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 כללי –א'  פרק

 
)להלן: "פקודת   1971-]נוסח חדש[, התשל"ב )א( לפקודת בתי הסוהר36 סעיף .1 .א

 כדלקמן:  קובעבתי הסוהר"( 
 
, על פי בקשת אסיר או על פי המלצת הנציב לתת לאסיר בתנאים רשאי השר (   א

שלא תעלה על תשעים ושש שעות. תקופת  מיוחדתשיראו לשר, חופשה 
 .  זורו של אסיר לא תוארך בשל חופשה מאס

 
שיון, שבו יפורטו יאסיר שקיבל חופשה לפי הוראת סעיף קטן )א(, יינתן לו ר  (   ב

 התנאים שבהם מותנית חופשתו.
 

 החוקי הבסיס 

זכות מוקנית, אלא טובת הנאה מבין טובות ההנאה המנויות  אינה חופשה .2 
 הנתונה לשיקול דעת. ,1978-התשל"ח ,הסוהרלתקנות בתי  19בתקנה 

 

  

כדלהלן, לא תינתן חופשה לאסיר, אלא על פי מדיניות  4על אף האמור בסעיף  .3 
 השר ובכפוף לכל דין.

 

  

 5.08רות בתי הסוהר יבהוראת ש המפורטכפי  ,אצל סמכותו זו בחלקה השר .4 
 המוסמך"( הגורםוכמפורט להלן לבעלי התפקידים כדלקמן: )להלן "

 ;נציב .1
 ;וראש מטהסגן נציב  .2

 ;או קציני ניהול אסירים מחוזייםוסגניהם  מחוזותמפקדי  .3

 ;הסוהר וסגניהם בתי מפקדי .4

 ;ראש אגף האסיר .5

 ;רח"ט תקון .6

 רח"ט כליאה. .7

 

  

נהלי  הוצאה על פיו ואתזו אשר נציבות תואם את פקודת  02.2.01השר נוהל  .5 
יעשה  סשטרה או שב"המ ,המשרד על ידי. תיקון כל אחד מאלה ס"מ/קמב"אח
 הגופים האחרים.שני אום עם יבת

 

  

 המוחזקים בבתי סוהר בישראל.בלבד על אסירים שפוטים  החל פקודה זו .6 

 
  

לחופשה מטעמים מיוחדים המנויים  לרבות העצורים אינם זכאים לצאת לחופש .7 
 , שכן חופשה מן המעצר אינה עולה בקנה אחדבתקופות מעצרםבפרק ח' להלן 

  .עילותיוהמעצר ועם תכלית עם 
 

  

לא יחולו על האוכלוסיות המיוחדות המנויות  בפקודה זוה' -הוראות פרקים ב' .8 
, בפרק ו' להלן, למעט ההוראות הקבועות בפרק ב' 1, כה, לא, לב1בסעיפים כד

 להלן לעניין בקשה לחופשה מטעמים מיוחדים.
 

  

הקשר בין האסיר לבין משפחתו וקהילת  לאסיר היא חיזוק חופשהמתן  מטרת .1 .ב
שהמאסר גרם ויצירת תמריץ להתנהגות טובה של  בחסכיםמגוריו, הקלה זמנית 
 האסיר בבית הסוהר.

 

 מטרה 
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לקבוע כללים לעניין הפעלת שיקול דעת במתן חופשה לאסיר,  הבא פקודה זו .2 
תיאום בין  תהליך הוצאת אסיר לחופשה ודרכי עלקביעת מנגנוני בקרה ופיקוח 

 .מפקודה זובהתאם למדיניות השר כפי שהיא עולה הכל , למשטרה סשב"
 

  

נתן בהתייחס לאלה וכפי המפורט להלן יי המוסמךהגורם  דייל חופשה ע אישור .ג  
 :בפקודה זו

 

שיקול  מסגרת 
 הדעת

כמפורט  –סיווג לקטגוריה המאפשרת חופשה כן ו , טיבה ונסיבותיההעבירה סוג .1 
 ;רק ב'בפ

 

  

 ;כמפורט בפרק ג' –מאסר מינימלית  תקופת ריצוי .2 

 
  

 כמפורט בפרק ד'. –של האסיר בבית הסוהר  חיובי תפקוד .3 
 

  

מידת הסכנה הנשקפת לציבור מן האסיר במהלך החופשה והסיכוי שלא ישוב  .4 
 כמפורט בפרק ה'. -ממנה

 

  

 כדלקמן:הבאים המשמעות  חיםלמונ ה הית בפקודה זו .ד

 
 הגדרות 

 .04.05.00כאסיר בטחוני לפי פקודת נציבות  שסווגאסיר  – בטחוני" אסיר" .1 

 
  

אסיר החולה במחלה כרונית, מחלה ממושכת, או אסיר שסמוך  – חולה" אסיר" .2 
 סיים אשפוז בבית החולים. לחופשהלפני המועד המתוכנן 

 

  

     – אלימות במשפחה" עבירות" .3 

סיון או י, לרבות נשביצע האסיר כלפי בן זוג ובן משפחה אלימות עבירות א(  
כהגדרתו בחוק  –ין פיסקה זו "בן משפחה" ילענ איום לבצע עבירה כאמור.

דהיינו "לרבות מי שהיה בן  ,1991-התשנ"א למניעת אלימות במשפחה,
 משפחה בעבר והוא אחד מאלה: 

 

  

רה, הורה של בן בן זוג, הורה או בן זוג של הו (1)   
זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא 
או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או 

 גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.
 

  

מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו  (2)   
או שלומו של קטין או חסר ישע המתגורר 
עימו וקטין או חסר ישע המתגורר עם מי 

 אחראי עליו כאמור."ש
 

  

בן משפחה לרבות כליאת שווא של בן אלימות שביצע אסיר כלפי  עבירות ב(  
משפחה או עבירה אחרת שפגעה בחירותו או שלוות חייו של בן משפחה 

 .לות, הזנחה או נטישה של בן משפחהלרבות התעל
 

  

זוגית, באופן  מי שמקיים או שקיים מערכת יחסים -"בן זוגלעניין פיסקה זו, "  
 קבוע או ארעי לרבות ידוע בציבור ולרבות אדם שיש לאסיר ולו ילד משותף.
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    - אסירים בעלי פרופיל אלימות במשפחה"" .4 

אסירים המרצים עונש מאסר בגין עבירת אלימות כלפי מי שאינו "בן  א(  
קיים קשר משפחתי אחר, והרקע לביצוע עבירה קשור אולם משפחה" ו

 ערכת יחסים זוגית או משפחתית בין האסיר לנפגע העבירה.במ
 

  

אסירים המרצים מאסר בגין עבירות שאינן עבירות אלימות כלפי "בן  ב(  
משפחה" אולם קיימת לגביהם אינדיקציה כי היו, ישנם או צפויים אירועי 

 אלימות מצידם כלפי "בן משפחה".
 

  

לימות שלא בוצעה כלפי "בן אסירים המרצים מאסר בגין עבירת א ג(  
משפחה", ואולם הרקע לביצוע העבירה קשור במערכת יחסים זוגית או 

 משפחתית של האסיר.
 

