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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 77(, התשע"ז-2016

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-82ע11)להלן-החוקהעיקרי(,סעיף1עביטולסעיף222
222-בטלע

בסעיף222אלחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמילים"תשלוםקנס"יבוא"נקבעלעבירת2עתיקוןסעיף222א
קנס,קנסבשלעבירהנמשכת,לאיוטלהקנס,אלאאםכןצורפהלהודעתתשלוםהקנס"ע

ביטולסעיפים223
עד225

סעיפים223עד225לחוקהעיקרי-בטליםע3ע

בסעיף225א)א(לחוקהעיקרי,במקום"ולאיומצאובעניינההזמנהלפיסעיף222או4עתיקוןסעיף225א
הודעתתשלוםקנס"יבוא"ולאתומצאבעניינההודעתתשלוםקנס"ע

פרקז'לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,  כללי
התשמ"ב-82ע1)להלן-החוקאוחוקסדרהדין 
הפלילי(קובעסדרידיןמיוחדיםבעבירותקנס,שלגביהן
במקוםלעמודלדיןעלהעבירה,ניתןלשלםבאופןמינהלי
קנסבסכוםקצובעהסדרזהקייםבתחומיםרבים,ביניהם
עבירותתעבורה,חוקיעזרוחוקיםהקשוריםלהגנתהסביבהע
המדוברבדרךכללב"עבירותהסדר",דהיינועבירותשנועדו
להסדירתחומיחייםמסוימים,למנועסכנותוכדומה,ואשר
הסדרעבירותהקנסמייעלאתהאכיפהלגביהםוישבוכדי
למנועאתהסטיגמההפליליתהכרוכהבהעמדהלדיןעזאת
להבדילמעבירותאשר"מטבעברייתן"מצויותבלבהמשפט
הפליליואשרדרךהמלךלגביהןהיאהעמדהלדין,כמו

גניבה,רצח,אינוסוכיוצאבאלהע

עבירותהקנסמתחלקותכיוםלשניסוגים:עבירותמסוג
ברירתקנס,ועבירותמסוגברירתמשפט,כאשרההבדלביןשני
הסוגיםהואבברירתהמחדלעבעודשבעבירותמסוגברירת
קנסאדםמקבלהזמנהלמשפט,אךניתנתלוברירהלשלם
קנסבשיעורשנקבעבמקוםלהישפט)סעיף222לחוק(,הרי
שכשמדוברבעבירותמסוגברירתמשפט,האדםמקבלהודעת
תשלוםקנס)סעיף228)ב(לחוק(,ואםהואמעונייןלהישפטעל
העבירה,עליולבקשזאתבמפורש)סעיףע22)א(לחוק(עבברירת
משפט,אםאינונוקטבכלצעד,יועברהקנסלגבייה,בעוד
שבברירתקנס,אםאינונוקטכלצעד,יתקייםבעניינומשפט,

וזאתגםאםאינוחולקכללעלביצועהעבירהע

איןכיוםכלסיבהענייניתלאבחנהביןשניההסדריםע
הטעמיםלאבחנההיסטורייםוההסדרשלברירתהקנס
מעמיסעלבתיהמשפט)המקומייםבעיקר(שלאלצורך,שכן
במקריםרביםאנשיםאינםמשלמיםקנסמטעמיםשלשכחה

וכדומה,ולאבשלמחלוקתמהותיתעלההצדקהלקנסע

במהלךהשניםהפכומרביתברירותהקנסלברירות
משפטובכללזהעבירותעלחוקיעזרבעשרותרשויות
מקומיות,אךעדייןנותרההסדרשלברירתקנסעלכנו

ברשויותמקומיותרבותע

מטרתהתיקוןהמוצעהיאלבטללחלוטיןאתההסדר
שלברירתקנס,ולהפוךאתכלעבירותהקנסלעבירותמסוג

שלברירתמשפטע

החריגהיחידשייוותרלענייןזההואההסדרהחל
בסעיפים24עד27לפקודתמניעתזיהוםמי־יםבשמן]נוסח
חדש[,התש"ם-80ע1,שכןלפיהמידעשנמסרמהמשרד
להגנתהסביבה,מדוברבדרךכללבאנשיצוותשלאניות
זרות,שאינםאזרחיםישראליםוהםשוהיםבארץלתקופה
קצרהעמעברלבעייתיותשישבחיובםבתשלוםקנסבלא
דיחויבלישניתנהלהםהאפשרותלהתייעץעםעורךדין
אועםגורםאחרבארץמוצאם,הרישאםיפליגובלילשלם
אתהקנס,לאיהיהניתןלגבותועזאתבניגודלהסדרהקיים
כיוםשלפיוניתןלחייבאתהמזהםלהמציאכתבערובה
שיבטיחאתתשלוםהקנסגםאחרישיפליגעאםלאשילם
המזהםאתהקנסיהיהניתןלחלטהערובהשנתןלאחרמתן
פסקהדיןעאימוץההסדרשלברירותמשפטלאיאפשרלחייב
המזהםלהמציאכתבערובהובוודאישלאיאפשרחילוטה
אםלאהוגשהעלידובקשהלהישפטעלפינתוניהמשרד
להגנתהסביבה,מדוברבמספרזניחיחסיתשלכ־5דוחות
בשנהעמכיווןשפקודתמניעתזיהוםמי־יםבשמןכוללתאת
מלואההסדרבנושא,איןהביטולשלההסדרבחוקסדרהדין

