
התשנ"ו1996* ,(49 מס' (תיקון העונשין חוק

בכותרת, ד, סימן ר בפרק העיקרי), החוק  1(להלן התשל"ז1977 העונשין, בחוק . 1

בקהילה'' "טיפול יבוא בסמים" במשתמשים "טיפול במקום

כותרת החלפת

''86 או 82 "בסעיפים יבוא "82 "בסעיף במקום העיקרי, לחוק 83 בסעיף .283 סעיף תיקון

יבוא העיקרי לחוק 85 סעיף אחרי .386 סעיף הוספת

באלימות "טיפול
במשפחה

כלפי באלימות נוהג הוא כי המשפט בית ונוכח נאשם הורשע (א) 86

יעבור שבמסגרתו מבחן בצו, עליו להטיל המשפט בית רשאי משפחתו, בן
בית ורשאי המשפט, בית שיורה תכנית פי על בקהילה, טיפול הנידון

לא אך העבירה את עבר שהנאשם קבע אם כאמור, צו לתת המשפט
הרשיעו

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת במרס1996): 13) התשנ"ו באדר כ''ב ביום בכנסת נתקבל *
524 עמ' ,(1996 בפברואר 19) התשנ"ו בשבט כ"ב מיום 2496

241 עמ' התשנ"ו, 226 עמ' התשל"ז ס"ח 1



 זה סעיף לענין (ב)

מאלה: אחד והוא בעבר, משפחתו בן שהיה מי לרבות  משפחתו" "בן

זוגו בן או זוג בן של הורה הורה, של זוג בן או הורה זוג, בן (1)
או אח זוג, בן של צאצא או צאצא סבתא, או סב ההורה, של

אחיינית; או אחיין דודה, או דוד גיסה, או גיס אחות,

כהגדרת עליו, אחראי העבירה שעובר ישע, חסר או קטין (2)
368א;"; בסעיף ישע" חסר או קטין על "אחראי

זוגו." כבן בציבור הידוע לרבות  זוג" "בן

335 סעיף יבוא:תיקון ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 335 בסעיף האמור .4

הקבוע העונש כפל  דינו משפחתו, בן כלפי 334 סעיף לפי עבירה העובר "(ב)
והוא בעבר, משפחתו בן שהיה מי לרבות  משפחתו" "בן זה, סעיף לענין לעבירה;

מאלה: אחד

זוגו; כבן בציבור הידוע לרבות זוגו, בן 0)

קטין על ''אחראי כהגדרת עליו, אחראי העבירה שעובר ישע, חסר או קטין (2)
368א." בסעיף ישע'' חסר או

382 סעיף יבוא:תיקון ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 382 בסעיף האמור .5

הקבוע העונש כפל  דינו משפחתו, בן כלפי 379 סעיף לפי עבירה העובר "(ב)
והוא בעבר, משפחתו בן שהיה מי לרבות  משפחתו'' ''בן זה, סעיף לענין לעבירה;

מאלה: אחד

זוגו; כבן בציבור הידוע לרבות זוגו, בן (ו)

קטין על "אחראי כהגדרת אחראי, העבירה עובר שעליו ישע, חסר או קטין (2)
368א. בסעיף ישע" חסר או

כפל  דינו (ב), קטן בסעיף כמשמעותו זוגו, בן כלפי 380 סעיף לפי עבירה העובר (ג)
לעבירה." הקבוע העונש
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