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לכבוד

 ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר וועדת החוקה חוק ומשפט

 ח"כ אורי מקלב, יו"ר וועדת המדע והטכנולוגיה

 של הכנסת חברי וועדות החוקה והמדע





 –שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ז הסרת תוכן לחוק  הצעתהנדון: 

הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת,  ( והצעת חוק1104-)מ 2016

ת הדיון הקבוע ליום אנוסח לקר – ( של חה"כ סויד ואחרים20/3110)פ/ 2016 –התשע"ו 

3.7.2018 

וקמשקפתצורךהחהצעתכפישכברכתבנובעברו-בטרםההצבעותעלהצעתחוקזו

זאתבדרךרחבהמאד,אבלהיאעושהלהתמודדעםתוכןפוגעניברשתותהחברתיות

ובאמצעותהסדרברמתחודרנותשאינהקייםבאףמדינהאחרתבעולםהדמוקרטי.

הפשוטהשההסדרהעובדהאתובוועדההמשותפתרקחידדשניהדיוניםהאחרוניםשנערכו

הוגשההצעתהנוכחיתרחוקמאדמןהרציונליםשבגללםההקבועבהצעתהחוקבמתכונת

לכתחילה.החוק

כיר:נז

הןעלפידבריההסברהמקורייםלחוקהןעלפימהשהושמעבוועדה,הרציונליםלחוקהיו:

 טיפולבעיקרבהסתהלטרורולאלימות)נזכירכיאתהחלקהאריבדבריההסברתפס

.(הרציונלשל"אינתיפדתהסכינים"ו"טרורההשראה"

 פיםלתכניםשהואיוצרמצדמישלאניתןלאתראותובארץאבלמשפיעעלמישחשו

בישראלאובשטחים
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 .בלוחזמניםקצרמתוךהבנתהמהירותשבהמתרחשתהפצתתכניםבעולםדיגיטלי

אנוסבורותשעלהוועדהלתתדעתהלכלהאמורלהלן,בטרםתאפשרלחוקקאתאחדלפיכך,

מןהחוקיםשפגיעתםבחופשהביטויהיאהרחבהביותרבעשוריםהאחרונים.

מדועאיןלהשתמשבחוקרקר להפוך את החוק לתחליף למסלול הפלילי:אסו.א

,כפישמדוברבדרךכללבמדינהדמוקרטיתבישראלפליליתכאשרלאניתןלפתוחחקירה

מדבריושלהיועץהמשפטישלהנהלת?שבהענישהמאוחרתעדיפהעלפניצנזורהמוקדמת

באופןכלליאוכךשהמשטרהאיננהפועלתדיבתיהמשפטעולהכיהצורךלהסירתוכןנובעמ

לטיפולבתלונותככלשמדוברבהעלבתשופטיםאוחלילהבאיומיםעליהם.חשובדיבמהירות

מאדלהדגישבתגובהלדבריםאלה:אסדרתהעולםהדיגיטליאיננהתחליףלטיפולבכל

סריעילותמצדהרעותהמבניותהחולותשלמדינתישראל.מדיניותאכיפהלקויהאוחו

 המשטרהאינםסיבהלחוקקחוקשישלופוטנציאלפגיעהכהמשמעותיבזכויותהאדם.

צו אנומציעותכיאםיוחלטבכלזאתלקבלאתהחוקבמתכונתוהנוכחיתייקבעכי.ב

ההסרה יחול למשך תשעים יום בלבד, אלא אם כן תיפתח במהלך זמן זה חקירה פלילית

 לאכן,יוכלשופטלהאריךאתצוההסרהלשבעהימיםבכלפעם.ויוגשכתבאישום.באם

מרכזהסייברהארציבמשטרתישראלכיהמשטרהפועלתראשבדיוןהקודםהסביר .ג

מבקשתהסרתתכניםרקאגבבמשרדהמשפטיםובשיתוףפעולהמלאעםיחידתהסייבר

לעגןנוהללא,מדוע.אםכךהדברחקירהברשימתעבירותאשרתואמהעםמשרדהמשפטים

מדוע לא פשוט לאפשר מתן פעולהזהבחוקומדועישצורךבחקיקהמנהליתכלכךרחבה?

 צווים להסרה אגב פתיחה בחקירה פלילית?

הטיעוןהמרכזילצידוד.הטיעון של הצורך בחוק בגלל מהירות הוא אחיזת עיניים.ד

הצורךבמהירותשלהסרתבהצעתהחוקבמקביללאפשרותלפתוחבחקירהפליליתהוא

ממילאהחוק–תכנים,בדרךההולמתיותראתהעולםהדיגיטלי.גםכאן,חובהלהודותביושר

כאשרמדוברבעבירותרגישותהנוגעותלחופשהביטויהפוליטילאיוכללתתמענהמספק

וחד.אםייתכןגםשיגובשנוהלמי–שלגביהןתידרשהיוועצותמיוחדת,וכפישנאמרבדיונים

 כךהדבר,מדועלאלהחריגעבירותאלהמגדרתחולתהחוק.
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)א(שהםסעיפיםשהוספולקראתהדיוןהיום.ראשית3–)ה(ו2באשרלסעיפים.ה

נדגישכיאםמנסחיהחוקעצמםמדבריםעלמקריםמיוחדיםשישבהםדחיפותמיוחדות,מה

ינושלהחוקבמקריםמהירים.איןמעמדםשלכלהמקריםהאחריםמכוחהחוק?הריכלעני

זאתאלאשמנסחיהחוקעצמםיודעיםכיייעשהשימושבחוקגםבמקריםשבהםאיןדחיפות

לאבענייןעצם–מיוחדת,וזאתכתחליףלהגשתכתביאישום.איןזוהדרךבמדינהדמוקרטית

 ההסדרולאבענייןההסתרהשלהטעמיםהאמיתייםשמאחוריו.

מדועלאלהסבירבצורהבהירהמהוהיחססלול הוולנטרי לבין החוק:היחס בין המ.ו

 לביןהמנגנוןהקבועבחוק?הוולנטריביןמנגנוןהאכיפה

מצדפלטפורמותוהיענותמיידיתברמהשלשעותבהינתןשיתוףפעולהגםראשית,.ז

אחדמןיתבחרהמדינהבכלמתלד"רויסמונסקימסויימות,לאהצלחנולהביןמדבריוש

 המסלולים.

מנקודתהראותשלהסרתתכניםהמדינהמבקשתלהותירלעצמה–חשובלזכור.ח

גםאתהאפשרותלרכזאתהבקשותהאלטרנטיביותוגםסמכותרחבהמאד–סמכותכפולה

להסרתתכניםעלידיצושיפוטי.האםהכפילותהזאתנדרשתבכלרוחבה?לתפיסתנו,

 התשובהלכךשלילית.

התוספתבהצעתהחוקלפיההממשלהתחוייבלדווחות בהליכים הוולנטריים:שקיפ.ט

לכנסתאיננהמסייעתכאן.ראשית,משוםשמהשנדרשהואעיגוןבחקיקהשלהמסלול

הוולנטריבקביעתכלליםהמחייביםהודעהלמישלגביהתוכןשלוהוגשצוהסרהאוגילוי

רקלגביהמטאדאטאשנוגעאליו.שנית,משוםבדרךכזאתאואחרתלגביהתוכןעצמוולא

במסגרתהדיווחדאטאבלבד.-שכאמור,ישצורךבשקיפותעמוקהיותרמאשרשלהמטא

חובהלהוסיףאתנוסחיהבקשותכפישמוגשיםלפלטפורמות,ביןאםבהתאםלטמפלייט

ןבכךפגיעה,והכלכשאיהמתאיםלכלפלטפורמהוביןאםבדרךשמוגשותעלידיהפרקליטות

 בפרטיות.

כגוןהעובדהשהפלטפורמהשלטוויטראיננה–אםהבעיההיאחוסרשיתוףפעולה.י

משתפתפעולהעםמשרדהמשפטים,להבדילמגוגלומפייסבוק,חובהלשאול:האםזה
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כשלעצמוהואעילהלחקיקהכהרחבה?מדועלאמוצדקהיהלהשקיעאתהאנרגיהוהמאמץ

וחהחוקובדיוניםעליובניסיוןלהגיעלהבנותמולפלטפורמהזו?שהושקעובניס

רראשמרכזהסייברשלהמשטרהכייעודהסבעל אלו עבירות יחול החוק?.יא

ד"רגםפועלתכלללהסרתתכניםהנחשדיםכעבירותמגבילותביטוי.המשטרהאינה

כעבירותהמגבילותבראינהמבקשתהסרתתכניםהנחשדיםיויסמונסקיהסבירשיחידתהסי

הפרקליטותאףהסכימהלכךשינוסחוהנחיותיועץלגביהמקריםשבהםיוגשובקשותביטוי.

לפיכך,ברורלכלהמעורביםכיישמקריםשבהםאיןלעשות)ד((להצעה.2לפיהחוק)סעיף

 שימושבכלישלהצעתחוקזווזאתבשלפגיעתההרעהבזכותלחופשביטוי.

