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  1971-ב"תשל, ]נוסח חדש[פקודת בתי הסוהר 

  

  

  בתי סוהר – רשויות ומשפט מנהלי

 בתי סוהר – בטחון

  תוכן ענינים

  Go  9  פרשנות: 'פרק א  

  Go  9  הגדרות   1סעיף 

  Go  10  אסירים: 'פרק ב  

  Go  10  קבלת אסירים   2סעיף 

  Go  10  זיהוי   3סעיף 

  Go  10  רישום פרטים   4סעיף 

  Go  10  קבלה למשמורת   5סעיף 

  Go  10  בדיקה רפואית   6סעיף 
  Go  10  חפצי אסיר במשמורת   7סעיף 

  Go  10  השמדת בגדים   8סעיף 

  Go  10  סירוב לקבל למשמורת   9סעיף 

  Go  11  הפרדת מינים וחלוקה לסוגים   10סעיף 

  Go  11  אסירים במשמורת המנהל   11סעיף 

  Go  11  כבילת אסיר במקום ציבורי  א 11סעיף 

  Go  12  העברת אסירים   12סעיף 

  Go  12  ה מידבקתהעברה לרגל מחל   13סעיף 

  Go  12  מקומות לטיפול בחולי נפש   14סעיף 

  Go  12  אסיר חולה נפש   15סעיף 
  Go  12  אשפוז אסירים חולים   16סעיף 

  Go  13  החזרת אסיר מאשפוז   17סעיף 

  Go  13  מניעת בריחה מבית חולים   18סעיף 

  Go  13  אמצעים מיוחדים בבית חולים   19סעיף 

  Go  13  גדרותה  א 19סעיף 

  Go  13  מטרות ההפרדה  ב 19סעיף 

  Go  13  הפרדה מינהלית  ג 19סעיף 

  Go  14  שימוע  ד 19סעיף 

  Go  14  הפרדה בהוראת בית משפט  ה 19סעיף 

  Go  14  עיון חוזר  ו 19סעיף 
  Go  14  ערעור  ז 19סעיף 

  Go  14  ראיות  ח 19סעיף 

  Go  14  הפרדה לאחר החלטת בית משפט  ט 19סעיף 

  Go  15  ביטול הפרדה  י 19סעיף 

  Go  15  חובת הנמקה  יא 19סעיף 

  Go  15  הגדרות   20סעיף 

  Go  15  ייחוד הוראות   21סעיף 

  Go  15  משמורת   23סעיף 

  Go  15  הוצאות   24סעיף 
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  Go  15  מקום עבודה   25סעיף 
  Go  15  עבודת אסירות   26סעיף 

  Go  15  פיקוח   27סעיף 

  Go  16  חופשה מיוחדת   36סעיף 

  Go  16  אבדן רשיון חופש   37סעיף 

  Go  16  איסור החזקה   38סעיף 

  Go  16  חפץ שנשלח לאסיר   39סעיף 

  Go  16  בדיקה ותפיסת חפץ אסור   40סעיף 

  Go  16  איסור הכנסה והוצאה   41סעיף 

  Go  16  איסור העברה   42סעיף 

  Go  16  העברת מכתב  א 42סעיף 
  Go  16  איסור הנחה   43סעיף 

  Go  16  ילוטים ודינםח   44סעיף 

  Go  17  פגישת אסיר עם עורך דין   45סעיף 

  Go  17  מניעת פגישת אסיר עם עורך דין מסוים  א 45סעיף 

  Go  19  שמירת דינים  ב 45סעיף 

  Go  19  אסיר שפוט   47סעיף 

  Go  19  שליחת מכתבים  א 47סעיף 

  Go  19  קבלת דבר דואר או מכתב  ב 47סעיף 

  Go  19  ירה או קבלה של דבר דוארסמכות בודק למניעת מס  ג 47סעיף 

  Go  20  התכתבות עם חבר הכנסת  ד 47סעיף 
  Go  20  אסיר חולה   48סעיף 

  Go  20  אנשי דת   49סעיף 

  Go  20  פיקוח על מבקרים   50סעיף 

  Go  20  איסור תקשורת   51סעיף 

  Go  20  עונשין   52סעיף 

  Go  20  החזקה   53סעיף 

  Go  20  גישה   54סעיף 

  Go  20  הנוכחים בביצוע גזר הדין   55סעיף 

  Go  21  עבירות בתי סוהר   56סעיף 

  Go  22  שיפוט בעבירות בית סוהר   57סעיף 

  oG  22  עונשין ועבירת בית סוהר   58סעיף 
  Go  23  חיוב בפיצויים   59סעיף 

  Go  23  גביית קנס ופיצויים  א 59סעיף 

  Go  23  ייעוד קנסות  ב 59סעיף 

  Go  23  זכות אסיר להתגונן בדין   60סעיף 

  Go  23  שיפוט בתי המשפט   61סעיף 

  Go  23  אין פטור מהליכים רגילים   62סעיף 

  Go  23  עתירה  א 62סעיף 

  Go  23  סמכות  ב 62סעיף 

  Go  23  ערעור  ג 62סעיף 

  Go  23  שמירת סמכות  ד 62סעיף 
  Go  23  המנהלאחריות    63סעיף 

  Go  24  הקדמת השחרור בשל ימי מנוחה   64סעיף 

  Go  24  זמן השחרור  א 64סעיף 

  Go  24  בדיקה רפואית לפני שחרור   65סעיף 

  Go  24  שחרור אסיר חולה   66סעיף 

  Go  24  ביגוד   67סעיף 

  Go  24  שחרור אסיר נצרך   68סעיף 
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  Go  24  הגדרות  א 68סעיף 
  Go  24  קביעת תקן הכליאה  ב 68סעיף 

  Go  24  שחרור מינהלי  ג 68סעיף 

  Go  25  דין קדימה בשחרור  ד 68סעיף 

  Go  25  דין שחרור מינהלי כדין שחרור על תנאי  ה 68סעיף 

  Go  25  דיווח לכנסת  ו 68סעיף 

  Go  25  בתי סוהר: 'פרק ג  

  Go  25  הקמת בתי סוהר   69סעיף 

  Go  25  עייםבתי סוהר אר   70סעיף 

  Go  25  מינוי מבקרים רשמיים   71סעיף 

  Go  25  מבקרים רשמיים מכוח כהונתם   72סעיף 
  Go  25  סמכויות מבקר רשמי  א 72סעיף 

  Go  25  ריאיון אסירים  ב 72סעיף 

  Go  25  דרכי הראיון  ג 72יף סע

  Go  25  מסירת מידע  ד 72סעיף 

  Go  26  ח על ביקור"דו  ה 72סעיף 

  Go  26  איסור ביקור לשעה  ו 72סעיף 

  Go  26  מינוי רופאים   73סעיף 

  Go  26  סמכויות רופאים   74סעיף 

  Go  26  רישום פטירות   75סעיף 

  Go  26  תפקידי השירות   76סעיף 
  Go  26  הרכב השירות   77ף סעי

  Go  26  מינוי נציב בתי הסוהר   78סעיף 

  Go  26  מינוי סוהרים בכירים   79סעיף 

  Go  27  תפקידי הנציב   80סעיף 

  Go  27  הוצאת פקודות השירות  א 80סעיף 

  Go  27  פרסום פקודות השירות  ב 80סעיף 

  Go  27  דין פקודות השירות  ג 80סעיף 

  Go  27  תפקידי מנהלים   81סעיף 

  Go  27  תקופת השירות   82סעיף 

  Go  27  הצהרת מתגייס   83סעיף 

  Go  27  שבועת אמונים   84סעיף 
  Go  27  הארכת תקופת שירות   85סעיף 

  Go  28  התפטרות סוהר   86סעיף 

  Go  28  שחרור מטעמי בריאות   87סעיף 

  Go  28  גיוס   88סעיף 

  Go  28  המשכתוהפסקת שירות ו   89סעיף 

  Go  28  שחרור   90סעיף 

  Go  28  מתן הודעות   91סעיף 

  Go  28  תקנות מסויימות לא יחולו   92סעיף 

  Go  28  התפקידים   93סעיף 

  Go  28  אחריות כספית של סוהרים   94סעיף 
  Go  28  שימוש בנשק   95סעיף 

  Go  29  הגדרות  א 95סעיף 

  Go  29  מכויות עיכוב ומעצר בלא צוס  ב 95סעיף 

  Go  30  סמכות חיפוש אגב מעצר  ג 95סעיף 

  Go  30  יר למשמורתסמכות חיפוש בעת קבלת אס  ד 95סעיף 

  Go  30  חיפוש באסיר בעת שהייתו בבית סוהר  ה 95סעיף 

  Go  30  כמההעדר הס  ו 95סעיף 
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  Go  30  חיפוש באסיר מחוץ לבית הסוהר  ז 95סעיף 
  Go  30  חיפוש בגוף האסיר לגילוי סמים  ח 95סעיף 

חיפוש במי שמוחזק במקום המיועד לאסירים שאינם משתמשים   ט 95סעיף 

  בסמים

Go  30  

  Go  31  חיפוש בעת ביקור בבית הסוהר  י 95עיף ס

  Go  31  תחולת חוק סדר הדין הפלילי  יא 95סעיף 

  Go  31  קנותת  יב 95סעיף 

  Go  31  סוהר יעסוק בתפקידו בלבד  יג 95סעיף 

  Go  31  מניעת שחיתות   96סעיף 

  Go  31  משטר לילה   97סעיף 

  Go  31  תאי אסירות   98סעיף 
  Go  31  החזרת חפצים   99סעיף 

  Go  31  עריקה   100סעיף 

  Go  31  הגדרות   101סעיף 

  Go  32  תחולת הדין המשמעתי   102סעיף 

  Go  32  עבירת משמעת   103סעיף 

  Go  32  העמדה לדין משמעתי   104סעיף 

  Go  32  תחולה לפי מקום   105עיף ס

  Go  32  יסוד נפשי בעבירות משמעת   106סעיף 

  Go  32  ראיות וסדרי דין   107סעיף 

  Go  32  אין אחריות משמעתית פעמיים   108סעיף 
  Go  32  שיפוט משמעתי נוסף על שיפוט פלילי   109סעיף 

  Go  32  הליך משמעתי והליך פלילי   110סעיף 

  Go  33  שיפוט משמעתי לפי חיקוק אחר  א 110סעיף 

  Go  33  הליכים משמעתיים נגד מי שחדל להיות סוהר  ב 110סעיף 

  Go  33  התיישנות עבירות  ג 110סעיף 

  Go  33  התיישנות עונשים  ד 110סעיף 

  Go  33  אי תלות  ה 110סעיף 

  Go  33  פומביות הדיון  ו 110סעיף 

  Go  34  איסור פרסום  ז 110סעיף 

  Go  34  הפרעות לדיונים  ח 110סעיף 

  Go  34  ביזיון בית הדין  ט 110סעיף 
  Go  35  צו הבאה  י 110סעיף 

  Go  35  רציפות הדיון  יא 110סעיף 

  Go  35  ייצוג סוהר בדין משמעתי  יב 110סעיף 

  Go  35  נוכחות בדין  יג 110סעיף 

  Go  35  גביה מוקדמת של עדות  יד 110סעיף 

  Go  36  דרגת שופט  טו 110סעיף 

  Go  36  אב בית דין  טז 110סעיף 

  Go  36  מינוי תובע  יז 110סעיף 

  Go  36  פסלות שופט או דן יחיד  יח 110סעיף 

  Go  36  היושב בדין משמעתי החלפת  יט 110סעיף 
  Go  36  הפסקת כהונה של שופט או דן יחיד  כ 110סעיף 

סעיף 

  כא 110

  Go  36  שתיקת נאשם

  Go  36  קבילות אמרה  כב 110סעיף 

  Go  37  פסק דין במשפט פלילי  כג 110סעיף 

  Go  37  חיסיון  כד 110סעיף 

  Go  37  דרגת דן יחידסעיף 
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  כה 110
  Go  37  פסק  כו 110סעיף 

  Go  37  חובת זימון נפגע  כז 110סעיף 

סעיף 

  כח 110

  Go  37  הרשעה בעבירת משמעת על פי עובדות שלא נטענו בכתב התלונה

סעיף 

  כט 110

  Go  37  הרשעה בעבירות משמעת אחדות

  Go  37  סמכות ענישה של דן יחיד  ל 110סעיף 

סעיף 

  לא 110

  Go  38  דחיית ביצוע עונש

  Go  38  ערר על פסק  לב 110סעיף 
  Go  38  סופיות פסק של רב גונדר ושל שופט  ג ל110סעיף 

  Go  38  סמכויות קצין שיפוט בכיר הדן בערר  לד 110סעיף 

סעיף 

  לה 110

  Go  39  כינון בית דין למשמעת

  Go  39  מינוי נשיא בית הדין  לו 110סעיף 

  Go  39  ב בית הדיןמינוי מות  לז 110סעיף 

סעיף 

  לח 110

  Go  39  בית דין למשמעת בשופט אחד

סעיף 

  לט 110

  Go  39  הרחבת סמכות

  Go  39  הכרעת הדין  מ 110סעיף 

סעיף 

  מא 110

  Go  39  הרשעה בעבירת משמעת על פי עובדות שלא נטענו בכתב האישום

סעיף 

  מב 110

  Go  39  הרשעה בעבירות אחדות

  Go  39  ראיות לעניין העונש  מג 110סעיף 

סעיף 

  מד 110

  Go  39  סמכות ענישה של בית דין למשמעת

סעיף 

  מה 110

  Go  40  דחיית ביצוע עונש

  Go  40  בית דין שנחלקו בו הדעות  מו 110סעיף 
  Go  40  כינון בית דין לערעורים  מז 110סעיף 

עיף ס

  מח 110

  Go  40  מינוי נשיא בית הדין לערעורים

סעיף 

  מט 110

  Go  40  מינוי מותב בית דין לערעורים

  Go  40  זכות ערעור  נ 110עיף ס

  Go  40  הגשת כתב ערעור  נא 110סעיף 

  Go  40  חזרה מערעור  כו 110סעיף 

  Go  40  דיון בערעור בפני בעלי הדין  נג 110סעיף 

  Go  41  סמכות בית הדין לערעורים  נד 110סעיף 
  Go  41  סמכות נשיא בית הדין לערעורים  נה 110סעיף 

  Go  41  פסק דין סופי  נו 110סעיף 

  Go  41  משפט חוזר  נז 110סעיף 

  Go  41  סמכויות בית הדין במשפט חוזר ופיצוי  נח 110סעיף 

  Go  41  מחבוש על תנאי  נט 110סעיף 

  Go  42  הארכת תקופת התנאי  ס 110סעיף 

  Go  42  נשיאת מספר עונשי מחבושסעיף 
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  סא 110
סעיף 

  סב 110

  Go  42  מקום נשיאת עונש מחבוש

  Go  42  תנאי המחבוש  סג 110סעיף 

  Go  43  אמצעי ריסון ומשמעת  סד 110סעיף 

סעיף 

  סה 110

  Go  43  חיוב בפיצויים

  Go  43  גביית קנסות ופיצויים  סו 110סעיף 

  Go  43  תקופות שלא יבואו במניין תקופת שירות ביטחון  סז 110סעיף 

סעיף 

  סח 110

  Go  43  לשכר בעד ימי היעדרותאי זכאות 

סעיף 

  סט 110

  Go  43  שכר בעת השעיה

  Go  44  מות סוהר  ע 110סעיף 

סעיף 

  עא 110

  Go  44  פיטורים עקב הליך משמעתי או פלילי

סעיף 

  עב 110

  Go  44  ביטול עונש או הקלה בו

  Go  44  שמירת סמכויות השר והנציב  עג 110סעיף 

  Go  44  הגדרות   111סעיף 

  Go  44  כשירות נציב קבילות סוהרים ומינויו   112עיף ס
  Go  45  פקיעת כהונה  א 112סעיף 

  Go  45  ההעברה מכהונ  ב 112סעיף 

  Go  45  סגן נציב הקבילות  ג 112סעיף 

  Go  45  הרשאים להגיש קבילה   113סעיף 

  Go  45  הגשת הקבילה   114סעיף 

  Go  45  הנקבל   115סעיף 

  Go  45  נושא לקבילה   116סעיף 

  Go  46  קבילות שאין לברר אותן   117סעיף 

  Go  46  קבילות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת   118סעיף 

  Go  46  פתיחת הבירור   119סעיף 

  Go  46  דרכי הבירור   120סעיף 
  Go  47  יועהגשת ס   121סעיף 

  Go  47  הפסקת הבירור   122סעיף 

  Go  47  תוצאות הבירור   123סעיף 

  Go  47  סייגים להודעה   124סעיף 

  Go  48  זכויות וסעדים   125סעיף 

  Go  48  חובת סודיות   126סעיף 

  Go  48  דין וחשבון   127סעיף 

  Go  48  אי תלותו של נציב הקבילות   128סעיף 

  Go  48  – 1'פרק ג  

  Go  48  בית סוהר בניהול פרטי: 2'פרק ג  
  Go  48  שונות: 'פרק ד  

  Go  48  יחסים שאינם יחסי עובד ומעביד   129סעיף 

  Go  49  איסור התארגנות  א 129סעיף 

  Go  49  חיפוש אצל אשה   130סעיף 

  Go  49  עונש כללי   131סעיף 

  Go  49  ועדות חקירה  א 131סעיף 

  Go  49  תקנות השר   132סעיף 
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  Go  50  תוספת  
  Go  50  תוספת ראשונה  

  Go  51  תוספת שניה  
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  *1971-ב"תשל, ]נוסח חדש[ר הבתי הסו תקודפ

                                                      
  .459' עמ 20.10.1971מיום , 21נוסח חדש , ה דיני מדינת ישראלמסורפ *

: 1946, הנוסח החדש בא במקום פקודת בתי הסוהר. 17.10.1971נקבע בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום 
ח "ס; 238' עמ, ד"ח תשי"ס; 261' עמ, י"ח תש"ס; 278 ,138' עמ, 1' תוס, 1947ר "ע; 6' עמ, 1' תוס, 1946ר "ע

ת "ק; 124' עמ, ג"ח תשכ"ס; 1668' עמ, ך"ת תש"ק; 39' עמ, ח"ח תשי"ס; 23' עמ, ז"ח תשט"ס; 147' עמ, ו"תשט
  .1072' עמ, ז"תשכ

  .1' תיקון מס –) 110' עמ 973' ב מס"ח תשל"ה( 22' עמ 30.12.1971יום מ 364' ב מס"ח תשל"ס נהוקת

  .2' תיקון מס –) 432' עמ 1016' ב מס"ח תשל"ה( 22' מע 28.12.1972מיום  674' סמג "תשל ח"ס

  .3' תיקון מס –) 59' עמ 1097' ד מס"ח תשל"ה( 52' עמ 5.4.1974מיום  730' סמ ד"ח תשל"ס

לתו שישים יום יתח; 4' תיקון מס –) 22' עמ 1418' ם מס"ח תש"ה( 77' עמ 28.2.1980מיום  962' ם מס"שת ח"ס
  .מיום פרסומו

חודשים  3תחילתו ; 5' מס תיקון –) 99' עמ 1432' ם מס"ח תש"ה( 134' עמ 5.6.1980מיום  972' ם מס"שח ת"ס
  .לענין הוראת מעבר 3סעיף ' מיום פרסומו ור

  .6' תיקון מס –) 76' עמ 5641' ב מס"ח תשמ"ה( 201' עמ 4.8.1982מיום  1057' ב מס"שמת ח"ס

  .7' תיקון מס –) 175' עמ 1667' ד מס"ח תשמ"ה( 90' עמ 21.3.1984מיום  1112' ד מס"שמת ח"ס

  .8' תיקון מס –) 326' עמ 1799' ו מס"תשמח "ה( 45' עמ 3.19889.מיום  1241' ח מס"שמת ח"ס

תחילתו שישה ; 9' תיקון מס –) 230' עמ 1827' ז מס"ח תשמ"ה( 228' עמ 27.7.1988מיום  1262' ח מס"שמת ח"ס
  .לענין תחולה ותוקף 16, 15סעיפים ' חודשים מיום פרסומו ור

 ח"סט "ת. 10' תיקון מס –) 253' עמ 1833' ז מס"ח תשמ"ה( 60' עמ 14.6.1989יום מ 1277' ט מס"שמת ח"ס
  .66' עמ 13.7.1989מיום  1279' ט מס"שמת

  .11' תיקון מס –) 258' עמ 1834' ז מס"ח תשמ"ה( 68' עמ 20.7.1989מיום  1280' ט מס"שמת ח"ס

לחוק  48ף יבסע 12' תיקון מס –) 240' עמ 2005' ן מס"ח תש"ה(  67' עמ 8.1.1991מיום  1339' מס א"שנת ח"ס
  .ימים מיום פרסומו 90תחילתו ; 1991- א"תשנ, חולי נפשבול פטי

) שחרור מינהלי( 13' תיקון מס –) 86' עמ 2166' ג מס"ח תשנ"ה( 103' עמ 31.3.1993מיום  1418' ג מס"שנת ח"ס
  .1.4.1993לתו ביום יחת; 1993- ג"תשנ

  .14' תיקון מס –) 771' עמ 2183' מס ג"שנתח "ה( 126' עמ 15.7.1993מיום  1426' ג מס"שנת ח"ס

 –) 274' עמ 2459' ו מס"ח תשנ"ה, 210' עמ 2344' ה מס"ח תשנ"ה( 142' עמ 8.3.1996מיום  1573' ו מס"שנת ח"ס
ט דפוס "ת. 1996- ו"תשנ, )וש בגוף החשודפחי –סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדין הפלילי  17ף יבסע 15' תיקון מס

  .10פריט  – 387' עמ 0.9.19961מיום  1600' ו מס"שנת ח"ס

לחוק  19בסעיף  16' תיקון מס –) 306' עמ 2366' ה מס"ח תשנ"ה( 126' עמ 10.4.1997מיום  1621' ז מס"שנת ח"ס
  .12.5.1997תחילתו ביום ; 1997-ז"תשנ, )ןותיק) (ריםצמע –סמכויות אכיפה (סדר הדין הפלילי 

לענין  7סעיף ' ר; 17' תיקון מס –) 338' עמ 2617' ז מס"ח תשנ"ה( 196' עמ 19981.4.מיום  1665' סח מ"שנת ח"ס
  .הוראת מעבר

לענין  3סעיף ' ר; 18' תיקון מס –) 236' עמ 2847' ס מס"ח תש"ה( 284' עמ 13.8.2000מיום  1752' ס מס"שת ח"ס
  .תחולה

לחוק  2ף יבסע 19' תיקון מס –) 448' עמ 2734' ח מס"ח תשנ"ה( 139' עמ 15.2.2001מיום  1775' א מס"שסת ח"ס
לענין  5סעיף ' ימים מיום פרסומו ור 14תחילתו ; 2001- א"שסת, )חקיקה וניקתי(לשחרור מוקדם של אסירים 

  .תחולה

יום  30תחילתו ; 20' תיקון מס –) 132' עמ 2934' א מס"ח תשס"ה( 392' עמ 4.6.2001מיום  1791' סא מ"שסת ח"ס
  .לענין תחולה 3סעיף ' מיום פרסומו ור

ק לחו 39 ףיבסע 12' תיקון מס –) 518' עמ 2979' א מס"ח תשס"ה( 420' עמ 20.6.2001מיום  1795' א מס"שסת ח"ס
  .ת מעברלענין הוראו 48, 47סעיפים ' ור 1.1.2002תחילתו ביום ; 2001- א"תשס, תנאי ממאסר- שחרור על

לחוק  2ף יבסע 22' תיקון מס –) 626' עמ 3002' א מס"ח תשס"ה( 426' עמ 24.6.2001מיום  1796' א מס"שסת ח"ס
  .2001- א"סשת ,)15 'סתיקון מ(סת נהכ

הוראת ( 23' יקון מסת –) 12' עמ 3' ג מס"ח הממשלה תשס"ה( 28' עמ 17.11.2002מיום  1871' ג מס"תשסח "ס
  .31.12.2003תוקפה עד יום ; )שעה

  .24' תיקון מס –) 12' עמ 2' ג מס"ח הממשלה תשס"ה( 526' עמ 5.8.2003מיום  1898' ג מס"ח תשס"ס

 2בסעיף  25' תיקון מס –) 104' עמ 27' ג מס"ח הכנסת תשס"ה( 24' עמ 16.12.2003מיום  1913' ד מס"ח תשס"ס
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        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות: : : : ''''אאאארק רק רק רק פפפפ

  –ה זו דפקוב  .1

  ;ון כדין במשמורת בית סוהרתהנ –" ראסי"  

  ;ר שאינו אסיר פלילייאס –" אזרחי ראסי"  

ר על פי כתב של בית משפט או רשות אחרת כשהם דנים בפלילים או יאס –" יפליל ראסי"  
  ;כתב של בית דין צבאי

  ;ר פלילי שנגזר דינויאס –" שפוט ראסי"  

 3'ט-ו 2'בית דין למשמעת או בית דין לערעורים שכוננו לפי הוראות סימנים ט –" בית דין"  
  ;בפרק ג

        

, פקיד נציב בתי הסוהרקצין שירות בתי הסוהר הבכיר הממלא אותה שעה ת –" ביהנצ"  
  ;לרבות סגן נציב בתי הסוהר

  

  ;1977-ז"התשל, חוק העונשין –" חוק העונשין"  
        

  ;1986-ו"התשמ, ]נוסח משולב[חוק שירות ביטחון  –" חוק שירות ביטחון"  
        

, טבק בכל צורה, ותאמשק ,מזון, םיבגד, לרבות כסף, מכל הגדר שהוא ץחפ –" חפץ"  
  ;נייר ומכשיר, תבמכ

הוצאתו , שפקודה זו או התקנות אינן מתירות הכנסתו לבית סוהר ץחפ –" אסור חפץ"  
  ; מבית סוהר או החזקתו בידי אסיר

  ;כהגדרתו בחוק שירות ביטחון –" יוצא צבא"  
        

יוצא צבא הממלא את חובתו לשירות סדיר בשירות בתי  –" יוצא צבא בשירות סדיר"  
  ;הסוהר לפי חוק שירות ביטחון

        

                                                      
  .2003- ד"תשס, )תיקוני חקיקה(צור או אסיר במקום ציבורי לחוק להסדרת סמכות לכבילת ע

  .26' תיקון מס –) 260' עמ 70' ד מס"ח הממשלה תשס"ה( 42' עמ 31.12.2003מיום  1917' ד מס"ח תשס"ס

  .27' תיקון מס –) 518' עמ 37' ג מס"ח הממשלה תשס"ה( 345' עמ 31.3.2004מיום  1934' ד מס"ח תשס"ס

בוטל  .28' תיקון מס –) 270' עמ 73' ד מס"ח הממשלה תשס"ה( 348' עמ 31.3.2004מיום  1935' ד מס"ח תשס"ס
  ).19.11.2009מיום , פורסם בנבו( שר האוצרשר האוצרשר האוצרשר האוצר' נ דמי למשפט ולעסקיםדמי למשפט ולעסקיםדמי למשפט ולעסקיםדמי למשפט ולעסקיםהמרכז האקהמרכז האקהמרכז האקהמרכז האק 2605/05ץ "בבג

בסעיף  29' תיקון מס –) 536' עמ 115' ה מס"ח הממשלה תשס"ה( 501' עמ 19.6.2005מיום  2005' ה מס"ח תשס"ס
תחילתו שלושה ; 2005-ה"תשס, )תיקון) (חיפוש בגוף החשוד –סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדין הפלילי  20

  .חודשים מיום פרסומו

  .30' תיקון מס –) 314' עמ 141' ה מס"ח הממשלה תשס"ה( 701' מע 25.7.2005מיום  2014' ה מס"ח תשס"ס

  .31' תיקון מס –) 210' עמ 134' ה מס"ח הממשלה תשס"ה( 187' עמ 2.1.2006מיום  2047' ו מס"ח תשס"ס

  .32' תיקון מס –) 1031' עמ 189' ה מס"ח הממשלה תשס"ה( 188' עמ 2.1.2006מיום  2047' ו מס"ח תשס"ס

לחוק  29בסעיף  33' תיקון מס –) 922' עמ 3180' ב מס"ח תשס"ה( 244' עמ 3.1.2006מיום  2050' ו מס"תשסח "ס
  .לענין תחולה והחלה הדרגתית 34' ס' ור 1.10.2006תחילתו ביום ; 2006- ו"תשס, הגנה על הציבור מפני עברייני מין

  .34' תיקון מס –) 582' עמ 294' ז מס"ח הממשלה תשס"ה( 24' עמ 2007.1.11מיום  2115' ח מס"ח תשס"ס

' ר; 35' תיקון מס –) 832' עמ 324' ז מס"ח הממשלה תשס"ה( 540' עמ 16.6.2008מיום  2156' ח מס"ח תשס"ס
  .לענין תחילה והוראות מעבר 27, 26סעיפים 

  .36' תיקון מס –) 308' עמ 231' ח מס"ח הכנסת תשס"ה( 608' עמ 3.7.2008מיום  2161' ח מס"ח תשס"ס

בסעיף  37 'תיקון מס –) 212' עמ 341' ח מס"ח הממשלה תשס"ה( 966' עמ 27.7.2008מיום  2169' ח מס"ח תשס"ס
  .2008- ח"תשס, )52' תיקון מס(לחוק בתי המשפט  7

ח "ח הכנסת תשס"ה, 468' עמ 224' ו מס"ח הממשלה תשס"ה( 671' עמ 30.7.2008מיום  2171' ח מס"ח תשס"ס
- ח"תשס, )14' תיקון מס) (ישה ודרכי טיפולענ, שפיטה(לחוק הנוער  35בסעיף  38' תיקון מס –) 254' עמ 221' מס

