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חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 57 והוראות שעה(, התשפ"ב-2021*

68א,1רתיקוןסעיף68א בסעיף הפקודה(, - )להלן התשל"ב-71פ11 חדש[, ]נוסח הסוהר בתי בפקודת
בהגדרה"אסיר"-

בפסקה)1(,במקום"ארבעשנים"יבוא"שלוששנים"; )1(

בפסקה)2(,במקום"ארבעשנים"יבוא"שלוששנים"ר )2(

בסעיף68ו)2(לפקודה,במקום"ארבעשנים"יבוא"שלוששנים"ר2רתיקוןסעיף68ו

תיקוןחוקלתיקון
פקודתבתיהסוהר

)מס'54והוראת
שעה(

בחוקלתיקוןפקודתבתיהסוהר)מס'54והוראתשעה(,התשע"ט-22018,בסעיף3)א(,3ר
ברישה,במקום"שלשלוששניםמיום"יבוא"שמיום"ואחרי")20בדצמבר2018("יבוא

"עדיוםט"זבאדרב'התשפ"ב)פ1במרס2022("ר

הוראתשעה
לענייןיתרתמאסר

מרבית

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהועדיוםג'באבהתשפ"ב)31ביולי2022(,יקראו4ר
אתהפקודהכך:

בסעיף68א,אחריההגדרה"אסיר"יבוא: )1(

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

במקוםסעיף68גיבוא: )2(

עלתהתפוסתהאסיריםעלתקןהכליאה,יורההנציב68גר"שחרורמינהלי )א(
שישוחררוטרםזמנםהאסיריםשיתרתהמאסרשלהםביום
מתןההוראה)בסימןזה-היוםהקובע(אינהעולהעליתרת
המאסרהמרביתהקבועהבטורב'בחלקא'לתוספתהראשונה
לקבוצתהאסיריםשעימהנמניםאותםאסיריםלפיטורא'
בחלקהאמור,ולענייןאסיריםשוועדתהשחרוריםהחליטה
לגביהםשישוחררועל־תנאימנשיאתיתרתתקופתמאסרם
לפיסעיפים4,3או5לחוקשחרורעל־תנאיממאסר)בסעיף
זה-החלטהעלשחרורעל־תנאיממאסר(-שיתרתמאסרם
ביוםהקובעאינהעולהעליתרתהמאסרהמרביתהקבועה

בטורג'באותוחלקלקבוצתהאסיריםשעימההםנמניםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יתרתהמאסרהמרבית )ב(
תנאי לגביו שמתקיים אסיר לגבי קטן, סעיף אותו לעניין
מהתנאיםכמפורטלהלן,תהיהיתרתהמאסרהקבועהבטור
שעימה האסירים ב'בחלקב'לתוספתהראשונהלקבוצת
נמנהאותואסירלפיטורא'באותוחלק,ולענייןאסירכאמור
שניתנהלגביוהחלטהעלשחרורעל־תנאיממאסר-יתרת
לקבוצת חלק באותו ג' בטור הקבועה המרבית המאסר

האסיריםשעימההואנמנה:

בחוק כהגדרתה טרור בעבירת הורשע הוא )1(
המאבקבטרור,התשע"ו-2016)בסעיףזה-חוקהמאבק

בטרור(;

התקבלבכנסתביוםט"זבטבתהתשפ"ב)20בדצמבר2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-8פ13,מיוםי"טבאדרהתשפ"א)3במרס2021(,עמ'344ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'פ45;ס"חהתשפ"ב,עמ'4פר 1

ס"חהתשע"ט,עמ'44ר 2
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טרור, מניעת פקודת לפי בעבירה הורשע הוא )2(
התש"ח-48פ1,לפיחוקאיסורמימוןטרור,התשס"ה-

32005,אולפיתקנה84או85לתקנותההגנה)שעת
חירום(,45פ1,כנוסחםערבביטולםבחוקהמאבקבטרור,
אובעבירתביטחוןכהגדרתהבחוקסדרהדיןהפלילי
)עצורהחשודבעבירתביטחון()הוראתשעה(,התשס"ו-

2006,כנוסחוערבביטולובחוקהמאבקבטרור;

כהגדרתו צבאי משפט בית בידי הורשע הוא )3(
בתקנותההגנה)שעתחירום(,45פ1,בעבירהלפיחלק

ג'לתקנותהאמורות;

