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בסעיף קטן (ב), אחרי "הודעה על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם  (ג) 
הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, לפי 

העניין" ואחרי "לעניין פרטיו של הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר לסגירת תיק";

בסעיף קטן (ג), אחרי "שהתגבש עם הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר  (ד) 
לסגירת תיק שמתגבש עם החשוד", אחרי "לעניין הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר 
לסגירת תיק, לפי העניין," ואחרי "על הסדר הטיעון" יבוא "או על ההסדר לסגירת 

תיק, לפי העניין"; 

בתוספת השנייה, אחרי פרט 3 יבוא:  (3)

"3א. סגירת התיק בהסדר עם החשוד, 
לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין 

הפלילי;"

התובע;"

בתוספת השלישית, אחרי פרט 3 יבוא:  (4)

"3א. כוונה להגיע להסדר לסגירת תיק 
עם החשוד, לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק 

סדר הדין הפלילי;

התובע;"

תחילה ודיווח 
ראשון

תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו.6. (א) 

הדיווח הראשון לפי סעיף 67יב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה יוגש ביום  (ב) 
כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014).

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 107), התשע"ב—2012*

בפקודת התעבורה  1, בסעיף 77(א)(2), בסופו יבוא "ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום, 1.תיקון סעיף 77
אלא אם כן אבני השפה בדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול; השר, באישור ועדת הכלכלה 
של הכנסת, רשאי לקבוע חובת סימון כאמור או באופן אחר בשול דרך אף אם אין בה 
אבני שפה, ונסיבות למתן פטור מחובת הסימון בדרך, בתנאים או בלא תנאים, ובלבד 
שיינקטו אמצעים כדי להבטיח את ידיעתם של הנוהגים ברכב על קיומה של חובת 

התשלום בדרך;". 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013).2.תחילה

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

כץ ישראל 
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 472, מיום ט"ו בסיוון התשע"ב (5 ביוני 2012), עמ' 214.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 454.   1
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ספר החוקים 2374, י"ד באב התשע"ב, 2.8.2012


