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חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
 - דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים(

)תיקון מס' 2(, התש"ף-2020*

בחוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירוםנגיףהקורונההחדש-דיונים1רתיקוןסעיף2
העיקרי(, החוק - )להלן התש"ף-12020 וכלואים(, אסירים עצורים, בהשתתפות

בסעיף2)4(-

בפסקתמשנה)א(,המילה"ואסירים"-תימחק; )1(

בפסקתמשנה)ב(- )2(

בכלמקום,במקום"דיוניהמעצר"יבוא"הדיונים"; )א(

אחרי"ומספר"יבוא"האסירים"; )ב(

במקום"שהובאולדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין"יבוא"שהובאולדיונים )ג(
 בבתיהדיןהצבאיים"ר

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי,בתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחות2ר
עצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020,המובאותבה-

בתקנה2,אחריתקנתמשנה)ו(יבוא: )1(

עלאףהאמורבתקנהזו- ")ז(

עצוראואסירישתתףבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשר )1(
העברתתמונהוקולבזמןאמתכאמורבתקנותשעתחירוםהחלותלעניין
דיוןמסוגזה,אםחלהלגביוחובתבידודמכוחצובידודביתאומכוח
צובידודבביתחולים,והואשוההבבידודבמקוםמעצראובביתסוהר

בהתאםלהוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוכאמור;

שוכנענציבשירותבתיהסוהראוקציןבכירבדרגתגונדר,עליסוד )2(
חוותדעתשלקציןרפואהבשירותבתיהסוהרשניתנהבכתב,כיישחשש
ממשישעצוראואסירהשוההבמקוםמעצראובביתסוהרנדבקבנגיף
הקורונהאוכיישחששממשישהואבאבמגעעםחולהמאומת,רשאי
הואלהורותכיהעצוראוהאסירלאיובאלביתהמשפטלדיוןבעניינו
עדתוםביצועכלהפעולותהדרושותלהסרתהחששהאמוראולמשך
96שעותמעתשהחששהתגבש,לפיהמוקדם,והעצוראוהאסירישתתף
בדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברתתמונהוקולבזמןאמת,

כאמורבתקנותשעתחירוםהחלותלענייןדיוןמסוגזהר";

אחריתקנה2יבוא: )2(

"הכרזהעל
אי־קיוםדיונים

בנוכחותעצורים
אואסירים

עלאףהאמורבתקנה2,שרהמשפטיםוהשרלביטחון2אר )א(
הפנים)בתקנהזו-השרים(רשאיםלהכריזיחדכילאניתן
ואסירים, עצורים בנוכחות המשפט בבתי דיונים לקיים
במדינהכולהאובחלקממנה,ובכללזהעצוריםאואסירים
ממקוםמעצראומביתסוהרמסוים)בתקנותשעתחירום
אלה-הכרזהעלהגבלהמלאה(,לאחרששוכנעוכיאין

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2020 ביולי 20( התש"ף בתמוז כ"ח ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-פ0ר1,מיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(,עמ'פ11ר

ס"חהתש"ף,עמ'52ועמ'4 1ר 1



255 ספרהחוקים1רפ2,כ"טבתמוזהתש"ף,2020ר ר21

דרךלקייםאתהדיוניםבנוכחותעצוריםואסיריםללאסיכון
מוגברלהתפשטותנגיףהקורונהכאמורבסעיףקטן)ב(ר

השריםלאיכריזוהכרזהעלהגבלהמלאהאלאאם )ב(
כןקיבלוחוותדעתמטעםמשרדהבריאותכינגיףהקורונה
התפשטבהיקףנרחבבמדינהובשלכךקייםסיכוןמוגבר
להתפשטותובמקומותמעצרובבתיסוהראושהנגיףהתפשט
כאמורבמקומותמעצרובבתיסוהר;חוותהדעתתתייחס
הקורונה מנגיף הנגרמת הציבור לבריאות הסכנה למידת
באותההעת,למצבהתחלואהבשלנגיףהקורונהבאותה
עצורים בהבאת הטמון הבריאותי לסיכון ובפרט העת,

ואסיריםלבתימשפטובשהייתםבהםר

בבואםלהכריזהכרזהעלהגבלהמלאהיביאוהשרים )ג(
חיקוק לפי הציבור על שהוטלו ההגבלות את בחשבון
שתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונה,וישקלו
אתהצורךבהכרזהמולהפגיעהבזכויותיהםשלהעצורים

