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חוק העונשין )תיקון מס' 137(, התשע"ט-2019*

במקום1רתיקוןסעיף35א 35א)ב(, בסעיף העיקרי(, החוק - )להלן התשל"ז-11977 העונשין, בחוק
פסקה)1(יבוא:

עבירתרצחבנסיבותמחמירותלפיסעיף301א;"ר )1("

סעיף298לחוקהעיקרי-בטלר2רביטולסעיף298

בסעיף300לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)א(יבוא:3רתיקוןסעיף300

הגורםבכוונהאובאדישותלמותושלאדם,דינו-מאסרעולםר" ")א(

ביטולסעיפים
300או־301

סעיפים300או־301לחוקהעיקרי-בטליםר4ר

הוספתסעיפים
301אעד301ג

לפניסעיף302לחוקהעיקרייבוא:5ר

"רצחבנסיבות
מחמירות

באחת301אר אדם של למותו באדישות או בכוונה הגורם )א(
מהנסיבותהמפורטותלהלן,דינו-מאסרעולםועונשזה

בלבד:

המעשהנעשהלאחרתכנוןאולאחרהליךממשי )1(
שלשקילהוגיבושהחלטהלהמית;

עבירה ביצוע לאפשר במטרה נעשה המעשה )2(
אחרתאולהקלאתביצועה,אובמטרהלהסתיראת
מן הימלטות לאפשר או אחרת, עבירה של ביצועה
הדיןלאחרביצועהעבירההאחרת;לענייןזה,"עבירה

אחרת"-עבירהשעונשהשבעשנותמאסראויותר;

צפוי היה או פלילי במשפט עד היה הקורבן )3(
למסורעדותבמשפטפליליאושופטבמשפטפלילי
והמעשהנעשהבמטרהלמנועאולהכשילחקירהאו

הליךמשפטי;

המעשהנעשהמתוךמניעשלגזענותאועוינות )4(
כלפיציבור,כאמורבסעיף144ו;

המעשהנעשהכפעולהעונשיתבמטרהלהטיל )5(
מרותאומוראולכפותאורחותהתנהגותעלציבור;

לאחר נעשה והמעשה זוגו בן הוא הקורבן )6(
התעללותשיטתיתאומתמשכתבו,גופניתאונפשית;

תוך או מיוחדת, באכזריות נעשה המעשה )7(
התעללותגופניתאונפשיתבקורבן;

הקורבןהואחסרישע,קטיןשטרםמלאולו14 )8(
שניםאוקטיןשעוברהעבירהאחראיעליו;בפסקה
זו,"חסרישע"-כהגדרתובסעיף368א,ו"אחראי"-
אחראיעלקטיןאוחסרישע"כהגדרתובסעיףהאמורר

2019(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )1בינואר התקבלבכנסתביוםכ"דבטבתהתשע"ט *
הממשלה-972,מיוםד'בכסלוהתשע"ו)16בנובמבר2015(,עמ'166ר

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשע"ט,עמ'74ר 1
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המעשהבוצעתוךיצירתסכנהממשיתלחייושל )9(
אדםאחרנוסףעלהקורבן;

המעשההואמעשהטרורכהגדרתובחוקהמאבק )10(
בטרור,התשע"ו-2016;

ארגון של פעילותו במסגרת בוצע המעשה )11(
פשיעהאוארגוןטרורולשםקידוםמטרותאותוארגון;

בפסקהזו-

בארגוני מאבק בחוק כהגדרתו - פשיעה" "ארגון
פשיעה,התשס"ג-22003;

המאבק בחוק כהגדרתו טרור ארגון - טרור" "ארגון
מוכרז טרור ארגון וכן התשע"ו-2016, בטרור,

כהגדרתובחוקהאמורר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,התקיימהנסיבהמחמירה )ב(
כאמורבאותוסעיףקטן,אךמצאביתהמשפט,מנימוקים
מיוחדיםשיירשמו,כימתקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהן
המעשהאינומבטאדרגתאשמהחמורהבמיוחד,רשאיהוא

