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התשע"א ,12010-בסעיף - 1

בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  - 62הוראת שעה),
( )1ברישה ,במקום "ועד תום ארבע שנים" יבוא "עד יום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר
;")2017
( )2בפסקה ( ,)4בתוספת ראשונה א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב-
 ,21982המובאת בה -

(א) בחלק א' -
()1

אחרי פרט ( )9יבוא:
"(9א) התקהלות אסורה לפי סעיף  151לחוק;
(9ב) התפרעות לפי סעיף  152לחוק;
(9ג) מניעת הוראת התפזרות לפי סעיף  156לחוק;
(9ד) מתפרעים הפוגעים בכלי שיט לפי סעיף  158לחוק;";

()2

במקום פרט ( )38יבוא:
"( )38מעשי פזיזות ורשלנות לפי סעיף (338א)( )3עד ( )5ו–( )7עד ()9
לחוק;";

( )3בפרט ( ,)40בסופו יבוא "פרט למעשה מגונה בפומבי לפי סעיף 349
לחוק;";
(ב)
דיווח לכנסת

בחלק ג' ,פרטים ( )2ו–( - )3יימחקו.

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בחשוון התשע"ה ( 18בנובמבר .)2014
היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה ,ידווח בכתב ,בתום שנה מיום תחילתו
של חוק זה ,לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:
( )1התכניות להגברת עצמאותה של התביעה המשטרתית והצעדים שננקטו ליישומן,
ובכלל זה הפרדתה של התביעה המשטרתית מאגף החקירות והמודיעין במשטרת
ישראל;
( )2התכניות להגברת הפיקוח והאכיפה על מי שהוסמך לפי סעיף (12א)(()1ב) לחוק
סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1982-והוא אינו פרקליט או שוטר ,ולצמצום
ההסמכות למי שאינו עובד הציבור ,והצעדים שננקטו ליישומן.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
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צ י פ י לב ני
שרת המשפטים

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ה ( 17בנובמבר  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,895 -מיום ג' בחשוון התשע"ה ( 27באוקטובר  ,)2014עמ' .106
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .38
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
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