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.1

בחוק העונשין ,התשל"ז1977-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,סעיף  - 174בטל.

הוספת סעיף 384א

.2

אחרי סעיף  384לחוק העיקרי יבוא:

ביטול סעיף 393א

.3

סעיף 393א לחוק העיקרי  -בטל.

תיקון סעיף 453

.4

בסעיף  453לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

תחילה

.5

תחילתו של חוק זה ביום י"ד בכסלו התש"ע ( 1בדצמבר .)2009

סייג לתחולת
סעיפים  4ו–5
לחוק העונשין

.6

הוראות סעיפים  4ו– 5לחוק העיקרי לא יחולו על ביטול סעיפים  174ו–393א לחוק
העיקרי כאמור בסעיפים  1ו– 3לחוק זה.

"גניבה בנסיבות
מיוחדות

384א( .א) הגונב דבר כמפורט להלן ,דינו  -מאסר ארבע שנים:
( )1דבר המשמש חלק מקווי תשתיות ,מיתקני
תשתיות או חיבור אליהם ,או דבר שמטרתו הבטחת
בטיחות הציבור;
( )2דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת
פרנסתו של אדם ,ובכלל זה כלים חקלאיים ,תוצרת
חקלאית ,בקר או מקנה ,ובלבד שערכו של הדבר הנגנב
עולה על  1,000שקלים חדשים;
( )3דבר בעל ערך תרבותי ,מדעי ,היסטורי ,דתי או
אומנותי.
(ב) הגונב דבר שערכו עולה על  500,000שקלים חדשים,
דינו  -מאסר שבע שנים".

"(ב) העובר עבירה כאמור בסעיף  ,452בנסיבות שלהלן ,דינו  -מאסר ארבע שנים ,והוא
אם לא נקבע עונש אחר מחמת נסיבותיו או טיבו של הנכס הניזוק:
( )1הנזק נגרם לדבר המשמש חלק מקווי תשתיות ,מיתקני תשתיות או חיבור
אליהם ,או לדבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור;
()2

הנזק נגרם לדבר בעל ערך תרבותי ,מדעי ,היסטורי ,דתי או אומנותי.

(ג) העובר עבירה כאמור בסעיף  452וערכו של הנזק שנגרם עולה על  500,000שקלים
חדשים ,דינו  -מאסר שבע שנים".
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התקבל בכנסת ביום ח' בחשוון התש"ע ( 26באוקטובר  ;)2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,372 -מיום ג' באדר ב' התשס"ח ( 10במרס  ,)2008עמ'  432ובהצעות חוק הכנסת  ,188 -מיום ב'
בטבת התשס"ח ( 11בדצמבר  ,)2007עמ' .70
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .812
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