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עבירות התקהלות והתאגדות והעונש בצידן
מהי התאגדות אסורה? מהי התקהלות אסורה? מה העונש הקבוע בחוק לאדם העובר
עבירה של התאגדות או התקהלות אסורה? להלן הפרטים.
סימן ב' לחוק העונשין :עבירות התאגדויות והתקהלויות
התאגדות אסורה
 .145התאגדות אסורה ,לענין סימן זה ,היא -
) (1חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,שבחוקתו או בתעמולתו או בדרך אחרת הוא מטיף ,מסית או
מעודד לאחת מפעולות אסורות אלה:
)א( למוטט את סדרי השלטון בישראל במהפכה או במעשי חבלה;
)ב( להפיל בכוח או באלימות את הממשלה החוקית של ישראל או של מדינה אחרת ,או כל ממשל מאורגן;
)ג( להרוס נכס של המדינה או נכס המשמש למסחר בפנים המדינה או עם ארצות אחרות ,או לפגוע בנכסים
כאמור;
) (2חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,שבחוקתו או בתעמולתו או בדרך אחרת הוא מטיף או מעודד
לעשות מעשה שמטרתו המפורשת או המשתמעת היא המרדה כמשמעותה בסימן א';
)2א( חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,שבאופן מאורגן ,בחוקתו או בתעמולתו או בדרך אחרת הוא
מטיף ,מסית או מעורר לגזענות כהגדרתה בסימן א' ,1לרבות הטפה ,הסתה או עידוד כאמור ,לעקרונותיהם
של הנאצים או של התנועה הנאצית.
) (3חבר בני אדם שלא הודיע את תקנותיו כפי שהוא מחוייב על פי הדין או שהוא מוסיף להתכנס לאחר
שפורק לפי הדין;
) (4חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,המסונף ,או נחזה כמסונף ,לארגון המטיף או מעודד לאחת התורות
או המעשים האמורים בסעיף זה;
) (5סניף ,מרכז ,ועד ,קבוצה או סיעה של התאגדות אסורה וכל מוסד או בית-ספר שבהנהלתה או
שבפיקוחה.
מטיף להתאגדות אסורה
 .146המטיף או מעודד ,בדיבור ,בכתב או בדרך אחרת ,לעשיית אחת הפעולות האסורות לפי סעיף ,145
דינו  -מאסר שלוש שנים.
חבר להתאגדות אסורה
 .147מי שמלאו לו שש-עשרה שנים והוא חבר להתאגדות אסורה ,ומי שתופש או פועל במשרה או בעמדה
בה ,או פועל כנציג שלה ,או משמש מורה במוסד או בבית-ספר המתנהלים או נחזים כמתנהלים בהנהלתה
או בפיקוחה של התאגדות אסורה ,דינו  -מאסר שנה אחת.
תרומות להתאגדות אסורה
 .148המשלם דמי חבר או תורם להתאגדות אסורה ,או לחשבונה ,והמשדל לאחת מאלה ,דינם  -מאסר
ששה חדשים.
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פרסומי התאגדות אסורה
 .149העושה ,המדפיס ,המפרסם או המעביר בדואר פרסום של התאגדות אסורה ,או בשבילה או לטובתה,
דינו  -מאסר ששה חדשים.
הגשת אישום
 .150כתב אישום על עבירות לפי סעיפים  145עד  149לא יוגש אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או
בהסכמתו.
התקהלות אסורה
 .151שלושה אנשים לפחות שנתקהלו לשם עבירה ,או שנתקהלו למטרה משותפת ,ואפילו כשרה,
ומתנהגים באופן הנותן לאנשים שבסביבה יסוד סביר לחשוש שהמתקהלים יעשו מעשה שיפר את השלום ,או
שבעצם התקהלותם יעוררו אנשים אחרים ,ללא צורך וללא עילה מספקת ,להפר את השלום ,הרי זו
התקהלות אסורה ,והמשתתף בהתקהלות אסורה ,דינו  -מאסר שנה אחת.
התפרעות
 .152התקהלות אסורה ,שהתחילו לבצע בה את מטרתה בהפרת השלום שיש בה כדי להטיל אימה על
הציבור ,הרי זו התפרעות ,והמשתתף בהתפרעות ,דינו  -מאסר שנתיים.
הוראת התפזרות
 .153ממונה על מחוז או קצין מחוז או שופט בית-משפט שלום ,ובהעדרם  -שוטר בדרגת מפקח משנה
ומעלה ,הרואה שלושה אנשים לפחות מתפרעים ,או חושש שהם עומדים להתפרע ,רשאי ,לאחר שהודיע על
נוכחותו בתקיעת חצוצרה ,בשריקת משרוקית או בכל אמצעי כיוצא באלה או ביריית אור "וירי" מאקדח -
להורות להם שיתפזרו בשקט.
פיזור מתפרעים
 .154אם כעבור זמן סביר לאחר ההודעה וההוראה לפי סעיף  ,153או לאחר שמתן ההודעה או ההוראה
נמנע בכוח ,מוסיפים אנשים במספר כאמור להתפרע ,רשאי כל המוסמך ליתן הודעה והוראה כאמור ,או
שוטר ,או כל אדם המסייע בידם ,לעשות כל הדרוש כדי לפזר את המוסיפים להתפרע או לתפסם ,ואם
מישהו התנגד לתפיסה יכול המוסמך להשתמש בכוח הדרוש בדרך סבירה כדי להתגבר על ההתנגדות ,ובכל
משפט פלילי או אזרחי לא ישא באחריות אם גרם פגיעה או מוות לאדם או נזק לרכוש.
המשך התפרעות לאחר הוראת התפזרות
 .155ניתנו הודעה והוראת התפזרות למתפרעים או למתקהלים כדי להתפרע ועבר זמן סביר לאחר מתן
ההודעה וההוראה  -כל המשתתף או ממשיך להשתתף באותה התקהלות או התפרעות ,דינו  -מאסר חמש
שנים.
מניעת הוראת התפזרות
 .156המונע או מפריע ,בכוח ,מתן ההודעה או הוראת התפזרות ,דינו  -מאסר חמש שנים ,וכל היודע שמתן
ההודעה או ההוראה נמנעו בכוח והוא משתתף בהתקהלות או בהתפרעות ,דינו  -מאסר שלוש שנים.
התפרעות שסופה נזק
 .157מתפרעים שגרמו ,שלא כדין ,נזק לבנין ,לאניה ,למסילת ברזל ,למכונות ,למבנה ,לקו טלגרף ,לקו
חשמל ,לקו צינורות או לצינור להספקת מים ,דינו של כל אחד מהם  -מאסר שבע שנים ,ואם הרסו או
השמידו ,או התחילו להרוס או להשמיד ,אחד הדברים האמורים ,דינו  -מאסר עשר שנים.
מתפרעים הפוגעים בכלי שיט
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 .158מתפרעים המונעים או מפריעים ,שלא כדין ובכוח ,טעינה או פריקה או הפלגה או שיוט של כלי שיט,
או שהם עולים אל כלי שיט שלא כדין ובכוח בכוונה לעשות אחד המעשים האמורים ,דינם  -מאסר שלוש
שנים.
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