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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 54 והוראת שעה(
)שחרור מינהלי(, התשע"ח-2018

68א,1עתיקוןסעיף68א בסעיף הפקודה(, - )להלן התשל"ב-11971 חדש[, ]נוסח הסוהר בתי בפקודת
בהגדרה"תפוסתאסירים",בסופהיבוא"לענייןהגדרהזו,"אסיר"-כהגדרתובסעיף1"ע

68גלפקודה,במקום"רשאיהנציבלפישיקולדעתוובמועדשימצאלנכון,2עתיקוןסעיף68ג בסעיף
להורות"יבוא"יורההנציב"ובסופויבוא"ואולםלאישוחררלפיסעיףזהאלאאסיר

שבמועדהאמורנשאלפחותמחציתמתקופתמאסרו"ע

בתקופהשלשלוששניםמיוםפרסומושלחוקזה,יקראואתהפקודהכך:3עהוראתשעה

ניתן )2017 )13ביוני ביוםי"טבסיווןהתשע"ז  כללי 
לזכויות האגודה 1892/14 בבג"ץ דין פסק 
האזרחבישראלואח'נ'השרלביטחוןפניםואח')פורסם
באר"ש,2017ע6ע13()להלן-פסקהדין(בנוגעלשטחהמחיה
המוקצהלכלאסירועצורעבפסקהדיןנקבעכישטחהמחיה
9חודשים המזערילכלאסירועצורצריךלעמוד,בתוך
מיוםמתןפסקהדין,היינוהחלמיוםכ"ובאדרהתשע"ח

)13במרס2018(,על3מ״רלפחות)לאכוללשטחהשירותים
והמקלחת(,וכיבתוך18חודשיםמיוםמתןפסקהדין,היינו
החלמחודשדצמבר2018,שטחהמחיההמזערילכלאסיר
השירותים שטח )כולל מ״ר 5ע4 על לעמוד צריך ועצור

והמקלחת,או4מ"רבלעדיהם(,לפחותע

במסגרתפסקהדין,צייןביתהמשפטכי"דרךהמלך"
לקיוםפסקדינוהיאהוספתמקומותכליאהעלצדזאתציין
ביתהמשפטכיחלקמבעייתהצפיפותבבתיהסוהריכול
להיפתרגםבדרךשלקידוםחלופותמעצרומאסרעבחינה
להשגת העלתהכי הסוהר מקצועיתשערךשירותבתי
אבןהדרךהראשונהשנקבעהבפסקהדיןחסריםכ־3,000
מקומותכליאהולקיוםמלאשלפסקהדיןחסריםכ־6,000

מקומותכליאהע

מטה עבודת ובעקבות הדין, פסק יישום לצורך
שנערכהלשםכךבמשרדיהממשלההרלוונטיים,גיבשה
שנועדה הממשלהתכניתלבינויולשיפוץבהיקףנרחב
לתתמענההולםלשטחהמחיההנדרשעזאת,לצדקידום
תיקוניחקיקהנוספים,בנושאיםשונים,אשרצפוייםגם
שונותע בדרכים הסוהר בבתי עלהתפוסה הםלהשפיע
לצדפתרונותאלה,אשרצפוייםלתתמענההולםלשטח
המחיההנדרשבטווחהארוך,נדרשתהממשלהלתתמענה

מסויםלצמצוםהצפיפותבבתיאבטווחהזמןהמיידיע

בית דן ,)2018 במרס 19( התשע"ח בניסן ג' ביום
המשפטבבקשתהמדינהלשינויהמועדלקיוםפסקהדין,
שהוגשהבעקבותהתכניתשגיבשההמדינהכאמורעבתום
הדיון,הורהביתהמשפטלמדינהלהגיש"תוכניתמפורטת
ולוחותזמניםצפופיםלעמידהבפעימההראשונהשנקבעה
בפסקהדין,לשםיצירתמרחבמחיהשל3מ"רלפחות,לכל

אסירועציר"ע

במצבדבריםזה,נמצאכיהאמצעיהמתאיםביותר
לשםקיוםהוראתפסקהדיןהואהרחבהנוספתשלהסדר
השחרורהמנהליהקבועבסימןט'1בפרקב'לפקודתבתי
הסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-1971)להלן-הפקודה(-
אסיריםטרםזמנםבהוראת שחרור מאפשר הסדראשר
נציבבתיהסוהר,בתנאיםהמפורטיםבאותוסימןעבהתאם
לאמורמוצע,כאמצעיזמניעדליישוםהדרכיםהנוספות
לקיוםפסקהדין,קרי-תכניתהבינויוהשיפוץוקידום
תיקוניחקיקה,לתקן,בהוראתשעהלמשךשלוששנים,את
התוספתהראשונהלפקודה)להלן-התוספתהראשונה(,
שבהנקבעוהתקופותלשחרורמינהלישלאסירים,ולהגדיל
תקופותאלה,הכולכמפורטלהלןבדבריההסברלסעיף3ע