להרשיעאתהנאשםבעבירהלפיסעיף300ר

המתהבנסיבות
שלאחריות

מופחתת

עלאףהאמורבסעיפים300ו־301א,הגורםבכוונהאו301בר )א(
באדישותלמותושלאדםוהמעשהנעשהכשהנאשםהיה
נתוןבמצבשלמצוקהנפשיתקשה,עקבהתעללותחמורה
ומתמשכתבואובבןמשפחתו,בידימישהנאשםגרםלמותו,

דינו-מאסרחמשעשרהשניםר

עלאףהאמורבסעיפים300ו־301א,הגורםבכוונהאו )ב(
באדישותלמותושלאדםבאחתמהנסיבותהמפורטותלהלן,

דינו-מאסרעשריםשנים:

כלפי התגרות לאחר בתכוף בוצע המעשה )1(
הנאשםובתגובהלאותההתגרות,ובלבדשמתקיימים

שנייםאלה:

בעקבותההתגרותהנאשםהתקשהבמידה )א(
ניכרתלשלוטבעצמו;

ישבקושיהאמורבפסקתמשנה)א(כדי )ב(
למתןאתאשמתושלהנאשם,בשיםלבלמכלול

נסיבותהעניין;

המעשהנעשהבמצבשבו,בשלהפרעהנפשית )2(
חמורהאובשלליקויבכושרוהשכלי,הוגבלהיכולתו
שלהנאשםבמידהניכרת,אךלאעדכדיחוסריכולת

שלממשכאמורבסעיף34ח-

להביןאתאשרהואעושהאואתהפסול )א(
שבמעשהו;או

להימנעמעשייתהמעשה; )ב(

המעשהבוצעתוךיצירתסכנהממשיתלחייושל )9(
אדםאחרנוסףעלהקורבן;

המעשההואמעשהטרורכהגדרתובחוקהמאבק )10(
בטרור,התשע"ו-2016;

ארגון של פעילותו במסגרת בוצע המעשה )11(
פשיעהאוארגוןטרורולשםקידוםמטרותאותוארגון;

בפסקהזו-

בארגוני מאבק בחוק כהגדרתו - פשיעה" "ארגון
פשיעה,התשס"ג-22003;

המאבק בחוק כהגדרתו טרור ארגון - טרור" "ארגון
מוכרז טרור ארגון וכן התשע"ו-2016, בטרור,

כהגדרתובחוקהאמורר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,התקיימהנסיבהמחמירה )ב(
כאמורבאותוסעיףקטן,אךמצאביתהמשפט,מנימוקים
מיוחדיםשיירשמו,כימתקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהן
המעשהאינומבטאדרגתאשמהחמורהבמיוחד,רשאיהוא

להרשיעאתהנאשםבעבירהלפיסעיף300ר

המתהבנסיבות
שלאחריות

מופחתת

עלאףהאמורבסעיפים300ו־301א,הגורםבכוונהאו301בר )א(
באדישותלמותושלאדםוהמעשהנעשהכשהנאשםהיה
נתוןבמצבשלמצוקהנפשיתקשה,עקבהתעללותחמורה
ומתמשכתבואובבןמשפחתו,בידימישהנאשםגרםלמותו,

דינו-מאסרחמשעשרהשניםר

עלאףהאמורבסעיפים300ו־301א,הגורםבכוונהאו )ב(
באדישותלמותושלאדםבאחתמהנסיבותהמפורטותלהלן,

דינו-מאסרעשריםשנים:

כלפי התגרות לאחר בתכוף בוצע המעשה )1(
הנאשםובתגובהלאותההתגרות,ובלבדשמתקיימים

שנייםאלה:

בעקבותההתגרותהנאשםהתקשהבמידה )א(
ניכרתלשלוטבעצמו;

ישבקושיהאמורבפסקתמשנה)א(כדי )ב(
למתןאתאשמתושלהנאשם,בשיםלבלמכלול

נסיבותהעניין;

