


רשומות

ספרהחוקים
11באוגוסט2021 2926 ג'באלולהתשפ"א

עמוד

חוקקיוםדיוניםבהיוועצותחזותיתבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואיםבתקופתהתפשטות
נגיףהקורונההחדש)הוראתשעה()תיקון(,התשפ"א-2021                            410



ספרהחוקים 2פ2,ג'באלולהתשפ"א,2021ר ר11 410

חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים 
 בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(

)תיקון(, התשפ"א-2021*

בחוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואיםבתקופת1רתיקוןסעיף1
התפשטותנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-12020)להלן-החוקהעיקרי(,

בסעיף1-

בהגדרה"אדםהמצויבבידוד",במקום"צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש( )1(
)בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020,"יבוא"צובידודבית";

אחריההגדרה"חדרמשמר"יבוא: )2(

""חולה","מחלים"ו"מגעהדוק"-כהגדרתםבצובידודבית;";

אחריההגדרה"כלוא"יבוא: )3(

""מחוסן"-מישקיבלממשרדהבריאותתעודתמחוסןכמשמעותהבצובידוד
בית,כלעודהתעודההאמורהבתוקף;";

אחריההגדרה"פקודתבתיהסוהר"יבוא: )4(

""צובידודבית"-צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראות
שונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020;"ר

בסעיף2לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף2

בסעיףקטן)ו(,במקום"לשובולהכריז"יבוא"להאריךאתתוקףההכרזה"ובמקום )1(
"אםשוכנעו"יבוא"לתקופותנוספותשלאיעלוכלאחתעל 2ימיםאועל14ימים,

לפיהעניין,ובלבדששוכנעו";

בסעיףקטן)ט(,במקום"תיכנסלתוקףעםמתןההכרזהותתפרסםברשומותבהקדם )2(
האפשרי"יבוא"תפורסםברשומותותיכנסלתוקףב־7:00בבוקרשלאחרפרסומה;
הארכתתוקףשלהכרזהכאמורתפורסםברשומותבסמוךלפניפקיעתהשלההכרזה

שאתתוקפההיאמאריכהותיכנסלתוקףעםהפקיעהכאמור";

אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )3(

לאחרמתןהכרזהעלהגבלהחלקיתאובתקופתתוקפהשלההכרזהכאמור, ")י(
ינחוהשרים,בהסכמתנשיאביתהמשפטהעליון,אתהנהלתבתיהמשפטואת
שירותבתיהסוהרבדברדרכיפעולהליישוםהוראותסעיפים3ו־4,שישבהן
כדילהגדילאתמספרהעצוריםוהאסיריםשיובאובכליוםלבתיהמשפטתוך
יישוםהוראותהדיןוהוראותמשרדהבריאות,ובכללזהרשאיםהשריםלקבוע

הוראותבענייניםאלה:

מספרמזערישלעצוריםואסיריםשיובאולדיון; )1(

קביעהכיכלהעצוריםוהאסיריםיובאולסוגידיוניםמסוימים; )2(

התחשבותבהיותושלהעצוראוהאסירמחוסןאומחלים; )3(

התחשבותבהסכמתהעצוראוהאסיראובבקשתולקייםאתהדיון )4(
בהיוועדותחזותיתכאמורבסעיףפ1א,בשינוייםהמחויביםר"

התקבלבכנסתביוםג'באלולהתשפ"א)11באוגוסט2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-פ141,מיוםי"חבתמוזהתשפ"א) 2ביוני2021(,עמ'0פ4ר

ס"חהתש"ף,עמ' 34ר 1
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בסעיף3)ד(לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף3

בפסקה)1(,במקום"בעניינו;הדיוןיתקיים"יבוא"בעניינואלאישתתףבדיון"; )1(

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

שוכנעקציןרפואהבשירותבתיהסוהרכיעצוראואסיר,מחוסןאומחלים, )2("
השוההבמקוםמעצראובביתסוהרבאבמגעהדוקעםחולהוישחששממשי
שנדבקבנגיףהקורונהומטעמיםאלההורהעלהחזקתובנפרדמעצוריםואסירים
לדיון המשפט לבית האסיר או העצור יובא לא כאמור, חשש אין שלגביהם
בעניינו,אףעלפישהואמחוסןאומחלים,עדתוםביצועכלהפעולותהדרושות
להסרתהחששהאמוראולמשך פשעותמעתשהחששהתגבש,לפיהמוקדם;
עצוראואסירכאמורישתתףבדיוןבעניינובהיוועדותחזותיתבאמצעישיקצה
שירותבתיהסוהר,ואםהואדיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוק

סדרהדיןהפלילי-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17ר"

אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:4רהוספתסעיף5א

"קביעתנהליםאו
הוראותעבודה

או5אר נהלים יפרסמו הסוהר בתי ונציב המשפט בתי מנהל
הוראותעבודהליישוםהוראותסעיף5שיכללו,ביןהיתר,

הוראותתפעוליותלענייןקיוםדיוןבהיוועדותחזותיתר"

