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 1982-חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב

 

 

 סדר דין פלילי – בתי משפט וסדרי דין

 סדר דין פלילי – עונשין ומשפט פלילי

 תוכן ענינים

 Go 7 פרק א': הוראות כלליות 

 Go 11 הגדרות  1סעיף 

 Go 11 תחילה  2סעיף 

 Go 11 סדרי דין באין הוראות  3סעיף 

 Go 11 צירוף תביעה אזרחית אי  4סעיף 

 Go 11 אין דנים פעמיים בשל מעשה אחד  5סעיף 

 Go 11 סמכות מקומית  6סעיף 

 Go 11 סמכות בצירוף אישומים או נאשמים  7סעיף 

 Go 12 סמכות באין אחיזה בשום מקום  8סעיף 

 Go 12 התיישנות עבירות  9סעיף 

 Go 12 התיישנות ענשים  10סעיף 

 Go 12 פרק ב': בעלי הדין וייצוגם 

 Go 12 המאשים   המדינה  11סעיף 

 Go 12 התובעים  12סעיף 

 Go 13 העמדת סניגור  13סעיף 

 Go 13 סייג לבחירת סניגור  14סעיף 

 Go 13 יגור מטעם בית המשפטמינוי סנ  15סעיף 

 Go 14 הודעה בדבר נאשם הצפוי למאסר בפועל א 15סעיף 

 Go 14 סור הטלת עונש מאסר בפועל על נאשם שאינו מיוצגאי ב 15סעיף 

 oG 14 תפקידי סניגור שמינהו בית המשפט  16סעיף 

 Go 14 הפסקת ייצוג של סניגור  17סעיף 

 Go 14 חילוף סניגורים  18סעיף 

 Go 14 הוצאות ההגנה  19סעיף 

 Go 14 איסור קבלת שכר  20סעיף 

 Go 15 פרק ג': מעצר הנאשם ושחרורו 

 Go 15 סימן א': מעצר 

 Go 15 דרכי הביצוע  26סעיף 

 Go 15 תיקון  27סעיף 

 Go 16 סימן ג': שחרור מלא 

 Go 17 פרק ד': הליכים שלפני המשפט 

 Go 17 ןסימן א': תלונה, חקירה והעמדה לדי 

 Go 17 תלונה  58סעיף 

 Go 17 חקירת המשטרה  59סעיף 

 Go 17 החלטה שלא לחקור בעבירות מין או אלימות כלפי בן זוג א 59סעיף 

 Go 17 העברת חומר חקירה לפרקליט או לתובע משטרתי  60סעיף 

 Go 18 יידוע על העברת חומר חקירה לתובע בעבירת פשע א 60סעיף 

 Go 19 [56רה ]המשך החקי  61סעיף 
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 Go 19 העמדה לדין וסגירת תיק  62סעיף 

 Go 19 סגירת תיק בעבירת מין או אלימות כלפי בן זוג א 62סעיף 

 Go 20 הודעה על החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין  63סעיף 

 Go 20 ערר  64סעיף 

 Go 20 [59מועד לערר ]  65סעיף 

 Go 20 מתן החלטה בערר א 65סעיף 

 Go 20 הודעה על החלטה בערר ב 65סעיף 

 Go 21 כתב אישום  67סעיף 

 Go 21 : סגירת תיק בהסדר1סימן א' 

 Go 21 סגירת תיק בהסדר א 67סעיף 

 Go 22 הוראות לעניין עריכת הסדר ב 67סעיף 

 Go 22 תנאי ההסדר ג 67סעיף 

 Go 22 עיון בחומר חקירה לפני חתימה על הסדר ד 67סעיף 

 Go 22 תוכן ההסדר ה 67סעיף 

 Go 23 עילת סגירת תיק בהסדר ו 67סעיף 

 Go 23 תנאיוסירוב להסדר או הפרת  ז 67סעיף 

 Go 23 פרסום בדבר הסדרים ח 67סעיף 

 Go 23 סדרהכללת עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום בה ט 67סעיף 

 Go 24 הנחיות לעניין תחולה י 67סעיף 

 Go 24 ת, התוספת החמישית והתוספת השישיתשינוי התוספת הרביעי יא 67סעיף 

 Go 24 דיווח לכנסת יב 67סעיף 

 Go 24 נהסימן ב': קובל 

 Go 24 קובלנה  68סעיף 

 Go 24 קובלנות על עובדי המדינה  69סעיף 

 Go 24 דין קובלנה  70סעיף 

 Go 24 התביעה בקובלנה  71סעיף 

 Go 24 החלפת קובלנה בכתב אישום  72סעיף 

 Go 24 העמדת הדיון בקובלנה  73סעיף 

 Go 24 סימן ג': עיון בראיות התביעה 

 Go 24 [67עיון בחומר החקירה ]  74סעיף 

 Go 25 דרכי העיון וההעתקה  75סעיף 

 Go 25 עונשין  76סעיף 

 Go 25 סייג להבאת ראיות  77סעיף 

 Go 25 חומר סודי  78סעיף 

 Go 25 המצאת ראיות שבידי קובל  79סעיף 

 Go 25 סייג לזכות העיון בחומר הראיות  80סעיף 

 Go 26 שמירת דין  81 סעיף

 Go 26 סימן ד': עיון בעדויות מומחים של ההגנה 

 Go 26 הגדרות  82סעיף 

 Go 26 עיון בעדויות מומחים של הסניגוריה  83סעיף 

 Go 26 סייג להבאת ראיות  84סעיף 

 Go 26 סימן ה': אישום 

 Go 26 תוכן כתב האישום  85סעיף 

 Go 26 צירוף אישומים  86סעיף 

 Go 26 צירוף נאשמים  87סעיף 

 Go 26 הפרדת המשפט  88סעיף 

 Go 26 דש בהפרדת המשפטכתב אישום ח  89סעיף 

 Go 26 איחוד משפטים  90סעיף 

 Go 27 תיקון כתב אישום בידי התובע  91סעיף 
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 Go 27 תיקון כתב אישום בידי בית המשפט  92סעיף 

 Go 27 חזרה מאישום  93סעיף 

 Go 27 תוצאות חזרה מאישום  94סעיף 

 Go 27 התליית הליכים א 94סעיף 

 Go 27 סימן ו': זימון למשפט 

 Go 27 [85הזמנה למשפט ]  95סעיף 

 Go 27 תוכן ההזמנה  96סעיף 

 Go 28 הודעה על דחיית מועד  97סעיף 

 Go 28 [88צורת ההזמנה ]  98סעיף 

 Go 28 צו הבאה  99סעיף 

 Go 28 תחולת סעיפים אחרים  100סעיף 

 Go 28 מסירה עם מעצר  101סעיף 

 Go 28 שחרור בערובה  102יף סע

 Go 28 הבאה לבית המשפט  103סעיף 

 Go 28 תפיסת נכסי נאשם שנמלט  104סעיף 

 Go 28 סימן ז': הזמנת עדים והמצאת מסמכים 

 Go 28 פירושים  105סעיף 

 Go 28 הזמנת עד  106סעיף 

 Go 28 [97צורת ההזמנה ותכנה ]  107סעיף 

 Go 29 צו להמצאת מסמכים ומוצגים  108סעיף 

 Go 29 הזמנת עד על אתר  109סעיף 

 Go 29 עד שנבצר ממנו לבוא לבית המשפט  110סעיף 

 Go 29 מומחה מטעם בית המשפט  111סעיף 

 Go 29 סימן ח': שמירת ראיות 

 Go 29 הגדרות  116סעיף 

 Go 29 [106גביה מוקדמת של עדות ]  117סעיף 

 Go 29 גביה מוקדמת של עדות של ילד א 117סעיף 

 Go 29 עדות מוקדמת של אדם עם מוגבלות ב 117סעיף 

 Go 30 [107נוכחות בעלי דין  ]  118סעיף 

 Go 30 סדרי גביית העדות  119סעיף 

 Go 30 [109חתימת הפרוטוקול  ]  120סעיף 

 Go 30 תיעוד חזותי של עדות מוקדמת א 120סעיף 

 Go 30 [110העדות כראיה במשפט ]  121סעיף 

 Go 30 עדות שנגבתה שלא בפני בעל דין  122סעיף 

 Go 30 סימן ט': הודיה בכתב 

 Go 30 תבהודיה בכ  123סעיף 

 Go 30 הודיה בכתב אינה מונעת טענות מקדמיות  124סעיף 

 Go 31 פרק ה': הליכי המשפט 

 Go 31 סימן א': מועד המשפט 

 Go 31 רציפות המשפט  125סעיף 

 Go 31 נוכחות בעלי הדין סימן ב': 

 Go 31 נוכחות הנאשם  126סעיף 

 Go 31 נוכחות מורשים של תאגיד  127סעיף 

 Go 31 שפיטה לא בפני הנאשם בתחילת המשפט  128סעיף 

 Go 31 [119אין לגזור מאסר לא בפני הנאשם ]  129סעיף 

 Go 31 דרכי הטלת מאסר במקום קנס א 129סעיף 

 Go 31 שפיטת נאשם שלא התייצב בהמשך המשפט  130סעיף 

 Go 32 הודעת ההליכים לנידון שלא בפניו  131סעיף 

 Go 32 ריאותשפיטה שלא בפני הנאשם מטעמי ב  132סעיף 
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 Go 32 העדר תובע  133סעיף 

 Go 33 סימן ג': פרוטוקול ותרגום 

 Go 33 [122ניהול פרוטוקול ]  134סעיף 

 Go 33 רישום הפרוטוקול  135סעיף 

 Go 33 צירוף מסמכים לפרוטוקול  136עיף ס

 Go 33 תיקון פרוטוקול  137סעיף 

 Go 33 רישום תיקון  138סעיף 

 Go 33 הפרוטוקול   ראיה לכאורה  139סעיף 

 Go 33 מתרגם לנאשם  140סעיף 

 Go 33 ראיה שלא בעברית  141סעיף 

 Go 33 שכרו של מתרגם  142סעיף 

 Go 33 סימן ד': פתיחת המשפט 

 Go 33 תחילת המשפט  143סעיף 

 Go 33 דיון מקדמי א 143סעיף 

 Go 34 ובדות וראיותהסכמה בדבר ע  144סעיף 

 Go 34 הסברת זכויות הנאשם להגנתו  145סעיף 

 Go 34 א[132מועד לטענת פסלות  ]  146סעיף 

 Go 34 ערעור על החלטה בטענת פסלות  147סעיף 

 Go 35 סייג לטענת פסלות  148סעיף 

 Go 35 טענות מקדמיות  149סעיף 

 Go 35 [134דיון בטענה מקדמית  ]  150סעיף 

 Go 35 טענות מקדמיות בשלב אחר של המשפט  151סעיף 

 Go 35 תשובת הנאשם לאישום  152סעיף 

 Go 35 חזרה מהודיה  153סעיף 

 Go 36 דין עובדה שהודו בה  154סעיף 

 Go 36 פסק דין של נאשם שהודה  155סעיף 

 Go 36 סימן ה': בירור האשמה 

 Go 36 פרשת התביעה  156סעיף 

 Go 36 סיום פרשת התביעה  157סעיף 

 Go 36 זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה  158סעיף 

 Go 36 פרשת ההגנה  159סעיף 

 Go 36 סדר הפתיחה והבאת ראיות של נאשמים אחדים  160סעיף 

 Go 36 דבר הנאשם  161סעיף 

 Go 36 א[145שתיקת הנאשם   ]  162סעיף 

 Go 36 סייג לחקירת נאשם  163סעיף 

 Go 37 סיום פרשת ההגנה  164סעיף 

 Go 37 ראיות נוספות מטעם התובע  165סעיף 

 Go 37 סתירת ראיות נוספות  166סעיף 

 Go 37 ראיות מטעם בית המשפט  167סעיף 

 Go 37 סתירת ראיות מטעם בית המשפט  168סעיף 

 Go 37 סיכומים לענין האשמה  169סעיף 

 Go 37 א152נאשם שאינו מסוגל לעמוד בדין ]  170סעיף 

 Go 37 נאשם ששב להיות מסוגל לעמוד בדין  171סעיף 

 Go 37 סימן ו': סדר חקירת עדים 

 Go 37 עדים יעידו זה שלא בפני זה  172סעיף 

 Go 37 אזהרת עד  173סעיף 

 Go 37 ת עד בידי בעלי הדיןחקיר  174סעיף 

 Go 37 חקירה בידי בית המשפט  175סעיף 

 Go 37 חקירה נוספת בידי בעלי הדין  176סעיף 
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 Go 37 עדים במשפט של נאשמים אחדים  177סעיף 

 Go 38 עד תביעה שלא נקרא להעיד  178סעיף 

 Go 38 עד עויין  179סעיף 

 Go 38 זכות חקירה שכנגד במקרים מסויימים  180סעיף 

 Go 38 עדות מטעם בית המשפט  181סעיף 

 Go 38 מועד למתן הכרעת דין א 181סעיף 

 Go 38 סימן ז': פסק הדין 

 Go 38 הכרעת הדין  182סעיף 

 Go 38 נימוקים בזיכוי  183סעיף 

 Go 38 הרשעה בעבירה על פי עובדות שלא נטענו בכתב האישום  184סעיף 

 Go 38 הרשעה בעבירה שאינה בתחום הסמכות  185סעיף 

 Go 38 הרשעה בעבירות אחדות  186סעיף 

 Go 38 ראיות לקביעת העונש  187סעיף 

 Go 39 [170דרכי הוכחה ]  188סעיף 

 Go 39 דברי הנאשם וראיותיו  189סעיף 

 Go 40 ראיות נוספות לקביעת העונש  190סעיף 

 Go 40 גילוי תסקיר ותוצאות בדיקות וחקירות  191סעיף 

 Go 40 187גילוי תסקיר לפי סעיף  א 191סעיף 

 Go 40 סיכומים לענין העונש  192סעיף 

 Go 40 ביטול הרשעה א 192סעיף 

 Go 40 גזר הדין  193סעיף 

 Go 40 שמירת דינים  194סעיף 

 Go 40 פסק הדין  195סעיף 

 Go 40 הסברה על זכות ערעור  196סעיף 

 Go 40 פרק ו': ערעור 

 Go 40 פירושים  197סעיף 

 Go 40 [179הגשת ערעור ]  198סעיף 

 Go 40 פת ערעורתקו  199סעיף 

 Go 40 תקופת ערעור כשפסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם  200סעיף 

 Go 40 [182ועדים ]הארכת מ  201סעיף 

 Go 41 ערעור אוטומטי  202סעיף 

 Go 41 [184נימוקי ערעור ]  203סעיף 

 Go 41 תיקון הודעת ערעור ונימוקיו  204סעיף 

 Go 41 דיון לפי בקשת רשות  205סעיף 

 Go 41 חזרה מערעור  206סעיף 

 Go 41 איחוד ערעורים  207סעיף 

 Go 41 [189דיון בפני בעלי הדין ]  208סעיף 

 Go 41 ביטול דחיית הערעור א 208סעיף 

 Go 41 טענת פסלות שופט בערעור  209סעיף 

 Go 41 סדר הטענות בערעור  210סעיף 

 Go 41 גביית ראיות  211סעיף 

 Go 41 שינוי במסקנות  212סעיף 

 Go 41 סמכות בית המשפט שלערעור  213סעיף 

 Go 42 ראיות במשפט שהוחזר  214סעיף 

 Go 42 דחיית ערעור על אף טענה שנתקבלה  215סעיף 

 Go 42 הרשעה בעבירה שונה  216סעיף 

 Go 42 תנאי להגדלת העונש  217סעיף 

 Go 42 קריאת פסק דין בערעור  218סעיף 

 Go 42 הסברת זכות הערעור  219סעיף 
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 Go 42 מתן הוראות אחרות  220סעיף 

 Go 42 בעבירות קנס פרק ז': סדרי דין מיוחדים 

 Go 42 קביעת עבירות קנס  221סעיף 

 Go 42 עבירת קנס נמשכת א 222סעיף 

 Go 43 מועדי המצאה בעבירות קנס א 225סעיף 

 Go 43 אי תחולת חוק הנוער  226סעיף 

 Go 43 ז[201תחולה ]  227סעיף 

 Go 43 ברירת משפט  228סעיף 

 Go 44 תשלום הקנס  229סעיף 

 Go 45 ייעוד קנסות לרשות מקומית א 229סעיף 

 Go 45 ח201הזמנה למשפט  ]  230סעיף 

 Go 45 פרק ח': הוראות שונות 

 Go 45 עיכוב הליכים  231סעיף 

 Go 46 חידוש הליכים  232סעיף 

 Go 46 המשך משפט בפני שופט אחר  233סעיף 

 Go 46 שינוי בהרכב חבר השופטים  234סעיף 

 Go 46 [206סמכות שופט ואב בית דין ]  235סעיף 

 Go 46 מות הנאשם  236סעיף 

 Go 46 המצאת מסמכים  237סעיף 

 Go 46 פגמים שאינם פוגמים בדין  238סעיף 

 Go 46 [ ת"ט213ת קלות ]סדרי הזמנה בעבירו  239סעיף 

 Go 47 מסירת הודעה בעבירות תעבורה א 239סעיף 

 Go 47 רה לעניין נהיגה בזמן פסילהחזקת מסי ב 239סעיף 

 Go 47 סדרי דין מיוחדים בעבירות קלות  240סעיף 

 Go 47 חוקרים ותובעים לפי חיקוק אחר  241יף סע

 Go 47 סמכות פרקליט מחוז  242סעיף 

 Go 48 ות היועץ המשפטי לממשלהאצילת סמכוי א 242סעיף 

 Go 48 שמירת דינים  243סעיף 

 Go 48 ביצוע ותקנות  244סעיף 

 Go 48 תחילה  245סעיף 

 Go 48 תוספת ראשונה 

 Go 48 תוספת ראשונה א' 

 Go 52 תוספת שניה 

 Go 53 תוספת שלישית 

 Go 54 תוספת רביעית 

 Go 54 תוספת חמישית 

 Go 55 תוספת שישית 
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 *1982-סח משולב[, תשמ"בנוי ]ילר הדין הפלסדק חו

 הוראות כלליותא': ק פר

                                                      

 170עמ'  1.6.1982מיום  1052ס"ח תשמ"ב מס' ט דפוס ". ת43עמ'  1.3.1982מיום  1043ס"ח תשמ"ב מס' סם רפו *
 .14עמ'  31.12.1984 םמיו 1128 ס"ח תשמ"ה מס'. ת"ט 176' מע 1982.22.7מיום  1054תשמ"ב מס' ס"ח . 2פריט  –

ום חוק ביטול התיישנות בפשעים נגד מקוב 1965-המשולב בא במקום חוק סדר הדין הפלילי תשכ"ה חסונה
 .1.7.1982ם יותו בילתח. 1966-"והאנושות, תשכ

 2 יףבסע 1תיקון מס'  –( 120עמ'  1575ה"ח תשמ"ב מס' ) 96, עמ' 30.3.1982מיום  1048"ח תשמ"ב מס' ס ןקות
 .24.3.1982; תחילתו ביום 1982-ב"( )תיקון(, תשמ14לחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 

ק חול 12יף בסע 2תיקון מס'  –( 180עמ'  1578ה"ח תשמ"ב מס' ) 195עמ'  4.8.1982יום מ 7105מ"ב מס' שת ח"ס
 .1.9.1982; תחילתו ביום 1982-(, תשמ"ב15בתי המשפט )תיקון מס' 

עונשין )שינוי שיעורי קנסות(, ה לצו 2בסעיף  1983-צו תשמ"ג – 1503עמ'  7.6.1983מיום  4501מ"ג מס' שת ת"ק
 .1983-גשמ"ת

לחוק  2 יףבסע 3יקון מס' ת –( 36עמ'  1606ה"ח תשמ"ג מס' ) 130עמ'  28.7.1983מיום  1088ס' ממ"ג שת ח"ס
  .1983-(, תשמ"ג18העונשין )תיקון מס' 

 וקלח 9 יףבסע 4תיקון מס'  –( 186עמ'  1630ה"ח תשמ"ג מס' ) 145עמ'  4.8.1983ם מיו 1090' ס"ח תשמ"ג מס
  .1983-הפלילי ותקנת השבים )תיקון(, תשמ"ג שםהמר

ורי קנסות(, עהעונשין )שינוי שי לצו 2ף עיסב 1984-צו תשמ"ד – 948עמ'  12.2.1984מיום  4594מ"ד: מס' שת ת"ק
 1984-( תשמ"ד2צו )מס'  – 2065עמ'  29.7.1984ם מיו 4674' מסימים מיום פרסומו.  30תחילתו  ;1984-דתשמ"

 .ימים מיום פרסומו 30; תחילתו 1984-(, תשמ"ד2לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות( )מס'  2 יףבסע

לחוק  21 יףבסע 5תיקון מס'  –( 164עמ'  1665ה"ח תשמ"ד מס' ) 145' מע 7.6.1984מיום  1118מ"ד מס' שת ח"ס
 ימים מיום פרסומו. 60לתו ; תחי1984-יון, תשמ"דנקשמירת ה

ו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(, צל 2 יףבסע 1985-צו תשמ"ה – 999עמ'  31.3.1985מיום  4786מ"ה מס' שת ת"ק
 .ימים מיום פרסומו 30; תחילתו 1985-תשמ"ה

לחוק  13 יףבסע 6תיקון מס'  –( 72עמ'  1709ה"ח תשמ"ה מס' ) 140עמ'  3.7.1985ם יומ 1149מ"ה מס' שת ח"ס
  .1985-בתי המשפט )תיקון(, תשמ"ה

ו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(, צל 2 יףבסע 1985-צו תשמ"ו – 299עמ'  20.12.1985מיום  4885מ"ו מס' שת ת"ק
 .1.1.1986; תחילתו ביום 1985-תשמ"ו

ות(, נסרי קעולצו העונשין )שינוי שי 2 יףבסע 1987-צו תשמ"ז – 358עמ'  29.1.1987מיום  5001מ"ז מס' שת ת"ק
 .1.2.1987; תחילתו ביום 1987-תשמ"ז

 .7תיקון מס'  –( 30עמ'  1703ה"ח תשמ"ה מס' ) 112עמ'  9.4.1987מיום  1213מ"ז מס' שת ח"ס

( 133עמ'  1872, ה"ח תשמ"ח מס' 114עמ'  1814ה"ח תשמ"ז מס' ) 66עמ'  31.3.1988מיום  1246מ"ח מס' שת ח"ס
 .1988-ח"מש(, ת23לחוק העונשין )תיקון מס'  22 יףבסע 8תיקון מס'  –

לחוק  15 יףבסע 9תיקון מס'  –( 190עמ'  1884ה"ח תשמ"ח מס' ) 121עמ'  21.7.1988יום מ 1256' ס"ח תשמ"ח מס
  .1.1.1990תחילתו ביום ; 1988-הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח וםזיה עתמני

  .[9]במקור מס'  10תיקון מס'  –( 263עמ'  1836 ה"ח תשמ"ז מס') 184עמ'  27.7.1988ם וימ 1261' סמ ס"ח תשמ"ח

יעורי קנסות(, ש לצו העונשין )שינוי 2 יףבסע 1989-צו תשמ"ט – 1234עמ'  19898.8.מיום  5209מ"ט מס' שת ת"ק
 .1.9.1989ם יותו בילתח; 1989-תשמ"ט

ימים  90; תחילתו 11תיקון מס'  –( 102עמ'  1937ה"ח תשמ"ט מס' ) 110עמ'  22.3.1990מיום  1311"ן מס' שת ח"ס
 לענין הוראות מעבר. 7מיום פרסומו ור' סעיף 

בחוק  15 יףבסע 12תיקון מס'  –( 232עמ'  2002ה"ח תש"ן מס' ) 140עמ'  28.3.1991ם יומ 1352 נ"א מס'שת ח"ס
  ימים מיום פרסומו. 90תחילתו ; 1991-חה, תשנ"אבמשפלמניעת אלימות 

לחוק  5 יףבסע 13תיקון מס'  –( 120עמ'  2030ה"ח תשנ"א מס' ) 182עמ'  26.6.1991מיום  1361נ"א מס' שת ח"ס
  .1.7.1991תו ביום ילתח; 1991-(, תשנ"א7המים )תיקון מס' 

ק ולח 61 יףבסע 14תיקון מס'  –( 319עמ'  2070ה"ח תשנ"א מס' ) 70עמ'  13.2.1992מיום  1383נ"ב מס' שת ח"ס
 .1992-שנ"בת (,15י המשפט )תיקון מס' בת

נשין )שינוי שיעורי קנסות(, והע ולצ 2 יףבסע 1983-צו תשנ"ג – 486עמ'  4.3.1993מיום  5506נ"ג מס' שת ת"ק
 .15.4.1993תו ביום ילתח; 1993-תשנ"ג

 17 יףבסע 15תיקון מס'  –( 312עמ'  2068ה"ח תשנ"א מס' ) – 118עמ'  1.6.19931יום מ 1422נ"ג מס' שת ח"ס
 תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.; 1993-"גשנ, תזורחילחוק איסוף ופינוי פסולת למ

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1043.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1052.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1054.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1128.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1048.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1575.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1057.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1578.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4501.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1088.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1606.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1090.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1630.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4594.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4674.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1118.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1665.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4786.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1149.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1709.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4885.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5001.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1213.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1703.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1246.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1814.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1256.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1884.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1261.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1836.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5209.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1311.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1937.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1352.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2002.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1361.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2030.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1383.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2070.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5506.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1422.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2068.pdf


 1982-חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב
 נוסח מלא ומעודכן

 

8 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

D:\Users\Desktop\.חוק סדר הדין הפליליdoc 

                                                      

לחוק  15 יףבסע 16תיקון מס'  –( 16עמ'  2212ה"ח תשנ"ד מס' ) 49 עמ' 9.1.1994מיום  1445נ"ד מס' שת ח"ס
 .1994-הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, תשנ"ד

לחוק  20 יףבסע 17תיקון מס'  –( 298עמ'  2127ה"ח תשנ"ב מס' ) 59מ' ע 18.1.1994מיום  1447ד מס' שנ"ת "חס
  .1994-חיים, תשנ"ד בעליצער 

בחוק  3 יףבסע 18תיקון מס'  –( 534עמ'  2290ה"ח תשנ"ד מס' ) 152עמ'  23.3.1995מיום  1511ה מס' "נשח ת"ס
לענין שמירת  4ור' סעיף  1.1.1997; תחילתו ביום 1995-(, תשנ"ה2ין )חקירת עדים( )תיקון מס' לתיקון סדרי הד

 דינים.

 26; ר' סעיף 19תיקון מס'  –( 274עמ'  2194ה"ח תשנ"ג מס' ) 164עמ'  31.3.1995ם מיו 1415נ"ה מס' שת ח"ס
  לענין הוראת שעה.

 3 יףבסע 20תיקון מס'  –( 516, 515עמ'  2285ה"ח תשנ"ד מס' ) 198עמ'  11.4.1995מיום  1519נ"ה מס' שת ח"ס
  מו.סופרום ימימים  90תו ילתח; 1995-(, תשנ"ה36ק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ולח

ק חול 3 יףבסע 21תיקון מס'  –( 188עמ'  2339ה"ח תשנ"ה מס' ) 374עמ'  3.8.1995מיום  1535נ"ה מס' שת ח"ס
  .1995-(, תשנ"ה42העונשין )תיקון מס' 

( 522עמ'  2414ה"ח תשנ"ה מס' , 502עמ'  2410ה"ח תשנ"ה מס' ) 12עמ'  99530.11.1 םמיו 1551 נ"ו מס'שת ח"ס
 .1995-"ולחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ 24 יףבסע 22תיקון מס'  –

( 444עמ'  2484ח תשנ"ו מס' ה" ,745עמ'  2425ה"ח תשנ"ה מס' ) 240עמ'  21.3.1996ום מי 1583ס' ו מ"שנת ח"ס
 .לענין תחילה והוראת מעבר 4, 3; ר' סעיפים 23תיקון מס'  –

)שינוי שיעורי קנסות(, לצו העונשין  2 יףבסע 1996-צו תשנ"ו – 994עמ'  11.6.1996מיום  5760נ"ו מס' שת ת"ק
 ימים מיום פרסומו. 30תו ילתח; 1996-תשנ"ו

 41 בסעיף 24תיקון מס'  –( 306עמ'  6236ה"ח תשנ"ה מס' ) 350מ' ע 12.5.1996ם יומ 1592נ"ו מס' שת ח"ס
תחילתו שנה מיום ; 1996-ים(, תשנ"וצרמע –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה ל [76]הוחלף בתיקון לסעיף 

( 24)תיקון מס'  –( 306עמ'  2366ה"ח תשנ"ה מס' ) 125עמ'  10.4.1997מיום  1621נ"ז מס' שת ח"סתוקן  .פרסומו
 23; ר' סעיף 1997-ים( )תיקון(, תשנ"זצרמע –יות אכיפה כופלילי )סמה יןהדלחוק סדר  14, 13פים י)תיקון( בסע

 לענין תחילה.

