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צבא הגנה לישראל
צו מס' 1754
צו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (45כללי אחריות לעבירה(
)יהודה והשומרון( ,תשע"ה2015-
בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור ,ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על
ביטחון האזור ,הסדר הציבורי באזור ושלום הציבור באזור ,הנני מצווה בזאת לאמור:
הוספת
כותרת
לסימן א'

.1

תיקון סעיף .2
187

בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' ,(1651
התש"ע) 2009-להלן" :הצו"( ,אחרי הכותרת "פרק ו'  -כללי האחריות
לעבירה" יבוא:
"סימן א'  -הוראות יסוד".
בסעיף  187לצו ,אחרי הגדרת "עבירה" יבוא:
""רשות מוסמכת"  -רשויות צה"ל ,וכן גוף אחר הפועל מכוחו של מפקד
כוחות צה"ל באזור .למען הסר ספק ,לא יראו כרשות מוסמכת את הרשות
הפלסטינית ,כהגדרתה במנשר בדבר יישום הסכם הביניים )יהודה והשומרון(
)מס'  ,(7התשנ"ו ,1995-או גופים אחרים הפועלים מכוחה.".

תיקון סעיף .3
188
הוספת
סעיפים
188א ו188-ב

.4

החלפת
סעיפים 190
עד 199

.5

בסעיף  188לצו ,סעיף קטן )א(  -בטל.
אחרי סעיף  188לצו יבוא:
188א.

"אין ענישה
אלא לפי דין
או תחיקת
בטחון
עונשין 188ב.
אין
למפרע

אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בדין
או בתחיקת בטחון.
)א(
)ב(

תחיקת בטחון היוצרת עבירה לא תחול על
מעשה שנעשה לפני חתימתה או יום כניסתה
לתוקף ,לפי המאוחר.
תחיקת בטחון הקובעת לעבירה עונש חמור
מזה שנקבע לה בשעת ביצוע העבירה ,לא
תחול על מעשה שנעשה לפני חתימתה או יום
כניסתה לתוקף לפי המאוחר; אך אין רואים
בעדכון שיעורו של קנס החמרה בעונש.

סימן ב'  -תחולה לפי זמן ומקום עשיית העבירה".
במקום סעיפים  190עד  199לצו יבוא:
"ביטול
העבירה
לאחר
עשייתה

.190

נעברה עבירה ובוטל בתחיקת בטחון האיסור עליה
 תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה; ההליכיםשהוחל בהם  -יופסקו; ניתן גזר-דין  -יופסק
ביצועו; ולא יהיו בעתיד עוד תוצאות נובעות מן
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ההרשעה.
שינוי
תחיקת
בטחון לאחר
עשיית
העבירה

.191

עבירות
שהזמן גרמן

.192

)א(

נעברה עבירה ובטרם ניתן פסק-דין חלוט
לגביה ,חל שינוי בנוגע להגדרתה או
לאחריות לה ,או בנוגע לעונש שנקבע לה,
תחול על העניין תחיקת בטחון המקלה עם
העושה; "אחריות לה"  -לרבות תחולת
סייגים לאחריות הפלילית למעשה.

)ב(

הורשע אדם בעבירה בפסק דין חלוט ולאחר
מכן נקבע לאותה עבירה בתחיקת בטחון
עונש ,שלפי מידתו או סוגו הוא קל מזה
שהוטל עליו  -יהיה עונשו העונש המרבי
שנקבע בתחיקת בטחון ,כאילו הוטל
מלכתחילה.

הוראות סעיפים  190ו 191-לא יחולו על עבירה לפי
דין או תחיקת בטחון שנקבעו בהם או לגביהם
שיעמדו בתוקפם לתקופה מסוימת ,או שנובע
מטיבם שהם נתונים לשינויים מזמן לזמן.
סימן ג' - 1העבירה הפלילית והאחריות לה  -היסוד
העובדתי שבעבירה

מבנה היסוד .193
העובדתי

)א(

)ב(
)ג(

"פרט" ,לעניין עבירה  -המעשה בהתאם
להגדרתה ,וכן נסיבה או תוצאה שנגרמה על
ידי המעשה ,מקום שהן נמנות עם הגדרת
אותה עבירה.
"מעשה"  -לרבות מחדל ,אם לא נאמר
אחרת.
"מחדל"  -הימנעות מעשייה שהיא חובה לפי
הדין ,תחיקת בטחון או חוזה.