תיקוןכותרות
סימניםג'ו־ד'

בפרקב'

בכותרתסימןג'ובכותרתסימןד',בפרקב'לחוקהעיקרי,בסופןיבוא"בתקופתתוקפה5ר
שלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהגבלהמלאה"ר

הוספתסימןה'
בפרקב'

אחריסעיףפ1לחוקהעיקרייבוא: ר

"סימן ה': השתתפות עצור או אסיר בדיון בהיוועדות 
 חזותית בשל חובת בידוד או חשש להידבקות

בנגיף הקורונה

השתתפותעצור
אואסירבדיון

בהיוועדות
חזותיתבשלחובת

בידודאוחשש
להידבקותבנגיף

הקורונה

נדרשהלפידין,לרבותלפיהחלטתביתמשפט,נוכחותפ1אר )א(
שלעצוראואסירהשוההבמקוםמעצראובביתסוהרבדיון
מעצראובדיוןשאינודיוןמעצרולאעומדתבתוקףהכרזה
עלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהלפיהוראות
לעניין )ד( עד )ב( קטנים סעיפים הוראות יחולו ,2 סעיף
השתתפותושלהעצוראוהאסירבדיוןבהיוועדותחזותית,
חשש שיש או בבידוד המצוי אדם הוא שבהן בנסיבות

להידבקותבנגיףהקורונהר

עצוראואסירשהואאדםהמצויבבידוד,במקום)ב( )1(
לדיון המשפט לבית יובא לא סוהר, בבית או מעצר
בעניינו;עצוראואסירכאמורישתתףבדיוןבהיוועדות
חזותיתבאמצעישיקצהשירותבתיהסוהרתוךעמידה
בהוראותהדיןלענייןהבידוד,ואםהואדיוןשנשמעת
בועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי

-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17ר

שוכנעקציןרפואהבשירותבתיהסוהרכיעצור )2(
אואסיר,מחוסןאומחלים,השוההבמקוםמעצראו
בביתסוהרבאבמגעהדוקעםחולהוישחששממשי

תיקוןסעיף3בסעיף3)ד(לחוקהעיקרי-3ר

בפסקה)1(,במקום"בעניינו;הדיוןיתקיים"יבוא"בעניינואלאישתתףבדיון"; )1(

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

שוכנעקציןרפואהבשירותבתיהסוהרכיעצוראואסיר,מחוסןאומחלים, )2("
השוההבמקוםמעצראובביתסוהרבאבמגעהדוקעםחולהוישחששממשי
שנדבקבנגיףהקורונהומטעמיםאלההורהעלהחזקתובנפרדמעצוריםואסירים
לדיון המשפט לבית האסיר או העצור יובא לא כאמור, חשש אין שלגביהם
בעניינו,אףעלפישהואמחוסןאומחלים,עדתוםביצועכלהפעולותהדרושות
להסרתהחששהאמוראולמשך פשעותמעתשהחששהתגבש,לפיהמוקדם;
עצוראואסירכאמורישתתףבדיוןבעניינובהיוועדותחזותיתבאמצעישיקצה
שירותבתיהסוהר,ואםהואדיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוק

סדרהדיןהפלילי-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17ר"

הוספתסעיף5אאחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:4ר

"קביעתנהליםאו
הוראותעבודה

או5אר נהלים יפרסמו הסוהר בתי ונציב המשפט בתי מנהל
הוראותעבודהליישוםהוראותסעיף5שיכללו,ביןהיתר,

הוראותתפעוליותלענייןקיוםדיוןבהיוועדותחזותיתר"

בכותרתסימןג'ובכותרתסימןד',בפרקב'לחוקהעיקרי,בסופןיבוא"בתקופתתוקפה5ר
שלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהגבלהמלאה"ר

תיקוןכותרות
סימניםג'ו־ד'

בפרקב'

הוספתסימןה'אחריסעיףפ1לחוקהעיקרייבוא: ר
בפרקב'

"סימן ה': השתתפות עצור או אסיר בדיון בהיוועדות 
 חזותית בשל חובת בידוד או חשש להידבקות

בנגיף הקורונה

השתתפותעצור
אואסירבדיון

בהיוועדות
חזותיתבשלחובת

בידודאוחשש
להידבקותבנגיף

הקורונה

נדרשהלפידין,לרבותלפיהחלטתביתמשפט,נוכחותפ1אר )א(
שלעצוראואסירהשוההבמקוםמעצראובביתסוהרבדיון
מעצראובדיוןשאינודיוןמעצרולאעומדתבתוקףהכרזה
עלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהלפיהוראות
לעניין )ד( עד )ב( קטנים סעיפים הוראות יחולו ,2 סעיף
השתתפותושלהעצוראוהאסירבדיוןבהיוועדותחזותית,
חשש שיש או בבידוד המצוי אדם הוא שבהן בנסיבות

