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נוהל בדיקת רישום פלילי לצורך הנפקת רישיון הפעלה למעון יום
 .1כללי
נוהל זה בא להסדיר את הליך בדיקת הרישום הפלילי ולהבנות את שיקול הדעת של הממונה ,כהגדרתו להלן בנוהל ,בקשר
לבקשה של מבקש רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות ושל :המנהל ,העובדים ,הדיירים במעון נותני שירותים וכל מי שבא
במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות בהתאם לסעיפים  15, 8 , 6ו 16-לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ,התשע"ט – 2018
(להלן – "החוק").
 .2הגדרות
הליך פלילי – החל בפתיחה בחקירה פלילית על פי דין;
הממונה – סמנכ"ל מנהל רישוי ,בקרה ואכיפה במשרד החינוך;
המנהל הכללי – המנהל הכללי של משרד החינוך.
מבקש רישיון – לרבות מבקש חידוש רישיון; אדם או תאגיד אשר מפעיל או מבקש להפעיל מעון יום לפעוטות ;
מעון יום לפעוטות – מקום המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות וכן מס' הפעוטות השוהים
בו הוא לפחות ( 7כמפורט בתוספת הראשונה לחוק);
מעורב במעון  -בעלים של מעון היום לפעוטות ,מנהל המעון ,עובד במעון ,מחנך-מטפל ,נותן שירותים במעון הבא במגע
ישיר ומתמשך עם הפעוטות ,וכל מי שמתגורר במקום במידה ומעון יום לפעוטות משמש גם מקום למגורים;
לעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד או עמותה:
נושא משרה  -מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,משנה למנהל כללי ,סגן מנהל כללי ,כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף
אם תוארו שונה ,וכן דירקטור ,או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;
פעוט – כל אחד מאלה  :מי שב  31בדצמבר של שנת הלימודים טרם מלאו לו  36חודשים; מי שב  31בדצמבר של שנת
הלימודים מלאו לו  36ובלבד שב  1בספטמבר של אותה שנה טרם מלאו לו  49חודשים ולא חל עליו לימוד חובה לפי חוק
לימוד חובה ; מי שב  1בספטמבר של שנת הלימודים טרם מלאו לו  36חודשים והוא פעוט בסיכון;
במקום בו קיימת סתירה בין הוראות נוהל זה להוראות הדין ,תחייבנה הוראות הדין.
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 .3מטרת הבדיקה
מטרת הנוהל היא למנוע ,מתן רישיון הפעלה למעונות יום לפעוטות  ,לאותם גורמים המעורבים במעון שהורשעו או
שהוגש כנגדם כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות מפעיל מעון,
זאת לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים חסרי ישע ולמנוע מצבים העלולים להעמיד את הפעוטות במצבי סיכון
.
.4

רקע  -תשתית נורמטיבית :

בתאריך  31/10/2018התפרסם חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות התשע"ט –  .2018החוק מסדיר את עניין הפעלת
מעונות היום לפעוטות בהיבטים של ניהול ,רישוי ופיקוח ,לשם הגנה על שלומם ,על זכויותיהם ועל כבודם של הפעוטות
השוהים במעונות כאמור ועוד .בהתאם לחוק חלה חובה לבדיקת המרשם הפלילי על ידי הממונה לגבי העובדים הבאים:
סעיף (4א) לחוק קובע :
" לא יפעיל אדם מעון יום לפעוטות ,בעצמו או באמצעות אחר ,אלא אם ניתן למפעיל של מעון היום לפעוטות רישיון הפעלה או
רישיון זמני לגבי אותו מעון ,ובכפוף לתנאי הרישיון"
בתוספת הראשונה ההגדרה למעון יום לפעוטות " :שבעה פעוטות"

סעיף (6א)( )1לחוק קובע :
הממונה ייתן או יחדש רישיון הפעלה לגבי מעון יום לפעוטות אם מצא כי מתקיימים כל אלה:
" מבקש רישיון ההפעלה ,הבעלים של מעון היום לפעוטות ,מנהל המעון ,מחנך – מטפל במעון וכל שאר העובדים במעון ,ולעניין
מבקש הרישיון שהוא תאגיד – גם בעל השליטה בתאגיד ומנהלו לא הורשעו ולא הוגש נגדם כתב אישום בעבירה שמפאת
מהותה ,חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות מפעיל ,בעלים או מנהל של מעון יום לפעוטות ,מחנך – מטפל או
עובד במעון יום לפעוטות ,או להיות בעל שליטה או מנהל בתאגיד כאמור לפי העניין".

