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140
פריבילגיה
הרשעה במעשה מגונה בקטינה – מאסר שישה חודשים – נציב
שב"ס – שחרור על תנאי – מסוכנות – קבלת החלטה לפי
נתונים פרטניים למקרה – שיקולים לרשות ערעור – אין זכות
מוקנית לשחרור מוקדם – אי תחולת סעיף  19על החלטות
141
הנציב
ריצוי מאסר בעבודות שירות – אסיר לא התייצב כלל לעבודות
שירות – נציב שב"ס הורה על ביטול עבודות השירות וכניסת
145
האסיר לכלא
פרק י"ד :שחרור על תנאי – תקופת מאסר מעל שישה חודשים –
149
סעיף  0לחוק שחרור על תנאי
שחרור על תנאי ממאסר ממושך (סעיף )4

149

שחרור על -תנאי מטעמים רפואיים [ סעיף (1א)

150

אסיר עולם בן  – 95מחלה דמנטית – הרשעה ברצח – המסוכנות
עומדת בעינה – אין יסוד לשחרור מוקדם – פניה לבית המשפט
155
העליון נדחתה
פרק ט"ו :אסירים ביטחוניים

י

159
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הרשעה בעבירות של סחר בנשק ועבירות נוספות – חמישים
וארבעה חודשי מאסר – עניינו הקונקרטי של האסיר – טענותיו
נטועות כולן בעניינו ואין להן צביון ייחודי ,עקרוני או כללי –
אין עילה לתת רשות ערעור – השיקול השיקומי אינו מכריע
160
את הכף
אסיר ביטחוני – הרשעה ב עבירות של סיוע לאויב – על רקע
אידיאולוגי – אופי חמור במיוחד – מסוכנות לציבור הנובעת
169
מעבירות על רקע-לאומני אידיאולוגי
אסירים ביטחוניים – הרשעה בעבירות ביטחוניות – משוחררי
עסקת שליט – בקשה לדיון נוסף – דחייתה – הפרת תנאי
161
השחרור על תנאי – ביטול השחרור
אסיר ביטחוני – הרשעה בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע,
יצור ונשיאת נשק ,סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה
וניסיון הצתה – שמונה עשרה חודשי מאסר – תכנון מתקפה
חבלנית – מסוכנות קשה לשלום הציבור – טענת הפליה בין
164
האסיר לשותפיו
אסיר ביטחוני – עבירות חמור ות שבוצעו על רקע אידיאולוגי –
הרשעה על ידי בית דין צבאי בשומרון – מסוכנות עומדת
בעינה – אופי העבירות מצביע על מסוכנות – שיקולים לרשות
161
ערעור ולשחרור מוקדם
אסיר ביטחוני קטין – הורשע ביידוי בקבוקי תבערה וביידוי אבנים
– ארבע וחצי שנות מאסר – העדר מסגרת טיפולית לאסירים
110
ביטחוניים קטינים – שחרור על תנאי

יא
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אסיר ביטחוני – חבר לשעבר בארגוני טרור – הרשעה בעבירות של
קשירת קשר לפשע ,ניסיון רצח ,שוד בנסיבות מחמירות וניסיון
להיזק בחומר נפץ – שלושים שנות מאסר – שחרור על ידי
וועדת השחרורים – ביטול השחרור על ידי בית המשפט
המנהלי – העדר התקדמות בתהליך הטיפולי – עבירות על רקע
אידיאולוגי – מידע מודיעיני שלילי – מסוכנות – ביטחון
הציבור – מתן משקל לחוות דעת של גופים מקצועיים – דחיית
111
חוות דעתם מחייבת נימוקים מיוחדים
הסעת מחבל לפיגוע קטלני – תוצאות הרות אסון – עשר שנות
מאסר – אין גזירה שווה בין יציאה לחופשה לשחרור על תנאי 116
אסיר ביטחוני – הברחת אמצעי לחימה

119

אסיר ביטחוני – שבע וחצי שנות מאסר – עבירות ירי – מסוכנות –
שיקולי הוועדה – סעיפים  10 ,9לחוק שחרור על תנאי

119

אסיר ביטחוני – חברות בהתאחדות בלתי מותרת – החזקת אמצעי
לחימה – עשר שנות מאסר – התייחסות לעובדות הכלולות
בדו"ח שב"כ ונמחקו מכתב אישום מתוקן – אי התייחסות של
בית המשפט המנהלי לנושא זה – המשך המסוכנות של האסיר
191
– מחויבותו האידיאולוגית לא פגה

