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משפט פלילי
סדר הדין הפלילי – הסדר מותנה
הפעלת סימן א' 1בפרק ד' לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב– 1982-
"הסדר מותנה"

נוהל והנחיות להפעלת סימן א' 1בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב-
" - 1982הסדר מותנה"
מטרת הנחיה זו ,לסקור את הוראות תיקון מספר  66לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב ,1982-במסגרתו נוסף סימן א' 1בפרק ד' ,העוסק בסגירת תיק בהסדר מותנה וכן את
הוראות חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  ,)68התשע"ד( 2014-להלן" :חוק הסדר מותנה") ,ואת
פרשנותן.
כמו כן ,ההנחיה תעסוק בתחולתו של חוק הסדר מותנה לעניין סוגי עבירות ונסיבותיהן.

א.

ההסדר המותנה ומטרותיו
 .1חוק הסדר מותנה מסמיך גופי תביעה המנויים בחוק (להלן" :התביעה" או "התובע")
לסגור תיק חקירה כנגד חשוד בעילה של "סגירה בהסדר" ,לאחר שהחשוד ,ובכלל זה גם
תאגיד ,הסכים להודות בעובדות המהוות את העבירה המיוחסת לו ,ולקיים את התנאים
אשר פורטו בהסדר עמו .הסדר מותנה הוא הסכם בין התביעה לחשוד ,לפיו החשוד מודה
בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר ,וזאת כנגד
התחייבות התובע להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את התיק שנפתח נגד החשוד
בעילה של "סגירה בהסדר".
 .2גורמי התביעה הרשאים לערוך הסדרים מותנים הם( :א) פרקליט כאמור בסעיף
(12א)(()1א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב( 1982-להלן :חוק סדר הדין
הפלילי); (ב) תובע שהוא קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות או תובע משטרתי
בכיר שהוא הסמיך לעניין זה; (ג) מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיך לכך ,לפי סעיף 12
לחוק סדר הדין הפלילי ולפי סעיף  258לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,1965-להגיש כתב
אישום בעבירה לפי חוק התכנון והבנייה ,והוא מפוקח בידי המחלקה לאכיפת דיני
מקרקעין בפרקליטות המדינה; (ד) מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיך לכך ,לפי סעיף
 12לחוק סדר הדין הפלילי ,להגיש כתב אישום לפי חיקוק מהחיקוקים ששר הכלכלה
ממונה על ביצועם.1

1

נכון למועד עדכון ההנחיה ,הסמכויות הנתונות בחוק לשר הכלכלה בתחום התעסוקה הועברו לידי שר העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם לסעיף (31ב) לחוק יסוד :הממשלה .ראו החלטת הממשלה מספר  1754מיום
 31.7.2016ובה פירוט החיקוקים אשר הועברו .להלן בהנחיה זו יש לקרוא את ההוראות העוסקות במשרד הכלכלה
בהתאמה להעברת תחום התעסוקה למשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים כאמור.
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 .3החוק נועד לאפשר ,במקרים המתאימים ,דרך חלופית להעמדת החשוד לדין פלילי בבית
משפט ,וזאת על-ידי סגירת התיק לאחר שהחשוד מילא תנאים מסוימים.
 .4הסדר מותנה יעמיד בידי התביעה כלי אכיפה מידתי ,אשר יאפשר הלימה טובה יותר,
בנסיבות מסוימות ,בין חומרת העבירה וכלל נסיבותיה לבין התגובה החברתית הננקטת
כלפי העבריין .ההסדר המותנה יתן הזדמנות נוספת לחשודים המתאימים ,ויאפשר,
במקרים ההולמים ,הטלת סנקציה מתאימה ,ללא הגשת כתב אישום וניהול הליך בבית
משפט ,על כל המשמעויות הנלוות לכך ,ובכלל זה הכתם של הרשעה פלילית.
 .5תכלית נוספת היא הפחתת העומס מהתביעה ומבתי המשפט והפניית המשאבים לתיקים
חמורים יותר .כמו כן ,בכוחו של הסדר מותנה ,המיועד להתבצע במהירות ,באופן מיידי,
ואשר תוצאתו ודאית ,להגביר את ההרתעה .בנוסף ,וכאמור בדברי ההסבר להצעת החוק
(הצעות חוק הממשלה  ,4.11.08 ,416בעמ'  ,210להלן" :הצעת החוק") הסדר זה יאפשר,
בין היתר ,את הרחבת האכיפה על תיקים פליליים אשר הנטייה היא לסגור אותם בעילה
של " נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין" (להלן" :נסיבות הענין
בכללותן") ,מאחר שההצדקה לקיים בגינם הליך פלילי בבית המשפט על כל משמעויותיו
היא גבולית ,ובשל שיקולי תעדוף הנובעים מאילוצי כוח אדם וזמן שיפוטי.
 .6עולה ,אפוא ,כי ניתן לעשות שימוש בהסדר מותנה הן בתיקים אשר אלמלא הסמכות
לעריכת הסדר מותנה היו נסגרים בשל נסיבות הענין בכללותן ,והן בתיקים אשר היו
מוגשים לבית המשפט .אולם ,אין בסמכות לערוך הסדרים מותנים משום ייתור הסמכות
לסגור תיקים בשל נסיבות הענין בכללותן ,הן בשלב שבו נבחן התיק ביחידה החוקרת,
והן בשלב שבו נבחן התיק על ידי תובע ,ויש להיזהר שלא לעשות שימוש בסמכות לערוך
הסדרים מותנים באופן המרחיב את התפרשותו של ההליך הפלילי ללא הצדקה.

ב.

איסור לערוך הסדר מותנה שלא לפי החוק

ג.

סוגי העבירות והנסיבות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה העבירות

החוק קובע במפורש כי תובע לא יסגור תיק בהסדר ,או בהליך דומה ,שלפיו אם החשוד
יקיים תנאים מסוימים לא יוגש נגדו כתב אישום ,בין ביוזמת התובע ובין ביוזמת החשוד,
אלא לפי הוראות חוק הסדר מותנה או חוק אחר המסמיך תובע לסגור תיק בתנאים (ראו
למשל סעיפים 54ה – 54ז לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.)1968-

