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 1פליליים פרקליטותביעור תיקי  14.25

 

פרקליטות תיקי של  םלמועדי ביעורבנוגע פרקליטות הלהתוות את מדיניות היא מטרת הנחיה זו 

    בהתאם לסיווגם.  – פליליים

 

 כללי: .א

ביעור חומר ארכיוני וסדרו בתקנות הארכיונים )פרקליטות נקבעו וה ביעור תיקיוכללי מועדי  .1

מועדים וכללים . (התקנות)להלן:  19862-במוסדות המדינה וברשויות המקומיות(, תשמ"ו

 . לפי דיןאת הפרקליטות הם הכללים המחייבים סטטוטוריים אלה 

 

פליליים, בצורך המתעורר פרקליטות בהתחשב ברגישותם הייחודית של תיקי לצד האמור,  .2

שאירע בהם או את את  -גם לאחר סיום הטיפול בהם או גניזתם  -לעיתים לבחון מחדש 

מועדי לטעמי גניזתם, עלה הצורך לקבוע קשר באשר לאופן ניהולם או בפרקליטות שיקולי ה

שנקבעו אלו מ שהתנהלו על ידי הפרקליטות ביעור מחמירים יותר לתיקי תביעה פליליים

  . בהתאם לאמור בהנחייה זו – נותבתק

 

תיעוד בכתב שהופק או כולל כל  "פלילי תביעהתיק "יובהר כי, לצורכי יישום הנחייה זו,  .3

 יודגשמבלי לגרוע מהגדרה זו, השוטף בתיק. ו במסגרת טיפול פרקליטותבעובד נכתב על ידי 

שנאספו  הראיותתיק ואת פלילי" אינו כולל במשמעותו את תיק החקירה תביעה "תיק כי 

או נערך על ידי הגוף  ,שהופק, נכתבאו כל מסמך כתוב אחר , במסגרת חקירת אותו התיק

  החוקר.   

 

 מדיניות התביעה: התווית .ב

 :שלהלן ובהתאם לסיווגלא יבוער אלא במועדים  פלילי פרקליטותתיק  .4

  

                                                      
מיום כניסתה ישלחו לארכיב וכלליה יחולו על תיקים פליליים ש 2.2.2020חייה זו תיכנס לתוקפה החל מיום הנ 1

 לתוקף והלאה בלבד. 
 25, 24 פיםמועדי הביעור של תיקי פרקליטות המדינה, פרקליטויות המחוז והמחלקה לחקירות שוטרים פורטו בסעי 2

 ב לתוספת הראשונה לתקנות.  27 -ו 
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 מועד הביעור סיווג התיק

 תיק פלילי בעבירה מסוג פשע. 1

למעט תיק שהוגש בו כתב אישום, 

עבירות , על עבירה שהיא רצח

הנו מאסר  בגינןשהעונש הקבוע 

, ועבירות לפי או מיתה עולם

-ו 111, 103, 102, 101, 100סעיפים 

-א לחוק העונשין, התשל"ז113

1977; 

שנים מיום מתן פסק הדין  10

מתום  שנים 7או  האחרון בתיק,

, לפי המועד 3ריצוי העונש

 ;המאוחר

 עווןתיק פלילי בעבירה מסוג . 2

לרבות שהוגש בו כתב אישום, 

 .הליכים נלווים לתיק העיקרי

שנים מיום מתן פסק הדין  10

שנים מתום  3האחרון בתיק, או 

ריצוי העונש, לפי המועד 

 המאוחר.

שנסגרו בלא כאמור בתיקים . 3

 ;שהוגש בהם כתב אישום

, מיום שנים 8 –בתיקי פשע 

 . ההחלטה על סגירת התיק

, מיום שנים 4 –בתיקי עוון 

 . ההחלטה על סגירת התיק

הליכים נלווים לתיקי עוון או . 4

 פשע שהוגש בהם כתב אישום.

שנים מיום מתן ההחלטה  4

 האחרונה בתיק. 

