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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 2021344-5377מספר פנימי: 

 /א'744-נספח מס' כ
 (4653/20)פ/

 

 2017–(, התשע"ח81חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 

החוק  –)להלן  19821–בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב .1  60תיקון סעיף 

 , אחרי סעיף קטן )י( יבוא:60העיקרי(, בסעיף 

העבירה המשטרה חומר שהושג בחקירה לפרקליט מחוז,  (1) ")יא(  

לטיפולו של פרקליט, תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב 

 אישום.

( את עמדתה 1המשטרה תצרף לחומר שהעבירה כאמור בפסקה ) (2)   

בכתב לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה נגד החשודים 

 בחקירה, אלא אם כן נימקה בכתב מדוע אין באפשרותה לעשות כן. 

(, ניהלה המשטרה חקירה בליווי פרקליט 2על אף האמור בפסקה ) ( 3)   

שהושג בחקירה לפרקליט מחוז, לטיפולו של מלווה והעבירה את החומר 

פרקליט, תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין מכלול התשתית הראייתית 

; ואולם, היועץ המשפטי לביסוס האשמה נגד החשודים בחקירה

לממשלה או פרקליט המדינה רשאי לבקש כי המשטרה תעביר את 

; עמדתה כאמור אם ראה כי הדבר דרוש לשם קבלת החלטה בתיק

פרקליט שהיועץ המשפטי לממשלה,  –בסעיף זה, "פרקליט מלווה" 

פרקליט המדינה, משנה לפרקליט המדינה, פרקליט מחוז או מנהל 

 מחלקה בפרקליטות המדינה קבע כי ילווה את החקירה.

(, ניהלה המשטרה חקירה ללא פרקליט 1על אף האמור בפסקה ) (4)   

מלווה וסברה כי יש לסגור את תיק החקירה, רשאית היא להעביר 

 לפרקליט מחוז את עמדתה בכתב בדבר סגירת התיק. 

שמסר,  ציבורהעובד  עללחוק העונשין יחולו  117הוראות סעיף  (5)   

 מכלול לענייןכתב אישום או ללא סמכות כדין, עמדה בכתב לעניין הגשת 

, כאמור בחקירה חשודים נגד האשמה לביסוס הראייתית התשתית

 מוסמך היה שלא לאדם, תפקידו בתוקף אליו השהגיע, זהבסעיף קטן 

 ."לקבלה

                                                                    
 .1200; התשע"ז, עמ' 43ס"ח התשמ"ב, עמ'  1
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 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 241בסעיף  .2 241תיקון סעיף 

חקירה המועבר לפרקליט מחוז יחולו הוראות סעיף קטן )ב( לעניין חומר  ")ג(  

במקום "המשטרה" יקראו "רשות  ,)יא(, ובכל מקום60בכפוף להוראות סעיף 

; לעניין סעיף קטן זה, "רשות אחרת המוסמכת על פי דין לחקור בעבירה"

 למעט שירות הביטחון הכללי." –אחרת המוסמכת על פי דין לחקור בעבירה" 

 לא יחולו על חקירה שנפתחה לפני תחילתו של חוק זה. הוראות חוק זה .3 סייג לתחולה

לחוק  (5)(א)י60בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ייקבעו הוראות לעניין סעיף  .4 הנחיות ראשונות

העיקרי כנוסחו בחוק זה; הוראות ראשונות כאמור ייקבעו בתוך שלושה 

 חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

 
*************************************************************************************** 
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 /א'744-נספח מס' כ
 (4653/20)פ/

 

 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–(, התשע"ח81להצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 
 

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 

 הסתייגויות

 1לפני סעיף 

לב, יחיאל -חברי הכנסת יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ', סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר

חיליק בר, עמיר פרץ, מרב מיכאלי, איתן כבל, מיקי רוזנטל, רויטל סויד, יואל חסון, זוהיר בהלול, איתן 

-ה, איל בן ראובן, יעל כהןברושי, מיכל בירן, נחמן שי, קסניה סבטלובה, איילת נחמיאס ורבין, יוסי יונ

קבוצת המחנה הציוני(, חברי הכנסת תמר זנדברג, אילן גילאון,  –פארן, סאלח סעד ולאה פדידה )להלן 

חברי הכנסת יאיר לפיד, יעל גרמן, מאיר כהן, קבוצת מרצ(,  –עיסאווי פריג', מיכל רוזין ומוסי רז )להלן 

יואל רזבוזוב, עליזה לביא, מיקי לוי ואלעזר שטרן )להלן יעקב פרי, עפר שלח, חיים ילין, קארין אלהרר, 

חברי הכנסת דב חנין, איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, , וקבוצת יש עתיד( –

עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים חאג' יחיא, חנין זועבי, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, ג'מעה אזברגה, 

 :מציעיםקבוצת הרשימה המשותפת(  –עטאונה )להלן  סעיד אלחרומי ויוסף

 לפני הסעיף יבוא: .1

 מטרת חוק זה היא מילוט ראש הממשלה מאימת החוק." .1 "מטרה

 לפני הסעיף יבוא: .2

 מטרת חוק זה היא למלט את ראש הממשלה מחקירותיו." .1 "מטרה

 לפני הסעיף יבוא: .3

 ציבור ולראשי ארגוני פשע."מטרת חוק זה היא שיבוש חקירות לנבחרי  .1 "מטרה

 לפני הסעיף יבוא: .4

מטרת חוק זה היא הסתרת מידע מהותי מהציבור בנוגע לחקירותיו של ראש  .1 "מטרה

 הממשלה."

 לפני הסעיף יבוא: .5

מטרת חוק זה היא פגיעה בזכות הציבור לדעת בדבר חקירותיו של ראש  .1 "מטרה

 הממשלה."
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 לפני הסעיף יבוא: .6

 זה הוא פרסונלי ומטרתו לשבש את חקירותיו של ראש הממשלה." חוק .1 "מטרה

 לפני הסעיף יבוא: .7

מטרת חוק זה היא הסתרת פרטים בדבר חקירת ראש הממשלה בנימין נתניהו  .1 "מטרה

 ועיכוב עבודת הפרקליטות בבירור החשדות בעניינו."

 

 

 1לסעיף 

 :קבוצת הרשימה המשותפת מציעה

( המוצע, במקום "בסעיף זה," יבוא "והוראות פסקה זו לא יחולו על עבירת מין 3בסעיף קטן )יא() .8

 בקטין, עבירה של ארגון פשיעה, עבירת שוחד, עבירת מרמה או עבירת הפרת אמונים; בסעיף 

 –זה 

עבירה לפי סימן י' בפרק ח' לחוק העונשין, לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין או  –"עבירת מין" 

 ;1998–לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח

 לחוק מאבק בארגוני פשיעה,  4עד  2ה לפי סעיפים רעבי –"עבירה של ארגון פשיעה" 

 ".2003–התשס"ג

 יבוא "תעביר". ( המוצע, במקום "רשאית היא להעביר"4בסעיף קטן )יא() .9

 

 

 :מציעותוקבוצת הרשימה המשותפת קבוצת יש עתיד קבוצת המחנה הציוני, קבוצת מרצ, 

 יימחק. –הסעיף  .10

 יימחק. –)יא( המוצע  קטןסעיף  .11

 ( יבוא:1בסעיף קטן )יא( המוצע, לפני פסקה ) .12

 שחיתות."סעיף קטן זה נועד לפגוע בציבור כדי להגן על בכיר בממשלה שחשוד בפרשיית  (1")

 ( יבוא:1בסעיף קטן )יא( המוצע, לפני פסקה ) .13

 סעיף קטן זה נועד להשתיק את משטרת ישראל." (1")

 ( יבוא:1בסעיף קטן )יא( המוצע, לפני פסקה ) .14

 סעיף קטן זה נועד לפגוע באכיפת החוק במדינת ישראל." (1")

 ( יבוא:1בסעיף קטן )יא( המוצע, לפני פסקה ) .15

 נועד לכרסם את יסודותיו של שלטון החוק במדינת ישראל."סעיף קטן זה  (1")

 ( יבוא:1בסעיף קטן )יא( המוצע, לפני פסקה ) .16

 סעיף קטן זה נועד לפגוע בזכות הציבור לדעת." (1")
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 ( יבוא:1בסעיף קטן )יא( המוצע, לפני פסקה ) .17

 סעיף קטן זה הוא סעיף פרסונלי שנועד להיטיב עם אדם מסוים." (1")

 ( יבוא:1)יא( המוצע, לפני פסקה )בסעיף קטן  .18

 יסוד: כבוד האדם וחירותו."-סעיף קטן זה נוגד את חוק (1")

 ( יבוא:1בסעיף קטן )יא( המוצע, לפני פסקה ) .19

 סעיף קטן זה לא יחול על חקירות מתנהלות." (1")

 תימחק.  –( 1בסעיף קטן )יא( המוצע, פסקה ) .20

 בוא "מסרה".( המוצע, במקום "העבירה" י1בסעיף קטן )יא() .21

 ( המוצע, במקום "תעבירו" יבוא "תמסור אותו".1בסעיף קטן )יא() .22

 ( המוצע, במקום "שהושג" יבוא "שהתקבל".1בסעיף קטן )יא() .23

 תימחק. –( המוצע, המילה "העבירה" 1בסעיף קטן )יא() .24

 תימחק. –( המוצע, המילה "המשטרה" 1בסעיף קטן )יא() .25

 תימחק. –ומר" ( המוצע, המילה "ח1בסעיף קטן )יא() .26

 תימחק. –( המוצע, המילה "שהושג" 1בסעיף קטן )יא() .27

 תימחק. –( המוצע, המילה "לפרקליט" 1בסעיף קטן )יא() .28

 תימחק. –( המוצע, המילה "מחוז" 1בסעיף קטן )יא() .29

 תימחק. –( המוצע, המילה "לטיפולו" 1בסעיף קטן )יא() .30

 ימחקו.י –( המוצע, המילים "של פרקליט" 1בסעיף קטן )יא() .31

 תימחק. –( המוצע, המילה "תעבירו" 1בסעיף קטן )יא() .32

 יימחקו. –( המוצע, המילים "ללא עמדתה" 1בסעיף קטן )יא() .33

 תימחק. –( המוצע, המילה "בכתב" 1בסעיף קטן )יא() .34

 יימחקו. –( המוצע, המילים "לעניין הגשת" 1בסעיף קטן )יא() .35

 תימחק. –( המוצע, המילה "כתב" 1בסעיף קטן )יא() .36

 תימחק. –( המוצע, המילה "אישום" 1בסעיף קטן )יא() .37

 ( המוצע, במקום "בחקירה" יבוא "בחקירת ראש ממשלה מכהן".1בסעיף קטן )יא() .38

 ( המוצע, במקום "בחקירה" יבוא "שלא במסגרת חקירה".1בסעיף קטן )יא() .39

 ( המוצע, במקום "הושג" יבוא "שלא הושג".1בסעיף קטן )יא() .40

 ( המוצע, במקום "פרקליט מחוז" יבוא "פרקליט המדינה".1יא()בסעיף קטן ) .41

 תימחק. –( המוצע, המילה "ללא" 1בסעיף קטן )יא() .42

 ( המוצע, במקום "ללא" יבוא "רק עם".1בסעיף קטן )יא() .43

 ( המוצע, במקום "ללא" יבוא "בצירוף".1בסעיף קטן )יא() .44
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 בד שלא מדובר בנבחרי ציבור".( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "ובל1בסעיף קטן )יא() .45

 ( המוצע, במקום "לטיפולו של פרקליט" יבוא "לטיפולו של פרקליט המדינה".1בסעיף קטן )יא() .46

 ( המוצע, אחרי "חומר" יבוא "פסול".1בסעיף קטן )יא() .47

 ( המוצע, אחרי "חומר" יבוא "לא רלוונטי".1בסעיף קטן )יא() .48

 בוא "חסוי".( המוצע, אחרי "חומר" י1בסעיף קטן )יא() .49

 ( המוצע, אחרי "חומר" יבוא "מיותר".1בסעיף קטן )יא() .50

 ( המוצע, במקום "חומר שהושג בחקירה" יבוא "ניירות עמדה".1בסעיף קטן )יא() .51

 ( המוצע, לפני "העבירה" יבוא "לא".1בסעיף קטן )יא() .52

תעבירו ללא ( המוצע, במקום "העבירה המשטרה" יבוא "העביר אדם" ובמקום "1בסעיף קטן )יא() .53

 עמדתה" יבוא "יעבירו ללא עמדתו".

 ( המוצע, לפני "תעבירו" יבוא "לא".1בסעיף קטן )יא() .54

 ( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "למעט חקירת נבחרי ציבור".1בסעיף קטן )יא() .55

 ( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "למעט בחקירת עבירות של שחיתות שלטונית".1בסעיף קטן )יא() .56

 ( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "למעט בחקירת עבירות של הפרת אמונים".1)יא() בסעיף קטן .57

 פה".-( המוצע, במקום "בכתב" יבוא "בעל1בסעיף קטן )יא() .58

 הגשת".-( המוצע, במקום "לעניין הגשת" יבוא "לעניין אי1בסעיף קטן )יא() .59

 ( המוצע, אחרי "לעניין" יבוא "משך".1בסעיף קטן )יא() .60

 ( המוצע, אחרי "לעניין" יבוא "אופן".1)יא()בסעיף קטן  .61

 ( המוצע, אחרי "לעניין" יבוא "מקום".1בסעיף קטן )יא() .62

 ( המוצע, במקום "הגשת כתב אישום" יבוא "משך החקירה".1בסעיף קטן )יא() .63

 ( המוצע, במקום "הגשת כתב אישום" יבוא "מקום החקירה".1בסעיף קטן )יא() .64

 ימים מסיום החקירה". 30אחרי "כתב אישום" יבוא "אם עברו ( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .65

 ימים מסיום החקירה". 60( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אם עברו 1בסעיף קטן )יא() .66

 ימים מסיום החקירה". 90( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אם עברו 1בסעיף קטן )יא() .67

וא "למעט בחקירת עבירות שבהן חשוד ראש ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יב1בסעיף קטן )יא() .68

 הממשלה".

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם כן יש אינטרס ציבורי בפרסום 1בסעיף קטן )יא() .69

 עמדתה".

 ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "על מנת להשתיק את המשטרה".1בסעיף קטן )יא() .70

"על מנת להעביר מסר ציבורי מסוכן המבקש  ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא1בסעיף קטן )יא() .71

 לגמד ולהנמיך את מעמד המקצועי של המשטרה, ולראות בה גוף חלש וחסר שיפוט".
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( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "על מנת לפגוע באמון הציבור במשטרה 1בסעיף קטן )יא() .72

 .וביכולתה המקצועית, דבר שיביא לפיחות האמון במערכת אכיפת החוק כולה"

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "על מנת לפגוע באכיפת החוק במדינת 1בסעיף קטן )יא() .73

 ישראל".

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "על מנת לכרסם את יסודותיו של שלטון 1בסעיף קטן )יא() .74

 החוק במדינת ישראל".

פן משמעותי ביעילות ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "על מנת לפגוע באו1בסעיף קטן )יא() .75

 הממשק בין המשטרה והפרקליטות".

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "על מנת לעכב את תהליך קבלת ההחלטות 1בסעיף קטן )יא() .76

 של גורמי אכיפת החוק במדינת ישראל".

 ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "על מנת לפגוע בזכות הציבור לדעת".1בסעיף קטן )יא() .77

 ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "על מנת להרחיק מידע מעין הציבור".1)יא() בסעיף קטן .78

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "על מנת להסתיר מעיני הציבור מידע 1בסעיף קטן )יא() .79

 לגיטימי וחשוב במסגרת תהליך קבלת החלטות בהליך הפלילי".

 א אם כן תחליט המשטרה אחרת".( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אל1בסעיף קטן )יא() .80

 ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם כן דרש זאת הפרקליט".1בסעיף קטן )יא() .81

 ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם כן הנחה פרקליט המדינה אחרת".1בסעיף קטן )יא() .82

המשפטי לממשלה  ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם כן הנחה היועץ1בסעיף קטן )יא() .83

 אחרת".

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "מאחר שמדובר בתיקון פרסונלי שנועד 1בסעיף קטן )יא() .84

 להיטיב עם אדם מסוים".

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם כן נאספה תשתית ראייתית 1בסעיף קטן )יא() .85

 להוכחת עבירות פליליות מסוימות".

המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם כן נאספה תשתית ראייתית ( 1בסעיף קטן )יא() .86

 להוכחת עבירות פליליות מסוימות שבהן חשוד ראש הממשלה".

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם כן נאספה תשתית ראייתית 1בסעיף קטן )יא() .87

 להוכחת עבירות פליליות מסוימות שבהן חשודים נבחרי ציבור".

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם כן סברה המשטרה כי יש סיכוי 1)יא() בסעיף קטן .88

 סביר להרשעה".

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם כן סברה המשטרה כי יש סיכוי 1בסעיף קטן )יא() .89

 סביר להרשעה בעבירות מסוג שוחד".
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כן סברה המשטרה כי יש סיכוי ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אלא אם 1בסעיף קטן )יא() .90

 סביר להרשעה בעבירות מסוג שחיתות שלטונית".

 ( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אם אין ראיות מספיקות להרשעה". 1בסעיף קטן )יא() .91

( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "ובלבד שחוק חופש המידע יחול על פעולות 1בסעיף קטן )יא() .92

 חקירה של המשטרה".

 להנחיות 5לסעיף  בהתאם( המוצע, אחרי "כתב אישום" יבוא "אולם יפורסם 1קטן )יא() בסעיף .93

 (". 2003מחקירות ) פרסומים בעניין האכיפה לרשויות–מנחים  קווים לממשלה המשפטי היועץ

 ( המוצע, במקום "העבירה המשטרה" יבוא "העביר גורם לא מוסמך".1בסעיף קטן )יא() .94

 המוצע, במקום "בחקירה" יבוא "לפני סיום החקירה".( 1בסעיף קטן )יא() .95

 ( המוצע, במקום "בחקירה" יבוא "אחרי סיום החקירה".1בסעיף קטן )יא() .96

( המוצע, במקום "לפרקליט מחוז, לטיפולו של פרקליט" יבוא "לגורם לא 1בסעיף קטן )יא() .97

 מוסמך".

יבוא "בעניינו של נבחר ציבור", ובמקום אחרי "לטיפולו של פרקליט"  המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .98

 "בצירוף". יבוא"ללא" 

יבוא "בעניינו של נבחר ציבור בעבירה אחרי "לטיפולו של פרקליט"  המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .99

 "בצירוף". יבוא"ללא"  שדינה מאסר שנה ומעלה", ובמקום

שחיתות, לרבות עבירות  יבוא "בעבירתאחרי "לטיפולו של פרקליט"  המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .100

 "בצירוף". יבוא"ללא"  שוחד, מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה", ובמקום

שהושג בחקירה" יבוא "שהחלה לפני תחילתו של חוק זה", אחרי " המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .101

 "בצירוף". יבוא"ללא"  ובמקום

ה לפני תחילתו של חוק זה", שהושג בחקירה" יבוא "שהחלאחרי " המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .102

 בצירוף".תהא רשאית להעבירו " יבואללא" תעבירו " ובמקום

שהושג בחקירה" יבוא "שהחלה לפני תחילתו של חוק זה בעניינו אחרי " המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .103

 "בצירוף". יבוא"ללא"  של נבחר ציבור", ובמקום

 "תהא רשאית להעבירו בצירוף". ואיב "תעבירו ללא" במקום המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .104

, ובסופו "תהא רשאית להעבירו בצירוף" יבוא "תעבירו ללא" המוצע, במקום( 1)יא()בסעיף קטן  .105

עמדתה בכתב לעניין את בוצעו על ידי נבחר ציבור תצרף המשטרה ש"ואולם, בחקירת עבירות  יבוא

 .הגשת כתב אישום"

, ובסופו "תעבירו ללא" יבוא "תהא רשאית להעבירו בצירוף" במקום המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן   .106

בוצעו על ידי נבחר ציבור במהלך תקופת כהונתו תצרף המשטרה ש"ואולם, בחקירת עבירות  יבוא

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את 
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פו ובסו ,"תהא רשאית להעבירו בצירוף"יבוא  "תעבירו ללא" במקום המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .107

"ואולם, בחקירת עבירות אשר בוצעו על ידי נבחר ציבור שהעונש בגינן מעל שנת מאסר תצרף  יבוא

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את המשטרה 

, ובסופו "תעבירו ללא" יבוא "תהא רשאית להעבירו בצירוף" במקום המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .108

ל ידי נבחר ציבור במהלך תקופת כהונתו שהעונש בגינן "ואולם, בחקירת עבירות אשר בוצעו ע יבוא

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את מעל שנת מאסר, תצרף המשטרה 

ובסופו  ,"תעבירו ללא" יבוא "תהא רשאית להעבירו בצירוף" במקום המוצע,( 1)יא()בסעיף קטן  .109

עמדתה בכתב את טרה "ואולם, בחקירת עבירות אשר דינן שנה מאסר ומעלה תצרף המש יבוא

 .לעניין הגשת כתב אישום"

, ובסופו "תעבירו ללא" יבוא "תהא רשאית להעבירו בצירוף" במקום( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .110

עמדתה בכתב לעניין הגשת את "ואולם, בחקירת עבירות אשר יש עמן קלון תצרף המשטרה  יבוא

 .כתב אישום"

ובסופו  ,"תעבירו ללא" יבוא "תהא רשאית להעבירו בצירוף" במקום( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .111

את בוצעו על ידי נבחר ציבור אשר יש בהן קלון תצרף המשטרה ש"ואולם, בחקירת עבירות  יבוא

 עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום."

, ובסופו "תעבירו ללא" יבוא "תהא רשאית להעבירו בצירוף" במקום( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .112

"ואולם, בחקירת עבירות אשר בוצעו על ידי נבחר ציבור במהלך תקופת כהונתו אשר יש בהן  יבוא

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את קלון תצרף המשטרה 

ובסופו  ,"תעבירו ללא" יבוא "תהא רשאית להעבירו בצירוף" במקום( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .113

ת, לרבות עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת "ואולם, בחקירת עבירות שחיתו יבוא

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את אמונים, תצרף המשטרה 

"תעבירו ללא" יבוא "תעבירו בצירוף  במקום הסיפה החל במילים( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .114

בצירוף עמדתה עמדתה לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה נגד החשודים בחקירה ו

 בכתב לעניין הגשת כתב אישום".

