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חוק טיפול בחולי נפש )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014*

בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 15 -1 תיקון סעיף 15

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )1(

")א1( לא ייתן בית משפט צו לפי סעיף קטן )א( אלא אם כן נוכח כי יש ראיות 
לכאורה כי הנאשם עשה את מעשה העבירה שבו הואשם בכתב האישום או 
שעשה מעשה עבירה אחר המבוסס על אותן עובדות או על עובדות דומות 

לעובדות שבכתב האישום ";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )2(

בית משפט לא יקבע בצו לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( את תקופת ")ד1(  )1(
האשפוז או הטיפול המרפאתי, ואולם יורה בצו על תקופת האשפוז או 
הטיפול המרפאתי המרבית לפי הוראות פסקאות )2( ו–)3( )להלן - תקופת 

האשפוז או הטיפול המרבית( 

תקופת האשפוז או הטיפול המרבית לא תעלה על תקופת המאסר   )2(
המרבית; לעניין זה, "תקופת המאסר המרבית" -

תקופת המאסר הקבועה בחוק לעבירה כאמור בסעיף קטן )א1(  )א( 
או )ב(, לפי העניין;

היו כמה עבירות כאמור בפסקת משנה )א( - תקופת המאסר  )ב( 
הארוכה ביותר מבין תקופות המאסר הקבועות בחוק לאותן עבירות;

היתה עבירה כאמור בפסקאות משנה )א( או )ב(, עבירה שדינה  )ג( 
מאסר עולם חובה - 25 שנים  

האשפוז  מתחילת  תימנה  המרבית  הטיפול  או  האשפוז  תקופת   )3(
או מתחילת הטיפול המרפאתי על פי צו בית משפט, לפי העניין; בית 
המשפט רשאי לקבוע כי תקופות אשפוז לפי סעיף 16 יובאו במניין התקופה 

האמורה 

)ב( ייערך בהתאם לנוסח שבתוספת,  צו כאמור בסעיפים קטנים )א( או  )ד2( 
ויצוינו בו, בין השאר, תקופת האשפוז או הטיפול המרבית והוראות סעיף 15א)ב( 

בדבר בחינת עניינו של הנאשם לקראת סיום התקופה האמורה "

אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 15א

"בחינת עניינו של 
נאשם לקראת סיום 
תקופת האשפוז או 

הטיפול המרבית

שבועיים לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית 15א  )א( 
של נאשם, אם הנאשם לא שוחרר קודם לכן, ידווח מנהל 
או מנהל מרפאה, לפי העניין, לפסיכיאטר המחוזי ולשאר 
הגורמים המנויים בסעיף 28)ד()1(, על כך שהתקופה האמורה 

עומדת להסתיים  

ישקול  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  הדיווח  קבלת  עם  )ב( 
הפסיכיאטר המחוזי אם יש מקום לתת לגבי הנאשם הוראה 
לטיפול  הוראה  או  כפוי  לאשפוז  הוראה  כפויה,  לבדיקה 

מרפאתי כפוי, לפי סעיפים 6, 7, 9 או 11 

התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 673, מיום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(, עמ' 668 

ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשע"א, עמ' 82   1
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עם תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית ישוחרר  )ג( 
המטופל מהאשפוז או מהטיפול שנקבע על פי צו של בית 

משפט לפי סעיף 15 "

בסעיף 21 לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 15)א(" יבוא "או נמצא בטיפול מרפאתי על פי צו 3 תיקון סעיף 21
של בית משפט לפי סעיף 15)א( או על פי החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי סעיף 28)ב(" 

אחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא: 4 הוספת סעיף 21א

"העמדה לדין לפני 
שחרור מטיפול 

מרפאתי

מצא היועץ המשפטי לממשלה כי אף שנאשם נמצא 21א  )א( 
בטיפול מרפאתי על פי צו של בית משפט לפי סעיף 15)א( או 
על פי החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי סעיף 28)ב(, יש יסוד 
סביר להניח כי הוא מסוגל לעמוד לדין, וכי קיים עניין לציבור 
בהעמדתו לדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית 
המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה כי הנאשם אינו מסוגל 

לעמוד לדין מחמת היותו חולה  

לא יקבע בית המשפט כי נאשם כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
מסוגל לעמוד לדין, אלא לאחר קבלת חוות דעת פסיכיאטרית, 

ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 15)ג(, לפי העניין 

על החלטה של בית משפט לפי סעיף קטן )א( ניתן לערור  )ג( 
לבית משפט שלערעור ויחולו הוראות סעיף 15)ו( 

מהטיפול  ישוחרר  זה,  סעיף  לפי  לדין  נאשם  הועמד  )ד( 
המרפאתי; על נאשם ששוחרר כאמור והוגשה לגביו בקשה 
מעצרים(,   - אכיפה  )סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  חוק  לפי 
התשנ"ו-1996  2 )להלן - חוק המעצרים( יחולו הוראות סעיף 

48)א()7א( לחוק האמור " 

בסעיף 28 לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 28

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "או להורות שיקבל טיפול מרפאתי; דינה של החלטת   )1(
הוועדה להורות על קבלת טיפול מרפאתי, כדין צו בית משפט לטיפול מרפאתי "; 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( הוועדה תחליט על שחרורו של חולה אם מצאה כי אין עוד הצדקה 
להמשך אשפוזו נוכח מצבו הנפשי ונוכח מידת המסוכנות הנשקפת ממנו, בשים 

לב למצבו הנפשי 

בדיון לפי סעיף זה תשקול הוועדה בין השאר את השיקולים האלה: סיכויי  )ב2( 
לשיקומו  הדרוש  הטיפול  זה  ובכלל  לשיקום,  והתנאים  החולה  של  שיקומו 
והסכות )פרוגנוזה( לגביו, נסיבות העבירה שבשלה ניתן צו האשפוז או הטיפול 
המרפאתי, עברו הפלילי של החולה ומשך הזמן שחלף מאז תחילת האשפוז או 

הטיפול המרפאתי ";

בסעיף קטן )ד( -  )3(

)1(, ובו, אחרי "של החולה" יבוא "או שהורתה  האמור בו יסומן כפסקה  )א( 
שהחולה יקבל טיפול מרפאתי" ואחרי "מועד השחרור" יבוא "או על מתן ההוראה 

לקבלת טיפול מרפאתי";

עם תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית ישוחרר  )ג( 
בית  של  צו  פי  על  שנקבע  הטיפול  או  מהאשפוז  המטופל 

משפט לפי סעיף 15 "

בסעיף 21 לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 15)א(" יבוא "או נמצא בטיפול מרפאתי על פי צו 3 
של בית משפט לפי סעיף 15)א( או על פי החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי סעיף 28)ב(" 

תיקון סעיף 21

הוספת סעיף 21אאחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא: 4 

"העמדה לדין לפני 
שחרור מטיפול 

מרפאתי

מצא היועץ המשפטי לממשלה כי אף שנאשם נמצא 21א  )א( 
בטיפול מרפאתי על פי צו של בית משפט לפי סעיף 15)א( או 
על פי החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי סעיף 28)ב(, יש יסוד 
סביר להניח כי הוא מסוגל לעמוד לדין, וכי קיים עניין לציבור 
בהעמדתו לדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית 
המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה כי הנאשם אינו מסוגל 

לעמוד לדין מחמת היותו חולה  

לא יקבע בית המשפט כי נאשם כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
מסוגל לעמוד לדין, אלא לאחר קבלת חוות דעת פסיכיאטרית, 

ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 15)ג(, לפי העניין 

על החלטה של בית משפט לפי סעיף קטן )א( ניתן לערור  )ג( 
לבית משפט שלערעור ויחולו הוראות סעיף 15)ו( 

מהטיפול  ישוחרר  זה,  סעיף  לפי  לדין  נאשם  הועמד  )ד( 
המרפאתי; על נאשם ששוחרר כאמור והוגשה לגביו בקשה 
מעצרים(,   - אכיפה  )סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  חוק  לפי 
התשנ"ו-1996  2 )להלן - חוק המעצרים( יחולו הוראות סעיף 

48)א()7א( לחוק האמור " 

תיקון סעיף 28בסעיף 28 לחוק העיקרי -5 

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "או להורות שיקבל טיפול מרפאתי; דינה של החלטת   )1(
הוועדה להורות על קבלת טיפול מרפאתי, כדין צו בית משפט לטיפול מרפאתי "; 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( הוועדה תחליט על שחרורו של חולה אם מצאה כי אין עוד הצדקה 
להמשך אשפוזו נוכח מצבו הנפשי ונוכח מידת המסוכנות הנשקפת ממנו, בשים 