  .תחילתו שנה מיום פרסומו; 2008

בסעיף  39' תיקון מס –) 603' עמ 577' א מס"שלה תשעח הממ"ה( 948' עמ 30.6.2011מיום  2302' א מס"ח תשע"ס
  .2011- א"תשע, )תיקוני חקיקה(לחוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר  2

  .40' תיקון מס –) 384' עמ 558' א מס"ח הממשלה תשע"ה( 1034' עמ 11.8.2011מיום  2311' א מס"ח תשע"ס

  .41' תיקון מס –) 142' עמ 631' ב מס"ח הממשלה תשע"ה( 180' עמ 28.2.2012מיום  2339' ב מס"ח תשע"ס

) 24' תיקון מס(
  2003-ג"תשס

  תוגדרה

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס



  1971-ב"תשל, ]נוסח חדש[פקודת בתי הסוהר 
  סח מלא ומעודכןנו

  

10  

  ישראליהמאגר המשפטי ה   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

  

  ;)נמחקה( –" ענושים לחם"  
  

  ;)נמחקה( –" לחם צר"  
  

מקום  ת ממלאוברול, היא חלק מתואר דרגתו" מישר" להות סוהר שהמבלר –" רמיש"  
  ;קצין

        

לרבות מי שנתמנה לנהל בית , הר הבכיר הממונה על בית סוהרוהס –" רהבית סו למנה"  
  ;כולם או מקצתם, סוהר או למלא תפקידיו של מנהל

  ;היא חלק מתואר דרגתו" סמל"ות סוהר שהמלה בלר –" סמל"  
        

  ; י הסוהרבתהנמנה עם שירות  כל –" רסוה"  

  ;גונדר ומעלה-ר בדרגת סגןהסו –" בכיר רסוה"  
  

  ; ננו סוהר בכירר שאיהסו –" זוטר רסוה"  
        

שירות בתי הסוהר ופקודות נציבות בתי הסוהר שהוצאו לפי  אותרהו –" ות השירותדופק"  
  ; א80סעיף 

        

  ;שנים 18מי שטרם מלאו לו  –" קטין"  
        

שהוכשר לשמש כקצין שיפוט לפי פקודות ר מדרגת כלאי ומעלה הסו –" שיפוט ןקצי"  
  ; ואינו קצין שיפוט בכיר, קצין שיפוטל סמכות ש, בכתב, העניק לושהנציב , השירות

  

  

  ;שהנציב העניק לו בכתב סמכות של קצין שיפוט בכיר, רר בכיהסו –" שיפוט בכיר ןקצי"  
  

  

  ; ן שיפוט או קצין שיפוט בכיריקצ –" חידידן "  
        

  ;103ותה בסעיף כמשמע –" ת משמעתרעבי"  
  

  ;א בית הסוהרפרו –" ארופ"  

  . טרהשהמ שר –" השר"  

        אסיריםאסיריםאסיריםאסירים: : : : ''''בבבברק רק רק רק פפפפ

  קבלת אסירים וכליאתם: 'א ימןס

ואולם מותר , צו מאסר או צו מעצר שהובא עמובית סוהר אלא על פי ל קבל אדםתא יל  .2
  . והר ילד של אסירה ביחד עם אמו אם היא מיניקה אותו והוא בן פחות משנתייםסית בלקבל ל

בית הסוהר יאמת כי הצו חתום בידי הרשות המתאימה ועשוי כדין והאסיר הוא  נהלמ  .3
  . האדם הנזכר בו

  . סוהר שיירשמו בנוגע אליו הפרטים שנקבעווהר ידאג מנהל בית הס ל אדם לביתבהתקב  .4

ויקח ממנו ', לפרק ג 1'בל אסיר למשמורתו יערוך חיפוש על גופו כאמור בסימן זקהמר והס  .5
  .חפצים אסורים

  

ועד שייבדק , ידי הרופא-ככל האפשר לאחר שנתקבל ייבדק כל אסיר בנפרד על ךסמו  )א(  .6
  . אסירים אחריםמ יופרד במידת האפשר

  . קבעונם שיא ירשום את מצב בריאותו של האסיר ופרטים אחרפהרו  )ב(  

, החזיקםגדים וחפצים אחרים שהביא אסיר עמו לבית הסוהר ואין הוא רשאי לב, סףכ  .7
המנהל יקיים רישום של החפצים האמורים והם יוחזרו ; יימסרו למשמורתו של מנהל בית הסוהר

   .לאסיר עם שחרורו

רשאי , ושמלשי בלויים או מלוכלכים עד שאינם ראויים עוד, גדיו של אסיר ישניםביו ה  .8
  . מנהל בית הסוהר לצוות שיושמדו

ית הסוהר כל חפץ של אסיר שקשה להחסינו בנקל בית הסוהר רשאי לסרב לקבל לב נהלמ  .9

  אסירים בלתק
  

  ייהוז
  

  םיפרט םישור
  

  למשמורת בלהק
  ) 15' תיקון מס(

  1996-ו"שנת

  רפואית הדיקב
  

  רתומשמבאסיר  פציח
  

  בגדים תשמדה
  

לקבל  בירוס
  רתומשמל
  

  ) 9' סמתיקון (
   1988- ח"שמת

  )3' סמתיקון (
   1974-ד"שלת
  ) 9' סמתיקון (

   1988- ח"שמת

  ) 9' סמתיקון (
  1988- ח"שמת
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  ) 9' סמתיקון (
  1988- ח"שמת
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  ) 9' סמתיקון (
   1988- ח"שמת
) 35' סמתיקון (

   2008-ח"תשס

  )10' תיקון מס(
  1989- ט"תשמ

  )10' תיקון מס(
  1989- ט"תשמ

  )3' תיקון מס(
  1974-ד"תשל

) 38' סמתיקון (
   2008-ח"תשס
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  . הר מחמת נפחו או כמותווסהבבית 

, ים נפרדים של בית הסוהר באופן שימנע מהם להיראותלקים ואסירות ייכלאו בחראסי  )א(  .10
  . ם זהעזה  לשוחח או לבוא במגע

ק הנוער ב לחו34אסירים קטינים יופרדו מאסירים בגירים בהתאם להוראות סעיף   )1א(  
  . 1971-א"התשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(

יסווגו האסירים , ה שהדבר הוא מעשי מבחינת תנאי השיכון בבית הסוהרדבמי  )ב(  
  :והאסירות לסוגים שונים אלה

  ;ים הממתינים למשפטים יופרדו מאסירים שפוטיםראסי  )1(

  ;)נמחקה(  )2(

  ;פליליים ריםיים אזרחיים יופרדו מאסראסי  )3(

  . ינים שנידונו לראשונה יופרדו מעבריינים חוזריםיעבר  )4(

לא תחול בחלקי בתי הסוהר שבהם , ין הפרדה בין המיניםלענ ,)א(ת סעיף קטן אהור  )ג(  
ובלבד , י או טיפול גמילה או שיקום מסמיםונמוחזקים אסירים לצורך קבלת טיפול רפואי חי

או טיפול או שיקום , וש לשם מתן טיפול רפואיהדבר דר כי, אפי המלצת רופ-על, שהנציב קבע
  .בנפגעי סמים

יקבע בתקנות תנאים שיבטיחו את שלומם ובטחונם של האסירים והאסירות  השר  )ד(  
  .לרעה של ההסדר ולותנאים למניעת ניצ, )ג(המוחזקים כאמור בסעיף קטן 

  

  משמורת אסירים והעברתם: 'ב ימןס

  .סוהר יראו אותו כנתון למשמורתו החוקית של מנהל בית הסוהר תבבי הכלוא ראסי  )א(  .11

בין כשהוא , משמעת בית הסוהר ולתקנותיו כל תקופת מאסרוסיר יהיה כפוף לאכל   )ב(  
  .מצוי בתחום בית הסוהר ובין כשאינו מצוי שם

  :אסיר לא יהיה כבול במקום ציבורי אלא לפי הוראות אלה  )א(  .א11

  :סוהר סבר כי קיים חשש סביר שהאסיר עלול לעשות אחד מאלה  )1(

  ;להימלט או לסייע לאחר להימלט  )א(

  ;נזק לגוף או לרכושלגרום   )ב(

  ;לפגוע בראיות או להעלימן  )ג(

לקבל או למסור חפץ שעשוי לשמש בביצוע עבירה או לפגוע בסדרי מקום   )ד(
  ;המשמורת

לחוק סדר הדין הפלילי ) 5)(א(23האסיר הורשע בעבירה לפי הוראות סעיף   )2(
אלא אם  ,)חוק המעצרים –בפקודה זו ( 1996-ו"התשנ, )מעצרים –סמכויות אכיפה (

של ) ד(עד ) א(כן סבר סוהר שבנסיבות הענין לא קיים חשש כאמור בפסקאות משנה 
  ;)1(פסקה 

הנציב יקבע סוגי אסירים שכבילתם טעונה אישור של סוהר מדרגת כלאי אף אם   )3(
קביעה לפי פסקה זו ; )2(-ו) 1(התקיימו לגביהם הנסיבות האמורות בפסקאות משנה 

ויכול שתיעשה בנהלים בידי הנציב או בידי מי , שירותיכול שתיעשה בפקודות ה
  ;שהוא הסמיך לכך

שופט רשאי להורות על שחרור אסיר , )2(-ו) 1(על אף האמור בפסקאות   )4(
  ;מכבילה כשהאסיר שוהה באולם בית המשפט

  .מקום שלציבור או לחלק ממנו גישה אליו –" מקום ציבורי", לענין סעיף זה  )5(

לא יוחלט על כבילת אסיר שהוא קטין אם ניתן , )א(מהוראות סעיף קטן בלי לגרוע   )ב(  
וכבילתו תהיה לפרק הזמן הקצר ביותר , להשיג את מטרת הכבילה בדרך שפגיעתה בקטין פחותה

יובאו בחשבון גילו , בקבלת החלטה על כבילתו של קטין; הנדרש לשם השגת המטרה כאמור
  .יוהשפעת הכבילה על שלומו הגופני והנפש

יודיע לו הסוהר כי הוא עומד לכבול , )א(בטרם ייכבל קטין לפי הוראות סעיף קטן   )ג(  

ה קחלוומינים  תפרדה
  לסוגים

  

  ) 14' סמתיקון (
  1993- ג"שנת

  ) 14' סתיקון מ(
  1993- ג"שנת

רת ומשמבם יסירא
  המנהל

כבילת אסיר במקום 
  ציבורי

) 25' תיקון מס(
  2003-ד"תשס

) 38' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 38' סתיקון מ(
  2008-ח"תשס

) 38' סתיקון מ(
  2008-ח"תשס

) 38' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 38' תיקון מס(
  2008-ח"תשס



  1971-ב"תשל, ]נוסח חדש[פקודת בתי הסוהר 
  סח מלא ומעודכןנו

  

12  

  ישראליהמאגר המשפטי ה   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

  

  .אלא אם כן סבר כי מתן הודעה כאמור תסכל את השגת המטרה שלשמה נדרשת הכבילה, אותו
  

 ונילרשאי בצו כללי או מיוחד להורות שסוג פלוני של אסירים או אסיר פ ביהנצ  )א(  .12
ואין נפקא מינה מה שם בית הסוהר הנקוב , יים לבית סוהר אחרמצו ו מבית הסוהר שבו הםרבעיו

  .בצו המאסר

  .סיר ייבדק בדיקה רפואית לפני העברתו לבית סוהר אחראכל   )ב(  

מותר להעביר אסירים מאותו בית סוהר למקום , ידבקתמ ה בבית סוהר מחלהעאיר  )א(  .13
וכל זמן שאסיר נמצא במקום כאמור יראו , כבית סוהר לפי פקודה זו זוכרהאף אם המקום לא  רחא

יוחזר האסיר לבית הסוהר שממנו , פסקה המחלה; את המקום כחלק מבית הסוהר שממנו הועבר
  . אם הוא חייב עוד להיות כלוא בו, הועבר

, קהדח בשעת, די הנציב אוו בילפי סעיף זה תהיה לפי צו חתום בידי השר א הרהעב  )ב(  
  . בידי מנהל בית הסוהר

  

שאי לייעד בבית סוהר או מחוצה לו מקומות מתאימים למשמורת חולי נפש רשר ה  .14
  . לטיפול בהםו

  –ף זה יבסע  )א(  .15

  ;1991-א"תשנ, טיפול בחולי נפש קחו –" טיפול בחולי נפש חוק"  

  ;י צו מעצרפעל  ט מי שהתקבל לבית סוהרעלמ –" ראסי"  

ראש שירותי בריאות ", "בית חולים", "בדיקה פסיכיאטרית", "פסיכיאטר מחוזי", "החול"  
  ; בחולי נפשמעותם בחוק טיפול שכמ –" מנהל"ו" הנפש

  ;ית סוהרבבהאגף הפסיכיאטרי  שרא –" טריהאגף הפסיכיא ראש"  

ת שהאסיר והורלרשאי ראש האגף הפסיכיאטרי , רר חשש שאסיר הוא חולהוהתע  )ב(  
  . ית לשם קביעה אם הוא חולהריועבר לאותו אגף כדי שייבדק בדיקה פסיכיאט

כיאטרית אלא יספהבדיקה הראש האגף הפסיכיאטרי כי לא ניתן לערוך את  מצא  )ג(  
כיאטר המחוזי והאסיר יאושפז באגף הפסיכיאטרי לשם סייודיע על כך לנציב ולפ, שפוזבתנאי א

  . בדיקה בהסתכלות

, הפסיכיאטר המחוזי על פי המלצת ראש האגף הפסיכיאטרי ובאישור, ב רשאייהנצ  )ד(  
בדיקה  תובלר, טריתלהורות על העברתו של אסיר לבית חולים לשם ביצוע בדיקה פסיכיא

  .בהסתכלות

כי נתמלאו באסיר התנאים , סמך בדיקה פסיכיאטרית על, ע הפסיכיאטר המחוזינשוכ  )ה(  
רשאי הוא לתת הוראת אשפוז כמשמעותה , בחוק טיפול בחולי נפש מוראהמצדיקים את אשפוזו כ

  . לאותו חוק 9בסעיף 

יר יאושפז באגף סאהנציב אם יחליט ה) ה(ה הוראת אשפוז כאמור בסעיף קטן ננית  )ו(  
התנגד הפסיכיאטר ; ולים שקבע הפסיכיאטר המחוזיח הפסיכיאטרי של בית הסוהר או בבית

יאות ריכריע בענין ראש שירותי ב, חולים כפי שהחליט הנציב תבבי המחוזי לאשפוזו של אסיר
  . הנפש

 ףונין ובכפלכל דבר וע, ה לבדיקה או לאשפוז של אסיר לפי סעיף זה יראואהור  )ז(  
  .פוי כמשמעותם בחוק טיפול בחולי נפשכ לבדיקה כפויה או לאשפוז וראהכה, להוראות סעיף זה

ייחשב כאילו הוא , תקופת מאסרו טרם תמהוים לוד מוחזק האסיר בבית חועכל   )ח(  
   .במשמורת כדין

, השהועבר לבית חולים לצורך בדיקה בהסתכלות או לצורך אשפוז לפי סעיף ז ראסי  )ט(  
שאין , ודעה בכתב של המנהל לנציבה על פי, וד להיות כלוא בויב עאם הוא חי, ית הסוהרבל יוחזר

  . םעוד צורך בהחזקתו של האסיר בבית חולי

, קתו של האסיר באגף הפסיכיאטריחזראש האגף הפסיכיאטרי שאין עוד צורך בה קבע  )י(  
  . העברתו של האסיר לבית סוהר שיקבע ב יורה עליהנצויודיע על כך לנציב ולפסיכיאטר המחוזי 

  

רשאי , ם לכךימיאסיר במחלה ואין בבית הסוהר שבו הוא כלוא תנאי אשפוז מתא חלה  )א(  .16

  אסירים תעברה

 חלהמרגל ל הרבעה
  קתבמיד

  )3' סמתיקון (
  1974-ד"שלת

ת לטיפול וקוממ
  נפש יחולב

  פשנחולה  סירא
  ) 12' תיקון מס(

  1991-א"שנת

  םוליחאסירים  זשפוא
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וכל זמן , ית חולים ממשלתילבלהורות להעבירו , על סמך תעודת רופא ממשלתי, הסוהרמנהל בית 
  .הוא במשמורת כדין ילואשהוא נשאר שם ותקופת מאסרו טרם פגה ייחשב כ

הממשלתי של בית החולים ישלח למנהל בית הסוהר בסוף כל חודש תעודה  אפהרו  )ב(  
  . ית החוליםר בבדעתו דרוש שהאסיר יישאל יהמאשרת כ, חתומה בידו

ית החולים שאין צורך עוד שהאסיר יוסיף להיות ב רופא הממשלתי הממונה עלהצא מ  .17
  . והמנהל יעשה מיד להחזרת האסיר לבית הסוהר, והרסהל בית הנלמ ךיודיע על כ, בבית החולים

תו שתמשו בכל דרכי הזהירות הדרושים למנוע בריחים ים ועובדים אחרים בבית חוליופאר  .18
ואולם לא תשמש , בריחתו יהיה חוקי עתוכל אמצעי הדרוש למני, של אסיר הנמצא שם בטיפול

  . אים הממשלתיים עלול לפגוע בבריאותו של האסירפהרו בר אשר לדעתדהוראה זו היתר לעשיית 

, או מחמת סיבה אחרת, ל העבירה שבגללה נמצא אסיר במשמורתתה שמת חומרחם מא  .19
בהיותו בטיפול בבית ר והר כי רצוי לנקוט אמצעים מיוחדים לבטחונו של האסיראה מנהל בית הס

שאחד מהם לפחות יימצא עם , םימיארשאי המנהל למנות עליו לפחות שני אנשים מת, חולים
סמכים לעשות כל דבר הנחוץ כדי למנוע את בריחתו ו מואנשים אלה יהי; האסיר תמיד יומם ולילה

ם או עד לישמורתו הבטוחה עד שיימסר למנהל עם שחרורו מבית החושל האסיר ויהיו אחראים למ
  .ל לפי המוקדםכה, גמר תקופת מאסרו

  החזקה בהפרדה: 1'ב ימןס
        

  –ן זה מבסי  .א19

  –ר המוחזק בנפרד מכלל האסירים באחד מאלה יאס –" בהפרדה ראסי"  

  ;כשהוא לבדו בתא  )1(

  ;ך בהחזקה בהפרדהורשגם לגביהם יש צ, עם אסיר או אסירים אחרים בתא  )2(

הסוהר שבו מוחזק  בית ר שיפוטו נמצאוזאהמשפט המחוזי שב תבי –" המשפט יתב"  
  ;האסיר בהפרדה

  .לרבות סגנו שהוא סוהר בכיר –" מנהל בית סוהר"  
        

והכל כשלא ניתן להשיג את להחזיק אסיר בהפרדה אם ההפרדה נדרשת לאחד מאלה  ןנית  .ב19
  – טרת ההפרדה בדרך אחרתמ

  ;ון המדינהחביט  )1(  

  ;ון בית הסוהרחביט  )2(  

  ;אחרים יםם או על בריאותם של האסיר או של אסירה על שלומרשמי  )3(

  ;רהת פגיעה ממשית במשמעת ובאורח החיים התקין של בית הסועמני  )4(

- ג"התשס ,לחוק מאבק בארגוני פשיעה' עבירה לפי סימן ב, מניעת עבירת אלימות  )5(
-ג"התשל, ]נוסח חדש[או עבירה של עסקת סמים לפי פקודת הסמים המסוכנים , 2003
1973;  

  .טובתו של הקטין דורשת את החזקתו בתא כשהוא לבדו –לעניין אסיר שהוא קטין   )6(
  

, ב19בסעיף  שוכנע סוהר בכיר כי נתקיימה לגבי אסיר אחת מהעילות המפורטות  )1(  )א(  .ג19
 48רשאי הוא להורות על החזקתו של האסיר בהפרדה לתקופה שאינה עולה על 

, אם שוכנע כאמור, רשאי סוהר זוטר בדרגת רב כלאי, בהעדרו של סוהר בכיר; שעות
שעות ורשאי  12ורות על החזקתו של האסיר בהפרדה לתקופה שאינה עולה על לה

 48סוהר בכיר להאריך תקופה זו ובלבד שתקופת ההפרדה הכוללת לא תעלה על 
  .שעות

רשאי הוא להאריך את תקופת , )1(שוכנע מנהל בית הסוהר כאמור בפסקה   )2(
ובלבד שתקופת , כל אחתשעות  48ההפרדה מעת לעת לתקופות נוספות שלא יעלו על 

ימים אף  14ימים רצופים או על  14לא תעלה על , ההפרדה הכוללת לפי סעיף קטן זה
  .ימים 30אם אינם רצופים בתקופה של 

 –זה  ןמיבס(שהנציב הסמיך לכך ושדרגתו אינה פחותה מדרגת גונדר משנה  רסוה  )ב(  

  זואשפמאסיר  תחזרה

 ביתמבריחה  תניעמ
  חולים

ם מיוחדים ימצעא
  םילוח ביתב

   )18' סמתיקון (
  2000-ס"שת

  תוגדרה
  ) 18' סמתיקון (

  2000-ס"שת

ההפרדה  תטרומ
) 18' תיקון מס(

  2000-ס"תש
) 31' ן מסתיקו(

  2006-ו"תשס

מינהלית  הפרדה
) 18' תיקון מס(

  2000-ס"תש
) 31' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 31' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 31' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 31' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 38' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  :הורות על אלהל ,)1)(א(אם שוכנע כאמור בסעיף קטן , יארש, )ר מוסמךהסו

ורשאי הוא , ת אסיר בהפרדה בתא לבדו לתקופה שאינה עולה על חודשקהחז  )1(
ובלבד , עלו על חודש כל אחתילהאריך את התקופה מעת לעת לתקופות נוספות שלא 

  ;שסך כל התקופות לא יעלה על חצי שנה

ולה על לתקופה שאינה ע םריחת אסיר בהפרדה בתא עם אסיר או אסירים אקהחז  )2(
ת התקופה מעת לעת לתקופות נוספות שלא יעלו איך רורשאי הוא להא, שני חודשים

החזקת ; חודשים 12התקופות לא יעלה על  ובלבד שסך כל, על שני חודשים כל אחת
  .ביצנאסיר לתקופה העולה על שישה חודשים טעונה אישור ה

, נועץ בגורמים המקצועייםאלא לאחר ש, )ב(מך כאמור בסעיף קטן וסורה סוהר מילא   )ג(  
  .באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת תקנותשנקבעו ב

ידון , )ב(סוהר מוסמך על הארכת תקופת ההפרדה לפי הוראות סעיף קטן  ההור  )ד(  
שת מנהל בית הסוהר או האסיר מנימוקים שלא קב יעל פ, רך בהמשך ההפרדהוצב, בכל עת, מחדש

  .היו בפני הסוהר המוסמך
  

 96כת תקופת החזקת אסיר בהפרדה לאחר חלוף ת מנהל בית הסוהר על הארטהחל  )א(  .ד19
לא , )ב(ג19וכן החלטה של סוהר מוסמך כאמור בסעיף , השעות הראשונות להחזקתו בהפרדה

נהל בית הסוהר או מני פל, תינתן בטרם יתאפשר לאסיר בהפרדה להשמיע את השגותיו בעל פה
  .לפי הענין, לפני סוהר מוסמך

במדינת  יר בהפרדה ביום מימי המנוחה הקבועיםהסתיימה תקופת החזקת האס  )1א(  
או ביום , 1948-ח"התש ,לפקודת סדרי השלטון והמשפט) א(א18כמשמעותם בסעיף , ישראל

ביום , )א(להשמיע את השגותיו לפי סעיף קטן  תינתן הזדמנות לאסיר בהפרדה, שבתון על פי חוק
  .פניוביום של –ואם גם הוא יום מנוחה או שבתון כאמור , שלפניו

כדי למנוע מאסיר בהפרדה להגיש את השגותיו בכתב על ) א(בהוראות סעיף קטן  אין  )ב(  
  .ג19בהפרדה לפי סעיף זקה החלטה להמשך הארכת תקופת ההח

  

ם אאלא , וחזק אסיר בהפרדה בתא לבדו תקופה העולה על שישה חודשיםילא   )1(  )א(  .ה19
יקבע את תקופת , הורה בית המשפט לעשות כן; רה בית המשפט לעשות כןהו ןכ

  ;לבד שלא תעלה על שישה חודשיםבו, דהרבהפ   ההחזקה

 12וחזק אסיר בהפרדה בתא עם אסיר או אסירים אחרים תקופה העולה על ילא   )2(
, הורה בית המשפט לעשות כן; אלא אם כן הורה בית המשפט לעשות כן, דשיםחו
  ;חודשים 12ובלבד שלא תעלה על , תקופת ההחזקה בהפרדהאת  בעיק

לשוב ולהורות כן הוא רשאי , )2(או ) 1(אות קספבית המשפט כאמור ב ההור  )3(
  .מעת לעת

  .חון בבית המשפט יתקיים בנוכחות האסיר או בא כווהדי  )ב(  
        

ה על ידו אם נניתשית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה בבהפרדה רשאי לפנות ל ראסי  .ו19
, בעיון חוזר; על החלטתופיע באופן שיש בו כדי להש, תות או נשתנו נסיבנתגלו עובדות חדשו

  .לבטלה או לתת אחרת במקומה, רשאי בית המשפט לקיים את ההחלטה
        

ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון אם ניתנה ) א(ה19 ת בית המשפט לפי סעיףטהחל  .ז19
  .ט או מאת שופט של בית המשפט העליוןפהמש רשות לכך מאת בית

        

ת המשפט לסטות מדיני הראיות ולשמוע ז רשאי בי19ו או 19, ה19ן לפי סעיפים ובדי  .ח19
  :התקיימו כל אלהאם שוכנע כי , ראיות במעמד צד אחד

  ;ב19של סעיף ) 5(עד ) 1(הדבר נחוץ מאחד הטעמים האמורים בפסקאות   )1(

  .הצורך בסטיה מדיני הראיות גובר לשם עשיית הצדק  )2(
  

נוע קבלת החלטה בדבר החזקת אסיר מי לדז כ19-ו ו19, ה19בהוראות סעיפים  אין  .ט19
חלטת בית המשפט התקיימו נסיבות המהוות את אחת מעילות אם במועד שלאחר ה, בהפרדה

  .ב19ההפרדה לפי סעיף 
        

  עימוש
  ) 18' סמתיקון (

  2000-ס"שת
) 31' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

בהוראת  הפרדה
  בית משפט

) 18' סמתיקון (
  2000-ס"תש

  חוזר יוןע
) 18' סמתיקון (

  2000-ס"תש

  ררעוע
) 18' סמתיקון (

  2000-ס"תש

  תאיור
) 18' סמתיקון (

  2000-ס"תש
) 31' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

החלטת ר לאחה רדהפ
  בית משפט

  ) 18' סמתיקון (
  2000-ס"תש

) 31' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 31' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 31' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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מי שהיה מוסמך להחליט על  צאומ, המן זה החלטה להחזיק אסיר בהפרדה לפי סיננית  )א(  .י19
  .יורה על ביטול ההפרדה, הדהפרבההפרדה כי אין צורך בהמשך החזקתו של האסיר 

א הנציב כי אין צורך בית משפט ומצ יה ההחלטה להחזיק אסיר בהפרדה על ידננית  )ב(  
  .היורה על ביטול ההפרד, בהמשך החזקתו של האסיר בהפרדה

        

י יהיו מנומקות ויינתנו בכתב והעתק 19-ד ו19, ג19, ב19ות לפי סעיפים טהחל  )א(  .אי19
  .רההחלטה יימסר לאסי

כי , אלא אם כן נקבע על ידי נותן ההחלטה, ל האסירשקי ההחלטה יובאו לידיעתו ונימ  )ב(  
  .ב19 ףייות בסעגילוים יפגע באחת העילות המנו

        

  לבית המשפטסיר באת אה: 'ג ימןס

  –זה  ןסימב  .20

  ; כל הליך בענין אזרחי או פלילית ובלר –" ןעני"  

, )כפיית ציות(משמעותו בחוק בתי דין דתיים כין דות בית בלר –" שופט"או " משפט בית"  
, ]נוסח משולב[רשם כמשמעותו בחוק בתי המשפט , ן של בית דין כאמורידי, 1956-ז"תשט
  . זכיר הראשי של בית משפט או של בית דין כאמורמוה, 1984-ד"תשמ

  

 תראווה אלא לפי ההזמהמטרות המפרשות בסימן בא אסיר לפני בית משפט למטרה וא יל  .21
  . שבו

שופט שהצדק מחייב כי אסיר פלוני יתייצב כבעל דין או כעד בענין  ו שללהנחת דעת וכחה  .22
בחתימת ידו צו אל מנהל בית הסוהר להבאת ן רשאי הוא לית, התלוי ועומד לפני בית המשפט

  . 1971–א"תשל, ]נוסח חדש[הראיות ראה שבפקודת ול הכעל אף , האסיר לפני בית המשפט

שנלקח מבית הסוהר מכוח צו לפי סימן זה יהיה במשמורת כל זמן שהוא מחוץ לבית  סירא  .23
יראו אותו כנתון במשמורת ר וכל זמן שהוא במשמורת כאמו, כפי שייקבע לפי פקודה זו, הסוהר

