
התשמ"ח1988* ,(23 מס' (תיקון העונשין חוק

2 סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן התשל"ז11977 העונשין, לחוק 2 בסעיף . 1

יבוא: "פרסום" הגדרת במקום (1)

העשויים שמיעתי אמצעי כל וכן אחר חזותי מוצג כל או דפוס, דבר כתב,  "פרסום"

": כלשהו אמצעי בעזרת ובין לבדם בין רעיונות, או מלים להעלות

יבוא: "פרסם" הגדרת במקום (2)

 "פרסם"

בהתקהלות אחרים, באמצעים או בפה מלים להשמיע  פה שבעל בדברים (1)
יכולים ציבורי במקום הנמצאים שאנשים באופן או ציבורי במקום או ציבורית
לציבור; הניתנים טלויזיה או רדיו בשידורי להשמיען או אותם, לשמוע

באופן להציגו או אנשים בקרב להפיצו  פה שבעל דברים שאינו בפרסום (2)
בכל למכירה להציעו או למכרו או לראותו, יכולים ציבורי במקום שאנשים

". לציבור הניתנים טלויזיה בשידורי להפיצו או שהוא, מקום

35 סעיף יבוא:תיקיו ואחריו (א), יסומן העיקרי לחוק 35 בסעיף האמור .2

בשיעור לקבעו רשאי המשפט בית יהיה ,77 סעיף לפי פיצוי או קנס העונש היה "(ב)

או קנס  ערעור הוגש ואם המשפט, בית החלטת ביום המעודכן שיעורו על עולה שאינו

"שיעור זה, לענין בערעור; ההחלטה ביום המעודכן שיעורו על עולה אינו אשר פיצוי
מכוח בצו ששונה כפי ביצועה ביום לעבירה בחוק קבוע שהיה הקנס שיעור  מעודכן"

כפי העבירה ביצוע ביום בחוק קבוע שהיה הפיצוי שיעור ,77 סעיף לפי ובפיצוי ,64 סעיף
". כאמור בצו ששונה

רשאי המשפט בית יהיה (ב), קטן בסעיף כאמור שלא הפיצוי או הקנס שיעור שונה (ג)

הפרשי בצירוף העבירה ביצוע ביום שיעורו על עולה שאינו בשיעור פיצוי או קנס להטיל
 "מדד" זה, בסעיף המשפט; בית החלטת יום עד שפורסמו במדד שינויים לפי למדד הצמדה

". לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד

52 סעיף יבוא:תיקון (ג) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 52 בסעיף .3

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

התשמ"ב21982, משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר לחוק ג' בפרק ב' סימן מכח בערובה

לתקופת מצטברת תנאי כתקופת אותה יראו ו', לפרק ב1 סימן מכח או מיוחדת חופשה בשל
". אחרת הורה לא המשפט כשבית והכל המשפט; בית שקבע התנאי

56 סעיף תיקון העיקרי לחוק 56 בסעיף .4

תקופת "הארכת יבוא לתקופה" התנאי תקופת "הארכת במקום (א), קטן בסעיף (1)
לתקופה"; חידושה, או התנאי,

עמ' התשמ"ז, בה''ח1814, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1988); התשמ''ח(22 בניסן ד' ביום בכנסת נתקבל *
.133 עמ' התשמ''ח, וה"ח1872, ,114

62. עמ' התשמ''ח, :226 עמ' התשל"ז, ס"ח 1
43. עמ' התשמ"ב, ס"ח 2



יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

תקופת תום לפני נוספת לתקופה התנאי תקופת את המשפט בית האריך "(ג)
המשפט בית חידש התנאי; תקופת בתום הנוספת התנאי תקופת תחל התנאי,

הנוספת התנאי תקופת תחל התנאי, תקופת שתמה לאחר התנאי תקופת את
". אחרת הורה לא המשפט כשבית והכל הדין, פסק מתן מיום

