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לפי סעיף  דיון מקדמי במסגרת האישום בכתב הסתיים הדיון (ה) לא  
לדון שימשיך אחר האישום לשופט בכתב את הדיון המשפט בית יעביר זה,

זה. לפרק ז' עד ה' סימנים הוראות לפי בו

המקדמי - פרוטוקול הדיון  (ו)

האישום לפי לדון בכתב שימשיך לעיון השופט לא יועבר (1)
(ה); קטן סעיף הוראות

על בערעור למעט אחר, משפטי הליך בכל ראיה ישמש לא (2)
הדין. בעלי בהסכמת אלא המקדמי, בדיון שניתן הדין פסק

בעבירת  אישום בכתב סעיף זה לפי מקדמי יברר, בדיון המשפט בית (ז)  
עבירה לענין נפגעי זכויות חוק הוראות קוימו האם חמורה, או אלימות מין
בענין הסדר עמדה להביע חמורה אלימות או מין עבירת נפגע זכותו של

הנאשם. עם טיעון

אחת מאלה: בכל דיון על יחולו לא זה סעיף (ח) הוראות

בדונו המחוזי המשפט בית של  בסמכותו שהיא עבירה (1)
בהרכב;

רישה." 240(א) בסעיף המפורטות מהעבירות עבירה (2)

יבוא: (15) פסקה אחרי 18(א), בסעיף התשנ"ו-31995, הציבורית, הסניגוריה בחוק .3

הפלילי." הדין סדר לחוק 143א סעיף לפי מקדמי לדיון שהוזמן נאשם (16)"

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). י"א ביום זה חוק 4. תחילתו של

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ן רמו ם  י  חי
המשפטים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
.366 עמ' התשס"ו, 3 ס"ח התשנ"ו, עמ' 8;

התשס"ו-2006* ,(49 מס' (תיקון הפלילי הדין סדר חוק

העיקרי), בסעיף  החוק התשמ"ב-11982 (להלן - [נוסח משולב], הדין הפלילי סדר בחוק .1
יבוא: (3) פסקה אחרי 15(א),

או בפועל, מאסר עונש משפט יטיל כי בית שנקבע לגביה בעבירה הואשם הוא (4)"
תנאי; על כולו מיוחדים, טעמים בהעדר יהיה, שלא מאסר עונש יטיל כי

האפשרות בדבר הנאשם, לגבי (ב) או 15א(א) בסעיף כאמור הודעה מסר התובע (5)
יורשע; אם מאסר בפועל עונש עליו להטיל מבית המשפט יבקש שהתובע

חוק תיקון
הסניגוריה

-  הציבורית
13 מס'

תחילה

15 תיקון סעיף

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2006 ביולי   19) התשס"ו בתמוז כ"ג ביום בכנסת  * התקבל

.10 עמ' התשס"ו (1 בנובמבר 2005), בתשרי כ"ט מיום  ,98 ― הכנסת חוק  
.51 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43;
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המשפט הנאשם, ובית (ב) לגבי או 15א(א) בסעיף כאמור הודעה מסר לא התובע (6)
בפועל." מאסר עונש עליו שיוטל אפשרות קיימת כי שהורשע, לאחר סבר,

לחוק העיקרי יבוא: 15 סעיף אחרי .2
בדבר "הודעה
הצפוי נאשם

למאסר בפועל

להטיל המשפט מבית שיבקש אפשרות קיימת כי תובע סבר (1) (א) 15א.
התובע כך יודיע על יורשע, אם בפועל עונש מאסר נאשם על
לפני אחר במועד או כתב האישום הגשת במועד המשפט לבית

המשפט. תחילת

יודיע בפסקה (1), כאמור הודעה משפט לבית התובע (2) מסר
ולסניגוריה הציבורית. לנאשם בית המשפט כך על

כאמור הודעה התובע מסר לא (א)(1), סעיף קטן הוראות על אף (ב)
המשפט, תחילת לאחר וסבר התובע, תחילת המשפט, לפני קטן סעיף באותו
לבקש לדעתו, המצדיקים, אחרים טעמים נמצאו או חדשות נסיבות נתגלו כי
התובע כך על יודיע בפועל, מאסר עונש נאשם על להטיל המשפט מבית

הראשונה. ולנאשם בהזדמנות המשפט לבית

שאינו  לנאשם ימונה זה, סעיף הוראות לפי הודעה התובע מסר (ג)  
סניגור. מיוצג,

בפועל" - ו–15ב, "מאסר (6) וסעיפים 15(א)(4) עד  זה לענין סעיף  (ד)  
מאלה: אחד כל למעט

 45 סעיף הוראות לפי בחופף הנאשם נושא כולו שאת מאסר (1)
העונשין); חוק - זה (בסעיף התשל"ז-21977 העונשין, לחוק

העונשין; לחוק 71 מאסר במקום קנס כאמור בסעיף (2)

העונשין. לחוק 74 סעיף התחייבות לפי על אי–מתן מאסר (3)

הטלת  איסור
 עונש מאסר

בפועל על נאשם
שאינו מיוצג

מיוצג; שאינו נאשם על בפועל מאסר עונש משפט בית יטיל לא 15ב.
לפי המשפט בית ברשות הופסק שייצוגו נאשם על תחול לא זו הוראה

".17 סעיף הוראות

עד 15(א)(1) "סעיף במקום 18(א)(1), בסעיף התשנ"ו-31995, הציבורית, הסניגוריה בחוק .3
15(א)(1) עד (6)". "סעיף יבוא "(3)

יום - זה (בסעיף (31 בדצמבר 2006) התשס"ז  בטבת י' ביום זה חוק של תחילתו 4. (א)
התחילה).

יום  לאחר הוגש בו האישום שכתב פלילי הליך על יחולו זה חוק הוראות (ב)  
התחילה.

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ן רמו ם  י  חי
המשפטים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

סעיפים הוספת
ו–15ב 15א

חוק תיקון
הסניגוריה

-  הציבורית
14 מס'

ותחולה תחילה

__________
2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

.244 עמ' התשס"ו, 3 ס"ח התשנ"ו, עמ' 8;


