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נוכחים:

 הוועדה יו״ר - דורנר דליה )בדימוס( השופטת

 הועדה מרכז - איל גזל אורן פרופ׳

 הועדה חבר - קרמניצר מרדכי פרופ׳

הועדה מזכיר - סידור חנן

החלטות:

לוועדה. חדשות ישיבות ייקבעו לא הקרובה לתקופה .1

 פרקים אותן ויעביר ההמלצות בכתיבת גזל פרופ׳ יתרכז האמורה, התקופה במהלך .2

המצומצם. הצוות להתייחסות פרקים

 חלק הועדה לחברי יופצו הישיבה טרם פברואר. של האחרון בשבוע לוועדה ישיבה תיקבע .3

במהלכה. וילובנו ידונו אשר ההמלצות מן

:הבאים לנושאים דגש לתת יש הועדה בהמלצות .4

המאסר. בעונש השימוש את הניתן ככל להוריד היא המטרה •

הדעת שיקול את המבנה העונשין לחוק התיקון של משמעותו את להסביר יש •

אותו. רואה שהוועדה כפי בענישה השיפוטי

 אלימות אלכוהול, )סמים, בעיות״ ל״פתרון המשפט מבית כחלק להתייחס, יש •

 שיקומי לטיפול/תהליך השליחה אפשרות לסוגיית נפרד, באופן או וכו׳( במשפחה

ההליכים. תום עד מעצרו על להורות לנכון ראה המשפט שבית מי של

 כלל במסגרת נוסף ענישתי ככלי יומי בקנס השימוש אופציית את להדגיש יש •

לקבוע, יש זה לנושא מההתייחסות כחלק המשפט. בית בפני העומדים הכלים

 לחקירת אחראי יהיה בהליך שלב ובאיזה מי השונים, הגופים ליכולת בהתאם

היומי. הקנס עונש להשתת מההכנה כחלק הנידון של היכולת

 כמדרג אינטנסיבי חירות/מבחן המוגבר״/שלילת ה״של׳צ לעונש להתייחס יש •

 יום של בסופו כי היא המטרה אמצעים. של רב מספר הכולל ענישה של שלם

 השימוש את שייתר באופן למאסר כחלופה יוכר זה שעונש כך החקיקה תשונה

כיום. מיושם הוא בה בדרך שירות בעבודות

 המסוכנות הערכת את להדגיש יש השחרורים, ועדת של לעבודתה בהתייחסות •

 הקריטריונים כשני מוקדם לשחרור המועמד של המאסר במהלך ההתנהגות וטיב

 אופציית לגבי בוועדה נפרד דיון לקיים יש זה בהקשר להחלטה. העיקריים

המאסר. מתקופת חצי ריצוי לאחר המוקדם השחרור



 הקשור בכל נפש בפגועי הטיפול לשאלת נפרד באופן ולהתייחס דיון לקיים יש •

בפרט. וכליאה בכלל בענישה

 בתי את שישמש פשיעה בנושא מחקר גוף של ההקמה לאופציית להתייחס יש •

בהחלטותיהם. השופטים את יחייבו לא והמלצותיו מחקריו כי לוודא אך המשפט

 בנוגע מידע ויספק פשיעה בנושא לאומי נתונים כמאגר ישמש זה גוף

שונות. שיקום תוכניות של לאפקטיביות


