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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )חילוט תקבולי עבירה(, התשע"ח-2018

פרק א': הגדרות
בחוקזה-1עהגדרות

"ביתהמשפט"-ביתהמשפטהמוסמךלפיסעיפים10אוו1,לפיהעניין;

"זכותברכוש"-כלאחתמאלה:

זכותקנייניתשהיאבעלות,שכירות,משכון,זכותקדימהאוזיקתהנאה; )1(

החוקהמוצעמטרתוליצורהסדראחידועדכני  כללי
בכלהנוגעלחילוטשלרכוששהתקבלכשכר 
גלגולו וכן עבירה מביצוע כתוצאה שהושג או עבירה
שלרכושכאמור)להלן-תקבוליעבירה(עההסדרהמוצע
באלהחליףאתהמגווןהרחבשלהסדריחילוטהקיימים
היוםבחקיקהעהסדריםאלהאינםמבחיניםביןחילוטשל
אמצעיםששימשולביצועעבירה)להלן-אמצעיעבירה(

לביןחילוטתקבוליעבירהשבהםעוסקהחוקהמוצעע

ההצדקההרעיוניתהעומדתבבסיסהחוקהמוצע,
אשרקנתהלהשביתהבפסיקה,היאכילאניתןלקנות
זכותברכוששהושגבעבירהועלכןישלהוציאאת"בלעו
שלהגזלןמפיו"עלכן,התפיסההיאשהחילוטאינופוגע
בכיסושלהנידון,אלאמטרתולהוציאמידיורכוששאינו
שייךלוואינומוחזקעלידוכדין,שכןהושגבעבירה)ראו
למשלע"פו9/וועומדינתישראלנ'בןשטרית,פ"דנב)2(

ו10,38ע)1998((ע

תפיסהזוחלהעלחילוטתקבוליעבירהבלבד,זאת
להבדילמחילוטאמצעיעבירהעההבחנהביןחילוטתקבולי
עבירהלביןחילוטאמצעיעבירההיאחשובהשכןהיא
החילוטע בשל הקניינית לפגיעה ההצדקה לעצם נוגעת
ההצדקהלפגיעהקנייניתכאמורהיאחזקהיותרכאשר
שאין מכיוון וזאת העבירה, תקבולי של בחילוט מדובר
תקבולי שהוא ברכוש לגיטימית זכות לרכוש אפשרות
עבירה)אלאבנסיבותמצומצמותהמפורטותבחוקהמוצע(ע

עלאףהאמור,הוראותהחילוטהקיימותכיוםבחקיקה
קובעותהסדריםמשותפיםלחילוטתקבוליעבירהולחילוט
אמצעיעבירהעהסדרהחילוטהכללי,החלעלכלעבירה
ביחסלתקבוליעבירהאואמצעיעבירה,קבועכיוםבסעיף
39לפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,
התשכ"ט-1969)להלן-פקודתמעצרוחיפוש(ענוסףעל
כך,קיימיםכמההסדריםספציפייםאךמקיפים)מבחינת
סדריהדין,נטליהוכחה,סעדיםזמניים,סייגיםלחילוט
- )להלן התש"ס-2000 הון, הלבנת איסור בחוק ועוד(
חוקאיסורהלבנתהון(,בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסח
חדש[,התשל"ג-3ו19)להלן-פקודתהסמים(,ובחוקמאבק
בארגוניפשיעה,התשס"ג-2003)להלן-חוקמאבקבארגוני

פשיעה(ע

כאמורלעיל,החוקהמוצעבאלהחליףאתההסדרים
לחילוט ביחס וקוהרנטי אחיד הסדר ולקבוע הקיימים
שלתקבוליעבירה,שהואקשיחורחביותרמההסדרים
ההצדקה בשל זאת עבירה, אמצעי לחילוט הנוגעים

הענייניתלחילוטבהקשרזה,כמפורטלעילע

עלהחשיבותהרבהשבהאחדתהסדריהחילוטעמד
ביתהמשפטהעליוןבע"פ28/08ע1שםקבעכי"מןהפסיקה
המתגבשתבענייניחילוטהולכתומתחוורתהמסקנהכי
כברעתהקייםקושיממשיבביסוסהשלגישהקוהרנטית,
המקיפהאתמקריהחילוטהשוניםומציידתעושי־משפט
בעניין הפסיקה של כוחה בהםע לטיפול ברורים בכלים
שלמשרד לפתחם זההואמוגבלעעיקרהמלאכהמונח
המשפטיםושלהמחוקק,וככלשאלהיקדימוויתנודעתם
לדבר,כןייטב")ראוע"פ28/08ע1עו"דאוריחורש-המנהל
המיוחדשלחברתדורעדןנ'מדינתישראל,פסקה6לפסק

הדין)פורסםבנבו,2009ע03עו2((ע

חילוטתקבוליעבירההואכליחשובומרכזיבמאבק
בפשיעהבכללובפשיעההחמורהבפרטעכמוכן,החילוט
הואנושאהעומדבאופןתדירעלסדריומהשלהקהילה
הבין–לאומיתבשניםהאחרונותעקידומווחקיקתושלהסדר
במישור בפשיעה במאבק יסייע ומודרני אחיד חקיקה
המקומיואףיהיהכלייעילבידיהמדינהבסיועלמאבק

הבין–לאומיבפשיעההכלכליתהחמורהע

המוצעת ההגדרה - להגדרה "זכות ברכוש"   סעיף 1 
רלוונטיתבעיקרלפרקד'המוצעשעניינו"סייגים 
לחילוט",והיאבאהלהבהירבצורהמדויקת,בניגודלמצב
החוקיהקיים,אילוזכויותברכושיכולשיגברועלחילוט
הרכושעעלפיסעיף19המוצע,כדילגבורעלהחילוטעל
הטועןלזכותברכושלהוכיחאתזכותוכאמור,וזאתנוסף
עלתנאיםאחריםשעליולהוכיחלפיהסעיףהאמור)ראו

דבריהסברלסעיף19המוצע(ע

בין זכותקניינית, כל נקבעכי )1(להגדרה בפסקה
כזכות תוכר במיטלטלין, שהיא ובין במקרקעין שהיא
ברכושעיובהרכיככלשדרושלפידיןרישוםכלשהוכדי
לבצעאת מובןשיש לשכללאתהזכותלזכותקניינית,
הרישוםכדילחסותתחתההגדרהעתחולתהשלההגדרה
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הערת לגביה שרשומה במקרקעין, עסקה לעשיית התחייבות לפי זכות )2(
אזהרהלפיסעיף126לחוקהמקרקעין;לענייןזה,"התחייבותלעשייתעסקה
במקרקעין"-התחייבותלעשייתעסקהבזכותבמקרקעיןשהיאבעלותאוחכירה

לדורות;

,)2( בפסקה כהגדרתה במקרקעין עסקה לעשיית התחייבות לפי זכות )3(
במקרקעיןשהםדירתמגורים,שלאניתןלרשוםלגביההערתאזהרהכאמור
באותהפסקה,ושנרשמהבפנקסאחרהמתנהלעלפידיןאובחברהמשכנת,או
שהצהרהעלהעסקהלגביאותהזכותנמסרהלרשותהמסיםלפיסעיף3וחוק

מיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-11963;

זכותקיזוזשלתאגידבנקאי; )ע(

"חוקאיסורהלבנתהון"-חוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-22000;

"חוקמאבקבארגוניפשיעה"-חוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-32003;

"חוקהמקרקעין"-חוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969ע;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-וו19ו;

"טועןלזכותברכוש"-כלאחדמאלה,שאינוהחשוד,הנאשםאוהנידוןבביצוע
העבירהשבקשראליההתבקשהחילוט:

הערת לגביה שרשומה במקרקעין, עסקה לעשיית התחייבות לפי זכות )2(
אזהרהלפיסעיף126לחוקהמקרקעין;לענייןזה,"התחייבותלעשייתעסקה
במקרקעין"-התחייבותלעשייתעסקהבזכותבמקרקעיןשהיאבעלותאוחכירה

לדורות;

,)2( בפסקה כהגדרתה במקרקעין עסקה לעשיית התחייבות לפי זכות )3(
במקרקעיןשהםדירתמגורים,שלאניתןלרשוםלגביההערתאזהרהכאמור
באותהפסקה,ושנרשמהבפנקסאחרהמתנהלעלפידיןאובחברהמשכנת,או
שהצהרהעלהעסקהלגביאותהזכותנמסרהלרשותהמסיםלפיסעיף3וחוק

מיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-11963;

זכותקיזוזשלתאגידבנקאי; )ע(

"חוקאיסורהלבנתהון"-חוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-22000;

"חוקמאבקבארגוניפשיעה"-חוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-32003;

"חוקהמקרקעין"-חוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969ע;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-וו19ו;

"טועןלזכותברכוש"-כלאחדמאלה,שאינוהחשוד,הנאשםאוהנידוןבביצוע
העבירהשבקשראליההתבקשהחילוט:

עלזכויותקנייניותבלבדתואמתבמידהרבהאתהפסיקה
8ע פסקה )ראו נ'סיטבון ו0/ו681מדינתישראל בבש"פ
לפסקדינהשלהשופטתארבל)פורסםבנבו,ו200ע10ע31((ע
חוק הצעת של החקיקה הליכי התקדמות עם כי יצוין
המשכון,התשע"ה-ו201)ראוה"חהממשלה,התשע"ה,

עמ'902(ייבחןהצורךלשנותהגדרהזוע

"זכות המונח הורחב להגדרה ו–)3( )2( בפסקאות
ברכוש"כךשיכלולגםזכויותעלפיהתחייבותלעשיית
עסקהבמקרקעיןבכללובדירתמגוריםבפרט,אףשאינן
)2(להגדרה,זכות זכויותקנייניותעעלפיהמוצעבפסקה
עלפיהתחייבותכאמורלענייןבעלותאוחכירהלדורות
במקרקעיןתוכרכזכותברכושאםנרשמהלגביההערת
אזהרהבפנקסיהמקרקעיןלפיסעיף126לחוקהמקרקעין,
להגדרה, )3( בפסקה המוצע פי על התשכ"ט-1969ע
גם ברכוש כזכות תוכר מגורים, דירת שהם במקרקעין
לגביה לרשום ניתן שלא כאמור התחייבות לפי זכות
הערתאזהרהבפנקסיהמקרקעיןובלבדשהזכותנרשמה
בפנקסאחרהמתנהללפידין,בחברהמשכנתאושהצדדים
הדיווח או הרישום המסיםע לרשות העסקה על דיווחו
כאמורנדרשיםכדילמנועהברחתרכושדרךיצירתחוזים

פיקטיבייםע

ההרחבהבפסקאות)2(ו–)3(בכלהנוגעלזכויותלגבי
מקרקעיןנובעתמכךשעלוללחלוףפרקזמןארוךממועד
ההתקשרותבעסקהלגביהמקרקעיןועדלהפיכתהזכות

לזכותקנייניתעכדילהגןעלזכותושלהטועןלזכותברכוש
גםבפרקזמןזה,מוצעלכלולגםאותהבהגדרה"זכות
זו ברכוש",שכןהפגיעההעלולהלהיגרםלובלאהגנה
לדורות לחכירה או לבעלות הנוגעת בעסקה כשמדובר
היאמשמעותיתבמיוחד,בפרטאםמדוברבדירתמגוריםע

בנקאיע תאגיד של הקיזוז זכות עניינה )ע( פסקה
אףשזכותהקיזוזשלהבנקאינהזכותקניינית,הפסיקה
הכירהבמעמדההמיוחדשלזכותזומטעמיםשלמדיניות
ציבוריתכללית)ראוע"א1226/90בנקלאומילישראלבע"מ
נ'הסתדרותהרבניםדאמריקה,פ''דמט)1(וו1)ו199((עזכות
הקיזוזשלהבנקמשמשתכבטוחהלמתןאשראי,והעדפה
שלהחילוטעלפניהעשויהלהוביללהכבדהבמתןאשראי

וגלגולעלויותהאשראיעלכללהציבורע

המוצעת ההגדרה - ברכוש"  לזכות  "טוען  להגדרה 
מבוססתבמידהרבהעלסעיף36א)ג(לפקודתהסמיםועל
תקנותהסמיםהמסוכנים)סדרידיןלעניןחילוטרכוש(,
התש"ן-1990)להלן-תקנותהסמים(עהגדרתטועןלזכות
ברכושנדרשתכדילהבהירמייהיההמשיבבבקשהלצו
בבקשה או המוצעים( ו–13)ב( ו)ב( סעיפים )ראו חילוט
לצוזמני)ראוסעיף22)ב(המוצע(כךשתינתןלוהזדמנות
בית לפני ברכוש, זכותו לעניין טענותיו את להשמיע
המשפט)ראוסעיףוהמוצעכפישגםהוחלבסעיפיםו1

ו–22המוצעים(ע

ס"חהתשכ"ג,עמ'6ו1ע 1

ס"חהתש"ס,עמ'293ע 2

ס"חהתשס"ג,עמ'02וע 3

ס"חהתשכ"ט,עמ'9ו2ע ע

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע ו
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מישהרכושנמצאבחזקתו,בשליטתואובחשבונו,ואםנתפסהרכוש-מי )1(
שממנונתפס;

מישהרכושרשוםעלשמובפנקסהמתנהלעלפידין; )2(

מישהודיע,באופןשקבעהשרלפיסעיף36,כיישלוטענהלזכותברכוש; )3(

חדש[, ]נוסח וחיפוש( )מעצר הפלילי הדין סדר פקודת - וחיפוש" מעצר "פקודת
התשכ"ט-61969;

"פקודתהסמיםהמסוכנים"-פקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-3ו19ו;

"רכוש"-מקרקעין,מיטלטלין,כספיםאוזכויות;

"רכוששלהנידון"-רכושהנמצאבבעלותו,בחזקתו,בשליטתואובחשבונושלהנידון,
לבדאויחדעםאחרים;

"השר"-שרהמשפטים;

"תובע"-כמשמעותובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-81982;

"תקבוליעבירה"-כלאחדמאלה:

רכוששהושגכשכראוכתגמולבעדביצועעבירהאושהושגכתוצאה )1(
מביצועה,לרבותהוצאהשנחסכה,והכולבמישריןאובעקיפין;

רכוששצמחאושבאמרכושכאמורבפסקה)1(אומרווחיוע )2(

עלפיההגדרההמוצעת,טועןלזכותברכושהואכל
מישישסיבהלהניחלגביושישלוענייןברכושהמיועד
לחילוטשכןהרכושנמצאבחזקתו,בשליטתואובחשבונו,
נתפסממנואושהוארשוםעלשמובפנקסהמתנהלעל
פידיןעכמוכן,טועןלזכותיכוללהיותגםאדםשאיןסיבה
להניחלגביושישלוענייןברכושאךהואהודיעכיישלו
טענותלזכותברכושבאופןשיקבעשרהמשפטיםבתקנות

שיותקנולפיסעיף36המוצעע

להגדרות דומה המוצעת ההגדרה - "רכוש"  להגדרה 
כך חילוטע הסדרי הקובעים אחרים בחוקים המופיעות
למשלבחוקאיסורהלבנתהוןמוגדר"רכוש"כ"מקרקעין,
תמורתו שהוא רכוש לרבות וזכויות, כספים מיטלטלין,
שלרכושכאמור,וכלרכוששצמחאושבאמרווחירכוש
הסיפה הושמטה המוצעת בהגדרה כי יובהר כאמור"ע
היא שכן הון הלבנת איסור שבחוק בהגדרה המופיעה
עבירה" "תקבולי להגדרה )2( פסקה במסגרת מופיעה

בנוסחההמוצעע

-עלפיההגדרההמוצעת להגדרה "רכוש של הנידון" 
"רכוששלהנידון"הואכלרכושהנמצאבבעלותו,בחזקתו,
בשליטתואובחשבונושלהנידון,לבדאויחדעםאחריםע
ההגדרהמקיפהאתכללהרכוששלנידוןישקשראליו
והיאנועדהלמנועהברחתנכסיםבידיהנידוןבאמצעות
שיתוףרכושועםאחריםעהגדרהזוזההלהגדרההמופיעה

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-2016)להלן-חוקהמאבק
בטרור(,ודומהלהגדרההמופיעהבחוקאיסורהלבנתהוןע

קובעת המוצעת ההגדרה - להגדרה "תקבולי עבירה" 
אתהנדבךהראשונישלהיקףסמכותהחילוטלפיהחוק
המוצעעבפסקה)1(כוללתההגדרהכלרכוששהושגכשכר
כתוצאה שהושג או העבירה ביצוע בעד כתגמול או
מביצועהעההגדרהבנוסחההמוצעמבהירהכיהביטוי
רכוש של אקטיבית העברה ביצוע מחייב אינו "הושג"
לידיהנידון,והואכוללגםמצביםשבהםנחסכההוצאה
לנידוןוהרכושנותרבידיו)למשלעקבמרמה(עיצויןכי
ההגדרההמוצעתאינהכוללתרכוששיועדלהיותשכר
אותגמולבעדביצועהעבירהעלגבירכוששיועדלהיות
תקבולעבירהאךתכליתוזולאמומשה,לאניתןלטעון
שקיימתהחובהלהוציאאת"בלעושלהגזלןמפיו",כאמור
לעילבחלקהכללילדבריההסברעלכן,ישלהתייחסלרכוש
שיועדלהיותתקבולעבירהכרכוששהואאמצעיעבירה,

כךשהוראותהחוקהמוצעלאיחולועלחילוטוע

פסקה)2(להגדרההמוצעתכוללת,בדומהלהגדרה
כלרכוש לעיל, כאמור הון הלבנת בחוקאיסור "רכוש"
שהואגלגולושלרכושכאמורבפסקה)1(להגדרה,לרבות
פירותשצמחוממנו)למשלתמורהשהתקבלהממכירתו

ונשאהרווחיםבשלהפקדתהבחשבוןהבנק(ע

דינימדינתישראל,נוסחחדש12,עמ'ע28ע 6

דינימדינתישראל,נוסחחדשו2,עמ'26וע ו

ס"חהתשמ"ב,עמ'3עע 8

ר ב ס ה י  ר ב ד



1129 הצעותחוקהממשלה-וע12,כ"חבתמוזהתשע"ח,2018עוע11

פרק ב': חילוט שווי תקבולי עבירה לאחר הרשעה 

סימן א': צו חילוט לאחר הרשעה

צולחילוטשווי
תקבוליעבירה

לאחרהרשעה

הורשענידוןבעבירה,יצווהביתהמשפט,לבקשתתובע,נוסףעלהעונש,על2ע )א(
חילוטרכושבשוויתקבוליהעבירהשבההורשעהנידון;לענייןזה,"הורשע"-לרבות

קביעהשלביתהמשפטכיהנידוןביצעאתהעבירה,בלאהרשעהע

בצוהחילוטיקבעביתהמשפטאתשוויתקבוליהעבירהשבההורשעהנידון, )ב(
ואםביקשהתובעלפיסעיףולחלטרכושמסוים-יפרטביתהמשפטבצואתהרכוש

המחולטע

הרכוששניתןלחלטולפיסעיףזהיהיהמתוךרכושושלהנידון;לאנמצארכוש )ג(
שלהנידון,רשאיביתהמשפטלהורותעלחילוטרכושמתוךרכוששלאדםאחר

כמפורטלהלן:

רכוששהואתקבוליהעבירההנמצאבחזקתושלהאדםהאחר; )1(

רכושהנמצאבבעלותו,בחזקתו,בשליטתואובחשבונושלהאדםהאחר, )2(
שהנידוןמימןאתרכישתו,כולואוחלקו,אושהנידוןהעבירולאותואדםבלא
תמורהאובתמורההנמוכהבאופןבלתיסבירממחירהשוקשלרכושמאותו

סוג,וכןרכוששהנידוןהעבירלנאמן,ובלבדשמתקייםאחדמאלה:

המימוןאוההעברהכאמורנעשולאחרביצועהעבירהשבההורשע )א(
הנידון;