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 63 בסעיף .5

ביום כערכם תהא שהופקה ההנאה טובת או שנגרם הנזק ערך לפי הקנס קביעת "(ד)
". שבהם הגדול לפי המשפט, בית החלטת מתן כיום או העכירה ביצוע

63 סעיף תיקון

לעבירה "נקבע יבוא כאמור" מאסר הוטל "לא המלים לפני העיקרי, לחוק 71(א) בסעיף .6

."? שנה על הקנס במקום המאסר תקופת תעלה לא בלבד, קנס עונש

71 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 77 בסעיף . 7

אלף "שלושים יבוא שקלים" 50, 000" במקום ובו, (א), יסומן בסעיף האמור (1)
חדשים"; שקלים

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

שנגרמו, הסבל או הנזק ערך לפי תהא זה סעיף לפי הפיצויים קביעת "(ב)
יותר. הגדול לפי הכל הפיצויים, על ההחלטה מתן ביום או העבירה ביצוע ביום

על נגבה או ששולם סכום קנס; כדין זה סעיף לפי פיצויים דין גביה, לענין (ג)

". הפיצויים חשבון על תחילה ייזקף פיצויים, חובת בצדו שיש קנס חשבון

77 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 78 בסעיף .8

יימחקו;  בו" שנפסק הסכום גביית "ולענין המלים (1)

שהביא". הדין פסק על "בערעור יבוא שהביאה" הרשעה על "בערעור במקום (2)

78 סעיף תיקון

או מפרסמו פרסום, מדפיס או מלים, "המפרסם במקום העיקרי, לחוק (א) 134 בסעיף .9

בו". ויש פרסום משעתק או מדפיס "המפרסם, יבוא בהם" ויש משעתקו

134 סעיף תיקון

אמת" הן להמריד כדי הטענה לפי בהן שיש "שהמלים במקום העיקרי, לחוק 137 בסעיף . 10
אמת". הוא להמריד כדי הטענה לפי בו שיש "שהפרסום יבוא

137 סעיף תיקון

שלוח "שפרסם יבוא בהן" שיש למלים שלוח "שעשה במקום העיקרי, לחוק 139 בסעיף . 11

ולפרסומו". "לעשייתו יבוא ולפרסומו" "לכתיבתן ובמקום בו" שיש

139 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 149 בסעיף . 12

אסורה"; התאגדות "פרסומי יבוא השוליים כותרת במקום (1)

עלון, חוברת, עת, כתב ספר, כל בדואר מעביר או מפרסם "המדפיס, במקום (2)
פרסום". בדואר המעביר או המפרסם המדפיס, "העושה, יבוא עתון" או מודעה

149 סעיף תיקון

תימחק.  "כתב" המלה העיקרי, לחוק 166 בסעיף . סעיף13166 תיקון



168 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 168 סעיף במקום . 14

כבודם "חילול
גדולי של

חח מדינת

הרע לשון בשל במשפט מתקבלים שהיו הצדק או צידוק ללא המפרסם . 168
מלך, לבוז או לשנאה לחשוף או לחרף להשפיל, העלול פרסום פרטי, אדם על
קנס;  דינו חוץ, מדינת של האחרים המעלה מרמי אחד או שגריר שליט, נשיא,
למדינה ישראל בין והידידות השלום את להפריע מכוון או עלול הפרסום ואם

". שנים שלוש מאסר דינו  אחרת

173 סעיף תיקון העיקרי לחוק 173 בסעיף . 15

יבוא בהם" שיש דמות או תמונה יד, כתב דפוס, "דבר במקום ,(1) בפסקה (1)
בו"; שיש "פרסום

"משמיע". יבוא "מביע" במקום ,(2) בפסקה (2)

267 סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 266 סעיף אחרי . 16

מסמך "הוצאת
ממשמורת

או המדינה ממוסדות מוסד ממשמורת מסמך רשות, ללא המוציא, (א) . 267

שנים. שלוש מאסר  דינו מקומית, מרשות

המוסר שמירתו, על או במסמך הטיפול על המופקד הציבור עובד (ב)
 דינו (א), קטן בסעיף כאמור מהמשמורת מוצא והמסמך לאחר כדין שלא אותו

