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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 83( )התיישנות(, התשע"ח-2018

העיקרי(,1צתיקוןסעיף9 החוק - )להלן התשמ"ב-11982 משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר בחוק
בסעיף9-

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,במקום"עשריםשנים"יבוא"שלושיםשנים"; )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

המנויה עבירה והוא ומעלה, מאסר שנות עשר שדינו בפשע ")1א(
בתוספתראשונהב'-חמשעשרהשנים;";

סעיף9לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,  כללי
התשמ"ב-1982)להלן-החוק(,קובעכיאדםלא 
יועמדלדיןבשלעבירהאםעברומיוםביצועההתקופות
9)א(לחוק,אשרמשתנותבהתאםלסוג המנויותבסעיף

העבירהוחומרתה,כמפורטבסעיףצ

התיישנות, תקופת קביעת שבבסיס השיקולים
שלאחריהלאניתןלהעמידלדיןחשודבביצועעבירה,
מפורטיםבספרושלפרופ'ש"זפלר"יסודותבדיניעונשין"
כרךב')1987(,ועיקרםבשיקולמשולב,חברתיומשפטי,של

השכחהוהמחילהעקבעבורהזמן:

מאחורי העומדים הסוציו־משפטיים "השיקולים
פלילית, אחריות למימוש סייג של מעמד הענקת
להתיישנות,נעוציםבהשלכתחלוףהזמן,הממושךבוודאי,
האחריות למימוש השיקולים על העבירה, ביצוע מאז
מסויים, זמן פרק ובמשך עבירה נעברה להצ הפלילית
הקרויתקופתההתיישנותשלהעבירה,עדייןלאנקבעה
העבריין שעל והיקפה, מהותה על הפלילית, האחריות
ומשפטי חברתי טעם עוד אין עבירתו, עקב בה לשאת
להטילהעליוצהזעזועשנגרםעלידיביצועהעבירהוההד
האנטי–חברתישהיאהיכתהבזמנו,דעכוושככו;תהליך
זהמביאעימושכחה;חלוףהזמןבלאשהעושהחזרלסורו
-וזהצריךלהיות,כמובן,תנאילהתיישנות-אףללא
הפלילית האחריות שמימוש סימן מהווה טיפולעונשי,
התיייתרוהאחריותעצמהטעונהמחילה;מערכתיחסים
לחייב עשויה וסביבתו העושה בין שהתרקמה תקינים

יציבותחברתיתצ")שם,בעמ'622עד623(צ

נוסףעלהטעמיםשמצייןפרופ'פלר,שעיקרםדעיכת
"הזעםהציבורי",השכחהוהמחילה,ניתןלמנותשיקולים
נוספים,ובהם:זכותושלהנאשםלסיוםמהירשלההליך,
שכןמשךהזמןשחלףפוגעביכולתושלנאשםלהתגונן
כראויולאסוףראיותולהביאעדיםמטעמו;עידודהיעילות
שלגורמיהאכיפה,מתוךתפיסהשקביעתמועדלהתיישנות
מדרבנתאתרשויותהאכיפהלפעולבתוךפרקזמןסביר

להשלמתחקירתהעבירהונותנתודאותמסוימתלחשודכי
בחלוףהזמןשנקבע,החששמפניההליךהפליליהצפוילו
-יוסר;וכןמתןאפשרותלהתחלהמחודשתועידודשיקומו
שלהעבריין)ראו:רינתקיטאיסנג'רו,"הצדקותלהתיישנות

עבירות"עלימשפטיא228,227)2014((צ

סעיף9)ג(לחוקקובעכיבעבירותפשעועוון,שבתוך
לגביהם נערכה לחוק 9)א( בסעיף המפורטות התקופות
חקירה,הוגשכתבאישוםאוהתקייםהליךמטעםבית
מיום מחדש ההתיישנות מנייןתקופות יתחיל המשפט,
כתבהאישום,או ההליךהאחרוןבחקירה,מיוםהגשת

מיוםההליךהאחרוןבביתהמשפטצ

לאורהאמור,בתוםתקופתהחקירה,שאינהמוגבלת
תקופת של מחדש מניין יתחיל שבחוק, בהוראה בזמן
ההתיישנותצמצבדבריםזהמאפשראתהארכתתקופות
ההתיישנותכמעטבלאגבולבשלניהולפעולותחקירהצ
"צצצלעקוףאתסייגההתיישנותולהפוךכל זוניתן בדרך
עבירהשלעווןאופשע,לעבירה,למעשה,בלתימתיישנת"

)ראוש"זפלר,שם,עמ'636עד637(צ

מצבזהאינומתיישבעםהרציונליםשפורטולעיל,
העומדיםבבסיסקביעתהוראתההתיישנות,ומוצעעלכן
לתקןאתסעיף9)ג(האמורכךשתיקבעמגבלהלפרקהזמן
שבויוארכותקופותההתיישנותהאמורותבעקבותחקירהצ
במקביל,מוצעלהאריךאתתקופותההתיישנותהקבועות
בסעיף9)א(לחוקלגביעבירותמסוגפשעשהעונשבשלו
הואמאסרעולםאומוותולגביעבירותמסוגפשעחמור
)שיפורטובתוספתלחוק(,וכןלקבועכילאתחולהתיישנות

עלעבירתהרצחלאורחומרתהוייחודהשלעבירהזוצ

לפסקה )1( ותוספת ראשונה ב' סעיפים

סעיף9לחוקקובע,בסעיףקטן)א(,כך: 1 ו־3 

בחוק זה לענין אחרת הוראה באין ")א( 
אחר,איןלהעמידאדםלדיןבשלעבירהאםעברומיום

ביצועה-

ס"חהתשמ"ב,עמ'41;התשע"ז,עמ'1200צ 1
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בסעיףקטן)ב1(- )2(

האמורבויסומןכפסקה")2(",ובה,במקוםהרישהעדהמילים"התשל"ז-1977" )א(
יבוא"בעבירתניסיוןלרצחלפיסעיף305לחוקהעונשין"ובמקום"עבירהמהעבירות

האמורות"יבוא"עבירהכאמוראועבירתרצחכאמורבפסקה)1(";

לפניפסקה)2(יבוא: )ב(

בעבירתרצחלפיסעיף300לחוקהעונשין-איןהתיישנותצ"; )1("

