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חוק שחרור על־תנאי ממאסר )תיקון מס' 17 - הוראת שעה(, 
התשע"ח-2018*

בתקופהשלשלוששניםמיוםו'בחשווןהתשע"ט)15באוקטובר2018()להלן-תקופת1רהוראתשעה
הוראתהשעה(יקראואתחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-12001)להלן-החוק

העיקרי(,כאמורבחוקזהר

בסעיף1לחוקהעיקרי,אחריההגדרה"חוקהעונשין"יקראו:2רתיקוןסעיף1

""היחידהלשחרורממאסריםקצרים"-כמשמעותהבסעיף31א;

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

הוספתכותרת
סימןא'לפרקב'

והחלפתסעיפים
2ו־3

במקוםסעיפים2ו־3לחוקהעיקרייקראו:3ר

"סימן א': סמכות לשחרור על־תנאי

שחרורעל־תנאי
עלידיהיחידה

לשחרורממאסרים
קצרים-הוראת

שעה

לתקופה2ר 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;

אסיר,למעטאסירכאמורבסעיפים11ו־12,הנושא )2(
עונשמאסרלתקופההעולהעלשישהחודשיםואינה
מתקופת שלישים שני תום ובמועד שנה, על עולה

המאסרשעליולשאתהואבגירר

שירותבתיהסוהריידעכלאסירעלזכותולהגישבקשה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(ר

בקשהכאמורבסעיףקטן)א(תוגשעלידיהאסיר)ג( )1(
אובאכוחור

בקשהשלאסירכאמורבסעיףקטן)א()1(שהוא )2(
בפקודת כהגדרתו סוהר בידי גם קטין,יכולשתוגש
בתיהסוהרבדרגתרב–כלאיומעלה,בביתהסוהרשבו

מוחזקהאסיר,שנציבבתיהסוהרמינהלכךר

היחידהלשחרורממאסריםקצריםלאתשחרראסיר )ד(
ראוי הוא כי שוכנעה כן אם אלא )א(, קטן בסעיף כאמור

לשחרורוכישחרורואינומסכןאתשלוםהציבורר

היחידהלשחרורממאסריםקצריםתקבלהחלטהבדבר )ה(
בקשתאסירכאמורבסעיףקטן)א(,בהקדםהאפשריבהתחשב
בכללנסיבותהעניין,ובכללזהבמועדגזרהדיןובמועדהגשת

הבקשהכאמורר

התקבלבכנסתביוםה'באבהתשע"ח)17ביולי2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1230,מיוםכ"אבסיווןהתשע"ח)4ביוני2018(,עמ'938ר

ס"חהתשס"א,עמ'410;התשע"ח,עמ'689ר 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459ר 2
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שחרורעל־תנאי
עלידיועדת

שחרורים-הוראת
שעה

אסיר,למעטאסירעולם,שהואאחדמאלה,ושנשאשני3ר )א(
שלישיםלפחותמתקופתהמאסרשעליולשאת,רשאיתועדת
השחרורים,לבקשתו,לשחררועל־תנאימנשיאתיתרתתקופת

המאסר:

אסירהנושאעונשמאסרלתקופההעולהעלשנה; )1(

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

בסעיף11או12ר

ועדתהשחרוריםלאתשחרראסירכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
אלאאםכןשוכנעהכיהואראוילשחרורוכישחרורואינו

מסכןאתשלוםהציבורר"

בסעיף4לחוקהעיקרי,במקוםכותרתהשולייםיקראו"שחרורעל־תנאיממאסרממושך4רתיקוןסעיף4
עלידיועדתשחרוריםמיוחדת"ר

בסעיף5לחוקהעיקרי,במקוםכותרתהשולייםיקראו"שחרורעל־תנאיממאסרעולם5רתיקוןסעיף5
עלידיועדתשחרוריםמיוחדת"ר

הוספתכותרת
סימןב'לפרקב'

לפניסעיף9לחוקהעיקרייקראו:6ר

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

בסעיף12לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"מפניעבריינימין"יקראו"מפניביצוע7רתיקוןסעיף12
עבירותמין"ר

