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הערות מענישת מתחמי מעבירת

 מדרג בטביעת בהו להתהשב שיש נסיבות
 מסום ויעודה, הסכיו סוג :ההומרה
 שליפה אפשרות שעה, זמינות, החזקה,
 לאלימות, אינדיקציה הסלקה, מחירה,
 לחמה החזקה ואלכוהול סמים צריכת

עצמית.

 וירוצו )שיכול מאסר חודשי מספר - מע״ת
קנס. שירות(, בעבודות

 נסיבות ללא סביו ההזקת
מחמירות

 בעבודות וירוצו מאסר)שיכול חודשי מספר
 מע״ת בפועל, מאסר חודשי 15 - שירות(
וקנס.

 בנסיבות סביו החזטת
מחמירות
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מערות מענישת מתחמי מעבירת

 וירוצו )שיכול מאסר חודשי 6 - מע״ת
קנס. שירות(, בעבודת

חוקית הוראה הפרת

 האינטרס חשיבות מתמשכות, הפרות
עליו. מגן שהצו

 בעבודת וירוצו )שיכול מאסר חודשי מס׳
 מע״ת בפועל, מאסר חודשי 9 ועד שירות(
וקנס.

 חוקית חוראה הפרת
מחמירות בנסיבות
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הערות הענישה מההמי העבייה
 יש גדולה בכמות בתחמושת מדובר כאשר
 יותר מחמיר עונש מתחם לקבוע מקום

ולחיפך. זה, ממתחם
 תחמושת או קטנה בכמות מדובר כאשר

 במילואים לדוגמא חוקי באופן שהוחזקה
 בנסיבות כשמדובר או קטנה כמות ונשארה

 ניתן עבריינית לפעילות קשורות שאינן
 מקל שהינו הולם עונש מתחם לקבוע לשקול
יותר.

 בעבודות וירוצו מאסר)שיכול חודשי 6
 מע״ת בפועל, מאסר חודשי 6 ועד שירות(
וקנס.

תחמושת החזקת

:מהמתחם לחומרה לחריגה נימוסים
 טיבו פי שעל ככל הנשק: מאפייני .1

 מהווה הנשק הנשק, של ומאפייניו
 רבה הפוטנציאלית שפגיעתו אמצעי
יותר.

 כלי יותר שיש ככל הנשק: כלי ריבוי .2
יותר. חמור עונש יידרש נשק

טעון. הנשק חיות .3
 הוחזק שהנשק ככל הנשק: מיקום .4

בו. במקום
 או בכוונה שימוש עשיית של האפשרות .5

בשוגג.
 סכסוך רקע על בנשק החזקה/שימוש .6

פעיל.
מהמתחם: לסולא נימוסים

אספנות. נשק .1
 לנסיבות קשורה שאינה החזקה .2

צפויה. או קיימת עברייניות
הנשק. תקינות אי .3
שימוש. ללא ארוך החזקה משך .4
 נשק כאשר ביותר חריגים במקרים .5

 על איום לנוכח עצמית להגנה שהוחזק
עברייני. סכסוך רקע על ושלא המחזיק

 מע״ת בפועל, מאסר שנות 3 ועד שנח
וקנס.

אקדח החזקת

לעיל. כרשום לחומרת/קולא נימוקים וקנס. מע״ת בפועל, מאסר שנות 4 ־2 מקלע תת או רובה החזקת
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הערות העגישה מתחמי העגוירה
 כדין שלא שהיה של עבירה בגין אישום כתב

 יוגש נלוות. עבירות ללא פרנסה״. ״לצרכי
 :הבאים המקרים בארוד
 כדיו שלא השלישית כניסתו לו שזו שב״ח
j המדינה לשטח
 בעבירת קודמת הרשעה שלחובתו שב״ח
;שב״ח
 או בטחונית עבירה בביצוע שהורשע שב״ח

 מידע לגביו שיש או מינהלי במעצר ששהה
 סיכון מהווה זה כי עולה הימנו מודיעיני
;בטחוני
 עבירה בביצוע בעבר הורשע אשר שב״ח

 ;וכר אלימות סמים, הרכוש, בתחום פלילית
 לעבירת נלווית עבירה שביצע שב״ח

j השב״ח
 בנסיבות המדינה בשטח נתפס אשר שב״ח

 נועדה שהייתו מטרת כי להבין ניתן מהן
;עבירה לביצוע
 לאחר המדינה בשטח שוהה שנתפס שב״ח
 תקופח לאורך המדינה בשטח ששהה

ארוכה.

