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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 114( )שינוי הוראות לעניין ריגול(, התשע"ב–2011 *

 
בחוק העונשין, התשל"ז–1977 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 113 –1  תיקון סעיף 113

בסעיף קטן )ג(, במקום "דינו – מאסר שבע שנים; התכוון" יבוא "והתכוון";  )1(

בסעיף קטן )ד()3(, במקום "סעיף 113א" יבוא "סעיף 116א";  )2(

סעיף קטן )ה( – בטל   )3(
סעיף 113א לחוק העיקרי – בטל 2 ביטול סעיף 113א

בסעיף 115 לחוק העיקרי –3 תיקון סעיף 115

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "למטרת ריגול";  )1(

בסעיף קטן )א(, המילים "ללא הסבר סביר" – יימחקו, ובמקום "דינו – מאסר שלוש   )2(
שנים; התכוון" יבוא "והתכוון" 

בסעיף 116 לחוק העיקרי, אחרי "לפי סימן זה" יבוא "ולפי סעיף 116א" 4 תיקון סעיף 116
הוספת סעיפים 

116א ו־116ב
אחרי הכותרת "סימן ה': סודות רשמיים" יבוא:5 

מי שמסר ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך, דינו – מאסר 116א "ידיעה סודית )א( 
עשר שנים 

סודית  ידיעה  החזיק  או  רשם  הכין,  אסף,  שהשיג,  מי  )ב( 
כשאינו מוסמך לכך, דינו – מאסר שבע שנים 

סעיף לפי  בעבירה  הנאשם  לאדם  טובה  הגנה  זו  תהא   )ג( 
קטן )ב( שעשה אחד מאלה:

לא עשה דבר שלא כדין להשיג ידיעה באשר היא   )1(
ידיעה סודית, ושהשיגה, אספה, הכינה, רשמה או החזיקה 

בתום לב ולמטרה סבירה 

ז'  לפרק  ד'  בסימן  קבועות  "ריגול"  שעניינן  הוראות 
החוק(,   – )להלן  התשל"ז–1977  העונשין,  לחוק  ב'  בחלק 
בביטחון  לפגוע  כוונה  בהם  שיש  למעשים  הן  ונוגעות 
המדינה והן למעשים שנעשו ללא כוונה כאמור  קביעת 
העבירות שאין בהן יסוד של כוונה לפגוע בביטחון המדינה 
תחת הכותרת "ריגול" אינה עולה בקנה אחד עם השימוש 
בסימן  עבירות  להעביר  מוצע  לכן  זה   במונח  היומיומי 
המדינה  בביטחון  לפגוע  כוונה  דורשות  שאינן  האמור 

לסימן ה', שעניינו "סודות רשמיים" 

מוצע לבטל את סעיף 113א לחוק, הקובע כי מי שמסר 
ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך, דינו – מאסר 15 שנים, 
ולהעביר את ההוראה האמורה לסעיף 116א)א( המוצע, וכן 

להפחית את העונש על עבירה זו לעשר שנות מאסר  

הכין,  אסף,  שהשיג,  "מי  כי  קובע  לחוק  113)ג(  סעיף 
דינו  לכך,  מוסמך  כשאינו  סודית  ידיעה  החזיק  או  רשם 
– מאסר שבע שנים; התכוון בכך לפגוע בביטחון המדינה, 
דינו – מאסר חמש עשרה שנים "  מוצע כאמור להעביר 

הצעת חוק מס' פ/2849/18; הועברה לוועדה ביום י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(   *

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"א, עמ' 1169   1
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מסר את הידיעה הסודית בהקדם האפשרי לתחנת   )2(
משטרה או לגורם המוסמך בקשר לידיעה 

כניסה למקום 
צבאי

ניסה 116ב  בו,  שהה  לתוכו,  לחדור  ניסה  מוגבל,  למקום  שנכנס  מי 
להתחקות על מבנהו או על הנעשה בו, או ללא הסבר סביר שוטט 
בקרבתו – כשאינו מוסמך לכך – וכן מי שניסה להפריע או להטעות 
זקיף או שומר המופקד על מקום מוגבל, דינו – מאסר שלוש שנים; 

בסעיף זה, "מקום מוגבל" – כהגדרתו בסעיף 115)ב( "

