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  -אשה  עלבוה ()א .543

 הסכמתה החופשית;ב לאש (7)

 ת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;כמהסב (2)

 מתה; או טרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכש נהטיה היא קאששהכ (3)

יצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה נ וךת (4)
 לתת הסכמה חופשית;

 

יצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי נ וךת (5)
 בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

 שש עשרה שנים. סרמא -אונס ודינו הרי הוא  

עשרים שנים אם האינוס נעשה  סרמא -האמור בסעיף קטן )א(, דין האונס  אףל ע ()ב 
 ת אלה:וסיבנבאחת מ

 ה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן ינקטב (7)
 (;5( או )4(, )2(, )7)א()

 שק חם או קר;בנ םואיב (2)

 לה גופנית או נפשית או הריון;חבת ימרג וךת (3)

 תעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;ה וךת (4)

ות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים כחנוב (5)
 מהם. 

  -זה  מןסיב ()ג 

 יר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה; חדהמ -ל" וע"ב 

 ה(.חקנמ) -ן" טי"ק 
 

 
 

(, 5( עד )2)א()345ת בסעיף מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויו שהעוה ()א .543
 ם.ניש שבע סרמא -בשינויים המחוייבים, דינו 

(, 5( עד )7)ב()345מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף  שהעוה ()ב 
 עשר שנים.  סרמא -בשינויים המחוייבים, דינו 

ם אדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנינה במעשה מגו שהעוה ()ג 
 שלוש שנים.  סרמא -(, דינו 7)א(, )ב( או )ג

סעיף קטן )ג( תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או י לפה עביר רהעבנ (7)ג 
 שבע שנים. סרמא -ר העבירה בועתוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של 

ארבע עשרה שנים תוך ניצול  מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו שהעוה (7) ()ד 
 ארבע שנים. סרמא -דינו ת, רושי אויחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה 

לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שעשה מעשה מגוהנ באדם שמלאו לו  (2)
ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן 

ו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה לאותו אדם טיפול נפשי על יד
זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של 

 הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה בנסיבות  (7)ד 
 שנים. מאסר שלוש –א)ב(, דינו 341המפורטות בסעיף 

מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול מרות ביחסי  שהעוה ()ה 
 שנתיים. סרמא -דינו רות, עבודה או בשי

 לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.  שהמע -זה, "מעשה מגונה"  מןסיב ()ו 

 

לוש שנים; התייצג ש סרמא -ג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו יצתיהמ .444
או את  כסהנת כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג א

 חמש שנים. סרמא -ינו דתו, קהחז
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