פרק ט"ז :אזרחים זרים בפני ועדות השחרורים

191

אסירים תושבי השטחים – הזכות להליך הוגן – תכניות שיקום –
פגישות עם מומחים פרטיים – הוראת שעה המונעת פגישה עם
מומחים פרטיים – בטלותה של הוראת השעה בהיותה בלתי
191
מידתית
אזרח זר – תושב השטחים – עבירות תעבורה – חבלה בכוונה
מחמירה – שהייה בלתי חוקית – מסוכנותו – שיקול הדעת של
199
וועדת השחרורים – סבירות ההחלטה – "גלגול שלישי"

יב
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אזרח זר – תושב השטחים – שב"ח – הרשעה בעבירות של חבלה
חמורה בנסיבות מחמירות – שימוש ברכב שלא כחוק – מספר
199
רב של עבירות שהייה בלתי חוקית בארץ
אזרח זר – עבריין מין – תנאים לשחרורו המוקדם – סעיף 19
לחוק שחרור על תנאי – התערבות בהחלטת הוועדה

191

אזרח זר – הריגה – עבירות משמעת בכלא – מסוכנות גבוהה
ביותר – בחינת מסוכנות לא רק בישראל אלא גם במדינת
194
המוצא של האסיר
אזרח זר – הרשעה במספר רב של עבירות זיוף ,גניבה והונאה –
מאסר שנתיים וחצי – בהעדר מידע ההנחה היא שלאסיר אין
הרשעות קודמות – מסוכנות – עבריין מקצועי – מניעת
195
שחרורו של אזרח זר
אסיר תושב הרשות הפלסטינית – הרשעה בעבירות רבות של גניבת
רכב ובעבירות אחרות – תשע שנות מאסר – מאסר חמישי –
שחרור מוקדם – אי התערבות בהחלטת הוועדה – בחינה
191
פרטנית של כל עניין – קשיים בפיקוח על תושבי השטחים

פרק י"ז :מאסר חלף קנס

901

הרשעה בעבירה של אינוס וביצוע מעשה מגונה – חמישים חודשי
מאסר ועונשים נוספים – קנס ופיצויים למתלוננת – תשלום
ששולם נזקף קודם כל על חשבון הקנס – סעיף (11ג) לחוק
העונשין – אי תשלום הקנס – הפעלת פקודת מאסר חלף קנס –
השלמת תקופת המאסר חלף קנס – לא ניתן לבטל בדיעבד
901
מאסר חלף קנס
הרשעה בשורה של עבירות מרמה חמורות – שבעים חודשי מאסר
– מאסר במקום קנס ופיצוי למתלוננים – הפסקת המאסר
901
הפלילי וריצוי המאסר-במקום-קנס
יג
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תקופת מאסר פלילי הפחו תה מארבע שנות מאסר – תקופת מאסר
חלף קנס המיתלוות אליה – אין להביאה בחשבון לצורך שחרור
906
מנהלי
ריצוי מאסר חלף קנס – הקנס שולם באיחור – תקופת המאסר חלף
קנס – אינה באה בחשבון תקופת המאסר לצורך ניכוי שליש –
טעות משפטית של שתי ערכאות – הסתמכות האסיר על
החלטו ת מוטעות – לא ניתן לבטל בדיעבד תקופת מאסר אותה
901
ריצה אסיר בשל הקנס
פרק י"ח :סדרי דין

911

סדרי דין בהגשת עתירות נגד החלטות ועדות השחרורים – בקשות
רשות ערעור לבית המשפט העליון – עיכוב השחרור – מידע
911
חסוי
סדרי דין – הארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור – דחיית
911
הבקשה – העדר טעמים המצדיקים ארכה
סדרי דין – ערעור על הרשעה ברצח – דרישת אביו של הקרבן
לעיין בתיק בית המשפט ולצלמו – חוק זכויות נפגעי עבירה –
סעיף  9לחוק זכויות נפגעי עבירה – היתר לעיין ולצלם –
גזירה שווה מחוק שחרור על תנאי – בעניין הרחבת זכותם של
915
נפגעי עבירה לטעון גם בעל פה בפני הוועדה
סדרי דין – עיכוב בהבאת עניינו של אסיר עולם בפני ועדת
שחרורים מיוחדת – העדר בעיה משפטית הטעונה דיון בבית
916
המשפט העליון
סדרי דין – השגה בפני רשמת בית העליון על סירוב המזכירות
לקבל בקשה לרישום – הגשת בקשה למתן רשות ערעור בתוך
911
 15ימים
סדרי דין – עתירה נגד ועדת שחרורים רגילה ומיוחדת – עתירה
919
נגד גילוי מידע חסוי (סעיף  96לחוק)
מידע חסוי – סעיף  11לחוק שחרור על תנאי
יד