המעשהנעשהבמצבשבו,בשלהפרעהנפשית )2(
חמורהאובשלליקויבכושרוהשכלי,הוגבלהיכולתו
שלהנאשםבמידהניכרת,אךלאעדכדיחוסריכולת

שלממשכאמורבסעיף34ח-

להביןאתאשרהואעושהאואתהפסול )א(
שבמעשהו;או

להימנעמעשייתהמעשה; )ב(

ס"חהתשס"ג,עמ'502ר 2
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המעשהנעשהבמצבשבומעשהושלהנאשם )3(
חרגבמידהמועטהמתחולתסייגלאחריותלפיסעיפים
34י,34יאאו34יב,וישבנסיבותהענייןכדילמתןאת

אשמתור

עלאףהאמורבסעיפים300ו־301א,מישגרםלמותו )ג(
שלאדםורואיםאותוכמישעשהאתהמעשהבאדישות
לפיסעיפים34א)א()1(,34ט)ב(או34יד)ב(רישה,דינו-מאסר

עשריםשניםר

שתים301גרהמתהבקלותדעת מאסר - דינו דעת, בקלות אדם של למותו הגורם
עשרהשניםר"

סעיף307לחוקהעיקרי-בטלר6רביטולסעיף307

בסעיף308לחוקהעיקרי,הסיפההחלבמילים"ביןשנשם"-תימחקר7רתיקוןסעיף308

אחריסעיף311לחוקהעיקרייבוא:8רהוספתסעיף311א

"מאסרעולם
שאינועונשחובה

עלאףהוראותסעיף41,בעבירהלפיסימןזהשדינהמאסר311אר
עולםולאנקבעשהואעונשחובה,רשאיביתהמשפטלהטיל
מאסרעולםלתקופהבלתיקצובהאומאסרלתקופהשלא

תעלהעלשלושיםשניםר"

תיקוןפקודת
התעבורה-

מס'127

בפקודתהתעבורה3,בסעיף40א)א()1(,במקום"לפיסעיף298"יבוא"לפיסעיף301ג"ר9ר

תיקוןחוקחסינות
חבריהכנסת,

זכויותיהם
וחובותיהם-

מס'44

בחוקחסינותחבריהכנסת,זכויותיהםוחובותיהם,התשי"א-41951,בסעיף2א)ב()2(,10ר
במקום"עבירתרצח,הריגה"יבוא"עבירהלפיסעיפים300עד301גלחוקהעונשין,

התשל"ז-1977"ר

תיקוןחוקההסגרה
-מס'8

בחוקההסגרה,התשי"ד-51954,בסעיף2ב)ב()2(,במקום"רצח,הריגה"יבוא"רצח,רצח11ר
בנסיבותמחמירות,המתהבנסיבותשלאחריותמופחתת,המתהבקלותדעת"ר

תיקוןחוקלתיקון
דיניהראיות)הגנת

ילדים(-מס'18

בחוקלתיקוןדיניהראיות)הגנתילדים(,התשט"ו-61955,בתוספת,בפרט)ז(,ברישה,12ר
במקום"300,298"יבוא"300עד301ג"ר

תיקוןחוקלתיקון
סדריהדין)חקירת

עדים(-מס'9

בחוקלתיקוןסדריהדין)חקירתעדים(,התשי"ח-71957,בתוספת,בפרט)א(,במקום13ר
"300,298"יבוא"300עד301ג"ר

תיקוןחוקשירות
המדינה)משמעת(

-מס'18

בחוקשירותהמדינה)משמעת(,התשכ"ג-81963,בסעיף47)א1()5(,בהגדרה"עבירתמין14ר
אואלימותחמורה",במקום"300,298"יבוא"300עד301ג"ר

תיקוןחוקהנוער
)שפיטה,ענישה
ודרכיטיפול(-

מס'24

במקום15ר 25)ו(, בסעיף התשל"א-91971, טיפול(, ודרכי ענישה )שפיטה, הנוער בחוק
"בעבירהלפיסעיפים300,298"יבוא"בעבירהלפיסעיפים300עד301ב"ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ט,עמ'232ר 3

