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 חוק לתיקון פקודת בתי הםוהר (מם׳ 35), התשם״ח-2008*

י (להלן - הפקודה), בסעיף 1 - ו 97 ו ב-  1, בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״

 (ו) אחרי ההגדרה ״אסיר שפוט״ יבוא:

ננו לפי הוראות סימנים  ״״בית דין״ - בית דין למשמעת או בית דין לערעורים שכו

 טי2 ו־טי3 בפרק ג;״;

 (2) אחרי ההגדרה ״הנציב״ יבוא:

; 2 ו 977- ז ן״ - חוק העונשין, התשל״  ״״חוק העונשי

; ״ ; 3 -986ו ו רות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ רות ביטחון״ - חוק שי  ״חוק שי

 (3) אחרי ההגדרה ״חפץ אסור״ יבוא:

רות ביטחון; וצא צבא״ - כהגדרתו בחוק שי  ״״י

צא צבא הממלא את חובתו לשירות סדיר בשירות ו וצא צבא בשירות סדיר״ - י י  ״

רות ביטחון;״;  בתי הסוהר לפי חוק שי

 (4) בהגדרה ״קצין שיפוט״, אחרי ״ומעלה״ יבוא ״שהוכשר לשמש כקצין שיפוט לפי

 פקודות השירות״;

ם ״לרבות מנהל בית סוהר״ - יימחקו; לי  (5) בהגדרה ״קצין שיפוט בכיר״, המי

 (6) במקום ההגדרה ״עבירת משמעת״ יבוא:

 ״״עבירת משמעת״ - כמשמעותה בסעיף 03ו;״,

ה מזמן  2 בסעיף 80(ג)(2) לפקודה, בסופו יבוא ״הושעה סוהר, יבחן הנציב את ההשעי

 לזמן״

 3 לפני סעיף 96 לפקודה, תחת הכותרת ״סימן חי: איסורים״ יבוא:

ו לפי די ץ מתפקי ו ו במשרה ח דה א  ״סוהר יעסוק 95יג, סוהר לא יעסוק בעבו

ר א הסמיכו לכך התי ד פקודה זו, אלא אם כן הנציב או מי שהו ב ל ו ב ד י ק פ ת  ב

 לו זאת במפורש, בכתב ״

 4 בסעיף 96 לפקודה, סעיף קטן (א) - בטל,

 3 בפרק גי לפקודה, במקום סימנים טי עד טי4 יבוא:

 ״םימן ט׳: דין משמעתי - הוראות כלליות

, בסימן זה ובסימנים טיו עד טי6 - 0ו  ו

א חובה לפי כל דין או לפי  ״מחדל״ - הימנעות מעשיה שהי

 כל הוראה אחרת שניתנה כדין;

 ״מעשה״ - לרבות מחדל;

צא צבא בשירות סדיר; ו  ״סוהר״ - לרבות י

 ״תובע״ - סוהר שמונה לשמש כתובע בבית דין למשמעת לפי

, ז י ו ת סעיף 0ו ראו  הו

 תיקון סעיף ו

 הגדרות

 תיקון סעיף 80

 הוספת סעיף 95יג

 תיקון סעיף 96

 החלפת סימנים
 ט׳ עד טי4 והוספת
 סימנים טי5 ו־טי6

 י התקבל בכנסת ביום כ״ט באייר התשס״ח (3 ביוני 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום גי באב התשס״ז (8ו ביולי 2007), עמי 832,  הממשלה - 324, מי

 ו דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ו2, עמי 459; ס״ח התשס״ח, עמי 24,

 2 ס״ח התשל״ז, עמי 226,

 3 ס״ח התשמ״ו, עמי 07ו,
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 02ו. סוהר כפוף לדין המשמעתי לפי סימן זה וסימנים טי ו יעד טי6.

געת בסדר הטופ א עבימה הפו י ; ה ו רת משמע  03י. (א) עבי

 ובמשמעת, והמנויה; בתומפת השניה.

ר ועדת הפנים והגנת הסתיבפ של הכנסת,  (ב) השר, באישו

ה י  רשאי, בצו, לשנות ראשתאהי,תבוצסו,פתל שהנושנתי האת התוספת השנ

 העמדה לדין משמעתי של סוהר בשל עבירת מושמעות, לפני

ת סימן ז ה וסימנים רחי ה לפי הו  בית דין או לפני דן יחיד, תהי

 טיו עד טי6 ,

ה ל ל גום אם עבירות המשמעת נעברה, ה  הדיין המשמעתי יחו

ין זה, ״שטח ישעאל״ ץ לשטח ישראל; לעני ו ח  או מקצתה, מ

ן - כהגדרתו בסעיף 7-( ג)כהלגחדורקתוה עבוסנעשייףן 7(ג) לחוק העונשי

 (שא) סוהר מבצע עבירת משממת גום אם עשה כן ברשםנות,

 אלא אם כן נקבע אחרת אםגדרת העבירה לפי ופקודה זע.

 (ב) בסעיף זה, ״רשבנות״ - אי־מהדעות לטיב ה מעשה, עקיום

 הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתפצאות המעשה, הנמאם

ה יכול, בנסיבות  עם פרטי עבירת המשמעת, כשסוהר סביר הי

ות מודע לאותו פרוט, ומלבד -  העניין, להי

ין הפרט(יו)ם הנשולתערנייםיןההיפתרהטילםפחהונותתררישלםנוהית  (ו) שלעני

 כאמור; כאמור;

ה בגדר ת י ת לא ה ו א צ ו ת ת גרימת ה  (2) שאפשרו

 הסיכון הסביר הסיכון הסביר

ע לפי סימן זה ולפת סימנים טי ו עד ן המשמעו ו ו (א) דיל הדי  ר0י

ת הנוהגים בבתי המשפט, אלא באתו ו לו דיני הראי חו  טי6 לא י

ם , רי  כן נאמר אחרת בסימנים האמו

 (ב) השר, באישור(וב)עדתההשפר,נ יבםאויהשגונרתועהדסתביבהפהנישםלוהגכנסתת,ה

 יקבע את סדרי הדיןי,קלברעבואתתססדדררייההמדיצן,א לתרמבוסתמ כסידםר,ישהלמפיצהאםת

ו ן המשמעתי לפי סימן זה ולפי סימנים ט׳ ו נוהל הדי י ם ו י קו  י

 עד טי6 ,

 (ג) בכל עניין של ראיות וסדרי דץ, שלא נקב וער לגביו הוראות

ושב עבד ין בדרך  לפי סימן זה או לפי סימ נים טיו עד טי6, ינהג הי

ית משפט תדק, עבלבד שינמק  הנראית לו הטובה ביותר תעש י

ין זה,  את החלטתו לעני

ו אש וכה ממנ ן דנים סוהר בדין משמע תי על מעשה שז  אי

, לפי סימן זה אע לפי סימנים טי ו  שהורשע בו בדין משמעתי

 עד טי6 עד טי6

ותו של סוה ר באשל עבעת מ שמעת אילה גורעת מאחרתותו  09וו אחרי

ים,  הפלילית בשל מעשה, ומלתר בלנקו ט נגדו הליכתם משמעתי

ו זואכףהאבםשהלו רהשמע שאוהזובכביהתבמשלשפהטמעשה בב  אף אם הורשע א

 תחולת הדין
 המשמעתי

 עבירת משמעת

 העמדה לדין 4ה0עומ
 משמעתי משמ

 תחולה לפי מקום 5ת0חוו

 יסוד נפשי בעבירות י6ס0ווד
 משמעת משמ

 ראיות וסדרי דין

 אין אחריות 08ו,
 משמעתית פעמיים משמ

 שיפוט משמעתי
 נוסף על שיפוט

 פלילי
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 הליך משמעתי
 והליך פלילי

ם לבית דין למשמעת או כתב , (א) הוגש נגד סוהר כתב אישו ו ו 0 

תו מעשה גם כתב ד והוגש נגד הסוהר בשל או חי  תלונה לדן י

עץ המשפטי ו ם לבית משפט בשל עבירה פלילית או שהי  אישו

ונתו להגיש כתב אישום כאמור, יעוכבו דיע שבכו  לממשלה הו

ת סעיף 09ו, עד גמר ראו ם, על אף הו י כים המשמעתי  ההלי

ם או כתב שו א הדין אם כתב האי ו ה ים, ו כים הפלילי  ההלי

ם לבית שו  התלונה הוגש נגד הסוהר לאחר הגשת כתב האי

 המשפט בשל העבירה הפלילית

ם כי מו ההלי י ר בפסקה (2), הסתי ) בכפוף לאמו ו  (ב) (

ץ המשפטי לממשלה כי ע ו י ע ה י ד ו ו ה ם א י לי  הפלי

ם לבית משפט בשל שו נתו להגיש כתב אי ו  חזר בו מכו

 עבירה פלילית ימשיך בית הדין למשמעת או הדן יחיד,

ם י  לפי העניין, בהליכים המשמעתי

ם ו י , אם מ ימשכו ם לא י י י ת ע מ ש מ ם ה כי  (2) ההלי

ם לבית משפט בשל עבירה פלילית  שהוגש כתב אישו

נתו ו ע שבכו די עץ המשפטי לממשלה הו ו ם שהי ו  או מי

ת ו שנ י ם כאמור, חלפה תקופת ההתי  להגיש כתב אישו

ו (2) של סעיף 0ווג(א), לפי ) א רה בפסקאות (ו  האמו

 העניין, אלא אם כן הורה הנציב על המשך ההליכים

ירשמו ם שי וחדי ם מטעמים מי י  המשמעתי

ם אחד י ו אם התקי ל ו ח ת סעיף קטן (א) לא י ראו  (ג) הו

 מאלה:

ן ם לבית הדי ו ש י א גש כתב ה ) הסוהר שנגדו הו ו ) 

ד הסכים להישפט חי ו כתב התלונה לדן י  למשמעת א

ים נגדו;  בדין משמעתי לפני גמר ההליכים הפלילי

 (2) בית הדין למשמעת או הדן יחיד, לפי העניין, החליט,

ץ המשפטי לממשלה, כי נסיבות ע ו י  על פי בקשת ה

ם י ם המשמעתי כי ת את המשך ההלי בו י  המקרה מחי

ים ימו ההליכים הפלילי  על אף שטרם הסתי

א נמנה סוהר עם בעלי מקצוע הכפופים לשיפוט משמעתי לפי ו ו 0 

תו בדין משמעתי לפי סימן זה  חיקוק אחר, ניתן לשפוט או

תו מעשה לפי  וסימנים טיו עד טי6, אף אם כבר נשפט בשל או

תו לפי החיקוק האחר, אף  החיקוק האחר, וכן ניתן לשפוט או

רים  אם כבר נשפט לפי הסימנים האמו

ע צו תו סוהר ולאחר בי ו ב, (א) מי שעבר עבירת משמעת בהי ו  הליכים משמעתיים 0ו

ן בדין משמעתי, אלא אם דו י ות סוהר, לא י ת העבירה חדל להי ו י ה ל ל ד ח י ש מ

ר ה

ד

ו

ג

ס

 נ

ירשמו -  כן הובא לדין משמעתי, מטעמים שי

ם ו  (ו) לפני בית דין למשמעת - בתוך 80ו ימים מהי

ות סוהר;  שבו חדל להי

ם שבו חדל ו ד - בתוך 90 ימים מהי חי  (2) לפני דן י

ות סוהר  להי

 שיפוט משמעתי
 לפי חיקוק אחר
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כים מו ההלי י ץ משמאוס ובטרם המתי ד  (ב) הובא סוהר ל

ם, אלא ואם כן כי ופסלו ההלי ת ססוהר, י ו ו חדל להי נ י י  בענ

ן או הדן יחיד, לפי יה עני ין, מ טעמים שיירשמו;  החליט בית הדי

זמתו או לבקשת בועל דין, להמשיך בהליכים ובלבד שטרום ו  מי

ן ם שבו החתלקפיויםמהיהולםיךשבהואהחרתוקןיי-ם ההליך האחרו ו  חלפו מהי

 (ו) לפני בית דין (-ו)90 ילמפינים;בית דין - 90 ימים;

ד - 45 ימים, חי  (2) לפני דן י

ם ו עמד סוהר לדין משמעתי לאלד שחלפו מי ו ג. (א) לא י ו  התיישנות עבירות 0ו

ת כמפורט להלן: ו שנ י צוע עבירת המשמעת תקופות המי  בי

 (ו) לפני בית דין למשמעת - שלוש לשנים;

ד - שנה חי ד (-2)שנ הלפני דן י חי  (2) לפני דן י

 (ב) על אף הוראו(תב)סע יעףלקטאןף(הא)ו,רהאותתנהסלעויףב יקרוטןר, (בא)ד,יקההת נאהו

ת רו  חקירה בנוגע לעבירות משמעת, בתוך התקופמת האמו

ת ו שן י ין תקופות ההתי י ין, יחל מני  בסעיף קטן (א), לפי הענ

ם וההליך האח רון ש ל ו תו סעיכ קטן, בי ר באו  לגביה, כאמו

 הבירור, הבדיקה אוההביחרקויר,ר ה בדיקה או החקירה

ראו (תג)סע יףעלקטאןף(הא)ו,רראושתא יסהעינףצ יקבטןא(וא)מ,י רשהאויא  (ג) על אף הו

ין זה להתיר את העמהתו לדין של הוהר לפני  הסמיך לעני

 דן יחיד, אף אם חלדפןהי חהידת,קואפףהאהםאחמולרפה בהסתעקיוףפהקטןה (אאמ)ו(ר2),ה

 לרבות אם הוארכלהר בותתקופאתם ה והאתיריכשהנותקוכפאתמוהרהבתיסיעישףנ

, ובלבד שלא חמפה ו מ ש ר י ת ש ו חד ו י  קטן (ב), בנסיבות מ

 התקופה האמורה בסעיף קטן(א)(ו).

