסד  תפלאישור  פו,  קת 
 ;ביטולוו חידושו

 .316למתן אישורים לפי סעיף  הלנוה (2)

 ': אחריות לשלום אדם ג מןסי

יו האחריות לאדם שמחמת גילו, מחלתו, ליקויו הרוחני, מעצרו או כל סיבה אחרת עלש  מי . 322
שהאחריות ן  בי  –יכול להפקיע עצמו מאותה אחריות ואינו יכול לספק לעצמו את צרכי חייו  אינו  

עליו לספק   בהחו  –ה כשר או אסור של האחראי  שצרה מחמת מענוש  יןמקורה בחוזה או בדין וב
לו את צרכי מחייתו ולדאוג לבריאותו, ויראוהו כמי שגרם לתוצאות שבאו על חייו או על בריאותו  

 .  המחמת שלא קיים את חובתו האמורשל האדם 
 

תו, לדאוג יימחי  בן ביתו, חובה עליו לספק לו את צרכ  ןיו מי שעליו האחריות לקטא  רההו . 323
ובב בשלומו  אחרת  פגיעה  או  בגופו  חבלה  בו,  התעללות  ולמנוע  כמי אויר,  ריאותולבריאותו  והו 

 ם לתוצאות שבאו על חייו או על בריאותו של הקטין מחמת שלא קיים את חובתו האמורה.גרש
 

 

 ל(. וט)ב . 324
 

 [5ג/י] רשואי

הריון במקרים  ת סקהפ
 [ 6מיוחדים ]יג/

  עמיות מטיגתיהס
ת דעאו שיקול ן פומצ
 [7ג/]יואי רפ
 1978-ח "לשת ט"ת

 [8ג/]ילה  חות אי
 1978-"ח שלט תת"

 [9ג/]יאחריות ל יגסי

 [11ותקנות ]יג/ע צובי

 ע ישלחסרי  ותריאח
 [228/]א

 (17' מס)תיקון 
 1983-גמ"תש

  ו אורה ה בתחו
 אי לקטיןחרא

 (26' מס)תיקון 
 1989-"ןתש

 (56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

( 59' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

( 12)תיקון מס' 
 1980-תש"ם
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עצמל  וטהנ . 325 בשעת  על  שלא  ומבצע,  טרחכוו  חוקי ,  מעשה  כל  או  כירורגי  או  רפואי  יפול 
עליו שתהיה לו לשם כך   בהחו  –אחר שיש בו או שעלול להיות בו סכנה לחיי אדם או לבריאותו  

שג כמי  ויראוהו  סבירה,  בזהירות  ושיפעל  סבירה  למיומנות  על  רם  או  חייו  על  שבאו  תוצאות 
 ת חובתו האמורה.  בריאותו של אדם מחמת שלא קיים א

או   יןממ  -חי ובין דומם, בין נייד ובין נייח  ן  בי  –חריותו או בשליטתו נמצא דבר  באש  מי . 326
יאותו אם לא ינהגו זהירות וקפידה בשימוש  ו ברבתנאים שיש בהם כדי לסכן חיי אדם, בטיחותו א

  ימו כההסכנה, ויראועליו לנקוט מידה סבירה של זהירות וקפידה למניעת    בה חו  –או בטיפול בו  
 ות שבאו על חיי אדם או על בריאותו מחמת שלא קיים את חובתו האמורה. צאלתום גרש

 ': סיכון החיים והבריאות ד מןסי

מאדם או מנסה לשלול ממנו את כושר התנגדותו, באמצעים שיש בהם סכנה לחיי ל  ולהש . 327
בפכחונ לפגוע  כדי  בהם  שיש  או  לבריאותו,  או  על    נהוובכ ו,  אדם  להקל  או  עוון  או  פשע  לבצע 

להק או  עלביצועם  דינו    ל  לבצעם,  נסיון  לאחר  או  ביצועם  לאחר  עבריין  של  מאסר   –בריחתו 
 עשרים שנים.

 

 (. לוט)ב . 328
 

אלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה, או  אחת מ  שהעוה ()א . 329
מאסר    –למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או עיכוב כאמור, דינו    גדתנלה

 עשרים שנים: 
 כדין; א, שלהאדם או גורם לו חבלה חמורע וצפ (1)
בסכיןה  נסמ (2) לפגוע באדם בקליע,  כדין  פוגעני    ן, באבשלא  או  בנשק מסוכן  או 

 אחר; 
 ץ; פינ שלא כדין להתפוצצותו של חומררם וג (3)
או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם לאדם ח  ולש (4)

 שיקבל כל חומר או דבר כאמור;
 בכל מקום שהוא, חומר מרסק או נפיץ או נוזל משתך; ח, נימ (5)
גופו בדרך    (, או משתמש בהם על5נוזל כאמור בפסקה )  על אדם חומר אוק  ורז (6)

 אחרת. 
לפי סעיף קטן )א( כלפי בן משפחתו, לא יפחת עונשו מחמישית העונש  ה  ירעב  ברעוה ()ב 

מיו מטעמים  המשפט,  בית  החליט  כן  אם  אלא  לעבירה,  שנקבע  להקל  חדהמרבי  שיירשמו,  ים 
 )ב(.382סעיף  כהגדרתו ב –בעונשו; בסעיף קטן זה, "בן משפחתו" 

 תנאי.-עונש מאסר לפי סעיף קטן )ב( לא יהיה, בהיעדר טעמים מיוחדים, כולו על )ג( 
 

מאסר   –בלה לזולתו, דינו  ח  וםגרבכל מקום שהוא חומר נפיץ שלא כדין, בכוונה לח  ניהמ . 330
 עשרה שנים. -ארבע

או מפריע אדם שלא כדין במאמציו להציל את חייו או חיי אדם אחר כשהוא בכלי ע  ונהמ . 331
א נטרף  שיט  בכלי  או  במצוקה  הנתון  כששיט  דינו  ו  כאמור,  שיט  מכלי  נמלט  עשר   –הוא  מאסר 

 שנים.

בנוסה  ושהע . 332 לפגוע  בכוונה  מאלה,  את תיבנע  אחת  לסכן  או  תחבורה  כלי  או  תחבורה  ב 
 עשרים שנים:מאסר  –בטיחותו, דינו 

 דבר על נתיב התחבורה או כלי התחבורה;ח נימ (1)
בנתיב תחבורה או כלי תחבורה או בכל דבר שעליהם או בקרבתם בדרך שיש  ל  טפמ (2)

התחבורה או כלי התחבורה או בבטיחותו ב תינ י לפגוע בשימוש החפשי והבטוח שלכדבה 
 ים; וראמה של נוסע כאמור או כדי לסכן את השימוש או הבטיחות

 )נמחקה(; (3)
או בקראור  ה אראמ (4) כלי התחבורה  או  התחבורה  נתיב  על  אות  בכל    או ם  בתו  מטפל 

 דרך באור או באות הקיימים שם;
בהימנם  ורג (5) כאמור  נוסע  של  בטיחותו  עליו  עות  לסיכון  שחובה  מעשה  מעשות 

 לעשותו. 

 עלממונה  ה בתחו
 כנה שיש בו סה עש מ

 [231/]א

ר  דבממונה על ה בתחו
 [232/]אש בו סכנה שי
 ה[ "שכ]ת

כושר ת ילשל
ות לשם  גדתנהה
 [233/]אעבירה ע צובי
 ["ושכ]ת

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

כוונה ב להחב
 [235/]א מחמירה 

 ["ושכ]ת

( 55' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

  120' מס)תיקון 
הוראת שעה(  

 2015-תשע"ו

ר ומבחלחבול  ן יונס
 [ 239/]אנפיץ 

הצלה מכלי ת  יעמנ
 קה  צומבש טשי
 ["ושכ]ת[ 236/]א

חיי אנשים  ן כוסי
 רהבותחנתיב בד זיבמ
 ["ושכ]ת[ 237/]א

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

( 12)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 68)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 119' מס)תיקון 
 2015-תשע"ה 

( 120' מס)תיקון 
 2015-תשע"ו
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כדי   )א( .א332 בו  שיש  באופן  בנסיעה,  תחבורה  כלי  לעבר  אחר  חפץ  או  אבן  יורה  או  המיידה 
לסכן את בטיחותו של הנוסע בכלי התחבורה או את מי שנמצא בקרבת כלי התחבורה, או שיש בו  

 מאסר עשר שנים. –כדי לפגוע בכלי התחבורה בנסיבות שיש בהן כדי לעורר פחד או בהלה, דינו 
בנסיעה,   ב()  תחבורה  כלי  לעבר  אחר  חפץ  או  אבן  יורה  או  כדי  המיידה  בו  שיש  באופן 

הנו של  בטיחותו  את  במטרה סלסכן  התחבורה,  כלי  בקרבת  שנמצא  מי  את  או  התחבורה  בכלי  ע 
 מאסר עשרים שנים. –לפגוע בנוסע או במי שנמצא בקרבה כאמור, דינו 

 .)פקע( ג() 
 

 

 אסר שבע שנים.מ –בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו ל ובהח . 333

 מאסר שלוש שנים.   –חברו שלא כדין, דינו  ע וצהפ . 334

 – 334או  333סעיפים  פיל רהעבי רהעבנ ()א . 335

 כפל העונש הקבוע לעבירה;  –ריין נושא נשק חם או קר, דינו עבשהכ (1)
נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים    יושהכ (2)

 כפל העונש הקבוע לעבירה.   –ו של כל אחד מהם מהם, דינ
 מאסר עשר שנים.  –חתו, דינו שפמ בןכלפי  333ירה לפי סעיף עב רבעוה (1)א 
כפל העונש הקבוע לעבירה;    –  נו משפחתו, די  ן י בפכל  334עבירה לפי סעיף    ברעוה ()ב 

 חד מאלה: לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא א –לענין סעיף זה, "בן משפחתו" 
 הידוע בציבור כבן זוגו;בות גו, לרזון ב (1)
"אחראי על קטין או  ירעבה   או חסר ישע, שעובר ן  טיק (2) ה אחראי עליו, כהגדרת 

 א. 368חסר ישע" בסעיף 
 

מזיק אחר, בכוונה לפגוע בו   רשלא כדין שיפעילו על אדם או שאדם יקח רעל או דבם  ורהג . 336
מאסר שלוש שנים; סיכן בכך את חיי האדם או גרם לו בכך חבלה    –או בזולתו או להרגיזם, דינו  

 עשרה שנים. -ערבא מאסר –חמורה, דינו 

ולמנוע ל  פרהמ . 337 לבריאותו  לדאוג  או  מחיה  צרכי  לפלוני  לספק  חובתו  את  כדין  הצדק  לא 
ובבריאותו, בשלומו  אחרת  פגיעה  או  בגופו  חבלה  בו,  לכומס  התעללות  עלול  או  את סכן  בכך  ן 

 שלוש שנים.  סרמא - נודי ע, חייו, או פוגע או עלול לפגוע בכך בבריאותו פגיעת קב
 

 

אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו  ה  ושהע )א( . 338
 שלוש שנים: סרמא -חבלה, דינו 

 רכב או רוכב בדרך ציבורית; ג והנ (1)
 תם;  כלי שיט או כלי טיס או משתתף בהפעל ילפעמ (2)
נוקט אמצעי    אוץ  פיאו בחומר לקיח, נבאש  מעשה  ה  ושע (3) אינו  או  רדיואקטיבי 

 זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה באש או בחומר כאמור שבהחזקתו;
לגבי  ה  ושע (4) נוקט מכמעשה  אינו  או  עם אחרים,  או  בלבד  ונות שבפיקוחו, שלו 

   אמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהן;
ירה  ושע (5) כלי  או  נפץ  חומר  לגבי  אמצעי  בהש  יהמעשה  נוקט  אינו  או  חזקתו, 

 זהירות נאותים מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהם;  
 עי זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה בחיה שבהחזקתו; מצנוקט או ינא (6)
 כירורגי לאדם שהתחייב לטפל בו;  וטיפול רפואי אן ותנ (7)
  ן או מפעיל תרופה או חומר מרעיל או מסוכן;, נותמספקר, וכמ (8)
מיכל   מששתמ (9) מפקיר  או  מפקירו,  או  בו  מחזיק  או  מסוכן  או  מרעיל  בחומר 

 חומר כאמור ויש בו כדי להרעיל או לסכן.  בו קשהוחז
 .)בוטל( )ב( 

 

נזק זימחה ()א . 339 לגרום  שבכוחם  אחר  חומר  או  נפץ  חומר  יריה,  כלי  מפקיר  או  משאיר  ק, 

  רההוובה של ח רתהפ
 [242/]או אחראי א

 (17' מס)תיקון 
 1983-גמ"תש

 (26' מס)תיקון 
 1989-"ןתש

( 59' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

ת  נושלורזיזות פ שימע
 [243/]א

( 88)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

  שלהשמירה ת  נחהז
  יםמרוחיריה  ליכ

 [א243/]אם ניוכמס
 [ "השכ]ת

 [238/]אמורה ח להחב

 ([)א241/]א העפצי

פציעה ו להחב
 ירות  ת מחמבוסיבנ
 ["גשל]ת [א251/]א

( 49' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

( 64' מס)תיקון 
 2001-תשס"ב
( 49' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

 ןוכמסברעל ש מושי
 ([ ב)241, 240א/]

( 134)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

יידוי או ירי של אבן 
או חפץ אחר לעבר 

 כלי תחבורה
( 119' מס)תיקון 
 2015-תשע"ה 

  120' מס)תיקון 
הוראת שעה(  

 2015-תשע"ו
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מלגרום בהם נזק לעצמו    חרא  דםלאדם או לסכן חייו, ללא נקיטת אמצעי זהירות סבירים למנוע א
 שנה.   סרמא -או לאחר, בין בטיפול כלשהו בהם ובין בלא טיפול, דינו 

או מפקיר הנתון לשיפוט צבאי לפי חוק השיפוט    ריזה לא יחול על מחזיק, משאף  עיס ()ב 
 י כד  ךיות, או תובאצ  ותם שהוא מחנה צבאי או שבו מתנהלות פעולקובמ,  1955-הצבאי, תשט"ו

במ בסעיף  סגאימונים  כאמור  מדריך  על  יחול  אולם  הצבא,  תש"ט5רת  היריה,  כלי  לחוק  –ב)ב( 
 . 1954-( לחוק חמרי הנפץ, תשי"ד()ג2)22יף סעוב, 1949

שילדים   ירשאהמ . 340 להניח  סביר  יסוד  ויש  אליו,  גישה  לילדים  שיש  במקום  דבר  מפקיר  או 
בו   יטפלו  או  בדבר  לסכן א  רךבדישחקו  או  בבריאותם  להינזק  עלולים  הם  כן  ושבעשותם  חרת, 

 שנה.   סר מא –ו חייהם, ואינו נוקט אמצעי זהירות סבירים כדי למנוע תוצאות כאלה, דינ

 מאסר שנתיים.  –חם שלא כדין, דינו מנשק  רהיוה )א( א.340

 מאסר חמש שנים: –היורה מנשק חם שלא כדין, באחד מאלה, דינו  )ב( 
 באזור מגורים, או במקום אחר שיש בירי בו כדי לסכן חיי אדם; (1)
 באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם. (2)

 

ו, והמעשה או המחדל ותעשל  מעשה שלא כדין, או נמנע מעשות מעשה שחובתוה  ושהע . 341
 שנה.   סרמא -, ונגרמה בהם חבלה לאדם, דינו 340עד  338אינם מן המפורטים בסעיפים  

אור או מציג סימן או מצוף בכוונה להטעות אדם המפעיל כלי תחבורה או כשהוא ה  עלהמ . 342
 שבע שנים.   סרמא -ודע שהם עלולים להטעותו, דינו י

 

לות מסיע אדם או גורם להסעתו בכלי תחבורה כשיש חשש רש התך  ודעין או מתוביש  מי . 343
שלוש שנים, ואם    סרמא  -ב או המטען של כלי התחבורה, דינו  מצנוסע מחמת ההשל    בטיחותול

 חמש שנים.   סרמא -היה כלי התחבורה מטוס, דינו 
 

, נהסכך  מעשה או אינו נוקט זהירות סבירה בנכס שבהחזקתו או בפיקוחו וגורם בכה  ושהע . 344
 שלוש שנים.   סרמא -מכשול או נזק לאדם בדרך ציבורית או בנתיב שיט ציבורי, דינו 

 ': עבירות מין ה מןסי
 

   -אשה  עלבוה ()א . 345

 הסכמתה החופשית;ב לאש (1)
 ת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;כמהסב (2)
 טרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או  ש נהטיה היא קאששהכ (3)
ממנה  נ  וךת (4) המונע  אחר  מצב  או  האשה,  שרויה  בו  הכרה  חוסר  של  מצב  יצול 

 לתת הסכמה חופשית;
 
יצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי  נ  וךת (5)

 בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;
 שש עשרה שנים. סרמא -אונס ודינו הרי הוא  
האונס    אף ל  ע ()ב  דין  )א(,  קטן  בסעיף  נעשה    סר מא  -האמור  האינוס  אם  שנים  עשרים 
 ת אלה:וסיבנבאחת מ

קטן  ינטקב (1) בסעיף  האמורות  ובנסיבות  שנים  עשרה  שש  לה  מלאו  שטרם   ה 
 (; 5( או )4(, )2(, )1)א()

 שק חם או קר; בנ םואיב (2)
 לה גופנית או נפשית או הריון;חבת ימרג וךת (3)
 תעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;ה וךת (4)
אינוס בידי אחד או אחדים  ות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע הכחנוב (5)

 מהם. 
   -זה  מןסיב ()ג 
 יר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה; חדהמ -ל" וע"ב 

 ילדים ל נהסכ
 ["השכ]ת [ב243/]א

 ירי מנשק חם 
( 134)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח 

 רשלנותב להחב
 ["ושכ]ת[ 244/]א

 תחבורה יתעיהט
 [245/]א

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש
 רהבותחכלי ב עההס

 [ 246/]אמסוכן 
 (12' מס)תיקון 

 1980-"םתש

דרכים ונתיבי ן כוסי
 [ "ושכ]ת[ 247/]א טיש

 ( 22' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

 סנואי
 (22' מס)תיקון 

 1988-ח "מתש
( 61' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-ס"שת
( 61' סתיקון מ)

 2001-תשס"א

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-ס"שת

 ( 56' סתיקון מ)
 2000-ס"שת

 (30' מס)תיקון 
 1990-"ןתש
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 ה(.חקנמ) -ן" טי"ק 
 

נים,  ש  שש עשרהה  ל  או קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מל  עלבוה (1) ()א . 346
לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מל או לה והיא אינה נשואה 

שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת  
 חמש שנים;  סר מא –שווא לנישואין, דינו 

מטפל   (2) יראו  זה,  קטן  סעיף  עובד    נפשילענין  או  פסיכיאטר  פסיכולוג,  שהוא 
מאלה, לאחד  שמתחזה  מי  או  ש  סוציאלי,  קטינה  שנים שבעל  עשרה  שש  לה  מלאו 

ם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי  וטר
על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם  

 מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.
עבודה או בשירות    סייחב  תשרה שנים תוך ניצול מרו ענה  ואשה שמלאו לה שמ  עלבוה ()ב 

  שלוש שנים. סרמא –נוי למרות היותו נשוי, דינו פאו עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כ
 

שש    שהעוה (1) ()א . 347 לו  מלאו  וטרם  שנים  עשרה  ארבע  לו  שמלאו  באדם  סדום  מעשה 
עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו  

השש  רהעששמונה   או  חינוך  מרות,  תלות,  יחסי  ניצול  תוך  דינו  נים,    סר מא  -גחה, 
 חמש שנים;

מטפל   (2) יראו  זה,  קטן  סעיף  עובד    נפשילענין  או  פסיכיאטר  פסיכולוג,  שהוא 
מאלה, לאחד  שמתחזה  מי  או  סדום  סוציאלי,  מעשה  שש   שעשה  לו  שמלאו  באדם 

לאותו  ניתן  שבה  התקופה  במהלך  שנים,  עשרה  שמונה  לו  מלאו  וטרם  שנים  עשרה 
ילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא  אדם טיפול נפשי על ידו, כא

 תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי. 
מרו  שהעוה (1)א  ניצול  תוך  שנים  עשרה  שמונה  לו  שמלאו  באדם  סדום  סי  חבי  תמעשה 

 שלוש שנים.   סרמא -שירות, דינו ב עבודה או
ב  שהעוה ()ב  סדום  בסעיף  מעשה  המנויות  הנסיבות  באחת  בשינוי345אדם   ים, 

 נס.  ן אווייבים, דינו כדימחה
ת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של דרהח  -סימן זה, "מעשה סדום"    יןענל ()ג 

 איבר מין לפיו של אדם.  דרתחאדם, או ה
 

 –בסימן זה  א. )א(347

נפשי"    באופן אבחון  –"טיפול  שנעשו  שיחות,  ניהול  או  שיקום,  טיפול,  ייעוץ,  הערכה,   ,
מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים, כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה  

 אחרת, שמקורן רגשי או נפשי;
, במתן טיפול נפשי, כמשלח יד או או שמציג את עצמו כעוסקמי שעוסק,    –"מטפל נפשי"   

 ד.מכוח תפקי
מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם שמונה עשרה   )ב( 

תום שלוש שנים מסיום הטיפול   ועד  ידו  על  נפשי  טיפול  ניתן להם  שנים, במהלך התקופה שבה 
כאמור, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם 

על ידי מטפל נפשי    סר ארבע שנים; לענין סעיף זה יראו מעשים כאמור שנעשו מא  –על ידו, דינו  
במהלך התקופה שבה    שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה,

אם  תחול  לא  זו  חזקה  כאמור;  נפשית ממשית  תלות  ניצול  תוך  נעשו  כאילו  הנפשי  הטיפול  ניתן 
 של הטיפול הנפשי.המעשים החלו לפני תחילתו  

 

 –בסימן זה  ב. )א(347

כהן דת, מי שמציג את עצמו ככזה או אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל   –"כהן דת"   
 סגולות רוחניות מיוחדות;

או הדרכה"    או הדרכה שניתנו באופן  –"ייעוץ  אל   ייעוץ  פנים  בדרך של מפגש  מתמשך, 
 פנים.