 .1לעניין העבירות אשר יכללו במסגרת הסדר מותנה ,החוק קובע כי:
א .ניתן לערוך הסדר בעבירה מסוג חטא או עוון ,או בעבירה מסוג פשע המנויה בתוספת
השישית (נכון למועד עדכון הנחייה זו אין מנויות עבירות מסוג פשע בתוספת
השישית).
ב .לא ייערך הסדר בעבירות הבאות )1( :עבירה המנויה בסעיף  240לחוק סדר הדין
הפלילי ,העוסק בסדרי דין מיוחדים בעבירות קלות; ( )2עבירה שהיסוד העובדתי בה
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מהווה הפרה שבשלה ניתן להטיל עיצום כספי לפי חיקוק או עבירה עם יסוד עובדתי
דומה למעשה המהווה הפרה כאמור; ( )3עבירה שניתן להטיל בשלה כופר כסף.
 .2ככלל ,השימוש בהסדר נועד לחול על עבירות קלות או עבירות שבוצעו בנסיבות מקלות,
הן נסיבות הקשורות לביצוע העבירה והן נסיבות שאינן קשורות בהכרח בביצוע העבירה,
לרבות נסיבות הקשורות למבצע העבירה.
 .3בנוסף ,לתיקון החוק יתרון כאשר מדובר בעבירה קלה ,באופן יחסי ,אך נפוצה ,שכן
העמדה לדין פלילי בגינה מכבידה במיוחד על מערכת אכיפת החוק .יתר על כן ,אכיפת
העבירה ,בנסיבות מסוימות ,באמצעות הסדר מותנה תהיה יעילה יותר מאשר אכיפתה
באמצעות הליך פלילי.
 .4החוק מסמיך רשות תביעה להחיל את הוראות חוק הסדר מותנה על עבירות ונסיבות,
בדרך של הנחייה ,אשר תאושר על-ידי היועץ המשפטי לממשלה .משכך ,רשות תביעה
רשאית להחיל את החוק רק על עבירות ונסיבות העומדות בדרישות החוק ,אשר נקבעו
במסגרת הנחייה זו.
 .5במסגרת סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה לקבוע תחולתו של החוק על עבירה
מסוימת בנסיבות מסוימות ,רשאי הוא להוסיף או לגרוע מן העבירות המנויות בהנחיה
זו.
 .6גורמי התביעה השונים המנויים בחוק יהיו רשאים להחיל הסדר מותנה על העבירות
המנויות להלן (כולל עבירות נגזרות להן) כמפורט בנספחים א' עד ד' ,בהתאמה לכל גורם
תביעה ,ובנסיבות כפי שיפורטו בהנחיה זו.
 .7נקבע בחוק כי רשות תביעה אחרת תוסמך לטפל בעבירה מסוימת ,המנויה בנספחים א'
עד ד' ,תהיה אותה רשות רשאית להחיל את ההסדר על אותה עבירה ,אף בטרם תתוקן
הנחיה זו.
 .8הסדר מותנה יחול על עבירות המנויות בנספחים א' עד ד' ,אם ראה התובע כי נסיבות
הענין בכללותן מתאימות לאי העמדה לדין נוכח עריכת ההסדר ומילוי תנאיו.
 .9ייתכנו עבירות המנויות בנספחים א' עד ד' אשר לא יתאימו בדרך כלל לעריכת הסדר
מותנה מסיבות שונות כגון מפאת מהותן ,חומרתן ,מדיניות ענישה מחמירה הננקטת
באותה עת ועוד .יודגש ,כי רשות תביעה רשאית לגבש מדיניות וכללים בדבר עריכת
הסדרים מותנים בעבירות מסוימות.
 .10חוק הסדר מותנה לא יחול על חשוד שהוא קטין כהגדרתו בחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א .1971-לעניין קטינים ראו סעיף 12א לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א 1971-שעניינו הליך חלופי.
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 .11יובהר ,כי אין בהסמכת רשות תביעה לערוך הסדרים מותנים בעבירות המנויות בנספחים
כאמור ,כדי לשלול את סמכותה להעמיד חשודים לדין בעבירות אלה ,כאשר נסיבות
העניין בכללותן מצדיקות זאת ,ובכלל זה בהתקיים נסיבות מחמירות.
הנסיבות
 .12תובע רשאי להחיל הסדר מותנה בתנאים מתאימים ,על עבירה אשר מתקיימות בה
הנסיבות המפורטות להלן ,או חלקן ,באופן המטה את הכף מבחינת האינטרס הציבורי
לסגירת התיק בהסדר מותנה:
א .נסיבות אישיות של החשוד – לרבות גילו של החשוד; מידת הפגיעה הצפויה בחשוד
או במשפחתו כתוצאה מקיומו של הליך פלילי; התנהגותו החיובית של החשוד
ותרומתו לחברה; נסיבות חיים קשות של החשוד; העדרו של עבר פלילי לחשוד.
ב .נסיבות ביצוע העבירה – לרבות העדר תכנון מוקדם לביצוע העבירה; הסיבות
שהביאו את החשוד לבצע את העבירה; חלקו היחסי של החשוד בביצוע העבירה;
מעשה חד פעמי; קיומו של קורבן עבירה יחיד; חלוף זמן רב מעת ביצוע העבירה.
ג .תוצאות העבירה – לרבות נזק לא רב אשר נגרם או צפוי היה להיגרם מביצוע
העבירה.
ד .התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה – לרבות שיתוף פעולה של החשוד עם רשויות
אכיפת החוק; הודאת החשוד ונטילת אחריות על מעשיו; חרטה של החשוד על
מעשיו; מאמצים שנעשו על-ידי החשוד לחזור למוטב; מאמצים שנעשו על-ידי
החשוד לתיקון תוצאות העבירה או לפיצוי הנזק שנגרם ממנה.
ה .נסיבות מקלות אחרות אשר יש בהן להטות את הכף מבחינת האינטרס הציבורי
לסגירת התיק בהסדר מותנה.
 .13אין הכרח שנסיבות מסוימות או שכל הנסיבות האמורות יתקיימו כתנאי להחלתו של
הסדר מותנה על אירוע ספציפי.
 .14קיומם של תיקים סגורים לחשוד בעילה של נסיבות הענין בכללותן ,עשוי להילקח
בחשבון במסגרת שיקול הדעת של התובע אם לערוך הסדר מותנה עם חשוד ,וזאת
במקרים המתאימים ובהתחשב בין היתר בעניינם של תיקים אלה ובמועדם.

ד.

תנאי סף לתחולת ההסדר
 .1החוק קובע מספר תנאי סף לעריכת הסדר מותנה עם חשוד .יודגש כי עמידה בתנאי הסף
אינה מחייבת עריכת הסדר מותנה ,אלא אם ראה תובע כי עריכת הסדר תענה על הענין
לציבור בנסיבות המקרה.
להלן תנאי הסף:
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א .העונש המתאים לחשוד ,לדעת התובע ,לפי הוראות סימן א' 1לפרק ו' לחוק העונשין,
התשל"ז( 1977-להלן :חוק העונשין) לעניין הבניית שיקול הדעת בענישה ,אינו כולל
מאסר בפועל ,ובכלל זה מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות.
ב .לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר; לחשוד אין
חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו במשטרה או באותה רשות,
שאינם חלק מההסדר; לא נערך הסדר מותנה עם החשוד בחמש השנים שלפני ביצוע
העבירה נושא ההסדר.
ג .קיומן של ראיות מספיקות לאישום בעבירה נושא ההסדר.

