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חוקסדרהדיןהפלילי)תיקוןמס'92-הוראתשעה(,התשפ"ב-2022*
ספרהחוקים2999,ז'בתמוזהתשפ"ב,6.7.2022

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-11982)להלן-החוקהעיקרי(,אחרי1פהוספתפרקו'1
סעיף220יבוא:

"פרקו'1:בתימשפטקהילתיים-הוראתשעה

סימןא':מטרהוהגדרות

מטרתההליךבביתהמשפטהקהילתיהיאלהביאלשיקום220אפמטרה-פרקו'1
ביצוע שברקע בבעיות בטיפול ולסייע בקהילה הנאשם
העבירהבפיקוחהדוקשלביתמשפטקהילתיכתחליףלמאסר
בפועל,אםהנאשםסייםבהצלחהאתההליך,ובשיתוףפעולה

שלבעליהתפקידיםבהליךהפליליוהקהילהפ

בפרקזה-220בפהגדרות-פרקו'1

"ביתמשפטקהילתי"-ביתמשפטשהוסמךלפיסעיף220יד;

"ועדתההיגוי"-ועדתההיגויהארציתשהוקמהלפיסעיף
220יז;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-
מעצרים(,התשנ"ו-21996;

"מחוזשיפוט"-כפישנקבעלפיסעיף33לחוקבתיהמשפט;

מבחן קצין - למבוגרים" ראשי מבחן ו"קצין מבחן" "קצין
למבוגריםוקציןמבחןראשילמבוגריםכמשמעותםלפי

פקודתהמבחן]נוסחחדש[,התשכ"ט-31969;

"שופטקהילתי"-שופטשמונהלפיהוראותסעיף220טו;

"תסקירהתאמה"-כאמורבסעיף220ה;

"תסקירלעונש"-כמשמעותובסעיף37לחוקהעונשין;

"תסקירמעצר"-כמשמעותובסעיף21אלחוקהמעצרים;

"תסקירקהילתי"-כאמורבסעיף220טפ

סימןב':העברהלדיוןבביתמשפטקהילתי

העברתעניינושל
נאשםלדיוןבבית

משפטקהילתי

שופטביתמשפטשלוםרשאי,בכלעתשלאחרהגשת220גפ )א(
כתבהאישוםולפניגזרהדין,להורותכיעניינושלנאשם
בעבירהכאמורבסעיף220זיהיהנידוןבביתמשפטקהילתי
שהוסמךבאותוביתמשפטושמקוםמגוריושלהנאשםהוא

באזורשיפוטואובסמוךאליופ

עלאףהאמורבסעיף49לחוקבתיהמשפט,שופטבית )ב(
משפטשלוםרשאילהורותכיעניינושלנאשםיהיהנידון
בביתמשפטשלוםאחרבאותומחוזשיפוטשהוסמךכבית

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1471,מיוםכ'בכסלוהתשפ"ב)24בנובמבר

2021(,עמ'226פ
ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשפ"ב,עמ'721פ 1

ס"חהתשנ"ו,עמ'338פ 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש14,עמ'312פ 3

10:56    07/07/2022



1017 ספרהחוקים2999,ז'בתמוזהתשפ"ב,2022פ7פ6

משפטקהילתיושמקוםמגוריושלהנאשםהואבאזורשיפוטו
אובסמוךאליו,ובלבדשקיבללכךאתאישורושלנשיאבית
משפטהשלוםשבאותומחוזאושלסגןנשיאביתמשפט

השלוםשהואהסמיךלכךפ

בסעיף המשפט, בתי לחוק 49 בסעיף האמור אף על )ג(
220ד)א()4(,נשיאבתיהמשפטהקהילתיים )ב(ובסעיף קטן
של עניינו כי שיירשמו, מיוחדים מטעמים להורות, רשאי
נאשםיהיהנידוןבביתמשפטקהילתיבאותומחוזאףאם
מקוםמגוריושלהנאשםאינובאזורשיפוטואובסמוךאליופ

שופטרשאילהורותכאמורבסעיףזהביןמיוזמתוובין )ד(
לבקשתבעלדיןאוקציןמבחןפ

תנאיםלהעברת
דיון

לאיורהשופטביתמשפטשלוםכיעניינושלנאשם220דפ )א(
יהיהנידוןבביתמשפטקהילתי)בפרקזה-העברתדיון(,
אלאאםכןמצא,לאחרשקייםדיוןעלכךבנוכחותבעלי
הדיןולאחרשעייןבתסקירההתאמהשהורהעלהגשתו,כי
מתקיימיםתנאיםאלהוכיעניינושלהנאשםמתאיםלהידון