פרק ב': חילוט שווי תקבולי עבירה לאחר הרשעה 

סימן א': צו חילוט לאחר הרשעה

הורשענידוןבעבירה,יצווהביתהמשפט,לבקשתתובע,נוסףעלהעונש,על2ע )א(
חילוטרכושבשוויתקבוליהעבירהשבההורשעהנידון;לענייןזה,"הורשע"-לרבות

קביעהשלביתהמשפטכיהנידוןביצעאתהעבירה,בלאהרשעהע

צולחילוטשווי
תקבוליעבירה

לאחרהרשעה

בצוהחילוטיקבעביתהמשפטאתשוויתקבוליהעבירהשבההורשעהנידון, )ב(
ואםביקשהתובעלפיסעיףולחלטרכושמסוים-יפרטביתהמשפטבצואתהרכוש

המחולטע

הרכוששניתןלחלטולפיסעיףזהיהיהמתוךרכושושלהנידון;לאנמצארכוש )ג(
שלהנידון,רשאיביתהמשפטלהורותעלחילוטרכושמתוךרכוששלאדםאחר

כמפורטלהלן:



רכוששהואתקבוליהעבירההנמצאבחזקתושלהאדםהאחר; )1(

רכושהנמצאבבעלותו,בחזקתו,בשליטתואובחשבונושלהאדםהאחר, )2(
שהנידוןמימןאתרכישתו,כולואוחלקו,אושהנידוןהעבירולאותואדםבלא
תמורהאובתמורההנמוכהבאופןבלתיסבירממחירהשוקשלרכושמאותו

סוג,וכןרכוששהנידוןהעבירלנאמן,ובלבדשמתקייםאחדמאלה:

המימוןאוההעברהכאמורנעשולאחרביצועהעבירהשבההורשע )א(
הנידון;

הסעיףהמוצעקובעאתהסדרהחילוטהבסיסי  סעיף 2
בחוקהמוצע-חילוטשלשוויתקבוליהעבירה 
תקבולי שווי חילוט של הסדרים הנידוןע הורשע שבה
העבירהמצוייםהיוםבחוקיםשונים,למשל,בסעיףו29
לחוקהעונשין,התשל"ז-וו19)להלן-חוקהעונשין(,ביחס
לעבירתשוחד,בסעיף21לחוקאיסורהלבנתהוןובסעיף

ו)2(לחוקמאבקבארגוניפשיעהע

שווי את לחלט חובה יש כי קובע המוצע הסעיף
חובת בבסיס הנידוןע הורשע שבה העבירה תקבולי
החילוטעומדתהתפיסהשהנידוןאינויכוללרכושזכות
ברכוששהושגבעבירהועלכןביתהמשפטחייבלהורות
עלהוצאתהרכושמחזקתועחילוטתקבוליהעבירההוא
עונשע אינו והוא הנידון שהפיק הרווח השבת למעשה
נוכחהתפיסהשחילוטאינועונש,מוצעלקבועכיבית
המשפטיחלטאתהרווחשהנידוןהפיקמהעבירה,אףאם
ביתהמשפטקבעכיהואביצעאתהעבירהאךבנסיבות
המקרההחליטכיאיןלהרשיעו)לשיקוליםהשוניםלאי–
הרשעהר'ע"פ2083/96כתבנ'מדינתישראל,פ"דנב)3(

ו33)ו199((ע

שבין הקשר את להוכיח צורך אין החילוט לצורך
הרכושהמחולטלביןהעבירהוניתןלחלטאתשוויתקבולי
העבירהעזיהויוהשבהשלהתקבולעצמואינםמשמעותיים
בהקשרהזהועלהנידוןלהשיבאתהסכוםשהשיגשלא

כדיןכתוצאהמביצועהעבירהע

סעיףקטן)ב(מבהירכיהקביעהבצוהחילוטמבוססת
עלשנישלביםעבשלבהראשון,ביתהמשפטיקבעאתשווי
תקבוליהעבירה,בהתאםלראיותשהתביעהתציגלפניוע
בשלבהשני,אםהתובעביקשלחלטאתהרכוששנתפס,
ביתהמשפטיפרטבצואתהרכושהמוחלטעערכםהכולל
שלהנכסיםהמפורטיםבשלבהשנילאיעלהכמובןעל
שוויתקבוליהעבירהשקבעביתהמשפטבשלבהראשוןע

לבחור רשאית והתביעה הכרחי אינו השני השלב
)ראו לחילוט המבוקש הרכוש את בבקשתה לפרט אם
והמוצע(עאםהתביעהבחרהלפרטכאמור,סעיף סעיף
על הרכושע לחילוט העדיפויות סדר את מבהיר )ג( קטן
יהיה לחלטו שניתן הרכוש המוצע, העדיפויות סדר פי
מתוךרכושושלהנידוןעאםאיןלנידוןרכושכאמור,בית
המשפטרשאילהורותעלחילוטשוויתקבוליהעבירה
האפשרויות לשתי בהתאם אחר אדם של רכוש מתוך
המפורטותבאותוסעיףקטן-אפשרותאחתהיאחילוטם
אחרע אדם של בחזקתו הנמצאים העבירה תקבולי של
יופנה החילוט שכן בלבד בהחזקה עניינה זו אפשרות
לאדםהמחזיקבתקבוליהעבירהבפועלעאפשרותנוספת
היאחילוטרכושהנמצאבבעלותו,בחזקתו,בשליטתואו
בחשבונושלאדםאחרובלבדשהנידוןמימןאתרכישתו
אוהעביראתהרכושלאותואדםבלאתמורהאובתמורה
הנמוכהבאופןבלתיסבירממחירהשוקעאפשרותזוכוללת
גםהעברהלנאמן,אףאםהנידוןשילםלותמורהמלאה
בעבורשירותיועאםהמימוןאוההעברהנעשולפניביצוע
העבירהשבההורשעהנידון,עלביתהמשפטלהשתכנע,
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המימוןאוההעברהכאמורנעשולפניביצועהעבירהשבההורשע )ב(
הנידוןוביתהמשפטשוכנעכיהמימוןאוההעברהנעשובמטרהלמנוע

אתחילוטהרכושע

היהשוויושלהרכושהמחולטשפירטביתהמשפטבצוהחילוטנמוךמשווי )ד(
תקבוליהעבירה,יקבעביתהמשפטאתסכוםההפרששביןשוויתקבוליהעבירהלבין
שוויהרכושהמחולט,וסכוםההפרשהאמוריהיהחובכאמורבפסקה)16(להגדרה
"חוב"שבחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-ו9199;לאפירטבית
המשפטבצוהחילוטאתהרכושהמחולטיהיהכלשוויתקבוליהעבירה-חובכאמורע

סימן ב': צו חילוט לאחר קביעה בדבר אורח חיים עברייני

קביעהכינידון
ניהלאורחחיים

עברייני

הורשענידוןבעבירהוהתקייםאחדמאלה,רשאיביתהמשפטלקבוע,לבקשת3ע )א(
תובע,כיהנידוןניהלאורחחייםהמבוססעלשימושבתקבוליעבירה)בסימןזה-אורח

חייםעברייני(:

העבירהשבההורשעהנידוןהיאאחתמהעבירותהמפורטותלהלן: )1(

עבירהלפיסעיפים199)א()1(אווו3אלחוקהעונשין; )א(

ׁׁׁׁׁׁׂו)ג(רישהלפקודתהסמיםהמסוכניםאו עבירהלפיסעיפים6או )ב(
עבירהלפיסעיף19אלפקודההאמורהלענייןהפרהשלסעיף13לאותה

פקודה;

עבירהלפיסעיףולחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים, )ג(
התשע"ג-102013;

עבירהלפיסעיף2)א(לחוקמאבקבארגוניפשיעה,אועבירהבנסיבה )ד(
מחמירהכאמורבסעיף3לחוקהאמור;

נוסףעלהאמורלעיל,כיהמימוןאוהעברהנעשובמטרה
למנועאתחילוטהרכושעהסדרדומהקייםבסעיף21לחוק
וו־6לחוקמאבקבארגוני איסורהלבנתהוןובסעיפים
פשיעהעלמעןהסרספק,יובהרכישתיהאפשרויותפתוחות

לפניביתהמשפטואיןעדיפותלאחתמהןע

סעיףקטן)ד(המוצעמבהירכיבמקרהשבולאנתפס
רכושוהתביעהלאפירטהבבקשתהאתהרכושהמבוקש
לחילוט,שוויתקבוליהעבירהשקבעביתהמשפטבשלב
הראשוןיהפוךלחובכהגדרתובחוקהמרכזלגבייתקנסות,
אגרותוהוצאות,התשנ"ה-ו199)להלן-חוקהמרכזלגביית
בצו המשפט בית שפירט הרכוש של שוויו אם קנסות(ע
החילוטנמוךמשוויתקבוליהעבירה,יקבעביתהמשפט
אתסכוםההפרשוסכוםזהיהפוךלחובלפיהחוקהאמור
)ראוגםתיקוןעקיףלחוקהמרכזלגבייתקנסותבסעיף0ע

המוצע(ע

חילוט מנגנון לקבוע מוצע אלה בסעיפים  סעיפים 
לבקשת יקבע, המשפט בית אם היקף, רחב  3 ו–4

תובע,כיהנידוןניהלאורחחייםהמבוססעל 
עברייני(ע חיים אורח - )להלן עבירה בתקבולי שימוש
הסדרזהנסמךבמידהרבהעלההסדרהקייםכיוםבסעיף
Proceedsof( 31)6(לפקודתהסמיםוכןעלהדיןהאנגלי

וועa(,s()ע(6עs,29עCriminalAct2002,c)להלן- )Engע(
החוקהאנגלי((ע

העילותשבשלהןניתןלקבועכינידוןניהלאורחחיים
עבריינימנויותבסעיף3)א(המוצעעהעילותמכוונותלמגוון
מצביםשבהםראוילהניחכימחייתושלהנידוןמבוססת
עלרווחיםמביצועפעילותעברייניתקבועהואיןמדובר

ברווחחד–פעמיעקבביצועשלעבירהיחידהע

פסקה)1(מונהעבירותשדיבהרשעהבהןכדישבית
המשפטיהיהרשאילקבועכינידוןניהלאורחחייםעברייני
אדם; בבני סחר עבירת זנות; למעשי סרסרות עבירת -
עבירותשלהחזקתסמיםשלאלשימושעצמי,ייצור,הפקה,
ייצואאוייבואשלסמיםאוסחרבהם)לפיפקודתהסמים
אולפיחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,
פשיעהאו בארגון פעילות של ועבירה התשע"ג-2013(;
עבירהשנעשתהבמסגרתארגוןפשיעהלפיחוקמאבק
סדרתי בממד מאופיינות עבירותאלה פשיעהע בארגוני
מובנה,תחכוםוארגוןכךשישהצדקהלהניחשהרשעה
בהן,כשלעצמה,מעידהכיהנידוןהפיקרווחמפעילות

עברייניתקבועהע

ס"חהתשנ"ה,עמ'0ו1ע 9

ס"חהתשע"ג,עמ'221ע 10

ר ב ס ה י  ר ב ד



1131 הצעותחוקהממשלה-וע12,כ"חבתמוזהתשע"ח,2018עוע11

העבירהשבההורשעהנידוןהיאאחתמהעבירותהמפורטותלהלן,והיא )2(
בוצעהבזיקהלארגוןפשיעהכהגדרתובחוקמאבקבארגוניפשיעהאוששווי

תקבוליהעבירההוא100,000שקליםחדשיםאויותר:

עבירהלפיסעיפיםעע1)ב2(,ו2עאו28עלחוקהעונשין; )א(

עבירהלפיסעיף3לחוקאיסורהלבנתהון; )ב(

העבירהשבההורשעהנידוןהיאעבירהלפיסעיפים30או31לחוקהמאבק )3(
בטרור,התשע"ו-112016,ושוויתקבוליהעבירההוא100,000שקליםחדשיםאו

יותר;

שישה על העולה תקופה לאורך בוצעה הנידון הורשע שבה העבירה )ע(
חודשיםושוויתקבוליהעבירההוא100,000שקליםחדשיםאויותר;

במהלךששהשניםשקדמולהרשעהבעבירהשבשלהמבוקשתהקביעהעל )ו(
אורחחייםעברייני,הורשעהנידון,נוסףעלאותהעבירה,בשתיעבירותלפחות,

ושוויתקבוליהןשלכלהעבירותיחדהוא100,000שקליםחדשיםאויותרע

החליטביתהמשפטשלאלקבועכיהנידוןניהלאורחחייםעברייניכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,ינמקאתהחלטתוע

צוחילוטלאחר
קביעהבדבראורח

חייםעברייני

קבעביתהמשפט,לפיסעיף3,כינידוןניהלאורחחייםעבריינייחולועלמתןצוהחילוטעע
לגביוהוראותסעיף2בשינוייםאלה:

לצורךקביעתשוויתקבוליהעבירהבצוהחילוט,כאמורבסעיף2)ב(,חזקהכי )1(
הרכושהמפורטלהלןהואתקבוליעבירה:

כלרכוששהוארכוששלהנידון; )א(

כלרכושהנמצאבבעלותו,בחזקתו,בשליטתואובחשבונושלבןזוגושל )ב(
הנידון,שלילדושטרםמלאולו21שניםאושלאדםאחרהסמוךעלשולחנו;

העבירהשבההורשעהנידוןהיאאחתמהעבירותהמפורטותלהלן,והיא )2(
בוצעהבזיקהלארגוןפשיעהכהגדרתובחוקמאבקבארגוניפשיעהאוששווי

תקבוליהעבירההוא100,000שקליםחדשיםאויותר:

עבירהלפיסעיפיםעע1)ב2(,ו2עאו28עלחוקהעונשין; )א(

עבירהלפיסעיף3לחוקאיסורהלבנתהון; )ב(

העבירהשבההורשעהנידוןהיאעבירהלפיסעיפים30או31לחוקהמאבק )3(
בטרור,התשע"ו-112016,ושוויתקבוליהעבירההוא100,000שקליםחדשיםאו

יותר;

שישה על העולה תקופה לאורך בוצעה הנידון הורשע שבה העבירה )ע(
חודשיםושוויתקבוליהעבירההוא100,000שקליםחדשיםאויותר;

במהלךששהשניםשקדמולהרשעהבעבירהשבשלהמבוקשתהקביעהעל )ו(
אורחחייםעברייני,הורשעהנידון,נוסףעלאותהעבירה,בשתיעבירותלפחות,

ושוויתקבוליהןשלכלהעבירותיחדהוא100,000שקליםחדשיםאויותרע

החליטביתהמשפטשלאלקבועכיהנידוןניהלאורחחייםעברייניכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,ינמקאתהחלטתוע

קבעביתהמשפט,לפיסעיף3,כינידוןניהלאורחחייםעבריינייחולועלמתןצוהחילוטעע
לגביוהוראותסעיף2בשינוייםאלה:

צוחילוטלאחר
קביעהבדבראורח

חייםעברייני

לצורךקביעתשוויתקבוליהעבירהבצוהחילוט,כאמורבסעיף2)ב(,חזקהכי )1(
הרכושהמפורטלהלןהואתקבוליעבירה:

כלרכוששהוארכוששלהנידון; )א(

כלרכושהנמצאבבעלותו,בחזקתו,בשליטתואובחשבונושלבןזוגושל )ב(
הנידון,שלילדושטרםמלאולו21שניםאושלאדםאחרהסמוךעלשולחנו;

פסקה)2(מונהעבירותשרקבנסיבותמסוימות-זיקה
100,000 הוא עבירה תקבולי ששווי או פשיעה לארגון
שקליםחדשיםאויותר-ביתהמשפטיהיהרשאילקבוע
הראשונה החלופה עברייניע חיים אורח ניהל הנידון כי
עבירות פשיעהמבהירהכילגבי זיקהלארגון שעניינה
הלבנת בעבירות וכן בנשק סחר או ייצוא ייבוא, ייצור,
הון,דיבהוכחתזיקהלארגוןפשיעהואיןצורךלהוכיחכי
העבירהנעשתהבמסגרתארגוןפשיעהכאמורבסעיף3
לחוקמאבקבארגוניפשיעה,המופיעבפסקה)1(עהחלופה
השנייהעניינהמגבלתסכוםולפיהשוויתקבוליהעבירה
של גבוה שווי יותרע או חדשים שקלים 100,000 יהיה
תקבוליעבירהמבססאתההנחהכיהעבירותהאמורות

נעשובתחכוםובארגוןע

בעבירותלפיחוקהמאבקבטרור,החלופהשעניינה
זיקהלארגוןפשיעהאינהרלוונטיתולכןעבירותאלהנמנו

בנפרדבפסקה)3(ע

שלוש ביצוע כי לקבוע מוצע ו–)ו( )ע( בפסקאות
עבירותאויותרבפרקזמןשלשששניםששוויתקבוליהן
100,000שקליםחדשיםאויותר,אוביצועעבירה הוא
הוא תקבוליה ששווי ממושכת זמן תקופת לאורך אחת

100,000שקליםחדשיםאויותר,יכוללבססאתההנחה
כך ועל עבירות בביצוע שאורחותיו במי עסקינן כי
המשמש מקום שמנהל מי למשל כך מחייתוע מבוססת
למשחקיהימוריםבמשךחצישנהאויותרעחלופותאלה
מתייחסותלמקריםשבהםהנידוןביצעפעולותחוזרות
לביצועעבירות,המעידותעלתכנוןוהשקעתזמןומשאבים
בביצועהעבירהעמשךהפעולותוההשקעהבהןמעידים

עלמעורבותוהרבהשלהנידוןבפעילותשאינהחוקיתע

בסעיף3)ב(מוצעלקבועכיאםביתהמשפטהחליט
שלאלקבועכיהנידוןניהלאורחחייםעברייני,עליולנמק
אתהחלטתועכאמורלעיל,העילותהמנויותבסעיף3)א(
מעידותכיחייווכלכלתושלהנידוןהיומבוססיםעלביצוע
המשפט בית אם לכן, "עסקו"ע למעשה היו והן עבירות
מחליטשלאלקבועכיהנידוןניהלאורחחייםעברייניעליו
לפרטאתהנימוקיםאואתהראיותשהובילואותולקבוע
כיהנידוןאינומבססאתכלכלתועלפעילותבלתיחוקיתע

סעיףעהמוצעמפרטאתהמשמעותשלהקביעהכי
הנידוןניהלאורחחייםעברייניעעלפיסעיףזהאםקבע
ביתהמשפטכאמוריחולועלמתןצוהחילוט,לגביהנידון,

הוראותסעיף2המוצע,בשינוייםהמפורטיםבסעיףע

ס"חהתשע"ו,עמ'898ע 11
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כלרכושנוסףשהנידוןהעבירלאחר,במהלךשמונההשניםשקדמולמועד )ג(
הגשתכתבהאישוםושהנידוןלאקיבלתמורהבעדובמהלךהתקופההאמורה,

וכלרכושנוסףשהנידוןהעבירלנאמןבמהלךאותהתקופה;

כלהוצאהשהוציאהנידוןבמהלךשמונההשניםשקדמולמועדהגשת )ד(
כתבהאישוםאלאאםכןההוצאההוצאהלצורךהשגתרכושכאמורבפסקאות

משנה)א(עד)ג(;

הוכיחהנידוןכירכושאוהוצאהמסוימיםכאמורבפסקה)1(אינםתקבוליעבירה, )2(
לאיובאוהרכושאוההוצאהבחשבוןבקביעתשוויתקבוליהעבירה;הוכיחהנידון
כאמורלגביכלהרכושוההוצאותהאמוריםבפסקה)1(,רשאיביתהמשפטלבטלאת

הקביעהעלאורחחייםעברייני;

בקביעתשוויתקבוליהעבירהלפיפסקה)1(,לאיובאובחשבוןתקבוליעבירה )3(
שהובאובחשבוןבמתןצוחילוטסופיבהליכיםקודמים;

