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 ידה למניעת עבריינות נוערהיח

 יעוץ וחקיקה )משפט פלילי(

 

 שנוגעות לילדים ונוערוהוראות תקנות שעת חירום 

 15:00בשעה  26.3.20מועד עדכון:         

איך ניתן לפנות  האם יש חריגים? מה נקבע בהן? במה עוסקות שם התקנות
 לבקשת חריג?

 חירום שעת תקנות
 בריאות וצ אכיפת)

 הקורונה נגיףהעם )

 ) החדש
 בית בידוד(

 שונות והוראות
 שעה(, הוראת(

 -2020 ף"התש

עבירות וקנסות 
על הפרת צווי 

 בידוד

איסור על אדם השוהה בבידוד לצאת ממנו ללא 
 אישור.

ליציאה מבידוד אישור  אפשר לקבל
רופא מחוזי, ראש השירות או מ

 פי התנאים באישורלהמנהל 

 

על למשרד הבריאות אדם בבידוד לדווח  חובה על
עד הגעה לישראל או מגע עם על מושהות בבידוד, 

 תקופת הבידוד ומקומו.וכן על חולה, 

 

עבירה וקנס על 
פיזור סירוב ל

 התקהלויות

 10שוטר רשאי להורות על פיזור התקהלות של 
 .אנשים ומעלה

 רשאי שוטר לנקוט בכוח סביר ,במקרה של סירוב
 ₪ 5000ולהטיל קנס על סך  התקהלותלפיזור ה

כל שאר ובלבד שיישמרו  כן,
 :ההוראות הנדרשות

כנסת ישראל, בית משפט, מקום 
למכירת מזון ומוצרי היגיינה, בית 

 



מקום עבודה, מפעל מרקחת, 
 רפואי, מוסד חיוני וטקס דתי.

תקנות שעת חירום 
)נגיף הקורונה 

הגבלת  -החדש 
-פעילות(, התש"ף

2020 

הנחיות ליציאה 
 ממקום מגורים

 
הנחיות אלה 

חלות בעת 
יציאה מותרת 

למרחב 
כל הציבורי לפי 

 תקנותה

 2בעת יציאה למרחב יש לשמור על מרחק של 
 .מטר מאדם לאדם

  לא חל על מי שגר יחד באותו מקום

נסיעה ברכב פרטי תהיה לצורך מטרה מותרת 
נוסעים באותו  2יהיו עד ולפי התקנות החדשות, 

 רכב
 

תחבורה ציבורית תצומצם, וחלות מגבלות על 
 נסיעה במונית.

ורך חיוני ביותר חל כאשר יש צלא 
 :משני נוסעים יחד, ובכלל זה

לצורך טיפול במסגרת  נסיעה .1
 רווחה;

שאושרה בצו ות סיעה לפעיל. נ2
הגבלת פעילות מוסדות חינוך, 

נימיות יציאה לפעילות פובכלל זה 
לתלמידים ללא עורף משפחתי, 

מרכזי חירום לפעילות ליציאה 
לילדים ונוער בסיכון ופעילויות 

 נוספות שאושרו;
וריו חיים קטין שה תעברה .3

 בנפרד, בין בתי ההורים; 
העברה של קטין שאין אחראי  .4

שיכול להשגיח עליו, וההורה אחר 
ני שמפורט נדרש לצאת לצורך חיו

 בתקנה זו.
 

