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המד>גוו 0מג\ע מ0מס הודעמעדמו

 להגיש המשיבים מתכבדים ,19.5.20 מיום מלצר לנשיאה המשנה כב׳ להחלטת בהתאם
מטעמם. נוספת עדכון הודעת

 ביום כי נעדכן ,18.5.20 מיום הקודמת העדכון בהודעת לאמור ובהמשך הדברים, בפתח
 )מניעת חירום שעת )תקנות העתירות מושא לתקנות תיקון הממשלה אישרה 24.5.20
 (2020התש״ף- (,2 מס׳ סוהר()תיקון ובתי מעצר למקומות דין ועורכי מבקרים כניסת
 מתכונת נקבעח במסגרתו לתלןגות(, התיקון )להלן־ (1448 בעמ׳ חתש״ף, ,8572 )ק״ת

 ובתי המעצר למקומות דין לפי הנדרש מקצועי שירות ונותני דין עורכי כניסת המאפשרת
להלן. שיפורט כפי לתקנות, בתיקון כמפורט הסוהר

.1מש/ ומסומן מצורף לתקנות התיקון צילום



 כניסה המאפשר וזהיר מדוד פתיחה מתווה היתר, בין נקבע, לתקנות, התיקון במסגרת
 כמפורט המעצר ומקומות הסוהר לבתי מקצועי שירות ונותני דין עורכי של מבוקרת
 זאת, הנגיף. התפשטות למניעת הבריאות משרד הנחיות על שמירה תוך לתקנות, בתיקון

 ן גיסא מחד הציבור, על שהוטלו במגבלות וההקלה התחלואה בהיקף לירידה לב בשים
 מן היתר בין הנובע הכליאה, במתקני הנגיף להתפשטות וחמוגבר המיוחד והסיכון

 הוצאתם בהיקף המשמעותית העלייה וכן הכליאה, מתקני של הייחודיים המאפיינים
 מאידך חוץ, גורמי עם מגעם את שמגדיל באופן משפט לבתי ועצורים אסירים של וליווים

 בעניינם לדיונים עצורים 86 הוצאו ,25.5.20 ביום שב״ס, נתוני לפי למשל, )כך, גיסא
בעניינם(. לדיונים עצורים 85 חוצאו ,26.5.20 והיום,

 עדכון ؟9.5.20 מיום הבריאות משרד המלצות המחליטים؛ להצעת ההסבר דברי גם! ראו
 לבית סוהר מבית אסירים/עצירים העברת בעניין 21.5.20 מיום דיון וסיכום המלצות
ש/ ומסומנים המצורפים ,25.5.20 מיום הבריאות משרד דעת חוות משפט؛ ש/ ,2מ  ,3מ

ש/ו 4מש/ בהתאמה. .5מ

 הפנים לביטחון השר הסמכת בעניין )א(2 תקנה תוקנה לתקנות התיקון במסגרת כך,
 כי היתר, בין שנקבע, תוך התקנות הוראות את המחילה הכרזה להוצאת חשד؛ )להלן:

 מטעם דעת חוות קבלת לאחר שוכנע אם הפנים לביטחון השר ידי על תינתן ההכרזה
 רחבת התפשטות בשל ולא הקורונה בנגיף לחדבקה ממשי חשש קיים כי הבריאות, משרד
:כדלקמן התקנות, של חקודם בנוסחן שנקבע כפי הנגיף של היקף

 דעת חוות קבלת לאחר חשר(, - )להלן חפגים לביטחון השר שוכנע .)א(2׳׳
 הקורונה בנגיף להדבקה ממשי חשש ק>עו כי הבריאות, משרד מטעם

(Novel Coronavirus 2019-nCoV) מעצר במקומות הקורונה( נגיף - )להלן 
 של הכללי המפקח או הסוהר בתי נציב בהמלצת הוא, רשאי סוהר. ובבתי

 על להכריז המשפטים, שר עם ובהתייעצות העניין, לפי ישראל, משטרת
 השר הכריז סוחר. ובבתי המעצר במקומות הקורונה בנגיף הדבקה סכנת

 עם לתוקף תיכנס כאמור הכרזה ;6 עד 3 תקנות הוראות יחולו כאמור,
האפשרי.״ בהקדם ברשומות ותפורסם נתינתה