  . כדין

ת עדלד בבית המשפט סכום שיש בו ן אזרחי יפקייבענ 22בקש שיינתן צו לפי סעיף מי שמ  .24
לכסות את הוצאות הנסיעה וההוצאות האחרות הכרוכות בהבאת האסיר  כדי השופט הנותן את הצו

  .כאמור

  עבודה: 'ד ימןס

, ]נוסח משולב) [דרכי ענישה(לחוק דיני עונשין  14ף אסירים תהיה לפי הוראות סעי תבודע  .25
בכל מקום במדינה , והר או מחוץ לוסה תוך תחום ביתב, )כי ענישהרד וקח –ן ללה( 1970-ל"תש

  . ובכל עבודה שתיקבע

אסירות לא תהיה מחוץ לבית הסוהר אלא לפי המלצת הרופא ולעבודה המתאימה  תבודע  .26
  . לנשים

  .יה בפיקוחו של מנהל בית הסוהרתהאסירים  תבודע  .27

  רשיונות חופש: 'ה ימןס

  ).לטוב(  .28
  

  ).לטוב(  .29
  

  ).לטוב(  .א29
  

  ).לטוב(  .30
  

  ).לטוב(  .31
  

  ).לטוב(  .32
  

  הפרדה ליטוב
) 18' סמתיקון (

  2000-ס"תש

  הנמקה ובתח
) 18' סמתיקון (

  2000-ס"תש

  תוגדרה

  )8' סמתיקון (
  1988- ח"שמת

  הוראות דיחוי

  אהבו הצ

  תרשמומ

  תאווצה

  עבודה קוםמ

  אסירות תבודע

  חיקופ

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס
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  ).לטוב(  .33
  

  ).לטוב(  .34
  

  ). לבוט(  .35
  

בתנאים שייראו , לתת לאסיר, על פי בקשת אסיר או על פי המלצת הנציב, רשאי השר  )א(  .36
תקופת מאסרו של האסיר לא תוארך ; חופשה מיוחדת שלא תעלה על תשעים ושש שעות, לשר

  . וז בשל חופשה

שבו יפורטו התנאים , יינתן לו רישיון, )א(יף קטן שקיבל חופשה לפי הוראות סע ראסי  )ב(  
  .שבהם מותנית חופשתו

  :רשאי לעשות כל אחת מאלה רשוט  )ג(  

ר יאס —בסעיף זה ) (א(יף קטן עי ספש מאסיר שיצא לחופשה מיוחדת לולדר  )1(
  ;רישיונו תשיציג לפניו א, )בחופשה

חופשתו ולחקור אדם ר אסיר בחופשה כדי לברר אם הוא מקיים את תנאי ולחק  )2(
  ;אחר לגבי קיום תנאי החופשה בידי אסיר

כדי , ו למקום שאסיר אמור להימצא בו על פי תנאי חופשתוא נס לביתכלהי  )3(
ע ילאחר שזיהה עצמו לפני מחזיק הבית או המקום והוד, אלה איםנלפקח על קיום ת

כניסה ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר לשם , לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה
  ;כאמור

, ו להימצא בול נאי חופשתו של אסיר אסורפי תשעל , ס לבית או למקוםיכנלה  )4(
פני מחזיק הבית למו צלאחר שזיהה ע, אם יש לו יסוד סביר להניח שהאסיר נמצא בו

ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר , הכניסה תאו המקום והודיע לו לאיזו מטרה מתבקש
  .לשם כניסה כאמור

  

וטר בדרגת פקד ומעלה שרשיונו אבד שלא של שון שהוכיח להנחת דעתו יעל רשב  .37
  . העתק של הרשיוןהיה זכאי לקבל י, באשמתו

  חפצים אסורים וקשר עם החוץ: 'ו ימןס

  . זיק אסיר חפץ אסורחא יל  .38

  . 7ינהגו בו כאמור בסעיף , סור שנשלח לבית סוהר לשימושו של אסיראפץ ח  .39

חפץ אסור יילקח ממי ; רשאי לבדוק כל דבר המובא לבית הסוהר או המוצא ממנו והרס  .40
  .ר יודיע מיד הסוהר על כך למנהל בית הסוהרוסנמצא חפץ א; וב שמחזיק

  

ולא יוציא ולא , א יניח בתוכוול, ניס אדם ולא יעביר ולא יזרוק אל תוך בית סוהרכא יל  .41
  . רכל חפץ אסו, וכו חוצהיעביר ולא יזרוק מת

  . ולא יעביר לאדם אחר חפץ אסור מאסיר או מטעמו, ם חפץ אסור לאסירר אדביעא יל  .42

אלא באמצעות הנהלת , לאסיר) בתמכ –בסימן זה (עביר אדם מכתב או כל מסמך אחר ילא   .א42
  .פקודות השירותת בית הסוהר ובהתאם להוראו

        

, ל אדם אחר מטעמו של אסירש וליד יח אדם חפץ אסור כדי שיגיע לידו של אסיר אונא יל  .43
  . או בהעברה מאסיר לאסיר

רשאי מנהל , או ניסה לעשותו, 43עד  41ם יאדם אחד המעשים האמורים בסעיפ עשה  )א(  .44
  .לחלט את החפץ, לפי שיקול דעתו, בית הסוהר

, לפי שיקול דעתו, אסיר רשאי מנהל בית הסוהר ו שלשנמצא בהחזקת וראס חפץ  )ב(  
   .לחלטו

  . שחולט ילך לאוצר כסף  )ג(  

ישתמשו בו , שחולט ואפשר להשתמש בו לטובתם של אסירים ראויים לכך חפץ  )ד(  

  )11' מסתיקון (
   1989- ט"שמת

  מיוחדת הופשח
  

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס

) 21' סתיקון מ(
  2001- א"תשס

  רשיון חופש בדןא
  

  החזקה  ריסוא

   ראסילנשלח שפץ ח

פץ חיסת ה ותפדיקב
  סורא
  ) 15' תיקון מס(

  1996-ו"שנת

  האהוצוהכנסה  ריסוא
  

  העברה ריסוא
  

  מכתב תעברה
  ) 17' סמתיקון (

  1998-ח"שנת

  הנחה ריסוא
  

  ים ודינםטילוח
  

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס
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  .לטובתם בדרך שיורה מנהל בית הסוהר

לו אין הרי אם , לכך יםשחולט ואי אפשר להשתמש בו לטובתם של אסירים ראוי חפץ  )ה(  
סר לממונה על מיי –ערך כספי  לו יש םוא, מד בפיקוחו של מנהל בית הסוהרשיו –ערך כספי 

בניכוי , ודמי המכר, דיחוי ללא, או יביא למכירתו, תחנת המשטרה הקרובה ביותר והוא ימכור אותו
  .ילכו לאוצר, ההוצאות הכרוכות בכך

  .אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לשם קבלת שירות מקצועי  )א(  .45

אים המבטיחים את סודיות הדברים פגישת אסיר עם עורך דין תיעשה ביחידות ובתנ  )ב(  
  .אך באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של האסיר, והמסמכים שיוחלפו בפגישה

או ביקש עורך , ביקש אסיר להיפגש עם עורך דין מסוים לשם קבלת שירות מקצועי  )ג(  
חו את ייפה את כו, או בית המשפט, סניגור ציבורי מחוזי או ארצי, אדם קרוב לאסיר, דין שהאסיר

יאפשר מנהל בית הסוהר את קיום , להיפגש עם אסיר לשם מתן שירות מקצועי, לענין זה, ימנהו
ואולם אם היה האסיר , הפגישה כאמור בשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר ובהקדם האפשרי

  .יאפשר מנהל בית הסוהר את קיום הפגישה בלא דיחוי, עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום

יב יקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר את הדרך שבה יבורר רצונו של אסיר הנצ  )ד(  
  ).ג(להיפגש עם עורך דין מסוים שאין בידו ייפוי כוח או מינוי כאמור בסעיף קטן 

את ההסדרים , באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, השר רשאי לקבוע  )ה(  
וכן לקבוע , פגישה עם אסיר לפי סעיף זה הנדרשים לשם כניסת עורך דין לבית סוהר לצורך קים

והכל בשים , הוראות המגבילות את מספר עורכי הדין שיורשו להיפגש עם אסיר בפרק זמן שיקבע
ולסידורים הנדרשים לשם קיום פגישות אסירים עם , לב לסידורי הביטחון והאבטחה בבית הסוהר

  .עורכי דין בבית הסוהר

  .א45גדרתו בסעיף כה –" עורך דין", בסעיף זה  )ו(  
  

  –בסעיף זה   )א(  .א45

  ;ם הוגש נגדו כתב אישוםלמעט עצור שטר –" אסיר"  

לרבות ארגון טרור , 2005-ה"התשס, כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור –" ארגון טרור"  
  ;מוכרז כהגדרתו באותו חוק

בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו מוחזק  –" בית משפט מחוזי"  
  ;האסיר

וספת לחוק להארכת תוקפן של כהגדרתם בת –" שטחי המועצה הפלסטינית"ו" האזור""  
- ח"התשכ, )שיפוט בעבירות ועזרה משפטית –יהודה והשומרון וחבל עזה (תקנות שעת חירום 

  ;)חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום –בסעיף זה ( 1967

  ;לרבות הפסקת פגישה –" מניעת פגישה"  

  ;עבירה מסוג עוון או פשע –" עבירה"  

  ';לפרק ב' ותה בסימן חכמשמע –" עבירת בית סוהר"  

ולענין אסיר שהוא תושב האזור או תושב , חבר לשכת עורכי הדין בישראל –" עורך דין"  
גם חבר לשכת עורכי הדין הפלסטינית שהממונה על העזרה  –שטחי המועצה הפלסטינית 

המשפטית כמשמעותו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום או קצין המטה לעניני 
  .נתן לגביו אישור כי הוא חבר כאמור, שפטים במינהל האזרחי לאזורמ

היה לנציב או למנהל בית סוהר חשד ממשי כי פגישת אסיר עם עורך דין מסוים   )ב(  
את ביטחון המדינה או , את ביטחון הציבור, תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם

הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר  או עבירת בית סוהר, את ביטחון בית הסוהר
או כי פגישה כאמור תאפשר העברת  ,העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו

מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש כי העברת המידע כאמור 
רשאי הוא להורות על מניעת  ,תוקשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונ

ורשאי הנציב או מנהל בית הסוהר להורות על מניעת ; )ג(הפגישה לתקופה כאמור בסעיף קטן 
אם יש לו חשד ממשי כי מתקיימת גם לגבי הפגישה , פגישה של עורך הדין עם אסירים נוספים

  .עמם אחת מהעילות המנויות בסעיף קטן זה

פגישת אסיר עם 
  עורך דין

) 30' תיקון מס(
  2005- ה"תשס

מניעת פגישת אסיר 
  עם עורך דין מסוים

) 30' סתיקון מ(
  2005- ה"תשס

) 40' תיקון מס(
  2011- א"תשע

) 40' תיקון מס(
  2011- א"תשע
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לתקופה ) ב(הורות על מניעת פגישה לפי הוראות סעיף קטן מנהל בית הסוהר רשאי ל  )ג(  
להורות על המשך מניעת , בתום התקופה האמורה, ורשאי הנציב, שעות 72שלא תעלה על 

, כמו כן רשאי הנציב; מטעמים שיירשמו, שעות 24הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 
ור לתקופה נוספת שלא תעלה על להורות כאמ, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה

  .ימים 10

תינתן , הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר בדבר מניעת פגישה בין אסיר לעורך הדין  )ד(  
לתוכן המדיע שעורר את החשד הממשי שעליו מתבססת העילה למניעת , בין השאר, בשים לב

; פת מקיום הפגישהוכן לרמת הסיכון הנשק, ולרמת מהימנותו) ב(הפגישה כאמור בסעיף קטן 
הוראה כאמור תינתן לאחר שניתנה לאסיר ולעורך הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם כמפורט 

  :להלן

  ;בכתב או בעל פה –לענין הוראת מנהל בית הסוהר   )1(

ואולם רשאי הנציב להורות כי הטענות כאמור , בכתב –לענין הוראת הנציב   )2(
  .יישמעו בעל פה

תינתן בכתב ותימסר לאסיר , יב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף זההוראת הנצ  )1(  )ה(  
וכן המידע , )הנימוקים –בסעיף זה (להוראה יצורפו נימוקיה ; ולעורך הדין בלא דיחוי

  .שעליו היא נסמכת

רשאי הנציב או מנהל בית הסוהר שלא למסור לאסיר , )1(על אף האמור בפסקה   )2(
אם , כולו או חלקו, מידע שעליו נסמכת ההוראהולעורך הדין את הנימוקים או את ה

  :סבר כי יש בכך כדי לגרום לאחד מאלה

  ;פגיעה בשלומו של אדם או בביטחונו  )א(

  ;פגיעה בביטחון המדינה  )ב(

  ;חשיפת מקורות מידע ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין  )ג(

  .שיבוש הליכי חקירה של רשויות חקירה או מודיעין  )ד(

החליט הנציב או מנהל בית הסוהר על אי גילוי נימוק או פרט ממידע כאמור   )3(
ככל שניתן , יעביר לאסיר ולעורך הדין תמצית של הנימוקים והמידע, )2(בפסקה 

  ).ד(עד ) א(2לעשות כן בלי לפגוע בענין מהענינים המפורטים בפסקאות משנה 

בין , ה רשאי האסיר להגיש עתירהעל הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף ז  )ו(  
, יחולו' לפרק ב 1'הוראות סימן ח; לבית המשפט המחוזי, בעצמו ובין באמצעות בא כוחו

  .בשינויים המחויבים

) ג(בית המשפט המחוזי רשאי להורות על הארכת התקופות האמורות בסעיף קטן   )ז(  
ה בקשה לכך על ידי בא כוח אם הוגש, כל אחת, שישה חודשיםלתקופות נוספות שלא יעלו על 

ובלבד שסך כל , )ב(והתקיימה עילה מהעילות המפורטות בסעיף קטן , היועץ המשפטי לממשלה
אושרה הארכה כאמור ; שנההתקופות שבהן תימנע פגישה של האסיר עם עורך הדין לא יעלה על 

מניעת ידון בית המשפט המחוזי מחדש בעניין , בסעיף קטן זה לתקופה של שישה חודשים
לא יאוחר משלושה חודשים אחרי אישור ההארכה או בתוך תקופה קצרה יותר שקבע , הפגישה

על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן זה רשאים הצדדים לערער ; בית המשפט החלטתו
  .שידון בענין בשופט אחד, לפני בית המשפט העליון

לתקופה של ) ז(או ) ו(, )ב(ים קטנים נמנעה פגישה של אסיר עם עורך הדין לפי סעיפ  )ח(  
באישור היועץ המשפטי , אם הוגשה בקשה לכך, רשאי שופט של בית המשפט העליון, שנה

להאריך את התקופה האמורה , )ב(והתקיימה עילה מהעילות המפורטות בסעיף קטן , לממשלה
  .מעת לעת, ורשאי הוא לחזור ולהורות כאמור, בתקופה נוספת כפי שיורה

זולת אם סבר , ההליכים בבית המשפט לפי סעיף זה יתקיימו בנוכחות האסיר  )1(  )ט(  
בית המשפט כי ניהול ההליכים כאמור יפגע בענין מהענינים המפורטים בפסקאות 

  ).2)(ה(של סעיף קטן ) ד(עד ) א(משנה 

יורה על העברת תמצית , ציווה בית המשפט כי ההליכים יתקיימו בהעדר האסיר  )2(
ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בענין מהענינים , ע שהוצג לפניו לאסירשל המיד

  ).1(כאמור בפסקה 

) 40' קון מסתי(
  2011- א"תשע

) 40' תיקון מס(
  2011- א"תשע

) 40' תיקון מס(
  2011- א"תשע
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, בשינויים המחויבים, יחולו, לחוק המעצרים) י(-ו) ט(, )ז(35הוראות סעיף   )3(
  .בהליכים בבית משפט לפי סעיף זה

בלא  ,תובא לידיעת האסיר ועורך הדין, שניתנה לפי סעיף זה, החלטת בית משפט  )י(  
  .דיחוי

  .הנציב ומנהל בית הסוהר רשאים לאצול את סמכויותיהם לפי סעיף זה לסגניהם בלבד  )יא(  
  

א כדי לגרוע מהוראות דין אחר בענין פגישה של אסיר עם 45-ו 45אין בהוראות סעיפים   .ב45
  .עורך דין

        

  ).לבוט(  .46
  

  .עם התקבלו לבית הסוהר, שפוט מותר להרשות לו כתיבת מכתב ראשון ראסי  )א(  .47

ר מות, חדשיים כל —ולאחר מכן , תום שלושת החדשים הראשונים של מאסרו יאחר  )ב(  
  .לעיני סוהר ובטווח שמיעתו וכתיבת מכתב וקבלתולהרשות ביקורי ידידים 

, מכתבים, באמצעות הנהלת בית הסוהר ובהתאם להוראות חוק זה, זכאי לשלוח ראסי  )א(  .א47
  .ולשם כך יינתן לו נייר כתיבה בכמות שתיקבע בפקודות השירות

דרך אחרת שלא באמצעות ל אינו רשאי לשלוח מכתב באמצעות מבקר או בכ ראסי  )ב(  
מכתב הנוגע לנושא , ת פגישתו עמועב, ונהנהלת בית הסוהר ואולם רשאי הוא למסור לעורך די

מסמכים הדרושים לקצין המבחן לשם , מותו עבעת פגיש, לקצין מבחן רוסכן רשאי הוא למ; ייצוגו
  .ביצוע תפקידו

ה מנהל בית הסוהר שיש ראזולת אם , משלוח המכתבים יהיו על חשבון האסיר דמי  )ג(  
  .מחמת מצבו הכלכלי, הזלפטור את האסיר מתשלום 

מהטעמים  יארש) דקוהב –להלן (בית סוהר או מי שהוסמך על ידו  למנה  )1(  )ד(  
ועל אף האמור בכל דין לפתוח ולבדוק כל מכתב שנשלח על ) א(ג47 המנויים בסעיף

  ;ידי אסיר

והר שדרגתו יוסמך ס לא –הוא סוהר ש של בודק) 1(ן הסמכה לפי פסקה ילענ  )2(
  .הנושא תקן של רב כלאי יכלא אלא אם כן הוא, רב כלאי פחותה מדרגת

  .שמו של הבודקשל  יסומן בראשי התיבות, שנפתח על ידי הבודק, כאמור במכת  )ה(  
        

דבר דפוס או כל מסמך , גלויה, בתמכ –" דבר דואר", ד47-ג ו47ף זה ובסעיפים יבסע  )א(  .ב47
  .הממוען לאסיר והנשלח אליו באמצעות שירותי הדוארר אח

  .בהתאם להוראות חוק זה, וארד ראו דב במכת זכאי לקבל ראסי  )ב(  

  .דואר או מכתב יימסרו לאסיר אך ורק באמצעות הנהלת בית הסוהר דבר  )ג(  

לפתוח , ועל אף האמור בכל דין) א(ג47מהטעמים המנויים בסעיף , ק רשאידהבו  )ד(  
  .מסירתו לאסירלאחר קבלתו בבית הסוהר ובטרם , ל דבר דואר או מכתבכ וקדולב

  .ומן בראשי התיבות של שמו של הבודקק יסכתב שנפתח על ידי הבודמ ודואר א דבר  )ה(  
        

בודק רשאי שלא להעביר או שלא , מים המנויים להלן ועל אף האמור בכל דיןעמהט  )א(  .ג47
רתם ימס יאם מצא כ, שנשלחו על ידי אסיר או אל אסיר, או דבר דואר או חלקים מהם תבלמסור מכ

  :ד מאלהאו העברתם עלולים לפגוע באח

  ;ן המדינהובטח  )1(

  ;ן הציבורובטח  )2(

  ;ן או משמעת בבית הסוהרובטח  )3(

  .י חקירה או משפטכילה  )4(

לטתו בכתב חה נמק אתי, ט הבודק למנוע העברת דבר הדואר או המכתב ליעדויהחל  )ב(  
  .לכך דיועשדבר הדואר או המכתב במקום מיוחד יזת ויורה על גנ

, תובא לידיעת האסיר, ליעדם, או חלקים מהם, ר או מכתבת העברת דבר דואעמני  )ג(  
  ).א(כן מהטעמים המנויים בסעיף קטן  תאלא אם כן אישר הנציב שלא לעשו

  מכתבים תליחש
) 17' תיקון מס(

  1998-ח"תשנ

ו דבר דואר א בלתק
  מכתב

) 17' סמתיקון (
  1998-ח"תשנ

בודק למניעת  תמכוס
לה של בו קאמסירה 

  וארדבר ד
) 17' סמתיקון (

  1998-ח"שנת

) 2' סמתיקון (
  1972-ג"תשל

  שפוט סירא

  שמירת דינים
) 30' תיקון מס(

  2005- ה"תשס
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כים מסמ דין המיועדים לבית המשפט וכן על-ביות סעיף זה לא יחולו על כתבי אהור  )ד(  
ים לאסיר או על ידי אסיר יר הנוגעים לנושא ייצוגו והנמסרסהא והמוחלפים בין עורך דין ללקוח

  .בעת פגישת עורך הדין עם האסיר
        

  –בכל דין  רוועל אף האמ) א(ג47-ו) ד(ב47, )ד(א47ף הוראות סעיפים אעל   .ד47

אלא אם כן יש לבודק יסוד , לא ייפתח, חבר הכנסת אלשנשלח מאסיר  במכת  )א(  )1(  
תו לחבר הכנסת עלולים לפגוע באחד הענינים רהעב סביר לחשש שמסירתו או

וע בבטחון או בהליכי חקירה או גלפ –להלן ) (4(עד ) 1)(א(ג47המנויים בסעיף 
  ;)משפט

ברי חה משיפתח הבודק את המכתב רק בנוכחות שלו, לבודק חשש כאמור היה  )ב(
, ועדת המשנה לשירותי המודיעין והבטחון של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת

המכתב לאחר פתיחת ; )עדהוהו –להלן (ראש ועדת המשנה -שאותם ימנה יושב
כדי לפגוע , לדעתו, ש בהםשיביע הבודק לפני הוועדה על חלקי המכתב יצ, ווקריאת

  ;להכאם בבטחון או בהליכי חקירה או משפט אם יש חלקי

כי מסירתו או העברתו של , י הבודקרלאחר ששמעה את הסב, הוועדה המצא  )ג(
בהחלטה , הקבע הוועדת, טהמכתב עלולים לפגוע בבטחון או בהליכי חקירה או משפ

  ;חלקוו כולו א, אם למנוע את מסירתו של המכתב, ומקתמנ

אלא , נסתכה על החלטת הוועדה תימסר על ידי יושב ראש הכנסת לחבר העהוד  )ד(
מטעמים של פגיעה , שלא לעשות כן, קתמבהחלטה מנו, אם כן החליטה הוועדה

  ;בבטחון או בהליכי חקירה או משפט

יורה הבודק על גניזת המכתב , )ג(לפי פסקת משנה  לחבר הכנסת בתמסר מכנלא   )ה(
  ;)ב(ג47יף סעכאמור ב

בודק יסוד סביר ליש  אלא אם כן, דואר שנשלח מחבר הכנסת לאסיר לא ייפתח דבר  )2(
) ה(עד ) ב)(1(הוראות פסקה ; עלולים לפגוע בבטחון המדינה ולחשש שמסירתו או העברת

  .ה זוהוראות פסק יפיחולו על דבר דואר שנפתח ל
  

על , רשאי מנהל בית הסוהר, או ידידב במחלה רצינית וביקש שיבקר אצלו קרו סיראלה ח  .48
ניסתו של אותו קרוב או ידיד אם היה סבור שמן כאת  להורות בכתב שירשו, פי המלצת הרופא

  .הראוי לעשות כן

וכוהני דתות אחרות יורשו במועדים מתאימים וסבירים לבקר אסירים הרוצים  םבניר  .49
  .בית הסוהר הלים תפילות בזמנים ובמקומות שיאשר מנבשירותם ולקי

  .ל כל מי שבא לבקר אסירשנו עה על בית סוהר ירשום בספר שנועד לכך את שמו ומנממוה  .50
  

  .המסדירים אותה תקשורת לים וההוראותהכל קשר אדם עם אסיר אלא לפיתא יל  .51

או  43עד  41, 38פים עיהעובר על הוראה מהוראות ס, 44פגוע בחילוט שלפי סעיף ללי ב  .52
  .לירות 450ר ששה חדשים או קנס סמא –דינו , 51

  אסירים שנידונו למיתה: 'ז ןמיס

 מכל אסיר, אם אפשר, בנפרד, שנידון למיתה ייכלא במקום בטוח שבבית הסוהר סירא  .53
  .ויהיה נתון לתשומת עין מתמדת יומם ולילה, אחר

ה שגי –רב או כהן דתו של האסיר , מבקר רשמי, אהרופ, מסוהרים ץחו –יה לאיש הא תל  .54
  . שבכתב מאת מנהל בית הסוהר תרשובאלא , לאסיר שנידון למיתה

  –ביצוע גזר הדין יהיו נוכחים  שעתב  .55

  ;בית הסוהר למנה  )1(

  ;אפהרו  )2(

  ;מינהל המחוז דפקי  )3(

אסיר שהשוטרים או פקידי בית המשפט שהיו נוכחים בבית המשפט בזמן  שני  )4(

בר חות עם בתכתה
  כנסתה
) 17' סמתיקון (

  1998-ח"תשנ

) 22' סמתיקון (
  2001- א"תשס

  ולהח סירא

  דת נשיא

  על מבקרים חיקופ
  ) 15' תיקון מס(

  1996-ו"שנת
  תקשורת ריסוא

  ןיונשע

  החזקה

  ישהג
  

  בביצוע יםחכנוה
  דיןה-זרג
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  ;נידון למיתה והם יכולים לזהותו כמי שנידון

  .אם ביקש זאת האסיר, ירסהא לו כהן דתו שארב   )5(

  משמעת: 'ח ימןס

  :שעשה אחד מאלה עבר עבירת בית סוהר סירא  .56

  ;אחרטט עם אסיר והתק  )1(

  ;נן תלונות ללא יסודוהתל  )2(

בענינים הנוגעים אל שנש ם סוהרים האשמות כוזבות בתשובה לשאלהיהאש  )3(
  ;עת בומשמלבית הסוהר או ל

  ה ששאל אותו סוהר בענינים הכלולים בסעיף לשא לתשובה לא נכונה ע בהשי  )4(
6;  

ם אסיר תוך בעל פה או בדרך אחרת עם אדם מבחוץ או ע, תקשורת בכתב םקיי  )5(
  ;הפרת תקנות בית הסוהר

  ; ללא צורך להמעשה המכוון לעורר בלב אסירים או סוהרים בה עשה  )6(

עת צעדה בבית הסוהר או בהליכה לעבודה או שש ברוד כנדלצע או סירב ענמנ  )7(
  ;בדרך ממנה

  ;לאכול לחם חוקו בסיר  )8(

נועדו לאסירים או לקח מהמנות ש, או לקח לעצמו מזון שלא נועד לו אכל  )9(
  ;אחרים או הוסיף עליהן

או , ם שבו מגישים ארוחותוקמשל סוהר מזון מהמטבח או מה תוא בלי רשויהוצ  )10(
  ; ן מזון ומשקה וחלוקתםתן מיאה לענהור הפר

  ;או השליכו ללא הוראה, ת מזון במזידיהשח  )11(

  ;ס לתוך מזון או משקה דבר העלול לקלקל טעמו או טיבויהכנ  )12(

הם בבגדי אסירים מ או החליף חלק, או סירב ללבוש את הבגדים שניתנו לוע נמנ  )13(
  ;קילקל או שינה חלק מהם, השליך, דביאאו , אחרים

סימן או תג הצמודים לשם היכר לבגד או לגוף או , השחית או שינה מספר, רהסי  )14(
  ;שלובשים אותם על הבגד או הגוף לשם כך

גופו או הפר הוראה המסדירה עניני תספורת או  נקיון או סירב לשמור על ענמנ  )15(
  ;גילוח

או הפר , שמיכות או כלי מיטה, על נקיונם של בגדים רשמולסירב  או נמנע  )16(
  ; הוראה בדבר סידורם או מקומם

ש אחר שאינו ובמנורות או בנורות של בית הסוהר או ברכ, ק במנעוליםסהתע  )17(
  ; מענינו

  ; מן הציוד של אסיר אחרו סוהר אמבגדי בית ה גנב  )18(

  ;הרלמטרד בכל חלק של בית הסו גרם  )19(

  ;רהיט או רכוש אחר של בית הסוהר, או קילקל קיר תיחשה  )20(

קיר או חלק אחר של בנין בית הסוהר או כל חפץ בבית , דלת, ך רצפהלליכ  )21(
  ; או ירק עליהם, הסוהר

  ;צהרחסה או בית כסא או מקום כבי, במזיד באר םזיה  )22(

כוש רהם שבבגדים או בחפצים אחרים , או סירב לטפל כיאות במכשירים ענמנ  )23(
  ; השמידם או שלח יד בהם, או השחיתם, המדינה

  ;כושר-חבלה או אי, ד גרם לעצמו מחלהיבמז  )24(

  ;ויםכבדי   או נמנע מלעזור, לאלימות או לכל מרי שהוא גרם  )25(

  ; ירעל אס ף בהתקפה על סוהר אותהשת  )26(

  ת בתי סוהרובירע
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על  התקפהרה של במק או סירב לעזור לסוהר במקרה של נסיון בריחה או ענמנ  )27(
  ; סוהר או על אסיר

