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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שחרור על־תנאי ממאסר )תיקון מס' 18( )היחידה לשחרור 
ממאסרים קצרים(, התשע"ח-2018

בחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-12001)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1צתיקוןסעיף1

התשס"א- ממאסר, על־תנאי שחרור בחוק  כללי
על־תנאי שחרור חוק או החוק - )להלן 2001 
ממאסר(,ניתנההסמכותלשחרראסירעל־תנאימריצוי
לפי גורמים: לשני מאסרו, תקופת של האחרון השליש
2לחוק,ניתנהלנציבבתיהסוהר)להלן-הנציב( סעיף
סמכותלשחררעל־תנאיממאסראסירהנושאעונשמאסר
לתקופההעולהעלשלושהחודשיםואינהעולהעלשישה
חודשים,אשרעומדבתנאיםשנקבעולענייןזהבחוק;ולפי
סעיפים3עד5לחוק,ניתנהלוועדתשחרוריםאולוועדת
שחרוריםמיוחדת,לפיהעניין)להלן-ועדתשחרורים(,
סמכותלשחררעל־תנאיאסיר,למעטאסירעולם,הנושא
עונשמאסרלתקופההעולהעלשישהחודשים,אשרעומד

בתנאיםשנקבעולענייןזהבחוקצ

בסעיפים11,9ו־12לחוקנקבעושיקוליםשאותם,בין
השאר,נדרשתועדתשחרוריםלשקוללצורךקבלתהחלטה
בעניינושלאסיר,וחוותדעתהמועברותאליהלפיאותם
סעיפיםמגורמיהמקצועהשונים,בהתאםלמאפייניהאסירצ
מגוונות, מקצועיות דעת ובחוות רבים בנתונים מדובר
מגורמיםשונים,אשרמספקיםלוועדהמידעעלאודות

האסיר,כמפורטבחוקצ

הניסיוןהמצטברמשנותפעילותןשלועדותהשחרורים
מלמדכימספרחוותהדעתהדרושותלוועדתהשחרורים,
המידע בהבאת המעורבים הגורמיםהמקצועיים מספר
לכתיבת הזמנים בלוחות לעמוד והקושי הוועדה, לפני
חוותהדעתהאמורות,בפרטכאשרמדוברבאסיריםשנגזרו
עליהםתקופותמאסרקצרות,יוצריםקושיגדולבניהולן
היעילשלהוועדותוביכולתןלהשליםבמועדאתהדיון

בבקשותאסיריםלשחרורעל־תנאיממאסרצ

תמונתמצבבנושאזההוצגהבדוחבדיקהמחודש
במשרד החנינות מחלקת מנהלת שערכה 2010 יולי
המשפטיםדאזצבדוחהאמורהוצגונתוניםבדברהיקף
הסיבות ונותחו השחרורים בוועדות הדיונים דחיית
השונותהגורמותלריבויהדיוניםהנדחיםולקשייםרבים
אחריםשעמםמתמודדותועדותהשחרוריםצביןהסיבות
חוותדעתמכמהגורמים האמורותבלטהצורךבקבלת
העבודה ותהליכי בוועדות, הדיונים לצורך מקצועיים

המורכביםהכרוכיםבכךצ

במיוחד משמעותיות השלכות זה דברים למצב
ביחסלאסיריםהנושאיםמאסרשלעדשנה,שהםאחוז
נכבדמתוךאוכלוסייתהאסיריםצלאאחת,בהתאםלגזר

תקופת כאמור מנוכהמהעונששנגזרעלאסירים הדין,
בלבדצ קצרה מאסר יתרת להם שמותיר באופן מעצרם,
כאשראסירכאמורמגישבקשהלשחרורעל־תנאי,יתרת
המאסרהקצרהשנותרהלואינהמותירהבידיהגורמים
היערכות לשם מספקת שהות הרלוונטיים המקצועיים
לדיוניועדתהשחרוריםבבקשתו,ובהתאםאינהמותירה
לוועדתהשחרוריםדיזמןלקבלתחוותהדעתהנדרשותלה
לשםקבלתהחלטהלקראתמועדתוםריצוישנישלישים
מתקופתהמאסר)קרי,המועדשבוניתןלשחררעל־תנאי(,
לעתיםעדכדיכךשהבקשהמתייתרתצהדבריםנכונים
ביתרשאתלגביאסיריםשלשםהחלטהבבקשתםלשחרור
על־תנאי,נדרשתועדתהשחרוריםלקבלגםחוותדעת

מקצועיתבעניינםלפיסעיפים11ו־12לחוקצ

נוסףעלכך,מהניסיוןהמצטברלגביהליךהשחרור
על־תנאי,בידיהנציב,שלאסיריםשנשפטולמאסרלתקופה
העולהעלשלושהחודשיםואינהעולהעלשישהחודשים,
עולהכיגםהליךזהכרוךבקשייםשוניםצמדוברבהליך
שמבוססעלהחומרשהובאלפניהנציבלפיהחוקצכיום,
הנציבאינומוסמךלקבלאתרובחוותהדעתהמקצועיות
המפורטותבסעיפים11,9ו־12לחוק,ולמעשההואמקבל
בתי שירות בידי המצוי המידע בסיס על החלטתו את
במקרים הכללי הביטחון שירות עמדת בצירוף הסוהר,
המתאימים,ולעתיםגםבצירוףעמדתמשטרתישראלותו
לאצמאחרשמדוברבמידעחלקיבלבד,לעתיםקייםקושי
לקבועעלבסיסמידעזהכיהאסירראוילשחרורמוקדם
וכישחרורולאיסכןאתשלוםהציבור,כנדרשלפיהוראות
סעיף2לחוק,ובהתאם-היקףהשחרוריםבידיהנציבשל

אסיריםהשפוטיםלתקופותקצרותאלה,הואמצומצםצ

לשחרור הקיימים המנגנונים כי כן, אם נמצא
על־תנאישלאסיריםאינםנותניםמענהמיטביומתאים
לאסיריםהשפוטיםלמאסריםלתקופותקצרותשלעדשנה,
ועלכןישצורךבקביעתמנגנוןייחודיאשריבטיחעמידה
לאסירים מותאם שיהיה מיטבי, באופן החוק בתכליות
שנשפטולתקופותקצרותכאמור,ושיאפשרבחינהבמועד
תוך כאמור, אסירים של על־תנאי לשחרור בקשות של

הקלתהעומסהמוטלעלועדותהשחרוריםצ

הצורךבטיובובייעולמנגנוןהשחרורעל־תנאיקיבל
האגודה 1892/14 בבג"ץ הדין פסק לנוכח תוקף משנה
נ'השרלביטחוןהפנים)פורסם לזכויותהאזרחבישראל
לכל המוקצה המחיה בשטח שעסק 2017צעצ13( באר"ש,
אסירועצורוהורהלמדינהכישטחהמחיההמזערילכל

ס"חהתשס"א,עמ'410;התשע"ה,עמ'77צ 1
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אחריההגדרה"ועדתשחרוריםמיוחדת"יבוא: )1(

""היחידהלשחרורממאסריםקצרים"-כמשמעותהבסעיף31א;";

אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )2(

""פקודתבתיהסוהר"-פקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-21971;"צ

הוספתכותרת
סימןא'לפרקב'

לפניסעיף2לחוקהעיקרי,מתחתלכותרתפרקב'יבוא:2צ

"סימן א': סמכות לשחרור על־תנאי".

החלפתסעיפים
2ו־3

במקוםסעיפים2ו־3לחוקהעיקרייבוא:3צ

אחריההגדרה"ועדתשחרוריםמיוחדת"יבוא: )1(

""היחידהלשחרורממאסריםקצרים"-כמשמעותהבסעיף31א;";

אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )2(

""פקודתבתיהסוהר"-פקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-21971;"צ

הוספתכותרתלפניסעיף2לחוקהעיקרי,מתחתלכותרתפרקב'יבוא:2צ
סימןא'לפרקב'

"סימן א': סמכות לשחרור על־תנאי".

