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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 55 והוראות שעה(, 
התשפ"א-2021

ו6א,1צתיקוןסעיףו6א בסעיף הפקודה(, - )להלן התשל"ב-71ע11 חדש[, ]נוסח הסוהר בתי בפקודת
בהגדרה"אסיר"-

בפסקה)1(,במקום"שאינהעולהעלארבעשנים"יבוא"שאינהעולהעלשלוש )1(
שנים";

בפסקה)2(,במקום"העולהעלארבעשנים"יבוא"העולהעלשלוששנים"צ )2(

ו201( )7בנובמבר ביוםכ"טבחשווןהתשע"ט  כללי
פורסםחוקלתיקוןפקודתבתיהסוהר)מס'54 
54(צ מס' תיקון - )להלן התשע"ט-ו201 שעה(, והוראת
54נחקקכחלקממכלולשלצעדיםשעליהם תיקוןמס'
5ע35 מס' ממשלה בהחלטת ישראל ממשלת החליטה
מיוםי'באדרהתשע"ח)25בפברוארו201(לצורךיישום
פסקהדיןשניתןבבג"ץ2/14עו1האגודהלזכויותהאזרח
בישראלואח'נ'השרלביטחוןהפניםואח')פורסםבאר"ש,
2017צ6צ13()להלן-בג"ץהאגודהלזכויותהאזרח(צלפיפסק
הדין,שטחהמחיההמזערישישלהקצותלכלאסירועצור,
לפחות,כוללשטחהשירותים מ״ר 5צ4 צריךלעמודעל
והמקלחת,או4מ"רבלעדיהםצההסדרשנקבעבסעיף3)א(
לתיקוןמס'54מהווההרחבהשלהסדרהשחרורהמינהלי
הקבועבסימןט'1בפרקב'לפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,
התשל"ב-71ע1)להלן-פקודתבתיהסוהר(,אשרמאפשר
שחרורשלאסיריםטרםזמנםבהוראתנציבבתיהסוהר,
בתנאיםהמפורטיםבאותוסימןצבהסדרהמורחבהאמור,
שנקבעכהוראתשעהלתקופהשלשלוששניםמיוםי"ב
בטבתהתשע"ט)20בדצמברו201(,הורחבובמידהרבה,
של מינהלי לשחרור התקופות השעה, הוראת לתקופת
אסיריםהקבועותבתוספתהראשונהלפקודתבתיהסוהר
)להלן-שחרורמינהלימוגבר(צנוסףעלכך,נקבעבסעיף
3)ב(כילענייןאסירשהורשעבעבירותביטחוןמסוימות
השעה הוראת בתקופת יחולו האמור, בסעיף שפורטו
תקופותהשחרורהמינהליהקבועותבתוספתהראשונה
תקופת של תחילתה ערב כנוסחה הסוהר בתי לפקודת

הוראתהשעהכאמורצ

להסדרי חדש מתווה לקבוע מוצע זו חוק בהצעת
השחרורהמינהליהמוגבראשריחליףאתההסדרהקבוע
בתיקוןמס'54ויחוללתקופהשלשלוששניםמיוםתחילתו
שלהחוקהמוצעצהשחרורהמינהליהמוגברהואמודל
בלא ואוטומטי, גורף משמעותי, מאסר קיצור המייצר
קביעתקריטריונים)למעטכאלההקשוריםבמשךתקופת
המאסר(ואינומתחשבבמידתהמסוכנותשלהאסירים
אובמאפייניםאחריםשלהם,פרטלהתייחסותהנפרדת
הקיימתכיוםבתיקוןמס'54לאסיריםשהורשעובעבירות

ביטחוןצלפיכךמוצעלקבועבהסדרהחדשכמהשינויים
54שמטרתםלצמצם לעומתההסדרהקייםבתיקוןמס'
במידהמסוימתאתהסדרהשחרורהמינהליהמוגברכך
שלאייכללובהסדרזהאסיריםבעלירמתמסוכנותגבוהה,
אלימות עבירות מין, בעבירות שהורשעו אסירים כגון
במשפחהועבירותאלימותחמורה,ועלידיכךלהקטין

אתהסיכוןהנשקףלציבורמשחרוראסיריםאלהצ

האסירים במצבת לעלייה הצפי לנוכח ועוד, זאת
יישום בעקבות הסוהר בתי בשירות הכליאה במקומות
התיקוניםהמוצעיםבהצעתחוקזו,מוצעלהורידאתתקן
הכליאהלענייןהשחרורהמינהליכךשיעמודעל13,750
מקומותכליאה,וזאתלתקופהשלשנהמיוםתחילתושל

החוקהמוצעצ

5 בסעיף לאמור בהמשך מוצעת זו חוק הצעת
2( התש"ף באב י"ב מיום 1ע2 מס' הממשלה להחלטת
באוגוסט2020()להלן-החלטהמס'1ע2(שמטרתהלהביא
לכךשכלמקומותהכליאהבמיתקנישירותבתיהסוהר
יעמדובתנאישטחהמחיההמזערילכלאסירועצור)להלן
-הפעימההשנייה(כפישנקבעובבג"ץהאגודהלזכויות

האזרחצ

יצוין,כיביוםב'באדרהתשפ"א)14בפברואר2021(
לזכויות האגודה בבג"ץ המשפט בית החלטת התקבלה
האזרח,אשרקבעהכיישלהשליםאתמימושהפעימה

השנייהעדיוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(צ

מוצעלתקןאתההגדרה"אסיר"שבסעיףו6א  סעיף 1
לפקודתבתיהסוהר,כךשלצורךהסדרהשחרור 
המינהלישבסימןט'1בפרקב',אסיריוגדרכאסירשפוט
לתקופתמאסרשאינהעולהעלשלוששנים,אוכאסיר
שוועדת שנים שלוש על העולה מאסר לתקופת שפוט
מנשיאת על–תנאי שישוחרר לגביו החליטה השחרורים
יתרתתקופתמאסרוצתיקוןזהמחליףאתהנוסחהקבוע
שנשפט אסיר הוא אסיר ולפיו "אסיר" בהגדרה היום
לתקופהשאינהעולהעלארבעשנותמאסר,אואסירשפוט
לתקופתמאסרהעולהעלארבעשניםאםועדתהשחרורים

החליטהלשחררועל–תנאיצ

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'ע45;ס"חהתשע"ט,עמ'44צ 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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)2(,במקום"העולהעלארבעשנים"יבוא"העולהעל2צתיקוןסעיףו6ו ו6ולפקודה,בפסקה בסעיף
שלוששנים"צ

תיקוןחוקלתיקון
פקודתבתיהסוהר

)מס'54והוראת
שעה(

בחוקלתיקוןפקודתבתיהסוהר)מס'54והוראתשעה(,התשע"ט-ו2201,בסעיף3)א(,3צ
ברישה,במקום"בתקופהשלשלוששניםמיוםי"בבטבתהתשע"ט)20בדצמברו201("
יבוא"בתקופהשמיוםי"בבטבתהתשע"ט)20בדצמברו201(עדהיוםהקודםליום

תחילתושלחוקלתיקוןפקודתבתיהסוהר)מס'55והוראותשעה(,התשפ"א-2021צ"

הוראתשעה
לענייןיתרתמאסר

מרבית

בתקופהשלשלוששניםמיוםתחילתושלחוקזה,יקראואתהפקודהכך:4צ

בסעיףו6א- )1(

אחריההגדרה"אסיר"יקראו: )א(

""חוקשחרורעלתנאיממאסר"-חוקשחרורעלתנאיממאסר,התשס"א-
;";32001

אחריההגדרה"יתרתמאסר"יקראו: )ב(

""מאסר"-כהגדרתובחוקשחרורעל־תנאיממאסר;";

)2(,במקום"העולהעלארבעשנים"יבוא"העולהעל2צ ו6ולפקודה,בפסקה בסעיף
שלוששנים"צ

תיקוןסעיףו6ו

בחוקלתיקוןפקודתבתיהסוהר)מס'54והוראתשעה(,התשע"ט-ו2201,בסעיף3)א(,3צ
ברישה,במקום"בתקופהשלשלוששניםמיוםי"בבטבתהתשע"ט)20בדצמברו201("
יבוא"בתקופהשמיוםי"בבטבתהתשע"ט)20בדצמברו201(עדהיוםהקודםליום

תחילתושלחוקלתיקוןפקודתבתיהסוהר)מס'55והוראותשעה(,התשפ"א-2021צ"

תיקוןחוקלתיקון
פקודתבתיהסוהר

)מס'54והוראת
שעה(

הוראתשעהבתקופהשלשלוששניםמיוםתחילתושלחוקזה,יקראואתהפקודהכך:4צ
לענייןיתרתמאסר

מרבית בסעיףו6א- )1(

אחריההגדרה"אסיר"יקראו: )א(

""חוקשחרורעלתנאיממאסר"-חוקשחרורעלתנאיממאסר,התשס"א-
;";32001

אחריההגדרה"יתרתמאסר"יקראו: )ב(

""מאסר"-כהגדרתובחוקשחרורעל־תנאיממאסר;";

התיקוןהמוצענועדלסייעבהפחתתהסיכוןלציבור
כתוצאהמשחרורםהמינהלישלאסיריםשנשפטולתקופות
מאסרשאינןקצרות,ואשרמשקפותאתחומרתהעבירה
שבההורשעוצלכןלפיהמוצע,אסירהנושאתקופתמאסר
העולהעלשלוששנים,יוכללזכותבשחרורמינהלירקאם
ועדתהשחרורים,לאחרששקלהאתמסוכנותובהתאם
עלחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-2001 לסעיף
יש כי מצאה ממאסר(, על־תנאי שחרור חוק - )להלן

לשחררומנשיאתיתרתתקופתמאסרוצ

כמוצע "אסיר" ההגדרה לתיקון בהתאם  סעיף 2
בסעיף1להצעתהחוק,מוצעלתקןאתפסקה)2( 
שלסעיףו6ולפקודתבתיהסוהר,כךשדיווחהשרלביטחון
הפניםלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתבהתאם
לאמורבפסקהזו,יהיהלגביהאסיריםהשפוטיםלתקופת

מאסרהעולהעלשלוששניםצ

לעיל, ההסבר דברי של הכללי בחלק כאמור  סעיף 3
מוצעבהצעתחוקזולקבועהוראתשעהחדשה 
לענייןהסדרהשחרורהמינהלישתחליףאתהוראתהשעה
54צלפיכךמוצעלתקןבמקבילאת הקבועהבתיקוןמס'
הרישהשלסעיף3)א(לתיקוןמס'54,כךשהוראתהשעה
הקבועהבותעמודבתוקפהעדהיוםהקודםליוםתחילתו

שלהחוקהמוצעצ

בסעיףזהמוצעלקבועהוראתשעההקובעת  סעיף 4
מתווהחדשלענייןהסדרשחרורמינהלי,אשר  כללי
בתיקון הקבועה השעה הוראת את תחליף 
54ותעמודבתוקפהלתקופהשלשלוששניםמיום מס'