שנושאריבונותהומשילותהעלפני–,מדועדווקאהכנסתהנוכחיתאםכךהדבר.יב

מוכנהלשחררכךאתסמכותהלהחליטמהייכללומהלאייכללבמסגרת–הדרגהמשפטי

החוק?לדעתנו,מוטבעשרתמוניםלהגדירבצורהטובהיותר,גםאםתדרושהליךמחשבה

 אוילעשותשימושבהצעתהחוק.ועבודהמסודריותר,אתרשימתהעבירותשבגינןר

יש להוציא באופן ברור מתחולת החוק את העבירות שהן בעיקר,לתפיסתנו,.יג

עבירותאלהנוגעותואין בהן הסתה לאלימות מוחשית.  –עבירות מגבילות ביטוי בלבד 

לרובלליבתהשיחהפוליטיואיןלעשותבהןשימושבדרךהמנהליתהבעייתיתשבהצעת

לדבריםצירפנואתרשימתהעבירותשלתפיסתנוראוילהחריגמגדרתחולתהחוק.בנספח

 החוק.

ברמההחוקתית,כדאילזכורכיעבירותפליליותהמשקפותאיזוןביןזכויות,כמו.יד

ביןהזכותלביטוילזכותלחייםאולשלמותהגוףאינןדומותלעבירותהמשקפותאיזון–למשל

ביןהזכותלביטוילאינטרסביעילותשלטונית,–בוריים,כמולמשלביןזכויותלביןאינטרסיםצי

גםברמהשלוםהציבורוכיוצאבאלה.לכן,ראוילהתייחסלעבירותאלהבזהירותיתרה.

הפלילית,החרגתעבירותמגבילותביטוימגדרהחוקתואמתהאיזוניםהקבועיםבחוקהעונשין

 יועץהמשפטילממשלהלהגשתכתבאישום.שבשלרגישותעבירותאלהמחייבאישורה

מחייבאישורהיועץהמשפטילממשלהאומילהצעתהחוק)ד(2עודנעירכיסעיף.טו

מטעמולבקשהלמתןצולהסרתתוכן.אםהתכליתשלחקיקהזושלפנינוהיאלייצרהליך
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ואחשובשה–מהירבעולםשלתפוצהויראליתשלמידע,כיאז,ממילאהצורךבבלםזה

 מאייןאתהיכולתלפעולבאופןמהיר.–כשלעצמו

בעיקרבגרמניהובצרפת,-נזכירגםכיבחקיקהמעיןזובמדינותדמוקרטיותנוספות.טז

תחולתהחוקהוגבלהלרשימהשלעבירותמסויימות.אין-,ובקנדהבהצעתהחוקהבריטית

לכן,הכנובמקבילגםליליתשהיא.שוםהצדקהלקבועבאופןכהגורףכימדוברבכלעבירהפ

רשימתעבירותשאפשרלכלולכעבירותלענייןחוקזה)להבדילמןהרשימההקודמתשהיא

נציעכיהחוקיוגבלרקלעבירותאלה,ואםבעתידשלעבירותשישלהחריגמתחולתהחוק(.

כיייקבעבמפורשיעלהמנתוניםבזמןאמתשקיימותעבירותנוספותשישצורךלהכלילן,מוצע

 שוועדתהחוקהתוכללהוסיפןלתוספתשבחוק.

זכירכיהערותינוהקודמותשנכתבובחוותהדעתאךלאמצאומענהבגרסהנ.יז

 הנוכחיתשלהצעתהחוקעומדותבעינן:

באשרלאיזוןהחוקתישל"אפשרותממשית"להתקיימותעבירהשאינומתאיםלצנזורהעל

ביטוי,

דורההבעייתיתולאפשרותהנחרבתמידילקבלצוויםבמעמדצדאחדותוךבאשרלפרוצ

שימושבראיותחסויות,

,שעיקרםשתוכןפוגענייוסררקמעיניהסדריםבלתיישימיםהמציעצעתהחוקהבנוגעלכךש

ולפיכךלאבאמתימנעהסתהלאלימותולטרורנגדאזרחיםמשתמשיהאינטרנטבישראל

,ישראליים

 תעמידאתמדינתישראלבמצבבעייתימולידידותיה.,אשרביןהשארשיפוטעלסמכותבנוג





רשותכםבכלהבהרהנוספתשתידרש.לעמודלנשמח

בכבודרב,
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עו"דרחלארידורהרשקוביץד"רתהילהשוורץאלטשולר

תוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידעחוקרת,הראשתהתוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידע

המכוןהישראלילדמוקרטיה
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רשימת עבירות מגבילות ביטוי שיש להחריג במפורש מתחולת החוק  –נספח א  .1
 להסרת תכנים

 
 רשימת עבירות מגבילות ביטוי להחרגה מתחולת החוק המוצע .2

 

 לשון הסעיף סעיףהחוק

חוק
העונשין,
 –תשל"ז

1977

תעמולהתבוסתנית103
כדי בהן שיש ידיעות בציבור, בהלה לגרום ובכוונה לחימה, בשעת שהפיץ מי

 דינו האויב, ותושביהבעמידתםבפני ישראל מאסרחמש-לערעראתרוחחיילי
מאסרעשרשנים.-שנים;התכווןלפגועבבטחוןהמדינה,דינו

הסתהלהשתמטות109
ןשלאישרתבואומישהסיתאושידלאדםהחייבבשירותבכוחמזויי(א)

 מאסרחמששנים.–שלאיתייצבלפעולהצבאית,דינו
או(ב) משירותו לערוק מזויין בכוח המשרת אדם שידל או שהסית מי

 דינו בעריקה, סייעלו או לעניין–מפעולהצבאית, מאסרשבעשנים;
 "משרתבכוחמזוין" שמשרתלאחרשהתנדבלצבא–זה, לרבותמי
הו לפי לישראל הגנה סעיף ]נוסח17ראות ביטחון שירות לחוק

 .1986-משולב[,התשמ"ו
סייע(ג) מקלטאו )א( לאדםהחייבבשירותכאמורבסעיףקטן שנתן מי

 מאסרשלוששנים.–להחביאו,כשהיהלויסודלהניחשהואעריק,דינו
מישעברעבירהלפיסעיףזהבתקופהשבהמתנהלותפעולותאיבה(ד)

 עשרהשנים.-מאסרחמש–נגדה,דינוצבאיותשלישראלאו
העדרמןהשירותבכוחמזוייןמתוךכוונהשלא–בסעיףזה,"עריקה"(ה)

לחזור.

הסתהלאיציות110
 דינו חוקית, לפקודה ציות לאי מזויין בכוח המשרת אדם שידל או שהסית -מי

עברהמאסרחמששנים;נ-מאסרשנה;התכווןבכךלפגועבבטחוןהמדינה,דינו
-העבירהבתקופהשבהמתנהלותפעולותאיבהצבאיותשלישראלאונגדה,דינו

מאסרשבעשנים.

פרסומיהמרדה134
מאסר-המפרסם,מדפיסאומשעתקפרסוםוישבוכדילהמריד,דינו(א)

 חמששניםוהפרסוםיחולט.
מאסרחמששניםוהפרסום-המייבאפרסוםשישבוכדילהמריד,דינו(ב)

 ולט,זולתאםלאהיהלויסודלהניחשישבפרסוםכדילהמריד.יח
(ג) דינו להמריד, כדי פרסוםשישבו כדין, ללאהצדק מאסר-המחזיק,

שנהאחתוהפרסוםיחולט.

איסורפרסוםהסתהלגזענותב144
 מאסרחמששנים.-המפרסםדברמתוךמטרהלהסיתלגזענות,דינו(א)
נהאםהפרסוםהביאלגזענותאולאואםלעניןסעיףזה,איןנפקאמי(ב)

היהבואמתאולא.



 

8 
 

החזקתפרסוםגזעניד144
 סעיף לפי 144המחזיקלשםהפצהפרסוםהאסור דינו לגזענות, להביא כדי -ב

מאסרשנה,והפרסוםיחולט.

הסתהלאלימות2ד144
עידודלמ עשההמפרסםקריאהלעשייתמעשהאלימות,אודברישבח,אהדהאו

פרסוםמסית(,ועלפיתוכנושל–אלימות,תמיכהבואוהזדהותעמו)בסעיףזה
לעשיית שיביא ממשית אפשרות יש פורסם, שבהן והנסיבות המסית הפרסום

 מאסרחמששנים.–מעשהאלימות,דינו
(א) אלימות" "מעשה זה, או–בסעיף אדם של בגופו הפוגעת עבירה

 סכנתחבלהחמורה.המעמידהאדםבסכנתמוותאוב
והוגןעלפרסוםהאסורעלפיהוראותסעיפים(ב) נכון וחשבון פרסוםדין

)ב(,אינועבירהלפיסעיףזה.-קטנים)א(ו

המחזיקפרסוםהמסיתלאלימות3ד144
 סעיף לפי האסור פרסום הפצה, לשם 2ד144המחזיק, דינו שנה,–, מאסר

והפרסוםיחולט.