בביתמשפטקהילתי:

הנאשםבגיר; )1(

הנאשםמיוצגבידיסניגור; )2(

הנאשםמכירבמעורבותובאירוע,מביןאתמהות )3(
ההליךהקהילתי,לרבותהאמורבסעיף220ז)ג(,ומסכים

להשתתףבו;

הוסמךביתמשפטקהילתיבאזורהשיפוטשמקום )4(
סעיף לפי בצו כאמור בו נמצא הנאשם של מגוריו
באב ו'  יום עד בתוקפה תעמוד זו הוראה 220יד;

התשפ"ה)31ביולי2025(;

ישסיכוןשהנאשםיבצעעבירותנוספות,בשים )5(
לבלבעיותשברקעביצועהעבירה;

התובעהודיעכיהעונשהמתאיםלנאשםלפי )6(
הוראותסימןא'1לפרקו'לחוקהעונשין,אםיורשעואם
לאישתתףבתוכניתשיקום,כוללמאסרבפועלואינו
כוללעונשמאסרשירוצהבעבודתשירות,שניתןלהניח
כילויוטלעלהנאשם,הואיימצאמתאיםלובחוותדעת

מטעםהממונהלפיסעיף51ב)ב()1(לחוקהעונשין;

לבירור הליך הנאשם של בעניינו התקיים לא )7(
אשמה;

התובעהודיעכיאםהנאשםיעמודבהצלחה )8(
בתוכניתהשיקום,הואלאיבקשמביתהמשפטלהטיל

עלהנאשם,אםיורשע,עונששלמאסרבפועל;

התובעלאהודיעכיישמניעהלהעברתהדיון )9(
בעניינושלהנאשםלביתהמשפטהקהילתימטעמים
שלשלוםהציבורוביטחונואובשלאישומיםאחרים
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נגדו; להתנהל צפויים או הנאשם נגד המתנהלים
ביתהמשפטרשאילקבלהסבריםבענייןזהמהתובע

בהיעדרהנאשםוסניגורופ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שופטביתמשפטשלום )ב(
של עניינו כי שיירשמו, מיוחדים מטעמים להורות, רשאי
נאשםיהיהנידוןבביתמשפטקהילתי,אףאםלאהתקיים
התקיימו לא ;)9( עד )א()5( קטן שבסעיף מהתנאים תנאי
התנאיםשבסעיףקטן)א()8(ו־)9(-יובאעניינושלהנאשם
גםלפנישופטקהילתישידוןבדברהתאמתהענייןלדיוןבבית

משפטקהילתיפ

שופטביתמשפטשלוםרשאי,בכלעתשלאחרהגשת220הפתסקירהתאמה )א(
כתבהאישוםולפניגזרהדין,ביןמיוזמתווביןלבקשתבעל
דיןאוקציןמבחן,ובשיםלבלתנאיםשבסעיף220ד)א()1(עד
)7(להורותלקציןמבחןלהגישתסקירלבדיקתהתאמתושל

נאשםבעבירהלדיוןבביתמשפטקהילתיפ

לנאשם התאמה תסקיר הגשת על משפט בית הורה )ב(
שניתנהלגביוגםהוראהלהגשתתסקירמעצראותסקיר
להתאמה, בנוגע המלצתו את המבחן קצין יגיש לעונש,
במסגרתתסקירהמעצראותסקירהעונש,לפיהעניין;קצין
לעונש בתסקיר או מעצר בתסקיר להתייחס רשאי מבחן

להתאמתנאשםלהליךבביתמשפטקהילתיאףמיוזמתופ

סימןג':ההליךבביתמשפטקהילתי

תחולתהוראות
החוקעלהליך
המתנהלבבית
משפטקהילתי

הליךפליליבביתמשפטקהילתייתנהלבהתאםלהוראות220ופ
חוקזה,בכפוףלהוראותפרקזהפ

סמכותהדיוןבבית
משפטקהילתי

51)א()1(220זפ סעיף ביתמשפטקהילתיידוןבעבירותלפי )א(
לחוקבתיהמשפט,שהדיוןבהןהועבראליולפיהוראותסעיף

220גפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,ביתמשפטקהילתילאידון )ב(
בעבירותהמנויותבתוספתהשמיניתאלאמטעמיםמיוחדים
שיירשמו;שרהמשפטים,לאחרהתייעצותעםועדתההיגוי
ובאישורועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו,

לשנותאתהתוספתהשמיניתפ

ביתמשפטקהילתילאידוןבטענותמקדמיותלפיסעיף )ג(
149ולאיקייםדיוןשבומובאותראיותלבירורהאשמהלפי

סימןה'לפרקה'פ

דיוןבבקשה
למעצר

הועברעניינושלנאשםלדיוןבביתמשפטקהילתילפי220חפ )א(
הוראותסעיף220ג,ידוןביתמשפטקהילתי,במידתהאפשר,
גםבבקשההמוגשתלפיחוקהמעצריםלמעצרואולשחרורו
שלנאשם,לרבותבקשהלעיוןחוזר,ובלבדשהבקשההוגשה

לגביאותוכתבאישוםשנדוןלפניביתהמשפטהקהילתיפ
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,ביתמשפטקהילתירשאי )ב(
לדוןבבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אףאםהוגשהלגביכתבי
ביתהמשפטהקהילתי,ובלבד נדוניםלפני אישוםשאינם

שהצדדיםהסכימולכךפ

לפי220טפתסקירקהילתי קהילתי משפט בבית לדיון נאשם של עניינו הועבר
הוראותסעיף220ג,יורהשופטקהילתילקציןמבחןעלהכנת
תסקירקהילתישיתייחס,ביןהשאר,לבעיותשברקעביצוע

העבירהוכןלגיבושתוכניתשיקוםלנאשםפ

בהליךבביתמשפטקהילתייחולו220יפגילויתסקירים תסקיריםהמוגשים על
הוראותכלדיןהחלעלשמירתסודיותוחיסיוןשלתסקירפ

ביתמשפטקהילתימוסמךלקייםישיבתהכנהלקראתדיון220יאפישיבתהכנה
לפניו,בלאנוכחותהנאשם,ובלבדשסניגורוהוזמןלישיבה
וביתהמשפטיידעאתהנאשםעלסמכותולקייםישיבות

הכנהכאמורטרםהדיוניםלפניופ

ההליךלפניבית
המשפטהקהילתי

הדיוןלפניביתמשפטקהילתייחלעםהעברתעניינו220יבפ )א(
שלהנאשםלביתהמשפטהקהילתיויסתייםבמועדמתןגזר
הדיןאוהעברתעניינושלהנאשםלדיוןבביתמשפטהשלום

בהתאםלהוראותסעיף220יגפ

מעקב דיוני יכלול הקהילתי המשפט בבית ההליך )ב(
שבמסגרתםתגובשתוכניתשיקוםלנאשם,ויתקיימובבית

המשפטליוויופיקוחהדוקעלהתקדמותהפ

העברתעניינושל
נאשםלדיוןבבית

משפטשלום

שופטקהילתייעביראתעניינושלנאשםלדיוןבבית220יגפ )א(
משפטשלוםשאינוביתמשפטקהילתי,למותבשלאדןבהליך

הקהילתיבעניינושלהנאשם,אםהתקייםאחדמאלה:

השופטמצאכיישטעמיםשבשלהםאיןלהמשיך )1(
לדוןבעניינושלהנאשםבביתהמשפטהקהילתיוטרם

הוגשתסקירקהילתי;

שבכתב העבירות בביצוע הודה לא הנאשם )2(
האישוםבחלוף60ימיםממועדקבלתתסקירקהילתי;
מיוחדים כימתקיימיםטעמים השופט ואולם,מצא
שלאלהעביראתהדיוןכאמור,רשאיהואלהאריךאת

המועדלמתןההודאה;

השופטמצאכיישלקייםדיוןבטענותמקדמיות )3(
לבירור ראיות מובאות שבו דיון או 149 סעיף לפי

האשמהלפיסימןה'לפרקה'פ

משפט בית שאינו שלום משפט לבית הדיון הועבר )ב(
קהילתי,לאיועברואליו-

פרוטוקולהדיוןשהתנהלבביתהמשפטהקהילתי, )1(
והואלאישמשראיהבכלהליךמשפטיאחר;

