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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר, תחנות 
משטרה, בתי הסוהר, חדרי משמר ובתי הסוהר הצבאיים )הוראת שעה(, 

התש"ף-2020

פרק א': הגדרות

בחוקזה-הצהגדרות

"אדםעםמוגבלות"-כהגדרתובסעיף5לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,
התשנ"ח-998הה;

כעת נמצא ממנו, כחלק וישראל העולם,  כללי
ארגון שהגדיר )כפי פנדמיה של בעיצומה 
הבריאותהעולמי(כתוצאהמהתפרצותוהתפשטותשל
נגיףnCoV-9הNovelCoronavirus20)להלן-נגיףקורונה
באמצעות לאדם מאדם עובר הקורונה נגיף הנגיף(צ או
הפרשותמדרכיהנשימה)כגון:עיטושאושיעול(צמדובר
חיסון אין נגדו, חסינות באוכלוסייה שאין חדש, בנגיף
שבאמצעותואפשרלמנועאתהתפשטותהנגיף,איןטיפול
ידוע,והואיכוללגרוםלתחלואהולתמותהמשמעותיות,

כוללבקרבאנשיםבריאים,אךבפרטבקבוצותסיכוןצ

נכוןלמועדכתיבתתזכירהחוק,נתונימשרדהבריאות
מעידיםעלמעל05ה,7האנשיםשנדבקובנגיףבישראל,מתוכם

החלימוכ–4הה,5האנשיםולמעלהמ–284אנשיםנפטרוצ

נגיף התפשטות למניעת הלאומי המאמץ במסגרת
התחלואה מצב לתמונת ובהתאם בישראל הקורונה
המתפתחתנדרשלתתמענהלנחיצותולכורחהדחופים
למניעתהתפשטותהנגיףבמקוםמעצר,בביתסוהרבמקום
ובתי המשמר בחדרי משטרה, בתחנת עצור בו שנמצא
הסוהרהצבאיים;זאת,בשיםלבלמאפייניםהייחודיים
למקומותאלה,ובראשםריבויהאנשיםהמוחזקיםבשטח
מחיהסגור,בחייםמשותפים,תנאיםאלהעלוליםלהוותכר
נרחבלהתפשטותהנגיףבצורהמואצתצמשכך,גברהצורך
לנקוטאמצעיזהירותמחמיריםיותרלגביכללמקומות
המעצר,בתיהסוהר,חדריהמשמרובתיהסוהרהצבאיים,
וזאתבדומהלמאמץלנקוטאמצעיזהירותמחמיריםביחס
לכללהאוכלוסייההאזרחית,וביתרשאתביחסלאוכלוסיות
בסיכון,אשרהביאלהתקנתשורהשלתקנותלשורהשל
התקנתתקנותוהנחיותשנועדולצמצםאתחופשהתנועה

כמוגםזכויותאחרותשלאזרחיישראלכולםצ

לנוכחכלהאמור,התחדדהצורךהחיונילהימנע,ככל
מקומות הסוהר, בתי משטחי אסירים מהוצאת האפשר,
המעצר,חדריהמשמרובתיהסוהרהצבאיים,וכןלמנוע
כניסהשלגורמיחוץמקרבהאוכלוסייההאזרחיתלצורך
מפגשיםעםאסירים,כלואיםועצוריםבמקוםמעצר,בבתי
סוהר,בחדריהמשמרובבתיהסוהרהצבאיים,כדילצמצם
אתחשיפתםלגורמיםמחוץלכלא,ולהפחיתאתהסיכון

להבאתהנגיףבחזרהאלתוךמיתקנישב"סואלמיתקני
אוכלוסיית כלל את שיסכן באופן צה"ל, של הכליאה

האסיריםוהסגל,כאמורצ

הצורךהחיונילהתמודדעםהחששלהדבקתכלואים
המצוייםבבתימעצר,בבתיסוהר,בחדריהמשמרובבתי
הסוהרהצבאייםעלידימבקריםהביאלהסדרהדחופה
שלהענייןצכך,כחלקמהמאמץהלאומילמניעתהתפשטות
הנגיףבישראלוהדבקתאוכלוסייתהמוחזקיםבמשמורת
שירותבתיהסוהרומשטרתישראל,בישיבתהמיוםי"ט
באדרהתש"ף)5הבמרס2020(,התקינההממשלהתקנות
שעתחירום)מניעתכניסתמבקריםועורכידיןלמקומות
בתי תקנות - )להלן התש"ף-2020 הסוהר(, ובתי מעצר
מעצרובתיהסוהר(צבהתאמה,בענייןחדריהמשמרובתי
הסוהרהצבאייםהותקנוביוםכ"גבאדרהתש"ף)9הבמרס
2020(תקנותשעתחירום)מניעתכניסתמבקריםועורכידין
לחדרימשמרובתיסוהרצבאיים(,התש"ף-2020צביוםכ"ט
באדרהתש"ף)25במרס2020(תוקנותקנותבתימעצרובתי
הסוהרבאופןשהובהרהתחולתההסדריםהקבועיםבהן
לגביעצוריםהמוחזקיםבמשמורתמשטרתישראל,נוסף
עלאסיריםהמוחזקיםבמשמורתשירותבתיהסוהר,כמוגם
הבהרותנדרשותאחרותצביוםכ"טבאדרהתש"ף)25במרס

2020(הוחלתיקוןדומהבתקנותהצבאיותצ

לרבות מדורגת, בצורה המשק פעילות החזרת עם
חזרהמדורגתשלפעילותבתיהמשפט,ובכללזההבאתם
שלעצוריםלדיוניםבבתיהמשפט,לפיחוותדעתשלמשרד
האמורה הדעת בחוות שנקבע המתווה ולפי הבריאות
לצורךמניעתהתפשטותהנגיףבמיתקניהכליאהומחוצה
להם,עלההצורךלבחוןמחדשאפשרותכניסתמבקרים
ועורכידיןלמקומותמעצר,בתיהסוהר,מקוםשנמצאבו
עצורבתחנתמשטרה,חדריהמשמרובתיהסוהרהצבאיים,
של נוספת התפרצות של לאפשרות היערכות גם כמו
ככל צמצום, המנחה: העיקרון על שמירה תוך המחלה
אל סגל ואנשי כלואים של החשיפה היקף של האפשר,
וזהירות התנהגות כללי הטמעת לצד החוץ מן גורמים
כניסה שתתאפשר ככל הדבקה מניעת לשם מתחייבים
שלגורמיחוץלמקומותאלהצעליסודהאמור,ביוםא'

ס"חהתשנ"ח,עמ'52הצ ה

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"חוקהאזנתסתר"-חוקהאזנתסתר,התשל"ט-979ה2;

;)NovelCoronavirus209ה-nCoV(נגיףהקורונה"-נגיףהקורונה"

"צובריאותהעם"-צולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,940הצצ

פרק ב': מקומות מעצר, בתי הסוהר ומקום שנמצא בו עצור בתחנת משטרה

בפרקזה-2צהגדרותלפרקב'

"אסיר"-כהגדרתובפקודתבתיהסוהר;

"ביתסוהר"-כמשמעותובפקודתבתיהסוהר;

"חוותדעתמטעםמשרדהבריאות"-חוותדעתהכוללתנתוניםעלמצבהתחלואה
הסיכון רמת ומגמותיה, מאפייניה במדינה, עת באותה הקורונה נגיף בשל
המוערכתהנגזרתמהאמורלהתפשטותהנגיףבמקומותהמעצרובבתיהסוהר

נוכחהמאפייניםהייחודייםהשורריםבהם;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-ע99ה4;

"חוקהנוער"-חוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכיטיפול(,התשל"א-ה97ה5;

"מקוםמעצר"-כמשמעותובחוקהמעצרים;

"פקודותהמשטרה"-כהגדרתןבסעיף9א)ב(לפקודתהמשטרהע;

"פקודותנציבותבתיהסוהר"-כהגדרתןבסעיף80א)ב(לפקודתבתיהסוהר;

"פקודתבתיהסוהר"-פקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-ה97ה7;

"השר"-השרלביטחוןהפנים;

"תחנתמשטרה"-כמשמעותהבסעיף8לפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(
]נוסחחדש[,התשכ"ט-9ע9ה8צ

"חוקהאזנתסתר"-חוקהאזנתסתר,התשל"ט-979ה2;

;)NovelCoronavirus209ה-nCoV(נגיףהקורונה"-נגיףהקורונה"

