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 חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מם׳ 14), התשם״ח-2008*

 תיקון כותרת פרק אי 1, בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97וי (להלן - החוק העיקרי),

 בכותרת פרק א׳, במקום ״פרשנות״ יבוא ״עקרונות כלליים״.

 תיקון סעיף י 2. בסעיף ו לחוק העיקרי -

 (ו) בהגדרה ״מעון נעול״, במקום ״ושר הסעד״ יבוא ״ושר הרווחה והשירותים

 החברתיים״;

 (2) במקום ההגדרה ״הממונה על המעונות״ יבוא:

 ״״הממונה על המעונות״ - מי שמונה לפי הוראות סעיף 43א;״;

 (3) בהגדרה ״קצין מבחן״, המילים ״[נוסח חדש], התשכ״ט-969ו״ - יימחקו;

 (4) במקום ההגדרה ״קצין מעקב״ יבוא:

 ״״קצין מעקב״ - מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים מינהו לביצוע טיפול

 עוקב לפי הוראות פרק ז׳;״;

 (5) בהגדרה ״חוקר נוער״, בסופה יבוא ״לא יוסמך שוטר כחוקר נוער אלא לאחר שקיבל

 הכשרה לצורך כך, כפי שיקבע המפקח הכללי של משטרת ישראל;״;

 (6) אחרי ההגדרה ״פקיד סעד״ יבוא:

;  ״״חוק בתי המשפט״ - חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2

 ״חוק חקירת חשודים״ - חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס״ב-

;320 02 

 ״חוק המעצרים״ - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-

 996ו4;

;  ״חוק הנוער (טיפול והשגחה)״ - חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-960ו5

;  ״חוק הסניגוריה הציבורית״ - חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ״ו-995ו6

;  ״חוק העונשין״ - חוק העונשין, התשל״ז-977ו7

 ״חקירה״ - תשאול או גביית הודעה בקשר לעבירה, בידי שוטר, למעט באחד

 מאלה:

 (ו) חקירה שהתנהלה מחוץ לתחנת משטרה בעבירות כאמור בסעיף 239

, ששר המשפטים  לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו8

 קבע לגביהן בתקנות סדרי אישום והמצאת מסמכים בסטייה מהוראות

 אותו חוק, או בעבירות שנקבעו כעבירות מינהליות לפי חוק העבירות

;  המינהליות, התשמ״ו-985ו9

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  י התקבל בכנסת ביום י״ח בתמוז התשס״ח (ו2 ביולי 2008); ה

 הממשלה - 224, מיום ט״ז בסיוון התשס״ו (2ו ביוני 2006), עמי 468 ובהצעות חוק הכנסת - ו22, מיום י״ז באדר

 ב׳ התשס״ח (24 במרס 2008), עמי 254.

 ו ס״ח התשל״א, עמי 34ו; התשס״ה, עמי 523.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 98ו.

 3 ס״ח התשס״ב, עמי 468.

 4 ס״ח התשנ״ו, עמי 338.

 5 ס״ח התש״ך, עמי 52.

 6 ס״ח התשנ״ו, עמי 8.

 7 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 8 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.

 9 ס״ח התשמ״ו, עמי ו3.
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 הוספת סעיפים
 וא עד וג

 (2) חקירה שהתנהלה מחוץ לתחנה כאמור בסעיף 3(א) לחוק חקירת

 חשודים; חשודים;

; ו  ״פקודת בתי הסוהר״ - דקודת בתי הסוהר [נוסח חדש ], התשל״ב-ו7חו0

; ו  ״פקודת המבחן״ - פקודת המבחן [נוספ חדש ], התשכ״ט-ח6חוו

 ״קצין מוסמך״, בתחנות ממשטרה - קצין הנוער בנות חנ ת המהטרה, ובהעדרו -

 הקצין הממונה על החקןרות בתהנת המשטרה; ולעניין חקירה בעבירות

ו פ ראת התלק תא1נות דרכים במרתב ובהעדרו קצין 2  לפי פקודת התעבורה

 הבוחנים המחוזי, ובלבד שקיבא הכשרה לצורך תפקידם לעניין רחוק זה,

 כפי שיקבע המפקחכפהיכלשלייקבשעל הממשפטקרחתיהכשלרלאיל;של משטרת ישראל;

 ״קצין ממונה״ - כהגדרת ו בסעיף 25 לחוק המעצעים;

 ״תיעוד חזותי״ ו״תי״עתוידעוקדוליח״זו-תי״כ וה״גתדירעתוםד בקוחלויק״ ח-קיכרהתגדחרשתוםדיבםח״וק חקירת חשו

 אחרי סעיף ו לחוק העיק רי יבוא:

 (תא) מימוש זכו יות אשל קטין, הפעלת סמכויות ונקהטת הליכים

 כלפיו ייעשו תוך שמירה יגיל כבודו של הקטין, ומתן ומשקל

 ראוי לשיקולים של שיקומו, הטיפול בל, שילומו בחבפה ותק נת

 השבים, וכן בהתחשב בגילו וב מידת בגרותו.

 (ב) חוק זה בא להוסיף על זהויות הנתונות לקטין לפי כת

 דין, ולא לגרוע מהןדין, ולא לגרוע מהן

 (א) נקבע על פי הוראות כל דין, כי תינתן לאלם הזדמנות

 להביע את עמדתו או כי ותידרש הסכמתו לעניין מתן הכלטה

ת עמדתו,  בעניינו, זכאי קטין שתינתן לו הזדמנות להביע א

 רצונו ורגשותיו בעצומו, ובדרך יומבתאמת לגילו, המידת

 בגרותו ולצרכיו (בחבק זה - הזדמנות להביע עמדה); לעמדתב

 של הקטין וכן לרצושו ולקגשותיו, יינתן משרל ראיו בקבלת

ה ת ו ^  החלטה בעניינו, בהתחשב בגעלו ובמידת ב

 (ב) לצורך מימוש( זב)כותול צשולרךקטמיןמולשהזזדכמונתוותשללהבקיטעיןעלמהזדדה,מ

 יימסר לקטין מידע, !:ישפה ובא ופי המובנים לו, בהתחשב

 בגילו ובמידת בגרובתגו,י לאולואב מאיםדתכ ןבגהרתוקתיוי,םאלאאח דאםמאכןלה:תקיים

 (ו) מסירת המידע לקטין אסורה לפי כל דין;

 (2) מקבל ההחלטה בעניינו לשל החטין שבכנע ש מסי רת

 המידע תגרום לו פגהימעיהד עמ מתגשריותם לו פגיעה ממשית

 (ג) על אף הוראות סעיע קאן (ה), רשאי מי שמקבל החלטה

 לפי חוק זה בעניינו של קטין, הלא לתת לקטין הז דמנות להביע

 עמדה לפני קבלת ההחלטה בעניינו, אם שוכהע, מנימוקים

 מיוחדים שיירשמו, כי מיתן ההידמנות להביע המדה יגרום

 לפגיעה ממשית בקלטפיןגיעה ממשית בקטין

 (ד) לא ניתנה לקטין הלדמנות להביע עמדה לפני הבלעת

 החלטה בעניינו כאמור בסעיף קטן(ג), תינתן לק טין, ככל

ת עמדתו לאחר קבלת ההחלטה,  הניתן, הזדמנות להביע א

 ״עקרונות כלליים ו א,

 זכות ההשתתפות וב.
 של קטין לעניין

 החלטה לגביו

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ו2, עמי 459.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4ו, עמי 2ו3

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7 , עמי 73ו.
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 ובלבד שיישום ההחלטה עדיין לא החל או עדיין נמשך, וחדל

 להתקיים הטעם שמנע מתן הזדמנות לקטין להביע עמדה

 כאמור בסעיף קטן (ג)

 (ה) התקבלה החלטה לפי חוק זה בעניינו של קטין בניגוד

ת ההחלטה או אדם מטעמו,  לעמדתו, יסביר מי שקיבל א

 לקטין, בשפה ובאופן המובנים לו בהתחשב בגילו ובמידת

ם כן ת הנימוקים להחלטתו, אלא א  בגרותו, ככל הניתן, א

 התקיימו לגבי הנימוקים האמורים הוראות פסקאות (ו)

 או (2) של סעיף קטן (ב)

 (ו) על אף הוראות סעיף זה, על החלטה של בית משפט לפי

 חוק זה בעניינו של קטין יחולו הוראות סעיפים 7וא ו־7וב .

 קיום הליכים בשפתו וג . הליכים לפי חוק זה שמתקיימים בנוכחות הקטין, יתנהלו

ן בשפתו של הקטין או בשפה שהקטין מבין ודובר אותה, לרבות י ט ק ל ה  ש

 שפת סימנים, או בתרגום לשפה כאמור ״

 בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״ורשאי הוא להטיל על שופטים כאמור לדון

 במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט (בסעיף זה - הליכים

 אחרים הקשורים לנוער), ובלבד ששופטים כאמור יעברו הכשרה מיוחדת לשמש שופטי

 נוער או הכשרה מתאימה לשמש שופטי נוער לצורך דיון בהליכים אחרים הקשורים

 לנוער, לפי העניין ״

 בסעיף 4(ב) לחוק העיקרי, המילים ״אולם, על אף האמור בסעיף 9, ינהג בית המשפט

 בהתאם לסעיף 38 לחוק בתי המשפט, תשי״ז-957ו״ - יימחקו.

 אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 ״שפיטת בגיר 5א. (א) הדיון בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי, לרבות

 הדיון בערעור, בעניינו של נאשם שביום הגשת כתב האישום

 נגדו מלאו לו 8ו שנים וטרם מלאו לו 9ו שנים וביום ביצוע

 העבירה היה קטין, יהיה בפני בית משפט לנוער, ואולם

 פסקאות (ו), (4) ו־(5) שבסעיף 26 לא יחולו

 (ב) הדיון בעניינו של נאשם שביום הגשת כתב האישום

 נגדו מלאו לו 9ו שנים וביום ביצוע העבירה היה קטין, יהיה

 בפני בית משפט שאינו לנוער, ואולם הוראות סעיפים 9,

 ו2, 22, 24, 26 למעט פסקאות (ו), (4) ו־(5) שבו, ו־27, יחולו,

 בשינויים המחויבים ״

 בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי ״אינו קטין״ יבוא ״והוראות סעיף 5א(א) אינן חלות עליו״

 בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי ״לסוגי בני אדם״ יבוא ״לרבות לנפגע העבירה״ ובסופו יבוא

״. ו  ״לעניין זה, ״נפגע עבירה״ - כהגדרתו בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס״א-ו3200

 בסעיפים 9א ו־9ב לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום ״הממונה על חקירת העבירה״ יבוא

 ״הקצין הממונה על חקירת העבירה״

 אחרי סעיף 9ג לחוק העיקרי יבוא:

 ״חקירת עד קטין 9ד. (א) בסעיף זה, ״שעות הלילה״ -
 בשעות הלילה

 בעבירה שביצע
 בהיותו קטין

.  0ו

 תיקון סעיף 2

 תיקון סעיף 4

 הוספת סעיף 5א

 תיקון סעיף 6

 תיקון סעיף 9

 תיקון סעיפים 9א
 ו־9ב

 הוספת סעיפים
 9ד ו־9ה

4 

5 

6 

9 
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 תיקון כותרת
 פרק גי

 הוספת סעיפים
 9ו עד 9יב

 (ו) לגבי קטין שנזרם מלאו לו 4 ו שנים - אשעות

 שבין 20:00 ל־07:00;שבין 20:00 ל־07:00;

 (2) לגבי קטין שמלאו לו 4 ו שני ם - השלות שבין

 22:00 ל־07:00 22:00 ל־07:00

 (ב) קטין לא ייחקר בשעות האילה בתחנת המשטרה ולתא

 תימשך חקירתו בתחנה בשעקת כאמור, בעבירע שהוא אינו

 חשוד בביצועה חשוד בביצועה

 (ג) על אף האמור(גב)סעיעףלקאטףן (הב)א,מנוירת ןבלסחעיקוףרקקטןט י(ןב),בעניביתןר הל

 שהוא אינו חשוד בבשיהצוואעהאינבושחעושותדהבליבילצהו,עבהאבחדש עמואתלה:לילה

 ( ו) הקטין הגיע מיוומתו או לבהשת ו לותמנת אמשטרה

 בשעות כאמור כדיבלשהעגויתש כתאלומנוהר כאוד יללמהסגוירשעדתולותנעהלא

 עבירה שבוצעה; עבירה שבוצעה;

ה עד לביצועה נעברה  (2) אם העבירה שהוא הי

 בסמוך למועד החקיסמ, ו הוא נדרש קיהילו ות לשנטר

 אל תחנת המשטרה לפי סעיף 68(ב) לח ולן הסעיצרים;

נה על חקירת העהירה, לאחר  (3) הקצין הממו

יעץ עם חוקר הוער, ה ועם, בהחלטה מנומקת  שהתי

 בכתב, כי קטין ייחקברכ תבבע,ביכריהקטכיןא ימיורחקברשבעעובתירההל יכלאה,מ

 אם שוכנע כי דחיית החקירה עלוחה להביא לאחד

 מאלה: מאלה:

 (א) שיבוש או סיכול חקירתם או מעצרם של

 חשודים בעבירה מסוג פשע, או בעבירה מסוג

 עוון המנויה בחלק א׳ לתוספה, שבקשר אליה

 הוא נחקר כעד; הוא נחקר כעד;

 (ב) מניעת גילוי ראיה או עפיסת ח פץ הקשו ר

 לאותה עבירה; לאותה עבירה;

 (ג) מניעת שחרור(םג)שלמנחישעותד ישםחמרומרעםצר;של חשו

 (ד) פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של

 הקטין; הקטין;

 (4) הקטין והורהו נתנו את הסכמתם לחקי רה בשעוות

 הלילה ובלבד שלאהתליתלאהפושברלבחדק ירשלתואשתלתאהפקטשירן בחקשילר

 הסכמתם כאמור אהרי השםה 00:00.

 9ה . התעורר חשד, במהלך חקררת קטין בעבירה שהוא אינ ו חשוד

 בביצועה, שהקטין היה מעורב בביצןע העבירה, יחולו ועליו

 הוראות כל דין לעניהיוןראחוקיתרכתלחדישןו דליעםנ,ייוןחחקיקרירתות לחאשותדיחום,ד ושח

 אלא לאחר שקוימו לגאיו הוראות סעופים 9ו עד אוי.״

 בכותרת פריק גי לחוק הערקרי, לפני ״מעצר״ יבוא ״חקי רת חשודים״.