כהן דת הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם שמונה עשרה שנים,  )ב( 
ידו או סמוך לאחר מכן, בהסכמה שהושגה   ייעוץ או הדרכה על  במהלך התקופה שבה ניתן להם 

מאסר   –על ידו, דינו  תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בייעוץ או בהדרכה שניתנו להם  
 ארבע שנים.

 

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-ס"שת

אסורה ה ילבע
 המכסהב

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

( 77)תיקון מס' 
 2003-שס"דת

 (30' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

 דוםס שהמע
 (22' מס)תיקון 

 1988-ח מ"תש
 ( 56' מס)תיקון 

 2000-ס"שת
( 77)תיקון מס' 

 2003-תשס"ד

 (30' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-ס"שת

יחסי מין בין מטפל 
 נפשי למטופל

( 77)תיקון מס' 
 2003-תשס"ד

 (77)תיקון מס' 
 2003-תשס"ד

( 115)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 77)תיקון מס' 
 2003-תשס"ד

( 115)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 115)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 115)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

יחסי מין בין כהן  
דת לאדם שקיבל  

ממנו ייעוץ או  
 הדרכה

( 122)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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בסעיף    שהעוה ()א . 348 המנויות  הנסיבות  באחת  באדם  מגונה  )2)א()345מעשה  עד   )5  ,)
 ם.ניש שבע סרמא -בשינויים המחוייבים, דינו 

בסעיף    שהעוה ()ב  המנויות  הנסיבות  באחת  באדם  מגונה  )1)ב()345מעשה  עד   )5  ,)
 עשר שנים.   סרמא -בשינויים המחוייבים, דינו 

אדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים  נה בה מגומעש  שהעוה ()ג 
 שלוש שנים.    סרמא -(, דינו 1)א(, )ב( או )ג

סעיף קטן )ג( תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או  י  לפה  עביר  רהעבנ (1)ג 
 ע שנים.שב סר מא -ר העבירה בועתוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של 

מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול    שהעוה (1) ()ד 
 ארבע שנים; סרמא  -דינו ת, רושי אויחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה 

נפשי (2) מטפל  יראו  זה  קטן  סעיף  עובד    לענין  או  פסיכיאטר  פסיכולוג,  שהוא 
שעשה מעשה מגוהנ באדם שמלאו לו ארבע    סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה,

לאותו  ניתן  שבה  התקופה  במהלך  שנים,  עשרה  שמונה  לו  מלאו  וטרם  שנים  עשרה 
אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא  
הטיפול   של  תחילתו  לפני  החלו  והמעשים  שנים,  עשרה  שש  לאדם  מלאו  אם  תחול 

 ת קשר זוגי. הנפשי במסגר
בנסיבות   (1)ד  מגונה  מעשה  שנים  עשרה  שמונה  לו  שמלאו  באדם  העושה  נפשי  מטפל 

 מאסר שלוש שנים. –א)ב(, דינו 347המפורטות בסעיף 
בנסיבות   (2)ד  מגונה  מעשה  שנים  עשרה  שמונה  לו  שמלאו  באדם  העושה  דת  כהן 

 .מאסר שלוש שנים –ב)ב(, דינו 347המפורטות בסעיף 
ביחסי   השעוה ()ה  מרות  ניצול  תוך  שנים,  עשרה  שמונה  לו  שמלאו  באדם  מגונה  מעשה 

 שנתיים. סרמא  –דינו רות, עבודה או בשי
 לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.   שהמע  –זה, "מעשה מגונה"  מןסיב ()ו 

 

ה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור  ונמגה  מעש  השעוה ()א . 349
 שנה.   סרמא  -בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו 

, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים,  שהעוה ()ב 
 שלוש שנים.   סרמא -דינו 

 

ירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה לענין עב . 350
 בו או באדם אחר. 

 

 

סעיף    ברעוה ()א . 351 לפי  אינוס  של  סעיף  345עבירה  לפי  סדום  מעשה  של  או  )ב(  347)א( 
דינו   והוא אחראי עליו,  ישע  והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר    סר מא  –באדם שהוא קטין, 

 עשרים שנים.
שנים  עלבוה ()ב  עשרה  ארבע  לה  שמלאו  מוטר  אישה  או    להו  לאם  שנים  ואחת  עשרים 

עשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים, והוא העושה מ
 שש עשרה שנים.   סר מא –ו נ, דיםבן משפחת

ו באדם שהוא חסר ישע  א  מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו   שהעוה ()ג 
 –ינו והוא אחראי עליו, ד

 שנים; עשר  סרמא – (1או )ג )א(348ה לפי סעיף ירעבב (1)
 חמש עשרה שנים;  סרמא –)ב( 348י סעיף לפעבירה ב (2)
 חמש שנים.  סרמא –( 2)-( ו1קרה שאינו בין המנויים בפיסקאות )מ כלב (3)

פני אדם שהוא קטין, בכל מקום שהוא, והוא בן משפחתו, דינו  ב  מעשה מגונה   שהעוה ()ד 
 ארבע שנים.  סרמא –

לפ (1)ד  עבירה  העובר  ישע  חסר  על  סעיף  אחראי  דינו  349י  הישע,  בחסר  מאסר    –)א( 
 שנתיים;
 –סעיף זה  יןענל ()ה 
 אחד מאלה:  –אומן" " 

 גונה מ שהמע
 (30' מס)תיקון 

 1990-"ןתש
 ( 56' מס)תיקון 

 2000-ס"שת
( 61' מס)תיקון 
 2001-תשס"א
( 61' מס)תיקון 

 2001-"אשסת

( 61' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

 יבומבפגונה מ שהמע
 (30' מס)תיקון 

 1990-ן"תש

 שה מעם גר
 (22' מס)תיקון 

   1988-ח מ"תש
( 77)תיקון מס' 

 2003-תשס"ד

  חהשפבממין  ותירעב
ובידי אחראי על חסר 

 ישע 
 (30' מס)תיקון 

 1990-"ןתש
( 71)תיקון מס' 

 2002-תשס"ג

( 71תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 71תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 77)תיקון מס' 
 2003-תשס"ד

( 122)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 85)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 115)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 71תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 77)תיקון מס' 
 2003-תשס"ד
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 ; 2016-במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ואב או אם  (1)
 
( להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף  3אחראי על קטין לפי פסקה ) (2)

 א;368
 בן או בת של בן זוג של הורה;  –"אח או אחות חורגים"  
 א;368כהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף  –"אחראי על חסר ישע"  
 –פחה" משן "ב 

 ב או סבתא; סלו;  בן זוגו של הורה אף אם אינו נשויה; ורה (1)
או אחות; אח או אחות   חלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: אשמי  מ (2)

ם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף ולואה.  גיסאו    ה; גיסחורגים; דוד או דוד
ה  ר( שנעשו במי שמלאו לו שש עש3קטן )ב( או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן )ג()

 דוד או דודה, גיס או גיסה בהגדרת "בן משפחה"; לוים, לא ייכלנש
 ;אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו של אומן (3)
מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו   (4)

של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; ואולם לענין  
(  3עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן )ב( או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן )ג()

זוג של בנו או בתו של אומן, שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שני בן  ייכלל  ם, לא 
 אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה בהגדרה "בן משפחה";

 א.368כהגדרתו בסעיף  –"חסר ישע"  
 

ברברסמפה ()א . 352 שנפגע  ם  כמי  אדם  לזהות  כדי  בו  שיש  דבר  כל  של  או  אדם  של  שמו  ים 
בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי    לפי סימן זה,  ה או כמי שהתלונן כי הוא נפגע בעבירהירעבב

או   כולה  דמותו,  קולו,  של  פרסום  באמצעות  בין  כאמור,  זיהויו  על  לרמוז  או  הקרובה,  סביבתו 
 שנה.  סרמא -דינו  בות לו, ובין בדרך אחרת,חלקה, סביבתו או דמויות הקרו

א אדם באחריות פלילית לפי סעיף קטן )א( אם האדם ששמו או זהותו פורסמו  ישא  ל ()ב 
הסכמתו   את  נתן  מיוחדים לפרסום,  בכתב  כאמור  מטעמים  הפרסום  את  התיר  בית משפט  אם    או 

 .שיירשמו
התלונן כי הוא נפגע בעבירה לפי המצלם אדם, בשל היותו מי שנפגע בעבירה או מי ש ג() 

סימן זה, תוך כדי בילוש או התחקות אחריו, העלולים להטרידו, או תוך הטרדה אחרת, לרבות תוך  
 –המתנה לאותו אדם בבית המשפט או בתחנת משטרה, והכל בלא הסכמתו שניתנה מראש, דינו  

מור תינתן לעניין בגיר (; הסכמה כא4)א()61מאסר שישה חודשים או מחצית הקנס האמור בסעיף  
 בפני בית המשפט. –בכתב, ולעניין קטין  –

הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום או צילום שנעשה על ידי המשטרה או מטעמה   ד() 
לשם חקירת עבירות, חקירת מוות או איתור נעדרים, כשהפרסום או הצילום חיוני לצורך החקירה  

 או האיתור כאמור.
 

)א(, תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים 347)א( או  346בשל עבירה לפי סעיפים    וםישבא . 353
 אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלךם  על שלוש שני  עולה  נואיבינו לבין הקטין  

 יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.
 

נויות בסעיף קטן זה, שנעברו בקטין, יחל מנין תקופת ההתיישנות ביום  ות המירבעב ()א . 354
ושמונה שנים;   לו עשרים  לגביה שמלאו  הנקובה  ביצוע העבירה התקופה  מיום  ואולם אם חלפה 

  –  , לפי העניין1982-( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב1)א( או )א9כאמור בסעיף  
 –המשפטי לממשלה  ץור היועוגש כתב אישום אלא באישי לא

 ; 351לפי סעיף  רהביע (1)
שעבר האחראי על הקטין כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף    רהביע (2)

בסעיף  368 משפחה"  "בן  כהגדרת  משפחה  בן  אינו  והוא  מן    אוהי  )ה(351א  אחת 
 ות הבאות:ירהעב

 ; 345סעיף י לפ – וסינא ()א
 )א(; 346סעיף  י לפ –אסורה בהסכמה  להעיב (ב)
 )א( או )ב(; 347סעיף י לפ –סדום ה עשמ (ג)

 פרסום ר סואי
 (22' מס)תיקון 

 1988-ח מ"תש
( 89)תיקון מס' 

 2005-תשס"ו
( 111)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 

ות יאחרל יגסי
 ית ילפל

 (22' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-ס"שת
התיישנות  ל יגסי

 ןעבירות מין בקטי
 (47' מס)תיקון 

 1996-ונ"תש
( 73)תיקון מס' 

 2002-תשס"ג
( 84)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
( 139)תיקון מס' 

 2019-תשע"ט 

( 71תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 71תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 85)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 85)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 85)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 89)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו

( 136)תיקון מס' 
 2018-תשע"ט 

( 94)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 121)תיקון מס' 
( 94)תיקון מס'  2016-תשע"ו
 2007-תשס"ז

( 111)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 111)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 
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 ( או )ד(; 1)א(, )ב(, )ג348סעיף י לפ –מגונה ה עשמ ()ד
(3) ( ( שנעברה בקטין בידי בנם או בתם של 2עבירה מן העבירות המנויות בפסקה 

 שנים. 15דודו או דודתו שמלאו להם 
בעק (1)א  )א(,  קטן  סעיף  לפי  אישום,  כתב  לאחר  הוגש  למשטרה  שהוגשה  תלונה  בות 

נפגע   של  יחידה  עדות  סמך  על  אדם  יורשע  לא  שנים,  ושמונה  עשרים  העבירה  לנפגע  שמלאו 
העבירה, אלא אם כן יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה; כלל כתב האישום גם עבירה שלא כאמור  

 )א(. בסעיף קטן )א(, תחול הוראת סעיף קטן זה רק לענין עבירה כאמור בסעיף קטן 
שאוורה ()ב  מעשה  על  גם  יחולו  )א(  קטן  סעיף  )ל  שה נעת  תש"ן  באב  י"ט  יום    10פני 

 ( ובלבד שנתקיימו כל אלה:1990באוגוסט 
 היה עבירה לפי סימן זה כנוסחו בעת עשייתו;  שהמעה (1)
 ;  351נעשה המעשה לאחר היום האמור היה מהווה עבירה לפי סעיף ו ילא (2)
התיישנירעבה (3) טרם  סעיף  ה  לפי  הדין  9ה  סדר  משולב[, ילפלה  לחוק  ]נוסח  י 

 . 1982-במ"תש
חמש  (1) )ג(  לו  שמלאו  מי  בידי  בקטין,  שנעברו  זה,  קטן  בסעיף  המנויות  בעבירות 

עשרה שנים, והוא אינו האחראי על הקטין כאמור בהגדרה "אחראי על קטין או חסר  
)א() יף קטן, או בנם או בתם בן משפחה כהגדרתה באותו סע(,  2ישע" שבסעיף קטן 

, יחל מנין תקופת ההתיישנות (3של דודו או דודתו של הקטין כאמור בסעיף קטן )א()
לקטין   שמלאו  ושלושביום  העבירה, שנים;    עשרים  ביצוע  מיום  חלפה  אם  ואולם 

לא יוגש כתב אישום אלא באישור    –  התקופה הנקובה לגביה כאמור בסעיף קטן )א(
 ;5היועץ המשפטי לממשלה

 ואלה העבירות: (2)
 ; 345לפי סעיף  –אינוס  )א(
 )ב(;347לפי סעיף  –מעשה סדום  )ב(
 (. 1)א(, )ב( או )ג348לפי סעיף  –מעשה מגונה  )ג(

למשטרה   )ד(  שהוגשה  תלונה  בעקבות  )ג(,  קטן  סעיף  לפי  אישום,  כתב  לאחר הוגש 
ק בסעיף  כאמור  לגביה  הנקובה  התקופה  העבירה,  ביצוע  מיום  )א(  שחלפה  שמלאו  טן  לאחר  או 

שנים, לפי המאוחר, לא יורשע אדם על סמך עדות יחידה של נפגע העבירה אלא אם כן    18לקטין  
יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה; כלל כתב האישום גם עבירה שלא כאמור בסעיף קטן )ג(, תחול  

 הוראת סעיף קטן זה רק לענין העבירה כאמור באותו סעיף קטן.
העונשין הוראות   )ה(  חוק  של  לתוקף  כניסתו  שביום  עבירה  על  גם  יחולו  )ג(  קטן  סעיף 

מס'   התשס"ה84)תיקון  סעיף  2005-(,  לפי  התיישנה  טרם  ]נוסח    9,  הפלילי  הדין  סדר  לחוק 
 , לפי הדין שחל עליה ערב המועד האמור.1982-משולב[, התשמ"ב

 

(  1)א(, )ב( או )ג()351(, או  1)ג  )א(, )ב( או 348,  345אדם בעבירה לפי סעיפים  ע  רשהו )א( . 355
( בית ילא  (,  2או  החליט  כן  אם  אלא  עבירה,  לאותה  שנקבע  המרבי  העונש  מרבע  עונשו  פחת 

 המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו.
 

 תנאי.-עונש מאסר לפי סעיף קטן )א( לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על )ב( 
 

 

 קטינים ונכיםלפי ': עבירות כו מןסי

ו  ירשאהמ . 361 ך מסכן את חיי הילד או בכילד שטרם מלאו לו שש שנים בלא השגחה ראויה, 
עלו או  דינו  פוגע  בבריאותו,  או  בשלומו  ממשית  פגיעה  לפגוע  כן    סר מא  -ל  עשה  שנים;  שלוש 

 חמש שנים. סרמא -שנה; עשה כן במטרה לנטוש את הילד, דינו  סרמא -ברשלנות, דינו 
 

 –, "מושגח" 363בסעיף זה ובסעיף  )א( . 362

 קטין שלא מלאו לו שש עשרה שנים; (1)
 קטין שמלאו לו שש עשרה שנים או בגיר שאינם מסוגלים לדאוג לצורכי חייהם. (2)

 
 . 4689עמ'  29.3.2016מיום  7236י"פ תשע"ו מס' ו הואצלה לפרקליט המדינה ולמשנהו: סמכות 5

ילדים  ת נחהז
 ים אחרים גחושומ
 ["השכ]ת[ 185/]א

( 110' מס)תיקון 
   2011-תשע"א 

( 61' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-ס"שת

( 84)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 זערי מ  נשעו
 (51)תיקון מס' 

 1998-ח"נשת
( 61' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

 (68)תיקון מס' 
 2002-בתשס"

א בלילד ת ארהש
גחה או במטרה  הש

 לנטשו 
( 59' סתיקון מ)

 2001-תשס"א

( 73תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 84)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
( 129' מס)תיקון 
 2017-תשע"ז

( 139)תיקון מס' 
 2019-תשע"ט 

( 84)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 139)תיקון מס' 
 2019-תשע"ט 

( 84)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 (68)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 129' מס)תיקון 
 2017-תשע"ז

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7236.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7236.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7236.pdf
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חיוניים   )ב(  חיים  וצורכי  לינה  צורכי  לבוש,  מזון,  מספק  אינו  אשר  מושגח,  של  הורה 
הד במידה  דינו  אחרים  ובריאותו,  שלומו  לשמירת  הוכיח    –רושה  אם  זולת  שנים,  שלוש  מאסר 

 שנקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים ואין בידו לספקם.
מסוגל  )ג(  שאינו  מי  של  או  קטין  של  חייו  לצורכי  לדאוג  הסכם  או  דין  פי  על  המחויב 

מעט הורה, אשר אינו מספק מזון, לבוש, צורכי לינה וצורכי לדאוג לצורכי חייו, הנתון להשגחתו, ל
דינו   ובריאותו,  זולת   –חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה לשמירת שלומו  מאסר שלוש שנים, 

ואין בידו   אם הוכיח שנקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים 
 לספקם.

