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מתפרסמת בזאת הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( )הוראת 
שעה - נגיף הקורונה החדש( )מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה(, 

התש"ף-2020

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
מעצרים(-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדתוםשלושהחודשיםמהמועדהאמור)בחוקזה1ע
-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,

התשנ"ו-6עע11,כךשבסעיף13,אחריסעיףקטן)ב1(יבוא:

מדינותהעולםוישראלבתוכן,נמצאותכעת  כללי 
כלל־עולמית, מגפה פנדמיה, של בעיצומה 
Novel(  נגיף של ומהתפשטות מהתפרצות כתוצאה
עCoronavirusnCov-201()להלן-נגיףהקורונה(עביום
ט"ובאדרהתש"ף)11במרס2020(הכריזארגוןהבריאות
העולמיעלהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונהכעל
מגפהעולמית,צעדחריגבעלמשמעויותמרחיקותלכתע
נגיףהקורונההואנגיףחדש,שאיןלאוכלוסייהחסינות
נגדו,ואיןחיסוןשבאמצעותוניתןלמנועאתהתפשטות
הפרשות ידי על לאדם מאדם עוברת המחלה המחלהע
טיפול לה אין שיעול(, או עיטוש )כגון הנשימה מדרכי
רפואיידועוהיאעלולהלגרוםלתחלואהותמותההמונית
משמעותיתעבהיעדרחיסוןאודרכימניעהאחרות,הדרך
היחידהלמנועהדבקהוהתפשטותשלהנגיףהיאעלידי
צמצוםמגעביןאנשים,בידודשלהחוליםבמחלהושלמי

שנחשדכחולהבהוהימנעותמהתקהלותע

נכוןליוםכ'בניסןהתש"ף)ו1באפריל2020(דווחעל
למעלהמ־000,ו1,85מקריםשלהידבקותמוכחתברחבי
העולםוכןעללמעלהמ־800,ו11מקרימוותעמספרמקרי
המוותעולהבאלפיםמדייוםעמדינותרבותבעולםנוקטות
כעתצעדיםמרחיקילכתכדילצמצםאתההדבקהואת
התפשטותהמחלה,כגוןהטלתמגבלותתנועהחמורות
עלכללאוכלוסייתהמדינהאועלחלקיםרחביםממנה,
הגבלתכניסתאנשיםממדינותאחרות,הטלתחובתבידוד

ועודע

נכוןלמועדהאמור,נתונימשרדהבריאותמעידים
ו11 11,500אנשיםשנדבקובנגיףבישראל,ועל עלמעל
אנשיםשנפטרומהמחלהעקצבההדבקהבישראלנמצא
בעלייהמתמדתומהירהעעלפיהערכותגורמיםבמשרד
באופן גדול הנדבקים של האמיתי מספרם הבריאות,
משמעותיממספרהחוליםהמאומתים,ובהמשךיגדלמספר
המקריםשבהםיהיהקושילאתראתמקורההדבקה,עקב
ריבויחוליםהמסתובביםבציבורבלילדעתשהםחולים

ומדביקיםאתסביבתםע

אף נוספים אתגרים מציב לעיל המתואר המצב
לגופיהביטחוןבמדינתישראל,בבואםלבצעאתתפקידם

וייעודםבשמירהעלשלוםהציבורולביטחוןהמדינה,בין
השאר,באמצעותמניעתעבירותוגילוין,בתפיסתעבריינים,

חקירתםוהעמדתםלדיןע

2020(הכריזשר )ו2בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאות,בהתאםלסמכותולפיסעיף20לפקודתבריאות
העם,0וע1,כיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטייהסכנהחמורה
לבריאותהציבורעבהמשךלכך,בהתאםלצובריאותהעם
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת
שעה(,התש"ף-2020)להלן-הצואוצובריאותהעם(,
בנוסחוהמעודכן,מישהגיעלישראלמכליעדשמחוצה
ו1ימיםעכמוכן, לה,מחויבלשהותבבידודביתלמשך
הוראותבידודאלהחלותגםעלמישהיהבמגעהדוק
עםחולהבנגיףהקורונה,אועלמישרופאקבעלגביוכי
היהבמגעעםהדוקעםחולהבנגיףב–ו1הימיםשקדמו
לקביעתהרופאעחובתהבידודחלהגםעלחוליםמכוחהצו
אומכוחצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדשע201()בידוד