 עד קטין שהפך
 לחשוד

ו וק י  ות

 2ו. לפני סעיף 0ו לחוק העיקרי, אחרי כות רת פרק גי יברא:
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 ״הודעה על חקירת 9ו (א) קטין החשוד בביצוע עבירה (בחוק זה - קטין חשוד),
 קטין חשוד או על

ת ו יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו, ואם לא ניתן לאתר א ר צ ע  מ

 הורה הקטין במאמץ סביר - בידיעת קרוב משפחה בגיר או

 אדם בגיר אחר המוכר לקטין, ובלבד שנשמעה עמדת הקטין

 לעניין זהות אותו בגיר (בחוק זה - קרוב אחר), אלא אם כן אין

 אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין

 (ב) קטין חשוד השוהה במעון יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת

 מנהל המעון וכן בידיעת הורהו, ואם לא ניתן לאתר את הורה

 הקטין במאמץ סביר - בידיעת קרוב אחר, אלא אם כן אין

 אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין

 (ג) ( ו) הגיע קטין חשוד לתחנת המשטרה או הובא אליה,

 כשאינו עצור, לפי הוראות סעיף 67(ב) לחוק המעצרים,

 או נעצר קטין חשוד, יודיע על כך הקצין הממונה, בלא

ת הקטין כי בכוונתו לעשות כן,  דיחוי ולאחר שיידע א

ת הורה הקטין במאמץ  להורהו, ואם לא ניתן לאתר א

 סביר - לקרוב אחר, אלא אם כן אין אפשרות לאתר מי

 מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין

 (2) על אף הוראות פסקה (ו), לא תימסר הודעה

 כאמור באותה הפסקה לעניין קטין שהגיע לתחנת

 המשטרה או שהובא אליה, כשאינו עצור, אם הקטין

 הביע התנגדות, מנימוק סביר, למסירתה; היה הקטין

 עצור, יינתן לרצונו בעניין מסירת ההודעה משקל

 ראוי, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, ובלבד שתימסר

 הודעה כאמור לקרוב אחר

 (3) החליט הקצין הממונה על מעצרו של קטין חשוד

 לפי הוראות סעיף 27 לחוק המעצרים, יודיע על כך גם

 לקצין מבחן

 (ד) לא נמסרה הודעה להורה של קטין חשוד כאמור

 בסעיפים קטנים (א) עד (ג) מחמת העדר אפשרות לאתרו

 כאמור באותם סעיפים קטנים, תודיע המשטרה להורה, כל

 עוד הקטין נתון בחקירה או במעצר, לפי המאוחר, בלא דיחוי,

 עם היווצרות האפשרות לאתרו

 (ה) (ו) אי מסירת הודעה להורה של קטין חשוד ולקרוב

 אחר מחמת העדר אפשרות לאתר מי מהם במאמץ

 סביר בנסיבות העניין כאמור בסעיפים קטנים (א) עד

 (ג), תתועד בכתב

 (2) יידוע הקטין, תגובתו וכן התנגדותו ככל שהיתה,

 וכן החלטת הקצין הממונה ונימוקיה, כאמור בסעיף

 קטן (ג), יתועדו על ידי הקצין הממונה בתיעוד חזותי,

 בתיעוד קולי או בכתב .
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ד 9ל (א) הל אף ה וראות סעיף 9ו, רשאי קצין מוסמך, בהחלטה ו ה רת קטין ח קי  ב

^ מנומקת בכתב, להורות על הזמנת קטין תשוד שמינת עטיר ^ ל א ״ ר ״ ל ^  א

 לחקירה או על חקילרחתקו,י רבהל יאול העולד יחעקיערלתו,כךבליהולרהוו,ד ילעקרעולב

 אחר או למנהל מעון, לפ י ה עמין, לאם שןכנפ כי הודעה כ אמור

 עלולה - עלולה -

 (ו) לפגוע בשלומו הג ופפי עו הנפשי שגל הק טאן או

 של אדם אחר; של אדם אחר;

 (2) להביא לשיבו(2ש) הלליכהיביהאחלקישריהב ובששלהליחכשידהסחבקיירר

 כי אחד מהמנויים ברישה, או גבן משפחתו של והורה

 הקטין או הקרוב ההאקחטר,י ןהיאוה הצקדרולבעבהיארחהר,שהביה חצשדודל

 הקטין; הקטין;

ד ב עשירת ביטחון  (3) לגבי קטין ששהו א חשו

ם - לפקוע  כמשמעותו בסעיף 35(ב) לתוק המעצרי

 בביטחון המדינה בביטחון המדינה

 (ב) לצורך קבלת (הב)חלטלהצולרעךנייקןבפלסתקהח(לו)טהשבלסעענייףן קפטסןק(הא )(,

 רשאי קצין מוסמך לרהשבאייאקבצחיןשמבוןס מהוךדלעההבימאנובמחקשתבבוןכהתובדעשלה

א מ  מנהל מעון, כי יש חשש שהודעה להורה או שקרוב אחר ת

 לפגיעה בשלומו הגופגי או הנפשי של הקטין.

 (ג) (ו) הורה קצין מ(סמך כאהור בנס עיף קטן(א), בלא

ע להורה של הקעין, החלפו ש מונה שעות די  שהו

 מהגעתו של הקטין לתחנת המשטקה או חחל להתקיים

 הטעם שהצדיק הזמהנטהעלםחקשיהרצהדיאוק חהזקימרנה בללחיקילרהוהדאיוע

 להורה, לפי המוקדלם,הותריהמ,סלרפליההורמוהקהדקם,טיתןיבמלסאר דליהחוורי,ה

 הודעה על הימצאותד של הקטין בתחנת המשטרה

 ועל חקירתו ועל חקירתו

 (2) הורה קצין מ(סמך כאהור בס עיף קטן כא), בלא

 שהודיע אף לקרוב שאחהורדיאוע לאמףנלהקלרוהבמאעוחן,רלאפוי להמענניהיןל,

 יחולו הוראות פסקה (ו) אם חלפו שש שעות מהגעתו

 של הקטין לתחנת המשטרה או חדל להתקיים הוטעם

 שהצדיק הזמנה לחקהרד א ו חקנרה שלא בידיעתם,

 לפי המוקדם לפי המוקדם

 (ד) החליט קצין מודמך כאמור בסעיף קטן(א), וחלף פרק הזמן

 כאמור בסעיף קטן (ג)(2), ר שאי קצין נ וער מרחבי, ובצעדרו ר-

 קצין נוער מחוזי, להקאצריןי ךנואערת פמרחוקזי,ה זלמןהאהראיךמ וארתאפםרקש והכזנמען כהי

 מתקיים אחד מאלהמ,תוקביליבםדאשחפדרקמ אהלזמה,ן והבמלרבבדי שמפהרגקע תהוז מןשל

 הקטין לתחנת המשהטקרטהי ןללאתיחענלתההעמלששטמרוהנהל אשיעעולת:ה על שמ

 (ו) סכנה ממשית ולשלומו ש ל הקטין לאו למט חולו;

 (2) חשש לשיבוש הליכי השקירה בעבירה מסוג פשע

 בשל חשד סביר כי ההורש או הק רכיב האחר או בה

 משפחתו של מי מהם, היו צד לעבירה שביו צשוד

 הקטין; הקטין;

 (3) פגיעה ממשי (ת3)בביפטגחיוןע המדמינשיהת בביטחון המדי
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ים הטעם שבשלו לא נמסרה ההודעה  (ה) חדל להתקי

 להורה הקטין או לקרוב אחר, תימסר ההודעה בלא דיחוי,

 אלא אם כן הופעלה סמכות כאמור בסעיף 36 לחוק המעצרים,

ת סמכותו לפי סעיף וו לחוק הנוער  או שפקיד סעד הפעיל א

 (טיפול והשגחה)

 נוכחות הורה או 9ח. (א) קטין חשוד שהוזמן לחקירה בידיעת הורהו או קרוב אחר

ת או שנמסרה הודעה על חקירתו לאחד מהם, לפי הוראות סעיף ר י ק ח ב

ד

ר ש א

 ן

 9ו(א) עד (ג), זכאי שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירתו

 וכן זכאי הוא להיוועץ במי מהם, ככל הניתן לפני תחילת

 החקירה, אלא אם כן הביע הקטין התנגדות לכך מנימוק סביר

 או אם היה מוחזק במעצר, והכל, אם סבר קצין מוסמך כי אין

 במתן אפשרות לנוכחות ההורה או הקרוב האחר כאמור כדי

 להביא לאחד מאלה:

 (ו) פגיעה בטובת החקירה או בטובת הקטין;

 (2) אחד הטעמים המנויים בסעיף 9ז(א);

ים בסעיף קטן (ג)(2)(א) י ו  (3) אחד הטעמים המנ

 עד (ה);

 (4) חשיפת עניין הנוגע לצנעת חייו של קטין אחר

 (ב) הורה או קרוב אחר של קטין חשוד שהתקיימו לגביו

 הוראות סעיף קטן (א), יוזמן להיות נוכח בחקירה והחקירה

 תעוכב עד להגעתו

 (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי קצין מוסמך להורות,

 בהחלטה מנומקת בכתב, על התחלת חקירתו של קטין כאמור

 באותו סעיף קטן בלי להמתין לנוכחות הורהו או קרוב

 אחר -

 (ו) אם ההורה או הקרוב האחר לא הגיע לחקירה

 בתוך זמן סביר בנסיבות העניין מהמועד שבו הוזמן;

 (2) אם שוכנע כי המתנה כאמור עלולה להביא לאחד

 מאלה, ובלבד שחקירת הקטין בלא נוכחות הורהו או

 קרוב אחר תימשך רק כל עוד מתקיים הטעם שהצדיק

־ההמתנה כאמור: ת אי  א

 (א) פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של

 הקטין;

 (ב) סיכול או שיבוש של החקירה או של

 חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר

 לאירוע שלגביו נחקר הקטין;

 (ג) מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור

 לעבירה שהקטין חשוד בביצועה;

 (ד) סיכול של מניעת עבירות נוספות;

 (ה) מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או של

 חשודים אחרים;

 (3) לא ניתן לאתר מי מהם במאמץ סביר
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 (ד) הורה קצין מודמך על חקיצת קטין חשוד בלא הזמנת

 הורהו או קרוב אחרהולרההיותאונוקכרחובעאמוחרבחלקהיירוהת נכואכמחורע מבוסעביחף

ת הקחטלןט(תא)ו, וינהימאק תאתועהדח לבטכתובוהיא תתועד ב  קטן (א), ינמק א

 (ה) הוחל בחקירתו של קטין חשקד תלי להמתין לנוכחותו

 של הורהו או של קרוב אחר, מאחד הטעמים האמוריד בסעיף

 קטן (ג), והגיע הורהו של הקטיג או קרוה אחר לתחנת המשטרה

 במהלך החקירה, במשה אותו אדם להיות נוכח אהמשך

 חקירת הקטין והחוקר ייתן לקטין הזדמנות להלוועץ באותנ

 אדם במועד האפשראידםהרבאמושועןדבהאתפאשםריל מההרלאךשוהןחבקיהרתהאם ל

 (ו) נכח הורהו ש(לו )קטינןכחא והקורוהבו אשחלרקבטיחןקיארותקהרוקבטיןא,חלרא

 יתערב במהלך החקירה ולא יצא החקר החקירה, אלא אום

 כן התיר לו החוקרכןלעהשתויתר כלןו והבחתונקארי םל עשישוקתבע;כןבוטברתםנאיתםחל

 חקירת קטין בנוכחות הורהו או קכוב אחוו, יודיע החוק ר

 להורה או לקרוב הארור, לפי העניין, על המגבלות החלות

 עליו כאמור עליו כאמור

 (ז) ראה חוקר כי הורהא שח קט ין או קרוב אחר הןוכח

 בחקירת הקטין מפריבעחקלירחקתירההקטביןא ומפןפ רישעא ילנוחקמיארפהשבראולנפןהלשה,א

 מתערב בחקירה אףמתשעהרוזבהברחקשילראה לאעףשושתהוכזןהרא ושמלאי ילםעעשול

 הקטין באופן ישיר או מרומז, רשאי החוק ר, בהחלטה מנומקת

 בכתב, להרחיק את ההורה הו הקרוב האחר כמן ה חקירה.

 (א) בשורם ייחקר אטין חשוד, יודיע חוקר לקטין, בלשון

 המובנת לו בהתחשמ בגילו ובמידת בג רוגתו, על זכויותיו

 המפורטות להלן, נוסף ועל חתבלתיו לפי כל ד ין כלפי הקטין

 בהיותו חשוד: בהיותו חשוד:

 (ו) זכותו להיוו(עו)ץ בזעכוורתךו דליןה יובויעחיץדובתע וורלךהידויןת

 מיוצג על ידי סניגור, וכן זכאות לפי חו ק ה סניגוריה

 הציבורית; הציבורית;

 (2) זכותו לנוכחות הורהו ואו קרוב תא חר בחקירתק,

 כאמור בסעיף 9ח כאמור בסעיף 9ח

 (ב) בטרם ייחקר (קבט)ין חבשטורדם יעיצחורקרשקהטויבןאחלשותדח נעהצוארו קשטהיון

ם לההראות בסעיף 32 לחוק המעצרים, א ת ה  חשוד העצור ב

 שהובא לתחנה כשהובאאעלצותר,ח ניוהדיכעש החוואק רעלצוסרנ,יגיורדוי עשחל

 הקטין על חקירתו, ואם אין לו סנירור יודיע כאמור לסניג וריה

 הציבורית כדי שתבהן יאבו זכאותו לייצוג; בלת לגרוע מהוראגת

 כל דין, אין בהודכה לסניגור ו של הקטין ניג לסניגו ריה

 הציבורית כאמור, כדי לעכב את החקירה .

 (ג) שר המשפטים!, בהסכמת הפשר לביטחון הפנים, יקבע

 הוראות בדבר נוסח הודעה כאמו ר בסעיף קטן (א).

 קטן ן ששוד לא ייחקר בתחנת המשטרה בשעות הלילה,

 כהגדרתן בסעיף 9ד(א), ואולם רשאי קאין מוסמך להארות,

 בהחלטה מנומקת בכתב, כי קטין חשוב כיחק ר בשעות הלילה

 באחד מאלה: באחד מאלה:

 הודעה לקטין חשוד 9הוטד
 על זכויותיו בטרם על ז

 חקירתו חקיר

 חקירת קטין חשוד 9חיקי
 בשעות הלילה
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 תקנות לעניין
 סעיפים 9ו עד 9י

 (ו) העבירה שהוא חשוד בביצועה נעברה בסמוך למועד

 עיכוב הקטין או מעצרו;

 (2) העבירה שהוא חשוד בביצועה היא עבירה מסוג פשע,

 או עבירה מסוג עוון המנויה בתוספת, והקצין המוסמך שוכנע

 כי דחיית החקירה עלולה להביא לאחד מהמקרים המנויים

 בסעיף 9ח(ג)(2);

ם לחקירה בשעות ת מ כ ס ת ה  (3) הקטין והורהו נתנו א

ר חקירתו של הקטין בשל ש פ א ת  הלילה, ובלבד שלא ת

 הסכמתם כאמור אחרי השעה 00:00.