התאגדותאסורה145
–תאגדותאסורה,לעניןסימןזה,היאה

או (1) בתעמולתו או שבחוקתו מואגד, לא או מואגד אדם, בני חבר
 בדרךאחרתהואמטיף,מסיתאומעודדלאחתמפעולותאסורותאלה:

 למוטטאתסדריהשלטוןבישראלבמהפכהאובמעשיחבלה;(א)
להפילבכוחאובאלימותאתהממשלההחוקיתשלישראלאושל(ב)

 נהאחרת,אוכלממשלמאורגן;מדי
להרוסנכסשלהמדינהאונכסהמשמשלמסחרבפניםהמדינהאו(ג)

 עםארצותאחרות,אולפגועבנכסיםכאמור;
או (2) בתעמולתו או שבחוקתו מואגד, לא או מואגד אדם, בני חבר

בדרךאחרתהואמטיףאומעודדלעשותמעשהשמטרתוהמפורשת
 עותהבסימןא';אוהמשתמעתהיאהמרדהכמשמ

2) אוא( בחוקתו מאורגן, שבאופן מואגד, לא או מואגד אדם, בני חבר

בתעמולתואובדרךאחרתהואמטיף,מסיתאומעודדלגזענותכהגדרתה

א' של1בסימן לעקרונותיהם כאמור, עידוד או הסתה הטפה, לרבות ,

הנאציםאושלהתנועההנאצית;

יוכפישהואמחוייבעלפיהדיןחברבניאדםשלאהודיעאתתקנות (3)
 אושהואמוסיףלהתכנסלאחרשפורקלפיהדין;

כמסונף, (4) נחזה או המסונף, מואגד, לא או מואגד אדם, בני חבר
לארגוןהמטיףאומעודדלאחתהתורותאוהמעשיםהאמוריםבסעיף

 זה;
סיעהשלהתאגדותאסורהוכלמוסד (5) ועד,קבוצהאו סניף,מרכז,

רשבהנהלתהאושבפיקוחה.אוביתספ

מטיףלהתאגדותאסורה146
המטיףאומעודד,בדיבור,בכתבאובדרךאחרת,לעשייתאחתהפעולותהאסורות

מאסרשלוששנים.-,דינו145לפיסעיף
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חברלהתאגדות147
עשרהשניםוהואחברלהתאגדותאסורה,ומישתופשאופועל-מישמלאולושש
דהבה,אופועלכנציגשלה,אומשמשמורהבמוסדאובביתספרבמשרהאובעמ

המתנהליםאונחזיםכמתנהליםבהנהלתהאובפיקוחהשלהתאגדותאסורה,דינו
מאסרשנהאחת.-

תרומותלהתאגדותאסורה148
לאחת והמשדל לחשבונה, או אסורה, להתאגדות תורם או חבר דמי המשלם

שים.מאסרששהחד-מאלה,דינם

פרסומיהתאגדותאסורה149
או התאגדותאסורה, פרסוםשל בדואר המעביר המפרסםאו המדפיס, העושה,

מאסרששהחדשים.-בשבילהאולטובתה,דינו

פרסוםידיעותכוזבותהגורמותפחדובהלה159
המפרסםאומשעתקאמרה,שמועהאוידיעההעלולותלעוררפחדובהלה(א)

להפ או שהןבציבור להניח, יסוד לו יש או יודע, והוא שלומו, את ריע
 מאסרשלוששנים.-כוזבות,דינו

באישוםלפיסעיףקטן)א(תהאלנאשםהגנהטובהבטענהשלאידע,או(ב)
שלאהיהלויסודלהניח,שהאמרה,השמועהאוהידיעההןכוזבות,ובלבד

פרסומן.שהוכיחשנקטאמצעיםסביריםכדילאמתאתדיוקןלפני

הסתהלאיבה166
נאום ידי על ידידותית, מדינה של ממשלתה נגד איבה למעשי להסית המבקש

מאסרשלוששנים.-במקוםציבוריאוהתקהלותפומביתאועלידיפרסום,דינו

פגיעהבדגלאובסמלשלמדינהידידותית167
ת,אועושהמעשהאחרהמורידאוהורס,בפומבי,דגלאוסמלשלמדינהידידותי

 דינו לאותהמדינה, בוז והכלבכוונהלהביעאיבהאו מאסרשלוש-לפגועבהם,
שנים.

חילולכבודםשלגדולימדינתחוץ168
אדם על הרע לשון מתקבליםבמשפטבשל הצדקשהיו או צידוק המפרסםללא

נשיא,שליט,פרטי,פרסוםהעלוללהשפיל,לחרףאולחשוףלשנאהאולבוזמלך,
 דינו מדינתחוץ, המעלההאחריםשל אחדמרמי או ואםהפרסום-שגריר קנס;

דינומאסר-עלולאומכווןלהפריעאתהשלוםוהידידותביןישראללמדינהאחרת
שלוששנים.

פגיעהברגשידת173
מאסרשנהאחת;-העושהאחתמאלה,דינו

לפגועפגיע (1) כדי ברגשותיהםמפרסםפרסוםשישבו הגסהבאמונתםאו
 הדתייםשלאחרים;

קולשישבהם (2) מלהאו פלוני של ובתחוםשמיעתו במקוםציבורי משמיע
כדילפגועפגיעהגסהבאמונתואוברגשותיוהדתיים.

זילותביתהמשפט255
או במעמדו, לפגוע בכוונה כהונתו לענין דיין או שופט על דבר כותב או האומר

השפיטה,מפרסםדברי לבזותאתדרכי להחשידאו כדי דיין גידוףנגדשופטאו
 שלשופטאו-דינו אולםביקורתכנהואדיבהלטיבהחלטתו מאסרשלוששנים,

דייןבדברשישבועניןלציבורלאתהאעבירהלפיסעיףזה.
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העלבתעובדציבור288
 אופקידשלביתדיןהמעליבבתנועות,במליםאובמעשים,עובדהציבור,או דיין
,כשהםממלאים1968-דתיאוחברועדתחקירהלפיחוקועדותחקירה,תשכ"ט

מאסרששהחדשים.-תפקידםאובנוגעלמילויתפקידם,דינו

הסתהלהימנעמתשלומיחובה289
תשלוםחובהשהודיעה לעכב, או שלאלשלם, אדם, קבוצתבני או המסיתאדם,

ב הממשלה ביןעליו משתמעת, שהיא ובין מפורשת היא שההסתה בין רשומות,
בדרכים ובין חזותיים, במוצגים או בסימנים ובין שבכתב או פה שבעל במלים

מאסרששהחדשים;והואהדיןבמישעושהמעשה,בכוונהלהביא,-אחרות,דינו
יפיןאוביודעיןשהואעלוללהביא,אתאמצעיההסתההאמורים,במישריןאובעק

בכלצורהשהיא,לידיעתםשלאדםאושלקבוצתבניאדם.
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 נספח ב
 קים סמכות לבקשת צו להסרת תוכןילביצוען סביר רשימת עבירות שחשד 

 

 לשון הסעיף סעיףהחוק

חוק
העונשין,
 –תשל"ז

1977 

פגיעהבריבונותהמדינהאובשלמותה97
מעשהשישבוכדילפגועמישעשה,בכוונהלפגועבריבונותהשלהמדינה,(א)

 מיתהאומאסרעולם.-בריבונותה,דינו
ייכנס(ב) או המדינה של מריבונותה יצא כלשהו ששטח בכוונה שעשה, מי

מיתהאו-לריבונותהשלמדינתחוץ,מעשהשישבוכדילהביאלכך,דינו
 מאסרעולם.

גרםלמלחמה98
שראל,מעשהשישבוכדילהביאמישעשה,בכוונהלהביאלידיפעולהצבאיתנגדי

 דינו -מאסרחמש-לכך, דינו לסייעלאויב, התכוון מאסר-עשרהשנה; מיתהאו
עולם.

סיועלאויבבמלחמה99
מישעשה,בכוונהלסייעלאויבבמלחמתונגדישראל,מעשהשישבוכדי(א)

 מיתהאומאסרעולם.-לסייעלכך,דינו
תמסירתידיעהבכוונהשתגיעלידיהאויבאולרבו-לעניןסעיףזה,"סיוע"(ב)

ביודעיןשהיאעשויהלהגיעלידיהאויב,ואיןנפקאמינהשבעתמסירתהלא
 התנהלהמלחמה.

גילויהחלטהלבגוד100
 בסעיפים אחתהכוונותהאמורות שעשהמעשההמגלה 97מי 98, דינו99או ,

 מאסרעשרשנים.

שירותבכוחותהאויב101
ישראליוכלאדםאחרהחייבבנאמנותלמדינתישראל,ביןבאשרהואחייבאזרח

תשי"ט שירותבטחון, חוק לפי בטחון באשר1959–בשירות ובין ]נוסחמשולב[,
 דינו האויב, של המזויינים בכוחות שירת והוא המדינה, בשירות מאסר-שירת

 עשרהשנה.-חמש

סיועלשבוימלחמה102
בוימלחמהלהימלטאולנסותלהימלטממקוםכליאתומישסייעבידיש(א)

 דינו מישראל, המדינה,-או לפגועבבטחון התכוון מאסרעשרשנים;
 עשרהשנה.-מאסרחמש-דינו

מאסרשלוש-מישהתרשלבתפקידולמנועבריחתשבוימלחמה,דינו(ב)
שנים.

מרידהבכוחותמזוינים105

העושיםאחתמאלה,הריזומרידהשלושהאויותרמחבריכוחמזויין(א)
 לעניןסימןזה:

משתמשים1) או הםתופסיםבנשק ציותלפקודה, אי ותוך בצוותא )

בנשקשברשותםאומשתמשיםבאמצעיכפיהכלפימפקד;
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(מסרביםבצוותאלמלאפקודהבשעתפעולהצבאיתאולמלאפקודההנוגעת2)
לפעולהכזאת.