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים2ו־3לחוקהעיקרייבוא:3צ
2ו־3

אסירועצורצריךלעמוד,בתוך9חודשיםמיוםמתןפסק
הדין,היינוהחלביוםכ"ובאדרהתשע"ח)13במרס2018(,
על3מ"רלפחות)לאכוללשטחהשירותיםוהמקלחת(,וכי
בתוך18חודשיםמיוםמתןפסקהדין,היינוהחלבחודש
דצמבר2018,שטחהמחיההמזערילכלאסירועצורצריך
לעמודעל5צ4מ"ר)כוללשטחהשירותיםוהמקלחת,או4

מ"רבלעדיהם(,לפחותצ

במטרהלתתמענהלקשייםהמתואריםלעילבמנגנון
זולקבוע השחרורעל־תנאישבחוק,מוצעבהצעתחוק
ייעודית מינהלית יחידה של הסמכתה לעניין הוראות
בשירותבתיהסוהרלבחוןבקשותלשחרורעל־תנאישל
חודשים שלושה שבין מאסר לתקופת שנשפטו אסירים
ממאסרים לשחרור היחידה או היחידה - )להלן לשנה
דעת חוות בעניינם שנדרשת אסירים למעט קצרים(,
מיוחדת,ולמעטקטיניםשנגזרועליהםלמעלהמשישה
כמפורט הכול כאמור, בבקשות ולהחליט מאסר, חודשי
להלןצסמכותזותוקנהליחידהחלףהסמכותהנתונההיום
לנציבבסעיף2לחוק,ולצדזאתתוסמךועדתהשחרורים,
בסעיף3לחוק,לדוןולהחליטבבקשותלשחרורעל־תנאי
שלאסיריםשנשפטולתקופההעולהעלשנהוכןבבקשות
כאמורשלאסיריםשנשפטולחצישנהומעלהשנדרשת

לגביהםחוותדעתמיוחדת,אושלאסיריםשהםקטיניםצ

יובהרכיהיחידהלשחרורממאסריםקצריםלאתהיה
מוסמכתלדוןבשחרורעל־תנאיממאסרממושך,בשחרור
מטעמים על־תנאי ובשחרור עולם ממאסר על־תנאי
לפי הסמכות שכן לחוק, 7 עד 4 סעיפים לפי רפואיים,
סעיפיםאלהיוחדהלוועדתשחרוריםאולוועדתשחרורים

מיוחדת,לפיהענייןצ

לשחרור היחידה תקבל ככלל, המוצע, פי על
בכתב בקשה בסיס על החלטתה את קצרים ממאסרים
בלא לפניה, עלבסיסהמסמכיםשיונחו שלהאסירוכן
שיתקייםלפניהדיוןבנוכחותהאסיר,באכוחואובאכוח
היועץהמשפטילממשלהצזאת,בדומהלהחלטההמתקבלת
בהליךמינהליטיפוסי,ובשונהמההליךהמתנהלבוועדות
השחרוריםצבאופןזהיובטחקיומושלהליךמיטבי,ייעודי
וייחודי,בעניינםשלאסיריםשנידונולעונשימאסרקצרים

לשחרור היחידה שתקיים ההליכים יעילות יחסיצ באופן
ממאסריםקצריםתתרוםלהקלתהעומסעלועדותהשחרורים,
תבטיחכיבקשותיהםשלאסיריםלשחרורעל־תנאיייבחנו
במועדותאפשראתשחרורםעל־תנאישלאסיריםשנמצאו

מתאימיםלכךבמועד,בהתאםלדרישותהחוקצ

מוצעלהוסיףלסעיף1לחוקהגדרותהנדרשות  סעיף 1
בעקבותהתיקוןהמוצעבהצעתחוקזוצ 

של פעילותה לעניין הסדר הוספת בשל  סעיפים
כמוצע קצרים, ממאסרים לשחרור היחידה 2ו־4
בסעיף3להצעתהחוק,אשריתקייםלצדההסדר  עד 6

מוצע השחרורים, ועדת של פעילותה לעניין 
לחלקאתפרקב'לחוקלסימניםצ

סימןא'בפרקב'לחוקיכלולאתהסעיפיםהקובעים
בידי לשחרורעל־תנאיממאסרהנתונות אתהסמכויות
לשחרור היחידה בידי שחרור והן: השונים, הגורמים
שחרור שחרורים, ועדת בידי שחרור קצרים, ממאסרים
על־תנאיממאסרממושךבידיועדתשחרוריםמיוחדת,
שחרורעלתנאיממאסרעולםבידיועדתשחרוריםמיוחדת
ושחרורעל־תנאימטעמיםרפואייםבידיועדתשחרורים
)ראוסעיפים3עד5ו־7לחוק(צכמוכןייכללובסימןא'
)ראו על־תנאי לשחרור בקשר כלליות הוראות האמור

סעיפיםעו־8לחוק(צ

סימןב'בפרקב'לחוקיכלולאתההוראותהנוגעות
פרק, לאותו ג' וסימן השחרורים ועדות לפני להליכים
כנוסחוהמוצעבסעיף8להצעתהחוק,יכלולאתההוראות

הנוגעותלהליכיםלפניהיחידהצ

כמוכןמוצע,בשלהשינויבחלוקתהסמכויותכמוצע
בהצעתחוקזו,ולשםהבהירות,לתקןאתכותרותהשוליים

בסעיפים4ו־5לחוקצ

כנוסחם לחוק ו־3 2 בסעיפים לעגן מוצע  סעיף 3
המוצע,אתהסמכותלשחרורעל־תנאיממאסר  כללי

שתהיהנתונהליחידהלשחרורממאסריםקצרים 
ואתהסמכותכאמורשתהיהנתונהלוועדתהשחרוריםצ

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459צ 2
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"שחרורעל־תנאי
-היחידהלשחרור

ממאסריםקצרים

לתקופה2צ מאסר עונש הנושא להלן, כמפורט אסיר )א(
שנשא שנה, על עולה ואינה חודשים שלושה על העולה
שנישלישיםלפחותמתקופתהמאסרשעליולשאת,רשאית
היחידהלשחרורממאסריםקצרים,לבקשתו,לשחררועל־

תנאימנשיאתיתרתתקופתהמאסר:

על העולה לתקופה מאסר עונש הנושא אסיר )1(
שלושהחודשיםואינהעולהעלשישהחודשים;

על העולה לתקופה מאסר עונש הנושא אסיר )2(
שהוא ובלבד שנה על עולה ואינה חודשים שישה
בגירבמועדתוםשנישלישיםמתקופתהמאסרשעליו

לשאת,והכוללמעטאסירכאמורבסעיפים11ו־12צ

ממאסריםקצריםלאתשחרראסיר היחידהלשחרור )ב(
ראוי הוא כי שוכנעה כן אם אלא )א(, קטן בסעיף כאמור

לשחרורוכישחרורואינומסכןאתשלוםהציבורצ

לסעיף 2 המוצע

סעיף2לחוקקובעכדלקמן:

"שחרור על־תנאי - תקופת מאסר בין שלושה לשישה 
חודשים

אסירהנושאעונשמאסרלתקופההעולהעלשלושה 2צ
חודשיםואינהעולהעלשישהחודשים,שנשאלפחותשני
שלישיםמתקופתהמאסרשעליולשאת,רשאינציבבתי
הסוהר,לבקשתו,לשחררועל־תנאימנשיאתיתרתתקופת
המאסר;ואולםלאישחררהנציבאסירכאמור,אלאאםכן
שוכנעכיהאסירראוילשחרורוכישחרורואינומסכןאת

שלוםהציבורצ"

הסמכות את ולהקנות זה סעיף להחליף מוצע
המוקניתבוכיוםלנציב,ליחידהלשחרורממאסריםקצרים,
וכןלהגדילאתאוכלוסייתהאסיריםשעניינםיידוןלפני

יחידהזו,הכולכמפורטלהלןצ

לסעיף קטן )א(

לשחרור שהיחידה האסירים מיהם לקבוע מוצע
ממאסריםקצריםתהיהמוסמכתלדוןבענייןשחרורםעל־

תנאיצעלפיהמוצע,תהיההיחידהמוסמכתלדוןבעניינם
שלכללהאסיריםהנושאיםעונשמאסרהעולהעלשלושה
חודשיםואינועולהעלשישהחודשים-אותםאסירים
שנכנסיםלגדרסעיף2לחוקבנוסחוהיוםונציבבתיהסוהר

מוסמךלהחליטבעניינם)פסקה)1((צ

גם לדון מוסמכת תהיה היחידה כי מוצע עוד
על העולה מאסר עונש הנושאים אסירים של בעניינם
שתי למעט זאת שנה, על עולה ואינו חודשים שישה
אוכלוסיותאסיריםשלגביהןתישארהסמכותבידיועדת
השחרורים,בדומהלמצבכיום:הראשונה-אסיריםשהם
לגביהםישחשיבותכייובאולדיוןלפני קטינים,ואשר
ועדתהשחרורים;והשנייה-אסיריםאשרנדרשתלגביהם
חוותדעתכמפורטבסעיפים11ו–12לחוק,קרי-אסירים

הנושאיםעונשמאסרבשלעבירתאלימות,עבירתמיןאו
עבירתמיןבתוךהמשפחה,וכןאסיריםהלוקיםבנפשםצ

לענייןאסיריםשהםקטיניםיצויןכיבהתאםלהחלטת
במרס 25( התשע"ח בניסן ט' מיום 3711 מס' הממשלה
הבין־משרדילבחינת הצוות "אימוץדו"ח 2018(בנושא
שהוטל היגוי ועדת הוקמה ממאסר", קטינים שחרור
עליהליישםאתהמלצותהצוותהניתנותליישוםמיידי
ולהגישהמלצותבאשרלדרכיהיישוםשלשארההמלצות
להתאמת ביןהשאר, מתייחסות, אלה שבדוחצהמלצות
האסירים לאוכלוסיית ממאסר על־תנאי השחרור הליך
הקטיניםלפימודלשהוצעבדוחהצוותצברוחזו,וכלעוד
לאהושלמההעבודהליישוםהמלצותהצוות,ישחשיבות
לכךשהדיוןבשחרורםעל־תנאישלקטיניםאלהימשיך
להתקייםבמסגרתועדתשחרוריםבראשותשופט,שהיא
הייחודיים ההיבטים את ולשקול לדון המתאים הגורם

