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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )עצור החשוד בעבירת ביטחון( )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 4( )הארכת תוקף(, התשע"ו-2015

בחוק סדר הדין הפלילי )עצור החשוד בעבירת ביטחון( )הוראת שעה(, התשס"ו-2006 1, 1  תיקון סעיף 10
בסעיף 10, במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "עד יום י"ג 

בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" 

חוק סדר הדין הפלילי )עצור החשוד בעבירת ביטחון( 
)הוראת שעה(, התשס"ו-2006 )להלן - הוראת השעה(, 
נחקק במטרה להסדיר את הסמכויות הנדרשות לרשויות 
החקירה לצורך חקירת עצור החשוד בביצוע עבירת ביטחון 
במאפיינים  בהתחשב  וזאת  השעה,  בהוראת  כהגדרתה 
המיוחדים של חקירת עבירות אלה  תוקף הוראת השעה 
נקבע תחילה ל–18 חודשים  בהמשך הוארך תוקפה של 
במסגרת  שבהן  האחרונה  פעמים,  שלוש  השעה  הוראת 
ביטחון(  בעבירת  החשוד  )עצור  הפלילי  הדין  סדר  חוק 
 )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשע"ג-2013 )ס"ח התשע"ג,

עמ' 58(, שבה הוארך התוקף עד יום י"ט בטבת התשע"ו 
)31 בדצמבר 2015( 

בעבירת  החשוד  )עצור  הפלילי  הדין  סדר  בחוק 
ביטחון( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2010 )ס"ח 
התשע"א, עמ' 118(, נוסף על הארכת התוקף של הוראת 
השעה כאמור, תוקנו תיקונים מהותיים בהוראת השעה, 
בין השאר בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בבש"פ 
8823/07 פלוני נ' מדינת ישראל מיום כ"ז בשבט התש"ע 
)ר' דינים עליון 2010 )24( 1011(, שבה  )11 בפברואר 2012( 
הורה בית המשפט על בטלותו של סעיף 5 להוראת השעה 
מהפעלת  המצטבר  הניסיון  בשל  וכן  הקודם(,  )בנוסחה 

הסמכויות המעוגנות בהוראת השעה  

כאמור,  השעה  הוראת  של  התוקף  הארכות  מטרת 
היתה לאפשר את השלמת החקיקה של הצעת חוק המאבק 

בטרור, התש"ע-2010 )ה"ח הממשלה, התשע"א, עמ' 1408(, 
אשר נועדה להסדיר את מכלול ההוראות הנדרשות לצורך 
המאבק בטרור ואשר כוללת גם את ההסדרים הקבועים 
בהוראת השעה, והיא עתידה להחליף אותה בבוא העת  

השעה,  הוראת  תיקון  מאז  שחלפה  בתקופה  ואכן, 
ראשונה  קריאה  ועברה  האמורה  החוק  הצעת  קודמה 
במליאת הכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(, 
בה  לדון  החלה  הכנסת  של  ומשפט  חוק  החוקה  וועדת 
של  פיזורה  לאחר  ה–19   הכנסת  של  כהונתה  במהלך 
הכנסת ה–19 וכינונה של הכנסת ה–20, פורסמה הצעת 
החוק מחדש בשינויים קלים כהצעת חוק המאבק בטרור, 
התשע"ה-2015 )ה"ח הממשלה, התשע"ה, עמ' 1067( )להלן 
- הצעת חוק המאבק בטרור(, עברה מחדש קריאה ראשונה 
במליאת הכנסת ביום י"ט באלול התשע"ה )3 בספטמבר 
2015( והועברה חזרה להמשך הדיונים בוועדת החוקה חוק 
ומשפט, לצורך השלמת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית 

לפוג  עומד  השעה  הוראת  של  שתוקפה  כך  בשל 
שוב, עוד בטרם הושלמה חקיקתה של הצעת חוק המאבק 
בטרור, ובשל נחיצותם של ההסדרים המעוגנים בהוראת 
השעה כאמור לעיל, מוצע להאריך את תוקפה בשנתיים 
נוספות עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(, מתוך 
הנחה שבתקופה זו תושלם חקיקתה של הצעת חוק המאבק 

בטרור כאמור, אשר יאפשר את ביטול הוראת השעה 

ס"ח התשס"ו, עמ' 364; התשע"ג, עמ' 58   1
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