השינויהראשוןנוגעלהיקףהרכושהמובאבחשבון
לצורךקביעתשוויתקבוליהעבירהבצוהחילוטעפסקה
)1(המוצעתקובעתחזקהולפיהיראואתהרכושהמפורט
בהכתקבוליעבירה,לצורךחישובשוויתקבוליהעבירה,
המוצע פי על לנידוןע ההוכחה נטל את מעבירה והיא
רכוש כל על הנידון, של רכושו כל על תחול החזקה
הנמצאבבעלותו,בחזקתו,בשליטתואובחשבונושלבן
זוגושלהנידון,שלילדושטרםמלאולו21שניםאושל
אדםאחרהסמוךעלשולחנו,ועלכלרכושנוסףשהנידון
העבירלאחרבמהלךשמונההשניםשקדמולמועדהגשת
במהלך בעדו תמורה קיבל לא ושהנידון האישום כתב
התקופההאמורהוכלרכושנוסףשהנידוןהעבירלנאמן
במהלךאותהתקופה,אףאםשילםלותמורהמלאהבעד
שירותיועיובהרכיבחלופההאחרונההמדוברברכושנוסף
יותר בחשבון יובא לא ורכוש לעיל האמור הרכוש על
לצורך בחשבון להביא מוצע כך, על נוסף אחתע מפעם
קביעתשוויתקבוליהעבירהכלהוצאהשהוציאהנידון
במהלךשמונההשניםשקדמולמועדהגשתכתבהאישום
אלאאםכןההוצאההוצאהלצורךהשגתרכוששנמנה

בחלופותהקודמותע

ההצדקהלשתיהחלופותהאחרונותנובעתמההנחה
כימימוןאורחותחייושלנידוןהמנהלאורחחייםעברייני
המבוססעלרווחיעבירהשהושגובמשךפרקזמןארוך,
משליכהעלאומדןרווחיהעבירהשלהנידוןלארקבהווה,
אלאגםבעברעלפיכךנדרשאומדןשלרכוששהיהבעבר
בצו העבירה תקבולי שווי גובה חישוב לצורך בחזקתו

החילוטע

)ברמת להוכיח הנידון על המוצעת )2( פסקה לפי
ההוכחההנדרשתבמשפטאזרחי-ראוסעיף31המוצע(,
מימון באמצעי הוא )1( בפסקה המנוי הרכוש מקור כי
חוקייםעאםהנידוןהוכיחכאמור,ביתהמשפטלאיכלול
שהנידון ככל העבירהע תקבולי שווי בחישוב זה רכוש
)1(מקורובאמצעי הוכיחכיכללהרכושהמנויבפסקה
מימוןחוקיים,רשאיביתהמשפטלבטלאתהקביעהכי
כי הוכיח הנידון שכן עברייני חיים אורח ניהל הנידון

כי יודגש לגביוע נכונה אינה עברייני חיים אורח חזקת
ביטולההכרזהלאגורעמסמכותושלביתהמשפטלחלט

בהתאם הנידון שבההורשע אתשוויתקבוליהעבירה
לסעיף2המוצעע

של כפול חישוב למנוע נועדה המוצעת )3( פסקה
רכוששהובאבחשבוןבעברבמסגרתהליךחילוטאחרע
מצבכזהייתכןאםביתהמשפטקבעבהליךקודםכירכוש
מסויםהואתקבולעבירה,ביןאםבמסגרתהליךחילוט
לאחרהרשעהוביןאםבמסגרתהליךחילוטשלאבעקבות
הרשעה,ובהליךהנוכחיהרכושנכללשובדרךהחזקה
המנויהבפסקה)1(עההוראההמוצעתקובעתכיאםהרכוש
נלקחבחשבוןבעבר,ישלהפחיתאתשוויומאומדןשווי

תקבוליהעבירהבהליךהנוכחי,כדילמנועחילוטכפולע

הנוגע בכל ,2 סעיף הוראות בהחלת השני השינוי
למתןצוחילוטבקשרלנידוןשנקבעלגביוכיניהלאורח
חייםעברייני,נוגעלסוגהרכוששניתןלחלטועפסקה)ע(
הקבועות החילוט אפשרויות על מוסיפה המוצעת
בסעיף2)ג(במקרהשבולאנמצארכוששלהנידוןעראשית,
בעודשעלפיסעיף2)ג(ניתןלחלטרקאתתקבולהעבירה
חיים אורח שבמסגרת הרי החילוט, צו ניתן שבשלה
עברייניניתןלחלטגםרכוששהואתקבולעבירהאחרת,
אםהקביעהעלניהולאורחחייםעבריינימבוססתעלכך
שבמהלךששהשניםשקדמולהרשעהבעבירההנוכחית,
הורשעהנידוןבשתיעבירותנוספותלפחותכאמורבסעיף
ע)ו(המוצעעשנית,בעודשעלפיסעיף2)ג(מתאפשרחילוט
רכוששהנידוןמימןאתרכישתואוהעבירלאדםאחרלפני
ביצועהעבירהרקאםהוכחכיהמימוןאוההעברהנעשו
במטרהלמנועאתחילוטהרכוש,הרישבמסגרתאורחחיים
עברייניניתןלחלטרכוששהנידוןמימןאוהעבירלאדם
אחרבמשךשמונההשניםשקדמולהגשתכתבאישום,
גםאםלאהוכחכיהמימוןאוההעברהנועדולמנועאת
חילוטהרכושעהבדלזהמתבססעלההנחהכינידוןהמנהל
אורחחייםעברייניפועלבאופןקבועלהברחתנכסיו,לפני

הגשתכתבהאישוםולאחריוע
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הרכוששניתןלחלטולפיסעיףזהיהיהכאמורבסעיף2)ג(ואולםאםלאנמצא )ע(
רכוששלהנידון,רשאיביתהמשפט,נוסףעלהאמורבאותוסעיף,להורותגםעלחילוט

רכוששלאדםאחרכמפורטלהלן:

רכוששהואתקבוליעבירהאחרתשבההורשעהנידון,כאמורבסעיף3)ו(, )א(
הנמצאבחזקתושלאדםאחר;

רכושכאמורבסעיף2)ג()2(שהמימוןלרכישתואוהעברתונעשולפניביצוע )ב(
העבירהשבשלהקבעביתהמשפטכיהנידוןניהלאורחחייםעברייני,וזאת
גםאםלאהוכחכיהמימוןאוההעברהכאמורנעשובמטרהלמנועאתחילוט
הרכוש,ובלבדשהמימוןאוההעברהכאמורנעשובמהלךשמונההשניםשקדמו

למועדהגשתכתבהאישוםבאותהעבירהע

סימן ג': בקשה לצו חילוט לאחר הרשעה והדיון בה

בקשהלצוחילוט
לאחרהרשעה

בקשהלצוחילוטלפיפרקזהתוגשבכתבלאיאוחרמ־30ימיםלאחרהגשתכתבוע )א(
האישום;בבקשהיפרטהתובעאתאלה:

העובדותוהתנאיםהמתקיימיםבנסיבותהעניין,שבשלהםניתןלחלטרכוש )1(
לפיפרקזה;

הערכתשוויתקבוליהעבירה; )2(

אםמתבקשחילוטושלרכושמסוים-פירוטותיאורהרכוששמבקשים )3(
לחלטע

הוגשהבקשהלצוחילוטלפיסעיףקטן)א(יהיההמשיבבבקשההנאשםוכןכל )ב(
טועןלזכותברכושובלבדשהואידועוניתןלאתרובשקידהסבירהע

הודעהעלבקשה
לצוחילוט

תובעימסורהודעהעלהגשתבקשהלצוחילוטלפיסעיףו,למשיבכאמורבסעיף6ע
קטן)ב(שלהסעיףהאמור;בהודעהתצויןזכותושלמקבלההודעהלבקשלהשמיע

אתטענותיובענייןהחילוטע

שמיעתטענות
המשיב

לאיצווהביתהמשפטעלחילוטרכושלפיפרקזהאלאלאחרשנתןלמשיבהזדמנותוע
להשמיעאתטענותיובענייןהחילוטע

הרכוששניתןלחלטולפיסעיףזהיהיהכאמורבסעיף2)ג(ואולםאםלאנמצא )ע(
רכוששלהנידון,רשאיביתהמשפט,נוסףעלהאמורבאותוסעיף,להורותגםעלחילוט

רכוששלאדםאחרכמפורטלהלן:

רכוששהואתקבוליעבירהאחרתשבההורשעהנידון,כאמורבסעיף3)ו(, )א(
הנמצאבחזקתושלאדםאחר;

רכושכאמורבסעיף2)ג()2(שהמימוןלרכישתואוהעברתונעשולפניביצוע )ב(
העבירהשבשלהקבעביתהמשפטכיהנידוןניהלאורחחייםעברייני,וזאת
גםאםלאהוכחכיהמימוןאוההעברהכאמורנעשובמטרהלמנועאתחילוט
הרכוש,ובלבדשהמימוןאוההעברהכאמורנעשובמהלךשמונההשניםשקדמו

למועדהגשתכתבהאישוםבאותהעבירהע

סימן ג': בקשה לצו חילוט לאחר הרשעה והדיון בה

בקשהלצוחילוטלפיפרקזהתוגשבכתבלאיאוחרמ־30ימיםלאחרהגשתכתבוע )א(
האישום;בבקשהיפרטהתובעאתאלה:

בקשהלצוחילוט
לאחרהרשעה

העובדותוהתנאיםהמתקיימיםבנסיבותהעניין,שבשלהםניתןלחלטרכוש )1(
לפיפרקזה;

הערכתשוויתקבוליהעבירה; )2(

אםמתבקשחילוטושלרכושמסוים-פירוטותיאורהרכוששמבקשים )3(
לחלטע

הוגשהבקשהלצוחילוטלפיסעיףקטן)א(יהיההמשיבבבקשההנאשםוכןכל )ב(
טועןלזכותברכושובלבדשהואידועוניתןלאתרובשקידהסבירהע

תובעימסורהודעהעלהגשתבקשהלצוחילוטלפיסעיףו,למשיבכאמורבסעיף6ע
קטן)ב(שלהסעיףהאמור;בהודעהתצויןזכותושלמקבלההודעהלבקשלהשמיע

אתטענותיובענייןהחילוטע

הודעהעלבקשה
לצוחילוט

לאיצווהביתהמשפטעלחילוטרכושלפיפרקזהאלאלאחרשנתןלמשיבהזדמנותוע
להשמיעאתטענותיובענייןהחילוטע

שמיעתטענות
המשיב

הפרוצדורה בכללי עוסק המוצע ג' סימן  סעיפים 
בהליך הרשעה לאחר חילוט לצו בקשה של  5 עד 7

מוסדרים הסימן בסעיפי בהע והדיון פלילי 
המועדיםלהגשתהבקשה,המשיביםבבקשה,תוכןבקשת
החילוט,סמכותמקומיתוענייניתועודעסדרידיןנוספים

ייקבעובתקנותשיותקנולפיסעיף36המוצעע

סעיףוהמוצעקובעהוראותלענייןהגשתבקשהלצו
חילוטלאחרהרשעהבהליךפליליעעלפיהחוקהמוצע
בקשהלצוחילוטתתבררבנפרדמההליךהפליליעלכןעל
והמוצעאיןהכרחלהגישאת )א(לסעיף פיסעיףקטן
זאת האישום, כתב הגשת עם יחד חילוט לצו הבקשה
בניגודלדרישההקיימתבחקיקההיום)ראולמשלסעיף
ניתן חילוט לצו הבקשה את הסמים(ע לפקודת 36א)ה(
כתב הגשת לאחר ימים מ־30 יאוחר לא בכתב להגיש
האישוםעכמוכן,החוקהמוצעאינומחייבאתביתהמשפט
להכריעבבקשהלצוחילוטבמסגרתגזרהדין,זאתבניגוד
לחובההקבועהכיוםבתקנהע)ג(לתקנותהסמיםעההצדקה
להפרדהזונובעתמהעובדהשהבקשהלצוחילוטמחייבת
לעתיםבירורמורכבשלהטועניםלזכותואיןסיבהשבירור

זהיעכבאתמתןגזרהדיןעעודיצויןכיאמנםקייםקשר
הדוקביןהכרעתהדיןלביןצוהחילוט,שכןהחילוטנסמך
עלההרשעההפלילית,אךאיןמניעהכיההחלטהבעניין

החילוטתהיהמוקדמתלגזרהדיןע

ו)א(כיהתובעיפרטבבקשתואת עודקובעסעיף
העניין בנסיבות המתקיימים והתנאים העובדות כל
והמצדיקיםחילוטלפיהוראותפרקב'המוצעעבכללזה,
עלהתובעלהעריךאתשוויתקבוליהעבירהוככלשנתפס
רכושהמיועדלחילוט-לפרטאתהרכושהאמורולתארוע
בסעיףו)ב(מוצעלקבועכיהמשיביהיההנאשםוכןטוען
לזכותברכושעלגביטועןלזכותברכוש,עלהתביעהחלה
חובהלפעולבשקידהסבירהכדילאתרווליידעאותועל
הליךהחילוט,והואיהיההמשיברקאםהואידועוניתן

לאתרובשקידהסבירהכאמורע

סעיף6המוצעקובעכיתובעימסורהודעהלמשיבעל
הגשתהבקשהלחילוטויכלולבהאתזכותושלהמשיב
לבקשלהשמיעאתטענותיובענייןהחילוטעסעיףוהמוצע
קובעכיביתהמשפטייתןהזדמנותלמשיבלהשמיעאת
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משיבבבקשהלצוחילוטרשאילעייןבחומרהדרושלולצורךהוכחתזכותוברכוש;8עגילוימסמכים
עלעיוןכאמוריחולוההוראותהחלותלענייןגילוימסמכיםבהליךאזרחי,בשינויים

המחויביםע

ראיותחדשות
שהתגלואחרי

הגשתכתבאישום

עלאףהוראותסעיףו)א(,הוגשכתבאישום,והתגלואחריתום30ימיםממועד9ע )א(
ההגשה,ראיותחדשותהמצביעותעלתקבוליעבירהבעבירהשבשלההוגשכתב
האישום,רשאיהתובע,באישורביתהמשפט,להגישבקשהלצוחילוטלפיסעיףו,

אחריתוםהתקופההאמורהוכלעודלאניתןגזרהדיןע

הוגשהבקשהלצוחילוטלפיסעיףוולאחרהגשתהבקשההתגלוראיותחדשות )ב(
המצביעותעלתקבוליעבירהנוספים,רשאיתובעבאישורביתהמשפט,לתקןאת

הבקשהלצוחילוטבכלשלבעדלמתןצוהחילוטע

ביתהמשפט
המוסמך

הסמכותהענייניתוהמקומיתלדוןבצוחילוטלפיהוראותפרקזהתהיהלבית10ע )א(
המשפטשאליוהוגשכתבהאישוםע

הוגשהבקשהלצוחילוטלפיסעיףוידוןבההמותבשהרשיעאתהנידוןאושופט )ב(
מתוךהמותבע

טענותיולפניביתהמשפט,בטרםיחליטבבקשהלחילוטע
יובהרכיאםהמשיבבחרשלאלנצלהזדמנותזו,רשאיבית

המשפטלהכריעבבקשתהחילוטע

מוצעלעגןאתזכותהעיוןשלמשיבבבקשה  סעיף 8
ולקבועבמפורשכיחלהחובתגילוישלמסמכים 
לאפשר מטרתה זו הוראה החילוטע בבקשת הקשורים
התגוננות לצורך לו הדרוש המידע את לקבל למשיב
מפניבקשתהחילוטעלגביהנאשם,ככלל,החומרשבבסיס
בקשתהחילוטיהיהחומרהחקירהשהועברלנאשםלפי
משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר לחוק עו סעיף
ואולם הפלילי(ע הדין סדר חוק - )להלן התשמ"ב-1982
של לעיונו להעבירם יש נוספים שקיימיםחומרים ככל
הנאשםעלגביטועןלזכותברכוש,ישלהעביראליורקאת
החומרהרלוונטילבקשתהחילוטואיןהצדקהלמסורלואת
כלחומרהחקירהבעניינושלהנאשםעהסעיףהמוצעקובע
כילצורךמימושזכותהעיוןיחולוההוראותהחלותלעניין
גילוימסמכיםבהליךאזרחי,קריתקנותסדרהדיןהאזרחי,
)ראו הדיןהאזרחי( סדר תקנות )להלן- התשמ"ד-ע198
פרקט',סימןג'לתקנותהאמורות(עיובהרכיאםהמשיב
נפטרישלהגישאתבקשתהחילוטכנגדיורשיו)ולאכנגד
עיזבונו(וכךתהיהנתונהלהםזכותהעיון)ראולענייןזה
רע"א90/10ו6עיזבוןהמנוחפואדאשתייהז"לנ'מדינת

ישראל)פורסםבנבו,2012עו0ע28((ע

סעיף9המוצעעניינובראיותחדשותשהתגלו  סעיף 9 
אחריהגשתכתבאישוםעסעיףקטן)א(קובעכי 
עלאףהוראותסעיףו)א(המוצע,ולפיוישלהגישבקשה
לצוחילוטבתוך30ימיםממועדהגשתכתבאישום,אם
התגלואחריהתקופההאמורהראיותחדשותהמצביעות

עלתקבוליעבירהבעבירהשבשלההוגשכתבהאישום,
ביתהמשפט,להגישבקשהלצו רשאיהתובע,באישור
חילוטגםאחריהתקופההאמורה,וכלעודלאניתןגזרדיןע
סעיףקטן)ב(מתייחסלמצבשבוהוגשהבקשהלצוחילוט
ולאחרהגשתהבקשההתגלוראיותחדשותהמצביעותעל
תקבוליעבירהנוספיםעעלפיהסעיףהקטןהמוצע,בנסיבות
אלהרשאיהתובע,באישורביתהמשפט,לתקןאתהבקשה
זאת החילוטע צו למתן עד שלב בכל וזאת החילוט לצו
בדומהלאפשרותלתקןכתבאישוםלאחרתחילתהמשפט
לפיסעיף92לחוקסדרהדיןהפליליאוכתבטענותבהליך

אזרחילפיתקנה92לתקנותסדרהדיןהאזרחיע

מוצעלקבועכיהסמכותהענייניתוהמקומית  סעיף 10
נתונה תהיה הרשעה לאחר חילוט בצו לדון 
לביתמשפטהדןבהליךהפליליעכאמורלעיל,הדיוןבבקשה
לצוחילוטהואהליךנפרדומקביללהליךהפליליעמוצע
גם יחיד, דן לפני חילוט לצו בבקשה דיון קיום לאפשר
אםהדיוןבהליךהפלילישבמסגרתונדונהשאלתביצוע
העבירהשבבסיסבקשתהחילוטנידוןלפנימותבתלתאע
כך שופטמתוךהמותבע יהיה כזה,השופטהדן במקרה
יובטחשהשופטשידוןבבקשהלצוחילוטיכיראתהמסכת

העובדתיתהרלוונטיתלבקשהע

על מתבססת יחיד דן לפני הדיון לקיום ההצדקה
ההכרהבמאפייניםהאזרחייםשלההליךוהצורךבבירור
מחלוקות בירור אזרחי שבמשפט כשם קנייניותע סוגיות
קנייניותבערכאההראשונהנעשהלפנידןיחיד,ניתןהדבר

גםכאןע
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פרק ג': חילוט תקבולי עבירה או שווים שלא בעקבות הרשעה

סימן א': צו חילוט שלא בעקבות הרשעה

צולחילוטתקבולי
עבירהשלא

בעקבותהרשעה

ביתהמשפטרשאילצוות,לבקשתפרקליטמחוז,עלחילוטרכוששהואתקבולי11ע )א(
עבירהבעבירתפשעאובעבירההמנויהבתוספתהראשונהלחוקמאבקבארגוני

פשיעה,אףשלאהורשעאדםבביצועהעבירה,אםמצאכימתקייםאחדמאלה:

איןאדםהחשודבביצועהעבירה,אושהאדםהחשודבביצועהעבירה )1(
נפטר,אינונמצאבישראלדרךקבעאושלאניתןלאתרו,ועלכןלאניתןלהגיש

כתבאישוםנגדו;

