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לכבוד 
ח"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר וועדת החוקה חוק ומשפט
ח"כ אורי מקלב ,יו"ר וועדת המדע והטכנולוגיה
חברי וועדות החוקה והמדע של הכנסת


הנדון :הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט ,התשע"ז –
( 2016מ )1104-והצעת חוק הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת,
התשע"ו – ( 2016פ )20/3110/של חה"כ סויד ואחרים – נוסח לקראת הדיון הקבוע ליום
3.7.2018
בטרםההצבעותעלהצעתחוקזו-וכפישכברכתבנובעברהצעתהחוקמשקפתצורך
להתמודדעםתוכןפוגעניברשתותהחברתיותאבלהיאעושהזאתבדרךרחבהמאד,
ובאמצעותהסדרברמתחודרנותשאינהקייםבאףמדינהאחרתבעולםהדמוקרטי. 
שניהדיוניםהאחרוניםשנערכובוועדההמשותפתרקחידדואתהעובדההפשוטהשההסדר
הקבועבהצעתהחוקבמתכונתההנוכחיתרחוקמאדמןהרציונליםשבגללםהוגשההצעת
החוקלכתחילה. 
נזכיר :
הןעלפידבריההסברהמקורייםלחוקהןעלפימהשהושמעבוועדה,הרציונליםלחוקהיו :


טיפולבעיקרבהסתהלטרורולאלימות(נזכירכיאתהחלקהאריבדבריההסברתפס

הרציונלשל"אינתיפדתהסכינים"ו"טרורההשראה") .


מצדמישלאניתןלאתראותובארץאבלמשפיעעלמישחשופיםלתכניםשהואיוצר

בישראלאובשטחים 



בלוחזמניםקצרמתוךהבנתהמהירותשבהמתרחשתהפצתתכניםבעולםדיגיטלי .

לפיכך,אנוסבורותשעלהוועדהלתתדעתהלכלהאמורלהלן,בטרםתאפשרלחוקקאתאחד
מןהחוקיםשפגיעתםבחופשהביטויהיאהרחבהביותרבעשוריםהאחרונים. 
א.

אסור להפוך את החוק לתחליף למסלול הפלילי:מדועאיןלהשתמשבחוקרק

כאשרלאניתןלפתוחחקירהפליליתבישראל,כפישמדוברבדרךכללבמדינהדמוקרטית
שבהענישהמאוחרתעדיפהעלפניצנזורהמוקדמת?מדבריושלהיועץהמשפטישלהנהלת
בתיהמשפטעולהכיהצורךלהסירתוכןנובעמכךשהמשטרהאיננהפועלתדיבאופןכלליאו
דיבמהירותלטיפולבתלונותככלשמדוברבהעלבתשופטיםאוחלילהבאיומיםעליהם.חשוב
מאדלהדגישבתגובהלדבריםאלה:אסדרתהעולםהדיגיטליאיננהתחליףלטיפולבכל
הרעותהמבניותהחולותשלמדינתישראל.מדיניותאכיפהלקויהאוחוסריעילותמצד
המשטרהאינםסיבהלחוקקחוקשישלופוטנציאלפגיעהכהמשמעותיבזכויותהאדם.
ב.

אנומציעותכיאםיוחלטבכלזאתלקבלאתהחוקבמתכונתוהנוכחיתייקבעכיצו

ההסרה יחול למשך תשעים יום בלבד ,אלא אם כן תיפתח במהלך זמן זה חקירה פלילית
ויוגשכתבאישום.באםלאכן,יוכלשופטלהאריךאתצוההסרהלשבעהימיםבכלפעם.
ג.

בדיוןהקודםהסבירראשמרכזהסייברהארציבמשטרתישראלכיהמשטרהפועלת

בשיתוףפעולהמלאעםיחידתהסייברבמשרדהמשפטיםומבקשתהסרתתכניםרקאגב
חקירהברשימתעבירותאשרתואמהעםמשרדהמשפטים.אםכךהדבר,מדועלאלעגןנוהל
פעולהזהבחוקומדועישצורךבחקיקהמנהליתכלכךרחבה?מדוע לא פשוט לאפשר מתן
צווים להסרה אגב פתיחה בחקירה פלילית?
ד.

הטיעון של הצורך בחוק בגלל מהירות הוא אחיזת עיניים.הטיעוןהמרכזילצידוד

בהצעתהחוקבמקביללאפשרותלפתוחבחקירהפליליתהואהצורךבמהירותשלהסרת
תכנים,בדרךההולמתיותראתהעולםהדיגיטלי.גםכאן,חובהלהודותביושר–החוקממילא
לאיוכללתתמענהמספקכאשרמדוברבעבירותרגישותהנוגעותלחופשהביטויהפוליטי
שלגביהןתידרשהיוועצותמיוחדת,וכפישנאמרבדיונים–ייתכןגםשיגובשנוהלמיוחד.אם
כךהדבר,מדועלאלהחריגעבירותאלהמגדרתחולתהחוק.
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ה.

באשרלסעיפים(2ה)ו–(3א)שהםסעיפיםשהוספולקראתהדיוןהיום.ראשית

נדגישכיאםמנסחיהחוקעצמםמדבריםעלמקריםמיוחדיםשישבהםדחיפותמיוחדות,מה
מעמדםשלכלהמקריםהאחריםמכוחהחוק?הריכלעניינושלהחוקבמקריםמהירים.אין
זאתאלאשמנסחיהחוקעצמםיודעיםכיייעשהשימושבחוקגםבמקריםשבהםאיןדחיפות
מיוחדת,וזאתכתחליףלהגשתכתביאישום.איןזוהדרךבמדינהדמוקרטית–לאבענייןעצם
ההסדרולאבענייןההסתרהשלהטעמיםהאמיתייםשמאחוריו.
ו.

היחס בין המסלול הוולנטרי לבין החוק:מדועלאלהסבירבצורהבהירהמהוהיחס

ביןמנגנוןהאכיפההוולנטרילביןהמנגנוןהקבועבחוק?
ז.

ראשית,גםבהינתןשיתוףפעולהוהיענותמיידיתברמהשלשעותמצדפלטפורמות

מסויימות,לאהצלחנולהביןמדבריושלד"רויסמונסקימתיתבחרהמדינהבכלאחדמן
המסלולים.
ח.

חשובלזכור–מנקודתהראותשלהסרתתכניםהמדינהמבקשתלהותירלעצמה

סמכותכפולה–גםאתהאפשרותלרכזאתהבקשותהאלטרנטיביותוגםסמכותרחבהמאד
להסרתתכניםעלידיצושיפוטי.האםהכפילותהזאתנדרשתבכלרוחבה?לתפיסתנו,
התשובהלכךשלילית.
ט.

שקיפות בהליכים הוולנטריים:התוספתבהצעתהחוקלפיההממשלהתחוייבלדווח

לכנסתאיננהמסייעתכאן.ראשית,משוםשמהשנדרשהואעיגוןבחקיקהשלהמסלול
הוולנטריבקביעתכלליםהמחייביםהודעהלמישלגביהתוכןשלוהוגשצוהסרהאוגילוי
בדרךכזאתאואחרתלגביהתוכןעצמוולארקלגביהמטאדאטאשנוגעאליו.שנית,משום
שכאמור,ישצורךבשקיפותעמוקהיותרמאשרשלהמטא-דאטאבלבד.במסגרתהדיווח
חובהלהוסיףאתנוסחיהבקשותכפישמוגשיםלפלטפורמות,ביןאםבהתאםלטמפלייט
המתאיםלכלפלטפורמהוביןאםבדרךשמוגשותעלידיהפרקליטות,והכלכשאיןבכךפגיעה
בפרטיות.
י.

אםהבעיההיאחוסרשיתוףפעולה–כגוןהעובדהשהפלטפורמהשלטוויטראיננה

משתפתפעולהעםמשרדהמשפטים,להבדילמגוגלומפייסבוק,חובהלשאול:האםזה
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כשלעצמוהואעילהלחקיקהכהרחבה?מדועלאמוצדקהיהלהשקיעאתהאנרגיהוהמאמץ
שהושקעובניסוחהחוקובדיוניםעליובניסיוןלהגיעלהבנותמולפלטפורמהזו? 
יא.

על אלו עבירות יחול החוק?עודהסבירראשמרכזהסייברשלהמשטרהכי

המשטרהאינהפועלתכלללהסרתתכניםהנחשדיםכעבירותמגבילותביטוי.גםד"ר
ויסמונסקיהסבירשיחידתהסייבראינהמבקשתהסרתתכניםהנחשדיםכעבירותהמגבילות
ביטוי.הפרקליטותאףהסכימהלכךשינוסחוהנחיותיועץלגביהמקריםשבהםיוגשובקשות
לפיהחוק(סעיף2(ד))להצעה.לפיכך,ברורלכלהמעורביםכיישמקריםשבהםאיןלעשות
שימושבכלישלהצעתחוקזווזאתבשלפגיעתההרעהבזכותלחופשביטוי.
יב.