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

בעבירהמסוגפשעאועוון,אשרבתוךהתקופותהאמורותבסעיף")ג( )1(
קטן)א(נערכהלגביהחקירהעלפיחיקוק,יתחילמנייןהתקופותהאמורות
ביוםההליךהאחרוןבחקירה,ובלבדשלאתוארךבשלכךתקופתההתיישנות

בסעיףקטן)ב1(- )2(

האמורבויסומןכפסקה")2(",ובה,במקוםהרישהעדהמילים"התשל"ז-1977" )א(
יבוא"בעבירתניסיוןלרצחלפיסעיף305לחוקהעונשין"ובמקום"עבירהמהעבירות

האמורות"יבוא"עבירהכאמוראועבירתרצחכאמורבפסקה)1(";

לפניפסקה)2(יבוא: )ב(

בעבירתרצחלפיסעיף300לחוקהעונשין-איןהתיישנותצ"; )1("

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

בעבירהמסוגפשעאועוון,אשרבתוךהתקופותהאמורותבסעיף")ג( )1(
קטן)א(נערכהלגביהחקירהעלפיחיקוק,יתחילמנייןהתקופותהאמורות
ביוםההליךהאחרוןבחקירה,ובלבדשלאתוארךבשלכךתקופתההתיישנות

- עולם מאסר או מיתה שדינו בפשע )1(
עשריםשנים;

בפשעאחר-עשרשנים; )2(

בעוון-חמששנים; )3(

בחטא-שנהאחתצ" )4(

כאמורבחלקהכללישלדבריההסבר,מוצעלתקןאת
סעיף9)ג(לחוקולהגבילאתפרקהזמןשבותוארךתקופת
ההתיישנותבשלחקירהשהחלהבמהלכהצלשםהאיזון,
וכדילמנועפגיעהבאינטרסהציבורישבמיצויהדיןעם
עברייניםבעבירותהחמורות,מוצעלהאריךאתתקופת
ההתיישנותשלעבירותאלהכךשבעבירתפשעשדינה
מיתהאומאסרעולםתהיהתקופתההתיישנות-30שניםצ

כמוכן,מוצעשלגביעבירותפשעחמורותשדינןעשר
שנותמאסרומעלה,ושמנויותבתוספתראשונהב'כנוסחה
המוצעבסעיף3להצעתהחוק)להלן-תוספתראשונהב'(

תהיהתקופתההתיישנות-15שניםצ

בשלבזהמוצעלכלולבתוספתהאמורהאתעבירות
ההריגהוהניסיוןלרצחלאורחומרתןוקרבתןלעבירתהרצח,
וכןמוצעלכלולבהעבירותחמורותנוספותבהתאםלסיווג
שלהלן:עבירותביטחוןחמורותלפיפרקז'לחוקהעונשין,
שעונשן10שנותמאסרומעלהאךפחותממאסרעולםאו
מיתה,דוגמתריגולושירותבכוחותהאויב;עבירותפשע
חמורותכלפיקטיניםשעונשןמעל10שנותמאסר)מאחר
שמדוברבמתלונניםקטינים,מוחלשים,העשוייםלהתלונן
בעתיד(;עבירותמיןחמורותביותר,דוגמתאינוסבנסיבות
מחמירות,ועבירותמיןכלפיחסרישעבידיאחראי;עבירות
לגבולותהמדינה חטיפהמעבר דוגמת חמורות, חטיפה
וחטיפהלמטרותסחר;ועבירותחמורותהנוגעותלארגוני
או להוסיף המשפטים שר יוכל המוצע, פי על פשיעהצ
ועדת באישור בצו, האמורה, מהתוספת עבירות לגרוע
החוקהחוקומשפטשלהכנסת)ראוסעיףקטן)ז(המוצע

כנוסחובפסקה)5((צ

ההצדקה כך יותר, חמורה שהעבירה ככל ככלל,
להתיישנותקטנהצבמקריםשלעבירותחמורותבמיוחד,
בראשןעבירתהרצח,ניתןלומרכי"הזעםהציבורי"אינו

מתעמעםוכיההצדקותלהחלתהתיישנות,לרבותשיקומו
שלהעברייןוזכותולהליךמהיר,מתגמדותאלמולהצורך
במיצויהדין,בהרתעתהציבורובמניעתעבירותדומות

מצדהעברייןבעתידצ

לפסקה )2(

9לחוקקובעים )ב(ו–)ב1(שלסעיף סעיפיםקטנים
לרשימת להוסיף מוצע התיישנותצ בהן שאין עבירות
העבירותהאמורהאתעבירתהרצחלפיסעיף300לחוק

העונשין,התשל"ז-1977)להלן-חוקהעונשין(צ

עבירתהרצחהיאמןהחמורותשבעבירות,אםלא
של אופיו על רבה במידה מעידה היא שבהןצ החמורה
מבצעה,עלמערכתערכיו,עלדרךתגובותיו,עלשליטתו
במצבי מבוקרות הבלתי תגובותיו על הלקויהבמעשיו,
לחץ,עלכושרשיפוטלקויועלכושראיפוקפגום)ראו:
בג"ץ2740/96שנסינ'המפקחעלהיהלומים,משרדהמסחר
והתעשייה,פ"דנא)4(481)1997(;בש"פ2646/97עודהנ'

מדינתישראל,פ"דנא)1(527,523עד528)1997((צ

הכללתעבירתהרצחברשימתהעבירותשלגביהןאין
התיישנות,משקפתאתהתפיסהשלפיההעקרונותשבבסיס
ההתיישנותשלסליחהומחילהשלהחברהכלפיהעבריין
-איןמקוםלהחילםלגביעבירתהרצחצלפיכך,מוצעכיגם
בעבירהזו,בדומהלעבירותשלרצחעםורצחראשממשלה,
כמוגםניסיוןוקשרלביצוערצחכאמור,לאתהיההתיישנותצ

יצויןכימסקירהשלהדיןהמשווהבנושאהתיישנות
עבירותנמצאכיביןמדינותהמשפטהמקובלמעטותהן
המדינותשבהןהדיןכוללהוראותהתיישנותלגביעבירות,
ובפרטלגביעבירותחמורותבמיוחדצגםבמדינותהמשפט
הקונטיננטלי,דוגמתגרמניהואיטליה,איןהתיישנותעל

עבירתהרצחועלהעונשבשלהצ

לפסקאות )3( ו–)4( ותוספת ראשונה ג'

