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 חוק העונשין (תיקון מס׳ 22), התשמ״ח-1988*

, במקום סימן ה׳ יבוא:  1. בפרק י׳ לחוק העונשין, התשל״ז-דד^1

 ״סימן ה׳: עבירות מין

 אינוס 345. (א) הבועל אשה -

 (1) שלא בהסכמתה החופשית עקב שימוש בכוח, גרימת סבל
 גופני, הפעלת אמצעי לחץ אחרים או איום באחד מאלה, ואחת היא

 אם נעשו אלה כלפי האשה או כלפי זולתה!

 (2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או
 מהות המעשה!

 (3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף
 בהסכמתה! או

 (4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, מצב אחר
 המונע ממנה התנגדות או היותה חולת נפש או לקויה בשכלה!

 הרי הוא אונס ודינו - מאסר שש עשרה שנים.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), דין האונס - מא6ר עשרים שנים אם
 האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

 (1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות
 בסעיף קטן (א)(1), (2) או (4)!

 (2) באיום בנשק חם או קר!

 (3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון!

 (4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו!

 (5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי
 אחד או אחדים מהם.

 החלפת סימן
 ה׳ בפרק י׳

 346. (א) הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש
 עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה
 שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך

 או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו - מאסר חמש שנים.

 (ב) הבועל אשה שטרם מלאו לה עשרים ואחד שנים והיא צאצאו או
 צאצא אשתו, דינו - מאסר שבע שנים.

 (ג) הבועל אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי
 עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות

 היותו נשוי, דינו - מאסר שלוש שנים.

 347. (א) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם
 מלאו לו שמונה עשרה שנים, דינו - מאסר חמש שנים.

 בעילה אסורה
 בהסכמה

 מעשה סדום

 נתקבל בכנסת ביום ד בניסן התשמ״ח (22 במרס 1988)! הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳׳ח 1797, התשמ״ו, עמי
.303 

 ס״ח התשל״ז, עמי 226¡ התשמ״ז, עמ׳ 80.
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 תיקון החוק
 לתיקון סדרי
 הדין (חקירת

 עדים)

 (ב) העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345,
 בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונם.

 (ג) לענין סעיף זה, ״מעשה סדום״ - החדרת איבר המין של גבר לנקב
 מנקבי גופו של אדם שלא דרך בעילה.

 348. (א) התוקף אדם או העושה תנועות מגונות המכוונות אליו, לשם
 גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, דינו - מאסר שלוש שנים.

 (ב) העושה מעשה כאמור בסעיף קטן(א), באדם שטרם מלאו לו שש
 עשרה שנים, דינו - מאסר חמש שנים.

 (ג) המחדיר חפץ לאיבר המין של אשה או לפי הטבעת של אדם, באחת
 הנסיבות המנויות בסעיף 345, דינו כדין אונס.

 349. העושה מעשה מגונה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בפומבי, או
 בכל מקום אחר בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, והמעשה אינו

 עבירה מן המנויות בסעיפים 345 עד 348, דינו - מאסר שלוש שנים.

 350. לענין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או
 גרם שהמעשה ייעשה.

 351. נקבע עונש מינימום לעבירה לפי סימן זה, רשאי בית המשפט, בשל
 נסיבות מקלות מיוחדות שיירשמו, לגזור תקופת מאסר קצרה מתקופת

 המינימום ובלבד שלא תפחת מרבע ממנה.

 352. (א) המפרסם ברבים שמו של אדם או של כל דבר שיש בו כדי לזהות
 אדם כמי שנפגע בעבירה לפי סימן זה, דינו - מאסר שנה.

 (ב) לא ישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף קטן(א) אם האדם ששמו
 או זהותו פורסמו כאמור נתן את הסכמתו לפרסום, בפני בית משפט.