 (ד) הוגש כתב אי(דש)ום להובגישת כדיתןבלמאיששמועםתלבאיותכדתיןב לתמלושנמה

ת בסעופים קטנים (א) ו ר ו מ א ך התקו פות ה ד בתו חי  לדן י

 עד (ג), לפי העניין, ועלדא(ג),החללפיהדהיעוןניילן,פ נוילבאיתהחהלדיהןדליומןשלמפנעית

ו לפני הדן ם, א ם הגשש כתב האושו ו  בתוך שלוש שנים מי

ד בתוך שנה מיויםחידהגבשתתוךכתשנבההמתילווםנה,גיושפתסקכותבההליתכליונם חי  י

א הדין אם חלה הפסקה בדיון בהליך לפני בית הו  נגד הסוהר, ו

ד לתתופה העולה על התקופות חי ו הדן י ן למשמעת א  הדי

ן י  האמורות, לפי העניהיןאמורות, לפי העני

ע ו לא יבוצע, צו ד עונש שהוטל בדין משמעתי ולא הוחל בבי ו ו  התיישנות עונשים 0

כו ב  ואם הוחל בביצועווואהםו פהסוקח,ללבאבימצושעיוכוהבוופ-סק, לא ימשי

ם חלפה שדין ץ - א ין עונש שהטיל בית ע ) לעני  (ו

ן נעמישוהם חשלפוסטקאוה דמיןיונםעהשפהסחקלתו טב יאצו עמ ום שפסק הדי  מי

 העונש, לפי העניין;העונש, לפי העניין;

 (2) לעניין עונש (ש2)הטילעדנןי ייןחיעודנ ש- אשםה טחילפודן ישיחישדה

ם הפסקת ו ם שהפסד שעשה וחלוט או מי ו ם מי דשי  חו

ע העונש, לפי העניין, צו  בי

 אי־תלות 0יוהל בענייני שפיטה לפי סימן זה וסימנים טיו עמ טיה, אין על היושב

נים אלה א נתלן בעני י ן הו  בדין מרות זולת מרותו של והד ין, ואי

ו  למרות מפקדיו למרות מפקדי
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ון בבית דין ייערך בדלתיים פתוחות  די

ראות סעיף קטן (א) -  על אף הו

ם , מטעמי ן ו ת, לפני הדי רו ב להו צי י הנ ) רשא ו ) 

ים ו חלקו, בדלתי ון, כולו א , על עריכת הדי ירשמו  שי

 סגורות, אם מצא כי הדבר דרוש לשם מניעת פגיעה

ת של ו נה או בדרכי פעולתו המבצעי  בביטחון המדי

 השירות;

, ן ו ת, בכל שלב של הדי רו  (2) רשאי בית דין להו

ן, כולו או חלקו, ו , על עריכת הדי ירשמו ם שי  מטעמי

 בדלתיים סגורות, אם מצא כי הדבר דרוש מהטעמים

 המפורטים בפסקה (ו), או אם ראה צורך בכך באחת

 מאלה:

 (א) לשם מניעת פגיעה בשלומו של אדם;

ו חסר ישע נו של קטין א י י  (ב) לשם הגנה על ענ

 כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין;

נו של מתלונן או נאשם י י  (ג) לשם הגנה על ענ

 בעבירת מין או בעבירה לפי חוק למניעת הטרדה

; 4 ו  מינית, התשנ״ח-998

ן הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד ו  (ד) הדי

ו מלהעיד בכלל  עדות חופשית א

ו (א) ו ו 0 

 (ב)

 פומביות הדיון

ת (ג) ראו  החליט הנציב או בית דין על פי סמכותו לפי הו

א ן בדלתיים סגורות, רשאי הו ו  סעיף קטן (ב), על עריכת הדי

ם בעת כחי ו ת נ ו ת לאדם או לקבוצת בני אדם להי  להרשו

 הדיון, כולו או חלקו

ן המתנהל בפני בית ו , (א) (ו) לא יפרסם אדם דבר על די ז ו  0ו

 דין בדלתיים סגורות אלא ברשות בית הדין, ואם הנציב

ת סעיף 0ווו(ב)(ו), על עריכת ראו א שהורה, לפי הו  הו

ן בדלתיים סגורות - לא יתיר בית דין את הפרסום ו  הדי

 כאמור אלא לאחר שהובאה לפניו עמדת הנציב לעניין

 זה

ון כאמור בפסקה ( ו), רשאי הנציב, אם  (2) הסתיים הדי

ת ראו ן בדלתיים סגורות לפי הו ו  הורה על עריכת הדי

א ן הו א בית הדין, אם בית הדי  סעיף 0ווו(ב)(ו), או נשי

 שהורה כאמור לפי הוראות סעיף 0ווו(ב)(2), להתיר את

ד מניעה לעשות כן  הפרסום, אם ראה שאין עו

ים פתוחות, ם דיון, כולו או חלקו, בדלתי י  (ב) (ו) התקי

 רשאי בית הדין לאסור כל פרסום בקשר לדיון, לרבות

 שם המתלונן, מסמכים שהוגשו לבית הדין, פרוטוקול

 הדיון, הכרעת הדין או גזר הדין, והכל אם ראה כי הדבר

 דרוש לשם מניעת פגיעה בביטחון המדינה, בשלומו

רות ות של השי ו בדרכי פעולתו המבצעי  של אדם א

 איסור פרסום

 ס״ח התשנ״ח, עמי 66ו
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ן כאמור בפסק ה ( ו), רשאי נשיא בית ו  (2) הסתיים הדי

ד מניעה ן עו  הדין להתיר את הפרסו ם, אם ראה שאי

 לעשות כן לעשות כן

ו נ  (ג) המפרסם דבר שפרסהמו נאסר לפי הורסות סעיף! ז ה, ד י

ם - מאסר שישה חוד-שימםאסר שישה חודשי

א הידי בית משפ ט  (ד) הסמכות לדון בעבירה לפי ס עיף ז ה הי

 השלום השלום

צו ות על הרחקתו של כל לא חד מאלה א) בבית דין רשאי ?1 ) חו ו ו 0 

ן בעמתאולהדםיובן:ית הדין בעת הדיון:  מאולם בית הדי

י או מותיהג ב צהרה ני בית הדי ו ) מי שמפריע לדי  (ו

 הפוגעת בכבוד ביתהפהודגיען;תהבורכבאודת בפיסתקהדזיון;להאוירחאולתו

 על מי שנתון באותועלענימיין לשנשיתופןו טבאמושתומ ענתיי ןעלשפייפוחטוקמ

א נמצא באולם הו , ו 5 א- ו96ו  לשכת עורכי הדין, התשכ״

ן לרגל תפקידו; ן לרגל תפקביידתו; הדי  בית הדי

 (2) מי שיש בנוכ (ח2ו)תו, למיד עשיתשב יבתנ והכדחיון,תוכ,דלידלעהתר בתיעת

ו מלה  עד מלהעיד עדות חעודפ משילתה עאיודמעלדהועתידח ובפכשלילת א

ה בית הדין כא מור בסעית קטן ( א), רשאי העא להתיר ו ו י  (ב) צ

ש בכוח סביר לשישמםושב יבצוכועחהסהברירחקלה,שםאבםיצמוצעאהכיה רהחדקבהר, מו  שי

ה על הרחקת ו כי ובכו ועת ו ו ו  נדרש, ובלבד שהזהיד את מי שצ י

 לעשות כן,

ה בית הד(יןג,) לפיצ יוהורהאבוית סהעדייףן,קלטפןי(אה)ו,רעאלותהרסחעיקףתוק ו ו י  (ג) צ

רה בית ו עתו בדרך שי די ם לי כי באו ההלי ו  של צד להליך, י

ן הדין  הדי

, רשאי להטיל קנס ן שבעז יפוטו י י  בווט, (א) בבית דין, ט דן בענ

ם בו אחד י ר בסעשף קטן(ג), על מי שמתקי ר כאמו עו  בשי

ו סוהר: נ א סוהר ובין אם הו  מאלה, בין אם הו

ו עזב צב א י ץ לבהות דין ולא הת י ד זמן כ א הו ) הו  (ו

 לפני שקיבל רשות לעפנשיותש קכין,בוללראשוהרתאלהע סשיובתהכן,מ וסלפקאתה

ו לעזיבתו;  להעדרו או לעזיבתול;העדרו א

א נדרש כד(י2ן) עלהיודאי נבדירתשדיכןדילןהעמלציאדימבסימתך  (2) הו

 שברשותו ולא המצישאבור בשולתאווהלצאדקהחמוצקיי;או בלא הצדק

תו עד בב(י3)ת ד יןב הליאותהושעידב בעבלי תש אדילןהלאש נהדרשישב ו  (3) בהי

 כדין להשיב עליה אכודיןה לשיהבשבייבו דעעליןהתאשוובההשימבתבחיומדקעתי

 בלא הצדק חוקי בלא הצדק חוקי

ת סעיס ראו  (ב) בית דין רשאי להטבל על אדש קנל לפי הו

 קטן (א), אף שלא בפניו,

 (ג) קנס שהוטל לפי סעיף קטן(א), לא יעלה על (מחצית

יגבה בדרך שביה י ר בסעיף 40(2 ) לחוק העונשין; ו  הסכום האמו

 נגבה קנס שהטיל בית משפט בהליך פלילי.

 (ד) על החלטת ביות ד ין למשמעת לפת דעיף קשן(א) ניתן

ן לערעורים  לערער לפני בית הדליעןרלעעררלעופרניםבית הדי

 הפרעות לדיונים

 ביזיון בית הדין

 ס״ח התשכ״א, עמי 78ו
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זמן להעיד בבית דין, שלא ו מי שהו , (א) נאשם, משיב, א י ו  צו הבאה 0ו

ה לעשות ו א מסמך לבית דין, אם הצטו ו שלא המצי צב א י  התי

יצב תו אדם נמנע מלהתי  כן, רשאי בית הדין, אם שוכנע כי או

ת על הבאתו ו א את המסמך בלא הצדק סביר, לצו  או מלהמצי

נתו ו רו כי בכו ן בזמן שיקבע בצו, ובלבד שהזהי  לפני בית הדי

 לעשות כן

ת לפי סעיף ראו לו ההו חו  (ב) על צו הבאה לפי סעיף זה, י

, 6 ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  73א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], ה

בים י ים המחו י ו נ  בשי

ות, רשאי בית דין למשמעת ית ראי א,כל עוד לא הוחל בגבי י ו  רציפות הדיון 0ו

ן או את המשכו; הוחל בגביית ו  לדחות את מועד תחילת הדי

ן ברציפות, ככל שהדבר ניתן ו ימשך הדי ות, י  הראי

ון לפני בית א נאשם, מערער או משיב בדי יב,(א) סוהר שהו ו  ייצוג סוהר בדין 0ו
 משמעתי

די עורך דין צג על י ו ות מי  דין, רשאי להי

ו נ ון לפני דן יחיד, אי ו עורר בדי א נאשם א  (ב) סוהר שהו

צג ו ות מי  רשאי להי

ן סוהר בדין משמעתי ידו ויג, (א) בכפוף להוראות סעיף זה, לא י  נוכחות בדין 0ו

 שלא בפניו

ו אם ביקש זאת  (ב) בית דין רשאי לדון סוהר שלא בפני

 הסוהר או הביע את הסכמתו לכך ובית הדין סבור, מטעמים

ת דין, ובלבד ו ו ם עי ה בכך משו הי , שלא י ם שיירשמו וחדי  מי

ם ומתן פסק שו ה נוכח בעת הקראת כתב האי הי  שהסוהר י

די עורך דין צג על י ו א מי הו  הדין, ו

נו שלא בפניו אם  (ג) בית דין רשאי לדון סוהר ולגזור את די

ה ניתן הי יצב י א הוזמן כדין והוסבר לו בהזמנה שאם לא יתי  הו

נו שלא בפניו, ובית הדין סבור, מטעמים נו ולגזור את די  לדו

ת דין, ואולם ו ו ם עי ה בכך משו הי , שלא י ם שיירשמו וחדי  מי

 לא יגזור בית דין עונש מחבוש על הסוהר שלא בפניו

ר בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), רשאי בית דין,  (ד) על אף האמו

תו של הסוהר צבו י ת על התי ו  בכל שלב של הדיון, לצו

נו של סוהר שלא בפניו, רשאי בית הדין, לבקשת  (ה) נגזר די

ן וגזר הדין,  הסוהר, לבטל את הדיון, לרבות את הכרעת הדי

־ צדקת לאי תה סיבה מו ם נוכח שהי ו בהעדרו, א תנ י ם נ  א

ת דין; ו ו תו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עי צבו י  התי

מצא ם שהו ו ם מהי מי  בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש בתוך 5ו י