לסעיף 9)ג( המוצע

סעיף9)ג(לחוקקובעביןהשארכיבפשעאובעוון,
אשרתוךתקופותההתיישנותהקבועותבסעיף9)א(לחוק,
נערכהלגביהםחקירה,יתחילמנייןהתקופותהאמורות
מיוםההליךהאחרוןבחקירהצמוצעלקבועכיהתקופה
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מעברלאמורבסעיףקטן)א(בתקופההעולהעלהמפורטלהלן,לפיהעניין
)בסעיףזה-התקופההנוספת(:

בעבירהמסוגפשעשדינומיתהאומאסרעולם-חמששנים; )א(

בתוספת המנויה עוון מסוג ובעבירה פשע, מסוג בעבירה )ב(
ראשונהא'אובתוספתראשונהג'-שלוששנים;

בעבירהמסוגעווןשאינהמנויהבתוספתראשונהא'ובתוספת )ג(
ראשונהג'-שנתייםצ

ראשאגףהחקירותוהמודיעיןבמשטרתישראל)בסעיףזה-ראש )2(
אגףהחקירות(רשאילהאריךאתהתקופההנוספתבשישהחודשיםאם

סברכיקייםאינטרסציבורילהארכתתקופהזוצ

היועץהמשפטילממשלהרשאילהאריךאתהתקופההנוספת,לרבות )3(
לאחרהארכתהבידיראשאגףהחקירותכאמורבפסקה)2(,אםסברכי
בשלקיומןשלנסיבותמיוחדותשיירשמוקייםאינטרסציבורילהאריך
זו,ורשאיהואלשובולהאריכהכאמור,מעתלעת,ובלבדשכל תקופה

תקופתהארכהכאמורלאתעלהעלהמפורטלהלן,לפיהעניין:

בתוספת המנויה עוון מסוג ובעבירה פשע, מסוג בעבירה )א(
ראשונהא'אובתוספתראשונהג'-שנה;

בעבירהמסוגעווןשאינהמנויהבתוספתראשונהא'ובתוספת )ב(
ראשונהג'-שישהחודשיםצ

תהיה כאמור, חקירה פעולות עקב שתיווסף הנוספת
מוגבלתבהתאםלחומרתהעבירהולמורכבותהחקירה,

כמפורטלהלן)להלן-התקופההנוספת(:

בעבירותמסוגפשעוכןבעבירותמסוגעווןהמנויות
בתוספתראשונהג'לחוק,כנוסחההמוצעבסעיף3להצעת
החוק)להלן-תוספתראשונהג'(,תהיההתקופההנוספת
מעברלתקופההמנויהבסעיף9)א(לחוק-עדשלוששניםצ
בעבירותמסוגעווןאשראינןמנויותבתוספתהאמורה,

תהיההתקופההנוספת-עדשנתייםצ

ג' ראשונה בתוספת לקבוע מוצע אשר העבירות
הןעבירותמסוגעוון,אשרלפיטיבןמחייבותבדרךכלל
נושא מורכבות בשל השאר בין יותר, ארוכות חקירות
החקירה,היקףהחומרהרבהנתפסבהן,ריבויהנחקרים
וריבויותחכוםהחשודיםצנוסףעלכך,מתאפיינותחלק
מעבירותאלהבגילוימאוחרשלהעבירהצעלפיהמוצע,
החוקהחוקומשפט ועדת באישור המשפטים, שר יוכל
שלהכנסת,לשנותבצואתהתוספתהאמורה)ראוסעיף

קטן)ז(המוצעכנוסחובפסקה)5((צ

והמודיעין החקירות אגף ראש את להסמיך מוצע
במשטרתישראל)להלן-ראשאגףהחקירות(להאריךאת

התקופההנוספתבשישהחודשיםנוספיםצ

כמוכןמוצעלהסמיךאתהיועץהמשפטילממשלה
שהוארכה לאחר לרבות הנוספת, התקופה את להאריך
בידיראשאגףהחקירות,ולשובולעשותכןמעתלעת,לפי

שיקולדעתו,במקריםחריגיםהמצדיקיםזאת,כדילאפשר
התקופה חלפה אם גם ותביעה, חקירה הליכי השלמת
הנוספתצסמכותדומהלהארכתתקופתההתיישנותעלידי
היועץהמשפטילממשלהמצויהגםכיוםבחוקיםנוספיםצ
כךלמשל,בסעיף354לחוקהעונשין-לגביעבירותמין
בקטין,וכןבסעיף14לחוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכי
טיפול(,התשל"א-1971-לגביהגשתכתבאישוםעלעבירה
שעברקטיןצהצורךבמתןאפשרותשלהארכתהתקופהעל
ידיהיועץהמשפטילממשלהלפרקזמןנוסףקייםבנסיבות
החקירה השלמת את לאפשר ציבורי אינטרס יש שבהן
בתוךפרקזמןזה,בחלוףהתקופההנוספתהקבועהבחוקצ
הארכתהתקופההנוספתכאמורבתקופותקצובותמראש
תשמש המשפטילממשלה שלהיועץ דעתו שיקול לפי
מנגנוןלבקרהולפיקוחעלניהולהתיקיםבמקריםשבהם

ניתנוהארכותכאמורצ

כמוכן,מוצעלאפשרלראשאגףהחקירותוכןלבעל
תפקידדומהברשותאחרתבעלתסמכויותחקירהעלפי
דיןלפנותליועץהמשפטילממשלהולבקשממנולהפעיל

אתסמכותההארכהשמוצעכאמורלהקנותלוצ

בתיקחקירהמורכבשבומתנהלתחקירהנגדכמה
חשודיםבעבירותשונותהקשורותלאותהפרשה,מוצעכי
התקופההנוספתתימנהלפיהעבירההחמורהמביניהן,זאת
בשלמורכבותהחקירה,ובשלכךשמיצויהחקירהלגביכלל

החשודיםאינומתאפשרעדלפענוחהעבירותכולןצ
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בעלת אחרת ברשות דומה תפקיד בעל או החקירות אגף ראש )4(
סמכויותחקירהעלפידין)בסעיףזה-רשותחוקרתאחרת(,לפיהעניין,
כאמור סמכותו את להפעיל לממשלה המשפטי מהיועץ לבקש רשאי

בפסקה)3(צ

בעבירות חקירה, תיק באותו חשודים כמה נגד חקירה התנהלה )5(
שונותהקשורותלאותהפרשה,תימנההתקופההנוספתלגביעבירותאלה