תקנות שעת חירום 
)נגיף הקורונה 

הגבלת –החדש 
פעילות( )תיקון(, 

 2020-התש"ף 

צמצום יציאה 
למרחב 

 –הציבורי 
קביעת איסור 

 וקנס של 
על ₪  500

 הפרת האיסור

לאחת אסור לצאת ממקום מגורים שלא 
 מהמטרות הבאות:

שלא נאסר לעבוד  של אדם לעבודה הגעה .1
 או חזרה ממנה;, בה

געה למקום עבודה לביצוע עבודות ה .2
 תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים;

 הצטיידות במזון: .3
 הצטיידות בתרופות או מוצרים חיוניים; .4
 קבלת שירותים חיוניים; .5
 קבלת שירות רפואי; .6
 דם; תרומת .7
 הפגנה; .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ולל חקירה והגשת כ הליך משפטי .9
 ;תלונה

 הגעה לכנסת; .10
 לצורך טיפול במוסד רווחה; .11
יציאה ממקום מגורים עד למרחק של  .12

עם לבד או  –מטר ממקום המגורים  100
 אנשים הגרים יחד;

 יציאה לחתונה, הלוויה או ברית; .13
 יציאה לתפילה בסמוך למקום מגורים; .14
 לצורך סיוע רפואי לאדם אחר; .15
או מצוקה לצורך סיוע לאדם עם קושי  .16

 הדורשים סיוע;
שאושרה בצו הגבלת יציאה לפעילות  .17

יציאה פעילות מוסדות חינוך, ובכלל זה 
נימיות לתלמידים ללא עורף לפעילות פ
מרכזי חירום לפעילות לציאה ימשפחתי, 

לילדים ונוער בסיכון ופעילויות נוספות 
 שאושרו;

העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד,  .18
 בין בתי ההורים;

אחר העברה של קטין שאין אחראי  .19
שיכול להשגיח עליו, וההורה נדרש 

 ני שמפורט בתקנה זו.לצאת לצורך חיו

 
 
 
 

איסור שהיה  
במרחב 

הציבורי 
ובמקומות 

שנאסר 
להפעיל אותם 

קביעת  –
איסור וקנס 

על ₪  500של 
 הפרת האיסור

 אסור לשהות במקומות הבאים:
 ;גן ציבורי וחוף ים .1

 
 

  ;גן שעשועים .2
 

 .מקום עסק שפעילותו נאסרה .3

 
מותר לצאת לגן ציבורי או חוף ים 

מטרים  100צאים במרחק של הנמ
 ממקום המגורים.

 



איסור תפילה  
מחוץ למקום 

 –מגורים 
קביעת איסור 

 500וקנס של 
על הפרת ₪ 

 האיסור

אסור להתפלל במקום שאינו מקום מגוריו של 
 המתפלל

  מותר להתפלל במקום פתוח.

תקנות שעת חירום 
)דיוני מעצרים(, 

 2020-התש"ף 

אופן קיום דיוני 
עת מעצרים בש

 חירום

שופט שמורה על מעצר, ישקול גם את הפגיעה 
בעצור בשל כך שהארכת מעצרו תתקיים שלא 

בנוכחותו ואת הסיכון בהידבקותו בקורונה בעת 
 שהותו במעצר

  

עצור לא יהיה נוכח בבית המשפט בדיוני הארכת 
מעצר, עיון חוזר וערר בעניינו, אלא ישתתף 

 באמצעות אמצעים טכנולוגיים.
גורו של העצור ישתתף בדיון ויוכל לשוחח סני

 בפרטיות עם העצור לפני, במהלך ובתום הדיון.

עצור בבידוד לא ישתתף  .1
בדיון עד תום תקופת 

הבידוד, גם לא באמצעים 
טכנולוגיים, וגם לא תחול 

 24חובה להביאו בתוך 
 שעות בפני שופט.

אם עצור מסרב, השופט  .2
יכול לקבוע שהדיון יהיה 

 בלעדיו.
ר שהיה בבידוד בזמן עצו .3

הארכת המעצר, יוכל 
לבקש דיון חוזר בעניינו 

 בתום הבידוד.
חולו על הוראות אלה לא י .4

דיון המתקיים באולם 
 למתקן כליאהסמוך 

קיום דיון 
באופן חריג 

בנוכחות פיזית 
 של עצור

נשיא בית משפט יכול לקבוע באופן חריג שדיון 
קיבל יתקיים בנוכחות פיזית של עצור, אחרי ש