ביתהמשפטשוכנע,בעקבותהודעתפרקליטמחוז,כימתקיימיםטעמים )2(
מיוחדיםשבשלהםאיןלהגישכתבאישוםנגדהחשודבביצועהעבירהאו

להמשיךבהליךהפלילינגדהנאשםבביצועהע

בצוהחילוטיפרטביתהמשפטאתהרכושהמחולטע )ב(

הוכחלביתהמשפטכיתקבוליהעבירהניתנולחשודאולנאשםבביצועהעבירה, )ג(
בכסף,יראוכתקבוליעבירהלענייןסעיףזה,כלרכושאחרבשוויתקבוליהעבירה,הנמצא
בבעלותו,בחזקתו,בשליטתואובחשבונושלהחשודאוהנאשם,לפיהעניין;בסעיףקטן
זה,"כסף"-מזומנים,המחאותבנקאיות,המחאותנוסעים,מטבעותוירטואליים,ניירות

פרק ג': חילוט תקבולי עבירה או שווים שלא בעקבות הרשעה

סימן א': צו חילוט שלא בעקבות הרשעה

ביתהמשפטרשאילצוות,לבקשתפרקליטמחוז,עלחילוטרכוששהואתקבולי11ע )א(
עבירהבעבירתפשעאובעבירההמנויהבתוספתהראשונהלחוקמאבקבארגוני

פשיעה,אףשלאהורשעאדםבביצועהעבירה,אםמצאכימתקייםאחדמאלה:

צולחילוטתקבולי
עבירהשלא

בעקבותהרשעה

איןאדםהחשודבביצועהעבירה,אושהאדםהחשודבביצועהעבירה )1(
נפטר,אינונמצאבישראלדרךקבעאושלאניתןלאתרו,ועלכןלאניתןלהגיש

כתבאישוםנגדו;

ביתהמשפטשוכנע,בעקבותהודעתפרקליטמחוז,כימתקיימיםטעמים )2(
מיוחדיםשבשלהםאיןלהגישכתבאישוםנגדהחשודבביצועהעבירהאו

להמשיךבהליךהפלילינגדהנאשםבביצועהע

בצוהחילוטיפרטביתהמשפטאתהרכושהמחולטע )ב(

הוכחלביתהמשפטכיתקבוליהעבירהניתנולחשודאולנאשםבביצועהעבירה, )ג(
בכסף,יראוכתקבוליעבירהלענייןסעיףזה,כלרכושאחרבשוויתקבוליהעבירה,הנמצא
בבעלותו,בחזקתו,בשליטתואובחשבונושלהחשודאוהנאשם,לפיהעניין;בסעיףקטן
זה,"כסף"-מזומנים,המחאותבנקאיות,המחאותנוסעים,מטבעותוירטואליים,ניירות

ג'המוצעמוסדרחילוטתקבוליעבירה בפרק  סעיפים
פליליע בהליך הרשעה בעקבות שלא 11ו–12
שאינה חילוט סמכות מקנות הפרק הוראות 
תקבוליה שאת בעבירה הרשעה של בקיומה מותנית

מבקשיםלחלטע

הסדרחילוטשלאבעקבותהרשעה,המכונהבחוקים
בארגוני מאבק בחוק כיום קיים אזרחי" "חילוט אחרים
,)22 )סעיף הון הלבנת איסור בחוק ד'(, )פרק פשיעה
36ב(עגםבבסיסהסדרזהעומד הסמים)סעיף ובפקודת
העיקרוןולפיואיןאפשרותלרכושזכותברכוששהתקבל
בעבירהעהתפיסהשלהחילוטכהשבהולאכעונשמצדיקה
גםאתקיומושלהסדרזההשואבאתעיקריומתחומים

אזרחייםשלהשבהועשייתעושרשלאבמשפטע

על שלא חילוט מסלולי שני כולל המוצע ההסדר
בסיסהרשעהעהאחד,מתייחסלחילוטשלתקבולהעבירה
המוצעע 11 בסעיף המפורטים במצבים גלגולו או עצמו
השני,מתייחסלחילוטשלשוויתקבוליהעבירהבמצבים

המפורטיםבסעיף12המוצעע

סעיף11המוצעקובעכיפרקליטמחוזוהואבלבד
רשאילבקשמביתהמשפטלחלטרכוששהואתקבולעבירה,
שלאבעקבותהרשעהעלפיסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמור
תנאימקדמילהגשתהבקשההואשהתקבולהושגכתוצאה
הראשונה בתוספת המנויה מעבירה או פשע מעבירת
לחוקהמאבקבארגוניפשיעהעהעבירותהמנויותבתוספת
האמורההןעבירותעווןשאופייניותלפעילותעבריינית
סדרתיתומתוחכמתולכןישהצדקהלאפשרחילוטחריגזה
גםביחסלעבירותאלהעיודגש,כיעלאףהשימושבמונח
עבירה,איןהכוונהשישלהוכיחאתקיומהמעברלספק
סביר,כנהוגבמשפטפלילי,אלאדיברמתההוכחההנדרשת

במשפטאזרחי)ראודבריהסברלסעיף31המוצע(ע

נוסףעלתנאימקדמיזה,עלביתהמשפטלהשתכנע
כילאניתןלנהלהליךפלילינגדהחשודמכיווןשהחשוד
אינוידוע,נפטראושלאניתןלאתרו,אושעלביתהמשפט
מתקיימים כי המחוז, פרקליט הודעת לפי להשתכנע,
טעמיםמיוחדיםשבשלהםהתביעההחליטהכיאיןלהגיש
להמשיךבהליךפלילינגד החשודאו כתבאישוםנגד
יש שבהם למקרים מכוונת האחרונה החלופה הנאשםע
קושיייחודיבניהולההליךהפלילי,אךהתביעהסבורה
)למשל, העבירה תקבולי את לחלט הצדקה קיימת כי
במקרהשבולאניתןלקייםהליךפלילינגדכלהחשודים
בביצועהעבירהוהתביעההחליטהלהגישכתבאישום
נגדהמעורביםהעיקרייםבלבדעבמקרהכזההתביעהתוכל
לבקשמביתהמשפטלחלטרכוששלאבעקבותהרשעה
ממישהוחלטשלאלהגישנגדוכתבאישום(עלפיההסדר
המוצעעלביתהמשפטלהשתכנעכיהטעמיםהמיוחדים

שפורטובבקשהאכןמוצדקיםע

סעיףקטן)ב(שלסעיף11המוצעמבהירכיישלפרט
אתהרכושהמוחלט,נוכחהעובדהכיחילוטלפיסעיף
זהמתאפשררקביחסלתקבולהעבירהעצמו)ובכללזה

גלגולו-ראוהגדרת"תקבוליעבירה"(ע

11קובעחריגלכללהאמור )ג(שלסעיף סעיףקטן
בית כסף, שהם תקבולים הניבה העבירה אם כי וקובע
המשפטרשאילהורותעלחילוטרכושאחרבשוויתקבולי
העבירהשהוכחולפניו,ממישנקבעכיביצעאתהעבירהע
ההצדקהלחריגזהנובעתמקשייהעקיבהאחרכסףאוכל
אמצעיתשלוםאחרשאינוניתןלעקיבהעיצויןכיההגדרה
המוצעתלמונח"כסף"מסתמכתעלהגדרת"כספים"בחוק

איסורהלבנתהוןע
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ערךלמוכ"ז,שטרותסחירים,וכןכרטיסתשלוםואמצעיתשלוםאחרשהמנפיקמתיר
לכלאדםלעשותבהםשימוש;לענייןהגדרהזו,"כרטיסתשלום"-לוחיתאוחפץאחר
המיועדיםלרכישתנכסיםאושירותיםאולמשיכתמזומנים,שניתןלצבורבהםערךכספיע

צולחילוטבשווי
תקבוליעבירה

שלאבעקבות
הרשעה

ביתהמשפטרשאילצוות,לבקשתפרקליטמחוז,עלחילוטרכושבשוויתקבולי12ע )א(
עבירהבעבירתפשעאובעבירההמנויהבתוספתהראשונהלחוקמאבקבארגוני

פשיעה,אףשלאהורשעאדםבביצועהעבירה,אםמצאכימתקיימיםשנייםאלה:

לאהוגשכתבאישוםנגדהחשודבביצועהעבירהאוהופסקההליךהפלילי )1(
נגדהנאשםבביצועה,בשלהתנהגותפסולהשלהחשודאוהנאשם,לפיהעניין,

לרבותהימלטותומןהדין)בסעיףקטןזה-מניעהלהמשךההליכים(;

חלפושנתייםמהמועדשבונוצרההמניעהלהמשךההליכים,ובמהלך )2(
תקופהזונעשהמאמץסבירלהגישכתבאישוםאולחדשאתההליךהפלילי,
לפיהעניין;ביתהמשפטרשאילאפשרהגשתבקשהלצוחילוטלפיסעיףזה

מיוחדות נסיבות קיימות כי מצא אם האמורה, התקופה חלפה בטרם אף
המצדיקותזאתע

עלצוחילוטלפיסעיףזהיחולוהוראותסעיף2)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםע )ב(

סימן ב': בקשה לצו חילוט שלא בעקבות הרשעה והדיון בה

בקשהלצוחילוט
שלאבעקבות

הרשעה

בקשתפרקליטמחוזלצוחילוטלפיפרקזה,תוגשבכתבותפרטאתאלה:13ע )א(

העובדותוהתנאיםהמתקיימיםבנסיבותהעניין,שבשלהםניתןלחלטרכוש )1(
לפיפרקזה;

לענייןחילוטלפיסעיף11-פירוטותיאורהרכוששמבקשיםלחלט; )2(

לענייןחילוטלפיסעיף12-הערכתשוויתקבוליהעבירהואםמתבקש )3(
חילוטושלרכושמסוים-פירוטותיאורהרכוששמבקשיםלחלטע

סעיף12המוצעעניינובחילוטרכושבשוויתקבולי
עבירה,שלאבעקבותהרשעהעסמכותחילוטזוהיאסמכות
חריגהולפיכךהסעיףמונהתנאיםמצומצמיםונוקשים
המוצעע 11 בסעיף הקבועים מהתנאים להפעלתה יותר
לפיהסעיףהמוצע,פרקליטמחוזיהיהרשאילבקשחילוט
במצבים הרשעה, בעקבות שלא עבירה תקבולי בשווי
או החשוד נגד אישום כתב הוגש לא שבהם מיוחדים
הופסקההליךהפלילינגדהנאשםנוכחהתנהגותפסולה
כנגד הפלילי ההליך הפסקת הנאשםע או החשוד של
הנאשםכוללתהןאתהאפשרותשלחזרהמכתבהאישום
93ו–ע9לחוקסדרדיןהפליליוהןאת כאמורבסעיפים
לחוק ע9א בסעיף כאמור הליכים להתליית האפשרות
האמורעהתנהגותפסולהכוללת,למשל,שיבושמשמעותי
להליךהפלילידרךהשפעהעלעדיםוכןהימלטותמהדיןע
מכיווןשהנאשםאוהחשודעצמואחראילמניעתהמשך
ההליכים,דבקבואשםהמצדיקלאפשראתחילוטשוויים

שלתקבוליהעבירה,בדומהלחילוטלאחרהרשעהע

בנוסף,עלהתביעהלהוכיח,בטרםהגשתהבקשה,
כתב את להגיש סביר מאמץ עשתה שנתיים במשך כי
האישוםאולחדשאתההליךהפליליעמאמץמעיןזהיכול
להיותבניסיוןלגלותראיותחדשותאובניסיוןלאתראת
החשודאוהנאשםעעםזאת,ביתהמשפטרשאילקצראת

התקופההאמורהאםמצאכיקיימותנסיבותמיוחדות
המצדיקותזאתע

סעיףקטן)ב(שלסעיף12המוצעקובעכיההוראות
)ד(המוצעהחלותעלצוחילוטלאחר 2)ב(עד שבסעיף
החילוט סכום החילוט, צו קביעת אופן לעניין הרשעה,
וחילוטו רכוש לאיתור לפנות ניתן שאליהם והמקורות
יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעלצוחילוטבשוויתקבולי
עבירהשלאבעקבותהרשעהעהשינוייםהמחויביםלעניין
זההםביןהשארקריאתההוראותהמכוונותכלפיהנידון

כמכוונותכלפיהנאשםאוהחשוד,לפיהענייןע

יצויןכיסמכותחילוטבשווישלתקבוליעבירהשלא
בעקבותהרשעהקיימתכיוםבסעיף36זלפקודתהסמיםע
חילוט על להורות המשפט לבית המאפשר דומה, סעיף
שוויושלתקבולעבירהשקיבלחשודאונאשםשישדי
ראיותלהגישנגדוכתבאישום,והואנמלטמהדיןהקיים
ProceedsofCriminalAct2002,(בסעיף28לחוקהאנגלי

))עEng(28עs,29עcע

ו1המוצעיםשעניינםבבקשה 13עד סעיפים  סעיפים
לצוחילוטשלאבעקבותהרשעהובדיוןבבקשה  13 עד15

המוצעים ו עד ו לסעיפים דומים כאמור 
שעניינםבבקשהלצוחילוטבעקבותהרשעה,אךישבהם
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הוגשהבקשתלצוחילוטלפיסעיףקטן)א(יהיההמשיבבבקשההטועןלזכות )ב(
ברכושוכןהחשודאוהנאשםבביצועהעבירהשבקשראליהמתבקשחילוטהרכוש,

ובלבדשהםידועיםוניתןלאתרםבשקידהסבירהע

הודעהעלבקשה
לצוחילוט

פרקליטמחוזימסורהודעהעלהגשתבקשהלצוחילוטלפיסעיף13למשיבכאמורע1ע
)ב(שלהסעיףהאמור;בהודעהתצויןזכותושלמקבלההודעהלבקש בסעיףקטן

להשמיעאתטענותיובענייןהחילוטע

שמיעתטענות
המשיבוגילוי

מסמכים

הוראותסעיפיםוו־8יחולולענייןדיוןבצוחילוטלפיפרקזה,בשינוייםהמחויביםעו1ע

ראיותחדשות
שהתגלואחרי

הגשתבקשהלצו
חילוט

הוגשהבקשהלצוחילוטלפיסעיף13ולאחרהגשתהבקשההתגלוראיותחדשות16ע
המצביעותעלתקבוליעבירהנוספים,רשאיפרקליטמחוז,באישורביתמשפט,לתקן

אתהבקשהלצוחילוטבכלשלבעדלמתןצוהחילוטע

ביתהמשפט
המוסמך

הסמכותהענייניתלדוןבצוחילוטלפיהוראותפרקזהתהיהנתונהלביתהמשפטו1ע )א(
המוסמךלדוןבעבירהשבקשראליהמתבקשהחילוטע

הסמכותהמקומיתלדוןבצוחילוטלפיפרקזהתהיהנתונהלביתהמשפטשבאזור )ב(
שיפוטומתקייםאחדמאלה:

נעברההעבירהשבקשראליהמתבקשהחילוט; )1(

נמצאהרכוששאותומבקשיםלחלט; )2(

נמצאמקוםמגוריושלהמשיבע )3(

ביתהמשפטשאליוהוגשהבקשהלצוחילוטלפיהוראותפרקזהרשאילדון )ג(
בבקשהבדןיחידע

הוגשהבקשתלצוחילוטלפיסעיףקטן)א(יהיההמשיבבבקשההטועןלזכות )ב(
ברכושוכןהחשודאוהנאשםבביצועהעבירהשבקשראליהמתבקשחילוטהרכוש,

ובלבדשהםידועיםוניתןלאתרםבשקידהסבירהע

פרקליטמחוזימסורהודעהעלהגשתבקשהלצוחילוטלפיסעיף13למשיבכאמורע1ע
)ב(שלהסעיףהאמור;בהודעהתצויןזכותושלמקבלההודעהלבקש בסעיףקטן

להשמיעאתטענותיובענייןהחילוטע

הודעהעלבקשה
לצוחילוט

שמיעתטענותהוראותסעיפיםוו־8יחולולענייןדיוןבצוחילוטלפיפרקזה,בשינוייםהמחויביםעו1ע
המשיבוגילוי

מסמכים

הוגשהבקשהלצוחילוטלפיסעיף13ולאחרהגשתהבקשההתגלוראיותחדשות16ע
המצביעותעלתקבוליעבירהנוספים,רשאיפרקליטמחוז,באישורביתמשפט,לתקן

אתהבקשהלצוחילוטבכלשלבעדלמתןצוהחילוטע

ראיותחדשות
שהתגלואחרי

הגשתבקשהלצו
חילוט

הסמכותהענייניתלדוןבצוחילוטלפיהוראותפרקזהתהיהנתונהלביתהמשפטו1ע )א(
המוסמךלדוןבעבירהשבקשראליהמתבקשהחילוטע

ביתהמשפט
המוסמך

הסמכותהמקומיתלדוןבצוחילוטלפיפרקזהתהיהנתונהלביתהמשפטשבאזור )ב(
שיפוטומתקייםאחדמאלה:

נעברההעבירהשבקשראליהמתבקשהחילוט; )1(

נמצאהרכוששאותומבקשיםלחלט; )2(

נמצאמקוםמגוריושלהמשיבע )3(

ביתהמשפטשאליוהוגשהבקשהלצוחילוטלפיהוראותפרקזהרשאילדון )ג(
בבקשהבדןיחידע

שינוייםמעטיםהנובעיםמכךשמדוברבהליךשונהעסעיף
11פרקליטהמחוזחייב 13)א(קובעשבבקשהלפיסעיף
לפרטאתהרכושהמבוקשלחילוט,שכןבבקשהלפיסעיף
זהניתןלחלטרקאתתקבולהעבירהאואתגלגולועזאת,
שפרקליט די שבה 12 סעיף לפי לחילוט בניגודלבקשה
המחוזיפרטאתהערכתשוויתקבוליהעבירהועליולפרט
אתהרכושולתארורקאםמתבקשחילוטשלרכושמסוים,

בדומהלהוראותסעיףוע

סעיף13)ב(מבהירשנוסףעלכךשטועןלזכותברכוש
לאתרו וניתן ידוע הוא אם רק בבקשה המשיב יהיה
בשקידהסבירה,גםהחשודאוהנאשםיהיהמשיבבבקשה
רקאםהואידועוניתןלאתרובשקידהסבירהעזאתבניגוד
לבקשהלחילוטלאחרהרשעה,שבההנאשםיהיהתמיד

המשיבשכןהואידועועומדלדיןפליליבשלהעבירהע

ו1מחילאתההוראותלענייןשמיעתטענות סעיף
המוצעים, ו־8 ו שבסעיפים מסמכים וגילוי המשיב

בשינוייםהמחויביםע

סעיף16המוצעשעניינותיקוןבקשהלצוחילוט  סעיף 16
הגשת אחרי שהתגלו חדשות ראיות בשל 
הבקשהדומהבמהותולסעיף9)ב(המוצעעלמעןהסרספק
יובהרכיככלשהוגשהבקשהלצוחילוטבשוויתקבולי

עבירהשלאבעקבותהרשעה,לפיסעיף12המוצע,דיבכך
שהתגלוראיותהמצביעותעלתקבוליעבירהנוספיםולכן
עלשוויתקבוליעבירהגבוהיותר,אךאםהוגשהבקשה
לצוחילוטשלתקבוליעבירהשלאבעקבותהרשעה,לפי
סעיף11,ישלהצביעעלתקבולעבירהמסויםשהתגלהאו

עלגלגולוע

סעיףו1המוצעקובעהוראותלענייןהסמכות  סעיף 17
שלא חילוט בצו לדון והמקומית העניינית 
בעקבותהרשעהלפיפרקג'המוצעעעלפיהסעיףהמוצע,
שהיה המשפט לבית נתונה תהיה העניינית הסמכות
מוסמךלדוןבעבירהלוהיהמוגשכתבאישוםבעניינושל
החשודאולביתהמשפטשהוגשאליוכתבאישוםבעניינו
בהליך מדובר שאין אף הופסקע ההליך אך הנאשם של
פלילי,ביתהמשפטנדרשלבחוןאםהתקיימהעבירהולכן
ראוילקבועאתהסמכותהענייניתבדומהלהליךהפליליע