"צובריאותהעם"-צולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,940הצצ

פרק ב': מקומות מעצר, בתי הסוהר ומקום שנמצא בו עצור בתחנת משטרה

הגדרותלפרקב'בפרקזה-2צ

"אסיר"-כהגדרתובפקודתבתיהסוהר;

"ביתסוהר"-כמשמעותובפקודתבתיהסוהר;

"חוותדעתמטעםמשרדהבריאות"-חוותדעתהכוללתנתוניםעלמצבהתחלואה
הסיכון רמת ומגמותיה, מאפייניה במדינה, עת באותה הקורונה נגיף בשל
המוערכתהנגזרתמהאמורלהתפשטותהנגיףבמקומותהמעצרובבתיהסוהר

נוכחהמאפייניםהייחודייםהשורריםבהם;

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-ע99ה4;

"חוקהנוער"-חוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכיטיפול(,התשל"א-ה97ה5;

"מקוםמעצר"-כמשמעותובחוקהמעצרים;

"פקודותהמשטרה"-כהגדרתןבסעיף9א)ב(לפקודתהמשטרהע;

"פקודותנציבותבתיהסוהר"-כהגדרתןבסעיף80א)ב(לפקודתבתיהסוהר;

"פקודתבתיהסוהר"-פקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-ה97ה7;

"השר"-השרלביטחוןהפנים;

"תחנתמשטרה"-כמשמעותהבסעיף8לפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(
]נוסחחדש[,התשכ"ט-9ע9ה8צ

2020(תוקנותקנותבתימעצר )24במאי בסיווןהתש"ף
ובתיהסוהרבאופןששינהאתהיקףותוכןהכרזתהשר
לביטחוןהפנים,כךשההכרזהתינתןעלידיהשרלביטחון
הפניםאםשוכנע,לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרד
הבריאות,כיקייםחששממשילהדבקהבנגיףהקורונה
ולאבשלהתפשטותרחבתהיקףשלהנגיףצנוסףעלכך,
למקומות דין ועורכי מבקרים לכניסת הסייגים הורחבו
מעצרובתיסוהר,כךשיתאפשרופגישותעםעורכידין
וגורמיטיפולואבחון,בפרטעלרקעהעובדהשבתיהמשפט
חזרולקייםאתכלסוגיהדיוניםצמוצעכעתלהסדיראת
הנושאבהצעתחוקממשלתיתשתחוקקכהוראתשעה

למשךתקופהשלשנהצ

כאמורלעיל,המטרההעומדתמאחוריצעדיםאלה
הנשקף הסיכון את לצמצם ובראשונה, בראש נועדה,
הסוהר, בתי שירות במשמורת המוחזקים לאוכלוסיית

משטרתישראלאוצה"לולסגלהמשרתיםבארגוניםאלה,
עלידיהקטנתהסיכוןלהכנסתהנגיףאלשטחמקומות
המעצר,בתיהסוהר,מקומותשנמצאבהםעצורבתחנת
משטרה,חדרימשמרובתיהסוהרהצבאייםולהתפשטותו
בקרבאוכלוסייתהמוחזקיםבהםובקרבהסגל,אשרעלולה
להביאלהדבקההמוניתולהתפשטותהתחלואה,זאתלצד
החזרה,ככלהאפשר,לשגרתהפעילותשלהמקומותכאמורצ
יובהרלגביתחנותמשטרהכילאחרבחינתהנושאכמתואר
לעיל,מוצעכעתלקבועשהחוקיחולעלמקומותנוספים
שבהםנמצאעצורבתחנותמשטרהושאינםמקומותמעצר

מוכרזיםושבהםחדריחקירותצ

לנוכחהאמור,ובהתחשבבכךשהמגפהטרםמוגרה,
של בדרך שלא חקיקתי הסדר של בקיומו הצורך עולה
תקנותשעתחירום,שייתןמענהלצורךהבריאותיבמניעת
התפשטותהנגיףבמקומותהמעצר,בבתיהסוהרובמקומות

ס"חהתשל"ט,עמ'8ההצ 2

ע"ר940ה,תוס'ה,עמ'ה9הצ צ

ס"חהתשנ"ו,עמ'8צצצ 4

ס"חהתשל"א,עמ'4צה;התשס"ח,עמ'88עצ 5

דינימדינתישראל,נוסחחדשה2,עמ'90צצ ע

דינימדינתישראל,נוסחחדשה2,עמ'459;התשס"ה,עמ'ה70צ 7

דינימדינתישראל,נוסחחדש2ה,עמ'284צ 8

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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הכרזתהשרעל
מניעתכניסת

מבקריםועורכידין
למקומותמעצר

ובתיסוהרומקום
שנמצאבועצור

בתחנתמשטרה

שוכנעהשרלביטחוןהפנים,לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאות,צצ )א(
כיקייםחששממשילהדבקהבנגיףהקורונהבמקוםמעצראובביתסוהר,כולםאו
מקצתם,וכילשםמניעתההדבקהנדרשלהגבילאתכניסתםשלעורכידיןומבקרים
למקוםמעצר,לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,אולהתנותה
בתנאים,רשאיהוא,בהמלצתנציבבתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,
דין עורכי כניסת הגבלת על להכריז המשפטים, שר עם ובהתייעצות העניין, לפי
ומבקריםלמקוםמעצר,לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,כולם
אומקצתם,ובלבדשהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםכאמורתהיהבמידהשאינה

עולהעלהנדרשכדילמנועאתהסיכוןלהדבקהכאמורצ

עלאףהאמורבסעיף45)א(לפקודתבתיהסוהרובסעיפים9)ב()ע(,4צו־5צ)א(לחוק )ב(
המעצרים,ובסעיףצהב)ב(לחוקהנוער,הכריזהשרכאמורבסעיףקטן)א(,לאתתאפשר
כניסתעורכידיןומבקריםלמקוםמעצר,לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנת
משטרה,שההכרזהחלהעליהם,אלאלפיסוגיהמבקריםאוסוגיהביקוריםשיקבע

השר,בשיםלבלמטרתהביקורודחיפותו,ויחולולענייןזהסעיפים5,4,ע,7ו־8צ

שנמצאבהםעצורבתחנותמשטרה,בחדרימשמרובבתי
הסוהרהצבאייםצההסדרהמוצעמבקשלתתמענהבדרך
שלקביעתהוראתשעהלשנהצהסדרכאמורמביאבחשבון

שניתרחישיםאפשריים:

התרחישהראשון,במצבשבואיוםהמגפהטרםהוסר,
אךקצבההדבקההואטוקייםחששממשילהדבקהבנגיף

הקורונהצ

בתרחישהשני,מדוברבמצבשלהתפשטותרחבת
בהתפרצות אם בין במדינה, הקורונה מחלת של היקף

מקומיתוביןאםב"גלשני"צ

אףשייתכןשכתוצאהמכךישפגיעהזמניתבתנאי
הצורך בשל וזאת נדרש, הדבר והעצורים, האסירים
בשמירהעלאינטרסציבוריחיוניבבלימתהמגפהוהאטת
התפשטותה,כדילצמצםאתהסיכוןהנשקףלאוכלוסיית
המוחזקיםבמשמורתשירותבתיהסוהר,משטרתישראל
אוצה"לבמיוחדלנוכחמאפייניםהייחודייםלמקומות
אלהכפישפורטלעיל,וכןכדישהיקףהחוליםיהיהכזה

שמערכתהבריאותתוכללתתלהםמענהצ

פרק ב'

מקומות מעצר בתי הסוהר ומקום שנמצא בו עצור 
בתחנת משטרה

שני בחשבון המביא הסדר לקבוע מוצע  סעיף 3
תרחישיםאפשריים: 

התרחישהראשון,במצבשבואיוםהמגפהטרםהוסר,
אךקצבההדבקההואטוקייםחששממשילהדבקהבנגיף

הקורונהצ

בתרחישהשני,מדוברבמצבשלהתפשטותרחבת
בהתפרצות אם בין במדינה, הקורונה מחלת של היקף

מקומיתוביןאםב"גלשני"צ

עולההצורךלהסמיךאתהשרלביטחוןהפניםלהכריז,
לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאות,בהמלצת
נציבבתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,
לפיהעניין,ובהתייעצותעםשרהמשפטים,במקרהשל
התרחישהראשון-להכריזעלהגבלתכניסהשלעורכי
דיןומבקריםלמקומותמעצר,תחנותמשטרהובתיסוהר,
להתנותה או ההדבקה, מניעת לשם מקצתם, או כולם
בתנאים,ובלבדשהגבלתכניסהשלעורכידיןומבקרים
את למנוע כדי הנדרש על עולה שאינה במידה תהיה
הסיכוןלהדבקהצהמשמעותשלהכרזהכאמורהיאשהשר
יוכללקבועסוגימבקריםאואתסוגיהביקוריםבשיםלב
למטרתהביקורודחיפותו,שלהםתתאפשרכניסהכאמורצ
נוסףעלכך,יחולוסעיפיהחריגיםוסעיפיהסייגיםלתחולת

