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הוראות חוק זה יחולו גם על הליכים בעניינים המנויים בסעיף 4 לחוק זה ובפרט  )ב( 
36 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, כנוסחו בסעיף 17 לחוק 
זה, שביום התחילה הם תלויים ועומדים, והם יועברו לערכאה המוסמכת לדון בהם 
לפי ההוראות האמורות, למעט אם עד יום התחילה הסתיימו להישמע בהם טענות 

הצדדים  

לעניין הגשת ערר או עתירה על החלטה שניתנה בתקופה של 60 הימים שלפני  )ג( 
יום התחילה, יראו את יום התחילה כמועד מתן ההחלטה; בסעיף קטן זה, "החלטה" - 

החלטה של גורם מוסמך או החלטה של רשות האמורה בפרט כאמור בסעיף קטן )ב( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק העונשין )תיקון מס' 104(, התש"ע-2010*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, במקום סעיף 72 יבוא: 1 החלפת סעיף 72

"התחייבות להימנע 
מעבירה

בית משפט שהרשיע אדם רשאי, נוסף על העונש שהטיל, 72  )א( 
לצוות שהנידון ייתן התחייבות להימנע מעבירה בתוך תקופה 

שיקבע בית המשפט ושלא תעלה על שלוש שנים 

קבע בית המשפט שנאשם ביצע עבירה אך לא הרשיעו,  )ב( 
רשאי הוא לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעבירה 
שנה  על  תעלה  ושלא  המשפט  בית  שיקבע  תקופה  בתוך 

אחת 

התחייבות כאמור בסעיף זה תהיה בסכום שלא יעלה על  )ג( 
סכום הקנס שמותר להטיל בשל העבירה שבה הורשע הנידון 
או שנקבע שביצע אותה, לפי העניין, ותהיה בערבים או בלי 

ערבים, הכל כפי שיצווה בית המשפט " 

סעיף 73 לחוק העיקרי - בטל 2  ביטול סעיף 73

בסעיף 74 לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיפים 72 או 73" יבוא "לפי סעיף 72" 3 תיקון סעיף 74

בסעיף 75 לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיפים 72, 73 או 74" יבוא "לפי סעיפים 72 או 4 תיקון סעיף 75
 "74

במקום סעיף 76 לחוק העיקרי יבוא:5 החלפת סעיף 76

"גביית סכומי 
התחייבויות

התחייב אדם לפי סעיף 72 להימנע מעבירה, ולאחר מכן בית 76 
משפט הרשיעו בעבירה שהתחייב להימנע ממנה או קבע 
יצווה  הרשיעו,  לא  אך  כאמור  העבירה  את  ביצע  הוא  כי 
בית המשפט שהרשיע או שקבע כאמור, על תשלום סכום 

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 463, מיום ו' בכסלו התש"ע )24 בנובמבר 2009(, עמ' 96 
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ההתחייבות; לא שולם סכום ההתחייבות, יהא דינו של סכום 
זה כדין קנס ויחולו עליו הוראות סעיפים 66 עד 70, ולעניין 
התחייבות שהוטלה על אדם לפי סעיף 72)א( - גם הוראות 

סעיף 71 "

תיקון חוק המרכז 
לגביית קנסות, 

אגרות והוצאות 
- מס' 10

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995  2, בסעיף 1, בהגדרה "חוב", 6 
בפסקה )5א(, במקום "בסעיפים 72 או 73" יבוא "בסעיף 72" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק העונשין )תיקון מס' 105(, התש"ע-2010*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 273 -1 תיקון סעיף 273

בכותרת השוליים, המילים "בשעת מילוי תפקידו" - יימחקו;  )1(

במקום "כשהוא ממלא תפקידו כחוק" יבוא "והתקיפה קשורה למילוי תפקידו   )2(
כחוק" ואחרי "העוזר לשוטר" יבוא "כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק" 

בסעיף 274 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 274

במקום "כשהוא ממלא תפקידו כחוק" יבוא "והתקיפה קשורה למילוי תפקידו   )1(
כחוק";

בפסקה )2(, במקום "בכלי יריה, אלה, מקל, אבן או כלי אחר" יבוא "בנשק חם או   )2(
קר";

בפסקה )3(, במקום "משלושה" יבוא "משני"   )3(

בסעיף 381 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 381

סעיף קטן )ב( - בטל;  )1(

בסופו יבוא:   )2(

העובר עבירה לפי סעיף קטן )א( כאשר התקיפה היתה בצוותא של יותר  ")ג( 
משני אנשים, דינו - מאסר חמש שנים "

בסעיף 382)א( לחוק העיקרי, במקום "380 או 381)א()1( או )3(" יבוא "או 380" 4 תיקון סעיף 382

אחרי סעיף 382 לחוק העיקרי יבוא:5  הוספת סעיף 382א

התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד 382א "תקיפת עובד ציבור )א( 
המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 265, מיום ה' בחשוון התשס"ט )3 בנובמבר 2008(, עמ' 54 ו–56 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ע, 384   1

ההתחייבות; לא שולם סכום ההתחייבות, יהא דינו של סכום 
זה כדין קנס ויחולו עליו הוראות סעיפים 66 עד 70, ולעניין 
התחייבות שהוטלה על אדם לפי סעיף 72)א( - גם הוראות 

סעיף 71 "

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995  2, בסעיף 1, בהגדרה "חוב", 6 
בפסקה )5א(, במקום "בסעיפים 72 או 73" יבוא "בסעיף 72" 

תיקון חוק המרכז 
לגביית קנסות, 

אגרות והוצאות 
- מס' 10

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה
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חוק העונשין )תיקון מס' 105(, התש"ע-2010*

תיקון סעיף 273בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 273 -1 

בכותרת השוליים, המילים "בשעת מילוי תפקידו" - יימחקו;  )1(

במקום "כשהוא ממלא תפקידו כחוק" יבוא "והתקיפה קשורה למילוי תפקידו   )2(
כחוק" ואחרי "העוזר לשוטר" יבוא "כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק" 

תיקון סעיף 274בסעיף 274 לחוק העיקרי - 2 

במקום "כשהוא ממלא תפקידו כחוק" יבוא "והתקיפה קשורה למילוי תפקידו   )1(
כחוק";

בפסקה )2(, במקום "בכלי יריה, אלה, מקל, אבן או כלי אחר" יבוא "בנשק חם או   )2(
קר";

בפסקה )3(, במקום "משלושה" יבוא "משני"   )3(

תיקון סעיף 381בסעיף 381 לחוק העיקרי - 3 

סעיף קטן )ב( - בטל;  )1(

בסופו יבוא:   )2(

העובר עבירה לפי סעיף קטן )א( כאשר התקיפה היתה בצוותא של יותר  ")ג( 
משני אנשים, דינו - מאסר חמש שנים "

תיקון סעיף 382בסעיף 382)א( לחוק העיקרי, במקום "380 או 381)א()1( או )3(" יבוא "או 380" 4 

הוספת סעיף 382אאחרי סעיף 382 לחוק העיקרי יבוא:5  

התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד 382א "תקיפת עובד ציבור )א( 
המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם
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