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חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 82(, התשע"ח-2018*

העיקרי(,1רתיקוןסעיף59 החוק - )להלן התשמ"ב-11982 משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר בחוק
לציבור"יבוא"שנסיבותהענייןבכללותןאינן בדברענין 59,במקום"שאין בסעיף

מתאימותלפתיחהבחקירה"ר

בסעיף59א)ב(לחוקהעיקרי,במקום"שאיןבדברעניןלציבור"יבוא"שנסיבותהעניין2רתיקוןסעיף59א
בכללותןאינןמתאימותלפתיחהבחקירה"ר

בסעיף62לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף62

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"שאיןבמשפטעניןלציבור"יבוא"שנסיבותהעניין )1(
בכללותןאינןמתאימותלהעמדהלדין"ובמקום"בשלהעדרעניןלציבור"יבוא"בשל

עילהזו";

בסעיףקטן)ב(,במקום"עילתסגירתהתיקוהחשוד"יבוא"עילתסגירתהתיקואם )2(
עילתסגירתהתיקהיאשנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהעמדהלדין-בנוסח

שבחלקא'בתוספתהשביעית;החשוד"ר

בסעיף62א)ב(לחוקהעיקרי,במקום"שאיןבמשפטעניןלציבור"יבוא"שנסיבותהעניין4רתיקוןסעיף62א
בכללותןאינןמתאימותלהעמדהלדין"ר

בסעיף63לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ואםעילתסגירתהתיקהיאשנסיבותהעניין5רתיקוןסעיף63
בכללותןאינןמתאימותלפתיחהבחקירהאולהעמדהלדין-בנוסחשבחלקב'בתוספת

השביעית,לפיהעניין"ר

בסעיף64)א(לחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף64

"משום יבוא לציבור" ענין במשפט או בחקירה שאין "משום במקום ברישה, )1(
בחקירהאולהעמדהלדין,לפי שנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלפתיחה

העניין";

בפסקה)3(,במקום"בשלהעדרעניןלציבור"יבוא"משוםשנסיבותהענייןבכללותן )2(
אינןמתאימותלהעמדהלדין"ר

67א)ב(לחוקהעיקרי,במקוםהסיפההחלבמילים"אםראהכימילויתנאי7רתיקוןסעיף67א בסעיף
ההסדר"יבוא"אםראהכינסיבותהענייןבכללותןמתאימותלאי־העמדהלדיןנוכח

עריכתההסדרומילויתנאיו"ר

בסעיף67ב)ב()2(לחוקהעיקרי,במקוםהסיפההחלבמילים"ולכךשמילויתנאיההסדר"8רתיקוןסעיף67ב
יבוא"ולכךשנסיבותהענייןבכללותןמתאימותלאי־העמדהלדיןנוכחעריכתההסדר

ומילויתנאיו"ר

בסעיף67זלחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף67ז

בסעיףקטן)א(,במקום"שאיןבדברענייןלציבור"יבוא"שנסיבותהענייןבכללותן )1(
אינןמתאימותלהעמדהלדין";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום"שאיןבדברענייןלציבור"יבוא"שנסיבותהענייןבכללותן )2(
אינןמתאימותלהעמדהלדין"ר

בהמשך10רתיקוןסעיף229 לציבור ענין אין המקרה "שבנסיבות במקום העיקרי, לחוק 229)ג( בסעיף
ההליכים"יבוא"שנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהמשךקיוםההליכים"ר

התקבלבכנסתביוםד'באדרהתשע"ח)19בפברואר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-748,מיוםז'בטבתהתשע"ח)25בדצמבר2017(,עמ'56ר

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ח,עמ'92ר 1
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הוספתתוספת
שביעית

אחריהתוספתהשישיתלחוקהעיקרייבוא:11ר

"תוספת שביעית

הודעה בדבר סגירת תיק משום שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה 
בחקירה או להעמדה לדין