סימן ג' - 2העבירה הפלילית והאחריות לה  -היסוד הנפשי
שבעבירה
דרישת
מחשבה
פלילית

.194

אדם מבצע עבירה רק אם עשאה במחשבה פלילית,
זולת אם -

מחשבה
פלילית

.195

נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא
היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה; או
העבירה היא מסוג העבירות של אחריות
קפידה.
מחשבה פלילית  -מודעות לטיב המעשה,
לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה
לתוצאות המעשה ,הנמנים עם פרטי
העבירה ,ולעניין התוצאות גם אחת מאלה:
) (1כוונה  -במטרה לגרום לאותן תוצאות;

)(1
)(2
)א(

)(2

פזיזות שבאחת מאלה:
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)ב(
)ג(

)א( אדישות  -בשוויון נפש לאפשרות
גרימת התוצאות האמורות;
)ב( קלות דעת  -בנטילת סיכון בלתי
גרימת
לאפשרות
סביר
התוצאות האמורות ,מתוך
תקווה להצליח למענן.
לעניין כוונה ,ראייה מראש את התרחשות
התוצאות ,כאפשרות קרובה לוודאי ,כמוה
כמטרה לגרמן.
לעניין סעיף זה -
)(1

)(2

רשלנות

.196

אחריות
קפידה
והיקפה

.197

)א(

)ב(

רואים אדם שחשד בדבר טיב
ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום
הנסיבות ,כמי שהיה מודע להם ,אם
נמנע מלבררם;
אין נפקה מינה אם נעשה המעשה
באדם אחר או בנכס אחר ,מזה שלגביו
אמור היה המעשה להיעשות.

רשלנות  -אי מודעות לטיב המעשה ,לקיום
הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות
המעשה ,הנמנים עם פרטי העבירה ,כשאדם
מן היישוב יכול היה ,בנסיבות העניין ,להיות
מודע לאותו פרט ,ובלבד -
) (1שלעניין הפרטים הנותרים הייתה
לפחות רשלנות כאמור;
) (2שאפשרות גרימת התוצאות לא הייתה
בגדר הסיכון הסביר.
בכל עבירה בדין או בתחיקת בטחון שבה
היסוד הנפשי הנדרש להתהוות העבירה הוא
רשלנות ,ולאותה עבירה נקבע עונש מאסר
העולה על שלוש שנים  -יהיה העונש בשל
אותה עבירה ,מאסר שלוש שנים.

סימן ג' - 3העבירה הפלילית והאחריות לה -
אחריות קפידה
)א(

)ב(

)ג(

אדם נושא באחריות קפידה בשל עבירה ,אם
נקבע בדין או בתחיקת בטחון שהעבירה
אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או
רשלנות; ואולם ,אין בהוראות סעיף קטן זה
כדי לבטל את האחריות בשל עבירות
שחוקקו טרם כניסתו לתוקף של סעיף זה
ונקבע בדין או בתחיקת בטחון ,לרבות
בהלכה הפסוקה ,שאינן טעונות הוכחת
מחשבה פלילית או רשלנות.
לא יישא אדם באחריות לפי סעיף זה אם נהג
ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל
שניתן למנוע את העבירה; הטוען טענה
כאמור  -עליו הראיה.
לעניין אחריות לפי סעיף זה ,לא יידון אדם
למאסר ,אלא אם כן הוכחה מחשבה פלילית
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או רשלנות.
סימן ד' -1עבירות נגזרות  -הניסיון
אדם מנסה לעבור עבירה אם ,במטרה לבצעה ,עשה
מעשה שאין בו הכנה בלבד והעבירה לא הושלמה.

