חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס'
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 .1בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב1971י )להלן  הפקודה( ,אחרי סעיף 128
יבוא:

.

.

.

"פרק ג'  1סוהרים ומאבטחים במקום משמורת מיוחד
הגדרות

128א) .א( בפרק זה 
"מקום משמורת מיוחד"  כהגדרתו בסעיף 13א לחוק הכניסה לישראל,
התשי'ב) 21952להלן  חוק הכניסה לישראל( ,ושהשר קבע לגביו
בהודעה ברשומות כי ינוהל בידי שירות בתי הסוהר;
"כלי נשק"  כלי יריה כמשמעותו בחוק בלי היריה ,התש"ט ,51949חומר
נפץ כמשמעותו בחוק חומרי נפץ ,התשי"ד ,41954סכין כהגדרתה
בסעיף  184לחוק העונשין ,התשל"ז  ,5 1977או כל נשק קר אחר:

למוחזק במשמורת"  מי שניתן עליו צו משמורת על פי חוק הכניסה
לישראל ,והוא מוחזק במשמורת במקום משמורת מיוחד;
"שירותי אבטחה"  שמירה על ביטחון הציבור במקום משמורת מיוחד,
 ומניעת בריחתם ממשמורת של מוחזקים במשמורת.
 .נתקבל בכנסת ביום ל' בחשון התשס"ג ) 5בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  הממשלה  ,3מיום ט"ו בחשון התשסג ) 21באוקטובר  ,(2002עמ' .12
 . 1דיני מדינת ישראל נוסח חדש  ,21עמ'  ;459סח התשס"א ,עמ' .426
 2ס"ח התשי"ב ,עמ' .354
 3ס"ח התש"ט ,עמ' .145
 4ס"ח התשי"ד ,עמ' .64
 5ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

הצבת סוהר

במקום משמורת
מיוחד

128ב.

)א( הנציב רשאי להציב סוהרים למלא תפקיד במקום משמורת

מיוחד.

)ב( כל החובות ,הסמכויות ,החסינויות והכפיפות לשיפוט ולדין
המשמעתי החלות על סוהר על פי הפקודה יחולו עליו גם בעת שהוצב
למלא תפקיד במקום משמורת מיוחד; ולענין זה ,בכפוף להוראות חוק
הכניסה לישראל ,במקום "אסיר" יבוא "מוחזק במשמורת".
הסתייעות בנותן
שירותים

128ג) .א( לצורך ניהול והפעלה של מקום משמורת מיוחד רשאי הנציב
להסתייע ,בשירותים כדלקמן ,בשירותם של אנשים שאינם סוהרים ואינם
עובדי ציבור:

) (1שירות שלא נדרשת לצורך ביצועו הפעלת סמכויות סוהר,
כפי שקבע השר;
)(2

שירות אבטחה בתפקידים שקבע השר.

)ב( מי שנותן שירות בהתאם להוראות סעיף קטן )א( ימלא אחר
ההנחיות המקצועיות לביצוע פעולות הנדרשות ממנו ,שיינתנו על ידי
סוהר.
סמכויות

מאבטחים

במקום משמורת
מיוחד

128ד.

)א( השר ,או מי שהוסמך על ידו לענין זה ,רשאי להסמיך נותן

שירותי אבטחה באמור בסעיף )128א() (2בסמכויות המפורטות להלן
בסעיף קטן )ב( בהתמלא כל אלה:
) 0הוא שוכנע בי הסמכות נחוצה לשם מניעת בריחתו של
מוחזק במשמורת ולשם שמירה על ביטחון הציבור במקום
משמורת מיוחד;

) (2משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה להסמיך אותו אדם
כאמור מטעמים של ביטחון הציבור ,לרבות מפאת עברו
הפלילי;
) (3ראש מחלקת ביטחון בשירות בתי הסוהר או סוהר בכיר
אחר שקבע הנציב אישר כי הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום
האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה.

)ב( לשם מניעת בריחתם של מוחזקים במשמורת ולשם שמירה על
ביטחון הציבור במקום משמורת מיוחד יהיו למי שהוסמך כאמור בסעיף
קטן )א( )בפרק זה  מאבטח( הסמכויות כדלקמן:
)(1

)א( לערוך חיפוש בלא צו של שופט על גופו של אדם,
ברכב ,במטען או בטובין אחרים בעת כניסתם למקום
משמורת מיוחד;

)ב( היה למאבטח חשד שאדם הנמצא במקום משמורת
מיוחד או בסביבתו הקרובה נושא עמו שלא כדין כלי נשק
או חפץ אחר המאפשר בריחת מוחזק במשמורת ממקום
משמורת מיוחד ,או עומד לעשות שימוש שלא כדין בכלי
נשק או בחפץ אחר כאמור ,רשאי הוא לערוך חיפוש על
גופו של אותו אדם;

)ג( חיפוש על גופו של אדם לפי סעיף זה הכרוך במגע
גופני ייערך על ידי בן מינו של האדם ,אלא אם כן בנסיבות
הענין לא ניתן לעשות כן ויש בדחיית החיפוש סיכון לחיי
אדם;
)ר(

בסעיף זה 

.

