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בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971  1, בסעיף 45א -1 תיקון סעיף 45א

בסעיף קטן )א(, אחרי ההגדרה "אסיר" יבוא:  )1(

""ארגון טרור" - כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005  2, לרבות ארגון 
טרור מוכרז כהגדרתו באותו חוק;";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "בסדרי בית הסוהר וניהולו" יבוא "או כי פגישה כאמור   )2(
תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש 
כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית 

בהכוונתו";

)ג(, במקום "24 שעות; הנציב רשאי, בהסכמת פרקליט מחוז" יבוא  בסעיף קטן   )3(
"72 שעות, ורשאי הנציב, בתום התקופה האמורה, להורות על המשך מניעת הפגישה 
לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות, מטעמים שיירשמו; כמו כן רשאי הנציב, 
 10" יבוא  ימים"   5" ובמקום  המדינה",  לפרקליט  משנה  או  מחוז  פרקליט  בהסכמת 

ימים";

בסעיף קטן )ז(, במקום "21 ימים" יבוא "שישה חודשים", ובמקום "שלושה חודשים;"   )4(
יבוא "שנה; אושרה הארכה כאמור בסעיף קטן זה לתקופה של שישה חודשים, ידון 
בית המשפט המחוזי מחדש בעניין מניעת הפגישה, לא יאוחר משלושה חודשים אחרי 

אישור ההארכה או בתוך תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט בהחלטתו";

בסעיף קטן )ח(, במקום "שלושה חודשים" יבוא "שנה"   )5(
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