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  3.07הנחיה מס' 

  והסדרי הקפאה הסדרים מותנים

  ההסדר המותנה ומטרותיו

 1,")החסד"פ(להלן: " 1982 –לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב  66בהתאם לתיקון  .1

עבירה, המהוות חשוד לפיו החשוד מודה בביצוע העובדות בין ההסכם בין התביעה להוא הסדר מותנה 

לקיים את התנאים שפורטו בהסדר. זאת, כנגד התחייבות התובע לסגור ייב ומתחואשר בגינן נחקר, 

 את התיק שנפתח כנגד החשוד.

לערוך הסדרים מותנים, כמוגדר בהנחיה זו  םלחסד"פ, גורמי התביעה הצבאית רשאי 66ברוח תיקון  .2

 ועל פי תנאיה.

לי מינוי פרקליט צבאי בעשהינם  תובעים הרשאים לערוך הסדרים מותנים הםהצבאית גורמי התביעה  .3

 ." ביחס לשני גורמים אלו במאוחד)פרקליט צבאי(להלן: " או סגן פרקליט צבאי

 :, בהתאם להוראות הנחיה זוהסדרים מותנים יכולים להינקט באחת בשתי דרכים .4

. השימוש בכלי זה חתימה על הסדר מותנה בין התביעה הצבאית לחשוד, טרם הגשת כתב אישום .א

 . בעבירות אשר לדעתו של פרקליט צבאי, אינן מצדיקות את מעצר החשוד מדובר כאשרייעשה 

עריכת הסדר מותנה בדרך של הגשת כתב אישום, חתימה על הסדר בין התביעה הצבאית לנאשם  .ב

בעבירות, אשר היקפן כאשר מדובר . השימוש בכלי זה ייעשה ו"הקפאת" הדיון בבית הדין הצבאי

לאמור בהנחיית התצ"ר הנושאית למעצר פתוח, בהתאם  צבאי, עתירה מצדיק, לדעת פרקליט

 .הרלוונטית

 יובהר, כי מקרים המצדיקים עתירה למעצר סגור לא יצדיקו נקיטה באחד מאפיקים אלו. .ג

להעשיר את ארגז הכלים העומד לרשות התביעה עת היא נקודת המוצא שבבסיס ההסדר היא הצורך " .5

זאת,  2".ין אל מול שיקומו והשבתו אל החברהבוחנת את האינטרס הציבורי שבהעמדת אדם לד

 סגירת התיק לאחר שהחשוד מילא אחר תנאי ההסדר עליהם התחייב.באמצעות הכלי החלופי של 

במקרים ההסדר המותנה יעמיד בידי התביעה כלי אכיפה מידתי אשר יאפשר הלימה טובה יותר,  .6

החברתית הננקטת כלפי העבריין. , בין חומרת העבירה וכלל נסיבותיה, לבין התגובה המתאימים

ההסדר המותנה ייתן הזדמנות נוספת לחשודים המתאימים ויאפשר, במקרים ההולמים, הטלת 

סנקציה מתאימה ללא ניהול הליך בבית דין צבאי, על כל המשמעויות הנלוות לכך ובכלל זה הכתם של 

 –אשר על הפגיעה בהם  הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בחיילי צה"ל, הרשעה פלילית.

ממהותו ואופיו של להיות אך במידה הנדרשת " –לרבות בדרך של נקיטת אמצעי אכיפה כלפיהם 

 . זאת, בהתחשב בכך שהכלי של "הסדר מותנה" הוחל זה מכבר במערכת המשפט האזרחית.3"השירות

אית, להגביר את בכוחו של הסדר מותנה, המיועד להתבצע במהירות, באופן מיידי, ואשר תוצאתו וד .7

ההרתעה. בנוסף, ההסדר עשוי להוביל להקפדה מצד החיילים שנערך עימם ההסדר המותנה על ביצוע 

היינו  המשך שירות תקין יותר, תוך שיחוזק האינטרס שלהם לא לשוב ולהיכשל בעבירה שביצעו.

ו לצה"ל למצות יאפשר חיילים אלה ימשיכו בשירותם הצבאי, ההסדר עשוי לתרום גם למניעת עבירות.

                                                                 
  .2012בנובמבר  2, מיום 2347ס"ח    1
 –. הצעות חוק הממשלה 2008- ) (הסדר לסגירת תיק מותנית), התשס"ט61הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מספר    2

 .2008בנובמבר  4, 41
  לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 9סעיף    3
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מיקוד תכלית נוספת היא  .וישמשו אזרחים תורמים ויצרנים בחברה את פוטנציאל הגיוס שלהם

  האכיפה והפניית המשאבים לתיקים החמורים יותר.

 

  סוגי העבירות והנסיבות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה

 ך הסדר מותנה:לערו , ככלל,להציע לחשוד ניתןלהלן פירוט העבירות והנסיבות, אשר בגינן  .8

, אשר ")פקס"ם(להלן: " 1973-[נוסח חדש], התשל"ג עבירות על פקודת הסמים המסוכנים .א

 :בנסיבות אזרחיותבוצעו 

 4-בחשד ל , ככלל,עסקינןכאשר  – לפקס"ם סיפא (ג)(א)+7 , לפי סעיףשימוש בסמים מסוכנים )1

סבר כי נסיבות  הפרקליט וכאשר ,שימושים 5ובנסיבות חריגות גם  לכל היותר, שימושים

בסם  . זאת, כאשר מדובר, לכל היותרהשימוש מצדיקות לעתור למעצרו הפתוח של החשוד

(להלן:  בפקס"םאו בקנבינואיד סינתטי המנוי (מריחואנה או חשיש) מסוכן מסוג קנאביס 

 . ), ביחס לשלושת סוגי הסמים המנויים בסעיף קטן זה"קנאביס"

להחזקת עסקינן בחשד שובלבד  – לפקס"םסיפא (ג) א)+(7 , לפי סעיףהחזקת סמים מסוכנים )2

לעתור למעצרו הפתוח של  ,לדעת הפרקליט ,, אשר היקפה מצדיקקנאביס לצריכה עצמית

 ., לכל היותרהחשוד

מדובר בשימוש ובלבד ש – לפקס"ם(א)+(ג) סיפא 7לפי סעיף  שימוש והחזקת סמים מסוכנים )3

, רקליט, לעתור למעצרו הפתוח של החשודאשר היקפם מצדיק, לדעת הפוהחזקת קנאביס, 

 . לכל היותר

האמור בסעיף זה נכון גם ביחס לעבירות ניסיון לשימוש והחזקה בסמים מסוכנים המפורטות  )4

 בסעיף זה.

