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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים )הוראת שעה - נגיף הקורונה 
החדש( )דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים 

וכלואים(, התש"ף-2020

פרק א': השתתפות עצורים או אסירים בדיונים באמצעים טכנולוגיים

סימן א': הגדרות

חודש מאז מתמודד בתוכו, וישראל העולם,  כללי
בידי שהוגדרה )כפי פנדמיה עם 2020 ינואר 
ארגוןהבריאותהעולמי(כתוצאהמהתפרצותוהתפשטות
NovelCoronavirus(שלהמחלההנגרמתמנגיףהקורונה
nCov-2019()להלן-נגיףהקורונה(צמדוברבנגיףאשרעובר
מאדםלאדםעלידיהפרשותמדרכיהנשימה)כגון:עיטוש
לתחלואה לגרום שעלול חדש בנגיף מדובר שיעול(צ או
בריאים, אנשים בקרב גם משמעותית, המונית ותמותה
אךבפרטבקבוצותסיכוןצמאחרשמדוברבנגיףחדש,אין
באוכלוסייהחסינותנגדו,איןחיסוןשבאמצעותואפשר
למנועאתהתפשטותהמחלה,ונכוןלהיוםאיןטיפולידוע

בהצ

נכוןליוםכ"ובאיירהתש"ף)20במאי2020(,דווחעל
קרובל־5,500,000מקריםשלהידבקותמוכחתבנגיףברחבי
מהמחלה העולםוכןעללמעלהמ־44,000צמקרימוות
הנגרמתממנוצהיקףהנדבקיםבנגיףבעולםעדייןעולה
מיוםליום,כמוגםמספרמקריהמוותמהמחלהשהואגורםצ
מדינותרבותבעולם,ובהןישראל,נקטוצעדיםמרחיקילכת
כדילצמצםאתההדבקהבנגיףואתהתפשטותהמחלה,
כגוןהטלתמגבלותתנועהחמורותעלכללאוכלוסיית
המדינהאועלחלקיםנרחביםממנה,הגבלתכניסתאנשים
ממדינותאחרותלמדינה,הטלתחובתבידודוחובותדיווח

עלמישזוהוכחוליםבמחלהועודצ

ביוםט"ובאדרהתש"ף)11במרס2020(הכריזארגון
הבריאותהעולמיעלהמחלהכעלמגפהעולמית,צעד

חריגבעלמשמעויותמרחיקותלכתצ

נכוןלמועדפרסומושלהחוקהמוצע,נתונימשרד
אנשיםשנדבקו מ־700,ע1 עללמעלה הבריאותמעידים
בנגיףבישראלועללמעלהמ־280אנשיםשנפטרומהמחלה

הנגרמתממנהצ

2020(הכריזשר )27בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאות,בהתאםלסמכותולפיסעיף20לפקודתהעם,
היא הקורונה נגיף ידי על הנגרמת המחלה כי ,1940
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטייהסכנהחמורה
לבריאותהציבורצבהמשךלכך,בהתאםלצובריאותהעם
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת
ע51()להלן-צו שעה(,התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'
בידודבית(,בנוסחונכוןליוםפרסומושלהחוקהמוצע,

מישהגיעלישראלמכליעדשמחוצהלה,מחויבלשהות
בבידודביתלמשך14ימיםצהוראותאלהבדברבידודחלות
לפיהצוהאמורגםעלמישהיהבמגעהדוקעםחולה
במחלההנגרמתמנגיףהקורונה,אועלמישרופאקבע
לגביוכיהיהבמגעהדוקעםחולהכאמורב־14הימים

שקדמולקביעתהרופאצ

נגיף התפשטות למניעת המאמצים ממכלול כחלק
דרכי ולנוכח במדינה, ממנו הנגרמת והמחלה הקורונה
הפצתושלהנגיףוהעלייההמתמדתבהיקףהנדבקיםבו,
התקינההממשלההחלמחודשמרס2020,נוסףעלהצווים
שנועדולבידודםשלהשביםמחוץלארץאושלמישבאו
במגעעםחוליםמאומתים,מגווןשלתקנותשעתחירום
שמטרתןלצמצםאתהשהייהשלאזרחיםבמרחבהציבורי
ולמנועהתקהלויות)ראולמשל:תקנותשעתחירום)נגיף
)ק"ת התש"ף-2020 פעילות(, הגבלת - החדש הקורונה
מספר )הגבלת חירום שעת ותקנות ,)812 עמ' התש"ף,
נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה במקום העובדים
820((צ הקורונההחדש(,התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'
תקנותאלהמתעדכנותמזמןלזמן,לעיתיםעלדרךהחמרת
בהן, ההקלה דרך על ולעיתים בהן המוטלות ההגבלות
הכולבהתאםלקצבהתפשטותהמגפהוהיקףהתפשטותהצ
בתוךכך,נקבעוהוראותשנועדולמנועהדבקהשלהשוהים
במקומותמעצרובתיסוהר,כלומרעצוריםואסירים,על
זאת, האוכלוסייהצ שאר עם שלהם המגע צמצום ידי
כדילתתמענהלחששהמוגברמהדבקהבמקומותאלה
אשר ותחום סגור מחיה בשטח אנשים מוחזקים שבהם
עלוללהוותכרפורהלהתפשטותהנגיף)ראו:תקנותשעת
חירום)מניעתכניסתמבקריםועורכידיןלמקומותמעצר

ובתיהסוהר(,התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'752((צ

ההתמודדות במסגרת המוטלות ההגבלות כאמור,
עםהסכנותהטמונותבהתפשטותהמגפה,משתנותבאופן
תדירבהתאםלקצבהתפשטותהנגיףוהיקףהתפשטותוצ
מאזהותקנותקנותשעתהחירוםהנזכרותלעיל,הואט
קצבהתפשטותהנגיףבמדינהובהתאםגםהוסרווצומצמו
זאת, עם הציבורצ על שהוטלו מההגבלות חלק בהדרגה
מספרהחוליםממשיךלעלות,וחלקמההוראותהמגבילות
חלות עדיין בנגיף ההדבקה סיכון את להקטין שנועדו
)למשלהוראותהנוגעותלהגבלתהתקהלותולחובהלעטות

מסכהבמקומותמסוימיםבהתאםלתנאיםשנקבעו(צ
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דיוניםבהליכיםפלילייםמחייביםנוכחותשלעצורים
נוגעים דיןצדיוניםאלה אואסיריםבבתימשפטובבתי
לחירותושלאדםומכאןהדחיפותלקיימםצבשגרה,מדי
יוםמשונעיםעצוריםואסיריםממיתקניהכליאה,כקבוצה,
בית אל הסוהר, בתי שירות של נחשון יחידת בליווי
המשפט,שוהיםשםעדתוםכללהדיונים,ומוחזריםיחד
למיתקןהכליאהצבמיתקניםאלהמוחזקיםאנשיםבשטח
מחיהסגורותחום,מצומצםיחסיתצהשהותיחד,בתנאים
שאינםמאפשריםשמירהעלתנאיבידודאוריחוקמספק
ביןאסירלאסירוביןעצורלעצור,עלולהלהוותכרפורה
להתפשטותהנגיףבצורהמואצתבקרבאוכלוסייתמקומות
המעצרובתיהסוהרולגרוםלהדבקהולתחלואההמונית
שלאסירים,עצוריםואנשישירותבתיהסוהר,וכלהבאים
איתםבמגעצהחששלהתפשטותקייםגםבנוגעלהדבקת

באיבתיהמשפטשאינםעצוריםאואסיריםצ

לנוכחהחובההקבועהבדיןלענייןנוכחותשלעצורים
הכללית והחובה מעצרם, בדיוני ונאשמים( )חשודים
הקבועהבדיןלענייןנוכחותנאשמיםבדיוניםבהליכים
פליליים,ולנוכחהחשיבותשישלהשתתפותםשלאלה
בהליכיםאלהשבהםנידונהחירותם-מזה,ולנוכחהחשש
המוגברמהתפשטותהנגיףבמיתקניהכליאהעקבסיכויי
קבוצות של שינועיום–יומי במהלך הגבוהים ההדבקה
עצוריםואסיריםלדיוניםבבתימשפט,שהייתםבמקום
והחזרתםלמיתקניהכליאה-מזה,מתעוררצורך,בתקופה
הנגיף של ומהירה היקף רחבת התפשטות קיימת שבה
העצורים בנוכחות שלא דיונים קיום לאפשר במדינה,
מכשירים באמצעות בהשתתפותם אלא האסירים, או

טכנולוגייםצ

עלרקעזה,הותקנוהחלמיוםי"טבאדרהתש"ף)15
המאפשרות חירום שעת תקנות של שורה )2020 במרס
קיוםדיוניםבהליכיםמשפטייםבבתיהמשפטובבתיהדין
שלאבנוכחותהעצוריםאוהאסירים,אלאבהשתתפותם
באמצעותמכשיריםטכנולוגיים)ראותקנותשעתחירום
)דיונימעצרים(,התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'748()להלן
-תקש"חדיונימעצרים(,תקנותשעתחירום)דיונימעצר
בבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'790(
)להלן-תקש"חדיונימעצרבבתיהדיןהצבאיים(,תקנות
פליליים דיונים )קיום החדש( קורונה )נגיף חירום שעת
באמצעיםטכנולוגיים(,התש"ף-2020)להלן-תקש"חקיום
דיוניםפלילייםבאמצעיםטכנולוגיים(,ותקנותשעתחירום
באמצעים פליליים דיונים )קיום החדש( הקורונה )נגיף
טכנולוגייםבבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-2020)להלן-
תקש"חקיוםדיוניםפלילייםבאמצעיםטכנולוגייםבבתי

הדיןהצבאיים((צ

בתחלואה האטה ניכרת שבהם אלה, בימים גם
יש ממנה וכתוצאה במדינה, הנגיף התפשטות ובקצב
הקלהבהגבלותהמוטלותעלהציבור,וכאשרבתיהמשפט
ובתיהדיןחוזריםלפעולבמתכונתרגילה,סיכוןההדבקה
בנגיףלאחלף,ובפרטהסיכוןהמיוחדוהמוגברבכלהנוגע
הנסיבות בשל כליאה, במיתקני השוהה לאוכלוסייה
כמתואר הכליאה, מיתקני את המאפיינות הייחודיות

לשגרה החיים של הדרגתית חזרה לצד כן, על לעילצ
וחזרהשלבתיהמשפטלפעילותבהיקףמשמעותייותר,
ואףעלפישישלפעולככלהניתןלקיוםדיוניםבנוכחות
העצוריםוהאסירים,הרישעלפיחוותדעתמטעםמשרד
ומיום )2020 )9במאי הבריאותמיוםט"ובאיירהתש"ף
כ"זבאיירהתש"ף)21במאי2020(,עדייןלאניתןלהביא
הדין ובתי המשפט לבתי והאסירים העצורים כל את
לאפשרקיום בעניינם,ונותרצורך המתקיימים לדיונים
דיוניםבהשתתפותםבאמצעיםטכנולוגייםצבחוותהדעת
האמורותנקבעוכלליםשישלשמורעליהםבהבאתהעצור
בהםצ והשהייה הדין בית או המשפט לבית האסיר או
עמידהבהוראותהדין,לרבותתקנותשעתהחירוםהשונות
אלה ובכללים ,2020 מרס אמצע מאז כאמור שהותקנו
שנקבעובחוותהדעת,מביאהלהגבלתמספרהעצורים
והאסיריםשניתןלהביאלבתיהמשפטובתיהדיןבכליוםצ

מהאמורלעילעולהכיעלאףההפחתהבתחלואה
וחזרתהמשקלשגרהבאופןיחסי,עדייןלאניתןלאפשר
הדיונים בכל ואסירים עצורים של מלאה נוכחות
המתקיימיםבעניינםבבתיהמשפטובבתיהדיןצעםזאת,
ובהתפשטות התחלואה במצב הניכר השיפור לנוכח
הנגיף,ישצורךבמנגנוןאשריאפשרלעצוריםולאסירים
לצאתמבתיהכלאבאופןהדרגתילצורךנוכחותבדיונים
בהליכיםמשפטיים,ובפרטבדיוניםשהעדראפשרותלנכוח

בהםמביאלפגיעהממשיתבזכויותיהםצ

בעניינם לדיונים ואסירים עצורים שיציאת מאחר
לב בשים כאמור, הדרגתי באופן להיעשות צפויה
להוראותמשרדהבריאות,וכלעודקיימתמניעהמטעמים
בריאותייםלכךשכלהעצוריםוהאסיריםיהיונוכחיםבכל
הדיוניםבעניינם,עדייןישצורךבהסדריםשעוגנובתקש"ח
דיונימעצרים,בתקש"חדיונימעצרבבתיהדיןהצבאיים,
טכנולוגיים באמצעים פליליים דיונים קיום בתקש"ח
טכנולוגיים באמצעים פליליים דיונים קיום ובתקש"ח
בבתיהדיןהצבאיים,שלפיהםעצוריםואסיריםישתתפו
בדיוניםבעניינםבאמצעיםטכנולוגייםצזאת,רקבדיונים
שבהםעדייןלאניתןלאפשראתנוכחותם,עלבסיסחוות
הדעתשלמשרדהבריאותהמגבילהאתהבאתםלבתי

המשפטובתיהדיןצ

באמצעים משפטיים בדיונים להשתתף האפשרות
משרד מהמלצות יוצא כפועל נדרשת טכנולוגיים,
הבריאות,וכלעודאלהאינןמאפשרותאתהבאתהעצורים
והאסיריםלכלהדיוניםבעניינםבבתיהמשפטובתיהדיןצ
עלרקעזה,הותקנוביוםכ"גבאיירהתש"ף)17במאי2020(,
תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצורים
ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובתיהדין(,התש"ף-2020
)ק"תהתש"ף,עמ'1420()להלן-תקש"חנוכחותעצורים
להעמיד נועדו האמורות התקנות בדיונים(צ ואסירים
תשתיתנורמטיביתהמאפשרתנוכחותפיזיתשלעצורים
ואסיריםבדיוניםבהליכיםמשפטיים,ככלהאפשרתוך
עמידהבתנאיםשעליהםהמליץמשרדהבריאותבמטרה
למנועאתהתפשטותנגיףהקורונהבבתיהכלאומחוצה
להם,ובמקביללקבועכיההסדריםהמאפשריםלעצורים

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-08צ1,ט'בסיווןהתש"ף,2020צעצ1 120

ולאסיריםלהשתתףבדיוניםמשפטייםבעניינםבאמצעים
טכנולוגייםימשיכולחולעלכלהדיוניםשבהםלאניתן
עדייןלאפשראתנוכחותםהפיזיתשלהעצוריםוהאסירים,

בשלהחששמהתפשטותהנגיףצ

במדינה בתחלואה הירידה מגמת תימשך אם אף
עוד כל לעלות, ימשיך מהמחלה המחלימים ומספר
למחלה תרופה או הקורונה נגיף מפני חיסון נמצא לא
הנגרמתממנו,עדייןקיימתסכנהלהתפשטותרחבתהיקף
ומהירהשלהנגיףבמדינה,ובתוךכךעדייןקייםחשש
המעצר במקומות השוהים של המונית להדבקה מוגבר
ובתיהסוהרצברי,כיאיןבסכנהאובחששהאמוריםלבדם
כדילהביאלהגבלהמלאהאוחלקיתעלהבאתעצורים
ואסיריםלבתיהמשפטולבתיהדיןעדלמציאתחיסוןמפני
הנגיףצהגבלהכאמורצריכהלחולרקכאשרהיאמתחייבת
להןצעםזאת, הוראותמשרדהבריאותובהתאם פי על
בתי שירות על קיימת, לעיל המתוארת הסכנה עוד כל
הסוהר,המשטרההצבאיתומערכתהמשפטלהיותערוכים
לאפשרותשלהגבלהמלאהאוחלקיתכאמור,שמשמעותה
היאשלאיהיהאפשרלהביאעצוריםואסיריםלדיונים

בבתיהמשפטאובבתיהדין,כולםאוחלקםצ

ההסדרהמוצעבחוקזה,אשרמוצעכהוראתשעה
למשךשנה,נועדלתתמענהלשנימצביםשבהםבשל
התפשטותנגיףהקורונהלאיהיהאפשרלהביאאתכל
לדיונים הדין ולבתי המשפט לבתי והאסירים העצורים
מניעת לעניין הבריאות משרד הוראות בשל בעניינם,
ההסדר של תוקפו בתקופת שיחולו הנגיף התפשטות
המוצעצזאת,ביןשניתןלהביאאתחלקםוביןשלאניתן
במדינה התחלואה בהתאםלמצב להביאםכלל,והכול

וקצבהתפשטותהנגיףצ

בקצב ירידה חלה שבו מצב הוא הראשון המצב
התפשטותנגיףהקורונה,אךבשלמצבהתחלואהבמדינה
עדייןמוטלותהגבלותשונות,ובכללזההגבלותעלהבאת
לדיונים הדין לבתי או המשפט לבתי ואסירים עצורים

בעניינםצ

התפרצות מתרחשת שבו מצב הוא השני המצב
מחודשת,רחבתהיקף,שלהנגיףבמדינהכולהאובאזורים
מסוימים,אובבתיהכלא,וקצבההדבקהעולהבמהירות
)בדומהלמצבשהיהערבהתקנתתקש"חדיונימעצרים(צ
להתפרצות האפשרות בדבר הבריאות משרד הערכות
מחייבות החורף בחודשי הקורונה נגיף של מחודשת
והאסירים העצורים נוכחות סוגיית של מראש הסדרה
בדיוניםבבתימשפטאובבתידיןוקביעתהוראותהנוגעות

למצבזהצ

לעצורים לאפשר נועד זה בחוק המוצע ההסדר
ואסיריםשאינםמובאיםלביתהמשפטולביתהדין,בכל
בעניינם בדיונים להשתתף האלה, המצבים משני אחד
צמצום ותוך פיזית נוכחות חלף טכנולוגיים, באמצעים
הסכנהלהידבקותםולהדבקתאוכלוסייתהשוהיםבמיתקני

הכליאהבנגיףהקורונהצ

להדבקת החשש עם להתמודדות משלים כצעד
הכלא בתי בתוך הנגיף ולהתפשטות ואסירים עצורים
ומקומותהמעצר,מוצע,לצדהקביעהכידיוניםשנדרשת
בהםלפידיןנוכחותושלעצוראואסיר,ובהםדיונימעצר,
יתקיימושלאבנוכחותהעצוראלאבהשתתפותובאמצעים
טכנולוגיים,ולנוכחהפגיעההנובעתמקיוםהדיוןבאופן
זה,לערוךכמהתיקוניםבחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויות
אכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-ע199)להלן-חוקהמעצרים(,
ובחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-1955)להלן-חוקהשיפוט
הצבאי(צתיקוניםאלהנועדולצמצםאתהיקףהמעצרים,
בתקופהשבהקייםחששממשילהתפשטותרחבתהיקף
שלנגיףהקורונהבמדינה,למעצריםהחיונייםבלבד,גם

זאתכהוראתשעהמוגבלתבזמןצ

כאמור,עלרקעהחשששעצוריםיידבקובנגיףבעת
וחזרתם שם שהייתם המשפט, בבית לדיונים יציאתם
למקומותהמעצרובתיהסוהרכאמור,התקינההממשלה
ביוםי"טבאדרהתש"ף)15במרס2020(אתתקש"חדיוני
השתתפות לעניין הסדר נקבע אלה בתקנות מעצריםצ
העצורבדיוןהמעצרבעניינובאמצעיםטכנולוגייםחלף
נוכחותוהפיזיתבאולםביתהמשפט,וכןלענייןאופןקיום
הדיוןבכללדיוניהמעצרים,לרבותדיוניערריםובקשות
לעיוןחוזרעלהחלטותמעצרצהסדרדומהלענייןעצורים
שנעצרומכוחחוקהשיפוטהצבאינקבעבתקש"חדיוני
באדר כ"ב ביום שהותקנו הצבאיים, הדין בבתי מעצר
התש"ף)18במרס2020(צכמוכןהתקינההממשלהכאמור,
ביוםכ"גבאיירהתש"ף)17במאי2020(,אתתקש"חנוכחות
עצוריםואסיריםבדיונים,אשרעומדותבתוקףעדיוםב'

בתמוזהתש"ף)24ביוני2020(צ

החוקהמוצענועדלעגןבחוק,כהוראתשעהלתקופה
מוגבלתבזמןשתיתןמענהלמצבהחירוםהנובעמהחשש
להתפשטותנגיףהקרונה,אתעיקריההסדרשנקבעכאמור
בתקנותשעתהחירוםהנזכרותוכןבתקש"חדיונימעצרים,
תקש"חקיוםדיוניםפלילייםבאמצעיםטכנולוגייםותקנות
השיפוט מערכת לעניין במקביל שנקבעו החירום שעת
תאפשר אשר נורמטיבית תשתית ולהעמיד הצבאית,
השתתפותשלעצוראואסירבדיוניםבעניינובאמצעים
עיקרי את לעגן המוצע החוק נועד עוד טכנולוגייםצ
ההסדרשנקבעבתקש"חנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים
ולאפשרקיוםשלחלקמהדיוניםבביתהמשפטאובבית
הדין,שבהםנדרשתעלפידיןנוכחותעצוריםואסירים,
בנוכחותם,וזאתכפישיורהנשיאביתהמשפטאובית
הדיןבהתאםלסמכותולפיסעיףצ)א()1(לחוקהמוצע,או
כפישיורהנשיאביתהדיןהצבאיבהתאםלסמכותולפי
סעיף22)א(לחוקהמוצע,לפיהעניין,והכלבהתאםלסדר

העדיפויותהמפורטבאותםסעיפיםצ

עלפיהמוצע,ההסדרייכנסלתוקףרקאםהשרים
הפנים, לביטחון והשר המשפטים שר - בדבר הנוגעים
דין בבתי או משפט בבתי דיונים לקיום הנוגע בכל
הנוגע בכל הביטחון, ושר אסירים, או בנוכחותעצורים
לקיוםדיוניםאלהבביתהדיןהצבאיבנוכחותכלואים-
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בפרקזה-1צהגדרות

"אסיר"-כהגדרתובפקודתבתיהסוהר,למעטעצור;

"ביתדין"-אחדמאלה:

ביתדיןלעבודהכמשמעותובחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-צע119; )1(

ביתדיןדתיכהגדרתובחוקבתידיןדתיים)יחידותסיוע(,התשע"א-22011; )2(

"ביתמשפט"-לרבותביתדין;

"ביתסוהר"-כמשמעותובפקודתבתיהסוהר,למעטעצור;

"דיוןמעצר"-דיוןבענייןהנוגעלמעצרלפיסעיפים52,47,21,17,15,צ2,5עאו2עא
לחוקהמעצרים;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-ע199צ;

"חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-41982;

"חוקשחרורעלתנאיממאסר"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-52001;

"מקוםמעצר"-כמשמעותובסעיף7)1(לחוקהמעצרים,למעטתחנתמשטרה;

"נפגעעבירה"-כהגדרתובחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-2001ע;

"עצור"-כמשמעותובחוקהמעצרים,ביןשהואחשודוביןנאשם,למעטעצורהנתון
במעצרבפיקוחאלקטרוניכמשמעותובסעיף22בלחוקהמעצרים,ועצורהמוחזק

בתחנתמשטרה;

"עתירתאסיר"-עתירהלפיסעיף2עאלפקודתבתיהסוהר;

הגדרותבפרקזה-1צ

"אסיר"-כהגדרתובפקודתבתיהסוהר,למעטעצור;

"ביתדין"-אחדמאלה:

ביתדיןלעבודהכמשמעותובחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-צע119; )1(

ביתדיןדתיכהגדרתובחוקבתידיןדתיים)יחידותסיוע(,התשע"א-22011; )2(

"ביתמשפט"-לרבותביתדין;

"ביתסוהר"-כמשמעותובפקודתבתיהסוהר,למעטעצור;

"דיוןמעצר"-דיוןבענייןהנוגעלמעצרלפיסעיפים52,47,21,17,15,צ2,5עאו2עא
לחוקהמעצרים;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-ע199צ;

"חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-41982;

"חוקשחרורעלתנאיממאסר"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-52001;

"מקוםמעצר"-כמשמעותובסעיף7)1(לחוקהמעצרים,למעטתחנתמשטרה;

"נפגעעבירה"-כהגדרתובחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-2001ע;

"עצור"-כמשמעותובחוקהמעצרים,ביןשהואחשודוביןנאשם,למעטעצורהנתון
במעצרבפיקוחאלקטרוניכמשמעותובסעיף22בלחוקהמעצרים,ועצורהמוחזק

בתחנתמשטרה;

"עתירתאסיר"-עתירהלפיסעיף2עאלפקודתבתיהסוהר;

יכריזואחתמשתיהכרזותכמפורטלהלן,וכלעודההכרזה
בתוקףצההכרזההראשונהשמוצעלהסמיךאתהשרים
שיתקיימו הדיונים מספר הגבלת על הכרזה היא לתת
בנוכחותעצוריםאואסיריםצהכרזהכאמורתינתןלאחר
שהשריםשוכנעוכיקייםחששממשילהתפשטותנגיף
של הבאתם בשל סוהר ובתי מעצר במקומות הקורונה
וחזרתם בהם שהייתם משפט, לבתי ואסירים עצורים
למקומותהמעצרובתיהסוהר)להלן-הכרזהעלהגבלה
השרים את להסמיך שמוצע השנייה ההכרזה חלקית(צ
עצורים בנוכחות דיונים אי–קיום על הכרזה היא לתת,
אואסיריםצהכרזהכאמורתינתןאםהשריםשוכנעוכי
קיימתהתפשטותרחבתהיקףשלנגיףהקורונהבמדינה
סוהר,וכיבשלכךקייםסיכון אובמקומותמעצרובתי
גבוהלהתפשטותהנגיףבמקומותמעצרובתיסוהר)להלן
-הכרזהעלהגבלהמלאה(צמתןההכרזותכאמורייעשה
הבריאות, משרד דעת חוות את קיבלו שהשרים לאחר
חיל עמדת את - הביטחון שר שייתן ההכרזות ולעניין

הרפואהצ

אתהסמכותלהכריזכאמורמוצעלקבועכהוראת
שעהלמשךשנה)להלן-תקופתהוראתהשעה(צההסדרים
המוצעיםבחוקזהיחולועלפיהמוצעעדלפקיעתןשל
בתקופת וכן בדיונים ואסירים עצורים נוכחות תקש"ח

תוקפןשלכלאחתמההכרזות,הכולכמפורטלהלןצ

נעשה שבהם מרכזיים מונחים להגדיר מוצע  סעיף 1
כך ובתוך המוצע, לחוק א' בפרק שימוש 
להבהירכיההסדרהמוצעבוחלהןעלעצוריםואסירים
הסוהר בתי המוחזקיםבביתסוהרכמשמעותובפקודת
]נוסחחדש[,התשל"ב-1971)להלן-פקודתבתיהסוהר(,
והןעלעצוריםהמוחזקיםבמקוםמעצרכמשמעותובסעיף
7)1(לחוקהמעצריםצכמוכןמוצעלהבהירכיהסדרזה
שלבי בכל המעצרים, בחוק כמשמעותו עצור על חל
ההליךהפלילי-הןעלעצורשהואחשודוהןעלעצור
שהואנאשם,אךאינוחלעלעצורהנתוןבמעצרבפיקוח
שכן המעצרים, לחוק 22ב בסעיף כמשמעותו אלקטרוני
עצורזהאינומוחזקבמקוםמעצראובביתסוהרצכמוכן,
ההסדרהמוצעלאיחולעלעצורהמוחזקבתחנתמשטרה,

ס"חהתשכ"ט,עמ'70צ 1

ס"חהתשע"א,עמ'918צ 2

ס"חהתשנ"ו,עמ'8צצצ צ

ס"חהתשמ"ב,עמ'צ4צ 4

ס"חהתשס"א,עמ'410צ 5

ס"חהתשס"א,עמ'צ18צ ע

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459צ 7
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"פקודתבתיהסוהר"-פקודתבתיהסוהר]נוסחמשולב[,התשל"ב-71971;

]נוסח "רשם"-מישהתמנהלרשםאולרשםבכירלפיפרקג'לחוקבתיהמשפט
משולב[,התשמ"ד-81984;

"שופט"-לרבותדייןכהגדרתובחוקהדיינים,התשט"ו-91955,קאדיכהגדרתובחוק
הקאדים,התשכ"א-1ע1019,קאדימד'הבכהגדרתובחוקבתיהדיןהדרוזיים,