כמו כן סעיף  )1(8לחוק קובע כי :
הממונה רשאי לסרב לתת רישיון הפעלה ,מנימוקים שימסור למבקש ,אף אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף  ,6אם נוכח
כי מתקיים אחד מאלה:
" מתנהל נגד מבקש רישיון ההפעלה  ,הבעלים של המעון ,מחנך -מטפל ,או עובד במעון כאמור ,ולעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד
– נגד מי מהאמורים או נגד בעל השליטה בתאגיד או מנהלו ,הליך פלילי בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה מי
שביצעה אינו ראוי להיות מפעיל ,בעלים או מנהל של מעון יום לפעוטות או מחנך – מטפל או עובד בו או להיות בעל שליטה או
מנהל בתאגיד כאמור ,לפי העניין וטרם הוגש נגדו כתב אישום באותה עבירה; "

סעיפים (6א)( )2ו –  )2(8לחוק קובעים כי גם כי בדיקת הרישום הפלילי תתבצע גם כלפי מי שמתגורר במקום בו מתנהל
מעון יום  .מאחר שהחוק לא קבע גיל מינימום לבדיקה ,נוהל זה מציע לבדוק לגבי דיירים שגילם הינו מ  12שנים
ומעלה.
סעיף  15לחוק גם קובע סמכות לממונה לבקש מידע פלילי גם כלפי מי שנותן שירותים והבא במגע ישיר ומתמשך עם
הפעוטות.
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על מנת לעמוד על הרישום הפלילי של מי מבעלי התפקידים שפורטו בסעיפים (6א)( )1ו , )1(8 -וכן של מי שמתגורר במעון
או נותן שירותים ,הסמיך החוק מפקח לפי סעיף (7א) לחוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"א –  1 1965וכן את הממונה לפי
החוק את הסמכות לשלוף נתונים מהמרשם הפלילי .
-

סמכות הממונה לבדיקת המרשם הפלילי היא מכוח חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים  ,התשמ"א –  2 1981כמפורט להלן:

-

סעיף (5א) לחוק המרשם קובע כי המשטרה תמסור מידע מן המרשם הפלילי לבעלי התפקידים המפורטים בתוספת
הראשונה – " המשטרה תמסור מידע מן המרשם לרשויות ולבעלי תפקידים המפורטים התוספת הראשונה "

-

פרט מ"ג בתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי קובע  " :מפקח לפי סעיף (7א) לחוק הפיקוח על מעונות התשכ"א –
 ,1965שהשר מינה לעניין זה לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים וחוסים אחרים במסגרות הנתונות לפיקוחו; וכן
הממונה לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות  ,התשע"ט "2018 -

 סעיף  .6לחוק המרשם הפלילי קובע:" מי שהוסמך על פי חיקוק לתת ,לחדש או לבטל רישיון ,היתר ,זכות עיסוק או זכות אחרת (להלן  -זכות) ,ולשם כך
הוא רשאי על פי אותו חיקוק להביא בחשבון את עברו הפלילי של מבקש הזכות ,של בעל הזכות או של אדם אחר
הנוגע בדבר ,תמסור לו המשטרה מידע מן המרשם על כל אחד מאלה אם הוא הסכים לכך".
-

מכאן שסעיפים (5א) ו 6 -לחוק המרשם הפלילי עם פרט מ"ג לחוק זה ויחד עם סעיף (6א)( )1לחוק הפיקוח על מעונות
יום לפעוטות  ,התשע"ט  , 2018-יוצרים ומהווים את מקור הסמכות של המפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות 1965
וכן של הממונה לפי החוק כאמור ,לקבל מן המרשם הפלילי מידע לגבי כל בעלי התפקידים שפורטו בסעיף (6א)()1
לחוק וזאת לצורך מתן רישיון הפעלה של מעון יום.