הפלילימשליךעלההסדרבפקודההאמורהע

סעיפים 1 עד 5 ו־9 עד 12

סעיפים221עד228לפרקז'לחוקשעניינו"סדרידין
מיוחדיםבעבירותקנס"קובעיםכדלקמן:

"קביעת עבירות קנס 

221ע)א(שרהמשפטיםרשאילקבועשעבירהעלהוראה
או כלל דרך קנס, עבירת היא פשע, שאיננה פלונית,
בתנאיםאובסייגיםשקבע;היתההעבירהקבועהבחוק,או
עלפיחוק,ששראחרממונהעלביצועו,תהיהקביעתשר
המשפטיםטעונההסכמתאותושר)להלן-השרהממונה(ע

)ב(קבעשרהמשפטיםשעבירהפלוניתהיאעבירת
קנס,יקבעאתשיעורהקנס,ורשאיהואלקבועשיעורים
שוניםלעבירהחוזרתאונוספתאולעבירהנמשכתשעבר
אותואדםאובהתחשבבנסיבותביצועהעבירה,ובלבד
בחיקוק לו שנקבע השיעור על יעלה לא קנס ששיעור
הקובעאתהעבירהאועל730שקליםחדשיםלגביעבירה
ראשונהועל1,400שקליםחדשיםלגביעבירהחוזרתאו

נוספת,לפיהסכוםהנמוךיותרע
ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ו,עמ'1140ע 1
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בסעיף228לחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף228

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עבירתקנסהיאעבירהשלברירתמשפטויחולועליההוראותסעיףזה ")א(
וסעיפיםע22עד230ע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"למישהוסמךכאמורבסעיף222"יבוא"למישהשרלביטחון )2(
הפניםאוהשרהממונההסמיכולכך,אולעובדרשותמקומיתשראשהרשותהמקומית

הסמיכולכך,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ד(,במקום"קביעתעבירתקנסכעבירהשלברירתמשפט"יבוא"קביעת )3(
עבירהכעבירתקנס"ע

תיקוןסעיף228בסעיף228לחוקהעיקרי-5ע

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עבירתקנסהיאעבירהשלברירתמשפטויחולועליההוראותסעיףזה ")א(
וסעיפיםע22עד230ע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"למישהוסמךכאמורבסעיף222"יבוא"למישהשרלביטחון )2(
הפניםאוהשרהממונההסמיכולכך,אולעובדרשותמקומיתשראשהרשותהמקומית

הסמיכולכך,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ד(,במקום"קביעתעבירתקנסכעבירהשלברירתמשפט"יבוא"קביעת )3(
עבירהכעבירתקנס"ע

בקביעת או קנס כעבירת עבירה בקביעת )ב1(אין
גובההקנסעלעבירהכאמור,כדילשנותאתסיווגהעבירה

כאמורבסעיף24לחוקהעונשיןע

)ג(הוסמךשרבחוקאחרלקבועעבירהכעבירתקנס,
טעונהקביעתוהסכמתשרהמשפטיםוהסמכויותהנתונות
לשרהמשפטיםלקבועתנאיםוסייגיםכאמורבסעיףקטן
)א(,ושיעוריקנסשוניםכאמורבסעיףקטן)ב(,יהיונתונות

לאותושרע

תנאים )ד(קביעתעבירהכעבירתקנסוכןקביעת
וסייגיםלפיסעיפיםקטנים)א(עד)ג(טעונהאישורועדת

החוקהחוקומשפטשלהכנסתע

ברירת קנס 

הממונה אוהשר ששרהפנים למי או לשוטר 222עהיה
הרשות שראש מקומית רשות לעובד או לכך, הסמיכו
המקומיתהסמיכולכך-לפיהעניין-יסודלהניחכיאדם
פלוניעברעבירתקנס,רשאיהואלמסורלוהזמנהבנוסח
שנקבע;בהזמנהיואשםהמוזמןבאותהעבירהותינתןלו
הברירהלשלםקנסבשיעורשנקבעבמקוםלהישפטעל

העבירההאמורהע

עבירת קנס נמשכת 

בשל 228 או 222 סעיפים לפי קנס לעבירה נקבע 222אע
עבירהנמשכת,לאיוטלהקנס,אלאאםכןצורפהלהזמנה
למשפטלפיסעיף222אולהודעתתשלוםקנסלפיסעיף
המועד עד ההפרה תתוקן לא אם ולפיה התראה ,228
נמשכת; עבירה בשל קנס הנקנס על יוטל בה, שנקבע
נמשכת; עבירה בהתראהיצויןגובההקנסהצפויבשל
לאיוטלקנסבשלעבירתקנסנמשכת,אלאבשלתקופה

המאוחרתלמועדהקבועבהתראהע

תשלום הקנס 

223ע)א(מישנמסרהלוהזמנהכאמורבסעיף222רשאי
לחשבון לשלם המסירה מיום ימים עשר חמישה תוך

הסילוקיםהנקובבהאתהקנסהנקובבהע

)ב(שילםאדםאתהקנסכאמורבסעיףקטן)א(,רואים
אותוכאילוהודהבאשמהבפניביתהמשפט,הורשעונשא

אתענשוע

אי־תשלום הקנס  

224עלאשילםאדםאתהקנסכאמורבסעיף223,רואיםאת
ההזמנהשנמסרהלוכאילוהיתההזמנהלמשפטשהוצאה
המשפט בבית הורשע ד'; לפרק ו' סימן פי על ונמסרה
מהסכום הקנס יפחת לא לקנס, דינו ונגזר העבירה על
הנקובבהזמנהאלאאםראהביתהמשפטנסיבותמיוחדות