שהןמסוגפשעאועוון,לפיהעבירההחמורהמביניהןצ

בעבירהמסוגפשעאועווןאשרבתוךהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א( )ג1(
אובתוךהתקופההנוספת,הוגשלגביהןכתבאישוםאוהתקייםהליךמטעם
ביתהמשפט,יתחילמנייןהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א(ביוםהגשתכתב

האישוםאוביוםההליךהאחרוןמטעםביתהמשפט,לפיהמאוחרצ

במנייןהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א(והתקופההנוספת,לאיובאו )ג2(
בחשבוןפרקיהזמןהמפורטיםלהלן:

פרקהזמןשבונבצרממשטרתישראלאומרשותחוקרתאחרת, )1(
לפיהעניין,להשליםאתהחקירהבשלהיותושלהחשוד,המתלונן,נפגע
העבירהאועדמרכזיאחר,מחוץלישראל,בשלהתחמקותומחקירה,בשל
מצבוהרפואיאוהנפשישישבהםכדילמנועחקירהאובשלכךשלא

ניתןלאתרו;

פרקהזמןשממועדמתןהוראהלהשלמתחקירהלפיסעיף61עד )2(
העברתחומרהחקירהבחזרהלתובעלאחרהשלמתהחקירה,פרקהזמן
לפקודת 44 סעיף לפי חיסיון תעודת להוצאת בקשה הגשת שממועד
הראיות]נוסחחדש[,התשל"א-21971,עדמועדהוצאתהתעודהאוקבלת
החלטהאחרתבבקשה,ופרקהזמןשממועדהגשתבקשהלהגשתכתב
אישוםלמחלקהלחקירותשוטריםבמשרדהמשפטים,עדלקבלתאישור
המחלקההאמורהלהגשתכתבהאישום-אםהוגשהלמחלקהלחקירות

שוטריםתלונהבאותועניין;

בעלת אחרת ברשות דומה תפקיד בעל או החקירות אגף ראש )4(
סמכויותחקירהעלפידין)בסעיףזה-רשותחוקרתאחרת(,לפיהעניין,
כאמור סמכותו את להפעיל לממשלה המשפטי מהיועץ לבקש רשאי

בפסקה)3(צ

בעבירות חקירה, תיק באותו חשודים כמה נגד חקירה התנהלה )5(
שונותהקשורותלאותהפרשה,תימנההתקופההנוספתלגביעבירותאלה

שהןמסוגפשעאועוון,לפיהעבירההחמורהמביניהןצ

בעבירהמסוגפשעאועווןאשרבתוךהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א( )ג1(
אובתוךהתקופההנוספת,הוגשלגביהןכתבאישוםאוהתקייםהליךמטעם
ביתהמשפט,יתחילמנייןהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א(ביוםהגשתכתב

האישוםאוביוםההליךהאחרוןמטעםביתהמשפט,לפיהמאוחרצ

במנייןהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א(והתקופההנוספת,לאיובאו )ג2(
בחשבוןפרקיהזמןהמפורטיםלהלן:

פרקהזמןשבונבצרממשטרתישראלאומרשותחוקרתאחרת, )1(
לפיהעניין,להשליםאתהחקירהבשלהיותושלהחשוד,המתלונן,נפגע
העבירהאועדמרכזיאחר,מחוץלישראל,בשלהתחמקותומחקירה,בשל
מצבוהרפואיאוהנפשישישבהםכדילמנועחקירהאובשלכךשלא

ניתןלאתרו;

פרקהזמןשממועדמתןהוראהלהשלמתחקירהלפיסעיף61עד )2(
העברתחומרהחקירהבחזרהלתובעלאחרהשלמתהחקירה,פרקהזמן
לפקודת 44 סעיף לפי חיסיון תעודת להוצאת בקשה הגשת שממועד
הראיות]נוסחחדש[,התשל"א-21971,עדמועדהוצאתהתעודהאוקבלת
החלטהאחרתבבקשה,ופרקהזמןשממועדהגשתבקשהלהגשתכתב
אישוםלמחלקהלחקירותשוטריםבמשרדהמשפטים,עדלקבלתאישור
המחלקההאמורהלהגשתכתבהאישום-אםהוגשהלמחלקהלחקירות

שוטריםתלונהבאותועניין;

לסעיף 9)ג1( המוצע

מוצעלעגןאתהכללהקבועהיוםבסעיף9)ג(לחוק
ולפיובעבירותמסוגפשעאועווןאשרבתוךהתקופות
האמורותבסעיףקטן)א(אובתוךהתקופההנוספת,הוגש
לגביהןכתבאישוםאוהתקייםהליךמטעםביתהמשפט,
יתחילמנייןהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א(ביוםהגשת
כתבהאישוםאוביוםההליךהאחרוןמטעםביתהמשפט,

לפיהמאוחרצ

לסעיף 9)ג2( המוצע

לאורהשיקוליםשבבסיסקביעתתקופתהתיישנות,
ובעיקרהשיקולשלעידודרשויותהאכיפהלבצעחקירה
פרקי של רשימה לקבוע מוצע קבועים, זמן פרקי בתוך
זמןשלאיימנובתקופתההתיישנותמןהטעםשבפרקיזמן
ומסיבות שונים האכיפה,מטעמים מרשויות נבצר אלה
שאינןתלויותבהן,לחקוראולהגישכתבאישוםצבנסיבות
אלה,הנחתהמוצאהיאכיהרשויותפעלובזמןובקצב

ולפיכך הפלילי, המשפט תכליות את לקדם כדי הראוי
גוברהאינטרסהציבורישלבירורהאמת,גילויעבריינים
והבאתםלדיןומניעתעידודהתחמקותהחשודיםמחקירהצ

תקופת במניין למנותם שלא שמוצע הזמן פרקי
ההתיישנותבעבירותהפשעוהעווןהםאלה:

-פרקהזמןשבונבצרמהמשטרהאורשותחוקרתאחרת
לחקורבשלהתנהגותהחשוד,כגוןהיותומחוץלישראל,
התחמקותומהחקירהאומצבוהרפואיוהנפשישישבהם

כדילמנועחקירה;

-פרקהזמןשממועדמתןהוראהבידיתובע)כאמורבסעיף
12)א()2(לחוק(להשלמתחקירהעדהעברתחומרהחקירה
בחזרהלתובעלאחרהשלמתה,פרקהזמןשממועדהגשת
בקשהלהוצאתתעודתחיסיוןעדמועדהוצאתהתעודה
אוקבלתהחלטהאחרתבעניין,ופרקהזמןשממועדהגשת
שוטרים לחקירות למחלקה אישום כתב להגשת בקשה
במשרדהמשפטים,עדלקבלתאישורהמחלקההאמורה