להידבקותבנגיףהקורונהר

עצוראואסירשהואאדםהמצויבבידוד,במקום)ב( )1(
לדיון המשפט לבית יובא לא סוהר, בבית או מעצר
בעניינו;עצוראואסירכאמורישתתףבדיוןבהיוועדות
חזותיתבאמצעישיקצהשירותבתיהסוהרתוךעמידה
בהוראותהדיןלענייןהבידוד,ואםהואדיוןשנשמעת
בועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי

-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17ר

שוכנעקציןרפואהבשירותבתיהסוהרכיעצור )2(
אואסיר,מחוסןאומחלים,השוההבמקוםמעצראו
בביתסוהרבאבמגעהדוקעםחולהוישחששממשי
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שנדבקבנגיףהקורונהומטעמיםאלההורהעלהחזקתו
בנפרדמעצוריםואסיריםשלגביהםאיןחששכאמור,
לאיובאהעצוראוהאסירלביתהמשפטלדיוןבעניינו,
אףעלפישהואמחוסןאומחלים,עדתוםביצועכל
הפעולותהדרושותלהסרתהחששהאמוראולמשך פ
שעותמעתשהחששהתגבש,לפיהמוקדם;עצוראו
אסירכאמורישתתףבדיוןבעניינובהיוועדותחזותית
דיון הוא ואם הסוהר, בתי שירות שיקצה באמצעי
שנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה'לחוקסדרהדין

הפלילי-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17ר

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמסמכותו )3(
שלהשופט,לפיהוראותסעיף 1)2(לחוקהמעצרים,
לקייםדיוןשלאבנוכחותהעצור,אםנוכחהשופט,על
יסודחוותדעתשלרופא,שאיןהעצורמסוגללהשתתף

בדיוןמפאתמצבבריאותור

ביתהמשפטרשאילהורותעלהשתתפותושל)ג( )1(
העצוראוהאסירבדיוןבעניינובהיוועדותחזותית,
באמצעישיקצהשירותבתיהסוהר,גםאםלאמתקיים
האמורבסעיףקטן)ב(,ובלבדשהעצוראוהאסירהגיש
בקשהלכךבאמצעותבאכוחו,וביתהמשפטשוכנעכי

מתקיימיםשניאלה:

ישנסיבותאישיותשישבהןכדילהשפיע )א(
או העצור של מהידבקותו הנובע הסיכון על
האסירבנגיףהקורונה,אוכיהעצוראוהאסיר
חוששמהידבקותכאמור,בהתחשב,ביןהשאר,
על הגבלות של בקיומן או התחלואה ברמת
מרחק שמירת שעניינן והגבלות התקהלות

המוטלותעלהציבור;

בדיון האסיר או העצור בהשתתפות די )ב(
בהיוועדותחזותית,בהתחשב,ביןהשאר,במהות
או לעצור הנוגעות אישיות ובנסיבות הדיון

לאסירר

אםהדיוןהואדיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה' )2(
לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי-לאידוןביתהמשפט
בבקשהאלאאםכןהתקבלהגםהסכמתהתובעלקיום

הדיוןבאופןהאמורר

עלאףהאמורבפסקה)1(,ביתהמשפטלאיורה )3(
עלהשתתפותהעצוראוהאסירבדיוןבעניינובדרךשל
היוועדותחזותיתאלאמטעמיםמיוחדיםשיירשמו,אם

הדיוןהואאחדמאלה:

דיוןראשוןלפיסעיף15לחוקהמעצרים; )א(
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דיוןלפיסעיף21לחוקהמעצריםשלגביו )ב(
הודיעהסניגורמבעודמועדכיבכוונתולהעלות
טענותלענייןדיותהראיות,עילתהמעצראו

חלופתהמעצר;

כתב בעובדות מודה הנאשם שבו דיון )ג(
האישוםבעניינו;

דיוןשבומוצגהסדרטיעוןמטעםהצדדים; )ד(

דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרק )ה(
ה'לחוקסדרהדיןהפלילי;

דיוןשנשמעותבוטענותלענייןהעונש; )ו(

דיוןשנשמעבוגזרדיןלפיסעיף3פ1לחוק )ז(
סדרהדיןהפלילי;

דיוןבעניינושלעצוראואסירעםמוגבלות )ח(
שמקשהבאופןממשיעלהשתתפותובדיוןבדרך

שלהיוועדותחזותית;

דיוןבעניינושלעצוראואסירשהואקטיןר )ט(

בקשתהעצוראוהאסירלפיפסקה)1(תוגשלא )4(
יאוחרמ־72שעותלפנימועדהדיון,אולםביתהמשפט
האמור, המועד לאחר שהוגשה בבקשה לדון רשאי
מטעם בכתב עמדה שקיבל ולאחר חריגים במקרים

שירותבתיהסוהרר

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלדיוןבעניינושל )5(
עצוראואסירשנשמעתבועדותולפיסימןה'לפרקה'