תסקיריםשהוגשולביתהמשפטהקהילתי,והם )2(
לאישמשותסקירלעונשאותסקירמעצרפ
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מצאשופטקהילתיכיאיןלהמשיךלדוןבעניינושל )ג(
נאשםבביתהמשפטקהילתילאחרשהוגשתסקירקהילתי
ייתן האישום, שבכתב העבירות בביצוע הודה והנאשם
השופטהקהילתיהכרעתדיןבעניינושלהנאשםויגזוראת

דינופ

סימןד':הסמכתבתימשפטקהילתייםומינוי
שופטיםקהילתיים

הסמכהוקביעת
מקוםמושבואזור

שיפוט

שרהמשפטיםרשאי,בצו,בהתייעצותעםנשיאביתהמשפט220ידפ
העליון,להסמיךביתמשפטשלוםלשבתכביתמשפטקהילתי

ולקבועאתמקוםמושבוואזורשיפוטופ

מינוישופט
קהילתי

המשפטים,220טופ שר בהסכמת העליון, המשפט בית נשיא )א(
רשאילמנותשופטיםמקרבשופטיביתמשפטהשלוםשידונו
בביתמשפטקהילתי,ובלבדששופטיםכאמוריעברוהכשרה

מתאימהלשמשכשופטיםקהילתייםפ

ידע בעל שהוא מי קהילתי לשופט להתמנות כשיר )ב(
וניסיוןמתאימיםפ

נשיאבתיהמשפט
הקהילתיים

עלאףהאמורבסעיף9לחוקבתיהמשפט,נשיאביתהמשפט220טזפ
העליוןרשאילמנות,בהסכמתשרהמשפטים,שופטמקרב
שופטיבתימשפטהשלום,לרבותמישכיהןכנשיאבתימשפט
השלום,לנשיאבתיהמשפטהקהילתיים,לתקופהשלשבע

שניםמיוםהמינויפ

סימןה':ועדתההיגויובעליתפקידיםבהליךהקהילתי

המשפט220יזפועדתהיגוי בתי לעניין ארצית היגוי ועדת בזה מוקמת )א(
הקהילתיים,ואלוחבריה:

נשיאבתיהמשפטהקהילתיים,והואיהיהיושב )1(
הראש;

הסניגורהציבוריהארציאומימטעמו; )2(

משנהלפרקליטהמדינהאומימטעמו; )3(

המשנהליועץהמשפטילממשלהאומימטעמו; )4(

ראשחטיבתהתביעותבמשטרתישראלאומי )5(
מטעמו;

קציןמבחןראשילמבוגריםאומימטעמו; )6(

מנהלבתיהמשפטאומימטעמו; )7(

ראשמינהלבמשרדהרווחהוהביטחוןהחברתי )8(
אומימטעמו;

ראשלשכתעורכיהדיןאומימטעמו; )9(

שר שימנה ופיתוח במחקר העוסק ארגון נציג )10(
העליון, המשפט בית נשיא בהסכמת המשפטים,

לתקופהשיקבעפ
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תפקידיועדתההיגויהם: )ב(

ללוותאתפעילותםשלבתיהמשפטהקהילתיים )1(
ולסייעבתיאוםביןבעליהתפקידיםהמשתתפיםבהליך

הקהילתי)בסימןזה-צוותביתהמשפטהקהילתי(;

לסייעבגיבושמדיניותמשותפתבתחוםהפעילות )2(
שלבתיהמשפטהקהילתייםוהטמעתהפ

ועדתההיגויתתכנסאחתלרבעוןלכלהפחות,ותדווח )ג(
לנשיאביתהמשפטהעליוןולשרהמשפטיםאחתלשנהעל

פעילותהפ

רכזביתמשפט
קהילתי

לכלמחוזשיפוטימונהרכזביתמשפטקהילתי,אחד220יחפ )א(
אויותר,שיהיהעורךדיןועובדהמדינה,ותפקידויהיה,בין
השאר,לרכז,לתאםולפתחאתהעבודההמשותפתשלצוות
ביןבית הקשר את ולקיים ולמסד הקהילתי, המשפט בית

המשפטהקהילתיוביןהקהילהפ

רכזביתמשפטקהילתייהיהרשאילעייןבתסקירים )ב(
המוגשיםלפיהוראותפרקזהלביתהמשפטהקהילתישהוא
פועלבו,ויחולועליוהוראותכלדיןהחלעלשמירתסודיות