כדין שימוש חד פעמי הנלווה לשימוש או החזקת קנאביס, לצורך סעיף זה, דין סירוב להיבדק  )5

ן מניעה להחיל הסדר מותנה בעניינו של מי בקנאביס בנסיבות אזרחיות (כך למשל, אי

שימושים בקנאביס בנסיבות אזרחיות, שלושה שקיימות נגדו ראיות לכאורה המצביעות על 

 ועל סירוב להיבדק בהזדמנות אחת).

 עבירות רכוש, כמפורט להלן: .ב

ששווי הרכוש שניזוק, ובלבד  –לחש"ץ רישא  80, לפי סעיף שמירתו של רכוש צבאי-אי )1

 .)נכון למועד עדכון הנחיה זו ₪ 8,600 -כמשכורות טוראי ( 10או אבד אינו עולה על נתקלקל 

 3,000אינו עולה על ובלבד ששווי הרכוש  – לחש"ץ 77, לפי סעיף הוצאת רכוש מרשות הצבא )2

₪. 

, ושאין ₪ 0002,ששווי הרכוש אינו עולה על . זאת, בתנאי לחש"ץ 84, לפי סעיף גניבה מחייל )3

 .חכם ("סמארטפון") טלפון ניידמדובר במכשיר 

לחוק כרטיסי חיוב, (בהתאמה)  17- ו 16, לפי סעיפים גניבת כרטיס חיוב והונאה בכרטיס חיוב )4

(או שלא נעשה בכרטיס  ₪ 2,000, ובלבד שנגרם נזק כספי שאינו עולה על 1986- התשמ"ו

 החיוב כל שימוש).

 לחש"ץ. 74, לפי סעיף ביזהירה של ביחס לעב לא יחולולמען הסר ספק, יובהר כי הסדרים אלו  )5
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 – רישא לחש"ץ 102, לפי סעיף השתמטות מפעולה מסוימת, או לחש"ץ 101, לפי סעיף התחלות .ג

זאת, למעט כאשר בעניינו של  ."הטלת מום והתחלות" 2.03בהתאם להוראות הנחיית תצ"ר 

 הנסיבות המנויות להלן: ובהןהחשוד התקיימו נסיבות חומרה בולטות, 

ה הובילה לפסילה מתפקיד קרבי או פסילה קבועה ממקצוע צבאי, אף אם לא הפעול .א

 הייתה לחייל כוונה כזו מלכתחילה;

 האמצעי בו השתמש בביצוע העבירה ומידת הסיכון הנשקפת כתוצאה מהשימוש בו; .ב

קיומו של פוטנציאל ממשי לסיכונם של אחרים תוך ביצוע הפעולה, בין אם מומש והביא  .ג

 בין אם לאו.לפגיעה באחר, ו

רישא לחוק  418לפי סעיף , זיוףלחש"ץ, עבירה של  105, לפי סעיף עבירה במסמכים צבאיים .ד

וכן לחוק העונשין,  420לפי סעיף , שימוש במסמך מזויףאו עבירה של  1977-העונשין, התשל"ז

 :לחש"ץ שעניינן השגת הטבות, כאשר מדובר באחד מאלו 108לפי סעיף  ידיעות כוזבות

 .או החזקתם מתוך מטרה לעשות בהם שימוש ימי מחלה 60סמכים הנחזים להעניק עד מ זיוף )1

יובהר כי אין מניעה להציע הסדר מותנה לחשוד, אשר לצד אחת העבירות המנויות בסעיף זה, 

 .שלא ברשות ת לו גם היעדרות משירותסמיוחהשתמש בימי המחלה המזויפים ובגין כך 

או הטבות  ₪ 3,000אינו עולה על  ששוויןות כלכליות זיוף מסמכים הנחזים להעניק הטב )2

שיבוץ הימנעות מאחרות בתנאי השירות, למעט מסמכים הנחזים להעניק הטבה שעניינה 

 .קרביתמשימה מאו קרבי 

המנויות בסעיף להעמיד חשודים לדין בעבירות פרקליט צבאי של  וסמכותחרף האמור לעיל, ב )3

 2.13הנחיית תצ"ר בהמנויות  לחומרהיותר מהנסיבות סבר כי מתקיימות אחת או , כאשר זה

 .ועוד בעשייתםתחכום גילוי , עליהם כגון: ריבוי מעשים, חזרה"עבירה במסמכים צבאיים", 

ולהגיש , שלא להציע לחשוד או לנאשם הסדר מותנה רשאילעיל, פרקליט צבאי  8חרף האמור בסעיף  .9

(כתלות בסוג המעשים  ב האישום שכבר הוגשנגדו כתב אישום או להמשיך בניהול ההליכים בכת

הקשורות בחשוד או בעבירה, המצדיקות  נסיבות חומרה כאשר סבר כי מתקיימות. זאת, וטיבם)

. בכלל מקרים אלו, יבואו מצבים בהם ול בהתאם לסוג העבירה ולמאפייניה, והכנקיטת הליכים כאמור

ידע מודיעיני, או תיקי חקירה קודמים כגון מקיימות ראיות מנהליות לחובת החשוד או הנאשם, 

 התנהלות לא חוקית של גורמי החקירה.במצ"ח שנסגרו מחמת 

   

  תנאי סף לתחולת ההסדר

 קיומן של ראיות מספיקות לאישום בעבירה נושא ההסדר. .10

 הנחיה זו לא תחול על משרתי קבע וקצינים בשירות חובה. .11

לרבות חיובו בבית משפט לנוער, אשר לא הפך , בפלילים ההסדר לא יחול כאשר לחשוד הרשעה קודמת .12

להרשעה, וכך אף לגבי העמדה אחרת למבחן עובר לשירותו הצבאי או במהלכו אשר לא גררה אחריה 

 הרשעה.

 לא ייערך הסדר מותנה מקום בו נערך בעבר עם החשוד הסדר מותנה. .13

לביצוע העבירות  הדומה במאפייניהההסדר לא יחול כאשר לחשוד הרשעה קודמת בדין משמעתי,  .14

שאינם מנויים  סמים סינתטיים ו/או החזקת ההסדר (למשל: הרשעה בדין משמעתי בגין שימושנושא 

הפרקליט או סגנו  תמנע הסדר מותנה בעניין עבירות שימוש והחזקת סמים מסוכנים). ,בפקס"ם
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התלונה בטופס  רק לאחר שיעיינוהסדר מותנה עם חשוד מטעם זה,  אם להימנע מלערוך יחליטו

 הרלוונטי ויקבעו כי העניין מצדיק, מבחינה מהותית, את שלילת ההסדר המותנה.

