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חוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואיםבתקופתהתפשטות
346                                     נגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020

תיקוןעקיף:  
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בהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואים(  
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חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים 
בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020*

פרק א': הגדרות
בחוקזה-1רהגדרות

"אדםהמצויבבידוד"-אדםשחלהעליוחובתבידודלפיצובריאותהעם)נגיףהקורונה
החדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-12020,אוצובריאות
העם)נגיףהקורונההחדש 201()בידודבביתחולים()הוראתשעה(,התש"ף-22020;

"אסיר"-כהגדרתובפקודתבתיהסוהר,למעטעצורולמעטמוחזקבמשמורתכמשמעותו
בסעיף13אלחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-52 31,לענייןדיוניםבפניביתהדין

לביקורתמשמורתלפיאותוחוק;

"ביתמשפט"-לרבותביתדיןלעבודהכמשמעותובחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-
 6 41,וביתדיןדתיכהגדרתובחוקבתידיןדתיים)יחידותסיוע(,התשע"א-52011;

"ביתסוהר"-כמשמעותובפקודתבתיהסוהראובתקנותבתיסוהרצבאיים,לפיהעניין;

"דיוןמעצר"-דיוןבענייןהנוגעלמעצרלפיסעיפים62,53,52,47,21,17,15או62א
לחוקהמעצרים,ולענייןפרקג'-לפיסעיפים243,241,240ו־243בלחוקהשיפוט
הצבאיוכןסעיפים62,52,47ו־62אלחוקהמעצרים,כפישהוחלובסעיפים243א)ב(

ו־243בלחוקהשיפוטהצבאי;

"הודעהעלמצבחירוםמיוחד"-הודעהשלשרהמשפטיםעלמצבחירוםמיוחדלגבי
דיוניםבבתיהמשפטלפיתקנה2לתקנותבתיהמשפטולשכותההוצאהלפועל
)סדרידיןבמצבחירוםמיוחד(,התשנ"א-1  61,בשלהתפשטותשלנגיףהקורונה;

"היוועדותחזותית"-תקשורתביןכמהמוקדיםהמאפשרתהעברתתמונהוקולבזמן
אמת;

"הכרזהעלהגבלהחלקית"-הכרזהמכוחסעיף2)א(או20)א(,לפיהעניין;

"הכרזהעלהגבלהמלאה"-הכרזהמכוחסעיף2)ג(או20)ג(,לפיהעניין;

"הוועדהלעיוןבעונש"-כמשמעותהבסעיף 50לחוקהשיפוטהצבאי;

"ועדתהחוקה"-ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדהאחרת
שוועדתהכנסתקבעהלענייןזה;

"ועדתשחרורים"-כהגדרתהבחוקשחרורעל־תנאיממאסרוכןועדתשחרוריםמיוחדת
כהגדרתהבחוקהאמור,לענייןדיוניםלפיסעיפים4ו־5לחוקהאמור;

"חדרמשמר"-חדרמשמרצבאיכמשמעותובחוקהשיפוטהצבאי;

"חוקהאזנתסתר"-חוקהאזנתסתר,התשל"ט- 7 71;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2020 באוגוסט 10( התש"ף באב כ' ביום בכנסת התקבל *
הממשלה- 130,מיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(,עמ' 11;ובהצעותחוקהממשלה-1335,מיוםז'

בתמוזהתש"ף) 2ביוני2020(,עמ'0 3ר
ק"תהתש"ף,עמ'516ר 1

ק"תהתש"ף,עמ'620ר 2

ס"חהתשי"ב,עמ'354ר 3

ס"חהתשכ"ט,עמ'70ר 4

ס"חהתשע"א,עמ' 1 ר 5

ק"תהתשנ"א,עמ'446ר 6

ס"חהתשל"ט,עמ' 11ר 7

הערות
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"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-6  1 ;

"חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-2  1 ;

מיוחדות סמכויות חוק - הקורונה" נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות "חוק
להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-102020;

"חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים("-חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,התשל"ט-
;111 7 

"חוקשחרורעל־תנאיממאסר"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-122001;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-55 131;

"כלוא"-כלאחדמאלה:עצירכאמורבפסקה)2(להגדרה"עצור",אסירוחבושכהגדרתם
בתקנותבתיסוהרצבאיים;

"מקוםמעצר"-כמשמעותובסעיף7)1(לחוקהמעצרים;

;)NovelCoronavirus201 -nCoV(201 נגיףהקורונה"-נגיףהקורונההחדש"

"נפגעעבירה"-כהגדרתובחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-142001,אובחוקהשיפוט
הצבאי,לפיהעניין;

"עצור"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

כמשמעותובחוקהמעצרים,ביןשהואחשודוביןנאשם,למעטעצורהנתון )1(
במעצרבפיקוחאלקטרוניכמשמעותובסעיף22בלחוקהמעצריםולמעטעצור

המוחזקבתחנתמשטרה;

עצירכהגדרתובתקנותבתיסוהרצבאיים,ביןשהואחשודוביןנאשם,למעט )2(
עצורהמוחזקבבסיסחקירותשלהמשטרההצבאית;

"עתירתאסיר"-עתירהלפיסעיף62אלפקודתבתיהסוהר;

"פקודתבתיהסוהר"-פקודתבתיהסוהר]נוסחמשולב[,התשל"ב-71 151;

"שופט"-לרבותדייןכהגדרתובחוקהדיינים,התשט"ו-55 161,קאדיכהגדרתובחוק
הדרוזיים, הדין בתי בחוק כהגדרתו מד'הב קאדי התשכ"א-61 171, הקאדים,
ג'לחוקבתי התשכ"ג-62 1 1,אומישהתמנהלרשםאולרשםבכירלפיפרק

המשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-4  1 1;

"השרים"-שרהמשפטיםוהשרלביטחוןהפנים;

"תקנותבתיסוהרצבאיים"-תקנותהשיפוטהצבאי)בתיסוהרצבאיים(,התשמ"ז-
7  201ר

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-6  1 ;

"חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-2  1 ;

מיוחדות סמכויות חוק - הקורונה" נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות "חוק
להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-102020;

"חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים("-חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,התשל"ט-
;111 7 

"חוקשחרורעל־תנאיממאסר"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-122001;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-55 131;

"כלוא"-כלאחדמאלה:עצירכאמורבפסקה)2(להגדרה"עצור",אסירוחבושכהגדרתם
בתקנותבתיסוהרצבאיים;

"מקוםמעצר"-כמשמעותובסעיף7)1(לחוקהמעצרים;

;)NovelCoronavirus201 -nCoV(201 נגיףהקורונה"-נגיףהקורונההחדש"

"נפגעעבירה"-כהגדרתובחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-142001,אובחוקהשיפוט
הצבאי,לפיהעניין;

"עצור"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

כמשמעותובחוקהמעצרים,ביןשהואחשודוביןנאשם,למעטעצורהנתון )1(
במעצרבפיקוחאלקטרוניכמשמעותובסעיף22בלחוקהמעצריםולמעטעצור

המוחזקבתחנתמשטרה;

עצירכהגדרתובתקנותבתיסוהרצבאיים,ביןשהואחשודוביןנאשם,למעט )2(
עצורהמוחזקבבסיסחקירותשלהמשטרההצבאית;

"עתירתאסיר"-עתירהלפיסעיף62אלפקודתבתיהסוהר;

"פקודתבתיהסוהר"-פקודתבתיהסוהר]נוסחמשולב[,התשל"ב-71 151;

"שופט"-לרבותדייןכהגדרתובחוקהדיינים,התשט"ו-55 161,קאדיכהגדרתובחוק
הדרוזיים, הדין בתי בחוק כהגדרתו מד'הב קאדי התשכ"א-61 171, הקאדים,
ג'לחוקבתי התשכ"ג-62 1 1,אומישהתמנהלרשםאולרשםבכירלפיפרק

המשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-4  1 1;

"השרים"-שרהמשפטיםוהשרלביטחוןהפנים;

"תקנותבתיסוהרצבאיים"-תקנותהשיפוטהצבאי)בתיסוהרצבאיים(,התשמ"ז-
7  201ר

ס"חהתשנ"ו,עמ' 33ר  

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ר  

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 10

ס"חהתשל"ט,עמ'76ר 11

ס"חהתשס"א,עמ'410ר 12

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 13

ס"חהתשס"א,עמ'3 1ר 14

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ' 45ר 15

ס"חהתשט"ו,עמ' 6ר 16

ס"חהתשכ"א,עמ' 11ר 17

ס"חהתשכ"ג,עמ'20ר 1 

ס"חהתשמ"ד,עמ'  1ר 1 

ק"תהתשמ"ז,עמ'4 2ר 20

ספרהחוקים 3 2,כ"בבאבהתש"ף,2020ר ר12

הערות
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 פרק ב': השתתפות עצורים או אסירים בדיונים בבתי משפט
בהיוועדות חזותית

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

הכרזהעל
הגבלהחלקית

אוהגבלהמלאה

השריםרשאיםלהכריזיחדכירקחלקמהדיוניםבבתיהמשפטיתקיימובנוכחות2ר )א(
עצוריםאואסירים)בחוקזה-הכרזהעלהגבלהחלקית(,בהתאםלהוראותסעיפים3ו־4,
לאחרששוכנעוכילאניתןלקייםאתכללהדיוניםבנוכחותעצוריםאואסיריםללאחשש

ממשילהתפשטותנגיףהקורונהבמקומותמעצרובבתיסוהרכאמורבסעיףקטן)ב(ר

השריםלאיכריזוהכרזהעלהגבלהחלקיתאלאאםכןקיבלוחוותדעתמטעם )ב(
משרדהבריאותשלפיהישחששממשילהתפשטותנגיףהקורונהבמקומותמעצרובבתי
סוהרבשלהבאתעצוריםואסיריםלבתיהמשפטושהייתםבהםוחזרתםלמקומות
המעצרולבתיהסוהר;חוותהדעתלענייןהכרזהעלהגבלהחלקיתתכלולענייניםאלה:

נתוניםעלהתחלואהבשלנגיףהקורונהבאותההעתבמדינה,מאפייניה )1(
ומגמותיה;

התייחסותלמידתהסכנהלבריאותהציבורהנגרמתמנגיףהקורונהבאותה )2(
העת;

הערכהבדבררמתהסיכוןלהתפשטותהנגיףבמקומותהמעצרובבתיהסוהר )3(
עלבסיסנתוניהתחלואהבכלל,והסיכוןהטמוןבהבאתעצוריםואסיריםלבתי

המשפטושהייתםבהםוחזרתםלמקומותהמעצרולבתיהסוהרבפרט;

הנחיותלנקיטתפעולותולשימושבאמצעיםלשםהקטנתהסיכוןלהתפשטות )4(
הנגיף,בהתחשבברמתהסיכוןומהותור

השריםרשאיםלהכריזיחדכיאיןדרךלקייםדיוניםבבתיהמשפטבנוכחותעצורים )ג(
ואסירים,במדינהכולהאובחלקממנה,ובכללזהבנוכחותעצוריםאואסיריםממקום
מעצראומביתסוהרמסוים)בחוקזה-הכרזהעלהגבלהמלאה(,לאחרששוכנעוכי
איןדרךלקייםאתהדיוניםבנוכחותעצוריםואסיריםללאסיכוןמוגברלהתפשטותנגיף

הקורונהכאמורבסעיףקטן)ד(ר

השריםלאיכריזוהכרזהעלהגבלהמלאהאלאאםכןקיבלוחוותדעתמטעם )ד(
כך ובשל במדינה הקורונה נגיף של היקף רחבת התפשטות יש כי הבריאות משרד
קייםסיכוןמוגברלהתפשטותובמקומותמעצרובבתיסוהראושישהתפשטותכאמור
במקומותמעצרובבתיסוהר;חוותהדעתתכלולהתייחסותלענייניםכאמורבסעיף

קטן)ב()1(עד)3(ר

בבואםלהכריזעלהגבלהחלקיתאועלהגבלהמלאהיביאוהשריםבחשבון )ה(
אתההגבלותשהוטלועלהציבורלפיחיקוקשתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיף
הקורונה,וישקלואתהצורךבהכרזהמולהפגיעהבזכויותיהםשלהעצוריםוהאסירים

הנובעתממנהר

הכרזהעלהגבלהחלקיתתהיהלתקופהשלאתעלהעל 2ימיםוהכרזהעלהגבלה )ו(
מלאה-על14ימים;השריםרשאיםלשובולהכריזעלהגבלהחלקיתאועלהגבלה
מלאהאםשוכנעוכימתקיימותהנסיבותהמפורטותבסעיףזה,לפיהעניין,ולאחר

שקיבלוחוותדעתעדכניתממשרדהבריאותר

החוקה, לוועדת תובא מלאה הגבלה על הכרזה או חלקית הגבלה על הכרזה )ז(
סמוךככלהאפשרלאחרשהשריםהחליטועליה,בצירוףנימוקיםוהתשתיתהעובדתית

