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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק ניהול דיוני ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש )הוראת 
שעה - נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-2020

הצעות חוק הממשלה - 1335, ז' בתמוז התש"ף, 29.6.2020
פרק א': הגדרות 

בחוקזה-העהגדרות

"הודעהעלמצבחירוםמיוחד"-הודעהשלשרהמשפטיםעלמצבחירוםמיוחדלגבי
דיוניםבבתיהמשפטלפיתקנה2לתקנותבתיהמשפטולשכותההוצאהלפועל
)סדרידיןבמצבחירוםמיוחד(,התשנ"א-ה99הה,בשלהתפשטותשלנגיףהקורונה;

התפשטות למניעת המאמצים ממכלול כחלק  כללי
)להלן Novel Coronavirus nCov-209ה נגיף 
-נגיףהקורונהאוהנגיף(,ולנוכחדרכיהפצתווהעלייה
החל הממשלה התקינה בו, הנדבקים בהיקף המתמדת
שמטרתן חירום שעת תקנות מגוון 2020 מרס מחודש
לצמצםאתהשהייהשלאזרחיםבמרחבהציבוריולמנוע
התקהלויות)ראולמשל:תקנותשעתחירום)נגיףהקורונה
שעת ותקנות התש"ף-2020, פעילות(, הגבלת - החדש
חירום)הגבלתמספרהעובדיםבמקוםעבודהלשםצמצום
בתוך התש"ף-2020(ע החדש(, הקורונה נגיף התפשטות
כךהותקנוהוראותשנועדולמנועהדבקהשלהשוהים
במיתקניכליאה,עצוריםואסירים,עלידיצמצוםמגעם
עםשארהאוכלוסייה,וזאתכדילתתמענהלחששהמוגבר
מהדבקהבמקומותאלה,שבהםמוחזקיםאנשיםבשטח
מחיהסגורותחוםהעלוללהוותכרפורהלהתפשטותהנגיף
)ראו:תקנותשעתחירום)מניעתכניסתמבקריםועורכידין
למקומותמעצרובתיהסוהר(,התש"ף-2020(עמצבהחירום
המיוחדהביאגםלצמצוםהדיוניםבערכאותהשיפוטיות
השונותעכך,בבתיהמשפטובבתיהדיןהתקיימובתקופה
מסוימתרקדיוניםשנקבעוכדחופיםובהםדיונימעצריםע

בעניין הוראות בקביעת הצורך עלה לכך, בדומה
זועועדות אופןקיוםדיוניםבוועדותהשחרוריםבתקופה
שחרוריםהןועדותהדנותבבקשתושלהאסירלשחרור
על־תנאימנשיאתיתרתתקופתהמאסר,מכוחחוקשחרור
על–תנאיממאסר,התשס"א-ה200)להלן-חוקשחרורעל־

להסדיר נועדה קביעתההוראותכאמור תנאיממאסר(ע
אתאופןקיוםהדיוןבוועדותהשחרוריםבדרךשתצמצם,
ככלהאפשר,אתהסיכוןלהדבקהשלאסיריםכתוצאה
ביום לכלאעלפיכך,הותקנו מחשיפתםלגורמיםשמחוץ
חירום שעת תקנות )2020 במרס )ו2 התש"ף באדר כ"ט
)דיוניועדותשחרורים(,התש"ף-2020,שבהןנקבעוהוראות
בענייןאופןקיוםדיוניועדותהשחרוריםבתקופהזו,בלא
מרחוק בהשתתפותם אלא באולם, האסירים נוכחות
באמצעיםטכנולוגיים,ובמידתהצורך-גםבהשתתפות
מרחוקשלהצדדיםהנוספיםלדיוןושלועדותהשחרורים
נוספות עצמןעכמוכןנכללובתקנותהאמורותהוראות

הנוגעותלניהולדיוניועדותהשחרוריםבתקופהזו,באופן
שיצמצם,ככלהאפשר,אתהחששהאמורע

בהתאמה,בענייןהוועדהלעיוןבעונש,הותקנותקנות
)דיוניהוועדהלעיון )נגיףהקורונההחדש( שעתחירום
בעונש(,התש"ף-2020עהוועדהלעיוןבעונשהפועלתמכוח
חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-וו9ה)להלן-חוקהשיפוט
לוועדות בדיןהצבאי, המקבילה, היאהוועדה הצבאי(,
השחרורים,והיאדנהבעניינםשלאסיריםאשרנשפטו
לעונשימאסרשונים,ומוסמכתלהחליטעלהמתקתעונש

אועלהחלפתו,כולואומקצתו,בעונשעל–תנאיע

יוערכיהוראותאלהנחוצותבייחודבמצבשבוגם
קיומםשלדיוניםבאולמותהסמוכיםלבתיהסוהראינו
אפשריעקבהצפיפותבאולמותאלהועקבסיכוןהנובע
מעצםחשיפתםשלהאסיריםלבאיהדיוןהאחרים,כמו
לכלגורםאחרמחוץלבתיהסוהר,וכןהבעייתיותשבקיום
על לשמירה מותאמים שאינם קטנים באולמות דיונים
המרחקיםהנדרשיםלשםשמירהעלבריאותםשלכלל

הנוכחיםע

ההגבלותשמטילההמדינהכדילהתמודדעםהסכנות
הטמונותבהתפשטותהנגיף,משתנותבאופןתדירבהתאם
הותקנו התפשטותועמאז הנגיףוהיקף התפשטות לקצב
תקנותשעתהחירוםהנזכרותלעיל,הואטקצתהתפשטות
הנגיףבמדינהובהתאםגםהוסרווצומצמובהדרגהחלק
מההגבלותשהוטלועלהציבורעעםזאתמספרהחולים
ממשיךלעלותועדייןנדרשתנקיטתאמצעיזהירותכדי
למנועהדבקההמוניתשלהשוהיםבבתיהסוהרעברורכי
אףאםאיןהכרחלהטילמגבלותעלהציבורבכללותואו
עלציבורהשוהיםבבתיהכלאעדלמציאתחיסוןלנגיף,על
שירותבתיהסוהרומערכתהמשפטלהיערךבעתידהקרוב
לאפשרותשלהתפרצותרחבתהיקףשלהנגיףכךשלא
יהיהניתןלהביאאתהאסיריםלדיוניועדותהשחרורים