וחיסיוןשלתסקירפ

עובדסוציאלי
קהילתי

צוותביתמשפטקהילתייכלולעובדסוציאליקהילתי,220יטפ )א(
אחדאויותר,ותפקידויהיה,ביןהשאר,לקדםולסייעבמתן
המעניםבשירותיהרווחההקהילתייםלנאשמיםהמשתתפים
זה ובכלל הקהילתי, המשפט בית של השיקום בתוכנית
בהיבטיםשלהתנדבות,תעסוקה,תרבותפנאיומיצויזכויותפ

בתסקירים לעיין רשאי יהיה קהילתי סוציאלי עובד )ב(
המוגשיםלפיהוראותפרקזהלביתהמשפטהקהילתישהוא
פועלבו,ויחולועליוהוראותכלדיןהחלעלשמירתסודיות

וחיסיוןשלתסקירפ

סימןו':תוקףומעקבאחריישוםהוראות

באב220כפתוקף-פרקו'1 ד' מיום שנים חמש בתוקפן יעמדו זה פרק הוראות
התשפ"ב)1באוגוסט2022()בפרקזה-תקופתהוראתהשעה(פ

דיווחלכנסת
ומחקרמלווה

לשםבחינתיישומןוהשפעתןשלהוראותפרקזה,תערוך220כאפ
הנהלתבתיהמשפטמחקר,שממצאיויוגשולוועדתהחוקה,
חוקומשפטשלהכנסת;שרהמשפטיםידווחלוועדתהחוקה,
חוקומשפטשלהכנסת,בחודשינואר2025ובתוםתקופת
הוראתהשעהעליישוםהוראותפרקזהועלממצאיהמחקר
האמור,פריסתבתיהמשפטהקהילתיים,מספרהנאשמים
הנאשמים ומספר הקהילתי המשפט בבית בהליך שהחלו

שסיימובהצלחהאתההליךבביתהמשפטהקהילתיפ"

הוספתתוספת
שמינית

אחריהתוספתהשביעיתלחוקהעיקרייבוא:2פ
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"תוספתשמינית

)סעיף220ז)ב((

עבירותשלאיידונובביתמשפטקהילתי

עבירותמין,זנותותועבה1פ

בחוקהעונשין-סעיפים203,202,201,199ב)א()1(,203ג,204עד214,208, )1(
346עד351,350)ג()3(עד352;

בחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-41981-סעיף5; )2(

בחוקלמניעתהטרדהמינית,התשנ"ח-51998-סעיף5; )3(

שחיתותשלטוניתותאגידית2פ

,292 עד 291 ו־289, 287 עד 284 ,282 עד 277 סעיפים - העונשין בחוק )1(
384א)א(,384א)ב(,392ו־393;

בחוקהחברות,התשנ"ט-61999-סעיפים342נא,349ו־351)ג(; )2(

בחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-71969-סעיפים117עד127; )3(

בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-81965-סעיפים85עד93; )4(

עבירותסחרבבניאדם3פ

בחוקהעונשין-סעיפים376ו־376א; )1(

עבירותבנשקחם4פ

בחוקהעונשין-סעיפים340,144או־497; )1(

פגיעהבמדיניותהחוץ5פ

בחוקהעונשין-סעיפים102,95)ב(,108,103)א(ו–)ב(,109)א(עד)ג(,110, )1(
113,111)ג(,115)א(,116עד122;

עבירותנגדביטחוןהמדינה6פ

בחוקהעונשין-סעיפים133עד145,143עד166,150עד168; )1(

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"ד-91954-סעיפים2עד )2(
3ו־6עד7;

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-102016-סעיפים22עד27,26ו־32; )3(

עבירותרשלנות7פ

בחוקהעונשין-סעיפים338,304ו־341; )1(

עבירותכלכליותועבירותמס8פ

בחוקניירותערך,התשכ"ח-111968-סעיפים53ו־54; )1(

ס"חהתשמ"א,עמ'128פ 4

ס"חהתשנ"ח,עמ'166פ 5

ס"חהתשנ"ט,עמ'189פ 6

ס"חהתשכ"ט,עמ'103פ 7

ס"חהתשכ"ה,עמ'248פ 8

ס"חהתשי"ד,עמ'160פ 9

ס"חהתשע"ו,עמ'898פ 10

ס"חהתשכ"ח,עמ'234פ 11
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בחוקהפיקוחעלהמטבע,התשל"ח-121978-סעיף17; )2(

