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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

ן מס׳ 6), א בדין(איסור סיוע)(הוראות שעה)(תיקו ל ת חוק שהייה ש ע ע  ה

2 0 0 1 - א ״ ס ש ת  ה

, בסעיף ז, תיקססעיף 1 י ו-1996 ־ / התשנ ה ע  1. בחוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע< (הוראות ש

. ש שנים־ ש  ברישה, במקום ־חמש שנים׳ יבוא ־

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מענה לסכנה לביטחונם של תושבי ישראל מצד תושבי
 אזור יהודה, שומרון וחבל עזה, הבבנסיס למדינה או

 השוהים בה שלא כדין.

 היות שהתנאים הביטחוניים שהביאו לחקיקת
 החוק עומדים בעינם, מרצע לשוב ולהאריך את תוקפו

 של החוק בשנה נוספת.

 חוק שהייה שלא כדק(איסור סיוע)(הוראות שעה/
 התשנ*ו-»199(להלן - החוק/ חוקק בשנת 1996 ותוקפו
 הוארך מעת לעת. תוקפו של החוק עומד לפוג ב־4ו

 במרס 2001.

 החוק הקובע תיקוני חקיקה בחוק עובדים זרים
 (העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ׳יא-
 1991, ובחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952ו, בא לתת

 סיח התשנ־ו, עמ׳ 168: וזתשנ׳ץ, עכר 88; התשניח, עמ׳ ס6ו ועמי 306; התשים, עמ׳ 176.
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ת כ ר ע מ  הודעת ה

 בהצעת חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א-2001, שפורסמה בהצעות חוק 2979,

 התשס׳׳א, עמי 8ו5, נשמט בטעות מדברי ההסבר נוסח הסעיפים בחוק העונשין

 התשל׳׳ז-1977 ובפקודת בתי הסוהר [נוסת משולב], התשל״ב-1971, שמוצע לבטלם או

 להחליפם בהצעת החוק וזה נוסחם:

 (1) שופט המכהן בבית משפט מחוזי או שופט המכהן בבית

 משפט שלום, שמינה שר המשפטים, והוא יהיה יושב־ראש

 הועדה; שר המשפטים רשאי למנות לועדה שופט בדימוס

 לתקופה של שנתיים, ורשאי הוא לשוב ולמנותו לתקופות

ל עד שנתיים בל אחת;  נוספות ש

 (2) נציב בתי הסוהר או בא כוחו-,

 (ג) רופא או מחנך שמינה שר המשפטים.

ל מינויים לועדות שחרורים תפורסם ברשומות.  הודעה ע

 ועדת שחרורים שאין בה רופא תקבל חוות דעת רפואית לפני

 (ב)

 ו5. (א)

 שתחליט.

 ״שחרור אסירים
 לפני זמנם

 בחוק העונשין, התשל״ז-ד197י -

ל שלושה חודשים ואינה  49. (א) מי שנידון למאסר לתקופה העולה ע

ל שישה חודשים ונשא עונשו שני שלישים מאותה תקופה, רשאי  עולה ע

 שר המשטרה לשחררו אם ראה שהאסיר ראוי לשחרור.

ל שישה חורשים ונשא  (ב) מי שנידון למאסר לחקופה העולה ע

 עונשו שני שלישים מאותה תקופה, ישחררו שר המשטרה אם באה על כך

 המלצה של ועדת שחרורים.

 (ג! ליי שנידון ל1;קופות מאסר אחדות שעליו לשאת בזו אחר זו, בין

 שהוטלו עליו לפני שהתחיל בנשיאת עונשו ובין לאחר מבן, רואים אותו

 לענין סעיף זה במי שנידון לתקופת מאסר אחת שהיא סך בל התקופות של

 אותם עונשי מאסר.

ל ל פי המלצת ועדת שחרורים, לצוות ע  (ד) שר המשטרה רשאי, ע

 שחרור אסיר בכל עת בשל טעמים מיוחדים כגון תולניותו המתמדת.

