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 עבירות סיווג ה .7
על בסיס כרך ד' של גבריאל הלוי בתורת  להתðהגותית/תוצאתית עבירותל ם מלול)(ðוע שלי סיווג וðיתוחה

סעיפי עבירה דיðי העוðשין. לעיתים הוספתי גם ðיתוח מפורט יותר באשר לדרישות היסוד הðפשי, או 
  רלווðטיים. 

צלה יש עבירות , אבל אלא בדקתי את הðיתוח שלה לכל עבירה(ðיתוח של הודיה זðג בגם זר עילהמומלץ 
  . הלויג'  יתוח וסיווג שללð מוחלטת עם עדיפות), התייחסתישאðי לא 

  עבירות לפי ג' הלויסיווג  7.1

כווðה התðהגותית, ðדרשת מחשבה פלילית (מודעות להתðהגות וðסיבות) והוכחת : גרם למלחמה 98ס' 
עיוורון , מודעות באמצעות (מצראווה) כווðה באמצעות הלכת הצפיות מיוחדת ביחס למטרה (ולא למðיע).

  (א)]. 97[לשים לב לס'  מכוון.

  , כווðה ביחס למטרה. תהתðהגותי :סיוע לאויב במלחמה 99ס' 

  : אי ציות בצוותא (לפחות שלושה). התðהגותית.מרידה 106ס' 

  התðהגותית והוכחת כווðה ביחס למטרה. :מרידה בכוחות מזויðים בכווðת פגיעה בביטחון המדיðה 107ס' 

  תוצאתית, א סיפא התðהגותית.  –: א רישא פגיעה ברכוש כוחות מזויðים  108ס' 

  ב תוצאתית.109א תוצאתי, 109: שותפות לדבר עבירה (שידול, סיוע וðיסיון). הסתה להשתמטות 109ס' 

  : מתייחסת לידיעה סודית ולא לכל ידיעה שהיא. : ריגול החמור113ס' 

  ת : התðהגותיהמגע עם סוכן חוץ 114ס' 

  התðהגותית: כðיסה למקום צבאי 115ס' 

  . התðהגותית. מסירת ידיעה שלא כדין ע"י עובד ציבור: הגילוי בהפרת חובה 117ס' 

  למטרה.התðהגותי, כווðה ביחס : א הסתרת מידע בידי עובד ציבור117ס' 

  . התðהגותית: גילוי בהפרת חוזה 118ס' 

  התðהגותית, (א) מחשבה פלילית (ב) רשלðות.: גילוי בהפרת אמון  119ס' 

  של חפצים, לא בðי אדם.  התðהגותית. התחזות :מעשי התחזות 120ס' 

  : התðהגותית אימוðים צבאיים אסורים 143ס' 

  התðהגות. : עבירת החזקה, ðשק 144ס' 

  : התðהגותית. חבר להתאגדות אסורה  147ס' 

  : התðהגותית. תרומות להתאגדות אסורה 148ס' 

  התðהגותית. : פרסומי התאגדות אסורה 149ס' 

  : התðהגותית. התקהלות אסורה 151ס' 

  : התðהגותית.התפרעות 152ס' 

  : תוצאתית.התפרעות שסופה ðזק 157ס' 

  : התðהגותית, אפשר להוכיח בעזרת עיוורון מכוון.פרסום ידיעות כוזבות הגורמות בהלה ופחד 159ס' 

  : התðהגותית.א שימוש בחומר הðחזה כמסוכן 159ס' 

  תוצאתית : גל או בסמל של מדיðה ידידותיתפגיעה בד 167ס' 

התðהגותית, הוכחת כווðה מיוחדת ביחס למטרה להסית : ב איסור פרסום ההסתה לגזעðות144ס' 
  לגזעðות. 

לשם  והתðהגותית, הוכחת כווðה מיוחדת ביחס למטרת הפצת הפרסום :  ד החזקת פרסום גזעðי144ס' 
     .הבאה לידי גזעðות
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  התðהגותית : 2ד144ס' הסתה לאלימות או לטרור 

: התðהגותית. אין קשר בין זה לשוד, אלימות בלתי חוקית כלפי כלי שיט שðעשית בים שוד הים 169ס' 
  הפתוח או הרחק מתחום שיפוט המדיðה.