הנוגעיםלקטיןולאפשרויותשיקומוצ

הנושאיםעונשמאסר לענייןאוכלוסייתהאסירים
מוצע בנפשם, הלוקים או מין או אלימות עבירת בשל
להותיראתההסדרבמתכונתוהנוכחית,קרילהותיראת
מאחר זאת שחרורים, ועדת בסמכות שחרורםעל־תנאי
שבתיקיםמורכביםאלהנדרשתקבלתחוותדעתמגורמים
מורכבותם שמידת אלה, בתיקים ייחודייםצ מקצועיים
מיוחדת מקצועית בחינה בהם ונדרשת יותר גדולה
בשאלותשלמסוכנותהאסיר,ישחשיבותלהבטחתקיומו
שלדיוןבנוכחותהאסירובאכוחו,וכןבנוכחותבאכוח

היועץהמשפטילממשלהצ

לסעיף קטן )ב(

לחוק, סיפה 2 בסעיף היום לקבוע בדומה מוצע,
לקבועכיהיחידהלשחרורממאסריםקצריםתוכללשחרר
אם רק המוצע, )א( קטן בסעיף כאמור אסיר על־תנאי
שוכנעהכיהואראוילשחרורואםשחרורואינומסכןאת

שלוםהציבורצ

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בקשהכאמורבסעיףקטן)א()1(לענייןאסירשהואקטין )ג(
במועדתוםשנישלישיםמתקופתמאסרו,יכולשתוגשגם
בידיסוהרכהגדרתובפקודתבתיהסוהרבדרגתרבכלאי

ומעלה,בביתהסוהרשבומוחזקהאסיר,שהנציבמינהלכךצ

שחרורעל־תנאי-
ועדתשחרורים

אסיר,למעטאסירעולם,שהואאחדמאלה,ושנשאשני3צ )א(
שלישיםלפחותמתקופתהמאסרשעליולשאת,רשאיתועדת
השחרורים,לבקשתו,לשחררועל־תנאימנשיאתיתרתתקופת

המאסר:

על העולה לתקופה מאסר עונש הנושא אסיר )1(
שנה;

על העולה לתקופה מאסר עונש הנושא אסיר )2(
שישהחודשים,שהואקטיןבמועדתוםשנישלישים
מתקופתהמאסרשעליולשאתאושהואאסירכאמור

בסעיפים11ו־12צ

בסעיף כאמור אסיר תשחרר לא השחרורים ועדת )ב(
קטן)א(,אלאאםכןשוכנעהכיהואראוילשחרורוכישחרורו

אינומסכןאתשלוםהציבורצ"

בסעיף4לחוקהעיקרי,במקוםכותרתהשולייםיבוא"שחרורעל־תנאיממאסרממושך4צתיקוןסעיף4
-ועדתשחרוריםמיוחדת"צ

בסעיף5לחוקהעיקרי,במקוםכותרתהשולייםיבוא"שחרורעל־תנאיממאסרעולם5צתיקוןסעיף5
-ועדתשחרוריםמיוחדת"צ

הוספתכותרת
סימןב'לפרקב'

לפניסעיף9לחוקהעיקרייבוא:עצ

"סימן ב': שחרור על־תנאי בידי ועדת שחרורים".

בקשהכאמורבסעיףקטן)א()1(לענייןאסירשהואקטין )ג(
במועדתוםשנישלישיםמתקופתמאסרו,יכולשתוגשגם
בידיסוהרכהגדרתובפקודתבתיהסוהרבדרגתרבכלאי

ומעלה,בביתהסוהרשבומוחזקהאסיר,שהנציבמינהלכךצ

שחרורעל־תנאי-
ועדתשחרורים

אסיר,למעטאסירעולם,שהואאחדמאלה,ושנשאשני3צ )א(
שלישיםלפחותמתקופתהמאסרשעליולשאת,רשאיתועדת
השחרורים,לבקשתו,לשחררועל־תנאימנשיאתיתרתתקופת

המאסר:

על העולה לתקופה מאסר עונש הנושא אסיר )1(
שנה;

על העולה לתקופה מאסר עונש הנושא אסיר )2(
שישהחודשים,שהואקטיןבמועדתוםשנישלישים
מתקופתהמאסרשעליולשאתאושהואאסירכאמור

בסעיפים11ו־12צ

בסעיף כאמור אסיר תשחרר לא השחרורים ועדת )ב(
קטן)א(,אלאאםכןשוכנעהכיהואראוילשחרורוכישחרורו

אינומסכןאתשלוםהציבורצ"

בסעיף4לחוקהעיקרי,במקוםכותרתהשולייםיבוא"שחרורעל־תנאיממאסרממושך4צ
-ועדתשחרוריםמיוחדת"צ

תיקוןסעיף4

בסעיף5לחוקהעיקרי,במקוםכותרתהשולייםיבוא"שחרורעל־תנאיממאסרעולם5צ
-ועדתשחרוריםמיוחדת"צ

תיקוןסעיף5

הוספתכותרתלפניסעיף9לחוקהעיקרייבוא:עצ
סימןב'לפרקב'

"סימן ב': שחרור על־תנאי בידי ועדת שחרורים".

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבוע,לענייןאסירשהואקטיןהנושאעונש
מאסרהעולהעלשלושהחודשיםואינועולהעלשישה
חודשים,כיהגשתבקשהלשחרורעל־תנאי,בידו,ליחידה
לאתהיהתנאילקיוםדיוןבעניינו,אלאגםסוהרבדרגת
רב־כלאיומעלההמשרתבביתהסוהרשבומוחזקהאסיר,
ושהנציבמינהולכך,יוכללהגישאתהבקשהבשםהקטיןצ
זאת,כדילהבטיחשכללהקטיניםיקבלוהזדמנותלבחינת
עניינםבידיהיחידהלשחרורממאסריםקצרים,גםאם
בקשהכאמורצעלפי מסיבהכלשהיהםנמנעומהגשת
קטין, האסיר של היותו לעניין הקובע המועד המוצע,
הואהמועדשבוהשליםאותואסירנשיאתשנישלישים

מתקופתמאסרוצ

לסעיף 3 המוצע

סעיף3לחוקעניינובסמכותלשחרורעל־תנאישל
אסיריםשנדונולתקופתמאסרהעולהעלשישהחודשים,
והואקובעכי"אסיר,למעטאסירעולם,הנושאעונשמאסר
שני לפחות שנשא חודשים, שישה על העולה לתקופה
ועדת רשאית לשאת, שעליו המאסר מתקופת שלישים
יתרת מנשיאת על־תנאי לשחררו לבקשתו, שחרורים,
תקופתהמאסר;ואולםלאתשחררועדתהשחרוריםאסיר

כאמור,אלאאםכןשוכנעהכיהאסירראוילשחרורוכי
שחרורואינומסכןאתשלוםהציבור"צ

כאמור,מוצעלהותירבסעיףזהאתעיגונהשלסמכות
השחרורעל־תנאיבידיועדתהשחרורים,בשינויהגדרת
תהיה על־תנאי שחרורם שבעניין האסירים אוכלוסיית

ועדתהשחרוריםמוסמכתלדוןצ

עלפיהמוצע,תהיהועדתהשחרוריםמוסמכתלדון
בעניינםשלכללהאסיריםהנושאיםעונשמאסרלתקופה
סוגים: משני אסירים של בעניינם וכן שנה על העולה
אסיריםהנושאיםעונשמאסרלתקופהשביןעל־12חודשי
מאסרונדרשותבעניינםחוותדעתמקצועיותלפיסעיפים
11ו–12לחוק,ואסיריםהנושאיםעונשמאסרלתקופהשבין
על־12חודשימאסרושיהיוקטיניםבמועדשבוישלימו
לשאת, שעליהם המאסר מתקופת שלישים שני נשיאת

כמפורטלעילצ

בדומהלסעיף2)ב(המוצע,מוצעלהותירעלכנןאת
של על־תנאי לשחרור הסמכות להפעלת המידה אמות
לחוק(, סיפה 3 סעיף )ראו השחרורים ועדת בידי אסיר
ובהתאם,הוועדהלאתשחרראסיראלאאםכןשוכנעהכי
הואראוילשחרורוכישחרורואינומסכןאתשלוםהציבורצ

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיף13)א(ו–)ה(לחוקהעיקרי,במקום"חוקזה"יבוא"פרקזהבידיהוועדה"צ7צתיקוןסעיף13

הוספתסימןג'
לפרקב'

אחריסעיף19אלחוקהעיקרייבוא:8צ

 "סימן ג': שחרור על־תנאי בידי היחידה לשחרור
ממאסרים קצרים

שיקוליהיחידה
לשחרורממאסרים

קצרים

על־תנאי,19בצ לשחרור אסיר ראוי אם להחליט בבואה )א(
השיקולים קצריםאת ממאסרים היחידהלשחרור תשקול
האמוריםבסעיף9ולשםכךתביאבחשבון,ביןהשאר,את
הנתוניםהמנוייםבפסקאות)1(עד)8(ו–)10(שלאותוסעיף,

בשינוייםאלה:

"ביחידה יקראו "בועדות" לפני ,)4( בפסקה )1(
לשחרורממאסריםקצריםאו";

במקוםפסקה)7(יקראו: )2(

חוותדעתעלהאסירשנתנושירותבתי )7("
הסוהר,משטרתישראלאורשויותהביטחון;"צ

ההוראותלפיסעיפים11ו־12לאיחולולענייןהחלטת )ב(
היחידהלשחרורממאסריםקצרים,ואולםלענייןהחלטהעל
שחרורעל־תנאישלאסירכאמורבסעיף12,תשקולהיחידה
לשחרורממאסריםקצריםהערכתמסוכנותכאמורבסעיף
אם ביצועעבירותמין, 3)ג1(לחוקהגנהעלהציבורמפני