ה.

תנאי ההסדר
 .1סעיף 67ג לחוק מונה רשימה סגורה של תנאים שניתן לכלול בהסדר .בכפוף למפורט
להלן ,התנאים מוגבלים לתקופה של עד שנה:
א .תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר עד לגובה הסכום הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק
העונשין (נכון למועד עדכון ההנחיה סכום זה עומד על  ,)₪ 29,200אף אם ההסדר
כולל יותר מעבירה אחת.
אם בוצעה עבירה בבנין לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-על ידי בני זוג שהם
בעלי הבנין ומנהלים משק בית משותף ,לא יוטל על בני הזוג יחד סכום העולה על
הסכום הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין (נכון למועד עדכון ההנחיה סכום זה
עומד על .)₪ 29,200
ב .פיצוי לכל נפגע עבירה עד לסכום הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין (נכון למועד
עדכון ההנחיה סכום זה עומד על .)₪ 29,200
ג .התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
ד .עמידה בתנאי תכנית טיפול ,תיקון ושיקום ,לרבות ביצוע שירות לציבור (של"צ),
שיקבע קצין מבחן ,והמצאות בפיקוח קצין מבחן.
תנאי זה מוגבל ככלל לשנה ,אולם ניתן לקבוע משך זמן של עד שנה וחצי לקיומו,
במקרים מיוחדים ובהמלצת קצין המבחן.
תנאי זה נכנס לתוקף רק לאחר מסירת הודעה של שירות המבחן ,באישור שר
הרווחה והשירותים החברתיים ,על האפשרות לכלול תנאי זה בהסדרים מותנים.
הודעה כאמור יכולה להיות לעניין סוג מסוים של תיקים ולתקופה מסוימת .נכון
למועד עדכון הנחיה זו חלה הודעה של שירות המבחן לפיה ניתן לכלול תנאי של
עמידה בתוכנית של טיפול ,תיקון ושיקום בעבירות של איומים (למעט איומים כלפי
בן משפחה) ,הסגת גבול ,אי נקיטת זהירות בחיה ,תקיפה ,תגרה ,העלבת עובד ציבור,
הטרדה באמצעות מתקן בזק ,מכירת אלכוהול לקטין ,גניבה ,היזק בזדון ,החזקת
נכס חשוד ,הזנחת השמירה על כלי יריה ובתיקי עוון המתנהלים בפרקליטות.
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ה .נקיטת אמצעים הקבועים בתוספת החמישית לתיקון הנזק שנגרם מהעבירה ,לשם
השבת המצב לקדמותו ולמניעת ביצוע עבירה שבהסדר ,ובלבד שיש זיקה עניינית בין
התנאי ובין העבירה שבוצעה .האמצעים יהיו אחד או יותר מאלה:
 )1פסילת רישיון נהיגה.
 )2הפקדת כלי ירייה.
 )3התחייבות להימנע מכניסה למקום או שלא להיות בקשר עם אדם.
 )4מכתב התנצלות לנפגע העבירה.
 )5הסכמה לחלט או להשמיד חפץ הקשור לעבירה ואסור בהחזקה לפי כל דין.
 )6השבת חפץ בעין לנפגע העבירה או תיקון חפץ שניזוק בעבירה.
 )7לעניין עבירות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,1965-ובתיקים המנוהלים על-
ידי תובע שהוסמך לכך כאמור לעיל בסעיף  2בפרק "ההסדר המותנה ומטרותיו",
בנוסף לתנאים אחרים המנויים בחוק ,אותם ניתן לכלול בהסדר בהתאם לעניין,
התנאים הבאים:
א .הריסה ,פירוק או סילוק של הבניין או של חלק ממנו ,שנבנו בלא היתר או
בסטייה מהיתר או מתכנית.
ב .הריסה ,פירוק או סילוק של חלק מבניין שנבנה כדין ,אם יש בביצוע פעולה
כאמור לגבי חלק אחר ,בלבד ,מאותו בניין שנבנה שלא כדין ,כדי לסכן את
הנפש או את בטיחות הציבור אם לא ייהרס ,יפורק או יסולק גם החלק
שנבנה כדין ,והכל למעט לגבי חלק מבניין בבעלותו או בהחזקתו של צד
שלישי.
ג .הפסקת עבודה או שימוש במקרקעין ,הנעשים בלא היתר או בסטייה מהיתר
או מתכנית.
ד .התאמת בניין שנבנה בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ,להיתר או
לתכנית .תנאי זה מוגבל ככלל לשנה ,אולם אם פעל החשוד ביעילות לביצוע
ההתאמה והימשכות ההליכים לא היתה בשליטתו ,רשאי התובע להאריך
את התקופה לקיום התנאי ,ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנתיים.
 )8הסכמה להודות בתובענה משמעתית או הסכמה לעונש מסוים ,בהליך משמעתי
על פי דין ,זאת בהסכמת הגורם המוסמך לפתוח בהליך המשמעתי .לא ניתן
להסכים על עונש של קנס או שלילת משכורת מעל הסכום הקבוע בסעיף (61א)()2
לחוק העונשין (נכון למועד עדכון ההנחיה סכום זה עומד על .)₪ 29,200
 )9התפטרות לצמיתות או התחייבות שלא לשמש בתפקיד מסוים.
 )10אימוץ נהלים פנימיים בכתב ,לרבות לעניין מנגנוני פיקוח ובקרה ,שיבטיחו את
מניעת הישנותן של עבירות דומות.
 )11בעסק הפועל לפי רישיון לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח:1968-
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א .התחייבות להפסיק עיסוק בעסק לתקופה שלא תעלה על  14ימים ,ובלבד
שאם העסק נסגר בצו מינהלי או שיפוטי בשל העבירה ,לא תעלה התקופה
הכוללת של הפסקת העיסוק על  30ימים;
ב .התחייבות להימנע מפעולות מסוימות שיפורטו בהסדר ,לתקופה שלא תעלה
על  30ימים.
על תנאי לפי סעיף זה להיקבע בהסדר שייערך תוך שישה חודשים מיום גילוי
העבירה.
 )12התחייבות שלא לנהל בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי בלא רישיון או
בניגוד לתנאי הרישיון ,ושלא להעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק ,אלא
אם כן בידי אותו אדם רישיון לניהול העסק ,כמפורט בחוק.
 )13פינוי של שטח ציבורי או שטח בבעלות המדינה ,שהחשוד מחזיק בו שלא כדין.
 )14לענין עבירות בתיקים המנוהלים על ידי תובעים של משרד הכלכלה ,2כאמור
לעיל בסעיף  2בפרק "ההסדר המותנה ומטרותיו" ,התנאים הבאים ,בנוסף
לתנאים אחרים המנויים בחוק ,אותם ניתן לכלול בהסדר בהתאם לענין:
א .תיקון ליקויים שנבעו מהעבירה;
ב .אם החשוד תאגיד או ארגון – נקיטת הליכים משמעתיים על פי דין כלפי
נושא משרה;
ג .התחייבות לדווח ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה על מילוי אחר הוראות
חוקים הנוגעים לעבירות שבוצעו ולהמציא אישור רואה חשבון או עורך דין
בדבר עמידה בתנאי החוק.
ד.