  : התðהגותיתעבירת שוד אוויר –טיס לחוק ה 17ס' 

  : פגיעה באחד מסמליה של דת מסוימת, תוצאתית. על ההתðהגות לגרום לðזק.עלבון הדת 170ס' 

  : התðהגותית.הפרעה לפולחן  171ס' 

  : התðהגותית.כðיסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה 172ס' 

  : התðהגותית. פגיעה ברגשי דת 173ס' 

  התðהגותית: ן ריבוי ðישואי 176ס' 

  : ייחודי לגברים, התðהגותית.התרת קשר הðישואין על כורחה של האישה 181ס' 

  : התðהגותית. אסורים  עריכת ðישוין וגירושין  182ס' 

  : התðהגותית סחר ייצוא ייבוא של סכין  185ס' 

  : התðהגותי. א מכירתו לקטין 185ס' 

  : התðהגותית.הכðיסה בכוח 189ס' 

  השתתפות באירוע של חילופי מהלומות, התðהגותית.: התגרה 191ס' 

  : התðהגותית.איומים  192ס' 

  : התðהגותית. השכרות 193ס' 

  : התðהגותית. א איסור מכירת אלכוהול לקטין 193ס' 

  : התðהגותית. מהומה והעלבון במקום ציבורי 194ס' 

  : התðהגותית. א איסור ספסרות194ס' 

דעה הושחתה, כתוצאה מהפעולה. (מודעות להתðהגות וðסיבות  : תוצאתית, שההוהשחתת מודעות 195ס' 
אפשר באמצעות עוורון מכוון, לאפשרות גרימת התוצאות באמצעות  חזקת המודעות, ואת הפזיזות בעזרת 

  כלל הצפיות.) 

  : ðיסיון. התðהגותית, אין צורך במðיע לתוצאה, או במטרה.הפרעה לבחירות 197ס' 

  התðהגותית : סרסרות למעשי זðות 199ס' 

כתוצאה  תוצאתית (התקיימות של מעשה זðות עבירת שידול,: הבאת אדם לידי מעשי זðות 201ס' 
  מההתðהגות המשדלת). 

  תוצאתית: הבאת אדם לידי עיסוק בזðות 202ס' 

  התðהגותית : ) (ðסיבה שירות מעשה הזðות של קטין  (רכיב התðהגותי) ג קבלת203ס' 

  תðהגותית, עבירת החזקה. ה: החזקת מקום לשם זðות 204ס' 

  התðהגותית : השכרת מקום לשם זðות 205ס' 

  : התðהגותית א 205ס' 

  התðהגותית: תועבה=פורðוגרפיה, פרסום והצגת תועבה 214ס' 

  התðהגותית: א פרסום פוגע על שלטי חוצות214ס' 

בהתייחס לשימוש במרחב  : יצירת פגיעה, סכðה הטרדה הפרעה או אי ðוחות לציבור המטרד לציבור 215ס' 
  התðהגותית. -הציבורי. תוצאתית, בדמות פגיעה וכו'. לגבי זðות

  : יצירת סיכון למטרד ציבור, לא חייב בפועל. התðהגותית.התðהגות פסולה במקום ציבורי 216ס' 

  : התðהגותית.ביזוי המדים 217ס' 
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פלילית (כפי שעולה ממזיד לפי : התðהגותית. א רשלðות, ב' מחשבה מעשה העלול להפיץ מחלה 218ס' 
  א). 90

  : א' התðהגותי, ב' תוצאתי.מכירת מזון מפוגל 219ס' 

  : התðהגותית. החזקת מזון לא ðקי 220ס' 

: תוצאתית, פעולת העכירה או הזיהום יביאו את המים להיות פחות מתאימים זיהום המים 221ס' 
לðסיבות ולאפשרות גרימת התוצאות וכן פזיזות ביחס למטרת השימוש השגרתי בהם. (מודעות להתðהגות 