הועברהלהצ

סעיף13)א(ו–)ה(לחוקקובעתנאישחרורשהם  סעיף 7
שחרור על החלטה מכל אינטגרלי חלק 
כך האמור הסעיף את לתקן מוצע אסירצ של על־תנאי
שאר גם כמו בו, הקבועים השחרור תנאי כי שיובהר
ההוראותהנכללותעלפיהמוצעבסימןב'לפרקב'לחוק,
חליםעלאסירששוחררבידיועדתהשחרוריםצלתחולת
בידי נדון שעניינו אסיר לעניין לחוק 13 סעיף הוראות
היחידה,ראולהלןדבריההסברלסעיף19גלחוקכנוסחו

המוצעבסעיף8להצעתהחוקצ

המוצע כנוסחו לחוק, 2 לסעיף בהמשך  סעיף 8
בסעיף3להצעתהחוק,אשרקובעאתסמכות  כללי

היחידהלשחרורממאסריםקצריםלדוןולהחליט 
באותו כמפורט אסירים של על־תנאי לשחרור בבקשות
המוצע כנוסחו ב' לפרק ג' בסימן להסדיר מוצע סעיף,
החלת עלדרךשל פעילותהיחידה, היבטיםשוניםשל
ההוראותהרלוונטיותבפרקב',המסדירותאתפעילותןשל
ועדותהשחרורים,גםעלפעילותהשלהיחידה,בשינויים

המתחייביםמןההבדלבאופיהגופיםובגדריסמכותםצ

לסעיף 19ב המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיהשיקוליםשתשקולהיחידהלשחרור
ממאסריםקצריםבבואהלקבועאםהאסירראוילשחרור
על־תנאי,ובכללזההנתוניםשתביאבחשבון,הםבעיקרם
להביא השחרורים ועדת שעל ונתונים שיקולים אותם
בסעיף כמפורט בשינויים לחוק(, 9 סעיף )ראו בחשבון

קטן)א(כנוסחוהמוצעצבכללזהתשקולהיחידהלשחרור
הורשע שבו להליך הנוגעים נתונים קצרים ממאסרים
של קודמות החלטות בעניינו, נוספים להליכים האסיר,
ועדותהשחרוריםאושלהיחידהלגביו,וכןמידעמפורט

עלאודותהתנהגותובתקופתמאסרוצ

יצויןכיעלאףשביןהשיקוליםשתשקולהיחידה
נמניםגםקיומםשלקנסאופיצוישהאסירחויבבהםבגזר
הדין,האםשילמם,ואםלאעשהכן-מהןהסיבותלכך)ראו
פסקה)1(שלסעיף9לחוק,המוחלתבסעיףקטן)א((,הרי
ששיקולזהאינומהווהתנאילשחרורועל־תנאישלהאסירצ

קצרים ממאסרים לשחרור היחידה כי יצוין, עוד
תוכלעלפיהמוצעלהביאבחשבוןחוותדעתשלהרשות
לשיקוםהאסיר,אםניתנהלגביהאסיר)ראופסקה)8(של
סעיף9לחוק,המוחלתבסעיףקטן)א((צכלומר,עצםקיומה
לשחרורעל־תנאי תנאי מהווה אינו כזו דעת חוות של

בידיהיחידהצ

עודתשקולהיחידהנתוניםאישייםהנוגעיםלאסיר,
לרבותמצבוהמשפחתיוכןגילו-למשלהיותושלהאסיר
קטיןאוקשיש)ראופסקה10שלסעיף9לחוק,המוחלת

בסעיףקטן)א((צ

לסעיף קטן )ב(

סעיפים11ו־12לחוקמחייביםאתועדתהשחרורים,
טרםהחלטהעלשחרורועל־תנאישלאסירהנושאעונש
או המשפחה בתוך מין או אלימות עבירת בשל מאסר

ר ב ס ה י  ר ב ד

DoCenter Id:801-02-2018-000404, received on -04/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



943 הצעותחוקהממשלה-1230,כ"אבסיווןהתשע"ח,2018צעצ4

תנאישחרור,
רישיוןלמשוחרר
על־תנאיושינוי

תנאישחרור

עלשחרורועל־תנאישלאסירלפיפרקזהבידיהיחידה19גצ )א(
לשחרורממאסריםקצריםיחולוההוראותלפיסעיפים13)א(

ו–)ג(עד)ה(ו־14,בשינוייםהמחויביםצ

היחידהלשחרורממאסריםקצריםרשאיתלהתנותאת )ב(
שחרורושלאסירבתנאיםנוספיםצ

היחידהלשחרורממאסריםקצריםרשאית,בכלעת,עד )ג(
תוםתקופתהתנאי,לשנותלפישיקולדעתהאתתנאיהשחרור
שנקבעולפיהוראותסעיףקטן)ב(,ובלבדשנתנהלאסירהזדמנות
לטעוןאתטענותיובכתב;היחידהלאתקבלהחלטהלפיסעיף
קטןזהאלאלאחרשנתנהלמשטרתישראלאולרשויותהביטחון,

לפיהעניין,הזדמנותלהעבירלהאתעמדתןבענייןצ

תנאישחרור,
רישיוןלמשוחרר
על־תנאיושינוי

תנאישחרור

עלשחרורועל־תנאישלאסירלפיפרקזהבידיהיחידה19גצ )א(
לשחרורממאסריםקצריםיחולוההוראותלפיסעיפים13)א(

ו–)ג(עד)ה(ו־14,בשינוייםהמחויביםצ

היחידהלשחרורממאסריםקצריםרשאיתלהתנותאת )ב(
שחרורושלאסירבתנאיםנוספיםצ

היחידהלשחרורממאסריםקצריםרשאית,בכלעת,עד )ג(
תוםתקופתהתנאי,לשנותלפישיקולדעתהאתתנאיהשחרור
שנקבעולפיהוראותסעיףקטן)ב(,ובלבדשנתנהלאסירהזדמנות
לטעוןאתטענותיובכתב;היחידהלאתקבלהחלטהלפיסעיף
קטןזהאלאלאחרשנתנהלמשטרתישראלאולרשויותהביטחון,

לפיהעניין,הזדמנותלהעבירלהאתעמדתןבענייןצ

הלוקה או מין עבירת בשל מאסר עונש הנושא אסיר
בנפשו,לקבלחוותדעתמקצועיתמיוחדתכמפורטבאותם
סעיפיםצכאמור,הצורךלקבלחוותדעתמסוגזה,כעניין
שבחובה,והקושיבהכנתחוותדעתכאמורבלוחותהזמנים
לתקופה ממאסר בשחרור כשמדובר במיוחד הנדרשים,
בהליכי אחת לא החל לעיכוב הגורמים בין הם קצרה,
השחרורעל־תנאיבידיועדתהשחרורים,אשרעומדבבסיס

ההסדרהמוצעבהצעתחוקזוצ

תוכל קצרים ממאסרים לשחרור היחידה כי מוצע
לקבלהחלטהבבקשהלשחרורעל־תנאיממאסרשהגיש
עונש נושא אשר לחוק, ו־12 11 בסעיפים כאמור אסיר
מאסרהעולהעלשלושהחודשיםואינועולהעלשישה
חודשים,בלאחוותהדעתהנדרשותלפיאותםסעיפיםצ
מדוברבאסיריםאשרתקופתהמאסרשנגזרהעליהםהיא
קצרה,וממילאגםיתרתמאסרםלאחרריצוישנישלישים
מתקופתהמאסרכאמורהיאקצרהצלגביאסיריםכאמור,
איןמקוםלהתנותמתןהחלטהבעניינםבקבלתכללחוות
הדעתהמפורטותבסעיפיםהאמורים,הןמשוםשהניסיון
מלמדכילאניתןלהכיןחוותדעתמקצועיותכאמורבפרק
הזמןהרלוונטילמאסריםקצריםכלכך,והןמשוםשלנוכח
על להצביע קשה רוב פי על הקצרה, המאסר תקופת
תהליכיםמשמעותייםשעברהאסירמאזנגזרדינוובמהלך
תקופתריצויעונשו,וניתןלהסתמך,לשםקבלתהחלטה

בעניינו,במידהרבהעלהמידעהמצויבתיקהאסירצ

שהיחידה להבטיח ובמטרה לעיל, לאמור בהתאם
תפעלבצורהמיטבית,מוצעכיהחומרשיונחלפניהיהיה
בעיקרוחומרהנמצאבידישירותבתיהסוהראוחומר
שנערךבידיגורמיהמקצועבשירותבתיהסוהר,וכןמספר
מצומצםשלמסמכיםנוספיםכמפורטבסעיףקטן)א(של
סעיף19בהמוצעצלצדזאת,מוצעלקבועכיבבואהלקבל
החלטהעלשחרורועל־תנאישלאסירלפיסעיף12לחוק,
הנושאעונשמאסרבשלעבירתמין,הרישככלשקיימת
בעניינושלהאסירהערכתמסוכנותלפיאותוסעיףאשר
הוכנהלצורךמתןגזרהדיןבעניינואולצורךהוצאתצו
פיקוחלפיסעיף12לחוקהגנהעלהציבורמפניביצוע
עבירותמין,התשס"ו-ע200)להלן-חוקהגנהעלהציבור
הועברה המסוכנות והערכת מין(, עבירות ביצוע מפני
אלהיחידה,היאתשקולגםאותהביןשיקוליהצמדובר

