


רשומות

ספרהחוקים
16ביוני2020 2798 כ"דבסיווןהתש"ף

עמוד

חוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-דיוניםבהשתתפות
52                                           עצורים,אסיריםוכלואים(,התש"ף-2020



ספרהחוקים רפ2,כ"דבסיווןהתש"ף,2020ר6ר16 52

חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
- דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים(, התש"ף-2020*

תוקפןשלתקנותשעתחירוםהמפורטותלהלן,כפישתוקנובנוסחשבתוספות1רהארכתתוקף )א(
לחוקזה,מוארךבזהעדיוםכ"דבתמוזהתש"ף)16ביולי2020(:

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצוריםואסיריםבדיונים )1(
בבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-12020-כנוסחןבתוספתהראשונה;

בתוספת כנוסחן - התש"ף-22020 מעצרים(, )דיוני חירום שעת תקנות )2(
השנייה;

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()קיוםדיוניםבהליכיםפליליים )3(
באמצעיםטכנולוגיים(,התש"ף-32020-כנוסחןבתוספתהשלישית;

תקנותשעתחירום)דיונימעצרבבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-42020- )4(
כנוסחןבתוספתהרביעית;

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()קיוםדיוניםבהליכיםפליליים )5(
באמצעיםטכנולוגייםבבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-52020-כנוסחןבתוספת

החמישיתר

הכנסתרשאיתבהחלטה,לבקשתהממשלהועלפיהמלצתועדתהחוקהחוק )ב(
ומשפטשלהכנסת,להאריךאתתקופתההארכהלתקופהאחתנוספתשלאתעלהעל

30ימים;בקשתהממשלהתוגשלוועדההאמורהר

הגופיםשלהלןידווחולוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,בכתב,אחתלשבועהחל2רדיווחלכנסת
מיוםתחילתושלחוקזהועדתוםתקופתתוקפןשלתקנותשעתהחירוםהמנויות
בסעיף1,עלהענייניםהאלה,בפילוחלפימחוזות,מקומותמעצרובתיסוהר,לפיהעניין,
לגביהתקופהשקדמהלמועדהדיווח,לצדנתוניםבאותםענייניםבתקופההמקבילה

בשנהשקדמהלמועדהדיווח:

מנהלבתיהמשפט-מספרבקשותהמעצרהראשונותלפיסעיף13לחוקסדר )1(
הדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-6רר1,כנוסחולפיחוקזה)בסעיף
זה-חוקהמעצרים(,מספרבקשותהמעצרהראשונותלפיסעיף21לחוקהמעצרים

שהוגשולבתיהמשפטבכליוםבתקופהשקדמהלמועדהדיווח;

נציבשירותבתיהסוהר- )2(

מספרהעצוריםשנקלטובמקומותמעצרובבתיסוהרשבאחריותשירות )א(
בתיהסוהרבכליוםבתקופהשלגביהנמסרהדיווח;

מספרהדיוניםשהתקיימובאמצעותמכשירטכנולוגיהמעבירתמונהוקול )ב(
בזמןאמת,מספרהדיוניםשהתקיימובאמצעותמכשירטכנולוגיהמעבירקול
בלבדומספרהאסיריםוהעצוריםשהובאולדיוניםבבתימשפט;דיווחכאמור

יימסרגםלשרהמשפטים,לשרלביטחוןהפניםוליועץהמשפטילממשלה;

התקבלבכנסתביוםכ"דבסיווןהתש"ף)16ביוני2020(]בישיבהשהחלהביוםכ"גבסיווןהתש"ף)15ביוני *
2020([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה- 130,מיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(,

עמ' 11ר
ק"תהתש"ף,עמ'1420ר 1

ק"תהתש"ף,עמ' 4פועמ'1420ר 2

ק"תהתש"ף,עמ'62 ועמ'1424ר 3

ק"תהתש"ף,עמ'0רפועמ'1420ר 4

ק"תהתש"ף,עמ'30רועמ'1425ר 5
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ראשענףארגוןוביקורתשליחידתבתיהדיןהצבאיים-מספרבקשותהמעצר )3(
לפיסעיפים240)א(ו־243לחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-55ר1,כנוסחולפיחוקזה,

שהוגשולבתיהדיןהצבאייםבכליוםבתקופהשקדמהלמועדהדיווח;

קציןמשטרהצבאיתראשי- )4(

מספרעצוריםואסיריםשנקלטובחדריהמשמרובבתיהסוהרבכליום )א(
בתקופהשלגביהנמסרהדיווח;

מספרדיוניהמעצרשהתקיימובאמצעותמכשירטכנולוגיהמעבירתמונה )ב(
טכנולוגי מכשיר באמצעות שהתקיימו המעצר דיוני מספר אמת, בזמן וקול
המעבירקולבלבדומספרוהעצוריםשהובאולדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין;

דיווחכאמוריימסרגםלשרהביטחוןולפרקליטהצבאיהראשיר

תוספת ראשונה

)סעיף1)א()1((

תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי 
המשפט ובבתי הדין(, התש"ף-2020

בתקנותאלה:1רהגדרות

"ביתסוהר"-כמשמעותובפקודתבתיהסוהר;

"מקוםמעצר"-כמשמעותובסעיףפ)1(לחוקהמעצרים;

"ביתדיןצבאי"-כמשמעותובסעיף3 1לחוקהשיפוטהצבאי;

"כלוא"-כהגדרתובתקנותבתיסוהרצבאיים;

"חדרמשמר"-חדרמשמרצבאיכמשמעותובחוקהשיפוטהצבאי;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-6רר61;

"חוקסמכויותשעתחירום"-חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,התשל"ט-רפר1פ;

"חוקשחרורעל־תנאיממאסר"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-2001 ;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-55ר1ר;

"עצור"-ביןשהואחשודאונאשם,ולמעטעצורהנתוןבמעצרבפיקוחאלקטרוני
כמשמעותובסעיף22בלחוקהמעצרים;

"עתירתאסיר"-עתירתאסירלפיסעיף62אלפקודתבתיהסוהר;

"פקודתבתיהסוהר"-פקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-1פר101;

"צובידודבית"-צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות(
)הוראתשעה(,התש"ף-112020;

"צובידודבביתחולים"-צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדשר201()בידודבבית
חולים()הוראתשעה(,התש"ף-122020;

ראשענףארגוןוביקורתשליחידתבתיהדיןהצבאיים-מספרבקשותהמעצר )3(
לפיסעיפים240)א(ו־243לחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-55ר1,כנוסחולפיחוקזה,

שהוגשולבתיהדיןהצבאייםבכליוםבתקופהשקדמהלמועדהדיווח;

קציןמשטרהצבאיתראשי- )4(

מספרעצוריםואסיריםשנקלטובחדריהמשמרובבתיהסוהרבכליום )א(
בתקופהשלגביהנמסרהדיווח;

מספרדיוניהמעצרשהתקיימובאמצעותמכשירטכנולוגיהמעבירתמונה )ב(
טכנולוגי מכשיר באמצעות שהתקיימו המעצר דיוני מספר אמת, בזמן וקול
המעבירקולבלבדומספרוהעצוריםשהובאולדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין;

דיווחכאמוריימסרגםלשרהביטחוןולפרקליטהצבאיהראשיר

תוספת ראשונה

)סעיף1)א()1((

תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי 
המשפט ובבתי הדין(, התש"ף-2020

הגדרותבתקנותאלה:1ר

"ביתסוהר"-כמשמעותובפקודתבתיהסוהר;

"מקוםמעצר"-כמשמעותובסעיףפ)1(לחוקהמעצרים;

"ביתדיןצבאי"-כמשמעותובסעיף3 1לחוקהשיפוטהצבאי;

"כלוא"-כהגדרתובתקנותבתיסוהרצבאיים;

"חדרמשמר"-חדרמשמרצבאיכמשמעותובחוקהשיפוטהצבאי;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-6רר61;

"חוקסמכויותשעתחירום"-חוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,התשל"ט-רפר1פ;

"חוקשחרורעל־תנאיממאסר"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-2001 ;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-55ר1ר;

"עצור"-ביןשהואחשודאונאשם,ולמעטעצורהנתוןבמעצרבפיקוחאלקטרוני
כמשמעותובסעיף22בלחוקהמעצרים;

"עתירתאסיר"-עתירתאסירלפיסעיף62אלפקודתבתיהסוהר;

"פקודתבתיהסוהר"-פקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-1פר101;

"צובידודבית"-צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות(
)הוראתשעה(,התש"ף-112020;

"צובידודבביתחולים"-צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדשר201()בידודבבית
חולים()הוראתשעה(,התש"ף-122020;

