
הפהדווטדרבמטגרת
 'כהווצבןשלגןמשהמאתלן" Iהפלו Iהדדר O "על

הקדמה

 , 2000בשנתאותנוזיכוכהןוצבישלגימשההמלומדימהמחברימ

שהתפרסמהפלילי",הדין"סדרספרמשלונרחבתשנייהבמהדורה

להעמקתמכןלאחרשבאובשנימתרומתואתותרמ 1981בשנתעוד

הפלילי,בתחומהעוסקימשלהמשפטיהידע

בחקיקההןהפלילי,הדיןבסדררבימשינויימחלו 1981שנתמאז

נרחבביטויקיבלואלהשינויימבתחומ,הפסיקהבהתפתחותוהן

ומאומצת,דקדקניתעבודהפריהנוכחי,חיבורמהספר,במסגרת

שכללההראשונההמהדורהלעומתעמודימ, 500פניעלמתפרס

בלדב,עמודימ 271

מבוא;הנוהראשוןהפרקפרקימ:ושלושהעשרימכוללחיבורמ

הספרמתארמכןלאחרהמשפט,ביתבסמכויותעוסקהשניהפרק

מההליכימהחלהכרונולוגי,סדרוכפיהפליליההליןאת

עדויות,גבייתראיות,ותפיסתחיפושחקירה,שלהפרלימנאריימ

לדין,העמדהבהליכיהספרעוסקבהמשןואחרימ;מעצרימ,

בסוגיותהחיבורמתמקדלבסוף,בהן;ועיוןראיותשמירתהאישומ,

עוסקואףהערעורהאשמה,ולבירורהמשפטלניהולהרלוונטיות

חוזר,ובמשפטנוסףבדיון

המתעוררותהמרכזיותהסוגיותכלאתבתוכוהמאגדבספרמדובר

הספרהפלילי,הדיוןבתחומיהנכללימהשונימהדינימבמסגרת

ותמצותדיוקלצדהדין,סדרבנושאוערכיתכוללתתפיסהמציג

רבותלסוגיותפתרונותמספקהואבכןוהדין,הפסיקהבתיאור

הפלילי,הדיוןשלהשונימבשלבימהטיפולאגבהמתעוררות

יכולכןעלולהבנה,לקריאהוקלהתיאוריתהיאהכתיבהדרן

עסקושטרמסטודנטימשלולהדרכהלעיוןללימו,דלשמשהספר

חשיבותרבעזרככליגמבעתבואןלמעשה,הלכההפליליבמשפט

התביעה,מטעמהמשפט,בביתהמופיעהפרקליטשללעבודתו

שכן,הפליליבמשפטהשופטשללעבודתואוההגנהשלמטעמה

הפלילי,הדיןלסדר Manualכ-ומשמשמדריןהואהספרלמעשה,

סדראתמביאהואבההתמציתיותבמידתהואהספרשלייחודו

מתוארבההבהירותממידתעיקרכללגרועבליבעת,ובההדין

הדין,

המחברימשלביקורתדבריבספרחסרימכיאניסבורזאתעמ

הפסיקההכרעותעלהערותיהמביןהקיימ,הדיןעלהמלומדימ

ירושלים.מחוזפרקליטלשעברפרטי,במשרדדיןעורך
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מאיד,ןשינוי,להשקפתמהטעונימהחוק,הוראותעלהערותיהמובין