תחילתושלהחוקהמוצעצ

לפסקה )1(

מוצעלהגדירבסעיףו6אלפקודתבתיהסוהרמהו
הסדר בעניין המוצעת השעה הוראת לצורך "מאסר"
השחרורהמינהלי,כךש"מאסר"יוגדרבאופןזההלהגדרתו
במשפט שנגזר כ"מאסר ממאסר על־תנאי שחרור בחוק

פלילי,למעטמאסרבשלאיתשלוםקנס"צ

מטרתהשלהגדרהזוהיאלהבהירכיבתקופתתוקפה
שלהוראתהשעההמוצעת,בדומהלהוראותחוקשחרור
על לאיחול המינהלי השחרור הסדר תנאי־ממאסר, על
אסירשהוטלעליומאסרבמקוםקנסמכוחסעיף71לחוק
נדרשת כאמור נפרדת הגדרה התשל"ז-77ע1צ העונשין,
בשלמצבבעייתישעלוללהיווצרכתוצאהמשילובבין
הסדרהשחרורהמינהליהמוגברלביןמאסרשנגזרבשל

אי־תשלוםקנסצ

כך,במקרהשנגזרעלאדםלשאתמאסרפליליונוסף
תקופת קנס, במקום מאסר ימי גם לשאת עליו כך על
לחישוב תיווסף הקנס אי־תשלום בשל שיישא המאסר
תקופתהשחרורהמינהליצכתוצאהמכך,לעיתיםתקופת
המאסרהמצטברתתוביללהפחתהניכרתשלימימאסר,
עדכדיהפחתתכלימיהמאסרבשלאי־תשלוםקנס,וקיצור
משמעותישלהמאסרהמקוריצבמצבדבריםזה,לארק
שהאסירלאישלםאתהקנסכפישגזרעליוביתהמשפט
ואףלאירצהימימאסרחלףאי־תשלוםהקנס,אלאשהוא
יצאנשכרמאי־תשלוםהקנס,שכןהואיזכהלהפחתתימי
מאסרגדולהיותרמאסיראחרבמצבושבחרלהסדיראת
זו,הלכהלמעשה,מרוקנתמתוכן תשלוםהקנסצתוצאה
אתהרכיבהעונשישלתשלוםהקנסוישבהכדילעודד
אסיריםשלאלשלםאתהקנסשהוטלעליהםעלידיבית

המשפטבמסגרתגזרהדיןבהליךהפליליצ

ס"חהתשע"ט,עמ'44צ 2

ס"חהתשס"א,עמ'410צ 3

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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במקוםסעיףו6גיקראו: )2(

"שחרור
מינהלי

עלתהתפוסתהאסיריםעלתקןהכליאה,יורההנציבשישוחררוו6גצ )א(
טרםזמנםהאסיריםשיתרתהמאסרשלהםביוםמתןההוראה)בסימן
זה-היוםהקובע(אינהעולהעליתרתהמאסרהמרביתהקבועהבטור
ב'בחלקא'לתוספתהראשונהלקבוצתהאסיריםשעמהנמניםאותם
אסיריםלפיטורא'בחלקהאמור,ולענייןאסיריםשוועדתהשחרורים
החליטהלגביהםשישוחררועל־תנאימנשיאתיתרתתקופתמאסרםלפי
סעיפים3עד5לחוקשחרורעל־תנאיממאסר)בסעיףזה-החלטהעל
שחרורעל־תנאיממאסר(-שיתרתמאסרםביוםהקובעאינהעולהעל
יתרתהמאסרהמרביתהקבועהבטורג'באותוחלקלקבוצתהאסירים

שעמההםנמניםצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יתרתהמאסרהמרביתלענייןאותו )ב(
תנאימהתנאיםכמפורטלהלן, סעיףקטן,לגביאסירשמתקייםלגביו
תהיהיתרתהמאסרהקבועהבטורב'בחלקב'לתוספתהראשונהלקבוצת
האסיריםשעמהנמנהאותואסירלפיטורא'באותוחלק,ולענייןאסיר
כאמורשניתנהלגביוהחלטהעלשחרורעל־תנאיממאסר-יתרתהמאסר
המרביתהקבועהבטורג'באותוחלקלקבוצתהאסיריםשעמההואנמנה:

בטרור, המאבק בחוק כהגדרתה טרור בעבירת הורשע הוא )1(
התשע"ו-42016)בסעיףזה-חוקהמאבקבטרור(;

הואהורשעבעבירהלפיפקודתמניעתטרור,התש"ח-ו4ע51, )2(
4ואו לפיחוקאיסורמימוןטרור,התשס"ה-62005,אולפיתקנה
5ולתקנותההגנה)שעתחירום(,45ע71,כנוסחםערבביטולםבחוק
המאבקבטרור,אובעבירתביטחוןכהגדרתהבחוקסדרהדיןהפלילי
)עצורהחשודבעבירתביטחון()הוראתשעה(,התשס"ו-2006ו,כנוסחו

ערבביטולובחוקהמאבקבטרור;

הואהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותההגנה )3(
)שעתחירום(,45ע1,בעבירהלפיחלקג'לתקנותהאמורות;

לפסקה )2(

לסעיף 68ג המוצע - כללי

בסעיף כנוסחו הסוהר, בתי לפקודת ו6ג סעיף
3)א()1(לתיקוןמס'54,קובעלאמור:

"שחרור מינהלי

הכליאה, תקן על האסירים תפוסת עלתה )א( ו6גצ
יורההנציבשישוחררוטרםזמנםהאסיריםשיתרת
מאסרםביוםמתןההוראה)להלן-היוםהקובע(,
שנקבעה המרבית המאסר יתרת על עולה אינה
בתוספתהראשונהלקבוצתהאסיריםשעמהנמנים
אותםהאסירים,ואולםלאישוחררלפיסעיףזה