ם וחדי  לסוהר פסק הדין, ואולם רשאי בית הדין, מטעמים מי

ם ם הוגשה לאחר תו , לדון בבקשה כאמור, אף א ירשמו  שי

 התקופה האמורה

 (ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של בית דין

ח , ו ו ראות סעיף 0 ת על הרחקתו של הסוהר, לפי הו ו  לצו

 ס״ח התשמ״ד, עמי 98ו
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 גביה מוקדמת של םבייד. וא) השגש כותב אישום להקת דין למשמעם וטר־ת החל הדמן,

ת רשאי בית הדין, לרקשת בעל דיי, לגבות עדותל של אדם ו ד  ע

 לאלתר, אם ראה שהעדות חש וגבה לביהור האששה וכי בש

 יסוד סביר להניח שלא יהירה ניתן לגבותה המהלך הדיב;

 החלו בירור או בדיהקחהלואובינרפורתחאהו בחדקירקה באוע בניפרתחמהשחמקיערתה

א בית שדין  וטרם הוגש כתב אישום, רשאי לעשות בן נשי

ב להתות ש ע ו לבקשת סוהר ה  למשמעת, לבקשת תושמ א

 נאשם בעבירה נאשם בעבירה

 (ב) עדות כאמור בסעיף קטן (א), תיגבה בפני תואע ובפבי

א לזהיות נאשם, אלא אם כנ החליט ש ע ו מי ש  הנאשם א

וחדים א בית הדין, לפנ העניין, מטעמים מ י ו נשי ן א  בית הדי

, לגבותה שיליראשבמפו,נילגהנבואתשהםשאלואמיב פנשיעהשנויאלשהםיואתו  שיירשמו

 נאשם נאשם

ישב שופט שדרגתי נמבכה מדרגת הנאשם. ו טו. בבטת דין לא י  דרגת שופט 0ו

א אב בית הדין;  אב בית דין 0ווטז. (א) יושב בדין נשיא ביית הדיב - השה הו

ה הבכתר בדרגה אב בית א בי ת שבין - י הי ושב בדין נשי  לא י

די נשבא י קבע אב בית ההי ן יעל י ן ואם אין בכיר בדרגה, י  הדי

ן ן בית הדי  בית הדי

ן (ינב)הל אבת בהידתיוןה דביןשיינבהולת אביתתההדידוין ובירשיאביו  (ב) אב בית הדי

רות כל הוראה הדרושה לקיום הסדר במקהם הדיון. א להו  הו

 מינוי תובע 0מיונוויזתוהבנעציב או מי0ושוהיזואהנהצסימבי כאוולמכיך ישמהנוהא עהוסרמךיכדויןלשכךה ויאמ נסהוהערו

ן למשמעת,  מדרגת מישר ומעלה, שישמש תומע בב ית הדי

; יצגו י  וכמשיב או כמערער בבית האון לערעורים, לפ י העניין, ו

 בסעיף זה, ״מישר״ ב-סלעמיףע זטה,מ י״שמירשמר״ש נ-הלמעט מישר משנה

זמתו ו ד יפסול את עצמו מלישב לדין, מי  פסלות שופט או דן 0וויח. (א) שופט או ודן יחי

ו משיב, ד או לפי בקשה מנומאות מאת נשש ם, ותובע, מערער א י ח  י

צו ר חש ש ממשי ימות נסיבות שיש בהן כדי לי  אם סבר כי קי

ם ם טעמים אחרי מי י ו כי קי א פנים בניהול שדיון, א  למשו

קים לעשות הכןמצדיקים לעשות כן  המצדי

ו לן יחיד, יחליט אה  (ב) נטענה טענת פסלות נגד שופט א

יתן כל החלטה ן או הדן יחיד, לפי הענהןד לפני שי  בית הדי

 אחרת אחרת

ת עצמו מלישב בדי ן, ד לפסול א חי ) החליט דן י ו  (ג) (

ד אחר; והחליט חדד יחחד שלא חי ן לדן י ו ועבר הדי  י

ן בהחלטתו את י י צ ו מלישב בדין, י מ צ  לפסול את ע

 הנימוקים לכך הנימוקים לכך

ו מלישב בד ין מ צ ב לפסול את ע ט הנצי  (2) החלי

ועבר נדר ומעלת, י ו של נאשם בדרגת תת־גו נ י י  בענ

כה, לרב־גונדר ואו ו ו ת ,סעיף 0 ראו , על אף הו ן ו  הדי

צאו לקצלבשהוופשטמישניהצאהושלרק צלבענהי יוןזשהמינה הש  לשופט שי
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נה מו  (ד) החליט שופט לפסול את עצמו מלישב בדין - י

ו; החליט שופט של בית דין למשמעת שלא  שופט אחר תחתי

 לפסול את עצמו - רשאי בעל דין לערור על הדחיה לפני נשיא

ן לערעורים בדרך שתיקבע בפקודות השירות; החליט  בית הדי

 שופט של בית דין לערעורים שלא לפסול את עצמו - רשאי

צא  בעל דין לערור על הדחיה לפני נשיא בית דין לערעורים שי

נה הנציב לעניין זה  לקצבה ושמי

ד חי ו דן י ושב בדין משמעתי בבית דין א  0וויט, (א) נפטר שופט שי

ו או נבצר ממנו לשבת בדין מסיבה י ו נ  או שבוטל או פקע מי

ו נה שופט או דן יחיד, לפי העניין, אחר תחתי  אחרת, ימו

ד רשאי להמשיך חי ו דן י ן בהרכבו החדש א  (ב) בית הדי

ו הגיע קודמו; ואולם אם התנגד הנאשם  בדיון מן השלב שאלי

ן ו ד את הדי חי ן או הדן י ים בית הדי קי ן כאמור, י ו  להמשך הדי

, כי המשך ימוקים שיירשמו , אלא אם כן סבר, מנ  מתחילתו

ית צדק ן כאמור דרוש לשם עשי ו  הדי

כ, (א) הנציב רשאי להוציא שופט מרשימת השופטים שקבע לפי ו  0ו

ולז, אם הורשע בעבירה או שמתנהלת נגדו  הוראות סעיף 0ו

 חקירה, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, ואולם

ו סוהר, תהיה בסמכות נ  קביעה כאמור לגבי חבר בית דין שאי

ושב בדין משמעתי מרשימת השופטים צא שופט הי  השר; הו

ו כשופט בהליך המתנהל בבית הדין י ו נ  כאמור, יבוטל מי

ות ושב בדין משמעתי בבית דין סוהר וחדל להי ה הי  (ב) הי

א בית הדין לאפשר לו אולם רשאי נשי , ו ו י ו נ  סוהר, יפקע מי

א בית הדין לעשות ון בעניין שהחל בו; החליט נשי  לסיים די

ן ו י בתום הדי ו נ  כן, יפקע המי

ת סוהר, יפקע ו ד להי חי ו הדן י ן א א בית הדי  (ג) חדל נשי

ו, ואולם רשאי הנציב לאפשר לו לסיים דיון בעניין שהחל י  מינו

ן ו י בתום הדי ו נ  בו; החליט הנציב לעשות כן, יפקע המי

ק למשקל ו ז ה לשמש חי י ו ש ד ע ת נאשם מלהעי עו מנ  0ווכא, הי

עה במקום ות התבי ע לראי ו ת של התביעה, וכן סי ו  הראי

וע ן כי דרוש להן סי  שסבר בית הדי

 0ווכב, אמרה שמסר נאשם בהליך משמעתי, לא תשמש ראיה נגדו

 בהליך פלילי

 0ווכג, הממצאים והמסקנות של פסק דין סופי במשפט פלילי שנוהל נגד

תו סוהר  סוהר, יראו אותם כמוכחים בהליך משמעתי נגד או

ד לא יקבל, חי יב למסור, ובית דין או דן י  0ווכד. (א) אין אדם חי

 ראיה, אם השר הביע דעתו, בתעודה חתומה בידו, כי מסירתה

 עלולה לפגוע בשלומו של אדם, בדרכי פעולתו של השירות או

רי חשוב אחר, או אם השר, בהסכמת שר הביטחון,  בעניין ציבו

 הביע דעתו, בתעודה חתומה בידו, כי מסירתה עלולה לפגוע

 בביטחון המדינה, אלא אם כן מצא שופט בית הדין לערעורים,

 על פי עתירת בעל דין המבקש גילוי הראיה, כי הצורך לגלותה

ן שיש שלא לגלותה י י ית צדק עדיף מן הענ  לשם עשי

 החלפת היושב בדין
 משמעתי

 הפסקת כהונה של
 שופט או דן יחיד

 שתיקת נאשם

 קבילות אמרה

 פסק דין במשפט
 פלילי

 חיסיון
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ץ למשמעת או לדן י חיד תעעדה כאמו ר  (ב) הוגשה לבית ד

 בסעיף קטן (א), רשאביסבעייתף קהטדןין( א)ו, רהדשןאיה יבחייתד,הלדפיין האוע ניהידן,ן עהיל

י הראיה, להפסיל את  פי בקשת בעל הדין המבקש באת גילו

ן לתקופה שיקבע כדי לאפשר שאת הגשת העתירה לגי לוג ו  הדי

 הראיה, ואם ראה לנהכרוןאי-ה ,גוםאםעדרלאהחללנטכוהן ב-עגתםי רעהד להחלט

ת [נוסח! תדש], ו י ת סעיף 46(א) לפקו דת הרא ראו  (ג) הו

ון העתירה יבים, על די ים המחו י נו 7 יחולו, ששי ו 9 7 ו - א ״ ל ש ת  ה

 לגילוי ראיה לפי סעליגףילזוהי ראיה לפי סעיף זה

 סימן טי1: דן יחיד

ה גבוהה בשתי דרגות בפחות מדרגת ד תהי חי  0ווכה. ןא) דרגת ד0 י

 הנאשם, ואולם רשאי הנציב לדון נאשם אף צם דרגת הנאשם

 נמוכה מדרגתו בדרנגמהו כאהחתמדברלגבתדו בדרגה אחת בלבד

הי ה הדן ה הנאשם סוה ר שהרגתו מישר ומעלד, י  (ב) הי

ד קצין שיפוט ביכיחירדבקלבצידן שיפוט בכיר בלבד חי  י

י כו י  0סכו, (א) בתום הדיוץ יחליט דן יחיד, מטעמים שיירשמד, עט ז

תו אשם, על הרשעתו,  הנאשם או, אם מצה או

ד א ת הנאשם י- יגז ור את דינו, ובלבד חי ע דן י  (ב) הרשי

 שנתן לו הזדמנות לטעון אות טענמתיו לעונש, ובכלל זה ה באות

 עדים עדים

 0וונת (א) דע יחיד והדן בעבירת משמעה, ללא!זכרה את הנאשם אלא

ושא העבירה  לאחר שנתן למי שלפגע במישרין מהמעשה נ

תו לפניו  הזדמנות להשמיע האזתד מענדוות וללהפשנימויע את עדו

 (ב) זוכה נאשם ב(לב)א שזניוכתנההנ לאנשפגםעבלהזאדמשנויתנלההלשנפמגיע אהזתד

 עדותו, כאמור בסעיעףדוקתטון, (כא)א,מבוטרלבסהעפיסףקקמטןע(יקא)ר,ו,בוטללענהייפןסזקה

ת סעוף גביו ראו לו לגביו הו חו  לא י

 הרשע דן עחיד רשאי להרשיע נאשם בעביהת משמאת שאשמתו בה

בחו לעניו, אף אם עחבדות אלה בדות שהו  נתללתה מן העו

 לא נהענו בכתב התאונט, נבלבד שניתנהו לנאשם הזשמתת

 סבירה להתגונן סבירה להתגונן

ת רו ע נ אשם בשל כל אחת מעבי ד רשאו להרשי חי  דב י

 המשמעת שאשמתו בהן נתגלתה מן תעובדות שהובחו לפניו,

ו יותרא ךמלפאעםיעאניחשתנ וביושלת ראומתפועמםעאשחהת בשל או ענישנ  אך לא י

ו עונשעם ע נאשם בעביהת מעש במאת, י טיל עלי ול. דן יחיד, שהרשי  0ו

 כמפורט להלן, כולם או חלקם:

ה הדן יחיד( וק)ציןהישיהפוהטדן-יחיד קצין שיפוט -  (ו) הי

 (א) נזיפה; (א) נזיפה;

 (ב) נזיפה חמורה;(ב) נזיפה חמורה;

ו עו(לג)ה עקלנסשכשראישנול עחומליהשעהלימשיכםרכשפיל נ  (ג) קנס שאי

רות, ואולם -  שנקבע בפקודות השינרקובת,ע ובאפוקלוםד ו-ת השי

 דרגת דן יחיד

 פסק

 חובת זימון נפגע

 הרשעה בעבירת
 משמעת על פי

 עובדות שלא נטענו
 בכתב התלונה

 הרשעה בעבירות
 משמעת אחדות

 סמכות ענישה של
 דן יחיד
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צא צבא בשירות סדיר - ו  (ו) לגבי נאשם שהוא י