אםכךהדבר,מדועדווקאהכנסתהנוכחית–שנושאריבונותהומשילותהעלפני

הדרגהמשפטי–מוכנהלשחררכךאתסמכותהלהחליטמהייכללומהלאייכללבמסגרת
החוק?לדעתנו,מוטבעשרתמוניםלהגדירבצורהטובהיותר,גםאםתדרושהליךמחשבה
ועבודהמסודריותר,אתרשימתהעבירותשבגינןראוילעשותשימושבהצעתהחוק.
יג.

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

עבירות מגבילות ביטוי בלבד – ואין בהן הסתה לאלימות מוחשית .עבירותאלהנוגעות
לרובלליבתהשיחהפוליטיואיןלעשותבהןשימושבדרךהמנהליתהבעייתיתשבהצעת
החוק.בנספחלדבריםצירפנואתרשימתהעבירותשלתפיסתנוראוילהחריגמגדרתחולת
החוק.
יד.

ברמההחוקתית,כדאילזכורכיעבירותפליליותהמשקפותאיזוןביןזכויות,כמו

למשל–ביןהזכותלביטוילזכותלחייםאולשלמותהגוףאינןדומותלעבירותהמשקפותאיזון
ביןזכויותלביןאינטרסיםציבוריים,כמולמשל–ביןהזכותלביטוילאינטרסביעילותשלטונית,
שלוםהציבורוכיוצאבאלה.לכן,ראוילהתייחסלעבירותאלהבזהירותיתרה.גםברמה
הפלילית,החרגתעבירותמגבילותביטוימגדרהחוקתואמתהאיזוניםהקבועיםבחוקהעונשין
שבשלרגישותעבירותאלהמחייבאישורהיועץהמשפטילממשלהלהגשתכתבאישום.
טו.

עודנעירכיסעיף(2ד)להצעתהחוקמחייבאישורהיועץהמשפטילממשלהאומי

מטעמולבקשהלמתןצולהסרתתוכן.אםהתכליתשלחקיקהזושלפנינוהיאלייצרהליך
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מהירבעולםשלתפוצהויראליתשלמידע,כיאז,ממילאהצורךבבלםזה–שהואחשוב
כשלעצמו–מאייןאתהיכולתלפעולבאופןמהיר.
טז.

נזכירגםכיבחקיקהמעיןזובמדינותדמוקרטיותנוספות-בעיקרבגרמניהובצרפת,

בהצעתהחוקהבריטיתובקנדה,-תחולתהחוקהוגבלהלרשימהשלעבירותמסויימות.אין
שוםהצדקהלקבועבאופןכהגורףכימדוברבכלעבירהפליליתשהיא.לכן,הכנובמקבילגם
רשימתעבירותשאפשרלכלולכעבירותלענייןחוקזה(להבדילמןהרשימההקודמתשהיא
שלעבירותשישלהחריגמתחולתהחוק).נציעכיהחוקיוגבלרקלעבירותאלה,ואםבעתיד
יעלהמנתוניםבזמןאמתשקיימותעבירותנוספותשישצורךלהכלילן,מוצעכיייקבעבמפורש
שוועדתהחוקהתוכללהוסיפןלתוספתשבחוק.
יז.

נזכירכיהערותינוהקודמותשנכתבובחוותהדעתאךלאמצאומענהבגרסה

הנוכחיתשלהצעתהחוקעומדותבעינן:
באשרלאיזוןהחוקתישל"אפשרותממשית"להתקיימותעבירהשאינומתאיםלצנזורהעל
ביטוי, 
באשרלפרוצדורההבעייתיתולאפשרותהנחרבתמידילקבלצוויםבמעמדצדאחדותוך
שימושבראיותחסויות, 
בנוגעלכךשהצעתהחוקמציעההסדריםבלתיישימים,שעיקרםשתוכןפוגענייוסררקמעיני
משתמשיהאינטרנטבישראלולפיכךלאבאמתימנעהסתהלאלימותולטרורנגדאזרחים
ישראליים, 
בנוגעלסמכותשיפוט,אשרביןהשארתעמידאתמדינתישראלבמצבבעייתימולידידותיה.


נשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהנוספתשתידרש. 
בכבודרב, 
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ד"רתהילהשוורץאלטשולר





עו"דרחלארידורהרשקוביץ 

ראשתהתוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידעחוקרת,התוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידע 
המכוןהישראלילדמוקרטיה 
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נספח א – רשימת עבירות מגבילות ביטוי שיש להחריג במפורש מתחולת החוק
.1
להסרת תכנים
.2
החוק 

רשימת עבירות מגבילות ביטוי להחרגה מתחולת החוק המוצע
סעיף

לשון הסעיף

 103 תעמולהתבוסתנית 
חוק
מי שהפיץ בשעת לחימה ,ובכוונה לגרום בהלה בציבור ,ידיעות שיש בהן כדי
העונשין,
לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב ,דינו  -מאסר חמש
תשל"ז –
שנים;התכווןלפגועבבטחוןהמדינה,דינו-מאסרעשרשנים .
 1977


 109



 110



 134



144ב 

7

הסתהלהשתמטות 
(א)מישהסיתאושידלאדםהחייבבשירותבכוחמזוייןשלאישרתבואו
שלאיתייצבלפעולהצבאית,דינו–מאסרחמששנים.
(ב)מי שהסית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לערוק משירותו או
מפעולהצבאית ,או סייע לו בעריקה ,דינו – מאסר שבע שנים;לעניין
זה ,"משרת בכוח מזוין" – לרבות מי שמשרת לאחר שהתנדב לצבא
הגנה לישראל לפי הוראות סעיף  17לחוק שירות ביטחון [נוסח
משולב],התשמ"ו.1986-
(ג) מי שנתן לאדם החייב בשירות כאמור בסעיף קטן (א) מקלט או סייע
להחביאו,כשהיהלויסודלהניחשהואעריק,דינו–מאסרשלוששנים.
(ד) מישעברעבירהלפיסעיףזהבתקופהשבהמתנהלותפעולותאיבה
צבאיותשלישראלאונגדה,דינו–מאסרחמש-עשרהשנים.
(ה)בסעיףזה,"עריקה"– העדרמןהשירותבכוחמזוייןמתוךכוונהשלא
לחזור .
הסתהלאיציות 
מי שהסית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לאי ציות לפקודה חוקית ,דינו -
מאסרשנה;התכווןבכךלפגועבבטחוןהמדינה,דינו -מאסרחמששנים;נעברה
העבירהבתקופהשבהמתנהלותפעולותאיבהצבאיותשלישראלאונגדה,דינו-
מאסרשבעשנים .
פרסומיהמרדה 
(א)המפרסם,מדפיסאומשעתקפרסוםוישבוכדילהמריד,דינו -מאסר
חמששניםוהפרסוםיחולט.
(ב)המייבאפרסוםשישבוכדילהמריד,דינו-מאסרחמששניםוהפרסום
יחולט,זולתאםלאהיהלויסודלהניחשישבפרסוםכדילהמריד.
(ג) המחזיק ,ללא הצדק כדין ,פרסום שיש בו כדי להמריד ,דינו  -מאסר
שנהאחתוהפרסוםיחולט .
איסורפרסוםהסתהלגזענות 
(א)המפרסםדברמתוךמטרהלהסיתלגזענות,דינו-מאסרחמששנים.
(ב)לעניןסעיףזה,איןנפקאמינהאםהפרסוםהביאלגזענותאולאואם
היהבואמתאולא .