ניסיון מהו

.198

חוסר
אפשרות
לעשיית
העבירה
עונש מיוחד
על ניסיון

.199

לעניין נסיון ,אין נפקה מינה אם עשיית העבירה לא
הייתה אפשרית מחמת מצב דברים שהמנסה לא
היה מודע לו או טעה לגביו.

199א.

הוראה שבה נקבע לעבירה עונש חובה או שנקבע
לה עונש מזערי ,לא תחול על ניסיון לעבור אותה.

פטור עקב
חרטה
לניסיון

199ב.

מי שניסה לעבור עבירה ,לא יישא באחריות
פלילית לנסיון ,אם הוכיח שמחפץ נפשו בלבד
ומתוך חרטה ,חדל מהשלמת המעשה או תרם
תרומה של ממש למניעת התוצאות שבהן מותנית
השלמת העבירה; ואולם ,אין באמור כדי לגרוע
מאחריותו הפלילית בשל עבירה מושלמת אחרת
שבמעשה.

מבצע

199ג.

משדל

199ד.

מסייע

199ה.

סימן ד' - 2עבירות נגזרות  -צדדים לעבירה
)א(

מבצע עבירה  -לרבות מבצעה בצוותא או
באמצעות אחר.

)ב( המשתתפים בביצוע עבירה תוך עשיית
מעשים לביצועה ,הם מבצעים בצוותא ,ואין
נפקה מינה אם כל המעשים נעשו ביחד ,או
אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי
אחר.
)ג( מבצע באמצעות אחר הוא אדם שתרם
לעשיית המעשה על-ידי אדם אחר שעשאו
ככלי בידיו ,כשהאחר היה נתון במצב כגון
אחד המצבים הבאים ,כמשמעותם בצו זה:
) (1קטינות או אי שפיות הדעת;
) (2העדר שליטה;
) (3ללא מחשבה פלילית;
) (4טעות במצב דברים;
) (5כורח או צידוק.
)ד( לעניין סעיף קטן )ג( ,אם העבירה מותנית
בעושה מיוחד ,יהיה אדם מבצע אותה עבירה
גם כאשר הייחוד מתקיים באדם האחר
בלבד.
המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע ,בעידוד,
בדרישה ,בהפצרה או בכל דרך שיש בה משום
הפעלת לחץ ,הוא משדל לדבר עבירה.
מי אשר ,לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה,
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עונש על
סיוע

199ו.

ניסיון
לשידול

199ז.

פטור עקב
חרטה
למשדל או
מסייע

199ח.

עבירה שונה
או נוספת

199ט.

עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע ,להקל עליו או
לאבטח אותו ,או למנוע את תפיסת המבצע ,גילוי
העבירה או שללה ,או כדי לתרום בדרך אחרת
ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה ,הוא מסייע.
)א( הסיוע לעבור עבירה שאינה עבירת ביטחון,
עונשו  -מחצית העונש שנקבע בדין או
בתחיקת בטחון בשל ביצועה העיקרי; ואולם
אם נקבע לה -
) (1עונש מיתה או מאסר עולם  -עונשו
מאסר עשרים שנה;
) (2עונש מזערי  -עונשו לא יפחת ממחצית
העונש המזערי;
) (3עונש חובה כלשהו  -הוא יהיה עונש
מירבי ,ומחציתו תהא עונש מזערי.
)ב( הסיוע לעבור עבירה שהיא עבירת ביטחון,
עונשו  -העונש שנקבע בדין או בתחיקת
בטחון לביצועה העיקרי; ואולם הוראה שבה
נקבע לעבירה עונש חובה או שנקבע לה עונש
מזערי ,לא תחול על סיוע לעבור אותה.
הניסיון לשדל אדם לבצע עבירה ,עונשו  -מחצית
העונש שנקבע בדין או בתחיקת בטחון לביצועה
העיקרי; ואולם אם נקבע לה -
) (1עונש מיתה או מאסר עולם  -עונשו מאסר
עשרים שנים ,ואם הייתה עבירת בטחון -
עונשו מאסר שלושים שנים;
) (2עונש מזערי  -עונשו לא יפחת ממחצית
העונש המזערי;
) (3עונש חובה כלשהו  -הוא יהיה עונש מרבי,
ומחציתו תהא עונש מזערי.
משדל או מסייע לא יישא באחריות פלילית לשידול
או לסיוע ,או לניסיון לשידול ,אם מנע את עשיית
העבירה או את השלמתה ,או אם הודיע בעוד מועד
לרשות מוסמכת ,אשר נתונה לה סמכות על פי דין
או תחיקת בטחון למנוע את עשיית העבירה או את
השלמתה ,על העבירה לשם מניעת עשייתה או
השלמתה ועשה למטרה זו כמיטב יכולתו בדרך
אחרת; ואולם ,אין באמור כדי לגרוע מאחריות
פלילית לעבירה מושלמת אחרת שבמעשה.
)א( עבר מבצע ,אגב עשיית העבירה ,עבירה שונה
ממנה או נוספת לה ,כאשר בנסיבות העניין,
אדם מן היישוב יכול היה להיות מודע
לאפשרות עשייתה -
) (1יישאו באחריות לה גם המבצעים
בצוותא הנותרים; ואולם ,נעברה
העבירה השונה או הנוספת בכוונה,
יישאו המבצעים הנותרים באחריות
לה כעל עבירה של אדישות בלבד;
) (2יישא באחריות לה גם המשדל או
המסייע ,כעבירה של רשלנות ,אם
קיימת עבירה כזאת באותו יסוד
עובדתי.
)ב( הרשיע בית המשפט נאשם על פי סעיף קטן
)א() (1בעבירה שנקבע לה עונש חובה ,רשאי
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נתונים
ענייניים
ואישיים