המצדיקותהפחתתוע

כתב אישום בעבירות קנס 

לגרוע כעבירתקנסאיןבהכדי 225ע)א(קביעתעבירה
מסמכותושלתובעלהגישבשלעבירהכזאתכתבאישום,
אםהואסבורשנסיבותהעבירהמחייבותבירורהמשפט,

ובלבדשטרםנמסרההזמנהלפיסעיף222ע

פקודת לפי העיריות, פקודת לפי )ב(בעבירות
המועצותהמקומיות,אולפיאחדהחיקוקיםהמפורטים
בתוספתהשלישיתלחוקבתיהמשפט,רשאיםלהורותעל
הגשתכתבאישוםגםראשהרשותהמקומית,סגןראש
הרשותהמקומיתשמועצתהרשותהסמיכהאותולכךאו
עובדאחרשלהרשותהמקומיתשמועצתהרשותהסמיכה

אותולכך,דרךכללאולעבירותמסויימותע

מועדי המצאה בעבירות קנס 

יוגש לא עבירתקנס, ביצוע שנהמיום 225אע)א(עברה
עליהכתבאישוםולאיומצאובענינההזמנהלפיסעיף222
אוהודעתתשלוםקנסלפיסעיף228)ב(;ואולם,בעבירת
קנסשהיאעבירתתעבורהכמשמעותהבפקודתהתעבורה,
ובעלהרכבהוכיחכילאחלהעליואחריותלעבירהלפי
סעיף27בלפקודההאמורה,ניתןלהגישכתבאישוםאו
להמציאהזמנהלמשפטאוהודעתתשלוםקנס,למישנהג

ברכבאםלאעברושנתייםמיוםביצועהעבירהע

כמשמעותה תעבורה עבירת העבירה )א1(היתה
בפקודתהתעבורה,שהחשדלביצועהמבוססעלצילום
רכבכאמורבסעיף27אלפקודההאמורה,לאיוגשעליה
כתבאישוםולאיומצאולבעלהרכבבענינההזמנהאו
הודעתתשלוםקנס,אםכתבהאישום,ההזמנהאוהודעת

תשלוםהקנסטרםנשלחוועברהתקופהכמפורטלהלן:

העבירה, ביצוע ממועד חודשים )1(ארבעה
למעטרכבכאמורבפסקה)2(;

)2(שישהחודשיםממועדביצועהעבירה,אם
היההרכברכבחדשאורכבמסוגשקבעשר

התחבורה,באישורועדתהכלכלהשלהכנסתע
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תיקוןחוק
ההתגוננות

האזרחית

בחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-51ע21,בסעיף24א,בכותרתהשוליים,במקום6ע
"ברירתקנס"יבוא"עבירתקנס"ע

)1(ו–)2(שבסעיףקטן )א2(עלאףהאמורבפסקאות
)א1(,הוכיחבעלהרכבכילאחלהעליואחריותפלילית
לעבירהלפיסעיף27בלפקודתהתעבורה,ניתןלהגישכתב
אישוםאולהמציאהזמנהאוהודעתתשלוםקנסאםלא
עברהשנהמיוםביצועהעבירהאואםלאחלפושלושה
חודשיםמהמועדשבוהוכיחבעלהרכבכילאחלהעליו
אחריותכאמור,לפיהמאוחר,ובלבדשלאעברושנתיים

מיוםביצועהעבירהע

)א3(בסעיףזה-

"רכבחדש"-רכבשרישיוןהרכבניתןעליולראשונה
התעבורה, בפקודת הרישוי,כהגדרתה שרשות בידימי
ביצוע ממועד ימים 30 חלפו ולא לכך, אותו הסמיכה
עסקההמחייבתלרשוםאתהרכבואתפרטיבעליוברשות

הרישוי;

"בעלהרכב"-לרבותמחזיקכמשמעותובסעיף27ב
לפקודתהתעבורהע

)ב(איןבאמורבסעיףקטן)א(כדילמנועהגשתכתב
אישוםנגדמישביקשלהישפטלפיסעיףע22,אףאםעברו

המועדיםהקבועיםבסעיףקטן)א(ע

אי תחולת חוק הנוער 

226עבהליכיםלפיפרקזהלאיחולחוקהנוער)שפיטה,
ענישהודרכיטיפול(,תשל"א-71ע1,למעטפרקה'שבוע

תחולה 

227עהסמכותלפיסעיף221)א(לאתחוללגביעבירותשחוק
אחרמסמיךלקבעןכעבירותקנס,אולםשארהוראותפרק

ז'יחולועלעבירותכאלהע

ברירת משפט 

228ע)א(עבירתקנסשהיאעבירתתעבורהכמשמעותה
שר שקבע אחרת קנס עבירת וכן התעבורה בפקודת
של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור בצו המשפטים
הכנסת,הןעבירותשלברירתמשפטויחולועליהןהוראות

סעיףזהוסעיפיםע22ו־230ע

)ב(היהלשוטראולמישהוסמךכאמורבסעיף222,
יסודלהניחכיאדםפלוניעברעבירהשלברירתמשפט,
רשאיהואלמסורלוהודעתתשלוםקנס;ההודעהתהיה
בטופסשנקבעויפורטובההעבירהושיעורהקנסשנקבעלהע

