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ועבירת ''עונשין
סוהר בית

להטיל רשאי יהיה סוהר בית בעבירת אסיר שהרשיע שיפוט קצין (א) .58

מקצתם: או כולם אלה, עונשים עליו

אתראה: (1)

חמורה; אזהרה (2)

בהסכמת בצו, השר שיקבע הסכום על יעלה שלא בסכום קנס (3)
הכנסת; של הסביבה ואיכות הפנים ועדת ובאישור המשפטים שר

ובלבד ימים, עשר ארבעה על תעלה שלא לתקופה בידוד (4)

של והפסקה ימים משבעה יותר רצופה תהא לא בידוד שתקופת
המשכה: לבין בינה תהיה ימים שבעה

ואחד עשרים על תעלה שלא לתקופה שחרור ימי הפחתת (5)

העונשין, לחוק 49 בסעיף כמשמעותו  "שחרור" זה, לענין ימים;
.28 בסעיף כמשמעותו חופש רשיון לרבות התשל"ז21977,

ימי הפחתת עונש או בידוד עונש אסיר על שהטיל שיפוט קצין (ב)

תנאי, על יהיה מקצתו, או כולו העונש, כי בפסק לצוות רשאי יהיה שחרור
מיום שנה על תעלה שלא ובלבד בפסק, שנקבעה לתקופה ועומד תלוי ויהיה

כן אם אלא עונשו את ישא לא כאמור, תנאי על לעונש שנידון אסיר הפסק;
נשפט שעליה לעבירה דומה או זהה עבירה בפסק, שנקבעה התקופה תוך עבר,

הוטל שבו בפסק השיפוט קצין זאת קבע אם  אחרת סוהר בית עבירת כל או
כך. בשל והורשע תנאי, על העונש עליו

 (א) קטן בסעיף האמור אף על (ג)

בית מנהל רק להטיל מוסמך יהיה שחרור ימי הפחתת עונש (1)
הנציב; באישור הסוהר,

מעל קנס ועונש ימים לשבעה שמעל לתקופה בידוד עונש (2)

מוסמך יהיה ,(3) (א) קטן בסעיף כאמור בצו שנקבע הסכום מחצית
סגנו. או הסוהר בית מנהל רק להטיל

רשאי שחרור, ימי הפחתת או בידוד קנס, עונש אסיר על הוטל (ד)

המצדיק מיוחד טעם ראה אם לכך, הסמיכו שהנציב בכיר סוהר או הנציב

קל בעונש החלפתו או הפחתתו ידי על בו להקל או העונש את לבטל כן, לעשות
". ממנו

בסיון ד' מיום חוק1833, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1989 ביוני 6) התשמ"ט במיון ג' ביום ככנסת נתקבל *
.253 עמ' ,(1987 ביוני 1) התשמ"ז

77 עמ' התש"ם, !52 עמ' התשל"ד, ; 22 עמ' התשל"ג, ; 22 עמ' התשל"ב, ס"ח :459 עמ' ,21 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
228. ועמ' 45 עמ' התשמ"ח, !90 עמ' התשמ"ד, !201 עמ' התשמ"ב, !134 ועמ'

.226 עמ' התשל"ז, ס"ח 2
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בפיצויים לחייבו,"חיוב יוכל סוהר, בית בעבירת אסיר שהרשיע שיפוט קצין (א) .59
העבירה, עקב שנגרם נזק על לשירות פיצויים בתשלום עונש, לכל בנוסף
השר שיקבע הסכום על העולה בסכום פיצויים בתשלום יחייבו שלא ובלבד
של הסביבה ואיכות הפנים ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת בצו,

הכנסת.

הנציב רשאי (א), קטן בסעיף כאמור פיצויים בתשלום אסיר חוייב (ב)

כן, לעשות המצדיק מיוחד טעם ראה אם לכך, הסמיכו שהנציב בכיר סוהר או
". להפחיתו או החיוב את לבטל

יבוא: לפקודה 59 סעיף אחרי סעיפים4. הוספת
ו59ב 59א

קנס "גבייעת
ופיצויים

ידי על 59 בסעיף כאמור ופיצויים 58 בסעיף כאמור קנס לגבות ניתן 59א.
המצויים אחרים מכספים או לאסיר שישתלם או המשתלם העבודה משכר ניכוי

קצין שיורה כפי חדשיים בשיעורים או אחת בבת בפקדונו, מצויים שיהיו או
בכל יפחת, לא הניכוי לאחר האסיר של לזכותו הנותר שהסכום ובלבד השיפוט,
האסיר של לצרכיו המיועד כסכום לעת מעת הנציב שיקבע מהסכום חודש,

הסוהר. בבית

קנסות לרווחתייעוד "הקרן שתיקרא לקרן ישולמו 59א בסעיף כאמור שנגבו קנסות 59ב.
". בתקנות השר שיקבע כפי האסירים לרווחת וישמשו אסירים"

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

;לב בר חיים


