
חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מסי 26 והודאת שעה), התש"ס2000*
פרק א': תיקון סעיפים 187 ו188

העיקרי), החוק  (להלן התשמ"ב1982י משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר בחוק .1

המשפט בית החלטות "וכדבר יבוא הנאשם" של הקודמות "הרשעותיו אחרי 187(א), בסעיף
הרשעה". בלא אף ירו, על עבירה ביצוע לענין דין ובית

* נתקבל בכנסת ביום י' בסיון התש"ס (13 ביוני 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2674,
מיום כ"א בטבת התשנ"ח (19 בינואר 1998), עמ' 174.

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשנ"ז,. עמ' 149.

187 סעיף תיקון



יבוא:תיקון סעיף 188 (2) פסקה במקום העיקרי, לחוק 188(א) בסעיף .2

אלה: שני נתקיימו אם  הנאשם בפני שלא מתנהל כשהדיון (2)"

לעיין הדיון מועד לפני סבירה הזדמנות ניתנה לסניגורו או לנאשם (א)
ולהעתיקו; הפלילי במרשם

לנהוג יהיה ניתן למשפטו, הנאשם יתייצב לא אם כי צוין למשפט בהזמנה (ב)
במרשם לעיין זכאים וסניגורו הנאשם כי בהזמנה צוין וכן זה, בסעיף כאמור

לעיון, והמועדים המקום וצוינו ולהעתיקו הפלילי
לתקנות ב' סימן הוראות יחולו לא זה סעיף לפי הפלילי במרשם העיון על

המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"ו2 1986."

שעה הוראת  קנס במקום מאסר ב': פרק

שעה 3. על אף הוראות סעיפים 130,129(ג) ו240 (א)(3) לחוק העיקרי, וסעיף 71 לחוק העונשין,הוראת
התשל"ז3 1977, בתקופה שמיום תחולתו של חוק זה ועד יום ד' באלול התשס"ג (1 בספטמבר

2003 ) יחולו הוראות אלה:

129 סעיף קנס"תיקון תשלום אי בשל מאסר "למעט המילים העיקרי, לחוק 129 בסעיף (1)

המשפט מבית למנוע כרי זה בסעיף באמור "אין יבוא ובסופו יחולו, לא
להטיל שניתן צוין למשפט שבהזמנה ובלבד קנס, במקום מאסר להטיל
קנס במקום מאסר לביצוע מאסר צו יתייצב; לא הנאשם אם כאמור מאסר
סעיף להוראות בהתאם יבוצע סניגורו או הנידון בנוכחות שלא שניתן

129א(ג).":

יבוא:הוספת סעיף 129א העיקרי לחוק 129 סעיף אחרי (2)

מאסר הטלת "דרכי
קנס במקום

בסעיף כאמור קנס במקום מאסר הוטל לא (א) 129א.
71 לחוק העונשין, התשל"ז1977, בעת מתן גזר הדין,
בקשת פי על מיוחד, בצו להטילו המשפט בית רשאי
לאחר שהוגשה נציגו, או לממשלה המשפטי היועץ
שהקנס לא שולם במועדו; הוראות סימן ג1 לפרק ' לחוק
העונשין, התשל"ז1977, לא יחולו על מאסר לפי סעיף

זה.

קנס, במקום מאסר לביצוע מאסר צו יינתן לא (ב)
הנידון בנוכחות אלא (א), קטן בסעיף כאמור מיוחד צו או
הצו למתן לדיון או למשפט בהזמנה אם או סניגורו או
נידון על קנס במקום מאסר להטיל ניתן כי צוין המיוחד

יתייצב. שלא
שלא שניתן (ב) קטן בסעיף כאמור מאסר צו (ג)
הומצאה בטרם יבוצע לא סניגורו, או הנידון בנוכחות
מראש; ימים 14 לפחות כך על בכתב התראה לנידון
ניתן שאליה המשפט בית מזכירות תצוין בהתראה
237(ד) בסעיף הקבועות ההמצאה דרכי לבירורים, לפנות

זה.", קטן סעיף לפי התראה על יחולו לא

2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 498.
3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ס, עמ' 157.



יבוא:תיקון סעיף 130 העיקרי לחוק 130(ג) סעיף במקום (3)

המשפט בית רשאי זה, סעיף לפי בפניו שלא נאשם הורשע "(ג)
עונש עליו יטיל לא המשפט שבית ובלבד בפניו שלא דינו את לגזור
בפניו, שלא הרשעתו דבר יפורט הדין בגזר לדיון בהזמנה מאסר;
למנוע כדי זה קטן בסעיף באמור אין הדין; בגזר הדיון ומועד מועדה
צוין לדיון שבהזמנה ובלבד קנס, במקום מאסר להטיל המשפט מבית
לביצוע מאסר צו יתייצב; לא הנאשם אם כאמור מאסר להטיל שניתן
יבוצע סניגורו או הנידון בנוכחות שלא שניתן קנס במקום מאסר

בהתאם להוראות סעיף 129א(ג).
של דינו את המשפט בית יגזור לא (ג) קטן בסעיף האמור אף על (גז)
את להשמיע הזדמנות לו שניתנה ולאחר בפניו אלא בפשע נאשם

טענותיו לענין העונש, כאמור בסעיף 192.";
240 סעיף (4) בסעיף 240(א)(3) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "אין בהוראות פסקה זותיקון

שבהזמנה ובלבד קנס במקום מאסר להטיל המשפט מבית למנוע כדי
מאסר צו יתייצב; לא הנאשם אם כאמור מאסר להטיל ניתן כי צוין למשפט
יבוצע סניגורו או הנידון בנוכחות שלא שניתן קנס במקום מאסר לביצוע

בהתאם להוראות סעיף 129א(ג).";
העונשין חוק תיקון 1ר בסעיף התשל"ז1977, העונשין, בחוק (5)

מאסר הוטל "לא במילים המתחילה הסיפה (א), קטן בסעיף (1)

תחול; לא  כאמור"
יחול. לא  (ב) קטן סעיף (2)

פרסומו. מיום חודשים שלושה זה חוק של תחילתו תחילה4.

ברק אהוד
הממשלה ראש

ויצמן עזר
המדינה נשיא
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ביילין יוסף
המשפטים שר