 353. באישום בשל עבירה לפי סעיף 346(א) תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל
 הגילים בינו לבין הקטינה אינו עולה על שנתיים, אם הקטינה הסכימה למעשה
 ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

 לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי״ח-21957, אחרי סעיף 2 יבוא:

 2א. בית המשפט לא ירשה חקירה בדבר עברו המיני של הנפגע בעבירה לפי
 סימן ה׳ של פרק י׳ לחוק העונשין, התשל״ז-1977, אלא אם כן ראה, מטעמים

 שיירשמו, כי איסור החקירה עלול לגרום לנאשם עיוות דין.״

 תקיפה מינית

 מעשה מגונה

 גרם מעשה

 קיצור תקופת
 מאסר מינימום

 איסור פרסום

 סייג לאחריות
 פלילית

 2. בחוק

 ״חקירת נפגע
 בעבירת מין

ר י  יצחק שמיר אברהם שר
 ראש הממשלה שר המשפטים

ג ים הרצו  חי
 נשיא המדינה

 2 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 16.
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 חוק העונשין (תיקון מס׳ 23), התשמ״ח-988ו*

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לחוק העונשין, התשל״ז-1977' (להלן - החוק דעיקרי) -

 (1) במקום הגדרת ״פרסום״ יבוא:

 ״פרסום״ - כתב, דבר דפוס, או כל מוצג חזותי אחר וכן כל אמצעי שמיעתי העשויים
 להעלות מלים או רעיונות, בין לבדם ובין בעזרת אמצעי כלשהו:״

 (2) במקום הגדרת ״פרסם״ יבוא:

 ״פרסם״ -

 (1) בדברים שבעל פה- להשמיע מלים בפה או באמצעים אחרים, בהתקהלות
 ציבורית או במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים

 לשמוע אותם, או להשמיען בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציבור:

 (2) בפרסום שאינו דברים שבעל פה - להפיצו בקרב אנשים או להציגו באופן
 שאנשים במקום ציבורי יכולים לראותו, או למכרו או להציעו למכירה בכל

 מקום שהוא, או להפיצו בשידורי טלויזיה הניתנים לציבור.״

 תיקון סעיף 35 2. האמור בסעיף 35 לחוק העיקרי יסומן (א), ואחריו יבוא:

 ״(ב) היה העונש קנס או פיצוי לפי סעיף 77, יהיה בית המשפט רשאי לקבעו בשיעור
 שאינו עולה על שיעורו המעודכן ביום החלטת בית המשפט, ואם הוגש ערעור - קנס או
 פיצוי אשר אינו עולה על שיעורו המעודכן ביום ההחלטה בערעור: לענין זה, ״שיעור
 מעודכן״ - שיעור הקנס שהיה קבוע בחוק לעבירה ביום ביצועה כפי ששונה בצו מכוח
 סעיף 64, ובפיצוי לפי סעיף 77, שיעור הפיצוי שהיה קבוע בחוק ביום ביצוע העבירה כפי

 ששונה בצו כאמור.״

 (ג) שונה שיעור הקנס או הפיצוי שלא כאמור בסעיף קטן(ב), יהיה בית המשפט רשאי
 להטיל קנם או פיצוי בשיעור שאינו עולה על שיעורו ביום ביצוע העבירה בצירוף הפרשי
 הצמדה למדד לפי שינויים במדד שפורסמו עד יום החלטת בית המשפט: בסעיף זה, ״מדד״ -

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.״

 תיקון סעיף 52 3. בסעיף 52 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) תקופת התנאי תתחיל ביום מתן גזר הדין ואם הנידון נושא אותו זמן עונש מאסר -
 ביום שחרורו מן המאסר: אולם תקופה שאסיר נמצא בה מחוץ לבית הסוהר בשל שחרור
 בערובה מכח סימן ב׳ בפרק ג׳ לחוק סדר הדין הפלילי ןנוסח משולב], התשמ״ב-21982,
 בשל חופשה מיוחדת או מכח סימן ב1 לפרק ר, יראו אותה כתקופת תנאי מצטברת לתקופת

 התנאי שקבע בית המשפט: והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.״

 תיקון סעיף 56 4. בסעיף 56 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״הארכת תקופת התנאי לתקופה״ יבוא ״הארכת תקופת
 התנאי, או חידושה, לתקופה״:

 * נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשמ״ח (22 במרס 1988)! הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1814, התשמ״ז, עמי
 114, וה׳׳ח 1872, התשמ׳׳ח, עמ׳ 133.

 1 סייח התשל״ז, עמ׳ 226; התשמ״ח, עמ׳ 62.

 2 סייח התשמ״ב, עמי 43.
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 (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) האריך בית המשפט את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת
 התנאי, תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי! חידש בית המשפט
 את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת התנאי, תחל תקופת התנאי הנוספת

 מיום מתן פסק הדין, והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.״ י

 5. בסעיף 63 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: תיקו! סעיף 63

 ״(ד) קביעת הקנס לפי ערך הנזק שנגרם או טובת ההנאה שהופקה תהא כערכם ביום
 ביצוע העבירה או ביום מתן החלטת בית המשפט, לפי הגדול שבהם.״

 6. בסעיף 71(א) לחוק העיקרי, לפני המלים ״לא הוטל מאסר כאמור״ יבוא ״נקבע לעבירה תיקון סעיף 71
 עונש קנס בלבד, לא תעלה תקופת המאסר במקום הקנס על שנה!״.