  כלל צפיות). -לתוצאות

  . 221: תוצאתית, ראה זיהום אוויר 222ס' 

  : מטרד לציבור ע"י רעש, ריח פוגע/ מזיק וכדו'. התðהגותית.מלאכות פוגעות 223ס' 

  התðהגותית : איסור הגרלות והימורים 225ס' 

  התðהגותית. :  כל משחק אסור ולא רק הגרלות. איסור משחקים 226ס' 

התðהגותית, היסוד העובדתי ביחס לפעולות חוליות : השתתפות בעריכת הגרלות והימורים 227ס' 
  הקישור.

  התðהגותית עבירת החזקה.  (של משחקים אסורים): איסור החזקה או הðהלה 228ס' 

  התðהגותית: א איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטיðים 231ס' 

  התðהגותית: ייצור הכðה והפקה – לפקודת הסמים המסוכðים 6ס' 

  ת הודאה או מידע.: התðהגותית + הוכחת כווðה ביחס למטרה של סחיטציבור לחץ של עובד 227ס' 

  : התðהגותית עובד ציבור שיש לו זיקה פרטית 278ס' 

  התðהגותית.: עדות שקר 237ס' 

  התðהגותית.: בידוי ראיות 238ס' 

  : התðהגותית.שבועת השקר 239ס' 

  : התðהגותית.עדויות סותרות 240ס' 

  : התðהגותית.סירוב להעיד 241ס' 

תוצאתית. בתוספת כווðה ביחס למטרה של מðיעת השימוש בחפץ כראיה בהליך : השמדת ראיה 242ס' 
  משפטי.

  : התðהגותית. שיבוש מהלכי משפט  244ס' 

  (התðהגותית).  וðיסיון לשידול (תוצאתית) : עבירות של שידולבחקירההדחה  245ס' 

  : התðהגותית.הטרדת עד 249ס' 

  : התðהגותית. התרמה למען תשלום קðס 252ס' 

  התðהגותית. : א תשלום קðס שהוטל על הזולת252ס' 

  . יש ויש. הסתרת ידיעה אודות עבירה: חיפוי 253ס' 

  + הוכחת מðיע ביחס למטרת הביזוי.התðהגותית : זילות בית המשפט 255ס' 

  : התðהגותית. ðשיאת ðשק בביהמ"ש  256 ס' 

  התðהגותית. : בריחה ממשמורת חוקית 257ס' 

  התðהגותית.: סיוע לבריחה  258ס' 

מודעות  –(מחשבה פלילית מסוג פזיזות ביחס לתוצאות  המבריח תוצאתית: הברחת אדם 259ס' 
והמðסה   לðסיבות, ומודעות לאפשרות גרימת התוצאות וכן כווðה ביחס לתוצאות)להתðהגות, מודעות 

  התðהגותית. 

  התðהגותית.: המסייע לאחר מעשה 260,261ס' 
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  : התðהגותית.אי מðיעת פשע  262ס' 

  : התðהגותית. סירוב לעזור במðיעת עבירות 263ס' 

  התðהגותית.  תפקיד בהליך שפיטה. בעל: ðוגע ל העלמת עבירות 271ס' 

  התðהגותית.  : תקיפת שוטר 273ס' 

  התðהגותית בשלושת החלופות. : תקיפת שוטר בðסיבות מחמירות 274ס' 

  : התðהגותית. הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו  275ס' 

  : התðהגותית. דרישות כוזבות של עובד ציבור 279ס' 

  ותי, שðיהם. : התðהג שימוש לרעה בכוח המשרה 280ס' 

  : התðהגותיתתעודה כוזבת 281ס' 

  : התðהגותית התיימרות כבעל סמכות 282ס' 

  : התðהגותית התחזות כעובד ציבור 283ס' 

: התðהגותית. ðוגע לעובד ציבור ופוגעðי כלפי הציבור. "מרמה" הצגת  מצג מרמה והפרת אמוðים 284ס' 
של אמון הðיתן בגורם הרלווðטי מצדו של המðהל  עובדתי שקרי ביודעין. "הפרת אמוðים" ðיצול רעה 

  הציבורי או מצד הציבור. 