מחצית לפחות נשא האמור שבמועד אסיר אלא
מתקופתמאסרוצ

מצאהנציב,לאחרשחרוראסיריםלפיהוראות )ב( 
סעיףקטן)א(,כיתפוסתהאסיריםעדייןעולהעל
תקןהכליאהואינהעומדתבתנאיהדין,רשאיהוא,
באישורהיועץהמשפטילממשלה,להגדיללגבי
הראשונה בתוספת א' שבטור האסירים קבוצות
לגביהן הקבועות המרביות המאסר יתרות את
ושלא שיורה זמן בפרק תוספת, באותה ב' בטור
יעלהעלשבועיים;שחרורשלאסיריםטרםזמנם
לפרקזמןנוסףכאמוריהיהבאופןובהיקףשיקבע
הנציבבפקודותנציבותבתיהסוהר,בהסכמתהיועץ

המשפטילממשלהצ"

ס"חהתשע"ו,עמ'ועוצ 4

ע"רו4ע1,תוס'א',עמ'73צ 5

ס"חהתשס"ה,עמ'76צ 6

ע"ר45ע1,תוס'2,עמ')ע(55ו,)א(1055צ 7

ס"חהתשס"ו,עמ'364צ ו

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הואהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותשעתחירום )4(
)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"ז-67ע1ע,
כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק,מעתלעת,בעבירתביטחון
שנקבעהבצובדברהוראותביטחון]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון(
)מס'1651(,התש"ע-ע10200,בצואחרשהוציאהמפקדהצבאיבאזור

אובתקנותההגנה)שעתחירום(,45ע1,כתוקפןבאזורצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יתרתהמאסרהמרביתלענייןאותו )ג(
סעיףקטן,לגביאסירשמתקייםלגביותנאימהתנאיםכמפורטלהלן,
תהיהיתרתהמאסרהקבועהבטורב'בחלקג'לתוספתהראשונהלקבוצת
האסיריםשעמהנמנהאותואסירלפיטורא'בחלקהאמור,ולענייןאסיר
כאמורשניתנהלגביוהחלטהעלשחרורעל־תנאיממאסר-יתרתהמאסר
המרביתהקבועהבטורג'באותוחלקלקבוצתהאסיריםשעמההואנמנה:

הואהורשעבעבירותלפיסעיפים144ו,ע335,333,32,ו36באו )1(
ו36גלחוקהעונשין,התשל"ז-77ע111)בסעיףזה-חוקהעונשין(;

הואהורשעבעבירתמיןכהגדרתהבחוקהגנהעלהציבורמפני )2(
ביצועעבירותמין,התשס"ו-122006;

הואהורשעבעבירותכמפורטבפרטים1או2בתוספתלחוק )3(
שחרורעל־תנאיממאסרצ

מצאהנציב,לאחרשחרוראסיריםלפיהוראותסעיפיםקטנים)א( )ד(
עד)ג(,כיתפוסתהאסיריםעדייןעולהעלתקןהכליאהואינהעומדת
בתנאיהדין,רשאיהוא,באישורהיועץהמשפטילממשלה,להגדילאת
יתרותהמאסרהמרביותהקבועותבטורב'אובטורג'בחלקא'לתוספת
הראשונהאובטורג'בחלקג'לתוספתהאמורה,לגביהאסיריםהנמנים
עםקבוצתהאסיריםשבטורא'באותוחלק,בפרקזמןשיורהושלאיעלה
עלשבועיים;שחרורשלאסיריםטרםזמנםלפרקזמןנוסףכאמוריהיה
באופןובהיקףשיקבעהנציבבפקודותנציבותבתיהסוהר,בהסכמתהיועץ

המשפטילממשלהצ

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ד(,לאישוחררלפי )ה(
הסעיפיםהקטניםהאמוריםאלאאסירשביוםהקובענשאלפחות

מחציתמתקופתהמאסרשנגזרהעליוצ";

אחריסעיףו6גיקראו: )3(

"שחרורמינהלי
שלעובדשירות

שעבודתהשירות
שלוהופסקה

)ג(,יתרתהמאסרהמרביתו6ג1צ ו6ג)א(עד עלאףהאמורבסעיף
שלעובדשירותכהגדרתובסעיף51אלחוקהעונשיןשעבודת
השירותשלוהופסקהלפיהוראותסעיפים51טאו51ילחוק
האמור,תיקבעלענייןאותוסעיף,לפייתרתעונשובעתהפסקת
עבודתהשירותולאלפיתקופתהעונששנגזרהעליו,ובלבד
נשא הקובע שביום אסיר אלא זה סעיף לפי ישוחרר שלא

לפחותמחציתמיתרתעונשוהאמורהצ";

הואהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותשעתחירום )4(
)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"ז-67ע1ע,
כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק,מעתלעת,בעבירתביטחון
שנקבעהבצובדברהוראותביטחון]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון(
)מס'1651(,התש"ע-ע10200,בצואחרשהוציאהמפקדהצבאיבאזור

אובתקנותההגנה)שעתחירום(,45ע1,כתוקפןבאזורצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יתרתהמאסרהמרביתלענייןאותו )ג(
סעיףקטן,לגביאסירשמתקייםלגביותנאימהתנאיםכמפורטלהלן,
תהיהיתרתהמאסרהקבועהבטורב'בחלקג'לתוספתהראשונהלקבוצת
האסיריםשעמהנמנהאותואסירלפיטורא'בחלקהאמור,ולענייןאסיר
כאמורשניתנהלגביוהחלטהעלשחרורעל־תנאיממאסר-יתרתהמאסר
המרביתהקבועהבטורג'באותוחלקלקבוצתהאסיריםשעמההואנמנה:

הואהורשעבעבירותלפיסעיפים144ו,ע335,333,32,ו36באו )1(
ו36גלחוקהעונשין,התשל"ז-77ע111)בסעיףזה-חוקהעונשין(;

הואהורשעבעבירתמיןכהגדרתהבחוקהגנהעלהציבורמפני )2(
ביצועעבירותמין,התשס"ו-122006;

הואהורשעבעבירותכמפורטבפרטים1או2בתוספתלחוק )3(
שחרורעל־תנאיממאסרצ

מצאהנציב,לאחרשחרוראסיריםלפיהוראותסעיפיםקטנים)א( )ד(
עד)ג(,כיתפוסתהאסיריםעדייןעולהעלתקןהכליאהואינהעומדת
בתנאיהדין,רשאיהוא,באישורהיועץהמשפטילממשלה,להגדילאת
יתרותהמאסרהמרביותהקבועותבטורב'אובטורג'בחלקא'לתוספת
הראשונהאובטורג'בחלקג'לתוספתהאמורה,לגביהאסיריםהנמנים
עםקבוצתהאסיריםשבטורא'באותוחלק,בפרקזמןשיורהושלאיעלה
עלשבועיים;שחרורשלאסיריםטרםזמנםלפרקזמןנוסףכאמוריהיה
באופןובהיקףשיקבעהנציבבפקודותנציבותבתיהסוהר,בהסכמתהיועץ

המשפטילממשלהצ

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ד(,לאישוחררלפי )ה(
הסעיפיםהקטניםהאמוריםאלאאסירשביוםהקובענשאלפחות

מחציתמתקופתהמאסרשנגזרהעליוצ";

אחריסעיףו6גיקראו: )3(

"שחרורמינהלי
שלעובדשירות

שעבודתהשירות
שלוהופסקה

)ג(,יתרתהמאסרהמרביתו6ג1צ ו6ג)א(עד עלאףהאמורבסעיף
שלעובדשירותכהגדרתובסעיף51אלחוקהעונשיןשעבודת
השירותשלוהופסקהלפיהוראותסעיפים51טאו51ילחוק
האמור,תיקבעלענייןאותוסעיף,לפייתרתעונשובעתהפסקת
עבודתהשירותולאלפיתקופתהעונששנגזרהעליו,ובלבד
נשא הקובע שביום אסיר אלא זה סעיף לפי ישוחרר שלא

לפחותמחציתמיתרתעונשוהאמורהצ";

ק"תהתשכ"ז,עמ'2741;ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ז,עמ'4עעצ ע

קובץהמנשריםהתש"ע,עמ'02ע5צ 10

ס"חהתשל"ז,עמ'226צ 11

ס"חהתשס"ו,עמ'234צ 12

הערות
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במקוםהתוספתהראשונהיקראו: )4(

"תוספת ראשונה

חלק א'

)סעיףו6ג)א((

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(לגביאסיר
שניתנהלגביוהחלטהעל

שחרורעל–תנאיממאסר

מישנדוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודש )1(
ואינהעולהעלחצישנה

וו

העולהעלחצישנה )2(
ואינהעולהעלשנה

1212

העולהעלשנהואינה )3(
עולהעלו1חודשים

1616

העולהעלו1חודשים )4(
ואינהעולהעל24חודשים

1016

העולהעל24חודשים )5(
ואינהעולהעל30חודשים

ו121

העולהעל30חודשים )6(
ואינהעולהעל36חודשים

1420

העולהעל36חודשים )7(
ואינהעולהעל42חודשים

--24

כנוסחה הסוהר, בתי לפקודת הראשונה התוספת
בסעיף3)א()2(לתיקוןמס'54,קובעתלאמור:

"תוספת ראשונה

)סעיףו6)ג((

טורא'
קבוצתאסירים

טורב'
יתרתמאסר

מרביתבשבועות

מישנידוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודשואינהעולהעל 1צ
חצישנה

ו

העולהעלחצישנהואינהעולה 2צ
עלשנה

12

טורא'
קבוצתאסירים

טורב'
יתרתמאסר

מרביתבשבועות

העולהעלשנהואינהעולהעלו1 3צ
חודשים

16

ואינה חודשים ו1 על העולה 4צ
עולהעל24חודשים

20

ואינה חודשים 24 על העולה 5צ
עולהעל30חודשים

20

ואינה חודשים 30 על העולה 6צ
עולהעל36חודשים

21

ואינה חודשים 36 על העולה 7צ
עולהעל42חודשים

24

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(לגביאסיר
שניתנהלגביוהחלטהעל

שחרורעל–תנאיממאסר

העולהעל42חודשים )ו(
ואינהעולהעלו4חודשים

--27

העולהעלו4חודשים )ע(
ואינהעולהעל54חודשים

--27

העולהעל54חודשים )10(
ואינהעולהעל60חודשים

--27

העולהעל60חודשים )11(
ואינהעולהעל66חודשים

--27

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--27

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעלו7חודשים

ו2--

העולהעלו7חודשים )14(--30

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(לגביאסיר
שניתנהלגביוהחלטהעל