בביתחולים()הוראתשעה(,התש"ף-2020ע

כחלקמהמאבקבהתפשטותנגיףהקורונה,פורסמו
ביוםי"טבאדרהתש"ף)15במרס2020(תקנותשעתחירום
דיוני תקש"ח - )להלן התש"ף-2020 מעצרים(, )דיוני
מעצרים(ענוסףעלכך,ביוםכ"חבאדרהתש"ף)ו2במרס
)נגיףהקורונההחדש( 2020(פורסמותקנותשעתחירום
טכנולוגיים(, באמצעים פליליים בהליכים דיונים )קיום
התש"ף-2020;התקנותמסדירותקיוםדיוניםבאמצעים
טכנולוגייםחלףנוכחותפיזיתשלהעצוראוהנאשםבבית
המשפטעזאת,במטרהלתתמענהלנחיצותולכורחהדחופים
במניעתהתפשטותהנגיףבמקומותמעצרובתיסוהר,נוכח
ובראשן אלה, מקומות המאפיינות הייחודיות הנסיבות
החזקתםשלאנשיםבשטחמחיהסגור,צפוףומצומצם
יחסיתעהאמצעיםהטכנולוגייםמאפשריםהעברתתמונה
וקולבזמןאמת,והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,את
הפגיעהבעצוראובנאשםבשלכךשהדיוןמתקייםשלא
בנוכחותועיחדעםזאתקובעותהתקנותהסדריםשיצמצמו
רק יאושרו אלה שבקשות כך מעצר, להארכות בקשות
כמפורט ובפרקליטות, במשטרה בכירים גורמים ידי על

ס"חהתשס"ח,עמ'2ו;התשע"ט,עמ'3וע 1
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בנוסחהתקנותעכמוכןהובנהשיקולדעתהשופטיםהדנים
בהארכותמעצר,כךששופטיורהעלמעצרשלאדם)מעצר
ימיםאומעצרעדתוםההליכים(רקבמקריםבהםהמעצר
חיוניבשיםלבלמצבהחירוםשבומצויהמדינתישראל
ובשקילתאלה:הפגיעהבעצורהנובעתמקיומושלהדיון
שלאבנוכחותו;הסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונה
בעתשהותובמעצר;החששלהתפשטותהמחלה;ובמצב

הכליאהבאותהעתע

התקינה )2020 במרס 26( התש"ף בניסן א' ביום
)נגיףהקורונההחדש( הממשלהאתתקנותשעתחירום
התש"ף-2020 חקירה(, לקדם מניעה בעת חשוד )מעצר
)להלן-תקש"חמעצרבעתמניעהלחקור(,שבהןנקבע
כישופט,ובכללזהשופט-משפטאיבביתדיןצבאי,רשאי
להורותעלמעצרושלחשוד,גםאםמצאכיקיימתמניעה
לקדםאתהליךהחקירהבעניינובאותהעתבשלהסיכון
הבריאותיהכרוךבחקירתחולהאואדםהמצויבבידוד,
ובלבדשבבואולהורותעלהמעצר,ישקולהשופטגםאת
חומרתהעבירה,אתמשךהתקופההצפויהשבהלאיהיה
ניתןלקדםאתהחקירהואתהפגיעההצפויהבחשודעעיגון
ההסדרהאמורבתקנותשעתחירוםנבעמהדחיפותהרבה
נוכחקצבהתפשטותהנגיף,היקףהנדבקיםההולךוגדל
הנגיףבבתיהמעצר במניעתהתפשטות והצורךהחיוני
ובבתיהסוהרבקרבגופיהביטחוןובציבורהרחב,וכמו
כןבהתחשבבצורךלהמשיךולהגןעלשלוםהציבורועל

ביטחונוועלביטחוןהמדינהגםבתקופהזוע

בחקיקה ההסדר לעיגון החוקתית העדיפות בשל
ראשיתשלהכנסת,מוצעכעתלעגןאתההוראותשעוגנו
בתקש"חמעצרבעתמניעהלחקור,כהוראתשעההמתקנת
אתחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,
התשנ"ו-6עע1)להלן-חוקהמעצרים(,ואתחוקהשיפוט
הצבאי( השיפוט חוק - )להלן התשט"ו-55ע1 הצבאי,

ובמסגרתתיקוןזהלבטלאתהתקש"חהאמורותע

נוכחהיקפיהתפשטותהמחלה,גופיהביטחוןיאלצו
חולים, יהיו אשר חשודים מעצר בתנאי לעצורולחקור
כהגדרתםבצובריאותהעם,אומצוייםבבידוד,כהגדרת
"אדםהמצויבבידוד"בצו)להלן-חביבידוד(,ביןאםבעת
מעצרםיהיוחביבידודוביןאםיהיולחביבידודבמהלך
תקופתמעצרםעכך,גםאחריםשנוכחותםבפעולותחקירה
חיונית-מתלוננים,עדיםונפגעיעבירה,עלוליםלהיות