  התðהגותית.  אי מילוי חובה רשמית (של עובד ציבור): 285ס' 

  : התðהגותית. הפרת חובה חקוקה 286ס' 

  : התðהגותית. העלבת עובד ציבור 288ס' 

  : התðהגותית. א הפרעה לעובד הציבור 288ס' 

  בור, התðהגותית. לעובד צי: מתן שוחד 291ס' 

  התðהגותית. : א שוחד לעובד ציבור זר291ס' 

  התðהגותית.: שוחד בתחרויות 292ס' 

  : התðהגותית. תיווך שוחד ובעל השפעה ðיכרת 295ס' 

  התðהגותית.  לציבור בשימוש משאבים ציבוריים. ס' 

  : תוצאתית.הפסקת הריון  313ס' 

  ) תוצאתית.3(ב)(345התðהגותית, למעט ס"ק : איðוס 345ס' 

  ). 4(ב)( 345ס"ק ל הפðיה התðהגותית, למעט: מעשה סדום 347ס' 

: מעשה אשר בעיðי מבצעו ðועד להביא לידי גירוי, סיפוק, או ביזוי מיðי. המעשה המגוðה 348ס' 
  התðהגותית בכולם. 

  : התðהגותית. מעשה מגוðה בפומבי 349ס' 

) תוצאת חבלה 4) ו(3. (כד34בהתאם ל ) תוצאת חבלה של ממש2) ו(1(: קטין או חסר ישע ב תקיפת 368ס' 
  . כד34בהתאם ל חמורה

  : התðהגותית. ג התעללות בקטין או חסר ישע368ס' 

מספיק ðטילתו של הðכס. כווðה מיוחדת ביחס למטרה של שלילת  התðהגותית.  –בבסיסית : גðיבה 833ס' 
  הðכס.

  : התðהגותית.בידי עובדגðיבה  391ס' 

  : התðהגותית. גðיבה בידי מðהל 392ס' 

  עם כווðה מיוחדת. תוצאתית: הריגת חיה כדי לגðבה  397ס' 

  : התðהגותית. ðטילת חשמל או גז 400ס' 

  התðהגותית.: גðיבת רכב 413ס' 
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  התðהגותית. גðיבה המתבצעת באופן אלים או תוך הפחדה. : שוד 402ס' 

  . בתופסת כווðה מיוחדת התðהגותית: ðיסיון שוד 403ס' 

  : התðהגותית. כðיסה והתפרצות 406ס' 

  : התðהגותית + כווðה מיוחדת ביחס למטרה.ו פריצה לרכב413ס' 

קבלת   –: "מרמה" כל טעðה עובדתית שקרית מðק' מבטו של הטוען. תוצאתית קבלת דבר במרמה 415ס' 
  דבר בפועל, לא קðיין בהכרח. 

  : התðהגותי. זויףשימוש במסמך מ 420ס' 

  : התðהגותי. התחזות לאדם אחר 441ס' 

    התðהגותית עם כווðה מיוחדת ביחס למטרה. : שילוח אש בðכסים,הצתה 448ס' 

) תוצאת 1יצירת מצב עובדתי כלשהו אשר כתוצאה ממðו ðגרמה שריפה. (: גרימת שריפה ברשלðות 449ס' 
  סכðת השריפה.  התðהגותי, יצירת) 2של התקיימות בפועל של שריפה. (

  )) 1א( 90(מזיד בהתאם לס'  : תוצאתיה חבלה במזיד ברכב413ס' 

  חרוðה התðהגותית. : שלושת הראשוðות תוצאתית ואהיזק לבע"ח 451 ס' 

עיוורון  – . מחשבה פלילית (מודעות להתðהגות וðסיבותתוצאת התקיימות פגיעה בðכס: היזק בזדון  452ס' 
. במזיד )כלל הצפיות – ופזיזות ביחס לתוצאות חזקת המודעות הכללית – התוצאות, אפשרות גרימת מכוון