התשכ"ג-2ע1119,אורשםצ

סימן ב': הכרזות על הגבלת דיונים בנוכחות עצורים או אסירים

הכרזהעלהגבלת
מספרהדיונים

שיתקיימובנוכחות
עצוריםאואסירים

שוכנעושרהמשפטיםוהשרלביטחוןהפנים)בחוקזה-השרים(,לאחרקבלת2צ )א(
חוותדעתלענייןזהמטעםמשרדהבריאות)להלן-חוותדעתמשרדהבריאות(,כיקיים
חששממשילהתפשטותנגיףהקורונה)NovelCoronavirus2019-nCoV()להלן-נגיף
הקורונה(במקומותמעצרובתיסוהר,בשלהבאתםשלעצוריםואסיריםלבתימשפט,
שהייתםבהםוחזרתםלמקומותהמעצרולבתיהסוהר,וכיאיןדרךלהבאתכללהעצורים
אוהאסיריםשהבאתםנדרשת,לבתימשפט,ולשהייתםבהם,בלאחששכאמור,רשאים
הםלהכריזיחד,כירקחלקמהדיוניםבביתמשפטשבהםנדרשתעלפידיןנוכחותעצורים
אואסיריםיתקיימובנוכחותם,וזאתכפישיורהנשיאביתהמשפטאוסגןהנשיא)בפרק
זה-נשיאביתהמשפט(,בהתאםלסמכותולפיסעיףצ)א()1()בפרקזה-הכרזהעלהגבלה
חלקית(;חוותדעתמשרדהבריאותתכלולנתוניםעלמצבהתחלואהבשלנגיףהקורונה
באותהעתבמדינה,מאפייניהתחלואהומגמותיהוהערכהבדבררמתהסיכוןלהתפשטות
הנגיףבמקומותהמעצרובבתיהסוהרעלבסיסאותםנתונים,וכןתכלולהנחיותלנקיטת
פעולותולשימושבאמצעיםלצורךהקטנתהסיכוןלהתפשטותהנגיף,בהתחשבברמת

הסיכוןומהותוצ

שכןקיימתאפשרותשעצוריםאלהיובאולדיוןהראשון
בבקשהלהארכתמעצרםישירותמתחנתהמשטרהלבית
המשפטבליוויהמשטרה,ועלכןאיןמניעהכיהדיוןיתקיים
בנוכחותםצלפיכך,הכרזתהשרים,עלשניסוגיה)ראוסעיפים
2ו־4להצעתהחוק(לאתחולעלעצוריםאלהצכמוכןמוצע
להפנותלצורךהגדרתהמונח"אסיר"להגדרתובפקודתבתי
הסוהר,אךלמעטממנהעצורכהגדרתוהמוצעתבסעיףזהצ

עודמוצעלהגדירמהודיוןמעצר,בפירוטהסעיפים
בחוקהמעצריםשעניינםדיוןכאמורצעלפיהמוצע,יחולו
ההכרזותשיינתנומכוחסעיפים2או4לחוקהמוצעלעניין
כלהדיוניםשבהםנדרשתנוכחותשלעצוראואסירצואולם
לענייןההסדרשיחולבתקופתתוקפןשלההכרזות,מוצע
להבחיןביןדיוניםכאמורשהםדיונימעצרולגביהםיחולו
הוראותסימןד'בפרקא'לחוקהמוצע,לביןשארהדיונים
כאמורשלגביהםיחולוהוראותסימןג'בפרקא'לחוקהמוצעצ

השר ואת המשפטים שר את להסמיך מוצע  סעיף 2
לביטחוןהפניםלהכריזבמשותף,לאחרקבלת 
בגורמים שנועצו ולאחר הבריאות, ממשרד דעת חוות
המקצועייםהרלוונטייםבמשרדם,כמונציבבתיהסוהר
ומנהלבתיהמשפט,כירקחלקמהדיוניםבביתמשפט
שבהםנדרשתעלפידיןנוכחותעצוריםאואסיריםיתקיימו

בנוכחותם,וזאתכפישיורהנשיאביתהמשפט)אוסגנו(
בהתאםלסמכותולפיסעיףצ)א()1(לחוקהמוצע)להלן-
הכרזהעלהגבלהחלקית(צהשריםייתנוהכרזהזולאחר
ששוכנעוכיקייםחששממשילהתפשטותנגיףהקורונה
עצורים של הבאתם בשל סוהר ובתי מעצר במקומות
למקומות וחזרתם בהם שהייתם משפט, לבתי ואסירים
המעצרובתיהסוהר,וכיאיןדרךלהבאתםשלעצוריםאו

אסיריםלבתימשפטולשהייתםבהםבלאחששכאמורצ

עלפיהמוצע,תכלולחוותהדעתשלמשרדהבריאות
נתוניםעלמצבהתחלואהבשלנגיףהקורונהבאותהעת
במדינה,מאפייניהומגמותיה,וכןהערכהבדבררמתהסיכון
הכליאה במיתקני הנגיף להתפשטות מהאמור, הנובעת
והנחיותלפעולותולאמצעיםמומלצים,בהתחשבברמת
הסיכוןומהותו,לצורךהקטנתהסיכוןלהתפשטותהנגיףצ

עלפיהמוצע,משניתנההכרזהעלהגבלהחלקית,
צלחוקהמוצעוכןההסדרהחלופי יחולוהוראותסעיף
לנוכחותהעצוראוהאסירבדיון,הקבועבסימןג'לפרק
א'לחוקהמוצעבכלהנוגעלדיוניםשאינםדיונימעצר,
וההסדרהחלופיכאמורבכלהנוגעלדיונימעצר,הקבוע
בסימןד'לפרקא'לחוקהמוצע,וזאתבסטייהמסדריהדין
הסמכות כי מוצע כן, על זהצ בעניין הקבועים הרגילים

ס"חהתשמ"ד,עמ'198צ 8

ס"חהתשט"ו,עמ'8עצ 9

ס"חהתשכ"א,עמ'118צ 10

ס"חהתשכ"ג,עמ'20צ 11
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הכרזהעלהגבלהחלקיתתיכנסלתוקףעםנתינתהותתפרסםברשומותבהקדם )ב(
האפשריצ

הכרזהעלהגבלהחלקיתתהיהלתקופהשלאתעלהעלחודשימים;השרים )ג(
רשאיםלהאריךיחדאתתקופתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל
חודשימיםכלאחת,אםשוכנעו,לאחרקבלתחוותדעתמשרדהבריאות,כיממשיכות

להתקייםהנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א(צ

שוכנעוהשרים,לאחרקבלתחוותדעתמשרדהבריאות,כיהנסיבותהמפורטות )ד(
בסעיףקטן)א(,אינןמתקיימותעוד,יבטלויחדאתההכרזהעלהגבלהחלקית,בלא
דיחוי;ביטולההכרזהכאמורייכנסלתוקףעםנתינתו,והודעהעלהביטולתפורסם

ברשומותבהקדםהאפשריצ

הודעהעלמתןהכרזהעלהגבלהחלקיתכאמורבסעיףקטן)א(אועלביטולה )ה(
)ג(תימסרלהנהלתבתיהמשפט,למשטרתישראל,לשירותבתי כאמורבסעיףקטן
הסוהר,לפרקליטותהמדינה,לסניגוריההציבורית,ללשכתעורכיהדיןולאגףלסיוע

משפטיבמשרדהמשפטים,עםהינתנהצ

קביעתהדיונים
שיתקיימובנוכחות

עצוריםואסירים
בתקופתתוקפה

שלהכרזהעל
הגבלהחלקית

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתיחולוהוראותאלה:צצ )א(

בכליוםיובאולבתיהמשפטמרבהעצוריםוהאסיריםשניתןלהביאתוך )1(
בדיונים השתתפותם לצורך הבריאות, משרד והוראות הדין הוראות יישום
שנשיאביתהמשפטהורהעלקיומםבנוכחותהעצוראוהאסיר;נשיאבית
בנוכחותעצוראואסירבהתאםלסדר קיוםדיון המשפטרשאילהורותעל

העדיפויותשלהלן:

הכרזהעלהגבלהחלקיתתיכנסלתוקףעםנתינתהותתפרסםברשומותבהקדם )ב(
האפשריצ

הכרזהעלהגבלהחלקיתתהיהלתקופהשלאתעלהעלחודשימים;השרים )ג(
רשאיםלהאריךיחדאתתקופתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל
חודשימיםכלאחת,אםשוכנעו,לאחרקבלתחוותדעתמשרדהבריאות,כיממשיכות

להתקייםהנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א(צ

שוכנעוהשרים,לאחרקבלתחוותדעתמשרדהבריאות,כיהנסיבותהמפורטות )ד(
בסעיףקטן)א(,אינןמתקיימותעוד,יבטלויחדאתההכרזהעלהגבלהחלקית,בלא
דיחוי;ביטולההכרזהכאמורייכנסלתוקףעםנתינתו,והודעהעלהביטולתפורסם

ברשומותבהקדםהאפשריצ

הודעהעלמתןהכרזהעלהגבלהחלקיתכאמורבסעיףקטן)א(אועלביטולה )ה(
)ג(תימסרלהנהלתבתיהמשפט,למשטרתישראל,לשירותבתי כאמורבסעיףקטן
הסוהר,לפרקליטותהמדינה,לסניגוריההציבורית,ללשכתעורכיהדיןולאגףלסיוע

משפטיבמשרדהמשפטים,עםהינתנהצ

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתיחולוהוראותאלה:צצ קביעתהדיונים)א(
שיתקיימובנוכחות

עצוריםואסירים
בתקופתתוקפה

שלהכרזהעל
הגבלהחלקית

בכליוםיובאולבתיהמשפטמרבהעצוריםוהאסיריםשניתןלהביאתוך )1(
בדיונים השתתפותם לצורך הבריאות, משרד והוראות הדין הוראות יישום
שנשיאביתהמשפטהורהעלקיומםבנוכחותהעצוראוהאסיר;נשיאבית
בנוכחותעצוראואסירבהתאםלסדר קיוםדיון המשפטרשאילהורותעל

העדיפויותשלהלן:

להכריזכאמורתינתןלשרהמשפטים,שהואהשרהאחראי
עלהחוקיםהנוגעיםלסדריהדיןבדיוניםועלמערכתבתי
המשפט,וזאתיחדעםהשרלביטחוןהפניםשהואהשר
שלומם על כך ובתוך הסוהר, בתי שירות על האחראי

ובריאותםשלהעצורים,האסיריםוהסוהריםצ

הכרזהעלהגבלהחלקיתלפיסעיףקטן)א(המוצע,
תאפשרהיערכותמשתנהמזמןלזמן,בהתחשבבשיעור
באותה הבריאות משרד בהוראות והאסירים, העצורים
עתובאפשרותשלהמערכותהשונותלקייםאתההוראות,
תוךהבטחהכיהפגיעהבזכויותהדיוניותשלהעצורים
והאסיריםתהיהמצומצמתצההכרזהתוגבל,עלפיהמוצע,
לתקופהשלעדחודשימים,והשריםיוכלולהאריךיחדאת
תקופתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל
חודשימיםכלאחת,אםשוכנעוכיממשיכותלהתקיים
הנסיבותהמצדיקותאתההכרזהצגםהארכהזותיעשה

לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאותצ

יחד לבטל השרים את להסמיך מוצע כך, על נוסף
אתההכרזהאםשוכנעו,לאחרקבלתחוותדעתמשרד
את המצדיקות הנסיבות להתקיים שחדלו הבריאות,
זה לעניין המוצע ההסדר דיחויצ בלא וזאת ההכרזה,
נועדלאפשרגמישותבהתאםלשינויהנסיבותצכך,אם
הסתיימהתקופת לאחרשתבוטלההכרזה,וכלעודלא
הוראתהשעה,תהיההתפרצותנוספתשלהנגיףויתקיימו

הנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א(המוצע,יוכלוהשרים
לשובולהכריזכאמורצ

מוצעכימעברלפרסומהברשומות,הודעהעלהכרזת
השריםאועלביטולהתימסר,עםנתינתה,לגופיםהנוגעים
בדבר-הנהלתבתיהמשפט,משטרתישראל,שירותבתי
הסוהר,פרקליטותהמדינה,הסניגוריההציבורית,לשכת

עורכיהדיןוהאגףלסיועמשפטיבמשרדהמשפטיםצ

הגבלה על הכרזה משניתנה כי לקבוע מוצע  סעיף 3
חלקיתלפיסעיף2לחוקהמוצע,יחולוהוראות 
סעיףצלחוקהמוצעלענייןאופןקביעתהדיוניםשיתקיימו

מדייוםבנוכחותעצוראואסירצ

לפסקה )1( לסעיף קטן )א( 

מוצעלתתלנשיאביתמשפטאוביתדין)להלן-
ביתמשפט(,לרבותסגןהנשיא)להלןבדבריההסברלפרק
א'המוצע-נשיאביתמשפטאוהנשיא(סמכותלהורות
אילודיוניםיתקיימובכליוםבנוכחותעצוראואסירבבית
המשפטשבמחוזו,באופןשיאפשרלהביאבכליוםאתמרב
העצוריםוהאסיריםשניתןלהביאתוךעמידהבהוראות
)ובכללזהתקנותשעתהחירוםהשונותשהותקנו הדין
2020(ובהוראותמשרד כאמורהחלמאמצעחודשמרס

הבריאותצ
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דיוןשבומובאותראיותלבירורהאשמהלפיסימןה'לפרקה'לחוק )א(
סדרהדיןהפלילי,שלנאשםשהואעצור;לענייןזהתינתןעדיפותלדיון

בעניינושלנאשםהשוההבמעצרזמןרביותר;

דיוןראשוןלפיסעיף15לחוקהמעצרים,ודיוןלפיסעיף21לחוק )ב(
האמור,שלגביוהודיעבאכוחהנאשםמבעודמועדכיבכוונתולהעלות
טענותלענייןדיותהראיות,עילתהמעצראוחלופתמעצרוכןדיוןלפי
4לחוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,התשל"ט-121979)בסעיף סעיף
זה-חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים((,דיוןלפיסעיף5לחוקכליאתם
שללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-2002צ1,ודיוןראשוןלפיסעיף7לחוק

ההסגרה,התשי"ד-141954;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיפים52,47,21,17,15,צ2,5עאו2עא )ג(
לחוקהמעצרים,שאינומנויבפסקתמשנה)ב(,דיוןלפיסעיפים5ו־7לחוק
סמכויותשעתחירום)מעצרים(אודיוןלפיסעיפים14ג)ד(ו־14ד)ב(לחוק

לנשיאתעונשמאסרבמדינתאזרחותושלהאסיר,התשנ"ז-ע15199;

דיוןבהליךפלילישאינומנויבפסקאותמשנה)א(עד)ג(; )ד(

דיוןבעתירתאסיר,דיוןלפיחוקשחרורעלתנאיממאסראודיון )ה(
בענייןהחזקתאסירבהפרדהלפיסעיפים19העד19זלפקודתבתיהסוהר;

דיוןשאינומנויבפסקאות)א(עד)ה(שעצוראואסירצדלו; )ו(

עודמוצעלהבנותאתשיקולדעתושלהנשיאבבואו
לקבועאילודיוניםיתקיימובכליום,עלידיקביעתסדר
קדימויותביןסוגיהדיוניםהשוניםשבהםקיימתעלפידין

חובתנוכחותשלהעצוראוהאסיר,וזאתכמפורטלהלןצ

ההליכים תום עד עצורים יובאו ראשית כי מוצע
)דהיינו,נאשמים(,שבעניינםמתקייםדיוןשבומובאות
ראיותלבירורהאשמהלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדר
הדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982)להלן-חוק
סדרהדיןהפלילי(צלענייןזהמוצעלתתעדיפותלקיוםדיון
מהסוגהאמורבעניינושלנאשםהשוההבמעצרזמןרב
יותרצקייםקושימעשיומהותילקייםדיונישמיעתראיות,
הכולליםשמיעתעדויותלרבותעדותהנאשםעצמו,כאשר
הנאשםאינונוכחבדיוןאלארקמשתתףבובאמצעות
מכשירטכנולוגיצלפיכך,אםלאניתןלהביאעצוריםאלה
לביתהמשפט,בשלההכרזהעלהגבלהחלקיתאומלאה,
המשמעותהיאכיבמשךכלתקופתההכרזהלאמתקיימים
דיונישמיעתראיותבהליךבעניינםצישאפואחשיבות
ראשונהבמעלהלתתקדימותלמשפטםשלעצוריתום
דיונים קיום לפני רב, זמן במעצר היושבים ההליכים,

אחריםצ

המעצרים, לחוק 1ע סעיף לפי כי יצוין זה בהקשר
נאשםשלאחרהגשתכתבאישוםנגדוהיהנתוןבמעצר

תשעה כדי המצטרפת תקופה אישום, כתב אותו בשל
חודשים,ומשפטובערכאהראשונהלאנגמרבהכרעתדין,
ישוחררמןהמעצרצזאת,אלאאםכןביתהמשפטהעליון
2עלחוק האריךאתמעצרובהתאםלסמכותולפיסעיף
האמורצדהיינו,אי–קיוםדיוניהבאתראיותבעניינושל
נאשםשהואעצורעלוללהביאלשחרורו,אףאםקיימת
עילתמעצרלפיסעיף21לחוקהמעצריםצעלרקעכלאלה,

מוצעכאמורלקייםבראשובראשונהדיוניםאלהצ

לאחרהעצוריםהנזכריםלעיל,מוצעכייובאועצורים
)חשודיםונאשמים(,לדיוניהמעצרבעניינם,שכןמדובר
בהליךשבמסגרתומתקבלתהחלטהבדברשלילתחירותו
שלאדםטרםהורשעבדין,ועלכןישנהחשיבותלאפשר,
לתת מוצע זה לעניין בדיוןצ נוכחותם את האפשר, ככל
עדיפותקודםכוללדיוןראשוןשלמעצרהמתקייםלפי
15לחוקהמעצרים,דהיינו,דיוןבבקשהלהארכת סעיף
מעצרשלחשודצזאתמאחרשמדוברבדיוןמהותיובויש
להתרשם האפשר, ככל המשפט, לבית לאפשר חשיבות
ישירותמהחשודצלצדו,מוצעלתתעדיפותדיוןבעניינו
כוחו שבא נאשם(, )דהיינו ההליכים תום עד עצור של
דיות לעניין לטעון בכוונתו כי מועד מבעוד הודיע
הראיות,עילתהמעצרוחלופתמעצרצדהיינו,לאודווקא
הדיוןהראשוןבעניינוצהמטרההיאלתתעדיפותלדיוני

ס"חהתשל"ט,עמ'ע7צ 12

ס"חהתשס"ב,עמ'192צ צ1

ס"חהתשי"ד,עמ'174צ 14

ס"חהתשנ"ז,עמ'עצ 15

ק"תהתש"ף,עמ'1420צ ע1
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בכלדיוןלפיפסקה)1(תינתןעדיפותלדיוןבעניינםשלעצור,אסיראונפגע )2(
עבירהשהואקטין,אובעניינםשלעצוראואסירעםמוגבלותשמקשהבאופן

ממשיעלהשתתפותובדיון;

זהותהעצוריםוהאסיריםשיובאולדיוןבעניינםבביתהמשפטמדייום )צ(
בהתאםלהוראותפסקאות)1(ו–)2(,תיקבעבתיאוםביןשירותבתיהסוהרלבין

הנהלתבתיהמשפט;

עלאףהוראותפסקאות)1(או)2(,לענייןסדרהעדיפויותהקבועבהן,רשאי )4(
נשיאביתמשפטלהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקייםבנוכחות
העצוראוהאסיר,גםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפויותהקבועבאותן
פסקאות,ובלבדשהמספרהכוללשלהעצוריםוהאסיריםשיובאובאותויוםלא
יעלהעלהמספרהמרבישלהעצוריםוהאסיריםשאפשרלהביאבאותויוםלפי

הוראותפסקה)1(רישהצ

בכלדיוןלפיפסקה)1(תינתןעדיפותלדיוןבעניינםשלעצור,אסיראונפגע )2(
עבירהשהואקטין,אובעניינםשלעצוראואסירעםמוגבלותשמקשהבאופן

ממשיעלהשתתפותובדיון;

זהותהעצוריםוהאסיריםשיובאולדיוןבעניינםבביתהמשפטמדייום )צ(
בהתאםלהוראותפסקאות)1(ו–)2(,תיקבעבתיאוםביןשירותבתיהסוהרלבין

הנהלתבתיהמשפט;

עלאףהוראותפסקאות)1(או)2(,לענייןסדרהעדיפויותהקבועבהן,רשאי )4(
נשיאביתמשפטלהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקייםבנוכחות
העצוראוהאסיר,גםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפויותהקבועבאותן
פסקאות,ובלבדשהמספרהכוללשלהעצוריםוהאסיריםשיובאובאותויוםלא
יעלהעלהמספרהמרבישלהעצוריםוהאסיריםשאפשרלהביאבאותויוםלפי

הוראותפסקה)1(רישהצ

של לגופה טענות נטענות שבהם המהותיים המעצרים
בקשתהמעצרצמאותוטעםמוצעלכלולבקבוצהזוגםדיון
מעצרראשוןבעניינושלעצורמינהלילפיסעיף4לחוק
סמכויותשעתחירום)מעצרים(,התשל"ט-1979)להלן-
חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים((,דיוןראשוןלפיסעיף
5לחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-2002
ודיון חוקיים(, בלתי לוחמים של כליאתם חוק - )להלן
ראשוןלפיסעיף7לחוקההסגרה,התשי"ד-1954)להלן-

חוקההסגרה(צ

בקבוצההשלישיתבסדרהעדיפויותמוצעלכלול
אתשארדיוניהמעצריםלפיחוקהמעצרים,וכןדיוןלפי
סעיפים5ו־7לחוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(ודיון
מאסר עונש לנשיאת לחוק ו־14ד)ב( 14ג)ד( סעיפים לפי
במדינתאזרחותושלהאסיר,התשנ"ז-ע199)להלן-חוק

לנשיאתעונשמאסרבמדינתהאזרחות(צ

לכלול מוצע העדיפויות בסדר הרביעית בקבוצה
עד )א( משנה בפסקאות מנוי שאינו פלילי בהליך דיון

)ג(המוצעות)כגוןדיוןהקראה,מתןהכרעתדיןוגזרדין(צ

בקבוצההחמישיתבסדרהעדיפויותמוצעלכלולדיון
בעתירתאסירלפיסעיף2עאלפקודתבתיהסוהר)להלן
-עתירתאסיר(,דיוןלפיחוקשחרורעל־תנאיממאסר,
התשס"א-2001)להלן-חוקשחרורעלתנאיממאסר(,או
דיוןבענייןהחזקתאסירבהפרדהלפיסעיפים19העד19ז

לפקודתבתיהסוהרצ

קבוצה היא העדיפויות בסדר השישית הקבוצה
שיוריתוהיאכוללתאתכלשארהדיוניםשאינםמנויים
)א(עד)ה(המוצעות,שעצוראואסיר בפסקאותמשנה

צדלוצ

לפסקה )2(

לצדסדרהעדיפויותהמוצעלעיל,מוצעלקבועכלל
שלפיותינתןעדיפותלדיוניםמסוימיםבתוךכלקבוצה
מהקבוצותשבפסקה)1(כנוסחההמוצעצכךמוצעלקבוע
כיבכלדיוןלפיאותהפסקהתינתןעדיפותלדיוןבעניינם
שלעצור,אסיראונפגעעבירהשהואקטין,אובעניינם
שלעצוראואסירעםמוגבלותשמקשהבאופןממשיעל

השתתפותובדיוןצ

לפסקה )3(

עודמוצעלקבועכיזהותהעצוריםוהאסיריםשיובאו
לדיוןבעניינםבביתהמשפטמדייוםבהתאםלהוראות
שירות בין בתיאום תיקבע המוצעות, ו–)2( )1( פסקאות
בתיהסוהרלביןהנהלתבתיהמשפטצזאתכדישמלאכת
קביעתהדיוניםשיתקיימומדייוםבנוכחותעצוראואסיר,
וגיבושרשימתהעצוריםוהאסיריםשמתוכםיוכלשירות
בתיהסוהרלהביאעצוריםואסיריםלביתהמשפטתחת
והוראות משרדהבריאות מהוראות המגבלותהנובעות
הדין,יתבצעותחתבקרהוהנחיהשלגורםמטהמתכלל,
הןבשירותבתיהסוהרוהןבהנהלתבתיהמשפט,ובשיתוף

פעולהביןשניהגופיםצ

לפסקה )4(

לצדהוראתפסקאות)1(או)2(המוצעות,לענייןסדר
משפט בית לנשיא לתת מוצע בהן, הקבוע העדיפויות
סמכותלהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקיים
בנוכחותהעצוראוהאסיר,גםאםישבכךמשוםסטייה
מסדרהעדיפויותהקבועבאותןפסקאות,אךזאתרקאם
איןבכךכדילהביאלחריגהמהמספרהמרבישלעצורים
ואסיריםשאפשרלהביאבאותויוםלפיאותןפסקאותצ
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,אםמתקיימיםדיוניםבענייןעתירתאסיראו )ב(
דיוניםלפניועדתשחרוריםלפיחוקשחרורעלתנאיממאסרבאולמותבתימשפט
הסמוכיםלבתיהסוהר,ולאמתקיימיםבהםדיוניםאחריםבהליכיםפליליים,יובאו
לדיוניםאלהבכליוםמרבהעצוריםוהאסיריםשניתןלהביאתוךיישוםהוראותהדין

והוראותמשרדהבריאותצ

בסעיףזה,"הוראותמשרדהבריאות"-הנחיותונהליםשלמשרדהבריאות )ג(
משרד של האינטרנט באתר שפורסמו הקורונה נגיף התפשטות למניעת הנוגעים
הסיכון הקטנת לצורך באמצעים ולשימוש פעולות לנקיטת הנחיות וכן הבריאות,

להדבקהבנגיף,שנכללובחוותדעתמשרדהבריאותצ

הכרזהעלאי–קיום
דיוניםבנוכחות

עצוריםאואסירים

עלאףהוראותסעיף2,שוכנעוהשרים,לאחרקבלתחוותדעתלענייןזהמטעם4צ )א(
או במדינה הקורונה נגיף של היקף רחבת התפשטות קיימת כי הבריאות, משרד
במקומותמעצרובתיסוהר,וכיבשלכךקייםסיכוןמוגברלהתפשטותנגיףהקורונה
במקומותמעצרובתיסוהר,רשאיםהםלהכריזיחד,באישורהממשלה,כילאניתן
לקייםדיוניםבביתמשפטבנוכחותעצוריםואסירים,במדינהכולהאובחלקממנה
)בפרקזה-הכרזהעלהגבלהמלאה(;לענייןזה,חוותדעתמשרדהבריאותתתייחס
למצבהתחלואהבשלנגיףהקורונהבאותהעתבמדינה,ובפרטלסיכוןהבריאותיהטמון

בהבאתעצוריםואסיריםלבתימשפטובשהייתםבהםצ

הכרזהעלהגבלהמלאהתהיהלתקופהשלאתעלהעל14ימים;השריםרשאים )ב(
להאריךיחדאתתקופתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל14ימיםכל
אחת,אםשוכנעו,לאחרקבלתעמדתמשרדהבריאות,כיממשיכותלהתקייםהנסיבות

המפורטותבסעיףקטן)א(צ

עלהכרזהעלהגבלהמלאהיחולוהוראותסעיף2)ב(,)ד(ו–)ה(צ )ג(

שיקולים לשקול המשפט בית לנשיא מאפשר זה חריג
נוספים,בלילשנותאתמכסתהעצוריםוהאסיריםשנקבעה

לדיוןבאותויוםצ

לסעיף קטן )ב(

מכיווןשבאולמותהסמוכיםלבתיהסוהרמתקיימים
בימישגרהדיוניםלפניועדותשחרוריםלפיחוקשחרור
עלתנאיממאסר)להלן-דיוניועדותשחרורים(אודיונים
הנוגעיםלעתירותאסירים,והםמותאמיםלכך,מוצעלקבוע
לגבידיוניםבעתירותאסיריםולגבידיוניועדותשחרורים,
כיאםאלהמתקיימיםבאולמותהסמוכיםלבתיהסוהר,וכל
עודנמצאכילאניתןלקייםדיוניםפלילייםאחרים)שעל
פיהמוצעלעיל,קודמיםבסדרהעדיפותלנוכחותפיזיתשל
העצוראוהאסירעלפנידיוניעתירותאסיריםודיוניועדות
שחרורים(,יתקיימוהדיוניםבעתירותאסיריםודיוניועדות
השחרוריםבאולמותאלהבנוכחותהעצוריםאוהאסירים,
וזאתגםאםישבכךחריגהמסדרהעדיפויותהמוצעבפסקה
)1(שלסעיףקטן)א(כנוסחוהמוצעצמוצעכילדיוניםאלה
יובאובכליוםמרבהעצוריםוהאסיריםשניתןלהביאתוך

עמידהבהוראותהדיןובהוראותמשרדהבריאותצ

לסעיף קטן )ג(

מכסת תיקבע שלפיהן הבריאות, משרד הוראות
המשפט לבית להביא ניתן שיהיה והאסירים העצורים

מדייום,כוללותעלפיהמוצעהנחיותונהליםשלמשרד
הקורונה, נגיף התפשטות למניעת הנוגעים הבריאות
שפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותצכמוכן
כוללותהוראותאלההנחיותלנקיטתפעולותולשימוש
באמצעיםלהקטנתהסיכוןלהדבקהבנגיףבמהלךהבאתם
שלעצוריםואסיריםלבתימשפט,שהייתםבהםוחזרתם
למקומותהמעצרובתיהסוהרשנכללובחוותהדעתמטעם

