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 2014 - תשע״ד בבריונות, למאבק החוק

הסבר דברי

 מנתבת הבריונות הבריונות. היא בישראל, שפושה אלימה, חברתית תופעה למגר היא המוצע החוק תכלית

 רב, כה הקרבן של סבלו חברתית. הצדקה ללא לקרבן סבל גרימת תוך הקרבן כנגד מגוונים אמצעים

 אינם בריונות, מעשי המשמשים האמצעים, קרובות, לעתים לחייו. קץ שם הבריונות קרבן שלעתים

 - האחת מטרות: ארבע בעל המוצע החוק לפיכך, היום. הפלילי החוק פי על אסורים אמצעים כשלעצמם

 - השניה הפלילי, החוק באמצעות קיומה את ולאסור הבריונות את ותכליתית רחבה בהגדרה להגדיר

 נזק הוכחת ללא גם פיצוי של משפטיות תרופות מתן תוך האזרחיים הנזיקין דיני את הבריונות על להחיל

 מניעה צווי כגון, הנזיקין, דיני לצד שקיימים הבריונות, מפני התגוננות אמצעי והושטת הבריונות לקרבן

 לקרבנותיה, בריאותי ושיקום הבריונות נגד ואכיפה חינוך מנגנוני להקים - שלישית וקבועים, זמניים

אבדני. הוא הבריונות קרבן בהם במקרים, נפשות להצלת ויעיל מהיר מנגנון להקים - ורביעית

הגדרות

 העיקרית תכליתם ואשר אדם בני קבוצת או אדם נגד וכוונו יוזמו אשר מעשים, או מעשה - בריונות .1

 תכונת בשל בפרנסתו לפגיעה להביא או בבטחונו לפגוע או לקרבן פיזי או נפשי סבל לגרום

לתפיסת אדם, בני לקבוצת הקרבן השתייכות בשל או המבצעים בעיני הקרבן תכונות או

מאלה: אחד לרבות העניין, בנסיבות פסול וביצועם המבצעים, הנאת לשם או המבצעים,

השפלתו, נפשו, שלוות מניעת הטרדתו, הפחדתו, מילולית, או פיזית הקרבן תקיפת

הפגיעה סחיטתו, ברכושו, הפגיעה האישי, בבטחונו הפגיעה לפרטיותו, החדירה החרמתו,

האלו המעשים את לעשות האיום או לו ביקר

 למעשה להצטרף הקריאה או לחזקו כדי או לשבחו כדי בריונות מעשה תיעוד הפצת

כבריונות. כמוה בריונות



הקודם מהמעשה שנים שלוש תוך מעשה של ההישנות זה חוק לצורך - הישנות .2

תאגידים באמצעות לרבות אחרים, באמצעות ובין בעצמו בין - המפר המסכל, העושה, .3

ותמונות דעות ידיעות, לרבות תוכן, להפצת אמצעי כל - תקשורת כלי .4

לרבות אחרים, באמצעות ובין בעצמו בין ומפיצו, תקשורת כלי של התוכן את שקובע מי - תקשורתי מנהלן .5

תאגידים באמצעות

בריונות למנוע שנועדה המשפט, בית של הוראה כל - בריוני אנטי צו .6

ובתוצאותיה בבריונות להיאבק זה חוק על-פי שמונה מי - בריוני אנטי רכז .7

ועל בריונות בשל חיים אבדן מניעת על הבריאות במשרד הממונה - בריאותי בריוני אנטי רכז )א(

הבריונות לקרבנות שיקומי מערך הקמת

מיגורה ואכיפת בריונות מניעת על המשטרה בתחנת הממונה - משטרתי בריוני אנטי רכז )ב(

על ישראל משטרת של או הפרקליטות של תביעה ביחידת הממונה - תביעתי בריוני אנטי רכז )ג(

אזרחיים ביניים הליכי על גם ובפרקליטות בריונות עקב פליליים הליכים

קיומה מפני וההשגחה בריונות מניעת על הספר בבית הממונה - ספרי בית בריוני אנטי רכז )ד(

בריונות עבירות

העושה מאסר. כפל דינו נשנית בריונות מעשה העושה שנים. שלוש מאסר דינו בריונות מעשה העושה )א( .8

לעבירה. הקבוע המאסר כפל דינו בריונות לבצע במטרה עבירה, מהווה זה חוק בלעדי אשר מעשה,

מאסר. כפל דינו נשנית הפרה בריונית אנטי צו המפר שנים. ארבע מאסר דינו בריוני אנטי צו המפר )ב(

 סייבר מומחה חסימת המסכל שנים. ארבע מאסר דינו משטרתי סייבר מומחה חסימת המסכל )ג(

מאסר. כפל דינו נשנה סיכול משטרתי
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 מאסר דינו התביעה ידי על או בריוני אנטי משטרתי צוות ידי על בריוני תוכן הפצת מניעת המסכל )ד(

 התביעה ידי על או בריוני אנטי משטרתי צוות ידי על בריוני תוכן הפצת מניעת המסכל שנים. ארבע

מאסר. כפל דינו נשנה סיכול
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הבריונות עוולת

 הסעיפים הוראות עליה יחולו זה חוק להוראות ובכפוף אזרחית עוולה מבצע בריונות מעשה העושה .9

2, 3, 7, 8, 9 , 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 , 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

חדש[. ]נוסח הנזיקין לפקודת 89 ,88 ,86 ,85 ,84 ,83 ,81

נזק הוכחת ללא פיצוי

 הוכחת ללא פיצוי העבירה לקרבן לשלם לחייבו 0המשפ בית רשאי זה, חוק לפי בעבירה אדם הורשע א( .10