שחרורעל–תנאיממאסר

העולהעל42חודשים )ו(
ואינהעולהעלו4חודשים

--27

העולהעלו4חודשים )ע(
ואינהעולהעל54חודשים

--27

העולהעל54חודשים )10(
ואינהעולהעל60חודשים

--27

העולהעל60חודשים )11(
ואינהעולהעל66חודשים

--27

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--27

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעלו7חודשים

ו2--

העולהעלו7חודשים )14(--30

טורא'
קבוצתאסירים

טורב'
יתרתמאסר

מרביתבשבועות

ואינה חודשים 42 על העולה וצ
עולהעלו4חודשים

27

ואינה חודשים ו4 על העולה עצ
עולהעל54חודשים

27

ואינה חודשים 54 על העולה 10צ
עולהעל60חודשים

27

ואינה חודשים 60 על העולה 11צ
עולהעל66חודשים

27

ואינה חודשים 66 על העולה 12צ
עולהעל72חודשים

27

ואינה חודשים 72 על העולה 13צ
עולהעלו7חודשים

ו2

העולהעלו7חודשים 30"14צ

מוצעלהחליףאתההסדרהקבועבסעיףו6גלפקודת
בתיהסוהרכנוסחולעילואתהתוספתהראשונהכנוסחה
לעיל,במתווהחדש,כמפורטלהלן,שיחוללתקופהשל

שלוששניםמיוםתחילתושלהחוקהמוצעצ

לסעיף קטן )א(

לפיהמוצע,סמכותהנציבלהורותעלשחרורמינהלי
שלאסיריםטרםזמנםכאשרעלתהתפוסתהאסיריםעל

ביום מאסרם שיתרת אסירים לגבי תחול הכליאה תקן
מתןההוראה)להלן-היוםהקובע(אינהעולהעליתרת
המאסרהמרביתהקבועהלגביהםבטורב'אובטורג',לפי
העניין,שבחלקא'לתוספתהראשונה,בהתאםלקבוצת
האסיריםשעמההםנמניםצבטורג'בחלקהאמורמנויות
אסירים לגבי החלות המרביות המאסר יתרות תקופות
על שישוחררו לגביהם החליטה השחרורים שוועדת
5 3עד תנאימנשיאתיתרתתקופתמאסרםלפיסעיפים
לחוקשחרורעל–תנאיממאסר)להלן-החלטהלשחרור
לתקופת שנשפטו אסירים זה ובכלל ממאסר(, על־תנאי
מאסרהעולהעלשלוששניםכאמורבפסקה)2(להגדרה
"אסיר"שבסעיףו6אלפקודתבתיהסוהרכנוסחההמוצע

בסעיף1להצעתהחוקציתרותהמאסרהמרביותהמפורטות
בטורב'ובטורג'בחלקא'לתוספתהראשונהזהותליתרות
המאסרהמרביותהמפורטותבתוספתהראשונהכנוסחה
היום,לענייןהאסיריםהנמניםעםאותהקבוצתאסיריםצ

ואולםלגביאסיריםשתקופתהמאסרשהוטלהעליהם
היאביןו1ל–36חודשיםמוצעלשנותאתיתרותהמאסר
המרביותלעומתאלההקיימותכיום,וכןלקבועתקופות
ארוכותיותרלגביאסיריםשניתנהלגביהםהחלטהלשחרור
על־תנאיממאסרצהסדרזהנועדלהגביראתהמוטיבציה
שלהאסיריםלהשתלבבמסגרותטיפוליותמשמעותיות
וארוכותטווחהקיימותבבתיהסוהרבמהלךתקופתהמאסר,

ובדרךזולקדםאתהסיכוילזכותבשחרורעל־תנאיצ
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חלק ב'

)סעיףו6ג)ב((

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(לגביאסיר
שהתקבלההחלטהעל

שחרורועל–תנאיממאסר

מישנדוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודש )1(
ואינהעולהעלחצישנה

22

העולהעלחצישנה )2(
ואינהעולהעלשנה

33

העולהעלשנהואינה )3(
עולהעלו1חודשים

44

העולהעלו1חודשים )4(
ואינהעולהעל24חודשים

55

העולהעל24חודשים )5(
ואינהעולהעל30חודשים

66

העולהעל30חודשים )6(
ואינהעולהעל36חודשים

77

העולהעל36חודשים )7(
ואינהעולהעל42חודשים

ו--

העולהעל42חודשים )ו(
ואינהעולהעלו4חודשים

ע--

העולהעלו4חודשים )ע(
ואינהעולהעל54חודשים

--10

העולהעל54חודשים )10(
ואינהעולהעל60חודשים

--11

העולהעל60חודשים )11(
ואינהעולהעל66חודשים

--12

לסעיף קטן )ב(

ביטחון בעבירות שהורשעו אסירים לגבי כי מוצע
)ב(,תהיהיתרתהמאסרהמרבית המפורטותבסעיףקטן
קטן המינהלילפיסעיף השחרור תקופות לצורךחישוב
ב' בחלק ב' בטור שנקבעו המרביות המאסר יתרות )א(,
לתוספתהראשונהלקבוצתהאסיריםשעמםנמניםאותם
לגביהם ניתנה ואם האמור, בחלק א' טור לפי אסירים
המאסר יתרות - ממאסר על־תנאי לשחרור החלטה
המרביותכפישנקבעובטורג'באותוחלקצהסדרזהמותיר
עלכנואתההסדרשנקבעבסעיף3)ב(לתיקון54,לעניין
תקופותהשחרורהמינהלילאסיריםשהורשעובעבירות
ביטחוןכאמור,ויחולועליהםתקופותהשחרורהמינהלי

