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חוק העונשין )תיקון מס' 101(, התש"ע-2009*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977 1 )להלן - החוק העיקרי(, סעיף 174 - בטל 1 ביטול סעיף 174

אחרי סעיף 384 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 384א

"גניבה בנסיבות 
מיוחדות

הגונב דבר כמפורט להלן, דינו - מאסר ארבע שנים:384א  )א( 

מיתקני  תשתיות,  מקווי  חלק  המשמש  דבר   )1(
תשתיות או חיבור אליהם, או דבר שמטרתו הבטחת 

בטיחות הציבור;

להפקת  אמצעי  או  עבודה  כלי  המשמש  דבר   )2(
פרנסתו של אדם, ובכלל זה כלים חקלאיים, תוצרת 
חקלאית, בקר או מקנה, ובלבד שערכו של הדבר הנגנב 

עולה על 1,000 שקלים חדשים; 

דבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או   )3(
אומנותי 

הגונב דבר שערכו עולה על 500,000 שקלים חדשים,  )ב( 
דינו - מאסר שבע שנים "

סעיף 393א לחוק העיקרי - בטל 3 ביטול סעיף 393א

בסעיף 453 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:4 תיקון סעיף 453

העובר עבירה כאמור בסעיף 452, בנסיבות שלהלן, דינו - מאסר ארבע שנים, והוא  ")ב( 
אם לא נקבע עונש אחר מחמת נסיבותיו או טיבו של הנכס הניזוק:

הנזק נגרם לדבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מיתקני תשתיות או חיבור   )1(
אליהם, או לדבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור;

הנזק נגרם לדבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי    )2(

העובר עבירה כאמור בסעיף 452 וערכו של הנזק שנגרם עולה על 500,000 שקלים  )ג( 
חדשים, דינו - מאסר שבע שנים "

תחילתו של חוק זה ביום י"ד בכסלו התש"ע )1 בדצמבר 2009( 5 תחילה

סייג לתחולת 
 סעיפים 4 ו–5 
לחוק העונשין

הוראות סעיפים 4 ו–5 לחוק העיקרי לא יחולו על ביטול סעיפים 174 ו–393א לחוק 6 
העיקרי כאמור בסעיפים 1 ו–3 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ח' בחשוון התש"ע )26 באוקטובר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 372, מיום ג' באדר ב' התשס"ח )10 במרס 2008(, עמ' 432 ובהצעות חוק הכנסת - 188, מיום ב' 

בטבת התשס"ח )11 בדצמבר 2007(, עמ' 70 
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ח, עמ' 812   1

ספר חוקים - 2213, ט"ז בחשוון התש"ע, 2009 11 3
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חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 92(, התש"ע-2009*

בפקודת התעבורה 1 )להלן - הפקודה(, אחרי סעיף 70א יבוא:1 הוספת סעיף 70א1

"חניה בתחנת 
 אוטובוס בימי

מנוחה

רשות תימרור מקומית תציב, בתחום תחנת אוטובוס, 70א1  )א( 
תמרור הקובע כי ניתן להחנות או להעמיד רכב פרטי בתחום 
תחנת האוטובוס, משעה 20:00 בערב יום מנוחה ועד שעה 
16:00 ביום המנוחה; בסעיף זה, "ימי מנוחה" - כמשמעותם 
התש"ח- והמשפט,  השלטון  סדרי  לפקודת  18א)א(  בסעיף 

  2 1948

על אף הוראות סעיף קטן )א(, לא יוצב תמרור כאמור  )ב( 
באותו סעיף קטן -

בדרך שאינה דרך עירונית;  )1(

בנתיב הנסיעה בדרך, למעט בנתיב שבו הותרה   )2(
החניה לפני תחום תחנת האוטובוס ואחריו;

בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית;  )3(

במסוף לתחבורה ציבורית;  )4(

שירות  קו  המשמשת  אוטובוס  תחנת  בתחום   )5(
לאוטובוס שלפי תנאי רישיונו פועל גם ביום מנוחה 

רשות מקומית תרחיק או תגרור רכב פרטי החונה או  )ג( 
עומד בניגוד לתמרור שהוצב לפי סעיף קטן )א( למקום החסנה; 

על הרחקה או גרירה כאמור יחולו הוראות לפי סעיף 77 "

