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חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 68(, התשע"ד-2014*

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 67א
67א, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא: 

תובע לא יסגור תיק בהסדר, או בהליך דומה שלפיו אם החשוד יקיים תנאים  ")ה(  
מסוימים לא יוגש נגדו כתב אישום, בין ביוזמת התובע ובין ביוזמת החשוד, אלא לפי 

הוראות סימן זה או לפי חוק אחר המסמיך תובע לסגור תיק בתנאים 

הוראות סימן זה לא יחולו על חשוד שהוא קטין כהגדרתו בחוק הנוער )שפיטה,  )ו( 
ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971 "

בסעיף 67ג לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 67ג

בסעיף קטן )א( -   )1(

בפסקה )1(, במקום "61)א()1(" יבוא "61)א()2(" ובסופה יבוא "בוצעה עבירה  )א( 
בבניין לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 2, על ידי בני זוג שהם בעלי 
הבניין ומנהלים משק בית משותף, לא יוטל על בני הזוג יחד סכום העולה על 

הסכום האמור"; 

בפסקה )2(, במקום "61)א()1(" יבוא "61)א()2("; )ב( 

בפסקה )5(, במקום הסיפה החל במילים "והכל לתקופה שתפורט בהסדר"  )ג( 
יבוא "ובלבד שיש זיקה עניינית בין התנאי ובין העבירה שבוצעה, והכול לתקופה 
בתוספת  כמפורט  מיוחדים  ובמקרים  שנה,  על  תעלה  ולא  בהסדר  שתפורט 

החמישית - לתקופה שלא תעלה על שנתיים ";

בסעיף קטן )ד(, בסופו יבוא "ואולם אם הגורם האחר הוא ועדה מקומית לתכנון   )2(
ולבנייה כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ישולם התשלום ישירות 

לקופת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה" 

בסעיף 67ט לחוק העיקרי, בסופו יבוא "שירות המבחן רשאי להודיע כאמור לעניין סוג 3 תיקון סעיף 67ט
מסוים של תיקים ולתקופה מסוימת" 

תיקון התוספת 
הרביעית

בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, אחרי פרט 1 יבוא:4 

"2  מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיך לכך, לפי 
12, להגיש כתב אישום לפי חיקוק מהחיקוקים  סעיף 

ששר הכלכלה ממונה על ביצועם

במשרד  הראשי  התובע 
הכלכלה או תובע בכיר 
במשרד הכלכלה שהוא 

הסמיך לכך"

תיקון התוספת 
החמישית

בתוספת החמישית לחוק העיקרי -5 

בפרט 6, בסופו יבוא "או תיקון חפץ שניזוק בעבירה";  )1(

והימשכות  ההתאמה  לביצוע  ביעילות  החשוד  "פעל  יבוא  בסופו   ,)4(7 בפרט   )2(
ההליכים לא היתה בשליטתו, רשאי התובע להאריך את התקופה לקיום התנאי, ובלבד 

שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנתיים ";

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני   *
הממשלה - 770, מיום ט' בתמוז התשע"ג )17 ביוני 2013(, עמ' 880 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ד, עמ' 60   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
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אחרי פרט 7 יבוא:  )3(

הסכמה להודות בתובענה משמעתית או הסכמה לעונש מסוים, בהליך    8"
משמעתי על פי דין, ואולם אם כלל העונש קנס או שלילת משכורת, לא יעלה 
העונש האמור על הסכום האמור בסעיף 61)א()2( לחוק העונשין; תנאי כאמור 

לא ייקבע בהסדר אלא בהסכמת הגורם המוסמך לפתוח בהליך המשמעתי 

התפטרות או התחייבות שלא לשמש בתפקיד מסוים    9

אימוץ נהלים פנימיים מחייבים בכתב, לרבות לעניין מנגנוני פיקוח ובקרה,    10
שיבטיחו את מניעת הישנותן של עבירות דומות; התובע יאשר נהלים כאמור 

לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים הנוגעים בדבר 

בעסק הפועל לפי רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 3 )בתוספת    11
זו - חוק רישוי עסקים( -

התחייבות להפסיק עיסוק בעסק לתקופה שלא תעלה על 14 ימים,   )1(
ובלבד שאם העסק נסגר בצו מינהלי או שיפוטי בשל העבירה לכאורה, 