בכןשהיהייתכןהרצוי,לדיןבאשרהערותחיבורמכוללהיהאמ

חיבורמ,שלותוותכליתמציותובמידתלפגומכדי

הערותלמספרלייחדברצוניזובסקירהדבריעיקראת

בו,שאיןעניינימולמספרבושישלדברימלספר,המתייחסות

פך oלהמבוא

אותמהשונימהאינטרסימאתהמחבריממציגימהמבואבפרק

תגשימאשרלנוסחהלהגיעהצורןואתלשרת,באהפליליהדיון

מ,האמוריהאינטרסיממרבאת

סדרלפיהוסדורהשלמהתאוריהזהבקטעמעמידימהמחברימ

לחסימתמכשירואינוהצדק,ולעשייתהאמתלבירורמכשירהנוהדין

הואאלאעצמה,בפנימטרהמהווהאינוהדיןסדרהעובדות,בירור

מתנגשהאמתבירוראינטרסכאשרהאמת,לחקרמכשירמהווה

הדין,סדראתלהגמישהמתאימבמקרהשישהריהדין,סדריעמ

המנחההיאזותפיסהלאי-צדק,גורמתאכןהנוקשהוהפעלתובמידה

הראיות,דיניואתהפליליהדיןסדראת

הדרכימאתלקבועהיאהפליליהדיןסדרשלהעיקריתתכליתו

הפליליהדיןסדרהיינו,לדין,נימועברייחשודימלהבאתוהאופנימ

זו,תכליתובצדהמהותי,הפליליהדיןשללמימושואמצעיהוא

וערכימזכויותעלבהגנהביותרחשובכליהפליליהדיןסדרמהווה

אוהחשודשלזכויותיועלבהגנהמרכזיכלימהווההואאחרימ:

חשיבותרבכלימהווההואוכבודו;חירותועלובשמירההנאשמ

להגנתמשמשאלאקונקרטי,במקרהנאשמאוחשודלהגנתרקלא

הרשעותהשגתומפנימפשעחפימהרשעתמפניכולההחברה

המטרהכילהדגישישדמוקרטי,למשטרראויותשאינןדברכימ

עיקרכלבחשיבותהנופלתאינהלעיל,המתוארתהשנייה

השייכותרבותהוראותהספרלאורןאנומוצאימואמנממהראשונה,

הוראותשלובחינהבדיקהלמעשה,השנייה,למטרהתוכנןלפי

סמכותהמעניקהכלליתהוראהכלשלידתלמדהפליליהדיןסדר

למנועהבאותרבותמשנההוראותתימצאנההרשעה,השגתלצורן

הנדרש,עלהעולהבמידהאוראויבלתיבאופןזאתבסמכותשימוש

אולחשודהניתנותההגנותאתמפרקיואחדבכלמפרטהספר

שלזכויותיועללהגנהנתנוהמשפטשבתיהפרשנותואתלנאשמ,

החשו.ד

תוןככולמרובמרבימ,שינויימעברהפליליהדיןסדרכינציין



בולטימנושאימנאשמימ,ועלחשודימעלההגנהמנגנוניהרחבת

התביעה,במטמכיהעיוןוזכותהמעצרטמכויותהנמזהבתחומ

שלפנינו,בחיבורמעמיקהלטקירהזכואלהנושאימשני

המעצר

הליכיעלמאודשהקלהשיטהבישראלנהגהרבותשניממשך

ההליכימלטיומעדבמעצרוביןחקירה,לצורכיבמעצרביןהמעצר,

בהחלטותעיוןרבה,ציבוריתביקורתעוררזהענייןהמשפטיימ,

חקירהלצורכימעצרימבמטגרתכילימ,דתקופהמאותהמעצרימעל

כלל,שהובאומבליוזאתניכר,ימימלמטפררבימחשודימנעצרו

ההליכימלטיומעדבמעצרכיהתבררעודלדין,דבר,שלבטופו

להצדיקכדיבהדיכשלעצמההעבירהחומרתכיהלכהנקבעה

נוקבת,ציבוריתלביקורתמושאהיאאףהייתהזוהלכהמעצר,

המהותיהשוניאתהמחבריממנתחימבמעצרימהדןבפרק

לחירותהנורמטיביתהתשתיתכימטבירימהמזה,בנושאשהתרחש

בחוק-הונחהממעצר,האזרח

משנתוחירותו,האדמכבודיטוד:

ועולהחוזרתוהיא , 1992

הנזכרלחוק-היטודבהתאמה

הפליליהדיןטדרבחוקלעיל

 ,)ומעצרימאכיפה(טמכויות

מתארימהמחברימ ,'-1996תשנ"ו

ובהירקריאמפורט,מלא,באופן

ואתהשונימ,המעצרהליכיאת

חוקפיעלהמעצרעילות

המעצרימ,

חוקשחידשהעיקריהחידוש

עילותבהגדרתהואהמעצרימ

תומעדמעצרלצורךהמעצר

בהכוונתהנההעילותשבהגדרתהחשיבות , 3המשפטיימההליכימ

נאשמימ,למעצרהנוגעבכלדעתושיקולותחימתהמשפטבית

משפטהליכישיבושלמנועבאהמעצרלעונש,מקדמהאיננוהמעצר

יטכןשמאחששעללענותתפקידוולחלופיןמעונש;התחמקותאו

המדינה,ביטחוןאוהציבור,ביטחוןאדמ,שלביטחונואתהנאשמ

המעצרימ,חוקלפיהמעצרעילותהןאלה

עמנטיבותיו,לפימקרהבכללהוכחהניתנתהמטוכנותעילת

העבירותבאחתאדמהואשמאמלפיהחזקה,החוקהקימזאת

כיחזקהשחלההריהמעצרימ,לחוק )ג() 1 ()א( 21בטעיףהמנויות

עבירותאחרת,הנאשמהוכיחאמאלאהמטוכנות,עילתמתקיימת

ביטחוןשלעבירהעולמ,מאטראומיתהשדינהעבירההן:אלה

[נוטחהמטוכנימהטמימפקודתלפיעבירה ,)ב( 36בטעיףכאמור

עבירהעצמי,לשימושהנוגעתעבירהלמעט-1973תשל"גחדש],

ועבירתבנשק,שימושתוךאובאכזריותחמורהבאלימותשנעשתה

במשפחה,אלימותלמניעתבחוקכמשמעותומשפחהבבןאלימות

 , 1991תשנ"א-

העבירה,בהגדרתהמטוכנותקשירתכילהעיראנימבקשכךעל

העיקרוןבאמצעותמושגתשהייתהלזודומהתוצאהלמעשהמשיגה

קיימתאמכזהבמעצררבהיגיוןישהעבירה,חומרתעקבמעצרשל

נמוכהההרשעהשהטתברותככלאולמהרשעה,שלגבוהההטתברות

כיאוטיף,ועודזאת,מעצרעילתבגיןהביקורתתיגברכןיותר,

המעצרטיבתשכןחלשה,זומעצרלעילתהתאורטיתההצדקה

בעבירהאישומכתבהגשתעצמאלאוכנותהמטאיננההאמיתית

עקבחירותלשלילתטמכותמצויהאיןהישראלי,דביןחמורה,

ובצדק,בלדב,מטוכנות

החקירהוחומרהעיוןזכות

שבידיהחקירהבחומרהנאשמשלהעיוןבזכותדנימהמחברימ

הפליליהדיןטדרלחוק 74בטעיףשנקבעהזכותהכללית,התביעה

 ,-41982תשמ"במשולב],[נוטח

 , 1 995בשנתלאחרונהתוקןאשר

כליהואהחקירהבחומרהעיון

נאשמימ,בהגנתוחיונימרכזי

בידיניתנתזהכליבאמצעות

לההמאפשרתאינפורמציהההגנה

לידיעתיותרמאוחרבשלבלהביא

התפתחותדרךאתהמשפטבית

השונותהגרטאותאתהחקירה,

אתלהאירמהובמידתהעדימ,של

והתגבשההצטברהבוהאופן

עדהמשטרה,בידיהאינפורמציה

בתיקומוצגימהודעותלכדיהגיעה
ofGeorge Jacobs וJ.H. Matteson, Tria 

המשטרה,

תורפהנקודתמצויההמשטרהבידיהחקירהחומרגיבושבאופן

להיותצריךהיהלאשלכאורהאףהפלילי,ההליךשלמאודקשה

דבברכלשהיאינפורמציהמההגנהלהטתיראינטרטכללמשטרה

מרבילמיצוילהגיעכדיבפועל,המשטרה,בידיהראיותהשגתדרך

והתוצאהחדרימ,בחדריהחקירהנעשיתהחקירה,הליךשלומוצלח

"מכובטת"יוצאת-משטרתיותהודאותיצירתהיינו,שלה,הטופית

כדבעי,ו"מגוהצת"

 .) 2000 (הפליל,הדיזסדרכהזוצישלגימ' . 1

"חוק(להלן:-1996תשנ"וומעצרים),אכיפה(סמכויותהפליליהדיזסדרחוק . 2

המעצרים").

בספר 152בעמודגםהיטבהסברמוסברותאלהעילותהמעצרים,לחוק 21סעיף . 3

זו.רשימהנשוא

החוק")."(להלז:-1982תשמ"במשולב],ונוסחהפליליהדיןסדרחוק . 4
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החלטההיאזו-חקירה""חומרשלגדרומהולהחלטהאשר