חובת הצבת 
תמרורים

בהתאם 2  שבשטחה  האוטובוס  תחנות  בכל  תמרורים  תציב  מקומית  תימרור  רשות 
להוראות סעיף 70א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, עד יום ט"ז באייר התש"ע 

)30 באפריל 2010( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ח' בחשוון התש"ע )26 באוקטובר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 92(, התש"ע-2009*

הוספת סעיף 70א1בפקודת התעבורה 1 )להלן - הפקודה(, אחרי סעיף 70א יבוא:1 

"חניה בתחנת 
 אוטובוס בימי

מנוחה

רשות תימרור מקומית תציב, בתחום תחנת אוטובוס, 70א1  )א( 
תמרור הקובע כי ניתן להחנות או להעמיד רכב פרטי בתחום 
תחנת האוטובוס, משעה 20:00 בערב יום מנוחה ועד שעה 
16:00 ביום המנוחה; בסעיף זה, "ימי מנוחה" - כמשמעותם 
התש"ח- והמשפט,  השלטון  סדרי  לפקודת  18א)א(  בסעיף 

  2 1948

על אף הוראות סעיף קטן )א(, לא יוצב תמרור כאמור  )ב( 
באותו סעיף קטן -

בדרך שאינה דרך עירונית;  )1(

בנתיב הנסיעה בדרך, למעט בנתיב שבו הותרה   )2(
החניה לפני תחום תחנת האוטובוס ואחריו;

בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית;  )3(

במסוף לתחבורה ציבורית;  )4(

שירות  קו  המשמשת  אוטובוס  תחנת  בתחום   )5(
לאוטובוס שלפי תנאי רישיונו פועל גם ביום מנוחה 

רשות מקומית תרחיק או תגרור רכב פרטי החונה או  )ג( 
עומד בניגוד לתמרור שהוצב לפי סעיף קטן )א( למקום החסנה; 

על הרחקה או גרירה כאמור יחולו הוראות לפי סעיף 77 "

בהתאם 2  שבשטחה  האוטובוס  תחנות  בכל  תמרורים  תציב  מקומית  תימרור  רשות 
להוראות סעיף 70א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, עד יום ט"ז באייר התש"ע 

)30 באפריל 2010( 

חובת הצבת 
תמרורים

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
              יושב ראש הכנסת

ספר חוקים - 2213, ט"ז בחשוון התש"ע, 2009 11 3

התקבל בכנסת ביום ח' בחשוון התש"ע )26 באוקטובר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 277, מיום ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(, עמ' 102 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ט, עמ' 132   1

2  ע"ר 2, תוס' א', עמ' 1 
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חוק התעבורה )החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - 
הוראת שעה(, התש"ע-2009*

החלת הוראות 
פקודת התעבורה  
על רכבת מקומית 

- הוראת שעה

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום כ"ט באלול התש"ע )8 בספטמבר 2010( 1  )א( 
)בסעיף זה - תקופת הניסוי( יחולו לעניין רכבת מקומית הוראות פקודת התעבורה  1 
החלות לעניין רכב, למעט הוראות פרקים שני ושלישי והוראות סעיפים 51 עד 61א, 65, 

69א, 72, 73, 77, 80 ו–84 לפקודה האמורה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

בסעיפים 28, 35 עד 40א, 41א עד 44, 45 עד 47, 50, 62)6( ו–)9(, 63, 66 ו–67   )1(
וכן בפרט 6 בסעיף ד לתוספת השישית, בכל מקום שבו מדובר ברישיון נהיגה 
יראו כאילו מדובר בהרשאה שנתן המנהל לפי פקודת מסילות הברזל לנהיגת 

רכבת מקומית במהלך תקופת הניסוי;

בסעיף 66, במקום "לרשות הרישוי" יקראו "למנהל"   )2(

בסעיף זה - )ב( 

"המנהל" - מי שמונה לפי פסקה )2( להגדרה "המנהל" שבפקודת מסילות  הברזל;

"פקודת מסילות הברזל" - פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972  2;

46א)ה(  "רכבת מקומית" - רכבת הנעה על מסילת ברזל מקומית כהגדרתה בסעיף 
לפקודת מסילות הברזל 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
              יושב ראש הכנסת

ספר חוקים - 2213, ט"ז בחשוון התש"ע, 2009 11 3

התקבל בכנסת ביום ט"ו בחשוון התש"ע )2 בנובמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 453, מיום כ"ד בתשרי התש"ע )12 באוקטובר 2009(, עמ' 6 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485   2
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