  

מאסר בגין עבירות מין  עבירת מין שביצע אסיר המרצה -"ת מין במשפחהעביר" .5 
 :לפי בן משפחה שאינו בן זוגו, והוא אחד מאלהכ
 

  

ההורה של בן הזוג או בן זוגו של ההורה, סב או  הורה או בן זוג של ההורה, א(  
סבתא, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או 

 דודה, אחיין או אחיינית.
 

  

מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר  ב(  
 .עם מי שאחראי עליו כאמורישע המתגורר 

 

  

    -"ם בעלי פרופיל עבירת מין במשפחהאסירי" .6 

אסירים שמרצים מאסר בגין עבירת מין כלפי בן משפחה שאינו נכלל  א(  
 בהגדרת בן משפחה כאמור לעיל וקיים קשר משפחתי אחר.

 

  

אסירים שמרצים מאסר בגין עבירות שאינן עבירות מין כלפי בן משפחה  ב(  
השנים שקדמו למאסר הנוכחי כמוגדר לעיל, אולם הורשעו במהלך חמש 

בעבירת גילוי עריות, וקיימת לגביהם חוות דעת מעריך מסוכנות לעניין 
 המסוכנות המינית.

 

  

אסירים המרצים מאסר בגין עבירות שאינן עבירות מין כלפי "בן משפחה"  ג(  
כמוגדר לעיל, אולם קיימת לגביהם אינדיקציה כי היו, ישנם או צפויים 

 מינית מצידם כלפי "בן משפחה". אירועי אלימות
 

  

 .1977-זלפי סימן ה' לחוק העונשין, התשל" עבירות – מין" עבירות" .7 
אסירים המרצים מאסר בגין עבירות מין, או אסירים המרצים מאסר בגין 
עבירה שאינה עבירת מין אולם הרקע לביצוע העבירה הינו מיני )כגון: סחיטה 

גבול על רקע מיני, תקיפת אישה/גבר המסרב/ת  באיומים של מגע מיני, הסגת
לקיום יחסי מין(, או אסירים שריצו מאסר קודם בגין עבירת מין וטרם חלפו 

 שנים מיום שחרורם מהמאסר בגין עבירת המין. חמש

 

  

במשרד העבודה והרווחה  מקצועיתעדה וו –לאלימות במשפחה"  עדהוו" .8 
  ושירות בתי הסוהר. והרווחההעבודה  חברים בה נציגים מקצועיים של משרדש

 

  

בית הסוהר או סגנו,  מפקדעדה שמכהנים בה וו – עדה להערכת מסוכנות"ו"ו .9 
וכן גורמי מטה נוספים  קצין מודיעיןאו נציגו, קצין אסירים, ראש תחום טו"ש 

 לפי העניין.
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 10

. 
חברים בה שחה, במשרד העבודה והרוו מקצועיתעדה וו – לגילוי עריות" עדהוו"

 ושירות בתי הסוהר. והרווחהנציגים מקצועיים של משרד העבודה 

 

  

 11
. 

עדה שמטרתה לבחון ולהמליץ לגורם וו –עדה ממליצה לחופשה ראשונה" ו"ו
 מפקדיעמוד  הוועדההמוסמך בענין הוצאה לחופשה ראשונה של אסיר. בראש 

סוהר, נציג טו"ש וקצין בית הסוהר או סגנו, וחברים בה נציג מודיעין בית ה
 אסירים.

 

  

 12
 . 

או לגורמים לנציב עדה שמטרתה לבחון ולהמליץ וו –עדת אסירי עולם" ו"ו
עדה ון הוצאה לחופשה של אסיר השפוט למאסר עולם. בויהמוסמכים בעני

 :יכהנו
 יו"ר; –ראש אגף האסיר או ראש חטיבת תקון או ראש חטיבת הכליאה .א
 במטא"ר; ס"מ/קמב"אחנציג  .ב

 נציג יועמ"ש שב"ס; .ג

 .חטיבת מודיעיןנציג  .ד

 
 

  

 13
. 

   -" עדה משותפתוו"

שמתפקידה לבחון מעת לעת את מידת  סלמשטרה ולשב" משותפת עדהוו (א  
 .פקודה זולפי  האסירההתאמה של סיווג 

 

  

 יכהנו: עדה המשותפתובו (ב  
 .ריו" – ר"במטא אח"מ/קמב"סחוליית  נציג .1
 .חבר – סי בשב"חוזמ חופשות קצין .2

  

      

 14
. 

 שנות מאסר בפועל ומעלה. 7, מאסר בן בפקודה זו -"מאסר ממושך"
 

  

 15
. 

 נציב בתי הסוהר או סגנו בהיעדרו. – "נציב"
 
 
 

  

 
 סוגי עבירות וסיווג לקטגוריות –ב'  פרק

 
שקילה של פועל יוצא של איזון ו הינהסיווג אסיר לצורך מתן חופשה,  בדבר ההחלטה .ה

 המפורטים להלן: הנושאים

 

אסיר  סיווג 
לצורך מתן 

 –חופשה 
 םיכללי עקרונות

הרשעותיו  ,האסיר מרצה את עונשו הבגינ , טיבה ונסיבותיה,העבירה סוג .1 
 נגדו. ועומדיםתלויים ההקודמות והליכים משפטים 

 

  

ריצוי עונש מיוחדות המתייחסות לאסיר ודרך תפקודו במהלך  אישיות נסיבות .2 
 המאסר.

 

  

   ;בית הסוהרהאסיר במהלך שהותו בחופשה מחוץ לכותלי  התנהגות הערכת .3 
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בשים לב למידע הקיים אחר,  הסיכון שיבצע עבירה או שייפגע על ידיפוטנציאל 
שהאסיר עלול לא להתייצב לריצוי יתרת מאסרו, עם תום  ולאפשרות לגביו

 תקופת החופשה.
 

ורק  מטעמים מיוחדים רק תינתן חופשה ,שלהלן ל אחת מהקבוצותע הנמנה לאסיר .ו
 :הנציבבאישור 

מטעמים חופשה  
באישור מיוחדים 

, לאסיר הנציב
הנמנה על קבוצה 

 ייחודית

  (;1)1בכפוף להתקיימות התנאים כמפורט בסעיף כד חופשה של אסיר ביטחוני .1 
 

  

 עולם שעונשו לא נקצב;שפוט למאסר אסיר  . 2 
 

  

וכן חידוש אישור  ;שעונשו נקצבלמאסר עולם,  השפוט אסירחופשה ראשונה של  .3 
 יציאתו לחופשה של אסיר כאמור, אם הופסקו חופשותיו;

 

  

   הרשות הפלסטינית; תושב אסיר .4 

 מכוח צו הרחקה או צו הסגרה; המוחזק אסיר .5 

 
  

 ;בפקודת בתי הסוהר ואזרחי, כהגדרת אסיר .6 

 
  

חוק המאבק  המסווג לקטגוריה א' אשר הורשע בביצוע עבירות לפיאסיר  .7 
על ידי כחבר בארגון פשיעה הוגדר אסיר שאו  2003-בארגוני פשיעה, התשס"ג

בעת כניסתו  ,חטיבת המודיעין של שירות בתי הסוהר או משטרת ישראל
ון )להלן: "אסיר ארג תשתית מודיעינית בכתב על פילמאסר או במהלך מאסרו, 

  פשיעה"(.
 