החזרה מהשוק ,תיקון או השמדה של מוצרים שהתגלו לגביהם הפרות.

 .2לשם קביעת תנאי ההסדר על התובע להתחשב בשיקולי הענישה ובעקרונות המנחים
לעניין הבניית שיקול הדעת בענישה ,כפי שנקבעו בסימן א' 1לפרק ו' לחוק העונשין.
 .3בנוסף ,בקביעת התנאים על התובע לתת את הדעת למכלול נסיבות האירוע ,ובכלל זה,
חומרת העבירה ,נסיבות ביצועה ,נסיבות הקשורות למבצע העבירה ועוד.
 .4על התובע לקבוע בהסדר תנאי או תנאים אשר יהיה במילויים על ידי החשוד כדי לענות,
בנסיבות הענין ,על הענין לציבור ,מבלי שהחשוד יועמד לדין ,ואשר יהיה בהם לקדם את
האינטרס הציבורי באופן המיטבי.

ו.

תוכן ההסדר
 .1הסדר ייערך בכתב בהתאם לנוסח שבנספח ה' להנחיה ,המקיים את דרישות החוק לעניין
תוכן ההסדר ומפרט את ההתחייבויות של כל אחד מן הצדדים להסדר.

 2ראו לעיל הערת שוליים  1לענין העברת תחום התעסוקה למשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
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 .2במסגרת ההסדר ,בין השאר ,מודה החשוד בעובדות המהוות את העבירה המפורטות
בהסדר ,והתובע מתחייב להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד ולסגור את תיק
החקירה נגדו אם יקיים את התנאים שיפורטו בהסדר.
 .3ההסדר ימולא וייחתם על-ידי התובע והחשוד ,ועל ידי בא כוח החשוד ,במידה שהוא
מיוצג.

ז.

שלבי העבודה לקראת עריכת הסדר
 .1להלן יפורטו ,באופן כרונולוגי ,שלבי העבודה לקראת סגירת תיק בהסדר:
א.

בטרם יערוך תובע הסדר מותנה ,עליו לבצע את הפעולות הבאות:
.1

בחינת קיומה של תשתית ראייתית מספקת לצורך העמדה לדין פלילי.

.2

בחינת עמידה בתנאי הסף האמורים לעיל (פרק ד' בעמ'  4לעיל).

.3

בחינת סוג העבירה וקיומן של נסיבות המצדיקות סגירת תיק בהסדר.
במידה שהתיק מתאים לסגירה בהסדר ,יש לציין בהחלטה מנומקת את
הנסיבות לכך שהעונש המתאים אינו כולל מאסר בפועל ולכך שמילוי
תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור בלא העמדתו לדין של החשוד.

.4

הכנת טיוטת כתב-אישום בה יפורטו העובדות והוראות החיקוק שלגביהן
קיימות ראיות מספיקות לאישום.

ב.

פעולות התובע מול החשוד:
.1

הצעה לחשוד להסדר מותנה.

.2

במידת הצורך ,קיום משא ומתן עם החשוד לקראת הסדר.

.3

בשלב זה ,רשאי החשוד ,אם חפץ בכך ,לעיין בחומר החקירה בטרם
חתימה על הסדר .כמו-כן רשאי החשוד לעיין בטיוטת כתב האישום אם
זו אינה זהה לקבוע בהסדר.
יודגש ,כי ייתכן שבעקבות המשא ומתן עם החשוד לקראת ההסדר,
ההסדר שיגובש יכלול עובדות והוראות חיקוק שונות מאלה שצוינו
בטיוטת כתב האישום.

.4
ג.

עריכת הסדר כתוב וחתום בהתאם לנוסח המצורף בנספח ה' להנחיה.

פעולות התובע לאחר החתימה על ההסדר:
.1

פיקוח ובקרה על קיום התנאים אשר נקבעו בהסדר.
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.2

לאחר מילוי כל התנאים אשר פורטו בהסדר ,בדרך ובמועד שנקבעו
בהסדר ,על התובע לסגור את תיק החקירה בעילה של "סגירה בהסדר",
ולדווח על סגירתו למשטרת ישראל ולחשוד.
יודגש כי המדובר בתיק סגור על כל משמעויותיו ,כאמור בסעיף 11א
לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-

.3

לאחר סגירת התיק בהסדר ,יש לפרסם באתר האינטרנט של גורם
התביעה הרלבנטי את דבר סגירת התיק בהסדר ,וכן את תיאור העובדות
המהוות עבירה שבהן הודה החשוד ,הוראות החיקוק שפורטו בהסדר,
תנאי ההסדר ונימוקים לסגירת התיק בהסדר ,והכל מבלי שיתאפשר
זיהויו של החשוד או של נפגע העבירה .פרסום כאמור ייעשה בהתאם
לנוסח המצורף בנספח ו' להנחיה.

.4

במידה שהחשוד לא ימלא אחר התנאים עליהם הוסכם בהסדר ,יוגש נגדו
כתב אישום ,כפי שיפורט להלן.

 .2כל רשות תביעה רשאית לגבש "נוהל עבודה" אשר מותאם לצרכיה ולמאפייניה ,למען
יישום הוראות החוק והוראות הנחייה זו.

ח.