 9יא . השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת

 החוקה חוק ומשפט של הכנסת (בחוק זה - ועדת החוקה),

 יקבע הוראות לעניין יישום סעיפים 9ו עד 9י

 שמירת דינים לעניין 9יב . הוראות סעיפים 9ו עד 9י באות להוסיף על הוראה לפי כל דין
 חקירת חשודים

 בדבר חקירה כהגדרתה בחוק זה ״

 במקום סעיף 0ו לחוק העיקרי יבוא:

 0ו הוראות חוק המעצרים יחולו, לעניין קטין, בשינויים המפורטים

 בפרק זה

ת מטרת  0וא. לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג א

 המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק

 הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור; בקבלת

 החלטה על מעצרו של קטין, יובאו בחשבון גילו והשפעת

 המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו

 0וב . בסעיף 9א לחוק המעצרים, לעניין קטין, האמור בו יסומן ״(א)״

 ואחריו יבוא:

 ״(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא יוחלט על כבילת

 קטין עצור אם ניתן להשיג את מטרת הכבילה בדרך שפגיעתה

 בקטין פחותה, וכבילתו תהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש

 לשם השגת המטרה כאמור; בקבלת החלטה על כבילתו של

 קטין יובאו בחשבון גילו והשפעת הכבילה על שלומו הגופני

 והנפשי

 (ג) בטרם ייכבל קטין לפי הוראות סעיף קטן (א), יודיע לו

 השוטר כי הוא עומד לכבול אותו, אלא אם כן סבר כי מתן

ת מטרת הכבילה ״  הודעה כאמור תסכל א

 0וג סעיף 29 לחוק המעצרים יחול, לעניין קטין, בשינויים אלה:

 (ו) בסעיף קטן (ג), במקום ״קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב״

 יקראו ״קצין משטרה המשמש באותה עת כקצין נוער מרחבי

 או מחוזי״;

 (2) לעניין קטין שטרם מלאו לו 4ו שנים -

 (א) בסעיף קטן (א), במקום ״ולא יאוחר מ-24 שעות״

 יקראו ״ולא יאוחר מ-2ו שעות״;

 ״שינויים בתחולת
 חוק המעצרים
 לעניין קטינים

 מעצר קטינים
 כאמצעי אחרון

 ושיקולים למעצר

 כבילת קטין עצור
 במקום ציבורי

 הבאת קטין עצור
 לפני שופט

 החלפת סעיף 0ו 3ו
 והוספת סעיפים

 0וא עד 0ויד
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 (ב) בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה)(ו), בכלל מקונו במקום

 ״בתום 24 שעות״ יקראו ״בתום 2ו שעות״, ו ״החלטה ועל

 החזקת הקטין במעהצרחזקבמתההלקךטיהןשבבמתעצארו בהמחגה לכךאמהושר

 בסעיפים הקטנים האעיפים טעונה אישור מאת קצין

 המשטרה המשמשהבמאושתטרההעתהמכשקמציןש נבואעורתמהרחעבתי כאקו

 מחוזי מחוזי

 י(תא)הבאתעלק טאיןף 0הוודראו(תא)סעיעפילםא9ף2הוו-ר30א ולתחוסקעיהפימםעצ9ר2יום-,0ו3סלעיחףו

 0וב, רשאי הקצין הממונה לזה שהות הבאת קטלן עצהר שטרם

 מלאו לו 4ו שנים לפא שופט, לתקופה נש לא תעלה על 24

 שעות מתחילת המעשצעור,תבכמלת חאיחלדת מהאמלעה:צר, בכל אחד מאלה:

 (ו) אם מצא כי ה(תו)קיימאהםעמילצהא מכיההעיתלקויתימההמפעוירלטהותמ

 בסעיף 30 לחוק המבעסצעריףם ;30 לחוק המעצרים;

 (2) ההחלטה לב(ק2)ש אהתההחלאטרכהתלבמקעשצ רוא תשלה אקרטכיןת

ה יכולה להתקבל, בנסיבהת העניין, רק לאחר ת י  ה

 חצות הלילה, והמועד שבו היה והקטין אמור לההת

 מובא לפני שופט לפי הוראות סעיף 9ל לחהק המעצרים

 כנוסחו בסעיף 0וג, כחל שלא סשעות ה פעילשת של בעת

 המשפט; הוארך המהעמצרש פלטפ;י הפוסאקרהך זוה, ימועבצארהלקפיט יןפסלקפנהי

 שופט מיד עם תחילשתופפטעימליודתועםש לתבחילתתהפמעשילפוטתו של

ת הנומוק להארכת המעצר  (ב) הקצין הממונה ירשום א

 לפי סעיף זה, והנימוק יובא לתשוהנת לב השופט אשר תפניו

 יובא הקטין יובא הקטין

 ת(סא)מכו יוביתת מש0פוטהה (דןא)בבקבישתה לממשעפצטרוה דשןלבקבטקיןש רהשלאמי,ענצורסוףשעלל

ה למעצרו, לנקוט ל  סמכויותיו לפי כל דין, אם מצא כי קילמית א

 פמעוצלרה מהפעולות הפעאומלוהרותמהבפפעסוקלואותתה(וא)מוערדו (ת6)בפשסלקסאועיתף(ו3)

 לחוק הנוער (טיפוללוחהוקשגהחנוה),ע רב(מטקיופוםללוהורשוגתחהע),ל בממעקצורםו לשהלו

 הקטין, אם סבר שההדקבטרין,ד רואםש לסבשרלושמוהדהבגרופנדיר ואשו להנשפלושימושהלג

 הקטין; ואולם לא ינקוט בחת המשפט פעקלה כאמור שלא פאחר

 שהובאה בפניו עמדתו של פקיד יועד לעניין זה.

 (ב) אי-הבאת עמדתו של פקיד סעע בפני בית המשפט כ אמנר

 בסעיף קטן (א), לא תשמש עילה )להמשך מעש: רו לשל הקטין.

 סניהגווגרשלהקטליןבית0ומושפטהובגקששההללבימתעצמרושפשטלבקקטישןהשלאמיןעלצור וסנישגלו ר,ק

 דייומןנבהמלעוצ רובית המשיפמטנהסנילגוורביויתחוהלמושלפעטנייסןניזגהורהווירחאוולות לחוענקי

 הסניגוריה הציבוריהתסניגוריה הציבורית

 (א) בלי לג0וע מסמכותו של בית המשפת לפי סעיף ו2א

 לחוק המעצרים, הולשה בקשה למעצרג של קטין, רשאל קצ ין

 מבחן, ביוזמתו, להגיש לבית המשפט תסקיר מעצר כמשמעותי

 באותו סעיף, או להשמיע לפניו אות עמדתו בעניין המעצר.

 (ב) בלי לגרוע מהו(רב)אותבסליע ילףג רקוטןע (מא)ה,ורהואגושתהס בעיקףשקהט ןל(מא)ע,צהרוג

 של קטין שהוגש נגדו כתב שישום, יגדה בית אמשופט ועל

 הגשת תסקיר מעצרהגכמשתשמתעסוקתיור במסעעצירף וכ2מאשלמחעווקתוהבמסעעצירףי םו,2

 או יאפשר לקצין האמוביחאןפלשהרשלמקיצעיןלפהנימובחאןתלעהמשדמתיוע בלעפנניייון

 המעצר המעצר

 השהיית הבאת קטין 0הושדה
 עצור שטרם מלאו לו עצור

 4ו שנים, לפני שופט

 הפעלת סמכויות 0וה .
 לפי חוק הנוער

 (טיפול והשגחה)
 במקום מעצר

 מינוי סניגור לקטין 0מיונוו
 לצורך דיון במעצרו לצור

 תסקיר מעצר וחוות 0תוסזק
 דעת הממונה על

 המעונות

 ספר החוקים ו7ו2, כ״ז בתמוז התשס״ח, 30.7.2008 697



 (ג) היתה הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) בקשה

 למעצרו של קטין המוחזק במעון או במעון נעול, רשאי גם

 הממונה על המעונות או מי מטעמו, באמצעות קצין המבחן,

 להגיש לבית המשפט חוות דעת לעניין המעצר או להשמיע

ת עמדתו בעניין זה  לפניו א

 (ד) אי-הגשת תסקיר מעצר כאמור בסעיף זה, לא תשמש

 עילה להמשך מעצרו של הקטין

 הזמנת הורה או 0וח (א) לדיון בבית משפט בעניין מעצרו של קטין יודיע החוקר

ן או התובע, לפי העניין, להורהו של הקטין על הזמנת ההורה י

ן
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ת הורה הקטין במאמץ  לדיון כאמור, ואם לא ניתן לאתר א

 סביר - יודיע לקרוב אחר, אלא אם כן אין אפשרות לאתר מי

 מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין; להורה או לקרוב האחר

ת עמדתו לעניין נוכחותו בדיון  תינתן הזדמנות להביע א

 (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) -

 (ו) רשאי חוקר או תובע, לפי העניין, שלא להודיע

 להורה של קטין או לקרוב אחר על הזמנתו לדיון

 במעצרו של הקטין, אם הקטין הביע התנגדות, מנימוק

 סביר, להזמנת ההורה או הקרוב האחר כאמור;

 (2) לא יוזמן הורה של קטין או קרוב אחר לדיון

 במעצרו של הקטין אם החוקר או התובע, לפי העניין,

 סבר כי יש בכך כדי לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי

ת המטרה שלשמה מתבקש מעצרו  של הקטין, לסכל א

ת ביטחון המדינה  או לסכן א

 (ג) החלטה שלא להודיע להורה של קטין או לקרוב אחר

 על הזמנתו כאמור בסעיף קטן (ב), תובא לאישור בית המשפט

 בעת הדיון במעצרו של הקטין

 (ד) לא הגיע הורה של קטין או קרוב אחר לדיון בעניין

 מעצרו של הקטין, אף שהוזמן אליו לפי הוראות סעיף

 קטן (א), או שלא אותר במאמץ סביר כאמור באותו סעיף קטן,

 יחולו הוראות אלה:

 (ו) מצא בית המשפט כי קיימת עילה למעצרו של

 הקטין, רשאי הוא לצוות על מעצרו לתקופה שלא

 תעלה על 24 שעות; ציווה בית המשפט כאמור, יזמין

ת הורהו של הקטין או קרוב אחר לדיון בהמשך  א

 המעצר, שיתקיים בתום התקופה האמורה;

 (2) מצא בית המשפט כי קיימת עילה למעצרו של

 הקטין, אך סבר כי הורהו של הקטין או קרוב אחר לא

 יגיע לדיון בהמשך מעצרו אף אם יוזמן לפי הוראות

 פסקה (ו), רשאי הוא לצוות על מעצרו של הקטין

 לתקופה שלא תעלה על 24 שעות, ורשאי הוא להורות

 על הזמנתו של פקיד סעד או קצין מבחן לדיון בהמשך

 המעצר שיתקיים בתום התקופה האמורה
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 ביטול סעיף וו

 תיקון סעיף 2ו

 תיקון סעיף 3ו

 משך מעצר קטין
 לפני הגשת כתב

 מעצר קטין לאחר
 הגשת כתב אישום

 (ה) לא הגיע הורדה )של לאין גאו קרוב אחה או פקאד סעב או

 קצין מבחן, לפי העקייי, לדיון בהמשך מעצרו ששל הקטשן אף

 שהוזמן לפי הוראות סעיף זה, רשאי בבית המש פט לדשן ב המשך

 מעצרו של הקטין בלא נו כחלתם, ואי-נואחותח לא תשמש

 עילה למעצרו של הקטין.

 0שך בסעקף 7ו לחוק המעצרים, ולעניין קטין, בסעיף קטן(א), בבבל

 מקום, במקום ״5ו ימים״ יקראו ״״50 יממם״ ובסעאף קטן (ב),

 במקום ״30 ימים״ יבקרמאקו״ם0״02 י3מיימםי״ם״ יקראו ״20 ימים״

 0וי. סעיף ו2 לחוק המעצרינם חול, לעניין קטין, בשונויים אלה:

 (ו) אחרי סעיף ק (טןו )(א) יאקחר יא ו:סעיף קטן (א) יקראו:

 ״(או) סעיף קטן (״א) לא יסול על נאשם ש הוא קעין

 שטרם מלאו לו 4ו ששים; אין בהוראות סעיף קטן זה כדא

 לגרוע מסמכותו שלגרבויעת מהסממשכפוטת ולהשולרובתיתעלהמששחפרוטרל

 הנאשם בערובה אוהבנאתנשאםי בשעחררווברהאאחוריבםת״נ;אי שחרור

 (2) בסעיף קטן (ד), במקבם ״30 ימים״ יקראו״5ו ימים״.

 0ויא. בסעיף 59 לחוק המעציףם, לעניין קטיע במקום ״75 ימים״

ן איישקורםאו ״40 ימים״ יקראו ״40 ימים״ י א  ב

 0ויב. בסעיף ו6 לדחוק המעצרים, לעניקן קטין, במקום ״תשעה

ן הכחרועדתשדייןם״ יקראו ״שיחושדהשיחום״ד ישקירם״או ״שישה חודשים״ י א  ב

 0ויג. בסעיף טצ< לחוקק המעצרים, ליגניין קטיןן ביר״ןום ״90 ינרי״״״

ראו ״45 ימים״ יקראו ״45 ימים״ קו יש ו ד י ו ח  א

 0ייד (א) שטין שבית משפט הורה על שחרורט בוערובע בשנאי

ן ממכקואםמומרג ובריסםעיף 48(א)(כ9א)מלוחרובקסהעימףע8צ4ר(יאם),( 9ל)אליחוהיקההנמתעוןצרביתםנ,אליא י ט  ק

 כאמור לתקופה העוכלאהמוערללתשקועפההחוהדעושליהם ;עולאותלשםערהשחאוידבישיתם

 המשפט להורות עלההמאשרפכטתלהותרנואתי עללת קהופארהכשתלהאתנתאעיללהתעקלו

 90 ימים, ולחזור ול0צו9ויתמיכםך, ומלעחתז ולרעותלצוות כך מעת לעת

 (ב) הורה בית משפט על ושחרור קטין בערולה בתנאי טאמור

 בסעיף 48(א)(9) לחובקסהעימףע8צ4ר(יאם)(9ל)פלרקחוזקמןהמצעטצברירםהלעופרלקה זעמלן

ו של הקטין אחת ! ״  6ו שעות ביום, יורה על וקיו ם דיון ^

 לשלושה חודשים בלמשהלולךש התקחוופדתשיתוםקבפומ השללךהתתקנופאיתהתאוקמופרו ״ש

 סעףף וו לחוק העיקרי - בבטל.