 קנס שאינו עולה על שישית משכר יסוד חודשי של

צא צבא בשירות סדיר בשעת הטלת העונש; ו  י

ו נ י א ש ת סוהר ו ו  (2) לגבי נאשם שחדל להי

ו עולה על נ צא צבא בשירות סדיר - קנס שאי ו  י

ם, כהגדרתו בחוק שכר מו י נ ת משכר מי י ש י  ש

ו - שכר 8 (בפקודה ז ו 9 8 7 - ז ״ מ ש ת ם, ה מו י נ  מי

 מינימום);

נה עולה על ת לתקופה שאי רו  (ד) ריתוק למקום השי

 חמישה ימים, ובלבד שלא יוטל ריתוק על מי שחדל

ות סוהר;  להי

גה ברכב של כה בנהי  (ה) בעבירת משמעת הכרו

ן נהיגה מטעם משטרת ישראל ו ת - פסילת רישי רו  השי

 לתקופה שאינה עולה על 30 ימים;

ת סדיר - רו א צבא בשי צ ו א י ו ה  (ו) לגבי נאשם ש

נה עולה על שבעה ימים;  מחבוש לתקופה שאי

ד קצין שיפוט בכיר - חי ה הדן י  (2) הי

 (א) נזיפה;

 (ב) נזיפה חמורה;

ם כפי מי ו עולה על שכר של עשרה י נ  (ג) קנס שאי

רות, ואולם -  שנקבע בפקודות השי

צא צבא בשירות סדיר - ו  (ו) לגבי נאשם שהוא י

נו עולה על שליש משכר יסוד חודשי של  קנס שאי

צא צבא בשירות סדיר בשעת הטלת העונש; ו  י

ו נ י א ש ת סוהר ו ו  (2) לגבי נאשם שחדל להי

ו עולה על נ צא צבא בשירות סדיר - קנס שאי ו  י

נימום;  שליש משכר מי

נה עולה על ת לתקופה שאי רו  (ד) ריתוק למקום השי

וטל ריתוק על מי שחדל ם, ובלבד שלא י  עשרה ימי

ות סוהר;  להי

גה ברכב של כה בנהי  (ה) בעבירת משמעת הכרו

ן נהיגה מטעם משטרת ישראל ו ת - פסילת רישי רו  השי

 לתקופה שאינה עולה על 60 ימים;

ת סדיר - רו א צבא בשי צ ו א י ו ה  (ו) לגבי נאשם ש

ם מי נה עולה על 35 י  מחבוש לתקופה שאי

ע צו , לדחות את בי ם שיירשמו וחדי  דחיית ביצוע עונש 0וולא, דן יחיד רשאי, מטעמים מי

צועו במעמד מתן הפסק, ואם נש או לקבוע תנאים לבי  העו

ן ו  הוגש ערר - גם לאחר מתן הפסק וכל עוד לא החל הדי

נה לדן רה נתו ן בערר, תהא הסמכות האמו ו  בערר; החל הדי

 בערר

 ס״ח התשמ״ז, עמי 68
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ם מי ד רשאש, בתוך־ 15 י הי עו דן י ) סוהר שהרשי ו  0וולב (פא) (

מצא לו המיפוסםק,שלההוגמיצשאעלרורהעפלסקה,פלסהק,ג יושא םע ום שהו  מי

ם לפי שוראות צעיף 0ו1סה - גם י י ו צ  חויב בתשלום פי

וב כאמור, בעדלר ךהחשיקובעכאהמשור, בדרך שקבע הש  על החי

וכה סוהר (ע2ל) ידזיוכדןה יסחויהדר בעהללייךד ימדשןמיעחיתיד  (2) ז

 שנפתח עקב חקירהשנשפלתמחשעטקרבתחיקישרהאלשאלו מששלטורעתד ית

רוא, רשאי ססער בכיר שהשציב  חקירה כאמור בסעיף י

 הסמיך לעניין זה להגסימשי ךע רלרענעיילן זההפסלק,ה גיאםש סעברר כעיליהש

ות מספיקות להרוכאיחות אמסשפמיתקותשלהוהכסוחהתר,אבשתומךת ו5 ו  ראי

מצא לו הפוסק , ום שהו  ימים מי

 (ב) בערר ידון קצין שיפוט בכיר שקרגתו אעה נמיכ ה מדרגת

 הדן יחיד שנתן אתההדןפסיקח יודשמשוננתהן לאכתךהבפדסרקך ושקמבונעההלשכרך ב

 (ג) קצין שיפוט ב(כגי)ר שקמצוינןהשילפדוןט בעכריר רששמואניהללדודןוןבו,בעארףר

ם הוגש לאחר המועד השמור בסעיף עטן(א), אם הוכח,  א

 להנחת דעתו, כי הילה נהחצתדקדעסתבוי,רכליאהייחהורהצדק סביר לאיחור

 (ד) העורר רשאי (לדח)זורהבוע ומררערררוש אכיללעחוזדו רל באונימתענרהר והכחלל טעוהד

 בערר בערר

ם, גם בי י ם המחו י י ו נ ו יח ראולו, בשי ו ת סעיף 0 ראו  (ה) הו

 לגבי מי שדן בערר לגבי מי שדן בערר

 0וולג. עס אף הורא0ת סעיף 10ולב(א), פסק של הנציב בשבתו כדן

ו ו שופט ש־צא לקצבה, שאלי ש או פסק של רב־גדנדר א י ח  י

א פסק סופי. ת סעיף 0ו1יח(ג)(2), הו רעו ן לפי הו ו  הועבר הדי

 0מלד (אק קצין שיפוט בכיר הדן בערר רשאי -

 (ו) לקבל את הערר ול זכות אות הנאשם;

 (2) להקל בעונש;

 (3) לדחות את הערר;

 (4) להרשיע בעבי(ר4)ת מלשהמרעשתיעאבחערבת,ירובתלמבדשמשעניתתנאהח

 לנאשם הזדמנות סלבינראהשלםההתזגדונמןנות סבירה להתגונן

ה הערר על( בח)יובהביתהשהלעורםרפיעלצויחייוםבלבפיתסשעליוףם 0פויוצסויהי,  (ב) הי

ר ההן בערר לבטל את החירר ט הבכי פו ן השי  רשאי קצי

י י ו צ ר הפי עו  בתשלום או להפחיבתתאשתל ושםיעאורלהפיחציויתיםאת שי

 סימן טי2: בית דין למשמעת

ן סוהמים בעבירות  0וולה. הנציב יכונן, בצו, בית דין למשמעת שידו

, ויקבע אתממשקמוםעת,מווישקבוב ע את מקום מושבו ת ע מ ש ת מ ע מ ש מ  ל

א עו רך דין וסוהר  0וולי, הנציב ימנה נשיא להיצ בדין למשמאת שהו

ת רו כיר, שדרגתו תיקבבעכיבר,פקשודורגתתוה שתירקובתע בפקודות השי בן י ד ת ה י  ב

ם, רטי ורכב משלששה שו תב בית דין למשמעת י  0וולי, (א) מו

ים י  שימנה נשיא בית הויין, שהם אסוהןתם דכי רים, מסם שנ

מת ושופטים ך רשי ו מתו נ מו ם י פטי  לפחות משפטנים; השו

 שקבע הנציב שקבע הנציב

 ערר על פסק

 סופיות פסק של רב
 גונדר ושל שופט

 סמכויות קצין
 שיפוט בכיר הדן

 בערר

 כינון בית דין
 למשמעת

 מינוי נשיא
 בית הדין

 מינוי מותב
 בית הדין
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ת סעיף קטן (א), מותב בית דין למשמעת ראו  (ב) על אף הו

 הדן בעבירת משמעת של סוהר לפי פרטים 8א או 9ו לתוספת

שה ורכב משלו ו סוהר, י נ  השניה, שנעברה כלפי אדם שאי

א בית הדין למשמעת, כמפורט להלן:  שופטים, שימנה נשי

ם פטי מת השו ך רשי ם בכירים, מתו הרי ) שני סו ו ) 

 כאמור בסעיף קטן (א), מהם אחד לפחות משפטן;

רים  (2) נציג ציבור, מתוך רשימת נציגי ציבור הכשי

פטי בית משפט שלום, שקבע השר ת שו ו  להתמנ

 בהסכמת שר המשפטים

ן בית דין למשמעת בשופט ת סעיף 0וולז(א), ידו ראו  0וולח, על אף הו

א הסמיך לכך; ן או מי שהו א בית הדי רה זאת נשי  אחד, אם הו

א א עורך דין, שימנה נשי ה סוהר בכיר שהו הי  שופט כאמור י

ר בסעיף ך רשימת השופטים כאמו  בית הדין למשמעת מתו

 0וולז(א) ,

ת סעיף 0וולז(ב), ראו  0וולט, מותב בית דין למשמעת שמונה לפי הו

ת ו י ו נ מ רות משמעת נוספות על אלה ה  מוסמך לדון בעבי

ם שו תו כתב אי תו סעיף, ובלבד שהן כלולות באו  באו

ן למשמעת, מטעמים ם בירור האשמה יחליט בית הדי  0וומ, בתו

תו אשם - על י הנאשם, או, אם מצא או כו י , על ז  שיירשמו

 הרשעתו (בסימן זה ובסימנים טי3 עד טי6 - הכרעת הדין),

ע נאשם בעבירת משמעת  0וומא, בית דין למשמעת רשאי להרשי

כחו לפניו, אף אם  שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות שהו

 עובדות אלו לא נטענו בכתב האישום, ובלבד שניתנה לנאשם

 הזדמנות סבירה להתגונן

 0וומב, בית הדין למשמעת רשאי להרשיע נאשם בכל אחת מעבירות

 המשמעת שאשמתו בהן נתגלתה מן העובדות שהוכחו לפניו,

תו מעשה ותר מפעם אחת בשל או ו י ענישנ  אך לא י

הנאשם בע ו ם התו רשע נאשם בעבירת משמעת, רשאי  0וומג, הו

ת בדבר ו י א נש, לרבות ר ן העו י י ם לענ ה י ת ו י א א ר  להבי

ו הקודמות של הנאשם תי  הרשעו

 0וומד (א) הורשע נאשם בעבירת משמעת יגזור בית הדין למשמעת

ו חלקם: נשים אלה, כולם א ו עו יטיל עלי ו ו נ  את די

 (ו) נזיפה;

 (2) נזיפה חמורה;

ד חי ו עולה על כפל הקנס שמוסמך דן י נ  (3) קנס שאי

א קצין שיפוט בכיר להטיל לפי סעיף 0וול(2)(ג),  שהו

 לפי העניין;

נה עולה על רות לתקופה שאי  (4) ריתוק למקום השי

 45 ימים;

נה עולה על 45 ימים;  (5) מחבוש לתקופה שאי

 (6) הורדה בדרגה;

 בית דין למשמעת
 בשופט אחד

 הרחבת סמכות

 הכרעת הדין

 הרשעה בעבירת
 משמעת על פי

 עובדות שלא נטענו
 בכתב האישום

 הרשעה בעבירות
 אחדות

 ראיות לעניין העונש

 סמכות ענישה של
 בית דין למשמעת
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 (7) בעבירת מש(מ7)עת בהעכבריורכתה מבנשהמיגעהת בהרככרבוכשהל

ת - פסילת ריהשייוןרונתהי-ג הפסמיטלעתםר ימשישוטןרנתה יגשהרמאלט רו  השי

נה עולה על ה9 ומיני;  לתקופה שאי

 (ב) לא יוטל עונשי ריתוק או למחבוש ליפי סעיף זה בעל מי

ות סוהר ות סוהרשחדל להי  שחדל להי

רדה בדרגה לפי סעיף זבה תהי ה לתקופה שותקבה  (ג) הו

ן םמשמעת לקבוע רות, ואולם רשאי בות הדי  בפקודות השי

ירשמו  תקופה אחרת מטעמתיקםופשהי יארחשרמתו מטעמים שי

 דחיית ביצוע עונש 0ו1מה. (א) במע מד מתן גזר ה דין רשא י בית דין למשמעת, ולא חר

ן - רשאי אב בית הדין שגזר את התין, לבקשת  מתן גזר הדי

 נאשם ומטעמים שיירשמו, לדחות את ביצוע העונש או לקבוע

ו עד המועד שבו , והתל איד לבגשת ערעור א  תנאים לביצועו

 חלף המועד להגשתחלעףר עהורמועד להגשת ערעור

ראות סעיף ק טן( א), הוגש ערעור על פס ק והדין,  (ב) על אף הו

 יגיש הנאשם את ביקגיששתוהנלאדחשייםתאבתי צבוקעשהתוע ונלדשחיאיותלבקיבציועעת

נה לו ן לערעורים, שתהא נתו עו לנשיא בית הדי צו  תנאים לבי

 הסמכות האמורה בהססעמיףכ וזתה האמורה בסעיף זה

 בית דין שנחלקו בו 0וומד בינת דין שנחלקו בוהדעדת תכריע דעת הרוב; לא היתה דעת

ב לעניין סוג העונרושבאלוענמיייןד תסו,גתהכערוינעשדאעותמיאדבתבו,י ת כהרדייןע ד ו ר ת ו ע ד ת ה ו ע ד  ה