החומרלהיקףלמעשהגבולאיןהמרחיבה,הגישהלפישכןקשה,

להכיל,חקירה""חומרהביטוישיכול

הןהנוגעימהקשיימבתיאורהקורהלעובינכנטוהמחברימ

שלהעיוןזכותשלויישומלהפעלהוהןחקירה""חומרלהגדרת

הפרוצדורהאתמטבירימהמחברימהחקירה,בחומרהנאשמ

אתמתארימהמלחוק, 74בטעיף 1995בשנתשנקבעההמתוקנת

ליישומהביקורתמנגנוןואתהחקירה,בחומרהעיוןזכותעצמ

משפטלביתבקשההגשתהמאפשרלחוק, 74בטעיףשנקבעהזכות

בולעייןאפשרותניתנהשלאחומרלהראותלתובעלהורות

חקירהחומרכימטבירהטפרחקירה","חומרהנוהנאשמושלטענת

חומרכוללחקירה""חומרומוצגימ,מטמכימ,עדימ,הודעותכולל

המחברימ"לרעתה",שהואחומרכמוהתביעה"לטובת"שהוא

אתוכןהנאשמלידיהחומרכלמטירתשלהחשיבותאתמדגישימ

בתיקנוטףחומרשלקיומודברלטנגוריהלגלותהתביעהחובת

טבורהאמאףחטוי,חומרשהואהחקירה,

העיוןאתלאפשריכולההיאשאיןהתביעה

בו,

בטעיףשהתחדשההליךכילהדגישברצוני

כזאתבקשההגשתהמאפשרלחוק, )ב( 74

מצבהאתניכרתבמידהשיפרהמשפט,לבית

כוחהתביעהבידיקיימשעדייןאףההגנה,של

לטנגוריהאיןכללשדברךמכיווןביותר,רב

הנאשמ,לעיוןנמטרשלאהחומרמהומידע

בקשהלהגישבכוחהאיןכאלהבמקרימ

המשפט,לביתמתאימה

בטפרהצורךדיפותחושלאנושאימשני

חומרלהיחשבהעשוילחומרנוגעימזהבנושא

הטנגוריה:לידיעתמגיעאינוולעתימחקירה

חומרשלפיזורולמידתמתייחטאחדמקרה

במשטרה,שונימבארכיבימאובתיקימחקירה

מגיעימאינמשכללאחרימ,במוטדותואף

מגיעימשאינמוודאיהתובע,שללידיעתו

המצטברתלאינפורמציהמתייחטהשניהמקרההטנגור;לידיעת

עדיעממקיימשהואוחקירותמפגשימבעקבותהתובעאצל

להלן,אלהמקרימבשנינדוןהעדימ,לדוכןהעלאתמלפניהתביעה

מעבירההמשטרהכימלמדהניטיון-הראשונהלטוגיהבאשר

בהודעותהמגובשהפורמליהחומראתורקאךהכלליתלתביעה

כאלהמודיעיניותפעולותשבוצעובמקומשנתפטו,ובמוצגימ

מבחינתרצוןמשביעתתוצאההניבולאאלוכאשרובמיוחדואחרות,

כללוהתובעהמשטרתי,בארכיוןהאינפורמציהנשארת-המשטרה

האזנותנערכותעתפעמלאמתרחשתהתופעהקיומה,עליודעאינו

טתר,

שירותידיעלשהחלובחקירותגמלקרותעלולהזותופעה
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במזכרימתועדוועדימנאשמימחקירותכאשרהכללי,הביטחון