הוא להטיל עליו עונש קל ממנו.
נתון שהוא תנאי להתהוות עבירה ,תהיה לו נפקות
לגבי כל צד לאותה עבירה ,אף אם אינו מתקיים
בו; ואולם נתון אישי שנפקותו מכוח דין או
תחיקת בטחון להחמיר בעונש ,להקל בו ,לשנותו
בדרך אחרת ,או למנעו ,תהיה הנפקות לגבי אותו
צד בלבד שבו הוא מתקיים.

199י.

סימן ד' -3עבירות נגזרות  -הוראות משותפות
סייג
לניסיון,
לשידול
ולסיוע

199יא.

הניסיון ,השידול ,הניסיון לשידול או הסיוע,
לעבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאינה
עולה על שלושה חודשים ,ואם העונש הוא קנס
בלבד  -קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן
להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו
סכום ,אינם בני עונש.

תחולת דין
העבירה

199יב.

מלבד אם נאמר בדין או בתחיקת בטחון או
משתמע מהם אחרת ,כל דין או תחיקת בטחון
החלים על הביצוע העיקרי של העבירה המושלמת
חלים גם על ניסיון ,שידול ,ניסיון לשידול או סיוע,
לאותה עבירה.

סימן ה' - 1סייגים לאחריות פלילית  -הוראות כלליות
נטל
ההוכחה
החלפת
סעיפים 201
עד 206

.6

199יג.

מלבד אם נאמר בדין ובתחיקת בטחון אחרת,
חזקה על מעשה שנעשה בתנאים שאין בהם סייג
לאחריות פלילית.".

במקום סעיפים  201עד  206לצו יבוא:
"סימן ה' - 2סייגים לאחריות פלילית  -סייגים
לפליליות המעשה
קטינות

.201

לא יישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה
בטרם מלאו לו שתיים עשרה שנים.

היעדר
שליטה

.202

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה ולא
היה בידו לבחור בין עשייתו לבין ההימנעות ממנו
מחמת העדר שליטה על תנועותיו הגופניות ,לעניין
אותו מעשה ,כמו מעשה שנעשה עקב כפייה גופנית
שהעושה לא יכול להתגבר עליה ,תוך תגובה
רפלקטורית או עוויתית ,בשעת שינה ,או במצב של
אוטומטיזם או של היפנוזה.