כהגדרתו צבאי משפט בית בידי הורשע הוא )4(
שיפוט - והשומרון )יהודה חירום שעת בתקנות
בעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"ז-67פ1,כפישהוארך
נגד בעבירה לעת, מעת בחוק, נוסחן ותוקן תוקפן
ביטחוןהמדינהשנקבעהבצובדברהוראותביטחון
]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון()מס'1651(,התש"ע-

או באזור הצבאי המפקד שהוציא אחר בצו פ4200,
בתקנותההגנה)שעתחירום(,45פ1,כתוקפןבאזורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יתרתהמאסרהמרבית )ג(
תנאי לגביו שמתקיים אסיר לגבי קטן, סעיף אותו לעניין
מהתנאיםכמפורטלהלן,תהיהיתרתהמאסרהקבועהבטור
שעימה האסירים לקבוצת הראשונה לתוספת ג' בחלק ב'
אסיר ולעניין האמור, בחלק א' טור לפי אסיר אותו נמנה
כאמורשניתנהלגביוהחלטהעלשחרורעל־תנאיממאסר-
יתרתהמאסרהמרביתהקבועהבטורג'באותוחלקלקבוצת

האסיריםשעימההואנמנה:

הואהורשעבעבירותלפיסעיפים144ו,פ333,32, )1(
368,335באו368גלחוקהעונשין;

הואהורשעבעבירתמיןכהגדרתהבחוקהגנה )2(
עלהציבורמפניביצועעבירותמין,התשס"ו-2006;

2 או 1 בפרט כמפורט בעבירות הורשע הוא )3(
לתוספתלחוקשחרורעל־תנאיממאסרר

)ב()ד( קטן בסעיף המנויה בעבירה אסיר הורשע )1(
ובעבירהנוספת-יחולוהוראותסעיףקטן)ב(לגביכל

תקופתמאסרור

)ג( קטן בסעיף המנויה בעבירה אסיר הורשע )2(
ובעבירהנוספת,למעטעבירהכאמורבסעיףקטן)ב(

-יחולוהוראותסעיףקטן)ג(לגביכלתקופתמאסרור

מצאהנציב,לאחרשחרוראסיריםלפיהוראותסעיפים )ה(
)ד(,כיתפוסתהאסיריםעדייןעולהעלתקן קטנים)א(עד
הכליאהואינהעומדתבתנאיהדין,רשאיהוא,באישורהיועץ

טרור, מניעת פקודת לפי בעבירה הורשע הוא )2(
התש"ח-48פ1,לפיחוקאיסורמימוןטרור,התשס"ה-

32005,אולפיתקנה84או85לתקנותההגנה)שעת
חירום(,45פ1,כנוסחםערבביטולםבחוקהמאבקבטרור,
אובעבירתביטחוןכהגדרתהבחוקסדרהדיןהפלילי
)עצורהחשודבעבירתביטחון()הוראתשעה(,התשס"ו-

2006,כנוסחוערבביטולובחוקהמאבקבטרור;

כהגדרתו צבאי משפט בית בידי הורשע הוא )3(
בתקנותההגנה)שעתחירום(,45פ1,בעבירהלפיחלק

ג'לתקנותהאמורות;

כהגדרתו צבאי משפט בית בידי הורשע הוא )4(
שיפוט - והשומרון )יהודה חירום שעת בתקנות
בעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"ז-67פ1,כפישהוארך
נגד בעבירה לעת, מעת בחוק, נוסחן ותוקן תוקפן
ביטחוןהמדינהשנקבעהבצובדברהוראותביטחון
]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון()מס'1651(,התש"ע-

או באזור הצבאי המפקד שהוציא אחר בצו פ4200,
בתקנותההגנה)שעתחירום(,45פ1,כתוקפןבאזורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יתרתהמאסרהמרבית )ג(
תנאי לגביו שמתקיים אסיר לגבי קטן, סעיף אותו לעניין
מהתנאיםכמפורטלהלן,תהיהיתרתהמאסרהקבועהבטור
שעימה האסירים לקבוצת הראשונה לתוספת ג' בחלק ב'
אסיר ולעניין האמור, בחלק א' טור לפי אסיר אותו נמנה
כאמורשניתנהלגביוהחלטהעלשחרורעל־תנאיממאסר-
יתרתהמאסרהמרביתהקבועהבטורג'באותוחלקלקבוצת