בהערכותמסוכנותמיניתשהוכנובסמיכותזמניםיחסית
למועדהדיוןבבקשהלשחרורעל־תנאיועלכןיכולותלספק
ליחידהלשחרורממאסריםקצריםמידערלוונטינוסףלשם
קבלתהחלטהבעניינושלהאסירצעםזאת,כדילהבטיח
אתיעילותפעילותהשלהיחידה,מוצעשלאלהתנותאת

החלטתהבכךשתועבראליההערכתמסוכנותכאמורצ

לסעיף 19ג המוצע

לסעיף קטן )א(

התנאיםשבהםניתןלהתנותשחרורעל־תנאיממאסר
מוצע לחוקצ 13 בסעיף קבועים השחרורים ועדת בידי
לקבוע,לצדהחלתהתנאיהבסיסילשחרורהקבועבסעיף
פשע או עוון עבירת לעבור האיסור - קרי לחוק, 13)א(
קצרים ממאסרים לשחרור היחידה כי התנאי, בתקופת
דומים בתנאים בידה על־תנאי שחרור להתנות תוכל
בעיקרםלאלהשוועדותהשחרוריםמוסמכותלקבועמכוח
סעיף13האמורצעלפיהמוצע,תוכלהיחידהלהתנותאת
שחרורושלאסירבתנאיהשחרורהקבועיםבסעיף13)ג(
ו–)ד(לחוק-לענייןחובתהתייצבותשלהאסירבמשטרה,
ואיסוריציאהמהארץבתקופתהתנאי,ובמגבלותהקבועות

בסעיף13)ה(לחוק,והכולבשינוייםהמחויביםצ

כמוכן,יחולולענייןשחרורעל־תנאיבידיהיחידה
הוראותסעיף14לחוקשלפיואםהחליטההיחידהלשחרר
תנאי בו שיפורטו רישיון לו תיתן היא אסיר, על־תנאי
השחרור,ואותואסיריידרשלשאתאתהרישיוןבמהלך

תקופתהתנאיולהציגולשוטר,אםדרשזאתצ

לסעיף קטן )ב(

קצרים ממאסרים לשחרור ליחידה לאפשר מוצע
להתנותשחרורעל־תנאישלאסירבתנאיםנוספים,כפי
שתראהלנכון,לרבותלבקשתהאסירצסמכותדומהנתונה

כיוםלוועדותהשחרוריםלפיסעיף13)ב(לחוקצ

לסעיף קטן )ג(

מוצעלהסמיךאתהיחידהלשחרורממאסריםקצרים
לשנותאתתנאיהשחרורשקבעה,לאחרשנתנהלאסיר
המשוחררהזדמנותלהעבירלהאתטענותיובכתב,וכן
לאחרשאפשרהלמשטרתישראלאולרשויותהביטחון,
לפיהעניין)ראוסעיף9)7(לחוקכפישהוחללענייןשחרור

ר ב ס ה י  ר ב ד

DoCenter Id:801-02-2018-000404, received on -04/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



הצעותחוקהממשלה-1230,כ"אבסיווןהתשע"ח,2018צעצ4 944

סדריהדיוןבבקשה
לשחרורעל־תנאי

ובדיוןבשינויתנאי
שחרור

ותחליט19ד תדון קצרים ממאסרים לשחרור היחידה )א(
והמסמכים הבקשה יסוד על על־תנאי לשחרור בבקשה
שהוגשוליחידהבקשרלאותהבקשה;דיוןכאמוריתקיים
שלאבנוכחותהאסיראובאכוחו,ואולםהיחידהלשחרור
לאסיר לאפשר ממאסריםקצריםרשאית,במקריםחריגים,
לטעוןאתטענותיולפניה;אפשרההיחידהכאמור,רשאית
9)7(,כנוסחוהמובא היאלאפשרגםלגורםכאמורבסעיף

בסעיף19ב)א()2(,לטעוןאתטענותיולפניהצ

היחידהלשחרורממאסריםקצריםתביאבחשבון,לצורך )ב(
החלטתה,כלמידעהנוגעלענייןשהובאלפניה,לרבותמידע
שלדעתהגורםשמסראותוליחידהגילויולאסירעלוללפגוע
בביטחוןהמדינהאובענייןציבוריחשובאחר)בסעיףזה-
מידעחסוי(;מידעחסויכאמורלאיימסרלאסיר;היחידה
לשחרורממאסריםקצריםתצייןבהחלטתהאםהונחלפניה
מידעחסויכאמורוכןתכלולפרטיםאותמציתשלהמידע
החסוי,בנוסחשהעבירהגורםשמסראתהמידע,ככלשסבר
הגורםהאמורשניתןלעשותכןבלילפגועבביטחוןהמדינה

אובענייןהציבוריהאחרצ

על־תנאיבידיהיחידהבסעיף19ב)א()2(המוצע(,להעביר
אתעמדתןלענייןשינויתנאיהשחרורצ

לסעיף 19ד המוצע

כאמור,תכליתהתיקוןהמוצעבחוקזההיאלהבטיח
על־תנאי לשחרור בקשות לבחינת מיטבי ייעודי מנגנון
בהתאם, קצרותצ מאסר לתקופות שנשפטו אסירים של
מוצעלקבועבסעיף19דהמוצעסדרידיוןשיאפשרודיון
בבקשותכאמורבהתבססעלמידעומסמכיםרלוונטיים
הדיון לעניין הקבועים הדיון מסדרי בשונה זאת בלבד,
בוועדותהשחרורים,בסעיף15לחוק,שלפיהםההליךלפני

הוועדותמתנהלככללבנוכחותהאסירובאיכוחוצ

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכידיוניהיחידהלשחרור
ממאסריםקצריםיתקיימועלדרךהכתב,כמקובלבהליכים
ִמינהלייםרביםאחריםובשונהמהמקובלבהליךאדברסרי,
בכתב והמסמכים על־תנאי לשחרור הבקשה בסיס על
שהוגשוליחידהבקשרלאותהבקשהעלפיההסדרהמוצע

בהצעתחוקזוצ

לצדהעמדתבקשתהאסירלשחרורעל־תנאיבבסיס
ההליךהמתקייםלפניהיחידה,מוצעלקבועכיהיחידה
את לטעון חריגים, במקרים עצמו, לאסיר לאפשר תוכל
יש כי סברה אם למשל, זאת, בעל־פהצ לפניה טענותיו
מקוםלהתרשמותבלתי־אמצעיתשלהמןהאסירבנסיבות
העניין,אושישסיבהאחרתשבשלהמוצדקלאפשרלו
להשמיעאתטיעוניובעל־פהלפניהצבמקרהשבואיפשרה

היחידהלאסירלטעוןאתטענותיולפניהבעל־פה,מוצע
מהגורמים לגורם גם לאפשר רשאית תהיה היחידה כי
המנוייםבסעיף9)7(לחוק,כפישהוחלעלדיוניהיחידה

בסעיף19ב)א()2(המוצע,לטעוןאתטענותיולפניהצ

לשחרור היחידה כי לקבוע מוצע )ב( קטן בסעיף
מינהלית רשות ככל מוסמכת, תהיה קצרים ממאסרים
אחרת,לעייןבכלמידעשהוגשלה,גםאםהואמידעחסוי
כאמורבאותוסעיףקטן)להלן-מידעחסוי(צאםאכןהונח
לפניהמידעחסוי,תידרשהיחידהלצייןזאתבהחלטתהוכן
תכלולבהחלטהפרטיםבדברהמידעהאמוראותמציתשל
המידע,כפישנוסחובידיהגורםשהעבירלהאתהמידע
החסוי,אךזאתרקככלשאותוגורםסבורכיניתןלעשות
כןבנסיבותהענייןבלילפגועבאינטרסיםשלשםההגנה
עליהםלאניתןלדעתולמסוראתהמידעלאסיר-ביטחון
המדינהאואינטרסציבוריאחרצפרטיםאותמציתכאמור
טיבו ועל ההחלטה נימוקי על לעמוד לאסיר יאפשרו
הכללישלהמידעשעליוהסתמכההיחידהבהחלטתהצ
כפישעולהמנוסחושלסעיףקטןזה,המידעהחסויעצמו

לאיימסרלאסירצ

היחידהלפיסעיף ככלשתוגשעתירהעלהחלטת
החוק, להצעת 15 המוצעבסעיף 25)א()1(לחוק,כנוסחו
יחולולענייןזהסדריהדיןוההלכותהקיימיםבענייןהצגת

מידעחסוילפניביתהמשפטלענייניםמינהלייםצ
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תהיה קצרים ממאסרים לשחרור היחידה החלטת )ג(
יימסר ההחלטה מן העתק חבריה; בידי ותיחתם מנומקת
לאסירוכןיועברלמשטרתישראלובמקריםהמתאימיםגם
לרשויותהביטחון,ואםהותנההשחרורעל־תנאיבתנאים
כאמורבסעיף13)ג(כפישהוחלבסעיף19ג)א(-גםלשירות

המבחןאולרשותלשיקוםהאסיר,לפיהענייןצ

סדריעבודת
היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים

הנציברשאילקבועבפקודותנציבותבתיהסוהרכמשמעותן19הצ
בסעיף80א)ב(לפקודתבתיהסוהר,אתסדריעבודתהיחידה