 
 
 

  

אסיר שסווג לקטגוריה א', למעט אסיר שנמנה על אחת הקבוצות כמפורט בסעיף ו'  ז.
 .מפקד המחוזבאישור ורק רק מטעמים מיוחדים,  תינתן חופשהלעיל, 

 

חופשה מטעמים  
מיוחדים באישור 

 מפקד מחוז
מור בסעיף כאהוצאה לחופשה של אסיר בכתב בהחלטה מנומקת  רשאי לאשר הנציב .ח

רק ו ,הולמת את הכללים הנהוגים בשב"סבתנאי שהתנהגותו , ( לעיל7) -(1ו )
   כמפורט בפרק ח' להלן.  יםמיוחד מיםבהתקיים טע

 אישוראופן  
בקשה  נציבה

 הלחופש
מטעמים 
 מיוחדים

 
  ח' בסעיףכמפורט מטעמים מיוחדים  לחופשה אסירשל  ולהוצאת פנייה לנציב .1 .ט

את כלל ויעביר , אשר ירכז מפקד המחוז הרלוונטי או סגנועל ידי תיעשה לעיל, 
תכלול את המידע והמסמכים הדרושים לצורך קבלת החלטה. פנייה כאמור 

 :יםהבא המסמכיםוהמידע 
 

 הליך הטיפול     
 לאישור  בבקשה     

  מטעמים  חופשה     
 בידי  מיוחדים     
 הנציב     

משך  ;החופשה המבוקשתפנייתו; מועד ון מועד בקשת האסיר לחופשה בצי (א 
 לבקשה ואסמכתאות התומכות בבקשה; הטעםהחופשה ומקום החופשה; 
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במקרה של בקשה לצאת לאירוע מתוכנן וצפוי מראש, על האסיר להגיש  ב( 
, תוגש בהקדם יום לפני מועד האירוע. בקשה לאירוע בלתי צפוי 45בקשה 

 האפשרי, לפי העניין;
 

  

תקופת המאסר שעל האסיר לרצות; מועד  :, לרבותהנוכחי מאסרה פרטי (ג 
תחילת ריצוי המאסר; מועד סיום ריצוי המאסר; פירוט העבירות בהן 

 ;הורשע; סיווג לקטגוריה; ציון מאסרים קודמים ככל שריצה
 

  

 ומועד הדיון בבית המשפט;נשוא הבקשה, בעניין האם האסיר הגיש עתירה  ד( 
 

  

לרבות התייחסות למידת הסכנה  מפקד בית הסוהר או סגנומלצת ה (ה 
שהאסיר לא  במידה וייצא לחופשה ולסיכוי לאסיר או הנשקפת לציבור

  ;ר מהחופשה להמשך ריצוי המאסרוזיח

  

  

 ס"מ/קמב"אח ;ס"מ/קמב"אח המלצתבצירוף  חטיבת המודיעין חוות דעת (ו 
ר בדיקת המידע העדכני לאח סשב"ב חטיבת המודיעיןל המלצתו יעביר

בציון פרטי  וסגורים פתוחים חקירהתיקי  פירוטלרבות  הנוגע לאסיר
  .הנסיבות שבגינן נפתחו או נסגרו

ככל שאח"מ/קמב"ס ימליץ לאשר את הבקשה, תתייחס חוות דעת 
גם לתנאים שייקבעו לצורך הבטחת חזרתו של האסיר לבית אח"מ/קמב"ס 

, ואישור משטרת ישראל לום הציבורוהסיכון לש הסוהר בתום החופשה
  ן דרכי הפיקוח על מילוי התנאים האמורים.ילעני

 

  

 ;כחוות דעת שב" תינתן -טחוני יב לאסיר ביחס (ז 
 

  

 –( לעיל3כמפורט בסעיף ו ) נקצב ולמאסר עולם ועונשן דוישנ לאסיר ביחס (ח 
 ;להלן לא' סעיףב אמור, בהתאם להמלצת ועדת אסירי עולם

 

  

מב"ן,  /ביחס לאסיר אלמ"ב/וג"ע/עבריין מין, גם עמדת וועדת אלמ"ב/וג"ע ט( 
 לפי העניין;

 

  

 המלצת המחוז מפורטת ומנומקת, המתכללת את כלל העמדות י( 
 וההתייחסויות שלעיל, לפי העניין;

 

  

יא 
) 

   ;התייחסות נפגעי העבירה, ככל שישנה

 ה.התייחסות בני משפחת האסיר, ככל שישנ יב( 
 

  

ימים ממועד הגשת בקשת האסיר,  10-פנייה כאמור תועבר לנציב לא יאוחר מ .2 
אלא אם האירוע נשוא הבקשה הינו בלתי צפוי, שאז פניית המחוז תיעשה 

 בהקדם האפשרי ובשים לב למועד החופשה המבוקש.
 

  

של אסיר, ולא הוצא מטעמים מיוחדים להוצאה לחופשה  הנציבניתן אישור  .3 
ימים ממועד מתן האישור, יבדוק הגורם שפנה בבקשה  45אסיר לחופשה תוך ה

לקבלת האישור האם נתקבל מידע חדש או הערכה חדשה ביחס לאותו אסיר, 
להוצאה   הנציביתעד את ממצאי הבדיקה שערך כאמור, ויבקש אישור של 

 כאמור. לחופשה
 

  

אופן אישור  ה לחופשה של אסיר הוצאבהחלטה מנומקת בכתב  מפקד המחוז רשאי לאשר .4 
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 ,הולמת את הכללים הנהוגים בשב"סבתנאי שהתנהגותו כאמור בסעיף ז' לעיל, 
 ורק בהתקיים טעמים מיוחדים כמפורט בפרק ח' להלן.

מחוז המפקד 
בקשה לחופשה 

מטעמים 
 יוחדיםמ

כמפורט מטעמים מיוחדים  לחופשה אסירשל  ולהוצאתפנייה למפקד המחוז  .5 
, תיעשה על ידי סגן מפקד המחוז הרלוונטי או קצין ניהול לעיל 4ט בסעיף

אסירים מחוזי, אשר ירכז ויעביר את כלל המידע והמסמכים הדרושים לצורך 
 3ט לעיל. סעיף 2וט 1קבלת החלטת מפקד המחוז, בהתאם לאמור בסעיף ט

 לעיל, יחול בשינויים המחויבים.
 