לחוק  7בסעיף  25תיקון מס'  –( 697עמ'  2537ה"ח תשנ"ו מס' ) 149עמ'  10.4.1997מיום  1622נ"ז מס' שת ח"ס
 ימים מיום פרסומו. 60תחילתו ; 1997-י חקיקה(, תשנ"זוניק( )תהשאיכות הסביבה )דרכי עני

; ראת שעהוהו 26תיקון מס'  –( 174מ' ע 2674ה"ח תשנ"ח מס' ) 213עמ'  25.6.2000מיום  1742"ס מס' שת ח"ס
ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 534עמ'  6.8.2003מיום  1899ס"ח תשס"ג מס' ומו. תוקן רסחודשים מיום פ 3תו ילתח
 הוראת שעה )תיקון(. –( 523עמ'  39

לחוק  4 יףבסע 27תיקון מס'  –( 362עמ'  2869ה"ח תש"ס מס' ) 220עמ'  29.6.2000ם מיו 4317"ס מס' שת ח"ס
 . 2000-(, תש"ס23)תיקון מס'  הבזק

, כפי 2ף ; ר' סעי28תיקון מס'  –( 376עמ'  2802ס' מ "טשנת חה") 242עמ'  28.7.2000מיום  1747"ס מס' שת ח"ס
 –( 730עמ'  3017תשס"א מס' ח ה") 452עמ'  26.7.2001מיום  1801ס"א מס' שת ח"ס תוקן .שתוקן, לענין תחילה

, ה"ח 16עמ'  3043ה"ח תשס"ב מס' ) 173עמ'  17.2.2002מיום  1831"ח תשס"ב מס' ס(. 1תיקון מס' ) 28תיקון מס' 
ק חול 55 יףעסב (2)תיקון מס'  28תיקון מס'  –( 224עמ'  3072ס' , ה"ח תשס"ב מ205עמ'  3065תשס"ב מס' 

-(, תשס"ב2002לשנת הכספים ת והמדיניות הכלכלי ביההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצ
ון תיק) 28 תיקון מס' –( 534עמ'  3115ה"ח תשס"ב מס' ) 445עמ'  200216.6.מיום  1850ס"ב מס' שת ח"ס. 2002

לחוק תכנית החירום הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות  38 יף( בסע3' מס
ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 395עמ'  1.6.2003מיום  1892ס"ח תשס"ג מס' . 2002-ב(, תשס"2003-ו 2002הכספים 

לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת  42( בסעיף 4)תיקון מס'  28תיקון מס'  –( 262עמ'  25
 .2003-(, תשס"ג2004-ו 2003יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

לחוק  25 יףבסע 29תיקון מס'  –( 506עמ'  2978ה"ח תשס"א מס' ) 187מ' ע 1.3.20012מיום  1782מס'  א"סשת ח"ס
 תחילתו שנה מיום פרסומו.; 2001-זכויות נפגעי עבירה, תשס"א

לחוק  10 ףיעסב 30תיקון מס'  –( 180עמ'  2769ה"ח תשנ"ט מס' ) 224עמ'  4.4.2001מיום  1785ס"א מס' שת ח"ס
 .ימים מיום פרסומו 90תחילתו ; 2001-א"ס(, תש2הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון )תיקון מס' 

 ]במקור מס'  31תיקון מס'  –( 154עמ'  2940ה"ח תשס"א מס' ) 389עמ'  24.5.2001מיום  1790ס"א מס' שת ח"ס
  .2001-(, תשס"א7לחוק ההסגרה )תיקון מס'  22 יףבסע [30

 4; תחילתו 32תיקון מס'  –( 606' מע 2997ה"ח תשס"א מס' ) 448עמ'  26.7.2001מיום  1800ס"א מס' שת ח"ס
 לענין תחולה והוראת מעבר. 5, 3 חודשים מיום פרסומו ור' סעיפים

ת שעה; והורא 33תיקון מס'  –( 607עמ'  2997ח תשס"א מס' ה") 499מ' ע 20017.8.ם ומי 1804ס"א מס' שת ח"ס
ה"ח הממשלה ) 432עמ'  30.6.2004מיום  1947ס"ח תשס"ד מס' . תוקן 16.11.2010תוקף הוראת השעה עד יום 

ה"ח ) 490עמ'  4.8.2004מיום  1954ס"ח תשס"ד מס' (. 1)תיקון מס'  33תיקון מס'  –( 64עמ'  62תשס"ד מס' 
עמ'  24.5.2005מיום  2001ס"ח תשס"ה מס' (. 2)תיקון מס'  33 תיקון מס' –( 534עמ'  114הממשלה תשס"ד מס' 
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י"פ (. תוקף הוראת השעה הוארך 3מס' )תיקון  33תיקון מס'  –( 580עמ'  168ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 462

י"פ תשס"ח מס' . 546עמ'  16.11.2006מיום  5596י"פ תשס"ז מס' . 492עמ'  17.11.2005מיום  5458תשס"ו מס' 
מיום  6046י"פ תש"ע מס' . 4281עמ'  11.6.2009מיום  5962י"פ תשס"ט מס' . 3490עמ'  19.6.2008מיום  5820

 .1374עמ'  11.1.2010

( 430עמ'  2973ה"ח תשס"א מס' , 184עמ'  2945ה"ח תשס"א מס' ) 561עמ'  9.8.2001 םיומ 1807 א מס'"סשח ת"ס
 .2001-(, תשס"א25לחוק הבזק )תיקון מס'  99 יףבסע 34תיקון מס'  –

בעבירות  )ערר 35תיקון מס'  –( 746עמ'  3023"ח תשס"א מס' ה) 15מ' ע 14.11.2001 םמיו 1810ס"ב מס' שת ח"ס
 .2001-אלימות בתוך המשפחה(, תשס"ב

 . 36תיקון מס'  –( 454עמ'  3107ס"ב מס' ה"ח תש) 484עמ'  19.6.2002מיום  1851ס"ב מס' שת ח"ס

 3, 2; ר' סעיפים 37ון מס' קתי –( 858עמ'  3163תשס"ב מס' ה"ח ) 2עמ'  28.10.2002מיום  1866תשס"ג מס'  ס"ח
 לענין תחולה והוראת מעבר.

לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(,  2בסעיף  2002-צו תשס"ג – 123עמ'  31.10.2002מיום  6205 ק"ת תשס"ג מס'
 ימים מיום פרסומו. 30; תחילתו 2002-תשס"ג

לחוק  4ף יבסע 38יקון מס' ת –( 370עמ'  3093ה"ח תשס"ב מס' ) 5עמ'  3.11.2002מיום  1867"ח תשס"ג מס' ס
 .2002-(, תשס"ג8לתיקון פקודת זכות יוצרים )תיקון מס' 

לחוק  2בסעיף  39תיקון מס'  –( 717עמ'  3147ה"ח תשס"ב מס' ) 536עמ'  6.8.2003מיום  1900ס"ח תשס"ג מס' 
 .2003-למניעת סחר בבני אדם )תיקוני חקיקה(, תשס"ג

לחוק  7בסעיף  40תיקון מס'  –( 747עמ'  3150ה"ח תשס"ב מס' ) 328עמ'  21.3.2004מיום  1932ד מס' ס"ח תשס"
 .2004-נושאי משרה שיפוטית )מניעה מלשבת בדין( )תיקוני חקיקה(, תשס"ד

 .41תיקון מס'  –( 354עמ'  86ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 329עמ'  21.3.2004מיום  1932ס"ח תשס"ד מס' 

; תחילתו 42תיקון מס'  –( 86עמ'  42ה"ח הכנסת תשס"ד מס' ) 519עמ'  11.8.2004מיום  1956ס"ח תשס"ד מס' 
 לענין תחולה. 6ור' סעיף  2.1.2005ביום 

; תחילתו שישה 43תיקון מס'  –( 865עמ'  3165ה"ח תשס"ב מס' ) 92עמ'  17.1.2005מיום  1974ס"ח תשס"ה מס' 
 חודשים מיום פרסומו.

 2בסעיף  44תיקון מס'  –( 39עמ'  59ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ) 104עמ'  26.1.2005מיום  1976ס"ח תשס"ה מס' 
 .2005-(, תשס"ה84לחוק העונשין )תיקון מס' 

בסעיף  45תיקון מס'  –( 326עמ'  2951ה"ח הכנסת תשס"א מס' ) 332עמ'  7.4.2005מיום  1995ס"ח תשס"ה מס' 
 ; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.2005-(, תשס"ה2' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס 11

 .46תיקון מס'  –( 1030עמ'  189ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 10עמ'  22.11.2005מיום  2035ס"ח תשס"ו מס' 

סעיף ב 47תיקון מס'  –( 417עמ'  101ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 51עמ'  8.12.2005מיום  2038ס"ח תשס"ו מס' 
לענין  31; ר' סעיף 2005-לחוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, תשס"ו 28

 תחילה ותחולה.

; 48תיקון מס'  –( 548עמ'  158"ח הממשלה תשס"ה מס' ה) 390עמ'  27.7.2006מיום  2063ס"ח תשס"ו מס' 
 .1.1.2007תחילתו ביום 

; תחילתו 49תיקון מס'  –( 10עמ'  98"ח הכנסת תשס"ו מס' ה) 391עמ'  27.7.2006מיום  2063ס"ח תשס"ו מס' 
 והוא יחול על הליך פלילי שכתב האישום בו הוגש לאחר יום זה. 31.12.2006ביום 

 5בסעיף  50תיקון מס'  –( 236עמ'  231"ח הממשלה תשס"ו מס' ה) 5עמ'  2006.29.10מיום  2067ס"ח תשס"ז מס' 
 .2006-לחוק איסור סחר בבני אדם )תיקוני חקיקה(, תשס"ז

הוראת שעה; תוקפה  –( 175עמ'  271"ח הממשלה תשס"ז מס' ה) 30עמ'  28.12.2006מיום  2074ס"ח תשס"ז מס' 
 .30.9.2007עד יום  31.12.2006מיום 

 .51תיקון מס'  –( 138עמ'  143ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 308עמ'  21.5.2007מיום  2095ס"ח תשס"ז מס' 

 2; ר' סעיף 52תיקון מס'  –( 210עמ'  157ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 456עמ'  8.8.2007מיום  9210ס"ח תשס"ז מס' 
 לענין תחילה.

 .53תיקון מס'  –( 14עמ'  176ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 34עמ'  25.11.2007ום מי 2118ס"ח תשס"ח מס' 

 54תיקון מס'  –( 1116עמ'  196ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ג )48עמ'  25.11.2007מיום  2119ס"ח תשס"ח מס' 
 2122ס"ח תשס"ח מס' ; תחילתו ששה חודשים מיום פרסומו. ת"ט 2007-לחוק זכות יוצרים, תשס"ח 72בסעיף 

 .82עמ'  27.12.2007מיום 

 ימים מיום פרסומו. 30; תחילתו 2007-צו תשס"ח – 254עמ'  26.12.2007מיום  6632ק"ת תשס"ח מס' 

 2; ר' סעיף 55תיקון מס'  –( 110עמ'  195ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 415עמ'  3.4.2008מיום  2145ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחולה.

בסעיף  56תיקון מס'  –( 618עמ'  389ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 662עמ'  21.7.2008מיום  2168ס"ח תשס"ח מס' 
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 .2008-(, תשס"ח99לחוק העונשין )תיקון מס'  3

 4בסעיף  57תיקון מס'  –( 232עמ'  216ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 665עמ'  21.7.2008מיום  2168ס"ח תשס"ח מס' 
 .2008-(, תשס"ח51לחוק בתי המשפט )תיקון מס' 

ה"ח הכנסת תשס"ח מס' , 126עמ'  111ה"ח הכנסת תשס"ו מס' ) 478עמ'  31.7.2008מיום  2174ס"ח תשס"ח מס' 
 .1.1.2011; תחילתו ביום 2008-לחוק אוויר נקי, תשס"ח 68בסעיף  58תיקון מס'  –( 209עמ'  210

 .59תיקון מס'  –( 24עמ'  283ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 284עמ'  23.12.2009מיום  2219ס"ח תש"ע מס' 

 .60תיקון מס'  –( 16עמ'  456ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 308עמ'  17.1.2010מיום  2223ס"ח תש"ע מס' 

מיום  6877מס' ימים מיום פרסומו.  30; תחילתו 2010-צו תש"ע – 877עמ'  22.2.2010מיום  6870מס'  :ק"ת תש"ע
; תחילתו 2010-לצו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(, תש"ע 2בסעיף  2010-( תש"ע2צו )מס'  – 948עמ'  14.3.2010

 ימים מיום פרסומו. 30

 4בסעיף  16תיקון מס'  –( 32עמ'  410ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 652עמ'  2010.29.7מיום  2256ס"ח תש"ע מס' 
 .2010-(, תש"ע60לחוק בתי המשפט )תיקון מס' 

; ר' 62תיקון מס'  –( 976עמ'  500ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 30עמ'  17.11.2010מיום  2261"א מס' ס"ח תשע
 800ה"ח הממשלה תשע"ד מס' ) 38עמ'  14.11.2013מיום  2413ס"ח תשע"ד מס' לענין הוראת מעבר. תוקן  2סעיף 
 30עמ'  18.11.2014מיום  2475ס"ח תשע"ה מס' . 2013-הוראת שעה )תיקון(, תשע"ד – 62תיקון מס'  –( 14עמ' 

; תחילתו 2014-( תשע"ה2הוראת שעה )תיקון מס'  – 62תיקון מס'  –( 106עמ'  895ה"ח הממשלה תשע"ה מס' )
 –( 62עמ'  955ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 309עמ'  28.12.2015מיום  2517ס"ח תשע"ו מס' . 18.11.2014ביום 

ה"ח ) 324עמ'  1.1.2017מיום  2594ס"ח תשע"ז מס' . 2015-( תשע"ו3הוראת שעה )תיקון מס'  – 62תיקון מס' 
 .2017-( תשע"ז4)תיקון מס'  62תיקון מס'  –( 684עמ'  1097הממשלה תשע"ז מס' 

 .2011-צו תשע"א – 484עמ'  9.1.2011מיום  6963ק"ת תשע"א מס' 

בסעיף  63תיקון מס'  –( 164עמ'  475ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 1169עמ'  17.8.2011מיום  2317ס"ח תשע"א מס' 
 .2011-(, תשע"א3לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין )תיקון מס'  27

 4בסעיף  46תיקון מס'  –( 198עמ'  394ה"ח הכנסת תשע"א מס' ) 3עמ'  20119.11.מיום  2319ס"ח תשע"ב מס' 
 .2011-(, תשע"ב101לחוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 

 5בסעיף  65 תיקון מס' –( 236עמ'  481ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 748עמ'  12.7.2012מיום  2367ח תשע"ב מס' ס"
 .2012-(, תשע"ב15לחוק עובדים זרים )תיקון מס' 

; 66תיקון מס'  –( 210עמ'  416ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 599עמ'  2.8.2012מיום  2374ס"ח תשע"ב מס' 
 תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

 5בסעיף  67תיקון מס'  –( 208עמ'  470ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 60עמ'  2.12.2013מיום  2416ס"ח תשע"ד מס' 
 .2013-(, תשע"ד6לחוק גיל הנישואין )תיקון מס' 

; ר' סעיף 68תיקון מס'  –( 880עמ'  770ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 582עמ'  3.7.2014מיום  2457ס"ח תשע"ד מס' 
 לענין הוראות מעבר. 7

יום התחילה(, אינו  –הל שנקבע לעניין הליך אחר שאינו הליך חלופי לפני תחילתו של חוק זה )להלן . )א( נו7
 טעון התייעצות עם משרד המשפטים.

 )ב( נוהל זמני שנקבע בשלוש השנים שלפני יום התחילה יפורסם בתוך שנה מיום התחילה. 

 .69תיקון מס'  –( 158עמ'  822ה"ח הממשלה תשע"ד מס' ) 114עמ'  17.12.2014מיום  2484ס"ח תשע"ה מס' 

 70תיקון מס'  –( 668עמ'  673ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 134עמ'  21.12.2014מיום  2486ס"ח תשע"ה מס' 
 ; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.2014-(, תשע"ה8לחוק טיפול בחולי נפש )תיקון מס'  11בסעיף 

 6בסעיף  71תיקון מס'  –( 930עמ'  771ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 240עמ'  5.8.2015מיום  2499ס"ח תשע"ה מס' 
)יד( 1א27; תחילתו ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 2015-, תשע"ה(113לחוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 

 לפקודת התעבורה.

 72תיקון מס'  –( 1352עמ'  951"ח הממשלה תשע"ה מס' ה) 617עמ'  30.11.2015מיום  2510ס"ח תשע"ו מס' 
ק"ת תשע"ו מס' . תוקן 30.9.2016; תחילתו ביום 2015-לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו 300בסעיף 

 ..2016-צו תשע"ו – 1184עמ'  30.5.2016מיום  7664

בסעיף  73 תיקון מס' –( 254עמ'  976ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 358עמ'  28.1.2016מיום  2525ס"ח תשע"ו מס' 
 .2016-(, תשע"ו82שפט )תיקון מס' לחוק בתי המ 2

ה"ח הכנסת תשע"ד , 528עמ'  1020ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 563עמ'  20.3.2016מיום  2538ס"ח תשע"ו מס' 
 .2016-(, תשע"ו26לחוק הכניסה לישראל )תיקון מס'  9בסעיף  74 תיקון מס' –( 142עמ'  565מס' 

 .75תיקון מס'  –( 396עמ'  848ה"ח הממשלה תשע"ד מס' ) 1140עמ'  4.8.2016 מיום 2571ס"ח תשע"ו מס' 

 10בסעיף  76תיקון מס'  –( 12עמ'  665ה"ח הכנסת תשע"ז מס' ) 331עמ'  10.1.2017מיום  2596ס"ח תשע"ז מס' 
 .2017-לחוק להחלפת המונח מפגר )תיקוני חקיקה(, תשע"ז

 .77תיקון מס'  –( 1276עמ'  1069ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 338עמ'  16.1.2017מיום  2598ס"ח תשע"ז מס' 
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 –ה ז וקבח .1

חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה  –"חוק הליכי חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות"  
 ;2005-לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס"ו

 

 ת נסיון ומחדל;בולר -ה" עש"מ 

קון דיני הראיות )אזהרת עדים וביטול לחוק לתי 2ה בדרך הקבועה בסעיף הראז -" רהזה"א 
 .1980-שבועה(, תש"ם

 חוק זה, זולת אם נקבע בחוק אחר או על פיו סדר דין שונהה לפי ין הפלילי יהיהדר סד .2
 ין הנדון.לענ

ין של סדר הדין שאין עליו הוראה בחיקוק, ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו ענל בכ .3
 טובה ביותר לעשיית צדק.

 רפים תביעה אזרחית למשפט פלילי.מצן יא .4

כן בשל עבירה שבו; אולם אם גרם ל דםקוים אדם על מעשה שזוכה או הורשע דנן אי .5
ותו על כך אף אם הורשע קודם לכן בשל עבירה אחרת שבאותו ים אהמעשה למותו של אדם, דנ

 בחן ללא הרשעה תחילה.למת העמדה בולר –מעשה; "הרשעה", לענין סעיף זה 

 אונאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נעברה העבירה, כולה או מקצתה, ם ניד ()א .6
 א מקום מגוריו של הנאשם.מצנ

ראשונה שנעברו במצרכי מזון ובעבירות לפי חוק פת הות מן המנויות בתוסירעבב ()ב 
סמך ית המשפט אשר באזור שיפוטו שווק או נמכר המצרך מוב גם, 1981-מ"אשת הגנת הצרכן,

 ן.ונבאזור שיפוטו מתגורר המתל אשר ית המשפטב גם -לדון את הנאשם, ואם הוא היצרן 

חוק  –)להלן  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 7בעבירת חוץ כהגדרתה בסעיף  (1)ב 
לחוק האמור, אם מקום  14-ו 13העונשין(, שחלים עליה דיני העונשין של ישראל לפי סעיפים 

בישראל או אינו ידוע, יידון הנאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו מגוריו של הנאשם אינו 
 נמצאת היחידה הממונה על חקירת העבירה.

ידועים, יידון הנאשם ינם קום בו נעברה העבירה ומקום מגוריו של הנאשם אהמם א ()ג 
 ו נתפס.וטבבית המשפט אשר באזור שיפ

 1988-וק ההגבלים העסקיים, תשמ"חהאמור בסעיף קטן )א(, בעבירה לפי ח אףל ע (1)ג 
ן דויי, 2014-לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 55ובעבירה לפי פרק ב' או לפי סעיף 
פטים בצו, ורשאי השר להסמיך בצו את מנהל בתי משה שרהנאשם בבית משפט מחוזי שקבע 

לא החל הדיון וו, יום תחילתו של הצב טשתיקים תלויים ועומדים בבית משפרות המשפט להו
 בהם, יועברו לדיון בבית המשפט שנקבע בצו.

קה חוק ומשפט של הכנסת, להחליף את והח תשפטים רשאי בצו, באישר ועדהמר ש ()ד 
 סיף עליה או לגרוע ממנה.הול אוהתוספת הראשונה 

 

אישום אחד, מוסמך לדון  הואשמו כמה נאשמים בכתב ת אואישומים בכמה עבירוו רפצו .7

                                                      

; ר' 78תיקון מס'  –( 676עמ'  1096ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 500עמ'  28.3.2017מיום  2614ס"ח תשע"ז מס' 
 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. 17סעיף 
הוא יחול על יום התחילה( ו –ימים מיום פרסומו )בסעיף זה  120שבו  9. )א( תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 17

 לחוק זה, ביום התחילה ואילך. 5)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 228הודעת תשלום קנס שנמסרה לפי סעיף 
לחוק זה, יחולו גם על עבירה שנקבעה כעבירת קנס בצו  5)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 228)ב( הוראות סעיף  

 לפי כל דין ושהיה בתוקף ערב יום התחילה.
לחוק  1לחוק העיקרי, כנוסחו ערב ביטולו בסעיף  222הוסמך, ערב יום התחילה, למסור הזמנה לפי סעיף )ג( מי ש 

 לחוק זה. 5)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 228זה, יראו אותו כאילו הוסמך למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 

 79תיקון מס'  –( 1426עמ'  1074ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 192עמ'  25.4.2017מיום  2635ס"ח תשע"ז מס' 
 מו.; תחילתו שישה חודשים מיום פרסו2017-(, תשע"ז116לחוק התכנון והבנייה )תיקון מס'  11בסעיף 

בסעיף  08תיקון מס'  –( 696עמ'  928ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 1200עמ'  7.8.2017מיום  2662ס"ח תשע"ז מס' 
 ; תחילתו שנה מיום פרסומו.2017-תשע"ז לחוק העיצובים, 121

 [218] ותדרהג

 [1] הילתח
 

 ותראהו ןאיב יןד ריסד
[210] 
 

ה תביעוף ירצ אי
 [208] יתרחאז

ל בשים פעמיים דנן אי
 [218, 2]שה אחד מע

 [4, 3]מקומית ת וסמכ
 

 ( 16)תיקון מס' 
 1994-דנ"תש

( 73)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

בצירוף ת כוסמ
 יםשמנאם או מישואי

[5] 
 ( 2ט )מס' ת"
 1982-"בשמת

( 47)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו

( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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 העבירות או על אחד הנאשמים. אחתב 6בענין כל בית משפט אשר לו השיפוט, לפי סעיף 
 

 

ין בית משפט אשר לו א 7-ו 6ם פיעיס במקרה פלוני כי לפי 1ועץ המשפטי לממשלההיע קב .8
 ית משפט בירושלים.ם בבסמכות מקומית, יידון הנאש

 

ברו הוראה אחרת לענין זה בחוק אחר, אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה אם ען איב ()א .9
 –מיום ביצועה 

 ם שנים;ריעש –שדינו מיתה או מאסר עולם ע פשב (1)

 שנים;ר עש –אחר ע פשב (2)

 שנים;ש חמ – ןועוב (3)

 אחת.ה שנ –א חטב (4)

 פיול, 1950-שמדת עם, תש"יהשע פניעתו וענישתו של הבר מות לפי החוק בדירעבב ()ב 
 התיישנות.ן אי – 1950-החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י

, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 305-ו 300בעבירות רצח וניסיון לרצח לפי סעיפים  (1)ב 
לחוק האמור לעבור עבירה מהעבירות האמורות, שבוצעו לפי מי  499ובעבירה של קשר לפי סעיף 

 אין התיישנות. –שכיהן כראש הממשלה בעת ביצוע העבירה 

ה ופות האמורות בסעיף קטן )א( נערכה לגביהם חקיראו בעוון אשר תוך התקע פשב ()ג 
התקופות מיום נין וגש כתב אישום או התקיים הליך מטעם בית המשפט, יתחיל מה אוק על פי חיקו

ההליך האחרון בחקירה או מיום הגשת כתב האישום או מיום ההליך האחרון מטעם בית המשפט, 
 הכל לפי המאוחר יותר.

גרה למדינת ססגרה שבשלה הוגשה בקשת הה ג( יחולו על עבירתת סעיף קטן )אוורה ()ד 
המבקשת, תאריך דינה במ הל פעולה מהפעולות המפורטות באותו סעיף קטן, שנעשתוכל ראיש

 את מנין תקופת ההתיישנות לאותה עבירה לפי סעיף זה, כאילו נעשתה בישראל.

בפרק ד', לא תימנה  1ן א'על אף האמור בסעיף קטן )א(, נסגר תיק בהסדר לפי סימ ה() 
 התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר במניין תקופות ההתיישנות.

 

ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין , ועהוטל לא יתחילו בביצוש נשעו .10
 –י המאוחר יותר, עברו לפל הכנעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, 

 ם שנים;ריעש –ע פשב (1)

 שנים;ר עש – עווןב (2)

 שנים. וששל –א חטב (3)
 םוגבעלי הדין וייצב': ק פר

 נהל את התביעה.ע שיבמשפט פלילי הוא המדינה והיא תיוצג בידי תוב יםאשהמ .11

 התובעים:ה אלו ()א .12

 המשפטי לממשלה ונציגיו, ואלה הם: עץיוה (1)

יטים אחרים מפרקליטות קלפרו ט המדינה, משנהו, פרקליטי המחוזלירקפ ()א
 ת;מושוהמדינה ששר המשפטים קבע את תאריהם בצו שפורסם בר

, לסוג של כלל דרךע, ובת הסמיכו להיות 2יועץ המשפטי לממשלהשהי מ (ב)
 מים או למשפט מסויים;ייסומ משפטים, לבתי משפט

                                                      
מיום  5786י"פ תשס"ח מס' סמכותו הואצלה לפרקליט המדינה ולמשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(:  1

 .2356עמ'  16.3.2008

 .4336עמ'  29.9.2005מיום  5442י"פ תשס"ה מס' ה לפרקליט במדינה בסמכות היועץ המשפטי לממשלה הואצל 2

  נהדיהמ – יםאשהמ
[9 ] 

 [10]ם עיובהת
 

 היזאחבאין ת כוסמ
 [6]קום מ וםבש
 ( 2ט )מס' ת"
 1982-מ"בתש

 [7ות עבירות ]שנייהת
 

 (31)תיקון מס' 
 2001-שס"את

 [8]נשים שנות עייהת
 

( 55)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 66)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5786.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5442.pdf
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 רהמשפטים בהתייעצות עם ש שרשנתקיימו בו תנאי הכשירות שקבע ר וטש 3(2)
 הפנים ונתמנה להיות תובע בידי המפקח הכללי של המשטרה.

בתיקים שבהם הועבר לו חומר ( מוסמך לשמש תובע 2()א) טןק כאמור בסעיףע ובת ()ב 
עץ המשפטי לממשלה להורות שסוג של יו; אולם רשאי ה60החקירה בהתאם להוראות סעיף 

 משפטים, משפט פלוני או הליך פלוני ינוהלו בידי תובע אחר.

היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט המדינה, דרך כלל, לסוגי ענינים או  )ג( 
 ()ב(.1לענין מסוים, את סמכותו להסמיך תובע כאמור בסעיף קטן )א()

היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, לפי העניין, ידווח בכתב, מדי שנה,  ד() 
לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על הסמכת שוטרים לפי סעיף זה; בדיווח כאמור יפורטו 

()ב( או סעיף קטן )ב( סיפה, היחידות שהוסמכו 1)א()מספר ההסמכות של שוטרים לפי סעיף קטן 
 .והסמכויות שניתנו להן

 

ו ייפה את נו אור אלא מי שמוסמך לכך והנאשם הביע את רצונו בכתב שייצגיגסנשמש י לא .13
 .15חו לכך או שבית המשפט מינהו לכך לפי סעיף כו

חון בכתב כי בטחון המדינה מחייב סייג זה, לא יהיה חשוד או נאשם זכאי טר הבש שראי .14
ביד א אל –בית משפט ו א פטהליכי חקירה בעבירה ואם בהליכים לפני שוב אם –מיוצג  תהיול

-לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו 318 גור לפי סעיףסני אדם שאושר באישור בלתי מסוייג לשמש
1955. 

שאין לו סניגור, או חשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות ם אשנ ()א .15
 ד מאלה:אחו ב ואין לו סניגור, ימנה לו בית המשפט סניגור אם נתקיים 117לאלתר לפי סעיף 

שם בבית בעבירה שדינה מיתה או מאסר עולם או שהואאו  ואשם ברצחה ואה (1)
או שהוא חשוד בביצוע , ותרימשפט מחוזי בעבירה שדינה מאסר עשר שנים או 

 עבירה כאמור;

או לו שש עשרה שנים והוא הובא לפני בית משפט שאינו בית משפט מלא ל (2)
 ;ערנול

לקוי בכשרו  ש אופנילם, עיוור או חרש, או שיש חשש שהוא חולה א ואה (3)
 השכלי;

רה שנקבע לגביה כי בית משפט יטיל עונש מאסר בפועל, או הוא הואשם בעבי (4)
 כי יטיל עונש מאסר שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על תנאי;

א)א( או )ב( לגבי הנאשם, בדבר האפשרות 15התובע מסר הודעה כאמור בסעיף  (5)
 שהתובע יבקש מבית המשפט להטיל עליו עונש מאסר בפועל אם יורשע;

א)א( או )ב( לגבי הנאשם, ובית 15ע לא מסר הודעה כאמור בסעיף התוב (6)
 המשפט סבר, לאחר שהורשע, כי קיימת אפשרות שיוטל עליו עונש מאסר בפועל.

 

ש זאת ובית המשפט הנאשם ביק אם רמשפט שלערעור רשאי לא למנות סניגוה יתב ()ב 
 צדק אם לא ייצגנו סניגור.-ראה שלא ייגרם לו אי

יגוריה סנה וקשהוא מחוסר אמצעים על פי אמות מידה שנקבעו לפי חם אשנ ()ג 
 –ת בעל דין או מיוזמתו הוא קשלב –פט המש לו סניגור, רשאי בית יןוא 1995-הציבורית, תשנ"ו

 ת לו סניגור.נולמ
 

או עצור שאין חובה למנות לו סניגור ונתקיימו בו התנאים האמורים בסעיפים ד שוח ()ד 
ובע או מיוזמתו ת שתבקת אותו אדם, לקשלב -ית המשפט ב או )ג(, רשאי( 3) דע( 1קטנים )א()

 ת לו סניגור.נולמ -הוא 

נות סניגור לצורך דיון בבית המשפט בבקשה לדיון נוסף או אי למט רשמשפה יתב ()ה 
ש למשפט חוזר, וכן לצורך הדיון הנוסף או המשפט החוזר, אם ראה הצדקה לכך ונתקיימו במבק

                                                      
סמכות היועץ המשפטי לעכב הליכי משפט בעבירות עוון המוגשות עפ"י סעיף משנה זה הואצלו לפרקליט  3

י"פ תשס"ד כאמור ב 30.9.2004עד יום  1.10.2003עיכובי הליכים מיום  מפרקליטות המדינה שמונה למנהל תחום
 .146עמ'  27.10.2003מיום  5232מס' 

 [11]יגור נסדת מהע
 

 בחירת סניגורל יגסי
[12] 
 

 סניגור מטעםי נומי
 [13]שפט המת בי
 1982-מ"בתשט ת"

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

 (19' מס)תיקון 
 1995-הנ"תש

 ( 22)תיקון מס' 
 1995-ונ"תש

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

( 41)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 49' סמ)תיקון 
 2006-תשס"ו

( 49' מס)תיקון 
 2006-תשס"ו

( 49' מס)תיקון 
 2006-תשס"ו

( 62)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

( 62)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5232.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5232.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5232.pdf
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 (, או )ג(.3( עד )1התנאים האמורים בסעיף קטן )א()
 

סניגוריה שכת )ג(, במחוז שהוקמה בו ל-סניגור לפי סעיפים קטנים )א( ו יונימ ()ו 
 .1995-פי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"וציבורית, יהיה ל

 

ית המשפט במחוז שהוקמה בו לשכת סניגוריה ציבורית שיש למנות סניגור לפי ב אהר ()ז 
ת שבאותו מחוז שכת הסניגוריה הציבוריללר צוסעיפים קטנים )ד( או )ה(, יפנה את החשוד או הע

סבר בית המשפט שיש למנות סניגור משום שהחשוד או העצור מחוסר גור; כדי שימונה לו סני
 הציבורי המחוזי לבדוק את זכאותו. ררשאי הוא להורות לסניגום, אמצעי

 

על נאשם עונש  שיבקש מבית המשפט להטיל סבר תובע כי קיימת אפשרות (1) )א( .א15
לבית המשפט במועד הגשת כתב  מאסר בפועל אם יורשע, יודיע על כך התובע

 האישום או במועד אחר לפני תחילת המשפט.

(, יודיע על כך בית המשפט 1מסר התובע לבית משפט הודעה כאמור בפסקה ) (2)
 לנאשם ולסניגוריה הציבורית.

באותו סעיף קטן לפני  (, לא מסר התובע הודעה כאמור1יף קטן )א()על אף הוראות סע )ב( 
כי נתגלו נסיבות חדשות או נמצאו טעמים  תחילת המשפט, וסבר התובע, לאחר תחילת המשפט,

מבית המשפט להטיל על נאשם עונש מאסר בפועל, יודיע על כך  אחרים המצדיקים, לדעתו, לבקש
 ראשונה.התובע לבית המשפט ולנאשם בהזדמנות ה

 מסר התובע הודעה לפי הוראות סעיף זה, ימונה לנאשם שאינו מיוצג, סניגור. )ג( 

למעט כל אחד  –ב, "מאסר בפועל" 15-( ו6( עד )4)א()15לענין סעיף זה וסעיפים  )ד( 
 מאלה:

לחוק העונשין,  45מאסר שאת כולו נושא הנאשם בחופף לפי הוראות סעיף  (1)
 חוק העונשין(; –)בסעיף זה  1977-התשל"ז

 לחוק העונשין; 71מאסר במקום קנס כאמור בסעיף  (2)

 לחוק העונשין. 74מתן התחייבות לפי סעיף -מאסר על אי (3)
 

הוראה זו לא תחול על  לא יטיל בית משפט עונש מאסר בפועל על נאשם שאינו מיוצג; .ב15
 .17נאשם שייצוגו הופסק ברשות בית המשפט לפי הוראות סעיף 

 

 

ות רב, לפטשמינהו בית המשפט ייצג את הנאשם בכל הליך לפני שופט או בית מש וריגסנ .16
 בערעור, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

שהנאשם העמיד לעצמו לא יפסיק לייצגו כל עוד נמשך המשפט או הערעור  רגוינס ()א .17
שלשמם הועמד, אלא ברשות בית המשפט; סניגור שמינהו בית המשפט לא יפסיק לייצג את 

 הנאשם אלא ברשות בית המשפט.