או נמנע או סירב לבצע תפקידים , אחד הכללים או הוראה חוקית של סוהר הפר  )28(
  ;בדרך שנקבעה

ק מבקר או כל אדם המועס, עובד בית סוהר, סוהר יג בחוסר נימוס כלפההתנ  )29(
  ;של בית הסוהרן בעני

  ; תועבודזלזל או התרשל ב, או התעצל, דובלע בסיר  )30(

  ; בלי רשות את תאו או מקום אחר שנועד לו או את מקום עבודתו עזב  )31(

  ;ק בחפץ שאינו רשאי להחזיקויהחז  )32(

  ;ירהבאו השתמש בכוח שימוש שיש בו ע, תקף  )33(

  ;רףע רעש ללא צורך או קילל או חייהשמ  )34(

  ;מוסרי יתלגס או ב, ג באופן פרועההתנ  )35(

  ; יימתאו מאמעליבה , ש בלשון גסהמהשת  )36(

  ; הלהתח  )37(

  ; ד האשים סוהר או אסיר האשמת שואיבמז  )38(

  ; קשר קשר להימלט או עזר לאחר להימלט, טנמל  )39(

  ;זהף ן או סיוע לבצע אחת העבירות האמורות בסעיונסי  )40(

אף , מעתשאו במ הטובסדר או הזנחה הפוגעים בסדר -אי, התנהגות, עשהמכל   )41(
  . אם לא פורטו בפסקאות הקודמות

להלן (ד מאלה יהיה מוסמך לדון ולהחליט באישום אסיר על עבירות בית סוהר חל אכ  .57
  ): ן שיפוטיקצ –בסימן זה 

  ; ביהנצ  )1(

  ; ךבית סוהר שהנציב הסמיכו לכ למנה  )2(

  ;כלאי ומעלה שהנציב הסמיכו לכךמדרגת  רסוה  )3(

  ). הלבוט(  )4(
  

, שיפוט שהרשיע אסיר בעבירת בית סוהר יהיה רשאי להטיל עליו עונשים אלה ןקצי  )א(  .58
  :כולם או מקצתם

  ;האאתר  )1(

  ;ה חמורהראזה  )2(

בהסכמת שר המשפטים , ובסכום שלא יעלה על הסכום שיקבע השר בצ קנס  )3(
  ;ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

ובלבד שתקופת בידוד לא , בעה עשר ימיםלתקופה שלא תעלה על אר ודידב  )4(
  ;ה של שבעה ימים תהיה בינה לבין המשכהקספתהא רצופה יותר משבעה ימים וה

, ין זהענל; ת ימי שחרור לתקופה שלא תעלה על עשרים ואחד ימיםתהפח  )5(
ן חופש ורשי ותבלר, 1977-ז"תשל, לחוק העונשין 49מעותו בסעיף שכמ –" שחרור"
  .28שמעותו בסעיף מכ

 שאירשיפוט שהטיל על אסיר עונש בידוד או עונש הפחתת ימי שחרור יהיה  ןקצי  )ב(  
, ויהיה תלוי ועומד לתקופה שנקבעה בפסק, יהיה על תנאי, כולו או מקצתו, לצוות בפסק כי העונש

לא ישא את עונשו , יר שנידון לעונש על תנאי כאמוראס; קובלבד שלא תעלה על שנה מיום הפס
עבירה זהה או דומה לעבירה שעליה נשפט או כל , וך התקופה שנקבעה בפסקת ,ן עבראלא אם כ

, קבע זאת קצין השיפוט בפסק שבו הוטל עליו העונש על תנאי אם –אחרת  בית סוהרת ירעב
  . ךוהורשע בשל כ

  –) א(ף האמור בסעיף קטן אעל   )ג(  

ית בבעבירות  טיפוש
  והרס
   )9' מסתיקון (

  1988- ח"שמת

  ) 9' סמתיקון (
  1988- ח"שמת

ית בן ועבירת יונשע
  והרס
  )10' סמתיקון (

  1989- ט"שמת

  )3' סמתיקון (
  1974-ד"שלת
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אישור ב ,סוהרהפחתת ימי שחרור יהיה מוסמך להטיל רק מנהל בית ה שעונ  )1(
  ;הנציב

הסכום שנקבע  ציתחבידוד לתקופה שמעל לשבעה ימים ועונש קנס מעל מ שעונ  )2(
  . יהיה מוסמך להטיל רק מנהל בית הסוהר או סגנו, )3)(א(בצו כאמור בסעיף קטן 

רשאי הנציב או סוהר בכיר , בידוד או הפחתת ימי שחרור, על אסיר עונש קנס להוט  )ד(  
לבטל את העונש או להקל בו על , ראה טעם מיוחד המצדיק לעשות כןם א, כךשהנציב הסמיכו ל

  . בעונש קל ממנו ו החלפתואתו תידי הפח
  

, בנוסף לכל עונש, יוכל לחייבו, שיפוט שהרשיע אסיר בעבירת בית סוהר ןקצי  )א(  .59
ום סכובלבד שלא יחייבו בתשלום פיצויים ב, בירהבתשלום פיצויים לשירות על נזק שנגרם עקב הע

איכות הסביבה וים נשר המשפטים ובאישור ועדת הפ בהסכמת, העולה על הסכום שיקבע השר בצו
  .של הכנסת

נציב או סוהר בכיר אי הרש, )א(צויים כאמור בסעיף קטן יפ ב אסיר בתשלוםיחוי  )ב(  
  . לבטל את החיוב או להפחיתו, שות כןאם ראה טעם מיוחד המצדיק לע, שהנציב הסמיכו לכך

  

ודה בעהר משכ על ידי ניכוי 59ופיצויים כאמור בסעיף  58לגבות קנס כאמור בסעיף  ןנית  .א59
בבת אחת או , ספים אחרים המצויים או שיהיו מצויים בפקדונוו מכהמשתלם או שישתלם לאסיר א

ובלבד שהסכום הנותר לזכותו של האסיר לאחר , בשיעורים חדשיים כפי שיורה קצין השיפוט
ר מהסכום שיקבע הנציב מעת לעת כסכום המיועד לצרכיו של האסי, בכל חודש, תהניכוי לא יפח

  . הרוסהית בב
        

וישמשו " הקרן לרווחת אסירים"א ישולמו לקרן שתיקרא 59ת שנגבו כאמור בסעיף וקנס  .ב59
  . לרווחת האסירים כפי שיקבע השר בתקנות

        

לו הזדמנות לשמוע את אחר חקירה מתאימה ולאחר שניתנה ל טל עונש על אסיר אלאוא יל  .60
  . להתגונןודו גהאישום והראיות נ

ורשאי בית המשפט להטיל , שעבר עבירת בית סוהר יכול שיואשם לפני בית משפט סירא  .61
  . שיתחיל בתום כל מאסר קודם, עליו עונש מאסר ששה חדשים

בדרך  אסיר מהיות מואשם לפני בית משפטטור בר האמור בפקודה זו אינו בא לפדום ש  .62
  . ייענש פעמיים על עבירה אחת שלא ובלבד, הרגילה על כל עבירה שעבר

  עתירות אסירים: 1'ח ימןס
        

רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו הוא  ראסי  )א(  .א62
המדינה ואנשים הממלאים תפקידים  ותעתירה נגד רשוי) המשפט תבי –להלן בסימן זה (מוחזק 

  ).רהיעת –להלן בסימן זה (ו רמעצלו או פי דין בכל ענין הנוגע למאסר-על

  .המשפט ידון בשופט אחד שיקבע נשיא בית המשפט לענין זה בית  )ב(  

על עתירה נגד ועדת שחרורים וועדת שחרורים , ב62ף הוראות סעיף זה וסעיף אעל   )ג(  
  .לו הוראות החוק האמורויח, 2001-א"תשס, תנאי ממאסר-חוק שחרור עלת מיוחדת לפי הוראו

  

ות המדינה ולאנשים הממלאים רשויבקשר לעתירה צווים ל סמך ליתןומ המשפט בית  .ב62
  . פי דין לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין-תפקידים על

        

י בית המשפט העליון אם נתקבלה רשות פנת בית המשפט בעתירה ניתנת לערעור לטהחל  .ג62
  .העליון שפטמאו מאת שופט בית ה בגוף ההחלטה לכך מבית המשפט

  

  

האמור בסימן זה גורע מסמכותו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה  אין  .ד62
  .1957–ז"תשי, תי המשפטבלחוק ) 1)(ב(7לפי סעיף , לצדק

        

  שחרור: 'ט ימןס

בית הסוהר יהיה אחראי שכל אסיר שבבית הסוהר ישוחרר כשורה מיד לאחר היותו  נהלמ  .63

  בפיצויים יובח
  )10' סמתיקון (

  1989- ט"שמת

  ייםופיצוקנס  תבייג
  )10' סמתיקון (

  1989- ט"שמת
  1989-ט"ט תשמ"ת

  קנסות דיעוי
  )10' סמתיקון (

  1989- ט"שמת

נן והתגלאסיר  כותז
  בדין

  טמשפהבתי  טיפוש

  מהליכים ורטפין א
  םיגילר

  ) 5' סמתיקון (
  1980-ם"שת

  התירע
  ) 5' סמתיקון (

  1980-ם"שת

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס

) 21' סמתיקון (
  2001- א"תשס

  תמכוס
  ) 5' סמתיקון (

  1980-ם"שת

  ררעוע
  ) 5' סמתיקון (

  1980-ם"שת
) 37' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  סמכות תמירש
  ) 5' סמתיקון (

  1980-ם"שת

  ת המנהלוחריא
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  .זכאי לשחרור

כמשמעותם , הקבועים במדינת ישראלה הזכאי לשחרור ביום מימי המנוח ראסי  )א(  .64
ישוחרר , ביום שבתון על פי חוק או, 1948-ח"שת, פטשלפקודת סדרי השלטון והמ) א(א18בסעיף 

  .ם שלפניוובי –ואם גם הוא יום מנוחה או שבתון כאמור , ביום שלפניו

ו א )א(ון כאמור בסעיף קטן שבת מנוחה או הזכאי לשחרור ביום, ידוהשאינו י ראסי  )ב(  
, 1948-ח"תש, טפהמשולפקודת סדרי השלטון ) א(א18ביום שבתו או יום חגו שנקבע על פי סעיף 

  .ם שלפניוובי –ואם גם הוא יום מהימים האמורים , חרר ביום שלפניוויש
  

  .שוחרר לא יאוחר מצהרי היום שבו הוא זכאי לשחרוריאסיר   .א64
        

  .יר ייבדק על ידי הרופא לפני שחרורוסל אכ  .65

  .ישוחרר אלא לפי בקשתו אהסובל ממחלה חריפה או מסוכנת ל סירא  .66

בגדים , בעת שחרורו, אי מנהל בית הסוהר לתת לורש, 8שבגדיו הושמדו לפי סעיף  סירא  .67
  .לפי מעמדו

רשאי מנהל בית הסוהר ליתן לו מענק , ר אסיר ואין לו ידידים או אמצעי מחיהרשתחה  .68
עד לתחנת הרכבת הקרובה ביותר למקום מגוריו , אג להסעתו חינם ברכבתידבסכום שיקבע הנציב ו

בוס עד לתחנת האוטובוס טוואב –ם ולפי שיקול דעתו ם מיוחדיירקובמ, האסיר במדינה לל שיהרג
  .הקרובה ביותר כאמור

  שחרור מינהלי: 1'ט ימןס
        

  –ן זה מבסי  .א68

  

  – "ראסי"  

  ;עולה על ארבע שנים האסיר שפוט לתקופת מאסר שאינ  )1(

שוועדת השחרורים החליטה , אסיר שפוט לתקופת מאסר העולה על ארבע שנים  )2(
לחוק  5או  4, 3סרו לפי סעיפים תנאי מנשיאת יתרת תקופת מא-לגביו שישוחרר על

  ;2001-א"התשס, תנאי ממאסר-שחרור על

פת המאסר שנותרה לאסיר לשאת עד לשחרורו בתום תקופת מאסרו ותק –" מאסר תיתר"  
והכל , המלאה או עד למועד שנקבע לשחרורו המוקדם לפי החלטת ועדת השחרורים או לפי כל דין

  ;רה מביניהןקצלפי התקופה ה

, על מי שנכלל בה וטלהש מאסרצת אסירים המאופיינת באורך הוקב –" יריםת אסצקבו"  
  ;כמפורט בתוספת הראשונה

  ;ג68ור אסירים טרם זמן לפי סעיף רשח –" ר מינהליושחר"  

בתי הסוהר לרבות אסירים  ר האסירים המוחזקים בכללפמס –" ת אסיריםסתפו"  
וכן עצורים  36ופשה לפי סעיף חב השוהים או, 16-ו) א(15סעיפים י המאושפזים בבתי חולים לפ
  ;המוחזקים בכלל בתי הסוהר

  .כל מקומות הכליאה בכלל בתי הסוהר ךס –" כליאה תקן"  
  

 את תקן, ה של הכנסתהפנים והגנת הסביבמעת לעת באישור ועדת , י לקבוע בצושאר השר  .ב68

  .1לתקופה שלא תעלה על שנה, אהיהכל
  

  

רשאי הנציב לפי שיקול דעתו ובמועד שימצא , תפוסת האסירים על תקן הכליאה העלת  .ג68
ם והי –להלן (ההוראה  מתן שיתרת מאסרם ביום להורות שישוחררו טרם זמנם האסירים, לנכון

האסירים  וצתבאינה עולה על יתרת המאסר המרבית שנקבעה בתוספת הראשונה לק, )הקובע

                                                      
  .344' עמ 29.11.2006מיום  6540' ז מס"ת תשס"ק' ר 1

של ב רהשחרו תקדמה
  מנוחהי מי
  ) 7' סמתיקון (

  1984-ד"שמת

  שחרורהמן ז
  ) 7' סמתיקון (

  1984-ד"שמת
 פנילרפואית  הדיקב

  רורשח

  ולהחאסיר  רחרוש

  דיגוב

  צרךנאסיר  רחרוש

  ) 13' סמתיקון (
  1993- ג"שנת

  תוגדרה
  ) 13' סמתיקון (

  1993- ג"שנת

  תקן הכליאה תביעק
) 13' סמתיקון (

  1993- ג"תשנ
) 36' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  מינהלי רחרוש
) 13' סמתיקון (

  1993- ג"שנת

) 41' סמתיקון (
  2012-ב"תשע

) 41' סמתיקון (
  2012-ב"תשע
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  .שעמה נמנים אותם האסירים
        

ינהלי על מספר האסירים מ רביום הקובע מספר האסירים שניתן לשחררם שחרו עלה  )א(  .ד68
קבוצות ל המינהלי בכ ייעשה השחרור, שיש לשחרר בשל עודף תפוסת אסירים על תקן הכליאה

  .ריותבובכל קבוצה יחל השחרור באסיר שיתרת מאסרו היא הקצרה , האסירים

  .ישוחרר עוד כל אסיר שחרור מינהלי לא –תפוסת האסירים כדי תקן הכליאה  עההגי  )ב(  

ויש לשחרר , וצה שיתרת מאסרם זההה קבביום הקובע אסירים הנמנים עם אות היו  )ג(  
אף אם תקטן בכך , )ב(על אף האמור בסעיף קטן , ררו כולםחישו –לק מהם שחרור מינהלי רק ח

  .הכליאה תקןמתפוסת האסירים 
        

, תנאי ממאסר-וק שחרור עלו בחתנאי כמשמעות-יראוהו כשחרור על, ר מינהליושחר  .ה68
  .בשינויים המחויבים, ראות החוק האמור יחולו על שחרור מינהליווה, 2001-א"תשס

  

דיווח על המפורט , בתחילת כל שנה, השר ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת  .ו68
  :להלן בשנה שקדמה למועד הדיווח

ששוחררו בשחרור , א68שבסעיף " אסיר"להגדרה ) 1(ר בפסקה מספר האסירים כאמו  )1(
  ;מינהלי

ובכלל זה מספר , מספר האסירים השפוטים לתקופת מאסר העולה על ארבע שנים  )2(
  .ששוחררו בשחרור מינהלי, א68שבסעיף " אסיר"להגדרה ) 2(האסירים כאמור בפסקה 

  

        בתי סוהרבתי סוהרבתי סוהרבתי סוהר: : : : ''''גגגגרק רק רק רק פפפפ

  והרסתי בהקמת : 'א ימןס

ין פלוני או מחנה פלוני או מקום אחר הוא בית סוהר לפי כי בנ, שאי להכריז בהודעהרשר ה  .69
ורשאי הוא באותה דרך להכריז שבית סוהר פלוני יחדל להיות בית סוהר לענין פקודה , פקודה זו

  .זו

י עהנציב באישור השר להורות על מתן מחסה ומשמורת בטוחה בבית סוהר אר שאיר  .70
בית סוהר קיים או שמחמת מחלה מידבקת או סיבה שיכון נוח בותם סירים שלדעתו אין לשכן אאל

  .דין בית סוהר ארעי כדין בית סוהר לפי פקודה זו; אחרת רצוי להורות כאמור

  מבקרים רשמיים: 'ב ימןס
        

  .ים רשמיים לבתי סוהררקבמשטרה ימנה מהשר   )א(  .71

סוהר מסויים או לחלק ממנו או לסוגי בתי סוהר ויכול  תלבי י כאמור יכול שיהיהומינ  )ב(  
  .שיהיה כללי

  

יועץ המשפטי לממשלה יהיו סמכויות של מבקר רשמי לשל בית המשפט העליון ו טשופל  .72
שלום יהיו שפט וזי ולשופט של בית ממחלשופט של בית משפט ; לגבי כל בית סוהר בישראל

  .ר שיפוטושבאזו והרססמכויות של מבקר רשמי לגבי כל בית 
  

בו ולבדוק את התנאים רשמי רשאי בכל עת להיכנס לבית סוהר שהוסמך לבקר  רמבק  )א(  .א72
התאמתם של כל אלה להוראות ו ראת ניהולו התקין של בית הסוה, את דרכי הטיפול באסירים, שבו
  .ולהוראות אחרותן הדי

בית סוהר ולשוחח עם כל בום קביצוע תפקידיו רשאי מבקר רשמי להיכנס לכל מ לשם  )ב(  
  .אסיר

        

הר מנהל בית הסו; רשאי לפנות אל מנהל בית הסוהר ולבקש ראיון עם מבקר רשמי ראסי  .ב72
  .ראיון ותהיענות לבקשיב לאין מבקר רשמי חי; יעביר את הבקשה למבקר הרשמי בצירוף הערותיו

        

מנהל בית הסוהר או  חותכאף שלא בנו, רשמי רשאי להיפגש עם אסיר ולשוחח אתו רמבק  .ג72
  .אדם אחר

        

מסמך או דבר , כל מידע, לפי דרישתו, בית הסוהר וכל עובד בו ימסור למבקר רשמי למנה  .ד72
פי דרישה רק למבקרים שהם ימסרו לי אולם תיקים בטחוניים, שידרוש לצורך מילוי תפקידו

  בתי סוהר קמתה

  םירעיאוהר סתי ב

  )3' סמתיקון (
  1974-ד"שלת

  םישמירמבקרים  יינומ
  )3' תיקון מס(

  1974-ד"תשל

ם רשמיים יבקרמ
  כהונתם כוחמ
  )3' תיקון מס(

  1974-ד"תשל
  

  שמירות מבקר ימכוס
  )3' תיקון מס(

  1974-ד"תשל
  

  יםסיראן יויאר
  )3' תיקון מס(

  1974-ד"תשל
  

  הראיון רכיד
  )3' תיקון מס(

  1974-ד"תשל
  

  מידע תסירמ
  )3' תיקון מס(

  1974-ד"תשל
  

  דימה בשחרורקין ד
) 13' סמתיקון (

  1993- ג"תשנ

י לינהמחרור שין ד
- כדין שחרור על

  תנאי
) 21' סמתיקון (

  דיווח לכנסת  2001- א"תשס
) 41' תיקון מס(

  2012-ב"תשע
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  .שופטים של בית המשפט העליון
        

  .ביקור ירשום המבקר הרשמי בפנקס המוחזק לשם כך דין וחשבון על ביקורוה םותב  .ה72
        

שטרה או מי שהוא הסמיך רשאי לפי שיקול דעתו לא להרשות ביקור של מבקר המ שר  .ו72
חון בית הסוהר והמשמורת הבטוחה של בטאם הוא סבור שמטעמים של , רשמי בזמן פלוני

, פי בקשתו של מבקר רשמי שנמנע ממנו ביקורל; רוקהאסירים באותה שעה יש למנוע את הבי
  .רוקייסביר שר המשטרה בכתב מדוע נמנע הב

        

  רופאים: 'ג ימןס

, ]נוסח חדש[רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים יו של רופא ימלא דפקית  .73
  .שמינה הנציב, 1976-ז"התשל

  

גע וכל דבר הנ; בכפוף לפיקוחו של הנציב, א ידאג לבריאות האסירים דרך כללפהרו  )א(  .74
הרופא  עליוידווח , בית הסוהר או לטיפול באסירים שיש לדעת הרופא לעיין בו מטעמים רפואייםל

  .לנציב ויודיע על כך למנהל

לפחות  בורופא של בית סוהר אחר יבקר ; יוםא של בית סוהר מרכזי יבקר בו יום פהרו  )ב(  
בהם או לכל ענין  טפללרא לבדוק חולים שבבית הסוהר או קאחת לשבוע וגם כל אימת שהוא נ

  .אחר

וירשום את מצב בריאותו ופרטים , עם קבלתו ולפני שחרורו ריסא יבדוק כל אפהרו  )ג(  
  .הנוגעים לכך שפורטו בתקנות

ישר הרופא שהוא א בית סוהר ולא יוגבל מזונו אלא אםוטל עבודה על אדם בתלא   )ד(  
  .ה או הגבלהדיוכל לעמוד באותה עבו

או , ליםוח ר שמזונו הוגבל או שהוא נמצא בבידוד או בביתיאס לא יבדוק כפהרו  )ה(  
  .חולהשהודיעו לו עליו שהוא 

  :במידה שאפשר לברר אותם, ירשום הרופא בפנקס את הפרטים שלהלן, אסיר פטרנ  .75

  ;הוא חולהשאו נראה , נה על מחלהשושבו התלונן הנפטר לרא םהיו  )1(

  ;סק בעבודה באותו יום ובאיזועאם   )2(

  ;חוקו באותו יום לחם  )3(

  ;לבית חולים תקבלשבו נ םהיו  )4(

  ;שבו הודיעו לראשונה לרופא או לעוזרו על המחלה םהיו  )5(

  ;המחלה טיב  )6(

  ;האחרונה לפני שנפטר עםפטר בפראה הרופא או עוזרו את הנ מתי  )7(

ור המראה שלאחר אתי —ת וואם נערכה בדיקה שלאחר המו, נפטר האסיר מתי  )8(
  .אהרופבצירוף כל הערה מיוחדת הדרושה לדעת , המוות

  ארגון השירות: 'ד ימןס

בהבטחת אסירים ובכל , יעסוק בניהול בתי הסוהר) רותיהש –להלן (בתי הסוהר  תירוש  .76
  .הכרוך בכך

  

  .ת יהיו סוהרים בכירים וזוטרים במספר ובדרגות שיורה עליהם השרושירב  .77
  

  

  .בתי הסוהר יתמנה בידי הממשלה לפי המלצת השר ציבנ  .78
        

  

, ורשאי השר למנות סוהר או אדם אחר למלא, ו של סוהר בכיר יהיה בידי השריינומ  .79
  .תיוכויוסמכות מסמל כל תפקיד מתפקידיו של סוהר בכיר או להשתמש בכ, בתנאים שיקבע

  על ביקור ח"וד
  )3' תיקון מס(

  1974-ד"תשל
  שעהלביקור  ריסוא  
  )3' תיקון מס(

  1974-ד"תשל

  יםרופא יינומ
) 32' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  ות רופאיםימכוס

  פטירות םישור

  י השירותדפקית
) 33' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  השירות רכבה
  )2' סמתיקון (

  1972-ג"שלת

תי בנציב  יינומ
  סוהרה
  )6' סמתיקון (

  1982-ב"שמת

  םיכירבסוהרים  יינומ
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בכפוף לכל הוראה , יהולו של הנציבנוב ובפיקוח, הסוהר והסוהרים יהיו בפיקודו בתי  )א(  .80
  .או הנחיה של השר

  .ב יבקר דרך קבע בכל בתי הסוהר או ידאג לכך שיבקרו בהם מטעמויהנצ  )ב(  

  –בכפוף להוראות פקודה זו והתקנות שהותקנו לפיה , הנציב ירשא  )ג(  

כפי שיראה , להעבירם ולהעלותם או להורידם בדרגה ,ת סוהרים זוטריםולמנ  )1(
  ;כוןנל
אם הוכח להנחת דעתו שהסוהר מתרשל או , לשחרר או לפטר סוהר, ותעלהש  )2(

וכן להשעות סוהר , עיל במילוי תפקידו או אינו מתאים לתפקידיו מסיבה אחרתי יבלת
ירה או או שמתנהלת נגדו חקירה על ביצוע עב, שלא כשורה ותשהואשם בהתנהג

וסוהר מדרגת מישר ומעלה לא  ,שסוהר בכיר לא יושעה לבדבו, עבירת משמעת
  .יבחן הנציב את ההשעיה מזמן לזמן, הושעה סוהר. אלא באישור השר, יפוטר

  

, הוראות כלליות שיקבעו עקרונות לענין ארגון השירות, באישור השר, ב יוציאיהנצ  )א(  .א80
רות בתי אות שירהו –להלן (הבטחת פעולתו התקינה ו המשטר והמשמעת בו, סדרי המינהל

  ).הסוהר

) א(קודות כלליות שיקבעו פרטים בנושאים האמורים בסעיף קטן פיא צב יויהנצ  )ב(  
  ).והרדות נציבות בתי הסופק –בפקודה זו (

  

  .ה הנציבות השירות אינן טעונות פרסום ברשומות והן יפורסמו בדרך שיורדפקו  )א(  .ב80
        

  

  .פקודה זו רואים את פקודות השירות כדיניםן ילענ  )א(  .ג80

פה יעד –ירות בתי הסוהר ובין פקודת נציבות בתי הסוהר שאת רסתירה בין הו ההית  )ב(  
פה יעד –היתה סתירה בין פקודת נציבות בתי הסוהר לבין פקודה אחרת ; הוראת שירות בתי הסוהר
  .פקודת נציבות בתי הסוהר

        

יה ויה והר שהוא ממונה עליווגע לבית הסנה ישלוט על כל עניןו בית סוהר יפקח נהלמ  .81
ב להתנהגותם של הסוהרים והאסירים שבפיקוחו ולטיפול בהם ולהיותם יהנצ אחראי כלפי

  .מקיימים כראוי את הוראות פקודה זו וכל תקנה והוראה שניתנו לפיה

  גיוס ושחרור: 'ה מןסי

גוייס ומשאושר גיוסו י, ואיתבדיקה רפ דקמבקש להימנות עם השירות ייבהכל   )א(  .82
  .לתקופה של חמש שנים

  

קורס  רעבולם וארבעה החדשים הראשונים ישרת המגויס שירות נסיון ויידרש יעשר  )ב(  
, פקידיו או שאין סיכוי שיהא יעילתנמצא בתוך תקופת הנסיון כי הוא בלתי מתאים ל; אימונים

כל לו כלפיו מנות עם השירות ולא תהא יהלוהמגוייס יחדל , רשאי הנציב לצוות על שחרורו
  .ביעהת

  ).לטבו(  )ג(  
  

הצהרת לה על עומ ימתגייס על פי פקודה זו יחתום בפני סוהר מדרגת כלאהכל   )א(  .83
  .והסוהר הבכיר יאשרה, בטופס שנקבע, מתגייס

ר ששה סמא –דינו , הרהצמשיב במזיד תשובה כוזבת לשאלה מן השאלות שבההכל   )ב(  
  .חדשים ופיטורים מן השירות

  

  .שבועת אמונים לפני הנציב בנוסח שנקבע, עם מינויו, בעיישבדרגת מישר ומעלה  והרס  .84
  

האריך את תקופת שירותו של סוהר לתקופות שירות נוספות שכל אחת לאי שב ריהנצ  )א(  .85
  .מהן לא תעלה על חמש שנים

רשאי הנציב להאריך את תקופת שירותו , רותם סוהר תקופה של עשרים שנות שייהשל  )ב(  

  י הנציבדפקית

  )3' סמתיקון (
  1974-ד"שלת
  ) 9' סמתיקון (

  1988- ח"שמת
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

פקודות  תוצאה
  תושירה
   )9 'סמתיקון (

  1988- ח"שמת

פקודות  םרסופ
  תושירה
  ) 9' סמתיקון (

  1988- ח"שמת

  תושירהקודות פין ד
  ) 9' סמתיקון (

  1988- ח"שמת

  י מנהליםדפקית

  השירות  תקופת
  ) 20' סמתיקון (

  2001- א"תשס
) 32' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  ) 18' סמתיקון (
  2000-ס"תש

  ) 18' מסתיקון (
  2000-ס"שת
  מתגייס תצהרה
  ) 9' סמתיקון (

  1988- ח"שמת

  אמונים תבועש
  )3' סמתיקון (

  1974-ד"שלת
  ותירשתקופת  תארכה
) 20' סמתיקון (

  2001- א"תשס

) 30' תיקון מס(
  2005- ה"תשס
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  .הקופה נוספת בלתי קצובתל

ש גשתו י בקשת הסוהרפל תיעשה, ת תקופת שירותו של סוהר לפי סעיף זהכהאר  )ג(  
  .במהלך החודש השביעי שלפני תום תקופת שירותו, לגבי כל תקופת שירות נוספת, לנציב