הליך הטיפול  
בבקשה לאישור 

ם חופשה מטעמי
מיוחדים בידי 

 מפקד המחוז

שנידון או  אסירעולה על חצי שנה, למעט  שאינה  לתקופהדון ישנ אסיר.   1 .י
, או שיש לגביו חשד כי עבר בעבירות אלימות במשפחה שהורשע בעבר

וכן למעט בירות מין, עבירה כאמור, ולמעט אסיר שנידון שהורשע בעבר בע
ית סוהר מגן או בבית חולים אסיר המאושפז במחלקה הפסיכיאטרית בב

את יציאתו לחופשה  לאשראו סגנו  מפקד בית סוהררשאי לחולי נפש, 
על פי העקרונות הקבועים בסעיף ה' ובהסתמך על התבחינים ראשונה 
לקבוע תנאים  ,ן ורשאי הוא, אם ראה צורך בכךלבסעיף יב לה האמורים

  .לפקודהא' לנספח  בהתאםמגבילים לחופשה 
 
שנה, רשאי שבין חצי שנה לדון לתקופה ישנ, 1 סעיף קטןכאמור ב יראס .    2

 לאשר יציאתו לחופשהאו קצין ניהול אסירים מחוזי סגנו  ,מפקד מחוז
ה' ובהסתמך על  בסעיףם הקבועים יפי העקרונות הכללי על ראשונה

ורשאי הוא, אם ראה צורך בכך,  להלן 'יב בסעיףהתבחינים האמורים 
, מפקד מחוזנתן  .לפקודהנספח א'  על פי לים לחופשהלקבוע תנאים מגבי

אישור ליציאתו של אסיר כאמור או קצין ניהול אסירים מחוזי סגנו 
או סגנו מוסמכים לאשר את  מפקד בית הסוהרלחופשה ראשונה, יהיו 

 יציאתו לחופשה שניה ואילך.
 

חופשה  אישור 
לאסירים שנדונו 

, שנה עדלמאסר 
למעט אסיר 

 ביטחוני

 

, וכן אסיר שנידון בגין עבירת אלימות לתקופה העולה על שנה שנידון אסיר .יא
במשפחה או שיש לגביו חשד כי עבר עבירת אלימות במשפחה או שהורשע בעבר 
בעבירה כאמור, וכן אסיר שנידון בגין עבירת מין או שהורשע בעבר בעבירה 

, ס"קמב אח"מ/ ידי עליסווג כאמור, גם אם נשפט לתקופה שאינה עולה על שנה, 
 יב בסעיףהעקרונות הכלליים האמורים בסעיף ה' והתבחינים המפורטים  ל פיע

 להלן, לאחת מהקטגוריות שלהלן: 

 

אסירים  סיווג 
לצורך יציאה 

 לחופשה

אסירים שאין להוציאם לחופשה משיקולים של סכנה לשלום  – 'א קטגוריה 
 טחון המדינה.יאו לב הציבור

 

  

אסירים שכל יציאה שלהם לחופשה מותנית באישור  – 1'ב קטגוריה 
וכפופה לתנאים מגבילים מבין התנאים המפורטים בנספח א'  ס"מ/קמב"אח

 .אח"מ/קמב"סעל ידי  שייקבעו לפקודה
 

  

אסירים שניתן לאשר יציאתם לחופשה בכפוף לתנאים מגבילים  – 2'ב קטגוריה 
ש לגביהם אישור פרטני התנאים המפורטים בנספח א', אך לא נדר מבין

 לחופשה. יציאהשל כל מאח"מ/קמב"ס 

 

  

סמוך לאחר כניסתו של  סקמב" אח"מ/ ל ידייעשה ע קטגוריהל ראשוני סיווג .1 .יב
ולא יאוחר מששים ימים מיום כניסתו לבית הסוהר;  ולגבי  הסוהר לביתהאסיר 

ם מיום לא יאוחר מארבעים וחמישה ימי -אסירים שפוטים עד שנתיים מאסר

 תבחינים 
לקביעת 

קטגוריות 
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. שינוי הסיווג ייערך באופן שוטף לאורך כל תקופת מאסרו כניסתו לבית הסוהר
 .פקודה זו, בהתאם ובכפוף ליתר הוראות הנוגע לו עדכניחומר  ל פיע
 

 לאסירחופשה 

 :של אסיר ראשוני סיווג .2 

 
  

ן שב"ס במערכות לאחר קבלת גזר הדין של האסיר בבית הסוהר, יזי (א  
 המחשוב פרטים אודות האסיר ותקופת מאסרו. 

 

  

על פי  אח"מ/קמב"סייעשה על ידי כאמור לעיל של האסיר  הראשוני סיווגו (ב  
נטי וועם מאסרו וכל מידע רל סבשב" שנקלטוהנתונים הבסיסיים כפי 

 .המצוי במשטרה
 

  

 הנתונים הבאים: יתר, , בין השל האסיר יילקחו בחשבון הראשוני בסיווג (ג  

 
  

 סוג העבירה, טיבה ונסיבותיה. .1   
 

  

הציבור, כפי שהיא נלמדת מחומרת העבירה  לשלום מסוכנותה .2   
ומהעונש שהוטל  ביצועהשבגינה מרצה האסיר עונשו, נסיבות 

 בגינה;
 

  

 שעל האסיר לרצות; המאסרתקופת  יתרת .3   

 
  

 ליון הרשעותיו הקודמות;יג –של האסיר  הפלילי עברו .4   

 
  

 נית;יהעברי בהיררכיה של האסיר מעמדו .5   

 
  

סיונות ילביצוע בריחה ממשמורת חוקית או לנ באשר מידע .6   
 כאמור; בריחהלביצוע בריחה, או כוונות לבצע 

 

  

מסוכנותו לציבור או  והערכת מסוכנות בדבר מודיעיני מידע .7   
אחר המצוי ברשות מידע או אחר  על ידיפגע יכי י חשש

והנוגע  סאו ברשות שב"או ברשות גורמי הביטחון המשטרה 
 לאסיר.

 

  

      

 :ביוזמת המשטרה במהלך תקופת המאסר סיווג שינוי .3 
 

 על ידי נוהאסיר לצורך חופשה או התנאים ליציאתו לחופשה ייבח של סיווגו
ידע הנוגע לנתונים , בהתאם למובמידת הצורך מעת לעת ס"מ/קמב"אח

 לב למפורט להלן: ובשים 2 עיף קטןסהמפורטים ב
 

  

 : מודיעיני מידע (א  
 

או מכל גורם מודיעיני אחר או מהמשטרה  סמהימן משב" מודיעיני מידע
יש בו כדי להצביע על  ואשראסיר שנתקבל במהלך תקופת מאסרו, האודות 

או להמשך  ,דינהלביטחון המאו  מסוכנותו של האסיר לשלום הציבור
 .בפליליםעיסוקו 
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 : פלילית נגד אסיר במהלך תקופת מאסרו בחקירה פתיחה (ב  

 
  

נגד אסיר בחשד לעבירה שנעברה בין כתלי בית חקירה פלילית  הנפתח(   1)    
, לא סשב" לידיעתמחוץ לבית הסוהר, והובא הדבר  אוהסוהר 

. החקירה ד פתיחתתאושר חופשה לאסיר במשך חצי שנה החל ממוע
 .ס"מ/קמב"אחעיכוב חופשה כאמור תובא לידיעת 

 

  

מחדש  ייבחן לעיל, 1בסעיף קטן תקופת העיכוב כמפורט  במהלך (  2)   
חקירה תיק הלבשים לב  ס"קמב/אח"מ על ידי סיווגו של האסיר 

 שנפתח.       
 
 קטגוריהווגו של האסיר ליסאת על כי בחן  אח"מ/קמב"ס הודיע (3)

והטיפול בנושא  יבוטל העיכוב ,שנפתחחקירה תיק הלשים לב ב
סווג )בין אם שונה סיווגו ובין  לה קטגוריהחופשותיו יהיה בהתאם ל

 אם לאו(.
 