ס"חהתשי"א,עמ'228;התשע"ו,עמ'346ר 4

ס"חהתשי"ד,עמ'174;התשס"א,עמ'384ר 5

ס"חהתשט"ו,עמ'96;התשע"ז,1106ר 6

ס"חהתשי"ח,עמ'16;התשע"ז,עמ'1108ר 7

ס"חהתשכ"ג,עמ'50;התשע"ח,עמ'906ר 8

ס"חהתשל"א,עמ'134;התשע"ז,עמ'330ר 9
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תיקוןחוקהאזנת
סתר-מס'7

בחוקהאזנתסתר,התשל"ט-101979,בסעיף9א)א()2(,במקום"עבירתרצח,הריגה"יבוא16ר
"עבירהלפיסעיפים300עד301גלחוקהעונשין,התשל"ז-1977"ר

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

מס'86

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-17-111982ר

בסעיף62א)א(,בהגדרה"עבירתמיןאואלימות",במקום"307,305"יבוא"305"; )1(

בסעיף187)ז(,בהגדרה"עבירתאלימותשגרמהלמותושלאדם"במקום"300,298" )2(
יבוא"301,300א,301ב,301ג"ר

תיקוןחוקבתי
המשפט-מס'97

א',18ר בחלק הראשונה, בתוספת התשמ"ד-121984, משולב[, ]נוסח המשפט בתי בחוק
בפרט1,במקום"298"יבוא"301ב)ג(;301ג"ר

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'211

326)ב(,אחרי"בשל19ר ]נוסחמשולב[,התשנ"ה-131995,בסעיף בחוקהביטוחהלאומי
סעיף לפי או התשל"ז-1977, העונשין, לחוק 301א)א()10( סעיף "לפי יבוא עבירה"
301א)א()11(לחוקהאמורבמסגרתפעילותושלארגוןטרוראו"ואחרי"סעיף300לחוק
העונשין,התשל"ז-1977"יבוא"כנוסחוערבתחילתושלחוקהעונשין)תיקוןמס'137(,

התשע"ט-2019"ר
תיקוןחוקסדר

הדיןהפלילי
)סמכויותאכיפה

-חיפושבגוף
ונטילתאמצעי

זיהוי(-מס'7

זיהוי(,20ר אמצעי ונטילת בגוף חיפוש - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר בחוק
התשנ"ו-141996-

300 300"יבוא"בעבירהלפיסעיפים 12)א(,במקום"בעבירהעלסעיף בסעיף )1(
או301א";

בתוספתהראשונה,בפרט)1()ב(,במקום"300,298"יבוא"300עד301ג"ר )2(

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון-

מס'30

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-152000,בתוספתהראשונה,במקוםפרט)7(יבוא:21ר

עבירותשלגרימתמוותלפיסעיפים301,300או־305לחוקהעונשין;"ר )7("

תיקוןחוקזכויות
נפגעיעבירה-

מס'14

בחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-22-162001ר

בתוספתהראשונה,במקוםפרט3יבוא: )1(

לפיסעיפים300עד301ג,304,303,302ו־305בסימןא'לפרקי'ר"; "3ר

בתוספתהראשונהב',במקוםפרט1יבוא: )2(

עבירותלפיסעיפים300עד301גו־305ר" "1ר

תיקוןחוקהליכי
חקירהוהעדה

)התאמהלאנשים
עםמוגבלות

שכליתאונפשית(
-מס'4

בחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-23ר
172005,בתוספת,בפרט1,במקום"300,298"יבוא"300עד301ג"ר

תיקוןחוקהמאבק
בטרור-מס'5

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-24-182016ר

בסעיף2,בהגדרה"עבירתביטחוןחמורה",בפסקה)2(שבה,במקום"300"יבוא )1(
"301,300א";

בחוקהאזנתסתר,התשל"ט-101979,בסעיף9א)א()2(,במקום"עבירתרצח,הריגה"יבוא16ר
"עבירהלפיסעיפים300עד301גלחוקהעונשין,התשל"ז-1977"ר