את עמדת הצדדים ושב"ס, רק אם יתקיימו כל 
 אלה:

ון קיים צורך חיוני ודחוף לקיים את הדי .1
 .בנוכחותו הפיזית של העצור

עליו חובת  עצור חולה או שחלה
 בידוד

 



באמצעות מכשירים טכנולוגיים  קיום הדיון. 2
 .רה ממשית ובלתי מידתית בעצוריפגע בצו

פנים אל  להתרשם מהעצורנדרש בית המשפט  .3
 .פנים

תקנות שעת חירום 
)מניעת כניסת 

מבקרים ועורכי דין 
למקומות מעצר 

ובתי הסוהר(, 
 2020-התש"ף

הגבלת כניסה 
של מבקרים 

ועורכי דין 
לבתי מעצר 

 ומאסר

השר לביטחון פנים רשאי להכריז כי אין לאשר 
 כניסת מבקרים ועורכי דין, כדי למנוע הדבקה

 כן:
בעורך דין אסיר זכאי להתייעץ 

 בשיחה טלפונית

האסיר או עורך דינו 
 יכולים לבקש זאת

ניתן לאשר ביקור במקרה של צורך 
חיוני, כשאחד השיקולים הוא 

 בשים לב לגילו של האסיר

ניתן לפנות לנציב בתי 
הסוהר או סוהר 

בדרגת גונדר  
 שהוסמך לכך

  ביקור נציג של הצלב האדום

  ביקור של מבקר רשמי

תקנות שעת חירום 
)דיון בבתי הדין לפי 

חוק הכניסה 
לישראל בשל 

התפשטות נגיף 
-הקורונה(, התש"ף

2020 

אופן קיום 
דיונים בבית 

 דין למשמורת

אם לא ניתן לקיים דיון בעניינו של מוחזק 
במשמורת בנוכחותו או דיון בעניינו של משוחרר 
בערובה, בנוכחותו, הוא ישתתף בדיון באמצעות 

 טכנולוגיים אמצעים

אם הוא סירב או נמצא בבידוד, 
 יתקיים הדיון בהעדרו

 

תקנות שעת חירום 
)נגיף הקורונה 
החדש( )קיום 

דיונים פליליים 
באמצעים 

טכנולוגיים(, 
 2020 –התש"ף 

קיום דיון 
פלילי 

באמצעים 
 טכנולוגיים

דיון שמתקיים בבית משפט בהליך פלילי 
בתקופת מצב החירום, יתקיים בהשתתפות 

העצור או האסיר באמצעים טכנולוגיים, בדיונים 
 בהם מחייב החוק נוכחות עצור או אסיר בדיון.

)ראו להשלמה את הודעת מנהל בתי המשפט על 
 סוגי דיונים שמתקיימים בתקופה זו(.

  

  

קיום דיון 
באופן חריג 

נוכחות פיזית ב
של העצור או 

 האסיר

שדיון באופן חריג נשיא בית משפט יכול לקבוע 
 יבנוכחות פיזית של עצור או אסיר, אחר יתקיים

רק אם  שקיבל את עמדת הצדדים ושב"ס,
 :אלה ליתקיימו כ

עצור או אסיר חולה או שחלה עליו 
 חובת בידוד

 



קיים צורך חיוני ודחוף לקיים את הדיון  .1
 .בנוכחותו הפיזית של העצור/אסיר

יומו באמצעות מכשירים דחיית הדיון או ק. 2
טכנולוגיים יפגע בצורה ממשית ובלתי מידתית 

 .בעצור/אסיר
להתרשם מהעצור/אסיר נדרש בית המשפט  .3

 .פנים אל פנים
תקנות שעת חירום 

)דיוני ועדת 
שחרורים(, התש"ף 

-2020 

סמכות ליו"ר 
הוועדה לדון 

 לבדו בעניינים
 מסוימים

יו"ר ועדת שחרורים רשאי לדון לבדו בעניינים 
 הבאים:

. להורות על הבהרה או השלמה של מסמך 1
 שהוגש לוועדה.