  

או  סוהר ,שוטרכנגד אסיר בחשד לתקיפת  תליליפחקירה  הנפתח (4)   
בחוק העונשין, המועסק במסגרת המטפלת  ציבור כהגדרתועובד 

או  ,פה נעשתה בקשר עם מילוי תפקידו על פי דיןוהתקי ,באסיר
לאסיר, למעט  לא תאושר חופשה ,ם לכלאמיהחדרת סל בחשד

במשך שנתיים החל ממועד פתיחת  חופשה מטעמים מיוחדים,
"ס את סיווגו של קמב/"מאחיבחן  החקירהפתיחת  עם. החקירה

 ובמהלך במידה. לקטגוריה א' והאסיר ובמידת הצורך ישונה סיווג
, יפנה הסגירת על הודעה נתקבלה החקירה פתיחת ממועד שנתייםה

במהלך  "ס לבחינת שינוי סיווגו של האסיר.קמב /"מלאחשב"ס 
תקופת העיכוב, יובא עניינו לבחינה מחודשת של שאלת סיווגו וזאת 

 , לביצוע פעולות חקירה בתיקחקירה שנפתחתיק הלבשים לב 
בחקירה או הוגש כתב צוי . באם עניינו עדיין מולהתנהגות האסיר

 אישום יסווג לקטגוריה א'. 
של חוסר אשמה או העדר ראיות  עילהבנסגר תיק החקירה  

בפקודה ישונה סיווגו בהתאם לכללי הסיווג המפורטים  -מספיקות
 .זו

 
לעיל, רשאי הגורם המוסמך לאשר ב'  בסעיף קטןעל אף האמור  (5)

 לפי העניין, שנתיים,חצי שנה או חופשה לאסיר בפרק זמן קצר מ
ממועד פתיחת החקירה אם התברר כי החקירה הסתיימה והתיק 

מנימוקים , נסגר מחמת חוסר אשמה ו/או היעדר עניין לציבור
. חזרה לחופשות תיבחן בהתאם להוראות מיוחדים שיצוינו בכתב

 .פקודה זו
 

  

 :מחופשהחזרה  אי (ג 
 

יחה ממשמורת חוקית, במשטרה בגין בר חקירהנגדו תיק  שנפתח אסיר
מפקד בית , יסווג אוטומטית לקטגוריה א'. במועדלרבות אי חזרה מחופשה 

רק  ומחדש את סיווג בחינהלצורך  עדה המשותפתולויביא או סגנו  הסוהר
 .8בסעיף מח כמפורט  ,שנדחה מלאחר סיום הפז"
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 :ועדות שחרורים החלטות נימוקי (ד 
 

לקחו נימוקי יסיר בפני ועדת שחרורים, ישחרורו המוקדם של א ענין נדון
 .קטגוריהן סיווגו ליבחשבון לעני העובדתיותעותיה יוקב הוועדה

 

  

ביחס לאסיר ושיש בהם כדי להשפיע על  שהתקבלו הערכה חדשים/מידע כל (ה 
 .וז פקודהעל פי עקרונות  קטגוריהלווגו יס
 

  

החופשות ע על כך לקצין יודי ,לשנות סיווגו של אסיר ס"מ/קמב"אח החליט (ו 
 בסעיףעדה המשותפת כאמור וי, אשר יבחן את הצורך לדון בסיווג בומחוזה

המשותפת, יהיה הסיווג  הוועדה)ג( להלן. עד להחלטה אחרת של 2יג 
 .ס"מ/קמב"אחבהתאם להחלטת 

 

  

יהיה  קצין חופשות מחוזי בשירות בתי הסוהר(, 3על אף האמור בסעיף יב) .4 
תנאים ליציאתו לחופשה של אסיר המסווג באופן חד פעמי  מוסמך לשנות

. לפקודה מתוך רשימת התנאים בנספח א' 4 מספר , למעט תנאי2'בקטגוריה ב
מפגשים עם הרשות  ףיציאה לחופשה לצורך רצב, ככל שמדובר לעניין זה
יראו בשינוי התנאים שינוי – טיפולים רפואיים סדרתאסיר או לצורך הלשיקום 
הרלוונטית המשטרה  ב"ס יודיע לתחנתש לצורך כל היציאות האמורות.חד פעמי 

 .אודות השינוי האמור ואודות תקופת תוקפו של השינוי
 

  

מפקדת  ;ית אסיר או תנאים ליציאה לחופשהיליזום שינוי קטגור רשאי ס"שב .1 .יג
עיף סלשינוי קטגוריות כמפורט ב מחוזמבתי הסוהר שב הפניותתרכז את  מחוזה

 עדה המשותפת.ולולהלן, ותפנה אותם  2 ןקט

 

 שינויבקשה ל 
סיווג קטגוריה 

 ס"שבביוזמת 

כי יש מקום ליזום שינוי סיווג אסיר או סגנו  מפקד בית סוהר החליט (א .2 
על גבי  הבקשה( לעיל יגיש 3יב) בסעיףלקטגוריה, וכן בנסיבות כמפורט 

   ."לקטגוריהסיווג האסיר  בקשה לשינויטופס: "

 

  

תפקוד האסיר בבית  חדו"או סגנו  מפקד בית הסוהריצרף  בקשהה לטופס (ב  
טיפולית )כגון: חוות דעת רפואית, ענף  דעתסוהר, ובמידת הצורך חוות 

 במשפחה, חוות דעת סוציאלית וכו'(. אלימות, ןנפגעי סמים, חוות דעת מב"

 

  

החופשות  ציןלק יותישלח הטופס עם צרופואו מי מטעמו  מפקד בית סוהר (ג  
יידון שינוי סיווג אסירים  אלוי לגבי מחוז, שידון עם קצין המודיעין המחוזב

יידונו  –( 3)יב. בנסיבות האמורות בסעיף המשותפת הוועדההאסיר בפני 
 בכל מקרה.הבקשות 

 
 

 

  

 שלבפניה מנומקת בכתב שלו או של בא כוחו,  לבקש בחינה מחדש, רשאי אסיר .1 .יד
תנאים ליציאה  שללצורך יציאתו לחופשה או  לקטגוריהנוגע לסיווגו ב ההחלט

  .המשותפת הוועדהבפני  בקשתו תידוןלחופשה. 

