חוק לשחרור מוקדם של אסירים )תיקוני חקיקה( ,התשס"א *2001
תיקון חוק

העונשין 
מס'

58

 .1בחוק העונשין ,התשל"ז 1 1977
)ו( בסעיף

49



)א( בסעיף קטן )א( ,במקום "ונשא עונשו שני שלישים מאותה תקופה" יבוא
"ונשא עונשו מחצית מאותה התקופה" ובסופו יבוא "ואם החליט שלא לעשות
כן ,רשאי הוא לשחררו כאמור ,בכל עת לאחר מכן;".
)ב(

במקום סעיף קטן

)ב(

יבוא:

")ב( מי שנידון למאסר לתקופה העולה על שישה חודשים ,למעט למאסר
עולם שהוטל כעונש חובה כל עור לא נקצבה לו תקופה ,ונשא מחצית
מאותה התקופה ,רשאית ועדת שחרורים לשחררו ברישיון ,לפי הוראות
סימן ה' לפרק ב' בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב ,2 1971ואם
החליטה שלא לעשות כן ,רשאית היא לשחררו כאמור בכל עת לאחר
מכן;".

)ג( אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:

")ו( ) (1על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו)ב( ,מי שנידון למאסר בשל
עבירה מהעבירות המפורטות בתוספת הראשונה ,יישא לפחות שני
שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת ,בטרם ניתן יהיה לשחררו
לפי אותם הסעיפים.
) (2שר המשפטים רשאי בצו ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,להוסיף לתוספת הראשונה עבירות שעונשן מאסר עשר שנים
ומעלה או עבירות כלפי בן משפחה כהגדרתו בסעיף )86ב(.י;
)(2

בסעיף

,51

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:

")ו( השר לביטחון הפנים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,יקבע
נתונים שעל ועדת השחרורים להביאם בחשבון בבואה להחליט בענין שחרורו
המוקדם של אסיר; תקנות לפי סעיף קטן זה ייקבעו לאחר שהשר נתן הזדמנות
לרשות לשיקום האסיר ,כמשמעותה בחוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמג
 ,3 1982להמליץ את המלצותיה.

)ז( לענין התנאים הנגזרים מתקופת המאסר ,תילקח בחשבון תקופת המאסר
בפועל של כל אסיר העונה על הנתונים שעל ועדת השחרורים להביאם בחשבון
בבואה להחליט בענין שחרורו המוקדם של אסיר;".
)(3

בסעיף

186



)א( בסעיף קטן )ב( ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השניה";
)(4

)ב( בסעיף קטן )ג( במקום "התוספת" יבוא "התוספת השניה";
התוספת לחוק תיקרא "תוספת שניה ולפניה יבוא:

* נתקבל בכנסת ביום כ' בשבט התשס"א ) 13בפברואר  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2734מיום כ' בתמוז התשנ"ח ) 14ביולי  ,(1998עמ' .448

 1ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"א ,עמ' .98
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש
 3ס"ח התשמ"ג ,עמ' .49

 ,21עמי .495

"תוספת ראשונה
)סעיף

(0)49

בפרק י' 
)(1

בסימן א' :גרימת מוות ,עבירות לפי סעיפים

300 ,300 ,298א305 ,304 ,302 ,

ו ;307
)(2

בסימן

סיבון החיים והבריאות ,עבירות לפי סעיפים

ר:

,335 ,333,330 ,329 ,327

 336ו;337
)(3

בסימן ה' :עבירות מין ,עבירות לפי סעיפים

)348,347 ,346,345א()348 ,ב()348 ,ד(

ו;351

.2

פגיעה בקטינים ובחסרי ישע ,עבירות לפי סעיפים

)(4

בסימן

)(5

בסימן

)(6

בסימן ח' :תקיפה ,עבירות לפי סעיף

ו':1
ז':

פגיעה בחירות ,עבירות לפי סעיפים

368ב ו368ג;

 ,370 ,369ו 373 ,372,37ו;374

".382

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב ,1971בסעיף

28



)ו( האמור בסעיף יסומן ")א( ,ובו ,במקום "שני שלישים" יבוא "מחצית" ואחרי
"חוק העונשין ,התשל"ז "1977יבוא ")בסעיף זה  חוק העונשין(*;
)(2

תיקון פקודת
בתי הסוהר 
מס' 19

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

י)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,אסיר שנידון למאסר בשל עבירה מהעבירות
המפורטות בתוספת הראשונה לחוק העונשין ,יישא לפחות שני שלישים
מתקופת המאסר שעליו לשאת ,בטרם ניתן יהיה לשחררו בהתאם להוראות
סעיף קטן )א(".

 .3צו ראשון לפי הוראות סעיף )49ו() (2לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977כאמור בסעיף
ו))(1ג( לחוק זה ,יפורסם בתוך  14ימים מיום פרסומו של חוק זה.
.4

תחילתו של חוק זה

.5

הוראות חוק זה יחולו גם על מי שנידון למאסר לפני תחילתו.

14

ימים מיום פרסומו.

תחילה

שלמה בן עמי

יוסף ביילין

אהוד ברק
ראש הממשלה

שר

משה
נשיא

קצב
המדינה

פרסום צו ראשון

השר לביטחון הפנים

המשפטים
אברהם

בורג

יושב ראש הכנסת

תחולה