 סייגים דחיינו, המקורית, 3 בתקנה האמור אף )על נקבע 6 תקנה במסגרת כן, כמו
־ כדלקמן מקצועי, שידות וצותני דין עודפי כניסת שד0תתא כי ההגבלה{ לתחולת

ת מהאמור לגרוע ובלי ,3 בתקנה האמור אף על )ד(6׳/ קנו  ،5ו־ )ב(3 בז
 לאסיר, או לעצור מקצועי שירות מתן לצורך ض עורך כניסת תתאפשר
האלה؛ ההוראות לפי ההכרזה, בתקופת

אלה؛ יהיו ١١٦ עורך לכניסת העדיפויות סדרי )ו(
מעצדו; בעניין דיון שקבוע אישום, כתב הגשת לפני )א(עצור

 דיה בעניינו שקבוע ובלבד אסיר, או אישום כתב הגשת לאחר עצור )ב(
ימים; 14 בתוך פלילי

 בהקדם תיעשה העצור או האסיר עם ופגישתו כאמור ١١٦ עורך כניסת (2ر
 כדי בו שיהיה ובאופן בעניינו הקבוע הדיון למועד לב ובשים האפשרי
 >ثهم م2 בתקנה כאמור להדבקה הסיכון את האפשר, ככל לצמצם,
הסוהר. בתי נציבות בפקודות שייקבע



م האמור אף על )ת( תן כניסת תתאפשר م لاله«  أولآل הנדרש מקצועי «١٦٠٠ נו
שתו כאמור שירות נותן כנ>סת ١١^  תיעשה העצור ١« חאסיר עם ופגי

עניינו, דיון במועד בהתחשב  שנקבע במועד בהתהשב ١« שנקבע, ככל ב
ת השאר, בין לב, ובשים שיפוטית, בחתלטח שוו  המפגש את לקיים ^

̂ופן אחרת, בר^  د«اهأ תיעשה כאמור פגישה המפגשן מטרת את שישיג ב
,2 בתקנה כאמור לחדגקה הסיכון את האפשר» ככל לצמצם, כדי בו שיהיח

חוספח[ נחדגשה הסוהר.״ בתי נציבות בפקודות שייקבע لوا

 לפי שהוכחת ההכוזה את ׳»ראו שלפיח, לתקנות לתיקון 3 בסעיף מעבר הוראת נקבעת כן
 2 תקנה מכוח ניתגה כאילו (,2020 במאי 14) התש׳׳ף כאייר ,כ ביום העיקריות התקנות
אלה.״ כתקנות כתיקונה העיקריות לתקנות

 הסוחר: בתי נציב מקום ממלא על־ידי תוצאו לתקנות התיקון בעקבות כי יצוין עוד
 נותן אסירים״)כניסת אצל ביקור ٩٦״؟ 04.42,00 נציבות פקודת מכוח שעה ״הוראת

 מקצועי שירות מתן - 0ممم,هو.ب נציבות פקודת מכוח שעח ו״הוראת מקצועי(״ שידות
 משגר בתק»™ מקצועי שירות למתן דין עורכי דין)כניסת עורכי ע׳׳י ועצורים לאסירים

תשעת(, ٠١١^٩١٨ הקורונה{״}להלן؛

 ه،ص ומסומן מצורף 2 טס׳ תיקון לאתר חתקנות של משולב נוסח
.7מש/ ומסומנים מצורפים תשעח הוראות צילומי

 שלושה כתון־ >פקע חתקגות של תוקפן הממשלח, לחוק׳יסוד؛ רישא ودرأ؛ לסעיף בחתאם
.,»ג)גולל(6,20131»עד ו0תמז (קרי התקנתן، מיום חודשים

 חוק ׳חוכיר את חציבור להערות הפנים לביטחון חמשרד הפיץ ,26.5.20 חיום, כי נציין
 חדרי סוחר ובתי משטרח תחנות מעצר, למקומות דין ועורכי מבקרים כניסת מניעת
 שנועד מחוק(, תזכיר ׳)להלן؛2020חתש״ף־ שעת؛, )חוראת צבאיים סוחר ובתי משמר

