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 עמוד

 הצעת חיק העונשין(תיקון מם׳ 47) (לא תעמוד על דם רעך), התשנ״ה-995 ו 456



ל הכנסה: ל חבר הכנסת מטעם ועדה החוקה חוק ומשפט ש  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

ן מס׳ 47) (לא תעמוד על דם רעך), ת חוק העונשין(תיקו ע ע  ה

* ו 9 9 5 - ה ״ נ ש ת  ה

, אחרי סעיף 544 יבוא:  הוספת סעיף 344* 1. בחוק העונשין, התשל״ז-ד197ן

 ״הימנעות 344א. (א) הנמנע מלהושיט עזרה לאדם, הנמצא לנגד עיניו במצוקה

 מהושטת עקב אירוע פתאומי שהעמיד בסכנה חמורה ומיידית את חייו, שלמות גופו
. .  עזרה י .

ידו להושיט את העזרה הנחוצה בעצמו  או בריאותו, כאשר היה לאל־

 מבלי להסתכן או לסכן את זולתו, או להודיע לרשויות, או להזעיק אדם

ה חודשים; לענין סעיף זה, ש  אחר לשם מתן העזרה, דינו - מאסר ש

 ״רשויות״ - המשטרה, מגן דוד אדום או שירות כבאות, לפי הענין.

 (ב) לא יוגש כתב אישום לפי סעיף זה אלא באישור פרקליט

 מחוז.״

 זאת ועוד, הצעת החוק קובעת כי ביתן להושיט
 עזרה במקרה זה גם בדרך של הודעה לרשויות
 המתאימות, או הזעקת אדם אחר לשם מתן העזרה. בכך
 כוללת ההצעה את האיזון הנדרש בין ערבים חברתיים
 מופשטים לבין דרישות המציאות והחיים השוטפים. כך,
 רק באותם מקרים שבהם היה צורך חיוני בהושטת עזרה,
 וניתן היה להושיטה ובאופן מודע נמנע אדם מלתיתה,
 נקבעה העבירה. הוראה דומה קיימת גם בחקיקה

 הפלילית של כמה מדינות באירופה.

 חבר הכנסת חנן פורת

י ר ב  ד

 הצעת חוק זו באה לעגן בחקיקה הישראלית את
 הערך המוסרי והחברתי שמקורו בתורה (ויקרא י ״ט, ט״ז),
 לפיו מוטלת חובה על אדם לסייע להצלת חייו של אדם

 אחר.

 בהצעת חוק זו מוצע לקבוע בעבירה הימנעות
 מהושטת עזרה לזולת במקרה המיוחד שבו אותו בפגע
 נמצא במצוקה עקב אירוע פתאומי המעמיד בסכנה את
 חייו, גופו או בריאותו, האת כאשר בהושטת העזרה
 כשלעצמה, אין סכנה לחייו של מי שאמור להושיטה או

 לאדם אחר.

 ־ הצעת חוק מם• בתתקם״ח; הועברה לועדה ביום ייח באדר ב׳ התשנ־ה (20 במרס 995ו).
 י ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226; התשניד, עמי 348; ה־ח התשנ־ד, עמ׳ 2ו5.
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