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421צ 2
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פרקהזמןשממועדהגשתבקשהלעזרהמשפטיתאולסיועמשפטי )3(
מדינות, בין משפטית עזרה חוק לפי החקירה, לצורך אחרת ממדינה
התשנ"ח-31998,אולפידיןאחר,עדלביצועהבקשהאודחייתהבידי

המדינההאחרת;

פרקהזמןשבומתקיימיםהליכיםשנוקטהחשודשישבהםכדילעכב )4(
אתהחקירהאואתהגשתכתבהאישוםנגדו;

פרקהזמןשבולאניתןלחקורחשודאולהגישנגדוכתבאישום, )5(
בשלחסינותהנתונהלולפיכלדין;

פרקהזמןממועדמסירתהודעהלחשודעלאפשרותהגשתבקשה )6(
לשימועעדלהשלמתהליךהשימוע,אםביקשהחשודלקייםהליךכאמור;

פרקהזמןשממועדהגשתעררלפיסעיף64,עדלקבלתהחלטהבערר, )7(
ובלבדשפרקהזמןשלאיובאבחשבוןלפיפסקהזולאיעלהעלשנה;

תום עד ד' לפרק א'1 סימן לפי הסדר חתימת שמיום הזמן פרק )8(
התקופהשנקבעהלקיוםתנאיההסדרכאמורבאותוסימןצ";

בסעיףקטן)ד(,במקום"סעיףקטן)ג("יבוא"סעיפיםקטנים)ג(עד)ג2("ובמקום )4(
"באותוסעיףקטן"יבוא"באותםסעיפיםקטנים";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )5(

נחקראדםבשליותרמעבירהאחת,יהיהיוםביצועהעבירהלענייןסעיף ")ו(
זהיוםביצועהעבירההחמורהמביניהןצ

שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו, )ז(
לשנותאתתוספתראשונהב'ותוספתראשונהג'צ"

בסעיף10לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ובו-2צתיקוןסעיף10

להגשתכתבהאישום,וזאתאםהוגשהלמחלקהלחקירות
שוטריםתלונהבאותועניין;

-פרקהזמןשממועדהגשתבקשהלעזרהמשפטיתאו
חוק לפי החקירה, לצורך אחרת ממדינה משפטי לסיוע
דין לפי או התשנ"ח-1998, מדינות, בין משפטית עזרה
אחר,עדלביצועהבקשהאודחייתהבידיהמדינההאחרת;

-פרקהזמןשבומתקיימיםהליכיםשנוקטחשוד,שישבהם
כדילעכבאתהחקירהאואתהגשתכתבהאישוםנגדו;

-פרקהזמןשבונמנעהחקירתושלאדםאושלאניתן
להגישנגדוכתבאישוםבשלחסינות;

-פרקהזמןשבוהתקייםהליךשימועלבקשתחשוד-זאת
כדילאפשרלחשודהליךשימוע,אםרצונובכך;לעניין
זהמוצעכיפרקהזמןשלאיימנהיהיההןלגבישימוע
בהתאםלסעיף60אלחוקוהןלגבישימועשנעשהלפנים
משורתהדיןבהסכמתהתביעהלגביעבירותשאיןחובה

לקייםלגביהןשימועבהתאםלסעיף60אלחוק;

-פרקהזמןשממועדהגשתעררלפיסעיף64לחוקעל
לקבלת שלאלחקוראושלאלהעמידלדין,עד החלטה

החלטהבערר,זאתמאחרשבמקריםשבהםהעררמתקבל
ממשיכיםההליכים;לענייןזהמוצעלהגבילאתפרקהזמן

שלאיימנהבמנייןתקופתההתיישנותלשנהאחת;

-פרקהזמןשמיוםחתימתהסדרמותנהלפיסימןא'1לפרק
ד'לחוקעדתוםהתקופהשנקבעהלקיוםתנאיההסדרצ

לפסקה )5(

לפי תיקבע ההתיישנות תקופת כי להבהיר מוצע
העבירההחמורהיותראףבמקריםשבהםהוגשנגדאותו

אדםכתבאישוםבשלעבירהשחומרתהפחותהצ

בצו, המשפטים, שר את להסמיך מוצע כן, כמו
באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתלהוסיףאו
לגרועעבירותמתוספתראשונהב'ותוספתראשונהג'לחוק

המוצע,בסעיף3להצעתהחוק,להוסיפןלחוקצ

סעיף10לחוקעניינובהתיישנותעונשיםצמוצע  סעיף 2
להאריךאתתקופתההתיישנותהקבועהבאותו 
סעיףלגביהעונשבשלעבירהמסוגפשע,כךשתקופהזו
תעמודעל30שניםבמקום20שניםצנוסףעלכך,מוצע
באותם העונשים של התיישנות תהיה לא כי לקבוע

ס"חהתשנ"ח,עמ'356צ 3
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בפסקה)1(,במקום"עשריםשנים"יבוא"שלושיםשנים"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

איןהתיישנותשלהעונשבעבירותשאיןבהןהתיישנות,כאמורבסעיף ")ב(
9)ב(ו–)ב1(צ"

במנייןהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א(לאיובאובחשבוןפרקהזמןשבו )ג(
שההמישהורשעבעבירהמסוגפשעאועווןמחוץלישראל,בשלהתחמקותו

מריצויעונשו,ופרקהזמןשבולאהיהניתןלאתרוצ"

הוספתתוספת
ראשונהב'ותוספת

ראשונהג'

אחריתוספתראשונהא'לחוקהעיקרייבוא:3צ

"תוספת ראשונה ב'
)סעיף9)א((

עבירותלפיחוקהעונשיןכמפורטלהלן: )1(

עבירותהמתהלפיסעיפים298ו־305לחוקהעונשין; )א(

עבירותביטחוןלפיפרקז'לחוקהעונשין:עבירותלפיסעיפים98רישה, )ב(
102,101,100)א(,103סיפה,108,106)ג(ו–)ד(,109)ד(,113,112,111)ג(סיפה,113א,

115,114)א(סיפהו־121)ב(לחוקהעונשין;

עבירותחמורותכלפיקטינים:עבירותלפיסעיפים203ב)א()2(עד)4(ו–)ב(, )ג(
375א)ב(, ,214 214)ב2(-לענייןעבירהשנעברהלפיסעיףקטן)ב1(שלסעיף