מרידה106
עשרהשנים.-מאסרחמש-ומשתתףבה,דינוהמעוררמרידהא

מרידהבכוונתפגיעהבבטחוןהמדינה107
בכוונהלפגועבבטחוןהמדינה,דינו106מישעשהאחדהמעשיםהאמוריםבסעיף

מאסרעולם.-

מסירתידעהלאויב111
המאסרעשרשנים;היתההידיע-מישביודעיןמסרידיעהלאויבאובשבילו,דינו

 דינו עשרהשנה;התכווןבכךלפגוע-מאסרחמש-עלולהלהיותלתועלתהאויב,
 דינו המדינה, -בבטחון בשבילו או לאויב גרםברשלנותשתימסר עולם; מאסר

מאסרשלוששנים.-ידיעההעלולהלהיותלתועלתו,דינו

ריגול112
(א) דינו המדינה, לפגועבבטחון -מישמסרידיעהוהתכוון -מאסרחמש

 עשרהשנים.
בבטחון(ב) לפגוע ידיעהוהתכוון החזיק רשםאו הכין, אסף, שהשיג, מי

מאסרעשרשנים.-המדינה,דינו

ריגולחמור113
 בוטל(א)
בבטחון(ב) לפגוע והתכוון לכך מוסמך כשאינו סודית ידיעה שמסר מי

 מאסרעולם.-המדינה,דינו
ידי(ג) החזיק או רשם הכין, אסף, שהשיג, מוסמךמי כשאינו סודית עה

מאסרשבעשנים;התכווןבכךלפגועבבטחוןהמדינה,דינו-לכך,דינו
 עשרהשנים.-מאסרחמש-

1)(ד) ( סודית" "ידיעה זה, -בסעיף המדינהמחייב ביטחון ידיעהאשר
באישור שהממשלה, ענינים לסוג הנוגעת ידיעה או בסוד, לשמרה

ה שלהכנסת, כיועדתהחוץוהבטחון שפורסםברשומות, בצו כריזה,
 הםעניניםסודיים;

נסיבות2) או מקורה החזקתה, סדרי צורתה, תוכנה, אשר ידיעה )

ביטחון כי היא, חזקה בסוד, לשמרה החובה על מעידים קבלתה,

המדינהמחייבלשמרהבסוד,אלאאםכןהוכחאחרת;

א.113(יחולוגםלעניןסעיף2)-(ו1(הוראותפסקאות)3)

זוהגנהטובהלאדםהנאשםבעבירהעלפיסעיףקטן)ג(שלאעשה(ה)
ושהשיגה, סודית, ידיעה היא באשר ידיעה להשיג כדין שלא דבר

אספה,הכינה,רשמהאוהחזיקהבתוםלבולמטרהסבירה.

ידיעהסודיתא113
מאסרחמשעשרהשנים.-מישמסרידיעהסודיתכשאינומוסמךלכך,דינו

מגעעםסוכןחוץ114
(א) דינו לוהסברלכך, חוץואין מגעעםסוכן שקייםביודעין -מי מאסר

 עשרהשנים.-חמש
ניסהאדםליצורמגעעםסוכןחוץ,אושביקרבמקוםמגוריואובמקום(ב)
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או שמו ברשותו שנמצא או בחברתו, נמצא או חוץ סוכן של עבודתו
ך,דינוכדיןהמקייםמגעעםמענושלסוכןחוץואיןלוהסברסבירלכ

 סוכןחוץ.
לרבותמישישיסודסבירלחשודבוכיעסק,-בסעיףזה,"סוכןחוץ"(ג)

למענם, או מחבלים ארגון או חוץ מדינת מטעם לעסוק, נשלח או
בבטחון לפגוע העשויים אחרים במעשים או סודיות ידיעות באיסוף

בו לחשוד סביר יסוד שיש מי וכן ישראל בארגוןמדינת חבר שהוא
 מחבליםאוקשורבואופועלבשליחותו.

סעיףזהאםהוכחלביתהמשפטשלאעשהולא(ד) לאיורשעאדםלפי
המדינה.התכווןלעשותדברשישבוכדילהביאלידיפגיעהבבטחון

מעשההכנה116
זהשענשהמאסר סימן מעשהעבירהלפי העושהאחתמאלהבכוונהלהכין

 שנים עבירהשבע מעשה להכין אחר לאדם לסייע או מזה, חמור עונש או

מאסרחמששנים:-כאמור,דינו

 מזייףמסמךאומחזיקמסמךמזוייף; (1)
 מחזיקמסמךרשמיאומשתמשבוכשאינומוסמךלכך; (2)
 משתמשבטענותשואאומוסרביודעיןהודעהכוזבת; (3)
צבא (4) של במדים כדין סמכות ללא או-משתמש לישראל שלהגנה

 משטרתישראלאובמדיםרשמייםאחרים;
סיסמה (5) נייררשמייםאו חותמתאו חותםאו מחזיקללאסמכותכדין

סודית.

גילויבהפרתחובה117

בתוקף(א) אליו שהגיעה ידיעה כדין, סמכות ללא שמסר, הציבור עובד

ידיעה אליו שהגיעה מי וכן לקבלה, מוסמך היה שלא לאדם תפקידו,

וכעובדהציבור,ולאחרשחדלמהיותעובדהציבורמסרה,בתוקףתפקיד

 דינו לקבלה, מוסמך היה שלא לאדם כדין, סמכות -ללא שלוש מאסר

 שנים.

עובדהציבורשהתרשלבשמירתידיעהשהגיעהאליובתוקףתפקידו,או(ב)

מאסר-שעשהמעשהשישבוכדילסכןבטיחותהשלידיעהכאמור,דינו

 שנהאחת.

(ג) ללאהגיעה החזיקה, והוא הציבור, כעובד תפקידו בתוקף ידיעה לאדם

לובדברהחזקתה,אולאחרשחדל סמכותכדין,בניגודלהוראותשניתנו

 מאסרשנהאחת.-מהיותעובדהציבור,דינו

(לנאשםלפיסעיףקטן)א(תהאזוהגנהטובהשהידיעהכברפורסמה1)(ד)

 עיוןהרביםעלפיסמכותכדין;לרביםעלפיסמכותכדיןאוהועמדהל

מהיות2) שחדל לאחר ידיעה מסירת בשל )א( קטן סעיף לפי לנאשם )

עובדהציבורתהאגםזוהגנהטובה,שמסירתהידיעההיתהכעבור

חמששניםמהיוםשחדלמהיותעובדהציבורושבמסירתהידיעהלא

פגיעהבזכות או שלהיהמשוםפגיעהבדברשישלציבורזיקהבו ו
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יחיד;

)3) פסקה הוראות או2( המדינה לביטחון הנוגעת ידיעה על יחולו לא )

ליחסיחוץשלהאלאאםכןאישרהגורםהמוסמך,קודםלמסירתה,

שלה;כי חוץ ביחסי או המדינה בביטחון תפגע לא הידיעה מסירת

הצנזורהצבאיהראשיאובעלתפקיד-לעניןזה,"הגורםהמוסמך"

הכל חוקאחר, החוקה ועדת באישור בצו, הממשלה שתקבע כפי

 ומשפטשלהכנסת,דרךכללאולפיסוגיענינים;

לפי(4) המוסמך כגורם ידיעה פרסום הראשי הצבאי הצנזור אישר

) פסקה לפרסום3הוראות מטעמו כאישור גם האישור את יראו ,)

 לתקנותההגנה)שעתחירום(, אם,אלא1945הידיעהלפיחלקח'

כןקבעהצנזורהצבאיהראשיאחרת.

גילויבהפרתחוזה118

בחוק(א) עםגוףמבוקרכמשמעותו היהאדםבעלחוזהעםהמדינהאו
תשי"ח המדינה, ישהתחייבות1958-מבקר ובחוזה משולב[, ]נוסח

ללא מסר, והוא החוזה, ביצוע עקב אליו ידיעותשיגיעו בסוד לשמור
כאמ ידיעה כדין, סמכות דינו לקבלה, מוסמך היה שלא לאדם -ור

 מאסרשנהאחת.
לרבותמישהועסק,כעובדאוכקבלן,לשם-בסעיףזה,"בעלחוזה"(ב)

ביצועהחוזה;ואולםתהאזוהגנהטובהלנאשםלפיסעיףזהשלאידע
הידיעה את מסר ושהוא בסוד כאמור ידיעות לשמור ההתחייבות על

.בתוםלב

תאמוןגילויבהפר119

מסרו והוא בסוד, לשמרו שעליו מפורש בתנאי רשמי מסמך לו שנמסר מי

 דינו לקבלו, מוסמך -לאדםשאינו או בשמירתו התרשל שנהאחת; מאסר

 דינו המסמך, של בטיחותו לסכן כדי בו שיש מעשה -עשה ששה מאסר

חדשים.

פגיעהביחסיחוץ121

ידי מדינה לעשותמעשהנגד קשר אוהקושר ארגון נגד נציגיהאו דותיתאו

לישראל שיש בענין לפגוע כדי היה ובמעשה נציגיהם, או מדינות של מוסד

 דינו כאמור, מוסד או ארגון מדינה, לבין בינה יחסים -בקיום שבע מאסר

 שנים.