144ד  החזקתפרסוםגזעני 
המחזיק לשם הפצה פרסום האסור לפי סעיף 144ב כדי להביא לגזענות ,דינו -
מאסרשנה,והפרסוםיחולט .
144ד 2הסתהלאלימות 
המפרסםקריאהלעשיית מעשהאלימות,אודברישבח,אהדהאועידודלמעשה
אלימות,תמיכהבואוהזדהותעמו(בסעיףזה– פרסוםמסית),ועלפיתוכנושל
הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם ,יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית
מעשהאלימות,דינו–מאסרחמששנים.
(א)בסעיף זה ,"מעשה אלימות" – עבירה הפוגעת בגופו של אדם או
המעמידהאדםבסכנתמוותאובסכנתחבלהחמורה.
(ב)פרסוםדיןוחשבון נכון והוגןעלפרסוםהאסורעלפיהוראותסעיפים
קטנים(א)ו(-ב),אינועבירהלפיסעיףזה .
144ד 3המחזיקפרסוםהמסיתלאלימות 
המחזיק ,לשם הפצה ,פרסום האסור לפי סעיף 144ד ,2דינו – מאסר שנה,
והפרסוםיחולט .
 145 התאגדותאסורה 
התאגדותאסורה,לעניןסימןזה,היא– 
חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,שבחוקתו או בתעמולתו או
()1
בדרךאחרתהואמטיף,מסיתאומעודדלאחתמפעולותאסורותאלה:
(א) למוטטאתסדריהשלטוןבישראלבמהפכהאובמעשיחבלה;
(ב) להפילבכוחאובאלימותאתהממשלההחוקיתשלישראלאושל
מדינהאחרת,אוכלממשלמאורגן;
(ג) להרוסנכסשלהמדינהאונכסהמשמשלמסחרבפניםהמדינהאו
עםארצותאחרות,אולפגועבנכסיםכאמור;
חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,שבחוקתו או בתעמולתו או
()2
בדרךאחרתהואמטיףאומעודדלעשות מעשה שמטרתוהמפורשת
אוהמשתמעתהיאהמרדהכמשמעותהבסימןא';
(2א) חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,שבאופן מאורגן ,בחוקתו או
בתעמולתואובדרךאחרתהואמטיף,מסיתאומעודדלגזענותכהגדרתה
בסימן א' ,1לרבות הטפה ,הסתה או עידוד כאמור ,לעקרונותיהם של
הנאציםאושלהתנועההנאצית; 
חברבניאדםשלאהודיעאתתקנותיוכפישהואמחוייבעלפיהדין
()3
אושהואמוסיףלהתכנסלאחרשפורקלפיהדין;
חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,המסונף ,או נחזה כמסונף,
()4
לארגוןהמטיףאומעודדלאחתהתורותאוהמעשיםהאמוריםבסעיף
זה;
סניף,מרכז ,ועד,קבוצה או סיעה שלהתאגדות אסורה וכל מוסד
()5
אוביתספרשבהנהלתהאושבפיקוחה .
 146 מטיףלהתאגדותאסורה 
המטיףאומעודד,בדיבור,בכתבאובדרךאחרת,לעשייתאחתהפעולותהאסורות
לפיסעיף,145דינו-מאסרשלוששנים .
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חברלהתאגדות 
מישמלאולושש-עשרהשניםוהואחברלהתאגדותאסורה,ומישתופשאופועל
במשרהאובעמדהבה,אופועלכנציגשלה,אומשמשמורהבמוסדאובביתספר
המתנהליםאונחזיםכמתנהליםבהנהלתהאובפיקוחהשלהתאגדותאסורה,דינו
מאסרשנהאחת .תרומותלהתאגדותאסורה 
המשלם דמי חבר או תורם להתאגדות אסורה ,או לחשבונה ,והמשדל לאחת
מאלה,דינם-מאסרששהחדשים .
פרסומיהתאגדותאסורה 
העושה ,המדפיס ,המפרסם או המעביר בדואר פרסום של התאגדות אסורה ,או
בשבילהאולטובתה,דינו-מאסרששהחדשים .
פרסוםידיעותכוזבותהגורמותפחדובהלה 
(א)המפרסםאומשעתקאמרה,שמועהאוידיעההעלולותלעוררפחדובהלה
בציבור או להפ ריע את שלומו ,והוא יודע ,או יש לו יסוד להניח ,שהן
כוזבות,דינו-מאסרשלוששנים.
(ב)באישוםלפיסעיףקטן(א)תהאלנאשםהגנהטובהבטענהשלאידע,או
שלאהיהלויסודלהניח,שהאמרה,השמועהאוהידיעההןכוזבות,ובלבד
שהוכיחשנקטאמצעיםסביריםכדילאמתאתדיוקןלפניפרסומן .
הסתהלאיבה 
המבקש להסית למעשי איבה נגד ממשלתה של מדינה ידידותית ,על ידי נאום
במקוםציבוריאוהתקהלותפומביתאועלידיפרסום,דינו-מאסרשלוששנים .
פגיעהבדגלאובסמלשלמדינהידידותית 
המורידאוהורס,בפומבי,דגלאוסמלשלמדינהידידותית,אועושהמעשהאחר
לפגוע בהם ,והכל בכוונה להביע איבה או בוז לאותה מדינה ,דינו  -מאסר שלוש
שנים .
חילולכבודםשלגדולימדינתחוץ 
המפרסם ללא צידוק או הצדק שהיו מתקבלים במשפט בשל לשון הרע על אדם
פרטי,פרסוםהעלוללהשפיל,לחרףאולחשוףלשנאהאולבוזמלך ,נשיא,שליט,
שגריר או אחד מרמי המעלה האחרים של מדינת חוץ ,דינו  -קנס; ואם הפרסום
עלולאומכווןלהפריעאתהשלוםוהידידותביןישראללמדינהאחרת -דינומאסר
שלוששנים .
פגיעהברגשידת 
העושהאחתמאלה,דינו-מאסרשנהאחת; 
( )1מפרסם פרסום שיש בו כדי לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם
הדתייםשלאחרים;
( )2משמיע במקום ציבורי ובתחום שמיעתו של פלוני מלה או קול שיש בהם
כדילפגועפגיעהגסהבאמונתואוברגשותיוהדתיים .
זילותביתהמשפט 
האומר או כותב דבר על שופט או דיין לענין כהונתו בכוונה לפגוע במעמדו ,או
מפרסם דברי גידוף נגד שופט או דיין כדי להחשיד או לבזות את דרכי השפיטה,
דינו  -מאסר שלוש שנים ,אולם ביקורת כנה ואדיבה לטיב החלטתו של שופט או
דייןבדברשישבועניןלציבורלאתהאעבירהלפיסעיףזה .





 288 העלבתעובדציבור 
המעליבבתנועות,במלים אובמעשים,עובדהציבור,אודייןאופקידשלביתדין
דתיאוחברועדתחקירהלפיחוק ועדותחקירה,תשכ"ט,1968-כשהםממלאים
תפקידםאובנוגעלמילויתפקידם,דינו-מאסרששהחדשים .
 289 הסתהלהימנעמתשלומיחובה 
המסית אדם ,או קבוצת בני אדם ,שלא לשלם ,או לעכב ,תשלום חובה שהודיעה
עליו הממשלה ב רשומות ,בין שההסתה היא מפורשת ובין שהיא משתמעת ,בין
במלים שבעל פה או שבכתב ובין בסימנים או במוצגים חזותיים ,ובין בדרכים
אחרות,דינו -מאסרששהחדשים;והואהדיןבמישעושהמעשה,בכוונהלהביא,
אוביודעיןשהואעלוללהביא,אתאמצעיההסתההאמורים,במישריןאובעקיפין
בכלצורהשהיא,לידיעתםשלאדםאושלקבוצתבניאדם .
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 97

פגיעהבריבונותהמדינהאובשלמותה 
(א)מישעשה,בכוונהלפגועבריבונותהשלהמדינה,מעשהשישבוכדילפגוע
בריבונותה,דינו-מיתהאומאסרעולם.
(ב)מי שעשה ,בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס
לריבונותהשלמדינתחוץ,מעשהשישבוכדילהביאלכך,דינו -מיתהאו
מאסרעולם.
גרםלמלחמה 
מישעשה,בכוונהלהביאלידיפעולהצבאיתנגדישראל,מעשהשישבוכדילהביא
לכך ,דינו  -מאסר חמש-עשרה שנה; התכוון לסייע לאויב ,דינו  -מיתה או מאסר
עולם .
סיועלאויבבמלחמה 
(א)מישעשה,בכוונהלסייעלאויבבמלחמתונגדישראל,מעשהשישבוכדי
לסייעלכך,דינו-מיתהאומאסרעולם.
(ב)לעניןסעיףזה,"סיוע" -לרבותמסירתידיעהבכוונהשתגיעלידיהאויבאו
ביודעיןשהיאעשויהלהגיעלידיהאויב,ואיןנפקאמינהשבעתמסירתהלא
התנהלהמלחמה.
גילויהחלטהלבגוד 
מי שעשה מעשה המגלה אחת הכוונות האמורות בסעיפים  ,97 98או  ,99דינו
מאסרעשרשנים.
שירותבכוחותהאויב 
אזרח ישראליוכלאדםאחרהחייבבנאמנותלמדינתישראל,ביןבאשרהואחייב
בשירות בטחון לפי חוק שירות בטחון ,תשי"ט– 1959[נוסח משולב] ,ובין באשר
שירת בשירות המדינה ,והוא שירת בכוחות המזויינים של האויב ,דינו  -מאסר
חמש-עשרהשנה.
סיועלשבוימלחמה 
(א)מישסייעבידישבוימלחמהלהימלטאולנסותלהימלטממקוםכליאתו
או מישראל ,דינו  -מאסר עשר שנים; התכוון לפגוע בבטחון המדינה,
דינו-מאסרחמש-עשרהשנה.
(ב)מישהתרשלבתפקידולמנועבריחתשבוימלחמה,דינו-מאסרשלוש
שנים .
מרידהבכוחותמזוינים 