 ^ בסעיף 77 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 77

 (1) האמור בסעיף יסומן(א), ובו, במקום ״50,000 שקלים״ יבוא ״שלושים אלף
 שקלים חדשים״!

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) קביעת הפיצויים לפי סעיף זה תהא לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו,
 ביום ביצוע העבירה או ביום מתן ההחלטה על הפיצויים, הכל לפי הגדול יותר.

 (ג) לענין גביה, דין פיצויים לפי סעיף זה כדין קנס! סכום ששולם או נגבה על
 חשבון קנס שיש בצדו חובת פיצויים, ייזקף תחילה על חשבון הפיצויים.״

 8. בסעיף 78 לחוק העיקרי -־ תיקון סעיף 78

 (1) המלים ״ולענין גביית הסכום שנפסק בו״ - יימחקו!

 (2) במקום ״בערעור על הרשעה שהביאה״ יבוא ״בערעור על פסק הדין שהביא״.

 9. בסעיף 134(א) לחוק העיקרי, במקום ״המפרסם מלים, או מדפיס פרסום, מפרסמו או תיקון סעיף 134
 משעתקו ויש בהם״ יבוא ״המפרסם, מדפים או משעתק פרסום ויש בו״.

 בסעיף 137 לחוק העיקרי, במקום ״שהמלים שיש בהן לפי הטענה כדי להמריד הן אמת״ תיקה סעיף 137
א ״שהפרסום שיש בו לפי הטענה כדי להמריד הוא אמת״. ו ^ 

 11. בסעיף 139 לחוק העיקרי, במקום ״שעשה שלוח למלים שיש בהן״ יבוא ״שפרסם שלוח תיקון סעיף 139
 שיש בו״ ובמקום ״לכתיבתו ולפרסומו״ יבוא ״לעשייתו ולפרסומו״.

 12. בסעיף 149 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 149
 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״פרסומי התאגדות אסורה״:

 (2) במקום ״המדפיס, מפרסם או מעביר בדואר כל ספר, כתב עת, חוברת, עלון,
 מודעה או עתון״ יבוא ״העושה, המדפיס, המפרסם או המעביר בדואר פרסום״.

 13. בסעיף 166 לחוק העיקרי, המלה ״כתב״ - תימחק. . י תיקון סעיף 166
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 ״הוצאת מסמך
 ממשמורת

 14. במקום סעיף 168 לחוק העיקרי יבוא:

 ״חילול כבודם 168. המפרסם ללא צידוק או הצדק שהיו מתקבלים במשפט בשל לשון הרע

י על אדם פרטי, פרסום העלול להשפיל, לחרף או לחשוף לשנאה או לבוז מלך,

 !,ל
 מדינת חוץ י

 נשיא, שליט, שגריר או אחד מרמי המעלה האחרים של מדינת חוץ, דינו - קנס!
 ואם הפרסום עלול או מכוון להפריע את השלום והידידות בין ישראל למדינה

 אחרת - דינו מאסר שלוש שנים.״
 15. בסעיף 173 לחוק העיקרי -

 (1) בפסקה (1), במקום ״דבר דפוס, כתב יד, תמונה או דמות שיש בהם״ יבוא
 ״פרסום שיש בו״:

 (2) בפסקה (2), במקום ״מביע״ יבוא ״משמיע״.

 16. אחרי סעיף 266 לחוק העיקרי יבוא:

 267. (א) המוציא, ללא רשות, מסמך ממשמורת מוסד ממוסדות המדינה או
 מרשות מקומית, דינו - מאסר שלוש שנים.

 (ב) עובד הציבור המופקד על הטיפול במסמך או על שמירתו, המוסר
 אותו שלא כדין לאחר והמסמך מוצא מהמשמורת כאמור בסעיף קטן(א), דינו -

 . מאסר חמש שנים.

 (ג) בסעיף זה, ״מסמך״ - בכתב או בכל אמצעי אחר שבו נרשם דבר.״

 17. בסעיף 287 לחוק העיקרי, המלים ״והוא, אם לא נקבעו במפורש עונש אחר או הליך אחר
 לאותה הפרה״ - יימחקו.