והוועדהלעיוןבעונש)להלן-הוועדות(ע

שעת תקנות של שתוקפן ומאחר האמור לנוכח
החירוםהאמורותפגביוםג'בתמוזהתש"ף)ו2ביוני2020(,
של בדרך שלא חקיקתי הסדר של בקיומו הצורך עולה

ק"תהתשנ"א,עמ'ו44ע ה
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"הוועדהלעיוןבעונש"-כמשמעותהבסעיף09ולחוקהשיפוטהצבאי;

מיוחדת שחרורים וכןועדת בחוקשחרורעל–תנאי -כהגדרתה "ועדתשחרורים"
כהגדרתהבחוקהאמור,לענייןדיוניםלפיסעיפים4ו–ולחוקהאמור;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-וו9ה2;

"חוקשחרורעל־תנאי"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-ה3200;

;)NovelCoronavirus209ה-nCoV(20נגיףהקורונה"-נגיףהקורונההחדש9ה"

"הוועדהלעיוןבעונש"-כמשמעותהבסעיף09ולחוקהשיפוטהצבאי;

מיוחדת שחרורים וכןועדת בחוקשחרורעל–תנאי -כהגדרתה "ועדתשחרורים"
כהגדרתהבחוקהאמור,לענייןדיוניםלפיסעיפים4ו–ולחוקהאמור;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-וו9ה2;

"חוקשחרורעל־תנאי"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-ה3200;

;)NovelCoronavirus209ה-nCoV(20נגיףהקורונה"-נגיףהקורונההחדש9ה"

תקנותשעתחירום,שיבטיחהיערכותמתאימהכאמורע
חוק בהצעת הנושא את להסדיר מוצע לכך, בהתאם
ממשלתיתשתחוקקכהוראתשעהלמשךתקופהשל2ה
חודשים,ואשרתחליףאתתקנותשעתהחירוםכאמורע
נוסחההסדרהמוצעבהצעתהחוקמבוססעלההסדרים
שנקבעובתקנותשעתחירוםהנזכרות,ואולםנערכובו
שינוייםמסוימיםוהםיפורטולהלןעשינוייםאלהנועדו,
ביןהשאר,להתאיםאתההסדריםהמוצעיםבהצעתחוק
זו,למנגנוניםשנקבעובהצעותחוקמקבילותבענייןאופן
זו,במטרהליצור קיוםדיוניםמשפטייםשוניםבתקופה
הסדריםעקבייםואחידיםבנושאיםדומיםעכמוכןחלק
מןההסדריםשנקבעובתקנותשעתהחירוםהאמורות,לא
נכללובנוסחהשלהצעתחוקזומאחרשמוצעלהסדירן

במסגרתחקיקהאחרתכמפורטלהלןע

שבהם למונחים הגדרות סעיף לקבוע מוצע  סעיף 1
נעשהשימושבחוקהמוצעע 

להגדרה "הודעה על מצב חירום מיוחד"-תקנה2לתקנות
במצב דין )סדרי לפועל ההוצאה ולשכות המשפט בתי

חירוםמיוחד(,התשנ"א-ה99ה,קובעתכך:

"2. החלת תקנות

תקנות3עדו,כולןאומקצתן,יחולועלבתיהמשפט )א(
המשפטים שר פרסם אם מקצתם, או כולם והלשכות,
הודעהעלכךבשלמצבחירוםמיוחד)להלןבתקנותאלה

-ההודעה(ע

תחולתןשלהתקנותכאמורבתקנתמשנה)א(תהיה )ב(
מןהמועדשנקבעבהודעה,אףאםקדםלפרסומה,ועד

למועדשייקבעע

פרסוםהודעהכאמורבתקנתמשנה)א(ייעשה,סמוך )ג(
ככלהאפשרלמועדחתימתה,באתריהאינטרנטשלהרשות
השופטתושלרשותהאכיפהוהגבייה,וכןבשידורירדיואו
טלוויזיההניתניםלציבוראובשניעיתוניםיומייםוכמוכן
ייעשהברשומות;הנוסחשפורסםברשומותהואהמחייב

אףאםקדםלופרסוםבדרךאחרתע"

הלאותן והמונח"מצבחירוםמיוחד"מוגדרכךבתקנה
תקנות:

סדרי נשתבשו שבו מצב -  מיוחד" חירום ""מצב
מצב מחמת ממנה בחלק או במדינה התקינים החיים
בבריאות חמורה לפגיעה ממשי חשש מחמת הבטחון,

הציבוראומחמתפגעטבע;"ע

מוצעבהצעתחוקזו,כיכאשריודיעשרהמשפטים
בשל האמורות התקנות לפי מיוחד חירום מצב על
התפשטותנגיףהקורונה)להלן-הודעהעלמצבחירוםאו
הודעה(,ובעקבותכךאיןמתקיימיםדיוניםבבתיהמשפט
פרטלדיוניםשפורטובתקנותהאמורות,יחולכללזהגם
לגבידיוניהוועדות,אשרתקנותבתיהמשפטהאמורות