לחוקסדרהדיןהפליליר

עלדיוןבהשתתפותעצוראואסירבהיוועדותחזותית )ד(
לפיסעיפיםקטנים)ב(או)ג(,יחולוהוראותסעיף5,ואםהדיון
הואדיוןמעצר-גםהוראותסעיףפ)ד(סיפה;הייתהמניעה
טכניתבלתיצפויהלקייםאתהדיוןבהיוועדותחזותית,יחול
האמורלענייןזהבסעיפיםפ)א()1(או)2(, 1)א(רישה, 1)א()1(

אופ1סיפה,לפיהענייןר"

בסעיף20לחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף20

בסעיףקטן)ו(,במקום"לשובולהכריז"יבוא"להאריךאתתוקףההכרזה"ובמקום )1(
"אםשוכנע"יבוא"לתקופותנוספותשלאיעלוכלאחתעל 2ימיםאועל14ימים,לפי

העניין,ובלבדששוכנע";

בסעיףקטן)ט(,במקום"תיכנסלתוקףעםמתןההכרזהותתפרסםברשומותבהקדם )2(
האפשרי"יבוא"תפורסםברשומותותיכנסלתוקףב־7:00בבוקרשלאחרפרסומה;
הארכתתוקףשלהכרזהכאמורתפורסםברשומותבסמוךלפניפקיעתהשלההכרזה

שאתתוקפההיאמאריכהותיכנסלתוקףעםהפקיעהכאמור"ר

בסעיף21)ד(לחוקהעיקרי- רתיקוןסעיף21

בפסקה)1(,במקום"בעניינו;הדיוןיתקיים"יבוא"בעניינואלאישתתףבדיון"; )1(

דיוןלפיסעיף21לחוקהמעצריםשלגביו )ב(
הודיעהסניגורמבעודמועדכיבכוונתולהעלות
טענותלענייןדיותהראיות,עילתהמעצראו

חלופתהמעצר;

כתב בעובדות מודה הנאשם שבו דיון )ג(
האישוםבעניינו;

דיוןשבומוצגהסדרטיעוןמטעםהצדדים; )ד(

דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרק )ה(
ה'לחוקסדרהדיןהפלילי;

דיוןשנשמעותבוטענותלענייןהעונש; )ו(

דיוןשנשמעבוגזרדיןלפיסעיף3פ1לחוק )ז(
סדרהדיןהפלילי;

דיוןבעניינושלעצוראואסירעםמוגבלות )ח(
שמקשהבאופןממשיעלהשתתפותובדיוןבדרך

שלהיוועדותחזותית;

דיוןבעניינושלעצוראואסירשהואקטיןר )ט(

בקשתהעצוראוהאסירלפיפסקה)1(תוגשלא )4(
יאוחרמ־72שעותלפנימועדהדיון,אולםביתהמשפט
האמור, המועד לאחר שהוגשה בבקשה לדון רשאי
מטעם בכתב עמדה שקיבל ולאחר חריגים במקרים

שירותבתיהסוהרר

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלדיוןבעניינושל )5(
עצוראואסירשנשמעתבועדותולפיסימןה'לפרקה'

לחוקסדרהדיןהפליליר

עלדיוןבהשתתפותעצוראואסירבהיוועדותחזותית )ד(
לפיסעיפיםקטנים)ב(או)ג(,יחולוהוראותסעיף5,ואםהדיון
הואדיוןמעצר-גםהוראותסעיףפ)ד(סיפה;הייתהמניעה
טכניתבלתיצפויהלקייםאתהדיוןבהיוועדותחזותית,יחול
האמורלענייןזהבסעיפיםפ)א()1(או)2(, 1)א(רישה, 1)א()1(

אופ1סיפה,לפיהענייןר"

תיקוןסעיף20בסעיף20לחוקהעיקרי-7ר

בסעיףקטן)ו(,במקום"לשובולהכריז"יבוא"להאריךאתתוקףההכרזה"ובמקום )1(
"אםשוכנע"יבוא"לתקופותנוספותשלאיעלוכלאחתעל 2ימיםאועל14ימים,לפי

העניין,ובלבדששוכנע";

בסעיףקטן)ט(,במקום"תיכנסלתוקףעםמתןההכרזהותתפרסםברשומותבהקדם )2(
האפשרי"יבוא"תפורסםברשומותותיכנסלתוקףב־7:00בבוקרשלאחרפרסומה;
הארכתתוקףשלהכרזהכאמורתפורסםברשומותבסמוךלפניפקיעתהשלההכרזה

שאתתוקפההיאמאריכהותיכנסלתוקףעםהפקיעהכאמור"ר

תיקוןסעיף21בסעיף21)ד(לחוקהעיקרי- ר

בפסקה)1(,במקום"בעניינו;הדיוןיתקיים"יבוא"בעניינואלאישתתףבדיון"; )1(
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במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

