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התשס"ה―2005* ,(30 מס' (תיקון הסוהר בתי פקודת לתיקון חוק

 45 סעיף  במקום הפקודה), - (להלן התשל"ב-11971  חדש], [נוסח הסוהר בתי בפקודת .1
יבוא:

מקצועי. שירות קבלת דין לשם עורך להיפגש עם זכאי אסיר (א) .45

המבטיחים  ובתנאים ביחידות תיעשה דין עורך עם אסיר פגישת (ב)  
המאפשר באופן אך בפגישה,  שיוחלפו והמסמכים הדברים  סודיות את

האסיר. של תנועותיו על פיקוח

שירות  קבלת לשם מסוים  דין עורך  עם  להיפגש אסיר  ביקש (ג)  
מחוזי ציבורי לאסיר, סניגור שהאסיר, אדם קרוב עורך דין ביקש או מקצועי,
עם להיפגש זה, לענין ייפה את כוחו או ימנהו, המשפט, בית או ארצי, או
הפגישה את קיום הסוהר בית מנהל יאפשר מקצועי, מתן שירות לשם אסיר
ואולם האפשרי, ובהקדם הסוהר בית של הרגילות העבודה בשעות כאמור
בית מנהל יאפשר אישום, כתב  נגדו הוגש שטרם  עצור האסיר היה אם

דיחוי. בלא הפגישה קיום את הסוהר

יבורר  שבה הדרך את בתי הסוהר בפקודות נציבות יקבע הנציב (ד)  
מינוי או ייפוי כוח בידו שאין מסוים דין עורך עם אסיר להיפגש של רצונו

(ג). קטן בסעיף כאמור

של  ומשפט חוק  החוקה ועדת באישור לקבוע, רשאי השר  (ה)  
סוהר לצורך לבית דין כניסת עורך הנדרשים לשם ההסדרים הכנסת, את
מספר את המגבילות הוראות לקבוע וכן זה, סעיף לפי אסיר עם פגישה קיום
לב בשים והכל שיקבע, זמן בפרק  אסיר להיפגש עם שיורשו הדין עורכי
קיום לשם הנדרשים ולסידורים הסוהר, בבית והאבטחה הביטחון לסידורי

בבית הסוהר. דין עורכי עם פגישות אסירים

בסעיף 45א. כהגדרתו - "עורך דין" זה, בסעיף (ו)  

- בסעיף זה (א)  45א.

אישום; כתב נגדו הוגש שטרם עצור למעט - "אסיר"

בית נמצא  שיפוטו  שבאזור  המחוזי המשפט בית - מחוזי"  משפט  "בית 
האסיר; מוחזק שבו הסוהר

לחוק להארכת בתוספת כהגדרתם - הפלסטינית" המועצה "האזור" ו"שטחי
שיפוט עזה - וחבל והשומרון (יהודה חירום שעת של תקנות תוקפן
חוק להארכת  - משפטית), התשכ"ח-21967 (בסעיף זה בעבירות ועזרה

שעת חירום); של תקנות תוקפן

פגישה; לרבות הפסקת פגישה" - "מניעת

פשע; או עוון מסוג עבירה - "עבירה"

ב'; לפרק ח' בסימן כמשמעותה - סוהר" בית "עבירת

 

עם אסיר "פגישת
דין עורך

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת ;(2005 ביולי   18) התשס"ה בתמוז י"א ביום בכנסת התקבל  * 

.314 עמ' התשס"ה (29 בנובמבר 2004), בכסלו ט"ז מיום  ,141 ― הממשלה חוק  
.501 עמ' התשס"ה, ;459 עמ' התשל"ב, חדש 21, נוסח ישראל, מדינת דיני  1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.  2

 45 החלפת סעיף
סעיפים והוספת

ו–45ב 45א

 מניעת פגישת
 אסיר עם עורך

מסוים דין
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תושב שהוא  אסיר  ולענין בישראל, הדין עורכי לשכת חבר - דין"  "עורך 
עורכי לשכת חבר גם  - הפלסטינית שטחי המועצה תושב או האזור
בתוספת כמשמעותו המשפטית העזרה על שהממונה הפלסטינית הדין
לעניני המטה קצין או  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  להארכת לחוק
חבר כאמור. הוא כי אישור לגביו נתן לאזור, האזרחי משפטים במינהל

עם  אסיר פגישת כי ממשי חשד סוהר בית למנהל או לנציב היה (ב)  
את של אדם, ביטחונו את המסכנת עבירה ביצוע תאפשר דין מסוים עורך
או עבירת הסוהר, בית ביטחון את או המדינה ביטחון את ביטחון הציבור,
להביא העלולה הסוהר בבית במשמעת ממשית פגיעה הפוגעת סוהר בית
מניעת על  להורות הוא רשאי וניהולו, הסוהר בית בסדרי חמור לשיבוש 
בית הסוהר מנהל או הנציב ורשאי (ג); קטן בסעיף כאמור הפגישה לתקופה
לו יש נוספים, אם  עם אסירים הדין עורך של  פגישה מניעת על  להורות 
מהעילות המנויות אחת עמם הפגישה לגבי גם מתקיימת ממשי כי חשד

זה. קטן בסעיף

הוראות  לפי פגישה מניעת על להורות רשאי הסוהר בית מנהל (ג)  
בהסכמת  רשאי, הנציב שעות;  24 על תעלה שלא  לתקופה  (ב)  קטן  סעיף