חביבידודע

משרד ידי על שהוצאו והצווים ההוראות כידוע,
שחב ממי מרחק ושמירת התמגנות מחייבים הבריאות
בבידודאוחולהבנגיףכדילמנועהדבקהואתהתפשטות
הנגיףבנסיבותאלה,כמעטלאיהיהניתןלבצעפעולות
חקירההדורשותהשתתפותחביבידודבלילסכןאתאלה
הבאיםעמםבמגעקרוב,דוגמתעריכתשחזורים,עימותים,
הובלהוהצבעהעבהתאםלחוותדעתשלגופיהביטחון,

פעולותחקירהאלהמחייבותקרבהממושכתלנחקר
אוהוצאתומחוץלמיתקןהבידודולפיכךאי–אפשרלבצען
במקרהשלחשודיםועדיםחביבידודעבחלקמהמקרים,
בעיקרבעבירותחמורותובעבירותביטחון,לאניתןלקיים
גםחקירהפרונטליתאפקטיביתכאשרחבהבידודוהחוקר
אוהחוקריםממוגנים,וזאתנוכחהצורךלקייםאתהחקירה
ותגובות פנים הבעות לראות והצורך ארוך, זמן במשך
גופניותולייצרתקשורתבלתיאמצעיתענוסףעלכך,יש
בידוד במיתקני חקירות חדרי מיעוט של לוגיסטי קושי
שלשב"ס,וכמוכןחדריםאלהאינםמצוידיםבאמצעי
חשודים חקירת לצורך חוק פי על המתחייבים הקלטה
חקירה פעולות ביצוע כך, על נוסף חמורותע בעבירות
עצורים לסכן עלולות בידוד חבי השתתפות הדורשות
נפגעי לרבות עדים, במיתקניהמעצר, הנמצאים אחרים
עבירהככלשהשתתפותםבפעולתהחקירהנדרשת,וכן
אתצוותיהחקירהשלגופיהביטחוןואתגורמישירות

בתיהסוהרע

הדבקהשלצוותיהחקירהעלולהלהביאלהדבקת
להביא העלול דבר קרוב, במגע עמם שבאו עמיתיהם
להדבקתנחקריםנוספיםאולחייבאתהבאיםעמםבמגע
בבידוד,ובכךלפגועביכולתםשלגופיהביטחוןלבצעאת
משימותיהםהשוטפות,עדכדיפגיעהברציפותהתפקודית

שלהגופיםויכולתםלמלאאתתפקידםע

בהתאםלהוראותהדיןהקיים,החזקתחשודבמעצר
מוצדקתכלעודלאהסתיימההחקירהבדברהחשדהעומד
בבסיסמעצרועלכןישלקדםאתחקירתהחשדבהקדם
האפשרי,ועםסיוםהחקירה-להגישנגדהחשודכתב
אישוםולבקשאתמעצרועדתוםההליכיםאולשחררו

מןהמעצרע

המעצרים לחוק ו1)ד( בסעיף משתקפת זו גישה 
אשרקובעכי"נעצראדםוחקירתונסתיימה,ישוחררמן

המעצרעעע"ע

חריגים במקרים המשפט בית נעתר זו, במסגרת
ניתןלקדםאתהחקירה,למשל שלא אף ומאריךמעצר
כאשרהחשודמחוסרהכרהאוכאשרממתיניםלהגעתו
מחו"לשלעדמרכזיעדומהשאומנםהחוקסובלפרשנותזו,
אךישבהכדילמתוחאתגדרהפרשנותלנסיבותמיוחדותע
ואולםנוכחשלילתהחירות,הרישיישוםפרשנותזואינה
לקידום מניעה שבהן בנסיבות עיקר כל מאליה מובנת

חקירהלאתהיהמקרהחריגע

בנסיבותשבהןתקופתהבידודעלולהלהיותממושכת,
ולפיכךמשךתקופתהמניעהלקידוםהחקירהעלוללהיות
ארוך,וכאשרהנסיבותעשויותלהיותרלוונטיותלמספררב
שלעצוריםנוכחהתפשטותהמגפה,ראוישהמצבהחוקי
יעוגןבצורהברורהומפורשת,תוךיצירתאיזוניםוהתוויית
שיקולהדעתהשיפוטיעהדבריםמקבליםמשנהחשיבות