שוכנעקציןרפואהבחילהרפואהכיכלואמחוסןאומחלים,השוההבחדר )2("
משמראובביתסוהרצבאיבאבמגעהדוקעםחולהוישחששממשישנדבק
בנגיףהקורונהומטעמיםאלההורהעלהחזקתובנפרדמכלואיםשלגביהםאין
חששכאמור,לאיובאהכלואלביתהדיןהצבאילדיוןבעניינו,אףעלפישהוא
מחוסןאומחלים,עדתוםביצועכלהפעולותהדרושותלהסרתהחששהאמור
אולמשך פשעותמעתשהחששהתגבש,לפיהמוקדם;כלואכאמורישתתף
בדיוןבעניינובהיוועדותחזותיתבאמצעישתקצההמשטרההצבאית,ואםהוא
דיוןשנשמעתבועדותלפיסעיפים4 3עד4,371 3ו־  3לחוקהשיפוטהצבאי

-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17כפישהוחלבסעיף 2)2(ר"

תיקוןכותרות
סימניםב'ו־ג'

בפרקג'

בכותרתסימןב'ובכותרתסימןג',בפרקג'לחוקהעיקרי,בסופןיבוא"בתקופתתוקפהפר
שלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהגבלהמלאה"ר

הוספתסימןד'
בפרקג'

אחריסעיף 2לחוקהעיקרייבוא:10ר

"סימן ד': השתתפות כלוא בדיון בהיוועדות חזותית בשל 
חובת בידוד או חשש להידבקות בנגיף הקורונה

השתתפותכלוא
בדיוןבהיוועדות

חזותיתבשלחובת
בידודאוחשש

להידבקותבנגיף
הקורונה

הוראותסעיףפ1א)א(עד)ג(יחולולענייןהשתתפותם 2אר )א(
שלכלואיםהשוהיםבחדרימשמראובבתיסוהרצבאיים,
בדיוניםבהיוועדותחזותית,בתקופהשבהלאעומדתבתוקף
הכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהלפי
הוראותסעיף20,ובנסיבותשבהןהכלואהואאדםהמצוי
והכול הקורונה, בנגיף להידבקות חשש שיש או בבידוד

בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בשופט, משפט, בבית מדובר שבו מקום בכל )1(
בעצוראובאסיר,במקוםמעצראובביתסוהר,בשוטר
ובשירותבתיהסוהר,יראוכאילומדוברבביתדיןצבאי,
בשופטצבאי,בכלוא,בחדרמשמראובביתסוהרצבאי,

בשוטרצבאיובמשטרההצבאית,בהתאמה;

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,במקום"לפיסימןה'לפרקה' )א(
בכפוף יידחה הוא - הפלילי הדין סדר לחוק
להוראותסעיף17"יבוא"לפיסעיפים4 3עד371
ו־  3לחוקהשיפוטהצבאי-הואיידחהבכפוף

להוראותסעיף17כפישהוחלבסעיף 2";

בפסקה)2(- )ב(

בתי בשירות רפואה "קצין במקום )1(
הסוהר"יבוא"קציןרפואהבחילהרפואה";

במקום"לפיסימןה'לפרקה'לחוק )2(
בכפוף יידחה הוא - הפלילי הדין סדר
להוראותסעיף17"יבוא"לפיסעיפים4 3
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- הצבאי השיפוט לחוק ו־  3 371 עד
הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17כפי

שהוחלבסעיף 2";

הוראות "לפי במקום ,)3( בפסקה )3(
"לפי יבוא המעצרים" לחוק סעיף 1)2(
240)ב(סיפהלחוק סעיף 2בולפיסעיף

השיפוטהצבאי";

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)2(,במקום"לפיסימןה'לפרקה' )א(
לחוקסדרהדיןהפלילי-לאידוןביתהמשפט
בבקשהאלאאםכןהתקבלהגםהסכמתהתובע"
לחוק ו־  3 371 עד 3 4 סעיפים "לפי יבוא
השיפוטהצבאי-לאידוןביתהדיןהצבאיאלא

אםכןניתנהגםהסכמתהתובעהצבאי";

בפסקה)3(- )ב(

בפסקתמשנה)א(,במקום"סעיף15 )1(
לחוק 240 "סעיף יבוא המעצרים" לחוק

השיפוטהצבאי";

בפסקתמשנה)ב(,במקום"סעיף21 )2(
לחוק 243 "סעיף יבוא המעצרים" לחוק

השיפוטהצבאי";

בפסקתמשנה)ה(,במקום"לפיסימן )3(
ה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא
לחוק ו־  3 371 עד 3 4 סעיפים "לפי

השיפוטהצבאי";

בפסקתמשנה)ז(,במקום"סעיף3פ1 )4(
לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא"סעיף401

לחוקהשיפוטהצבאי";

בפסקה)5(,במקום"לפיסימןה'לפרקה' )ג(
לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא"לפיסעיפים4 3

עד371ו־  3לחוקהשיפוטהצבאי"ר

לפי חזותית בהיוועדות כלוא בהשתתפות דיון על )ב(
הוראותסעיףפ1אכפישהוחלבסעיףקטן)א(,יחולוהוראות
סעיף5כפישהוחלבסעיף 2,ואםהדיוןהואדיוןמעצר-
הוראותסעיף 2)ד(ו–)ו(;הייתהמניעהטכניתבלתיצפויה
לקייםאתהדיוןבהיוועדותחזותית,יחולהאמורלענייןזה
שהוחל כפי רישה בסעיף 1)א( או )2( או בסעיף 2)א()1(