אינןחלותעליהן,כמפורטלהלןע

להגדרה "ועדת שחרורים"-מוצעלהגדיראתהוועדה
על־תנאי שחרור לחוק ה בסעיף הגדרתה לפי האמורה
ממאסר,אשרקובעכיועדתשחרוריםהיאועדהשמונתה
לכלול מוצע עוד חוקע אותו של 32 סעיף הוראות לפי
בהגדרהזוגםאתועדתהשחרוריםהמיוחדתכהגדרתה
כי קובע אשר ממאסר, על־תנאי שחרור לחוק ה בסעיף
ועדתשחרוריםמיוחדתהיאועדהשמונתהלפיהוראות
סעיף33לאותוהחוקעואולםמוצעלהחילאתההגדרה
גםלגביועדתהשחרוריםהמיוחדתרקלענייןתפקידיה
לפיסעיפים4ו–ולחוקשחרורעל־תנאיממאסר,שלפיהם
היאמוסמכתלשחררעל־תנאיאסיריםכמפורטבאותם
השחרוריםעזאת, הסעיפים,בדומהלתפקידהשלועדת
לפי המיוחדת השחרורים ועדת של מתפקידה להבדיל

סעיף29לחוקהאמור,להמליץלפנינשיאהמדינהלהקל
בעונשושלאסירעולםולהמירובעונשמאסרקצובעדיונים
מסוגזההםדיוניםבעליאופישונה,שאינםמתקיימים
בנוכחותהאסיר,וההוראותהדיוניותוהמהותיותלגביהם
זואינןרלוונטיות שונות,ומשכך-הוראותהצעתחוק

לגביהםע

את להגדיר מוצע - בעונש" לעיון  "הוועדה  להגדרה 
הוועדההאמורהלפימשמעותהבסעיף09ולחוקהשיפוט

הצבאיע

ס"חהתשט"ו,עמ'7הע 2

ס"חהתשס"א,עמ'ו79הע 3
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פרק ב': ועדות שחרורים

סמכותיושבראש
ועדתשחרורים

בלילגרועמהוראותסעיפים7)ד(,וה)ד(,9הא)ב(או23)ד(לחוקשחרורעל־תנאי,2ע )א(
יושבראשועדתשחרוריםרשאילדוןבדןיחידגםבענייניםהמנוייםבתוספתע

בסעיף כאמור יחיד בדן לתתה מוסמך שחרורים ועדת ראש שיושב החלטה )ב(
קטן)א(,יכולשתינתןעליסודהכתבובלאקיוםדיוןבעלפה,ובלבדשהחלטהבענייןבקשה

שלאחדהצדדיםתתקבלרקלאחרשניתנהלצדהשניהזדמנותלהגיבבכתבלבקשהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאייושבראשועדתשחרוריםאחרתלקבלהחלטה )ג(
באחדמהענייניםהמפורטיםבאותוסעיףקטן,לפיהוראותסעיףזה,אםטרםמונהמותב

לוועדתהשחרוריםאואםנבצרמיושבראשועדתהשחרוריםלקבלהחלטהכאמורע

דחייתדיוניועדת
שחרוריםבשל
קיומושלמצב

חירוםמיוחד

פורסמההודעהעלמצבחירוםמיוחד,לאיתקיימובוועדותהשחרוריםדיונים3ע )א(
בתקופתתוקפהשלההודעהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הדיוניםהמפורטיםלהלןיתקיימוכסדרםבתקופת )ב(
תוקפהשלההודעה,אלאאםכןהורהיושבראשועדתשחרוריםשמנהלבתיהמשפט
מטעמים הדיון דחיית על המוסמך(, הראש יושב - זה )בסעיף זה לעניין הסמיכו

שיירשמו:

דיוןבענייןשחרורעל־תנאימטעמיםרפואייםלפיסעיף7לחוקשחרור )ה(
על־תנאי;

דיוןשדחייתותביאלכךשלאיהיהניתןלקיימולפנישהאסירנשאשני )2(
שלישיםמתקופתהמאסרשעליולשאת;

דיוןבענייןביטולשחרורעל־תנאילפיסעיפים20,ה2,ה2או–ה2בלחוק )3(
שחרורעל־תנאיע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאייושבהראשהמוסמךלהורותמיוזמתו,לבקשת )ג(
האסיראולבקשתבאכוחהיועץהמשפטילממשלה,כיבשלדחיפותהענייןישלקיים
דיוןבתקופתתוקפהשלההודעה;יושבהראשהמוסמךינמקבכתבאתהחלטתובעניין

זהע

מוצעלהסמיךאתיושבראשועדותהשחרורים  סעיף 2
לדוןבדןיחידבכמהנושאיםהמפורטיםבתוספת 
לתקנות,אשראינםמחייביםקיוםדיוןבוועדהעמדוברבין
השארעלהחלטותבענייןדחייתדיון,הוראותבענייןחוות
דעתומסמכיםשהוגשולוועדה,החלטותבבקשותדחופות
שהוגשובהסכמהועודעעלפיהמוצע,יושבראשהוועדה
מוסמךלקבלהחלטותבענייניםאלהעליסודהכתבעזאת,
במטרהלייעלאתהדיוניםולייתרהתכנסותשלכלחברי
הוועדהלצורךקבלתהחלטותבנושאיםשאינםמחייבים
זאתלנוכחמהותםעכמוכןמוצעלקבועכייושבראשועדת
השחרוריםמוסמךלתתהחלטהכאמורעליסודהכתב,
בתנאישניתנההזדמנותלמשיבלבקשהלהגיבלהבכתבע

ועדת ראש יושב שבו במצב כי לקבוע מוצע עוד
מהסיבות כאמור, החלטה לקבל יכול אינו השחרורים

המפורטותבסעיףקטן)ג(המוצע,רשאייושבראשועדת
שלא כדי וזאת בעניין, החלטה לקבל אחרת שחרורים

לדחותאתקבלתההחלטהבענייניםאלהע

מוצעלקבועכיאםפרסםשרהמשפטיםהודעה  סעיף 3
עלמצבחירוםמיוחד,אשרבשלהאיןמתקיימים 
בתקנות המפורטים לדיונים פרט המשפט, בבתי דיונים
האמורות-אזייידחוגםכללהדיוניםבוועדותהשחרורים,
פרטלסוגיהדיוניםהמפורטיםבסעיףהמוצע,שלגביהם
מתעוררתחשיבותמיוחדתבקיומםבמועדעכמוכןמוצע
להסמיךיושבראשועדתשחרוריםשהוסמךלכךעלידי
מנהלבתיהמשפט,להורותעלקיוםדיוןמסויםאףאם
לאנכללבסוגיהדיוניםשהוחרגומההסדר,בשלדחיפות