 סימן טי3: בית דין לערעורים

 כינון בית דין 0וומז, השיר יכונן, בצו, בית דין לערעורים, שיד ון בערעורים על פסוקי

ן של בית דין למדשיןמ עשתל ויביקתבעד יןא תל משקומםעתמווישקבוב ע את מקו ם י ד י ר ו ע ר ע ם ל י ר ו ע ר ע  ל

א סוהר בבכיר ו ה רים ש ן לערעו א לבית הדי  מינוי נשיא בית הדין 0וומח. השר ימנה נשי
 לערעורים לערעורים

ת רו  שדרגתו תיקבע בפקשודורגתתוה שתירקובתע בפקודות השי

ץ לערעור יבם יורכב משלושה שיפטים, ד  מינוי מותב בית דין 0וומט. (א) תותב בבית ה
 לערעורים לערעורים

א בית השדייןמ,נהש נהשםיאסובהיריתםהבדיכןי,רישם,ה םמהסוםהרליפםח ובתכ  שימנה נשי

 שני משפטנים; השושפנטייםמ ישמפוטננויםמ;תוהךשורפשטיימםתימשונפוטימםת וךשקרבשעי

 הנציב הנציב

 (ב) על אף הוראות סעיף קטן(א), לא ניתן למ נות (שני לוהרים

 בכירים שהם משפבטנכייםר,י יםמנשה נםשמיאש פבטינתים,ה דייןמ,נהבמנקשויםא אביחתד

מת בעורכי דין נה מתוך״ רשי  מהם, עורך דין משיהות המךי

רים להתמנותהכשושיפרטייםבילתהתממנשופתט שולפוטםי בשיקתב עמלשעפנטי ין  הכשי

 זה השר בהסכמת זשהר המשרש פבטהיסםכמת שר המשפטים

 זכות ערעור ז0כווותנ ער(עאו)ר נאשם 0שווהנור (שאע) בבניאתשדםיןשלהמורשמשעת,ב בויכןת הדניןצילבמאשוממעית

ום מתן פסק מדין,  שהוא הסמיך לכך, רשאים, בתוך 45 ימים אי

ן כולו, ן או על פסק הדי  לערער על הכרעת הדין, על גזה הדי

ות סוהר.  ורשאים הם לעשות כן גם אם חדל הנאשם להי

ן שלא במעמד הנאשם או התובע, נחל  (ב) ניתן פסק הדי

ין התקופה להגשת הערעקר כאמור בתעיף קטן( א) מן רה יבם  מני

מצא לו פסקשהבוד יןה,ובמדצראךלוש תפיסקקבעה דביןפ,קובדורתך הששתירקובתע  שבו הו

ן לערעורים, חתום  הגשת כתב ערעור 0וושת ערעור עוהיה בהגשת כתב ערעור לביות הדי

ו בבאי־דכיוחהו,מעברדרעךר אשוקבעא־הכושחרו, בדרך שקבע ה  בידי המערער א
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 0וונב, מערער רשאי לחזור בו מערעורו בכל שלב של הערעור, ואולם

ור בו אלא ברשות בית מו טענות בעלי הדין, לא יחז י  משהסתי

ן לערעורים  הדי

זמן ה בפני בעלי הדין; ואולם אם הו הי ן בערעור י ו  0וונג, (א) הדי

ן לערעורים לדון בערעור יצב, רשאי בית הדי  בעל דין ולא התי

א לדחות צב המערער - רשאי הו י  שלא בפניו, ואם לא התי

 את הערעור מטעם זה בלבד

, יבטל בית תו צבו י ־התי  (ב) נדחה ערעורו של נאשם בשל אי

ית הערעור על פי בקשת ן לערעורים את ההחלטה על דחי  הדי

ישמע את הערעור, אם נוכח כי היתה סיבה מוצדקת  המערער, ו

יצבות המערער או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע ־התי  לאי

ם ו ם מי מי ת דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש בתוך 5ו י ו ו  עי

ן לם רשאי בית הדי או דעה למערער, ו ה הו  שהחלטת הדחי

, לדון בבקשה כאמור, ם שיירשמו וחדי  לערעורים, מטעמים מי

ם התקופה האמורה  אף אם הוגשה לאחר תו

ן לערעורים רשאי לעשות אחת מאלה:  0וונד בית הדי

ן  (ו) לקבל את הערעור, כולו או חלקו, לשנות את פסק הדי

ן למשמעת, או לבטלו ולתת אחר במקומו;  של בית הדי

 (2) לדחות את הערעור;

ן ן כל החלטה אחרת שבית הדי  (3) לתת בקשר לפסק הדי

ע נאשם ה מוסמך לתתה, ובכלל זה להרשי י  למשמעת ה

 בעבירת משמעת שאשמתו בה התגלתה מן העובדות שהוכחו,

ו שהורשע בה בבית הדין למשמעת,  אף אם העבירה שונה מז

 או שהעובדות שהוכחו לא נטענו בו, ובלבד שניתנה לנאשם

 הזדמנות סבירה להתגונן; ואולם לא יטיל בית הדין לערעורים

נש שהוטל עליו, אלא אם כן  על הנאשם עונש חמור מהעו

 הוגש ערעור על קולת העונש;

ן לבית הדין למשמעת שנתן את פסק ו  (4) להחזיר את הדי

ת ראו  הדין, עם הו

ן י י ה סמכות לדון בכל ענ י ה רים ת ן לערעו  0וונה , לנשיא בית הדי

ן לערעורים, וכן נה לפי סימן זה לבית הדי  שבסדרי דין, הנתו

ן נדרש לעשותה, ובכלל  סמכות לעשות פעולה שבית הדי

 זה -

 (ו) הארכת מועדים להגשת ערעור לאחר שעברה התקופה

י לעשות , אם מצא כי מן הראו נ ו ו  להגשתו כאמור בסעיף 0

 כן בנסיבות העניין;

ם י א נ עת ת ו קבי נש, הפסקתו א ע עו ו צ י ת ב י י ח  (2) ד

עו צו  לבי

א סופי,  0וונו, פסק דין של בית דין לערעורים הו

 חזרה מערעור

 דיון בערעור בפני
 בעלי הדין

 סמכות בית הדין
 לערעורים

 סמכות נשיא בית
 הדין לערעורים

 פסק דין סופי
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 סימן טי4: משפט חוזר

ן ת כי בית הדי רו א ביות הדין לערשירים רשאי ל הו  משפט חוזר 0שפט (א) נשי

ו בית להעדריןעולרימםש מאועתבישתקבהדעיןלכלך,מ ישקמייעםת מששקפבטע  לערעורים א

 חוזר בעניין משמעתחיו זרש נבפעסניקיןבומסשומפיעת,יגםשנאפסםקחבדולסוהנפיאת,שםג

ות סוהר, אם ראלה יכויתהסותקהירי,םאםאחרדאהמאכילה:תקיים אחד מ  להי

ת ו ו בית דין פסק כי !ראיה מהראי ) בית משפט א  (ו

תו עניישןהיוסבואדוהבהאיוהתובעשנקיירן יאוס ובדזיהוף,היויהשב  שהובאו באו

ה בכך כאיי לשנות  יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת הי

ן דו ת המשפאטתלטתוובצתאוהתנ יהדומן;שפט לטובת הני צאו  את תו

ת, לבדן או יחד ו י ות העשו ו עובדות או ראי צג  (2) הו

ה לעפנםי בהיחתומהרדיןשהבירהאלשפוניה,בילתשנהודתי ןאבתר  עם החומר שהי

ת המשפט לטתוובצתאוהתניהדומן;שפט לטובת הנידון; צאו  תו

 (3) אדם אחר הו (ר3)שע באינדתםייאםחרב בהיוצרועשעאוביתנותימיעםשבה

תו אדום  עבירה, ומהנסיבות שהתגלו במשבטו של או

 אחר נראה כי מי שהורשע אראשונה שע^רה לא ביצע

 אותה; אותה;

 (4) התעורר חשד של ממש כי בהששעה נגרם לנידון

ת דין ו ו ת דין עי ו ו  עי

נה לשדון וכז לנציב או  (ב) הרשות לבקש משפט שוזר נתי

א הסמיכוללמכיךשהוא הסמיכו לכך  למי שהו

ת ו נ תו ת הנ ו י ו לבית דין כל הסמכו י ה  סמכויות בית הדין 0מנח, (א) במשפט וחוזר י
 במשפט חוזר ופיצוי במשפט חוזר ופיצוי

 לו לפי סימנים טי, לטוי2לופ־יטיס3,ימפנירםט טלי,ס מטיכ2ותו־לטיה3,חמפיררט בלעסונמכש;ו

 בית הדין רשאי לתבתיתכ להדציון הרנשראיהלבתעתיניכולכצדוי הלנפרצאותה נביעדיונן

 שנשא את עונשו אושנחשלקא מאמתנוע ונש והראשועחתלוקבומטמלנוהוכשתהורצשאעה

 מן המשפט החוזר, אמון להתמתשפכטל סהעחודזר,א חארו לתת כל סעד אחר

 (ב) צו לפי סעיף (קבט)ן (א)צ וטלעופןי אסיעישףורקטשןל(אב)יתט עמוןשפאיטשמורח וזשי,ל

נו, משאושר, כדויןד ינפו,ס קמדשיןא ושלר, בכידתי ןמפשספקטדיןשנישתןל ביענתייןמ  ודי

 אזרחי אזרחי

 סימן טי5: דרכי ענישמ

א ו ו דן יח יד ע ונש מוח בוש, ריש אי ה  מחבוש על תנאי 0חנט, (אל הטיל ביות דין א

 להורות בגזר הדין לשהוערונתש,בגכזורל והאדויןחשלקהו,ע וינהשי,הכועלו תאנואיח לק

 (ב) מי שנידון למ(חב)בושמיעלשנתינדאוין לאמ יחיבוששא עאלת תענונאישו,ל א יליאש

 אם כן עבר, בתוך האתםקוכןפ העבשר,נקבבתעוהך בהגזתרק ודפינהו,שנשקלבאעהתפבחגזתר

 משנה ולא תעלה על שנלוש שנים(בס ימן זה ו- תקופת בתנאי),

 אחת מעבירות המשמעת שנקבעו בגזר הדין, והורשע בעבירת

 המשמעת הנוספת (הסעימ זה - עבירת משמע ת נ וספת), בתוך

ו לאחריה  תקופת התנאי או לתאקחורפיתההתנאי א

ום מתן גזר  (ג) תקופת התנאי( ג)תתחתיקלופביתוםהמתנתןא יגזתרתהחדיילן בי

 (ד) קביעת עבירות משמעת נוספות לפי שמיף קטן(ב) י כול

ימות, ן סוג של עבהרות ואו בפירוט עבירות מסו ו ה בצי  שתהי

 אם דרך תיאורן ואםא םדרדךרךאזתכיורא והרןורואוםתדחרוךק ;אזהיכותרההוהרעאבוירתהח
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ו 3 לתוספת השניה, ר עבירה המפורטת בפרטים ו א  כאמו

ה אותה; אוזכרה הוראת ו ינית המהו  תתואר ההתנהגות העברי

 חוק ובוטלה לאחר מכן, והוראה אחרת באה במקומה, יראו

 את גזר הדין כמאזכר את ההוראה האחרת

רשע בשל הו אי ו ן לעונש מחבוש על תנ  (ה) נאשם שנידו

ד על חי ו הדן י ן א רה בית הדי ו רת משמעת נוספת, י  עבי

 הפעלת המחבוש על תנאי

 (ו) הוטל על נאשם מחבוש בפועל בשל עבירת משמעת

ישא, על אף  נוספת והופעל נגדו עונש המחבוש על תנאי, י

וסא, את שתי תקופות המחבוש בזו אחר זו, ר בסעיף 0ו  האמו

 אלא אם כן בית הדין או הדן יחיד שהרשיעו בעבירת המשמעת

, כי שתי התקופות, כולן או  הנוספת הורה, מטעמים שיירשמו

לם תקופת המחבוש הרצופה שעל או ו חופפות; ו הי  חלקן, י

 הנידון לשאת לא תעלה על 70 ימים,

ע נאשם בעבירת משמעת חיד שהרשי ו דן י  הארכת תקופת 0ווס, (א) בית דין א

נש מחבוש, רה עו ה עבי ת ו ו בשל א י נוספת ולא הטיל עלי א נ ת  ה

ת על ו ו צ נט(ה) במקום ל ו ת סעיף 0ו ראו , על אף הו  רשאי

רות על הארכת תקופת התנאי  הפעלת מחבוש על תנאי, להו

דושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת, אם  או חי

ן לא י י , כי בנסיבות הענ ם שיירשמו וחדי  שוכנע, מטעמים מי

ה זה צודק להפעיל את המחבוש על תנאי הי  י

ד בסמכותו לפי סעיף חי ו דן י  (ב) לא ישתמש בית דין א

 קטן (א) אלא לגבי ההרשעה הראשונה של נאשם בשל עבירת

 משמעת נוספת

ד את תקופת התנאי לתקופה חי  (ג) האריך בית דין או דן י

ם תקופת התנאי, תחל תקופת התנאי הנוספת  נוספת, לפני תו

ד את תקופת חי  בתום תקופת התנאי; חידש בית דין או דן י

אי , תחל תקופת התנ אי לאחר שתמה תקופת התנאי  התנ

ן או הפסק  הנוספת ביום מתן פסק הדי

ן בדין משמעתי לעונש מחבוש, ולפני שנשא  נשיאת מספר עונשי 0ווסא, נאשם שנידו

שא י ן בדין משמעתי לעונש מחבוש, י נידו נשו חזר ו ש את כל עו ו ב ח  מ

 עונש מחבוש אחד של התקופה הארוכה ביותר; ואולם רשאי

ד המטיל את העונש המאוחר להורות חי ן או הדן י  בית הדי

ו חלקם, נשי המחבוש, כולם א א את שני עו ש י ן י דו י  כי הנ

ן  בזה אחר זה, ובלבד שתקופת המחבוש הרצופה שעל הנידו

ם מי  לשאת לא תעלה על 70 י

שו נ א את עו ש י ש י נש מחבו ו עו י טל על  מקום נשיאת עונש 0ווסב, (א) סוהר שהו

צא ו רות שקבע הנציב; הוטל עונש מחבוש על י ש במיתקן השי ו ב ח  מ

ת כאמור, רו נשו במיתקן השי ישא את עו  צבא בשירות סדיר, י

ו במיתקן צבאי שקבע הנציב בהסכמת ראש המטה הכללי  א

 של צבא הגנה לישראל

נהל, המשמר, המשטר ב יקבע את סדרי המי צי  (ב) הנ

רות שנקבע לנשיאת עונש מחבוש  והמשמעת במיתקן השי
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ושא עאנש סחברש יוחזק בתנאים הולמדח שלא  תנאי המחבוש 0ווסג, (א) סוהר הנ