לב למצבו הנפשי 

בדיון לפי סעיף זה תשקול הוועדה בין השאר את השיקולים האלה: סיכויי  )ב2( 
לשיקומו  הדרוש  הטיפול  זה  ובכלל  לשיקום,  והתנאים  החולה  של  שיקומו 
והסכות )פרוגנוזה( לגביו, נסיבות העבירה שבשלה ניתן צו האשפוז או הטיפול 
המרפאתי, עברו הפלילי של החולה ומשך הזמן שחלף מאז תחילת האשפוז או 

הטיפול המרפאתי ";

בסעיף קטן )ד( -  )3(

)1(, ובו, אחרי "של החולה" יבוא "או שהורתה  האמור בו יסומן כפסקה  )א( 
שהחולה יקבל טיפול מרפאתי" ואחרי "מועד השחרור" יבוא "או על מתן ההוראה 

לקבלת טיפול מרפאתי";

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   2
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אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

החליטה הוועדה על מתן חופשה לחולה, תודיע על כך לפרקליט   )2("
המחוז או לראש יחידת התביעות במשטרת ישראל, שבתחומם הוגש כתב 

האישום ולסנגוריה הציבורית 

שר המשפטים, בהסכמת שר הבריאות והשר לביטחון הפנים, יקבעו   )3(
נהלים לעניין מסירת הודעות כאמור בסעיף קטן זה ";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

החליטה הוועדה על מתן חופשה לחולה, רשאית היא לדחות את ביצוע  ")ה( 
ההחלטה לתקופה שלא תעלה על חמישה ימים מיום המצאת ההחלטה; החליטה 
הוועדה על שחרורו של חולה או שהורתה שהחולה יקבל טיפול מרפאתי, רשאית 
היא לדחות את ביצוע ההחלטה לתקופה שלא תעלה על עשרה ימים מיום 
המצאת ההחלטה, והכול בתנאי שתקופת העיכוב לא תחרוג מתקופת האשפוז 

או הטיפול המרבית כאמור בסעיף 15)ד1( "

 הוספת סעיפים
28א עד 28ו

אחרי סעיף 28 לחוק העיקרי יבוא:6 

"ועדה פסיכיאטרית 
מיוחדת

השר ימנה ועדה פסיכיאטרית מיוחדת, אחת או יותר 28א  )א( 
)בחוק זה - ועדה מיוחדת(, ואלה הם חבריה:

שופט מחוזי בדימוס שימונה מתוך רשימה שערך   )1(
שר המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט 

העליון, והוא יהיה היושב ראש;

לפחות  שנים  עשר  של  ניסיון  בעל  פסיכיאטר    )2(
בתחום הפסיכיאטריה, שאינו הפסיכיאטר המחוזי או 
סגנו, מתוך רשימה שערך השר לאחר התייעצות עם 

ראש שירותי בריאות הנפש;

קרימינולוג קליני, בעל ותק של שלוש שנים ובעל   )3(
ניסיון בהערכת מסוכנות ובעבודה עם נאשמים חולי 
נפש, מתוך רשימה שערך השר לאחר התייעצות עם 

ראש שירותי בריאות הנפש 

יושב  ושל  מיוחדת  ועדה  חברי  של  הכהונה  תקופת  )ב( 
ראש ועדה מיוחדת תהיה שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותם 

לתקופות כהונה נוספות, בדרך שבה התמנו  

הודעה על מינוי ועדה מיוחדת תפורסם ברשומות   )ג( 

הוועדה  במקום  לדון,  מוסמכת  תהיה  מיוחדת  ועדה  )ד( 
הפסיכיאטרית, בעניינו של מי שהואשם בעבירה על סעיפים 
300 או 305 לחוק העונשין, התשל"ז-1977  3, והוטל עליו צו 
לפי סעיף 15, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 25 עד 28, 29 
ו–29א, בשינויים המחויבים, ובשינויים כאמור בסעיפים 28ב 

עד 28ד 

נוכחות בדיון 
בוועדה מיוחדת 
והשמעת טענות

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה יהיה נוכח בדיון של 28ב  )א( 
ועדה מיוחדת וישמיע את טענותיו לפניה 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226    3
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נפגע עבירה שביקש שתימסר לו הודעה על מועד הדיון  )ב( 
בוועדה מיוחדת, כאמור בפרט 9 לתוספת הרביעית של חוק 
זכויות נפגעי עבירה, יהיה רשאי להביע את עמדתו בכתב 
לפני הוועדה, ואולם הוא לא יהיה רשאי לעיין במידע רפואי 