990
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פרק י"ט :עבירות אלימות

991

עבירת אלימות – הרשעה בחבלה בנסיבות מחמירות במשפחה –
שמונה עשר חודשי מאסר – דחיית בקשה לשחרור מוקדם –
הסתמכות על התנגדות ועדת אלמ"ב – ועל חומרת העבירה –
אי נטילת אחריות – מסוכנות של האסיר – שיקלול הנתונים
994
לקולה ולחומרה
עבירות אלימות – קשירת קשר לפגיעה פיזית בעובד ציבור –
שמונה עשרה חודשי מאסר ועונשים נוספים – עבר פלילי –
996
מסוכנות למרות גילו – התנגדות האסיר להליך טיפולי
עבירת אלימות – ארבע שנות מאסר – בקשה לשחרור על תנאי
נדחתה – מסוכנות ממשית מצד האסיר – לא עבר הליכי טיפול
בשל מחדל של הרשות – בשל הדאגה לשלום הציבור אין
חשיבות לעילה שבגללה לא התבצע הטיפול הדרוש – אין עילה
999
למתן רשות ערעור בגלגול שלישי
הרשעה בבית משפט אמריקאי בניסיון רצח וחטיפה – מאסר בין
תשע שנים עד שלושים שנה – העברת האסיר לישראל לריצוי
יתרת עונשו – ויתור על פנייה לוועדת שחרורים – לוועדה אין
סמכות ל הורות על שחרור מנהלי – תיקון  41לפקודת בתי
910
הסוהר אקטיבי ולא רטרוספקטיבי
הרשעה בעבירות של ניסיון רצח ועבירות נשק – חמש עשרה שנות
מאסר – דחיית בקשות לשחרור על תנאי – עבירות על רקע
911
אידיאולוגי – מסוכנות – העדר יסוד לרשות ערעור
הרשעה בשתי פרשיות של חב לה בכוונה מחמירה ,תקיפת שוטר
בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות – שמונה שנות מאסר –
העברת דיון לוועדה אחרת – משוא פנים של ועדה קודמת –
העדר גזירה שווה בין יציאה לחופשה לשחרור על תנאי – מבחן
915
אובייקטיבי למשוא פנים ודעה קדומה

טו
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הרשעה בעבירות הקשורות בנשק וירי באזור מגורים – שישה עשר
חודשי מאסר בפועל – עבר פלילי מכביד של עבירות אלימות –
דפוסים בעייתיים בחשיבתו והתנהגותו של האסיר – רצידיביזם
– העדר טיפול שיקומי – נורמות עברייניות – התערבות בית
919
המשפט בשיקולי הוועדה
הרשעה בעבירת אלימות במשפחה – פרשנות ראשונה לחוק שחרור
על תנאי – חוות דעת לפי סעיף  11לחוק לעניין מסוכנותו של
940
אסיר – תנאי מוקדם לגיבוש סמכותה של הוועדה
עבירות אלימות – סמים – תקיפה חבלנית של בת זוג – מאסר
שנתיים ושלושה חודשים – הפרת תנאים לשחרור על תנאי –
ביטול שחרור – סילוק מהוסטל – העדר בסיס ל רשות ערעור –
949
סוגיה פרטנית ללא היבט כללי – העדר בסיס לשחרור מוקדם
הרשעה בקשירת קשר לביצועו של שוד מזויין – תשע שנות מאסר
– עבר פלילי עשיר – העדר בסיס לשחרורו המוקדם –
מסוכנות לציבור – מחלת אשת האסיר אינה שיקול לשחרורו
944
המוקדם – רשות ערעור כשקיים חשש לפג יעה בזכויות אדם
הרשעה בעבירות שוד ועבירות אחרות – שתים עשרה שנות מאסר
– ביטול החלטת שחרור על תנאי – העדר משקל ראוי
למסוכנות – חריגת הועדה ממתחם הסבירות – תוכנה של
941
תכנית טיפולית ותכליתה – הפרת אמון הוועדה ורש"א
הרשעה בשוד בנסיבות מחמירות – חבלה חמ ורה בנסיבות חמורות
ועבירות נוספות – שבע שנות מאסר – סעיפים  11ו 91-לחוק
– אין יסוד לרשות ערעור – אין חובה לשקול חלופות נוספות
לשחרור על תנאי ,בעוד הועדה דנה באדם שהפר את תנאי
950
שחרורו בצורה עקבית ובוטה
הרשעה בעבירת חבלה בכוונה מחמירה – חמש שנות מאסר
ועונשים נוספים – ביטול שחרור על תנאי – העדר בסיס
951
לרשות ערעור