 נ׳ ואח׳ אלהרוש 3677/13 לרע״פ בהתאם
 על מאקל בין ינוע המתחם ישראל מדינת

חודשים, חמישה למשך בפועל למאקר תנאי
 את הן יכללו אלה חודשים חמישה כאשר

 בפועל. המאסר תקופת את והן התנאי תקופת
ש״ח 2,000 לבין ש״ח 0 בין שנע קנס בנוסף

חוקית בלתי שהייה

לשקול שיש נוקפות מיוחדות נקיבות  מע״ת, בע״ש(, וירוצה )יכול מאסר ח׳ 6 ־ 1
 ש״ח 5000) בחוק הקבוע מינימום קנס

 פרי או שווי חילוט רישיון, התלית ליחיד(,
העבירה.

שב״ח הלנת / העקקת
:המתחם בקביעת
 קשרי של קיומן - הלנה בעבירת

והמולן. המלין משפחה/ביו

 עד הוא והעונש בפועל)במידה מאסר ,ח 9 ־2
 ע״ש(, של בדרך ירוצה והוא יכול חדשים, 6

 ליחיד(, ₪ 10,000)בחוק מינימום קנס מע״ת,
העבירה. פרי או שווי חילוט רישיון, התלית

 שב״ח הלנת / העקקת
 מחמירות)לפי בנקיבות

החוק(
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בחתאם ממונח באישור נקודתי מתחם ייבנה
 השב״חים, מספר )למשל המקרה לנסיבות

וכר(. העברה, מיקום העברה, ביצוע משך

 שב״ה הלנת / העסקת
מחמירות: בנסיבות

 שב״חים, 6 מעל
 שבועיים של לתקופה

 אופי בעל מיקום ויותר,
בטחוני(. מיוחד)סיכון

 מע״ת, בע״ש(, וירוצה )יכול מאסר ח׳ 6 - 1
 של לעונש גם לעתור לשקול ניתן ופסילה. קנס

 רכב לחילוט ועתירה ברכב׳/ שימוש ״איסור
 חוק / הפסד״פ עפ״י המתאימים במקרים
לישראל. הכניסה

שב״ח הסעת

 הוא והעונש )במידה בפועל מאסר ח׳ 15 - 3
 של בדרך ירוצה והוא יכול חדשים, 6 עד

 ופסילה, קנס מע״ת, ע״ש(,
 שימוש ״איסור של לעונש לעתור לשקול ניתן

 במקרים רכב לחילוט ועתירה ברכב״
 הכניסה חוק / הפסד״פ עפ״י המתאימים

לישראל.

 בנסיבות שב״ה הסעת
ההוט(: מהמירות)לפי

 כאשר ממונה, באישור נקודתי מתחם ייבנה
 של המיוחדות הנסיבות את לשקול יש

 של גדולה כמות של הסעה למשל: המקרה,
 שלא ברכב הסעה מיוחדת, הסלקה שב״חים,

 הסעה וכו׳(, )מיכלית אדם להסעת מיועד
קבוע. עסקי רקע בעל הסעות ארגון במסגרת

 המורות בנסיבות הסעה
מיוהדות:
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הערות הענישה מתהמי העבירה

 חודש. 24 ועד בפועל ח׳ 10 בקר: ראשי 1-5
 חילוט פיצוי, קנס, מע״ת, נלווים: עונשים
 במידה רישיון פסילת לעבירה, שימש הרכוש

ברכב. שימוש והיה

בקר גניבת
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 מאסר חודשי 36 -16 ויותר: בקר ראשי 6
בפועל.
 חילוט פיצוי, קנס, מע״ת, נלווים: עונשים
 במידה רישיון פסילת לעבירה, שימש הרכוש

ברכב. שימוש והיה
 בביצוע גם מאופיינים המקרים בדר״כ
 ברכב הסתייעות גבול, הסגת של עבירה
עבירה. לביצוע

 1000 על עולה שהשווי ק״ג)ובלבד 500 ועד 50
 ועד ע״ש של בדרך וירוצו שיכול חדשים 6 ₪(
 בפועל. מאסר חודשי 24

 מאסר חודשי 36 ועד 12 ומעלה ק״ג 500
בפועל.