 

או   )א( . 363 חייו,  לצורכי  לדאוג  מחויב  שאינו  מי  מידי  לקבלו  שסירב  מושגח,  של  הורה 
מאסר שישה חודשים; נטש את    –שהשאיר אותו בידי אדם שלא הסכים לדאוג לצורכי חייו, דינו  

 מאסר שלוש שנים. –המושגח, דינו 
קטי )ב(  של  חייו  לצורכי  לדאוג  הסכם  או  דין  פי  על  מסוגל המחויב  שאינו  מי  של  או  ן 

מאסר שישה   –לדאוג לצורכי חייו, שסירב לקבלו מידי מי שאינו מחויב לדאוג לצורכי חייו, דינו  
 מאסר שלוש שנים. –חודשים; נטש את הקטין או את מי שאינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו, דינו 

 

ארבעע  ציהמ . 364 לו  מלאו  שלא  בקטין  להחזיק  הרשות  בעד  תמורה  נותן  שנים, -או  עשרה 
א מקוהמבקש  ואין  מות  בלו  שנים,  שלוש  מאסר  דינו  כאמור,  בקטין  להחזיק  רשות  מתן  בעד  רה 

 נפקא מינה אם היתה התמורה בכסף או בשווה כסף.  

לה  ורה ()א . 365 מלאו  שלא  קטין  של  אפוטרופוס  מרשה  -ארבע  ואו  או  המוסר,  שנים  עשרה 
משום   במסירה  ויש  אפוטרופסו,  או  הורו  שאינו  למי  הקטין  את  או  מחת  רוהתנעלמסור,  ובותיו 

 שנתיים. סרמא -זכויותיו כלפי הקטין, דינו 
 לפי סעיף זה אם הוכח אחד מאלה: ם זאת הגנה טובה באישוה הית ()ב 

 ;1960-הקטין היתה למטרת אימוץ לפי חוק אימוץ ילדים, תש"ך רתסימ (1)
לז  רתסימ (2) היתה  ובהסכמתו של  מן קהקטין  לפי חצוב  סוציאלי שמונה  וק  עובד 

 ;1960-הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך
 )נמחקה(; (3)
 .2016-מסירת הקטין היתה בהתאם להוראות חוק אומנה לילדים, התשע"ו (4)

 

 ל(. וט)ב . 366
 

או מעכב במרמה, בכוח או בפיתויים קטין שלא מלאו לו ארבע עשרה שנים, או   יאוצהמ . 367
הקטין  מסו  א  מקבלו החזקת  את  לשלול  בכוונה  הכל  כאמור,  עוכב  או  הוצא  ביודעין שהוא  תירו 

קחתה לעצמו או לאחר,  מהורו, מאפוטרופסו או ממי שחייב לפי הדין לטפל בו או להשגיח עליו ול
 שבע שנים, והוא אם לא הוכיח שיש לו תביעה בתום לב לזכות ההחזקה כאמור.  סרמא -נו די

 

ין או עושה פעולה אחרת המביאה לידי המרת דתו של  המרת דתו של קטס  טק  ךרעוה ()א . 368
 -  נודי,  1962-א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב13הוראות סעיף  לקטין, בניגוד  

 ששה חדשים. סרמא
 ששה חדשים.   סרמא -קטין, בפניה ישירה אליו, להמיר דתו, דינו  דלמשה ()ב 

 חסרי ישעובם ני: פגיעה בקטי1'ו מןסי
 

 –זה  מןסיב א.368

 
 ה: אחד מאל –"אומן" 

 ; 2016-במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ואב או אם  (1)
 ( להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע";3אחראי על קטין לפי פסקה ) (2)

 חד מאלה: א כל -על קטין או חסר ישע"  איחר"א 
או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של  ה  ורה (1)

או מכללא, או מי ש  דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפור  וחמכ  -ן או של חסר ישע  קטי
 אסור שלו;  מחמת מעשה כשר אוע ישר שעליו האחריות כאמור לקטין או לחס

לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר לאו  פחה של קטין או של חסר ישע, שממשן  ב (2)

 מושגחים ת  ישנט
 ["השכ]ת[ 186/]א

( 110' מס)תיקון 
   2011-תשע"א 

 קהחזלה ןקטי תירמס
 [א186/]אורה תמב

 [  "אשל]ת

הקטין ת ירמס
ת  יוכומזות ערתנבה

 [ב186/]אוחובות 
 [ "אשל]ת

 [ 188/]אקטין ת יבגנ
 (12' מס)תיקון 

 1980-"םתש

 ן טיק שלתו ד רתהמ
 [ ה"שכ]ת[ א88/]א

 (26' מס)תיקון 
 1989-"ןתש

 ותדרהג
 (26' מס)תיקון 

 1989-"ןתש

( 12)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 94)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 94)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 2007-ת"ט תשס"ז
( 121)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

( 108)תיקון מס' 
 2010-תשע"א 

( 121)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 121)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו  ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו
גיסתו,   דודתו,    ודודאו  זוגואו  אומן,    בן  של  צאצאו  אומן,  של  הורהו  וכן  אומן,  של 

 ; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה
  ה ע, ומלאו לו שמונקבך  דרקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו  שהי  מ (3)

 ות.  יחסי תלות או מר עשרה שנים; ובלבד שקיימים ביניהם
מחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או ש  מי  -שע"  י  סר"ח 

 תו או לשלומו; אויתו, לבריימח ימכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכ
 ת מחדל;  בולר -ה" עש"מ 
חוק"  "  לפי  שמונה  סוציאלי  מהח  –עובד  אחד  כל  לפי  שמונה  סוציאלי  וקים עובד 

 המפורטים להלן, לפי העניין:
 ;1950-חוק גיל הנישואין, התש"י (1)
 ;1955-חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו (2)
 ;1958-חוק שירותי הסעד, התשי"ח (3)
 ; 1960-חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך (4)
 ;1966-חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו (5)
 ;1969-(, התשכ"טהתפתחותית-באנשים עם מוגבלות שכליתוק הסעד )טיפול ח (6)
 ;1981-חוק אימוץ ילדים, התשמ"א (7)
 ;1996-חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו (8)

 ה(.חקנמ) -ן" טי"ק  
 

דינו    קףתוה א() ב.368 ממש,  של  חבלה  לו  וגורם  ישע  חסר  או  היה    סרמא  -קטין  שנים;  חמש 
 שבע שנים. סרמא -הישע, דינו התוקף אחראי על הקטין או על חסר 

לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של   או ן טיעבירה לפי סעיף קטן )א( ונגרמה לק רהעבנ ()ב 
תשע    סרמא  -שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו    סרמא  -התוקף  

 ם.ישנ
 גופנית בין נפשית.ן  בי -עיף זה, "חבלה" ין סענל ()ג 

 

 בעש  סרמא  -לות גופנית, נפשית או מינית, דינו  עשה התעלמ  ע בקטין או בחסר יש  שהעוה ג. 368
 תשע שנים.   סרמא -ם; היה העושה אחראי על קטין או תסר ישע, דינו ניש

 

נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי ל  יהה א() ד.368 זה מקרוב  כי  יסוד סביר לחשוב  אדם 
או   לעובד סוציאלי שמונה לפי חוקהאחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי  

 שים. חדה וששל סרמא -ר על הוראה זו, דינו למשטרה; העוב
פסיכולוג,  א,  ופר ()ב  שוטר,  רווחה,  שירותי  עובד  סוציאלי,  עובד  חינוך,  עובד  אחות, 

קטין מצא  רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נ-קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה
ה ירהם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבעיסוקם במקצועם או בתפקידם היה ל  קבשע  -או חסר ישע  

לעובד סוציאלי  ם לדווח על כך בהקדם האפשרי  יהעל  בהחו  -טין או חסר ישע בידי אחראי עליו  בק
 ששה חדשים.   סרמא - או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו  שמונה לפי חוק

טין או חסר  ע יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר על קר ישאחראי על קטין או חסל  יהה ()ג 
או   לעובד סוציאלי שמונה לפי חוקם האפשרי  קדבהך  ישע עבר בו עבירה, חובה עליו לדווח על כ

 ששה חדשים. סרמא -אה זו, דינו ורבר על הו; העהלמשטר
היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי   (1)ג 
שנים, חובה על האדם לדווח   18בידי בן משפחה שטרם מלאו לו    ,351-ו  348,  347  עד  345סעיפים  

  –זו, דינו    או למשטרה; העובר על הוראה  לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק על כך בהקדם האפשרי  
)  –מאסר שלושה חודשים; בסעיף זה, "בן משפחה"   ( להגדרה "אחראי על 2כמשמעותו בפסקה 

 א.368קטין או חסר ישע" בסעיף 
לו  בע (2)ג  )ב(, שעקב עיסוקו במקצועו או בתפקידו היה  ל מקצוע מהמנויים בסעיף קטן 

,  351-ו  348,  347עד    345יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים  
לו   מלאו  שטרם  משפחה  בן  האפשרי    18בידי  בהקדם  כך  על  לדווח  עליו  חובה  לעובד  שנים, 

 מאסר שישה חודשים.  –או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו  סוציאלי שמונה לפי חוק
ישע   היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר (3)ג 

 ( 56' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

 סרח אוקטין ת יפתק
 ישע 

 (26' מס)תיקון 
 1989-"ןתש

  אות בקטין לועלהת
 ר ישעחסב

 (26' מס)תיקון 
 1989-"ןתש
 יווח ד בתחו

 (26' מס)תיקון 
 1989-"ןתש

( 108)תיקון מס' 
 2010-תשע"א 

( 94' מס)תיקון 
 2007-תשס"ז

( 108)תיקון מס' 
 2010-תשע"א 

( 94' מס)תיקון 
 2007-תשס"ז

( 108)תיקון מס' 
 2010-תשע"א 

( 94' מס)תיקון 
 2007-תשס"ז

( 108)תיקון מס' 
 2010-תשע"א 

( 108)תיקון מס' 
 2010-תשע"א 

( 108)תיקון מס' 
 2010-תשע"א 

( 108)תיקון מס' 
 2010-תשע"א 

( 128)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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שנים, חובה    18, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו  351-ו  348,  347עד    345עבירת מין לפי סעיפים  
האפשרי   בהקדם  כך  על  לדווח  חוקלעובד  עליו  לפי  שמונה  על    סוציאלי  העובר  למשטרה;  או 

 מאסר שישה חודשים. –הוראה זו, דינו 
בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית    רהעבנ ()ד 

ב)ב( 368, או עבירה של גרימת חבלה חמורה לפי סעיף  348עד    345פי סעיפים  ין לאחרת, עבירת מ
אמור, לדווח על כך  כ  ות במקוםוש ציג, חובה על מנהל או א 368עיף  ס  פי ל  או עבירת התעללות

  סרמא  -דינו    או למשטרה; העובר על הוראה זו,   לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק בהקדם האפשרי  
 שישה חדשים.

 לא תחול על קטין.  ה זדיווח לפי סעיף ת ובח ()ה 
יעבשקיבל דיווח לפי ס  עובד סוציאלי שמונה לפי חוק ()ו  משטרה בצירוף ל  נוירעיף זה 

א לפעול  את  ילה  והמלצתו  להעביר  שלא  אישור  קיבל  כן  אם  אלא  לדיווח,  בקשר  מלפעול  מנע 
ו נציג יהי  הדיווח למשטרה מאת אחת הועדות שהקים שר המשפטים לענין זה; חברי ועדה כאמור

ד סוציאלי שמונה  ועובראש, קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה  -פרקליט מחוז והוא יהיה היושב
 .  לפי חוק לאותו מחוז

, ולא  לעובד סוציאלי שמונה לפי חוקידע לפי סעיף זה, תעביר אותו  מ  למשטרהע  גיה )ז( 
שתיוועץ   לפני  דיחוי;    בו תפעל  סובלת  שאינה  מיידית  פעולה  נדרשת  כן  אם  בפעולה אין  אלא 

וההתייעצות   ונה לפי חוקלעובד סוציאלי שממיידית כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע  
 עמו לאחר מכן.  

 אחת מאלה:  –ן )ד(, "עבירה" קטף עיזה, למעט בס יףסעב ()ח 
סעיפים  עבירת (1) לפי  ותועבה    א205ג,  203,  ב203,  203,  202,  201,  199  זנות 
 (;1)ב214-ו
 ; 337עבירה של סיכון החיים והבריאות לפי סעיף  (2)
 ; 351-ו 348, א347, 347, 346, 345עבירת מין לפי סעיפים  (3)
 ; 362-ו 361עבירה של נטישה או הזנחה לפי סעיפים  (4)
 ג; 368-ב ו368עבירה של תקיפה או התעללות לפי סעיפים  (5)
 .א377עבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף  (6)

 

העבודה המר  ש  ה.368 שר  עם  התייעצות  לאחר  חוק    שפטים,  החוקה  ועדת  ובאישור  והרווחה 
 ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע סימן זה. 

 

 : תקיפת זקנים 2סימן ו'
 

 מאסר חמש שנים. –התוקף זקן וגורם לו חבלה של ממש, דינו  )א( .ו368

 מאסר שבע שנים.  –התוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, דינו  )ב( 
 שנים.  65אדם שמלאו לו  –בסעיף זה, "זקן"  ()ג 
הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה, בהעדר טעמים  )ד( 

 תנאי.-מיוחדים שיירשמו, כולו על
 

 ': פגיעה בחירות ז מןסי

, ללכת מן המקום שהוא נמצא בות  מיתרומים או מפתהו באמצעי  אדם בכוח או באיה  ופהכ . 369
 עשר שנים.   סרמא -זו חטיפה, ודינו  הרי

 

או   מואדם אל מעבר לגבולות המדינה שבה שוהה אותו אדם בלי הסכמתו שלו עצ  יאוצהמ . 370
 עשר שנים. סרמא -לו, דינו של המורשה כחוק להסכים בשבי

 

 
 

 עשרים שנים.   סר מא -אדם בכוונה שייכלא שלא כחוק, דינו ף וטהח . 371
 

 

 אדם כדי לרצחו או כדי להעמידו בסכנת רצח, או חוטף אדם כדי לסחוט או לאיים,ף  וטהח . 372
 עשרים שנים.   סרמא -דינו 
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א, במעשה או בפיתוי, קטין שלא מלאו לו שש עשרה שנים או אדם שאינו שפוי  צימוה ()א . 373
ה הסכמת  בלי  דין  פי  על  אפוטרופוסם  של  ממשמורתו  דרפוטאבדעתו,  ים עשר  סרמא  -  וניופוס, 

 שנים.
  עולם   סרמא  -כאמור בסעיף קטן )א( כדי לרצוח או להעמיד בסכנת רצח, דינו    שהעוה ()ב 

 ועונש זה בלבד. 
 

לחבלהף  וטהח . 374 נתון  שיהיה  כדי  והחרחמו  אדם  נתון ה  יהיה  שהנחטף  בידיעה  אדם  וטף 
 עשרים שנים. סרמא -ם נבמצב כאמור, די

 

 
 

להעמידו בכך באחת   או כדי  א)א(377אדם לשם מטרה מהמטרות המנויות בסעיף    החוטף  .א374
 . מאסר עשרים שנים –דינו  מהסכנות המנויות באותו סעיף,

 

באותה   ירסתהמ . 375 האדם  את  חטף  כאילו  דינו  נחטף,  שהוא  בידיעה  באיסור  אדם  כולא  או 
 כוונה, ידיעה או מטרה שהיו לו בהסתרת האדם או בכליאתו. 

