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מךיניותמעצרים .10

 הקורונה חירום)נגיף שעת תקנות של תוקפן להארכת החוק במליאה אושר 16.6.20 ה- בתאריך ב.
״החוק״(. :)להלן 2020התש״ף- וכלואים(, אסירים עצורים, בהשתתפות דיונים ־ החדש

 להמלצות בכפוף להביא שניתן מרבי עצורים מספר המשפט לבתי יובאו יום בכל החוק, עפ״י ג.
 סדר את יום בכל יקבע המשפט בית נשיא כאשר המשפט בתי והנהלת שב״ס הבריאות, משרד

הוכחות. לדיוני קדימות מתן תוך הדיונים של העדיפות

ו 13 לסעיפים )בהתאם המעצרים בחוק היום קבועות שהן כפי תשארנה חשוד למעצר העילות ד.
 בית של הדעת שיקול את להבנות מנת על המעצר״ ״חיוניות של תנאי להן יתווסף אולם (,2 !

החירום. מצב בתקופת ונאשמים חשודים של מעצר להארכת בבקשה לדון בבואו המשפט
חיוניות את לשקול המשפט בית על המעצר, בשאלת החלטה יקבל טרם לתקנות, בהתאם
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 וכן בפניו שלא מתקיים שהדיון מכך הנובעת בחשוד/נאשם בפגיעה בהתחשב השאר בין המעצר
במעצר. שהייתו בשל בנגיף להידבקותו בסכנה

 כל החירום, שעת תקנות פי שעל הרי חשוד, מעצר לבצע צורך עולה זאת בכל בהם במקרים ה.
 ומעלה רפ״ק בדרגת משטרה קצין ידי על שאושרה לאחר בכתב תוגש מעצר להארכת בקשה

 בכתב, לנמק לקצין אפשרות אין אם הקצין. בידי בכתב מנומקת בהחלטה החקירות ממעיד
 דורשת אינה בהעדר מעצר בקשת מעצר. להארכת לבקשה ותצורף שוטר ע״י ההנמקה תכתב

דנן. האישור את
 או החקירות ממערך רק ולא שוטר כל ע״י להיכתב יכולה המאשר הקצין של ההנמקה כי יובהר ו.

בטלפון. הקצין אישור את שקיבל זה
 החוקר ע״י יירשם טלפונית־ שניתן וככל הפל״א, למערכת ייסרק מראש, יינתן למעצר אישור ז.

האישור. נותן של ודרגתו תפקידו שמו, האישור, מתן שעת את הכולל מזכר
נוספת. מעצר להארכת בקשה בכל כאמור רפ״ק באישור מחדש להצטייד יש כי יודגש ח.
 או שלוחה( )ר׳ בלבד התביעה באישור צורך יש תובע, הצהרת עם מעצר להאריך בקשה בעת ט.

מחלקה(. הפרקליטות)מנהל

אלה דיונים vc מכשיר באמצעות גם המשטרה תחנות מתוך מעצר הארכת דיוני לקיים אין י.

 היחידה ע״י ביהמ״ש לאולם העצור הבאת באמצעות או שב״ס ממתקני ורק אך יתקיימו
החוקרת.

 את לקיים סנגורו או העצור ביקש אם אלא העצור בנוכחות יהיה ימים מעצר של ראשון דיון כל יא.

.vc מכשיר באמצעות הדיון

:העצור בנוכחות לסיימם הורה לא המשפט בית שנשיא ימים מעצר דיוני יב.
שיספק טכנולוגיים מכשירים באמצעות בהשתתפותו אלא העצור נוכחות ללא יתקיימו (1

אמת. בזמן (vc )מכשירוממונה קול של העברה המאפשרים שב״ס,

 במכשיר הדיון את לקיים ניתן ,vc מכשיר באמצעות הדיון את לקיים אפשרות שאין ככל (2

 שאינו בעצור הפגיעה את האפשר ככל שימזער ובאופן בלבד קול העבדת המאפשר טכנולוגי
סנגורו. עם והתייעץ לפך הסכים שהעצור ולאחר בדיון פיזית נוכח

 שר ידי על שהוצא העם לבריאות צו מכח בבידוד הנמצא עצור על גם יחולו אלה הוראות (3
הבריאות.

 ותמונה קול העברת באמצעות המעצר פקיעת למועד בסמוך הדיון את לקיים ניתן שלא ככל (4
 רק בלבד קול העברת באמצעות הדיון את לקיים ניתן טכנית, תקלה בשל אמת בזמן

שירשמו. ומטעמים חריג באופן סגנו או המשפט בית נשיא באישור
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 קול העברת באמצעות הדיון את לקיים וניתן שלעיל, 3 ו׳ סעיף בנסיבות המעצר הוארך (5
 בהעברת חוזר דיון לדרוש העצור רשאי המעצר, תקופת הסתיימה וטרם אמת, בזמן ותמונה

ותמונה. קול

סניגור. ביהמ״ש לו ימנה מיוצג אינו ואם סנגורו בנוכחות יתקיים הדיון (6

 אחר(, צורך/שימוש לכל )ולאבלבד משפטי יעוץ לצורד חסויה שיחה סנגורו עם יקיים העצור (7
עו״ד(. עם מפגש מנוע אינו שהוא לכך ולאחריו)בכפוף במהלכו הדיון, יחל טרם