-

יש לציין כי במסגרת המידע הפלילי החוק מסמיך לקבל גם מידע בדבר חקירות פליליות ומשפטים התלויים ועומדים
כמפורט בסעיף  11לחוק המרשם הפלילי  " :המשטרה או גוף שרשאי למסור מידע לפי חוק זה רשאים למסור למי שזכאי
לקבל מידע לפי חוק זה גם פרטים בדבר משפטים וחקירות פליליים התלויים ועומדים בעניינים שההרשעות בהם הן פרט

רישום לפי סעיף  ".2כלומר שהממונה ו/או המפקח שרשאים לקבל מידע לפי חוק זה מוסמכים גם לקבל מידע בדבר
חקירות פליליות ומשפטים התלויים ועומדים .בנקודה זו יש גם את ההגדרה של "הליך פלילי  -החל בפתיחה
בחקירה פלילית על פי דין"
 .5אופן הבדיקה
הבדיקה נעשית על ידי הממונה (או מי מטעמו) אל מול המשטרה בהתאם לכל דין;
 .6מהלך ותוכן:
א .כל המבקש לקבל רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות יעביר לממונה  ,ע"ג טופס מקוון ,את הפרטים הנדרשים בדבר
זהותם של כל בעלי התפקיד המפורטים בהתאם לסעיף (6א)( )1ו(6 -א)( )2לחוק (ראה לעיל) פרטי מנהל ,מפעיל,
מחנך -מטפל וכל מי שעובד  /מתגורר במעון לרבות נותני שירותים וכל אדם הבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות

1
2

פורסם ס"ח מס'  444מיום 21.01.1965
פורסם ס"ח מס'  1031מיום 16.06.1981
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במעון .אם המעון הוא תאגיד  -בעל השליטה בו ומנהלו .עפ"י החוק על בעל הרישיון להוציא לממונה בכתב תוך 30
יום על כל שינוי שחל בכל פרט מהפרטים שנמסרו לצורך קבלת הרישיון.
ב .מבקש רישיון שהוא תאגיד או עמותה  -על המבקש הרישיון להמציא גם תעודת רישום עדכנית מהרשם הרלבנטי
(רשם חברות ,עמותות וכדומה);
ג .מבקש רישיון שאינו אזרח או תושב המדינה  ,תיערך לגביו בדיקת רישום פלילי לפי מספר דרכון ובנוסף יהיה עליו
לצרף תצהיר מאומת באמצעות עורך דין על היעדר עבר פלילי או הליך פלילי בארץ מוצאו;
ד .על המנויים בסעיף (6א) לחתום על טופס הסכמה מרוכז לשליפת נתונים מהמרשם הפלילי (מצ"ב ) עליו יחתום כל
נבדק;
ה .בטופס ההסכמה המרוכז על מנהל המעון או מבקש הרישיון להצהיר ולאשר בחתימתו כי החתומים על טופס
ההסכמה המרוכז חתמו בפניו על טופס ההסכמה וזהותם אומתה לפי בדיקת תעודת זהות וספח ברורים או דרכון
זר; את טופס ההסכמה המרוכז יש לצרף לבקשה .
ו .מבקש הרישיון ישמור במקום בטוח במעון את צילומי תעודות הזהות לרבות דרכון זר ,טופסי ההסכמה של כל
הגורמים החתומים בטופס ההסכמה המרוכז לפי סעיף (6ב) ,
ז .אדם שאינו תושב או אזרח ישראלי מבקש הרישיון ישמור במקום בטוח במעון את צילומי דרכון ואת התצהיר
המאומת ע"י עורך דין לפי סעיף ( 6ג).
ח .הטפסים שיגיעו לממונה יועברו לבדיקה בגוף המנחה (משטרת ישראל);

 .7הודעה בכתב על כוונה שלא לתת רישיון בגין הרשעה פלילית או קיום הליך פלילי :
שימוע בכתב ותגובה לשימוע:
א.

מצא הממונה כי מבקש הרישיון הורשע בעבירה פלילית או מתנהל כנגדו הליך פלילי בעבירה שמפאת מהותה,
חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לעסוק במעון יום לפעוטות ,ובעקבות כך הוא שוקל שלא לתת רישיון ,יודיע הממונה
על כך בכתב ,תוך  10ימי עבודה ,למבקש הרישיון וייתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו כנגד הכוונה
שלא לתת רישיון ,בכתב.

ב.

מצא הממונה כי נושא משרה או מעורב במעון שהוא לא מבקש הרישיון החתום על הבקשה ,הורשע בעבירה שמפאת
מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לעסוק במעון יום לפעוטות או שמתנהל כנגדו הליך פלילי בנוגע לעבירה
כאמור ,יודיע הממונה בכתב ,תוך  10ימי עבודה ,למבקש הרישיון כי בקשתו בבדיקה וכי עם גמר הבדיקה ,יוחלט
באשר לבקשה.

