
תיקון חקיקה הצעת גיבוש רעיונות לקראת לקחת חלק בתהליך  קורא לכםמשרד המשפטים 

 .דרכי ענישה לתאגידבנושא 

 

בראשות המשנה ליועץ המשפטי  2010בשנת  שהקים שר המשפטים )דאז(בין משרדי צוות 

לממשלה )פלילי(, לבחינת האחריות הפלילית של תאגידים ודרכי ענישתם, מצא בין היתר כי 

להטיל פרט לקנס, פיצוי והתחייבות יש מקום להרחיב את דרכי הענישה לתאגידים ולאפשר 

 צווי מבחן ושירות לתועלת הציבור. גם על תאגידים 

ם ומגוונים בנוגע לענישת תאגידים. כך למשל בארה"ב ניתן בעולם קיימים הסדרים שוני

ובצרפת לבתי המשפט סמכות רחבה  ,להטיל צו מבחן על תאגיד שעשוי לכלול שירות קהילתי

להטיל צווי מניעה ופיקוח על תאגיד במסגרת העונש, שעשויים לכלול מגבלות שונות על 

 קת פעילות התאגיד. פעילות התאגיד וכן מינוי מפקח מטעם בית המשפט לבדי

פיתוח ונכסים  -חברת נמלי ישראל נ'  מדינת ישראל 8062/12דנ"פ ית המשפט העליון קבע בב

על פי הדין הקיים אין אפשרות אולם , הרחבת דרכי הענישה לתאגידים היא ראויהכי , בע"מ

שניתן וכי על מנת , כחיתובמתכונתם הנ להטיל על תאגיד צו מבחן או צו לתועלת הציבור

 . יהיה לעשות כן, יש צורך בתיקון החוק

שיאפשר הטלת צו מבחן על תאגיד,  חקיקתי ליצור הסדרנשקלת האפשרות לאור זאת, 

וכן הקמת שירות מבחן  הכולל אף אפשרות להטלת שירות לתועלת הציבור על תאגיד

 . לתאגידים

שהתאגיד ביצע נשקלת האפשרות כי בית משפט שירשיע תאגיד, או שימצא במסגרת זו 

 עבירה, אף מבלי להרשיעו, רשאי יהיה לתת צו מבחן תאגידי. 

מטרת הצווים תהיה למנוע ביצוע עבירות נוספות על ידי התאגיד, למנוע את הישנות הנזק 

שנגרם כתוצאה מהעבירה שבוצעה וכן פיקוח על יישום תוכנית שאושרה על ידי בית המשפט 

 לתיקון הנזק ופיצוי הנפגעים. 

גזור את עונשו שוב ולידה שהתאגיד לא יעמוד בתנאי הצווים בית המשפט יהיה מוסמך לבמ

 על העבירות שביצע.

 

להלן פירוט נושאים הנבחנים במסגרת זו, לגביהם מתבקשות הערות הציבור. רשימת הנושאים 

אינו מובאת רק לצורך הבניית הדיון, ונשמח לקבל הערות, מידע ותובנות בכל נושא נוסף, גם אם 

 מובא ברשימה זו:

 תוכן צו מבחן .1

 רשאי לכלול בצו המבחן: יהיה בית המשפט ש ודה להערות באשר לשאלה מהן ההוראותנ

תכנית אכיפה פנימית ל מחייבות גיבוש ויישום שלהוראות הבצו האם ניתן יהיה לכלול  .א

פנימית האם ניתן יהיה לכלול בצו הוראות המחייבות שינוי תכנית אכיפה  ?בתאגיד

  ?קיימת

  ?הוראות לתיקון ליקויים בתאגיד ראוי לאפשר בצו המבחן מתןהאם  .ב



לתיקון הנזק שנגרם כתוצאה קונקרטיות הוראות  ראוי לכלול בצו המבחןהאם  .ג

שתיקון הנזק הינו תנאי מקדים  האם ראוי  ?מביצוע העבירה, או למניעת הישנותו

  ?למתן צו המבחן

לפרסם דבר העבירה בית המשפט במסגרת זו להורות לתאגיד ראוי לאפשר להאם  .ד

  ?וההרשעה

 האם ניתן יהיה להורות לתאגיד לבצע שירות לטובת הציבור או הקהילה?  .ה

האם שירות זה צריך  -מהו אופי השירות לציבור שניתן יהיה להטיל על התאגיד? 

 או לתחום פעילותו? לעבירה שביצע התאגידשיהיה קשור 

, ניתן יהיה להורות באשר לזהות האדם/האנשים/הגוף שיבצע את מה, אם בכלל

  השירות בתוך התאגיד?

האם ניתן יהיה להמיר את השירות לציבור בתשלום לאחר עבור ביצוע השירות? אם 

 באילו נסיבות או תנאים ניתן יהיה לעשות כן? –כן 

 מתן חוות דעת לגבי הטלת צו מבחן תאגידי ופיקוח על קיומו .2

, בו יפעלו קציני מבחן שירות מבחן לתאגידיםרת תיקון זה נשקלת האפשרות להקים במסג

לתאגידים, שתפקידם יהיה לתת לבית המשפט חוות דעת באשר להטלת צו מבחן תאגידי 

הצו ואף לפקח על תאגיד שהוטל עליו צו מבחן ולוודא שהתאגיד ממלא אחר הוראות 

 ומקיים את העונש שהוטל עליו.

 חסותכם לעניינים הבאים:נודה להתיי

  האם קציני המבחן תחת גוף זה נכון שיהיו עובדי מדינה או גורמים פרטיים? .א

 מהם הכישורים שידרשו מקציני המבחן לתאגידים? מהם המיומנויות הנדרשות? .ב

 איזו הכשרה נדרשת לקציני המבחן? .ג

האם המדינה או  ת הפיקוח של קציני מבחן לתאגידים?עלויו מי יישא בנטל תשלומי .ד

 התאגיד עצמו?

 

 נשמח לקבל הערות, מידע, הצעות וכל פניה נוספת בענין זה, מכל גורם המבקש לעשות כן. 
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