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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 62 - הוראת שעה( )תיקון מס' 4(, 
התשע"ז-2016

בחוקסדרהדיןהפלילי)תיקוןמס'62-הוראתשעה(,התשע"א-12010)להלן-החוק1צתיקוןשםהחוק
העיקרי(,בשםהחוק,במקום")תיקוןמס'62-הוראתשעה("יבוא")תיקוןמס'62(";

בסעיף1לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף1

בכותרתהשוליים,במקום"תוספתראשונהא'-הוראתשעה"יבוא"תוספת )1(
ראשונהא'";

את קבע כהוראת לעגן באה זו חוק הצעת  סעיפים
62 הוראותחוקסדרהדיןהפלילי)תיקוןמס'  1 ו־2 
-הוראתשעה(,התשע"א-2010)ס"חהתשע"א, 
עמ'30()להלן-הוראתהשעה(,אשרמסדירותאתחלוקת
התביעה לבין הפרקליטות בין חקירה בחומר הטיפול
המשטרתיתצהוראתהשעהתוקנהכמהפעמיםוהוארכה
ותוקפהאמורלפוגביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינוארו201(צ

חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-82ע1
)להלן-חסד"פ(,קבע,בלאהתיקוןשבהוראתהשעה,כי
חלוקתהטיפולבחומרחקירהביןהפרקליטותלביןהתביעה
הקבועלעבירה,כך המשטרתיתתיקבעבהתאםלעונש
שהתביעההמשטרתיתתטפלבעבירותמסוגעווןוחטא,
והפרקליטותתטפלבעבירותמסוגפשעצחלוקהזותאמה
אתחלוקתהסמכויותשהיתהבעברביןביתמשפטהשלום
לביןביתמשפטמחוזילפיחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,
התשמ"ד-84ע1)להלן-חוקבתיהמשפט(צבעקבותתיקונים
ובתי המצב, השתנה ה–80, בשנות המשפט בתי בחוק

משפטהשלוםהחלולדוןגםבעבירותמסוגפשעצ

חוקסדרהדיןהפלילי)תיקוןמס'62-הוראתשעה(,
את להסדיר במטרה 2010 בשנת נחקק התשע"א-2010,
חלוקתהטיפולבחומרחקירהונכללובושלושהעניינים
מרכזיים:)1(קביעתהוראותבדברחלוקתהטיפולבחומר
חקירהביןהפרקליטותלביןהתביעההמשטרתית)סעיף
60ותוספתראשונהא'לחסד"פ(;)2(קביעתהוראותבנוגע
לסגירתתיקים)סעיף62לחסד"פ(;)3(התאמתסעיףהגדרת
60וכןהוספת התובעיםלחלוקתהטיפולכאמורבסעיף
דיווחיםשנתייםלוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת

עלהסמכותשלשוטרים)סעיף12לחסד"פ(צ

ההסדרשנקבעבהוראתהשעההתבססעלברירת
המחדלולפיהחומרחקירהבעבירותמסוגפשע,ככלל,
מועברלטיפולפרקליט,ואילוחומרחקירהבעבירותמסוג
עווןוחטאמועברלטיפולתובעמשטרתיצעםזאת,החלוקה
האמורהסויגהברשימתעבירותשנקבעהבתוספת:עבירות
עווןשיטופלובידיהפרקליטות;עבירותפשעשיטופלובידי
התביעההמשטרתית;ועבירותמסוגפשעשבהןישלפרקליט
מחוזשיקולדעתלהחליטאםיטופלובידיהפרקליטות

אובידיהתביעההמשטרתיתצהחלוקהכאמורהתבססה
עלהיתרוןהיחסישלכלגוףתביעה-תיקיםמורכבים,
רגישיםאובעליחומרהמיוחדתיטופלובידיהפרקליטות,
ואילותיקיםבעבירותחמורותפחות,אשראינםמורכבים
מבחינהראייתית,שבהםנדרשבירורמהירואשרהתביעה
המשטרתיתהתמקצעהבטיפולבהם-יטופלובידיהתביעה
המשטרתיתצעודנקבעבהוראתהשעהכישרהמשפטים
בהסכמתהשרלביטחוןהפניםובאישורועדתהחוקהחוק
ומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו,לתקןאתהתוספת,ובלבד
שלאיקבעכיעבירותמסוגפשעשהןבסמכותוהייחודית
שלביתהמשפטהמחוזייטופלובידיהתביעההמשטרתיתצ

בכלהנוגעלסגירתתיקים,הוראתהשעהקבעההסדר
תיקי לסגור מוסמכת התביעההמשטרתיתתהיה ולפיו
חקירהבכלהעבירותשבהןהיאמוסמכתלטפללפיסעיף
הוראת קבעה עוד השעהצ בהוראת כאמור לחסד"פ 60
להתאימו שנועדו לחסד"פ, 12 לסעיף תיקונים השעה
לסעיף60כנוסחובהוראתהשעהולמנועהעברתתיקים
פרטניתמהפרקליטותלתביעההמשטרתיתכפישהתירבית
המשפטבבש"פ438/01ואליעזרכהןנ'מדינתישראל)פ"ד
נו)1(,345(,וזאתכדיליצוראחידותבטיפולבחומריחקירה