 משמר חדרי בעניין נוספות חירום שעת תקנות העתירות)וכן מושא התקנות את להחליף
צבאיים؛, סוהר ובתי

ص ומסומן מצורף חחוק תזכיר צילום

 )לחלו؛ הפנים לביטחון השר הכרות בתוקפה עומדת ,27.5.20 מחר, ועד זח למועד נכון
 חמדינח מטעם מעדכנת הודעה ,٨١ בעניין לתקנות)ראו 2 תקנח מכוח تممة.و.ب מיום תשר(
לעיל(* המצןטטת לתקנות בתיקון חמעבר חוראת וכן ل8،5.20 מיום

 של נוספת חארכת בוחן המשרד בי הפנים, לביטחון מהמשרד חנמסר לפי נעדכן, כן
 מוצה טרם ,١١ עדכון חודעת הגשת למועד נכון אולם לתקנות, 2 תקנח מכוח ההכרוח

.٨١ חלין



 ממועד והעובדתית המשפטית בתשתית שחל המשמעותי לשינוי לב בשים כן, כי חנה
 ,26.5.20 מיום השעה בהוראות ביטוי לידי שבאה כפי שב״ס במדיניות וכן העתירות הגשת
 העתירות של דינן כי יטענו, המשיבים התקנות, של הקרוב פקיעתן למועד לב ובשים

להימחק.

 חטיבת על־ידי אושרו 15.3.20 מיום החל הסוהר, בתי שירות נתוני לפי כי נעדכן, עוד
 טלפוניות שיחות 300מ־ למעלה הביטחון, גורמי וכן הסוחר בתי בשירות המודיעין
 הנשים אוכלוסיית לרבות ראשונה, מקרבה משפחה כן עם ביטחוניים ועצורים לאסירים
 הסדר חל בעניינם הקטינים הביטחוניים ולעצורים לאסירים בנוסף )וזאת והחולים

לעתירות(. בתגובה שפורט כפי זח, בעניין מיוחד

 ץ״בבג העותרים על־ידי שהועלתה הסמכות במישור לטענה בתמצית נתייחס סיום, בטרם
.16.5.20 מיום בעיים צו למתן הנוספת בקשתם במסגרת 2282/20

 על־ידי הוצאה כי תקפה אינה ההכרזה)הקודמת( כי טוענים 2282/20 בבג״ץ העותרים כך,
 לפי חירום שעת תקנות לתוקף להכניס לו המאפשרת כלשהי סמכות לשד ״ואין שר,

להידחות. הטענח דין הממשלה.״ יסוד: לחוק 39ו־ 38 הסעיפים

 ,2282/20 בבג״ץ העתירה במסגרת חועלתח לא כלל האמורה הטענה כי יצוין תחילה,
 לעמדת התקנות. מכוח השר על־ידי שהוצאח חראשונח ההכרזה את כזכור שתקפה

 למתן מאוחרת בקשח במסגרת לא ודאי העתירה חזית לחרחבת מקום כל אין המשיבים,
 לא ושאף תיקונה, שהתבקש ומבלי בעתירה נכללו שלא טענות הוספת תוך ביניים, צו

 טענת בנוסף, התקנות. מכוח השר על-ידי שהוצאו הקודמות חהארכות לשתי ביחס נטענו
נדרשים. וביסוס פירוט ללא בלבד ובעלמא כללי באופן נטענה בעניין העותרים

עליחסף. הנוספת הטענה של לדחייתה להביא בכך די כי יטענו, המשיבים

 לתקנות. 2 בתקנה השר חסמכת בעניין פגם כל נפל לא כי יטענו, המשיבים מקום, מכל
 העתירות, מושא חירום שעת בתקנות המעוגן הנורמטיבי ההסדר בלבד, בתמצית כך,

 ידי על״ נקבע הממשלה, לחוק־יסוד: )ו(39 סעיף לפי חודשים שלושה למשך שתוקפן
 לתקנות, 2 בתקנה שנקבע המנגנון .לאהדמה אד על״ידה מו»ו ואף עצמה הממשלה

 שנקבעו, בתנאים בתקנות שנקבע ההסדר תחולת על להכריז לשר דעת שיקול המקנח
 בהתאם בתקנות המעוגן הנורמטיבי ההסדר ב»שומ הנדרשת הגמישות את לאפשר נועד