13)א(ו–)ה(לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"חוקזה"יקראו"פרקזהבידי8רתיקוןסעיף13 בסעיף
הוועדה"ובמקום"מפניעבריינימין"יקראו"מפניביצועעבירותמין"ר

הוספתסימןג'
לפרקב'

אחריסעיף19אלחוקהעיקרייקראו:9ר

"סימן ג': שחרור על־תנאי על ידי היחידה לשחרור
ממאסרים קצרים - הוראת שעה

שיקוליהיחידה
לשחרורממאסרים

קצרים

על־תנאי,19בר לשחרור אסיר ראוי אם להחליט בבואה )א(
קצריםאתהשיקולים תשקולהיחידהלשחרורממאסרים
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;"ר

ההוראותלפיסעיפים11ו־12לאיחולולענייןהחלטת )ב(
היחידהלשחרורממאסריםקצרים,ואולםלענייןהחלטהעל
שחרורעל־תנאישלאסירכאמורבסעיף12,תשקולהיחידה
לשחרורממאסריםקצריםהערכתמסוכנותכאמורבסעיף3)ג1(
לחוקהגנהעלהציבורמפניביצועעבירותמין,אםהועברהלהר

שחרורעל־תנאי
עלידיועדת

שחרורים-הוראת
שעה

אסיר,למעטאסירעולם,שהואאחדמאלה,ושנשאשני3ר )א(
שלישיםלפחותמתקופתהמאסרשעליולשאת,רשאיתועדת
השחרורים,לבקשתו,לשחררועל־תנאימנשיאתיתרתתקופת

המאסר:

אסירהנושאעונשמאסרלתקופההעולהעלשנה; )1(

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

בסעיף11או12ר

ועדתהשחרוריםלאתשחרראסירכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
אלאאםכןשוכנעהכיהואראוילשחרורוכישחרורואינו

מסכןאתשלוםהציבורר"

בסעיף4לחוקהעיקרי,במקוםכותרתהשולייםיקראו"שחרורעל־תנאיממאסרממושך4ר
עלידיועדתשחרוריםמיוחדת"ר

תיקוןסעיף4

בסעיף5לחוקהעיקרי,במקוםכותרתהשולייםיקראו"שחרורעל־תנאיממאסרעולם5ר
עלידיועדתשחרוריםמיוחדת"ר

תיקוןסעיף5

הוספתכותרתלפניסעיף9לחוקהעיקרייקראו:6ר
סימןב'לפרקב'

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

בסעיף12לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"מפניעבריינימין"יקראו"מפניביצוע7ר
עבירותמין"ר

תיקוןסעיף12

13)א(ו–)ה(לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"חוקזה"יקראו"פרקזהבידי8ר בסעיף
הוועדה"ובמקום"מפניעבריינימין"יקראו"מפניביצועעבירותמין"ר

תיקוןסעיף13

הוספתסימןג'אחריסעיף19אלחוקהעיקרייקראו:9ר
לפרקב'

"סימן ג': שחרור על־תנאי על ידי היחידה לשחרור
ממאסרים קצרים - הוראת שעה

שיקוליהיחידה
לשחרורממאסרים

קצרים

על־תנאי,19בר לשחרור אסיר ראוי אם להחליט בבואה )א(
קצריםאתהשיקולים תשקולהיחידהלשחרורממאסרים
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;"ר

ההוראותלפיסעיפים11ו־12לאיחולולענייןהחלטת )ב(
היחידהלשחרורממאסריםקצרים,ואולםלענייןהחלטהעל
שחרורעל־תנאישלאסירכאמורבסעיף12,תשקולהיחידה
לשחרורממאסריםקצריםהערכתמסוכנותכאמורבסעיף3)ג1(
לחוקהגנהעלהציבורמפניביצועעבירותמין,אםהועברהלהר
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תנאישחרור,
רישיוןלמשוחרר
על־תנאיושינוי

תנאישחרור

ידי19גר על זה פרק לפי אסיר של על־תנאי שחרורו על )א(
לפי ההוראות יחולו קצרים ממאסרים לשחרור היחידה