בית המשפט לסניגור להפסיק לייצג את הנאשם מחמת שלא שיתף פעולה עם ה רשה ()ב 
ור אחר אם ראה שאין יגסנם , לא למנות לנאש15רו, רשאי בית המשפט, על אף האמור בסעיף סניגו

 בכך להועיל.

מקום סניגורו שמינה לו בית המשפט, או שהחליף סניגור שהעמיד, ור בהנאשם סניגד מיהע .18
ף ית המשפט ליתן רשות לסניגור הקודם להפסיק לייצג את הנאשם, אלא אם ראה שחילוברב סלא י

 הסניגורים מצריך דחיה בלתי סבירה של המשפט.

יהם צאותהוצאות ההגנה לרבות הו סניגור, יחולו על המדינהט המשפ יתב הנימ ()א .19
 .תקנותושכרם של הסניגור והעדים, כפי שייקבע ב

ת שהוצאות רוהול  בית המשפט שהנאשם מחוסר אמצעים, רשאי הוא נעוכש ()ב 
נאשם ל הכרם של עדי הנאשם יחולו על המדינה, גם אם לא נתמנההגנה לרבות הוצאותיהם וש

 .וריגסנ

אחר כל שכר, פיצוי, מתנה או  מאדםשמינהו בית המשפט לא יקבל מאת הנאשם או  וריגסנ .20
 שלושה חדשים. סרמא -טובת הנאה אחרת; העובר על הוראה זו, דינו 

 ( 22)תיקון מס' 
 1995-ונ"תש

 ( 22)תיקון מס' 
 1995-ונ"תש

סניגור  דיקיתפ
 בית המשפט הוינשמ

[14] 

 שלייצוג ת סקהפ
 [16, 15]גור ניס
 

 [17]סניגורים ף לוחי
 

 [18]ההגנה  ותצאהו
 

 קבלת שכר ר סואי
[19] 
 

הודעה בדבר נאשם 
 הצפוי למאסר בפועל

( 49)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 )הוראת שעה( 
 2006-תשס"ז

איסור הטלת עונש 
מאסר בפועל על 

 נאשם שאינו מיוצג
( 49)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו
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 מעצר הנאשם ושחרורוג': ק פר

 ': מעצרא מןסי

 (.לוט)ב .21
 

 (.לוט)ב א.21
 

 (.לוט)ב ב.21
 

 (.לוט)ב ג.21
 

 (.לוט)ב .22
 

 (.לוט)ב .23
 

 (.לוט)ב .24
 

 (.לוט)ב .25
 

 –בידו  25 יףסעי צו מעצר רשאי, כשהצו או האישור לפע בצהמ .26

 עצור נמצא בו;ח שהס לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניכנהיל (1)

 או רכוש במידה הדרושה לביצוע הצו. ש בכוח סביר נגד אדם תמהשל (2)

 (.לוט)ב .27
 

 )בוטל(. .28
 

 )בוטל(. .29
 

 )בוטל(. .30
 

 )בוטל(. .31
 

 )בוטל(. .32
 

 )בוטל(. .33
 

 

 )בוטל(. .34
 

 )בוטל(. .35
 

 )בוטל(. .36
 

 

 )בוטל(. .37
 

 

 )בוטל(. .38
 

 

 )בוטל(. .39
 

 

 )בוטל(. .40
 

 

 )בוטל(. .41
 

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

 [25] ועביצה כידר

( 24' מסתיקון )
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-שנ"ות

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1997-)תיקון( תשנ"ז

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1997-)תיקון( תשנ"ז

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1997-)תיקון( תשנ"ז

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1997-)תיקון( תשנ"ז

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1997-)תיקון( תשנ"ז

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1997-)תיקון( תשנ"ז

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 24)תיקון מס' 
 1997-)תיקון( תשנ"ז

( 24)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו
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 )בוטל(. .42
 

 

 )בוטל(. .43
 

 

 )בוטל(. .44
 

 

 )בוטל(. א.44
 

 )בוטל(. .45
 

 

 )בוטל(. .46
 

 

 )בוטל(. .47
 

 

 )בוטל(. .48
 

 

 )בוטל(. .49
 

 

 )בוטל(. .50
 

 

 ': שחרור מלאג מןסי

 (.בוטל) .51
 

 

 (.בוטל) .52
 

 

 )בוטל(. .53
 

 

 )בוטל(. .54
 

 
 )בוטל(. .55
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 הליכים שלפני המשפטד': ק פר

 דיןל דהעמ': תלונה, חקירה והא מןסי

 ירה.רשאי להגיש תלונה למשטרה על שבוצעה עב דםא כל .58

משטרה על ביצוע עבירה, אם על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה; ל דענו .59
אולם בעבירה שאינה פשע רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור אם היה 

 אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה. ותרשה ן לציבור או אם היתסבור שאין בדבר עני

 –בסעיף זה  )א( א.59

 מי שמקיים או שקיים מערכת יחסים זוגית; –"בן זוג" 

המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה שברשות המקומית שבה  –"המרכז" 
ירותים המחלקה לש –הוגשה התלונה, ואם לא היה ברשות המקומית מרכז כאמור 

 חברתיים שברשות המקומית האמורה

 בן הזוג המתלונן; –"המתלונן" 

שלא  336, 334, 192עבירה מסוג עוון לפי סעיפים  –"עבירת מין או אלימות" 
שלא בנסיבות  377, 376)ה(, -)ג( ו348(, 1)א347)ב(, 346, 337בנסיבות מחמירות, 

 .1977-ז)א(, לחוק העונשין, התשל"381-ו 380, 379מחמירות, 

בקשת המתלונן שלא לחקור עבירת מין או אלימות שביצע כלפיו בן זוגו לא תהווה,  )ב( 
 שאין בדבר ענין לציבור. 59כשלעצמה, סיבה יחידה להחלטה לפי סעיף 

ביקש המתלונן שלא לחקור עבירת מין או אלימות שביצע כלפיו בן זוגו, והבקשה  )ג( 
, ההוראות 59א לחקור, יחולו, על אף האמור בסעיף מהווה סיבה מבין הסיבות להחלטה של

 האלה:

ההחלטה שלא לחקור תהיה באישור קצין משטרה המכהן כקצין אגף חקירות  (1)
 קצין אגף חקירות מרחבי(; –מרחבי )בסעיף זה 

החלטה שלא לחקור או בטרם יאשר קצין  59בטרם יקבל קצין כאמור בסעיף  (2)
רשאי כל אחד מהם להפנות את המתלונן, בן זוגו או אגף חקירות מרחבי את ההחלטה 

 שניהם, בהסכמתו של כל אחד מהם, לפי הענין, למרכז;

פנה המתלונן או בן זוגו, או פנו שניהם למרכז, יעביר המרכז דיווח לקצין  (3)
המשטרה שהפנה אותם למרכז; הדיווח יתייחס למסוכנות בן זוגו של המתלונן כלפי 

 המידע שבידי המרכז; המתלונן, ויתבסס על

( 2לא פנו הן המתלונן והן בן זוגו למרכז, יחליט קצין המשטרה כאמור בפסקה ) (4)
 (;3בענין פתיחה בחקירה גם בלא דיווח כאמור בפסקה )

(, 2קצין המשטרה שהפנה מתלונן או בן זוגו או שניהם למרכז כאמור בפסקה ) (5)
פרטיו האישיים יימסרו למרכז, יודיע למרכז על ההפניה של כל אחד שהסכים ש

לצורך מעקב אם פנה אחד מהם או פנו שניהם למרכז, ואם להמתין לדיווח כאמור 
 ( לפני מתן ההחלטה;3בפסקה )

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות קצין משטרה או קצין אגף חקירות  (6)
 .59מרחבי, להחליט לפי סעיף 

 

 –בסעיף זה  ()א .60

 ()א(;1())א12פרקליט כאמור בסעיף  –"פרקליט"  

קצין משטרה שהוסמך לתובע משטרתי ומונה לראש יחידת  –"ראש יחידת תביעות"  
 תביעות במשטרה;

 (.2)א()12שוטר שהתמנה כאמור בסעיף  –"תובע משטרתי"  

)ד(, -בחקירה בעבירת פשע למעט עבירות כאמור בסעיפים קטנים )ג( ו הושגשר ומח )ב( 
יט מחוז, קלפרל רהטפת הראשונה א', תעבירו המשאו בעבירת עוון המנויה בחלק א' לתוס

 לטיפולו של פרקליט.

 [52] הונתל

 [53]המשטרה ת ירחק

 הריקחומר חת ברהע
לפרקליט או לתובע 

 משטרתי
( 62)תיקון מס' 

 2010-תשע"א

החלטה שלא לחקור 
בעבירות מין או 

 אלימות כלפי בן זוג
( 36)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב



 1982-חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב
 נוסח מלא ומעודכן

 

18 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

D:\Users\Desktop\.חוק סדר הדין הפליליdoc 

שהושג בחקירה בעבירה שאינה פשע ואינה עבירה המנויה בחלק א' ר ומח (1) ג() 
 לתוספת ראשונה א', תעבירו המשטרה לטיפולו של תובע משטרתי;

חומר שהושג בחקירה בעבירת פשע המנויה בחלק ב' לתוספת ראשונה א',  (2)
עבירו המשטרה לראש יחידת תביעות לטיפולו של תובע משטרתי שהוא עורך דין ת

 המשרת ביחידת התביעות.

המנויה בחלק ג' לתוספת ראשונה א', תעבירו  בעבירהחומר שהושג בחקירה  )ד( 
המשטרה לפרקליט מחוז, לטיפולו של פרקליט, אלא אם כן החליט פרקליט המחוז, בתיק מסוים, 

מורכבות הראיות, מוצדק להעביר את -ומרה יתרה בנסיבות ביצוע העבירה ואיכי בשל העדר ח
 התיק לטיפולו של תובע משטרתי שהוא עורך דין המשרת ביחידת התביעות.

 –)ג( -הוראות סעיפים קטנים )ב( ו אףל ע ה() 

רת פשע או בעביט מחוז רשאי להחליט כי חומר חקירה מסוים שהושג לירקפ (1)
ום טיפולו של תובע משטרתי או בסוג מסוים של תיקים או עניינים עוון, שהיא בתח

 יועבר לטיפולו של פרקליט; –כאמור 

ט מחוז רשאי להחליט, לאחר שבחן את חומר החקירה שהועבר אליו, כי לירקפ (2)
חומר חקירה בתיק מסוים שהועבר לטיפולו של פרקליט לפי סעיף קטן )ב(, יועבר 

אם מצא כי חומר החקירה אינו מגלה עבירה מסוג  לטיפולו של תובע משטרתי,
העבירות שבתחום טיפולו של פרקליט לפי סעיף זה, אלא בתחום טיפולו של תובע 

 משטרתי.

טיפול בחומר חקירה בידי פרקליט או בידי תובע משטרתי שלא על פי חלוקת הטיפול  ו() 
 .צדק-בלבד שלא נגרם לנאשם אי, והקבועה בסעיף זה, אין בו כשלעצמו כדי לפסול הליך פלילי

()ב(, 1)א()12תובע משטרתי, או שוטר שהסמיך היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  )ז( 
לא ייצג את המדינה בהליך בבית המשפט המחוזי בתיק שחומר החקירה בו הועבר אליו לפי סעיף 

שטרתי או שוטר זה, אלא בעניין המנוי ברשימת העניינים שבחלק ד' לתוספת ראשונה א'; תובע מ
 כאמור לא ייצג את המדינה בהליך בבית המשפט העליון.

שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  )ח( 
הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה א', ובלבד שלא יקבע בחלק ב' שבה עבירות 

 שהן בסמכותו הייחודית של בית משפט מחוזי.

הוראות סעיף זה לא יחולו על תובע שהסמיך היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  )ט( 
 .(()ב1)א()12

היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, לפי העניין, ידווח בכתב, מדי שנה,  י() 
 לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:

התיק לטיפולו של תובע  מספר התיקים שבהם החליט פרקליט מחוז להעביר את (1)
משטרתי לפי הוראות סעיף קטן )ד(, בחלוקה לפי הפרטים בחלק ג' לתוספת ראשונה 

 א' ולפי מחוזות;

 274או  273מספר התיקים בטיפול הפרקליטות ובהם נכללה עבירה לפי סעיף  (2)
לחוק העונשין, בפירוט לפי מספר תיקי החקירות, מספר כתבי האישום שהוגשו, 

 סקי הדין שניתנו ותוצאותיהם;ומספר פ

מספר התיקים שהועברו לטיפול תובע משטרתי לפי סעיף קטן )ד(, ובהם נכללה  (3)
לחוק העונשין, בפירוט לפי מספר תיקי החקירות, מספר  274או  273עבירה לפי סעיף 

 כתבי האישום שהוגשו, ומספר פסקי הדין שניתנו ותוצאותיהם.
 

התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה ת שור א() א.60
, לפי תיעובעל כך לפי הכתובת הידועה לה, אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת הת

 .5הענין, כי קיימת מניעה לכך

                                                      
 .3347עמ'  28.5.2006מיום  5532י"פ תשס"ו מס' ר'  4

א)א( לחוק(, 60)קביעת סוגי פשעים שלגביהם לא תחול חובת היידוע לפי סעיף  תקנות סדר הדין הפליליר'  5
 .2005-תשס"ה

על העברת ע דויי
חומר חקירה לתובע 

 בעבירת פשע
 ( 28' מס)תיקון 

  2000-ס"שת
( 28' מס)תיקון 

  2001-א"סש( תןוקית)
תיקון )( 28מס'  ןוקי)ת

 2002-( תשס"ב2מס' 

( 62)תיקון מס' 
 2013-)תיקון( תשע"ד

( 62)תיקון מס' 
 2013-)תיקון( תשע"ד

( 62)תיקון מס' 
 2013-ד)תיקון( תשע"

( 62)תיקון מס' 
 2013-)תיקון( תשע"ד

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5532.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/999_378.doc
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/999_378.doc
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ם רורישל רשות התביעה שאליה ניתן לפנות בכתב לביצוין כתובתה ת העדוהב ()ב 
 ולהצגת טיעונים.

אים אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא ום, רוהודעה לפי סעיף זה בדואר רש חהשלנ ()ג 
 שור מסירה.איל ע חתימה

, לפנות בכתב לרשות התביעה כאמור ודעהימים מיום קבלת הה 30רשאי, בתוך ד שוח ()ד 
או מהגשת כתב אישום בעבירה , , להימנע מהגשת כתב אישוםקתשה מנומבסעיף קטן )ב(, בבק

ידת התביעות או מי שהם הסמיכו לכך, לפי חש יאפלונית; פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, ר
 אים להאריך את המועד האמור.רשן, ניהע

, כי ומשש יחידת התביעות, לפי הענין, מטעמים שיירו ראפרקליט מחוז א יטחלה ()ה 
הימים ואף בטרם פנה  30קות זאת, רשאי הוא להגיש כתב אישום, בטרם חלפו דייבות מצהנס

 (.דהחשוד כאמור בסעיף קטן )

 . 74 יףסעת הוראות סעיף זה כדי לשנות מהוראוב יןא ()ו 

חומר החקירה היה נתון במעצר,  עברתת סעיף קטן )א( לא יחולו על מי שבעת האוורה ()ז 
 בתקופת מעצרו.ב אישום תכ והוגש נגדו

, לא יחולו 1958-"טשיתת החוק לתיקון סדרי המנהל )החלטות והנמקות(, אוורה ()ח 
ביעה בהקדם האפשרי התת שולענין סעיף זה, ואולם תינתן לחשוד הודעה בכתב על החלטת ר

 יג בפניה את טיעוניו בעל פה.להצ ורשאית רשות התביעה להזמין את החשוד

שאי לקבוע סוגי רוקה חוק ומשפט של הכנסת, החועדת שפטים, באישור המר ש ()ט 
 פשעים שלגביהם לא יחולו הוראות סעיף קטן )א(.

 

לממשלה או תובע להורות י פטמש, רשאי היועץ ה60חומר החקירה כאמור בסעיף ר עבהו .61
החלטה בדבר העמדה לדין או לשם ניהול רך בכך לשם וציש ור, אם מצא שקחללמשטרה להוסיף 
 יעיל של המשפט.

. 

ובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, ת אהר ()א .62
, ןלטה שלא להעמיד לדיהחם ולזולת אם היה סבור שאין במשפט ענין לציבור; ואיעמידו לדין, 

 ל תפקיד כלהלן:ר בעבשל העדר ענין לציבור תהיה באישו

בעבירות פשע או עוון,  –פרקליט בכיר שהוא הסמיכו לכך  וז אוט מחלירקפ (1)
 ;60שחומר החקירה בהן הועבר לטיפולו של פרקליט לפי סעיף 

שטרה המכהן כראש יחידת תביעות או תובע משטרתי בכיר שהוא הסמיך קצין מ (2)
בעבירות פשע שחומר החקירה בהן הועבר לטיפולו של תובע משטרתי לפי  –לכך 

, וכן בעבירות עוון שחומר החקירה בהן הועבר לטיפולו של תובע משטרתי 60סעיף 
 ;60על ידי פרקליט מחוז לפי סעיף 

 –ובע, שהמפקח הכללי של המשטרה הסמיכו לכך קצין משטרה המשמש כת (3)
בעבירות שאינן פשע, למעט עבירות עוון שההחלטה בעניינן מתקבלת בידי בעל 

 (;2( או )1תפקיד כאמור בפסקאות )

מח לחוק 19בעבירות לפי סעיף  –קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות  (4)
א לחוק התכנון 1או פרק ה', 1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 .1965-והבניה, התשכ"ה

ת ירת סגלטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב שבה תצוין עילהחל ע ()ב 
מקת לשנות את עילת הסגירה; מנו התיק והחשוד יהיה רשאי לפנות לתובע שסגר את התיק בבקשה

 תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו מרישומי המשטרה.
 

 –בסעיף זה  )א( א.62

 א)א(;59כהגדרתם בסעיף  –"בן זוג", "המרכז", "המתלונן" 

 

א)א( וכן עבירה מסוג פשע לפי 59כהגדרתה בסעיף  –"עבירת מין או אלימות" 
, 345בנסיבות מחמירות,  336, 335, 333, 332, 330, 329, 327, 307, 305, 203סעיפים 

 [ 56]קירה חה שךהמ
( 33' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

 תריגסלדין וה מדהע
 תיק

( 33ס' מ)תיקון 
 2001-תשס"א

סגירת תיק בעבירת 
מין או אלימות כלפי 

 בן זוג
( 36)תיקון מס' 

 2002-תשס"ב

( 45)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 50)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז

( 62)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

( 62)תיקון מס' 
 2010-תשע"א

( 62)תיקון מס' 
 2010-תשע"א
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, 373, 372, 371, 370, 369ג, 368ב, 368)ד(, -)א(, )ב( ו348)ג(, -)א( ו347)א(, 346
(, 5א)א()377בנסיבות מחמירות, עבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף  377, 375, 374
, לחוק 428, 427, 404, 402, 380-)ג( בצירוף ל382, 379-)ב( בצירוף ל382)א(, 381

 .1977-העונשין, התשל"ז

ן את בן זוגו בעבירת מין או אלימות שביצע כלפיו, בקשת המתלונן שלא להעמיד לדי )ב( 
 )א( שאין במשפט ענין לציבור.62לא תהווה, כשלעצמה, סיבה יחידה להחלטה לפי סעיף 

ביקש המתלונן שלא להעמיד לדין את בן זוגו בעבירת מין או אלימות שביצע כלפיו  )ג( 
ע, בטרם יחליט כאמור בסעיף והבקשה מהווה סיבה מבין הסיבות שלא להעמיד לדין, רשאי תוב

)א(, להפנות את המתלונן, בן זוגו או שניהם, בהסכמת כל אחד מהם למרכז, ויחולו, לענין קבלת 62
 (, בשינויים המחויבים.5( עד )3א)ג()59ההחלטה, הוראות סעיף 

 )א(.62אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות תובע להחליט לפי סעיף  )ד( 
 

למתלונן הודעה בכתב בציון טעם  רסטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין תימחלה על .63
 ההחלטה.

א להעמיד לדין, משום שאין בחקירה או במשפט ענין של ור אלטה שלא לחקוהחל ע ()א .64
 נמצאו ראיות מספיקות או שנקבע שאין אשמה, רשאי המתלונן לערור כלהלן: , שלאלציבור

( 2()ב( או )1)א()12לטה שניתנה על ידי גוף חוקר או תובע כאמור בסעיף החל ע (1)
הל תחום עררים או פרקליט מחוז, פרקליט מפרקליטות המדינה שמונה למנ נילפ -

פרקליט מפרקליטות המדינה, בדרגה שאינה פחותה מסגן בכיר א' לפרקליט המדינה, 
 שפרקליט המדינה הסמיכו לכך;

א ה, שלשניתנה על ידי פרקליט מחוז או פרקליט מפרקליטות המדינ חלטההעל  (2)
להעמיד לדין בשל העדר ראיות מספיקות או חוסר אשמה, למעט החלטה בערר לפי 

 ;פרקליט המדינה נילפ -( 1פסקה )

, י פרקליט המדינה או משנהו, שלא להעמיד לדיןדלטה שניתנה על יהחל ע (3)
וכן על החלטה של פרקליט מחוז או פרקליט  (,2למעט החלטה בערר לפי פסקה )

, למעט החלטה בערר בשל העדר ענין לציבור דיןליד מפרקליטות המדינה, שלא להעמ
 היועץ המשפטי לממשלה. ניפל - (1לפי פסקה )

המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט המדינה את סמכותו לפי סעיף קטן  עץיוה (ב) 
די פרקליט המדינה או למשנה לפרקליט המדינה למעט י החלטה שניתנה על ןי( למעט לענ3)א()

למשנהו המדינה רשאי לאצול  לענין החלטה שניתנה על ידי פרקליט המדינה או משנהו; פרקליט
, באישור פרקליט המדינה, לאצול את אירשז ( ופרקליט מחו2את סמכותו לפי סעיף קטן )א()

 פרקליט בדרגה שאינה פחותה מסגן בכיר לפרקליט המחוז.( ל1)א() סמכותו לפי סעיף קטן
 

וגש באמצעות המשטרה או התובע, הכל לפי הענין, תוך שלושים ימים לאחר י ררהע .65
אמור בסעיף כ ררבעלהחליט  , אולם רשאי בעל הסמכות63שנמסרה למתלונן ההודעה לפי סעיף 

 להאריך את המועד להגשת הערר. 64
 

ערר; תינתן ותימסר למתלונן על ידי בעל הסמכות להחליט ב 64בערר לפי סעיף  טהחלה א.65
לימות, מסוג פשע, תינתן ותימסר למתלונן עד תום שישה א און , לענין עבירת מיהחלטה כאמור

מיום הגשת הערר, ואולם בעל הסמכות להחליט בערר רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו,  דשיםחו
 -להחליט ולמסור את החלטתו כאמור במועד מאוחר יותר; לענין זה, "עבירת מין או אלימות" 

 .2001-ס"ארתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, תשגדכה
 

 64בטרם תתקבל החלטה להעמיד לדין חשוד, בעקבות הגשת ערר לפי סעיף  (1) )א( .ב65
בעבירה מסוג פשע או עוון, יודיע לו הגורם המוסמך לקבל החלטה כאמור או הממונה 

אישום, אלא אם כן  שהוגש ועל האפשרות שיוגש נגדו כתב החקירה, על הערר על
התביעות, או בעל הסמכות להחליט בערר, לפי  החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת

 העניין, כי קיימת מניעה לכך.

שר המשפטים לפי הוראות  ( לא יחולו על סוגי פשעים שקבע1הוראות פסקה ) (2)
החלטה בערר היה נתון במעצר בעקבות שניתנה ה א)ט(, וכן על מי שבעת60סעיף 

ה לטהחעל ה דעהו
או ר קולחשלא 

 [ 57]לדין  ידעמלה

 רער
( 33' מס)תיקון 

 2001-ס"אתש

 [59]ערר ל עדמו
 (33' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

לטה בערר החן מת
( 29)תיקון מס' 

 2001-תשס"א
( 33' סתיקון מ)

 2001-תשס"א
( 53)תיקון מס' 

 2007-תשס"ח

( 41)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( )תיקון( 33)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( )תיקון 33)תיקון מס' 
 2004-( תשס"ד2מס' 

( )תיקון( 33)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 ( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

הודעה על החלטה 
 בערר

( 53)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח
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 הערר שהוגש.

, 64הגשת ערר לפי סעיף  התקבלה החלטה על שינוי העילה לסגירת התיק, בעקבות )ב( 
לבעל  שהוגש ועל שינוי עילת הסגירה, והחשוד יהיה רשאי לפנות תימסר לחשוד הודעה על הערר

 הסמכות להחליט בערר בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה.

 א או לגרוע מהן.60אין בהוראות סעיף זה כדי להוסיף על הוראות סעיף  )ג( 
 

 ל(.וט)ב .66
 

 בע כתב אישום לבית המשפט.ו תוילש עיש להעמידו לדין יגשים אד .67

 : סגירת תיק בהסדר1א' מןסי
 

 –בסימן זה  )א( .א67

 כל אחד מאלה: –"תובע"  

 ()א(;1)א()12פרקליט כאמור בסעיף  (1)

תובע משטרתי בכיר תובע שהוא קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות או  (2)
 תובע משטרתי(; –שהוא הסמיך לעניין זה )בסימן זה 

 תובע אחר המנוי בתוספת הרביעית; (3)

 –"תובע בכיר"  

היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או  –בתיק המנוהל על ידי פרקליט  (1)
ל משנהו, מנהל מחלקה בפרקליטות המדינה או סגנו, או פרקליט מחוז, משנהו או מנה

 מחלקה בפרקליטות המחוז;

 תובע משטרתי; –בתיק המנוהל על ידי תובע משטרתי  (2)

תובע שהוא  –( להגדרה "תובע" 3בתיק המנוהל על ידי תובע המנוי בפסקה ) (3)
 עובד המדינה ומנוי בתוספת הרביעית.

ראה תובע כי קיימות ראיות מספיקות לאישום בעבירה, רשאי הוא, על אף האמור  )ב( 
הסדר(, אם ראה כי מילוי  –)א(, שלא להעמיד חשוד לדין, ולהציע לו הסדר )בסימן זה 62עיף בס

 תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור, בנסיבות המקרה.

לא ייערך הסדר אלא בעבירה מסוג חטא או עוון, או בעבירה מסוג פשע המנויה  )ג( 
 בתוספת השישית, שאינה אחת מאלה:

 לחוק זה; 240עיף עבירה המנויה בס (1)

עבירה שהיסוד העובדתי בה מהווה הפרה שבשלה ניתן להטיל עיצום כספי לפי  (2)
 חיקוק או עבירה עם יסוד עובדתי דומה למעשה המהווה הפרה כאמור;

 עבירה שניתן להטיל בשלה כופר כסף. (3)

 תובע רשאי לסגור תיק בהסדר בהתקיים שני אלה: )ד( 

לפרק ו' לחוק  1לדעת התובע, לפי הוראות סימן א' העונש המתאים לחשוד, (1)
 העונשין, אינו כולל מאסר בפועל;

לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  2אין פרט רישום כהגדרתו בסעיף  (2)
חוק המרשם הפלילי(, שנרשם בעניינו של החשוד,  –)בסימן זה  1981-התשמ"א

הסדר שנערך בעבר, ואין  בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר, לרבות
חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו במשטרה או באותה רשות, לפי 

 העניין, שאינם חלק מההסדר.

תובע לא יסגור תיק בהסדר, או בהליך דומה שלפיו אם החשוד יקיים תנאים מסוימים  )ה( 
החשוד, אלא לפי הוראות סימן זה או לא יוגש נגדו כתב אישום, בין ביוזמת התובע ובין ביוזמת 

 לפי חוק אחר המסמיך תובע לסגור תיק בתנאים.

הוראות סימן זה לא יחולו על חשוד שהוא קטין כהגדרתו בחוק הנוער )שפיטה,  )ו( 
 .1971-ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א

 

( 33 'מס)תיקון 
 2001-תשס"א

 [61]שום איב כת
 

 סגירת תיק בהסדר
( 66)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

( 66)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 68)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 68)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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התובע יתחייב להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד ולסגור את תיק החקירה נגדו  )א( .ב67
 המהוות את העבירה המפורטות בהסדר ויקיים את התנאים שיפורטו בו. אם יודה החשוד בעובדות

 –לפני שידון התובע עם החשוד בתנאי ההסדר  )ב( 

יפרט את העובדות והוראות החיקוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות לאישום  (1)
 טיוטת כתב אישום(; –)בסימן זה 

תאים לחשוד אינו כולל יציין בהחלטה מנומקת את הנסיבות לכך שהעונש המ (2)
 מאסר בפועל ולכך שמילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור בלא העמדתו לדין.

 טיוטת כתב האישום וההחלטה המנומקת יישמרו בתיק. )ג( 
 

 תובע יהיה רשאי לכלול בהסדר תנאים אלה: )א( .ג67

 

( 2)א()61תשלום לאוצר המדינה בסכום שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף  (1)
ם ההסדר כולל יותר מעבירה אחת, באופן ובמועדים שיפורטו לחוק העונשין, אף א

בהסדר, ובלבד שתקופת התשלום לא תעלה על שנה; נקבעה בחוק הוראה ולפיה 
ישולמו קנסות בשל עבירה לגורם אחר, יציין זאת התובע, והתשלום ישולם לאותו 

די בני זוג , על י1965-; בוצעה עבירה בבניין לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"הגורם
שהם בעלי הבניין ומנהלים משק בית משותף, לא יוטל על בני הזוג יחד סכום העולה 

 ;על הסכום האמור

תשלום פיצוי לנפגע עבירה בסכום שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף  (2)
( לחוק העונשין, באופן ובמועדים שיפורטו בהסדר, ובלבד שתקופת התשלום 2)א()61

תשלום יועבר לנפגע לאחר שהתובע סגר את התיק לפי סעיף לא תעלה על שנה; ה
 ו;67

התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה שתפורט בהסדר  (3)
 ולא תעלה על שנה;

עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום שיקבע קצין מבחן, לרבות ביצוע  (4)
ן, והימצאות בפיקוח קצין מבחן ( לחוק העונשי1א)71שירות לציבור כהגדרתו בסעיף 

ו לחוק העונשין, 71לתקופה שיקבע קצין המבחן, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 
והכל לתקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים, בהמלצת קצין 

 חודשים; 18שלא תעלה על  –המבחן 

שנגרם עקב העבירה, נקיטת אמצעים המנויים בתוספת החמישית לתיקון הנזק  (5)
ובלבד שיש זיקה לשם השבת המצב לקדמותו ולמניעת ביצוע עבירה שבהסדר, 

עניינית בין התנאי ובין העבירה שבוצעה, והכול לתקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה 
לתקופה שלא תעלה על  –על שנה, ובמקרים מיוחדים כמפורט בתוספת החמישית 

 .שנתיים

יתחשב התובע בעיקרון המנחה בענישה, בשיקולי הענישה,  לשם קביעת תנאי ההסדר )ב( 
 לפרק ו' לחוק העונשין. 1ובנסיבות, הקבועים בסימן א'

בטרם ייחתם הסדר, יאשר תובע בכיר את תנאיו, אלא אם כן ההסדר הוצע לפי תנאים  )ג( 
 מפורטים שפורטו בהנחיות ופורסמו.