והאסיריםהנובעתממנהר

הכרזהעלהגבלהמלאהתהיהלתקופהשלאתעלהעל )ד(
14ימים;השריםרשאיםלהאריךיחדאתתקופתתוקפהשל
ההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל14ימיםכלאחת,אם
שוכנעוכיממשיכותלהתקייםהנסיבותהמפורטותבתקנהזו,

וקיבלוחוותדעתעדכניתממשרדהבריאותלענייןזהר

הכרזהעלהגבלהמלאהאוהחלטהעלהארכתהתובא )ה(
הינתנה עם מיד הכנסת של ומשפט חוק החוקה, לוועדת
לשםאישורהאוביטולהבתוךשבעהימיםמיוםשניתנה;
לאהחליטההוועדהכאמור,תעמודההכרזהבתוקף;הוועדה

רשאיתלבטלאתההכרזהבכלעתר

שוכנעוהשריםכיחדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקות )ו(
אתההכרזהעלהגבלהמלאה,יבטלואתההכרזהבלאדיחויר

הכרזהעלהגבלהמלאהתיכנסלתוקףעםמתןההכרזה )ז(
ותתפרסםברשומותבהקדםהאפשרי;בוטלהההכרזה,ייכנס
הביטוללתוקףב־00: 0בבוקרשלאחרהביטול,והודעהעל

הביטולתפורסםברשומותבהקדםהאפשריר

שרהמשפטיםיודיעבהקדםהאפשריעלמתןהכרזהעל )ח(
הגבלהמלאהאועלביטולה,להנהלתבתיהמשפט,למשטרת
ישראל,לשירותבתיהסוהר,לפרקליטותהמדינה,לסניגוריה
הציבורית,ללשכתעורכיהדיןולאגףלסיועמשפטיבמשרד

המשפטיםר

השתתפותעצור
אואסירבדיון

שאינודיוןמעצר
באמצעיטכנולוגי

אסיר,2בר או עצור של בדיון נוכחותו דין לפי נדרשה )א(
לרבותלפיהחלטתביתמשפט,בתקופתתוקפהשלהכרזה
אלא בנוכחותו שלא הדיון יתקיים מלאה, הגבלה על
בהשתתפותובאמצעותמכשירטכנולוגישיקצהשירותבתי

הסוהרהמאפשרהעברתקולותמונהבזמןאמתר

דרךלקייםאתהדיוניםבנוכחותעצוריםואסיריםללאסיכון
מוגברלהתפשטותנגיףהקורונהכאמורבסעיףקטן)ב(ר

השריםלאיכריזוהכרזהעלהגבלהמלאהאלאאם )ב(
כןקיבלוחוותדעתמטעםמשרדהבריאותכינגיףהקורונה
התפשטבהיקףנרחבבמדינהובשלכךקייםסיכוןמוגבר
להתפשטותובמקומותמעצרובבתיסוהראושהנגיףהתפשט
כאמורבמקומותמעצרובבתיסוהר;חוותהדעתתתייחס
הקורונה מנגיף הנגרמת הציבור לבריאות הסכנה למידת
באותההעת,למצבהתחלואהבשלנגיףהקורונהבאותה
עצורים בהבאת הטמון הבריאותי לסיכון ובפרט העת,

ואסיריםלבתימשפטובשהייתםבהםר

בבואםלהכריזהכרזהעלהגבלהמלאהיביאוהשרים )ג(
חיקוק לפי הציבור על שהוטלו ההגבלות את בחשבון
שתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונה,וישקלו
אתהצורךבהכרזהמולהפגיעהבזכויותיהםשלהעצורים

והאסיריםהנובעתממנהר

הכרזהעלהגבלהמלאהתהיהלתקופהשלאתעלהעל )ד(
14ימים;השריםרשאיםלהאריךיחדאתתקופתתוקפהשל
ההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל14ימיםכלאחת,אם
שוכנעוכיממשיכותלהתקייםהנסיבותהמפורטותבתקנהזו,

וקיבלוחוותדעתעדכניתממשרדהבריאותלענייןזהר

הכרזהעלהגבלהמלאהאוהחלטהעלהארכתהתובא )ה(
הינתנה עם מיד הכנסת של ומשפט חוק החוקה, לוועדת
לשםאישורהאוביטולהבתוךשבעהימיםמיוםשניתנה;
לאהחליטההוועדהכאמור,תעמודההכרזהבתוקף;הוועדה

רשאיתלבטלאתההכרזהבכלעתר

שוכנעוהשריםכיחדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקות )ו(
אתההכרזהעלהגבלהמלאה,יבטלואתההכרזהבלאדיחויר