  ). 1א( 90לפי 

  .452:  תוצאתית. משלים את היזק בחומר ðפיץ  454ס' 

  ) תוצאתי.2) התðהגותי, ( 1(: איום לשרוף או להרוס 460ס' 

  : התðהגותית.זיוף שטר כסף 462ס' 

  מסמכים דומים אשר אין הם מיועדים לשימוש כשטר. התðהגותית.: יצירת חיקוי שטר כסף 463ס' 

  : התðהגותית. הðפקת שטרי כסף שלא כדין  465ס' 

  : תוצאתית, גרימת ðזק לשטר/ למטבע.קלקול שטר המטבע, השחתת מטבע 466,480ס' 

  ðוחות -אי: מגוון מצבים אשר יש בהם כדי להפר את שלום הציבור בדך של יצירת עבירות הרחוב 490ס' 

  

  

  

  הודיה זðג של    –עבירות   ðיתוח  7.2

מי שעשה (מעשה) בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה (יסוד נפשי) שיש בו כדי לפגוע   (א) 97
  בריבונותה (נסיבה)

כוונה    -מי שעשה (מעשה) בכוונה להביא לידי פעולה צבאית נגד ישראל (יסוד נפשי   98
  מיוחדת/מטרה) מעשה שיש בו כדי להביא לכך (נסיבה) 

מי שגרם ברשלנות (יסוד נפשי) שתימסר (מעשה+תוצאה) לאויב או בשבילו (נסיבה)   111
  ידיעה העלולה להיות לתועלתו (נסיבה)

  עבירה התנהגותית   (א) 112
  עבירת סטטוס   115
  עבירת סטטוס, הנוכחות היא התנהגות   (א) 143
הרוכש (מעשה) או המחזיק (מעשה) נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו (נסיבות),  (א)    (א) 144

מאסר שבע שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור בסעיף קטן   -דינו 
  מאסר שלוש שנים.  -), דינו 2) או (1(ג)(

סר עשר  מא - (ב)  הנושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או להובלתו, דינו 
), דינו  2) או ( 1שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור בסעיף קטן (ג)( 

  מאסר שלוש שנים. (נסיבות מקילות) -
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המפרסם (מעשה) דבר (נסיבה) מתוך מטרה להסית לגזענות (יסוד נפשי של מטרה/כוונה    ב144
  מיוחדת)

אימות, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה  המפרסם (מעשה) קריאה לעשיית מעשה   ) 2ד( 144
אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו (נסיבות) ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות  

  שבהן פורסם (נסיבות) יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות (נסיבות) 
יהם הדתיים  לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשות כדימפרסם (מעשה) פרסום שיש בו   173

  של אחרים (נסיבה). עבירה התנהגותית. 
(א)  המחזיק (התנהגות) אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם    186

  נסיבות.   -עבירה התנהגותית, כל שאר הסעיף מאסר חמש שנים. -למטרה כשרה, דינו 
טרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן  (ב)  לעניין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למ

זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת  
  השנייה, או בסמוך אליהם.

  עבירת התנהגות   191
המאיים (מעשה) על אדם (נסיבה) בכך דרך שהיא (נסיבה) בפגיעה שלא כדין בגופו,    192

או של אדם אחר (נסיבה) בכוונה להפחיד את האדם או  בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב שלו 
  להקניטו (יסוד נפשי מטרה) 

     המביא (מעשה) אדם (נסיבה) לידי מעשה זנות (תוצאה) עם אחר (נסיבה)    201

העושה (מעשה) בהתרשלות (יסוד נפשי רשלנות) מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה   218
שלוש שנים; עשה את המעשה במזיד (יסוד נפשי  מאסר  -סכנת נפשות (נסיבה) , דינו 

    מאסר שבע שנים.  -של פזיזות) , דינו 

מטרה) למנוע או להגשיל הליך שיפוטי  -העושה (מעשה) דבר (נסיבה) בכוונה (יסוד נפשי 244
  או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת.  