ימים. 5 על תעלה נוספת שלא כאמור לתקופה מחוז, להורות פרקליט

בין  פגישה מניעת בדבר הסוהר בית מנהל או הנציב הוראת (ד)  
את שעורר המידע לתוכן בין השאר, לב,  בשים  תינתן הדין, לעורך אסיר
בסעיף כאמור הפגישה למניעת העילה מתבססת שעליו הממשי החשד
הפגישה; מקיום הנשקפת הסיכון לרמת וכן מהימנותו, ולרמת (ב) קטן
את לטעון תינתן לאחר שניתנה לאסיר ולעורך הדין הזדמנות כאמור הוראה

להלן: כמפורט טענותיהם

פה; או בעל בכתב - הסוהר בית מנהל לענין הוראת (1)

להורות הנציב בכתב, ואולם רשאי - הנציב לענין הוראת  (2)
פה. בעל יישמעו כאמור הטענות כי

בכתב תינתן זה, סעיף לפי הסוהר בית מנהל או הנציב הוראת (1) (ה)
נימוקיה יצורפו להוראה דיחוי; בלא הדין ולעורך לאסיר ותימסר

נסמכת. שעליו היא המידע וכן - הנימוקים), זה (בסעיף

הסוהר בית מנהל או הנציב רשאי אף האמור בפסקה (1), על  (2)
המידע או את הנימוקים את הדין ולעורך לאסיר למסור  שלא
כדי בכך כי יש סבר אם או חלקו, כולו נסמכת ההוראה, שעליו

מאלה: לאחד לגרום

בביטחונו; או אדם של בשלומו פגיעה (א)

המדינה; בביטחון פגיעה (ב)

רשויות של עבודה ושיטות  מידע מקורות  חשיפת (ג)
מודיעין; או חקירה

או מודיעין. חקירה רשויות של חקירה שיבוש הליכי (ד)

או נימוק גילוי אי הסוהר על מנהל בית או הנציב החליט (3)
תמצית הדין ולעורך לאסיר יעביר ,(2) בפסקה כאמור ממידע פרט
בענין לפגוע בלי לעשות כן שניתן והמידע, ככל הנימוקים של

(ד). עד 2(א) משנה בפסקאות המפורטים מהענינים
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האסיר  רשאי סעיף זה הסוהר לפי בית או מנהל הוראת הנציב על (ו)  
המחוזי; המשפט לבית כוחו, בא באמצעות ובין בעצמו בין עתירה, להגיש

המחויבים. בשינויים יחולו, ב' לפרק ח'1 סימן הוראות

התקופות  הארכת על להורות רשאי המחוזי המשפט בית (ז)  
אחת,  כל 21 ימים, על יעלו שלא נוספות לתקופות (ג) קטן בסעיף האמורות
והתקיימה היועץ המשפטי לממשלה, כוח ידי בא לכך על בקשה הוגשה אם
שבהן התקופות כל שסך ובלבד קטן (ב), בסעיף המפורטות מהעילות עילה
על שלושה חודשים; יעלה על עורך הדין לא האסיר עם פגישה של תימנע
לערער לפני הצדדים רשאים זה סעיף קטן לפי המחוזי המשפט החלטת בית

אחד. בשופט בענין שידון העליון, המשפט בית

(ו)  (ב), קטנים סעיפים לפי הדין עורך עם אסיר של פגישה נמנעה (ח)  
העליון, המשפט בית של שופט רשאי חודשים, שלושה של לתקופה (ז) או
עילה והתקיימה לממשלה, המשפטי היועץ באישור לכך, בקשה הוגשה אם
האמורה בתקופה התקופה את (ב), להאריך קטן בסעיף מהעילות המפורטות

לעת. מעת כאמור, ולהורות לחזור הוא ורשאי שיורה, כפי נוספת

בנוכחות יתקיימו זה סעיף לפי  המשפט בבית ההליכים (1) (ט)   
כאמור ההליכים  ניהול  כי המשפט בית סבר אם  זולת האסיר, 
של (ד) (א) עד בפסקאות משנה בענין מהענינים המפורטים יפגע

סעיף קטן (ה)(2).

יורה האסיר, בהעדר יתקיימו ההליכים כי המשפט בית ציווה (2)
שניתן ככל של המידע שהוצג לפניו לאסיר, תמצית העברת על

.(1) בפסקה כאמור מהענינים בענין לפגוע בלי כן לעשות

יחולו, המעצרים, לחוק ו–(י) (ט) 35(ז), סעיף הוראות (3)
זה. סעיף לפי בבית משפט המחויבים, בהליכים בשינויים

האסיר  לידיעת תובא זה, סעיף לפי שניתנה משפט, בית החלטת (י)  
דיחוי. בלא הדין, ועורך

לפי  סמכויותיהם לאצול את רשאים הסוהר ומנהל בית הנציב (יא)  
בלבד. לסגניהם זה סעיף

בענין אחר דין מהוראות לגרוע כדי ו–45א 45 סעיפים בהוראות אין 45ב.
עורך דין." אסיר עם פגישה של

יבוא "בפקודה זו". "להלן" 80א(ב) בפקודה, במקום בסעיף .2

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

רא עז ן  גדעו
הפנים לביטחון השר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

שמירת דינים

80א תיקון סעיף