ההסדר לא יחול מקום בו תלוי ועומד כנגד החשוד הליך פלילי, שהדיון בו טרם הסתיים, בין אם בבית  .15

 231, לרבות מקום בו עוכבו ההליכים בערכאה אזרחית, לפי סעיף דין צבאי ובין אם בבית משפט

 ."פלחסד

תוחה כנגד החשוד במשטרה או במצ"ח, בין אם תיק ההסדר לא יחול מקום בו קיימת חקירה פלילית פ .16

החקירה הועבר לרשויות התביעה ובין אם לאו, ובלבד שפרקליט צבאי קבע כי יש בתיק זה ראיות 

 .לכאורה כנגד החשוד בעבירות בהן הוא נחקר

חקירה קודם במצ"ח, שעניינו בחשד להחזקת  ההסדר לא יחול מקום בו קיים לחובת החשוד תיק .17

בכמות שאינה עולה על גרם אחד בלבד, או החזקת כלי או "קנבינואיד סינתטי" קנאביס  פירורי

"עבירות  2.05(א) להנחיית תצ"ר 9-(א) ו8בהתאם להוראת סעיפים , אשר נסגר המשמש לצריכת סם

 סמים".

  

 התנאים שיוטלו במסגרת ההסדר

 תנאים כלליים

 דאת החשוד בעובדות המהוות את העבירות המפורטות בהסדר וכן בסמכותו של בית הדין לגביו.הו .18

 ל עבירה, במשך תקופת ההתחייבות.התחייבות החשוד להימנע מביצוע כ .19

כאשר מדובר בעבירה משמעתית, התחייבותו של החשוד תהא להימנע לעיל,  19חרף האמור בסעיף  .20

, הדומה במאפייניה לעבירות נושא ההסדר, במשך תקופת מביצוע כל עבירה בעלת גוון פלילי

 ההתחייבות.

ככלל, ההתחייבות תוטל למשך שנה. עם זאת, ככל שסבר פרקליט צבאי כי חל עיכוב משמעותי בטיפול  .21

גורמי האכיפה בתיק, כך שהחלת ההסדר לתקופה של שנה עשויה לפגוע יתר על המידה בחייל, 

 חודשים.  6-ר ובלבד שלא תפחת מבאפשרותו לקבוע תקופה קצרה יות

ככל שההסדר המותנה נכרת עם חשוד, שלא הוגש נגדו כתב אישום, משך ההתחייבות יהיה ככלל שנה 

לקצר אחת או עד יציאת החשוד מתחולת חש"ץ, לפי המוקדם מבין השניים, בכפוף לסמכות הפרקליט 

 , כמפורט לעיל.תקופה זו

או מכל טעם אחר אשר נובע  של התנהגות רעה וחמורה בעילההחשוד לא פוטר משירותו הצבאי  .22

כי  ,יובהר לחשוד במסגרת זו ., לרבות במסגרת ועדת סמיםלשירותשלו מהותית מחוסר מוטיבציה 

 ככל שיבקש מגורם צבאי כלשהו לפטרו משירות, תהא זו הפרה של ההסדר.

חדשות, אשר החשוד סבור התחייבות החשוד לפנות לפרקליט ולעדכנו כל אימת שמתעוררות נסיבות  .23

. (או שכבר הביאו לפיטוריו מהשירות) כי הן מצדיקות הבאתו בפני גורם מוסמך לפטרו משירות

תיחשב להפרה של ההסדר,  לעיל, 21כמתואר בסעיף  קבלת פטור משירותבמסגרת זו יובהר לחשוד, כי 

 כל עוד הפרקליט לא קבע אחרת.

ההסדר, לו יפוטר משירות מטעם כלשהו אשר הפרקליט  התחייבות החשוד להמשיך ולמלא אחר תנאי .24

 סבר כי הוא אינו מהווה הפרה של ההסדר.

 הסכמת החשוד לחלט חפץ הקשור לעבירה והאסור בהחזקה לפי כל דין או להשמידו. .25
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ו/או להימנע  בכפוף להחלטת גורמי כוח האדם המוסמכים בצה"ל הסכמת החשוד לשינוי שיבוצו .26

 ).או מתלונן ר (כגון: מעורבים בביצוע העבירהמליצור קשר עם אדם אח

התחייבות התביעה להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החשוד ולסגור את תיק החקירה נגדו אם יקיים  .27

התחייבות התביעה להשהות את הטיפול בכתב אישום שכבר  או; התנאים שיפורטו בהסדרכלל את 

תיק החקירה נגדו, אם יקיים את כלל התנאים  וכן לבטל את כתב האישום ולסגור אתהוגש נגד נאשם, 

 לעיל. 4שיפורטו בהסדר. הבחירה בין אפיקים אלו תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 

להנחיה, המקיים את דרישות ההנחיה לעניין תוכן א' ההסדר ייערך בכתב, בהתאם לנוסח שבנספח  .28

 ההסדר ומפרט את ההתחייבויות של כל אחד מהצדדים להסדר. 

- ידי בא-גם על –ואם החשוד מיוצג  ידי החשוד- סגנו, עלאו  ידי הפרקליט- לא וייחתם עלההסדר ימו .29

 כוחו.

  

 תנאים ייחודיים לעבירות סמים

לתנאים המפורטים לעיל, על החשודים בביצוע עבירות שימוש והחזקת סמים מסוכנים כאמור  בנוסף .30

 (א) לעיל, יחולו גם התנאים הבאים:8בסעיף 

 ות בהתאם לדרישות מצ"ח, לרבות מסירת דגימת שתןידגימות שתן עית החשוד יתחייב למסור .א

במהלך ביקורת פתע. למען הסר ספק יובהר, כי התחייבות זו תעמוד גם אם שוחרר  באופן מיידי

ומבלי שמצ"ח ידרשו לעמוד בתנאים הקבועים  החשוד משירות צבאי במהלך תקופת ההסדר

 . א לחש"ץ250בסעיף 

וכן בפני  תובא בפני ועדת סמיםעבירה נושא ההסדר המותנה עובדות הבאתו החשוד יסכים כי הוד .ב

. כן יסכים החשוד לעמוד בפני כל גורם בצבא שיידרש לקבל החלטה ביחס לשירותו של החשוד

נוהל  –ועדה מייעצת לטיפול במשתמשים בסמים " 33-03-09ועדת סמים, בהתאם לקבוע בהק"א 

זאת, ככל שהדבר נדרש או מתחייב לפי הוראות  מכויות".הבאת חייל בפני הוועדה, הרכב וס

 הצבא.