ה בהם כדי לפגיוהעיבהבבריהאםו תכודיובלכפבגודעו בבריאותו ובכבודו הי  י

 (ב) סוהר כאמור (בבס)עיףסוקהטןר (כא)א,מיוהרי הב זסכעיאףי,קבטין (הא),ש יארה,ילהכזלכ

 אלה: אלה:

אי תברוא(הו) הולתנמיאים ,תתבנראויאםה שהיואלפמישםר,ו תלונ ) תנ ו ) 

, טלפול רפואי הנדרש לשם נו האישי ו  לשמור על ניקי

ם על פי מי תנאי השגחא תתאי תו ו או  שמירה על ברי

 דרישת רופא; דרישת רופא;

שי והחזקת מוש ו האי ת לשי כו  (2) מיטה, מזרן ושמי

ם כפיחפשיצייקםבעאיבשפייקוםדוכתפיהשיירקובת;ע בפקוד י שי  חפצים אי

רה על מ ים לשמי י א ת מ ת ובהרכב ה ן בכמו ו  (3) מז

;  בריאותו; בריאותו

רה (ו4א)וורותרנסאיב יתריאםורבהתוא;וורור סבירים  (4) תנאי תאו

ר הפתוח! אם תנאר המקום י ו ת באו מי ו  (5) הליכה י

 מאפשרים זאת, בתנמאיפםשורבימםו זעאדית,ם בשתיניקאיבםע וו במפוקועדויתם

 השירות; זכות זו ניהתנשתירלותה;ג זבכלוהת זמוטנעימתינםת לשלה גשבלמיהרהמ

 על שלומו של הסוהערל; שלומו של הסוהר;

 (6) קבלת מבקרים, שליחת מכתבים וקבלתם תכן קיום

 קשר טלפוני, כפי שיקישקרב עט לבפוקניו,דוכתפיהשיירקובתע בפקודות

שא (עגו)נש סמוחהברו שהניושמאו רע וענלשהמסחדברו ושעילשהמרוכרועשל ו  (ג) סוהר הנ

ש, בימשקמווםר העלמ חהבנויקש,י וןישבמתוראועולימהלנאיקיאוןח ר  במקום המחבו

ת בדבר סדרהיהוהרמאושטתרבודהבמרשסמדרעיתהבממשקוטםר וההממחשבומשע ת ראו  ההו

ש בכו ח, נגד מו ם תבירים, לרבות שי  אוסד (א) ניתן לנקוט אמצעי

ים חשש כי ההוא עומד לשימ לט ר המוחזק במחבוש, כשקי ה ו  ת

 או לגרום נזק לגוף אוו לרגכרוםש ,נזכקד ילגלומףנואוע לארתכ והשב,ריכדחיהלאמונ ואעת

ר וכדי להנזשקל יכטאסמודר וכמדשימלעהתשבלימטקוסםד רהוממחשבומשע ת  הנזק כאמו

א ;חייב  (ב) סוהר המוחזק במחסוש, שלא מילא חובות שהו

 בקיומן במקום המחבוש, ניתן ׳לנקוט נגדו אמצעי משמ עגת

 לאחר שניתנה לו הזלדאמחנרותשנליהתנשהמ ילעו אהזתדטמנעונותתליוהלשפמניעהאקצתיןט

 הממונה על מקום המחבוש; בסעיף קטן זה, ״אמצעס מש מעת״ -

ותר מאלה: שלילות זכותו של ה סוהר תהחזיק חפצים,  אחד או י

ם תו למבשרים, שלולות לכותו לש ליחת מבתבו כו  שלילת ז

 ולקבלתם וכן לקיום קשר טלפוני לאו והחזקתו בבידוד במקום

 המחבוש לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים רצופלם.

ע סוהר בעביהת משמעת  חיוב בפיצויים 0ווסה! פא) בית דין ואו דן )חיד שהרשי

ם על נזק י י ו צ  רשאי לחייבו, נוסף על כל עינש, בתשלום פי

 לרכוש שנגרם במישריכ עקב העבירמ, ובית עין - גם בתשלום

ם על נזק לגופו שנגרם כאמקר; בית דין או דן מחיד לא י י צו  פי

יש לפי סעיף ז ה בסכום הע ולה על י צו יב נאשם בתשלום פי  יחי

וב, ואנלם דשי האחרון ששולם לו לפח הטלת החי  שכרו החו

צא צבא בשירות סדיא ו ות סוהם ואחנו י  לגבי נאשם שחדל להי

 אמצעי ריסון
 ומשמעת
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צע כהגדרתו בחוק  לא יעלה הסכום כאמור על השכר הממו

, 9 ו מי [נוסח משולב], התשנ״ה-995  הביטוח הלאו

ת לנזקים ו ו פוטר מאחרי נ ם לפי סעיף זה אי י י צו  (ב) חיוב בפי

 לפי כל דין

ם, י י צו ב סוהר בדין משמעתי לשלם קנס או פי י  גביית קנסות 0ווסו, (א) התחי
 ופיצויים

ם עי י מהסכומים המגי כו י די נ ם על י י י ו צ יגבו הקנס או הפי  י

רות, תו בשירות, בדרך שתיקבע בפקודות השי רו  לו עקב שי

י ממשכורתו החודשית לא יעלה בחודש  ובלבד ששיעור הניכו

עים בסעיף 8 לחוק הגנת השכר, ם הקבו רי עו  אחד על השי

ם על י י ו צ ; לא ניתן לגבות את הקנס או הפי ו 0 ו 9 58 ח- ״  התשי

גבו בדרך שבה נגבה קנס שהטיל בית י י כאמור, י כו י די נ  י

 המשפט בהליך פלילי

ם שנגבו כאמור בסעיף קטן (א) ישולמו י י ו צ פי  (ב) קנסות ו

 לקרן הכללית של בתי הסוהר

ת סעיף קטן (ב), חויב סוהר בדין משמעתי ראו  (ג) על אף הו

ם לפי הוראות סעיף 0ווסה(א) לאדם שניזוק עקב י י צו  לשלם פי

ם לאותו אדם י י ו צ  העבירה, ישולמו הפי

 סימן טי6: הוראות שונות

א ב א צ צ ו א י ו ה ש שנשא סוהר ש ו מחבו  תקופות שלא יבואו 0ווסז, תקופת מאסר א
 במניין תקופת שירות

רות שלא כדין ו תקופה שבה נעדר מן השי ן בשירות סדיר, א ו ח ט י  ב

א חייב רות שהו א במניין תקופת השי ה נידון, לא תבו  ושעלי

רות ביטחון, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת  בה לפי חוק שי

ו בית משפט  מאת דן יחיד, בית דין א
 אי-זכאות לשכר 0ווסח, (א) סוהר שהורשע בעבירת משמעת לפי פרט 5 לתוספת

 בעד ימי היעדרות

רות באחת מהנסיבות המפורטות  השניה או שנעדר מן השי

ו של ו חלק ממנ ם א ו ה זכאי לשכר בעד כל י הי  להלן, לא י

 היעדרות:

ו שוחרר בערובה ן במעצר א ה נתו י הר ה ) הסו ו ) 

יצב לשירות; ו להתי נעים ממנ  בתנאים מגבילים המו

ה נתון במאסר או במחבוש  (2) הסוהר הי

ת ראו א הסמיך לכך רשאי, על אף הו  (ב) הנציב או מי שהו

, לרבות ם שיירשמו חדי ו  סעיף קטן (א), להורות, מטעמים מי

ו של הסוהר או י כו י  מטעמי מצב כלכלי-חברתי של הסוהר, ז

ם או כתב תלונה נגדו, כי ישולם שו -הגשת כתב אי  בשל אי

ה מקבל, כולו או תו סעיף קטן, השכר שהי  לסוהר כאמור באו

ר ת הסעיף הקטן האמו ראו מו לגביו הו י  חלקו, לולא התקי

לם לו, בעד התקופה שמתחילת שו  שכר בעת השעיה 0ווסט, (א) סוהר שהושעה, י

י או ההרשעה, חלק משכרו כפי ו כ י תו עד מועד הז י י  השע

 שהנציב יראה לנכון, ובלבד שהחלק האמור לא יפחת ממחצית

 שכרו; הנציב יבחן מזמן לזמן את החלטתו לפי סעיף זה

 ס״ח התשנ״ה, עמי 0ו2,

 ס״ח התשי״ח, עמי 92,
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ו ו  תיקון סעיף ו

 מות סוהר

 החלפת סעיף 2וו
 והוספת סעיפים

 2ווא עד 2ווג

ן עמד לדי לא הו עמד לדין אל שהו ה ו ע ש ו ה  (ב) סוהר ש

יתע זוכה, זכאי להשלמות שכ רו אעל תקופת השעו  ו

 (ג) הועמד סוהר (לגד)ין עהלו עחלמקד מסוההערבילרדויןת עשלבחעלטיקיןמהועשביערהו,ת

 או זוכה מחלק מן העבירות שעליהן הועמד לדין, רשאי הנציב,

, להורות שישולם לו השכר שהשה מקבל  מטעמים שיירשמו

 אילולא ההשעיה, בניכוי חלה השכר,שקיבל בתקופת השעיקתו

 לפי סעיף קטן (א), ובלבד שלא הו חלט לפטרו מהשירות; פוטר

ה זשאי תהשלמת שכ רו. ת - לא י הי רו  הסוהר מן השי

 (ד) השתכר סוהר(דמ)עבוהדשהתנוכסרפסתוהברתקמועפבתודההשנועיסיפתות, יבנותכקופ

דתו הנוספת מן השכר שישולם לו  סכומי השכר שקיבל מעב ו

 לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ע).