משרדהבריאות,שקיבלוהשריםלפימתןההכרזהצ

מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםוהשרלביטחון  סעיף 4
הפנים)להלן-השרים(להכריזיחדכילאניתן 
ואסירים, עצורים בנוכחות משפט בבית דיונים לקיים
במדינהכולהאובחלקממנה)להלן-הכרזהעלהגבלה
מלאה(צזאת,לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאות,
ולאחרשנועצובגורמיםהמקצועייםהרלוונטייםבמשרדם,
כי ושוכנעו המשפט, בתי ומנהל הסוהר בתי נציב כמו
בשלהתפשטותרחבתהיקףשלנגיףהקורונהבמדינהאו
במקומותמעצרובתיסוהר,קייםסיכוןמוגברלהתפשטות
נגיףהקורונהבאותםמקומותצמשמעותההכרזההיאכי
כלהדיוניםבעניינםשלעצוריםואסיריםבביתהמשפט

יתקיימושלאבנוכחותםצ

מוצעלקבועכיהשריםיהיומוסמכיםלהכריזיחד
כאמורלגביהמדינהכולהאולגביחלקממנה,כלומר,לגבי

ר ב ס ה י  ר ב ד



127 הצעותחוקהממשלה-08צ1,ט'בסיווןהתש"ף,2020צעצ1

סימן ג': השתתפות עצור או אסיר בדיון שאינו דיון מעצר באמצעים טכנולוגיים - 
הוראת שעה

תחולתהוראות
סימןג'-הוראת

שעה

עדתוםתקופתתוקפןשלתקנותשעתהחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצורים5צ
ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020ע1)להלן-תקנותשעת
החירום(,וכןבתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,
יחולוהוראותסימןזהלגביהשתתפותםשלעצוריםאואסיריםבדיוניםשאינםדיוני
מעצר,שלאניתןלקיימםבנוכחותהעצוריםאוהאסיריםבשלתקנותשעתהחירום
אובשלהכרזהכאמור,ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-לגביהשתתפותםשל
עצוריםאואסיריםהשוהיםבמקומותמעצראובבתיהסוהרשחלהלגביהםההכרזה

בדיוניםכאמורצ

השתתפותעצור
אואסירבדיון

שאינודיוןמעצר
באמצעיטכנולוגי

נדרשהלפידין,לרבותלפיהחלטתביתמשפט,נוכחותושלעצוראואסירבדיוןעצ )א(
כאמורבסעיף5,יתקייםהדיוןשלאבנוכחותושלהעצוראוהאסיראלאבהשתתפותו
באמצעותמכשירטכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהרושמאפשרהעברתקולותמונה
בזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמיןמסוגזהבעתקיוםהדיוןבעניינושלאותו
עצוראואסיר-באמצעותמכשירכאמורשמאפשרהעברתקולבלבד;היההדיון
כאמורדיוןבהליךפלילי,יתקייםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת

קולבלבדרקאםהעצוראוהאסירהסכיםלכךצ

סימן ג': השתתפות עצור או אסיר בדיון שאינו דיון מעצר באמצעים טכנולוגיים - 
הוראת שעה

עדתוםתקופתתוקפןשלתקנותשעתהחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצורים5צ
ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020ע1)להלן-תקנותשעת
החירום(,וכןבתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,
יחולוהוראותסימןזהלגביהשתתפותםשלעצוריםאואסיריםבדיוניםשאינםדיוני
מעצר,שלאניתןלקיימםבנוכחותהעצוריםאוהאסיריםבשלתקנותשעתהחירום
אובשלהכרזהכאמור,ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-לגביהשתתפותםשל
עצוריםאואסיריםהשוהיםבמקומותמעצראובבתיהסוהרשחלהלגביהםההכרזה

בדיוניםכאמורצ

תחולתהוראות
סימןג'-הוראת

שעה

נדרשהלפידין,לרבותלפיהחלטתביתמשפט,נוכחותושלעצוראואסירבדיוןעצ )א(
כאמורבסעיף5,יתקייםהדיוןשלאבנוכחותושלהעצוראוהאסיראלאבהשתתפותו
באמצעותמכשירטכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהרושמאפשרהעברתקולותמונה
בזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמיןמסוגזהבעתקיוםהדיוןבעניינושלאותו
עצוראואסיר-באמצעותמכשירכאמורשמאפשרהעברתקולבלבד;היההדיון
כאמורדיוןבהליךפלילי,יתקייםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת

קולבלבדרקאםהעצוראוהאסירהסכיםלכךצ

השתתפותעצור
אואסירבדיון

שאינודיוןמעצר
באמצעיטכנולוגי

חלקממקומותהמעצרובתיהסוהרבמדינה,הכולבהתאם
לנסיבותצעודמוצעלקבוע,בדומהלמוצעלענייןהכרזהעל
הגבלהחלקיתלפיסעיף2לחוקהמוצע,כיההכרזהתיכנס

לתוקףעםנתינתהותפורסםברשומותבהקדםהאפשריצ

תהיה מלאה הגבלה על הכרזה כי לקבוע מוצע
לתקופהשלאתעלהעל14ימים,וכיהשריםיוכלולהאריך
יחדאתתקופתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספותשלא
יעלועל14ימיםכלאחת,אםשוכנעו,לאחרקבלתעמדת
משרדהבריאות,כיממשיכותלהתקייםהנסיבותשבשלהן
ניתנהההכרזהמלכתחילהצדהיינו,כיעדייןקייםסיכון
מוגברלהתפשטותנגיףהקורונהבמקומותמעצרובתיסוהרצ
מאחרשמשמעותההכרזהעלהגבלהמלאההיאפגיעה
בזכותםשלכללהעצוריםוהאסיריםלנוכחותבדיונים,
מוצעלהגבילאתתקופתתוקפהל־14ימיםכאמור,ואילואת
תקופתתוקפהשלההכרזהעלהגבלהחלקיתמוצעלהגביל
לחודשימיםצכמוכןמוצעלהחיללענייןהכרזהעלהגבלה
מלאהאתהוראותסעיף2)ב(לחוקהמוצעשעניינובמועד
כניסתהלתוקףוחובתפרסומהברשומות,סעיף2)ד(לחוק
המוצעשעניינובסמכותהשריםלבטלאתההכרזה,וסעיף
2)ה(לחוקהמוצע,שעניינובחובתמתןהודעהעלההכרזה

לגופיםהנוגעיםבדברצ

של תוקפן תקופת תום עד כי לקבוע מוצע  סעיף 5
ואסיריםבדיוניםוכן תקש"חנוכחותעצורים 
בתקופתתוקפןשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעל

הגבלהמלאה)ביחסלמקומותמעצרובתיסוהרשלגביהן
חלהההכרזה(,יחולההסדרהמוצעבסימןג'לפרקא'לחוק
ושלא מעצר דיוני שאינם הדיונים כל על יחול המוצע
למנגנון בהתאם ואסירים עצורים בנוכחות לקיים ניתן
שנקבעבסימןב'לפרקא'לחוקהמוצעצהווהאומר:אם
מדוברבתקופהשבהחלההכרזהעלהגבלהחלקית,יחולו
הדיונים, כל על המוצע לחוק א' לפרק ג' סימן הוראות
נשיא או המשפט בית נשיא אשר מעצר, דיוני שאינם
ביתהדיןלאקבעכייתקיימובנוכחותהעצוראוהאסיר,
צלחוקהמוצע;ואם בהתאםלסדרהעדיפויותשבסעיף
הגבלה על הכרזה בתוקף עומדת שבה בתקופה מדובר
מלאה,יחולוהוראותסימןג'לפרקא'לחוקהמוצעעלכל
הדיונים)בעניינםשלעצוריםאואסיריםהשוהיםבבית
סוהראובמקוםמעצרשחלהלגביוההכרזה(,שמתקיימים
בבתיהמשפטובתיהדין,ואינםדיונימעצרצכמפורטלהלן
לעניין יחולו החוק, להצעת 14 לסעיף ההסבר בדברי
נוכחותםשלעצוריםואסיריםבדיונימעצר,הוראותסימן

ד'לפרקא'לחוקהמוצעצ

לסעיף קטן )א( סעיף 6 

מוצעכיבדיוןבהליךפליליאואזרחישבונדרשת
בדיון השתתפותו דין, לפי אסיר או עצור של נוכחותו
תתבצעבאמצעותמכשירטכנולוגישיקצהשירותבתי
הסוהרהמאפשרהעברתקולותמונהבזמןאמת)היוועדות
חזותית(צבהעדרמכשירטכנולוגיכאמור,ישתתףהעצוראו
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עלאףהוראותסעיףקטן)א(,חלההכרזהעלהגבלהמלאה,והיההדיוןכאמור )ב(
באותוסעיףקטןדיוןבהליךפלילי,דיוןבעניינימשפחהכהגדרתםבחוקביתהמשפט
לעניינימשפחה,התשנ"ה-171995,ובכללזהדיוןכאמורבענייןילדושלאסיראועצור,
אודיוןבהליךלפיחוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ף-0ע1819,בענייןילדושלאסיראו
עצור,ומצאנשיאביתהמשפטכיעלאףהסיכוןהמוגברכאמורבסעיף4)א(,מתקיימים
כלאלה,רשאיהוא,באופןחריג,להורותכיהדיוןיתקייםבנוכחותושלהעצוראו
האסיר,וזאתלאחרשקיבלאתעמדתהצדדיםועמדהבכתבמטעםשירותבתיהסוהר:

קייםצורךחיוניודחוףלקייםאתהדיוןבנוכחותושלהעצוראוהאסיר; )1(

קיומושלהדיוןלפיהוראותסעיףקטן)א(אודחייתהדיוןיגרמולפגיעה )2(
ממשיתובלתימידתיתבעצוראובאסיר;

עלביתהמשפטלהתרשםמהעצוראומהאסירפניםאלפנים,לרבותאם )צ(
העצוראוהאסירהואאדםעםמוגבלותולאניתןלערוךאתהתאמותהנגישות
הנדרשותבאולםביתהמשפטבאופןשיאפשראתהשתתפותובדיוןבאמצעי

טכנולוגיבהתאםלהוראותלפיסעיףצ1צ

האסירבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגישמאפשרהעברת
קולבלבד)שיחתטלפון(צעלפיהמוצע,אםההליךהוא
הליךפליליניתןלהורותעלהשתתפותושלהעצוראו
האסירבאמצעותהטלפוןרקבתנאישהואנתןאתהסכמתו
לכךצמאחרשמדוברבדיוןשאינובנוכחותושלהעצוראו
האסירוכמוצעבסעיף7להצעתהחוק,במקרהזה,בדיון
פלילי,קיימתחובתמינויסניגורוכןמתןשיחתהיוועצות
לעצוראולאסיר,בריכיהסכמתהעצוראוהאסירתינתן

לאחרשנועץבסניגורוצ

לסעיף קטן )ב(

במקרה שיחול האמור, להסדר חריג לקבוע מוצע
שחלההכרזהעלהגבלהמלאהצזאת,משוםשכאשרמדובר
בהכרזהעלהגבלהחלקית,חלסעיףצ)א()4(לחוקהמוצע
שלפיונשיאביתהמשפטאוביתהדיןמוסמךלהורותעל
שיירשמוצ מטעמים אסיר, או עצור בנוכחות הליך קיום
כאשרחלההכרזהעלהגבלהמלאה,המשמעותהיאכי
ישנהסכנהכהמשמעותיתבקיוםדיוניםבנוכחותעצורים
ואסירים,עדכדיכךשהכללשמוצעלקבועהואשלאניתן
לקייםדיוניםבנוכחותםכללצלכןמוצעחריגמצומצםיותר,
ולפיובדיוןבהליךפלילי,בדיוןבעניינימשפחה)למשל
וכדומה(אשרמתנהל -הליכיגירושין,מזונות,אימוץ
בביתמשפטלעניינימשפחהאובביתדיןדתי,ובכללזה
דיוןכאמורבענייןילדושלעצוראואסיר,אובדיוןבהליך
לפיחוקנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ך-0ע19,בענייןילדו
שלאותואסיראועצור,יוכלנשיאביתהמשפטלהורות

כיהדיוןיתקייםבנוכחותוהפיזיתשלהעצוראוהאסיר,
זאתבהתקייםכמהתנאיםמצטבריםכמפורטלהלן:התנאי
הראשוןהואשנשיאביתהמשפטאונשיאביתהדיןמצא
כיחרףהסיכוןהמוגברלהתפשטותהנגיףשבשלוניתנה
הכרזהעלהגבלהמלאה,קייםצורךחיוניודחוףלקייםאת
הדיוןבנוכחותפיזיתשלהעצוראוהאסיר;התנאיהשני
הואשדיוןבהשתתפותושלהעצוראוהאסירבאמצעות
מכשיריםטכנולוגייםאודחייתהדיוןיגרמולפגיעהממשית
ובלתימידתיתבו;התנאיהשלישיהואשביתהמשפטאו
ביתהדיןסבורכיעליולהתרשםמהעצוראומהאסירפנים
אלפנים;מוצעכיתנאיזהיכלולגםמקרהשבוהעצור
אוהאסירהואאדםעםמוגבלותולאניתןלאפשראת
השתתפותובדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיתוךעריכת
התאמותהנגישותהנדרשותבאולםביתהמשפטבהתאם

לקבועבסעיףצ1לחוקהמוצע)כפישיוסברלהלן(צ

נשיאביתהמשפטיורהעלקיוםהדיוןבנוכחותושל
העצוראוהאסירלפיהוראותסעיףקטן)ב(כנוסחוהמוצע,
רקלאחרשקיבלאתעמדתהצדדיםושירותבתיהסוהר)בין
השארבהתחשבבקושיובסיכוןהטמוןבהבאתהעצוראו
האסירלביתהמשפטלנוכחמצבהחירום(צמאחרששירות
בתיהסוהראינוצדלהליך,עמדתותינתןבכתבצמוצע
להקנותאתהסמכותהמתוארתלעיללנשיאביתהמשפט,
נשיאביתדיןאונשיאביתמשפטלנוער,כדישההחלטה
החריגהתתקייםתוךבחינהמערכתית,המתחייבתמכך
שהוראותמשרדהבריאותחלותעלאוכלוסייתהעצורים

והאסיריםכמכלולצ
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הוראותסעיףקטן)ב(לאיחולולענייןעצוראואסירשחלהלגביוחובתבידוד )ג(
מכוחצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,
התש"ף-192020)בחוקזה-צובידודבית(,אומכוחצובריאותהעם)נגיףהקורונה
החדש2019()בידודבביתחולים()הוראתשעה(,התש"ף-202020)בחוקזה-צובידוד

בביתחולים(צ

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,עצוראואסירשחלהלגביוחובתבידוד )ד(
מכוחצובידודביתאומכוחצובידודבביתחולים,ושוההבבידודבמקוםמעצראו
בביתסוהרבהתאםלהוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוכאמור,ישתתףבדיוןבאמצעות
מכשירטכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהרהמאפשרלקייםאתהדיוןתוךעמידה
בהוראותהצוהאמור,ומאפשרלכלהפחותהעברתקול;לאניתןלאפשראתקיוםאת
הדיוןבהשתתפותושלהעצוראוהאסירבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת
קולוגםתמונהבזמןאמת,תוךעמידהבהוראותהצוהאמור,רשאיביתהמשפטלהורות
עלהשתתפותושלהעצוראוהאסירבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת

קולבלבד,רקאםשוכנעכימתקיימיםשניאלה:

דחייתהדיוןלמועדאחרתביאלפגיעהבלתימידתיתבעצוראובאסיראו )1(
באינטרסהציבורי;

השתתפותהעצוראוהאסירבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיכאמורלא )2(
תביאלפגיעהבלתימידתיתבוצ

אופןקיוםדיון
באמצעים
טכנולוגיים

עלדיוןבהשתתפותעצוראואסירשמתקייםבאמצעותמכשירטכנולוגילפיהוראות7צ
סעיףע,יחולוהוראותאלה:

הוראותסעיףקטן)ב(לאיחולולענייןעצוראואסירשחלהלגביוחובתבידוד )ג(
מכוחצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,
התש"ף-192020)בחוקזה-צובידודבית(,אומכוחצובריאותהעם)נגיףהקורונה
החדש2019()בידודבביתחולים()הוראתשעה(,התש"ף-202020)בחוקזה-צובידוד

בביתחולים(צ

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,עצוראואסירשחלהלגביוחובתבידוד )ד(
מכוחצובידודביתאומכוחצובידודבביתחולים,ושוההבבידודבמקוםמעצראו
בביתסוהרבהתאםלהוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוכאמור,ישתתףבדיוןבאמצעות
מכשירטכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהרהמאפשרלקייםאתהדיוןתוךעמידה
בהוראותהצוהאמור,ומאפשרלכלהפחותהעברתקול;לאניתןלאפשראתקיוםאת
הדיוןבהשתתפותושלהעצוראוהאסירבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת
קולוגםתמונהבזמןאמת,תוךעמידהבהוראותהצוהאמור,רשאיביתהמשפטלהורות
עלהשתתפותושלהעצוראוהאסירבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת

קולבלבד,רקאםשוכנעכימתקיימיםשניאלה:

דחייתהדיוןלמועדאחרתביאלפגיעהבלתימידתיתבעצוראובאסיראו )1(
באינטרסהציבורי;

השתתפותהעצוראוהאסירבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיכאמורלא )2(
תביאלפגיעהבלתימידתיתבוצ

עלדיוןבהשתתפותעצוראואסירשמתקייםבאמצעותמכשירטכנולוגילפיהוראות7צ
סעיףע,יחולוהוראותאלה:

אופןקיוםדיון
באמצעים
טכנולוגיים

לסעיף קטן )ג(

בסעיף המוצע החריג הוראות כי לקבוע מוצע
קטן)ב(לאיחולולגביעצוראואסיראשרנמצאיםבבידוד
לפיהוראותצווימשרדהבריאות-צובידודביתאוצו
בבית )בידוד )2019 החדש הקורונה )נגיף העם בריאות
בידוד צו - )להלן התש"ף-2020 שעה(, חולים()הוראת
פיזית יתייצבו כי לקבוע ניתן לא ולכן - חולים( בבית

בביתהמשפטצ

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועהוראהמיוחדתביחסלהשתתפותובדיון
שלעצוראואסירשחלהלגביוחובתבידודמכוחצובידוד
ביתאוצובידודבביתחוליםצבשלהוראותצוויהבידוד
האמורים,לאניתןלהוציאעצוראואסירכאמורמתאו
ולהביאולמקוםבמיתקןהכליאהשבומצוייםהמכשירים
או העצורים משתתפים שבאמצעותם הטכנולוגיים
האסיריםבדיונים,בלילסכןאתהסוהריםואתהעצורים

והאסיריםהאחריםצ

הבידוד צווי מהוראות הנגזרות המגבלות לנוכח
האמוריםוסכנתההדבקהבנגיףהקורונה,שמחייבותגם
חיטויעיתישלמכשירהטלפוןביןעצורלעצור,הגנהמפני
הדבקההדדיתשלעצוריםומיגוןשלאנשישירותבתי

הסוהרהבאיםבמגעעםהעצוריםחביהבידוד,ובהתחשב
המבודד, לאגף שנחשפים הסוהרים של המוגבל בהיקף
או העצור של השתתפותו על מקשות הבידוד הוראות
האסירבדיוןבאמצעותהיוועדותחזותיתצלכןמוצעלאפשר
במקריםחריגיםאלהגםאתקיוםהדיוןבאמצעותמכשיר

טכנולוגיהמאפשרהעברתקולבלבד)מכשירטלפון(צ

לצדזאת,מכיווןשבדיוניםשאינםדיונימעצרבמקרים
רביםניתןלדחותאתמועדהדיוןבלילפגועפגיעהבלתי
מידתיתבעצור,באסיראובאינטרסהציבורי,מוצעלקבוע
כיהשתתפותהעצוראוהאסירבדיוןבאמצעותהטלפון
בלבדתוגבללמקריםשבהםהואלאיכוללהשתתףבדיון
המשפט ובית בבידוד, שהוא משום חזותית בהיוועדות
שוכנעכידחייתהדיוןתביאלפגיעהבלתימידתיתבעצור
אובאסיראובאינטרסהציבוריוכיהשתתפותובדיוןבדרך

זולאתביאלפגיעהבלתימידתיתבוצ

לאופן הנוגעים נוספים תנאים לקבוע מוצע  סעיף 7
ניהולכלהדיוניםשבהםמשתתפיםעצוריםאו 
אסיריםבאמצעיםטכנולוגייםכמפורטבסעיףעלהצעת
החוקצמוצעלקבועכיעלהדיוןלהתקייםבדרךשתבטיח
כיכלהמשתתפים-עצוראואסיר,סניגור,שוטראותובע,
נפגעעבירהבהליךפלילי,השופטוכלאדםאחרשנוכחותו
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הצעותחוקהממשלה-08צ1,ט'בסיווןהתש"ף,2020צעצ1 0צ1

הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיבעליהדיןהמשתתפיםבדיון,ובכללזההעצור )1(
אוהאסיר,והשופטאוכלאדםאחרשנוכחותונדרשתבדיון,ובדיוןבהליךפלילי-גם
הסניגורוהשוטראוהתובע,לפיהעניין,ונפגעהעבירה,ישמעוויראוזהאתזהבמהלך
הדיון,והכולבהתאםלמכשירהטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיון;איןבהוראות

פסקהזוכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןנוכחותנפגעעבירהבדיון;

הדיוןיתקייםבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעהבעצוראובאסירובאינטרס )2(
הציבורי,בשלכךשהדיוןמתקייםבלאנוכחותו;

תתאפשרשיחהחסויהביןהעצוראוהאסירלסניגורואובאכוחו,לפיהעניין, )צ(
בסמוךלפניהדיון,במהלכוומידלאחריו,לשםייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקיים
באופןשיבטיחאתסודיותהוהוראותסעיףצ1)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-211979,

לאיחולולגבישיחהכאמור;

היההדיוןכאמורדיוןבהליךפלילי,יתקייםהדיוןבנוכחותסניגורושלהעצוראו )4(
האסיר,ואםאינומיוצג,ימנהלוביתהמשפטסניגורצ

השתתפותעצור
אואסירבאמצעי

טכנולוגיבדיון
שבונשמעתעדות

עלאףהוראותסעיףע,היההדיוןכאמורבסעיף5דיוןשנשמעתעדותלפיסימן8צ )א(
ה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי,לאיתקייםהדיוןשלאבנוכחותושלהעצוראו
האסיראלאבהשתתפותובאמצעותמכשירטכנולוגי,כאמורבסעיףע)א(,אלאאםכן

הורהעלכךביתהמשפט,בהסכמתהצדדיםצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מצאביתהמשפט,לבקשתפרקליטמחוז,ראשיחידת )ב(
התביעותבמשטרהאובאכוחושלהעצוראוהאסיר,כימדוברבמקרהחריגשבו
קיימיםטעמיםמיוחדיםשיירשמושמחייביםשמיעתעדבאופןדחוף,ולאניתןלהביא
אתהעצוראוהאסירלביתהמשפטבאותויוםלפיהוראותסעיףצ,רשאיביתהמשפט
להורותעלהשתתפותושלהעצוראוהאסירבדיוןכאמורבסעיףקטן)א(באמצעות

מכשירטכנולוגיכאמורבו,ובלבדששוכנעכימתקיימיםשניאלה:

בדיוןנדרשת-רואיםזהאתזהאולכלהפחותשומעים
זהאתזהבמהלךהדיון,זאתבהתאםלמכשירהטכנולוגי
מוצע עבירה, נפגע לעניין הדיוןצ יתקיים שבאמצעותו
להבהירכיאיןבהסדרהמוצעכדילגבורעלהוראותהדין
שמסדירותאתהאפשרותלנוכחותובדיון,והמגבלותעליהצ

באופן הדיון את לקיים יש כי לקבוע מוצע עוד
שימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעההנובעתמכךשהעצור
אוהאסיראינםנוכחיםבדיון,אלאמשתתפיםבומרחוקצ

מוצעים פלילי, בהליך דיון הוא הדיון כאשר
)צ(כנוסחההמוצעתנאיםנוספיםבאשרלאופן בפסקה
יתקיים הדיון כי לקבוע מוצע כך, בתוך הדיוןצ ניהול
בנוכחותהסניגור,ואםהעצוראוהאסיראינומיוצג,ימנה
קבועה לא שבהם במקרים )אף סניגור המשפט בית לו
תתאפשר כי מוצע עוד סניגור(צ מינוי חובת בדין כיום
שיחהחסויהביןהעצוראוהאסירלסניגורובסמוךלפני
בלבדצ משפטי ייעוץ לשם ומידלאחריו, במהלכו הדיון,
שיחהזובאהחלףמפגשביןהעצוראוהאסירלסניגורו
באולםביתהמשפטצשיחהזוהיאשיחהחסויהעלפיחוק,
ומוצעלקבועבמפורשכילאיהיהניתןלעשותשימוש
צ1)א( בתוצריהגםאםמתקיימיםתנאיהחריגשבסעיף

)2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-1979)להלן-חוקהאזנת
סתר(,המתירזאתצכמוכןמובהרכיהשיחהתתקייםבאופן

שיבטיחאתסודיותהצ

לסעיף קטן )א( סעיף 8 

משתתפים האסיר או העצור כאשר עדות שמיעת
ומוצע בכך, מה של דבר אינה טכנולוגי באמצעי בדיון
או העצור שהשתתפות היא המחדל ברירת כי לקבוע
האסירבאמצעיטכנולוגיבדיוןשבונשמעתעדותתהיה
נתונהלשיקולדעתושלביתהמשפטומותניתבהסכמת

הצדדיםלכךצ

לסעיף קטן )ב(

הצדדים בהסכמת לצורך חריג לקבוע מוצע
להשתתפותהעצוראוהאסירבדיוןשבונשמעתעדות,
ושקיומם לדחותם ניתן שלא דחופים לדיונים רק וזאת
בדרךזואינהמביאהלפגיעהבעצוראובאסירצעודמוצע
לקבועכימישיוכלולבקשלקייםדיוןשבונשמעתעדות
הצדדים,הםפרקליט זו,בלישניתנההסכמתכל בדרך
מחוזאוראשיחידתתביעותאובאכוחושלהעצוראו
כזה במקרה המדינה מטעם בקשה כי הקביעה האסירצ
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1צ1 הצעותחוקהממשלה-08צ1,ט'בסיווןהתש"ף,2020צעצ1

לאניתןלדחותאתהדיוןלמועדאחר; )1(

כאמור טכנולוגי מכשיר באמצעות בדיון האסיר או העצור השתתפות )2(
בסעיףקטן)א(,לאתביאלפגיעהבוצ

הסכמתעצוראו
אסירלהשתתפות

בדיוןבאמצעי
טכנולוגי

הוראות9צ לפי בנוכחותו, בעניינו הדיון את לקיים שניתן אף שעל אסיר, או עצור
לעניין יחולו טכנולוגי, מכשיר באמצעות כאמור בדיון להשתתף הסכים צ, סעיף

השתתפותובדיוןולענייןאופןקיומוהוראותסעיפיםעו־7)1(עד)4(צ

דיוןבעניינושל
עצוראואסירשבו

נשמעתעדותו

סעיפיםעעד9לאיחולועלדיוןבעניינושלעצוראואסירשבונשמעתעדותושל10צ
העצוראוהאסירלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפליליצ

השתתפותאסיר
בדיוןבעתירת
אסירבאמצעי

טכנולוגי

עלאףהאמורבסעיףעובתקנה4לתקנותסדרידין)עתירותאסירים(,התש"ם-11צ )א(
221980,היההדיוןכאמורבסעיף5דיוןבעתירתאסירשנדרשתבונוכחותהאסיר,ולא
ניתןלקייםאתהדיוןבנוכחותהאסירכאמורבאותוסעיף,ואםחלההכרזהעלהגבלה
חלקית-לרבותבשלכךשלאניתןלהביאולאולםביתמשפטהסמוךלביתסוהר,כאמור

בסעיףצ)ב(,יחולוהוראותאלה:

השתתפותושלהעותרבדיוןתהיהבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר )1(
העברתקולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמיןמסוגזהבעתקיום
הדיון,והעותרהסכיםלכך-באמצעותמכשירכאמורהמאפשרהעברתקול

בלבד,והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעהבעותר;

הדיוןיתקייםבנוכחותבאיכוחהצדדים;לאהיההעותרמיוצג,ימנהלו )2(
ביתהמשפטסניגור;

הוראותסעיפיםע)ד(ו־7)1(עד)4(,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלהדיוןצ )צ(

הוראותסעיףזהיחולו,בשינוייםהמתחייבים,גםעלדיוןבענייןהחזקתאסיר )ב(
בהפרדה,לפיסעיפים19העד19זלפקודתבתיהסוהרצ

לאניתןלדחותאתהדיוןלמועדאחר; )1(

כאמור טכנולוגי מכשיר באמצעות בדיון האסיר או העצור השתתפות )2(
בסעיףקטן)א(,לאתביאלפגיעהבוצ