ההגבלההקבועיםבחוקהמוצעכמפורטבוצ

ניתן שלא במקרה - השני התרחיש של במקרה
בשל כי להכריז השר רשאי כאמור, בהכרזה להסתפק
התפשטותרחבתהיקףשלמחלתהקורונהבמדינהקיים
חששממשילהדבקהבנגיףהקורונהבמקוםמעצראובבית
סוהר,כולםאומקצתם,וכיאיןדרךאחרתלמנועהדבקה
כאמור,קיימתסכנתהדבקהבנגיףהקורונהבמקוםמעצר,
ביתסוהר,אובמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,
היא כאמור הכרזה של המשמעות מקצתםצ או כולם
מעצר, למקומות ומבקרים דין עורכי של כניסה מניעת
תחנותמשטרהובתיסוהר;במקרהשלהכרזהמסוגזה
יחולוסעיפיהחריגיםוסעיפיהסייגיםלתחולתההגבלה

הקבועיםבחוקהמוצעכמפורטבוצ

עם לתוקף תיכנס מהסעיפים אחד כל לפי הכרזה
פרסומהברשומות,כמוכן,הכרזהלפיכלאחדמהסעיפים
תהיהלתקופהשלאתעלהעלחודשימיםבכלפעםצהשר,
בהמלצתנציבבתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרת
ישראל,לפיהעניין,ובהתייעצותעםשרהמשפטים,לאחר
קבלתחוותדעתעדכניתמטעםמשרדהבריאות,רשאי

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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שוכנעהשר,לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאות,כיבשלהתפשטות )ג(
רחבתהיקףשלמחלתהקורונהבמדינה,קייםחששממשילהדבקהבנגיףהקורונה
במקוםמעצראובביתסוהר,כולםאומקצתם,וכיאיןדרךאחרתלמנועהדבקהכאמור,
רשאיהוא,בהמלצתנציבבתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,
ובהתייעצותעםשרהמשפטים,להכריזעלסכנתהדבקהבנגיףהקורונהבמקוםמעצר,

בביתסוהראובמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,כולםאומקצתםצ

עלאףהאמורבסעיף45)א(לפקודתבתיהסוהרובסעיפים9)ב()ע(,4צו־5צ)א(לחוק )ד(
המעצרים,ובסעיףצהב)ב(לחוקהנוער,הכריזהשרכאמורבסעיףקטן)ג(,לאתתאפשר
כניסתעורכידיןומבקריםלמקוםמעצר,לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנת
משטרה,שההכרזהחלהעליהם,ויחולולענייןזהסעיפים4)ד(עד)ז(,5,ע)ב(ו–)ד(,7

ו־8צ

הכרזהלפיסעיףקטן)א(אולפיסעיףקטן)ג(תיכנסלתוקףעםפרסומהברשומותצ )ה(

ימים; חודש על תעלה שלא לתקופה תהיה )א( קטן סעיף לפי השר הכרזת )ו(
השר,בהמלצתנציבבתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,
ובהתייעצותעםשרהמשפטים,לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאות,רשאי
להאריךאתההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועלחודשימיםבכלפעם,אםשוכנע

כיממשיכותלהתקייםהנסיבותהמפורטותבאותוסעיףצ

הכרזתהשרלפיסעיףקטן)ג(תהיהלתקופהשלאתעלהעל4הימים;השר,בהמלצת )ז(
נציבבתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראללפיהעניין,ובהתייעצותעםשר
המשפטים,לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאותרשאילהאריךאתההכרזה
לתקופותנוספותשלאיעלועל4הימיםבכלפעם,ובלבדשיינתןאישורשלועדתהפנים

והגנתהסביבהשלהכנסתלכלהארכהנוספתמעברל–צהכרזותרצופות

היוועצותבעורך
דין

הכריזהשרכאמורבסעיףצ)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלמקוםמעצר,4צ )א(
לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,כולםאומקצתם,וקבעלפי

סעיףצ)ב(כיניתןלאפשרכניסתעורךדיןלצורךמתןשירותמשפטימקצועי,יקבענציב
בתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,אתהתנאיםוההסדרים
לכניסהכאמורוזאתבשיםלב,ביןהשאר,להיותמקבלהשירותעצוראואסיר,לקיומו
שלהליךחקירהאוהליךמשפטיבעניינו,לשלבשבונמצאהליךמשפטיזה,אם
מתקיים,ולהוראותהדיןהחלותלגביובשלכך,והכולכפישייקבעבפקודותנציבות

בתיהסוהראובפקודותהמשטרהצ

שוכנעהשר,לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאות,כיבשלהתפשטות )ג(
רחבתהיקףשלמחלתהקורונהבמדינה,קייםחששממשילהדבקהבנגיףהקורונה
במקוםמעצראובביתסוהר,כולםאומקצתם,וכיאיןדרךאחרתלמנועהדבקהכאמור,
רשאיהוא,בהמלצתנציבבתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,
ובהתייעצותעםשרהמשפטים,להכריזעלסכנתהדבקהבנגיףהקורונהבמקוםמעצר,

בביתסוהראובמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,כולםאומקצתםצ

עלאףהאמורבסעיף45)א(לפקודתבתיהסוהרובסעיפים9)ב()ע(,4צו־5צ)א(לחוק )ד(
המעצרים,ובסעיףצהב)ב(לחוקהנוער,הכריזהשרכאמורבסעיףקטן)ג(,לאתתאפשר
כניסתעורכידיןומבקריםלמקוםמעצר,לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנת
משטרה,שההכרזהחלהעליהם,ויחולולענייןזהסעיפים4)ד(עד)ז(,5,ע)ב(ו–)ד(,7

ו־8צ

הכרזהלפיסעיףקטן)א(אולפיסעיףקטן)ג(תיכנסלתוקףעםפרסומהברשומותצ )ה(

ימים; חודש על תעלה שלא לתקופה תהיה )א( קטן סעיף לפי השר הכרזת )ו(
השר,בהמלצתנציבבתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,
ובהתייעצותעםשרהמשפטים,לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאות,רשאי
להאריךאתההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועלחודשימיםבכלפעם,אםשוכנע

כיממשיכותלהתקייםהנסיבותהמפורטותבאותוסעיףצ

הכרזתהשרלפיסעיףקטן)ג(תהיהלתקופהשלאתעלהעל4הימים;השר,בהמלצת )ז(
נציבבתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראללפיהעניין,ובהתייעצותעםשר
המשפטים,לאחרקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאותרשאילהאריךאתההכרזה
לתקופותנוספותשלאיעלועל4הימיםבכלפעם,ובלבדשיינתןאישורשלועדתהפנים

והגנתהסביבהשלהכנסתלכלהארכהנוספתמעברל–צהכרזותרצופות

הכריזהשרכאמורבסעיףצ)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלמקוםמעצר,4צ )א(
לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,כולםאומקצתם,וקבעלפי

סעיףצ)ב(כיניתןלאפשרכניסתעורךדיןלצורךמתןשירותמשפטימקצועי,יקבענציב
בתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,אתהתנאיםוההסדרים
לכניסהכאמורוזאתבשיםלב,ביןהשאר,להיותמקבלהשירותעצוראואסיר,לקיומו
שלהליךחקירהאוהליךמשפטיבעניינו,לשלבשבונמצאהליךמשפטיזה,אם
מתקיים,ולהוראותהדיןהחלותלגביובשלכך,והכולכפישייקבעבפקודותנציבות

בתיהסוהראובפקודותהמשטרהצ

היוועצותבעורך
דין

להאריךאתההכרזותלתקופותנוספותשלאיעלועלחודש
ימיםבכלפעם,אםשוכנעכיממשיכותלהתקייםהנסיבות

המפורטותבאותוסעיףצ

הכרזהלפיסעיףקטן)ג(תהיהלתקופהשלאתעלה
על4הימיםבכלפעםצהשר,בהמלצתנציבבתיהסוהראו
המפקחהכללישלמשטרתישראללפיהעניין,ובהתייעצות
עםשרהמשפטים,לאחרקבלתחוותדעתעדכניתמטעם
לתקופות ההכרזות את להאריך רשאי הבריאות משרד
4הימיםבכלפעם,אםשוכנעכי נוספותשלאיעלועל
סעיףצ באותו המפורטות הנסיבות להתקיים ממשיכות
ל–צ מעבר כאמור להכריז ירצה שהשר במקרה ואולם
והגנת הפנים ועדת של אישור יידרש רצופות, הכרזות