ו־377א)ב(לחוקהעונשין;

עבירותמין:עבירותלפיסעיפים345)ב(,347)ב(-לענייןעבירהשנעברה )ד(
בנסיבותהמנויותבסעיף345)ב(ו־351)א(לחוקהעונשין;

עבירותחטיפה:עבירותלפיסעיפים373,372,371,370)א(,374ו־374אלחוק )ה(
העונשין;

עבירותבקשרעםארגוןפשיעהלפיסעיפים2ו־4לחוקמאבקבארגוניפשיעה, )2(
התשס"ג-42003צ

בפסקה)1(,במקום"עשריםשנים"יבוא"שלושיםשנים"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

איןהתיישנותשלהעונשבעבירותשאיןבהןהתיישנות,כאמורבסעיף ")ב(
9)ב(ו–)ב1(צ"

במנייןהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א(לאיובאובחשבוןפרקהזמןשבו )ג(
שההמישהורשעבעבירהמסוגפשעאועווןמחוץלישראל,בשלהתחמקותו

מריצויעונשו,ופרקהזמןשבולאהיהניתןלאתרוצ"

הוספתתוספתאחריתוספתראשונהא'לחוקהעיקרייבוא:3צ
ראשונהב'ותוספת

ראשונהג' "תוספת ראשונה ב'
)סעיף9)א((

עבירותלפיחוקהעונשיןכמפורטלהלן: )1(

עבירותהמתהלפיסעיפים298ו־305לחוקהעונשין; )א(

עבירותביטחוןלפיפרקז'לחוקהעונשין:עבירותלפיסעיפים98רישה, )ב(
102,101,100)א(,103סיפה,108,106)ג(ו–)ד(,109)ד(,113,112,111)ג(סיפה,113א,

115,114)א(סיפהו־121)ב(לחוקהעונשין;

עבירותחמורותכלפיקטינים:עבירותלפיסעיפים203ב)א()2(עד)4(ו–)ב(, )ג(
375א)ב(, ,214 214)ב2(-לענייןעבירהשנעברהלפיסעיףקטן)ב1(שלסעיף

ו־377א)ב(לחוקהעונשין;

עבירותמין:עבירותלפיסעיפים345)ב(,347)ב(-לענייןעבירהשנעברה )ד(
בנסיבותהמנויותבסעיף345)ב(ו־351)א(לחוקהעונשין;

עבירותחטיפה:עבירותלפיסעיפים373,372,371,370)א(,374ו־374אלחוק )ה(
העונשין;

עבירותבקשרעםארגוןפשיעהלפיסעיפים2ו־4לחוקמאבקבארגוניפשיעה, )2(
התשס"ג-42003צ

מקרים שבהם אין התיישנות של העבירות, קרי, בעבירות 
לפי החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, 
התש"י-1950, ולפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, 
התש"י-1950, בעבירות רצח, ניסיון לרצח וקשירת קשר 
לרצח ראש ממשלה - אשר קבועות כיום כעבירות שאין 
לגביהן התיישנות, וכן בעבירת רצח לפי סעיף 300 לחוק 
החוק,  להצעת   )2(1 בסעיף  מוצע,  שכאמור  העונשין 

להוסיפה לרשימת העבירות שאין בהן התיישנות.

יצויןכיהעקרונותהכללייםהעומדיםבבסיסהשל
ההתיישנות,שלפיהםחלוףהזמןהואמרכיבמרכזיביחסה

שלהחברהכלפינאשםשהורשעבביצועעבירות,נסוגים
מקוםשבוהגורםלאי–ריצויהעונשהואהעברייןעצמוצ
קרי,ישלהבחיןביןמקריםשבהםאי–ריצויהעונשנובע
שאינם או להם באחריות נושאת שהמדינה מטעמים
תלוייםבעברייןעצמו,לביןאותםמקריםשבהםהעבריין
מתחמקבאופןמודעומכווןמריצויעונשוצלפיכך,מוצע
לקבועכיבמנייןתקופתהתיישנותהעונשלאיימנהפרק
הזמןשבושההמישהורשעבעבירתפשעאועווןמחוץ
יימנה לא מריצויעונשו,וכן בשלהתחמקותו לישראל,

כאמורפרקהזמןשבולאהיהניתןלאתרוצ

ס"חהתשס"ג,עמ'502צ 4

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות



הצעותחוקהממשלה-1183,י"דבטבתהתשע"ח,2018צ1צ1 198

תוספת ראשונה ג'
)סעיף9)ג((

עבירותלפיסעיפים421,420,304,279לחוקהעונשין,עבירותלפיסעיפים384 )1(
ו–452לחוקהעונשין-אםהדברהנגנבאוההיזק,לפיהעניין,הואבשוויהעולהעל
10,000שקליםחדשים,וכןשיבושמהלכימשפטלפיסעיף244לחוקהעונשיןבעבירות
מסוגפשעאובעבירותהמנויותבתוספתזואובתוספתראשונהא',אוסיועאוקשירת

קשרלביצועעבירותכאמור,לפיסעיפים31או499לחוקהעונשין;

עבירותלפיסעיף47)א(לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-51988,וכןעבירהלפי )2(
סעיף48לחוקהאמורשנעברהבקשרלעבירהלפיסעיף47)א(לאותוחוק;

עבירותלפיסעיפים52ג,52ד,53)א(ו–)ב(ו־54לחוקניירותערך,התשכ"ח-61968; )3(

עבירותלפיסעיף39)א(ו–)ב(לחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעותובניהולתיקי )4(
השקעות,התשנ"ה-71995;

עבירותלפיסעיף124לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-81994; )5(

עבירהלפיסעיף64לפקודתהתעבורה9; )6(

עבירותלפיסעיפים211)א(ו־212)א(לפקודתהמכס10; )7(

עבירותלפיסעיף124לחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-111969; )8(

עבירותלפיסעיף90לחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-121965; )9(

עבירהלפיסעיף217לפקודתמסהכנסה13; )10(

עבירותלפיסעיף98)ג(ו–)ג1(לחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-141963צ )11(

תיקוןחוקהשיפוט
הצבאי

בחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-151955)להלן-חוקהשיפוטהצבאי(,במקוםסעיף441צ
יבוא:

סעיף41לחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-1955  סעיף 4
)להלן-חוקהשיפוטהצבאי(,קובעלאמור: 