לשחרורממאסריםקצרים,ככלשלאנקבעובחוקזהצ"

בסעיף20לחוקהעיקרי-9צתיקוןסעיף20

בסעיףקטן)א(,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותפרקב'"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"עלידהאו"יבוא"עלידהאועלידיהיחידהלשחרור )2(
ממאסריםקצרים,לפיהעניין,או"צ

בסעיף21)א(לחוקהעיקרי,אחרי"אסירששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותסימןג'10צתיקוןסעיף21
לפרקב'והפרתנאימןהתנאיםהאמוריםבסעיף13)א(ו–)ג(עד)ה(,כפישהוחללגביו
בסעיף19ג)א(,אותנאיכאמורבסעיף19ג)ב(,וכןאסירששוחררעל־תנאילפיהוראות

סימןב'לפרקב'"צ

בסעיף21בלחוקהעיקרי,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותפרקב'"צ11צתיקוןסעיף21ב

בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"שלאסיר"יבוא"לפיהוראותפרקב'"צ12צתיקוןסעיף22

בסעיף23לחוקהעיקרי-13צתיקוןסעיף23

בסעיףקטן)א(,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותפרקב'"; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותפרקב'",במקום"אם )2(
קבעה"יבוא"אםנקבע"ובמקום"תדווחלהעל"יבוא"תדווחליחידהלשחרורממאסרים

קצריםאולוועדה,לפיהעניין,על"צ

תהיה קצרים ממאסרים לשחרור היחידה החלטת )ג(
יימסר ההחלטה מן העתק חבריה; בידי ותיחתם מנומקת
לאסירוכןיועברלמשטרתישראלובמקריםהמתאימיםגם
לרשויותהביטחון,ואםהותנההשחרורעל־תנאיבתנאים
כאמורבסעיף13)ג(כפישהוחלבסעיף19ג)א(-גםלשירות

המבחןאולרשותלשיקוםהאסיר,לפיהענייןצ

סדריעבודת
היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים

הנציברשאילקבועבפקודותנציבותבתיהסוהרכמשמעותן19הצ
בסעיף80א)ב(לפקודתבתיהסוהר,אתסדריעבודתהיחידה

לשחרורממאסריםקצרים,ככלשלאנקבעובחוקזהצ"

תיקוןסעיף20בסעיף20לחוקהעיקרי-9צ

בסעיףקטן)א(,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותפרקב'"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"עלידהאו"יבוא"עלידהאועלידיהיחידהלשחרור )2(
ממאסריםקצרים,לפיהעניין,או"צ

בסעיף21)א(לחוקהעיקרי,אחרי"אסירששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותסימןג'10צ
לפרקב'והפרתנאימןהתנאיםהאמוריםבסעיף13)א(ו–)ג(עד)ה(,כפישהוחללגביו
בסעיף19ג)א(,אותנאיכאמורבסעיף19ג)ב(,וכןאסירששוחררעל־תנאילפיהוראות

סימןב'לפרקב'"צ

תיקוןסעיף21

תיקוןסעיף21בבסעיף21בלחוקהעיקרי,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותפרקב'"צ11צ

תיקוןסעיף22בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"שלאסיר"יבוא"לפיהוראותפרקב'"צ12צ

תיקוןסעיף23בסעיף23לחוקהעיקרי-13צ

בסעיףקטן)א(,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותפרקב'"; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יבוא"לפיהוראותפרקב'",במקום"אם )2(
קבעה"יבוא"אםנקבע"ובמקום"תדווחלהעל"יבוא"תדווחליחידהלשחרורממאסרים

קצריםאולוועדה,לפיהעניין,על"צ

לסעיף קטן )ג(

ממאסרים לשחרור היחידה עבודת מאפייני בשל
קצרים,ובדומהלרשויותמינהליותאחרות,מוצעלקבוע
עלנימוקיה,יועברלאסירצ מהחלטתהיחידה, כיהעתק
כמוכןמוצעלקבועכיהעתקכאמוריועברגםלמשטרת
לשם הביטחון, לרשויות המתאימים ובמקרים ישראל,
יידועןבדברהחלטתהשחרורותנאיו,ככלשנקבעו,וכן
לשירותהמבחןאולרשותלשיקוםהאסיר,אםהשחרור
הותנהבעמידהבתכניתטיפוליתאושיקומיתבפיקוחם

שלגורמיםאלהצ

לסעיף 19ה המוצע

מוצעלהסמיךאתהנציבלקבועבפקודותנציבותבתי
80)א(לפקודתבתיהסוהר הסוהר,הנקבעותמכוחסעיף
]נוסחחדש[,התשל"ב-1971)להלן-פקודתבתיהסוהר(,
הוראותהנוגעותלסדריעבודתהיחידהלשחרורממאסרים

קצרים,בענייניםכאמורשלאהוסדרובחוקצ

ג'לחוקעניינובסמכותועדתהשחרורים פרק  סעיפים
בנסיבות אסיר של על־תנאי שחרור לבטל  9 עד 13

החלטה כי שראוי מאחר בוצ כקבוע שונות 
לשאת האסיר והחזרת על־תנאי שחרור ביטול בדבר

עונשמאסרתתקבלבדיוןבנוכחותהאסיר,כשהואמיוצג
עלפיבחירתו,ובנוכחותבאכוחהיועץהמשפטילממשלה,
ולאחרשניתנהלאסירזכותטיעוןבעל־פה,ומאחרשההליך
לפניהיחידהלשחרורממאסריםקצרים,ככלל,אינוהליך
כאמור,מוצעלהקנותאתהסמכותלבטלשחרורעל־תנאי
שהחליטהעליוהיחידהלשחרורממאסריםקצרים,לוועדת
השחרוריםצפרקג'לחוקיחול,אםכן,בשינוייםהמוצעים
זווהמפורטיםלהלן,הןלענייןשחרורעל־ בהצעתחוק

תנאישהחליטהעליוועדתהשחרוריםוהןלענייןשחרור
על־תנאישהחליטהעליוהיחידהצ

מוצעאםכןלתקןהוראותשונותבפרקג'לחוק,כך
שיובהרכיסמכותועדתהשחרוריםלדוןבביטולשחרור
על־תנאיבנסיבותהשונותהקבועותבאותופרק,קרי-
ביטולכאמורבשלעבירהנוספתבתקופתהתנאי)סעיף
20לחוק(;ביטולבשלהפרתתנאימןהתנאיםהאמורים
אסיר לחוקאשרחליםלעניין )ה( עד ו–)ג( 13)א( בסעיף
ששוחררבידיהיחידהמכוחסעיף19גהמוצע;ביטולבשל
21בלחוק(;וכןביטול שחרורעליסודמידעכוזב)סעיף
22 )סעיף התנאי תקופת תום לאחר האמורות בנסיבות
לחוק(,תהיהנתונהלהגםלגבישחרורעל־תנאישהחליטה
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תיקוןכותרת
פרקד'

בכותרתפרקד'לחוקהעיקרי,במקום"ועדתשחרורים"יבוא"היחידהלשחרורממאסרים14צ
קצרים,ועדתשחרורים"צ

בסעיף25לחוקהעיקרי-15צתיקוןסעיף25

בכותרתהשוליים,במקום"נגדהועדה"יבוא"נגדהיחידהלשחרורממאסרים )1(
קצריםאוהוועדה";

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לשחרור")א( היחידה של החלטה נגד עתירה להגיש רשאי האסיר )1(
ממאסריםקצריםצ

האסירובאכוחהיועץהמשפטילממשלהרשאיםלהגישעתירהנגד )2(
החלטהשלהוועדה,בכפוףלהוראותסעיףע2)ד(צ";

)ב(,במקום"עתירהתוגש"יבוא"עתירהכאמורבסעיףקטן)א()1( בסעיףקטן )3(
או)2()להלן-עתירה(תוגש";

בסעיפיםקטנים)ג(עד)ה(,המילים"לפיסעיףקטן)א("-יימחקוצ )4(

תיקוןכותרת
פרקו'

לשחרורע1צ "היחידה יבוא שחרורים" "ועדות במקום העיקרי, לחוק ו' פרק בכותרת
ממאסריםקצרים,ועדותשחרורים"צ

לפניסעיף32לחוקהעיקרי,מתחתלכותרתפרקו'יבוא:17צהוספתסעיף31א

"היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים

ותחליט31אצ שתדון יחידה תפעל הסוהר בתי בשירות )א(
בבקשותלשחרורעל־תנאיממאסרשלאסיריםלפיסעיף2צ

נציבבתיהסוהר,בהסכמתהשרלביטחוןהפנים,ימנה )ב(
סוהרים שלושה )א( קטן בסעיף האמורה היחידה לחברי

כמפורטלהלן:

והוא שלום, שופט להיות הכשיר בכיר סוהר )1(
יעמודבראשהיחידה;

קציןשירותבתיהסוהרבעלהשכלהמשפטית )2(
וניסיוןבתחוםהכליאה;

עליוהיחידהלפיהוראותסימןב'לפרקב',כנוסחוהמוצע
בהצעתחוקזוצ

ועדת סמכות לעניין לעיל המוצע לתיקון בהמשך
השחרורים,מוצעלתקןאתסעיף23לחוקכךשיובהרכי
בוחליםגם שחרורהקבועים בהפרתתנאי הדיון סדרי
עלדיוןכאמורבעניינושלאסירששוחררעל־תנאיבידי