  התנהגות עבירת   249
  אין תוצאה -עצם הבריחה (התנהגות) משמורת חוקית שהוא נתון בה (נסיבה)   257
  התוקף (התנהגות) שוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק (נסיבה)  273
עובד הציבור (נסיבה) העושה (מעשה) במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים    284

היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד  (נסיבה) הפוגע בציבור (נסיבה) אף אם לא 
  היחיד (מעשה)

290  .  
  הגורם (מעשה) בכוונה או באדישות (יסוד נפשי) למותו (תוצאה) של אדם (נסיבה)  (א) 300
הגורם (מעשה) בכוונה או באדישות (יסוד נפשי) למותו (תוצאה) של אדם (נסיבה)    א301

בהמשך מופעיות שורה של נסיבות אשר התקיימותן מבססת את ביצוע העבירה כגון:  
  ) 2א(א)(301

במטרה לאפשר ביצוע עבירה אחרת או להקל את ביצועה (רכיבים נסיבתיים נוספים) יש    ) 2א(א)(301
יש להוכיח יחש שאיפתי להתקיימות הנסיבות הנוספות (כוונה   -(אדם)  יותר מנסיבה אחת

  מיוחדת/מטרה) 
  הגורם (מעשה) למותו (תוצאה) של אדם (נסיבה) בקלות דעת (יסוד נפשי)   ג 301
המביא אדם (נסיבה) לידי התאבדות (תוצאה) שידול או עצה (מעשה) או מסייע (מעשה)     302

  (תוצאה)אדם (נסיבה) להתאבד 
  הוגרם (מעשה) ברשלנות (יסוד נפשי) למותו (תוצאה) של אדם (נסיבה)  304
מי שהפסיק (מעשה+תוצאה) ביודעין (מחשבה פלילית) הריונה של אשה, בין בטיפול    313

  מאסר חמש שנים או קנס חמישים אלף לירות  -רפואי ובין בדרך אחרת, דינו 
בכוונה ... למנוע  (יסוד נפשי של מטרה) מעצר או עיכוב   (א)  העושה (מעשה) אחת מאלה  ) 1(א)( 329

  מאסר עשרים שנים:  –כדין (נסיבות), שלו או של זולתו,(נסיבות( דינו 
)   פוצע (מעשה+תוצאה) אדם (נסיבה) או גורם לו (מעשה) חבלה חמורה (תוצאה) ,  1(

  שלא כדין. 
  כדין (נסיבה)  החובל (מעשה) בחברו (נסיבה) חבלה חמורה (תוצאה) שלא 333
  הפוצע (התנהגות + תוצאה) חברו שלא כדין (נסיבה)  334
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המעלה (מעשה) אור (נסיבה) או מציג (מעשה) סימן או מצוף (נסיבה) בכוונה להטעות    342
אדם המפעיל כלי תחבורה או כשהוא יודע (=ביודעין) שהם עלולים להטעותו (יסוד נפשי)  

  שנים  7מאסר  -דינו 
  הפירוט בהמשך כל סעיף הוא נסיבה -הבועל (מעשה) אישה (נסיבה)    345
לשם = מטרה שלשמה עושה האדם את   -מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים   348

  המעשה.
המשאיר (מעשה) ילד שטרם מלאו לו שש שנים בלא השגחה ראויה (נסיבות) ובכך מסכן    361

וצאה) פגיעה ממשית בשלומו או בבריאותו את חיי הילד או פוגע או עלול לפוגע (ת
מאסר שנה; עשה   -מאסר שלוש שנים; עשה כן ברשלנות (יסוד נפשי) דינו  -(נסיבות) דינו

  כן במטרה לנטוש את הילד (יסוד נפשי) 
ההכופה (מעשה) אדם (נסיבה) בכוח או באיומים או מפתהו (מעשה) באמצעי תרמית   369

