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חוק להסדרת סמבות לבבילת עצור או אסיד במקום ציבורי)תיקוני חקיקה(,
התשס״ד*2003-
.1
תיקון חוה סדר
הדין הפלילי
אכיפה  -יבוא•.
)סמכויות

בחוק סדר הדין הפלילי)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו996-ו  ,אחרי סעיף 9
י

מעצרים(  -מס׳  5״כבילת עצור
במקום ציבורי

9א .עצור לא יהיה כבול במקום ציבורי אלא לפי הוראות אלה:
) (1שוטר סבר כי קיים חשש סביר שהעצור עלול לעשות אחד
מאלה:
)א( להימלט או לסייע לאחר להימלט;
)ב( לגרום נזק לגוף או לרכוש,-
)ג( לפגוע בראיות או להעלימן;
)ד( לקבל או למסור חפץ שעשוי לשמש בביצוע עבירה או
לפגוע בסדרי מקום המעצר,-
) (2העצור חשוד או שהוגש נגדו כתב אישום ,בעבירה לפי הוראות
סעיף )23אץ /5אלא אם כן סבר שוטר שבנסיבות הענין לא קיים חשש
כאמור בפסקאות משנה )א( עד )ד( של פסקה );(1
) (3המפקח הכללי של המשטרה יקבע סוגי עצורים שכבילתם
טעונה אישור של קצין משטרה אף אם התקיימו לגביהם הנסיבות
האמורות בפסקאות משנה )ו( ו־) ;(2קביעה לפי פסקה זו יכול
שתיעשה בפקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה
]נוסח חדש[ ,התשל״א ,1971 -ויכול שתיעשה בנהלים בידי המפקח
הכללי או בידי קצין משטרה שהוא הסמיכו לכך:
2

) (4על אף האמור בפסקאות )ו( ו־) ,(2שופט רשאי להורות על
שחרור עצור מבבילה כשהעצור שוהה באולם בית המשפט;
) (5לענין סעיף זה ,״מקום ציבורי״  -מקום שלציבור או לחלק ממנו
גישה אליו.״
תיקון פקודת
בתי הסוהר -
מם׳ 25

.2

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב-ו197
)ו( אחרי סעיף  11יבוא:
״כבילת אסיר
11א .אסיר לא יהיה כבול במקום ציבורי אלא לפי הוראות
במקום ציבורי
אלה:
) (1סוהר סבר כי קיים חשש סביר שהאסיר עלול לעשות
אחד מאלה:
)א( להימלט או לסייע לאחר להימלט:
)ב( לגרום נזק לגוף או לרכוש:
)ג( לפגוע בראיות או להעלימן;
)ד( לקבל או למסור חפץ שעשוי לשמש בביצוע
עבירה או לפגוע בסדרי מקום המשמורת:
ג

התקבל בכנסת ביום י־ג בכסלו התשם־ד ) 8בדצמבר  ;(2003הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת  ,27 -מיום כ״ט בתמוז התשם״ג) 29ביולי  ,(2003עמ־ .104
ם״ח התשנ״ו ,עמי  ;338התש״ס ,עמי .230
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמי .390
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ׳  ;459התשס־ג ,עמי .326
24
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) (2האסיר הורשע בעבירה לפי הוראות סעיף )23אץ(5
לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים/
התשנ״ו) 1996-בפקודה זו  -חוק המעצרים( ,אלא אם כן
סבר סוהר שבנסיבות העגין לא קיים חשש כאמור
בפסקאות משנה )א( עד )ד( של פסקה );(1
4

) (3הנציב יקבע סוגי אסירים שכבילתם טעונה אישור
של סוהר מדרגת כלאי אף אם התקיימו לגביהם הנסיבות
האמורות בפסקאות משנה ) (1ו ־) ;(2קביעה לפי פסקה זו
יבול שתיעשה בפקודות השירות ,ויכול שתיעשה בנהלים
בידי הנציב או בירי מי שהוא הסמיך לכך;
) (4על אף האמור בפסקאות) (1ו־) ,(2שופט רשאי להורות
על שחרור אסיר מבבילה כשהאסיר שוהה באולם בית
המשפט:
) (5לענין סעיף זה ,״מקום ציבורי״  -מקום שלציבור או
לחלק ממנו גישה אליו.״,-
) (2בסעיף 95ב -
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום ״לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה -
מעצרים( ,התשנ״ו) 1996-בסעיף זה  -החוק(״ יבוא ״לחוק המעצרים״;
)ב( בסעיף קטן)ג( ,בסופו ,אחרי ״לחוק״ יבוא ״המעצרים״,-
) (3בסעיף 128ד)ב( ,בפסקה ) ,(8במקום ״לחוק סדר הדין הפלילי)סמכויות אכיפה -
מעצרים( ,התשנ״ו1996-״ יבוא ״לחוק המעצרים״.
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* ם־ח התשנ־ו ,עמי  ;338התשם״ד ,ענד .22

חוק חינוך ממלכתי)תיקון מס׳  ,(6התשם״ד*2003-
בחוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג953-ו  ,בסעיף  ,(5)2אחרי ״כשרונותיהם השונים,״ יבוא
.1
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