הענייןע
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קיוםדיוןשלא
בנוכחותהאסיר

בשלהגבלת
נוכחותםשל
אסיריםבבתי

משפט

עלאףהאמורבסעיףוה)א(לחוקשחרורעל־תנאי,דיוןבוועדתהשחרוריםשלא4ע )א(
ניתןלקיימובנוכחותהאסירבשלהאמורבתקנה2לתקנותשעתחירום)נגיףהקורונה
)נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובתיהדין(,התש"ף-2020, החדש(
כנוסחןבתוספתהראשונהלחוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיף
הקורונההחדש-דיוניםבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואים(,התש"ף-42020,יתקיים

בהשתתפותושלהאסירבאמצעותאמצעיטכנולוגיע

ועדת ראש יושב על־תנאי, שחרור לחוק ו–)דה( וה)ד( בסעיף האמור אף על )ב(
השחרוריםימנהסנגורלאסירהמשתתףבדיוןכאמורבסעיףקטן)א(,אשראינומיוצגע

דיוןבוועדתשחרוריםהמתקייםבהשתתפותהאסירכאמורבסעיףקטן)א(יתקיים )ג(
בנוכחותסניגורושלהאסירע

ביןהאסירלסניגורותתאפשרשיחהחסויהבסמוךלפניהדיון,במהלכוומיד )ד(
סודיותה, את שיבטיח באופן תתקיים השיחה בלבד; משפטי ייעוץ לשם לאחריו
והוראותסעיף3ה)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-979הו,לאיחולולענייןשיחהכאמורע

האמצעיהטכנולוגיהאמורבסעיףקטן)א(יאפשרהעברתקולותמונהבזמןאמת, )ה(
ואםלאניתןלקייםאתהדיוןבאופןשמאפשרהעברתתמונהשלהאסירבזמןאמת,
והאסירהסכיםלכך-יתקייםהדיוןבאמצעיהמאפשראתהעברתקולובלבד,והכול
באופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעהבאסירבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותוע

דיוןבוועדתשחרוריםהמתקייםבהשתתפותהאסירכאמורבסעיףקטן)א(יתקיים )ו(
בדרךשתבטיחכיהאסיר,הסניגור,באכוחהיועץהמשפטילממשלהוחבריועדת
השחרוריםישמעוזהאתזה,וככלהאפשרגםיראוזהאתזה,במהלךהדיון,והכול

בהתאםלאמצעיהטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיוןע

עריכתהתאמותהנגישות יתקייםהדיוןתוך עםמוגבלות, היההאסיראדם )ז(
הנדרשותלפיתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,

התשע"ג-3ה20ו,כנדרשבהתאםלצורכיהאסירכאמור,בשינוייםהמחייביםע

עלאףהאמורבסעיףוה)א(לחוקשחרורעל־תנאי,דיוןבוועדתהשחרוריםשלא4ע )א(
ניתןלקיימובנוכחותהאסירבשלהאמורבתקנה2לתקנותשעתחירום)נגיףהקורונה
)נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובתיהדין(,התש"ף-2020, החדש(
כנוסחןבתוספתהראשונהלחוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיף
הקורונההחדש-דיוניםבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואים(,התש"ף-42020,יתקיים

בהשתתפותושלהאסירבאמצעותאמצעיטכנולוגיע

קיוםדיוןשלא
בנוכחותהאסיר

בשלהגבלת
נוכחותםשל
אסיריםבבתי

משפט

ועדת ראש יושב על־תנאי, שחרור לחוק ו–)דה( וה)ד( בסעיף האמור אף על )ב(
השחרוריםימנהסנגורלאסירהמשתתףבדיוןכאמורבסעיףקטן)א(,אשראינומיוצגע

דיוןבוועדתשחרוריםהמתקייםבהשתתפותהאסירכאמורבסעיףקטן)א(יתקיים )ג(
בנוכחותסניגורושלהאסירע

ביןהאסירלסניגורותתאפשרשיחהחסויהבסמוךלפניהדיון,במהלכוומיד )ד(
סודיותה, את שיבטיח באופן תתקיים השיחה בלבד; משפטי ייעוץ לשם לאחריו
והוראותסעיף3ה)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-979הו,לאיחולולענייןשיחהכאמורע

האמצעיהטכנולוגיהאמורבסעיףקטן)א(יאפשרהעברתקולותמונהבזמןאמת, )ה(
ואםלאניתןלקייםאתהדיוןבאופןשמאפשרהעברתתמונהשלהאסירבזמןאמת,
והאסירהסכיםלכך-יתקייםהדיוןבאמצעיהמאפשראתהעברתקולובלבד,והכול
באופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעהבאסירבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותוע

דיוןבוועדתשחרוריםהמתקייםבהשתתפותהאסירכאמורבסעיףקטן)א(יתקיים )ו(
בדרךשתבטיחכיהאסיר,הסניגור,באכוחהיועץהמשפטילממשלהוחבריועדת
השחרוריםישמעוזהאתזה,וככלהאפשרגםיראוזהאתזה,במהלךהדיון,והכול

בהתאםלאמצעיהטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיוןע

עריכתהתאמותהנגישות יתקייםהדיוןתוך עםמוגבלות, היההאסיראדם )ז(
הנדרשותלפיתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,