שנקבעובתוספתהראשונהלפקודתבתיהסוהרכנוסחה
ערבתחילתהשלהוראתהשעהבסעיף3)א(לתיקון54צ

לסעיף קטן )ג(

כאמורבחלקהכללילדבריההסברלעיל,מוצעכי
המוצע המוגבר המינהלי השחרור בהסדר ייכללו לא
בסעיףקטן)א(,אסיריםבעלירמתמסוכנותגבוהה,כגון
אסיריםשהורשעובעבירותמין,עבירותאלימותבמשפחה
הסיכון את להקטין כדי זאת, חמורהצ אלימות ועבירות
הנשקףלציבורכתוצאהמיישוםהרחבתהשחרורהמינהלי

לגביאסיריםאלהצ

לגביו שניתנה כאמור אסיר לעניין זאת, עם יחד
השחרור הסדר יחול ממאסר על־תנאי לשחרור החלטה
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טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(לגביאסיר
שהתקבלההחלטהעל

שחרורועל–תנאיממאסר

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--13

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעלו7חודשים

--14

העולהעלו7חודשים )14(
ואינהעולהעל4וחודשים

--15

העולהעל4וחודשים )15(
ואינהעולהעל0עחודשים

--16

העולהעל0עחודשים )16(
ואינהעולהעל6עחודשים

--17

העולהעל6עחודשים )17(
ואינהעולהעל102חודשים

ו1--

העולהעל102חודשים )ו1(
ואינהעולהעלו10חודשים

ע1--

העולהעלו10חודשים )ע1(
ואינהעולהעל114חודשים

--20

העולהעל114חודשים )20(
ואינהעולהעל120חודשים

--21

העולהעל120חודשים )21(
ואינהעולהעל126חודשים

--22

העולהעל126חודשים )22(
ואינהעולהעל132חודשים

--23

העולהעל132חודשים )23(--24

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(לגביאסיר
שהתקבלההחלטהעל

שחרורועל–תנאיממאסר

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--13

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעלו7חודשים

--14

העולהעלו7חודשים )14(
ואינהעולהעל4וחודשים

--15

העולהעל4וחודשים )15(
ואינהעולהעל0עחודשים

--16

העולהעל0עחודשים )16(
ואינהעולהעל6עחודשים

--17

העולהעל6עחודשים )17(
ואינהעולהעל102חודשים

ו1--

העולהעל102חודשים )ו1(
ואינהעולהעלו10חודשים

ע1--

העולהעלו10חודשים )ע1(
ואינהעולהעל114חודשים

--20

העולהעל114חודשים )20(
ואינהעולהעל120חודשים

--21

העולהעל120חודשים )21(
ואינהעולהעל126חודשים

--22

העולהעל126חודשים )22(
ואינהעולהעל132חודשים

--23

העולהעל132חודשים )23(--24

שיחושבו המרביות המאסר ויתרות המוגבר המינהלי
לגביולצורךהשחרורהמינהלייהיואלהשנקבעובטורג'
בחלקג',שהןתקופותארוכותיותרמאלהשנקבעובטור
בחלק ג' בטור המנויות לתקופות וזהות חלק באותו ב'
נובע זה הסדר המוצעצ כנוסחה הראשונה לתוספת א'
מסוים אסיר לגבי השחרורים ועדת שקביעת מההנחה
כיהואראוילשחרורעל־תנאי,לאחרשנבחנהמסוכנותו
באופןפרטני,ישבהכדילהפחיתמעוצמתחזקתהמסוכנות
בקיצור לזכות אלה אסירים יוכלו מכך, כתוצאה לגביוצ
משמעותייותרשלתקופתהמאסרמאשראסיריםשנבחנו
עלידיועדתהשחרוריםואשרמפאתמסוכנותםאוחומרת

מעשיהם,לאנמצאוראוייםלשחרורעל־תנאיצ

לסעיף קטן )ד(

סעיףו6ג)ב(לפקודתבתיהסוהרכנוסחובתיקוןמס'
54,מאפשרלקבועמנגנוןייעודינוסףשלשחרורמינהלי,

שמכוחומוסמךנציבבתיהסוהר,באישורהיועץהמשפטי
לממשלה,להאריךבתקופותנוספותשלעדשבועייםאת
תקופותהשחרורהמינהליהקבועותבתוספתהראשונהצ
מוצעלעגןאתהסעיףהאמורגםבהסדרהמוצעבהצעת
חוקזו,באופןשיבהירכיהאפשרותלהגדלתיתרותהמאסר
המרביותבהתאםלסעיףזהתחולרקלגביאסיריםשיתרות
המאסרהמרביותלגביהםקבועותבטורב'אובטורג'בחלק
א'לתוספתהראשונהאובטורג'בחלקג'לתוספתהאמורה,
המינהלי השחרור בהסדר נכללים אשר אסירים כלומר
המוגבר,ולאתחוללגביאסיריםאשרלאנכלליםבהסדר
כאמורבשלמסוכנותםאובשלמאפייניםאחריםשלהםצ

לסעיף קטן )ה(

לפיהמוצע,הסדרהשחרורהמינהליהקבועבסעיף
מתן שבמועד אסיר על רק יחול המוצע כנוסחו ו6ג
נשא סעיף, אותו לפי מינהלי לשחרור הנציב הוראת
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חלק ג'

)סעיףו6ג)ג((

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(לגביאסיר
שהתקבלההחלטהעל

שחרורועל–תנאיממאסר

מישנדוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודש )1(
ואינהעולהעלחצישנה

