
 תוכן עניינים

א 

  תוכן עניינים

  

  

    אוגדן ראשון

  : שער ראשון

  ) לחוק5 עד 2סעיפים (הוראות כלליות 

  

1  

  3  ) לחוק2סעיף (תחילה : 1פרק 

   5 ) לחוק3סעיף ( סדרי דין באין הוראות : 2פרק 

  9  ) לחוק4סעיף ( צירוף תביעה אזרחית-אי : 3פרק 

  ) לחוק5סעיף ( אין דנים פעמיים בשל מעשה אחד : 4פרק 

 

11  

  :שער שני

 ) לחוק8 עד 6סעיפים (משפט -סמכות בית

  

21  

  23 ) לחוק6סעיף ( סמכות מקומית : 1פרק 

   23 כללי. 1

  27  המשפט- לחוק בתי78 סעיף -העברת עניין למקום אחר . 2

  27  כללי2.1

  44 הדין לעבודה-העברת מקום דיון בהליכים פליליים בבית 2.2

כתב אישום בענייני תעבורה טרם הגדרתה של הזמנה לדין ו. 3

  המשפט -הגשתה למזכירות בית

 

  

46  

 לחוק 51, 40סעיפים ( הסמכות העניינית בהליך פלילי: 2פרק 

 )המשפט- בתי

  

53  

  53  כללי. 1



 תוכן עניינים

ב 

  57 משפט השלום-סמכותו העניינית של בית. 2

  60 המשפט המחוזי-סמכותו העניינית של בית. 3

ינית על תוצאות המשפט בהליך ההשלכות של העדר סמכות עני. 4

  הפלילי

 

  

63  

  ) לחוק7סעיף ( סמכות בצירוף אישומים או נאשמים : 3פרק 

 

 67  

  ) לחוק8סעיף ( סמכות באין אחיזה בשום מקום : 4פרק 

  

69  

  :שער שלישי

 ) לחוק10, 9סעיפים (התיישנות עבירות ועונשים 

  

71  

  73 ) לחוק9סעיף ( התיישנות עבירות : 1פרק 

  73 כללי . 1

   81 קטיעת מירוץ ההתיישנות. 2

  81   כללי2.1

  85 "פי חיקוק-חקירה על "2.2

 חל על עבירותוק סדר הדין הפלילי לח) ג(9האם סעיף  2.3

 ?קנס

  

92  

  93 התיישנות עבירות מין במשפחהעל . 3

  99   ועבירה נמשכתשרשרת התיישנות עבירת. 4

  104  הדין- חוק לשכת עורכי-משמעתיות התיישנות עבירות . 5

  104 לחוק סדר הדין הפלילי) ד(9 סעיף -התיישנות ודיני הסגרה . 6

  109 התיישנות עבירות מינהליות. 7

  מועד העלאת טענת ההתיישנות. 8

 

113  



 תוכן עניינים

ג 

  ) לחוק10סעיף ( התיישנות עונשים: 2פרק 

 

115   

  :שער רביעי

  ) לחוק20 עד 11סעיפים (בעלי הדין וייצוגם 

  

117  

  119 ) לחוק12, 11סעיפים ( התובעים: 1פרק 

  119 כללי. 1

  סמכות אכיפה של צווי הריסה. 2

 

128  

 14, 13סעיפים ( העמדת סניגור וסייג לבחירת סניגור: 2פרק 

  )לחוק

 

  

 139  

  141  ) לחוק15סעיף ( המשפט- מינוי סניגור מטעם בית: 3פרק 

  141 כללי. 1

  גור שאינה תלויה ברצון הנאשםחובת מינוי סני. 2

 

146  

א 15סעיף ( הצפוי למאסר בפועל הודעה בדבר נאשם: 4פרק 

  )לחוק

  

  

149  

 איסור הטלת עונש מאסר בפועל על נאשם שאינו מיוצג: 5פרק 

  )ב לחוק15סעיף (

 

  

155  

  ) לחוק16סעיף ( המשפט- תפקידי סניגור שמינהו בית: 6פרק 

  

157  

  159 ) לחוק17סעיף ( סניגורהפסקת ייצוג של : 7פרק 



 תוכן עניינים

ד 

  ) לחוק18סעיף ( חילוף סניגורים: 8פרק 

 

169  

  ) לחוק19סעיף ( הוצאות ההגנה: 9פרק 

 

171  

  ) לחוק20סעיף ( איסור קבלת שכר: 10פרק 

 

175   

  :שער חמישי

  ) לחוק67 עד 26סעיפים (הליכים שלפני המשפט 

  

177  

  ) לחוק58סעיף ( התלונה: 1פרק 

 

179  

  183 ) לחוק59סעיף (  חקירת משטרה:2פרק 

  183 מבוא. 1

   186 חובת הזהירות המוטלת על המשטרה. 2

  187  מטרתה של החקירה הפלילית. 3

  189 מה צריכה לכלול חקירה משטרתית. 4

  191 באילו תנאים קמה חובת המשטרה לקיים חקירה. 5

  192 חובת הזהירות החלה על המדינה. 6

   משפט משווה-  המשטרה חובת הזהירות של. 7

 

196   

  החלטה שלא לחקור בעבירות מין או אלימות כלפי בן זוג: 3פרק 

  )א לחוק59סעיף (

  

  

199  

, העברת חומר חקירה לפרקליט או תובע משטרתי: 4פרק 

 61 עד 60סעיפים ( העברת החומר בעבירת פשע והמשך חקירה

 )לחוק

  

  

205  



 תוכן עניינים

ה 

 60 סעיף - ע משטרתיהעברת חומר חקירה לפרקליט או לתוב. 1

 לחוק

  

205  

א 60 סעיף - יידוע על העברת חומר חקירה לתובע בעבירת פשע. 2

 לחוק

  

213  

   לחוק61 סעיף -פתיחת חקירה . 3

 

220  

  223  ) לחוק62סעיף ( העמדה לדין וסגירת תיק: 5פרק 

  223 כללי. 1

  229 שיקולי התביעה. 2

  230  דיות הראיות 2.1

   231  עניין לציבור2.2

  240   יתרונותיו של ההליך הפלילי 2.3

  242  חסרונות ההליך הפלילי 2.4

- הדין כאשר הבחינה הראייתית אינה מגלה תוצאה חד2.5

 משמעית

  