הכרזהעלהגבלהמלאהתיכנסלתוקףעםמתןההכרזה )ז(
ותתפרסםברשומותבהקדםהאפשרי;בוטלהההכרזה,ייכנס
הביטוללתוקףב־00: 0בבוקרשלאחרהביטול,והודעהעל

הביטולתפורסםברשומותבהקדםהאפשריר

שרהמשפטיםיודיעבהקדםהאפשריעלמתןהכרזהעל )ח(
הגבלהמלאהאועלביטולה,להנהלתבתיהמשפט,למשטרת
ישראל,לשירותבתיהסוהר,לפרקליטותהמדינה,לסניגוריה
הציבורית,ללשכתעורכיהדיןולאגףלסיועמשפטיבמשרד

המשפטיםר

השתתפותעצור
אואסירבדיון

שאינודיוןמעצר
באמצעיטכנולוגי

אסיר,2בר או עצור של בדיון נוכחותו דין לפי נדרשה )א(
לרבותלפיהחלטתביתמשפט,בתקופתתוקפהשלהכרזה
אלא בנוכחותו שלא הדיון יתקיים מלאה, הגבלה על
בהשתתפותובאמצעותמכשירטכנולוגישיקצהשירותבתי

הסוהרהמאפשרהעברתקולותמונהבזמןאמתר
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לאהיהבעתקיוםדיוןבעניינושלעצוראואסירמכשיר )ב(
טכנולוגיזמיןכאמורבתקנתמשנה)א(,ישתתףהעצוראו
האסירבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגישמאפשרהעברת
קולבלבד,ובלבדשהדיוןדחוףואיןאפשרותלדחותו;היה
לו, צד שהמדינה דיון או פלילי בהליך דיון כאמור הדיון
יתקייםהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת

קולבלבד,רקאםהעצוראוהאסירהסכיםלכךר

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,בתקופתתוקפהשל )ג(
הכרזהעלהגבלהמלאה,בדיוןבהליךפלילי,בדיוןבענייני
משפחהאובדיוןבענייןילדושלעצוראואסירבהליךלפי
חוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ך-21960,רשאינשיאבית
המשפטאוסגנולהורות,במקריםחריגים,כיעלאףהסיכון
2א,יתקייםהדיוןבנוכחותהעצור המוגברכאמורבתקנה
אוהאסיר,ובלבדשקיבלאתעמדתהצדדיםועמדהבכתב
מטעםשירותבתיהסוהר,אםמצאכיישצורךחיונילקיים
אתהדיוןבנוכחותהעצוראוהאסיר,כיקיומושלהדיוןלפי
הוראותתקנתמשנה)א(אודחייתויגרמולפגיעהממשית
ובלתימידתיתבעצוראובאסיר,וכיעלביתהמשפטלהתרשם
מהעצוראומהאסירפניםאלפנים,לרבותאםהואאדםעם
מוגבלותולאניתןלערוךאתהתאמותהנגישותהנדרשות
באולםביתהמשפטבאופןשיאפשראתהשתתפותובדיון
באמצעותמכשירטכנולוגי;בתקנתמשנהזו,"עניינימשפחה"
-כהגדרתםבחוקביתהמשפטלעניינימשפחה,התשנ"ה-

1995ר,ובכללזהבענייןילדושלעצוראואסירר

הוראותתקנתמשנה)ג(לאיחולולענייןעצוראואסיר )ד(
שחלהלגביוחובתבידודמכוחצובידודביתאומכוחצו

בידודבביתחוליםר

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןדיונימעצרשהוראות )ה(
חלות התש"ף-2020, מעצרים(, )דיוני חירום שעת תקנות

לגביהםר";

בתקנה4,אחריתקנתמשנה)ו(יבוא: )ר(

עלאףהאמורבתקנהזו- ")ז(

כלואישתתףבדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיהמאפשרהעברת )1(
תמונהוקולבזמןאמתכאמורבתקנותשעתחירוםהחלותלענייןדיון
מסוגזהאםחלהלגביוחובתבידודמכוחצובידודביתאומכוחצובידוד
בביתחולים,והואשוההבבידודבחדרמשמראובביתסוהרצבאיבהתאם

להוראתרופאלפיסעיף2)ג(לצוכאמור;

משנה אלוף בדרגת קצין או ראשי צבאית משטרה קצין שוכנע )2(
ממפקדתקציןמשטרהצבאיתראשי,עליסודחוותדעתשלקציןרפואה