ס"חהתשנ"ו,עמ' 33ר 6

ס"חהתשל"ט,עמ'6פר פ

ס"חהתשס"א,עמ'410ר  

ס"חהתשט"ו,עמ'1פ1ר ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'ר45ר 10

ק"תהתש"ף,עמ'516ר 11

ק"תהתש"ף,עמ'620ר 12
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"תקנותבתיסוהרצבאיים"-תקנותהשיפוטהצבאי)בתיסוהרצבאיים(,התשמ"ז-
פ ר131;

"תקנותשעתחירום)קיוםדיוניםבהליכיםפלילייםבאמצעיםטכנולוגיים("-תקנות
)נגיףהקורונההחדש()קיוםדיוניםבהליכיםפלילייםבאמצעים שעתחירום

טכנולוגיים(,התש"ף-2020ר

נוכחותעצורים
ואסיריםבדיונים

בבתימשפטובבתי
דין

המרבי2ר והאסירים העצורים מספר הדין ולבתי המשפט לבתי יובאו יום בכל )א(
שניתןלהביאתוךעמידהבהמלצותמשרדהבריאותלשירותבתיהסוהרולהנהלת
בתיהמשפט,בשלהחששלהתפשטותנגיףהקורונהבבתיהכלאומחוצהלהם,לעניין
אופןהסעתאסיריםועצוריםלביתהמשפטושמירהעלהוראותהבריאותבבתימשפט,
לצורךהשתתפותםבדיוניםשיורהנשיאביתהמשפטאוביתהדיןעלקיומםבנוכחות
העצוראוהאסיר;נשיאביתהמשפטאוביתהדין,לפיהעניין,מוסמךלהורותכידיון

יתקייםבנוכחותעצוראואסירכאמורלפיסדרהעדיפותהזה:

דיוןשבומובאותראיותלבירורהאשמהלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדר )1(
הדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-2 ר141,שלנאשםעצור;לענייןזהתינתן

עדיפותלדיוןבעניינושלנאשםהשוההבמעצרזמןרביותר;

דיוןראשוןלפיסעיף15לחוקהמעצרים,ודיוןלפיסעיף21לחוקהאמור )2(
שלגביוהודיעבאכוחהנאשםמבעודמועדכיבכוונתולהעלותטענותלעניין
דיותהראיות,עילתהמעצראוחלופתהמעצרוכןדיוןלפיסעיף4לחוקסמכויות
שעתחירום,ודיוןלפיסעיף5לחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-

;152002

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיפים15,פ21,1,פ62,53,52,4או62אלחוק )3(
המעצרים,שאינוכלולבפסקה)2(ודיוןלפיסעיפים5ו־פלחוקסמכויותשעת

חירום;

דיוןבהליךפלילישאינומנויבפסקאות)1(עד)3(; )4(

דיוןבעתירתאסיר,דיוןלפיחוקשחרורעל־תנאיממאסראודיוןבעניין )5(
החזקתאסירבהפרדהלפיסעיפיםר1העדר1זלפקודתבתיהסוהר;

דיוןשאינומנויבפסקאות)1(עד)5(שעצוראואסירצדלור )6(

בכלדיוןלפיתקנתמשנה)א(,תינתןעדיפותלדיוןבעניינםשלעצור,אסיראונפגע )ב(
עבירהקטין,אושלעצוראואסירעםמוגבלותשמקשהבאופןממשיעלהשתתפותו

בדיוןר

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,אםמתקיימיםדיוניםבענייןעתירתאסיראו )ג(
לפניועדתשחרוריםלפיחוקשחרורעל־תנאיממאסרבאולמותהסמוכיםלבתיהסוהר,
ולאמתקיימיםבהםדיוניםאחריםבהליכיםפליליים,יובאולדיוניםאלהבכליום
מספרהעצוריםוהאסיריםהמרבישניתןלהביאתוךעמידהבהמלצותמשרדהבריאות
לשירותבתיהסוהרלענייןאופןהבאתאסיריםועצוריםלביתהמשפטושמירהעל

הוראותהבריאותבבתימשפטר

זהותהעצוריםוהאסיריםשיובאולדיוןבעניינםבביתהמשפטמידייוםבהתאם )ד(
להוראותתקנותמשנה)א(ו–)ב(,ייקבעבתיאוםביןשירותבתיהסוהרלהנהלתבתי

המשפטר

ק"תהתשמ"ז,עמ'4ר2ר 13

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ר 14

ס"חהתשס"ב,עמ'2ר1ר 15
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עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,לענייןסדרהעדיפותהקבועבהן,נשיאבית )ה(
משפטאוביתדיןרשאילהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקייםבנוכחות
העצוראוהאסירגםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפותהקבועבאותןתקנות
משנה,ובלבדשהמספרהכוללשלהעצוריםוהאסיריםשיובאובאותויוםלאיעלה

עלהמספרהמרבישאפשרלהביאבאותויוםלפיהוראותתקנתמשנה)א(רישהר

דיוןשבונשמעתעדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי,יתקיים)ו( )1(
בנוכחותהעצוראוהאסירכאמורבתקנותשעתחירום)קיוםדיוניםבהליכים

פלילייםבאמצעיםטכנולוגיים(ר

החלמיוםל'בסיוןהתש"ף)22ביוני2020(דיוןראשוןלפיסעיף15לחוק )2(
המעצריםיתקייםרקבנוכחותעצור,אלאאםכןהעצורביקשלקיימובאמצעות

מכשירטכנולוגיהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמןאמתר

אחתלשבועיים,יעבירהשרלביטחוןהפניםלממשלהעמדה,לאחרקבלתעמדתמשרד3רדיווחלפיתקנה2
הבריאות,באשרלצורךבהמשךהמתווההמפורטבתקנה2,בשינויואובביטולור

נוכחותכלואים
בדיוניםבבתידין

צבאיים

בכליוםיובאולבתיהדיןהצבאייםמספרהכלואיםהמרבישניתןלהביאתוך4ר )א(
עמידהבהמלצותחילהרפואהלמשטרההצבאיתוליחידתבתיהדיןהצבאייםבשל
החששלהתפשטותנגיףהקורונהבבתיהסוהרומחוצהלהם,לענייןאופןהסעתכלואים
לבתיהדיןהצבאייםושמירהעלהוראותהבריאותבבתיהדין,לצורךהשתתפותם
בדיוניםשיורהנשיאביתהדיןעלקיומםבנוכחותהכלוא;נשיאביתהדיןהצבאי,

מוסמךלהורותכידיוןיתקייםבנוכחותכלואכאמורלפיסדרהעדיפותהזה:

דיוןשבומובאותראיותלבירורהאשמהלפיסעיפים364עד1פ4,3 3ו־6 3 )1(
לחוקהשיפוטהצבאישלנאשםעצור;לענייןזהתינתןעדיפותלדיוןבעניינושל

נאשםהשוההבמעצרזמןרביותר;

דיוןראשוןלפיסעיף240לחוקהשיפוטהצבאיודיוןלפיסעיף243לחוק )2(
האמור,שלגביוהודיעבאכוחהנאשםמבעודמועדכיבכוונתולהעלותטענות

לענייןדיותהראיותאועילתהמעצראוחלופתמעצר;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיפים243,241,240,ו־243בלחוקהשיפוט )3(
הצבאי,וכןדיוניםלפיסעיפיםפ62,52,4ו־62אלחוקהמעצרים,שאינםכלולים

בפסקה)2(;

דיוןבהליךפלילישאינומנויבפסקאות)1(עד)3(; )4(

דיוןבוועדהלעיוןבעונשלפיחוקהשיפוטהצבאי; )5(

דיוןשאינוכלולבפסקאות)1(עד)5(שהכלואהואצדלור )6(

בכלדיוןלפיתקנתמשנה)א(תינתןעדיפותלדיוןבעניינושלכלואאונפגע )ב(
על ממשי באופן שמקשה מוגבלות עם אסיר או עצור של או קטין, שהוא עבירה

השתתפותובדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיר

בהתאם יום מידי הצבאי הדין בבית בעניינם לדיון שיובאו הכלואים זהות )ג(
להוראותתקנותמשנה)א(ו–)ב(,ייקבעבתיאוםביןהמשטרההצבאיתליחידתבתי

הדיןהצבאייםר

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,לענייןסדרהעדיפותהקבועבהן,נשיאבית )ה(
משפטאוביתדיןרשאילהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקייםבנוכחות
העצוראוהאסירגםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפותהקבועבאותןתקנות
משנה,ובלבדשהמספרהכוללשלהעצוריםוהאסיריםשיובאובאותויוםלאיעלה

עלהמספרהמרבישאפשרלהביאבאותויוםלפיהוראותתקנתמשנה)א(רישהר

דיוןשבונשמעתעדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי,יתקיים)ו( )1(
בנוכחותהעצוראוהאסירכאמורבתקנותשעתחירום)קיוםדיוניםבהליכים