245  

  248  אישומים כלפי אישי ציבור2.6

   252 "עניין לציבור"דעת התובע בדבר -שיקול 2.7

  254  שוויון בהפעלת כוח התביעה 2.8

  256 הדעת-רות שיקולסבי 2.9

  259 "עניין לציבור"להחלטה סבירה באשר  2.10

  260 הדין הגבוה לצדק בשיקולי התביעה- התערבות בית. 3

   263 הדעת הנתון לראש התביעה בהעמדה לדין-מהות שיקול. 4

דעת היועץ בעניין הקשור -היקף הביקורת השיפוטית על שיקול. 5

  להעמדה לדין

  

269  

  269  כללי5.1



 תוכן עניינים

ו 

  269  ביקורת שיפוטית מעמיקה- החלטה נגועה בפסול ערכי 5.2

  270  ביקורת שיפוטית לגבי סבירות החלטת היועץ המשפטי5.3

הדעת והביקורת השיפוטית בהכרעה לגבי מהות -כללי שיקול. 6

 האישומים והסדרי טיעון

  

280   

  280   כללי6.1

  281 המשפט הגבוה לצדק-היקף התערבותו של בית 6.1

דעת מינהלי -הפוגמות בשיקול, האם קיימות עילות 6.2

דעתו של היועץ המשפטי -אך אינן פוגמות בשיקול, "רגיל"

 ? לממשלה

  

  

290  

  294 ?מהו המבחן שראוי כי ינקוט אותו התובע הישראלי. 7

- בסופואשר , זכות העיון של אדם בתיק חקירה פלילית נגדו. 8

  נסגר מחוסר ראיותיום-של

  

304  

  304   כללי8.1

  309  הערכים המתמודדים 8.2

  316 גילויו היה תנאי למסירתו- מידע שאי8.3

  323  האיזון בין הערכים המתמודדים8.4

   מעמדה הנורמטיבי של הזכות הפרטית לקבלת מידע 8.5

 

324  

סעיף ( סגירת תיק בעבירות מין או אלימות כלפי בן זוג: 6פרק 

  )א לחוק62

  

  

335  

, ערר,  שלא לחקור או להעמיד לדיןעה על החלטההוד: 7פרק 

 מתן החלטה בערר והודעה על החלטה בערר, מועד לערר

  )ב לחוק65 עד 63סעיפים (

 

  

  

337  



 תוכן עניינים

ז 

  ) לחוק67סעיף ( כתב אישום: 8פרק 

 

345  

  :שער שישי

  )יב לחוק67א עד 67סעיפים (סגירת תיק בהסדר 

 

  

347  

  :שער שביעי

 )וק לח73 עד 68סעיפים ( קובלנה

  

357   

  ) לחוק68סעיף ( קובלנה: 1פרק 

  

359  

  ) לחוק69סעיף ( קובלנה נגד עובד ציבור: 2פרק 

 

361  

  ) לחוק70סעיף ( דין קובלנה: 3פרק 

 

363  

  ) לחוק71סעיף ( התביעה בקובלנה: 4פרק 

 

365  

  ) לחוק72סעיף ( החלפת קובלנה בכתב אישום: 5פרק 

 

367  

המשפט בדיון -דעת בית-  שיקול-חובת מינוי סניגור : 6פרק 

  ) לחוק73סעיף ( בקובלנה

  

  

369  

 לחוק בדבר חובת העיון על הליכי 74תחולת סעיף : 7פרק 

  קובלנה פלילית

 

  

371  

  377 זכות העיון בהליכי קובלנה: 8פרק 
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ח 

טענת הגנה מן הצדק כטענה מקדמית בהליכי קובלנה : 9פרק 

  פלילית

 

  

381  

טעונה נגד עובד עיריה איננה ית הגשת קובלנה פליל: 10פרק 

  ש"אישור היועמ

 

385   

  :שער שמיני

  עיון בחומרי החקירה של התביעה וההגנה

  ) לחוק84 עד 74סעיפים (

  

  

393  

  ) לחוק81 עד 74סעפים  (זכות העיון בחומר חקירה: 1פרק 

 

395  

  399 ?"חומר חקירה"מהו : 2פרק 

  399 חומר רלוונטי. 1

  ו בידי רשויות החקירה והתביעה חומר חקירה שאיננ. 2

 

400  

עיון בתיק פסיכיאטרי והעתקים מהחלטת הביטוח : 3פרק 

  הלאומי

  

  

403  

  זכותו של עצור לעיין בחומר חסוי: 4פרק 

 

405  

  מידע בדבר עבר  פלילי של עדי התביעה: 5פרק 

 

411  

הנחיות , הכולל נהלי עבודה, חומר חקירה הנוגע לבדיקה: 6פרק 

ופרוטוקולים שהנחו את המעבדה לזיהוי פלילי עת היא פנימיות 

 ערכה בדיקות רלוונטיות לחקירת המקרה

  

  

413  



 תוכן עניינים

ט 

ידי -ידי התביעה או על-סריקת חומר החקירה על: 7פרק 

  ) לחוק75, 74סעיפים ( הנאשם ומימונו

 

  

419   

  ) לחוק78סעיף ( "חסיון"חומר חקירה החוסה תחת : 8פרק 

  

435  

  הדין הצבאי-על החלטה של ביתערר בזכות : 9פרק 

 

437  

עיון התכתבויות בין מדינות בבקשת הסגרה וחשיפת : 10פרק 

  חומר הנוגע לבקשת הסגרה

 

  

445  

  הודעות חקירה של רצח שטרם פוענח: 11פרק 

 

455  

  הודעות במסגרת תיק חקירה אחר: 12פרק 

 

457   

  האזנת סתר: 13פרק 

  

459  

  467 שאלת הרלבנטיות: 14פרק 

הימצאותו של החומר המבוקש בתיק החקירה שהובילה -אי. 1

 להגשת כתב האישום 

468  

  469 השימוש המיועד לחומר המבוקש ודיני הראיות הרלבנטיים. 2

  472 זכויותיהם של המתלונן ושל צדדים שלישיים. 3

  נפקותו של חוק המרשם. 4

  

473  

, ירהמזכרים פנימיים הנוגעים להליכי המעצר והחק: 15פרק 

 מעצרים ותרשומות פנימיות-מסמכים שהוצגו לעיונו של שופט

  