ס"חהתש"ך,עמ'52ר 2

ס"חהתשנ"ה,עמ'ר9רר ר
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בחילהרפואהשניתנהבכתב,כיישחששממשישכלואהשוההבחדר
משמראובביתסוהרצבאינדבקבנגיףהקורונהאוכיישחששממשי
שהואבאבמגעעםחולהמאומת,רשאיהואלהורותכיהכלואלאיובא
לביתהדיןהצבאילדיוןבעניינועדתוםביצועכלהפעולותהדרושות
להסרתהחששהאמוראולמשך96שעותמעתשהחששהתגבש,לפי
המאפשר טכנולוגי מכשיר באמצעות בדיון ישתתף והכלוא המוקדם,
העברתתמונהוקולבזמןאמת,כאמורבתקנותשעתחירוםהחלותלעניין

דיוןמסוגזהר";

אחריתקנה4יבוא: )4(

"הכרזהעל
אי־קיוםדיונים

בנוכחותכלואים

עלאףהאמורבתקנה4,שרהביטחון,לאחרהתייעצות4אר )א(
עםשרהמשפטיםרשאילהכריזכילאניתןלקייםדיוניםבבתי
דיןצבאייםבנוכחותכלואים,במדינהכולהאובחלקממנה,
ובכללזהכלואיםמחדרמשמראומביתסוהרצבאימסוים
)בתקנותשעתחירוםאלה-הכרזהעלהגבלהמלאה(,לאחר
ששוכנעכיאיןדרךלקייםאתהדיוניםבנוכחותכלואיםללא
סיכוןמוגברלהתפשטותנגיףהקורונהכאמורבסעיףקטן)ב(ר

שרהביטחוןלאיכריזהכרזהעלהגבלהמלאהאלא )ב(
אםכןקיבלחוותדעתמטעםחילהרפואהכינגיףהקורונה
התפשטבהיקףנרחבבמדינהאובצבאההגנהלישראלובשל
כךקייםסיכוןמוגברלהתפשטותובחדרימשמרובבתיסוהר
צבאייםאושהנגיףהתפשטכאמורבחדרימשמרובבתיסוהר
צבאיים;חוותהדעתתתייחסלמידתהסכנהלבריאותהציבור
הנגרמתמנגיףהקורונהבאותההעת,למצבהתחלואהבשל
ההגנה ובצבא כולה במדינה העת באותה הקורונה נגיף
כלואים בהבאת הטמון הבריאותי לסיכון ובפרט לישראל,

לבתידיןצבאייםובשהייתםבהםר

שר יביא מלאה הגבלה על הכרזה להכריז בבואו )ג(
הביטחוןבחשבוןאתההגבלותשהוטלועלהציבורלפיחיקוק
שתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונה,וישקול
אתהצורךבהכרזהמולהפגיעהבזכויותיהםשלהכלואים

הנובעתממנהר

הכרזהעלהגבלהמלאהתהיהלתקופהשלאתעלהעל )ד(
14ימים;שרהביטחוןרשאילהאריךאתתקופתתוקפהשל
ההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל14ימיםכלאחת,אם
שוכנעכיממשיכותלהתקייםהנסיבותהמפורטותבתקנהזו,

וקיבלחוותדעתעדכניתמחילהרפואהלענייןזהר

הכרזהעלהגבלהמלאהאוהחלטהעלהארכתהתובא )ה(
הינתנה עם מיד הכנסת של ומשפט חוק החוקה, לוועדת
לשםאישורהאוביטולהבתוךשבעהימיםמיוםשניתנה;
לאהחליטההוועדהכאמור,תעמודההכרזהבתוקף;הוועדה

רשאיתלבטלאתההכרזהבכלעתר

בחילהרפואהשניתנהבכתב,כיישחששממשישכלואהשוההבחדר
משמראובביתסוהרצבאינדבקבנגיףהקורונהאוכיישחששממשי
שהואבאבמגעעםחולהמאומת,רשאיהואלהורותכיהכלואלאיובא
לביתהדיןהצבאילדיוןבעניינועדתוםביצועכלהפעולותהדרושות
להסרתהחששהאמוראולמשך96שעותמעתשהחששהתגבש,לפי
המאפשר טכנולוגי מכשיר באמצעות בדיון ישתתף והכלוא המוקדם,
העברתתמונהוקולבזמןאמת,כאמורבתקנותשעתחירוםהחלותלעניין

דיוןמסוגזהר";