עלאףהאמורבכלדין,העושהמעשהעבירהבכוונהלהזיקליחסיםבין(א)
ישראללביןמדינה,ארגוןאומוסדכאמורבסעיףקטן)א(אולעניןשיש

 דינו מאסרעשרשנים;ואםענשועלעבירהכאמור,-בהםלישראל,
שבע מאסר הוא זה, קטן בסעיף האמורה הכוונה שהוכחה בלי אף

 מאסרעולם.-דינושניםאויותר,
(ב) "מדינהידידותית" -בסעיףזה, מדינההמקיימתקשריםדיפלומטיים

אומסחרייםעםישראלאוהמרשהלאזרחיישראללבקרבארצה.
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מעשיהמרדה133

עםחברו קשר קושר או עצמו מכין מנסה, או העושהמעשהלשםהמרדה,

מאסרחמששנים.-לעשותמעשהכאמור,דינו

מהי?–המרדה136

לעניןסימןזה,"להמריד"הואאחתמאלה:

אי (1) או בוז שנאה, או-להביאלידי לרשויותהשלטון נאמנותלמדינהאו
 המשפטשלהשהוקמוכדין;

בדרכיםלאכשרות, (2) להשיג, שינסו הארץ לגרותאתיושבי להסיתאו
 שינויושלדברשיסודובדין;

 ושביהארץ;לעורראירצוןאומורתרוחבקרבי (3)
לעוררמדניםואיבהביןחלקיםשוניםשלהאוכלוסין. (4)

שבועהלעבורעבירהחמורה140

מאסרשבעשנים:-העושהאחתמאלה,דינו

)לשתיהן (1) כשבועה שכמוה בהתחייבות או בשבועה חברו את משביע
זה נוכחבהשבעהכאמורומביעהסכמתו-ייקראבסימן או שבועה(,
ייבאתהנשבעלעבורעבירהשענשהמוותאומאסרלה,והיאבאהלח

עולםאומאסרעשריםשנים,אולחייבולהשתתףבמעשההתקוממות
 אומרד;

(בלאשכפואותולעשותכן.1נשבעאתהשבועההאמורהבפסקה) (2)

שבועהלעבורעבירהאחרת141

מאסרחמששנים:-העושהאחתמאלה,דינו

 (1) נוכחבהשבעהומביעהסכמתולה,והיאמשביעאתחברושבועה,או
 באהלחייבאתהנשבעלאחתמאלה:

עשרים(א) מאסר או עולם מאסר מוות, ענשה שאין עבירה לעבור
 שנים;

 להפריעאתשלוםהציבור;(ב)
להימנותעםהתאגדותשהוקמהלעשייתמעשהכאמורבפסקאות(ג)

 משנה)א(או)ב(;
קמושלאכדין,אולצייתלהוראותיושלועדאושלחבראנשיםשהו(ד)

את ליתן כדין סמכות לו שאין אחר אדם או מפקד או מנהיג של
 ההוראות;

להעיד(ה) לא או פלוני אדם על או להתאגדות חברו על להלשין לא
 נגדם;

לאלגלותקיומהשלהתאגדותאסורה,אומעשהאסורשנעשהאו(ו)
שהשביע, או שנשבע אסורהשהציע, שבועה או להיעשות, עומד

 אדםאחר,אולאלגלותאתהמשמעותשלשבועהכאמור;הואאו
לעשות1נשבעאתהשבועההאמורהבפסקה)(ז) אותו בלאשכפו )

כן.

אימוניםצבאייםאסורים143

 מאסרשבעשנים:-העושהאחתמאלה,דינו(א)
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או (1) תנועות תרגילים, לבצע או בנשק להשתמש מדריך או מאמן
 פעולותצבאיים,ללארשותהממשלה;

נוכחבאסיפהאובהתקהלותשאינןברשותהממשלה,כדילאמןאו (2)
או תנועות תרגילים, לבצע או בנשק להשתמש אנשים להדריך

 פעולותצבאיים.
או(ב) תנועות תרגילים, לבצע או בנשק להשתמש מיתרגל או המתאמן

רשות ללא שנתכנסה התקהלות או אסיפה בתוך צבאיים, פעולות
שהואנוכחב או הממשלה, דינו להיתרגל, או להתאמן כדי מאסר-הן

שלוששנים.

נסיבהמחמירה-עבירותממניעגזענותאועוינותכלפיציבורו144

א'(א) בסימן כהגדרתה גזענות של מניע מתוך עבירה של1העובר או
עוינותכלפיציבורמחמתדת,קבוצהדתית,מוצאעדתי,נטיהמיניתאו

כפלהעונשהקבועלאותהעבירהאומאסר–היותםעובדיםזרים,דינו
 עשרשנים,הכללפיהעונשהקליותר.

עבירהנגדהגוף,החירותאוהרכוש,עבירהשל–בסעיףזה,"עבירה"(ב)
מטרדים ושל ותקלותלציבור בריונות עבירותשל סחיטה; או איומים
וכלפיו הציבור בשירות ועבירה זה, בפרק וי"א ט' בסימנים הכלולים

לולהבפרטט'סימןד',הכללמעטעבירהשהעונששנקבעלההואהכ
מאסרעשרשניםומעלה.

עבירותכלפיקיוםשירותיםציבוריים161

העושהאחדהמעשיםלהלןתוךפגיעהבגופואובנכסיושלחברואואיוםאו

הפחדהאובכוחחרםאואיוםבחרםעליואועלנכסיווללאכלסיבהאוהצדק

מאסרשלוששנים;ואלההמעשים:-יריםלחרם,דינוסב

 מפריעלקיוםשירותציבוריאומחבלבו; (1)
מכריחאומפתהעובדציבוריאועובדבעבודההנוגעתלשירותציבורי (2)

עבודה לקבל או מלהציע אדם מונע או עבודתו, לנטוש או להתפטר
 כאמור;

עסק (3) דרך נוסעים הסעת או הובלתמשא מפריע או מסחרמחבל או
 בישראלאובינהלביןמדינתחוץ;

) (4) בפסקה כאמור בהסעה או בהובלה עובד מפתה או או3מכריח )
בעבודההנוגעתלהןלהתפטראולנטושעבודתו,אומונעאדםמלהציע

אולקבלעבודהכאמור.

הפרעהשלאכדיןלמימושזכות163

ריחאתחברולעשותהעושהשלאכדיןאחדהמעשיםהמנוייםלהלן,כדילהכ

אולהימנעמעשותמהשהוארשאילעשותו, חייבלעשותלפיהדין מהשאינו

מאסרשנהאחת:-דינו

פוגע (1) או ילדיו, או אשתו נגד או נגדו באיומים או באלימות משתמש
 בנכסיו;

 מהלךאחריובליהרףממקוםלמקום; (2)
ןלשימושו,מסתירמכשיר,מלבושאוכלנכסאחרהשייךלחברואונתו (3)
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 אושוללממנואומפריעאתהשימושבו;
או (4) עסקו או עבודתו לידמקוםמגוריו, או ביתו ליד עומדעלהמשמר

 מקוםשנזדמןבו,אולידהגישהאליהם,אומונעאתהגישהאליהם;
הולךאחריובצורהפרועהברחובאובדרך. (5)

אלימותנגדמדינתחוץ165

וןלארגן,להכין,לסייעאולהקלכלנסיוןהנעשההעושהבתחומיהמדינהנסי

-במדינתחוץלהרוסבמעשיאלימותאתסדריהשלטוןשלאותהמדינה,דינו

מאסרעשרשנים.

איומים192

בנכסיו, בחירותו, בגופו, המאייםעלאדםבכלדרךשהיאבפגיעהשלאכדין

להפחידאתהאדםאובשמוהטובאובפרנסתו,שלואושלאדםאחר,בכוונה

מאסרשלוששנים.-להקניטו,דינו



סרסורלמעשיזנות199

 אלהדינםמאסרחמששנים:(א)
על (1) בתקופהכלשהי, דרךקבעאו מקצתה, כולהאו שמחייתו, מי

 רווחיאדםהעוסקבזנות;
חלק (2) אדםאו בעדמעשהזנותשל מהשניתן ביודעין שמקבל מי

 ממהשניתןכאמור.
אד(ב) אועבר החורג, בילדו או בילדו זוגו, בבן זה סעיף לפי עבירה ם

שעבראתהעבירהתוךניצוליחסימרות,תלות,חינוךאוהשגחה,דינו
 מאסרשבעשנים.-

 –לענייןסעיףזהאיןנפקאמינה(ג)
טובת (1) שירותאו שווהכסף, היהכסף, אםהדברשקיבלהעבריין

 הנאהאחרת;
 עוסקבזנותאומאדםאחר;אםקיבלאתהדברמאדםה (2)
אםקיבלאתנןבעדמעשהזנותאוחליפיושלאתנן. (3)

הבאתאדםלידימעשהזנות201

מאסרחמששנים-המביאאדםלידימעשהזנותעםאדםאחר,דינו

הבאתאדםלידיעיסוקבזנות202

מאסרשבעשנים.-המביאאדםלידיעיסוקבזנות,דינו

ירותנסיבותמחמ203

תוךניצוליחסימרות,תלות,202או201נעברהעבירהלפיסעיפים(א)
האדם נפשיתשל מצוקהכלכליתאו ניצול תוך או השגחה, או חינוך
-שהובאלידימעשהזנותאולידיעיסוקבזנות,דינושלעוברהעבירה

 מאסרעשרשנים.
דינושלבאחתמנסיבותאלה,202או201נעברהעבירהלפיסעיפים(ב)

 מאסרששעשרהשנים:-עוברהעבירה
איום (1) תוך או אחרים, לחץ אמצעי הפעלת או בכוח, שימוש תוך
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האדםשהובאלידי אלהכלפי ואחתהיאאםנעשו באחדמאלה,
 מעשהזנותאולידיעיסוקבזנות,אוכלפיאדםאחר;

תוךניצולמצבהמונעאתהתנגדותושלהאדםשהובאלידימעשה (2)
לקויזנות חולהנפשאו תוךניצולהיותו או עיסוקבזנות, לידי או

 בשכלו;
בהסכמהשהושגהבמרמה,שלהאדםשהובאלידימעשהזנותאו (3)

לידיעיסוקבזנות.