481  

  481 כללי. 1
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י 

  487 המעצרים אינו חומר חקירה - שופטי שהוצג בפנימה: הכלל. 2

  ? מקום לסטות היום מהלכת צוברייש האם. 3

 

489  

 תיקי חקירה - זכות עיון למי שנחשד ואיננו נאשם : 16פרק 

  ים שלישיים ואחריםומסמכים המתייחסים לצדד

  

  

493  

 84 עד 82סעיפים (עיון בעדויות מומחים של ההגנה : 17פרק 

  )לחוק

 

  

495  

  :שער תשיעי

   צירוף אישומים ונאשמים והפרדתם,כתב האישום

 )א לחוק94 עד 85סעיפים (

  

  

497  

   499 ) לחוק85סעיף  (ניסוחו של כתב האישום: 1פרק 

  499  מבוא. 1

  506  הגנה ראויה לנאשם- ב האישום חשיבות ניסוח כת. 2

  509    המסכת העובדתית. 3

  510 יסודות שאינם חלק מהגדרת העבירה. 4

   511 נסיבות חיצוניות להגדרת העבירה. 5

   ליקויים טכניים או ניסוחיים. 6

  

511  

 עד 86סעיפים (צירוף אישומים ונאשמים או הפרדתם : 2פרק 

 ) לחוק88

  

513  

  513 מבוא. 1

  514  ) לחוק86סעיף (צירוף אישומים . 2

   517 ) לחוק87סעיף (צירוף נאשמים  . 3



 תוכן עניינים

יא 

המשפט המחוזי רשאי ומוסמך לדון בכתב אישום בו -האם בית. 4

גם אם העבירות המיוחסות לחלק מהנאשמים , צורפו נאשמים

  משפט השלום-הינן בסמכותו של בית

  

  

525  

 לחוק סדר 186ף המופיע בסעי" אותו מעשה" משמעות מהי. 5

מהו המבחן שלפיו ייקבע אם ; ) לחוק5וכן בסעיף  ( הפליליהדין

 רצף התנהגותי מסויים מהווה מעשה אחד או ריבוי מעשים 

  

  

527  

  530 ייעול הדיון כמטרה לצירוף אישומים ונאשמים. 6

  531 ) לחוק88סעיף (הפרדת המשפט . 7

-נתונה לביתהאם הסמכות השיורית הינה הסמכות היחידה ה. 8

-או שמא ניתן להרחיב את סמכותו של בית, המשפט המחוזי

-המשפט המחוזי לדון בעניינים נוספים גם אם הם בסמכות בית

כאשר מתקיימים התנאים לכך ומהו המקור , משפט אחר

 המשפטי להרחבת סמכות שכזו 

  

  

  

  

534  

טענה נגד כשרות צירופם בכתב אישום אחד של אישומים או . 9

   טענה מקדמית-מים של נאש

  

  

534  

  ) לחוק89סעיף ( כתב אישום חדש בהפרדת המשפט: 3פרק 

 

537  

  ) לחוק90סעיף (איחוד משפטים : 4פרק 

 

539  

תיקון כתב אישום בידי תובע ותיקון כתב אישום בידי : 5פרק 

  ) לחוק92, 91סעיף ( המשפט- בית

 

  

543  

 94, 93ים סעיפ(  ותוצאות חזרה מאישוםחזרה מאישום: 6פרק 

  )לחוק

 

  

549   



 תוכן עניינים

יב 

  ) לחוקא94סעיף ( התליית הליכים: 7פרק 

  

557  

  :שער עשירי

 ) לחוק104 עד 95סעיפים (זימון למשפט 

  

563  

  ) לחוק95סעיף ( הזמנה למשפט: 1פרק 

 

565  

  ) לחוק96סעיף ( תוכן ההזמנה: 2פרק 

 

567  

  ) לחוק97סעיף( הודעה על דחיית מועד: 3פרק 

 

569   

  ) לחוק98סעיף ( ורת ההזמנהצ: 4פרק 

  

571  

  ) לחוק100, 99סעיפים ( צו הבאה: 5פרק 

 

573  

  ) לחוק101סעיף ( מסירה עם מעצר: 6פרק 

 

575  

  ) לחוק102סעיף ( שחרור בערובה: 7פרק 

 

577  

  ) לחוק103סעיף ( המשפט-הבאה לבית: 8פרק 

 

579  

  ) לחוק104סעיף ( תפיסת  נכסי נאשם שנמלט: 9פרק 

  

  

 

581   



 תוכן עניינים

יג 

  :עשר-שער אחד

  הזמנת עדים והמצאת מסמכים

  ) לחוק111 עד 105סעיפים (

  

  

589  

 107 עד 105סעיפים ( הזמנת עד וצורת ההזמנה ותכנה: 1פרק 

 )לחוק

  

591  

  591 כללי. 1

  593 "הגנה מן הצדק"הזמנת עדים לביסוס טענת . 2

   595 זימון עד איננה עילה לפסלות-המשפט לאי-החלטת בית. 3

   התרשלות בהזמנת העדים. 4

  

595  

  597 ) לחוק108סעיף ( המצאת מסמכים ומוצגים: 2פרק 

  597 כללי. 1

  599  לחוק108 - ו74ההבדלים בין הוראת סעיפים . 2

   610 חומר חקירה שאיננו בידי התביעה . 3

   לחוק109, 108בקשה הנסמכת על סעיפים . 4

  

611  

  ) לחוק109סעיף ( הזמנת עד על אתר: 3פרק 

 

613  

  ) לחוק110סעיף ( המשפט-עד שנבצע ממנו לבוא לבית: 4פרק 

 

615  

  617 ) לחוק111סעיף ( המשפט-מומחה מטעם בית: 5פרק 

   617 כללי. 1

   לחוק111במשמעות סעיף " מומחה"קצין מבחן איננו . 2

  

  

619  



 תוכן עניינים

יד 

  :עשר-שער שניים

 ) לחוק122 עד 116סעיפים (שמירת ראיות 

  

623  

  625 ) לחוק117, 116סעיפים (  גביה מוקדמת של עדות:1פרק 

  625 כללי. 1

   631 פסילת שופט לאחר שגבה עדות מוקדמת. 2

העדר ייצוג  ומההליך של גביית העדות המוקדמתת העדרו. 3

  משפטי שם

634  

  אובדן קלטת העדות המוקדמת. 4

 