טז
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הרשעה בקשירת קשר לביצוע פשע והחזקת מטען חבלה – מאסר
שלושים חודשים – שחרור על ידי הוועדה – ביטול השחרור על
ידי בית המשפט המנהלי – התנהגות שלילית בכלא – העדר
בעיה בעלת השלכה ציבורית לצורך מתן רשות ערעור –
שחרור מוקדם אינו זכות קנויה – מסוכנות לציבור עומדת
954
בעינה
הרשעה בעבירות אלימות במשפחה – תקיפת בנות זוג – תשע שנות
מאסר – המסוכנות עומדת בעינה – חומרת העבירות – היקף
955
החיסיון על דוח ועדת אלמ"ב
הרשעה בעבירות של החזקת נשק בצוותא ועבירות נוספות – גביית
חובות באלימות – שמונה שנות מאסר – מסוכנות שעומדת
בעינה שיקול מרכזי – שיקולים למתן רשות ערעור – מידעים
959
חסויים – היקף ההתערבות בהחלטת הוועדה
עבירות אלימות חמורות – הימנעות מלקבל טיפול – שיקולי ועדת
השחרורים – חוות דעת מקצועיות – גבולות הביקורת –
סבירות ההחלטה – תכנית שיקום כשלעצמה אינה מספיקה –
961
הצורך בשיקולים נוספים.
עבירות אלימות – הרשעה בשתי עבירות של גרימת חבלה חמורה –
שש שנות ומאסר ותשלום פיצוי למתלוננת – ביטול החלטה
לשחרור מוקדם – אי תשלום הפיצוי – ביטול החלטת הוועדה
אינה מצדיקה רשות ערעור – טעות של הוועדה במלאכת
964
האיזונים

פרק כ' :עבירות מין
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תמצית עובדתית – פרשנות ראשונה של סעיף  19לחוק – המלצות
מב"ן אינן מחליפות את שיקול דעת הוועדה – הוועדה היא
הגורם המחליט האחרון – היוצא מהכלל :סמכות להחליט על
שחרור בניגוד לעמדת מב"ן או בהעדרה – חובת הנמקה
בנימוקים מיוחדים – שחרור לפי סעיף (19ב) – קביעת תנאים
לשחרור – פרשנות סעיף  – 11הערכת מסוכנות של עברייני
מין מכחישים – אסיר רשאי לבקש חקירת מומחי מב"ן על חֹוות
961
דעתם
הרשעה בשני מעשי אינוס – שמונה שנות מאסר – התייחסות
לעבריין מכחיש – שיקול דעת רחב לוועדה – חוות דעת מב"ן
911
אינה סוף פסוק – כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו
שחרור אסיר – עבירות אלימות או מין במשפחה (סעיף )11