 

 שינויבקשה ל 
קטגוריה ביוזמת 

 אסיר

יצרף  ו, אליבקשה, יצרף קצין האסירים של בית הסוהר טופס האסיר בקשתל .2 
 ( לעיל.2יג) בסעיףהצורך כאמור  לפיחוות דעת 

 

  

  , שיעבירו מחוזב החופשותיועברו לקצין  וצרופותיו, הטופס האסיר בקשת .3 
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 .המשותפת לוועדהבהקדם ככל האפשר 

 
לצורך דיון  המשותפת הוועדהתתכנס  ,ובהתאם לצורך ,לפחות לחודש אחת .1 .טו

 .לשינוי סיווג כאמור בקשותב

 

עדה ובו הדיון 
 המשותפת

תנאים בסיווגו של אסיר או שינוי ן בעניין לא תדוככלל  המשותפת הוועדה (א .2 
שינוי  ממועדבטרם חלפו שישה חודשים  תו על פי פניית האסיר,לחופש

בית משפט  יל ידהסיווג או ממועד ההחלטה האחרונה שניתנה בעניין זה ע
 המאוחר. לפי,  המשותפת הוועדה או
 

  

תדון בעניין שינוי לא  המשותפת הוועדהלעיל, )א(  סעיף קטןבנוסף לאמור ב (ב  
ממועד  לפחותחופשות  3 -תנאי חופשות אסיר אלא לאחר שאסיר יצא ל

 –הסיווג האחרון או מהמועד שבו נקבעו מחדש התנאים ליציאתו לחופשה 
 המאוחר. לפי

 

  

נגעה הבקשה לסיווגו של אסיר השפוט או החשוד בביצוע עבירות אלימות  ג(  
ועדה לאלימות הובסיס המלצת  היה על קטגוריהבמשפחה, וסיווגו ל

ן, ומצא קצין טיפול יועדה להערכת מסוכנות, לפי העניהובמשפחה או 
ושיקום כי יש ממש בבקשתו של האסיר, או כי הובא בו מידע שלא היה 

עדת אלימות והאמורה כשנתנה המלצתה, יעביר את הבקשה לו הוועדהבפני 
לקבלת התייחסותה ן, יעדה להערכת מסוכנות, לפי העניובמשפחה או ו

 לבקשה.
 

  

ב' לעיל, לא חל על אסירים המצויים בשיקום -האמור בסעיף קטן א' ו ד(  
 פרטני או קבוצתי.

 

  

 תתקבל פה אחד על ידי כל חבריה. המשותפת הוועדה החלטת (א .3 

 
  

, יש לנהוג על פי המפורט בפסקה טז' הוועדהדעות בדיון  חילוקי נתגלעו (ב  
 להלן.

 

  

 שינויהוחלט על . ונימוקי ההחלטה יירשמו המשותפת הוועדהשל  הדיון סיכום .4 
על ידי  סוהרהבית בכתב לבסיווג, יכנס השינוי לתוקף מיד ודיווח על כך יועבר 

 .קצין החופשות המחוזי

 

  

ונימוקיה יימסרו לאסיר או לבא כוחו על פי בקשתו.  המשותפת הוועדה החלטת .5 
 הוועדהכולם או חלקם, תציין  הוועדהנימוקי  אתר לאסיר היתה מניעה למסו

 .לאסירבהחלטתה מהו נוסח ההחלטה שניתן למסור 
 

 

  

, הנציבסגן ין להכרעת ייובא הענהמשותפת,  הוועדהדעות בדיון  חילוקי נתגלעו .1 .טז
 להלן. 2 סעיף קטןלאחר מיצוי התהליך המפורט ב

 

 תוהכרע ליבון 
חילוקי דעות 

עדה ובו
 משותפתה

 כדלקמן: יהחילוקי הדעות יה ליבון תהליך .2 

 
  

בחטיבת המודיעין  ח הערכה ומחקר"רמליפנה מחוזי  קצין ניהול אסירים (א  
בנושא בו נחלקו הדעות. לפניה יצרף עותק מטופס הדיון  עמדתואת  וינמק
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רלוונטי נוסף שיכול לדעתו לתמוך  וחומר ועדה המשותפתובשנערך 
 בעמדתו.

 

ילבן את חילוקי הדעות עם  בחטיבת המודיעין ח הערכה ומחקר"רמ (ב  
הדעות, יעלה את חילוקי הדעות בפני  חילוקי. לא יושבו אח"מ/קמב"ס

 .רמטא" ח הערכה ומחקר"רמ

 

  

רמ"ח  לבין חטיבת מודיעין ח הערכה ומחקר"רמדעות בין  חילוקי נתגלעו ג(  
את  שב"ס ראש חטיבת מודיעין גם בדיון זה, יביא רמטא" הערכה ומחקר

. וראש אגף האסיר שטרת ישראלמודיעין במ יבתחטאש ר להכרעתהעניין 
  .להכרעתו הנציבסגן בפני הנושא לא הגיעו גם הם להכרעה, יובא 

 

  

 
 

 :תקופת מאסר מינימלית –ג'  פרק
 
ר רק לאח , למעט חופשה מטעמים מיוחדים,הוצאת אסיר לחופשה לשקול ניתן .1 .זי

מחודשיים, ויתרת  תפחתרבע מתקופת מאסרו, ובלבד שתקופה זו לא  שריצה
, ולגבי אסיר עולם שנה 15מתקופת המאסר לא תעלה על  2/3מאסרו עד לסיום 

 10מתקופת המאסר לא תעלה על  2/3יתרת המאסר עד לסיום  –שעונשו נקצב 
 .לא להלן בסעיףשנים, בכפוף לאמור 

 

מאסר  תקופת 
 מינימלית

אסיר המרצה את מאסרו השלישי, וטרם  ,לעיל (1אף האמור בסעיף קטן ) על .2 
הוצאתו לחופשה תישקל רק לאחר  -חלפו שבע שנים מסיום ריצוי מאסרו הקודם

 (1שריצה מחצית מתקופת מאסרו, ובכפוף ליתרות המאסר כמפורט בסעיף קטן )
 לעיל.

 
לה, לרבות מאסר יום ומע 30תקופת מאסר בת  -"מאסרלעניין סעיף זה, "

מאסר בגין  או מאסר בשל אי תשלום קנס ,ירותהמרוצה בדרך של עבודות ש
ולמעט , 2001-ביטול שחרור על תנאי לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א

 לא יימנה לצורך סעיף זה.אשר מאסר אזרחי 

  

     

עבירה בגינה עצור עד לתום ההליכים, שוחרר ולאחר מכן נשפט על ה האסיר היה .3 
השופט כי תקופת מעצרו תימנה בתקופת מאסרו, תילקח  וקבע ,היה עצור

סיום רבע מתקופת המאסר לצורך שקילת  חישובתקופה זו בחשבון לצורך 
 אפשרות יציאה לחופשה.

 
 
 
 

  

 
 :תפקוד האסיר בבית הסוהר–ד'  פרק

 
יאתו לחופשה, של האסיר בבית הסוהר לצורך שקילת אפשרות יצ חיובי תפקוד .חי

את האסיר למעורבות שלילית בתוך בית סוהר המהווה  הקושרמשמעו כי אין מידע 
 שלהלן:המצטברים וכן כי עמד בכל התנאים  פליליתעבירת בית סוהר או עבירה 

 

דעת בדבר  חוות 
תפקוד האסיר 

 סוהרבבית 

  עה לו והוצהשתתפות במסגרת טיפולית, במידה והאסיר הוגדר כמתאים לטיפול  (א 
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לעניין סעיף זה, יראו "השתתפות", כנטילת חלק משמעותי  .מסגרת טיפולית
מההליך  נתרםבטיפול שנקבע לאסיר לצד חוו"ד גורמי הטיפול כי האסיר 

 הטיפולי.
 