הוראות9צ לפי בנוכחותו, בעניינו הדיון את לקיים שניתן אף שעל אסיר, או עצור
לעניין יחולו טכנולוגי, מכשיר באמצעות כאמור בדיון להשתתף הסכים צ, סעיף

השתתפותובדיוןולענייןאופןקיומוהוראותסעיפיםעו־7)1(עד)4(צ

הסכמתעצוראו
אסירלהשתתפות

בדיוןבאמצעי
טכנולוגי

סעיפיםעעד9לאיחולועלדיוןבעניינושלעצוראואסירשבונשמעתעדותושל10צ
העצוראוהאסירלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפליליצ

דיוןבעניינושל
עצוראואסירשבו

נשמעתעדותו

עלאףהאמורבסעיףעובתקנה4לתקנותסדרידין)עתירותאסירים(,התש"ם-11צ )א(
221980,היההדיוןכאמורבסעיף5דיוןבעתירתאסירשנדרשתבונוכחותהאסיר,ולא
ניתןלקייםאתהדיוןבנוכחותהאסירכאמורבאותוסעיף,ואםחלההכרזהעלהגבלה
חלקית-לרבותבשלכךשלאניתןלהביאולאולםביתמשפטהסמוךלביתסוהר,כאמור

בסעיףצ)ב(,יחולוהוראותאלה:

השתתפותאסיר
בדיוןבעתירת
אסירבאמצעי

טכנולוגי

השתתפותושלהעותרבדיוןתהיהבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר )1(
העברתקולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמיןמסוגזהבעתקיום
הדיון,והעותרהסכיםלכך-באמצעותמכשירכאמורהמאפשרהעברתקול

בלבד,והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעהבעותר;

הדיוןיתקייםבנוכחותבאיכוחהצדדים;לאהיההעותרמיוצג,ימנהלו )2(
ביתהמשפטסניגור;

הוראותסעיפיםע)ד(ו־7)1(עד)4(,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלהדיוןצ )צ(

הוראותסעיףזהיחולו,בשינוייםהמתחייבים,גםעלדיוןבענייןהחזקתאסיר )ב(
בהפרדה,לפיסעיפים19העד19זלפקודתבתיהסוהרצ

צריכהלהיותמוגשתבידיגורםמדרגגבוהנועדהלוודא
שמדוברבמקריםחריגיםביותרכאשראיןאפשרותלדחות

אתהדיוןואיןפגיעהבעצוראובאסירצ

אסיר או עצור של הסכמתו כי לקבוע מוצע  סעיף 9
על גוברת טכנולוגי באמצעי בדיון להשתתף 
המנגנוןהקבועבסעיףצלחוקהמוצע,שלפיונשיאבית
המשפטאוביתהדיןנותןעדיפותלדיוניםהמתקיימים
בנוכחותהעצוראוהאסירעלפיסדרהעדיפויותשנקבע
בסעיףהאמורצכלומר,גםבמקרהשבועלפיסדרהעדיפויות
הקבועבסעיףצהאמורנקבעכיהעצוראוהאסיריהיה
נוכחפיזיתבדיוןבעניינו,אםהעצוראוהאסירנתןאת
הסכמתולהשתתפותבדיוןבאמצעיטכנולוגי,יתקייםהדיון

בדרךזו,בהתאםלהוראותסעיפיםעו־7לחוקהמוצעצ

לאניתןלשמועאתעדותושלהעצוראוהאסיר  סעיף 10
באמצעותמכשירטכנולוגיבלישיהיהבכךכדי 
לפגועבאופןבלתימידתיבזכויותיואובאינטרסהציבוריצ
או עצור השתתפות המאפשרות שההוראות מוצע לכן
אסירבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגילאיחולועלדיון

שבונשמעתעדותושלהעצוראוהאסירצ

הליךשלעתירתאסירלפיסעיף2עאלפקודת  סעיף 11
בתיהסוהרהואהאמצעיהעיקריהנתוןבידי 
עניינים על שיפוטית לביקורת להביא עצור או אסיר
הנוגעיםלכליאתו,ובכללזאתבסוגיותשישלהןהשפעה
מכרעתעלתנאיכליאתו,דוגמתהחזקהבהפרדה,טענות
לענייןהטיפולהרפואישלוהואזוכה,טענותבדברפגיעה
בזכויותשונות,וכיוצאבאלהצלפיכךמוצעלהסדיראת
אופןקיומושלהדיוןבעתירתאסיר,בתקופהשעדתום
תקופתתוקפןשלתקש"חנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים
וכןבתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזה

עלהגבלהמלאה,הכולכמפורטלהלןצ

מיתקני על האפשר, ככל להגן, הכרח יש כאמור,
והתפשטותו הקורונה נגיף של חדירה מפני הכליאה
המהירהבמיתקנים,ביןהשארבאמצעותצמצוםהכניסות
באותם כי לקבוע מוצע לפיכך הכלאצ מבתי והיציאות
דיוניםבעתירותאסירים,אשרמתקיימיםבהתאםלהוראת
סעיף5לחוקהמוצעושבהםנדרשתנוכחותהאסירבדיון,
ביןשמכוחהדיןוביןשמכוחהחלטתביתהמשפט,אםלא
ניתןלקייםאתהדיוןבנוכחותהאסירואםחלההכרזה
עלהגבלהחלקית,לרבותבשלכךשלאניתןלהביאאת

ק"תהתש"ם,עמ'22צ2צ 22
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השתתפותאסיר
בדיוןבעתירהנגד

היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים

אוועדתהשחרורים
באמצעיטכנולוגי

21חלתקנותבתימשפטלענייניםמינהליים)סדרי12צ עובתקנה עלאףהאמורבסעיף
דין(,התשס"א-2001צ2,נדרשהנוכחותושלהאסירבדיוןבעתירהנגדהחלטתהיחידה
לשחרורממאסריםקצריםאוהחלטתועדתהשחרוריםלפיסעיף25לחוקשחרורעל

תנאיממאסר,יחולוהוראותאלה:

השתתפותושלהאסירבדיוןתהיהבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת )1(
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמיןמסוגזהבעתקיוםהדיון,והאסיר

הסכיםלכך-באמצעותמכשירכאמורהמאפשרהעברתקולבלבד;

הדיוןיתקייםבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעהבאסיר,בשלכךשהדיון )2(
מתקייםשלאבנוכחותו;

עלדיוןהמתקייםבהשתתפותהאסירלפיפסקאות)1(ו–)2(,יחולוהוראותסעיפים )צ(
ע)ד(ו־7)1(עד)4(,בשינוייםהמחויביםצ

האסירלדיוןבעתירתהאסירשיתקייםבנוכחותו,תיעשה
השתתפותושלהאסירבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי
המאפשרהיוועדותחזותית,אואםלאניתןלקייםהיוועדות
כאמורבמועדהדיון-באמצעותתקשורתטלפונית,אך
בדיון שהשתתפותו לכך הסכים שהאסיר בתנאי זאת
תהיהבאמצעותהטלפוןצעלדיוןהמתקייםבאופןזהמוצע
להחילאתהוראותסעיף7לחוקהמוצע,לרבותההיתכנות
לצפייהולשמיעההדדיות-בהתאםלאמצעיהטכנולוגי
שימזער, באופן הדיון קיום הדיון, יתקיים שבאמצעותו
ככלהאפשר,אתהפגיעהבאסירבשלכךשהדיוןמתקיים
שלאבנוכחותו,קיוםהדיוןבנוכחותסניגורושלהעצור
סניגור, לו למנות החובה - מיוצג אינו ואם האסיר, או
והאפשרותלשיחהחסויהביןהאסירלבאכוחולשםמתן
ייעוץמשפטיציובהרכיאםניתןלקייםאתהדיוןבעתירת
אסירבאולמותשלידבתיהסוהר,והאסירנוכחבדיון,הרי
שאפשרותזועדיפהצבמצבזה,יחולוסדריהדיןהרגילים
והדיוןלאיתקייםבאופןהמוסדרבסעיף11לחוקהמוצעצ
כמוכןמוצעלהחילעלדיוןכאמור,בשינוייםהמחויבים,
אתהוראותסעיףע)ד(לחוקהמוצעבעניינםשלעצוראו

אסירשהםחביבידודצ

כאשראסירמבקשלעתורנגדהחלטהעלהחזקתו
כאמור, בהחזקתו הקשורים עניינים על או בהפרדה
המסגרתהדיוניתשבהעליולעשותכןהיאעתירתאסירצ
ואולםהליכיםבענייןהחזקתאסירבהפרדהיכולשיינקטו
11)ב( בסעיף מוצע, לפיכך הסוהרצ בתי שירות בידי גם
להצעתהחוק,להחילאתההסדרהמוצעגםלענייןדיון
בענייןהחזקהבהפרדהשלאסירלפיסעיפים19העד19ז

לפקודתבתיהסוהרצ

מוצעלהסדיראתאופןקיומושלהדיוןבעתירה  סעיף 12
נגדהחלטתהיחידהלשחרורממאסריםקצרים 
אוועדתהשחרורים,לפיסעיף25לחוקשחרורעלתנאי
ממאסר,בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםתקופתתוקפןשל
תקנותשעתחירום)נוכחותעצוריםואסירים(וכןבתקופת

תוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלה
מלאה,הכולכמפורטלהלןצ

לנוכחההכרחלהגן,ככלהאפשר,עלמיתקניהכליאה
המהירה והתפשטותו הקורונה נגיף של חדירה מפני
במיתקנים,ביןהשארבאמצעותצמצוםהכניסותוהיציאות
מבתיהכלא,כפישפורטלעיל,מוצעלקבועכיבאותם
דיוניםבעתירותכאמורשבהםישתתףהאסיר,ייעשההדבר
באמצעותאמצעיטכנולוגיהמאפשרהיוועדותחזותית,
אואםלאניתןלקייםהיוועדותכאמורבמועדהדיון-
באמצעותתקשורתטלפונית,אךזאתרקאםהאסירהסכים

לכךשהשתתפותובדיוןתהיהבאמצעותהטלפוןצ

בנוכחות שלא המתקיים דיון על כי לקבוע מוצע
כאמור, טכנולוגי באמצעי בהשתתפותו אלא האסיר,
אופן את המסדיר המוצע, לחוק 7 סעיף הוראות יחולו
האפשרות לרבות טכנולוגיים, באמצעים הדיון קיום
לצפייהושמיעההדדיות-בהתאםלאמצעיהטכנולוגי
שימזער, באופן הדיון קיום הדיון, יתקיים שבאמצעותו
ככלהאפשר,אתהפגיעהבאסירבשלכךשהדיוןמתקיים
שלאבנוכחותו,החובהלמנותסניגורלאסירשאינומיוצג
והאפשרותלשיחהחסויהביןהאסירלבאכוחולשםמתן
ייעוץמשפטיצבהקשרזהיצויןכיבהתאםלתקנהצ)ב()1(
לתקנותשעתחירום)דיוניועדותשחרורים(,התש"ף-2020,
בדיוןבוועדתהשחרוריםשמתקייםשלאבנוכחותהאסיר
כן גם הוחלה טכנולוגיים באמצעים בהשתתפותו אלא
חובתמינויסניגור,ועלכןישלהניחכיעלפירובבשלב
הדיוןבעתירהנגדהחלטתועדתהשחרוריםלאיידרש
מינויסניגור,שכןהאסירכבריהיהמיוצגעודבשלבהדיון

לפניועדתהשחרוריםצ

בשינויים כאמור, דיון על להחיל מוצע כן כמו
לעניין המוצע לחוק ע)ד( סעיף הוראות את המחויבים,

אסירשהואחבבידודצ

ק"תהתשס"א,עמ'171צ צ2
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הוראותמיוחדות
לענייןהשתתפות
אדםעםמוגבלות

בדיוןבאמצעים
טכנולוגיים

היהאחדמהמשתתפיםבדיוןשחלותלגביוהוראותסימןזהאדםעםמוגבלות,יורהצ1צ
ביתהמשפטעלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי,תוךעריכתהתאמותהנגישות
הנדרשותבאולםביתהמשפטלפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעם
מוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-242005,אולפיתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעם
מוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,התשע"ג-צ25201,כנדרשבהתאםלסוגהמוגבלות,

בשינוייםהמתחייביםצ

סימן ד': קיום דיוני מעצר בבתי משפט באמצעים טכנולוגיים

חוקסדרהדין
הפלילי)סמכויות

אכיפה-מעצרים(
-הוראתשעה

עדתוםתקופתתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצורים14צ
ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020ע2)להלן-תקנותשעת
החירום(וכןבתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,
יקראואתחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-ע27199)להלן
-חוקהמעצרים(כךלגבידיונימעצר,ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-לגבידיוני
מעצרבעניינםשלעצוריםהשוהיםבמקומותמעצראובתיהסוהרשחלהלגביהם

ההכרזה,אובעניינםשלעצוריםהמוחזקיםבתחנותמשטרהכאמור:

היהאחדמהמשתתפיםבדיוןשחלותלגביוהוראותסימןזהאדםעםמוגבלות,יורהצ1צ
ביתהמשפטעלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי,תוךעריכתהתאמותהנגישות
הנדרשותבאולםביתהמשפטלפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעם
מוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-242005,אולפיתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעם
מוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,התשע"ג-צ25201,כנדרשבהתאםלסוגהמוגבלות,

בשינוייםהמתחייביםצ

הוראותמיוחדות
לענייןהשתתפות
אדםעםמוגבלות

בדיוןבאמצעים
טכנולוגיים

סימן ד': קיום דיוני מעצר בבתי משפט באמצעים טכנולוגיים

עדתוםתקופתתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצורים14צ
ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020ע2)להלן-תקנותשעת
החירום(וכןבתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,
יקראואתחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-ע27199)להלן
-חוקהמעצרים(כךלגבידיונימעצר,ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-לגבידיוני
מעצרבעניינםשלעצוריםהשוהיםבמקומותמעצראובתיהסוהרשחלהלגביהם

ההכרזה,אובעניינםשלעצוריםהמוחזקיםבתחנותמשטרהכאמור:

חוקסדרהדין
הפלילי)סמכויות

אכיפה-מעצרים(
-הוראתשעה

מוצעלהבהירכיאםהעצוראוהאסירשנדרשת  סעיף 13
השתתפותובדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי 
על להורות המשפט בית על מוגבלות, עם אדם הוא
השתתפותובדיוןכאמור,ככלהאפשר,תוךביצועהתאמות
הנגישותהנדרשותלפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמה
לאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-2005
שוויון תקנות או והעדה(, חקירה הליכי חוק - )להלן
זכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,
התשע"ג-צ201)להלן-תקנותהנגישותלשירות(,באולם
לסוג בהתאם כנדרש תיעשה זו התאמה המשפטצ בית
המוגבלות,כךשקיוםהדיוןבאמצעיטכנולוגילאיפגע
בזכויותיוהדיוניותשלציבורזהצכךלמשל,אםהעצור
המשפט בית לאולם יובא שמיעה, כבד הוא האסיר או
מתורגמןלשפתהסימנים,ובהתאםלסעיף7לחוקהמוצע
והתנאיםשנקבעובו,העצוראוהאסיריוכללראותאת

המתורגמןבמהלךהדיוןצ

של תוקפן תקופת תום עד כי לקבוע מוצע  סעיף 14
תקש"חנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים,וכן  כללי

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאו 
הכרזהעלהגבלהמלאה)ביחסלמקומותמעצרובתיסוהר
חוקהמעצרים חלהההכרזה(,יחולוהוראות שלגביהם
בתיקוניםהמוצעיםבסעיף14להצעתהחוק,כמפורטלהלןצ
קבועים זה בסעיף המוצעים המעצרים לחוק התיקונים
היוםבעיקרםבתקש"חדיונימעצרים,בשינוייםמסוימיםצ

בתקופתתוקפןשלתקש"חנוכחותעצוריםואסירים
יחולו, המלאה, ההכרזה של תוקפה ובתקופת בדיונים
ככלל,הוראותחוקהמעצריםכתיקונןאוכנוסחןבסעיף
14להצעתהחוקעלדיונימעצרצואולם,עלפיהמוצע,

חלק רק יחולו החלקית, ההכרזה של תוקפה בתקופת
כנוסחןכאמורעל המעצריםכתיקונןאו מהוראותחוק
כללדיוניהמעצרשיתקיימו,ואילושארההוראותכאמור
יחולורקלגבידיוניםשאינםנמניםעםהדיוניםשנשיא
ביתהמשפטהורהשיתקיימובנוכחותהעצוראוהאסיר
כך, המוצעצ לחוק צ)א()1( סעיף לפי לסמכותו בהתאם
סעיפיםצ1)ב1(ו־15)א1(לחוקהמעצריםכנוסחםהמוצע
בפסקאות)1(ו–)2(,יחולועלכללדיוניהמעצרשיתקיימו
תוקפן בתקופת )או חלקית הכרזה של תוקפה בתקופת
שלתקש"חנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים(,ביןשניתן
לקיימםבנוכחותהעצור,לפיהוראתנשיאביתהמשפט
כאמור,וביןשלאצכמוכן,ההוראותהאמורותיחולוגםעל
עצורהמוחזקבתחנתהמשטרה,עלאףשהדיוןבעניינו

מתקייםבנוכחותוצ

שארהתיקוניםהמוצעיםלחוקהמעצריםבסעיף14
להצעתהחוק-הוראותסעיףע1אלחוקהמעצריםכנוסחו
)צ()להלן-סעיףע1אהמוצע(,והוראות המוצעבפסקה
סעיפים52,49,17ו־צ5לחוקהמעצריםכתיקונםהמוצע-
שעניינןבקיוםדיוןבהשתתפותהעצורבאמצעותמכשיר
טכנולוגי,יחולועלפיהמוצעבתקופתתוקפהשלההכרזה
עלהגבלהחלקית)וקודםלכך-בתקופתתוקפןשלתקש"ח
בדיון מדובר אם רק עצוריםואסיריםבדיונים(, נוכחות
שהעצורלאיכוללהיותנוכחבוצדהיינו,אםדיוןהמעצר
שלאותועצוראינונמנהעםהדיוניםשנשיאביתהמשפט
הורהבאותויוםשיתקיימובנוכחותעצוריםאואסירים,
יחולוהוראותהסעיפיםהאמוריםלענייןהשתתפותושל
העצורבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיצהוראותאלהלא
יחולולענייןדיוןשיתקיים,לפיהוראותנשיאביתהמשפט,

בנוכחותהעצורצ

ס"חהתשס"ו,בעמ'42צ 24

ק"תהתשע"ג,בעמ'8ע9;התשע"ח,בעמ'142צ 25

ק"תהתש"ף,עמ'1420צ ע2

ס"חהתשנ"ו,עמ'8צצ;התש"ף,עמ'0צצ 27
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בסעיףצ1,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בבואולצוותעלמעצרושל ")ב1(
אדםלפיסעיףקטן)א(ישקולהשופטגםאתחיוניותהמעצר,ביןהשארבהתחשב
בסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונה)NovelCoronavirusnCov-2019()להלן
-נגיףהקורונה(,בעתשהותובמעצרובמצבהכליאהבאותהעת,ואםחלות
הוראותסעיףע1א-גםבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעתמקיומושלהדיוןלפי

הוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותוצ";

בסעיף15,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

היתההבקשהכאמורבסעיףקטן)א(בקשהלהארכתמעצר,תוגשהבקשה ")א1(
לפיהוראותאותוסעיףקטןלאחרשאושרהבידיקציןמשטרהבדרגתרב–פקד
ומעלהממערךהחקירותשלמשטרתישראלבהחלטהמנומקתשתתועדבכתב

בידיהקצין,ואםאיןאפשרותלכך-בידישוטר,ותצורףלבקשהצ";

לפסקה )1(

הדנים השופטים דעת שיקול את להבנות מוצע
גם ישקלו שאלה כך חקירה, לצורכי מעצר בהארכות
אתחיוניותהמעצרבשיםלבלמצבהחירוםשבומצויה
מדינתישראלצכך,נוסףעלבחינתהתקיימותעילותהמעצר
הקבועותבסעיףצ1)א(לחוקהמעצרים,מוצעלקבועבסעיף
צ1)ב1(לחוקהמעצריםכנוסחוהמוצע,כיבבואולצוות
עלמעצרושלחשודעלהשופטלשקולגםאתחיוניות
העצור להידבקות בסיכון בהתחשב השאר, בין המעצר,
בנגיףהקורונהבעתשהותובמעצר,במצבהכליאהבאותה
ע1אהמוצעעל עתבהיבטזה,ואםחלותהוראותסעיף
הדיוןבעניינושלעצור)דהיינו,אםהדיוןמתקייםשלא
בנוכחותו(-עלביתהמשפטלשקולאףאתהפגיעהבעצור
הנובעתמקיומושלהדיוןשלאבנוכחותו,בהתאםלהסדר
המוצעלפיהוראותסעיףע1אהאמורצמטרתהוראהזוהיא
לצמצםאתהיקףהמעצריםבתקופתתוקפןשלתקש"ח
של תוקפן ובתקופת בדיונים, ואסירים עצורים נוכחות
ההכרזות,לאלההחיונייםבלבד,כדילצמצםאתהסיכון

להדבקהבמקומותהמעצרובבתיהכלאצ

לפסקה )2(

מוצעלקבועבסעיף15)א1(לחוקהמעצריםכנוסחו
המוצע,כיבקשהלהארכתמעצרחשודלפיסעיףקטן)א(
שלהסעיףהאמור,תוגשלאחרשאושרהבידיקציןמשטרה
בדרגתרב–פקדומעלהממערךהחקירותשלמשטרתישראל,
בהחלטהמנומקתשתתועדבכתבבידיהקצין,ואםהדבר
אינומתאפשר-בידישוטרצתיעודההחלטהבדבראישור
הבקשהיצורףלבקשהצמדוברבקציןמשטרהבדרגגבוה
יותרמהדרגשמקבלבדרךכללאתההחלטהלבקשאת
הארכתמעצרושלחשודצלקציןבדרגהזוישראייתרוחב
שלכללהמעצריםבתחנהשבההואמשרתצאישורהקצין
האמורלהגשתהבקשהלהארכתמעצריינתןמראש,טרם
הגשתהבקשה,והואיתעדאתהאישור,אךאםהדבראינו
מתאפשר,כגוןבשלכךשהקציןהאמוראינונמצאבתחנה
בעתמתןהאישור,יוכלשוטרלתעדאתההחלטהבכתב

ולצרפהלבקשהצההנמקהשלהחלטתהקציןתתייחסהן
לעילתהמעצרוהןלהתקיימותושלשיקולחיוניותהמעצר
לפיסעיףצ1)ב1(לחוקהמעצריםכנוסחוהמוצעבפסקה

)1(,בלילפרטאתתוכנושלהתיקואתפעולותהחקירהצ

הוראהזונועדהלצמצםאתהיקףהמעצרים,בתקופת
בדיונים ואסירים עצורים נוכחות תקש"ח של תוקפן
ובתקופתתוקפןשלהכרזותהשרים,רקלאלההחיוניים,
ולהבטיחכברבשלבהגשתבקשותהמעצר,כיהמשטרה
תפנהלביתהמשפטרקבבקשותמעצרהעומדותבתנאי
כנוסחו המעצרים לחוק צ1)ב1( בסעיף הקבוע החיוניות
המוצע,ולפיוישלשקולאתחיוניותהמעצרביןהשאר
שהותו בעת הקורונה בנגיף העצור להידבקות בסיכון
במעצר,במצבהכליאהבאותהעתמהיבטזהוככלשהדיון
מתקייםשלאבנוכחותהעצור,אלאבהתאםלהוראותסעיף
ע1אהמוצע,אףבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעתמקיומו

שלהדיוןשלאבנוכחותוצ

לפסקה )3(

סעיףע1לחוקהמעצריםקובעהוראותלענייןהארכת
מעצרשלחשודאונאשםצבתוךכךנקבעבפסקה)2(רישה
שלהסעיףהאמורכללשלפיוהדיוןיתקייםבפניהעצורצ
לחוק 57 בסעיף קבוע עצור נוכחות לעניין דומה כלל
על ההכרזה ברקע העומדות הנסיבות בשל המעצריםצ
הגבלהמלאה,שלפיהלאניתןלקייםאתדיוניהמעצר
ההכרזה ברקע העומדות והנסיבות העצורים, בנוכחות
המעצר מדיוני חלק רק לקיים אפשר שלפיה החלקית,
בנוכחותהעצורים,מוצעלקבועהסדרחלופילהסדרהקבוע
בסעיףע1)2(לחוקהמעצרים,אשרמאפשרהשתתפותשל
העצורבדיוןבענייןמעצרובאמצעותמכשירטכנולוגי,
חלףנוכחותוהפיזיתבאולםביתהמשפטצכמוסברלעיל,
הסדרזהיעמודבתוקףגםבתקופהשמיוםהתחילהעד
תוםתקופתתוקפןשלתקש"חנוכחותעצוריםואסירים
בדיונים,לענייןדיוניםשלאניתןלקיימםבנוכחותהעצורים

בהתאםלאותןתקנותצ
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אחריסעיףע1יבוא: )צ(

"הארכתמעצר
שלאבנוכחות

העצור

עלאףהוראותסעיפיםע1)2(ו־57,לגבידיוניםשלאע1אצ )א(
ניתןלקיימםבנוכחותעצורבשלתקנותשעתהחירום,בשל
הכרזהעלהגבלהחלקיתאובשלהכרזהעלהגבלהמלאה,

יחולוהוראותאלה:

שלא יתקיים מעצר להארכת בבקשה הדיון )1(
בנוכחותהעצוראלאבהשתתפותו,באמצעותמכשיר
טכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהרושמאפשרהעברת
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמין
מסוגזהבעתקיוםהדיוןבעניינושלאותועצור,והעצור
שמאפשר כאמור מכשיר באמצעות - לכך הסכים
העברתקולבלבד,והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,את
הפגיעהבעצורבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותו;
איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותושלהשופט
לפיהוראותסעיףע1)2(לקייםדיוןשלאבנוכחותושל
עצור,אםנוכחהשופט,עליסודחוותדעתשלרופא,
שאיןהעצורמסוגללהשתתףבדיוןמפאתמצבבריאותו;

עלאףהאמורבפסקה)1(- )2(

אחריסעיףע1יבוא: )צ(

"הארכתמעצר
שלאבנוכחות

העצור

עלאףהוראותסעיפיםע1)2(ו־57,לגבידיוניםשלאע1אצ )א(
ניתןלקיימםבנוכחותעצורבשלתקנותשעתהחירום,בשל
הכרזהעלהגבלהחלקיתאובשלהכרזהעלהגבלהמלאה,

יחולוהוראותאלה:

שלא יתקיים מעצר להארכת בבקשה הדיון )1(
בנוכחותהעצוראלאבהשתתפותו,באמצעותמכשיר
טכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהרושמאפשרהעברת
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמין
מסוגזהבעתקיוםהדיוןבעניינושלאותועצור,והעצור
שמאפשר כאמור מכשיר באמצעות - לכך הסכים
העברתקולבלבד,והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,את
הפגיעהבעצורבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותו;
איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותושלהשופט
לפיהוראותסעיףע1)2(לקייםדיוןשלאבנוכחותושל
עצור,אםנוכחהשופט,עליסודחוותדעתשלרופא,
שאיןהעצורמסוגללהשתתףבדיוןמפאתמצבבריאותו;

עלאףהאמורבפסקה)1(- )2(

לסעיף 16א המוצע

לסעיף קטן )א(

להארכת בבקשה הדיון ,)1( בפסקה המוצע פי על
מעצריתקייםבהשתתפותושלהעצורבאמצעותמכשיר
טכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהרושמאפשרהעברתקול
ותמונהבזמןאמתוהכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,את
הפגיעהבעצורבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותוצ
לצדזאת,בשלריבוידיוניהמעצריםובשלכךשדיונים
בעניינםשלעצוריםשוניםהמוחזקיםבאותוביתסוהר,
כאשר שונים,בו–זמנית, משפט בבתי עשוייםלהתקיים
כלהעצוריםמשתתפיםבהםבאמצעותמלאימוגבלשל
קיום שבעת אפשרות קיימת האמור, מהסוג מכשירים
הדיוןבעניינושלעצורמסויםלאיהיהמכשירטכנולוגי
זמיןמסוגזהצבמקרהזה,ומאחרשכלללאניתןלדחות
באמצעות הדיון את לקיים שלאפשר מוצע מעצר, דיון
מכשירטכנולוגישמאפשרהעברתקולבלבד,אךזאתרק
אםהעצורהסכיםלכךצבענייןזהיובהרכימאחרשמוצע
)בסעיףקטן)ב(המוצע(,ביחסלדיוןכאמור,כיימונהלעצור
סניגורוכייתאפשרלולקייםעמושיחתהיוועצות,ברי