916

שחרור אסיר הנושא מאסר בשל עבירת מין או הלוקה בנפשו [סעיף
911
(19א)]
הרשעה בעבירות מין הכוללות אינוס ומעשים מגונים בקטינה –
שנת מאסר אחת – דחיית בקשה לשחרור מוקדם – מסוכנות –
919
אי השתלבות בתהליך טיפולי – הטלת אחריות על הקורבן
הרשעה בעבירות מין בקטינים – שש שנות מאסר – עיון בחומר
חסוי – סעיף  11לחוק שחרור על תנאי – דיני חיסיון מיוחדים
לחוק שחרור על תנאי – הת ערבות בית משפט לעניינים
990
מנהליים בהחלטות ועדת שחרורים
הרשעה בעבירות מין – אינוס בנסיבות מחמירות – קטינה בת תשע
– מסוכנות גבוהה – סירוב להשתתף בתכנית טיפולית – קיימים
991
הליכים טיפוליים לאסירים מכחישים – האסיר סרב להם
הרשעה בעבירות מין חמורות – שש עשרה שנות מאסר – דחיית
בקשה לשחרור על תנאי – מסוכנות גבוהה לציבור – אי
התאמה לטיפול – העדר עניין בעל היבט כללי לדיון בבית
995
המשפט העליון
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הרשעה במעשים מגונים – שלושה עשר חודשי מאסר – שחרור על
תנאי על ידי הוועדה – ביטול השחרור – אין יסוד למתן רשות
996
ערעור – לא השתלב בהליכי טיפול
הרשעה בעבירות מין חמורות בקטינים – מאסר לשתיים עשרה
שנים – דחיית בקשה לשחרור על תנאי – מסוכנות בינונית-
991
גבוהה לא פחתה – לא עבר תהליך טיפולי בכלא
הרשעה בעבירות מין – שבע שנות מאסר – בקשה לשינוי תנאי
השחרור – נסיעה לחו"ל – קיצור שעות מעצר בית – סירוב
999
לקבל בקשה זו
הרשעה בעבירת מין בקטינה – מאסר שני בן חמש עשרה שנים –
ביטול שחרור – מסוכנות על יסוד חוות דעת מב"ן – סוגית
ההכחשה של עברייני מין – אפשרויות הטיפול בעבריין מין
990
מכחיש – סעיפים  10 –9לחוק שחרור על תנאי
הרשעה בעבירות מין רבות – עשר שנות מאסר – אמות מידה
994
ליציאה לחופשה
ועדת שחרורים צבאית – הוועדה הצבאית לעיון בעונש – שיקולים
להתערבות בהחלטת הוועדה – מצב הכחשה של פליליות
995
המעשים – הכחשת המעשים עומדת לאסיר לרועץ
הרשעה בעבירת אינוס – ארבע שנות מאסר ועונשים נוספים – אין
יסוד לשחרור על תנאי – אי תשלום פיצוי לקורבן העבירה –
105
נימוק לדחיית שחרור על תנאי
הרשעה בעבירות מין – מאסר שתים עשרה שנים – דחיית בקשה
לשחרור מוקדם ולדיון חוזר – מסוכנות – העדר יסוד לדיון
109
בבית המשפט העליון
הרשעה בעבירות מין – שש שנות מאסר – בי טול שחרור על תנאי
– קביעת מב"ן :מסוכנות בינונית – סעיף  19לחוק שחרור על
תנאי – מב"ן הגורם הציבורי המוסמך לעניין הערכת המסוכנות
של עברייני מין – עברייני מין מכחישים – נקודת המוצא:
העובדות שנקבעו בפסק הדין המרשיע – החלטה בניגוד
109
להמלצת מב"ן
יט
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עבירות מין בקטינים – תשע שנות מאסר – חוות דעת נו גדות של
מומחים – דחיית בקשה לשחרור על תנאי – שיקולי מסוכנות –
111
שיקולים כנגד חוות דעת של מב"ן
עבירות מין רבות במשפחה – מאסר שתים עשרה שנים – שחרור
על תנאי – למרות הערכת מב"ן – מסוכנות בינונית-נמוכה –
התנגדות מב"ן ווג"ע לשחרור – ביטול השחרור – העדר עילה
לפנייה לבית המשפט העליון – גם לא לנוכח ביטול החלטת