לא מדובר בעבירה  -(נסיבה) ללכת מן המקום שהוא נמצא בו (נסיבה) הרי זו חטיפה 
תוצאתית! לא נדרש שהוא ילך כדי שהעבירה תתקיים אלא מספיקים המעשים של  

  המאיים. 
) בתנאי עבדות (נסיבה) לצורכי עבודה או שירותים  המחזיק (התנהגות) אדם (נסיבה  א(א) 375

  עבירת החזקה  -לרבות שירותי מין(יסוד נפשי מטרה), דינו מאסר שש עשרה שנים 
הגורם (מעשה) לאדם (נסיבה) לעזוב (תוצאה) את המדינה שבה הוא מתגורר (נסיבות)    ב.(א)376

  העסקתו בזנות או החזקתו בתנאי עבדות (יסוד נפשי)  לשם
  העוצר או כולא (מעשה) אדם (נסיבה) שלא כדין (נסיבה) 377
הסוחר (מעשה) באדם (נסיבה) לשם אחד מאלה (יסוד נפשי מטרה) או הסוחר (מעשה)    2א(א)377

מאסר שש עשרה שנים   -באדם (נסיבה) ומעמידו בכך בסכנה (מעשה) לאחד מאלה, דינו  
  ) הולדת ילד ונטילתו2סעיף קטן (

, דוחפו או מפעיל (התנהגות) במישרין או בעקיפין (נסיבה) בלא הסכמתו או  המכה, נוגע  378
  בהסכמתו שהושגה בתרמית (נסיבה) 

  התוקף (מעשה) של כדין (נסיבה) את חברו (נסיבה)  379
)  כבעל ערך דהוא 4(ג)(383נוטל ונושא (מעשה) דבר הניתן להיגנב (נסיבה, מוגדר בסעיף   383

הסכמת הבעל במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב (נסיבה) כשהוא נכסו של אדם( בלי 
מתכוון בשעת הנטילה לשלוח את הדבר מבעלו שלילת קבע (יסוד נפשי) (נטילה מוגדרת  

  ) 1(ג)( 383ב
הגונה (מעשה) יתר העבירה מתארת את הסייג לשימוש בה באם ישנן נסיבות מחמירות    384

  או מקילות
יה (נסיבה) הניתנת להיגנב (נסיבה); בכוונה לגנוב את העור  ההורג (מעשה + תוצאה) ח  397

  או את הגושפה או חלק מהם (יסוד נפשי) 
מי שבמזיד (נפשי) או במרמה (נסיבה) נוטל או צורך (מעשה) חשמל או מים או גז שאינו    400

זכאי להם (נסיבה) או משתמש (מעשה) בהם או גורם (מעשה) להטייתם או לבזבוזם  
  א***** 19-21,90מרמה זה לא יסוד נפשי כי זה לא חלק מהרשימה!!!!! ב (תוצאה) ***

  ההימצאות במקום מספיקה + עבירת מטרה כיסוד נפשי. -עבירת סטטוס   406
המתפרץ (מעשה) לבנין שאינו משמש בית מגורים ולא מקום תפילה, או לבנין שהוא   (א) 407

חלק ממנו (נסיבה), בכוונה לבצע בהם  אמנם סמוך לבית מגורים ומוחזק יחד עמו אך איננו 
  גניבה או פשע (יסוד נפשי מטרה), דינו מאסר חמש שנים 

  הגונב (מעשה) רכב (נסיבה)   ב413
מעשים חלופיים) ממקום למקום (נסיבה)   -הנוהג, משתמש או מעביר (רכיב התנהגותי   ג 413

במקום ממנו נלקח או  רכב (נסיבה) ללא רשות מבעליו (נסיבה) ונוטש (התנהגות) אותו 
בסמוך אליו (נסיבה) דינו מאסר שלוש שנים. עושה כן ונוטש (מעשה) את הרכב בכל  