. חודשים, אשר תקבע בהסדר שלושההפקדת רישיון נהיגה צבאי לתקופה קצובה, שלא תעלה על  .ג

לנסיבות בהן בוצעה העבירה, וככל , זאת, בשים לב לתפקידו הצבאי של החשוד או הנאשם

 עוברי דרך מצד החשוד או הנאשם.שהפקדת הרישיונות נדרשת על מנת למנוע סיכון ל

  

 לעבירות רכושתנאים ייחודיים 

, יחולו גם ) לעיל)ד(-)ב(8(סעיף  לתנאים המפורטים לעיל, על החשודים בביצוע עבירות רכוש בנוסף .31

 התנאים הבאים:

 או השבת החפץ בעין, בהתאם לנסיבות המקרה.או לחברת האשראי, לחייל פיצוי לצבא,  .א

ניתן לכלול במסגרת ההסדר חיובו של החשוד לכתוב מכתב התנצלות  – גניבה מחיילבעבירות  .ב

 .לחסד"פלתוספת החמישית  4לקורבן, בדומה לקבוע בסעיף 

  

 שלבי עבודה לקראת עריכת ההסדר

 התיק בהסדר. להלן יפורטו, באופן כרונולוגי, שלבי העבודה לקראת סגירת .32

 :או סגנוידי הפרקליט - פעולות מקדימות לעריכת הסדר מותנה על .33
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 בחינת קיומה של תשתית ראייתית מספקת לצורך העמדה לדין פלילי. .א

 להנחיה זו. 7-13בחינת עמידה בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  .ב

 בחינת סוג העבירה. .ג

 .ופרטים נוספים הכנת טיוטת כתב אישום .ד

 :שאינו עצור מול חשודאו נציגו פרקליט הפעולות  .34

למפקדו  הפנייה תיעשה ת האפשרות להגעה להסדר מותנה.כוחו ויידועם אודו-לחשוד או באפנייה  .א

כי עליו להשיב להצעת  בפניוציין ול מסור לו הודעה כאמור, שיתבקש לבדרגת סא"ל של החשוד

. לא השיב המפקד או החשוד בתוך שבועיים ימים לפניית הפרקליט, התביעה בתוך שבועיים ימים

ככל שעסקינן בחשוד שסיים את שירותו  ה.יורה הפרקליט על הגשת כתב אישום בהתאם לטיוט

  יום. 21יוארך זמן התגובה ויעמוד על  –הצבאי 

תשלח אליו בדואר רשום הודעה בדבר האפשרות להגעה להסדר  פוטר החשוד משירות ביטחון,

באחת או יותר  יום מיום קבלת הדואר הרשום להשיב להצעה זו 21מותנה, ויינתן לו פרק זמן של 

  ת:מהדרכים הבאו

 בכתב, באמצעות משלוח דואר רשום; .1

 פה, באמצעות הטלפון;- בעל .2

 בכתובת דואר אלקטרוני שתיקבע לכך באופן ייעודי. .3

ושוכנע הפרקליט כי נסיבות אשר לא השיב להצעה לערוך עמו הסדר,  נאשםהוגש כתב אישום נגד 

יפעל  –עיף זה במסגרת הזמנים שנקבעה לכך בסשאינן תלויות בנאשם מנעו ממנו מלהשיב להצעה 

, כאשר כתב האישום נגדו יעמוד בתוקפו. קיים הנאשם את כלל לעריכת הסדר מותנה מול הנאשם

 התנאים אשר פורטו בהסדר, יורה הפרקליט על ביטול כתב האישום בעניינו.

 במידת הצורך, קיום משא ומתן עם החשוד לקראת הסדר. .ב

טרם ניהול המשא ומתן יוטת כתב האישום ובטהחשוד רשאי, אם חפץ בכך, לעיין בחומר החקירה  .ג

יודגש, כי ייתכן שבעקבות המשא ומתן עם החשוד, לקראת ההסדר, תשונה והחתימה על ההסדר. 

 טיוטת כתב האישום שהוכנה מבעוד מועד.לקולא 

 להנחיה. א', בהתאם לנוסח שבנספח כוחו- ידי החשוד ובא-על עריכת הסדר כתוב וחתום .ד

, בעניין זההתביעה תורה על שחרורו או תבקש את הוראת בית הדין  –ככל שהחשוד מצוי במעצר  .ה

 . כתלות בנסיבות העניין

 :שהוא עצור נאשםאו מול  מול חשוד ,פעולות הפרקליט או נציגו .35

לסוג העבירה , בהתאם קיימיםאלו , ככל שרכי חקירהוהתביעה תעתור למעצרם של החשודים לצ .א

  ולהנחיית התצ"ר הנושאית המתאימה.

כוחו, בה תובא לידיעתם האפשרות להגיע להסדר מותנה -באלאו  ,נאשםחשוד או לעשה פנייה לתי .ב

ולבוא בדברים עם התביעה לשם עריכתו, ככל שהנאשם מעוניין בכך. יודגש, כי ייתכן שבעקבות 

 המגעים ועובר להמשך פעולה בהתאם למפורט להלן, תשונה טיוטת כתב האישום.

כוחו, בהתאם לנוסח שבנספח ב' -באידי -עלו או הנאשם, ידי החשוד-ייערך הסדר כתוב וחתום על .ג

 להנחיה.

 .לשחרורו של הנאשם ממעצרו בתנאיםבקשה וכתב אישום  ו, יוגשעם השלמת פעולות החקירה .ד
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התביעה תציין בפני בית הדין כי נחתם הסכם עם הנאשם, במסגרתו הודה בעובדות כתב האישום  .ה

של הנאשם שחרורו תביעה תבקש מבית הדין להורות על הלאחר מכן,  והפרטים הנוספים.

ומופיעים בבקשת המעצר הכתובה,  הקבועים בהסכם שנחתם עמושהם אלו , בתנאים וממעצר

 . ובהם התחייבותו להתייצב לדיון תזכורת עיתי

   

 פעולות התביעה לאחר החתימה על ההסדר

 .ח, בסיוע מצ"פיקוח ובקרה על קיום התנאים אשר נקבעו בהסדר .36

בתיקים בהם הוגש כתב האישום והושהו ההליכים לצורך קיום "הסדר הקפאה", תתקיים ישיבת  .37

 תזכורת עיתית מדי שלושה חודשים. 

, על התובע בו, בדרך ובמועד שנקבעו בולאחר מילוי כל התנאים אשר פורטו בתום תקופת ההסדר,  .38

מקום בו ההסדר  קציית המצ"ח.להורות על סגירת תיק החקירה בעניינו של החשוד וסגירת אינדי

 נחתם מול נאשם, שכתב האישום בעניינו כבר הוגש, יורה הפרקליט על ביטול כתב האישום.

  

 סירוב לתנאי ההסדר

(אם אינו  לדין לפי טיוטת כתב האישום וסירב החשוד להסדר או לתנאי מתנאיו, יש להעמידשככל  .39

 . ללא עריכת הסדר מותנה (אם הוא עצור) עצור) או להמשיך בהליכים בכתב האישום שכבר הוגש,

 –עמו הסדר מותנה, או שהוא סירב לערכו  נכרתנאשם שהינו עצור, ולא או  חשודבככל שמדובר  .40

, בהתאם בהתאם לעבירה המיוחסת לו בכתב האישוםהסגור, הפתוח או תעתור התביעה למעצרו 

 להנחיית התצ"ר הנושאית הרלוונטית.