לא תעלה התקופה הכוללת של הפסקת העיסוק על 30 ימים; 

התחייבות להימנע מפעולות מסוימות שיפורטו בהסדר, לתקופה   )2(
שלא תעלה על 30 ימים;

לא ייקבע תנאי לפי פרט זה אלא בהסדר שייערך בתוך שישה חודשים מיום גילוי 
העבירה; העתק מההסדר יועבר לרשות הרישוי לפי חוק רישוי עסקים  

התחייבות שלא לנהל בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי בלא רישיון,    12
היתר זמני או היתר מזורז כדין כמשמעותם בחוק רישוי עסקים, או בניגוד לתנאי 
הרישיון, והכול בין עסק שבשלו נחשד האדם בעבירה ובין עסק אחר, ושלא 
להעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק, אלא אם כן בידי אותו אדם רישיון, 
היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול עסק זה; העתק מההסדר יועבר לרשות 

הרישוי לפי חוק רישוי עסקים  

פינוי של שטח ציבורי או שטח בבעלות המדינה, שהחשוד מחזיק בו שלא    13
כדין 

לעניין עבירות בתיקים המנוהלים על ידי תובע המנוי בפרט 2 בתוספת    14
הרביעית -

תיקון ליקויים שנבעו מהעבירה;  )1(

היה החשוד תאגיד או ארגון - נקיטת הליכים משמעתיים על פי דין   )2(
כלפי נושא משרה שהיה אחראי לביצוע העבירות;

התחייבות להעביר ליחידת האכיפה המופקדת על התחום במשרד    )3(
הכלכלה, באופן ובמועדים שתורה היחידה, דיווח בהתאם לסמכויות 
משרד הכלכלה באשר למילוי אחר הוראות החוקים הנוגעים לעבירות 
שבוצעו, והמצאת אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר עמידה בתנאי 

החוק;

שהתגלו לגביהם  מוצרים  השמדה של  או  החזרה מהשוק, תיקון   )4(
הפרות "

אחרי פרט 7 יבוא:  )3(

הסכמה להודות בתובענה משמעתית או הסכמה לעונש מסוים, בהליך    8"
משמעתי על פי דין, ואולם אם כלל העונש קנס או שלילת משכורת, לא יעלה 
העונש האמור על הסכום האמור בסעיף 61)א()2( לחוק העונשין; תנאי כאמור 

לא ייקבע בהסדר אלא בהסכמת הגורם המוסמך לפתוח בהליך המשמעתי 

התפטרות או התחייבות שלא לשמש בתפקיד מסוים    9

אימוץ נהלים פנימיים מחייבים בכתב, לרבות לעניין מנגנוני פיקוח ובקרה,    10
שיבטיחו את מניעת הישנותן של עבירות דומות; התובע יאשר נהלים כאמור 

לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים הנוגעים בדבר 

בעסק הפועל לפי רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 3 )בתוספת    11
זו - חוק רישוי עסקים( -

התחייבות להפסיק עיסוק בעסק לתקופה שלא תעלה על 14 ימים,   )1(
ובלבד שאם העסק נסגר בצו מינהלי או שיפוטי בשל העבירה לכאורה, 

לא תעלה התקופה הכוללת של הפסקת העיסוק על 30 ימים; 

התחייבות להימנע מפעולות מסוימות שיפורטו בהסדר, לתקופה   )2(
שלא תעלה על 30 ימים;

לא ייקבע תנאי לפי פרט זה אלא בהסדר שייערך בתוך שישה חודשים מיום גילוי 
העבירה; העתק מההסדר יועבר לרשות הרישוי לפי חוק רישוי עסקים  

התחייבות שלא לנהל בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי בלא רישיון,    12
היתר זמני או היתר מזורז כדין כמשמעותם בחוק רישוי עסקים, או בניגוד לתנאי 
הרישיון, והכול בין עסק שבשלו נחשד האדם בעבירה ובין עסק אחר, ושלא 
להעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק, אלא אם כן בידי אותו אדם רישיון, 
היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול עסק זה; העתק מההסדר יועבר לרשות 