ג.

הממונה יודיע בכתב תוך  10ימי עבודה לנושא המשרה או מעורב במעון הנוגע בדבר כי הוא שוקל שלא לתת רישיון
למבקש הרישיון בשל העובדה כי הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה או בשל העובדה שתלויים
ועומדים כנגדו הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כאמור ,הוא אינו ראוי להיות מפעיל ,בעלים או מנהל של מעון
יום לפעוטות או מחנך או עובד בו או נותן שירותים במעון או בעל שליטה או מנהל בתאגיד מבקש רישיון;

 .8הזדמנות לטעון טענות
למבקש הרישיון ,לנושא המשרה או למעורב במעון ,תינתן הזדמנות לטעון את טענותיהם בכתב תוך  21ימים כנגד
הכוונה שלא לתת רישיון או שלא לתת אישור העסקה במעון יום לפעוטות למועסק או נותן השירותים לפי סעיף (16א)
לחוק;
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 .9שקילת העבירה
א.

המחוקק לא קבע מהן סוגי העבירות אשר ייחשבו כעבירה "שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה" מי שביצעה
אינו ראוי להיות מפעיל ,בעלים ,או מנהל של מעון יום לפעוטות או מחנך -מטפל או עובד בו ,או להיות בעל
שליטה או מנהל בתאגיד המבקש רישיון הפעלה ,כמו גם דייר במקום המשמש מעון יום וכן נותן שירותים.
לאור זאת ,קובע נוהל זה מדרג עבירות וסוגי שיקול דעת שעל הממונה לשקול.

ב.

סוגי שיקול הדעת של הממונה בבחינת בקשה להפעלת מעון בנסיבות שבהן אחד מאלה :המנהל ,העובד ,הדייר
או נותן השירותים וכל מי שבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות ,הוא הורשע בעבירה פלילית או מתנהל כנגדו
הליך פלילי:

עבירות סוג א'  -עבירות שבהן שיקול הדעת של הממונה מצומצם ביותר וחזקה כי הן עבירות שהעובר עליהן אינו
ראוי לקבל רישיון ,כפי שפורטו בטבלה שבנספח א' לנוהל זה; בעבירות מסוג א' ,על מבקש הרישיון תהיה מוטלת
החובה לשכנע את הממונה מדוע ,על אף הרשעה או נקיטת הליך פלילי ,כנגד  :המנהל ,העובד ,הדייר או נותן
השירותים וכל מי שבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות ,קיימת הצדקה מיוחדת לתת לו הרישיון.
עבירות סוג ב'  -עבירות בהן שיקול הדעת של הממונה רחב יותר והן אינן מנויות בטבלה שבנספח לנוהל זה .בעבירות
מסוג זה הממונה ישקול ,בין היתר את נסיבות:
א .סוג העבירה ,אופיה ,היקפה מהותה וחומרתה ונסיבות ביצוע העבירה.
ב .קיומם ומהותם של פרטי רישום נוספים ,מספר פרטי הרישום ומהותם;
ג .משך הזמן שחלף מיום ביצוע העבירה (מועד ביצוע העבירה);
ד .גילו של האדם בעת ביצוע העבירה;
ה .קיומם של הליכים תלויים ועומדים בחשד לביצוע העבירה;
ו .השתתפות האדם בתוכנית טיפולית משמעותית מוצלחת ומוכחת;
ז .הזיקה בין העבירה לבין מהות תפקידו של האדם ;
ח .רמת החשש ,אם קיים לשלומם וביטחונם של הפעוטות בזיקה לעבירה;
ט .נסיבות אישיות של האדם ובכלל זה מס' השנים בהם עוסק בתחום מעונות יום.
יובהר כי רשימה זו אינה ממצה ולממונה תהיה הסמכות לשקול נסיבות נוספות ,ככל שיימצאו.
 .10החלטה:
לאחר קבלת התגובות לשימוע בכתב יחליט הממונה בהתאם לחוק האם לתת רישיון או לחדשו ,לסרב לבקשת הרישיון או
לחידושו ,לעכב החלטה לתת רישיון ,לבטל רישיון או להתלותו .החלטת הממונה תינתן לא יאוחר מ 45-יום מיום בקשת
הבקשה .בהעדר תגובה לשימוע בכתב יחליט הממונה בהתאם לממצאים שבפניו.
החליט הממונה ,לאור הראיות שבפניו ,כי נושא משרה או מעורב במעון אינו ראוי להיות מועסק או מעורב במעון בשל הרשעתו
בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מועסק או מעורב במעון או כי תלויים ועומדים כנגדו
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הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כאמור ,יודיע הממונה בכתב למבקש הרישיון כי הוא מנוע מלהעסיק את אותו נושא
משרה או מלאפשר לאותו אדם להיות מעורב במעון וכי רק עם מתן התחייבות בכתב של מבקש הרישיון שלא להעסיק את
אותו נושא משרה או שלא לאפשר לאותו אדם להיות מעורב במעון ,יינתן לו רישיון.
אם ההחלטה של הממונה היא בהתאם לסעיף  9 ,8או (13א) לחוק ,תצוין בה האפשרות של מבקש הרישיון להשיג בכתב על
החלטת הממונה בפני המנהל הכללי או מי מטעמו ,בהתאם לסעיף (16ב) לחוק.
 .11השגה בפני המנהל הכללי או מי מטעמו:
סעיף (16ב) לחוק קובע " :הרואה עצמו נפגע מהחלטת הממונה לפי סעיפים  ,9 ,8או (13א) רשאי להשיג בכתב על החלטת הממונה
לפני המנהל הכללי או מי מטעמו.