קנס תשלום הודעת למסור שרשאי למי )ג(היה
נעברה שהעבירה להניח יסוד )ב( קטן בסעיף כאמור
בנסיבותשתובעהודיעכיהןמחייבותבירורהמשפט,לא

ימסורהודעתתשלוםקנס,אלאהזמנהלמשפטע

היתההעבירהעבירתתעבורהוהיהלמישהוסמך
למסורהודעתתשלוםקנסיסודלהניחשהעבירהנעברה
בנסיבותמחמירותכאמורבסעיףע2לפקודתהתעבורה,לא

ימסורהודעתתשלוםקנסאלאהזמנהלמשפטע

ברירתמשפט, כעבירהשל קנס עבירת )ד(קביעת
איןבהכדילגרועמסמכותושלתובעלהגישבשלאותה

העבירה שנסיבות סבור הוא אם אישום, כתב עבירה
מחייבותאתבירורהמשפט,ובלבדשטרםנמסרההודעת

תשלוםקנסלפיסעיףקטן)ב(ע"

כאמורלעילבחלקהכללילדבריההסבר,מוצעלבטל
אתההסדרשלברירותקנסולהותיראתההסדרשלברירת
משפטעזאתבמטרהלייעלאתההליכיםולמנועמצבשבו
בתיהמשפטמשמשיםאמצעיגבייהלגבינקנסיםשאין
להםכלטענהכנגדהטלתהקנס,אךמטעמיםשוניםלא
שילמואותועבהתאםלזאתמוצעלקבועכיעבירתקנס
היא,ככלל,עבירהשלברירתמשפטעכמוכן,לאורביטול
צורך יש לחוק, 222 סעיף לפי קנס ברירות של ההסדר
בתיקוןחוקיםהמפניםלסעיףהאמור,כךשאלהיפנולסעיף

228,אשרעניינוברירתמשפטע

בהתאםלאמור,מוצעלבטלאתסעיפים224,223,222
222א, מסעיפים ו־225)א(שעניינםברירתקנס,להשמיט
225או־228אתהחלקיםהעוסקיםבברירתקנס,ולקבועכי

עבירתקנסהיאעבירהשלברירתמשפטע

אגבתיקוןסעיף228לחוק,מוצעלעגןבואתהחלטת
הממשלהמשנת84ע1בענייןהעברתסמכויותבנושאמשר
הפניםלשרהמשטרה)י"פ3103,מיוםז'בתשריהתשמ"ה

)3באוקטובר84ע1((,שהואכיוםהשרלביטחוןהפניםע

כמוכן,מוצעלבטלאתסעיף225)ב(לחוק,המאפשר
לבעליתפקידיםברשותמקומית,לרבותראשהרשות,סגן
ראשהרשותאועובדאחרשהוסמךלכךעלידיהרשות

להורותעלהגשתכתבאישוםעוזולשונו:

פקודת לפי העיריות, פקודת לפי ")ב(בעבירות
המועצותהמקומיות,אולפיאחדהחיקוקיםהמפורטים
בתוספתהשלישיתלחוקבתיהמשפט,רשאיםלהורותעל
הגשתכתבאישוםגםראשהרשותהמקומית,סגןראש
הרשותהמקומיתשמועצתהרשותהסמיכהאותולכךאו
עובדאחרשלהרשותהמקומיתשמועצתהרשותהסמיכה

אותולכך,דרךכללאולעבירותמסוימותע"

סעיףזהנחקקבמקורוכסעיף201ה)ב(לחוקסדרהדין
הפלילי,התשכ"ה-65ע1,במסגרתחוקסדרהדיןהפלילי
)תיקוןמס'7(,התשל"ה-75ע1עבדבריההסברלאותוסעיף
)ה"חהתשל"ד,עמ'100(לאמפורטיםהטעמיםלהסמכת
בעליהתפקידיםהאמוריםלהורותעלהגשתכתבאישום,
אלארקנאמרכי"ההליכיםהמוצעיםבסעיפים201בעד
201ההם-בשינוייםמועטיםבלבד-ההליכיםהקבועים
היוםלענייןזהבחיקוקיםהשוניםהדניםבעבירותקנסע
החוקהמוצערקמאחדומרכזהוראותאלהבלילהכניס

בהם]כךבמקור[שינויע"

מוצעלשנותאתכותרתהשולייםבסעיף24א  סעיף 6
התשי"א-51ע1, האזרחית, ההתגוננות לחוק 
המסמיךאתשרהביטחוןלקבועעבירותקנסבהסכמתשר
המשפטים,כךשבמקום"ברירתקנס"היאתיקרא"עבירת

קנס",וזאתעקבביטולההסדרשלברירתקנסבחוקזהע

ס"חהתשי"א,עמ'78;התשע"ב,עמ'740ע 2
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תיקוןפקודת
מניעתזיהום
מי־יםבשמן

בפקודתמניעתזיהוםמי־יםבשמן]נוסחחדש[,התש"ם-80ע31,בסעיף27)א(,במקום7ע
"סימןד'וסימןה'שלפרקד'לחוקסדרהדיןהפלילי,התשכ"ה-65ע1"יבוא"סימןה'

וסימןו'שלפרקד'לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-82ע1"ע

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)הסדרת
השמירה(

בחוקהרשויותהמקומיות)הסדרתהשמירה(,התשכ"א-61ע8-41ע

בסעיף3,המילים"הכלבכפוףלהוראותסעיף16"-יימחקו; )1(

סעיף16-בטלע )2(

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)אכיפה
סביבתית-

סמכויותפקחים(

התשס"ח-52008,עע -סמכויותפקחים(, סביבתית )אכיפה המקומיות בחוקהרשויות
בסעיף5,במקום"הזמנהלפיסעיף222"יבוא"הודעתתשלוםקנסלפיסעיף228)ב("ע

