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בסעיף )296ג( לחוק העיקרי ,פסקה ) - (1תימחק.

.3

סעיפים  74ו–)296ג( לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  1ו– 2לחוק זה ,יחולו לגבי מענק תחולה
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לימודים המשתלם בעד שנת הלימודים התשס"ח ואילך.
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חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( )היוועדות חזותית
*
 הוראת שעה( ,התשס"ז2007-.1

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שנה מהיום האמור ,יקראו את חוק סדר
הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו ,11996-כך שאחרי סעיף  65יבוא:
"סימן ז' :היוועדות חזותית

הוספת סימן ז'
לפרק ב' -
הוראת שעה

הארכת מעצר
65א) .א( בסעיף זה" ,היוועדות חזותית"  -תקשורת בין שני מוקדים
ושחרור בערובה
המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת.

בדרך של היוועדות
חזותית

)ב( ניתן לערוך דיון בבקשה להארכת מעצרו של חשוד או
לשחרורו בערובה ,באמצעות היוועדות חזותית ,אם מתקיימים
לגביו כל אלה:
)(1

הוא בגיר;

)(2

טרם הוגש נגדו כתב אישום;

)(3

הוא מיוצג בידי סניגור;

) (4הוא הסכים לעריכת הדיון כאמור ,לאחר שניתנה
לו הזדמנות סבירה להיפגש עם סניגורו פנים אל פנים
ולהיוועץ בו.
)ג( לצורך קיום דיון לפי הוראות סעיף קטן )ב( ,יובא החשוד
למקום שקבע מנהל בתי המשפט ,בהתייעצות עם המפקח הכללי
של המשטרה או נציב שירות בתי הסוהר ,לפי הענין ,והחשוד
ישהה בו לקראת הדיון ובמהלכו.
)ד(
אלה:

דיון לפי סעיף קטן )ב( ייערך בדרך שתבטיח כי יתקיימו כל
) (1החשוד יראה וישמע את הנעשה במהלך הדיון בבית
המשפט;

__________
*

1
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) (2השופט ,הסניגור ,והשוטר או התובע ,לפי הענין ,יראו
וישמעו את החשוד וסביבתו במהלך הדיון;
) (3תתאפשר שיחה חסויה בין החשוד לסניגורו לפני הדיון
ובמהלכו; על אף הוראות חוק האזנת סתר ,התשל"ט,21979-
לא ניתן להתיר האזנת סתר לשיחה חסויה כאמור בפסקה
זו ,וסעיף )13א() (2לחוק האמור לא יחול לגביה.
)ה( הובא החשוד למקום כאמור בסעיף קטן )ג( ,יראוהו ,לענין
מנין התקופה הקבועה בחוק להבאתו לפני שופט ,כאילו הובא
לפני שופט ,ובלבד שעם הבאת החשוד למקום כאמור נמסרה על
כך הודעה לשופט.
)ו( השר לביטחון פנים יקבע ,בהסכמת שר המשפטים ובאישור
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,תקנות לביצוע סעיף זה.
)ז( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות לערוך דיון
בבקשה להארכת מעצר או לשחרור בערובה שלא באמצעות
היוועדות חזותית.
)ח( בית המשפט רשאי ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להורות
על עריכת דיון בבקשה להארכת מעצר או לשחרור בערובה שלא
באמצעות היוועדות חזותית ,אף אם התקיימו התנאים בפסקאות
) (1עד ) (4שבסעיף קטן )ב(".
תחילה

.2

תחילתו של סעיף 65א לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו-
 ,1996כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף קטן )ו( לסעיף
האמור ,או בתום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה ,לפי המוקדם מביניהם.
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