חלק א': הודעה לחשוד

)סעיף62)ב((

לאחרהחקירההוחלטשנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהעמדתךלדין,שכן
מדוברבאירועשההליךהפליליאינומסגרתמתאימהלבירורור

חלק ב': הודעה למתלונן

)סעיף63(

העניין שנסיבות הוחלט תלונתך בדיקת לאחר בחקירה: אי־פתיחה לעניין הודעה
בכללותןאינןמתאימותלפתיחהבחקירה,שכןמדוברבאירועשההליךהפליליאינו

מסגרתמתאימהלבירורור

הודעהלענייןאי־העמדהלדין:לאחרהחקירהבעקבותתלונתךהוחלטשנסיבותהעניין
בכללותןאינןמתאימותלהעמדהלדין,שכןמדוברבאירועשההליךהפליליאינומסגרת

מתאימהלבירורור"

תיקוןחוקכלי
הירייה-מס'20

בחוקכליהירייה,התש"ט-21949,בסעיף10ג)ה()2(,במקום"בשלהעדרענייןלציבור"12ר
יבוא"משוםשנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהעמדהלדין"ר

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'121

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-31965,בסעיף239)א()5(,במקום"כיבנסיבותהמקרה13ר
איןענייןלציבורבהמשךחקירהאובהעמדהלדיןפלילי"יבוא"כינסיבותהמקרה

בכללותןאינןמתאימותלהמשךחקירהאולהעמדהלדיןפלילי"ר

תיקוןחוקניירות
ערך-מס'67

בחוקניירותערך,התשכ"ח-14-41968ר

בסעיף54ב)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשסבר"יבוא"ובלבדשסבר )1(
שנסיבותהענייןבכללותןמתאימותלאי־העמדהלדיןנוכחעריכתההסדרומילוי

תנאיור";

בסעיף54ה)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשסבר"יבוא"ובלבדשסבר )2(
שנסיבותהענייןבכללותןמתאימותלאי־העמדהלדיןנוכחעריכתההסדרומילויתנאיו"ר

תיקוןחוקהעונשין
-מס'130

בחוקהעונשין,התשל"ז-51977,בסעיף9)ב(,המילים"אםראהכיישבכךעניןלציבור"15ר
-יימחקור

תיקוןפקודת
הרוקחים-מס'29

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-61981,בסעיף56ח)א(,במקום"שאיןבהגשת16ר
קובלנהכאמורענייןלציבור"יבוא"שנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהגשת

קובלנהכאמור"ר

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-
מס'23

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-71985,בסעיף8א)א(,במקוםפסקה)2(יבוא:17ר

נסיבותהמקרהבכללותןאינןמתאימותלהמשךקיוםההליכיםר" )2("

הוספתתוספתאחריהתוספתהשישיתלחוקהעיקרייבוא:11ר
שביעית

"תוספת שביעית

הודעה בדבר סגירת תיק משום שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה 
בחקירה או להעמדה לדין

חלק א': הודעה לחשוד

)סעיף62)ב((

לאחרהחקירההוחלטשנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהעמדתךלדין,שכן
מדוברבאירועשההליךהפליליאינומסגרתמתאימהלבירורור

חלק ב': הודעה למתלונן

)סעיף63(

העניין שנסיבות הוחלט תלונתך בדיקת לאחר בחקירה: אי־פתיחה לעניין הודעה
בכללותןאינןמתאימותלפתיחהבחקירה,שכןמדוברבאירועשההליךהפליליאינו

מסגרתמתאימהלבירורור

הודעהלענייןאי־העמדהלדין:לאחרהחקירהבעקבותתלונתךהוחלטשנסיבותהעניין
בכללותןאינןמתאימותלהעמדהלדין,שכןמדוברבאירועשההליךהפליליאינומסגרת

מתאימהלבירורור"

בחוקכליהירייה,התש"ט-21949,בסעיף10ג)ה()2(,במקום"בשלהעדרענייןלציבור"12ר
יבוא"משוםשנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהעמדהלדין"ר