שעמדהבבסיסההכרזה;הוועדהרשאיתלבטלאתההכרזהבכלעתר
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שוכנעוהשריםכיחדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתההכרזהעלהגבלה )ח(
חלקיתאואתההכרזהעלהגבלהמלאה,יבטלואתההכרזהבלאדיחויר

מתן עם לתוקף תיכנס מלאה הגבלה על הכרזה או חלקית הגבלה על הכרזה )ט(
ההכרזהותתפרסםברשומותבהקדםהאפשרי;בוטלהההכרזה,ייכנסהביטוללתוקף
ב־07:00בבוקרשלאחרהביטול,והודעהעלהביטולתפורסםברשומותבהקדםהאפשריר

 סימן ב': הוראות כלליות בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית
או הגבלה מלאה

קיוםדיונים
בתקופתתוקפה

שלהכרזהעל
הגבלהחלקית

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתיורהנשיאביתמשפטאוסגנושהוא3ר )א(
הסמיךלכךעלקיוםדיוןבנוכחותעצוראואסירבהתאםלסדרהעדיפויותכאמורבסעיף
4,כךשבכליוםיובאולבתיהמשפטמרבהעצוריםוהאסיריםשניתןלהביאתוךיישום

הוראותהדיןוהוראותמשרדהבריאותר

דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילייתקיים)ב( )1(
בנוכחותהעצוראוהאסיר,בכפוףלהוראותסעיף17;הדיוןייקבעבהתאםלהוראות

סעיףקטן)ה(ר

דיוןראשוןלפיסעיף15לחוקהמעצריםיתקייםבנוכחותהעצור,אלאאם )2(
כןביקשהעצורבאמצעותסניגורולקיימובהיוועדותחזותיתובהתאםלהוראות

סעיף ר

לאניתןלקייםדיוןבנוכחותהעצוריםאוהאסיריםלפיהוראותסעיףקטן)א(, )ג(
תתקייםהשתתפותםבדיוניםבדרךשלהיוועדותחזותיתלפיהוראותחוקזהר

עלאףהאמורבסעיףזה- )ד(

לדיון המשפט לבית יובא לא בבידוד המצוי אדם שהוא אסיר או עצור )1(
)ב( בעניינו;הדיוןיתקייםבהיוועדותחזותית,ואםהואדיוןכאמורבסעיףקטן

)1(-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17;

שוכנענציבשירותבתיהסוהראוקציןבכירבדרגתגונדר,עליסודחוותדעת )2(
שלקציןרפואהבשירותבתיהסוהרשניתנהבכתב,כיישחששממשישעצוראו
אסירהשוההבמקוםמעצראובביתסוהרנדבקבנגיףהקורונהאוכיישחשש
ממשישהואבאבמגעעםחולהכהגדרתובצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש(
)בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020,רשאיהואלהורותכי
העצוראוהאסירלאיובאלביתהמשפטלדיוןבעניינועדתוםביצועכלהפעולות
הדרושותלהסרתהחששהאמוראולמשך6 שעותמעתשהחששהתגבש,לפי
המוקדם;דיוןבעניינושלעצוראואסירכאמוריתקייםבהיוועדותחזותית,ואם

הואדיוןכאמורבסעיףקטן)ב()1(-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17ר

הנהלתבתיהמשפטתגבשרשימהשלעצוריםואסיריםבהתאםלהחלטותנשיאי )ה(
בתיהמשפטכאמורבסעיףקטן)א(,שעלבסיסהתיקבעזהותםשלעצוריםואסירים
שיובאולדיוןבעניינםבביתהמשפט,מדייום,בתיאוםעםשירותבתיהסוהרתוךיישום
הוראותהדיןוהוראותמשרדהבריאות;הנהלתבתיהמשפטתרכזרשימהשלמספר
העצוריםוהאסיריםשהובאולדיוניםבכללבתיהמשפטמדייום,לפיסוגיהדיונים,בין

היתרעלבסיסהמידעשהתקבלמשירותבתיהסוהרר

בסעיףזהובסעיף4,"הוראותמשרדהבריאות"-הנחיותונהליםשלמשרדהבריאות )ו(
הנוגעיםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונהשפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות,
וכןהנחיותלנקיטתפעולותולשימושבאמצעיםלשםהקטנתהסיכוןלהדבקהבנגיףבבתי

מעצרובבתיהסוהר,שנכללובחוותדעתשלמשרדהבריאותכאמורבסעיף2ר

שוכנעוהשריםכיחדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתההכרזהעלהגבלה )ח(
חלקיתאואתההכרזהעלהגבלהמלאה,יבטלואתההכרזהבלאדיחויר

מתן עם לתוקף תיכנס מלאה הגבלה על הכרזה או חלקית הגבלה על הכרזה )ט(
ההכרזהותתפרסםברשומותבהקדםהאפשרי;בוטלהההכרזה,ייכנסהביטוללתוקף
ב־07:00בבוקרשלאחרהביטול,והודעהעלהביטולתפורסםברשומותבהקדםהאפשריר

 סימן ב': הוראות כלליות בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה חלקית
או הגבלה מלאה

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתיורהנשיאביתמשפטאוסגנושהוא3ר )א(
הסמיךלכךעלקיוםדיוןבנוכחותעצוראואסירבהתאםלסדרהעדיפויותכאמור
בסעיף4,כךשבכליוםיובאולבתיהמשפטמרבהעצוריםוהאסיריםשניתןלהביאתוך

יישוםהוראותהדיןוהוראותמשרדהבריאותר

קיוםדיונים
בתקופתתוקפה

שלהכרזהעל
הגבלהחלקית

דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילייתקיים)ב( )1(
בנוכחותהעצוראוהאסיר,בכפוףלהוראותסעיף17;הדיוןייקבעבהתאםלהוראות

סעיףקטן)ה(ר

דיוןראשוןלפיסעיף15לחוקהמעצריםיתקייםבנוכחותהעצור,אלאאם )2(
כןביקשהעצורבאמצעותסניגורולקיימובהיוועדותחזותיתובהתאםלהוראות

סעיף ר

לאניתןלקייםדיוןבנוכחותהעצוריםאוהאסיריםלפיהוראותסעיףקטן)א(, )ג(
תתקייםהשתתפותםבדיוניםבדרךשלהיוועדותחזותיתלפיהוראותחוקזהר

עלאףהאמורבסעיףזה- )ד(

עצוראואסירשהואאדםהמצויבבידודלאיובאלביתהמשפטלדיוןבעניינו; )1(
הדיוןיתקייםבהיוועדותחזותית,ואםהואדיוןכאמורבסעיףקטן)ב()1(-הואיידחה

בכפוףלהוראותסעיף17;

שוכנענציבשירותבתיהסוהראוקציןבכירבדרגתגונדר,עליסודחוותדעת )2(
שלקציןרפואהבשירותבתיהסוהרשניתנהבכתב,כיישחששממשישעצוראו
אסירהשוההבמקוםמעצראובביתסוהרנדבקבנגיףהקורונהאוכיישחשש
ממשישהואבאבמגעעםחולהכהגדרתובצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש(
)בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020,רשאיהואלהורותכי
העצוראוהאסירלאיובאלביתהמשפטלדיוןבעניינועדתוםביצועכלהפעולות
הדרושותלהסרתהחששהאמוראולמשך6 שעותמעתשהחששהתגבש,לפי
המוקדם;דיוןבעניינושלעצוראואסירכאמוריתקייםבהיוועדותחזותית,ואם

הואדיוןכאמורבסעיףקטן)ב()1(-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17ר

הנהלתבתיהמשפטתגבשרשימהשלעצוריםואסיריםבהתאםלהחלטותנשיאי )ה(
בתיהמשפטכאמורבסעיףקטן)א(,שעלבסיסהתיקבעזהותםשלעצוריםואסירים
שיובאולדיוןבעניינםבביתהמשפט,מדייום,בתיאוםעםשירותבתיהסוהרתוךיישום
הוראותהדיןוהוראותמשרדהבריאות;הנהלתבתיהמשפטתרכזרשימהשלמספר
העצוריםוהאסיריםשהובאולדיוניםבכללבתיהמשפטמדייום,לפיסוגיהדיונים,בין

היתרעלבסיסהמידעשהתקבלמשירותבתיהסוהרר

בסעיףזהובסעיף4,"הוראותמשרדהבריאות"-הנחיותונהליםשלמשרדהבריאות )ו(
הנוגעיםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונהשפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות,
וכןהנחיותלנקיטתפעולותולשימושבאמצעיםלשםהקטנתהסיכוןלהדבקהבנגיףבבתי

מעצרובבתיהסוהר,שנכללובחוותדעתשלמשרדהבריאותכאמורבסעיף2ר
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סדרהעדיפויות
בתקופתתוקפה

שלהכרזהעל
הגבלהחלקית

נשיאביתהמשפטאוסגנושהואהסמיךלכךיורהעלקיוםדיוןבנוכחותעצוראו4ר )א(
אסירכאמורבסעיף3,בהתאםלסדרהעדיפויותשלהלן:

דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי,של )1(
נאשםשהואעצור;לענייןזהתינתןעדיפותלדיוןבעניינושלנאשםהשוהה

במעצרזמןרביותר;

דיוןראשוןלפיסעיף15לחוקהמעצרים; )2(

דיוןלפיסעיף21לחוקהמעצרים,שלגביוהודיעהסניגורמבעודמועדכי )3(
בכוונתולהעלותטענותלענייןדיותהראיות,עילתהמעצראוחלופתמעצר,דיון
לפיסעיף4לחוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,דיוןלפיסעיף5לחוקכליאתם
לחוק 7 סעיף לפי ראשון דיון או התשס"ב-212002, חוקיים, בלתי לוחמים של

ההסגרה,התשי"ד-54 221;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיף15לחוקהמעצריםשאינודיוןראשוןאודיון )4(
לפיסעיף17לחוקהמעצרים;

דיוןשעניינוהקראתכתבהאישום,לרבותדיוןמקדמילפיסעיף143אלחוק )5(
סדרהדיןהפלילי,דיוןשעניינוהכרעתדין,דיוןשעניינושמיעתטענותלעניין

העונשאודיוןשעניינוגזרדין;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיף21לחוקהמעצריםשאינומנויבפסקה)3(, )6(
אולפיסעיפים62,53,52,47או62אלחוקהמעצרים,דיוןלפיסעיפים5ו־7לחוק
סמכויותשעתחירום)מעצרים(אודיוןלפיסעיפים14ג)ד(ו־14ד)ב(לחוקלנשיאת

עונשמאסרבמדינתאזרחותושלהאסיר,התשנ"ז-6  231;

דיוןבהליךפלילישאינומנויבפסקאות)1(עד)6(; )7(

דיוןבעתירתאסיר,דיוןלפיחוקשחרורעל־תנאיממאסראודיוןבעניין ) (
החזקתאסירבהפרדהלפיסעיפים 1העד 1זלפקודתבתיהסוהר;

דיוןשאינומנויבפסקאות)1(עד) (שעצוראואסירצדלור ) (

בכלדיוןלפיסעיףקטן)א(תינתןעדיפותלדיוןבעניינושלעצור,אסיראונפגע )ב(
עבירהשהואקטין,אובעניינושלעצוראואסירעםמוגבלותשמקשהבאופןממשיעל

השתתפותובדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתר

עלאףהאמורבסעיףזה,לענייןסדרהעדיפויותהקבועבו,נשיאביתמשפטאוסגנו )ג(
שהואהסמיךלכךרשאילהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקייםבנוכחות
העצוראוהאסירגםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפויותכאמורבסעיףקטן)א(,
ובלבדשהמספרהכוללשלהעצוריםוהאסיריםשיובאובאותויוםלאיעלהעלהמספר
המרבישלהעצוריםוהאסיריםשניתןלהביאבאותויוםלפיהוראותסעיף3)א(;במתן
הוראהכאמור,יינתןמשקלממשילחשיבותנוכחותושלהעצוראוהאסירבדיוןבהליכים
לפיחוקאימוץילדים,התשמ"א-1  241,ובהליכיםלהוצאתקטיניםממשמורתהוריהם

לפיחוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ך-60 251ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאמתקיימיםדיוניםבהליכיםפלילייםבאולמות )ד(
בתימשפטהסמוכיםלבתיהסוהר,יתקיימובאותםאולמותדיוניםבעתירותאסיריםאו

ס"חהתשס"ב,עמ'2 1ר 21

ס"חהתשי"ד,עמ'174ר 22

ס"חהתשנ"ז,עמ'6ר 23

ס"חהתשמ"א,עמ'3 2ר 24

ס"חהתש"ך,עמ'52ר 25

ספרהחוקים 3 2,כ"בבאבהתש"ף,2020ר ר12

הערות



351 ספרהחוקים 3 2,כ"בבאבהתש"ף,2020ר ר12

דיוניםלפניועדתשחרוריםלפיחוקשחרורעל־תנאיממאסר,שניתןלקייםתוךיישום
הוראותהדיןוהוראותמשרדהבריאותר

אופןקיוםדיון
בהיוועדות

חזותית

עלדיוןבהשתתפותעצוראואסירשמתקייםבדרךשלהיוועדותחזותיתלפיהוראות5ר
חוקזה,יחולוהוראותאלה:

הדיוןיתקייםבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעהבעצוראובאסירובאינטרס )1(
הציבורי,בשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותו;

הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיבעליהדיןהמשתתפיםבדיון,ובכללזההעצור, )2(
האסיר,השופטאוכלאדםאחרשנוכחותונדרשתבדיון,ובדיוןבהליךפלילי-גם
הסניגור,השוטראוהתובעונפגעהעבירה,ישמעוויראוזהאתזהבמהלךהדיון,והכול
בהתאםלמכשירהטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיון;איןבהוראותפסקהזוכדילגרוע

מהוראותכלדיןלענייןנוכחותנפגעעבירהבדיון;

תתאפשרשיחהחסויהביןהעצוראוהאסירלסניגורואובאכוחו,לפיהעניין, )3(
בסמוךלפניהדיון,במהלכוומידלאחריו,לשםייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקיים
באופןשיבטיחאתסודיותה,והוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתרלאיחולולגבי

שיחהכאמור;ביתהמשפטיוודאכיהתאפשרהשיחהכאמור;

דיוןשהואאחדמאלהיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצוראוהאסיר,ואםאינו )4(
מיוצג-ימנהלוביתהמשפטסניגור:דיוןבהליךפלילי,דיוןמעצר,דיוןבפניועדת
שחרורים,דיוןבעתירתאסיראודיוןבעתירהנגדהיחידהלשחרורממאסריםקצריםאו

נגדועדתהשחרורים;

השתתףאדםעםמוגבלותבדיון,יורהביתהמשפטעלקיוםהדיוןתוךעריכת )5(
התאמותהנגישותהנדרשותבאולםביתהמשפטלפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמה
לאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-262005,אולפיתקנותשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,התשע"ג-272013,כנדרשבהתאםלסוג

המוגבלות,בשינוייםהמחויביםר

סימן ג': השתתפות עצור או אסיר בדיון מעצר

תחולתהוראות
חוקהמעצרים

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולוהוראות6ר
חוקהמעצרים,בשינוייםהמחויביםובשינוייםהמפורטיםבסימןזהר

בלילגרועמהוראותסעיף13)א(ו–)ב(לחוקהמעצרים,בבואולצוותעלמעצרושלאדם7רחיוניותהמעצר
לפיסעיף13)א(לאותוחוק,ישקולהשופטגםאתחיוניותהמעצר,ביןהשארבהתחשב
בסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונה,בעתשהותובמעצרובמצבהכליאהבאותה
העת,ואםהתקייםהדיוןבהיוועדותחזותיתלפיהוראותסעיף -גםבהתחשבבפגיעה
בעצורהנובעתמקיומושלהדיוןלפיהוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותו;הוראות

סעיףזהיחולוגםעלעצורהמוחזקבתחנתמשטרהר

בקשהלהארכת
מעצר

15)א(לחוקהמעצריםתוגשלפיהוראותאותו ר בקשהלהארכתמעצרכאמורבסעיף
סעיףקטןלאחרשקציןמשטרהבדרגתרב־פקדומעלהממערךהחקירותשלמשטרת
ישראלאישראותהבהחלטהמנומקתשתתועדבכתבבידיהקצין,ואםאיןאפשרות
לכך-תתועדבידישוטר,ותצורףלבקשה;הוראותסעיףזהיחולוגםעלעצורהמוחזק

בתחנתמשטרהר

דיוניםלפניועדתשחרוריםלפיחוקשחרורעל־תנאיממאסר,שניתןלקייםתוךיישום
הוראותהדיןוהוראותמשרדהבריאותר

עלדיוןבהשתתפותעצוראואסירשמתקייםבדרךשלהיוועדותחזותיתלפיהוראות5ר
חוקזה,יחולוהוראותאלה:

אופןקיוםדיון
בהיוועדות

חזותית

הדיוןיתקייםבאופןשימזער,ככלהאפשר,אתהפגיעהבעצוראובאסירובאינטרס )1(
הציבורי,בשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותו;

הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיבעליהדיןהמשתתפיםבדיון,ובכללזההעצור, )2(
האסיר,השופטאוכלאדםאחרשנוכחותונדרשתבדיון,ובדיוןבהליךפלילי-גם
הסניגור,השוטראוהתובעונפגעהעבירה,ישמעוויראוזהאתזהבמהלךהדיון,והכול
בהתאםלמכשירהטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיון;איןבהוראותפסקהזוכדילגרוע

מהוראותכלדיןלענייןנוכחותנפגעעבירהבדיון;

תתאפשרשיחהחסויהביןהעצוראוהאסירלסניגורואובאכוחו,לפיהעניין, )3(
בסמוךלפניהדיון,במהלכוומידלאחריו,לשםייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקיים
באופןשיבטיחאתסודיותה,והוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתרלאיחולולגבי

שיחהכאמור;ביתהמשפטיוודאכיהתאפשרהשיחהכאמור;

דיוןשהואאחדמאלהיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצוראוהאסיר,ואםאינו )4(
מיוצג-ימנהלוביתהמשפטסניגור:דיוןבהליךפלילי,דיוןמעצר,דיוןבפניועדת
שחרורים,דיוןבעתירתאסיראודיוןבעתירהנגדהיחידהלשחרורממאסריםקצריםאו

נגדועדתהשחרורים;

השתתףאדםעםמוגבלותבדיון,יורהביתהמשפטעלקיוםהדיוןתוךעריכת )5(
התאמותהנגישותהנדרשותבאולםביתהמשפטלפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמה
לאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-262005,אולפיתקנותשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,התשע"ג-272013,כנדרשבהתאםלסוג

המוגבלות,בשינוייםהמחויביםר

סימן ג': השתתפות עצור או אסיר בדיון מעצר

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולוהוראות6ר
חוקהמעצרים,בשינוייםהמחויביםובשינוייםהמפורטיםבסימןזהר

תחולתהוראות
חוקהמעצרים

בלילגרועמהוראותסעיף13)א(ו–)ב(לחוקהמעצרים,בבואולצוותעלמעצרושלאדם7ר
לפיסעיף13)א(לאותוחוק,ישקולהשופטגםאתחיוניותהמעצר,ביןהשארבהתחשב
בסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונה,בעתשהותובמעצרובמצבהכליאהבאותה
העת,ואםהתקייםהדיוןבהיוועדותחזותיתלפיהוראותסעיף -גםבהתחשבבפגיעה
בעצורהנובעתמקיומושלהדיוןלפיהוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותו;הוראות

סעיףזהיחולוגםעלעצורהמוחזקבתחנתמשטרהר

חיוניותהמעצר

15)א(לחוקהמעצריםתוגשלפיהוראותאותו ר בקשהלהארכתמעצרכאמורבסעיף
סעיףקטןלאחרשקציןמשטרהבדרגתרב־פקדומעלהממערךהחקירותשלמשטרת
ישראלאישראותהבהחלטהמנומקתשתתועדבכתבבידיהקצין,ואםאיןאפשרות
לכך-תתועדבידישוטר,ותצורףלבקשה;הוראותסעיףזהיחולוגםעלעצורהמוחזק

בתחנתמשטרהר

בקשהלהארכת
מעצר

ס"חהתשס"ו,עמ'42ר 26

ק"תהתשע"ג,עמ' 6 ר 27
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דיוןמעצר
בהיוועדות

חזותית

עלאףהאמורבסעיפים16)2(ו־57לחוקהמעצרים,לגבידיוניםשלאניתןלקיימם ר )א(
בנוכחותעצורבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולוהוראות

אלה:

הדיוןבבקשהלהארכתמעצריתקייםשלאבנוכחותהעצוראלאבהשתתפותו, )1(
בדרךשלהיוועדותחזותיתבאמצעישיקצהשירותבתיהסוהר,ואםישמניעה
טכניתבלתיצפויהלקיימובדרךזווהעצורהסכיםלכךבאמצעותסניגורו-בשיחה
טלפונית;איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמסמכותושלהשופטלפיהוראותסעיף
16)2(לחוקהמעצריםלקייםדיוןשלאבנוכחותהעצור,אםנוכחהשופט,עליסוד

חוותדעתשלרופא,שאיןהעצורמסוגללהשתתףבדיוןמפאתמצבבריאותו;

15לחוקהמעצריםשלאניתן )1(,בדיוןלפיסעיף עלאףהאמורבפסקה )2(
לקיימו,בסמוךלמועדפקיעתהמעצר,בדרךשלהיוועדותחזותיתבשלמניעה
טכניתבלתיצפויה,רשאישופטבאישורנשיאביתהמשפטאוסגנולהורותעל
קיוםהדיוןבשיחהטלפונית,במקריםחריגיםומטעמיםמיוחדיםשיירשמו;הוארך
המעצרלפיהוראותפסקהזווחדלולהתקייםהנסיבותשבשלהןלאניתןלקיים
אתהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתוטרםהסתיימהתקופתהמעצר,רשאיהעצור

לדרושדיוןחוזרשיתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית,כאמורבפסקה)1(ר

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהמלאה,רשאינשיאביתמשפטאוסגנו )ב(
לאחרשקיבלאתעמדת העצור, חריגיםכיהדיוןיתקייםבנוכחות במקרים להורות
הצדדיםועמדהבכתבמטעםשירותבתיהסוהר,אלאאםכןהעצורהואאדםמצוי
בבידוד,אםמצאכיקיוםהדיוןבנוכחותהעצורחיוניעלאףהנסיבותשבשלהןניתנה
ההכרזה,וקיומובהיוועדותחזותיתיגרוםפגיעהממשיתבעצור,וכיעלביתהמשפט
להתרשםמהעצורפניםאלפנים,לרבותבשלכךשהעצורהואאדםעםמוגבלותאשר

מקשהבאופןממשיעלהשתתפותובדיוןבהיוועדותחזותיתר

עצורשהואאדםהמצויבבידוד,במקוםמעצראובביתסוהר,ישתתףבדיוןבדרך )ג(
שלהיוועדותחזותיתבאמצעישיקצהשירותבתיהסוהרתוךעמידהבהוראותהדין

לענייןהבידודר

הוראותסעיף5יחולועלדיוניםלפיסעיףזה,אולםאיןבהוראותאותוסעיףכדי )ד(
לגרועמהוראותסעיפים34ו־35לחוקהמעצריםר

הוראותסעיףזהלאיחולועלעצורהמוחזקבתחנתמשטרהר )ה(

לענייןסעיף17)א(לחוקהמעצרים,יראוחשודשהדיוןבבקשהלהארכתמעצרו )ו(
מתקייםבהיוועדותחזותיתלפיהוראותסימןזה,כמישהדיוןמתקייםבנוכחותור

נוסףעלהוראותסעיף17)ד(לחוקהמעצרים,עלבקשהלהארכתמעצרלפיאותו )ז(
סעיףיחולוהוראותסעיף10ר

חיוניותמעצרעד
תוםההליכים

)ד(לחוקהמעצרים,בבואולתתצומעצר10ר 21)ב(עד בלילגרועמהוראותסעיף )א(
לפיסעיף21)א()1(לחוקהאמור,ישקולביתהמשפטגםאתחיוניותהמעצרביןהשאר
בהתחשבבסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונהבעתשהותובמעצרובמצבהכליאה
באותההעת,ואםהתקייםהדיוןבהיוועדותחזותיתלפיהוראותסעיף -גםבהתחשב

בפגיעהבעצורהנובעתמקיומושלהדיוןלפיהוראותהסעיףהאמורשלאבנוכחותור

בקשתמעצרלאחרהגשתכתבאישוםלפיסעיף21לחוקהמעצריםתוגשבאישורו )ב(
שלאחדמאלה,לפיהעניין:

לפרקליט המשנה זאת אישר ואם ומעלה, מחלקה מנהל בדרגת פרקליט )1(
המדינה-גםפרקליטבדרגתממונה,אםהיההתובעפרקליטבפרקליטותהמדינה

כפישנקבעלפיסעיף12)א()1()א(לחוקסדרהדיןהפלילי;
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תובעשהואקציןמשטרהבדרגתרב־פקדומעלה,ראששלוחתתביעותאו )2(
סגנו,שהתמנהלתובעלפיסעיף12)א()1()ב(לחוקסדרהדיןהפליליר

נוסףעלהוראותסעיף 4)א(לחוקהמעצרים,בתקופתתוקפושלחוקזה,לאניתןלחתום11רכתבערובה
עלכתבערובהכאמורבשלכךשהדיוןמתקייםבהיוועדותחזותיתלפיהוראותסעיף 
אואםהורהעלכךביתהמשפט,יפורטותנאיהשחרורבדיון,לרבותהתנאיםהמיוחדים
שלמילויםערבצדשלישיכאמורבסעיף 4)ב(לחוקהמעצרים,ויירשמובפרוטוקולהדיוןר

בלילגרועמהוראותסעיפים52ו־53לחוקהמעצרים,עלדיוןבבקשהלעיוןחוזראובערר12רעיוןחוזרוערר
לפיהוראותאותםסעיפיםבעניינושלעצור,שלאניתןלקיימובנוכחותובשלהכרזה
עלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,יתקייםהדיוןבהיוועדותחזותיתויחולו