כיהסכמתהעצורכאמורתינתןלאחרשנועץעםסניגורוצ

גם המאפשרים הטכנולוגיים האמצעים הקצאת
העברתתמונהבזמןאמתתיעשהעלפיהנחיותשייתן
מנהלבתיהמשפטלשופטים,שלפיהןתינתןעדיפות,ככל
טענות שבהםנשמעות מהותיים, מעצר לדיוני האפשר,

לגופהשלהבקשהצ

דיון קיום בדבר המוצע ההסדר כי להבהיר, מוצע
בהשתתפותהעצורבאמצעותמכשירטכנולוגיאינוגורע

מסמכותושלביתהמשפטלפיסעיףע1)2(לחוקהמעצרים
לקייםדיוןשלאבנוכחותושלעצורצהשופטיוכללפעול
בדרךזואםנוכח,עליסודחוותדעתשלרופא,שהעצור
אינומסוגללהשתתףבדיוןמפאתמצבבריאותוצבמקרה
זהיתקייםהדיוןבנוכחותסניגורו,ואםהעצוראינומיוצג,

ימנהלוהשופטסניגורצ

בפסקה)2()א(מוצעלקבועחריגהמאפשר,בנסיבות
מיוחדות,לקייםדיוןמעצרלפיסעיף15לחוקהמעצרים
בעניינושלחשוד,באמצעותמכשירהמעבירקולבלבד,
היתרה הפגיעה לנוכח העצורצ כוח בא בהסכמת שלא
הכרוכהבקיומושלדיוןבאמצעותמכשירטלפוןשאינו
מאפשרלחשודלראותאתהנעשהבאולםהמשפט,וכן
אינומאפשרלביתהמשפטלהתרשםממראההחשוד,מוצע
טכנית, מניעה בשל שבהן לנסיבות החריג את להגביל
בלתיצפויה,לאניתןלקייםאתדיוןהמעצרשלחשוד,
טרםפקיעתמעצרו,באמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר
העברתתמונהוקולבזמןאמתצמוצעכיבנסיבותכאמור,
יוכלביתהמשפטבאישורנשיאביתהמשפט,להורותעל
קיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת

קולבלבד,וזאתבאופןחריגומטעמיםמיוחדיםשיירשמוצ

רוחבית תקלה כגון חריגה, לתקלה היא הכוונה
במערכתהמחשובשבאמצעותהמתבצעתהתקשורתבין
ביתהמשפטלביתהסוהר,שלאהיהניתןלצפותהמראש
ושאינהניתנתלתיקוןמיידיצהוראהזונועדהלתתמענה
לאפשר ניתן לא טכנית, תקלה עקב שבהם קצה למקרי
לעצורלהשתתףבדיוןבאמצעותמכשירהמעבירתמונה
וקולבזמןאמת,ותקופתמעצרו,שנספרתבשעות,עומדת
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היההדיוןכאמורבאותהפסקהדיוןלפי )א(
סעיף15,ולאניתןלקיימו,טרםפקיעתמעצרו
שלהחשוד,באמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר
מניעה בשל אמת, בזמן וקול תמונה העברת
טכניתבלתיצפויה,רשאישופטבאישורנשיא
ביתהמשפט,להורותעלקיוםהדיוןבאמצעות
בלבד, קול העברת המאפשר טכנולוגי מכשיר
וזאתבאופןחריגומטעמיםמיוחדיםשיירשמו;
הוארךמעצרושלהחשודלפיהוראותפסקת
משנהזווחדלולהתקייםהנסיבותשבשלהןלא
ניתןלקייםאתהדיוןבאמצעותמכשירהמאפשר
העברתתמונהוקולבזמןאמת,וטרםהסתיימה
תקופתהמעצר,רשאיהעצורלדרושדיוןחוזר
שיתקייםבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר

העברתקולותמונה,כאמורבפסקה)1(;

חלההכרזהעלהגבלהמלאה,ומצא)ב( )1(
נשיאביתמשפטכיקייםצורךחיוניודחוף
לקייםאתהדיוןבנוכחותושלהעצור,על
אףהנסיבותשבשלהןניתנהההכרזה,כי
)1( פסקה הוראות לפי הדיון של קיומו
מידתית ובלתי ממשית לפגיעה יגרום
להתרשם המשפט בית על וכי בעצור
מהעצורפניםאלפנים,לרבותבשלכך
אשר מוגבלות עם אדם הוא שהעצור
מקשהבאופןממשיעלהשתתפותובדיון
באמצעותמכשירטכנולוגילפיהוראות
פסקה)1(,רשאיהוא,באופןחריג,להורות
העצור, של בנוכחותו יתקיים הדיון כי
הצדדים עמדת את שקיבל לאחר וזאת

ועמדהבכתבמטעםשירותבתיהסוהר;

להסתיים,כךשישדחיפותלקייםאתהדיוןבעניינובמועד
ולאניתןלהמתיןעדלתיקוןהתקלהצ

במקריםחריגיםאלה,ככלשבאכוחהעצורלאנתן
אתהסכמתולקייםאתהדיוןבאמצעותטלפוןבלבד,אם
לאתינתןלביתהמשפטסמכותלקייםאתהדיוןבעניינו
טרם טלפון, באמצעות בו משתתף כשהוא העצור של
פקיעתמעצרו,המשמעותהיאשהעצורישוחרר,בלישבית
המשפטקיבלהחלטהלגופהשלהבקשהלהארכתמעצרצ
לצדזאת,ולנוכחהפגיעההנזכרתלעיל,מוצעלקבועכי
אםחדלולהתקייםהנסיבותשבשלהןלאניתןלקייםאת
הדיוןבאמצעותמכשירהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמן
אמת,וטרםהסתיימהתקופתהמעצר,העצוריוכללדרוש
דיוןחוזרשיתקייםבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר

העברתקולותמונה,כאמורבפסקה)1(המוצעתצ

אשר ותחום צר חריג לקבוע מוצע )2()ב( בפסקה
מותירלנשיאביתהמשפטשיקולדעתלהורותכיהדיון
יתקייםבנוכחותפיזיתשלהעצורצעלפיהמוצע,נשיא
ביתהמשפטיורהכךאםמצאכיעלאףהנסיבותשבשלהן
ניתנהההכרזהעלהגבלההמלאה,קרי,הסיכוןהמוגבר
להתפשטותנגיףהקורונהבמקומותמעצרובבתיסוהר,
קייםצורךחיוניודחוףלקייםאתהדיוןבנוכחותפיזית
באמצעים הדיון של קיומו כי מצא אם וכן העצור, של
טכנולוגייםיבואלפגיעהממשיתובלתימידתיתבעצורוכי
עליולהתרשםמהעצוראומהאסירפניםאלפנים,וזאת
לרבותבמקרהשבוהעצורהואאדםעםמוגבלותהמקשה
התאמות לבצע ניתן ולא השתתפותו על ממשי באופן

שיאפשרולולהשתתףבדיוןבדרךזוצ
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יחולו לא זו משנה פסקת הוראות )2(
עלעצורשחלהלגביוחובתבידודמכוח
החדש( הקורונה )נגיף העם בריאות צו
)הוראת שונות( והוראות בית )בידוד
צו - זה )בסעיף התש"ף-2020 שעה(,
בידודבית(,אומכוחצובריאותהעם)נגיף
הקורונההחדש2019()בידודבביתחולים(
)הוראתשעה(,התש"ף-2020)בסעיףזה-

צובידודבביתחולים(;

עצורשחלהלגביוחובתבידודמכוחצו )ג(
בידודביתושוההבבידודבמקוםמעצראובבית
סוהר,אועצורשחלהלגביוחובתבידודמכוח
צובידודבביתחולים,ושוההבבידודבמקום
מעצראובביתסוהר,בהתאםלהוראתרופאלפי

סעיף2)ג(לצוכאמור,ישתתףבדיוןבאמצעות
הסוהר בתי שירות שיקצה טכנולוגי מכשיר
המאפשראתקיוםהדיוןתוךעמידהבהוראות
הצוהאמורומאפשר,לכלהפחות,העברתקול,
והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעה
בעצורבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותוצ

עלדיוןכאמורבסעיףקטן)א()1(או)2()א(או)ג(יחולו )ב(
הוראותאלה:

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצור,ואם )1(
אינומיוצגימנהלוהשופטסניגור;

יחולו לא זו משנה פסקת הוראות )2(
עלעצורשחלהלגביוחובתבידודמכוח
החדש( הקורונה )נגיף העם בריאות צו
)הוראת שונות( והוראות בית )בידוד
צו - זה )בסעיף התש"ף-2020 שעה(,
בידודבית(,אומכוחצובריאותהעם)נגיף
הקורונההחדש2019()בידודבביתחולים(
)הוראתשעה(,התש"ף-2020)בסעיףזה-

צובידודבביתחולים(;

עצורשחלהלגביוחובתבידודמכוחצו )ג(
בידודביתושוההבבידודבמקוםמעצראובבית
סוהר,אועצורשחלהלגביוחובתבידודמכוח
צובידודבביתחולים,ושוההבבידודבמקום
מעצראובביתסוהר,בהתאםלהוראתרופאלפי

סעיף2)ג(לצוכאמור,ישתתףבדיוןבאמצעות
הסוהר בתי שירות שיקצה טכנולוגי מכשיר
המאפשראתקיוםהדיוןתוךעמידהבהוראות
הצוהאמורומאפשר,לכלהפחות,העברתקול,
והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעה
בעצורבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותוצ

עלדיוןכאמורבסעיףקטן)א()1(או)2()א(או)ג(יחולו )ב(
הוראותאלה:

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצור,ואם )1(
אינומיוצגימנהלוהשופטסניגור;

מדוברבתנאיםמצטבריםצביתהמשפטיוכללהורותעל
קיוםדיוןבנוכחותהעצורכאמורלאחרשקיבלאתעמדת
הצדדיםועמדהבכתבמטעםשירותבתיהסוהרלעניין

הבאתהעצור,בשיםלבלסכנתההידבקותבנגיףהקורונהצ

תוקפה בתקופת רק יחול זה חריג המוצע, פי על
תקופה, באותה שכן מלאה, הגבלה על ההכרזה של
התפשטותהנגיףבמדינהוהסיכוןהמוגברלהתפשטותו
קיום ככלל מאפשרים לא סוהר ובבתי מעצר במקומות
דיוניםבנוכחותהעצורים,ולכןחריגהמכךצריכהלהישמר

למקריםחריגיםביותרכמוצעבסעיףקטןזהצ

עודמוצעלקבוע,כיחריגזהלאיחולעלעצורשחלה
לגביוחובתבידודמכוחצובידודביתאומכוחצובידוד
בביתחולים,שכןעצורכאמורממילאאינויכוללהתייצב
בביתהמשפט,בשלהיותובבידודוסכנתההדבקההטמונה

בכךצ

בפסקה)א()2()ג(,מוצעלקבועהוראהמיוחדתלעניין
עצורשחלהלגביוחובתבידודמכוחצובידודבית,ושוהה
בבידודבמקוםמעצראובביתסוהר,ולענייןעצורשחלה
ושוהה חולים בידודבבית מכוחצו בידוד חובת לגביו
להוראת בהתאם סוהר, בבית או מעצר במקום בבידוד

רופאלפיסעיף2)ג(לצוהאמורצלנוכחהוראותצוויהבידוד,
למקום ולהביאו מתאו כאמור עצור להוציא ניתן לא
הטכנולוגיים המכשירים מצויים שבו הכליאה במיתקן
בלי מעצרם, בדיוני העצורים משתתפים שבאמצעותם
האחריםצ והאסירים העצורים ואת הסוהרים את לסכן
מכשיר באמצעות הדיון קיום את לאפשר מוצע כן, על
המאפשראתקיוםהדיוןתוךעמידהבהוראותהצווים
)מכשיר קול העברת מאפשר הפחות ולכל האמורים,
)ב(המוצעיחולולענייןאופן טלפון(צהוראותסעיףקטן
קיוםהדיוןבאמצעותמכשירכאמורציובהרכיהוראות
אלהאינןחלותעלעצוריםהחוליםבמחלההנגרמתמנגיף
הקורונהומאושפזיםבביתחולים,מאחרשעצוריםאלה

אינםנמצאיםבמיתקניהכליאהצ

בסעיףקטן)ב(מוצעיםתנאיםנוספיםהנוגעיםלאופן
)ג(, אן )2()א( או )א()1( קטן בסעיף כמוצע הדיון ניהול
באמצעותמכשירטכנולוגי,שמטרתםלמזעראתהפגיעה
הנובעתמכךשהעצוראוהאסיראינםנוכחיםבדיוןאלא

משתתפיםבובאמצעותמכשירכאמורצ

בנוכחות יתקיים הדיון כי לקבוע מוצע כך בתוך
סניגורושלהעצור,ואםהעצוראינומיוצגימנהלובית
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תתאפשרשיחהחסויהביןהעצורלסניגורוסמוך )2(
לפניהדיון,במהלכוומידלאחריו,וזאתלשםייעוץ
את שיבטיח באופן תתקיים השיחה בלבד; משפטי
סתר, האזנת לחוק צ1)א()2( סעיף והוראות סודיותה

התשל"ט-1979,לאיחולולגביה;

הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיהעצור,השופט, )צ(
הסניגורוהשוטראוהתובע,לפיהעניין,אוכלאדם
את זה ויראו ישמעו בדיון, נדרשת שנוכחותו אחר
זהבמהלךהדיון,והכולבהתאםלמכשירהטכנולוגי
עם אדם העצור היה הדיון; יתקיים שבאמצעותו
לחוקקיוםדיונים צ1 סעיף הוראות יחולו מוגבלות,

באמצעיםטכנולוגיים;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמהוראות )4(
סעיפים4צו־5צצ

הוראותסעיףזהלאיחולועלעצורהמוחזקבתחנת )ג(
משטרהצ

בסעיףזה- )ד(

"הכרזהעלהגבלהחלקית"-הכרזהלפיסעיף2לחוקקיום
דיוניםבאמצעיםטכנולוגיים;

"הכרזהעלהגבלהמלאה"-הכרזהלפיסעיף4לחוקקיום
דיוניםבאמצעיםטכנולוגיים;

המשפטסניגור)אףבמקריםשבהםלאחלהחובתמינוי
סניגור(צכמוכןמוצעכיתתאפשרשיחהחסויהביןהעצור
לסניגורובסמוךלפניהדיון,במהלכוומידלאחריו,לשם
ייעוץמשפטיבלבדצשיחהזובאהחלףמפגשביןהעצור
לסניגורובאולםביתהמשפטצעודמוצעלקבועכיהשיחה
תתקייםבאופןשיבטיחאתסודיותהצשיחהזוהיאשיחה
ניתן לא כי במפורש להבהיר ומוצע חוק, פי על חסויה
לעשותשימושבתוצריהשלשיחהכאמורכראיהקבילה
גםאםמתקיימיםתנאיהחריגהצרהקבועבסעיףצ1)א()2(

לחוקהאזנתסתראשרמתירזאתצ

עודמוצעלקבועכיעלהדיוןלהתקייםבדרךשתבטיח
כיכלהמשתתפיםבו-העצור,השופט,הסניגורוהשוטר
אוהתובע,לפיהעניין,אוכלאדםאחרשנוכחותונדרשת
בדיון)כגוןמתורגמן(-רואיםושומעיםזהאתזהבמהלך
שבאמצעותו הטכנולוגי למכשיר בהתאם הכול הדיון,
מתקייםהדיוןצדהיינו,אםהדיוןמתקייםבאמצעותמכשיר
המעבירהןתמונהוהןקולבזמןאמת,ישלוודאכיכל
הצדדיםרואיםושומעיםזהאתזה,ואםהדיוןמתקיים
כל כי לוודא יש בלבד, קול המעביר מכשיר באמצעות
הצדדיםישמעוזהאתזהצכמוכןמוצעלהחילעלדיון
מעצרכאמוראתהוראותסעיףצ1לחוקהמוצע,שלפיואם
העצורהואאדםעםמוגבלות,עלביתהמשפטלהורותעל
השתתפותובדיוןכאמור,ככלהאפשרתוךביצועהתאמות

הנגישותהנדרשותלפיחוקהליכיחקירהוהעדהותקנות
הנגישותלשירות)ראודבריההסברלסעיףצ1המוצע(צ

המוצעות בהוראות אין כי להבהיר מוצע לבסוף
בסעיףקטן)ב(כדילגרועמהוראותסעיפים4צו־5צלחוק
המעצריםהקובעותסייגיםלזכותושלעצורלהיפגשעם
סניגורוצמכאןשאםמדוברבעצורשפגישתועםסניגורו
בעניין הדיון אלה, סעיפים להוראות בהתאם נדחתה
שיימנע באופן בנפרד, סניגורו ועם עמו יתקיים מעצרו
הקשרביניהםצבתוךכך,לאתתאפשרשיחהחסויהביניהם
כקבועבפסקה)2(המוצעתוהםלאישמעואויראוזהאת

זהבמהלךהדיוןכקבועבפסקה)צ(המוצעתצ

בסעיףקטן)ד(מוצעלהבהירכיההסדרהמוצעבסעיף
ע1אהמוצעחלהןעלחשודשנעצרלצורכיהחקירה,טרם
הגשתכתבאישום,והןעלנאשםשעצורעדתוםההליכים,
וזאתבהתאמהלסעיףע1רישהלחוקהמעצרים,שקובע
הוראותלענייןדיוןבהארכתמעצרשלחשודאונאשםצ
כמוכןמוצעלהבהירכיההסדרהמוצעכאמוראינוחל
לענייןעצורהנתוןבמעצרבפיקוחאלקטרוניכמשמעותו
22בלחוקהמעצרים,שכןעצורכזהאינומוחזק בסעיף
במקוםמעצר,כךשאיןמניעהכייגיעלדיוןבביתהמשפטצ
עצור על יחול לא כאמור המוצע ההסדר לכך, בדומה
הובא טרם זה עצור אם שכן משטרה, בתחנת המוחזק
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"חוקקיוםדיוניםבאמצעיםטכנולוגיים"-חוקקיוםדיונים
באמצעיםטכנולוגיים)הוראתשעה-נגיףהקורונה
החדש()דיוניםבבתימשפטובבתידיןבהשתתפות

עצורים,אסיריםוכלואים(,התש"ף-2020;

"עצור"-ביןשהואחשודוביןנאשם,למעטעצורהנתון
במעצרבפיקוחאלקטרוניכמשמעותובסעיף22ב;

"תקנותשעתהחירום"-תקנותשעתחירום)נגיףהקורונה
בבתי בדיונים ואסירים עצורים החדש()נוכחות

המשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020צ";

בסעיף17- )4(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"לענייןסעיףקטןזה,יראוחשודשהדיוןבבקשה )א(
להארכתמעצרומתקייםלפיהוראותסעיףע1א)1(רישהאו)2()א(או)ג(,כמי

שהדיוןמתקייםבנוכחותו";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"עלבקשהלהארכתמעצרלפיסעיףקטןזה )ב(
יחולוהוראותסעיף21)ד2(";

בסעיף21,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )5(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(,בבואולתתצומעצרלפי ")ד1(
סעיףקטן)א()1(,ישקולביתהמשפטגםאתחיוניותהמעצרביןהשארבהתחשב
בסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונהבעתשהותובמעצרובמצבהכליאה
באותהעת,ואםחלותהוראותסעיףע1א-גםבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעת

מקיומושלהדיוןלפיהוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותוצ

בקשתמעצרלאחרהגשתכתבאישוםלפיסעיףזהתוגשבאישורושלאחד )ד2(
מאלה,לפיהעניין:

"חוקקיוםדיוניםבאמצעיםטכנולוגיים"-חוקקיוםדיונים
באמצעיםטכנולוגיים)הוראתשעה-נגיףהקורונה
החדש()דיוניםבבתימשפטובבתידיןבהשתתפות

עצורים,אסיריםוכלואים(,התש"ף-2020;

"עצור"-ביןשהואחשודוביןנאשם,למעטעצורהנתון
במעצרבפיקוחאלקטרוניכמשמעותובסעיף22ב;

"תקנותשעתהחירום"-תקנותשעתחירום)נגיףהקורונה
בבתי בדיונים ואסירים עצורים החדש()נוכחות

המשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020צ";

בסעיף17- )4(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"לענייןסעיףקטןזה,יראוחשודשהדיוןבבקשה )א(
להארכתמעצרומתקייםלפיהוראותסעיףע1א)1(רישהאו)2()א(או)ג(,כמי

שהדיוןמתקייםבנוכחותו";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"עלבקשהלהארכתמעצרלפיסעיףקטןזה )ב(
יחולוהוראותסעיף21)ד2(";

בסעיף21,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )5(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(,בבואולתתצומעצרלפי ")ד1(
סעיףקטן)א()1(,ישקולביתהמשפטגםאתחיוניותהמעצרביןהשארבהתחשב
בסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונהבעתשהותובמעצרובמצבהכליאה
באותהעת,ואםחלותהוראותסעיףע1א-גםבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעת

מקיומושלהדיוןלפיהוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותוצ

בקשתמעצרלאחרהגשתכתבאישוםלפיסעיףזהתוגשבאישורושלאחד )ד2(
מאלה,לפיהעניין:

למקוםמעצראוביתסוהר,הואיובאלדיוןמעצרובבית
על המשטרהצ מתחנת הישר המשטרה, ידי על המשפט
בתי שירות על שלפיו ההסדר אלה, לעצורים ביחס כן,
הסוהרלספקלעצוראמצעיםטכנולוגייםאינורלוונטי,וכך
גםההגבלותהמיוחדותשחלותעלבתיהכלאומקומות
עצורים נוכחות תקש"ח של תוקפן בתקופת המעצר

ואסיריםבדיוניםאובתקופתתוקפןשלההכרזותצ

יובהר,כיאיןבהוראותסעיףע1אהמוצעכדילגרוע
מחקיקההמסדירהקיוםדיוןשלאבנוכחותהעצור,כגון

סעיף48לחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-ע201צ

לפסקה )4(

סעיף17)א(לחוקהמעצריםקובעאתתקופותהמעצר
המרביותששופטרשאילהורותעליהןלגביחשודשהדיון
מתקייםבנוכחותוצמוצעלהבהירכיחשודשהדיוןבעניינו
מתקייםלפיהוראותסעיףע1א)א()1(רישהאו)2()א(או)ג(
כנוסחוהמוצע,ייחשבלענייןהוראותסעיף17)א(האמור

למישהדיוןמתקייםבנוכחותוצ

המעצרים לחוק 17)ד( סעיף את לתקן מוצע עוד
שעניינובהארכתמעצרשלחשודלפיהצהרתתובע,כך
המוצע כנוסחו המעצרים לחוק 21)ד2( סעיף שהוראות

בפסקה)5(,שלפיהןנדרשאישורלבקשתמעצרמאתדרג
בכירבתביעה)כפישיפורטלהלן(,יחולוגםלענייןבקשה

להארכתמעצרכאמורצ

לפסקה )5(

כהשלמהלהוראתסעיףצ1)ב1(לחוקהמעצריםהקובע
)1((,מוצעלהוסיף אתתנאיחיוניותהמעצר)ראופסקה
תנאיזהגםלתנאיםלמעצרושלנאשםעדתוםההליכים,
הקבועיםבסעיף21לחוקהמעצריםצכאמור,תנאיזהמבנה
אתשיקולדעתהשופטבבואולצוותעלמעצרושלאדם
זו,ומנחהאותולשקולאתחיוניותהמעצר,בין בתקופה
השארבהתחשבבסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונה
בעתשהותובמעצר,במצבהכליאהבאותהעתמהיבט
זה,ואםהדיוןמתקייםשלאבנוכחותהעצוראלאבהתאם
להוראותסעיףע1אהמוצע-אףבהתחשבבפגיעהבעצור
הנובעתמקיומושלהדיוןשלאבנוכחותוצכאמור,הוראה
זונועדהלצמצםאתהיקףהמעצריםבתקופתתוקפןשל
תקש"חנוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםאובתקופתתוקפן
שלהכרזהעלהגבלהמלאהאוחלקית,רקלאלההחיונייםצ

15)א1( כמוכןמוצע,בדומהלתיקוןהמוצעבסעיף
)2((,ובמטרהלצמצםכאמור לחוקהמעצרים)ראופסקה
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המשנה זאת אישר ואם ומעלה, מחלקה מנהל בדרגת פרקליט )1(
לפרקליטהמדינה-גםפרקליטבדרגתממונה,אםהיההתובעפרקליט
12)א()1()א(לחוקסדרהדין בפרקליטותהמדינהכפישנקבעלפיסעיף

הפלילי;

תובעשהואקציןמשטרהבדרגתרב–פקדומעלה,אםהיההתובע )2(
שוטרשהתמנהלתובעלפיסעיף12)א()1()ב(לחוקסדרהדיןהפליליצ";

בסעיף49)א(,בסופויבוא"לאניתןלחתוםעלכתבערובהכאמורבשלכךשהדיון )ע(
מתקייםלפיהוראותסעיףע1א,יפורטותנאיהשחרורבדיוןויירשמובפרוטוקולהדיון";

בסעיף52,בסופויבוא: )7(

עלדיוןבבקשהלעיוןחוזרלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,בעניינושלעצור, ")ד(
שלאניתןלקיימובנוכחותובשלתקנותשעתהחירום,בשלהכרזהעלהגבלה
חלקיתאובשלהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולוהוראותסעיףע1א,בשינויים

המחויביםצ";

בסעיףצ5,בסופויבוא: )8(

עלדיוןבעררלפיסעיפיםקטנים)א(או)א1(,בעניינושלעצור,שלאניתן ")ד(
לקיימובנוכחותובשלתקנותשעתהחירום,בשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאו

בשלהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולוהוראותסעיףע1א,בשינוייםהמחויביםצ"

אתהיקףהמעצריםבתקופהזו,לקבועגםלענייןמעצרים
עדתוםההליכים,כיבקשותלמעצרכאמוריוגשובאישור
שלדרגבכירבתביעהצכך,מוצעלקבועכיבתיקיםשבהם
שקבע כפי המדינה מפרקליטות פרקליט הוא התובע
שרהמשפטיםבצולפיסעיף12)א()1()א(לחוקסדרהדין
הפלילי,בקשותלמעצרעדתוםההליכיםיוגשובאישור
פרקליטכאמורבדרגתמנהלמחלקהומעלה,ואםאישר
זאתהמשנהלפרקליטהמדינה-באישורפרקליטבדרגת
המשטרתית, התביעה בידי המנוהלים בתיקים ממונהצ
יאושרוהמעצריםבידיתובעשהואקציןמשטרהבדרגת

רב–פקדומעלהצ

לפסקה )6( 

סעיף49לחוקהמעצריםקובעאתדרךהחתימהעל
כתבערובהלצורךשחרורממעצרצבמסגרתזו,עלהעצור
לחתוםעלכתבערובהלפנישופט,רשםאומזכירבית
המשפט,אולפנישוטראוסוהרשהוסמכולכךצאםיכריזו
השריםעלהגבלהחלקיתאומלאהכךשלאיהיהניתן
לקייםדיוניםבנוכחותעצוריםואסירים,כולםאוחלקם
)וכןבתקופתתוקפןשלתקש"חנוכחותעצוריםואסירים
שלא מתקיים בעניינו שהדיון עצור יוכל לא בדיונים(,
זוצעלכןמוצע בנוכחותולחתוםעלכתבערובהבדרך
לקבועכיאםאי–אפשרלחתוםעלכתבערובהבדרךזו,

בשלכךשהדיוןמתקייםלפיהוראותסעיףע1אהמוצע,
יפורטותנאיהשחרורבדיוןויירשמובפרוטוקולהדיוןצ

לפסקאות )7( ו–)8(

מוצעלהחילאתההסדרשלפיוהעצורישתתףבדיון
בעניינובאמצעותמכשירטכנולוגי,חלףנוכחותוהפיזית,
כאמורבסעיףע1אהמוצע,גםעלדיוןבבקשהלעיוןחוזר
52לחוקהמעצרים,וכןעל בעניינושלעצור,לפיסעיף
דיוןבעררעלהחלטתביתמשפטבעניינושלעצור,או
להחלטהבבקשהלעיוןחוזרבעניינושלעצור,לפיסעיף
צ5לחוקהמעצרים,וזאתכאשרלאניתןלקייםדיוניםאלה
בנוכחותושלהעצורבשלתקש"חנוכחותעצוריםואסירים
בדיונים,בשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאובשלהכרזהעל
הגבלהמלאהצהמשמעותהיאשגםדיוניםאלהיתקיימו
שלאבנוכחותהעצוראלאבהשתתפותובאמצעותמכשיר
טכנולוגיכאמורבסעיףע1אהמוצעצעלפיהמוצע,יחולו
הוראותסעיףע1אהאמוררקעלדיוניםבהליכיםכאמור
שעצורהואצדלהם,שכןרקבקשרלהליכיםאלהמתעורר
החששלהדבקתאוכלוסייתמקומותהמעצרובתיהסוהר,
העומדביסודההסדרהמוצעבאותוסעיףצמכאן,שהסדר
זהלאיחולעלדיוניםבבקשותלעיוןחוזרוערריםהנוגעים
לשחרוראולהפרתתנאיערובה,שמשוחררבערובהאו

