
התשנ"ה1995* ,(42 מס' (תיקון העונשין חוק

82 סעיף חסימהתיקון במקום ,82 בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשל"ז1977 העונשין, בחוק .1
הנאשם, את להרשיע בלא כאמור צו לתת המשפט בית "ורשאי יבוא "ורשאי" במילה החל

הפעלתו." על לצוות שניתן תנאי על מאסר נגדו ועומד תלוי אם אף

85 סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 84 סעיף אחרי .2

נוספת "הארכה
התנאי תקופת של

אדם שהרשיע המשפט בית רשאי 56(ב), סעיף הוראות אף על (א) .85
להשתמש כאמור, טיפול שסיים או בסמים, למשתמשים טיפול העובר

צודק זה יהיה לא בי שוכנע אם אחת, מפעם יותר 56 סעיף לפי בסמכותו
בי האדם, של לשיקומו סיכוי שיש משום תנאי על המאסר את להפעיל
הציבור לשלום סיכון אין וכי חמור, נזק לו תסב תנאי על המאסר הפעלת

התנאי. הארכת בשל

בית יבקש התנאי, תקופת של נוספת הארכה על יחליט בטרם (ב)
בטיפול, התקדמותו מצב על הנאשם, על מבחן קצין של תסקיר המשפט

מטופל. הוא שבו המוסד על במוסד, טיפול מקבל הוא אם וכן,

בצו תלווה זה, סעיף לפי התנאי, תקופת של נוספת הארכה (ג)
יחולו הנוספת ההארכה על בו, האמורים ובתנאים זה בסימן כאמור מבחן

56(ג). סעיף הוראות

 זה סעיף לענין (ד)

"טיפול או רפואי" "טיפול סוציאלי', "טיפול  בסמים" למשתמשים "טיפול

במשתמשים לטיפול מוסדות על הפיקוח בחוק כהגדרתם משולב"
בסמים; למשתמשים הניתן התשנ"ג21993, בסמים,

האמור." בחוק כהגדרתו  "מוסד"

חוק תיקון
הדין סדר

21 מס'  הפלילי

יבוא: 44 סעיף אחרי , התשמ"ב31982 משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר בחוק .3

בערובה 'שחרור
טיפול למקבל

בסמים למשתמשים

למשתמשים טיפול בקבלת המותנה עצור, של בערובה שחרור (א) 44א.
אלה: בשניים גם יותנה בסמים,

בסמים; במשתמשים לטיפול במוסד נמצא העצור (ו)

אושרו והטיפול הטיפול את מקבל העצור שבו המוסד (2)
מבחן. קצין בידי

 זה סעיף לענין

''טיפול או רפואי'' ''טיפול סוציאלי*, "טיפול  בסמים" למשתמשים "טיפול

במשתמשים לטיפול מוסדות על הפיקוח בחוק כהגדרתם משולב"
בסמים; למשתמשים הניתן התשנ"ג1993, בסמים,

האמור. בחוק כהגדרתו  ''מוסד"

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1995); התשנ"ה(24 בתמוז כיו ביום בכנסת נתקבל *
.188 עמ' בדצמבר1994), 19) התשנ"ה בטבת ט''ז מיום ,2339

עמ'.168 התשנ"ג, ;226 עמ' התשל''ז, ס"ח 1
.126 עמ' התשנ"ג, ס"ח 2
.43 עמ' התשמ'ב, ס"ח 3



מבחן קצין של בפיקוחו יהיה (א) קטן סעיף לפי בערובה שחרור (ב)
הטיפול.'' את המשוחרר מקבל שבו המוסד של ובאחריותו

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

ליבאי דוד