הסמכותהמקומיתתהיהנתונהלביתהמשפטשבו
נעברההעבירהשבקשראליהמתבקשהחילוטאוהיכן
שנמצאהרכוששאותומבקשיםלחלטאומקוםמגוריו
שלהמשיבעהסדרדומהקייםבתקנה8לתקנותהסמים,
הקובעתאתהסמכותהמקומיתלבקשותחילוטלפיפקודת

הסמיםוחוקאיסורהלבנתהוןע
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הפסקתדיוןבשל
הליךפלילי

הוגשהבקשהלצוחילוטלפיפרקזה,והוגשכתבאישוםנגדהחשודבביצועהעבירה18ע
שבקשראליההתבקשצוהחילוטאוחודשההליךהפלילינגדהנאשםבאותהעבירה,
לאידוןביתהמשפטבבקשה,ואםהחללדוןבה-יפסיקאתהדיון,אלאאםכןמצא

כימתקיימיםטעמיםמיוחדיםשיירשמוהמצדיקיםשלאלעשותכןע

פרק ד': סייגים לחילוט
סייגיםלחילוט

רכושבשלזכויות
שלאחרברכוש

ביתהמשפטלאיצווהעלחילוטרכוש,כולואוחלקו,אףאםהוכחוהעובדות19ע )א(
והתנאיםלחילוטהרכושלפיחוקזה,אםטועןלזכותברכושהוכיחאתזכותוברכוש,

ומתקייםהמפורטלהלןלפיהעניין:

לענייןרכוששהואתקבוליעבירה-הטועןלזכותברכושהוכיחכיזכותו )1(
ברכושנרכשהלפניהמועדשבונתפסהרכושלפיסעיף30)בסעיףזה-מועד

התפיסה(,וכןכימתקייםאחדמאלה:

עבירה לתקבולי היה שהרכוש לפני ברכוש זכותו את רכש הוא )א(
והרכושהיהלתקבוליעבירהבלאידיעתואועלאףהתנגדותו;

הוארכשאתזכותוברכושאחרישהרכושהיהלתקבוליעבירה, )ב(
ועשהכןבתמורהובתוםלבובלישהיהיכוללדעתכיהרכושהוארכוש

כאמור;

לענייןרכוששלהנידוןשאינותקבוליעבירה-הטועןלזכותברכושהוכיח )2(
כיזכותוברכושנרכשהלפנימועדהתפיסהבתוםלב;

לענייןרכוששלאדםאחרכאמורבסעיפים2)ג()2(אוע)ע()ב(-הטועןלזכות )3(
ברכושאינוהאדםשהנידוןהעביראליואתהרכושאומימןאתרכישתזכותו
ברכוש,והואהוכיחכיזכותוברכושנרכשהלפנימועדהתפיסהוכירכשאת

זכותובתמורהובתוםלבע

מוצעלקבועכיאםלאחרהגשתהבקשהלצו  סעיף 18
חילוטשלאבעקבותהרשעה,הוגשבסופושל 
דברכתבאישוםנגדהחשודבביצועהעבירהאוחודש
ההליךהפלילינגדהנאשםבאותועבירה,יופסקוההליכים
בענייןצוהחילוטלפיפרקג'המוצעותינתןקדימותלניהול
זמן ובזבוז בירור כפל תמנע זו קדימות הפליליע ההליך
שיפוטישכןביתהמשפטהדןבהליךהפליליממילאדן
לצו בבקשה גם לדון עליו ולכן הנאשם של בהרשעתו
כי קובע המוצע הסעיף זוע מהרשעה הנובעת חילוט
ההליך שבמסגרת מכיוון יעוכבו ולא יופסקו ההליכים
הפליליתתבררגםשאלתהחילוטולאיהיהצורךלשוב

ולדוןבשאלהזובמסגרתהליךהחילוטבלאהרשעהע

פרקד'המוצעקובעסייגיםלחילוטרכושלפי  סעיף 19
החוקהמוצעעסייגיםדומיםמצוייםבחוקמאבק 
בארגוניפשיעה,בחוקאיסורהלבנתהוןובפקודתהסמיםע

סעיף19המוצעמתייחסלמצביםשבהםזכותושל
הנידון( או הנאשם החשוד, )שאינו ברכוש לזכות טוען
הטוען הרכושע לחילוט המדינה של זכותה על גוברת
לזכותברכוש,כהגדרתוהמוצעתבסעיף1,יכולשיהיה,
ביןהשאר,נושהשלהנידוןהטועןשהרכוששבידיהנידון
אינושלהנידוןאלאשלהנושה,אוצדשלישישקיבללידיו

אתתקבולהעבירהע

להתגונן )א(המוצע,כדי קטן עלפיסעיף ראשית,
מפניבקשתהחילוטעלהטועןלזכותברכושלהוכיחאת
זכותוברכוש,וזאתברמתההוכחההנדרשתבמשפטאזרחי
)ראוסעיף31המוצע(ענוסףעלכךעלהטועןלזכותברכוש
להוכיחכיזכותונרכשהלפניהמועדשבונתפסהרכושלפי
סעיף30המוצע)להלן-מועדהתפיסה(עמועדהתפיסה
הואהמועדשבוהמדינהביצעהמעשהפומביכדילהבטיח
אתהרכושהמיועדלחילוטולכןכלניסיוןלרכושזכות
ברכושלאחרמועדזהנגועבאופןאינהרנטיבחוסרתוםלבע

שבו, )3( עד )1( בפסקאות גם מונה )א(, קטן סעיף
כדי להוכיח ברכוש לזכות הטוען שעל נוספים תנאים
שזכותותגברעלזכותהחילוט,וזאתבהתאםלסוגהרכוש

שמבקשיםלחלטו:

- עבירה תקבולי שאינו הנידון של רכוש לעניין -
בשווי הנידון של רכוש של הוא המבוקש כשהחילוט
תקבוליהעבירה,הרכושעצמואינורכוש"פסול"ולכןכל
שעלהטועןלזכותלהוכיחהואשרכשאתזכותוברכוש
טרםמועדהתפיסה,בתוםלבעיצויןכילגביטועןלזכות
ברכוששהואתאגידבנקאי,רשאיביתהמשפט,לצורך
בחינתתוםהלבשלהתאגידהבנקאי,לבחון,ביןהשאר,
אתהיישוםהסבירוהמקובלשלההוראותהרגולטוריות

הרלוונטיותבנסיבותהעניין,בידיאותותאגידבנקאיע
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מצאביתהמשפטכיאיןלחלטרכושלפיהוראותסעיףזה,בשלזכותושלטוען )ב(
לזכותברכוש,אךסברכיניתןלחלטאתהרכושבכפוףלזכותושלהטועןלזכותברכוש,
רשאיהוא,עלאףהאמורבסעיףזה,להורותעלחילוטהרכושבכפוףלזכותהאמורהע

מצאביתהמשפטכיאיןלחלטחלקמהרכושלפיהוראותסעיףזה,בשלזכותו )ג(
שלטועןלזכותברכוש,באותוחלק,רשאיהוא,עלאףהאמורבסעיףזה,לחלטגםאת
החלקהאמור,בכפוףלמתןהוראותבענייןתשלוםלטועןלזכותברכוש,בשלזכותו

כאמורע

סייגיםנוספים
לחילוטרכוש

ביתהמשפטלאיצווהעלחילוטרכוששהואמיטלטליןשאינםניתניםלעיקוללפי20ע
סעיף22)א()1(עד)6(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-ו12196ע

מצאביתהמשפטכיאיןלחלטרכושלפיהוראותסעיףזה,בשלזכותושלטוען )ב(
לזכותברכוש,אךסברכיניתןלחלטאתהרכושבכפוףלזכותושלהטועןלזכותברכוש,
רשאיהוא,עלאףהאמורבסעיףזה,להורותעלחילוטהרכושבכפוףלזכותהאמורהע

מצאביתהמשפטכיאיןלחלטחלקמהרכושלפיהוראותסעיףזה,בשלזכותו )ג(
שלטועןלזכותברכוש,באותוחלק,רשאיהוא,עלאףהאמורבסעיףזה,לחלטגםאת
החלקהאמור,בכפוףלמתןהוראותבענייןתשלוםלטועןלזכותברכוש,בשלזכותו

כאמורע

ביתהמשפטלאיצווהעלחילוטרכוששהואמיטלטליןשאינםניתניםלעיקוללפי20ע
סעיף22)א()1(עד)6(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-ו12196ע

סייגיםנוספים
לחילוטרכוש

-לענייןרכוששהואתקבוליעבירה-אםהטועןלזכות
ברכושרכשאתזכותוברכושלפנישהרכושהיהלתקבולי
עבירה,עליולהוכיחכיהרכושהפךלהיותתקבוליעבירה
בלאידיעתואועלאףהתנגדותועמצבמעיןזהנדיריחסית
ומעביר למשל,כאשראדםרכשרכוש אךהואאפשרי,
אותולאחרוהאחרמשלםלנידוןברכושזהכדילגרוםלו
לבצעעבירהעבמקרהכזהעלהטועןלזכותברכושלהוכיח
כיהואלאידעשהרכושהאמוריהיהתקבוליעבירהאו
שהואהתנגדלכךעאםהטועןלזכותברכושרכשאתזכותו
ברכושלאחרשהרכושהיהלתקבוליעבירה,עליולהוכיח
כיעשהכןבתמורהובתוםלבעמצבזהנפוץיותרוהוא
הוכרבפסיקהעראולמשלבע"א9/06ו86חביץ'נ'מדינת
"כאשר כי נאמר שם 2008ע12ע30( בנבו, )פורסם ישראל
מדוברבבעליזכותקנייניתתמילב,עצםמעורבותהנכסים
בדברעבירהאינומפקיעאתזכותםברכושע")ראובפסקה
ולפסקדינושלהמשנהלנשיאהריבלין(עלענייןזהיובהר
כיהתנאיהאמורנוגעלכללתקבוליהעבירהביןשהם
תקבוליהעבירהשבההורשעהנידוןוביןשהםתקבולי
עבירותקודמותשעלבסיסןנקבעכיהנידוןניהלאורח

חייםעברייניכאמורבסעיף3)א()ו(ע

לענייןרכוששלאדםאחרכאמורבסעיפים2)ג()2(
אוע)ע()ב(,כלומר-רכוששהנידוןהעבירלאדםאחראו
רכוששהנידוןמימןאתרכישתו,בלאתמורהאובתמורה
נמוכהבאופןבלתיסבירממחירהשוק-ברורכיהאדם
שאליוהועברהרכושאושרכושומומןכאמורלאהיהיכול
לרכושאתזכותוברכושבתמורהובתוםלב,שכןהנסיבות
שבהןנרכשהרכושאומומנהרכישתומצביעותכשלעצמן
עלהעדרתמורהוחוסרתוםלבעלכןזכותושלאדםכאמור
אינהיכולהלגבורעלהחילוטעבמקרהכזההטועןלזכות
ברכושיכולשיהיהכלאדםאחר,מלבדאדםכאמור,והוא
צריךלהוכיחכירכשאתזכותוברכושבתמורהובתוםלבע
תוםהלביתבטאלענייןזה,ביןהשאר,בשאלהאםהאדם
שרכשאתהרכושידעכימדוברברכוששלנידוןשהועבר

לאחרכדילהתחמקמהחילוטע

)ב(מוצעלקבועכיאםניתןלחלטאת בסעיףקטן
)למשל ברכוש לזכות הטוען של לזכותו בכפוף הרכוש

לחלטאתזכותהבעלותבדירהבכפוףלזכותהשכירותשל
טועןלזכותברכוש(,רשאיביתהמשפטלהורותעלחילוט
הרכושבכפוףלזכותהאמורהעהוראהזונועדהלהתגבר
עלהאיסורהגורףהקבועבסעיףקטן)א(המוצעולאפשר
חילוטבמצבשבוניתןלהמשיךלהגןעלזכותושלהטוען

לזכותברכושגםלאחרהחילוטע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועכיאםמתקיימיםסייגים
לחילוטבנוגעלחלקמהרכוש,ניתןלחלטאתהרכושכולו
בכפוףלמתןהוראותבענייןתשלוםלטועןלזכותברכוש
בשלזכותובחלקהאמורעהוראהזונועדהלהתמודדעם
מצביםשבהםהחשוד,הנאשםאוהנידוןמחזיקברכוש
יחדעםטועןלזכותברכושעבדומהלסעיףקטן)ב(המוצע,
גםכאןמטרתההוראההיאלהתגברעלהאיסורהגורף
הקבועבסעיףקטן)א(המוצעולאפשרחילוטבמצבשבו

ניתןלפצותאתהטועןלזכותברכושעלהפגיעהבזכותוע

הסעיףהמוצעקובעסייגנוסףלחילוטרכושלפי  סעיף 20
שהוא רכוש לחלט אין ולפיו המוצע, החוק 
מיטלטליןשאינםניתניםלעיקוללפיסעיף22)א()1(עד)6(
לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-ו196עסייגזהמופיעגם
36ג)ג( 19)א(לחוקמאבקבארגוניפשיעהובסעיף בסעיף
לפקודתהסמים,והואנועדלמנועחילוטרכוששהכרחי

למחייתושלאדםע

יצויןכיבסעיף19לחוקמאבקבארגוניפשיעהובסעיף
36גלפקודתהסמיםקייםסייגלחילוטולפיוישלהותיר
אמצעימחיהסביריםומקוםמגוריםסבירלבעלהרכוש
ולבנימשפחתוהגריםעמועסייגזהאינומעוגןבחוקהמוצע
מכיווןשהחוקהמוצעמסדירחילוטתקבוליעבירהבלבד
ולאחילוטאמצעיעבירהעמאחרשאדםאינויכוללרכוש
זכותברכוששמקורובביצועעבירה,איןלהותירבידיואת
שקיבלמהעבירהואיןלמצבוהכלכליהשפעהעלהנחת
המוצאהזועעםזאת,במסגרתהצוויםהזמנייםהורחבו
הסייגיםהאמוריםמכיווןשכלעודלאהוכחשהנאשם
התעשרכתוצאהמביצועעבירהאיןהצדקהשלאלאפשר
לולהמשיךבהתנהלותכלכליתסבירה)ראודבריהסבר

לסעיף23(ע

ס"חהתשכ"ז,עמ'116ע 12
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פרק ה': צו זמני
בפרקזה,"צוזמני"-צוזמנישהואאחדמאלה:21עצוזמני )א(

צותפיסה; )1(

צומניעה; )2(

צועיקול; )3(

צובדברמתןערבויותמטעםהחשוד,הנאשםאואדםאחרהמחזיקברכוש; )ע(

צוהכוללהוראותבדברניהולזמנישלהרכוש,ובכללזהמימושו,בידי )ו(
שימונה נכסים כונס בידי או לכך, הסמיך שהוא מי או הכללי האפוטרופוס

לשםכך;

צוהמורהעלרישוםהערהאורישוםאחרבפנקסיםהמתנהליםעלפידין, )6(
ובכללזהרישוםשיעבוד;

כלצוזמניאחרהדרוש,לדעתביתהמשפט,כדילמנועאתסיכולהחילוט, )ו(
להבטיחאתמימושואולמנועפגיעהבערכושלהרכושהמיועדלחילוטע

הוגשהבקשהלצוחילוטלפיחוקזהרשאיביתהמשפטשאליוהוגשההבקשה, )ב(
עלפיבקשתתובע-אםהבקשהלצוחילוטהוגשהלפיפרקב'אועלפיבקשתפרקליט
מחוזאומשנהו-אםהבקשההוגשהלפיפרקג',לתתצוזמני,אםנוכחכימתקיימים
לכאורההעובדותוהתנאיםהנדרשיםלחילוטרכושלפיחוקזהוכיאי–מתןהצוהזמני
עלוללהכבידעלמימושהחילוט,לסכלואולפגועבערכושלהרכושהמיועדלחילוטע

הצווים נושא את להסדיר מוצע ה' בפרק  סעיף 21
הזמנייםבבקשותלצוחילוטבעקבותהרשעה 
אושלאבעקבותהרשעהעמטרתצוויםאלהלהבטיחאת
פגיעה למנוע אתסיכולואו למנוע החילוט, צו מימוש
בערכושלהרכושהמיועדלחילוטעתפיסהראשוניתשל
אגבשימוש במהלךהחקירה כלל הרכושנעשיתבדרך
בסמכויותאכיפהובפרטתוךשימושבסמכויותהחיפוש
והתפיסההמעוגנותבסעיף32לפקודתמעצרוחיפוש)ראו
גםבדבריהסברלסעיף30המוצע(עעםהגשתהבקשהלצו
חילוט,מוצעלהסמיךאתביתהמשפטלהורותעלצוזמני

מכוחהחוקהמוצעע

סוגי מוגדרים המוצע 21 סעיף של )א( קטן בסעיף
הצוויםהזמנייםשביתהמשפטמוסמךלתת-צותפיסה
)פסקה)1((;צומניעה)פסקה)2((;צועיקול)פסקה)3((;צו
בדברמתןערבויותמטעםהחשוד,הנאשםאואדםאחר
המחזיקברכוש)פסקה)ע((-לענייןזהיובהרכיהחלופה
לערבויותמטעםהחשודרלוונטיתרקלצוזמניבבקשה
מוסמך )ו( בפסקה הרשעה; בעקבות שלא חילוט לצו
זמני ניהול בדבר הוראות הכולל צו לתת המשפט בית
בידי מכירתו(, - )כלומר מימושו זה ובכלל הרכוש של
האפוטרופוסהכלליאומישהואהסמיךלכך,אובידיכונס
נכסיםשימונהלשםכךעצולמימושהרכושנועדבעיקר
למצביםשבהםהחזקתהרכושבידיהמדינהאינהאפשרית

בשלמורכבותההחזקהוניהולהרכוש,אושהחזקתהרכוש
תוביללפגיעהבערכו)למשלירידתערךשלמכוניות,מלאי
עסקיועוד(עמתןצוכזהמחייבאיזוןביןהקושיאוהנזק
העלוליםלהיגרםעםהמשךהחזקתהרכושוביןהפגיעה
כתוצאהמהמכירה,ככלשתידחההבקשהלצו במשיב
חילוטבסופושלדברעבפסקה)6(מוסמךביתהמשפטלתת
צוהמורהעלרישוםבפנקסיםהמתנהליםעלפידין,ובכלל
זהרישוםשעבוד,ובפסקה)ו(מוסמךביתהמשפטלתתכל
צואחרשיסייעבהגשמתמטרתושלהצוהזמניכאמור
לעיל-למנועאתסיכולהחילוט,להבטיחאתמימושואו

למנועפגיעהבערכושלהרכושהמיועדלחילוטע

21המוצענקבעכיהדרג סעיף של )ב( קטן בסעיף
זה גם יהיה חילוט לצו הבקשה את להגיש המוסמך
המוסמךלהגישאתהבקשהלצוזמני-היינו:תובע-
אםהצוהזמנימוגשבמסגרתבקשהלצוחילוטבעקבות
הרשעה,אופרקליטמחוז-אםהצוהזמנימוגשבמסגרת
בקשהלצוחילוטשלאבעקבותהרשעהעעםזאת,בבקשה
המשנה שגם מוצע הרשעה, בעקבות שלא חילוט לצו
לפרקליטהמחוזיהיהרשאילהגישבקשהלצוזמנישכן
הבקשהלצוזמנימסתמכתעלהבקשהלצוחילוטולכן
דיבמעורבותושלהמשנהלפרקליטהמחוזבבקשהלצו
זמנילאחרשפרקליטהמחוזאישראתהגשתהבקשהלצו

חילוטע
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בקשהלצוזמני
והדיוןבה

בקשהלצוזמניתוגשלאיאוחרמ–30ימיםלאחרהגשתבקשתהחילוטע22ע )א(

עלבקשהלצוזמנילפיפרקזהוהדיוןבהיחולוהוראותסימןג'לפרקב'או )ב(
הוראותסימןב'לפרקג',לפיהענייןע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(רשאיביתהמשפטלדחותאתהדיוןלגביזכותו )ג(
שלטועןלזכותברכושולתתצוזמניבכפוףלמתןהוראותלשםהבטחתזכותוכאמור,