 98

 99

 100
 101

 102

 105

(א)שלושהאויותרמחבריכוחמזוייןהעושיםאחתמאלה,הריזומרידה
לעניןסימןזה:
( )1בצוותא ותוך אי ציות לפקודה ,הם תופסים בנשק או משתמשים
בנשקשברשותםאומשתמשיםבאמצעיכפיהכלפימפקד; 
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()2מסרביםבצוותאלמלאפקודהבשעתפעולהצבאיתאולמלאפקודההנוגעת
לפעולהכזאת .
מרידה 
המעוררמרידהאומשתתףבה,דינו-מאסרחמש-עשרהשנים .
מרידהבכוונתפגיעהבבטחוןהמדינה 
מישעשהאחדהמעשיםהאמוריםבסעיף106בכוונהלפגועבבטחוןהמדינה,דינו
מאסרעולם .מסירתידעהלאויב 
מישביודעיןמסרידיעהלאויבאובשבילו,דינו -מאסרעשרשנים;היתההידיעה
עלולהלהיותלתועלתהאויב,דינו  -מאסרחמש-עשרהשנה;התכווןבכךלפגוע
בבטחון המדינה ,דינו  - מאסר עולם; גרם ברשלנות שתימסר לאויב או בשבילו
ידיעההעלולהלהיותלתועלתו,דינו-מאסרשלוששנים .
ריגול 
(א)מי שמסר ידיעה והתכווןלפגוע בבטחוןהמדינה ,דינו - מאסר חמש-
עשרהשנים.
(ב)מי שהשיג ,אסף ,הכין ,רשם או החזיק ידיעה והתכוון לפגוע בבטחון
המדינה,דינו-מאסרעשרשנים .
ריגולחמור 
(א)בוטל
(ב)מי שמסר ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך והתכוון לפגוע בבטחון
המדינה,דינו-מאסרעולם.
(ג) מי שהשיג ,אסף ,הכין ,רשם או החזיק ידיעה סודית כשאינו מוסמך
לכך,דינו-מאסרשבעשנים;התכווןבכךלפגועבבטחוןהמדינה,דינו
מאסרחמש-עשרהשנים.(ד) ( )1בסעיף זה ,"ידיעה סודית"  - ידיעה אשר ביטחון המדינה מחייב
לשמרה בסוד ,או ידיעה הנוגעת לסוג ענינים שהממשלה ,באישור
ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ,הכריזה ,בצו שפורסם ברשומות ,כי
הםעניניםסודיים;
( )2ידיעה אשר תוכנה ,צורתה ,סדרי החזקתה ,מקורה או נסיבות
קבלתה ,מעידים על החובה לשמרה בסוד ,חזקה היא ,כי ביטחון
המדינהמחייבלשמרהבסוד,אלאאםכןהוכחאחרת; 
()3הוראותפסקאות()1ו)2(-יחולוגםלעניןסעיף113א .
(ה)זוהגנהטובהלאדםהנאשםבעבירהעלפיסעיףקטן(ג)שלאעשה
דבר שלא כדין להשיג ידיעה באשר היא ידיעה סודית ,ושהשיגה,
אספה,הכינה,רשמהאוהחזיקהבתוםלבולמטרהסבירה .
ידיעהסודית 
מישמסרידיעהסודיתכשאינומוסמךלכך,דינו-מאסרחמשעשרהשנים .
מגעעםסוכןחוץ 
(א)מי שקיים ביודעין מגע עם סוכן חוץ ואין לוהסבר לכך ,דינו  - מאסר
חמש-עשרהשנים.
(ב)ניסהאדםליצורמגעעםסוכןחוץ,אושביקרבמקוםמגוריואובמקום

עבודתו של סוכן חוץ או נמצא בחברתו ,או שנמצא ברשותו שמו או
מענושלסוכןחוץואיןלוהסברסבירלכך,דינוכדיןהמקייםמגעעם
סוכןחוץ.
(ג) בסעיףזה,"סוכןחוץ" -לרבותמישישיסודסבירלחשודבוכיעסק,
או נשלח לעסוק ,מטעם מדינת חוץ או ארגון מחבלים או למענם,
באיסוף ידיעות סודיות או במעשים אחרים העשויים לפגוע בבטחון
מדינת ישראל וכן מי שיש יסוד סביר לחשוד בו שהוא חבר בארגון
מחבליםאוקשורבואופועלבשליחותו.
(ד) לא יורשע אדםלפי סעיף זהאם הוכחלבית המשפט שלא עשה ולא
התכווןלעשותדברשישבוכדילהביאלידיפגיעהבבטחוןהמדינה .
 116 מעשההכנה 
העושה אחת מאלה בכוונה להכין מעשה עבירה לפי סימן זה שענשה מאסר
שבע שנים או עונש חמור מזה ,או לסייע לאדם אחר להכין מעשה עבירה
כאמור,דינו-מאסרחמששנים :
( )1מזייףמסמךאומחזיקמסמךמזוייף;
( )2מחזיקמסמךרשמיאומשתמשבוכשאינומוסמךלכך;
( )3משתמשבטענותשואאומוסרביודעיןהודעהכוזבת;
( )4משתמש ללא סמכות כדין במדים של צבא-הגנה לישראל או של
משטרתישראלאובמדיםרשמייםאחרים;
( )5מחזיק ללא סמכות כדין חותם או חותמת או נייר רשמיים או סיסמה
סודית .
 117 גילויבהפרתחובה 
(א) עובד הציבור שמסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה שהגיעה אליו בתוקף
תפקידו ,לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,וכן מי שהגיעה אליו ידיעה
בתוקףתפקידוכעובדהציבור,ולאחרשחדלמהיותעובדהציבורמסרה,
ללא סמכות כדין ,לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו  - מאסר שלוש
שנים.
(ב) עובדהציבורשהתרשלבשמירת ידיעהשהגיעהאליובתוקףתפקידו,או
שעשהמעשהשישבוכדילסכןבטיחותהשלידיעהכאמור,דינו-מאסר
שנהאחת.
(ג) הגיעה  לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור ,והוא החזיקה ,ללא
סמכותכדין,בניגודלהוראותשניתנולובדברהחזקתה,אולאחרשחדל
מהיותעובדהציבור,דינו-מאסרשנהאחת.
(ד) ()1לנאשםלפיסעיףקטן(א)תהאזוהגנהטובהשהידיעהכברפורסמה
לרביםעלפיסמכותכדיןאוהועמדהלעיוןהרביםעלפיסמכותכדין;
( )2לנאשם לפי סעיף קטן (א) בשל מסירת ידיעה לאחר שחדל מהיות
עובדהציבורתהאגםזוהגנהטובה,שמסירתהידיעההיתהכעבור
חמששניםמהיוםשחדלמהיותעובדהציבורושבמסירתהידיעהלא
היה משום פגיעה בדבר שיש לציבור זיקה בו או פגיעה בזכותו של
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יחיד; 
( )3הוראות פסקה ( )2לא יחולו על ידיעה הנוגעת לביטחון המדינה או
ליחסיחוץשלהאלאאםכןאישרהגורםהמוסמך,קודםלמסירתה,
כי מסירת הידיעה לא תפגע בביטחון המדינה או ביחסי חוץ שלה;
לעניןזה,"הגורםהמוסמך"-הצנזורהצבאיהראשיאובעלתפקיד
אחר ,הכל כפי שתקבע הממשלה בצו ,באישור ועדת החוקה חוק
ומשפטשלהכנסת,דרךכללאולפיסוגיענינים;
()4אישר הצנזור הצבאי הראשי פרסום ידיעה כגורם המוסמך לפי
הוראות פסקה ( ,)3יראו את האישור גם כאישור מטעמו לפרסום
הידיעהלפיחלקח'לתקנותההגנה(שעתחירום) ,,1945אלא אם
כןקבעהצנזורהצבאיהראשיאחרת .
גילויבהפרתחוזה 
(א)היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק
מבקר המדינה ,תשי"ח - 1958[נוסח משולב] ,ובחוזה יש התחייבות
לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה ,והוא מסר ,ללא
סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו -
מאסרשנהאחת.
(ב)בסעיףזה,"בעלחוזה" -לרבותמישהועסק,כעובדאוכקבלן,לשם
ביצועהחוזה;ואולםתהאזוהגנהטובהלנאשםלפיסעיףזהשלאידע
על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה
בתוםלב .
גילויבהפרתאמון 
מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו
לאדם שאינו מוסמך לקבלו ,דינו  - מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או
עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך ,דינו  - מאסר ששה
חדשים .
פגיעהביחסיחוץ 
הקושר קשר לעשות מעשה נגד מדינה ידידותית או נציגיה או נגד ארגון או
מוסד של מדינות או נציגיהם ,ובמעשה היה כדי לפגוע בענין שיש לישראל
בקיום יחסים בינה לבין מדינה ,ארגון או מוסד כאמור ,דינו  - מאסר שבע
שנים.
(א)עלאףהאמורבכלדין,העושהמעשהעבירהבכוונהלהזיקליחסיםבין
ישראללביןמדינה,ארגוןאומוסדכאמורבסעיףקטן(א)אולעניןשיש
בהםלישראל,דינו  -מאסרעשרשנים;ואםענשועלעבירהכאמור,
אף בלי שהוכחה הכוונה האמורה בסעיף קטן זה ,הוא מאסר שבע
שניםאויותר,דינו-מאסרעולם.
(ב)בסעיףזה ,"מדינה ידידותית"  - מדינה המקיימת קשרים דיפלומטיים
אומסחרייםעםישראלאוהמרשהלאזרחיישראללבקרבארצה .
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מעשיהמרדה 
העושה מעשה לשם המרדה ,או מנסה ,מכין עצמו או קושר קשר עם חברו
לעשותמעשהכאמור,דינו-מאסרחמששנים .
המרדה–מהי? 
לעניןסימןזה,"להמריד"הואאחתמאלה :
( )1להביא לידי שנאה ,בוז או אי-נאמנות למדינה או לרשויות השלטון או
המשפטשלהשהוקמוכדין;
( )2להסית או לגרות את יושבי הארץ שינסו להשיג ,בדרכים לא כשרות,
שינויושלדברשיסודובדין;
( )3לעורראירצוןאומורתרוחבקרביושביהארץ;
( )4לעוררמדניםואיבהביןחלקיםשוניםשלהאוכלוסין .
שבועהלעבורעבירהחמורה 
העושהאחתמאלה,דינו-מאסרשבעשנים :
( )1משביע את חברו בשבועה או בהתחייבות שכמוה כשבועה (לשתיהן
ייקרא בסימן זה  -שבועה) ,או נוכח בהשבעה כאמור ומביע הסכמתו
לה,והיאבאהלחייבאתהנשבעלעבורעבירהשענשהמוותאומאסר
עולםאומאסרעשריםשנים,אולחייבולהשתתףבמעשההתקוממות
אומרד;
( )2נשבעאתהשבועההאמורהבפסקה()1בלאשכפואותולעשותכן .
שבועהלעבורעבירהאחרת 
העושהאחתמאלה,דינו-מאסרחמששנים :
( )1משביעאתחברושבועה,אונוכחבהשבעהומביעהסכמתולה,והיא
באהלחייבאתהנשבעלאחתמאלה:
(א) לעבור עבירה שאין ענשה מוות ,מאסר עולם או מאסר עשרים
שנים;
(ב) להפריעאתשלוםהציבור;
(ג) להימנותעםהתאגדותשהוקמהלעשייתמעשהכאמורבפסקאות
משנה(א)או(ב);
(ד) לצייתלהוראותיושלועדאושלחבראנשיםשהוקמושלאכדין,או
של מנהיג או מפקד או אדם אחר שאין לו סמכות כדין ליתן את
ההוראות;
(ה) לא להלשין על חברו להתאגדות או על אדם פלוני או לא להעיד
נגדם;
(ו) לאלגלותקיומהשלהתאגדותאסורה,אומעשהאסורשנעשהאו
עומד להיעשות ,או שבועה אסורה שהציע ,שנשבע או שהשביע,
הואאואדםאחר,אולאלגלותאתהמשמעותשלשבועהכאמור;
(ז) נשבע את השבועה האמורה בפסקה ( )1בלא שכפו אותו לעשות
כן .
אימוניםצבאייםאסורים 
(א)העושהאחתמאלה,דינו-מאסרשבעשנים:

