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22 סעי" יבוא:החלפת העיקרי), החוק  1(להלן התשל"ז1977 העונשין, לחוק 22 סעיף במקום .1
עצמית  הגנה שנהג" כפי נהג אם למחדל או למעשה פלילית באחריות נושא אדם אין .22

חייו, את פגיעה בסכנת שהעמידה כדין, שלא תקיפה להדוף כדי תוקף כלפי
הגנה תוך נוהג אדם אין ואוחם זולתו; של או שלו רכושו, או גופו חירותו,
מראש צופה שהוא ותוך הפסולה בהתנהגותו האמורה לתקיפה גרם אם עצמית

". הדברים התפתחות אפשרות את

סעיפים הוספת
22ג עד 22א

יבוא: העיקרי לחוק 22 סעיף אחרי . 2

דרושים''צורך שהיו למחדל או למעשה פלילית באחריות נושא אדם אין (א) 22א.

או בגופו, בחירותו, בחייו, חמורה פגיעה של סכנה למנוע כדי מיידי באופן
לו היתה שלא ובלבד נתון, דברים ממצב הנובעת זולתו, של או שלו ברכושו,

שבקש הפגיעה כנגד שקולה בלתי היתה לא שגרם והפגיעה למנעה, אחרת דרך
למנוע.

שבו המצב היווצרות לפני אם תחול לא (א) קטן סעיף הוראת (1) (ב)
באותו פסולה ובהתנהגות ברציה עצמו העמיד הוא כאמור, אדם נהג

סביר אדם אם או מודע, היה אדם אותו אם מינה נפקא ואין מצב,

לנהוג עלול הוא כי מודע, להיות הענין בנסיבות היה יכול במקומו
שנהג; כפי

היה ההתנהגות של ענינה אם יחולו לא (1) פסקה הוראות (2)
הזולת. של אינטרס על הגנה

אדם. של למותו המעשה גרם אם תחול לא (א) קטן סעיף הוראת (ג)

הסביר מן אוחריגה המעשה הענין, בנסיבות אם יחולו לא ו22א 22 סעיפים הוראות 22ב.
הפגיעה. מניעת לשם סבירים היו לא המחדל

מופחת עליועונש להטיל המשפט בית רשאי חובה, עונש שדינה עבירה אדם עבר 22ג.
מאלה: אחת בכל ממנו קל עונש

מן חרג אולם ,22 בסעיף האמורים בתנאים שנהג כפי נהג אם (1)
הפגיעה; מניעת לשם הענין בנסיבות הסביר

אולם 22א, בסעיף האמורים בתנאים שנהג כפי נהג אם (2)
או למנוע, שביקש הפגיעה כנגד שקולה בלתי היתה שגרם הפגיעה

". הפגיעה מניעת לשם הענין בנסיבות הספיר מן חרג
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