פלילייםבאמצעיםטכנולוגיים(ר

החלמיוםל'בסיוןהתש"ף)22ביוני2020(דיוןראשוןלפיסעיף15לחוק )2(
המעצריםיתקייםרקבנוכחותעצור,אלאאםכןהעצורביקשלקיימובאמצעות

מכשירטכנולוגיהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמןאמתר

אחתלשבועיים,יעבירהשרלביטחוןהפניםלממשלהעמדה,לאחרקבלתעמדתמשרד3ר
הבריאות,באשרלצורךבהמשךהמתווההמפורטבתקנה2,בשינויואובביטולור

דיווחלפיתקנה2

בכליוםיובאולבתיהדיןהצבאייםמספרהכלואיםהמרבישניתןלהביאתוך4ר )א(
עמידהבהמלצותחילהרפואהלמשטרההצבאיתוליחידתבתיהדיןהצבאייםבשל
החששלהתפשטותנגיףהקורונהבבתיהסוהרומחוצהלהם,לענייןאופןהסעתכלואים
לבתיהדיןהצבאייםושמירהעלהוראותהבריאותבבתיהדין,לצורךהשתתפותם
בדיוניםשיורהנשיאביתהדיןעלקיומםבנוכחותהכלוא;נשיאביתהדיןהצבאי,

מוסמךלהורותכידיוןיתקייםבנוכחותכלואכאמורלפיסדרהעדיפותהזה:

נוכחותכלואים
בדיוניםבבתידין

צבאיים

דיוןשבומובאותראיותלבירורהאשמהלפיסעיפים364עד1פ4,3 3ו־6 3 )1(
לחוקהשיפוטהצבאישלנאשםעצור;לענייןזהתינתןעדיפותלדיוןבעניינושל

נאשםהשוההבמעצרזמןרביותר;

דיוןראשוןלפיסעיף240לחוקהשיפוטהצבאיודיוןלפיסעיף243לחוק )2(
האמור,שלגביוהודיעבאכוחהנאשםמבעודמועדכיבכוונתולהעלותטענות

לענייןדיותהראיותאועילתהמעצראוחלופתמעצר;

דיוןבעניינושלעצורלפיסעיפים243,241,240,ו־243בלחוקהשיפוט )3(
הצבאי,וכןדיוניםלפיסעיפיםפ62,52,4ו־62אלחוקהמעצרים,שאינםכלולים

בפסקה)2(;

דיוןבהליךפלילישאינומנויבפסקאות)1(עד)3(; )4(

דיוןבוועדהלעיוןבעונשלפיחוקהשיפוטהצבאי; )5(

דיוןשאינוכלולבפסקאות)1(עד)5(שהכלואהואצדלור )6(

בכלדיוןלפיתקנתמשנה)א(תינתןעדיפותלדיוןבעניינושלכלואאונפגע )ב(
על ממשי באופן שמקשה מוגבלות עם אסיר או עצור של או קטין, שהוא עבירה

השתתפותובדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיר

בהתאם יום מידי הצבאי הדין בבית בעניינם לדיון שיובאו הכלואים זהות )ג(
להוראותתקנותמשנה)א(ו–)ב(,ייקבעבתיאוםביןהמשטרההצבאיתליחידתבתי

הדיןהצבאייםר
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עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(לענייןסדרהעדיפותהקבועבהן,נשיא )ד(
ביתהדיןהצבאירשאילהורות,מטעמיםשיירשמו,כיהליךמסויםיתקייםבנוכחות
הכלואגםאםישבכךמשוםסטייהמסדרהעדיפותהקבועבאותןתקנותמשנה,ובלבד
שהמספרהכוללשלכלואיםשיובאובאותויוםלאיעלהעלהמספרהמרבישניתן

להביאבאותויוםלפיהוראותתקנתמשנה)א(רישהר

חיילהמוחזקבמעצרפתוחלפיסעיף244לחוקהשיפוטהצבאילאייחשבעצור )ה(
לענייןסעיףזהר

דיוןשבונשמעתעדותלפיסעיפים364עד1פ4,3 3ו־6 3לחוקהשיפוט)ה1( )1(
)נגיף הצבאי,יתקייםבנוכחותהעצוראוהאסירכאמורבתקנותשעתחירום
הקורונההחדש()קיוםדיוניםבהליכיםפלילייםבאמצעיםטכנולוגייםבבתיהדין

הצבאיים(,התש"ף-2020ר

החלמיוםל'בסיווןהתש"ף)22ביוני2020(,דיוןראשוןלפיסעיף240לחוק )2(
השיפוטהצבאייתקייםרקבנוכחותעצור,אלאאםכןהעצורביקשלקיימו

באמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמןאמתר

בסעיףזה,"עצור"-עצירכהגדרתובתקנותבתיסוהרצבאיים,ביןשהואחשוד )ו(
אונאשםר

אחתלשבועיים,יעבירשרהביטחוןלממשלהעמדה,לאחרקבלתעמדתחילהרפואה,5רדיווחלפיתקנה4
באשרלצורךבהמשךהמתווההמפורטבתקנה4,בשינויואובביטולור

קיוםדיוןבעתירת
אסירבלאנוכחותו

עלאףהאמורבתקנה4לתקנותעתירותאסירים,בתקופתתוקפןשלתקנותשעת6ר )א(
חירוםאלה,תחולתקנה2לענייןהאפשרותלקייםדיוןבעתירתאסירבנוכחותהעותר;
נדרשהנוכחותושלהעותרבדיוןולאהתאפשרהלפיהתקנההאמורה,לרבותבשל
כךשלאניתןלהביאולאולםביתמשפטהסמוךלביתסוהר,כאמורבתקנה2)ג(,יחולו

הוראותאלה:

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

בלבד,והכולבאופןשימזערככלהאפשראתהפגיעהבעותר;

הדיוןיתקייםבנוכחותבאיכוחהצדדים,ואםהעותראינומיוצג-ימנה )2(
לוביתהמשפטסניגור;

עלדיוןכאמורתחולתקנה2)2(לתקנותשעתחירום)קיוםדיוניםבהליכים )3(
פלילייםבאמצעיםטכנולוגיים(,בשינוייםהמחויבים;

הוראותפסקה)1(יחולוגםעלעותרשחלהלגביוחובתבידודמכוחצו )4(
בידודביתאומכוחצובידודבביתחוליםושוההבבידודבמקוםמעצראובבית

סוהרבהתאםלהוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוכאמורר

תקנהזותחול,בשינוייםהמחויבים,גםעלדיוןבענייןהחזקתאסירבהפרדה,לפי )ב(
סעיפיםר1העדר1זלפקודתבתיהסוהרר

בסעיףזה,"תקנותעתירותאסירים"-תקנותסדרידין)עתירותאסירים(,התש"ם- )ג(
0 ר161ר

ק"תהתש"ם,עמ'2322ר 16
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קיוםדיוןבעתירה
נגדהחלטת

היחידהלשחרור
ממאסרים

קצריםאוועדת
השחרורים

עלאףהאמורבתקנה21חלתקנותבתימשפטלענייניםמינהליים,בתקופתתוקפןשלפר
תקנותשעתחירוםאלה,תחולתקנה2לענייןהאפשרותלקייםדיוןבעתירהנגדהחלטת
היחידהלשחרורממאסריםקצריםאוועדתהשחרוריםלפיסעיף25לחוקשחרורעל
תנאיממאסר,בנוכחותהאסיר;נדרשהנוכחותושלהאסירבדיוןולאהתאפשרהלפי

התקנההאמורה,יחולוהוראותאלה:

השתתפותושלהאסירבדיוןתהיהבאמצעותאמצעיטכנולוגיהמאפשרהעברת )1(
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמיןמסוגזהבעתקיוםהדיוןוהאסיר

הסכיםלכך-באמצעותמכשירכאמורהמאפשרהעברתקולבלבד;

הדיוןיתקייםבאופןשימזערככלהאפשראתהפגיעהבאסיר,בשלכךשהדיון )2(
מתקייםשלאבנוכחותו;

עלדיוןהמתקייםבהשתתפותהאסירלפיפסקה)1(תחולתקנה2)2(לתקנותשעת )3(
חירום)קיוםדיוניםבהליכיםפלילייםבאמצעיםטכנולוגיים(,בשינוייםהמחויבים;

הוראותפסקה)1(יחולוגםעלאסירשחלהלגביוחובתבידודמכוחצובידוד )4(
ביתאומכוחצובידודבביתחוליםושוההבבידודבביתסוהרבהתאםלהוראתרופא

לפיסעיף2)ג(לצוכאמור;