( )1מאמן או מדריך להשתמש בנשק או לבצע תרגילים ,תנועות או
פעולותצבאיים,ללארשותהממשלה;
( )2נוכחבאסיפהאובהתקהלותשאינןברשותהממשלה,כדילאמןאו
להדריך אנשים להשתמש בנשק או לבצע תרגילים ,תנועות או
פעולותצבאיים.
(ב) המתאמן או מיתרגל להשתמש בנשק או לבצע תרגילים ,תנועות או
פעולות צבאיים ,בתוך אסיפה או התקהלות שנתכנסה ללא רשות
הממשלה ,או שהוא נוכח בהן כדי להתאמן או להיתרגל ,דינו  -מאסר
שלוששנים .
144ו  עבירותממניעגזענותאועוינותכלפיציבור-נסיבהמחמירה 
(א)העובר עבירה מתוך מניע של גזענות כהגדרתה בסימן א' 1או של
עוינותכלפיציבורמחמתדת,קבוצהדתית,מוצאעדתי,נטיהמיניתאו
היותםעובדיםזרים,דינו–כפלהעונשהקבועלאותהעבירהאומאסר
עשרשנים,הכללפיהעונשהקליותר.
(ב)בסעיףזה,"עבירה"–עבירהנגדהגוף,החירותאוהרכוש,עבירהשל
איומים או סחיטה; עבירות של בריונות ותקלות לציבור ושל מטרדים
הכלולים בסימנים ט' וי"א בפרק זה ,ועבירה בשירות הציבור וכלפיו
הכלולהבפרטט'סימןד',הכללמעטעבירהשהעונששנקבעלההוא
מאסרעשרשניםומעלה .
 161 עבירותכלפיקיוםשירותיםציבוריים 
העושהאחדהמעשיםלהלןתוךפגיעהבגופואובנכסיושלחברואואיוםאו
הפחדהאובכוחחרםאואיוםבחרםעליואועלנכסיווללאכלסיבהאוהצדק
סביריםלחרם,דינו-מאסרשלוששנים;ואלההמעשים :
( )1מפריעלקיוםשירותציבוריאומחבלבו;
( )2מכריחאומפתהעובדציבוריאועובדבעבודההנוגעתלשירותציבורי
להתפטר או לנטוש עבודתו ,או מונע אדם מלהציע או לקבל עבודה
כאמור;
( )3מחבל או מפריע הובלת משא או הסעת נוסעים דרך עסק או מסחר
בישראלאובינהלביןמדינתחוץ;
( )4מכריח או מפתה עובד בהובלה או בהסעה כאמור בפסקה ( )3או
בעבודההנוגעתלהןלהתפטראולנטושעבודתו,אומונעאדםמלהציע
אולקבלעבודהכאמור .
 163 הפרעהשלאכדיןלמימושזכות 
העושהשלאכדיןאחדהמעשיםהמנוייםלהלן,כדילהכריחאתחברולעשות
מהשאינוחייבלעשותלפיהדיןאולהימנעמעשותמהשהוארשאילעשותו,
דינו-מאסרשנהאחת :
( )1משתמש באלימות או באיומים נגדו או נגד אשתו או ילדיו ,או פוגע
בנכסיו;
( )2מהלךאחריובליהרףממקוםלמקום;
( )3מסתירמכשיר,מלבושאוכלנכסאחרהשייךלחברואונתוןלשימושו,
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אושוללממנואומפריעאתהשימושבו;
( )4עומד על המשמר ליד ביתו או ליד מקום מגוריו ,עבודתו או עסקו או
מקוםשנזדמןבו,אולידהגישהאליהם,אומונעאתהגישהאליהם;
( )5הולךאחריובצורהפרועהברחובאובדרך .
אלימותנגדמדינתחוץ 
העושהבתחומיהמדינהנסיוןלארגן,להכין,לסייעאולהקלכלנסיוןהנעשה
במדינתחוץלהרוסבמעשיאלימותאתסדריהשלטוןשלאותהמדינה,דינו-
מאסרעשרשנים .
איומים 
המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו ,בחירותו ,בנכסיו,
בשמוהטובאובפרנסתו,שלואושלאדםאחר,בכוונהלהפחידאתהאדםאו
להקניטו,דינו-מאסרשלוששנים .