 בסעיף 2ו לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א), )לפני ״נתףלה בחקי רה פלילתת״ יבוא ״נעצר קטין אוב

 (2) בסעיף קטן (ב), אחרס ״שש לוש עשרה שניםש יבוא ״ברום הגשת בותב האישום

 נגדו״ נגדו״

 בסעיף 3ו לחוק העיקרי -

 (ו) אחרי סעיף ק (טןו )(ב) יאבחוראי: סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(בו) (ו) על אף הוראות סעיף אטן הא), סעיף 4ףב וסעיף 8(א) ו -(ב) לחוק

 המעצרים, ניתן להחזיק קטעה עצורה בתא מעצ ר יחד עם עצורה ראו

 אסירה שאינה קטינאה,ס יארםה השקאיטנינההקהטיסנכהי,מאהםלכהךק וטיהנגוהרהםסהכיממוסהמלךכךסבורה גכויר

 התקיימו כל אלה: התקיימו כל אלה:

 שחרור קטין ממעצר
 באין אישום

 שחרור קטין ממעצר
 באין הכרעת דין

 הארכת מעצר קטין
 או חידושו

 איסור יציאה של
 קטין ממקום מגורים

.  4ו

.  5ו

ו וק י  6ת
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 (א) טובת הקטינה דורשת שהיא לא תוחזק בתא כשהיא לבדה;

 (ב) טובת הקטינה דורשת שהיא תוחזק בתא יחד עם מי שאינה

 קטינה, או אין אפשרות שהקטינה תוחזק בתא עם קטינה אחרת;

רה או א מעצר יחד עם העצו ת  (ג) אין בהחזקת הקטינה ב

ת שלומה הגופני או הנפשי  האסירה שאינה קטינה כדי לסכן א

 של הקטינה

 (2) החלטה על החזקת קטינה יחד עם מי שאינה קטינה כאמור בפסקה (ו),

 תובא לאישור בית המשפט בתוך 24 שעות ממועד תחילת ההחזקה כאמור

 (3) בסעיף קטן זה, ״הגורם המוסמך״ -

 (א) לעניין קטינה עצורה הנתונה במשמורת שירות בתי הסוהר

- מנהל בית הסוהר;

 (ב) לעניין קטינה עצורה אחרת - הקצין האחראי על הקטינות

 העצורות במקום המעצר

 (ב2) קטין עצור הנתון במשמורת שירות בתי הסוהר, זכאי כי עובד סוציאלי

 יראה אותו בתוך 24 שעות ממועד שהתקבל למשמורת שירות בתי הסוהר, אלא

 אם כן התקבל למשמורת כאמור בשבת או בחג; התקבל הקטין למשמורת שירות

 בתי הסוהר בשבת או בחג, זכאי הקטין כי עובד סוציאלי יראה אותו בהקדם

 האפשרי לאחר תום השבת או החג ״;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״שר הסעד״ יבוא ״שר הרווחה והשירותים החברתיים״

 הוספת סעיפים 3וא 7^ אחרי סעיף 3ו לחוק העיקרי יבוא:
 עד 3וג

 ״החזקת קטינים 3וא סבר הקצין האחראי על הקטינים העצורים במקום המעצר,
 עצורים בתא לבד

 שהחזקתו של קטין בתא מעצר יחד עם קטינים נוספים תסכן

 את שלומו הגופני או הנפשי של הקטין או את שלומם הגופני

ת  או הנפשי של אחרים או שטובתו של הקטין דורשת א

 החזקתו בתא כשהוא לבדו, רשאי הוא להורות על החזקת

 הקטין בתא כאמור; לעניין זה, ״עצור״ - למעט עצור הנתון

 במשמורת שירות בתי הסוהר; קטין זכאי שתינתן לו הזדמנות

ת עמדתו לעניין זה  להביע א

 תנאי החזקת קטינים 3וב. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 9(א) לחוק המעצרים, קטין

ר עצור יוחזק בתנאים ההולמים את גילו ואת צרכיו ותוך השגחה צ ע מ  ב

 מיוחדת על שלומו הגופני והנפשי, ובכלל זה יינתנו לקטין שירותי

 חינוך ופנאי, כפי שיקבע השר לביטחון הפנים, לאחר התייעצות

 עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר החינוך

 (ב) על אף הוראות סעיף 9(ב)(6) ו-(7) לחוק המעצרים, קטין

 עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום יהיה זכאי לקבל מבקרים

 שהם בני משפחתו מדרגה ראשונה ולקיים קשר טלפוני עמם,

 וכן לשלוח מכתבים אליהם ולקבל מכתבים מהם בהתאם

 להוראות סעיפים 47א עד 47ד לפקודת בתי הסוהר, אלא

 אם כן שוכנע הקצין הממונה, כי קיימות נסיבות שיירשמו

 שבשלהן מתן זכויות כאמור עלול לפגוע בחקירה, לרבות

 נסיבות שנקבעו לפי סעיף קטן (ד)
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 הודעה על שחרור 3הוודג
 קטין ממעצר וקביעת קטין
 תנאי השחרור תנא

 (ג) החלטה על (הג)חזק תה חקלטטיןהעעצלו רהבחזתקאתמקעטציןר יעחצודר עבםתא מעצר יחד

 קטינים אחרים תינתן בהתאשב בשלותו בשל הקטין, וכן בין

 השאר, בהפרש הגיל בשן הקטעים, סוג העבי רהקת שהם חשוהים

 בביצוען, עברם הפלילי, מעערים קודמים שלהם והחשש

 למעשי אלימות או התעלל ות ביניהא; לעניין זה, ״קטין םצור״

- קטין עצור הנתון-בקמטשיןמ וערצתו רשיהרנותו ןבבתימשהמסורהתר שירות בתי הסוהר

ם ר לביטח(ודן) ה פהנישםר, לבאיחטרח וןהתהייפנעיצםו,תלעאםחרשהרתייעצות ע ש  (ד) ה

 המשפטים, יקבע הוראות לעניין בעיף זרה, לרבות בדסר דרכה

 פיקוח סדירות על תפניאקיו חה חסזדקירתוםתשעל קתטניאניםהבחזמקעתצםר ושנלס יקבוטיתנ ים במעצר ונסי

 כאמור בסעיף קטן (כב)אשמוברשבלסהןע ירףשקאטין (הב)קצישןבהשמלמהןונרהשלאיהגהביקלצ ין הממונה להג

ת הזכויות הקבועות באותו סעיק קטןו  א

 (א) הח ליט ש וטר )או בית משפט רשחרב קטין ממעצר,

רבקהב יעאות בלא ערבועברהו,ביהמסאורבלהאורעהר ובהקה,טין,מ וסוארםללהוארניהתןה קטין, ואם לא

צררוו

עח
ע

בש
 מ

 למסור להורהו - ללקמרוסובראלחהר,ורהווד-עהלקערלו בשאחרחור,ר ו,הואדלעאהאעםל שחרורו, אלא

 כן אין אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר מנסםבבת הענ יין

 או אם מסירת הודעה כאמור עתולה לפגוע בשלומו הגולפני

 או הנפשי של הקטיאןו הנפשי של הקטין

 (ב) תנאי שחרורו בע רובה של קטין בלעי סעיפעם ק4 או

 48 לחוק המעצרים, ייקבע ו בהתחשב בצרכיו המיוחדים

 כקטין ״ כקטין ״

 בסעיף 4ו לחוק העיקרי - תיקון סעיף 4ו

 (ו) במקום כותרות השוליים! יבוא ״תה תקופה להעמאה לדין של מי שביצע עבשה

 בהיותו קטין״; בהיותו קטין״;

 (2) במקום ״קטין״ יבוא ״אדם״ ואחרי ״בשל עבירה״ יברא ״שביצע בהיותו קטין״.

 בסעיף 7ו לחוק העיקרי, זה מולים ״מטעמים מיוחדים שיירשמו״ - יימחקו, ובסופו יבוא תיקו ן סעיף 7ו

 ״למעט בעת מתן פסק דין או הח לטח אחרת ל פי חוח זה באניינת לשל הקט ין, ובלבד שטוב ת

 הקטין דורשת זאת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ושהדט״ן מיוצג על ישי קניגור״י

 אחרי סעיף 7ו לחוק העיקרי יבוא:

 ״7מותאן הזהדמחנלוטתה של 7ביותא משהפחטלטלהפ ישחלו קב יזתה מבעשנפייטנ ולפשילחקוקטיזן,התיבנענתין

ת דמדתו לפני בית  לאחר שניתנה לקטין הזדמנות להביע א

ל  המשפט, ובקבלת ההחלטה יינתן משקה1 ראוי לעמדתו ק

 הקטין, בהתחשב בגהיקלוט יון,בבמיהדתחבשגבר ובתגוי;לוביותב מהימדתשפבטג ריוסתבוי;ר

ת החלטתו בשפא ובאחלן המובנים לו אהת חשב  לקטין א

 בגילו ובמידת בגרובתגוי;לוב סובעימףי דזתה, ב״גהרזודתמו;נ ובתסלעיהףבזיהע, ע״מהזדדהמ״

- כמשמעותה בסעי-ףכומבשמעותה בסעיף וב

 7יב. הוראות סעיפים 7ו ו-7וא תא יחולו לע ניין החלטה על מתן צו

קטין בהתאם להוראות סעהף 73א לחוק בתי המשפט  הב אה א

 או על מתן צו מעצר או צו חיפוש בנורע לקטין, או צ ו אחר

 שניתן על פי כל דין במעמד צפ אחד או שלא בנוכחות האטין,

 שהוחלט לתתה שלשאהובנחולכטחולת תההקטישןלבאהבתנואכםחולתה והרקאוטיתן כבלה

״ . ן י  ד

 הוספת סעיפים
 7וא ו-7וב

 ״מתן הזדמנות
 לקטין להביע את
 עמדתו לפני בית

 משפט

 סייג לתחולת
 סעיפים 7ו ו-7וא

ו וק י  8ת

ו וק י  9ת

 ה0ו2ספ
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 בסעיף 8ו לחוק העיקרי, במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא:

 ״(א) קטין שהוגש נגדו כתב אישום, למעט אישום שהוגש פני שופט תעבורה בעבירה

 שאינה פשע, זכאי לייצוג על ידי סניגור לפי חוק הסניגוריה הציבורית

 (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), רשאי בית משפט למנות לקטין סניגור, אף אם

 לא הוגש נגדו כתב אישום כאמור באותו סעיף קטן, אם הוא סבור כי טובת הקטין דורשת

 זאת; החליט בית המשפט למנות לקטין סניגור כאמור, יפנה את הקטין ללשכת הסניגוריה

 הציבורית הנמצאת במחוז שיפוטו של בית המשפט לצורך מינוי הסניגור ״

 בסעיף 9ו לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ד) להורה של קטין תינתן הזדמנות להביע את עמדתו בדיון בבית משפט לנוער

 בעניין החלטה לפי סעיפים 20, 20א 24, 25א, 26, 30, ו3(ד) ו-33 הנוגעת לקטין, לפני קבלת

 ההחלטה; לא היה הקטין מיוצג על ידי עורך דין בדיון כאמור, רשאי בית המשפט למנות

 לקטין אפוטרופוס לדין, אם סבר שיש לעשות כן בשל העדרו של הורה הקטין מהדיון

 או מסיבה אחרת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של בית משפט לתת

 להורה הקטין הזדמנות להביע את עמדתו בדיונים שלפניו בעניינו של הקטין ״

 במקום סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא:

 ״צו להשגחה זמנית 20 . (א) הוגש כתב אישום נגד קטין, רשאי בית משפט לנוער

 לצוות שהקטין יימסר להשגחתו של קצין מבחן עד למתן

 החלטת בית המשפט לפי סעיף 24 או לתקופה קצרה יותר

 כפי שקבע בית המשפט (בחוק זה - צו להשגחה זמנית), אם

 סבר, לאחר שהובאה לפניו חוות דעתו של קצין מבחן, שטובת

 הקטין דורשת זאת ושלא ניתן להשיג את המטרה שבמתן צו

 כאמור בדרך שפגיעתה בחירותו של הקטין פחותה

 (ב) השגחת קצין מבחן כאמור בסעיף קטן (א) תכלול אחד או

 יותר מאלה, כפי שיפורט בצו להשגחה זמנית בהתאם לנדרש

 לצורך קידום טובת הקטין וטיפול בו:

 (ו) קיום קשר טיפולי עם הקטין בתקופת תוקפו של

 הצו;

 (2) עריכת אבחונים בקהילה לקטין, לרבות אבחון

 פסיכולוגי, פסיכיאטרי, תעסוקתי, לימודי, סוציאלי,

תי ורפואי, וכן עריכת בדיקות לשם גילוי  התפתחו

 שימוש בסמים מסוכנים ובאלכוהול; מצא בית המשפט

 כי יש לערוך אבחון פסיכיאטרי כאמור, יחולו הוראות

; ו  חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-ו99ו4

 (3) בדיקת תפקודו של הקטין במשפחה ובקהילה;

 (4) גיבוש ממצאים והמלצות מפעולות שננקטו לפי

 פסקאות (ו) עד (3).

 (ג) בית משפט לנוער רשאי, לבקשת קטין שלגביו ניתן

 צו להשגחה זמנית, או לבקשת קצין המבחן שהקטין נמסר

 להשגחתו אשר הוגשה בהסכמת הקטין, אם סבר שטובת

 הקטין דורשת זאת, להורות כי במהלך תקופת תוקפו של

 תיקון סעיף 8ו ו2

22 

23 

 תיקון סעיף 9ו

 החלפת סעיף 20
 והוספת סעיפים

 20א עד 20ג

 ס״ח התשנ״א, עמי 58.

 702 ספר החוקים ו7ו2, כ״ז בתמוז התשס״ח, 30.7.2008



 הצו להשגחה זמניתה ציותגלוהררשגהחקהט יזןמנבימתקויםת גומרחרו ץהקלטביןתוב מכקפוי

 שיחליט קצין המבחן; ניתי צו צהשגחה זמנית בת נאיש כאמור

 בסעיף קטן זה, יקיים סית המשפט דיון םעניין היצופ הצו אחת

 לשלושה חודשים לשלושה חודשים

 (ד) קצין המבחן (דש)הקקטיצןיןנמהסמרבחלןהשגהחקתטוי ןבנהמתסארםלהלצשוג

 להשגחה זמנית יעליר לבית המשפט לנרער, אחת לשלושה

 חודשים, דיווח בכתוב עלי ב יצוע הצו כאמור, ובית המשפט

 רשאי להורות על קריושםאידילוןהוברוענתי יןע,ללקביקושםתדיקוןציןבענהימין,בחלןבקאוש

 הקטין או מיוזמתו הקטין או מיוזמתו

 (ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן(ד), חלפת שישה טודשיח

 מיום מתן הצו להשמחה זמאת או מיום קיומו נשל דיו ן בעניין

 ביצוע צו כאמור, ובא קייצ בכת המשפט לנוע ר דיון בעשיין

ע הצו. ו צ  בפרק זמן זה, יקיים בירת המשפט דיון בעניין מ

 (ו) ממצאים שהתקבלו לפי סעיף הת ולפי סעיף 20א, לא

 ישמשו ראיה נגד הקטין שכל הלי ן־ פלילי בדבכ ביצוע עבירות

 נוספות או אחרות נעולס יפודות, או באהחלרויךת העפללידלוי, אשובובנהדלויןךכהתפב

 האישום באותה עבירה נגד הקטין, למעט לשם הקיעת דרכי

 הטיפול בו; אין באמהוטריכפודלי לבגו;רואעיןמבהאורמוארו תכדסיעליגףרו68ע3מדהלוחרואקו

 העונשין העונשין

 צו להחזקה במעון 20א. (א) הוגש כתא אישום הוגד קטין וסבר בית משפט לנוער,

ר שהובאה לפניו ר וות דעתה של ק צץ תבחן, כי מתן ת א ת ל ו ל כ ת ס י ה כ ר ו צ  ל

 צו להשגחה זמנית ואינו מספק בנסיב ואת העניין ו כי כטובת

 הקטין דורשת זאת,הרקשטיאןי דהווראשלתצזוואת ,שרהשקאטייןהיוואחזלקצולוצתו רשכיה

 הסתכלות במעון, ואהסםתלכאל וניתתןב מלעהון,חזיוקאוםשלםא לנימתטןרלההכחזאימקור

- במעון נעול, לתקו-פבהמשעולןאנעתועל,ל להתעקלו פ70ה ישמילםא; תהיעלהההעקלטי0ן7

 עצור, רשאי בית המשפט לנוער, על אף הוראות עעיף 7 לח וק

 המעצרים וסעיף 3והלמחעוקצרזיה,ם ולסצועויףת 3עוללהחוחזקקזתה ,הלקצטויוןתבעמלעוןה

 נעול לצורכי הסתכלות, במסררית מעצרו ולתקופה שלא תעלה

 על 70 ימים על 70 ימים

 (ב) לא ייתן בית המשפט לנוער צצו כאמשר בלעיף קוטן (א),

 אלא אם כן התקיימאולשאניאים כאןלה:תקיימו שניים אלה:

 (ו) הקטין מיוצג על ידי סניג ומי, ולגבי קטיןשמלאו

 לו 4ו שנים, אף אם אעו מיוצג על אדי סניגור וצלבד

 שבית המשפט ראה,שמביטתע מהימםששפיטיררשאמה,ו, משטלעאמייםגרשםיילרו

 אי-צדק במתן הצו באיש-לצדכקך ;במתן הצו בשל כך;

 (2) הקטין הסכים למתן הצו, או שהתקיימו נסיבות

 מיוחדות המצדיקותמ יהווחצדואת המצוצ דבילקאותהסהוכצמאתות, והבצלובבד

 שאם לא הסכים כשאאמוםר,לאה יהסהכיקםט יןכ אמימוצר,גהעילה יהדיק

 סניגור סניגור

 (ג) החזקת קטין במעון אז במעון נעול לצורכי הסת כלות

 כאמור בסעיף קטן (כא)א,מותרכ לבוסלעיאףחדקטאןו( יאו),תרת כמלאולה:אחד או יות

 (ו) עריכת אבחונום לקטין במעון כמפורט בסעיף

 20(ב)(2); 20(ב)(2);
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 (2) בדיקת תפקודו ההתנהגותי והחברתי במעון;

 (3) גיבוש ממצאים והמלצות מפעולות שננקטו לפי

 פסקאות (ו) ו-(2)

 (ד) ניתן צו כאמור בסעיף קטן (א) לגבי קטין עצור, לא תינתן

 לקטין חופשה מהמעצר במהלך תקופת תוקפו של הצו, אלא

 באישורו של בית המשפט לנוער שניתן לבקשת הממונה על

 המעונות או מי שהוא הסמיכו לכך

 בדיקת קיום ראיות 20ב (א) לא ייתן בית המשפט צו להשגחה זמנית לפי סעיף 20(ג)

ה או צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות לפי סעיף 20א, אלא ר ו א כ  ל

 אם כן התקיים אחד מאלה:

 (ו) בית המשפט נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת

 אשמתו של הקטין; קביעה כי יש ראיות כאמור בפסקה

 זו תיעשה בידי שופט שאינו דן באישום;

 (2) הוגשה בקשה למעצרו של קטין כאמור בסעיף ו2

 לחוק המעצרים, ובית המשפט שדן בבקשת המעצר

 קבע כי התקיימו ראיות לכאורה להוכחת האשמה;

 (3) הקטין הודה בבית המשפט או שאין מחלוקת לגבי

 קיומן של ראיות לכאורה

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט לתת

 צו כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקיים האמור בו,

 ובלבד שהקטין מיוצג על ידי סניגור, והוא וסניגורו הסכימו

 למתן צו כאמור

 שינוי או ביטול של 20ג . (א) בית משפט לנוער רשאי, לבקשת קצין מבחן, הממונה

ת על המעונות או הקטין שלגביו ניתן צו להשגחה זמנית, או צו י נ מ

ה

ז

ק

ה

ז ח

ח

ה

ג ש

ל

ה 

ו צ

ל

ו 

ו

א

 צ

 במעון לצורכי להחזקה במעון לצורכי הסתכלות לפי סעיף 20א, לשנות או
 הסתכלות, וערעור

 לבטל צו כאמור או לתת כל הוראה הדרושה לביצועו, ולעניין

 צו לפי סעיף 20א - גם להאריכו לתקופה נוספת שלא תעלה

 על שלושים ימים.

 (ב) על החלטת בית משפט לנוער לפי סעיפים 20, 20א או

 סעיף קטן (א), ניתן לערער לפני בית משפט שלערעור, שידון

 בערעור בשופט אחד; על החלטת בית המשפט שלערעור לפי

 סעיף זה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, שידון בערעור

 בשופט אחד ״

 בסעיף 22 לחוק העיקרי, במקום ״סעיף 3 לחוק דיני עונשין (דרכי ענישה) [נוסח משולב],

 התש״ל-970ו״ יבוא ״סעיף 37 לחוק העונשין״ ובמקום ״בסעיף 72ו לחוק סדר הדין

 הפלילי, התשכ״ה-965ו״ יבוא ״בסעיף 90ו לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],

״. ו  התשמ״ד-984ו5

 בסעיף 23 לחוק העיקרי, במקום ״ההסתכלות לפי סעיף 20״ יבוא ״ההשגחה הזמנית או

 ההסתכלות לפי סעיפים 20 או 20א״

 בסעיף 24 לחוק העיקרי, ברישה, במקום ״ונסתיימו ההליכים האמורים בסעיף 22״ יבוא

 ״והוגשו לו תסקיר של קצין המבחן ותוצאות הבדיקות והחקירות, שעליהם הורה לפי

 סעיף 22״

24 

.25 

26 

 תיקון סעיף 22

 תיקון סעיף 23

 תיקון סעיף 24

 5 ס״ח התשמ״ד, עמי 43.

 704 ספר החוקים ו7ו2, כ״ז בתמוז התשס״ח, 30.7.2008



 תיקון סעיף 25

 הוספת סעיפים
 25א ו-25ב

 ״העברת קטין
 ממעון נעול למאסר

 7תי2קון סבעיסףע5י2ף 25 לחו7ק2 העיבקסרעייף- 25 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א) -

 (א) האמור בו יסומן ״(ו)״, ובו, במקום ״תקופת המאמר שנקבעה״ יבוא ״תקופת

 המאסר המרבית הקהבמואעסה״ר; המרבית הקבועה״;

 (ב) אחרי פסקה ((ו)ב )יבוא:חרי פסקה (ו) יבוא:

 ״(2) בית משפט ל״נ(ו2ע)ר, הבימתצוומהשפעלט להנפועלר,תהמאצוסורהעעל-לתהנפאיע לתפ ימסאעסירף 5ע5ל-

 לחוק העונשין, רשאלי,ח ובקמהקועוםנלשיהן,ט ירלשעאלי, הבקמטקיוןםמלאהסטר,י ל צעולותהקעטליןהמחזאקסתר,ו

 במעון נעול במעון נעול

 (3) בית משפט לנ(ו3ע)ר שביהתחלמיטש פעטל להנוחזעקרתשקהטיחןליבטמעולן נהעחוזלק לתפקיטפיןס קבאמועתון

 (ו) או (2), יסביר לקטין, בשפה ובאופן המובבים לו בהתחשב בבילו ובמיהת

 בגרותו, באילו נסיבות יהי ה ויתן להבבירי מהמעון הנעול למאסר, לפי

 הוראות סעיפים 25אהוראואו25תב(סגע),י ופיאםת25האהשאופע25הב(שג)ל, ומאעתב רהכהאשמפוערהעלש לת נמאעיב

 החזקתו ועל שחרורוה ״ח;זקתו ועל שחרורו ״;

 (2) סעיף קטן (ה) (-2 )בט לסעיף קטן (ה) - בטל

 ה8ו2ספת סאעחירפי םסעיף 2825לחוקאחהרעי קסרעיייףבו25א :לחוק העיקרי יבוא:

 5האב (א) ציווה בית משפט לנוועה בעל החזקתו של קטין במעון

 נעול במקום על מאסרו בלפי הוראות סערף 5פ(א)(ו) או (2),

 רשאי הוא, לבקשתרהשמאימ ונהוהא,עלבהקמשעתונוהתמ,מלונאהח רעלשהומגעשו נלוות

 תסקיר קצין מבחן לתעסניקייןרזקה,צילןהמבירח ןאלתעניהיצןוזה,אלמוהרמ יברמאתסרה

 לתקופה שלא תעלה עול יתרת התקופה שנותרה להשלמת

 הצו המקורי, אם שוהכצנועהכימקהורתי,ק ייאם אשוחכדנעמאכילה:תקיים אחד

 (ו) הקטין מסכן א(וו )על והלקלטסיןכןמאסכתןעאצומעולואול לאסחכרןי םא;ת

 (2) הקטין גורם נז(ק2 )חמוהרקוטמיןתגמורשםך נלזרקכוחמש;ור ומתמשך

 (3) התנהגות הקטין במתנן באו פה מתמשך, לרבות

 בריחה חוזרת ונשניבתרישחלההחקוזטירןתמונהשמניעותן, לשלא המקאטפיןשרמתה

ת הצו במעון  לקיים את הצו במעלוןק יים א

 (ב) ציווה בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא

 להורות על קיום לדיהווןרובתקעולפ תק יוהםמ אדיסורן בשתמקטורפתתו בהחמיאנסתר

ת המאסר בצו להחזקתו של צוק טין  האפשרות להמיר א

 במעון נעול, לתקופבהמשעלוןאנעתועל,ל הלתעקלו יפתהרשתלהאתתקועפלה שענלו יתתררהת

 להשלמת תקופת הלמהאשסרלמכתא מתוקרו פבתסעהיףמ אקסטןר (כא)אמור בסעיף ק

 (ג) לא ייתן בית משפט לנוער צו לפי סעיף קען (צאו אלא

ת  לאחר שניתנה לקלא הזדמנות ל הביטי ראידת ולטעון א

 טענותיו לעניין זה טענותיו לעניין זה

 (ד) בהליך לפני ב(יד)ת מבשהפלטיךל נולפענרי לבפייתסמעישףפזטה,ל ניומענרהלבפייתס

 המשפט סניגור לקטין שאין לס סנירור, ויחולו לעניין זה והו• ראות

 חוק הסניגוריה הציחבוקריהתסניגוריה הציבורית

 2̂5 (א) ניתן צו לפב סעיף 24(2) (בחוק זה - צו בדבר דחכק טיפ-ל),

 ויהטמל בעת משפט לנוער עונת מאסר על קטין בתקופת ת וקפו

 של הצו האמור, יישאל הקצוטיןהאתמחוירל,הייאשתא עהוקנטשי ןהתמחאיסלרהובאית

 נשיאת מאסר
 בתקופת תוקפו של

 צו בדבר דרכי טיפול
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 המשפט ייתן, בעת הטלת עונש המאסר, הוראות לעניין המשך

 ביצוע הצו בדבר דרכי טיפול לאחר נשיאת המאסר, ורשאי

 הוא להורות על שינוי הצו האמור או על ביטולו

 (ב) הוראות בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א) יינתנו לאחר

 שהובאה לפניו חוות דעתו של קצין מבחן לעניין זה, ואם היה

 הקטין מוחזק במעון או במעון נעול - גם לאחר שהובאה לפניו

 חוות דעתו של הממונה על המעונות

 (ג) היה הקטין מוחזק במעון נעול לפי צו כאמור בסעיף

 25(א)(ו) או (2), והטיל עליו בית משפט לנוער עונש מאסר

ת עונש  בתקופת תוקפו של הצו, יישא הקטין תחילה א

 המאסר ״

2 29 בסעיף 26 לחוק העיקרי - ף 6 י ע ן ס ו ק י  ת

 (ו) בפסקה (4), במקום ״התייצבות״ יבוא ״שהייה של״;

 (2) בפסקה (5), המילים ״או במעון נעול״ - יימחקו, ובסופה יבוא ״או החזקת הקטין

 במעון נעול לתקופה שלא תעלה על תקופת המאסר המרבית הקבועה לעבירה שביצע

 הקטין;״

2 30 בסעיף 27 לחוק העיקרי - ף 7 י ע ן ס ו ק י  ת

 (ו) בסעיף קטן (א), המילים ״[נוסח חדש], התשכ״ט-969ו״ - יימחקו, ובמקום הסיפה

 החל במלים ״לא יפעל״ יבוא ״רשאי בית המשפט לצוות על אחת מדרכי הטיפול המנויות

ת אחת מהפעולות המנויות בסעיף 20 לפקודת המבחן״;  בסעיף 26 או לנקוט א

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים ״פרקים ד׳ ו-הי״ יבוא ״פרקים ד׳ ו-הי

 וסעיפים 77 עד 79 בפרק ו׳ לחוק העונשין״.

 תיקון סעיף 28 בסעיף 28(ב) לחוק העיקרי, המילים ״התש״ך-960ו״ - יימחקו.

3 32 בסעיף 30 לחוק העיקרי - ף 0 י ע ן ס ו ק י  ת

 (ו) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״והארכת תקופת טיפול״;

 (2) האמור בו יסומן ״(א)״ ובסופו יבוא ״ובלבד שתקופת תוקפה של דרך הטיפול

 האחרת יחד עם תקופת הטיפול שחלפה לא תעלה על התקופה שנקבעה בצו בדבר

 דרכי טיפול, אלא בהסכמת הקטין שלגביו ניתן הצו ״;

 (3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) החלטת בית המשפט לנוער לפי סעיף קטן (א), וכן החלטת בית משפט

 לנוער בעניין המשך ביצוע צו בדבר דרכי טיפול לפי סעיף 25ב(א), ניתנת לערעור

 כאילו היתה פסק דין

 (ג) בית משפט לנוער רשאי, לבקשת קצין מבחן ובהסכמת הקטין לעניין זה,

ת תקופת הטיפול בקטין שנקבעה בצו בדבר דרכי טיפול, בתקופה  להאריך א

 נוספת שלא תעלה על שנה; ואולם לעניין הארכת תקופת תוקפה של דרך טיפול

 כאמור בסעיף 26(2) או (5) יחולו הוראות סעיף 22 לפקודת המבחן או סעיף 33,

 לפי העניין ״

3 33 בסעיף ו3 לחוק העיקרי - ף ו י ע ן ס ו ק י  ת

 (ו) בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במילים ״אולם רשאי״ - תימחק;

 (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
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 ״(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי הממוטה על המעונות, לאחר שנתן

ת עמדתו להניין זה, להעבתר קטין שבית משפט לנטער  לקטין הזדמנות להליע א

 ציווה על החזקתו במעון, להחזקה זמנית במעון נעול, אף בלא איישו ר בית המשפט,

 לתקופה הקצרה ביותר האפשרית בבסיברת אפשין תאשר לא תעלה יעל שבעלה

 ימים, אם שוכנע שהתקיימו שניכם אלה:

ת עצמו ואו אחרים, או גורם נזק חמור  (ו) הקטין מסכן או עלול לסכן א

 ומתמשך לרכוש; ומתמשך לרכוש;

 (2) לא ניתן להשי(ג2 )אתלהאמניטתרןהלשהבשיהגעבארתתההמקטטריןהלשהבחזהקעהב רבתמעהוקןטניןע ולהחזקה במעון

 בדרך שפגיעתה בחבירדורתךו שפלג יהעקתטהיןבפחחיורותתהו של הקטין פחותה

 (ד) על החלטת ה(מד)מונ העלעלה חהלמטעתו נוהתמ מלופניהסעליףהקמטעןו(נגו)תנילתפןי לסעעריוףר קלטפןני(ג)ב יניתתן לערור לפני

 משפט לנוער משפט לנוער

 (ה) בית משפט לנ(וה)ער שביציתוומהשעפלט הלנחוזעקרתשקצטיוןובהמעלו ןהרחשזקאי,ת לקבטיקןשבתמעהומןמרונשהא י, לבקשת המ

ת לטענות הצמעים  על המעונות או מי שהוא הסמיכו לכך, ולאחר ששמע א

 במעמד הצדדים, להאריך את תקופת ההחזקה הזמניות במעהן נקול כאמור בסעיף

 קטן (ג) בתקופה נוסקפטתן (שג)ל באתתקעולפה נעולס0פ3תימשילםא, אתעםלשהוכענלע0כ3יימהיתםנ,איאם השואכמנוער יכםי התנאים האמ

 בפסקאות (ו) ו-(2) בשפלסאקואתוותס(וע)י ףו -(ק2ט)ןשמלמאשויכתיוםסלעיהףתקיטיןםמ״משיכים להתקיים ״

ת עמדתו היקון סעיף 32  בסעיף 32 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״קטיר זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע א

 לעניין זה״.