"תעבירו ללא" יבוא "תעבירו בצירוף הסיפה החל במילים  במקום( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .115

עמדתה לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה נגד החשודים בחקירה וכן תהא רשאית 

 לצרף עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום".

בוצעו על ידי נבחר ציבור תצרף ש"ואולם, בחקירת עבירות בסופו ( המוצע, 1א()בסעיף קטן )י .116

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את המשטרה 

בוצעו על ידי נבחר ציבור, ש"ואולם, בחקירת עבירות  בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .117

 .ם"עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישואת המשטרה תהא רשאית לצרף 

בוצעו על ידי נבחר ציבור שדינן ש"ואולם, בחקירת עבירות בסופו יבוא ( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .118

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את מאסר שנה ומעלה, תצרף המשטרה 
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בוצעו על ידי נבחר ציבור שדינן שיבוא "ואולם, בחקירת עבירות  בסופו( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .119

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את ומעלה, המשטרה תהא רשאית לצרף  מאסר שנה

בוצעו על ידי נבחר ציבור במהלך ש"ואולם, בחקירת עבירות  , בסופו יבוא( המוצע1בסעיף קטן )יא() .120

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את תקופת כהונתו, תצרף המשטרה 

בוצעו על ידי נבחר ציבור במהלך ש"ואולם, בחקירת עבירות  בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .121

 .תקופת כהונתו, המשטרה תהא רשאית לצרף עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"

בוצעו על ידי נבחר ציבור אשר ש"ואולם, בחקירת עבירות  בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .122

 .לעניין הגשת כתב אישום"עמדתה בכתב את יש עמן קלון, תצרף המשטרה 

בוצעו על ידי נבחר ציבור אשר ש"ואולם, בחקירת עבירות בסופו יבוא  ( המוצע,1בסעיף קטן )יא() .123

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את יש עמן קלון, המשטרה תהא רשאית לצרף 

נבחר ציבור במהלך בוצעו על ידי ש"ואולם, בחקירת עבירות  בסופו יבוא ( המוצע,1בסעיף קטן )יא() .124

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את תקופת כהונתו אשר יש עמן קלון, תצרף המשטרה 

בוצעו על ידי נבחר ציבור במהלך ש"ואולם, בחקירת עבירות  , בסופו יבוא( המוצע1בסעיף קטן )יא() .125

הגשת כתב תקופת כהונתו אשר יש עמן קלון, המשטרה תהא רשאית לצרף עמדתה בכתב לעניין 

 .אישום"

"ואולם, בחקירת עבירות שחיתות, לרבות עבירות שוחד,  בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .126

עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב את קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים, תצרף המשטרה 

 .אישום"

ות עבירות שוחד, "ואולם, בחקירת עבירות שחיתות, לרב , בסופו יבוא( המוצע1בסעיף קטן )יא() .127

עמדתה בכתב לעניין את קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים, המשטרה תהא רשאית לצרף 

 .הגשת כתב אישום"

"ואולם, בחקירת עבירות בשירות הציבור וכלפיו כהגדרתן  בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .128

סימן ה' לחוק לגדרתן בפרק ט' , עבירות שוחד כה1977–תשל"זהסימן ד' לחוק העונשין, לבפרק ט' 

עמדתה את לחוק העונשין, תצרף המשטרה  415העונשין, ועבירת קבלת דבר במרמה לפי סעיף 

 .בכתב לעניין הגשת כתב אישום"

"ואולם, בחקירת עבירות בשירות הציבור וכלפיו כהגדרתן  בסופו יבוא ( המוצע,1בסעיף קטן )יא() .129

, עבירות שוחד כהגדרתן בפרק ט' סימן ה' לחוק 1977–ל"זתשהבפרק ט' סימן ד' לחוק העונשין, 

לחוק העונשין, המשטרה תהא רשאית לצרף  415העונשין, ועבירת קבלת דבר במרמה לפי סעיף 

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את 

"ואולם, בחקירה שהחלה לפני תחילתו של חוק זה, תצרף  בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .130

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את שטרה המ

"ואולם, בחקירה שהחלה לפני תחילתו של חוק זה,  בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .131

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את המשטרה תהא רשאית לצרף 
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"ואולם, בחקירה המתנהלת נגד נבחר ציבור או עובד ציבור  בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .132

בין תפקידו או מעמדו הציבורי של החשוד, המשטרה תהא רשאית ובכיר ויש קשר בין החשדות 

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"את לצרף 

ד ציבור "ואולם, בחקירה המתנהלת נגד נבחר ציבור או עוב בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .133

את בין תפקידו או מעמדו הציבורי של החשוד, המשטרה תצרף ובכיר ויש קשר בין החשדות 

 .עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"

"ואולם, בחקירה שהחלה לפני תחילתו של חוק זה או  בסופו יבוא( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .134

בין תפקידו או וקשר בין החשדות בחקירה המתנהלת נגד נבחר ציבור או עובד ציבור בכיר ויש 

 .מעמדו הציבורי של החשוד, תצרף המשטרה עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"

"ואולם, בחקירה שהחלה לפני תחילתו של חוק זה או  בסופו יבוא ( המוצע,1בסעיף קטן )יא() .135

תפקידו או בין ובחקירה המתנהלת נגד נבחר ציבור או עובד ציבור בכיר ויש קשר בין החשדות 

 .מעמדו הציבורי של החשוד, תהא המשטרה רשאית לצרף עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"

 ."מועד" יבוא( המוצע, אחרי "תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין" 1בסעיף קטן )יא() .136

( המוצע, אחרי "תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום" יבוא 1בסעיף קטן )יא() .137

 כאמור ככל שיראה בכך צורך". המלצתה"ואולם, היועץ המשפטי לממשלה רשאי לבקש את 

"ואולם, בחקירה בעניינו של נבחר ציבור היועץ המשפטי  יבואבסופו ( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .138

 לממשלה רשאי לבקש את המלצתה כאמור ככל שיראה בכך צורך".

ם, בחקירה בעניינו של נבחר ציבור בעבירה אשר יש בסופו יבוא "ואול( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .139

 עמה קלון רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש את המלצתה כאמור ככל שיראה בכך צורך".

, בסופו יבוא "ואולם, בחקירה שהחלה לפני תחילתו של חוק זה, רשאי ( המוצע1בסעיף קטן )יא() .140

 ה בכך צורך".היועץ המשפטי לממשלה לבקש את המלצתה כאמור ככל שירא

בסופו יבוא "ואולם, בחקירה בעניינו של נבחר ציבור שהחלה לפני ( המוצע, 1בסעיף קטן )יא() .141

תחילתו של חוק זה רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש את המלצתה כאמור ככל שיראה בכך 

 צורך".

ינה מאסר שנה בסופו יבוא "ואולם, בחקירה בעניינו של נבחר ציבור שד ( המוצע,1בסעיף קטן )יא() .142

 ומעלה רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש את המלצתה כאמור ככל שיראה בכך צורך".

בסופו יבוא "ואולם, בחקירה שעניינה עבירות שחיתות, לרבות עבירות  ( המוצע,1בסעיף קטן )יא() .143

שוחד, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש את 

 המלצתה כאמור ככל שיראה בכך צורך".

 פרקליט המדינה״.לפרקליט מחוז או לפרקליט מחוז״ יבוא ״לבמקום ״המוצע,  (1)יא()קטן בסעיף  .144

פרקליט לפרקליט מחוז או לפרקליט מחוז״ יבוא ״ל, במקום ״המוצע( 1)יא() קטןבסעיף  .145

 משטרתי״. 
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( המוצע, אחרי "תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום" יבוא 1בסעיף קטן )יא() .146

את "ואולם, בחקירת עבירות אשר בוצעו על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו תצרף המשטרה 

 .לעניין הגשת כתב אישום" עמדתה בכתב

( המוצע, אחרי "תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום" יבוא 1בסעיף קטן )יא() .147

 .פה ובתיעוד חזותי"-עמדתה לעניין הגשת כתב אישום בעלאת "ואולם, המשטרה תעביר 

יבוא  ( המוצע, אחרי "תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום"1בסעיף קטן )יא() .148

 .פה ובתיעוד קולי"-"ואולם, המשטרה תעביר עמדתה לעניין הגשת כתב אישום בעל

( המוצע, אחרי "תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום" יבוא 1בסעיף קטן )יא() .149

, רשאית המשטרה להעביר את עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום בנפרד מהעברת ואולם"

תועבר לאחר העברת חומרי החקירה, אך לא יאוחר משלושה חודשים חומרי החקירה, ובלבד ש

 .ממועד העברת חומרי החקירה"

 עמדתה בתקשורת".את "כתב אישום" יבוא "אך תורשה לפרסם  אחרי המוצע, (1)יא()קטן בסעיף  .150

 ".בעל עניין לציבורהתיק כן "כתב אישום" יבוא "אלא אם  המוצע, אחרי( 1)יא()קטן  בסעיף .151

 "כתב אישום" יבוא "אלא באישור המפכ''ל". המוצע, אחרי (1)יא()קטן בסעיף  .152

סיכום החקירה את "תעבירו ללא עמדתה" יבוא "תעביר  המוצע, במקום (1)יא()קטן סעיף ב .153

 .ומסקנותיה"

 פגיעה בזכות הציבור לדעת".בכך יש  כן "אישום" יבוא "אלא אם אחרי המוצע, (1)(יאקטן )סעיף ב .154

"אישום" יבוא "למעט במקרים של חשד למרמה והפרת אמונים  אחרי המוצע, (1)יא() קטןבסעיף  .155

 .ושוחד"

 שוחדלביצוע עבירת "אישום" יבוא "למעט במקרה של חשד  אחרי המוצע, (1)יא()קטן בסעיף  .156

 ."שבוצעה בידי נבחר ציבור

 ."אישום" יבוא "למעט במקרה שהחשוד הוא נבחר ציבור" אחרי המוצע, (1)יא() קטןבסעיף  .157

בחר ציבור או עובד נלמעט במקרה שהחשוד הוא " בואי" אישום" אחרי המוצע, (1)יא()קטן בסעיף  .158

 וד".בין תפקידו או מעמדו הציבורי של החשוציבור בכיר ויש קשר בין החשדות 

"אישום" יבוא "למעט במקרה שהחשוד הוא ראש ממשלה, שר,  המוצע, אחרי( 1)יא()קטן בסעיף  .159

ראש עירייה, ראש מועצה אזורית, ראש מועצה מקומית, חבר מועצת עיר,  ,חבר הכנסתסגן שר, 

 .חבר מועצה אזורית, או חבר מועצה מקומית"

במקום "תעבירו ללא"  ,"בחקירה" יבוא "הנוגעת לנבחר ציבור" המוצע, אחרי (1)יא()קטן בסעיף  .160

 .במקום "בכתב" יבוא "ברבים"ו "תפרסם את" יבוא

להמלצות יש נגיעה לחקירות ראש ממשלה כן "אלא אם  , בסופו יבוא( המוצע1קטן )יא()סעיף ב .161

 מכהן".
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יבוא "למעט במקרה שהחשוד הוא ראש הממשלה, שר, סגן שר,  המוצע, בסופו( 1)יא()קטן בסעיף  .162

 .או חבר מועצה מקומית"

( המוצע, במקום "אלא אם כן נימקה בכתב מדוע אין באפשרותה לעשות כן" 2בסעיף קטן )יא() .163

 "בצירוף עמדה לעניין הגשת כתב אישום". יבוא

 ( המוצע, במקום "תצרף" יבוא "תוסיף".2בסעיף קטן )יא() .164

 ( המוצע, במקום "נימקה" יבוא "הסבירה".2בסעיף קטן )יא() .165

 ( המוצע, אחרי "בכתב" יבוא "ובעל פה".2בסעיף קטן )יא() .166

 ( המוצע, במקום "מדוע" יבוא "למה".2בסעיף קטן )יא() .167

( המוצע, בסופו יבוא "ואולם, בחקירה בעניינו של נבחר ציבור תעביר המשטרה 2)יא() בסעיף קטן .168

 את עמדתה כאמור בכל מקרה, והסייג לא יחול".

 המשטרה תעביר ציבור נבחר של בעניינו בחקירה"ואולם,  יבוא בסופו( המוצע, 2בסעיף קטן )יא() .169

 היועץ לאישור ובכפוף ירשמויש מיוחדים טעמיםאלא אם כן מתקיימים , כאמור עמדתה את

 ".לממשלה המשפטי

 – לעשות כן״נימקה בכתב מדוע אין באפשרותה  מילים ״אלא אם כןהמוצע, ה( 2)יא()קטן בסעיף  .170

 . וימחקי

 יימחקו. –(" 1( המוצע, המילים "לחומר שהעבירה כאמור בפסקה )2בסעיף קטן )יא() .171

 תימחק. –אם כן נימקה בכתב" ( המוצע, הסיפה החל במילים "אלא 2בסעיף קטן )יא() .172

 ( המוצע, במקום "לחומר שהעבירה" יבוא "לחומר שלא העבירה".2בסעיף קטן )יא() .173

( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "וכן את עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב 2בסעיף קטן )יא() .174

 אישום".

בכתב לעניין הגשת ( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "בתנאי שצירפה את עמדתה 2בסעיף קטן )יא() .175

 כתב אישום".

פה לעניין -( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "בתנאי שצירפה את עמדתה בעל2בסעיף קטן )יא() .176

 הגשת כתב אישום".

( המוצע, אחרי "המשטרה" יבוא "לא" ובמקום הסיפה החל במילים "נימקה 2בסעיף קטן )יא() .177

 ישום".בכתב" יבוא "צירפה את עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב א

החשודים  נגד האשמה לביסוס הראייתית התשתית "מכלול( המוצע, במקום 2בסעיף קטן )יא() .178

 " יבוא "הגשת כתב אישום".בחקירה

( המוצע, אחרי "המשטרה" יבוא "לא", ובמקום "נימקה בכתב מדוע אין 2בסעיף קטן )יא() .179

 ".באפשרותה לעשות כן" יבוא "צירפה את עמדתה לעניין הגשת כתב אישום

 יימחקו. –( המוצע, המילים "נימקה בכתב מדוע אין באפשרותה לעשות כן" 2בסעיף קטן )יא() .180



 

 

- 14 - 

 נגד האשמה לביסוס הראייתית התשתית מכלול לעניין( המוצע, המילים "2בסעיף קטן )יא() .181

 יימחקו. –" החשודים בחקירה

החשודים  נגד האשמה לביסוס הראייתית התשתית מכלול" במקום( המוצע, 2בסעיף קטן )יא() .182

 " יבוא "מקום החקירה".בחקירה

החשודים  נגד האשמה לביסוס הראייתית התשתית מכלול" במקום( המוצע, 2בסעיף קטן )יא() .183

 " יבוא "אופן החקירה".בחקירה

החשודים  נגד האשמה לביסוס הראייתית התשתית מכלול" במקום( המוצע, 2בסעיף קטן )יא() .184

 " יבוא "זמן החקירה".בחקירה

 פה".-"בכתב" יבוא "בעלבמקום ( המוצע, 2בסעיף קטן )יא() .185

 ( המוצע, במקום "החשודים" יבוא "ראש הממשלה המכהן".2בסעיף קטן )יא() .186

 ( המוצע, במקום "החשודים" יבוא "נבחר ציבור".2בסעיף קטן )יא() .187

 ( המוצע, בסופו יבוא "מנימוקים מיוחדים שיירשמו".2בסעיף קטן )יא() .188

( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "נוכח הניסיון להסתיר מהציבור את עמדתה 2)יא()בסעיף קטן  .189

 לעניין הגשת כתב אישום".

( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "ללא עמדתה לעניין הגשת כתב אישום כדי לפגוע 2בסעיף קטן )יא() .190

 ביעילות הממשק בין המשטרה והפרקליטות"

ה" יבוא "ללא עמדתה לעניין הגשת כתב אישום כדי לפגוע ( המוצע, אחרי "בחקיר2בסעיף קטן )יא() .191

 בטובת הציבור".

( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "ללא עמדתה לעניין הגשת כתב אישום על מנת 2בסעיף קטן )יא() .192

 לייצר פתח לשחיתות".

( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "ללא עמדתה לעניין הגשת כתב אישום על מנת 2בסעיף קטן )יא() .193

 גן על בעלי הכוח".לה

( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "ללא עמדתה לעניין הגשת כתב אישום על מנת 2בסעיף קטן )יא() .194

 לסדוק מערכת שעובדת תקין".

( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "על מנת לייצר חוסר שוויון בין תיקים שבהם 2בסעיף קטן )יא() .195

 יש פרקליט מלווה, לאלו שאין בהם".

( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "כדי שבתיקים של נבחרי ציבור היא לא תצטרך 2)יא()בסעיף קטן  .196

 לעשות זאת".

 ( המוצע, בסופו יבוא "נימוקי המשטרה יתפרסמו ברבים".2בסעיף קטן )יא() .197

( המוצע, אחרי "אין באפשרותה לעשות כן" יבוא "משמע במקרים שבהם מעורב 2בסעיף קטן )יא() .198

 ראש הממשלה".
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( המוצע, אחרי "אין באפשרותה לעשות כן" יבוא "נוכח הרצון להגביל את כוחה 2קטן )יא()בסעיף  .199

 של הפרקליטות".

( המוצע, אחרי "אין באפשרותה לעשות כן" יבוא "בשל החשש שהמשטרה איננה 2בסעיף קטן )יא() .200

 מקצועית דיה".

ללא פרקליט מלווה ( המוצע, אחרי "אין באפשרותה לעשות כן" יבוא "שכן 2בסעיף קטן )יא() .201

 המשטרה אינה יכולה להחליט מה עמדתה לגבי מכלול התשתית הראייתית".

 תימחק.  –( 3בסעיף קטן )יא( המוצע, פסקה ) .202

 ( המוצע, במקום "ללא" יבוא "בצירוף".3בסעיף קטן )יא() .203

"תעבירו ללא עמדתה בכתב" יבוא "תהיה רשאית להעבירו  במקום( המוצע, 3בסעיף קטן )יא() .204

 רוף עמדתה בכתב".בצי

עבירות שחיתות, לרבות עבירות שוחד, וב" אחרי "החלטה בתיק" יבוא( המוצע, 3בסעיף קטן )יא() .205

יבקש היועץ המשפטי לממשלה מהמשטרה את עמדתה , קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים

 .כאמור"

המשטרה את  תצרף עבירות שחיתותוב" יבוא" החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .206

 –"עבירות שחיתות" ואחרי ההגדרה "פרקליט מלווה" יבוא " ,עמדתה כאמור לחומר שהעבירה"

, 1977–תשל"זהסימן ד' לחוק העונשין, ללרבות עבירות בשירות הציבור וכלפיו כהגדרתן בפרק ט' 

 415סעיף סימן ה' לחוק העונשין, ועבירת קבלת דבר במרמה לפי לעבירות שוחד כהגדרתן בפרק ט' 

 .לחוק העונשין"

עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור, וב" יבוא" החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .207

 תצרף המשטרה את עמדתה כאמור לחומר שהעבירה".

עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור וב" יבוא" החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .208

 ף המשטרה את עמדתה כאמור לחומר שהעבירה".תצר במהלך תקופת כהונתו

עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור וב" יבוא" החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .209

 במהלך תקופת כהונתו, תהא המשטרה רשאית להעביר את עמדתה כאמור".

נבחר ציבור עבירות שבוצעו על ידי וב" יבוא" החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .210

 תצרף המשטרה את עמדתה כאמור לחומר שהעבירה". שדינן עונש מאסר שנה ומעלה

עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור וב" יבוא "החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .211

 תהא המשטרה רשאית להעביר את עמדתה כאמור". שדינן עונש מאסר שנה ומעלה

עבירות שיש עמן קלון שבוצעו על ידי וב" יבוא "החלטה בתיקאחרי "( המוצע, 3בסעיף קטן )יא() .212

 נבחר ציבור, תצרף המשטרה את עמדתה כאמור לחומר שהעבירה".

עבירות שיש עמן קלון שבוצעו על ידי וב" יבוא "החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .213

 תהא המשטרה רשאית להעביר את עמדתה כאמור". נבחר ציבור
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עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור וב" יבוא "החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3ף קטן )יא()בסעי .214

תצרף המשטרה את עמדתה כאמור לחומר  במהלך תקופת כהונתו שדינן מאסר שנה ומעלה

 שהעבירה".

עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור וב" יבוא "החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .215

תהא המשטרה רשאית להעביר את עמדתה  כהונתו שדינן מאסר שנה ומעלה במהלך תקופת

 כאמור".

בחקירות שהחלו לפני תחילתו של חוק ו" יבוא "החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .216

 תצרף המשטרה את עמדתה כאמור לחומר שהעבירה". זה

שהחלו לפני תחילתו של חוק  בחקירותו" יבוא "החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .217

 תהא המשטרה רשאית להעביר את עמדתה כאמור". זה

בחקירות שהחלו לפני תחילתו של חוק ו" יבוא "החלטה בתיק( המוצע, אחרי "3בסעיף קטן )יא() .218

בין תפקידו או מעמדו וזה, בחקירות נגד נבחר ציבור או עובד ציבור בכיר ויש קשר בין החשדות 

 תצרף המשטרה את עמדתה כאמור לחומר שהעבירה". הציבורי של החשוד

מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה נגד החשודים " במקום( המוצע, 3בסעיף קטן )יא() .219

 .וחקירות אחרות המתנהלות בעניינו של החשוד"" יבוא "בחקירה

מור "על אף הא " יבואלביסוס האשמה נגד החשודים בחקירהאחרי "המוצע,  (3)(יא) קטןבסעיף  .220

 ". עמדתההמשטרה לפרסם את תהא רשאית , בחקירת עבירת שוחד הבריש

נבחר ציבור המכהן בתפקיד על לא יחולו  פסקה זויבוא "הוראות  המוצע, בסופו (3)יא()קטן  בסעיף .221

 ציבורי". 

