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תקנות שעת חירום )דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת 
חירום אלה:

הצבאי,  השיפוט  חוק  את  יקראו  אלה,  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
התשט"ו-21955 )להלן - חוק השיפוט(, כאילו -

בסעיף 240)ב(, במקום "רופא פסיכיאטרי" יבוא "רופא" ובמקום "לבריאות נפשו"   )1(
בא "לבריאותו";

אחרי סעיף 240 בא:  )2(

"הארכת מעצר 
שלא בנוכחות 

עצור 

240א. )א(  על אף האמור בסעיף 240)ב( -

הדיון בבקשה להארכת מעצר יתקיים שלא   )1(
בנוכחות העצור אלא בהשתתפותו, באמצעות 
מכשירים טכנולוגיים שיסופקו על ידי המשטרה 
הצבאית, ושמאפשרים העברת קול וככל האפשר 
באופן  והכול  אמת,  בזמן  תמונה,  העברת  גם 
שימזער, ככל האפשר, את הפגיעה בעצור בשל 
כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו; אין באמור 
בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של השופט לפי 
הוראות סעיף 240)ב( לקיים דיון שלא בנוכחותו 
של עצור, אם נוכח השופט, על יסוד חוות דעת 
בדיון  להשתתף  מסוגל  העצור  שאין  רופא,  של 

מפאת מצב בריאותו;

באחד  בדיון  להשתתף  העצור  סירב   )2(
מהאמצעים האמורים בסעיף קטן )א(, רשאי בית 

המשפט לקיים את הדיון בהעדרו.

עצור שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בריאות  )ב( 
והוראות  בית  )בידוד  החדש(  הקורונה  )נגיף  העם 
שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-32020, או צו בריאות 
העם )נגיף הקורונה החדש 2019( )בידוד בבית חולים( 
)הוראת שעה(, התש"ף-42020, יראו אותו כמי שאינו 
כאמור  בריאותו  מצב  מפאת  בדיון  להשתתף  מסוגל 
בסעיף 240)ב(; תמה תקופת הבידוד וטרם הסתיימה 
תקופת המעצר, רשאי העצור לדרוש דיון חוזר, ויחולו 

לעניין הדיון האמור הוראות סעיף קטן )א(.

יחולו  )ב(  או  )א(  קטנים  סעיפים  לפי  דיון  על  )ג( 
הוראות אלה:

הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של העצור,   )1(
ואם אינו מיוצג ימנה לו השופט סניגור;

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ט, עמ' 317.  2
ק"ת התש"ף, עמ' 516.  3
ק"ת התש"ף, עמ' 620.  4

 תיקון חוק
השיפוט הצבאי  
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תתאפשר שיחה חסויה בין העצור לסניגורו   )2(
בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, וזאת 
חוק  הוראות  אף  על  בלבד;  משפטי  ייעוץ  לשם 
להתיר  ניתן  לא  התשל"ט-51979,  סתר,  האזנת 
זו,  בפסקה  כאמור  חסויה  לשיחה  סתר  האזנת 

וסעיף 13)א()2( לחוק האמור לא יחול לגביה;

הדיון יתקיים, ככל האפשר, בדרך שתבטיח   )3(
כי העצור, השופט, הסניגור והשוטר או התובע, 
לפי העניין, ישמעו זה את זה, וככל האפשר גם 
בהתאם  והכול  הדיון,  במהלך  זה,  את  זה  יראו 
למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון;

כדי  זה  קטן  סעיף  בהוראות  באמור  אין    )4(
לגרוע מהוראות סעיפים 34 ו־35 לחוק סמכויות 

אכיפה - מעצרים כפי שהוחלו בסעיף 227א.

בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיף זה,  )ד( 
השאר  בין  המעצר,  חיוניות  את  גם  השופט  ישקול 
של  מקיומו  הנובעת  בעצור  בפגיעה  בהתחשב 
הדיון לפי הוראות סעיף זה, שלא בנוכחותו, הסיכון 
 Novel Cornavirus( להידבקות העצור בנגיף הקורונה
הכליאה  ומצב  במעצר  שהותו  בעת   )2019-nCoV

באותה עת.

על  המחויבים,  בשינויים  יחולו,  אלה  הוראות  )ה( 
דיונים לפי סעיפים 240)ד(, 241 ו–243.

בסעיף זה, "עצור" - בין שהוא חשוד או נאשם." )ו( 

הוראות סעיף 240א לחוק השיפוט כנוסחו בתקנה 1)2( לתקנות שעת חירום אלה, לא   .2
יחולו לעניין דיונים המתקיימים באולם בית דין הסמוך למיתקן הכליאה.

)דיוני  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  לתקופת  אלה  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן   .3
מעצרים(, התש"ף-62020, או לתקופה של שלושה חודשים, לפי המוקדם מביניהם.

כ"א באדר התש"ף )17 במרס 2020(
)חמ 3-5985(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

                                    

סייג לתחולה

ס"ח התשל"ט, עמ' 118.  5

ק"ת התש"ף, עמ' 748.  6
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