הוראותסעיף ,בשינוייםהמחויביםר

דיוניםבאולם
ביתמשפטסמוך
למקוםמעצראו

ביתסוהר

הוראותסעיפים ו־12לאיחולולענייןדיוניםהמתקיימיםבאולםביתמשפטהסמוך13ר
למקוםהמעצראולביתהסוהר,אולםאםהעצורהואאדםהמצויבבידוד,יחולוהוראות

סעיף )ג(,בשינוייםהמחויביםר

תחולהעל
דיוניםלפיחוקים

אחרים

הוראותסעיף יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןדיוניםכמפורטלהלןשלאניתןלקיימם14ר
בנוכחותעציר,כלוא,עצוראונידוןשביקשלהיותנוכחבדיון:

עלאףהאמורבסעיף )א(לחוקסמכויותשעת־חירום)מעצרים(-בדיוןלפיסעיפים )1(
5,4או7לאותוחוק;

עלאףהאמורבסעיף5לחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-2002- )2(
בדיוןלפיסעיף5לאותוחוק;

עלאףהאמורבסעיף7)א(לחוקההסגרה,התשי"ד-54 1-בדיוןלפיסעיף7לאותו )3(
חוק;

עלאףהאמורבסעיפים14ג)ד(ו־14ד)ב(לחוקלנשיאתעונשמאסרבמדינתאזרחותו )4(
שלהאסיר,התשנ"ז-6  1-בדיוןלפיסעיף14ג)ד(או14ד)ב(לאותוחוקר

סימן ד': השתתפות עצור או אסיר בדיון שאינו דיון מעצר

תחולתהוראות
סימןד'

הוראותסימןזהיחולולגביהשתתפותםשלעצוריםאואסיריםהשוהיםבמקומותמעצר15ר
אובבתיהסוהרבדיוניםשאינםדיונימעצר,שלאניתןלקיימםבנוכחותהעצוריםאו

האסיריםבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהר

השתתפותעצור
אואסירבדיון

שאינודיוןמעצר

נדרשהלפידין,לרבותלפיהחלטתביתמשפט,נוכחותושלעצוראואסירבדיון16ר )א(
כאמורבסעיף15,יתקייםהדיוןשלאבנוכחותושלהעצוראוהאסיראלאבהשתתפותו
בדרךשלהיוועדותחזותיתבאמצעישיקצהשירותבתיהסוהר,ויחולוהוראותסעיף5;
לאהיהאמצעיזמיןלהיוועדותחזותית,יכולשהשתתפותושלהעצוראוהאסירתהיה

בשיחהטלפוניתרקבהתקייםאחדמאלה,לפיהעניין:

בדיוןבהליךפלילי-בשלמניעהטכניתבלתיצפויהובהסכמתהעצוראו )1(
האסירשתובאבאמצעותסניגורו;

בדיוןבהליךשאינופלילי-בהסכמתהעצוראוהאסיר,ואםהדיוןהוא )2(
בענייןשאינופליליהמנויבסעיףקטן)ב(-בהסכמהכאמוראואםביתהמשפט

קבעשהדיוןאינוסובלדיחוי;

בדיוןבעניינושלאחרשהואקטיןאוחסרישע-אםביתהמשפטקבעכי )3(
דחייתהדיוןתגרוםנזקחמורלשלומושלהקטיןאוחסרהישער

תובעשהואקציןמשטרהבדרגתרב־פקדומעלה,ראששלוחתתביעותאו )2(
סגנו,שהתמנהלתובעלפיסעיף12)א()1()ב(לחוקסדרהדיןהפליליר

נוסףעלהוראותסעיף 4)א(לחוקהמעצרים,בתקופתתוקפושלחוקזה,לאניתןלחתום11ר
עלכתבערובהכאמורבשלכךשהדיוןמתקייםבהיוועדותחזותיתלפיהוראותסעיף 
אואםהורהעלכךביתהמשפט,יפורטותנאיהשחרורבדיון,לרבותהתנאיםהמיוחדים
שלמילויםערבצדשלישיכאמורבסעיף 4)ב(לחוקהמעצרים,ויירשמובפרוטוקולהדיוןר

כתבערובה

בלילגרועמהוראותסעיפים52ו־53לחוקהמעצרים,עלדיוןבבקשהלעיוןחוזראובערר12ר
לפיהוראותאותםסעיפיםבעניינושלעצור,שלאניתןלקיימובנוכחותובשלהכרזה
עלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,יתקייםהדיוןבהיוועדותחזותיתויחולו

הוראותסעיף ,בשינוייםהמחויביםר

עיוןחוזרוערר

הוראותסעיפים ו־12לאיחולולענייןדיוניםהמתקיימיםבאולםביתמשפטהסמוך13ר
למקוםהמעצראולביתהסוהר,אולםאםהעצורהואאדםהמצויבבידוד,יחולוהוראות

סעיף )ג(,בשינוייםהמחויביםר

דיוניםבאולם
ביתמשפטסמוך
למקוםמעצראו

ביתסוהר

הוראותסעיף יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןדיוניםכמפורטלהלןשלאניתןלקיימם14ר
בנוכחותעציר,כלוא,עצוראונידוןשביקשלהיותנוכחבדיון:

תחולהעל
דיוניםלפי

חוקיםאחרים

עלאףהאמורבסעיף )א(לחוקסמכויותשעת־חירום)מעצרים(-בדיוןלפיסעיפים )1(
5,4או7לאותוחוק;

עלאףהאמורבסעיף5לחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-2002- )2(
בדיוןלפיסעיף5לאותוחוק;

עלאףהאמורבסעיף7)א(לחוקההסגרה,התשי"ד-54 1-בדיוןלפיסעיף7לאותו )3(
חוק;

עלאףהאמורבסעיפים14ג)ד(ו־14ד)ב(לחוקלנשיאתעונשמאסרבמדינתאזרחותו )4(
שלהאסיר,התשנ"ז-6  1-בדיוןלפיסעיף14ג)ד(או14ד)ב(לאותוחוקר

סימן ד': השתתפות עצור או אסיר בדיון שאינו דיון מעצר

הוראותסימןזהיחולולגביהשתתפותםשלעצוריםאואסיריםהשוהיםבמקומותמעצר15ר
אובבתיהסוהרבדיוניםשאינםדיונימעצר,שלאניתןלקיימםבנוכחותהעצוריםאו

האסיריםבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהר

תחולתהוראות
סימןד'

נדרשהלפידין,לרבותלפיהחלטתביתמשפט,נוכחותושלעצוראואסירבדיון16ר )א(
כאמורבסעיף15,יתקייםהדיוןשלאבנוכחותושלהעצוראוהאסיראלאבהשתתפותו
בדרךשלהיוועדותחזותיתבאמצעישיקצהשירותבתיהסוהר,ויחולוהוראותסעיף5;
לאהיהאמצעיזמיןלהיוועדותחזותית,יכולשהשתתפותושלהעצוראוהאסירתהיה

בשיחהטלפוניתרקבהתקייםאחדמאלה,לפיהעניין:

השתתפותעצור
אואסירבדיון

שאינודיוןמעצר

בדיוןבהליךפלילי-בשלמניעהטכניתבלתיצפויהובהסכמתהעצוראו )1(
האסירשתובאבאמצעותסניגורו;

בדיוןבהליךשאינופלילי-בהסכמתהעצוראוהאסיר,ואםהדיוןהוא )2(
בענייןשאינופליליהמנויבסעיףקטן)ב(-בהסכמהכאמוראואםביתהמשפט

קבעשהדיוןאינוסובלדיחוי;

בדיוןבעניינושלאחרשהואקטיןאוחסרישע-אםביתהמשפטקבעכי )3(
דחייתהדיוןתגרוםנזקחמורלשלומושלהקטיןאוחסרהישער
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהמלאה,בדיון )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(שהואדיוןבהליךפלילי,דיוןבעניינימשפחהאודיוןבהליךלפי
חוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ך-60 1,בענייןילדושלאסיראועצור,רשאינשיא
ביתהמשפטאוסגנו,להורותבמקריםחריגיםכיהדיוןיתקייםבנוכחותהעצוראוהאסיר,
לאחרשקיבלאתעמדתהצדדיםועמדהבכתבמטעםשירותבתיהסוהר,אםמצאכי

עלאףהסיכוןהמוגברכאמורבסעיף2)ג(,מתקיימיםכלאלה:

קייםצורךחיונילקייםאתהדיוןבנוכחותהעצוראוהאסיר; )1(

קיוםהדיוןבהיוועדותחזותיתאודחייתויגרמופגיעהממשיתבעצוראו )2(
באסיראובילדושלמימהםשעניינונדוןבפניביתהמשפט;

עלביתהמשפטלהתרשםמהעצוראומהאסירפניםאלפנים,לרבותאם )3(
העצוראוהאסירהואאדםעםמוגבלותולאניתןלערוךאתהתאמותהנגישות
הנדרשותבאולםביתהמשפטבאופןשיאפשראתהשתתפותובדיוןבדרךשל

היוועדותחזותיתבהתאםלהוראותלפיסעיף5;

לענייןסעיףזה,"דיוןבעניינימשפחה"-כהגדרתובחוקביתהמשפטלעניינימשפחה,
התשנ"ה-5  1 2,ובכללזהדיוןכאמורבענייןילדושלאסיראועצורר

עצוראואסירשהואאדםהמצויבבידוד,במקוםמעצראובביתסוהר,ישתתףבדיון )ג(
בדרךשלהיוועדותחזותיתבאמצעישיקצהשירותבתיהסוהרתוךעמידהבהוראות

הדיןלענייןהבידוד,והוראותסעיףקטן)ב(לאיחולועליור

השתתפותעצור
אואסירבדיון

שנשמעתבו
עדות

דיוןבעניינושלעצוראואסירשנשמעתבועדותולפיסימןה'לפרקה'לחוקסדר17ר )א(
הדיןהפלילילאיתקייםאלאבנוכחותושלהעצוראוהאסירר

דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילייתקייםבנוכחות )ב(
העצוראוהאסיר,אלאאםכןהורהביתהמשפטעלקיומובדרךשלהיוועדותחזותית
בהסכמתהצדדים,ולענייןהעצוראוהאסיר-בהסכמהשהובאהבאמצעותסניגורור

)ב(,לבקשתפרקליטמחוזאוראשיחידתהתביעות עלאףהאמורבסעיףקטן )ג(
במשטרהאולבקשתבאכוחושלהעצוראוהאסיר,מצאביתהמשפטבמקרהחריג,
מטעמיםמיוחדיםשיירשמוהמחייביםשמיעתעדבאופןדחוף,שלאניתןלהביאאת
העצוראוהאסירלביתהמשפטבאותויוםלפיהוראותסעיפים3ו־4,רשאיביתהמשפט
להורותעלהשתתפותושלהעצוראוהאסירבדיוןכאמורבסעיףקטן)א(בהיוועדות

חזותית,ובלבדששוכנעכימתקיימיםשניאלה:

לאניתןלדחותאתהדיוןלמועדאחר; )1(

השתתפותהעצוראוהאסירבדיוןבהיוועדותחזותיתלאתביאלפגיעהבור )2(

השתתפותאסיר
בדיוןבעתירת

אסיר

עלאףהאמורבסעיף16ובתקנה4לתקנותסדרידין)עתירותאסירים(,התש"ם- 1ר )א(
0  1 2,בדיוןבעתירתאסירשנדרשתבונוכחותוולאניתןלקיימובנוכחותולפיהוראות

חוקזה,יחולוהוראותאלה:

יש אם ורק חזותית, היוועדות של בדרך תהיה בדיון האסיר השתתפות )1(
מניעהטכניתבלתיצפויהלקיימובדרךשלהיוועדותחזותיתוהאסירהסכיםלכך
באמצעותסניגורו-בשיחהטלפונית;הוראותסעיף5יחולו,בשינוייםהמחויבים,

עלהדיון;

ס"חהתשנ"ה,עמ'3 3ר 2 

ק"תהתש"ם,עמ'2322ר 2 
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אסיר בעתירת הדיון יתקיים לא בתקופהשלהכרזהעלהגבלהחלקית, )2(
באמצעותהיוועדותחזותיתאםתנאיהאולםהסמוךלמקוםהמעצראולבית
הסוהרמאפשריםבאותההעתקיוםדיוןבאולם;התקייםבאסירהאמורבסעיף

3)ד(,יתקייםהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתויחולוהוראותסעיף5ר

אסיר החזקת בעניין דיון על גם המחויבים, בשינויים יחולו, זה סעיף הוראות )ב(
בהפרדה,לפיסעיפים 1העד 1זלפקודתבתיהסוהרר