תיקוןחוקרישוי
עסקים

בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-68ע61,בסעיף14א1)ג(,במקום"בסעיף222"יבוא"בסעיף10ע
228)ב("ע

תיקוןפקודת
בריאותהעם

בפקודתבריאותהעם7,בסעיף61א)2(,במקום"סעיף222"יבוא"סעיף228)ב("ע11ע

תיקוןחוקשמירת
הניקיון

בחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-84ע81,בסעיף15א)ה(,המילים"במסירתהזמנהלפי12ע
סעיף222לחוקסדרהדיןהפליליאו"-יימחקו,ובמקום"לחוקהאמור"יבוא"לחוק

סדרהדיןהפלילי"ע

בפקודתמניעתזיהוםמי־יםבשמן]נוסחחדש[,התש"ם-80ע31,בסעיף27)א(,במקום7ע
"סימןד'וסימןה'שלפרקד'לחוקסדרהדיןהפלילי,התשכ"ה-65ע1"יבוא"סימןה'

וסימןו'שלפרקד'לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-82ע1"ע

תיקוןפקודת
מניעתזיהום
מי־יםבשמן

תיקוןחוקבחוקהרשויותהמקומיות)הסדרתהשמירה(,התשכ"א-61ע8-41ע
הרשויות

המקומיות)הסדרת
השמירה(

בסעיף3,המילים"הכלבכפוףלהוראותסעיף16"-יימחקו; )1(

סעיף16-בטלע )2(

התשס"ח-52008,עע -סמכויותפקחים(, סביבתית )אכיפה המקומיות בחוקהרשויות
בסעיף5,במקום"הזמנהלפיסעיף222"יבוא"הודעתתשלוםקנסלפיסעיף228)ב("ע

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)אכיפה
סביבתית-

סמכויותפקחים(

בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-68ע61,בסעיף14א1)ג(,במקום"בסעיף222"יבוא"בסעיף10ע
228)ב("ע

תיקוןחוקרישוי
עסקים

תיקוןפקודתבפקודתבריאותהעם7,בסעיף61א)2(,במקום"סעיף222"יבוא"סעיף228)ב("ע11ע
בריאותהעם

בחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-84ע81,בסעיף15א)ה(,המילים"במסירתהזמנהלפי12ע
סעיף222לחוקסדרהדיןהפליליאו"-יימחקו,ובמקום"לחוקהאמור"יבוא"לחוק

סדרהדיןהפלילי"ע

תיקוןחוקשמירת
הניקיון

מוצעלתקןאתסעיף27)א(לפקודתמניעתזיהום  סעיף 7
זהו התש"ם-80ע1ע חדש[, ]נוסח בשמן מי־ים 
תיקוןטכנישמטרתולעדכןאתסעיפיההפניותבפקודה
לסימניםהמתאימיםבחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,
התשמ"ב-82ע1,במקוםהסימניםמחוקסדרהדיןהפלילי

משנת65ע1ע

השמירה(, )הסדרת המקומיות הרשויות חוק  סעיף 8
הרשויות חוק - )להלן 61ע1 התשכ"א- 
המקומיות(,קובעבסעיף16כי"הרשותהמקומית,בחוק
העזר,ושרהפניםבצוהסדר,רשאיםלקבועכיהעוברעל
הוראהמהוראותיושלחוקהעזראוהצו,דינו-270שקלים
חדשים,ואםכברהורשעבעברעלעבירהכאמור-מאסר

שלושהחדשיםאוקנס550שקליםחדשים"ע

זאתבהמשךלהוראתסעיף3לאותוחוקהקובעכי
עלחוקעזרבענייןהסדרתהשמירהיחולו"בעיריההוראות
מקומית ובמועצה העיריות, לפקודת עשר שלושה פרק
המקומיות, המועצות ג'בפרקב'לפקודת סימן הוראות

והכלבכפוףלסעיף16"ע

סעיף254לפקודתהעיריותקובעלעבירהעלחוקעזר
עונשמרבישל3,600שקליםחדשים,וסעיף265לאותה
פקודהמסמיךאתשרהפניםלקבועעבירותקנסבשיעור

26א ,23 )וסעיפים חדשים שקלים 730 על עולה שאינו
לפקודתהמועצותהמקומיות,בהתאמה(עמכוחסעיף265
המועצות בפקודת המקביל והסעיף האמורה לפקודה

המקומיותהותקנוצוויעבירותקנסשוניםע

לאורהאמור,איןהצדקהלהותיראתסעיף16בחוק
הרשויותהמקומיותולכןמוצעלבטלוע

בנוסף,הסעיףהאמורקובעעונשמאסרבשלעבירה
חוזרתעסעיףזהעומדבסתירהלהוראותחוקסדרהדין
הפלילי,הקובעות)בסעיף187(כיעברוהפלילישלהנאשם
ייחשףרקלאחרהרשעתו,לצורךקביעתהעונשעסעיף16
מחייבלמעשהאתחשיפתקיומושלעברפליליבכתב
אישום,ככלשיוגשכזה,כדילטעוןשמדוברבעבירהחוזרתע