בנוסף,כדילהבטיחעמידהביעדשקבעביתהמשפט
כאמורלעיל,מוצעלעגןבפקודה,גםזאתכהוראתשעה
למשךשלוששניםכאמור,מנגנוןייעודינוסףשלשחרור
מינהלי,שמכוחויהיהנציבבתיהסוהרמוסמך,באישור
היועץהמשפטילממשלה,להאריךבתקופותנוספותשל
הקבועות המינהלי השחרור תקופות את שבועיים עד
זה, מנגנון לעיל(ע המוצע )כתיקונה הראשונה בתוספת
שיופעלכמוצאאחרון,ישמשמעיןשסתוםלוויסותשחרור

אסיריםעדלנקודהשבהתובטחעמידהבדרישותהדיןע

האסירים" "תפוסת ההגדרה את לתקן מוצע  סעיף 1
"אסיר" שיובהרכי כך לפקודה, 68א שבסעיף 
לענייןאותההגדרההואכלאסירהנתוןכדיןבמשמורת
ביתסוהר,ולארקאסירכהגדרתובסעיף68א,קריאסיר

שחללגביומנגנוןהשחרורהמינהליע

מוצעלתקןאתסעיף68גלפקודהכךשיובהרכי  סעיף 2
סמכות אינה בו המעוגנת הנציב סמכות 
שברשות,אלאמדוברבמנגנוןשמופעלכלאימתשקיים
פערביןתפוסתהאסיריםלתקןכליאהעלצדזאת,מוצע
זורקלגביאסיר הנציביוכללהפעילסמכות לקבועכי

שבמועדהפעלתהסמכותנשאכברמחציתממאסרוע

כאמור,מוצעלתקןבהוראתשעהלמשךשלוש  סעיף 3
קבועות שבה הראשונה התוספת את שנים 
התקופותלשחרורמינהלי,כךשלגביאסיריםאשרנידונו
השחרור תקופת תוכפל שנתיים, עד של מאסר לעונש

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459;ס"חהתשע"ז,עמ'8ע 1
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בסעיף68ג,האמורבויסומן")א("ואחריויקראו: )1(

מצאהנציב,לאחרשחרוראסיריםלפיהוראותסעיףקטן)א(,כיתפוסת ")ב(
האסיריםעדייןעולהעלתקןכליאהואינהעומדתבתנאיהדין,רשאיהוא,
באישורהיועץהמשפטילממשלה,להגדיללגביקבוצותהאסיריםשבטורא'
בתוספתהראשונהאתיתרותהמאסרהמרביותהקבועותלגביהןבטורב'באותה
תוספת,בפרקזמןשיורהושלאיעלהעלשבועיים;שחרורשלאסיריםטרםזמנם
לפרקזמןנוסףכאמוריהיהבאופןובהיקףשיקבעהנציבבפקודותנציבותבתי

הסוהר,בהסכמתהיועץהמשפטילממשלהע";

במקוםהתוספתהראשונהיקראו: )2(

"תוספת ראשונה
)סעיף68ג(

טורא'
קבוצתאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

בשבועות

מישנדוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודשואינהעולהעלחצישנה 18ע

העולהעלחצישנהואינהעולהעלשנה 212ע

העולהעלשנהואינהעולהעל18חודשים 316ע

העולהעל18חודשיםואינהעולהעל24חודשים 420ע

העולהעל24חודשיםואינהעולהעל30חודשים 518ע

העולהעל30חודשיםואינהעולהעל36חודשים 621ע

העולהעל36חודשיםואינהעולהעל42חודשים 724ע

העולהעל42חודשיםואינהעולהעל48חודשים 827ע

העולהעל48חודשיםואינהעולהעל54חודשים 920ע

העולהעל54חודשיםואינהעולהעל60חודשים 1022ע

העולהעל60חודשיםואינהעולהעל66חודשים 1124ע

העולהעל66חודשיםואינהעולהעל72חודשים 1226ע

העולהעל72חודשיםואינהעולהעל78חודשים 1328ע

העולהעל78חודשיםואינהעולהעל84חודשים 1430ע

בסעיף68ג,האמורבויסומן")א("ואחריויקראו: )1(

מצאהנציב,לאחרשחרוראסיריםלפיהוראותסעיףקטן)א(,כיתפוסת ")ב(
האסיריםעדייןעולהעלתקןכליאהואינהעומדתבתנאיהדין,רשאיהוא,
באישורהיועץהמשפטילממשלה,להגדיללגביקבוצותהאסיריםשבטורא'
בתוספתהראשונהאתיתרותהמאסרהמרביותהקבועותלגביהןבטורב'באותה
תוספת,בפרקזמןשיורהושלאיעלהעלשבועיים;שחרורשלאסיריםטרםזמנם
לפרקזמןנוסףכאמוריהיהבאופןובהיקףשיקבעהנציבבפקודותנציבותבתי

הסוהר,בהסכמתהיועץהמשפטילממשלהע";