בסעיףזה,"תקנותבתימשפטלענייניםמינהליים"-תקנותבתימשפטלעניינים )5(
מינהליים)סדרידין(,התשס"א-2000פ1ר

תוספת שנייה
)סעיף1)א()2((

תקנות שעת חירום )דיוני מעצרים(, התש"ף-2020

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
מעצרים(

בתקופתתוקפןשלתקנותשעתחירוםאלה,יקראואתחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויות1ר
אכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-6רר1 1)להלן-חוקהמעצרים(,כאילו-

בסעיף13,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בבואולצוותעלמעצרושל ")ב1(
אדםלפיסעיףקטן)א(ישקולהשופטגםאתחיוניותהמעצר,ביןהשארבהתחשב
בסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונה)רNovelCoronavirusnCov-201()להלן
-נגיףהקורונה(בעתשהותובמעצרובמצבהכליאהבאותהעת,ואםחלות
הוראותסעיף16א-גםבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעתמקיומושלהדיוןלפי

הוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותור";

בסעיף15,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

תוגש מעצר, להארכת בקשה )א( קטן בסעיף כאמור הבקשה הייתה ")א1(
הבקשהלפיהוראותאותוסעיףקטןלאחרשאושרהבידיקציןמשטרהבדרגת
רבפקדומעלהממערךהחקירותשלמשטרתישראלבהחלטהמנומקתשתתועד

בכתבבידיהקצין,ואםאיןאפשרותלכך-בידישוטר,ותצורףלבקשהר";

אחריסעיף16בא: )3(

"הארכתמעצר
שלאבנוכחות

העצור

עלאףהאמורבסעיפים16)2(ו־פ5לגבידיוניםשנשיאבית16אר )א(
המשפטלאהורהלקיימםבנוכחותעצורלפיתקנה2לתקנות
שעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצוריםואסירים

בדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,יחולוהוראותאלה:

עלאףהאמורבתקנה21חלתקנותבתימשפטלענייניםמינהליים,בתקופתתוקפןשלפר
תקנותשעתחירוםאלה,תחולתקנה2לענייןהאפשרותלקייםדיוןבעתירהנגדהחלטת
היחידהלשחרורממאסריםקצריםאוועדתהשחרוריםלפיסעיף25לחוקשחרורעל
תנאיממאסר,בנוכחותהאסיר;נדרשהנוכחותושלהאסירבדיוןולאהתאפשרהלפי

התקנההאמורה,יחולוהוראותאלה:

קיוםדיוןבעתירה
נגדהחלטת

היחידהלשחרור
ממאסרים

קצריםאוועדת
השחרורים

השתתפותושלהאסירבדיוןתהיהבאמצעותאמצעיטכנולוגיהמאפשרהעברת )1(
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמיןמסוגזהבעתקיוםהדיוןוהאסיר

הסכיםלכך-באמצעותמכשירכאמורהמאפשרהעברתקולבלבד;

הדיוןיתקייםבאופןשימזערככלהאפשראתהפגיעהבאסיר,בשלכךשהדיון )2(
מתקייםשלאבנוכחותו;

עלדיוןהמתקייםבהשתתפותהאסירלפיפסקה)1(תחולתקנה2)2(לתקנותשעת )3(
חירום)קיוםדיוניםבהליכיםפלילייםבאמצעיםטכנולוגיים(,בשינוייםהמחויבים;

הוראותפסקה)1(יחולוגםעלאסירשחלהלגביוחובתבידודמכוחצובידוד )4(
ביתאומכוחצובידודבביתחוליםושוההבבידודבביתסוהרבהתאםלהוראתרופא

לפיסעיף2)ג(לצוכאמור;

בסעיףזה,"תקנותבתימשפטלענייניםמינהליים"-תקנותבתימשפטלעניינים )5(
מינהליים)סדרידין(,התשס"א-2000פ1ר

תוספת שנייה
)סעיף1)א()2((

תקנות שעת חירום )דיוני מעצרים(, התש"ף-2020

בתקופתתוקפןשלתקנותשעתחירוםאלה,יקראואתחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויות1ר
אכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-6רר1 1)להלן-חוקהמעצרים(,כאילו-

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
מעצרים( בסעיף13,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בבואולצוותעלמעצרושל ")ב1(
אדםלפיסעיףקטן)א(ישקולהשופטגםאתחיוניותהמעצר,ביןהשארבהתחשב
בסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונה)רNovelCoronavirusnCov-201()להלן
-נגיףהקורונה(בעתשהותובמעצרובמצבהכליאהבאותהעת,ואםחלות
הוראותסעיף16א-גםבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעתמקיומושלהדיוןלפי

הוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותור";

בסעיף15,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

תוגש מעצר, להארכת בקשה )א( קטן בסעיף כאמור הבקשה הייתה ")א1(
הבקשהלפיהוראותאותוסעיףקטןלאחרשאושרהבידיקציןמשטרהבדרגת
רבפקדומעלהממערךהחקירותשלמשטרתישראלבהחלטהמנומקתשתתועד

בכתבבידיהקצין,ואםאיןאפשרותלכך-בידישוטר,ותצורףלבקשהר";

אחריסעיף16בא: )3(

"הארכתמעצר
שלאבנוכחות

העצור

עלאףהאמורבסעיפים16)2(ו־פ5לגבידיוניםשנשיאבית16אר )א(
המשפטלאהורהלקיימםבנוכחותעצורלפיתקנה2לתקנות
שעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצוריםואסירים

בדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,יחולוהוראותאלה:

ק"תהתשס"א,עמ'1פ1ר פ1

ס"חהתשנ"ו,עמ' 33;התש"ף,עמ'50ר 1 
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שלא יתקיים מעצר להארכת בבקשה הדיון )1(
בנוכחותהעצוראלאבהשתתפותו,באמצעותמכשיר
טכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהרושמאפשרהעברת
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשיריםטכנולוגיים
אותו של בעניינו הדיון קיום בעת זה מסוג זמינים
עצורוהעצורהסכיםלכך-באמצעותמכשירכאמור
שמאפשרהעברתקולבלבד,והכולבאופןשימזערככל
האפשראתהפגיעהבעצורבשלכךשהדיוןמתקיים
לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין בנוכחותו; שלא
מסמכותושלהשופטלפיהוראותסעיף16)2(לקיים
דיוןשלאבנוכחותושלעצור,אםנוכחהשופט,על
יסודחוותדעתשלרופא,שאיןהעצורמסוגללהשתתף

בדיוןמפאתמצבבריאותו;

כאמור הדיון היה ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
באותהפסקהדיוןלפיסעיף15,ולאניתןלקיימו,בסמוך
למועדפקיעתמעצרושלהעצור,באמצעותמכשיר
אמת, בזמן וקול תמונה העברת המאפשר טכנולוגי
בשלמניעהטכניתבלתיצפויה,רשאישופטבאישור
הדיון קיום על להורות סגנו, או המשפט בית נשיא
באמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברתקולבלבד,
וזאתבאופןחריגומטעמיםמיוחדיםשיירשמו;הוארך
מעצרושלהעצורלפיהוראותפסקתמשנהזווחדלו
להתקייםהנסיבותשבשלהןלאניתןלקייםאתהדיון
באמצעותמכשירהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמן
העצור רשאי המעצר, תקופת הסתיימה וטרם אמת,
לדרושדיוןחוזרשיתקייםבאמצעותמכשירטכנולוגי

המאפשרהעברתקולותמונה,כאמורבפסקה)1(ר

הוראותסעיףקטן)א()1(יחולוגםעלעצורשחלהלגביו )ב(
)נגיףהקורונההחדש( חובתבידודמכוחצובריאותהעם
)בידודביתוהוראותשונות()הוראהשעה(,התש"ף-2020,
ושוההבבידודבמקוםמעצראובביתסוהר,אועצורשחלה
לגביוחובתבידודמכוחצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש
התש"ף-2020, שעה(, )הוראת חולים( בבית )בידוד ר201(
ושוההבבידודבמקוםמעצראובביתסוהר,בהתאםלהוראת

רופאלפיסעיף2)ג(לצוכאמורר

עלדיוןלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(יחולוהוראותאלה: )ג(

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצור,ואם )1(
אינומיוצג-ימנהלוהשופטסניגור;

לסניגורו העצור בין חסויה שיחה תתאפשר )2(
בסמוךלפניהדיון,במהלכוומידלאחריו,וזאתלשם
ייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקייםבאופןשיבטיח
אתסודיותהוהוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתר,

התשל"ט-רפר1ר1,לאיחולולגביה;