ה והגבייה, ויועבר על ידה לאוצר תשלום או פיצוי ייגבה באמצעות רשות האכיפ )ד( 
, ואולם אם הגורם האחר הוא ועדה המדינה או לגורם אחר שנקבע בחוק, או לנפגע העבירה

, ישולם התשלום 1965-מקומית לתכנון ולבנייה כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה
 .ישירות לקופת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 

בטרם ייחתם הסדר, רשאי החשוד לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום אם אינה  .ד67
 .ר בהסדרזהה למתוא

 

 –בכתב, ייחתם בידי התובע והחשוד, ויכיל את  הסדר ייערך .ה67

 תיאור העובדות והוראות החיקוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות לאישום; (1)

ת לעניין עריכת הוראו
 הסדר

( 66)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 תנאי ההסדר
( 66)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

עיון בחומר חקירה 
 לפני חתימה על הסדר

( 66)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 תוכן ההסדר
( 66)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

( 68)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 68)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 68)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 68)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 79)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 הודאת החשוד בעובדות המהוות עבירה; (2)

 התנאים שעל החשוד למלא; (3)

התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, והיא תהיה חלק מתנאי ההסדר, וכן הדרך  (4)
 שבהם יוכיח החשוד כי מילא אחר תנאי ההסדר בתקופות שנקבעו לקיומם; והמועד

ולם או חלקם, בתקופה שנקבעה כהצהרת החשוד כי הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר,  (5)
לקיום תנאי ההסדר, תביא להעמדתו לדין לפי טיוטת כתב האישום, וכי יירשם שהתיק נסגר 

 ק המרשם הפלילי.בעילה של סגירת תיק בהסדר, ברישום לפי חו
 

התובע יסגור את התיק בעילה של "סגירה בהסדר" לאחר שווידא כי מולאו תנאי  )א( .ו67
ההסדר וערך על כך רישום בתיק בכתב; התובע ישלח דיווח על סגירת התיק למשטרת ישראל 

 .ויודיע על כך לחשוד

 לא יחולו לעניין תיק שנסגר בהסדר. 64-ו 63הוראות סעיפים  )ב( 
 

יעמידו התובע לדין לפי טיוטת כתב לא הסכים החשוד להסדר כולו או לתנאי מתנאיו,  )א( .ז67
האישום; סבר התובע שאין ראיות מספיקות לאישום או שאין בדבר עניין לציבור, והכל בשל מידע 
חדש שהובא לידיעתו לאחר סירובו של החשוד להסדר המוצע, יסגור את התיק בהחלטה מנומקת 

 בכתב.

שהוא הודה בהן במסגרת  התובע לא יעמיד חשוד לדין בשל עובדות המהוות עבירה )ב( 
הסדר, אלא אם כן החשוד לא מילא את תנאי ההסדר או אם מצא התובע שההסדר הושג במרמה; 

 כתב אישום בשל מרמה כאמור יוגש באישור תובע בכיר.

נוכח התובע כי החשוד לא מילא את תנאי ההסדר, כולם או חלקם, בכלל או  (1) )ג( 
עמידו לדין לפי טיוטת כתב האישום; סבר בתקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, י

התובע שאין ראיות מספיקות לאישום או שאין בדבר עניין לציבור, והכל בשל מידע 
חדש שהובא לידיעתו לאחר שהחשוד לא מילא את התנאים, יסגור את התיק בהחלטה 

 מנומקת בכתב;

וד התחייב (, יראו הגשה של כתב אישום על עבירה שהחש3ג)א()67לעניין סעיף  (2)
במסגרת ההסדר להימנע ממנה, כהפרה של ההתחייבות; הוגש כתב אישום אחרי 
התקופה שנקבעה לקיום התנאי בשל עבירה שבוצעה בניגוד להתחייבות ובתוך 
תקופת ההתחייבות, יהיה התובע רשאי להעמיד את החשוד לדין ויחולו הוראות סעיף 

 ל כך לחשוד.זה, ובלבד שהתובע טרם סגר את התיק והודיע ע

הועמד חשוד לדין לאחר שנחתם עמו הסדר, יראו את ההסדר כמבוטל והחשוד לא  )ד( 
יהיה מחויב למלא אחר תנאי ההסדר שטרם מילא; מילא החשוד חלק מתנאי ההסדר, יתחשב בכך 

( שבסעיף 1בית משפט בבואו לגזור את דינו; זוכה החשוד לאחר ששילם תשלום לפי פסקה )
 לו הסכום ששילם בדרך שבה מוחזרים פיקדונות וקנסות לפי חוק זה. ג)א(, יוחזר67

הועמד חשוד לדין לאחר שהוצע לו הסדר או לאחר שנחתם עמו הסדר, לא יבקש  )ה( 
מאסר בפועל, אלא אם כן הובא לידיעת התובע מידע חדש; בקשה  להתובע להטיל עליו עונש ש

 כאמור תהיה באישור של תובע בכיר.

חשוד בעובדות המהוות עבירה, במסגרת הסדר, לא תשמש ראיה נגדו בהליך  הודיית )ו( 
 פלילי בשל עובדות אלה.

 

הפרטים שלהלן יפורסמו באתר האינטרנט של רשות התביעה הנוגעת בדבר, בדרך  .ח67
שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול הדעת בקבלת ההחלטה לסגור תיק בהסדר, אך לא תזהה את 

 החשוד או את נפגע העבירה:

 יק בהסדר;דבר סגירת ת (1)

מהות העבירה ונסיבותיה, תיאור העובדות שבהן הודה החשוד וציון הוראות החיקוק  (2)
 שפורטו בהסדר;

 תנאי ההסדר. (3)
 

(, לא ייכלל בהסדרים אלא לאחר ששירות המבחן, כמשמעותו 4ג)א()67תנאי לפי סעיף  .ט67
, באישור שר הרווחה והשירותים 1969-בפרק ד' לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט

עילת סגירת תיק 
 בהסדר

( 66)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

סירוב להסדר או 
 הפרת תנאיו
( 66)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

 פרסום בדבר הסדרים
( 66)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

ללת עמידה בתנאי הכ
תכנית טיפול, תיקון 

 ושיקום בהסדר
( 66)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב
( 68)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
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; שירות המבחן ודיע לרשות התביעה כי ממסירת ההודעה ואילך ניתן לכללו כאמורהחברתיים, ה
 .רשאי להודיע כאמור לעניין סוג מסוים של תיקים ולתקופה מסוימת

 

רשות תביעה רשאית להחיל את הוראות סימן זה לעניין סוגי עבירות ובתנאים, כפי שתקבע  .י67
 .בהנחיות באישור היועץ המשפטי לממשלה; הנחיות כאמור יפורסמו לציבור

 

ישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות, בצו, את שר המשפטים רשאי, בא .יא67
את התוספת  –התוספת הרביעית ואת התוספת החמישית, ובהסכמת השר לביטחון הפנים 

 .השישית
 

במרס, ידווחו השר לביטחון הפנים, לעניין המשטרה, ושר המשפטים,  1-מדי שנה, ב .יב67
 על כל אלה:לעניין רשויות התביעה האחרות, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בכתב, 

מספר התיקים שבהם נעשה הסדר לפי סעיף זה, לפי סעיפי עבירה ולפי רשות  (1)
 התביעה, ושיעורם הכולל מסך התיקים שנסגרו באותה שנה;

 מספר התיקים שבהם הוגשו כתבי אישום באותה שנה, לפי רשות התביעה. (2)
 

 ': קובלנהב מןסי

ספת השניה על רשאי כל אדם להאשים בעבירה מן המנויות בתו 11האמור בסעיף ף א על .68
 ת קובלנה לבית המשפט.גשה דיי

 

עובד המדינה בשל מעשה שעשה תוך מילוי תפקידו, על  ש קובלנה לפי סימן זהוגת לא .69
 אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

חוק זה הנוגעות לכתב אישום יחולו על קובלנה, בשינויים לפי הענין; בכל מקום  ותראהו .70
מקום שמדובר בתובע גם קובל במשמע, אם אין ל בכו שום גם קובלנה במשמע,אי כתבבשמדובר 

 ת.שתמעכוונה אחרת מ

יעה תנוהל, על אף בק ממנה לפרקליט המחוז; התעתקובלנה, יעביר בית המשפט הה גשהו .71
כוחו, זולת אם פרקליט המחוז הגיש לבית המשפט, תוך -, בידי הקובל או בא11האמור בסעיף 

נה, הודעה שפרקליט מפרקליטות המדינה ינהל את בלקוה ימים לאחר שקיבל העתקחמישה עשר 
 התביעה.

 

 תוחלף הקובלנה בכתב אישום מטעם תובע., 71עה כאמור סעיף ודהה גשהו .72

ית המשפט שקובל אינו מסוגל לנהל בעצמו את ענינו בבית המשפט, או שהוא מנהל ב כחנו .73
קובלנה עד שימנה לו הקובל עורך ב וןדיאת ענינו באופן טורדני, רשאי בית המשפט להפסיק את ה

ה, רשאי בית המשפט לראותו הקובל תוך התקופה שנקבע ה כןא עשדין תוך תקופה שיקבע; ל
 .133אמור בסעיף הול חכאילו לא התייצב וי

 ': עיון בראיות התביעהג מןסי

 ורכתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסניגורו, וכן אדם שהסניגש וגה (1) ()א .74
בכל זמן סביר יין יכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעסמה

רה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, בחומר החקי
לרבות  –; בסעיף זה, "רשימת כל החומר" והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו

ציון קיומו של חומר שנאסף או שנרשם בתיק שאינו חומר חקירה ושל חומר שנאסף 
ומר כאמור, נושאו או שנרשם בתיק שהוא חסוי על פי כל דין, וכן פירוט של סוג הח

והמועד שבו נאסף או נרשם, ובלבד שאין בפירוט האמור לגבי חומר חסוי כדי לפגוע 
בחיסיון לפי כל דין; היו בחומר כמה מסמכים מאותו סוג העוסקים באותו עניין, ניתן 

 לפרטם יחד כקבוצה, תוך ציון מספר המסמכים הנכללים בקבוצה;

ין שיש זכות עיון בו כאמור באותה פסקה יהיה רק (, חומר מודיע1לעניין פסקה ) (2)
חומר שמתייחס לעובדות המתוארות בכתב האישום, לתוכן עדות שאמורה להישמע 
בשלב בירור האשמה, לראיה שאמורה להיות מוגשת כאמור או למהימנות של עד 
מרכזי, ואולם חומר מודיעין שנאסף או שנרשם בתיק ייכלל ברשימת כל החומר 

 [62] נהבלקו
 ( 2ט )מס' ת"
 1982-"בשמת

בדי עות על נובלקו
 [ 63]דינה המ

 [64]בלנה קון די
 

 בקובלנה  עהביהת
[65] 

 ( 2ט )מס' ת"
 1982-"בשמת

 תבבכקובלנה ת לפהח
 [ 66]ישום א

הדיון ת מדהע
 [א66]ה לנובבק
 

 רהקיהחחומר ב וןעי
[67] 

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

( 75)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 הנחיות לעניין תחולה
( 66)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב

שינוי התוספת 
הרביעית, התוספת 
החמישית והתוספת 

 השישית
( 66)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב
 דיווח לכנסת
( 66)תיקון מס' 

 2012-ע"בתש

( 75)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 –(; בסעיף זה 1סקה )כאמור בפ

 חומר חקירה שנאסף או שנרשם בידי רשות מודיעין; –"חומר מודיעין" 

מערך המודיעין של כל אחד מאלה: משטרת ישראל, המחלקה  –"רשות מודיעין" 
לחקירת שוטרים במשרד המשפטים, צבא ההגנה לישראל, המשטרה הצבאית 

המוסד למודיעין ולתפקידים החוקרת, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, 
 מיוחדים, רשות המסים בישראל, רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים.

תובע יקבל לעיונו מרשות חוקרת או מרשות מודיעין את כל החומר שנאסף או  (1)א 
שנרשם כאמור בסעיף קטן )א(, לרבות חומר מודיעין, ויוודא שחומר החקירה ורשימת כל החומר 

בעת הגשת כתב האישום או בסמוך לכך, לרשות הנאשם וסניגורו או אדם אחר כאמור  עומדים,
באותו סעיף קטן; היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה יקבע הנחיות לביצוע סעיף זה, 

 לרבות לעניין פיקוח על הליך סיווג החומר.

התיר ללתובע  תב האישום, להורותכ רשאי לבקש, מבית המשפט שאליו הוגשם אשנ ()ב 
 בחומר שהוא, לטענתו, חומר חקירה ולא הועמד לעיונו.ן יילעלו 

היא תובא בפני  שראפה לפי סעיף קטן )ב( תידון לפני שופט אחד ובמידתה קשב (ג) 
, ואולם בקשה לעיין בחומר מודיעין תידון לפני בית המשפט הדן שופט שאינו דן באישום

ון בבקשה לשופט יחיד שאינו דן באישום, ואם היה בית באישום, שיהיה רשאי להעביר את הדי
לשופט יחיד שהוא אחד משופטי ההרכב או שאינו דן באישום; נאסף או נרשם  –המשפט הרכב 

חומר המודיעין בידי רשות מודיעין שהיא מערך המודיעין של שירות הביטחון הכללי, של המוסד 
ון הבקשה בפני שופט של בית המשפט לתפקידים מיוחדים או של צבא ההגנה לישראל, תיד

 .העליון

דיון בבקשה יעמיד התובע את החומר שבמחלוקת לעיונו של בית המשפט ה עתב ()ד 
 בלבד.

)א( עד 46על דיון בבקשה לפי סעיף קטן )ב( לעניין חומר מודיעין יחולו הוראות סעיף  (1)ד 
 המחויבים., בשינויים 1971-( לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א2)א

שלערעור שידון  משפטלטת בית משפט לפי סעיף זה ניתן לערור לפני בית ההחל ע ()ה 
ימים מיום שניתנה החלטת בית המשפט, ואולם בית  30; הערר יוגש בתוך בערר בשופט אחד

 .המשפט רשאי להאריך את המועד להגשת הערר מטעמים שיירשמו

-רק ג' לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"אסעיף זה כדי לפגוע בהוראות פב יןא ()ו 
1971. 

 

חומר החקירה או העתקה ממנו יהיו במשרד תובע או במקום אחר שתובע הועיד ב וןעי .75
וההעתקה ייעשו  עיוןד אדם שתובע מינה, דרך כלל או לענין פלוני, להבטיח שהעמבמ, ולכך

 בהתאם לחוק ולהוראות התובע.

שלושה  סרמא - במילוי תפקידו, דינו 75או המכשיל אדם שנתמנה על פי סעיף  יעפרהמ .76
שות ר כךל חדשים; המוציא מתוך החומר שנמסר לו לעיון או להעתקה מסמך או מוצג בלי שקיבל

 שנה. סרמא -בכתב מאת תובע, דינו 

ע לבית המשפט ראיה ולא ישמיע עד אם לנאשם או לסניגורו לא ניתנה תוב ישיגא ל ()א .77
 וכן להעתיקם, אלא אם ויתרו על כך. יה או בהודעת העד בחקירה,אבר ןהזדמנות סבירה לעיי

, אין חובה מהאשה  ורשל עד בענינים פורמליים שאינם מהותיים לביר עהודה ()ב 
ם העד, ואת עיקר ש את -סביר מראש ן זמ -ורו סניגם או לאששתהא בכתב, אולם התובע ימסור לנ

 התוכן של עדותו לפי הידוע לתביעה, זולת אם ויתרו על כך.

גילויו מותר או שגילויו אסור לפי כל דין, אולם -אינן חלות על חומר שאי 74סעיף  ותראהו .78
 .עליות לוח 77 הוראות סעיף

ידיו, אלא אם המציא לנאשם העתק תה בקובל לבית המשפט ראיה שבכתב שהי שגיי לא .79
 .מנהמ

יכול היה סימן זה אינן חלות על ראיות הבאות לסתור טענת הנאשם שהתובע לא  ותראהו .80
 יםתיאו לענינים פורמליים אחרים שאינם מהוד לצפותה מראש, ועל ראיות להסברת העדרו של ע

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

( 19מס' )תיקון 
 1995-תשנ"ה

( 75)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

( 19' )תיקון מס
 1995-שנ"הת

 ( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

 התקהעוהעיון ה כידר
[68 ] 

 [69] יןנשעו
 

 תוהבאת ראיל יגסי
[70] 
 

 [ 71]ודי ס מרחו

י ידשבראיות ת צאהמ
 [ 72]קובל 

זכות העיון ל יגסי
 [ 73]הראיות ר ומבח

( 75)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 75)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 בירור האשמה.ל

 .1977-לחוק העונשין, תשל"ז 128ף סעי סימן זה אינן גורעות מהוראות ותראהו .81

 ': עיון בעדויות מומחים של ההגנהד מןסי

לפקודת הראיות ]נוסח  20עותן בסעיף שמכמ -" זה, "חוות דעת" ו"תעודת רופאן ימבס .82
 .1971-חדש[, תשל"א

 -בקשת התובע י לפ -אי משפט שהוגש לפניו כתב אישום בפשע או בעוון, רשה יתב ()א .83
 –ת על הנאשם או על סניגורו וולצ

לתובע לעיין בכל זמן סביר בכל חוות דעת בכתב או בתעודת רופא,  שראפל (1)
 ביאן לפני בית המשפט כראיה;שהנאשם מתכוון לה

חה, שהנאשם מתכוון להשמיע, וממ ותת עיקר תכנה של עדאתב כב וךערל (2)
 ן בו;לעייולאפשר לתובע בכל זמן סביר 

 לתובע להעתיק מסמכים כאמור. שראפל (3)

דרך אחרת  ורו ימנה לצורך זה או בכליגאדם שהנאשם או סנ דמיהיה במע וןעיה ()ב 
 שיקבע בית המשפט.

ן יהיה לאחר יוהע דעמוש העיון ומקומו יהיו כפי שיקבע בית המשפט, ובלבדד ועמ ()ג 
 ות לעיין בחומר החקירה לפי סימן ג'.רפשאה -בקשתם י לפ -שניתנה לנאשם או לסניגורו 

המשפט חוות דעת בכתב או תעודת רופא ולא ישמיע עדות מומחה  יתש נאשם לבגיי לא .84
 בהסכמת התובע או ברשות בית המשפט. א, אל83 ףיתן לפי סעישלא קויים לגביהן צו שנ

 םשואי': ה מןסי

 –שום יכיל איב כת .85

 ש;מוג ת המשפט שאליו הואבים ש (1)

 מדינת ישראל כמאשים או שם הקובל ומענו;ן יוצ (2)

 אשם ומענו;הנם ש (3)

 במידה שאפשר מןהזו העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום וריאת (4)
 לבררם;

 הוראות החיקוק שלפיו מואשם הנאשם;ן יוצ (5)

 תביעה.ה דיע תמוש (6)

ום אחד כמה אישומים אם הם מבוססים על אותן עובדות או על איש צרף בכתבל תרמו .86
עובדות דומות או על סדרת מעשים הקשורים זה לזה עד שהם מהווים פרשה אחת; בצירוף 

ישום בעבירה א גםי אחר, לצרף לאישום בבית משפט מחוז אישומים כאמור מותר, על אף כל דין
 שאינה פשע.

מה נאשמים אם כל אחד מהם היה צד לעבירות שבכתב חד כישום אא האשים בכתבל תרמו .87
אחרת, או אם האישום הוא בשל סדרת מעשים  ךבדר האישום או לאחת מהן, בין כשותף ובין

ה יעמנה צירופו של צד אחד לעביר-ם אין באיהקשורים זה לזה שהם מהווים פרשה אחת; אול
 לשפיטתו של צד אחר.

הכרעת הדין, לצוות על הפרדת המשפט באישום פני לששפט רשאי, בכל שלב המת בי .88
 או על הפרדת משפטו של נאשם פלוני שהואשם עם אחרים., שוםיפלוני שנכלל בכתב הא

ל האישום שהמשפט עליו הופרד או ו להפרדת המשפט, יוגש כתב אישום אחר בשצ תןני .89
דין, -ידי עיוות-לרם עם שמשפטו הופרד; ורשאי בית המשפט, אם הוא סבור שלא ייגאשהנד נג

 להמשיך במשפט שהופרד מן השלב שאליו הגיע לפני ההפרדה.

 שפט רשאי, בכל שלב שלפני הכרעת הדין, לצוות על איחוד הדיון בכתבי אישוםהמת בי .90
 87או  86ם בהתאם להוראות סעיפים רפלצר ם באותו בית משפט, אם מותדים ועומרדים התלוייפנ

 [ 74]דין ת ירשמ

 [ א74] ותדרהג

 יםמחמודויות עב ןויע
 [ ב74] הריגוניהסל ש

 תיוראהבאת ל יגסי
 [ ג74]

 תב האישוםכ כןתו
[75 ] 

 [76]אישומים ף רוצי
 

 [77]נאשמים ף רוצי
 

 [78]המשפט ת רדהפ
 

שום חדש איב כת
 [79]המשפט  דתפרבה

 

 [80]משפטים ד חואי
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 לא יגרום לעיוות דין.רוף ובית המשפט סבור שהצי

שאי, בכל עת עד לתחילת המשפט, לתקן כתב אישום, להוסיף עליו ולגרוע ממנו, ר בעתו .91
תק מן ההודעה הע אהשינוי; בית המשפט ימצי אתבית המשפט המפרטת ל הבמסירת הודע

 לנאשם.

 כתב רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לבקשת בעל דין, לתקן פטית המשב ()א .92
אישום, להוסיף עליו ולגרוע ממנו, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן; התיקון 

 ייעשה בכתב האישום או יירשם בפרוטוקול.
  

תיקון היא בגדר הסמכות ה פישלהעבירה  משפט רשאי לתקן כתב אישום אף אםה יתב ()ב 
עשה כן יעביר את הענין לאותו בית משפט או הרכב,  , ואםשל בית משפט אחר או של הרכב אחר

ל בית משפט בעל סמכות שיפוט מצומצמת יותר, רשאי בית ש ואולם אם העבירה היא בסמכות
 המשפט גם להמשיך לדון בה.

י להמשיך בדיון מן השלב שא( ר)ב קטן ףסעי שפט שהועבר אליו ענין לפימ יתב ()ג 
ר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע טענותיהם לענין, , לאחשאליו הגיע קודמו, ורשאי הוא

 ן או מקצתן.לן, או לחזור ולגבותן, כוותילו הוא עצמו גבה אאכ לנהוג בראיות שגבה קודמו

ום, נגד ישהאב שום שבכתפט, לחזור בו מאישהמ תשאי, בכל עת שלאחר תחילר בעתו .93
ובין  123פי סעיף -בין בכתב עלאשם, נאשם אחד או יותר; אולם לא יעשה כן אם הודה הנ

ת שהודה בהן וותו אישום; לא היה בעובדבאבתשובתו לאישום, בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו 
 .שפטמכדי הרשעתו, רשאי התובע לחזור בו מן האישום ברשות בית ה

פני תשובת הנאשם לאישום, יבטל בית המשפט את האישום; ל וםישתובע מא וב זרח ()א .94
 הנאשם מאותו אישום. תאלאחר מכן, יזכה בית המשפט  ר בוחז

ת התובע והנאשם רשאי בית המשפט לבטל אישום, בכל עת עד להכרעת הדין, כמהסב ()ב 
 ודין הביטול יהיה כדין ביטול לפני תשובת הנאשם.

ן )ב(, לא יוגש מחדש אלא באישור היועץ המשפטי קטף עיל, לפי סשבוט וםישא ()ג 
 ים שיירשמו.טעממולממשלה 

 

ת שלאחר הגשת כתב האישום ולפני גזר הדין, רשאי בית המשפט להתלות את ע כלב א() א.94
 נוכח כי לא ניתן להביא את הנאשם להמשך משפטו. ההליכים, בין מיוזמתו ובין לבקשת תובע, אם

הנאשם להמשך  תסעיף קטן )א( ולאחר מכן ניתן להביא אי לפם, ההליכי לוותה ()ב 
ההליכים, ומשעשה כן יחדש  את שרשאי תובע להודיע בכתב לבית המשפט על רצונו לחדפטו, מש

 הגיע לפני התלייתם.בית המשפט את ההליכים, ורשאי הוא להמשיך בהם מן השלב שאליו 

שור היועץ המשפטי לממשלה, איב יםניתן לחדש את ההליכ 9הוראות סעיף  אףל ע ()ג 
ת אמועד התליית ההליכים לבין המועד שבו ניתן להביא בין מו, אף אם עברו שמטעמים שייר

; ובלבד שההליכים הותלו מהטעם שהנאשם 9אשם להמשך משפטו התקופות האמורות בסעיף נה
  מן הדין.מתחמק 

 

 למשפט': זימון ו מןסי

המועד על  כתב אישום יקבע בית המשפט מועד למשפט; בית המשפט יודיע שגוהשמ )א( .95
בכתב לתובע וימציא לנאשם הזמנה בכתב למשפט בצירוף העתק מכתב האישום; הגיש סניגורו 
לבית המשפט לפני קביעת המועד יפוי כוח לייצג את הנאשם במשפט, יודיע בית המשפט על 

 סניגור.המועד בכתב גם ל

בכתב  סבר בית המשפט, לאור אופי העבירה שבכתב האישום ונסיבותיה, כי הדיון )ב( 
להזמנה למשפט  א, תצורף143האישום מתאים לניהול במסגרת דיון מקדמי לפי הוראות סעיף 

ועדת החוקה חוק ומשפט  כאמור בסעיף קטן )א( הודעה, בנוסח שיקבע שר המשפטים, באישור
 האפשרות לניהול דיון מקדמי ובדבר מטרות הדיון המקדמי כאמור בסעיף  של הכנסת, בדבר

 .א)ג(143א)ב(, ותנאיו כאמור בסעיף 143
 

 –פט תכיל משל הנמהז .96

כתב אישום ן קותי
 [ 81]תובע ה דיבי

כתב אישום ן קותי
 משפט ה די ביתבי
[82 ] 

 [ 83]אישום מ רהחז

חזרה  ותצאתו
 [ 84] וםישמא

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

 הליכים יתליהת
( 19)תיקון מס' 

 1995-תשנ"ה

 [85]למשפט ה מנהז
( 48)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו

 [86]זמנה הה כןתו
 

( 48)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו
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 ת המשפט;בים ש (1)

 המאשים;ן יוצ (2)

 ;ום ומענאשם הנש (3)

 האישום נגדו; יתמצת (4)

 והמועד שבהם עליו להתייצב; וםמקה (5)

 .128-ו 123הוראות סעיפים  יתמצת (6)

מועד לתחילת המשפט או להמשכו, יודיע בית המשפט בכתב לתובע על המועד ה חהנד .97
עת ה בשפ-ם על כך בעלהע ליסניגורו הודעה בכתב עליו, אם לא הודולם אששקבע, וימציא לנ

 דיון.

ט פשמלפי סימן זה תיחתם בידי שופט, רשם או פקיד בית הבכתב והזמנה ה דעהו .98
אולם הודעה או הזמנה כאמור, לנאשם בעבירה שכתב האישום נגדו הוגש ט. ובחותמת בית המשפ

 שתיחתם בידי שוטר בלבד.ל כו(, י2())א12בידי תובע, כמשמעותו בסעיף 
 

עת צו הבאה נגד הנאשם, אם ראה שיש צורך בכך כדי לכפות בכל שפט רשאי לתת המת בי .99
 למשפט במועד שנקבע. ותאת התייצבו

 , בשינויים לפי הענין.26עד  22אות סעיפים הבאה יחולו הורו צ על .100

, או 97גם הזמנה, או הודעה לפי סעיף  צוה תקאדם לפי צו הבאה ימסור לו עם הער וצהע .101
 העתק מהן.

אה רשאי בית המשפט להורות לקצין משטרה לשחרר את הנאשם בערובה, כפי הבו בצ .102
לבית המשפט שנתן את הצו; על הערובה שיפורש בצו; כתב ערובה שניתן בפני הקצין יועבר 

 נויים לפי הענין.שיב 49 עד 43יחולו הוראות סעיפים 

, יובא בלא דיחוי לפני בית המשפט, 102רר לפי סעיף שוח פי צו הבאה ולא-צר עלנעש מי .103
 והוא יצווה על מעצרו או ישחררו בערובה.

אי בית המשפט, לבקשת פרקליט שנמלט או מסתתר ואין אפשרות למצאו, רשם אשנ ()א .104
על  עשוי להביא להתייצבותו של הנאשם, לצוות ברהדש מפרקליטות המדינה, ואם הוא סבור

הם בפנקסי יעל לנכסיו של הנאשם, מיטלטלין או מקרקעין, על רישום עיקוכס מתפיסת כל נ
ל עוד הצו המקרקעין או על מינוי כונס נכסים עליהם, ולהורות מה ייעשה בנכס ובפירותיו כ

 בתקפו.

 ת לאותם נכסים.רדל שהי סעיף זה לא יפגע בזכותו של נולפו צ ()ב 

י בנאשם ותפיסת הנכס עשויה לפגוע שתלוצו לפי סעיף זה, רשאי כל מי ן יתנ ()ג 
 ט לבטל את הצו או לשנותו.פהמש בפרנסתו, לבקש מבית

 ': הזמנת עדים והמצאת מסמכיםז מןסי

 ת מוצגים אחרים.בולר -" זה, "מסמכיםן ימבס .105

ן, כל אדם להעיד במשפט, זולת אם היה סבור דיל בעמשפט יזמין, לבקשת ה יתב ()א .106
אדם להועיל לבירור שאלה הנוגעת למשפט, וכן רשאי בית המשפט להזמין עד  אותושאין בהזמנת 

 מטעמו.

ל ידי בית ה לעד עפ-עלב עד תהיה בהמצאת הזמנה בכתב לעד או בהודעה נתזמה ()ב 
 המשפט בשעת דיון.

המשפט ובחותמת בית המשפט,  תבי ד, רשם או פקיפטשוד בכתב לעד תיחתם ביה מנהז .107
 –ר להזמין עד מטעם תובע בחתימתו בלבד; ההזמנה תכיל שוט אולם רשאי

 ת המשפט;בים ש (1)

 בעלי הדין;ן יוצ (2)

 וזמן ומענו;המם ש (3)

ת יידחעל ה דעהו
 [ 87]מועד 

 [88]הזמנה ה רתצו
( 19' מס)תיקון 
  1995-תשנ"ה

 [ 89]ה באה צו

 םסעיפית ולתח
 [ 90] םריאח

 [ 91]עם מעצר ה ירמס

 [92]בערובה ר רושח
 

 בית המשפטל אההב
[93 ] 

 שםנאנכסי ת יסתפ
 [94]נמלט ש
 

 ים[ ריוגס 98]ם שירופי

 [96, 95]עד ת מנהז
 

 זמנה ותכנההה רתצו
[97] 

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה
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 תייצב;והמועד שבהם עליו לה וםמקה (4)

 ה(.חקנמ) (5)
 

זמן או על שהו רשאי, לבקשת בעל דין או מיזמת בית המשפט, לצוות על עד פטשמה תבי .108
אותם מסמכים הנמצאים ו, שיקבע בהזמנה או בצ דעכל אדם אחר להמציא לבית המשפט במו

 ברשותו ושפורטו בהזמנה או בצו.

כים במועד שפט רשאי לצוות על אדם הנוכח לפניו להעיד או להמציא לו מסמהמת בי .109
 ים.מסמכודין אדם כזה כדין מי שהומצאו לו הזמנה או צו להמצאת ע; קבשי

י נבצר מעד לבוא לבית המשפט, רשאי הוא לגבות את עדותו במקום כית המשפט ב כחנו .110
 אחר.