במקוםשבונפגעתחירותושלאדםע
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")ב2(בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ב1(,הוגשהבקשהלצוותעל
מעצרושלאדם,ומצאשופטכימתקיימתעילהמעילותהמעצרלפיסעיףקטן
)א(,רשאיהואלהורותעלמעצרושלאותואדםגםאםמצאכיקיימתמניעה
הבריאותיהכרוך הסיכון באותהעתבשל הליךהחקירהבעניינו לקדםאת
בחקירתחולהאואדםהמצויבבידוד,ובלבדששוכנעכיישהצדקהלכךלאחר
ששקלאתחומרתמעשההעבירה,אתמשךהתקופההצפויהשבהלאיהיה
ניתןלקדםאתהחקירהואתהפגיעההצפויהבחשוד;איןבהחלטתשופטלפי
סעיףקטןזה,כדילהשהותביצועפעולותחקירהשניתןלבצעןבלאהשתתפות
החולהאוהאדםהמצויבבידוד;בסעיףקטןזה,"חולה"ו"אדםהמצויבבידוד"
-כהגדרתםבצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות(

)הוראתשעה(,התש"ף-22020ע";

תיקוןחוקהשיפוט
הצבאי-הוראת

שעה

בתקופתהוראתהשעה,יקראואתחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-55ע31,כךשבסעיף2ע
0ו2,אחריסעיףקטן)א(יבוא:

זו חוק בהצעת המוצעים התיקונים את לקבוע מוצע
כהוראתשעהלתקופהשלשלושהחודשיםע

מוצעכיבנסיבותשבהןישמניעהלקדםאת  סעיף 1
החקירהנוכחהסיכוןהבריאותיהכרוךבחקירת 
חולהאואדםהמצויבבידוד,יוסמךביתהמשפטלהורות
עלמעצראולהאריכותוךבחינתהאיזוןביןזכויותהעצור
לביןהתכליותשלבריאותהציבור,שלשלוםהציבורושל
ביטחוןהמדינהעהמניעהלקדםאתהחקירהיכולהלנבוע
מחובתבידודהחלהעלהחשודאךגםמחובתבידודהחלה
עלעדחיוני,שבלאביצועפעולותחקירהביחסאליולא

ניתןלקדםאתהחקירהע

ההחלטהבענייןזהתתקבלרקלאחרשמצאהשופט
כימתקיימותעילותהמעצרהקבועותבסעיף13)א(לחוק

המעצריםוכילאניתןלהשיגאתמטרתהמעצרבדרךשל
13)ב(לחוק,מעבר חלופתמעצרעבהתאםלהוראתסעיף
לכך,בהתאםלהוראתסעיף13)ב1(לחוקהמעצרים,כפי
שתוקןבתקש"ח)דיונימעצרים(,חובהעלהשופטכאמור
הקיים החירום מצב לנוכח המעצר חיוניות את לשקול
במדינה,הפגיעהבעצורכתוצאהמקיומושלהדיוןלפי
העצור(, בנוכחות שלא מעצר )דיון 16א סעיף הוראות
הסיכוןלהידבקותהעצורבמחלתהקורונהומצבהכליאה
באותהעתעלפיכך,לאחרששקלביתהמשפטאתמכלול
השיקוליםהאלהומצאכיישמקוםלעצוראתהחשוד,
מאפשרהסעיףהמוצעלהורותעלמעצראולהאריכועל
אףשישמניעהלקדםאתהחקירהבאותהעתבשלחובת

הבידוד,אםשוכנעביתהמשפטכיישהצדקהלכךע

נוכחהפגיעההצפויהבזכותהחשודלחירות,מנחה
הסעיףאתהשופטלשקולגםאתחומרתמעשההעבירה
תקופת משך בביצועה, הקשורות לנסיבות בהתייחס
הבידודהצפויהשבהלאיהיהניתןלקדםאתהחקירהואת
הפגיעההצפויהכתוצאהמכך,בחשודעמכלולשיקולים
אלהנועדלהבטיחכיככלשהמעשהשבייסודהחקירה
חמוריותר,כךיהיהמוצדקיותר,בהתקייםעילותהמעצר
ובהתחשבביתרהשיקוליםכמומשךהמניעה,לאפשראת
המעצרעעודמבהירהסעיףכיישלעשותכלמאמץלקדם
אתהחקירהולאלהשהותביצועפעולותחקירהשניתן