שירות )א( .א375 או  עבודה  לצורכי  עבדות  בתנאי  אדם  שירותים  המחזיק  דינו  לרבות  מין,    –י 
 . מאסר שש עשרה שנים

 . מאסר עשרים שנים –עבירה לפי סעיף קטן )א( בקטין, דינו של עובר העבירה  נעברה )ב( 
מופעלות כלפי אדם סמכויות המופעלות ככלל כלפי    מצב שבו  –בסימן זה, "עבדות"   )ג( 

רותו כהפעלת סמכויות זה, יראו שליטה ממשית בחייו של אדם או שלילת חי של אדם; לענין  קניינו
 .כאמור

 

לחץ אחר או תוך איום באחד   הכופה שלא כדין אדם לעבוד, תוך שימוש בכוח או באמצעי . 376
או בהסכמה שהושגה בתרמי ובין שלא בתמורה    ,תמאלה,  בין בתמורה  דינו מאסר שבע    –והכל 

 .שנים
 

  –ון, תעודת מסע, או תעודת זהות של אדם אחר, דינו  תחת ידו, שלא כדין, דרכ  כבמעה  א.376
או המעמידו בכך   א)א(377מטרה מהמטרות המנויות בסעיף  לשם  מאסר שלוש שנים; העושה כן  

 דינו מאסר חמש שנים. –המנויות באותו סעיף  באחת מהסכנות
 

המדינה שבה )א( .ב376 את  לעזוב  לאדם  מתגורר    הגורם  החזקתו  לשם  הוא  או  בזנות  העסקתו 
 .מאסר עשר שנים –בתנאי עבדות, דינו 

מאסר חמש עשרה    –ה  העבירעובר  עבירה לפי סעיף קטן )א( בקטין, דינו של    נעברה ב() 
 .שנים

 

שלוש שנים; עצר אותו כשהוא מתחזה כבעל   סרמא  -או כולא אדם שלא כדין, דינו  ר  וצהע . 377
 ם.ניחמש ש סרמא -מעמד רשמי או מתיימר שיש לו צו, דינו 

 

או הסוחר באדם  הסוח )א( .א377 בכך בסכנה לאחד מאלה, ומעמידו  ר באדם לשם אחד מאלה 
 מאסר שש עשרה שנים: –דינו 

 נטילת איבר מאיברי גופו;  (1)
 הולדת ילד ונטילתו; (2)
 הבאתו לידי עבדות; (3)
 הבאתו לידי עבודת כפיה;  (4)
 באתו לידי מעשה זנות; ה (5)
 צגת תועבה; לידי השתתפות בפרסום תועבה או בה הבאתו (6)
 . ביצוע עבירת מין בו (7)

 . מאסר עשרים שנים –עבירה לפי סעיף קטן )א( בקטין, דינו של עובר העבירה  נעברה )ב( 
דינו    המתווך )ג(  בתמורה,  שלא  ובין  בתמורה  בין  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  באדם  לסחר 

 . כדין הסוחר באותו אדם
ל אדם או עשיית עסקה אחרת באדם, בין  ש  או קניה  מכירה  –זה, "סחר באדם"    בסעיף )ד( 
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 .בתמורה ובין שלא בתמורה
 

  העונש המרבי   לא יפחת עונשו מרבע  א, 377או    א375הורשע אדם בעבירה לפי סעיף   )א( .ב377
להקל   שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  המשפט,  בית  החליט  כן  אם  אלא  עבירה,  לאותה  שנקבע 

 .בעונשו
 .נאית-יוחדים, כולו עלמאסר לפי סעיף קטן )א( לא יהיה, בהעדר טעמים מ עונש )ב( 

 

המשפט פיצויים לניזוק לפי    ולא פסק בית  א,377או    א375הורשע אדם בעבירה לפי סעיף    .ג377
 .פסיקת פיצויים כאמור-המשפט בגזר הדין את נימוקיו לאי יפרט בית ,77סעיף 

 

 –ה  377בסעיף זה ובסעיף  א() .ד377

 ;2003-מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג חוק –"חוק מאבק בארגוני פשיעה"   
עבירה"    גרמה שנפגע    מי  –"נפגע  שהעבירה  מי  של  משפחה  בן  וכן  מהעבירה  במישרין 
 למותו;
עבירת סחר בבני אדם לפי סעיף ו  375החזקה בתנאי עבדות לפי סעיף    עבירת  –"עבירה"   

 א;377
 .פשיעהכהגדרתם בחוק מאבק בארגוני  –"רכוש" ו"רכוש הקשור לעבירה"  
  31-ו  (2)14,  8עט סעיפים  לחוק מאבק בארגוני פשיעה, למ  33עד    5הוראות סעיפים   )ב( 

 .חוק האמור, יחולו על חילוט רכוש הקשור לעבירה, לפי הענין ובשינויים המחויביםל
שניתן )ג(  רכוש  )ב(,  קטן  סעיף  להוראות  לפי    בכפוף  וכן  זה  סימן  הוראות  לפי  לחלט 

ות יחולט לפי הורא  ,2000-הון, התש"ס  הוראות חוק מאבק בארגוני פשיעה או חוק איסור הלבנת 
חוק זה, אלא אם כן קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים את חילוט הרכוש שלא לפי הוראות סימן 

 .זה
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות   )ד( 

התנגדויות   בדבר לשמיעת  הליכים  אזרחי,  או  פלילי  בהליך  חילוט  לצו  בקשה  בענין  דין  סדרי 
  חוזר, ערעור, וכן הוראות בדבר   ה למתן סעדים לשמירת רכוש, סעדים זמניים, עיוןלחילוט, בקש

 .הדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לטוענים לזכות ברכוש
 

בית א() .ה377 סעיף    החלטת  לפי  חילוט  על  האפוטרופוס    ד377המשפט  בידי  אסמכתא  תהיה 
ר לאפוטרופוס הכללי ויופקד  הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; רכוש שחולט, או תמורתו, יועב

 .הקרן( –על ידיו בקרן ייעודית שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לפי סעיף קטן )ד( )בסעיף זה 
 .קנס שהטיל בית המשפט על עבירה יופקד בקרן )ב( 
זה שר המשפטים, והראה   גורם שקבע לענין  נפגע עבירה פסק דין לפיצויו לפני  הציג )ג( 

לממש את פסק הדין, כולו או חלקו, לפי כל דין, ישולם לנפגע העבירה   הכי אין באפשרותו הסביר
סעיף זה, "פסק דין"    מהקרן סכום הפיצוי שנקבע בפסק הדין ושטרם מומש, כולו או חלקו; לענין 

 .פסק דין שאין עליו ערעור עוד –
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות את דרכי   )ד( 

 הנהלת הקרן, את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרכי חלוקתם למטרות אלה:
למטרה זו יוקצה בכל שנה    עבירה, טיפול בהם והגנה עליהם;  שיקום של נפגעי (1)

 סכום שלא יפחת ממחצית מנכסי הקרן בשנה אחת; 
 פיצוי שנקבע בפסק דין לנפגע עבירה, בהתאם להוראות סעיף קטן )ג(;  תשלום (2)
 מניעה של ביצוע עבירה;  (3)
לאכוף  (4) כדי  החוק  אכיפת  רשויות  של  תפקידיהן  לענין    ביצוע  זה  חוק  הוראות 

 עבירה.
 

 ': תקיפה ח מןסי

דם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא א כההמ . 378
פעלת  הת  בו לר  -זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח  י  הר  -או בהסכמתו שהושגה בתרמית  ו  הסכמת

בה כדי לגרום   ישש  דהם הפעילו אותם במיחר, אחום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר א
 נזק או אי נוחות. 

א אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר הושנתיים, ו  סרמא  -שלא כדין את חברו, דינו  ף  וקהת . 379

 י  מה –ה יפתק
 [248א/]

 יפה סתם תקן די
 [249]א/

עונש מזערי לעבירת  
החזקה בתנאי עבדות  

ועבירת סחר בבני  
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( 91)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז

 –פסיקת פיצוי -אי
 חובת הנמקה 

( 91)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז
 חילוט

( 91)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז

 קרן ייעודית
( 91)תיקון מס' 

 2006-"זתשס
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 לעבירה זו מחמת נסיבותיה. 

 שלוש שנים. סרמא -ממש, דינו  של הלב חברו וגורם לו בכך חף וקהת . 380

 :יםשלוש שנ סרמא  -אחת מאלה, דינו  שהעוה ()א . 381

 חברו כדי לבצע פשע; ף וקת (1)
 חברו כדי לגנוב דבר; ף וקת (2)
חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל  ף  וקת (3)

 כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור.
 וטל(.)ב ()ב 
העובר עבירה לפי סעיף קטן )א( כאשר התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים,   )ג( 

 מאסר חמש שנים.  –דינו 
 

סעיפים    רהעבנ ()א . 382 לפי  או    380  או  379עבירה  שניים  נוכחים  יחד  יכשהיו  שחברו  ותר 
 העונש הקבוע לעבירה.ל כפ -ו של כל אחד מהם דינ ו אחדים מהם,א חדא לביצוע המעשה בידי

 
 

הקבוע לעבירה;    נשהעול  כפ   -  ודינ,  כלפי בן משפחתו  379עבירה לפי סעיף    ברעוה ()ב 
 ת מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה: בולר -לענין סעיף זה, "בן משפחתו" 

 ו;זוג כבן  גו, לרבות הידוע בציבור זון ב (1)
"אחראי על קטין או  ן  טיק (2) או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת 

 א. 368חסר ישע" בסעיף 
סעיף    ברעוה ()ג  לפי  דינו  כלפ  380עבירה  )ב(,  קטן  בסעיף  כמשמעותו  זוגו,  בן  פל  כ  -י 

 העונש הקבוע לעבירה.
 

התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי   ()א .א382
למילוי חובתו או תפקידו   שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה

 מאסר שלוש שנים. –של הנתקף, דינו 
 מאסר חמש שנים:  –העובר עבירה לפי סעיף קטן )א(, ונתקיימה בו אחת מאלה, דינו  )ב( 

 התכוון להכשיל את הנתקף בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו; (1)
 היה מזוין בנשק חם או קר;  (2)
 ל יותר משני אנשים.התקיפה היתה בצוותא ש (3)

חמורה   )ג(  בסכנה  או  חיים  בסכנת  שמצוי  באדם  מטפל  הוא  כאשר  חירום  עובד  התוקף 
 –מאסר חמש שנים; בסעיף זה  –לשלמות הגוף, או כאשר הוא עובד בחדר מיון, דינו  

רופא, סטז'ר, אח, מיילד, חובש, מי שממלא תפקיד במד"א או אדם אחר   –"עובד חירום"   
 בחדר מיון; הממלא תפקיד 

 ;1996-כהגדרתם בחוק זכויות החולה, התשנ"ו –"רופא", "סטז'ר", "מיילד" ו"חדר מיון"  
 .1950-אגודת מגן דוד אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י –"מד"א"  
מאסר חמש שנים;    –העובר עבירה לפי סעיף קטן )א( והנתקף הוא עובד חינוך, דינו   ()ד 

זה,   חינוך"  בסעיף  לימוד   –"עובד  בחוק  כהגדרתו  חינוך  במוסד  בחינוך  או  בהוראה  שעוסק  מי 
 , וכן מי שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך במוסד חינוך כאמור. 1949-חובה, התש"ט

 

 א: פגיעות ברכוש י" ק  פר

 ': גניבה א מןסי

 –א  הום ונב דבר אג דםא ()א . 383

במרמהל  וטנ (1) הבעל,  הסכמת  בלי  להיגנב,  הניתן  דבר  זכות    יובל  ונושא  תביעת 
 ב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;בתום ל

ית, הוא שולח חלק  ו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות ותהיב (2)
 דבר.ה על ב יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו

הגורמת חבלה  ה יפתק
 [250ממשית ]א/

 שונות   ותיפתק
[  289, 251]א/

 ]תשי"ב[ ]תשל"ג[ 
 ( 12)תיקון מס' 

 1980-"םתש

( 105' מס)תיקון 
 2010-תש"ע

בנסיבות   ותיפתק
א[  251מחמירות ]א/

 ]תשל"ג[
( 17' מסון )תיק

 1983-תשמ"ג
( 105)תיקון מס' 

 2010-תש"ע

( 49' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

( 49' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

 [263א/י ]מה –ה יבגנ

( 105' מס)תיקון 
 2010-תש"ע

 תקיפת עובד ציבור 
( 105)תיקון מס' 

 2010-תש"ע

( 131)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 
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נפ  יןענל ()ב  אין  )א(  קטן  סעיף  לפי  מקגניבה  איא  שהנוטל  חבו  נה  הוא  יד  ר  השולח 
 דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד שהדבר שייך לו, ובלבד ששאר הנסיבות מצטרפות כדי גניבה.

 –גניבה  יןענל ()ג 
 –ת השגת החזקה בולר -ה" ילנט" (1)

 ;תחבולהב ()א
 ה;חדהפב (ב)
 הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך; ותטעב (ג)
מצעים סבירים לגלות  ה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באיאמצב (ד)

 את הבעל;
ובדבר המחובר  בולר  -ה"  יאנש" (2) דבר ממקומו,  ניתוקו  רתהס  -ת הסרת  ו לאחר 

 הגמור;
 חזקה או שליטה;ה ותזכת בעלות חלקית, החזקה, בולר -ת" לובע" (3)
  -אדם, ובמחובר למקרקעין  שלשהוא נכסו  ךער לבער דב -הניתן להיגנב" ר דב" (4)

 ניתוקו מהם. חרלא

שלוש שנים, והוא אם לא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או   סרמא  -דינו  ב,  ונהג . 384
 מחמת טיבו של הדבר שנגנב. 

 מאסר ארבע שנים: –דבר כמפורט להלן, דינו  בונהג )א( .א384

דבר  (1) או  אליהם,  חיבור  או  תשתיות  מיתקני  תשתיות,  מקווי  חלק  המשמש  דבר 
 הציבור; שמטרתו הבטחת בטיחות

כלים   (2) זה  ובכלל  פרנסתו של אדם,  אמצעי להפקת  או  עבודה  כלי  דבר המשמש 
על  עולה  הנגנב  הדבר  של  שערכו  ובלבד  מקנה,  או  בקר  חקלאית,  תוצרת  חקלאיים, 

 שקלים חדשים; 1,000
 דבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי. (3)

 מאסר שבע שנים.  –שקלים חדשים, דינו  500,000הגונב דבר שערכו עולה על  )ב( 
(  1כהגדרתו בפסקה )  –מאסר עשר שנים; בסעיף קטן זה, "נשק"    –הגונב נשק, דינו   )ג( 

 )ג(, למעט חלק, אבזר או תחמושת כאמור באותה פסקה. 144להגדרה "נשק" שבסעיף 
 

טר בעלות עליהם שהופקדו בידו לשם מכירה או  ש  און  בד טובי או שלוח המשעל  מיע ()א . 385
ף שאינו עולה על הסכום שהגיע לו מאת שולחו סלמטרה אחרת, והשעבוד הוא להבטחת סכום כ

עשי הבזמן  על  ית  שעשה,  חוב  שטר  או  עליו,  שקיבל  חליפין  שטר  של  סכום  זה  ובכלל  שעבוד 
 זו גניבה. ן אי -חשבון שולחו 

ניגוד להוראותיו, כדי לתתו לבעל חיים השייך  ב  עבידו,מ  קתזשבהח  זוןהנוטל מד  ובע ()ב 
 זו גניבה.ן  אי -למעבידו או שבהחזקתו 

או לבקבל,  המ . 386 למישכונו  נכס,  למכירת  כוח  יפוי  או  ערך,  נייר  או  כסף  אחר,  עם  או  דו 
ל ניתן  שהוא  בין  אחרת,  בדרך  בו  לעשיה  או  בנ  שאינו  יןוב  יגנבהלשעבודו  והכל  הוראה יתן, 

למטרה פלונית או ישולמו לאדם   םשהכסף או הנכס או תמורתם או פירותיהם ישמשו כולם או חלק
את הכסף או התמורה כנכסו של האדם שבשבילו נתקבל הכסף,    אויר  -ראה  פלוני כפי שפורשו בהו

 נייר הערך או יפוי הכוח, עד שנתמלאה ההוראה.

את הכסף כנכסו של האדם שבשבילו   אויר  -וני  ם אחר, כסף בשביל פלע  או ו  לבדל,  קבהמ . 387
נתקבל, זולת אם ניתן הכסף על מנת שיהיה פריט בחשבון חייב וזכאי ושלגביו יהיו בין הצדדים  

 יחסי חייב וזכאי בלבד.  

עשות בו בדרך אחרת, ל  אוו  לבדו או עם אחר, נכס מזולתו בהרשאה למכור אותל,  קבהמ . 388
לאדם אלו או  הנכס  לנותן  או מקצתם אשלם  הנכס  דמי  את  או  ו למחר  הנכס  חילוף  את  סור להם 

עליהם חשבון   עד    אויר  -ליתן  הנכס  נתקבל  שממנו  האדם  של  כנכסו  חילופו  ואת  הנכס  דמי  את 
קבל  סבנכ  שייעשה תנאי  דמיתולפי  יהיו  שלפיה  הוראה,  כללה  ההרשאה  אם  זולת  ריט פ  סכנה  , 

לבין   כאמור  המורשה  שבין  וזכאי  חייב  לשלםבחשבון  חייב  הוא  לו  אשר  ליתן  אות   האדם  או  ם 
 עליהם חשבון, ושלגבי תמורה זו יהיו ביניהם יחסי חייב וזכאי בלבד.

 ל(. וט)ב . 389
 

 [268/]א

 [ 270/]אונב הגן די
 ["ושכ]ת

 שאינה גניבה ה ילנט
 [264/]א

יל בבשסף כ  לתקב
 [267/]אר חא
 

 הרשמושקיבל ם פיכס
 [266/]א

המוחזקים   םיפסכ
 לפי הוראה 

 [265]א/

גניבה בנסיבות  
 מיוחדות 

( 101יקון מס' )ת
 2009-תש"ע

( 12)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 135)תיקון מס' 
 2018-תשע"ט 
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הגונבה  בדעו . 390 לידיו  ציבור  שהגיע  דבר  או  המדינה  נכס  שהוא  וערכו ח  כומ  דבר  עבודתו, 
 עשר שנים.   סרמא -עולה על אלף שקלים חדשים, דינו 

 

 

וערכו עולה ה  בדעו . 391 נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו,  גונב דבר שהוא 
 שבע שנים.   סרמא -על אלף שקלים חדשים, דינו 

 

 

נכדיר  חב . 392 דבר שהוא  הגונב  תאגיד  נושא משרה של  או  דינו  אגהתס  רקטוריון   סר מא  -יד, 
 .  שבע שנים

 אחת מאלה, דינו מאסר שבע שנים:  ה ושהע . 393

 נכס שקיבל עם יפוי כוח לעשיה בו;ב נוג (1)
שמירה ב  ונג (2) שישמרנו  מנת  על  אחר,  אדם  עם  או  לבדו  אצלו,  שהופקד  נכס 

מעולה או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למטרה פלונית או ימסור כולם  
 לאדם פלוני;  םתמקצ או

 תו;נכס שקיבל, לבדו או עם אדם אחר, בשביל אדם אחר או לזכוב ונג (3)
מונג (4) יפוי  ב  פי  על  בנכס  עשיה  של  או  ערך,  נייר  של  התמורה  כשקיבל כוח,  ן 

 הוראה שתשמש למטרה פלונית או תשולם לאדם פלוני.  

 .)בוטל( א.393
 

 ירות מעין גניבה ': עבב מןסי

יש על פי דין רשות או חובה לנהלו כדי לאמת או לרשום קנין בנכס או כדי לרשום ש  קספנ . 394
פנקס כאמור שעל פי הדין יש מלק  חלידות, הטבלות, נישואין, פטירות או קבורות, או העתק של  

חמש   סרמא -ינו קום הפקדתו, בכוונה להונות, דממו טלמסתירו או נוה  כל  -לשלחו למשרד ציבורי 
 שנים. 

חמש   סרמא  -כתב צוואה בכוונה להונות, בין שהמצווה חי ובין שהוא מת, דינו    ירסתהמ . 395
 שנים. 

ונה להונות, מסמך או חלק ממנו שהם ראיה לקנין או לזכות קנין במקרקעין, כו, בירסתהמ . 396
 שלוש שנים.   סרמא -ו נדי

ה לגנוב את העור או את הגופה או חלק מהם, דינו כאילו חיה הניתנת להיגנב בכוונג  ורהה . 397
 גנב את החיה.  

כליל דבר שהיה מחובר למקרקעין, בכוונה לגנבו, דינו כאילו גנב את הדבר אחרי ק  נתהמ . 398
 שנותק. 