 המשטר, המשמעת וסדר היום בבית הסוהר. סדריעל  שמירה (ב 
 

  

 )במקרה שהאסיר שובץ לעבודה(. סדירה עבודה (ג 

 
  

 )במקרה שהאסיר שובץ ללימודים(. סדירים לימודים (ד 

 
  

, ובכלל זה בכתב למתן בדיקות שתן לגילוי סמים בכל עת שיידרש נכונות הבעת ה( 
, וכן העדר ממצא חיובי בבדיקה, אם הלפני יציאה לחופשה ובעת חזרתו ממנ

 נערכה בדיקה בטרם יציאה לחופשה.
 
 
 

  

 :אסיר לחופשהלהוצאת פירוט ההליך המנהלי  –ה'  פרק
 

של אסיר, אף  ראשונההמוסמך החלטה בדבר חופשה  הגורםיקבל  לא (א) .1 .יט
לחופשה ועמד בתנאי של תקופת  ליציאההמתאימה  בקטגוריהאם סווג 

הממליצה  הוועדה אלא לאחר שקיבל חוות דעת ,מאסר מינימלית
לחופשה ראשונה, אשר תתייחס למידת המסוכנות הנשקפת מהאסיר 

יבור בעת חופשתו, ולסיכויים שהאסיר לא יתייצב לריצוי יתרת לצ
 מאסרו בתום החופשה.

 
של אסיר  לא יקבל הגורם המוסמך החלטה בדבר חופשות נוספות (ב)

בית  מפקד דעת-, אלא לאחר שקיבל חוותלעיל )א( בסעיף קטןכאמור 
ת חווהכוללת בין היתר הסוהר בו מרצה האסיר את מאסרו לאחרונה 

 תפקוד האסיר בבית הסוהר.  ןילענימודיעין קצין  דעת
 

לא יקבל הגורם המוסמך החלטה בדבר חופשות של אסיר, אלא לאחר  (ג)
בדבר השתתפותו  בבית הסוהר סוציאליהעובד ה ו שלשקיבל חוות דעת

, וההשפעה של הענקת חופשה שהוצעה לו של האסיר בתכנית טיפולית
 .על התהליך הטיפולי

 
 
 

דעת לצורך  חוות 
ת החלטה קבל

בענין חופשת 
 אסיר

המוסמך החלטה בדבר חופשה ספציפית אלא לאחר שעיין  הגורםיקבל  לא .2 
, בנוסף על כל חוות דעת אחרת הנדרשת לפי הוראות סוציאלי עובד  בחוות דעת

 במקרים כדלקמן: ,פקודה זו

 

  

ת חוות דעת עובד סוציאלי תינתן במסגרת חוו -חופשה ראשונה של אסיר   (א  
 הממליצה. הוועדהדעת 

 

  

העובד הסוציאלי קבע כי טרם קבלת החלטה בדבר חופשתו הבאה של  (ב  
אסיר תידרש לגביו חוות דעת סוציאלית עדכנית, אף אם לא נדרשה לגביו 

 חוות דעת כאמור קודם לכן.
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 . השגחהכל חופשה של אסיר המוגדר כאסיר  (ג  
 
 

  

שה יזמין מנהל האגף או מי שהוא הסמיך לצורך כך את האסיר לחופ יציאת לפני .1 .כ
 :כדלקמןהאסיר ויפעל 

 

האסיר  ראיון 
לפני יציאה 

 לחופשה

חתם על י(. טופס החופשה י603טופס חופשה חתום )תדפיס  לאסיר ימסור (א  
 .בלבדידי מפקד בית הסוהר או סגנו 

 

מערכת בוהקלדה  
 צוהר

ת כתובת ומספר הטלפון במקום הימצאו מפי האסיר א ירהאס בתיק ירשום (ב  
מצא בעת החופשה יאם י –במקום  המחזיקבזמן החופשה ואת פרטי 

 במקום שאינו ביתו.

 

  

)אם הופקדה בבית הסוהר( בזמן יציאתו  שלו את תעודת הזהות לאסיר תןיי (ג  
אישור  הימסור לפני יציאתו לחופש ,תעודת זהות ; חסרה לאסירלחופשה

 יציאה לחופשה. ואישורסוהר בצירוף תמונתו שהייה בבית ה
 

  

כי חל עליו איסור לצאת את הארץ לפני יציאתו לחופשה  לאסיר יבהיר (ד  
החובה את את התנאים שנקבעו לחופשתו וכן יבהיר בתקופת חופשתו ו

ולהציג בעת התייצבותו את תעודת הזהות או המסמך  במשטרהלהתייצב 
 המזהה שנמסר לו.

 

  

 . "צוהר"יציאתו של האסיר לחופשה הוקלדו במערכת  פרטיכי  ודאיו (ה  

 
  

את משמעות אי חזרתו מחופשה או איחור חזרה מחופשה,  לאסיר יבהיר (ו  
 במקרההפליליים שהוא צפוי להם  או  המנהליים ,והצעדים המשמעתיים

 זה.
 

אסיר חסר אמצעים היוצא לחופשה יוכל לקבל משב"ס מימון הוצאות 
באמצעות מתן שובר נסיעה בתחבורה ציבורית לביתו או למקום בו  נסיעה

עליו לשהות בזמן חופשתו, ובחזרה. לצורך זה על האסיר לפנות לעו"ס או 
מצעים, הינו אסיר כמשמעותו אסיר חסר א -למנהל האגף. לעניין סעיף זה

 .04.32.00 בפקודת נציבות
  

  

שה יש צורך בערבות צד ג' נקבע כי בין תנאי היציאה לחופ -ערבים ז(  
)"ערבים"(, יש לוודא חתימת הערבים על גבי טופס החופשה ולהזהירם כי 
במידה והאסיר יפר את תנאי החופשה שנקבעו לו, יכולים להינקט הליכים 

 לחילוט כספי הערבות וכן כי הם לא ישמשו כערבים עוד.
 
 

  

, לא יאוחר 1וג לקטגוריה ב/בעניינו של אסיר המסו אח"מ/קמב"סל יפנה ס"שב .1 .אכ
 החופשה תאריך בציון ,יום לפני המועד המתוכנן ליציאה לחופשה ראשונה 45  -מ

 .המבוקש
 

לאחר בדיקת המידע העדכני הנוגע לאסיר,  סלשב" המלצתו יעביר ס"מ/קמב"אח
 סעיף קטןבבמסגרת התקופה האמורה  הבקשהימים מיום קבלת  30 בתוך וזאת 

 .לעיל 1

המנהלי  ההליך 
להוצאה לחופשה 

המסווג  אסיר –
 1-לקטגוריה ב
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ניהול עד למועד הנקוב לעיל, יברר קצין  אח"מ/קמב"סתשובת  ההתקבל לא

מה עלה  אח"מ/קמב"סעם  טלפונית המחוזי החופשות קצין או אסירים מחוזי
לקצין  או י,אסירים המחוזניהול לקצין  ס"מ/קמב"אחבגורל הפניה. לא השיבו 

קול שיל פי ערשאי להחליט בעניין או סגנו  מפקד המחוזיהא המחוזי,  החופשות
 דעתו.