"התיישנות עבירות 

עבירהצבאיתתתיישן,אםעברמיוםביצועה 41צ)א(
הזמןהמפורשבצדה:

)1(עבירתבגידה-חמשעשרהשנה;

)2(עבירתעריקה-עשרשנים;

)3(עבירהאחרת-שלוששניםצ

עבירהשאיננהצבאיתתתיישןכאמורבסעיף9 )ב(
לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982צ

המפורטים הזמנים במנין יבואו לא אלה )ג(
בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(:

בשביהאויב, תקופהשבהשהההנאשם )1(
ונפילתובשביבאהעקבעבירהשעבר;

תקופהשבהנעדרהנאשםמןהשירותשלא )2(
ברשותצ

ס"חהתשמ"ח,עמ'128צ 5

ס"חהתשכ"ח,עמ'234צ 6

ס"חהתשנ"ה,עמ'416צ 7

ס"חהתשנ"ד,עמ'308צ 8

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173צ 9

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39צ 10

ס"חהתשכ"ט,עמ'103צ 11

ס"חהתשכ"ה,עמ'248צ 12

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120צ 13

ס"חהתשכ"ג,עמ'156צ 14

ס"חהתשט"ו,עמ'171צ 15
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"התיישנותןשל
עבירות

הוראות41צ יחולו צבאית שאינה ועבירה צבאית עבירה על
ההתיישנותלפיסעיף9,תוספתראשונהב'ותוספתראשונה
התשמ"ב-1982, ]נוסחמשולב[, סדרהדיןהפלילי ג'לחוק

בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לפי לממשלה, המשפטי ליועץ הנתונות הסמכויות )1(
לפרקליט נתונות יהיו האמור, לחוק 9)ג()3( סעיף הוראות

הצבאיהראשי;

ומודיעין חקירות אגף לראש הנתונות הסמכויות )2(
במשטרתישראללפיהוראותסעיף9)ג()2(ו–)4(לחוקהאמור,
יהיונתונותלמפקדמשטרהצבאיתחוקרתאולמפקדהיחידה

לחקירותפניםשלהמשטרההצבאית,לפיהעניין;

נוסףעלפרקיהזמןהמנוייםבסעיף9)ג2(לחוקהאמור, )3(
לאיובאובחשבוןבמנייןהתקופותהאמורותבאותוסעיףגם

פרקיזמןאלה:

פרקהזמןשבושהההחשודאוהנאשםבשבי )א(
האויב,ונפילתובשביבאהעקבעבירהשעבר;

מן הנאשם או החשוד נעדר שבו הזמן פרק )ב(
השירותשלאברשות;

בתוספתראשונהג'לחוקהאמורייכללוגםעבירותלפי )4(
סעיפים77,72)א()1(,104ו־105צ"

"התיישנותןשל
עבירות

הוראות41צ יחולו צבאית שאינה ועבירה צבאית עבירה על
ההתיישנותלפיסעיף9,תוספתראשונהב'ותוספתראשונה
]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982, ג'לחוקסדרהדיןהפלילי

בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לפי לממשלה, המשפטי ליועץ הנתונות הסמכויות )1(
לפרקליט נתונות יהיו האמור, לחוק 9)ג()3( סעיף הוראות

הצבאיהראשי;

ומודיעין חקירות אגף לראש הנתונות הסמכויות )2(
במשטרתישראללפיהוראותסעיף9)ג()2(ו–)4(לחוקהאמור,
יהיונתונותלמפקדמשטרהצבאיתחוקרתאולמפקדהיחידה

לחקירותפניםשלהמשטרההצבאית,לפיהעניין;

נוסףעלפרקיהזמןהמנוייםבסעיף9)ג2(לחוקהאמור, )3(
לאיובאובחשבוןבמנייןהתקופותהאמורותבאותוסעיףגם

פרקיזמןאלה:

פרקהזמןשבושהההחשודאוהנאשםבשבי )א(
האויב,ונפילתובשביבאהעקבעבירהשעבר;

מן הנאשם או החשוד נעדר שבו הזמן פרק )ב(
השירותשלאברשות;

בתוספתראשונהג'לחוקהאמורייכללוגםעבירותלפי )4(
סעיפים77,72)א()1(,104ו־105צ"

אםתוךתקופתהתיישנותהוגשכתבאישום )ד(
לביתדיןצבאיאוהוחלבהליךמטעםביתהדין,תקופת

ההתיישנותתתחילמיוםההגשהאוההליךצ

הליךמטעםביתהדיןלצרכיסעיףקטן)ד(- )ה(
לרבותהוצאתהזמנהלנאשםכדיןצ"

בהתאםלסעיףהאמורלאחלותהוראותההתיישנות
צבאיתצ עבירה  על הפלילי הדין סדר בחוק הקבועות
העבירותהצבאיותכוללותבתוכןגםעבירותפשעופשע
חמור,כגון:הוצאתנשקמרשותהצבא)לפיסעיף78לחוק
15 הקבועבצדההוא שהעונש עבירה השיפוטהצבאי,
השיפוט לחוק 44 סעיף )לפי לאויב עזרה מאסר(, שנות
הצבאי,עבירהשהעונשהקבועלצדההוא10שנותמאסר(
שלוש למעט העבירות, כל לגבי אחרותצ רבות ועבירות
העבירותהמנויותבסעיף41)א(לחוקהשיפוטהצבאי,קובע
הסעיףהאמורכיהתיישנותתהיהלתקופהשלשלוש

שניםבלבדצ

מאחרשאיןהצדקהלכךשתקופתההתיישנותלגבי
העבירותהצבאיות,שדינןיכוללהיותחמורמאוד,תהיה
קצרהיותרמזוהחלהעלעבירותמקבילותבחומרתןבחוק
העונשין,מוצעלהתאיםאתהוראותסעיף41לחוקהשיפוט
הצבאילהוראותסעיף9לחוקסדרהדיןהפלילי,בתיקונים

המוצעיםבחוקזהצ

עבירות של ההתיישנות תקופת הרחבת כי יצוין,
השיפוט חוק של התחולה את מרחיבה אינה צבאיות

הצבאיביחסלמישסייםאתשירותוהצבאיצככלל,נדרש
כייוגשכתבאישוםבתוךשנה,לכלהיותר,כנגדחייל
ששוחררמןהשירות,כדישיחולעליוהשיפוטהצבאיצכך
נקבעמפורשותבסעיף6לחוקהשיפוטהצבאי,המגדיראת

