חוק העונשין
תיקון סעיף 6

)תיקון מס'  ,(12תש"ם. 1980

תשל"ז)1 1977להלן
 .1בחוק העונשין,
"סעיפים  401ו "429יבוא "סעיף . "401
10א לחוק

כסעיף

 החוק

העיקרי(/

בסעיף ) 6א( ), (2

כמקום

העיקרי ,במקום "4א" יבוא "7א" .

תיקון סעיף 10א

.2

תיקון סעיף 144

בסעיף  144לחוק העיקרי ,בסוף סעיף קטן )א( ובסוף סעיף קטן )ב( יבוא
)א(
.3
"אולם אם היה הנשק חלק ,אבזר או תחמושת כאמור בסעיף קטן )ג( ) (1או ) , (2דינו 
מאסר שלוש שנים" .
)ב(

בסעיף ) 144ג( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(1במקום

)ג(

אחרי סעיף קטן )ג( האמור יבוא:

"העשוי" יבוא

")ג (1לענין סעיף זה אחת היא אם בעת
הנשק תקין לשימוש או לא ".
תיקון סעיף 171

.4

בסעיף

תיקון סעיף 201

5

.בסעיף

ביטול סעיפים

.6

"שסוגל" .

שנעברה

העבירה היה

 171לחוק העיקרי ,במקום "שנה אחת" יבוא "שלוש שנים" .
) 201א( לחוק

העיקרי  ,בסופו יבוא :
") (4מי שמעכב בכל דרך שהיא קטינה שלא מלאו לה שש
עשרה שנים בבית זנות או מעכב אותה במקום אחר כדי
להביאה למעשה זנות ".

 212ו 213לחוק העיקרי  בטלים .

סעיפים

 212ו213
תיקון סעיף 216

.7

בסעיף

החלפת סעיף 218

.8

במקום

"מעשה

) 216ב( לחוק

סעיף  218לחוק העיקרי יבוא:

העלול

העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת
. 218
נפשות ,דינו  מאסר שלוש שנים ; עשה את המעשה במזיד ,דינו 
מאסר שבע שנים ".

להפיץ מחלה

בסעיף

תיקון סעיף 240

.9

הוספת סעיף 249א

. 10
ינסיבות

אחרי

העיקרי ,במקום "או

באמצעים

דומים" יבוא "או

בהטרדה" .

 240גא( לחוק העיקרי ,במקום "מאסר

שנתיים" יבוא "מאסר חמש שנים" .

סעיף  249לחוק העיקרי יבוא:

מחמירות

249א .נעברה עבירה לפי סעיפים  246 ,245או  249כשהעבריין נושא
נשק חם או קר או כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחדיו לביצוע
המעשה בידי אחד או אחדים מהם  ,דינו של כל אחד מהם 
)(1

בעבירה לפי סעיף ) 245א(  מאסר שבע שנים;

* נתקבל בכנסת ביום ת' בניסן תש"ם ) 25במרס  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח , 1400
עמ' . 180
 1סיח

תשליז ,עמ'  ;226תשים  ,עמ' . 90

תשליט,

, 11

. 12

בסעיף

)(2

געבירה לפי סעיף ) 245ב(  מאסר עשר שנים;

)(3

עבבירה לפי סעיף ) 246א(  מאסר עשר שניט;

)(4

בעבירה לפי סעיף ) 246ב(  מאסר ארבע עשרה שבים?

)(5

בעבירה לפי סעיף   249מאסר חמש שנים.
תיקון סעיף 259

 259לחוק העיקרי 

)(1

כרישה' המלה "בכוח"  תימחק;

)(2

פסקה )  (2תימחק;

)(3

פסקה ) (3תסומן ) (2ובה במקום "שלוש" יבוא "שבע".

סעיף

 267לחוק העיקרי  בטל.

בסעיף  (3)268לחוק העיקרי,
. 13
ו "429יבוא "סעיף ."401
. 14
''המרעה
הגיבור

ניטול מעיף 267

בהגדרת "עבירה

פלילית"' במקום "סעיפים

401

אחרי סעיף  288לחוק העיקרי יבוא:
לעובד
288א .העושה אחת מאלה' דינו  מאסר שנה;

תיקון סעיף 268

הוספת סעיף 288א

) (1מפריע ביודעין לעובד הציבור או למי שהוסמך למלא
תפקיד של עובד הציבור במילוי תפקידו על פי דין;
) (2אינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי חיקוק למסור
ידיעה או מסמך ".

. 15

סעיף

 306לחוק העיקרי  בטל.

ביטול סעיף 306

. 16

סעיף

 324לחוק העיקרי  בטל.