ניצולקטיניםלזנותב203

202,201,199נעברהעבירהלפיסעיפים(א) לו203או בקטיןשמלאו
 –ארבעעשרהשנים,דינושלעוברהעבירה

 מאסרשבעשנים;-אםנקבעלעבירהמאסרחמששנים (1)
 מאסרעשרשנים;-אםנקבעלעבירהמאסרשבעשנים (2)
 מאסרחמשעשרהשנים;-אםנקבעלעבירהמאסרעשרשנים (3)
 מאסרעשריםשנה.-אםנקבעלעבירהמאסרששעשרהשנים (4)

(ב) סעיפים לפי עבירה 199נעברה 201, 202, שטרם203או בקטין
ועוברמלאו שנים עשרה ארבע לו שמלאו או שנים, עשרה ארבע לו

כפלהעונששנקבע-העבירהאחראיעלהקטין,דינושלעוברהעבירה
 לעבירהאךלאיותרמעשריםשנים.

א.368כהגדרתובסעיף-בסעיףזה,"אחראיעלקטין"(ג)

דיןלקוחותשלקטיןג203

מאסרחמששנים.–והמקבלשירותשלמעשהזנותשלקטין,דינ

איסורפרסוםומסירתמידעבדברזנותשלקטיןא205

כשנותן זנות, מעשה של שירות מתן על פרסום המפרסם או מידע המוסר

(,4)א()61מאסרחמששניםאוקנסכאמורבסעיף-השירותהואקטין,דינו

 תאגיד ידי על העבירה נעברה –ואם עבירה לענין האמור; הקנס לפיכפל

אם לישראל, מחוץ או בישראל ניתן הזנות שירות אם היא אחת זה, סעיף

השירות שנותן מציין אםהפרסום או לאו, מסויםאם לקטין מתייחס המידע

הואקטיןאםלאו.

איסורפרסוםבדברשירותיזנותשלבגירג205

-והמפרסםפרסוםבדברמתןשירותיזנות,כשנותןהשירותאינוקטין,דינ(א)

(,ואםנעברההעבירה4)א()61מאסרשלוששניםאוקנסכאמורבסעיף

כפלהקנסהאמור.–עלידיתאגיד

פרסוםוהצגתתועבה214

 מאסרשלוששנים:–העושהאחתמאלה,דינו(א)
 מפרסםפרסוםתועבהאומכינולצורכיפרסום; (1)
 –מציג,מארגןאומפיקהצגתתועבה (2)

 במקוםציבורי;(א)
אלאאםכןהואמקוםהמשמשלמגורים–נוציבוריבמקוםשאי(ב)

לו שמלאו למי היא בו שהחברות אדם בני המשמשחבר או
 שמונהעשרהשניםולתקופהרצופה.
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או(ב) לרבותהדמייתקטין שלקטין, דמותו המפרסםפרסוםתועבהובו
 מאסרחמששנים.–ציורשלקטין,דינו

1)ב פרס( לעשיית קטין של בגופו המשתמשהמשתמש או תועבה, ום

מאסרשבעשנים.–בקטיןבהצגתתועבה,דינו

)ב2)ב או )ב( קטנים סעיפים לפי העבירה נעברה על1( האחראי בידי )

בסעיף כהגדרתו של368הקטין דינו כאמור, שלאחראי בהסכמתו או א,

מאסרעשרשנים.–האחראי

אוהצורךפרסום(המחזיקברשותופרסוםתועבהובודמותושלקטין3)ב

מאסרשנה;לעניןסעיףקטןזה,"מחזיק"–כאמוראףבלילהחזיקבו,דינו

למעטהמחזיקאוהצורךבאקראיובתוםלב.–או"צורך"

עסק(ג) בעל בידי שנעברה זה סעיף לפי בעבירה הדן המשפט בית
סעיפים להפעילגםאתהסמכויותלפי רשאי 17-ו16במהלךעסקיו,

,ובלבדשלאישתמשביתהמשפט1968-עסקים,תשכ"חלחוקרישוי
 סעיף לפי לכאורה17בסמכותו ראיות שיש השתכנע כן אם אלא

 לביצועהעבירהושהפעלתסמכותודרושהלטובתהציבור.
 –לאיוגשכתבאישום(ד)

אלאבתוךשנתייםמיוםביצועהעבירה,ובידי–לפיסעיףקטן)א( (1)
 ;פרקליטמחוזאובהסכמתובכתב

)ב (2) עד )ב( קטנים סעיפים 3לפי או–( מחוז פרקליט בידי אלא
בהסכמתובכתב.

מטרדלציבור215

העושהמעשהשלאהותרבדיןאונמנעמעשותדברשחובתולעשותלפי(א)
הדיןוגורםבכךלציבורפגיעה,סכנהאוהטרדה,אומפריעלו,אוגורםלו

מאסרשנה-טרדלציבור,ודינואינוחות,בשימושבזכותהרבים,הריזהמ
 אחת.

לעניןמטרדלציבוראיןהבדלאםהאנשיםשהמעשהאוהמחדלנוחלהם(ב)
מרוביםעלאלהשהואגורםלהםאינוחות;אולםאםהואמקלעלחלקמן
הציבוראתהשימושכדיןבזכויותיואפשרשיראוהוכאילואינומטרדלשום

 אדם.
קבזנות,בנסיבותשישבהןמשוםמטרדהנמצאבמקוםכלשהולשםעיסו(ג)

מאסרשנהאחת.-לדריהסביבהאוהפרעהלתנועהבדרכים,דינו

הדחהבחקירה245

המניעאדם,אומנסהלהניעו,שבחקירהעלפידיןלאימסורהודעהאו(א)
 דינו מהודעהשמסר, בו יחזור או הודעתשקר, חמש-ימסור מאסר

 שנים.
להניע(ב) מנסה או מרמה,המניע של בדרך )א( קטן בסעיף כאמור

פסול אמצעי כל או הנאה טובת מתן הפחדה, איומים, כוח, הטעיה,
מאסרשבעשנים.-אחר,דינו

הדחהבעדות246

המניעאדם,אומנסהלהניעו,שבהליךשיפוטילאיעיד,אויעידעדות(א)
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 נים.מאסרשבעש-שקר,אויחזורבומעדותאומהודעהשמסר,דינו
מרמה,(ב) של בדרך )א(, קטן בסעיף כאמור להניע מנסה או המניע

פסול אמצעי כל או הנאה טובת מתן הפחדה, איומים, כוח, הטעיה,
מאסרתשעשנים.-אחר,דינו

הטרדתעד249

בחקירהעלפי עומדלמסור, או המטרידאדםבנוגעלהודעהשמסרהאדם,

או האדם, שמסר לעדות בנוגע או דין, דינו שיפוטי, בהליך למסור, -עומד

מאסרשלוששנים.

לחץשלעובדציבור277

מאסרשלוששנים:-עובדהציבורהעושהאחתמאלה,דינו

משתמש,אומורהלהשתמש,בכוחאובאלימותנגדאדםכדילסחוט (1)
ממנו,אומאחרשהאדםישלועניןבו,הודיהבעבירהאומידעבדבר

 עבירה;
בנכסיו,שלומאיים (2) או עליו,בפגיעהבגופו מורהשיאיימו או עלאדם,

אושלאחרשהאדםישלועניןבו,כדילסחוטמןהאדםהודיהבעבירה
אומידעבדברעבירה.

הפרתהוראהחוקית287

המפרהוראהשניתנהכשורהמאתביתמשפטאומאתפקידאואדם(א)
 מאסרשנתיים.-דינוהפועלבתפקידרשמיומוסמךלאותוענין,

המפרהוראהמהוראותצושניתןמאתביתמשפטלשםהגנהעלחייו,(ב)
מאסרארבעשנים.–גופואושלומושלאדםאחרמפניהמפר,דינו

שידולאוסיועלהתאבדות302

מסייעאדםלהתאבד,(א) או בעצה, המביאאדםלידיהתאבדות,בשידולאו

מאסרעשריםשנים.-דינו

איוםבכתבלרצוח307

הגורם,במישריןאובעקיפין,שאדםפלונייקבלכתבאיוםברצח,והגורםיודע

מאסרשבעשנים.-תכנושלהכתב,דינו

איסורפרסום352

לזהות(א) כדי שלכלדברשישבו אדםאו של המפרסםברביםשמו
אדםכמישנפגעבעבירהאוכמישהתלונןכיהואנפגעבעבירהלפי

אוס הקרובה, סביבתו ידי על ובין הציבור כלל ידי על בין זה, ימן
לרמוזעלזיהויוכאמור,ביןבאמצעותפרסוםשלקולו,דמותו,כולה
 דינו וביןבדרךאחרת, אודמויותהקרובותלו, -אוחלקה,סביבתו

 מאסרשנה.
לאישאאדםבאחריותפליליתלפיסעיףקטן)א(אםהאדםששמו(ב)

ופורסמוכאמורנתןאתהסכמתולפרסום,בפניביתמשפטאוזהות
 אואםביתמשפטהתיראתהפרסוםמטעמיםמיוחדיםשיירשמו.