תחולתהחוקעלמישחדללהיות"חייל"צ

אףשמוצעלהחילהסדרדומהעלעבירותצבאיות
מתגלמת שהיא כפי חומרתן, יסוד על צבאיות, ושאינן
נסיבות קיימות לחייל לצדן,הרישביחס הקבוע בעונש
ייחודיותהמצדיקותאתהארכתתקופתההתיישנותוהן,
כאשרהנאשםשוההבשביהאויבבעקבותעבירהשעבר
וכאשרהואנעדרמןהשירותשלאברשותצנסיבותאלה
מפורטותבסעיףקטן)ג(שלסעיף41לחוקהשיפוטהצבאי,
בנוסחוהקיים,ומוצעלהותירהסדרזהעלכנו,בסעיף41)3(

בנוסחוהמוצעצ

41 סעיף של )ה( קטן סעיף את לבטל מוצע עוד
לחוקהשיפוטהצבאי,הקובעכי"הליךמטעםביתהדין
לנאשם הזמנה הוצאת לרבות - )ד( קטן סעיף לצורכי
זה לעניין מיוחד הסדר לקביעת מקום אין שכן כדין",
הליכים דין זה לעניין הצבאיצ השיפוט חוק בהוראות
משפט בית לפני הליכים כדין הצבאי הדין בית לפני
הדןעלפיחוקסדרהדיןהפליליצכך,אםהוצאתהזמנה
לנאשםכדיןמהווההליךמטעםביתהמשפטלפיחוק
סדרהדיןהפלילי,יחולדיןזההגםלענייןהוצאתהזמנה

מטעםביתדיןצבאיצ
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בחוקהעונשין,התשל"ז-161977,בסעיף5-354צתיקוןחוקהעונשין

בסעיףקטן)א(,במקום"ואולםאםחלפועשרשניםמיוםביצועהעבירה"יבוא )1(
"ואולםאםחלפהמיוםביצועהעבירההתקופההנקובהלגביהכאמורבסעיף9)א(לחוק

סדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום"ואולםאםחלפועשרשניםמיוםביצועהעבירה"יבוא )2(
"ואולםאםחלפהמיוםביצועהעבירה,התקופההנקובהלגביהכאמורבסעיףקטן)א(";

בסעיףקטן)ד(,במקום"לאחרשחלפועשרשניםממועדביצועהעבירה"יבוא )3(
"לאחרשחלפהמיוםביצועהעבירה,התקופההנקובהלגביהכאמורבסעיףקטן)א("צ

תחילה,תחולה
והוראתמעבר

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומו)בסעיףזה-יוםהתחילה(צ6צ )א(

סעיף9,תוספתראשונהב'ותוספתראשונהג'לחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיפים1 )ב(
ו־3לחוקזה,וסעיף41לחוקהשיפוטהצבאי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,יחולועלעבירה
שביוםהתחילהטרםהתיישנהלפיהוראותהחוקהעיקריאוחוקהשיפוטהצבאי,לפי

העניין,כנוסחוערבהיוםהאמורצ

בעבירהמסוגפשעאועווןשמתקיימיםבהכלאלה,תחלהתקופההנוספתכאמור )ג(
בסעיף9)ג()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1)3(לחוקזה,ביוםהתחילה:

החקירהעלפידיןבאותהעבירההחלהלפנייוםהתחילה; )1(

ביוםהתחילהטרםהוגשלגביהכתבאישום; )2(

ביוםהתחילהחלפומיוםביצועהעבירההתקופותהמנויותבסעיף9)א( )3(
לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1)1(לחוקזהצ

בסעיףזה,"עבירה"-לרבותעבירהצבאיתועבירהשאינהצבאיתכמשמעותן )ג(
בחוקהשיפוטהצבאיצ

מוצעלתקןאתסעיף354לחוקהעונשיןהקובע  סעיף 5
סייגלהתיישנותעבירותמיןבקטין,ושמטרתו 
לאפשרהעמדהלדיןפליליבאותםמקריםשבהםקרבנות
העבירהחושפיםאתהעבירותשבוצעובהםשניםלאחר
שהתבגרוצעלפיסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמור,המועד
לתחילתמרוץההתיישנותבחקירתעבירותמיןשבוצעו
בקטיןיחלרקכאשרקרבןהעבירהיגיעלגיל28,ואולםאם
חלפו10שניםמיוםביצועהעבירה,המהוויםאתתקופת
ההתיישנותביחסלעבירותאלהכאמורבסעיף9)א(לחוק
כנוסחוהיום,לאיוגשכתבאישוםאלאבאישורהיועץ
המשפטילממשלהצמוצעלהתאיםאתתקופתההתיישנות
ביחסלעבירותאלהלתקופתההתיישנותהקבועהבסעיף
החוקצ להצעת )1(1 בסעיף המוצע כתיקונו לחוק 9)א(
)ג()1(ו–)ד( בהתאמה,מוצעלתקןגםאתסעיפיםקטנים

שלסעיף354האמורצ

מוצעכיתחילתושלהחוקתהיהבתוךשישה  סעיף 6
חודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(, 
וכיסעיף9,תוספתראשונהב'ותוספתראשונהג'לחוק

העיקריכנוסחםהמוצעבחוקזהוכןסעיף41לחוקהשיפוט
הצבאיכנוסחוהמוצעבו,יחולועלעבירהשביוםהתחילה
טרםהתיישנהלפיהוראותהחוקהעיקריאוחוקהשיפוט

הצבאי,לפיהענייןצ

להיערך החקירה לרשויות לאפשר כדי זאת, עם
בחקירות לפגוע בלא החדשות ההתיישנות לתקופות
אשר בעבירות כי מוצע התחילה, יום לפני שהתחילו
חקירתןהחלהלפניהיוםהאמור,אשרטרםהוגשלגביהן
כתבאישום,וביוםהתחילהחלפומיוםביצועהעבירה
המוצע, כנוסחו לחוק 9)א( בסעיף המנויות התקופות
תחלהתקופההנוספת)שלוששניםלעבירותמסוגפשע
ולעבירותמסוגעווןהמנויותבתוספתראשונהג',ושנתיים
לעבירותמסוגעווןשאינןמנויותבתוספתהאמורה(-ביום
התחילהצכךתתאפשרהגשהשלכתבאישוםבתוךפרק

זמןסבירלאחרתחילתהחוקהמוצעצ
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