ה בתוך שישים ימים ממועד הגשת בקשה ב יודיע לסוהר על החלטתו לפי סעיף זיהנצ  )ד(  
 לרשאי הנציב להודיע ע, מנימוקים שיירשמו, קרים מיוחדיםבמואולם ; )ג(סעיף קטן בכאמור 

  .הגשת הבקשהועד ום תשעים ימים ממתעד  ,חלטתו כאמורה
  

לא יתפטר מן השירות אלא אם כן נתן לנציב הודעה על כך שלושה חדשים  רסוה  )א(  .86
  .והו כנעדר מן השירות ללא רשותאיר –לא עשה כן ; מראש

להתיר לו לפרוש , לבקשת סוהר, יבצנהרשאי , )א(ן ף האמור בסעיף קטאעל   )ב(  
  .חדשים ממועד מתן ההודעה הלוששא חלפו אף אם לרות מהשי

  

לשחרר סוהר מן השירות תוך תקופת ההתקשרות אם ועדה רפואית שמינה הנציב  ותרמ  .87
  .קבעה כי אין הוא מתאים עוד לשירות מבחינה נפשית או גופנית

  

  םמוספים זמנייסוהרים : 'ו ימןס

השירות  עם תכל המבקש להימנו, האמור בפקודה זו או בתקנות שהותקנו לפיה ףל אע  .88
ויחולו עליו הוראות הפקודה והתקנות , יכול שיגוייס לתקופה של ששה חדשים כסוהר מוסף זמני

  .לאמור להלן ףבכפו

ת ששת ופלפני תום תק לא יאוחר מחודש אחד, מוסף זמני רשאי להודיע בכתב לנציב והרס  .89
ותו כאילו גוייס אים אלא נמסרה הודעה כאמור רו; כי אין בדעתו לחדש את השירות, החדשים

או לפי  82זולת אם גוייס לשירות לפי סעיף , כסוהר מוסף זמני לתקופה נוספת של ששה חדשים
  .חוזה מיוחד

דש חוכתב עה בהוד מן השירות סוהר מוסף זמני במסירת רררשאי בכל עת לשח בנציה  .90
  .ימים מראש

תקופה נוספת של ששה  כל לבדבר מסירת הודעות יחולו ע 90-ו 89ת סעיפים ווראה  .91
  .חדשים

שכר הצטיינות ומענק שפות לא יחולו על , לפי פקודה זו בדבר שכר התנהגות טובה תקנות  .92
  .סוהרים מוספים זמניים

  סמכויות הסוהרים ואחריותם: 'ז ימןס

קידים שנקבעו ויציית לכל הוראה חוקית פהת תישתמש בסמכויות שנקבעו וימלא א והרס  .93
  .שקיבל מהממונים עליו בשירות בנוגע למילוי תפקידו

, הנשק; יהיה אחראי לכספי הציבור שנמסרו להשגחתו או שהגיעו לרשותו רסוה  )א(  .94
בפיקודו או לשימושו שניתנו לשימוש השירות ש, והאפסניה יםהמלבוש, הציוד, התחמושת

, וניזוקו או הושמד, והוא יהיה אחראי להם כלפי הנציב במקרה שאבדו, ותחובלקפו זיי, העצמי
מחמת , שהדבר אירע מחמת תאונה בלתי נמנעת, בהנצילהנחת דעתו של , ולת אם ניתן להראותז

  .ימוש בשירותש גניבה שאין לייחסה לרשלנות מצדו או תוך

ולא היה , איבד אותושאו , )א(ן טחפץ שהוא אחראי לו לפי סעיף קשגרם נזק ל רסוה  )ב(  
, זו בלי לגרוע מעונש הצפוי לסוהר לפי פקודה, י הנציבארש –) א(לו הצדק כאמור בסעיף קטן 

אחת  בתדרך ניכוי משכרו ב, או לחילופו של האבוד, להיפרע ממנו את ההוצאות לתיקונו של הנזק
  .הםאו בשיעורים חדשיים שיורה עלי

  –אסיר כשהוא  דגנסוהר להפעיל את נשקו  ירשא  )א(  .95

  ;או מנסה להימלט טנמל  )1(

את , או לפרוץ, בהתפרצות משותפת מבית הסוהר או בנסיון לפתוח בכוח לפעי  )2(
ורשאי הסוהר להוסיף ולהפעיל , החומה של בית הסוהרו הדלת החיצונית או השער א

  ;הנסיון כאמורפרצות או תהה תאת הנשק כל עוד נמשכ

  בנשק שימוש
  

  ות סוהררתפטה
  ) 9' סמתיקון (

  1988- ח"שמת

מטעמי  רחרוש
  תובריא

) 32' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  יוסג

שירות  תפסקה
  תוכהמשו

  רחרוש

  ודעותהתן מ

א לות ממסויי תקנות
  לוויח

  דיםיתפקה

ל שת כספית וחריא
  הריםוס
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  .או אדם אחר רהוש באלימות כלפי סממשת  )3(

  –אין הסוהר רשאי להפעיל את נשקו ) א(קטן ף האמור בסעיף אעל   )ב(  

למנוע את ל אם יש לו יסוד סביר להניח שאינו יכו אאל –) 1(פסקה  לפי  )1(
  ;שקנת האעומד להפעיל נגדו  אההימלטות באופן אחר והזהיר את האסיר שהו

אם יש לו יסוד סביר להניח שנשקפת סכנה לחייו או  אאל –) 3(פסקה  פיל  )2(
או שהוא עלול להיחבל חבלה חמורה , והר או של האדם האחרל הסלשלמות גופו ש

  .אחרת

בפני הממונה ) א(של סעיף קטן ) 2(-ו) 1(ת אופעיל הסוהר את נשקו לפי פסקילא   )ג(  
  .עליו אלא לפי הוראות הממונה

כדי נטילת כושר פעולתו של , במידת האפשר, בנשק לפי סעיף זה יהיהוש מהשי  )ד(  
  .יגתוהאסיר ולא כדי הר

  מעצר וחיפוש, ובכעי –סמכויות סוהר : 1ז ימןס
        

  –ן זה מבסי  .א95

  ;1949-ט"תש, היריהי דרתו בחוק כלגכה –" יריה כלי"  

שאינו חיפוש , גדיו או בכליובב, םדוש על פני גופו של אפחי –" פו של אדםש על גווחיפ"  
  ;חיצוני או פנימי או בחינה חזותית של גופו העירום

  :אחד מאלה כל –" ש חיצוניוחיפ"  

  ;ת חומר שמתחת לציפורנייםחלקי  )1(

  ;ת חומר מעל הגוףחלקי  )2(

  ;ה על העורקבדי  )3(

  :אחד מאלה כל –" ש פנימיוחיפ"  

  ;קוליים-לם עיף באמצעות מכשיר גלוגהית פנים יהדמ  )1(

  ;ף פנים הגוף באמצעות מכשיר רנטגןושיק  )2(

  ;ית פנים הגוף באמצעות סורק מסוג כלשהויהדמ  )3(

  ;לרבות לקיחת חומר, ה גינקולוגיתקבדי  )4(

שהוסמך לענין סימן זה על ידי הנציב  מי –" ללוחמה בסמיםה הנמנה עם היחיד רסוה"  
  ;תאימה כפי שיקבעמרה ששקיבל הכ לאחר

-ג"תשל, ]נוסח חדש[ם מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים יסמ –" םסמי"  
1973;  

  ;י סוהר"שנעצר ע מי –" רעצו"  

רגת כלאי ומעלה בדאו סוהר , רב כלאי ומעלה ר בדרגתהסו –" שירות בתי הסוהר ןקצי"  
, ימן זהין סרה הסמיכו לענטהמש הסוהר ששר ירות בתיש להנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים ש

סוהר בדרגת כלאי ומעלה הנמנה עם יחידת ההתערבות והליווי  לרבות, ו95-ה ו95ולעניין סעיפים 
  .המרכזית או עם היחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים שהשר הסמיכו לעניין סימן זה

  

יהיו נתונות גם , לחוק המעצרים 67-ו 23ויות המסורות לשוטר לפי סעיפים כהסמ  )א(  .ב95
 רבמתקני שירות בתי הסוה, בתחום בית הסוהר, תפקידו ולצורך מילוי תפקידוי לסוהר בעת מילו

ן כו, מוריםבסביבתם הקרובה של בית הסוהר או של המתקנים הא, וץ לתחומי בית הסוהרחשמ
מילוי ", טן זהק ףלענין סעי. בעת ליווי אסיר מחוץ לבית הסוהר או בעת רדיפה אחרי אסיר נמלט

לוי ומניעה של עבירות המבוצעות בתחומים ובנסיבות כמפורט גי תבולר –" תפקידו של סוהר
  .הכל בנוגע לבית סוהר או לאסירו, זהן בסעיף קט

ת והליווי המרכזית או היחידה המיוחדת ר הנמנה עם יחידת ההתערבוהלסו  )ב(  
יהיו נתונות , ששר המשטרה הסמיכו לכך, של שירות בתי הסוהר, להשתלטות על אסירים

עובדי שירות בתי הסוהר של  הגם בעת מילוי תפקידי אבטח) א(יף קטן עסבהסמכויות האמורות 
  .לוי תפקיד זהיך מרובני משפחותיהם מחוץ לתחומי בית הסוהר ולצו

  ) 15' תיקון מס(
  1996-ו"שנת

  תוגדרה
  ) 15' תיקון מס(

  1996-ו"שנת

ות עיכוב ימכוס
  ומעצר בלא צו

  ) 15' תיקון מס(
  1996-ו"שנת
  ) 16' סמתיקון (

  1997-ז"תשנ
) 25' ון מסתיק(

  2003-ד"תשס

) 34' תיקון מס(
  2007-ח"תשס

) 34' תיקון מס(
  2007-ח"תשס



  1971-ב"תשל, ]נוסח חדש[פקודת בתי הסוהר 
  סח מלא ומעודכןנו

  

30  

  ישראליהמאגר המשפטי ה   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

  

יעבירו ללא דיחוי לשוטר או לתחנת , ו אסירנהמעכב או עוצר אדם שאי רסוה  )ג(  
  .המעצרים חוקל 26עד  24החלות על שוטר לפי סעיפים  תואויחולו עליו ההור, המשטרה הקרובה

  

  .ב רשאי לערוך חיפוש על גופו95ם לפי סעיף אדהעוצר  רהסו  )א(  .ג95

העוצר אדם בבית סוהר לפי סעיף , ללוחמה בסמים החידילסוהר הנמנה עם ה היה  )ב(  
, יסוד סביר לחשוד שעל גופו של העצור נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירת סמים, ב95

  .העצור שלו העירום רשאי הוא לחפש על גופו וכן לערוך בחינה חזותית של גופ
        

רשאי לערוך ר המקבל אסיר למשמורת בבית סוהר או למשמורתו מחוץ לבית סוה רסוה  .ד95
לערוך , ור לבית הסוהרסץ אפכדי למנוע הכנסת ח, כן רשאי סוהר; חיפוש על גופו של האסיר

גם ללא חשד , של אסיר בעת קבלתו למשמורת בבית הסוהר בחינה חזותית של גופו העירום
 חרזר לבית הסוהר לאוות אסיר החבלר –" קבלה למשמורת", לענין סעיף זה; שהאסיר עבר עבירה

  .יציאה ממנו כדין
        

ככל שהדבר נחוץ לשם שמירה , סיראשל  חיפוש על גופו, בכל עת, רשאי לערוך רסוה  )א(  .ה95
  .הסדר הטוב והמשמעת בבית הסוהר, או לשם שמירה על הבטחון, על בטחון המדינה

וד סביר לחשוד כי האסיר מחביא בכליו או בבגדיו לקצין שירות בתי הסוהר יס היה  )ב(  
יכת רל עערשאי הוא להורות , ו בבטחון בית הסוהרנה אור שעלול לפגוע בבטחון המדיאסחפץ 

  .בחינה חזותית של גופו העירום של האסיר

כי אסיר הנמצא  דלסוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים יסוד סביר לחשו היה  )ג(  
  .ש חיצוני באסירפולערוך חי אורשאי ה, ו החזיק בכלי יריה או בחומר נפץבבית הסוהר מחזיק א

        

ימן זה יהיו בהסכמת העצור או ספי לש חיצוני ובחינה חזותית של גוף עירום וחיפ  )א(  .ו95
  .האסיר לפי הענין

י שהוסמך לערוך חיפוש להשתמש בכוח סכמת העצור או האסיר רשאי מהר דבהע  )ב(  
ו לאסיר הזדמנות א אם קצין שירות בתי הסוהר אישר זאת בכתב לאחר שנתן לעצור, סביר לעריכתו

  .לטעון את טענותיו בפניו
        

  .גופו בכל עתלבית הסוהר רשאי לערוך חיפוש על  ץמחו המלווה אסיר רסוה  )א(  .ז95

  

יחידה ללוחמה בסמים או עם יחידת ההתערבות והליווי ה םלסוהר הנמנה ע היה  )ב(  
רשאי הוא , גופו של אסיר המלווה בידי סוהר נמצאים סמים י עלהמרכזית יסוד סביר לחשוד כ

  .גופו העירוםל לערוך בחינה חזותית ש
  

ר הנמצא בבית הסוהר עבר יאס ילקצין שירות בתי הסוהר יסוד סביר לחשוד כ היה  )א(  .ח95
על בחינה חזותית של גופו העירום או , ורות על לקיחת דגימה של שתןרשאי הוא לה, עבירת סמים

  .על עריכת חיפוש חיצוני

סירובו לעבירת בית סוהר  שבייח, תן האסיר את הסכמתו ללקיחת דגימה של שתןנלא   )ב(  
  .56כמשמעותה בסעיף 

, יר מחביא בתוך גופו סמיםשאס קצין שירות בתי הסוהר יסוד סביר לחשודה להי  )ג(  
  .רשאי הוא להורות שייערך בו חיפוש פנימי

עם  נהרשאי קצין שירות בתי הסוהר הנמ, תן האסיר את הסכמתו לחיפוש פנימינלא   )ד(  
  .אמורכוש פהיחידה ללוחמה בסמים להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת היתר לעריכת חי

        

  .םב רשאי לייעד בבתי הסוהר מקומות להחזקת אסירים שאינם משתמשים בסמייהנצ  )א(  .ט95

ובלבד שנתנו , )א(ב יקבע מי הם אסירים שיוחזקו במקומות כאמור בסעיף קטן יהנצ  )ב(  
אף בלא חשד שעברו , ו ליתן דגימת שתן ככל שיתבקשו לכך בידי סוהריבאת הסכמתם לכך והתחי

  .םמיס עבירת

שירות בתי הסוהר רשאי להורות על לקיחת דגימה של שתן מאסיר המוחזק  ןקצי  )ג(  
  .אף ללא חשד שהאסיר עבר עבירת סמים, )א(במקומות כאמור בסעיף קטן 

לעבירת בית סוהר  רובוייחשב סי תןהסכמתו ללקיחת דגימה של ש תא תן האסירנלא   )ד(  

  ) 16' סמתיקון (
  1997-ז"תשנ

) 25' תיקון מס(
  2003-ד"תשס

 בגאחיפוש  תמכוס
  רצעמ
  ) 15' תיקון מס(

  1996-ו"שנת

עת בחיפוש  תמכוס
  למשמורת סיראבלת ק
  ) 15' תיקון מס(

  1996-ו"שנת
  1996- ו"שנתט "ת

עת בבאסיר  שיפוח
  סוהר ביתבהייתו ש
  ) 15' תיקון מס(

  1996-ו"שנת

  הסכמה עדרה
  ) 15' תיקון מס(

  1996-ו"שנת

 חוץמבאסיר  שיפוח
  לבית הסוהר

  ) 15' תיקון מס(
  1996-ו"שנת

בגוף האסיר  שיפוח
  לגילוי סמים

  ) 15' תיקון מס(
  1996-ו"שנת

במי שמוחזק  שיפוח
במקום המיועד 

ם שאינלאסירים 
  משתמשים בסמים

  ) 15' תיקון מס(
  1996-ו"שנת
  1996- ו"שנתט "ת

) 34' תיקון מס(
  2007-ח"תשס
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ממקום המיועד להחזקת אסירים שאינם משתמשים  אויצוכן ניתן יהיה להו, 56כמשמעותה בסעיף 
  .בסמים

        

שהוא מבקר בבית סוהר לצורך גילוי  תעבש על גופו של אדם רשאי לערוך חיפו רסוה  )א(  .י95
  .וזאת גם אם אין חשד כלפי אותו אדם, סוריםים אחפצ

 איהרלקצין שירות בתי הסוהר יסוד סביר לחשוד כי על גופו של מבקר נמצאת  היה  )ב(  
גוע עבירה העלולה לפ או, 1949-ט"תש, עבירה על חוק כלי היריה, להוכחת ביצוע עבירת סמים

ערך בחינה חזותית של גופו י תירשאי הוא להורות כ, בבטחון בית הסוהר וא בבטחון המדינה
  .העירום

או לבחינה חזותית של גופו , )א(לעריכת חיפוש כאמור בסעיף קטן  דםהא בסיר  )ג(  
למנוע את כניסתו לבית הסוהר , בנוסף לכל סמכות אחרת, ררשאי הסוה, )ב(סעיף קטן  לפי העירום

וידווח על כך ליועץ  50עיף הסוהר ירשום את נימוקי החלטתו בספר כאמור בס; את שהייתו שםאו 
  .הרהמשפטי של שירות בתי הסו

        

, )וש בגוף ונטילת אמצעי זיהויפחי –סמכויות אכיפה (ות חוק סדר הדין הפלילי אהור  .אי95
אף אם החיפוש הוא , אלא אם כן נקבע הסדר אחר, לו על חיפוש לפי סימן זהוחי, 1996-ו"שנת

  .בשינויים המחוייבים, בגופו של מי שאינו חשוד
  

  

פט חוק ומש, הקוחבהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת ה יות לביצוע סימן זה יהותקנ  .בי95
  .של הכנסת

        

  ריםואיס: 'ח ימןס

אלא אם כן הנציב או מי , סוהר לא יעסוק בעבודה או במשרה חוץ מתפקידיו לפי פקודה זו  .גי95
  .בכתב, שהוא הסמיכו לכך התיר לו זאת במפורש

        

  .)בוטל(  )א(  .96

  .חוזה להספקת טובין לבית סוהרב, במישרין או בעקיפין, היה לסוהר זכות הנאהתלא   )ב(  

ולא יהיו לו עניני , אסיר או ממבקרול קבל סוהר כל הענקה מאסיר או מידידו שילא   )ג(  
  .מסחר אתם

  

זולת במקרה של מחלה או , א של אסיר אלא בלוויית סוהר אחרתה ללכנס סוהר בלייא יל  .97
  .שעת חירום

  .אלא בלוויית סוהרת, כנס סוהר לתא שאסירות כלואות בו ולא ישהה בויא יל  .98

, הנשק, החזיר מיד את המלבושים לאזוטר שחדל להיות סוהר לפי פקודה זו ו והרס  .99
 300ר שלושה חדשים או קנס סמא –דינו , וקידפהתחמושת והציוד שסופקו לו לשם מילוי ת

  .לירות

תקופה שלמעלה מעשרים ואחד ימים , ללא סיבה סבירה, מן השירות הנעדר רסוה  )א(  .100
  .לירות 750ר שנתיים או קנס סמא –דינו , )קיער –להלן (

רשאי לעצור אותו בלי צו , שיש לו חשד סביר שפלוני הוא עריק, ו כל אדםר אסוה  )ב(  
  .ויביאו מיד לשופט בית משפט שלום במחוז שבו מצא אותו עצרמ

  אות כלליותרהו –משמעתי  דין: 'ט מןסי
  

  – 6'עד ט 1'בסימן זה ובסימנים ט  .101

  ;הימנעות מעשיה שהיא חובה לפי כל דין או לפי כל הוראה אחרת שניתנה כדין –" מחדל"  

  ;לרבות מחדל –" מעשה"  

  ;בשירות סדיר לרבות יוצא צבא –" סוהר"  

  .יז110סוהר שמונה לשמש כתובע בבית דין למשמעת לפי הוראות סעיף  –" תובע"  
        

בעת ביקור  שיפוח
  בבית הסוהר

  ) 15' תיקון מס(
  1996-ו"שנת

סדר הדין  וקח תחולת
סמכויות (הפלילי 
וש בגוף פחי –אכיפה 

  )ונטילת אמצעי זיהוי
) 15' תיקון מס(

  1996-ו"תשנ
) 29' תיקון מס(

  2005- ה"תשס
  תקנות
  ) 15' תיקון מס(

  1996-ו"שנת

  שחיתות תניעמ
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  לילה שטרמ

  סירותאאי ת

  חפצים תחזרה

  הריקע

) 35 'סתיקון מ(
  2008-ח"תשס

  הגדרות
) 35' תיקון מס(

   2008-ח"תשס

סוהר יעסוק בתפקידו 
  בלבד

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  .6'עד ט 1'סוהר כפוף לדין המשמעתי לפי סימן זה וסימנים ט  .102
        

  

  .והמנויה בתוספת השניה, עבירת משמעת היא עבירה הפוגעת בסדר הטוב ובמשמעת  )א(  .103

פת לשנות את התוס, בצו, רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, השר  )ב(  
  .השניה

        

תהיה , לפני בית דין או לפני דן יחיד, דין משמעתי של סוהר בשל עבירת משמעתהעמדה ל  .104
  .6'עד ט 1'לפי הוראות סימן זה וסימנים ט

        

מחוץ לשטח , כולה או מקצתה, הדין המשמעתי יחול גם אם עבירת המשמעת נעברה  .105
  .לחוק העונשין) ג(7כהגדרתו בסעיף  –" שטח ישראל", לעניין זה; ישראל

        

אלא אם כן נקבע אחרת , סוהר מבצע עבירת משמעת גם אם עשה כן ברשלנות  )א(  .106
  .בהגדרתה העבירה לפי פקודה זו

לקיום הנסיבות או לאפשרות , מודעות לטיב המעשה-אי –" רשלנות", בסעיף זה  )ב(  
בנסיבות , כשסוהר סביר היה יכול, הנמנים עם פרטי עבירת המשמעת, הגרימה לתוצרות המעשה

  –ובלבד , להיות מודע לאותו פרט, העניין

  ;פרטים הנותרים היתה לפחות רשלנות כאמורשלעניין ה  )1(

  .שאפשרות גרימת התוצאות לא היתה בגדר הסיכון הסביר  )2(
        

לא יחולו דיני הראיות  6'עד ט 1'על הדיון המשמעתי לפי סימן זה ולפי סימנים ט  )א(  .107
  .אלא אם כן נאמר אחרת בסימנים האמורים, הנוהגים בבתי המשפט

לרבות , יקבע את סדרי הדין, נסתבאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכ, השר  )ב(  
עד  1'שלפיהם יקוים וינוהל הדיון המשמעתי לפי סימן זה ולפי סימנים ט, סדרי המצאת מסמכים

שכר טרחה לעדים מומחים ותשלום , וכן הוראות לעניין דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים, 6'ט
  .לנציגי ציבור

ו לגביו הוראות לפי סימן זה או לפי סימנים שלא נקבע, בכל עניין של ראיות וסדרי דין  )ג(  
ובלבד שינמק , ינהג היושב בדין בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק, 6'עד ט 1'ט

  .את החלטתו לעניין זה
  

לפי , אין דנים סוהר בדין משמעתי על מעשה שזוכה ממנו או שהורשע בו בדין משמעתי  .108
  .6'עד ט 1'סימן זה או לפי סימנים ט

        

 ,אחריותו של סןהר בשל עבירת משמעת אינה גורעת מאחריותו הפלילית בשל מעשה  .109
  .אף אם הורשע או זוכה בשל המעשה בבית משפט, ומותר לנקוט נגדו הליכים משמעתיים

        

הוגש נגד סוהר כתב אישום לבית דין למשמעת או כתב תלונה לדן יחיד והוגש נגד   )א(  .110
הסוהר בשל אותו מעשה גם כתב אישום לבית משפט בשל עבירה פלילית או שהיועץ המשפטי 

על אף , יעוכבו ההליכים המשמעתיים ,לממשלה הודיע שבכוונתו להגיש כתב אישום כאמור
והוא הדין אם כתב האישום או כתב התלונה הוגש , עד גמר ההליגים הפליליים, 109הוראות סעיף 

  .נגד הסוהר לאחר הגשת כתב האישום לבית המשפט בשל העבירה הפלילית

הסתיימו ההליכים הפליליים או הודיע היועץ , )2(בכפוף לאמור בפסקה   )1(  )ב(  
טי לממשלה כי חזר בו מכוונתו להגיש כתב אישום לבית משפט בשל עבירה המשפ

  ;בהליכים המשמעתיים, לפי העניין, פלילית ימשיך בית הדין למשמעת או הדן יחיד

אם מיום שהוגש כתב אישום לבית משפט , ההליכים המשמעתיים לא יימשכו  )2(
שבכוונתו להגיש כתב בשל עבירה פלילית או מיום שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע 

של סעיף ) 2(או ) 1(חלפה תקופת ההתיישנות האמורה בפסקאות , אישום כאמור
אלא אם כן הורה הנציב על המשך ההליכים המשמעתיים , לפי העניין, )א(ג110

  .מטעמים מיוחדים שיירשמו

  :לא יחולו אם התקיים אחד מאלה) א(הוראות סעיף קטן   )ג(  

תחולת הדין 
  המשמעתי

  ) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  עבירת משמעת
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  העמדה לדין משמעתי
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  תחולה לפי מקום
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

יסוד נפשי בעבירות 
  משמעת

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  ראיות וסדרי דין
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

אין אחריות 
  משמעתית פעמיים

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

שיפוט משמעתי נוסף 
  על שיפוט פלילי

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

הליך משמעתי והליך 
  יפליל

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 39' תיקון מס(
  2011- א"תשע
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ב האישום לבית הדין למשמעת או כתב התלונה לדן יחיד הסוהר שנגדו הוגש כת  )1(
  ;הסכים להישפט בדין משמעתי לפני גמר ההליכים הפליליים נגדו

על פי בקשת היועץ , החליט, לפי העניין, בית הדין למשמעת או הדן יחיד  )2(
כי נסיבות המקרה מחייבות את המשך ההליכים המשמעתיים על , המשפטי לממשלה

  .מו ההליכים הפלילייםאף שטרם הסתיי
        

ניתן לשפוט , נמנה סוהר עם בעלי מקצוע הכפופים לשיפוט משמעתי לפי חיקוק אחר .א110
אף אם כבר נשפט בשל אותו מעשה לפי , 6'עד ט 1'אותו בדין משמעתי לפי סימן זה וסימנים ט

אף אם כבר נשפט לפי הסימנים , וכן ניתן לשפוט אותו לפי החיקוק האחר, החיקוק האחר
  .האמורים

        

לא , יותו סוהר ולאחר ביצוע העבירה חדל להיות סוהרמי שעבר עבירת משמעת בה  )א( .ב110
  –מטעמים שיירשמו , אלא אם כן הובא לדין משמעתי, יידון בדין משמעתי

  ;ימים מהיום שבו חדל להיות סוהר 180בתוך  –לפני בית דין למשמעת   )1(

  .ימים מהיום שבו חדל להיות סוהר 90בתוך  –לפני דן יחיד   )2(

יופסקו , משמעתי ובטרם הסתיימו ההליכים בעניינו חדל להיות סוהרהובא סוהר לדין   )ב(  
מיוזמתו או , מטעמים שיירשמו, לפי העניין, אלא אם כן החליט בית הדין או הדן יחיד, ההליכים

  –להמשיך בהליכים ובלבד שטרם חלפו מהיום שבו התקיים ההליך האחרון , לבקשת בעל דין

  ;ימים 90 –לפני בית דין   )1(

  .ימים 45 –לפני דן יחיד   )2(
        

לא יועמד סוהר לדין משמעתי לאחר שחלפו מיום ביצוע עבירת המשמעת תקופות   )א. (ג110
  :התיישנות כמפורט להלן

  ;שלוש שנים –לפני בית דין למשמעת   )1(

  .שנה –לפני דן יחיד   )2(

בדיקה או חקירה בנוגע לעבירת , התנהלו בירור, )א(על אף הוראות סעיף קטן   )ב(  
יחל מניין תקופות ההתיישנות , לפי העניין, )א(ת האמורות בסעיף קטן בתוך התקופו, משמעת

  .הבדיקה או החקירה, ביום ההליך האחרון של הבירור, כאמור באותו סעיף קטן, לגביה

רשאי הנציב או מי שהוא הסמיך לעניין זה להתיר את , )א(על אף הוראות סעיף קטן   )ג(  
לרבות , )2)(א(אם חלפה התקופה האמורה בסעיף קטן אף , העמדתו לדין של סוהר לפני דן יחיד

ובלבד שלא , בנסיבות מיוחדות שיירשמו, )ב(אם הוארכה תקופת ההתיישנות כאמור בסעיף קטן 
  ).1)(א(חלפה התקופה האמורה בסעיף קטן 

הוגש כתב אישום לבית דין למשמעת או כתב תלונה לדן יחיד בתוך התקופות   )ד(  
ולא החל הדיון לפני בית הדין למשמעת בתוך , לפי העניין, )ג(עד ) א(ם האמורות בסעיפים קטני

, או לפני הדן יחיד בתוך שנה מיום הגשת כתב התלונה, שלוש שנים מיום הגשת כתב האישום
והוא הדין אם חלה הפסקה בדיון בהליך לפני בית הדין למשמעת או , יופסקו ההליכים נגד הסוהר