הסביבהשלהכנסתלכלהכרזהנוספתצ

עם לתוקף תיכנס מהסעיפים אחד כל לפי הכרזה
פרסומהברשומותצ

מוצעלקבועכיאםהשרקבעכיניתןלאפשר  סעיף 4
משפטי שירות מתן לצורך דין עורך כניסת 
של הכללי המפקח או הסוהר בתי נציב יקבע מקצועי,
משטרתישראל,לפיהעניין,בפקודותנציבותבתיהסוהר
אובפקודותהמשטרה,לפיהעניין,אתהתנאיםוההסדרים
לכניסהכאמור;התנאיםוההסדריםייקבעובשיםלב,בין
השאר,להוראותהדיןהחלותבעניינושלהעצוראוהאסיר,
קרילהיותועצוראואסיר,לקיומםשלהליכיחקירהאו
הליכיםמשפטייםבעניינו,לשלבשבונמצאהליךמשפטי
זה,אםמתקיים,ולהוראותהדיןהחלותלגביובשלכךצ
כמוכן,מפקדמיתקןהכליאהשבונמצאהאסיר,אוהקצין

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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כניסתעורךדיןכאמורופגישתועםהעצוראוהאסירלפיסעיףקטן)א(,תיעשה )ב(
לפימאפייניהמיתקןשבומוחזקהאסיר,לפיסידוריהביטחוןוהאבטחהבמיתקןולפי
הסידוריםהנדרשיםכדילצמצם,ככלהאפשר,אתהסיכוןלהדבקהכאמורבסעיףצ,

והכולכפישייקבעבפקודותנציבותבתיהסוהראובפקודותהמשטרהצ

מפקדמיתקןהכליאהשבומוחזקהאסיראוהעצור,אוהקציןהממונהבמקום )ג(
שבונמצאהעצור,רשאילהגבילאתמשךמפגשההיוועצותותדירותהמפגשיםבאופן

סבירבשיםלבלשיקוליםהמנוייםבסעיףקטן)א(צ

נמנעמאסיראומעצורלהיפגשעםעורךדיןלשםמתןשירותמשפטימקצועי )ד(
בשלהכרזתהשרלפיסעיףצ)א(או)ג(,מתןהשירותיתאפשר,לבקשתהעצור,האסיר
אובאכוחו,באמצעותמכשירטכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהראומשטרתישראל;
בקשהלתיאוםמתןשירותמקצועימשפטיבאמצעיםכאמור,תוגשבכתבלמפקדמיתקן
הכליאהאולקציןהממונהעלהחקירה,לפיהעניין,ביןאםעלידיעורךהדיןוביןאם

עלידיהעצוראוהאסירצ

הקצאתמכשירטכנולוגיכאמורבסעיףקטן)ד(,תיעשהבשיםלב,ביןהשאר,לציוד )ה(
העומדלרשותשירותבתיהסוהרולרשותמשטרתישראל,לפיהעניין,להיותמישזקוק
לשירותעצוראואסיר,לקיומושלהליךחקירהאוהליךמשפטיבעניינו,לשלבשבו

נמצאהליךמשפטיזה,אםמתקיים,ולהוראותהדיןהחלותלגביובשלכךצ

היוועצותשלאסיראועצורבעורךדיןכאמורבסעיףקטן)ד(תיעשהביחידות )ו(
ובתנאיםהמבטיחיםאתסודיותהשיחה;סעיףצה)א()2(לחוקהאזנתסתרלאיחוללעניין

שיחהלפיסעיףזהצ

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןהגבלתהיוועצותאסיר )ז(
אועצורבעורךדיןמטעמיםאחריםצ

הממונה על החקירה במקום שבו נמצא העצור, רשאי 
להגביל את משך זמן ההיוועצות ואת תדירות המפגשים 
באופן סביר בשים לב לשיקולים המנויים בסעיף. יובהר כי 
אין בהסדרים שייקבעו כדי למנוע כניסת עורכי דין במקרה 
שהשר קבע שיש לאפשר כניסה כאמור. פקודות נציבות בתי 
הסוהר ופקודות המשטרה שעניינן החוק המוצע, יפורסמו 
באופן מיידי באתר האינטרנט של שירות בתי הסוהר או 

של משטרת ישראל, לפי העניין.

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיכניסתעורךדיןופגישתו
עםהעצוראוהאסירתיעשהלפימאפייניהמיתקןשבו
מוחזקהעצוראוהאסיר,לפיסידוריהאבטחהבמיתקןוכן
לפיהסידוריםהנדרשיםכדילצמצם,ככלהאפשר,את
הסיכוןלהדבקהבנגיףהקורונה;הסידוריםכאמורייקבעו

בפקודותנציבותבתיהסוהרובפקודותהמשטרהצ

מעצור או מאסיר נמנע אם כי לקבוע מוצע עוד
מתן מקצועי, שירות מתן לשם דין עורך עם להיפגש
השירותיתאפשרלבקשתהאסיראובאכוחו,אוהעצור
אובאכוחו,באמצעותמכשירטכנולוגישיקצהשירות
מתן לתיאום בקשה ישראלצ משטרת או הסוהר בתי
למפקד בכתב תוגש כאמור באמצעים משפטי שירותי
ידי על החקירה על הממונה לקצין או הכליאה מיתקן
האסיראובאכוחו,אועלידיהעצוראובאכוחוצהקצאת

מכשירטכנולוגיכאמורתיעשהבשיםלב,ביןהשאר,לציוד
העומדלרשותשירותבתיהסוהרולרשותמשטרתישראל,
להיותועצוראואסיר,לקיומםשלהליכיחקירהאוהליכים
משפטייםבעניינו,לשלבשבונמצאהליךמשפטיזה,אם
מתקיים,ולהוראותהדיןהחלותלגביובשלכךצבהקשרזה
תינתןעדיפותבבחירתהמכשירהטכנולוגיאםעורךהדין,
האסיראוהעצורזקוקיםלהנגשתהמכשירהטכנולוגיבשל
היותםבעלימוגבלותציובהרכיהסעיףמונהאתהשיקולים
שישלשקולבהקצאתמכשירטכנולוגיכאמורוהםאינם
היוועצותכאמורבמקרהשבו מעצםקיום באיםלגרוע
לאמתקיימיםהשיקוליםהמנוייםבסעיף,לרבותבמקרה
שבולאמתקייםהליךמשפטיבעניינושלאסיראועצורצ
או לעצור היוועצות הנגשת נדרשת אם כי יודגש עוד
לאסיר,תתאפשרכניסתעורךהדיןביחדעםאדםנוסף
שיסייעבהנגשתההיוועצותצנוסףעלכך,מוצעלהבהיר
כיהיוועצותבאמצעיםטכנולוגייםכאמורתעשהביחידות
ובתנאיםהמבטיחיםאתסודיותהשיחהציובהרלענייןזה,
זויישמרהאיזון כיההיוועצותכאמורלאתוקלטצבדרך
ביןזכותםשלאסיריםועצוריםלהיוועץעםבעורךדין
לשםקבלתשירותמקצועילביןהאינטרסהציבוריהחשוב
שלומם על ושמירה הקורונה בנגיף הדבקה מניעת של
ובריאותםשלאסירים,עצוריםואנשישירותבתיהסוהר

אומשטרתישראלצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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היוועצותעצוראו
חשודבמקרהשל

חובתבידוד

נבצרמעצוראומחשודבביצועעבירה)להלןבסעיףזה-החשוד(הנמצאבמקום5צ
שלגביוחלההכרזתהשרלפיסעיףצ)א(או)ג(,אומחשודשנמצאבמקוםשלגביולא
חלההכרזתהשרלפיסעיףצ)א(או)ג(,להיפגשעםעורךדיןלצורךהיוועצות,מאחר
שחלהעלהעצוראוהחשוד,אועלעורךהדיןחובתבידודמכוחצובריאותהעםהתקף
באותהעת,יתאפשרלעצוראולחשודלהיוועץבעורךדיןבשיחהטלפוניתלשםקבלת
שירותמשפטימקצועי,ביוזמתואולבקשתעורךהדין;איןבאמורכדילגרועמהוראות