היחידהצ

עתירה לעניין הוראות קובע לחוק ד' פרק  סעיפים 
נגדהחלטתועדתהשחרורים-הזכותלעתור,  14 ו־15
סמכותביתהמשפטהדןבעתירה,עיכובשחרור 
שמדובר והעובדה לחוק 27 בסעיף הקבועות בנסיבות
בעתירהמינהליתצמוצעלתקןאתסעיף25לחוקולעגןבו
גםאתזכותושלאסירשעניינונדוןבידיהיחידהלשחרור
לבית ההחלטה נגד עתירה להגיש קצרים, ממאסרים
המשפטהמחוזיבשבתוכביתמשפטלענייניםמינהליים,

לפיהוראותפרקד'האמורצ

פרקו'לחוקמסדיראתדרכימינויןוסדריעבודתן  סעיפים 
שלועדותשחרוריםוועדותשחרוריםמיוחדותצ  16 ו־17

מוצעלעגן,בסעיף31אכנוסחוהמוצע,במסגרת 
פרקו'האמור,אתמינויהופעולתהשלהיחידהלשחרור
ממאסריםקצריםצעלפיהמוצע,נציבבתיהסוהרימנה
לחבריהיחידה,בהסכמתהשרלביטחוןהפנים,שלושה
סוהרים,כמפורטלהלן:בראשהיחידהיעמודקציןשירות
בתי בפקודת כהגדרתו בכיר סוהר שהוא הסוהר בתי
הסוהר,אשרכשירלהתמנותלשופטשלביתמשפטשלום;
ולצדויהיוחבריםביחידהשניקצינישירותבתיהסוהר
-האחדבעלהשכלהמשפטיתוניסיוןבתחוםהכליאה
והשניבעלחמששנותניסיוןבתחוםשלעבודהסוציאלית,

פסיכולוגיהאוחינוךצ

בסעיףקטן)ב(מוצעלהסדיר,בדומהלקבועבסעיף
34)ב(לחוקלענייןועדותשחרורים,אתמינויושלמזכיר
של התפעוליים להיבטים אחראי יהיה אשר היחידה,

עבודתהיחידהצ
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שנות חמש שלו הסוהר בתי שירות קצין )3(
סוציאלית, עבודה האלה: מהתחומים באחד ניסיון

פסיכולוגיהאוחינוךצ

ליחידה נציבבתיהסוהרימנהסוהרשישמשמזכיר )ג(
קביעת על אחראי יהיה המזכיר )א(; קטן בסעיף האמורה
מועדיהתכנסותהיחידה,עלסדריעבודתה,עלריכוזנתונים
ומסמכיםהנחוציםלהלשםעבודתהועלהעברתהחלטותיה
לאסירולמשטרתישראלובמקריםהמתאימיםגםלרשויות
לפי המבחן, לשירות או האסיר לשיקום לרשות הביטחון,

הענייןצ

בסעיףזה,"סוהר"ו"סוהרבכיר"-כהגדרתםבפקודת )ד(
בתיהסוהרצ"

בסעיףע3לחוקהעיקרי,במקום"הועדה"יבוא"היחידהלשחרורממאסריםקצרים18צתיקוןסעיףע3
והוועדה"צ

תיקוןחוקזכויות
נפגעיעבירה

בחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-19-32001צ

בסעיף2,אחריההגדרה"חוקסדרהדיןהפלילי"יבוא: )1(

""חוקשחרורעל־תנאיממאסר"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-2001;";

בסעיף19- )2(

בכותרתהשוליים,אחרי"עמדה"יבוא"לפניהיחידהלשחרורממאסרים )א(
קצריםאו";

בסעיףקטן)א(,במקום"הודעהלפיהוראותסעיף10עלמועדהבאתהנידון )ב(
לדיוןלפניועדתשחרורים"יבוא"לפיהוראותסעיף10הודעהכמפורטלהלן",
במקום"לפניהוועדה"יבוא"לפניהיחידהלשחרורממאסריםקצריםאוהוועדה,

לפיהעניין"ובמקום"משחרורהנידון"יבוא"משחרורהנידון:

הנידון, של מאסרו מתקופת שלישים שני תום מועד על הודעה )1(
שבורשאיתהיחידהלשחרורממאסריםקצריםלהחליטבבקשהלשחרור

על־תנאישלהנידוןלפיסעיף2;

שנות חמש שלו הסוהר בתי שירות קצין )3(
סוציאלית, עבודה האלה: מהתחומים באחד ניסיון

פסיכולוגיהאוחינוךצ

ליחידה נציבבתיהסוהרימנהסוהרשישמשמזכיר )ג(
קביעת על אחראי יהיה המזכיר )א(; קטן בסעיף האמורה
מועדיהתכנסותהיחידה,עלסדריעבודתה,עלריכוזנתונים
ומסמכיםהנחוציםלהלשםעבודתהועלהעברתהחלטותיה
לאסירולמשטרתישראלובמקריםהמתאימיםגםלרשויות
לפי המבחן, לשירות או האסיר לשיקום לרשות הביטחון,

הענייןצ

בסעיףזה,"סוהר"ו"סוהרבכיר"-כהגדרתםבפקודת )ד(
בתיהסוהרצ"

בסעיףע3לחוקהעיקרי,במקום"הועדה"יבוא"היחידהלשחרורממאסריםקצרים18צ
והוועדה"צ

תיקוןסעיףע3

תיקוןחוקזכויותבחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-19-32001צ
נפגעיעבירה

בסעיף2,אחריההגדרה"חוקסדרהדיןהפלילי"יבוא: )1(

""חוקשחרורעל־תנאיממאסר"-חוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-2001;";

בסעיף19- )2(

בכותרתהשוליים,אחרי"עמדה"יבוא"לפניהיחידהלשחרורממאסרים )א(
קצריםאו";

בסעיףקטן)א(,במקום"הודעהלפיהוראותסעיף10עלמועדהבאתהנידון )ב(
לדיוןלפניועדתשחרורים"יבוא"לפיהוראותסעיף10הודעהכמפורטלהלן",
במקום"לפניהוועדה"יבוא"לפניהיחידהלשחרורממאסריםקצריםאוהוועדה,

לפיהעניין"ובמקום"משחרורהנידון"יבוא"משחרורהנידון:

הנידון, של מאסרו מתקופת שלישים שני תום מועד על הודעה )1(
שבורשאיתהיחידהלשחרורממאסריםקצריםלהחליטבבקשהלשחרור

על־תנאישלהנידוןלפיסעיף2;

מוצעלתקןאתסעיףע3לחוקולקבועכיכשם  סעיף 18
שהוראותפקודתהראיותאינןחלותעלדיוני 
ועדתהשחרוריםועלעתירה,בקשתרשותערעורוערעור
לשחרור היחידה דיוני על יחולו לא הן כך החוק, לפי

ממאסריםקצריםצ

בסעיף19לחוקזכויותנפגעיעבירההתשס"א-  סעיף 19
2001)להלן-חוקזכויותנפגעיעבירה(,ניתנה 
לנפגעעבירתמיןאואלימותכהגדרתהבאותוחוק)להלן-
נפגעעבירה(זכותלהביעעמדהבכתבלפניועדתשחרורים
לענייןהסיכוןהצפוימשחרורושלהנידון,ולאניתנהלנפגע
כאמורזכותדומהלגבישחרורושלאסירשנדוןלעונש
מאסרלתקופההעולהעלשלושהחודשיםואינהעולה
עלשישהחודשיםואשרבהתאםלסעיף2לחוקשחרור

על־תנאיממאסר,בנוסחוכיום,עניינונדוןלפניהנציבצ

בהעדרטעםמהותילהבחנהביןנפגעיעבירהשמי
שפגעבהםנשפטלמאסרהעולהעלשלושהחודשיםואינו
עולהעלשישהחודשים-ועניינושלהאסירשפגעבהם
יידוןכעתבידיהיחידהלשחרורממאסריםקצרים-לבין
נפגעיעבירהאחרים,מוצעלתקןאתסעיף19לחוקזכויות
נפגעיעבירה,כךשגםלנפגעעבירהשמישפגעבונידון
לתקופתמאסרקצרהכאמורתהיהזכותלהביעאתעמדתו
בכתבבאשרלסיכוןהנשקףמשחרורהנידון,והואיעשה
כןלפניהיחידהלמאסריםקצריםצזאתועוד,עמדתנפגע
העבירהיכולהלספקליחידהמידערלוונטינוסףבקבלת

החלטתהצ

מאחרשעלפיהמוצעתמשיךועדתהשחרוריםלדון
בעניינםשלאסיריםשנגזרעליהםעונשמאסרהעולהעל
במשפחה אלימות או מין עבירות בשל חודשים שישה
)ראוסעיף2)א()2(לחוקכנוסחוהמוצעבסעיף3להצעת

ס"חהתשס"א,עמ'183;התשע"ז,עמ'29צ 3
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הודעהעלמועדהבאתהנידוןלדיוןלפניועדתשחרורים;"; )2(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

בסעיףזה,"ועדתשחרורים"ו"היחידהלשחרורממאסריםקצרים" ")ב(
-כהגדרתןבחוקשחרורעל־תנאיממאסרצ";