האסיריםשעימההואנמנה:

הואהורשעבעבירותלפיסעיפים144ו,פ333,32, )1(
368,335באו368גלחוקהעונשין;

הואהורשעבעבירתמיןכהגדרתהבחוקהגנה )2(
עלהציבורמפניביצועעבירותמין,התשס"ו-2006;

2 או 1 בפרט כמפורט בעבירות הורשע הוא )3(
לתוספתלחוקשחרורעל־תנאיממאסרר

)ב()ד( קטן בסעיף המנויה בעבירה אסיר הורשע )1(
ובעבירהנוספת-יחולוהוראותסעיףקטן)ב(לגביכל

תקופתמאסרור

)ג( קטן בסעיף המנויה בעבירה אסיר הורשע )2(
ובעבירהנוספת,למעטעבירהכאמורבסעיףקטן)ב(

-יחולוהוראותסעיףקטן)ג(לגביכלתקופתמאסרור

מצאהנציב,לאחרשחרוראסיריםלפיהוראותסעיפים )ה(
)ד(,כיתפוסתהאסיריםעדייןעולהעלתקן קטנים)א(עד
הכליאהואינהעומדתבתנאיהדין,רשאיהוא,באישורהיועץ

ס"חהתשס"ה,עמ'76ר 3

קובץהמנשריםהתש"ע,עמ'02פ5ר 4
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המרביות המאסר יתרות את להגדיל לממשלה, המשפטי
הקבועותבטורב'אובטורג'בחלקא'לתוספתהראשונהאו
בטורג'בחלקג'לתוספתהאמורה,לגביהאסיריםהנמנים
עםקבוצתהאסיריםשבטורא'באותוחלק,בפרקזמןשיורה
ושלאיעלהעלשבועיים;שחרורשלאסיריםטרםזמנםלפרק
זמןנוסףכאמוריהיהבאופןובהיקףשיקבעהנציבבפקודות

נציבותבתיהסוהר,בהסכמתהיועץהמשפטילממשלהר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ה(,לאישוחרר )ו(
לפיהסעיפיםהקטניםהאמוריםאלאאסירשביוםהקובענשא

לפחותמחציתתקופתהמאסרשנגזרהעליור";

אחריסעיף68גיבוא: )3(

"שחרורמינהלי
שלעובדשירות

שעבודתהשירות
שלוהופסקה

)ג(,יתרתהמאסרהמרבית68ג1ר עלאףהאמורבסעיף68ג)א(עד
שלעובדשירותכהגדרתובסעיף51אלחוקהעונשיןשעבודת
השירותשלוהופסקהלפיהוראותסעיפים51טאו51ילחוק
האמורתיקבע,לענייןסעיף68ג,לפייתרתעונשובעתהפסקת
עבודתהשירותולאלפיתקופתהעונששנגזרהעליו,ובלבד
שלאישוחררלפיסעיףזהאלאאסירשביוםהקובענשא

לפחותמחציתיתרתעונשוהאמורהר";

במקוםסעיף68ויבוא: )4(

השרימסורלוועדתביטחוןהפניםשלהכנסת,אחתלשישה68ור"דיווחלכנסת
חודשים,דיווחעלהמפורטלהלןבששתהחודשיםשקדמו

למועדהדיווח:

לגביאסיריםכאמורבסעיף68ג)ב(- )1(

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםאינהעולהעל )א(
שלוששניםושוחררובשחרורמינהלי;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםאינהעולהעל )ב(
שלוששניםושוחררושלאבשחרורמינהלי;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםעולהעלשלוש )ג(
שניםושוחררושלאבשחרורמינהלי;

לגביאסיריםכאמורבסעיף68ג)ג(- )2(

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםאינהעולהעל )א(
שלוששניםושוחררובשחרורמינהלילתקופהכאמור

בטורב'בחלקג'לתוספתהראשונה;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםאינהעולהעל )ב(
שלוששניםושוחררובשחרורמינהלילתקופהכאמור

בטורג'בחלקג'לתוספתהראשונה;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםעולהעלשלוש )ג(
שניםושוחררובשחרורמינהלי;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםעולהעלשלוש )ד(
שניםושוחררושלאבשחרורמינהלי;

