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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת	חוק	כליאתם	של	לוחמים	בלתי	חוקיים	)תיקון	מס'	2(,	התש"ע-2010

 בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 1 )להלן - החוק העיקרי(,1 תיקון סעיף 4
בסעיף 4, במקום "בסעיף 3)א(" יבוא "בסעיף 3)ב()1("   

בסעיף 5 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 5

בסעיף קטן )א(, במקום "בסעיף 3)א(" יבוא "בסעיף 3)ב()1(";   )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "סעיף 3)א(" יבוא "סעיף 3)ב()1("   )2(

בסעיף 10א)א()3( לחוק העיקרי, במקום "בסעיף 3)ב(" יבוא "בסעיף 3)ג(" 3 תיקון סעיף 10א

חוקיים, בלתי  לוחמים  של  כליאתם  חוק   כללי 
את  מעגן  החוק(,   - )להלן  התשס"ב-2002   
הסמכות, העולה בקנה אחד עם הוראות המשפט הבין–

שבוי  שאינו  אויב  כוח  איש  לכלוא  ההומניטרי,  לאומי 
מלחמה, עד לתום פעולות האיבה בין מדינת ישראל לבין 
אותו כוח  כמו כן, בא החוק האמור להבטיח כי כליאה 
כאמור תעמוד לביקורת שיפוטית ותיבחן בעיון תקופתי, 
וכי הכלוא יזכה לתנאי כליאה הולמים, שלא יפגעו בכבודו 

ובבריאותו 

2008 תוקן החוק במסגרת חוק כליאתם של  בשנת 
לוחמים בלתי חוקיים )תיקון והוראת שעה(, התשס"ח- 
 2008 )ס"ח התשס"ח, עמ' 828( )להלן - תיקון התשס"ח(,  

ונוספו לחוק, בין השאר, הוראות בעניינים אלה: קיום שימוע 
לפני קבלת החלטה על הוצאת צו כליאה; כליאה זמנית עד 
להוצאת צו כליאה והתאמת מועדי הביקורת השיפוטית 
לעניין זה; ביקורת שיפוטית שלא בנוכחות הכלוא; דחיית 
פגישה עם עורך דין מטעמי פגיעה בביטחון המדינה או 

שמירה על חיי אדם; הסדרים למצב לחימה מיוחד 

במסגרת תיקון התשס"ח, הוחלפו חלק מסעיפי החוק 
ונוספו לו סעיפים חדשים  בין השאר הוחלף סעיף 3 לחוק, 
שעניינו "כליאת לוחם בלתי חוקי"  ואולם בטעות לא תוקנו 
ההפניות בסעיפי החוק השונים לנוסח הסעיף החדש  מוצע 

לתקן את ההפניות כאמור 

ס"ח התשס"ב, עמ' 192; התשס"ח, עמ' 828   1
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