 . לדחות מועד דיון או מועד הגשת בקשה.2
 . החלטה בבקשה שהוגשה בהסכמת הצדדים.3
. החלטה בבקשת אסיר לקיים דיון חוזר 4

 בעניינו, שהוגשה בהסכמת הצדדים.
אה שקשורה לסדרי דין, שיכולה לפשט או . הור5

 להקל על הדיון.
 

  

סמכות ליו"ר 
הוועדה לתת 
החלטה ללא 

 דיון

לתת החלטה  בדיונים הבאים, רשאי יו"ר הוועדה
ללא קיום דיון בעל פה. אם מדובר בבקשה 
שהוגשה על ידי צד אחד, תינתן לצד השני 

 הזדמנות להגיב בכתב:
לדון לבדו דיונים שיו"ר הוועדה הוסמך  .1

בתקנות האלה )המפורטות בסעיף 
 הקודם(.

 שחרור דחוף מטעמים רפואיים .2
 מינוי סניגור. .3
עיכוב שחרור על תנאי לשבעה ימים או   .4

 עד לדיון חוזר אם נקבע לפני.
צו להבאת אסיר לצורך דיון בביטול  .5

 שחרורו.

  

דיונים  
שיתקיימו 

יימו רק בתקופה של מצב חירום מיוחד, יתק
 הדיונים הבאים:

 .אייםור מטעמים רפדיון על שחרו .1

יו"ר שהוסמך על ידי מנהל בתי . 1
על דחיית המשפט יכול להחליט 

 דיון מטעמים שיירשמו.

 



במצב חירום 
 מיוחד

דיון בשחרור על תנאי במקרה שדחיית  .2
הדיון תביא לכך שלא יתקיים דיון לפני 
תום תקופת שני שליש מהמאסר )כולל 

 השחרור המינהלי המוגבר(.  
 דיון בביטול שחרור על תנאי. .3

יו"ר שהוסמך רשאי לקבוע כי . 2
יתקיים דיון, למרות שלא כלול 

 ברשימת דיונים זו.

קיום דיון שלא 
בנוכחות 

האסיר אלא 
באמצעות 
אמצעים 

 טכנולוגיים

דיוני ועדות שחרורים יתקיימו שלא בנוכחות 
האסיר, אלא באמצעות ויעוד חזותי, ואם לא 

 ות תקשורת טלפונית.באמצע–ניתן 

  

קיום דיון 
 מרחוק

יו"ר הוועדה רשאי לקבוע שהצדדים לא ינכחו 
ם בדיון אלא ישתתפו באמצעות אמצעי

 טכנולוגיים, אם אין אפשרות שהם יהיו נוכחים
 בדיון.

יידחה הדיון  –אם האסיר סרב לכך 
 למועד אחר

 

קיום דיון על 
יסוד הכתב 

 בהסכמה

יים דיון בבקשת בהסכמת הצדדים, ניתן לק
 שחרור על יסוד הכתב וללא דיון בעל פה.

אם הוחלט על שחרור בדרך זו, יעוכב השחרור 
כמפורט בתקנות על מנת שבא כוח היועץ יבחן 

 אם בכוונתו לעתור נגד ההחלטה.

  

הודעה על קיום 
דיון באמצעים 

 טכנולוגיים

מנהל בתי המשפט, יכול להודיע שלפרק זמן 
נים או כולם יתקיימו מסוים חלק מהדיו

כשכלל משתתפי הדיון באמצעים טכנולוגיים, 
לוקחים חלק בדיון באמצעים דיגיטליים, אם 

שאין אפשרות לקיים אותה במתכונת שוכנע 
 אחרת.