התשע"ג-3ה20ו,כנדרשבהתאםלצורכיהאסירכאמור,בשינוייםהמחייביםע

החדש( הקורונה )נגיף חירום שעת בתקנות  סעיף 4
)נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפט 
ובתיהדין(,התש"ף-2020,נקבעוהוראותלענייןהבאת
עצוריםואסיריםלבתיהמשפטלצורךדיוניםמשפטייםע
הדיונים סוגי של תיעדוף קביעת כוללות אלה הוראות
המשפטייםשאליהםישלהביאאתהאסיריםוהעצורים,
ולפיהןהכללשנקבעהואכייובאבכליוםהמספרהמרבי
שלהעצוריםוהאסיריםשניתןלהביאלדיונים,תוךעמידה
בהמלצותמשרדהבריאותשנועדולהתמודדעםהחשש
דיונים אם כי נקבע כן כמו הקורונהע נגיף להתפשטות
בעתירותאסיריםודיוניםלפניועדותשחרוריםמתקיימים
באולמותהמשפטהסמוכיםלבתיהסוהר,ולאמתקיימים
אלה לדיונים יובאו אזי - אחרים מסוגים דיונים בהם
עצוריםואסיריםבהיקףהמרבישניתןלהביאתוךעמידה
קשר בלא - וזאת כאמור, הבריאות משרד בהמלצות

לתיעדוףהדיוניםבשארבתיהמשפטעיצויןכיתוקפןשל
תקנותשעתחירוםאלההוארךביוםכ"דבסיווןהתש"ף)וה
ביוני2020(,בחוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעת
חירום)נגיףהקורונההחדש-דיוניםבהשתתפותעצורים,
אסיריםוכלואים(,התש"ף-2020,עדיוםכ"דבתמוזהתש"ף
)והביולי2020(עאםהוראותתקנותשעתהחירוםהנזכרות
יוחלפובהמשךבחקיקהאחרתשבהיוסדרנושאנוכחות
אסיריםבדיוניםמשפטייםבעניינם-תתוקןבהתאםגם

ההפניההנוגעתלכךבנוסחהמוצעע

מוצעלקבועלגבידיוןבוועדתהשחרוריםשלאניתן
יש כי האמורות, הוראות בשל האסיר בנוכחות לקיימו
או חזותי, ויעוד באמצעות האסיר בהשתתפות לקיימו
ניתןלקייםויעודחזותי,והאסירהסכיםלכך- אםלא

באמצעותתקשורתטלפוניתע

ס"חהתש"ף,עמ'2וע 4

ס"חהתשל"ט,עמ'8הה;התשס"ה,עמ'הו2ע ו

ק"תהתשע"ג,עמ'8ו9ע ו
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דיוןחוזרבנוכחות
האסיר

עלאףהוראותסעיף9הלחוקשחרורעל־תנאי,החליטהועדתשחרוריםשלאלשחררוע
על־תנאיאסיר,בדיוןשהתקייםשלאבנוכחותולפיסעיף4)א(,תשובהוועדהלדון
בעניינושלהאסיר,בנוכחותו,לאחרשלאתהיהעודמניעהלעשותכן,אםביקשזאת

האסירע

תחליףטלפוני
לחובתהתייצבות

במשטרהבשל
הגבלתהיציאה
למרחבהציבורי

עלאףהאמורבסעיף3ה)ד()3(לחוקשחרורעל־תנאי,נקבעובדיןהוראות,אשרמגבילותוע
יציאהלמרחבהציבוריואשרמצמצמותאומבטלותשירותיתחבורהציבורית,לשם
מניעתהתפשטותשלנגיףהקורונה,וכלעודההגבלותהאמורותבתוקף,תקויםחובתו
שלאסירלהתייצבלפניהשוטרהממונהלפיהוראותהסעיףהאמורבתדירותהקבועה
בו,אובתדירותאחרתשקבעהועדתהשחרוריםבהחלטתה,באמצעותשיחתטלפון
לתחנתהמשטרהשתתועדעלידיהשוטרהממונה,אלאאםכןקבעיושבראשהוועדה

אחרתע

פרק ג': הוועדה לעיון בעונש

סמכותיושבראש
הוועדהלעיון

בעונש

בלילגרועמהוראתסעיף0הו)ד()3(לחוקהשיפוטהצבאילענייןהחלתסעיף23)ד(7ע )א(
לחוקשחרורעל־תנאי,רשאייושבראשהוועדהלעיוןבעונש,לדוןבדןיחידגםבעניינים

המנוייםבתוספתע

עודמוצעלקבועהוראותבענייןדיוןהמתקייםבאופן
האמור,קרי-בהשתתפותשלהאסירבאמצעיטכנולוגי,
ובכללזההוראותבדברחובתמינויסניגורלאסירשאינו
לשיחה אפשרות הסניגור, בנוכחות הדיון קיום מיוצג,
חסויהביןהאסירלסניגורו,וכןהיתכנותלשמיעההדדית
ביןכלמשתתפיהדיון,ובמידתהאפשר-גםצפייההדדיתע
מובןכילנוכחהחיסיוןהחלעלשיחתהאסירעםעורך
זה בעניין ואולם סתרע האזנת לה להאזין ניתן לא דינו,
מוצעעודלקבועכיעלשיחתהאסירעםעורךדינולפי
סעיףזה,לאיחולוהוראותסעיף3ה)א()2(לחוקהאזנתסתר,
התשל"ט-979ה,קרי-תוצריהאזנהאסורהלשיחהכזולא
יהיוקביליםכראיהאףאםהתקיימוהנסיבותוהתנאים

המפורטיםבסעיףהאמורע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכילגביאסירשהואאדם
עםמוגבלות,ישלקייםאתהדיוןבאמצעיהטכנולוגיתוך