עפ"י סעיף זה ,ניתן להשיג בפני המנהל הכללי או מי מטעמו על החלטת הממונה כפי שפורט לעיל בסעיף  10לנוהל.
בתשובתו יציין המנכ"ל או מי מטעמו את האפשרות לערור על החלטתו בפני ועדת ערר.
 .12ערר בפני ועדת ערר:
סעיף  55לחוק " :על החלטות הממונה לפי פרק ג' והחלטות המנהל הכללי או אדם שמונה מטעמו לפי סעיף (16ב) לחוק ניתן לערור
בפני ועדת ערר"

בהתאם לפרק ג' בסעיפים  ,13 9 ,8 ,6ו –  15לחוק וכפי שפורט בנוהל לעיל ,יכול הממונה להעניק רישיון הפעלה ,לסרב להעניק
רישיון ,לעכב מתן החלטה בדבר מתן רישיון ,לבטל רישיון וכן לאשר או לא לאשר העסקה של מועסקים (ע"י קבלני כ"א או
קבלן שירות ) ונותני שירותים אחרים (מבשלת ,מפעילי חוגים וכדומה)
בהתאם למפורט לעיל ,הרואה עצמו נפגע מהחלטת הממונה רשאי הוא לטעון טענתיו בפני הממונה עצמו ולאחר מכן להשיג
על החלטת הממונה בפני מנכ"ל המשרד.
סעיף  55לחוק מאפשר מעבר לזכות הטיעון ולהשגה בפני המנכ"ל גם פנייה לוועדת ערר המורכבת משופט בדימוס  ,חבר בסגל
אקדמי בעל ידע וניסיון בתחום גיל הרך ועובד מדינה בעל תואר אקדמי מוכר בתחום גיל הרך ובעל ניסיון של חמש שנים
בתחום.
סמכות הועדה הינה לדון בכל החלטות הממונה ומנכ"ל המשרד כמפורט בפרק ג' לחוק בין היתר באי מתן רישיון ,ביטולו
ו/או התלייתו ואי אישור נותני שירותים בין היתר בשל קיומו של רישום פלילי.
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נספח א'
עבירות בהן שיקול הדעת מצומצם ביותר וחזקה כי הן עבירות שהעובר עליהן אינו ראוי לקבל רישיון:
שם העבירה

חוק

סרסרות למעשי זנות

סעיף 199לחוק העונשין ,תשל"ז( 1977-להלן :חוק
העונשין)

-

"ניצול קטינים לזנות"

סעיף 203ב לחוק העונשין

-

"פרסום והצגת תועבה"

סעיף (.214ב) לחוק העונשין

-

"הריגה"

סעיף  298לחוק העונשין

-

"רצח"

סעיף  300לחוק העונשין

-

"שידול או סיוע להתאבדות"

סעיף  302לחוק העונשין

-

" המתת תינוק"

סעיף  303לחוק העונשין

-

"גרימת מוות ברשלנות"

סעיף  304לחוק העונשין

-

"ניסיון לרצח"