סעיפים13)א(ו–)ג(עד)ה(ו־14,בשינוייםהמחויביםר

היחידהלשחרורממאסריםקצריםרשאיתלהתנותאת )ב(
שחרורושלאסירבתנאיםנוספיםר

היחידהלשחרורממאסריםקצריםרשאית,בכלעת, )ג(
עדתוםתקופתהתנאי,לשנותלפישיקולדעתהאתתנאי
השחרורשנקבעולפיהוראותסעיףקטן)ב(,ובלבדשנתנה
לאסירהזדמנותלטעוןאתטענותיובכתב;היחידהלאתקבל
החלטהלפיסעיףקטןזהאלאלאחרשנתנהלמשטרתישראל
אולרשויותהביטחון,לפיהעניין,הזדמנותלהעבירלהאת

עמדתןבענייןר

סדריהדיוןבבקשה
לשחרורעל־תנאי

ובדיוןבשינויתנאי
שחרור

ותחליט19דר תדון קצרים ממאסרים לשחרור היחידה )א(
והמסמכים הבקשה יסוד על על־תנאי לשחרור בבקשה
שהוגשוליחידהבקשרלאותהבקשה;דיוןכאמוריתקיים
שלאבנוכחותהאסיראובאכוחו,ואולםהיחידהלשחרור
ממאסריםקצריםרשאית,במקריםחריגים,לאפשרלאסיר
לטעוןאתטענותיולפניה;אפשרההיחידהכאמור,רשאית
בסעיף כנוסחו ,)7(9 בסעיף כאמור לגורם גם לאפשר היא

19ב)א()2(,לטעוןאתטענותיולפניהר

היחידהלשחרורממאסריםקצריםתביאבחשבון,)ב( )1(
לשםהחלטתה,כלמידעהנוגעלענייןשהובאלפניה,
לרבותמידעשלדעתהגורםשמסראותוליחידהגילויו
לאסירעלוללפגועבביטחוןהמדינהאובענייןציבורי
חשובאחר)בסעיףזה-מידעחסוי(;מידעחסויכאמור

לאיימסרלאסירר

תציין קצרים ממאסרים לשחרור היחידה )2(
וכן כאמור חסוי מידע לפניה הונח אם בהחלטתה
בנוסח המידעהחסוי, של אותמצית תכלולפרטים
שהעבירהגורםשמסראתהמידע,ככלשסברהגורם
האמורשניתןלעשותכןבלילפגועבביטחוןהמדינה

אובענייןהציבוריהאחרר

חוותדעתשלשירותבתיהסוהר,כאמורבסעיף9)7( )ג(
כפישהוחלבסעיף19ב)א()2(,הכוללתמידעבענייןהעבירה
שגזר המאסר תקופת מאסר, עונש האסיר נושא שבשלה
עליוביתהמשפט,הרשעותיוהקודמותשלהאסירותקופות
המאסרשנשאבשלהן,וכןמידעכאמורבסעיף9)4(,)6(ו–)10(,
ולמעטמידעחסוי,תועברלאסירלפניקבלתהחלטהבעניינו,

והוארשאילהעביראתהתייחסותובכתבבתוך48שעותר
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תהיה קצרים ממאסרים לשחרור היחידה החלטת )ד(
מנומקת,ותיחתםבידיחבריה,ויצוינובההמסמכיםשהונחו
לפניה;העתקמההחלטהיימסרלאסירוכןיועברלמשטרת
ואם הביטחון, לרשויות גם המתאימים ובמקרים ישראל
הותנההשחרורעל־תנאיבתנאיםכאמורבסעיף13)ג(כפי
שהוחלבסעיף19ג)א(-גםלשירותהמבחןאולרשותלשיקום

האסיר,לפיהענייןר

תקנותלענייןסדרי
עבודתהיחידה

לשחרורממאסרים
קצרים

שרהמשפטים,בהסכמתהשרלביטחוןהפניםובאישורועדת19הר
החוקהחוקומשפטשלהכנסת,רשאילקבועהוראותלעניין

סדריעבודתהיחידהלשחרורממאסריםקצריםר"

בסעיף20לחוקהעיקרי-10רתיקוןסעיף20

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

בסעיףקטן)ב(,במקום"עלידהאו"יקראו"עלידהאועלידיהיחידהלשחרור )2(
ממאסריםקצרים,לפיהעניין,או"ר