 0ווע. (א) נפטר סוהר, ייפסק כל הליך משמעתק נגדה

ה ערעור מ(טב)עם הינהאשעםרעתורלוימוטעוםמ דה נונאפשטםר תהנלואישוםע,ו  (ב) הי

 רשאי בית הדין לערשעוארייםבילתהרהדשיוןתלעשרהעדוירויןםי ילמהשרך,שולתקבשוהעד

, יורכשיו,בןמבמצשעפצחוותוא,תיוראשוו,מנמבהלצעעזצבוונאו יתומ אשויךמ  כי בן משפחתו

 בערעור במקום הנאבעשרםעור במקום הנאשם

 הליך 0וועא. הנציב רשאי לפטר סוהר שנידון בהליך משמעתי או פלילי, אף
 משמעתי או פלילי משמעתי או פלילי

א סאבוםר,ז ועכקה,ב אהםדיוהןוהאמסבשומר,עעתיק באוהדהיפוןל יהלימ,שכימ  אם זוכה, אם הו

ך ו לשרת בשירות, ובלבש שסבהר  אין הסוהר מתאים להמשו

 בכיר לא יפוטר אלאב כביארילשאורי פהוטשר אלא באישור השר

, לבטל תונש  0וועב, (א) והנציב רשאי, בנסיבות ימי וחדות שיירשמו

 שהוטל בדין משמעתי ווטס ק דין או בפסק סופס, להפ חית מסמנו

ו  או להחליפו בעונשאקוללמהמחנלויפו בעונש קל ממנ

ו בפסק סופי, ב סוהר בדין משמעתי בפסק דין א י  (ב) חו

וסה, בשל נזיק ש0גרם ל רכוש ם לפי סעים 0י י י צו  בתשלום פי

ת שיירשמת, לבטל את  השירות, רשאי הנציב, בנסיברת מי וחדו

ים אוהלחיהוקבטיבןפיאצתו יישיםעואורםלהקטין את שיעורם י צו וב בפי  החי

כ ו י  שוער. אין בהוראות סימן זה וסימנרא ט׳ יעד טי5 כדי לגרוע מעמכו

ו לנציב, לגבי שוהר, לפי פקודה ז וס ת לשר א ו נ  הנתו

ו לפקודה - ו  בסעיף ו

; ״  (ו) בהגדרה ״מעשה״, לפנג ״להבות״יבוא למעשה כאמור בבס עיף שו

 (2) אחרי ההגדר (ה2״)מעאשחהר״ייבהוהאג:דרה ״מעשה״ יבוא:

 ״״סוהר״ - לרבות יו״״צסאו הצרב״א-בלשריברוות יוסצדיאר,צאבלאבאשםי רכוןתנ אסדמירר,אאחלראת;אם כן נאמר אחרת

ו ״ש״וסטורה רנ פנגפעג״ע״-אמוי״שורוטארהנ פעגצע״מ ו-נפמגיעשמרומאעהש העצשמנוענשפגהעלגמבמיועבשעהתש  ״סוהר נפגע״ א

ו שוטהר,יולתפויסהועהנרי יןא;ו שוטר, לפי העניין; תו סוהר א ו  הי

ק שצורף לשירות ו  ״שוטר״ - כהגדרתו בופקרדת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ח 97ו

 לתקופה מוגדרת מרלאתקשוופלהמטמורגהד רמתס וימרמאת;״ש ולמטרה מסוימת;״

ו לפקמקה יבוא:  במקדם וסעיף 2ו

 פיטורים עקב

 ביטול עונש או
 הקלה בו

 שמירת סמכויות
 השר והנציב

559 

ו דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7ו, עמי 390,  ו
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יעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת , (א) השר, לאחר התי ו  כשירות נציב קבילות 2ו
 סוהרים ומינויו

 הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ימנה נציב קבילות סוהרים

 (בפקודה זו - נציב הקבילות)

ימים  (ב) כשיר להתמנות נציב קבילות סוהרים מי שמתקי

 בו כל אלה:

ת שופט של בית משפט ו נ מ ת ה ר ל א כשי ו ) ה ו ) 

; י ז  מחו

ו סוהר; נ א אי  (2) הו

ם מי ון בתחו ו ניסי א בעל ידע מקצועי, רקע א  (3) הו

 הנוגעים לשירות;

א לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה  (4) הו

י לשמש נציב הקבילות א ראו  או נסיבותיה אין הו

ם י ה חמש שנ נתו של נציב הקבילות תהי  (ג) תקופת כהו

ם ת עם שר המשפטי ו צ ע י י ת ; השר, לאחר ה ו י ו נ ם מי ו י  מ

הגנת הסביבה של הכנסת, רשאי עדת הפנים ו ר ו שו באי  ו

ם י  להאריך תקופה זו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתי

ו של נציב הקבילות ועל המען למשלוח י ו נ דעה על מי  (ד) הו

 קבילות תפורסם ברשומות

נתו באחת ם תקופת כהו א, נציב הקבילות יחדל לכהן לפני תו ו  פקיעת כהונה 2ו

 מאלה:

 (ו) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

ם בעבירה אשר מפאת מהותה, שו  (2) הוגש נגדו כתב אי

י לשמש נציב הקבילות א ראו ו נסיבותיה, אין הו  חומרתה א

ר ועדת הפנים יעצות עם שר המשפטים ובאישו ב , השר, בהתי ו ו  העברה מכהונה 2

 והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי להעביר את נציב הקבילות

ם תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו למלא את  מתפקידו לפני תו

ם רצופים ו במשך תקופה העולה על שישה חודשי  תפקידי

ת (בסעיף זה - סגן לו ה סגן לנציב הקבי מנ ג , (א) השר י ו ו  סגן נציב הקבילות 2

 הנציב)

 (ב) נבצר מנציב הקבילות, דרך ארעי, למלא את תפקידיו,

 ימלא סגן הנציב את מקומו, לתקופה שלא תעלה על שלושה

 חודשים, ורשאי השר להאריך את התקופה האמורה לתקופות

 נוספות, ובלבד שסך כל התקופות שבהן ישמש סגן הנציב

ה ש י עלה על ש לות, לא י מו של נציב הקבי  כממלא מקו

 חודשים

 (ג) התפנתה משרתו של נציב הקבילות וטרם התמנה אחר

 במקומו, ישמש סגן הנציב כממלא מקומו של נציב הקבילות

ו ״ י נציב הקבילות כאמור בסעיף 2ו ו נ  עד למי

ו לפקודה יבוא: ו  החלפת סעיף 3וו ^ במקום סעיף 3
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 ״הרשאים להגיש 3ה ו. רשאים ל הגיש קבילה סוהר נהגע, שוטר נפגע או אדם מטעמםפ

תו אדם אילו סוהא או שוטר, לפו העניין, ואנו נפטר ה ובלבד שאו ל י ב  ק

, בן זוגו, בנ ו אה בתו,  הסוהר הנפגע או השוטה הנפגע - הורהו

, אואמחייומטאוע מאםח״ותו, או מי מטעמם ״ ו או אחותו  אחי

- תיקון סעיף 4וו ה ד ו ק פ ו ל ו  9י בסעיף 4

 (ו) בכותרת השו(ליו)ים, בהכמויתלרהת״דהרשךו״לי-י םת,יהמחמיק;לה ״דרך״ - תימחק;

מ י  (2) ברישה, המיל(י2ם) ״תיברשילשחה,בדהומאירל יאםזר״חתי שאול חב דבודאורארפ ניאזמריחיש לאוהבשדיורואתר,״פנ-י ימימשחלק ו;השירות,״ - י

 (3) בפסקה (ו), ב(מ3ק)ום ״בופתספקקהי (דוו)״, יבומאק ו״םת״פוקתיפדוק יודמו״ע ניוב״,ו א ״חתריפ ״קיהדסוווהמרענהונ״,פ גאע״ח רייבו״אה סוהר הנפגע״ י

ה והוא א משרת״ יבוא ״או ש ירת, א״ שאל י  ״או השוטר הנפגע״, אחרי ״וזהי חידה שבה הו

ר ו אדם כאמו ות סוהר א  מצורף או צורף״ ובמקום ״הגיש את המקולה מי ש חדל להי

ו השוטר הנפגע אנ הסוהר הופדע״; נ  בסעיף 3וו(2)״ יבוא ״ה(ה הקובל אדם שאי

א ״לרבות הפגיעה ש״גרבה בו  (4) בפסקה (3), במקום ״לרבות המועד שבה אירע״ י

 בעקבותיו, המועד בשבעוקבאוירתיעו, זההמוותעדעדישםבואאםיריע,שנזםה״ו;ת עדים אם ישנם״;

 (5) במקום פסקה (4) יבוא:

ץ לשירות, פניה בנושא הקתילה ה ו ח  ״(4) הוגשה לגורם רשמי, בשירות ראו מ

י זחהסותו,הגאוםרםהותהקתביליהח ״סותו, אם התקבלה ״ התי  זהות הגורם ו

- תיקון סעיף 5וו ה ד ו ק פ ו ל ו  0ו. בסעיף 5

א ״הנקבל״; בו  (ו) במקום כותרת(ו)הש ובלימיקםו יםבוכואת״רהתנ קהבשלו״;ליים י

לים ״כאמור בסעיף 6ם ״ - יימחקס  (2) המי

- תיקון סעיף 6וו ה ד ו ק פ ו ל ו  בסעיף 6

 (ו) במקום כותרת(ו)הש ובלימיקםו יםבוכואת״רנותשהאשלולקיבייםל יהב״;וא ״נושא לקבילה״;

א ״ואו בשנטר ״ה נפגע״;  (2) בפסקה (ו), אחרי ״בסוהר הנפגא״ יב ו

א ״או של השוטר והנפגע״;  (3) בפסקה (2), אחרי ״הסוהר ה2פגע״ ריב ו

 (4) בפסקה (3), אחרי ״המחהבות בשירותה יחוא ״או למינהל יתקין״ והמללים ״או

ימחקו  שהוא, לדעת הקובל,שהבוניא,גולדדלעמתינהקלו בתל,קיןב״נ יג-וידי מלחמיקנוהל תקין״ - י

- תיקון סעיף 7וו ה ד ו ק פ ו ל ו  2^ בסעיף 7

 (ו) ברישה, לפני (״וב)קביבלוריתשאה,להל״פיניב ו״אבק״בעילל ואתףאהלורה״א ויתבוסאע״יעףל6ואו,ף״ ;הוראות סעיף 6וו,״;

 (2) בפסקה (ו), ב(מ2)קוםב״פבסביקתה (מו),שפבטמקאוםב״ביבבתיתדיןמ״ ישבפוטאא״ולפבנבייבתידתיןמ״ ישבפוט,א ״בילתפניד יןב ית משפט, בית

 או דן יחיד״; או דן יחיד״;

 (3) בפסקה (3), א(ח3)רי ״בשפבסקקשהר(3ע),מהא״חיריב ו״אש״בהקתשנרהלעהמהא״ו״יבוובאמ״קוהםתנ״הבלמהשטארו״ה ״ו ביבמוקאום ״במשטרה״ י

 ״על פי דין״ ״על פי דין״

ו לפקודה - תיקון סעיף 8וו ו לפ3קוודהב-סעיף 8ו ו  3תיוקון סבעיסףע8יוףו 8

״ ואחרי ״אלא אם , ת סעיף או ראו  (ו) ברישה, לפני ״אלה קבילהת״ יבוא ״על אף הו

 מצא נציב הקבילותמ״ציבאונאצ״יבמטהעקמביםלותש״ייירבושאמ ו,״״;מטעמים שיירשמו,״;

ר הנפגע״ יבוא ״או בשוטר הנפגע״ ואחרי ״הרס והר העפגא״ ה ! ^  (2) בפסקה (3), אחרי ״

 יבוא ״או השוטר הניבפוגאע״;״או השוטר הנפגע״;

 (3) אחרי פסקה ( (4)3 )יבוא:חרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) קבילה בעניין שהתבבר או שמתברר כתלונ ה בידי גורם אחר המוסמך לכך

נו לפי פקודות השירות,  כדין בשירות, לרבות בידי קצרן בולק או ועדת חקירה שמו

 או במשרד לביטחוןאוה פבנימםש״רד לביטחון הפנים ״
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ו לפקודה יבוא:  החלפת סעיף 9וו 4^ במקום סעיף 9ו

ו (א) משהוגשה קבילה, יאשר נציב הקבילות את קבלתה ו  ״פתיחת הבירור 9

 (ב) נציב הקבילות יפתח בבירור הקבילה, אלא אם כן מצא

יה לבירור נה ראו ים אחד מאלה או כי הקבילה אי  כי מתקי

 מטעם אחר שיירשם:

ת ו א ר ו ה ראה מ נה ממלאת אחר הו ) הקבילה אי ו ) 

; ו ו ו או 6 ו 5 , ו ו  סעיפים 3

, אחר הוראה נה ממלאת, בפרט מהותי  (2) הקבילה אי

; ו ת סעיף 4ו ראו  מהו

ת ו י ו ן לברר את הקבילה מאחת הסיבות המנ  (3) אי

; ו ו ו או 8  בסעיפים 7ו

 (4) הקבילה קנטרנית או טרדנית

ת סעיף קטן (ב), העלתה הקבילה, על פניה, ראו  (ג) על אף הו

ע על כך נציב הקבילות די ו ע עבירה פלילית, י צו  חשד לבי

ך משי י ת העבירה, ו רות המוסמכת לחקור א דת החקי חי  לי

 בבירור הקבילה בתיאום עמה

 (ד) החליט נציב הקבילות שלא לפתוח בבירור הקבילה,

ע לקובל, בכתב, שלא יברר את די ו  כאמור בסעיף קטן (ב), י

ן את העילה לכך י צי י  הקבילה, ו

 (ה) החליט נציב הקבילות שלא לפתוח בבירור הקבילה,

וחד המצדיק ים טעם מי מצא כי קי ר בסעיף קטן (ב), ו  כאמו

די גורם אחר בשירות, רשאי  העברת הקבילה לבירור על י

תו גורם, ובלבד שהסכים לכך א להעביר את הקבילה לאו  הו

 הסוהר הנפגע או השוטר הנפגע ״

 תיקון סעיף 20ו 5^ בסעיף 20ו לפקודה -

ייתן לו א ״ו בו ״ י ד לרשותו יעמי ו ם ״ לי  (ו) בסעיף קטן (ד), במקום הסיפה החל במי

ו בתוך תקופה שיקבע ״;  הזדמנות לטעון את טענותי

 (2) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

ים בהקדם האפשרי, ובתוך תקופה שלא תעלה על  ״(ז) בירור הקבילה יסתי

ם הגשתה ״ ו  שנה מי

א ״שהקובל ביטל את בו כח״ י ו י ״רשאי להפסיקו אם נ  תיקון סעיף 22ו 6^ בסעיף 22ו לפקודה, אחר

״ יבוא ״או שלא ניתן להגיע בו ו נ ו לכך,״ ואחרי ״בא על תיקו קי ן את נימו י צי  קבילתו ו

