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עבירות בריונות ותקלות לציבור
מהן עבירות בריונות ותקלות לציבור? מה העונש הקבוע בחוק לאדם העובר עבירה של החזקת סכין שלא
כדין ,איומים או מכירת משקה משכר לקטין? להלן הפרטים.
סימן ט’ לחוק העונשין :עבירות בריונות ותקלות לציבור
הגדרות
 .184לענין סימן זה –
“סכין” – כלי בעל להב או כלי אחר שסוגל לדקור או לחתוך;
“אולר” – סכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה סנטימטרים ושלא ניתן להפכה ,בעזרת קפיץ או באמצעי אחר ,לסכין
שלהבה קבוע;
“משקה משכר” – כמשמעותו בסעיף  2לחוק רישוי עסקים ,התשכ”ח.1968-
סחר ,ייצור ויבוא סכין
 .185הסוחר ,מייצר או מייבא סכין שלא נועדה לשמש במקצוע ,במלאכה ,בעסק ,לצרכי בית או למטרה כשרה אחרת ,דינו – מאסר
שבע שנים.
איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין
185א) .א( בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין ,למעט סכין לצורכי בית ,לקטין; העובר על הוראה זו ,דינו –
מאסר שבע שנים.
)ב( לענין סעיף קטן )א( ,רשאי בעל עסק או מי שעובד בעסק לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין ,למעט סכין לצורכי
בית ,תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
)ג( בעל עסק המוכר אגרופנים או סכינים ,יציג במקום בולט בעסקו הודעה ,בצורה שיקבע השר לביטחון הפנים ,המפרטת את
הוראות סעיף זה; הוראה זו לא תחול על עסק המוכר סכינים לצורכי בית בלבד.
)ד( מי שלא קיים את הוראות סעיפים קטנים )א( או )ג( ,רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי
עסקים ,התשכ”ח ,1968-והוראות החוק האמור יחולו עליו.
החזקת אגרופן או סכין שלא כדין
) .186א( המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה ,דינו – מאסר חמש שנים.
)ב( לענין סעיף זה ,חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה .החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות
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חינוך או במקומות אחרים ,הכל כמפורט בתוספת השניה ,או בסמוך אליהם.
)ג( השר לביטחון הפנים רשאי בצו ,מטעמים של שמירה על ביטחון הציבור ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,לשנות את
התוספת השניה לענין סעיף קטן )ב(.
כניסה בכוח
 .189הנכנס למקרקעין בדרך אלימה כדי להחזיק בהם ,בין שהאלימות היא בהפעלת כוח למעשה נגד אדם אחר ובין שהיא באיומים
או בפריצה או בכינוס אנשים במספר בלתי רגיל ,דינו – מאסר שלוש שנים ,אף אם הוא זכאי להיכנס לאותם מקרקעין ,זולת אם
המקרקעין היו שלו אבל מוחזקים בידי עובדו או שלוחו.
אחיזת מקרקעין בכוח
 .190האוחז ,ללא אבק זכות ,מקרקעין של אדם הזכאי להחזיק אותם על פי דין ,ועלול בכך להביא לידי הפרת השלום או לחשש
סביר של הפרת השלום ,דינו – מאסר שלוש שנים.
תגרה
 .191המשתתף שלא כדין בתגרה במקום ציבורי ,דינו – מאסר שנה אחת.
איומים
 .192המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו ,בחירותו ,בנכסיו ,בשמו הטוב או בפרנסתו ,שלו או של אדם אחר,
בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו ,דינו – מאסר שלוש שנים.
שכרות
) .193א( המתפרע או המפר את הסדר במקום ציבורי בהיותו שיכור ,דינו – מאסר שלושה חדשים.
)ב( המחזיק כלי נשק טעון ,סכין או כל כלי זין קטלני אחר כשהוא שיכור ,מותר לעצרו בלי צו מעצר ,ודינו – מאסר ששה חדשים.
)ג( בעל עסק או עובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים ,המספק משקה משכר לשיכור או מעודד אותו לשתות משקה משכר,
דינו – מאסר ששה חדשים.
איסור מכירת משקאות משכרים לקטין
193א) .א( המעודד או משדל קטין לשתות משקה משכר ,דינו – מאסר שלושה חדשים.
)א (1המוכר משקה משכר לקטין ,דינו – מאסר שישה חודשים.
)א 17(2המספק משקה משכר לקטין או הרוכש משקה משכר בעבור קטין ,במקום ציבורי ,שלא בנוכחות האחראי על הקטין
ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו ,דינו – מאסר שישה חודשים; בסעיף קטן זה“ ,אחראי על קטין” – הורה ,הורה חורג ,אפוטרופוס,
או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו ,לפי דין או לפי הסכמה של הורהו ,הורהו החורג או אפוטרופוסו.