עשה אחר מ  שם ה  או מסתיר עפרות, מתכת או מחצב במכרה או בסביבתו, או עושל  וטהנ . 399
 שלוש שנים.   סרמא -דם, דינו בהם, בכוונה להונות א

זכאי להם, או משתמש במש  מי . 400 גז שאינו  או צורך חשמל או מים או  נוטל  זיד או במרמה 
 שלוש שנים.  סרמא -או גורם להטייתם או לבזבוזם, דינו בהם 

 

שמחזיק בו כדין, דינו י  ממו  בכלי שיט או בכלי טיס בלי נטילת רשות מבעליו א  מששתהמ . 401
   -שלוש שנים; בסעיף זה  סרמא -

 כלי המונע על ידי משוטים בלבד;העשוי לשוט, למעט י כל -יט" ש לי"כ 
 או מיתקן ממונעים המיועדים או המשמשים לטיסה באוויר.י כל -יס" ט לי"כ 

 

 וד ': שג מןסי

בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה    אוה  עשדבר, ובשעת מ  נבגוה ()א . 402
אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת  

 עשרה שנים.  -ארבע סרמא  -שודד השל  תגבר עליה, הרי זה שוד, ודינוהדבר או לה

בידי עובד  ה יבגנ
 [ 274/]א וריבהצ
 ["דשכ]ת

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

 בידי עובד ה יבגנ
 ה[ישר 275/]א
 ["דשכ]ת

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

 בידי המנהלה יבגנ
 ה[ יפס 275/]א

 הרשמובידי ה יבגנ
 [276/]א

( 101)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

 [ 279/]אפנקס ת תרהס
 ["ושכ]ת

 צוואה  ת תרהס
 [280/]א

 שטר קניןת תרהס
 [281/]א

חיה כדי  ת יגהר
 [ 282/]א הנבלג

 ב נולגבכוונה ק תוני
 [283/]א

 במחצביםה נאהו
 ["ושכ]ת[ 284/]א

  יםמ אומל ת חש ילנט
 או גז 

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש
  אוכלי שיט ת יבגנ
 טיס  ליכ

 (28' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

 ([ 1)288, 287/]אד שו
 ["ושכ]ת
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בהם  ה  יהה ()ב  שיש  במכשיר  או  בנשק  מזויין  ללס י  כדשודד  או  שהיה  פכן  או  גוע, 
לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות או    בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו

 עשרים שנים.   סרמא -אחרת כלפי גופו, דינו 

דינו  ם  אדף  וקהת . 403 שוד,  כאמור   סרמא  -לשם  בנסיבות  העבירה  נעברה  ואם  שנים;  שבע 
 ים. שנם ריעש סר מא -)ב(, דינו 402בסעיף 

דינו  ש  ורהד . 404 חמש   סרמא  -מאדם דבר ערך בכוונה לגנבו, תוך שימוש באיומים או בכוח, 
 עשר שנים.   סראמ -שנים; נעברה העבירה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו 

 ': פריצה והתפרצות ד מןסי

ה, בהרמה  יפדח, בח, במשיכהפתבמ  -חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח    ברשוה ()א . 405
אחרת   דרך  בכל  לכסת,  דל  -או  או  לסגור  שנועד  דבר  כל  או  תריס  פוחלון,  פתח  תת  או  בבנין  ח 

 הנותן מעבר מחלק לחלק בבנין, נקרא פורץ. 
 הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס. לבנין חלק מגופו או מןס נימכה ()ב 
 ורץ ויוצא, נקרא מתפרץ. או פונכנס  רץפוה ()ג 
או  נילב  סננכה ()ד  לארובה  נכנס  או  שבבנין,  אדם  עם  בקנוניה  או  בתחבולה,  באיום,  ן 

פתוח העומד  הבנין  של  אחר  לכניסה, ד  לפתח  לשמש  נועד  אינו  וכרגיל  מסויים  לצורך  קבע  רך 
 ואים אותו כאילו פרץ ונכנס.  ר

  בה למקום המשמש למגורי אדם או לתפילה, או הנמצא בהם, בכוונה לבצע גני  נסנכה ()א . 406
 חמש שנים. סר מא -פשע, דינו ו א

המתפרץ  פרמתה ()ב  או  פשע,  או  גניבה  לבצע  בכוונה  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  למקום  ץ 
 שבע שנים.   סרמא -ליו לשם כך, דינו מתוכו לאחר שביצע בו גניבה או פשע או נכנס א

ופרמתה ()א . 407 מגורים  בית  משמש  שאינו  לבנין  אמנם  קומ  לאץ  שהוא  לבנין  או  תפילה,  ם 
  -סמוך לבית מגורים ומוחזק יחד עמו אך איננו חלק ממנו, בכוונה לבצע בהם גניבה או פשע, דינו  

 חמש שנים. סרמא
)א(  פרמתה ()ב  קטן  בסעיף  כאמור  לבנין  גניבהץ  בו  מתופאו    ומבצע  מתפרץ  או   כושע, 

 ם.  ניש שבע  סרמא -לאחר שביצע בו גניבה או פשע, דינו 

העונש ל  כפ  -כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו    407או    406י סעיפים  ה לפעבירה  ברנע . 408
 הקבוע לעבירה. 

 

סנמש  מי . 409 הסבר  לו  ואין  לבנין,  פריצה  לשם  מכשיר המשמש  ברשותו  דינו  צא  לכך,    -ביר 
 שלוש שנים.   סרמא

 

 

 ם:ניש מש ח סרמא -צא באחת מנסיבות אלה, דינו נמש מי . 410

או מ  ואה (1) לפרוץ  בכוונה  לפגוע,  או  לסכן  בהם  שיש  במכשיר  או  בנשק  זויין 
 גניבה או פשע;   להיכנס לבנין ולבצע בו

 ע;ע פשחזיק מכשיר המשמש לשם פריצה לבנין, בכוונה לבצ מ ואה (2)
רעולים או מושחרים או הוא מוסווה בדרך אחרת, בכוונה לבצע גניבה או ו  ניפ (3)

 פשע; 
בכוונה  נ  ואה (4) בבנין  פשע,  בצעלמצא  או  גניבה  את ו  בו  להסתיר  אמצעים  נקט 

 נוכחותו. 

 ': נכסים גנוביםה מןסי

במזיד, בעצמו או על ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע ל  קבהמ . 411
או ביחד עם ו  בדל  כי בפשע נגנב, נסחט, הושג או נעשה בו, והנוטל עליו בעצמו או על ידי שלוח,

דינם   כאמור,  בנכס  העשיה  או  השליטה  את  להיות    סרמא  -אחר,  הם  יכולים  אולם  שנים,  שבע 
 סמך לשפוט את מבצע הפשע ויהיו צפויים לעונש שהוא צפוי לו. המו ונים בבית משפטניד

 

 ([ 2)288/]אשוד ן יונס
 "ו[שכ]ת

 םמייובאנכס ת ישדר
 ["גשל]ת[ 293/]א

כניסה  ה, יצפר
 [294/]אות רצתפוה

והתפרצות ה יסכנ
  אומגורים ם קולמ
 לה או ממנו פית

[  296/, 295]א
 ["ושכ]ת

  אות לבנין צופרהת
  ום מקין, שאינו בנמ
 להפית  אוגורים מ

[  298, 297/]א
 ["ושכ]ת

 והתפרצותה יסכנ
 ת מחמירות בוסיבנ
 [ "גשל]ת [295-298/]א

מכשירי  ת זקהח
 ([ 2)299/]א היצפר
 ["וכש]ת

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

 מחשידות  ותיבנס
 פריצה נתוובכ
 ["ושכ]ת([ 1)299/]א

  גווששהכסים נ לתקב
 [309/]אשע פב

 ["ושכ]ת
 1978-"ח שלט תת"
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או ל,  קבהמ . 412 ערך  נייר  כסף,  דבר,  שלוח,  ידי  על  או  כי נכל  כ  בעצמו  יודע  כשהוא  אחר,  ס 
צמו או על ידי שלוח, לבדו או ביחד  ו בעבעוון נלקח, הושג, נשלחה בו יד או נעשה בו, והנוטל עלי

 מור, דינם כדין מבצע אותו עוון.  עם אחר, את השליטה או העשיה בנכס כא

בידו  ין ואם, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר שיש עליהם חשד סביר שהם גנובי יקחזהמ . 413
 ששה חדשים.   סרמא -כדין, דינו בהם להניח את דעתו של בית משפט שרכש את ההחזקה 

 : עבירות בקשר לרכב 1'ה מןסי
 

   -זה  מןסיב א.413

 ת מי שמחזיק בו כדין; בולר -כב" ר על"ב 
 , כאשר במקום "בנין" יבוא "רכב";405עותם בסעיף שמכמ -ו"מתפרץ" ץ" ור"פ 
ח מכני מכל צורה שהיא או הנגרר על ידי רכב, וכן מכונה או מיתקן כומ  נעהב  רכ  -"  כב"ר 

בל או  גרור  או  צדי  רכב  עם  אופנוע  ולרבות  כאמור,  הנגררים  או  תלתעדהנעים  וכן  -יהם,  אופנוע 
 עזר; -מנוע אופן, אם יש להם-אופניים או תלת

 לחוק.   414רתם בסעיף גדכה -מך" סו"מף" יו"ז 
 

 שבע שנים.  סר מא -ו ינ, דרכב נבגוה א() ב.413

למקום  טלנוה )ב(  מעבירו  והוא  מבעליו,  רשות  ללא  בנסיבות    אחר   רכב  אחר  לאדם  או 
על כל אחד מאלה  אף אם עשה  לבעליו,  להחזירו  כוונה שלא  על  כדין  -המצביעות  דינו  ידי אחר, 

 גונב רכב.  
 

ללאהגנוה ג. 413 רכב  למקום,  ממקום  מעביר  או  משתמש  ו  ,  מבעליו,  במקום א  טש נורשות  ותו 
שלוש שנים; עושה כן ונוטש את הרכב בכל מקום אחר,    רסאמ  -אליו, דינו    ך סמובממנו נלקח או  

 חמש שנים.   סרמא -דינו 
 

 שלוש שנים. סרמא  -דבר מתוך רכב, דינו  נבגוה א() ד. 413

חלק מרכב ללא רשות מבעליו, בין אם החלק מחובר לרכב דרך קבע בין אם   רקמפה ()ב 
 ש שנים.חמ סרמא -ו ינד לאו,

 שבע שנים. סרמא -כאמור בסעיף קטן )ב( ביודעו שהרכב גנוב, דינו  שהעוה ()ג 
 

 חמש שנים.   סרמא  -או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו, דינו  רסהוה ה.413
 

 
ע גניבה או בצל  נהשלוש שנים; עשה כן בכוו  סרמא  -רכב או מתפרץ לרכב, דינו    רץפוה ו. 413

 שבע שנים.  סרמא -פשע, דינו 
 

דישני  מ ז. 413 לכך,  סביר  הסבר  לו  ואין  לרכב  פריצה  לשם  המשמש  מכשיר  ברשותו   -ו  נמצא 
 שלוש שנים.   סרמא

 

 

   -זייף מסמך או משתמש במסמך במרמה, כאשר או מ נבגוה ח.413

 קשור לבעלות, לחזקה או לשימוש ברכב; או  מךמסה (1)
  סר מא  -כדי לבצע או להקל על ביצוע עבירה לפי סימן זה, דינו    שהנע  השמעה (2)

 חמש שנים. 
 

ף או מטשטש סימני זיהוי של רכב, או של חלק של רכב, או עושה מעשה המקשה  יימזה  ט.413
 שבע שנים.  סר מא -וים, דינו זיה על

 

 

על  בלמקה י. 413 או  א-בעצמו  אוידי  שהרכב  ביודעו  רכב  של  חלק  או  רכב  הושגו ק  חלה  חר 
ידי אחר, או ביחד עם אחר, את השליטה ברכב  -בעבירה לפי סימן זה, או הנוטל עליו, בעצמו, על

 שבע שנים.    סרמא -או בחלק כאמור, דינו 
 

רכב גנוב, או של חלק גנוב של    שלרוק או בהרכבה  י, בפהביודעין במכירה, בקניק  וסהע.  יא413

  גווששהכסים נ לתקב
 [ 310/]אבעוון 

 ד חשו נכסת זקהח
 [311/]א

 (28' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

 ותדרהג
 (28' מס)תיקון 

 1990-"ןתש

 רכב ת יבגנ
 (28' מס)תיקון 

 1990-"ןתש

א  ללברכב ש מושי
 ותרש

 (28' סמ)תיקון 
 1990-"ןתש

וק  ירפ אומרכב ה יבגנ
 רכב 

 (28' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

 זידמב הלחב
 (28' מס)תיקון 

 1990-"ןתש

 לרכב ה יצפר
 (28' סמ)תיקון 

 1990-"ןתש

מכשירי  ת זקהח
 ה יצפר

 (28' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

  שלוף או זיה יבגנ
 ךסממ

 (28' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

ב  רכזהות של י נושי
 כב ר שלשל חלק  או

 (28' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

  לקח אוכב ר  לתקב
 גנובים
 (28' מס)תיקון 

 1990-"ןתש

ק  חל ב אורכב ב חרמס
 גנובים
 (28' מס)תיקון 

 1990-"ןתש
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 עשר שנים.   סרמא -רכב, דינו 
 

 

המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף -ימן זה, רשאי ביתאדם בעבירה לפי סע  רשהו  יב.413
סעיף   לפי  רכב   43לסמכותו  ברשיון  או  נהיגה  ברשיון  מהחזיק  אותו  לפסול  התעבורה,  לפקודת 

 לתקופה שיקבע. 
 

 ר, ולא לגרוע מהן. חא סימן זה באות להוסיף על הוראות חוק זה וכל דין ותראהו. יג413
 

  

 ': עבירות מרמה, סחיטה ועושקו מןסי

   -זה ן ימבס . 414

 ת וטובת הנאה; עין, מיטלטלין, זכורקמק -" בר"ד 
או   נתטע  -ה"  רמ"מ  פה  בעל  בכתב,  הנטענת  בעתיד,  או  בהווה  שבעבר,  בענין  עובדה 

א  בילה  -לרמות"  ו"ת;  אמבהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא  
 אדם במרמה לידי מעשה או מחדל;

אחרת, העשוי לשמש   תב ובין בצורה בכה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין  ודתע  -ך"  סמ"מ 
 ראיה;

 מאלה:  ת אח -ף" יו"ז 
 מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות; יתשיע (1)
פרבולר  -מסמך    ויינש (2) השמטת  או  פרט  הוספת  ללא וובכ  -ט  ת  או  לרמות,  נה 

 ;דיןכסמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות 
ללאך  מסמ  מתתיח (3) פלוני  העשוי    בשם  באופן  מדומה,  בשם  או  כדין,  סמכות 

 בידי פלוני;    ךלהיחזות כאילו נחתם המסמ
לשמכמ  -"  יק"ש  השטרות,  בפקודת  שיתופית  רבותעותו  אגודה  על  משוך  חליפין   שטר 

 י שהוא בר פרעון עם דרישה; ראאשל
 שעליו משוך השיק.   דםהא -" אינק"ב 

דינו  ל  קבהמ . 415 במרמה,  ש  סרמא  -דבר  מחמירות, שלוש  בנסיבות  העבירה  נעברה  ואם  נים, 
 חמש שנים.   סרמא -דינו 

דינו  ל  קבהמ . 416  סרמא  -דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, 
 ם. שנתיי

דינו  חזמתה ()א . 417 דבר,  לקבל  בכוונה  כישוף  מעשה  לעשות  דבר   סרמא  -ה  קיבל  שנתיים; 
שה ת מעבולר  -שלוש שנים; לענין סעיף זה, "כישוף"    סרמא  -ו, דינו  בעד מעשה הכישוף או על פי

 וסם והגדת עתידות.ק
מעשהאוורה ()ב  על  יחולו  לא  )א(  קטן  סעיף  שם  וסק  ת  עתידות  הגדת  חורגים   ינםאאו 

מגדר שעשוע או בידור, והשעשוע או הבידור ניתנים ללא תמורה, או שתמורתם היא מחיר הכניסה 
 ם.  לבד למקום עריכתב

 סר מא   -ותו דבר, דינו  צעאמב  שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל  סרמא  -מסמך, דינו    יףזיהמ . 418
 שנים.  ש חמ סרמא  -ירות, דינו חממ ותשלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיב

דינו    יףזיהמ . 419 לרמות,  בכוונה  תאגיד  על  או  אדם  על  ידיעה  בו  שיש  שלוש   סרמא  -מסמך 
אי נפשנים;  מינהן  עמד  קא  התאגיד  ואם  לא  או  קיימים  היו  התאגיד  או  האדם  אם  זה,  לענין   ,

 להיווסד אך לא נוסד.  

בדרך אחרת, בידעו שהוא מזוייף, דינו כדין ו  ב  משאו מנפק מסמך מזוייף או משתש  גיהמ . 420
 מזייף המסמך. 

גישה אליו ציבור המזייף מסמך שהוא ממונה על עשייתו או על שמירתו, או שיש לו ה בדעו . 421
  סר מא  -שלוש שנים עם או בלי קנס; עשה כן בכוונה לקבל דבר, דינו    סרמא  -בתוקף תפקידו, דינו  

שבע שנים עם    סרמא  -בר באמצעות מסמך מזוייף כאמור, דינו  ד  בלקיחמש שנים עם או בלי קנס;  
 קנס.  או בלי 

 ןיורשמהחזקת ה ילפס
 (28' מס)תיקון 

 1990-"ןתש

 דינים ת ירשמ
 (28' מסתיקון )

 1990-"ןתש

 [1/]ח ותדרהג

 מהרבמ רבד  לתקב
 [2/]ח

 [ 3/]ח להבותח

 [4/]ח ףשוכי

 [ 5/]חוף זי

  עלמשפיע ה וףזי
 [ 6/]חאות סקע

 ף יוימזבמסמך  ש מושי
 [7/]ח

 בדעוידי ב וףזי
 [8/]חציבור ה
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אדם אחר או חותמת אדם במרמה לעשות מסמך או לחתום עליו או להשיג חתימת  ל  שדהמ . 422
ודין המסמך כדין מסמך מזוייף; המשדל אדם במרמה להשמיד מסמך    יףו כדין מזינ, דיךעל מסמ

באות לגרוע  אלה  ר, דינו כדין המקבל דבר במרמה; אין הוראות  דבד  פסויש בכך כדי לגרום לו ה
 מהוראות כל דין אחר בענין שידול. 

פקיד של תאגיד,  ר, חבלמנהד,  יסמי . 423 כוזב במסמך של   או  גורם לרישום, פרט  או  הרושם, 
  -ו  ינלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, בכוונה לרמות, דמהתאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע  

 ת תאגיד העומד להיווסד.בולר -, "תאגיד" 425-ו 424חמש שנים; לענין סעיף זה, וסעיפים  סרמא

   - נהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, מהלמנ . 424

התאגיד  ה  עשש (1) של  ביכולתו  הפוגע  דבר  בנכסיו,  או  התאגיד  בעסקי  ביודעין, 
 ה אלף לירות;מא ס קנחמש שנים או  סרמא -לקיים את התחייבויותיו, דינו  

ביודעין בעסקי התאגיד דבר בדרך הפוגעת בניהול תקין של עסקיו, דינו  ה  עשש (2)
 שנה או קנס עשרים אלף לירות. סרמא -

 משרה בכיר בתאגיד שלציבור עניין בו, שעשה אחת מאלה:א ושנ א() א.424

הודעהמסא  ל (1) לממונה  עסקהנ נכו  ר  על  לידיעתו  טיפרש  רועאיו  א  ה  הגיעו  הם 
של  פגיעה  לפגוע  עלול  שהדבר  וביודעו  להטעותו  במטרה  בתאגיד,  תפקידו  בתוקף 

 ממש ביכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו;
לממומסא  ל (2) בדבר  ר  מטעה  מידע  שמסר  או  חיוני,  מידע  כדין,  דרישה  לפי  נה, 

להטעותו, ביודעו שהמידע, או אי    במטרה  עסקיו של התאגיד, נכסיו או התחייבויותיו,
וע פגיעה של ממש ביכולתו של  גמסירתו, או מסירת המידע המטעה כאמור, יכולים לפ

לרעה על מצבו העסקי  ותיו או להשפיע השפעה של ממש  יבויהתאגיד לקיים את התחי
 שלוש שנים או קנס.  סרמא -של התאגיד, דינו 

זכותו של נושא משרה בכיר שלא למסור מידע  פגוע בא( כדי ל)  קטן  אמור בסעיףב  יןא ()ב 
 לפי כל דין. 