  

קיום דיון 
בנוכחות 

 האסיר

במקרה שוועדת שחרורים החליטה לא לשחרר 
תו בשל שעת אסיר, בדיון שהתקיים ללא נוכחו

קיים דיון בנוכחות כאשר ועדה תהחירום, הו
 הדבר יתאפשר, אם האסיר ביקש זאת.

  

הודעת מנהל בתי 
המשפט בדבר סוגי 

עניינים שיידונו 
בבתי משפט לפני 

הסדרת 
העניינים 

שיידונו במצב 
 החירום 

בתקופת החירום יתקיימו דיונים בעניינים 
 הבאים:

 עתירות דחופות לבג"ץ; .1

נשיא בית משפט או שופט שהוא 
מינה, יכול לקבוע שהליך מסוים לא 
ידון, או שהליך בעניין שאינו מפורט 

 כן יידון. –בהודעה 

 



תקנות בתי המשפט 
ולשכות ההוצאה 
לפועל )סדרי דין 

במצב חירום 
-מיוחד(, התשנ"א

1991 

 
שימו לב: 

כאן הפירוט 
הוא בעניינים 

הנוגעים 
לילדים ונוער 

בלבד. ההודעה 
 כוללת עניינים
נוספים שלא 

צוינו כאן. 
בנוסף, הדברים 

מובאים 
בתמצית. 

להרחבה יש 
לפנות להודעה 

 עצמה.

בעניינים פליליים,  דחופים ערעורים .2
 בבית משפט עליון;  לייםאזרחים ומינה

 סעדים זמניים אזרחיים דחופים; .3
בית משפט ערעורים על החלטות של  .4

השלום בעניינים שנשמעים בתקופת 
 החירום;

ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית  .5
 לפי חוק טיפול בחולי נפש;

 ;ושחרור בערובה מעצרים .6
 עבירות שקשורות למצב החירום; .7
 בקשה לדחיית ריצוי מאסר; .8
ל שירות  מבחן וממונה על בקשה ש .9

 עבודות שירות;
 פיקוח על עברייני מין; .10
גבלות על חזרת צו הגנה לפי חוק המ .11

 ;עבריין מין לסביבת נפגעי עבירה
 צווי איסור פרסום; .12
 בקשה וגביית עדות מוקדמת; .13
 עיכוב יציאה מהארץ; .14
 בקשה למעצר מינהלי; .15
 דיונים בעניין מניעת מפגש עם עו"ד; .16
עצור )לא בפיקוח דיונים בעניינו של  .17

אלקטרוני(: הקראת כתב אישום, דיון 
מקדמי, הכרעת דין, טיעונים לעונש 

 ולגזר דין;
דיון בעניין מעצר בית של קטין לפי סעיף  .18

 יד לחוק הנוער;10
דיון בבקשת העברת קטין ממעון נעול  .19

 לבית הסוהר;
הליכים לפי חוק מניעת הטרדה  .20

 מאיימת;
הליכים לפי חוק למניעת אלימות  .21

 במשפחה;

 



הליכים שנוגעים לטיפול באנשים עם  .22
 מוגבלות שכלית התפתחותית;

ענייני תעבורה שונים ובהם בקשה  .23
 לפסילת רישיון נהיגה;

 בקשות דחופות למינוי אפוטרופוס; .24
מתן הוראות במקרה של מחלוקת בין  .25

אדם לאפוטרופסו בעניין רפואי או אישי 
 מהותי;

הליכי נזקקות לפי חוק הנוער )טיפול  .26
 השגחה(;ו

בקשות לאישור צו חירום, בדיקה או  .27
אשפוז פסיכיאטרי או נקיטה באמצעים 
 דחופים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(;

 סעדים דחופים בענייני אימוץ; .28
 תובענה בעניין החזרת קטין חטוף; .29
עניינים מסוימים הנוגעים להסדר  .30

 התדיינויות בהליכי משפחה;
 הליכים לפי חוק ההגנה על חוסים; .31
קשה למתן צו הורות לפי חוק הסכמים ב .32

 לנשיאת עוברים.
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