  

 הפרת תנאי ההסדר

נחתם הסדר עם החשוד, אולם החשוד לא מילא תנאי מתנאי ההסדר בכלל או במועד הקבוע בו גובש ו .41

זולת, אם הובא לידיעת  – למילוי תנאי ההסדר, יש להעמידו לדין פלילי לפי טיוטת כתב האישום

או שיש צורך לעדכן ולתקן את  מידע חדש, המוביל למסקנה כי אין ראיות מספיקות לאישום התביעה

 . כתב האישוםטיוטת 

הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי נאשם שנחתם עמו הסדר מותנה, לאחר הגשת כתב האישום נגדו, והוא 

אז התובע יבקש מבית הדין לקבוע דיון  –תנאי מתנאיו בכלל או במועד הקבוע לכך בהסדר  לא מילא

דיקים זאת ובכפוף במקרים המצ הקראה בעניינו, חלף דיון התזכורת שנקבע לשם מעקב אחר ההסדר.

מחדש בתנאי שחרורו של הנאשם ממעצר, ויעתור בנוסף גם עיון  להלן, התובע יבקש 44לאמור בסעיף 

   למעצרו הפתוח או הסגור.

הודעה כאמור תימסר לבית הדין מוקדם ככל הניתן לאחר קבלת מידע אודות הפרת ההסדר לכאורה, 

יין הפרה שאינה בדרך של ביצוע עבירה נוספת, ובכפוף למתן אפשרות לחשוד או לנאשם להישמע לענ

 להלן. 47כאמור בסעיף 

, ראיות לכאורה לכך שביצע נאשםאו עם  חשודהתגבשו במועד מאוחר לעריכת הסדר מותנה עם  .42

יש  –הפרה של ההסדר, במועד המוקדם לעריכת ההסדר המותנה עמו שיש בה כדי להוות עבירה 

(או לפעול לחידוש  ההסדר לפי טיוטת כתב האישום נושאלהעמיד את החשוד לדין פלילי בגין העבירה 

 ., כמו גם בגין העבירה הנוספת שהתגלתהההליכים בכתב אישום שכבר הוגש נגד נאשם)
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גם לאמור בטיוטה שצורפה להסדר יכלול בנוסף  נגד חשודבמקרים המתאימים, כתב האישום שיוגש  .43

או שעבירות אלו יצורפו לכתב אישום שכבר הוגש, מקום בירות אשר מהוות הפרה של ההסדר, את הע

 בו ההסדר המותנה נערך מול נאשם. 

קהה האינטרס הציבורי בהעמדה לדין פלילי, או  נאשםשל או  כי בעניינו של חשודפרקליט צבאי סבר  .44

או מחידוש הדיון בכתב  פלילימהעמדתו לדין  יוכל להימנעשמתקיימות נסיבות חריגות אחרות, 

  באישור התובע הצבאי הראשי. ,האישום שכבר הוגש

נגד בכתב אישום קיים , או שחודשו הליכים הוגש כתב אישום נגד חשוד ששוחרר ממעצרמקום בו  .45

 – םהמצדיקה עתירה למעצר ובנסיבות העניין קמה עילת מעצר,נאשם ששוחרר ממעצר בתנאים, 

 .בהתאם להנחיית התצ"ר הרלוונטית, עד תום ההליכים סגורפתוח או עצר לעתור למתשקול התביעה 

נסיבות העבירה לרבות יש להתחשב בכלל נסיבות העניין,  עתירה למעצר כאמור בסעיף זה,במסגרת 

למשל, האם מדובר בביצוע  –נושא כתב האישום; טיב ההפרה וזיקתה לעבירה נושא כתב האישום 

בטיעוניו לעניין מעצרו של חייל ת מההפרה. עילות המעצר הנלמדועבירה נוספת מאותו תחום; ו

 כאמור, ידגיש התובע כי ההעמדה לדין והעתירה למעצר נובעות מהפרת הסדר מותנה.

בביצוע עבירה המהווה הפרה של ההסדר, אך בחומר הראיות לא נמצאת  או הנאשם הודה החשוד .46

בגין העבירה נושא  קטו נגדו הליכים פלילייםיינ, לא להודאה זו תוספת ראייתית מסוג "דבר מה"

 , אלא באישור התובע הצבאי הראשי. ההסדר

הושג במרמה, יש להעמיד את החשוד לדין  או נאשם הסדר עם חשודהתגבשו ראיות לכאורה לכך ש .47

, או לחדש את ההליכים בכתב האישום שהוגש, כתלות בנסיבות פלילי לפי טיוטת כתב האישום

 המקרה.

את תנאי ההסדר, שלא באמצעות ביצוע עבירה נוספת (למשל אם לא מילא  או הנאשם דהפר החשו .48

לעניין סיבת בכתב אחר התחייבותו למסור דגימות שתן במועד), תינתן לו האפשרות להשמיע דבריו 

 ההפרה. 

, אשר יעדכנו ומעלה סא"לבדרגת  או הנאשם הודעה על הפרה כאמור תימסר למפקדו של החשוד .א

 ימים ממועד קבלת ההודעה ממפקדו.  7רות להשמיע דבריו בפני התביעה, בתוך בדבר האפש

משירות ביטחון, תשלח לחשוד הודעה בדואר שהם פטורים  נאשםבאו  חשוד מקום בו מדובר .ב

  ימים. 14רשום בדבר ההפרה ותינתן לו האפשרות להשמיע דבריו בפני התביעה, בתוך 

- ההודעה לבאיימסר עותק מ – א בשירות ובין אם לאובין אם הו מיוצג, או הנאשם יה החשודה .ג

 כוחו.