"חיפוש על גופו של אדם"  חיפוש על פני גופו של אדם,
בבגדיו או בכליו ,שאינו חיפוש חיצוני או חיפוש פנימי
כהגדרתם בסעיף בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות
אכיפה  חיפוש בגוף החשוד( ,התשנ"ו:6 1996
1

"אדם"  לרבות מוחזק במשמורת.

) (2לדרוש מאדם שיש לו סמכות חיפוש לגביו וכן מכל אדם
המבקש לצאת ממקום משמורת מיוחד או להיכנס אליו ,למסור
לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית
אחרת המעידה על זכותו ,שהוא חייב בהחזקתה על פי בל
דין;

) (3לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור או לאפשר
בריחתו של מוחזק במשמורת ,שהתגלה אגב החיפוש; חפץ
שנתפס לפי פסקה זו יימסר מיידית לסוהר;

) (4סירב מוחזק במשמורת לדרישת הזדהות או תפיסה או
חיפוש כאמור ,רשאי מאבטח לעכבו עד לבואו של סוהר;
) (5סירב אדם ,שאינו מוחזק במשמורת ,לדרישת הזדהות,
לחיפוש או לתפיסה לפי פרק זה ,רשאי מאבטח לפעול באחת
הדרכים שלהלן ,ואף להשתמש בכוח סביר לצורך כך:

)א( למנוע מאותו אדם כניסה למקום המשמורת
המיוחד ,למנוע הכנסה של מטען או של טובין אחרים
למקום או למנוע כניסה של כלי רכב למקום ,הכל לפי
הענין;
)ב( להוציא את האדם ,את המטען או את הטובין
האחרים ,או להוציא את הרכב ממקום המשמורת המיוחד,
הכל לפי הענין;

י

 6ס"ח התשנ"ז ,עמ' .136

) (6סירב אדם ,לרבות מי שמוחזק במשמורת לחיפוש והיה
חשד כי הוא נושא שלא כדין כלי נשק או כי הוא עומד לעשות
שימוש שלא כדין בכלי נשק ,או כי הוא עומד לעבור עבירה
העלולה לסבן את ביטחונו של אדם במקום משמורת מיוחד,
רשאי מאבטח לערוך את החיפוש על אף הסירוב ואף להשתמש
בכוח סביר לשם כך ,ורשאי הוא לעכבו עד לבואו של סוהר;
) (7היה למאבטח יסוד סביר לחשד כי מוחזק במשמורת עומד
לצאת שלא כדין ממקום משמורת מיוחד או בי הוא עזב שלא
כדין מקום משמורת מיוחד ,והוא נמצא במקום משמורת מיוחד
או בסביבתו הקרובה ,רשאי הוא לעכבו עד לבואו של סוהר;

) (8על עיכוב לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים  72ער
לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  מעצרים( ,התשנ"ו
 ,7 1996בשינויים המחויבים ,וכן סעיף  44לפקודת סדר הדין
74

הפלילי )מעצר וחיפוש( ,התשכ"ט;8 1969

) (9סירב אדם לעיכוב לפי סעיף זה ,רשאי מאבטח להשתמש
בכוח סביר כדי לעכבו;
) (10בסעיף קטן זה" ,שימוש בכוח"  למעט שימוש בכוח
שעלול לגרום לחבלה.

תוקף הפרק

)ג( מאבטח לא יעשה שימוש בסמכויות לפי פרק זה אלא בעת
מילוי תפקירו וכשהוא עונד באופן גלוי תג או סימן המזהה אותו ומעיד על
תפקידו וסמכויותיו ,ויש בידו תעודה המעידה על תפקידו וסמכויותיו,
שאותה יראה על פי דרישה.
128ה .פרק זה יעמוד בתוקפו עד יום ו' בטבת התשס"ד ) 31בדצמבר



הוראת שעה

".(2003

אריאל שרון

עוזי

ראש הממשלה

משה קצב
נשיא

המדינה

 7ס"ח התשנ"ו ,עמ' .350

לנדאו

השר לביטחון הפנים
אברהם

בורג

יושב ראש הכנסת