  .לפי העניין, התקופות האמורותהדן יחיד לתקופה העולה על 
        

לא , ואם הוחל בביצועו והופסק, עונש שהוטל בדין משמעתי ולא הוחל בביצועו לא יבוצע. ד110
  –ימשיכו בו 

אם חלפה שנה מיום שפסק הדין נעשה חלוט או מיום  –לעניין עונש שהטיל בית דין   )1(
  ;לפי העניין, הפסקת ביצוע העונש

חודשים מיום שהפסק נעשה חלוט או  אם חלפו שישה –לעניין עונש שהטיל דן יחיד   )2(
  .לפי העניין, מיום הפסקת ביצוע העונש

        

אין על היושב בדין מרות זולת מרותו , 6/עד ט 1'בענייני שפיטה לפי סימן זה וסימנים ט .ה110
  .ואין הוא נתון בעניינים אלה למרות מפקדיו, של הדין

        

  .דיון בבית דין ייערך בדלתיים פתוחות  )א(  .ו110

  –) א(על אף הוראות סעיף קטן   )ב(  

שיפוט משמעתי לפי 
  חיקוק אחר

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

הליכים משמעתיים 
נגד מי שחדל להיות 

  סוהר
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  התיישנות עבירות
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  התיישנות עונשים
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  תלות- אי
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  פומביות הדיון
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס
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כולו או , על עריכת הדיון, מטעמים שיירשמו, לפני הדיון, להורותרשאי הנציב   )1(
אם מצא כי הדבר דרוש לשם מניעת פגיעה בביטחון המדינה , בדלתיים סגורות, חלקו

  ;או בדרכי פעולתו המבצעיות של השירות

, על עריכת הדיון, מטעמים שיירשמו, בכל שלב של הדיון, רשאי בית דין להורות  )2(
אם מצא כי הדבר דרוש מהטעמים המפורטים , בדלתיים סגורות, עולו או חלקו

  :או אם ראה צורך בכך באחת מאלה, )1(בפסקה 

  ;לשם מניעת פגיעה בשלומו של אדם  )א(

א לחוק 368לשם הגנה על עניינו של קטין או חסר ישע כהגדרתו בסעיף   )ב(
  ;העונשין

ן או בעבירה לפי חוק לשם הגנה על עניינו של מתלונן או נאשם בעבירת מי  )ג(
  ;1998-ח"התשנ, למניעת הטרדה מינית

  .הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות חופשית או מלהעיד בכלל  )ד(

על עריכת הדיון , )ב(החליט הנציב או בית דין על פי סמכותו לפי הוראות סעיף קטן   )ג(  
כולו או , להיות נוכחים בעת הדיוןרשאי הוא להרשות לאדם או לקבוצת בני אדם , בדלתיים סגורות

  .חלקו
        

לא יפרסם אדם דבר על דיון המתנהל בפני בית דין בדלתיים סגורות אלא ברשות   )1(  )א(  .ז110
על עריכת הדיון , )1)(ב(ו110לפי הוראות סעיף , ואם הנציב הוא שהורה, בית הדין

לא יתיר בית דין את הפרסום כאמור אלא לאחר שהובאה לפניו  –בדלתיים סגורות 
  ;לעניין זה עמדת הנציב

אם הורה על עריכת הדיון , רשאי הנציב, )1(הסתיים הדיון כאמור בפסקה   )2(
אם בית הדין הוא , או נשיא בית הדין, )1)(ב(ו110בדלתיים סגורות לפי הוראות סעיף 

אם ראה שאין עוד , להתיר את הפרסום, )2)(ב(ו110שהורה כאמור לפי הוראות סעיף 
  .מניעה לעשות כן

רשאי בית הדין לאסור כל פרסום , בדלתיים פתוחות, כולו או חלקו, התקיים דיון  )1(  )ב(  
והכל אם ראה כי הדבר דרוש , הכרעת הדין או גזר הדין, פרוטוקול הדיון, בקשר לדיון

בשלומו של אדם או בדרכי פעולתו המבצעיות , לשם מניעת פגיעה בביטחון המדינה
  ;של השירות

אם , רשאי נשיא בית הדין להתיר את הפרסום, )1(סקה הסתיים הדיון כאמור בפ  )2(
  .ראה שאין עוד מניעה לעשות כן

  .מאסר שישה חודשים –דינו , המפרסם דבר שפרסומו נאסר לפי הוראות סעיף זה  )ג(  

  .הסמכות לדון בעבירה לפי סעיף זה היא בידי בית משפט השלום  )ד(  
        

  :דין בעת הדיוןרשאי לצוות על הרחקתו של כל אחד מאלה מאולם בית הדין  בית  )א( .ח110

הוראות ; מי שמפריע לדיוני בית הדין או מתנהג בצורה הפוגעת בכבוד בית הדין  )1(
פסקה זו לא יחולו על מי שנתון באותו עניין לשיפוט משמעתי על פי חוק לשכת עורכי 

  ;והוא נמצא באולם בית הדין לרגל תפקידו, 1961-א"התשכ, הדין

כדי להרתיע עד מלהעיד עדות חופשית או , ןלדעת בית הדי, מי שיש בנוכחותו  )2(
  .מלהעיד בכלל

רשאי הוא להתיר שימוש בכוח סביר לשם , )א(ציווה בית הדין כאמור בסעיף קטן   )ב(  
ובלבד שהזהיר את מי שציווה על הרחקתו כי בכוונתו , אם מצא כי הדבר נדרש, ביצוע ההרחקה

  .לעשות כן

יובאו , על הרחקתו של צד להליך, )א(קטן  לפי הוראות סעיף, ציווה בית הדין  )ג(  
  .ההליכים לידיעתו בדרך שיורה בית הדין

        

על , )ג(רשאי להטיל קנס בשיעור כאמור בסעיף קטן , הדן בעניין שבשיפוטו, בית דין  )א( .ט110
  :בין אם הוא סוהר ובין אם אינו סוהר, מי שמתקיים בו אחד מאלה

ולא , רשות לעשות כן הוא הוזמן כדין לבית דין ולא התייצב או עזב לפני שקיבל  )1(

  איסור פרסום
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  הפרעות לדיונים
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  ביזיון בית הדין
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס



  1971-ב"תשל, ]נוסח חדש[פקודת בתי הסוהר 
  סח מלא ומעודכןנו

  

35  

  ישראליהמאגר המשפטי ה   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

  

  ;הראה סיבה מספקת להעדרו או לעזיבתו

הוא נדרש כדין על ידי בית דין להמציא מסמך שברשותו ולא המציאו בלא   )2(
  ;הצדק חוקי

בהיותו עד בבית דין לא השיב על שאלה שנדרש כדין להשיב עליה או השיב   )3(
  .ביודעין תשובה מתחמקת בלא הצדק חוקי

  .אף שלא בפניו, )א(להטיל על אדם קנס לפי הוראות סעיף קטן  בית דין רשאי  )ב(  

לחוק ) 2(40לא יעלה על מחצית הסכום האמור בסעיף , )א(קנס שהוטל לפי סעיף קטן   )ג(  
  .וייגבה בדרך שבה נגבה קנס שהטיל בית משפט בהליך פלילי, העונשין

פני בית הדין ניתן לערער ל) א(על החלטת בית דין למשמעת לפי סעיף קטן   )ד(  
  .לערעורים

        

שלא התייצב או שלא המציא מסמך , או מי שהוזמן להעיד בבית דין, משיב, נאשם  )א(  .י110
אם שוכנע כי אותו אדם נמנע מלהתייצב או , רשאי בית הדין, אם הצטווה לעשות כן, לבית דין

ובלבד , לצוות על הבאתו לפני בית הדין בזמן שיקבע בצו, מלהמציא את המסמך בלא הצדק סביר
  .כי בכוונתו לעשות כןשהזהירו 

נוסח [א לחוק בתי המשפט 73יחולו ההוראות לפי סעיף , על צו הבאה לפי סעיף זה  )ב(  
  .בשינויים המחויבים, 1984-ד"התשמ, ]משולב

        

רשאי בית דין למשמעת לדחות את מועד תחילת הדיון , כל עוד לא הוחל בגביית ראיות .יא110
  .שהדבר ניתן ככל, יימשך הדיון ברציפות, הוחל בגביית הראיות; או את המשכו

        

רשאי להיות מיוצג על ידי , מערער או משיב בדיון לפני בית דין, סוהר שהוא נאשם) א( .יב110
  .עורך דין

  .אינו רשאי להיות מיוצג, או עורר בדיון לפני דן יחיד משיב, סוהר שהוא נאשם  )ב(  
  

  .תי שלא בפניולא יידון סוהר בדין משמע, בכפוף להוראות סעיף זה  )א(. יג110

בית דין רשאי לדון סוהר שלא בפניו אם ביקש זאת הסוהר או הביע את הסכמתו לכך   )ב(  
ובלבד שהסוהר , שלא יהיה בכך משום עיוות דין, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובית הדין סבור

  .והוא מיוצג על ידי עורך דין, יהיה נוכח בעת הקראת כתב האישום ומתן פסק הדין

דין רשאי לדון סוהר ולגזור את דינו שלא בפניו אם הוא הוזמן כדין והוסבר לו  בית  )ג(  
מטעמים , ובית הדין סבור, בהזמנה שאם לא יתייצב יהיה ניתן לדונו ולגזור את דינו שלא בפניו

ואולם לא יגזור בית דין עונש מחבוש על , שלא יהיה בכך משום עיוות דין, מיוחדים שיירשמו
  .והסוהר שלא בפני

לצוות , בכל שלב של הדיון, רשאי בית דין, )ג(-ו) ב(על אף האמור בסעיפים קטנים   )ד(  
  .על התייצבותו של הסוהר

, לבטל את הדיון, לבקשת הסוהר, רשאי בית הדין, נגזר דינו של סוהר שלא בפניו  )ה(  
- לאי אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת, אם ניתנו בהעדרו, לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין

 15בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש בתוך ; התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין
לדון , מטעמים מיוחדים שיירשמו, ואולם רשאי בית הדין, ימים מהיום שהומצא לסוהר פסק הדין

  .אף אם הוגשה לאחר תום התקופה האמורה, בבקשה כאמור

, וע מסמכותו של בית דין לצוות על הרחקתו של הסוהראין בהוראות סעיף זה כדי לגר  )ו(  
  .ח110לפי הוראות סעיף 

        

לבקשת בעל , רשאי בית הדין, הוגש כתב אישום לבית דין למשמעת וטרם החל הדיון )א. (יד110
אם ראה שהעדות חשובה לבירור האשמה וכי יש יסוד סביר , לגבות עדותו של אדם לאלתר, דין

לו בירור או בדיקה או נפתחה חקירה בעבירת הח; להניח שלא יהיה ניתן לגבותה במהלך הדיון
לבקשת תובע או , רשאי לעשות כן נשיא בית הדין למשמעת, משמעת וטרם הוגש כתב אישום

  .לבקשת סוהר העשוי להיות נאשם בעבירה

תיגבה בפני תובע ובפני הנאשם או מי שעשוי להיות , )א(עדות כאמור בסעיף קטן   )ב(  
, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפי העניין, הדין או נשיא בית הדיןאלא אם כן החליט בית , נאשם

  צו הבאה
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  רציפות הדיון
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

צוג סוהר בדין יי
  משמעתי

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  נוכחות בדין
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

גביה מוקדמת של 
  עדות

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 39' תיקון מס(
  2011- א"תשע
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  .לגבותה שלא בפני הנאשם או מי שעשוי להיות נאשם
        

  .בבית דין לא יישב שופט שדרגתו נמוכה מדרגת הנאשם .טו110
        

  

 –לא יושב בדין נשיא בית הדין ; יהיה הוא אב בית הדין –יושב בדין נשיא בית הדין ) א( .טז110
  .ייקבע אב בית הדין על ידי נשיא בית הדין, יהיה הבכיר בדרגה אב בית הדין ואם אין בכיר בדרגה

אב בית הדין ינהל את הדיון בישיבות בית הדין ורשאי הוא להורות כל הוראה   )ב(  
  .הדרושה לקיום הסדר במקום הדיון

        

שישמש , הנציב או מי שהוא הסמיכו לכך ימנה עורך דין שהוא סוהר מדרגת מישר ומעלה. יז110
בסעיף ; וייצגו, לפי העניין, דין לערעוריםוכמשיב או כמערער בבית ה, תובע בבית הדין למשמעת

  .למעט מישר משנה –" מישר", זה
        

מיוזמתו או לפי בקשה מנומקת מאת , שופט או דן יחיד יפסול את עצמו מלישב בדין )א( .יח110
אם סבר כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא , מערער או משיב, תובע, נאשם

  .חרים המצדיקים לעשות כןאו כי קיימים טעמים א, פנים בניהול הדיון

לפי , יחליט בה בית הדין או הדן יחיד, נטענה טענת פסלות נגד שופט או דן יחיד  )ב(  
  .לפני שייתן כל החלטה אחרת, העניין

; יועבר הדיון לדן יחיד אחר, החליט דן יחיד לפסול את עצמו מלישב בדין  )1(  )ג(  
יציין בהחלטתו את הנימוקים , החליט הדן יחיד שלא לפסול את עצמו מלישב בדין

  ;לכך

גונדר -החליט הנציב לפסול את עצמו מלישב בדין בעניינו של נאשם בדרגת תת  )2(
גונדר או לשופט שיצאו -לרב, כה110על אף הוראות סעיף , יועבר הדיון, ומעלה

  .לקצבה ושמינה השר לעניין זה

החליט שופט ; חר תחתיוימונה שופט א –החליט שופט לפסול את עצמו מלישב בדין   )ד(  
רשאי בעל דין לערור על הדחיה לפני נשיא בית  –של בית דין למשמעת שלא לפסול את עצמו 

החליט שופט של בית דין לערעורים שלא ; הדין לערעורים בדרך שתיקבע בפקודות השירות
קצבה רשאי בעל דין לערור על הדחיה לפני נשיא בית הדין לערעורים שיצא ל –לפסול את עצמו 

  .ושמינה הנציב לעניין זה
        

נפטר שופט שיושב בדין משמעתי בבית דין או דן יחיד או שבוטל או פקע מינויו או  )א( .יט110
  .אחר תחתיו, לפי העניין, ימונה שופט או דן יחיד, נבצר ממנו לשבת בדין מסיבה אחרת

בית הדין בהרכבו החדש או דן יחיד רשאי להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע   )ב(  
יקיים בית הדין או הדן יחיד את הדיון , לם אם התנגד הנאשם להמשך הדיון כאמורואו; קודמו

  .כי המשך הדיון כאמור דרוש לשם עשיית צדק, מנימוקים שיירשמו, אלא אם כן סביר, מתחילתו
        

אם , לז110הנציב רשאי להוציא שופט מרשימת השופטים שקבע לפי הוראות סעיף   )א(. כ110
ואולם , שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיולאחר , הורשע בעבירה או שמתנהלת נגדו חקירה

הוצא שופט היושב בדין ; תהיה בסמכות השר, קביעה כאמור לגבי חבר בית דין שאינו סוהר
  .יבוטל מינויו כשופט בהליך המתנהל בבית הדין, משמעתי מרשימת השופטים כאמור

ואולם , ינויויפקע מ, היה היושב בדין משמעתי בבית דין סוהר וחדל להיות סוהר  )ב(  
, החליט נשיא בית הדין לעשות כן; רשאי נשיא בית הדין לאפשר לו לסיים דיון בעניין שהחל בו

  .יפקע המינוי בתום הדיון

ואולם רשאי הנציב , יפקע מינויו, חדל נשיא בית הדין או הדן יחיד להיות סוהר  )ג(  
  .יפקע המינוי בתום הדיון ,החליט הנציב לעשות כן; לאפשר לו לסיים דיון בעניין שהחל בו

        

וכן סיוע , הימנעות נאשם מלהעיד עשויה לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה. כא110
  .לראיות התביעה במקום שסבר בית הדין כי דרוש להם סיוע

        

  .לא תשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, אמרה שמסר נאשם בהליך משמעתי .כב110
        

  

  דרגת שופט
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  אב בית דין
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  מינוי תובע
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

ט או דן פסלות שופ
  יחיד

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

החלפת היושב בדין 
  משמעתי

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

הפסקת כהונה של 
  שופט או דן יחיד

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  שתיקת נאשם
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  קבילות אמרה
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס
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יראו אותם , הממצאים והמסקנות של פסק דין סופי במשפט פלילי שנוהל נגד סוהר. כג110
  .עתי נגד אותו סוהרכמוכחים בהליך משמ

        

, אם השר הביע דעתו, ראיה, ובית דין או דן יחיד לא יקבל, אין אדם חייב למסור )א( .כד110
בדרכי פעולתו של השירות או , כי מסירתה עלולה לפגוע בשלומו של אדם, בתעודה חתומה בידו

, בתעודה חתומה בידו, הביע דעתו, בהסכמת שר הביטחון, או אם השר, בעניין ציבורי חשוב אחר
על פי , אלא אם כן מצא שופט בית הדין לערעורים, תה עלולה לפגוע בביטחון המדינהכי מסיר

כי הצורך לגלותה לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש , עתירת בעל דין המבקש גילוי הראיה
  .שלא לגלותה

רשאי בית הדין , )א(הוגשה לבית דין למשמעת או לדן יחיד תעודה כאמור בסעיף קטן   )ב(  
להפסיק את הדיון , על פי בקשת בעל הדין המבקש את גילוי הראיה, לפי העניין, היחידאו הדן 

גם עד להחלטה  –ואם ראה לנכון , לתקופה שיקבע כדי לאפשר את הגשת העתירה לגילוי הראיה
  .בעתירה

בשינויים , יחולו 1971-א"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת הראיות ) א(46הוראות סעיף   )ג(  
  .דיון בעתירה לגילוי ראיה לפי סעיף זהעל , המחויבים

        

  דן יחיד: 1'ט ימןס
  

ואולם רשאי הנציב , דרגת דן יחיד תהיה גבוהה בשתי דרגות לפחות מדרגת הנאשם )א(. כה110
  .לדון נאשם אף אם דרגת הנאשם נמוכה מדרגתו בדרגה אחת בלבד

  .יהיה הדן יחיד קצין שיפוט בכיר בלבד, אשם סוהר שדרגתו מישר ומעלההיה הנ  )ב(  
        

אם מצא אותו , או, על זיכוי הנאשם, מטעמים שיירשמו, בתום הדיון יחליט דן יחיד) א. (כו110
  .על הרשעתו, אדם

ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את , יגזור את דינו –הרשיע דן יחיד את הנאשם   )ב(  
  .ובכלל זה הבאת עדים, טענותיו לעונש

        

לא יזכה את הנאשם אלא לאחר שנתן למי שנפגע , דן בעבירת משמעתדן יחיד ה) א. (כז110
  .במישרין מהמעשה נושא העבירה הזדמנות להשמיע את עדותו לפניו

, )א(כאמור בסעיף קטן , זוכה נאשם בלא שניתנה לנפגע הזדמנות להשמיע את עדותו  )ב(  
  .108ולעניין זה לא יחולו לגביו הוראות סעיף , בטל הפסק מעיקרו

        

רשיע נאשם בעבירת משמעת שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות דן יחיד רשאי לה. כח110
ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות , אף אם עובדות אלה לא נטענו בכתב התלונה, שהוכחו לפניו
  .סבירה להתגונן

        

  

דן יחיד רשאי להרשיע נאשם בשל כל אחת מעבירות המשמעת שאשמתו בהן נתגלתה . כט110
  .בשל אותו מעשהאך לא יענישנו יותר מפעם אחת , מן העובדות שהוכחו לפניו

        

כולם או , יטיל עליו עונשים כמפורט להלן, שהרשיע נאשם בעבירת משמעת, דן יחיד .ל110
  :חלקם

  –היה הדן יחיד קצין שיפוט   )1(

  ;נזיפה  )א(

  ;נזיפה חמורה  )ב(

ואולם , קנס שאינו עולה על שכר של חמישה ימים כפי שנקבע בפקודות השירות  )ג(
–  

ס שאינו עולה על שישית קנ –לגבי נאשם שהוא יוצא צבא בשירות סדיר   )1(
  ;משכר יסוד חודשי של יוצא צבא בשירות סדיר בשעת הטלת העונש

קנס  –לגבי נאשם שחדל להיות סוהר ושאינו יוצא צבא בשירות סדיר   )2(
-ז"התשמ, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, שאינו עולה על שישית משכר מינימום

דין במשפט  פסק
  פלילי

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  חיסיון
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  דרגת דן יחיד
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

) 35' סמתיקון (
  2008-ח"תשס

  פסק
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  חובת זימון נפגע
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

הרשעה בעבירת 
משמעת על פי 

עובדות שלא נטענו 
  בכתב התלונה

) 35' סתיקון מ(
  2008-ח"תשס

הרשעה בעבירות 
  משמעת אחדות

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

סמכות ענישה של דן 
  יחיד

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  ;)שכר מינימום –בפקודה זו ( 1987

ובלבד שלא יוטל , ם השירות לתקופה שאינה עולה על חמישה ימיםריתוק למקו  )ד(
  ;ריתוק על מי שחדל להיות סוהר

פסילת רישיון נהיגה  –בעבירת משמעת הכרוכה בנהיגה ברכב של השירות   )ה(
  ;ימים 30מטעם משטרת ישראל לתקופה שאינה עולה על 

אינה עולה על מחבוש לתקופה ש –לגבי נאשם שהוא יוצא צבא בשירות סדיר   )ו(
  ;שבעה ימים

  –היה הדן יחיד קצין שיפוט בכיר   )2(

  ;נזיפה  )א(

  ;נזיפה חמורה  )ב(

ואולם , קנס שאינו עולה על שכר של עשרה ימים כפי שנקבע בפקודות השירות  )ג(
–  

קנס שאינו עולה על שליש  –לגבי נאשם שהוא יוצא צבא בשירות סדיר   )1(
  ;רות סדיר בשעת הטלת העונשמשכר יסוד חודשי של יוצא צבא בשי

קנס  –לגבי נאשם שחדל להיות סוהר ושאינו יוצא צבא בשירות סדיר   )2(
  ;שאינו עולה על שליש משכר מינימום

ובלבד שלא יוטל , ריתוק למקום השירות לתקופה שאינה עולה על עשרה ימים  )ד(
  ;ריתוק על מי שחדל להיות סוהר

פסילת רישיון נהיגה  –ב של השירות בעבירת משמעת הכרוכה בנהיגה ברכ  )ה(
  ;ימים 60מטעם משטרת ישראל לתקופה שאינה עולה על 

 35מחבוש לתקופה שאינה עולה על  –לגבי נאשם שהוא יוצא בשירות סדיר   )ו(
  .ימים

        

לדחות את ביצוע העונש או לקבוע תנאים , מטעמים מיוחדים שיירשמו, דן יחיד רשאי. לא110
; לאחר מתן הפסק וכל עוד לא החל הדיון בעררגם  –ואם הוגש ערר , לביצועו במעמד מתן הפסק

  .תהא הסמכות האמורה נתונה לדן בערר, החל הדיון בערר
        

להגיש , ימים מיום שהומצא לו הפסק 15בתוך , סוהר שהרשיעו דן יחיד רשאי  )1) (א. (לב110
גם על החיוב  –סה 110ואם חויב בתשלום פיצויים לפי הוראות סעיף , ערר על הפסק

  ;בדרך שקבע השר, כאמור

משטרת ה סוהר על ידי דן יחיד בהליך משמעתי שנפתח עקב חקירה של זוכ  )2(
, א או קצין בודק שמונה לפי פקודת השירות131ועדת חקירה כאמור בסעיף , ישראל

אם סבר כי יש ראית , רשאי סוהר בכיר שהנציב הסמיך לעניין זה להגיש ערר על הפסק
  .שהומצא לו הפסקימים מיום  15בתוך , מספיקות להוכחת אשמתו של הסוהר

בערר ידון קצין שיפוט בכיר שדרגתו אינה נמוכה מדרגת הדן יחיד שנתן את הפסק   )ב(  
  .ושמונה לכך בדרך שקבע השר

אף אם הוגש לאחר המועד האמור , קצין שיפוט בכיר שמונה לדון בערר רשאי לדון בו  )ג(  
  .רכי היה הצדק סביר לאיחו, להנחת דעתו, אם הוכח, )א(בסעיף קטן 

  .העורר רשאי לחזור בו מעררו כל עוד לא ניתנה החלטה בערר  )ד(  

  .גם לגבי מי שדן בערר, בשינויים המחויבים, יח יחולו110הוראות סעיף   )ה(  
  

גונדר -פסק של הנציב בשבתו כדן יחיד או פסק של רב, )א(לב110על אף הוראות סעיף . לג110
  .הוא פסק סופי, )2)(ג(יח110שאליו הועבר הדיון לפי הוראות סעיף , או שופט שיצא לקצבה

        

  

  –קצין שיפוט בכיר הדן בערר רשאי ) א. (לד110

  

לפי , או להרשיע את הנאשם ולגזור את דינו את הערר ולזכות את הנאשם לקבל  )1(

  דחיית ביצוע עונש
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  ערר על פסק
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

סופיות פסק של רב 
  גונדר ושל שופט

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

ות קצין שיפוט ימכוס
  בכיר הדן בערר

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 39' תיקון מס(
  2011- א"תשע

) 39' תיקון מס(
  2011- א"תשע
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  ;העניין

  ;להקל בעונש  )2(

  ;לדחות את הערר  )3(

ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה , להרשיע בעבירת משמעת אחרת  )4(
  .להתגונן

רשאי קצין השיפוט הבכיר , סה110היה הערר על חיוב בתשלום פיצויים לפי סעיף   )ב(  
  .דן בערר לבטל את החיוב בתשלום או להפחית את שיעור הפיצוייםה

  

  בית דין למשמעת: 2'ט ימןס
  

מקום  את ויקבע, ידון סוהרים בעבירות משמעתש בית דין למשמעת ,בצו, יכונן בנציה. לה110
  .מושבו

        

שדרגתו תיקבע , דין וסוהר בכיר ךהנציב ימנה נשיא לבית הדין למשמעת שהוא עור. לו110
  .בפקודות השירות

        

שהם , שימנה נשיא בית הדין, מותב בית דין למשמעת יורכב משלושה שופטים  )א. (לז110
 השופטים ימונו מתוך רשימת שופטים שקבע; מהם שניים לפחות משפטנים, סוהרים בכירים

  .הנציב

מותב בית דין למשמעת הדן בעבירת משמעת של סוהר , )א(על אף הוראות סעיף קטן   )ב(  
, יורכב משלושה שופטים, שנעברה כלפי אדם שאינו סוהר, לתוספת השניה 19א או 8לפי פרטים 

  :כמפורט להלן, שימנה נשיא בית הדין למשמעת

מהם אחד , )א(בסעיף קטן מתוך רשימת השופטים כאמור , שני סוהרים בכירים  )1(
  ;לפחות משפטן

מתוך רשימת נציגי ציבור הכשירים להתמנות שופטים בית משפט , נציג ציבור  )2(
  .שקבע השר בהסכמת שר המשפטים, שלום

        

אם הורה זאת נשיא , ידון בית דין למשמעת בשופט אחד, )א(לז110על אף הוראות סעיף . לח110
שימנה נשיא , בכיר שהוא עורך דיןשופט כאמור יהיה סוהר ; בית הדין או מי שהוא הסמיך לכך

  ).א(לז110בית הדין למשמעת מתוך רשימת השופטים כאמור בסעיף 
        

מוסמך לדון בעבירות , )ב(לז110מותב בית דין למשמעת שמונה לפי הוראות סעיף . לט110
  .ובלבד שהן כלולות באותו כתב אישום, משמעת נוספות על אלה המנויות באותו סעיף

        

, או, על זיכוי הנאשם, רשמומטעמים שיי, בתום בירור האשמה יחליט בית הדין למשמעת. מ110
  ).הכרעת הדין – 6'עד ט 3'בסימן זה ובסימנים ט(על הרשעתו  –אם מצא אותו אשם 

        

בית דין למשמעת רשאי להרשיע נאשם בעבירת משמעת שאשמתו בה נתגלתה מן  .מא110
ובלבד שניתנה לנאשם , אף אם עובדות אלו לא נטענו בכתב האישום, העובדות שהוכחו לפניו
  .הזדמנות סבירה להתגונן

        

  

רשאי להרשיע נאשם בכל אחת מעבירות המשמעת שאשמתו בהן  בית הדין למשמעת. מב110
  .אך לא יענישנו יותר מפעם אחת בשל אותו מעשה, נתגלתה מן העובדות שהוכחו לפניו

        

, רשאים התובע והנאשם להביא ראיותיהם לעניין העונש, הורשע נאשם בעבירת משמעת. מג110
  .לרבות ראיות בדבר הרשעותיו הקודמות של הנאשם

        

הדין למשמעת את דינו ויטיל עליו עונשים הורשע נאשם בעבירת משמעת יגזור בית ) א(. מד110
  :כולם או חלקם, אלה

  ;נזיפה  )1(

  ;נזיפה חמורה  )2(

קנס שאינו עולה על כפל הקנס שמוסמך דן יחיד שהוא קצין שיפוט בכיר להטיל   )3(

) 35' מסתיקון (
  2008-ח"תשס

 יןת דיב וןינכ
  תעמשמל
) 35' מסתיקון (

  2008-ח"תשס

  מינוי נשיא בית הדין
) 35' מסתיקון (

  2008-ח"תשס

  דיןמינוי מותב בית ה
) 35' מסתיקון (

  2008-ח"תשס

דין למשמעת בית 
  בשופט אחד

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  הרחבת סמכות
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  הכרעת הדין
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