אי שפיות
הדעת

.203

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה
אם ,בשעת המעשה ,בשל מחלה שפגעה ברוחו או
בשל ליקוי בכושרו השכלי ,היה חסר יכולת של
ממש -
) (1להבין את אשר הוא עושה או את הפסול
שבמעשהו; או
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שיכרות

.204

הגנה עצמית .205

צורך

.206

כורח

206א.

צידוק

206ב.

)(2

להימנע מעשיית המעשה.

)א(

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה
שעשה במצב של שכרות שנגרמה שלא
בהתנהגותו הנשלטת או שלא מדעתו.

)ב(

עשה אדם מעשה במצב של שכרות והוא גרם
למצב זה בהתנהגותו הנשלטת ומדעת,
רואים אותו כמי שעשה את המעשה
במחשבה פלילית ,אם העבירה היא של
התנהגות ,או באדישות אם העבירה מותנית
גם בתוצאה.

)ג( גרם אדם למצב השכרות כדי לעבור בו את
העבירה ,רואים אותו כמי שעבר אותה
במחשבה פלילית אם היא עבירה של
התנהגות ,או בכוונה אם היא מותנית גם
בתוצאה.
)ד( בסעיף זה" ,מצב של שכרות"  -מצב שבו
נמצא אדם בהשפעת חומר אלכוהולי ,סם
מסוכן או גורם מסמם אחר ,ועקב כך הוא
היה חסר יכולת של ממש ,בשעת המעשה,
להבין את אשר עשה או את הפסול
שבמעשהו ,או להימנע מעשיית המעשה.
)ה( סעיפים קטנים )א() ,ב( ו)-ג( חלים גם על מי
שלא היה חסר יכולת כאמור בסעיף קטן )ד(,
אך עקב שכרות חלקית לא היה מודע ,בשעת
מעשה ,לפרט מפרטי העבירה.
לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה
דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין
שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו,
בחירותו ,בגופו או ברכושו ,שלו או של זולתו;
ואולם ,אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום
שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא
צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים.
לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה
דרוש באופן מיידי להצלת חייו ,חירותו ,גופו או
רכושו ,שלו או של זולתו ,מסכנה מוחשית של
פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת
המעשה ,ולא הייתה לו דרך אחרת אלא לעשותו.
)א( לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה
שנצטווה לעשותו תוך איום שנשקפה ממנו
סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בחייו,
בחירותו ,בגופו או ברכושו ,שלו או של
זולתו ,ושאנוס היה לעשותו עקב כך.
)ב( הוראת סעיף קטן )א( לא תחול ביחס
לעבירה שעונשה מוות ועבירה לפי סעיף 209
לצו זה ,וכן ניסיון ,שידול ,ניסיון לשידול או
סיוע לעבירות האמורות.
לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה
באחד מאלה:
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)(1

הוא היה חייב או מוסמך ,לפי דין או לפי
תחיקת בטחון ,לעשותו;
עשהו על-פי צו של רשות מוסמכת שהיה
חייב לפי דין או תחיקת בטחון לציית לה,
זולת אם הצו הוא בעליל שלא כדין;

)(3

במעשה הטעון לפי דין או תחיקת בטחון
הסכמה ,כאשר המעשה היה דרוש באופן
מיידי לשם הצלת חיי אדם ,שלמות גופו ,או
למניעת נזק חמור לבריאותו ,ואם בנסיבות
העניין לא היה בידו להשיג את ההסכמה;

)(4

עשהו באדם בהסכמה כדין ,תוך פעולה או
טיפול רפואיים ,שתכליתם טובתו או טובת
הזולת;

)(5

עשהו תוך פעילות ספורטיבית או משחק
ספורטיבי ,שאינם אסורים לפי דין או
תחיקת בטחון ואינם נוגדים את תקנת
הציבור ,ובהתאם לכללים הנהוגים בהם.

)א(

הוראות סעיפים  206 ,202ו206-א לא יחולו
אם העושה היה מודע או אם אדם מן הישוב
במקומו יכול היה ,בנסיבות העניין ,להיות
מודע ,לפני היווצרות המצב שבו עשה את
מעשהו ,כי הוא עלול לעשותו במצב זה ,ואם
העמיד את עצמו בהתנהגות נשלטת ופסולה
באותו מצב; ובלבד שענינו של המעשה
שנעשה במצבים האמורים בסעיף  206או
בסעיף 206א ,לא היה הצלת אינטרס הזולת.