" חקירה בליווי פרקליט מלווה" יבוא ""פרקליט מלווה"( המוצע, לפני ההגדרה 3בסעיף קטן )יא() .222

 נבחר ציבור;".למעט בעניינו של  –

" חקירה בליווי פרקליט מלווה" יבוא ""פרקליט מלווה"( המוצע, לפני ההגדרה 3בסעיף קטן )יא() .223

 ".1979–ם"למעט בעניינו של עובד הציבור, כהגדרתו בחוק שירות הציבור )מתנות(, התש –

 ( המוצע, במקום "רשאי" יבוא "חייב".3)יא() קטןבסעיף  .224

 ( המוצע, במקום "ללא" יבוא "עם".3)יא()בסעיף קטן  .225

 תימחק. –( המוצע, המילה "והעבירה" 3בסעיף קטן )יא() .226

 ( המוצע, במקום "מלווה" יבוא "מחוז".3בסעיף קטן )יא() .227

 ( המוצע, במקום "מלווה" יבוא "המדינה".3בסעיף קטן )יא() .228

 פה".-( המוצע, במקום "בכתב" יבוא "בעל3בסעיף קטן )יא() .229

( המוצע, במקום "ללא עמדתה" יבוא "עם עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב 3)יא() בסעיף קטן .230

 אישום ועם עמדתה".

 שעות בלבד". 24( המוצע, אחרי "תעבירו" יבוא "למשך 3בסעיף קטן )יא() .231
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 ( המוצע, במקום "החשודים" יבוא "ראש הממשלה המכהן".3בסעיף קטן )יא() .232

" יבוא "ובלבד שהועברה עמדתה לעניין הגשת כתב ( המוצע, אחרי "בחקירה3בסעיף קטן )יא() .233

 אישום".

 ( המוצע, במקום "שהיועץ המשפטי לממשלה" יבוא "שחבר כנסת".3בסעיף קטן )יא() .234

 ( המוצע, במקום "שהיועץ המשפטי לממשלה" יבוא "שהציבור".3בסעיף קטן )יא() .235

 רקליט המחוז".( המוצע, במקום "שהיועץ המשפטי לממשלה" יבוא "שפ3בסעיף קטן )יא() .236

 ( המוצע, במקום "שהיועץ המשפטי לממשלה" יבוא "שפרקליט המדינה".3בסעיף קטן )יא() .237

 יימחקו. –( המוצע, המילים "בליווי פרקליט מלווה" 3בסעיף קטן )יא() .238

 ( המוצע, במקום "רשאי לבקש" יבוא "יורה".3בסעיף קטן )יא() .239

 בחקירה" יבוא "אלא אם היא בעלת עניין ציבורי".( המוצע, אחרי "החשודים 3בסעיף קטן )יא() .240

( המוצע, אחרי "החשודים בחקירה" יבוא "כדי למנוע הנגשת התיק לפרקליטות 3בסעיף קטן )יא() .241

 לקראת טיפולה".

 ( המוצע, אחרי "החשודים בחקירה" יבוא "כדי לפגוע בחזקת החפות של אדם".3בסעיף קטן )יא() .242

 י "החשודים בחקירה" יבוא "כדי לפגוע בזכות הציבור לדעת".( המוצע, אחר3בסעיף קטן )יא() .243

יסוד: כבוד האדם -( המוצע, אחרי "החשודים בחקירה" יבוא "בניגוד לחוק3בסעיף קטן )יא() .244

 וחירותו".

( המוצע, אחרי "החשודים בחקירה" יבוא "וכך תהפוך המשטרה לזרועה 3בסעיף קטן )יא() .245

 הארוכה של הפרקליטות".

 ( המוצע, במקום "ללא עמדתה" יבוא "עם סיכום".3)יא()בסעיף קטן  .246

 ( המוצע, אחרי "כאמור" יבוא "ותפרסמה לציבור".3בסעיף קטן )יא() .247

 ( המוצע, אחרי "כאמור" יבוא "בצירוף עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום".3בסעיף קטן )יא() .248

דע הקשור בשלטון ובעוסקים ( המוצע, בסופו יבוא "סעיף זה לא יחול בכל מי3בסעיף קטן )יא() .249

 בו".

 ( המוצע, אחרי "תעבירו" יבוא "לכנסת".3בסעיף קטן )יא() .250

 ( המוצע, אחרי "תעבירו" יבוא "מנימוקים מיוחדים שיירשמו".3בסעיף קטן )יא() .251

 ( המוצע, אחרי "תעבירו" יבוא "מטעמים שיירשמו".3בסעיף קטן )יא() .252

יבוא "בנסיבות חריגות בלבד הקשורות בראש ( המוצע, אחרי "תעבירו" 3בסעיף קטן )יא() .253

 הממשלה".

 ( המוצע, במקום "ללא" יבוא "לציבור בצירוף".3בסעיף קטן )יא() .254

( המוצע, בסופו יבוא "הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הסתרת 3בסעיף קטן )יא() .255

 לחוק העונשין". 117מידע בידי עובד ציבור לפי סעיף 
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המוצע, בסופו יבוא "הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת גילוי בהפרת  (3בסעיף קטן )יא() .256

 א לחוק העונשין".118אמונים לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת איסור "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .257

 ב לחוק העונשין".144פרסום הסתה לגזענות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת החזקת "המוצע, בסופו יבוא  (3בסעיף קטן )יא() .258

 ד לחוק העונשין".144פרסום גזעני לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הסתה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .259

 לחוק העונשין". 2ד144לאלימות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת החזקת "ו יבוא ( המוצע, בסופ3בסעיף קטן )יא() .260

 לחוק העונשין". 3ד144פרסום המסית לאלימות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת מטיף "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .261

 לחוק העונשין". 146להתאגדות אסורה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת תרומות "ופו יבוא ( המוצע, בס3בסעיף קטן )יא() .262

 לחוק העונשין". 147להתאגדות אסורה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה פרסום התאגדות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .263

 לחוק העונשין". 149אסורה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת התקהלות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .264

 לחוק העונשין". 151אסורה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת התפרעות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .265

 לחוק העונשין". 152לפי סעיף 

על חקירה בעבירת המשך הוראות פסקה זו לא יחולו "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .266

 לחוק העונשין". 155התפרעות לאחר הוראות התפזרות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת מניעת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .267

 לחוק העונשין". 156הוראת התפזרות לפי סעיף 

יחולו על חקירה בעבירת מתפרעים  הוראות פסקה זו לא"( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .268

 לחוק העונשין". 158הפוגעים בכלי שיט לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת פרסום "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .269

 לחוק העונשין". 159ידיעות כוזבות הגורמות פחד ובהלה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת השימוש "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .270

 א לחוק העונשין".159בחומר הנחזה כמסוכן לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הפרעות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .271

 לחוק העונשין". 160ביחסי עבודה לפי סעיף 
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הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירות כלפי קיום "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .272

 לחוק העונשין". 161שירותים ציבורים לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הפרעה שלא "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .273

 לחוק העונשין". 163כדין למימוש זכות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הסתה "ו יבוא ( המוצע, בסופ3בסעיף קטן )יא() .274

 לחוק העונשין". 166לאיבה כנגד מדינה ידידותית לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת פגיעה בדגל "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .275

 לחוק העונשין". 167או בסמל של מדינה ידידותית לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת שוד ים לפי "( המוצע, בסופו יבוא 3טן )יא()בסעיף ק .276

 לחוק העונשין". 169סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת עלבון דת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .277

 לחוק העונשין". 170לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת כניסה ללא "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .278

 לחוק העונשין". 172רשות למקום פולחן לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת פגיעה ברגשי "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .279

 לחוק העונשין". 173הדת לפי סעיף 

אות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת מתן הטבות הור"( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .280

 א לחוק העונשין".174כפיתוי להמרת דת לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת קבלת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .281

 ב לחוק העונשין".174הטבות כפיתוי להמרת דת לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת ריבוי "יבוא ( המוצע, בסופו 3בסעיף קטן )יא() .282

 לחוק העונשין". 176נישואין לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת סחר, ייבוא "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .283

 לחוק העונשין". 185וייצוא סכין לפי סעיף 

אות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת איסור הור"( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .284

 א לחוק העונשין".185מכירת אגרופן או סכין לקטין לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת החזקת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .285

 לחוק העונשין". 186סכין או אגרופן שלא כדין לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת כניסה בכוח "ע, בסופו יבוא ( המוצ3בסעיף קטן )יא() .286

 לחוק העונשין". 189לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת אחיזת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .287

 לחוק העונשין". 190מקרקעין בכוח לפי סעיף 
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הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת תגרה לפי "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .288

 לחוק העונשין". 191סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת איומים לפי "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .289

 לחוק העונשין". 192סעיף 

בעבירת שכרות לפי הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .290

 לחוק העונשין". 193סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת איסור "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .291

 א לחוק העונשין".193מכירת משקאות משכרים לקטין לפי סעיף 

מהומה הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .292

 לחוק העונשין". 194ועלבון במקום ציבורי לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה איסור ספסרות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .293

 א לחוק העונשין".194בכרטיסי מופעים לפי סעיף 

ת השחתת הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעביר"( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .294

 לחוק העונשין". 195מודעות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת השחתת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .295

 לחוק העונשין". 196פני מקרקעין לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הפרעה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .296

 לחוק העונשין". 197לפי סעיף  לבחירות

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת מטרד "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .297

 לחוק העונשין". 215לציבור לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת התנהגות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .298

 לחוק העונשין". 216יף פסולה במקום ציבורי לפי סע

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת ביזוי מדים "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .299

 לחוק העונשין". 217לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת מעשה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .300

 עונשין".לחוק ה 218העלול להפיץ מחלה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת מכירת מזון "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .301

 לחוק העונשין". 219מפוגל לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת החזקת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .302

 לחוק העונשין". 220מזון לא נקי לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת זיהום מים "( המוצע, בסופו יבוא 3עיף קטן )יא()בס .303

 לחוק העונשין". 221לפי סעיף 
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הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת זיהום אויר "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .304

 לחוק העונשין". 222לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת איסור "ופו יבוא ( המוצע, בס3בסעיף קטן )יא() .305

 לחוק העונשין". 225הגרלות והימורים לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת איסור "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .306

 לחוק העונשין". 226משחקים לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת השתתפות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .307

 לחוק העונשין". 227בעריכת הגרלות והימורים לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת איסור "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .308

 א לחוק העונשין".231מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת בידוי ראיות "( המוצע, בסופו יבוא 3)יא() בסעיף קטן .309

 לחוק העונשין". 238לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת השמדת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .310

 לחוק העונשין". 242ראיה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת ידיעות "בוא ( המוצע, בסופו י3בסעיף קטן )יא() .311

 לחוק העונשין". 243כוזבות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת סיוע "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .312

 לחוק העונשין". 258לבריחה לפי סעיף 

לא יחולו על חקירה בעבירת הברחת הוראות פסקה זו "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .313

 לחוק העונשין". 259אדם לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת אי מניעת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .314

 לחוק העונשין". 262פשע לפי סעיף 

ת סירוב לעזור הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעביר"( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .315

 לחוק העונשין". 263במניעת עבירות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת תקיפת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .316

 לחוק העונשין". 273שוטר לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת תקיפת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .317

 לחוק העונשין". 274שוטר בנסיבות מחמירות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הפרעה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .318

 לחוק העונשין". 275לשוטר בעת מילוי תפקידו לפי סעיף 

ירת הפרעה הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעב"( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .319

 א לחוק העונשין".275לשוטר בנסיבות מחמירות לפי סעיף 
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הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת לחץ של "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .320

 לחוק העונשין". 277עובד ציבור לפי סעיף 

בירת עובד הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בע"( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .321

 לחוק העונשין". 278הציבור שיש לו זיקה אישית לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת דרישות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .322

 לחוק העונשין". 279כוזבות של עובד ציבור לפי סעיף 

על חקירה בעבירת שימוש  הוראות פסקה זו לא יחולו"( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .323

 לחוק העונשין". 280לרעה בכוח המשרה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת התיימרות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .324

 לחוק העונשין". 282כבעל סמכות לפי סעיף 

חקירה בעבירת התחזות הוראות פסקה זו לא יחולו על "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .325

 לחוק העונשין". 283כעובד ציבור לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הפרת חובה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .326

 לחוק העונשין". 286חקוקה לפי סעיף 

בעבירת העלבת הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .327

 לחוק העונשין". 288עובד ציבור לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הסתה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .328

 לחוק העונשין". 289להימנע מתשלומי חובה לפי סעיף 

רת תקיפת הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבי"( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .329

 לחוק העונשין". 273שוטר לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת מתן שוחד "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .330

 לחוק העונשין". 291לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת שוחד "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .331

 לחוק העונשין". 292בתחרויות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת תיווך "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .332

 לחוק העונשין". 295בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת שידול או "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .333

 לחוק העונשין". 302בהתאבדות לפי סעיף  סיוע

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת המתת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .334

 לחוק העונשין". 303תינוק לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת אחריות "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .335

 לחוק העונשין". 322 לחסרי ישע לפי סעיף
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הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת חובת הורה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .336

 לחוק העונשין". 323או אחראי לקטין לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת חבלה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .337

 לחוק העונשין". 329בכוונה מחמירה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת ניסיון "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .338

 לחוק העונשין". 330לחבול בחומר נפיץ לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת מניעת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .339

 לחוק העונשין". 331עיף הצלה מכלי שיט במצוקה לפי ס

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת סיכון חיי "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .340

 לחוק העונשין". 332אנשים במזיד בנתיב תחבורה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת יידוי או ירי "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .341

 א לחוק העונשין".332אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה לפי סעיף של 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת חבלה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .342

 לחוק העונשין". 333חמורה לפי סעיף 

פציעה לפי הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .343

 לחוק העונשין". 334סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת חבלה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .344

 לחוק העונשין". 335ופציעה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת שימוש "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .345

 לחוק העונשין". 336סוכן לפי סעיף ברעל מ

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת מעשי "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .346

 לחוק העונשין". 338פזיזות ורשלנות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת סכנה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .347

 לחוק העונשין". 340לילדים לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת יריות באזור "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .348

 א לחוק העונשין".340מגורים לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת חבלה "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .349

 שין".לחוק העונ 341ברשלנות לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הטעיית "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .350

 לחוק העונשין". 342תחבורה לפי סעיף 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת הסעה בכלי "( המוצע, בסופו יבוא 3בסעיף קטן )יא() .351

 לחוק העונשין". 343תחבורה מסוכן לפי סעיף 



 

 

- 24 - 

הוראות פסקה זו לא יחולו על חקירה בעבירת סיכון "( המוצע, בסופו יבוא 3יף קטן )יא()בסע .352

 לחוק העונשין". 344דרכים ונתיבי שיט לפי סעיף 

 יימחקו. –(," 2( המוצע, המילים "על אף האמור בפסקה )3בסעיף קטן )יא() .353

 ( המוצע, במקום "ניהלה" יבוא "ביצעה".3בסעיף קטן )יא() .354

( המוצע, אחרי "בחקירה" יבוא "למעט במקרים של חקירות נגד ראשי ממשלות, 3יא()בסעיף קטן ) .355

 שרים וחברי כנסת". 

( המוצע, בסופו יבוא "סעיף זה לא יחול על חקירות נגד דיירי רחוב בלפור 3בסעיף קטן )יא() .356

 ומעלה".  60בירושלים שהם בני 

קירה; ואולם" יבוא "בחקירה, והיועץ ( המוצע, במקום הסיפה החל במילים "בח3בסעיף קטן )יא() .357

המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה יורו לה להעביר את עמדתה כאמור ובפרט בתיקים שיש בהם 

 עניין ציבורי, לרבות חקירות של נבחרי ציבור".

, והקטע החל במילים "ואולם, היועץ "בצירוף" יבוא"ללא"  במקום ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .358

 יימחק. –לים "דרוש לשם קבלת החלטה בתיק" המשפטי" ועד המי

, והקטע "יבוא "רשאית היא להעבירו בצירוףללא" תעבירו " במקום ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .359

 יימחק. –שבין "ואולם היועץ המשפטי" לבין "דרוש לשם קבלת החלטה בתיק" 

, ואחרי "להעבירו בצירוףיבוא "רשאית היא ללא" תעבירו " במקום ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .360

 "ואולם," יבוא "ככל שלא העבירה את עמדתה, יהיה".

היא להעבירו "רשאית  יבוא"תעבירו ללא עמדתה בכתב"  במקום ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .361

והקטע החל במילים "ואולם, היועץ המשפטי" ועד המילים "דרוש לשם  בצירוף עמדתה בכתב"

 יימחק. –קבלת החלטה בתיק" 

"ואולם," יבוא "בחקירות בעניין עבירות שבוצעו על ידי נבחר אחרי  ( המוצע,3עיף קטן )יא()בס .362

ציבור", במקום "רשאי לבקש" יבוא "יבקש", והמילים "אם ראה כי הדבר דרוש לשם קבלת 

 יימחקו. –החלטה בתיק" 

שבוצעו על ידי שם קבלת החלטה בתיק" יבוא "ולעניין עבירות אחרי "ל ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .363

 נבחר ציבור, יבקשו את העברת עמדתה כאמור".

שם קבלת החלטה בתיק" יבוא "ולעניין עבירות שבוצעו על ידי אחרי "ל ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .364

 נבחר ציבור שדינן מאסר שנה ומעלה, יבקשו את העברת עמדתה כאמור".

 נגד המתנהלת יבוא "ולעניין חקירהשם קבלת החלטה בתיק" אחרי "ל ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .365

החשוד,  של הציבורי מעמדו או תפקידו ובין החשדות בין קשר ויש בכיר ציבור עובד או ציבור נבחר

 תצרף המשטרה את עמדתה כאמור".

 נגד המתנהלת שם קבלת החלטה בתיק" יבוא "ולעניין חקירהאחרי "ל ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .366

 החשדות בין קשר ויש בכיר בעניין עבירה שדינה מאסר שנה ומעלה, ציבור עובד או ציבור נבחר

 החשוד, תצרף המשטרה את עמדתה כאמור". של הציבורי מעמדו או תפקידו ובין
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 עבירות שחיתותשם קבלת החלטה בתיק" יבוא "ולעניין "לאחרי  ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .367

"עבירות יבוא " אחרי "בסעיף זה" ,תה כאמור"תצרף המשטרה את עמדשבוצעו על ידי נבחר ציבור 

לרבות עבירות בשירות הציבור וכלפיו כהגדרתן בפרק ט' סימן ד' לחוק העונשין,  –שחיתות" 

, עבירות שוחד כהגדרתן בפרק ט' סימן ה' לחוק העונשין, ועבירת קבלת דבר במרמה 1977-תשל"זה

 לחוק העונשין." 415לפי סעיף 

 תימחק. –( המוצע, המילה "ואולם" 3בסעיף קטן )יא() .368

 .תימחק –" היועץ" ( המוצע, המילה3בסעיף קטן )יא() .369

 .תימחק –" המשפטי" ( המוצע, המילה3בסעיף קטן )יא() .370

 .תימחק –" לממשלה" ( המוצע, המילה3בסעיף קטן )יא() .371

 .יימחקו –" או פרקליט" ( המוצע, המילים3בסעיף קטן )יא() .372

 .תימחק –" המדינה" ( המוצע, המילה3קטן )יא()בסעיף  .373

 .תימחק –" רשאי" ( המוצע, המילה3בסעיף קטן )יא() .374

 .תימחק –" לבקש" ( המוצע, המילה3בסעיף קטן )יא() .375

 .תימחק –" תעביר" ( המוצע, המילה3בסעיף קטן )יא() .376

 יימחקו. –" עמדתה כאמור" ( המוצע, המילים3בסעיף קטן )יא() .377

 .יימחקו –" אם ראה" ( המוצע, המילים3בסעיף קטן )יא() .378

 יימחקו. –" כי הדבר" ( המוצע, המילים3בסעיף קטן )יא() .379

 .תימחק –" דרוש" ( המוצע, המילה3בסעיף קטן )יא() .380

 .תימחק –" לשם" ( המוצע, המילה3בסעיף קטן )יא() .381

 .תימחק –" קבלת" ( המוצע, המילה3בסעיף קטן )יא() .382

 .יימחקו –" החלטה בתיק" המילים( המוצע, 3בסעיף קטן )יא() .383

 .יימחקו – "בתיק החלטה קבלת לשם דרוש ראה כי הדבר אם" המילים ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .384

 .יימחקו – "בתיק החלטה קבלת לשם" המילים ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .385

 ".שעות 24 בתוך" יבוא" כאמור" אחרי ( המוצע,3בסעיף קטן )יא() .386

 ".שעות 48 בתוך" יבוא" כאמור" אחרי המוצע( 3בסעיף קטן )יא() .387

 ."הכנסת חבר פרקליט המדינה או" יבוא" המדינה או פרקליט" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .388

 ."הציבור פרקליט המדינה או" יבוא" המדינה או פרקליט" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .389

 פרקליט פרקליט המדינה או"יבוא  "המדינה או פרקליט" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .390

 ."מחוז

 פרקליט פרקליט המדינה או" יבוא" המדינה או פרקליט" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .391

 ."מלווה
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 ".אדם כל פרקליט המדינה או " יבוא" המדינה או פרקליט" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .392

 ".יבקש" יבוא" לבקש רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .393

 ".יורה" יבוא לבקש" רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .394

 ."סיכום עם" יבוא" עמדתה ללא" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .395

 ".לציבור ולפרסמה" יבוא" כאמור" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .396

 ".אישום כתב הגשת לעניין בכתב עמדתה בצירוף" יבוא" כאמור" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .397

 החלטה קבלת לשם דרוש" ובמקום ,"חייב" יבוא" רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .398

 ".בו ולעוסקים שלטון לעבירות קשור" יבוא" בתיק

 החלטה קבלת לשם דרוש" ובמקום ,"חייב" יבוא" רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .399

 ".ציבור נבחרי של אמונים והפרת מרמה לעבירות קשור" יבוא" בתיק

 החלטה קבלת לשם דרוש" ובמקום ,"חייב" יבוא" רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .400

 ".מכהן הממשלה ראש חשוד בהן לעבירות קשור" יבוא" בתיק

 ."שיירשמו מטעמים" יבוא" בתיק החלטה קבלת לשם" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .401

 ."חריגות בנסיבות" יבוא" בתיק החלטה קבלת" במקום( המוצע, 3בסעיף קטן )יא() .402

 ".לדעת הציבור זכות על הגנה" יבוא" בתיק החלטה קבלת" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .403

 ".וחירותו האדם כבוד על הגנה" יבוא" בתיק החלטה קבלת" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .404

 אינטרס יש" יבוא" בתיק החלטה קבלת לשם דרוש הדבר" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .405

 ".עמדתה בפרסום ציבורי

" עמדתה העברת" ובמקום, יימחקו –" לעניין בכתב עמדתה( המוצע, המילים "3קטן )יא() בסעיף .406

 ".העברתן" יבוא

 ."מחויב" יבוא" רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .407

 והלאומי הציבורי האינטרס כאשר מחויב," יבוא" רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .408

 ."לפרטיות, הזכות על גוברים

 ."הממשלה, בראש מדובר כאשר מחויב," יבוא" רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .409

 .",3000בתיק  מדובר כאשר מחויב," יבוא "רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .410

 .",4000מדובר בתיק  כאשר מחויב," יבוא" רשאי" ( המוצע, במקום3בסעיף קטן )יא() .411

 יבוא "בכל התיקים,".  "( המוצע, במקום "אם ראה כי הדבר דרוש3בסעיף קטן )יא() .412

יבוא "בתיקים הנוגעים לנבחרי  "( המוצע, במקום "אם ראה כי הדבר דרוש3בסעיף קטן )יא() .413

 ציבור,".