בסעיף 2,לפיהענייןר

אי־השתתפות
בדיוןמפאתמצב
בריאותושלכלוא

הוראותסעיף25יחולולענייןהשתתפותכלואבדיוןמעצר 2בר
בתקופהשבהלאעומדתבתוקףהכרזהעלהגבלהמלאהאו

הכרזהעלהגבלהחלקיתלפיסעיף20ר"

- הצבאי השיפוט לחוק ו־  3 371 עד
הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף17כפי

שהוחלבסעיף 2";

הוראות "לפי במקום ,)3( בפסקה )3(
"לפי יבוא המעצרים" לחוק סעיף 1)2(
240)ב(סיפהלחוק סעיף 2בולפיסעיף

השיפוטהצבאי";

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)2(,במקום"לפיסימןה'לפרקה' )א(
לחוקסדרהדיןהפלילי-לאידוןביתהמשפט
בבקשהאלאאםכןהתקבלהגםהסכמתהתובע"
לחוק ו־  3 371 עד 3 4 סעיפים "לפי יבוא
השיפוטהצבאי-לאידוןביתהדיןהצבאיאלא

אםכןניתנהגםהסכמתהתובעהצבאי";

בפסקה)3(- )ב(

בפסקתמשנה)א(,במקום"סעיף15 )1(
לחוק 240 "סעיף יבוא המעצרים" לחוק

השיפוטהצבאי";

בפסקתמשנה)ב(,במקום"סעיף21 )2(
לחוק 243 "סעיף יבוא המעצרים" לחוק

השיפוטהצבאי";

בפסקתמשנה)ה(,במקום"לפיסימן )3(
ה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא
לחוק ו־  3 371 עד 3 4 סעיפים "לפי

השיפוטהצבאי";

בפסקתמשנה)ז(,במקום"סעיף3פ1 )4(
לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא"סעיף401

לחוקהשיפוטהצבאי";

בפסקה)5(,במקום"לפיסימןה'לפרקה' )ג(
לחוקסדרהדיןהפלילי"יבוא"לפיסעיפים4 3

עד371ו־  3לחוקהשיפוטהצבאי"ר

לפי חזותית בהיוועדות כלוא בהשתתפות דיון על )ב(
הוראותסעיףפ1אכפישהוחלבסעיףקטן)א(,יחולוהוראות
סעיף5כפישהוחלבסעיף 2,ואםהדיוןהואדיוןמעצר-
הוראותסעיף 2)ד(ו–)ו(;הייתהמניעהטכניתבלתיצפויה
לקייםאתהדיוןבהיוועדותחזותית,יחולהאמורלענייןזה
שהוחל כפי רישה בסעיף 1)א( או )2( או בסעיף 2)א()1(

בסעיף 2,לפיהענייןר



אי־השתתפות
בדיוןמפאתמצב
בריאותושלכלוא

הוראותסעיף25יחולולענייןהשתתפותכלואבדיוןמעצר 2בר
בתקופהשבהלאעומדתבתוקףהכרזהעלהגבלהמלאהאו

הכרזהעלהגבלהחלקיתלפיסעיף20ר"
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אחריסעיף32לחוקהעיקרייבוא:11רהוספתסעיף32א

"קיוםדיוןשלא
בנוכחותהאסיר

בשלחובת
בידודאוחשש

להידבקותבנגיף
הקורונה

עלאףהאמורבסעיף 1)א(לחוקשחרורעל־תנאיממאסר,32אר
הוראותסעיףפ1איחולועלדיוןבוועדתהשחרוריםבתקופה
שבהלאעומדתבתוקףהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזה
עלהגבלהמלאהלפיהוראותסעיף2,ובנסיבותשבהןהאסיר
בנגיף להידבקות חשש שיש או בבידוד המצוי אדם הוא

הקורונה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיףקטן)ב(- )1(

בפסקאות)1(ו–)2(,הסיפההחלבמילים"ואםהוא )א(
דיון"-לאתיקרא;

פסקה)3(-לאתיקרא; )ב(

בסעיףקטן)ג(- )2(

בפסקה)1(,ברישה,במקום"ביתהמשפט"יקראו )א(
"יושבראשועדתהשחרורים";

פסקתמשנה)2(-לאתיקרא; )ב(

בפסקאותמשנה)3(ו–)4(,במקום"ביתהמשפט" )ג(
יקראו"יושבראשועדתהשחרורים";

בסעיףקטן)ד(,המילים"ואםהדיוןהואדיוןמעצר-גם )3(
הוראותסעיףפ)ד(סיפה"-לאייקראו,ובמקוםהסיפההחל
במילים"יחולהאמור"יקראו"והאסירהסכיםלכךבאמצעות

סניגורו-יתקייםהדיוןבשיחהטלפונית"ר"

