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חוק להגנה על עדים )תיקון(, התש"ע-2010*

בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 12 -1 תיקון סעיף 12 

בסעיף קטן )א(, ברישה, אחרי "לשם אבטחה של עד מוגן" יבוא "ולשם מניעת   )1(
פגיעה בתכנית הגנה";

)2(  אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

נוסף על הסמכויות הנתונות לו לפי סעיפים קטנים )א( עד )ג(, יהיו נתונות  ")ג1( 
למאבטח שהוא עובד המדינה, למטרות המנויות בסעיף קטן )א( רישה ובעת מילוי 

תפקידו, גם סמכויות אלה: 

)סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  23)ב(  סעיף  לפי  מעצר  סמכות   )1(
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996  2, בשינויים המחויבים;

סמכות להחזיק עד מוגן שהוא אסיר או עצור במקום משמורת הרשות   )2(
וללוות עד כאמור מחוץ לבית הסוהר או לבית המעצר, והכל בהתאם 
לנהלים משותפים שיקבעו הרשות ושירות בתי הסוהר, וסמכות ללוות 
עד כאמור מחוץ למקום משמורת הרשות; עד מוגן שהוא אסיר או עצור 
המלווה בידי מאבטח, כאמור בפסקה זו, יראו אותו כמי שנתון במשמורת 

חוקית;

סמכות מעצר של עד מוגן שהוא אסיר או עצור, כאשר קיים יסוד   )3(
סביר לחשש שהעד המוגן נמלט ממשמורת חוקית;

סמכות כניסה לחצרים, שאינם מבנה פרטי סגור, לשם ביצוע פעולות   )4(
בדיקה, סריקה, אבטחה ומניעה הדרושות לצורך ליווי עד מוגן או לצורך 
אבטחת מקום הימצאו של עד מוגן, ובלבד שהכניסה לחצרים כאמור תהא 

לפרק זמן קצר ככל האפשר "; 

בסעיף קטן )ד()1(, אחרי "בציון שמו" יבוא "או כינויו הרשמי"   )3(

בסעיף 17 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:2 תיקון סעיף 17

החליט המנהל לכלול עד בתכנית הגנה, והעד הוא אסיר או עצור, רשאי ")א1(  )1(
הוא לקבוע כי העד המוגן יוחזק במקום מחוץ לבית הסוהר או בית המעצר, 

במקום ולתקופה שיקבע )בחוק זה - מקום משמורת הרשות( 

תיעשה  זה  קטן  סעיף  לפי  מעצר  בית  או  סוהר  מבית  מוגן  עד  הוצאת   )2(
בהתייעצות עם נציב בתי הסוהר או סגנו, ובהתאם לנהלים משותפים שיקבעו 

הרשות ושירות בתי הסוהר 

עד מוגן המוחזק במקום משמורת הרשות יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה   )3(
בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו, ויהיה זכאי לזכויות שלהן זכאי לפי כל דין 
אסיר או עצור, לפי העניין, אלא אם כן שוכנע המנהל כי בנסיבות העניין יש בכך 

כדי לפגוע בעד או בתכנית ההגנה 

עד מוגן שמוחזק במקום משמורת הרשות לפי סעיף קטן זה יראו אותו כמי   )4(
שנתון במשמורת חוקית "

התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 480, מיום י' בשבט התש"ע  )25 בינואר 2010(, עמ' 232 

ס"ח התשס"ט, עמ' 98   1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   2
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בסעיף 30 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 30

בסעיף קטן )ג(, במקום "לפי סעיף זה" יבוא "לפי סעיף קטן )א(" ובמקום "כאמור   )1(
בסעיף 13" יבוא "כאמור בסעיף 12, למעט סעיף קטן )ג1( שבו";

בסעיף קטן )ד(, במקום "לפי סעיף זה" יבוא "לפי סעיף קטן )א("   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק העונשין )תיקון מס' 106(, התש"ע-2010*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 15)ב(, אחרי פסקה )2( 1 תיקון סעיף 15
יבוא:

")2א( מתן שוחד לעובד ציבור זר לפי סעיף 291א;"  

בסעיף 291א)ג( לחוק העיקרי, בהגדרה "מדינה זרה", בסופה יבוא "ולרבות ישות מדינית 2  תיקון סעיף 291א
שאינה מדינה, לרבות המועצה הפלסטינית;" 

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' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 473, מיום כ' בטבת התש"ע )6 בינואר 2010(, עמ' 154 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ע, עמ' 385   1

    

    

    

    

תיקון סעיף 30בסעיף 30 לחוק העיקרי -3 

בסעיף קטן )ג(, במקום "לפי סעיף זה" יבוא "לפי סעיף קטן )א(" ובמקום "כאמור   )1(
בסעיף 13" יבוא "כאמור בסעיף 12, למעט סעיף קטן )ג1( שבו";

בסעיף קטן )ד(, במקום "לפי סעיף זה" יבוא "לפי סעיף קטן )א("   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק העונשין )תיקון מס' 106(, התש"ע-2010*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 15)ב(, אחרי פסקה )2( 1 
יבוא:

תיקון סעיף 15

")2א( מתן שוחד לעובד ציבור זר לפי סעיף 291א;"  

בסעיף 291א)ג( לחוק העיקרי, בהגדרה "מדינה זרה", בסופה יבוא "ולרבות ישות מדינית 2 
שאינה מדינה, לרבות המועצה הפלסטינית;" 

 תיקון סעיף 291א

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
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