תיקוןחוקהאזנת
סתר-מס'7

תיקוןחוקסדרבחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-17-111982ר
הדיןהפלילי-

מס'86 בסעיף62א)א(,בהגדרה"עבירתמיןאואלימות",במקום"307,305"יבוא"305"; )1(

בסעיף187)ז(,בהגדרה"עבירתאלימותשגרמהלמותושלאדם"במקום"300,298" )2(
יבוא"301,300א,301ב,301ג"ר

א',18ר בחלק הראשונה, בתוספת התשמ"ד-121984, משולב[, ]נוסח המשפט בתי בחוק
בפרט1,במקום"298"יבוא"301ב)ג(;301ג"ר

תיקוןחוקבתי
המשפט-מס'97

326)ב(,אחרי"בשל19ר ]נוסחמשולב[,התשנ"ה-131995,בסעיף בחוקהביטוחהלאומי
סעיף לפי או התשל"ז-1977, העונשין, לחוק 301א)א()10( סעיף "לפי יבוא עבירה"
301א)א()11(לחוקהאמורבמסגרתפעילותושלארגוןטרוראו"ואחרי"סעיף300לחוק
העונשין,התשל"ז-1977"יבוא"כנוסחוערבתחילתושלחוקהעונשין)תיקוןמס'137(,

התשע"ט-2019"ר

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'211

זיהוי(,20ר אמצעי ונטילת בגוף חיפוש - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר בחוק
התשנ"ו-141996-

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה
-חיפושבגוף

ונטילתאמצעי
זיהוי(-מס'7

300 300"יבוא"בעבירהלפיסעיפים 12)א(,במקום"בעבירהעלסעיף בסעיף )1(
או301א";

בתוספתהראשונה,בפרט)1()ב(,במקום"300,298"יבוא"300עד301ג"ר )2(

תיקוןחוקאיסורבחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-152000,בתוספתהראשונה,במקוםפרט)7(יבוא:21ר
הלבנתהון-

מס'30 עבירותשלגרימתמוותלפיסעיפים301,300או־305לחוקהעונשין;"ר )7("

תיקוןחוקזכויותבחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-22-162001ר
נפגעיעבירה-

מס'14 בתוספתהראשונה,במקוםפרט3יבוא: )1(

לפיסעיפים300עד301ג,304,303,302ו־305בסימןא'לפרקי'ר"; "3ר

בתוספתהראשונהב',במקוםפרט1יבוא: )2(

עבירותלפיסעיפים300עד301גו־305ר" "1ר

בחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-23ר
172005,בתוספת,בפרט1,במקום"300,298"יבוא"300עד301ג"ר

תיקוןחוקהליכי
חקירהוהעדה

)התאמהלאנשים
עםמוגבלות

שכליתאונפשית(
-מס'4

תיקוןחוקהמאבקבחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-24-182016ר
בטרור-מס'5

בסעיף2,בהגדרה"עבירתביטחוןחמורה",בפסקה)2(שבה,במקום"300"יבוא )1(
"301,300א";

ס"חהתשל"ט,עמ'118;התשע"ז,עמ'1060ר 10

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ח,עמ'918ר 11

ס"חהתשמ"ד,עמ'198;התשע"ט,עמ'84ר 12

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ט,עמ'152ר 13

ס"חהתשנ"ו,עמ'136;התשע"ח,עמ'253ר 14

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ח,עמ'440ר 15

ס"חהתשס"א,עמ'183;התשע"ח,עמ'892ר 16

ס"חהתשס"ו,עמ'42;התשע"ז,עמ'1108ר 17

ס"חהתשע"ו,עמ'898;התשע"ט,עמ'110ר 18
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בסעיף40א,במקום"רצח"יבוא"רצח,רצחבנסיבותמחמירות"ר )2(

תחילה,תחולה
והוראותמעבר

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(,והוא25ר )א(
יחולעלעבירותשבוצעומיוםהתחילהואילךר