וא "בכל התיקים בהם יש תשתית יב "( המוצע, במקום "אם ראה כי הדבר דרוש3בסעיף קטן )יא() .414

 ראייתית להגשת כתב אישום,".
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יבוא "בכל התיקים בהם אין תשתית  "( המוצע, במקום "אם ראה כי הדבר דרוש3בסעיף קטן )יא() .415

 ראייתית להגשת כתב אישום,".

יבוא "וכך גם כל פרקליט אליו הועבר  "( המוצע, במקום "אם ראה כי הדבר דרוש3בסעיף קטן )יא() .416

 מהמשטרה,". תיק

יבוא "על מנת שיוכלו להכריע בצורה  "( המוצע, במקום "אם ראה כי הדבר דרוש3בסעיף קטן )יא() .417

 מקצועית,".

יבוא "על מנת שהפרקליטות תוכל  "( המוצע, במקום "אם ראה כי הדבר דרוש3בסעיף קטן )יא() .418

 לעשות עבודתה נאמנה,".

יבוא "על מנת שיוכלו להכריע בצורה  "הדבר דרוש( המוצע, במקום "אם ראה כי 3בסעיף קטן )יא() .419

 מקצועית,".

יבוא "מאחר שללא עמדת המשטרה  "( המוצע, במקום "אם ראה כי הדבר דרוש3בסעיף קטן )יא() .420

 חסר מידע למקבלי ההחלטות,".

 יבוא "והדבר תמיד דרוש,". "( המוצע, אחרי "אם ראה כי הדבר דרוש3בסעיף קטן )יא() .421

יבוא "ובכל התיקים בהם יש פרקליט  "( המוצע, אחרי "אם ראה כי הדבר דרוש3)יא()בסעיף קטן  .422

 מלווה,".

( המוצע, בסופו יבוא "ולעניין זה יהיה דיווח מקיף לוועדת החוקה חוק ומשפט 3בסעיף קטן )יא() .423

 של הכנסת".

ם והגנת הסביבה ( המוצע, בסופו יבוא "ולעניין זה יהיה דיווח מקיף לוועדת הפני3בסעיף קטן )יא() .424

 של הכנסת".

 ."ציבור, בנבחר מדובר כאשר מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .425

 ."מכהן, בשר מדובר כאשר מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .426

 ."כנסת, בחבר מדובר כאשר מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .427

 של מקצועית בעבודה מדובר כאשר מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .428

 ."המשטרה,

 יותר נגדו שיש באדם מדובר כאשר מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .429

 ."אחת מחקירה

 .",לדעת הציבור זכות כאשר מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .430

 לחשוף מנת על נעשה הדבר כאשר מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .431

 ."שחיתות,

 שהציעה כפי מין עבירות של במקרים מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .432

 ."החוק, של הקודם בנוסח הקואליציה
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 שהציעה כפי ביטחון עבירות של במקרים מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .433

 ."החוק, של הקודם בנוסח הקואליציה

 במשפחות הנוגעות עבירות של במקרים מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .434

 ."החוק, של הקודם בנוסח הקואליציה שהציעה כפי פשע

 ."דופן, ויוצאות מיוחדות נסיבות אם יש מחויב," יבוא" רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .435

 בנוגע תקנות יתקין המשפטים שר" יבוא" בתיק החלטה" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .436

 ."להוראות פסקה זו לחריגים

 בנוגע תקנות יתקין הפנים לביטחון השר" יבוא" בתיק החלטה" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .437

 ."להוראות פסקה זו לחריגים

 לחריגים בנוגע תקנות יתקין הפנים שר" יבוא" בתיק החלטה" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .438

 ."להוראות פסקה זו

 לחריגים בנוגע תקנות יתקין הביטחון שר" יבוא" בתיק החלטה" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .439

 ."להוראות פסקה זו

 בנוגע תקנות יתקין מודיעין לענייני השר" יבוא" בתיק החלטה" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .440

 ."להוראות פסקה זו לחריגים

 בנוגע תקנות יתקין חברתי לשוויון השר" יבוא" בתיק החלטה" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .441

 ."להוראות פסקה זו לחריגים

סעיף  לפי אמונים והפרת מרמה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .442

 ".העונשין לחוק 284

לפי סעיף  רשמית חובה מילוי אי בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .443

 ".העונשין לחוק 285

 290לפי סעיף  שוחד לקיחת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .444

 ".העונשין בחוק

 לחוק 298לפי סעיף  הריגה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .445

 ".העונשין

 לחוק 300לפי סעיף  רצח בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .446

 ".העונשין

לפי סעיף  ברשלנות מוות גרימת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .447

 ".העונשין לחוק 304

 לחוק 345לפי סעיף  אינוס בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .448

 ".העונשין
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 לחוק 347לפי סעיף  סדום מעשה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .449

 ".העונשין

 או המדינה בריבונות פגיעה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .450

 ".העונשין לחוק 97לפי סעיף  בשלמותה

 95לפי סעיף  עבירה על חיפוי בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .451

 ".העונשין לחוק

 ציבור עובד בידי מידע הסתרת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .452

 ".העונשין לחוק א111לפי סעיף 

לפי סעיף  אמונים בהפרת גילוי בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .453

 ".העונשין לחוק א118

 120לפי סעיף  התחזות מעשה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .454

 ".העונשין לחוק

 לגזענות הסתה פרסום איסור בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .455

 ".העונשין לחוק ב144לפי סעיף 

לפי סעיף  גזעני פרסום החזקת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .456

 ".העונשין לחוק ד144

 2ד144לפי סעיף  לאלימות הסתה בעבירת ,"מחויב בואי "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .457

 ".העונשין לחוק

 לאלימות המסית פרסום החזקת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .458

 ".העונשין לחוק 3ד144לפי סעיף 

לפי  אסורה להתאגדות מטיף בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .459

 ".העונשין לחוק 146סעיף 

לפי  אסורה להתאגדות תרומות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .460

 ".העונשין לחוק 147סעיף 

 149לפי סעיף  אסורה התאגדות פרסום ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .461

 ".העונשין לחוק

 151לפי סעיף  אסורה התקהלות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .462

 ".העונשין לחוק

 לחוק 152לפי סעיף  התפרעות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .463

 ".העונשין

 הוראות לאחר התפרעות המשך בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .464

 ".העונשין לחוק 155לפי סעיף  התפזרות
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לפי  התפזרות הוראת מניעת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .465

 ".העונשין לחוק 156סעיף 

 שיט בכלי הפוגעים מתפרעים בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .466

 ".העונשין לחוק 158לפי סעיף 

 הגורמות כוזבות ידיעות פרסום בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .467

 ".העונשין לחוק 159לפי סעיף  ובהלה פחד

 כמסוכן הנחזה בחומר השימוש בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .468

 ".העונשין לחוק א159לפי סעיף 

לפי סעיף  עבודה ביחסי הפרעות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .469

 ".העונשין לחוק 160

 ציבורים שירותים קיום כלפי בעבירות ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .470

 ".העונשין לחוק 161לפי סעיף 

 זכות למימוש כדין שלא הפרעה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"ום ( המוצע, במק3בסעיף קטן )יא() .471

 ".העונשין לחוק 163לפי סעיף 

 מדינה כנגד לאיבה הסתה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .472

 ".העונשין לחוק 166לפי סעיף  ידידותית

 מדינה של בסמל או בדגל פגיעה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .473

 ".העונשין לחוק 167לפי סעיף  ידידותית

 לחוק 169לפי סעיף  ים שוד בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .474

 ".העונשין

 לחוק 170לפי סעיף  דת עלבון בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .475

 ".העונשין

 פולחן למקום רשות ללא כניסה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .476

 ".העונשין לחוק 172לפי סעיף 

 173לפי סעיף  הדת ברגשי פגישה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .477

 ".העונשין לחוק

 דת להמרת כפיתוי הטבות מתן בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .478

 ".העונשין לחוק א174לפי סעיף 

 להמרת כפיתוי הטבות קבלת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .479

 ".העונשין לחוק ב174לפי סעיף  דת

 176לפי סעיף  נישואין ריבוי בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .480

 ".העונשין לחוק
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לפי  סכין וייצוא ייבוא, סחר בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .481

 ".העונשין לחוק 185סעיף 

 סכין או אגרופן מכירת איסור בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .482

 ".העונשין לחוק א185לפי סעיף  לקטין

 שלא אגרופן או סכין החזקת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .483

 ".העונשין לחוק 186לפי סעיף  כדין

 לחוק 189לפי סעיף  בכוח כניסה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .484

 ".העונשין

לפי סעיף  בכוח מקרקעין אחיזת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"ום ( המוצע, במק3בסעיף קטן )יא() .485

 ".העונשין לחוק 190

 לחוק 191לפי סעיף  תגרה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .486

 ".העונשין

 לחוק 192לפי סעיף  איומים בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .487

 ".העונשין

 לחוק 193לפי סעיף  שכרות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .488

 ".העונשין

 משקאות מכירת איסור בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .489

 ".העונשין לחוק א193לפי סעיף  לקטין משכרים

 ציבורי במקום ועלבון מהומה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .490

 ".העונשין לחוק 194לפי סעיף 

 בכרטיסי ספסרות איסור בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .491

 ".העונשין לחוק א194לפי סעיף  מופעים

 195לפי סעיף  מודעות תתהשח בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .492

 ".העונשין לחוק

לפי סעיף  מקרקעין פני השחתת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .493

 ".העונשין לחוק 196

 197לפי סעיף  לבחירות הפרעה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .494

 ".העונשין לחוק

 215לפי סעיף  לציבור מטרד בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .495

 ".העונשין לחוק

 ציבורי במקום פסולה התנהגות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .496

 ".העונשין לחוק 216לפי סעיף 
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 לחוק 217לפי סעיף  מדים ביזוי בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .497

 ".העונשין

לפי  מחלה להפיץ העלול מעשה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .498

 ".העונשין לחוק 218סעיף 

לפי סעיף  מפוגל מזון מכירת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .499

 ".העונשין לחוק 219

לפי סעיף  נקי לא מזון החזקת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .500

 ".העונשין לחוק 220

 לחוק 221לפי סעיף  מים זיהום בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .501

 ".העונשין

 לחוק 222לפי סעיף  אויר זיהום בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .502

 ".העונשין

לפי  והימורים הגרלות איסור בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .503

 ".העונשין לחוק 225סעיף 

 226לפי סעיף  משחקים איסור בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .504

 ".העונשין לחוק

 הגרלות בעריכת השתתפות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .505

 ".העונשין לחוק 227לפי סעיף  והימורים

 הגרלה כרטיסי מכירת איסור בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .506

 ".העונשין לחוק א231לפי סעיף  לקטינים והימורים

 לחוק 238לפי סעיף  ראיות בידוי בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .507

 ".העונשין

 242לפי סעיף  ראיה השמדת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .508

 ".העונשין לחוק

 243לפי סעיף  כוזבות ידיעות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .509

 ".העונשין לחוק

 258לפי סעיף  לבריחה סיוע בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .510

 ".העונשין לחוק

 לחוק 259לפי סעיף  אדם הברחת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .511

 ".העונשין

 262לפי סעיף  פשע מניעת אי בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .512

 ".העונשין לחוק
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 עבירות במניעת לעזור סירוב בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .513

 ".העונשין לחוק 263לפי סעיף 

 273לפי סעיף  שוטר תקיפת בעבירת ,חויב"מ יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .514

 ".העונשין לחוק

 מחמירות בנסיבות שוטר תקיפת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .515

 ".העונשין לחוק 274לפי סעיף 

 מילוי בעת לשוטר הפרעה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .516

 ".העונשין לחוק 275לפי סעיף  תפקידו

 בנסיבות לשוטר הפרעה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .517

 ".העונשין לחוק א275לפי סעיף  מחמירות

לפי סעיף  ציבור עובד של לחץ בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .518

 ".העונשין לחוק 277

 זיקה לו שיש הציבור עובד בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .519

 ".העונשין לחוק 278לפי סעיף  אישית

 ציבור עובד של כוזבות דרישות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .520

 ".העונשין לחוק 279לפי סעיף 

לפי  המשרה בכוח לרעה שימוש בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"מקום ( המוצע, ב3בסעיף קטן )יא() .521

 ".העונשין לחוק 280סעיף 

לפי  סמכות כבעל התיימרות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .522

 ".העונשין לחוק 282סעיף 

לפי סעיף  ציבור כעובד התחזות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .523

 ".העונשין לחוק 283

לפי סעיף  חקוקה חובה הפרת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .524

 ".העונשין לחוק 286

לפי סעיף  ציבור עובד העלבת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .525

 ".העונשין לחוק 288

 חובה מתשלומי להימנע הסתה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .526

 ".העונשין לחוק 289לפי סעיף 

 273לפי סעיף  שוטר תקיפת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .527

 ".העונשין לחוק

 לחוק 291לפי סעיף  שוחד מתן בעבירת ,ב"מחוי יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .528

 ".העונשין
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 292לפי סעיף  בתחרויות שוחד בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .529

 ".העונשין לחוק

 אסורה ותמורה בשוחד תיווך בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .530

 ".העונשין לחוק 295לפי סעיף  ניכרת השפעה לבעל

לפי  בהתאבדות סיוע או שידול בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .531

 ".העונשין לחוק 302סעיף 

 303לפי סעיף  תינוק המתת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .532

 ".העונשין לחוק

לפי סעיף  ישע לחסרי אחריות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .533

 ".העונשין לחוק 322

 לקטין אחראי או הורה חובת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .534

 ".העונשין לחוק 323לפי סעיף 

לפי סעיף  מחמירה בכוונה חבלה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .535

 ".העונשין לחוק 329

לפי  נפיץ בחומר לחבול ניסיון בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .536

 ".העונשין לחוק 330סעיף 

 במצוקה שיט מכלי הצלה מניעת בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .537

 ".העונשין לחוק 331לפי סעיף 

 בנתיב במזיד אנשים חיי סיכון בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .538

 ".העונשין לחוק 332לפי סעיף  תחבורה

 אחר חפץ או אבן של ירי או יידוי בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .539

 ".העונשין לחוק א332לפי סעיף  תחבורה כלי לעבר

 333לפי סעיף  חמורה חבלה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .540

 ".העונשין לחוק

 לחוק 334לפי סעיף  פציעה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .541

 ".העונשין

 בנסיבות ופציעה חבלה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .542

 ".העונשין לחוק 335לפי סעיף  מחמירות

לפי סעיף  מסוכן ברעל שימוש בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .543

 ".העונשין לחוק 336

לפי סעיף  ורשלנות פזיזות מעשי בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .544

 ".העונשין לחוק 338
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 340לפי סעיף  לילדים סכנה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .545

 ".העונשין לחוק

לפי סעיף  מגורים באזור יריות בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .546

 ".העונשין לחוק א340

 341לפי סעיף  ברשלנות חבלה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .547

 ".העונשין לחוק

 342לפי סעיף  תחבורה הטעיית בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .548

 ".העונשין לחוק

לפי  מסוכן תחבורה בכלי הסעה בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .549

 ".העונשין לחוק 343סעיף 

לפי  שיט ונתיבי דרכים סיכון בעבירת ,"מחויב יבוא "רשאי"( המוצע, במקום 3בסעיף קטן )יא() .550

 ".העונשין לחוק 344סעיף 

( המוצע, אחרי "בתיק" יבוא "ובלבד שהוראות פסקה זו לא יחולו על נבחרי 3בסעיף קטן )יא() .551

 ציבור". 

( המוצע, אחרי "בתיק" יבוא "ובלבד שהוראות פסקה זו לא יחולו על נבחרי 3בסעיף קטן )יא() .552

 ציבור ועובדי ציבור".

 נבחרי שהוראות פסקה זו לא יחולו על ובלבד" יבוא" בתיק" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .553

 ".ציבור וארגוני פשיעה ציבור, עובדי

 נבחרי שהוראות פסקה זו לא יחולו על ובלבד" יבוא" קבתי" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .554

 ".ציבור וכן על עבירות מין ועבירות של ביטחון המדינה ועובדי ציבור

עבירות  שהוראות פסקה זו לא יחולו על ובלבד" יבוא" בתיק" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .555

 ".מין

שהוראות פסקה זו לא יחולו על עבירות של  ובלבד" יבוא" בתיק" ( המוצע, אחרי3בסעיף קטן )יא() .556

 ".פגיעה בביטחון המדינה

נשוא  ואבהם ראש הממשלה או שר הש"למעט במקרים  המוצע, בסופו יבוא (4)יא()קטן סעיף ב .557

 .מחויבת להעביר את עמדתה"היא בהם והחקירה, 

 הוא כנסתבר הבהם ראש הממשלה או חש"למעט במקרים  המוצע, בסופו יבוא (4)יא()קטן סעיף ב .558

 .מחויבת להעביר את עמדתה"היא בהם ונשוא החקירה, 

רשאי היועץ המשפטי לממשלה  ,אחרי "סגירת התיק" יבוא "ואולם המוצע, (4)יא() קטןבסעיף  .559

לאחר עיון בעמדת המשטרה להחזיר את התיק למשטרה עם המלצות להמשך חקירה וגביית ראיות 

 .שיקול דעתו"ועדויות נוספות בעניינים נוספים ובהתאם ל
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( המוצע, אחרי ״לסגור את תיק החקירה״ יבוא ״לאחר איסוף מכלול התשתית 4בסעיף קטן )יא() .560

 הראייתית האפשרית״. 

( המוצע, אחרי ״סגירת התיק״ יבוא ״ואילו בעבירות שדינן מאסר שלוש שנים 4בסעיף קטן )יא() .561

ת למשטרה להמשיך ומעלה, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לגבש חוות דעת שונה ולהורו

 בחקירה״.

( המוצע, במקום "לסגור את תיק" יבוא "תשתית ראייתית בתיק", והמילה 4בסעיף קטן )יא() .562

 תימחק. –"סגירת" 

 תימחק. –( המוצע, במקום "יש" יבוא "אין", והמילה "סגירת" 4בסעיף קטן )יא() .563

 ( המוצע, במקום "רשאית" יבוא "חייבת".4בסעיף קטן )יא() .564

 פה".-( המוצע, במקום "בכתב" יבוא "בעל4)יא() בסעיף קטן .565

 ( המוצע, במקום "ללא" יבוא "עם".4בסעיף קטן )יא() .566

 ( המוצע, במקום "פרקליט מחוז" יבוא "לציבור".4בסעיף קטן )יא() .567

 תימחק. –( המוצע, המילה "מחוז" 4בסעיף קטן )יא() .568

 שתמצא לנכון". ( המוצע, אחרי "התיק" יבוא "וכן כל דבר אחר4בסעיף קטן )יא() .569

 יימחקו. –( המוצע, המילים "ללא ליווי פרקליט מלווה" 4בסעיף קטן )יא() .570

 יימחקו. –( המוצע, המילים "וסברה כי יש לסגור את תיק החקירה" 4בסעיף קטן )יא() .571

 יימחקו. –( המוצע, המילים "בדבר סגירת התיק" 4בסעיף קטן )יא() .572

 תימחק. – ( המוצע, המילה "סגירת"4בסעיף קטן )יא() .573

 ביצעה"."( המוצע, במקום "ניהלה" יבוא 4בסעיף קטן )יא() .574

 ( המוצע, במקום "וסברה" יבוא "וחשבה". 4בסעיף קטן )יא() .575

 ( המוצע, בסופו יבוא "ולפרסמה לציבור".4בסעיף קטן )יא() .576

 תימחק. –( 5בסעיף קטן )יא( המוצע, פסקה ) .577

במקום האמור בו יבוא "על עובדי הציבור חובה לפעול בהתאם לעקרון ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .578

השקיפות וזכות הציבור לדעת בנוגע לחקירות שמתנהלות נבחרי ציבור לרבות ראשי ממשלות ושרי 

 ממשלה". 

( המוצע, בסופו יבוא "ואולם, המידע יפורסם לציבור לפי שיקול דעתו של היועץ 5בסעיף קטן )יא() .579

 או פרקליט המדינה, אם יש בכך עניין לציבור".המשפטי לממשלה 

כל אדם יהא מוסמך לקבל מידע בדבר המלצה לעניין זה, יבוא "בסופו ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .580

 הנוגעת לחקירתו של נבחר ציבור".