סעיף  305לחוק העונשין

-

"איום בכתב לרצוח"

סעיף  307לחוק העונשין

-

"העלמת לידה"

סעיף  311לחוק העונשין

-

"חבלה בכוונה מחמירה"

סעיף  329לחוק העונשין

-

"חבלה חמורה"

סעיף  333לחוק העונשין

-

"חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות"

סעיף  335לחוק העונשין

-

"אינוס"

סעיף  345לחוק העונשין

-

"בעילה אסורה בהסכמה"

סעיף  346לחוק העונשין

-

"מעשה סדום"

סעיף  347לחוק העונשין

-

"יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל"

סעיף 347א לחוק העונשין

-

"מעשה מגונה"

סעיף  348לחוק העונשין

-

"עבירות מין במשפחה ובידי אחראי
על חסר ישע"

סעיף  351לחוק העונשין

-

"השארת ילד ללא השגחה ראויה"

סעיף  361לחוק העונשין

-

"הזנחת מושגח"

סעיף ( 362ב) לחוק העונשין

-

"הזנחת קטין או מי שאינו מסוגל
לדאוג לצורכי חייו"

סעיף ( 362ג) לחוק העונשין

-

"תקיפת קטין או חסר ישע"

סעיף 368ב לחוק העונשין

-

"התעללות בקטין או בחסר ישע"

סעיף 368ג לחוק העונשין

-

"סחר בבני אדם"

סעיף 377א לחוק העונשין

-

"תקיפת קטין או חסר ישע על ידי
אחראי"

סעיף ( 382ב) ( )2לחוק העונשין

-

"עבירות הטרדה מינית"

חוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998-
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נספח ב'
עבירות בהן שיקול הדעת רחב יותר בקביעת מתן רישיון ע"פ סעיף (6א) לחוק הפיקוח והן אינן מנויות בטבלה לעיל:
פרק ז' :בטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות

סימן ב' :בגידה ,סימן ד' :ריגול ,סימן ה' :סודות רשמיים

רשמיים

לחוק העונשין

פרק ח' :פגיעות בסדרי המשטר והחברה

סימן א' :1הסתה לגזענות או לאלימות ,סימן א' :2עבירות
שנאה ,סימן ג' :הפרעות לשלום הציבור ,סימן ט' :בריונות
ותקלות לציבור ,סימן י' :זנות ותועבה ,סימן י"א :מטרדים,
סימן י"ב :משחקים אסורים ,הגרלות והימורים

פרק ט' :פגיעות בסדרי השלטון והמשפט

סימן ג' :תקיפת שוטרים ,סימן ד' :עבירות בשירות הציבור
וכלפיו ,סימן ה' :עבירות שוחד

פרק י' :פגיעות בגוף

סימן א' :גרימת מוות ,סימן ג' :אחריות לשלום אדם ,סימן
ד' :סיכון החיים והבריאות ,סימן ה' :עבירות מין ,סימן ו':
עבירות כלפי קטינים ונכים ,סימן ו' :1פגיעה בקטינים
ובחסרי ישע ,סימן ו' :2תקיפת זקנים ,סימן ז' :פגיעה
בחירות ,סימן ח' :תקיפה

פרק י"א :פגיעות ברכוש

סימן א' :גניבה ,סימן ג' :שוד ,סימן ד' :פריצה והתפרצות,
סימן ה' :נכסים גנובים ,סימן ו' :עבירות מרמה ,סחיטה
ועושק ,סימן ז' :הונאה ,סימן ח' :הסגת גבול ,סימן ט' :היזק

פרק י"ב :זיוף כספים ובולים

סימן א' :שטרי כסף ,סימן ב' :מטבעות

פרק י"ד :עבירות הכנה וקשר

הפרק כולו

ייצור ,החזקה ושימוש

סימן א' לפרק ג' בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],
תשל"ג1973-

מסחר ומעבר

סימן ב' לפרק ג' בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],
תשל"ג1973-

הדחת קטינים

סימן ג' לפרק ג' בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],
תשל"ג1973-

נהיגה בזמן הפסילה או בניגוד לתנאים

סעיף  67לפקודת התעבורה [נוסח חדש]

נהיגה בשכרות

סעיף  )3(62לפקודת התעבורה [נוסח חדש]

זיוף מסמכי רכב

סעיף  )9(6לפקודת התעבורה [נוסח חדש]
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