שתוכרעבהליךהעיקריע

ביתהמשפטלאייתןצוזמניהכוללהוראותלאפוטרופוסהכלליאולמישהוא )ד(
הזדמנות שנתן לאחר אלא מימושו, או הרכוש של זמני ניהול בדבר לכך הסמיך

לאפוטרופוסהכללילהשמיעאתעמדתובענייןע

סייגיםלמתן
צוזמני

עלמתןצוזמנילפיפרקזהיחולוהוראותפרקד',בשינוייםהמחויביםע23ע )א(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ביתהמשפטלאייתןצוזמנילפיפרקזהאלא )ב(
אםכןנוכחכילבעלהרכוששלגביויינתןהצוולבנימשפחתוהגריםעמויהיואמצעי

מחיהסביריםע

היתהלבעלעסקזכותברכוששלגביומתבקשצוזמנילפיפרקזהומצאבית )ג(
המשפטכימתןהצוהזמנילגביאותורכושעלולהלהביאלהפסקתפעילותוהשוטפת
שלהעסק,רשאיהואלהורותכיחלקושלהרכושישמשלמימוןההוצאותהכרוכות

בהפעלתהעסק,בתנאיםשיורהע

בקשהלצוזמניתוגשלאיאוחרמ–30ימיםלאחרהגשתבקשתהחילוטע22ע בקשהלצוזמני)א(
והדיוןבה

עלבקשהלצוזמנילפיפרקזהוהדיוןבהיחולוהוראותסימןג'לפרקב'או )ב(
הוראותסימןב'לפרקג',לפיהענייןע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(רשאיביתהמשפטלדחותאתהדיוןלגביזכותו )ג(
שלטועןלזכותברכושולתתצוזמניבכפוףלמתןהוראותלשםהבטחתזכותוכאמור,

שתוכרעבהליךהעיקריע

ביתהמשפטלאייתןצוזמניהכוללהוראותלאפוטרופוסהכלליאולמישהוא )ד(
הזדמנות שנתן לאחר אלא מימושו, או הרכוש של זמני ניהול בדבר לכך הסמיך

לאפוטרופוסהכללילהשמיעאתעמדתובענייןע

עלמתןצוזמנילפיפרקזהיחולוהוראותפרקד',בשינוייםהמחויביםע23ע סייגיםלמתן)א(
צוזמני

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ביתהמשפטלאייתןצוזמנילפיפרקזהאלא )ב(
אםכןנוכחכילבעלהרכוששלגביויינתןהצוולבנימשפחתוהגריםעמויהיואמצעי

מחיהסביריםע

היתהלבעלעסקזכותברכוששלגביומתבקשצוזמנילפיפרקזהומצאבית )ג(
המשפטכימתןהצוהזמנילגביאותורכושעלולהלהביאלהפסקתפעילותוהשוטפת
שלהעסק,רשאיהואלהורותכיחלקושלהרכושישמשלמימוןההוצאותהכרוכות

בהפעלתהעסק,בתנאיםשיורהע

סעיף22המוצעעניינובבקשהלצוזמניוהדיון  סעיף 22
בהע 

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיבקשהלצוזמניתוגש
בתוך30ימיםמיוםהגשתהבקשהלצוחילוטעפרקזמן
זהנועדלתתשהותמספקתלתביעהכדילעבורמשלב
התפיסההראשוניתמכוחפקודתמעצרוחיפוש,כאמור
לעיל,לתפיסהמכוחצוזמנילפיהוראותפרקה'המוצעע

בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיטענותיושלטועןלזכות
ייבחנוכברבשלבהצוהזמני,ועלהדיוןיחולוההוראות
בדברבקשהלצוחילוטבעקבותהרשעהאושלאבעקבות
הרשעה,לפיהענייןוהדיוןבהןעהוראהזודומהלהוראה
שבסעיףו2לחוקמאבקבארגוניפשיעה,והיאמתבקשת
נוכחקיומםשלמצביםשבהםאיןמחלוקתבדברנכונות
טענתושלהטועןלזכותברכושעבמצבכזה,זכותוהקניינית
שלהטועןלזכותברכושמחייבתבירורמיידיכדילמזער
אתהפגיעהבזכותואיןהצדקהלדחותאתהבירורעדתום
איננה ברכוש לזכות הטענה שבהם במצבים ההליכיםע
מובהקתאופשוטהלהכרעהמוצעלהקנותלביתהמשפט,
בסעיףקטן)ג(,אתהסמכותלדחותאתהדיוןבטענותאלה
חילוטע לצו הבקשה של העיקרי בהליך שייערך לבירור
זו,ביתהמשפטאףרשאילתתהוראותלצורך במסגרת

הבטחתזכויותיולכאורהשלהטועןלזכותברכושע

בסעיףקטן)ד(מוצעלקבועכיביתהמשפטלאייתן
צוזמניהכוללהוראותלאפוטרופוסהכללי,בדברניהול
זמנישלהרכושאומימושו,אלאלאחרשנתןהזדמנות
לאפוטרופוסהכללילהשמיעאתעמדתובענייןעסעיףזה
נועדלהבטיחשההוראותשביתהמשפטשוקללתתיהיו

ניתנותלביצועבידיהאפוטרופוסהכלליע

סעיף23המוצעעניינובסייגיםלמתןצוזמניע  סעיף 23
סעיףקטן)א(מחילעלמתןצוזמניאתהסייגים 
החליםלפיפרקד'המוצעעלמתןצוחילוט)ראודברי

הסברלסעיפים19ו־20המוצעים(ע

הגנות שלוש לקבוע מוצע אלה סייגים על נוסף
ייחודיותלמשיבבבקשהלצוזמני:

סעיףקטן)ב(מורהלביתהמשפטלהפעילאתסמכותו
במתןצוזמני,כךשלמישהרכושנתפסמידוולבנימשפחתו
הגריםעמוייוותרואמצעימחיהסביריםעאמצעימחיה
סביריםכולליםגםמקוםמגוריםסביר,אףשממילאניתן
להניחכיהמקריםשבהםביתהמשפטיורהעלמכירתושל
מקוםהמגוריםבשלבהצוהזמנינדיריםביותרעסבירותם
שלאמצעיהמחיהתיבחןבכלמקרהלגופו,אךישלהבהיר
כיאיןהכוונהלשמראתרמתהחייםשלההיהרגילבעל
הרכוש,אלארקלהשאירבידיואמצעיםלמחיהסבירהע
לאחרהכרעהסופיתבמסגרתצוהחילוטולפיהאיןלמשיב
זכותברכוש,איןהצדקהלהותירלואמצעימחיהסבירים
מתוךהסכוםלחילוט)ראולענייןזהדבריההסברלסעיף

20המוצע(ע

סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(הםסייגיםהנתוניםלשיקול
דעתושלביתהמשפטוהםמתבססיםעלהסייגיםהקבועים
ProceedsofCriminalAct( 1ע)3(לחוקהאנגלי בסעיף
)עEng()3(1עעs,29עc,2002(עעלפיסעיףקטן)ג(,ביתהמשפט
רשאילהימנעממתןצוזמנילגביחלקושלרכוששישמש
למימוןההוצאותהכרוכותבהפעלתעסק,אםהואנוכחכי
מתןהצולגביאותורכושעלוללהוביללהפסקתפעילותו
השוטפתשלהעסקעמכיווןשזכויותיושלבעלהעסקברכוש
לאהוכרעובאופןסופיבמסגרתהבקשהלצוחילוט,ראוי

להגןעלפעילותושלהעסקולמנועאתסגירתוע
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הוגשהבקשהלצוחילוטלפיפרקב'וכןבקשהלצוזמנילפיפרקזה,רשאיבית )ד(
המשפט,לבקשתהנאשם,להורותבצוהזמניכיחלקמהרכוששלגביוניתןהצוישמש
למימוןהוצאותסבירותלצורךהייצוגהמשפטישלהנאשם;ביתהמשפטלאיורה
כאמורבסעיףקטןזהלגבירכוששהואתקבוליעבירה;השררשאילקבועאתהשיעור
המרבישלהוצאותסבירותלייצוגמשפטישביתמשפטיהיהרשאילהורותעליולפי

סעיףקטןזהע

מתןצוזמני
במידהשאינה

עולהעלהנדרש

החליטביתהמשפטלתתצוזמנילפיפרקזה,יקבעאתסוגהצו,הרכוששאליוהואע2ע
מתייחס,תנאיוותקופתתוקפו,והכולבמידהשאינהעולהעלהנדרשכדילהשיגאת

מטרותהצוהזמניע

עיוןחוזרבצוזמני ביתהמשפטרשאי,לבקשתצדלהליך,לדוןמחדשבצוזמנישנתןלפיפרקזה,אםו2ע
שוכנעכיהדברמוצדקבשלנסיבותשהשתנואועובדותחדשותשהתגלולאחרמתן

הצוהזמניע

פרק ו': תיקון, ביטול וערעור
תיקוןצוחילוט

בשלראיות
חדשות

קבעביתהמשפטבצוחילוטשנתןלפיפרקב'כיישיסודסבירלהניחששווי26ע )א(
תקבוליהעבירהשקבעבצואינומשקףאתמלואתקבוליהעבירהוכייהיהניתןלשנות
אתהצובעתידאםיתגלוראיותחדשותהמצביעותעלתקבוליעבירהנוספים,רשאי
הוא,לבקשתפרקליטמחוז,לשנותאתהצו,אםהתגלוראיותחדשותכאמורשלאהיה

ניתןלגלותןבשקידהסבירהטרםמתןהצוע

בקשהלתיקוןצוחילוטלפיסעיףקטן)א(תוגשבתוךשנתייםמיוםשהתגלוראיות )ב(
חדשותכאמורבאותוסעיףקטןע

בסעיףקטן)ד(מוצעלאפשרלביתהמשפטלהורות
עלמימוןייצוגמשפטישלהנאשםמתוךהרכוששנתפסע
בשלבמתןהצוהזמני,איןעדייןהכרעהסופיתשלבית
המשפטולפיההנאשםהפיקרווחמעבירהועלכןחזקת
ייצוגו מימון על להורות ניתן ויהיה לו עומדת החפות
תרצה אם אחריםע מימון מקורות לו אין אם המשפטי,
התביעהלהוכיחבמסגרתהצוהזמניכיקייםקשרישירבין
הרכוששנתפסלביןהעבירה-לאיהיהביתהמשפטרשאי
להורותעלמימוןייצוגוהמשפטישלהנאשםמהרכוש
ההוצאות סכום את להגביל מוצע מקרה, בכל האמורע
המשפטיותבתקנותעהסכומיםייקבעו,ביןהשאר,בהתבסס
לסנגורים טרחה )שכר הציבורית הסנגוריה תקנות על

ציבוריים(,התשנ"ו-1996)ק"תהתשנ"ו,עמ'981(ע

הקיימת להוראה דומה המוצעת ההוראה  סעיף 24
והיא פשיעה בארגוני מאבק לחוק 26 בסעיף 
מנחהאתביתהמשפטלתתצוזמניבאופןשמשיגאת
מטרותהצוולאמעברלכךעבשלבהצוהזמניאיןהכרעה
סופיתבדברהזכויותהקנייניתהמועלותעלידיהטוען
לזכותברכושולפיכך,טרםההכרעההסופיתבמחלוקתאין

זהראוילפגועבזכותושלהאדםמעברלנדרשע

מוצעלקבועכיביתהמשפטיהיהרשאילעיין  סעיף 25
מחדשבהחלטתו,כאםשוכנעכיהדברמוצדק 

בשלעובדותחדשותשהתגלואושינויהנסיבותשעמדו
בבסיסההחלטהלתתצוזמנימלכתחילהע

מוצעלקבוע,בסעיףקטן)א(שלסעיף26המוצע,  סעיף 26
כיהתביעהתהיהרשאיתלהגישבקשהלתיקון 
חדשות ראיות בשל הרשעה בעקבות שניתן חילוט צו
שהתגלועעלפיהסעיףהמוצעיהיהניתןלהגישבקשה
לתיקוןצוהחילוטרקבהליךחילוטבעקבותהרשעהוהוא
מאפשרלתקןאתהסכוםהמיועדלחילוט)היינו-שווי
תקבוליהעבירה(רקאםביתהמשפטהתירזאתמראש
בעתמתןצוהחילוטהמקוריואםהתגלוראיותחדשות
ניתן היה שלא נוספים עבירה תקבולי על המצביעות
בין לאזן באות הסעיף הוראות סבירהע בשקידה לגלותן
והן החוק באכיפת הצורך ובין ההליך בסופיות הצורך
נותנותמענהלמצביםשבהםישקושילזהותמראשאת
שוויתקבוליהעבירהעהסדרדומהקייםבסעיף21לחוק
Proceeds of Criminal Act 2002, c29ע, s21ע( האנגלי

)עEng((ע

כדילהקפידגםעלהצורךבסופיותההליך,מוצע
לקבועבסעיףקטן)ב(שלסעיף26המוצע,שבקשהלתיקון
צוחילוטלפיהסעיףהמוצעתוגשבתוךשנתייםמיום

שהתגלוהראיותהחדשותע
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תיקוןאוביטול
צוחילוטאוצו

זמנילבקשתטוען
לזכותברכוש

שלאזומן

טועןלזכותברכוששביחסאליוניתןצוחילוטלפיחוקזה,שלאנמסרהלוהודעהו2ע )א(
כאמורבסעיפים6אוע1,לפיהעניין,רשאילבקשמביתהמשפטשציווהעלהחילוט

לתקןאולבטלאתהצוע

בקשהלתיקוןאולביטולצוחילוטכאמורבסעיףקטן)א(תוגשבתוךשנתיים )ב(
מיוםמתןצוהחילוט,ואולםביתהמשפטרשאילהאריךאתהתקופההאמורה,אם

ראהלנכוןלעשותכןמטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

הוגשהבקשהלפיסעיףקטן)א(ונוכחביתהמשפטכילאנמסרהלמבקשהודעה )ג(
כאמורבאותוסעיףקטןוכימתקייםלגביוסייגמהסייגיםלחילוטלפיפרקד',יבטלאו

יתקןאתצוהחילוטבהתאםע

תיקןביתהמשפטאתצוהחילוטאוביטלאותולפיסעיףזה- )ד(

יצווהעלהחזרתהרכושלמבקש,אועלתשלוםתמורתומאוצרהמדינה )1(
אםלאניתןלהחזיראתהרכושאואםהסכיםהמבקשלקבלאתתמורתו;ציווה
ביתהמשפטעלתשלוםתמורתהרכוש,יקבעבצואתסכוםהתשלוםבהתאם
לערכושלהרכושבשוקהחופשיביוםמתןצוהחילוטאוביוםמתןצוהתשלום,
לפיהגבוהמביניהם;צוהתשלוםלפיפסקהזויינתןלאיאוחרמשישהחודשים

מיוםשהחליטביתהמשפטלתקןאולבטלאתצוהחילוט,לפיהעניין;

רשאיהואלצוותעלתשלוםדמישימושברכושבשלהתקופהשהרכוש )2(
נלקחמהמבקש,וכןרשאיהואלצוותעלתשלוםפיצויבשלנזקאופחתשנגרם

לרכושבאותהתקופהע

צולהחזרתרכושאוצותשלוםכאמורבסעיףזהיבוצעולאיאוחרמ־60ימים )ה(
מיוםנתינתםעלידיביתהמשפטע

הוראותסעיףזהיחולוגםעלתיקוןוביטולשלצוזמנישניתןלפיפרקה',בשינויים )ו(
המחויבים,ואולםלענייןסעיףקטן)ב(,בקשהלתיקוןאולביטולשלצוזמנייכולשתוגש

כלעודלאניתןצוהחילוטע

עלהחלטהבבקשהלצוזמניאולצוחילוטלפיחוקזהועלהחלטהבבקשהלתיקון28עערעור )א(
אולביטולצוכאמור,ניתןלערער,בתוך30ימיםמיוםשניתנה,בדרךשמערעריםעל

החלטהבענייןאזרחיע

לפי שהוגשה חילוט לצו בבקשה החלטה על )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
פרקב'והחלטהבבקשהלצוזמנישהוגשהבמסגרתבקשהכאמור,רשאינאשםאותובע

לערערבתוך30ימיםבדרךשמערעריםעלפסקדיןבענייןפליליע

טועןלזכותברכוששביחסאליוניתןצוחילוטלפיחוקזה,שלאנמסרהלוהודעהו2ע )א(
כאמורבסעיפים6אוע1,לפיהעניין,רשאילבקשמביתהמשפטשציווהעלהחילוט

לתקןאולבטלאתהצוע

תיקוןאוביטול
צוחילוטאוצו

זמנילבקשתטוען
לזכותברכוש

שלאזומן
בקשהלתיקוןאולביטולצוחילוטכאמורבסעיףקטן)א(תוגשבתוךשנתיים )ב(
מיוםמתןצוהחילוט,ואולםביתהמשפטרשאילהאריךאתהתקופההאמורה,אם

ראהלנכוןלעשותכןמטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

הוגשהבקשהלפיסעיףקטן)א(ונוכחביתהמשפטכילאנמסרהלמבקשהודעה )ג(
כאמורבאותוסעיףקטןוכימתקייםלגביוסייגמהסייגיםלחילוטלפיפרקד',יבטלאו

יתקןאתצוהחילוטבהתאםע

תיקןביתהמשפטאתצוהחילוטאוביטלאותולפיסעיףזה- )ד(

יצווהעלהחזרתהרכושלמבקש,אועלתשלוםתמורתומאוצרהמדינה )1(
אםלאניתןלהחזיראתהרכושאואםהסכיםהמבקשלקבלאתתמורתו;ציווה
ביתהמשפטעלתשלוםתמורתהרכוש,יקבעבצואתסכוםהתשלוםבהתאם
לערכושלהרכושבשוקהחופשיביוםמתןצוהחילוטאוביוםמתןצוהתשלום,
לפיהגבוהמביניהם;צוהתשלוםלפיפסקהזויינתןלאיאוחרמשישהחודשים

מיוםשהחליטביתהמשפטלתקןאולבטלאתצוהחילוט,לפיהעניין;

רשאיהואלצוותעלתשלוםדמישימושברכושבשלהתקופהשהרכוש )2(
נלקחמהמבקש,וכןרשאיהואלצוותעלתשלוםפיצויבשלנזקאופחתשנגרם

לרכושבאותהתקופהע

צולהחזרתרכושאוצותשלוםכאמורבסעיףזהיבוצעולאיאוחרמ־60ימים )ה(
מיוםנתינתםעלידיביתהמשפטע

הוראותסעיףזהיחולוגםעלתיקוןוביטולשלצוזמנישניתןלפיפרקה',בשינויים )ו(
המחויבים,ואולםלענייןסעיףקטן)ב(,בקשהלתיקוןאולביטולשלצוזמנייכולשתוגש

כלעודלאניתןצוהחילוטע

עלהחלטהבבקשהלצוזמניאולצוחילוטלפיחוקזהועלהחלטהבבקשהלתיקון28ע )א(
אולביטולצוכאמור,ניתןלערער,בתוך30ימיםמיוםשניתנה,בדרךשמערעריםעל

החלטהבענייןאזרחיע

ערעור

לפי שהוגשה חילוט לצו בבקשה החלטה על )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
פרקב'והחלטהבבקשהלצוזמנישהוגשהבמסגרתבקשהכאמור,רשאינאשםאותובע

לערערבתוך30ימיםבדרךשמערעריםעלפסקדיןבענייןפליליע

מוצעלקבועכיטועןלזכותברכוששלאהוזמן  סעיף 27
לדיוןבבקשהלצוהחילוטיהיהרשאילהגיש 
הסעיף הוראות מרבית לתיקונוע או הצו לביטול בקשה
הסמים לפקודת 36ד בסעיף כיום לקיים זהות המוצע

