חוק העונשין )תיקון מס'  ,(65התשס"ב*2001
תיקון סעיף גוו

 .1בחוק העונשין ,התשלז) 1 1977להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  113
) (1סעיף קטן )א(  בטל;
)(2

בסעיף קטן )ד( 
)א( האמור בו יסומן ") "(1ובו ,בהגדרה ידיעה סודית ,במקום "ידיעה אשר
תוכנה ,צורתה או סדרי החזקתה מעידים עליה כי ביטחון המדינה מחייב
לשמרה בסוד" יבוא "ידיעה אשר ביטחון המדינה מחייב לשמרה בסוד";
)ב( אחרי פסקה ) '(1יבוא:
') (2ידיעה אשר תוכנה ,צורתה ,סדרי החזקתה ,מקורה או נסיבות
קבלתה ,מעידים על החובה לשמרה בסוד ,חזקה היא ,כי ביטחון המדינה
מחייב לשמרה בסוד ,אלא אם בן הוכח אחרת;
) (3הוראות פסקאות )ו( ו) (2יחולו גם לענין סעיף 113א.

* נתקבל בכנסת ביום י"ט בכסלו התשס"ב ) 4בדצמבר  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,3031מיום ג' באב התשס"א ) 25ביולי  ,(2001עמ' .779

 1ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ב ,עמ' .15

אחרי סעיף

.2

113

לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף

113א

113א .מי שמסר יריעה סורית כשאינו מוסמך לכך ,דינו  מאסר חמש

ידיעה סודית

עשרה שנים".

 .3בסעיף )117ד( לחוק העיקרי 
) (1בפסקה
שלה 

),(2

תיקון סעיף

117

המילים ''ושהידיעה לא נגעה לביטחון המרינה או ליחסי חוץ

יימחקו,

אחרי פסקה

)(2

)(2

יבוא:

) (3הוראות פסקה ) (2לא יחולו על ידיעה הנוגעת לביטחון המדינה או ליחסי
חוץ שלה אלא אם כן אישר הגורם המוסמך ,קודם למסירתה ,כי מסירת הידיעה
לא תפגע בביטחון המדינה או ביחסי חוץ שלה :לענין זה" ,הגורם המוסמך" 
הצנזור הצבאי הראשי או בעל תפקיד אחר ,הכל כפי שתקבע הממשלה בצו,
באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,דרך בלל או לפי סוגי עניינים;
) (4אישר הצנזור הצבאי הראשי פרסום ידיעה בגורם המוסמך לפי הוראות
פסקה ) ,(3יראו את האישור גם כאישור מטעמו לפרסום הידיעה לפי חלק ח'
לתקנות ההגנה )שעת חירום( ,2 1945 ,אלא אם כן קבע הצנזור הצבאי הראשי
אחרת".

אחרי סעיף

.4

"הסתרת מידע
עובד

בידי

117

לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 117א

117א .עובד הציבור שנתן לידיעה שאינה סודית ,צורה של ידיעה
סודית ,במטרה למנוע את פרסומה ,דינו  מאסר שנה ,לענין זה" ,ידיעה
סודית"  כהגדרתה בסעיף ".113
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