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יבוא: ב' סימן

''סימן ב'1: החזקה בהפרדה
הגדרות זה בסימן 19א.

 מאלה באחד האסירים מכלל בנפרד המוחזק אסיר  בהפרדה" ''אסיר
לבדו; כשהוא בתא (1)

צורך יש לגביהם שגם אחרים, אסירים או אסיר עם בתא (2)
בהפרדה; בהחזקה

הסוהר בית נמצא שיפוטו שבאזור המחוזי המשפט בית  המשפט" "בית
בהפרדה. האסיר מוחזק שבו

ההפרדה מטרות מאלה לאחד נדרשת ההפרדה אם בהפרדה אסיר להחזיק ניתן 19ב.

(1) ביטחון המדינה;
הסוהר; בית ביטחון (2)

של או האסיר של בריאותם על או שלומם על שמירה (3)
אחרים; אסירים

של התקין החיים ובאורח במשמעת ממשית פגיעה מניעת (4)
הסוהר, בית

אחרת. בדרך ההפרדה מטרת את להשיג ניתן כשלא והכל

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2000 באוגוסט 2) התש"ס באב אי ביום בכנסת נתקבל
2847, מיום ג' באדר א' התש"ס (9 בפברואר 2000), עמ' 236.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; התשנ"ה, עמ' 196.



מינהלית מהעילותהפרדה אחת אסיר לגבי נתקיימה כי בכיר סוהר שוכנע (א) 19ג.
המפורטות בסעיף 19ב, רשאי הוא להורות על החזקתו של האסיר בהפרדה
שוכנע אם הסוהר, בית מנהל ורשאי שעות, 48 על עולה שאינה לתקופה
שלא נוספות לתקופות לעת מעת ההפרדה תקופת את להאריך כאמור,
4ו על יעלה לא התקופות כל שסך ובלבד אחת, כל שעות 48 על יעלו

ימים.

תת מדרגת פחותה אינה ושדרגתו לכך הסמיך שהנציב סוהר (ב)

אלה: על להורות רשאי מוסמך), סוהר  זה (בסימן גונדר
14 על העולה לתקופה לבדו בתא בהפרדה אסיר החזקת (1)

את להאריך הוא ורשאי חודש, על עולה ושאינה הימים
כל חורש על יעלו שלא נוספות לתקופות לעת מעת התקופה

שנה, חצי על יעלה לא התקופות כל שסך ובלבד אחת,
אחרים אסירים או אסיר עם בתא בהפרדה אסיר החזקת (2)

חודשים, שני על עולה ושאינה ימים 14 על העולה לתקופה
נוספות לתקופות לעת מעת התקופה את להאריך הוא ורשאי
התקופות כל שסך ובלבד אחת, כל חודשים שני על יעלו שלא
על העולה לתקופה אסיר החזקת חודשים; 12 על יעלה לא

הנציב. אישור טעונה חודשים שישה

שנועץ לאחר אלא (ב), קטן בסעיף כאמור מוסמך סוהר יורה לא (ג)
ואיכות הפנים ועדת באישור בתקנות שנקבעו המקצועיים, בגורמים

הכנסת. של הסביבה
הוראות לפי ההפרדה תקופת הארכת על מוסמך סוהר הורה (ד)
בקשת פי על ההפרדה, בהמשך בצורך עת, בכל מחדש, ידון (ב), קטן סעיף
המוסמך. הסוהר בפני היו שלא מנימוקים האסיר או הסוהר בית מנהל

19ד. (א) החלטת מנהל בית הסוהר על הארכת תקופת החזקת אסירשימוע
החלטה וכן בהפרדה, להחזקתו הראשונות השעות 96 חלוף לאחר בהפרדה
על העולה לתקופה בהפרדה אסיר של החזקתו המשך על מוסמך סוהר של
להשמיע בהפרדה לאסיר יתאפשר בטרם תינתן לא הראשונים, הימים 14

לפי מוסמך, סוהר לפני או הסוהר בית מנהל לפני פה, בעל השגותיו את
הענין.