סירוב להסדר או הפרת תנאי ההסדר
 .1סרב חשוד להסדר או לתנאי מתנאיו ,יש להעמידו לדין פלילי לפי טיוטת כתב האישום,
זולת אם הובא לידיעת התובע מידע חדש ,לאחר סירובו של החשוד להסדר המוצע,
המוביל למסקנה כי אין ראיות מספיקות לאישום או שאין עניין לציבור בהעמדתו לדין
של החשוד .במצב דברים זה יש לסגור את התיק בהחלטה מנומקת בכתב.
 .2גובש ונחתם הסדר עם חשוד ,אולם החשוד לא מילא תנאי מתנאי ההסדר בכלל או במועד
הקבוע בו למילוי תנאי ההסדר ,יש להעמידו לדין פלילי לפי טיוטת כתב האישום ,זולת
אם הובא לידיעת התובע מידע חדש ,המוביל למסקנה כי אין ראיות מספיקות לאישום או
שאין עניין לציבור בהעמדתו לדין של החשוד .במצב דברים זה יש לסגור את התיק
בהחלטה מנומקת בכתב.
 .3התברר כי הסדר עם חשוד הושג במרמה ,יש להעמיד את החשוד לדין פלילי לפי טיוטת
כתב האישום .כתב אישום בשל מרמה לא יוגש אלא באישור תובע בכיר כהגדרתו בסעיף
67א(א) לחוק.
 .4סרב חשוד להצעה להסדר מותנה ,או שגובש ונחתם עימו הסדר אולם הוא לא מילא תנאי
מתנאי ההסדר בכלל ,או במועד הקבוע בו למילוי תנאי ההסדר ,או שהתברר כי ההסדר
הושג במרמה ,יש להעמיד את החשוד לדין פלילי לפי טיוטת כתב האישום ,זולת אם
הובא לידיעת התובע מידע חדש המוביל למסקנה כי יש לתקן את טיוטת כתב האישום
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ולהעמיד את החשוד לדין בגין כתב אישום מעודכן .כתב אישום כאמור לא יוגש אלא
באישור תובע בכיר כהגדרתו בסעיף 67א(א) לחוק.
 .5הועמד חשוד לדין בעקבות הפרת תנאי ההסדר כאמור לעיל ,יש לראות בהסדר כמבוטל
והחשוד יהיה פטור מלמלא אחר תנאי ההסדר שטרם מילא.
 .6הועמד חשוד לדין בעקבות הפרת תנאי ההסדר כאמור לעיל ,אין לעשות שימוש נגדו
בהודאתו במסגרת ההסדר בעובדות המהוות עבירה .כקבוע בחוק ,הודאת חשוד לא
תשמש ראיה נגדו בהליך פלילי בשל אותן עובדות.
 .7הועמד חשוד לדין בעקבות הפרת תנאי ההסדר או סירוב להסדר כאמור לעיל ,לא יבקש
התובע להטיל עליו עונש של מאסר בפועל (ובכלל זה עונש של מאסר שירוצה בעבודות
שירות) ,זולת אם הובא לידיעת התובע מידע חדש ,ובאישור של תובע בכיר כהגדרתו
בסעיף 67א(א) לחוק.
 .8מילא חשוד חלק מתנאי ההסדר ,יתחשב בכך בית המשפט בבואו לגזור את דינו; זוכה
חשוד ,יוחזרו לו התשלומים ,ככל ששילם ,כאמור בתקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל
(החזרת פקדונות וקנסות) ,התשמ"א.1981-

ט.

הסדר מותנה ונפגע העבירה
 .1נפגע עבירה זכאי ,על-פי בקשתו ,לעיין בהסדר ולקבל העתק ממנו לאחר חתימתו ולאחר
מילוי התנאים על ידי החשוד וסגירת התיק ,אלא אם כן עיון בהסדר אסור על פי דין ,או
שפרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות סבר ,מטעמים מיוחדים שיירשמו כי אין
להרשות את העיון או את קבלת ההעתק ,כאמור בסעיף  9לחוק זכויות נפגעי עבירה,
התשס"א.2001-
 .2בנוסף ,כפי שנקבע בחוק הסדר מותנה ,למתלונן אין זכות ערר על סגירת תיק בהסדר ,בין
היתר כיוון שבדומה להסדר לעניין החלטה על הגשת כתב אישום ,הסדר מותנה כולל
תנאים שמילויים אמור להביא למיצויו של העניין לציבור ,בנסיבות העניין ,תחת הגשת
כתב אישום (ר' דברי ההסבר להצעת החוק).
 .3נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש זאת ,זכאי לכך שהתביעה תיידע אותו על
האפשרות שהתביעה תגיע להסדר לסגירת תיק או על פרטיו של ההסדר המתגבש עם
החשוד.
נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה כאמור ,זכאי שתינתן לו הזדמנות
להביע את עמדתו לפני התובע ,לפני קבלת החלטה בעניין .הכל כאמור בסעיף  17לחוק
זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א.2001-
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י.

פרסום ההסדר ודיווח לכנסת
 .1כאמור ,לאחר סגירת התיק בהסדר ,יש לפרסם באתר האינטרנט של גורם התביעה
הרלבנטי את דבר סגירת התיק בהסדר ,תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה
החשוד ,הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ,תנאי ההסדר והנימוקים לסגירת התיק
בהסדר (ר' לעיל סעיף ז(()1ג)( )3בפרק העוסק בשלבי העבודה לקראת עריכת הסדר) ,והכל
מבלי שיתאפשר זיהויו של החשוד או של נפגע העבירה .פרסום כאמור ייעשה בהתאם
לנוסח המצורף בנספח ו' להנחיה.
 .2מדי שנה ,ב –  1במרס ,יש להעביר דיווח בכתב לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
על מספר התיקים שנסגרו בהסדר לפי פירוט של עבירות ,וכן דיווח אודות מספר התיקים
שנסגרו באותה שנה ,ועל מספר התיקים שהוגשו בהם כתבי אישום באותה שנה.
לעניין המשטרה – השר לבטחון פנים יעביר הדיווח האמור לוועדת החוקה חוק ומשפט.
לעניין גורמי התביעה האחרים – שר המשפטים יעביר את הדיווח האמור לוועדת החוקה
חוק ומשפט ,תוך הפרדה בין רשויות תביעה שונות.
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נספח א' – העבירות שלגביהן רשאית הפרקליטות להחיל הסדר מותנה

א .עבירות עוון בטיפול הפרקליטות הקבועות בתוספת ראשונה א' לחוק סדר הדין הפלילי.
ב .עבירות עוון בטיפול התביעה המשטרתית המופיעות בנספח ב' ,הנלוות לעבירות שבתיק
הפרקליטות.
ג .עבירות עוון בטיפול התביעה המשטרתית ,המופיעות בנספח ב' ,אשר פרקליט סבר כי יש
לייחס אותן לחשוד במקום עבירות בטיפול הפרקליטות ,שיוחסו לו בתחילה.
ד .עבירות עוון שהמחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה מוסמכת לחקור בהתאם
לסעיפים 49ט49 ,ט 1והתוספת הראשונה לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א,1971-
וכל עבירת עוון שנחקרה על ידי המחלקה לחקירות שוטרים ,אף אם התברר כי לא חלים
הסעיפים האמורים בפקודת המשטרה.
ה .על אף האמור בסעיף א' ,בעבירה של מעשה מגונה בפומבי לפי סעיף  349לחוק העונשין,
לא תערוך הפרקליטות הסדרים מותנים כל עוד לא ניתן לכלול תנאי של תכנית טיפול,
תיקון ושיקום בשירות מבחן לפי סעיף 67ג( )4לחוק ,במסגרתו מתבצעת לחשוד הערכת
סיכון.
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נספח ב' – העבירות שלגביהן רשאית התביעה המשטרתית להחיל הסדר מותנה
א.