של הנאשם; לעניין זה - 

עבירה,  נפגעי  זכויות  חוק   - עבירה"  נפגעי  זכויות  "חוק 
התשס"א-2001  4;

"נפגע עבירה" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק זכויות נפגעי עבירה 

סמכויות ועדה 
מיוחדת

באותו 28ג  כאמור  בדיון   ,28 סעיף  מהוראות  לגרוע  בלי  )א( 
חופשות,  לחולה  לאשר  מיוחדת  ועדה  מוסמכת  סעיף 
על  להורות  מאשפוז,  לשחררו  שתקבע,  ובתנאים  לתקופה 
טיפול מרפאתי, או לשחררו מטיפול מרפאתי, והכול בתנאים 

שתקבע 

התנאים לפי סעיף קטן )א( )להלן - תנאי שחרור ופיקוח( -  )ב( 

יוטלו על החולה כדי למנוע סכנה לשלום הציבור   )1(
על רקע מצבו הנפשי לרבות באמצעות הבטחת הטיפול 
בו, ויכול שיכללו, בין השאר, חיוב של החולה להתייצב 
לבדיקה פסיכיאטרית או לקבל טיפול במקום שקבעה 
זה,  בסעיף  מגוריו;  מקום  לעניין  תנאים  או  הוועדה, 
"תנאים לעניין מקום מגורים" - לרבות הגבלה ממגורים 
במסגרת  מגורים  או  לו  בסמוך  או  מסוים  במקום 
המתאימה לצרכיו הרפואיים בכל הנוגע למצבו הנפשי, 

כפי שתקבע הוועדה; 

ולא  הוועדה  שתקבע  לתקופה  בתוקפם  יעמדו   )2(
תעלה על שנה, ואולם רשאית הוועדה להאריך את 
התקופה האמורה לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא 
תעלה על שישה חודשים, ובלבד שסך כל התקופות, 
לא  המרפאתי,  הטיפול  או  האשפוז  תקופת  לרבות 
 יעלה על תקופת האשפוז או הטיפול המרבית כאמור

בסעיף 15)ד1( 

ועדה מיוחדת תאשר לחולה חופשה לפי סעיף זה, רק  )ג( 
אם סברה כי חל שינוי יסודי, בסיסי ורציף, לאורך זמן, במצבו 
הנפשי של החולה, וכי יש בו - בשים לב לתנאי השחרור 
והפיקוח - כדי לשלול ברמת ודאות גבוהה את מסוכנותו 

של הנאשם לשלום הציבור, לאנשים מסוימים או לעצמו 

לשם קבלת החלטה בדבר שחרור או מתן חופשה לפי   )ד( 
סעיף זה, רשאית ועדה מיוחדת להורות למנהל להגיש לה 
חוות דעת או תכנית לטיפול בחולה ולשיקומו, ובהחלטה 
לעניין מתן חופשה - גם חוות דעת לגבי הצורך בפיקוח על 

החולה בתקופת היותו בחופשה ודרכי הפיקוח הנדרשות  

נפגע עבירה שביקש שתימסר לו הודעה על מועד הדיון  )ב( 
בוועדה מיוחדת, כאמור בפרט 9 לתוספת הרביעית של חוק 
זכויות נפגעי עבירה, יהיה רשאי להביע את עמדתו בכתב 
לפני הוועדה, ואולם הוא לא יהיה רשאי לעיין במידע רפואי 

של הנאשם; לעניין זה - 

עבירה,  נפגעי  זכויות  חוק   - עבירה"  נפגעי  זכויות  "חוק 
התשס"א-2001  4;

"נפגע עבירה" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק זכויות נפגעי עבירה 

סמכויות ועדה 
מיוחדת

באותו 28ג  כאמור  בדיון   ,28 סעיף  מהוראות  לגרוע  בלי  )א( 
חופשות,  לחולה  לאשר  מיוחדת  ועדה  מוסמכת  סעיף 
על  להורות  מאשפוז,  לשחררו  שתקבע,  ובתנאים  לתקופה 
טיפול מרפאתי, או לשחררו מטיפול מרפאתי, והכול בתנאים 