 סבעיסףע3י3ף 33 לחו5ק3 העיבקסרעייף- 33 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 33

ת הקטץ והומהו״ יבוא  (ו) האמור בו יסומן ״(א)״ ורב ו, במקום ״ולאחר ששמע א

 ״ובהסכמת הקטין, ״אוובעהלס כפימ תבקהשקתט ין,הקאטוי ן״ע;ל פי בקשת הקטין״;

 (2) אחרי סעיף ק (טן2 )(א)יאבחוראי: סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) בית משפט ל״נ(וב)ער שביהתא רמיךש פאטתלנתוקעורפתשהחאזרקיךת ואשתלתק וטיפןתבהמעחזוןק לתופ ישסלעיקףטין במעון לפי

 קטן (א), יבטל את הקארכה כאמו ר לבהשת הקטץ, ורשאי הוא לבטל את ההארכה

 כאמור על פי בקשת הממונה פיל המעונותמ׳

 בסעיף 34 לחי3 העבקרי, במקום ״האמיר בסעיפים 25^, 26, 30 ו-33״ יבוא ״הו ראות תיקון סעיף 34

 פרקים ד׳ ו-ה׳״ ובמקום ״להתייצב ״ יבוא ״לשהות״.

 ת סאעחירףי34סאע יף 3734לחוקאחהרעי קסרעיייףבו34א :לחוק העיקרי יבוא:

 ״הודעה לקטין על ״4ה3ואדעהמלנקהטילן מעלע ון א4ו3מאעוןמנעהולל ימפערוןטאבופנמיעוקןטנין,ע ועלםיפכרניטסבתפוניל מקעטוין

ן או, למעון הנעול על פי צע לפי פרק ד׳ אי לפ י פר ק זה, את ו ע מ ו ב י ת ו י ו כ  ז

 זכויותיו בקשר להחזזכקויתוותיבומבעקוןשארולבהמחעזוקןתהונבעומל,עוןל פאיוהבעמניעיוןן,

 באופן שקבע שר הראוחה חהשי רותים החברתהם; כן יש וב

 ויודיע מנהל המעון או המעון הנעול לקט ין, ממן סביע לפני

 תום שנה מיום כניתסותםו לשנמהעון,מ יועםל זככנויסתותושלענמיעיונןו, יועבלאזכלופתנוי

 ועדת שחרורים בהותעאדםת לשהוחרוארויתםסבעהיףת א36ם להוראות סעיף 6

 פרק היו: החזקת קטיני ם במ אסר

ת סוהר נפרד לקטינתם, מ  בתי סוהר לקטינים ב3ב. (א) לא יוחזק קטין במאסר אלא ב

 או באגף בבית סוהר כללי, ובלבד שאותו אגף יהיה משפרד

 לחלוטין, ייועד לקטלינחילםו טביןל,בידיוועלדאליקהטיויניגיםשבהלבאדו וקלשארירהיאויהג

 בינו לבין אגפיו האחרום •שיל בית ההוהר או שוכניות

 הוספת סעיף 34א
 ופרק ה׳ו

 4תי3קו

 5תי3קו

 6תי3קו

 ה7ו3ספ

 ספר החוקים ו7ו2, כ״ז בתמוז התשס״ח, 30.7.2008 707



 (ב) לא יוחזק קטין במאסר בתא יחד עם מי שאינו קטין,

 ואולם ניתן להחזיק אסיר שבמהלך נשיאת מאסרו מלאו לו

 8ו שנים וטרם מלאו לו ו2 שנים, במאסר בתא יחד עם קטין,

 ובלבד שמלאו לקטין 7ו שנים ואין בכך כדי לפגוע בטובת

 הקטין; קטין זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע עמדה לעניין

 זה; הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) יחולו בכפוף להוראות

 סעיף קטן זה

 (ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן להחזיק קטין במאסר

ם  בבית סוהר או באגף שאינו כאמור באותו סעיף קטן, א

 ההחזקה כאמור היא לצורך הבאת הקטין לדיון בבית משפט,

 ובלבד שהחזקתו תהיה לפרק זמן שלא יעלה על 24 שעות;

 בסעיף קטן זה ובסעיף קטן (ד), ההחזקה תהיה ככל הניתן

 בנסיבות העניין, כך שלא יהיה קשר ישיר בין קטין ובין מי

 שאינו קטין, לרבות מגע פיזי, קשר ראייה או שמיעה

 (ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), ניתן להחזיק קטין כאמור

 באותו סעיף קטן לפרק זמן שלא יעלה על 72 שעות במקרים

 אלה:

 (ו) חל מועד הדיון בבית המשפט בשבת או בחג, או

 בסמוך לתום שבת או חג;

 (2) הקטין הוא עצור שטרם ניתנה החלטה בדבר

 מעצרו או שטרם הוגש נגדו כתב אישום

 (ה) (ו) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) וסעיף 8

 לחוק המעצרים, ניתן להחזיק קטינה במאסר בבית סוהר

 שאינו בית סוהר נפרד לקטינים או באגף בבית סוהר

 כללי שאינו עומד בתנאים המנויים בסעיף קטן (א),

 ואולם לא תוחזק קטינה במאסר בתא יחד עם עצורה או

 אסירה שאינה קטינה, אלא אם כן הקטינה הסכימה לכך

 ומנהל בית הסוהר סבר כי התקיימו התנאים שבסעיף

 3ו(בו)(ו)(א) עד (ג).

 (2) החלטה על החזקת קטינה יחד עם מי שאינה

 קטינה כאמור בפסקה (ו), תובא לאישור בית המשפט

 בתוך 24 שעות מתחילת ההחזקה

ת גילו ואת צרכיו,  תנאי החזקת קטין 34ג. קטין יוחזק במאסר בתנאים ההולמים א

ר שלא יהיה בהם כדי לפגוע בכבודו, ותוך השגחה מיוחדת על ס א מ  ב

 שלומו הגופני והנפשי, ובכלל זה יינתנו לקטין שירותי חינוך

 ופנאי, כפי שיקבע השר לביטחון הפנים, לאחר התייעצות

 עם שר החינוך

 שמירת הוראות 34ד הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות לפי כל דין בדבר

 החזקה במאסר״

 תיקון סעיף 35 38 בסעיף 35 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום ״שר הסעד״ יבוא ״שר הרווחה והשירותים

 החברתיים״
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 39ק בסעיף 36(א) לחוק העיקר י, במקום ״ס עיפים 25(א), 26 אס 30״ יבוא אה וראות ופרק ה׳״, תורא סעיף 36

 במקום ״רשאית ועדבתמ קשוחםר״ורישםא״ייתב ואעד״זתכאשיחלרופרניוםת״ליובוועאד ״תז כשאחירלורפינוםתבלבוקועשדהתכישחתורוררהי ם בבקשה כי ת

 על שחרורו, וועדת עוילחרוריום רושאית״, ואחרי ״םצוות על ששחרורו״ יבוא ״קטין כאמור

 זכאי שתינתן לו הזזדכמאניותשלתיהנבתיןעלועמהדזדהמלנוענתיילןהזבה;י״ע עמדה לעניין זה;״

 40ק בסעיף 37(א) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילה ״לתקופה״ יבוא המטעמים תיקון סעיף 37

 ובפרקי זמן אלה: ובפרקי זמן אלה:

ם חסעיף 8וא לפק וברת סדרי השלקון תהמשפט, ת ו ע מ ש מ  (ו) בימי מנוחה כ

; ו ; התש״ח-948ו6 ו  התש״ח-948ו6

 (2) בימי חופשה (ש2י)ינתבניומימעחותפלשעהת ,שביימנניתינןוכמולעלת לשלעאת ,יבעלמנהי יןע לכ ו5לולימשילםאבישענלה; על 5ו ימים בשנה;

 (3) (א) בימי חופשה מי)חדבת ממניין כול ל שחא תעלה יעל 30 ימים ב שנה - מטעמים

 מיוחדים, לרבות בשל אבל או שמחה, לצורך השתלבות ה קטין ךמסשרות חעוכיוית

ת אפשרות שחלובו של הקטין בקהילה בטרם  או תעסוקתיות, או כדי לבחון א

 גיבוש המלצות לביגיתבוהשמשהפמטלצבודתב רלבהיחתלפהתמשדפרכטיבטדיבפרול;החלפת דרכי טיפול;

 (ב) להוסיף, באישור יושה ראש בעדת השחרורים, 30 ימים שספום םכל המיתר

 לחופשה המיוחדת כאמור בפסיקת משנה (א), ובאישור ועדת השחרורים - 0ד

 ימים נוספים לכל המיתר בכל פעת״

 ויק בסע8ף 38(א) לחוק העיקרי, במקום ״סעיפים 25(א), 26, 30 או 33״ יבוא ״הוראות פרק ה״/

 42ק בסעיף ו4 לחוק העיקרע במ4ום ״הטהפיק מיותר״ יבוא ״יפו צורו״ בטיפול או שהוא אינט

 ניתן לביצוע״ ניתן לביצוע״

וחרי הכותעית ״פרק חר שונות״ יבוא:  ה4ס לפני סעיף 42, ו

 ״שימוש באמצעי ו4רוי שא) עובד הנמנה )גם צוובת במעץ או ב מעון נבול, רשאי

ן לנקוט אמצעי ריסון סבי רים כלפי קטין המוחזק בו, למעוט ו ס י  ר

 כבילתו של הקטין, לשת מניעת בריחתו, או לשם מניעת

 פגיעה בגופו של הקטין או בגופו לשל אחר, או לשם מנלעת

 פגיעה ממשית ברכופגשי;ענהק ימטמהשישלת אברמכצועשי; רניקסיוטןהל פשילסאעימףצזעהי

 תהא במידה שאינהתעהואל בהמעילד ה נשדראישנהל צעורלךההעשלגהתנדהרמשטרלוצתו

 האמורות האמורות

 (ב) עובד צוות כאמור עסעיף קטן (א), שנקט אמצעי ריסון

 כאמור באותו סעיףכאקטמןו,רידבוואוחתוע לס עכיךף בקכטןת,בי,דוסומחו ךעלנכקיךטבתכ

 האמצעי, למנהל המהעאוןמ צאעוי,הלממענוןה להנהעמולע ון או המעון הנעול

 (ג) שר הרווחה והשירותים החברתיים, לאחר התייעצתיי עם

 שר המשפטים ובאיששרו רהומעשדפתטיהםחוקבהא,י ישקורב עועהדותראהוחתולקעה,נ ייןק

 סעיף זה, לרבות לעניין בעלל בתפקידים הרשאים לנקוט

 אמצעים לריסון כאאמומרצ עים לריסון כאמור

 החזקה בחדר נעול ו4ב. (א) עובד הנמנה עם עוות בממון נעול רשאי, מאישנר

 האחראי על המשמהראת,חלראהיחזעילק קהטמיןש מהרנת,ו ןללההחזשיגקחקתטויןבחהנדרת ו

 נעול לאחת המטרונתע והלמלנואיוחת בהסמעטיףרוות4אה(מאנ),ויולתפ רבקסזעמיןף וש4לא

 20 דקות, ורשאי הו0א2, דבקאוית,ש ווררשמנאיהלהוהאמ,עבוןאיהשנוערו למנאוהלהרהכמזע

 החינוכי שלו, להארהיחךינאוכתיפשרקלו,הזלמהןארהיאךמוארתלפהרחקזקהזהמןבחהדארמ

 הנעול לפרקי זמן נוהפים של 0ק דקות בכל פ עם עד דפרק זמן

 כולל של שעתיים כולל של שעתיים

 ״תהיוקרוןאוסתעיףפ ר38ק

 תלקון סעיף ו4

 הוספת סעיפים
 ו4א ו-ו4ב

 ע״ר התש״ח, תוס׳ א׳, עמ׳ ו
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 (ב) לא יוחלט על החזקת קטין בחדר נעול כאמור בסעיף זה,

 או על המשך החזקתו בחדר כאמור, אם ניתן להשיג את מטרת

 ההחזקה בחדר הנעול בדרך שפגיעתה בקטין פחותה

 (ג) עובד כאמור בסעיף קטן (א), המחזיק קטין בחדר נעול לפי

 הוראות אותו סעיף קטן, יבדוק, לעתים תכופות ולפחות אחת

ת מצבו של הקטין ואת הצורך בהמשך החזקתו  ל-20 דקות, א

ת נסיבות  בחדר כאמור, והוא יערוך דוח בכתב שבו יפרט א

 ההחזקה בחדר הנעול והעילה להחזקה כאמור, לרבות קבלת

 האישור להמשך ההחזקה ככל שניתן

 (ד) שר הרווחה והשירותים החברתיים, לאחר התייעצות

 עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, יקבע הוראות

 לעניין סעיף זה, לרבות לעניין תנאי ההחזקה בחדר נעול,

ם למתן אישור להמשך ההחזקה, וכן לעניין אופן י א נ ת  ה

 התיעוד והדיווח בדבר הפעלת הסמכות לפי סעיף זה ״

 תיקון סעיף 42 44 בסעיף 42 לחוק העיקרי

 ״מינוי ממונה על
 מעונות, סגן לממונה

 ומפקחים, ואצילת
 סמכויות

 (ו) במקום כותרת השוליים יבוא ״היעדרות קטין ממעון והחזרה אליו״;

 (2) בסעיף קטן (א), במקום ״סעיפים 25(א), 26, 30 או 33״ יבוא ״הוראות פרקים ד׳ או ה׳״;