עלעבירהשבוצעהלפנייוםהתחילהוטרםניתןפסקדיןחלוטבעניינהיחולו )ב(
הוראותסעיף5)א(לחוקהעיקרי;לענייןזה,בבואולקבועמהוהדיןהמקלעלהעושה,
יבחןביתהמשפטאתמלואההסדרהקבועבחוקהעיקריכנוסחובחוקזהלעומת
ההסדרשהיהקבועבחוקהעיקרילענייןגרימתמוותערביוםהתחילה)להלן-הדין

הישן(ר

עלעבירהשבוצעהלפנייוםהתחילהוניתןפסקדיןחלוטבעניינה,יחולהדין )ג(
הישן;ואולםלענייןמישהורשעבעבירהלפיסעיף300אלחוקהעיקריכנוסחוערב
יוםהתחילה,יראואותוכמישהורשעבעבירהלפיסעיף301ב)א(או)ב()2(או)3(לחוק
העיקריכנוסחובחוקזה,ועונשוהמרבייהיההעונששנקבעבאותוסעיף,לפיהעניין,

כאמורבסעיף5)ב(לחוקהעיקריר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 212(, התשע"ט-2019*

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-11995,בסעיף317,האמורבויסומן1רתיקוןסעיף317
")א("ואחריויבוא:

החגים קלנדרית,את כלשנה בתחילת שלו, האינטרנט באתר המוסדיפרסם ")ב(
שלפניהםיוקדםתשלוםהגמלהלזכאים,אתהגמלאותשתשלומןיוקדםואתהמועדים

שבהםישולמוהגמלאותלפניהחג,והוארשאילשנותאתהפרטיםהאמוריםר"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ם י י ח
שרהעבודההרווחה
והשירותיםהחברתיים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

2019(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )1בינואר התקבלבכנסתביוםכ"דבטבתהתשע"ט *
הכנסת-823,מיוםג'בטבתהתשע"ט)11בדצמבר2018(,עמ'52ר

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ט,עמ'233ר 1
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חוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה ותיקון חקיקה(, התשע"ט-2019*

מטרתושלחוקזהלהביאלצמצוםהזנותבאמצעותקביעתאיסורצריכתזנות,כחלק1רמטרתהחוק
ממהלךמשולבהכוללחינוךוהסברהלציבורוהרחבתדרכיטיפולושיקוםלאוכלוסיות
בזנות)בחוקזה-המהלךהמשולבלצמצוםהזנות(,מתוךהכרהבמאפייניההפוגעניים

שלהזנותובנזקיםהכרוכיםבהר

איסורצריכת
מעשהזנות

העושהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,התשל"ז-2:11977ר

צורךמעשהזנות; )1(

נמצאבמקוםהמשמש,באופןמלאאוחלקי,למעשיזנות,במטרהלצרוךמעשה )2(
זנות;לענייןזהיראואדםהנמצאבמקוםשעיקרהשימושבוהואלמעשיזנותכמי

שמטרתולצרוךמעשהזנות,אלאאםכןהוכחאחרתר

עבירהכאמורבסעיף2היאעבירהמינהליתכמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות,3רעבירהמינהלית
התשמ"ו-21985)להלן-חוקהעבירותהמינהליות(,והוראותהחוקהאמוריחולועליה

בשינוייםהמחויביםר

לעבירה4רקנסמינהלי וכן כאמור, עבירה לעבור ניסיון לרבות ,)1(2 סעיף לפי מינהלית לעבירה
מינהליתלפיסעיף2)2(,יהיהקנסמינהליקצובשל2,000שקליםחדשים,ובעבירה
מינהליתחוזרת-כפלהקנסהאמור;בסעיףזה,"עבירהמינהליתחוזרת"-כמשמעותה