ביטול סעיף 324

בסעיף  327לחוק העיקרי /במקום "כאמצעי חניקה" יבוא "באמצעים שיש בהם סכנה
. 17
לחיי אדם או לבריאותו' או שיש בהם כדי לפגוע בפכחונו".
 328לחוק העיקרי  בטל.

. 18

סעיף

. 19

בסעיף

ביטול סעיף 328
תיקון סעיף 332

 332לחוק העיקרי 

)(1

תיקון סעיף 327

במקום כותרת השוליים יבוא "סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה";

) (2בכל מקום שנאמר "מסילת ברזל )להלן  מסילה(" או "מסילה" יבוא
"נתיב תחבורה או כלי תחבורה" /והצורות הדקדוקיות שבעקבות הביטוי ישונו
לפי זה.
.20

בסעיף

 338לחוק העיקרי 

)(1

תיקון סעיף 338

במקום פסקה ) (2יבואן
")(2

מפעיל כלי שיט או כלי טיס או משתתף בהפעלתם ;"

) (2בפסקה ) ,(3בשורה הראשונה' אחרי "בחומר לקיח" יבוא "נפיץ או
רדיואקטיבי" ,ובשורה השניה' במקום "לקיח" יבוא "באמור";
) (3בפסקה ) ,(5אחרי "חומר נפץ" יבוא "או כלי יריה" ,ובמקום "בו" יבוא
"בהם".
הוספת סעיף 340א

החלמת מעיף 342

 .21אחרי סעיף  340לחוק העיקרי יבוא:
יריות באזור
340א .היורה מנשל ,חם באזור מגורים ללא הסבר סביר .דינו  מאסר
מגורים
שנה".
. 22

במקום

סעיף  342לחוק העיקרי יבוא:

"הטעיית תחבורה

החלפת סעיף 343

. 23

במקום

 . 342המעלה אור או מציג סימן או מצוף בכוונה להטעות אדם המפעיל
כלי תחבורה או כשהוא יודע שהם עלולים להטעותו ,דינו  מאסר שבע
שנים".
סעיף  343לחוק העיקרי יבוא:

"הסעה בכלי

 . 343מי שביודעין או מתוך התרשלות מסיע אדם או גורם להסעתו בכלי
תחבורה כשיש חשש לבטיחותו של הנוסע מחמת המצב או המטען של כלי
התחבורה' דינו  מאסר שלוש שנים ,ואם היה כלי התחבורה מטוס,
דינו  מאסר חמש שנים".

תחבורה מסוכן

תיקון סעיף 362

 . 24בסעיף  362לחוק העיקרי' במקום "נכה" יבוא "מי"' ובכותרת השוליים במקום
"ונכים" יבוא "ומושגחים אחרים".

תיקון סעיף 363

. 25

בסעיף  363לחוק העיקרי ,בכותרת השוליים ,במקום "ילדים ונכים" יבוא "מושגחים".

ביטול סעיף 366

. 26

סעיף  366לפקודה  בטל.

החלפת סעיף 367

. 27

גניבת

החלפת סעיפים
373369

. 28

במקום

סעיף  367לחוק העיקרי יבוא:

קטין

במקום

חטיפה
חטיפה מהארץ

 . 367המוציא או מעכב במרמה ,בכוח או בפיתויים קטין שלא מלאו לו
ארבע עשרה שנים ,או מקבלו או מסתירו ביודעין שהוא הוצא או עוכב
כאמור ,הכל בכוונה לשלול את החזקת הקטין מהורו' מאפוטרופסו או
ממי שחייב לפי הדין לטפל בו או להשגיח עליו ולקחתה לעצמו או לאחר,
דינו  מאסר שבע שנים ,והוא אם לא הוכיח שיש לו תביעה בתום לב
לזכות ההחזקה כאמור".
סעיפים  369עד  373לחוק העיקרי יבוא:
 . 369הכופה אדם בכוח או באיומים או מפתהו באמצעי תרמית ללכת מן
המקום שהוא נמצא בו ,הרי זו חטיפה ,ודינו  מאסר עשר שנים.
 . 370המוציא אדם אל מעבר לגבולות המדינה בלי הסכמתו שלו עצמו
או של המורשה כחוק להסכים בשבילו ,דינו  מאסר עשרים שנים.

חטיפה לשט כליאה

. 371

שנים.

החוטף

אדם בכוונה שייכלא שלא כחוק ,דינו  מאסר עשרים

חטיפה לשם

 .372החוטף אדם כדי לרצחו או כדי להעמידו בסכנת רצח' או חוטף
אדם כדי לסחוט או לאיים' דינו  מאסר עשרים שנים .