תו מומחה בענין זמיומ משפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למנותה יתב ()א .111
ה טכנית או חישוב, לצורך הבהרת חומר הראיות יקבדש אחר הדור שבחשבונאות או בנושא

 שבפניו.

כאמור בסעיף קטן )א( יעיין בחומר הראיות שהפנה אליו בית המשפט ויערוך  חהוממ (ב) 
את ממצאיו על פי שאלות שהוצגו לו על ידי בית המשפט; המומחה יגיש חוות דעתו בכתב וייחקר 

ן, יעיף זה, רשאים בעלי הדס וות דעת לפיח שההוג; ןי הדיעליה בבית המשפט לבקשת מי מבעל
 אותה.תור להביא ראיות לס

 

 .ל(וט)ב .112
 

 .(לווט)ב .115 עד. 113
 

 ': שמירת ראיותח מןסי

 –זה ן ימבס .116

 ומוצגים אחרים;ם כיסמקבלת מ ותרבל –"גביית עדות"  

 א;117ו בסעיף א 117עדות כאמור בסעיף  –"עדות מוקדמת"  

 .2002-כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים(, התשס"ב –"תיעוד חזותי"  
 

תב אישום לבית משפט, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין, לגבות עדותו כ גשהו )א( .117
שמה וכי יש יסוד סביר להניח שאי אפשר האר רושל אדם לאלתר, אם ראה שהעדות חשובה לבי

ו שפט או אם מצא שיש חשש שאמצעי לחץ, איום, הפחדה, כוח אך המיהיה לגבותה במהל
הבטחת טובת הנאה יניאו את העד מלמסור עדות אמת במהלך המשפט; נפתחה חקירה בעבירה 

פט מחוזי שמ תיב משפט השלום או תשום, רשאי לעשות כן ביאילא הוגש עליה כתב  ןייועד
 .בירהעבשם אלבקשת תובע או לבקשת אדם העשוי להיות נ

א 377טן )א(, בעבירה לפי סעיף הוגשה בקשה לגביית עדות מוקדמת, כאמור בסעיף ק )ב( 
, יחליט בית המשפט בבקשה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה; 1977-לחוק העונשין, התשל"ז

העדות תיגבה בתוך חודשיים מיום ההחלטה, אלא אם כן האריך בית המשפט את התקופה 
 מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 

כתב אישום לבית משפט או נפתחה חקירה בעבירה מן העבירות המנויות ש וגה א() א.117
הגנת ילדים(, רשאי ק חו – לןלה) 1955-גנת ילדים(, תשט"ו)התיקון דיני הראיות ל קבתוספת לחו

ותו בחוק האמור, על פי בקשתו של תובע או מי עמשמכ לדי שלבית המשפט לגבות לאלתר עדותו 
 יות נאשם בעבירה, ובהרשאתו של חוקר ילדים.י להשעשו

ות לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות סימן זה, בשינויים המחוייבים, וכן יחולו עדל ע ()ב 
 לחוק הגנת ילדים. 10-א ו2)ב(, )ג(, 2פים יהוראות סע

 

או עד הוא אדם עם מוגבלות  הוגש כתב אישום לבית משפט בעבירה שבה מתלונן )א( .ב117
כהגדרתם בחוק הליכי חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות,  שכלית או אדם עם מוגבלות נפשית,

רשאי בית המשפט לגבות לאלתר את עדותו של אותו אדם, על פי בקשתו של התובע או של 
 הנאשם.

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

ת מסמכים צו להמצא
 [98ומוצגים ]

 עד על אתר  תמנזה
[99] 

צר ממנו לבוא נבש עד
 [100]לבית המשפט 

ת בים עמט מחהמו
 שפטהמ

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

 הגדרות
( 42)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

 שלוקדמת מ יהגב
 [106]ת דוע

( 39)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

גביה מוקדמת של 
 עדות של ילד

 ( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

( 42)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

עדות מוקדמת של 
 אדם עם מוגבלות

( 47)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו

( 6)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

( 2)תיקון מס' 
 1982-תשמ"ב

( 50)תיקון מס' 
 2006-תשס"ז
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לחוק  10עדות לאלתר כאמור בסעיף קטן )א( תתועד בהתאם להוראות סעיף גביית  )ב( 
 הליכי חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות.

 

יות נאשם בעבירה, זולת י להמוקדמת תיגבה בפני תובע ובפני הנאשם או אדם העשו ותעד .118
 , לגבותה שלא בפניו של הנאשם או של מימועמים מיוחדים שיירשטמ אם החליט בית המשפט,

יות נאשם; החליט בית המשפט כאמור תתועד העדות בתיעוד חזותי והוראות סעיף לה ויעשש
 )ג( יחולו לענין זה.-א)ב( ו120

 

ך הלת עדים ובסדרי גביית העדויות ינהגו ככל האפשר כדרך שנוהגים בממנהזב ()א .119
 יים לפי הענין.שינו, ב139עד  135שפט, ועל הפורטוקול יחולו הוראות סעיפים המ

יירשמו  ותעדה  ת אחרות שהושמעו בשעת גבייתנוות לשאלה וטעגדתנה ()ב 
 .הראיכבית המשפט שהעדות מוגשת לו בפרוטוקול, ויחליט בהן 

יחתום עליו וכן  נושריאקול בהליכי גביית העדות ייקרא באזני העד, ולאחר שטורוהפ .120
, יירשם הדבר בפרוטוקול. הוראות סעיף זה לא חתוםהשופט; סירב העד לאשר או ל וייחתום על

 יחולו על עדות שהוקלטה במלואה.
 

 עדות מוקדמת תתועד בתיעוד חזותי. (1( ))א .א120

נקבע המותב שידון במשפט שבו תוגש העדות כראיה והעדות המוקדמת נגבית  (2)
ב, רשאי בית המשפט להורות כי העדות המוקדמת לא תתועד בפני כל שופטי המות

 בתיעוד חזותי; שינוי במותב לאחר גביית העדות לא יהיה בו כדי לפסול את העדות.

 לרבות דן יחיד. –בסעיף זה, "מותב"  (3)

על אף האמור בסעיף קטן )א( בית משפט הגובה עדות מוקדמת רשאי להורות כי  )ב( 
חלקה, בלא תיעוד חזותי, אם השתכנע כי ננקטו אמצעים סבירים לקיים את  העדות תיגבה, כולה או

התיעוד, אך ביצוע התיעוד החזותי יעכב את גביית העדות והעיכוב עלול לסכל את גבייתה; החליט 
 בית המשפט כאמור, לא יהיה בהעדר תיעוד חזותי כדי לפסול את העדות המוקדמת.

ת מוקדמת שאין לה תיעוד חזותי אם השתכנע, בית משפט רשאי לקבל כראיה עדו )ג( 
 מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי יש לכך הצדקה בנסיבות הענין.

 

מוקדמת, דינה כדין עדות שנגבתה במהלך המשפט, אך בית המשפט ירשה ת דוע( )א .121
 – א את העד לבית המשפט ונתקיים אחד מאלהיספת אם ניתן להבנות דולהזמין את העד לע

 העד; תה לנאשם הזדמנות לחקור אתהיא ל (1)

תנה לנאשם הזדמנות סבירה למנות לעצמו סניגור כדי שיהיה נוכח בעת ניא ל (2)
 ו;ותמנל סניגור שהיתה חובה ול גביית העדות ויחקור את העד, או לא מונה

האמת או לעשיית  ירורמשפט סבור, מטעמים שיירשמו, שהדבר דרוש לבה יתב (3)
 צדק.

לא יזומן למתן עדות נוספת אלא  ב117א או 117לפי סעיפים נתן עדות מוקדמת ש לדי ()ב 
הוראות ו באישור חוקר ילדים; על עדותו יחולו הוראות סימן זה, בשינויים המחוייבים, וכן יחול

לפי ילד חוק הגנת ילדים; לא אישר חוקר הילדים את עדותו של הל 10-ו א2 )ב(, )ג(,2סעיפים 
שום, לא ירשיע בית המשפט על סמך עדות זו סעיף זה והעדות המוקדמת נגבתה לפני שהוגש האי

 אלא אם כן יש לה סיוע בראיה אחרת.
 

א יבי, עדות שנגבתה לפי סימן זה ולא היתה לבעל דין הזדמנות לחקור את העד הלקבנת .122
 בשקלו את העדות. ןשבוחבבית המשפט עובדה זו 

 ה בכתבהודי': ט מןסי

ילת המשפט רשאי הנאשם, בהודעה בכתב לבית המשפט, להודות בעובדות תחל עד .123
ת נוספות; העתק מכתב ההודיה יומצא והנטענות בכתב האישום, כולן או מקצתן, וכן לטעון עובד

 על ידי בית המשפט לתובע.

בעובדות או דות הנאשם מטעון טענות מקדמיות או מהושבכתב אינה מונעת את ה דיהו .124

 בעלי דין  ותכחנו
[107] 
 ( 19' מסתיקון )

 1995-ה"שנת
( 42)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

 העדות יית בג ריסד
[108] 

 הפרוטוקול ת ימחת
[109] 

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

יה אכרת דוהע
 [110] טשפמב

 ( 19' מס)תיקון 
  1995-תשנ"ה

( 42' )תיקון מס
 2004-תשס"ד

 ( 19 'מס)תיקון 
 1995-ה"תשנ

( 47)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו

א שלנגבתה ש ותעד
 [ 111]ני בעל דין בפ

 [ 113]בכתב ה דיהו

 נהאיבכתב ה דיהו
ת נוטעונעת מ

 [114]ות מימקד

תיעוד חזותי של עדות 
 מוקדמת

( 42)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד
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 מטעון עובדות נוספות במהלך המשפט.
 הליכי המשפטה': ק פר

 ': מועד המשפטסימן א

לא הוחל בגביית ראיות, רשאי בית המשפט מזמן לזמן לדחות את מועד תחילת  ודע כל .125
פות יום יום עד גמירא, זולת אם ת הראיות, ימשיך ברציייגבב המשפט או המשכו כפי הצורך; הוחל

 עמים שיירשמו, כי אין כל אפשרות לנהוג כך.ה, מטרא

 ': נוכחות בעלי הדיןסימן ב

 אלא בפניו. ליםיוראה אחרת בחוק זה לא יידון אדם בפלה יןבא .126

המשפט אלא בפני אדם המורשה כדין לייצג ל והינאדם, לא -תאגיד או חבר בנים אשהו .127
אדם שלא בפני מורשה אם -האדם; אולם מותר לדון תאגיד או חבר בני-יר בנאו חבאת התאגיד 

-, ו189, 161, 140, 99; מורשה כאמור דינו לענין סעיפים 128נתקיימו התנאים האמורים בסעיף 
 המצאה למורשה.א הי - םדא-כדין נאשם, והמצאת מסמך לתאגיד או לחבר בני 192

 –צב, מותר לדונו לא בפניו התייולא  הוזמן לתחילת המשפטש שםנא .128

א נאשם בחטא או בעוון והודה בהודיה שבכתב בכל העובדות הנטענות הום א (1)
בכתב האישום, ולא טען בה עובדות נוספות שיש בהן לכאורה כדי לשנות את תוצאות 

 המשפט;

ידי סניגור, ובית  ליו והוא מיוצג בו עפנשלא בל נהיתשמשפטו  שביקם א (2)
 ם,שלנא לא יהיה בשפיטתו שלא בפניו משום עיוות דיןור שפט סבהמש

 שאי בית המשפט, בכל שלב של המשפט, לצוות על התייצבות הנאשם.ר לםאו 

 אםא לא יגזור עליו בית המשפט עונש מאסר אל(, 1)128נאשם לא בפניו על פי סעיף ן דוני .129
. אין באמור 192ם לסעיף בהתאעונש את טענותיו לענין ה מיעשיתנה לו תחילה הזדמנות להנ

בסעיף זה כדי למנוע מבית המשפט להטיל מאסר במקום קנס, ובלבד שבהזמנה למשפט צוין 
יתייצב; צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס שניתן א שניתן להטיל מאסר כאמור אם הנאשם ל

 א)ג(.129סעיף  אותרסניגורו יבוצע בהתאם להו וא ןודישלא בנוכחות הנ
 

מתן ת בע, 1977-ל"זשת לחוק העונשין, 71טל מאסר במקום קנס כאמור בסעיף הוא ל א() .א129
שפט להטילו בצו מיוחד, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, מגזר הדין, רשאי בית ה

, 1977-ג' לפרק ו' לחוק העונשין, תשל"ז מןסית ראושהקנס לא שולם במועדו; הו אחרלשהוגשה 
 פי סעיף זה.סר לחולו על מאי לא

ר בסעיף קטן )א(, מונתן צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס, או צו מיוחד כאייא ל ()ב 
ן כי ניתן יצו דאלא בנוכחות הנידון או סניגורו או אם בהזמנה למשפט או לדיון למתן הצו המיוח

 נידון שלא יתייצב. עלס קנום להטיל מאסר במק

)ג( צו מאסר כאמור בסעיף קטן )ב( שניתן שלא בנוכחות הנידון או סניגורו, לא יבוצע  
ימים מראש; בהתראה תצוין מזכירות בית  14בטרם הומצאה לנידון התראה בכתב על כך לפחות 

לום הקנס המשפט שאליה ניתן לפנות לבירורים וכן האפשרות לבקש פריסה או דחיה של תש
, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 69-ו 66ופטור מתשלום תוספת פיגורים, בהתאם להוראות סעיפים 

, לפי הענין; דרכי 1995-והוצאות, התשנ"ה ג לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות5-ב ו5סעיפים ו
 )ד( לא יחולו על התראה לפי סעיף קטן זה.237ההמצאה הקבועות בסעיף 

קטן )א(, שלא בנוכחות  דון מאסר במקום קנס, בצו מיוחד כאמור בסעיףהוטל על ני )ד( 
בקשת הנידון, לבטל את הצו האמור, אם נוכח  הנידון או סניגורו, רשאי בית המשפט, על פי

התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי  שהיתה סיבה מוצדקת לאי
ואולם רשאי בית  ימים מהיום שהומצא לנידון הצו המיוחד,קטן זה תוגש בתוך שלושים  סעיף

הוגשה בהסכמת התובע; הוראות סעיף  המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה אם הבקשה
 )ט( יחולו, בשינויים המחויבים, לענין החלטת בית המשפט לפי סעיף קטן זה.130

 

ההזמנה  אםו נישהוזמן להמשך משפטו ולא התייצב, מותר לדונו שלא בפם אשנ ()א .130
ון, ובית המשפט הזהירו במהלך ת דילמועד ההמשך נמסרה לו בהודעה של בית המשפט בשע

 [115]המשפט  ותיפרצ
 

 [116]הנאשם  ותכחנו

 שלמורשים  ותכחנו
 [117]יד אגת
 

 לא בפניה יטשפ
בתחילת ם אשהנ
 [118] טשפהמ

 

זור מאסר לא לגן אי
 [119]בפני הנאשם 

 )הוראת שעה( 
 2000-תש"ס

( 46)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו

נאשם שלא ת יטשפ
התייצב בהמשך 

 טפמשה
 (19' מס)תיקון 

  1995-הנ"תש

דרכי הטלת מאסר 
 במקום קנס
( 46)תיקון מס' 

 2005-תשס"ו
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 שלא, המשפט שיהיה רשאי לדונו שלא בפניו אם לא התייצב, או אם הזמנה בכתב הומצאה לו
 ורו, אם יש לו סניגור, וצויינה בה האזהרה האמורה.באמצעות סניגורו, וכן לסניג

 ל על נאשם בפשע רק אם הדיון במשפטו מתקיים בבית משפטחו( י)א קטןף עיס ()ב 
 ר באותה ישיבה.ויוצג על ידי סניגמ ם והוא היהשלו

בפניו  הורשע נאשם שלא בפניו לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט לגזור את דינו שלא ()ג 
דבר הרשעתו  המשפט לא יטיל עליו עונש מאסר; בהזמנה לדיון בגזר הדין יפורט ובלבד שבית

כדי למנוע מבית המשפט  שלא בפניו, מועדה ומועד הדיון בגזר הדין; אין באמור בסעיף קטן זה
להטיל מאסר כאמור אם הנאשם לא  להטיל מאסר במקום קנס, ובלבד שבהזמנה לדיון צוין שניתן

צוע מאסר במקום קנס שניתן שלא בנוכחות הנידון או סניגורו יבוצע בהתאם יתייצב; צו מאסר לבי
 א)ג(.129להוראות סעיף 

 על אף האמור בסעיף קטן )ג(, לא יגזור בית המשפט את דינו של נאשם בפשע אלא (1)ג 
 .192בפניו ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לענין העונש, כאמור בסעיף 

 מןבצר ניו אם שוכנע, כי נפב שפט לא ידון נאשם ולא יגזור את דינו שלאמה יתב ()ד 
 עיוות הדין. בכך נאשם להתייצב מסיבה מוצדקת או אם הוא סבור כי ייגרם לוה

בפני הנאשם ושלא בפני סניגורו, לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט,  אשל ןדיו הלתנה ()ה 
 לכהדיון שנערך בהעדרם, לרבות הכרעת הדין, פי בקשת הנאשם, אף בשעת הדיון, לבטל את -על

 דרושיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר סכח שהיתה נום ין, אעוד לא ניתן גזר הד
 כדי למנוע עיוות דין.

ות סניגורו, רשאי בית המשפט, נוכחדיון לפי סעיף זה שלא בפני הנאשם, אך ב הלתנה ()ו 
תו מחדש של עד אשר העיד בדיון כאמור, וכן רשאי הוא פי בקשת הנאשם, לצוות על שמיע-על

ון רות הנאשם באותו דידעהלצוות על ביטול הכרעת הדין כל עוד לא נגזר הדין, אם שוכנע כי בשל 
שהדבר דרוש כדי למנוע  ראה צתה חקירת העד, לא ניתן היה לנהל את הגנתו כראוי או אםמוא ל

 .ןדי תעיוו

יסביר לו בית המשפט את זכותו לפי סעיפים קטנים )ה(  יצב הנאשם למשפט,תישהמ ()ז 
 לפני שיסביר לו את ןיד)ו(; התייצב לאחר הכרעת הדין, יקרא בית המשפט לנאשם את הכרעת ה-ו

 .תוזכו

ת המשפט, על פי בקשת י ביינו של הנאשם בחטא או בעוון שלא בפניו, רשאר דגזנ ()ח 
ין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהיתה סיבה את הדיון לרבות את הכרעת הד ללבט, הנידון

ה לפי סעיף קטן זה שקבמוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; 
משפט לדון בבקשה ית הם מהיום שהומצא לנאשם פסק הדין אולם רשאי בישלושים ימ וךת גשתו

 תובע.ד זה אם הבקשה הוגשה בהסכמת העמו רשהוגשה לאח

משפט שנעתר לבקשת נאשם או נידון לפי סעיפים קטנים )ה(, )ו( או )ח( רשאי ה יתב ()ט 
 בותם.צשל אי התייב מושנגרלהטיל על הנאשם או על הנידון תשלום ההוצאות בפועל 

 

לגרוע מסמכותו של בית המשפט להרחיק מאולם  כדי 130עד  126וראות סעיפים בהן אי .131
יובאו לידיעתו  בית המשפט נאשם המפריע לדיוני בית המשפט, אולם ההליכים שהתנהלו לא בפניו

 בדרך שיקבע בית המשפט.

ו, יהיה לא בפני נאשם, אם ביקש צתמקו משפט מוסמך להורות שהדיון, כולו אה יתב ()א .132
ן בפני הנאשם עלול להזיק לבריאות גופו או יוהדש המשפט סבורבית זאת סניגורו של הנאשם ו

 נפשו.

המשפט לקיימו לא בפני הנאשם לצורך החלטה לפי סעיף קטן )א( רשאי בית ן יוד ()ב 
 דלתיים סגורות.בו מקייל ורשאי הוא

ט אף על פי שהודע לו המועד, ובית המשפט לא למשפיצב התובע במועד שנקבע תיה לא .133
זר בו התובע חכאילו  94ראה לדחות את המשפט למועד אחר, ינהג בית המשפט כאמור בסעיף 

ו א שהודה בהן תבדוובעבירה המתגלית מן הע מהאישום, אולם רשאי הוא להרשיע את הנאשם
 וכחו, ולגזור את דינו.שה

 [121]ובע ת דרהע
 

 )הוראת שעה( 
 2000-תש"ס
( 46מס'  )תיקון
 2005-תשס"ו

 )הוראת שעה( 
 2000-ש"סת

( 46)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו

 ההליכיםת דעהו
 שלא בפניו וןידלנ
[120] 
 

 שלא בפניה יטשפ
מטעמי ם אשהנ
 [ א120] ותיאבר
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 ': פרוטוקול ותרגוםג מןסי

 חש בו והנוגע למשפטרתמפלילי ינוהל פרוטוקול שישקף את כל הנאמר והט שפבמ )א( .134
לרבות שאלות והערות בית המשפט, ואולם בדיון מקדמי רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, 

 .בפרוטוקול את עיקרי הדברים שבדיוןלכלול 

בית המשפט רשאי להורות שלא יירשמו בפרוטוקול דברי גידוף, נאצה, השמצה או  )ב( 
 ביזוי, ובלבד ששוכנע כי אין טעם המצדיק את רישומם בפרוטוקול.

 בעל דין זכאי לקבל, בתום הדיון או בסמוך לאחר מכן, עותק של הפרוטוקול. )ג( 
 

ר הקלטה, באמצעי שימכב קול יירשם ביד השופט, ביד רושם שקבע בית המשפט,טורוהפ .135
ענין, י של בית משפט שלום, לפי האשר פטמיכני אחר או ביד עובד בית המשפט אשר נשיאו או שו

בע בית המשפט; ורשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין, להרשות שיק כפיל הכ –אישרו כקצרן 
 רישום הפרוטוקול ביד קצרן אחר.

כים שהוגשו ושקיבל אותם בית המשפט וכל תעודה הנוגעת למשפט מ, מסםישוהאב כת .136
 יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו.

זדמנות להשמיע את ין הדין ולאחר שנתן ליתר בעלי הדשפט רשאי, לבקשת בעל המת בי .137
יזקק לבקשת תיקון כאמור יפט שדבריהם, לתקן רישום בפרוטוקול כדי להעמידו על דיוקו; בית המ

 גם אם הוגשה לאחר מתן פסק הדין וכל עוד לא עברה התקופה לערעור עליו.

וההחלטה  מו בפרוטוקוליירשת ל החלטה על בקשה כזאוכל קותיקון של פרוטול שהבק .138
 בית המשפט. בידיתיחתם 

ענין אין לטעון  תואוב  ול ישמש ראיה לכאורה למהלך המשפט, אולם בערעורוקוטפר .139
 .רוענגד דיוקו של הפרוטוקול ואין להביא ראיות לטעות בו, אלא ברשות בית המשפט שלער

 מתרגם או יתרגם לו בעצמו.אינו יודע עברית, ימנה לו ם אשהנלבית המשפט שר ברהו .140

נמסרת ברשות בית המשפט לא בעברית, או לא בלשון אחרת השגורה בפי בית ה יהרא .141
המשפט ובעלי הדין, תתורגם בידי מתרגם, ועדות שנמסרה כאמור תירשם בפרוטוקול תוך תרגומה 

אורה ה לכיפרוטוקול ישמש ראבום גית המשפט הוראה אחרת; רישום התרב רההולעברית, אם לא 
 לדברים שתורגמו.

 ל מתרגם ישולם מאוצר המדינה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.ש רושכ .142

 ': פתיחת המשפטד מןסי

המשפט יקרא בית המשפט את כתב האישום באזני הנאשם, ויסביר לו, אם ראה  לתחיבת .143
מיוצג על ידי סניגור, אם שם האכך, את תכנו, אולם רשאי בית המשפט לא לעשות כן לגבי נב רךצו

נו, ואם תכהודיע הסניגור לבית המשפט, כי קרא את כתב האישום באזני הנאשם והסביר לו את 
 ם את ההודעה; דברי הנאשם וסניגורו יירשמו בפרוטוקול.שאישר הנא

 –בסעיף זה  )א( .א143

 ;2001-חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א –"חוק זכויות נפגעי עבירה"  

 לרבות מתן פסק דין; –"סיום הדיון"  

 לחוק זכויות נפגעי עבירה. 2כהגדרתה בסעיף  –"עבירת מין או אלימות חמורה"  

ובכפוף להוראות  , רשאי בית המשפט, בתחילת המשפט143על אף הוראות סעיף  )ב( 
 סעיף קטן )ג(, לנהל דיון מקדמי בכתב אישום, שמטרתו אחד מאלה:

נאשם לענין הודיה או כפירה בעובדות הנטענות בכתב האישום, בירור עמדת ה (1)
 כולן או מקצתן;

בחינת האפשרות לצמצום המחלוקת העובדתית או המשפטית, כולה או  (2)
 מקצתה;

 ייתור הצורך בשמיעת ראיות; (3)

 [ 122]פרוטוקול ל הוני
( 57)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 הפרוטוקול ם שורי
[123] 
 

ם יף מסמכרוצי
 [ 124]קול טורולפ

 [125]פרוטוקול ן קותי
 

 [ 126]תיקון ם שורי

 יהרא –קול טורוהפ
 [ 127]כאורה ל

 [ 128]לנאשם ם רגמת

 לא בעבריתש יהרא
[129] 
 

 ל מתרגם ש רושכ
[130 ] 

 [131]המשפט ת ילתח
 

 דיון מקדמי
( 48)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו

( 57)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 57)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 סיום הדיון במסגרת הדיון המקדמי. (4)

 תקיימו כל אלה:בית המשפט ינהל דיון מקדמי לפי סעיף זה, רק אם ה )ג( 

לניהול דיון מקדמי ובית  )ב( בדבר האפשרות95הנאשם קיבל הודעה לפי סעיף  (1)
 המשפט נוכח כי הנאשם הבין את מהות הדיון המקדמי והביע את הסכמתו לניהולו;

 הנאשם מיוצג בידי סניגור; (2)

 התובע הסכים לניהול הדיון המקדמי. (3)

י בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, לעיין בחומר בדיון מקדמי לפי סעיף זה רשא )ד( 
הרשות החוקרת והנוגע לאישום, וכן בחומר  החקירה וברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי

שנרשמו בידי ההגנה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים  וברשימה כאמור שנאספו או
 או כללי ראיות חסויות.

תב האישום במסגרת דיון מקדמי לפי סעיף זה, יעביר בית לא הסתיים הדיון בכ )ה( 
המשפט את הדיון בכתב האישום לשופט אחר שימשיך לדון בו לפי הוראות סימנים ה' עד ז' לפרק 

 זה.

 –פרוטוקול הדיון המקדמי  )ו( 

לא יועבר לעיון השופט שימשיך לדון בכתב האישום לפי הוראות סעיף קטן  (1)
 )ה(;

יה בכל הליך משפטי אחר, למעט בערעור על פסק הדין שניתן לא ישמש רא (2)
 בדיון המקדמי, אלא בהסכמת בעלי הדין.

בית המשפט יברר, בדיון מקדמי לפי סעיף זה בכתב אישום בעבירת מין או אלימות  )ז( 
זכותו של נפגע עבירת מין או אלימות  חמורה, האם קוימו הוראות חוק זכויות נפגעי עבירה לענין

 רה להביע עמדה בענין הסדר טיעון עם הנאשם.חמו

 הוראות סעיף זה לא יחולו על דיון בכל אחת מאלה: )ח( 

 עבירה שהיא בסמכותו של בית המשפט המחוזי בדונו בהרכב; (1)

 )א( רישה.240עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף  (2)
 

נאשם מיוצג על ידי ה אם –הדיון, רשאי בית המשפט  שלב שלחילת המשפט ובכל ת חרלא .144
ולקבילות  דהסכמתם לשאלות שבעובה ראת הנאשם וסניגורו ואת התובע כדי לבר מןלז –ר סניגו

 מסמכים ומוצגים, לרבות הגשתם לא באמצעות עדים.

ו ל המשפט יסביר בית המשפט לנאשם, אם ראה צורך בכך, את הזכויות הנתונותך הלבמ .145
 גנתו.לה

הערעור ולפני כל טענה אחרת,  מיעתלת שחיבת –תחילת המשפט, ובערעור ר אחל ()א .146
א לחוק בתי המשפט ]נוסח 77רשאי בעל דין לטעון טענת פסלות נגד שופט פלוני לפי סעיף 

, רשאי 233ף שופט כאמור בסעיף חלהו; חוק בתי המשפט( –)בחוק זה  1984-משולב[, תשמ"ד
 ר החילופין. לאחש בתחילת הישיבה הראשונהר אחה בעל דין לעורר טענת פסלות נגד השופט

 (.טלבו) ()ב 

ה באפשרותו של בעל דין לטעון טענת פסלות בשלב האמור בסעיף קטן )א(, היא ל ()ג 
 רשאי הוא לטענה בשלב שלאחר מכן ובלבד שיעשה זאת מיד לאחר שנודעה לו עילת הפסלות. 

 

א לחוק בתי המשפט יודיע 77ין שבדעתו לערער על החלטת שופט לפי סעיף ד עלב ()א .147
טה בערעור, זולת אם החליט על כך לבית המשפט, ומשהודיע יופסק המשפט ולא יימשך עד להחל

 ך במשפט. יהמשלשמו, שיש ירשים הדין, מנימוקי-יתב-אב –השופט, ובמותב 

מוקיו, תוך חמישה ימים מהיום שבו הודעה לבעלי ט ניר יוגש בכתב, בפירועוערה ()ב 
 הדין החלטת השופט.

או  )א(, רשאי נשיא בית המשפט העליון ןטקלהמשיך במשפט כאמור בסעיף  לטוחה ()ג 
 ר.וערעבד להחלטה ע פטמשהדין, להורות על הפסקת ה-יתב-אב –ופט שדן בערעור, ובמותב שה

ות לטעון טענותיהם, ורשאי הוא לבקש זדמנן בערעור יתן לבעלי הדין השדי מ ()ד 

 ותבדעובדבר ה כמהס
 [א131]וראיות 

 

 ותוית זכברהס
 [132]להגנתו ם אשהנ
 

 פסלות ת ענטלעד מו
 [א132]

( 14)תיקון מס' 
 1992-בנ"תש

( 40)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 14)תיקון מס' 
 1992-בנ"תש

ה לטהחעל ר עוער
 תלופסבטענת 

(  14)תיקון מס' 
 1992-בנ"תש

( 40)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד
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 מהשופט, אשר על החלטתו הוגש הערעור, להעיר את הערותיו. 
 

-ו 146 סלות לא תישמע ולא תשמש נימוק לערעור, אלא בהתאם להוראות סעיפיםפ נתטע .148
147 . 

 –י הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן שאר פטחילת המשת חרלא .149

 ית; מקומסמכות ר וסח (1)

 סמכות ענינית; ר וסח (2)

 ו פסול בכתב האישום; א גםפ (3)

 אינן מהוות עבירה; םות המתוארות בכתב האישובדעוה (4)

 ;שוםיקודם או הרשעה קודמת בשל המעשה נושא כתב הא וייכז (5)

 הנאשם בשל המעשה נושא כתב האישום; גדנ מדפלילי אחר תלוי ועוט שפמ (6)

 ת; נוסיח (7)

 נות; ישתיה (8)

 ;נהניח (9)

הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות  (10)
 .של צדק והגינות משפטית

 

ם רשאי הוא אולה, ליע טענה מקדמית, יתן בית המשפט לתובע הזדמנות להשיבה עננט .150
טענה לאלתר, זולת אם ראה להשהות את מתן יט בלדחותה גם אם לא עשה כן; בית המשפט יחל

החלטתו לשלב אחר של המשפט; נתקבלה טענה מקדמית, רשאי בית המשפט לתקן את כתב 
יר את הענין לבית משפט אחר עבלה -רה של חוסר סמכות קובמ, האישום או לבטל את האישום

 . לחוק בתי המשפט 79ף יעסב רוכאמ
 

כדי למנעו מלטעון אותה בשלב אחר  ךה מקדמית בשלב זה, אין בכטענ הנאשם עןט לא .151
לעשות אין הוא רשאי  149( לסעיף 3)-( ו1) תקאוסשל המשפט, אולם לגבי הטענות המפורטות בפ

 כן אלא ברשות בית המשפט. 

