
המקדמי לחלק העונשין דיני (התאמת (43 מס' (תיקון העונשין חוק
התשנ"ה1995* הכללי), ולחלק

ו'1 פרק יבוא:הוספת 90 סעיף אחרי העיקרי), החוק  (להלן התשל"ז11977 העונשין, בחוק . 1

העונשין דיני להתאמת הוראות ו'1: "פרק

הדין פרשנות
היסוד בדבר

שבעבירה הנפשי

(תיקון העונשין חוק של תחילתו לפני שנחקק בחיקוק מקום בכל 90א.
העונשין חוק  זה 2(בפרק התשנ'ד1994 כללי), וחלק מקדמי (חלק (39 מס'

 במונח ביטוי לידי בא שבעבירה הנפשי היסוד ושבו ,(39 מס' תיקון

להתהוות הדרוש הנפשי היסוד יהיה  ''מזיד" או ''זדון (1)

תוצאת ולענין רישה, 20(א) בסעיף כאמור מודעות  העבירה
פזיזות; גם  העבירה פרטי עם הנמנית המעשה

המעשה לתוצאת מתייחס אינו שהמונח מקום  ''בכוונה'' (2)
נעשה שמתוכו כמניע המונח יתפרש העבירה, פרטי עם הנמנית

ההקשר; לפי בעבירה, שנקבע בפי יעד להשיג במטרה או המעשה

המונח יתפרש  דומה משמעות בעל מונח או ''ביודעין" (3)

20(א); בסעיף באמור פלילית כמחשבה

יתפרש  דומה משמעות בעל ביטוי או להניח" יסוד לו "יש (4)

20(ג)(1) בסעיף כאמור שחשד, כאדם הביטוי

.21 בסעיף כאמור כרשלנות המונח יתפרש  ''התרשלות'' (5)

על עונש
רשלנות עבירת

תיקון העונשין חוק של תחילתו לפני שנחקק בחיקוק מקום בכל 90ב.
רשלנות, הוא העבירה להתהוות הנדרש הנפשי היסוד ושבו ,39 מס'

העונש יהיה  שנים שלוש על העולה מאסר עונש נקבע עבירה ולאותה
שנים." שלוש מאסר עבירה, אותה בשל

299 סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 299 סעיף .2

304 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 304 סעיף במקום .3

מוות "גרימת
ברשלנות

שנים.* שלוש מאסר  דינו אדם, של למותו ברשלנות הגורם .304

310 סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 310 סעיף .4

440 סעיף בטל.תיקון  (ב) קטן סעיף העיקרי, לחוק 448 בסעיף .5

חוק תיקון
(תיקון העונשין

(39 מס'

 התשנ*ד1994 כללי), וחלק מקדמי (חלק (39 מס' (תיקון העונשין בחוק .6

כללי*; א': "חלק יבוא כללי'' במקום"חלק בכותרת, ,17 סעיף אחרי (1)

בהלכה לרבות  "בדין" זה, קטן סעיף ''לענין יבוא בסופו 22(א), בסעיף (2)
פסוקה";

היו*; *פרק יבוא ר* *פרק במקום בכותרת, 34ד, סעיף אחרי (3)

חוק2421 בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1995); התשנ"ה(31 באב ד' ביום בכנסת נתקבל *
.562 עמ' ביולי1995), 10) התשנ"ה בתמוז י"ב מיום

.374 עמ' התשנ"ה, ;226 עמ' התשל"ז, ס''ח 1
365. ועמ' 348 עמ' התשנ"ד, ס"ח 2



ה'2" ''פרק יבוא ז'" ''פרק במקום בכותרת, 34כ, סעיף אחרי (4)

וחלק מקדמי (חלק (39 מס' (תיקון העונשין חוק של תחילתו ביום זה חוק של תחילתו .7
התשנ"ד1994. כללי),

תחילה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

ליבאי דוד