ס"חהתשל"ט,עמ' 11ר ר1
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הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיהעצור,השופט, )3(
הסניגור,השוטר,התובע,אוכלאדםאחרשנוכחותו
וככל זה, את זה ישמעו העניין, לפי בדיון, נדרשת
הניתןגםיראוזהאתזהבמהלךהדיון,והכולבהתאם
למכשירהטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיון;היה
על המשפט בית יורה מוגבלות, עם אדם העצור
עריכת תוך טכנולוגי, מכשיר באמצעות הדיון קיום
המשפט בית באולם הנדרשות הנגישות התאמות
לפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעם
מוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-202005,אולפי
תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמות
נגישותלשירות(,התשע"ג-212013,כנדרשבהתאםלסוג

המוגבלות,בשינוייםהמחויבים;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמהוראות )4(
סעיפים34ו־35ר

הוראותסעיףזהלאיחולועלעצוריםהמוחזקיםבתחנת )ג(
משטרהר

בסעיףזה- )ד(

הנתון עצור למעט נאשם, או חשוד שהוא בין - "עצור"
במעצרבפיקוחאלקטרוניכמשמעותובסעיף22ב;

"מצבחירוםמיוחד"-כהגדרתובתקנותשעתחירום)נגיף
פליליים בהליכים דיונים )קיום החדש( הקורונה

באמצעיםטכנולוגיים(,התש"ף-2020ר";

בסעיףפ1- )4(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"לענייןסעיףקטןזהיראוחשודשהדיוןבבקשה )א(
להארכתמעצרומתקייםלפיהוראותסעיף16א)א()1(רישה,או2)א(או)ב(כמי

שהדיוןמתקייםבנוכחותו";

בסעיףקטן)ד(,בסופובא"עלבקשהלהארכתמעצרלפיסעיףקטןזהיחולו )ב(
הוראותסעיף21)ד2(";

בסעיף21,אחריסעיףקטן)ד(בא: )5(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(,בבואולתתצומעצרלפי ")ד1(
סעיףקטן)א()1(,ישקולביתהמשפטגםאתחיוניותהמעצרביןהשארבהתחשב
בסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונהבעתשהותובמעצר,במצבהכליאה
באותהעת,ואםחלותהוראותסעיף16א-גםבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעת

מקיומושלהדיוןלפיהוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותור

בקשתמעצרלאחרהגשתכתבאישוםלפיסעיףזהתוגשבאישורושל )ד2(
אחדמאלה,לפיהעניין:

הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיהעצור,השופט, )3(
הסניגור,השוטר,התובע,אוכלאדםאחרשנוכחותו
וככל זה, את זה ישמעו העניין, לפי בדיון, נדרשת
הניתןגםיראוזהאתזהבמהלךהדיון,והכולבהתאם
למכשירהטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיון;היה
על המשפט בית יורה מוגבלות, עם אדם העצור
עריכת תוך טכנולוגי, מכשיר באמצעות הדיון קיום
המשפט בית באולם הנדרשות הנגישות התאמות
לפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעם
מוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-202005,אולפי
תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמות
נגישותלשירות(,התשע"ג-212013,כנדרשבהתאםלסוג

המוגבלות,בשינוייםהמחויבים;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמהוראות )4(
סעיפים34ו־35ר

הוראותסעיףזהלאיחולועלעצוריםהמוחזקיםבתחנת )ג(
משטרהר

בסעיףזה- )ד(

הנתון עצור למעט נאשם, או חשוד שהוא בין - "עצור"
במעצרבפיקוחאלקטרוניכמשמעותובסעיף22ב;

"מצבחירוםמיוחד"-כהגדרתובתקנותשעתחירום)נגיף
פליליים בהליכים דיונים )קיום החדש( הקורונה

באמצעיםטכנולוגיים(,התש"ף-2020ר";

בסעיףפ1- )4(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"לענייןסעיףקטןזהיראוחשודשהדיוןבבקשה )א(
להארכתמעצרומתקייםלפיהוראותסעיף16א)א()1(רישה,או2)א(או)ב(כמי

שהדיוןמתקייםבנוכחותו";

בסעיףקטן)ד(,בסופובא"עלבקשהלהארכתמעצרלפיסעיףקטןזהיחולו )ב(
הוראותסעיף21)ד2(";

בסעיף21,אחריסעיףקטן)ד(בא: )5(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(,בבואולתתצומעצרלפי ")ד1(
סעיףקטן)א()1(,ישקולביתהמשפטגםאתחיוניותהמעצרביןהשארבהתחשב
בסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונהבעתשהותובמעצר,במצבהכליאה
באותהעת,ואםחלותהוראותסעיף16א-גםבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעת

מקיומושלהדיוןלפיהוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותור

בקשתמעצרלאחרהגשתכתבאישוםלפיסעיףזהתוגשבאישורושל )ד2(
אחדמאלה,לפיהעניין:

ס"חהתשס"ו,עמ'42ר 20

ק"תהתשע"ג,עמ' 6רר 21
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המשנה זאת אישר ואם ומעלה, מחלקה מנהל בדרגת פרקליט )1(
לפרקליטהמדינה-גםפרקליטבדרגתממונה,אםהיההתובעפרקליט
בפרקליטותהמדינהכהגדרתובסעיף12)א()1()א(לחוקסדרהדיןהפלילי

]נוסחמשולב[,התשמ"ב-2 ר221)בסעיףזה-חוקסדרהדיןהפלילי(;

תובעשהואקציןמשטרהבדרגתרבפקדומעלה,אםהיההתובע )2(
שוטרשהתמנהלתובעלפיסעיף12)א()1()ב(לחוקסדרהדיןהפליליר";

בסעיףר4)א(,בסופובא"לאניתןלחתוםעלכתבערובהכאמורבשלכךשהדיון )5א(
מתקייםלפיהוראותסעיף16א,יפורטותנאיהשחרורבדיוןויירשמובפרוטוקולהדיון";

בסעיף52,בסופובא: )6(

עלדיוןבבקשהלעיוןחוזרלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,בעניינושלעצור, ")ד(
יחולוהוראותסעיף16א,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף53,בסופובא: )פ(

שלעצור,יחולו )א1(,בעניינו או )א( דיוןבעררלפיסעיפיםקטנים על ")ד(
הוראותסעיף16א,בשינוייםהמחויביםר"

ו–)פ(2רסייגלתחולה )6( ,)3(1 52)ד(ו־53)ד(לחוקהמעצרים,כנוסחםבתקנה 16א, הוראותסעיפים
לתקנותאלה,לאיחולולענייןדיוניםהמתקיימיםבאולםביתמשפטהסמוךלמיתקן

הכליאהר

תוספת שלישית
)סעיף1)א()3((

תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים 
טכנולוגיים(, התש"ף-2020

בתקנותשעתחירוםאלה-1רהגדרות

"ביתדין"-כהגדרתובתקנותביתהדיןלעבודה)סדרידיןבמצבחירוםמיוחד(;

"ביתמשפט"-כהגדרתובתקנותבתיהמשפטולשכותההוצאהלפועל)סדרידין
במצבחירוםמיוחד(;

)נגיף "תקנותשעתחירוםנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים"-תקנותשעתחירום
הקורונההחדש()נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,

התש"ף-2020ר

קיוםדיוןבהליך
פליליבלאנוכחות

עצוראואסיר

בהליךפלילישלאהורהנשיאביתהמשפטאוביתהדיןלקיימובנוכחותעצוראואסיר2ר
לפיתקנה2לתקנותשעתחירוםנוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםיחולוהוראותאלה:

נדרשהלפידיןנוכחותושלעצוראואסירבדיון,יתקייםהדיוןבהשתתפותו)1( )א(
שלהעצוראוהאסיר,לפיהעניין,באמצעותמכשירטכנולוגישיקצהשירותבתי
הסוהרושמאפשרהעברתקולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשיריםטכנולוגיים
זמיניםמסוגזהבעתקיוםהדיוןבעניינושלאותועצוראואסיר,והסכיםלכך
העצוראוהאסיר-באמצעותמכשירכאמורשמאפשרהעברתקולבלבד,והכול
כךשהדיון בשל באסיר או הפגיעהבעצור האפשראת ככל שימזער באופן

מתקייםשלאבנוכחותו;

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ר 22

ספרהחוקים רפ2,כ"דבסיווןהתש"ף,2020ר6ר16



61 ספרהחוקים רפ2,כ"דבסיווןהתש"ף,2020ר6ר16

הוראותפסקתמשנה)א(יחולוגםעלעצוראואסירשחלהלגביוחובת )ב(
בידודמכוחצובידודביתאומכוחצובידודבביתחולים,ושוההבבידודבמקום
מעצראובביתסוהרבהתאםלהוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוכאמור;בפסקת
משנהזו,"צובידודבית"ו"צובידודבבתיחולים"-כהגדרתםבתקנותשעת

חירוםנוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםר

עלדיוןלפיפסקה)1(יחולוהוראותאלה: )2(

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצוראוהאסיר,ואםאינומיוצג-ימנה )א(
לוביתהמשפטסניגור;

תתאפשרשיחהחסויהביןהעצוראוהאסירלסניגורובסמוךלפניהדיון, )ב(
במהלכוומידלאחריו,לשםייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקייםבאופןשיבטיח
אתסודיותהוהוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-רפר1,לאיחולו

לגבישיחהכאמור;

הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיהעצוראוהאסיר,לפיהעניין,הסניגור, )ג(
נדרשת שנוכחותו אחר אדם כל או העבירה נפגע התובע, השוטר, השופט,
בדיון,לפיהעניין,ישמעוויראוזהאתזהבמהלךהדיון,והכולבהתאםלמכשיר
הטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיון;איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמהוראות

כלדיןלענייןנוכחותנפגעעבירהבדיון;

הוראותפסקה)1(לאיחולועלדיוןבהליךפלילישחלותלגביותקנותשעתחירום )3(
)דיונימעצרים(,התש"ף-232020ר

השתתפותעצור
אואסירבאמצעי

טכנולוגיבדיון
שבונשמעתעדות

עלאףהוראותתקנותאלה,לאיורהביתהמשפטעלהשתתפותושלעצוראו2אר )א(
אסירבדיוןבאמצעיטכנולוגי,בדיוןשבונשמעתעדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדר

הדיןהפלילי,אלאבהסכמתהצדדיםר

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לבקשתפרקליטמחוזאוראשיחידתתביעות )ב(
אולבקשתבאכוחושלהעצוראוהאסיר,מצאביתמשפטכימדוברבמקרהחריגשבו
קיימיםטעמיםמיוחדיםשיירשמו,המחייביםשמיעתעדבאופןדחוף,ולאניתןלהביא
אתהעצוראוהאסירלביתהמשפטלפיתקנה2לתקנותשעתחירום)נוכחותעצורים
ואסיריםבדיונים(,רשאיביתהמשפטלהורותעלהשתתפותושלהעצוראוהאסיר

בדיוןבאמצעיטכנולוגי,ובלבדששוכנעכימתקיימיםשניאלה:

לאניתןלדחותאתהדיוןלמועדאחר; )1(

השתתפותהעצוראוהאסירבאמצעיטכנולוגיבדיוןלאתביאלפגיעהבור )2(

הסכמתעצוראו
אסירלהשתתפות

בדיוןבאמצעי
טכנולוגי

עלאףהאמורבתקנה2,הסכיםהעצוראוהאסירלהשתתףבדיוןבעניינו,שהורהנשיא2בר
ביתהמשפטאוביתהדיןלקיימובנוכחותולפיתקנה2לתקנותשעתחירום)נוכחות

עצוריםואסיריםבדיונים(,יחולועלהשתתפותותקנותאלהר

תקנותאלהלאיחולועלדיוןשבונשמעתעדותושלעצוראואסיר,לפיסימןה'לפרק2גרסייגלתחולה
ה'לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-2 ר1ר

הוראותמיוחדות
לענייןהשתתפות
אדםעםמוגבלות

בדיוןבאמצעים
טכנולוגיים

היהאחדמהמשתתפיםבדיוןשחלותלגביוהוראותתקנותאלהאדםעםמוגבלות,יורה2דר
ביתהמשפטעלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי,תוךעריכתהתאמותהנגישות
הנדרשותבאולםביתהמשפטלפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעם
מוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-2005,אולפיתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעם
מוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,התשע"ג-2013,כנדרשבהתאםלסוגהמוגבלות,

בשינוייםהמחויביםר

הוראותפסקתמשנה)א(יחולוגםעלעצוראואסירשחלהלגביוחובת )ב(
בידודמכוחצובידודביתאומכוחצובידודבביתחולים,ושוההבבידודבמקום
מעצראובביתסוהרבהתאםלהוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוכאמור;בפסקת
משנהזו,"צובידודבית"ו"צובידודבבתיחולים"-כהגדרתםבתקנותשעת

חירוםנוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםר

עלדיוןלפיפסקה)1(יחולוהוראותאלה: )2(

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצוראוהאסיר,ואםאינומיוצג-ימנה )א(
לוביתהמשפטסניגור;

תתאפשרשיחהחסויהביןהעצוראוהאסירלסניגורובסמוךלפניהדיון, )ב(
במהלכוומידלאחריו,לשםייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקייםבאופןשיבטיח
אתסודיותהוהוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-רפר1,לאיחולו

לגבישיחהכאמור;

הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיהעצוראוהאסיר,לפיהעניין,הסניגור, )ג(
נדרשת שנוכחותו אחר אדם כל או העבירה נפגע התובע, השוטר, השופט,
בדיון,לפיהעניין,ישמעוויראוזהאתזהבמהלךהדיון,והכולבהתאםלמכשיר
הטכנולוגישבאמצעותויתקייםהדיון;איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמהוראות

כלדיןלענייןנוכחותנפגעעבירהבדיון;

הוראותפסקה)1(לאיחולועלדיוןבהליךפלילישחלותלגביותקנותשעתחירום )3(
)דיונימעצרים(,התש"ף-232020ר

עלאףהוראותתקנותאלה,לאיורהביתהמשפטעלהשתתפותושלעצוראו2אר )א(
אסירבדיוןבאמצעיטכנולוגי,בדיוןשבונשמעתעדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדר

הדיןהפלילי,אלאבהסכמתהצדדיםר

השתתפותעצור
אואסירבאמצעי

טכנולוגיבדיון
שבונשמעתעדות

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לבקשתפרקליטמחוזאוראשיחידתתביעות )ב(
אולבקשתבאכוחושלהעצוראוהאסיר,מצאביתמשפטכימדוברבמקרהחריגשבו
קיימיםטעמיםמיוחדיםשיירשמו,המחייביםשמיעתעדבאופןדחוף,ולאניתןלהביא
אתהעצוראוהאסירלביתהמשפטלפיתקנה2לתקנותשעתחירום)נוכחותעצורים
ואסיריםבדיונים(,רשאיביתהמשפטלהורותעלהשתתפותושלהעצוראוהאסיר

בדיוןבאמצעיטכנולוגי,ובלבדששוכנעכימתקיימיםשניאלה:

לאניתןלדחותאתהדיוןלמועדאחר; )1(

השתתפותהעצוראוהאסירבאמצעיטכנולוגיבדיוןלאתביאלפגיעהבור )2(

עלאףהאמורבתקנה2,הסכיםהעצוראוהאסירלהשתתףבדיוןבעניינו,שהורהנשיא2בר
ביתהמשפטאוביתהדיןלקיימובנוכחותולפיתקנה2לתקנותשעתחירום)נוכחות

עצוריםואסיריםבדיונים(,יחולועלהשתתפותותקנותאלהר

הסכמתעצוראו
אסירלהשתתפות

בדיוןבאמצעי
טכנולוגי

תקנותאלהלאיחולועלדיוןשבונשמעתעדותושלעצוראואסיר,לפיסימןה'לפרק2גר
ה'לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-2 ר1ר

סייגלתחולה

היהאחדמהמשתתפיםבדיוןשחלותלגביוהוראותתקנותאלהאדםעםמוגבלות,יורה2דר
ביתהמשפטעלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי,תוךעריכתהתאמותהנגישות
הנדרשותבאולםביתהמשפטלפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעם
מוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-2005,אולפיתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעם
מוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,התשע"ג-2013,כנדרשבהתאםלסוגהמוגבלות,

בשינוייםהמחויביםר

הוראותמיוחדות
לענייןהשתתפות
אדםעםמוגבלות

בדיוןבאמצעים
טכנולוגיים

ק"תהתש"ף,עמ' 4פר 23
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תוספת רביעית
)סעיף1)א()4((

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

תיקוןחוקהשיפוט
הצבאי

בתקופתתוקפןשלתקנותשעתחירוםאלה,יקראואתחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-1ר
55ר241)להלן-חוקהשיפוטהצבאי(כאילו-

בסעיף240- )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,בבואולצוותעלהארכתמעצר ")א1(
לפיאותוסעיףקטן,ישקולהשופטגםאתחיוניותהמעצר,ביןהשאר
NovelCoronavirus(בהתחשבבסיכוןלהידבקותהעצורבנגיףהקורונה
רnCov-201(בעתשהותובמעצרובמצבהכליאהבאותהעת,ואםחלות
הוראותסעיף240א-גםבהתחשבבפגיעהבעצורהנובעתמקיומושל

הדיוןלפיהוראותהסעיףהאמור,שלאבנוכחותור";