636  

ם גביה מוקדמת של עדות של ילד ועדות מוקדמת של אד: 2פרק 

 )ב לחוק117, א117סעיפים (עם מוגבלות 

  

641  

  641 כללי. 1

   כללי-על עדות קטין בעבירות מין . 2

 

643  

  ) לחוק118סעיף (נוכחות בעלי דין : 3פרק 

  

655  

  ) לחוק119סעיף (סדרי גביית העדות : 4פרק 

 

661  

 חתימת הפרוטוקול ותיעוד חזותי של עדות מוקדמת: 5פרק 

  )א לחוק120, 120סעיפים (

 

  

665  

העדות כראיה במשפט ועדות שנגבתה שלא בפני בעל : 6פרק 

  ) לחוק122, 121סעיפים (דין 

 

  

667  



 תוכן עניינים

טו 

  :עשר-שער שלושה

  ) לחוק124, 123סעיפים (הודיה בכתב 

 

  

671  

    אוגדן שני

  :עשר-שער ארבעה

  ) לחוק196 עד 125סעיפים  (ניהול ההליך השיפוטי

  

673  

  675 ) לחוק125סעיף ( ןכלל רציפות הדיו: 1פרק 

  675 כללי. 1

  השפעת דחיית מועד הדיון על הארכות מעצר עד תום הליכים. 2

 

679  

   681 ) לחוק133 עד 126סעיפים ( נוכחות בעלי הדין: 2פרק 

  681  מבוא. 1

האם רשאי נאשם שלא להתייצב לדיון ומהם השיקולים . 2

 ות הנאשם המשפט לקיום הדיון ללא נוכח-בגללם ייעתר בית

  

687  

 129 הוראות סעיף - האם בנוכחות הנאשם - מאסר חלף קנס . 3

 לחוק סדר הדין הפלילי

  

690  

 חריג - לחוק 240 סעיף - סדרי דיון מיוחדים בעבירות קלות . 4

 דין שניתן בהעדר - לחוק וביטולו של פסק126לכלל הקבוע בסעיף 

  

697  

   704 םדין שניתן בהעדר נאש-בקשה לביטול פסק. 5

האם ניתן לנהל דיוני פסילה ועיכוב ביצוע על דרך טיעונים . 6

  בכתב ללא נוכחות הנאשם 

  

707  

עיכוב ביצוע רכיב הפיצויים על דרך טיעונים בכתב ללא נוכחות . 7

  הנאשם 

 

  

711  



 תוכן עניינים

טז 

חובת דיון במעמד  -) לחוק 208סעיף (נוכחות בדיון בערעור . 8

 הצדדים פרט למקרים חריגים

  

713  

סעיף (כוח על הסכמה לדיון והרשעה בהעדר - הודעת מיופה. 9

 )לחוק) 2(128

  

717  

   717  ביטול הטלת מאסר על תנאי- דין בהעדר הנאשם -תיקון פסק. 10

  721  ) לחוק131סעיף (המשפט -הרחקת נאשם מאולם בית. 11

  728  לחוק132המשפט מכוח סעיף -סמכות בית. 12

  ) לחוק133סעיף (יצבות תובע התי-אי. 13

 

729  

  737 ) לחוק139 עד 134סעיפים ( פרוטוקול הדיון ותרגום: 3פרק 

   737 מבוא. 1

  741   לחוק134ח ביקור במקום יענה על דרישת סעיף "דו. 2

  743  לחוק134פי סעיף -והחובה על" שיפוץ פרוטוקול. "3

  745 משפט בהליך פלילי-תיעוד המלצת בית. 4

  ההלכה הנוהגת -קלטה או הקלדה או הקלטה פרטית ה. 5

 

745  

  751 ) לחוק142 עד 140סעיפים ( תרגום: 4פרק 

   751 מבוא. 1

  756  תרגום מסמכי הסגרה. 2

תורגמן בהליכים פליליים הדנים בחשוד או מעל חובת העמדת . 3

  בנאשם

 

  

758  

  763 ) לחוק143סעיף ( הקראה: 5פרק 

  763 מבוא. 1

  766  יום ומעצר30ה לקיים הקראה תוך החוב. 2



 תוכן עניינים

יז 

ההסבר וההבנה , הקפדה על הליכי הקראת כתב האישום. 3

   לחוק המעצרים60וסעיף 

  

  

769  

  775 )א לחוק143סעיף  (דיון מקדמי: 6פרק 

  775 מבוא. 1

 -  שנעשה במסגרת דיון מקדמי -מידע מן הגישור " פעפוע. "2

 להליך הפלילי

  

778  

   הסכמת הצדדים-יון מקדמי הסדר טיעון בד. 3

 

780   

עובדות מוסכמות והסכמה על קבילות ראיות והצגת : 7פרק 

  ) לחוק144סעיף ( מסמכים

  

783  

  783 מבוא. 1

  786 הגשת ראיות שהן בבחינת עדות שמיעה בהסכמה. 2

  787  לחוק144גישור במסגרת סעיף . 3

  קבלת אמרות עד בלא שצד היה מיוצג. 4

 

788   

  ) לחוק145סעיף ( הסבר זכויות לנאשם: 8פרק 

  

791  

  795 ) לחוק148 עד 146סעיפים ( טענות פסלות: 9פרק 

  795 מבוא. 1

  798 מועד העלאת טענת פסלות. 2

  800 טענת פסלות בשלב מעצר וזכות ערעור. 3

  803  פסילת שופט בשל איומים על חייו והצבת אבטחה. 4

  805 טענת פסלות וערעור. 5

  807 יעת עמדה לכאורית של שופט כעילת פסלותקב. 6

  

  

  

  

  

  

  



 תוכן עניינים

יח 

החלטות דיוניות ובכללן קציבת זמן לחקירה , התבטאויות. 7

 ופסלות

  

809  

  811 הכרות אישית. 8

  דיון בבקשת פסלות. 9

  

813  

  815 ) לחוק151 עד 149סעיפים ( טענות מקדמיות: 10פרק 

  815 מבוא. 1

 הינה רשימה  לחוק149הקבועה בסעיף " הרשימה"האם . 2

 ?סגורה

  

817  

   819 דיון במעמד הצדדים. 3

  819  )לחוק) 1(149סעיף  (חוסר סמכות מקומית. 4

  823 )לחוק) 2(149סעיף (חוסר סמכות עניינית . 5

  823 )לחוק) 3(149סעיף (פגם או פסול בכתב האישום . 6

סעיף  (אינן מהוות עבירה העובדות המתוארות בכתב האישום. 7

 )לחוק) 4(149

  