גובההשוטרהכללי;הביטחוןשירותבתיקיוטלגרפיימקצרימ

חקירתתיעודולעתימיותר,מאוחרבשלברקלתמונהנכנטההודעות

עלומנותרהמשטרה,לחקירתשקדמההכללי,הביטחוןשירות

מצוילאאףזהמתועדחומרהכללי,הביטחוןשירותבתיקיוחטוי

הטנגור,לידיעתמגיעשאינווחומרקלהתובע,בידיעתתמיד

החקירהחומרכללתיעודמדויקכלילבנותהיהצריךלדעתי,

החקירהחומרכלמטירתויוודאשיחייבמטוימ,למקרההנוגע

הכלליהביטחוןמשירותגמהמתאימובמקרהלתביעה,מהמשטרה

ולתביעה,למשטרה

הפרקליט,ידיעלהתביעהעדיריאיוןשאלתהנההשנייההטוגיה

אינפורמציהנוטפתמורכבימ,בתיקימובמיוחדרבימ,במקרימ

הפרקליטהתובע,ידיעלהעדימריאיוןכדיתוךערוךלאיןחשובה

עלבהרבההעולהמיומנותבעלכללבדרךהואהמדינהאתהמייצג

התובעהופךהריאיוןובמהלךהחקירהבתיקשטיפלהשוטרשלזאת

החקירה,תיקאתומעבההמוטיףעל"ל"חוקר

שלהתקדמותוכדיתוךגמנמשךהדבר

ביחטגמעדיואתהתובעמראייןעתהמשפט

בידיהמשפט,במהלךשארעולהתפתחויות

וחדש,רבחקירהחומרזודברךמתרכזהתובע

זהבחומרהתובעמשתמשרבימבמקרימ

התביעהעדישלהראשיתעדותמבמהלך

מופתעתעצמהמוצאתוהטנגוריההמרואיינימ

המשפטבביתהנשמעתנוטפתמאינפורמציה

מהלךאתמהותיבאופןלשנותכדיבהישאשר

ובאפשרותהבכוחהשהיהמבלי-המשפט

טבירזמןזהחומרולעדבלשקוללהתכונן,

המשפט,בביתהעדותשמיעתלפני

אינפורמציהלתעדיחויבשתובעהראוימן

המצבהטנגוריה,לידיעתולהעבירהכזאת

שאבאותולמשפטרלוונטימידעבוהנוכחי

בידינמצאלהעי,דהעומדימהעדיממןהתובע

תקין,מצבאיננו-בלבדהכלליתהתביעה

O מכI המשפטבתית

הקדישוהמשפט,בתישלהשונותבטמכויותיהמהעוטקבפרק

במטגרתהשלומ,משפטביתשלהרחבהלטמכותודברימהמחברימ

פרקליטשלטמכותועללמדילקוניבאופןהמחברימהתעכבוזאת,

משולב],[נוטחהמשפטבתילחוק )ב() 1 ()א( 51בטעיףהקבועה

הדעתשיקולהמחוזפרקליטשלבידיומטורלפיו ,-1984תשמ"ד

שלוממשפטבביתמטוימות,בעבירותפלילי,לדיןאדמלהעמיד

ולהיפך,מחוזי,משפטלביתמטורהבחוקשהטמכותאף

כאמורטמכותתימטרכיראויאמלשאלההתייחטולאהמחברימ