  דינו מאסר חמש שנים.  -מקום אחר (נסיבה) 
  המקבל (תוצאה) דבר (נסיבה) במרמה (מעשה, הצגת טענה כוזבת)   415
עשה) של טעות  המקבל (תוצאה) דבר (נסיבה) בתחבולה (מעשה) או בניצול מכוון (מ  416

  הזולת שאין בהם מרמה (נסיבה)
המגיש או מנפק (מעשה) מסמך מזוייף (נסיבה) או משתמש (מעשה) בו בדרך אחרת    420

  (נסיבה), בידעו (יסוד נפשי) שהוא מזוייף, דינו כדין מזייף המסמך.
ו על  מסמך (נסיבה) שהוא ממונה על עשייתו א 9עובד הציבור (נסיבה) המזייף (התנהגות   421

שמירתו (נסיבה) או שיש לו גישה אליו בתוקף תפקידו (נסיבה) דינו מאסר שלוש שנים.  
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עשה כן בכוונה לקבל דבר (יסוד נפשי מטרה) מאסר חמש שנים. קיבל דבר (תוצאה)  
  באמצעות מסמך מזוייף (נסיבה). דינו מאסר שבע שנים.

הגות, בפגיעה שלא כדין בגופו  מאיים (מעשה) על אדם (נסיבה) בכתב, בעל פה או בהתנ  428
או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמן הטוב או בצנעת הפרט שלהם,  

או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסום דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה 
מטרה) את האדם לעשות מעשה או   -על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע (יסוד נפשי 

עבירה  רכיבים נסיבתיים)  -(בכתב, בעל פה וכו' -ע ממעשה שהוא רשאי לעשות. להינ
סיפא של הסעיף: נעשו (תוצאה) המעשה או המחדל מפני איום או הטלת   - . התנהגותיות

  . 9אימה כאמור או במהלכם (נסיבות מחמירות
    להניעו... עליו (יסוד נפשי) הנוטל (התנהגות); נכס של זולתו, שלא כדין (נסיבות); כדי   430

המתייצג (התנהגות) בכזב (נסיבה) כאדם אחר (נסיבה), חי (נסיבה) או מת (נסיבה)  
 מאסר שלוש שנים  -בכוונה להונות (יסוד נפשי), דינו 

המתייצג (התנהגות) בכזב (נסיבה) כאדם אחר (נסיבה), חי (נסיבה) או מת (נסיבה)    441
  מאסר שלוש שנים  -נפשי), דינו בכוונה להונות (יסוד  

  לא עבירה תוצאתית!!!  -המשלח אש (מעשה) במזיד (יסוד נפשי) בדבר לא לו (נסיבה)   448
הגורם (מעשה) ברשלנות (יסוד נפשי) לשריפת (תוצאה) דבר לא לו (נסיבה) או גורם    449

ר שלוש  מאס -(מעשה) ברשלנות (יסוד נפשי) סכנת שריפה (תוצאה) לדבר לא לו. דינו 
  שנים 

ההורג (מעשה) חיה הניתנת להיגנב (נסיבה) או חובל בה (מעשה), פוצעה (מעשה) או    451
  מפעיל עליה רעל (מעשה) במזיד (יסוד נפשי) ושלא כדין (נסיבה)

המניח (מעשה) שלא כדין (נסיבה) חומר נפיץ במקום כלשהו (נסיבה) בכוונה להרוס נכס    456
  מטרה) -או להזיק לו (יסוד נפשי 

  מאסר חודש ימים... -העושה (מעשה) אחת מאלה בלי עילה כשרה, דינו   490
עוזב או קושר  (מעשה) חיה באופן שיש בו כדי לגרום הפרעה בדרך ציבורית (נסיבה), חלק  

שני: או מניח (מעשה) לחיה המשמשת למשיכה, למשא או לרכיבה (נסיבה) שתתעה  
ה) לרכב שיימצא באופן שיש בו כדי לגרום הפרעה  בדרך ציבורית (תוצאה), או נותן (מעש

בדרך ציבורית (נסיבה) שעה ארוכה מן הדרוש לשם טעינה או פריקה או לשם העלאה או  
  הורדה של נוסעים (מטרה); 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