אחריתקנה4יבוא: )4(

"הכרזהעל
אי־קיוםדיונים

בנוכחותכלואים

עלאףהאמורבתקנה4,שרהביטחון,לאחרהתייעצות4אר )א(
עםשרהמשפטיםרשאילהכריזכילאניתןלקייםדיוניםבבתי
דיןצבאייםבנוכחותכלואים,במדינהכולהאובחלקממנה,
ובכללזהכלואיםמחדרמשמראומביתסוהרצבאימסוים
)בתקנותשעתחירוםאלה-הכרזהעלהגבלהמלאה(,לאחר
ששוכנעכיאיןדרךלקייםאתהדיוניםבנוכחותכלואיםללא
סיכוןמוגברלהתפשטותנגיףהקורונהכאמורבסעיףקטן)ב(ר

שרהביטחוןלאיכריזהכרזהעלהגבלהמלאהאלא )ב(
אםכןקיבלחוותדעתמטעםחילהרפואהכינגיףהקורונה
התפשטבהיקףנרחבבמדינהאובצבאההגנהלישראלובשל
כךקייםסיכוןמוגברלהתפשטותובחדרימשמרובבתיסוהר
צבאייםאושהנגיףהתפשטכאמורבחדרימשמרובבתיסוהר
צבאיים;חוותהדעתתתייחסלמידתהסכנהלבריאותהציבור
הנגרמתמנגיףהקורונהבאותההעת,למצבהתחלואהבשל
ההגנה ובצבא כולה במדינה העת באותה הקורונה נגיף
כלואים בהבאת הטמון הבריאותי לסיכון ובפרט לישראל,

לבתידיןצבאייםובשהייתםבהםר

שר יביא מלאה הגבלה על הכרזה להכריז בבואו )ג(
הביטחוןבחשבוןאתההגבלותשהוטלועלהציבורלפיחיקוק
שתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונה,וישקול
אתהצורךבהכרזהמולהפגיעהבזכויותיהםשלהכלואים

הנובעתממנהר

הכרזהעלהגבלהמלאהתהיהלתקופהשלאתעלהעל )ד(
14ימים;שרהביטחוןרשאילהאריךאתתקופתתוקפהשל
ההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל14ימיםכלאחת,אם
שוכנעכיממשיכותלהתקייםהנסיבותהמפורטותבתקנהזו,

וקיבלחוותדעתעדכניתמחילהרפואהלענייןזהר

הכרזהעלהגבלהמלאהאוהחלטהעלהארכתהתובא )ה(
הינתנה עם מיד הכנסת של ומשפט חוק החוקה, לוועדת
לשםאישורהאוביטולהבתוךשבעהימיםמיוםשניתנה;
לאהחליטההוועדהכאמור,תעמודההכרזהבתוקף;הוועדה

רשאיתלבטלאתההכרזהבכלעתר
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הנסיבות להתקיים חדלו כי הביטחון שר שוכנע )ו(
המצדיקותאתההכרזהעלהגבלהמלאה,יבטלאתההכרזה

בלאדיחויר

הכרזהעלהגבלהמלאהתיכנסלתוקףעםמתןההכרזה )ז(
ותתפרסםברשומותבהקדםהאפשרי;בוטלהההכרזה,ייכנס
הביטוללתוקףב־00: 0בבוקרשלאחרהביטול,והודעהעל

הביטולתפורסםברשומותבהקדםהאפשריר

הכרזה מתן על האפשרי בהקדם יודיע הביטחון שר )ח(
עלהגבלהמלאהאועלביטולהלנשיאביתהדיןהצבאי
הצבאית, לפרקליטות הצבאית, למשטרה לערעורים,

לסניגוריההצבאיתוללשכתעורכיהדיןר

השתתפותכלוא
בדיוןשאינודיון

מעצרבאמצעי
טכנולוגי

לרבותלפי4בר בדיוןשלכלוא, נדרשהלפידיןנוכחותו )א(
החלטתביתדיןצבאי,בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלה
בהשתתפותו אלא בנוכחותו שלא הדיון יתקיים מלאה,
הצבאית המשטרה שתקצה טכנולוגי מכשיר באמצעות

המאפשרהעברתקולותמונהבזמןאמתר

לאהיהבעתקיוםדיוןבעניינושלכלואמכשירטכנולוגי )ב(
זמיןכאמורבתקנתמשנה)א(,ישתתףהכלואבדיוןבאמצעות
מכשירטכנולוגישמאפשרהעברתקולבלבד,ובלבדשהדיון
דחוףואיןאפשרותלדחותו;היההדיוןכאמורדיוןבהליך
באמצעות הדיון יתקיים לו, צד שהמדינה דיון או פלילי
מכשירטכנולוגיהמאפשרהעברתקולבלבד,רקאםהכלוא