כל אדם יהא מוסמך לקבל מידע בדבר המלצה לעניין זה, יבוא " בסופו( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .581

 ".שיש עמה קלון ירתו של נבחר ציבורהנוגעת לחק
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הוראות חוק הגנה לחוק העונשין" יבוא " 117ת סעיף "הוראו במקום( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .582

יחולו  ,1997–תשנ"זהעל עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 

נבחרי ציבור  היו החשודיםו"אחרי "לביסוס האשמה נגד חשודים" יבוא , ו"חויביםבשינויים המ

 .החשודים בעבירה שדינה מאסר שנה ומעלה"

נבחרי ציבור  היו ( המוצע, אחרי "לביסוס האשמה נגד חשודים" יבוא "והחשודים5בסעיף קטן )יא() .583

לחוק העונשין"  117"יחולו הוראות סעיף  , ובמקוםהחשודים בעבירה שדינה מאסר שנה ומעלה"

 ת פלילית".יבוא "יוענק פטור מאחריו

לעובד הציבור תוענק הגנה מאחריות פלילית במקום האמור בו יבוא "( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .584

, שפעל בתום לב ומתוך כוונה להגן על זכות הציבור לדעת שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף קטן זה

 ."נבחרי ציבור החשודים בעבירה שדינה מאסר שנה ומעלה היו החשודיםאם 

במקום האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .585

 החשודים, אם שלושה חודשי עבודות שירות –דינו בזדון ומתוך כוונה לשבש הליכי חקירה,  קטן זה

 ."נבחרי ציבור החשודים בעבירה שדינה מאסר שנה ומעלה היו

האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף  במקום( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .586

ואולם סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע  ,שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

 הנוגע לחקירת עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור".

כאמור בסעיף  במקום האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .587

ואולם, סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע  ,שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

 .הנוגע לחקירת עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור שדינן מאסר שנה ומעלה"

במקום האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .588

סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע  ואולם ,שלושה חודשי עבודות שירות –דינו  קטן זה,

 הנוגע לחקירת עבירות שחיתות, לרבות עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים".

במקום האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .589

סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע  ואולם ,שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

הנוגע לחקירה שיש לציבור עניין בדיווח בעניינה או כאשר החקירה מתנהלת נגד נבחר ציבור או 

 בין תפקידו או מעמדו הציבורי של החשוד".ועובד ציבור בכיר ויש קשר בין החשדות 

קום האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף במ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .590

ואולם סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע  ,שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

 ".2017–(, התשע"ח81סדר הדין הפלילי )תיקון מס' הנוגע לחקירה שהחלה לפני תחילתו של חוק 

 חשודים" יבוא "חשוד או חשודים".( המוצע, במקום "5בסעיף קטן )יא() .591

יבוא "ואולם, סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע הנוגע בסופו ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .592

 .לחקירת עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור שדינן עונש מאסר שנה ומעלה"
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מידע הנוגע  יבוא "ואולם, סנקציה כאמור לא תחול על מסירתבסופו ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .593

 .לחקירת עבירות שבוצעו על ידי נבחר ציבור שיש עמן קלון"

יבוא "ואולם, סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע הנוגע  בסופו( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .594

 .לחקירה שהחלה לפני תחילתו של חוק זה"

 .חוקר״ או ״שוטר יבוא הציבור״ ״עובד במקום, ( המוצע5בסעיף קטן )יא() .595

יבוא "ואולם, סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע הנוגע בסופו ( המוצע, 5עיף קטן )יא()בס .596

 לחקירת עבירות שבוצעו על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו".

יבוא "ואולם, סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע הנוגע  בסופו( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .597

 ת שוחד, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים".לחקירת עבירות שחיתות, לרבות עבירו

יבוא "ואולם, סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע הנוגע  בסופו( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .598

לחקירה שיש לציבור עניין בדיווח בעניינה או כאשר החקירה מתנהלת נגד נבחר ציבור או עובד 

 ו מעמדו הציבורי של החשוד".בין תפקידו אוציבור בכיר ויש קשר בין החשדות 

יבוא "ואולם, סנקציה כאמור לא תחול על מסירת מידע הנוגע  בסופו( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .599

לחקירה שיש לציבור עניין בדיווח בעניינה או לחקירה המתנהלת נגד נבחר ציבור או עובד ציבור 

שוד או לחקירה שהחלה לפני בין תפקידו או מעמדו הציבורי של החובכיר ויש קשר בין החשדות 

 תחילתו של חוק זה".

יבוא "ואולם, היה החשוד איש ציבור, והעבירה בוצעה במהלך  בסופו( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .600

תקופת כהונתו, רשאי עובד הציבור למסור עמדה כאמור לכל אדם אשר יש לו עניין במידע, ולא 

 יישא באחריות פלילית בגין מסירת העמדה כאמור".

ואולם היה , יבוא "ועשה זאת מתוך כוונה לשבש הליכי חקירה בסופו( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .601

החשוד איש ציבור, והעבירה בוצעה במהלך תקופת כהונתו ודינה מאסר שנה ומעלה, רשאי עובד 

הציבור למסור עמדה כאמור לכל אדם אשר יש לו עניין במידע, ולא יישא באחריות פלילית בגין 

 ת העמדה כאמור".מסיר

במקום האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .602

ואולם, היה החשוד איש ציבור, והעבירה בוצעה  ;שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

ור לכל אדם במהלך תקופת כהונתו ודינה מאסר שנה ומעלה, רשאי עובד הציבור למסור עמדה כאמ

 .אשר יש לו עניין במידע, ולא יישא באחריות פלילית בגין מסירת העמדה כאמור"

 ."ועשה זאת בזדון ומתוך כוונה לשבש הליכי חקירה" יבוא בסופו( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .603

במקום האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .604

ואולם, היה החשוד איש ציבור, והעבירה בוצעה  ;שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

במהלך תקופת כהונתו, רשאי עובד הציבור למסור עמדה כאמור לכל אדם אשר יש לו עניין במידע, 

 מסירת העמדה כאמור". ולא יישא באחריות פלילית בגין
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במקום האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .605

בוצעה על ידי נבחר ציבור, שבחקירת עבירה  ואולם, ;שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

 .יהא כל אזרח מדינת ישראל מוסמך לקבל עמדה כאמור"

במקום האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .606

בוצעה על ידי נבחר ציבור שבחקירת עבירה  ואולם, ;שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

 .שדינה מאסר שנה ומעלה, יהא כל אזרח מדינת ישראל מוסמך לקבל עמדה כאמור"

האמור בו יבוא "עובד הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף  במקום( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .607

בחקירת עבירה אשר בוצעה על ידי נבחר  ואולם, ;שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

 .ציבור שיש עמה קלון, יהא כל אזרח מדינת ישראל מוסמך לקבל עמדה כאמור"

הציבור שמסר עמדה בכתב כאמור בסעיף  במקום האמור בו יבוא "עובד( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .608

בוצעה על ידי נבחר ציבור ש, בחקירת עבירה ואולם ;שלושה חודשי עבודות שירות –דינו קטן זה, 

 .שיש עמה קלון, יהא כל אזרח מדינת ישראל מוסמך לקבל עמדה כאמור"

ניינה עבירה ואולם, סעיף זה לא יחול לגבי חקירה שעיבוא " בסופו( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .609

 ."שבוצעה על ידי נבחר ציבור כאשר המשטרה סברה, כי יש להגיש בעניינו כתב אישום

המילים ״או לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה נגד  ,( המוצע5)יא()קטן בסעיף  .610

 ימחקו. י – החשודים״

״תירשם אזהרה תימחק, ובסופו יבוא  – ״הרישה עד המילים "יחולו על ,( המוצע5)יא()קטן בסעיף  .611

 בתיקו האישי״. 

יבוא ״ובלבד שהאינטרס הציבורי בחשיפת המידע לא גבר על  בסופו ,( המוצע5)יא()קטן בסעיף  .612

 ."האינטרס הפרטי לפי חוק זה

 קנס –״דינו תימחק, ובסופו יבוא  – ״הרישה עד המילים "יחולו על ,( המוצע5)יא()קטן בסעיף  .613

 ״.יםבגובה ח"י שקל

 ״שהעביר״. יבואבמקום ״שמסר״  ,( המוצע5)יא() קטןבסעיף  .614

 ימחקו. י –המילים ״ללא סמכות כדין״ , ( המוצע5)יא() קטןבסעיף  .615

 ״ יבוא ״לחוק פרסונלי זה״. זה״בסעיף קטן  אחרי המוצע,( 5)יא()קטן בסעיף  .616

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם מצא היועץ המשפטי " המוצע, בסופו יבוא( 5)יא()קטן בסעיף  .617

לממשלה כי היה צורך בהעברת עמדת עובד הציבור, לעניין הגשת כתב האישום או לעניין מכלול 

 התשתית הראייתית״. 

ובלבד שעשה זאת בזדון תוך "שלא היה מוסמך לקבלה" יבוא " אחרי המוצע,( 5)יא()קטן בסעיף  .618

 ."כוונה לשבש הליכי חקירה

 ".נבחרי ציבור הםהאמור לא יחול במקרה שהחשודים בסופו יבוא " המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .619
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ראש הממשלה,  םהאמור לא יחול במקרה שהחשודים הבסופו יבוא " המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .620

כנסת, ראשי עיריות, חברי מועצת עיר, חברי מועצה אזורית, או חברי השרים, סגני שרים, חברי 

 ".מקומית מועצה

ראש הממשלה,  םהאמור לא יחול במקרה שהחשודים הבסופו יבוא " המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .621

 ".כנסת, ראשי עיריות, חברי מועצת עיר, או חברי מועצה אזוריתהשרים, סגני שרים, חברי 

ראש הממשלה,  םלא יחול במקרה שהחשודים הבסופו יבוא "האמור  המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .622

   ".כנסת, ראשי עיריות, או חברי מועצת עירהשרים, סגני שרים, חברי 

ראש הממשלה,  םלא יחול במקרה שהחשודים הבסופו יבוא "האמור  המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .623

 ".כנסת, או ראשי עיריותהשרים, סגני שרים, חברי 

ראש הממשלה,  םמקרה שהחשודים ההאמור לא יחול בבסופו יבוא " המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .624

 ".כנסתהשרים, סגני שרים, או חברי 

ראש הממשלה,  םלא יחול במקרה שהחשודים ה האמור" בסופו יבוא המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .625

 ".שרים, או סגני שרים

 לא יחול במקרה שהחשודים הם ראש הממשלה האמור"בסופו יבוא  המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .626

 ".או שרים

ראש  וא( לא יחול במקרה שהחשוד ה1) בפסקההאמור " בסופו יבוא המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .627

 ".הממשלה

לעבירת מרמה  ואלא יחול במקרה שהחשד ה האמור"בסופו יבוא  המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .628

 .עבירת שוחד"לועבירת הפרת אמונים או 

במקרה שהחשד נוגע לעבירת מרמה  לא יחול"האמור  בסופו יבוא המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .629

 .והפרת אמונים"

 .האמור לא יחול במקרה שהחשד נוגע לעבירת שוחד""בסופו יבוא  המוצע,( 5)יא() קטןבסעיף  .630

( המוצע, בסופו יבוא "היתה חקירה בעניינו של נבחר ציבור, וקיים לגביה אינטרס 5בסעיף קטן )יא() .631

 ציבורי בפרסומה, לא יחול סעיף זה."

( המוצע, בסופו יבוא "היתה חקירה בעניינו של נבחר ציבור בעבירה שדינה מאסר 5קטן )יא() בסעיף .632

 שנה ומעלה, לא יחול סעיף זה."

( המוצע, בסופו יבוא "היתה חקירה בעניינו של נבחר ציבור בעבירה שדינה מאסר 5בסעיף קטן )יא() .633

 ישא באחריות פלילית."שנה ומעלה, רשאי עובד ציבור למסור עמדה כאמור בסעיף, ולא י

( המוצע, בסופו יבוא "לא תחול אחריות פלילית על עובד ציבור שמסר מידע ככל 5בסעיף קטן )יא() .634

 שיש אינטרס ציבורי למסירת המידע כאמור."

 הזכות על גוברים והלאומי הציבורי האינטרס כן אם אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .635

 ."לפרטיות
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חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  תחילת מיום רק וזאת" ( המוצע, בסופו יבוא5)יא()בסעיף קטן  .636

 ".2017-(, התשע"ח81

חוק סדר הדין הפלילי  תחילת מיום ימים 30 רק וזאת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .637

 ".2017-(, התשע"ח81)תיקון מס' 

חוק סדר הדין הפלילי  תחילת ימים מיום 60 רק וזאת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .638

 ".2017-(, התשע"ח81)תיקון מס' 

חוק סדר הדין הפלילי  תחילת ימים מיום 90 רק וזאת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .639

 ".2017-(, התשע"ח81)תיקון מס' 

הדין הפלילי חוק סדר  תחילת יום לאחר שנה רק וזאת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .640

 ".2017-(, התשע"ח81)תיקון מס' 

 ."הממשלה בראש מדובר אם כן אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .641

 ."מכהן בשר מדובר אם כן אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .642

 ."הכנסת בחבר מדובר אם כן אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .643

 ."בכתב ולא פה בעל אותה מפיץ אם כן הוא אלא" המוצע, בסופו יבוא (5בסעיף קטן )יא() .644

 ."המשטרה של מקצועית בעבודה מדובר אם כן אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .645

 ."אחרת חושב לממשלה המשפטי היועץ אם כן אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .646

 ."תקשורת באיש מדובר אם כן אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .647

 ."אישום כתב הגשת היא המשטרה עמדת אם כן אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .648

 ."אישום כתב להגיש לא היא המשטרה עמדת אם כן אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .649

 מחקירה יותר נגדו שיש באדם מדובר בהם מקרים להוציא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .650

 ."אחת

 ."לדעת הציבור זכות בהם מקרים להוציא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .651

 לחשוף מנת על נעשה הדבר בהם מקרים להוציא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .652

 ."שחיתות

 נוספות חקירות של קיומן על פורסם בהם מקרים להוציא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .653

 ."החשוד לאותו הנוגעות

 ."הממשלה ראש על להגן הרצון בשל זאת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .654

 ."ציבורית מביקורת הפחד בשל זאת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .655

 ."הציבור ובדיע בקרב מורא להחדיר הניסיון בשל זאת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .656

 ."העונשין בחוק קיים כבר שהסעיף למרות זאת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .657

 הקואליציה שהציעה כפי מין עבירות של במקרים למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .658

 ."החוק של הקודם בנוסח
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 שהציעה כפי ביטחון עבירות של במקרים למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .659

 ."החוק של הקודם בנוסח הקואליציה

 כפי פשע במשפחות הנוגעות עבירות של במקרים למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .660

 ."החוק של הקודם בנוסח הקואליציה שהציעה

 ."דופן ויוצאות מיוחדות נסיבות ישנן אם אלא" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .661

להוראות פסקה  לחריגים בנוגע תקנות יתקין המשפטים שר"( המוצע, בסופו 5בסעיף קטן )יא() .662

 ."זו

 לחריגים בנוגע תקנות יתקין הפנים לביטחון השר" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .663

 ."להוראות פסקה זו

להוראות פסקה  לחריגים בנוגע תקנות יתקין הפנים שר" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .664

 ."זו

להוראות פסקה  לחריגים בנוגע תקנות יתקין הביטחון שר" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .665

 ."זו

 לחריגים בנוגע תקנות יתקין מודיעין לענייני השר" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .666

 ."להוראות פסקה זו

להוראות  לחריגים בנוגע תקנות יתקין חברתי לשוויון השר" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .667

 ."פסקה זו

 יועמדו הממשלה לראש הנוגעים בתיקים רק בפועל אולם," ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .668

 ."לדין חשודים

 לחוק 284 לפי סעיף אמונים והפרת מרמה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .669

 .העונשין"

 לחוק 285 לפי סעיף רשמית חובה מילוי אי בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .670

 .העונשין"

 .העונשין" לחוק 290 לפי סעיף שוחד לקיחת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .671

 .העונשין" לחוק 298 לפי סעיף הריגה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .672

 .העונשין" לחוק 300 לפי סעיף רצח בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .673

 לחוק 304 לפי סעיף ברשלנות מוות גרימת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .674

 .העונשין"

 .העונשין" לחוק 345 לפי סעיף אינוס בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .675

 .העונשין" לחוק 347 לפי סעיף סדום מעשה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .676

לפי  בשלמותה או המדינה בריבונות פגיעה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .677

 .העונשין" לחוק 97 סעיף
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 לחוק 95 לפי סעיף עבירה על חיפוי בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .678

 .העונשין"

 לפי סעיף ציבור עובד בידי מידע הסתרת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .679

 .העונשין" לחוק א111

 לחוק א118לפי סעיף  אמונים בהפרת גילוי בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .680

 .העונשין"

 לחוק 120לפי סעיף  התחזות מעשה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .681

 .העונשין"

לפי סעיף  לגזענות הסתה פרסום איסור בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .682

 .העונשין" לחוק ב144

 לחוק ד144לפי סעיף  גזעני פרסום החזקת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .683

 .העונשין"

 לחוק 2ד144לפי סעיף  לאלימות הסתה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .684

 .העונשין"

 לפי סעיף לאלימות המסית פרסום החזקת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .685

 .העונשין" לחוק 3ד144

 146לפי סעיף  אסורה להתאגדות מטיף בעבירת"למעט  בסופו יבוא ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .686

 .העונשין" לחוק

 147 לפי סעיף" אסורה להתאגדות תרומות בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .687

 .העונשין" לחוק

 לחוק 149 לפי סעיף" אסורה התאגדות פרסום"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .688

 .ונשין"הע

 לחוק 151לפי סעיף " אסורה התקהלות בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .689

 ."העונשין

 ."העונשין לחוק 152לפי סעיף " התפרעות בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .690

 התפזרות הוראות לאחר התפרעות המשך בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .691

 ."העונשין לחוק 155 לפי סעיף

 לחוק 156 לפי סעיף התפזרות הוראת מניעת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .692

 ."העונשין

 158 לפי סעיף שיט בכלי הפוגעים מתפרעים בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .693

 ."העונשין לחוק



 

 

- 44 - 

 ובהלה פחד הגורמות כוזבות ידיעות פרסום בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5)בסעיף קטן )יא( .694

 ."העונשין לחוק 159 לפי סעיף

 לפי סעיף כמסוכן הנחזה בחומר השימוש בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .695

 ."העונשין לחוק א159

 לחוק 160 לפי סעיף עבודה ביחסי הפרעות בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .696

 ."העונשין

 לפי סעיף ציבורים שירותים קיום כלפי בעבירות"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .697

 ."העונשין לחוק 161

 לפי סעיף זכות למימוש כדין שלא הפרעה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .698

 ."העונשין לחוק 163

לפי  ידידותית מדינה כנגד לאיבה הסתה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .699

 ."העונשין לחוק 166 סעיף

 ידידותית מדינה של בסמל או בדגל פגיעה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .700

 ."העונשין לחוק 167 לפי סעיף

 ."העונשין לחוק 169 לפי סעיף ים שוד בעבירת"למעט  א( המוצע, בסופו יבו5בסעיף קטן )יא() .701

 ."העונשין לחוק 170 לפי סעיף דת עלבון בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .702

 לפי סעיף פולחן למקום רשות ללא כניסה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .703

 ."העונשין לחוק 172

 לחוק 173 לפי סעיף הדת ברגשי פגישה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5)יא()בסעיף קטן  .704

 ."העונשין

 לפי סעיף דת להמרת כפיתוי הטבות מתן בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .705

 ."העונשין לחוק א174

 לפי סעיף דת להמרת כפיתוי הטבות קבלת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .706

 ."העונשין לחוק ב174

 ."העונשין לחוק 176 לפי סעיף נישואין ריבוי בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .707

 לחוק 185 לפי סעיף סכין וייצוא ייבוא, סחר בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .708

 ."העונשין

לפי  לקטין סכין או אגרופן מכירת איסור בעבירת"למעט  ופו יבוא( המוצע, בס5בסעיף קטן )יא() .709

 ."העונשין לחוק א185סעיף 

 לפי סעיף כדין שלא אגרופן או סכין החזקת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .710

 ."העונשין לחוק 186

 ."העונשין לחוק 189 סעיףלפי  בכוח כניסה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .711
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 לחוק 190 לפי סעיף בכוח מקרקעין אחיזת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .712

 ."העונשין

 ."העונשין לחוק 191 לפי סעיף תגרה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .713

 ."העונשין לחוק 192 לפי סעיף איומים בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .714

 ."העונשין לחוק 193 לפי סעיף שכרות בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .715

 לקטין משכרים משקאות מכירת איסור בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .716

 ."העונשין לחוק א193 לפי סעיף

 194 לפי סעיף ציבורי במקום ועלבון מהומה בעבירת"למעט  פו יבוא( המוצע, בסו5בסעיף קטן )יא() .717

 ."העונשין לחוק

 א194 לפי סעיף מופעים בכרטיסי ספסרות איסור"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .718

 ."העונשין לחוק

 לחוק 195 לפי סעיף מודעות השחתת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .719

 ."העונשין

 לחוק 196 לפי סעיף מקרקעין פני השחתת בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .720

 ."העונשין

 לחוק 197 לפי סעיף לבחירות הפרעה בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .721

 ."העונשין

 בחוק 215 לפי סעיף לציבור מטרד בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .722

 ."העונשין

 לפי סעיף ציבורי במקום פסולה התנהגות בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .723

 ."העונשין לחוק 216

 ."העונשין לחוק 217 לפי סעיף מדים ביזוי בעבירת"למעט  ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .724

 218 לפי סעיף מחלה להפיץ העלול מעשה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .725

 ."העונשין לחוק

 לחוק 219 לפי סעיף מפוגל מזון מכירת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .726

 ."העונשין

 לחוק 220 לפי סעיף נקי לא מזון החזקת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .727

 ."העונשין

 ."העונשין לחוק 221 לפי סעיף מים זיהום בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .728

 ."העונשין לחוק 222 לפי סעיף אויר זיהום בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .729

 225 לפי סעיף והימורים הגרלות איסור בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .730