הרשעה בעבירת 
משמעת על פי 

עובדות שלא נטענו 
  בכתב האישום

) 35' מסתיקון (
  2008-ח"תשס

הרשעה בעבירות 
  אחדות

) 35' מסתיקון (
  2008-ח"תשס

  ראיות לעניין העונש
) 35' מסתיקון (

  2008-ח"תשס

סמכות ענישה של 
  בית דין למשמעת

) 35' מסתיקון (
  2008-ח"תשס
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  ;לפי העניין, )ג)(2(ל110לפי סעיף 

  ;ימים 45ריתוק למקום השירות לתקופה שאינה עולה על   )4(

  ;ימים 45קופה שאינה עולה על מחבוש לת  )5(

  ;הורדה בדרגה  )6(

פסילת רישיון נהיגה  –בעבירת משמעת הכרוכה בנהיגה ברכב של השירות   )7(
  .ימים 90מטעם משטרת ישראל לתקופה שאינה עולה על 

  .לא יוטל עונש ריתוק או מחבוש לפי סעיף זה על מי שחדל להיות סוהר  )ב(  

ואולם רשאי , תהיה לתקופה שתיקבע בפקודות השירותהורדה בדרגה לפי סעיף זה   )ג(  
  .בית הדין למשמעת לקבוע תקופה אחרת מטעמים שיירשמו

        

רשאי אב בית  –ולאחר מתן גזר הדין , במעמד מתן גזר הדין רשאי בית דין למשמעת) א(. מה110
לדחות את ביצוע העונש או לקבוע תנאים , לבקשת נאשם ומטעמים שיירשמו, הדין שגזר את הדין

  .עד להגשת ערעור או עד המועד שבו חלף המועד להגשת ערעורוהכל , לביצועו

יגיש הנאשם את בקשתו , הוגש ערעור על פסק הדין, )א(על אף הוראות סעיף קטן   )ב(  
שתהא נתונה לו , לדחיית ביצוע העונש או לקביעת תנאים לביצועו לנשיא בית הדין לערעורים

  .הסמכות האמורה בסעיף זה
        

לא היתה דעת רוב לעניין סוג העונש או ; הרוב בית דין שנחלקו בו הדעות תכריע דעת .מו110
  .תכריע דעת אב בית הדין, מידתו

        

  בית דין לערעורים: 3'ט ימןס
  

שידון בערעורים על פסקי דין של בית דין למשמעת , בית דין לערעורים, בצו, השר יכונן. מז110
  .וויקבע את מקום מושב

        

שיא לבית הדין לערעורים שהוא סוהר בכיר שדרגתו תיקבע בפקודות השר ימנה נ. מח110
  .השירות

        

שהם , שימנה נשיא בית הדין, מותב בית הדין לערעורים יורכב משלושה שופטים) א(. מט110
  .השופטים ימונו מתוך רשימת שופטים שקבע הנציב; מהם לפחות שני משפטנים, סוהרים בכירים

, ני סוהרים בכירים שהם משפטניםלא ניתן למנות ש, )א(על אף הוראות סעיף קטן   )ב(  
עורך דין משירות המדינה מתוך רשימת עורכי דין , במקום אחד מהם, ימנה נשיא בית הדין

  .הכשירים להתמנות שופטי בית משפט שלום שקבע לעניין זה השר בהסכמת שר המשפטים
        

בתוך , רשאים, וכן הנציב או מי שהוא הסמיך לכך, נאשם שהורשע בבית דין למשמעת  )א(. נ110
ורשאים , על גזר הדין או על פסק הדין כולו, לערער על הכרעת הדין, ום מתן פסק הדיןימים מי 45

  .הם לעשות כן גם אם חדל הנאשם להיות סוהר

יחל מניין התקופה להגשת הערעור , ניתן פסק הדין שלא במעמד הנאשם או התובע  )ב(  
  .פקודות השירותבדרך שתיקבע ב, מן היום שבו הומצא לו פסק הדין) א(כאמור בסעיף קט 

        

, כוחו-חתום בידי המערער או בא, ערעור יהיה בהגשת כתב ערעור לבית הדין לערעורים .נא110
  .בדרך שקבע השר

        

ואולם משהסתיימו טענות בעלי , מערער רשאי לחזור בו מערעורו בכל שלב של הערעור. וכ110
  .לא יחזור בו אלא ברשות בית הדין לערעורים, הדין

        

רשאי , צבואולם אם הוזמן בעל דין ולא התיי; הדיון בערעור יהיה בפני בעלי הדין) א(. נג110
רשאי הוא לדחות את  –ואם לא התייצב המערער , בית הדין לערעורים לדון בערעור שלא בפניו

  .הערעור מטעם זה בלבד

יבטל בית הדין לערעורים את ההחלטה , התייצבותו-נדחה ערעורו של נאשם בשל אי  )ב(  
סיבה מוצדקת אם נוכח כי היתה , וישמע את הערעור, על דחיית הערעור על פי בקשת המערער

בקשה לפי סעיף קטן זה ; התייצבות המערער או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין-לאי

) 35' סמתיקון (
  2008-ח"תשס

כינון בית דין 
  לערעורים

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

מינוי נשיא בית הדין 
  לערעורים

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

מינוי מותב בית דין 
  לערעורים

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  זכות ערעור
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  הגשת כתב ערעור
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  ה מערעורחזר
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

דיון בערעור בפני 
  בעלי הדין

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  ונשעביצוע  תחייד
) 35' מסתיקון (

  2008-ח"תשס

בית דין שנחלקו בו 
  הדעות

) 35' מסתיקון (
  2008-ח"תשס
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, ואולם רשאי בית הדין לערעורים, ימים מיום שהחלטת הדחיה הודעה למערער 15תוגש בתוך 
  .אף אם הוגשה לאחר תום התקופה האמורה, לדון בבקשה כאמור, מטעמים מיוחדים שיירשמו

        

  :ם רשאי לעשות אחת מאלהבית הדין לערעורי. נד110

או , לשנות את פסק הדין של בית הדין למשמעת, כולו או חלקו, לקבל את הערעור  )1(
  ;לבטלו ולתת אחר במקומו

  ;לדחות את הערעור  )2(

, לתת בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת שבית הדין למשמעת היה מוסמך לתתה  )3(
אף , התגלתה מן העובדות שהוכחוובכלל זה להרשיע נאשם בעבירת משמעת שאשמתו בה 
או שהעובדות שהוכחו לא נטענו , אם העבירה שונה מזו שהורשע בה בבית הדין למשמעת

ואולם לא יטיל בית הדין לערעורים ; ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן, בו
  ;אלא אם כן הוגש ערעור על קולת העונש, על הנאשם עונש חמור מהעונש שהוטל עליו

  .עם הוראות, להחזיר את הדיון לבית הדין למשמעת שנתן את פסק הדין  )4(
        

הנתונה לפי סימן , לנשיא בית הדין לערעורים תהיה סמכות לדון בכל עניין שבסדרי דין. נה110
  –ובכלל זה , וכן סמכות לעשות פעולה שבית הדין נדרש לעשותה, זה לבית הדין לערעורים

, נ110להגשתו כאמור בסעיף  הארכת מועדים להגשת ערעור לאחר שעברה התקופה  )1(
  ;אם מצא כי מן הראוי לעשות כן בנסיבות העניין

  .הפסקתו או קביעת תנאים לביצועו, דחיית ביצוע עונש  )2(
        

  .פסק דין של בית דין לערעורים הוא סופי. נו110
        

  

  משפט חוזר: 4'ט ימןס
  

שאי להורות כי בית הדין לערעורים או בית הדין למשמעת נשיא בית הדין לערעורים ר  )א. (נז110
, גם אם חדל הנאשם להיות סוהר, יקיים משפט חוזר בעניין משמעתי שנפסק בו סופית, שקבע לכך

  :אם ראה כי התקיים אחד מאלה

בית משפט או בית דין פסק כי ראיה מהראיות שהובאו באותו עניין יסודה היה   )1(
וד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכך כדי לשנות את ויש יס, בשקר או בזיוף

  ;תוצאות המשפט לטובת הנידון

לבדן או יחד עם החומר שהיה לפני בית הדין , הוצגו עובדות או ראיות העשויות  )2(
  ;לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון, בראשונה

שהתגלו  ומהנסיבות, אדם אחר שהורשע בינתיים בביצוע אותו מעשה עבירה  )3(
  ;במשפט של אותו אדם אחר נראה כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא ביצע אותה

  .התעורר חשד של ממש כי בהרשעה נגרם לנידון עיוות דין  )4(

  .הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לנידון וכן לנציב או למי שהוא הסמיכו לכך  )ב(  
        

, 3'ט-ו 2'ט', במשפט חוזר יהיו לבית דין כל הסמכויות הנתונות לו לפי סימנים ט) א(. נח110
בית הדין רשאי לתת כל צו הנראה בעיניו כדי לפצות נידון שנשא ; פרט לסמכות להחמיר בעונש

  .או לתת כל סעד אחר, את עונשו או חלק ממנו ושהרשעתו בוטלה כתוצאה מן המשפט החוזר

כדין פסק , משאושר, ודינו, טעון אישור של בית משפט מחוזי) א(צו לפי סעיף קטן   )ב(  
  .ן של בית משפט שניתן בעניין אזרחידי

        

  דרכי ענישה: 5'ט ימןס
  

כולו , רשאי הוא להורות בגזר הדין שהעונש, דן יחיד עונש מחבושהטיל בית דין או ) א(. נט110
  .יהיה על תנאי, או חלקו

בתוך בתקופה , אלא אם כן עבר, מי שנידון למחבוש על תנאי לא יישא את עונשו  )ב(  
, )תקופת התנאי –ן זה בסימ(שלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים , שנקבעה בגזר דינו

 –בסעיף זה (והורשע בעבירת המשמעת הנוספת , אחת מעבירות המשמעת שנקבעו בגזר הדין

סמכות בית הדין 
  לערעורים

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

סמכות נשיא בית 
  הדין לערעורים

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' סמתיקון (
  2008-ח"תשס

  משפט חוזר
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

סמכויות בית הדין 
  במשפט חוזר ופיצוי

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  פסק דין סופי
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

) 35' סמתיקון (
  2008-ח"תשס

  מחבוש על תנאי
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס
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  .בתוך תקופת התנאי או לאחריה, )עבירת משמעת נוספת

  .תקופת התנאי תתחיל ביום מתן גזר הדין  )ג(  

של עבירות  יכול שתהיה בציון סוג) ב(קביעת עבירות משמעת נוספות לפי סעיף קטן   )ד(  
היתה העבירה כאמור ; אם דרך תיאורן ואם דרך אזכור הוראות חוק, או בפירוט עבירות מסוימות
; תתואר ההתנהגות העבריינית המהווה אותה, לתוספת השניה 3או  1עבירה המפורטת בפרטים 

 יראו את גזר הדין כמאזכר, והוראה אחרת באה במקומה, אוזכרה הוראת חוק ובוטלה לאחר מכן
  .את ההוראה האחרת

יורה בית , נאשם שנידון לעונש מחבוש על תנאי והורשע בשל עבירת משמעת נוספת  )ה(  
  .הדין או הדן יחיד על הפעלת המחבוש על תנאי

הוטל על נאשם מחבוש בפועל בשל עבירת משמעת נוספת והופעל נגדו עונש   )ו(  
, תי תקופות המחבוש בזו אחר זואת ש, סא110על אף האמור בסעיף , יישא, המחבוש על תנאי

, מטעמים שיירשמו, אלא אם כן בית הדין או הדן יחיד שהרשיעו בעבירת המשמעת הנוספת הורה
ואולם תקופת המחבוש הרצופה שעל הנידון לשאת ; יהיו חופפות, כולן או חלקן, כי שתי התקופות

  .ימים 70לא תעלה על 
        

ולא הטיל עליו בשל אותה בית דין או דן יחיד שהרשיע נאשם בעבירת משמעת נוספת ) א(. ס110
במקום לצוות על הפעלת מחבוש על ) ה(נט110על אף הוראות סעיף , רשאי, עבירה עונש מחבוש

אם , להורות על הארכת תקופת התנאי או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת, תנאי
את המחבוש על  כי בנסיבות העניין לא יהיה זה צודק להפעיל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שוכנע

  .תנאי

אלא לגבי ההרשעה ) א(לא ישתמש בית דין או דן יחיד בסמכותו לפי סעיף קטן   )ב(  
  .הראשונה של נאשם בשל עבירת משמעת נוספת

, לפני תום תקופת התנאי, האריך בית דין או דן יחיד את תקופת התנאי לתקופה נוספת  )ג(  
ידש בית דין או דן יחיד את תקופת התנאי ח; תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי

  .תחל תקופת התנאי הנוספת ביום מתן פסק הדין או הפסק, לאחר שתמה תקופת התנאי
        

ולפני שנשא את כל עונשו חזר ונידון בדין , נאשם שנידון בדין משמעתי לעונש מחבוש. אס110
ואולם רשאי בית ; יישא עונש מחבוש אחד של התקופה הארוכה ביותר, משמעתי לעונש מחבוש

, או הדן יחיד המטיל את העונש המאוחר להורות כי הנידון יישא את שני עונשי המחבוש הדין
ובלבד שתקופת המחבוש הרצופה שעל הנידון לשאת לא תעלה על , בזה אחר זה, כולם או חלקם

  .ימים 70
        

; סוהר שהוטל עליו עונש מחבוש יישא את עונשו במיתקן השירות שקבע הנציב) א(. סב110
או , יישא את עונשו במיתקן השירות כאמור, רות סדירהוטל עונש מחבוש על יוצא צבא בשי

  .במיתקן צבאי שקבע הנציב בהסכמת ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל

המשטר והמשמעת במיתקן השירות שנקבע , המשמר, הנציב יקבע את סדרי המינהל  )ב(  
  .לנשיאת עונש מחבוש

        

פגוע הנושא עונש מחבוש יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי ל והרס) א(. סג110
  .בבריאותו ובכבודו

  :לכל אלה, בין השאר, יהיה זכאי, )א(סוהר כאמור בסעיף קטן   )ב(  

טיפול , תנאים שיאפשרו לו לשמור על ניקיונו האישי, תנאי תברואה הולמים  )1(
  ;רפואי הנדרש לשם שמירה על בריאותו ותנאי השגחה מתאימים על פי דרישת רופא

האישי והחזקת חפצים אישיים כפי שייקבע  מזרן ושמיכות לשימושו, מיטה  )2(
  ;בפקודות השירות

  ;מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותו  )3(

  ;תנאי תאורה ואוורור סבירים בתא  )4(

בתנאים , אם תנאי המקום מאפשרים זאת, הליכה יומית באוויר הפתוח  )5(
מטעמים של שמירה על  זכות זו ניתנת להגבלה; ובמועדים שייקבעו בפקודות השירות

  ;שלומו של הסוהר

  הארכת תקופת התנאי
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

נשיאת מספר עונשי 
  מחבוש

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

מקום נשיאת עונש 
  מחבוש

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  תנאי המחבוש
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס
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כפי שייקבע , שליחת מכתבים וקבלתם וכן קיום קשר טלפוני, קבלת מבקרים  )6(
  .בפקודות השירות

ישמור על , סוהר הנושא עונש מחבוש ישמור על הסדר ועל הרכוש במקום המחבוש  )ג(  
  .המחבושהניקיון בתאו וימלא אחר ההוראות בדבר סדרי המשטר והמשמעת במקום 

        

, נגד סוהר המוחזק במחבוש, לרבות שימוש בכוח, יתן לנקוט אמצעים סביריםנ) א(. סד110
כדי למנוע את הבריחה או את , כשקיים חשש כי הוא עומד להימלא או לגרום נזק לגוף או לרכוש

  .הנזק כאמור וכדי להשליט סדר ומשמעת במקום המחבוש

ניתן , במקום המחבוששלא מילא חובות שהוא חייב בקיומן , סוהר המוחזק במחבוש  )ב(  
לנקוט נגדו אמצעי משמעת לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הקצין הממונה 

שלילת זכותו של : אחד או יותר מאלה –" אמצעי משמעת", בסעיף קטן זה; על מקום המחבוש
כן שלילת זכותו לשליחת מכתבים ולקבלתם ו, שלילת זכותו למבקרים, הסוהר להחזיק חפצים

לקיום קשר טלפוני או החזקתו בבידוד במקום המחבוש לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים 
  .רצופים

        

, נוסף על כל עונש, בית דין או דן יחיד שהרשיע סוהר בעבירת משמעת רשאי לחייבו) א(. סה110
גם בתשלום פיצויים על  –ובית דין , בתשלום פיצויים על נזק לרכוש שנגרם במישרין עקב העבירה

בית דין או דן יחיד לא יחייב נאשם בתשלום פיצויים לפי סעיף זה בסכום ; ורנזק לגוף שנגרם כאמ
ואולם לגבי נאשם שחדל להיות , העולה על שכרו החודשי האחרון ששולם לו לפני הטלת החיוב

לא יעלה הסכום כאמור על השכר הממוצע כהגדרתו בחוק , סוהר ואינו יוצא צבא בשירות סדיר
  .1995-ה"התשנ, ]בנוסח משול[הביטוח הלאומי 

  .חיוב בפיצויים לפי סעיף זה אינו פוטר מאחריות לנזקים לפי כל דין  )ב(  
        

ייגבו הקנס או הפיצויים על ידי , התחייב סוהר בדין משמעתי לשלם קנס או פיצויים) א(. סו110
ובלבד , בדרך שתיקבע בפקודות השירות, ניכוי מהסכומים המגיעים לו עקב שירותו בשירות

לחוק  8דשית לא יעלה בחודש אחד על השיעורים הקבועים בסעיף ששיעור הניכוי ממשכורתו החו
ייגבו , לא ניתן לגבות את הקנס או הפיצויים על ידי ניכוי כאמור; 1958-ח"התשי, הגנת השכר

  .בדרך שבה נגבה קנס שהטיל בית המשפט בהליך פלילי

  .תי הסוהרישולמו לקרן הכללית של ב) א(קנסות ופיצויים שנגבו כאמור בסעיף קטן   )ב(  

חויב סוהר בדין משמעתי לשלם פיצויים לפי הוראות , )ב(על אף הוראות סעיף קטן   )ג(  
  .ישולמו הפיצויים לאותו אדם, לאדם שניזוק עקב העבירה) א(סה110סעיף 

        

  הוראות שונות: 6'ט ימןס
  

או תקופה שבה , תקופת מאסר או מחבוש שנשא סוהר שהוא יוצר צבא בשירות סדיר. סז110
במניין תקופת השירות שהוא חייב בה לפי  לא תבוא, נעדר מן השירות שלא כדין ושעליה נידון

  .בית דין או בית משפט, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת מאת דן יחיד, חוק שירות ביטחון
        

לתוספת השניה או שנעדר מן השירות  5שהורשע בעבירת משמעת לפי פרט  והרס) א(. סח110
  :לא יהיה זכאי לשכר בעד כל יום או חלק ממנו של היעדרות, באחת מהנסיבות המפורטות להלן

הסוהר היה נתון במעצר או שוחרר בערובה בתנאים מגבילים המונעים ממנו   )1(
  ;להתייצב לשירות

  .הסוהר היה נתון במאסר או במחבוש  )2(

, להורות, )א(על אף הוראות סעיף קטן , הנציב או מי שהוא הסמיך לכך רשאי  )ב(  
זיכויו של הסוהר או  ,חברתי של הסוהר-לרבות מטעמי מצב כלכלי, מטעמים מיוחדים שיירשמו

השכר , כי ישולם לסוהר כאמור באותו סעיף קטן, הגשת כתב אישום או כתב תלונה נגדו-בשל אי
  .לולא התקיימו לגביו הוראות הסעיף הקטן האמור, כולו או חלקו, שהיה מקבל

        

בעד התקופה שמתחילת השעייתו עד מועד הזיכוי או , ישולם לו, שהושעה והרס) א(. סט110
; ובלבד שהחלק האמור לא יפחת ממחצית שכרו, ציב יראה לנכוןחלק משכרו כפי שהנ, ההרשעה

  .הנציב יבחן מזמן לזמן את החלטתו לפי סעיף זה

זכאי להשלמת שכרו בעד , סוהר שהושעה ולא הועמד לדין או שהועמד לדין וזוכה  )ב(  

  אמצעי ריסון ומשמעת
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  חיוב בפיצויים
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  גביית קנסות ופיצויים
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

) 35' סמתיקון (
  2008-ח"תשס

פות שלא יבואו תקו
במניין תקופת שירות 

  ביטחון
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

זכאות לשכר בעד - אי
  ימי היעדרות

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  שכר בעת השעיה
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס
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  תקופת השעייתוץ

העבירות  או זוכה מחלק מן, הועמד סוהר לדין על חלק מהעבירות שבעטיין הושעה  )ג(  
להורות שישולם לו השכר שהיה מקבל , מטעמים שיירשמו, רשאי הנציב, שעליהן הועמד לדין

ובלבד שלא , )א(בניכוי חלק השכר שקיבל בתקופת השעייתו לפי סעיף קטן , אילולא ההשעיה
  .לא יהיה זכאי להשלמת שכרו –פוטר הסוהר מן השירות ; הוחלט לפטרו מהשירות

ינוכו סכומי השכר שקיבל מעבודתו , בודה נוספת בתקופת השעייתוהשתכר סוהר מע  )ד(  
  ).ג(-ו) ב(הנוספת מן השכר שישולם לו לפי סעיפים קטנים 

        

  .ייפסק כל הליך משמעתי נגדו, נפטר סוהר) א(. ע110

רשאי בית הדין לערעורים , היה ערעור מטעם הנאשם תלוי ועומד ונפטר הנאשם  )ב(  
מבצע צוואתו או מנהל עזבונו ימשיך , רשויו, ולקבוע כי בן משפחתו, להרשות שהדיון יימשך
  .בערעור במקום הנאשם

        

, אם הוא סבור, אף אם זוכה, הנציב רשאי לפטר סוהר שנידון בהליך משמעתי או פלילי. אע110
ובלבד שסוהר , כי אין הסוהר מתאים להמשיך ולשרת בשירות, עקב הדיון המשמעתי או הפלילי
  .בכיר לא יפוטר אלא באישור השר

        

לבטל עונש שהוטל בדין משמעתי בפסק , ובנסיבות מיוחדות שיירשמ, הנציב רשאי) א(. בע110
  .להפחית ממנו או להחליפו בעונש קל ממנו, דין או בפסק סופי

בתשלום פיצויים לפי סעיף , חויב סוהר בדין משמעתי בפסק דין או בפסק סופי  )ב(  
לבטל את , בנסיבות מיוחדות שיירשמו, רשאי הנציב, בשל נזק שנגרם לרכוש השירות, סה110

  .ויים או להקטין את שיעורםהחיוב בפיצ
        

, כדי לגרוע מסמכויות הנתונות לשר או לנציב 5'עד ט' אין בהוראות סימן זה וסימנים ט. גע110
  .לפי פקודה זו, לגבי סוהר

        

  יםהרבירור קבילות סו: 'י ימןס
        

  –זה  ןסימב  .111

  ;ות מחדל ופיגור בעשיהבלר 116מעשה כאמור בסעיף  –" המעש"  

  ;אלא אם כן נאמר אחרת, לרבות יוצא צבא בשירות סדיר –" סוהר"  

מי שרואה עצמו נפגע ממעשה שנעשה לגביו בעת היותו  –" שוטר נפגע"או " סוהר נפגע"  
  ;לפי העניין, סוהר או שוטר

שצורף לשירות , 1971-א"התשל, ]נוסח חדש[כהגדרתו בפקודת המשטרה  –" שוטר"  
  ;לתקופה מוגדרת מראש ולמטרה מסוימת

  ).נמחקה( –" קצין שיפוט"  
  

לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של , השר  )א(  .112
  ).נציב הקבילות –בפקודה זו (ימנה נציב קבילות סוהרים , הכנסת

  :כשיר להתמנות נציב קבילות סוהרים מי שמתקיימים בו כל אלה  )ב(  

  ;ר להתמנות שופט של בית משפט מחוזיהוא כשי  )1(

  ;הוא אינו סוהר  )2(

  ;רקע או ניסיון בתחומים הנוגעים לשירות, הוא בעל ידע מקצועי  )3(

חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי , הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה  )4(
  .לשמש נציב הקבילות

השר לאחר ; מינויותקופת כהונתו של נציב הקבילות תהיה חמש שנים מיום   )ג(  
רשאי להאריך , התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

  .תקופה זו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים

  .הודעה על מינויו של נציב הקבילות ועל המען למשלוח קבילות תפורסם ברשומות  )ד(  
  

  )4' מסתיקון (
  1980-ם"שת

  תוגדרה
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

כשירות נציב קבילות 
  סוהרים ומינויו

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  )9' תיקון מס(
  1988- ח"תשמ

  מות סוהר
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

פיטורים עקב הליך 
  משמעתי או פלילי

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

ביטול עונש או הקלה 
  בו
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

שמירת סמכויות השר 
  והנציב

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  :נציב הקבילות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה .א112

  ;ת כתב התפטרות לשרהתפטר במסיר  )1(

אין הוא , חומרתה או נסיבותיה, הוגש נגדו כתב אישום בעבירה אשר מפאת מהותה  )2(
  .ראוי לשמש נציב הקבילות

  

, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, השר .ב112
אם נבצר ממנו למלא את , רשאי להעביר את נציב הקבילות מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו

  .קידיו במשך תקופה העולה על שישה חודשים רצופיםתפ
  

  ).סגן הנציב –בסעיף זה (השר ימנה סגן לנציב הקבילות   )א( .ג112

, ימלא סגן הנציב את מקומו, למלא את תפקידיו, דרך ארעי, נבצר מנציב הקבילות  )ב(  
ורשאי השר להאריך את התקופה האמורה לתקופות , לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים

לא , כל התקופות שבהן ישמש סגן הנציב כממלא מקומו של נציב הקבילותובלבד שסך , נוספות
  .יעלה על שישה חודשים

ישמש סגן הנציב , התפנתה משרתו של נציב הקבילות וטרם התמנה אחר במקומו  )ג(  
  .112כממלא מקומו של נציב הקבילות עד למינוי נציב הקבילות כאמור בסעיף 

  

ובלבד שאותו אדם אינו , מםשוטר נפגע או אדם מטע, רשאי להגיש קבילה סוהר נפגע  .113
בנו או , בן זוגו, הורהו –ואם נפטר הסוהר הנפגע או השוטר הנפגע , לפי העניין, סוהר או שוטר

  .או מי מטעמם, אחיו או אחותו, בתו
  

נו בה הפרטים יצוייו, תיחתם ביד הקובל, תלותוגש בכתב במישרין לנציב הקבי הבילק  .114
  :האלה

  

או השוטר הנפגע של הסוהר הנפגע ומענו תפקידו  ,דרגתו, אישיהמספרו , שמו  )1(
היה הקובל אדם ; או שאליה הוא מצורף או צורף, או שירת והיחידה שבה הוא משרת

, פגעהנבנוסף לפרטי הסוהר , ויינו בהיצ, שאינו השוטר הנפגע או הסוהר הנפגע
  ;גם שמו ומענו של הקובל, כאמור

ו דפרט שבי כל –ן בידו לתאר זהותו אי םוא, לו של האדם שעליו הוא קובתזהו  )2(
  ;המסייע לזיהויו

לרבות הפגיעה שנגרמה , ר מפורט של המעשה שעליו נסבה הקבילהותיא  )3(
וכל פרט אחר הנוגע לענין , זהות עדים אם ישנם, המועד שבו אירע, בעקבותיו

  ;ייע לבירור יעיל של הקבילהוהמס

זהות  –פניה בנושא הקבילה , ותבשירות או מחוץ לשיר, הוגשה לגורם רשמי  )4(
  .אם התקבלה, הגורם והתייחסותו

  

  ).בלקהנ –הלן ל( רניתנת להגשה על מי שבזמן עשיית המעשה היה סוה הבילק  .115
  

  

  

  :לקבילה הוא מעשה שנתקיימו בו כל אלה ושאנ  .116

  

  

או מונע ממנו במישרין  או בשוטר הנפגע גענפפוגע במישרין בסוהר ה הוא  )1(
  ;טובת הנאה

  ;בשירות או של השוטר הנפגע פגעננוגע לשירותו של הסוהר ה הוא  )2(

או למינהל תקין , ייבות בשירותבניגוד לחיקוק או לפקודות או הוראות המח הוא  )3(
, או שיש בו משום שרירות, ןאו שיש בו פסול אחר על פי די, או ללא סמכות חוקית

  .שות יתירה או אי צדק בולטוקנ
  

הרשאים להגיש 
  קבילה

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  הלקביהגשת ה
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  הנקבל
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  נושא לקבילה
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  פקיעת כהונה
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  העברה מכהונה
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"סתש

  סגן נציב הקבילות
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  :א יהיה בירורללה אות לקביב ,116ת סעיף על אף הוראו  .117

  

  

או , בית דין או דן יחיד, לפני בית משפטלענין התלוי ועומד  תעה הנוגלקבי  )1(
  ;קבילה על פסק דין של בית משפט או בית דין או על פסק של דן יחיד

  ;דיןת ה על פעולה שיפוטית של דן יחיד או של בילקבי  )2(

על פי מתנהלת חקירה  התנהלה או בירה שבקשר עמהה על מעשה שהוא עלקבי  )3(
  .דין

  