בסעיף21)א(לחוקהעיקרי,אחרי"אסירששוחררעל־תנאי"יקראו"לפיהוראותסימן11רתיקוןסעיף21
ג'לפרקב'והפרתנאימהתנאיםהאמוריםבסעיף13)א(ו–)ג(עד)ה(,כפישהוחללגביו
בסעיף19ג)א(,אותנאיכאמורבסעיף19ג)ב(,וכןאסירששוחררעל־תנאילפיהוראות

סימןב'לפרקב'"ר

בסעיף21בלחוקהעיקרי,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יקראו"לפיהוראותפרקב'"ר12רתיקוןסעיף21ב

בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"שלאסיר"יקראו"לפיהוראותפרקב'"ר13רתיקוןסעיף22

בסעיף23לחוקהעיקרי-14רתיקוןסעיף23

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

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יקראו"לפיהוראותפרקב'",במקום )2(
"אםקבעה"יקראו"אםנקבע"ובמקום"תדווחלהעל"יקראו"תדווחליחידהלשחרור

ממאסריםקצריםאולוועדה,לפיהעניין,על"ר

תיקוןכותרת
פרקד'

לשחרור15ר "היחידה יקראו שחרורים" "ועדת במקום העיקרי, לחוק ד' פרק בכותרת
ממאסריםקצרים,ועדתשחרורים"ר

בסעיף25לחוקהעיקרי-16רתיקוןסעיף25

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

במקוםסעיףקטן)א(יקראו: )2(

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

האסירובאכוחהיועץהמשפטילממשלהרשאיםלהגישעתירהנגד )2(
החלטהשלהוועדה,בכפוףלהוראותסעיף26)ד(ר";

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

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

תהיה קצרים ממאסרים לשחרור היחידה החלטת )ד(
מנומקת,ותיחתםבידיחבריה,ויצוינובההמסמכיםשהונחו
לפניה;העתקמההחלטהיימסרלאסירוכןיועברלמשטרת
ואם הביטחון, לרשויות גם המתאימים ובמקרים ישראל
הותנההשחרורעל־תנאיבתנאיםכאמורבסעיף13)ג(כפי
שהוחלבסעיף19ג)א(-גםלשירותהמבחןאולרשותלשיקום

האסיר,לפיהענייןר

תקנותלענייןסדרי
עבודתהיחידה

לשחרורממאסרים
קצרים

שרהמשפטים,בהסכמתהשרלביטחוןהפניםובאישורועדת19הר
החוקהחוקומשפטשלהכנסת,רשאילקבועהוראותלעניין

סדריעבודתהיחידהלשחרורממאסריםקצריםר"

תיקוןסעיף20בסעיף20לחוקהעיקרי-10ר

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

בסעיףקטן)ב(,במקום"עלידהאו"יקראו"עלידהאועלידיהיחידהלשחרור )2(
ממאסריםקצרים,לפיהעניין,או"ר

בסעיף21)א(לחוקהעיקרי,אחרי"אסירששוחררעל־תנאי"יקראו"לפיהוראותסימן11ר
ג'לפרקב'והפרתנאימהתנאיםהאמוריםבסעיף13)א(ו–)ג(עד)ה(,כפישהוחללגביו
בסעיף19ג)א(,אותנאיכאמורבסעיף19ג)ב(,וכןאסירששוחררעל־תנאילפיהוראות

סימןב'לפרקב'"ר

תיקוןסעיף21

תיקוןסעיף21בבסעיף21בלחוקהעיקרי,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יקראו"לפיהוראותפרקב'"ר12ר

תיקוןסעיף22בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"שלאסיר"יקראו"לפיהוראותפרקב'"ר13ר

תיקוןסעיף23בסעיף23לחוקהעיקרי-14ר

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

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ששוחררעל־תנאי"יקראו"לפיהוראותפרקב'",במקום )2(
"אםקבעה"יקראו"אםנקבע"ובמקום"תדווחלהעל"יקראו"תדווחליחידהלשחרור

ממאסריםקצריםאולוועדה,לפיהעניין,על"ר

לשחרור15ר "היחידה יקראו שחרורים" "ועדת במקום העיקרי, לחוק ד' פרק בכותרת
ממאסריםקצרים,ועדתשחרורים"ר