שתקבע 

תנאים לפי סעיף קטן )א( )להלן - תנאי שחרור ופיקוח( -  )ב( 

יוטלו על החולה כדי למנוע סכנה לשלום הציבור   )1(
על רקע מצבו הנפשי לרבות באמצעות הבטחת הטיפול 
בו, ויכול שיכללו, בין השאר, חיוב של החולה להתייצב 
לבדיקה פסיכיאטרית או לקבל טיפול במקום שקבעה 
זה,  בסעיף  מגוריו;  מקום  לעניין  תנאים  או  הוועדה, 
"תנאים לעניין מקום מגורים" - לרבות הגבלה ממגורים 
במסגרת  מגורים  או  לו  בסמוך  או  מסוים  במקום 
המתאימה לצרכיו הרפואיים בכל הנוגע למצבו הנפשי, 

כפי שתקבע הוועדה; 

ולא  הוועדה  שתקבע  לתקופה  בתוקפם  יעמדו   )2(
תעלה על שנה, ואולם רשאית הוועדה להאריך את 
התקופה האמורה לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא 
תעלה על שישה חודשים, ובלבד שסך כל התקופות, 
לא  המרפאתי,  הטיפול  או  האשפוז  תקופת  לרבות 
 יעלה על תקופת האשפוז או הטיפול המרבית כאמור

בסעיף 15)ד1( 

ועדה מיוחדת תאשר לחולה חופשה לפי סעיף זה, רק  )ג( 
אם סברה כי חל שינוי יסודי, בסיסי ורציף, לאורך זמן, במצבו 
הנפשי של החולה, וכי יש בו - בשים לב לתנאי השחרור 
והפיקוח - כדי לשלול ברמת ודאות גבוהה את מסוכנותו 

של הנאשם לשלום הציבור, לאנשים מסוימים או לעצמו 

לשם קבלת החלטה בדבר שחרור או מתן חופשה לפי   )ד( 
סעיף זה, רשאית ועדה מיוחדת להורות למנהל להגיש לה 
חוות דעת או תכנית לטיפול בחולה ולשיקומו, ובהחלטה 
לעניין מתן חופשה - גם חוות דעת לגבי הצורך בפיקוח על 

החולה בתקופת היותו בחופשה ודרכי הפיקוח הנדרשות  

ס"ח התשס"א, עמ' 183    4
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הפרת תנאי שחרור 
ופיקוח שקבעה 

ועדה מיוחדת

שקבעה 28ד  והפיקוח  השחרור  מתנאי  תנאי  נאשם  הפר  )א( 
לבטל  או  לשנות  הוועדה  רשאית  מיוחדת,  ועדה  לגביו 
של  אשפוזו  על  להורות  ואף  והפיקוח  השחרור  תנאי  את 
הנאשם אם היא סבורה שלא ניתן להבטיח את הטיפול בו 
שלא בתנאי אשפוז ושהוא עלול לסכן את זולתו; לא תקבל 
שאליו  דיון  שקיימה  לאחר  אלא  כאמור,  החלטה  הוועדה 
יוזמנו הנאשם ובא כוחו; לא התייצב הנאשם, רשאית הוועדה 
להורות על התייצבותו לדיון נוסף, ואם לא התייצב - רשאית 

היא לקבל החלטה בהעדרו 

נודע לפסיכיאטר המחוזי כי נאשם הפר תנאי מתנאי  )ב( 
השחרור והפיקוח כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי הוא -

לזמן את הנאשם לבדיקה כפויה מיוחדת מטעמו,   )1(
אף אם לא התמלאו בנאשם התנאים המנויים בסעיפים 
6 או 7, ולהורות על אשפוזו של הנאשם לתקופה שלא 
עריכת  לצורך  דרוש  הדבר  אם  שעות,   48 על  תעלה 

הבדיקה, נוכח מצבו הנפשי והסיכון הצפוי ממנו;

לאשפזו לתקופה שלא תעלה על 48 שעות, לצורך   )2(
הבטחת התייצבותו לפני ועדה מיוחדת 

הפסיכיאטר המחוזי ימסור לוועדה המיוחדת עדכון לגבי  )ג( 
פעולות שנקט לפי סעיף קטן )ב( 

לעניין סעיף קטן )ב(, לא יבואו במניין השעות, שבתות  )ד( 
סדרי  לפקודת  18א)א(  בסעיף  כמשמעותם  ישראל  ומועדי 

השלטון והמשפט, התש"ח-1948  5 

שר המשפטים, בהסכמת השר, רשאי להתקין תקנות  )ה( 
לעניין סעיף זה, ובכלל זה לעניין דרכי הבאת נאשם לפני 
המחוזי  לפסיכיאטר  הדיווח  דרכי  ולעניין  מיוחדת  ועדה 