השתתפות
אסירבדיון

בעתירהנגד
היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים

אונגדועדת
השחרורים

עלאףהאמורבסעיף16ובתקנה21חלתקנותבתימשפטלענייניםמינהליים)סדרידין(, 1ר
התשס"א-302001,נדרשהנוכחותושלהאסירבדיוןבעתירהנגדהחלטתהיחידהלשחרור
ממאסריםקצריםאונגדהחלטתועדתהשחרוריםלפיסעיף25לחוקשחרורעל־תנאי
ממאסר,תהיההשתתפותובדיוןבדרךשלהיוועדותחזותית,ורקאםישמניעהטכנית
בלתיצפויהלקיימובדרךזווהאסירהסכיםלכךבאמצעותסניגורו-בשיחהטלפונית;

הוראותסעיף5יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלהדיוןר

פרק ג': השתתפות כלואים בדיונים בבתי דין צבאיים בהיוועדות חזותית

סימן א': הכרזות על הגבלת דיונים בנוכחות כלואים

הכרזהעל
הגבלהחלקית

אוהגבלהמלאה

שרהביטחון,לאחרהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילהכריזכירקחלקמהדיונים20ר )א(
בבתיהדיןהצבאיים,יתקיימובנוכחותכלואים)בפרקזה-הכרזהעלהגבלהחלקית(,
בהתאםלהוראותסעיפים21ו־22,לאחרששוכנעכילאניתןלקייםאתכללהדיונים
בנוכחותהכלואיםללאחששממשילהתפשטותנגיףהקורונהבחדרימשמרובבתיסוהר

צבאייםכאמורבסעיףקטן)ב(ר

שרהביטחוןלאיכריזהכרזהעלהגבלהחלקיתאלאאםכןקיבלחוותדעתמטעם )ב(
חילהרפואהשלפיהישחששממשילהתפשטותנגיףהקורונהבחדרימשמרובבתיסוהר
צבאייםבשלהבאתכלואיםלבתיהדיןהצבאייםושהייתםבהםוחזרתםלחדריהמשמר
ולבתיהסוהרהצבאיים;חוותהדעתלענייןהכרזהעלהגבלהחלקיתתכלולענייניםאלה:

נתוניםעלהתחלואהבשלנגיףהקורונהבאותההעתבמדינהובצבאההגנה )1(
לישראל,מאפייניהומגמותיה;

התייחסותלמידתהסכנהלבריאותהציבורהנגרמתמנגיףהקורונהבאותה )2(
העת;

הערכהבדבררמתהסיכוןלהתפשטותהנגיףבחדרימשמרובבתיהסוהרעל )3(
בסיסנתוניהתחלואהבכלל,והסיכוןהטמוןבהבאתכלואיםלבתיהדיןהצבאיים

ושהייתםבהםוחזרתםלחדריהמשמרולבתיהסוהרהצבאייםבפרט;

הנחיותלנקיטתפעולותולשימושבאמצעיםלשםהקטנתהסיכוןלהתפשטות )4(
הנגיף,בהתחשבברמתהסיכוןומהותור

שרהביטחון,לאחרהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילהכריזכיאיןדרךלקיים )ג(
דיוניםבבתידיןצבאייםבנוכחותכלואים,במדינהכולהאובחלקממנה)בפרקזה-
הכרזהעלהגבלהמלאה(,לאחרששוכנעכיאיןדרךלקייםאתהדיוניםבנוכחותכלואים

ללאסיכוןמוגברלהתפשטותנגיףהקורונהכאמורבסעיףקטן)ד(ר

שרהביטחוןלאיכריזהכרזהעלהגבלהמלאהאלאאםכןקיבלחוותדעתמטעםחיל )ד(
הרפואהכיישהתפשטותרחבתהיקףשלנגיףהקורונהבמדינהובשלכךישסיכוןמוגבר
להתפשטותובחדרימשמרובבתיסוהרצבאייםאוכיישהתפשטותכאמורבחדרימשמר
ובבתיסוהרצבאיים;חוותהדעתתכלולהתייחסותלענייניםכאמורבסעיףקטן)ב()1(עד)3(ר

אסיר בעתירת יתקייםהדיון לא חלקית, הגבלה שלהכרזהעל בתקופה )2(
באמצעותהיוועדותחזותיתאםתנאיהאולםהסמוךלמקוםהמעצראולבית
הסוהרמאפשריםבאותההעתקיוםדיוןבאולם;התקייםבאסירהאמורבסעיף3)ד(,

יתקייםהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתויחולוהוראותסעיף5ר

אסיר החזקת בעניין דיון על גם המחויבים, בשינויים יחולו, זה סעיף הוראות )ב(
בהפרדה,לפיסעיפים 1העד 1זלפקודתבתיהסוהרר

עלאףהאמורבסעיף16ובתקנה21חלתקנותבתימשפטלענייניםמינהליים)סדרידין(, 1ר
התשס"א-302001,נדרשהנוכחותושלהאסירבדיוןבעתירהנגדהחלטתהיחידהלשחרור
ממאסריםקצריםאונגדהחלטתועדתהשחרוריםלפיסעיף25לחוקשחרורעל־תנאי
ממאסר,תהיההשתתפותובדיוןבדרךשלהיוועדותחזותית,ורקאםישמניעהטכנית
בלתיצפויהלקיימובדרךזווהאסירהסכיםלכךבאמצעותסניגורו-בשיחהטלפונית;

הוראותסעיף5יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלהדיוןר

השתתפות
אסירבדיון

בעתירהנגד
היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים

אונגדועדת
השחרורים

פרק ג': השתתפות כלואים בדיונים בבתי דין צבאיים בהיוועדות חזותית

סימן א': הכרזות על הגבלת דיונים בנוכחות כלואים

שרהביטחון,לאחרהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילהכריזכירקחלקמהדיונים20ר )א(
בבתיהדיןהצבאיים,יתקיימובנוכחותכלואים)בפרקזה-הכרזהעלהגבלהחלקית(,
בהתאםלהוראותסעיפים21ו־22,לאחרששוכנעכילאניתןלקייםאתכללהדיונים
בנוכחותהכלואיםללאחששממשילהתפשטותנגיףהקורונהבחדרימשמרובבתיסוהר

צבאייםכאמורבסעיףקטן)ב(ר

הכרזהעל
הגבלהחלקית

אוהגבלהמלאה

שרהביטחוןלאיכריזהכרזהעלהגבלהחלקיתאלאאםכןקיבלחוותדעתמטעם )ב(
חילהרפואהשלפיהישחששממשילהתפשטותנגיףהקורונהבחדרימשמרובבתיסוהר
צבאייםבשלהבאתכלואיםלבתיהדיןהצבאייםושהייתםבהםוחזרתםלחדריהמשמר
ולבתיהסוהרהצבאיים;חוותהדעתלענייןהכרזהעלהגבלהחלקיתתכלולענייניםאלה:

נתוניםעלהתחלואהבשלנגיףהקורונהבאותההעתבמדינהובצבאההגנה )1(
לישראל,מאפייניהומגמותיה;

התייחסותלמידתהסכנהלבריאותהציבורהנגרמתמנגיףהקורונהבאותה )2(
העת;

הערכהבדבררמתהסיכוןלהתפשטותהנגיףבחדרימשמרובבתיהסוהרעל )3(
בסיסנתוניהתחלואהבכלל,והסיכוןהטמוןבהבאתכלואיםלבתיהדיןהצבאיים

ושהייתםבהםוחזרתםלחדריהמשמרולבתיהסוהרהצבאייםבפרט;

הנחיותלנקיטתפעולותולשימושבאמצעיםלשםהקטנתהסיכוןלהתפשטות )4(
הנגיף,בהתחשבברמתהסיכוןומהותור

שרהביטחון,לאחרהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילהכריזכיאיןדרךלקיים )ג(
דיוניםבבתידיןצבאייםבנוכחותכלואים,במדינהכולהאובחלקממנה)בפרקזה-
הכרזהעלהגבלהמלאה(,לאחרששוכנעכיאיןדרךלקייםאתהדיוניםבנוכחותכלואים

ללאסיכוןמוגברלהתפשטותנגיףהקורונהכאמורבסעיףקטן)ד(ר

שרהביטחוןלאיכריזהכרזהעלהגבלהמלאהאלאאםכןקיבלחוותדעתמטעםחיל )ד(
הרפואהכיישהתפשטותרחבתהיקףשלנגיףהקורונהבמדינהובשלכךישסיכוןמוגבר
להתפשטותובחדרימשמרובבתיסוהרצבאייםאוכיישהתפשטותכאמורבחדרימשמר
ובבתיסוהרצבאיים;חוותהדעתתכלולהתייחסותלענייניםכאמורבסעיףקטן)ב()1(עד)3(ר

ק"תהתשס"א,עמ'171ר 30
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בבואולהכריזעלהגבלהחלקיתאועלהגבלהמלאהיביאשרהביטחוןבחשבון )ה(
אתההגבלותשהוטלועלהציבורלפיחיקוקשתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיף
הקורונה,וישקולאתהצורךבהכרזהמולהפגיעהבזכויותיהםשלהכלואיםהנובעת

ממנהר

על 2ימיםוהכרזהעל תעלה שלא לתקופה תהיה חלקית הגבלה על הכרזה )ו(
הגבלהמלאה-על14ימים;שרהביטחון,לאחרהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאי
לשובולהכריזעלהגבלהחלקיתאועלהגבלהמלאהאםשוכנעכימתקיימותהנסיבות

המפורטותבסעיףזה,לפיהעניין,ולאחרשקיבלחוותדעתעדכניתמחילהרפואהר

הכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהתוגשלוועדתהחוקהסמוך )ז(
ככלהאפשרלאחרששרהביטחוןהחליטעליה,בצירוףנימוקיםוהתשתיתהעובדתית

שעמדהבבסיסההכרזה;הוועדהרשאיתלבטלאתההכרזהבכלעתר

שוכנעשרהביטחוןכיחדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתההכרזהעלהגבלה )ח(
חלקיתאואתההכרזהעלהגבלהמלאה,יבטלאתההכרזהללאדיחויר

מתן עם לתוקף תיכנס מלאה הגבלה על הכרזה או חלקית הגבלה על הכרזה )ט(
ההכרזהותתפרסםברשומותבהקדםהאפשרי;בוטלהההכרזה,ייכנסהביטוללתוקף
ב־07:00בבוקרשלאחרהביטול,והודעהעלהביטולתפורסםברשומותבהקדםהאפשריר

קיוםדיונים
בתקופתתוקפה

שלהכרזהעל
הגבלהחלקית

או21ר הצבאי דין בית נשיא יורה חלקית הגבלה על הכרזה של תוקפה בתקופת )א(
סגנושהואהסמיךלכךעלקיוםדיוןבנוכחותכלואבהתאםלסדריהעדיפויותכאמור
בסעיף22,כךשבכליוםיובאולבתיהדיןהצבאייםמרבהכלואיםשניתןלהביאתוך

יישוםהוראותהדיןוהוראותחילהרפואהר

דיוןשנשמעתבועדותלפיסעיפים364עד4,371 3ו־6 3לחוקהשיפוט)ב( )1(
הצבאייתקייםבנוכחותהכלוא,בכפוףלהוראותסעיף 2)2(;הדיוןייקבעבהתאם

להוראותסעיףקטן)ה(ר

240לחוקהשיפוטהצבאייתקייםבנוכחותהעצור, דיוןראשוןלפיסעיף )2(
אלאאםכןביקשהעצורבאמצעותסניגורולקיימובהיוועדותחזותיתובהתאם

להוראותסעיף26ר

תתקיים )א(, קטן סעיף הוראות לפי הכלואים בנוכחות דיון לקיים ניתן לא )ג(
השתתפותםבדיוניםבהיוועדותחזותיתבאופןהקבועבסעיף5,בשינוייםהמחויבים,

ולפיהוראותחוקזהר

עלאףהאמורבסעיףזה- )ד(

כלואשהואאדםהמצויבבידודלאיובאלביתהדיןלדיוןבעניינו;הדיון )1(
יתקייםבהיוועדותחזותית,ואםהואדיוןכאמורבסעיףקטן)ב()1(-הואיידחה

בכפוףלהוראותסעיף 2)2(;

שוכנעקציןמשטרהצבאיתראשיאוקציןבדרגתאלוףמשנהממפקדתקצין )2(
משטרהצבאיתראשי,עליסודחוותדעתשלקציןרפואהבחילהרפואהשניתנה
בכתב,כיישחששממשישכלואהשוההבחדרמשמראובביתסוהרצבאינדבק
בנגיףהקורונהאוכיישחששממשישהואבאבמגעעםחולהכהגדרתובצו
בריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,
התש"ף-2020,רשאיהואלהורותכיהכלואלאיובאלביתהדיןהצבאילדיון
בעניינועדתוםביצועכלהפעולותהדרושותלהסרתהחששהאמוראולמשך6 

ספרהחוקים 3 2,כ"בבאבהתש"ף,2020ר ר12



357 ספרהחוקים 3 2,כ"בבאבהתש"ף,2020ר ר12

שעותמעתשהחששהתגבש,לפיהמוקדם;דיוןבעניינושלכלואכאמוריתקיים
בהיוועדותחזותית,ואםהואדיוןכאמורבסעיףקטן)ב()1(-הואיידחהבכפוף

