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יבוא:
סעיפים הוספת

6א8ג

עצור של יסודאשפוזו על סבור, והוא אדם של מעצרו על משפט בית ציווה (א) 6א.
אשפוז, מצריך מצבו וכי חולה העצור כי פסיכיאטר, רופא של דעת חוות
פסיכי באגף או חולים בבית יהיה שהמעצר לצוות המשפט בית רשאי
של סניגורו כנוכחות אלא הצו יינתן שלא ובלבד סוהר, בית של אטרי
יועבר לא ושהעצור סניגור, המשפט בית לו ימנה  לו אין ואם העצור,

חקירתו. גמר לאחר אלא חולים לבית

תשל'ב, , 1017 בח"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1975 במרס 4) תשל"ה באדר כ"א ביום בכנסת נתקבל .
.430 עמ'

. 126 עמ' תשל"ב, ; 121 עמ' תשט"ו, ס"ח ג



שלא צווים
תחולה בנוכחות

מיזמתו, ובין דין בעל כקשת לפי בין לצוות, רשאי משפט בית (ב)
חולה. הוא אם לקבוע כדי רפואית בדיקה ייבדק שהעצור

מחוזי פסיכיאטר רשאי (כ), קטן בסעיף כאמור צו ביתן (ג)
יעלה לא שהאשפה ובלבד הבדיקה, לצורך העצור אשפוז על להורות

המעצר. צו של תקפו תקופת על

זה. סעיף לפי צו על יחול (ה) 6 סעיף (ד)

בסעיפים כאמור ולערר חוזר לעיון ניתן זה בסעיף כאמור צו (ה)
המחויי ,שינויים 2 תשכ"הב1965 הפלילי, הדין סדר לחוק 35 עד 33
על לצוות המשפט בית רשאי ערר, או חוזר לעיון בקשה הוגשו בים;

הצו, ביצוע עיכוב

נתון שהוא בעת העצור את יראו זה, סעיף לפי צו ניתן (ו)
המחוייבים, בשינויים ויחולו, כדין במשמורת כנמצא באשפוז או בבדיקה
תשל"ב חדש], [נוסח הסוהר בתי לפקודת ו19 18 סעיפים הוראות

.3 1971.

חיקוק כל לפי חולה נגד מעצר צו וכן 6א או 6 סעיפים לפי צווים 6ב.
סמך על שוכנע אם החולה, בנוכחות שלא ליתן המשפט בית רשאי אחר,
או בנוכחותו הדיון את לקיים אפשר שאי פסיכיאטר רופא של דעת חוות
 לו אין ואם נוכח סניגורו שיהא ובלבד נפשו, לבריאות תזיק שנוכחותו

". סניגור המשפט בית לו ימנה

7 סעיף תיקון העיקרי לחוק 7 בסעיף . 2

יבוא; (א) קטן סעיף במקום (1)
אדם של לאשפוזו 6א או 6 סעיפים לפי משפט בית צו ניתנו "(א)
של לאשפוזו רופא תעודת או מחוזי פסיכיאטר הוראת או לבדיקתו, או
המחוזי הפסיכיאטר רשאי לבדיקה, או לאשפוז מסרב והאדם חולה,
;", אשפוז) (להלןהוראת כרחו בעל בדיקתו על או אשפוזו על להורות

יבוא; (ג) קטן סעיף אחרי (2)
פסיכיאטר הוראת או לבדיקה או לאשפוז משפט בית צו "(ד)
לפסיכיאטר האדם את להביא למשטרה אסמכתה ישמשו לאשפוז מחוזי

". ההוראה או הצו ביצוע לשם מחוזי

8 סעיף עלתיקון מורה "כשהוא יבוא אשפוז" "בהוראת במקום כרישה, העיקרי, לחוק 8 בסעיף . 3
אשפוז".

. 161 עמ' תשפ"ה, ס''ח 2
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יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 26 בסעיף .4

סעיף לפי זכויותיו להגביל המנהל חייב עצור, המאושפז היה "(ג)
שהיו בדרך החקירה, לצרכי המשטרה לדעת דרוש שהדבר במידה זה,
לשלוח זכותו תוגבל שלא ובלבד רגיל, במעצר היה אילו מוגבלות
לממשלה." המשפטי וליועץ הבריאות לשר דינו, לעורך סגורים מכתבים

26 סעיף תיקון

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

שםטוב ויקטיר
הבריאות שר