 שימש הרכוש חילוט בדגש נלוות, ענישה כולל
ופסילה, העבירה לביצוע

 גידולים גניבת
ממטעים חקלאיים

 בפועל. מאסר ח> 28-18 :בודדת גניבה
עד 18 :בתחכום גניבה או גדול בהיקף גניבה

נלוות, ענישה כולל בפועל, מאסר שנות 4

 וציוד טרקטורים גניבת
חקלאית ותשתית מפני
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הערות מענישה מתחמי העבירה

 לצריכה קנביס/חשיש מסוג סם החזקת
עצמית.

 להלכה בהתאם המתאימים במקרים
 עם יחד הרשעה באי לסיים ניתן הפסוקה,

ע״ת. ופסילה של״צ

 בע״ש(. וירוצו מאסר)שיכול ,ח מס׳ ־ מע״ת
 רישיון ופסילת קנס להטלת לעתור יש בנוסף

הסמים. לפקודת א37 לסעיף בהתאם

 לצ״ע סם החזקה
רגילות בנסיבות

מחמירות: נסיבות פרוט
 וסמים קוקאין הרואין, חסם־ סוג .1

נגזרותיחן. כל על כימיים
 ספר, בית )למשל ההחזקה מקום .2

כלא(. מועדון,

 בפועל. מאסר ח׳ 6 וקנס- מע״ת
 רישיון ופסילת קנס להטלת לעתור יש בנוסף

הסמים. לפקודת א37 לסעיף בהתאם

 לצ״ע סם החזקה
מחמירות בנסיבות

 לנסיבות בסיווג בהו להתחשב שיש נסיבות
 תדירות הסם. כמות מחמירות- או מלות

 סוג הסם, מחיר המכירה, זמינות המכירה,
 חיים אורח העבירה, מיקום המכירה,
וכר. הנאשם של עברייני

 וירוצו )שיכול מאסר ח׳ 6 מלות: בנסיבות
 בפועל. מאסר ח׳ 12 - בע״ש(

 בפועל. מאסר ח׳ 24 ־10:מחמירות בנסיבות
 ופסילת קנס מע״ת, להטלת לעתור יש בנוסף
 הסמים לפקודת א37 לסעיף בהתאם רישיון

וחילוט.

 /יבוא בסמים סחר
 שלא החזקה / /יצוא

 עצמי)קנאביס לשימוש
וחשיש(

 בפועל. מאסר ח׳ 18 - 8 :סלות בנסיבות
בפועל. מאסר ח׳ 36-18 :מחמירות בנסיבות

 יצוא /יבוא בסמים סחר
לשימוש שלא החזקה /
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 ופסילת קנס מע״ת, להטלת לעתור יש בנוסף
 הסמים לפקודת א37 לסעיף בהתאם רישיון

וחילוט.

 הירואין, עצמי)מסוג
 וסמים קוקאין

״בימיים״(

 מדרג בסביעת בהו להתהשב שיש נסיבות
החומרה

הסם. סוג ־
 ומשקלם. השתילים כמות ־
 תעשייתי(. / מיקום)ביתי ־
 שידועה. ככל הגידול מטרת ־
 וכר, אמצעים בתשתית ההשקעה היקף ־

 בנושא 2017 מיולי רח״ט להנחיית מפנים
 גידול של בעבירה לדין העמדה ״מדיניות

מסובן״. סם

 בפועל. מאסר וד 8 - ע״ש( קצר)כולל מאסר
 ופסילת קנס מע״ת, להטלת לעתור יש בנוסף
 הסמים לפקודת א37 לסעיף בהתאם רישיון

וחילוט.