בתנאיםהואצדלהםצ
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תחולתסעיףע1א
לחוקהמעצריםעל
דיוניםלפיסעיפים

5,4,ו־7לחוק
סמכויותשעת־

חירום)מעצרים(
-הוראתשעה

עלאףהוראותסעיף8)א(לחוקסמכויותשעת־חירום)מעצרים(,התשל"ט-281979)בסעיף15צ
זה-חוקהמעצרים)שעתחירום((,בתקופההאמורהבסעיף5,ברישה,יחולוהוראות
סעיףע1אלחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,לענייןנוכחותעצירשביקשזאת,בדיון
לפיסעיפים5,4ו־7לחוקהמעצרים)שעתחירום(שלאניתןלקיימובנוכחותהעציר,
ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-בדיוןכאמורבעניינושלעצירהשוההבמקום

מעצראובביתסוהרשחלהלגביוההכרזהצ

תחולתסעיףע1א
לחוקהמעצריםעל

דיוניםלפיסעיף
5לחוקכליאתם

שללוחמיםבלתי
חוקיים-הוראת

שעה

5לחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-292002,ע1צ עלאףהוראותסעיף
בתקופההאמורהבסעיף5,ברישה,יחולוהוראותסעיףע1אלחוקהמעצרים,בשינויים
המחויבים,גםלענייןדיוןלפיסעיף5לחוקהאמורשלאניתןלקיימובנוכחותהכלוא,
ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-בדיוןכאמורבעניינושלכלואהשוההבמקום

מעצראובביתסוהרשחלהלגביוההכרזהצ

תחולתסעיףע1א
לחוקהמעצריםעל
דיוניםלפיסעיף7

לחוקההסגרה-
הוראתשעה

7)א(לחוקההסגרה,התשי"ד-01954צ,יחולובתקופההאמורה17צ עלאףהוראותסעיף
בסעיף5,ברישה,הוראותסעיףע1אלחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,גםלעניין
דיוןלפיסעיף7לחוקהאמורשלאניתןלקיימובנוכחותהעצור,ואםחלההכרזהעל
הגבלהמלאה-בדיוןכאמורבעניינושלעצורהשוההבמקוםמעצראובביתסוהר

שחלהלגביוההכרזהצ

תחולתסעיףע1א
לחוקהמעצרים

עלדיוניםלפי
14גו־14דלחוק
לנשיאתמאסר

במדינתאזרחותו
שלהאסיר-
הוראתשעה

עלאףהוראותסעיפים14ג)ד(ו־14ד)ב(לחוקלנשיאתעונשמאסרבמדינתאזרחותו18צ
שלהאסיר,התשנ"ז-ע1199צ,יחולובתקופההאמורהבסעיף5,ברישה,הוראותסעיף
ע1אלחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןדיוןלפיסעיפים14ג)ד(או14ד)ב(
האמוריםשלאניתןלקיימובנוכחותהנידון,ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-בדיון

כאמורבעניינושלנידוןהשוההבמקוםמעצראובביתסוהרשחלהלגביוההכרזהצ

עלאףהוראותסעיף8)א(לחוקסמכויותשעת־חירום)מעצרים(,התשל"ט-281979)בסעיף15צ
זה-חוקהמעצרים)שעתחירום((,בתקופההאמורהבסעיף5,ברישה,יחולוהוראות
סעיףע1אלחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,לענייןנוכחותעצירשביקשזאת,בדיון
לפיסעיפים5,4ו־7לחוקהמעצרים)שעתחירום(שלאניתןלקיימובנוכחותהעציר,
ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-בדיוןכאמורבעניינושלעצירהשוההבמקום

מעצראובביתסוהרשחלהלגביוההכרזהצ

תחולתסעיףע1א
לחוקהמעצריםעל
דיוניםלפיסעיפים

5,4,ו־7לחוק
סמכויותשעת־

חירום)מעצרים(
-הוראתשעה

5לחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-292002,ע1צ עלאףהוראותסעיף
בתקופההאמורהבסעיף5,ברישה,יחולוהוראותסעיףע1אלחוקהמעצרים,בשינויים
המחויבים,גםלענייןדיוןלפיסעיף5לחוקהאמורשלאניתןלקיימובנוכחותהכלוא,
ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-בדיוןכאמורבעניינושלכלואהשוההבמקום

מעצראובביתסוהרשחלהלגביוההכרזהצ

תחולתסעיףע1א
לחוקהמעצריםעל

דיוניםלפיסעיף
5לחוקכליאתם

שללוחמיםבלתי
חוקיים-הוראת

שעה

7)א(לחוקההסגרה,התשי"ד-01954צ,יחולובתקופההאמורה17צ עלאףהוראותסעיף
בסעיף5,ברישה,הוראותסעיףע1אלחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,גםלעניין
דיוןלפיסעיף7לחוקהאמורשלאניתןלקיימובנוכחותהעצור,ואםחלההכרזהעל
הגבלהמלאה-בדיוןכאמורבעניינושלעצורהשוההבמקוםמעצראובביתסוהר

שחלהלגביוההכרזהצ

תחולתסעיףע1א
לחוקהמעצריםעל
דיוניםלפיסעיף7

לחוקההסגרה-
הוראתשעה

עלאףהוראותסעיפים14ג)ד(ו־14ד)ב(לחוקלנשיאתעונשמאסרבמדינתאזרחותו18צ
שלהאסיר,התשנ"ז-ע1199צ,יחולובתקופההאמורהבסעיף5,ברישה,הוראותסעיף
ע1אלחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןדיוןלפיסעיפים14ג)ד(או14ד)ב(
האמוריםשלאניתןלקיימובנוכחותהנידון,ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-בדיון

כאמורבעניינושלנידוןהשוההבמקוםמעצראובביתסוהרשחלהלגביוההכרזהצ

תחולתסעיףע1א
לחוקהמעצרים

עלדיוניםלפי
14גו־14דלחוק
לנשיאתמאסר

במדינתאזרחותו
שלהאסיר-
הוראתשעה

ים ר ו עצ  ות ח וכ נ  ח " ש תק  ד ו ע  ל כ  סעיפים
ואסיריםבדיוניםעומדותבתוקףאומשניתנה  15 עד 18

הכרזתהשריםלפיסעיפים2)א(או4)א(להצעת 
החוק,וכלעודההכרזהבתוקף,מוצעכיההסדרשבסעיף
ע1אהמוצעיחול,בשינוייםהמחויבים,גםעלדיונימעצר
המוסדריםבחוקיםאחרים,אשרנקבעהבהםחובתנוכחות
שלהעצור,העציראוהכלוא,לפיהעניין,בדיוןהמעצר

בעניינוצ

בתוךכךמוצע,בסעיף15להצעתהחוק,להחילאת
ההסדרהאמור,בשינוייםהמחויבים,עלדיוןמעצרלפי
חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,וזאתלענייןנוכחות
עצירשביקשלהיותנוכחבדיוןבעניינולפיסעיפים5,4ו־7
לחוקהאמורצמכוחסעיפיםאלהמתקיימיםדיוניםשעניינם
אישורצוהמעצרהמינהליבידינשיאביתהמשפטהמחוזי
4לחוקהאמור(,עיוןתקופתימחדשבמעצר )ראוסעיף
לפיצומינהלישאושרלפיסעיף4לאותוחוק)ראוסעיף
המשפט בית נשיא החלטת על וערעור האמור( לחוק 5
המחוזילפיאותםסעיפים)ראוסעיף7לחוקהאמור(צעל

פיהמוצע,ההסדרשבסעיףע1אהמוצעיחולרקלעניין
דיוןכאמורשלאניתןלקיימובנוכחותהעצירבשלתקנות
שעתהחירוםהנזכרותאובשלהכרזהעלהגבלהחלקית,
ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-בדיוןכאמורבעניינו
שחלה סוהר בבית או מעצר במקום השוהה עציר של

לגביוההכרזהצ

כיההסדר ע1להצעתהחוק, מוצע,בסעיף כן כמו
האמוריחול,בשינוייםהמחויבים,בתקופההאמורהבסעיף
5רישהלהצעתהחוק,גםלענייןנוכחותעצירבדיוןלפי
סעיף5לחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,המורהעל
הבאתושלהכלואלפנישופט,כךשגםדיוניםאלהיתקיימו
שלאבנוכחותהכלואאלאבהשתתפותובאמצעותמכשיר
טכנולוגיכמוצעבסעיףע1אהמוצעצזאת,לענייןדיוןשלא
ניתןלקיימובנוכחותהכלואבשלתקנותשעתהחירום
חלה ואם חלקית, הגבלה על הכרזה בשל או הנזכרות
הכרזהעלהגבלהמלאה-בדיוןכאמורבעניינושלכלוא
השוההבמקוםמעצראובביתסוהרשחלהלגביוההכרזהצ

ס"חהתשל"ט,עמ'ע7;התש"ם,עמ'9צ1צ 28

ס"חהתשס"ב,עמ'192;התשע"ו,עמ'51עצ 29

ס"חהתשי"ד,עמ'174;התשע"ט,עמ'2צ2צ 0צ

ס"חהתשנ"ז,עמ'ע;התש"ע,עמ'צצעצ 1צ
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סימןד'לפרקא'-
סייגלתחולה

הוראותסעיפיםע1א,52)ד(ו־צ5)ד(לחוקהמעצרים,כנוסחםבסעיף14)צ(,)7(ו–)8(לחוק19צ
זה,והוראותסעיףע1אלחוקהמעצריםכפישהוחלבסעיפים15עד18לחוקזה,לא
יחולולענייןדיוניםהמתקיימיםבאולםביתמשפטהסמוךלמקוםהמעצראולבית

הסוהרצ

פרק ב': השתתפות כלואים בדיונים בבתי דין צבאיים באמצעים טכנולוגיים

סימן א': הגדרות

בפרקזה-20צהגדרות

"אסיר","ביתסוהר"ו–"חבוש"-כהגדרתםבתקנותבתיסוהרצבאיים;

ההסדר כי החוק, להצעת 17 בסעיף מוצע, עוד
שבסעיףע1אהמוצעיחול,בשינוייםהמחויבים,בתקופה
האמורהבסעיף5רישהלהצעתהחוק,אףלענייןדיוןלפי
שמבוקשת אדם של מעצר )דיון ההסגרה לחוק 7 סעיף
הסגרתוהמתקייםטרםהוגשהעתירהלהסגרה,אולאחר
הגשתהעדלהחלטהבה(,אשרלאניתןלקיימובנוכחות
העצורבשלתקנותשעתהחירוםהנזכרותאובשלהכרזה
עלהגבלהחלקית,ואםחלהההכרזהעלהגבלהמלאה-
בדיוןכאמורבעניינושלעצורהשוההבמקוםמעצראו

ביתסוהרשחלהלגביוההכרזהצ

בדומהלכךמוצע,בסעיף18להצעתהחוק,כיההסדר
האמורה בתקופה המחויבים, בשינויים יחול, האמור

בסעיף5רישההמוצע,אףלענייןדיוןלפיסעיפים14ג)ד(
או14ד)ב(לחוקלנשיאתעונשמאסרבמדינתאזרחותושל
האסיר)דיוןבבקשתמעצרשלנידוןבטרםהוגשהבקשה
בדברביצועבישראלשלעונששהוטלבפסקחוץ,ודיון
כאמור, בקשה שהוגשה לאחר נידון של מעצר בבקשת
לקיימובנוכחות לענייןדיוןשלאניתן זאת, בהתאמה(צ
הנידוןבשלתקנותשעתהחירוםהנזכרותאובשלהכרזה
עלהגבלהחלקית,ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-
בדיוןכאמורבעניינושלנידוןהשוההבמקוםמעצראו

בביתסוהרשחלהלגביוההכרזהצ

מוצעכיההסדריםהמוצעיםבסימןד'לפרקד'  סעיף 19
לחוקהמוצעלענייןהשתתפותעצוריםבדיונים 
באמצעותמכשיריםטכנולוגיים,לאיחולובמקריםשבהם
דין, בית באולם או משפט בית באולם מתקיים הדיון
הסמוךלמקוםמעצראוביתסוהר,וזאתמשוםשהטעמים
המפורטיםלעילהנוגעיםלקושיולסיכוןהטמוניםבניוד

העצוריםלאמתקיימיםבדיוןהמתקייםבמקוםכאמורצ

מערכתהמשפטהצבאיתהיאמערכתמקבילה  סעיפים
למערכתהמשפטהאזרחית,אשרפועלתמכוח  20 עד 25
חוקהשיפוטהצבאיצבמערכתזועומדיםלדין  כללי

פליליותצ עבירות בביצוע החשודים חיילים 
בדומהלמערכתהמשפטהאזרחית,גםבמערכתהמשפט
הצבאיתנדרשת,ככלל,נוכחותושלחשודבדיוןבהליך
פלילישמתקייםבעניינולפנישופטבהתאםלהוראותלפי

חוקהשיפוטהצבאיצ

והתפשטותו הקורונה בנגיף הדבקה מפני החשש
בבתיהסוהרובכלל,קייםגםביחסלבתיהסוהרהצבאיים
בחלק כמפורט בכללהצ הצבאית המשפט ולמערכת
הכללישלדבריההסבר,במקביללהסדרשנקבעבתקש"ח
קיוםדיוניםבהליכיםפליליים דיונימעצריםובתקש"ח
האזרחית, המשפט מערכת לגבי טכנולוגיים, באמצעים
- בעניינם בדיונים ואסירים עצורים השתתפות לעניין
דיונימעצרודיוניםבהליכיםפלילייםשאינםדיונימעצר
-באמצעיםטכנולוגיים,חלףנוכחותםהפיזיתבאולםבית
דומה הסדר נקבע הדיונים, ולענייןאופןקיום המשפט,
נקבע זה הסדר הצבאיתצ המשפט מערכת לגבי בעיקרו
בתקש"חדיונימעצרבבתיהדיןהצבאייםותקש"חקיום
דיוניםפלילייםבאמצעיםטכנולוגייםבבתיהדיןהצבאיים,
אלא העצורים נוכחות בלא דיונים קיום מאפשר והוא

בהשתתפותם,בתנאיםשפורטובהןצ

בדומהלהסדרהמוצעבסעיפים2עד10ו־צ1להצעת
החוקלענייןנוכחותםשלעצוריםאואסיריםבדיוניםשאינם
דיונימעצריםבמערכתהמשפטהאזרחית,וכןבדומהלהסדר
המוצעבסעיפים14עד19להצעתהחוקלענייןנוכחותםשל
עצוריםבדיונימעצריםבמערכתהמשפטהאזרחית,מוצע
בסעיפים20עד25להצעתהחוקלעגןבחוקאתההסדר

שנקבעבתקנותשעתהחירוםהנזכרותלעילצ

בבית מהדיונים חלק קיום יאפשר המוצע ההסדר
הדיןהצבאישבהםנדרשתעלפידיןנוכחותםשלעצורים
ואסירים)במערכתהצבאית-כלואים(,בנוכחותם,וזאת
כפישיורהנשיאביתהדיןהצבאיבהתאםלסמכותולפי
העדיפויות לסדר בהתאם והכל המוצע, לחוק 22 סעיף

המפורטבאותוסעיףצ

ההסדר ההסבר, דברי של הכללי בחלק כמפורט
המוצעבסעיפים20עד25האמורים,ובכללזההתיקונים
המוצעיםבחוקהשיפוטהצבאי,בסעיף25להצעתהחוק,
יעמדובתוקףבתקופתתוקפןשלתקש"חנוכחותעצורים
ואסיריםבדיונים,אובתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלה
חלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהשנתןשרהביטחון,
לאחרהתייעצותעםשרהמשפטים,לפיסעיפים21אוצ2
לחוקהמוצע,בהתאמהצכאמור,סמכותהכרזהזותהיה
נתונהלועלפיהמוצעכהוראתשעהלמשךשניםעשר

חודשיםמיוםהתחילהצ
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"דיוןמעצר"-דיוןבענייןהנוגעלמעצרלפיסעיפים241,240,צ24ו־צ24בלחוקהשיפוט
הצבאי,וכןדיוניםלפיסעיפים2,52,47עו־2עאלחוקהמעצריםכפישהוחלו

בסעיףצ24בלחוקהשיפוטהצבאי;

"חדרמשמר"-חדרמשמרצבאיכמשמעותובחוקהשיפוטהצבאי;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-21955צ;

"כלוא"-אסיר,חבושאועצור;

"נפגעעבירה"-כהגדרתובחוקהשיפוטהצבאי;

"עצור"-עצירכהגדרתובתקנותבתיסוהרצבאיים,ביןשהואחשודוביןנאשם,ולמעט
עצורהמוחזקבבסיסחקירותשלהמשטרההצבאית;

"תקנותבתיסוהרצבאיים"-תקנותהשיפוטהצבאי)בתיסוהרצבאיים(,התשמ"ז-
1987צצצ

סימן ב': הכרזות על הגבלת דיונים בנוכחות כלואים

הכרזהעלהגבלת
מספרהדיונים

שיתקיימובנוכחות
כלואים

שוכנעשרהביטחון,לאחרקבלתחוותדעתלענייןזהמטעםחילהרפואה)להלן-21צ )א(
חוותדעתחילהרפואה(,כיקייםחששממשילהתפשטותנגיףהקורונהבחדרימשמר
ובבתיסוהר,בשלהבאתםשלכלואיםלבתיהדיןהצבאיים,שהייתםבהםוחזרתםלחדרי
המשמרולבתיהסוהר,וכיאיןדרךלהבאתםשלכללהכלואיםשנדרשתהבאתםלבתי
הדיןהצבאייםולשהייתםבהםבלאחששאמור,רשאיהוא,לאחרהתייעצותעםשר
המשפטים,להכריזכירקחלקמהדיוניםבבתיהדיןהצבאייםשבהםנדרשתלפידין
נוכחותכלואים,יתקיימובנוכחותם,וזאתכפישיורהנשיאביתהדיןהצבאיבהתאם
לסמכותולפיסעיף22)א()בפרקזה-הכרזהעלהגבלהחלקית(;חוותדעתחילהרפואה
תכלולנתוניםעלמצבהתחלואהבשלנגיףהקורונהבאותהעתבמדינהובצבאההגנה
לישראל,מאפייניהתחלואהומגמותיהורמתהסיכוןלהתפשטותהנגיףבחדרימשמר
ובבתיהסוהרהנובעתמאותםנתונים,וכןתכלולהנחיותלנקיטתפעולותולשימוש

באמצעיםלצורךהקטנתהסיכוןלהדבקהבנגיף,בהתחשבברמתהסיכוןומהותוצ

"דיוןמעצר"-דיוןבענייןהנוגעלמעצרלפיסעיפים241,240,צ24ו־צ24בלחוקהשיפוט
הצבאי,וכןדיוניםלפיסעיפים2,52,47עו־2עאלחוקהמעצריםכפישהוחלו

בסעיףצ24בלחוקהשיפוטהצבאי;

"חדרמשמר"-חדרמשמרצבאיכמשמעותובחוקהשיפוטהצבאי;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-21955צ;

"כלוא"-אסיר,חבושאועצור;

"נפגעעבירה"-כהגדרתובחוקהשיפוטהצבאי;

"עצור"-עצירכהגדרתובתקנותבתיסוהרצבאיים,ביןשהואחשודוביןנאשם,ולמעט
עצורהמוחזקבבסיסחקירותשלהמשטרההצבאית;

"תקנותבתיסוהרצבאיים"-תקנותהשיפוטהצבאי)בתיסוהרצבאיים(,התשמ"ז-
1987צצצ

סימן ב': הכרזות על הגבלת דיונים בנוכחות כלואים

שוכנעשרהביטחון,לאחרקבלתחוותדעתלענייןזהמטעםחילהרפואה)להלן-21צ )א(
חוותדעתחילהרפואה(,כיקייםחששממשילהתפשטותנגיףהקורונהבחדרימשמר
ובבתיסוהר,בשלהבאתםשלכלואיםלבתיהדיןהצבאיים,שהייתםבהםוחזרתםלחדרי
המשמרולבתיהסוהר,וכיאיןדרךלהבאתםשלכללהכלואיםשנדרשתהבאתםלבתי
הדיןהצבאייםולשהייתםבהםבלאחששאמור,רשאיהוא,לאחרהתייעצותעםשר
המשפטים,להכריזכירקחלקמהדיוניםבבתיהדיןהצבאייםשבהםנדרשתלפידין
נוכחותכלואים,יתקיימובנוכחותם,וזאתכפישיורהנשיאביתהדיןהצבאיבהתאם
לסמכותולפיסעיף22)א()בפרקזה-הכרזהעלהגבלהחלקית(;חוותדעתחילהרפואה
תכלולנתוניםעלמצבהתחלואהבשלנגיףהקורונהבאותהעתבמדינהובצבאההגנה
לישראל,מאפייניהתחלואהומגמותיהורמתהסיכוןלהתפשטותהנגיףבחדרימשמר
ובבתיהסוהרהנובעתמאותםנתונים,וכןתכלולהנחיותלנקיטתפעולותולשימוש

באמצעיםלצורךהקטנתהסיכוןלהדבקהבנגיף,בהתחשבברמתהסיכוןומהותוצ

הכרזהעלהגבלת
מספרהדיונים

שיתקיימובנוכחות
כלואים

במערכת המעצרים דיוני לעניין המוצע ההסדר
לעניין המוצע להסדר בעיקרו דומה הצבאית המשפט
בשינויים האזרחית, המשפט במערכת דיונים אותם
המחויביםובשינוייםהנובעיםמהבדליםבהסדרהקיים
לענייןדיוניםבהליכיםפליליים,ובהםדיונימעצרים,בחוק
השיפוטהצבאילעומתההסדרהקייםלענייןדיוניםכאמור

במערכתהדיניםהאזרחית,הכולכמפורטלהלןצ

שהוא כפי "כלוא" המונח את להגדיר מוצע  סעיף 20
סוהר )בתי הצבאי השיפוט בתקנות מוגדר 
צבאיים(,התשמ"ז-1987)להלן-תקנותבתיסוהרצבאיים(,
להגדרתו בדומה "עצור", עצורצ או חבוש אסיר, ככולל
שהוא עצור הן כולל החוק, להצעת 1 בסעיף המוצעת
חשודוהןעצורשהואנאשםצעלפיהמוצע,מאחרשהחשש
שבבסיסההסדרהמוצענוגעלהדבקתהאוכלוסייההשוהה
בחדריהמשמרובתיהסוהרהצבאיים,ונובע,ביןהשאר,
מהצורךלניידאתהכלואיםמאותםמקומותלבתיהדין,
מוצעלהבהירכיההסדרהמוצעלאיחוללענייןעצור

המוחזקבבסיסחקירותשלהמשטרההצבאיתצעצורים
מעצרם להארכת בבקשה הראשון לדיון מגיעים אלה
אין כן ועל המשטרה, בליווי המשטרה, מתחנת ישירות
שר הכרזת לפיכך, בנוכחותםצ יתקיים הדיון כי מניעה
הביטחון,עלשניסוגיה)ראוסעיפים21ו־צ2לחוקהמוצע(,

לאתחולעלעצוריםאלהצ

פירוט תוך מעצר, דיון מהו להגדיר מוצע עוד
הסעיפיםבחוקהשיפוטהצבאישעניינםדיוןכאמורצזאת,
שר הכרזות של תוקפן בתקופת שיחול שבהסדר מאחר
הביטחוןמוצעלהבחיןביןדיוניםכאמורשהםדיונימעצר,
ולגביהםיחולוהוראותסימןד'בפרקב'לחוקהמוצע,לבין
שארהדיוניםכאמורשלגביהםיחולוהוראותסימןג'בפרק

ב'לחוקהמוצעצ

לחוק א' בפרק הקבועים להסדרים בהתאמה  סעיף 21
האזרחית, המשפט מערכת לעניין המוצע 
מוצעלהסמיךאתשרהביטחון,לאחרשהתייעץעםשר
המשפטים,להכריז,לאחרקבלתחוותדעתחילהרפואה,

ס"חהתשט"ו,עמ'171;התש"ף,עמ'0צצ 2צ

ק"תהתשמ"ז,עמ'294צ צצ
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הכרזהעלהגבלהחלקיתתיכנסלתוקףעםנתינתהותפורסםברשומותבהקדם )ב(
האפשריצ

הכרזהעלהגבלהחלקיתתהיהלתקופהשלאתעלהעלחודשימים;שרהביטחון, )ג(
בהתייעצותעםשרהמשפטיםולאחרקבלתחוותמטעםחילהרפואה,רשאילהאריך
אתתקופתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועלחודשימיםכלאחת,

אםשוכנעכיממשיכותלהתקייםהנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א(צ

שוכנעשרהביטחון,לאחרקבלתחוותדעתחילהרפואה,כיהנסיבותהמפורטות )ד(
בסעיףקטן)א(אינןמתקיימותעוד,יבטלאתההכרזהעלהגבלהחלקית,לאחרהתייעצות
עםשרהמשפטים,בלאדיחוי;ביטולההכרזהכאמורייכנסלתוקףעםנתינתו,והודעה

עלהביטולתפורסםברשומותבהקדםהאפשריצ

הודעהעלמתןהכרזהעלהגבלהחלקיתאועלביטולהכאמורבסעיףקטן)ד( )ה(
תימסרלנשיאביתהדיןהצבאילערעורים,למשטרההצבאית,לפרקליטותהצבאית,

לסניגוריההצבאיתוללשכתעורכיהדין,עםהינתנהצ

חיילשמוחזקבמעצרפתוחלפיסעיף244לחוקהשיפוטהצבאילאייחשבלעצור )ו(
לענייןסעיףזהצ

קביעתהדיונים
שיתקיימובנוכחות

כלואיםבתקופת
תוקפהשלהכרזה
עלהגבלהחלקית

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתיובאובכליוםלבתיהדיןהצבאיים22צ )א(
מרבהכלואיםשניתןלהביאתוךיישוםהוראותהדיןוהוראותחילהרפואה,לצורך
השתתפותםבדיוניםשנשיאביתהדיןהצבאייורהעלקיומםבנוכחותהכלוא;נשיאבית
הדיןהצבאירשאילהורותעלקיוםדיוןבנוכחותכלואבהתאםלסדרהעדיפויותשלהלן:

כירקחלקמהדיוניםבביתמשפטשבהםנדרשתעלפי
דיןנוכחותכלואים,יתקיימובנוכחותם,וזאתכפישיורה
נשיאביתביתהדיןהצבאיבהתאםלסמכותולפיסעיף
22)א(לחוקהמוצע)להלן-הכרזהעלהגבלהחלקית(צ
שרהביטחוןיכריזכאמוראםשוכנעכיקייםחששממשי
סוהר ובבתי משמר בחדרי הקורונה נגיף להתפשטות
צבאייםבשלהבאתםשלכלואיםלבתיהדיןהצבאיים,
שהייתםבהםוחזרתםלחדריהמשמרובתיהסוהר,וכןאם
שוכנעכיאיןדרךלהבאתםשלכלואיםלבתידיןצבאיים

ולשהייתםבהםבלאחששכאמורצ

נתונים תכלול הרפואה חיל דעת חוות כי מוצע
והנחיותבדומהלמוצעלענייןחוותדעתמשרדהבריאות,

בסעיף2)א(לחוקהמוצעצ

משמעותההכרזההיאשיחולוהוראותסעיף22לחוק
המוצעלענייןסדרהעדיפויותבקביעתדיוניםשיתקיימו
העצור לנוכחות החלופי ההסדר וכן כלואים, בנוכחות
בדיון,המוצעבסימןג'לפרקב'לחוקהמוצע,וזאתתוך
בחוק זה בעניין הקבועים הרגילים הדין מסדרי סטייה
השיפוטהצבאיצעלכןמוצעכיהסמכותלהכריזכאמור
תינתןלשרהביטחון,שהואהשרהאחראיעלחוקהשיפוט
הצבאי,לרבותעלההוראותבדברסדריהדיןבדיונימעצר,

ועלמערכתבתיהדיןהצבאייםצ

הכרזהעלהגבלהחלקיתלפיסעיףקטן)א(המוצע
תוגבללתקופהשלעדחודשימים,ושרהביטחון,לאחר
שנועץבשרהמשפטים,יוכללהאריךאתתקופתתוקפה
שלההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועלחודשימים

הנסיבות להתקיים ממשיכות כי שוכנע אם אחת, כל
המצדיקותאתההכרזהצנוסףעלכך,מוצעכימששוכנע
את המצדיקות הנסיבות להתקיים שחדלו הביטחון שר
לאחר זאת גם דיחוי, בלא אותה יבטל הוא ההכרזה,
התייעצותעםשרהמשפטיםצההסדרהמוצעלענייןזה
נועדלאפשרגמישותבהתאםלשינויהנסיבותצכך,אם
הסתיימהתקופת לאחרשתבוטלההכרזה,וכלעודלא
הוראתהשעה,תהיההתפרצותנוספתשלהנגיףויתקיימו
הנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א(המוצע,יוכלהשרלשוב