ובסעיף28לחוקמאבקבארגוניפשיעהע

בסעיףקטן)ו(מוצעלהחילאתהוראותהסעיףגםעל
תיקוןוביטולשלצוזמני,כלעודלאניתןצוחילוטעלעניין
זהיובהרכיעיוןחוזרבצוהזמני,כאמורבסעיףו2המוצע,
אפשרירקלבקשתצדלהליךעמכיווןשהטועןלזכותברכוש
לאהוזמןלדיון,הואאינוצדלהליךולכןישלאפשרגםלו

לבקשלבטלאולתקןאתהצוע

צו על ערעור אפשרות קובע המוצע הסעיף  סעיף 28
זמני,צוחילוטועלבקשהלתיקונואולביטולוע 

לפיהמוצעהערעוריוגשבתוך30ימים,בדרךשמערערים
עלהחלטהבענייןאזרחיעערעוריכולשיוגשעלידיתובע
בהליךחילוטבעקבותהרשעה,עלידיפרקליטמחוזבהליך
חילוטשלאבעקבותהרשעה,עלידיהנידוןבהליךחילוט
בעקבותהרשעהאועלידימישנטעןשביצעאתהעבירה
לזכות טוען ידי על וכן הרשעה בעקבות שלא בהליך
יהיה זמני בצו ברכוש לזכות טוען של ערעורו ברכושע
בדרךשמערעריםעלהחלטתבינייםבהליךאזרחי,כלומר

ערעורברשותע

בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיהנידוןוהתובעבהליך
הפלילייהיורשאיםלערערעלצוחילוטלאחרהרשעה,
במסגרתערעורעלפסקהדיןהפליליוזאתכדילייעלאת
הדיוןבהליךעכמוכן,ניתןלערערעלהחלטהבבקשהלצו
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הדיוןבערעורעלהחלטהבענייןצוזמנייישמעלפנידןיחיד;התקייםהדיון )ג(
בהחלטהבענייןצוחילוטלפנידןיחיד,רשאיביתהמשפטשלערעורלקבועכיהדיון

בערעורבאותוענייןיישמעלפנידןיחידע

עיכובהחזרת
רכושאומימושו
בשלכוונתערעור

החליטביתהמשפטלדחותבקשהלצוזמניאובקשהלצוחילוט,והודיעתובע29ע )א(
אופרקליטמחוז,לפיהעניין,כיבכוונתולערערעלההחלטה,רשאיביתהמשפטלעכב
אתהחזרתהרכושעדלמתןההחלטהבערעוראוהחלטהאחרתשלביתהמשפטהדן

בערעורע

נתןביתמשפטצוזמניאוצוחילוטלפיחוקזה,והודיעהמשיבבבקשהלמתן )ב(
הצוכיבכוונתולהגישערעורעלההחלטה,רשאיביתהמשפטלהורותכיהרכושלא

ימומשעדלהחלטהבערעוראולהחלטהאחרתשלביתהמשפטהדןבערעורע

פרק ז': שונות
תחולתפקודת
מעצרוחיפוש

סמכויותהחיפושוהתפיסהלפיפקודתמעצרוחיפושיחולולענייןרכוששניתן30ע )א(
לחלטולפיחוקזה,עדתום30ימיםממועדהגשתבקשתהחילוטלגביאותורכושע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,היההרכוששמבקשיםלתפוס,רכוששאינותקבולי )ב(
עבירה,ולאהתקיימולגביוהתנאיםלפיסעיף32לפקודתמעצרוחיפוש,לאייתפס
הרכושאלאאםכןביתהמשפטהורהעלכךבצולפיסעיףע3לפקודההאמורה;לעניין

צוכאמוריחולוהוראותסעיף23,בשינוייםהמחויביםע

זמנישהוגשהבמסגרתבקשהלחילוטלאחרהרשעה,בדרך
שמערעריםעלפסקדיןבענייןפלילי,כלומרערעורבזכותע

מוצעלאפשרלביתהמשפטלהורותבשנימצבים  סעיף 29
עלעיכובביצועביחסלרכושעהמצבהראשון 
הואכאשרהתביעהמבקשתלערערעלהוראהלשחרר
רכושתפוסעשחרורהרכושחזרהלידיבעלהרכושעלול
להובילפעמיםרבותלמצבבלתיהפיךשכןבעלהרכוש
הוא השני המצב למכרוע או הרכוש את להבריח עלול
המשפט בית החלטת על לערער מבקש המשיב כאשר
האפשרות חילוטע בצו או זמני בצו הרכוש, את לממש
להורותעלעיכובהמימושנדרשתגםבמצבזהשכןגם
כאןמימושהרכושהואמצבבלתיהפיךמבחינתהמשיבע

סעיף30)א(המוצעקובעכיסמכויותהחיפוש  סעיף 30
והתפיסהלפיפקודתמעצרוחיפושיחולולעניין 
רכוששניתןלחלטולפיהחוקהמוצע,עדתום30ימים
ממועדהגשתבקשתהחילוטלגביאותורכוש-כלומרעד
תוםהתקופהלהגשתבקשהלצוזמני)ראוגםדבריהסבר

לסעיפים21ו־22המוצעים(ע

לגבירכושהקשורלעבירה,ובכללזהתקבוליהעבירה,
השלבהראשונישלתפיסתהרכושנעשיתכיוםותמשיך
להיעשותמכוחהסמכותהמנויהבסעיף32לפקודתמעצר
וחיפוש,וזאתעדתום30ימיםמיוםהגשתהבקשהלחילוטע
עלסמכותתפיסהזוחלותהוראותהפרקהרביעילפקודת
המעצרוהחיפוש,לענייןסמכותהמשטרהולענייןזכותו
שלטועןלזכותברכושלפנותלביתהמשפטלקבלתהוראות
וחיפוש(ע מעצר לפקודת ע3 )סעיף התפוס לרכוש בנוגע
למעןהסרספקיצויןכיסמכותהתפיסהיכולהלהתבצע
גםתוךשימושבסמכויותהחיפושהקבועותבפרקהשלישי

לפקודתמעצרוחיפושע

לגבירכוששאינורכושהקשורלעבירהוניתןלחלטו
לפיהחוקהמוצע)למשל-רכוששלהנידוןכאשרהמדובר
בחילוטבשוויתקבוליעבירהבעקבותהרשעהאושלא
בעקבותהרשעה(,סעיף30)א(קובעכיסמכויותהחיפוש
והתפיסהלפיפקודתמעצרוחיפושיחולוגםלגביתפיסתו,
עדתום30ימיםמיוםהגשתהבקשהלחילוט,אךסעיף
תחייב כזה רכוש תפיסת כי וקובע מסייג המוצע 30)ב(
קבלתצושיפוטילפיסעיףע3לפקודתמעצרוחיפושוכיעל
הצוכאמוריחולוהסייגיםלמתןצוזמניהקבועיםבסעיף23
המוצעעיצויןכיהוראהדומהמוצעתגםבסעיף8עלהצעת
חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-המצאהחיפוש
ותפיסה(,התשע"ד-ע201)ה"חהממשלה,התשע"ד,עמ'עוו

)להלן-הצעתחוקהחיפוש((ע

כאמורבסעיף22המוצע,בקשהלצוזמנילפיהחוק
המוצעתוגשלאיאוחרמתום30ימיםמיוםהגשתבקשת
החילוטעלכן,בסעיףקטן)ג(מוצעלהבהירכיישרציפות
לפי תחילה נתפס שהוא אף התפוס הרכוש בהחזקת
פקודתמעצרוחיפושולאחרמכןלפיהחוקהמוצעעעל
פיהסעיףהקטןהאמוראםהוגשהבקשהלצוזמנילפי
עומדת להחזיקברכוש הסמכות הוראותהחוקהמוצע,
בעינהעדלהחלטהבבקשהלצוזמנילפיהחוקעאםלא
הוגשהבקשהלצוזמני,הרכושיוחזרלמישממנונתפסע
עודמוצעלתתלביתהמשפטסמכותשלאלהחזיראת
הרכושולקבועמהייעשהבו,כדילהתמודד,ביןהשאר,
עםמצביםשבהםהרכושעצמואסורבהחזקהעבמצבים
מעיןאלה,ביתהמשפטיוכללהורות,למשל,עלהשמדת
הרכושעיצויןכיהתייחסותלרכושתפוסשאסורלהחזיקו

קיימתגםבסעיפיםו6ו־ו6להצעתחוקהחיפושע
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נתפסרכושלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,ולאהוגשהבקשהלצוזמניביחסלרכוש )ג(
התפוסהאמורלפיסעיף22,יוחזרהרכושלאדםשממנונתפסאוייעשהבוכפישיורה
ביתהמשפט;הוגשהבקשהלצוזמניביחסלרכושהתפוסכאמור,תעמודההחלטה
אוהצולענייןתפיסתהרכוש,שניתנולפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,בתוקף,עדלמתן

החלטהאחרתעלידיביתהמשפטע

הוכחתהעובדות
והתנאיםלחילוט

הוכחתהעובדותוהתנאיםלחילוטוכןהוכחתהסייגיםלחילוט,לפיחוקזה,ולעניין31ע
הנדרשת העבירה,תיעשהברמתההוכחה גםהוכחתביצוע ג'- לפיפרק חילוט

במשפטאזרחיע

הימנעותמחילוט
עקבעיוותדין

בקביעתשוויתקבוליהעבירהבצוחילוטלפיחוקזהרשאיביתהמשפטלקבועסכום32ע
נמוךמשוויתקבוליהעבירהבפועל,אםנוכח,עלפיראיותשהציגלפניוהמשיבבבקשה

לצוהחילוט,כיהחילוטיביאלעיוותדיןע

ניהולהרכוש
המחולטומימושו

החלטתביתהמשפטבבקשהלצוחילוטאובבקשהלצוזמנילפיחוקתהיה33ע )א(
אסמכתהבידיהאפוטרופוסהכלליאומישהואהסמיכולכך,לתפוסאתהרכוששלגביו

ניתןהצו,לנהלוולממשוע

רכוששניתןלגביוצוחילוטלפיחוקזהימומשעלידיהאפוטרופוסהכלליאומי )ב(
שהואהסמיכולכך,אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתע

רכוששניתןלגביוצוחילוטלפיחוקזה,ואםמומשלפיסעיףקטן)ב(-התמורה )ג(
שהתקבלהממימושו,וכןכלרכוששצמחאושבאמרכושכאמורבשלניהולולפיסעיף

זה,יוקנולאוצרהמדינהע

נתפסרכושלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,ולאהוגשהבקשהלצוזמניביחסלרכוש )ג(
התפוסהאמורלפיסעיף22,יוחזרהרכושלאדםשממנונתפסאוייעשהבוכפישיורה
ביתהמשפט;הוגשהבקשהלצוזמניביחסלרכושהתפוסכאמור,תעמודההחלטה
אוהצולענייןתפיסתהרכוש,שניתנולפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,בתוקף,עדלמתן

החלטהאחרתעלידיביתהמשפטע

הוכחתהעובדותוהתנאיםלחילוטוכןהוכחתהסייגיםלחילוט,לפיחוקזה,ולעניין31ע
הנדרשת העבירה,תיעשהברמתההוכחה גםהוכחתביצוע ג'- לפיפרק חילוט

במשפטאזרחיע

הוכחתהעובדות
והתנאיםלחילוט

בקביעתשוויתקבוליהעבירהבצוחילוטלפיחוקזהרשאיביתהמשפטלקבועסכום32ע
נמוךמשוויתקבוליהעבירהבפועל,אםנוכח,עלפיראיותשהציגלפניוהמשיבבבקשה

לצוהחילוט,כיהחילוטיביאלעיוותדיןע

הימנעותמחילוט
עקבעיוותדין

החלטתביתהמשפטבבקשהלצוחילוטאובבקשהלצוזמנילפיחוקתהיה33ע )א(
אסמכתהבידיהאפוטרופוסהכלליאומישהואהסמיכולכך,לתפוסאתהרכוששלגביו

ניתןהצו,לנהלוולממשוע

ניהולהרכוש
המחולטומימושו

רכוששניתןלגביוצוחילוטלפיחוקזהימומשעלידיהאפוטרופוסהכלליאומי )ב(
שהואהסמיכולכך,אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתע

רכוששניתןלגביוצוחילוטלפיחוקזה,ואםמומשלפיסעיףקטן)ב(-התמורה )ג(
שהתקבלהממימושו,וכןכלרכוששצמחאושבאמרכושכאמורבשלניהולולפיסעיף

זה,יוקנולאוצרהמדינהע

- לחילוט התנאים הוכחת כי לקבוע מוצע  סעיף 31
ככל העבירה, לבין הרכוש בין הוכחתהקשר 
שהואנדרש,והוכחתשוויתקבוליהעבירה-תהיהברמת
הוכחההקבועהבמשפטהאזרחי,קריבמאזןההסתברויותע
ויובהרכיהוכחתביצועהעבירהבבקשהלצוחילוטלאחר
הרשעההיאמעברלספקסביר,מכיווןשהוכחתהעבירה
זאת לעומת הפליליע בהליך ההרשעה במסגרת נעשית
הוכחתביצועהעבירהבבקשהלצוחילוטשלאבעקבות

הרשעהתיעשהברמתההוכחההנדרשתבמשפטאזרחיע

כיום,מידתההוכחההנדרשתאינהאחידהעכךלמשל,
בחוקמאבקבארגוניפשיעה,ההוכחהשלביצועהעבירה
אוהוכחתקיומושלארגוןפשיעהנדרשותלהיותמעבר
לספקסבירואילוהוכחתהקשרביןהרכושלביןהעבירה,
התנאיםוהעובדותלצורךחילוטלאחרהרשעהנדרשים
להיותבמאזןהסתברויות)ראוסעיפים12ו–ו1לחוקמאבק
בארגוניפשיעה(עלענייןזהסברהמשנהלנשיאמ'חשין
96/03ו9כיהתביעהנדרשתלעמודבנטלהוכחה בע"א
מיוחדשישבודרישותמחמירותביחסלנטלהוכחהבהליך
אזרחירגיל)ראוע"א96/03ו9שםטובנ'מדינתישראל,פ"ד

נט)ו(ו39,ו2ע)ו200((ע

הסעיףהמוצעקובערףהוכחהכנדרשבהליךאזרחי
מתוךהתפיסהשחילוט,ביןאםלאחרהרשעהוביןאם
אליו להתייחס ויש עונש אינו הרשעה, בעקבות שלא

בדומהלחובתההשבהבהליךאזרחיע

2המוצע,חילוטשווי כאמורלעיל,לפיסעיף  סעיף 32
שאינה חובה סמכות היא העבירה תקבולי 
המוצע ע סעיף המשפטע בית של דעתו לשיקול נתונה
קובעחזקהולפיהסוגיםשוניםשלרכושיוגדרוכתקבולי
עבירההמיועדיםלחילוטבמקרהשבונקבעכיהנידוןניהל
לבית לצדזאת,לאפשר לכן, מוצע חייםעברייניע אורח
המשפט,בסעיף32המוצע,להימנעמחילוט,כולואוחלקו,
במקריםחריגיםשבהםהמשיבהוכיחלפניביתהמשפט
כיהחילוטיביאלעיוותדיןעבסעיףb()6(10(לחוקהאנגלי,
קבועההוראהדומהביחסלהוראותבענייןאורחחיים
)ProceedsofCriminalAct2002,c29ע,s6(10ע()b(עברייני

)עEng((ע

סעיף33עניינובניהולהרכושהמחולטומימושוע  סעיף 33
בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(מוצעלקבועכיתפיסת 
הרכוש,ניהולוומימושו,ביןאםהרכושנתפסבצוזמניובין
אםהואחולט,ייעשהבידיהאפוטרופוסהכלליעבדרךזו

ירוכזהטיפולבידיגורםאחד,בעלמומחיותלענייןע

ו–)ד(כיכלל )ג( עודמוצעלקבועבסעיפיםקטנים
הרווחמהרכוששחולטלפיהחוקהמוצעיוקנהלאוצר
המדינה,למעטרווחיםשמועבריםכיוםלקרנותייעודיות
שלגביהםמוצעשימשיכולהיותמועבריםאליהן-הרכוש
לפיחוק או הסמים לפיפקודת לעבירות בקשר שחולט
איסורהלבנתהון,יופקדבקרןייעודיתשהוקמהמכוחסעיף
36חלפקודתהסמיםוהרכוששחולטבקשרלעבירותסחר
בבניאדםהמנויותבסעיףוו3דלחוקהעונשין,יופקדבקרן

שהוקמהמכוחסעיףוו3הלחוקהאמורע
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עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,ניתןצוחילוטלפיחוקזהבקשרלעבירהלפיפקודת )ד(
הסמיםהמסוכניםאועבירהלפיחוקאיסורהלבנתהון,יופקדהרכושאותמורתובקרן
בהתאםלהוראותסעיף36חלפקודתהסמיםהמסוכנים;ניתןצוחילוטבקשרלעבירה
כהגדרתהבסעיףוו3דלחוקהעונשין,יופקדהרכושאותמורתובקרןבהתאםלהוראות

סעיףוו3הלחוקהאמורע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(הוצאותהכרוכותבניהולהרכושומימושו )ה(
לרבותשכרושלהאפוטרופוסהכלליבעדהניהולייגבומכללהרכוששהואמנהל

ושחולטלפיהוראותחוקזהע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהאפשרותשלהאפוטרופוסהכללילפנותלבית )ו(
המשפטבבקשהלקבלתהוראותלפיסעיףע1לחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-

8ו1319,לרבותהוראותלענייןניהולהרכושאומימושוע

מסירתרכוש
מחולטלנפגע

עבירה

בסעיףזה,"נפגעהעבירה"-נפגעעבירהכהגדרתובחוקזכויותנפגעיעבירה,ע3ע )א(
התשס"א-2001ע1,בעבירהשבשלהניתןצוהחילוט,ואםנקבע,לפיסעיף3,כיהנידון
ניהלאורחחייםעברייני-גםבעבירהאחרתשבההורשעהנידוןכאמורבפסקה)ו(

לאותוסעיףע

ביתהמשפטרשאילהורות,לבקשתתובעאולבקשתנפגעהעבירה,כירכוש )ב(
שחולטיועברלנפגעהעבירה,בהתקייםאחדמאלה:

ניתןפסקדיןחלוטנגדמבצעהעבירההמעידעלזכותושלנפגעהעבירה )1(
ברכושאוהפוסקלופיצוייםבשלהנזקשנגרםמביצועהעבירה;

לנפגעהעבירהנפסקופיצוייםלפיסעיףוולחוקהעונשין,בשלאותה )2(
עבירהע

שוויהרכוששיועברלנפגעהעבירהלפיסעיףקטן)ב(לאיעלהעלגובההסכום )ג(
שנפסקלוכאמורבפסקאות)1(או)2(שלהסעיףהקטןהאמורע

עלפיהמוצעבסעיףקטן)ה(,הוצאותהניהולשל
האפוטרופוסהכלליוהוצאותהמימוש,לרבותשכרושל
האפוטרופוסהכללי,ייגבומהרכושהמנוהלעלידו,בטרם

יועברורווחיהחילוטלאוצרהמדינהאולקרןייעודיתע

כי ספק, הסר למען לקבוע מוצע )ו(, קטן בסעיף
האפוטרופוסהכללירשאילפנותלביתהמשפטבבקשה
הרכוש ניהול לעניין הוראות לרבות הוראות, לקבלת
הכללי, האפוטרופוס לחוק ע1 סעיף לפי מימושו, או
התשל"ח-8ו19,וכיאיןבהוראותהסעיףהמוצעכדילגרוע

מאפשרותזוע

כיוםזכותםשלנפגעיעבירהלקבלאתחלקם  סעיף 34
ברכושהמחולטאינהמוסדרתבחקיקהוהפסיקה 
התייחסהלנפגעיעבירהכטועניםלזכותברכושוהכירה
ע"פ באופןרחביחסיתבזכויותיהםברכוש;ראולמשל:
ו980/0עאלוןכהןנ'מדינתישראל)פורסםבנבו,2010ע11עע(

