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 חוק םדר הדין הפלילי(תיקון מם׳ 48), התשם״ו-2006*

, בסעיף ( ) י ר ק י ע . בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו' להלן - החוק ה s  תיקון סעיף 1 9

 95, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) סבר בית המשפט, לאור אופי העבירה שבכתב האישום ונסיבותיה, כי הדיון

 בכתב האישום מתאים לניהול במסגרת דיון מקדמי לפי הוראות סעיף 43וא, תצורף

 להזמנה למשפט כאמור בסעיף קטן(א) הודעה, בנוסח שיקבע שר המשפטים, באישור

 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בדבר האפשרות לניהול דיון מקדמי ובדבר מטרות

 הדיון המקדמי כאמור בסעיף 43וא(ב), ותנאיו כאמור בסעיף 43וא(ג).״

א 2. אחרי סעיף 143 לחוק העיקרי יבוא: ו 4 3 ף י ע ת ס פ ס ו  ה

- ה  ״דיון מקדמי 43וא. (א) בסעיף ז

;  ״חוק זכויות נפגעי עבירה״ - חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס״א-ו2200

 ״סיום הדיון״ - לרבות מתן פסק דין;

 ״עבירת מין או אלימות חמורה״ - כהגדרתה בסעיף 2 לחוק זכויות נפגעי

 עבירה.

 (ב) על אף הוראות סעיף 43ו, רשאי בית המשפט, בתחילת המשפט

 ובכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לנהל דיון מקדמי בכתב אישום, שמטרתו

 אחד מאלה:

 (ו) בירור עמדת הנאשם לענין הודיה או כפירה בעובדות

 הנטענות בכתב האישום, כולן או מקצתן;

 (2) בחינת האפשרות לצמצום המחלוקת העובדתית או

 המשפטית, כולה או מקצתה;

 (3) ייתור הצורך בשמיעת ראיות;

 (4) סיום הדיון במסגרת הדיון המקדמי.

 (ג) בית המשפט ינהל דיון מקדמי לפי סעיף זה, רק אם התקיימו כל

 אלה:

 (ו) הנאשם קיבל הודעה לפי סעיף 95(ב) בדבר האפשרות

 לניהול דיון מקדמי ובית המשפט נוכח כי הנאשם הבין את מהות

 הדיון המקדמי והביע את הסכמתו לניהולו;

 (2) הנאשם מיוצג בידי סניגור;

 (3) התובע הסכים לניהול הדיון המקדמי.

 (ד) בדיון מקדמי לפי סעיף זה רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי

 הדין, לעיין בחומר החקירה וברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי

 הרשות החוקרת והנוגע לאישום, וכן בחומר וברשימה כאמור שנאספו או

 שנרשמו בידי ההגנה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או

 כללי ראיות חסויות.

 * התקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוז התשס״ו (18 ביולי 2006); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק הממשלה — 158, מיום זי בשבט התשס״ה (17 בינואר 2005), עמי 548.

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43; התשס״ו, עמי 51.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 183.
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 (ה) לא הסתיים הדיון בכתב האישום במסגרת דיון מקדמי לפי סעיף

 זה, יעביר בית המשפט את הדיון בכתב האישום לשופט אחר שימשיך לדון

 בו לפי הוראות סימנים הי עד זי לפרק זה.

 (ו) פרוטוקול הדיון המקדמי -

 (1) לא יועבר לעיון השופט שימשיך לדון בכתב האישום לפי

 הוראות סעיף קטן(ה);

 (2) לא ישמש ראיה בכל הליך משפטי אחר, למעט בערעור על

 פסק הדין שניתן בדיון המקדמי, אלא בהסכמת בעלי הדין.

 (ז) בית המשפט יברר, בדיון מקדמי לפי סעיף זה בכתב אישום בעבירת

 מין או אלימות חמורה, האם קוימו הוראות חוק זכויות נפגעי עבירה לענין

 זכותו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה להביע עמדה בענין הסדר

 טיעון עם הנאשם.

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

 (1) עבירה שהיא בסמכותו של בית המשפט המחוזי בדונו

 בהרכב;

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

 תיקון חוק
 הסניגורית

 הציבורית -
 מסי 13

 תחילה

, בסעיף 18(א), אחרי פסקה (15) יבוא:  3. בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ״ו-31995

 ״(16) נאשם שהוזמן לדיון מקדמי לפי סעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי.״

 4. תחילתו של חוק זה ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007).

ן ו מ ם ר י י  ח

 שר המשפטים

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד

 יושבת ראש הכנסת

ב צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה

 ס״ח התשנ״ו, עמי 8; התשס״ו, עמי 366.