 מדזבד ממילא בגדרן. שנכללו האיזונים ממכלול וכחלק העובדתי, במצב לשינויים
 ההסדר של קביעה בכך ואיו בתקנות המעוגו הצודמטימ ההסדר של בלבד ביישום

 של דינה אלה, בנסיבות .עצמה הממשלה על-יד> באמור שגסבע - עצמו חגודמטיבי
לגופה. גם לחידחות זח בעניין הטענה



 נבקש במסת, לחקיקת לפגות האפשרות בעניין הסמכות במישור חנוספת לטענח באשר ,13
 לעתירות המדמה לתגובת 75 בסעיף זה בעניין לאמור חנכבד המשפט בית את להפנות

 בית של פסיקותיו במסגרת כי נציין כן, כמו לעתירות(. התגובה )לחלן! 1.4.20 מיום
 שומת חגבלות נתקפו שבמסגרתן פרטניות בעתירות חאהרונח חעת מן חנכבד המשפט
 בסוגיה שעניינה 2399/20 בבג״ץ העקרונית לעתירה לב בשים חירום, שעת בתקנות שעוגנו

 דאש 0 עדאלה 2399/20 בג״ץ הנוכחית, בעת חירום שעת תקנות התקנת של הכללית
 בית לנכון ראה לא (,7.5.20 ביום זו בעתירה נערך מורחב הרכב בפני )דיון הממשלה

 חלף שהוגשו. הפרטניות בעתירות הסמכות בשאלת מקיף באופן לדון הנכבד המשפט
 הנתונה לסמכות בחתאס הותקנו התקנות כי הנחה מתוך יצא הנכבד המשפט בית זאת,

ומקרה, מקרה בכל לדיון, שעמדו הפרטניים וההסדרים הממשלה ؛ בחוק־יסוד לממשלה
לגופם. נבחנו

 בבג״ץ הנכבד המשפט בית של דמו פסק האחרונה, העת מן והשוו, ראו זה, בעניין
דומה, טענה עלתה בו (,19.5.20 באר״ש, )פורסם הממשלה לאש נ' ١١עצי 2818/20
؛ כדלקמן

 חירום)נגיף שעת תקנות חוקיות בנגד גם טענו חעותרים מקדמית؛ הערה .3״
 בנושא התקנות(. )להלן؛ 2020חתש״ףי פעיאת(, הגבלת - מחדש הקורונה

 בהרכב 7.5.2020 ביום נדונה אשר עקרונית עתירה ועומדת תלויה זה
 וכפי חממשלח(, דאש נ׳ עואלה 2399/20 )בג׳׳ץ זה משפט בנית מורחב

 הפעם גם מדוש לא זח, משפט ג»ת של ובפסיקתו חדיח במהלך שהובהר
הממשלה, ראש נ' לוונשהל 2435/20 )בג׳׳ץ זו עקרתית־מקדמית לטענה
נ׳ יחיה באמונתו 2394/20 בג״ץ לוונטחל(؛ עניין )להלן: (7.4,2020) 11 פסקה
 ראש נ׳ סמדר 2705/20 ؛״ץ1ב (؛16.4.2020) 5 פסקה הממשלה, ראש

סמדר((.״ עניין )להלן: (27.4.2020) 5 פסקה הממשלה,

 מטעם הנוספות חמעדכנות ובהודעות לעתירות בתגובה האמור וכל לעיל, האמור כל נוכח .14
 הגשת ממועד והעובדתית המשפטית בתשתית לשינוי לב ובשים דנן, בהליך המשיבים
להימחק. או להידחות העתירות של דינן התקנות, של הקרוב פקיעתן ומועד העתירות

 לביטחון השר מטח ראש בתפקיד המשמש גפן, דן מר של בתצהירו נתמך 6 בסעיף האמור . 15
הפנים.

 קצינת בתפקיד המשמשת מזרחי, מיטל כלאי של בתצהירה נתמך 8 בסעיף האמור .16
הסוהר. בתי בשירות המודיעין בחטיבת פח״ע בענף הערכה

 תש״ף בסמן ג״ חיום,
2029'במאי 26

 עו״ד אפשטיין, עמדי
 תבג"ציס למחלקת א׳)בפועל( בביי טגן
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