משרהקטירד ()ג  נושא  או  לרמו  ור  בכוונה  המפרסם,  בו  ענין  שלציבור  בתאגיד  ת, בכיר 
י לא נכון בדבר יכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו או  דעה שיש בה מידע או פרט מהותהו

בה הטעי  דינו    ר מצבו עותית בדבממש  ההודעה כאמור שיש  שלוש    סרמא  -העסקי של התאגיד, 
נמסר שההודעה  הוכיח  כן  אם  אלא  קנס,  או  של    השנים  ענייניו  על  להגן  ובמטרה  מיוזמתו  שלא 

 יה בה כדי להטעות משקיע סביר.ענייניהם של לקוחותיו, ולא ה ו עלהתאגיד א
גרם נזק  נ  רה ביביצוע הע  בעק   יאדם בעבירה לפי סעיף זה ונוכח בית המשפט כ  שעורה ()ד 

לתאגיד, רשאי הוא, בנוסף לכל עונש אחר, לחייב את הנידון לפצות את התאגיד בשל הנזק שנגרם  
 .77האמור בסעיף לא יעלה על פי ארבעה מהסכום  יצוילו על ידי העבירה ובלבד שסכום הפ

נה  יתן בתובענן שיבפיצוי כאמור בסעיף קטן )ד( הוא, לכל דבר וענין, כפסק ד  ובחיה ()ה 
 .בחית; בערעור על הרשעה שהביאה לידי החיוב כאמור מותר לכלול אף ערעור על אותו חיואזר

   -זה  יףסעב ()ו 
ללי, סגן מנהל כללי, הל עסקים ראשי, משנה למנהל כי, מנכלל הל מנ -משרה בכיר" א וש"נ 

 יהא;   משרתו אשר וארתחשב, מבקר פנימי, מזכיר התאגיד וכל מי שממלא תפקיד כאמור, יהא 
קטוריון ירהד  -ין, ובמנהל כללי  ר נושא משרה בכיר כפוף להוראותיו במישש  מי   -"  נהמו"מ 

ה הממונה קבע כממונה לענין סעיף זה; לא היה בתאגיד דירקטוריון, יהי  א ושל החברה או מי שה
 ם קבעו;  מי שה חברה, או  לן שוגוף או אדם הממלאים תפקידים דומים לשל דירקטורי

 ת המוסר מידע לגוף ציבורי; בולר -" סםפר"מ 
 מאלה: ד אח -שלציבור ענין בו"  ידאג"ת 

 שניירות ערך שלו הוצעו לציבור על פי תשקיף ונמצאים בידי הציבור;   ידאגת (1)
 שלו נסחרים בבורסה או רשומים בה למסחר;  שניירות ערך ידאגת (2)
לדו"חותי  ידאגת (3) בהתאם  ליום  ספהכו  אשר  ביצוע  מבדצב  31יים  ליום  שקדם  ר 

ה שאליה מתייחסים הדו"חות, עולה נותים שסיפק בשירהשו  העבירה, סכום המכירות
שק מיליון  מאה  שקלים  לים  על  מיליון  עשרים  על  עולה  העצמי  שהונו  או  חדשים 

וקה,  חת הדשהוא מעסיק מעל מאתיים עובדים; שר המשפטים, באישור וע  חדשים או
של הכנסת, רשאי לשנות בצו את הנתונים הנקובים בפסקה זו, כולם או  ומשפט  חוק  

 מקצתם;

 [ 9/]חמה מר לידושי

 כיסמבמכוזב ם שורי
 א[ 9/]חתאגיד 

 תשל"ה[ ל, ש"]ת

מנהלים   ותירעב
 אגיד תים בדובוע
 [ "חשל]ת [ב9/]ח

וי מידע  ילג אי
די  בימטעה  וםרסופ
 ירבכשרה מ  שאנו
 תאגידב

 (32' מס)תיקון 
 1991-אנ"תש
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 .1975-התיות, תשל"שלממה רתה בחוק החברותגדכה -ממשלתית ה ברח (4)
 

קים עססקים, מפרק  ערק  פנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, או כונס נכסים, מ, מהלמנ . 425
של   מיוחד  מנהל  או  נכסים  מנהל  בהפרת ד,  גיתאזמני,  או  במרמה  תפקידו  מילוי  אגב  נהג  אשר 

 שלוש שנים.   סרמא -אמונים הפוגעת בתאגיד, דינו  

דינו    יםעלהמ . 426 נכס בכוונה לרמות,  שלוש   סרמא  -או משמיד או מוציא מרשותו מסמך או 
  שנים.

א  אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוש שלא כדין בכוח כדי להניע  תממשה ()א . 427
שימוש בכוח לידי עשיית המעשה או המחדל, דינו  יא השבע שנים; הב  סר מא  -לעשותו, דינו    אירש

 תשע שנים.  סרמא -
כ  יןענל ()ב  או המשקה סמים או משקאות משכרים  דין המאכיל  זה,  ן המשתמש  דיסעיף 
 בכוח. 

בה  יםאיהמ . 428 או  פה  בעל  בכתב,  אדם  אדם   עהגיבפתנהגות,  על  בגוף  או  בגופו  כדין  שלא 
אדם   על  מאיים  או  שלהם,  הפרט  בצנעת  או  הטוב  בשמם  בפרנסתם,  ברכושם,  בחירותם,  אחר, 

  ל לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכ
שבע    סרמא  -ו  ינ, דלעשותו  שאיוא רכדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שה

  עתש  סרמא  -שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו  
 ם.ישנ

 

 )בוטל(.  . 429
 

עליו, ל  וטהנ . 430 או לחתום  או לעשות מסמך  דבר  להניעו לתת  כדי  כדין  זולתו שלא  נכס של 
 שנה.   סרמא -דינו 

דעת של הזולת ה  או קלות  וןיהנס  המצוקה, החולשה הגופנית או השכלית, חוסרת  א  לצנהמ . 431
 שלוש שנים: סרמא -לאחת מאלה, דינו 

 ן;  יאו מקבל דבר שאינו מגיע לו כדש ורד (1)
או מקבל בעד מצרך או בעד שירות תמורה העולה במידה בלתי סבירה על  ש  ורד (2)

 התמורה המקובלת;
  תמורה הנופלת במידה בלתי סבירה מן התמורהת  רו שיבעד מצרך או בעד  ן  ותנ (3)

 המקובלת.
 

א שיק שמשך והוא יודע שאין חובה על הבנקאי לפרוע את השיק מן התאריך צימוה ()א . 432
יסוד סביר להניח שיש חובה כאמור על הבנקאי,    30  ו עדהנקוב ב לו  אין  והשיק יום לאחריו, או 

וחולל האמורה  התקופה  תוך  לפרעון  דהוצג  בסעיף  שנ  סרמא  -ו  ינ,  כאמור  קנס  או  פי    61ה  או 
 ארבעה מהסכום הנקוב בשיק, לפי הסכום הגדול יותר. 

 נקוב בו יום ההוצאה.   ו לישלא נקוב בו תאריך, יראו לענין סעיף זה כאק שיב ()ב 
קטג  וצה ()ג  בסעיף  האמורה  התקופה  תוך  לפרעון  פרעו שיק  לא  והמוציא  וחולל,  )א(  ן 

האוחז ממנו, חזקה שהוציא את השיק בידיעה או באין לו יסוד  ת  שדרש זא  יוםמים  תוך עשרה ימ
 סביר להנחה כאמור בסעיף קטן )א(, ועליו הראיה לסתור. 

 

 ל(.וט)ב . 433
 

 ל(. וט)ב . 434
 

 גורעת מאחריות פלילית לפי חיקוק אחר.   נהאי 432ף פלילית לפי סעי ותריאח . 435

 

אחר,   רהביבע . 436 עונש  לכל  בנוסף  המשפט,  בית  רשאי  שיקים,  בה  שכרוכים  זה  סימן  לפי 
שבסעיף   הסמכויות  בשאר  ולהשתמש  שיקים  במשיכת  הנאשם  את  ללא    19להגביל  שיקים  לחוק 

 . 1981-כיסוי, תשמ"א
 

   -סימן זה ן נילע . 437

מם  אד  םיואר (1) בכיוצא צרכיהמזמין  או  מלון  בבית  אוכל,  בבית  שירותים  או  ם 

  ים ונאמהפרת  ו מהמר
 [ג9/]חבתאגיד 

 [ "השל]ת

 במרמה  ה למהע
 [10/]ח

 [ 11/]חבכוח ה יטסח
 ["גשל]ת

 באיומים  ה יטסח
 ["גשל]ת[ 12/]ח

 (12' מס)תיקון 
 1980-ם"תש

ם  לשנכסים ת ילנט
 [א12/]חיטה סח
 ל[ש"]ת

 [13/]חשק עו
( 91)תיקון מס' 

 2006-תשס"ז

א ללשיק ת צאהו
 סוי כי

 (10' מס)תיקון 
 1980-"םתש

אחריות  ת ירשמ
ם קיחולפי  יתילפל

 [17/]חאחרים 

במשיכת ה לבהג
 םקישי

 (36)תיקון מס' 
 1992-נ"בתש

 מיוחדים ם רימק
 [19/]ח

( 12)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 10)תיקון מס' 
 1980-תש"ם

( 10)תיקון מס' 
 1980-תש"ם
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 ;תיםומחיר המצרכים או השירבאלה, כאילו הוא טוען שיש בידו כסף כדי תשלום 
אדם המשלם בשיק כאילו הוא טוען שמן התאריך הנקוב בשיק עד למועד    יםואר (2)

אש בבנק  השיק,  מוסר  לפקודת  עומדים  לפרעון,  להצגתו  משו  יו עלר  הסביר  ך,  הוא 
 ף כדי כיסויו.  כס

זה, קבלת דבר  ן  נילע . 438 ובין שלא  ן  בי  -סימן  עברה, בין שעברה הבעלות בדבר אל המקבל 
נתקבל בשביל עושה המעשה ובין בשביל אחר, בין בידי עושה המעשה ובין על ידי אחר;   ברשהד

 לעושה המעשה ובין לאחר.  ן בי -תינת דבר נו

 ונאה ': הז מןסי

מתנה או מוסר או מעביר או משעבד נכס מנכסיו או גורם לאחת מאלה, בכוונה    תןנוה ()א . 439
 שלוש שנים. סרמא - להונות נושה מנושיו, דינו

צו לתשלום    כרמוה ()ב  או  דין  פסק  נגדו  ניתן  מנכסיו אחרי התאריך שבו  או מסלק חלק 
  סר מא  -להונות נושיו, דינו  ה  ונכוכסף שלא קיימם, או תוך חדשיים לפני התאריך האמור, והכל ב

 שלוש שנים.

דבר הנמכר בפומבי   עם זולתו להשפיע במרמה או בהונאה על מחיר השוק של  קשר  רושהק . 440
 שלוש שנים.  סרמא -או להונות את הציבור או כל אדם, או לסחוט נכס מאדם, דינו 

שלוש שנים; התייצג   סרמא  -ג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו  יצתיהמ . 441
את   או  כסהנת  כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג א

 חמש שנים. סרמא -ינו דתו, קהחז

בשמו של אדם אחר בחבות או בכל מסמך בבית משפט או בפני אדם המוסמך כדין ה  ודהמ . 442
 שלוש שנים.   סרמא -לקבל הודיה כאמור ואין בידו להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דינו 

אה  ודתע . 443 על  ומעידה  אחר  לאדם  מוסמכת  רשות  מאת  שאדו  ותשניתנה  כשירות ם  לו  יש 
ה מוכרת בחוק לענין פלוני, או שהוא נושא משרה פלונית, או שהוא זכאי לעסוק במקצוע, במלאכ

פלוני    או למעמד  או  לדרגה  יתר,  לזכות  לזכות,  זכאי  או שהוא  מסויימים  את  ה   כל  -בעסק  מנפק 
 כאילו זייף אותה. נוו נקוב בה, דימשש  םהתעודה ומתייצג בכזב כאד

רשות   תנהניש  מי . 444 מאת  בסעיף    לו  האמור  ככל  עליו  המעידה  תעודה  והו 443מוסמכת   א, 
וכר או נותן או משאיל את התעודה לאחר בכוונה שהלה יוכל להתייצג כמי ששמו נקוב בתעודה, מ

 שלוש שנים.  סרמא -דינו 

 שנה אחת.  סרמא -תעודת אופי של אדם אחר כדי להשיג עבודה, דינו ק נפהמ . 445

 

תנה לו תעודת אופי, והוא מוכר או נותן או משאיל אותה לאחר בכוונה שהלה יוכל ניש  מי . 446
 שלוש שנים. סרמא -לנפק את התעודה כדי להשיג עבודה, דינו 

 ': הסגת גבול ח מןסי

עבירה,   שהעוה ()א . 447 לעבור  או  להעליבו, להקניטו  בנכס,  כדי להפחיד מחזיק  אחת מאלה 
 שנתיים:  סרמא -דינו 

 לנכס או על פניו;  סכננ (1)
 שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין.ר אחל (2)

דינו    רהעבנ ()ב  קר,  או  חם  נשק  נושא  כשהעבריין  זה  סעיף  לפי  ארבע    סר מא  -עבירה 
 שנים.

 ': היזק ט מןסי

דינו    לחמשה ()א . 448 לו,  לא  בדבר  במזיד  ע  סרמא  -אש  שנים;  עשרה  במטרה ן  כ  שהחמש 
אתר טבע, בצמחיה או בבטחת דרי הסביבה  ב  נכס המשמש את הציבור,לפגוע בנכס של המדינה, ב

 עשרים שנים.  סרמא -או במטרה לפגוע בבני אדם, דינו 
 (.טלבו) ()ב 

 

 -ו  ברשלנות לשריפת דבר לא לו, או הגורם ברשלנות סכנת שריפה לדבר לא לו, דינם  ורהג . 449

 [20/]חנתינה ו להקב

 [304/]אנושים ת נאהו
 ["גשכ]ת

 [305/]אונות להר קש

 כאדם אחר ותחזהת
 ["ושכ]ת[ 374/]א

כוזבת ה דיהו
 [375בהתחייבות ]א/

 כבעל תעודה  ותחזהת
 [376/]א

ם  לשתעודה ת ברהע
 [377/]אחזות הת

ת  ודתעכבעל  ותחזהת
 [378/]א לוש לאאופי 

 פיאותעודת ת ברהע
 [379/]א

בול כדי  ג גתהס
 עבירה ר בולע
 ["גשל]ת[ 286/]א

 תה הצ
 (24' מס)תיקון 

 1988-ח מ"תש

( 43' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

שריפה  ת ימגר
 ת נושלבר

 (24' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש
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 שלוש שנים. סרמא
 

 עשרה שנים:-חמש סרמא  -אחת מאלה, דינו ה ושהע . 450

או הורס, במזיד ושלא כדין, כלי שיט או כלי טיס, בין שהושלם ובין שלא   ידאבמ (1)
 הושלם;

כדי להביא מיד לאבדנו של כלי שיט    בובמזיד או שלא כדין מעשה שיש  ה  ושע (2)
 או כלי טיס שבמצוקה או להריסתו;

או ף,  צומ  אור, משואה, ש  שבמ (3) לטיס  או  אות המשמשים לשיט,  או  ג  מצי  סימן 
 אור או אות כוזבים, בכוונה להביא כלי שיט או כלי טיס לידי סכנה.

 

חיה הניתנת להיגנב או חובל בה, פוצעה או מפעיל עליה רעל, במזיד ושלא כדין, ג  ורהה . 451
 שלוש שנים.  סרמא -דינו 

שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש   סרמא  -  נודין,  א כדינכס או פוגע במזיד ושלס  ורהה . 452
 אחר.

בר  ובהע )א( . 453 כאמור  או    452יף  סעעבירה  בקיר  בגדה,  בסכר,  למים,  בקידוח  מים,  בבאר 
בשער הצפה של בריכה או של בריכת טחנה, בעצי תרבות, בגשר, במוביל מים או במאגר מים, דינו  

 חמש שנים.  סרמא -
דינו  452ה כאמור בסעיף  העובר עביר )ב(  והוא    –, בנסיבות שלהלן,  מאסר ארבע שנים, 

 אם לא נקבע עונש אחר מחמת נסיבותיו או טיבו של הנכס הניזוק:
חיבור   (1) או  תשתיות  מיתקני  תשתיות,  מקווי  חלק  המשמש  לדבר  נגרם  הנזק 

 אליהם, או לדבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור;
 תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי.הנזק נגרם לדבר בעל ערך  (2)

עבירה כאמור בסעיף   )ג(  על    452העובר  עולה  הנזק שנגרם  שקלים    500,000וערכו של 
 מאסר שבע שנים. –חדשים, דינו 

בסעיף   )ד(  כאמור  עבירה  בחוק   452העובר  כהגדרתו  רגיש  מיתקן  שהוא  רכוש  לגבי 
 שר שנים. מאסר ע –, דינו 2016-המאבק בטרור, התשע"ו

 

עשרה שנים, והוא -חמש  סרמא  -ל ידי חומר נפץ, דינו  ע  452  יף סעעבירה כאמור בר  ובהע . 454
 אם היה אדם במקום המעשה או אם ההרס או הפגיעה סיכנו חיי אדם ממש. 

 

בכתב צוואה, בין שהמצווה חי ובין שהוא מת, או בפנקס   452עבירה כאמור בסעיף  ר  ובהע . 455
חוב או  רשות  דין  פי  על  לידות,  הללנה  שיש  לרשום  כדי  או  בנכס,  קנין  לרשום  או  לאמת  כדי  ו 

או בהעתק של חלק מפנקס כאמור שעל פי הדין יש לשלחו   הטבלות, נישואין, פטירות או קבורות,
 חמש שנים. סרמא -למשרד ציבורי, דינו 

 סרמא  -חומר נפיץ במקום כלשהו, בכוונה להרוס נכס או להזיק לו, דינו    ין שלא כדח  ניהמ . 456
 עשרה שנים.-חמש

חמש   סרמא  -נו  במזיד ושלא כדין שחיה הניתנת להיגנב תידבק במחלה מידבקת, די  םורגה . 457
 שנים.