להוראותסעיף 2)2(ר

יחידתבתיהדיןהצבאייםתגבשרשימהשלכלואיםבהתאםלהחלטותנשיאי )ה(
ביתדיןהצבאיכאמורבסעיףקטן)א(,שעלבסיסהתיקבעזהותםשלכלואיםשיובאו
לדיוןבעניינםבביתהדין,מדייום,בתיאוםעםהמשטרההצבאיתתוךיישוםהוראות
הדיןוהוראותחילהרפואה;יחידתבתיהדיןהצבאייםתרכזרשימהשלמספרהכלואים
שהובאולדיוניםבכללבתיהדיןהצבאייםמדייום,לפיסוגיהדיונים,ביןהיתרעלבסיס

המידעשהתקבלמהמשטרההצבאיתר

בסעיףזה,"הוראותחילהרפואה"-הנחיותונהליםשלחילהרפואההנוגעים )ו(
למניעתהתפשטותנגיףהקורונהשפורסמובאתרהאינטרנטשלצבאההגנהלישראל,וכן
הנחיותלנקיטתפעולותולשימושבאמצעיםלשםהקטנתהסיכוןלהדבקהבנגיףבחדרי

משמרובבתיסוהרצבאיים,שנכללובחוותדעתשלחילהרפואהכאמורבסעיף20ר

סדרהעדיפויות
בתקופתתוקפה

שלהכרזהעל
הגבלהחלקית

נשיאביתהדיןהצבאיאוסגנושהואהסמיךלכךיורהעלקיוםדיוןבנוכחותכלוא22ר )א(
כאמורבסעיף21,בהתאםלסדרהעדיפויותשלהלן:

דיוןשנשמעתבועדותלפיסעיפים364עד4,371 3ו־6 3לחוקהשיפוט )1(
הצבאי;לענייןזהתינתןעדיפותלדיוןבעניינושלנאשםהשוההבמעצרזמןרב

יותר;

דיוןראשוןלפיסעיף240לחוקהשיפוטהצבאי; )2(

דיוןלפיסעיף243לחוקהשיפוטהצבאי,שלגביוהודיעהסניגורמבעודמועד )3(
כיבכוונתולהעלותטענותלענייןדיותהראיות,עילתהמעצראוחלופתמעצר;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיפים240או241לחוקהשיפוטהצבאישאינו )4(
דיוןראשון;

דיוןשעניינוהקראתכתבהאישום,לרבותדיוןמקדמי,דיוןשעניינוהכרעת )5(
דין,דיוןשעניינושמיעתטענותלענייןהעונשאודיוןשעניינוגזרדין;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיף243לחוקהשיפוטהצבאישאינומנויבפסקה )6(
)3(,אודיוןלפיסעיף240)ד(לחוקהשיפוטהצבאיאודיוןלפיסעיפים62,52,47

או62אלחוקהמעצרים;

דיוןבהליךפלילישאינומנויבפסקאות)1(עד)6(; )7(

דיוןבוועדהלעיוןבעונשלפיחוקהשיפוטהצבאי; ) (

דיוןשאינומנויבפסקאות)1(עד) (,שכלואצדלור ) (

בכלדיוןלפיסעיףקטן)א(תינתןעדיפותלדיוןבעניינושלכלואאונפגעעבירה )ב(
שהואקטין,אובעניינושלכלואעםמוגבלותשמקשהבאופןממשיעלהשתתפותובדיון

בדרךשלהיוועדותחזותיתר

עלאףהאמורבסעיףזה,לענייןסדרהעדיפויותהקבועבו,נשיאביתדיןצבאי )ג(
אוסגנושהואהסמיךלכךרשאילהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקיים
בנוכחותהכלואגםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפויותכאמורבסעיףקטן)א(,
ובלבדשהמספרהכוללשלכלואיםשיובאובאותויוםלאיעלהעלהמספרהמרבישל

כלואיםשניתןלהביאבאותויוםלפיהוראותסעיף21)א(ר

שעותמעתשהחששהתגבש,לפיהמוקדם;דיוןבעניינושלכלואכאמוריתקיים
בהיוועדותחזותית,ואםהואדיוןכאמורבסעיףקטן)ב()1(-הואיידחהבכפוף

להוראותסעיף 2)2(ר

יחידתבתיהדיןהצבאייםתגבשרשימהשלכלואיםבהתאםלהחלטותנשיאי )ה(
ביתדיןהצבאיכאמורבסעיףקטן)א(,שעלבסיסהתיקבעזהותםשלכלואיםשיובאו
לדיוןבעניינםבביתהדין,מדייום,בתיאוםעםהמשטרההצבאיתתוךיישוםהוראות
הדיןוהוראותחילהרפואה;יחידתבתיהדיןהצבאייםתרכזרשימהשלמספרהכלואים
שהובאולדיוניםבכללבתיהדיןהצבאייםמדייום,לפיסוגיהדיונים,ביןהיתרעלבסיס

המידעשהתקבלמהמשטרההצבאיתר

בסעיףזה,"הוראותחילהרפואה"-הנחיותונהליםשלחילהרפואההנוגעים )ו(
למניעתהתפשטותנגיףהקורונהשפורסמובאתרהאינטרנטשלצבאההגנהלישראל,וכן
הנחיותלנקיטתפעולותולשימושבאמצעיםלשםהקטנתהסיכוןלהדבקהבנגיףבחדרי

משמרובבתיסוהרצבאיים,שנכללובחוותדעתשלחילהרפואהכאמורבסעיף20ר

נשיאביתהדיןהצבאיאוסגנושהואהסמיךלכךיורהעלקיוםדיוןבנוכחותכלוא22ר )א(
כאמורבסעיף21,בהתאםלסדרהעדיפויותשלהלן:

סדרהעדיפויות
בתקופתתוקפה

שלהכרזהעל
הגבלהחלקית דיוןשנשמעתבועדותלפיסעיפים364עד4,371 3ו־6 3לחוקהשיפוט )1(

הצבאי;לענייןזהתינתןעדיפותלדיוןבעניינושלנאשםהשוההבמעצרזמןרב
יותר;

דיוןראשוןלפיסעיף240לחוקהשיפוטהצבאי; )2(

דיוןלפיסעיף243לחוקהשיפוטהצבאי,שלגביוהודיעהסניגורמבעודמועד )3(
כיבכוונתולהעלותטענותלענייןדיותהראיות,עילתהמעצראוחלופתמעצר;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיפים240או241לחוקהשיפוטהצבאישאינו )4(
דיוןראשון;

דיוןשעניינוהקראתכתבהאישום,לרבותדיוןמקדמי,דיוןשעניינוהכרעת )5(
דין,דיוןשעניינושמיעתטענותלענייןהעונשאודיוןשעניינוגזרדין;

מנוי שאינו הצבאי השיפוט לחוק 243 סעיף לפי עצור של בעניינו דיון )6(
בפסקה)3(,אודיוןלפיסעיף240)ד(לחוקהשיפוטהצבאיאודיוןלפיסעיפים47,

62,52או62אלחוקהמעצרים;

דיוןבהליךפלילישאינומנויבפסקאות)1(עד)6(; )7(

דיוןבוועדהלעיוןבעונשלפיחוקהשיפוטהצבאי; ) (

דיוןשאינומנויבפסקאות)1(עד) (,שכלואצדלור ) (

בכלדיוןלפיסעיףקטן)א(תינתןעדיפותלדיוןבעניינושלכלואאונפגעעבירה )ב(
שהואקטין,אובעניינושלכלואעםמוגבלותשמקשהבאופןממשיעלהשתתפותובדיון

בדרךשלהיוועדותחזותיתר

עלאףהאמורבסעיףזה,לענייןסדרהעדיפויותהקבועבו,נשיאביתדיןצבאי )ג(
אוסגנושהואהסמיךלכךרשאילהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקיים
בנוכחותהכלואגםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפויותכאמורבסעיףקטן)א(,
ובלבדשהמספרהכוללשלכלואיםשיובאובאותויוםלאיעלהעלהמספרהמרבישל

כלואיםשניתןלהביאבאותויוםלפיהוראותסעיף21)א(ר
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סימן ב': השתתפות כלוא בדיון מעצר

תחולתהוראות
חוקהשיפוט

הצבאי

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולוהוראות23ר
חוקהשיפוטהצבאי,בשינוייםהמחויביםובשינוייםהמפורטיםבסימןזהר

בלילגרועמהוראותסעיף240)א(לחוקהשיפוטהצבאי,בבואולצוותעלמעצרושל24רחיוניותהמעצר
אדםלפיאותוסעיף,ישקולהשופטגםאתחיוניותהמעצר,ביןהשארבהתחשבבסיכון
להידבקותהעצורבנגיףהקורונהבעתשהותובמעצרובמצבהכליאהבאותההעת,ואם
התקייםהדיוןבהיוועדותחזותיתלפיהוראותסעיף26-גםבהתחשבבפגיעהבעצור
הנובעתמקיומושלהדיוןלפיהוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותו;הוראותסעיףזה

יחולוגםעלעצורהמוחזקבבסיסחקירותשלהמשטרההצבאיתר

אי־השתתפות
בדיוןמפאתמצב

בריאותושל
עצור

נוסףעלהוראותסעיף240)ב(לחוקהשיפוטהצבאי,נוכחשופט,עליסודחוותדעתשל25ר
רופא,שהעצוראינומסוגללהשתתףבדיוןמפאתמצבבריאותו,רשאיהואלדוןבבקשה
שלאבנוכחותהעצור,ובלבדשסניגורונוכח,ואםאיןלוסניגור-יורההשופטלמנותלו
סניגורצבאי,עדשיוכללהתייצבבביתהדין;פסקההמניעהלהתייצבותהעצורוטרם

נסתיימהתקופתהמעצר,רשאיהעצורלדרושדיוןחוזרר

דיוןמעצר
בהיוועדות

חזותית

עלאףהאמורבסעיף240)ב(רישהלחוקהשיפוטהצבאי,לגבידיוניםשלאניתן26ר )א(
לקיימםבנוכחותעצורבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה,יחולו

הוראותאלה:

הדיוןבבקשהלהארכתמעצריתקייםשלאבנוכחותהעצוראלאבהשתתפותו, )1(
בדרךשלהיוועדותחזותיתבאמצעישתקצההמשטרההצבאית,ואםישמניעה
טכניתבלתיצפויהלקיימובדרךזווהעצורהסכיםלכךבאמצעותסניגורו-בשיחה
טלפונית;איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמסמכותושלהשופטלפיסעיף25ולפי

סעיף240)ב(סיפהלחוקהשיפוטהצבאי;

240)א(לחוקהשיפוטהצבאי )1(,בדיוןלפיסעיף עלאףהאמורבפסקה )2(
שלאניתןלקיימו,בסמוךלמועדפקיעתהמעצר,בדרךשלהיוועדותחזותיתבשל
מניעהטכניתבלתיצפויה,רשאישופטביתהדיןהצבאי,באישורנשיאביתדין
הצבאיאוסגנו,להורותעלקיוםהדיוןבשיחהטלפונית,במקריםחריגיםומטעמים
מיוחדיםשיירשמו;הוארךהמעצרלפיהוראותפסקהזווחדלולהתקייםהנסיבות
שבשלהןלאניתןלקייםאתהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתוטרםהסתיימה
תקופתהמעצר,רשאיהעצורלדרושדיוןחוזרשיתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית,

כאמורבפסקה)1(ר

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהמלאה,רשאינשיאביתדיןצבאיאוסגנו )ב(
להורותבמקריםחריגים,כיהדיוןיתקייםבנוכחותהעצור,לאחרשקיבלאתעמדת
הצדדיםועמדהבכתבמטעםהמשטרההצבאית,אלאאםכןהעצורהואאדםהמצוי
בבידוד,אםמצאכיקיוםהדיוןבנוכחותהעצורחיוני,עלאףהנסיבותשבשלהןניתנה
ההכרזה,וקיומובהיוועדותחזותיתיגרוםפגיעהממשיתבעצור,וכיעלביתהדיןהצבאי
להתרשםמהעצורפניםאלפנים,לרבותבשלכךשהעצורהואאדםעםמוגבלותאשר

מקשהבאופןממשיעלהשתתפותובדיוןהיוועדותחזותיתר

עצורשהואאדםהמצויבבידוד,בחדרמשמראובביתסוהר,ישתתףבדיוןבדרך )ג(
שלהיוועדותחזותיתבאמצעישתקצההמשטרההצבאית,תוךעמידהבהוראותהדין

לענייןהבידודר
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הוראותסעיף5יחולועלדיוניםלפיסעיףזהבשינוייםהמחויביםובשינויזה- )ד(
בפסקה)2(יראוכאילומדוברבעצור,בביתדיןצבאי,בשוטרצבאיובתובעצבאי;אולם,
איןבהוראותסעיף5כדילגרועמהוראותסעיפים34ו־35לחוקהמעצריםכפישהוחלו

בסעיף227אלחוקהשיפוטהצבאיר

הוראותסעיףזהלאיחולועלדיוןבעניינושלמישמוחזקבמעצרפתוחלפיסעיף )ה(
244לחוקהשיפוטהצבאיר