ולוועדה על הפרה של תנאי שחרור ופיקוח  

עיון חוזר בהחלטות 
ועדה מיוחדת

המשפטי 28ה  היועץ  כוח  בא  או  מנהל  כוחו,  בא  או  נאשם 
לממשלה, רשאי לפנות לוועדה מיוחדת בבקשה לעיון חוזר 
בהחלטת הוועדה לפי סעיפים 28ג או 28ד, אם התגלו עובדות 
חדשות או שהשתנו הנסיבות; עיון חוזר יכול שיתקיים גם 

ביוזמתה של ועדה מיוחדת 

נאשם ברצח או 
בניסיון לרצח 

שהועמד לדין לאחר 
שחרור 

נאשם כאמור בסעיף 28א)ד(, שהועמד לדין לאחר שחרורו לפי 28ו 
הוראות סעיף 21, לא תהיה הוועדה המיוחדת מוסמכת עוד 
לדון בעניינו ותנאי שחרור ופיקוח שקבעה לגביו לא יחולו 
עוד, ואולם בהחלטות לפי חוק המעצרים ישקול בית המשפט, 
בין השאר, גם את החלטות הוועדה המיוחדת שניתנו לגבי 

הנאשם, וכן חומר נוסף הנוגע לעניין "

בסעיף 42 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:7 תיקון סעיף 42

")א1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי בית משפט, אם סבר שהדבר נדרש לשם 
הגנה על שלום הציבור או על שלומו של נאשם או עצור או אם מצא הצדקה לכך 

ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1   5
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בנסיבות העניין, להתיר פרסום פרטים מזהים של נאשם או עצור שברח ממסגרת אשפוז 
שבה הוא נמצא על פי צו אשפוז או צו אשפוז לצורך בדיקה והסתכלות שניתן לפי 
סעיפים 15 או 16, לרבות בריחה במהלך תקופת חופשה שניתנה לו לפי סעיפים 28 או 
28ג; היה הנאשם או העצור מיוצג על ידי סניגור, תימסר הודעה על בקשה שהוגשה 

לבית המשפט בעניין כאמור לסניגורו, ככל הניתן בנסיבות העניין "

בסעיף 45 לחוק העיקרי -8 תיקון סעיף 45

בפסקה )2(, במקום "בסעיף 21" יבוא "בסעיפים 21, 21א)א(, 28ב)א( ו–28ה";  )1(

בפסקה )3(, אחרי "הראשי" יבוא "במקום "הציבורית" נאמר "הצבאית" ובמקום   )2(
"השר לביטחון הפנים" נאמר "שר הביטחון"";

אחרי פסקה )5( יבוא:   )3(

בתוספת לחוק - כאילו במקום "פרקליט מחוז" נאמר "הפרקליט הצבאי   )6("
הראשי" "

אחרי סעיף 50 לחוק העיקרי יבוא:9 הוספת תוספת

"תוספת

)סעיף 15)ד2((

בבית משפט                                                                      ערעור פלילי מס'                     

ב                                                                                          תיק פלילי מס'                    ,    

                                 המאשימה / המערער/ת*

נ  ג  ד

                                הנאשם / המשיב/ה*

צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי

)בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991(

אל:  הפסיכיאטר המחוזי, מחוז                                    

ניתן בזה צו אשפוז/ צו לקבלת טיפול מרפאתי*, לגבי הנאשם:

                                                                                                                                                         
     שם משפחה               שם פרטי              שם האב                        מס' זהות

                                                                                          או תעודת זיהוי ומספרה

מענו של הנאשם או מקום החזקתו של הנאשם במשמורת חוקית )לרבות מוסד או בית–
חולים(:

                                                                                                                                                   
     שם הרחוב               מספר                     שם היישוב                          המיקוד

* מחק את המיותר

בנסיבות העניין, להתיר פרסום פרטים מזהים של נאשם או עצור שברח ממסגרת אשפוז 
שבה הוא נמצא על פי צו אשפוז או צו אשפוז לצורך בדיקה והסתכלות שניתן לפי 
סעיפים 15 או 16, לרבות בריחה במהלך תקופת חופשה שניתנה לו לפי סעיפים 28 או 
28ג; היה הנאשם או העצור מיוצג על ידי סניגור, תימסר הודעה על בקשה שהוגשה 

לבית המשפט בעניין כאמור לסניגורו, ככל הניתן בנסיבות העניין "