המצלםאדם,בשלהיותומישנפגעבעבירהאומישהתלונןכיהוא(ג)
אחריו, התחקות או בילוש כדי תוך זה, סימן לפי בעבירה נפגע

ל אחרת, הטרדה תוך או להטרידו, המתנההעלולים תוך רבות
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לאותואדםבביתהמשפטאובתחנתמשטרה,והכלבלאהסכמתו
 דינו מראש, הקנס–שניתנה מחצית או חודשים שישה מאסר

 בסעיף 4)א()61האמור בגיר לעניין תינתן כאמור הסכמה –(;
 בפניביתהמשפט.–בכתב,ולענייןקטין

שנעש(ד) צילום או פרסום על יחולו לא זה סעיף ידיהוראות על ה
איתור חקירתמוותאו מטעמהלשםחקירתעבירות, המשטרהאו
האיתור או החקירה לצורך חיוני הצילום או כשהפרסום נעדרים,

כאמור.

התעללותבקטיןאובחסרישעג368

-העושהבקטיןאובחסרישעמעשההתעללותגופנית,נפשיתאומינית,דינו

היההעושהאחרא שנים; שבע מאסר דינו ישע, תסר או קטין על מאסר-י

תשעשנים.

סחיטה428

או בגופו בעלפהאובהתנהגות,בפגיעהשלאכדין המאייםעלאדםבכתב,

בצנעת או הטוב בשמם בפרנסתם, ברכושם, בחירותם, אחר, אדם בגוף

הפרטשלהם,אומאייםעלאדםלפרסםאולהימנעמפרסםדברהנוגעלואו

ומטילאימהעלאדםבדרךאחרת,הכלכדילהניעאתהאדםלאדםאחר,א

 דינו לעשותו, להימנעממעשהשהוארשאי או מאסרשבע-לעשותמעשה

או כאמור אימה הטלת או איום מפני המחדל או המעשה נעשו שנים;

מאסרתשעשנים.-במהלכם,דינו

מתןאמצעיםלביצועפשע498

,מידעאוכלאמצעיאחרכשהואיודעהנותןלאדםכלים,חמרים,כסף(א)
להקלת או פשע לביצוע בעקיפין, או במישרין לשמש, עלול שהדבר

 מאסרשלוששנים.-ביצועו,דינו
לשעה,(ב) או לצמיתות ניתן הדבר אם מינה נפקא אין זה סעיף לענין

 בתמורהאושלאבתמורה,ואםבוצעפשעואםלאו.
מה(ג) לגרוע כדי זה סעיף בהוראות זהאין פרק סעיפי יתר וראות

,אלאלהוסיףעליהן.262עד260ה'וסעיפים-ומהוראותפרקיםד'ו

חוקהגנת
הפרטיות,
התשמ"א

1981-

עבירה–פגיעהבפרטיות5

(עד3(,)1)2הפוגעבמזידבפרטיותזולתו,באחתהדרכיםהאמורותבסעיף

שנים.5מאסר-(,דינו11)(עד9)-(ו7)

חוק
תלמניע

הטרדה
מינית,

 -תשנ"ח
1998 

עבירות–הטרדהמיניתוהתנכלות5

(א) בסעיף כאמור אדם מינית )3)א()3המטריד )4(, ו5(, 6)-( דינו –(,
א(,דינוכדין5)א()3מאסרשנתיים;המטרידמיניתאדםכאמורבסעיף

כאמורבסעיף לחוקהגנתהפרטיות,5הפוגעבמזידבפרטיותזולתו
 .1981-התשמ"א

 .מאסרשלוששנים-)ב(,דינו3מתנכללאדםכאמורבסעיףה(ב)
הטרידאדםמיניתאדםאחרכאמורבסעיףקטן)א(והתנכללוכאמור(ג)
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 .מאסרארבעשנים-בסעיףקטן)ב(,דינו
(ד) סעיפים ו2הוראות עדים(,2-א )חקירת הדין סדרי לתיקון לחוק ב

שנפגעבעבירהל1957-תשי"ח שלמי עלחקירתו יחולו סעיףזה, פי
 .ועלעדותובשלעבירהכאמור

לחוקהעונשיןיחולולעניןפרסוםשםשלמישנפגע352הוראותסעיף(ה)
.בעבירהאושהתלונןכינפגעבעבירה,לפיסעיףזה

הטרדהמיניתוהתנכלות3

 :הטרדהמיניתהיאכלאחדממעשיםאלה(א)
... 

רהראהלמטרידהצעותחוזרותבעלותאופימיני,המופנותלאדםאש (1)
 ;כיאינומעוניןבהצעותהאמורות

כאשראותו (2) המתמקדותבמיניותו, תייחסויותחוזרותהמופנותלאדם,
 ;אדםהראהלמטרידכיאינומעוניןבהתייחסויותהאמורות

התייחסותמבזהאומשפילההמופניתלאדםביחסלמינואולמיניותו, (3)
 ;לרבותנטייתוהמינית

5) תצלום,א( במיניותו,פרסום המתמקד אדם, של הקלטה או סרט

ניתנה ולא לבזותו, או האדם את להשפיל עלול הפרסום בנסיבותשבהן

זו תהא זו פסקה לפי אזרחי או פלילי במשפט ואולם לפרסום, הסכמתו

:הגנהטובהלמפרסםאםמתקייםאחדמאלה

צורתו,(א) תוכנו, לנסיבותהפרסום, בשיםלב לב, הפרסוםנעשהבתום
 ;היקפוומטרתו

 ;הפרסוםנעשהלמטרהכשרה(ב)
שאינו(ג) ובלבד העניין, בנסיבות אותו המצדיק ציבורי עניין בפרסום ש

בקשר ציבורי תפקיד בעל ביקורתעל שהואהבעתדעהאו או כוזב,
 ;לתפקידו,והפרסוםלאחרגמתחוםהסבירלשםהשגתמטרתו

אושילובשלכללרבותעריכה–בפסקהזו,"תצלום,סרטאוהקלטה"

 ;אחדמהם,ובלבדשבנסיבותהענייןניתןלזהותאתהאדם

)  (4) בפסקאות כאמור התייחסויות או )3הצעות או למי4( המופנות ,)
בפסקאות המפורטות בנסיבות שלהלן, המשנה בפסקאות מהמנויים
משנהאלה,גםאםהמוטרדלאהראהלמטרידכיאינומעוניןבהצעות

 :האמורותאובהתייחסויות

תוךניצוליחסימרות,תלות,חינוךאוטיפול,–לקטיןאולחסרישע(א)
 לקטין מלאו טרם 15ואם כאמור,–שנים יחסים ניצול בלא גם

 ;ובלבדשהמטרידאינוקטין
-למטופל,במסגרתטיפולנפשי,בריאותי,רפואיאופארה(ב) –רפואי

זו, משנה בפסקת במטפל; המטופל של תלות ניצול "טיפולתוך
 ;אלחוקהעונשין347כהגדרתובסעיף–נפשי"

(ג) שירות במסגרת בשירות ולאדם עבודה, יחסי במסגרת –לעובד
 ;תוךניצולמרותביחסיעבודהאובשירות

תוךניצוליחסימרות(ד) י"ד,שאינוקטין, י"גאו לתלמידבכיתהי"ב,
 ;בלימודים
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יונית,דתיתלתלמידאולסטודנט,הלומדבמוסדהמקנההשכלהע(ה)
 זה )בחוק מקצועיתלבוגרים תוך–או לבוגרים(, להשכלה מוסד

 ;ניצוליחסימרותבלימודים
 )פקעה((ו)
ייעוץ–לאדם(ז) תוךניצוליחסימרותאותלות,במסגרתהדרכהאו

שלכהןדתאושלמישמתחזהלהיוםכהןדתאושלאדםהידוע
 ;ותאוהמציגאתעצמוכבעלסגולותרוחניותמיוחד

ותוך(ח) אובקשראליו תפקידו שלעובדהציבורבמילוי לאדם,מצדו
תוךניצוליחסימרותאותלותשלהאדם–שימושלרעהבסמכותו

 הציבור" "עובד זו, משנה בפסקת הציבור; כהגדרתו–בעובד
 ;כדלחוקהעונשין34בסעיף

תוךניצוליחסימרותאו–אדםעםמוגבלותהמועסקבמפעלמוגן(ט)
 .לותת

או(ב) מינית, בהטרדה שמקורה שהוא סוג מכל פגיעה היא התנכלות
.בתלונהאובתביעה,שהוגשועלהטרדהמינית

חוק
מניעת
הטרדה
מאיימת,
–תשס"ב

2001

מהי?–הטרדהמאיימת2

אחרבכלדרךשהיאאוה(א) שלאדםבידי טרדהמאיימתהיאהטרדתו
ססבירלהניחכיהמטרידנקיטתאיומיםכלפיו,בנסיבותהנותנותבסי