בילות שלא יהא בהן בירור אלא אם מצא נציב הקבילות קלה א ,116על אף הוראות סעיף   .118
  :שקיימת סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן ,מטעמים שיירשמו

, להגיש השגה ,או היה אפשר, ה בענין שניתנה בו החלטה שעליה אפשרלקבי  )1(
  ;דן בהם 117סוג הענינים שסעיף מ והוא אינו, ערר או ערעור

ואם , א נסבהו היה שעלישהמע ה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיוםלקבי  )2(
  ;ום שבו נודע לו המעשהימה –המעשה נודע לקובל מאוחר יותר 

לדעת נציב , או בשוטר הנפגע ה על מעשה שפגיעתו בסוהר הנפגעלקבי  )3(
ם טיבו שיברר עצנציב הקבילות כי המעשה ראוי מ רהיא מזערית או שסבו, ותהקביל

  ;ו גורם אחר בשירותאאו השוטר הנפגע  עאותו הממונה על הסוהר הנפג

מתייחסת להתנהגות בעלת והיא , גד מי שחדל להיות סוהר לפני בירורהנה ילקב  )4(
  ;אופי אישי

ידי גורם אחר המוסמך לכך כדין קבילה בעניין שהתברר או שמתברר כתלונה ב  )5(
או , לרבות בידי קצין בודק או ועדת חקירה שמונו לפי פקודות השירות, בשירות

  .במשרד לביטחון הפנים
  

  .יאשר נציב הקבילות את קבלתה, גשה קבילהומשה  )א(  .119

אלא אם כן מצא כי מתקיים אחד מאלה או כי , נציב הקבילות יפתח בבירור הקבילה  )ב(  
  :לבירור מטעם אחר שיירשם הקבילה אינה ראויה

  ;116או  115, 113הקבילה אינה ממלאת אחר הוראה מהוראות סעיפים   )1(

  ;114אחר הוראה מהוראות סעיף , בפרט מהותי, הקבילה אינה ממלאת  )2(

  ;118או  117אין לברר את הקבילה מאחת הסיבות המנויות בסעיפים   )3(

  .הקבילה קנטרנית או טרדנית  )4(

, חשד לביצוע עבירה פלילית, על פניה, העלתה הקבילה, )ב(הוראות סעיף קטן על אף   )ג(  
וימשיך בבירור , יודיע על כך נציב הקבילות ליחידת החקירות המוסמכת לחקור את העבירה

  .הקבילה בתיאום עמה

יע דיו, )ב(כאמור בסעיף קטן  ,ט נציב הקבילות שלא לפתוח בבירור הקבילהיהחל  )ד(  
  .לכך העילהויציין את  ,שלא יברר את הקבילה ,בכתב ,לקובל

כי ומצא , )ב(כאמור בסעיף קטן , ט נציב הקבילות שלא לפתוח בבירור הקבילהיהחל  )ה(  
רשאי הוא להעביר , לבירור על ידי גורם אחר בשירותהעברת הקבילה  וחד המצדיקמי קיים טעם

  .שוטר הנפגעאו ה בד שהסכים לכך הסוהר הנפגעלוב, את הקבילה לאותו גורם
  

והוא אינו קשור להוראה , הקבילות רשאי לברר את הקבילה בכל דרך שיראה בנצי  )א(  .120
  .שבסדר דין או בדיני ראיות

נה עליה ויתן להם והממ עתדיהקבילות יביא את הקבילה לידיעת הנקבל ולי בנצי  )ב(  
י ישיבו על הקבילה תוך תקופה הנקובה כ מהם שאי הוא לדרושור, ההזדמנות נאותה להשיב עלי

  .בדרישתו

 9בירור לפני נציב הקבילות ולפני מי שהוא הסמיך לכך יחולו הוראות סעיפים העל   )ג(  
) ב(27חולו הוראות סעיף י וכן, נויים לפי העניןיבש, 1968-ט"תשכ, לחוק ועדות חקירה 11עד 

 בררלת שאין ובילק
  אותן

  )4' תיקון מס(
  1980-ם"תש

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

   )9' סמתיקון (
  1988- ח"שמת

ת שבירורן ובילק
  תדיוחמסיבה  ךצרימ
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  הבירור תתיחפ
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  הבירור רכיד
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

  ) 9' סמתיקון (
  1988- ח"שמת
 )35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  .םהילפנ שהוזמן להתייצבוהר לחוק האמור על אדם שאינו ס

יודיע לו , נציב הקבילות שאדם אחר עלול להיפגע מעצם הבירור או מתוצאותיו ראה  )ד(  
  .וייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בתוך תקופה שיקבענציב הקבילות על כך 

, שאי נציב הקבילות שלא להודיע לפלוני כאמור שםר) ד(עיף קטן בסף האמור אעל   )ה(  
בממצאיו ובהמלצותיו לא יקבע לגביו , ירור לפגוע בו ושבהודעתושאין במהלך הב כנעוובלבד שש

  .דבר

לפקודת הראיות ' מהוראות פרק ג אינו בא לגרוע) ד(-ו) ג(ר בסעיפים קטנים והאמ  )ו(  
  .1971-א"תשל, ]נוסח חדש[

ובתוך תקופה שלא תעלה על שנה מיום , בירור הקבילה יסתיים בהקדם האפשרי  )ז(  
  .הגשתה

  

 ציבנלעכב או להפריע בהגשת קבילה ל, ש בו כדי למנועלא יעשה דבר שי רסוה  )א(  .121
  .בהעברתה או בבירורה, הקבילות

ייענה לדרישות נציב הקבילות או כל מי שהוא הסמיך לכך להגיש חוות דעת  רסוה  )ב(  
  .וכל מידע וסיוע אחר הדרושים לקידום בירורה של קבילה מקצועית

        

דיקות שלא כח שנתקיימה אחת העילות המצם נוסיק את בירור הקבילה איפהקבילות  ציבנ  .122
שהקובל ביטל את קבילתו וציין את  ויהיה רשאי להפסיקו אם נוכח, ורה לפי סימן זהרבבי לפתוח

או אם הנקבל חדל , או שלא ניתן להגיע בו להכרעה שענין הקבילה בא על תיקונו ,נימוקיו לכך
ור הפסיק נציב הקבילות את ביר; להיות סוהר והקבילה מתייחסת להתנהגות בעלת אופי אישי

  .ויציין את הנימוקים לכך, נה על הנקבללממולנקבל ו, ך בכתב לקובלכ יודיע על, הקבילה
  

ור על כך הודעה סימ, כולה או מקצתה, נציב הקבילות שהקבילה היתה צודקת מצא  )א(  .123
שירות שיראה לנכון ולסוהר ב רלכל גורם אח, לממונה על הנקבל, לנקבל, ת בכתב לקובלמנומק

יו אממצ נציב הקבילות רשאי לפרט בהודעתו את תמצית; הסוהר הסמיכו לכךבתי נציב ש בכיר
 רורשאי הוא להצביע לפני כל גורם בשירות על הצורך בתיקון ליקוי או עוול שהעלה הבירו

  .קונם או למניעת הישנותםולהמליץ על הדרך לתי

יודיע לנציב ) א( טןנציב בתי הסוהר כאמור בסעיף ק ךכלר הבכיר שהסמיכו ההסו  )ב(  
אם ; על הצעדים שננקטו, ודעההת הלאך לא יאוחר מחדשיים מיום קב, הקבילות בהקדם האפשרי

  .כךבצירוף הנימוקים ל, יצויין הדבר, לא תוקנו הליקויים שהצביע עליהם נציב הקבילות

ור על כך הודעה מנומקת בכתב סמי, נציב הקבילות שהקבילה לא היתה צודקת מצא  )ג(  
פרט בה את לוא הורשאי , לממונה על הנקבל ולכל גורם אחר בשירות שיראה לנכון, קבללנ, לובלק

  .תמצית ממצאיו

הקבילות הודעה על  ישלח נציב, בירור הקבילה חשד שנעברה עבירה פלילית ההעל  )ד(  
יודיע נציב , ירת משמעתבע העלה בירור הקבילה חשד שנעברה; ליועץ המשפטי לממשלהכך 

  .ץ המשפטי של השירותליועל כך ע הקבילות

אלא אם נציב , בילתו נמצאה בלתי צודקתקר שהינקטו הליכים משמעתיים נגד סוילא   )ה(  
השירות לנקוט  לפני היועץ המשפטי של הקבילות קבע כי הקבילה היתה כוזבת במזיד והמליץ

  .כלפיו הליכים משמעתיים
        

א תכלול ולא תגלה חומר או ידיעה אשר ל 123ף סעי ה של נציב הקבילות לפיעהוד  )א(  .124
  .1971-א"תשל, ]נוסח חדש[פקודת הראיות ל 45או  44 גילוים נאסר על פי הוראות סעיפים

נציב הקבילות כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או ידיעה כאמור בסעיף  ראה  )ב(  
ציב הקבילות את דעת נ יבקש, ריםהאמו 45או  44שר את דעתו לפי סעיפים  עיבלא הו) א(קטן 

  .השר הנוגע לענין לפני שיתן הודעתו

אות הבירור יהיה נציב הקבילות פטור מלהודיע את ממצאיו ונימוקיו צתו לעה עדבהו  )ג(  
–  

 ןיו בענא, או בענין העלאה בדרגה, בילה היתה בענין מינוי לתפקיד פלוניקכשה  )1(
  ;ו מהשירותריפיטו עניןאו באו השוטר הנפגע תכנה של חוות דעת על הסוהר הנפגע 

  סיוע גשתה
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

  הבירור תפסקה
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

  ת הבירורווצאת
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

  ם להודעהיייגס
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  ;הקובל ולתזלפגוע שלא כדין בזכותו של אדם , לדעתו, לוים עלוליכשג  )2(

סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי  ילדעתו בגילוים משום גילו שכשי  )3(
  ;כל דין

  .עת בשירותמלפגוע בסדר הטוב או במשלדעתו בגילוים כדי  שכשי  )4(
  

  –ותיו וממצאיו של נציב הקבילות בענין קבילה טהחל  )א(  .125

 תלקובל או לאדם אחר זכות או סעד בדיון משמעתי או בבי ניקעבהם כדי לה אין  )1(
  ;דין או בבית משפט שלא היו לו לפני כן

ל אדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד כמ בהם כדי למנוע מהקובל או אין  )2(
לכך מועד בחיקוק או בפקודות או הוראות ע אולם אם נקב; זכאי להםהוא ש

  .ידי הגשת הקבילה או בירורה לד עעלא יוארך המו, ותהמחייבות בשיר

  .ואין לערער עליהן לפני בית משפט, החלטות נציב הקבילות לפי סימן זה הן סופיות  )ב(  
  

יבים לשמור חיעזרתו מבצע נציב הקבילות את תפקידיו ר שבהקבילות וכל אדם אח ציבנ  .126
יצוע המוטל עליהם לפי בשם לולא לגלותה אלא , בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם לרגל תפקידם

  .סימן זה
        

דין , מדי שנה, של הכנסת ויציג לפני ועדת הפנים והגנת הסביבההקבילות יגיש לשר  ציבנ  .127
הוא י ורשא, יל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר קבילותשיכ, וחשבון בכתב על פעולותיו

  .בון כל אימת שיראה לנכון לעשות כןלהגיש להם דין וחש
  

  .תפקידו לפי סימן זה זולת מרותו של הדיןב הקבילות מרות בעניני מילוי ינצ עלין א  .128
        

  

  )פקע( – 1111''''ק גק גק גק גפרפרפרפר
  

  

  ).פקע. (א128
  

  

  ).פקע. (ב128
  

  

  ).פקע(  .ג128
  

  

  ).פקע(  .ד128
  

  

  ).פקע(. ה128
  

  

        2)בוטל(    בית סוהר בניהול פרטיבית סוהר בניהול פרטיבית סוהר בניהול פרטיבית סוהר בניהול פרטי: : : : 2222''''פרק גפרק גפרק גפרק ג

  ).בוטלו. (נד128עד . ו128

        שונותשונותשונותשונות: : : : ''''דדדדרק רק רק רק פפפפ

נה הבאה להתנגד לשימוש בסמכויות הנתונות לפי פקודה זו לענין מינויו של עתוב  )א(  .129
, ד או ממקום למקום בתפקידיהעברתו מתפקיד לתפק, קביעתו של סוהר לתפקיד, סוהר בכיר

ו א, ותיו או שחרורו מהשירו מתפקידו או פיטורתייהשע, הורדתו מדרגתו וה אגהעלאתו בדר
תיחשב כתובענה הנובעת מיחסי  לא –עיסוקו בעבודה מחוץ לתפקידיו במסגרת שירות בתי הסוהר 

                                                      
  .19.11.2009מיום  ר האוצרר האוצרר האוצרר האוצרשששש' נ המרכז האקדמי למשפט ולעסקיםהמרכז האקדמי למשפט ולעסקיםהמרכז האקדמי למשפט ולעסקיםהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים 2605/05ץ "בוטל בבג 28' תיקון מס 2

  ת וסעדיםוכויז
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

  דיותוובת סח
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

  שבוןוחין ד
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש
) 35' תיקון מס(

  2008-ח"תשס

 ציבנותו של לי תא
  הקבילות

  )4' תיקון מס(
  1980-ם"תש

 חסיישאינם  םחסיי
  עובד ומעביד

  ) 1' תיקון מס(
  1971-ב"שלת
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

) 23' יקון מסת(
) הוראת שעה(

  2002-ג"תשס

) 23' יקון מסת(
) הוראת שעה(

  2002-ג"תשס

) 23' יקון מסת(
) הוראת שעה(

  2002-ג"תשס
  

) 23' יקון מסת(
) הוראת שעה(

  2002-ג"תשס
  

) 26' תיקון מס(
  2003-ד"תשס

) 23' יקון מסת(
) הוראת שעה(

  2002-ג"תשס

) 28' תיקון מס(
  2004-ד"תשס

) 28' תיקון מס(
  2004-ד"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  .1969-ט"תשכ, לחוק בית הדין לעבודה 24עובד ומעביד לענין סעיף 

  .יות סוהר מוסף זמנבלר –" סוהר", ף זהיבסע  )ב(  
        

או לקיומו , סוהר לא יהיה חבר בארגון סוהרים ולא ייטול חלק בפעילות להקמתו  )א. (א129
  .לניהולו של ארגון כזה

עבירה על הוראת סעיף זה תיחשב לענין פקודה זו כעבירה הפוגעת בסדר הטוב   )ב(  
  .ובמשמעת

  –בסעיף זה   )ג(  

שבין מטרותיה או , בין קבועה ובין ארעית, כל התארגנות או נציגות –" ארגון סוהרים"  
במשמעת או בתנאי השירות , במשטר, בניהולו, פעולותיה נמנה הטיפול בארגון שירות בתי הסוהר

  ;או ייצוג של סוהר בנושאים אלה, של סוהרים

  .תנאי עבודה ותנאי פרישה, יחסי עבודה, לרבות שכר –" תנאי שירות"  
        

  .פוש לפי פקודה זו אצל אשה ייערך בידי סוהרתיל חכ  .130
        

  

ולא נקבע לאותה עבירה , עבירה לפי פקודה זו או לפי תקנה שהותקנה מכוחה רעובה  .131
  .לירות 1500קנס ר שנה או סמא –דינו , עונש

        

והיא , ענין הנוגע לשירות לת כראו הנציב רשאי למנות ועדת חקירה לשם חקי השר  )א. (א131
ובלבד , ועדת חקירה תהיה מורכבת מסוהר אחד או יותר; מוסמכת להזמין עדים ולגבות עדויות

  .שדרגת אחד לפחות מהם אינה למטה מדרגת כלאי

, בין מפי עד ובין באופן אחר, דבר שהושמע במהלך חקירתה של ועדת חקירה שום  )ב(  
אלא אם כן , למעט בדין משמעתי, יתקבל כראיה במשפט אל, רהחקיושום דין וחשבון של ועדת 

  .הועמד הסוהר לדין על עדות שקר שמסר לאותה ועדת חקירה

יודיע לו יושב , אותיהצמתו   או הועדת חקירה שפלוני עלול להיפגע מן החקיר הראת  )ג(  
ת הנוגע וראיהאת חומר , בדרך שיראה לנכון, יעמיד לרשותוו עוא עלול להיפגראש הועדה במה ה

  .לאותה פגיעה ותינתן לו הזדמנות להשמיע דבריו

  ).א(ב רשאי לאצול לסוהר בכיר אחר את סמכותו לפי סעיף קטן יהנצ  )ד(  
        

  .)בוטל(. ב131
  

  :מונה על ביצוע פקודה זו והוא רשאי להתקין תקנות בענינים אלהמשר ה  .132

ים ואנשים אחרים רסוהל התנהגותם וענישתם ש, סמכויותיהם, דיהםיתפק  )1(
  ;העובדים בבתי סוהר

  ;בעששיי רת מתגייס של סוהר ונוסח השבועהלהצה סטופ  )2(

  ;יגורו סוהרים ושב וםהמק  )3(

  ;ריםההתגייסותם ושחרורם של סו, םסגיו  )4(

  ;חופשה לסוהרים מתן  )5(

שכר הצטיינות ושכר התנהגות טובה לסוהרים וענינים , קותנוהע ם מענקיםותשל  )6(
  ;הכרוכים בכך

  ;ודה זווש בקנסות ובחילוטים שנגבו לפי פקמהשי  )7(

ר וניהולם ושימושם של כספים הסוהותיה של הקרן הכללית של בתי רמקו  )8(
  ;ששולמו לה

 חמכו תיהם וסמכויותיהם של מבקרים רשמיים שאינם מבקרים רשמייםוחוב  )9(
  ;כהונתם

  ;םיות רפואיות וטיפול רפואי של אסירקבדי  )10(

  ;ת מחלות מידבקות בבתי הסוהרעמני  )11(

  השאצל א שיפוח
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

  לליכונש ע
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש

  חקירה תעדוו
  ) 9' סמתיקון (

  1988- ח"שמת

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

  השר תקנות
  )4' תיקון מס(

  1980-ם"תש
  ) 9' סמתיקון (

  1988- ח"שמת

  איסור התארגנות
) 27' תיקון מס(

  2004-ד"תשס
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  ;תאי בידוד לשרם ותיאו םמבנ  )12(

  ;ג בתי סוהרודיר  )13(

, הפרדתם, דרכי עבודתם, שעות עבודתם, מיונם, רתם הבטוחה של אסיריםומשמ  )14(
שחרורם והטיפול , זרתם למוטבחה, םתמשמע, הדרכתם, מחייתם, בגדיהם, תפריטם

  ;לרבות יחס מיוחד, בהם

  ;החרמתם וכל עשיה בהם, ת חפצים אסוריםעקבי  )15(

תלונות של אסירים למנהלי בתי הסוהר בכל הנוגע לתנאים ולסדרים של  תהגש  )16(
  ;החזקתם במאסר או במעצר ובדיקתן של תלונות אלה

  ;ביצועו של שחרור מינהלי ידרכ )א16(

  ;)בוטל() ב16(

נין אחר שפקודה זו מורה שאפשר להתקין לו תקנות וכל ענין אחר שיש עכל   )17(
ניהולם , שלומם ויעילותם של סוהרים, של פקודה זו להסדירו לשם ביצועה היעיל

הטוב של בתי סוהר ומשמעתם ומשמורתם הבטוחה של אסירים בתחום בתי סוהר 
נח ייקבעו 110ואולם תקנות לעניין סעיף , ובשעת עבודתם מחוץ לתחום בתי סוהר

  .בהתייעצות עם שר המשפטים
  

  ).לבוט(  .133
  

  

            תתתתוספוספוספוספתתתת

  ))ב(15 ףסעי(

  )בוטלה(
  

  

        ראשונהראשונהראשונהראשונה    תתתתוספוספוספוספתתתת

  )ג68 ףסעי(
        

  'טור ב  'אור ט  

  יתרת מאסר מרבית בשבועות  אסירים צתבוק  

  –דון למאסר לתקופה ני שמ

  2  שנה על חודש ואינה עולה על חצי העולה  .1

  3  על חצי שנה ואינה עולה על שנה העולה  .2

  4  חודשים 18על שנה ואינה עולה על  העולה  .3

  5  םחודשי 24חודשים ואינה עולה על  18על  העולה  .4

  6  חודשים 30שים ואינה עולה על חוד 24על  העולה  .5

  7  חודשים 36חודשים ואינה עולה על  30על  העולה  .6

  8  חודשים 42אינה עולה על חודשים ו 36על  העולה  .7

  9  חודשים 48נה עולה על יחודשים וא 42על  העולה  .8

  10  חודשים 54חודשים ואינה עולה על  48על  העולה  .9

  11  חודשים 60חודשים ואינה עולה על  54על ה לועה  .10

  12  חודשים 66חודשים ואינה עולה על  60על  העולה  .11

  13  חודשים 72על חודשים ואינה עולה  66על  העולה  .12

  14  חודשים 78עולה על  חודשים ואינה 72על  העולה  .13

  15  דשיםחו 84 חודשים ואינה עולה על 78על  העולה  .14

  16  חודשים 90עולה על ינה חודשים וא 84ל ע להעוה  .15

  ) 5' סמתיקון (
  1980-ם"שת

) 13' סמתיקון (
  1993- ג"תשנ

  ) 9' סמתיקון (
  1988- ח"שמת

  ) 13' מס( חוק
  1993- ג"תשנ

) 28' תיקון מס(
  2004-ד"תשס

  ) 2' תיקון מס(
  1972-ג"תשל

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  17  חודשים 96חודשים ואינה עולה על  90על  העולה  .16

  18  חודשים 102חודשים ואינה עולה על  96על  העולה  .17

  19  חודשים 108חודשים ואינה עולה על  102על  העולה  .18

  20  חודשים 114חודשים ואינה עולה על  108על  העולה  .19

  21  חודשים 120אינה עולה על ים וחודש 114על  העולה  .20

  22  חודשים 126חודשים ואינה עולה על  120על  העולה  .21

  23  חודשים 132 חודשים ואינה עולה על 126על  העולה  .22

  24  חודשים 132על  העולה  .23

  

        שניהשניהשניהשניה    תתתתוספוספוספוספתתתת

  )103 ףסעי(

        ת משמעתת משמעתת משמעתת משמעתרורורורוביביביביעעעע
  

ראה מהוראות הפקודה או מהוראות פקודות השירות או כל הוראה אחרת שניתנה וי הוליי מא  .1
  .או סירוב למלא הוראה כאמור, כדין

  .ות במילוי תפקידלתרשה  .2

  .ות שאינה הולמת סוהר או שיש בה כדי לפגוע בתדמית השירותגתנהה  .3

  .שניתנה מכוח תפקיד מכותלרעה בס שימוש  .4

  .סביר צדקהות מתפקיד ללא ריעדה  .5

העדרות מן השירות שלא ברשות לתקופה ; ות מן השירות בכוונה שלא לשוב אליוריעדה  .6
כל עוד לא הוכח , ככוונה שלא לשוב לשירות, לענין זה, יראו ,ימים 21רצופה העולה על 

  .אחרת

שידוע , עבירת בית סוהרלרבות עבירת משמעת או , יטת אמצעים סבירים למניעת עבירהקי נא  .7
  .כי עומדים לבצעה רסוהל

  .אסיר שלא כדין או מתן אפשרות להימלטותו של אסיר רחרוש  .8

  .שלא כדין או שלא בתום לב, ביצוע עיכוב או מעצר או כניסה לרשות היחיד, עריכת חיפוש  .א8
        

מילוי חובת הזדהות או מסירת פרטי זהות -אי, ענידת תג זיהוי בניגוד לפקודות השירות-אי  .9
  .כוזבים

  

  .לבעל סמכות אחרת וא ת לבעל דרגה אחרתותחזה  .10

אחרים לשם  םוליסמת ידיעות שחובה למוסרן או שימוש באמצעים פהעל, צהרה כוזבתהתן מ  .11
  .לשם קבלת תפקיד או דרגה או לשם השתמטות מתפקיד, התגייסות לשירות

בניגוד לפקודות השירות שמירה עליו -או איהשמדתו  ,שימוש בו, של השירות ציוד תחזקה  .12
  .וללא הצדק סביר

  

, שלא בסמכות, ן אחרכמסו   חומר נפץ או חומר, תחמושת, ו הפעלה של כלי יריהאחזקה ה  .13
 –" כלי יריה", לענין זה; שת או בניגוד לפקודות השירותהנדר רותישלא במידת הזה

  .1949-ט"תש, מעותו בחוק כלי היריהשכמ

אם יש , ןיללא קבלת רשות כד, לאדם בלתי מוסמך, ירה של דבר הנוגע לשירותסאו מ יילוג  .14
בדרכי פעולה של השירות או , בגילוי או במסירה כאמור כדי לפגוע באינטרס ציבורי חשוב

  .ו או בפרטיותו של אדםבשלומ
  

אל גורם מחוץ לשירות בכל ענין הנוגע לשירותו של סוהר , ללא קבלת רשות כדין, הפני  .15
נציב תלונות , מבקר המדינה, ט בית משפטעלמ –" גורם מחוץ לשירות", לענין זה; שירותב

  .הציבור ומבקר המשרד לביטחון הפנים
  

ת מילוי תפקיד או כשהסוהר לבוש עם בדות בלתי אדיבה או נקיטת לשון גסה כלפי אגתנהה  .16
  .מדים

) 9' סמתיקון (
  1988- ח"תשמ

) 13' סמתיקון (
  1993- ג"תשנ

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  .על סוהר או על אסיר, שוא במזיד-אשמת תפילט  .17

  .א לצורך מילוי תפקידלמעמד של סוהר ש ליצונ  .18

מעבר , בלא הצדק סבירבלא סמכות כדין ו תפקיד יולש בכוח כלפי אדם במסגרת מיושימ  )א(  .19
  .אחרת שניתנה כדין וראהבניגוד לפקודות השירות או כל ה למידה הנדרשת או

טי לממשלה או מי שהוא פהמש א מסורה להחלטת היועץהו תזה לדין לפי פסקה דהעמ  )ב(
  .3הסמיך לכך

  

  :ללא הצדק סביר, אחד מאלה בהליך תשייע  .20

  ;ופעה או הופעה באיחור להליך שהוזמן אליו כדיןהאי   )1(

  ;ת מקום הליך שלא ברשותבעזי  )2(

  ;דין להמציאורש כמצאת מסמך שנדהאי   )3(

  ;ת או כוזבתקתחממתן תשובה או מתן תשובה מאי   )4(

  ;ליבה או מאיימת או גרימת הפרעה או הפסקהת לשון מעטנקי  )5(

  ;שלא ברשות, או שנאסר פרסומו, ם דבר על דיון שהתנהל בדלתיים סגורותופרס  )6(

  .דין משמעתי או חקירה, ן בבית משפטודי –" הליך", סעיף זה יןענל
  

א את הגשתה או העברתה של ישה ךלעכב או להפריע בכל דר, למנוע פעולה המכוונת תשייע  .21
  .קבילה לנציב קבילות סוהרים

לעכב או להפריע בכל דרך שהיא את הגשתה או העברתה של , פעולה המכוונת למנוע תשייע  .22
] שולבח מסנו[ 1958-ח"תשי, בחוק מבקר המדינה ותכמשמעו, תלונה לנציב תלונות הציבור

  ).תלונות הציבור בינצ -להלן (

מסירת מידע כוזב , סיוע שביקש נציב קבילות סוהרים לשם בירור קבילה מתןמות עימנה  .23
  .במהלך בירור כאמור או הכשלתו בדרך אחרת

מסירת מידע כוזב , הציבור לשם בירור תלונה תועות ממתן סיוע שביקש נציב תלוננהימ  .24
  .במהלך בירור כאמור או הכשלתו בדרך אחרת

לשם , או קצין בודק שמונה לפי פקודות השירות, הימנעות ממתן סיוע שביקשו ועדת חקירה  .25
או הכשלתה בדרך , וכן מסירת מידע כוזב במהלך בדיקה כאמור, בדיקת עניין שמונו לבדיקתו

  .אחרת
  

, הימנעות ממתן סיוע שביקש מבקר המשרד לביטחון הפנים או ראש יחידת הביקורת בשירות  .26
או הכשלתה בדרך , מידע כוזב במהלך עריכת ביקורת כאמורוכן מסירת , לשם עריכת ביקורת

  .אחרת
  

בהפצרה או בכל דרך , בדרישה, בעידוד, הבאת סוהר לידי עשיית עבירת משמעת בשכנוע  .27
  .אחרת שיש בה משום הפעלת לחץ

  

להקל על ביצועה או , עשיית מעשה כדי לאפשר ביצוע עבירת משמעת על ידי סוהר אחר  .28
  .לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה

  

, 1998-ח"התשנ, לחוק למניעת הטרדה מינית 3עיף כמשמעותן בס, הטרדה מינית או התנכלות  .29
  .או כשהן מכוונות כלפי סוהר אחר, בעת מילוי תפקיד או כשהסוהר לבוש מדים

  

  
        תוספת שלישיתתוספת שלישיתתוספת שלישיתתוספת שלישית

  )בוטלה(
  

  

  
  שפירא' ש ביעק      
  משפטיםהשר       

                                                      
  .2356' עמ 16.3.2008מיום  5786' ח מס"פ תשס"י' ר 3

) 28' תיקון מס(
 2004-ד"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 35' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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  הקש כאן -חקיקה ועוד באתר נבו , הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה

  

  

  הקש כאן -חקיקה ועוד באתר נבו , הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה

  

  

  הקש כאן - חקיקה ועוד באתר נבו , סמכי פסיקההודעה למנויים על עריכה ושינויים במ

  