תיקון סעיף 45בסעיף 45 לחוק העיקרי -8 

בפסקה )2(, במקום "בסעיף 21" יבוא "בסעיפים 21, 21א)א(, 28ב)א( ו–28ה";  )1(

בפסקה )3(, אחרי "הראשי"" יבוא "במקום "הציבורית" נאמר "הצבאית" ובמקום   )2(
"השר לביטחון הפנים" נאמר "שר הביטחון"";

אחרי פסקה )5( יבוא:   )3(

בתוספת לחוק - כאילו במקום "פרקליט מחוז" נאמר "הפרקליט הצבאי   )6("
הראשי" "

הוספת תוספתאחרי סעיף 50 לחוק העיקרי יבוא:9 

"תוספת

)סעיף 15)ד2((

בבית משפט                                                                      ערעור פלילי מס'                     

ב                                                                                          תיק פלילי מס'                    ,    

                                 המאשימה / המערער/ת*

נ  ג  ד

                                הנאשם / המשיב/ה*

צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי

)בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991(

אל:  הפסיכיאטר המחוזי, מחוז                                    

ניתן בזה צו אשפוז/ צו לקבלת טיפול מרפאתי*, לגבי הנאשם:

                                                                                                                                                         
     שם משפחה               שם פרטי              שם האב                        מס' זהות

                                                                                          או תעודת זיהוי ומספרה

מענו של הנאשם או מקום החזקתו של הנאשם במשמורת חוקית )לרבות מוסד או בית 
חולים(:

                                                                                                                                                   
     שם הרחוב               מספר                     שם היישוב                          המיקוד

* מחק את המיותר
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 אשר אינו מסוגל לעמוד לדין בהתאם להוראות סעיף 15)א( לחוק טיפול בחולי נפש,  
התשנ"א-1991, ואשר יש ראיות לכאורה לכך שעשה את מעשה העבירה שבו הואשם 

בכתב האישום או מעשה עבירה אחר, הכל כמפורט להלן **: 

 אשר עשה את מעשה העבירה שבו הואשם, כמפורט להלן, ואולם אין הוא בר–עונשין  
בהתאם להוראות סעיף 15)ב( לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 **:

העבירה/ות                                                                                                                                          

סעיף/י העבירה/ות                                                                                                                            
                                                    )החיקוק ומספר הסעיף או התקנה(

הריני להביא לידיעתך, כי בהתאם לסעיף 15)ד1( לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1981              
)להלן - החוק(, התקופה המרבית לאשפוז/לטיפול מרפאתי של הנ"ל לא תעלה על תקופת 
מבין  הארוכה  המאסר  תקופת  של  או  הנ"ל,  העבירה  של  לצדה  בחוק  הקבועה  המאסר 
תקופות המאסר הקבועות בצדן של העבירות הנ"ל, שהיא                                שנים  )החל 
עולם  מאסר  שדינה  עבירה  כאמור,  העבירה  היתה  ואם  המשפט(  בית  צו  ביצוע  מיום 

חובה - 25 שנה 

 לגבי נאשם זה קבע בית המשפט כי תקופת האשפוז לפי סעיף 16 לחוק, תובא במניין  
תקופת האשפוז או הטיפול המרבית ועל כן יש למנות תקופה זו החל מיום                               

בטיפול  נתון  או  מאושפז  עדיין  הוא  אם  הנאשם,  של  עניינו  את  להביא  יש  החוק  לפי 
מרפאתי, שבועיים לפחות לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית, כאמור, לפני 
הפסיכיאטר המחוזי, לצורך קבלת החלטתו כאמור בסעיף 15א לחוק, וכן להודיע ליועץ 
המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל על כך שהתקופה האמורה עומדת 

להסתיים 

צו זה ישמש אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את האשפוז/הטיפול המרפאתי האמור 

                                                                                                                                                          
        תאריך                           חותמת בית המשפט                       חתימת השופט

______________________
** סמן את המתאים"

תיקון חוק סדר הדין 
הפלילי )סמכויות 

אכיפה - מעצרים( - 
מס' 12

בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996 6, בסעיף 48)א(, 10 
אחרי פסקה )7( יבוא: 

")7א( לעניין נאשם שהועמד לדין לפי סעיף 21א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, 
או נאשם שחל עליו סעיף 28א)ד( לאותו חוק והוא הועמד לדין לפי סעיף 21 לאותו 
חוק - חובה להתייצב לבדיקה פסיכיאטרית, או אם הנאשם הסכים לכך - לקבל טיפול 