 (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) נמלט קטין ממעון או ממעון נעול, בוטל שחרורו ממעון כאמור או שהסתיימה

 או בוטלה חופשתו ממנו והוא לא שב אליו, לא תיחשב תקופת היעדרותו זו

 במניין תקופת החזקתו במעון או במעון הנעול, למעט תקופת היעדרותו בשל

ם כן הורה בית  החזקתו במעצר עד להחזרתו כאמור בסעיף קטן (א), אלא א

 המשפט אחרת, לבקשת הממונה על המעונות או הקטין ״

 אחרי סעיף 43 לחוק העיקרי יבוא:

 43א (א) שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה, מבין עובדי

 משרדו, ממונה על המעונות, שיהיו לו הסמכויות כמפורט

 בחוק זה; כן רשאי שר הרווחה והשירותים החברתיים למנות,

נות ומפקחים  מבין עובדי משרדו, סגן לממונה על המעו

 ארציים ואזוריים על מעונות

 (ב) הממונה על המעונות רשאי לאצול מסמכויותיו לפי

 חוק זה, למעט סמכויותיו לפי סעיף ו3(ב), לסגנו ולמפקחים

 כאמור בסעיף קטן (א) ״

 בסעיף 44 לחוק העיקרי, בכל מקום׳ במקום ״שר הסעד״ יבוא ״שר הרווחה והשירותים

 החברתיים״

 אחרי סעיף 44 לחוק העיקרי יבוא:

 ״שינוי התוספת 44א. השר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה, רשאי לשנות

ת התוספת ״  בצו א

 בסעיף 45א לחוק העיקרי, במקום ״הוראות פרק ב׳ וסעיף 4ו״ יבוא ״הוראות סעיפים 3

 ו-6״, ובסופו יבוא ״והכל בשינויים אלה:

 הוספת סעיף 43א 45

46 

47 

48 

 תיקון סעיף 44

 הוספת סעיף 44א

 תיקון סעיף 45א
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 ( ו) בכל מקום, במק)ם ״בית משפט לנוער״ יבוא ״ביות משפט צ באי שכיל שופטיו שופטי

 נוער, שימונו על ידינורעאר,ששיהמוטנוהעהלכילדליירשאלשצהבמאטהההגנכהללליישרלאצלבבאההמהלגצנתה נלישישאר אבילתבהמלצת נשיא בית

 הדין הצבאי לערעורים!, ושקיבלו הכשרה כאמור בסעיף 2רא) במתכונת שתאושר על

 ידי נשיא בית הדיןידהיצנבשאיאלבעירתע והרידיםן; הצבאי לערעורים;

 (2) בסעיף 4(א), במקום ״היועץ המשפטי םממשלה״ ימוא ״ה פרקליט הצבאי הראשי״;

 (3) בסעיף 7, במקום ״נשיא בית המשפט העליבן״ יבוא ״נשיא ליות הדין הצבאי

 לערעורים״ ובמקום ״והוראות סביף 9(ב) ועד (דא לחוק בתי המשפט, התשי״ז-957ו״ יבוא

״. ו  ״והוראות סעיף 440ח לחוק השיפףט הצבאי, ה תשט״ו-955ו7

 49ק בסעיף 45ב(ב) לחוק העיףרי, במקום הסיפה הח ל במולים ״למעט עבירה״ יבוא ״למעט תיקו ן סעיף 45ב

 עבירה של נהיגת רעכבירשנהעשבלר נההבייגדתי רמכיבששהניעהבברעהלבריידיש יומןי נשהיהגיה בשעללא רחיושדיושן״ נהיגה שלא חודש״

 ה5ס אחרי סעיף 49 לחוק העיקרע יבוא: הוספת תוספת

 ״תוספת

 (סעיפים 9ד ו-9י) (סעיפים 9ד ו-9י)

 חקירת קטינים בשעות הל ילה

 חלק א׳

 לעניין סעיפים 9ד(ג)(3)(א) ו-9י(2)

 עבירות בחוק העונשין: עבירות לפי סעיפים «0̂־ ו ו 244, 73ע 304, 334, 348(ג), 349, 380,

 497 או 498(א) 497 או 498(א)

 עבירות בפקודת התעבורה: עבירות לפי סערהם 0ו(א), למיעט נהפגה בידא מל שהיה בעל

 רישיון נהיגה ולא חריידששיו,ן 2נ6ה(י3ג),האוול4א6חד,ידאושו,עב2י6ר(3ה) ,אאחור4ת6 דל,פיאופעקובידרתההאתחערבתורלהפ ישפגקרומדהת התעבורה שגרמה

 לתאונת דרכים שתלתאותה דק לגוף או צזק חמור לרכוש; ובלבד שהקציכ המובמך או

 הקצין הממונה על הקירת העבירה, לפי העני ין, סבר כי העבירה בו צעה בסמוך למועד

 חקירת הקטין חקירת הקטין

 חלק בי חלק בי

 לעניין סעיף 9י(2)

 עבירות בחוק העונשין: עבירות לפי סעיפים 192 א ו ו38; ובלבד שה קצין המוסמך

 סבר כי העבירה בוצסבערה כביסהמועךב ילרמהו עבודצחעקהירבתסמהוקךטילןמועד חקירת הקטין

: עבירוש לפי סעיף 7(ג); ו  עבירות בפקודת הסמים המסוכנים [נוסמ חדש], התשל״ג-973ו8

 ובלבד שהקצין המוסבלמבךדסבשרהקכיציןה עהבמיורסהמבךוצסבערה כביסהמועךב ילרמהו עבודצחעקהירבתסמהוקךטילןמ״ועד חקירת הקטין ״

ו - תיקון לחוק לתיקון  בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-955ו9
 דיני הראיות (הגנת דיני הראיות (הגנת

 (ו ) בסעיף 4א ו-4ב, בכל עיקום, במקום ::כו1רמונ׳־ו על חקירת העבמה״ יבחא ״תקצין רלדים) - מס׳ 4ו

 הממונה על חקירתההמעמבוינרהה״ע;ל חקירת העבירה״;

 (יא) בסעיף זה, ״שעות הליל ה״ - השעות שבה 00 :20

 ל-07:00 ל-07:00

 (2) אחרי סעיף 4ג יבוא:

 ״חקירת ילד בשעות ״4חדק
 הלילה הלי

 ס״ח התשט״ו, עמ׳ ו7ו.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ׳ 526

 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 96; התשס״ו, עמ׳ ו5
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 (ב) ילד שיש לחקרו בעבירה המנויה בתוספת שאין הוא

 חשוד בביצועה, לא ייחקר בשעות הלילה בתחנת המשטרה

 או במקום אחר המשמש לחקירת הילד, ולא תימשך חקירתו

 במקום כאמור בשעות אלה, בעבירה שהוא אינו חשוד

 בביצועה

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), ניתן לחקור ילד בעבירה

 שהוא אינו חשוד בביצועה בשעות הלילה באחד מאלה:

 ( ו) הילד הגיע מיוזמתו או לבקשתו לתחנת המשטרה

ש לחקירת הילד בשעות מ ש מ  או למקום אחר ה

 כאמור כדי להגיש תלונה או למסור עדות על עבירה

 שבוצעה;

ם העבירה שהוא היה עד לביצועה נעברה  (2) א

 בסמוך למועד החקירה;

רה, לאחר ה על חקירת העבי נ  (3) הקצין הממו

 שהתייעץ עם חוקר ילדים, הורה, בהחלטה מנומקת

 בכתב, כי ילד ייחקר בעבירה כאמור בשעות הלילה,

ם שוכנע כי דחיית החקירה עלולה להביא לאחד  א

 מאלה:

 (א) שיבוש או סיכול חקירתם או מעצרם של

 חשודים בעבירה המנויה בתוספת שבקשר אליה

 הוא נחקר כעד;

 (ב) מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור

 לאותה עבירה;

 (ג) מניעת שחרורם של חשודים ממעצר;

ת הסכמתם לחקירה בשעות  (4) הילד והורהו נתנו א

 הלילה ובלבד שלא תתאפשר חקירתו של הילד בשל

 הסכמתם כאמור אחרי השעה 00:00;

 (5) חוקר הילדים, לאחר שהתייעץ עם הקצין הממונה

 על חקירת העבירה, שוכנע כי דחיית החקירה עלולה

 להביא לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הילד

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), רשאי חוקר ילדים שלא

 לחקור ילד בשעות הלילה כאמור באותו סעיף קטן, אלא

 במועד מאוחר יותר שאינו בשעות הלילה, ומוקדם ככל הניתן,

ת החקירה בשעות הלילה נוכח  אם סבר כי לא ניתן לקיים א

 מצבו הגופני או הנפשי של הילד

 הודעה על חקירת 4ה. (א) ילד החשוד בביצוע עבירה המנויה בתוספת (בחוק
 ילד חשוד או על

ו זה - ילד חשוד), יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו, ואם ר צ ע  מ

ת הורה הילד במאמץ סביר - בידיעת קרוב  לא ניתן לאתר א

 משפחה בגיר או אדם בגיר אחר המוכר לילד, ובלבד שנשמעה

 עמדת הילד לעניין זהות אותו בגיר (בחוק זה - קרוב אחר),

 אלא אם כן אין אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות

 העניין
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 (ב) ילד חשוד הש(וב)הה יבלמדעוחן ישוזדמןהלשחוקהיהרהב ומייעוחןקיורזבמיןדליחעקתי

 מנהל המעון וכן בידיעת הומהו, ואם לא ניתן לאתר ואת הורדה

ק כן אין  הילד במאמץ סביר - בידיעת קרוב אחר, אלא א

 אפשרות לאתר מי מאפהםשרבותמאלמאץתרסבמייר מבנהסםיבבומתאהמעץנ ייסןביר בנ

ה ילד חשוד לל יא) על אף הוראות סעיף 4ה, רשאי הקצה המוהמך כהגהרתי  חקיר

ההונרוהער (שפיטבה,חועקניהשנוהעורד (רכשיפיטטיפה,ול)ע,נ יהשתהשולד״ראכ-יוט7י9פוו20ל
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 (בחוק זה - קצין מ(ובסחמוךק) ,זלהא-חרק צשיןהמתוייסעמץך),ע םלאחחורק רשיהלדתיים,ע

 בהחלטה מנומקת בכתב, להומוות על הזמנת ילד רחשו ד שאינו

 עצור לחקירה או על חקירתו, בלי ולהודיע על כך להורהו,

 לקרוב אחר או למנהל מבון, לפ י ה ענינן, לא ם שוכנע כה הודעא

 כאמור עלולה - כאמור עלולה -

 (ו) לפגוע בשלומו הגופנג א ו הנפשו של הילד או

 של אדם אחר; של אדם אחר;

 (2) להביא לשיבו(2ש) הלליכהיביהאחלקישריהב ובששלהליחכשידהסחבקיירר

 כי ההורה או הקרוב האחר או בו השפבתו של מי מהם,

 היה צד לעבירה שבהיההחצשדו דל עהיבילרדה שבה חשוד הילד

 (ב) לצורך קבלת החלט ה כאמ ור בפסהח ל ו) שבסעיף קטן (א),

 רשאי הקצין המוסמרךשלאיה בהיקאציבןחהשמבווןס מהךודלעההב ימאנ ובמחקשתבובןכהתובד

 של מנהל מעון, כי יש חשש שהודעה לה ורה א ו לקרוע אחר

 תביא לפגיעה בשלותמבוי אה גלופגניעאהו בהנשפלושימושהלג והפינילדאו הנפשי

 (ג) (ו) הורה ה(קג)צין ה(ומ)וסמהךו רכהא מהוקרציבןסהעימףו סקמטןך(כא),אמבולרא

 שהודיע להורה של הילד, וחלהו שמונה שעות מהגעשו

 של הילד לתחנת השמלשטהירלהדאלותלחמנקתוםהמהאשחטרההמאושלממשק

 לחקירת הילד, או חדל להתקיים הטע ם שהצדיק הזמנט

 לחקירה או חקירה לבחליקילרהודאיועחלקיהרורהה,ב ליפיל הומדויקעדלם,ה

 תימסר להורה הילדתיבמלסארדליהחויר,ההוהדילעדה בעלאהידימחצויא,והתו

 של הילד בתחנת המשטרה או במתום אחר המשמש

 לחקירת הילד, ועל לחחקיקיררתות הילד, ועל חקירתו

 (2) הורה הקצין (2ה)מו סהומרךהכאהקמוצרין בהסמעויסףמקךטןכ (אאמ)

 בלא שהודיע אף לקרוב אחר עו למנהל בה מעון, לפי

 העניין, יחולו הוראוהתעניפיןס,קיהח ו(לו)ו אהוםראחולתפ ופסשקשה (שו)עואת

 מהגעתו של הילד לתחנת המשטרה או למקום השטר

 המשמש לחקירת הילש כאמור בפסקה (ד), או חדל

 להתקיים הטעם שהצדיק הזמנה לחקירה או חקירה

 שלא בידיעתם, לפישהלמאוקבידדםי עתם, לפי המוקדם

 (ד) החליט הקצין המוסמך כאמור בסעיף מטן(א), וחלף

 פרק הזמן כאמור בפסרעקיףהזקמטן (כג)א(2מ)ו,ררבשסאעייףק צקיןט ןנ(וג)ע(ר2),מרחשבאי,י

 ובהעדרו - קצין נוועברהעמדחרוזוי,-לקהצאיןרינךו עארתמפחרוזקי,הזלמהןארהיאךמוארת

מ ר מ  אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה, ובלבד שפרק אזמן ה

 מהגעתו של הילד למתהחגנעתתהומששלטהריהל דא וללתמחנקותםההמאשחטררהמאושמלמש

 לחקירת הילד לא ילעחלקהירעתל השימלודנהל אשיעעולת:ה על שמונה שעות

 (ו) סכנה ממשית ולשלומו ש ל הילד או לביטחונל;
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 (2) חשש לשיבוש הליכי החקירה בעבירה מסוג פשע

 בשל חשד סביר כי ההורה או הקרוב האחר או בן

 משפחתו של מי מהם היו צד לעבירה שבה חשוד

 הילד

ים הטעם שבשלו לא נמסרה ההודעה  (ה) חדל להתקי

 להורה הילד או לקרוב אחר, תימסר ההודעה בלא דיחוי,

 אלא אם כן הופעלה סמכות כאמור בסעיף 36 לחוק סדר

 הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המעצרים), התשנ״ו-996ו,

ת סמכותו לפי סעיף וו לחוק הנוער  או שפקיד סעד הפעיל א

 (טיפול והשגחה), התש״ך-960ו ״;

 (3) אחרי סעיף 5ב יבוא:

 נוכחות הורה או 5ג . (א) על אף הוראות סעיף 5, ילד חשוד שהוזמן לחקירה

ת בידיעת הורהו או קרוב אחר או שנמסרה הודעה על חקירתו ר י ק ח ב
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 לאחד מהם, לפי הוראות סעיף 4ה(א) עד (ג), זכאי שהורהו