עריכתהתאמותהנגישותהנדרשותבהתאםלצרכיוע

יצויןכיההוראותשנקבעובתקנות4עדולתקנות
שעתחירום)נגיףהקורונההחדש()דיוניועדותהשחרורים(,
הקורונה )נגיף חירום שעת בתקנות וכן התש"ף-2020,
החדש()דיוניהוועדהלעיוןבעונש(,התש"ף-2020,אינן
שההוראות מאחר זאת, המוצעע החוק בנוסח נכללות
טכנולוגיים באמצעים בהשתתפות דיון לקיום הנוגעות
שלגורמיםנוספיםמלבדהאסיר-קריבאיכוחהצדדיםאו
חבריועדתהשחרורים-שולבובתזכירהחוקבענייןניהול
הקורונה )נגיף טכנולוגיים באמצעים משפטיים דיונים
החדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020,שםהוסדרוסוגיות
אלהלגביכללההליכיםהמשפטיים,במסגרתמנגנוןשל
הכרזהייעודיתלענייןזה,ואםיקודםההסדרבנושאזה
הכוונההיאלהסדיר - לגביכללההליכיםהמשפטיים
היבטיםאלהבאותוהחוקגםלגבידיוניועדותהשחרוריםע

מוצעלקבועכיאםהחליטההוועדהלדחותאת  סעיף 5
בדיון על–תנאי, לשחרור האסיר של בקשתו 
באמצעי בהשתתפותו אלא בנוכחותו שלא שהתקיים
טכנולוגי-תקייםהוועדהדיוןנוסףבעניינושלהאסיר,
אםביקשזאת,כאשריהיהניתןלקייםאתהדיוןבנוכחותוע

נקבע על־תנאי שחרור לחוק 3ה)ד()3( בסעיף  סעיף 6
בשחרורעל–תנאישלאסיר התנאים כיאחד 
הואכיהאסיריתייצבאחתלחודשלפניהשוטרהממונה,
אלאאםכןהוועדההורתהאחרתעואכן,חובתהתייצבות
בתחנתהמשטרהבתדירותכזואואחרתהיארכיבשגרתי
בהחלטותלשחרורעל־תנאיעעםזאת,עשוייםלהתעורר
קשייםשלממשבביצועתנאיזהבתקופתההתמודדות
עםנגיףהקורונה,בשלהנחיותשעניינןהגבלותעליציאה
מהביתכלפיכללהציבורוצמצוםזמינותהשלהתחבורה
הציבוריתעבשלכךמוצעלקבועכיאםנקבעובכלדין
להפעלת ובנוגע הציבורי למרחב יציאה על הגבלות
תחבורהציבוריתלשםמניעתהתפשטותנגיףהקורונה,
חובתהתייצבותזותקויםבאמצעותשיחתטלפוןלתחנת
המשטרה,אלאאםכןקבעיושבראשועדתהשחרורים

אחרתע

בפרקג'להצעתהחוק,שעניינוהוועדהלדיון  סעיפים
בעונש,מוצעלקבועהסדריםהדומיםלהסדרי  7 עד 10

להצעת ב' השחרוריםהמוצעיםבפרק ועדות 
עד 09ו בסעיפים מוסדרת בעונש לעיון הוועדה החוקע
לדברי 3הולחוקהשיפוטהצבאי,וכאמורבחלקהכללי
ההסבר,היאועדההמקבילהלוועדותהשחרוריםלפיחוק
שחרורעל־תנאיממאסרעועדהזודנהבעניינםשלאסירים
אשרנשפטולעונשימאסרשוניםואשרמבקשיםשהוועדה
תקצראתעונשםותשחרראותםטרםריצויוהמלאשל

העונששנגזרעליהםע
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החלטהשיושבראשהוועדהלעיוןבעונשמוסמךלתתהבדןיחידכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,יכולשתינתןעליסודהכתבובלאקיוםדיוןבעלפה,ובלבדשהחלטהבעניין
בקשהשלאחדהצדדיםתתקבלרקלאחרשניתנהלצדהשניהזדמנותלהגיבבכתב

לבקשהע

דחייתדיוני
הוועדהלעיון

בעונשבשלמצב
חירוםמיוחד

פורסמההודעהעלמצבחירוםמיוחד,לאיתקיימודיוניםבוועדהלעיוןבעונש8ע )א(
בתקופתתוקפהשלההודעהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הדיוניםהמפורטיםלהלןיתקיימוכסדרםבתקופת )ב(
תוקפהשלההודעה,אלאאםכןהורהיושבראשהוועדהלעיוןבעונשעלדחייתהדיון

מטעמיםשיירשמו:

דיוןבענייןהמתקתהעונשאוהחלפתולפיסעיף0הו)אה(לחוקהשיפוט )ה(
הצבאי;

ו–)3(לחוק 0הו)ד()2( דיוןבענייןביטולשחרורשלעברייןמיןלפיסעיף )2(
השיפוטהצבאי;

לפי הוועדה לעיון הראשי הצבאי הפרקליט שהביא דין בפסק דיון )3(
סעיף2הו)א(לחוקהשיפוטהצבאי,שדחייתותביאלכךשלאיהיהניתןלקיימו

לפנישהאסירנשאמחציתמתקופתהמאסרשעליולשאת;

דיוןבפסקדיןשהפרקליטהצבאיהראשיסברשישלהביאולעיוןהוועדה )4(
לפיסעיף2הו)ג(לחוקהשיפוטהצבאיע

החלטהשיושבראשהוועדהלעיוןבעונשמוסמךלתתהבדןיחידכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,יכולשתינתןעליסודהכתבובלאקיוםדיוןבעלפה,ובלבדשהחלטהבעניין
בקשהשלאחדהצדדיםתתקבלרקלאחרשניתנהלצדהשניהזדמנותלהגיבבכתב

לבקשהע

פורסמההודעהעלמצבחירוםמיוחד,לאיתקיימודיוניםבוועדהלעיוןבעונש8ע )א(
בתקופתתוקפהשלההודעהע

דחייתדיוני
הוועדהלעיון

בעונשבשלמצב
חירוםמיוחד עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הדיוניםהמפורטיםלהלןיתקיימוכסדרםבתקופת )ב(

תוקפהשלההודעה,אלאאםכןהורהיושבראשהוועדהלעיוןבעונשעלדחייתהדיון
מטעמיםשיירשמו:

דיוןבענייןהמתקתהעונשאוהחלפתולפיסעיף0הו)אה(לחוקהשיפוט )ה(
הצבאי;

ו–)3(לחוק 0הו)ד()2( דיוןבענייןביטולשחרורשלעברייןמיןלפיסעיף )2(
השיפוטהצבאי;

לפי הוועדה לעיון הראשי הצבאי הפרקליט שהביא דין בפסק דיון )3(
סעיף2הו)א(לחוקהשיפוטהצבאי,שדחייתותביאלכךשלאיהיהניתןלקיימו

לפנישהאסירנשאמחציתמתקופתהמאסרשעליולשאת;

דיוןבפסקדיןשהפרקליטהצבאיהראשיסברשישלהביאולעיוןהוועדה )4(
לפיסעיף2הו)ג(לחוקהשיפוטהצבאיע

זו בתקופה מתמודדת הצבאיים הדין בתי מערכת
עםאותםקשייםשעמםמתמודדיםבתיהמשפטבמדינה,
דהיינוחששמהדבקהשלהאסיריםושארהשוהיםבבתי
הכלא,שלסגליחילהמשטרההצבאיתושלכללהגורמים
ביחס גם נכון הדבר השיפוטיותע במערכות השונים
לעומסיםולקשייםהניהולייםבמערכתבתיהדיןהצבאיים,
זו, הדומיםלקשייםבמערכתהמשפטהאזרחיתבתקופה
וקשייםאלהמלוויםגםאתעבודתןשלהוועדותלעיון

בעונשבתקופהזוע

לנוכחהאמור,גםבנוגעלפעילותהשלהוועדהלעיון
)2020 )ו2במרס בעונשהותקנוביוםכ"טבאדרהתש"ף
)נגיףהקורונההחדש()דיוניהוועדה תקנותשעתחירום
לעיוןבעונש(,התש"ף-2020,המקבילות,בעיקרן,לתקנות
שעתחירום)דיוניועדותשחרורים(,התש"ף-2020,בכפוף
לכמההבדליםהנובעיםמההבדליםבהסדרההחוקיתלגבי

פעילותהשלועדהזוע

בהתאמה,בתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש(
ובתי המשפט בבתי בדיונים ואסירים עצורים )נוכחות
הדין(,התש"ף-2020,נקבעוהוראותלענייןהבאתכלואים
הוראות משפטייםע דיונים לצורך הצבאיים הדין לבתי
אלהכוללותקביעתתיעדוףביןסוגיהדיוניםהמשפטיים
שאליהםישלהביאאתהאסיריםוהעצורים,בהתאםלכלל
שנקבעכייובאובכליוםמספרהכלואיםהמרבישניתן

להביאלדיונים,תוךעמידהבהמלצותחילהרפואהע

מקבילות המוצע ג' פרק סעיפי הוראות לפיכך,
להוראותסעיפיפרקב'המוצע,כמפורטלעיל,למעטלעניין

ההבדליםהמצויניםלהלן:

3 לסעיף בדומה מוצעלקבועכי המוצע, 8 בסעיף
המוצע,אםפורסמההודעהעלמצבחירוםמיוחד,יידחוגם
כללהדיוניםבוועדהלעיוןבעונש,פרטלדיוניםהמפורטים
בסעיף,המקביליםלדיוניםשיתקיימובוועדותהשחרורים
לפיסעיף3המוצע,כדוגמתדיוןבהפרתתנאישחרורשל
עברייןמיןלפיסעיף0הו)ד()2(ו–)3(לחוקהשיפוטהצבאיע
של תוקפה בתקופת שככלל, לקבוע מוצע כך, על נוסף
ההודעהעלמצבחירוםמיוחדיתקיימובוועדהדיונים
ייחודייםלמערכתהצבאית:דיוניםלפיסעיף0הו)אה(לחוק
להקל בעונש לעיון לוועדה המאפשר הצבאי, השיפוט
בעונשםשלאסיריםבשלטעמיםמיוחדים)כגוןחולניות
מתמדת(,אועקבקיומושלמצבמלחמהאומצבחירום
מיוחד;הפרקליטהצבאיהראשייוכללהביאאתעניינםשל
אסיריםאלהלפניהוועדהבכלעת,גםאםטרםריצואת
מחציתעונשם;וכמוכןמוצעכייתקיימודיוניםבוועדה
גםלפיסעיף2הו)א(לחוקהשיפוטהצבאי,אםהפרקליט
הצבאיהראשיהביאלפניהוועדהאתעניינושלאסיר
אשרדחייתהדיוןבעניינותביאלכךשהדיוןלאיתקיים
טרםתוםתקופתמחציתמעונשהמאסרשהאסירצריך

לשאתע
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאייושבראשהוועדהלעיוןבעונשלהורות )ג(
מיוזמתו,לבקשתהאסיראולבקשתבאכוחהפרקליטהצבאיהראשי,כיבשלדחיפות
הענייןישלקייםדיוןבתקופתתוקפהשלההודעה;יושבראשהוועדהלעיוןבעונש

ינמקאתהחלטתובענייןזהע

קיוםדיוןשלא
בנוכחותהאסיר
בשלהגבלהעל
נוכחותכלואים

בבתידיןצבאיים

עלאףהאמורבסעיףההו)א(לחוקהשיפוטהצבאי,דיוןבוועדהלעיוןבעונששלא9ע )א(
ניתןלקיימובנוכחותהאסיר,בשלהאמורבתקנה4לתקנותשעתחירום)נגיףהקורונה
)נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובתיהדין(,התש"ף-2020, החדש(

יתקייםבהשתתפותושלהאסירבאמצעותאמצעיטכנולוגיע

דיוןבוועדהלעיוןבעונשהמתקייםבהשתתפותאסירכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יתקייםבנוכחותסניגורושלהאסיר,ואםאינומיוצג-ימנהלויושבראשהוועדה

