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תיקונים עקיפים:
חוק כלי הירייה ,התש"ט - 1949-מס' 20
חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה - 1965-מס' 121
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח - 1968-מס' 67
חוק העונשין ,התשל"ז - 1977-מס' 130
פקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א - 1981-מס' 29
חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו - 1985-מס' 23
חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א - 1991-מס' 10
חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו - 1996-מס' 8
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג - 2012-מס' 3
חוק המאבק בטרור ,התשע"ו - 2016-מס' 2
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ,התשע"ו2016-



חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  ,)82התשע"ח*2018-
תיקון סעיף 59

.1

התשמ"ב1982-( 1להלן  -החוק העיקרי),

בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
בסעיף  ,59במקום "שאין בדבר ענין לציבור" יבוא "שנסיבות העניין בכללותן אינן
מתאימות לפתיחה בחקירה" .

תיקון סעיף 59א

.2

בסעיף 59א(ב) לחוק העיקרי ,במקום "שאין בדבר ענין לציבור" יבוא "שנסיבות העניין
בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה".

תיקון סעיף 62

.3

בסעיף  62לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 62א

.4

בסעיף 62א(ב) לחוק העיקרי ,במקום "שאין במשפט ענין לציבור" יבוא "שנסיבות העניין
בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין" .

תיקון סעיף 63

.5

בסעיף  63לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "ואם עילת סגירת התיק היא שנסיבות העניין
בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או להעמדה לדין  -בנוסח שבחלק ב' בתוספת
השביעית ,לפי העניין".

תיקון סעיף 64

.6

בסעיף (64א) לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 67א

.7

בסעיף 67א(ב) לחוק העיקרי ,במקום הסיפה החל במילים "אם ראה כי מילוי תנאי
ההסדר" יבוא "אם ראה כי נסיבות העניין בכללותן מתאימות לאי־העמדה לדין נוכח
עריכת ההסדר ומילוי תנאיו" .

תיקון סעיף 67ב

.8

בסעיף 67ב(ב)( )2לחוק העיקרי ,במקום הסיפה החל במילים "ולכך שמילוי תנאי ההסדר"
יבוא "ולכך שנסיבות העניין בכללותן מתאימות לאי־העמדה לדין נוכח עריכת ההסדר
ומילוי תנאיו".

תיקון סעיף 67ז

.9

בסעיף 67ז לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 229

.10

( )1בסעיף קטן (א) ,ברישה ,במקום "שאין במשפט ענין לציבור" יבוא "שנסיבות העניין
בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין" ובמקום "בשל העדר ענין לציבור" יבוא "בשל
עילה זו";
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "עילת סגירת התיק והחשוד" יבוא "עילת סגירת התיק ואם
עילת סגירת התיק היא שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין  -בנוסח
שבחלק א' בתוספת השביעית; החשוד".

( )1ברישה ,במקום "משום שאין בחקירה או במשפט ענין לציבור" יבוא "משום
שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או להעמדה לדין ,לפי
העניין";
( )2בפסקה ( ,)3במקום "בשל העדר ענין לציבור" יבוא "משום שנסיבות העניין בכללותן
אינן מתאימות להעמדה לדין".

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "שאין בדבר עניין לציבור" יבוא "שנסיבות העניין בכללותן
אינן מתאימות להעמדה לדין";
( )2בסעיף קטן (ג)( ,)1במקום "שאין בדבר עניין לציבור" יבוא "שנסיבות העניין בכללותן
אינן מתאימות להעמדה לדין".

*
1

192

בסעיף (229ג) לחוק העיקרי ,במקום "שבנסיבות המקרה אין ענין לציבור בהמשך
ההליכים" יבוא "שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים".

התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ח ( 19בפברואר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,748 -מיום ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר  ,)2017עמ' .56
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשע"ח ,עמ' .92
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תיקון חוק טיפול
בחולי נפש -
מס' 10

.18

בחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991- ,8בסעיף 21א(א) ,במקום "וכי קיים עניין לציבור
בהעמדתו לדין" יבוא "וכי נסיבות העניין בכללותן מתאימות להעמדתו לדין".

תיקון חוק
המתווכים
במקרקעין  -מס' 8

.19

בחוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו1996- ,9בסעיף 14יא(ה) ,במקום "שאין בהגשתה
עניין לציבור" יבוא "שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להגשת קובלנה כאמור".

תיקון חוק
ההנדסאים
והטכנאים
המוסמכים -
מס' 3

.20

בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012- ,10בסעיף (26א) ,במקום "שאין
בהגשת קובלנה כאמור עניין לציבור" יבוא "שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות
להגשת קובלנה כאמור".

תיקון חוק המאבק
בטרור  -מס' 2

.21

בחוק המאבק בטרור ,התשע"ו2016- ,11בסעיף (57ב)( ,)2במקום "מטעמים של חוסר עניין
לציבור" יבוא "משום שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין".

תיקון חוק
רישוי שירותים
ומקצועות בענף
הרכב

.22

בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ,התשע"ו2016- ,12בסעיף (171ה) ,במקום
"שאין בהגשתה עניין לציבור" יבוא "שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להגשת
קובלנה".
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
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9
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אי י לת ש ק ד
שרת המשפטים

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;58התשע"ו ,עמ' .947
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .654
ס"ח התשע"ג ,עמ'  ;18התשע"ו ,עמ' .1093
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;898התשע"ח ,עמ' .160
ס"ח התשע"ו ,עמ' .976
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