 ."העונשין לחוק
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 לחוק 226 לפי סעיף משחקים איסור בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .731

 ."העונשין

לפי  והימורים הגרלות בעריכת השתתפות בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .732

 ."העונשין לחוק 227 סעיף

 והימורים הגרלה כרטיסי מכירת איסור בעבירת מעטל" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .733

 ."העונשין לחוק א231 לפי סעיף לקטינים

 ."העונשין לחוק 238 לפי סעיף ראיות בידוי בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .734

 לחוק 242 לפי סעיף ראיה השמדת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .735

 ."העונשין

 לחוק 243 לפי סעיף כוזבות ידיעות בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .736

 ."העונשין

 ."העונשין לחוק 258 לפי סעיף לבריחה סיוע בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .737

 ."העונשין לחוק 259 לפי סעיף אדם הברחת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .738

 לחוק 262 לפי סעיף פשע מניעת אי בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .739

 ."העונשין

 263 לפי סעיף עבירות במניעת לעזור סירוב בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .740

 ."העונשין לחוק

 ."העונשין לחוק 273 לפי סעיף שוטר תקיפת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .741

 לפי סעיף מחמירות בנסיבות שוטר תקיפת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .742

 ."העונשין לחוק 274

 לפי סעיף תפקידו מילוי בעת לשוטר הפרעה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .743

 ."העונשין לחוק 275

 לפי סעיף מחמירות בנסיבות לשוטר הפרעה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5קטן )יא()בסעיף  .744

 ."העונשין לחוק א275

 לחוק 277 לפי סעיף ציבור עובד של לחץ בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .745

 ."העונשין

 לפי סעיף אישית זיקה לו שיש הציבור עובד בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .746

 ."העונשין לחוק 278

 לפי סעיף ציבור עובד של כוזבות דרישות בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .747

 ."העונשין לחוק 279

 280 לפי סעיף המשרה בכוח לרעה שימוש בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .748

 ."העונשין לחוק
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 לחוק 282 לפי סעיף סמכות כבעל התיימרות בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5קטן )יא()בסעיף  .749

 ."העונשין

 לחוק 283 לפי סעיף ציבור כעובד התחזות בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .750

 ."העונשין

 לחוק 286 סעיףלפי  חקוקה חובה הפרת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .751

 ."העונשין

 לחוק 288 לפי סעיף ציבור עובד העלבת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .752

 ."העונשין

 לפי סעיף חובה מתשלומי להימנע הסתה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .753

 ."העונשין לחוק 289

 ."העונשין לחוק 273 לפי סעיף שוטר תקיפת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .754

 ."העונשין לחוק 291 לפי סעיף שוחד מתן בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .755

 לחוק 292 לפי סעיף בתחרויות שוחד בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .756

 ."העונשין

 השפעה לבעל אסורה ותמורה בשוחד תיווך בעבירת למעט" בסופו יבוא( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .757

 ."העונשין לחוק 295 לפי סעיף ניכרת

 302 לפי סעיף בהתאבדות סיוע או שידול בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .758

 ."העונשין לחוק

 ."העונשין לחוק 303 י סעיףלפ תינוק המתת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .759

 לחוק 322 לפי סעיף ישע לחסרי אחריות בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .760

 ."העונשין

 323 לפי סעיף לקטין אחראי או הורה חובת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .761

 ."העונשין לחוק

 לחוק 329 לפי סעיף מחמירה בכוונה חבלה בעבירת למעט" יבוא( המוצע, בסופו 5בסעיף קטן )יא() .762

 ."העונשין

 330 לפי סעיף נפיץ בחומר לחבול ניסיון בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .763

 ."העונשין לחוק

 לפי סעיף במצוקה שיט מכלי הצלה מניעת בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .764

 ."העונשין לחוק 331

לפי  תחבורה בנתיב במזיד אנשים חיי סיכון בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .765

 ."העונשין לחוק 332 סעיף
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 כלי לעבר אחר חפץ או אבן של ירי או יידוי בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .766

 ."העונשין לחוק א332 לפי סעיף תחבורה

 ."העונשין לחוק 333 לפי סעיף חמורה חבלה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .767

 ."העונשין לחוק 334 לפי סעיף פציעה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .768

 לפי סעיף מחמירות בנסיבות ופציעה חבלה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .769

 ."העונשין לחוק 335

 לחוק 336 לפי סעיף מסוכן ברעל שימוש בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .770

 ."העונשין

 לחוק 338 לפי סעיף ורשלנות פזיזות מעשי בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .771

 ."העונשין

 ."העונשין לחוק 340 לפי סעיף לילדים סכנה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .772

 לחוק א340לפי סעיף  מגורים באזור יריות בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .773

 ."העונשין

 לחוק 341 לפי סעיף ברשלנות חבלה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .774

 ."העונשין

 לחוק 342 לפי סעיף תחבורה הטעיית בעבירת למעט" המוצע, בסופו יבוא( 5בסעיף קטן )יא() .775

 ."העונשין

 343 לפי סעיף מסוכן תחבורה בכלי הסעה בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .776

 ."העונשין לחוק

 344 לפי סעיף שיט ונתיבי דרכים סיכון בעבירת למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .777

 ."העונשין לחוק

 תימחק. –( המוצע, המילה "על" 5בסעיף קטן )יא() .778

 .תימחק –" עובד" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .779

 .תימחק – הציבור"" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .780

 .תימחק –" שמסר" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .781

 .תימחק –" ללא" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .782

 .תימחק –" סמכות" ( המוצע, המילה5קטן )יא() בסעיף .783

 .תימחק –" כדין" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .784

 .תימחק –" עמדה" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .785

 .תימחק –" בכתב" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .786

 .תימחק –" לעניין" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .787

 .תימחק –" הגשת" , המילה( המוצע5בסעיף קטן )יא() .788
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 .תימחק –" כתב" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .789

 .תימחק –" אישום" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .790

 .תימחק –" או" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .791

 .תימחק –" לעניין" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .792

 .תימחק –" מכלול" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .793

 .תימחק –" התשתית" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .794

 .תימחק –" הראייתית" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .795

 .תימחק –" לביסוס" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .796

 .תימחק –" האשמה" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .797

 .תימחק –" נגד" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .798

 .תימחק –" חשודים" ( המוצע, המילה5קטן )יא()בסעיף  .799

 .תימחק –" כאמור" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .800

 .תימחק –" בסעיף" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .801

 .יימחקו –" קטן זה" ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .802

 .תימחק –" שהגיעה" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .803

 .תימחק –" אליו" המוצע, המילה (5בסעיף קטן )יא() .804

 .תימחק –" בתוקף" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .805

 .תימחק – תפקידו"" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .806

 .תימחק –" לאדם" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .807

 .תימחק –" שלא" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .808

 .תימחק –" היה" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .809

 .תימחק –" מוסמך" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .810

 .תימחק –" לקבלה" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .811

 .תימחק –" יחולו" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .812

 .תימחק –" הוראות" ( המוצע, המילה5בסעיף קטן )יא() .813

 .יימחקו –" 117סעיף " ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .814

 .יימחקו –" לחוק העונשין" ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .815

( המוצע, בסופו יבוא "ועובד הציבור יקבל הכרה כ"חושף שחיתות" מצד מבקר 5בסעיף קטן )יא() .816

 המדינה".

 .( המוצע, אחרי "הגשת כתב אישום" יבוא "נגד ראש ממשלה מכהן"5בסעיף קטן )יא() .817
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"נגד חשודים" יבוא "נגד ראש ממשלה מכהן החשוד בעבירות במקום  ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .818

 שחיתות".

במקום "נגד חשודים" יבוא "נגד ראש ממשלה מכהן החשוד בעבירות  ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .819

 מרמה והפרת אמונים".

במקום "נגד חשודים" יבוא "נגד ראש ממשלה מכהן החשוד בעבירות  ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .820

 בר במרמה".של קבלת ד

 במקום "נגד חשודים" יבוא "נגד נבחרי ציבור". ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .821

 ."טיוטת" יבואו" עמדה" לפני ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .822

 ."שלא" יבוא" עמדה" אחרי ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .823

 ."בעל פה" יבוא" בכתב" במקום ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .824

 ."לא נכונה" יבוא" בכתב" במקום המוצע,( 5בסעיף קטן )יא() .825

 ."לא רלוונטית" יבוא" בכתב" במקום ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .826

יימחקו, ובסופו  –לחוק העונשין יחולו על"  117הוראות סעיף " ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .827

 ".דינו קנס זעום"יבוא 

יימחקו, ובסופו  –חוק העונשין יחולו על" ל 117הוראות סעיף " ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .828

 ".דינו פיצוי"יבוא 

יימחקו, ובסופו  –לחוק העונשין יחולו על"  117הוראות סעיף " ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .829

 ".דינו עשיית צדק"יבוא 

יימחקו, ובסופו  –לחוק העונשין יחולו על"  117הוראות סעיף " ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .830

 ".דינו לחימה בשחיתות שלטונית"יבוא 

יימחקו, ובסופו  –לחוק העונשין יחולו על"  117הוראות סעיף " ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .831

 ".דינו הצטיינות"יבוא 

יימחקו, ובסופו  –לחוק העונשין יחולו על"  117הוראות סעיף " ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .832

 ".האמת לחקר הגעה בשל דינו הכתמה"יבוא 

 לא עונשהקובעות " יבוא" העונשין לחוק 117 סעיף"הוראות  אחרי, המוצע( 5)יא() קטן בסעיף .833

 ,".לדעת הציבור בזכות ולפגוע המשטרה את להשתיק שנועד פרופורציונלי

 ".אחרת המדינה פרקליט יורה אם כן אלא" יבוא ( המוצע, בסופו5בסעיף קטן )יא() .834

 ".אחרת לממשלה המשפטי היועץ יורה אם כן אלא" יבוא ( המוצע, בסופו5בסעיף קטן )יא() .835

 ".במסירה ציבורי עניין יש אם למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .836

 ."את מסירתה דורש הציבור אם למעט" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .837

 ."לציבור ההמלצה את פרסם לא אם" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .838

 ."אלא אם כן היועץ המשפטי לממשלה החליט אחרת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .839
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 ."אלא אם כן פרקליט המדינה החליט אחרת" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .840

 ."מטעמים מיוחדים שיירשמו" יבוא" "יחולו ( המוצע, אחרי5בסעיף קטן )יא() .841

 ."מנימוקים שיירשמו" יבוא" "יחולו ( המוצע, אחרי5יף קטן )יא()בסע .842

 ."במקרים יוצאי דופן בלבד" יבוא" "יחולו ( המוצע, אחרי5בסעיף קטן )יא() .843

( המוצע, במקום הקטע החל במילים "הגשת כתב אישום" ועד המילים "שהגיעה 5בסעיף קטן )יא() .844

 מיקום החקירה"."אליו בתוקף תפקידו" יבוא 

( המוצע, במקום הקטע החל במילים "הגשת כתב אישום" ועד המילים "שהגיעה 5בסעיף קטן )יא() .845

 ."עמדה נייר"אליו בתוקף תפקידו" יבוא 

( המוצע, במקום הקטע החל במילים "הגשת כתב אישום" ועד המילים "שהגיעה 5בסעיף קטן )יא() .846

 ."דעת חוות"אליו בתוקף תפקידו" יבוא 

 ."מכהן ממשלה ראש נגד" יבוא" אישום כתב" המוצע, אחרי (5בסעיף קטן )יא() .847

 ."הציבור נבחר נגד" יבוא" אישום כתב" ( המוצע, אחרי5בסעיף קטן )יא() .848

 ."הגנה" יבוא" אישום" ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .849

 ."ראש ממשלה מכהן" יבוא" עובד הציבור" ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .850

 ."נבחר הציבור" יבוא" עובד הציבור" המוצע, במקום( 5בסעיף קטן )יא() .851

ובמקום  יימחקו, –( המוצע, המילים "עמדה בכתב לעניין הגש כתב אישום או" 5בסעיף קטן )יא() .852

 "לביסוס" יבוא "להיעדר".

ובמקום  יימחקו, –( המוצע, המילים "עמדה בכתב לעניין הגש כתב אישום או" 5בסעיף קטן )יא() .853

 ."העובדתית" יבוא" הראייתית"

 ."לשוטר" יבוא" לאדם" ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .854

 ."לחוקר" יבוא" לאדם" ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .855

 ."לפרקליט" יבוא" לאדם" ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .856

 ."שחיתות עבירות הוראות פסקה זו לא יחולו על" יבוא ( המוצע, בסופו5בסעיף קטן )יא() .857

 ".מכהן ממשלה ראש של בחקירה מדובר שלא ובלבד" יבוא ( המוצע, בסופו5קטן )יא() בסעיף .858

 אם יש אינטרס ציבורי בהעברתה". למעט" יבוא ( המוצע, בסופו5בסעיף קטן )יא() .859

 ."לדעת, הציבור בזכות לפגוע במטרה" יבוא ( המוצע, אחרי "יחולו"5בסעיף קטן )יא() .860

 פרסום מכהן מפני ממשלה ראש על להגן במטרה" יבוא "יחולו"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .861

 ."חקירותיו, אודות לציבור מידע

 ."ישראל, במדינת החוק בשלטון לפגוע במטרה" יבוא "יחולו"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .862

המשטרה ולהסתיר מידע  את להשתיק במטרה" יבוא "יחולו"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .863

 ." מהציבור,
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 את לחשוף התקשורת בעבודת לפגוע במטרה" יבוא "יחולו"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .864

 ."האמת,

 הפרקליטות על שנחקק במטרה להקשות" "בסעיף קטן זה" יבוא ( המוצע, אחרי5בסעיף קטן )יא() .865

 ".ישראל במדינת החוק את לאכוף

 מידע פרסום שנחקק במטרה למנוע" "בסעיף קטן זה" יבוא ( המוצע, אחרי5בסעיף קטן )יא() .866

 ."מכהן ממשלה ראש של חקירותיו אודות לציבור

 ( המוצע, במקום "שמסר" יבוא "שלא מסר".5בסעיף קטן )יא() .867

( המוצע, במקום הקטע החל במילים "לעניין הגשת כתב אישום" ועד המילה 5בסעיף קטן )יא() .868

 "שהגיעה" יבוא "שהגיעה".

מקום הקטע החל במילים "עמדה בכתב" ועד המילה "שהגיעה" יבוא ( המוצע, ב5בסעיף קטן )יא() .869

 "מתנה שהגיעה".

( המוצע, במקום הקטע החל במילים "עמדה בכתב" ועד המילה "שהגיעה" יבוא 5בסעיף קטן )יא() .870

 "חבילה שהגיעה".

 .יימחקו –" לחוק העונשין יחולו 117( המוצע, המילים "הוראות סעיף 5בסעיף קטן )יא() .871

 יימחקו.  –( המוצע, המילים "על עובד הציבור שמסר" 5קטן )יא()בסעיף  .872

 יימחקו. –( המוצע, המילים "שהגיעה אליו מתוקף תפקידו" 5בסעיף קטן )יא() .873

 .יימחקו –" לאדם שלא היה מוסמך" ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .874

 .יימחקו –" אועמדה בכתב לעניין הגשת כתב אישום " ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .875

 .יימחקו –" כדין סמכות על עובד הציבור שמסר ללא" ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .876

 ( המוצע, לפני "יחולו" יבוא "לא".5בסעיף קטן )יא() .877

 יבוא "שאינו שוטר או חוקר". ( המוצע, אחרי "עובד הציבור"5בסעיף קטן )יא() .878

 ".שוטר שאינו" יבוא המילים ( המוצע, אחרי "עובד הציבור"5בסעיף קטן )יא() .879

 ".חוקר שאינו" יבוא המילים ( המוצע, אחרי "עובד הציבור"5בסעיף קטן )יא() .880

 ( המוצע, אחרי "חשודים" יבוא "שאינם נבחרי ציבור".5בסעיף קטן )יא() .881

 ".ציבור ואנשי משפחות פשע נבחרי שאינם" יבוא" חשודים" ( המוצע, אחרי5בסעיף קטן )יא() .882

 ".ציבור ואינם עובדי ציבור נבחרי שאינם" יבוא" חשודים" ( המוצע, אחרי5א()בסעיף קטן )י .883

ציבור, עובדי ציבור וראשי  נבחרי שאינם" יבוא" חשודים" ( המוצע, אחרי5בסעיף קטן )יא() .884

 ".משפחות פשע

 "בתוקף" יבוא "שלא". ( המוצע, לפני5בסעיף קטן )יא() .885

 יבוא "מי שאינו".( המוצע, לפני "עובד" 5בסעיף קטן )יא() .886
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יימחקו, ובסופו  –לחוק העונשין יחולו על"  117הוראות סעיף " ( המוצע, המילים5בסעיף קטן )יא() .887

 יבוא "תישקל מועמדותו לקבלת פרס אביר איכות השלטון".

 בשחיתות ( המוצע, בסופו יבוא "וכל זאת בכפוף לאישור הצעת החוק המאבק5בסעיף קטן )יא() .888

 ".(2831/20/פ) 2016-ו"התשע(, חקיקה תיקוני( )קלון עמה שיש עבירהב הרשעה) הציבורית

 המאבק: יסוד-חוק לאישור הצעת בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .889

( חקיקה תיקוני) ציבוריות ממשרות בדין שהורשעו ציבור נבחרי הרחקת - הציבורית בשחיתות

 ".(3298/20/פ)

 בשחיתות המאבק חוק לאישור הצעת בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .890

 ".(453/20/פ) 2015-ה"התשע(, חקיקה תיקוני( )פלילית בחקירה להשיב סירוב) הציבורית

 תיקון) הממשלה: יסוד-חוק לאישור הצעת בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .891

 ".(4788/20/פ( )אישום כתב הגשת עקב שר או הממשלה ראש התפטרות -

 תיקון) הממשלה: יסוד-חוק לאישור הצעת בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .892

 ".(4717/20/פ( )רצופות כהונה תקופות לשתי הממשלה ראש כהונת הגבלת -

 הכנסת התפזרות חוק לאישור הצעת בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .893

 ".(3673/20/פ) 2017-ז"התשע, העשרים

 תיקון) ביטחון שירות חוק הצעת לאישור בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .894

 ".(4749/20/פ) 2017-ח"התשע(, בנטל שוויון -

מהיועץ המשפטי לממשלה לאישור בכתב  בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .895

 וכן של פרקליט המדינה לעשות כך".

לאישור של היועץ המשפטי לממשלה  בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .896

 לעשות כך".

לאישור של שר המשפטים והיועץ המשפטי  בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .897

 לממשלה לעשות כך".

לאישור המפקח הכללי של משטרת ישראל  בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5טן )יא()בסעיף ק .898

 לעשות זאת".

לאישור השר לביטחון הפנים ושר  בכפוף זאת וכל"( המוצע, בסופו יבוא 5בסעיף קטן )יא() .899

 המשפטים לעשות זאת".

 לאישור נשיא המדינה".  בכפוף זאת וכל" ( המוצע, בסופו יבוא5בסעיף קטן )יא() .900

 ( המוצע, במקום "עובד הציבור" יבוא "נבחר ציבור החשוד בפלילים".5בסעיף קטן )יא() .901

 ".בפלילים החשוד הציבור עובד" יבוא הציבור" "עובד ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .902

 החשוד ציבור עובד הציבור או נבחר" יבוא הציבור" "עובד ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .903

 ".בפלילים
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 ".בהפרת אמונים החשוד ציבור נבחר" יבוא הציבור" "עובד ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .904

 ".בהלבנת הון החשוד ציבור נבחר" יבוא הציבור" "עובד ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .905

 ".שוחדבלקיחת  החשוד ציבור נבחר" יבוא הציבור" "עובד ( המוצע, במקום5בסעיף קטן )יא() .906

 ".בפלילים החשוד ציבור נבחר" יבוא הציבור" ( המוצע, במקום "עובד5בסעיף קטן )יא() .907

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 5"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .908

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי מיום  שנים 6"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .909

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 7"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .910

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

ילי מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפל שנים 8"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .911

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 9"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .912

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

שנים מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  10"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .913

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 11"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .914

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 12"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .915

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 13"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .916

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 14"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .917

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 15"יבוא  "שמסר"אחרי  ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .918

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 16"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .919

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 17"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .920

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 18"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .921

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס
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סדר הדין הפלילי מיום תחילתו של חוק  שנים 19"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .922

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 20"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .923

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 21"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .924

 ".2017-ח"(, התשע81 'מס)תיקון 

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 22"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .925

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 23"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .926

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 24"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5סעיף קטן )יא()ב .927

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 25"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .928

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 26"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .929

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 27"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .930

  ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 28"יבוא  "שמסר", אחרי ( המוצע5בסעיף קטן )יא() .931

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 29"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .932

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 30"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .933

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 31"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .934

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

סדר הדין הפלילי מיום תחילתו של חוק  שנים 32"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .935

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 33"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .936

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 34"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .937

 ".2017-ח"(, התשע81 'מס)תיקון 
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מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 35"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .938

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 36"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .939

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 37"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .940

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 38"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .941

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 39"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .942

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

מיום תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי  שנים 40"יבוא  "שמסר"( המוצע, אחרי 5בסעיף קטן )יא() .943

 ".2017-ח"(, התשע81 ')תיקון מס

בסופו יבוא "לא תיפתח חקירה לפי סעיף זה אלא באישור היועץ  ( המוצע,5בסעיף קטן )יא() .944

 המשפטי לממשלה".

 ."שיט בעבירות" יבוא" כתב אישום"אחרי ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .945

 ."קנס בעבירות" יבוא" כתב אישום"אחרי ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .946

 ."חטא מסוג בעבירות" יבוא" כתב אישום"אחרי ( המוצע, 5בסעיף קטן )יא() .947

 ( המוצעת יבוא: 5בסעיף קטן )יא(, אחרי פסקה ) .948

 לא יחולו לגבי עבירות שבוצעו על ידי נבחרי ציבור."סעיף קטן זה הוראות  (6)"

 ( המוצעת יבוא: 5בסעיף קטן )יא(, אחרי פסקה ) .949

 כהונתם."לא יחולו לגבי עבירות שבוצעו על ידי נבחרי ציבור במהלך סעיף קטן זה הוראות  (6)"

 ( המוצעת יבוא: 5בסעיף קטן )יא(, אחרי פסקה ) .950

לא יחולו לגבי עבירות שבוצעו על ידי נבחרי ציבור שדינן מאסר שנה סעיף קטן זה הוראות  (6)"

 ומעלה."