יצויןכיהוראהדומהנכללהבעברבסעיף436לחוק
העונשין,התשל"ז-77ע1,ובוטלהמטעםדומה)ראודברי
ההסברלהצעתחוקהעונשין)תיקוןמס'27,התשמ"ז-87ע1,
לעניין גם יפים טעמים אותם 122(ע עמ' התשמ"ז, ה"ח
ההוראההמחמירהאתהענישהבסעיף16לחוקהרשויות

המקומיותלנוכחקיומהשלעבירהקודמתע

אשרעלכןמוצעלבטלאתסעיף16לחוקהרשויות
הענישה את תואם אינו ואף צורך, בו שאין המקומיות
האמור 16 סעיף ביטול עם העזרע חוקי בתחום הכללית

דינימדינתישראל,נוסחחדש33,עמ'630;ס"חהתשע"א,עמ'743ע 3

ס"חהתשכ"א,עמ'ע16;התשס"ב,עמ'0עע 4

ס"חהתשס"ח,עמ'534,התשע"ב,עמ'ע55ע 5

ס"חהתשכ"ח,עמ'204;התשע"ו,עמ'174ע 6

ע"ר1065,תוס'1,עמ')ע(1ע1)א(ע23;ס"חהתשע"ו,עמ'303ע 7

ס"חהתשמ"ד,עמ'142;התשע"ג,עמ'205ע 8
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תחילתושלחוקזה,למעטסעיף8שבו,0עימיםמיוםפרסומו)בסעיףזה-יוםהתחילה(13עתחילהותחולה
והואיחולעלהודעתתשלוםקנסשנמסרהלפיסעיף228)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחו

בסעיף5לחוקזה,ביוםהתחילהואילךע

)ומחיקתההפניהאליובסעיף3לחוקהרשויותהמקומיות(,
חוקיהעזרלענייןהסדרתהשמירהיהיוכפופיםלהוראות
עזרבפקודת חוקי ביחסלעבירהעל הכלליות העונשין

העיריותובפקודתהמועצותהמקומיותע

למעט זה, חוק של תחילתו כי לקבוע מוצע  סעיף 13
סעיף8שבו,לענייןהתיקוןהמוצעבחוקהרשויות 
המקומיות)הסדרתהשמירה(,תהיה0עימיםמיוםפרסומו,

וזאתכדילאפשרלגורמיהאכיפההשונים)ביניהםרשויות
מקומיותרבות(להיערךלתיקוןבצורהמספקתע

עודמוצעלקבוע,כיחוקזהיחולעלהודעתתשלום
קנסשנמסרהלפיסעיף228)ב(לחוק,כנוסחובסעיף5לחוק
זה,ביוםהתחילהואילךעבהתאםלזאתעלהודעתתשלום
לחול ימשיכו זה, חוק של תחילתו לפני שנמסרה קנס

הוראותהחוקכנוסחוערבתחילתושלחוקזהע
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הצעת חוק המאבק בטרור )תיקון(, התשע"ז-2016

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-12016)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף2,בהגדרה"נשק",1עתיקוןסעיף2
בסופהיבוא"ויחולולענייןזההוראותסעיף144)ג1()1(לחוקהאמור"ע

בסעיף28)א(לחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"דינו-מאסר15שנים"יבוא"היהמעשה2עתיקוןסעיף28
הטרורמעשהטרורבלתימסוים,כאמורבסעיףקטן)ב(,דינו-מאסרחמששנים"ע

בסעיף68לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)א(יבוא:3עתיקוןסעיף68

הצעת חוק המאבק בטרור )תיקון(, התשע"ז-2016

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-12016)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף2,בהגדרה"נשק",1ע
בסופהיבוא"ויחולולענייןזההוראותסעיף144)ג1()1(לחוקהאמור"ע

תיקוןסעיף2

בסעיף28)א(לחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"דינו-מאסר15שנים"יבוא"היהמעשה2ע
הטרורמעשהטרורבלתימסוים,כאמורבסעיףקטן)ב(,דינו-מאסרחמששנים"ע

תיקוןסעיף28

תיקוןסעיף68בסעיף68לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)א(יבוא:3ע

ביוםי"זבסיווןהתשע"ו)23ביוני2016(פורסם  כללי
התשע"ו-2016 בטרור, המאבק חוק ברשומות 
)להלן-החוקאוחוקהמאבקבטרור(,המסדירנושאים
נקבעה לחוק 100 בסעיף בטרורע המאבק בתחום רבים

תחילתוליוםל'בתשריהתשע"ז)1בנובמבר2016(ע

לאחרחקיקתהחוק,ובמהלךגיבושהתקנותהדרושות
נושאים כמה התגלו מכוחו, הסמכויות הפעלת לצורך
המצריכיםתיקוןבנוסחהחוק,כמפורטלהלןעהצעתחוק
זונועדהלהסדירנושאיםאלהבהקדםהאפשריבסמוך
לכניסתהחוקלתוקפו,כדילהבטיחשיהיהניתןליישםאת