התביעה המשטרתית רשאית לערוך הסדרים מותנים בכל עבירות העוון שבטיפולה ,אשר
בוצעו מיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  ,)2019למעט עבירות תעבורה לפי פקודת
התעבורה או מכוחה ,ולמעט עבירות לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] ,תש"ל-
.31970

ב.

על אף האמור בסעיף א'  ,בעבירת איומים שנעברה כלפי בן משפחה כהגדרתו בסעיף
( 382ב) לחוק העונשין ,לא תערוך התביעה המשטרתית הסדרים מותנים ,כל עוד שירות
המבחן למבוגרים לא הודיע כי ניתן לכלול בהסדרים מותנים בעבירה זו תנאי של תכנית
טיפול ,תיקון ושיקום לפי סעיף 67ג( )4לחוק.

ג.

על אף האמור בסעיף א' ,בעבירה של החזקה ושימוש בסם מסוכן ,שאינו סם מסוג
קנאביס ,לפי סעיף  7לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג ,1973-לא תערוך
התביעה המשטרתית הסדרים מותנים כל עוד שירות המבחן למבוגרים לא הודיע כי ניתן
לכלול בהסדרים מותנים בעבירה זו תנאי של תכנית טיפול ,תיקון ושיקום לפי סעיף
67ג( )4לחוק ,אלא אם מצא תובע כי בנסיבות הענין קיימת הצדקה לערוך הסדר מותנה
אף ללא מעורבות של שירות המבחן.

תחולה לעניין עבירות עוון שבוצעו לפני יום :1.1.2019
 .1התביעה המשטרתית רשאית לערוך הסדרים מותנים בעבירות המנויות בפסקאות א עד ג
להלן ,אשר בוצעו מיום כ"א באדר א' התשע"ו ( 1במרס  )2016ואילך.
 .2התביעה המשטרתית רשאית לערוך הסדרים מותנים בעבירות המנויות בפסקאות ד עד
יב להלן ,אשר בוצעו מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1ינואר  )2017ואילך.
א.

סעיף  192לחוק העונשין – איומים ,למעט אם נעברה העבירה כלפי בן משפחה כהגדרתו
בסעיף (382ב) לחוק העונשין.

ב.

סעיף  447לחוק העונשין – הסגת גבול כדי לעבור עבירה.

ג.

סעיף (338א)( )6לחוק העונשין – מעשה פזיזות ורשלנות בחיה.

ד.

סעיף  379לחוק העונשין  -תקיפה

ה.

סעיף  384לחוק העונשין  -גניבה

ו.

סעיף  452לחוק העונשין  -היזק בזדון

 3הכוונה לעבירות תעבורה שאינן מנויות בסעיף  240לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1982-שכן
באלה ממילא לא ניתן לערוך הסדר מותנה לפי סעיף 67א(ג)( )1לחוק הסדר מותנה.
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ז.

סעיף  191לחוק העונשין  -תגרה

ח.

סעיף  413לחוק העונשין  -החזקת נכס חשוד

ט.

סעיף  30לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב - 1982-הטרדה (באמצעות מתקן
בזק)

י.

סעיף  339לחוק העונשין  -הזנחת השמירה על כלי יריה וחומרים מסוכנים

יא .סעיף  288לחוק העונשין  -העלבת עובד ציבור
יב .סעיף 193א לחוק העונשין ,למעט סעיפים (ד)(-ה) – איסור מכירת משקאות משכרים
לקטין
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נספח ג' – העבירות שלגביהן רשאים הפרקליטות ותובע לפי סעיף  1לתוספת הרביעית של
החוק להחיל הסדר מותנה
 .1סעיף  204לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה. 1965-
 .2סעיף  217לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה.1965-
 .3החל מיום  - 25.10.2017עבירה לפי סעיף  243לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
 .4החל מיום  - 25.10.2017עבירה לפי סעיף  248לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
 .5עבירות נוספות הקבועות בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-במקרים חריגים
ובאישור מנהלת המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה או
סגנה.
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נספח ד' – העבירות שלגביהן רשאי תובע לפי סעיף  2לתוספת הרביעית של החוק להחיל הסדר
מותנה
עבירות עוון שנקבעו בחיקוקים ששר הכלכלה ממונה על ביצועם.
* נכון למועד עדכון ההנחיה ,הסמכויות הנתונות בחוק לשר הכלכלה בתחום התעסוקה הועברו
לידי שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם לסעיף (31ב) לחוק יסוד :הממשלה .ראו
החלטת הממשלה מספר  1754מיום .31.7.2016
לרשימת החיקוקים אשר הועברו ראו סעיף ג' להחלטה בקישור הבא:
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1754.aspx
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נספח ה'
הסדר מותנה בהתאם לסימן א' 1לפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982 -
(להלן" :הסדר מותנה" " /הסדר").
תיק מספר( ___________ :להלן" :התיק" " /התיקים")
הצדדים להסדר המותנה:
מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז ...
באמצעות תביעות
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  ...באמצעות עו"ד .....
באמצעות משרד הכלכלה /מדינת ישראל באמצעות עו"ד....
להלן" :התובע".
שם החשוד ...
ת.ז.... .
(להלן" :החשוד")
א .הואיל ולאחר שהתובע בחן את חומר הראיות הקיים בתיק/ים ,הוא סבור כי קיימות ראיות
מספיקות לצורך הגשת כתב אישום וכי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור בנסיבות
המקרה.
ב .הואיל והחשוד מודה בעובדות המהוות עבירה והמפורטות להלן ,ומתחייב לקיים במלואם את
התנאים המפורטים להלן.
ג .הואיל והחשוד נעדר עבר פלילי (כהגדרתו בסעיף  2לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
התשמ"א )1981-בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר לרבות הסדר שנערך בעבר.
ד .הואיל ואין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו של החשוד ,במשטרה או באותה
רשות לפי העניין של העבירה נושא ההסדר.
הגיעו הצדדים להסדר כדלקמן:
(.)1
............
( .)2הודאת החשוד בהסדר המותנה
החשוד מודה בכך שביצע את העובדות המהוות עבירה כמתואר לעיל בסעיף ( )1להסדר מותנה
זה.
______________
על החתום ....... ,חשוד

תיאור העובדות והוראות החיקוק בהן מודה החשוד על פי ההסדר

( .)3תנאי ההסדר ומשך הזמן לקיומם [יש לבחור תנאים רלוונטיים ולהשלים הפירוט]
(א).

תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר בסך ________  ,₪אשר ישולם עד ליום
_____.
התשלום ישולם ב ___ תשלומים חודשיים שווים ,החל מיום _____ .
[תקופת התשלום לא תעלה על שנה].
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(ב).
(ג).
(ד).

(ה).
(ו).
(ז).
(ח)
(ט).

(י).
(יא).

(יב).
(יג)
(יד).
(טו).

(טז).