ולהכריזכאמורצ

מוצעכימעברלפרסומהברשומות,הודעהעלהכרזת
השריםאועלביטולהתימסר,עםנתינתה,לגופיםהנוגעים
המשטרה לערעורים, הצבאי הדין בית נשיא - בדבר
הצבאית,הפרקליטותהצבאית,הסניגוריההצבאיתולשכת

עורכיהדיןצ

ההכרזה מתחולת במפורש להחריג מוצע לבסוף
חיילשמוחזקבמעצרפתוחלפיסעיף244לחוקהשיפוט
הצבאיצחיילכאמוראינומוחזקבחדרמשמראובביתסוהר,
ואיןמניעהלקייםאתהדיוןבעניינוכשהואנוכחבבית
המשפטצלפיכך,איןמקוםלהחילבעניינואתההסדרלעניין
השתתפותבאמצעותמכשירטכנולוגי,המוצעבסימניםג'

וד'לפרקב'לחוקהמוצעצ

בסעיףזהמוצעותהוראותלענייןאופןקביעת  סעיף 22 
כלוא, בנוכחות יום מדי שיתקיימו הדיונים 
סעיף לפי חלקית הגבלה על הכרזה משניתנה שיחולו

קטן)א(המוצע,וכלעודהכרזהזועומדתבתוקףצ
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דיוןשבומובאותראיותלבירורהאשמהשלנאשםעצור,לפיפרקשלישי )1(
לחוקהשיפוטהצבאי;לענייןזהתינתןעדיפותלדיוןבעניינושלנאשםהשוהה

במעצרזמןרביותר;

דיוןראשוןלפיסעיף240לחוקהשיפוטהצבאיודיוןלפיסעיףצ24לחוק )2(
האמור,שלגביוהודיעבאכוחהנאשםמבעודמועדכיבכוונתולהעלותטענות

לענייןדיותהראיותאועילתהמעצראוחלופתמעצר;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיפים241,240,צ24ו־צ24בלחוקהשיפוט )צ(
מנוי שאינו המעצרים לחוק ו־2עא 2ע ,52 ,47 סעיפים לפי דיון וכן הצבאי,

בפסקה)2(;

דיוןבהליךפלילישאינומנויבפסקאות)1(עד)צ(; )4(

דיוןבוועדהלעיוןבעונשלפיחוקהשיפוטהצבאי; )5(

דיוןשאינומנויבפסקאות)1(עד)5(,שהכלואצדלוצ )ע(

בכלדיוןלפיסעיףקטן)א(תינתןעדיפותלדיוןבעניינושלכלואאונפגעעבירה )ב(
שהואקטין,אושלעצוראואסירעםמוגבלותשמקשהבאופןממשיעלהשתתפותו

בדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיצ

זהותהכלואיםשיובאולדיוןבעניינםבביתהדיןהצבאימדייוםבהתאםלהוראות )ג(
סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,תיקבעבתיאוםביןהמשטרההצבאיתלביןיחידתבתיהדין

הצבאייםצ

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(לענייןסדרהעדיפויותהקבועבהם,רשאי )ד(
נשיאביתהדיןהצבאילהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקייםבנוכחות
הכלוא,גםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפויותהקבועבאותםסעיפיםקטנים,
ובלבדשהמספרהכוללשלכלואיםשיובאובאותויוםלאיעלהעלהמספרהמרבישל

כלואיםשניתןלהביאבאותויוםלפיהוראותסעיףקטן)א(רישהצ

דיוןשבומובאותראיותלבירורהאשמהשלנאשםעצור,לפיפרקשלישי )1(
לחוקהשיפוטהצבאי;לענייןזהתינתןעדיפותלדיוןבעניינושלנאשםהשוהה

במעצרזמןרביותר;

דיוןראשוןלפיסעיף240לחוקהשיפוטהצבאיודיוןלפיסעיףצ24לחוק )2(
האמור,שלגביוהודיעבאכוחהנאשםמבעודמועדכיבכוונתולהעלותטענות

לענייןדיותהראיותאועילתהמעצראוחלופתמעצר;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיפים241,240,צ24ו־צ24בלחוקהשיפוט )צ(
מנוי שאינו המעצרים לחוק ו־2עא 2ע ,52 ,47 סעיפים לפי דיון וכן הצבאי,

בפסקה)2(;

דיוןבהליךפלילישאינומנויבפסקאות)1(עד)צ(; )4(

דיוןבוועדהלעיוןבעונשלפיחוקהשיפוטהצבאי; )5(

דיוןשאינומנויבפסקאות)1(עד)5(,שהכלואצדלוצ )ע(

בכלדיוןלפיסעיףקטן)א(תינתןעדיפותלדיוןבעניינושלכלואאונפגעעבירה )ב(
שהואקטין,אושלעצוראואסירעםמוגבלותשמקשהבאופןממשיעלהשתתפותו

בדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיצ

זהותהכלואיםשיובאולדיוןבעניינםבביתהדיןהצבאימדייוםבהתאםלהוראות )ג(
סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,תיקבעבתיאוםביןהמשטרההצבאיתלביןיחידתבתיהדין

הצבאייםצ

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(לענייןסדרהעדיפויותהקבועבהם,רשאי )ד(
נשיאביתהדיןהצבאילהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקייםבנוכחות
הכלוא,גםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפויותהקבועבאותםסעיפיםקטנים,
ובלבדשהמספרהכוללשלכלואיםשיובאובאותויוםלאיעלהעלהמספרהמרבישל

כלואיםשניתןלהביאבאותויוםלפיהוראותסעיףקטן)א(רישהצ

להורות סמכות צבאי דין בית לנשיא לתת מוצע
אילודיוניםיתקיימובכליוםבנוכחותכלואבביתהדין
מרב את יום בכל להביא שיאפשר באופן שבמחוזו,
הכלואיםשניתןלהביאתוךעמידהבהוראותחילהרפואה
כהגדרתןהמוצעתבסעיףקטן)ה(צעודמוצעלהבנותאת
שיקולדעתושלנשיאביתהדיןהצבאיבבואולקבועאילו
דיוניםיתקיימובכליום,עלידיקביעתסדרקדימויותבין
סוגיהדיוניםהשונים,שבהםקיימתעלפידיןחובתנוכחות
שלהכלוא,וזאתבהתאמהלסדרהעדיפויותהקבועבפרק
א'לחוקהמוצעלענייןהדיוניםבמערכתהמשפטהאזרחית,

בשינוייםמתחייביםצ

לסעיף קטן )ב(

לצדסדרהעדיפויותהמוצעלעיל,מוצעלקבוע,גם
זאתבדומהלמוצעבפרקא'האמור,כללשלפיו,בתוךכל
קטגוריהמביןהקטגוריותשבסעיףקטן)א(,תינתןעדיפות
לדיוןבעניינםשלכלואאונפגעעבירהשהואקטין,או
בעניינםשלעצוראואסירעםמוגבלותשמקשהבאופן

ממשיעלהשתתפותובדיוןצ

לסעיף קטן )ג(

כיזהותהכלואיםשיובאולדיון עודמוצעלקבוע
בעניינםבביתהמשפטמדייוםבהתאםלהוראותסעיףקטן
)א(המוצע,תיקבעבתיאוםביןיחידתבתיהדיןהצבאיים
למשטרההצבאית,גםזאתבהתאמהלמוצעבהסדרהחל
עלמערכתהמשפטהאזרחית,בסעיףצ)א()צ(לחוקהמוצע,
לענייןתיאוםביןשירותבתיהסוהרלהנהלתבתיהמשפטצ

לסעיף קטן )ד(

סדר לעניין ו–)ב(, )א( קטנים סעיפים הוראות לצד
העדיפויותהקבועבהם,מוצעלתתלנשיאביתדיןצבאי
להורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקייםבנוכחות
משוםסטייהמסדרהעדיפויות אםישבכך גם הכלוא,
הקבועבאותםסעיפיםקטנים,ובלבדשאיןבכךכדילהביא
לחריגהממספרהכלואיםהמרבישאפשרלהביאבאותו
יוםלפיאותםסעיפיםקטניםצחריגזהמאפשרלנשיאהדין

הצבאילשקולשיקוליםנוספיםצ
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הוראותסעיף21)ו(יחולולענייןסעיףזהצ )ה(

בסעיףזה,"הוראותחילהרפואה"-הנחיותונהליםשלחילהרפואההנוגעים )ו(
למניעתהתפשטותנגיףהקורונהשפורסמובאתרהאינטרנטשלצבאההגנהלישראל,
וכןהנחיותלנקיטתפעולותולשימושבאמצעיםלצורךהקטנתהסיכוןלהדבקהבנגיף,

שנכללובחוותדעתחילהרפואהצ

הכרזהעלאי–קיום
דיוניםבנוכחות

כלואים

עלאףהוראותסעיף22,שוכנעשרהביטחון,לאחרקבלתחוותדעתלענייןזהצ2צ )א(
מטעםחילהרפואה,כיקיימתהתפשטותרחבתהיקףשלנגיףהקורונהבמדינהאו
בחדרימשמרובתיסוהר,וכיבשלכךקייםסיכוןמוגברלהתפשטותנגיףהקורונהבחדרי
משמרובתיסוהר,רשאיהוא,לאחרהתייעצותעםשרהמשפטים,להכריזכילאניתן
לקייםדיוניםבבתידיןצבאייםבנוכחותכלואים,במדינהכולהאובחלקממנה)בפרק
זה-הכרזהעלהגבלהמלאה(;לענייןזה,חוותדעתחילהרפואהתתייחסלמצב
התחלואהבשלנגיףהקורונהבאותהעתבמדינהובצבאההגנהלישראל,ובפרטלסיכון

הבריאותיהטמוןבהבאתכלואיםלבתיהדיןהצבאייםובשהייתםבהםצ

הכרזהעלהגבלהמלאהתהיהלתקופהשלאתעלהעל14ימים;שרהביטחון )ב(
רשאי,לאחרהתייעצותעםשרהמשפטים,להאריךאתתקופתתוקפהשלההכרזה
לתקופותנוספותשלאיעלועל14ימיםכלאחת,אםשוכנע,לאחרקבלתעמדתחיל

הרפואה,כיממשיכותלהתקייםהנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א(צ

עלהכרזהעלהגבלהמלאהיחולוהוראותסעיף21)ב(ו–)ד(עד)ו(צ )ג(

לסעיף קטן )ה(

הרפואה" חיל "הוראות מהן להגדיר מוצע 
שישליישם,לצדהוראותאחרותשנקבעובחוק,בהבאת
ובדומה המוצע, פי על הצבאייםצ הדין לבתי כלואים
למוצעלענייןהוראותמשרדהבריאות,בסעיףצ)ג(להצעת
החוק,מדוברבהנחיותשנתןחילהרפואהונהליםשקבע,
הנוגעיםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה,שפורסמובאתר
האינטרנטשלצבאההגנהלישראל,וכןהנחיותלנקיטת
פעולותולשימושבאמצעיםלצורךהקטנתהסיכוןלהדבקה

בנגיף,אשרנכללובחוותדעתחילהרפואהצ

בהתאמהלהסדרהמוצעבפרקא'לחוקהמוצע  סעיף 23
לענייןמערכתהמשפטהאזרחית,מוצעלהסמיך 
אתשרהביטחון,לאחרשנועץבשרהמשפטים,להכריזכי
לאניתןלקייםדיוניםבביתדיןצבאיבנוכחותכלואים,
במדינהכולהאובחלקממנה)להלן-הכרזהעלהגבלה
מלאה(צזאת,לאחרקבלתחוותדעתחילהרפואה,ולאחר
ששוכנעכיבשלהתפשטותרחבתהיקףשלנגיףהקורונה
במדינהאובחדרימשמרובתיסוהרצבאיים,קייםסיכון
מוגברלהתפשטותנגיףהקורונהבחדרימשמרובבתיסוהר
כאמורצמשמעותההכרזההיאכיכלהדיוניםבעניינםשל

כלואיםבביתהדיןהצבאייתקיימושלאבנוכחותםצ

מוצעלקבועכישרהביטחוןיהיהמוסמךלהכריז
כלומר ממנה, חלק לגבי או כולה המדינה לגבי כאמור
אפשרשההכרזהתחולרקלגביחלקמחדריהמשמרובתי
לנסיבותצעודמוצע הצבאייםבמדינה,בהתאם הסוהר
נתינתה עם לתוקף תיכנס האמורה ההכרזה כי לקבוע

ותפורסםברשומותבהקדםהאפשריצ

מלאה הגבלה על הכרזה כי לקבוע מוצע כן, כמו
ימים,וכישר 14 על תעלה לתקופהשלא תהיהבתוקף
ההכרזה של תוקפה תקופת את להאריך יוכל הביטחון
אם אחת, כל ימים 14 על יעלו שלא נוספות לתקופות
שוכנע,לאחרקבלתחוותדעתחילהרפואה,כיממשיכות
להתקייםהנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א(,דהיינוכי
הקורונה נגיף של היקף רחבת התפשטות קיימת עדיין
במדינהאובחדרימשמרובתיסוהרצבאיים,ועדייןקיים
בחדרי הקורונה נגיף להתפשטות מוגבר סיכון כך בשל

משמרובתיסוהרצ

היא מלאה הגבלה על ההכרזה שמשמעות מאחר
פגיעהבזכותהנוכחותשלכללהכלואים,מוצעלהגבילאת
תקופתתוקפהל־14ימיםכאמור,בעודשאתתקופתתוקפה
להגביל כאמור מוצע חלקית הגבלה על ההכרזה של
לחודשימים,גםזאתבדומהלהסדרהמוצעבהקשרזה
לגבימערכתהמשפטהאזרחית,בסימןב'לפרקא'להצעת

החוקצ

כמוכןמוצעכיעלהכרזהעלהגבלהמלאהיחולו
הוראותסעיף21)ב(לחוקהמוצע,שעניינובמועדכניסתה
שלההכרזהלתוקףוחובתפרסומהברשומות,סעיף21)ד(
את לבטל הביטחון שר סמכות שעניינו המוצע, לחוק
ההכרזה,וסעיף21)ה(לחוקהמוצע,שעניינובחובתמתן
הודעהעלההכרזהלגופיםהנוגעיםבדבר,וכןסעיף21)ו(
המוחזק חייל ההכרזה מגדר מחריג אשר המוצע, לחוק
במעצרפתוחלפיסעיף244לחוקהשיפוטהצבאי,שכןחייל

כאמוראינומוחזקבחדרמשמראובביתסוהרצ
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 סימן ג': השתתפות כלואים בדיונים שאינם דיוני מעצר בבתי דין צבאיים,
באמצעים טכנולוגיים

השתתפות
כלואיםבדיונים

שאינםדיוני
מעצר,באמצעים

טכנולוגיים

עדתוםתקופתתוקפןשלתקנותשעתהחירוםוכןבתקופתתוקפהשלהכרזהעל24צ
הגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולולגבידיוניםשאינםדיונימעצר
המתקיימיםבבתידיןצבאייםושלאניתןלקיימםבנוכחותהכלואיםבשלתקנותשעת
החירוםאובשלהכרזהכאמור,ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-לגבידיוניםכאמור
בעניינםשלכלואיםהשוהיםבחדרימשמראובבתיהסוהרשחלהלגביהםההכרזה,

הוראותסעיפיםעעד10ו־צ1,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בכלמקום- )1(

במקום"ביתמשפט"יבוא"ביתדיןצבאי"; )א(

במקום"ביתהמשפט"יבוא"ביתהדיןהצבאי"; )ב(

במקום"בביתמשפט"יבוא"בביתדיןצבאי"; )ג(

במקום"בביתהמשפט"יבוא"בביתהדיןהצבאי"; )ד(

במקום"עצוראואסיר"יבוא"כלוא"; )ה(

במקום"העצוראוהאסיר"יבוא"הכלוא"; )ו(

במקום"עצוריםאואסירים"יבוא"כלואים"; )ז(

במקום"שירותבתיהסוהר"יבוא"המשטרההצבאית"; )ח(

במקום"ושירותבתיהסוהר"יבוא"והמשטרההצבאית"; )ט(

בסעיף8- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוק )א(
סדרהדיןהפלילי"יבוא"דיוןשנשמעתבועדותלפיסעיפים4עצעד71צו־ע8צ

לחוקהשיפוטהצבאי";

בסעיףקטן)ב(,במקום"פרקליטמחוז,ראשיחידתהתביעותבמשטרה"יבוא )ב(
"פרקליטצבאי";

בסעיף10,במקום"לפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא"לפיסעיפים )צ(
4עצעד71צו–ע8צלחוקהשיפוטהצבאי"צ

 סימן ג': השתתפות כלואים בדיונים שאינם דיוני מעצר בבתי דין צבאיים,
באמצעים טכנולוגיים

עדתוםתקופתתוקפןשלתקנותשעתהחירוםוכןבתקופתתוקפהשלהכרזהעל24צ
הגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולולגבידיוניםשאינםדיונימעצר
המתקיימיםבבתידיןצבאייםושלאניתןלקיימםבנוכחותהכלואיםבשלתקנותשעת
החירוםאובשלהכרזהכאמור,ואםחלההכרזהעלהגבלהמלאה-לגבידיוניםכאמור
בעניינםשלכלואיםהשוהיםבחדרימשמראובבתיהסוהרשחלהלגביהםההכרזה,

הוראותסעיפיםעעד10ו־צ1,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

השתתפות
כלואיםבדיונים

שאינםדיוני
מעצר,באמצעים

טכנולוגיים

בכלמקום- )1(

במקום"ביתמשפט"יבוא"ביתדיןצבאי"; )א(

במקום"ביתהמשפט"יבוא"ביתהדיןהצבאי"; )ב(

במקום"בביתמשפט"יבוא"בביתדיןצבאי"; )ג(

במקום"בביתהמשפט"יבוא"בביתהדיןהצבאי"; )ד(

במקום"עצוראואסיר"יבוא"כלוא"; )ה(

במקום"העצוראוהאסיר"יבוא"הכלוא"; )ו(

במקום"עצוריםאואסירים"יבוא"כלואים"; )ז(

במקום"שירותבתיהסוהר"יבוא"המשטרההצבאית"; )ח(

במקום"ושירותבתיהסוהר"יבוא"והמשטרההצבאית"; )ט(

בסעיף8- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוק )א(
סדרהדיןהפלילי"יבוא"דיוןשנשמעתבועדותלפיסעיפים4עצעד71צו־ע8צ

לחוקהשיפוטהצבאי";

בסעיףקטן)ב(,במקום"פרקליטמחוז,ראשיחידתהתביעותבמשטרה"יבוא )ב(
"פרקליטצבאי";

בסעיף10,במקום"לפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא"לפיסעיפים )צ(
4עצעד71צו–ע8צלחוקהשיפוטהצבאי"צ

נוכחות תקש"ח של תוקפן בתקופת כי מוצע  סעיף 24
עצוריםואסיריםבדיוניםוכןבתקופתתוקפהשל 
הכרזהעלהגבלהמלאהאוהכרזהעלהגבלהחלקית,יחולו,
בכלהנוגעלדיוניםבעניינםשלכלואיםשלאניתןלקיימם
בנוכחותהכלואים-בשלקביעתנשיאביתהדיןהצבאי
בהתאםלסדרהעדיפויותשנקבעבתקנותהאמורות,ולאחר

פקיעתןשלהתקנותהאמורות-בסעיף22לחוקהמוצע,
אובשלהכרזהעלהגבלהמלאה-הוראותסעיפיםעעד
10ו־צ1לחוקהמוצעהנוגעיםלהשתתפותםשלכלואים
בדיוניםבעניינםשאינםדיונימעצרצכך,הכלואיםישתתפו

בדיוניםאלהבאמצעותמכשירטכנולוגיבהתאםלהסדרים
שנקבעובסעיפיםהאמורים,בשינוייםהמתחייביםצ
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סימן ד': קיום דיוני מעצר בבתי דין צבאיים באמצעים טכנולוגיים

חוקהשיפוט
הצבאי-הוראת

שעה

הכרזה25צ של תוקפה בתקופת וכן החירום שעת תקנות של תוקפן תקופת תום עד
הצבאי, השיפוט חוק את יקראו מלאה, הגבלה על הכרזה או חלקית הגבלה על
התשט"ו-1955)להלן-חוקהשיפוטהצבאי(,כךלגבידיונימעצר,ואםחלההכרזהעל
הגבלהמלאה-לגבידיונימעצרבעניינםשלכלואיםהשוהיםבחדרימשמרובבתי
סוהרשחלהלגביהםההכרזה,ולגבידיונימעצרבעניינםשלעצוריםהמוחזקיםבבסיס

חקירותשלהמשטרההצבאית:

בסעיף240- )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,בבואולהורותעלהארכתמעצר ")א1(
לפיאותוסעיףקטן,ישקולהשופטגםאתחיוניותהמעצר,ביןהשאר
NovelCoronavirus(בהתחשבבסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונה
nCov-2019(בעתשהותובמעצרובמצבהכליאהבאותהעת,ואםחלות
הוראותסעיף240א-גםבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעתמקיומושל

הדיוןלפיהוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותוצ";

בסעיףקטן)ב(,במקום"רופאפסיכיאטרי"יבוא"רופא"ובמקום"לבריאות )ב(
נפשו"יבוא"לבריאותו";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"עלדיוןבערעורלפיסעיףקטןזה,שלאניתן )ג(
לקיימובנוכחותושלהעצורבשלתקנותשעתהחירום,בשלהכרזהעלהגבלה

חלקיתאובשלהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולוהוראותסעיף240א";

אחריסעיף240יבוא: )2(

"הארכתמעצר
שלאבנוכחות

עצור

עלאףהאמורבסעיף240)ב(,לגבידיוניםשלאניתן240אצ )א(
בשל החירום, שעת תקנות בשל עצור בנוכחות לקיימם
הכרזהעלהגבלהחלקיתאובשלהכרזהעלהגבלהמלאה,

יחולוהוראותאלה:

של תוקפן תקופת תום עד כי לקבוע מוצע  סעיף 25
תקש"חנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים,וכן  כללי

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקית 
ובתי משמר לחדרי )ביחס מלאה הגבלה על הכרזה או
סוהרשלגביהםחלהההכרזה(,יחולוהוראותחוקהשיפוט
החוק, להצעת 25 בסעיף המוצעים בתיקונים הצבאי
כמפורטלהלןצהתיקוניםלחוקהמעצריםהמוצעיםבסעיף
זהקבועיםהיוםבעיקרםבתקש"חדיונימעצרבבתיהדין

הצבאיים,בשינוייםמסוימיםצ

לפסקה )1()א(

מוצע,בדומהלהוראתסעיףצ1)ב1(לחוקהמעצרים
כנוסחוהמוצעבסעיף5להצעתהחוק,להנחותאתשופטי
ביתהדיןהצבאיהדניםבהארכתמעצרלשקולגםאת
חיוניותהמעצרבשיםלבלסיכוןההידבקותבנגיףהקורונה,
5האמורצעלפיהמוצע,יחול וראודבריההסברלסעיף
הסעיףכתיקונוהמוצעלגביכללדיוניהמעצרשיתקיימו
ואסירים עצורים נוכחות תקש"ח של תוקפן בתקופת

בדיוניםאובתקופתתוקפןשלההכרזותהנזכרותלעילצ

לפסקה )1()ב(

סעיף240)ב(לחוקהשיפוטהצבאיקובעכיאףעלפי
שככללדיוןבבקשהלהארכתמעצרייערךבנוכחותהעצור,
ביתהדיןרשאילדוןבבקשתמעצרשלאבנוכחותהעצור,
אםשוכנע,עלסמךחוותדעתשלרופאפסיכיאטרי,שלא
ניתןלקייםאתהדיוןבנוכחותהעצוראושנוכחותותזיק
לבריאותנפשוצמוצעכיבתקופתתוקפהשלהכרזתשר
הביטחוןיהיהניתןלהסתמךלענייןזהעלחוותדעתרופא
)שאינופסיכיאטרדווקא(ושחוותדעתזותתייחסלבריאותו
שלהעצורבאופןכלליולאודווקאלבריאותוהנפשיתצזאת
בדומהלהסדרהקבועהיוםבסעיףע1)2(לחוקהמעצריםצ
כך,יהיהאפשרלעשותשימושבהוראהזוגםלגביעצורים
שחלובמחלההנגרמתמנגיףהקורונהצגםתיקוןזהיחול
עלפיהמוצעלענייןכללדיוניהמעצריםבתקופההאמורה

בסעיף25רישהלחוקהמוצעצ

לפסקאות )1()ג( ו–)2(

לפיסעיף240)ב(לחוקהשיפוטהצבאי,דיוןבביתדין
7צ2ב לפיסעיף צבאיבבקשהלהארכתמעצרשהוגשה
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שלא יתקיים מעצר להארכת בבקשה הדיון )1(
בנוכחותהעצוראלאבהשתתפותובאמצעותמכשיר
טכנולוגישתקצההמשטרההצבאיתוהמאפשרהעברת
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמין
מסוגזהבעתקיוםהדיוןבעניינושלאותועצור,והעצור
שמאפשר כאמור מכשיר באמצעות - לכך הסכים
העברתקולבלבד,והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,
שלא מתקיים שהדיון כך בשל בעצור הפגיעה את
בנוכחותו;איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמסמכותו
שלהשופטלפיהוראותסעיף240)ב(לקייםדיוןשלא
בנוכחותושלעצור,אםנוכחהשופט,עליסודחוות
בדיון להשתתף מסוגל העצור שאין רופא, של דעת

מפאתמצבבריאותו;

עלאףהוראותפסקה)1(- )2(

היההדיוןכאמורבאותהפסקהדיוןלפי )א(
סעיף240)א(,ולאניתןלקיימו,טרםפקיעתמעצרו
שלהחשוד,באמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר
מניעה בשל אמת, בזמן וקול תמונה העברת
הצבאי, הדין בית רשאי צפויה, בלתי טכנית
על להורות הצבאי, הדין בית נשיא באישור
קיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר
העברתקולבלבד,וזאתבאופןחריגומטעמים
מיוחדיםשיירשמו;הוארךמעצרושלהחשוד
כאמורוחדלולהתקייםהנסיבותשבשלהןלא
ניתןלקייםאתהדיוןבאמצעותמכשירהמאפשר
העברתתמונהוקולבזמןאמת,וטרםהסתיימה
תקופתהמעצר,רשאיהעצורלדרושדיוןחוזר
שיתקייםבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר

העברתקולותמונה,כאמורבפסקה)1(;

שלא יתקיים מעצר להארכת בבקשה הדיון )1(
בנוכחותהעצוראלאבהשתתפותובאמצעותמכשיר
טכנולוגישתקצההמשטרההצבאיתוהמאפשרהעברת
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמין
מסוגזהבעתקיוםהדיוןבעניינושלאותועצור,והעצור
שמאפשר כאמור מכשיר באמצעות - לכך הסכים
העברתקולבלבד,והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,
שלא מתקיים שהדיון כך בשל בעצור הפגיעה את
בנוכחותו;איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמסמכותו
שלהשופטלפיהוראותסעיף240)ב(לקייםדיוןשלא
בנוכחותושלעצור,אםנוכחהשופט,עליסודחוות
בדיון להשתתף מסוגל העצור שאין רופא, של דעת

מפאתמצבבריאותו;

עלאףהוראותפסקה)1(- )2(

היההדיוןכאמורבאותהפסקהדיוןלפי )א(
סעיף240)א(,ולאניתןלקיימו,טרםפקיעתמעצרו
שלהחשוד,באמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר
מניעה בשל אמת, בזמן וקול תמונה העברת
הצבאי, הדין בית רשאי צפויה, בלתי טכנית
על להורות הצבאי, הדין בית נשיא באישור
קיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר
העברתקולבלבד,וזאתבאופןחריגומטעמים
מיוחדיםשיירשמו;הוארךמעצרושלהחשוד
כאמורוחדלולהתקייםהנסיבותשבשלהןלא
ניתןלקייםאתהדיוןבאמצעותמכשירהמאפשר
העברתתמונהוקולבזמןאמת,וטרםהסתיימה
תקופתהמעצר,רשאיהעצורלדרושדיוןחוזר
שיתקייםבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר

העברתקולותמונה,כאמורבפסקה)1(;

לחוקהאמור,כלומר,בקשהלהארכתמעצרושלחייל,ייערך
ככללבנוכחותושלהעצורצכךגםלענייןהדיוןבערעורעל
החלטהבדברהארכתמעצר)סעיף240)ד(לחוקהאמור(צ
מוצעלקבוע,בסעיף240אלחוקהשיפוטהצבאיכנוסחו
המוצע,הסדרהמאפשראתהשתתפותושלהעצורבדיון
בענייןמעצרולפיסעיף240)ב(או)ד(,באמצעותמכשיר

טכנולוגי,חלףנוכחותוהפיזיתבאולםביתהדיןהצבאיצ

כאמור,ההסדרהמוצעדומהלהסדרשמוצעלקבוע
בסעיףע1אלחוקהמעצרים,כנוסחוהמוצעבסעיף14)צ(
להצעתהחוק,לענייןדיוניהארכתמעצרבמערכתהמשפט
האזרחית,בשינוייםהמתחייביםצכךלמשל,מישתספקאת
המכשיריםהטכנולוגייםשבאמצעותםיתקיימוהדיונים
תהיההמשטרההצבאית,אשרסמכותהבענייןזהמקבילה
לסמכותשירותבתיהסוהר,ומישיהיהמוסמךלהורותכי