ההסדריםשנקבעובובאופןהמיטביע

בסעיף2לחוק,סעיףההגדרות,נקבעהההגדרה  סעיף 1
המונח להגדרת הפניה באמצעות ל"נשק" 
בסעיף144)ג(לחוקהעונשין,התשל"ז-77ע1)להלן-חוק
הן רלוונטית בטרור, המאבק בחוק זו, הגדרה העונשין(ע
להגדרת"מעשהטרור"בסעיף2לחוק,והןלצורךחלקמן
העבירותהקבועותבפרקג'לחוקעסעיףקטן)ג(בסעיף144
לחוקהעונשיןמגדיר"נשק"עלפימהותוותפקודועבסעיף
קטן)ג1()1(שלאותוסעיףנקבעכילענייןאותוסעיף"אחת
היאאםבעתשנעברההעבירההיההנשקתקיןלשימוש
אולא"עההפניהלסעיףקטןזהנשמטהבטעותמההגדרה
ההגדרה את לתקן כעת ומוצע לחוק 2 שבסעיף "נשק"
סעיף אותו הוראותיושל גם זה לעניין שיחולו ולקבוע
קטןעזאת,משוםשמבחינהמהותית,אכןאיןהבדלביןנשק
תקיןלנשקשאינותקין,הןלענייןהסיכוןהטמוןבשימוש
בו)למשלבשלחומריהנפץשעלוליםלהתלקחגםבנשק
שתפקודופגום(,והןלענייןחומרתהמעשהוהיסודהנפשי

שלמבצעהעבירהע

סעיף28לחוקקובעעבירהשל"הכנהלביצוע  סעיף 2
מעשהטרור",אשרהעונשבצדהעומדככללעל 

מחציתהעונשהקבועלעבירהשהכיןהנאשםע

סעיףקטן)ב(שלהסעיףהאמורקובעכי"לענייןסעיף
קטן)א(,איןנפקאמינהאםהפעולהכוונהלביצועמעשה
טרורמסויםאובלתימסוים,אואםמעשההטרורשהאדם
השתתףבהכנתותוכנןלהתבצעעלידיואועלידיאחר"ע

כלומר,סעיףקטן)ב(מבהירכיעבירתההכנהעומדת
בעינה,גםבמקרהשקייםקושילהוכיחמהובדיוקמעשה
ההכנה כי שהוכח ובלבד הנאשם, הכין שאותו הטרור
נעשתהלקראתמעשהטרורכלשהועקושיזהעשוילהיות

תוצאהשלכמהגורמים:ראשית,גםאםברורכיהנאשם
התכווןלבצעעבירתאלימותחמורה,הרישלאתמידניתן
לקבועבוודאותמהטיבהשלהעבירההמושלמתשאותה
התכווןלבצע;ושנית,ישמעשיהכנההעומדיםבפניעצמם
)כגוןחפירתמנהרה(,אשרעשוייםלהוותהכנהלמגווןשל
מעשיטרור,בדרגותחומרהמשתנותעבמקריםאלה,הובהר
בסעיףקטן)ב(כיהוכחתטיבושלמעשההטרורהמיועד
ובלבד להרשעהבהכנהכשלעצמה, הכרחי תנאי אינה
בסעיףע כמפורט ההכנה עבירת של יסודותיה שהוכחו
ויודגש,איןבכךכדילפטוראתהתביעהמלהוכיחאתכל
יסודותהעבירה,ובכללזהכימעשהההכנהכווןלביצוע
עבירהשהיאבגדרמעשהטרורכלשהועזאת,גםאםבשל
מעשה של המדויק טיבו בהוכחת קושי קיים הנסיבות

הטרורהמיועדע

ואולםנוכחהבהרהזו,נוצרקושיבקביעתרףהענישה
המרבילעבירתההכנהעזאתמשוםשכלעודהעונשעל
העבירהנגזרמרמתהענישהשלמעשההטרורשהנאשם
עסקבהכנתו-הרישבמקרהשלאניתןלקבועבוודאות
מההיהטיבושלמעשההטרור,ממילאלאניתןלקבועמה

יהיהעונשוהמרבישלהמכיןע

עלכןמוצעלתקןאתסעיף28)א(לחוקולהוסיףחלופת
ענישהשתיתןמענהגםלמצביםאלהעלשםכך,מוצעלתקן
אתהרישהשלהסעיףהאמור,ולקבועכילגביהכנהשל
מעשהטרורבלתימסוים,יעמודהעונשהמרביעלחמש
שנותמאסר,בדומהלרףשהיהקבועכאמורבהצעתהחוק

הממשלתיתע

הואעונשסביר מאסר שנות עונשמרבישלחמש
כהגדרתה מעשהטרור עבירהשהיא בהכנת משמדובר
בחוק,באשרמדוברבעבירותשהןחמורותבאופןמיוחד,
הןבשלחומרתהמעשיםוהןבשלהמניעוהמטרהבביצוע
העבירה,ובמרביתהמקריםעונשזהאףיהיהנמוך)ייתכן
שבצורהמשמעותית(מהעונששהיהצפוילנאשםאילו

היהאפשרלהוכיחמהומעשההטרורשאותוהכיןע

סעיף68לחוקמסמיךאתהאפוטרופוסהכללי  סעיף 3
תפיסה, צו לגביו שניתן רכוש ולנהל לתפוס 
צוזמניאוצוחילוטלפיהוראותפרקה'לחוקעסעיףזה
נועדלהעביראתהאחריותהמלאהלניהולהרכוש,עלכל
הכרוךבכך,לגורםהמקצועיהמתמחהבניהולרכוש,לצורך
התהליך, של בסיומו המדינה לאוצר והעברתו מימושו

ס"חהתשע"ו,עמ'8ע8ע 1
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רכוששנתפסאושחולטלפיהוראותפרקזה,לרבותרכוששנתפסמכוחהסמכות ")א(
לפיתקנה74לתקנותההגנה)שעתחירום(,45ע21,כפישהוחלהבסעיף67,ינוהלבידי
האפוטרופוסהכלליוצוויםשניתנולפיהוראותפרקזהלענייןתפיסתרכושאוחילוטו,