828  

בשל המעשה נושא כתב  זיכוי קודם או הרשעה קודמת. 8

 )לחוק) 5(149סעיף  (האישום

  

830   

בשל המעשה נושא  משפט פלילי אחר תלוי ועומד נגד הנאשם. 9

  )לחוק) 6(149סעיף  (כתב האישום

  

835  

  836 )לחוק) 7(149סעיף  (חסינות. 10

  837 )לחוק) 8(149סעיף (התיישנות . 11

  840 )לחוק) 9(149סעיף (חנינה . 12

עומדים בסתירה  הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי. 13

 הגנה מן הצדק -לעקרונות של צדק והגינות משפטית  מהותית

 )לחוק) 10(149סעיף (

  

  

841  



 תוכן עניינים

יט 

  841   מבוא13.1

  859 ? אימתי- המועד להעלאת הטענה 13.2

  862 נה מן הצדק שלושת השלבים לבחינת טענת ההג13.3

  863 אכיפה בררנית  13.4

  869  החקירה וההליך הפלילי מחדלי/פגמי 13.5

  872   נטל ההוכחה13.6

 פרסום ההליך בכלי התקשורת כבסיס להעלאת טענת 13.7

 ההגנה מן הצדק

  

873  

  893 פגיעה ממשית בצדק ובהגינות המשפטית 13.8

  894  פסיקת הוצאות הגנה13.9

   895 ) לחוק150סעיף (טענה מקדמית  דיון ב13.10

 151סעיף ( טענות מקדמיות בשלב אחר של המשפט 13.11

  )לחוק

  

  

900  

  ) לחוק152סעיף ( תשובת הנאשם לאישום: 11פרק 

 

905  

  911 ) לחוק153סעיף (חזרה מהודיה : 12פרק 

  911  מבוא. 1

  915 חזרה מהודיה במסגרת הסדר טיעון  . 2

  916  רה מהודיה בנסיבות מיוחדות חז-הסדר טיעון . 3

  920  חשד בדבר אמיתות ההודיה-הסדר טיעון . 4

 קיום סיבוב קודם בשאלת - חזרה מהודיה -הסדר טיעון . 5

  החזרה מהודיה

  

923  

  חזרה מהודיה בעובדה אחת שבכתב האישום. 6

 

924  



 תוכן עניינים

כ 

חזרה מהודיה איננה . משפט חוזר בשאלת החזרה מהודיה. 7

 פט חוזרמקימה עילה למש

  

925  

  930  עבירות תכנון ובניה-חזרה מהודיה . 8

   930  פועל יוצא מנסיבותיו של כל מקרה ומקרה-חזרה מהודיה . 9

פגמים בייצוג , העדר בקיאות,  חוסר ניסיונו-כשלי סניגור . 10

  הדין-ומניעים זרים של עורך

  

932  

  935 הדין-ורךכוח של ע- פגם בייפוי -   ניתנה בהעדר-ביטול הודיה . 11

  937 חזרה מהודיה והדין המשמעתי. 12

  939  גרסאות חלופיות-חזרה מהודיה . 13

  חזרה מהודיה נוכח חומרת העונש. 14

 

940   

  ) לחוק154סעיף ( עובדה שהודה בה נאשם: 13פרק 

  

943  

  ) לחוק155סעיף ( דין של נאשם שהודה- פסק: 14פרק 

 

945  

 158 עד 156סעיפים ( "no case" טענת - התביעה : 15פרק 

 )לחוק

  

951  

   951 מבוא. 1

הבאת ראיות התביעה לאחר שהנאשם הודה בעובדות כתב . 2

  האישום

  

952  

  953 העדת עדי הגנה לפני תום עדי התביעה. 3

  955 ומשמעותה" אין להשיב לאשמה "-" no case"טענת . 4

  958 בחינת היסוד הנפשי במסגרת טענת אין להשיב לאשמה. 5

  ?מהן" ראיות לכאורה. "6

 

960   



 תוכן עניינים

כא 

 סיום פרשת הראיות וסיכומי הצדדים, ההגנה: 16פרק 

  ) לחוק164 עד 159סעיפים (

  

963  

  963  ההגנה-מבוא . 1

  967  לחוק160סטיה מן הכלל הקבוע בסעיף . 2

הימנעותו מלהעיד ותוצאות שתיקתו במשפט , דברי הנאשם. 3

 ובחקירה

  

974  

   981 סייגים לתוצאות שתיקת הנאשם. 4

  985  ) לחוק163סעיף (סייג לחקירת הנאשם . 5

  סיום פרשת ההגנה. 6

 

988  

, סתירת ראיות נוספות, ראיות נוספות מטעם התובע: 17פרק 

  המשפט- המשפט וסתירת ראיות מטעם בית-ראיות מטעם בית

 ) לחוק168 עד 165סעיפים (

  

  

991  

  991 כללי. 1

 לחוק ואימתי תתאפשר לתביעה 166 - לחוק ל165הבדל בין ה. 2

 ?להביא ראיות הזמה

  

993  

משפט לתביעה להביא ראיות -פיהם יתיר בית עלשהשיקולים . 3

  הזמה

  

994  

 לחוק לאחר מתן 167האם ניתן ליישם את הוראת סעיף . 4

    ?הכרעת הדין

 

  

998  

  1003 ) לחוק169סעיף ( סיכומים לעניין האשמה: 18פרק 

  כללי. 1

  

 

1003  



 תוכן עניינים

כב 

להורות על הגשת , בהליך פלילי, המשפט-האם רשאי בית. 2

כאשר התביעה היא , פה-סיכומים בכתב במקום שיושמעו בעל

שביקשה להגיש סיכומים בכתב וסניגורו של הנאשם לא התנגד 

 לבקשה

   

  

  

1004  

 126סיכומים בכתב והזכות להליך הוגן ומיצוותו של סעיף . 3

  ?לחוק

  

  

1007  

 171, 170סעיפים ( נאשם שאינו מסוגל לעמוד בדין: 19פרק 

 )לחוק

  

1011  

  1011 מבוא. 1

ח לחוק העונשין 34על היחס וההבדלים בין הוראת סעיף . 2

  לחוק סדר הדין הפלילי 170סעיף ל

  