יחולו, זה סימן הוראות הצבאי, השיפוט לחוק 243ב)ב( בסעיף האמור אף על )ו(
243לחוק 242או בשינוייםהמחויבים,גםעלדיוןבמתןפקודותמעצרלפיסעיפים
השיפוטהצבאי,אולםביתדיןצבאיהדןבמתןפקודתמעצרלפיסעיף243לחוקהאמור
עלמישהואשםבעבירהלפיסעיפים2 ,4 או121לאותוחוק,רשאילקייםאתהדיון

שלאבנוכחותהעצורר

נוסףעלהוראותסעיף240)ד(לחוקהשיפוטהצבאי,עלדיוןבערעורלפיאותוסעיף,27רערעור
שלאניתןלקיימובנוכחותהעצורבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלה

מלאה,יחולוהוראותסעיף26ר

סימן ג': השתתפות כלוא בדיון שאינו דיון מעצר 

השתתפות
כלואיםבדיונים

שאינםדיוני
מעצרבהיוועדות

חזותית

הוראותסעיף5והוראותסימןד'בפרקב',יחולולגביהשתתפותםבהיוועדותחזותית 2ר
שלכלואיםהשוהיםבחדרימשמראובבתיסוהרצבאייםבדיוניםשאינםדיונימעצר,
שלאניתןלקיימםבנוכחותהכלואיםבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלה

מלאה,והכולבשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בכלמקוםשבומדוברבביתמשפט,בעצוראובאסיר,בשוטרובשירותבתיהסוהר, )1(
יראוכאילומדוברבביתדיןצבאי,בכלוא,בשוטרצבאיאובמשטרההצבאית,בהתאמה;

בסעיף17- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"לפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא )א(
"לפיסעיפים364עד371ו־6 3לחוקהשיפוטהצבאי";

בסעיףקטן)ב(,במקום"דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוק )ב(
סדרהדיןהפלילי"יבוא"דיוןשנשמעתבועדותלפיסעיפים364עד371ו־6 3

לחוקהשיפוטהצבאי";

בסעיףקטן)ג(,במקום"פרקליטמחוז,ראשיחידתהתביעותבמשטרה"יבוא )ג(
"פרקליטצבאי"ר

פרק ד': ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש

סימן א': השתתפות אסירים בוועדות שחרורים

תחולתהוראות
סימןא'

הוראותסימןזהיחולולגבידיוניםבוועדותהשחרוריםבתקופתהוראתהשעהר 2ר

סמכותיושב
ראשועדת

שחרורים

בלילגרועמהוראותסעיפים7)ד(,16)ד(, 1א)ב(או23)ד(לחוקשחרורעל־תנאי30ר )א(
ממאסר,יושבראשועדתשחרוריםרשאילדוןבדןיחידגםבענייניםהמנוייםבתוספתר

החלטהשיושבראשועדתשחרוריםמוסמךלתיתהבדןיחידכאמורבסעיףקטן )ב(
)א(,יכולשתינתןעליסודהכתבובלאקיוםדיוןבעלפה,ובלבדשהחלטהבענייןבקשה

שלאחדהצדדיםתתקבלרקלאחרשניתנהלצדהשניהזדמנותלהגיבבכתבלבקשהר

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

לוועדתהשחרוריםאואםנבצרמיושבראשועדתהשחרוריםלקבלהחלטהכאמורר

הוראותסעיף5יחולועלדיוניםלפיסעיףזהבשינוייםהמחויביםובשינויזה- )ד(
בפסקה)2(יראוכאילומדוברבעצור,בביתדיןצבאי,בשוטרצבאיובתובעצבאי;אולם,
איןבהוראותסעיף5כדילגרועמהוראותסעיפים34ו־35לחוקהמעצריםכפישהוחלו

בסעיף227אלחוקהשיפוטהצבאיר

הוראותסעיףזהלאיחולועלדיוןבעניינושלמישמוחזקבמעצרפתוחלפי )ה(
סעיף244לחוקהשיפוטהצבאיר

יחולו, זה סימן הוראות הצבאי, השיפוט לחוק 243ב)ב( בסעיף האמור אף על )ו(
243לחוק 242או בשינוייםהמחויבים,גםעלדיוןבמתןפקודותמעצרלפיסעיפים
השיפוטהצבאי,אולםביתדיןצבאיהדןבמתןפקודתמעצרלפיסעיף243לחוקהאמור
עלמישהואשםבעבירהלפיסעיפים2 ,4 או121לאותוחוק,רשאילקייםאתהדיון

שלאבנוכחותהעצורר

נוסףעלהוראותסעיף240)ד(לחוקהשיפוטהצבאי,עלדיוןבערעורלפיאותוסעיף,27ר
שלאניתןלקיימובנוכחותהעצורבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלה

מלאה,יחולוהוראותסעיף26ר

ערעור

סימן ג': השתתפות כלוא בדיון שאינו דיון מעצר 

הוראותסעיף5והוראותסימןד'בפרקב',יחולולגביהשתתפותםבהיוועדותחזותית 2ר
שלכלואיםהשוהיםבחדרימשמראובבתיסוהרצבאייםבדיוניםשאינםדיונימעצר,
שלאניתןלקיימםבנוכחותהכלואיםבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלה

מלאה,והכולבשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

השתתפות
כלואיםבדיונים

שאינםדיוני
מעצרבהיוועדות

חזותית

בכלמקוםשבומדוברבביתמשפט,בעצוראובאסיר,בשוטרובשירותבתיהסוהר, )1(
יראוכאילומדוברבביתדיןצבאי,בכלוא,בשוטרצבאיאובמשטרההצבאית,בהתאמה;

בסעיף17- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"לפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא )א(
"לפיסעיפים364עד371ו־6 3לחוקהשיפוטהצבאי";

בסעיףקטן)ב(,במקום"דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוק )ב(
סדרהדיןהפלילי"יבוא"דיוןשנשמעתבועדותלפיסעיפים364עד371ו־6 3

לחוקהשיפוטהצבאי";

בסעיףקטן)ג(,במקום"פרקליטמחוז,ראשיחידתהתביעותבמשטרה"יבוא )ג(
"פרקליטצבאי"ר

פרק ד': ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש

סימן א': השתתפות אסירים בוועדות שחרורים

תחולתהוראותהוראותסימןזהיחולולגבידיוניםבוועדותהשחרוריםבתקופתהוראתהשעהר 2ר
סימןא'

בלילגרועמהוראותסעיפים7)ד(,16)ד(, 1א)ב(או23)ד(לחוקשחרורעל־תנאי30ר )א(
ממאסר,יושבראשועדתשחרוריםרשאילדוןבדןיחידגםבענייניםהמנוייםבתוספתר

סמכותיושב
ראשועדת

שחרורים
החלטהשיושבראשועדתשחרוריםמוסמךלתיתהבדןיחידכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יכולשתינתןעליסודהכתבובלאקיוםדיוןבעלפה,ובלבדשהחלטהבענייןבקשהשל

אחדהצדדיםתתקבלרקלאחרשניתנהלצדהשניהזדמנותלהגיבבכתבלבקשהר

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

לוועדתהשחרוריםאואםנבצרמיושבראשועדתהשחרוריםלקבלהחלטהכאמורר

ספרהחוקים 3 2,כ"בבאבהתש"ף,2020ר ר12



ספרהחוקים 3 2,כ"בבאבהתש"ף,2020ר ר12 360

דחייתדיוני
ועדתשחרורים

בשלמצבחירום
מיוחד

פורסמההודעהעלמצבחירוםמיוחד,לאיתקיימובוועדותהשחרוריםדיונים31ר )א(
בתקופתתוקפהשלההודעהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הדיוניםהמפורטיםלהלןיתקיימוכסדרםבתקופת )ב(
תוקפהשלהודעהעלמצבחירוםמיוחד,אלאאםכןהורהיושבראשועדתשחרורים
שמנהלבתיהמשפטהסמיכולענייןזה)בסעיףזה-יושבהראשהמוסמך(עלדחיית

הדיוןמטעמיםשיירשמו:

דיוןבענייןשחרורעל־תנאימטעמיםרפואייםלפיסעיף7לחוקשחרורעל־ )1(
תנאיממאסר;

דיוןשדחייתותביאלכךשלאיהיהניתןלקיימולפנישהאסירנשאשני )2(
שלישיםמתקופתהמאסרשעליולשאת;

דיוןבענייןביטולשחרורעל־תנאילפיסעיפים21,21,20או־21בלחוקשחרור )3(
על־תנאיממאסרר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יושבהראשהמוסמךרשאילהורותמיוזמתו,לבקשת )ג(
האסיראולבקשתבאכוחהיועץהמשפטילממשלה,בהחלטהמנומקת,כיבשלדחיפות

הענייןישלקייםדיוןבתקופתתוקפהשלההודעהעלמצבחירוםר

קיוםדיוןשלא
בנוכחותהאסיר

בשלהגבלת
נוכחותםשל

אסיריםבבתי
משפט

עלאףהאמורבסעיף16)א(לחוקשחרורעל־תנאיממאסר,דיוןבוועדתהשחרורים32ר )א(
שלאניתןלקיימובנוכחותהאסירבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאובשלהכרזהעל
הגבלהמלאהיתקייםבהשתתפותושלהאסירבדרךשלהיוועדותחזותית,ואםישמניעה
טכניתבלתיצפויהוהאסירהסכיםלכךבאמצעותסניגורו-בשיחהטלפונית;הוראות
סעיף5יחולועלהדיוןבשינוייםהמחויבים,ובשינויזה-בפסקה)2(יראוכאילומדובר

באסיר,בחבריועדתהשחרורים,בסניגורובבאכוחהיועץהמשפטילממשלהר

השחרורים בוועדת הדיון יתקיים לא חלקית, הגבלה על הכרזה של בתקופה )ב(
באמצעותהיוועדותחזותיתאםתנאיהאולםהסמוךלביתהסוהרמאפשריםבאותההעת
קיוםדיוןבאולם;התקייםבאסירהאמורבסעיף3)ד(,יתקייםהדיוןבדרךשלהיוועדות

חזותיתויחולוהוראותסעיף5ר

דיוןחוזר
בנוכחותהאסיר

עלאףהאמורבסעיף 1לחוקשחרורעל־תנאיממאסר,החליטהועדתשחרוריםשלא33ר
32,תשובהוועדה לשחררעל־תנאיאסיר,בדיוןשהתקייםשלאבנוכחותולפיסעיף
לדוןבעניינושלהאסיר,בנוכחותו,לאחרשלאתהיהעודמניעהלעשותכן,אםהאסיר

ביקשזאתר

תחליףטלפוני
לחובת

התייצבות
במשטרהבשל

הגבלתהיציאה
למרחבהציבורי

עלאףהאמורבסעיף13)ד()3(לחוקשחרורעל־תנאיממאסר,נקבעובדיןהוראותלשם34ר
מניעתהתפשטותשלנגיףהקורונההמגבילותיציאהלמרחבהציבוריומצמצמותאו
מבטלותשירותיתחבורהציבורית,וכלעודההגבלותהאמורותבתוקף,תקויםחובתו
שלאסירלהתייצבלפניהשוטרהממונהלפיהוראותהסעיףהאמורבתדירותהקבועה
בואובתדירותאחרתשקבעהועדתהשחרוריםבהחלטתה,באמצעותשיחהטלפונית
לתחנתהמשטרהשתתועדעלידיהשוטרהממונה,אלאאםכןקבעיושבראשועדת

השחרוריםאחרתר

סימן ב': השתתפות כלואים בוועדה לעיון בעונש

תחולתהוראות
סימןב'

הוראותסימןזהיחולולגבידיוניםבוועדהלעיוןבעונשבתקופתהוראתהשעהר35ר

סמכותיושב
ראשהוועדה

לעיוןבעונש

בלילגרועמהוראותסעיף510)ד()3(לחוקהשיפוטהצבאילענייןהחלתסעיף23)ד(36ר )א(
לחוקשחרורעל־תנאיממאסר,יושבראשהוועדהלעיוןבעונשרשאילדוןבדןיחידגם

בענייניםהמנוייםבתוספתר
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החלטהשיושבראשהוועדהלעיוןבעונשמוסמךלתיתהבדןיחידכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,יכולשתינתןעליסודהכתבובלאקיוםדיוןבעלפה,ובלבדשהחלטהבעניין
בקשהשלאחדהצדדיםתתקבלרקלאחרשניתנהלצדהשניהזדמנותלהגיבבכתב

לבקשהר

דחייתדיוני
הוועדהלעיון

בעונשבשלמצב
חירוםמיוחד

פורסמההודעהעלמצבחירוםמיוחד,לאיתקיימודיוניםבוועדהלעיוןבעונש37ר )א(
בתקופתתוקפהשלההודעהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הדיוניםהמפורטיםלהלןיתקיימוכסדרםבתקופת )ב(
תוקפהשלהודעהעלמצבחירוםמיוחד,אלאאםכןהורהיושבראשהוועדהלעיון

בעונשעלדחייתהדיוןמטעמיםשיירשמו:

510)א1(לחוקהשיפוט דיוןבענייןהמתקתהעונשאוהחלפתולפיסעיף )1(
הצבאי;