 18. בסעיף 390 לחוק העיקרי, במקום ״חמש מאות לירות״ יבוא ״אלף שקלים חדשים״.

 19. בסעיף 391 לחוק העיקרי, במקום ״חמש מאות לירות״ יבוא ״אלף שקלים חדשים״.

 20. סעיף 436 לחוק העיקרי - בטל.

 21. בסעיף 480 לחוק העיקרי -

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״השחתת מטבע״.

 (2) אחרי המלים ״שם או. מלה״ יבוא ״או במזיד מתיך מטבע״.

 22. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982, במקום סעיף 187 יבוא:

 ״ראיות לקביעת 187. הרשיע בית המשפט את הנאשם, יביא התובע לענין העונש ראיות

ש בדבר הרשעותיו הקודמות של הנאשם, ורשאי הוא גם להביא ראיות אחרות נ ו ע  ה

 לענץ זה.״

 23. בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-31955 -

 (1) במקום סעיף 32(ד) יבוא:

 ״(ד) תקופת התנאי תתחיל מיום מתן גזר הדין ואם הנידון נושא אותו זמן
 עונש מאסר או מחבוש - מיום שחרורו מן המאסר או המחבוש,- אולם תקופה

 החלפת סעיף 168

 תיקון סעיף 173

 הוספת סעיף 267

 תיקון סעיף 287

 תיקון סעיף 390

 תיקון סעיף 391

 ביטול סעיף 436

 תיקון סעיף 480

 תיקון חוק
 סדר הדין

 הפלילי

 תיקון חוק
 השיפוט הצבאי

 3 ם״ח התשט״ו, עמ׳ 171.
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 שאסיר נמצא בה מחוץ לבית הסוהר בשל חופשה מיוחדת או מכח סימן ב1
 לפרק ו׳ של חוק העונשין, התשל״ז-1977, יראו אותה כתקופת תנאי מצטברת
 לתקופת התנאי שקבע בית המשפט! והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.״

 (2) בסעיף 33 -

 (א) בסעיף קטן(ג), במקום ״על הארכת תקופת התנאי״ יבוא ״על הארכת
 תקופת התנאי או חידושה״.

 (ב) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג1) האריך בית דין צבאי את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום
 תקופת התנאי תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי! חידש
 בית דין צבאי את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת התנאי תחל תקופת
 התנאי הנוספת מיום מתן פסק הדין! והכל כשבית הדין הצבאי לא הורה

 אחרת.״!

 (3) האמור בסעיף 35 יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) קביעת הפיצויים לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו, תהא כערכם ביום
 ביצוע העבירה או ביום מתן החלטת בית הדין, לפי הגדול יותר.

 (ג) לענין גביה, דין פיצויים לפי סעיף זה כדין קנס! סכום ששולם או נגבה על
 חשבון קנס שיש בצדו חובת פיצויים, ייזקף תחילה על חשבון הפיצויים.״

 24. בתוספת השניה לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-41984, אחרי ״259(2)״ יבוא תיקון חוק
 "267(ב)״. בתי המשפט

 25. הוראות סעיפים 2, 5 ו־7 יחולו גם על קנם או פיצוי שהוטלו בשל עבירה שנעברה לפני הוראת מעבר
 ו^תם לתוקף, אם לא ניתן לגביה פסק דין סופי.

ר י  אברהם שר
 שר המשפטים

 יצחק שמיר
 ראש הממשלה

ג  חיים הרצו
 נשיא המדינה

 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 תיקון סעיף 70

 חוק לתיקון פקודת בריאות הע0 (מס׳ 10), התשמ״ח-1988

 בסעיף 70 לפקודת בריאות העם, 1940' -

 (1) בדישה, במקום ״המנהל״ יבוא ״שר הבריאות״!

 • נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשמ׳׳ח (22 במרס 1988); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1876,
 התשמ׳׳ח, עמ׳ 157. -

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמ׳ 181; ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 93.
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 (2) בסופו יבוא:

 ״(ג) הקובעות אגרות בעד רשיונות, וכן דמי רישום בתי חולים ומרפאות
 ותשלומים בעד תעודות ואישורים שנותן משרד הבריאות לפי פקודה זו.

ו נ י ל ז ו מ אל ־ י ל ב  יצחק שמיר שושנה אר
 ראש הממשלה שרת הבריאות

ג  חיים הרצו
 נשיא המדינה
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