)ב(

במקרה כאמור בסעיף קטן )א( ,רואים את
האדם כמי שעשה את המעשה במחשבה
פלילית ,אם העבירה היא של התנהגות ,או
באדישות אם העבירה מותנית גם בתוצאה;
נכנס אדם למצב כדי לעבור את העבירה,
והיא מותנית גם בתוצאה ,רואים אותו כמי
שעבר את העבירה בכוונה.

)(2

כניסה למצב 206ג.
בהתנהגות
פסולה

חובה לעמוד
בסכנה או
באיום

206ד.

הוראות סעיפים  206ו206-א לא יחולו כאשר
הייתה מוטלת על האדם חובה על-פי דין ,תחיקת
בטחון או מכוח תפקידו לעמוד בסכנה או באיום.

חריגה מן
הסביר

206ה.

הוראות סעיפים  206 ,205ו206-א לא יחולו כאשר
המעשה לא היה סביר בנסיבות העניין לשם מניעת
הפגיעה.

זוטי דברים

206ו.

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה ,אם ,לאור
טיבו של המעשה ,נסיבותיו ,תוצאותיו והאינטרס
הציבורי ,המעשה הוא קל ערך.

טעות במצב
דברים

206ז.

העושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו
קיים ,לא יישא באחריות פלילית אלא

)א(
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במידה שהיה נושא בה אילו היה המצב
לאמיתו כפי שדימה אותו.
)ב(

טעות במצב
משפטי

206ח.

סעיף קטן )א( יחול גם על עבירת רשלנות,
ובלבד שהטעות היתה סבירה ,ועל עבירה של
אחריות קפידה בכפוף לאמור בסעיף )197ב(.

לענין האחריות הפלילית אין נפקא מינה אם
האדם דימה שמעשהו אינו אסור על פי דין או
תחיקת בטחון ,עקב טעות בדבר קיומו של איסור
פלילי שנקבע בדין או בתחיקת בטחון ,או בדבר
הבנתו את האיסור ,זולת אם הטעות היתה בלתי
נמנעת באורח סביר.

סימן ו'  -אחריות פלילית של תאגיד
היקף
אחריותו
הפלילית של
תאגיד

הוספת
סעיפים
עד
207א
207ג

.7

206ט.

)א(

תאגיד יישא באחריות פלילית -
) (1לפי סעיף  ,197כשהעבירה נעברה על
ידי אדם במהלך מילוי תפקידו
בתאגיד;
) (2לעבירה המצריכה הוכחת מחשבה
פלילית או רשלנות ,אם ,בנסיבות
הענין ולאור תפקידו של האדם,
סמכותו ואחריותו בניהול עניני
התאגיד ,יש לראות במעשה שבו עבר
את העבירה ,ובמחשבתו הפלילית או
ברשלנותו ,את מעשהו ,ומחשבתו או
רשלנותו ,של התאגיד.

)ב(

בעבירה שנעברה במחדל ,כאשר חובת
העשיה מוטלת במישרין על התאגיד ,אין
נפקה מינה אם ניתן לייחס את העבירה גם
לבעל תפקיד פלוני בתאגיד ,אם לאו.".

אחרי סעיף  207לצו יבוא:
"סימן ו' - 1הוראות שונות
פרשנות

207א.

ניתן דין או תחיקת בטחון לפירושים סבירים
אחדים לפי תכליתם ,יוכרע הענין לפי הפירוש
המקל ביותר עם מי שאמור לשאת באחריות
פלילית לפי אותו דין או תחיקת בטחון.

נפקותו של
ספק

207ב.

)א(

לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה
אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר.

)ב(

התעורר ספק סביר שמא קיים סייג
לאחריות פלילית ,והספק לא הוסר ,יחול
הסייג.
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פרשנות
הדין בדבר
היסוד
הנפשי
שבעבירה

תיקון סעיף
208

.8

תיקון סעיף
209

.9

תיקוף סעיף
246

.10

207ג.