 בפיצוי חיוב ₪. 100,000 - נשנית עבירה בגין הורשע ואם ₪, 50,000 על יעלה לא אשר נזק,

להליך. צד היה שלא אף על אזרחי כחוב העבירה קרבן בידי גם לגבייה ניתן זה סעיף לפי

 אשר פיצוי לקרבן לשלם הנתבע את לחייב 0המשפ בית רשאי זה חוק לפי אזרחית עוולה בשל 0במשפ ב(

₪. 100,000 - נשנית עוולה בשל חוייב ואם נזק, הוכחת ללא ₪ 50,000 על יעלה לא

 לעומת החדש המדד עליית לשיעור בהתאם חודש בכל 16ב- יעודכנו זה בסעיף האמורים הסכומים ג(

- זה סעיף לענין הבסיסי. המדד

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - ״מדד״

העדכון לחודש שקדם החודש מדד - החדש״ ״המדד



 1998 ספטמבר חודש מדד - ״הבסיסי המדד”

אחת. מפעם יותר המעשה אותו בשל זה חוק לפי נזק הוכחת ללא בריונות לקרבן פיצוי ׳יגבה לא ד(

העקרית התביעה להגשת והמועד ביניים לסעד בבקשה העמידה זכות הרחבת

בריוני אנטי רכז רשאי לקבלו, כדי המשפט לבית לעתור בריונות קרבן רשאי אשר ביניים, סעד כל )א( .11

בלעדיה. ואם הקרבן פניית פי על אם הקרבן, להגנת לקבלו המשפט לבית לעתור

 תוגש העקרית, התביעה הגשת טרם ביניים לסעד בקשה הוגשה בה הבריונות, עוולת בגין בתביעה )ב(

יום. 90 תוך התביעה

בריוני אנטי חינוכי מערד

בריוני. אנטי רכז ספר בית מנהל כל ימנה )א( .12

ספרית בית תכנית ולביצוע לתכנון הספר בית מנהל עם ביחד אחראי ספרי בית בריוני אנטי רכז )ב(

 דרכי לקביעת ולגילויה, תלמידיהם בקרב הבריונות למניעת פעולות לנקיטת הבריונות, נגד לחינוך

תלמידיהם. בקרב הבריונות מיגור על ולפיקוח בריונות מעשי על יעילות הודעה

 לשם הדין עורכי לשכת למתנדבי הבריונות קרבן בין יתווך ספרי בית בריוני אנטי רכז הצורך במידת )ג(

דין. עורכי בידי וייצוג ייעוץ קבלת

בריוני אנטי בריאותי מערך

רכזים ככוננים ימנה הבריאות משרד מנהל בריונות קרבנות בקרב בנפש אבידות למנוע במטרה )א( .13
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 רכזים ויפעילו לאבדנות הסיכון את יזהו אשר ארצית בפריסה בריאותיים בריוניים אנטי

 בריוניים אנטי וברכזים משטרתיים סייבר במומחי מסתייעים אשר משטרתיים, בריוניים אנטי

תביעתיים.

 לשיקום ארצית בפריסה החולים קופות באמצעות נגיש בריאותי מערך יקים הבריאות משרד מנהל )ב(

הבריונות. קרבנות
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בריוני אנטי משטרתי מערך

משטרתי. בריוני אנטי רכז ימונה משטרה תחנת בכל )א( .14

אשר הבריונות, למיגור צוות להקים התחנה מפקד עם ביחד אחראי משטרתי בריוני אנטי רכז )ב(

תביעתי. בריוני אנטי רכז ידי על וייתמך סייבר, מומחי היתר, בין יכלול,

 מומחה יחסום הבריונות, קרבן אצל אבדנות שקיימת בריאותי, בריוני אנטי רכז קביעת עם מיד )ג(

 המשטרתי בריוני האנטי הצוות הבריונות. קרבן נגד הבריוני התוכן הפצת את משטרתי סייבר

 כלי ממנהלן למנוע כדי פעולה, בכל מיד ינקוט גם התביעתי בריוני האנטי הרכז עם בתיאום

אבדני. בריונות קרבן נגד בריוני תוכן להפיץ תקשורת

בריוני אנטי תביעתי מערך

תביעתי. בריוני אנטי רכז ימונה והפרקליטות ישראל משטרת של תביעה יחידת בכל )א( .15

 פליליים בהליכים הטיפול את לרכז התביעה יחידת מנהל עם ביחד אחראי תביעתי בריוני אנטי רכז )ב(

 למיגור משפטית מדיניות יישום תוך אזרחיים, ביניים בהליכי גם ובפרקליטות בריונות, בשל

הבריונות.
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בריוני תוכן הפצת ולמניעת סייבר לחסימת המשפט בית אישור הליך

 משרד יעתור זה, לחוק )ג( 14 לסעיף בהתאם בריוני תוכן הפצת מניעת או סייבר חסימת בוצעה )א( .16

אישורו. לקבלת יום 14 תוך המשפט לבית הבריאות

 בבית להליך להצטרף רשאי הבריוני התוכן הפצת ממניעת או הסייבר מחסימת נפגע עצמו הרואה )ב(

המשפט.

 מיום או החסימה מיום יום 90 למשך בתוקף שיהיה זמני, מניעה כצו כמוהו המשפט בית אישור )ג(

בתביעה. הדין פסק למתן עד הבריונות לאותה בנוגע תביעה הוגשה ואם ההפצה, מניעת

ביצוע

 רשאי פנים לבטחון והשר הבריאות שר עם ובהתייעצות זה חוק ביצוע על ממונה המשפטים שר .17

לביצועו. הנוגע בכל תקנות להתקין

עקיפים תיקונים

.18