במקום שיקבע הפסיכיאטר המחוזי;" 

תיקון חוק סדר הדין 
הפלילי - מס' 70

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982  7, בתוספת השלישית, בפרט )1(, 11 
בטור ב', בפסקה )ב(, במקום "סעיף 21" יבוא "סעיפים 21 ו–21א"  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשע"ה, עמ' 68   6

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ה, עמ' 114   7

ספר החוקים 2486, כ"ט בכסלו התשע"ה, 2014 12 21
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תיקון חוק זכויות 
 נפגעי עבירה -

מס' 10

בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001  8, בתוספת הרביעית, אחרי פרט 8 יבוא:12 

מועד הדיון בוועדה מיוחדת לפי סעיפים 28א עד 28ה לחוק 9 "הוועדה המיוחדת
טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991; יידוע לגבי שלב זה יכלול 
גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו בכתב לפני 

הוועדה המיוחדת לפי הוראות סעיף 28ב)ב( לחוק האמור "

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 13 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר הבריאות

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק תאגידי מים וביוב )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014*

בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 - 1 תיקון סעיף 2

בהגדרה "המועד הקובע" -   )1(

בפסקה )1(, במקום "י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(" יבוא "כ"ג באייר  )א( 
התשע"ו )31 במאי 2016(";

בפסקה )2(, במקום "י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(" יבוא "כ"ד באייר  )ב( 
התשע"ו )1 ביוני 2016(";

)3(, במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014( - כ"ד באייר  בפסקה  )ג( 
התשע"ו )1 ביוני 2016(" יבוא "י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015( - ז' בסיוון 

התשע"ז )1 ביוני 2017(";

בהגדרה "רשות מקומית בלא חברה", במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר   )2(
2014(" יבוא "י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015("  

בסעיף 6א)ב( לחוק העיקרי, במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ח 2 תיקון סעיף 6א
בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(" 

בסעיף 6ז)ב( לחוק העיקרי, במקום "ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ט 3 תיקון סעיף 6ז
בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(", במקום "סעיף 6ו - מיום י"א בשבט התשע"ה )31 
בינואר 2015(" יבוא "סעיף 6ו - מיום כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(" ובמקום 
2016(" יבוא "כאמור מיום ד' בשבט  )31 בינואר  "כאמור מיום כ"א בשבט התשע"ו 

התשע"ז )31 בינואר 2017(" 

תיקון חוק זכויות בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001  8, בתוספת הרביעית, אחרי פרט 8 יבוא:12 
 נפגעי עבירה -

מס' 10 מועד הדיון בוועדה מיוחדת לפי סעיפים 28א עד 28ה לחוק 9 "הוועדה המיוחדת
טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991; יידוע לגבי שלב זה יכלול 
גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו בכתב לפני 

הוועדה המיוחדת לפי הוראות סעיף 28ב)ב( לחוק האמור "

תחילהתחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 13 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר הבריאות

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק תאגידי מים וביוב )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014*

תיקון סעיף 2בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 - 1 

בהגדרה "המועד הקובע" -   )1(

בפסקה )1(, במקום "י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(" יבוא "כ"ג באייר  )א( 
התשע"ו )31 במאי 2016(";

בפסקה )2(, במקום "י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(" יבוא "כ"ד באייר  )ב( 
התשע"ו )1 ביוני 2016(";

)3(, במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014( - כ"ד באייר  בפסקה  )ג( 
התשע"ו )1 ביוני 2016(" יבוא "י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015( - ז' בסיוון 

התשע"ז )1 ביוני 2017(";

בהגדרה "רשות מקומית בלא חברה", במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר   )2(
2014(" יבוא "י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015("  

בסעיף 6א)ב( לחוק העיקרי, במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ח 2 
בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(" 

תיקון סעיף 6א

בסעיף 6ז)ב( לחוק העיקרי, במקום "ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ט 3 
בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(", במקום "סעיף 6ו - מיום י"א בשבט התשע"ה )31 
בינואר 2015(" יבוא "סעיף 6ו - מיום כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(" ובמקום 
2016(" יבוא "כאמור מיום ד' בשבט  )31 בינואר  "כאמור מיום כ"א בשבט התשע"ו 

התשע"ז )31 בינואר 2017(" 

תיקון סעיף 6ז

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת- 580, מיום ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(, עמ' 20 

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ד, עמ' 342   1

ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשע"ה, עמ' 78   8
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