116
הוועדה
אסיר-קטין עבריין מין – העדר בסיס לרשות ערעור – הצורך
119
בטיפול
הרשעה במעשה מגונה בהסכמה שהושגה במרמה – ארבעה עשר
חודשי מאסר – שחרור על ידי הוועדה – ביטול השחרור
בהעדר סבירות – מסוכנות – העדר טיפול – המעמד המיוחד
119
של המלצות מב"ן
עבריין מין – אישור יציאתו לחופשה – שיקולים משיקים לשחרור
על תנאי – חוות דעת המרכז לבריאות הנפש – חוות דעת
הועדה לגילוי עריות – חוות דעת סותרות – חובה לאזן בין
199
האינטרסים הנוגדים
עבירות אינוס ומעשים מגונים – חמש עשרה שנות מאסר –
מסוכנות – חוות דעת סותרות – בחירה לגיטימית בחוות הדעת
המחמירה – אין גזירה שווה בין שחרור על תנאי לבין שחרור
195
לחלופת מעצר
עבירות מין במשפחה – שש שנות מאסר – מסוכנות
ופסיכופתולוגיה מינית – בין יציאה לחופשה לשחרור על תנאי 199
פרק כ"א :עבירות מרמה
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הרשעה בשש עבירות מרמה ועבירות נוספות – ארבע שנות מאסר
ועונשים נוספים – הטלת קנס ופיצוי לנפגעי העבירות – תשלום
שני שעורים מהקנס – אי תשלום הפיצוי – דחיית בקשה
לשחרור מוקדם – מסוכנות ועבר פלילי – סעיפים  )1(9ו95-
111
לחוק שחרור על תנאי – סעיף  11לחוק העונשין
עבירות מרמה של רוכשי דירות – מאסר שבעים וחמישה חודשים –
חיוב בפיצוי לנפגעי העבירות – אי עמידה בתשלום – בקשת
פשיטת רגל – צו כינוס נכסים – דחיית בקשה לשחרור על
תנאי – הגשת בקשה נוספת ודחייתה – העדר שינוי בנסיבות –
114
אין יסוד לדיון בבית המשפט העליון
הרשעה בעבירות מרמה – מאסר עשרים חודשים – כתב אישום
נוסף תלוי ועומד – התחשבות הועדה בכתבי אישום תלויים
116
ועומדים – סעיף  9לחוק שחרור על תנאי
הרשעה בעבירות מרמה – מאסר בן ארבעים וארבעה חודשים –
שחרור ברישיון – אי התייצבות לישיבות ביקורת – ביטול
111
הרישיון – שיקולים למתן רשות ערעור
הרשעה בעבירות מיסים ומרמה – עבירות נהיגה – גניבה –
שיקולים למתן רשות ערעור – מסוכנות שלא נסתרה – העדר
119
טיפול לעברייני מרמה
הרשעה בעבירות רבות שעיקרן מרמה ואיומים – חמש שנות מאסר
– שחרור האסיר סטייה ממתחם הסבירות – אין זכות מוקנית
לשחרור על תנאי – סעיפים  1ו 9-לחוק שחרור על תנאי –
מסוכנות – אי תשלום פיצוי לנפגע העבירה – אין מקום
141
להקבלה בין יציאה לחופשה לבין שחרור על תנאי
הרשעה בעבירות מרמה ועבירות נוספות – מאסר וחיוב בפיצוי
לנפגעי העבירות – דחיית בקשה שהוגשה לבית המשפט לדחיית
תשלום הפיצוי – סמכות ייחודית למרכז לגביית קנסות ,אגרות
141
והוצאות
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הרשעה בעבירות מרמה ומתן שוחד ועבירות נוספות – הברחות
מיהודה והשומרון לישראל – שבעה עשר אישומים – מאסר
ארבעים וארבעה חודשים – פעילות שי טתית של ארגון היררכי
– מסוכנות קיימת – התנהגות טובה בכלא אינה מספיקה
144
לשחרור על תנאי – שיקולים למתן רשות ערעור
הרשעה בעבירות חמורות של מרמה – ניצול תמימות ומצוקה –
הוצאת כספים בדרכים נלוזות – ביצוע מעשי כישוף – אי
146
תשלום פיצויים לנפגעי העבירה
פרק כ"ב :עבירות סחר בבני אדם