ספרהחוקים41פ2,י"זבטבתהתשפ"ב,2021ר12ר21
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לגביאסיריםשהורשעובעבירותשאינןמנויותבסעיף )3(
68ג)ב(או)ג(-

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםאינהעולהעל )א(
שלוששניםושוחררובשחרורמינהלי;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםאינהעולהעל )ב(
שלוששניםושוחררושלאבשחרורמינהלי;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםעולהעלשלוש )ג(
שניםושוחררובשחרורמינהלי;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםעולהעלשלוש )ד(
שניםושוחררושלאבשחרורמינהלי;

תקופותשבהןשוחררואסיריםבשחרורמינהלי,תקופות )4(
ותקופותשבהןשוחררו כאמור אסירים שוחררו לא שבהן

בשחרורמינהלירקחלקמהאסיריםכאמורבסעיף68דר";

במקוםהתוספתהראשונהיבוא: )5(

"תוספת ראשונה

חלק א'

)סעיף68ג)א((

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית)בשבועות(לגבי

אסירשניתנהלגביוהחלטהעל
שחרורעל–תנאיממאסר

מישנדוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודשואינה )1(
עולהעלשישהחודשים

88

העולהעלשישה )2(
חודשיםואינהעולהעל12

חודשים

1212

העולהעל12חודשים )3(
ואינהעולהעל18חודשים

1616

העולהעל18חודשים )4(
ואינהעולהעל24חודשים

1016

העולהעל24חודשים )5(
ואינהעולהעל30חודשים

1218

העולהעל30חודשים )6(
ואינהעולהעל36חודשים

1420

העולהעל36חודשים )7(
ואינהעולהעל42חודשים

--24

העולהעל42חודשים )8(
ואינהעולהעל48חודשים

--27

לגביאסיריםשהורשעובעבירותשאינןמנויותבסעיף )3(
68ג)ב(או)ג(-

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםאינהעולהעל )א(
שלוששניםושוחררובשחרורמינהלי;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםאינהעולהעל )ב(
שלוששניםושוחררושלאבשחרורמינהלי;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםעולהעלשלוש )ג(
שניםושוחררובשחרורמינהלי;

מספרהאסיריםשתקופתמאסרםעולהעלשלוש )ד(
שניםושוחררושלאבשחרורמינהלי;

תקופותשבהןשוחררואסיריםבשחרורמינהלי,תקופות )4(
כאמורותקופותשבהןשוחררו אסירים שוחררו לא שבהן

בשחרורמינהלירקחלקמהאסיריםכאמורבסעיף68דר";

במקוםהתוספתהראשונהיבוא: )5(

"תוספת ראשונה
חלק א'

)סעיף68ג)א((

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית)בשבועות(

לגביאסירשניתנהלגביוהחלטה
עלשחרורעל–תנאיממאסר

מישנדוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודשואינה )1(
עולהעלשישהחודשים

88

העולהעלשישה )2(
חודשיםואינהעולהעל12

חודשים

1212

העולהעל12חודשים )3(
ואינהעולהעל18חודשים

1616

העולהעל18חודשים )4(
ואינהעולהעל24חודשים

1016

העולהעל24חודשים )5(
ואינהעולהעל30חודשים

1218

העולהעל30חודשים )6(
ואינהעולהעל36חודשים

1420

העולהעל36חודשים )7(
ואינהעולהעל42חודשים

--24

העולהעל42חודשים )8(
ואינהעולהעל48חודשים

--27
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טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית)בשבועות(

לגביאסירשניתנהלגביוהחלטה
עלשחרורעל–תנאיממאסר

העולהעל48חודשים )פ(
ואינהעולהעל54חודשים

--27

העולהעל54חודשים )10(
ואינהעולהעל60חודשים

--27

העולהעל60חודשים )11(
ואינהעולהעל66חודשים

--27

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--27

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעל78חודשים

--28

העולהעל78חודשים )14(--30

חלק ב'

)סעיף68ג)ב((

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית)בשבועות(

לגביאסירשהתקבלההחלטהעל
שחרורועל–תנאיממאסר

מישנדוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודשואינה )1(
עולהעלשישהחודשים