במקוםהתוספתהראשונהיקראו: )2(

"תוספת ראשונה
)סעיף68ג(

טורא'
קבוצתאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

בשבועות

מישנדוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודשואינהעולהעלחצישנה 18ע

העולהעלחצישנהואינהעולהעלשנה 212ע

העולהעלשנהואינהעולהעל18חודשים 316ע

העולהעל18חודשיםואינהעולהעל24חודשים 420ע

העולהעל24חודשיםואינהעולהעל30חודשים 518ע

העולהעל30חודשיםואינהעולהעל36חודשים 621ע

העולהעל36חודשיםואינהעולהעל42חודשים 724ע

העולהעל42חודשיםואינהעולהעל48חודשים 827ע

העולהעל48חודשיםואינהעולהעל54חודשים 920ע

העולהעל54חודשיםואינהעולהעל60חודשים 1022ע

העולהעל60חודשיםואינהעולהעל66חודשים 1124ע

העולהעל66חודשיםואינהעולהעל72חודשים 1226ע

העולהעל72חודשיםואינהעולהעל78חודשים 1328ע

העולהעל78חודשיםואינהעולהעל84חודשים 1430ע

כיום; לגביהם הקבועה מהתקופה ארבעה פי המינהלי
שביןשנתיים לגביאסיריםאשרנידונולתקופותמאסר
לארבעשנים,תוכפלתקופתהשחרורהמינהליפישלושה
מהתקופההקבועהלגביהםכיום;ולגבישארהאסירים,
שנים, ארבע מעל של למאסר שנידונו אסירים כלומר
תוכפלתקופתהשחרורהמינהליפישנייםעהכולביחס
לכללהאסיריםשיכוליםלקבלשחרורמינהלילפיהגדרת

"אסיר"בסעיף68אלפקודהע

כאמור,עלפיהמוצע,תקופותאלהיעמדובתוקפן
למשךשלוששניםמיוםפרסומושלהחוקהמוצעעיצוין
מנגנון מופעל לפקודה, 68ד סעיף להוראות בהתאם כי
השחרורהמינהליבאופןמדורג,עדלהשגתהתאמהבין
תפוסתהאסיריםלתקןכליאהעממילאמשהושגיעדזה-

לאישוחררואסיריםנוספים,בכפוףלאמורבאותוסעיףע
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טורא'
קבוצתאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

בשבועות

העולהעל84חודשיםואינהעולהעל90חודשים 1532ע

העולהעל90חודשיםואינהעולהעל96חודשים 1634ע

העולהעל96חודשיםואינהעולהעל102חודשים 1736ע

העולהעל102חודשיםואינהעולהעל108חודשים 1838ע

העולהעל108חודשיםואינהעולהעל114חודשים 1940ע

העולהעל114חודשיםואינהעולהעל120חודשים 2042ע

העולהעל120חודשיםואינהעולהעל126חודשים 2144ע

העולהעל126חודשיםואינהעולהעל132חודשים 2246ע

העולהעל132חודשים 48"ע23ע

הוראתשעה-
סייגלתחולה

הוראותסעיף3לאיחולועלעובדשירותכהגדרתובסעיף51אלחוקהעונשין,התשל"ז-4ע
21977,שעבודתוהופסקהלפיהוראותסעיף51טלחוקהאמורע

הסוהר, בתי נציב את להסמיך כאמור מוצע עוד 
להורות, שנים, שלוש למשך שעה כהוראת זאת גם
מינהלי שחרור על לממשלה, המשפטי היועץ באישור
שלעדשבועייםנוספיםמעברלתקופההקבועהבתוספת
גםלאחרשחרור אם הראשונה)כתיקונההמוצע(,זאת
מינהלישלאסיריםמכוחהמנגנוןהרגיל,תפוסתהאסירים
עדייןאינהעומדתבתנאיהדיןעעלפיהמוצע,יוסמךהנציב
היועץ בהסכמת הסוהר, בתי נציבות בפקודות לקבוע
המשפטילממשלה,אתהדרךוההיקףשבהתופעלסמכות
זו,קרי-אילואסיריםישוחררו,ומהםפרקיהזמןשייווספו

לשחרורהמינהליבנסיבותהשונותע

בעקבותמנגנוןההפסקההמינהליתשלעבודות  סעיף 4
העונשין, לחוק 51ט בסעיף הקבוע שירות 
התשל"ז-1977,וכדילמנועמצבשבונוצרתמריץלאי־

מינהלי שחרור לקבל במטרה עבודותהשירות השלמת
בעבוריתרתתקופתהמאסר,מוצעלקבועכיהוראתהשעה
שבסעיף3להצעתהחוקלאתחולעלעובדישירותאשר
ניתנהבעניינםהחלטהעלהפסקהמינהליתשלעבודות
השירות,ולגביהםיחולוהוראותהפקודהכתיקונההמוצע

בסעיפים1ו־2להצעתחוקזוע

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 2
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