 ( המוצעת יבוא: 5בסעיף קטן )יא(, אחרי פסקה ) .951

במהלך כהונתם  ציבורלא יחולו לגבי עבירות שבוצעו על ידי נבחרי סעיף קטן זה הוראות  (6)"

 אשר יש עמן קלון."

 ( המוצעת יבוא: 5בסעיף קטן )יא(, אחרי פסקה ) .952

לא יחולו על עבירות שחיתות שלטונית, לרבות עבירות שוחד, עבירת סעיף קטן זה הוראות  (6)"

 מרמה והפרת אמונים ועבירת קבלת דבר במרמה." 

 ( המוצעת יבוא: 5בסעיף קטן )יא(, אחרי פסקה ) .953

היועץ המשפטי לממשלה ייתן דעתו למשקלן של זכויות יסוד, ובפרט הזכות לחופש הביטוי  (6)"
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וזכות הציבור לדעת, ובכל התנגשות בין הוראות חוק זה לזכויות אלה, יעדיף את הפרשנות 

 ".המצמצמת ביותר להוראות חוק זה

 ( המוצעת יבוא: 5בסעיף קטן )יא(, אחרי פסקה ) .954

ציבור, ללא סמכות כדין, עמדה בכתב לעניין הגשת כתב אישום או עמדה בכתב המסר עובד  (6)"

לטעון שהדבר נעשה למען הוא , רשאי זהלעניין מכלול התשתית הראייתית כאמור בסעיף קטן 

שמירה על האינטרס הציבורי, ובית המשפט רשאי להביא זאת במכלול שיקוליו, לפטור אותו 

 ".מאחריות פלילית או להקל בעונשו

 

 

 1לאחרי סעיף 

 :מציעות , קבוצת יש עתיד וקבוצת הרשימה המשותפתקבוצת המחנה הציוני, קבוצת מרצ

 :יבוא הסעיף אחרי .955

 אחריו יבוא:ו ")א("האמור בו יסומן  ,לחוק העיקרי 61עיף סב א. 1 61"תיקון סעיף 

במקרה שהחקירה נוגעת לנבחר ציבור יורה התובע למשטרה להוסיף  ")ב(  

 ".ולחקור כאמור בסעיף קטן )א(

 אחרי הסעיף יבוא: .956

 אחריו יבוא:ו ")א("האמור בו יסומן  ,לחוק העיקרי 61עיף סב א. 1 61"תיקון סעיף 

במקרה שהחקירה נוגעת לראש הממשלה, לשרים, לסגני שרים, לחברי  ")ב(   

כנסת, לראשי עיריות, לחברי מועצת עיר, לחברי מועצה אזורית, או לחברי 

 ".מועצה מקומית יורה התובע למשטרה להוסיף ולחקור כאמור בסעיף קטן )א(

 אחרי הסעיף יבוא: .957

 אחריו יבוא:ו ")א("האמור בו יסומן  ,לחוק העיקרי 63עיף סב א. 1 63"תיקון סעיף 

בחקירה שעניינה חשדות בדבר עבירות שביצע נבחר ציבור תפורסם  ")ב(   

 יון טעמה לעיון הציבור."ההחלטה כאמור בסעיף קטן )א( בצ

 אחרי הסעיף יבוא: .958

 אחריו יבוא:ו ")א("האמור בו יסומן  ,לחוק העיקרי 63עיף בס א. 1 63"תיקון סעיף 

בחקירה שעניינה חשדות בדבר עבירות מרמה והפרת אמונים או שוחד  ")ב(   

שביצע נבחר ציבור תפורסם ההחלטה כאמור בסעיף קטן )א( בציון טעמה לעיון 

 הציבור."
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 2לסעיף 

 :קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת המחנה הציוני, קבוצת מרצ וקבוצת יש עתיד מציעות

 .יימחק –הסעיף  .959

 ."לא" יבוא"יחולו"  לפני, המוצע)ג(  קטן בסעיף .960

 .יימחקו –)יא(" 60"סעיף  המילים, המוצע)ג(  קטן בסעיף .961

 .תימחק –החל במילים "ובכל מקום"  צע, הסיפההמו)ג(  קטן בסעיף .962

 ."לא" יבוא"יקראו"  לפני, המוצע)ג(  קטן בסעיף .963

 ."שלא"ובלבד  יבוא"יקראו"  לפני, המוצע)ג(  קטן בסעיף .964

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, אחרי "חקירה" יבוא "לא רלוונטי" .965

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "חומר חקירה" יבוא "נייר עמדה" .966

 .המוצע, אחרי "חומר חקירה המועבר" יבוא "שלא מועבר"בסעיף קטן )ג(  .967

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "מחוז" יבוא "המדינה" .968

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "לפרקליט מחוז" יבוא "לבית המשפט" .969

 .)יא(" יבוא "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו"60בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "להוראות סעיף  .970

 .)יא(" יבוא "זכות הציבור לדעת"60ג( המוצע, במקום "להוראות סעיף בסעיף קטן ) .971

)יא(" יבוא "לזכות המשטרה והפרקליטות לבצע 60בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "להוראות סעיף  .972

 .את עבודתם ביעילות ובמקצועיות"

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, אחרי "להוראות" יבוא "הלא חוקיות של" .973

 .)יא(" יבוא "במטרה לפגוע בדמוקרטיה הישראלית"60אחרי "סעיף  בסעיף קטן )ג( המוצע, .974

 .)יא(" יבוא "ולא על חקירות המתנהלות כיום"60בסעיף קטן )ג( המוצע, אחרי "סעיף  .975

 .)יא(" יבוא "אלא אם כן ההמלצה תפורסם לציבור"60בסעיף קטן )ג( המוצע, אחרי "סעיף  .976

ם "יקראו" יבוא "רשות אשר מנסים להשתיקה בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום הסיפה החל במילי .977

 .על פי דין לחקור עבירה"

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, אחרי "אחרת המוסמכת" יבוא "שלא מוסמכת" .978

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, בסופו יבוא "ועבירות שחיתות שלטונית" .979

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, בסופו יבוא "ואם החליט היועץ המשפטי לממשלה על כך" .980

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, בסופו יבוא "ובחקירות המתנהלות נגד אישי ציבור" .981

 .תימחק –בסעיף קטן )ג( המוצע, הסיפה החל במילים "לעניין סעיף"  .982

בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום הסיפה החל במילים "לעניין סעיף" יבוא "הוראות סעיף קטן זה  .983

שום או לעניין מכלול התשתית הראייתית יחולו אם עמדת המשטרה בכתב לעניין הגשת כתב אי

 .לביסוס האשמה נגד החשודים בחקירה תפורסם לציבור"
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 .תימחק –בסעיף קטן )ג( המוצע, המילה "מחוז"  .984

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, אחרי "חקירה" יבוא "פסול" .985

 .יימחקו –בסעיף קטן )ג( המוצע, המילים "פרקליט המחוז"  .986

 .ירות הביטחון הכללי" יבוא "המשטרה"בסעיף קטן )ג( המוצע, במקום "ש .987

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, אחרי "שירות הביטחון הכללי" יבוא "והמשטרה" .988

בסעיף קטן )ג( המוצע, בסיפה אחרי "שירות הביטחון הכללי" יבוא "ובכל נסיבות אחרות שיקבע  .989

 .היועץ המשפטי לממשלה"

י" יבוא "ובכל נסיבות אחרות שיקבע בסעיף קטן )ג( המוצע, בסיפה אחרי "שירות הביטחון הכלל .990

 .פרקליט המדינה"

 .בסעיף קטן )ג( המוצע, בסיפה אחרי "שירות הביטחון הכללי" יבוא "ומנימוקים אחרים שיירשמו" .991

 פגיעה בזכות הציבור לדעת".  בכך יש כן "אלא אם אחרי "ובכל מקום" יבוא המוצע, )ג(קטן בסעיף  .992

 רשות המסים, רשות ניירות ערך ורשות ההגבלים העסקיים". בסעיף קטן )ג( המוצע, בסופו יבוא " .993

 

 

 3לסעיף 

 :מציעות , קבוצת יש עתיד וקבוצת הרשימה המשותפתקבוצת המחנה הציוני, קבוצת מרצ

 יימחקו. –המילים "על חקירה שנפתחה"  .994

 בסופו יבוא "ובחקירות המתנהלות נגד אישי ציבור". .995

 ראש ממשלה מכהן".בסופו יבוא "ובחקירות המתנהלות נגד  .996

 בסופו יבוא "ובחקירות של עבירות מרמה והפרת אמונים". .997

 לטובות הנאה".הקשורות בסופו יבוא "ובחקירות של עבירות  .998

 בסופו יבוא "ובחקירות של עבירות הקשורות לשחיתות שלטונית". .999

 בסופו יבוא "ובכל חקירה אחרת שימצא לנכון". .1000

 ״פרסונלי״.  יבואתחילתו של חוק״ " אחרי .1001

 יבוא "או חקירה שתחל עד שלוש שנים לאחר תחילתו".  בסופו .1002

 יבוא "ושנה לאחריו". בסופו .1003

  ."לרבות חקירה של ראש ממשלה ,במקום "חקירה" יבוא "כל חקירה .1004

 ".בסופו יבוא "או על חקירה בעניינו של נבחר ציבור .1005

  במקום הסעיף יבוא: .1006

 ".פרסומו מיוםשנה תחילתו של חוק זה  .3 "תחילה
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 במקום הסעיף יבוא: .1007

"הוראות 

 מעבר

היועץ המשפטי לממשלה יורה על המשטרה להעביר לפרקליט  )א( .3

המחוז את עמדתה בכתב לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס 

האשמה נגד החשודים בחקירה והגשת כתב אישום בנוגע לכל התיקים 

שלפני תחילתו של חוק זה, ובפרט חקירות שמתנהלות נגד ראשי ממשלה 

 ושרים. 

בור את עמדתה לעניין מכלול התשתית המשטרה תפרסם לצי )ב(  

הראייתית לביסוס האשמה נגד החשודים בחקירה והגשת כתב אישום 

 בנוגע לכל התיקים המתנהלים נגד ראשי ממשלה ושרים."

 ובין החשדות בין קשר ויש בכיר ציבור עובד או ציבור נבחר נגד בסופו יבוא "ועל חקירה המתנהלת .1008

 ".החשוד של הציבורי מעמדו או תפקידו

בכיר בעניין עבירה שדינה מאסר  ציבור עובד או ציבור נבחר נגד בסופו יבוא "ועל חקירה המתנהלת .1009

 החשוד". של הציבורי מעמדו או תפקידו ובין החשדות בין קשר ויש שנה ומעלה

 דבר וקבלת אמונים והפרת מרמה, שוחד עבירות לרבות, שחיתות עבירת בסופו יבוא "ועל .1010

 ".במרמה

במרמה,  דבר וקבלת אמונים והפרת מרמה, שוחד עבירות לרבות, שחיתות עבירת יבוא "ועלבסופו  .1011

 ".שבוצעה על ידי נבחר ציבור

 דבר וקבלת אמונים והפרת מרמה ,שוחד אחת מעבירות לרבות, שחיתות עבירת בסופו יבוא "ועל .1012

 ".במרמה, שדינה מאסר שנה ומעלה, שבוצעה על ידי נבחר ציבור

 עבירה שבוצעה".במקום "שנפתחה" יבוא "בעניין  .1013

לפני  עבירה שבוצעהחקירה בעניין " יבוא" לפני תחילתו של חוק זה הנפתח"חקירה שבמקום  .1014

 תחילתו של חוק זה, וכן על עבירה שבוצעה על ידי נבחר ציבור".

של חוק זה לפני תחילתו  עבירה שבוצעהבעניין "יבוא " שנפתחה לפני תחילתו של חוק זה" במקום .1015

 ".על ידי נבחר ציבור

לפני תחילתו של חוק זה  עבירה שבוצעהבעניין "יבוא " שנפתחה לפני תחילתו של חוק זה" במקום .1016

  "החשוד. של הציבורי מעמדו או תפקידו ובין החשדות בין קשר , וישעל ידי נבחר ציבור

אשר  מאסר שנה ומעלהשדינה  יבוא "בעניין עבירה" שנפתחה לפני תחילתו של חוק זה" במקום .1017

 מעמדו או תפקידו ובין החשדות בין קשר , וישעל ידי נבחר ציבור לפני תחילתו של חוק זה בוצעה

 "החשוד. של הציבורי
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"הוראות חוק זה לא יחולו על חשוד הנחקר במסגרת חקירה שנפתחה  במקום האמור בסעיף יבוא .1018

ם החשוד זומן לחקירה טרם תחילתו של לפני תחילתו של חוק זה, ולעניין זה, אין נפקא מינה א

 חוק זה ובין אם זומן לחקירה לאחר תחילתו של חוק זה."

"הוראות חוק זה לא יחולו על חשוד הנחקר במסגרת חקירה שנפתחה  במקום האמור בסעיף יבוא .1019

לפני תחילתו של חוק זה, ולעניין זה, אין נפקא מינה אם החשוד זומן לחקירה טרם תחילתו של 

 חוק זה לא יחולו על חקירה ובין אם זומן לחקירה אחר תחילתו של חוק זה; הוראות חוק זה

 מעמדו או תפקידו ובין החשדות בין קשר ויש בכיר ציבור עובד או ציבור נבחר נגד המתנהלת

 החשוד." של הציבורי

"הוראות חוק זה לא יחולו על חשוד הנחקר במסגרת חקירה שהחלה  במקום האמור בסעיף יבוא .1020

לפני תחילתו של חוק זה, ולעניין זה, אין נפקא מינה אם החשוד זומן לחקירה טרם תחילתו של 

 המתנהלת חוק זה ובין אם זומן לחקירה לאחר תחילתו של חוק זה; חוק זה לא יחול על חקירה

 החשדות בין קשר בעניין עבירה שדינה מאסר שנה ומעלה, ויש רבכי ציבור עובד או ציבור נבחר נגד

 החשוד." של הציבורי מעמדו או תפקידו ובין

 שנים מיום אישורו". 3עד תום "במקום "לפני תחילתו" יבוא  .1021

 ".אישורו מיום שנים 4עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1022

 ".אישורו מיום שנים 5עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1023

 ".אישורו מיום שנים 6עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1024

 ".אישורו מיום שנים 7עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1025

 ".אישורו מיום שנים 8עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1026

 ".אישורו מיום שנים 9עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1027

 ".אישורו מיום שנים 10עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1028

 ".אישורו מיום שנים 11עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1029

 ".אישורו מיום שנים 12עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1030

 ".אישורו מיום שנים 13עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1031

 ".אישורו מיום שנים 14עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1032

 ".אישורו מיום שנים 15עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1033

 ".אישורו מיום שנים 16עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1034

 ".אישורו מיום שנים 17עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1035

 ".אישורו מיום שנים 18עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1036

 ".אישורו מיום שנים 19עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1037

 ".אישורו מיום שנים 20עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1038

 ".אישורו מיום שנים 21עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1039
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 ".אישורו מיום שנים 22עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1040

 ".אישורו מיום שנים 23עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1041

 ".אישורו מיום שנים 24עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1042

 ".אישורו מיום שנים 25עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1043

 ".אישורו מיום שנים 26עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1044

 ".אישורו מיום שנים 27עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1045

 ".אישורו מיום שנים 28עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1046

 ".אישורו מיום שנים 29עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1047

 ".אישורו מיום שנים 30עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1048

 ".אישורו מיום שנים 31עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1049

 ".אישורו מיום שנים 32עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1050

 ".אישורו מיום שנים 33עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1051

 ".אישורו מיום שנים 34עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1052

 ".אישורו מיום שנים 35עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1053

 ".אישורו מיום שנים 36עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1054

 ".אישורו מיום שנים 37עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1055

 ".אישורו מיום שנים 38עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1056

 ".אישורו מיום שנים 39עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1057

 ".אישורו מיום שנים 40עד תום "יבוא " תחילתו לפני"במקום  .1058

 ".ציבור נבחרי של חקירות על" יבוא" זה חוק של תחילתו לפני שנפתחהחקירה  על" במקום .1059

 ועובדי ציבור נבחרי של חקירות על" יבוא" זה חוק של תחילתו לפני שנפתחהחקירה  על" במקום .1060

 ".ציבור

 ".ציבור עובדי של חקירות על" יבוא" זה חוק של תחילתו לפני שנפתחהחקירה  על" במקום .1061

עד תום שנתיים "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1062

 .מיום אישורו"

עד תום שלוש "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "שנפתחהחקירה "במקום  .1063

 .שנים מיום אישורו"

עד תום ארבע "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1064

 .שנים מיום אישורו"

שנים  5עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1065

 .מיום אישורו"
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שנים  6עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1066

 .מיום אישורו"

שנים  7עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1067

 .מיום אישורו"

שנים  8עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "נעברהעבירה ש"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1068

 .מיום אישורו"

שנים  9עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1069

 .מיום אישורו"

שנים  10עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1070

 .מיום אישורו"

שנים  11עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1071

 .מיום אישורו"

שנים  12עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1072

 .מיום אישורו"

 שנים 13עד תום "יבוא  "לתולפני תחי", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1073

 ".אישורו מיום

 שנים 14עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1074

 ".אישורו מיום

 שנים 15עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1075

 ".אישורו מיום

 שנים 16עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1076

 ".אישורו מיום

 שנים 17עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1077

 ".אישורו מיום

 שנים 18עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1078

 ".אישורו מיום

 שנים 19עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1079

 ".אישורו מיום

 שנים 20עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1080

 ".אישורו מיום

 שנים 21עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1081

 ".אישורו מיום



 

 

- 64 - 

 שנים 22עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1082

 ".אישורו מיום

 שנים 23עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1083

 ".אישורו מיום

 שנים 24עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1084

 ".אישורו מיום

 שנים 25עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1085

 ".אישורו מיום

 שנים 26עד תום "יבוא  "תחילתולפני ", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1086

 ".אישורו מיום

 שנים 27עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1087

 ".אישורו מיום

 שנים 28עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1088

 ".אישורו מיום

 שנים 29עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "שנפתחהחקירה "במקום  .1089

 ".אישורו מיום

 שנים 30עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1090

 ".אישורו מיום

 שנים 31עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1091

 ".אישורו מיום

 שנים 32עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1092

 ".אישורו מיום

 שנים 33עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1093

 ".אישורו מיום

 שנים 34עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1094

 ".אישורו מיום

 שנים 35עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1095

 ".אישורו מיום

 שנים 36עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1096

 ".אישורו מיום

 שנים 37עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1097

 ".אישורו מיום
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 שנים 38עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1098

 ".אישורו מיום

 שנים 39עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1099

 ".אישורו מיום

 שנים 40עד תום "יבוא  "לפני תחילתו", ובמקום "עבירה שנעברה"יבוא  "חקירה שנפתחה"במקום  .1100

 ".אישורו מיום

 תימחק. –הוראות" "המילה  .1101

 .יימחקו –" חוק זה"המילים  .1102

 .תימחק –" חוק"המילה  .1103

 .יימחקו –" לא יחולו"המילים  .1104

 .יימחקו –" על חקירה"מילים ה .1105

 .תימחק –" שנפתחה"המילה  .1106

 .תימחק –" לפני"המילה  .1107

 .תימחק –" תחילתו"המילה  .1108

 .יימחקו –" של חוק זה"המילים  .1109

 

 :קבוצת הרשימה המשותפת מציעה

 .יבוא "עד תום שנה מיום תחילתו" "במקום "לפני תחילתו .1110

 

 

 4לסעיף 

 :מציעות עתיד וקבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת יש קבוצת המחנה הציוני, קבוצת מרצ

 יימחק. –הסעיף  .1111

 תימחק. –המילה "בהנחיות"  .1112

 תימחק. –המילה "היועץ"  .1113

 יימחקו. –המילים "המשפטי לממשלה"  .1114

 תימחק. –המילה "ייקבעו"  .1115

 תימחק. –המילה "הוראות"  .1116

 יימחקו. –המילים "ייקבעו הוראות"  .1117

 יימחקו. –המילים "בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה"  .1118

 יימחקו. –המילים "הוראות ראשונות כאמור"  .1119
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 –המילים "הוראות ראשונות כאמור ייקבעו בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה"  .1120

 יימחקו.

 אחרי "היועץ המשפטי לממשלה" יבוא "ופרקליט המדינה". .1121

 אחרי "היועץ המשפטי לממשלה" יבוא "פרקליט המדינה ומפכ"ל משטרת ישראל". .1122

 י "היועץ המשפטי לממשלה" יבוא "ופרקליט המדינה ובאישור שרת המשפטים".אחר .1123

 אחרי "מיום תחילתו של חוק זה" יבוא "ולאחר אישור שרת המשפטים". .1124

 אחרי "מיום תחילתו של חוק זה" יבוא "ולאחר אישור שרת המשפטים ופרקליט המדינה". .1125

של נבחרי ציבור מתיקון החוק אחרי "כנוסחו בחוק זה" יבוא "ההנחיות יפרטו את החרגתם  .1126

 המוצע ויהיו טעונות את אישור שרת המשפטים".

 אחרי "כנוסחו בחוק זה" יבוא "ההנחיות יפרטו החרגתם של נבחרי ציבור מתיקון החוק המוצע". .1127

 שנים". 3במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1128

 שנים". 4במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1129

 שנים". 5שלושה חודשים" יבוא "בתוך  במקום "בתוך .1130

 שנים". 6במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1131

 שנים". 7במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1132

 שנים". 8במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1133

 שנים". 9במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1134

 שנים". 10במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1135

 שנים". 11במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1136

 שנים". 12במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1137

 חודשים". 33במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1138

 חודשים". 43במקום "בתוך שלושה חודשים" יבוא "בתוך  .1139

 במקום "היועץ המשפטי לממשלה" יבוא "פרקליט המדינה" .1140

 יימחקו. –(" 5)יא()60ם "לעניין סעיף המילי .1141

 ( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה" יבוא "הגשמת זכות הציבור לדעת"5)יא()60במקום "סעיף  .1142

( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה" יבוא "העברת ההמלצה לפרקליטות 5)יא()60במקום "סעיף  .1143

 ופרסומה לציבור".