שנים. חמש מאסר

". דבר נרשם שבו אחר אמצעי בכל או בכתב  "מסמך" זה, בסעיף (ג)

287 סעיף אחרתיקון הליך או אחר עונש במפורש נקבעו לא אם "והוא, המלים העיקרי, לחוק 287 בסעיף . 17

יימחקו.  הפרה" לאותה

390 סעיף חדשים".תיקון שקלים "אלף יבוא לירות" מאות "חמש במקום העיקרי, לחוק 390 בסעיף . 18

391 סעיף חדשים".תיקון שקלים "אלף יבוא לירות" מאות "חמש במקום העיקרי, לחוק 391 בסעיף . 19

436 סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 436 סעיף . 20

480 סעיף תיקון העיקרי לחוק 480 בסעיף . 21

מטבע". "השחתת יבוא השוליים כותרת במקום (1)

מטבע". מתיך במזיד "או יבוא מלה" או. "שם המלים אחרי (2)

חוק תיקון
הדין סדר

הפלילי

יבוא: 187 סעיף במקום , התשמ"ב1982 משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר בחוק . 22

לקביעת "ראיות
העונש

ראיות העונש לענין התובע יביא הנאשם, את המשפט בית הרשיע . 187

אחרות ראיות להביא גם הוא ורשאי הנאשם, של הקודמות הרשעותיו בדבר

". זה לענין

חוק תיקון
הצבאי השיפוט

 התשט"ו31955 הצבאי, השיפוט בחוק . 23

יבוא: 32(ד) סעיף במקום (1)

זמן אותו נושא הנידון ואם הדין גזר מתן מיום תתחיל התנאי תקופת "(ד)

תקופה אולם המחבוש; או המאסר מן שחרורו מיום  מחבוש או מאסר עונש

. 171 עמ' התשט"ו, ס"ח 3



ב1 סימן מכח או מיוחדת חופשה בשל הסוהר לבית מחוץ בה נמצא שאסיר
מצטברת תנאי כתקופת אותה יראו , התשל"ז1977 העונשין, חוק של ר לפרק
". אחרת הורה לא המשפט כשבית והכל המשפט; בית שקבע התנאי לתקופת

 33 בסעיף (2)

הארכת "על יבוא התנאי" תקופת הארכת "על במקום (ג), קטן בסעיף (א)
חידושה". או התנאי תקופת

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (ב)

תום לפני נוספת לתקופה התנאי תקופת את צבאי דין בית האריך "(ג1)
חידש התנאי; תקופת בתום הנוספת התנאי תקופת תחל התנאי תקופת
תקופת תחל התנאי תקופת שתמה לאחר התנאי תקופת את צבאי דין בית
הורה לא הצבאי הדין כשבית והכל הדין; פסק מתן מיום הנוספת התנאי

;". אחרת

יבוא: ואחריו (א) יסומן 35 בסעיף האמור (3)

ביום כערכם תהא שנגרמו, הסבל או הנזק ערך לפי הפיצויים קביעת "(ב)
יותר. הגדול לפי הדין, בית החלטת מתן ביום או העבירה ביצוע

על נגבה או ששולם סכום קנס: כדין זה סעיף לפי פיצויים דין גביה, לענין (ג)
". הפיצויים חשבון על תחילה ייזקף פיצויים, חובת בצדו שיש קנס חשבון

יבוא "(2)259" אחרי התשמ"ד41984, משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק השניה בתוספת .24
"267(ב)".

חוק תיקון
המשפט בתי

לפני שנעברה עבירה בשל שהוטלו פיצוי או קנס על גם יחולו ו7 5 ,2 סעיפים הוראות .25

סופי. דין פסק לגביה ניתן לא אם לתוקף, כניסתם
מעבר הוראת

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שריר אברהם
המשפטים שר