בכל מקום בדין או בתחיקת בטחון שנחקק לפני
תחילת תוקפו של סעיף זה ,ושבו היסוד הנפשי
שבעבירה בא לידי ביטוי במונח -
)" (1זדון" או "מזיד"  -יהיה היסוד הנפשי
הדרוש להתהוות העבירה  -מודעות כאמור
בסעיף )195א( רישה ,ולעניין תוצאת המעשה
הנמנית עם פרטי העבירה  -גם פזיזות;
)(2

"בכוונה"  -מקום שהמונח אינו מתייחס
לתוצאת המעשה הנמנית עם פרטי העבירה,
יתפרש המונח כמניע שמתוכו נעשה המעשה
או כמטרה להשיג יעד כפי שנקבע בעבירה,
לפי ההקשר;

)(3

"ביודעין" או מונח בעל משמעות דומה -
יתפרש המונח כמחשבה פלילית כאמור
בסעיף )195א(;

)(4

"יש לו יסוד להניח" או ביטוי בעל משמעות
דומה  -יתפרש הביטוי כאדם שחשד ,כאמור
בסעיף )195ג();(1

)(5

"התרשלות"  -יתפרש המונח כרשלנות
כאמור בסעיף .".196

בסעיף  208לצו ,המילים "כי עניינו נמצא בגדר פטור ,היתר
או הצדק שהוא טוען להם ,או"  -יימחקו.
בסעיף  209לצו ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( בסעיף זה " -הגורם בכוונה למותו של אחר" ,לרבות:
) (1הגורם למותו של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות
לביצועה או כדי להקל על ביצועה;
) (2הגורם למותו של אדם כשנעברה עבירה אחרת ,כדי להבטיח
לעצמו ,או למי שהשתתף בביצוע אותה עבירה ,בריחה או
הימלטות מעונש.".
בסעיף  246לצו -
)א(
)ב(

בכותרת השוליים ,במקום "פשע" יבוא "עבירה שעונשה עולה על
מאסר לתקופה של שלוש שנים".
בסעיף קטן )א( -
)(1

במקום "פשע" יבוא "עבירה שעונשה עולה על מאסר לתקופה של
שלוש שנים";
במקום "ביצועו" יבוא "ביצועה";

)(3

במקום המילים "דינו  -מאסר חמש שנים ".יבוא "דינו:

)(2

)(1

אם העבירה העיקרית היא עבירת ביטחון  -מאסר חמש
שנים או העונש הקבוע בצד העבירה העיקרית ,לפי
הנמוך.

-11-

)ג(

אם העבירה העיקרית אינה עבירת ביטחון  -מאסר שלוש
)(2
שנים.".
בסעיף קטן )ב( ,במקום "בוצע פשע" יבוא "בוצעה עבירה".

)ד(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג(

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות צו זה וסעיפים 254
עד  256לצו אלא להוסיף עליהן.".

בסעיף  254לצו ,אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

תיקון סעיף
254

.11

תיקון סעיף
213

.12

בסעיף  ,213בסעיף קטן )ד( ,במקום "עשרים " יבוא "שלושים".

תחילה

.13

תחילת תוקפו של צו זה ביום ה 1 -ביוני ) 2015י"ד בסיון התשע"ה(.

הוראות
מעבר

.14

סעיף  191לצו ,כפי שהוא מובא בסעיף  5לצו זה ,לא יחול על השינוי העונשי
ביחס למסייע ולמנסה לשדל.

השם

.15

צו זה ייקרא" :הצו בדבר הוראות ביטחון )תיקון מס' ) (45כללי אחריות
לעבירה( )יהודה והשומרון( )מס'  ,(1754התשע"ה."2015 -

ד' בניסן התשע"ה

אלוף
צה"ל
ושומרון

")ד(
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הקושר קשר יישא באחריות פלילית גם על עבירה שלשמה נקשר או
שנעברה לשם קידום מטרתו ,רק אם היה צד לעשייתה לפי סעיפים
199ג עד 199ה.".
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