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       לכבוד

 השרה איילת שקד, יו"ר וועדת השרים לענייני חקיקה 

 חברות וחברי וועדת השרים לענייני חקיקה 

 

 שלום רב, 

 

 2015-מאסר קטין(, התשע"ה –הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר )תיקון הנדון: 

 2015-ה"התשע(, קטין מאסר – תיקון) ממאסר נאית על שחרור חוק הצעתב הדיון לקראת

עמדת הקליניקה  את שרים לענייני חקיקהוועדת בפני  להביא נבקש ,(החוק הצעת)להלן: 

 לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. 

טינים ולאפשר שחרור מוקדם של קלתמוך בהצעת החוק  וועדהה ולחבריאנו קוראים לך 

 שיקומיים וכלכליים-לאחר ריצוי מחצית מתקופת מאסרם, זאת לאור נימוקים חברתיים

לענישה צודקת לשיפור השיקום והצעת החוק תביא , המפורטים להלן. כבדי משקל

 טיפול בקבוצה זו. היקף התקציב המופנה ל, ואף עשויה לחסוך בשל קטינים יעילהו

 רקע כללי –שחרור מוקדם 

ת הסוהר לפני תום תקופת מאסרו, שחרור מוקדם הוא הליך שחרור האסיר מבי .1

זאת בעיקר כאשר הוא התנהג כיאות בכלא ולא נשקפת ממנו סכנה לחברה. הליך 

על פעולות טיפול לרוב הוא מושתת זה צופה אל עבר שיקומו של האסיר בקהילה, ו

תנאי ממאסר, -חוק שחרור על. בכלא ד בתקופת מאסרושהאסיר ביצע עושיקום ו

מאפשר שחרור מוקדם לאחר ריצוי שני שליש )להלן: החוק(  2001-התשס"א

ברישיון", אסירים הם "משתחררים המתקופת העונש שנגזר על האסיר. האסירים 

בהטלת וכן לחוק, והשחרור מותנה בכך שלא יעברו עבירות,  14כאמור בסעיף 

 פיקוח ובמגבלות שונות שוועדת השחרורים רשאית להטיל על האסיר. 

בהיקף השחרורים  משמעותיתירידה  חלה 2012ועד לשנת  1990משנת  .2

כמו כן, פעמים רבות . 2012בשנת  30% -לכ 1990בשנת  60% -המוקדמים, מכ

ההחלטה על שחרור מוקדם של אסיר מגיעה באיחור משמעותי, דהיינו לאחר 

  1שהאסיר ריצה למעלה משני שליש מתקופת מאסרו.
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 עדיפות תקציבית לשיקום על פני כליאה 

להחזקת  לחודש 10,000על  כיוםועומדות  הן גבוהותבבתי הסוהר הכליאה עלויות  .3

לעומת זאת, אופנים אחרים של ריצוי העונש ושיקום . אסיר במתקן כליאה

כך למשל, עלות שכרו של קצין מבחן שיכול  .יותר מהכליאההרבה בקהילה זולים 

  2כלא.לטפל בכל רגע נתון בעשרות מבצעי עבירות זהה לעלות אחזקת אסיר יחיד ב

חזקתם של אסירים בכלא גבוהות הכלומר, שיקולים תקציביים מראים כי עלויות  .4

השיקום בקהילה חוסך את עלויות הכליאה לא רק שמעלויות שיקומם בקהילה. 

למניעת וא מביא גם הבהווה, אלא את המאסר בגין העבירה עליה הוא מרצה 

תקציבית קיימת עדיפות לכן , ובכך חוסך עלויות נוספות גם בעתיד. צידיביזםר

לאחר ריצוי מחצית בקהילה משמעותי קום לאפשרות לשחרור מוקדם ושיכפולה 

 מתקופת מאסרם של קטינים כאמור בהצעת החוק. 