הטמכותמופעלתכיצדהדבר,ראויאמואף Jהמחוזפרקליטשליבדיו

המחוז?פרקליטמחויבלהמקריטריונימקיימימהאמ Jלמעשההלכה

כיאשיב,הראשונהלשאלהמשקל,כדבותבעיניהןאלה,שאלות

שיהיה,ככלובכירנכדבתובע,שלבידיולמטורמקומאיןלהשקפתי

הפורומלדין,נאשמיועמדבוהפורוממהולקבועהטמכותאת

למקרהלייחטשישהציבוריתהחשיבותמידתעלללמדיכולשנקבע

במקוממחוזימשפטבביתאדמשללדיןהעמדתועצממטוימ,

שישהחומרהמידתעללאותתכדיבהיששלומ,משפטבבית

משקלרבתהכרעהכיבעיניראוילאלו,המיוחטבמעשהלראות

עלולאחרשיפוטיבמחוזחברוכאשרתובע,ידיעלתוכרעכאמור,

אפשריתפגיעהבחובהמקפלתהכרעהשלזאתדרןאחרת,להכריע

אחידות,בהשתהיהצריןלדיןהעמדההחוק,בפניהשוויוןבעקרון

כללגבימראשוקבועידועיהיהלדיןאדמיועמדבושהפורומצרין

עבירהשלביצועלאחרבדיעדב,כןעליוחלטולאועבירה,עבירה

בלדב,והואהחוק,אממושגתתהאזואחידותקונקרטי,במקרה

פלונית,עבירהבביצועהחשודאדמלדיןיועמדבוהפורוממהויכריע

למעשה,הלכההטמכותהפעלתאופןוהיאהשנייה,לשאלהאשר

אכןאמהנוהגת,הפרקטיקהמהיהמחברימפרטולאזהבעניין

לאכןכמולמחוז,מחוזביןאחידותבהשישפרקטיקהלתארניתן

הנחיהזה,בנושאהמדינהפרקליטתהנחיותאתהמחברימהזכירו

בקשרהמחוזפרקליטדעתשיקולב"הפעלתהעוטקת 1,5מטפר

השלומ",משפטבביתאוהמחוזיהמשפטבביתאישומכתבילהגשת

המחוזלפרקליטלעזרשיהיושיקוליממנתההמדינהשפרקליטתאף

דיבכןאיןעדייןבעיני,חיוביתתרומהלדברוישבנושא,בהחלטה

למחוקק,כאמור,זה,תפקידלמטורויש

הפרטיתהקובלנה

וייצוגמ,הדיןבבעליהדןבפרקבטפרנכללהפרטיתהקובלנהנושא

באהשהיאבכןהפרטיתלקובלנהההצדקהאתמטבירימהמחברימ

מטוימותעבירותלגביזכויותיוטיפוקעליבואאזרחכילהבטיח

כערובהבמיוחדחשובההמטגרתוכיהמדינהבעמדתתלוילהיותבלי

אזרחיות,בתרופותלנקוטמשגתידמשאיןאנשימבידי

וזאתלהשקפתמקיימתאינהלרעהינוצלושההליכימהטכנה

הליכימ,לעכבהטמכותלממשלההמשפטיהיועץשבידימשומ
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הטתייגויות,כלללאזועמדהומקבלימ