ו2

העולהעלחצישנה )2(
ואינהעולהעלשנה

312

העולהעלשנהואינה )3(
עולהעלו1חודשים

416

העולהעלו1חודשים )4(
ואינהעולהעל24חודשים

516

העולהעל24חודשים )5(
ואינהעולהעל30חודשים

ו61

העולהעל30חודשים )6(
ואינהעולהעל36חודשים

720

העולהעל36חודשים )7(
ואינהעולהעל42חודשים

--24

העולהעל42חודשים )ו(
ואינהעולהעלו4חודשים

--27

העולהעלו4חודשים )ע(
ואינהעולהעל54חודשים

--27

העולהעל54חודשים )10(
ואינהעולהעל60חודשים

--27

לפחותמחציתמתקופתהמאסרשנגזרהעליוציובהר,כי
הדרישהלנשיאתמחציתמהעונשלפחותלצורךהחלת
הסדרהשחרורהמינהליתיגזרמתקופתהמאסרהמלאה
שהוטלהעלהאסיר,ולאמתקופתהמאסרשנותרהלאחר
שוועדתהשחרוריםהחליטהלשחרראסירעל־תנאימכוח
חוקשחרורעל־תנאיממאסרצזאת,כדילמנועמצבשבו
כתוצאהמהשחרורהמינהליתקופתהמאסרשאותהיישא
מתקופת סביר בלתי באופן קצרה תהיה בפועל האסיר

המאסרשהוטלהעליובגזרהדיןצ

לפסקה )3(

אסירמוגדרלענייןסימןט'1בפרקב'לפקודתבתי
הסוהר,כ"אסירשפוטלתקופתמאסר"צלכן,הוראותאלה

ו' אינןחלותעלעובדשירותכהגדרתובסימןב'1בפרק
לחוקהעונשיןצלכךישלהוסיףשעובדישירותממילאאינם
תורמיםלצפיפותבתיהכלא,ולכןאיןביכולתםלתרום
למימושתכליותהסדרהשחרורהמינהליהמוגברצעםזאת,
כאשרעבודותהשירותמופסקות,האסירנדרשלשאתאת
יתרתעונשובמסגרתמאסרבפועלצלכן,מוצעלקבועבסעיף
ו6ג1כייתרתהמאסרשלעובדשירותכהגדרתובסעיף51א
לחוקהעונשין,שעבודתהשירותשלוהופסקהלפיהוראות
סעיף51טאו51ילחוקהאמור,תיקבעלענייןההסדרהקבוע
בסעיףו6ג,לפייתרתעונשובעתהפסקתעבודתהשירות
ולאלפיתקופתהעונששהוטלהעליו,ובלבדשלאישוחרר

לפנישנשאמחציתמיתרתעונשוהאמורהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר



353 הצעותחוקהממשלהוע13,י"טבאדרהתשפ"א,2021צ3צ3

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(לגביאסיר
שהתקבלההחלטהעל

שחרורועל–תנאיממאסר

העולהעל60חודשים )11(
ואינהעולהעל66חודשים

--27

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--27

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעלו7חודשים

ו2--

העולהעלו7חודשים )14(--"30

הוראתשעה
לענייןתקן

הכליאה

עלאףהאמורבסעיףו6בלפקודה,בתקופהשלשנהמיוםתחילתושלחוקזהיהיה5צ
תקןהכליאהבכללבתיהסוהר13,750מקומותכליאהצ

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומוצ6צתחילה

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(לגביאסיר
שהתקבלההחלטהעל

שחרורועל–תנאיממאסר

העולהעל60חודשים )11(
ואינהעולהעל66חודשים

--27

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--27

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעלו7חודשים

ו2--

העולהעלו7חודשים )14(--"30

עלאףהאמורבסעיףו6בלפקודה,בתקופהשלשנהמיוםתחילתושלחוקזהיהיה5צ
תקןהכליאהבכללבתיהסוהר13,750מקומותכליאהצ

הוראתשעה
לענייןתקן

הכליאה

תחילהתחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומוצ6צ

לפסקה )4(

ו6ג סעיף לעניין החדש המתווה לקביעת בהמשך
שלוש של לתקופה שעה כהוראת הסוהר, בתי לפקודת
שניםמיוםתחילתושלהחוקהמוצע,מוצעגםלהחליף
בתי לפקודת הראשונה התוספת את האמורה לתקופה
חלק שכל באופן חלקים, שלושה בה ולקבוע הסוהר
על שיחולו שונות מרביות מאסר יתרות קובע בתוספת

קבוצותאסיריםשונותכמפורטלעילצ

סעיףו6בלפקודתבתיהסוהרמסמיךאתהשר  סעיף 5
לביטחוןהפניםלקבועבצו,מעתלעתבאישור 
ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,אתתקןהכליאה

לתקופהשלאתעלהעלשנהצ

תקןהכליאההעדכניכפישנקבעבצובתיהסוהר
)שחרורמינהלי()קביעתתקןכליאה()הוראתשעה()מס'2(,

התש"ף-2020,עומדעל14,000מקומותכליאהצ

כאמורבחלקהכללישלדבריההסבר,לנוכחהצפי
בשירות הכליאה במקומות האסירים במצבת לעלייה
בתיהסוהרבעקבותיישוםהתיקוניםהמוצעיםבסעיף4
להצעתחוקזוובהמשךלהחלטה1ע2,מוצעלהורידאת
תקןהכליאהלענייןהשחרורהמינהלילתקופהשלשנה
13,750 מיוםתחילתושלהחוקהמוצע,כךשיעמודעל

מקומותכליאהצ

יישוםהתיקוניםהמוצעיםבהצעתחוקזומחייב  סעיף 6
היערכותטכנולוגיתמורכבת,ולכןמוצעלקבוע 
כיתחילתושלהחוקהמוצעתהיהשלושהחודשיםמיום

פרסומוצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר



הצעותחוקהממשלהוע13,י"טבאדרהתשפ"א,2021צ3צ3

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי ISSN 0334-7014 המחיר6וצ4שקליםחדשים




