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חוק איסור אימות בספורט )תיקון(, התשע"ה-2014*

בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 13 1 הוספת סעיף 13א
יבוא:

"סמכות הרחקה 
בהפרה חוזרת

אדם 13א  של  הגבלה  או  הרחקה  על  משטרה  קצין  הורה  )א( 
כאמור בסעיף 13)ב( או )ג( )בסעיף זה - הוראת קצין משטרה(, 
 ,12 יהיה רשאי שוטר להרחיק אדם ממקום כאמור בסעיף 
וסדרן לאירועי ספורט - להוציא אדם ממקום כאמור בסעיף 

11, בהתקיים אחת מאלה:

האדם הפר הוראת קצין משטרה או את תנאיה   )1(
בתקופה שלגביה ניתנה לו ההוראה;

בתוך 180 ימים מהיום שבו ניתנה לאדם הוראת   )2(
בסעיף  המפורטות  הנסיבות  התקיימו  משטרה  קצין 

 )1(17

על הרחקת אדם או הוצאתו בידי שוטר או סדרן לאירועי  )ב( 
ספורט, לפי העניין, לפי הוראות סעיף קטן )א(, יחולו הוראות 

סעיף 13, בשינויים האלה: 

אם האדם הפר צו הרחקה או הגבלה או תנאי   )1(
מתנאיו או לא ציית להוראות שוטר או סדרן לאירועי 
ספורט - רשאי קצין משטרה להורות על הרחקתו או 

הגבלתו לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים;

הפרת  תוך  או  אלים  באופן  התנהג  האדם  אם   )2(
הסדר הציבורי באירוע ספורט, או שקיים לגביו חשד 
קצין  רשאי   - לספורט  הקשורה  עבירה  שעבר  סביר 
לתקופה  הגבלתו  או  הרחקתו  על  להורות  משטרה 

נוספת שלא תעלה על 90 ימים "

אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 16א

"תקיפה באירוע 
ספורט

התוקף אדם במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, דינו - מאסר 16א 
שלוש שנים; לעניין זה, "תקיפה" - כמשמעותה בסעיף 378 

לחוק העונשין "

בסעיף 17)2( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או שהוא שיכור או תחת השפעת סם מסוכן 3 תיקון סעיף 17
או חומר מסכן, או שיש חשד שהוא שיכור או תחת השפעה כאמור; לעניין זה, "סם 
מסוכן" ו"חומר מסכן" - כהגדרתם בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, 

התשע"ג-2013  2 " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
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