 (ה) ״מאסר״, לענין סעיף זה - למעס מאסר אזרחי.

 ועדת שחרורים 50. (א) ועדת שחרורים תהיה של שלושה, והם -

 סדרי הדין
 בועדת שחרורים

ל שחרור אסיר לפי סעיף 49(ב) אלא  (ב) לא תמליץ ועדת שחרורים ע

 לאחר שנתנה הזדמנות ליועץ המשפטי לממשלה או לבא־כותו ולבא־־כוח

 שירות המבחן להגיש טענותיהם או להשמיע דברם.

 (ג) לא תמליץ ועדת שחרורים שאסיר, אשר חלה עליו הוראת סעיף

 49(ב) לא ישוחרר ממאסרו, אלא לאחר שנתנה הזדמנות לאסיר, ואם רצה

 בכך - גם לבא־כוחו, להשמיע דברם.

 י ס׳ח התשל־ז, עם׳ 226.
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 (ד) המלצה לפי סעיף 49(ד) יכולה, במקרים דחופים, להינתן מאת

 יושב־ראש הועדה: ומשניתנה כך, אין כוחה יפה לשחרר את האסיר אלא

ל חמישה עשר יום בלבד, אם לא אושרה ההמלצה בידי ועדת  לתקופה ש

 שחרורים לפני עבור תקופה זו.

 (ה) שר המשטרה יקבע בתקנות יחר סדרי הדיון בועדת שחרורים

 וסדרי הפניה אליה.״

 הסוהר [נוסח משולב], התשל״ב-1ד19* -

ל שישה חודשים, למעט  26. אסיר שנידון למאסר לתקופה העולה ע

 מאסר עולם שהוטל כעונש חובה כל עוד לא נקצבה לו תקופה, והשלים

 בהתנהגות טובה שני שלישים מהמאסר שעליו לשאת, רשאית ועדת

 • שחרורים שהוקמה לפי חוק העונשין, התשל״ז-ד197, ליתן לו רישיון

 להתהלך חופשי, וכל עוד הרישיון בתוקפו לא ייאסר מכוח אותו גזר

 דין.

 29. ועדת השתרורים רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל דישיק שניתן או

 לשנותו, ובל עוד לא בוטל או שונה באמור יעמוד הרישיון בתוקפו עד סוף

 תקופת המאסר.

 29א. (א) ועדת שחרורים או שופט כאמור בסעיף 32 רשאים להורות,

 לפי סמכויותיהם, אף לאחר תום תקופת הרישיון, כי בעל הרישיק יישא

 את יתרת עונשו כאילו לא ניתן הרישיון(להלן - ביטול למפרע/ אם ראו כי

 עבר עבירה או הפר תנאי אחר מתנאי הרישיון בתוך תקופת הרישיון־, הורו

p זה ברישיון שבוטל. י  בך - יראו את הרישיון לענין ס

(א/ לא יבוטל למפרע רישיון בשל ל אף האמור בסעיף קטן  (ב) ע

 הפרתו על ידי עבירה שנעברה בתוך תקופתו, אם עברו שישה חודשים

ל הרישיון הורשע סופית באותה עבירה, ולא יבוטל למפרע ע ב  מיום ש

 רישיון בשל הפרת תנאי אחר מתנאיו בתוך תקופת הרישיק, אס עברו

 שלושה חודשים מיום שתמה תקופת הרישיון.

