חוק העונשין )תיקון מס'

,(53

התש"ס*2000

 .1בחוק העונשין ,התשל"ז) 1 1977להלן  החוק העיקרי( ,אחרי סעיף  185יבוא:
"איסור מכירת

אגרופן או
סכין לקטין

185א.

)א(

הוספת סעיף

185א

בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין,

למעט סכין לצורכי בית ,לקטין :העובר על הוראה זו ,דינו  מאסר שבע
שנים.

)ב( לענין סעיף קטן )א( ,רשאי בעל עסק או מי שעובד בעסק לדרוש
מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין ,למעט סכין לצורכי בית ,תעודה
שבה ניתן לוודא את גילו; לא הציג האדם תעודה כאמור ,לא יימכרו לו

האגרופן או הסכין.
)ג( בעל עסק המוכר אגרופנים או סכינים ,יציג במקום בולט בעסקו
הודעה ,בצורה שיקבע השר לביטחון הפנים ,המפרטת את הוראות סעיף
זה;.הוראה זו לא תחול על עסק המוכר סכינים לצורכי בית בלבד.

)ר( מי שלא קיים את הוראות סעיפים קטנים )א( או )ג( ,רואים אותו
כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ''ח ,2 1968והוראות החוק האמור יחולו עליו".
.2

בסעיף

186

לחוק

העיקרי 

)ו( בכותרת השוליים ,במקום "החזקת סכין" יבוא "החזקת אגרופן או סכין";
* נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' התש"ס ) 28במרס  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2833מיום י"א בטבת התש"ס ) 20בדצמבר  ,(1999עמ' .153
י ס"ח התשל"ז ,עמ  ;224התשנ"ח ,עמ' .316
 2ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ט ,עמ' .70
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) (2בסעיף קטן )א( ,במקום "המחזיק סכין" יבוא "המחזיק אגרופן או סביך ובמקום
"החזיקה" יבוא "החזיקם";
) (3בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא "החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר
במוסרות חינוך או במקומות אחרים ,הכל כמפורט בתוספת ,או בסמוך אליהם;".
)(4

אחרי סעיף קטן

)ב(

יבוא:

")ג( השר לביטחון הפנים רשאי בצו ,מטעמים של שמירה על ביטחון הציבור
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,לשנות את התוספת לענין סעיף
קטן
החלפת התוספת

.3

)ב(".

במקום התוספת לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת
)סעיף )186ב( ו)ג((
.1

מוסדות חינוך :גן ילדים ,בית ספר יסודי ,תלמוד תורה ,חטיבת ביניים ,בית ספר
עליסודי ,מוסד חינוך משלים ,מפעל קיט לילדים ,מרכז תרבות נוער וספורט ,פנימיה,
מוסד להשכלה גבוהה ובל מוסד אחר שבו ניתן חינוך.

.2

בית אובל :מסעדה ,בית קפה ,פאב וכל מקום כיוצא באלה.

.3

מועדון או דיסקוטק.

.4

מקום שבו נערכים משחקים באמצעות מכונות ,משחקי ביליארד ,קלפים ,קוביות
וכיוצא באלה.
מגרשי ספורט ,אצטדיונים וכל מקום אחר שבו נערכות תחרויות ספורט.

.6

מקום שבו נערכים מופעי תאטרון ,קולנוע ,מוסיקה ,מחול וכיוצא באלה".

.5

יוסף ביילין

אהוד ברק

ראש הממשלה

שר

עזר ויצמן
נשיא

אברהם

המדינה

יושב

ראש

המשפטים

בורג
הכנסת

הודעת מערכת

והשומרון וחבל עזה 

בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה
שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,התשנ"ט ,1999שפורסם בספר החוקים  ,1714בעמ' ,262
בהערה המסומנת בכוכבית ,במקום "פורסמו בהצעות חוק  ,2818מיום ו' באב התשנ"ט )19
ביולי  ,(1999עמ'  "520צריך להיות ''פורסמו בהצעות חוק  ,2820מיום י"ט באב התשנ"ט )1
באוגוסט  ,(1999עמ'
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