סרסורלמעשיזנות 
(א)אלהדינםמאסרחמששנים:
( )1מי שמחייתו ,כולה או מקצתה ,דרך קבע או בתקופה כלשהי ,על
רווחיאדםהעוסקבזנות;
( )2מי שמקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה זנות של אדם או חלק
ממהשניתןכאמור.
(ב)עבר אדם עבירה לפי סעיף זה בבן זוגו ,בילדו או בילדו החורג ,או
שעבראתהעבירהתוךניצוליחסימרות,תלות,חינוךאוהשגחה,דינו
מאסרשבעשנים.(ג) לענייןסעיףזהאיןנפקאמינה–
( )1אם הדבר שקיבל העבריין היה כסף ,שווה כסף ,שירות או טובת
הנאהאחרת;
( )2אםקיבלאתהדברמאדםהעוסקבזנותאומאדםאחר;
( )3אםקיבלאתנןבעדמעשהזנותאוחליפיושלאתנן .
הבאתאדםלידימעשהזנות 
המביאאדםלידימעשהזנותעםאדםאחר,דינו-מאסרחמששנים 
הבאתאדםלידיעיסוקבזנות 
המביאאדםלידיעיסוקבזנות,דינו-מאסרשבעשנים .
נסיבותמחמירות 
(א)נעברהעבירהלפיסעיפים 201או 202תוךניצוליחסימרות,תלות,
חינוך או השגחה ,או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של האדם
שהובאלידימעשהזנותאולידיעיסוקבזנות,דינושלעוברהעבירה-
מאסרעשרשנים.
(ב)נעברהעבירהלפיסעיפים 201או 202באחתמנסיבותאלה,דינושל
עוברהעבירה-מאסרששעשרהשנים:
( )1תוך שימוש בכוח ,או הפעלת אמצעי לחץ אחרים ,או תוך איום
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באחד מאלה ,ואחת היא אם נעשו אלה כלפי האדם שהובא לידי
מעשהזנותאולידיעיסוקבזנות,אוכלפיאדםאחר;
( )2תוךניצולמצבהמונעאתהתנגדותושלהאדםשהובאלידימעשה
זנות או לידי עיסוק בזנות ,או תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי
בשכלו;
( )3בהסכמהשהושגהבמרמה,שלהאדםשהובאלידימעשהזנותאו
לידיעיסוקבזנות .
ניצולקטיניםלזנות 
(א)נעברהעבירהלפיסעיפים,199,201 202או 203בקטין שמלאולו
ארבעעשרהשנים,דינושלעוברהעבירה–
( )1אםנקבעלעבירהמאסרחמששנים-מאסרשבעשנים;
( )2אםנקבעלעבירהמאסרשבעשנים-מאסרעשרשנים;
( )3אםנקבעלעבירהמאסרעשרשנים-מאסרחמשעשרהשנים;
( )4אםנקבעלעבירהמאסרששעשרהשנים-מאסרעשריםשנה.
(ב)נעברה עבירה לפי סעיפים  ,199 ,201 202או  203בקטין שטרם
מלאו לו ארבע עשרה שנים ,או שמלאו לו ארבע עשרה שנים ועובר
העבירהאחראיעלהקטין,דינושלעוברהעבירה-כפלהעונששנקבע
לעבירהאךלאיותרמעשריםשנים.
(ג) בסעיףזה,"אחראיעלקטין"-כהגדרתובסעיף368א .
דיןלקוחותשלקטין 
המקבלשירותשלמעשהזנותשלקטין,דינו–מאסרחמששנים .
איסורפרסוםומסירתמידעבדברזנותשלקטין 
המוסר מידע או המפרסם פרסום על מתן שירות של מעשה זנות ,כשנותן
השירותהואקטין,דינו -מאסרחמששניםאוקנסכאמורבסעיף(61א)(,)4
ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור; לענין עבירה לפי
סעיף זה ,אחת היא אם שירות הזנות ניתן בישראל או מחוץ לישראל ,אם
המידע מתייחס לקטין מסוים אם לאו ,או אם הפרסום מציין שנותן השירות
הואקטיןאםלאו .
איסורפרסוםבדברשירותיזנותשלבגיר 
(א)המפרסםפרסוםבדברמתןשירותיזנות,כשנותןהשירותאינוקטין,דינו-
מאסרשלוששניםאוקנסכאמורבסעיף(61א)(,)4ואםנעברההעבירה
עלידיתאגיד–כפלהקנסהאמור .
פרסוםוהצגתתועבה 
(א)העושהאחתמאלה,דינו–מאסרשלוששנים:
( )1מפרסםפרסוםתועבהאומכינולצורכיפרסום;
( )2מציג,מארגןאומפיקהצגתתועבה–
(א) במקוםציבורי;
(ב) במקוםשאינוציבורי–אלאאםכןהואמקוםהמשמשלמגורים
או המשמש חבר בני אדם שהחברות בו היא למי שמלאו לו
שמונהעשרהשניםולתקופהרצופה.
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(ב)המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין ,לרבות הדמיית קטין או
ציורשלקטין,דינו–מאסרחמששנים.
(ב )1המשתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה ,או המשתמש
בקטיןבהצגתתועבה,דינו–מאסרשבעשנים .
(ב )2נעברה העבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב )1בידי האחראי על
הקטין כהגדרתו בסעיף 368א ,או בהסכמתו של אחראי כאמור ,דינו של
האחראי–מאסרעשרשנים .
(ב)3המחזיקברשותופרסוםתועבהובודמותושלקטין אוהצורךפרסום
כאמוראףבלילהחזיקבו,דינו–מאסרשנה;לעניןסעיףקטןזה,"מחזיק"
או"צורך"–למעטהמחזיקאוהצורךבאקראיובתוםלב .
(ג) בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף זה שנעברה בידי בעל עסק
במהלך עסקיו ,רשאי להפעיל גם את הסמכויות לפי סעיפים  16ו17-
לחוקרישוי עסקים,תשכ"ח,1968-ובלבדשלא ישתמשבית המשפט
בסמכותו לפי סעיף  17אלא אם כן השתכנע שיש ראיות לכאורה
לביצועהעבירהושהפעלתסמכותודרושהלטובתהציבור.
(ד) לאיוגשכתבאישום–
( )1לפיסעיףקטן(א)– אלאבתוךשנתייםמיוםביצועהעבירה,ובידי
פרקליטמחוזאובהסכמתובכתב;
( )2לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ב )3– אלא בידי פרקליט מחוז או
בהסכמתובכתב .
מטרדלציבור 
(א)העושהמעשהשלאהותרבדיןאונמנעמעשותדברשחובתולעשותלפי
הדיןוגורםבכךלציבורפגיעה,סכנהאוהטרדה,אומפריעלו,אוגורםלו
אינוחות,בשימושבזכותהרבים,הריזהמטרדלציבור,ודינו-מאסרשנה
אחת.
(ב)לעניןמטרדלציבוראיןהבדלאםהאנשיםשהמעשהאוהמחדלנוחלהם
מרוביםעלאלהשהואגורםלהםאינוחות;אולםאםהואמקלעלחלקמן
הציבוראתהשימושכדיןבזכויותיואפשרשיראוהוכאילואינומטרדלשום
אדם.
(ג) הנמצאבמקוםכלשהולשםעיסוקבזנות,בנסיבותשישבהןמשוםמטרד
לדריהסביבהאוהפרעהלתנועהבדרכים,דינו-מאסרשנהאחת .
הדחהבחקירה 
(א)המניעאדם,אומנסהלהניעו,שבחקירהעלפידיןלאימסורהודעהאו
ימסור הודעת שקר ,או יחזור בו מהודעה שמסר ,דינו  -מאסר חמש
שנים.
(ב)המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א) בדרך של מרמה,
הטעיה ,כוח ,איומים ,הפחדה ,מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול
אחר,דינו-מאסרשבעשנים .
הדחהבעדות 
(א)המניעאדם,אומנסהלהניעו,שבהליךשיפוטילאיעיד,אויעידעדות
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שקר,אויחזורבומעדותאומהודעהשמסר,דינו-מאסרשבעשנים.
(ב)המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א) ,בדרך של מרמה,
הטעיה ,כוח ,איומים ,הפחדה ,מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול
אחר,דינו-מאסרתשעשנים .
הטרדתעד 
המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם ,או עומד למסור ,בחקירה על פי
דין ,או בנוגע לעדות שמסר האדם ,או עומד למסור ,בהליך שיפוטי ,דינו -
מאסרשלוששנים .
לחץשלעובדציבור 
עובדהציבורהעושהאחתמאלה,דינו-מאסרשלוששנים :
( )1משתמש,אומורהלהשתמש,בכוחאובאלימותנגדאדםכדילסחוט
ממנו,אומאחרשהאדםישלועניןבו,הודיהבעבירהאומידעבדבר
עבירה;
( )2מאיים עלאדם ,אומורה שיאיימו עליו,בפגיעהבגופו או בנכסיו ,שלו
אושלאחרשהאדםישלועניןבו,כדילסחוטמןהאדםהודיהבעבירה
אומידעבדברעבירה .
הפרתהוראהחוקית 
(א)המפרהוראהשניתנהכשורהמאתביתמשפטאומאתפקידאואדם
הפועלבתפקידרשמיומוסמךלאותוענין,דינו-מאסרשנתיים.
(ב)המפרהוראהמהוראותצושניתןמאתביתמשפטלשםהגנהעלחייו,
גופואושלומושלאדםאחרמפניהמפר,דינו–מאסרארבעשנים .
שידולאוסיועלהתאבדות 
(א)המביא אדםלידיהתאבדות,בשידול או בעצה ,אומסייע אדם להתאבד,
דינו-מאסרעשריםשנים .
איוםבכתבלרצוח 
הגורם,במישריןאובעקיפין,שאדםפלונייקבלכתבאיוםברצח,והגורםיודע
תכנושלהכתב,דינו-מאסרשבעשנים .
איסורפרסום 
(א)המפרסם ברבים שמו של אדם או של כל דבר שיש בו כדי לזהות
אדםכמישנפגעבעבירהאוכמישהתלונןכיהואנפגעבעבירהלפי
סימן זה ,בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה ,או
לרמוזעלזיהויוכאמור,ביןבאמצעותפרסוםשלקולו,דמותו,כולה
אוחלקה ,סביבתואודמויותהקרובותלו,וביןבדרךאחרת,דינו -
מאסרשנה.
(ב)לאישאאדםבאחריותפליליתלפיסעיףקטן(א)אםהאדםששמו
אוזהותופורסמוכאמורנתןאתהסכמתולפרסום,בפניביתמשפט
אואםביתמשפטהתיראתהפרסוםמטעמיםמיוחדיםשיירשמו.
(ג) המצלםאדם,בשלהיותומישנפגעבעבירהאומישהתלונןכיהוא
נפגע בעבירה לפי סימן זה ,תוך כדי בילוש או התחקות אחריו,
העלולים להטרידו ,או תוך הטרדה אחרת ,לרבות תוך המתנה