תשובתו  מהמקדמית, ישאל בית המשפט את הנאשם ה ענט טל האישום מכוחבוא ל ()א .152
רשאי שלא להשיב, ואם השיב, רשאי הוא בתשובתו להודות בעובדות הנטענות אשם לאישום; הנ

ן אם הודה כאמור בכתב האישום, כולן או מקצתן, או לכפור בהן, וכן לטעון עובדות נוספות בי
שאול אותו שאלות, ל טבית המשפי שא, רובין אם לאו; השיב הנאשם באחת הדרכים האמורות

ש להבהרת תשובת הנאשם; תגובת הנאשם יכול שתיעשה על הדרושהשאלות לא יחרגו מד ובלב
 ידי סניגורו. 

 ות הנאשם להשיב לאישום או לשאלות בית המשפט כאמור בסעיף קטן )א(נעימה ()ב 
תוצאות  אתם אשעשויה לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה; בית המשפט יסביר לנ

 נעותו. מיה

ה ענכט –ו לטעון טענת "במקום אחר הייתי" רצונמשפט יסביר לנאשם שאם בה יתב ()ג 
לעשות כן מיד, ויסביר לו את תוצאות הימנעותו מעשות כן,  יועל –אחרות לסף ויחידה או בנ

 טן )ד(, הכל זולת אם ראה בית המשפט שאין מקום לטענה האמורה. כאמור בסעיף ק

המקום האחר, את  מיד "במקום אחר הייתי", או שטען ולא צייןם טען הנאשא שלמ ()ד 
להוכיח טענה כאמור אלא י כד -עדות עצמו ובין ראיות אחרות ן בי -לא יהיה רשאי להביא ראיות 

 ברשות בית המשפט.

 הידולחזור בו מה 153יף זה כדי לגרוע מזכותו של הנאשם לפי סעיף הוראות סעב יןא ()ה 
 יעה.ובת הראיה שעל התבחוע העבירה, או לשנות מיצותו במקום בכחנוב

 

הנאשם בעובדה, אם בהודיה שבכתב לפני המשפט ואם במהלך המשפט, רשאי ה ודה ()א .153
ן ההודיה, כולה או מקצתה, אם הרשה זאת בית המשפט מ בור הוא בכל שלב של המשפט לחזו

 מיוחדים שיירשמו.קים מנימו

 לותספ טענתל יגסי
 [ג132]

 [133]מקדמיות ת נוטע

  יתדממקטענה ב וןדי
[134] 

( 40ן מס' )תיקו
 2004-תשס"ד

מקדמיות ת נוטע
חר של א לבבש
 [135] טשפהמ

הנאשם ת ובתש
 [136] וםישלא

 1984-המ"תשט ת"

 [137]הודיה מ רהחז

( 51)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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בית המשפט לנאשם לחזור בו מהודייתו אחרי הכרעת הדין, יבטל בית המשפט ר תיה ()ב 
 ת. וביכרעת הדין במידה שיסודה בהודיית הנאשם ויחדש את הדיון אם הדבר מתחייב מן הנסאת ה

את  בה יראוה כמוכחת כלפיו זולת אם ראה בית המשפט שלא לקבלה ודה שנאשםה בדעו .154
 . 153ראיה או שהנאשם חזר בו מן ההודיה לפי סעיף כיה דההו

ומהם הודו בעובדות שיש בהן כדי הרשעתם כמה נאשמים בכתב אישום אחד  מואשנ ()א .155
י שנסתיים בירור פנל דוומהם שלא הודו בכך, לא יגזור בית המשפט את דינם של הנאשמים שהו

 –המשפט של הנאשמים שלא הודו; ואולם 

שהודה כך, והתובע או הסניגור מודיעים שהוא ייקרא להעיד במשפטם ם אשנ (1)
 שנגזר דינו;של יתר הנאשמים, לא יעיד אלא לאחר 

זור את דינו של הנאשם גות מיוחדות שירשום בית המשפט רשאי הוא ליבנסב (2)
 של האחרים. טםשפמ שהודה לפני סיום

מבחן ללא הרשעה או צו שירות לתועלת  ן צות מתבולר -סעיף זה, גזירת דין  יןענל ()ב 
 הציבור ללא הרשעה. 

 ': בירור האשמהה מןסי

הרשיעו באישום או באחד האישומים שבכתב ל בדות שיש בהן כדיה הנאשם בעוודה לא .156
פני בית המשפט את לעה יתביא התבו, יתדיהאישום, או שהודה ובית המשפט לא קיבל את הו

 ה עליהן הודיה, ורשאית היא להקדים להן דברי פתיחה. תקבלראיותיה לעובדות שלא נ

 ימה. דיע התובע שפרשת התביעה הסתיוי איותיור מרבג .157

 –הנאשם  אתט שפה פרשת התביעה ולא הוכחה האשמה אף לכאורה, יזכה בית המימתינס .158
ובע להשמיע את דברו בענין; הוראות ן לתשנת חרלא –על פי טענת הנאשם ובין מיזמתו ן בי

 זה.  גם על זיכוי לפי סעיף לויחו 183-ו 182סעיפים 

להביא לפני בית המשפט את ראיות ההגנה  , רשאי הוא158ה הנאשם לפי סעיף וכז לא .159
 ורשאי הוא להקדים להן דברי פתיחה. 

חתם, לפי הסדר שבו פתי שום אחד, ישאו תחילה את דברייא כמה נאשמים בכתבו שמנא .160
ם לא הורה בית אכל ההם רשומים בכתב האישום, ולאחר מכן יביאו ראיותיהם, לפי אותו סדר, ו

 ל סדר אחר. המשפט, לבקשת בעל דין, ע

 רשאי לנהוג באחת מאלה: שםנאה ()א .161

 ; גדהיה עשוי להיחקר חקירה שכני אזו כעד ההגנה, ידהעל (1)

 ע מהעיד.מנהיל (2)

ות אמשפט יסביר לנאשם כי הוא רשאי לנהוג כאמור בסעיף קטן )א( ואת תוצה יתב ()ב 
 . 162ימנעותו מהעיד כאמור בסעיף ה

עיד בתחילת ראיותיה של ההגנה; אולם רשאי בית המשפט, שבחר להעיד, ים אשנ ()ג 
 ל פרשת ההגנה.ש רב אחשלב ידלבקשתו, להתיר לו להע

ש חיזוק למשקל הראיות של התביעה וכן סיוע לשמ ת הנאשם מהעיד עשויהעומנהי )א( .162
לחוק לתיקון  11לראיות התביעה במקום שדרוש להן סיוע, אך לא תשמש סיוע לצורך סעיף 

)ד( לחוק הליכי חקירה והעדה של אנשים 20או לצורך סעיף  1955-איות )הגנת ילדים(, תשט"והר
 עם מוגבלות.

חוות דעת מומחה  הימנעות הנאשם מהעיד לא תשמש ראיה לחובתו, אם התקבלה )ב( 
עם מוגבלות נפשית כהגדרתם בחוק הליכי  שלפיה הנאשם הוא אדם עם מוגבלות שכלית או אדם

 של אנשים עם מוגבלות, ובשל מוגבלותו כאמור הוא נמנע מהעיד. חקירה והעדה
 

ות בענין הנוגע להרשעותיו הקודמות, אלש גדלהעיד, לא יישאל בחקירה שכנ בחרש שםנא .163
הטוב או הביא ראיה אחרת לכך, בין בראיותיו ובין בחקירה שכנגד של פיו מלבד אם העיד על או

 עדי התביעה. 

 בהו ודשהבדה עון די
[138] 

 שםנאן של דיק פס
 [139]הודה ש

 [140]תביעה ה שתפר

 רשת התביעהפ וםסי
[141] 

בשל העדר י כוזי
 [142]לכאורה ה כחהו

 [143]הגנה ה שתרפ

חה והבאת סדר הפתי
 ראיות של נאשמים

 יםאחד
[144] 

 [145]אשם הנר דב

 הנאשם  ת יקשת
 [א145]

( 47)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו

 שםנאחקירת ל יגסי
[146] 
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 איותיו יודיע הנאשם שפרשת ההגנה הסתיימה. ר מרבג .164

ההגנה ת יוראראיות לסתור טענות העולות מ י להרשות לתובע להביאאשפט רשהמת בי .165
ות שהנאשם חזר בו מהודייתו בהן עובדל היה לצפותן מראש, או להוכיח ויכ אואשר התובע ל

 לאחר סיום פרשת התביעה. 

 תובע ראיות נוספות, רשאי הנאשם להביא ראיות לסתור אותן. ה יאהב .166

ם ראה צורך בכך, להורות על , אפטמשהבעלי הדין הבאת ראיותיהם, רשאי בית ו ימסי .167
הבאת ראיות אחרות, אם לבקשת ל וע –דותו בפני בית המשפט עה עלו כבר נשמפיוא –הזמנת עד 

 בעלי דין ואם מיזמת בית המשפט. 

ברשות בית המשפט, להביא ראיות לסתור , דיןה, רשאים בעלי 167ראיות לפי סעיף ו באהו .168
 אותן. 

ע משנתקבלה הודיה בעובדות ולא הובאו ראיות, רשאים התוב אות, יואבאת הרה וםבת .169
 חריו הנאשם להשמיע את סיכומיהם לענין האשמה.וא

פי ל או, 1955-)א( לחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו6ית המשפט, לפי סעיף ב בעק ()א .170
, 1969-ט(, תשכ"התפתחותית-באנשים עם מוגבלות שכלית( לחוק הסעד )טיפול 1ב)19סעיף 

ת רר אש הסניגור לבקיכים נגדו; אולם אם ביהלבדין, יפסיק את הד עמול ם אינו מסוגלאששנ
ן אף מיזמתו מטעמים כות שאשמתו של הנאשם, יברר בית המשפט את האשמה, ורשאי הוא לע

 מיוחדים שיירשמו.

 ית המשפט בתום בירור האשמה, כי לא הוכח שהנאשם ביצע את העבירה, אוב צאמ ()ב 
את הנאשם; לא  היז –עונשין -בר-ולאהיותו חולה נפש  מתשלא מח –מצא שהנאשם אינו אשם 

סיקם גם לפני תום פלה את המשפט לזכות את הנאשם, יפסיק את ההליכים נגדו, ורשאי הוא בימצ
 בירור האשמה.

 ת לערעור.בית המשפט לפי סעיף קטן )ב( ניתנ טתחלה ()ג 
 

בית  אירש, 1955-ש, תשט"ונפי ול)ב( לחוק לטיפול בח17נאשם לדין לפי סעיף ד עמהו .171
בלי לשמוע אותה שנית, אולם בעל דין רשאי  170י סעיף ר לפהמשפט לקבל עדות שניתנה בבירו

א לחקור עד חקירה נגדית או חקירה נגדית נוספת והנאשם רשאי לדרוש שעדיו יישמעו שנית; ל
 . תודניתן הדבר להיעשות, יביא בית המשפט עובדה זו בחשבון בשקלו את הע

 ': סדר חקירת עדיםו מןסי

הא נוכח בגביית עדותו של עד אחר, אולם עד ששמע י לא –ם לנאשט פר –ם העיד טרש עד .172
 עדותו של עד אחר, אינו נפסל לעדות בשל כך בלבד. 

הראיות י ינד לחוק לתיקון 5-ו 4גביית עדותו, וסעיפים שפט יזהיר את העד לפני המת בי .173
 ו. וליח, 1980-יטול שבועה(, תש"םבם וי)אזהרת עד

ר תחילה בידי בעל הדין שביקש את שמיעת עדותו; אחריו רשאי בעל הדין שכנגד חקנ עד .174
ו שאי בעל הדין שביקש את שמיעת העד לחזור ולחקררלחקור את העד חקירה שכנגד, ואחריו 

ין להציג לעד שאלה נוספת גם בתום חקירתו הדל בעשות לרלה יחקירה חוזרת; בית המשפט רשא
 כאמור.

קור את העד; ורשאי הוא לשאול עד חל בעלי הדין את חקירתם, רשאי בית המשפטו ימסי .175
 שאלה גם במהלך חקירתו בידי בעלי הדין להבהרת ענין שנתעורר בה. 

הרת ענין הבל פתרשאים בעלי הדין לחקור את העד חקירה נוסת המשפט עד, ביר חק .176
 שנתעורר בחקירתו של בית המשפט.

אשמים בכתב אישום אחד ולא הורה בית המשפט, לבקשת בעל דין, על סדר מה נכו משאנ .177
 ה:זם כיאחר, יהא סדר חקירת העד

הם  והו הנאשמים חקירה שכנגד לפי הסדר שבוקריח –עד עד תביעה ה יהה (1)
 רשומים בכתב האישום;

 רשת ההגנהפ וםסי
[147] 

 עםמטנוספות ת יורא
 [148]תובע ה

 ותספנוראיות ת ירסת
[149] 

 מטעם ביתת יורא
 [150] טשפהמ

 עםמטראיות ת ירסת
 [151]המשפט -יתב

ין ענם למיכוסי
 [152] השמהא

 סוגלאינו מש שםנא
 בדיןד מולע

 ([)ג-()אא152]
( 76)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 שב להיותש שםנא
 לעמוד בדיןל וגמס

 ([)דא152]

עידו זה שלא י יםעד
 [153]בפני זה 

 [154]עד ת הראז

עד בידי בעלי ת ירחק
 הדין

[156] 

ת ביבידי ה ירחק
 [157]שפט המ

 דיבינוספת ה ירחק
 [158]עלי הדין ב

ל ש משפטב יםעד
 [159]אחדים  יםשמנא
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והו חקירה ראשית תחילה הנאשם שביקש שמיעת קריח –ריה גוניס עד עדה יהה (2)
ואחר כך יתר הנאשמים לפי הסדר שבו הם רשומים בכתב האישום, ובחקירה ותו עד

 . מוראוך הסדר היפבה –חוזרת 

לעד להעיד, רשאי  ובע לעד שצויין כעד התביעה בכתב האישום, והנאשם קראהתא קרלא  .178
ית כאילו היתה חקירה שכנגד ולקבוע אשת העד בחקירה רא ורלחק םבית המשפט להרשות לנאש

 רתו בידי בעלי הדין האחרים.חקי סדר

מפני שמסר ן בי -ת המשפט כי עד שקרא לו בעל דין הוא עד עויין לאותו בעל דין ביע קב .179
הוא להרשות  אירש -שטרה ובין מטעם אחר בבית המשפט עדות הסותרת את עדותו בחקירת המ

ע סדר חקירתו בידי לקבולחקור את העד בחקירה הראשית כאילו היתה חקירה שכנגד ו יןהדל לבע
 בעלי הדין האחרים. 

ית המשפט יסוד להניח כי עדו של אחד הנאשמים יעיד לרעת נאשם אחר, רשאי לבה הי .180
חקירה שכנגד לפני ו קרלחחקירה ראשית,  דהוא להרשות לנאשם האחר, אם לא חקר את הע

 התובע. 

יתן בית המשפט לבעלי הדין הזדמנות  167משפט לפי סעיף ית הד להעיד מיזמת בע ראנק .181
 לחקרו חקירה שכנגד בסדר שיקבע.

 30ם בירור האשמה יקבע בית המשפט מועד למתן הכרעת דין; המועד יהיה בתוך א. בתו181
כומים לענין האשמה או מיום הגשתם; נשיא או סגן נשיא של בית המשפט ימים מיום שמיעת הסי

מיוחדים שיירשמו; על הארכה כאמור ידווח נשיא או סגן  םימאת התקופה מטעריך רשאים להא
 נשיא של בית המשפט לנשיא בית המשפט העליון.

 

 ': פסק הדיןז מןסי

( על ת הדיןרעהכ -ירור האשמה יחליט בית המשפט בהחלטה מנומקת בכתב )להלן ב וםבת .182
ה יהדין על נימוק עתהמשפט יקרא את הכרבית צא אותו אשם, על הרשעתו; מ אםו, זיכוי הנאשם א

ם לקרוא את הכרעת קובמ -בפומבי, יחתום עליה ויסמנה בתאריך הקריאה; בית המשפט רשאי 
ר לנאשם העתק ממנה ולהסביר בפומבי את עיקרי תכנה; זיכה בית המשפט את סולמ -הדין 

 .הלע דבר הזיכוי בתחיהנאשם, יודי

 –הודיע בית המשפט על זיכוי הנאשם, רשאי הוא אם  ,182האמור בסעיף ף א על .183

 נימוקיו מיד או תוך שלושים ימים מיום ההודעה;ש פרל (1)

את הנימוקים בפומבי או, בהסכמת בעלי הדין, להמציאם להם בכתב,  ואקרל (2)
 תוך שלושים ימים לאחר קריאת פסק הדין.

תה מן העובדות שהוכחו נתגליע נאשם בעבירה שאשמתו בה רשלהי שפט רשאהמת בי .184
לפניו, אף אם עובדות אלה לא נטענו בכתב האישום, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה 

יה להטיל עליו אילו הוכחו השר פלהתגונן; אולם לא יוטל עליו בשל כך עונש חמור מזה שא
 ם.והאיש העובדות כפי שנטענו בכתב

נתגלתה אינה בתחום סמכותו הענינית של בית רה שאין נפקא מינה שהעבי 184ף עיס ןינלע .185
המשפט, אולם אם נתגלתה עבירה שהיא פשע בבית משפט שאינו מוסמך לדון בו, יעביר את הענין 

לב כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן הש בולבית משפט מחוזי, והלה ידון 
 הקודם. טפשמה שאליו הגיע בית

הרשיע נאשם בשל כל אחת מן העבירות שאשמתו בהן נתגלתה מן אי לשפט רשהמת בי .186
 ישנו יותר מפעם אחת בשל אותו מעשה.ניע אהעובדות שהוכחו לפניו, אך ל

 יובית המשפט את הנאשם, יביא התובע לענין העונש ראיות בדבר הרשעות יערשה ()א .187
ית המשפט ובית דין לענין ביצוע עבירה על ידו, אף בלא ות בות של הנאשם, ובדבר החלטדמקוה

 הרשעה, ורשאי הוא גם להביא ראיות אחרות לענין זה.

בית המשפט נאשם בעבירת מין או בעבירת אלימות, רשאי הוא להורות לעובד  יערשה ()ב
מצבו של ל ע ירגיש לו תסקהול ךערוציבור, שמינה לענין זה שר הרווחה והשירותים החברתיים, ל

 ראנקלא ביעה שת עד
 [160]העיד ל

 [161]ין ויע עד

 קירה שכנגדח ותזכ
 מסויימים יםקרבמ

[162] 

טעם בית מ ותעד
 [163] טשפהמ

 [164]הדין ת רעהכ

 [165]וי כבזי םקימוני
 

 עלרה יבעב השעהר
א שלת ועובדי פ

 םוישהאענו בכתב נט
[166] 
 

בעבירה ה שעהר
ם חובתה ינשא
 [167] ותמכהס

 

 ותבעבירה שעהר
 [ 168] תדואח

לקביעת ת יורא
 שונהע

 ( 8)תיקון מס' 
 1988-חמ"תש

 ( 26' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

( 18)תיקון מס' 
 1995-נ"התש

( 52)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

למתן הכרעת  מועד
 דין
( 37קון מס' )תי

 2002-תשס"ג
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 על הנזק שנגרם לנפגע כתוצאה מן העבירה.וע(, פגהנ -ן )להל רההנפגע בעבי

הוא להורות  הרשיע בית משפט נאשם בעבירת אלימות שגרמה למותו של אדם, רשאי (1)ב 
ר; לעובד ציבור, שמינה לעניין זה שר הרווחה והשירותים החברתיים, לערוך ולהגיש לו תסקי

תסקיר כאמור יתייחס למצבו של אחד או יותר מבני משפחתו של מי שהעבירה גרמה למותו ולנזק 
שנגרם לו כתוצאה מן העבירה, או למצבה של משפחתו כיחידה ולנזק שנגרם לה כתוצאה מן 

 העבירה, הכל לפי שיקול דעתו של עובד הציבור;

יבל את הסכמתו של הנפגע לפי סעיף זה ייערך רק אם עורך התסקיר ק ירסקת ()ג 
 לעריכתו.

ארבע עשרה שנים ושל פסול דין המסוגל  לום של נפגע שהוא קטין שמלאו מתסכה ()ד 
 ות אישור של אפוטרופסם.ונטען לתת את הסכמתו, אינ

שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים או בפסול דין שאינו מסוגל לתת את  יןקטב ()ה 
 וס הנאשם או בן זוגפוהיה של אפוטרופסם; היה האפוטרוהסכמתו, ההסכמה לעריכת התסקיר ת

ם של הנאשם, או סירב האפוטרופוס לתת את הסכמתו וסבר בית המשפט שהסירוב נבע מטעמי
 אי בית המשפט לאשר את עריכת התסקיר.ן, רשם מטובת הקטין או פסול הדיינשא

ן לערוך תסקיר כאמור נין סעיף זה, עובד ציבור המיומעל והרווחה ימנה העבודהר ש ()ו 
לחוק  38-ו 37בסעיף קטן )א(; בתקופת המינוי לא יערוך עובד הציבור תסקיר לפי סעיפים 

 .1977-העונשין, תשל"ז

 –זה  יףסעב )ז( 

, 329, 327, 305(, 1)ב214ב, 203, 203, 202, 201עבירה לפי סעיפים  –"עבירת אלימות"  
ב, 376, 376א, 375א, 374, 374, 372, 371, 370, 369ג, 368ב, 368, 367סיפה,  336, 335, 333
 חוק העונשין(; –)בסעיף זה  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 427, 404, 403, 402)א(, 382א, 377

לחוק  302-ו 300, 298עבירה לפי סעיפים  –"עבירת אלימות שגרמה למותו של אדם"  
 העונשין;

 ;352עבירה לפי סעיף  עטמללחוק העונשין, פרק י' לה'  ןפי סימה לריעב –מין"  רתבי"ע 

 מדינה או עובד רשות מקומית. בדעו -ציבור" ד וב"ע 
 

, בנוסף לכל דרך אחרת של הוכחה כדין, העתק 187לקבל כראיה לענין סעיף ר ותמ ()א .188
פלילים בות של בית משפט או בית דין הדן החלטלי המתנהל בידי המשטרה על ליהפם מהמרש

 –הנוגעות לנאשם, למעט זיכוי 

המשפט בית ל שגוההמרשם הפלילי  העתק אם –ם ון מתנהל בפני הנאשדישהכ (1)
 והנאשם לא הכחיש את תכנו;

 תקיימו שני אלה:נ אם –ון מתנהל שלא בפני הנאשם דישהכ (2)

או לסניגורו ניתנה הזדמנות סבירה לפני מועד הדיון לעיין במרשם  שםנאל ()א
 הפלילי ולהעתיקו;

היה לנהוג י תןניו, פטה למשפט צוין כי אם לא יתייצב הנאשם למשמנהזב (ב)
, וכן צוין בהזמנה כי הנאשם וסניגורו זכאים לעיין במרשם ף זהעיכאמור בס

 הפלילי ולהעתיקו וצוינו המקום והמועדים לעיון;

ון במרשם הפלילי לפי סעיף זה לא יחולו הוראות סימן ב' לתקנות יעה לע
 . 1986-מ"ושהמרשם הפלילי ותקנת השבים, ת

ה, בתנאים האמורים בסעיף כראי לבהראשונה, מותר לק פתתוסב ותויות מהמנירעבב ()ב 
קטן )א(, גם העתק מרשימה המתנהלת במשרדו של השר הממונה על ביצוע החוק הקובע את 

 העבירה.

תקנות לקבוע באי ששפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רהמר ש ()ג 
 שינויים בתוספת הראשונה.

 

הביא ראיות כאלה, רשאי הנאשם לנהוג, שלא ראיותיו לענין העונש, או  אתהבע תובה יםסי .189
או למסור הודעה בלי להיחקר, וכן רשאי הוא להביא ראיות  161לענין העונש, כאמור בסעיף 

 להקלת העונש.

( 18)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

( 18)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

( 18)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

( 18)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

( 18)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

( 52)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 [170]וכחה ה כידר
 ( 4)תיקון מס' 

 1983-"גשמת

 ( 26' מס)תיקון 
 2000-תש"ס

 (7' מס)תיקון 
 1987-זמ"תש

 

נאשם ה רידב
 [ 171]יו ותאיור

( 52)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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ותיו תן גזר הדין רשאי בית המשפט, לאחר שנתן לנאשם הזדמנות להשמיע טענמ נילפ .190
חר; ורשאי בית המשפט לצוות על חקירות חה אקת הנאשם בידי רופא או מומדיב עלבענין, לצוות 

 אחרות הנראות לו מועילות לקביעת העונש.

–לחוק העונשין, תשל"ז 38-ו 37עיפים סמבחן שנתקבל לפי  יןתסקיר של קצה תקהע .191
יש לו ם , אשםע ולסניגורו של הנאתוצאות הבדיקות והחקירות האחרות יימסרו לתובל וש, 1977

ע כל טענה לכתוב בהם; אולם רשאי בית המשפט לצוות שהעתק כאמור ישמ סניגור, ובית המשפט
המבחן או על פי יזמתו הוא,  ןאי בית המשפט, על פי הצעה מנומקת של קצישרויימסר גם לנאשם, 

 לי הדין.לצוות מטעמים מיוחדים שאין לגלות את תכנם, כולו או מקצתו, לבע

)ב( יימסר לבעלי הדין, ובית המשפט ישמע כל טענה 187של תסקיר לפי סעיף ק עתה א() א.191
ת שם אטובת הנפגע, שלא למסור לנאשבם מיבאשר לכתוב בו. בית המשפט רשאי להחליט, מטע

ק ממנו, ובלבד שהנאשם קיבל תמצית מן המידע העובדתי הכלול בתסקיר, אם לח התסקיר או
 המשפט המידע חיוני לניהול ההגנה. לדעת בית

משפט רשאי לבקש, ממי שערך את התסקיר, הסבר או השלמה לאמור בו; נוכח ה יתב ()ב 
י הדין להציג שאלות לעלב תשבתסקיר, רשאי הוא להרשות דוובבית המשפט שיש מחלוקת על ע

 למי שערך את התסקיר, לשם הבהרת העובדה שבמחלוקת.

 )ב(, לא ייקרא להעיד בקשר אליו.187תסקיר לפי סעיף  שלגביו הוכןע, פגנ ()ג 

)ב(, או המגלה מידע שהגיע אליו עקב 187מידע מתסקיר שנערך לפי סעיף  להמגה ()ד 
 טתמסר, או בניגוד להחלנ אקשר אליו הובשי טפמור שלא לצורך ההליך המשכאר קיעריכת תס

 ששה חודשים. סרמא -ף קטן )א(, דינו יבית המשפט לפי סע
 

, רשאים התובע ואחריו הסניגור והנאשם 191עד  187ורים בסעיפים ו ההליכים האמימתינס .192
 להשמיע את טענותיהם לענין העונש.

ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן דין את הנאשם, ולפני מתן גזר הט פשמהבית  יערשה א.192
ה, או לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעביר או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשעה,

 רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור. )ב( לחוק העונשין, בלא הרשעה,72כאמור בסעיף 
 

טענות לענין העונש יגזור בית המשפט את דינו של הנאשם; בית המשפט יקרא את ה וםבת .193
 אתו.יקר ךגזר הדין בפומבי, יחתום עליו ויסמנו בתארי

 תיר שלא להרשיע נאשם אף אםהמן דיוראות סימן זה כדי למעט מהוראות כל בהן אי .194
 ו עונש אף אם הורשע.חה אשמתו, או שלא להטיל עליהוכ

 הדין וגזר הדין מהווים יחד את פסק הדין.ת רעהכ .195

ער על פסק הדין ויודיע לו רריאת גזר הדין יסביר בית המשפט לנאשם את זכותו לעק וםבת .196
 על המועד להגשת הערעור.

 ערעורו': ק פר

שעליה היה הערעור ת הערכאה בולר -אה הקודמת" הערכה, לגבי ערעור נוסף, "ז רקבפ .197
 הראשון.

בין של הנאשם ובין של התובע, יהיה בהגשת הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט ר, עוער .198
פסק שעל ין ואם באמצעות בית המשפט שרמיב המשפט(, אםת בי -שלפניו מערערים )בפרק זה 

 דינו מוגש הערעור.
 

ם וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין, ואם ניתנה עילהגשת הערעור היא ארב פהקוהת .199
מתן הנימוקים; היתה דרושה רשות לערער, תוגש בקשת הרשות  וםמי –הכרעת הדין ללא נימוקים 

 ם ימים מיום מתן הרשות.שילוש פה, והודעת הערעור תוגש תוךתוך אותה תקו

פסק הדין, נימוקיו או הרשות לערעור לא בפני הנאשם, יתחילו התקופות האמורות ו תנני .200
 לגבי הנאשם, מיום שהומצאו לו. 199בסעיף 

שפט רשאי, לבקשת מערער, להרשות הגשת ערעור או בקשה לרשות ערעור לאחר המת בי .201

 [179]ר רעוע שתהג
 (7' מס)תיקון 

 1987-זמ"תש
 

 [180]ערעור ת ופתק
 

ק פסכשערעור ת ופתק
 ינבפא שליתן נהדין 

 [ 181]נאשם ה

 [182]ם מועדית רכהא
( 19' מס)תיקון 
  1995-תשנ"ה

 תספוונת יורא
 [172] שונהע עתבילק

ת ואוצותתסקיר י לוגי
 ת רוקיוחדיקות ב
[173] 
 

י לפתסקיר י לוגי
 187יף סע

( 18)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 שונהעם לענין מיכוסי
[174] 
 

 הרשעהל טובי
( 19)תיקון מס' 

 1995-תשנ"ה
( 69)תיקון מס' 

 2014-תשע"ה

 [ 175]ין הדר גז

 [ 176]דינים ת ירשמ

 [177]ין הדק פס

על זכות ה ברהס
 [ 178] רעוער

 [ 201]ם שירופי
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 .200-ו 199ם פית בסעירושעברו התקופות האמו
 

 עונש מוות יהא נדון בערעור אף אם הנאשם לא ערער עליו.טיל ן המדיק פס .202

או לא פורטו במידה  ערעור תפרט את נימוקיו, ואולם, לא ניתנו בהודעה נימוקיםת דעהו .203
רשם בית המשפט להורות למערער להגיש נימוקים, או נימוקים מפורטים יותר,  אימספקת, רש

שם, רשאי בית המשפט, בתחילת הדיון בערעור, ת הר; לא מילא המערער אחר הוראבעיקש במועד
 לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.

 

הערעור או רשאי בכל שלב של הערעור, ברשות בית המשפט, לתקן את הודעת  ערערהמ .204
 את נימוקיו.

 ר.עוערשפט רשאי לדון בבקשת רשות לערער כאילו היתה הודעת המת בי .205

רעורו, אולם משנסתיימו טענות בעלי הדין לא יחזור בו אלא ו מערשאי לחזור בר רעמע .206
 ת המשפט.ביברשות 

חד, אולם רשאי בית ם על פסק דין שהגישו יותר מבעל דין אחד, יאוחדו ויידונו כאריעוער .207
 המשפט לדון בהם בנפרד.

מן בעל דין ולא התייצב, רשאי בית הוז ה בפני בעלי הדין; אולם אםהיי ורבערען יוהד .208
ת את הערעור מטעם זה חולד –המשפט לדון בערעור לא בפניו, או, אם המערער הוא שלא התייצב 

 בלבד.
 