 הדיון במהלך זה את זה ויראו ישמעו עצור( שופט, סנגור, מעצרים/תובע, )טוען הצדדים (8
האפשר(. )במידת

 חוק לפי נגישות התאמות תוך הדיון קיום על ביהמ״ש יורה מוגבלות עם אדם העצור היה (9
 או ,2005 - התשס״ו נפשית(, או שכלית מוגבלות עם לאנשים והעדה)התאמה חקירה הליכי

 לשירות(, נגישות )התאמות מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות לפי תקנות לפי
המוגבלות. לסוג בהתאם כנדרש , 2013—התשע״ג

 להציג צורך ואין בריאותו, מצב בשל בדיון, חלק לקחת יוכל לא בבידוד, שנמצא עצור/אסיר יג.
בדיון. השתתפות ממנו המונעת ספציפית רפואית תעודה

 השחרור תנאי יפורטו החירום, מצב בשל מעצר בדיוני ערובה כתב על לחתום ניתן שלא ככל יד.
הדיון. בפרוטוקול כהצהרה ויירשמו בדיון
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בידוד צו רמ0ה של עבירה לביצוע בחשד סטיו חשוד חסירת .12
.12 להם שמלאו ככל קטינים, על גם חלה בית בידוד מפרי על קנסות הטלת א.

 וההנחיות החוק הוראות עפ״י תעשה לעיל, המפורטים במקרים קטין כנגד בחקירה פתיחה כל ג.
הנוגעות.

בנפרד חיים הוייהם אשי ילדים של ראיה הסדרי קיום .13
 תוך לכך, הדרכים והתאמת להוריו ילד בין הקשר בהבטחת רבה חשיבות ישנה זו, בתקופה גם א.

החריג. המצב לאור והנילונים המתלוננים ההורים כלפי רגישות הפעלת
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 רבים בבתים כלכלית ומצוקה בריאותיים מהיבטים החשש בצל הדברים שמצב ערים להיות יש ה.
 הניתן ככל לסייע יש כן ועל לילדיהם ההורים ובין הזוג בני בין ביחסים להסלמה להוביל עלול

כזו. הסלמה למנוע מנת על שבידנו, לסמכויות ובהתאם

מבודד/חולה חשוד המייצג הסנגור מול בעבודה דגשים .15
 חשוד של בקשתו בדבר הציבורית לסניגוריה או לעו״ד הודעה העברת בעת - ההיוועצות זכות א.

 שיוכלו מנת על בידוד/חולה, הוראת תחת נתון היותו על הודעה גם תימסר ייעוץ, לקבלת שכזה
בהתאם. להיערך

 להעניק נערכה הציבורית הסניגוריה אלו, חשודים לגבי ככלל -מבודד/חולה לחשוד ייעוץ מתו ב.
 הדבר הסניגור. עם טלפוני לקשר האפשרות תועמד אלו חשודים לגבי כי לוודא יש טלפוני. ייעוץ
 מעבר כי החסויה, בשיחה פתיחה טרם לוודא חשוב פרטי. עו״ד ע״י משפטי ייעוץ לגבי גם נכון
 לאפשר יש בידוד חב שעו״ד ככל שלו(. הרישיון ומספר פרטיו את לבקש )ניתן עו״ד נמצא לקו

אחר. עו״ד עם היוועצות
 של סיוע ונדרש העברית השפה דוברי שאינם חשודים של במקרה ־ שפות דוברי חשודים ג.

 כי מובן והסניגור. החשוד עם המתורגמן של ועידה שיחת לאפשר להיערך יש מתורגמנים,
הסנגור. של היא המתורגמן להבאת האחריות

 באולמות V.C טלפון/ מערכות הותקנו והנב״ה, שב״ס של בשת״פ -מעצר בהארכת טלפוני ייעוץ ד.
לקוחו. עם קשר ליצור לסנגור מאפשרות אשר ביהמ״ש,

עדות ומסירת מלונה קבלת ♦16
הצורך למנוע היתר בין נועדה אשר המקוונת התלונה מערכת את החטיבה השיקה לאחרונה א.

 לתלונה בנוגע )הנחיות אזרח חוקר- מגע ולצמצם תלונה להגיש לתחנה להגיע מהמתלונן
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 תלונתו למסור המתלונן זכות את מחליפה אינה המערכת כי בנפרד(.יודגש הופצו המקוונת
 בהתאם כבעבר תלונה להגיש לו לאפשר התחנה חובת שכך, ובמקרה למש״ל, הגעה באמצעות

המחייבים. לנהלים

לסבורה שגפטר מבודד גופת שחרור .17
 שעלה בלא בבידוד, שנפטר אדם של לקבורה גופה שחרור לאשר יחידה נדרשת בו מקרה בכל א.

כן. לעשות ניתן בנגיף, הדבקות עקב ולא לפלילי חשד
 ההדבקות סוגיית בירור לשם רק במלמ״מ לבדיקה הגופה להוביל הבריאות משרד ויבקש היה ב.

