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חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר )תיקוני חקיקה(, 
התשע"א—2011*

תיקון חוק המשטרה 
)דין משמעתי, בירור 

קבילות שוטרים 
והוראות שונות( 

- מס' 7

בחוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(, התשס"ו—2006  1 — 1  

בשם החוק, המילים ")דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות("   )1(
— יימחקו;

בסעיף 9)ב(, בסופו יבוא "וכן הוראות לעניין דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים,   )2(
שכר טרחה לעדים מומחים, ותשלום לנציגי ציבור";

בסעיף 39)א()2(, במקום "ועדה בודקת או קצין בודק" יבוא "ועדה בודקת, קצין   )3(
בודק או קצין תלונות הציבור שמונה לפי פקודות משטרת ישראל"; 

בסעיף 41)א()1(, אחרי "את הנאשם" יבוא "או להרשיע את הנאשם ולגזור את   )4(
דינו, לפי העניין"; 

בסעיף 72)ב(, במקום "נאשם או עורר" יבוא "נאשם, משיב או עורר"    )5(

תיקון פקודת בתי 
הסוהר - מס' 39

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב—1971  2 — 2  

בסעיף 107)ב(, בסופו יבוא "וכן הוראות לעניין דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה   )1(
לעדים, שכר טרחה לעדים מומחים ותשלום לנציגי ציבור";

בסעיף 110יב)ב(, במקום "נאשם או עורר" יבוא "נאשם, משיב או עורר";   )2(

בסעיף 110לב)א()2(, במקום "משטרת ישראל או של ועדת חקירה כאמור בסעיף   )3(
131א" יבוא "משטרת ישראל, ועדת חקירה כאמור בסעיף 131א או קצין בודק שמונה 

לפי פקודות השירות"; 

בסעיף 110לד)א()1(, אחרי "את הנאשם" יבוא "או להרשיע את הנאשם ולגזור את   )4(
דינו, לפי העניין" 

תיקון פקודת 
המשטרה - מס' 26

בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א—1971 3, בסעיף 1, בהגדרה "חוק המשטרה", 3 
המילים ")דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

תיקון חוק משכן 
הכנסת, רחבתו 
ומשמר הכנסת 

- מס' 14

בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח—1968 4, בסעיף 19, ברישה, המילים 4 
")דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

תיקון חוק המרשם 
הפלילי ותקנת 

השבים - מס' 13

בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א—1981 5, בתוספת הראשונה, בפרט )יג(, 5 
המילים ")דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 60

 6 ,13 בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס—2000 6, בתוספת השנייה, בפרט 
המילים ")דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )20 ביוני  התקבל בכנסת ביום י"ח בסיוון התשע"א   *
הממשלה — 577, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(, עמ' 603 

ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התש"ע, עמ' 302   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשס"ח, עמ' 716   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשע"א, עמ' 789   3

ס"ח התשכ"ח, עמ' 197; התשס"ח, עמ' 472   4

ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התשע"א, עמ' 933   5

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"א, עמ' 908   6

ספר החוקים 2302, כ"ח בסיוון התשע"א, 2011 6 30
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 תיקון חוק סדר
 הדין הפלילי

)חקירת חשודים( 
- מס' 5

בחוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים(, התשס"ב—2002 7, בסעיף 5)א()3(, המילים ")דין 7 
משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

תיקון חוק שירות 
המילואים

בחוק שירות המילואים, התשס"ח—2008 8, בסעיף 15)ד(, המילים ")דין משמעתי, בירור 8 
קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

 תיקון חוק להגנה
על עדים - מס' 4

בחוק להגנה על עדים, התשס"ט—2008 9, בסעיף 27, ברישה, המילים ")דין משמעתי, 9 
בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

")דין 10 תיקון חוק הטיס 134, בהגדרה "חוק המשטרה", המילים  בחוק הטיס, התשע"א—2011 10, בסעיף 
משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

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 הגנה על הציבור מפני עברייני מין )תיקון מס' 2(, התשע"א—2011*

בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו—2006  1, בסעיף 2 —1 תיקון סעיף 2

בהגדרה "הערכת מסוכנות", בסופה יבוא "לעניין זה, "עבירת מין" — למעט עבירה   )1(
לפי סעיף 214)ב3( לחוק העונשין;"; 

בהגדרה "עבירת מין", במקום פסקה )1( יבוא:  )2(

עבירה לפי סעיף 214)ב( עד )ב3( לחוק העונשין; ")1( )א( 

י' לחוק האמור, למעט עבירה לפי  עבירה המנויה בסימן ה' בפרק  )ב( 
סעיף 352 שבו;

עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג לחוק  )ג( 
האמור;" 

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

התקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התשע"א )21 ביוני 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 364, מיום כ' בשבט התשע"א )25 בינואר 2011(, עמ' 63 

ס"ח התשס"ו, עמ' 234; התשע"א, עמ' 86   1

בחוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים(, התשס"ב—2002 7, בסעיף 5)א()3(, המילים ")דין 7 
משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

 תיקון חוק סדר
 הדין הפלילי

)חקירת חשודים( 
- מס' 5

בחוק שירות המילואים, התשס"ח—2008 8, בסעיף 15)ד(, המילים ")דין משמעתי, בירור 8 
קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

תיקון חוק שירות 
המילואים

בחוק להגנה על עדים, התשס"ט—2008 9, בסעיף 27, ברישה, המילים ")דין משמעתי, 9 
בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

 תיקון חוק להגנה
על עדים - מס' 4

")דין 10  134, בהגדרה "חוק המשטרה", המילים  בחוק הטיס, התשע"א—2011 10, בסעיף 
משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(" — יימחקו 

תיקון חוק הטיס

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 הגנה על הציבור מפני עברייני מין )תיקון מס' 2(, התשע"א—2011*

תיקון סעיף 2בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו—2006  1, בסעיף 2 —1 

בהגדרה "הערכת מסוכנות", בסופה יבוא "לעניין זה, "עבירת מין" — למעט עבירה   )1(
לפי סעיף 214)ב3( לחוק העונשין;"; 

בהגדרה "עבירת מין", במקום פסקה )1( יבוא:  )2(

עבירה לפי סעיף 214)ב( עד )ב3( לחוק העונשין; ")1( )א( 

י' לחוק האמור, למעט עבירה לפי  עבירה המנויה בסימן ה' בפרק  )ב( 
סעיף 352 שבו;

עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג לחוק  )ג( 
האמור;" 

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

ספר החוקים 2302, כ"ח בסיוון התשע"א, 2011 6 30

ס"ח התשס"ב, עמ' 468; התשס"ח, עמ' 572   7

ס"ח התשס"ח, עמ' 502   8

ס"ח התשס"ט, עמ' 98; התש"ע, עמ' 571   9

ס"ח התשע"א, עמ' 830   10
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חוק העונשין )תיקון מס' 110(, התשע"א—2011*

 החלפת סעיפים
362 ו–363

בחוק העונשין, התשל"ז—1977 1, במקום סעיפים 362 ו–363 יבוא:1 

"הזנחת ילדים 
ומושגחים אחרים

בסעיף זה ובסעיף 363, "מושגח" — 362  )א(  

קטין שלא מלאו לו שש עשרה שנים;  )1(

קטין שמלאו לו שש עשרה שנים או בגיר שאינם   )2(
מסוגלים לדאוג לצורכי חייהם  

הורה של מושגח, אשר אינו מספק מזון, לבוש, צורכי  )ב( 
לינה וצורכי חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה לשמירת 
שלומו ובריאותו, דינו — מאסר שלוש שנים, זולת אם הוכיח 
שנקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת הדרוש כדי 

לספק את הצרכים ואין בידו לספקם  

המחויב על פי דין או הסכם לדאוג לצורכי חייו של  )ג( 
הנתון  חייו,  לצורכי  לדאוג  מסוגל  שאינו  מי  של  או  קטין 
להשגחתו, למעט הורה, אשר אינו מספק מזון, לבוש, צורכי 
לינה וצורכי חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה לשמירת 
שלומו ובריאותו, דינו — מאסר שלוש שנים, זולת אם הוכיח 
שנקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת הדרוש כדי 

לספק את הצרכים ואין בידו לספקם 

הורה של מושגח, שסירב לקבלו מידי מי שאינו מחויב 363 נטישת מושגחים )א( 
לדאוג לצורכי חייו, או שהשאיר אותו בידי אדם שלא הסכים 
לדאוג לצורכי חייו, דינו — מאסר שישה חודשים; נטש את 

המושגח, דינו — מאסר שלוש שנים 

המחויב על פי דין או הסכם לדאוג לצורכי חייו של קטין  )ב( 
או של מי שאינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו, שסירב לקבלו 
מידי מי שאינו מחויב לדאוג לצורכי חייו, או שהשאיר אותו 
בידי אדם שלא הסכים לדאוג לצורכי חייו, דינו — מאסר 
שישה חודשים; נטש את הקטין או את מי שאינו מסוגל לדאוג 

לצורכי חייו, דינו — מאסר שלוש שנים "

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 י"ט בסיוון התשע"א )21 ביוני 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 376, מיום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(, עמ' 120 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"א, עמ' 733   1
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