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

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"עלדיוןבערעורלפיסעיףקטןזהשלאניתן )ג(
לקיימובנוכחותהעצורבשלהוראותתקנותשעתהחירוםיחולוהוראותסעיף

240אר";

אחריסעיף240יבוא: )2(

"הארכתמעצר
שלאבנוכחות

עצור

עלאףהאמורבסעיף240)ב(לגבידיוניםשנשיאבית240אר )א(
הדיןהצבאילאהורהלקיימםבנוכחותעצורלפיתקנה4
לתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצורים
ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020,

יחולוהוראותאלה:

שלא יתקיים מעצר להארכת בבקשה הדיון )1(
בנוכחותהעצוראלאבהשתתפותו,באמצעותמכשיר
טכנולוגישתקצההמשטרההצבאית,והמאפשרהעברת
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשירטכנולוגיזמין
מסוגזהבעתקיוםהדיוןבעניינושלאותועצורוהעצור
המאפשר כאמור מכשיר באמצעות - לכך הסכים
העברתקולבלבד,והכולבאופןשימזערככלהאפשר
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;

ס"חהתשט"ו,עמ'1פ1;התשע"ט,עמ'פ31ר 24
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כאמור הדיון היה ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
באותהפסקהדיוןלפיסעיף240)א(,ולאניתןלקיימו,
באמצעות העצור, של מעצרו פקיעת למועד בסמוך
מכשירטכנולוגיהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמן
אמת,בשלמניעהטכניתבלתיצפויה,רשאיביתהדין
הצבאיבאישורנשיאביתהדיןהצבאיאוסגנו,להורות
עלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר
העברתקולבלבד,וזאתבאופןחריגומטעמיםמיוחדים
וחדלו כאמור העצור של מעצרו הוארך שיירשמו;
להתקייםהנסיבותשבשלהןלאניתןלקייםאתהדיון
באמצעותמכשירהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמן
העצור רשאי המעצר, תקופת הסתיימה וטרם אמת,
לדרושדיוןחוזרשיתקייםבאמצעותמכשירטכנולוגי

המאפשרהעברתתמונהוקול,כאמורבפסקה)1(ר

הוראותסעיףקטן)א()1(יחולוגםעלעצורשחלהלגביו )ב(
חובתבידודמכוחצובידודביתהשוההבבידודבחדרמשמר
אובביתסוהרצבאיאוחובתבידודמכוחצובידודבבית
חוליםושוההבבידודבמקוםבחדרמשמראובביתסוהר
צבאיבהתאםלהוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוהאמור;בסעיף
קטןזה,"צובידודבית"ו"צובידודבביתחולים"-כהגדרתם
בתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצורים

ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020ר

עלדיוןלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(יחולוהוראותאלה: )ג(

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצור,ואם )1(
אינומיוצג-ימנהלוהשופטסניגור;

לסניגורו העצור בין חסויה שיחה תתאפשר )2(
בסמוךלפניהדיון,במהלכוומידלאחריו,וזאתלשם
ייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקייםבאופןשיבטיח
אתסודיותהוהוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתר,

התשל״ט-רפר1,לאיחולולגביה;

כי שתבטיח בדרך האפשר ככל יתקיים הדיון )3(
העצור,השופט,הסניגור,השוטרהצבאי,התובעאוכל
אדםאחרשנוכחותונדרשתבדיון,לפיהעניין,ישמעו
זהאתזה,וככלהאפשרגםיראוזהאתזה,במהלך
הדיון,והכולבהתאםלמכשירהטכנולוגישבאמצעותו
יורה מוגבלות, עם אדם העצור היה הדיון; יתקיים
ביתהדיןעלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי,
תוךעריכתהתאמותהנגישותהנדרשותבאולםבית
המשפטלפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשים
עםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-2005,אולפי
תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמות
נגישותלשירות(,התשע"ג-2013,כנדרשבהתאםלסוג

המוגבלות,בשינוייםהמחויבים;

כאמור הדיון היה ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
באותהפסקהדיוןלפיסעיף240)א(,ולאניתןלקיימו,
באמצעות העצור, של מעצרו פקיעת למועד בסמוך
מכשירטכנולוגיהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמן
אמת,בשלמניעהטכניתבלתיצפויה,רשאיביתהדין
הצבאיבאישורנשיאביתהדיןהצבאיאוסגנו,להורות
עלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר
העברתקולבלבד,וזאתבאופןחריגומטעמיםמיוחדים
וחדלו כאמור העצור של מעצרו הוארך שיירשמו;
להתקייםהנסיבותשבשלהןלאניתןלקייםאתהדיון
באמצעותמכשירהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמן
העצור רשאי המעצר, תקופת הסתיימה וטרם אמת,
לדרושדיוןחוזרשיתקייםבאמצעותמכשירטכנולוגי

המאפשרהעברתתמונהוקול,כאמורבפסקה)1(ר

הוראותסעיףקטן)א()1(יחולוגםעלעצורשחלהלגביו )ב(
חובתבידודמכוחצובידודביתהשוההבבידודבחדרמשמר
אובביתסוהרצבאיאוחובתבידודמכוחצובידודבבית
חוליםושוההבבידודבמקוםבחדרמשמראובביתסוהר
צבאיבהתאםלהוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוהאמור;בסעיף
קטןזה,"צובידודבית"ו"צובידודבביתחולים"-כהגדרתם
בתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצורים

ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020ר

עלדיוןלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(יחולוהוראותאלה: )ג(

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצור,ואם )1(
אינומיוצג-ימנהלוהשופטסניגור;

לסניגורו העצור בין חסויה שיחה תתאפשר )2(
בסמוךלפניהדיון,במהלכוומידלאחריו,וזאתלשם
ייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקייםבאופןשיבטיח
אתסודיותהוהוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתר,

התשל״ט-רפר1,לאיחולולגביה;

כי שתבטיח בדרך האפשר ככל יתקיים הדיון )3(
העצור,השופט,הסניגור,השוטרהצבאי,התובעאוכל
אדםאחרשנוכחותונדרשתבדיון,לפיהעניין,ישמעו
זהאתזה,וככלהאפשרגםיראוזהאתזה,במהלך
הדיון,והכולבהתאםלמכשירהטכנולוגישבאמצעותו
יורה מוגבלות, עם אדם העצור היה הדיון; יתקיים
ביתהדיןעלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי,
תוךעריכתהתאמותהנגישותהנדרשותבאולםבית
המשפטלפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשים
עםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-2005,אולפי
תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמות
נגישותלשירות(,התשע"ג-2013,כנדרשבהתאםלסוג

המוגבלות,בשינוייםהמחויבים;
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איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמהוראות )4(
סעיפים34ו־35לחוקסמכויותאכיפה-מעצריםכפי

שהוחלובסעיףפ22אר

מי של בעניינו דיון על יחולו לא זה סעיף הוראות )ד(
שמוחזקבמעצרפתוחלפיסעיף244ר

הוראותסעיףזהיחולו,בשינוייםהמחויבים,עלדיוןלפי )ה(
סעיף240)ד(ר

בסעיףזה,"עצור"-ביןשהואחשודאונאשם,למעט )ו(
עצורהמוחזקבבסיסחקירותשלהמשטרההצבאיתר";

בסעיף243ב)ב(,במקום"סעיף240)ב("יקראו"סעיפים240)א1(ו–)ב(ו־240א"ר )3(

הוראותסעיף240אלחוקהשיפוטהצבאיכנוסחובתקנה1)2(לתקנותשעתחירוםאלה,2רסייגלתחולה
לאיחולולענייןדיוניםהמתקיימיםבאולםביתדיןהסמוךלמיתקןהכליאהר

תוספת חמישית
)סעיף1)א()5((

תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים 
טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים(, התש"ף-2020

בתקנותשעתחירוםאלה-1רהגדרות

"ביתדיןצבאי"-כמשמעותובסעיף3 1לחוקהשיפוטהצבאי;

צבאיים(, סוהר )בתי הצבאי השיפוט בתקנות כמשמעותו - צבאי" סוהר "בית
התשמ"ז-פ ר1;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט״ו-55ר1;

"כלוא"-כהגדרתובתקנותהשיפוטהצבאי)בתיסוהרצבאיים(,התשמ״ז-פ ר1;

)נגיף "תקנותשעתחירוםנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים"-תקנותשעתחירום
)נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתימשפטובבתיהדין(, הקורונההחדש(

התש"ף-2020ר

קיוםדיוןבהליך
פליליבלאנוכחות

כלוא

עלאףהוראותכלדיןבענייןנוכחותהצדדיםלדיוןובאיכוחם,לגביהליךפלילי2ר
המתקייםבביתדיןצבאימכוחחוקהשיפוטהצבאי,שנשיאביתהדיןלאהורהלקיימם
בנוכחותכלואיםלפיתקנה4לתקנותשעתחירוםנוכחותעצוריםואסיריםבדיונים,