הסכיםלכךר

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,בתקופתתוקפהשל )ג(
הכרזהעלהגבלהמלאה,בדיוןבהליךפלילי,רשאינשיא
ביתהדיןהצבאיאוסגנולהורות,במקריםחריגים,כיעלאף
4א,יתקייםהדיוןבנוכחות הסיכוןהמוגברכאמורבתקנה
הכלוא,ובלבדשקיבלאתעמדתהצדדיםועמדהבכתבמטעם
המשטרההצבאית,אםמצאכיישצורךחיונילקייםאת
הדיוןבנוכחותהכלוא,כיקיומושלהדיוןלפיהוראותתקנת
משנה)א(אודחייתויגרמולפגיעהממשיתובלתימידתית
בכלוא,וכיעלביתהדיןהצבאילהתרשםמהכלואפניםאל
פנים,לרבותאםהואאדםעםמוגבלותולאניתןלערוךאת
התאמותהנגישותהנדרשותבאולםביתהדיןהצבאיבאופן

שיאפשראתהשתתפותובדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיר

הוראותתקנתמשנה)ג(לאיחולולענייןכלואשחלה )ד(
לגביוחובתבידודמכוחצובידודביתאומכוחצובידוד

בביתחוליםר

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןדיונימעצרשהוראות )ה(
הצבאיים(, הדין בבתי מעצר )דיוני חירום שעת תקנות

התש"ף-2020,חלותלגביהםר";
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4",ואחרי 2בובתקנה 4"יבוא"בתקנה 6)א(,ברישה,במקום"בתקנה בתקנה )5(
"לרבותבשל"יבוא"הכרזהעלהגבלהמלאהאובשל";

בתקנה ,ברישה,במקום"בתקנה21ח"יבוא"בתקנה2בובתקנה21ח",ואחרי"ולא )6(
התאפשרהלפיהתקנההאמורה"יבוא"אובשלכךשחלההכרזהעלהגבלהמלאה"ר

תיקוןהתוספת
השנייה

בתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,בתקנותשעתחירום)דיונימעצרים(,התש"ף-2020,רר
המובאותבה-

בתקנה1)ר(,בסעיף16אלחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(, )1(
התשנ"ו-41996,המובאבה-

)נוכחותעצורים ")נגיףהקורונההחדש( בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום )א(
ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין("יבוא")נוכחותעצוריםואסירים(,
ולגבידיוניםשלאניתןלקיימםבנוכחותעצורבשלהכרזהעלהגבלהמלאהלפי

תקנה2אלתקנותשעתחירום)נוכחותאסיריםועצירים(";
תקנתמשנה)ג(,המתחילהבמילים"הוראותסעיףזה",תסומן")ג1("; )ב(

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )ג(

על")ג2( הכרזה של תוקפה בתקופת זה, בסעיף האמור אף על )1(
הגבלהמלאה,רשאינשיאביתהמשפטאוסגנולהורות,במקרים
חריגים,כיעלאףהסיכוןהמוגברכאמורבתקנה2אלתקנותשעת
חירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתי
המשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020,יתקייםהדיוןבנוכחותהעצור,
ובלבדשקיבלאתעמדתהצדדיםועמדהבכתבמטעםשירותבתי
הסוהר,אםמצאכיישצורךחיונילקייםאתהדיוןבנוכחותהעצור,
כיקיומושלהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיאודחייתויגרמו
לפגיעהממשיתובלתימידתיתבעצור,וכיעלביתהמשפטלהתרשם
מהעצורפניםאלפנים,לרבותאםהואאדםעםמוגבלותולאניתן
לערוךאתהתאמותהנגישותהנדרשותבאולםביתהמשפטבאופן

שיאפשראתהשתתפותובדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיר
הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלעצורשחלהלגביוחובת )2(
)נגיףהקורונההחדש()בידודבית בידודמכוחצובריאותהעם
והוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020,אומכוחצובריאות
העם)נגיףהקורונההחדש2019()בידודבביתחולים()הוראתשעה(,

התש"ף-2020ר";
בתקנתמשנה)ד(,בסופהיבוא: )ד(

"תקנותשעתחירום)נוכחותעצוריםואסירים("-תקנותשעתחירום
)נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתידין(,

