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חוק העונשין )תיקון מס' 110(, התשע"א—2011*

 החלפת סעיפים
362 ו–363

בחוק העונשין, התשל"ז—1977 1, במקום סעיפים 362 ו–363 יבוא:1 

"הזנחת ילדים 
ומושגחים אחרים

בסעיף זה ובסעיף 363, "מושגח" — 362  )א(  

קטין שלא מלאו לו שש עשרה שנים;  )1(

קטין שמלאו לו שש עשרה שנים או בגיר שאינם   )2(
מסוגלים לדאוג לצורכי חייהם  

הורה של מושגח, אשר אינו מספק מזון, לבוש, צורכי  )ב( 
לינה וצורכי חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה לשמירת 
שלומו ובריאותו, דינו — מאסר שלוש שנים, זולת אם הוכיח 
שנקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת הדרוש כדי 

לספק את הצרכים ואין בידו לספקם  

המחויב על פי דין או הסכם לדאוג לצורכי חייו של  )ג( 
הנתון  חייו,  לצורכי  לדאוג  מסוגל  שאינו  מי  של  או  קטין 
להשגחתו, למעט הורה, אשר אינו מספק מזון, לבוש, צורכי 
לינה וצורכי חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה לשמירת 
שלומו ובריאותו, דינו — מאסר שלוש שנים, זולת אם הוכיח 
שנקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת הדרוש כדי 

לספק את הצרכים ואין בידו לספקם 

הורה של מושגח, שסירב לקבלו מידי מי שאינו מחויב 363 נטישת מושגחים )א( 
לדאוג לצורכי חייו, או שהשאיר אותו בידי אדם שלא הסכים 
לדאוג לצורכי חייו, דינו — מאסר שישה חודשים; נטש את 

המושגח, דינו — מאסר שלוש שנים 

המחויב על פי דין או הסכם לדאוג לצורכי חייו של קטין  )ב( 
או של מי שאינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו, שסירב לקבלו 
מידי מי שאינו מחויב לדאוג לצורכי חייו, או שהשאיר אותו 
בידי אדם שלא הסכים לדאוג לצורכי חייו, דינו — מאסר 
שישה חודשים; נטש את הקטין או את מי שאינו מסוגל לדאוג 

לצורכי חייו, דינו — מאסר שלוש שנים "
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התקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התשע"א )21 ביוני 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 376, מיום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(, עמ' 120 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"א, עמ' 733   1
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