לבצעןבלאהשתתפותהחולהאוהאדםהמצויבבידודע

כמוצע המעצרים חוק לתיקון במקביל  סעיף 2
בסעיף1להצעתהחוק,מוצעבסעיף2להצעת 
את ולהחיל הצבאי, השיפוט לחוק תיקון לערוך החוק
מעצר דיוני לגבי גם כאמור 1 בסעיף המוצע ההסדר
בחוק הקבוע ההסדר צבאייםע דין בבתי המתקיימים
אינו אישום כתב הגשת לפני למעצר ביחס המעצרים
קבועבחוקהשיפוטהצבאי,אךההסדרחלגםלגביהליכי
מעצרבבתיהדיןהצבאייםמכוחהפסיקה,בשלהשאיפה
להתאמהביןשתימערכותהשיפוט,בשינוייםהמחויבים
שנוצר הייחודי במצב ביניהןע ההבדלים מן הנובעים
עקבמגפתהקורונהוכדישלאליצורהסדרשלילי,מוצע
גם המעצרים בחוק המוצע ההסדר את מפורשות לעגן
בחוקהשיפוטהצבאיבמטרהלהחילוגםעלדיונימעצר

במערכתהצבאיתע

ק"תהתש"ף,עמ'516ע 2

ס"חהתשנ"ו,עמ'338;התשע"ט,ו31ע 3
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ע2 הצעותחוקהממשלה-וע12,כ"בבניסןהתש"ף,2020עוע16

הוגשהלביתדיןצבאימחוזיבקשהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהשופטהדן ")א1(
בבקשהלהורותעלהארכתמעצרושלהאדםשלגביוהוגשההבקשהלתקופותנוספות
כאמורבאותוסעיףקטן,גםאםמצאכיקיימתמניעהלקדםאתהליךהחקירהבעניינו
בבידוד, המצוי אדם או חולה בחקירת הכרוך הבריאותי הסיכון בשל עת באותה
ובלבדששוכנעכיישהצדקהלכךלאחרששקלאתחומרתמעשההעבירה,אתמשך
התקופההצפויהשבהלאיהיהניתןלקדםאתהחקירהואתהפגיעההצפויהבחשוד;
איןבהחלטתשופט,לפיסעיףקטןזה,כדילהשהותביצועפעולותחקירהשניתןלבצען
בלאהשתתפותהחולהאוהאדםהמצויבבידוד;בסעיףקטןזה,"חולה"ו"אדםהמצוי
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראות בבידוד"-כהגדרתםבצובריאותהעם

שונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020ע"

ביטולתקנותשעת
חירום)מעצר

חשודבעתמניעה
לקדםחקירה(

)נגיףהקורונההחדש()מעצרחשודבעתמניעהלקדםחקירה(,3ע תקנותשעתחירום
התש"ף-2020ו-בטלותע

הוגשהלביתדיןצבאימחוזיבקשהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהשופטהדן ")א1(
בבקשהלהורותעלהארכתמעצרושלהאדםשלגביוהוגשההבקשהלתקופותנוספות
כאמורבאותוסעיףקטן,גםאםמצאכיקיימתמניעהלקדםאתהליךהחקירהבעניינו
בבידוד, המצוי אדם או חולה בחקירת הכרוך הבריאותי הסיכון בשל עת באותה
ובלבדששוכנעכיישהצדקהלכךלאחרששקלאתחומרתמעשההעבירה,אתמשך
התקופההצפויהשבהלאיהיהניתןלקדםאתהחקירהואתהפגיעההצפויהבחשוד;
איןבהחלטתשופט,לפיסעיףקטןזה,כדילהשהותביצועפעולותחקירהשניתןלבצען
בלאהשתתפותהחולהאוהאדםהמצויבבידוד;בסעיףקטןזה,"חולה"ו"אדםהמצוי
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראות בבידוד"-כהגדרתםבצובריאותהעם

שונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020ע"

)נגיףהקורונההחדש()מעצרחשודבעתמניעהלקדםחקירה(,3ע תקנותשעתחירום
התש"ף-2020ו-בטלותע

ביטולתקנותשעת
חירום)מעצר

חשודבעתמניעה
לקדםחקירה(

)נגיף חירום שעת תקנות את לבטל מוצע  סעיף 3
הקורונההחדש()מעצרחשודבעתמניעהלקדם 

חקירה(,התש"ף-2020,המוחלפותבתיקוןחקיקהזהע

ק"תהתש"ף,עמ'26עועמ'ו108ע ו
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