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 9191-חוק חותם המדינה, תש"י

 

 

 חותם המדינה –ממשלה  – דיני חוקה 

 עבירות – עונשין ומשפט פלילי

 תוכן ענינים

2 Go 1סעיף  חתימת החותם  

2 Go 2סעיף  מסמכים שמטביעים עליהם את חותם המדינה  

2 Go 3סעיף  דרך ההטבעה  

2 Go 4סעיף  הממונה על החותם  

2 Go 5סעיף  עבירות  

2 Go 6סעיף  ביטול הוראות  

2 Go 7סעיף  ביצוע ותקנות  
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*9191-ק חותם המדינה, תש"יחו
 

 תימה של חותם המדינה היא כדמות בתוספת לחוק זה.הח .1

ן להטביע את חותם המדינה על מסמך רשמי, אלא על פי הוראות הממשלה או על פי אי .2
 הוראות חוק.

 תם המדינה יוטבע באחת משתי הדרכים:חו .3

 ל גוף המסמך;ע ()א

 חר שיחובר לגוף המסמך.ונג או על כל חומר אד לע (ב)

 המשפטים ממונה על חותם המדינה. שר .4

 דינו מאסר עד שבע שנים. -י שזייף חתימה של חותם המדינה או את חותם המדינה מ ()א .5

מייצר את חותם המדינה, נותן הזמנה לייצרו, מטביע אותו או משתמש בו שימוש ה ()ב 
לירות או שני  9111מאסר עד שלוש שנים או קנס עד  -המשפטים, דינו  שראחר, שלא לפי הוראת 

 הענשים כאחד.

לפקודת החוק הפלילי,  332מתוך סמוכין לסעיף  סעיף זה, המלה "זייף" תפורשב ()ג 
 , ורואים חתימה או חותם כמסמך.9131

בכל חוק ת , הכלולו9191וראות בנוגע לחותם הרשמי, כמשמעותו בפקודת הפירושים, הה .6
 בטלות. -ערב היכנס חוק זה לתקפו  שהיה קיים

המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע  שר .7
 לביצועו.

 

 ספתתו
 (9עיף )ס

 ות חתימתו של חותם המדינהמד

 

 

 נחס רוזןפ גוריון-וד בןד יים וייצמןח 
 ר המשפטיםש אש הממשלהר שיא המדינהנ 

 

 

 

                                                      

 (.991עמ'  91ה"ח תש"ט מס' ) 91עמ'  9.92.9191מיום  22ס"ח תש"י מס' רסם פו* 

 ימת החותםחת

מכים שמטביעים מס
עליהם את חותם 

 המדינה

 ך ההטבעהדר

 מונה על החותםהמ

 ירותעב

 טול הוראותבי

 צוע ותקנותבי

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0028.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0019.pdf