כלדיןאחרהנוגעותלהגבלתהיוועצותבעורךדיןצ

צ)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלמקוםעצכניסתמבקר הכריזהשרכאמורבסעיף )א(
מעצר,לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,כולםאומקצתם,וקבע
לפיסעיףצ)ב(כיניתןלאפשרכניסהשלמבקרשאינונותןשירותלפידין,יקבענציב
בתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,אתהתנאיםוההסדרים
לכניסהכאמורוזאתבשיםלב,ביןהשאר,לגילושלהאסיראולהיותואדםעםמוגבלות;
פגישהכאמורתיעשהבאופןשיהיהבוכדילצמצםככלהאפשראתהסיכוןלהדבקה

כאמורבסעיףצ,כפישייקבעבפקודותנציבותבתיהסוהראובפקודותהמשטרהצ

נמנעהכניסתמבקרלעצוראואסירשהואקטין,יתאפשרחלףזאתלעצוראואסיר )ב(
שהואקטיןלקייםקשרבאמצעיטכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהראומשטרתישראל,
לפיהעניין,ובלבדשאיןבחלופהכאמורכדילפגועבהוראותהדין,בסדריהביטחון,

האבטחהוהאינטרסהציבורילרבותזכויותנפגעיהעבירהצ

הכריזהשרכאמורבסעיףצ)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלמקוםמעצר, )ג(
לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,כולםאומקצתםוקבעלפי
סעיףצ)ב(כיניתןלאפשרכניסהשלנותןשירותמקצועיהנדרשלפידין,יקבענציב
בתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,אתהתנאיםוההסדרים
לכניסהכאמורוזאתבשיםלב,ביןהשאר,למועדהדיוןשבשלומתבקשתהכניסה,אם
נקבע,אולמועדשנקבעבהחלטהשיפוטית,כמוגםלאפשרותלקייםאתהמפגשעם
העצוראוהאסירבדרךאחרת,ובאופןשישיגאתמטרתהמפגש;פגישהכאמורתיעשה
באופןשיהיהבוכדילצמצם,ככלהאפשר,אתהסיכוןלהדבקהכאמורבסעיףצכפי

שייקבעבפקודותנציבותבתיהסוהראובפקודותהמשטרהצ

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןהגבלתהזכותלקבלת )ד(
מבקריםולקיוםקשרטלפוניצ

נבצרמעצוראומחשודבביצועעבירה)להלןבסעיףזה-החשוד(הנמצאבמקום5צ
שלגביוחלההכרזתהשרלפיסעיףצ)א(או)ג(,אומחשודשנמצאבמקוםשלגביולא
חלההכרזתהשרלפיסעיףצ)א(או)ג(,להיפגשעםעורךדיןלצורךהיוועצות,מאחר
שחלהעלהעצוראוהחשוד,אועלעורךהדיןחובתבידודמכוחצובריאותהעםהתקף
באותהעת,יתאפשרלעצוראולחשודלהיוועץבעורךדיןבשיחהטלפוניתלשםקבלת
שירותמשפטימקצועי,ביוזמתואולבקשתעורךהדין;איןבאמורכדילגרועמהוראות

כלדיןאחרהנוגעותלהגבלתהיוועצותבעורךדיןצ

היוועצותעצוראו
חשודבמקרהשל

חובתבידוד

צ)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלמקוםעצ הכריזהשרכאמורבסעיף )א(
מעצר,לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,כולםאומקצתם,וקבע
לפיסעיףצ)ב(כיניתןלאפשרכניסהשלמבקרשאינונותןשירותלפידין,יקבענציב
בתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,אתהתנאיםוההסדרים
לכניסהכאמורוזאתבשיםלב,ביןהשאר,לגילושלהאסיראולהיותואדםעםמוגבלות;
פגישהכאמורתיעשהבאופןשיהיהבוכדילצמצםככלהאפשראתהסיכוןלהדבקה

כאמורבסעיףצ,כפישייקבעבפקודותנציבותבתיהסוהראובפקודותהמשטרהצ

כניסתמבקר

נמנעהכניסתמבקרלעצוראואסירשהואקטין,יתאפשרחלףזאתלעצוראואסיר )ב(
שהואקטיןלקייםקשרבאמצעיטכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהראומשטרתישראל,
לפיהעניין,ובלבדשאיןבחלופהכאמורכדילפגועבהוראותהדין,בסדריהביטחון,

האבטחהוהאינטרסהציבורילרבותזכויותנפגעיהעבירהצ

הכריזהשרכאמורבסעיףצ)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלמקוםמעצר, )ג(
לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,כולםאומקצתםוקבעלפי
סעיףצ)ב(כיניתןלאפשרכניסהשלנותןשירותמקצועיהנדרשלפידין,יקבענציב
בתיהסוהראוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפיהעניין,אתהתנאיםוההסדרים
לכניסהכאמורוזאתבשיםלב,ביןהשאר,למועדהדיוןשבשלומתבקשתהכניסה,אם
נקבע,אולמועדשנקבעבהחלטהשיפוטית,כמוגםלאפשרותלקייםאתהמפגשעם
העצוראוהאסירבדרךאחרת,ובאופןשישיגאתמטרתהמפגש;פגישהכאמורתיעשה
באופןשיהיהבוכדילצמצם,ככלהאפשר,אתהסיכוןלהדבקהכאמורבסעיףצכפי

שייקבעבפקודותנציבותבתיהסוהראובפקודותהמשטרהצ

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןהגבלתהזכותלקבלת )ד(
מבקריםולקיוםקשרטלפוניצ

נוסףעלכך,מוצעלהבהירכיאיןבזכותההיוועצות
בעורךדיןבאמצעיטכנולוגיכאמור,המחליפהאתהפגישה,
כדילגרועמהסמכויותהקבועותבדיןלהגבלתההיוועצות
שלעצוראואסירמטעמיםאחריםצקרי-אםישהגבלה
עלפגישתאסירעםעורךדינולפיכלדיןמסיבהאחרת,

אזילאתחולהזכותלהתייעצותטלפוניתמכוחחוקזהצ

מוצעלקבועכיבמקרהשנבצרמעצוראומחשוד  סעיף 5
חלה שלגביו במקום הנמצא עבירה בביצוע 
שנמצא מחשוד או צ)ג( או צ)א( סעיף לפי השר הכרזת
על שחלה מאחר השר, הכרזת חלה לא שלגביו במקום
העצוראוהחשוד,אועלעורךהדיןחובתבידודמכוחצו
בריאותהעםהתקףבאותהעת,זכאיהעצוראוהחשוד
מקצועי משפטי שירות קבלת לשם דין בעורך להיוועץ
בזכות הפגיעה את שימזער באופן הטלפון, באמצעות

ההיוועצות,ביוזמתואולבקשתעורךהדין;מובהרכיאין
באמורבסעיףכדילגרועמהוראותכלדיןאחרהנוגעות

להגבלתהיוועצותבעורךדיןצ

צ)ב( סעיף לפי קבע השר שאם  לקבוע מוצע  סעיף 6
כיניתןלאפשרכניסהשלמבקריםשאינםנותני 
הסוהר בתי נציב יקבע דין, לפי הנדרש מקצועי שירות
אוהמפקחהכללישלמשטרתישראל,לפניהעניין,את
בין לב, בשים זאת כאמור, לכניסה וההסדרים התנאים
מוגבלותצ עם אדם להיותו או האסיר של לגילו השאר,
פגישהכאמורתיעשהבאופןשיהיהבוכדילצמצם,ככל
האפשר,אתהסיכוןלהדבקהבנגיףהקורונהכפישייקבע

בפקודותנציבותבתיהסוהראובפקודותהמשטרהצ

עודמוצעלקבועלגביקטיןעצוראואסיר,כיבמקרה
שנמנעהכניסתמבקרבעניינובשלהכרזתהשרלפיסעיף

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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כניסתמבקרים
ועורכידיןבמקרים

חריגים

עלאףהאמורבסעיפיםצעדע,נציבבתיהסוהראוסוהרבדרגתגונדרשהואהסמיך7צ
לענייןזה,אוהמפקחהכללישלמשטרתישראלאוקציןמשטרהבכירשהואהסמיך
לענייןזה,לפיהעניין,רשאילאפשר,במקריםחריגים,כניסתעורךדיןאומבקרלמקום
מעצר,לביתסוהראולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,אםסברשישצורך
חיוניבכך,לרבותבשיםלבלגילושלהאסיראוהעצוראולהיותואדםעםמוגבלות,
וכןבכפוףלצובריאותהעםהתקףבאותהעתבנושאמניעתהתפשטותנגיףהקורונה;
כניסתעורךדיןאומבקרכאמורופגישתועםהאסיראוהעצורתיעשהבאופןשיהיה