או שחודשו הליכים נגד נאשם בכתב הועמד חשוד לדין בעקבות הפרת תנאי ההסדר כאמור לעיל,  .49

מלמלא אחר תנאי  יםפטור ויהיוהחשוד או הנאשם יש לראות בהסדר כמבוטל אישום שכבר הוגש, 

 .וההסדר שטרם מילא

, לצורך הוכחת אין לעשות שימוש נגדו ,הפרת תנאי ההסדר כאמור לעיל הועמד חשוד לדין בעקבות .50

ידי - או בכל מסמך אחר שהועבר על במסגרת ההסדרבעובדות המהוות עבירה בהודאתו אשמתו, 

 . החשוד במסגרת ההליכים שקדמו להפרת ההסדר

הדין. כמו כן,  מילא החשוד חלק מתנאי ההסדר, יביא זאת התובע במסגרת הטיעונים לעונש בפני בית .51

ככל שהחשוד יבחר לנהל משא ומתן לעניין העונש שיוטל עליו, יביא הפרקליט עובדה זו במניין שיקוליו 

 בעת גיבוש העמדה העונשית.
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  נספח א'

  עם חשוד הסדר מותנה
  ")התיקתיק מצ"ח _______________ להלן: ("

  

  הצדדים להסדר המותנה:

  התביעה הצבאית 

  ")הפרקליט(להלן: " ______באמצעות פרקליטות _______

  ")החשוד[מספר אישי],[שם החשוד],[יחידת החשוד] (להלן: "

 

יק הוא סבור כי קיימות ראיות מספיקות ולאחר שהפרקליט בחן את חומר הראיות הקיים בת  הואיל 

ור והאינטרס הצבאי לצורך הגשת כתב אישום וכי מילוי תנאי הסדר זה יענה על העניין לציב

 בנסיבות המקרה;

במלואם את התנאים והחשוד מודה בעובדות המהוות עבירה והמפורטות להלן ומתחייב לקיים   הואיל ו

 המפורטים להלן;

ין הרשעה קודמת בפלילים, לרבות חיובו בבית משפט לנוער, אשר לא הפך ולחובת החשוד א  הואיל ו

במהלכו אשר לא גררה אחריה  להרשעה או העמדה אחרת למבחן עובר לשירותו הצבאי או

לחוק סדר הדין הפלילי  231הרשעה, לרבות מקום בו עוכבו ההליכים בערכאה אזרחית, לפי סעיף 

 ;1982- [נוסח משולב], התשמ"ב

ואין חקירות או הליכים פליליים תלויים ועומדים בעניינו של החשוד במשטרה, במצ"ח או   הואיל ו

ו נערך בעבר עם בתביעה הצבאית או בפרקליטות המדינה, שאינם חלק מההסדר או מקום ב

  החשוד הסדר מותנה;

  

 :הגיעו הצדדים להסדר כדלקמן

וטת כתב האישום והפרטים כמפורט בטי ,תיאור העובדות וסעיפי העבירה בהן מודה החשוד .1

 הנוספים המצורפים להסדר זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 הודאת החשוד בהסדר המותנה  .2

להסדר  1כמתואר לעיל בסעיף במיוחס לו בטיוטת כתב האישום ובפרטים הנוספים החשוד מודה 

  ., ובסמכות בית הדין הצבאי לגביוזה

  על החתום,

  

______________________                                                       ______________________  

  [חתימת החשוד]                                                                                שם החשוד]מ.א. , [       

 

 ידו- חר שהועבר עלאו בכל מסמך אהתביעה מתחייבת שלא לעשות שימוש בהודאת החשוד שלעיל,  .3

ככל שתסבור כי החשוד הפר את ההסדר לצורך הוכחת אשמתו, ומתן, -הליכי המשאבמסגרת 

 ותגיש כתב אישום נגדו, בהתאם לטיוטה המצורפת להסדר זה.
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 (יש לבחור תנאים רלוונטיים ולהשלים הפירוט) תנאי ההסדר ומשך הזמן לקיומם .4

, אלא אם חודשים הלן לתקופה של __________החשוד מתחייב לעמוד בתנאים המפורטים ל

 למילויו.או תקופה אחרים נקבע בצד תנאי מסוים מועד 

אשר ישולם עד ליום ___________. התשלום ישולם  ₪תשלום לצה"ל בסך ___________  

____ תשלומים חודשיים שווים, החל מיום ___________. (תקופת התשלום לא תעלה  -ב

 על שנה)

אשר  ₪____________ בסך ___________  /חברת האשראייים עבור המתלונןתשלום פיצו 

____ תשלומים חודשיים שווים, החל  -ישולם עד ליום ___________. התשלום ישולם ב

 מיום ___________. (תקופת התשלום לא תעלה על שנה)

  .של החשוד להימנע מביצוע כל עבירה התחייבות 

בעלת גוון פלילי, הדומה במאפייניה משמעתית ביצוע עבירה התחייבות של החשוד להימנע מ 

חומרים משכרים"  –"משטר המחנה  33.0220פ"מ למשל עבירה על (לעבירה נושא ההסדר 

 ). כאשר מדובר בחשד לעבירות סמים

. על החשוד להפקיד את _________ -למשך _____ חודשים ב הפקדת רישיון נהיגה צבאי 

לאחר מועד החתימה על ההסדר וממועד זה תמנה תקופת  ימים הרישיון בתום ____

 ההפקדה. 

 .סכמת החשוד לשינוי שיבוצוה 

 הימנעות מיצירת קשר עם _________________, למשך _____ חודשים. 

עבירה ______ בתוך ______ ימים ממועד החתימה על ההעברת מכתב התנצלות לנפגע  

 ., באמצעות התביעה הצבאיתההסדר

 ____________ הקשור בעבירה והאסור בהחזקה לפי כל דין.ד להשמדת ____הסכמת החשו 

 ______________ הקשור בעבירה והאסור בהחזקה לפי כל דין.הסכמת החשוד לחילוט __ 

השבת ______________ לידי נפגע עבירה ______________, בתוך _____ ימים ממועד  

  החתימה על ההסדר, באמצעות מצ"ח. 

ות בהתאם לדרישות מצ"ח, לרבות מסירת דגימת שתן במהלך ימות שתן עיתמסירת דגי 

 ביקורת פתע. זאת אף אם שוחרר משירות צבאי במהלך תקופת ההסדר. 

להעברת הודאתו בפני גורמי הצבא הרלוונטיים להמשך שירותו והבאת עניינו  ת החשודהסכמ 

, והבאת עניינו לדיון בפניה, הסכמה להעברת הודאתו בפני ועדת סמיםלדיון בפניהם, לרבות 

נוהל הבאת  –"ועדה מייעצת לטיפול במשתמשים בסמים  33-03-09בהתאם לקבוע בהק"א 

 חייל בפני הוועדה, הרכב וסמכויות".