עבירות ב, תיקים בעבירות רצח. 5

מאסר  ואשהעונש הקבוע בגינן ה

ובעבירות לפי , או מיתה עולם

-ו 111, 103, 102, 101, 100סעיפים 

-א לחוק העונשין, התשל"ז113

בין אם הוגש בהם כתב  – 1977

 ;אישום ובין אם נגנזו

 ;יישמרו לצמיתות

כללי הביעור שנקבעו בהתאם לתיק פלילי בעבירה מסוג חטא,  .6

                                                      
בהתאם לתקופה שנקבעה על ידי בית המשפט בגזר הדין לריצוי בפועל ולא על פי  –לעניין זה "תום ריצוי העונש"  3

 על ידי שב"ס )מנהלית, או בשני שליש(.  המורשע  שחרורמועד 
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 מועד הביעור סיווג התיק

לרבות הליכים נלווים לתיק 

 ;העיקרי

 ;תבתקנו

 6בסעיף  כאמורבתיקים . 7

שהוגש בהם כתב  שנסגרו בלא

 ;אישום

בהתאם לכללי הביעור שנקבעו 

 ;בתקנות

שנים ממועד החלטת בית  10 ;תיק בקשה למשפט חוזר. 8

 המשפט שניתנה בבקשה; 

בתיק בו ניתנה החלטה על . 9

לחוק  231עיכוב הליכים לפי סעיף 

סדר הדין הפלילי ]נוסח חדש[, 

 ;1982-תשמ"ב

בהתאם למועדים הקבועים 

שיימנו , לפי סוג התיק גניזהל

החל מיום קבלת ההחלטה על 

 ;עיכוב ההליכים

בתיק בו ניתנה החלטה על . 10

א 94התליית הליכים לפי סעיף 

 ;1977-תשל"ז לחוק העונשין,

אלא אם  -יישמר לצמיתות

או שבית  ההתליה בוטלה

, המשפט הורה על מחיקת התיק

 ;שאז יחולו המועדים הרגילים

. עניין ציבורי. תיקים שעוררו 11

השאלה אם תיק עורר ענין ציבורי 

תקבע על ידי פרקליט המחוז 

 ;הרלבנטי לפי שיקול דעתו

פרקליט שסוגר תיק שלדעתו יתכן 

שהוא נכלל בקטגוריה זו, יביא 

 אותו לידיעת פרקליט המחוז. 

 ;4יישמרו לצמיתות

שיש להם חשיבות תיקים . 12

אף אם לא היה בהם ציבורית, 

ולפי אופיים  רי", "ענין ציבו

קיימת אפשרות שעניינם ישוב 

או לפרק זמן  יישמרו לצמיתות

שלא , שיקבע פרקליט המחוז

בתיקים  ;יפחת מעשר שנים

אלה תכתב החלטה של פרקליט 

                                                      
ר חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות תקנות הארכיונים )ביעול( לתוספת הראשונה 1)25בהתאם לסעיף  4

 .1986-המקומיות(, תשמ"ו
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 מועד הביעור סיווג התיק

או שיש ויצוף גם בחלוף שנים, 

הכול  -להם ערך היסטורי 

בהתאם לשיקול דעת פרקליט 

פרקליט שסוגר  . המחוז הרלבנטי

תיק שלדעתו יתכן שהוא נכלל 

בקטגוריה זו, יביא אותו לידיעת 

 .פרקליט המחוז

המחוז שתקבע את משך הזמן 

שבו יישמר התיק ותפרט 

הנימוקים לכך. החלטה זו 

 ;תשמר גם לאחר ביעור התיק

תיקי המחלקה לחקירות  .13

 ;5שוטרים

ממועד מתן פסק הדין  שנה 30

האחרון בתיק או החלטת 

, אלא אם כן נקבעה הסגירה

 יותר בתקנות.  קצרהתקופה 

בכל תיק אחר שאינו נופל . 14

 ;באחת הקטגוריות לעיל

בהתאם לכללי הביעור שנקבעו 

 בתקנות;

 

                                                      
לתקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות  ב לתוספת הראשונה27בהתאם לסעיף  5

  .1986-המקומיות(, תשמ"ו
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