יהיואסמכתהבידיהאפוטרופוסהכללילתפוסאתהרכושולנהלאותוכאמורע"

תיקוןחוקבתי
המשפט

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-84ע31,בתוספתהראשונה,בפרט14,במקום4ע
"סעיפים21ו–31"יבוא"סעיפים30,21ו־31"ע

וכךלהפרידאתהאחריותלניהולהרכושמעצםהסמכות
להורותעלתפיסתואועלחילוטועלידיביתהמשפטאו

שרהביטחון,כקבועבחוקע

כיוםקובעסעיף68האמור,בסעיףקטן)א(,כי"צווים
או רכוש תפיסת לעניין זה פרק הוראות לפי שניתנו
חילוטויהיואסמכתהבידיהאפוטרופוסהכללילתפוסאת
הרכושולנהלאותו"עלכאורה,עולהמנוסחזהכיסמכות
ואילך הצווים מתן מוגבלתלמועד האפוטרופוסהכללי
בלבד,דהיינו,איןלאפוטרופוסהכלליסמכותלנהלרכוש
שנתפסמכוחהוראותסעיף62)ג(לחוק,בטרםמתןצו,וכן
איןלוסמכותלנהלרכוששנתפסמכוחתקנה74לתקנות
ההגנה)שעתחירום(,45ע1,אורכוששנתפסמכוחפקודת
סדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט
-ע6ע1,לקראתהליךפלילי-כלעודלאניתןלגביהרכוש

צומינהליאוצושיפוטילפיהחוקע

כךלמשל,במקרהשנתפסתמשאיתהמובילהלרצועת
עזהחומראסור,בלאאישור,הרישלפיהוראותהחוקישנה
תקופהשנעהבין30ל–5ימיםממועדהתפיסה,שבמהלכה
בתקופת להוציאצותפיסהעלהמשאיתותכולתהע יש
בינייםזואיןלמעשהגורםהמוסמךלפיהחוקלנהלאת
זו זאתעלאףשניהולהרכושבתקופה הרכוששנתפסע
אותו, שישמר באופן בציוד טיפול אחסנתו, את מחייב
באופן בציוד טיפול - מתכלה בציוד שמדובר ובמקרה

המתאיםלו,וכלאלהמחייביםמתןסמכותמתאימהע

זאתועוד,בהתאםלמודלשלחוקהמאבקבטרור,אין
עודכלגורםאחרשנתונהלוסמכותלנהלרכוששנתפס
לפיהחוק,שכןהכוונההיתהלהפקידאתהאחריותלנושא

זה,במלואה,בידיהאפוטרופוסהכלליע

לפיכךמוצעלתקןאתסעיף68)א(לחוקכךשיובהר
שסמכותהאפוטרופוסהכללילניהולהרכושחלהלגבי
החל לחוק, ה' פרק בהתאםלהוראות שנתפס כלרכוש

ממועדתפיסתוע

שלפעולהאו נקבעהעבירה 30לחוק בסעיף  סעיף 4
רגיש במיתקן או מזיק בחומר בנשק, עסקה 
של פעולה כל הוא העבירה של עניינה טרורע למטרות
שנעשו נשק, לגבי ועוד, עסקה עשיית ייצור, החזקה,
ביצועמעשה במטרהלקדםפעילותשלארגוןטרוראו
טרור,אולסייעלפעילותאוביצועכאמורעבשלחומרתה
שלהעבירה,נקבעלהעונשמאסרמרבישל20שנים,ואם
נעשתההפעולהבנשקכימי,ביולוגי,אורדיואקטיבי-25
שניםעבהתאםלהוראותסעיף37)א()1(לחוקבתיהמשפט
]נוסחמשולב[,התשמ"ד-84ע1)להלן-חוקבתיהמשפט(,
עבירהברמתענישהזותידוןבביתהמשפטהמחוזילפני

הרכבשלשלושהשופטיםע

מאחרשכיום,מוחרגותעבירותהנשקלפיסעיף144
לחוקהעונשיןמסעיף37)א()1(האמורונדונותלפנישופט
יחיד)ראופרט1בחלקא'לתוספתהראשונהלחוקבתי
מוצע האמור(, 144 סעיף השאר בין מנוי שבו המשפט
מסעיף בטרור המאבק לחוק 30 סעיף את גם להחריג

30 סעיף לפי שעבירות כך המשפט, בתי לחוק 37)א()1(
האמוריידונולפנישופטאחדעזאת,משוםשעלאףחומרתה
בנסיבות או ביסודותיה אין בו, הקבועה העבירה של
ביצועהמורכבותמיוחדתהמצריכהדיוןמיוחדבהרכב
שלשלושהשופטים,ואדרבה-קיומושלהדיוןבעבירה
לפניהרכבדווקא,יוסיףלעומסהרבבבתיהמשפטויגרום
ובעבירות אלה בעבירות הפלילי בהליך נוסף לעיכוב

אחרותהנדונותלפניהרכבע

לתוספת א' בחלק 14 פרט את לתקן מוצע כן על
הראשונהלחוקבתיהמשפט,שבומנויותעבירותאחרות
לפיחוקהמאבקבטרור,ולהוסיףלוגםעבירהלפיסעיף

30לחוקע

ע"ר1442,תוס'2,עמ')ע(68ע,)א(5ע11ע 2

ס"חהתשמ"ד,עמ'8ע1;התשע"ו,עמ'1223ע 3
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