151

איסור סחר בבני אדם – ניסיון לשיקום עצמי – קשרים עם העולם
העברייני – אין זכות קנויה להשתחרר על תנאי – סעיף  9לחוק
154
שחרור על תנאי
הרשעה בסחר בבני אדם – קצירת איברים – ארבע שנות מאסר –
עבירות נוספות – חומרת העבירות – אין די בהתנהגות חיובית
156
– מסוכנות לציבור
פרק כ"ג :עבירות סמים

159

עבירות סמים וזיוף – ארבע שנות מאסר – שחרור על תנאי מטעם
הוועדה – ביטול השחרור על ידי בית המשפט המנהלי – הפרת
אמון של הוועדה – מסוכנות לציבור – השיקול השיקומי איננו
159
שיקול יחיד – המכלול חשוב
עבירות סמים – שלושים וארבעה חודשי מאסר – סירוב להשתתף
בתוכניות טיפוליות – חוות דעת שלילית של רש"א – שיקולים
161
למתן רשות ערעור
הרשעה בעבירות של סחר בסמים והכשלת שוטר – הפעלת מאסר
על תנאי – מאסר עשרים ושלושה חודשים – שמונה הרשעות
קודמות – בעבר זכה לשח רור מוקדם וחזר לסורו – מסוכנות
161
שלא חלפה – אין יסוד לדיון בית המשפט העליון
כב
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הרשעה בעבירות סמים – מאסר שישים וארבעה חודשים – שוחרר
על תנאי וביצע עבירות – סעיף  9לחוק שחרור על תנאי –
שיקולים לשחרור מוקדם – שיקולי התערבות בהחלטות
הוועדה – חוות דעת רש"א ,נת ון אחד בין נתונים נוספים –
165
שיקולי הוועדה
אסיר מכור לסמים – מאסר בן שבע שנים – הרשעה בעבירות
רכוש ,סמים והפרת הוראה חוקית – עבירות סמים בכלא – 99
הרשעות קודמות – שוחרר על תנאי מספר פעמים וחזר לסורו
161
– אין זכות מוקנית לשחרור מוקדם
הרשעה בעבירות סמים – הפרת תנאי שחרור בעבר – שחרור על
תנאי על ידי הוועדה – ביטול השחרור על ידי ערכאה מנהלית –
דחיית בקשה לרשות ערעור – אין די בתוכנית שיקום לשחרור
169
מוקדם – סעיפים  1ו 9-לחוק שחרור על תנאי
פרק כ"ד :עבירות רכוש

111

הרשעה בגניבת בקר – שתי שנות מאסר – סירו ב לשחרור על תנאי
– מסוכנות לציבור – החלטת הוועדה – העדר פירוט העמדות
של חברי הוועדה – העדר סוגיה המצדיקה בירור בבית המשפט
111
העליון
אסירים תושבי השטחים – שוהים בלתי חוקיים – הרשעות
בעבירות רכוש ועבירות נוספות – עשרים חודשי מאסר –
דחיית בקשה לשחרור על תנאי – מסוכנות גבוהה – העדר
טיפול – שיקול דעתה הרחב של הוועדה – קושי בפיקוח על
אסירים משוחררים – דחיית בקשה לשחרור על תנאי –
התנהגות ונדליסטית של האסיר והעדר ריסון עצמי – חומרת
העבירות – ערעור בגלגול שלישי רק במקרים חריגים – העדר
היבט ציבורי-כללי – ביטול החלט ת שחרור על תנאי –
שיקולים למתן רשות ערעור – מסוכנות – שיקולים לשחרור
111
מוקדם – חובת הנמקה
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הרשעה בעבירות רבות – בהן עבירות רכוש ומרמה – מאסר שנה
ושבעה חודשים – כתב אישום תלוי ועומד כראיה מנהלית לאי
שינוי התנהגותי – מסוכנות – חזרה על ביצוע עבירות – מידת
115
ה התערבות של בתי המשפט המנהליים
הרשעה בעבירות של שהייה בישראל שלא כחוק – עבירות רכוש –
שבעה עשר חודשי מאסר – דחיית בקשה לשחרור על תנאי –
התנהגות ונדליסטית בביצוע העבירות – מסוכנות לציבור –
119
חובת הנמקה של ההחלטות
עבירות רכוש – הונאה בכרטיסי אשראי – גניבת רכב – חמישים
חודשי מאסר – מסוכנות לשלום הציבור לנוכח עברו של
190
האסיר
פרק כ"ה :עתירה לבג"ץ

191

עתירה לבג"ץ – הרשעה בהריגה – שלושים חודשי מאסר –
התנגדות משפחת קרבן העבירה לשחרור על תנאי של אסיר –
191
שיהוי בפניה לבג"ץ – קושי בהחזרת האסיר לכלא

אסיר עולם – פנייה לבג"ץ בעניין קציבה – דחיית העתירה על הסף 196
עתירה לבג"ץ – עבריין מין – דחייה על הסף בשל סעד חלופי