בתוספתרביעית,במקוםפרט3יבוא: )3(

הגוףהמוסרמידעהשלב

מתקופת שלישים שני תום מועד "3צ
כהגדרתו אסיר שהוא נידון של מאסרו
בסעיף2לחוקשחרורעל–תנאיממאסר,או
מועדהבאתהנידוןלפניועדתהשחרורים,
שלב לגבי יידוע חוק; הוראותאותו לפי
זהיכלולגםהודעהעלזכותושלהנפגע
להביעאתעמדתולפניהיחידהלשחרור
ממאסריםקצריםאולפניועדתהשחרורים,

לפיהוראותסעיף19

שירותבתיהסוהר"צ

החוק(,הרישאיןבתיקוןהמוצעמשוםשינוילגביזכותם
שלנפגעיעבירותאלהלהביעעמדתםלפניהוועדהצלגבי
אסיריםשנשפטולתקופההעולהעלשישהחודשיםואינה
עולהעלשנה,בשלעבירותאלימותשאינןבתוךהמשפחה,
אשרהדיוןבענייןשחרורםעל־תנאייהיהכעתבסמכות
היחידה,מוצעלתקןאתסעיף19האמורכךשיובהרכי
זכותםלהביעאתעמדתםבכתבלענייןשחרורכאמורשל
האסירנשמרת,אךהםיעשוכןלפניהיחידהלמאסרים

קצריםצ

כמוכןמוצעלקבועבמפורשכילענייןאסירשבקשתו
לנפגע ההודעה היחידה, לפני נדונה על־תנאי לשחרור
עבירתמיןאואלימותתיידעאותועלמועדסיומםשל
שנישלישיםמתקופתמאסרושלהנידון-קרי,המועד
שבורשאיתהיחידהלשחרורממאסריםקצריםלהחליט
בבקשתולשחרורעל־תנאי-ובדברזכותולהביעלפני
היחידהאתעמדתובאשרלסיכוןהצפוימשחרורהאסיר,
זאתבשונהמהודעהכאמורבעניינושלאסירשבקשתו
לשחרורעל־תנאינמצאתבסמכותועדתהשחרורים,אשר
תכלולאתמועדהדיוןשנקבעבוועדתהשחרורים,כפי
שקבועהיוםבסעיף19)א(לחוק,לצדזכותולהביעעמדה,

כאמורצ

הטעםלהבדלבתוכןההודעותשיימסרועלפיהמוצע
בבקשה לדון המוסמך לגורם בהתאם העבירה לנפגעי
נעוץ להם, נוגע שעניינו האסיר של על־תנאי לשחרור
בכךשבעודשלדיוןבוועדתהשחרוריםנקבעמועדמוגדר,

שאליומזומניםהאסירובאכוחהיועץהמשפטילממשלה,
הרישהיחידהלשחרורממאסריםקצריםאינהמקיימתדיון
בבקשהבמעמדהצדדים,וממילאלאנקבעמועדלדיון,

דברשמאפשרליחידהגמישותבניהולפעילותהצ

זכותושלנפגעעבירהלהביעאתעמדתובכתבלפני
ועדתשחרורים,וכעת,גםלפניהיחידהלשחרורממאסרים
קצרים,כאמורבסעיף19לחוקזכויותנפגעיעבירהכתיקונו
המוצע,מבוססתעלזכותושלנפגעכאמור,לפיסעיף10
לאותוחוק,לקבלמידעעלמאסראומשמורתאחרתשל
אסיר,משורהשלגופיםהמנוייםבתוספתהרביעיתלחוק
לאותה 3 פרט לפי הרביעית(צ התוספת - )להלן האמור
תוספת,נדרששירותבתיהסוהרליידעאתנפגעהעבירה
גם כמו השחרורים, ועדת לפני הנידון הבאת מועד על
ועדת לפני עמדתו להביע העבירה נפגע של זכותו על

השחרורים,בהתאםלסעיף19לחוקזכויותנפגעיעבירהצ

זותחולעלשירות מוצעלתקןפרטזהכךשחובה
בתיהסוהר,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןדיוניהיחידה
לשחרורממאסריםקצרים,באותוהאופןשבונעשההיידוע
כיוםצעםזאת,בהתאםלתיקוןהמוצעלעילבסעיף19לחוק
האמור,ומאחרשכאמורהיחידהלשחרורממאסריםקצרים
לאתקייםדיוןבבקשהבמעמדהצדדים,ולאנקבעמועד
פומבילדיוניה,מוצעששירותבתיהסוהריידעאתנפגע
העבירהעלהמועדשבוצפויהנידוןלהשליםנשיאתשני

שלישיםמתקופתהמאסרשעליולשאתצ
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תיקוןחוקהגנה
עלהציבורמפני

ביצועעבירותמין

בחוקהגנהעלהציבורמפניביצועעבירותמין,התשס"ו-ע4200,בסעיף3,אחריסעיף20צ
קטן)ג(יבוא:

היחידהלשחרורממאסריםקצריםכהגדרתהבחוקשחרורעל־תנאיממאסר ")ג1(
מוסמכתלקבל,לצורךהחלטהבבקשהלשחרורעל־תנאי,הערכתמסוכנותשהוכנה

לצורךמתןגזרהדיןאולצורךהוצאתצופיקוחלפיסעיף12צ"

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-51981,בתוספתהראשונה,בפרט)טו(,21צ
במקום"וועדתשחרוריםלפיסעיפים32,11ו־33"יבוא"יחידהלשחרורממאסרים

קצריםוועדתשחרוריםלפיסעיפים11ו־31אעד33"צ

בחוקהגנהעלהציבורמפניביצועעבירותמין,התשס"ו-ע4200,בסעיף3,אחריסעיף20צ
קטן)ג(יבוא:

תיקוןחוקהגנה
עלהציבורמפני

ביצועעבירותמין

היחידהלשחרורממאסריםקצריםכהגדרתהבחוקשחרורעל־תנאיממאסר ")ג1(
מוסמכתלקבל,לצורךהחלטהבבקשהלשחרורעל־תנאי,הערכתמסוכנותשהוכנה

לצורךמתןגזרהדיןאולצורךהוצאתצופיקוחלפיסעיף12צ"

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-51981,בתוספתהראשונה,בפרט)טו(,21צ
במקום"וועדתשחרוריםלפיסעיפים32,11ו־33"יבוא"יחידהלשחרורממאסרים

קצריםוועדתשחרוריםלפיסעיפים11ו־31אעד33"צ

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים

לשחרור בבקשות הנציב לפני בדיון כיום,  סעיף 20
לא לחוק, 2 סעיף לפי המוגשות על־תנאי 
מועברותלנציבהערכותמסוכנותמיניתלפיסעיף12לחוקצ
זאת,מאחרשנציבבתיהסוהר,בניגודלוועדתהשחרורים,
אינונמנהעםהגורמיםשהוסמכולקבלמידעזהלפיחוק

הגנהעלהציבורמפניביצועעבירותמיןצ

2)א()1(לחוק,כנוסחו כאמור,עלפיהמוצעבסעיף
לשחרור היחידה תדון החוק, להצעת 3 בסעיף המוצע
ממאסריםקצריםבעניינםשלעבריינימיןהנושאיםמאסר
לתקופההעולהעלשלושהחודשיםואינהעולהעלשישה
חודשיםצהגםשעלפיהמוצע,ככלל,תדוןהיחידהבבקשת
אסירכאמורלשחרורעל־תנאיממאסראףבלאשהונחה
לפניההערכתמסוכנותמינית,מוצעלתקןאתחוקהגנה
עלהציבורמפניביצועעבירותמיןולהסמיךאתהיחידה
לקבלהערכתמסוכנותשהוכנהבעניינושלהאסירלצורך
מתןגזרהדין,אולצורךהוצאתצופיקוחלפיסעיף12לחוק
הגנהעלהציבורמפניביצועעבירותמין,וזאתאםאכן
הוכנההערכתמסוכנותכאמורצזאת,כדילאפשרליחידה

להסתייעבמידענוסףהקייםכברבעניינושלהאסיר,ואשר
איןבהבאתולפניהכדילהטילנטלנוסףעלגורמיהמקצועצ

יובהרכיאיןבתיקוןהמוצעלעילכדילפגועבעובדה
סעיף מכוח חייבת, אשר השחרורים לוועדת שבניגוד
החלטה למתן כתנאי מסוכנות הערכת לקבל לחוק, 12
בבקשהלשחרורעל־תנאי,הרישלאהוחלהחובהדומה
לגביהחלטתהיחידה)ראוסימןג'לפרקב'לחוקכנוסחו
המוצעבסעיף8להצעתהחוק(צמכאן,שהיחידהלאתהיה
מחויבתלקבלהערכתמסוכנותבעניינושלאסירהנושא
עונשמאסרבשלעבירתמיןלצורךקבלתהחלטתה,אך
ככלשהועברהלההערכתמסוכנותקיימת,היחידהתהיה

מוסמכתלעייןבהצ

מוצעלתקןאתהתוספתהראשונהלחוקהמרשם  סעיף 21
הפליליותקנתהשבים,התשמ"א-1981,ולהוסיף 
מידע הגורמיםשהמשטרהיכולהלמסורלהם לרשימת
מהמרשםהפלילי,ובהםועדתהשחרורים,גםאתהיחידה

לשחרורממאסריםקצריםצ

ס"חהתשס"ו,עמ'234;התשע"ז,עמ'332צ 4

ס"חהתשמ"א,עמ'322;התשע"ז,עמ'331צ 5
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