1016  

   1024 על דיני המעצרים והדין העוסק בחולי נפש. 3

 לדין בעת שהתנהל משפט חוזר וחוסר כשירותו לעמוד. 4

   המשפט

  

1030  

פי צו -נאשם שאינו מסוגל לעמוד בדין ומשך זמן האשפוז על. 5

 המשפט-בית

  

1033  

  הבאת עדיםו לחוק 171חידוש המשפט לאור סעיף . 6

 

1041  

  1043 ) לחוק172סעיף ( חקירת העדים: 20פרק 

   1043 נוכחות עד בזמן גביית עדות עד אחר. 1

, )חקירת חשודים( סדר הדין הפלילי חוק ל13ף בקשה לפי סעי. 2

   לחוק סדר הדין האזרחי172 וסעיף 2002-ב"התשס

  

  

1046  

  1055 ) לחוק173סעיף ( אזהרת עד: 21פרק 



 תוכן עניינים

כג 

  1057 ) לחוק181 עד 174סעיפים ( סדר חקירת עדים: 22פרק 

  1057 דיןה. 1

   1058 זכות הנאשם לעיין בכל הראיות המצויות בידי התביעה. 2

  1060  המשפט-חקירה בידי בית. 3

  1062 חקירה נוספת בידי בעלי הדין. 4

  1062 סדר עדויות במשפט בו נאשמים אחדים. 5

  1064 חקירה של עד תביעה שלא העיד. 6

  1065 " הסכמה מסוייגת"דין אמרה שנתקבלה ב. 7

  1066 חשיבותה של החקירה הנגדית. 8

  עד עויין. 9

  

1067  

  ) לחוק189א עד 181סעיפים ( הדין- פסק: 23פרק 

 

1071  

  1087 )א לחוק192 עד 190סעיפים ( גזר הדין: 24פרק 

  1087  לחוק191, 190יישומם של סעיפים . 1

  1089 גילוי תסקיר לפני גזר הדין. 2

  1095  חסיון תוכן התסקיר. 3

  1099  הימנעות מהרשעה- א לחוק 192, 192 יישומם של סעיפים .4

  1105  עיכוב ביצוע עבודות לתועלת הציבור שהוטלו על נאשם. 5

,  עבירות על חוק הגבלים עסקיים-גזר דין ללא הרשעה . 6

  1988-ח"התשמ

  

1109  

   1113  עבירות סמים-הימנעות מהרשעה . 7

  1114   פריצות לרכב-הימנעות מהרשעה . 8

  1116   שוטר משמר הגבול-הימנעות מהרשעה . 9

  1117 הימנעות מהרשעת שוטר . 10



 תוכן עניינים

כד 

   עבירת קבלת דבר במרמה-הימנעות מהרשעה . 11

 

1121  

  1123 ) לחוק196 עד 193סעיפים ( הדין- פסק: 25פרק 

   1123 מבוא. 1

  1125  הסברה על זכות הערעור . 2

  ?האם קיימת חובת הנמקה בגזר הדין. 3

 

1126  

  :עשר-חמישהשער 

 ) לחוק220 עד 197סעיפים  (ערעור

  

1129  

 201סעיפים ( הארכת מועדים - המועד -  הודעת ערעור: 1פרק 

 ) לחוק197עד 

  

1131  

   1131 מבוא. 1

  1136  הארכת מועד להגשת ערעור. 2

  1139 בקשה להארכת מועד מטעם המדינה. 3

 הארכת מועד להגשת האם הדיון בערעור על החלטה בעניין .4

או שמא דן , ערעור חייב להישמע בפני הרכב של שלושה שופטים

  ?  יחיד מוסמך לדון בו

 

  

  

1144  

  ) לחוק202סעיף ( ערעור אוטומטי: 2פרק 

 

1149  

 תיקון ההודעה ותוכנה ,צורתה של הודעת הערעור: 3פרק 

 ) לחוק207 עד 203סעיפים (

  

1151   

  1151  ור או העדר נימוקים מפורטיםפירוט של נימוקי ערע-אי. 1

  1152   ?כותרת ההודעה האם בעלת משמעות היא. 2



 תוכן עניינים

כה 

  1154 תיקון הודעת הערעור. 3

 חזרה מן הערעור ואיחוד - דיון בבקשת רשות ערעור כבערעור. 4

  דיון בערעורים

 

  

1156  

א 208, 208סעיפים ( התייצבות בעל דין בערעור- אי: 4פרק 

 )לחוק

  

1159  

  1159  התייצבות לערעור-ות איתוצא. 1

  1162 ביטול החלטה לדחות את הערעור בהעדר התייצבות. 2

  דין או החלטה אחרת -פסק. 3

 

1167  

  1173 ) לחוק209סעיף ( פסלות שופט: 5פרק 

  1173  עילת הפסלות.1

   קיום דיון בטענת פסלות בנוכחות המערער. 2

  

1174  

  ) לחוק210סעיף ( סדר הטיעון בערעור: 6פרק 

 

1177  

  1179 ) לחוק211סעיף ( הגשת ראיות בערעור: 7פרק 

   1179 השיקולים המנחים בקבלת ראיות בערעור. 1

-דעת מבהירה והחזרת התיק לדיון בפני בית-הגשת חוות. 2

  משפט קמא

  

1181  

  1183 הסרת צווי איסור פרסום - התרת ראיות נוספות בערעור. 3

  1187 ההעברתו למדינ- אי-מכתב . 4

  1188  עובדות נוספות שנתגלו בערעור. 5

   1190 דין עובר להסכם-ראיות נוספות ביחס למידע שהיה בידי עורך. 6

  1191  מכתב שנשלח בהקשר לסעיף אישום מסויים ותמונות. 7



 תוכן עניינים

כו 

  1192 הגשתה בערעור - דעת של מומחה-חוות. 8

המשפט -תצהירים ועדויות שניתן היה להגישם בהליך בפני בית. 9

 כערכאה הדיונית

  

1193  

  1195 מצב רפואי של המתלונן. 10

  1195 עדות עובד הרשות לניירות ערך כראיה נוספת. 11

  1197  רישומים מקצועיים של רופא שהעיד כראיה בערעור. 12

  1198 הגשת קלטת כראיה בערעור. 13

  1199 בקשה שהוגשה לאחר שהצדדים סיכמו את טענותיהם. 14

  משפט-ות נוספות בערעור בהליכי בזיון ביתראי. 15

 