 חוק סדר הדין הפלילי(תיקון מם׳ 49), התשם״ו-2006*

 1. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-11982 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף תיקון סעיף 15

 15(א), אחרי פסקה(3) יבוא:

 ״(4) הוא הואשם בעבירה שנקבע לגביה כי בית משפט יטיל עונש מאסר בפועל, או

 כי יטיל עונש מאסר שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על תנאי;

) לגבי הנאשם, בדבר האפשרות ב ) ו  (5) התובע מסר הודעה כאמור בסעיף 15א(א) א

 שהתובע יבקש מבית המשפט להטיל עליו עונש מאסר בפועל אם יורשע;

 ״ התקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז התשס״ו (19 ביולי 2006); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הכנסת — 98, מיום כ״ט בתשרי התשס״ו (1 בנובמבר 2005), עמי 10.
 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43; התשס״ו, עמי 51.

 ספר החוקים 2063, בי באב התשס״ו, 27.7.2006 1 39



 (6) התובע לא מסר הודעה כאמור בסעיף 15א(א) או (ב) לגבי הנאשם, ובית המשפט

 סבר, לאחר שהורשע, כי קיימת אפשרות שיוטל עליו עונש מאסר בפועל.״

 ״הודעה בדבר
 נאשם הצפוי

 למאסר בפועל

 אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:

 15א. (א) (1) סבר תובע כי קיימת אפשרות שיבקש מבית המשפט להטיל

 על נאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע, יודיע על כך התובע

 לבית המשפט במועד הגשת כתב האישום או במועד אחר לפני

 תחילת המשפט.

 (2) מסר התובע לבית משפט הודעה כאמור בפסקה (1), יודיע

 על כך בית המשפט לנאשם ולסניגוריה הציבורית.

 (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), לא מסר התובע הודעה כאמור

 באותו סעיף קטן לפני תחילת המשפט, וסבר התובע, לאחר תחילת המשפט,

 כי נתגלו נסיבות חדשות או נמצאו טעמים אחרים המצדיקים, לדעתו, לבקש

 מבית המשפט להטיל על נאשם עונש מאסר בפועל, יודיע על כך התובע

 לבית המשפט ולנאשם בהזדמנות הראשונה.

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

 מיוצג, סניגור.

 (ד) לענין סעיף זה וסעיפים 15(א)(4) עד (6) ו־15ב, ״מאסר בפועל״ -

 למעט כל אחד מאלה:

 (1) מאסר שאת כולו נושא הנאשם בחופף לפי הוראות סעיף 45

 לחוק העונשין, התשל״ז-21977 (בסעיף זה - חוק העונשין);

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

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

 15ב. לא יטיל בית משפט עונש מאסר בפועל על נאשם שאינו מיוצג;

 הוראה זו לא תחול על נאשם שייצוגו הופסק ברשות בית המשפט לפי

 הוראות סעיף 17.״

.2 

 איסור הטלת
 עונש מאסר

 בפועל על נאשם
 שאינו מיוצג

 הוספת סעיפים
 15א ו־15ב

, בסעיף 18(א)(1), במקום ״סעיף 15(א)(1) עד  תיקון חוק 3. בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ״ו-31995
ה י ר ו ג י נ ס  ה

 (3)״ יבוא ״סעיף 15(א)(1) עד (6)״.
 הציבורית

 מסי 14

ה 4. (א) תחילתו של חוק זה ביום י׳ בטבת התשס״ז (31 בדצמבר 2006) (בסעיף זה - יום ל ו ח ת ה ו ל י ח  ת

 התחילה).

 (ב) הוראות חוק זה יחולו על הליך פלילי שכתב האישום בו הוגש לאחר יום

 התחילה.

ן ו מ ם ר י י  ח

 שר המשפטים

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד

 יושבת ראש הכנסת

ב צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה

 ס״ח התשל״ז, עמי 226.
 ס״ח התשנ״ו, עמי 8; התשס״ו, עמי 244.
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 חוק־יםוד: הכנסת (תיקון מם׳ 37)*

 1. בחוק־יסוד: הכנסת1 (להלן - חוק היסוד), במקום סעיף 12 יבוא: החלפת סעיף 12

 ״כינוס הכנסת 12. הכנסת תתכנס לישיבתה הראשונה, לאחר פרסום תוצאות הבחירות,

 בתוך ארבעה עשר ימים מיום הבחירות לכנסת במועד שייקבע בחוק, אלא

 אם כן נקבע בחוק מועד סמוך אחר בשל יום מנוחה, חג, מועד, יום זיכרון או

 בשל סמיכות לאחד מהם, או בשל חול המועד.״

 2. סעיף 13 לחוק היסוד - בטל. ביטול סעיף 13

 3. בסעיף 20(א) לחוק היסוד, בסופו יבוא ״בסעיף זה, ״ותיק״ - מי שתקופת כהונתו בכנסת תיקון סעיף 20

 היא הארוכה ביותר, ברציפות או שלא ברציפות, ומבין בעלי ותק שווה - המבוגר שבהם.״

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל ב ד צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז התשס״ו (19 ביולי 2006); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הכנסת — 117, מיום כ״א בתמוז התשס״ו (17 ביולי 2006), עמי 189.
 1 ס״ח התשי״ח, עמי 69; התשס״ד, עמי 336.