בסעיף2)ג(לחוקהעבירותהמינהליותר

אמצעיחלופי
לקנסמינהלי

שרהמשפטים,בהסכמתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,ובאישור5ר )א(
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת)בחוקזה-ועדתהחוקה(,רשאילקבועבתקנות
אמצעיחלופילתשלוםהקנסהמינהלי,כולואוחלקו,שיוטלעלמישעברעבירהכאמור
בסעיף2)בסעיףזה-אמצעיחלופי(;מטרתהאמצעיהחלופיהיא,ביןהשאר,להקנות
ידעולהגביראתהמודעותבכלהנוגעלנזקיםהנגרמיםלאוכלוסיותבזנות,והכולכדי

למנועאתהישנותביצועהעבירהר

בתקנותכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעו,ביןהשאר,הנסיבותוהאופןשבהםיוטל )ב(
האמצעיהחלופיושבהתקיימותןיהיהניתןלדחותאתמועדתשלוםהקנסהמינהלי
לתקופהשלאתעלהעלשישהחודשיםמיוםהמצאתהודעתתשלוםהקנס)בסעיף
זה-מועדמאוחר(;כמוכן,יהיהניתןלקבוענסיבותמיוחדותלדחייתהמועדהמאוחר

לתקופהנוספתשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

תיקוןחוקהעונשין
-מס'138

בחוקהעונשין,התשל"ז-31977,במקוםסעיף203גיבוא:6ר

"איסורצריכת
מעשהזנותמקטין

הצורךמעשהזנותמקטין,דינו-מאסרחמששניםר"203גר

תחילתושלחוקזה18חודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר7רתחילה

חוקזה,למעטסעיף6,יעמודבתוקפועדתוםחמששניםמיוםהתחילהר8רתוקף )א(

לשםבחינתיישומווהשפעתושלחוקזהעלהשגתמטרתוייערךמחקר,שממצאיו )ב(
יוגשולוועדתהחוקה,בצירוףהמלצותלענייןהארכתתוקפושלחוקזה,לאיאוחר

משנהלפניתוםתקופתתוקפוכאמורבסעיףקטן)א(ר

חוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה ותיקון חקיקה(, התשע"ט-2019*

מטרתושלחוקזהלהביאלצמצוםהזנותבאמצעותקביעתאיסורצריכתזנות,כחלק1ר
ממהלךמשולבהכוללחינוךוהסברהלציבורוהרחבתדרכיטיפולושיקוםלאוכלוסיות
בזנות)בחוקזה-המהלךהמשולבלצמצוםהזנות(,מתוךהכרהבמאפייניההפוגעניים

שלהזנותובנזקיםהכרוכיםבהר

מטרתהחוק

איסורצריכתהעושהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,התשל"ז-2:11977ר
מעשהזנות

צורךמעשהזנות; )1(

נמצאבמקוםהמשמש,באופןמלאאוחלקי,למעשיזנות,במטרהלצרוךמעשה )2(
זנות;לענייןזהיראואדםהנמצאבמקוםשעיקרהשימושבוהואלמעשיזנותכמי

שמטרתולצרוךמעשהזנות,אלאאםכןהוכחאחרתר

עבירהכאמורבסעיף2היאעבירהמינהליתכמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות,3ר
התשמ"ו-21985)להלן-חוקהעבירותהמינהליות(,והוראותהחוקהאמוריחולועליה

בשינוייםהמחויביםר

עבירהמינהלית

לעבירה4ר וכן כאמור, עבירה לעבור ניסיון לרבות ,)1(2 סעיף לפי מינהלית לעבירה
מינהליתלפיסעיף2)2(,יהיהקנסמינהליקצובשל2,000שקליםחדשים,ובעבירה
מינהליתחוזרת-כפלהקנסהאמור;בסעיףזה,"עבירהמינהליתחוזרת"-כמשמעותה

בסעיף2)ג(לחוקהעבירותהמינהליותר

קנסמינהלי

שרהמשפטים,בהסכמתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,ובאישור5ר )א(
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת)בחוקזה-ועדתהחוקה(,רשאילקבועבתקנות
אמצעיחלופילתשלוםהקנסהמינהלי,כולואוחלקו,שיוטלעלמישעברעבירהכאמור
בסעיף2)בסעיףזה-אמצעיחלופי(;מטרתהאמצעיהחלופיהיא,ביןהשאר,להקנות
ידעולהגביראתהמודעותבכלהנוגעלנזקיםהנגרמיםלאוכלוסיותבזנות,והכולכדי