 להכרעה״

 תיקון סעיף 24ו 7^ בסעיף 24ו לפקודה, בסעיף קטן (ג)(ו), אחרי ״הסוהר הנפגע״ יבוא ״או השוטר הנפגע״,

 תיקון סעיף 25ו 8^ בסעיף 25ו לפקודה, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) החלטות נציב הקבילות לפי סימן זה הן סופיות, ואין לערער עליהן לפני בית

 משפט ״

יציג לפני ועדת א ״ו כות הסביבה״ יבו אי  תיקון סעיף 27ו 9^ בסעיף 27ו לפקודה, במקום ״ולועדת הפנים ו

 הפנים והגנת הסביבה״

ב לפקודה - בטל, 3ו  ביטול סעיף ו3וב 20 , סעיף ו
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ח ילקנב^ו תיק ון סעיף 32ו נ ו ו 7 ו), קסדפה יבוא ״ואולם תקנות ׳לעניין סעיף 0  בסעיף 32ו לפקודה, בפסק ה(

ת עם שרבהמתישיפעטציוםת״עם שר המשפטים״ עצו י  בהתי

 2תי2קון הבתותסופסתפ ת השנ2י2ה לפבקותודסהפ-ת השניה לפקודה - תיקון התוספת
 השניה השניה

K ״(סעעף 03וו״; בו )״ י 0ו  (ו) בכותרת, במקום ״(סעיף ו

 (2) במקום פרט 9 (י2)בוא:במקום פרט 9 יבוא:

 ״8א עריכת חיפו״ש8,אביצ ועריעכיכתובח יאפו שמ,עבצירצואעו עכיניכוסבה אלור משועתצ רהיאחויכד,נ ישסלהאלכרדשיוןת היחיד, שלא כדין

 או שלא בתום לב או שלא בתום לב

הו י בוניגוד לפקודות השנרות, אפ-מילוי חובת הזדה-ת לאו י ידת תג ז -ענ  9, אי

זבים ״; ת כו  מסירת פרטי זהות כמוזסיבירםת ״;פרטי זהו

א ״ה שמדתו או אי-שמהרה עליו״; בו ״ י  (3) בפרט 2ו, במקום ״או השמדתו

י או במסירה כאמיר כדב לפגוע באינטרס ש בגילו א ״אם י בו  (4) בפרט 4ו, בסופו י

רות או בשלומו או בפרטיותו של אדם.״; רי חשוב, בדרכי פערלה של השי  ציבו

 (5) בפרט 5ו, בסופו יבוא ״מבקר המדינה, נצי״: תלונות הציהו ר צמבקר המשרד לברטמב

 הפנים״; הפנים״;

י ת פקיד״ ירבו א ״בלא סמכות כדין ובלא הצדק סכיר, מעבר לו  (6) בפרט 9ו, אחרי ״מ י

 למידה הנדרשת אול״;מידה הנדרשת או״;

 (7) בפרט 20(6), ב(מ7)קוםב״פשרלטא20ב(ר6),שובתממקיוםש״דןשלבאהלבירך״שויבתואמי״אשודןשבנהאלסירך״פ ריבסואמו,״ אשולשאנאסר פרסומו, שלא

 ברשות״; ברשות״;

 (8) אחרי פרט 24 (י8ב)וא :אחרי פרט 24 יבוא:

נה לפי וע שביקשו ותדת חק ירה, או קצין ב ודק שמו ת ממותן סי מנעו  ״25 , הי

 פקודות השירות, לשם בדיקת עירון,שמונו לבדיקתע, יכן מסירת בידע כ1זב במהלך

 בדיקה כאמור, או הבכדישקלהת הכאבמדורר,ך אוחרהכתשלתה בדרך אחרת

ו ע שביקש ממקר המשרד לביטחון ה פנים או ראש יחןדת  26 , הימנעות ממתן סי

ב ממהלך עריכת ז  הביקורת בשירות, לשם עריכת ביקורת, וכן מסירת מידע ה

ו בהיכקושרלת הכאבמדורר,ך אוחרהכתשלתה בדרך אחרת  ביקורת כאמור, א

ת בדרישה, דו ת עבירת משמעת בשכנרע, בעי י י ש די ע  27, הבאת סוהר לי

 בהפצרה או בכל דרבךהפאצחרהת אשויבשכבלהדרמךשואםח רהתפ עשליתש לבחהץמשום הפעלת לחץ

ת מעשה28כ די לעאשפיישתר מביעצשוהע כעדבירלתאפמשרמבעיתצ ועעל יעדבירסותהמרשאמחער,תלעהלקילדי סוהר אחר, להקל י  28 עשי

ת העבירה י צועה או לתרועלם בידצרוךעאהחארותללתירצויםרתב דתרנךאיאםחרלתש םליעצישרייתתתנהאעיבםירלהשם עשי  על בי

נית או התנכלהת, כמשמעהת בסעיף 3 לחמק למניעת הטרדה  29, הטרדה מי

ו בשהי י תפקיד או תשהסוהת לבוש מדיש, א , בעת מנלו י 2  מינית, התשנ״ח-98מי

ות כלפי סוהרמאכוחונרו״ת כלפי סוהר אחר ״ נ ו  מכו

3 - יימחק. תיקון חוק שיפ וט ו , בהוספת, פרט ( ו 3 ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  23! בחוק שטפוט המשמעת(משפוט חהזר), ה
 המשמעת (משפט

 חוזר) - מסי 5

, ב סעיף ל7י, בסופו יבבא ״הושעה שוטר, תיקה פקודת ו 4 ו 9 7 ו א-  24ק בפקודת המשטרה [נוסח חד ה], התשל״
 , _! המשטרה - מסי 24

ה מלמן לזמן, ההתאם לפקודות המשטרהל  יבחן המפקח הכללי את ההשעי

 ס״ח התשנ״ח, עמי 66ו,

 ס״ח התשכ״א, עמי 56; התשס״ו, עמי ו5ו,

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7ו, עמי 390; ס״ח התשס״ח, עמי 34ו
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ו -  בחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס״ו-52006

, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  (ו) בסעיף 5ו

וש במשטרת ת סעיף קטן (א), רשאי ראש אגף משאבי אנ ראו  ״(בו) על אף הו

א הסמיך לעניין זה להתיר את העמדתו לדין של שוטר בפני ו מי שהו  ישראל א

 דן יחיד, אף אם חלפה התקופה האמורה בסעיף קטן (א)(2), לרבות אם הוארכה

, ובלבד ת שיירשמו חדו ו ת כאמור בסעיף קטן (ב), בנסיבות מי ו שנ י  תקופת ההתי

 שלא חלפה התקופה האמורה בסעיף קטן (א)(ו) ״;

תו עניין ן באו לו על מי שנתו חו  (2) בסעיף 20(א)(ו), בסופו יבוא ״הוראות פסקה זו לא י

א נמצא באולם הו , ו ו 6 ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לשיפוט משמעתי על פי חוק לשכת עורכי הדין, ה

ן לרגל תפקידו;״;  בית הדי

 (3) אחרי סעיף 28 יבוא:

25 

 ״החלפת היושב בדין 28א
 משמעתי

 הפסקת כהונה של
 שופט או דן יחיד

ו דן ושב בדין משמעתי בבית דין א  (א) נפטר שופט שי

ו לשבת ו או נבצר ממנ י ו נ ד או שבוטל או פקע מי חי  י

נה שופט או דן יחיד, לפי העניין,  בדין מסיבה אחרת, ימו

ו  אחר תחתי

ד רשאי חי ו דן י ש א ד ח ן בהרכבו ה  (ב) בית הדי

לם או ו הגיע קודמו; ו ון מן השלב שאלי  להמשיך בדי

ים בית קי ן כאמור, י ו  אם התנגד הנאשם להמשך הדי

, אלא אם כן ן מתחילתו ו ת הדי ד א חי ו הדן י ן א  הדי

ן כאמור דרוש ו , כי המשך הדי  סבר, מנימוקים שיירשמו

ת צדק י  לשם עשי

א שופט מרשימת צי  28ב (א) המפקח הכללי רשאי להו

רשע ת סעיף 44, אם הו ראו  השופטים שקבע לפי הו

 בעבירה או שמתנהלת נגדו חקירה, לאחר שנתן לו

 הזדמנות להשמיע את טענותיו, ואולם קביעה כאמור

 לגבי חבר בית דין שאינו שוטר, תהיה בסמכות השר; הוצא

 שופט היושב בדין משמעתי מרשימת השופטים כאמור,

ו כשופט בהליך המתנהל בבית הדין י ו נ  יבוטל מי

ושב בדין משמעתי בבית דין שוטר וחדל ה הי  (ב) הי

ן , ואולם רשאי נשיא בית הדי ו י ו נ ות שוטר, יפקע מי  להי

א ון בעניין שהחל בו; החליט נשי  לאפשר לו לסיים די

ן ו י בתום הדי ו נ ן לעשות כן, יפקע המי  בית הדי

ת שוטר, ו ד להי חי ן או הדן י א בית הדי  (ג) חדל נשי

לם רשאי המפקח הכללי לאפשר לו או , ו ו י ו נ  יפקע מי

ין שהחל בו; החליט המפקח הכללי ן בעני ו ים די  לסי

ן ״; ו י בתום הדי ו נ  לעשות כן, יפקע המי

ר בו יסומן ״(ו)״, ואחרי פסקה (ו) יבוא:  (4) בסעיף 39(א), האמו

די דן יחיד בהליך משמעתי שנפתח עקב חקירה של המחלקה  ״(2) זוכה שוטר על י

ש ו  לחקירת שוטרים, ועדה בודקת או קצין בודק, רשאי ראש אגף משאבי אנ

 במשטרה או מי שהסמיך לכך להגיש ערר על הפסק, אם סבר כי יש ראיות מספיקות

ום שהומצא לו הפסק ״;  להוכחת אשמתו של השוטר, בתוך 5ו ימים מי

 תיקון חוק המשטרה
 (דין משמעתי, בירור

 קבילות שוטרים
 והוראות שונות)

- מסי 4

 ס״ח התשס״ו, עמי 30ו; התשס״ח, עמי 6ו5,

 ס״ח התשכ״א, עמי 78ו,

 5ו
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״ - תימחק; ו  (5) בסעיף 48, הס(י5פ)ה הבחסלע יבףמ8י4ל,יםהס״יאפוהלםהלחאל יבומטילליעםל י״ו״א ו-ל םתילמאחיקו;טל עלי

 (6) אחרי סעיף 79( 6י)בוא:אחרי סעיף 79 יבוא:

 ״מות שוטר ״מ9ו7תאשוט(רא) נפטר ש9ו7טאר, יי(פא)סק נכלפטהרלישךו טמר,שיימפעסתקי נכגלדוהליך משמעתי נגדו

י ועםמד ונפםר ה ערעור מטעם הנאשם תלו י  (ב) ה

 הנאשם, רשאי ביתהנהאדיןשםל,עררשעוארייםבילתההרדשיוןתלעשרהעדוירויןם להרשות שה

אתו ראו ו ו  יימשך, ולקבוע כי בי משפחתק ערשו, מבצע צ

נו ימשיךמנבהעלרעעוזרבובנומ יקומםשיהךנ אבעשרםע״;ור במקום הנאשם ״;  מנהל עזבו

״ יבוא ״השמדתד או אבושמירה  (7) בתוספת הראשונה , בפרט 2ו , במקום ״או השמדתו

ו״ ו״ עלי  עלי

נו הוראות מעבר י י לו של חדקון בענ חו עמד לדין משמעתי עדב תח ימתו שת חמק זה, י  ה2 , (א) מי שהו

ן בענירנו ו ראות הפקודה בנמסחה ערב תחילתו סל ח וק זה, ואולם אם טרם החול הדי  הו

ת הפקודה ראו לו עלי ו הו חו ין, י  לפני בית דין למשמעת או לפני דן יחיד, לפי העני

 כנוסחה בחוק זה כנוסחה בחוק זה

 (ב) מי שכיהן כשופט בבית דין לפי הפקודה עדב תחי לתו ושל חמק זה, יראו אשתו

נה כשופטכבאיבילות מדויןנהל פכישוהפקטובדבהי תכנודיסןחלהפ יבחהופקקוזדהה כנוסחה בחוק זה  כאילו מו

 (ג) מי שכיהן בנצ(ב הקבילות לפ י הפקודה ערב תחפלתו של הוע זבה, יחאו אושו כאילו

נה כנציב הקבילומתונלהפיכ נהציפבקודהקהביכנלוסתחלהפ יבחהופקקוזדהה כנוסחה בחוק זה  מו

ל ו-שווסז ותחילה ו ו ם פרס ומו, ואולם תחילתם •ווו ל סעיפים 0 ו ם מי מו  27י תחילתו של חוק זה 30 י

ום הפרסום  לפקודה, כנוסחם בלספעיקוףד4ה,לחכונוקסזחה,ם ביוסםעיףה פ4רלסוחוםק זה, בי

ן ו א - י ב ר נ ו ט ר ר מ ל ד ^ ה ה  א

 רראאששההמממששללהה ה שר להביאוטצחרון פנים

י יהצ יאקי צ י ק א ןן פ ר ס ד ל י הד ל ו  ש מ ע ו

ושבת ראש הכנסת נה י א המדי  נשי
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