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ביום 25.7.12 התקבל בכנסת תיקון מס' 66 לחוק 
התשמ"ב־1982  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר 
תחו־ בהסדר".  תיק  "סגירת  שעניינו  החוק(   )להלן :

לתו של התיקון מיום 2.5.13.
בתי הטיפול  באופן  ממשי  שינוי  מחולל  ־התיקון 

קים על ידי רשויות התביעה : עד לתיקון קבע סעיף 
62)א( לחוק כי אם ראה תובע "שהראיות מספיקות 
לאישום אדם פלילי, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור 
שאין במשפט עניין לציבור"; כלומר, אם התובע היה 
סבור כי קיימות ראיות מספיקות לאישום בעבירה, 
קוטביות - לה־  היה עליו לבחור מבין שתי חלופות
גיש כתב אישום לבית המשפט או לסגור את התיק 
בשל היעדר עניין לציבור. דא עקא, לא יכול להיות 
אינן  הללו  החלופות  שתי  רבים  במקרים  כי  ספק 

היא אמצ פלילי  הליך  נקיטת  זאת כאשר  ־הולמות, 
עי חמור מדי בנסיבות העניין, אך גם סגירת התיק 
אינה ממצה את האינטרס הציבורי שבאכיפת החוק. 
כך למשל במקרים לא חמורים של הפרת אמונים או 
של עבירות לפי חוק התכנון והבנייה. התיקון מבקש 
הכלים'  'ארגז  את  "להעשיר  זו,  בעיה  לפתור  אפוא 
טובה  "התאמה  ולאפשר  התביעה"  לרשות  העומד 

בתפקיד ריבונו של עולם: 
רשויות התביעה

ביניים  אפשרות  תהיה  בקרוב  התיק?  סגירת  או  אישום  כתב  הגשת 

שתאפשר לתביעה לסגור את התיק בכפוף להטלת תנאים על החשוד. 

הרחב  הציבורי  לאינטרס  רבות  להועיל  אמנם  שצפוי  בתיקון  מדובר 

ולאינטרס הפרטי של החשודים, אבל יש לתקנו בשני עניינים מרכזיים

ירון קוסטליץ

עו"ד ירון קוסטליץ, שותף 
במשרד ד"ר י' וינרוט ושות'

־יותר בין חומרת העבירה ונסיבות ביצועה לבין חו
העבריין"  נגד  המופעלת  החברתית  התגובה  מרת 
)דברי ההסבר להצעת החוק מיום 4.11.08(. התיקון 
מיוסד על הצעתו של פרופ' אורן גזל־אייל המציין כי 

הסדרים דומים נוהגים בהולנד ובגרמניה.
יש  כי  תובע  ראה  אם  כי  הוא  התיקון  של  עיקרו 
והעונש המתאים  בעבירה,  לאישום  ראיות מספיקות 
מאסר  אינו  בדין(  יורשע  )אם  לחשוד  התובע  לדעת 
בפועל, רשאי הוא שלא להעמידו לדין ולהציע לו חלף 
לתנאים  בכפוף  החקירה  תיק  ייסגר  שבו  הסדר  זאת 
כגון תשלום לאוצר המדינה או פיצוי לנפגע העבירה 
התחייבות  14,400 שקל;  סך  על  יעלו  בסכומים שלא 
להימנע מביצוע עבירה לתקופה שלא תעלה על שנה; 
שיקבע  ושיקום  תיקון  טיפול,  תוכנית  בתנאי  עמידה 
קצין מבחן, לרבות ביצוע שירות לציבור; כתיבת מכתב 

התנצלות לנפגע; ותנאים נוספים המפורטים בתיקון.
־התיקון חל על עבירות מסוג חטא או עוון או בע

יוער  בירה מסוג פשע "המנויה בתוספת השישית". 
כי בשגגה לא פורסמה ברשומות התוספת השישית, 
ואין לדעת על אילו עבירות מסוג פשע חל התיקון 

עד שתתוקן הטעות בפרסום. 

עימות
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הר בהעתקת  הוא  התיקון  של  המרכזי  ־חידושו 
־ציונלים שביסוד הסדרי כופר הכסף השזורים בחקי

קה הנוגעת לעבירות מס אל כל העבירות הפליליות 
)שהתובע סבור כי אין להטיל עונש מאסר בפועל בגין 
ביצוען בנסיבות העניין(, וזאת תוך הרחבת סל הכלים 

לביצוע על ידי החשוד בנוסף לתשלום כופר כסף.
אני סבור כי באופן עקרוני יועיל התיקון רבות הן 

־לאינטרס הציבורי הרחב הן לאינטרס הפרטי של הח
שודים. כך, בהיבט הציבורי הרחב, ההליך לפי התיקון 
הוא קצר ויעיל מאוד בהשוואה להליך הפלילי הרגיל, 
ומאפשר תגובה בענישה מהירה ואפקטיבית. התיקון 

