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תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )חופשה מיוחדת לאסיר(, 
התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת 
חירום אלה:

]נוסח  הסוהר  בתי  פקודת  את  יקראו  אלה,  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
חדש[, התשל"ב-21971, כאילו בסעיף 36 -

אחרי סעיף קטן )א( בא:  )1(

רשאי,  זה,  לעניין  הסמיך  שהוא  גונדר  בדרגת  בכיר  סוהר  או  הנציב,   )1( ")א1( 
קטן  סעיף  לפי  לסמכותו  בהתאם  לשר  שייראו  ובתנאים  השר,  באישור 
מיוחדת  חופשה  החדש,  הקורונה  נגיף  התפשטות  בשל  לאסיר,  לתת  )א(, 
שלא תעלה על שלושים ימים; תקופת מאסרו של האסיר לא תוארך בשל 

חופשה מיוחדת זו;

לפי  מיוחדת  לחופשה  שהוצא  אסיר  68ג)א(,  בסעיף  האמור  אף  על   )2(
פסקה )1( ישוחרר לפי הסעיף האמור בתום ימי החופשה המיוחדת, אף אם 
לא עלתה תפוסת האסירים על תקן הכליאה ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 

האמור; 

סעיף קטן זה יחול על אסיר שהתקיימו לגביו כל אלה:  )3(

מאסר  לתקופת  השפוט  ישראל,  תושב  או  ישראל  אזרח  )א( הוא 
שאינה עולה על 4 שנים ויתרת מאסרו עד למועד שחרורו המינהלי 
לפי סעיף 68ג)א( אינה עולה על שלושים ימים ביום היציאה לחופשה; 

)ב( הוא  לא הורשע ב"עבירת מין או אלימות חמורה" כהגדרתה 
כמפורט  בעבירות  או  התשס"א-32001,  עבירה,  נפגעי  זכויות  בחוק 
התשס"א-  ממאסר,  על–תנאי  שחרור  לחוק  בתוספת   2 או   1 בפרט 

;42001

)ג( הוא לא הוגדר כאסיר ביטחוני או כפעיל טרור לפי כל דין";

)2( בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף קטן )א(" בא "סעיפים קטנים )א( ו–)א1("; 

בסעיף קטן )ג()1(, במקום "סעיף קטן )א(" בא "סעיפים קטנים )א( ו–)א1(".  )3(

    

ב' בניסן התש"ף )27 במרס 2020(
)חמ 3-6015(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון פקודת בתי 
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