הרישוי לפי חוק רישוי עסקים  

פינוי של שטח ציבורי או שטח בבעלות המדינה, שהחשוד מחזיק בו שלא    13
כדין 

לעניין עבירות בתיקים המנוהלים על ידי תובע המנוי בפרט 2 בתוספת    14
הרביעית -

תיקון ליקויים שנבעו מהעבירה;  )1(

היה החשוד תאגיד או ארגון - נקיטת הליכים משמעתיים על פי דין   )2(
כלפי נושא משרה שהיה אחראי לביצוע העבירות;

התחייבות להעביר ליחידת האכיפה המופקדת על התחום במשרד    )3(
הכלכלה, באופן ובמועדים שתורה היחידה, דיווח בהתאם לסמכויות 
משרד הכלכלה באשר למילוי אחר הוראות החוקים הנוגעים לעבירות 
שבוצעו, והמצאת אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר עמידה בתנאי 

החוק;

לגביהם  מוצרים שהתגלו  השמדה של  או  החזרה מהשוק, תיקון   )4(
הפרות "

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204   3
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תיקון חוק הנוער 
)שפיטה, ענישה 

 ודרכי טיפול( -
מס' 18

טיפול(, התשל"א-1971 4 )להלן - חוק הנוער(, 6  ודרכי  ענישה  בחוק הנוער )שפיטה, 
בסעיף 12א -

בסעיף קטן )א( -  )1(

בהגדרה "הליך חלופי", אחרי "בית משפט" יבוא "בהשתתפות נפגע עבירה  )א( 
או שלא בהשתתפותו - אם נתן את הסכמתו לקיום ההליך בלעדיו";

אחרי ההגדרה "נוהל" יבוא: )ב( 

""תובע" - כל אחד מאלה:

62)א()1(  פרקליט מחוז או פרקליט בכיר שהוסמך לפי סעיף   )1(
לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982, לפי העניין;

תובע שהוא קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות או   )2(
תובע משטרתי שהוא הסמיך לעניין זה;";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "בדיקתו לקצין המוסמך" יבוא "או לתובע" ואחרי "מצא   )2(
הקצין המוסמך" יבוא "או התובע";

בסעיף קטן )ד(, במקום "השר לביטחון הפנים ושר הרווחה והשירותים החברתיים,   )3(
בהסכמת שר המשפטים, יקבעו נוהל שיפורסם ברשומות" יבוא "משטרת ישראל, משרד 
הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות שירות המבחן לנוער ומשרד המשפטים 
הרווחה  משרד  ושל  ישראל  משטרת  של  האינטרנט  באתרי  שיפורסם  נוהל  יקבעו 

והשירותים החברתיים";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

על אף האמור בסעיף קטן )ד(, עד לקביעת נוהל כאמור באותו סעיף קטן,  ")ה( 
רשאים משטרת ישראל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות שירות 
המבחן לנוער, בהתייעצות עם משרד המשפטים, לקבוע נוהל זמני שתוקפו לא 
יעלה על שלוש שנים; נוהל זמני יכול שיהיה מוגבל לאזור מסוים, לתקופה 

מסוימת ולעניין מסוים, ואינו טעון פרסום 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של קצין מוסמך או של תובע  ")ו( 
להפנות קטין להליך אחר שאינו הליך חלופי כהגדרתו בסעיף קטן )א( ואינו מחייב 
השתתפות נפגע העבירה או הסכמתו להליך, ובלבד שההליך יוסדר בנוהל שיקבעו 
משטרת ישראל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות שירות המבחן 
לנוער, בהתייעצות עם משרד המשפטים, ויפורסם באתרי האינטרנט כאמור בסעיף 

קטן )ד(; הוראות סעיף קטן )ה( יחולו לעניין נוהל כאמור, בשינויים המחויבים "

נוהל שנקבע לעניין הליך אחר שאינו הליך חלופי לפני תחילתו של חוק זה )להלן 7 הוראות מעבר )א( 
- יום התחילה(, אינו טעון התייעצות עם משרד המשפטים  

נוהל זמני שנקבע בשלוש השנים שלפני יום התחילה יפורסם בתוך שנה מיום  )ב( 
התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשע"ד, עמ' 577   4
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