יחולוהוראותאלו:

נדרשהלפידיןנוכחותושלכלואבדיון,יתקייםהדיוןבהשתתפותושל)1( )א(
הכלואבאמצעותמכשירטכנולוגישתקצההמשטרההצבאיתוהמאפשרהעברת
קולותמונהבזמןאמת,ואםאיןמכשיריםטכנולוגייםזמיניםמסוגזהבעתקיום
הדיוןבעניינושלאותוכלוא,והסכיםלכךהכלוא-באמצעותמכשירכאמור
המאפשרהעברתקולבלבד,והכולבאופןשימזערככלהאפשראתהפגיעה

בכלואבשלכךשהדיוןמתקייםשלאבנוכחותו;

הוראותפסקתמשנה)א(יחולוגםעלכלואשחלהלגביוחובתבידודמכוח )ב(
צובידודביתאומכוחצובידודבביתחוליםושוההבבידודבמקוםמעצראו
בביתסוהרצבאיבהתאםלהוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוכאמור;בפסקתמשנה

זו,"צובידודבית"ו"צובידודבבתיחולים"-כהגדרתםבתקנותשעתחירום
נוכחותעצוריםואסיריםבדיונים;
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עלדיוןלפיפסקה)1(,יחולוהוראותאלו: )2(

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהכלוא,ואםאינומיוצג-ימנהלובית )א(
הדיןהצבאיסניגור;

תתאפשרשיחהחסויהביןהכלואלסניגורובסמוךלפניהדיון,במהלכוומיד )ב(
לאחריו,לשםייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקייםבאופןשיבטיחאתסודיותה
והוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-רפר1,לאיחולולגבישיחה

כאמור;

הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיהכלוא,הסניגור,השופט,התובע,נפגע )ג(
העבירהאוכלאדםאחרשנוכחותונדרשתבדיון,לפיהעניין,ישמעוויראוזה
אתזה,במהלךהדיון,והכולבהתאםלמכשירהטכנולוגישבאמצעותויתקיים
הדיון;איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןנוכחותנפגע

עבירהבדיון;

הוראותפסקה)1(לאיחולועלדיוןבהליךפלילישחלותלגביותקנותשעתחירום )3(
)דיונימעצרבבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-252020ר

השתתפותכלוא
באמצעיטכנולוגי

בדיוןשבונשמעת
עדות

עלאףהוראותתקנותאלה,לאיורהביתהדיןהצבאיעלהשתתפותושלכלוא2אר )א(
בדיוןבאמצעיטכנולוגי,בדיוןשבונשמעתעדותלפיסעיפים364עד1פ4,3 3ו־6 3

לחוקהשיפוטהצבאי,אלאבהסכמתהצדדיםר

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לבקשתפרקליטצבאיאובאכוחושלהכלוא, )ב(
מצאביתהדיןכימדוברבמקרהחריגשבוקיימיםטעמיםמיוחדיםשיירשמו,המחייבים
שמיעתעדבאופןדחוף,ולאניתןלהביאאתהכלואלביתהדיןלפיתקנה4לתקנות
שעתחירום)נוכחותעצוריםואסיריםבדיונים(,רשאיביתהדיןלהורותעלהשתתפותו

שלהכלואבדיוןבאמצעיטכנולוגי,ובלבדששוכנעכימתקיימיםשניאלה:

לאניתןלדחותאתהדיוןלמועדאחר; )1(

השתתפותהכלואבאמצעיטכנולוגיבדיוןלאתביאלפגיעהבור )2(

הסכמתכלוא
להשתתפותבדיון
באמצעיטכנולוגי

עלאףהאמורבתקנה2,הסכיםהכלואלהשתתףבדיוןבעניינו,שהורהנשיאביתהדין2בר
הצבאילקיימובנוכחותולפיתקנה4לתקנותשעתחירום)נוכחותעצוריםואסירים

בדיונים(,יחולועלהשתתפותותקנותאלהר

תקנותאלהלאיחולועלדיוןשבונשמעתעדותושלכלוא,לפיסעיפים364עד1פ3לחוק2גרסייגלתחולה
השיפוטהצבאי,ועלחיילשמוחזקבמעצרפתוחלפיסעיף244לחוקהשיפוטהצבאיר

הוראותמיוחדות
לענייןהשתתפות
אדםעםמוגבלות

בדיוןבאמצעים
טכנולוגיים

היהאחדמהמשתתפיםבדיוןשחלותלגביוהוראותתקנותאלהאדםעםמוגבלות,3ר
יורהביתהדיןעלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי,תוךעריכתהתאמותהנגישות
הנדרשותבאולםביתהדיןהצבאילפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעם
מוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-2005,אולפיתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעם
מוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,התשע"ג-2013,כנדרשבהתאםלסוגהמוגבלות,

בשינוייםהמחויביםר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

נץ ג  ן י מ ני ב
יושבראשהכנסת

עלדיוןלפיפסקה)1(,יחולוהוראותאלו: )2(

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהכלוא,ואםאינומיוצג-ימנהלובית )א(
הדיןהצבאיסניגור;

תתאפשרשיחהחסויהביןהכלואלסניגורובסמוךלפניהדיון,במהלכוומיד )ב(
לאחריו,לשםייעוץמשפטיבלבד;השיחהתתקייםבאופןשיבטיחאתסודיותה
והוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתר,התשל"ט-רפר1,לאיחולולגבישיחה

כאמור;

הדיוןיתקייםבדרךשתבטיחכיהכלוא,הסניגור,השופט,התובע,נפגע )ג(
העבירהאוכלאדםאחרשנוכחותונדרשתבדיון,לפיהעניין,ישמעוויראוזה
אתזה,במהלךהדיון,והכולבהתאםלמכשירהטכנולוגישבאמצעותויתקיים
הדיון;איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןנוכחותנפגע

עבירהבדיון;

הוראותפסקה)1(לאיחולועלדיוןבהליךפלילישחלותלגביותקנותשעתחירום )3(
)דיונימעצרבבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-252020ר

עלאףהוראותתקנותאלה,לאיורהביתהדיןהצבאיעלהשתתפותושלכלוא2אר )א(
בדיוןבאמצעיטכנולוגי,בדיוןשבונשמעתעדותלפיסעיפים364עד1פ4,3 3ו־6 3

לחוקהשיפוטהצבאי,אלאבהסכמתהצדדיםר

השתתפותכלוא
באמצעיטכנולוגי
בדיוןשבונשמעת

עדות

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לבקשתפרקליטצבאיאובאכוחושלהכלוא, )ב(
מצאביתהדיןכימדוברבמקרהחריגשבוקיימיםטעמיםמיוחדיםשיירשמו,המחייבים
שמיעתעדבאופןדחוף,ולאניתןלהביאאתהכלואלביתהדיןלפיתקנה4לתקנות
שעתחירום)נוכחותעצוריםואסיריםבדיונים(,רשאיביתהדיןלהורותעלהשתתפותו

שלהכלואבדיוןבאמצעיטכנולוגי,ובלבדששוכנעכימתקיימיםשניאלה:

לאניתןלדחותאתהדיוןלמועדאחר; )1(

השתתפותהכלואבאמצעיטכנולוגיבדיוןלאתביאלפגיעהבור )2(

עלאףהאמורבתקנה2,הסכיםהכלואלהשתתףבדיוןבעניינו,שהורהנשיאביתהדין2בר
הצבאילקיימובנוכחותולפיתקנה4לתקנותשעתחירום)נוכחותעצוריםואסירים

בדיונים(,יחולועלהשתתפותותקנותאלהר

הסכמתכלוא
להשתתפותבדיון
באמצעיטכנולוגי

תקנותאלהלאיחולועלדיוןשבונשמעתעדותושלכלוא,לפיסעיפים364עד1פ3לחוק2גר
השיפוטהצבאי,ועלחיילשמוחזקבמעצרפתוחלפיסעיף244לחוקהשיפוטהצבאיר

סייגלתחולה

היהאחדמהמשתתפיםבדיוןשחלותלגביוהוראותתקנותאלהאדםעםמוגבלות,3ר
יורהביתהדיןעלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגי,תוךעריכתהתאמותהנגישות
הנדרשותבאולםביתהדיןהצבאילפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעם
מוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-2005,אולפיתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעם
מוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,התשע"ג-2013,כנדרשבהתאםלסוגהמוגבלות,

בשינוייםהמחויביםר

הוראותמיוחדות
לענייןהשתתפות
אדםעםמוגבלות

בדיוןבאמצעים
טכנולוגיים

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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