לאותואדםבביתהמשפטאובתחנתמשטרה,והכלבלאהסכמתו
שניתנה מראש ,דינו – מאסר שישה חודשים או מחצית הקנס
האמור בסעיף (61א)( ;)4הסכמה כאמור תינתן לעניין בגיר –
בכתב,ולענייןקטין–בפניביתהמשפט.
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום או צילום שנעשה על ידי
המשטרה או מטעמה לשם חקירת עבירות ,חקירת מוות או איתור
נעדרים ,כשהפרסום או הצילום חיוני לצורך החקירה או האיתור
כאמור .
368ג  התעללותבקטיןאובחסרישע 
העושהבקטיןאובחסרישעמעשההתעללותגופנית,נפשיתאומינית,דינו-
מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או תסר ישע ,דינו  -מאסר
תשעשנים .
 428 סחיטה 
המאייםעל אדם בכתב ,בעל פה אובהתנהגות,בפגיעה שלא כדיןבגופו או
בגוף אדם אחר ,בחירותם ,ברכושם ,בפרנסתם ,בשמם הטוב או בצנעת
הפרטשלהם,אומאייםעלאדםלפרסםאולהימנעמפרסםדברהנוגעלואו
לאדםאחר,אומטילאימהעלאדםבדרךאחרת,הכלכדילהניעאתהאדם
לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו ,דינו  -מאסר שבע
שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או
במהלכם,דינו-מאסרתשעשנים .
 498 מתןאמצעיםלביצועפשע 
(א)הנותןלאדםכלים,חמרים,כסף,מידעאוכלאמצעיאחרכשהואיודע
שהדבר עלול לשמש ,במישרין או בעקיפין ,לביצוע פשע או להקלת
ביצועו,דינו-מאסרשלוששנים.
(ב)לענין סעיף זה אין נפקא מינה אם הדבר ניתן לצמיתות או לשעה,
בתמורהאושלאבתמורה,ואםבוצעפשעואםלאו.
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות יתר סעיפי פרק זה
ומהוראותפרקיםד'ו-ה'וסעיפים260עד,262אלאלהוסיףעליהן .
פגיעהבפרטיות–עבירה 
חוקהגנת  5
הפרטיות,
הפוגעבמזידבפרטיותזולתו,באחתהדרכיםהאמורותבסעיף,)1(2()3עד
התשמ"א
()7ו)9(-עד(,)11דינו-מאסר5שנים .
 1981חוק
למניעת
הטרדה
מינית,
תשנ"ח -
1998
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הטרדהמיניתוהתנכלות–עבירות 
(א)המטריד מינית אדם כאמור בסעיף (3א)( ,)3( ,)4( )5ו ,)6(-דינו –
מאסרשנתיים;המטרידמיניתאדםכאמורבסעיף(3א)(5א),דינוכדין
הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף  5לחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א.1981-
(ב)המתנכללאדםכאמורבסעיף(3ב),דינו-מאסרשלוששנים.
(ג) הטרידאדםמיניתאדםאחרכאמורבסעיףקטן(א)והתנכללוכאמור
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בסעיףקטן(ב),דינו-מאסרארבעשנים.
(ד) הוראות סעיפים 2א ו2-ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים),
תשי"ח ,1957-יחולו על חקירתו של מי שנפגע בעבירה לפי סעיף זה
ועלעדותובשלעבירהכאמור.
(ה)הוראותסעיף 352לחוקהעונשיןיחולולעניןפרסוםשםשלמישנפגע
בעבירהאושהתלונןכינפגעבעבירה,לפיסעיףזה .
הטרדהמיניתוהתנכלות 
(א)הטרדהמיניתהיאכלאחדממעשיםאלה:
...
( )1הצעותחוזרותבעלותאופימיני,המופנותלאדםאשרהראהלמטריד
כיאינומעוניןבהצעותהאמורות;
( )2תייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו ,כאשר אותו
אדםהראהלמטרידכיאינומעוניןבהתייחסויותהאמורות;
( )3התייחסותמבזהאומשפילההמופניתלאדםביחסלמינואולמיניותו,
לרבותנטייתוהמינית;
(5א) פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם ,המתמקד במיניותו,
בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ,ולא ניתנה
הסכמתו לפרסום ,ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו
הגנהטובהלמפרסםאםמתקייםאחדמאלה :
(א)הפרסום נעשה בתום לב ,בשים לב לנסיבות הפרסום ,תוכנו ,צורתו,
היקפוומטרתו;
(ב)הפרסוםנעשהלמטרהכשרה;
(ג) ש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין ,ובלבד שאינו
כוזב ,או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר
לתפקידו,והפרסוםלאחרגמתחוםהסבירלשםהשגתמטרתו;
בפסקהזו,"תצלום,סרטאוהקלטה"–לרבותעריכה אושילובשלכל
אחדמהם,ובלבדשבנסיבותהענייןניתןלזהותאתהאדם;
( )4הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות ( )3או ( ,)4המופנות למי
מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן ,בנסיבות המפורטות בפסקאות
משנהאלה,גםאםהמוטרדלאהראהלמטרידכיאינומעוניןבהצעות
אובהתייחסויותהאמורות:
(א)לקטיןאולחסרישע–תוךניצוליחסימרות,תלות,חינוךאוטיפול,
ואם טרם מלאו לקטין  15שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור,
ובלבדשהמטרידאינוקטין;
(ב)למטופל,במסגרתטיפולנפשי,בריאותי,רפואיאופארה-רפואי–
תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו ,"טיפול
נפשי"–כהגדרתובסעיף347אלחוקהעונשין;
(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה ,ולאדם בשירות במסגרת שירות –
תוךניצולמרותביחסיעבודהאובשירות;
(ד) לתלמידבכיתה י"ב,י"גאוי"ד,שאינוקטין ,תוךניצוליחסימרות
בלימודים;
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(ה)לתלמידאולסטודנט,הלומדבמוסדהמקנההשכלהעיונית,דתית
או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים) ,תוך
ניצוליחסימרותבלימודים;
(ו) (פקעה)
(ז) לאדם– תוךניצוליחסימרותאותלות,במסגרתהדרכהאוייעוץ
שלכהןדתאושלמישמתחזהלהיוםכהןדתאושלאדםהידוע
אוהמציגאתעצמוכבעלסגולותרוחניותמיוחדות;
(ח)לאדם,מצדו של עובד הציבורבמילוי תפקידו אובקשר אליו ותוך
שימושלרעהבסמכותו– תוךניצוליחסימרותאותלותשלהאדם
בעובד הציבור; בפסקת משנה זו ,"עובד הציבור" – כהגדרתו
בסעיף34כדלחוקהעונשין;
(ט)אדםעםמוגבלותהמועסקבמפעלמוגן– תוךניצוליחסימרותאו
תלות.
(ב)התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית ,או
בתלונהאובתביעה,שהוגשועלהטרדהמינית .
הטרדהמאיימת–מהי? 
(א)הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או
נקיטתאיומיםכלפיו,בנסיבותהנותנותבסיססבירלהניחכיהמטריד
אוהמאייםעלוללשוב ולפגועבשלוותחייו,בפרטיותואובחירותו של
האדםאוכיהואעלוללפגועבגופו.