בוכדילצמצם,ככלהאפשר,אתהסיכוןלהדבקהכאמורבסעיףצצ

סייגיםלתחולת
ההגבלה

סעיפים4ו־עלאיחולולענייןכניסתעורךדיןלדיוןמשפטיהמתקייםבאולםבית8צ )א(
משפטהסמוךלמיתקןכליאה,וכןלענייןכניסתאדםאחרשנוכחותונחוצהלדיוןלפי

החלטתביתהמשפטצ

ביקורשלנציגיהצלבהאדוםהבין־לאומיייערךבאופןובתנאיםשיצמצמואת )ב(
הסיכוןלהדבקהכאמורבסעיףצ,כפישייקבעבפקודותנציבותבתיהסוהרצ

ביקורשלמבקררשמישמונהלפיסעיףה7לפקודתבתיהסוהר,ייערךבאופן )ג(
ובתנאיםשיצמצמואתהסיכוןלהדבקהכאמורבסעיףצ,כפישייקבעבפקודותנציבות

בתיהסוהרצ

צ)א(או)ג(יתאפשרחלףזאתלעצוראואסירשהואקטין
לקייםקשרבאמצעיטכנולוגישיקצהשירותבתיהסוהר
אומשטרתישראל,לפיהעניין,כאשרתינתןעדיפות,ככל
האפשר,לאמצעיהמשלבהעברתקולותמונהבזמןאמת,
ובלבדשאיןבחלופהכאמורכדילפגועבהוראותהדין,
לרבות הציבורי, והאינטרס האבטחה הביטחון, בסדרי

זכויותנפגעיהעבירהצ

כמוכןמוצעלקבועכיככלשהשרקבעלפיסעיףצ)ב(
כיניתןלאפשרכניסהשלנותןשירותמקצועיהנדרשעל
פידין,יקבענציבבתיהסוהראוהמפקחהכללי,לפיהעניין,
אתהתנאיםוההסדריםלכניסהכאמור,וזאתבשיםלב,בין
השאר,למועדהדיוןשבשלומתבקשתהכניסה,אםנקבע,
אולמועדשנקבעבהחלטהשיפוטית,כמוגםלאפשרות
לקייםאתהמפגשעםהעצוראוהאסירבדרךאחרתובאופן
שישיגאתמטרותהמפגשצעודמוצעלקבועכיפגישה
כאמורתיעשהבאופןשיהיהבוכדילצמצם,ככלהאפשר,
אתהסיכוןלהדבקהבנגיףהקורונה,כפישייקבעבפקודות

נציבותבתיהסוהראובפקודותהמשטרה,לפיהענייןצ

נוסףעלכך,מבוקשלהבהירכיאיןבסעיףכדילגרוע
מבקרים לקבלת הזכות הגבלת לעניין דין כל מהוראות

ולקיוםקשרטלפוניצ

יובהרכיאיןבהסדריםובנהליםשייקבעוכדילמנוע
כאלה לרבות דין, פי על שירות ונותני מבקרים כניסת
הפועליםבאופןפרטי,במקרהשהשרקבעשישלאפשר

כניסהכאמורצ

לסוהר או הסוהר בתי לנציב לאפשר מוצע  סעיף 7
למפקח או לכך, הסמיך שהוא גונדר בדרגת 

הכללישלמשטרתישראלאולקציןמשטרהבכירשהוא
הסמיךלכך,לפיהעניין,לאפשר,במקריםפרטנייםחריגים,
כניסהשלעורךדיןאושלמבקרלביתסוהר,למקוםמעצר
אולמקוםשנמצאבועצורבתחנתמשטרה,אםסברשיש
או האסיר של לגילו לב בשים לרבות בכך, חיוני צורך
העצור,אולהיותואדםעםמוגבלות,וכןבהתחשבבצווים
ובכלליםשנקבעולפיכלדיןבנושאמניעתהתפשטותנגיף
הקורונה;כניסתעורךדיןאומבקרכאמורופגישתועם
האסיראוהעצורתיעשהבאופןשיהיהבוכדילצמצם,

ככלהאפשר,אתהסיכוןלהדבקהבנגיףהקורונהצ

עורכי של כניסה ההגבלות מן להחריג מוצע  סעיף 8
באולמות המתקיימים משפטיים לדיונים דין 
הסמוכיםלבתיהסוהר,אםמתקיימיםציובהרכיתתאפשר
כניסהכאמורגםלנציגיםשאינםעורכידיןהמייצגיםלפי
הוראותסעיףצהכלחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-952הצ
נוסףעלכך,מוצעלהחריגכניסהשלאנשיםאחריםשבית
לא כדי וזאת לדיוןצ נוכחותםהכרחית כי קבע המשפט
לפגועבניהולדיוניםשלערכאותשיפוטיותאםיתקיימו
אלהצנוסףעלכך,נציגיהצלבהאדום דיוניםבאולמות
לביטחון השר שמינה רשמיים מבקרים וכן הבין־לאומי
הפנים,רשאיםלהיכנסלמיתקניהכליאה,בכפוףלתנאים
וזאת להדבקה, הסיכון את לצמצם במטרה שייקבעו
כדילשמורעלהאפשרותלביקורתחיצוניתעלהנעשה
במיתקניהכליאה,שישלהחשיבותיתרה,במיוחדלנוכח
ההוראהעלמניעתכניסתמבקריםועורכידין,המביאה

לצמצוםהקשרהפיזישלאסיריםעםגורמיחוץצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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שוכנעהשרכיהנסיבותשבשלהןהכריזעלמניעתכניסתמבקריםועורכידיןאינן9צביטולהכרזתהשר
מתקיימותעוד,יבטלאתההכרזהלגביהמדינהכולהאוחלקממנהבלאדיחוי;ביטול

ההכרזהכאמורייכנסלתוקףעםנתינתוויפורסםברשומותבהקדםהאפשריצ

מסירתהודעהעל
הכרזתהשר

הודעהעלהכרזהכאמורבסעיףצאועלביטולהכרזהכאמורבסעיף9תימסרליועץ0הצ
המשפטילממשלה,לשירותבתיהסוהר,למשטרתישראל,לסניגוריההציבורית,לסיוע

המשפטיוללשכתעורכיהדיןעםהינתןההכרזהאועםביטולהצ

פרק ג': חדרי משמר ובתי סוהר צבאיים

בפרקזה-ההצהגדרותלפרקג'

"ביתסוהר"-כמשמעותובתקנותבתיסוהרצבאיים;

"חדרמשמר"-חדרמשמרצבאיכמשמעותובחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-955ה9;

"חוותדעתמטעםחילהרפואה"-חוותדעתהכוללתנתוניםעלמצבהתחלואהבשל
נגיףהקורונהבאותהעתבמדינהובצבאההגנהלישראל,מאפייניהומגמותיה,
רמתהסיכוןהמוערכתהנגזרתמהאמורלהתפשטותהנגיףבחדרימשמרובבתי

הסוהרלנוכחהמאפייניםהייחודייםהשורריםבהם;

"כלוא"-כהגדרתובתקנותבתיסוהרצבאיים;

"השר"-שרהביטחון;

"תקנותבתיסוהרצבאיים"-תקנותהשיפוטהצבאי)בתיסוהרצבאיים(,התשמ"ז-
987ה0הצ

שוכנעהשרכיהנסיבותשבשלהןהכריזעלמניעתכניסתמבקריםועורכידיןאינן9צ
מתקיימותעוד,יבטלאתההכרזהלגביהמדינהכולהאוחלקממנהבלאדיחוי;ביטול

ההכרזהכאמורייכנסלתוקףעםנתינתוויפורסםברשומותבהקדםהאפשריצ

ביטולהכרזתהשר

הודעהעלהכרזהכאמורבסעיףצאועלביטולהכרזהכאמורבסעיף9תימסרליועץ0הצ
המשפטילממשלה,לשירותבתיהסוהר,למשטרתישראל,לסניגוריההציבורית,לסיוע

המשפטיוללשכתעורכיהדיןעםהינתןההכרזהאועםביטולהצ

מסירתהודעהעל
הכרזתהשר

פרק ג': חדרי משמר ובתי סוהר צבאיים

הגדרותלפרקג'בפרקזה-ההצ

"ביתסוהר"-כמשמעותובתקנותבתיסוהרצבאיים;

"חדרמשמר"-חדרמשמרצבאיכמשמעותובחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-955ה9;