 תחולת".-אחרי "הוראות לעניין" יבוא "אי .1144

ן עדיפות לשיקולים של זכות הציבור לדעת תינת"כנוסחו בחוק זה" יבוא "ובמסגרת כך  אחרי .1145

 .ולתום ליבו של עובד הציבור"
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לא לפתוח בהליך פלילי נגד עובד יועץ המשפטי "כנוסחו בחוק זה" יבוא "ובמסגרת כך יורה ה אחרי .1146

דיווח בעניינה או כאשר בעניין חקירה שיש לציבור עניין ב באותו סעיףציבור שמסר עמדה כאמור 

בין תפקידו או והחקירה מתנהלת נגד נבחר ציבור או עובד ציבור בכיר ויש קשר בין החשדות 

 .מעמדו הציבורי של החשוד"

במקום "הוראות ראשונות כאמור ייקבעו בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה" יבוא  .1147

 מיום תחילתו של חוק זה".שנה  לא לפני חלוף"הוראות ראשונות כאמור ייקבעו 

במקום "הוראות ראשונות כאמור ייקבעו בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה" יבוא  .1148

 "הוראות ראשונות כאמור ייקבעו מתום חקירותיו של ראש הממשלה".

לפני שהמשטרה תסגור את תיקי לא שלושה חודשים" יבוא "בתוך " הסיפה החל במילים במקום .1149

 .נתניהו"אש הממשלה החקירות נגד ר

 .חקירות ראש הממשלה"סיום "ובכפוף ל בסופו יבוא .1150

 .תימחק –" הוראות" במילים החל הסיפה .1151

 במקום "ראשונות" יבוא "ברורות". .1152

 במקום "שלושה" יבוא "שישה". .1153

 במקום הסעיף יבוא: .1154

לחוק העיקרי כנוסחו בחוק  (5)(א)י60היועץ המשפטי יקבע הוראות לפי סעיף  . 4 "הנחיות ראשונות

ויביא במכלול שיקוליו את זכות הציבור לדעת וההגנה על האינטרס  ,זה

 ".הציבורי ושלטון החוק

 במקום הסעיף יבוא:  .1155

היועץ המשפטי לממשלה יורה על האצת החקירות נגד ראש הממשלה ופרסום  .4 "הנחיות

 המלצות המשטרה בעניין החקירות שמתבצעות נגדו."

 

 

 4לאחרי סעיף 

 :מציעות , קבוצת יש עתיד וקבוצת הרשימה המשותפתקבוצת המחנה הציוני, קבוצת מרצ

 אחרי הסעיף יבוא: .1156

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

חוק זה ייכנס לתוקפו רק אם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת תדון מחדש  .5

 בהכנתו לשלוש קריאות".

 אחרי הסעיף יבוא: .1157

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

יסוד: -חוק זה ייכנס לתוקפו רק אם בהכנתו לא הופר תקנון הכנסת וחוק .5

 הכנסת."
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 אחרי הסעיף יבוא: .1158

 ."1.1.2030תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1159

 ."1.1.2040תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1160

 ."1.1.2031תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1161

 ."1.1.2032תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1162

 ."1.1.2033תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1163

 ."1.1.2034תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1164

 ."1.1.2035תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 בוא:אחרי הסעיף י .1165

 ."1.1.2036תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1166

 ."1.1.2037תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1167

 ."1.1.2038תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1168

 ."1.1.2039תו של חוק זה ביום תחיל . 5 התחיל"

 אחרי הסעיף יבוא: .1169

 ."1.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1170

 ."1.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1171

 ."2.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1172

 ."3.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1173

 ."4.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה
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 אחרי הסעיף יבוא: .1174

 ."5.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1175

 ."6.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1176

 ."7.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1177

 ."8.1.2018תו של חוק זה עד יום תחול . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1178

 ."9.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1179

 ."10.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1180

 ."11.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1181

 ."12.1.2018של חוק זה עד יום  תחולתו . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1182

 ."13.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1183

 ."14.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1184

 ."15.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1185

 ."16.1.2018של חוק זה עד יום  תחולתו . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1186

 ."17.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1187

 ."18.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1188

 ."19.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1189

 ."20.1.2018של חוק זה עד יום  תחולתו . 5 "תחולה
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 אחרי הסעיף יבוא: .1190

 ."21.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1191

 ."22.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1192

 ."23.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1193

 ."24.1.2018של חוק זה עד יום  תחולתו . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1194

 ."25.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1195

 ."26.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1196

 ."27.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1197

 ."28.1.2018של חוק זה עד יום  תחולתו . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1198

 ."29.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1199

 ."30.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1200

 ."31.1.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1201

 ."2.2.2018של חוק זה עד יום  תחולתו . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1202

 ."3.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1203

 ."4.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1204

 ."5.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1205

 ."6.2.2018חוק זה עד יום תחולתו של  . 5 "תחולה
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 אחרי הסעיף יבוא: .1206

 ."7.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1207

 ."8.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1208

 ."9.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1209

 ."10.2.2018זה עד יום תחולתו של חוק  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1210

 ."11.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1211

 ."12.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1212

 ."13.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1213

 ."14.2.2018זה עד יום תחולתו של חוק  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1214

 ."15.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1215

 ."16.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1216

 ."17.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1217

 ."18.2.2018זה עד יום תחולתו של חוק  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1218

 ."19.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1219

 ."20.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1220

 ."21.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1221

 ."22.2.2018זה עד יום תחולתו של חוק  . 5 "תחולה
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 אחרי הסעיף יבוא: .1222

 ."23.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1223

 ."24.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1224

 ."25.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1225

 ."26.2.2018זה עד יום תחולתו של חוק  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1226

 ."27.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1227

 ."28.2.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1228

 ."2.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1229

 ."3.3.2018ה עד יום תחולתו של חוק ז . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1230

 ."4.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1231

 ."5.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1232

 ."6.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1233

 ."7.3.2018יום  תחולתו של חוק זה עד . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1234

 ."8.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1235

 ."9.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1236

 ."10.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1237

 ."11.3.2018ם תחולתו של חוק זה עד יו . 5 "תחולה
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 אחרי הסעיף יבוא: .1238

 ."12.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1239

 ."13.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1240

 ."14.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1241

 ."15.3.2018ם תחולתו של חוק זה עד יו . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1242

 ."16.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1243

 ."17.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1244

 ."18.3.2018תחולתו של חוק זה עד יום  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1245

 עובדי מדינה ונבחרי ציבור."חוק זה לא יחול על  . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1246

 חוק זה לא יחול על נבחרי ציבור." . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1247

חוק זה ייכנס לתוקף לאחר התקנת תקנות של שר המשפטים והשר לביטחון  . 5 "תחולה

 הפנים."

 אחרי הסעיף יבוא: .1248

 ידי השר לביטחון הפנים." חוק זה ייכנס לתוקפו רק לאחר התקנת תקנות על . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1249

 חוק זה ייכנס לתוקפו רק לאחר התקנת תקנות על ידי שר המשפטים". . 5 "תחולה

 אחרי הסעיף יבוא: .1250

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

יסוד: הממשלה )תיקון -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק הצעת חוק .5

 (."3733/20)פ/חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה(  –

 אחרי הסעיף יבוא: .1251

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

 –יסוד: הממשלה )תיקון -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

 (."4788/20התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום( )פ/
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 אחרי הסעיף יבוא: .1252

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

הגבלת  –הממשלה )תיקון  יסוד:-חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

 (."4717/20כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות( )פ/

 אחרי הסעיף יבוא: .1253

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

 –יסוד: הממשלה )תיקון -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

 (."4663/20התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום( )פ/

 אחרי הסעיף יבוא: .1254

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

הגבלת  –יסוד: הממשלה )תיקון -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

 (."2957/20כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות( )פ/

 אחרי הסעיף יבוא: .1255

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

הגבלת  –יסוד: הממשלה )תיקון -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

 (."1149/20הונה של ראש הממשלה( )פ/תקופת כ

 אחרי הסעיף יבוא: .1256

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק חובת שקיפות להסדר ניגוד  .5

 (."3642/20)פ/ 2017–עניינים של שר או ראש הממשלה, התשע"ז

 אחרי הסעיף יבוא: .1257

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

 אישור היועץ המשפטי לממשלה."חוק זה ייכנס לתוקף עם  .5

 אחרי הסעיף יבוא: .1258

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

הגבלת  –יסוד: הממשלה )תיקון -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

יסוד: הממשלה -( והצעת חוק1149/20תקופת כהונה של ראש הממשלה( )פ/

התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום(  –)תיקון 

 (."4663/20)פ/

 אחרי הסעיף יבוא: .1259

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

נבחר  –יסוד: הממשלה )תיקון -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

 (."4735/20ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון( )פ/

 אחרי הסעיף יבוא: .1260

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

ביטול  –)תיקון יסוד: הממשלה -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

 (."3981/20משרת שר בלי תיק( )פ/
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 אחרי הסעיף יבוא: .1261

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

ביטול  –יסוד: הממשלה )תיקון -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

נבחר  –יסוד: הממשלה )תיקון -( והצעת חוק3981/20משרת שר בלי תיק( )פ/

 (."4735/20)פ/ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון( 

 אחרי הסעיף יבוא: .1262

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

שוויון  –שירות ביטחון )תיקון  חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

 (."4749/20)פ/ 2017–בנטל(, התשע"ח

 אחרי הסעיף יבוא: .1263

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית  .5

 2016–)הרשעה בעבירה שיש עמה קלון( )תיקוני חקיקה(, התשע"ו

 (."2831/20)פ/

 אחרי הסעיף יבוא: .1264

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק איסור כספים קואליציוניים,  .5

 ."(4321/20)פ/ 2017–התשע"ז

 אחרי הסעיף יבוא: .1265

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

 3יסוד: הממשלה )תיקון מס' -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

ביטול הוראת שעה להגבלת גודל  –( )תיקון 20-והוראת שעה לכנסת ה

 (."3975/20( )פ/20-הממשלה בכנסת ה

 אחרי הסעיף יבוא: .1266

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים,  .5

 (."3027/20)פ/ 2016–התשע"ו

 אחרי הסעיף יבוא: .1267

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים,  .5

( והצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית )הרשעה 3027/20)פ/ 2016–התשע"ו

 (."2831/20)פ/ 2016–בעבירה שיש עמה קלון( )תיקוני חקיקה(, התשע"ו

 אחרי הסעיף יבוא: .1268

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית  .5

 2015–חקיקה(, התשע"ה )סירוב להשיב בחקירה פלילית( )תיקוני

 (."453/20)פ/
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 אחרי הסעיף יבוא: .1269

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

יסוד: המאבק בשחיתות -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

הרחקת נבחרי ציבור שהורשעו בדין ממשרות ציבוריות )תיקוני  –הציבורית 

 (."3298/20חקיקה( )פ/

 אחרי הסעיף יבוא: .1270

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

הרחבת  –חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק מבקר המדינה )תיקון  .5

 (."4489/20)פ/ 2017–ההגנה לחושפי שחיתויות(, התשע"ז

 אחרי הסעיף יבוא: .1271

"תנאי לכניסה 

 לתוקף

יסוד: הארכת תקופת הפסילה -חוק זה ייכנס לתוקף עם חקיקת הצעת חוק .5

 (."4002/20ור )תיקוני חקיקה( )פ/בעבירות שיש עמן קלון לנבחרי ציב

 אחרי הסעיף יבוא: .1272

)יום  21.10.2069ביום )יא( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה 60תחילתו של סעיף  .5 "תחילה

 הולדתו המאה ועשרים של ראש הממשלה בנימין נתניהו(."

 אחרי הסעיף יבוא:  .1273

שרים, חברי כנסת וכל נבחר ציבור הוראות חוק זה לא יחולו על ראשי ממשלות,  .5 "סייג לתחולה

 שהוא".

 לחלופין:

 אחרי הסעיף יבוא:  .א

"סייג 

 לתחולה

ומעלה אשר שם משפחתם מתחיל באות  60הוראות חוק זה לא יחולו על בני  .5

 "נ'.

 אחרי הסעיף יבוא:  .ב

"סייג 

 לתחולה

הוראות חוק זה לא יחולו על מי שטוען שטייל עם אמו בירושלים וראה חיילים  .5

בריטים מתאמנים בתקופה שכבר הסתיים המנדט הבריטי ומדינת ישראל 

 "חופשיה הוקמה.

 אחרי הסעיף יבוא:  .ג

"סייג 

 לתחולה

הוראות חוק זה לא יחולו על מי שהכינוי שלא הוא "הראשון לזהות" ונטען  .5

 ".היה הראשון שהבין את גודל האירועלגביו ש"

 אחרי הסעיף יבוא:  .ד

"סייג 

 לתחולה

 "הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שהוא בעלים של כלבה בשם קאיה. .5
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 אחרי הסעיף יבוא:  .ה

"סייג 

 לתחולה

כיצד יביסו  :מלחמה בטרורהוראות סעיף זה לא יחולו על מי שכתב את הספר  .5

 ".המשטרים הדמוקרטיים את הטרור המקומי ואת הטרור הבינלאומי

 אחרי הסעיף יבוא:  .ו

"סייג 

 לתחולה

מאבקו  :מקום תחת השמשהוראות סעיף זה לא יחולו על מי שכתב את הספר  .5

 ".לביטחון ולשלוםשל עם ישראל לעצמאות, 

 אחרי הסעיף יבוא:  .ז

"סייג 

 לתחולה

בנג'מין ניתאי", או "בן הוראות סעיף זה לא יחולו על מי כינה את עצמו בעבר " .5

 ".ניתאי

 אחרי הסעיף יבוא:  .ח

"סייג 

 לתחולה

בין השנים  MITחוק זה לא יחול על מי שלמד מנהל עסקים באוניברסיטת  .5

1975–1972." 

 אחרי הסעיף יבוא:  .ט

"סייג 

 לתחולה

 ".1988–1984חוק זה לא יחול על מי שכיהן כשגריר ישראל באו"ם בשנים  .5

 אחרי הסעיף יבוא:  .י

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שהוענק לו תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר  .5

 ".1988אילן בשנת 

 אחרי הסעיף יבוא:  .יא

"סייג 

 לתחולה

 "זה לא יחול על מי שבבעלותו בית בקיסריה וברחוב עזה בירושלים.חוק  .5

 אחרי הסעיף יבוא:  .יב

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שעבד כמנהל השיווק של חברת הרהיטים רים תעשיות  .5

 ".1982–1980בשנים 

 אחרי הסעיף יבוא:  .יג

"סייג 

 לתחולה

והאיץ מדיניות  2003חוק זה לא יחול על מי שכיהן כשר אוצר בשנת  .5

 קיצוצים נרחבים בתקציביקפיטליסטית דורסנית שכללה 

 ".חברות ממשלתיות והפרטת רווחהה

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
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 אחרי הסעיף יבוא:  .יד

"סייג 

 לתחולה

 "חוק זה לא יחול על מי שטוען שלא יהיה כלום כי אין כלום. .5

 אחרי הסעיף יבוא:  .טו

"סייג 

 לתחולה

 10חוק זה לא יחול על מי שסירב להתראיין אצל הפרשן הפוליטי של חדשות  5

 ".20-רביב דרוקר בבחירות לכנסת ה

 אחרי הסעיף יבוא:  .טז

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שאמר שמותר לקבל מתנות מחברים בנאום במליאת  .5

 "הכנסת.

 אחרי הסעיף יבוא:  .יז

"סייג 

 לתחולה

 "ראש ממשלה שמחזיק מספר תיקים במקביל. חוק זה לא יחול על .5

 אחרי הסעיף יבוא:  .יח

"סייג 

 לתחולה

 ".1992–1996חוק זה לא יחול על מי שכיהן כראש האופוזיציה בין  .5

 אחרי הסעיף יבוא:  .יט

"סייג 

 לתחולה

שהערבים נוהרים  20-חוק זה לא יחול על מי שאמר בבחירות לכנסת ה .5

 "השמאל מביאות אותם באוטובוסים.בהמוניהם לקלפיות ועמותות 

 אחרי הסעיף יבוא:  .כ

"סייג 

 לתחולה

 ".2009–2006חוק זה לא יחול על מי שכיהן כראש אופוזיציה בין  .5

 אחרי הסעיף יבוא: .כא

"סייג 

 לתחולה

 ".1991–1988חוק זה לא יחול מי שכיהן כסגן שר החוץ בין השנים  .5

 אחרי הסעיף יבוא:  .כב

"סייג 

 לתחולה

–1992זה לא יחול על מי שכיהן כסגן שר במשרד ראש הממשלה בין השנים חוק  .5

1991." 

 אחרי הסעיף יבוא:  .כג

"סייג 

 לתחולה

כי רוב יהודי חוק זה לא יחול על מי שתחת ממשלתו סגנית שר חוץ אמרה  .5

ארה"ב לא מבינים את ישראל כיוון שהם מעולם לא שלחו את ילדיהם להילחם 

 ".חיים חיים נוחים למדירובם וכי  עבור ארצם
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 אחרי הסעיף יבוא:   .כד

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שנחקר על ידי המשטרה בביתו שברחוב בלפור  .5

 "בירושלים.

 אחרי הסעיף יבוא:  .כה

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על ראש ממשלה שפיטר במקביל את שר האוצר ואת שרת  .5

 "המשפטים שבממשלתו.

 אחרי הסעיף יבוא:  .כו

"סייג 

 לתחולה

 "חוק זה לא יחול על מי שנאם באו"ם עם כרזת פצצה. .5

 אחרי הסעיף יבוא:  .כז

"סייג 

 לתחולה

 "חוק זה לא יחול על מי שכתב את הספר "הטרור הבינלאומי: אתגר ותגובה. .5

 אחרי הסעיף יבוא:  .כח

"סייג 

 לתחולה

 "הטרור: כיצד יוכל המערב לנצח.חוק זה לא יחול על מי שכתב את הספר  .5

 אחרי הסעיף יבוא:  .כט

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שנאם מול הקונגרס האמריקאי בתקופת הבחירות  .5

 ".20-לכנסת ה

 אחרי הסעיף יבוא:  .ל

"סייג 

 לתחולה

התנצל בפני ראש ממשלת טורקיה,  22.3.2013חוק זה לא יחול מי שבתאריך  .5

 ".2010-על תוצאות אירועי המשט לעזה ב רג'פ טאיפ ארדואן

 אחרי הסעיף יבוא:  .לא

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שתחת ממשלתו היו שני מבצעים צבאיים בעזה "עמוד  .5

 "ענן" ו"צוק איתן".

 אחרי הסעיף יבוא:  .לב

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שאמר שהיטלר מלכתחילה לא תכנן להשמיד את  .5

חוסייני -היהודים אלא רק לגרש אותם, אך המופתי של ירושלים חג' אמין אל

 "אמר להיטלר בפגישתם שאז הם יגיעו לארץ ישראל וייעץ לו לשרוף אותם.

 אחרי הסעיף יבוא:  .לג

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שהתמנה לממלא מקום שר הכלכלה על מנת לאשר את  .5

 "האינטרס הציבורי ושרת את בעלי ההון.מתווה הגז אשר נגד את 
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 אחרי הסעיף יבוא:  .לד

"סייג 

 לתחולה

 2017חוק זה לא יחול מי שפעל לסגירת תאגיד השידור הישראלי בתחילת  .5

 "בנימוקים של בזבוז כספים והטיה פוליטית של ראשי התאגיד.

 אחרי הסעיף יבוא:  .לה

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שכיהן כשר תקשורת אבל בשל ניגוד עניינים עקב קשרים  .5

עם שאול אלוביץ מבעלי בזק, הוחלט למנות במקומו ממלא מקום שר תקשורת 

 "ובעקבות עתירות לבג"ץ הוחלט למנות שר תקשורת אחר קבוע.

 אחרי הסעיף יבוא:  .לו

"סייג 

 לתחולה

בהפגנת הימין בכיכר ציון נגד יצחק רבין חוק זה לא יחול על מי שהשתתף  .5

 "והסכם אוסלו ושם משפחתו מתחיל באות נ'.

 אחרי הסעיף יבוא:  .לז

"סייג 

 לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שהשתתף בהפגנה בצומת רעננה שבה נישא ארון קבורה  .5

שעליו הכיתוב "רבין קובר את הציונות" והוצג בה חבל תלייה ושם אביו 

 "בנציון.

 אחרי הסעיף יבוא:  .לח

"סייג 

 לתחולה

עמד בראש מכון יונתן לחקר  1980–1976חוק זה לא יחול על מי שבין השנים  .5

 "הטרור.

 אחרי הסעיף יבוא:  .לט

"סייג 

 לתחולה

יחד  רפרס ז'בוטינסקי לספרות ולמחקזכה ב 1980-בחוק זה לא יחול על מי ש .5

 ".עדו עם אחיו

 אחרי הסעיף יבוא:  .מ

"סייג 

 לתחולה

אתם כל הזמן מחמיצים, וכל הזמן תוקפים, וכל חוק זה לא יחול על מי שאמר  .5

. למרות שמשפחות ישראליות רבות ישראל בתור הזהב שלההזמן מקטרים. 

 "קורסות תחת יוקר המחייה והנכים נאבקים על החיים.

 אחרי הסעיף יבוא:  .1274

 ."21-תחילתו של חוק זה ביום כינונה של הכנסת ה .5 "תחילה

 לחלופין:

 אחרי הסעיף יבוא:  .א

 תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו." .5 "תחילה

 אחרי הסעיף יבוא:  .ב

 תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו." .5 "תחילה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99_%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%95_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%95_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
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, קבוצת יש עתיד וקבוצת חברי הכנסת מירב בן ארי, רועי פולקמן וקבוצת המחנה הציוני, קבוצת מרצ

 מציעים: הרשימה המשותפת

 אחרי הסעיף יבוא:  .1275

 תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו." .5 "תחילה
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