(ב)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ,הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול
שתהא,ביןהשאר,באחדמאלה:
( )1בבילוש,במארבאובהתחקותאחרתנועותיואומעשיו,אובפגיעה
בפרטיותובכלדרךאחרת;
( )2בנקיטתאיומיםבפגיעהבואובמאייםעצמו;
( )3ביצירתקשרעמובעלפה,בכתבאובכלאמצעיאחר;
( )4בפגיעהברכושו,בשמוהטוב,אובחופשהתנועהשלו;
( )5בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלת
שירותישמירהבבתיםמשותפים,התשס"ט.2008-
(ג) לענין חוק זה אחת היא אםהמעשים המפורטיםבסעיפים קטנים(א)
או(ב)נעשוכלפיהאדםאוכלפיאדםאחרהקרובלו,ביןבמפורשובין
במשתמע,ביןבמישריןוביןבעקיפין .
עמידהבראשארגון 
עומד בראש ארגון טרור או המנהל אותו או הנוטל חלק בהכוונה של ארגון
הטרורבכללו,במישריןאובעקיפין,דינו– מאסר 25שנים;היההארגוןארגון
טרור שפעילותו כוללת גם ביצוע עבירות רצח ,דינו – מאסר עולם ועונש זה
בלבד.
מילויתפקידניהוליאופיקודיבארגוןטרור 
המנהל פעילות של ארגון טרור או הנוטל חלק בהכוונה של פעילותו ,דינו –
מאסר10שנים;היתההפעילותפעילותפלילית,דינו–מאסר15שנים .
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חברותבארגוןטרורוגיוסחברים 
(א)חברבארגוןטרור,דינו–מאסרחמששנים.
(ב)חברבארגוןטרורהנוטלחלקבפעילותהארגון,אוחברכאמורהמבצע
פעילות בעבור הארגון או במטרה לקדם את פעילותו ,דינו – מאסר
שבעשנים.
(ג) המגייס ,במישרין או בעקיפין ,חבר לארגון טרור ,דינו – מאסר שבע
שנים .
מתןשירותאוהעמדתאמצעיםלרגוןטרור 
הנותןלארגוןטרורשירותאוהמעמידלרשותואמצעים,וישבמתןהשירותאו
בהעמדתהאמצעיםכדילסייעלפעילותהארגוןאולקדמה,דינו–מאסרחמש
שנים,אלאאםכןהוכיחשלאהיהמודעלכךשהארגוןהואארגוןטרור;לעניין
זה,"היהמודע"–לרבותחשדונמנעמלברר .
גילויהזדהותעםארגוןטרורוהסתהלטרור 
(א)עושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור ,לרבות בדרך של פרסום
דברישבח,תמיכהאואהדה,הנפתדגל,הצגהאופרסוםשלסמל,או
הצגה ,השמעה או פרסום של סיסמה או המנון ,באחד מאלה ,דינו –
מאסרשלוששנים:
( )1בפומבי,במטרהלהזדהותעםארגוןהטרור;
( )2בנסיבות שבהן יש אפשרות ממשית שהדבר יביא לביצוע מעשה
טרוראועבירהלפיסעיפים,22,2325או.29
(ב)העושהאחדמאלה,דינו–מאסרחמששנים:
( )1מפרסםקריאהישירהלביצועמעשהטרור;
( )2מפרסם דברי שבח ,אהדה או עידוד למעשה טרור ,תמיכה או או
הזדהותעמו,ועלפיתוכנושלהפרסוםוהנסיבותשבהןפורסםיש
אפשרותממשיתשיביאלעשייתמעשהטרור.
(ג) העושהאחדמאלה,דינו–מאסרשנתיים:
( )1מחזיק,לשםהפצה,פרסוםכאמורבסעיףקטן(א)שעלפניומגלה
הזדהותעםארגוןטרור,אופרסוםכאמורבסעיףקטן(ב;)
( )2נותן שירות לשם הכנה ,ייצור פרסום או הפצה של פרסום כאמור
בפסקה().1
(ד) פרסום דין וחשבון נכון והוגן על הפרסום האסור לפי הוראות סעיפים
קטנים(א)או(ב),אינומהווהעבירהלפיסעיףזה.
(ה)לא יוגש כתב אישום לפי סעיף זה אלא באישור היועץ המשפטי
לממשלה .
מתןאמצעיםלביצועמעשהטרור 
(א)הנותן שירות לאחר או המעמיד לרשותו אמצעים ,כמפורט להלן,
בנסיבותשבהןישבכךכדילשמש,במישריןאובעקיפין,לביצועעבירה
שהיאמעשהטרור ,להקל אתביצועה אולהימלטמהדיןלאחרביצוע
עבירהכאמור,דינו–מאסרחמששנים:
( )1מתן שירות הסעה או העמדת מקום לינה ,שהייה או מסתור
לרשותו של אחר או העמדת אמצעים כדי להשיג מקום לינה,
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שהייהאומסתור;
( )2העמדת כסף ,מזון ,בגדים ,מידע ,אמצעי תקשורת ,מסמכים ,כלי
תחבורה ,דלק ,מקרקעין ,מבנה ,או כל אמצעי אחר לרשותו של
אחר.
(ב)אין נפקא מינה אם מתן השירות או העמדת האמצעים כאמור בסעיף
קטן (א) נעשו בתמורה או שלא בתמורה ,ואם בוצע מעשה הטרור,
כאמורבסעיףקטן(א),אםלאו .
איוםבביצועמעשהטרור 
המאייםלבצעעבירהשהיאמעשהטרור,מתוךמניעומטרהכאמורבפסקאות
()1ו)2(-להגדרה"מעשהטרור",דינו–מאסרשבעשנים .
אימוניםאוהדרכהלמטרותטרור 
(א)מאמןאוהמדריךאחרלהשתמשבשיטותפעולהאובאמצעיםלביצוע
עבירה שהיא מעשה טרור ,למניעת גילויה או להכשלת חקירתה ,או
המאמן או המדריך אחר להשתמש בנשק או להכינו ,והכול במטרה
לקדם פעילות של ארגון טרור או ביצוע עבירה שהיא מעשה טרור או
לסייעלהם,דינו–מאסרתשעשנים.
(ב)המקבלאימוןאוהדרכהכאמורבסעיףקטן(א),במטרהכאמורבאותו
סעיףקטן,דינו–מאסרשבעשנים.
(ג) לענייןסעיףזה–
( )1איןנפקאמינהאםהאימוןאוההדרכהניתנולאדםאחדאולציבור
מסוים או בלתי מסוים ,ואם כוונו לביצוע מעשה טרור מסוים או
בלתימסוים;
( )2נכח אדם במקום המשמש באותה העת לאימון או להדרכה
למטרות טרור כאמור בסעיף קטן (א) ,חזקה כי קיבל אימון או
הדרכה במטרה כאמור באותו סעיף קטן; עורר נאשם ספק סביר
לענייןזה–יפעלהספקלטובתו;
( )3אימוןאוהדרכהכאמורבסעיףקטן(א)שניתנואוהתקבלועלידי
חברבארגוןטרור,מטעםארגוןטרור,במסגרתפעילותשלארגון
טרוראובמקוםהמשמשדרךקבעלפעילותשלארגוןטרור,חזקה
כיניתנואוהתקבלו במטרהכאמורבאותוסעיףקטן,אלאאםכן
הוכחאחרת .
פעולהאועסקהבנשק,בחומרמזיקאובמיתקןרגישלמטרותטרור 
(א)המחזיק,רוכש,מוכר,מייצר,מתקן,מייבא,מייצא,מוביל,מתווך,מפיץ
אועושהעסקהאחרתבנשק,במטרהלקדםפעילותשלארגוןטרוראו
ביצוע מעשה טרור או לסייע לפעילות או ביצוע כאמור ,והכול בין
בתמורהוביןשלאבתמורה,דינו– מאסר 20שניםאוקנספיעשרה
מהקנסהקבועבסעיף(61א)()4לחוקהעונשין.
(ב)שהאדםפעולהאועסקהכאמורבסעיףקטן(א)בנשקכימי,ביולוגיאו
רדיואקטיביאובחומרמזיקאובמיתקןרגיש,דינו–מאסר25שניםאו
קנספיעשריםמהקנסהקבועבסעיף(61א)()4לחוקהעונשין.
(ג) נעשתהפעולהאועסקהכאמורבסעיףקטן(א)כשהצדהאחרלפעולה

או לעסקה כאמור הוא ארגון טרור או חבר בארגון טרור ,חזקה כי
הפעולה אוהעסקהנעשתה למטרהכאמורבסעיף קטן(א) ,אלאאם
כןהוכחאחרת.
(ד) אין נפקא מינה אם הפעולה או העסקה כוונה לביצוע מעשה טרור
מסויםאובלתימסוים .
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