1201  

משפט שלערעור בהסקת מסקנות שונות - מעורבות בית: 8פרק 

 ) לחוק212סעיף ( המשפט קמא-מאלה של בית

  

1203  

  1203 הסקת מסקנות שונות. 1

  1204  ?משפט קמא אימתי-התערבות בממצאי בית. 2

  וניתמשנעלם יתרון הערכאה הדי" הלכת יומטוביאן. "3

 

1208  

  1211 ) לחוק213סעיף ( משפט של ערעור- סמכויות בית: 9פרק 

  1211  לחוק213יישומו של סעיף . 1

  1212  לחוק217תכליות סעיף . 2

  1214  לחוק) 3(213פי סעיף -הסמכות על. 3

-המשפט השלום בסמכות בית-החזרת דיון למותב אחר בבית. 4

 קלחו) 1(213פי סעיף -משפט של ערעור על

  

1216  

  1218 משפט של ערעור-סטיה ממדיניות ענישה והתערבות בית .5

  1220  לחוק213המשפט המחוזי מכוח סעיף -החזרת ההליך לבית. 6

   1221  לחוק213פי סעיף -הדעת על-הפעלת שיקול. 7



 תוכן עניינים

כז 

 214סעיף ( החזרת המשפט לערכאה קודמת וראיות :10פרק 

  )לחוק

  

1223  

  1223 לגבותן שובהיזקקות לראיות מבלי . 1

  המשפט קמא פגום-הליך גביית הראיות בבית. 2

 

1224  

  דחיית הערעור אף לאחר קבלת טענה מטעם המערער: 11פרק 

 ) לחוק215סעיף (

  

1225  

   1225 הוראות הדין. 1

  1225  דיון בטענת התביעה גם אם לא הוגש ערעור מטעמה. 2

פ "לכת דנה - משפט שלערעור- הכרעת בית-ראיה פסולה . 3

 יורם אבוטבול'  נדינת ישראל מ188/94

  

1226  

  1231  לחוק215שבסעיף " עיוות דין"משמעות הביטוי . 4

משפט מסמכותו יש מקום לשקול הפעלת הוראת -משחרג בית. 5

לפגום  - גם אם יש יסוד לטענה כזו -  לחוק אך אין בכך215סעיף 

  דעת לדחיית הערעור-בשיקול

 

  

  

1234  

  רשעה בערעור בעבירה אחרת העולה מחומר הראיותה :12פרק 

 ) לחוק216סעיף (

  

1239   

  1239   לחוק216יישומו של סעיף . 1

  אפשרות סבירה להתגונן. 2

 

1241  

  1243 ) לחוק217סעיף ( הגדלה או הקטנת העונש בערעור: 13פרק 

  1243 הגדלה או הקטנת העונש בערעור. 1

   1250 חוק ל217סעיף  -המרת קנס במאסר . 2

  1251  השתת קנס בערעור. 3



 תוכן עניינים

כח 

 220 עד 218סעיפים ( הדין ונימוקיו-הקראת פסק: 14פרק 

  )לחוק

 

  

1255  

  :עשר-שער שישה

  סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס

 ) לחוק230 עד 221סעיפים (

  

  

1257  

  ) לחוק221סעיף ( קביעת עבירות קנס: 1פרק 

 

1259   

  ) לחוק222סעיף ( ברירת קנס: 2פרק 

  

1263  

  )א לחוק222סעיף ( עבירת קנס נמשכת: 3פרק 

 

1269  

  ) לחוק223סעיף ( תשלום הקנס: 4פרק 

 

1271  

  ) לחוק224סעיף ( תשלום הקנס-אי: 5פרק 

 

1273  

  ) לחוק225סעיף ( כתב אישום בעבירות קנס: 6פרק 

 

1275   

  )א לחוק225סעיף ( מועדי המצאה בעבירות קנס: 7פרק 

  

1277  

  ) לחוק226סעיף ( תחולת חוק הנוער-אי: 8פרק 

 

1293  

  ) לחוק227סעיף ( תחולה: 9פרק 

 

1295  



 תוכן עניינים

כט 

  ) לחוק228סעיף ( ברירת משפט: 10פרק 

 

1297  

  ) לחוק229סעיף ( תשלום הקנס: 11פרק 

 

1301   

  )א לחוק229סעיף ( ייעוד קנסות לרשות מקומית: 12פרק 

  

1305  

  ) לחוק230סעיף ( הזמנה למשפט: 13פרק 

 

1307  

  :עשר- שער שבעה

  ) לחוק232 עד 231סעיפים  (עיכוב הליכים

 

1309  

  1311 ) לחוק231סעיף (  מהות ומועד- עיכוב ההליכים : 1פרק 

  1311 מהי סמכות עיכוב ההליכים. 1

ידי היועץ המשפטי -פסיקת הוצאות מקום בו עוכבו הליכים על. 2

  לממשלה

  

  

1324  

  ) לחוק232סעיף ( חידוש ההליכים: 2פרק 

 

1327  

  :עשר- שער שמונה

  דין- אב בית-שופט במותב -סמכות שופט יחיד 

  ) לחוק235 עד 233סעיפים (

 

  

  

1333  

 עד 233סעיפים ( ידי שופט אחר-על המשך ניהול משפט: 1פרק 

 ) לחוק235

  

1335  

  1335 הדין. 1



 תוכן עניינים

ל 

האם שופט שניהל את ישיבת ההקראה נחשב כמי שהחל בדיון . 2

ך ולשמוע משפט פלילי שההקראה בו התקיימה ומוסמך להמשי

אולם שמיעת , בטרם הסתיימה תקופת מינויו לכהונה בפועל

  ? הראיות החלה רק לאחר שהסתיימה תקופת המינוי

  

  

  

1336  

  1338 ? מהו-שלב ההקראה . 3

 תכליתה של הוראת ההמשכיות -נימוקים שבתכלית ובמהות . 4

 המשפט-לחוק בתי) ב(15שבסעיף 

  

1341  

 החל משלב -מהלכים מהותיים להכרעה בהליך הפלילי . 5

 ההקראה

  

1348  

הגשמת הזכות להליך ראוי על דרך של מתן אפשרות . 6

 להמשכיות דיונית 

  