לעיוןבעונשסניגורע

ביןהאסירלסניגורותתאפשרשיחהחסויהבסמוךלפניהדיון,במהלכוומיד )ג(
סודיותה, את שיבטיח באופן תתקיים השיחה בלבד; משפטי ייעוץ לשם לאחריו
והוראותסעיף3ה)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-979ה,לאיחולולענייןשיחהכאמורע

האמצעיהטכנולוגיהאמורבסעיףקטן)א(,יאפשרהעברתקולותמונהבזמןאמת, )ד(
ואםלאניתןלקייםאתהדיוןבאופןשמאפשרהעברתתמונהשלהאסירבזמןאמת,
והאסירהסכיםלכך-יתקייםהדיוןבאמצעיהמאפשראתהעברתקולובלבד,והכול
באופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעהבאסירבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותוע

דיוןבוועדהלעיוןבעונשהמתקייםבהשתתפותאסירכאמורבסעיףקטן)א(, )ה(
יתקייםבדרךשתבטיחכיהאסיר,הסניגור,באכוחהפרקליטהצבאיהראשיוחברי
הוועדהלעיוןבעונשישמעוזהאתזה,וככלהאפשרגםיראוזהאתזה,במהלךהדיון,

והכולבהתאםלמכשירהטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיוןע

היההאסיראדםעםמוגבלות,יתקייםהדיון,תוךעריכתהתאמותהנגישות )ו(
הנדרשותלפיתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,

התשע"ג-3ה20,כנדרשבהתאםלצורכיהאסירכאמור,בשינוייםהמחייביםע

דיוןחוזרבנוכחות
האסיר

החליטההוועדהלעיוןבעונששלאלהמתיקעונשאולהחליפו,כולואומקצתו,בעונש0הע
על־תנאיבדיוןשהתקייםשלאבנוכחותהאסירלפיסעיף9)א(,תשובהוועדהלדון
בעניינושלהאסיר,בנוכחותו,לאחרשלאתהיהעודמניעהלעשותכן,אםביקשזאת

האסירע

פרק ד': הוראות שונות

הגופיםשלהלןידווחולוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,בכתב,אחתלחודשייםההעדיווחלכנסת
החלמיוםתחילתושלחוקזה,עלהענייניםהאלה,בפילוחלפימחוזותובתיסוהר,לפי

העניין,לגביהתקופהשקדמהלמועדהדיווח:

מוצעלקבועחובתדיווחלוועדתהחוקהחוק  סעיף 11
ומשפטשלהכנסת,אחתלחודשיים,עלאודות 
מספרהדיוניםבוועדותהשחרוריםובוועדותלעיוןבעונש
אמצעי באמצעות בדיון אסיר בהשתתפות שהתקיימו
טכנולוגי,וכןעלאודותמספרהדיוניםשהתקיימובוועדות

בנוכחותהאסירוזאתבפילוחלפימחוזותובתיסוהרעעל
פיהמוצע,הדיווחבענייןועדותהשחרוריםיימסרגםלשר
המשפטיםוליועץהמשפטילממשלה,ואילוהדיווחבעניין
הוועדהלעיוןבעונשיימסרגםלשרהביטחוןולפרקליט

הצבאיהראשיע
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המזכירהראשיכמשמעותובסעיף34)א(לחוקשחרורעל־תנאיממאסר-מספר )ה(
הדיוניםבוועדותהשחרוריםשהתקיימובאמצעותאמצעיטכנולוגיהמעבירתמונה
וקולבזמןאמת,מספרהדיוניםכאמורשהתקיימובאמצעותאמצעיטכנולוגיהמעביר
קולבלבדומספרהאסיריםשהובאולדיוניםבוועדותהשחרורים;דיווחכאמוריימסר

גםלשרהמשפטיםוליועץהמשפטילממשלה;

קציןמשטרהצבאיתראשי-מספרהדיוניםבוועדהלעיוןבעונששהתקיימו )2(
באמצעותאמצעיטכנולוגיהמעבירתמונהוקולבזמןאמת,מספרהדיוניםכאמור
שהתקיימובאמצעותאמצעיטכנולוגיהמעבירקולבלבדומספרהאסיריםשהובאו
לדיוניםבוועדהלעיוןבעונש;דיווחכאמוריימסרגםלשרהביטחוןולפרקליטהצבאי

הראשיע

חוקזהיעמודבתוקפועדתום2החודשיםמיוםפרסומוע2העתוקף

תוספת

)סעיפים2)א(ו–7)א((

הוראהלהגישמסמך,וכןלהבהיראולהשליםבקשהאומסמךשהוגשולוועדת )ה(
השחרוריםאולוועדהלעיוןבעונש,לפיהעניין)בתוספתזו-הוועדה(;

דחייתמועדדיון,לרבותבשלחסרונןשלחוותדעתשישלהגישןלוועדה,וכן )2(
שינוימועדהגשתבקשהאומסמךלוועדהכאמור;

החלטהבבקשהדחופהשהוגשהבהסכמתהצדדים; )3(

הוראהבכלענייןשלסדרידיןשאיןלגביוהוראותלפיחוקזהאולפיחוקשחרור )4(
על־תנאיאולפיחוקהשיפוטהצבאי,לפיהעניין,שישבהכדילפשטאתהדיוןבוועדה

אולהקלעליוע

המזכירהראשיכמשמעותובסעיף34)א(לחוקשחרורעל־תנאיממאסר-מספר )ה(
הדיוניםבוועדותהשחרוריםשהתקיימובאמצעותאמצעיטכנולוגיהמעבירתמונה
וקולבזמןאמת,מספרהדיוניםכאמורשהתקיימובאמצעותאמצעיטכנולוגיהמעביר
קולבלבדומספרהאסיריםשהובאולדיוניםבוועדותהשחרורים;דיווחכאמוריימסר

גםלשרהמשפטיםוליועץהמשפטילממשלה;

קציןמשטרהצבאיתראשי-מספרהדיוניםבוועדהלעיוןבעונששהתקיימו )2(
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