בית המשפט את ההחלטה על ל התייצבותו יבט-ערעורו של נאשם בשל איה דחנ א() א.208
היתה סיבה מוצדקת לאי , כי ם נוכח, על פי בקשת המערערא וררעדחיית הערעור וישמע את הע

 או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. התייצבות המערער

 העדדחיה הוהטת ללפי סעיף זה תוגש תוך חמישה עשר ימים מיום שהחה קשב ()ב 
 המשפט. תיותר שהסכים לו בי חרלמערער או תוך מועד מאו

 

ין לבקש ששופט פלוני יפסול על דולפני כל טענה אחרת רשאי בר עוערשמיעת ה לתחיבת .209
ות לפי לפס תיחולו, בשינויים המחוייבים, על טענ 148עד  146עצמו מלישב בדין; הוראות סעיפים 

 סעיף זה.

ה המערער ואחריו המשיב, ואחריו רשאי המערער לטעון בתשובה ר יטען תחילעוערב ()א .210
 לטענות המשיב.

ען תחילה הנאשם, זולת אם הורה בית ע יטד ערעורים של נאשם ושל תובחואיב ()ב 
בית המשפט את סדר  עבחדים יקאים מהמשפט על דרך אחרת; באיחוד ערעוריהם של נאש

 יניהם.ב הטענות

לכל אחד מבעלי הדין להוסיף לטעון או להשיב על טענות בית המשפט להרשות ל כוי ()ג 
 בעל דין אחר.

ם, רשאים לעולם סניגורו ואחריו נאש משפט להחליט בענין ענשו שלה יתקש בתבנ ()ד 
 הנאשם לטעון אחרונה לפני סיום הדיון.

שפט רשאי, אם היה סבור כי הדבר דרוש לעשיית צדק, לגבות ראיות או להורות המת בי .211
 ערכאה הקודמת לגבות ראיות שיורה.ל

נות מסק ני הערכאה הקודמת או לפניולפה הישפט רשאי להסיק מחומר הראיות שהמת בי .212
 שונות משהסיקה הערכאה הקודמת או לקבוע כי אין בו יסוד למסקנותיה.

 שפט רשאי, בפסק דינו, לעשות אחת מאלה: המת בי .213

צתו, ולשנות את פסק הדין של הערכאה הקודמת או את הערעור, כולו או מקל קבל (1)
; קיבל תמדקוהמשפט עם הוראות לערכאה ה אתר זילבטלו וליתן אחר במקומו, או להח

בית המשפט את הערעור כאמור, רשאי הוא להטיל על הנאשם כל עונש הערכאה הקודמת 
אה היתה מוסמכת להטיל, בין אם הנאשם החל לשאת את העונש שהטילה עליו הערכ

 ;הקודמת או סיים לשאתו, ובין אם לאו

 [ 183]אוטומטי ר עוער

 [184]ערעור  קימוני
 (7' מס)תיקון 

  1987-זמ"תש

רעור ע עתודהן קותי
 [ 185]ונימוקיו 

 ותרשפי בקשת ל וןדי
[186] 

 [ 187]ערעור מ רהחז

 [ 188]ערעורים ד חואי

 יןהדפני בעלי ב וןדי
[189] 

 (7' מס)תיקון 
  1987-זמ"תש

 וררעהעדחיית ל טובי
 (7' מס)תיקון 

 1987-זמ"תש
( 19' מס)תיקון 
  1995-תשנ"ה

סלות שופט פ נתטע
 [ א189]בערעור 

 וררעבע ותענהטר סד
[190] 
 

 [ 191]ראיות ת ייגב

 [ 192]במסקנות י נושי

 טשפהמבית ת כוסמ
 [193]ר עוערשל

( 77)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 את הערעור; ותדחל (2)

 תה.בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת שהערכאה הקודמת היתה מוסמכת לתן יתל (3)
 

המשפט לערכאה הקודמת, רשאית היא, בכפוף להוראות בית המשפט שלערעור, ר חזהו .214
 בלי לגבותן שנית. להחיכתתה מללהיזקק לראיות שגב

שפט רשאי לדחות ערעור אף אם קיבל טענה שנטענה, אם היה סבור כי לא נגרם מהת יב .215
 עיוות דין. 

שפט רשאי להרשיע נאשם בעבירה שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות שהוכחו, אף המת בי .216
ו בערכאה עננטלא דות אף אם אותן עובו אם היא שונה מזו שהורשע בה בערכאה הקודמת,

לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן; אולם לא יוטל עליו עונש חמור מזה  יתנההקודמת, ובלבד שנ
 שאפשר היה להטיל עליו אילו הוכחו העובדות כפי שנטענו בכתב האישום. 

 שפט לא יגדיל עונש שהוטל על נאשם, אלא אם הוגש ערעור על קולת העונש. המת בי .217

, יחתום עליו ויסמן תאריך קריאתו; ומביאת פסק הדין על נימוקיו בפא קרי שפטהמת בי .218
בי את מופהסביר בלו ונבית המשפט רשאי, במקום לקרוא את פסק הדין, למסור לנאשם העתק ממ

דחה ערעור על זיכויו, יודיע על כך בתחילת פסק  ועיקרי תכנו; זיכה בית המשפט את הנאשם א
 –דינו, ורשאי הוא 

 מיום קריאתו;מים מוקיו מיד או תוך שלושים ילפרש ני (1)

את הנימוקים בפומבי או, בהסכמת בעלי הדין, להמציאם להם בכתב,  ואקרל (2)
 תוך שלושים ימים לאחר קריאת פסק הדין. 

 

ור שיש עליו ערעור נוסף, יסביר בית המשפט לנאשם את זכותו ריאת פסק דין בערעק וםבת .219
 על המועדים הקבועים לכך. ו ל יעלערעור הנוסף ויוד

מכת וסל האמור בפרק זה רשאי בית המשפט לתת כל הוראה שהערכאה הקודמת מע סףנו .220
 ין, בתיאומים לפי הענין. דלתתה על פי כל 

 ססדרי דין מיוחדים בעבירות קנז': ק פר

רת ונית, שאיננה פשע, היא עביפלה ראשפטים רשאי לקבוע שעבירה על הוהמר ש ()א .221
נס, דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע; היתה העבירה קבועה בחוק, או על פי חוק, ששר ק

ר הש —אחר ממונה על ביצועו, תהיה קביעת שר המשפטים טעונה הסכמת אותו שר )להלן 
 הממונה(. 

ור הקנס, ורשאי יעש אתר המשפטים שעבירה פלונית היא עבירת קנס, יקבע ש בעק ()ב 
שעבר אותו אדם או  או לעבירה נמשכת רים שונים לעבירה חוזרת או נוספתשיעוהוא לקבוע 

קבע לו בחיקוק נר שובהתחשב בנסיבות ביצוע העבירה, ובלבד ששיעור קנס לא יעלה על השיע
שקלים חדשים לגבי  1,400חדשים לגבי עבירה ראשונה ועל  םשקלי 730על  אוהקובע את העבירה 

 .ספת, לפי הסכום הנמוך יותרונ וא תעבירה חוזר

אין בקביעת עבירה כעבירת קנס או בקביעת גובה הקנס על עבירה כאמור, כדי לשנות  (1)ב 
 לחוק העונשין. 24את סיווג העבירה כאמור בסעיף 

רה כעבירת קנס, טעונה קביעתו הסכמת שר שר בחוק אחר לקבוע עבי מךוסה ()ג 
והסמכויות הנתונות לשר המשפטים לקבוע תנאים וסייגים כאמור בסעיף קטן )א(,  המשפטים

 . ושיעורי קנס שונים כאמור בסעיף קטן )ב(, יהיו נתונות לאותו שר

 ג(וכן קביעת תנאים וסייגים לפי סעיפים קטנים )א( עד ) עבירה כעבירת קנס עתביק ()ד 
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. טעונה אישור

 

 

 .)בוטל( .222
 

נקבע לעבירת קנס, קנס בשל עבירה נמשכת, לא יוטל הקנס, אלא אם כן צורפה להודעת  .א222
, התראה ולפיה אם לא תתוקן ההפרה עד המועד שנקבע בה, יוטל על 228לפי סעיף  תשלום הקנס

במשפט ת יורא
 [194] זרוחשה

 אףערעור על ת יידח
 [195]ה בלתקשנה ענט

 נהשובעבירה ה שעהר
[196] 

 שונהעהגדלת ל איתנ
[197] 

פסק דין ת יאקר
 [198] וררעבע
 1982-"בשמט תת"

 וררעהע תזכות ברהס
[199] 

 תוראחראות הון מת
 [218 "השל]ת [200]

 סקנעבירות ת יעקב
 [א201]

 1982-"בשמט תת"
 ( 60)תיקון מס' 

 2010-תש"ע
 2010-צו תש"ע

 ( 11' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

 ( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 11)תיקון מס' 
 1990-"ןתש

 ( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 78)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 ( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 עבירת קנס נמשכת
 ( 60)תיקון מס' 

 2010-תש"ע
( 78)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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הנקנס קנס בשל עבירה נמשכת; בהתראה יצוין גובה הקנס הצפוי בשל עבירה נמשכת; לא יוטל 
 .קנס בשל עבירת קנס נמשכת, אלא בשל תקופה המאוחרת למועד הקבוע בהתראה

 

 .בוטל() .223
 

 .)בוטל( .224
 

 .בוטל() .225
 

ולא תומצא בעניינה קנס, לא יוגש עליה כתב אישום  ירתבוע עשנה מיום ביצה ברע א() א.225
בירת תעבורה כמשמעותה ע יאשה)ב(; ואולם, בעבירת קנס 228לפי סעיף  הודעת תשלום קנס

ב לפקודה 27תעבורה, ובעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף דת הבפקו
הודעת תשלום קנס, למי שנהג  אונה למשפט להמציא הזמ וא ב אישוםתש כיהאמורה, ניתן להג

 ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

 

היתה העבירה עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהחשד לביצועה  (1)א 
לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום  1א27או  א27מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 

נינה הזמנה או הודעת תשלום קנס, אם כתב האישום, ההזמנה או ולא יומצאו לבעל הרכב בע
 הודעת תשלום הקנס טרם נשלחו ועברה תקופה כמפורט להלן:

 (;2ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, למעט רכב כאמור בפסקה ) (1)

שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה, אם היה הרכב רכב חדש או רכב מסוג  (2)
 באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.שקבע שר התחבורה, 

(, הוכיח בעל הרכב כי לא חלה 1( שבסעיף קטן )א2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) (2)א 
ב לפקודת התעבורה, ניתן להגיש כתב אישום או 27עליו אחריות פלילית לעבירה לפי סעיף 

ם לא חלפו או א להמציא הזמנה או הודעת תשלום קנס אם לא עברה שנה מיום ביצוע העבירה
שלושה חודשים מהמועד שבו הוכיח בעל הרכב כי לא חלה עליו אחריות כאמור, לפי המאוחר, 

 .ובלבד שלא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה

 בסעיף זה, (3)א 

רכב שרישיון הרכב ניתן עליו לראשונה בידי מי שרשות הרישוי, כהגדרתה  –"רכב חדש"  
ימים ממועד ביצוע עסקה המחייבת לרשום  30ך, ולא חלפו בפקודת התעבורה, הסמיכה אותו לכ

 ב ואת פרטי בעליו ברשות הרישוי;את הרכ

 ב לפקודת התעבורה.27לרבות מחזיק כמשמעותו בסעיף  –"בעל הרכב"  

ום נגד מי שביקש להישפט לפי איש טן )א( כדי למנוע הגשת כתבק יףסעאמור בב יןא ( )ב 
 (.ן )אטם הקבועים בסעיף ק, אף אם עברו המועדי229סעיף 

 

, 1971-זה לא יחול חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א קם לפי פרכיליבה .226
 פרק ה' שבו. עטלמ

קנס,  ירותשחוק אחר מסמיך לקבען כעב ותירעב)א( לא תחול לגבי 221לפי סעיף  ותמכהס .227
 ראות פרק ז' יחולו על עבירות כאלה.הואולם שאר 

 

 

 229עבירת קנס היא עבירה של ברירת משפט ויחולו עליה הוראות סעיף זה וסעיפים  ()א .228
 .230עד 

 

ו לכך, או לעובד למי שהשר לביטחון הפנים או השר הממונה הסמיכשוטר או ל יהה ()ב 
עבר  ילונפ, יסוד להניח כי אדם רשות מקומית שראש הרשות המקומית הסמיכו לכך, לפי העניין

ום קנס; ההודעה תהיה בטופס שנקבע תשל וא למסור לו הודעתה , רשאיפטמשת עבירה של בריר
 ויפורטו בה העבירה ושיעור הקנס שנקבע לה.

קנס כאמור בסעיף קטן )ב( יסוד להניח מי שרשאי למסור הודעת תשלום ל יהה ()ג 

( 78)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 78)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 78)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

המצאה י עדמו
 סת קנרוביבע

 ( 11' מס)תיקון 
 1990-"ןתש

( 23' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

( 43)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 78)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 23' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

 וערהנק חות ולתח אי
 [ו201]

 [ז201] הולתח
 (7' מס)תיקון 

 1987-זמ"תש
( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

 משפטת ירבר
 ( 11' מס)תיקון 

 1990-ן"תש
( 78)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 43)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 71)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

( 43)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 43)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 78)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 וםשלהודעת ת רוסשהעבירה נעברה בנסיבות שתובע הודיע כי הן מחייבות בירור המשפט, לא ימ
 הזמנה למשפט.א נס, אלק

בירה עבירת תעבורה והיה למי שהוסמך למסור הודעת תשלום קנס יסוד להניח עה התהי 
לפקודת התעבורה, לא ימסור הודעת  29שהעבירה נעברה בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 

 תשלום קנס אלא הזמנה למשפט.

אותה בשל וע מסמכותו של תובע להגיש גרל דיין בה כא, קביעת עבירה כעבירת קנס ()ד 
עבירה כתב אישום, אם הוא סבור שנסיבות העבירה מחייבות את בירור המשפט, ובלבד שטרם 

 .נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף קטן )ב(
 

תשעים ימים מיום ההמצאה, את הקנס  וךרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תסמשנ ימ ()א .229
 דרכים אלה:חת משצויין בה, זולת אם פעל באן בוחשהנקוב בהודעה, ל

 

לתובע, תוך שלושים ימים מיום ההמצאה, בקשה לביטול כאמור בסעיף ש גיה (1)
ולעניין בקשה לביטול כאמור לגבי עבירת תעבורה מהטעם שהעבירה בוצעה , קטן )ג(

שלא בידי מי שקיבל את ההודעה, ובעל הרכב מבקש להוכיח מי נהג ברכב, העמידו 
ב 27או החנהו, בעת ביצוע העבירה, או למי מסר את החזקה ברכב, כאמור בסעיף 

תשעים ימים מיום  אם הגיש לתובע את הבקשה לביטול בתוך –לפקודת התעבורה 
ההמצאה; החלטת התובע בבקשה לפי פסקה זו סופית, ואולם רשאי הנקנס להודיע 

 ;על רצונו להישפט

ברצונו  שישתקנות, בעה ב, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, בדרך שנקיעודה (2)
 רה.בילהישפט על הע

ו להישפט להודיע על רצונ אירשה ( לא יהי1יטול כאמור בפסקה )ביש בקשה להגש מי 
(, אלא תוך שלושים ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת התובע בענין 2בפסקה ) אמורכ

 הביטול.

לם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על העבירה, תיווסף שיא ל ()ב 
ת הקנס ייגב; 1977-חוק העונשין, תשל"זל 67ספת פיגור בשיעור האמור בסעיף וס תנעל הק

 א יחול.וק ללאותו ח 69ף עיוס, 1977-זל"תשן, לחוק העונשי 70-ו 68כאמור בסעיפים תיעשה 

רשאי לבטל הודעת תשלום קנס אם נוכח כי לא נעברה עבירה או כי היא נעברה ע ובת ()ג 
 ךאין ענין לציבור בהמשה ה סבור שבנסיבות המקריה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה, או אם

החלטתו; לענין סעיף  אתק נמרישום של הודעת תשלום קנס שביטל ויההליכים; התובע יערוך 
, אם הוסמך במיוחד לענין זה בידי היועץ המשפטי 12עותו בסעיף שמכמ -בע" ה, "תוקטן ז

 לממשלה.

ודעה על כך ההתובע שלא לבטל את הודעת תשלום הקנס, ימציא למבקש  יטחלה ()ד 
 לא הוגשה הבקשה לביטול לתובע.ואולם הוראות סעיף קטן )ב( יחולו כאילו 

בסעיף קטן )א(, אם  יםהאמור יםמועדחר הרשאי לדון בבקשה שהוגשה לאע ובת ()ה 
מנו להגישה מ וש ושמנעקבמב שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות

 הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה.א במועד והי

ס, קנ)א( שברצונו להישפט ולא שילם במועד את הא הודיע כאמור בסעיף קטן שלי מ ()ו 
כולה או (, ב) עיף קטןסר בושתו, מתשלום תוספת הפיגור כאמי בקאי תובע לפטור אותו, על פרש

 התשלום במועד היא אחת מאלה:-וכח התובע שהעילה לאינ מקצתה, אם

 ה(;חקנמ) (1)

 בו; מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויהר בצנ (2)

 קלה של רשויות המדינה.בתה ודלחיוב בתוספת הפיגור יס בהסיה (3)

לפי סעיף קטן )ו(, תהיה בכתב, ותהיה נתמכת בתצהיר המאמת את העובדות ה קשב ()ז 
המפורטות בה. התובע רשאי להחליט בבקשה על יסוד התצהיר בלבד או במעמד המבקש בלבד 

 והחלטתו אינה ניתנת לערעור.

אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט, הורשע ם ילש ()ח 
 ונשא את עונשו. אולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אדם ששילם את הקנס ותובע ביטל את

 הקנסם לותש
 ( 11' מס)תיקון 

 1990-תש"ן
( 23' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

( 32' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

 ( 23' מס)תיקון 
 1996-ו"נשת

( 23' מס)תיקון 
 1996-ונ"תש

( 32' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

( 23' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

( 23' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

( 23' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

( 32' מס)תיקון 
 2001-"אסתש

( 23' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

 ( 60' מס)תיקון 
 2010-תש"ע

( 60' מס)תיקון 
 2010-תש"ע

( 60' מס)תיקון 
 2010-תש"ע

( 78)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את משפטו אף על  ת תשלום הקנס לפי סעיף קטן )ג(עהוד
 .230שפט כאמור בסעיף פי שהודיע באיחור על רצונו להי

 חזר סכום הקנס ששולם.יום, ולהודעת תשלום קנס לאחר שהקנס ש להוטב (1)ח 

לם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הודעת תשלום קנס או שיא ל (2ח) 
ן בקשה מאמור או הוגשה בזכ (, ולא הוגשו בקשותא) ןלהודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קט

להגשת א( ן )קטהודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף לביטול 
, ואולם ע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנסהורשבקשות אלה, כאילו 

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אדם שבקשתו לביטול הודעת תשלום קנס הוגשה שלא במועד 
ח סמכותו לפי סעיף קטן )ה( וביטל את הודעת תשלום הקנס, או על אדם אך התובע דן בה מכו

שבית המשפט החליט לקיים את משפטו אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור 
 . 230בסעיף 

ת, רשאי להתקין תקנות סנכק ומשפט של הוה חקשפטים, באישור ועדת החוהמר ש ()ט 
 לביצוע סעיף זה.

 

קנס בשל עבירת קנס, שהטיל מפקח שהוא עובד רשות מקומית או שהוטל בבית משפט  .א229
לעניינים מקומיים או בבית משפט אחר עקב הפעלת סמכותו של עובד הרשות המקומית, ישולם 

 לקופת הרשות המקומית.
 

ט צונו להישפט על העבירה, תישלח לו הזמנה למשפ)א( שבר229אדם לפי סעיף ע דיהו .230
לקיים את המשפט גם אם אותו אדם ביקש המשפט רשאי, בית שנה מיום שנתקבלה הודעתו; ך תו

)ה(, בשינויים המחויבים, או 229להישפט באיחור, ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 
ית המשפט על העבירה ונגזר דינו . הורשע האדם בבמנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו

לקנס, לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות 
 . ותתחפה מיוחדות המצדיקות

 

 הוראות שונותח': ק פר

שאי היועץ המשפטי , ריןהדת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת ע כלב 6()א .231
בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט; הוגשה הודעה כאמור דעה מנומקת בהו לממשלה,

 יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט.

היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול את סמכותו לעכב הליכי המשפט כאמור  ()ב 
 בסעיף קטן )א(, דרך כלל, לסוגי ענינים או לענין מסוים, כמפורט להלן:

 משלה;למשנה ליועץ המשפטי למ (1)

לכל אחד מבעלי התפקידים המנויים להלן, למעט באישום שהוגש בידי תובע  (2)
 ()א(:1)א()12כאמור בסעיף 

 פרקליט המדינה או משנה לפרקליט המדינה; )א(

 –פרקליט שמונה כמנהל התחום לעיכובי הליכים בפרקליטות המדינה  )ב(
 באישום בעבירת עוון או חטא;

יחידה האחראית על אכיפת דיני התכנון, הבניה פרקליט שמונה כמנהל ה )ג(
באישום  –והמקרקעין בפרקליטות המדינה או פרקליט בדרגת ממונה לפחות 

 בעבירה בתחום דיני התכנון, הבניה והמקרקעין;

באישום בעבירת מס,  –מנהל המחלקה הפיסקלית בפרקליטות המדינה  )ד(
 –ה לרבות אישום בעבירה הנלווית לעבירת מס; לענין ז

עבירה לפי פקודת המכס; פקודת מס הכנסה; חוק מס קניה  –"עבירת מס" 
-; חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א1952-)טובין ושירותים(, התשי"ב

; חוק מס 1963-; חוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(, התשכ"ג1961
 ;1991-; חוק היטלי סחר, התשנ"א1975-ערך מוסף, התשל"ו

                                                      
י"פ . 2417עמ'  30.3.2006מיום  5512י"פ תשס"ו מס' . 954עמ'  30.12.2004מיום  5355י"פ תשס"ה מס' ר'  6
 .96עמ'  9.10.2007מיום  5724שס"ח מס' ת

( 23' מס)תיקון 
 1996-תשנ"ו

( 32' מס)תיקון 
 2001-תשס"א
 ( 60' מס)תיקון 
 2010-תש"ע

 למשפט ה מנהז
 ([)ו ח201]

 (7' מס)תיקון 
 1987-זמ"תש

 ( 11' מס)תיקון 
 1990-"ןשת

 ( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 [202]הליכים ב כועי
 

( 41)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

ייעוד קנסות לרשות 
 מקומית

 ( 60)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5355.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5512.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5724.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5724.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5724.pdf
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עבירה מסוג חטא או עוון, שנעברה במהלך ביצוע עבירת  –ווית" "עבירה נל
 המס או בקשר אליה.

 

היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה בכתב לבית שאי ר 231הליכים לפי סעיף ו כבעו .232
הוגשה ה; שנ –שנים, ובעוון ש חמ –המשפט, לחדשם כל עוד לא עברו מיום עיכובם, בפשע 

יע גו היהודעה כאמור, יחדש בית המשפט את ההליכים, ורשאי הוא להמשיך בהם מן השלב שאל
 ה לא יחודשו עוד.ניבשם ; עוכבו ההליכילפני ההפסקה

גיע יו הלהמשיך במשפט מן השלב שאל חרא פטלא הוחל בגביית ראיות רשאי שו ודע כל .233
קודמו; הוחל בגביית ראיות ונבצר משופט מסיבה כלשהי לסיים את המשפט, רשאי שופט אחר 

ן יהד יהזדמנות לבעללהמשיך במשפט מן השלב שאליו הגיע קודמו, ורשאי הוא, לאחר שנתן 
מו או לחזור ולגבותן, צעב ןתוו גבה אלבראיות שגבה קודמו כאי וגיהם לענין, לנהתונלהשמיע טע

 מקצתן.או  כולן

יחולו, בשינויים המחוייבים, גם כשהורכב בית המשפט משלושה  233סעיף  ותראהו .234
 שופטים או יותר.

ותר, כל סמכות הנתונה לפי חוק זה לבית בית המשפט דן בשלושה שופטים או יש וםמק .235
כב הור , כל עוד לאיהתה -לעשותה  רשנדט ת סמכות לעשות פעולה שבית המשפבולר -המשפט 

בשעה שבית המשפט אינו יושב  בית המשפט, בידי כל שופט של אותו בית משפט, ומשהורכב,
ה לפי לוע, פדין קבע לכךאו בידי שופט מבין שופטי ההרכב שאב בית ה בדין, בידי אב בית הדין

או בידי שופט  תיעשה בידי אב בית הדין 219-ו 196, 145, 143, 140, 135(, )א105, 83, 15סעיפים 
 גם כשבית המשפט יושב בדין. מבין שופטי ההרכב שאב בית הדין קבע לכך

 

 .נגדודם ייפסק כל הליך פלילי א טרנפ .236

 שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה, המצאתו תהיה באחת מאלה:ך סממ ()א .237

בן משפחתו  דילי -ם עסקו ובאין למצאו במקום מגוריו או במקוו; ה לידירמסב (1)
רה סיבמ -אדם -הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד ובחבר בני

 ;יצגוו לידי אדם המורשה כדין ליא וםרשבמשרדו ה

בני האדם, עם  חבר ח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד אולומשב (2)
ר המסירה כתאריך אישור מסירה; בית המשפט רשאי לראות את התאריך שבאישו

 ההמצאה.

המסמך לידי סניגור הנאשם, או מסירתו במשרד הסניגור לידי פקידו, וכן  רתסימ ()ב 
משרדו, כמוה כהמצאה לנאשם, זולת אם הודיע  מען ב רשום עם אישור מסירה לפיכתמ וחמשל

 .יכלתו להביא את המסמך לידיעת הנאשםב ה ימים, כי איןשיממשפט, תוך חהית בהסניגור ל

בית המשפט כי המצאה לפי סעיף זה לא בוצעה עקב סירוב לקבל את המסמך או ח וכנ ()ג 
 סמך כאילו הומצא כדין.ת המה, רשאי בית המשפט לראות אירמסה המכתב, או לחתום על אישור

קטנים )א( או )ב(,  ת המסמך כאמור בסעיפיםא אי אפשר להמציאש טבית המשפח וכנ ()ד 
 המצאתו באחת הדרכים האלה:רשאי הוא להורות על 

בית שבו, ב כן, ות עותק שלו במקום הנראה לעין בבנין בית המשפטבקהדב (1)
 מען לאחרונה;ק הנכידוע, גר או עס

 ;ים מודעה ברשומות או בעתון יומסופרב (2)

 שתיראה לו. תרחרך אד כלב (3)

פגום בתקפם של ההליכים טכני בעריכתו של מסמך הנערך לפי חוק זה, אין בו כדי לי קולי .238
הנאשם, רשאי הוא לדחות  שלו ינעל פיו, אולם אם נראה לבית המשפט כי יש בדבר חשש לעיוות ד

 ון למועד אחר או להורות הוראה אחרת כדי להסיר את החשש.הדי את

ת לפי פקודת התעבורה או התקנות לפיה, פקודת העיריות ופקודת ביטוח רכב רוביבע .239
שר שחר ארות שנקבעו כעבירות קנס, או לפי חיקוק ביבע, 1970-חדש[, תש"למנועי ]נוסח 

קבע לכך, רשאי שר המשפטים לקבוע נסת, עדת החוקה חוק ומשפט של הכו ורישהמשפטים, בא
 בתקנות סדרי אישום והמצאת מסמכים, אף בסטיה מהוראות חוק זה.

 

שפט בפני מ שךהמ
 [204]חר א פטשו
 

ר חבבהרכב י נושי
 [205]ופטים הש

 

ת בישופט ואב ת כוסמ
 [206]ן די

 ( 61)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 [207]אשם הנת מו
 

 מסמכים ת צאהמ
[209] 

 יםגמפו םינפגמים שא
 [211]בדין 

 

ת רוביבענה זמרי הסד
 [213]ות לק

 ( 2ט )מס' ת"
 1982-במ"תש

 (7' מס)תיקון 
 1987-זמ"תש

 

 [203]ים כילהש דוחי
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לפי התקנות לפיה, או לפי  ואת התעבורה דפקו שנה מיום שבוצעה עבירה לפיה ברע )א( א.239
נפגע אדם או נת דרכים שבה אולתה גרמא של, 1970-מנועי ]נוסח חדש[, תש"ל בפקודת ביטוח רכ

לתקנות  38ק רכוש, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניניה הזמנה למשפט לפי תקנה ניזו
ה וד בביצוע העבירשחהאם כן, תוך אותה תקופה, הוזמן א אל, 1974-סדר הדין הפלילי, תשל"ד

ה כי ב החשוד בעבירכרה לעבלחקירה, או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה; אולם, אם הוכיח 
ב לפקודת התעבורה, ניתן להגיש כתב אישום ולהמציא 27אחריות לעבירה לפי סעיף  עליולא חלה 

 ירה.בהע עהזמנה למשפט למי שנהג ברכב, אם לא עברו שנתיים מיום ביצו

היתה העבירה כאמור בסעיף קטן )א( עבירה שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב  )ב( 
בורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בענינה הזמנה א לפקודת התע27כאמור בסעיף 

למשפט, אלא אם כן הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה או נשלחה לו הודעה על ביצוע 
 (.2( או התקיים האמור בסעיף קטן )א2( או )1()1א)א225העבירה בתוך התקופות כמפורט בסעיף 

 

 67לעניין עבירה של נהיגה בזמן פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה בלבד, לפי סעיף  .ב239
לפקודת התעבורה, נשלחה הודעה על גזר דין שבו הוטלה הפסילה או הודעה על ההחלטה בדבר 
הפסילה עד תום ההליכים בדואר רשום, רואים אותה כאילו הומצאה כדין, וכאילו הודע לנמען על 

, אף אם לא 237האמור גם בלא חתימה על אישור מסירה כאמור בסעיף  67ילה לפי סעיף הפס
)ג(, זולת אם הוכיח הנאשם כי לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן 237התקיימו הוראות סעיף 

 תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה, ואם התקיימו כל אלה:

 ימים מיום משלוח ההודעה; 15חלפו  (1)

 ;97פה לפי סעיף -או בעל 237שם הוזמן לדיון בבית משפט לפי סעיף הנא (2)

פה, לפי העניין, -( כללה אזהרה, בכתב או בעל2ההזמנה לדיון כאמור בפסקה ) (3)
פסילה, וכן הודעה בדבר תחולת החזקה לפי שבמועד הדיון עשויה להתקבל החלטה בדבר 

 סעיף זה אם הנאשם לא יתייצב לדיון;

( הסתיים באותו מועד, או שמועד הדיון שונה לבקשת 2יין כאמור בפסקה )הדיון בענ (4)
 הנאשם;

בטופס אישור המסירה של דבר הדואר שהוחזר מולאו פרטי מוסר ההודעה, המען  (5)
 ביצוע המסירה.-והמועד שבהם היא נמסרה או הטעם לאי

 

-רה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"לתעבוות לפי פקודת הירעבב ()א .240
 גרמו לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, בעבירות שנקבעו כעבירות קנסא של, 1970

או בעבירות לפי חיקוק אחר ששר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק  או כעבירות מינהליות
 לה:א יןד ומשפט של הכנסת קבע, יחולו סדרי

בכך כדי למנוע  , אולם אין123א יחולו הוראות סעיף זה לשם לפי סעיף נאל ע (1)
 טענותיו לענין העונש; ןהב מה תבכ טממנו להודיע לבית המשפ

שהוזמן ולא התייצב בבית המשפט בתחילת המשפט או בהמשכו, יראוהו ם אשנ (2)
 יגור מטעמו;סנב יצכמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום, זולת אם התי

אם הוא סבור , וישלא בפנ (,2אי לדון נאשם לפי הוראות פסקה )ט רשמשפה יתב (3)
שלא יהיה בשפיטתו על דרך זו משום עיוות דין לנאשם ובלבד שלא יטיל עליו עונש 

מבית המשפט להטיל מאסר במקום קנס  אין בהוראות פסקה זו כדי למנועמאסר. 
כאמור אם הנאשם לא יתייצב; צו  ובלבד שבהזמנה למשפט צוין כי ניתן להטיל מאסר

מקום קנס שניתן שלא בנוכחות הנידון או סניגורו יבוצע מאסר לביצוע מאסר ב
 (.א)ג129בהתאם להוראות סעיף 

 )ט(.-)ח( ו130ק דין מרשיע שניתן לפי סעיף קטן )א(, יחולו הוראות סעיף פסל ע ()ב 
 

קוק אחר לחקור חי יפ-סמכותו של אדם המוסמך עלמ ותרעת חוק זה אינן גואוורה ()א .241
 בעבירה או לנהל את התביעה.