בפקודתמסהכנסה13-סעיפים141א,215עד220; )3(

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-141963-סעיף98; )4(

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-151975-סעיפים117)א(עד)ב2(,117או־118; )5(

בפקודתהמכס16-סעיפים207עד215; )6(

בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-171952-סעיף22; )7(

בחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א-181961-סעיפים57ו־57א; )8(

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-192000-סעיפים3)ב(,4ו־10; )9(

בחוקהבלועלדלק,התשי"ח-201958-סעיף26; )10(

עבירותלפיחוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-212003;9פ

עבירותלפיחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-221952;10פ

עבירהלפיסעיף38)3(לפקודתהתעבורה23פ"11פ

תיקוןחוקזכויות
נפגעיעבירה-

מס'16-הוראת
שעה

בתקופתהוראתהשעהכהגדרתהבסעיף220כלחוקהעיקריכנוסחובחוקזהיקראו3פ
אתחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-242001-

בסעיף17- )1(

בכותרתהשוליים,במקום"זכותלהביעעמדהלענייןהסדרטיעוןאוהסדר )א(
לסגירתתיק"יקראו"זכותלהביעעמדהלענייןהסדרטיעון,הסדרלסגירתתיק

אוהעברתעניינושלנאשםלביתמשפטקהילתי";

בסעיףקטן)א(,אחרי"הסדרלסגירתתיקהמתגבשעםהחשוד"יקראו"או )ב(
עלהאפשרותשעניינושלהנאשםיועברלביתמשפטקהילתי";

אחריסעיףקטן)ד(יקראו: )ג(

שופטהדןבהעברתעניינושלנאשםלביתמשפטקהילתיכאמור ")ד1(
בסעיף220דלחוקסדרהדיןהפלילי,יברראםקוימוהוראותחוקזהלעניין

זכויותיושלנפגעעבירתמיןאואלימותחמורהלפיסעיףזהפ";

בתוספתהשנייה,אחריפרט3איקראו: )2(

לבית"3בפ הנאשם של עניינו העברת
לחוק ו'1 פרק לפי קהילתי משפט

סדרהדיןהפלילי;

התובע";

ס"חהתשל"ח,עמ'108פ 12

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120פ 13

ס"חהתשכ"ג,עמ'156פ 14

ס"חהתשל"ו,עמ'52פ 15

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39פ 16

ס"חהתשי"ב,עמ'344פ 17

ס"חהתשכ"א,עמ'100פ 18

ס"חהתש"ס,עמ'293פ 19

ס"חהתשי"ח,עמ'160פ 20

ס"חהתשס"ג,עמ'502פ 21

ס"חהתשי"ב,עמ'354פ 22

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173פ 23

ס"חהתשס"א,עמ'183;התשפ"ב,עמ'764פ 24
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בתוספתהשלישית,אחריפרט3איקראו: )3(

של"3בפ עניינו את להעביר כוונה 
לפי קהילתי, משפט לבית הנאשם

פרקו'1לחוקסדרהדיןהפלילי;

התובע"פ

תיקוןחוקהעונשין
-מס'142-
הוראתשעה

בתקופתהוראתהשעהכהגדרתהבסעיף220כלחוקהעיקריכנוסחובחוקזהיקראו4פ
אתחוקהעונשין,התשל"ז-251977,כךשלפניסעיף87יבוא:

"הליךבביתמשפט
קהילתי

220בלחוקסדר86בפ קבעביתמשפטקהילתיכהגדרתובסעיף
הדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982,כינאשםביצע
עבירהוכיהואסייםבהצלחההליךבביתמשפטקהילתי,

רשאיהוא-

עלאףהוראותסעיף56)ב(,להשתמשבסמכותו )1(
לפיסעיף56יותרמפעםאחתאםשוכנעכיאיןסיכון

לשלוםהציבורבשלהארכתהתנאי;

תקופת את להאריך ,76 סעיף הוראות אף על )2(
ההתחייבותשנגזרהעלהנידוןלפיסעיף72אולחדשה

לתקופהשיקבע,שלאתעלהעלשנתייםפ"

תחילתושלחוקזהביוםד'באבהתשפ"ב)1באוגוסט2022(פ5פתחילה

ד י פ ל  ר י א י
ראשהממשלה

ר ע ס  ן ו ע ד ג
שרהמשפטים

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשפ"ב,עמ'762פ 25
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