22

העולהעלשישה )2(
חודשיםואינהעולהעל12

חודשים

33

העולהעל12חודשים )3(
ואינהעולהעל18חודשים

44

העולהעל18חודשים )4(
ואינהעולהעל24חודשים

55

העולהעל24חודשים )5(
ואינהעולהעל30חודשים

66

העולהעל30חודשים )6(
ואינהעולהעל36חודשים

77

העולהעל36חודשים )7(
ואינהעולהעל42חודשים

--8

העולהעל42חודשים )8(
ואינהעולהעל48חודשים

פ--
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טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית)בשבועות(

לגביאסירשהתקבלההחלטהעל
שחרורועל–תנאיממאסר

העולהעל48חודשים )פ(
ואינהעולהעל54חודשים

--10

העולהעל54חודשים )10(
ואינהעולהעל60חודשים

--11

העולהעל60חודשים )11(
ואינהעולהעל66חודשים

--12

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--13

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעל78חודשים

--14

העולהעל78חודשים )14(
ואינהעולהעל84חודשים

--15

העולהעל84חודשים )15(
ואינהעולהעל0פחודשים

--16

העולהעל0פחודשים )16(
ואינהעולהעל6פחודשים

--17

העולהעל6פחודשים )17(
ואינהעולהעל102חודשים

--18

העולהעל102חודשים )18(
ואינהעולהעל108חודשים

פ1--

העולהעל108חודשים )פ1(
ואינהעולהעל114חודשים

--20

העולהעל114חודשים )20(
ואינהעולהעל120חודשים

--21

העולהעל120חודשים )21(
ואינהעולהעל126חודשים

--22

העולהעל126חודשים )22(
ואינהעולהעל132חודשים

--23

העולהעל132חודשים )23(--24

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית)בשבועות(

לגביאסירשהתקבלההחלטהעל
שחרורועל–תנאיממאסר

העולהעל48חודשים )פ(
ואינהעולהעל54חודשים

--10

העולהעל54חודשים )10(
ואינהעולהעל60חודשים

--11

העולהעל60חודשים )11(
ואינהעולהעל66חודשים

--12

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--13

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעל78חודשים

--14

העולהעל78חודשים )14(
ואינהעולהעל84חודשים

--15

העולהעל84חודשים )15(
ואינהעולהעל0פחודשים

--16

העולהעל0פחודשים )16(
ואינהעולהעל6פחודשים

--17

העולהעל6פחודשים )17(
ואינהעולהעל102חודשים

--18

העולהעל102חודשים )18(
ואינהעולהעל108חודשים

פ1--

העולהעל108חודשים )פ1(
ואינהעולהעל114חודשים

--20

העולהעל114חודשים )20(
ואינהעולהעל120חודשים

--21

העולהעל120חודשים )21(
ואינהעולהעל126חודשים

--22

העולהעל126חודשים )22(
ואינהעולהעל132חודשים

--23

העולהעל132חודשים )23(--24
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חלק ג'

)סעיף68ג)ג((

טורא'
קבוצתהאסירים

טורב'
יתרתמאסרמרבית

)בשבועות(

טורג'
יתרתמאסרמרבית)בשבועות(

לגביאסירשהתקבלההחלטהעל
שחרורועל–תנאיממאסר

מישנדוןלמאסרלתקופה-

העולהעלחודשואינה )1(
עולהעלשישהחודשים

28

העולהעלשישהחודשים )2(
ואינהעולהעל12חודשים

312

העולהעלשישהחודשים )3(
ואינהעולהעל18חודשים

416

העולהעל18חודשים )4(
ואינהעולהעל24חודשים

516

העולהעל24חודשים )5(
ואינהעולהעל30חודשים

618

העולהעל30חודשים )6(
ואינהעולהעל36חודשים

720

העולהעל36חודשים )7(
ואינהעולהעל42חודשים

--24

העולהעל42חודשים )8(
ואינהעולהעל48חודשים

--27

העולהעל48חודשים )פ(
ואינהעולהעל54חודשים

--27

העולהעל54חודשים )10(
ואינהעולהעל60חודשים

--27

העולהעל60חודשים )11(
ואינהעולהעל66חודשים

--27

העולהעל66חודשים )12(
ואינהעולהעל72חודשים

--27

העולהעל72חודשים )13(
ואינהעולהעל78חודשים

--28

העולהעל78חודשים )14(--"30
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