חוק לתיקון דיני העונשין )משחקים אסורים ,הגרלות והימורים(
)תיקון מס'  ,(2תשל"ה* 1975
תיקון סעיף 2

בסעיף  2לחוק לתיקון דיני העונשין )משחקים אסורים ,הגרלות והימורים( ,תשכ"ד
.1
 ) 1 1964להלן  החוק העיקרי( ,במקום "מאסר שנה או קנס חמשת אלפים לירות" יבוא
"מאסר שלוש שנים או קנס עשרים וחמישה אלף לירות".

תיקון סעיף 3

בסעיף  3לחוק העיקרי ,במקום "מאסר שלושה חדשים או קנס אלף לירות" יבוא
.2
"מאסר שנה או קנס חמשת אלפים לירות".

החלפת סעיף 5

.3

במקום

"איסור
חחזקת מקום

הוספת סעיף 5א

4

"סגירת
מקומיות

אחרי

סעיף  5לחוק העיקרי יבוא :
המחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים ,או מקום לעריכת הגרלות
.5
או הימורים ,או מקום שלא קויים לגביו צו לפי סעיף 5א ,דינו 
מאסר שלוש שנים או קנס עשרים וחמישה אלף לירות ; המשכיר
הצרים או מרשה את השימוש בהם בידיעה שישמשו מקום למשחקים
אסורים או לעריכת הגרלות או הימורים ,דינו  מאסר ששה חדשים
או קנס חמשת אלפים לירות".

סעיף  5לחוק העיקרי יבוא :
5א) .א( מפקד
סגירתו 

משטרת מחוז

במשטרת ישראל רשאי להורות על

) (1של מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות
או הימורים ;
) (2של מקום המשמש לעריכת משחקים בקלפים ,במכונות
משחק וכיוצא באלה ,אף אם משחקים אלה אינם בגדר משחק
אסור ואף אם ניתן למקום רשיון לפי חוק רישוי עסקים,
תשכ"ח ,21968אם הוא סבור כי המשך קיומו עלול לפגוע
בשלום הציבור או בטובת תושבי הסביבה או להביא לעבריינות,
לרבות לעריכת משחק אסור.
)ב( הרואה את עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף קטן )א( רשאי
לבקש את ביטולו בבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא
המקום ,ובית המשפט רשאי לבטל את הצו או לאשרו ולשנות בו.
)ג( הגשת בקשה לפי סעיף קטן )ב( לא תעכב את ביצועו של הצו,
אלא על פי החלטת בית המשפט".
יצחק רבין
ראש הממשלה

צדוק
חיים י'
שר המשפטים

קציר
אפרים
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשל"ה ) 29ביולי  ; (1975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח ,1144
תשל"ה ,עמי .15
 1ס"ח תשביה עמ' : 44תשכ"ז ,עמ' .143
 2ס"ח תשכ"ח ,עמ' 204.
ספרהחוקים  ,779א' באלול תשל''ה8.8.1975,