 

 קשיים ביעילותן של וועדות השחרורים והפגיעה בשחרורם של קטינים

על חוסר יעילות דוח פלמור, אשר בדק את עבודת וועדות השחרורים, הצביע  .5

עיכוב שיטתי בדיוניהן של ועדות השחרורים, אשר גרר דחיות, בעבודתן, ובכלל זה 

עוד מפרט לכך.  לעתים ניכרות, בשחרור המוקדם של אסירים שנמצאו ראויים

היעילות מתבטא, בין היתר, בכך שרק בעניינם של כמחצית  הדוח כי חוסר

( מתקבלת החלטה רק לאחר דיון אחד, זאת כתוצאה מהעדר 53%מהאסירים )

 התנהלות זוחומר בפני הוועדה, נורמה של דחייה, ניהול לקוי של הדיונים ועוד. 

קטיביות של תכניות השיקום באפ תפוגע ;בשחרור המוקדם של האסירים תפוגע

לשחיקת התגמול  הדחייה במועד השחרור; מביאוקיצור תקופות השיקום לאור 

עלויות כליאה מיותרות של אסירים שלא  תעל התנהגות ראויה בכלא; וגורר

שוחררו במועד. חוסר היעילות בא לידי ביטוי גם בהכנות חוזרות לדיונים מצד כל 

 3דכונים של התסקירים בעניינם של האסירים.הגורמים המעורבים ובמיוחד בע

 תעצמותמ פגיעות אלו, הנובעות מחוסר יעילות בעבודתן של וועדות השחרורים

  כאשר מדובר בקטינים.

 

 שיקום קטינים

 אשרושאינן תלויות בקטינים  נסיבות של תוצאהנתפסת כ קטינים עבריינות .6

 וניתן מתגבש אופיו בשלב שבו דייןע שנמצא אדםנתפס כ קטיןהו, ינוילש נותנית

 ,מבוגרים משיקום יותר רבה במידה, קטינים בשיקום לראות נהוג לכן. לתקנו

. הנורמטיבי החיים למעגל אותם שישיב הזדמנויות חלון הםבפני לפתוח אפשרות

 הייחודיים המתאים למאפייניהם לטיפו –בכלא ומחוצה לו  -יש להעניק לקטינים 
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 באתר הרשות לשיקום האסיר:וז איילון "שיקום מול כליאה: היבטים כלכליים" חיים איל;  27' עמבדוח דורנר,  

http://www.cwv.gov.il/Documents/EilatCon5/ChaimIluzAyalon_PrisonersRehab.pdf 
3

להלן: דוח )( 2010) ועדת השחרורים –דוח בדיקה  ,מחלקת חנינות, משרד המשפטים. 46 'עמבדוח דורנר  

 (. פלמור

http://www.cwv.gov.il/Documents/EilatCon5/ChaimIluzAyalon_PrisonersRehab.pdf
http://www.cwv.gov.il/Documents/EilatCon5/ChaimIluzAyalon_PrisonersRehab.pdf


   
 

3 
 

למנוע את בכך ו ,ולשיקום לטיפול גיוסםשב ל התייחסות לקושיכול ,נוער בני של

 עוברי הקטינים ללא הטיפול, אוכלוסיית. בעתיד החוזרת בעבריינות םהשתלבות

 עברייני חיים לאורח חזרה - במיוחד לרצידיביזם שנוטה אוכלוסייה היא החוק

 . הסוהר מבית והשחרור העונש ריצוי לאחר הפשיעה ולמעגל

כלא החניכה לפשיעה היא מוגברת. גורמים כגון דפוסי מחקרים מראים כי ב .7

, חשיפה לאלימות והתפתחות רשת חברתית עבריינית, זאת תהתנהגות עברייני

מביאים לכך שהכליאה בבתי  ,לצד תיוג חברתי שלילי של אסירים משוחררים

יש שית, לצד הגישה העונ 4סוהר מעודדת נטיות עברייניות ופחות מדכא אותן.