תיקוןכותרת
פרקד'

תיקוןסעיף25בסעיף25לחוקהעיקרי-16ר

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

במקוםסעיףקטן)א(יקראו: )2(

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

האסירובאכוחהיועץהמשפטילממשלהרשאיםלהגישעתירהנגד )2(
החלטהשלהוועדה,בכפוףלהוראותסעיף26)ד(ר";

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

בסעיפיםקטנים)ג(עד)ה(,המילים"לפיסעיףקטן)א("-יימחקור )4(
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תיקוןכותרת
פרקו'

לשחרור17ר "היחידה יקראו שחרורים" "ועדות במקום העיקרי, לחוק ו' פרק בכותרת
ממאסריםקצרים,ועדותשחרורים"ר

אחריכותרתפרקו'יקראו:18רהוספתסעיף31א

"היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים-

הוראתשעה

ותחליט31אר שתדון יחידה תפעל הסוהר בתי בשירות )א(
בבקשותלשחרורעל־תנאיממאסרשלאסיריםלפיסעיף2ר

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

כמפורטלהלן:

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

אקדמי תואר בעל הסוהר בתי שירות קצין )2(
במשפטיםוניסיוןבתחוםהכליאה;

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

פסיכולוגיהאוחינוךר

נציבבתיהסוהרימנהסוהרשישמשמזכירליחידה )ג(
האמורהבסעיףקטן)א(;המזכיריהיהאחראילקביעתמועדי
התכנסותהיחידה,לסדריעבודתה,לריכוזנתוניםומסמכים
לאסיר החלטותיה ולהעברת עבודתה לשם לה הנחוצים
ולמשטרתישראלובמקריםהמתאימיםגםלרשויותהביטחון,

לרשותלשיקוםהאסיראולשירותהמבחן,לפיהענייןר

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

בסעיף36לחוקהעיקרי,במקום"הועדה"יקראו"היחידהלשחרורממאסריםקצרים19רתיקוןסעיף36
והוועדה"ר

תיקוןחוקזכויות
נפגעיעבירה-

מס'13-הוראת
שעה

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-32001,כך:20ר

בסעיף2,אחריההגדרה"חוקסדרהדיןהפלילי"יקראו: )1(

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

בסעיף19- )2(

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

הבאת מועד על 10 סעיף הוראות לפי "הודעה במקום )א(, קטן בסעיף )ב(
הנידוןלדיוןלפניועדתשחרורים"יקראו"לפיהוראותסעיף10הודעהכמפורט
להלן",במקום"לפניהוועדה"יקראו"לפניהיחידהלשחרורממאסריםקצרים

אוהוועדה,לפיהעניין"ובמקום"משחרורהנידון"יקראו"משחרורהנידון:

הודעהעלמועדתוםשנישלישיםמתקופתמאסרושלהנידון,שבו )1(
רשאיתהיחידהלשחרורממאסריםקצריםלהחליטבבקשהלשחרורעל־

תנאישלהנידוןלפיסעיף2לחוקשחרורעל־תנאיממאסר;

הודעהעלמועדהבאתהנידוןלדיוןלפניועדתשחרורים;"; )2(

ס"חהתשס"א,עמ'183;התשע"ז,עמ'29ר 3
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במקוםסעיףקטן)ב(יקראו: )ג(

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

בתוספתהרביעית- )3(

במקוםפרט3יקראו: )א(

הגוףהמוסרמידעהשלב

מועדתוםשנישלישיםמתקופתמאסרו "3ר
לחוק 2 בסעיף כאמור אסיר שהוא נידון של
שחרורעל–תנאיממאסר,אומועדהבאתהנידון
לפניועדתהשחרורים,לפיהוראותאותוחוק;
יידועלגבישלבזהיכלולגםהודעהעלזכותו
היחידה לפני עמדתו את להביע הנפגע של
ועדת לפני או קצרים ממאסרים לשחרור

השחרורים,לפיהוראותסעיף19

שירותבתיהסוהר";