"חוותדעתמטעםחילהרפואה"-חוותדעתהכוללתנתוניםעלמצבהתחלואהבשל
נגיףהקורונהבאותהעתבמדינהובצבאההגנהלישראל,מאפייניהומגמותיה,
רמתהסיכוןהמוערכתהנגזרתמהאמורלהתפשטותהנגיףבחדרימשמרובבתי

הסוהרלנוכחהמאפייניםהייחודייםהשורריםבהם;

"כלוא"-כהגדרתובתקנותבתיסוהרצבאיים;

"השר"-שרהביטחון;

"תקנותבתיסוהרצבאיים"-תקנותהשיפוטהצבאי)בתיסוהרצבאיים(,התשמ"ז-
987ה0הצ

מוצעלאפשרלשרלבטלאתההכרזהאםשוכנע  סעיף 9
כיהנסיבותשבשלהןהכריזעלמניעתכניסת 
מבקריםועורכידיןאינןמתקיימותעוד;ביטולההכרזה
כאמורייכנסלתוקףעםנתינתוויפורסםברשומותבהקדם

האפשרי

מוצעלקבועכיהודעהעלהכרזהכאמורבסעיף  סעיף 10
צאועלביטולהכרזהכאמורבסעיף9תימסר 
ליועץהמשפטילממשלה,לשירותבתיהסוהר,למשטרת
וללשכת המשפטי לסיוע הציבורית, לסניגוריה ישראל,

עורכיהדיןצ

פרק ג'

חדרי משמר ובתי סוהר צבאיים

בפרקג'להצעתהחוקמוצעלקבועהסדריםדומיםגם
לגבימערכתהכליאההצבאיתצמערכתהכליאההצבאית
מתמודדתבימיםאלהעםאתגריםדומיםלאלהשאיתם
דהיינו ישראל, ומשטרת הסוהר בתי שירות מתמודדים
חששמהדבקהבבתיהכלאשלהכלואים,שלסגליחיל
המשטרההצבאיתושלכללהגורמיםהשוניםבמערכות
והתפשטותו הקורונה בנגיף הדבקה מפני החשש אלהצ

בבתיהסוהרובכלל,קייםגםלגביבתיהסוהרהצבאיים
בחלק כמפורט בכללהצ הצבאית המשפט מערכת ולגבי
הכללישלדבריההסבר,במקביללהסדרשנקבעבתקנות
שעתחירום)מניעתכניסתמבקריםועורכידיןלמקומות
מעצרובתיסוהר(,התש"ף-2020,לגבימערכתהכליאה
למקומות דין ועורכי מבקרים כניסת לעניין האזרחית,
המעצרובתיהסוהר,נקבעהסדרדומהבעיקרולגבימערכת
הכליאההצבאיתוזאתבתקנותשעתחירום)מניעתכניסת
צבאיים(, סוהר ובתי משמר לחדרי דין ועורכי מבקרים

התש"ף-2020צ

לפיכך,סעיפיםההעד9המקביליםלסעיפים2עד0ה
כמפורטלעיל,בשינוייםהמחויבים,למעטההבדליםהאלה:

בסעיף7בפרקא'הוצעלהחריגמןההגבלותכניסה
המתקיימים משפטיים לדיונים ואחרים דין עורכי של
הכליאה במערכת הסוהרצ לבתי הסמוכים באולמות
הצבאיתאיןאולמותשלבתידיןבסמוךלמיתקניהכליאה,

ולכןלאאומץהסדרזהצ

בעודההסדרבמערכתהאזרחיתמתירביקוריםשל
מבקררשמיונציגיהצלבהאדום,סעיף7הבפרקזהקובע
שיותרוביקוריהפיקוחהנוהגיםבצבא,לפיתקנה5לתקנות

השיפוטהצבאי)בתיסוהרצבאיים(,התשמ"ז-987הצ

ס"חהתשט"ו,עמ'ה7הצ 9

ק"תהתשמ"ז,עמ'294צ 0ה

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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הכרזתהשרעל
מניעתכניסת

מבקריםועורכידין
לחדרימשמרובתי

סוהר

שוכנעהשר,לאחרקבלתחוותדעתמטעםחילהרפואה,כיקייםחששממשי2הצ )א(
להדבקהבנגיףהקורונהבחדרמשמראובביתסוהר,כולםאומקצתם,וכילשםמניעת
ההדבקהנדרשלהגבילאתכניסתםשלעורכידיןומבקריםלחדרמשמראולביתסוהר
אולהתנותהבתנאים,רשאיהוא,בהמלצתקציןמשטרהצבאיתראשיובהתייעצות
עםשרהמשפטים,להכריזעלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלחדרימשמרובתי
הסוהר,כולםאומקצתם,ובלבדשהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםכאמורתהיה

במידהשאינהעולהעלהנדרשכדילמנועאתהסיכוןלהדבקהכאמורצ

עלאףהאמורבסעיפים4צו־5צ)א(לחוקהמעצריםובכלדין,הכריזהשרכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאתתאפשרכניסתעורכידיןומבקריםלחדרמשמראולביתסוהר
שההכרזהחלהעליהם,אלאלפיסוגיהמבקריםאוסוגיהביקוריםשיקבעהשר,בשים

לבלמטרתהביקורולדחיפותו,ויחולולענייןזהסעיפיםצה,4ה,5ה,עהו־7הצ

שוכנעהשר,לאחרקבלתחוותדעתמטעםחילהרפואה,כיבשלהתפשטות )ג(
רחבתהיקףשלמחלתהקורונהבמדינה,קייםחששממשילהדבקהבנגיףהקורונה
בחדרמשמראובביתסוהר,כולםאומקצתם,וכיאיןדרךאחרתלמנועהדבקהכאמור,
רשאיהוא,בהמלצתקציןמשטרהצבאיתראשיובהתייעצותעםשרהמשפטים,
להכריזעלסכנתהדבקהבנגיףהקורונהבחדרמשמראובביתהסוהר,כולםאומקצתםצ

עלאףהאמורבסעיפים4צו־5צ)א(לחוקהמעצריםובכלדין,הכריזהשרכאמור )ד(
בסעיףקטן)ג(,לאתתאפשרכניסתעורכידיןומבקריםלחדרמשמראולביתסוהר
שההכרזהחלהעליהם,ויחולולענייןזהסעיפיםצה)ד(עד)ז(,4ה,5ה)ב(ו–)ד(,עהו־7הצ

הכרזהלפיסעיףקטן)א(אולפיסעיףקטן)ג(,תיכנסלתוקףעםפרסומהברשומותצ )ה(

הכרזתהשרלפיסעיףקטן)א(אולפיסעיףקטן)ג(,תהיהלתקופהשלאתעלהעל )ו(
חודשימים;השר,בהמלצתקציןמשטרהצבאיתראשיובהתייעצותעםשרהמשפטים,
לאחרקבלתחוותדעתמטעםחילהרפואה,רשאילהאריךאתההכרזהלתקופות
נוספותשלאיעלועלחודשימיםבכלפעם,אםשוכנעכיממשיכותלהתקייםהנסיבות

המפורטותבאותוסעיףצ

4הימים;השר, על תהיהלתקופהשלאתעלה )ג( השרלפיסעיףקטן הכרזת )ז(
בהמלצתקציןמשטרהצבאיתראשיובהתייעצותעםשרהמשפטים,לאחרקבלתחוות
דעתמטעםחילהרפואהרשאילהאריךאתההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלו4ה
ימיםבכלפעם,ובלבדשיינתןאישורשלועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתלכלהארכה

נוספתמעברל־צהכרזותרצופותצ

היוועצותבעורך
דין

הכריזהשרכאמורבסעיף2ה)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלחדרמשמרצהצ )א(
אולביתסוהר,כולםאומקצתם,וקבעלפיסעיף2ה)ב(כיניתןלאפשרכניסתעורך
דיןלצורךמתןשירותמשפטימקצועי,יקבעקציןמשטרהצבאיתראשיאתהתנאים
וההסדריםלכניסהכאמורוזאתבשיםלב,ביןהשאר,לקיומושלהליךחקירהאוהליך
משפטיבעניינושלהכלוא,לשלבשבונמצאהליךמשפטיזה,אםמתקיים,ולהוראות

הדיןהחלותלגביהכלואבשלכך,והכולכפישיקבעבפקודותהצבאצ

כניסתעורךדיןכאמורופגישתועםהכלואלפיסעיףקטן)א(,תיעשהלפימאפייני )ב(
המיתקןשבומוחזקהכלוא,לפיסידוריהביטחוןוהאבטחהבביתהסוהראובחדר
המשמרולפיהסידוריםהנדרשיםכדילצמצם,ככלהאפשר,אתהסיכוןלהדבקהכאמור