בסעיף33לחוקהעיקרי,אחרי"סעיף32"יבוא"אוסעיףפ1א)ב(כפישהוחלבסעיף12רתיקוןסעיף33
32א)1("ר

אחריסעיף 3לחוקהעיקרייבוא:13רהוספתסעיף 3א

"קיוםדיוןשלא
בנוכחותהאסיר

בשלחובת
בידודאוחשש

להידבקותבנגיף
הקורונה

הצבאי, 3אר השיפוט לחוק 511)א( בסעיף האמור אף על )א(
לעיון בוועדה דיון על יחולו )ג( עד פ1א)א( סעיף הוראות
בעונשבתקופהשבהלאעומדתבתוקףהכרזהעלהגבלה
,20 חלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהלפיהוראותסעיף
המצויבבידודאושיש הואאדם האסיר ובנסיבותשבהן
חששלהידבקותבנגיףהקורונה,והכולבשינוייםהמחויבים

ובשינוייםאלה:

בכלמקוםשבומדוברבביתמשפט,בשופט,בעצור )1(
אובאסיר,במקוםמעצראובביתסוהר,בשוטרובשירות
בתיהסוהר,יראוכאילומדוברבוועדהלעיוןבעונש,
בשופטצבאי,באסיר,בחדרמשמראובביתסוהרצבאי,

בשוטרצבאיאובמשטרההצבאית,בהתאמה;

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"ואםהוא )א(
דיון"-לאתיקרא;

בפסקה)2(- )ב(
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בתי בשירות רפואה "קצין במקום )1(
הסוהר"יבוא"קציןרפואהבחילהרפואה";

הסיפההחלבמילים"ואםהואדיון" )2(
-לאתיקרא;

פסקה)3(-לאתיקרא; )ג(

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)1(,ברישה,במקום"ביתהמשפט" )א(
יקראו"יושבראשהוועדהלעיוןבעונש";

פסקה)2(-לאתיקרא; )ב(

בפסקאות)3(ו–)4(,במקום"ביתהמשפט" )ג(
יקראו"יושבראשהוועדהלעיוןבעונש"ר

לפי חזותית בהיוועדות אסיר בהשתתפות דיון על )ב(
הוראותסעיףפ1אכפישהוחלבסעיףקטן)א(,יחולוהוראות
5כפישהוחלבסעיף 2;הייתהמניעהטכניתבלתי סעיף
צפויהלקייםאתהדיוןבהיוועדותחזותית,והאסירהסכים

לכךבאמצעותסניגורו-יתקייםהדיוןבשיחהטלפוניתר"

שהוחל14רתיקוןסעיףפ3 כפי פ1א)ב( סעיף "או יבוא "סעיף 3" אחרי העיקרי, לחוק פ3 בסעיף
בסעיף 3א)א()1(ו–)2("ר

במקוםסעיף40לחוקהעיקרייבוא:15רהחלפתסעיף40

הגופיםשלהלןידווחולוועדתהחוקה,בכתב,אחתלחודש,40ר"דיווחלכנסת
מעצר מקומות מחוזות, לפי בפילוח שלהלן, העניינים על
ובתיסוהר,לפיהעניין,לגביכליוםבתקופהשקדמהלמועד

הדיווח:

מנהלבתיהמשפט-מספרבקשותהמעצרהראשונות )1(
לפיסעיף13לחוקהמעצרים,מספרבקשותהמעצרהראשונות
21לחוקהמעצרים,שהוגשולבתיהמשפטבכל לפיסעיף
יוםבתקופהשקדמהלמועדהדיווח,ובתקופהשבהעומדת
בתוקףהכרזהעלהגבלהחלקית-מספרהעצוריםואסירים

שהובאולדיוניםבנוכחות,בפילוחלפיסוגהדיון;

נציבבתיהסוהר- )2(

מספרהעצוריםשנקלטובמקומותמעצרובבתי )א(
הסוהרשבאחריותשירותבתיהסוהרבכליוםבתקופה

שלגביהנמסרהדיווח;

חזותית, בהיוועדות שהתקיימו הדיונים מספר )ב(
שהתקיימו 3)ב()2( בסעיף כאמור הדיונים מספר
הדיונים מספר בידוד, בשל חזותית בהיוועדות
שהתקיימובשיחהטלפוניתומספרהעצוריםוהאסירים
שהובאולדיוניםבבתימשפט;דיווחכאמוריימסרגם
לשרהמשפטים,לשרלביטחוןהפניםוליועץהמשפטי

לממשלה;

בתי בשירות רפואה "קצין במקום )1(
הסוהר"יבוא"קציןרפואהבחילהרפואה";

הסיפההחלבמילים"ואםהואדיון" )2(
-לאתיקרא;

פסקה)3(-לאתיקרא; )ג(

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)1(,ברישה,במקום"ביתהמשפט" )א(
יקראו"יושבראשהוועדהלעיוןבעונש";