בפרט4,במקום"סימןה'לפרקב'לפקודתבתיהסוהר"יקראו"פרקב'לחוק )ב(
שחרורעל־תנאיממאסר"ר

תיקוןחוקהגנה
עלהציבורמפני

ביצועעבירותמין
-מס'5-הוראת

שעה

עלהציבורמפניביצועעבירותמין,21ר הגנה בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוק
התשס"ו-42006,כךשבסעיף3,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:

על־תנאיממאסר שחרור בחוק כהגדרתה לשחרורממאסריםקצרים היחידה ")ג1(
מוסמכתלקבל,לשםהחלטהבבקשהלשחרורעל־תנאי,הערכתמסוכנותשהוכנה

לצורךמתןגזרהדיןאולצורךהוצאתצופיקוחלפיסעיף12ר"

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'21-
הוראתשעה

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-22,51981ר
כךשבתוספתהראשונה,בפרט)טו(,במקום"וועדתשחרוריםלפיסעיפים32,11ו־33"
יבוא"יחידהלשחרורממאסריםקצריםוועדתשחרוריםלפיסעיפים11ו־31אעד33"ר

השרלביטחוןהפניםימסורלוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתדיווחעלאופן23רדיווחלכנסת
פעילותהיחידהלשחרורממאסריםקצריםכמשמעותהבחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה;
דיווחכאמוריימסראחתלשנה,החלבאוקטובר2019ועדתוםתקופתהוראתהשעהר

הוראותחוקזהיחולועלאסיריםשמועדתוםשנישלישיםמתקופתמאסרםחלבתקופה24רתחולה
שמיוםז'בכסלוהתשע"ט)15בנובמבר2018(ועדתוםתקופתהוראתהשעהר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

במקוםסעיףקטן)ב(יקראו: )ג(

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

בתוספתהרביעית- )3(

במקוםפרט3יקראו: )א(

הגוףהמוסרמידעהשלב

מועדתוםשנישלישיםמתקופתמאסרו "3ר
לחוק 2 בסעיף כאמור אסיר שהוא נידון של
שחרורעל–תנאיממאסר,אומועדהבאתהנידון
לפניועדתהשחרורים,לפיהוראותאותוחוק;
יידועלגבישלבזהיכלולגםהודעהעלזכותו
היחידה לפני עמדתו את להביע הנפגע של
ועדת לפני או קצרים ממאסרים לשחרור

השחרורים,לפיהוראותסעיף19

שירותבתיהסוהר";

בפרט4,במקום"סימןה'לפרקב'לפקודתבתיהסוהר"יקראו"פרקב'לחוק )ב(
שחרורעל־תנאיממאסר"ר

עלהציבורמפניביצועעבירותמין,21ר הגנה בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוק
התשס"ו-42006,כךשבסעיף3,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:

תיקוןחוקהגנה
עלהציבורמפני

ביצועעבירותמין
-מס'5-הוראת

שעה על־תנאיממאסר שחרור בחוק כהגדרתה לשחרורממאסריםקצרים היחידה ")ג1(
מוסמכתלקבל,לשםהחלטהבבקשהלשחרורעל־תנאי,הערכתמסוכנותשהוכנה

לצורךמתןגזרהדיןאולצורךהוצאתצופיקוחלפיסעיף12ר"

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-22,51981ר
כךשבתוספתהראשונה,בפרט)טו(,במקום"וועדתשחרוריםלפיסעיפים32,11ו־33"
יבוא"יחידהלשחרורממאסריםקצריםוועדתשחרוריםלפיסעיפים11ו־31אעד33"ר

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'21-
הוראתשעה

השרלביטחוןהפניםימסורלוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתדיווחעלאופן23ר
פעילותהיחידהלשחרורממאסריםקצריםכמשמעותהבחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה;
דיווחכאמוריימסראחתלשנה,החלבאוקטובר2019ועדתוםתקופתהוראתהשעהר

דיווחלכנסת

הוראותחוקזהיחולועלאסיריםשמועדתוםשנישלישיםמתקופתמאסרםחלבתקופה24ר
שמיוםז'בכסלוהתשע"ט)15בנובמבר2018(ועדתוםתקופתהוראתהשעהר

תחולה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשס"ו,עמ'234;התשע"ז,עמ'332ר 4

ס"חהתשמ"א,עמ'322;התשע"ז,עמ'331ר 5
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