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העושה אחד מאלה ,במישרין או בעקיפין ,דינו  -מאסר שלוש שנים:
(א) מכניס ,מעביר או זורק ציוד קצה רט"ן אל תוך בית סוהר;
(ב)

מניח ציוד קצה רט"ן בתוך בית סוהר;
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( )3העושה פעולה כאמור בפסקאות ( )1או ( ,)2במטרה להביא לסיכון חיי
אדם ,לגרום חבלה חמורה לאדם ,לפגוע בביטחון המדינה או לסייע לארגון
טרור ,דינו  -מאסר עשר שנים; לעניין זה" ,במטרה"  -לרבות תוך ראייה
מראש את אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות בפסקה זו כאפשרות
קרובה לוודאי.
(ג)

בסעיף זה -

"חפץ אסור מסוכן"  -חפץ אסור שבשל טיבו או מהותו הכנסתו לבית הסוהר,
העברתו לאסיר או העברתו מאסיר לאדם אחר ,עלולה לסכן חיי אדם או
לפגוע בבריאותו ,להביא לגרימת חבלה חמורה לאדם ,לפגוע בביטחון
המדינה או לסייע לבריחה מבית הסוהר ,וכן חפץ שביכולתו לייצר חפץ
כאמור;
"ציוד קצה רט"ן"  -ציוד בזק כמשמעותו לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים),
התשמ"ב1982- ,2נישא או מיטלטל ,המתחבר או המיועד להתחבר אל
מערכת של מיתקני אלחוט שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד
לציבור ,לרבות כל חלק של ציוד כאמור ,כגון כרטיס  ,simכרטיס זיכרון,
אנטנה ,סוללה ומטען".
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