התש"ף-2020ר";
אחריתקנה2יבוא: )2(

"תחולתסעיף16א
לחוקהמעצרים

-דיוניםלפיחוק
סמכויותשעת־

חירום)מעצרים(
וחוקכליאתם

שללוחמיםבלתי
חוקיים

שעת־חירוםרר סמכויות לחוק פ)א( בסעיף האמור אף על
)מעצרים(,התשל"ט-9 519,וסעיף5לחוקכליאתםשללוחמים
בלתיחוקיים,התשס"ב-62002,בתקופתתוקפהשלהכרזה
)נגיף עלהגבלהמלאהלפיתקנה2אלתקנותשעתחירום
)נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתי" הקורונההחדש(

4",ואחרי 2בובתקנה 4"יבוא"בתקנה 6)א(,ברישה,במקום"בתקנה בתקנה )5(
"לרבותבשל"יבוא"הכרזהעלהגבלהמלאהאובשל";

בתקנה ,ברישה,במקום"בתקנה21ח"יבוא"בתקנה2בובתקנה21ח",ואחרי"ולא )6(
התאפשרהלפיהתקנההאמורה"יבוא"אובשלכךשחלההכרזהעלהגבלהמלאה"ר

בתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,בתקנותשעתחירום)דיונימעצרים(,התש"ף-2020,רר
המובאותבה-

תיקוןהתוספת
השנייה

בתקנה1)ר(,בסעיף16אלחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(, )1(
התשנ"ו-41996,המובאבה-

)נוכחותעצורים ")נגיףהקורונההחדש( בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום )א(
ואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין("יבוא")נוכחותעצוריםואסירים(,
ולגבידיוניםשלאניתןלקיימםבנוכחותעצורבשלהכרזהעלהגבלהמלאהלפי

תקנה2אלתקנותשעתחירום)נוכחותאסיריםועצירים(";
תקנתמשנה)ג(,המתחילהבמילים"הוראותסעיףזה",תסומן")ג1("; )ב(

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )ג(

על")ג2( הכרזה של תוקפה בתקופת זה, בסעיף האמור אף על )1(
הגבלהמלאה,רשאינשיאביתהמשפטאוסגנולהורות,במקרים
חריגים,כיעלאףהסיכוןהמוגברכאמורבתקנה2אלתקנותשעת
חירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתי
המשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020,יתקייםהדיוןבנוכחותהעצור,
ובלבדשקיבלאתעמדתהצדדיםועמדהבכתבמטעםשירותבתי
הסוהר,אםמצאכיישצורךחיונילקייםאתהדיוןבנוכחותהעצור,
כיקיומושלהדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיאודחייתויגרמו
לפגיעהממשיתובלתימידתיתבעצור,וכיעלביתהמשפטלהתרשם
מהעצורפניםאלפנים,לרבותאםהואאדםעםמוגבלותולאניתן
לערוךאתהתאמותהנגישותהנדרשותבאולםביתהמשפטבאופן

שיאפשראתהשתתפותובדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיר
הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלעצורשחלהלגביוחובת )2(
)נגיףהקורונההחדש()בידודבית בידודמכוחצובריאותהעם
והוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020,אומכוחצובריאות
העם)נגיףהקורונההחדש2019()בידודבביתחולים()הוראתשעה(,

התש"ף-2020ר";
בתקנתמשנה)ד(,בסופהיבוא: )ד(

"תקנותשעתחירום)נוכחותעצוריםואסירים("-תקנותשעתחירום
)נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתידין(,

התש"ף-2020ר";
אחריתקנה2יבוא: )2(

"תחולתסעיף16א
לחוקהמעצרים

-דיוניםלפיחוק
סמכויותשעת־

חירום)מעצרים(
וחוקכליאתם

שללוחמיםבלתי
חוקיים

שעת־חירוםרר סמכויות לחוק פ)א( בסעיף האמור אף על
של כליאתם לחוק 5 וסעיף התשל"ט-9 519, )מעצרים(,
לוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-62002,בתקופתתוקפהשל
הכרזהעלהגבלהמלאהלפיתקנה2אלתקנותשעתחירום
)נגיףהקורונההחדש()נוכחותעצוריםואסיריםבדיוניםבבתי

ס"חהתשנ"ו,עמ'פררר 4

ס"חהתשל"ט,עמ'6 ר 5

ס"חהתשס"ב,עמ'192ר 6
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המשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020,יחולוהוראותסעיף16א
לחוקהמעצרים,בשינוייםהמחויבים,לענייןדיוןלפיסעיפים
5,4ו־ לחוקסמכויותשעת־חירום)מעצרים(,התשל"ט-9 19,
לוחמיםבלתי של 5לחוקכליאתם לפיסעיף ולענייןדיון

חוקיים,התשס"ב-2002ר"