ובכוונה להונות, עצם או סימן שהוצגו כדין לציוןר  סיהמ . 458  או מטשטש, במזיד, שלא כדין 
 שלוש שנים. סר מא -גבול מקרקעין, דינו 

 שלושה חדשים: סרמא  - נודיה, אחת מאל שהעוה ()א . 459

מדידותר  סימ (1) סימן  במזיד,  מטשטש,  שהוצסאו    או  גבול  משג  ימן  רד  בידי 
 ממשלתי או לפי הוראותיו או לצרכי מדידה ממשלתית או פוגע בסימן כאמור;

 ו מחוייב לקיים כתקנו סימן גבול שהוצג כאמור, נמנע או מסרב לתקנו; ותהיב (2)
מן שהקים אדם המתכוון לבקש זכות חכירה, רשיון  סיד,  זיאו מטשטש, במר  סימ (3)

 או זכות אחרת לפי דיני מכרות או מחצבים. 
קונו יה לפי סעיף זה רשאי בית המשפט גם לצוות על העבריין לשלם את דמי תירעבב (ב) 

ואת   הגבול  סימן  או  המדידות  סימן  של  החלפתו  בגלל  הוצאאו  לעשותה  צורך  שיש  המדידה  ות 
 ו.דלמחמעשהו או 

  אוכלי שיט ת בדהא
 [ 324, 323]טיס  ליכ

 ["ושכ]ת
 (12' מס)תיקון 

 1980-"םתש

 םבעל חייל זקהי
 ["ושכ]ת[ 325/]א

 ([ 1)326/]אזדון ב זקהי

 מיוחדים  יםזקהי
 ["ושכ]ת([ 2)326/]א

( 101)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

 חומר נפץב זקהי
 ["ושכ]ת ([3)326/]א

 (12' מס)תיקון 
 1980-"םתש

צוואה או  ל זקהי
 ([ 4)326/]א סנק פל

להרוס נכס  ן יונס
 [ 327בחומר נפיץ ]א/

 ["ושכ]ת

בעל חיים ת בקהד
 במחלה מידבקת 

 [328]א/

בול  ג מןסיבה יעפג
 ות נבכוונה להו

 [329/א]

ם  בסימניה יעפג
 [330/]אויימים מס

( 101)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 101)תיקון מס' 
 2009-תש"ע

( 123)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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בנין ח  ולהש . 460 או  מתבן  בית,  להרוס  או  לשרוף  איום  ידיעתו,  לפי  בו,  שיש  פתק  או  מכתב 
לפגוע  או    , או תוצרת חקלאית, או כלי שיט, רכב מנועי או כלי טיס, או איום להרוג בעל חיים אחר

ן פיקיבעשלוש שנים, והמוסר או מנפק מכתב או פתק כאמור או גורם במישרין או    סרמא  -בו, דינו  
 ין שולחם. דכ ודינ -שיתקבלו 

 ב: זיוף כספים ובולים י" ק  פר

 ': שטרי כסף א מןסי

טר או שטר חליפין שהוציא אותם בנק בישראל, לרבות ש  כל  -סף", לענין סימן זה  כ  טר"ש . 461
ו בעולם,  שהוא  מקום  בכל  בנק  עסקי  המנהלים  תאגיד  או  אדם  או  ישראל,  ושטר כסר  שטבנק  ף 

 חליפין חלק וכל שטר מטבע שהם הילך חוקי בישראל או בארץ שבה הוצאו.

 ם: שבע שני סרמא  -אחת מאלה, דינו ה ושהע . 462

כסף  ונכוב (1) כשטר  הנחזה  שטר  מנפק  או  כסף  שטר  משנה  או  מזייף  להונות,  ה 
 בידעו שהוא זוייף או שונה; 

שראל או מחזיק או שומר ביל  קבאו מקבל מחוץ לישראל או רוכש או מא  בימ (2)
שטר הנחזה כשטר כסף בידעו שהשטר זוייף או שונה, ואין בידו להוכיח הרשאה או  

 הצדק כדין.

או גורם שייעשה מסמך הנחזה כשטר כסף או כחלק משטר כסף, או הדומה    שהעוה (א) . 463
כלשהי,מהם  ל לכל  א  בחינה  והמשתמש  להטעות,  כדי  בה  שיש  במידה  להם  דומה  הוא ש  רךצוו 

מנפק   או  כאמור  דינם  אבמסמך  על  סרמא  -ותו,  יצווה  המשפט  ובית  חדשים,  לוט יח  שלושה 
דבר   או  מכשיר  וכל  והעתקיו  לשמש  המסמך  יכול  או  ושימש  העבריין  בהחזקת  שהוא  אחר 

 .מוראלהדפסתו או לשכפולו של מסמך כ
שמו ומענו  ת  א  דענקוב במסמך שעשייתו היא עבירה לפי סעיף זה והוא יוו  מששי  מ ()ב 

 ה חדשים.שלוש סרמא -של האדם שהדפיס או עשה את המסמך, ומסרב לגלותם לשוטר, דינו 
שששי  מ ()ג  במסמך  נקוב  אחר  מו  במסמך  או  זה,  סעיף  לפי  בעבירה  אדם  הואשם  עליו 

 נדון, תהיה זו ראיה לכאורה שגרם לעשיית המסמך.המך ס ששימש או שנופק לענין המ

 חמש שנים: סרמא -ו ין בידו להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דינואה אלאחת מה ושהע . 464

שמש לעשיית שטרי  מוכר או מציג למכירה נייר הדומה לנייר מיוחד המ ה,  ושע (1)
 ו שומר או מחזיק נייר כאמור ביודעין; , אכסף והעשוי להתקבל כמוהו, או משתמש בו

  

  ו א(  1שיר המשמשים לעשיית נייר כאמור בפסקה )מכו  א  מסגרת, תבנית ה  ושע (2)
לו   שנתייחדו  אחר  סימן  כל  או  ציון  ספרות,  מלים,  בתוכו  או  הנייר  גבי  על  לצור 

 אותם ביודעין;ק  שומר או מחזי או רבכלים כאמו ומופיעים בו, או משתמש
בפסקהם,  ורג (3) כאמורים  סימן  או  ציון  מלים,  כי  בתחבולה,  או    או (  2)  בערמה 
יופיעו בגופו של נייר כשהם  והם,  נים להיות דומים להם והעשויים להתקבל כמוומכה

 נראים לעין;
  ו ף אסנחזה כשטר כאו עושה בדרך אחרת, על לוח או על כל חומר, שטר ה ת  ורח (4)

כחלק ממנו, או שם, מלה, מספר, ספרה, סימן, אות או קישוט הדומים לחתימה שעל 
 דומים לחתימה כאמור; ותהיל כנראה  םשטר כסף או המכווני

מכשיר או ציון כאמור בסעיף זה לעשיית שטרי כסף או  ומר,  בלוח, ח  מששתמ (5)
 להדפסתם, או שומר או מחזיק אותם ביודעין; 

הודפס עליו דבר כאמור, או שומר או מחזיק  ש  שנעשה בו או  רניי  ביודעיןק  נפמ (6)
 נייר כאמור ביודעין.

 חמש שנים. סרמא -כדין, דינו ת  כוסמשטר כסף בלי  יקנפהמ . 465

ודעין מטשטש, קורע, חותך או מקלקל בדרך אחרת שטר מטבע שהוא הילך חוקי ביש  מי . 466
 ים.שלושה חדש סרמא -בישראל, דינו 

או מנפק דבר שאינו שטר מטבע והוא דומה בעיקרו לשטר מטבע שהוא הילך חוקי ה  ושהע . 467
 ת.רוליחמש מאות ס קנ -בישראל, דינו 

 שרוף או  הרוסל וםאי
, "דשי]ת[ 331/]א

 תשכ"ו[

 [348/]א הדרהג
 [ "השכ]ת

 טר כסף ש וףזי
 [349]א/
 ["ושכ]ת

 שטר כסף י קוחי
 [350]א/
 ["ושכ]ת

חומר לזיוף  ת זקהח
 [351שטרי כסף ]א/

שטרי כסף ת פקהנ
 [ 352שלא כדין ]א/

 שטר מטבע  ל קו קל
 ["השכ]ת[ 353]א/

 שטר מטבע  י קוחי
 א[ ]תשכ"ה[ 353]א/
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בסעיף    טרש  כל . 468 כאמור  דבר  וכל  מחוקה,  או  מזוייף  מי   467כסף  של  ברשותו  שנמצא 
פ ללא  חילוטו,  על  המשפט  בית  יצווה  בניפוקו,  או  בעשייתו  לשהורשע  ומשחולט מחזייצוי  ק, 

 יושמד או ייעשה בו בדרך אחרת, הכל כפי שיורה שר המשפטים.
 

היר, שיש יסוד סביר להניח כי בידו של אדם  תצד  סוופט בית משפט שלום, על יש  אהר ()א . 469
מנויים להלן, רשאי הוא ליתן ים החזקתו ישנו או היה, ללא רשות או הצדק כדין, אחד הדברהאו ב

 צו חיפוש:
 סף מזוייף או מחוקה; כ טרש (1)
 לעשיית נייר המשמש לשטרי כסף או חיקויו;  ירכשמ (2)
אותיותליע  יששר  ומח (3) או  ציונים  צורות,  מלים,  ליצור  וגמסה  ו  מכוונים  או  לים 

 סף. רושם של שטר כ
המחופש, ייתפס ויחולט בצו בית המשפט הדן את העבריין, ואם לא היה משפט א  מצנ ()ב 

שופט בית משפט שלום, ומשחולט יושמד או ייעשה בו בדרך אחרת, הכל לפי שיורה שר  ו  בצ  -
 המשפטים.

 תעוטבמ ':ב מןסי

 –זה ן ימבס . 470

כ  בע מט  -ע"  טב"מ  במחזור  הנמצאת  וערך,  סוג  מכל  מתכת,  בישל  במדינה   שראל דין  או 
 אחרת;

 ת כל תערובת או נתך של מתכות; בולר -ת" תכ"מ 
דומה    בעמט  -מזוייפת"  ע  טב"מ  אבל  אמיתית  או    עמטבלשאינה  כדי שיאמיתית,  בה  ש 

ומה למטבע  דתית שנעשה בה שינוי עד שהיא  מיא  בעלדמות לה או להתקבל במקומה, לרבות מט
לד כדי  בה  שיש  או  יותר,  גבוה  ערך  להבת  אמיתית  או    מות  מטבע  ולרבות  במקומה,  להתקבל 

ר את יהסתלקצוצת שפה, משוייפת או פחותת מידה או משקל באופן אחר, שנעשה בה שינוי כדי  
היתהה  הקיצוץ, ללא הבדל אם המטבע  והכל  או ההפחתה,  ואם ר  בצמב  שיוף  לא  או  לניפוק  אוי 
 שינוי גמור או לא; התהליך 
 ב או של כסף; של זה בעמט -מעולה" ע טב"מ 
 שאינה מעולה; בעמט -פשוטה" ע טב"מ 
 ת נותן מראה של זהב או כסף בכל דרך אחרת;בולר -"מכסיף", לענין מטבע -" ויבזה"מ 
 לתיקון;ו א יה, מתקן, מתחיל לעשות או לתקן או מכין לעששהעו -" יןתק"מ 
 ת מכונה.בולר -" ירכש"מ 

 שבע שנים. סרמא  -וייפת, דינו או מתחיל לעשות מטבע מעולה מזה ושהע . 471

או מכסיף פיסת מתכת המתאימה לפי גדלה או צורתה לטביעה, בכוונה שתיטבע   יבזההמ . 472
מטבע    שלה  תעטבילמטבע מעולה מזוייפת, או נותן לפיסת מתכת גודל וצורה המתאימים להקלת  

 שבע שנים.  סרמא -כאמור בכוונה שתיטבע, דינו  

 שבע שנים:  סרמא -אין בידו להוכיח סמכות או הצדק כדין, דינו אחת מאלה, וה ושהע . 473

או  יןתקמ (1) שלמה,  דמות  ליצור  המותאמים  תבנית  או  חותם  מעביר  או  מחזיק   ,
 לשניהם, בידעו שהם מותאמים כאמור; אוה ולחלקית, לצד אחד של מטבע מע

קציןתקמ (2) מסימון  לשימוש  מכוון  או  המותאם  מכשיר  מעביר  או  מחזיק  ות  , 
א בסימנים  בידע  ו מטבעות  מעולה,  מטבע  שבקצות  לאלה  כדומים  הנחזים  ו  בספרות 

 וא מותאם או מכוון כאמור;שה
ך אסימונים תוחיל  , מחזיק או מעביר מדפס לטביעה או מכשיר שהותאםיןתקמ (3)

ל מתכת אחרת, בידעו כי המדפס או המכשיר שימשו  ש  ו של כסף אואהב  זעגולים של  
 לה מזוייפת. ולשמש בעשיית מטבע מעאו היו מכוונים 

 

מעשה במטבע מעולה בדרך שיש בו להפחית את משקלה, בכוונה שלאחר המעשה ה  ושהע . 474
או מחזיק א או של כדא  שליר  במע  ותתקבל המטבע כמטבע מעולה,  זהב  גזורת של  או  גרודת  ין 

או   תמיסה  או  אבק  מטיל,  בצורת  כסף  או  זהב  או  כאמור  כסף,  במעשה  שהושגו  אחרת,  בצורה 
 שבע שנים.  סר מא -כך, דינו שגו במטבע מעולה, בידעו שהו

שטרי כסף  ט לוחי
 ([ 1)354מזוייפים ]א/

 ה[", תשכ1945]
 1978-ת"ט תשל"ח 

  שלוחילוט ש פוחי
([  2)354ד לזיוף ]א/יוצ
[1945 ] 

 [355/]א ותדרהג

 טבע מעולה  מ וףזי
 ["ושכ]ת[ 356]א/

תכת לזיוף  מ נתהכ
 מטבע מעולה  

[  )א(, )ב(357]א/
 ["ושכ]ת

כשירים לזיוף  מ נתהכ
 ולה עמטבע מ 

 (, 4(, )3( ))ג357/]א
 [ "ושכ]ת ([5)

 1978-"ח שלתט ת"

 מטבע מעולה ץ צוקי
 ["ושכ]ת[ 358/]א
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או מוכר או מקבל מטבע מעולה מזוייפת או משלם בה או מעביר אותה, לפי ערך ה  ונהק . 475
מהע להוכיח  היש  רךנמוך  בידו  ואין  כן,  לעשות  מציע  או  שתביע,  כנראה  שנתכוונו  או  מביעה  א 

 שבע שנים. סרמא  -צדק כדין, דינו הרשאה או ה

היא מזוייפת, ואין בידו ש  לישראל או מקבל מן החוץ מטבע מעולה מזוייפת בידעוא  ביהמ . 476
 שבע שנים.  סרמא -להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דינו 

 שבע שנים:  סרמא  -חת מאלה, דינו א השועה . 477

 או מתחיל לעשות מטבע פשוטה מזוייפת;ה ושע (1)
ומכווןיןתקמ (2) מותאם  מכשיר  ביודעין  מעביר  או  מחזיק  מטבע  ולעש  ,  בו  ת 
 טה מזוייפת ואין בידו להוכיח סמכות או הצדק כדין; שופ
מה,  ונק (3) או  משלם  מקבל,  מזוייפמ  ירעבמוכר,  פשוטה  נמוך  ב  תטבע  מחיר 

המעשים   אחד  לעשות  מציע  או  שתביע,  נתכוונו  שכנראה  או  מביעה  שהיא  מהערך 
 האלה.

ביודעין ממטבעה של המדינה חותם, תבנית, מכשיר או מדפס המשמשים בטביעה,  יאוצהמ . 478
הצדק כדין,    או ה  שאע, מטיל או מתכת, ואין בידו להוכיח הרמטב  או חלק מהם הראוי לשימוש, או

 שבע שנים.   סרמא -דינו 

 שלוש שנים: סרמא  -אחת מאלה, דינו ה ושהע . 479

 וייפת; ביודעין מטבע מזק נפמ (1)
 ביודעין לא פחות משלוש מטבעות מזוייפות כדי לנפק מהן.   יקחזמ (2)

 

 -  נודי, או במזיד מתיך מטבע,  ה מל  ומטבע על ידי שהוא מטביע בה שם א  צורת  טשטשהמ . 480
 שנה אחת.   סרמא

 

 שלוש שנים:   סרמא -מטבע מעולה, בכוונה להונות, דינו אחת מאלה בחזקת ק נפהמ . 481

 שאינה מטבע כמשמעה בסימן זה; ע טבמ (1)
מטבע  ת  תכמ (2) שהיא  בין  מנופקת,  היא  שבחזקתה  המטבע  מערך  פחות  שערכה 

 ובין שאינה מטבע.  

מזויי  צאייהמ . 482 מטבע  אפביודעין  כדי   יחמנו  ת  רכב  בכלי  או  שיט  בכלי  ביודעין  אותה 
 שלוש שנים.   סרמא  -א ואין בידו להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דינו שתיוצ

ופט בית משפט שלום, על יסוד תצהיר, שיש יסוד סביר להניח כי בידו של אדם  ש  אהר ()א . 483
ן, רשאי הוא ליתן ים להלוימנאו בהחזקתו ישנו או היה, ללא רשות או הצדק כדין, אחד הדברים ה

 צו חיפוש:
 יפת;  מזויע טבמ (1)
 המותאם ומכוון לזיוף מטבע;  ירכשמ (2)
קה, תמיסה או כל צורה אחרת של זהב  אבת, גזורת,  דגרו  זהב או כסף, או   ליטימ (3)

 הפחתת משקלה.באו כסף, שהופקדו או הושגו בהקטנת מטבע מעולה או 
ין, ואם לא היה משפט ריעבה  המחופש, ייתפס ויחולט בצו בית המשפט הדן אתא  מצנ )ב( 

 שופט בית משפט שלום.ו בצ -

מדינה, עובד בנק ישראל או עובד בנק המקבל שטר מטבע או מטבע שיש לו יסוד ה  בדעו . 484
בהם   שתעשה  לאחר  והמשטרה,  למשטרה,  מיד  וימסרם  יתפסם  מזוייפים,  שהם  להניח    כלסביר 

ישעופ בנק  נגיד  החליט  ישראל;  לבנק  אותם  תעביר  למועיל,  שתראה  חקירה  או  שראלה  שטר  ל 
בין  או להשמידם,  הוא לחתכם, לטשטשם  רשאי  מזוייפים,  או המטבע  יצויים  פם  לותשב  המטבע 

 ובין בלי פיצויים. 
 

 ': בולים ג מןסי

לעשיה או   ו מכין א  מששת, מתקן, מתחיל לעשות, לתקן או להשהעו  -זה, "מתקין"  ן  ימבס . 485
 לתיקון. 

 שבע שנים:  סרמא -אחת מאלה, ואין בידו להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דינו ה ושהע . 486

מטבע מעולה  ב חרמס
 מזוייפת  

([ 1)ג()357]א/
 ]תשכ"ו[

טבע מעולה  מ  אתהב
 מזוייפת  

 ([2)ג()357]א/

 בע פשוטה  מט וףזי
 [362]א/

מכשירים  ת צאהו
  של הטבעממ   יםמרוח
 ([ 6())ג357/]אינה מדה

 ["ושכ]ת

 ת יפוימזמטבע ק פוני
 [ 363, 360, 359/]א
 1978-"ח שלט תת"

 מטבע  ת חת הש
 [364/]א

 (23' מס)תיקון 
 1988-ח מ"תש

 בעמטתחליפי ק פוני
 ["ושכ]ת[ 365/]א

 ת יפוימזמטבע  א צויי
 ["ושכ]ת[ 366/]א

וחילוט של  ש פוחי
 זוייפת  מ  בעמט
 [368/]א

ר שטלתפוס ת כוסמ
 מזוייף ע  טבומבע מט

 ( 13)תיקון מס' 
 1980-"םתש

 ותדרהג

  מכשירת קנהת
 בולים   יתשילע
 [371/]א
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ין מחזיק או מעביר או מתקין מטבעת או מכשיר אחר, או מכינם לשימוש, וניתן דעיוב (1)
ל ש   להפיק בהם הטבעה הדומה להטבעה המופקת בכלים כאלה בהדפסתם או בהטבעתם 

הכנבו דואר    או  הסלי  או מובולי  ישראל  מדינת  לצרכי  המשמשים  מוטבעים  או  דבקים 
ם מלים, ספרות, אותיות, סימנים או קווים הדומים הלצרכי מדינת חוץ, או שניתן להפיק ב

 ם בנייר מיוחד לצרכים האמורים המסופק מאת הרשות שנועדה לכך;צויילמ
חדעיוב (2) או  נייר  מעביר  או  מחזיק  שיש  אחר  ומין  ה הבר  מטבטם  של  של   עתבעה  או 

(, או נייר שיש בו מלים, ספרות, אותיות, סימנים או קווים כאמור 1מכשיר כאמור בפסקה )
 שם.