תיקוןחוקכלי
הירייה-מס'20

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-31965,בסעיף239)א()5(,במקום"כיבנסיבותהמקרה13ר
איןענייןלציבורבהמשךחקירהאובהעמדהלדיןפלילי"יבוא"כינסיבותהמקרה

בכללותןאינןמתאימותלהמשךחקירהאולהעמדהלדיןפלילי"ר

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'121

תיקוןחוקניירותבחוקניירותערך,התשכ"ח-14-41968ר
ערך-מס'67

בסעיף54ב)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשסבר"יבוא"ובלבדשסבר )1(
שנסיבותהענייןבכללותןמתאימותלאי־העמדהלדיןנוכחעריכתההסדרומילוי

תנאיור";

בסעיף54ה)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשסבר"יבוא"ובלבדשסבר )2(
שנסיבותהענייןבכללותןמתאימותלאי־העמדהלדיןנוכחעריכתההסדרומילויתנאיו"ר

בחוקהעונשין,התשל"ז-51977,בסעיף9)ב(,המילים"אםראהכיישבכךעניןלציבור"15ר
-יימחקור

תיקוןחוקהעונשין
-מס'130

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-61981,בסעיף56ח)א(,במקום"שאיןבהגשת16ר
קובלנהכאמורענייןלציבור"יבוא"שנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהגשת

קובלנהכאמור"ר

תיקוןפקודת
הרוקחים-מס'29

תיקוןחוקבחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-71985,בסעיף8א)א(,במקוםפסקה)2(יבוא:17ר
העבירות

המינהליות-
מס'23

נסיבותהמקרהבכללותןאינןמתאימותלהמשךקיוםההליכיםר" )2("

ס"חהתש"ט,עמ'143;התשע"ו,עמ'1152ר 2

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ח,עמ'142ר 3

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ח,עמ'2ר 4

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשע"ז,עמ'458ר 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694;ס"חהתשע"ז,עמ'970ר 6

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התשע"ז,עמ'921ר 7
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תיקוןחוקטיפול
בחולינפש-

מס'10

בחוקטיפולבחולינפש,התשנ"א-81991,בסעיף21א)א(,במקום"וכיקייםענייןלציבור18ר
בהעמדתולדין"יבוא"וכינסיבותהענייןבכללותןמתאימותלהעמדתולדין"ר

תיקוןחוק
המתווכים

במקרקעין-מס'8

בחוקהמתווכיםבמקרקעין,התשנ"ו-91996,בסעיף14יא)ה(,במקום"שאיןבהגשתה19ר
ענייןלציבור"יבוא"שנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהגשתקובלנהכאמור"ר

תיקוןחוק
ההנדסאים
והטכנאים

המוסמכים-
מס'3

בחוקההנדסאיםוהטכנאיםהמוסמכים,התשע"ג-102012,בסעיף26)א(,במקום"שאין20ר
בהגשתקובלנהכאמורענייןלציבור"יבוא"שנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימות

להגשתקובלנהכאמור"ר

תיקוןחוקהמאבק
בטרור-מס'2

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-112016,בסעיף57)ב()2(,במקום"מטעמיםשלחוסרעניין21ר
לציבור"יבוא"משוםשנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהעמדהלדין"ר

תיקוןחוק
רישוישירותים

ומקצועותבענף
הרכב

בחוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,התשע"ו-122016,בסעיף171)ה(,במקום22ר
"שאיןבהגשתהענייןלציבור"יבוא"שנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהגשת

קובלנה"ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשנ"א,עמ'58;התשע"ו,עמ'947ר 8

ס"חהתשנ"ו,עמ'70;התשע"ב,עמ'654ר 9

ס"חהתשע"ג,עמ'18;התשע"ו,עמ'1093ר 10

ס"חהתשע"ו,עמ'898;התשע"ח,עמ'160ר 11

ס"חהתשע"ו,עמ'976ר 12
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