של אובחירותו אוהמאייםעלוללשובולפגועבשלוותחייו,בפרטיותו
 .האדםאוכיהואעלוללפגועבגופו

יכול(ב) אדם כלפי מאיימת הטרדה )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי
 :שתהא,ביןהשאר,באחדמאלה

בפגיעהבבילוש,במארבאובהתחקותאחרתנועותיואומעשיו,או (1)
 ;בפרטיותובכלדרךאחרת

 ;בנקיטתאיומיםבפגיעהבואובמאייםעצמו (2)
 ;ביצירתקשרעמובעלפה,בכתבאובכלאמצעיאחר (3)
 ;בפגיעהברכושו,בשמוהטוב,אובחופשהתנועהשלו (4)
הגבלת (5) חוק לפי להוראות בניגוד משותף בבית בשמירה בעיסוק

 .2008-שירותישמירהבבתיםמשותפים,התשס"ט
חוקזהאחתהיאאםהמעשיםהמפורטיםבסעיפיםקטנים)א((ג) לענין

או)ב(נעשוכלפיהאדםאוכלפיאדםאחרהקרובלו,ביןבמפורשובין
.במשתמע,ביןבמישריןוביןבעקיפין

חוק
המאבק
בטרור,
 –תשע"ו

2016

עמידהבראשארגון20

חלק הנוטל או אותו המנהל או טרור בראשארגון ארגוןעומד של בהכוונה

שנים;היההארגוןארגון25מאסר–הטרורבכללו,במישריןאובעקיפין,דינו

 דינו כוללתגםביצועעבירותרצח, מאסרעולםועונשזה–טרורשפעילותו

 .בלבד

מילויתפקידניהוליאופיקודיבארגוןטרור21

חלקבהכוונה הנוטל או טרור ארגון פעילותשל המנהל דינו פעילותו, –של

.שנים15מאסר–שנים;היתההפעילותפעילותפלילית,דינו10מאסר
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חברותבארגוןטרורוגיוסחברים22

 .מאסרחמששנים–חברבארגוןטרור,דינו(א)
חברבארגוןטרורהנוטלחלקבפעילותהארגון,אוחברכאמורהמבצע(ב)

פע את לקדם במטרה או הארגון בעבור פעילות דינו מאסר–ילותו,
 .שבעשנים

(ג) דינו טרור, לארגון חבר בעקיפין, או במישרין שבע–המגייס, מאסר
.שנים

מתןשירותאוהעמדתאמצעיםלרגוןטרור23

הנותןלארגוןטרורשירותאוהמעמידלרשותואמצעים,וישבמתןהשירותאו

מאסרחמש–דינובהעמדתהאמצעיםכדילסייעלפעילותהארגוןאולקדמה,

שנים,אלאאםכןהוכיחשלאהיהמודעלכךשהארגוןהואארגוןטרור;לעניין

.לרבותחשדונמנעמלברר–זה,"היהמודע"

גילויהזדהותעםארגוןטרורוהסתהלטרור24

פרסום(א) של בדרך לרבות טרור, ארגון עם הזדהות של מעשה עושה
גל,הצגהאופרסוםשלסמל,אודברישבח,תמיכהאואהדה,הנפתד

 דינו באחדמאלה, המנון, פרסוםשלסיסמהאו השמעהאו –הצגה,
 :מאסרשלוששנים

 ;בפומבי,במטרהלהזדהותעםארגוןהטרור (1)
מעשה (2) לביצוע יביא ישאפשרותממשיתשהדבר בנסיבותשבהן

 .29או25,23,22טרוראועבירהלפיסעיפים
 :מאסרחמששנים–העושהאחדמאלה,דינו(ב)

 ;מפרסםקריאהישירהלביצועמעשהטרור (1)
או (2) תמיכהאו עידודלמעשהטרור, אהדהאו שבח, מפרסםדברי

הזדהותעמו,ועלפיתוכנושלהפרסוםוהנסיבותשבהןפורסםיש
 .אפשרותממשיתשיביאלעשייתמעשהטרור

 :מאסרשנתיים–העושהאחדמאלה,דינו(ג)
פרסוםכאמורבסעיףקטן)א(שעלפניומגלהמחזיק,לשםהפצה, (1)

 ;(הזדהותעםארגוןטרור,אופרסוםכאמורבסעיףקטן)ב
הפצהשלפרסוםכאמור (2) ייצורפרסוםאו שירותלשםהכנה, נותן

 .(1בפסקה)
הוראותסעיפים(ד) עלהפרסוםהאסורלפי והוגן נכון וחשבון פרסוםדין

 .לפיסעיףזהקטנים)א(או)ב(,אינומהווהעבירה
המשפטי(ה) היועץ באישור אלא זה סעיף לפי אישום כתב יוגש לא

.לממשלה

מתןאמצעיםלביצועמעשהטרור25

להלן,(א) כמפורט אמצעים, לרשותו המעמיד או לאחר שירות הנותן
בנסיבותשבהןישבכךכדילשמש,במישריןאובעקיפין,לביצועעבירה

להקלאתביצועה אולהימלטמהדיןלאחרביצועשהיאמעשהטרור,
 :מאסרחמששנים–עבירהכאמור,דינו

מסתור (1) או שהייה לינה, מקום העמדת או הסעה שירות מתן
לינה, מקום להשיג כדי אמצעים העמדת או אחר של לרשותו
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 ;שהייהאומסתור
כלי (2) מסמכים, תקשורת, אמצעי מידע, בגדים, מזון, העמדתכסף,

מקרקעין דלק, שלתחבורה, לרשותו אחר אמצעי כל או מבנה, ,
 .אחר

העמדתהאמצעיםכאמורבסעיף(ב) השירותאו נפקאמינהאםמתן אין
הטרור, מעשה בוצע ואם בתמורה, שלא או בתמורה נעשו )א( קטן

.כאמורבסעיףקטן)א(,אםלאו

איוםבביצועמעשהטרור27

הכאמורבפסקאותהמאייםלבצעעבירהשהיאמעשהטרור,מתוךמניעומטר

.מאסרשבעשנים–(להגדרה"מעשהטרור",דינו2)-(ו1)

אימוניםאוהדרכהלמטרותטרור29

מאמןאוהמדריךאחרלהשתמשבשיטותפעולהאובאמצעיםלביצוע(א)
או חקירתה, להכשלת או גילויה למניעת טרור, מעשה שהיא עבירה

להכינ או בנשק להשתמש אחר המדריך או במטרההמאמן והכול ו,
ביצועעבירהשהיאמעשהטרוראו טרוראו לקדםפעילותשלארגון

 .מאסרתשעשנים–לסייעלהם,דינו
המקבלאימוןאוהדרכהכאמורבסעיףקטן)א(,במטרהכאמורבאותו(ב)

 .מאסרשבעשנים–סעיףקטן,דינו
 – לענייןסעיףזה(ג)

לאדםאחדאולציבוראיןנפקאמינהאםהאימוןאוההדרכהניתנו (1)
או מסוים טרור מעשה לביצוע כוונו ואם מסוים, בלתי או מסוים

 ;בלתימסוים
להדרכה (2) או לאימון העת באותה המשמש במקום אדם נכח

או אימון קיבל כי חזקה )א(, קטן בסעיף כאמור טרור למטרות
עוררנאשםספקסביר סעיףקטן; הדרכהבמטרהכאמורבאותו

 ;פעלהספקלטובתוי–לענייןזה
אימוןאוהדרכהכאמורבסעיףקטן)א(שניתנואוהתקבלועלידי (3)

חברבארגוןטרור,מטעםארגוןטרור,במסגרתפעילותשלארגון
טרוראובמקוםהמשמשדרךקבעלפעילותשלארגוןטרור,חזקה
סעיףקטן,אלאאםכן במטרהכאמורבאותו ניתנואוהתקבלו כי

.הוכחאחרת

פעולהאועסקהבנשק,בחומרמזיקאובמיתקןרגישלמטרותטרור30

המחזיק,רוכש,מוכר,מייצר,מתקן,מייבא,מייצא,מוביל,מתווך,מפיץ(א)
אועושהעסקהאחרתבנשק,במטרהלקדםפעילותשלארגוןטרוראו
בין והכול כאמור, ביצוע או לפעילות לסייע או טרור מעשה ביצוע

שניםאוקנספיעשרה20מאסר–ביןשלאבתמורה,דינובתמורהו
 .(לחוקהעונשין4)א()61מהקנסהקבועבסעיף

שהאדםפעולהאועסקהכאמורבסעיףקטן)א(בנשקכימי,ביולוגיאו(ב)
שניםאו25מאסר–רדיואקטיביאובחומרמזיקאובמיתקןרגיש,דינו

 .(לחוקהעונשין4)א()61קנספיעשריםמהקנסהקבועבסעיף
נעשתהפעולהאועסקהכאמורבסעיףקטן)א(כשהצדהאחרלפעולה(ג)
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כי חזקה טרור, בארגון חבר או טרור ארגון הוא כאמור לעסקה או
)א(,אלאאם הפעולהאוהעסקהנעשתהלמטרהכאמורבסעיףקטן

 .כןהוכחאחרת
טר(ד) מעשה לביצוע כוונה העסקה או הפעולה אם מינה נפקא וראין

.מסויםאובלתימסוים

 

 

 
 
 

 