 30. רישיון יהיה לפי הטופס שנקבע ויינתן לבעל הרישיון בכפוף לתנאים

 אלה:

) לא יעבור עבירה: ו ) 

 (2) לא ירבה להתחבר עם אנשים המוחזקים לבעלי אופי

 מושחת;

 (3) לא יחיה חיי בטלה או הפקר ללא אמצעים ברורים

 להשתכר ביושר למחייתו;

ל המקום  (4) בצאתו מבית הסוהר יודיע למנהל בית הסוהר ע

ש בדעתו לגור בו, ילך לשם בבל המהירות המתאימה ותוך י  ש

ת ־לאחר שיגיע יתייצב לפני השוטר ו ע  ארבעים ושמונה ש

ל תחנת המשטרה הקרובה לו ביותר במחוז שבו הוא  הממונה ע

ל  יושב, ומאז ואילך יתייצב לפניו אחת בכל חודש, יודיע לו ע

 בל שינוי שחל במקום מגוריו בתוך המחוז, ואם היה בדעתו

 בפקודת בתי

 ״מתן רישיון
 חופש

 תוקף הרישיון

 ביטול רישיון
 לאחר תום

 תקופתו

 תנאים למתן
 רישיון חופש

 דייני מדינת ישראל, עסח חדש 21, עמי 459.
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ל מענו ל כך ואם אפשר גם ע  לעבור למחוז אחר ימסור לו ע

 החרש, אישית או בכתב, הודעה מוקדמת של ארבעים ושמונה

 שעות, ובהגיעו אל ייעודו במחוז החדש יתיי־צב תוך ארבעים

ת לפני השוטר הממונה על תחנת המשטרה ו ע  ושמונה ש

 הקרובה ביותר שבמחוז החדש-, והבל אם לא נבצר ממנו לעשות

 בז:

 (5) יקיים תנאים אחרים שנקבעו.

 ו3. ועדת השחרורים שנחנה רישיון לאסיר רשאית לפטרו מלמלא אחרי

ל התחייבות  תנאי מהתנאים הנקובים בסעיף 30 ומן החובה לחתום ע

 למלא אחרי התנאים האמורים, כולם או מקצתם.

 32. בעל רישיון שהורשע בעבירה לפי פקודה זו, או שהפר תנאי מתנאי

 הרישיון במעשה שהוא כשלעצמו אינו עבירה לפי כל דין, דינו - מאסר

ל ביטול רישיונמ הורה  שלושה חודשים ורשאי השופט שהרשיעו להורות ע

 כך - יתן השופט צו להחזירו לבית הסוהר לשאת ביתרת מאסרו כאילו לא

 ניתן הרישיון.

 33. ביטלה ועדת השחרורים רישיון, יתן שופט בית משפט שלום, לאחר

 שהוגשה לו תעודה בדבר הביטול, צו שכוחו יפה בכל תחום המדינה

 לתפוס את בעל הרישיון, ומשנתפס יובא לפני השופט, והשופט יתן צו

 להחזירו לבית הסוהר לשאת ביתרת עונשו באילו לא ניתן לו הרישיון.

ש אחר נ ו  34. מי שרישיונו בוטל ישא את יתרת עונשו לאחר שישא בל ע

 שהוטל עליו בעד העבירה או המעשה שבגללם בוטל רישיונו, וההוראות

 בדבר שחרורים מעונש יחולו כאילו נידון האדם לתקופה המצטברת

 הזאת.

 פטור מתנאי
 חופש

 עונש על
 עבירה בחופש

 ועל הפרת תנאי
 ברישיון

 הנוהל בביטול
 רישיון חופש

 תוצאות ביטולו
 של רישיון חופש

 חופשה מיוחדת 36. (א) ......

ד 35,  (ב) לא קבע השר תנאים אחרים, יחולו הוראות סעיפים 28 ע

ל חופשה שניתנה לפי סעיף זה, ולעגין  שינויים המחויבים לפי הענין, ע

 הסעיפים האמורים יראו את החופשה באילו היתה רישיון לפי סעיף 23.

 68ה. שחרור מינהלי יראו כשהדור ברישיון לפי סעיף 28; הוראות סימן ה׳

ל מי ששוחרר באמור, בשינויים המחויבים לפי הענין, אך אין חובה  יחולו ע

 למסור לו רישיון לפי הסעיף האמור.״

 דין שחרור
 מינהלי בדין

 שחרור ברישיון
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