 או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירתו וכן זכאי הוא להיוועץ

 במי מהם, ככל הניתן לפני תחילת החקירה, אלא אם כן

 הביע הילד התנגדות לכך מנימוק סביר או אם היה מוחזק

 במעצר, והכל, אם סבר הקצין המוסמך, לאחר שהתייעץ עם

 חוקר ילדים, כי אין במתן אפשרות לנוכחות ההורה או הקרוב

 האחר כאמור כדי להביא לאחד מאלה:

 (ו) פגיעה בטובת החקירה או בטובת הילד;

 (2) אחד הטעמים המנויים בסעיף 4ו(א);

ים בסעיף קטן (ג)(2)(א) י ו  (3) אחד הטעמים המנ

 עד (ה);

 (4) חשיפת עניין הנוגע לצנעת חייו של קטין אחר

 (ב) הורה או קרוב אחר של ילד חשוד שהתקיימו לגביו

 הוראות סעיף קטן (א), יוזמן להיות נוכח בחקירה והחקירה

 תעוכב עד להגעתו

 (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי הקצין המוסמך,

 לאחר שהתייעץ עם חוקר ילדים, להורות, בהחלטה מנומקת

 בכתב, על התחלת חקירתו של קטין כאמור באותו סעיף קטן

 בלי להמתין לנוכחות הורהו או קרוב אחר -

 (ו) אם ההורה או הקרוב האחר לא הגיע לחקירה

 בתוך זמן סביר בנסיבות העניין מהמועד שבו הוזמן;

 (2) אם שוכנע כי המתנה כאמור עלולה להביא לאחד

 מאלה, ובלבד שחקירת הילד בלא נוכחות הורהו או

 קרוב אחר תימשך רק כל עוד מתקיים הטעם שהצדיק

ת אי-ההמתנה כאמור:  א

 (א) פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הילד;

 (ב) סיכול או שיבוש של החקירה או של

 חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר

 לאירוע שלגביו נחקר הילד;

 4ו7 ספר החוקים ו7ו2, כ״ז בתמוז התשס״ח, 30.7.2008



 (ג) מניעת גילוי ר(גא)יה מאנויעתתפיגסיתלויחפרץאיהקאשוורת

 לעבירה שהילד חשלועדביברביהצושעההי;לד חשוד בביצו

 (ד) סיכול של מני(עד)ת עסביכרולת נשולס פמונית;עת עבירו

 (ה) מניעת שחרורה ממעצר של הילד או שצ

 חשודים אחרים; חשודים אחרים;

 (3) לא ניתן לאתר מי מהם במאמץ סבמר

 (ד) הורה הקצין (הדמ)וסמהךו רעהל החקיצריןתהילמודסחמשךועדלבחלקאירהזתמינלתד

 הורהו או קרוב אחרהולרההיותאונוקכרחובעמאוחרבחלקהיירוהת נכואכמחורע מבוסעביחף

ת הקחטלןט(תא)ו, וינהימאק תאתועהדח לבטכתובוהיא תתועד ב  קטן (א), ינמק א

 (ה) הוחל בחקירתו של ילד לשוד בלי ל המתין ל נוכחותו בשל

 הורהו או של קרוב אחר מאחד הטעמים האמורים בסעיף קטן

 (ג), והגיע הורהו של הילד אה קרוב אהר לתחנת המשטרה או

 למקום האחר המשמוש לחקורת האלד במהלמ ה חקנרהי יורשה

 אותו אדם להיות נוכח בהמשך חקירת הילד וחוקר הילדךם

 ייתן לילד הזדמנות להיוועץ באליתו אדם במועד האפשרי

 הראשון בהתאם למההאלפךשהריחקהירראהשון בהתאם למהלך החקיר

 (ו) נכח הורהו של ילד או קרוב אחר בחקירת הילד, לא

 יתערב במהלך החקירה ולא יצא החקר החקירה, אלא אם

 כן התיר לו חוקר הילדהת רעשות כן ובתנאים שיקבע; בטרם

 תחל חקירת ילד בנתכלוח הררהו דאו קרוב אחה, יודי ע חוקר

 הילדים להורה או לקרוב האחר, לאי הענוין, על המגבלות

 החלות עליו כאמורהחלות עליו כאמור

 (ז) ראה חוקר הילדים כי הו רהו של ילד או ק רוב אחר ה יוכח

 בחקירת הילד מפריבעחקליחרקתירהי לבדאומפפןרישעאילנוח קמיראפהשבראולפנןהלשהא,י

 מתערב בחקירה אףמתשעהרוזבהברחקשילראה לאעףשושתהוכזןהרא ושמלאי ילםעעשול

 הילד באופן ישיר אהוי למדרובמאז,ו פרןשיאשיי רחואקורמהריולמזד,י םר,שבאהיחחלוטקהר

ת ההורה ראו הקאוב האחר מן  מנומקת בכתב, להרחיק א

 החקירה החקירה

 (אי) בטרם ייחקר ילד חשו!־, יו דיח חוקר הילדים לילד, בלשון

 המובטת לו בהתחשמ בגילו ובמידת בג רוגתו, על זכויותיו

 המפורטות להלן, נוהסמףפעורלטוחותבולתהיול ן,ענלו ספיף כעל דחיוןבוכתליפויעהלי לפדי

 בהיותו חשוד: בהיותו חשוד:

 (ו) זכותו להיוועץ בעו רך דיו ביחודות, ולהיות מיוצג

 על ידי סניגור, וכן זעכלאיודתיו סלנייגצוור,ג ולכפןיזכחואקותהוסלנייגוצרויגה

; 2  הציבורית, התשנ״ו-ה5צ9י9בווור2;ית, התשנ״ו-995וו

 (2) זכותו לנוכחות הורהו ואו קרוב תא חר בחקירתק,

 כאמור בסעיף 5ג כאמור בסעיף 5ג

 (ב) בטרם ייחקר יל(דב)חשובדטרעםצ ויירחשקרה ויבלאד לחתשוחנדהע צאורילשדהוחבשואדל

 העצור בהתאם להוראות בהיף 32 לחוק וסד ר עדין דה פלנלו

 (סמכויות אכיפה -(סממעכצורייוםת) ,אהכיתפשהנ ״ו--מ96ע9צו,ר ישם),ה והבתאשלנ״תוח-נ6ה9

 הודעה לילד חשוד 5הודד
 על זכויותיו בטרם

 חקירתו

 5ו7

2 ס״ח התשנ״ו, עמ׳ 8  ו

 ספר החוקים ו7ו2, כ״ז בתמוז התשס״ח, 30.7.2008



 כשהוא עצור, יודיע חוקר הילדים לסניגורו של הקטין על

 חקירתו, ואם אין לו סניגור יודיע כאמור לסניגוריה הציבורית

ת זכאותו לייצוג; בלי לגרוע מהוראות כל דין,  כדי שתבחן א

 אין בהודעה לסניגורו של הקטין או לסניגוריה הציבורית

ת החקירה  כאמור, כדי לעכב א

 (ג) שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ושר

 הרווחה והשירותים החברתיים, יקבע הוראות בדבר נוסח

 הודעה כאמור בסעיף קטן (א)

 חקירת ילד חשוד 5ה ילד חשוד לא ייחקר בתחנת המשטרה או במקום אחר
 בשעות הלילה

 המשמש לחקירת הילד, בשעות הלילה כהגדרתן בסעיף 4ד(א),

 ואולם רשאי הקצין המוסמך, לאחר שהתייעץ עם חוקר ילדים,

 להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, כי ילד חשוד ייחקר בשעות

 הלילה באחד מאלה:

 (ו) העבירה שהוא חשוד בביצועה נעברה בסמוך למועד

 עיכוב הילד או מעצרו;

 (2) העבירה שהוא חשוד בביצועה היא עבירה המנויה

 בתוספת והקצין הממונה על חקירת העבירה שוכנע כי דחיית

 החקירה עלולה להביא לאחד מהמקרים המנויים בסעיף

 5ג(ג)(2);

 (3) הילד והורהו נתנו את הסכמתם לחקירה בשעות הלילה,

 ובלבד שלא תתאפשר חקירתו של הילד בשל הסכמתם כאמור

 אחרי השעה 00:00

 תקנות לעניין 5ו השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ושר הרווחה

ו והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט ד 4 ה ע ם 4 ע פ

ג

י ע -  ס

 של הכנסת, יקבע הוראות לעניין יישום סעיפים 4ד עד 4ו

 ו-5ג עד 5ה ״

, בסעיף 9א, בכל מקום, במקום ״חוקר 2  תיקון חוק הנוער 2^ בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-960ו2
ה נוער״ יבוא ״חוקר ילדים״. ^ ה ^ י -

- 2 3  תיקון פקודת בתי 3^ בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-ו97ו
 הסוהר - מס׳ 38

 (ו) בסעיף ו, אחרי ההגדרה ״פקודות השירות״ יבוא:

 ״״קטין״ - מי שטרם מלאו לו 8ו שנים;״;

 (2) בסעיף 0ו -

 (א) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(או) אסירים קטינים יופרדו מאסירים בגירים בהתאם להוראות סעיף

״; 2  34ב לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97ו4

 (ב) בסעיף קטן (ב), פסקה (2) - תימחק;

 (3) בסעיף ווא, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ס״ח התש״ך, עמ׳ 52; התשס״ד, עמ׳ 2ו3

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ו2, עמ׳ 459; התשס״ח, עמ׳ 608

 ס״ח התשל״א, עמ׳ 34ו.

 6ו7 ספר החוקים ו7ו2, כ״ז בתמוז התשס״ח, 30.7.2008



 תיקון חוק בתי
 המשפט - מס׳ 53

 תיקון חוק טיפול
 בחולי נפש -

 ס קתיהקו(ן8)חויקבו
 הסניגוריה
 הציבורית

 מס׳ 5ו

 ״(ב) בלי לגרוע מהוראו ת סעלף קטן(א), לא תוחלט על כבילת אסיר שהוא קטין

ת מטרת ההבילה בדרך שפגיעתה בקטין פשותה, תכבילתו  אם ניתן להשיג א

 תהיה לפרק הזמן ההצר ביותר הנדרש צשם והשגת דמשרה כאהור; בקבלת

 החלטה על כבילתוהחשלטקהטיןע,ליוכבביאול תבוחשלבוןק טגיןל,ויובהאשופבעחתשהבוכןביגיללהו ועהלששפלעותמ וה

 הגופני והנפשי הגופני והנפשי

 (ג) בטרם ייכבל קטין לפי הםראות סעיף קטן(א), יודיע לו הקוהר כי הוא עלמד

 לכבול אותו, אלא אם כן סבר כי מאן הםדעה כאמיר תסכל דאת השגת המטרה

 שלשמה נדרשת הכשביללשהמ״;ה נדרשת הכבילה ״;

 (4) בסעיף 9וב, אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) לעניין אסיר שהוא קטין - טובתו של הקט ין דורשת שת החזקתו בתא

 כשהוא לבדו ״ כשהוא לבדו ״

, בהתיף 68(-) - 2  בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו5

 (ו) הסיפה החל במילים ׳׳ענינ י משפחה״ תסומן כפסקה (וה;

 (2) אחרי פסקה ( (ו)2 )יבוא:חרי פסקה (ו) יבוא:

 ״(2) בית המשפט״(ה2)עלי וןב יהתדןה מבעשרפעטו רהעליוהןחהלדטןהבעאור עפוסרקעדליןהחשלטבהיתאומפשספקט

, 2  לנוער כהגדרתו בחוק הנוער (שתוטה, ענישה ודרכי טיפול), שתשל״א- ו97ו6

 וכן בית משפט הדו ב מעתרו של קטין, ידונו בדלתי ים סג ורדות; ואולם רשאגם

 בתי המשפט כאמורב תליהרהמשושתפטלאכדאםמוארו להסורגיש ובתנ ילאדם, אלורבלוסתוגיל נבפנגיעאהדעם,בילררהב ו

 הנדונה, להיות נוכחהינםדונבהש,עלתה יוהתדיונןו,ככחוילםו באושעמקתצהתדו;יוןל,עכנויילןו זאה,ו ״מנקפגצעת ו;עבליערניהי״ן

- כהגדרתו בחוק זכו יכה נפגעי עבירה, הותשס״א-ו0ב2".״

- 2 8  בחוק טלפול בחולי נפש, התשנ״א-ו99 ו

 (ו) בסעיף 5ו(ג), אחרי ״לבדיק דה פסיכיאטרית״ יבוא ״ואם אוא קטין - לבדאקה כאמור

 בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער״;

 (2) בסעיף 6ו(ב), אחרי ״לבדיקה פסיכיאטרית״ יבוא ״ואם אוא קטיי - לבדיקה כאמור

 בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער״;

 (3) בסעיף 7ו, אחר3 ״בדיקה פסיכיאטרית״ יבוא ״ואם אוא קטין - בדיאם כאמור בידי

 פסיכיאטר מומחה לילדים ולנמומח

, בסעיף 8ו(א5 במקו ם פסקה (8) יבוא: 2  בחוק הסניגוריה הציבורית, ניתשנ״ו-995ו9

 ״(8) קטין שהתקיים )לגביו אחד מאליה:

צרו ובית המשפט מינה לו סניגור לפי ח  (א) הוגשה לבית המשפט בקשה למ
3 0 ישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97ו ר  הוראות סעיף 0וו לחוק השער (ש^טה, ע

 (בפסקה זו - חוק הנוער);

ט פ ש ת א מ (אר לחו ק הנו ער או ש  (ב) הוגש נגדו כתב איש ום כאמור בבס עיף 8י

 החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 8ו(ב) לחוק האמור;

 4תי5קו

 5תי5קו

 6תי5קו

 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 98ו; התשס״ח, עמ׳ 537.

 ס״ח התשל״א, עמ׳ 34ו.

 ס״ח התשס״א, עמ׳ 83

 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 58; התשס״ד, עמ׳ 7ו3

 ס״ח התשנ״ו, עמ׳ 8; התשס״ו, עמ׳ 392

 ס״ח התשל״א, עמ׳ 34ו.

 ספר החוקים ו7ו2, כ״ז בתמוז התשס״ח, 30.7.2008 7ו7



 (ג) הוגשה לבית משפט לנוער בקשה להעברתו ממעון נעול למאסר, לפי הוראות

 סעיף 25א לחוק הנוער;״

, בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: 3 ו  7^ בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-ו200

 ״(ג) בחישוב תקופת המאסר של מי שהועבר ממעון נעול למאסר בהתאם להוראות

, 3 2  סעיפים 25א או 25ב(ג) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97ו

 תובא בחשבון תקופת החזקתו במעון הנעול ״

 58 תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו

 59 תקנות לפי סעיפים ו4א ו-ו4ב לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 43 לחוק זה, יובאו לאישור

 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה

 תיקון חוק שחרור
 על־תנאי ממאסר

 תחילה

 חובת התקנת
 תקנות ראשונות

ג ו צ ר ק ה ח צ ט י ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הרווחה והשירותים החברתיים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 ס״ח התשס״א, עמי 410; התשס״ז, עמי 36.

 ס״ח התשל״א, עמי 134.

 718 ספר החוקים 2171, כ״ז בתמוז התשס״ח, 30.7.2008
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