המשטרה. מעורבות ובלא המלמ״מ, מול בתיאום הדבר יעשה בנגיף,
:לקורונה חשד ויש לפלילים, חשד עקב במכון הגופה לבדיקת צורך שעולה במקרה ג.

 להעביר אין מקרה ובכל לבדיקה, בהעברה אמיתי צורך יש האם שאת ביתר לשקול יש (1
בתיאום. אלא למכון, הגופה

ההעברה. טופס גבי על במפורש ולציין מד״א, ידי על בשטח לקורונה לדגום להשתדל יש (2
 שלא מקרה בשטח, אצבע טביעות לדגום הניתן ככל להקפיד יש בזיהוי צורך של במקרה (3

ט״א. לדגום ניתן יהיה ולא תפתח לא השקית לקורונה, יישלל
 כפפות, עם כשהם בזירה הביקור את השוטרים יבצעו בנגיף, שחלה אדם לפטירת חשד עלה ד.

מסכה. מחייבת הגופה, מצויה בו לחדר כניסה מהגופה. מרחק וישמרו
להנחיות. בהתאם להתמגן יש בזירה הטיפול מהלך בכל ה.

חזיחוי חטיפת חגחיומ פלילי- זיחוי כנושא דגשים .18
 לפעול יש הסיכון, בקבוצת שהינו אדם מצוי בזירה כי חשד עולה בהם עבירה בזירות בטיפול א.

 מנת על וזאת הזירה, חוקרי ואת החוקרים את המחייבות להלן, שיפורטו להוראות בהתאם
מאידך* הזירה החוקר/חוקר לסכן ולא מחד, כנדרש מקצועית בזירה לטפל

באמת׳ ולדבוק חקי להעמיק ראות, ״להרחיק
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19 .7aלהישפט )שה
 ״בהמתנה״, בסטטוס קורונה ס״מ תיק אוטומטי באופן בפל״א יפתח קנס דוח מסירת עם א.

כללי״. ״מעורב בסטטוס בו יופיע והנקנס)מפר(
 להמשך בנוגע החלטה ויקבלו הראיות את יבחנו בתביעות הקנסות מרכז להישפט, המפר ביקש ב.

ההליך.
 להצמדה״ ל־״ממתין יהפוך התיק להישפט, המפר של בקשתו את לקבל התובע החליט ג.

 המפר שצרף אחרים ומסמכים להישפט הבקשה ״נילון״. לסטטוס יהפוך והמפר בחקירות
הפל״א. לתיק אוטומטית יוכנסו

 חקירה, מהווים הקנס הודעת קבלת בעת לשוטר ודבריו באזהרה, המפר את לחקור צורך אין ד.
תובע. של מפורשת הנחיה תתקבל אם אלא

 גוף מצלמות דיסק הפעולה, דו״ח הקנס, הודעת :ובו אישום כתב להגשת התיק את יכין החוקר ה.
לבקשה. שצרף ומסמכים להישפט המפר בקשת צולם, האירוע אם

הרלוונטי במועד הבידוד חובת את המוכיח הבריאות משרד של תע״צ החוקר יצרף כך, על נוסף ו.
לבידוד. כניסה על דיווח אי או ו/

 לארץ המפר של כניסתו מועד את המוכיח והאוכלוסין ההגירה רשות תע״צ יצרף החוקר ז.
מחו״ל.

ד״ר - הבריאות משרד לתע״צ הקשר איש החקירות. חטיבת ע״י הופצו התע״צים של נוסחים ח.
 הקשר איש .050-6243456 נייד טלפון מס׳ ופיקוח, אכיפה הבריאות ממשרד ברקוביץ רוני

.050-6204017 נייד טלפון מס׳ האוכלוסין מרשות לוי, אלי האוכלוסין למרשם

ודיווחים בקרה פיקוח, ♦20
 ק׳ כל על הינה לנגיף הנוגעות בעבירות הטיפול על הכוללת האחריות אח״מ, ר׳ הנחיית פי על א.

זה. לעניין שימונה רפרנט באמצעות בגזרתו, מחוזי אח״מ
שנקבעו. בדרכים המקצועי בציר החקירות לחטיבת דיווחים שרשרת על להקפיד יש ב.
בלבד. החקירות חטיבת באישור תהא זאת שבהנחיה בעבירות חקירה תיקי סגירת ג.
 בראשות הסייבר יח׳ )באמצעות המדינה פרקליטות באישור תעשה החקירה מדיניות קביעת ד.

ויסמונסקי(. חיים עו״ד

ת, ״להיחיק או קי להעמיק י באמת״ ולדבוק ח
: באתר כתובתנו

17 מתוך 16 עמוד
www.police.gov.il

http://www.police.gov.il


והחוקרים. הקצינים אחרון עד החטיבה הנחיות העברת לוודא יש ה.

בברכה,

 שיף, מוטי
רמ״ה

באמת״ ולדבוק הקר להעמיק ראות, ״להרהיק
: באתר כתובתנו

www.police.gov.il

נצ״מ
הקירות

17 מתוך 17 עמוד

http://www.police.gov.il