בסעיף2ה,והכולכפישייקבעבפקודותהצבאצ
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מפקדביתהסוהראוחדרהמשמראוהקציןהממונהבמקוםשבומוחזקהכלוא )ג(
רשאילהגבילאתמשךמפגשההיוועצותואתתדירותהמפגשיםבאופןסבירבשים

לבלשיקוליםהמנוייםבסעיףקטן)א(צ

נמנעמכלואלהיפגשעםעורךדיןלשםמתןשירותמשפטימקצועיבשלהכרזת )ד(
השרלפיסעיף2ה)א(או)ג(,מתןהשירותיתאפשר,לבקשתהכלואאובאכוחו,באמצעות
מכשירטכנולוגישתקצההמשטרההצבאית;בקשהלתיאוםמתןשירותמקצועימשפטי
באמצעיםכאמור,תוגשבכתבלמפקדביתהסוהראוחדרהמשמראולקציןהממונה
במקוםשבומוחזקהכלוא,לפיהעניין,ביןאםעלידיעורךהדיןוביןאםעלידיהכלואצ

הקצאתמכשירטכנולוגיכאמורבסעיףקטן)ד(תיעשהבשיםלב,ביןהשאר,לציוד )ה(
העומדלרשותהמשטרההצבאית,לקיומושלהליךחקירהאוהליךמשפטיבעניינושל
הכלוא,לשלבשבונמצאהליךמשפטיזה,אםמתקיים,ולהוראותהדיןהחלותלגביו

בשלכךצ

היוועצותשלכלואבעורךדיןכאמורבסעיףקטן)ד(,תיעשהביחידותובתנאים )ו(
המבטיחיםאתסודיותהשיחה;סעיףצה)א()2(לחוקהאזנתסתרלאיחוללענייןשיחה

לפיסעיףזהצ

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןהגבלתהיוועצותשל )ז(
הכלואבעורךדיןמטעמיםאחריםצ

היוועצותכלוא
במקרהשלחובת

בידוד

נבצרמכלואהנמצאבמקוםשלגביוחלההכרזתהשרלפיסעיף2ה)א(או)ג(,אומכלוא4הצ
שנמצאבמקוםשלגביולאחלההכרזתהשרלפיסעיף2ה)א(או)ג(,להיפגשעםעורך
דיןלצורךהיוועצותמאחרשחלהעלהכלוא,לפיהעניין,אועלעורךהדין,חובתבידוד
מכוחצובריאותהעםהתקףבאותההעת,יתאפשרלכלואלהיוועץבעורךדיןבשיחה
טלפוניתלשםקבלתשירותמשפטימקצועי,ביוזמתואולבקשתעורךהדין;איןבאמור

כדילגרועמהוראותכלדיןאחרהנוגעותלהגבלתהיוועצותבעורךדיןצ

הכריזהשרכאמורבסעיף2ה)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלחדרמשמר5הצכניסתמבקר )א(
אולביתסוהר,כולםאומקצתם,וקבעלפיסעיף2ה)ב(כיניתןלאפשרכניסהשלמבקר
שאינונותןשירותמקצועילפידין,יקבעקציןמשטרהצבאיתראשיאתהתנאים
וההסדריםלכניסהכאמורוזאתבשיםלב,ביןהשאר,לגילושלהכלואאולהיותואדם
עםמוגבלות;פגישהכאמורתיעשהבאופןשיהיהבוכדילצמצם,ככלהאפשר,את

הסיכוןלהדבקהכאמורבסעיף2הכפישייקבעבפקודותהצבאצ

נמנעהכניסתמבקרלכלואשהואקטין,יתאפשרחלףזאתלכלואשהואקטין )ב(
לקייםקשרבאמצעיטכנולוגישתקצההמשטרההצבאית,ובלבדשאיןבחלופהכאמור
כדילפגועבהוראותהדין,בסדריהביטחון,האבטחהוהאינטרסהציבורילרבותזכויות
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לפיסעיףזהצ

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןהגבלתהיוועצותשל )ז(
הכלואבעורךדיןמטעמיםאחריםצ

נבצרמכלואהנמצאבמקוםשלגביוחלההכרזתהשרלפיסעיף2ה)א(או)ג(,אומכלוא4הצ
שנמצאבמקוםשלגביולאחלההכרזתהשרלפיסעיף2ה)א(או)ג(,להיפגשעםעורך
דיןלצורךהיוועצותמאחרשחלהעלהכלוא,לפיהעניין,אועלעורךהדין,חובתבידוד
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בידוד

הכריזהשרכאמורבסעיף2ה)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלחדרמשמר5הצ )א(
אולביתסוהר,כולםאומקצתם,וקבעלפיסעיף2ה)ב(כיניתןלאפשרכניסהשלמבקר
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כניסתמבקר
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נפגעיהעבירהצ
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הכריזהשרכאמורבסעיף2ה)א(עלהגבלתכניסתעורכידיןומבקריםלחדרמשמר )ג(
אולביתסוהר,כולםאומקצתם,וקבעלפיסעיף2ה)ב(כיניתןלאפשרכניסהשלנותן
שירותמקצועיהנדרשלפידין,יקבעקציןמשטרהצבאיתראשיאתהתנאיםוההסדרים
לכניסהכאמורוזאתבשיםלב,ביןהשאר,למועדהדיוןשבשלומתבקשתהכניסה,אם
נקבע,אולמועדשנקבעבהחלטהשיפוטית,כמוגםלאפשרותלקייםאתהמפגשעם
הכלואבדרךאחרת,ובאופןשישיגאתמטרתהמפגש;פגישהכאמורתיעשהבאופן
שיהיהבוכדילצמצם,ככלהאפשר,אתהסיכוןלהדבקהכאמורבסעיףצהוכפישייקבע

בפקודותהצבאצ

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןהגבלתהזכותלקבלת )ד(
מבקריםולקיוםקשרטלפונימטעמיםאחריםצ

כניסתמבקרים
ועורכידיןבמקרים

חריגים

עלאףהאמורבסעיפים2העד5ה,קציןמשטרהצבאיתראשירשאילאפשר,במקריםעהצ
חריגים,כניסתעורךדיןאומבקרלביתהסוהראולחדרמשמראםסברשישצורךחיוני
בכך,לרבותבשיםלבלגילושלהכלואאולהיותואדםעםמוגבלות,וכןבכפוףלצו
בריאותהעםהתקףבאותהעת,בנושאמניעתהתפשטותנגיףהקורונה;כניסתעורך
דיןאומבקרכאמורופגישתועםהכלואתיעשהבאופןשיהיהבוכדילצמצם,ככל

האפשר,אתהסיכוןלהדבקה,כאמורבסעיף2הוכפישייקבעבפקודותהצבאצ

סייגיםלתחולת
ההגבלה

ביקורפיקוחלפיתקנה5לתקנותבתיסוהרצבאיים,ייערךבאופןובתנאיםשיצמצמו7הצ
אתהסיכוןלהדבקהכאמורבסעיף2הוכפישייקבעבפקודותהצבאצ

שוכנעהשרכיהנסיבותבשלהןהכריזעלמניעתכניסתמבקריםועורכידיןאינן8הצביטולהכרזתהשר
מתקיימותעוד,יבטלאתההכרזהלגביהמדינהכולהאוחלקממנהבלאדיחוי;ביטול

ההכרזהכאמורייכנסלתוקףעםנתינתוויפורסםברשומותבהקדםהאפשריצ

מסירתהודעהעל
הכרזתהשר

8ה,תימסר9הצ 2האועלביטולהכרזהכאמורבסעיף הודעהעלהכרזהכאמורבסעיף
לפרקליטהצבאיהראשי,למשטרההצבאית,לסניגוריההצבאיתוללשכתעורכיהדין

עםהינתןההכרזהאועםביטולהצ

פרק ד': שונות

ביטולתקנותשעת
חירום)מניעת

כניסתמבקרים
ועורכידין(

תקנותשעתחירום)מניעתכניסתמבקריםועורכידיןלמקומותמעצרובתיסוהר(,20צ
התש"ף-2020הה,ותקנותשעתחירום)מניעתכניסתמבקריםועורכידיןלחדרימשמר

ובתיסוהרצבאיים(,התש"ף-22020ה-בטלותצ

תוקפושלחוקזהעדתום2החודשיםמיוםפרסומוצה2צתוקף
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