196

פנייה מוקדמת לבג"ץ – עתירה לדחיית תשלום פיצוי לנפגעי עבירה
– דחייה על הסף – השגה – פניה למנהל המרכז לגביית קנסות,
191
אגרות והוצאות
פנ יה מוקדמת לבג"ץ – עתירה לדחיית תשלום פיצוי לנפגע עבירה
– אי מיצוי הליכים מנהליים – פנייה למרכז לגביית קנסות,
199
אגרות והוצאות
עתירה לבג"ץ – להורות על שחרור מנהלי – סעד חלופי – דחייה
199
על הסף
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עתירה לבג"ץ – תקיפת החוקתיות של סעיף  69א לפקודת בתי
הסוהר – תקיפת התנאים לשחרור מנהלי – טענת פגיעה בזכות
מהותית של אסירים – דחיית הטענה – התיקון אקטיבי ולא
190
רטרוספקטיבי
הרשעה בעבירות מרמה ועושק ועבירות נוספות – שמונה עשר
חודשי מאסר – עתירה לבג"ץ – סעד חלופי – הנחייה לשב"ס
199
בעניין הגשת עתירות
עתירה לבג"ץ – ב ית דין צבאי שהפסיק לפעול – דחיית העתירה על
194
הסף – פנייה לוועדת שחרורים מיוחדת
עתירה לבג"ץ – סעד חלופי – אין מקום בנסיבות להתערבות בג"ץ

195

עתירה לבג"ץ – להורות על קביעת מועד לדיון בבקשת קציבה –
הרשעה בשתי עבירות רצח – שני מאסרי עולם מצטברים – לא
הגיע המועד להגשת בקשת קציבה – סעיפים  99ו 10-לחוק
191
שחרור על תנאי
עתירה לבג"ץ – סעד חלופי – פנייה לוועדת השחרורים

191

הרשעה בעבירות מין – ארבע שנות מאסר – עתירה לבג"ץ –
199
דחייה על הסף – מיצוי הדין לפני הרשות המוסמכת
פרק כ"ו :שימוש במידע פנים

401

הרשעה בשימוש במידע פנים – עשרים ושניים חודשי מאסר בפועל
ועונשים נוספים – שחרור בתנאים מגבילים – מעצר בית לילי
– החלטת הוועדה סבירה – אין יסוד להתערב בה – אין יסוד
401
לתת רשות ערעור לבית המשפט העליון
פרק כ"ז :עבירות תנועה

401

כה

דוד בר-אופיר – ועדות השחרורים בהלכה הפסוקה

גרימת מוות ברשלנות והפקרת פצוע – ארבע שנות מאסר – דחיית
בקשה לשחרור מוקדם – אי עמידה באמות המידה לשחרור
מוקדם – מסוכנות שנלמדת מחומרת העבירה – חוות דעת
סוציאלית – התחשבות בעמדת נפגעי העבירה – בהתאם לסיכון
404
הצפוי להם – שיקום האסיר ,אחת מתכליות ההליך הפלילי
אזרח זר – תושב השטחים – עבירות תעבורה – חבלה בכוונה
מחמירה – שהייה בלתי חוקית – מסוכנותו – סבירות ההחלטה
– "גלגול שלישי" – שיקולים שבסמכות הוועדה – זכויות
406
דיוניות של האסיר
הרשעה בעבירות תנועה – מסים ומרמה – גניבה – שיקולים למתן
רשות ערעור – מסוכנות שלא נסתרה – העדר טיפול לעברייני
409
מרמה
הרשעה בגניבת אופנוע – נהיגה ללא רישיון וללא ביטוח – שישה
עשר חודשי מאסר – שיקולים למתן רשות ערעור – הכחשת
התמכרות לאלכוהול – הסתמכות על עמדת הגורמים הטיפוליים 419
הרשעה בעבירות תעבורה חמורות – מאסר שלושים וארבעה
חודשים – עבירות חוזרות המהוות סכנה לציבור – המשך
411
ביצוע עבירות לאחר שחרורו הראשון
הרשעה בעבירות תנועה – הפקרה לאחר פגיעה – גרימת תאונה
שתוצאתה פגיעה בגוף ועבירות נוספות – שנים עשר חודשי
מאסר – הרשעה בעבירות נוספות – עונשי מא סר מצטברים –
העדר הפנמה של חומרת המעשים – ביקורת שיפוטית על
415
החלטת הוועדה – העדר בסיס ל"גלגול שלישי"
מפתחות
מפתח פסיקה
מפתח ספרות
מפתח עניינים

כו

704
419
451
451
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