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התשס"ו-2005* ,(46 מס' (תיקון הפלילי הדין סדר חוק

העיקרי), בסעיף  החוק משולב], התשמ"ב-11982 (להלן - [נוסח הפלילי הדין בחוק סדר .1
באמור ובסופו יבוא "אין יימחקו, - "- קנס תשלום אי בשל "- למעט מאסר המילים ,129
למשפט צוין שבהזמנה ובלבד קנס, במקום מאסר להטיל המשפט מבית למנוע כדי בסעיף זה
שניתן קנס מאסר במקום לביצוע מאסר צו יתייצב; לא הנאשם אם מאסר כאמור להטיל שניתן

129א(ג)." סעיף להוראות בהתאם יבוצע סניגורו או הנידון בנוכחות שלא

לחוק העיקרי יבוא: 129 סעיף אחרי .2
הטלת "דרכי

במקום מאסר
קנס

העונשין,  71 לחוק כאמור בסעיף קנס במקום מאסר הוטל (א) לא 129א.
מיוחד, בצו להטילו רשאי בית המשפט הדין, גזר מתן בעת התשל"ז-1977,
לא שהקנס לאחר שהוגשה נציגו, או לממשלה המשפטי היועץ בקשת פי על
לא התשל"ז-1977, העונשין, לחוק לפרק ו' סימן ג' הוראות במועדו; שולם

זה. לפי סעיף על מאסר יחולו

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

יתייצב. שלא נידון על

הנידון  בנוכחות שלא שניתן (ב) קטן בסעיף כאמור מאסר צו (ג)  
לפחות כך על בכתב התראה לנידון הומצאה בטרם יבוצע לא סניגורו, או
לפנות  שאליה ניתן המשפט בית מזכירות תצוין מראש; בהתראה 14 ימים
ופטור הקנס תשלום של דחיה  או  פריסה לבקש  האפשרות  וכן לבירורים
העונשין,  ו–69 לחוק 66 סעיפים להוראות פיגורים, בהתאם תוספת מתשלום
אגרות קנסות,  לגביית המרכז לחוק  ו–5ג 5ב וסעיפים התשל"ז-1977,
בסעיף הקבועות ההמצאה דרכי הענין; לפי התשנ"ה-21995, והוצאות,

קטן זה. לפי סעיף התראה יחולו על 237(ד) לא

בסעיף כאמור  מיוחד  בצו קנס, במקום מאסר נידון על הוטל  (ד)   
פי על  המשפט, בית רשאי סניגורו, או הנידון בנוכחות שלא (א), קטן 
מוצדקת לאי סיבה שהיתה נוכח אם האמור, הצו את לבטל בקשת הנידון,
סעיף בקשה לפי למנוע עיוות דין; כדי ראה שהדבר דרוש אם התייצבותו או
המיוחד, הצו לנידון שהומצא מהיום ימים שלושים בתוך תוגש זה קטן
הבקשה אם זה מועד לאחר שהוגשה בבקשה לדון המשפט בית רשאי ואולם
יחולו, בשינויים המחויבים, 130(ט) הוגשה בהסכמת התובע; הוראות סעיף

זה." קטן סעיף לפי המשפט בית החלטת לענין

יבוא:  (ג) קטן במקום סעיף העיקרי, 130 לחוק בסעיף .3
דינו שלא את לגזור המשפט בית רשאי זה, סעיף לפי בפניו שלא נאשם הורשע "(ג) 
יפורט בהזמנה לדיון בגזר הדין עליו עונש מאסר; יטיל ובלבד שבית המשפט לא בפניו
זה קטן  בסעיף באמור אין הדין; בגזר הדיון ומועד מועדה בפניו, שלא דבר הרשעתו
שניתן צוין לדיון שבהזמנה קנס, ובלבד מאסר במקום להטיל המשפט מבית למנוע כדי
שניתן מאסר במקום קנס מאסר לביצוע לא יתייצב; צו הנאשם מאסר כאמור אם להטיל

129א(ג). סעיף להוראות בהתאם יבוצע סניגורו או הנידון בנוכחות שלא
__________

בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (15 בנובמבר 2005); התשס"ו בחשון י"ג ביום בכנסת  * התקבל

.1030 עמ' התשס"ה (11 ביולי 2005), בתמוז ד' מיום  ,189 ― הממשלה חוק  
.332 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43;

2 ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

129 תיקון סעיף

129א הוספת סעיף

130 תיקון סעיף
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בפשע אלא נאשם של דינו את בית המשפט לא יגזור (ג), קטן בסעיף האמור על אף (ג1)
".192 בסעיף כאמור העונש, לענין טענותיו להשמיע את הזדמנות לו שניתנה ולאחר בפניו

למנוע כדי יבוא "אין בהוראות פסקה זו בסופה ,(3) בפסקה העיקרי, לחוק 240(א) בסעיף .4
מאסר להטיל כי ניתן צוין למשפט שבהזמנה ובלבד קנס במקום להטיל מאסר המשפט מבית
שלא בנוכחות שניתן קנס צו מאסר לביצוע מאסר במקום יתייצב; לא אם הנאשם כאמור

129א(ג)." סעיף להוראות בהתאם יבוצע סניגורו או הנידון

 - 71 בסעיף בחוק העונשין, התשל"ז-31977, .5

תימחק; - כאמור" מאסר הוטל "לא במילים החל הסיפה (א), קטן בסעיף (1)

בטל. סעיף קטן (ב) - (2)

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

לבני פי  צי
המשפטים שרת

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2005* זר), לכלי שיט חופית (היתר ספנות חוק

זה - 1. בחוק

הפלגה, השיט בזמן כלי של לתפעולו שיט, הדרוש בכלי תפקיד הממלא - אדם צוות" "איש
למעט נתב;

זה; חוק לפי חופית לספנות היתר שקיבל מי - היתר" "בעל

שבידו מי וכן נרשם, המדינה שבה דין לפי זר שיט כלי של הבעל הרשום - זר" שיט כלי "בעל
שלו; הצוות אנשי ועל הזר השיט כלי על השליטה

מאחוריו, מנועי רכב ידי על להיגרר מבנהו לפי המיועד מנועי, רכב שאינו רכב - "גרור"
טובין; או מכולות להובלת לשמש המיועד או והמשמש

חוק לפי מדינת ישראל בשטח הנכללים התת–ימיים לשטחים שמעל - המים הימי" "האזור
התשי"ג-11953; התת–ימיים, השטחים

זה; חוק להוראות בהתאם שניתן היתר - חופית" לספנות "היתר

הסמיך שהוא מי או והנמלים, התשס"ד-22004, הספנות רשות בחוק כהגדרתו "המנהל" -
מקצתו; כולו או חוק זה, לענין

התש"ך-31960; שיט), (כלי - חוק הספנות שיט)" (כלי הספנות "חוק

240 תיקון סעיף

חוק תיקון
87 מס' - העונשין

__________
.750 עמ' התשס"ה, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

הגדרות

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (15 בנובמבר 2005); התשס"ו בחשון י"ג ביום בכנסת  * התקבל

.298 עמ' התשס"ה (29 בנובמבר 2004), בכסלו ט"ז מיום  ,141 ― הממשלה חוק  
1 ס"ח התשי"ג, עמ' 53.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

3 ס"ח התש"ך, עמ' 70.