הדיוןיתקייםבנוכחותהעצורבנסיבותחריגותהמפורטות
בסעיף240א)א()2()ב(המוצעהואנשיאביתהדיןהצבאי,
וכךגםלענייןבעלהסמכותלאשראתהחלטתביתהמשפט
עלקיוםבהשתתפותהעצורבאמצעותטלפוןבלבד,אם

מתקיימותהנסיבותהמפורטותבסעיף240א)2()א(צ

כמוכן,מוצעלהבהירכיהוראותההסדרהמוצעלא
244 יחולולענייןמישמוחזקיםבמעצרפתוחלפיסעיף
לחוקהשיפוטהצבאי,שכןאלהאינםמוחזקיםבמיתקני
הכליאההצבאייםומכאןשלאמתקייםלגביהםהחשש
ואין המוצע ההסדר שבבסיס הקורונה בנגיף להדבקה

מניעהלהגעתםלדיוןבעניינםצ

ההסדרהמוצעבסעיף240אלחוקהשיפוטהצבאי,
כנוסחוהמוצעבפסקה)2(,שעניינובקיוםדיוןבהשתתפות
הכלואבאמצעותמכשירטכנולוגי,חלףנוכחותובדיון,כמו
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חלההכרזהעלהגבלהמלאה,ומצא)ב( )1(
נשיאביתדיןצבאיכיקייםצורךחיוני
של בנוכחותו הדיון את לקיים ודחוף
העצור,עלאףהנסיבותשבשלהןניתנה
ההכרזה,כיקיומושלהדיוןלפיהוראות
ובלתי ממשית לפגיעה יגרמו )1( פסקה
מידתיתבעצורוכיעלביתהדיןהצבאי
להתרשםמהעצורפניםאלפנים,לרבות
בשלכךשהעצורהואאדםעםמוגבלות
אשרמקשהבאופןממשיעלהשתתפותו
לפי טכנולוגי מכשיר באמצעות בדיון
באופן הוא, רשאי ,)1( פסקה הוראות
חריג,להורותכיהדיוןיתקייםבנוכחותו
שלהעצור,וזאתלאחרשקיבלאתעמדת

הצדדיםוהמשטרההצבאית;

יחולו לא זו משנה פסקת הוראות )2(
עלעצורשחלהלגביוחובתבידודמכוח
החדש( הקורונה )נגיף העם בריאות צו

)הוראת שונות( והוראות בית )בידוד
צו - זה )בסעיף התש"ף-2020 שעה(,
בידודבית(,אומכוחצובריאותהעם)נגיף
הקורונההחדש2019()בידודבביתחולים(
)הוראתשעה(,התש"ף-2020)בסעיףזה-

צובידודבביתחולים(;

הצבאי, 240)ד(לחוקהשיפוט גםהתיקוןהמוצעלסעיף
של יחול,עלפיהמוצע,בתקופתתוקפה )1()ג(, בפסקה
ההכרזהעלהגבלהחלקית)וקודםלכך-בתקופתתוקפן
אם רק בדיונים(, ואסירים עצורים נוכחות תקש"ח של
מדוברבדיוןשהכלואלאיכוללהיותנוכחבוצדהיינו,אם
דיוןהמעצרשלאותוכלואאינונמנהעםהדיוניםשנשיא

בנוכחות שיתקיימו יום באותו הורה הצבאי הדין בית
כלואים)מכוחסמכותולפיסעיףצ2)א(לחוקהמוצע(,יחולו
הוראותהסעיפיםהאמוריםלענייןהשתתפותושלהכלוא
בדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיצהוראותאלהלאיחולו
לענייןדיוןשיתקייםבתקופההנזכרתלעיל,לפיהוראות

נשיאביתהדיןהצבאי,בנוכחותהכלוא.
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עצורשחלהלגביוחובתבידודמכוחצו )ג(
בידודבית,השוההבבידודבחדרמשמראובבית
סוהר,אועצורשחלהלגביוחובתבידודמכוחצו
בידודבביתחולים,ושוההבבידודבמקוםבחדר
משמראובביתסוהר,בהתאםלהוראתרופאלפי
סעיף2)ג(לצוהאמור,ישתתףבדיוןבאמצעות
הצבאית, המשטרה שתקצה טכנולוגי מכשיר
המאפשראתקיוםהדיוןתוךעמידהבהוראות
הצוהאמורומאפשר,לכלהפחות,העברתקול,
והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעה
בעצורבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותו;

עלדיוןכאמורבסעיףקטן)א()1(או)2()א(או)ג(יחולוהוראות )ב(
אלה:

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצור,ואםאינו )1(
מיוצג,ימנהלוהשופטסניגור;

תתאפשרשיחהחסויהביןהעצורלסניגורובסמוךלפני )2(
הדיון,במהלכוומידלאחריו,וזאתלשםייעוץמשפטיבלבד;
השיחהתתקייםבאופןשיבטיחאתסודיותהוהוראותסעיף
צ1)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-1979,לאיחולולגביה;

השופט, העצור, כי שתבטיח בדרך יתקיים הדיון )צ(
הסניגורוהשוטרהצבאיאוהתובע,לפיהעניין,אוכלאדם
אחרשנוכחותונדרשתבדיון,ישמעוויראוזהאתזה,במהלך
שבאמצעותו הטכנולוגי למכשיר בהתאם והכול הדיון,
יתקייםהדיון;היההעצוראדםעםמוגבלות,יחולוהוראות

סעיףצ1לחוקקיוםדיוניםבאמצעיםטכנולוגיים;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמהוראותסעיפים )4(
4צו־5צלחוקסמכויותאכיפה-מעצריםכפישהוחלובסעיף

227אצ

הוראותסעיףזהלאיחולועלדיוןבעניינושלמישמוחזק )ג(
במעצרפתוחלפיסעיף244צ

הוראותסעיףזהיחולו,בשינוייםהמחויבים,עלדיוןלפיסעיף )ד(
240)ד(צ

בסעיףזה- )ה(

"הכרזהעלהגבלהחלקית"-הכרזהלפיסעיף21לחוקקיוםדיונים
באמצעיםטכנולוגיים;

"הכרזהעלהגבלהמלאה"-הכרזהלפיסעיףצ2לחוקקיוםדיונים
באמצעיםטכנולוגיים;

דיונים קיום חוק - טכנולוגיים" באמצעים דיונים קיום "חוק
באמצעיםטכנולוגיים)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(

)דיוניםבבתימשפטובבתידיןבהשתתפותעצורים,אסירים
וכלואים(,התש"ף-2020;

עצורשחלהלגביוחובתבידודמכוחצו )ג(
בידודבית,השוההבבידודבחדרמשמראובבית
סוהר,אועצורשחלהלגביוחובתבידודמכוחצו
בידודבביתחולים,ושוההבבידודבמקוםבחדר
משמראובביתסוהר,בהתאםלהוראתרופאלפי
סעיף2)ג(לצוהאמור,ישתתףבדיוןבאמצעות
הצבאית, המשטרה שתקצה טכנולוגי מכשיר
המאפשראתקיוםהדיוןתוךעמידהבהוראות
הצוהאמורומאפשר,לכלהפחות,העברתקול,
והכולבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעה
בעצורבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותו;

עלדיוןכאמורבסעיףקטן)א()1(או)2()א(או)ג(יחולוהוראות )ב(
אלה:

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצור,ואםאינו )1(
מיוצג,ימנהלוהשופטסניגור;

תתאפשרשיחהחסויהביןהעצורלסניגורובסמוךלפני )2(
הדיון,במהלכוומידלאחריו,וזאתלשםייעוץמשפטיבלבד;
השיחהתתקייםבאופןשיבטיחאתסודיותהוהוראותסעיף
צ1)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-1979,לאיחולולגביה;

השופט, העצור, כי שתבטיח בדרך יתקיים הדיון )צ(
הסניגורוהשוטרהצבאיאוהתובע,לפיהעניין,אוכלאדם
אחרשנוכחותונדרשתבדיון,ישמעוויראוזהאתזה,במהלך
שבאמצעותו הטכנולוגי למכשיר בהתאם והכול הדיון,
יתקייםהדיון;היההעצוראדםעםמוגבלות,יחולוהוראות

סעיףצ1לחוקקיוםדיוניםבאמצעיםטכנולוגיים;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמהוראותסעיפים )4(
4צו־5צלחוקסמכויותאכיפה-מעצריםכפישהוחלובסעיף

227אצ

הוראותסעיףזהלאיחולועלדיוןבעניינושלמישמוחזק )ג(
במעצרפתוחלפיסעיף244צ

הוראותסעיףזהיחולו,בשינוייםהמחויבים,עלדיוןלפיסעיף )ד(
240)ד(צ

בסעיףזה- )ה(

"הכרזהעלהגבלהחלקית"-הכרזהלפיסעיף21לחוקקיוםדיונים
באמצעיםטכנולוגיים;

"הכרזהעלהגבלהמלאה"-הכרזהלפיסעיףצ2לחוקקיוםדיונים
באמצעיםטכנולוגיים;

דיונים קיום חוק - טכנולוגיים" באמצעים דיונים קיום "חוק
באמצעיםטכנולוגיים)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(

)דיוניםבבתימשפטובבתידיןבהשתתפותעצורים,אסירים
וכלואים(,התש"ף-2020;
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"עצור"-ביןשהואחשודוביןנאשם,למעטעצורהמוחזקבבסיס
חקירותשלהמשטרההצבאית;

"תקנותשעתהחירום"-תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש(
)נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,

התש"ף-2020צ";

בסעיףצ24ב)ב(,במקום"סעיף240)ב("יקראו"סעיפים240)א1(ו–)ב(ו־240א"צ )צ(

פרק ג': שונות

דיווחהנהלתבתי
המשפט

נציגהנהלתבתיהמשפטידווחבכתבלוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת)להלןע2צ
-ועדתהחוקה(,אחתלשלושהחודשים,עלמספרבקשותהמעצרלפיסעיףצ1לחוק
המעצרים,כנוסחובסעיף14)1(לחוקזה,ועלמספרבקשותהמעצרלפיסעיף21לחוק
14)5(לחוקזה,שהוגשולבתיהמשפטבכליוםבתקופה המעצרים,כנוסחובסעיף
האמורה,ועלמספרןהכוללשלבקשותהמעצרכאמורשהוגשולבתיהמשפטבמהלך

אותהתקופה,והכולבהשוואהלאותםנתוניםמאותהתקופהבשנההקודמתצ

לפסקה )3(

240)א1(כנוסחו מוצעכיההוראההמוצעתבסעיף
המוצעבפסקה)1(,לענייןשקילתחיוניותהמעצר,וההסדר
המוצעבסעיף240אלחוקהשיפוטהצבאיכנוסחוהמוצע
)2(יחולו,ככלל,גםעלדיוןבמתןפקודתמעצר בפסקה
בידישופטחוקרלפיסעיף242לחוקהשיפוטהצבאיודיון
במתןפקודתמעצרבידישופטשלביתדיןצבאילפיסעיף
צ24לחוקהאמור,שעניינובמעצרנאשםעדתוםההליכיםצ
כאמור,הסדרזהיחולעלדיוניםכאמורשלאניתןלקיים

בנוכחותהכלוא,בנסיבותהנזכרותלעילצ

כאמור,החלטתהשריםוהחלטתשרהביטחון  סעיפים
מלאה, או חלקית הגבלה על הכרזה לעניין  26עד 29 

של הנוכחות בזכות פגיעה היא משמעותה 
עצוריםבדיוניםבעניינם,כולםאוחלקם)בהתאםלסוג
ההכרזה(,והסתפקותבהשתתפותםבדיוניםאלהבאמצעות

מכשיריםטכנולוגייםצ

החלטת על הכנסת של ובקרה פיקוח לאפשר כדי
השריםועלהחלטתשרהביטחוןהנזכרותלעיל,ובחינת
משמעותןמההיבטשלפגיעהבעצורים,וכדילאפשרלכנסת
לבחוןאםההוראותשנועדולצמצםאתהיקףהמעצרים,
ושנקבעובגדראיזוןלפגיעההאמורה,אכןהביאולצמצום
)לסוגיה(, ההכרזה של תוקפה בתקופת המעצרים היקף
מוצעכיהגופיםהרלוונטייםימסרולוועדתהחוקהחוק
ומשפטשלהכנסת)להלן-ועדתהחוקה(,במסגרתדיווח
עתי,אחתלשלושהחודשים,נתוניםבדברמספרבקשות
הצבאיים הדין ולבתי המשפט לבית שהוגשו המעצר
)דיווח הדיווח בתקופת ונאשמים חשודים של בעניינם
בתי יחידת ובידי המשפט בתי הנהלת בידי ייעשה זה
שנקלטו העצורים ומספר בהתאמה(, הצבאיים, הדין
בתי שירות שבאחריות הסוהר ובתי המעצר במקומות
הסוהרובמיתקניהכליאההצבאיים,בהתאמה)דיווחזה

ייעשהבידישירותבתיהסוהרובידיהמשטרההצבאית,
בהתאמה(,והכולבהשוואהלנתוניםמאותהתקופהבשנה
הקודמתצהדיווחנועדלאפשרלבחוןאםההוראותשנקבעו
בדבראישורבקשותהמעצרעלידידרגבכירבמשטרהאו
בתביעה,לפיהעניין,וההוראותהקובעותכיעלהשופט
אכן המעצר, חיוניות את אף ההכרזה בתקופת לשקול

הביאולירידהבמספרהעצוריםוהכלואיםצ

בתי שירות כי מוצע הדיווח, חובת במסגרת עוד
הסוהרימסורלוועדתהחוקה,אחתל־צחודשים,ולשרים
וליועץהמשפטילממשלה,אחתלשבועיים,דיווחעלמספר
הדיוניםשהתקיימובאמצעותמכשירטכנולוגיבתקופת
ג'ו־ד'לפרקא'לחוק הדיווח,בהתאםלהוראתסימנים
באמצעות שהתקיימו מתוכם הדיונים ומספר המוצע,
מכשירטכנולוגיהמעבירתמונהוקולבזמןאמתצנתונים
דומים,ביחסלהוראותסימניםג'ו־ד'לפרקב'לחוקהמוצע,
תמסורהמשטרההצבאיתלוועדתהחוקה,אחתלשלושה
חודשים,ולשרהביטחוןולפרקליטהצבאיהראשי,אחת

לשבועייםצ
לוועדת ידווח הסוהר בתי שירות כי מוצע עוד
החוקה,אחתלשלושהחודשים,וליועץהמשפטילממשלה
ולשרים,אחתלשבועיים,עלהמספרהכוללשלהעצורים
והאסירים)כולםגםיחד(שהובאולדיוניםבבתיהמשפט
דהיינו, המוצעצ לחוק צ סעיף הוראות לפי הדין ובבתי
בתקופתההכרזההחלקיתצזאתכדילבחוןאםאכןנעשו
כלהמאמציםלהביאאתמרבהעצוריםוהאסיריםלבית
המשפטבתקופתההכרזההחלקית,בכפוףלהוראותהדין
והוראותמשרדהבריאותצבדומהלכך,מוצעכיהמשטרה
לשלושה אחת החוקה, לוועדת כאמור תדווח הצבאית
חודשים,ולשרהביטחוןולפרקליטהצבאיהראשי,אחת
לשבועיים,עלמספרהכלואיםשהובאולדיוניםבבתיהדין

הצבאייםבתקופתתוקפהשלההכרזההחלקיתצ

ר ב ס ה י  ר ב ד



צ15 הצעותחוקהממשלה-08צ1,ט'בסיווןהתש"ף,2020צעצ1

דיווחשירותבתי
הסוהר

 נציגשירותבתיהסוהרידווחבכתב-27צ

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,עלמספרהעצוריםכהגדרתםבפרקא' )1(
)בסעיףזה-עצורים(,שנקלטובמקומותמעצרובבתיסוהרשבאחריותשירותבתי
הסוהרבכליוםועלמספרםהכוללשלהעצוריםשנקלטוכאמורבתקופהשלגביהנמסר

הדיווח,והכולבהשוואהלאותםנתוניםמאותהתקופהבשנההקודמת;

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,וליועץהמשפטילממשלהולשרים,אחת )2(
לשבועיים,עלמספרהדיוניםשהתקיימובאמצעותמכשירטכנולוגיבתקופהשלגביה
נמסרהדיווח,לפיהוראותסימניםג'ו־ד'בפרקא',ומספרהדיוניםמתוכםשהתקיימו

באמצעותמכשירטכנולוגיהמעבירתמונהוקולבזמןאמת;

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,וליועץהמשפטילממשלהולשרים,אחת )צ(
לשבועיים,עלהמספרהכוללשלאסיריםועצוריםשהובאולדיוניםבבתימשפטלפי

הוראותסעיףצ;בפסקהזו,"אסיר"-כהגדרתובפרקא'צ

דיווחיחידתבתי
הדיןהצבאיים

נציגיחידתבתיהדיןהצבאייםידווחבכתבלוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,28צ
עלמספרבקשותהמעצרלפיסעיף240)א(לחוקהשיפוטהצבאיכנוסחובסעיף25)1(
לחוקזהוסעיףצ24לחוקהשיפוטהצבאי,שהוגשולבתיהדיןהצבאייםבכליוםבמהלך
התקופההאמורה,ועלמספרןהכוללשלבקשותהמעצרכאמורשהוגשולבתיהדין
הצבאייםבמהלךאותהתקופה,והכולבהשוואהלאותםנתוניםמאותהתקופהבשנה

הקודמתצ

דיווחהמשטרה
הצבאית

נציגהמשטרההצבאיתידווחבכתב-29צ

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,עלמספרהכלואיםכהגדרתםבפרקב' )1(
)בסעיףזה-כלואים(,שנקלטובחדריהמשמרובבתיהסוהרבכליוםבמהלךהתקופה
שלגביהנמסרהדיווח,ומספרםהכוללשלהכלואיםשנקלטוכאמורבתקופההאמורה,

והכולבהשוואהלאותםנתוניםמאותהתקופהבשנההקודמת;

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,ולפרקליטהצבאיהראשיולשרהביטחון, )2(
אחתלשבועיים,עלמספרדיוניהמעצרשהתקיימובאמצעותמכשירטכנולוגילפי
הוראותסימניםג'ו־ד'בפרקב',בתקופהשלגביהנמסרהדיווח,ומספרהדיוניםמתוכם

שהתקיימובאמצעותמכשירכאמורהמעבירתמונהוקולבזמןאמת;

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,ולפרקליטהצבאיהראשיולשרהביטחון, )צ(
אחתלשבועיים,עלמספרהכלואיםשהובאולדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדיןלפי

הוראותסעיף22צ

ביטולתקנותשעת
חירום

בטלותבזהתקנותשעתחירוםאלה:0צצ

תקנותשעתחירום)דיונימעצרים(,התש"ף-42020צ; )1(

תקנותשעתחירום)דיונימעצריםבבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-52020צ; )2(

 דיווחשירותבתינציגשירותבתיהסוהרידווחבכתב-27צ
הסוהר

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,עלמספרהעצוריםכהגדרתםבפרקא' )1(
)בסעיףזה-עצורים(,שנקלטובמקומותמעצרובבתיסוהרשבאחריותשירותבתי
הסוהרבכליוםועלמספרםהכוללשלהעצוריםשנקלטוכאמורבתקופהשלגביהנמסר

הדיווח,והכולבהשוואהלאותםנתוניםמאותהתקופהבשנההקודמת;

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,וליועץהמשפטילממשלהולשרים,אחת )2(
לשבועיים,עלמספרהדיוניםשהתקיימובאמצעותמכשירטכנולוגיבתקופהשלגביה
נמסרהדיווח,לפיהוראותסימניםג'ו־ד'בפרקא',ומספרהדיוניםמתוכםשהתקיימו

באמצעותמכשירטכנולוגיהמעבירתמונהוקולבזמןאמת;

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,וליועץהמשפטילממשלהולשרים,אחת )צ(
לשבועיים,עלהמספרהכוללשלאסיריםועצוריםשהובאולדיוניםבבתימשפטלפי

הוראותסעיףצ;בפסקהזו,"אסיר"-כהגדרתובפרקא'צ

נציגיחידתבתיהדיןהצבאייםידווחבכתבלוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,28צ
עלמספרבקשותהמעצרלפיסעיף240)א(לחוקהשיפוטהצבאיכנוסחובסעיף25)1(
לחוקזהוסעיףצ24לחוקהשיפוטהצבאי,שהוגשולבתיהדיןהצבאייםבכליוםבמהלך
התקופההאמורה,ועלמספרןהכוללשלבקשותהמעצרכאמורשהוגשולבתיהדין
הצבאייםבמהלךאותהתקופה,והכולבהשוואהלאותםנתוניםמאותהתקופהבשנה

הקודמתצ

דיווחיחידתבתי
הדיןהצבאיים

דיווחהמשטרהנציגהמשטרההצבאיתידווחבכתב-29צ
הצבאית

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,עלמספרהכלואיםכהגדרתםבפרקב' )1(
)בסעיףזה-כלואים(,שנקלטובחדריהמשמרובבתיהסוהרבכליוםבמהלךהתקופה
שלגביהנמסרהדיווח,ומספרםהכוללשלהכלואיםשנקלטוכאמורבתקופההאמורה,

והכולבהשוואהלאותםנתוניםמאותהתקופהבשנההקודמת;

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,ולפרקליטהצבאיהראשיולשרהביטחון, )2(
אחתלשבועיים,עלמספרדיוניהמעצרשהתקיימובאמצעותמכשירטכנולוגילפי
הוראותסימניםג'ו־ד'בפרקב',בתקופהשלגביהנמסרהדיווח,ומספרהדיוניםמתוכם

שהתקיימובאמצעותמכשירכאמורהמעבירתמונהוקולבזמןאמת;

לוועדתהחוקה,אחתלשלושהחודשים,ולפרקליטהצבאיהראשיולשרהביטחון, )צ(
אחתלשבועיים,עלמספרהכלואיםשהובאולדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדיןלפי

הוראותסעיף22צ

ביטולתקנותשעתבטלותבזהתקנותשעתחירוםאלה:0צצ
חירום

תקנותשעתחירום)דיונימעצרים(,התש"ף-42020צ; )1(

תקנותשעתחירום)דיונימעצריםבבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-52020צ; )2(

תשתית להעמיד נועד לשרים הדו–שבועי הדיווח
עובדתיתלפניהשריםלצורךהחלטהבדברנחיצותהארכת

תוקףההכרזהאוביטולהצ

כאמור,ההסדריםהמוצעיםבסעיפיםעעד14,12  סעיף 30
תחילה נקבעו החוק להצעת ו־25 24 ע1, עד 

בבתי מעצרים דיוני בתקש"ח מעצרים, דיוני בתקש"ח
הדיןהצבאיים,בתקש"חקיוםדיוניםבהליכיםפליליים
בהליכים דיונים קיום ובתקש"ח טכנולוגיים באמצעים
פלילייםבאמצעיםטכנולוגייםבבתיהדיןהצבאיים,ומוצע

כעתלבטלאתהתקנותהאמורותצ

ק"תהתש"ף,עמ'748;התש"ף,עמ'1420צ 4צ

ק"תהתש"ף,עמ'790;התש"ף,עמ'1420צ 5צ
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תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()קיוםדיוניםבהליכיםפלילייםבאמצעים )צ(
טכנולוגיים(,התש"ף-2020עצ;

פליליים בהליכים דיונים )קיום החדש( הקורונה )נגיף חירום שעת ותקנות )4(
באמצעיםטכנולוגייםבבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-72020צצ

חוקזהיעמודבתוקףמיוםפרסומועדתום12חודשיםמהמועדהאמורצ1צצתוקף )א(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

סעיפים2עד12,11,4ו־21עדצ2יעמדובתוקףהחלמתוםתקופתתוקפן )1(
שלתקנותשעתהחירוםעדתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן)א(;

סעיףצ1)ב1(לחוקהמעצרים,כנוסחובסעיף14)1(לחוקזה,וסעיף240)א1( )2(
25)1()א(לחוקזה,יעמדובתוקףמתום לחוקהשיפוטהצבאיכנוסחובסעיף
התקופההאמורהבסעיף1רישהלחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-
מעצרים()הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש()מעצרחשודבעתמניעהלקדם

חקירה(,התש"ף-82020צ,ועדתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן)א(צ

קרי המוצע, החוק את לקבוע מוצע כאמור,  סעיף 31
אתסמכותההכרזהשמוצעלתתלשרהמשפטים 
ולשרלביטחוןהפניםבמשותף,ולשרהביטחוןבהתייעצות
21,4ו־צ2לחוקהמוצע, ,2 עםשרהמשפטים,בסעיפים
של תוקפן בתקופת שיחולו ההסדרים ואת בהתאמה,
ההכרזות,ובכללזההתיקוניםהמוצעיםבחוקהמעצרים,
של כליאתם חוק )מעצרים(, חירום שעת סמכויות חוק
לוחמיםבלתיחוקיים,חוקההסגרה,חוקלנשיאתמאסר
במדינתאזרחותושלהאסירוחוקהשיפוטהצבאי,כהוראת

שעהמוגבלתבזמןצ

למשך בתוקף המוצע החוק יעמוד המוצע, פי על
12חודשיםמיוםפרסומוצמשמעותהדברהיאשסמכותם
שלהשריםהנזכריםלעיללהכריזעלכךשלאניתןלקיים
דיוניםבהארכותמעצרבנוכחותעצוריםתהיהנתונהלהם
תוקף יוגבלגם בהתאם, האמורהצ התקופה תום עד רק
הכרזהשנתנוהשריםמכוחסמכותםכאמור,ובהתאם-
תוקפםשלהתיקוניםהנזכריםלעיל-לתוםאותהתקופהצ

החוק של תחילתו את לקבוע כאמור מוצע ככלל,
המוצעליוםפרסומוצעםזאת,מאחרשהסדרדומהלעניין
סדרהעדיפויותלקיוםדיוניםבנוכחותעצורים,אסיריםאו
כלואים,המוצעבסעיפיםצו־צ2להצעתהחוק,קבועהיום
בתקש"חנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים,מוצעלקבועכי
סעיפיםאלהשלהחוקהמוצעייכנסולתוקףרקעםפקיעת
תוקפןשלהתקנותהאמורותצמאותוטעם,מוצעלדחות
גםאתכניסתםלתוקףשלסעיפים11ו־12להצעתהחוק,
שהסדריםהדומיםבעיקרםלאלההקבועיםבהם,מעוגנים
אףהםבתקש"חנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים)ראו

סעיפיםעו־7לאותןתקנות(צ

כמוכן,מוצעתהוראתתחילהמיוחדתלענייןסעיף
צ1)ב1(לחוקהמעצריםוסעיף240)א1(לחוקהשיפוטהצבאי,
כנוסחםהמוצעבסעיפים14)1(ו־25)1()א(להצעתהחוקצ
סעיפיםאלה,אשרלפיהםביתהמשפט,בבואולצוותעל
מעצרושלחשוד,נדרשלשקולגםאתחיוניותהמעצר,
עוגנובחוקהמעצריםובחוקהשיפוטהצבאיבמסגרתחוק
סדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים()הוראת
שעה-נגיףהקורונההחדש()מעצרחשודבעתמניעה
0צ( לקדםחקירה(,התש"ף-2020)ראוס"חהתש"ף,עמ'

)להלן-הוראתהשעהבענייןמעצרחשודבעתמניעה
ל'בניסן ביום לתוקף נכנס האמור החוק לקדםחקירה(צ
התש"ף)24באפריל2020(ונקבעכייעמודבתוקףעדתום

45ימיםמהמועדהאמורצ

כל מתקיים המעצר חיוניות שיקול ביסוד הטעם
עודקייםחששממשילהדבקתעצוריםאואסיריםבנגיף
לפי השרים שנתנו ההכרזה עוד כל דהיינו, הקורונה,
סעיפים21,4,2אוצ2לחוקהמוצעעומדתבתוקפהצעלכן,
מוצעלעגןאתההוראותהמוצעותכאמורבסעיפים14)1(
ו־25)1()א(להצעתהחוק,לצדשארהתיקוניםהמוצעים
בהצעתחוקזובחוקהמעצריםובחוקהשיפוטהצבאי,אשר

יחולובתקופתתוקפהשלהכרזהכאמורצ

ואולםמאחרשהוראותאלהמעוגנותהיוםבחוקים
האמוריםמכוחהוראתהשעהבענייןמעצרחשודבעת
מניעהלקדםחקירה,מוצעלקבועכיהןייכנסולתוקףהחל
מתוםתקופתתוקפהשלאותההוראתשעה,כאמורבסעיף1

רישהלאותההוראהצ

ק"תהתש"ף,עמ'2ע8;התש"ף,עמ'1420צ עצ

ק"תהתש"ף,עמ'0צ9;התש"ף,עמ'1420צ 7צ

ס"חהתש"ף,עמ'0צצ 8צ
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