תיקוןהתוספת
השלישית

בתוספתהשלישיתלחוקהעיקרי,בתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()קיוםדיונים4ר
בהליכיםפלילייםבאמצעיםטכנולוגיים(,התש"ף-2020,המובאותבה,בתקנה2-

ברישה,אחרי"בדיונים"יבוא"אובהליךפלילישחלהלגביוהכרזהעלהגבלה )1(
מלאהכאמורבתקנה2אלתקנותשעתחירוםהאמורות";

בפסקה)1()ב(,במקום"בבתיחולים"יבוא"בביתחולים"ר )2(

תיקוןהתוספת
הרביעית

בתוספתהרביעיתלחוקהעיקרי,בתקנותשעתחירום)דיונימעצרבבתיהדיןהצבאיים(,5ר
התש"ף-2020,המובאותבה,בתקנה1)2(,בסעיף240אלחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-

1955 ,המובאבה-

לפני"יחולוהוראותאלה"יבוא"ולגבידיוניםשלאניתןלקיימםבנוכחותעצור )1(
בשלהכרזהעלהגבלהמלאהלפיתקנה4אלתקנותשעתחירוםהאמורות";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףזה,בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהמלאה")ה1( )1(
כאמורבתקנה4אלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()נוכחות
עצוריםואסיריםבדיוניםבבתיהמשפטובבתיהדין(,התש"ף-2020,רשאי
נשיאביתדיןצבאיאוסגנולהורות,במקריםחריגים,כיעלאףהסיכון
המוגברכאמורבאותהתקנה,יתקייםהדיוןבנוכחותהעצור,ובלבדשקיבל
אתעמדתהצדדיםועמדהמטעםהמשטרההצבאית,אםמצאכיישצורך
חיונילקייםאתהדיוןבנוכחותהעצור,כיקיומושלהדיוןבאמצעותמכשיר
טכנולוגיאודחייתויגרמולפגיעהממשיתובלתימידתיתבעצור,וכיעל
ביתהדיןהצבאילהתרשםמהעצורפניםאלפנים,לרבותאםהואאדםעם
מוגבלותולאניתןלערוךאתהתאמותהנגישותהנדרשותבאולםביתהדין

הצבאיבאופןשיאפשראתהשתתפותובדיוןבאמצעותמכשירטכנולוגיר

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלעצורשחלהלגביוחובתבידוד )2(
מכוחצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות(
)נגיףהקורונה )הוראתשעה(,התש"ף-2020,אומכוחצובריאותהעם

החדש2019()בידודבביתחולים()הוראתשעה(,התש"ף-2020ר"

תיקוןהתוספת
החמישית

)נגיףהקורונההחדש()קיום6ר בתוספתהחמישיתלחוקהעיקרי,בתקנותשעתחירום
דיוניםבהליכיםפלילייםבאמצעיםטכנולוגייםבבתיהדיןהצבאיים(,התש"ף-2020,

המובאותבה,בתקנה2-

ברישה,לפני"יחולוהוראותאלה,"יבוא"אושחלהלגביוהכרזהעלהגבלהמלאה )1(
כאמורבתקנה4אלתקנותשעתחירוםהאמורות";

בפסקה)1()ב(,במקום"בבתיחולים"יבוא"בביתחולים"ר )2(

תיקוןהתוספת
השישית

שחרורים(, ר ועדות )דיוני חירום שעת בתקנות העיקרי, לחוק השישית בתוספת
התש"ף-2020,המובאותבה,בתקנהר)א(,אחרי"התש"ף-2020"יבוא"אובשלהכרזה

עלהגבלהמלאהכאמורבתקנה2אלתקנותשעתחירוםהאמורות"ר

ס"חהתשט"ו,עמ'1 1ר  
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תיקוןהתוספת
השביעית

)נגיףהקורונההחדש()דיוניפר בתוספתהשביעיתלחוקהעיקרי,בתקנותשעתחירום
הוועדהלעיוןבעונש(,התש"ף-2020המובאותבה,בתקנהר)א(,אחרי"התש"ף-2020"
חירום שעת לתקנות 4א בתקנה כאמור מלאה הגבלה על הכרזה בשל "או יבוא

האמורות"ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

)נגיףהקורונההחדש()דיוניפר בתוספתהשביעיתלחוקהעיקרי,בתקנותשעתחירום
הוועדהלעיוןבעונש(,התש"ף-2020המובאותבה,בתקנהר)א(,אחרי"התש"ף-2020"
חירום שעת לתקנות 4א בתקנה כאמור מלאה הגבלה על הכרזה בשל "או יבוא

האמורות"ר

תיקוןהתוספת
השביעית

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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