1349  

  1353 דעת- שאלה שבשיקול- המשך הדיון בפני השופט בפועל . 7

ידי המותב הקודם -השלכות שמיעת מרבית ראיות התביעה על. 8

  ידי המותב החדש אליו הועבר הדיון בתיק-הליך עלעל ניהול ה

  

1358  

 בדברי חקיקה ל"הנ" נבצר"יש ליתן לדיבור שמשמעות ה ימה. 9

 שונים

  

1362  

שמיעה חוזרת של עדי תביעה לאחר העברת התיק לטיפול של . 10

 שופט אחר

  

1368  

  1370 לא כל פגם בהליך גורר בטלות הפסק. 11

  1372 לפת המותבמתן גזר דין לאחר הח. 12

 234 - ו233סעיפים , דיון מחודש במשפט לאור החלפת מותב. 13

  לחוק

  

  

1374  

  1377 ) לחוק235סעיף ( דין-המשפט ואב בית- סמכות בית: 2פרק 

  1377 הדין. 1



 תוכן עניינים

לא 

  1377 סמכות לקביעת מועד. 2

  1378 סמכות לגבות עדות מוקדמת. 3

  1379  "בהרכ"הכללת השופט גובה העדות המוקדמת ב. 4

  1380 הסמכות לגבות עדות מוקדמת: הדיון הנוסף. 5

  1382 דחיית הערעור כנגד ההרשעה: הדיון הנוסף. 6

  ? כיצד, פקטו-שופט דה. 7

 

1387  

  :עשר-שער תשעה

 )א לחוק242 עד 236סעיפים  (שונות

  

1391  

  1393  ) לחוק236סעיף ( פטירה: 1פרק 

  1393 הדין. 1

  1393 י לאור פטירת הנאשםדינו של ערעור פליל. 2

בדבר הפסקת הליכים מחמת פטירת ,  לחוק236הוראת סעיף . 3

אינה אמורה להפקיע את תוקפו של צו הריסה שיפוטי , נאשם

 שניתן בגדרו של גזר הדין

  

  

1397  

כך , האם כשם שאדם שנפטר לא יכול היה לשאת בעונש מאסר. 4

 ?לא ניתן למצות עימו דין על שלא שילם קנס

  

1399  

מה דינן של ערבויות ערבים להבטחת התחייבויות אדם . 5

  ? שנפטר

  

  

1406  

  1409 ) לחוק237סעיף ( המצאת מסמכים: 2פרק 

  1409 הדין. 1

מכוחו הוצא צו ,  לחוק התכנון והבניה224מסירת צו לפי סעיף . 2

  לחוק סדר הדין הפלילי  237 יחולו הוראות סעיף - הפסקה מינהלי 

  

1410  

  1413  הודעה על פסילת רישיון נהיגה-תעבורה . 3



 תוכן עניינים

לב 

ליקוי טכני בעריכת מסמך אינו פוגם בתוקפם של : 3פרק 

  ) לחוק238סעיף ( הליכים

  

  

1419  

 239 סעיפים( פי פקודת התעבורה- סדרי דין בעבירות על: 4פרק 

 ) לחוק240עד 

  

1421  

  1421 הדין. 1

  1424 ))א(א239סעיף (התיישנות עבירות תעבורה . 2

  1424  כללי2.1

 היכן וכיצד צריכות לידון בקשות הנוגעות לביטולם של 2.2

  ?קנסות חניה עירוניים וטענות להתיישנותם

  

1425  

  1428 )ח"הדו(הדין נשוא כתב האישום - ביטול פסק2.3

  1430  התיישנות העבירה2.4

  1430  התיישנות העונש2.5

ה לבין הגשת כתב  מהותה של ההזמנה למשפט והיחס בינ2.6

 האישום 

  

1433  

ח "אם שוטר אשר אינו תובע משטרתי מוסמך להגיש דוה. 3

תעבורה שהוא הזמנה למשפט וכתב אישום ולחתום עליו מכוח 

 כאשר הוא עצמו לא היה עד , לתקנות סדר הדין הפלילי38תקנה 

  ?ח"להתרחשות העבירה נושא הדו

  

  

  

1436  

  1436  כללי3.1

  1438 מטיביתהתשתית הנור 3.2

  1441 חות פנימיים"הנוהל המשטרתי לטיפול בדו 3.3

  1443  לתקנות סדר הדין הפלילי38פרשנות תקנה  3.4

ואשר אינו , ח"שהשוטר החותם על הדו,  תנאי הוא האם3.5

  ?יהיה אותו שוטר שהיה עד ראיה לביצוע העבירה, תובע

  

1443  



 תוכן עניינים

לג 

, ע המשטרתיהאם לא ראוי שהטיפול בעניין יועבר לתוב 3.6

 ? ידי המטפלים-במקום שיטופל על

  

1448  

  1454 חות"הסבת דו. 4

  1457 הזמנה כדין. 5

  1460 המצאת מסמכים. 6

הקפדה על הוראות חוק סדר הדין הפלילי הדנות בעבירות לפי . 7

  פקודת התעבורה

  

1463  

  1463  כללי7.1

  1465 פגמים בכתב האישום שבכוחם לבטל את כתב האישום  7.2

  1465 פגמים טכניים 7.2.1

  1465 חתימת תובע 7.2.2

  1467  מסירה במקום- אי 7.2.3

  1468 ציון מועד המשפט- אי 7.2.4

  גיל הקטין 7.2.5

 

1469  

  1473 ) לחוק241סעיף ( הסמכות לחקור או לנהל תביעה: 5פרק 

  1473 כללי. 1

ון מיהו הגורם המוסמך להגיש אישומים פליליים בענייני תכנ. 2

, בתחומי מרחב התכנון המקומי ,פי חוק התכנון והבניה-ובניה על

 לנציגי הנתונותהאם לפנינו סמכויות תביעה פלילית מקבילות 

או שמא קיומה של , ועדה המקומיתוהיועץ המשפטי לממשלה ול

עדה המקומית שוללת את ו הנתונה לומיוחדתסמכות תביעה 

 המשפטיעץ סמכות תביעה הפלילית הכללית הנתונה ליו

  לממשלה ונציגיו

 

  

  

  

  

  

  

1482  



 תוכן עניינים

לד 

  )א לחוק242, 242סעיפים ( הענקת הסמכות לפי חוק: 6פרק 

  

1487  

   

   

   

    

  