לגורם צבאי כלשהו בבקשה לפוטרו משירות צבאי מכל טעם  שלא לפנותהחשוד התחייבות  

ם של התנהגות רעה וחמורה, או מכל מטעשהוא. הובהר בזאת לחשוד, כי פיטוריו משירות 

 מהווים הפרה של הסדר זה. טעם אחר אשר נובע מהותית מחוסר מוטיבציה שלו לשירות, 

לשוב ולפנות לפרקליט בעדכון בדבר כל נסיבה חדשה, אשר החשוד סבור כי  החשוד התחייבות 

. יו משירות, או שכבר הביאה לפיטורהיא מצדיקה הבאתו בפני גורם מוסמך לפוטרו משירות

בעילה של התנהגות רעה וחמורה או מכל טעם אחר החשוד מודע לכך כי קבלת פטור משירות 

הינה בבחינת הפרת ההסדר, אלא אם , אשר נובע מהותית מחוסר מוטיבציה שלו לשירות

 הפרקליט קבע אחרת.
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להמשיך ולמלא אחר תנאי ההסדר, ככל שהחשוד פוטר משירות מטעם  החשוד התחייבותה 

 ר הפרקליט סבר שאינו מהווה הפרה של ההסדר.אש

בכל התחייבות שלא להעלות טענות כנגד נושנות המעשים אשר מיוחסים לו בכתב האישום,  

 ככל שיוגש לבית הדין במקרה של הפרת ההסכם.הנוגע לחלוף הזמן במהלך תקופת ההסדר, 

התקיים נסיבות תובע/פרקליט רשאי לתת ארכה למילוי תנאי ההסדר, מקצתם או כולם, ב .5

 יום.  14תקופת הארכה לא תעלה על  מיוחדות המצדיקות זאת.

 הדרך והמועד שבהם יוכיח החשוד כי מילא אחר תנאי ההסדר .6

אישור הפקדה של כלל התביעה הצבאית  צלתשלום לצה"ל או לנפגע העבירה: התקבל א .א

 התשלומים לעיל במועדם.

ביר לתובע/לפרקליט אישור מאת סמכות הפקדת רישיון נהיגה צבאי של החשוד: החשוד יע .ב

 רישוי צה"ל על הפקדת הרישיונות בתנאים האמורים לעיל.

את מכתב ההתנצלות,  לתביעה הצבאיתכתיבת מכתב התנצלות לנפגע עבירה: החשוד יעביר  .ג

 .נפגע העבירהוהיא תעבירו לידי 

האמורים בתנאים או מהמתלונן על העברת החפץ  השבת חפץ בעין: קבלת אישור ממצ"ח .ד

 לעיל.

 האמור בסעיף זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסדר.

לכל המאוחר  ,לעיל מולאו במלואם 6בסעיף להוכיח לתביעה כי תנאי ההסדר כאמור  החשודעל  .7

ימים מן המועד שנקבע למילוים (ככל  14החתימה על הסדר זה, או תוך ימים ממועד  14תוך 

 שמדובר בתשלום עיתי לנפגע העבירה).

 הצהרת החשוד .8

החשוד מצהיר כי הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר, כולם או חלקם, בתקופה שנקבעה בהסדר  .א

זה לקיומם, תביא להעמדתו לדין לפי טיוטת כתב האישום שבנספח להסדר זה והמהווה חלק 

 בלתי נפרד ממנו.

זה החשוד מצהיר כי הוא מבין שלאחר קיום תנאי ההסדר במלואם בתקופה שנקבעה בהסדר  .ב

 יורה הפרקליט על סגירת תיק החקירה ואינדיקציית המצ"ח שנפתחה בעניינו.  ,לקיומם

  על החתום,  

  

                      ______________________                               ______________________  

  [חתימת החשוד]                                     [מ.א. , שם החשוד]                                                 

  

                  _______________________                                              _______________________  

, אשר ח החשוד]וכ- [בא – אם מיוצג  אי או נציגופרקליט צב 

בפניו חתם החשוד [__________] על 

לאחר שהסביר לו את תוכנו  מסמך זה,

 ומשמעויותיו

_____________________  

  תאריך    
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  נספח ב'

  הסדר מותנה עם נאשם
  ")התיקתיק מצ"ח _______________ להלן: ("

  ")ההליך הפליליתיק בי"ד _______________ להלן: ("

  

  הצדדים להסדר המותנה:

  התביעה הצבאית 

  ")הפרקליטהלן: "באמצעות פרקליטות _____________ (ל

  ")הנאשם[מספר אישי],[שם הנאשם],[יחידת הנאשם] (להלן: "

 

ולאחר שהפרקליט בחן את חומר הראיות הקיים בתיק הוא סבור כי קיימות ראיות מספיקות   הואיל 

בנסיבות להוכחת האישום וכי מילוי תנאי הסדר זה יענה על העניין לציבור והאינטרס הצבאי 

 המקרה;

 במלואם את התנאים המפורטים להלן;שם מודה בעובדות כתב האישום ומתחייב לקיים והנא  והואיל 

ולחובת הנאשם אין הרשעה קודמת בפלילים, לרבות חיובו בבית משפט לנוער, אשר לא הפך   והואיל 

להרשעה או העמדה אחרת למבחן עובר לשירותו הצבאי או במהלכו אשר לא גררה אחריה 

פלילי לחוק סדר הדין ה 231כבו ההליכים בערכאה אזרחית, לפי סעיף הרשעה, לרבות מקום בו עו

 ;1982- [נוסח משולב], התשמ"ב

במשטרה, במצ"ח או  הנאשםואין חקירות או הליכים פליליים תלויים ועומדים בעניינו של   והואיל 

שאינן חלק מההסדר או מתיק החקירה הקשור בו, או בתביעה הצבאית או בפרקליטות המדינה, 

קיימות חקירות כאמור ופרקליט צבאי סבר כי לא נאספו במסגרתן ראיות לכאורה לאימות ש

  ;החשדות הקיימים בתיק, נכון למועד החתימה על הסדר זה

  הסדר מותנה; הנאשםנערך בעבר עם  ולא  והואיל 

  

 הגיעו הצדדים להסדר כדלקמן:

ישום וטיוטת הפרטים תיאור העובדות וסעיפי העבירה בהן מודה הנאשם כמפורט בכתב הא .1

 הנוספים המצורפים להסדר זה, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 הודאת הנאשם בהסדר המותנה  .2

להסדר זה,  1הנאשם מודה בעובדות כתב האישום וטיוטת הפרטים הנוספים כמתואר לעיל בסעיף 

  ובסמכות בית הדין הצבאי לגביו.

  על החתום,

  

           ______________________                                            ______________________  

  ]נאשם]                                                                                [חתימת הנאשם[מ.א. , שם ה       

  

-עבר עלהתביעה מתחייבת שלא לעשות שימוש בהודאת הנאשם שלעיל, או בכל מסמך אחר שהו .3

ומתן, לצורך הוכחת אשמתו, ככל שתסבור כי הנאשם הפר את ההסדר -ידו במסגרת הליכי המשא

 ותחדש את ההליכים בכתב האישום שהוגש נגדו.
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 (יש לבחור תנאים רלוונטיים ולהשלים הפירוט) תנאי ההסדר ומשך הזמן לקיומם .4

____ חודשים, אלא אם הנאשם מתחייב לעמוד בתנאים המפורטים להלן לתקופה של ______

 נקבע בצד תנאי מסוים מועד או תקופה אחרים למילויו.