רצח או סחיטה
חטיפה

ממשמורת

המוציא' במעשה או בפיתוי ,קטין שלא מלאו לו שש עשרה
)א(
. 373
שנים או אדם שאינו שפוי בדעתו' ממשמורתו של אפוטרופוסם על פי
דין בלי הסכמת

האפוטרופוס' דינו  מאסר

עשרים שנים .

העושה כאמור בסעיף קטן )א( כדי לרצוח או
)ב(
רצח ,דינו  מאסר עולם ועונש זה בלבד ".

, 29

סעיף  374לחוק

במקום

"חטיפה לשם
מין

בסעיף  377לחוק
. 30
יבוא "חמש שנים" .

העיקרי' במקום "שנה" יבוא "שלוש שנים" ובמקום "שלוש שנים"

תיקון סעיף 377

העיקרי יסומן )א(' ובו פסקאות ) (4ו)  (5יימחקו.

תיקון סעיף 381

האמור בסעיף  381לחוק

)א(

)ב(

העיקרי יבוא:

החלפת מעיף 374

 .374החוטף אדם כדי שיהיה נתון לחבלה חמורה' למגע מיני אסור או
לחיי זנות והחוטף אדם בידיעה שהנחטף יהיה נתון במצב כאמור  ,דינם 
מאסר עשרים שנים ".

חבלה או עבירת

. 31

להעמיד בסכנת

אחרי סעיף קטן )א( האמור יבוא:
")ב( התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים
עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות
לציבור' והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף ,דינו 
מאסר חמש שנים ".

. 32

סעיף

. 33

במקום

'"נטילת

 389לחוק

חשמל

או מים או גז

סעיף  400לחוק העיקרי יבוא :

. 35

במקום

החלפת סעיף 400

 . 400מי שבמזיד או במרמה נוטל או צורך חשמל או מים או גז שאינו
זכאי להם ,או משתמש בהם או גורם להטייתם או לבזבוזם ,דינו  מאסר
שלוש שנים ".

בסעיף  409לחוק
. 34
הסבר סביר לכך".

''מחיטה באיומים

העיקרי  בטל.

ניטול סעיף 389

העיקרי ,במקום

סעיף  428לחוק

"ואין בידו

להוכיח הצדק

כדין" יבוא

"ואין לו

העיקרי יבוא:

 .428המאיים על אדם בכתב ,בעל פה או בהתנהגות ,כפגיעה שלא כדין
בגופו או בגוף אדם אחר ,בחירותם ,ברכושם  ,בפרנסתם ,בשמם הטוב או
בצנעת הפרט שלהם ,או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר.
הנוגע לו או לאדם אחר או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת ,הכל כדי
להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו,
דינו  מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת
אימה באמור או במהלכם ,דינו  מאסר תשע שנים ".

תיקון סעיף 409

החלפת סעיף 428

ביטול מעיף 429

 ,36סעיף  429לחוק העיקרי  בטל.
בסעיף  450לחוק העיקרי 

תיקון סעיף 450

. 37

תיקון סעיף 454

 . 38כסעיף  454לחוק העיקרי' המלים "בבית מגורים או בכלי שיט" יימחקום ובמקום
"בבית או בכלי השיט" יבוא "במקום המעשה".

תיקון סעיף 490

 . 39בסעיף  (9)490לחוק העיקרי ,המלים "מפעיל נשק חם כתחומי עיר או מקום ישוב
אחר או"  יימחקו.

תיקון סעיף 501

 . 40בסעיף  501לחוק העיקרי' אחרי " "144יבוא " 245או  246בנסיבות המתוארות בסעיף
249א"' ואחרי ") 354ב(" יבוא ","391 '390

)(1

סעיף קטן )ב(  בטל' והסימון ")א("  יימחק;

) (2בכותרת השוליים ובפסקאות ) (1עד ) .(3אחרי "כלי שיט" יבוא "או
כלי טיס";
) (3בפסקה ) '(3אחרי "לשיט" יבוא "או לטיס".

תיקון מקודח
סדר הדין הפלילי
)מעצר וחיפוש(

, 41

פרסום

42

בפקודת

.חוק

סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ננוסח קדש[' תשכ"ט2 1969

)(1

בסעיף  , 23כמקום פסקה ) (3יבוא:
") (3יש לשופט יסוד להניח שנעברה עבירה או שמתכוונים
לעבור עבירה נגד אדם הנמצא בו;".

)(2

בסעיף  '47סעיף קטן )ב(  בטל.

זה יפורסם ברשומות תוך עשרים ימים מיום קבלתו בכנסת,

מנחם בגין
ראש הממשלה
יצחק נבון
נשיא המדינה

 2דיני

מדינת ישראל ,נוסתחדש  , 12עמ' .284

שמואל תמיר
שר המשפטים