 שנה אחת:   סרמא -אחת מאלה, ואין בידו להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דינו  שהעוה ()א . 487

קוי או דמות  חר, חיא   מר חואו מתחיל או מתכונן לעשות, על נייר או על  ה  ושע (1)
של בול המשמש בול דואר במדינת ישראל או במדינת חוץ או מחזיק או מעביר חיקוי  

 או דמות כאמור או משתמש בהם לצרכי דואר;  
, מחזיק או מעביר מכשיר או חומר לעשיית חיקוי או דמות כאמור בפסקה  יןתקמ (2)
(1 .) 

 ט.  וליח -שותו של העבריין ם האמורים בסעיף קטן )א( שנמצא בררידבה ר מןדבל כ ()ב 
סעיף זה, כבול המשמש    ןימציין שיעורם של דמי דואר בארץ פלונית יראו, לענה  ולב ()ג 

 לצרכי דואר באותה ארץ, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.  

 שנה אחת:   סרמא - נואין בידו להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דיו אחת מאלהה ושהע . 488

מחזיק  דעיוב (1) הדומה  ין  הטבעה  בו  להפיק  שניתן  מכשיר  מתקין  או  מעביר  או 
ה המופקת במכשיר שעושה בו חותם מוטבע או מודבק המשמש לצרכי שירות  הטבעל

הפיק בו על  ל  , או שניתןםחותבציבורי או לצרכי אדם שהוסמך על פי דין להשתמש  
יר מיוחד יבנ  ים או קווים הדומים לאלה המצוייםמנסית,  גבי נייר מלים, ספרות, אותיו

 לכך; לצרכים האמורים המסופק מאת הרשות שנועדה 
ין מחזיק או מעביר נייר או חומר אחר שיש בו הטבעה של מכשיר כאמור  דעיוב (2)

 (. 1סקה )פר בו(, או נייר שיש בו הפקה כאמ1בפסקה )
 ג: עבירות קלות י"   ק רפ 

 סרמא  -וים הנקוב, דינו  חוקי בישראל, כל המסרב לקבלם בשו  לךהים  ו שטר שהא  בעמט . 489
 שלושה חדשים.

(, 1חודש ימים, ובעבירות לפי פסקאות )  סר מא  -אחת מאלה בלי עילה כשרה, דינו  ה  ושהע . 490
 שלום ההוצאות הכרוכות בהסרת המכשול או בתיקון הנזק: ת גם -( 9( או )5(, )4)

שם כל  בורית, על ידי שהוא מניח או משאיר  ציך  דר את המעבר החפשי בם  וסח (1)
ולחופש   לבטיחות  ומפריע  מעליה  הבולט  דבר  כל  לשים  מרשה  או  שם  או  דבר, 

 אליה באופן אחר;  לשירות או פופה חבהמעבר, או חופר 
ציבוריתר  אחל (2) בדרך  דבר  כל  הניח  או  מבנים  הקים  או  חפירות    -כדין    שחפר 

או על    ו חומר אחר או על תעלהים אר או אבנעפל  ג  ו מציג מנורה או מאור עלננאי
 צינור או חפירה, או אינו עושה באופן אחר להגן על עוברים ושבים או להזהירם; 

מנורה או פנס המשמשים להארת דרך ציבורית או מסיר או מכבה מאור  ה  כבמ (3)
 ר בדרך ציבורית;אחר דבשהוצג כדי להראות על מציאותם של חפירה או כל 

 פסולת או כל דבר פוגעני אחר;  או משאיר בדרך ציבורית זוהמה, אשפה,ח נימ (4)
פן שיש בו כדי לגרום פגיעה  אואחרים ב  םברידלדרך ציבורית אשפה או    יאוצמ (5)

 או אי נוחות לעובר ושב; 
בב  וזע (6) חיה באופן שיש  קושר  או    ואו  ציבורית,  לגרום הפרעה בדרך    יח מנכדי 
המשמל לחיה  נושת  או  ציבורית,  בדרך  לרכיבה שתתעה  או  למשא  לרכב  משיכה,  תן 

לשם    ושה מן הדרכארו  שיימצא באופן שיש בו כדי לגרום הפרעה בדרך ציבורית שעה
 טעינה או פריקה או לשם העלאה או הורדה של נוסעים; 

ות, טטמוהתנין או מבנה הנמצא במצב של סכנה או  במתקין או אינו הורס  ו  ינא (7)
 בל מן הרשות המקומית הוראה בכתב לעשות כן; שקי לאחר

 ;ושתרמנקה או אינו מתקן תנור או ארובת עשן של בית, סדנה או בית חו ניא (8)

ף  יובזוהכנה ה ייעש
 [ 372/]אבולי דואר 

לעשיית  ר שימכ
 [373/]אחותמים 

לקבל מטבע ב רוסי
 [ 370בשווי הנקוב ]א/

 ["ושכ]ת

 [380רחוב ]א/ ותירעב
 ["ושכ]ת
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 זיקוקים בדרך ציבורית כשהם עלולים לגרום נזק או אי נוחות; ילפעמ (9)
 ר. שאון או מהומה המפריעים את מנוחת הציבום קימ (10)

 

לההמ . 491 לנוכח סרב  הציבור  עובד  מאת  לכך  נדרש  כשהוא  להגיש,  ביכלתו  שיש  עזרה,  גיש 
  סר מא  -עבירה בעיצומה או ספינה נטרפת או דליקה, שטפון, רעש או כל אסון אחר לציבור, דינו  

 חודש ימים.

ון או אכסניה שאינו מציג בלילות פנס או מאור בחצריו, בהתאם לתקנות הקיימות מלל  בע . 492
ו אינו מראה את הפנקס לשוטר לשם בקורת א  ו הלנים,אים  חאינו מקיים פנקס האור  אוה,  שעאותה  

 חודש ימים. סרמא -לפי דרישתו, דינו 

מן נוורע,  הז . 493 סנטימטרים  וחמישה  שבעים  מירווח של  הנמצאת בתוך  או מעבד אדמה  טע 
ענין סעיף זה רואים  ; ליםימחודש  סרמא -ו נ, דיההשפה החיצונית של דרך ציבורית, ואין לו הרשא

 יב או סוללה שעל ידה. בתחום דרך ציבורית כמתפשט עד לשפה החיצונית של תעלה, 

דינו    שהעוה ()א . 494 כדין,  הצדק  או  הרשאה  להוכיח  בידו  ואין  מאלה,  שישה    סרמא  –אחת 
 :(2)א()61חודשים או קנס כאמור בסעיף 

ש בה קמה או עשב שנזרע שיו  א  עהלגן, או לקרקע זרועה או מוכנה לזריס  כננ (1)
 למרעה, או שוהה בגן או בקרקע כאמור;

( או לקרקע שהיתה מעובדת  1נס לגן או לקרקע כאמור בפסקה )תיכ  שחיהם  ורג (2)
שנים מני-תוך  או  שם,  שתשהה  או  לכניסה,  שקדמו  החדשים  או ישח  ח עשר  שלו    ה 

 ברשותו תיכנס או תשהה כאמור.ש
לקרקע  ה  המב ()ב  לקרקע, ל  נהוכמשנכנסה  נזק  וגרמה  גידולים,  בה  שיש  או  גידולים 

לצרכי   מוכן  לדבר  או  בו  גידולגידולים  ורעתה  למרעה,  המוחזק  לשטח  שנכנסה  או  ל  בע  -לים, 
, זולת אם  (2)א()61שלושה חודשים או קנס כאמור בסעיף    סר מא  –הבהמה או המחזיק בה, דינו  

 סבירים למניעת כניסתה כאמור. ת המשפט שנקט אמצעים בידעתו של  נחתההוכיח ל
 

 ל(.וט)ב . 495
 

שנמסר לו אגב מקצועו או מלאכתו, שאינו סוד רשמי כמשמעו בסימן ה'  מידע סודיה גלהמ . 496
 ששה חדשים. סר מא -לפרק ז', ואינו נדרש לגלותו מכוח הדין, דינו 

 ד: עבירות הכנה וקשר י" ק  פר

מכונה,  ה,  ושהע . 497 או  נפץ,  חומר  ביודעין,  מחזיק  מסומכשיאו  שהם  דבר  כל  או  ו א   יםכנר 
  -ו  נפשע או עוון או כדי לאפשר לאחר שיעשה בהם פשע או עוון, די  מזיקים, בכוונה לעשות בהם 

 שנים.ש שלו סרמא

לאדם כלים, חמרים, כסף, מידע או כל אמצעי אחר כשהוא יודע שהדבר עלול   תןנוה ()א . 498
 שנים.ש לוסר שמא -מישרין או בעקיפין, לביצוע פשע או להקלת ביצועו, דינו מש, בלש

א  יןענל ()ב  זה  נפקא מינה אם  סעיף  ניתן לצמיתות או לשעה, בתמורה או שלא    דבר הין 
 בתמורה, ואם בוצע פשע ואם לאו.

-כדי לגרוע מהוראות יתר סעיפי פרק זה ומהוראות פרקים ד' ו  הוראות סעיף זהב  יןא ()ג 
 , אלא להוסיף עליהן.262עד  260ה' וסעיפים 

לעשות במקום שמחוץ לישראל מעשה   קשר עם אדם לעשות פשע או עוון, או  שרקוה ()א . 499
 –שהיה בגדר פשע או עוון אילו נעשה בישראל והוא עבירה גם לפי דיני אותו מקום, דינו 

שבע שנים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל   סרמא  -בירה היא פשע  העם  א (1)
 ר; לפי העונש הקל יות

תה עבירה, הכל לפי  שנתיים או העונש שנקבע לאו   סר מא  -וון  עיא  הבירה  העם  א (2)
 העונש הקל יותר.

קשר יישא באחריות פלילית גם על עבירה שלשמה נקשר הקשר או שנעברה   שרקוה ()ב 
 לשם קידום מטרתו, רק אם היה צד לעשייתה לפי סימן ב' לפרק ה'.

 

 שנתיים: סרמא -אלה, דינו ה ותטרקשר עם חברו לאחת המהקושר  . 500

 או להכשיל ביצועו של דין או אכיפתו; ועמנל (1)

 ( 12מס' )תיקון 
 1980-ש"םת

 גיש עזרהסירוב לה
 ["ושכ]ת[ 381/]א

 בעלי מלונות ותירעב
 ["ושכ]ת[ 383/]א

אדמה בסמוך ד בועי
 לדרך ציבורית 

 ["ושכ]ת[ 384/]א

 לשטח חקלאיה יסכנ
, 1944[ ]א385, 385/]א
 שכ"ח[ ת

( 117)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 38)תיקון מס' 
 1994-דנ"תש

 סוד מקצועי  י לוגי
 ["ושכ]ת[ 387]א/

בירה בחמרים  ע נתהכ
 [32מסוכנים ]א/

צעים לביצוע אמן מת
א[  33פשע ]א/

 ["גשל]ת

 שע או לעווןלפר קש
 [35, 34/]א

( 39' מס)תיקון 
 1994-תשנ"ד

 עשים אחרים למר קש
 [36/]א

( 117)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 וב;ו הטנזק לגופו של אדם או לשמ וםגרל (2)
 ל אדם;לירידה בערך נכסו ש יאהבל (3)
 או להפריע אדם מהעביר באופן חפשי וכדין נכס שלו בערכו הראוי; ועמנל (4)
 ;במשלח ידו או במקצועו דםלא יקהזל (5)
ידו  ועמנל (6) במשלוח  וכדין  חפשי  באופן  מעסוק  אדם  להפריע  או  ,  או  במקצועו 

 עשאו יחיד; אילובעבודתו, ובלבד שהיה במעשה משום עבירה 
 ;מטרה אסורה יגהשל (7)
 מטרה כשרה באמצעים אסורים. יגהשל (8)

 ו: הוראות שונות ט" ק  פר

 ל(.וט)ב . 501
 

וראה בית המשפט כי במעשה העבירה נושל    447או    189אדם על פי סעיפים    שעורה (א) . 502
אדם מנכסי מקרקעין, רשאי הוא ליתן צו להוציא את העבריין מאותם מקרקעין, או צו להחזיר את  

אדם שנושל מהם או לאדם אחר שבית המשפט רואה אותו זכאי לכך, או ה  עין לידיקמקרההחזקת  
 רחי. ו כאמור יבוצע כדרך שמבצעים פסק דין שניתן במשפט אזצד; הצווים כאחי שנת א

 –סעיף קטן )א(  יןענל ()ב 
שפיותו -שאדם אינו נושא באחריות פלילית מחמת אי  עהביק  כהרשעה גםו  ראי (1)

 ;19או ליקוי בכשרו השכלי לפי סעיף 
הוא  רעור על צו אלא אגב ערעור על ההרשעה אם היתה ובמצורף אליו, וע  יןא (2)

 כל ערעור; ן אי -יידון בבית המשפט הדן בערעור על ההרשעה; על סירוב ליתן צו 
יצוע הצו, אלא אם הורה בית המשפט שעליו ב  אתב  ערעור על צו לא תעכת  גשה (3)

מערערים או בית המשפט שלערעור הוראה אחרת; בקשה לעכב את ביצוע הצו תוגש  
 תחילה לבית המשפט שעליו מערערים;

בתובענה    א לו  צ (4) למימוש  הניתנות  הנדונים  במקרקעין  זיקה  או  זכות  בכל  יפגע 
 אזרחית.

 

שש עשרה שנים, והוא הורשע או הועמד לדין על   לוו  לא ד שלא מו ילהשגחתשבי  מ ()א . 503
  2י' או לפי סעיף    ו' של פרקו  ב', ה' א  נים מעבירה לגבי הילד לפי סימנים ח' או י' של פרק ח' או סי

בית המשפט שהרשיעו או שלפניו הועמד לדין, אם ראה    אירש,  1950-לחוק גיל הנישואין, תש"י
להשגחתו של קרוב משפחה או של אדם או מוסד    רסמיי  דת שהיללצוושמן המועיל לעשות כך,  

לק המשפט,  בית  של  דעתו  להנחת  והמסכים,  בצו  שיפורש  עבראוי,  עד  לל  השגחה,  אותה  יו 
 הילד. עשרה שנים או לתקופה קצרה מזו, והכל בהתחשב עם דתם של הורי -יימלאו לילד ששש

אפוטרופוס  יש ם  א ()ב  או  הורה  הצו  חוק  לילד  יינתן  לא  אם  סעי  לפ י,  אלא  )א(  קטן  יף 
א(  ההורה או האפוטרופוס הורשע או הועמד לדין על עבירה לפי ההוראות שאוזכרו בסעיף קטן )

דע להנחת  שהוכח  שאי  או  או  במחשבה,  או  במעשה  לעבירה  שותף  שהיה  המשפט  בית  של  תו 
 מצוא אותו.לאפשר 

הצוה  וכז ()ג  ניתן  שמחמתה  האשמה  מן  משו  ו א,  אדם  בטל  המשיכו  א  שלם  שהאישום 
 בתביעה, הצו בטל מיד לכל דבר חוץ ממה שכבר נעשה על פיו כדין.

הנוע  יןענל ()ד  והשגפ)טי  ר חוק  תש"ךחהול  החלטה  ן  די,  1960-(,  כדין  זה  סעיף  לפי  צו 
לפי החוק האמור; ראה בית המשפט כי מתן צו לפי סעיף זה סובל דיחוי, יעביר את הענין לבית  

 ק.חו המוסמך לפי אותו שפט המ
 

 (.1977באוקטובר   14של נוסח זה ביום ב' בחשון תשל"ח ) ותילתח . 504
 

בסעיף  ף  א  על . 505 ) 504האמור  תשל"ח  א'  באדר  ב'  ביום  י'  לפרק  ב'  סימן  של  תחילתו   ,9 
במוע1978בפברואר   או  מו(  לתחילתו ד  ועד  ברשומות,  בהודעה  הבריאות  שר  שקבע  יותר  קדם 

 .1936לפקודת החוק הפלילי,  177-ו 175ול הוראות סעיפים לחו יפיוס
 

 ראשונה   ת ספ תו 

 ו(( )49ף עי)ס

ר החזקת דבב צו
 א[ 388מקרקעין ]א/

[1946 ] 

 1978-"ח שלט תת"

על ילד ה  גחהש
שאפוטרופסו הורשע  

 [389אשם ]א/ואו ה
 1978-ל"ח תשט ת"

 ך[ ש"]ת

 ה ילתח

 יוחדת  מ הארוה
 [ 12]יג/
 ["זשל]ת

( 62' סתיקון מ)
 2000-אתשס"

( 15)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב
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 )בוטלה( 
 

 
 שניה ת  ספ תו 

 )ג(( -ב( ו)186ף עי)ס
יסודי,דווסמ .1 בית ספר  ילדים,  גן  חינוך:  על  ת  בית ספר  ביניים,  תורה, חטיבת  יסודי, -תלמוד 

וספורט, פנימיה, מוסד להשכלה   ערנות  מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבו
 גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך.

 אלה. וכל: מסעדה, בית קפה, פאב וכל מקום כיוצא בא יתב .2
 ן או דיסקוטק. דוועמ .3
משם  קומ .4 נערכים  וכיוצא שבו  קוביות  קלפים,  ביליארד,  משחקי  מכונות,  באמצעות  חקים 

 באלה.
 ום אחר שבו נערכות תחרויות ספורט.מקל וכאצטדיונים ט, ספור שיגרמ .5
 שבו נערכים מופעי תאטרון, קולנוע, מוסיקה, מחול וכיוצא באלה.ם קומ .6

 

 
 

 בגיןם נחמ   
 שפטים המר ש   

 
 

 ( 53ס' תיקון מ)
 2000-ס"שת

( 58' מס)תיקון 
 2001-תשס"א
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 :1973-(, תשל"ג35תיקון פקודת החוק הפלילי )מס' ל וקח .1א
 

 החדש ף עיהס  הקודםף עיהס
  

21    501 
 :1952-תיקון דיני העונשין )עבירות שוחד(, תשי"בל וקח ב.
 

 החדש ף עיהס  הקודםף עיהס
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 :1952-תיקון דיני העונשין )תקיפת שוטרים(, תשי"בל קוח ג. 
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 :1957-ין )בטחון המדינה,יחסי חוץ וסודות רשמיים( תשי"זנשעוי ינד וקח ד.
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 :1959-יקון דיני העונשין )ריבוי נישואין(, תשי"טתל קוח ה.
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 :1959-ת(, תשי"טרוביע תיקון דיני העונשין )העלמתל וקח ו.
 

 החדש ף עיהס   הקודםף עיהס
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 :1962-(, תשכ"בתזנו תיקון דיני העונשין )עבירותל וקח ז.
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 :1964-תיקון דיני העונשין )משחקים אסורים, הגרלות והימורים(,  תשכ"דל וקח .ט
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 :1964-תיקון דיני העונשין )שימוש ברכב בלי רשות(, תשכ"דל וקח י.
החדש יףסעה   דםקוה ףיעסה החדש יףסעה הקודםף עיהס
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 : 1970-תש"ל, יני עונשין )דרכי ענישה( ]נוסח משולב[ד וקח .אי
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 :1973-י עונשין )עבירות חוץ( ]נוסח משולב[, תשל"גינד וקח .בי
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 מתמצים: יםוקח . יד54678313
תשי"דל  וקח .1   רצח(,  על  מוות  עונש  )ביטול  העונשין  דיני  ף עיבס;  1954-תיקון 

300; 
 

תשי"זתיל  וקח .2  5129371 הציבור(,  )עובדי  העונשין  דיני  "עובד  גדבה  :1957-קון  רת 
 .2הציבור" שבסעיף 
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