את ההוראה על ביצוע המעשה ללא כוונה לפגוע בביטחון 
המדינה ואת ההגנה הקשורה אליה )הקבועה בסעיף 113)ה( 
לחוק(, לסעיף 116א)ב( ו־)ג()1( המוצע  עוד מוצע להוסיף 
הגנה, בסעיף 116א)ג()2( המוצע, למי שקיבל לידיו ידיעה 
לגורם  או  למשטרה  האפשרי  בהקדם  והעבירה  סודית 

המוסמך לטפל בה 

לבסוף, מוצע להעביר את הוראות סעיף 115)א( לעניין 
כניסה למקום צבאי ללא כוונה לפגוע בביטחון המדינה, 

לסעיף 116ב המוצע 

יוזמים: חברי הכנסת עתניאל שנלר, ציון פיניאן

מסר את הידיעה הסודית בהקדם האפשרי לתחנת   )2(
משטרה או לגורם המוסמך בקשר לידיעה 

כניסה למקום 
צבאי

ניסה 116ב  בו,  שהה  לתוכו,  לחדור  ניסה  מוגבל,  למקום  שנכנס  מי 
להתחקות על מבנהו או על הנעשה בו, או ללא הסבר סביר שוטט 
בקרבתו – כשאינו מוסמך לכך – וכן מי שניסה להפריע או להטעות 
זקיף או שומר המופקד על מקום מוגבל, דינו – מאסר שלוש שנים; 

בסעיף זה, "מקום מוגבל" – כהגדרתו בסעיף 115)ב( "
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק שירות התעסוקה )תיקון מס' 20( )הרחבת איסור ההפליה(, התשע"ב–2011 *

 
בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959 1, בסעיף 42)א(, במקום "לרעה בשל גילו, מינו, גזעו, 1 תיקון סעיף 42

נטייתו  מינו,  "מחמת  יבוא  מפלגתו"  או  השקפתו  מוגבלותו,  מוצאו,  ארץ  לאומיותו,  דתו, 
המינית, מעמדו האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ־גופית, היותו הורה, גילו, 
גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, מוגבלותו, השקפתו, מפלגתו או שירותו במילואים, קריאתו 
לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון ]נוסח 

משולב[, התשמ"ו–1986 2, לרבות מחמת תדירותו או משכו," 

התשי"ט–1959 התעסוקה,  שירות  לחוק   42  סעיף 
אדם  להפלות  תעסוקה  לשכת  על  אוסר  החוק(,   – )להלן 
לקבל  לסרב  לעובד  שזקוק  מי  ועל  שונות  בעילות  לרעה 

אדם לעבודה בשל עילות אלה  

על  להוסיף  מטרתה  בזה  המתפרסמת  החוק  הצעת 
לאלה  בדומה  נוספות  עילות  האסורה  ההפליה  עילות 
הקבועות בסעיף 2)א( לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, 
התשמ"ח–1988 )להלן – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה(, 
פוריות,  טיפולי  הריון,  אישי,  מעמד  מינית,  נטייה  שהן: 

טיפולי הפריה חוץ־גופית, היותו של אדם הורה, שירות 
לשירות  קריאה  משכו,  או  תדירותו  לרבות  במילואים, 

מילואים או שירות צפוי בשירות מילואים 

יצוין כי על פעולת לשכת שירות התעסוקה בניגוד 
להוראות סעיף 42 לחוק ניתן להגיש עררים, כקבוע בסעיף 
43 לחוק, ואילו סירוב לקבל עובד לעבודה בשל העילות 
סעיף  לחוק    77 סעיף  לפי  פלילית  עבירה  הוא  האמורות 
64א לחוק מחיל את איסור ההפליה גם על לשכה פרטית 

לפי הפרק הרביעי לחוק 

הצעת חוק מס' פ/3067/18; הועברה לוועדה ביום י"ב בחשוון התשע"ב )9 בנובמבר 2011(    *

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשע"ב, עמ' 82   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   2

 יוזמים: חברי הכנסת נחמן שי, עפו אגבאריה, ציפי חוטובלי, דב חנין, ניצן הורוביץ, מרינה סולודקין,
פאינה קירשנבאום, איתן כבל, אברהם מיכאלי, אורית זוארץ, רוברט טיבייב, אריה ביבי, יוחנן פלסנר, שי 
 חרמש, יריב לוין, זבולון אורלב, שלי יחימוביץ', גדעון עזרא, רחל אדטו, יעקב אדרי, מירי רגב,
יוליה שמאלוב־ברקוביץ', גאלב מג'אדלה, רוחמה אברהם־בלילה, מגלי והבה
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