־יביא לחיסכון ניכר במספר ההליכים הפליליים המו
עמסים על רשויות התביעה ועל מערכת בתי המשפט, 

־ויאפשר לרשויות אכיפת החוק לרכז את מרב המא
מצים והמשאבים בתיקים שיש אינטרס ציבורי חשוב 
לקיים בהם הליך פלילי כסדרו. כמו כן מאפשר התיקון 
את הרחבת האכיפה על תיקים שנסגרו עד עתה בשל 

אילוצי כוח אדם וזמן שיפוט. 
־מן העבר השני, עבור החשוד, סגירת התיק בהס

דר חוסכת ניהול של הליך פלילי על מגוון ההשלכות 
ראשית מונע ההסדר את ההשלכות הטבעיות  שלו. 

עינוי  את  לדין,  העמדתו  מעצם  הנובעות  הקשות 
לו מניהול הליך פלילי ממושך  הדין שעשוי להיגרם 

ההש בגלל  בכך.  הכרוכות  הכספיות  העלויות  ־ואת 
הב אדם  גם  פלילי,  הליך  ניהול  של  הקשות  ־לכות 

טוח כי הוא חף מפשע וכי משפט פלילי נגדו יסתיים 
ההסדר  שנית,  כאמור.  הסדר  להעדיף  עשוי  בזיכויו 
מאפשר לחשוד לקנות ודאות; הוא מקבל על עצמו 

־תנאים קבועים מראש ואינו נחשף לסיכונים הכרו
כים בניהול הליך פלילי שתוצאתו אינו ידועה מראש 
ובסופו הוא עלול להיות מורשע בדין )על כל הנובע 
שלישית -  יותר.  עונש חמור  עליו  שייגזר  או  מכך( 
וזהו חידוש גדול וחשוב מאוד בתיקון, שלא הופיע 
בהצעת החוק - בשונה מהליך פלילי רגיל המתנהל 
בפומבי, זהותו של החשוד )להבדיל מפרטי ההסדר( 
לא תפורסם בציבור, דבר המאפשר לחשוד להימנע 

והכלכלי העצום שע ומהנזק האישי  ־מאי־הנעימות 
לולים להיות כרוכים בעצם הפרסום. 

בכך בחר המחוקק שלא ליישם בתיקון את ההלכה 
שפסק בית המשפט העליון בעע"ם 398/07 התנועה 
המיסים  רשות   - ישראל  מדינת  נ'  המידע  לחופש 
המ־ הנישומים  שמות  את  לפרסם  יש  כי   )23.9.08(

התיקון מחייב שהחשוד 

יודה בעובדות המהוות 

את העבירה כתנאי 

להסדר. אין שום יתרון 

בדרישת ההודאה, 

מה גם שרשויות 

התביעה אינן ריבונו 

של עולם אשר מכפר 

ביום הכיפורים על 

החטאים, על העוונות 

ועל הפשעים בעקבות 

וידויו של אדם
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זכות  בשל  המיסים  רשות  עם  כופר  להסדרי  גיעים 
זו  מהלכה  לסטות  החליט  המחוקק  לדעת.  הציבור 

הית לאור  להסדר  להסכים  חשודים  לעודד  ־כדי 
כי  יצוין  לעיל.  כמפורט  בו  הגלומים  הרבים  רונות 
זה  חידוש חשוב  ליישם  יהיה קשה  ברמה המעשית 
של המחוקק במציאות של ימינו, כשכלי התקשורת 
מדווחים חדשות לבקרים על עצם פתיחה בחקירה 

לה למושא  הנחקר  את  והופכים  אדם  נגד  ־פלילית 
אפוא  ברור  לא  הדרך.  מראשית  ציבורית  תעניינות 
של  זהותו  פרסום  אי  את  לאכוף  ניתן  יהיה  כיצד 
חשוד שהתביעה הגיעה עימו להסדר משום שסברה 

־שההסדר ללא פרסום הזהות עונה על "העניין לצי
בור" באופן הולם יותר מהעמדה פומבית לדין פלילי, 

־כשאותו חשוד מצוי במרכזה של "התעניינות ציבו
רית" )להבדיל מ"עניין לציבור"(. 