בהליך השחרור המוקדם גם להפעיל גישה שיקומית כלפי קטינים עוברי חוק 

  המאסר וחזרתם לקהילה.השחרור מבשלב  -שלהם 

 700 -בכל שנה משתחררים מבתי הכלא מעל ללפי נתוני הרשות לשיקום האסיר,  .8

, אולם רוב אסירים אלו משתחררים ללא תכנית שיקום 14-21אסירים בגילאים 

 . כלל, זאת לאור מורכבות האוכלוסייה ותקופות הפיקוח הקצרות

על פי דוח שערך מרכז המידע והמחקר של הכנסת בנושא שיקום אסירים קטינים,  .9

סיימו את תכנית  2015מהנערים שהשתחררו מהמאסר בשנת  20% -רק כ

החלו בביצוע התכנית  28אסירים קטינים שהופנו לטיפול, רק  63השיקום. מתוך 

 כניות טיפול בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות.ומתוכם סיימו ת 15בפועל, ורק 

לדברי נציגי הרשות לשיקום האסיר, במצב הקיים אחוז הנשירה של הנערים 

, נתונים אלואור ל(. 18-21מתוכניות שיקום גבוה מאוד )פי שלושה מהצעירים בני 

האסירים הקטינים בפרק זמן והשיקום של פול הטיגביר את יהמוצע תיקון ה

 מתאים ויביא למניעת עבריינותם החוזרת. 

 

 בתקופת השחרור המוקדם  בקטינים טיפולהמשך 

בשל תקופות מאסר קצרות המושתות על קטינים, תקופות השחרור המוקדם אינן  .10

משך המאסר של רוב הקטינים השפוטים הוא מלא. משמעותי ומאפשרות שיקום 

שפוטים עד חצי שנה;  14 – 7.11.16וטים ביום קטינים שפ 152. מתוך עד שנתיים

שפוטים לתקופה של שנה עד  75שפוטים לתקופה של חצי שנה עד שנה;  41

מתוכם שפוטים  7קטינים שפוטים לתקופה של מעל שנתיים ) 22שנתיים; ורק 

 לפיכך, תקופת השיקום אורכת חודשים ספורים בלבד.שנים(.  3לתקופה של מעל 

עריכת תהליך שיקומי משמעותי. למעלה מכך, ישנם נערים  תופעה זו מקשה על

המעדיפים להישאר בכלא עוד מספר חודשים ולהשתחרר ללא פיקוח ותכנית 

  5שיקום בקהילה.

                                                           
4

 Cullen, Francis T., Cheryl Lero Jonson, and Daniel S. Nagin. "Prisons do not reduce 

recidivism the high cost of ignoring science." 91 The Prison Journal 48 (2011);   

 . 21-26ו גם: דוח דורנר, עמ' ורא
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שיקום  -(, )להלן: דוח מממ2016)דצמבר, שיקום אסירים קטינים אבגר עדו, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  

 . 14 -ו 6 'עמאסירים קטינים(, ב
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תקופת המעצר נכללת לרוב במשך המאסר שמושת על יש לקחת בחשבון כי  .11

ם כבר נמצאיחלקם הקטין, ועקב כך בעת גזירת דינם, לאחר ניכוי תקופת המעצר, 

בתקופת השליש האחרון של המאסר. בשל כך, פעמים רבות יתרת המאסר היא 

 קצרה ביותר ולא מאפשרת לשחרר קטינים אלו בשחרור מוקדם. 

, הרשות לשיקום האסיר ממליצה אף היא על שינוי החוק כאמור אלו ותסיבבשל  .12

על הנערים במסגרת ל וטמהבהצעה זו באופן שיביא להארכת תקופת הפיקוח 

לאורך משמעותית ומלאה יאפשר עבודה שיקומית טיפולית והשחרור המוקדם, 

  6זמן.

 

לשחרורם לפעול ו הצעת החוקלתמוך באנו קוראים לכם  ,לאור כל האמור לעיל

 . המוקדם של אסירים קטינים לאחר ריצוי מחצית מתקופת המאסר

 

 ,בברכה

 , עו"ד סיגל שהבד"ר 

 

 

זה סייעו הסטודנטים קאמי קניאס ומשה בן צבי, תלמידי הקליניקה  בהכנת מכתב

 הפלילית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. 
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 . 14 'עמשיקום אסירים קטינים, ב –דוח מממ  


