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תיקון סעיף 9

 .1בחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  33והוראת שעה( ,התשס"א) 12001-להלן  -הוראת
השעה( ,בסעיף  ,9בתוספת ראשונה א' המובאת בו:
)(1

פרט ) - (2יימחק;

) (2בפרטים )6) ,(6א( (7) ,ו–)8א( ,בסופם יבוא "למעט עבירה כאמור שנעברה בקטין
שטרם מלאו לו  14שנים";
)(3

בפרט ) ,(16במקום " 10שנות מאסר" יבוא " 7שנות מאסר".

תיקון סעיף 12

.2

חובת הגשת

 .3שר המשפטים ,בהסכמת השר לביטחון הפנים ושר האוצר ,יניח על שולחן ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת עד יום י"ג בתשרי התשס"ו ) 16באוקטובר  ,(2005תכנית להיערכות
הממשלה להסדר שלפיו חומר שהושג בחקירה בעבירת פשע יועבר לפרקליט מחוז כאמור
בסעיף )60א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ;21982-תכנית לפי סעיף זה -

בסעיף  12להוראת השעה -
) (1האמור בו יהיה סעיף קטן )א( ובו ,במקום "עד יום ט"ו באייר התשס"ה ) 24במאי
 "(2005יבוא "עד יום י"ד בחשון התשס"ו ) 16בנובמבר ) (2005בסעיף זה  -תקופת
תוקפה של הוראת השעה(";
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")ב( הכנסת רשאית ,בהחלטה ,על פי הצעת ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,להאריך את תקופת תוקפה של הוראת השעה לתקופות נוספות
שהאחרונה בהן תסתיים לכל המאוחר ביום ט' בכסלו התשע"א ) 16בנובמבר
.(2010
)ג( על החלטת הכנסת לפי סעיף זה תפורסם הודעה ברשומות מטעם
הכנסת".

תכנית

)(1

תכלול גם תכנון מינהלי ותקציבי;

)(2

יכול שתקבע הסדר שונה לגבי סוגים מסוימים של עבירות פשע;

)(3

יכול שתהיה גם לגבי עבירה שאינה פשע.

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ציפי לבני
שרת המשפטים
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשס"ה ) 24במאי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,168מיום י"א באדר ב' התשס"ה ) 22במרס  ,(2005עמ' .580
 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;499התשס"ד ,עמ' .490
 2ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
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