ביןהמחוזותהשוניםצ

בתיקים הטיפול חלוקת של עקיפה למנוע כדי
12לחסד"פ,נקבע באמצעותהסמכתתובעיםלפיסעיף
פיקוחפרלמנטריבאמצעותהטלתחובתדיווחשנתיתעל
לוועדת פרקליטהמדינה, לממשלהאו המשפטי היועץ
החוקהחוקומשפטשלהכנסת,לענייןהסמכתתובעים

שהםשוטריםצ

ההסדרהאמורנקבעכהוראתשעהכדילאפשרמעקב
אחריישוםההסדרוהצלחתוצתוקפהשלהוראתהשעה
הוארךמעתלעתוזאתכדילאפשרלגורמיםהמתאימים

להמשיךולבחוןאתההסדרהמוצעצ

ידי על ואילך 2010 משנת השעה הוראת יישום
הפרקליטותוהתביעההמשטרתיתהעלהכיחלוקתהטיפול
בהוראת כאמור האמורים הגורמים בין חקירה בחומרי
לעניין ובהירות ודאות היוצר ראוי הסדר היא השעה
חלוקתהעבודהביןהגורמים,ובמקבילמאפשרגמישות

ס"חהתשע"א,עמ'30;התשע"ו,עמ'ע30צ 1
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במקוםהרישהיבוא"בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-82ע1)להלן )2(
-החוקהעיקרי(:";

בפסקה)1(,פסקתמשנה)ב(-תימחק; )3(

בפסקה)2(,בסעיף60המובאבה,סעיףקטן)י(-בטלצ )4(

במקוםהרישהיבוא"בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-82ע1)להלן )2(
-החוקהעיקרי(:";

בפסקה)1(,פסקתמשנה)ב(-תימחק; )3(

בפסקה)2(,בסעיף60המובאבה,סעיףקטן)י(-בטלצ )4(

התיקיםוחומרתםצ למורכבות הטיפולבהתאם בחלוקת
מוצעעלכןלהפוךאתהוראתהשעהלהוראתקבעצ

עםזאתמוצע,בפסקאות)3(ו–)4(שלסעיף2להצעת
החוק,למחוקאתחובותהדיווחהקבועותבהוראתהשעה,
שמטרתןלאפשרבקרהעליישוםהוראתהשעה,ולאלעגנן

בהוראתהקבעצ

הוראתהשעהמוסיפהאתסעיף12)ד(לחסד"פ,שזו
לשונו:

היועץהמשפטילממשלהאופרקליטהמדינה, ")ד(
לפיהעניין,ידווחבכתבמדישנה,לוועדתהחוקהחוק
זה; סעיף לפי שוטרים הסמכת על הכנסת של ומשפט
בדיווחכאמוריפורטומספרההסמכותשלשוטריםלפיקטן
)א()1()ב(אוסעיף)ב(סיפה,היחידותשהוסמכווהסמכויות

שניתנולהןצ"

אתהוראת שהאריך משנתהתשע"ד בחוק בנוסף,
השעה)חוקסדרהדיןהפלילי)תיקוןמס'62-הוראתשעה(
)תיקון(,התשע"ד-2013)ס"חהתשע"ד,עמ'38((,נקבעסעיף

60)י(לחסד"פ,שזולשונו:

")י(היועץהמשפטילממשלהאופרקליטהמדינה,
לפיהעניין,ידווחבכתב,מדישנה,לוועדתהחוקהחוק

ומשפטשלהכנסתעלכלאלה:

)1(מספרהתיקיםשבהםהחליטפרקליטמחוז
להעביראתהתיקלטיפולושלתובעמשטרתי
לפיהוראותסעיףקטן)ד(,בחלוקהלפיהפרטים

בחלקג'לתוספתראשונהא'ולפימחוזות;

)2(מספרהתיקיםבטיפולהפרקליטותובהם
לחוק 4ו2 או 3ו2 סעיף לפי עבירה נכללה
החקירות, תיקי מספר לפי בפירוט העונשין,
מספרכתביהאישוםשהוגשו,ומספרפסקיהדין

שניתנוותוצאותיהם;

תובע לטיפול שהועברו התיקים )3(מספר
נכללה ובהם )ד(, קטן סעיף לפי משטרתי
העונשין, לחוק 4ו2 או 3ו2 סעיף לפי עבירה
בפירוטלפימספרתיקיהחקירות,מספרכתבי
שניתנו הדין פסקי ומספר שהוגשו, האישום

ותוצאותיהםצ"

כאמורלעילחובותהדיווחהאמורותנועדובעיקרן
לאפשרבקרהעליישוםהוראתהשעהוהתאמתהלחקיקה
הקיימתצלאורהמוצעלהפוךאתהוראתהשעהלהוראת
קבע,מוצעלבטלאתחובותהדיווחהאמורותצעםזאת
יצויןכייהיהניתןלדווחעלענייניםאלהמעתלעת,לפי

דרישתועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתצ
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