הקובלנההליןשללקיומובצידוקרבטפקמטילאניכשלעצמי

עללדידי,תחומימ,מעירובטובלתזושטוגיהמשומזאתהפרטית,

מוטמכת,ממלכתיתלרשותבלעדיתלהיותלדיןההעמדהטמכות

קריטריונימלפיענייני,באופןאישומכתבהגשתעלשתחליט

מתןהמשפט,בתוצאותאישיבאינטרטנגועהשתהאובלאברורימ,

לוישעמוחברו,אתפלילילדיןלהעמידפרטי,לאדמהאפשרות

דילדעתיצ.דלאותוומיותררבכוחמקנהאזרחי,טכטוןכללדברן

לו,במקבילפליליטעדשלבקיומוצורןואיןהאזרחיהטעדבמתן

אזרחי,טכטוןבירורשללטוגהפכההפרטיתהקובלנהבפועל,

בהליכימהביניימהליכיואתהאגרהתשלומאתחוטןהקובלכאשר

ביטודהעומדימוההליכימהאינטרטימוביןזההליןביןמ,אזרחיי

כלומ,ולאאיןהפליליההלין

היאהפליליההליןבמטגרתהקרבןשלומיקומומקומושאלת

הפרטיתהקובלנהכולל,פתרוןלהשיימצאוראוינכדבהשאלה

לקובליממיוחדכוחנותנתהיאזו,לטוגיהתשובהנותנתאינה

פליליהליןנקיטתמאפשרתהיאמטוימת,עבירותברשימת

טעדאוכטפיפיצויכללבדרןהנההקובלשלהאמיתיתשהמטרה

אגרה,החוטכתמקוצרתבדרןוזאתהצהרתי,

המשפטיהיועץלהנחיותות Oהתייחהיעדר

המדינהפרקליטתולהנחיותלממשלה

הדיןעורכיאתילווהומקווה,מניחאניכןזה,שטפרמאחר

והיומיומית,השוטפתבעבודתמפליליבמשפטהעוטקימוהשופטימ

זהלטפר-מדריןולהוטיףההזדמנותאתלנצלרצויהיהכילינראה

המשפטיהיועץמהנחיותהמתחייבימהדיןלטדריהתייחטות

זוכותאינןכידוע,אלההמדינה,פרקליטתומהנחיותלממשלה,

הדיןטדריעלהשלכהמשומישאלהבהוראותראוי,לפרטומ

הפלילי,בהליןהמדינהאתהמייצגימהתובעימשכןהפליליימ

והטנגורימהשופטימעלואילוהוראות,אותןפיעללנהוגמחויבימ

לאי-נעשה,אכןהדבראמבפניהמ,הבאומקרהמקרהבכללבחון

בכללכתמרחיקתנפקותלהיותעלולהאלה,הוראותאחרמילוי

הפלילי,ההליןשללהתנהלותוהקשור

עליהן:לעמודהיההראוישמןהוראותמטפראצייןהמחשהלשמ

מקרימבמטפרלפיה ) 50,008(מט,לממשלההמשפטיהיועץהנחיית

המשפטיהיועץבהטכמתלהצטיידתובעעלבהנחיההמפורטימ

יועץלאישורהנוגעימהכללימ Jאישומכתבהגשתלצורןלממשלה

דין,עורןשלפלילילדיןהעמדהלצורןהנדרשלממשלהמשפטי

 Jזהבהקשרנוטפימבעניינימוהוראותקטיןמקומית,ראשותראש

הנוגעבכלהנחיות Jלוזכאיומישימועלעריכתהנוגעותהנחיות

אחרות,והנחיותמדינה,לעדי

יכוס oל

הדיןלטדרלמדריןהנזקקימלכלערןרבנכטהנושבפנינוהטפר

למעשהמבורכת,היאזובשעההנוכחיתהמהדורההוצאתהפלילי,

אפשרההוצאתהדחייתאןרב,זמןמזהנוטפתמהדורהחטרה

שכידועהמאוחרימ,והפטיקההחקיקהחידושיכלאתבהלכלול

הפלילי.הדיןבטדרמשמעותיימלשינויימהביאו
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