כאמור יעביר את חומר החקירה לפרקליט המחוז; אולם אם נקבע בחיקוק אדם ר וקח ()ב 
 אחר המוסמך לנהל את התביעה באותה עבירה, יעביר את חומר החקירה לאדם כאמור.

ו משנהו אדינה המ טתמש בה פרקליהשחוז, רשאי למ יטקללפי חוק לפר ונהתות הנמכס כל .242

הודעה ת ירמס
 בעבירות תעבורה

( 20)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

( 43)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

ין מיוחדים ד ריסד
 ת קלותרוביבע

 ( 19' מס)תיקון 
 1995-ה"נשת

( 65)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 )הוראת שעה( 
 2000-"סשת

( 46)תיקון מס' 
 2005-תשס"ו

י לפותובעים  יםקרחו
 [215]חר וק אקחי
 

 וזמחפרקליט ת כוסמ
 (7' מס)תיקון 

 1987-זמ"תש
( 41)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

( 43)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

חזקת מסירה לעניין 
 נהיגה בזמן פסילה

 ( 59)תיקון מס' 
 2009-תש"ע
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וכן רשאי פרקליט המדינה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, להעניק סמכות כאמור, למעט 
 סמכות שנאצלה לפרקליט מחוז לפי כל דין, לפרקליט אחר מפרקליטות המדינה.

 

היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לכל אחד מבעלי התפקידים המנויים בטור א'  א. )א(242
בתוספת השלישית, דרך כלל, לסוגי ענינים או לענין מסוים, את הסמכויות הנתונות לו לפי הוראות 

 החוקים כמפורט לצדם בטור ב' בתוספת האמורה, כולן או מקצתן.

באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את  שר המשפטים רשאי, בצו, )ב( 
 התוספת השלישית, ובלבד שלא יוסיף הוראות חוק אלא בענין הליכים פליליים.

 

ן כ ראם נאמ לתזו, 1957 –המשפט, תשי"ז-חוק זה אינן גורעות מהוראות חוק בתי ותראהו .243
 במפורש.

ן הנוגע שפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניהמר ש ()א .244
 לביצועו.

לות י לקבוע כללים לתיאום פעושא, ריםשפטים, בהתייעצות עם שר הפנהמר ש ()ב 
 פרקליטות המדינה והמשטרה.

(, אולם תחילתם של סעיפים 1982ביולי  1של נוסח זה ביום י' בתמוז תשמ"ב ) תוילתח .245
 (.1983בינואר  1ביום ט"ז בטבת תשמ"ג ) 230עד  228

 

 
 ראשונהת ספתו

 ()ב(188-)ב( ו6ף עי)ס
 

 ן;מזו רו במצרכיעבשנ, 1957-שי"ח, תיםותת לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושיררוביע (1)

 ;2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ות לפי רוביע (2)

 רו במצרכי מזון.עבשנ, 1953-תקנים, תשי"גהוק חת לפי רוביע (3)
 

 
 ראשונה א'ת ספתו

 (60ף עי)ס
 חלק א': עבירות עוון בטיפול הפרקליטות

 

 1977-ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים לפי פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז (1)
 ;החוק( –)בתוספת זו 

 )ג( לחוק;134פרסומי המרדה לפי סעיף  (2)

 )ב( לחוק;143אימונים צבאיים אסורים לפי סעיף  (3)

 ( סיפה לחוק;3)ב144עבירות בנשק לפי סעיף  (4)

 בפרק ח' לחוק; 1ענות, לאלימות או לטרור לפי סימן א'הסתה לגז (5)

 לחוק; 146מטיף להתאגדות אסורה לפי סעיף  (6)

 לחוק; 147חבר להתאגדות אסורה לפי סעיף  (7)

 לחוק; 148תרומות להתאגדות אסורה לפי סעיף  (8)

 לחוק; 149פרסומי התאגדות אסורה לפי סעיף  (9)

 לחוק; 151התקהלות אסורה לפי סעיף  א(9)

 

 לחוק; 152התפרעות לפי סעיף  ב(9)

 

 לחוק; 156מניעת הוראת התפזרות לפי סעיף  ג(9)

 

 [ 216]דינים ת ירשמ

 [227]ותקנות ע צובי
 

 הילתח
 ( 1' מס)תיקון 

 1982-במ"תש

 1982-"בשמט תת"

אצילת סמכויות 
היועץ המשפטי 

 לממשלה
( 41מס' )תיקון 
 2004-תשס"ד

 ( 62ס' )תיקון מ
 2010-תשע"א

 ( )תיקון( 62)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 62)תיקון מס' 
( 2)תיקון מס' 

 2014-תשע"ה

( 62)תיקון מס' 
( 2)תיקון מס' 

 2014-תשע"ה

( 62)תיקון מס' 
( 2)תיקון מס' 

 2014-תשע"ה

( 72)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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 לחוק; 158מתפרעים הפוגעים בכלי שיט לפי סעיף  ד(9)

 לחוק; 160הפרעות ביחסי עבודה לפי סעיף  (10)

 לחוק; 161עבירות כלפי קיום שירותים ציבוריים לפי סעיף  (11)

 לחוק; 166לפי מדינה ידידותית לפי סעיף הסתה לאיבה כ (12)

 לחוק; 167פגיעה בדגל או בסמל של מדינה ידידותית לפי סעיף  (13)

 לחוק; 168חילול כבודם של גדולי מדינת חוץ לפי סעיף  (14)

 פגיעה ברגשי דת ומסורת לפי סימן ז' בפרק ח' לחוק; (15)

 ריבוי נישואין לפי סימן ח' בפרק ח' לחוק; (16)

 זנות ותועבה לפי סימן י' בפרק ח' לחוק; (17)

 רישה לחוק; 218מעשה העלול להפיץ מחלה לפי סעיף  (18)

 לחוק; 219מכירת מזון מפוגל לפי סעיף  (19)

 לחוק; 220החזקת מזון לא נקי לפי סעיף  (20)

 לחוק; 221זיהום מים לפי סעיף  (21)

 לחוק; 222זיהום אוויר לפי סעיף  (22)

 לחוק; 223וגעות לפי סעיף מלאכות פ (23)

 לחוק )כאשר עבירת המקור בטיפול הפרקליטות(; 261מסייע לאחר מעשה לפי סעיף  (24)

 לחוק; 262מניעת פשע לפי סעיף -אי (25)

 העלמת עבירה לפי סימן ב' בפרק ט' לחוק; (26)

 לחוק; 273תקיפת שוטר הקשורה למילוי תפקידו לפי סעיף  (27)

 לחוק; 277יבור לפי סעיף לחץ של עובד הצ (28)

 לחוק; 278עובד הציבור שיש לו זיקה פרטית לפי סעיף  (29)

 לחוק; 280שימוש לרעה בכוח המשרה לפי סעיף  (30)

 לחוק; 284מרמה והפרת אמונים לפי סעיף  (31)

 לחוק; 286הפרת חובה חקיקה לפי סעיף  (32)

 עבירות שוחד לפי סימן ה' בפרק ט' לחוק; (33)

 לחוק; 304ימת מוות ברשלנות לפי סעיף גר (34)

 לחוק; 311העלמת לידה לפי סעיף  (35)

 רישה לחוק; 336שימוש ברעל מסוכן לפי סעיף  (36)

 לחוק; 337הפרת חובה של הורה או אחראי לפי סעיף  (37)

 ;( לחוק9( עד )7)-( ו5( עד )3)א()338מעשי פזיזות ורשלנות לפי סעיף  (38)

 לחוק; 341לפי סעיף  חבלה ברשלנות (39)

 עבירות מין בפרק י' לחוק; (40)

 עבירות כלפי קטינים ונכים לפי סימן ו' בפרק י' לחוק; (41)

 בפרק י' לחוק; 1פגיעה בקטינים ובחסרי ישע לפי סימן ו' (42)

 עבירות מעין גניבה לפי סימן ב' בפרק י"א לחוק; (43)

 ;רישה לחוק 415קבלת דבר במרמה לפי סעיף  (44)

 לחוק; 416תחבולה לפי סעיף  (45)

 לחוק; 417כישוף לפי סעיף  (46)

 לחוק, למעט הסיפה; 418זיוף לפי סעיף  (47)

 לחוק; 419זיוף המשפיע על עסקאות לפי סעיף  (48)

 ( לחוק;2)424עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד לפי סעיף  (49)

( 62)תיקון מס' 
( 2)תיקון מס' 

 2014-תשע"ה

( 62)תיקון מס' 
( 2)תיקון מס' 

 2014-תשע"ה

( 62)תיקון מס' 
( 2)תיקון מס' 

 2014-תשע"ה
( 62)תיקון מס' 
( 4)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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 א לחוק;424ר בתאגיד לפי סעיף גילוי מידע או פרסום מטעה בידי נושא משרה בכי-אי (50)

 לחוק; 425מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  (51)

 לחוק; 426העלמה במרמה לפי סעיף  (52)

 לחוק; 431עושק לפי סעיף  (53)

 רישה; 441הונאה לפי סימן ז' בפרק י"א לחוק, למעט סעיף  (54)

 לחוק; 449גרימת שריפה ברשלנות לפי סעיף  (55)

 ספים ובולים לפי פרק י"ב לחוק;זיוף כ (56)

 לחוק; 497הכנת עבירה בחומרים מסוכנים לפי סעיף  (57)

לחוק )כאשר עבירת המקור בטיפול  498מתן אמצעים לביצוע פשע לפי סעיף  (58)
 הפרקליטות(;

 ( לחוק )כאשר עבירת המקור בטיפול הפרקליטות(;2)א()499קשר לעוון לפי סעיף  (59)

 ;2000-בנת הון, התש"סחוק איסור הל (60)

 ;1965-חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה (61)

 ;1984-חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד (62)

 ;1998-חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח (63)

 ;1998-חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח (64)

 ;1995-חוק המחשבים, התשנ"ה (65)

 פקודת הפטנטים והמדגמים; (66)

 ;1948-קודת מניעת טרור, התש"חפ (67)

 ;1984-חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד (68)

 ;1972-פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב (69)

 ;2007-חוק זכות יוצרים, התשס"ח (70)

והפקרה אחרי פגיעה לפי סעיף  לפקודת התעבורה 64סעיף  –גרימת מוות בנהיגה רשלנית  (71)
 ;הא)א( לאותה פקוד64

-י ביצוע עבירות מין, התשס"ו)א( לחוק הגנה על הציבור מפנ22הפרת צו פיקוח לפי סעיף  (72)
2006; 

 .1950-עבירות לפי חוק גיל הנישואין, התש"י (73)
 

 חלק ב': עבירות פשע שיועברו לטיפול התביעה המשטרתית

 לחוק; 185סחר, ייצור וייבוא סכין לפי סעיף  (1)

 א)א( לחוק;185עיף איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין לפי ס (2)

 )א( לחוק;186החזקת אגרופן או סכין שלא כדין לפי סעיף  (3)

 )ב( לחוק;287הפרת הוראה חוקית לפי סעיף  (4)

 לחוק, למעט עבירה כאמור שנעברה בקטין; 333חבלה חמורה לפי סעיף  (5)

כאמור  לחוק, למעט עבירה 335לחוק, בנסיבות מחמירות לפי סעיף  334פציעה לפי סעיף  (6)
 שנעברה בקטין;

 סיפה לחוק; 343הסעה בכלי תחבורה מסוכן לפי סעיף  (7)

ו לחוק, למעט עבירה כאמור בנעברה בחסר ישע כהגדרתו בסעיף 368תקיפת זקן לפי סעיף  (8)
 א לחוק;368

 לחוק; 377כליאת שווא לפי סעיף  (9)

 לחוק;)ג( -( ו1)א(, )ב()382תקיפות בנסיבות מחמירות לפי סעיף  (10)

 א לחוק;384גניבה בנסיבות מיוחדות לפי סעיף  (11)

שקלים  50,000לחוק, כאשר ערך הגניבה אינו עולה על  391גניבה בידי עובד לפי סעיף  (12)

( 63)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 64מס'  )תיקון
 2011-תשע"ב

( 67)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 80)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 חדשים;

שקלים  50,000לחוק, כאשר ערך הגניבה אינו עולה על  393גניבה בידי מורשה לפי סעיף  (13)
 חדשים;

 לחוק; 404פי סעיף דרישת נכס באיומים ל (14)

 לחוק; 408פריצה והתפרצות לפי סימן ד' בפרק י"א לחוק, למעט סעיף  (15)

 לחוק; 411קבלת נכסים שהושגו בפשע לפי סעיף  (16)

 יא לחוק;413בפרק י"א לחוק, למעט סעיף  1עבירות בקשר לרכב לפי סימן ה' (17)

 לחוק; 447הסגת גבול כדי לעבור עבירה לפי סעיף  (18)

 לחוק; 453היזקים מיוחדים לפי סעיף  (19)

( לחוק, כאשר עבירת הפשע בטיפול תובע משטרתי לפי 1)א()499קשר לפשע לפי סעיף  (20)
 האמור בתוספת זו;

 ;1986-סיפה לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 17הונאה בכרטיס חיוב לפי סעיף  (21)

-המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"גב' בפרק ג' לפקודת הסמים -עבירות לפי סימנים א' ו (22)
פקודת הסמים(, שעונשן אינו עולה על שבע שנים, וכן עבירות לפי  –)בפרט זה  1973

הסימנים האמורים לגבי כמות סם שאינה עולה, בכל עבירה בנפרד, על כמות הסם המצוינת 
 להלן:

 ;גרם 20 –הרואין, קוקאין  )א(

 ;ק"ג 25 –שרף של קנבוס )חשיש(, קנבוס, אופיום  )ב(

 בסימן ב' בחלק א' לתוספת הראשונה אם הסם הוא בתצורה כמפורט להלן: 1פריט  )ג(

 מ"ל; 60 –תמיסה או נוזל  (1)

 יחידות צריכה; 100 –בתצורה אחרת  (2)

ח בסימן ב' בחלק א' לתוספת הראשונה וכן החומרים המפורטים 13ב עד 13פריטים  )ד(
יחידות צריכה, ובלבד שמשקלן אינו  100 –בסימן ב' בחלק ב' לתוספת הראשונה 

 גרם; 100עולה על 

חומרים המצוינים בתוספת הראשונה לפקודת הסמים, שאינם מפורטים בפרטי משנה  )ה(
 )א( עד )ד(, אם הסם הוא בתצורה כמפורט להלן:

 גרם; 20 –אבקה  (1)

 ק"ג; 10 –חומר צמחי  (2)

 מ"ל; 200 –תמיסה או נוזל  (3)

 יחידות צריכה. 100 –( 3( עד )1נה כמפורט בפסקאות )בתצורה שאי (4)

המנהל או המארגן שירותי הסעה במטרה לאפשר כניסה לישראל או שהייה בה לפי סעיף  (23)
 ;1952-( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב6א)ג12

, כאשר העבירה נעברה 1981-לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 5פגיעה בפרטיות לפי סעיף  (24)
 זוג; בין בני

עבירות לפי פקודת התעבורה שעונשן אינו עולה על שבע שנים, למעט עבירה של הפקרה  (25)
ועבירה של חובת נוסע להתקשר לגופי הצלה  א לפקודת התעבורה64אחר פגיעה לפי סעיף 

 ;לאותה פקודה 1א64לפי סעיף 

עבירות לפי , למעט 1969-עבירות לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט (26)
 ;122-)א( ו117סעיפים 

למעט עבירות לפי  ,1965-עבירות לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה (27)
 ;88-ו 85סעיפים 

, בנסיבות מחמירות לפי 1952-לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 2ב12סעיף עבירות לפי  (28)
 לחוק האמור. 3ב12סעיף 

 

 בירן לטיפולו של תובע משטרתי חלק ג': עבירות שפרקליט מחוז רשאי להע

( 64)תיקון מס' 
 2011-תשע"ב

( 62)תיקון מס' 
 2013-)תיקון( תשע"ד

( 74)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 62)תיקון מס' 
( 4)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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 מורכבות הראיות-בשל העדר חומרה יתירה בנסיבות ביצוע העבירה ואי
 

 )א( רישה לחוק;144עבירות בנשק לפי סעיף  (1)

 ;)נמחקה( (2)

 

 ;)נמחקה( (3)

עבירה אחרת שבטיפול פרקליט ואינה בסמכותו הייחודית של בית משפט מחוזי, שנחקרה  (4)
יחד עם עבירה שבטיפול תובע משטרתי והיא כרוכה ושלובה בה, ואשר פרקליט מחוז מצא 

 כי בנסיבות העניין, העבירה שבטיפול התובע המשטרתי היא העבירה המרכזית.
 

 חלק ד': עניינים שבהם רשאי תובע משטרתי, או שוטר שהסמיך היועץ המשפטי לממשלה 
 ()ב(, לטפל גם בבית המשפט המחוזי1)א()12לפי סעיף 

 קשות ועררים בעניין מעצר, חיפושים ושחרור בערובה;ב (1)

לפקודת  49חוזר על החלטות בית משפט שלום או שופט תעבורה לפי סעיף עיון  (2)
 לאותה פקודה; 60התעבורה, או ערעור לפי סעיף 

)ה(, בהתייחס לחומר חקירה הנוגע לכתב 74ערר על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף  (3)
 י תובע משטרתי;אישום המוגש ביד

 ;230השגה על החלטה בעניין בקשה להישפט באיחור לפי סעיף  (4)

 תיקים שנדרשת בהם מומחיות מקצועית טכנית מיוחדת בענייני תעבורה. (5)

 
 שניהת ספתו

 (68עיף )ס
 

 447, 380, 379רישה,  336, 334, 223, 196, 194, 192, 190, 189ת לפי סעיפים רוביע (1) 
ן, ישנלחוק העו 496 -ו 494, 452קר, יין נושא נשק חם או ברהעכשזולת אם נעברה העבירה 

  -מעט עבירות כאמור, שנעברו כלפי בן משפחה; לענין זה, "בן משפחה" , ול1977 -תשל"ז
 ;1991 -כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א

 

ק חול ה11 סעיףים בוראמה , בסייגים1961-ת לפי חוק למניעת מפגעים, תשכ"ארוביע (2) 
 האמור;

 

 70, בסייגים האמורים בסעיף 2008-לחוק אוויר נקי, התשס"ח 63עבירות לפי סעיף  (2) 
 לחוק האמור;

 

 ;2007-ת יוצרים, התשס"ח)ה( לחוק זכו-)ג(, )ד( ו61סעיף רות לפי יבע (3) 
 

 

 לפקודת סימני סחורות; 3ת לפי סעיף רויבע (4) 

, מחמת הפרה של סעיפים 1981 -( לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א1)23לפי סעיף  רהביע (5) 
 האמור;  17לחוק האמור או של צו שניתן לפי סעיף  18או  17

 ; 1972 -ל"בש[, תשדת סימני מסחר ]נוסח חדקולפ 60ף ת לפי סעירוביע (6) 

לחוק הגנת  108זקה, סיוע לקבל חזקה וקבלת חזקה, לפי סעיף העברת ח לת בשרוביע (7) 
 ;1972 -הדייר ]נוסח משולב[, תשל"ב

 ;1969  -ט"תשכ סח משולב[,ת ]נות לפי חוק הבחירות לכנסרוביע (8) 

 ;1965  -ת לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"הרוביע (9) 

 ;1954 -תשי"ד ת לפי חוק הבחירות לגופים ציבוריים,רוביע (10) 

 ת לפי פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות;רוביע (11) 

 ;1981 -ות, תשמ"אטיפרה ת לפי חוק הגנתרוביע (12) 

א 21ים בסעיף רומאה  סייגים, ב1984 -ן, תשמ"דויקנהרת ילפי חוק שמ תרויבע (13) 
 לחוק האמור;

 

 ( 3)תיקון מס' 
 1983-ג"משת

( 19' מס)תיקון 
 1995-תשנ"ה

( 35)תיקון מס' 
 2001-תשס"ב

( 25)תיקון מס' 
 1997-תשנ"ז

( 38)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 54)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 5)תיקון מס' 
 1984-דתשמ"

( 25)תיקון מס' 
 1997-תשנ"ז

( 33)תיקון מס' 
 2001-תשס"א

( 58)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 62)תיקון מס' 
( 2)תיקון מס' 

 2014-תשע"ה

( 62)תיקון מס' 
( 2)תיקון מס' 

 2014-תשע"ה
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, 1988-ים, תשמ"חיתשבילחוק מניעת זיהום הים ממקורות  2לפי סעיף  הרביע (14) 
 לחוק האמור; 8בסייגים האמורים בסעיף 

 

 ; 1959-י"טתשם, מילחוק ה 1לפי סימן א רהביע (15) 
 

, שנעברה ברשות היחיד 1993-חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"גלפי  רהביע (16) 
 של הקובל;

 

 לחוק האמור; 15, בסייגים האמורים בסעיף 1994-ער בעלי חיים, תשנ"דצ וקח (17) 
 

 ר;מוהאב לחוק 15ים האמורים בסעיף , בסייג1993-חומרים המסוכנים, תשנ"גה וקח (18) 
 

, בנוגע להתקנת צלחת 1965-כנון והבניה, תשכ"ההתק לחו 204יף עס יפל הבירע (19) 
, ובסייגים האמורים בסעיף 1982-סימן ב' לחוק הבזק, תשמ"ב 2קליטה כמשמעותה בפרק ב'

 ב;266
 

 , בסייגים1983-לפי חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, תשמ"ג רהביע (20) 
 א; 11ף עירים בסוהאמ

 

, בנוגע למיתקן גישה 1965-ק התכנון והבניה, תשכ"הלחו 204 לפי סעיף רהביע 7(20) 
ג 266רים בסעיף , ובסייגים האמו1982-אלחוטית כמשמעותו בפרק ו' סימן ה' לחוק הבזק, תשמ"ב

 לחוק התכנון והבניה.
 

 
 תוספת שלישית

 א(242)סעיף 
 

 טור ב' טור א' 

 א)ג( לחוק זה.94-)ג( ו94א. סעיפים  ( פרקליט המדינה, משנה לפרקליט1)

-לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"אא 21-ו 21 ב. סעיפים ינה ומנהל המחלקה הפליליתהמד
1991. 

 

רכי טיפול(, לחוק הנוער )שפיטה, ענישה וד 14ג. סעיף  בפרקליטות המדינה
 חוק הנוער(. –)בתוספת זו  1971-התשל"א

)א( או )ג( לחוק 354-ו א)ב(291, )א(124ד. סעיפים  
 חוק העונשין(. –)בתוספת זו  1977-העונשין, התשל"ז

 

)ד( לחוק סדר הדין הפלילי 35-)ב( ו17פים ה. סעי 
)בתוספת  1996-מעצרים(, התשנ"ו –)סמכויות אכיפה 

 חוק המעצרים(. –זו 

-לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 15-ו 14ו. סעיפים  
1955. 

 )ג( לחוק זה.229-ו 69א. סעיפים  (1( בעלי התפקידים המנויים בפרט )2)

 נוער.)א( לחוק ה4ב. סעיף  וכן פרקליט מחוז

 ג. )נמחק(.

)ד( לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, 38ד. סעיף 
 .1973-התשל"ג

-א)א( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו8ה. סעיף 
1985. 

 לחוק העונשין. 123-)ב( ו9ו. סעיפים 

                                                      
 הכפילות במקור. 7

 ( 27' מס)תיקון 
 2000-ס"שת

( 79)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 30' מס)תיקון 
 2001-תשס"א

( 34ס' מתיקון )
 2001-ס"אתש

( 79)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 9)תיקון מס' 
 1988-תשמ"ח

( 13)תיקון מס' 
 1991-תשנ"א

( 15)תיקון מס' 
 1993-תשנ"ג

( 17)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ד

( 25)תיקון מס' 
 1997-תשנ"ז

( 41)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 44)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 56)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 2007-צו תשס"ח

( 70)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה
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 1991-לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א 29ז. סעיף 
 

 )א( לחוק העונשין10א. סעיף  ( פרקליט המדינה, מנהל המחלקה3)

 1954-לחוק ההסגרה, התשי"ד 20ב. סעיף  לאומית בפרקליטות המדינה-הבין

לחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו  10ג. סעיף 
 1996-של האסיר, התשנ"ז

 

 )ב( לחוק המעצרים58א. סעיף  (2( בעלי התפקידים המנויים בפרט )4)
 וכן מנהל המחלקה הפיסקאלית

 בפרקליטות המדינה
 

 לחוק 8א. סעיף  ( פרקליט המדינה ומשנה לפרקליט5)
 המדינה

 

 ()ב( לחוק, לעניין הסמכת תובעים לעניין 1)א()12סעיף  ( משנה לפרקליט המדינה ומנהל6)
 1965-עבירות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין 

 דינה בכפוף להנחיות בפרקליטות המ
 היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט 

 המדינה, אם הואצלה לו הסמכות 
 )ג(12כאמור בסעיף 

 

 
 רביעיתתוספת 

 א)א((67)סעיף 
 (3תובע בכיר לפי פסקה ) (3תובע לפי פסקה ) 

 להגדרה "תובע בכיר" להגדרה "תובע" 

 מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין  לכך, לפימי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיך  .1
 המדינה או פרקליט בכיר בפרקליטות  והבנייה, לחוק התכנון  258, ולפי סעיף 12סעיף 

 שהוא הסמיך לכך , להגיש כתב אישום בעבירה לפי 1965-ההתשכ"
חוק התכנון והבנייה והוא מפוקח בידי המחלקה 

 לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה

  התובע הראשי במשרד הכלכלה או תובע  מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיך לכך, לפי  .2
 כיר במשרד הכלכלה שהוא הסמיך לכךב , להגיש כתב אישום לפי חיקוק מהחיקוקים 12סעיף 

 ששר הכלכלה ממונה על ביצועם
 

 
 חמישיתתוספת 

 ((5ג)א()67)סעיף 

 פסילת רישיון נהיגה; הפקיד אדם רישיון שנפסל, יקבל אישור קבלה על הרישיון שהפקיד. .1

ובה למקום מגוריו או הפקדת כלי ירייה המוחזק בידי אדם למשמרת בתחנת משטרה הקר .2
 הפקיד אדם כלי ירייה למשמרת יקבל אישור קבלה על כלי הירייה שהפקיד.למקום עסקיו; 

 התחייבות שלא להיכנס למקום או שלא להיות בקשר עם אדם מסוים. .3

 כתיבת מכתב התנצלות לנפגע העבירה. .4

 פי כל דין.הסכמה להשמדה או לחילוט של חפץ הקשור לעבירה, האסור בהחזקה ל .5

 .או תיקון חפץ שניזוק בעבירה השבת חפץ בעין לנפגע העבירה .6

, בתיקים המנוהלים על ידי תובע 1965-לעניין עבירות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה .7
 –בתוספת הרביעית  1המנוי בפרט 

ייה הריסה, פירוק או סילוק של הבניין או של חלק ממנו, שנבנו בלא היתר או בסט (1)
 מהיתר או מתכנית;

הריסה פירוק או סילוק של חלק מבניין שנבנה כדין, אם יש בביצוע פעולה כאמור  (2)

 2007-צו תשס"ח

 2007-תשס"חצו 

 2007-צו תשס"ח

 2010-צו תש"ע

 2011-צו תשע"א

( 66)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 66)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 68)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 68)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 79)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 79)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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לגבי חלק אחר, בלבד, מאותו בניין שנבנה שלא כדין, כדי לסכן את הנפש או את 
בטיחות הציבור אם לא ייהרס, יפורק או יסולק גם החלק שנבנה כדין, והכל למעט 

 בבעלותו או בהחזקתו של צד שלישי;לגבי חלק מבניין 

הפסקת עבודה או שימוש במקרקעין, הנעשים בלא היתר או בסטייה מהיתר או  (3)
 מתכנית;

; התאמת בניין שנבנה בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, להיתר או לתכנית (4)
פעל החשוד ביעילות לביצוע ההתאמה והימשכות ההליכים לא היתה בשליטתו, 

התובע להאריך את התקופה לקיום התנאי, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה  רשאי
 .על שנתיים

הסכמה להודות בתובענה משמעתית או הסכמה לעונש מסוים, בהליך משמעתי על פי דין,  .8
ואולם אם כלל העונש קנס או שלילת משכורת, לא יעלה העונש האמור על הסכום האמור 

ין; תנאי כאמור לא ייקבע בהסדר אלא בהסכמת הגורם ( לחוק העונש2)א()61בסעיף 
 .המוסמך לפתוח בהליך המשמעתי

 .התפטרות או התחייבות שלא לשמש בתפקיד מסוים .9

אימוץ נהלים פנימיים מחייבים בכתב, לרבות לעניין מנגנוני פיקוח ובקרה, שיבטיחו את  .10
מור לאחר התייעצות עם מניעת הישנותן של עבירות דומות; התובע יאשר נהלים כא

 .גורמים מקצועיים הנוגעים בדבר

חוק רישוי  –)בתוספת זו  1968-בעסק הפועל לפי רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .11
 –עסקים( 

ימים, ובלבד שאם העסק  14התחייבות להפסיק עיסוק בעסק לתקופה שלא תעלה על  (1)
אורה, לא תעלה התקופה הכוללת של נסגר בצו מינהלי או שיפוטי בשל העבירה לכ

 ימים; 30הפסקת העיסוק על 

 30התחייבות להימנע מפעולות מסוימות שיפורטו בהסדר, לתקופה שלא תעלה על  (2)
 ימים;

לא ייקבע תנאי לפי פרט זה אלא בהסדר שייערך בתוך שישה חודשים מיום גילוי העבירה;  
 וי עסקים.העתק מההסדר יועבר לרשות הרישוי לפי חוק ריש

התחייבות שלא לנהל בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי בלא רישיון, היתר זמני או  .12
היתר מזורז כדין כמשמעותם בחוק רישוי עסקים, או בניגוד לתנאי הרישיון, והכול בין 
עסק שבשלו נחשד האדם בעבירה ובין עסק אחר, ושלא להעביר לאחר את הבעלות או 

אם כן בידי אותו אדם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול  החזקה בעסק, אלא
 .עסק זה; העתק מההסדר יועבר לרשות הרישוי לפי חוק רישוי עסקים

 .פינוי של שטח ציבורי או שטח בבעלות המדינה, שהחשוד מחזיק בו שלא כדין .13

 –בתוספת הרביעית  2לעניין עבירות בתיקים המנוהלים על ידי תובע המנוי בפרט  .14

 תיקון ליקויים שנבעו מהעבירה; (1)

נקיטת הליכים משמעתיים על פי דין כלפי נושא משרה  –היה החשוד תאגיד או ארגון  (2)
 שהיה אחראי לביצוע העבירות;

התחייבות להעביר ליחידת האכיפה המופקדת על התחום במשרד הכלכלה, באופן  (3)
בהתאם לסמכויות משרד הכלכלה באשר למילוי  ובמועדים שתורה היחידה, דיווח

אחר הוראות החוקים הנוגעים לעבירות שבוצעו, והמצאת אישור רואה חשבון או 
 עורך דין בדבר עמידה בתנאי החוק;

 החזקה מהשוק, תיקון או השמדה של מוצרים שהתגלו לגביהם הפרות. (4)
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