 בהעדר סמים גידול
מחמירות נסיבות

בפועל. מאסר ח׳ 24 ־ 8
 ופסילת קנס מע״ת, להטלת לעתור יש בנוסף
 הסמים לפקודת א37 לסעיף בהתאם רישיון

וחילוט.

 בנסיבות סמים גידול
מחמירות

* לאיומים

לי- ".ן ,
העדות הענישה מתהמי העבירה

בסיווג בהו להתחשב שיש נסיבות מלות: בנסיבות איומים עבירת
 באסט שימוש האיום. חומרת המדרגים־

 כלפי איומים האיום, קונקרטיות פיזי,
 שימוש , רפואי צוות לרבות ציבור עובדי
 אימה להטיל שמטרתו מתוכנן איום בחפץ,

חמאוים. בלב

 בפועל)שיכול קצר מאסר תנאי- על מאסר
 בע״ש(. וירוצה

מחמירות: בנסיבות
 ח׳ 18 בע״ש(־ וירוצה קצר)שיכול מאסר
מע״ת.. בפועל, מאסר
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הערות הענישה מתהמי העבירה

 מדרגי בסביעת בהו להתחשב שיש נסיבות
 אכזריות, וחומרתה. העברה סוג החומרה-

 בצוותא, ביצוע לנזק, פוטנציאל או נזק
בין הקשר נקודתי/מתמשך, אירוע תכנון,

 בפועל)שיכול מאסר ,ח 6 תנאי- על מאסר
בע״ש(. וירוצה

 במדרג אלימות עבירת
 נמוך חומרה

 )תקיפה/תקיפה
חבלנית(
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לרבות ציבור עובדי לקורבן)אלמ״ב, התוקף
מקום בחפצים, שימוש וכף(, רפואי צוות מאסר ח׳ 18 ־ בע״ש( וירוצה מאסר)שיכול במדרג אלימות עבירת

מתחם בילוי, )מקומות העבירה ביצוע מע״ת. בפועל, בינוני חומרה
השפלה. של יסוד ציבורי(, חבלה חבלנית, )תקיפה

נוספת עבירה שילוב של במקרה לשקול ניתן
חמורה/פציעה(

סכין, )החזקת מעשה באותו חמורה פחות בפועל, מאסר שנות 4 - בפועל מאסר ח׳ 12 במדרג אלימות עבירת
ברמת לעלות וכו( לרכוש היזק איומים, מע״ת. גבוה חומרה

החומרה. מחמירות, בנס׳ )פציעה
מס׳ חמורה, חבלה

באותו אלימות עבירות
אירוע(

ש1רכ עבירימ

הערותהענישה מתחמיהעבירה
:מחמירות נסיבות בהעדר רבב גניבתרכב גניבת

 בפועל. מאסר ח׳ 20 ־ 10
:מחמירות בנסיבות רבב גניבת

 בפועל. מאסר ח׳ 30 ־20
 לב 413 בסעיף שימוש לעשות יש בנוסף,

רישיון. לפסילת ולעתור לחוה״ע

 לנסיבות בסיווג בהו להתחשב שיש נסיבות
 הנזק, שווי שיעור תחכום, תכנון, -מחמירות

 וביצוע התארגנות הרשות, לשטחי העברה
 בריחה מיוחדים, באמצעים שימוש בצוותא,

וכף. מרדף וניהול

 נסיבות בהעדר לדירה התפרצותלדירה התפרצות
:מחמירות

 בפועל. מאסר ,ח 24 - 12
:מחמירות בנסיבות לדירה התפרצות

בפועל. מאסר ח׳ 36 -18

 לנסיבות בסיווג בהו להתחשב שיש נסיבות
 הנזק, שווי שיעור תחכום, תכנון, ־מחמירות

 באמצעים שימוש בצוותא, וביצוע התארגנות
 עם מפגש מרדף, וניהול בריחה מיוחדים,

וכף. הקורבן

 נסיבות בהעדר לרהב התפרצותלרכב)פשע( התפרצות
מחמירות:

 הוא והעונש מאסר)במידה חודשי 12 ־ 4
 של בדרך ירוצה והוא יכול חדשים, 6 עד

ע״ש(.
מחמירות: בנסיבות לרכב התפרצות

מאסר. חודשי 18 - 9

 לנסיבות בסיווג בהו להתחשב שיש נסיבות
 תחכום, הנזק, שווי הגניבה, שווי - מחמירות

וכף. באמצעים שימוש תכנון,

 נסיבות בהעדר לעסס התפרצותלעסק התפרצות
מחמירות:

 הוא והעונש מאסר)במידה חודשי 12-6
 של בדרך ירוצה והוא יכול חדשים, 6 עד

ע״ש(.

 לנסיבות בסיווג בהו להתחשב שיש נסיבות
 תחכום, תכנון, הגניבה, שווי ־מחמירות

 בצוותא, וביצוע התארגנות הנזק, שיעור
 וניהול בריחה מיוחדים, באמצעים שימוש
וכף. מרדף
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מחמירות: בנסיבות לעסק התפרצות
מאסר. חודשי 30 ־ 10

לעבירה בסיווג בהו להתחשב שיש נסיבות
תחכום, תכנון. הגניבה, היקף ״המורה״-

 )שבטיפול מלות בנסיבות גניבה עבירת
כולל לא המחוזיות. התביעה יחידות

גניבה

 חולים, מבתי גניבה מקשיש/קטין, גניבה
 גניבת לדר הרכוש מהות קברות, מבתי גניבה

ממעביד. גניבה חשמליים, אופניים פלאפונים,

 מותנה(: הסדר יחידת
 שירוצו )שיכול מאסר ח׳ 6 - מע״ת

בע״ש(.
:מחמירות בנסיבות גניבה עבירת

 מאסר ח׳ 12 בע״ש(־ וירוצו )שיכול ח׳ 6
בפועל.

וזיוף מימה עבירות ( !ו״
* , •
** - י י

הערות הענישה מתהמי העבירה

 ללא ש״ח, מאות עד של סכום - ״קל״ אירוע
ותחכום. תכנון

 תכנון ש״ח, אלפי של סכום ״המור״- אירוע
וכד׳. מיוחדים ותחכום

״סל״: בודד אירוע

 גם )אפשר בפועל מאסר ח׳ 3 קנס- מע״ת,
בע״ש(.

״חמור״: בודד אירוע

 מאסר ח׳ 24 בע״ש(- )אפשר קצר מאסר
וקנס. מע״ת בפועל,

חיוב בכרטיס הונאה

מחמירות: הנסיבות זיוו<+ במרמה+ דבר סבלת הונאה+  בכרטיסי והונאה מרמה
 שיטתיות, ויסודית, ארוכה מוקדמת הכנהמחמירות בנסיבות חיוב

 מרומים של רב מספר ממושכת, תקופה
 לא הכספים אשראי( וחברות בנקים )לקוחות,

הושבו.

התחזות

 בפועל, מאסר שנות 5 בפועל- מאסר ח׳ 24
וקנס. מע״ת

̂ ־ ̂ ־ ■; f * -1' •' 1 ' י - ■

1 למג( תביעות הלאומי,)בטיפול בנגדתביטוח עבירות!

J* >ז■ .> 1 i

הערות הענישה מתהמי העבירה

שיכול מאסר חודשי מספר - וקנס מע״ת רישא 415
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וקנס. מע״ת ע״ש, של בדרך וירוצו

 בפועל, מאסר חודשי 6 ־ וקנס מע״ת
קנס. מע״ת, בע״ש, שירוצו

נלוות עבירות + 415

סטו אישומים מספר - ״סל״ אירוע סיפא 415
 מאסר, שנת - בפועל מאסר חודשי 4

קנס. מע״ת,
רב אישומים מספר ״חמור״- אירוע

 מע״ת מאסר, חו׳ 45 בפועל- מאסר חר 12
משמעותי וקנס
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