אשר ישולם עד ליום ___________. התשלום ישולם  ₪תשלום לצה"ל בסך ___________  

____ תשלומים חודשיים שווים, החל מיום ___________. (תקופת התשלום לא תעלה  -ב

 על שנה)

אשר  ₪ת האשראי ____________ בסך ___________ תשלום פיצויים עבור המתלונן/חבר 

____ תשלומים חודשיים שווים, החל  -ישולם עד ליום ___________. התשלום ישולם ב

 מיום ___________. (תקופת התשלום לא תעלה על שנה)

 התחייבות של הנאשם להימנע מביצוע כל עבירה.  

בעלת גוון פלילי, הדומה במאפייניה התחייבות של הנאשם להימנע מביצוע עבירה משמעתית  

חומרים משכרים"  –"משטר המחנה  33.0220לעבירה נושא ההסדר (למשל עבירה על פ"מ 

 עבירות סמים). מיוחסות לנאשם כאשר 

. על הנאשם להפקיד את _________הפקדת רישיון נהיגה צבאי למשך _____ חודשים ב 

ההסדר וממועד זה תמנה תקופת  ימים לאחר מועד החתימה על הרישיון בתום ____

 ההפקדה. 

 הסכמת הנאשם לשינוי שיבוצו. 

 הימנעות מיצירת קשר עם _________________, למשך _____ חודשים. 

העברת מכתב התנצלות לנפגע העבירה ______ בתוך ______ ימים ממועד החתימה על  

 ההסדר, באמצעות התביעה הצבאית.

_____ הקשור בעבירה והאסור בהחזקה לפי כל הסכמת הנאשם להשמדת ___________ 

 דין.

 הסכמת הנאשם לחילוט ________________ הקשור בעבירה והאסור בהחזקה לפי כל דין. 

השבת ______________ לידי נפגע עבירה ______________, בתוך _____ ימים ממועד  

 החתימה על ההסדר, באמצעות מצ"ח.  

לדרישות מצ"ח, לרבות מסירת דגימת שתן במהלך  מסירת דגימות שתן עיתיות בהתאם 

 ביקורת פתע. זאת אף אם הנאשם שוחרר משירות צבאי במהלך תקופת ההסדר. 

הסכמת הנאשם להעברת הודאתו בפני גורמי הצבא הרלוונטיים להמשך שירותו והבאת עניינו  

לדיון בפניה,  לדיון בפניהם, לרבות הסכמה להעברת הודאתו בפני ועדת סמים, והבאת עניינו

נוהל הבאת  –"ועדה מייעצת לטיפול במשתמשים בסמים  33-03-09בהתאם לקבוע בהק"א 

 חייל בפני הוועדה, הרכב וסמכויות".

התחייבות הנאשם שלא לפנות לגורם צבאי כלשהו בבקשה לפוטרו משירות צבאי מכל טעם  

עה וחמורה, או מכל שהוא. הובהר בזאת לנאשם, כי פיטוריו משירות מטעם של התנהגות ר

 טעם אחר אשר נובע מהותית מחוסר מוטיבציה שלו לשירות, מהווים הפרה של הסדר זה. 

התחייבות הנאשם לשוב ולפנות לפרקליט בעדכון בדבר כל נסיבה חדשה, אשר החשוד סבור  

כי היא מצדיקה הבאתו בפני גורם מוסמך לפוטרו משירות, או שכבר הביאה לפיטוריו 

בעילה של התנהגות רעה וחמורה או מכל וד מודע לכך כי קבלת פטור משירות משירות. החש
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הינה בבחינת הפרת ההסדר, אלא טעם אחר אשר נובע מהותית מחוסר מוטיבציה שלו לשירות 

 אם הפרקליט קבע אחרת.

התחייבות להמשיך ולמלא אחר תנאי ההסדר, ככל שהחשוד פוטר משירות מטעם אשר  

 ווה הפרה של ההסדר.הפרקליט סבר שאינו מה

ים לנאשם, בכל הנוגע לחלוף התחייבות שלא להעלות טענות כנגד נושנות המעשים אשר מיוחס 

 ככל שיחודשו ההליכים בכתב האישום שכבר הוגש נגדו.הזמן במהלך תקופת ההסדר, 

תובע/פרקליט רשאי לתת ארכה למילוי תנאי ההסדר, מקצתם או כולם, בהתקיים נסיבות  .5

 יום.  14צדיקות זאת. תקופת הארכה לא תעלה על מיוחדות המ

 הדרך והמועד שבהם יוכיח החשוד כי מילא אחר תנאי ההסדר .6

תשלום לצה"ל או לנפגע העבירה: התקבל אצל התביעה הצבאית אישור הפקדה של כלל  .ה

 התשלומים לעיל במועדם.

מאת סמכות הפקדת רישיון נהיגה צבאי של החשוד: החשוד יעביר לתובע/לפרקליט אישור  .ו

 רישוי צה"ל על הפקדת הרישיונות בתנאים האמורים לעיל.

כתיבת מכתב התנצלות לנפגע עבירה: החשוד יעביר לתביעה הצבאית את מכתב ההתנצלות,  .ז

 נפגע העבירה. והיא תעבירו לידי

השבת חפץ בעין: קבלת אישור ממצ"ח או מהמתלונן על העברת החפץ בתנאים האמורים  .ח

 לעיל.

 ף זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסדר.האמור בסעי

לכל המאוחר  ,לעיל מולאו במלואם 6בסעיף להוכיח לתביעה כי תנאי ההסדר כאמור הנאשם על  .7

ימים מן המועד שנקבע למילוים (ככל  14הסדר זה, או תוך החתימה על ימים ממועד  14תוך 

 שמדובר בתשלום עיתי לנפגע העבירה).

 הנאשםהצהרת  .8

כי הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר, כולם או חלקם, בתקופה שנקבעה בהסדר  מצהירהנאשם  .ג

להסדר זה לחידוש ההליכים בכתב האישום שהוגש כנגדו, המצורף זה לקיומם, תביא 

 והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

מצהיר כי הוא מבין שלאחר קיום תנאי ההסדר במלואם בתקופה שנקבעה בהסדר זה הנאשם  .ד

, ועל קליט על סגירת תיק החקירה ואינדיקציית המצ"ח שנפתחה בעניינולקיומם יורה הפר

 . ביטול כתב האישום בהליך הפלילי שנפתח בעניינו

  על החתום,  

______________________                                                     ______________________  

  ]נאשם[חתימת ה                                                                  ]            הנאשם[מ.א. , שם         

  

            _______________________                                                    _______________________  

], אשר נאשםכוח ה- [בא –אם מיוצג   פרקליט צבאי או נציגו 

[__________] על נאשם בפניו חתם ה

מסמך זה, לאחר שהסביר לו את תוכנו 

 ומשמעויותיו

_____________________  

  תאריך    