למנועאתהישנותביצועהעבירהר

אמצעיחלופי
לקנסמינהלי

בתקנותכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעו,ביןהשאר,הנסיבותוהאופןשבהםיוטל )ב(
האמצעיהחלופיושבהתקיימותןיהיהניתןלדחותאתמועדתשלוםהקנסהמינהלי
לתקופהשלאתעלהעלשישהחודשיםמיוםהמצאתהודעתתשלוםהקנס)בסעיף
זה-מועדמאוחר(;כמוכן,יהיהניתןלקבוענסיבותמיוחדותלדחייתהמועדהמאוחר

לתקופהנוספתשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

תיקוןחוקהעונשיןבחוקהעונשין,התשל"ז-31977,במקוםסעיף203גיבוא:6ר
-מס'138

"איסורצריכת
מעשהזנותמקטין

הצורךמעשהזנותמקטין,דינו-מאסרחמששניםר"203גר

תחילהתחילתושלחוקזה18חודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר7ר

חוקזה,למעטסעיף6,יעמודבתוקפועדתוםחמששניםמיוםהתחילהר8ר תוקף)א(

לשםבחינתיישומווהשפעתושלחוקזהעלהשגתמטרתוייערךמחקר,שממצאיו )ב(
יוגשולוועדתהחוקה,בצירוףהמלצותלענייןהארכתתוקפושלחוקזה,לאיאוחר

משנהלפניתוםתקופתתוקפוכאמורבסעיףקטן)א(ר

התקבלבכנסתביוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1258,מיוםו'בחשווןהתשע"ט)15באוקטובר2018(,עמ'58ר

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 1

ס"חהתשמ"ו,עמ'31ר 2

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשע"ט,עמ'230ר 3
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השריםהמנוייםלהלןימסרולוועדתהחוקה,אחתלשנה,החלביוםפרסומושלחוק9רדיווחלכנסת
זה,דיןוחשבוןעלקידוםהמהלךהמשולבלצמצוםהזנותועליישוםהוראותחוקזה,
לרבותהקשייםביישומו;הדיןוחשבוןיכלול,ביןהשאר,פירוטשלהפעולותשנעשו

בשנהשקדמהלמועדהדיווח,בסוגיותאלה:

השרלביטחוןהפניםבענייןאכיפתהאיסורשלצריכתזנות,ובכללזה- )1(

מספרהקנסותשהוטלו,הבקשותלהישפטשהוגשו,כתביאישוםשהוגשו )א(
בשלעבירהלפיחוקזה,לרבותבשלעבירותנוספותהקשורותלאותהפרשה,
עבירה בין הבחנה תוך והכול מקרים, באותם והזיכויים ההרשעות ושיעור

ראשונהלעבירהחוזרתוציוןסוגהמקומותשבהםנאכףהאיסור;

מספרהמקריםשבהםהוצעלאדםאמצעיחלופיוהמקריםשבהםבוצעה )ב(
עבירהחוזרתלאחרהטלתאמצעיחלופי,בכפוףלהתקנתתקנותלפיסעיף5;

מספרהמקריםשבהםהחשודנחקרבתחנתהמשטרהוהמקריםשבהם )ג(
נדרשהחקירהשלאוכלוסיותבזנותר

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםבעניין- )2(

מספרהמשתתפיםשנטלוחלקבפעילותשהיאאמצעיחלופי,תוךפירוט )א(
סוגיהאמצעיםהחלופיים,בכפוףלהתקנתתקנותלפיסעיף5;

מסגרותהשיקוםהקיימותוהחסרותלאוכלוסיותבזנות,תוךפירוטגיל,מין, )ב(
מגדרומספרהמשתתפיםהמרביומספרהמשתתפיםבפועלבכלמסגרתר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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