עניינים מרכזיים טעון התיקון שי ־לטעמי, בשני 
נוי. העניין האחד הוא בביטוי 
"ראה תובע כי קיימות ראיות 
בעבירה",  לאישום  מספיקות 
להציע  מקדמי  תנאי  שהוא 
הוא  זה  תנאי  לחשוד.  הסדר 

להפע וחיוני  יסודי  ־כמובן 
לא  שאם  משום  ההסדר,  לת 
מספיקות  ראיות  קיימות 
לסגור  מקום  יש  לאישום, 

כל תנאים  ללא  התיק  ־את 
שהם. דא עקא, ברור כי בעולם המעשה הדבר אינו 
פשוט ליישום כלל ועיקר. גם תובעים הם בני אנוש, 

לח הסדרים  להציע  תובעים  להביא  עלול  ־והתיקון 
שודים גם כשאינם משוכנעים כי מתקיימות ראיות 

לתי שעובר  תיקים  בעבירה,  לאישום  ־מספיקות 
קון היו נסגרים בלא כלום, ועתה יידרשו החשודים 
לקיים תנאים לפי ההסדר בבחינת "פטור בלא כלום 
אי אפשר". פתרון מסוים לקושי אימננטי זה הוא כי 

יהיה רשאי לערור לגוף בי ־חשוד שהוצע לו הסדר 
קורת בלתי תלוי אשר יבחן אם בנסיבות העניין יש 

מקום להורות על סגירת התיק ללא תנאי.
העניין השני הוא כי התיקון מחייב שהחשוד יודה 
בעובדות המהוות את העבירה כתנאי להסדר. הטעם 
כי החברה אינה חפצה  זה הוא  העומד בבסיס תנאי 
לא  העניין  וכאשר  מפשע,  חפים  על  עונשים  להטיל 

־מובא להכרעה שיפוטית ומסתיים בהליך מול התבי

־עה בלבד, מן הראוי לכאורה שתהיה הודאה של הח
שוד. חרף זאת, לדעתי תנאי זה אינו מוצדק והכרחי, 
והוא יוביל שלא לצורך לצמצום השימוש בכלי החשוב 
של ההסדר שהוסף בתיקון. כך יש לזכור כי ההודאה 
של  לקיומו  אין  בלעדיו  תנאי  מהווה  אינה  בעבירה 
בכל  שהרי  פליליים,  בהליכים  הציבורי  האינטרס 

בסו ומורשע  באשמתו  כופר  אדם  שבו  פלילי  ־הליך 
פו של הליך אין הוא מודה, ובכל זאת בא האינטרס 
הציבורי לידי מיצוי בגזר הדין. ההסדר שבתיקון מגיע 
אפוא לאותה תוצאה עונשית ראויה בנסיבות העניין, 
ומייתר  וביעילות  במהירות  זאת  עושה  שהוא  אלא 

ניהולו הארוך של ההליך הפלילי על כל השלכו ־את 
תיו כאמור לעיל. לעניין תוצאת ההליכים אין אפוא 

גם שרשויות הת יתרון בדרישת ההודאה, מה  ־שום 
־ביעה אינן ריבונו של עולם אשר מכפר ביום הכיפו

רים על החטאים, על העוונות ועל הפשעים בעקבות 
וידויו של אדם. הדבר גם אינו 
שכאמור  החשוד,  כלפי  הוגן 
להגיע  להעדיף  עשוי  לעיל 
ממאבק  להימנע  כדי  להסדר 

המ בבית  חפותו  על  ־ממושך 
כי  הגם שהוא משוכנע  שפט, 
הוא חף מפשע. הסרת דרישת 

־ההודאה מהחוק תעודד חשו
ובכך  להסדר,  להיענות  דים 
האינטרס  הן  נשכרים  יצאו 

הציבורי הן האינטרס הפרטי של החשודים. 
־לא בכדי בגרמניה, בהולנד ובסקוטלנד נוהגים הס
־דרים דומים שאינם מותנים בהודאה. הוא הדין ביש

ראל לעניין הסדרי כופר בעבירות מס שאפשריים בלא 
הודאה של החשוד, ולעניין עבירות פליליות לפי חוק 
ההגבלים העסקיים שבעניינן ניתן להביא לאישור בית 
המשפט הסכמה בין הממונה על ההגבלים העסקיים 

ובין חשוד "בלא הודאה בחבות" )סעיף 50ב(.
התי של  והיפה  האמיתית  משמעותו  זו  ־אכן, 

קון - פתרון המחלוקת שבין התביעה לחשוד בדרך 
מוסכמת ובוויתורים הדדיים מסוימים. זו טיבה של 
פשרה אמיתית שעליה עמד רבי יעקב בעל הטורים 
כשהטעים את ראשי התיבות "המשפטים" בפרשת 
משפטים בספר שמות : "הדיין מצווה שיעשה פשרה 
טרם יעשה משפט"; חיוב החשוד בהודאה יפגע שלא 
 לצורך בסיכוי להגיע לפשרה זו טרם משפט. 

התיקון עלול להביא תובעים 

להציע הסדרים לחשודים 

גם כשאינם משוכנעים כי 

יש ראיות מספיקות לאישום 

בעבירה, בבחינת פטור 

בלא כלום אי אפשר
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