 חוק הכנםת (תיקון מם׳ 22), התשם״ו-2006*

 ו. בחוק הכנסת, התשנ״ד-994ו', בסעיף 1, במקום סעיף קטן(א) יבוא: תיקון סעיף

 ״(א) (ו) הכנסת תתכנס לישיבתה הראשונה ביום הארבעה עשר שלאחר יום

 הבחירות לכנסת, בשעה ארבע אחרי הצהריים, ואם היה יום זה אחד מהימים

 המנויים בפסקה (2) - ביום שלאחר מכן שאינו אחד מאותם ימים.

 (2) אלה הימים שבהם לא תתכנס הכנסת לישיבתה הראשונה: יום שישי, יום

 שבת, מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 8וא(א) לפקודת סדרי השלטון

, וערביהם, חול המועד, יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2  והמשפט, התש״ח-948ו

 וערבו, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וערבו, יום העצמאות, ותשעה באב

 וערבו.

 (3) יושב ראש הכנסת רשאי, בשל יום מנוחה, חג, מועד או יום זיכרון, שאינם

 מנויים בפסקה (2), ולפי פניה של מי שנבחר לכנסת הנכנסת -

 (א) לדחות את ישיבתה הראשונה של הכנסת ליום שלאחר היום שנקבע

 לפי פסקה (ו), שאינו אחד מהימים המנויים בפסקה (2);

ת כינוס הכנסת האמורה בפסקה (ו). ע  (ב) לשנות את ש

 * התקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז התשס״ו (19 ביולי 2006); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הכנסת — 117, מיום כ״א בתמוז התשס״ו (17 ביולי 2006), עמי 189.

 1 ס״ח התשנ״ד, עמי 140; התשס״ה, עמי 948.

 2 ע״ר התש״ח, תוס׳ אי, עמי 1.
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 (א1) הכנסת תיפתח על ידי נשיא המדינה, והוא ימסור את הנהלת הישיבה לוותיק

 שבחברי הכנסת הנוכחים שאינו ראש הממשלה, שר או סגן שר; בהעדרו של נשיא

 המדינה, תיפתח הכנסת על ידי הוותיק שבחברי הכנסת כאמור; בסעיף זה, ״ותיק״ -

 כהגדרתו בסעיף 20(א) לחוק־יסוד: הכנסת.

 (א2) משפתח הוותיק שבחברי הכנסת את ישיבתה הראשונה של הכנסת או משקיבל

 לידיו את הנהלתה, יצהיר את הצהרת האמונים של חברי הכנסת.״

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל ב ד צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 תיקון טעות בחוק בתי המשפט (תיקון מם׳ 42 והוראת שעה), התשם״ו-2006*

 (לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו)

 ו. בחוק בתי המשפט (תיקון מסי 42 והוראת שעה), התשס״ו-2006ו (להלן - תיקון מסי 42),

 בסעיף 3, ברישה, במקום ״וחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס״ב-2002״ צריך להיות

״.  ״חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס״ב-2002, וחוק הדיינים, התשט״ו-955ו2

 2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של תיקון מסי 42.

 א׳ באב התשס״ו(26 ביולי 2006)

ק י צ י ה א י ל  ד

 יושבת ראש הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוז התשס״ו(18 ביולי 2006).

 1 ס״ח התשס״ו, עמי 284.

 2 ס״ח התשט״ו, עמי 68; התשס״ד, עמי 329.

 תיקון טעות בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי

 התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשם״ו-2006*

 (לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו)

 ו. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית

, בסעיף 64(ו) המתקן את סעיף 49 לחוק רשות הספנות  לשנת הכספים 2006), התשס״ו-2006ו

, בפסקת משנה (ב) שבו, בסעיף קטן (ט) המובא בה, בהגדרה ״המדד  והנמלים, התשס״ד-22004

 היסודי״, במקום ״גי בניסן התשס״ו״ צריך להיות ״כ״א באדר בי התשס״ה״.

 2. תחילתו של תיקון הטעות ביום כ״א באדר ב׳ התשס״ה (ו באפריל 2005).

 אי באב התשס״ו (26 ביולי 2006)

ק י צ י ה א י ל  ד

 יושבת ראש הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז התשס״ו(19 ביולי 2006).

 1 ס״ח התשס״ו, עמי 306.

 2 ס״ח התשס״ד, עמי 456.
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