להגיש בהפרדה מאסיר למנוע כדי (א) קטן סעיף בהוראות אין (ב)
בהפרדה ההחזקה תקופת הארכת להמשך החלטה על בכתב השגותיו את

19ג. סעיף לפי

בהוראת הפרדה
משפט בית

19ה. (א) (1) לא יוחזק אסיר בהפרדה בתא לבדו תקופה העולה על
שישה חורשים, אלא אם כן הורה בית המשפט לעשות כן; הורה
בהפרדה, ההחזקה תקופת את יקבע כן, לעשות המשפט בית

ובלבד שלא תעלה על שישה חודשים;
אחרים אסירים או אסיר עם בתא בהפרדה אסיר יוחזק לא (2)
תקופה העולה על 12 חודשים, אלא אם כן הורה בית המשפט
תקופת את יקבע כן, לעשות המשפט בית הורה כן; לעשות

חודשים; 12 על תעלה שלא ובלבד בהפרדה, ההחזקה



הוא רשאי ,(2) או (1) בפסקאות כאמור המשפט בית הורה (3)

לעת. מעת כן ולהורות לשוב
כוחו. בא או האסיר בנוכחות יתקיים המשפט בבית הריון (ב)

חוזר 19ו. אסיר בהפרדה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזרעיון
נסיבות, נשתנו או חדשות עובדות נתגלו אם ידו על שניתנה בהחלטה
המשפט בית רשאי חוזר, בעיון החלטתו; על להשפיע כדי בו שיש באופן

במקומה. אחרת לתת או לבטלה ההחלטה, את לקיים

ביתערעור לפני לערעור ניתנת 19ה(א) סעיף לפי המשפט בית החלטת 19ז.
של שופט מאת או המשפט בית מאת לכך רשות ניתנה אם העליון המשפט

העליון. המשפט בית
19ח. בדיון לפי סעיפים 19ה, 19ו או 19ז רשאי בית המשפט לסטות מדיניראיות

נחוץ הדבר כי שוכנע אם אחר, צד במעמד ראיות ולשמוע הראיות
המדינה. ביטחון של מטעמים

לאחר הפרדה
בית החלטת

משפט

החלטה קבלת למנוע כדי ו9וז 19ו 19ה, סעיפים בהוראות אין 9וט.
המשפט בית החלטת שלאחר במועד אם בהפרדה, אסיר החזקת בדבר

19ב. סעיף לפי ההפרדה מעילות אחת את המהוות נסיבות התקיימו
הפרדה 19י. (א) ניתנה החלטה להחזיק אסיר בהפרדה לפי סימן זה, ומצא מיביטול

של החזקתו בהמשך צורך אין כי ההפרדה על להחליט מוסמך שהיה
ההפרדה. ביטול על יורה בהפרדה, האסיר

משפט בית ידי על בהפרדה אסיר להחזיק ההחלטה ניתנה (ב)
על יורה בהפרדה, האסיר של החזקתו בהמשך צורך אין כי הנציב ומצא

ההפרדה. ביטול

הנמקה מנומקותחובת יהיו ו19י 19ד 9וג, 19ב, סעיפים לפי החלטות (א) 19יא.
לאסיר. יימסר ההחלטה והעתק בכתב ויינתנו

נקבע כן אם אלא האסיר, של לידיעתו יובאו ההחלטה נימוקי (ב)

בסעיף המנויות העילות באחת יפגע גילוים כי ההחלטה, נותן ידי על
19ב."

82 סעיף תיקון לפקודה 82 בסעיף .2

וארבעה "עשרים יבוא הראשונים" החודשים "ששת במקום (ב), קטן בסעיף (ו)
החודשים הראשונים";

בטל.  (ג) קטן סעיף (2)

שלתחולה תחילתו לאחר שגויס מי על יחול זה, לחוק 2 בסעיף כנוסחו לפקודה, 82(ב) סעיף .3
זה. חוק

קצב משה
המרינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

עמי בן שלמה
הפנים לביטחון השר