לחוק ו-)3( 510)ד()2( סעיף לפי מין עבריין של שחרור ביטול בעניין דיון )2(
השיפוטהצבאי;

דיוןבפסקדיןשהביאהפרקליטהצבאיהראשילעיוןהוועדהלפיסעיף512)א( )3(
לחוקהשיפוטהצבאי,שדחייתותביאלכךשלאיהיהניתןלקיימולפנישהאסיר

נשאמחציתמתקופתהמאסרשעליולשאת;

דיוןבפסקדיןשהפרקליטהצבאיהראשיסברשישלהביאולעיוןהוועדה )4(
לפיסעיף512)ג(לחוקהשיפוטהצבאיר

להורות בעונשרשאי לעיון הוועדה ראש )א(,יושב קטן האמורבסעיף אף על )ג(
מיוזמתו,לבקשתהאסיראולבקשתבאכוחהפרקליטהצבאיהראשי,בהחלטהמנומקת,

כיבשלדחיפותהענייןישלקייםדיוןבתקופתתוקפהשלההודעהעלמצבחירוםר

קיוםדיוןשלא
בנוכחותהאסיר

בשלהגבלת
נוכחותםכלואים
בבתידיןצבאיים

עלאףהאמורבסעיף511)א(לחוקהשיפוטהצבאי,דיוןבוועדהלעיוןבעונששלאניתן 3ר
לקיימובנוכחותהאסירבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאובשלהכרזהעלהגבלהמלאה
יתקייםבהשתתפותושלהאסירבדרךשלהיוועדותחזותית,ואםישמניעהטכניתבלתי
צפויהוהאסירהסכיםלכךבאמצעותסניגורו-בשיחהטלפונית;הוראותסעיף5יחולו
עלהדיוןבשינוייםהמחויבים,ובשינויזה-בפסקה)2(יראוכאילומדוברבאסיר,בחברי

הוועדהלעיוןבעונש,בסניגורובבאכוחהפרקליטהצבאיהראשיר

דיוןחוזר
בנוכחותהאסיר

החליטההוועדהלעיוןבעונששלאלהמתיקעונשאולהחליפו,כולואומקצתו,בעונש 3ר
על־תנאיבדיוןשהתקייםשלאבנוכחותהאסירלפיסעיף 3,תשובהוועדהלדוןבעניינו

שלהאסיר,בנוכחותו,לאחרשלאתהיהעודמניעהלעשותכן,אםהאסירביקשזאתר

פרק ה': הוראות שונות
הגופיםשלהלןידווחולוועדתהחוקה,בכתב,אחתלחודשהחלמיוםתחילתושל40רדיווחלכנסת )א(

חוקזה,עלהענייניםשלהלן,בפילוחלפימחוזות,מקומותמעצרובתיסוהר,לפיהעניין,
לגביהתקופהשקדמהלמועדהדיווח,לצדנתוניםבאותםענייניםבתקופההמקבילה

בשנהשקדמהלמועדהדיווח:

מנהלבתיהמשפט-מספרבקשותהמעצרהראשונותלפיסעיף13לחוק )1(
המעצרים,מספרבקשותהמעצרהראשונותלפיסעיף21לחוקהמעצרים,שהוגשו

לבתיהמשפטבכליוםבתקופהשקדמהלמועדהדיווח;

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

לבקשהר

פורסמההודעהעלמצבחירוםמיוחד,לאיתקיימודיוניםבוועדהלעיוןבעונש37ר )א(
בתקופתתוקפהשלההודעהר

דחייתדיוני
הוועדהלעיון

בעונשבשלמצב
חירוםמיוחד עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הדיוניםהמפורטיםלהלןיתקיימוכסדרםבתקופת )ב(

תוקפהשלהודעהעלמצבחירוםמיוחד,אלאאםכןהורהיושבראשהוועדהלעיון
בעונשעלדחייתהדיוןמטעמיםשיירשמו:

510)א1(לחוקהשיפוט דיוןבענייןהמתקתהעונשאוהחלפתולפיסעיף )1(
הצבאי;

דיוןבענייןביטולשחרורשלעברייןמיןלפיסעיף510)ד()2(ו–)3(לחוקהשיפוט )2(
הצבאי;

דיוןבפסקדיןשהביאהפרקליטהצבאיהראשילעיוןהוועדהלפיסעיף512)א( )3(
לחוקהשיפוטהצבאי,שדחייתותביאלכךשלאיהיהניתןלקיימולפנישהאסיר

נשאמחציתמתקופתהמאסרשעליולשאת;

דיוןבפסקדיןשהפרקליטהצבאיהראשיסברשישלהביאולעיוןהוועדה )4(
לפיסעיף512)ג(לחוקהשיפוטהצבאיר

להורות בעונשרשאי לעיון הוועדה ראש )א(,יושב קטן האמורבסעיף אף על )ג(
מיוזמתו,לבקשתהאסיראולבקשתבאכוחהפרקליטהצבאיהראשי,בהחלטהמנומקת,

כיבשלדחיפותהענייןישלקייםדיוןבתקופתתוקפהשלההודעהעלמצבחירוםר

עלאףהאמורבסעיף511)א(לחוקהשיפוטהצבאי,דיוןבוועדהלעיוןבעונששלאניתן 3ר
לקיימובנוכחותהאסירבשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאובשלהכרזהעלהגבלהמלאה
יתקייםבהשתתפותושלהאסירבדרךשלהיוועדותחזותית,ואםישמניעהטכניתבלתי
צפויהוהאסירהסכיםלכךבאמצעותסניגורו-בשיחהטלפונית;הוראותסעיף5יחולו
עלהדיוןבשינוייםהמחויבים,ובשינויזה-בפסקה)2(יראוכאילומדוברבאסיר,בחברי

הוועדהלעיוןבעונש,בסניגורובבאכוחהפרקליטהצבאיהראשיר

קיוםדיוןשלא
בנוכחותהאסיר

בשלהגבלת
נוכחותכלואים

בבתידין
צבאיים

החליטההוועדהלעיוןבעונששלאלהמתיקעונשאולהחליפו,כולואומקצתו,בעונש 3ר
על־תנאיבדיוןשהתקייםשלאבנוכחותהאסירלפיסעיף 3,תשובהוועדהלדוןבעניינו

שלהאסיר,בנוכחותו,לאחרשלאתהיהעודמניעהלעשותכן,אםהאסירביקשזאתר

דיוןחוזר
בנוכחותהאסיר

פרק ה': הוראות שונות

הגופיםשלהלןידווחולוועדתהחוקה,בכתב,אחתלחודשהחלמיוםתחילתושל40ר )א(
חוקזה,עלהענייניםשלהלן,בפילוחלפימחוזות,מקומותמעצרובתיסוהר,לפיהעניין,
לגביהתקופהשקדמהלמועדהדיווח,לצדנתוניםבאותםענייניםבתקופההמקבילה

בשנהשקדמהלמועדהדיווח:

דיווחלכנסת

מנהלבתיהמשפט-מספרבקשותהמעצרהראשונותלפיסעיף13לחוק )1(
המעצרים,מספרבקשותהמעצרהראשונותלפיסעיף21לחוקהמעצרים,שהוגשו

לבתיהמשפטבכליוםבתקופהשקדמהלמועדהדיווח;
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ממאסר על־תנאי שחרור לחוק 34)א( בסעיף כמשמעותו הראשי המזכיר )2(
מספר חזותית, בהיוועדות שהתקיימו השחרורים בוועדות הדיונים מספר -
הדיוניםכאמורשהתקיימובשיחהטלפוניתומספרהדיוניםבוועדותהשחרורים
וליועץ המשפטים לשר גם יימסר כאמור דיווח אסירים; בנוכחות שהתקיימו

המשפטילממשלה;

המפקחהכללישלמשטרתישראל-מספרהחשודיםשנעצרו,ומתוכם- )3(
מספרהעצוריםשמשךמעצרםלאעלהעל24שעות;

ראשענףארגוןוביקורתשליחידתבתיהדיןהצבאיים-מספרבקשות )4(
הדין לבתי שהוגשו הצבאי השיפוט לחוק ו־243 240)א( סעיפים לפי המעצר

הצבאייםבכליוםבתקופהשקדמהלמועדהדיווח;

קציןמשטרהצבאיתראשי-מספרהדיוניםבוועדהלעיוןבעונששהתקיימו )5(
בהיוועדותחזותית,מספרהדיוניםכאמורשהתקיימובשיחהטלפוניתומספר
האסיריםשהובאולדיוניםבוועדהלעיוןבעונש;דיווחכאמוריימסרגםלשר

הביטחוןולפרקליטהצבאיהראשיר

הגופיםשלהלןידווחולוועדתהחוקה,בכתב,אחתלשבועייםהחלמיוםתחילתו )ב(
שלחוקזה,עלהענייניםשלהלן,בפילוחלפימחוזות,מקומותמעצרובתיסוהר,לפי
העניין,לגביהתקופהשקדמהלמועדהדיווח,לצדנתוניםבאותםענייניםבתקופה

המקבילהבשנהשקדמהלמועדהדיווח:

נציבשירותבתיהסוהר- )1(

מספרהעצוריםשנקלטובמקומותמעצרובבתיהסוהרשבאחריות )א(
שירותבתיהסוהרבכליוםבתקופהשלגביהנמסרהדיווח;

מספרהדיוניםשהתקיימובהיוועדותחזותית,מספרהדיוניםשהתקיימו )ב(
בשיחהטלפוניתומספרהעצוריםוהאסיריםשהובאולדיוניםבבתימשפט;
דיווחכאמוריימסרגםלשרהמשפטים,לשרלביטחוןהפניםוליועץהמשפטי

לממשלה;

קציןמשטרהצבאיתראשי- )2(

מספרהעצוריםשנקלטובחדרימשמרובבתיהסוהרהצבאייםבכל )א(
יוםבתקופהשלגביהנמסרהדיווח;

מספרהדיוניםשהתקיימובהיוועדותחזותית,מספרהדיוניםשהתקיימו )ב(
בשיחהטלפוניתומספרהכלואיםשהובאולדיוניםבבתיהדיןהצבאיים;

דיווחכאמוריימסרגםלשרהביטחוןולפרקליטהצבאיהראשיר

ביטולחוק
לתיקוןולהארכת
תוקפןשלתקנות

שעתחירום
)נגיףהקורונה

החדש-דיונים
בהשתתפות

עצורים,אסירים
וכלואים(

)נגיףהקורונההחדש-דיונים41ר חוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום
בהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואים(,התש"ף-312020-בטלר

חוקזהיעמודבתוקפועדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(אועדיוםפקיעתושל42רתוקף
חוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה,לפיהמוקדםר

ס"חהתש"ף,עמ'52ועמ'254;ק"תהתש"ף,עמ'04 1ר 31
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ביוםתחילתושלחוקזהיראוכאילוניתנוהכרזותעלהגבלהחלקיתלפיסעיפים2ו־43,20רהוראתמעבר
שתוקפןעדיוםכ'באלולהתש"ף) בספטמבר2020(ר

תוספת
)סעיפים30ו־36(

סמכות לקבל החלטות בדן יחיד

הוראהלהגישמסמך,וכןלהבהיראולהשליםבקשהאומסמךשהוגשולוועדת )1(
השחרוריםאולוועדהלעיוןבעונש,לפיהעניין)בתוספתזו-הוועדה(;

דחייתמועדדיון,לרבותבשלהעדרחוותדעתשישלהגישןלוועדה,וכןשינוי )2(
מועדהגשתבקשהאומסמךלוועדה;

החלטהבבקשהדחופהשהוגשהבהסכמתהצדדים; )3(

הוראהבכלענייןשלסדרידיןשאיןלגביוהוראותלפיחוקזה,לפיחוקשחרור )4(
על־תנאיממאסראולפיחוקהשיפוטהצבאי,לפיהעניין,שישבהכדילפשטאתהדיון

בוועדהאולהקלעליור

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ביוםתחילתושלחוקזהיראוכאילוניתנוהכרזותעלהגבלהחלקיתלפיסעיפים2ו־43,20ר
שתוקפןעדיוםכ'באלולהתש"ף) בספטמבר2020(ר

הוראתמעבר

תוספת
)סעיפים30ו־36(

סמכות לקבל החלטות בדן יחיד

הוראהלהגישמסמך,וכןלהבהיראולהשליםבקשהאומסמךשהוגשולוועדת )1(
השחרוריםאולוועדהלעיוןבעונש,לפיהעניין)בתוספתזו-הוועדה(;

דחייתמועדדיון,לרבותבשלהעדרחוותדעתשישלהגישןלוועדה,וכןשינוי )2(
מועדהגשתבקשהאומסמךלוועדה;

החלטהבבקשהדחופהשהוגשהבהסכמתהצדדים; )3(

הוראהבכלענייןשלסדרידיןשאיןלגביוהוראותלפיחוקזה,לפיחוקשחרור )4(
על־תנאיממאסראולפיחוקהשיפוטהצבאי,לפיהעניין,שישבהכדילפשטאתהדיון

בוועדהאולהקלעליור

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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