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 תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )מעצר חשוד בעת מניעה
לקדם חקירה(, התש"ף-2020

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

הפלילי  הדין  סדר  חוק  את  יקראו  אלה,  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-21996 )להלן - חוק המעצרים(, כאילו בסעיף 

13, אחרי סעיף קטן )ב1( בא:  

על  לצוות  בקשה  הוגשה  )ב1(,  עד  )א(  קטנים  סעיפים  מהוראות  לגרוע  ")ב2( בלי 
מעצרו של אדם ומצא שופט כי מתקיימת עילה מעילות המעצר לפי  סעיף קטן )א(, 
לקדם  מניעה  קיימת  כי  מצא  אם  גם  אדם  אותו  של  מעצרו  על  להורות  הוא  רשאי 
את הליך החקירה בעניינו באותה עת בשל הסיכון הבריאותי הכרוך בחקירת חולה 
או אדם המצוי בבידוד, ובלבד שבבואו להורות על מעצר לפי סעיף קטן זה ישקול 
השופט גם את חומרת העבירה, את משך התקופה הצפויה שבה לא יהיה ניתן לקדם 
את החקירה ואת הפגיעה הצפויה בחשוד; אין בהחלטת שופט לפי סעיף קטן זה כדי 
להשהות ביצוע פעולות חקירה שניתן לבצען בלא השתתפות החולה או האדם המצוי 
בבידוד; בסעיף קטן זה, "חולה" ו"אדם המצוי בבידוד" - כהגדרתם בצו בריאות העם 

)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-32020."

הצבאי,  השיפוט  חוק  את  יקראו  אלה,  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .2
התשט"ו-41955, כאילו בסעיף 240, אחרי סעיף קטן )א( בא:

השופט  רשאי  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  בקשה  מחוזי  צבאי  דין  לבית  ")א1( הוגשה 
הדן בבקשה להורות על הארכת מעצרו של האדם שלגביו הוגשה הבקשה, לתקופות 
נוספות כאמור באותו סעיף קטן, גם אם מצא כי קיימת מניעה באותה עת לקדם את 
הליך החקירה בעניינו בשל הסיכון הבריאותי הכרוך בחקירת חולה או אדם המצוי 
בבידוד, ובלבד שבבואו להורות על הארכת מעצר לפי סעיף קטן זה ישקול השופט גם 
את חומרת העבירה, את משך התקופה הצפויה שבה לא יהיה ניתן לקדם את החקירה 
להשהות  כדי  זה  קטן  סעיף  לפי  שופט  בהחלטת  אין  בחשוד;  הצפויה  הפגיעה  ואת 
ביצוע פעולות חקירה שניתן לבצען בלא השתתפות החולה או האדם המצוי בבידוד; 
בסעיף קטן זה, "חולה" ו"אדם המצוי בבידוד" - כהגדרתם בצו בריאות העם )נגיף 

הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-2020."

תוקפן של תקנות שעת חירום אלה 14 ימים.       .3
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