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 לכבוד

 גב' עמית מררי

 פלילי(משפט המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )

 משרד המשפטים

 שלום רב, 

  בהיוועדות חזותיתקיום דיונים הערות לתזכיר חוק  הנדון:

בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים  קיום דיוניםלהלן הערותינו לתזכיר חוק  .1

)קיום דיונים בהיוועדות  )תיקון( וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(

 . 2021-חזותית בתקופה שבה לא עומדת בתוקף הכרזה, תיקונים שונים והארכת תוקף(, התשפ"א

סמכות השר להאריך את תקופת ההכרזה תזכיר החוק מבקש להאריך בתשעה חודשים את  .2

ים בהליכים נוכחזכותם של חשודים או נאשמים להיות )באופן מלא או חלקי( שבמהלכה תוגבל 

בנסיבות הקיימות במדינה, כשכמעט . הגבלה קיצונית ונרחבת שנמשכת גם בימים אלו – בעניינם

המעוגן בחוק אינו רזה ההכהסדר כל ההגבלות שהוטלו בתקופת הקורונה מוסרות בימים אלו, 

 חוקתי עוד משהוא פוגע יתר על המידה בזכויות היסוד של הכלואים.

אין ספק, כי בתי הסוהר הם מהמקומות הרגישים ביותר להדבקה בנגיף הקורונה בשל הצפיפות  .3

הרבה שבה חיים אלפי אנשים במקום סגור. המאמץ למנוע את כניסת הנגיף לתוך בתי הסוהר 

בשורה של הגבלות שנועדו להוריד למינימום את התנועה לתוך הכלא וממנו. אלא  הוביל לנקיטה

הסרת כלל המגבלות שחלו על שההסרה המוחלטת כמעט של המגבלות מכלל המשק, ובכלל זה 

גם בבתי הסוהר וזאת במיוחד נוכח הפגיעה  מחייבת לפעול באופן דומה, אנשים לא מחוסנים

פגיעה בזכות להליך הוגן, פגיעה בזכות ההיוועצות עם עורך  – הקשה בזכויות היסוד של הכלואים

 דין ובזכות לקשר עם החוץ. 

ומתאפשרת חזר לשגרה  שבו בזמן שהמשק כולולא סביר ומקומם מצב  מייצרההסדר המוצע  .4

משך תי(, מחוסנים ולא מחוסנים )ובכלל זה סוהריםשל תנועה בלתי מוגבלת כניסה לכל מקום ו

הזכות להיות רבים מהם עצורים לממש את זכות היסוד שלהם להליך הוגן ותימנע מההגבלה על 

כך, מעצורים נמנעת הזכות להשתתף בדיון בענייננם  נוכחים בבית המשפט בעת הארכת מעצרם.

אף אם הם מחוסנים או מחלימים, ואילו סוהרים בלתי מחוסנים שוהים בקרבת האסירים ללא 

 כל מגבלה. 

ורונה נוסף קיים במשק בכלל ובמסגרות צפופות בפרט ומשכך קיימות הוראות החשש מפני גל ק .5

מפורטות באשר לאמצעים שיש לנקוט בתקופת השגרה וכן גיבוש מדדים שלפיהם תתקבל 

ביחס לעצורים. החרגה  צר "מסלול עוקף"יתזכיר החוק מיהחלטה על החמרת ההגבלות. 

ם שחלים על כלל האוכלוסיה היא בלתי סבירה קיצונית כל כך של בתי הסוהר מההסדרים הכלליי

 ומאפשרת פגיעה מוגברת ובלתי מידתית בזכויותיה של אוכלוסיה זו. 
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לידי השרים שמעביר  פסולמנגנון זאת ועוד, מנגנון ההכרזה שמבקש תזכיר החוק להאריך הוא  .6

, ללא הליך של דיון פרלמנטרי באשר לצורך לקיים דיונים בהיוועדות חזותיתאת שיקול הדעת 

החלטה אדם. השקוף ופתוח לציבור ותוך פגיעה בשלטון החוק, בעקרון הפרדת הרשויות ובזכויות 

זו צריכה להתקבל על ידי המחוקק עצמו משמדובר ב"הסדר ראשוני" מובהק ולאור עיקרון 

ה זה מוצדק הפרדת הרשויות המחייב כי הכנסת, ולא הרשות המבצעת, היא שתקבע מתי יהי

אין כל הצדקה להמשיך ולהאריך מנגנון מסוג זה בשעה שלא לפגוע בזכויות יסוד של עצורים. 

ככל שתתפרץ המגיפה שוב, אז תוכל הממשלה להביא את . חירום בריאותי במדינהמתקיים מצב 

 הצעת החוק לכנסת במתכונת מזורזת, כפי שנעשה לעיתים קרובות במהלך משבר הקורונה.

יובהר, כי איננו מתנגדים לעצם האפשרות להשתמש בהיוועדות ( המוצע, 2א)2עיף באשר לס .7

לעריכת דיוני מעצרים וזאת במיוחד נוכח מסלול הייסורים שעוברים וולונטרי חזותית כפתרון 

בחוק, או לכל יש להסדיר  ,בטרם כניסתו לתוקף של הסדר זהאלא שעצורים בדרך לדיוניהם. 

ציוד הנדרש על מנת להבטיח יישומו ובכלל זה הורטים באשר להפחות בתקנות, כללים מפ

שיש להבטיח לצורך כך,  הסטנדרטים המינימאלייםהשתתפות אפקטיבית של העצור בדיון. על 

מעצרים( )היוועדות חזותית( )הוראת  –מתקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה ניתן ללמוד 

; מכשור ', ובין היתר, מסך שמידותיו לא יפחתו מארבעים ושניים אינץ2007-שעה(, התשס"ז

בית המשפט לראות ולשמוע  לםהכולל בין השאר שלוש מצלמות, המאפשר למשתתפי הדיון באו

ה אישיים בזמן אמת את העצור; מצלמה המאפשרת צילום תקריב של מסמכים; מסכי צפיי

 .'לשופט, לתובע ולסנגור שמידותיהם לא יפחתו משבעה עשר אינץ

התאימו גובשו לעיתים קרובות בבהילות וש קיצונייםתקופת הקורונה יצרה הסדרים חקיקתיים  .8

לתקופת החירום שהיתה קיימת. חוקים אלו אינם מתאימים לעיתות שגרה ומשכך לא ראוי 

ר ההכרזה שהתזכיר מבקש להאריך וכך גם בעניין הם. כך בעניין הסדלהמשיך ולהשתמש ב

 המסלול הוולונטרי להיוועדות חזותית שמחייב עבודת מטה וחשיבה נרחבת בטרם יקודם.

 בברכה, 

 
 אן סוצ'יו, עו"ד
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