פיצוי לנפגע העבירה בסך ____  ,₪אשר ישולם עד ליום _____.
התשלום ישולם ב ___ תשלומים חודשיים שווים ,החל מיום _____ .
[תקופת התשלום לא תעלה על שנה].
התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של ____ חודשים.
[תקופת ההתחייבות לא תעלה על שנה].
עמידה בתנאי התוכנית שנקבעו על ידי קצין המבחן כדלקמן (תוכנית טיפול ,תיקון
ושיקום ,של"צ ,פיקוח ק .מבחן):
_____________________________________________________ .1
_____________________________________________________ .2
[תקופת התוכנית לא תעלה על שנה ,ובמקרים מיוחדים ,בהמלצת קצין המבחן ,על 18
חודשים]
פסילת רשיון נהיגה של החשוד למשך _____ [תקופת הפסילה לא תעלה על שנה] .על
החשוד להפקיד את הרישיון בתוך ______ לאחר מועד החתימה על ההסדר ,וממועד
זה תמנה תקופת הפסילה.
הפקדת כלי ירייה המוחזק בידי החשוד למשך _______ [תקופת ההפקדה לא תעלה על
שנה] .על החשוד להפקיד את כלי הירייה בתוך _______ לאחר מועד החתימה על
ההסדר ,וממועד זה תמנה תקופת ההפקדה.
התחייבות של החשוד שלא להיכנס למקום ______ ,למשך _________ .
התחייבות של החשוד שלא להיות בקשר עם אדם __________ ,למשך _______.
[לתקופה שלא תעלה על שנה].
החשוד יכתוב מכתב התנצלות לנפגע העבירה בתוך _____ ממועד החתימה על
ההסדר.
החשוד מסכים בזאת להשמיד את _______ הקשור לעבירה ,האסור בהחזקה לפי כל
דין.
החשוד מסכים בזאת לחלט את _________ הקשור לעבירה ,האסור בהחזקה לפי כל
דין.
החשוד ישיב לנפגע העבירה ,באמצעות המשטרה ,את _________ בתוך ___ ממועד
החתימה על ההסדר.
החשוד ידאג לתיקון _____________ בתוך ______ ממועד החתימה על ההסדר.
החשוד יודה בתובענה משמעתית בהליך משמעתי לפי _____________ ואשר
תצורף להסדר זה כחלק בלתי נפרד ממנו/
החשוד יודה בתובענה משמעתית בהליך משמעתי לפי _____________ ואשר
תצורף להסדר זה כחלק בלתי נפרד ממנו ,ויסכים בהליך זה לעונש של
________________________________________________________.
החשוד יתפטר לצמיתות מתפקידו כ _________________ .הודעה על התפטרותו
תועבר עד ליום _________.
החשוד יתחייב שלא לשמש בתפקיד _________________.
החשוד יאמץ נהלים פנימיים בכתב עד ליום _______ ,אותם יאשר התובע.
החשוד יתחייב להפסיק עיסוק בעסק _______ לתקופה של ____ ימים.
החשוד יתחייב להימנע מביצוע פעולות ______________________________
בעסק ___________ לתקופה של _______ ימים.
החשוד יתחייב שלא לנהל בחצרים ________________________ עסק
___________ בלא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון.
החשוד יתחייב שלא להעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק
_________________ למי שאין בידיו רישיון לניהול העסק כמפורט בחוק.
החשוד יפנה את השטח ______________________________________.

בתיקים המנוהלים על ידי תובע המוסמך להגיש כתב אישום בעבירה לפי חוק התכנון והבניה:
(יז).

החשוד יהרוס  /יפרק  /יסלק את הבניין  /חלק ממנו ________ שנבנה ללא היתר /
בסטייה מהיתר או מתוכנית ,תוך _______ ממועד החתימה על ההסדר.
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(יח).
(יט).
(כ).

החשוד יהרוס  /יפרק  /יסלק חלק מבניין ______ שנבנה כדין ,תוך _______ ממועד
החתימה על ההסדר.
החשוד יפסיק את העבודה  /השימוש במקרקעין ,הנעשים בלא היתר או בסטייה מהיתר
 /מתוכנית ,בתוך _____ ממועד החתימה על ההסדר.
החשוד יתאים את הבניין שנבנה בלא היתר או בסטייה מהיתר  /מתוכנית ,להיתר או
לתוכנית ,בתוך _______ ממועד החתימה על ההסדר .תובע רשאי להאריך את
התקופה למילוי תנאי זה עד לתקופה כוללת של שנתיים אם פעל החשוד ביעילות
לביצוע ההתאמה והימשכות ההליכים לא היתה בשליטתו.

בתיקים המנוהלים על ידי תובע המוסמך להגיש כתב אישום לפי חיקוק מהחיקוקים ששר
הכלכלה ממונה על ביצועם:
(כא).
(כב).
(כג).
(כד).

החשוד יתקן ליקויים שנבעו מהעבירה בתוך ________ ימים.
החשוד ינקוט הליכים משמעתיים כלפי נושא משרה בתאגיד או בארגון _____.
החשוד יתחייב לדווח על מילוי אחר הוראות חוקים __________________
ולהמציא על כך אישור רו"ח או עו"ד.
החשוד יחזיר מהשוק ,יתקן או ישמיד את המוצרים הבאים ________________
בתוך ___________ ימים.

תובע רשאי לתת ארכה למילוי תנאי ההסדר ,מקצתם או כולם ,בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
תקופת הארכה לא תעלה על  14יום ,ובכל מקרה לא תחרוג מהתקופה המקסימלית הקבועה בחוק לקיום
אותו תנאי.

( .)4הדרך והאופן שבהם יוכיח החשוד כי מילא אחר תנאי ההסדר
(א).

(ב).
(ג).
(ד).
(ה).
(ו).
(ז).
(ח).
(ט).
(י).

(יא).
(יב).

תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר :התקבל אצל התובע אישור הפקדה של כל
התשלומים כאמור לעיל.
פיצוי לנפגע העבירה :התקבל אצל התובע אישור הפקדה של הפיצוי כאמור לעיל מאת
הרשות לאכיפה ולגבייה.
התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה :החשוד לא עבר עבירה שהתחייב שלא
לעבור אותה ,בתקופה שנקבעה להתחייבות.
עמידה בתנאי התוכנית שנקבעו על ידי קצין המבחן :התקבל אצל התובע אישור מאת
שירות המבחן על קיום התנאים הרלוונטיים.
פסילת רישיון נהיגה של החשוד :החשוד יעביר לתובע אישור מאת משרד הרישוי על
הפקדת רישיון הנהיגה בתנאים האמורים לעיל.
הפקדת כלי ירייה המוחזק בידי החשוד :החשוד יעביר לתובע אישור מאת המשטרה על
הפקדת כלי הירייה בתנאים האמורים לעיל.
התחייבות שלא להיכנס למקום  /שלא להיות בקשר עם אדם :החשוד חתם על
התחייבות כאמור במעמד חתימת הסדר מותנה זה.
כתיבת מכתב התנצלות לנפגע העבירה :החשוד יעביר לתובע את מכתב ההתנצלות.
חילוט  /השמדת חפץ :הסכמה על חילוט  /השמדה נחתמה על ידי החשוד במעמד
החתימה על ההסדר.
השבת חפץ בעין :הפקדת החפץ במשטרה בתנאים האמורים לעיל  /תיקון חפץ שניזוק
בעבירה :החשוד יעביר לתובע צילום של החפץ המתוקן לתובע או שהחשוד יוכיח את
תיקון החפץ לתובע באופן הבא:
_____________________________________________________ .
הסכמה להודות בתובענה משמעתית  /הסכמה על עונש בהליך משמעתי :החשוד חתם
על התחייבות למלא אחר ההסכמות האמורות.
התפטרות :החשוד העביר לתובע אישור ממקום העבודה על התפטרותו.
התחייבות שלא לשמש בתפקיד מסוים :החשוד חתם על התחייבות שלא לשמש בתפקיד
מסוים במעמד חתימת ההסדר.
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(יג).
(יד).
(טו).
(טז).

אימוץ נהלים פנימיים בכתב :החשוד ימסור לתובע העתק מהנהלים הפנימיים.
התחייבות להפסיק עיסוק בעסק  /התחייבות להימנע מפעולות מסוימות בעסק :החשוד
חתם על התחייבות כאמור במעמד חתימת ההסדר.
התחייבות שלא לנהל עסק טעון רישוי בלא רישיון או בניגוד לתנאי רישיון ושלא
להעביר את הבעלות או החזקה בעסק :החשוד חתם על התחייבות כאמור במעמד
חתימת ההסדר.
פינוי של שטח ציבורי או שטח בבעלות המדינה – החשוד יוכיח את פינוי השטח באופן
הבא:
________________________________________________________.

בתיקים המנוהלים על ידי תובע המוסמך להגיש כתב אישום בעבירה לפי חוק התנכון והבניה:
(יז).

(יח).
(יט).
(כ).

הריסת  /פירוק  /סילוק בניין שנבנה ללא היתר  /בסטייה מהיתר  /מתוכנית :התקבל
אצל התובע אישור מאת יחידת הפיקוח המחוזית בצירוף תמונה על ביצוע האמור.
הריסת ,פירוק או סילוק חלק מבניין שנבנה כדין :התקבל אצל התובע אישור מאת
יחידת הפיקוח המחוזית בצירוף תמונה על ביצוע האמור.
הפסקת העבודה  /השימוש במקרקעין ,הנעשים בלא היתר  /בסטייה מהיתר  /מתוכנית:
התקבל אצל התובע אישור מאת יחידת הפיקוח המחוזית בצירוף תמונה על ביצוע
האמור.
התאמת הבניין שנבנה בלא היתר או בסטייה מהיתר  /מתוכנית ,להיתר או לתוכנית:
התקבל אצל התובע אישור מאת יחידת הפיקוח המחוזית בצירוף תמונה על ביצוע
האמור.

בתיקים המנוהלים על ידי תובע המוסמך להגיש כתב אישום לפי חיקוק מהחיקוקים ששר
הכלכלה ממונה על ביצועם:

(כא).
(כב).
(כג)

(כד).

תיקון ליקויים שנבעו מהעבירה :החשוד ידווח לתובע על תיקון הליקויים באופן הבא:
________________________________________________________.
נקיטת הליכים משמעתיים כלפי נושא משרה בתאגיד או בארגון :החשוד מסר לתובע
העתק מכלל המסמכים לענין זה.
התחייבות לדווח על מילוי אחר הוראות חוקים והמצאת אישור רו"ח או עו"ד :החשוד
ידווח לתובע כאמור וימציא לתובע את האישורים האמורים בהתאם לדרישת התובע
כלהלן.___________________________________________________:
החזרה מהשוק ,תיקון או השמדה של מוצרים :החשוד ידווח לתובע על ביצוע הפעולות
האמורות תוך פירוט הכמויות והמועדים או יוכיח את ההחזרה ,התיקון או ההשמדה
בדרך שיורה לו התובע לרבות אחת או יותר מהדרכים הבאות :העברת אסמכתאות
בכתב המוכיחות החזרה מהשוק תיקון או השמדת מוצרים ,אישור עו"ד או רו"ח לעניין
זה ,אישור או תצהיר של נושא משרה בכיר מטעם החשוד ,או החשוד עצמו במקרה של
יחיד ,או דרך אחרת שנקבעה בנסיבות העניין ע"י התובע כלהלן:
________________________________________________________.

על החשוד להוכיח לתביעה כי תנאי ההסדר כאמור לעיל מולאו במלואם לכל המאוחר תוך 14
ימים ממועד קיום התנאי האחרון על פי הסדר זה.
כל האמור בסעיף זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסדר.

( .)5הצהרת חשוד

החשוד מצהיר כי הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר המותנה ,כולם או חלקם ,בתקופה שנקבעה
בהסדר זה לקיומם ,תביא להעמדתו לדין לפי טיוטת כתב האישום שבנספח א '1להסדר זה,
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
החשוד מצהיר כי הוא מבין שלאחר קיום תנאי ההסדר המותנה במלואם ,בתקופה שנקבעה
בהסדר זה לקיומם ,התיק ייסגר בעילה של "סגירת תיק בהסדר" ויירשם ברישום לפי חוק
המרשם הפלילי כתיק סגור.
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______________
על החתום ,.... ,החשוד
______________
חשוד

______________
תובע

______________
אם החשוד מיוצג :ב"כ החשוד
היום... ,
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נספח א '1להסדר המותנה בתיק ...
תיאור העובדות והוראות החיקוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות (להלן" :טיוטת כתב אישום")
[כאן יש לצרף את טיוטת כתב האישום]
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נספח ו'
פרסום אודות ההסדר באינטרנט
תיק מס' ______ של פרקליטות ________ נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:
תיק מס' ______ של יחידת התביעות המשטרתית ________ נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:
תיק מס' ______ של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ________ נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:
תיק מס' ______ של משרד הכלכלה נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:
 .1תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
 .2הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
_________________________________________
_________________________________________
 .3תנאי ההסדר:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
 .4נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
א .החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
ב .לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
ג .לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות ,לפי העניין ,שאינם
חלק מההסדר.
ד._________________________________________ .
ה._________________________________________ .
כאן יש למלא את הנימוקים שהביאו לסגירת התיק בהסדר ,מתוך רשימת הנסיבות שפורטה לעיל :נסיבות
אישיות של החשוד; נסיבות ביצוע העבירה; תוצאות העבירה; התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה;
נסיבות מקלות אחרות ופירוט אודותן.
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