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

19/09/2020

עבירות בריונות ותקלות לציבור

077-5006206
052-6885006

)ב( בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים לשם שתיה במקום ,לא ימכור ולא יגיש משקה משכר לקטין ולא
יעודד אדם כאמור לשתות משקה משכר; העובר על הוראה זו ,דינו – מאסר ששה חדשים.
)ג( בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים ,רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו משקה משכר ,שיציג לו
תעודה בה ניתן לוודא את גילו.
)ג 18(1בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים ,אשר מכר ,הגיש או סיפק משקה משכר לקטין בניגוד
להוראות סעיפים קטנים )א (1עד )ב( ,חזקה כי היה מודע לכך שמכר ,הגיש או סיפק משקה משכר לקטין ,אלא אם כן הוכיח ,ברמת
ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי ,שהקטין הציג לו תעודה כאמור בסעיף קטן )ג( ,ולפיה הוא אינו קטין.
)ד( בעל עסק שבו נמכרים משקאות משכרים ,יציג במקום בולט בעסקו ,בצורה שיקבע שר המשטרה בתקנות ,הודעה המפרטת את
הוראות סעיף זה ואת הוראות סעיף )193ג( . 19
)ה( מי שלא קיים הוראות סעיף קטן )ד( רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ”ח,1968-
והוראות החוק האמור יחולו עליו.
מהומה ועלבון במקום ציבורי
) .194א( המקים שאון או מהומה במקום ציבורי ,בלי סיבה סבירה ובאופן העלול להפריע לתושבים או להביא להפרת השלום ,דינו –
מאסר שלושה חדשים.
)ב( המעליב אדם במקום ציבורי באופן העלול לעורר אדם הנוכח אותה שעה להפר את השלום ,דינו – מאסר שלושה חדשים.
איסור ספסרות בכרטיסי מופעים
194א) .א( העוסק במכירת כרטיסים למופע במחיר העולה על המחיר הנקוב בהם ,דינו – הקנס האמור בסעיף )61א().(4
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על מי שרשאי לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ”ח ,1968-למכור כרטיסים לעינוג ציבורי כמשמעותו
באותו חוק.
)ג( המוכר כרטיס למופע במחיר העולה על המחיר הנקוב בו ,תוך שהוא עובר עבירה ,דינו ,נוסף על העונש הקבוע לעבירה – הקנס
האמור בסעיף )61א().(4
)ד( בסעיף זה –
“מופע” – מופע בתחום הספורט ,הנגינה ,השירה ,המחול ,הדרמה ,הקולנוע או בתחום אחר של הבידור או של האמנות;
“עבירה” – עבירה מסוג עוון לפי כל חוק.
השחתת מודעות
 .195המוריד ,משחית או משמיד ,במזיד וללא רשות כראוי ,הודעה ,מודעה או תעודה שהודבקו ,או נועדו להיות מודבקים ,אל בנין או
במקום ציבורי על פי דין או על פי הוראת עובד הציבור ,דינו – מאסר שלושה חדשים.
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השחתת פני מקרקעין
 .196הכותב ,מצייר ,משרטט או חורת על מקרקעין של זולתו שלא כדין ,או מדביק עליהם שלא כדין כל כתב או שלט ,דינו – מאסר
שנה אחת.
חזקת אחריות
196א .יראו כמבצע עבירה לפי סעיף  196גם מי שתוכנה של מודעה מודפסת שהודבקה שלא כדין ,מצביע עליו כעל מי שהזמין את
הכנתה או את הדבקתה או הורה על ביצוע המעשה ,זולת אם הוכיח את אלה:
) (1העבירה נעשתה שלא בידיעתו;
) (2הוא נקט בכל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה.
התיישנות
196ב .תקופת ההתיישנות של עבירה לפי סעיף  196תהיה שנה אחת.
הפרעה לבחירות
 .197המנסה למנוע ,לחבל או להפריע בחירות ציבוריות – בכוח ,באלימות ,באיומים או בכל מעשה שהוא עבירה לפי חוק זה ,דינו –
מאסר שלוש שנים.
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