פסקה)2(-לאתיקרא; )ב(

בפסקאות)3(ו–)4(,במקום"ביתהמשפט" )ג(
יקראו"יושבראשהוועדהלעיוןבעונש"ר

לפי חזותית בהיוועדות אסיר בהשתתפות דיון על )ב(
הוראותסעיףפ1אכפישהוחלבסעיףקטן)א(,יחולוהוראות
5כפישהוחלבסעיף 2;הייתהמניעהטכניתבלתי סעיף
צפויהלקייםאתהדיוןבהיוועדותחזותית,והאסירהסכים

לכךבאמצעותסניגורו-יתקייםהדיוןבשיחהטלפוניתר"

שהוחל14ר כפי פ1א)ב( סעיף "או יבוא "סעיף 3" אחרי העיקרי, לחוק פ3 בסעיף
בסעיף 3א)א()1(ו–)2("ר

תיקוןסעיףפ3

החלפתסעיף40במקוםסעיף40לחוקהעיקרייבוא:15ר

הגופיםשלהלןידווחולוועדתהחוקה,בכתב,אחתלחודש,40ר"דיווחלכנסת
מעצר מקומות מחוזות, לפי בפילוח שלהלן, העניינים על
ובתיסוהר,לפיהעניין,לגביכליוםבתקופהשקדמהלמועד

הדיווח:

מנהלבתיהמשפט-מספרבקשותהמעצרהראשונות )1(
לפיסעיף13לחוקהמעצרים,מספרבקשותהמעצרהראשונות
21לחוקהמעצרים,שהוגשולבתיהמשפטבכל לפיסעיף
יוםבתקופהשקדמהלמועדהדיווח,ובתקופהשבהעומדת
בתוקףהכרזהעלהגבלהחלקית-מספרהעצוריםואסירים

שהובאולדיוניםבנוכחות,בפילוחלפיסוגהדיון;

נציבבתיהסוהר- )2(

מספרהעצוריםשנקלטובמקומותמעצרובבתי )א(
הסוהרשבאחריותשירותבתיהסוהרבכליוםבתקופה

שלגביהנמסרהדיווח;

חזותית, בהיוועדות שהתקיימו הדיונים מספר )ב(
שהתקיימו 3)ב()2( בסעיף כאמור הדיונים מספר
הדיונים מספר בידוד, בשל חזותית בהיוועדות
שהתקיימובשיחהטלפוניתומספרהעצוריםוהאסירים
שהובאולדיוניםבבתימשפט;דיווחכאמוריימסרגם
לשרהמשפטים,לשרלביטחוןהפניםוליועץהמשפטי

לממשלה;
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על הכרזה בתוקף עומדת לא שבה בתקופה )ג(
הגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאה-מספר
הדיוניםשהתקיימובהיוועדותחזותיתבשלהסכמת
הדיונים ומספר פ1א)ג( סעיף לפי האסיר או העצור
שהתקיימובהיוועדותחזותיתבשלבידודהעצוראו

האסיראובשלחששלהידבקותלפיסעיףפ1א)ב(;

המזכירהראשיכמשמעותובסעיף34)א(לחוקשחרורעל־ )3(
תנאיממאסר-מספרהדיוניםבוועדותהשחרוריםשהתקיימו
בהיוועדותחזותית,מספרהדיוניםכאמורשהתקיימובשיחה
שהתקיימו השחרורים בוועדות הדיונים ומספר טלפונית
בנוכחותאסירים;דיווחכאמוריימסרגםלשרהמשפטים

וליועץהמשפטילממשלה;

המפקחהכללישלמשטרתישראל-מספרהחשודים )4(
שנעצרו,ומתוכם-מספרהעצוריםשמשךמעצרםלאעלה

על24שעות;

ראשענףארגוןוביקורתשליחידתבתיהדיןהצבאיים- )5(
מספרבקשותהמעצרלפיסעיפים240)א(ו־243לחוקהשיפוט
בתקופה יום בכל הצבאיים הדין לבתי שהוגשו הצבאי

שקדמהלמועדהדיווח;

קציןמשטרהצבאיתראשי- ) (

ובבתי משמר בחדרי שנקלטו העצורים מספר )א(
נמסר שלגביה בתקופה יום בכל הצבאיים הסוהר

הדיווח;

מספרהדיוניםבוועדהלעיוןבעונששהתקיימו )ב(
בהיוועדותחזותית,מספרהדיוניםכאמורשהתקיימו
לדיונים שהובאו האסירים ומספר טלפונית בשיחה
לשר גם יימסר כאמור דיווח בעונש; לעיון בוועדה

הביטחוןולפרקליטהצבאיהראשיר"

בסעיף42לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: 1רתיקוןסעיף42

של פרסומו מיום בתוקפו יעמוד זה חוק )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי ")ב(
חוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואיםבתקופת
התפשטותנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה()תיקון(,התשפ"א-22021,ועדיוםכ"ז
מיוחדות סמכויות חוק של פקיעתו יום עד או )2021 בדצמבר 31( התשפ"ב בטבת

להתמודדותעםנגיףהקורונה,לפיהמוקדםר"

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתשפ"א,עמ'410ר 2
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