ו־ע"א09/ו8ע8יהודהניצנינ'מדינתישראל)פורסםבנבו,
13ע10עו2(ע

לאחר ולפיו כולל הסדר נקבע המוצע ע3 בסעיף
העברת על להורות רשאי המשפט בית הרכוש חילוט
הרכוששחולטלידינפגעהעבירהשעמדהבבסיסהבקשה
לצוחילוט,ואםנקבעכיהנידוןניהלאורחחייםעברייני
לפיסעיף3המוצע-גםלידינפגעעבירהאחרתשבה
הורשעהנידוןכאמורבפסקה)ו(לאותוסעיףעלפיהסעיף
המוצעהכרהבזכותושלנפגעעבירהתתבססעלפסיקת
פיצוייםלנפגעהעבירהלפיסעיףוולחוקהעונשין,אועל
פסקדיןחלוט,ביןבהליךאזרחיוביןבהליךפלילי,המעיד
עלזכותושלנפגעהעבירהברכושנושאהחילוטאוהפוסק
לופיצוייםבשלנזקשנגרםלוכתוצאהמביצועהעבירהע
לענייןזהמוצעלהבהירכישוויהרכוששיועברלנפגע
הסכום גובה על יעלה לא המוצע הסעיף לפי העבירה

שנפסקלוכאמורלעילע

ס"חהתשל"ח,עמ'61ע 13

ס"חהתשס"א,עמ'183ע ע1
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הסכומיםהקבועיםבסעיף3יעודכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםו3עעדכוןסכומים )א(
העדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידוע
ביוםהעדכוןבשנהשקדמהלו;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10
שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהע

הסכומים על הודעה ברשומות יפרסם המשפטים משרד של הכללי המנהל )ב(
המעודכניםלפיסעיףקטן)א(ע

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועולרבותבענייניםאלה:36עביצועותקנות

סדרידיןלדיוןבבקשהלצוחילוטאולצוזמנילפיחוקזה,בעיוןחוזר,בערעור, )1(
אובבקשהלתיקוןאולביטולצוכאמור;

מסירתהודעהלמשיביםבבקשותלפיחוקזהובכללזהלטועניםלזכותברכוש, )2(
והדרךלהודעתהטועןלזכותברכושעלזכותוברכושועלבקשתולהשמיעאתטענותיו

בענייןהחילוט;

ההליכיםלשמיעתטענותשלהמשיביםבבקשותלפיחוקזהובכללזהשלטוענים )3(
לזכותברכוש;

הדרכיםלמימושהרכוששחולט,ניהולהרכוש,וקביעתהשכרבעדניהולהרכוש )ע(
ומימושו,ובכללזהשכרהאפוטרופוסהכלליע

תיקוןפקודת
סדרהדיןהפלילי

)מעצרוחיפוש(

בפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-1969ו1-ו3ע

בסעיף38,אחרי"שעלוללהתקלקל"יבוא"אוחפץהעשוילאבדמערכו"; )1(

בסעיף39- )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"כאמורבסעיף33,"יבוא"למעטחפץשניתןכשכר )א(
בעדביצועעבירה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ניתןחפץכשכרבעדביצועהעבירהאוכאמצעי )ב(
לביצועה"יבוא"היהחפץאמצעילביצועעבירה",במקום"כשכרבעדביצוע
העבירהשעליההורשעהנידון,אוכאמצעילביצועהאובעדביצועעבירה
אחרת"יבוא"כאמצעילביצועהעבירהשבההורשעהנידוןאוכאמצעילביצוע

עבירהאחרת"והמילים"אוכאמצעילביצועהעבירההאחרת"-יימחקוע

הסכומיםהקבועיםבסעיף3יעודכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםו3ע )א(
העדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידוע
ביוםהעדכוןבשנהשקדמהלו;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10
שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהע

עדכוןסכומים

הסכומים על הודעה ברשומות יפרסם המשפטים משרד של הכללי המנהל )ב(
המעודכניםלפיסעיףקטן)א(ע

ביצועותקנותהשרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועולרבותבענייניםאלה:36ע

סדרידיןלדיוןבבקשהלצוחילוטאולצוזמנילפיחוקזה,בעיוןחוזר,בערעור, )1(
אובבקשהלתיקוןאולביטולצוכאמור;

מסירתהודעהלמשיביםבבקשותלפיחוקזהובכללזהלטועניםלזכותברכוש, )2(
והדרךלהודעתהטועןלזכותברכושעלזכותוברכושועלבקשתולהשמיעאתטענותיו

בענייןהחילוט;

ההליכיםלשמיעתטענותשלהמשיביםבבקשותלפיחוקזהובכללזהשלטוענים )3(
לזכותברכוש;

הדרכיםלמימושהרכוששחולט,ניהולהרכוש,וקביעתהשכרבעדניהולהרכוש )ע(
ומימושו,ובכללזהשכרהאפוטרופוסהכלליע

תיקוןפקודתבפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-1969ו1-ו3ע
סדרהדיןהפלילי

)מעצרוחיפוש( בסעיף38,אחרי"שעלוללהתקלקל"יבוא"אוחפץהעשוילאבדמערכו"; )1(

בסעיף39- )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"כאמורבסעיף33,"יבוא"למעטחפץשניתןכשכר )א(
בעדביצועעבירה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ניתןחפץכשכרבעדביצועהעבירהאוכאמצעי )ב(
לביצועה"יבוא"היהחפץאמצעילביצועעבירה",במקום"כשכרבעדביצוע
העבירהשעליההורשעהנידון,אוכאמצעילביצועהאובעדביצועעבירה
אחרת"יבוא"כאמצעילביצועהעבירהשבההורשעהנידוןאוכאמצעילביצוע

עבירהאחרת"והמילים"אוכאמצעילביצועהעבירההאחרת"-יימחקוע

לסכומים בנוגע עדכון הוראות לקבוע מוצע  סעיף 35
לשיעור בהתאם המוצע 3 בסעיף הקבועים 
שינויהמדד,אחתלשנהעעודמוצעלקבועכיהודעהעל

הסכומיםהמעודכניםתפורסםברשומותע

מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועבתקנות  סעיף 36
החוק של לביצועו הדרושות ההוראות את 
המוצע,לרבותבענייניסדרידין,מסירתהודעותלמשיבים
למימוש הדרכים את וכן טענותיהם ושמיעת בבקשות
הניהול בעד השכר וקביעת ניהולו שחולט, הרכוש

והמימושכאמורע

בסעיפיםו3עד2עמוצעיםתיקוניחקיקהשונים  סעיף 37
החילוט הסדרי את לתקן העיקרית שמטרתם 
המרכזייםבחקיקה,כךשייוותרובהםההוראותהנוגעות

לחילוטאמצעיעבירהבלבדע

בסעיףו3המוצע,מוצעתיקוןלפקודתמעצרוחיפושע
לפקודההאמורהשעניינו"צו 38 סעיף את מוצעלתקן
מכירה"כךשיובהרשניתןלהורותעלמכירתושלחפץלא
רקאםהואעשוילהתקלקלאלאגםאםהואעשוילאבד
מערכועכמוכןמוצעלתקןאתסעיף39לפקודההאמורה
שעניינו"צוחילוט"כךשהסדרהחילוטהקבועבסעיףזה

יחולעלחילוטאמצעיעבירהבלבדע

דינימדינתישראל,נוסחחדש12,עמ'ע28;ס"חהתשע"ו,עמ'891ע ו1
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הצעותחוקהממשלה-וע12,כ"חבתמוזהתשע"ח,2018עוע11 8ע11

תיקוןפקודת
הסמיםהמסוכנים

בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-3ו38-1619ע

בסעיף31,פסקה)6(-תימחק; )1(

בסעיף36א- )2(

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)2(יבוא: )א(

רכוששיועדלהיותשכרעבירהע"; )2("

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

בסעיףקטן)ד(,הסיפההחלבמילים"קבעביתהמשפטכן"-תימחק; )ג(

בסעיף36ב)א(- )3(

בפסקה)2(,במקום"כאמור;או"יבוא"כאמור-"; )א(

פסקה)3(-תימחקע )ב(

מוצעלייחדאתהסדרהחילוטהקבועבפקודת  סעיף 38
הסמיםלחילוטאמצעיעבירהבלבדעלכן,מוצע 
36א)2( מסעיף עבירה לתקבולי ההתייחסות את למחוק
וכן פלילי בהליך רכוש חילוט שעניינו הסמים לפקודת
מסעיף36ב)א(לפקודתהסמיםשעניינוחילוטרכושבהליך
אזרחיעוזהנוסחןשלפסקה)2(שלסעיף36אושלפסקה)3(

שלסעיף36ב)א(שמוצעלהחליפן:

" חילוט רכוש בהליך פלילי

הורשעאדםבעבירהשלעסקתסמים,יצווהבית 36אע)א(
המשפט,זולתאםסברשלאלעשותכןמנימוקיםמיוחדים
שיפרט,כיבנוסףלכלעונשיחולטלאוצרהמדינהכלרכוש

שהוא-

עעע )1(

רכוששהושג,במישריןאובעקיפין,כשכר )2(
או העבירה, מביצוע כתוצאה או העבירה

שיועדלכךע"

חילוט רכוש בהליך אזרחי

נוכתביתמשפטמחוזי,עלפיבקשהשלפרקליט 36בע)א(
מחוז,כירכוש-

עעע )1(

עעע )2(

הושגבמישריןאובעקיפיןכשכרעבירה )3(
שלעסקתסמים,אוכתוצאהמביצועעבירה

כאמור-

רשאיהואלצוותעלחילוטוגםאםלאהואשםאו
לאהורשעאדםבעבירהעלפיהפקודה)להלן-חילוט

אזרחי(ע"

הרחבה החילוט אפשרות את לבטל מוצע עוד
36אלפקודההאמורה )ב(שלסעיף הקבועהבסעיףקטן

הקובעלאמור:

")ב(עביתהמשפטשהרשיעאדםבעבירהשלעסקת
סמיםוהוכחלוכיהנידוןהפיקרווחמעבירהשלעסקת
סמיםאושהיהאמורלהפיקרווחמעבירהכאמור,יקבע
סוחר הוא שהנידון תובע, בקשת פי על הדין, בהכרעת
סמיםומשעשהכן-יצווהבגזרהדין,כיבנוסףלכלעונש
יחולטלאוצרהמדינהכלרכוששלהנידוןשהושגבעבירה
שלעסקתסמים,אלאאםכןסברשלאלעשותכןמנימוקים

מיוחדיםשיפרטע"

אתההוראההאמורהיחליףההסדרהמוצעבסעיפים
3ו־עלענייןקביעתאורחחייםעברייניומוצעלכןלבטלהע

עודמוצעלבטלאתהחזקההקבועהבהקשרהזה
31)6(לפקודה,הקובעכלהלןואתההפניהאליה בסעיף

שבסעיף36א)ד(:

קבעביתהמשפטלפיסעיף36א)ב(שנידוןהוא )6( "31ע
סוחרסמים-

)א(כלרכוששלאדםכאמור,ורכוששלבןזוגו
ושלילדיואשרטרםמלאולהםעשריםואחת
שנים,וכןרכוששלאדםאחרשהנידוןמימןאת
אדםללאתמורה, העבירולאותו רכישתואו
ייראהכרכוששלהנידוןשהושגבעבירהשל
אחד הנידון הוכיח כן אם אלא סמים, עסקת

מאלה:

היו הרכוש להשגת האמצעים )אא(
חוקיים;

הרכושהגיעלידיואולידיבעליולא )בב(
מאוחרמשמונהשניםשקדמוליוםהגשת

כתבהאישוםבשלהעבירהשעליהנדון;

)ב(כלרכוששנמצאבחזקתואובחשבונושלהנידון
ייראהכרכוששלואלאאםכןהוכיחשהרכושהואשל

זולתו,שאינואחדהאנשיםהמפורטיםבפסקה)א(ע"

דינימדינתישראל,נוסחחדשו2,עמ'26ו;ס"חהתשס"ט,עמ'ו6ע 16
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בחוקהעונשין,התשל"ז-וו19ו1,סעיףו29-בטלע39עתיקוןחוקהעונשין

תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-ו0-18199עע

בסעיף1,בהגדרה"חוב",בסופהיבוא: )1(

סכוםההפרשאושוויתקבוליהעבירה,שרואיםאותוכחובלפיסעיף2)ד( )16("
לחוקסדרהדיןהפלילי)חילוטתקבוליעבירה(,התשע"ח-2018;";

)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"ולענייןפיצויכאמור וא)א(,בפסקה בסעיף )2(
בפסקה)6("יבוא"ולענייןחובכאמורבפסקאות)6(ו–)16(להגדרה"חוב"-בתוךשלושה

חודשיםמיוםמתןגזרהדיןאומתןצוהחילוט,לפיהעניין"ע

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-1-192000עע

בסעיף21)א(,במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

רכוששיועדלהיותשכרעבירהע"; )2("

בסעיף22)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

ברכושנעברהעבירהלפיסעיפים3אוע;"ע )1("

תיקוןחוקהעונשיןבחוקהעונשין,התשל"ז-וו19ו1,סעיףו29-בטלע39ע

תיקוןחוקהמרכזבחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-ו0-18199עע
לגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות בסעיף1,בהגדרה"חוב",בסופהיבוא: )1(

סכוםההפרשאושוויתקבוליהעבירה,שרואיםאותוכחובלפיסעיף2)ד( )16("
לחוקסדרהדיןהפלילי)חילוטתקבוליעבירה(,התשע"ח-2018;";

)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"ולענייןפיצויכאמור וא)א(,בפסקה בסעיף )2(
בפסקה)6("יבוא"ולענייןחובכאמורבפסקאות)6(ו–)16(להגדרה"חוב"-בתוךשלושה

חודשיםמיוםמתןגזרהדיןאומתןצוהחילוט,לפיהעניין"ע

תיקוןחוקאיסורבחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-1-192000עע
הלבנתהון

בסעיף21)א(,במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

רכוששיועדלהיותשכרעבירהע"; )2("

בסעיף22)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

ברכושנעברהעבירהלפיסעיפים3אוע;"ע )1("

ו29לחוקהעונשיןקובעהוראותחילוט סעיף  סעיף 39
שוחד בעבירת הרשעה לאחר תקבוליעבירה 

וזהנוסחו:

"חילוט ושילום

הורשעאדםעלעבירהלפיסימןזה,רשאיבית ו29ע)א
המשפט,נוסףעלהעונששיטיל-

ומה כשוחד שניתן מה חילוט על לצוות )1(
שבאבמקומו;

לאוצר לשלם השוחד נותן את לחייב )2(
מן שהפיק התועלת של שוויה את המדינה

השוחדע

)ב(סימןזהאינומוציאתביעהאזרחיתע"

הסעיףהאמורמקנהסמכותחלופיתלחילוטתקבולי
עבירהוהואמתייתרבעקבותהוראותהחוקהמוצע,לכן

מוצעלבטלוע

כאמורבסעיף2)ד(לחוקהמוצע,מוצעלקבוע  סעיף 40
כיההפרשביןשוויתקבוליהעבירהלביןהרכוש 
המוחלטיוגדרכחובכאמורבפסקה)16(להגדרה"חוב"לפי
חוקהמרכזלגבייתקנסותעמוצעעלכן,במקביל,לתקןאת
ההגדרה"חוב"שבחוקהאמורעכמוכןמוצעלתקןאתסעיף
וא)א()2(לחוקהמרכזלגבייתקנסותכךשיהיהניתןלקצר
אתפרקהזמןעדלתחילתהליכיהגבייהעהליךהחילוט,
טרם החייב מול הגבייה הליכי את ממצה טיבו, מעצם
גבייתהחובעלידיהמרכזלגבייתקנסות,שכןנעשהניסיון
לתפוסרכוששיהיהניתןלפרועממנואתחובהחילוטע
נוכחהעובדהשהליכיהגבייהמוצוקודםלכן,מוצעלקצר

אתפרקהזמןעדלתחילתהליכיהגבייהעלידיהמרכז
לגבייתקנסותע

איסור בחוק הקיים ההסדר את לייחד מוצע  סעיף 41 
הלבנתהוןלחילוטאמצעיעבירהבלבדעלכן, 
מוצעלמחוקאתההתייחסותלתקבוליעבירהמסעיף21
לחוקאיסורהלבנתהוןשעניינוחילוטרכושבהליךפלילי
וכןמסעיף22לחוקאיסורהלבנתהוןשעניינוחילוטרכוש

בהליךאזרחיע

וזהנוסחןשלפסקה)2(לסעיף21)א(ושלפסקה)1(
לסעיף22)א(בחוקלאיסורהלבנתהון,שמוצעלהחליפן:

"חילוט רכוש בהליך פלילי 

הורשעאדםבעבירהלפיסעיפים3אוע,יצווה 21ע)א(
מנימוקים כן לעשות שלא סבר אם זולת המשפט, בית
מיוחדיםשיפרט,כינוסףעלכלעונשיחולטרכושמתוך

רכושושלהנידוןבשווישלרכוששהוא-

עעע )1(

רכוששהושג,במישריןאובעקיפין,כשכר )2(
או העבירה, מביצוע כתוצאה או העבירה

שיועדלכךע"

"חילוט רכוש בהליך אזרחי

ביתמשפטמחוזי,עלפיבקשהשלפרקליטמחוז, 22ע)א(
רשאילצוותעלחילוטושלרכושבהליךאזרחי)להלן-

חילוטאזרחי(אםנוכחשנתמלאושניאלה:

הרכושהושג,במישריןאובעקיפין,בעבירה )1(
לפיסעיפים3אועאוכשכרלאותהעבירה,או

שנעברהבועבירהלפיאותםסעיפים;"ע

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשע"ח,עמ'193ע ו1

ס"חהתשנ"ה,עמ'0ו1;התשע"ז,עמ'26וע 18

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ח,עמ'3ע 19
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תיקוןחוקמאבק
בארגוניפשיעה

בחוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-2-202003עע

בסעיף1,בהגדרה"רכושהקשורלעבירה",במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

הואיועדלהיותשכרעבירהע"; )2("

בסעיף8,פסקה)1(-תימחקע )2(



מוצעלייחדאתההסדרבחוקמאבקבארגוני  סעיף 42
פשיעהלחילוטאמצעיעבירהבלבדעלכן,מוצע 
למחוקאתהתייחסותלתקבוליעבירהמההגדרה"רכוש
הקשורלעבירה"הקבועהבסעיף1לחוקמאבקבארגוני
פשיעהעוזהנוסחהשלפסקה)2(להגדרההאמורה,שמוצע

להחליפה:

"רכושהקשורלעבירה"-רכוששנתקייםבואחד
מאלה:

עעע )1(

ביצוע כשכר בעקיפין או במישרין הושג )2(
שהושג או העבירה ביצוע שכר להיות יועד העבירה,

כתוצאהמביצועהע"

בארגוני מאבק לחוק 8 סעיף את לתקן גם מוצע
המאפשר מיוחד חילוט הסדר מהווה זה סעיף פשיעהע
חילוטשלרכוששלארגוןהפשיעהוחילוטרכוששלראש
ארגוןהפשיעהבגיןעבירותשלאחריםשהורשעובקשר

לארגוןפשיעהע

האמור לחוק 8 לסעיף )1( פסקה את למחוק מוצע
ולפיהניתןלחלט"רכוששלהנידון,הקשורלעבירהאחרת
שנעברהבמסגרתארגוןהפשיעהשבראשועומדהנידון,או
שהואשווהערךלרכושכאמור"עחילוטעלבסיסהקביעה
כיהנידוןניהלאורחחייםעבריינילפיסעיפים3ו־עלחוק
המוצענותןמענהלאפשרותהחילוטביחסלראשארגון
זועעםזאת,מוצעלהותיראת פשיעהשנקבעהבפסקה
הוראותהחילוטהמיוחדותהאלהלגבירכוששלארגון

הפשיעהעצמוע

ס"חהתשס"ג,עמ'02ו;התשע"ו,עמ'1223ע 20

ר ב ס ה י  ר ב ד
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