 

מועד בו ניתן, היום מ 45יעמוד בתוקף לעיל, ( 1) סעיף קטןלפי  המשטרה אישור .2 
 זו. תקופהאלא אם כן שונה במהלך 

 

  

בהליך  תטופל ואבל  לוויהברית, מחלה סופנית, של  הכגון מקר הדחופ הבקש .3 
 המחוזי הנוגע בדבר. החופשות קצין  לבין אח"מ/קמב"סן בימזורז 

 -גמת: חתונה, בר מצווה, אזכרהכדו ,מראש המתוכננת וצפוי הבקששל  במקרה
 יום לפני האירוע המדובר.  45בבקשה  לפנות האסירעל 

 

  

אסירים  ציןלפני המועד המתוכנן ליציאה לחופשה, ידווח ק ימים 5  -מ יאוחר לא .4 
 ולתחנת המשטרתיללשכת המודיעין המרחבית במרחב –בכתב  והרהסשל בית 

לתחנת המשטרה הסמוכה כן ו ,בעת החופשה האסירימצא י ןהמשטרה שבאזור
. בהודעה יפרט את מועד לחופשההאסיר את לבית הסוהר, על הכוונה להוציא 

תנאי של אי  לאסירהחופשה, פרטי האסיר, ומקום הימצאו המתוכנן. אם נקבע 
 לתחנתבנוסף גם לעיל ולאזור מסוים במהלך חופשתו, ידווח באופן כאמור כניסה 

 .המשטרה באותו אזור
  

  

או  ,מנימוקים שיפורטו ,להתנגד להוצאת אסיר לחופשה רשאי ס"מ/קמב"אח .5 
, ואולם כל חופשה של אסיר תותנה באיסור חופשהלקבוע תנאים לגבי אותה 
 .יציאתו של האסיר מישראל

 

  

יציאה לחופשה של אסיר במילוי תנאים, תהיה האחריות לפיקוח  אישור תנההו .6 
 :כדלקמןעל מילויין 

 

  

על מילוי  סשב" יפקח –בנספח א'  7-9מאלו המנויים בפסקאות  התנאים היו (א  
 תנאים אלו, וזאת כל עוד לא נקבע במפורש אחרת.

 

  

רה על מילוי תנאים אלו תפקח המשט –בנספח א'  10 -ו 6עד  1 התנאים היו (ב  
 אחרת. במפורשוזאת כל עוד לא נקבע 

 

  

לפי העניין על  סמשטרה או שב"התפקח  –בנספח א'  11תנאי  – התנאי היה (ג  
 .זהמילוי תנאי 

 

  

הם  קצין ניהול אסירים מחוזיאו  , סגנו, מפקד מחוזוראש מטה נציב סגן, נציבה .7 
 .1ב' קטגוריהל חופשה לאסיר המסווג לאשר כיםהמוסמ

 
 

  

תינתן בהתאם לתנאים שנקבעו  2 -לאסיר המסווג לקטגוריה ב חופשה כל .1 .בכ
 .לעיל 6 'אמילוי תנאים אלה יהיה כאמור בסעיף כ עללגביו. הפיקוח  ס"מ/קמב"באח

 

מנהלי ה הליךה
להוצאה לחופשה 

  אסירשל 
 המסווג
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 2-לקטגוריה ב

ועד המתוכנן ליציאה לחופשה ראשונה, ידווח קצין ימים לפני המ 5 -מ יאוחר לא .2 
ללשכת המודיעין המרחבית במשטרה ולתחנת  בכתבשל בית הסוהר  אסירים

שבאזורה יימצא האסיר בעת חופשתו, על הכוונה להוציא האסיר  המשטרה
 , פרטי האסיר ומקום הימצאו.מועדהלחופשה תוך ציון 

 

  

לאזור מסוים במהלך חופשתו, ידווח באופן לאסיר תנאי של אי כניסה  נקבע אם .3 
 גם לתחנת המשטרה באותו אזור. בנוסףהאמור 

  

     

הם או קצין ניהול אסירים מחוזי סגנו  מפקד מחוז, וראש מטה הנציב סגן, נציב .4 
 .2-המסווג בקטגוריה ב חופשה ראשונה לאסיר המוסמכים לאשר

  

  

ואילך לאסיר  שניה חופשהכים לאשר מפקד בית הסוהר או סגנו הם המוסמ .5 
 .2-המסווג בקטגוריה ב

 

  

דינה  –אסיר שחופשותיו הופסקו, מכל סיבה שהיא, לתקופה של שישה חודשים ומעלה  כג.
של יציאתו לחופשה ראשונה לאחר ההפסקה, כדין יציאה לחופשה ראשונה, בהתאם 

 .פקודה זולהוראות 
 

ינה הופסקו החופשות כאמור חדלה מלהתקיים, על אף האמור לעיל, נמצא כי העילה בג
ולקבוע כי דינה לא יהיה כדין לרבות תנאיה רשאי הגורם המוסמך לאשר חופשה נוספת 

 חופשה ראשונה. 
 

חידוש יציאה 
לחופשה לאחר 

 הפסקה

 , למעט בקשה לחופשה מטעמים מיוחדים,לחופשה לא אושרה שבקשתו אסיר .א .1כג
כעבור חודשיים לחופשה בקשה מך פעם נוספת יוכל לשוב ולבקש מהגורם המוס

או ממועד ההחלטה השיפוטית הדוחה  בקשתוב ההחלטהממועד קבלת  לפחות
  את עתירתו.

 

אסיר שבקשתו לחופשה לא אושרה, בין על ידי הגורם המוסמך ובין בהחלטה  .ב
שיפוטית, והסירוב לבקשתו נסמך לפחות על אחד מהרכיבים שלהלן, יוכל לשוב 

חודשים  6ורם המוסמך פעם נוספת בקשה לחופשה רק בחלוף ולבקש מהג
 ממועד קבלת ההחלטה בבקשתו:

 
 חוות דעת מב"ן. .1

 או וג"ע, לפי העניין.ב חוות דעת ועדת אלמ" .2

 חוות דעת משטרת ישראל. .3

 

הציג האסיר נסיבות חדשות המצדיקות הגשת בקשה נוספת במועד מוקדם  .ג
בקשתו על ידי הגורם המוסמך מהמועד האמור בסעיף קטן ב' לעיל, תיבחן 

 לגופה.
 
 
 
 
 

פניית אסיר 
שחופשתו לא 

 אושרה
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 :מיוחדותהוצאה לחופשה של אוכלוסיות טיפול בבקשה להליך  –ו'  פרק
 
יה ישל אסיר הנכלל באוכלוס לחופשה הגורם המוסמך יציאתו על ידיתאושר  לא .דכ

מפורטים בפרק זה גם התנאים המיוחדים ה בהתמלאאלא  ,מיוחדת המפורטת להלן
 ה זו.יביחס לאוכלוסי

 

 כללי 

, טחונייהוצאה לחופשה של אסיר בבהחלטה מנומקת בכתב  הנציב רשאי לאשר .1 1כד
שהתקיימו  ובלבד ,לפקודה זופרק ח' כפי שפורטו במטעמים מיוחדים וזאת 

 .03.02.00)ב( לפקודת הנציבות 4לגביו התנאים המפורטים בסעיף 

 חופשהבקשה ל 
ים מטעמ

 מיוחדים של
 אסיר ביטחוני

 מותנה, לעיל (1) בסעיף קטןטחוני כמפורט יאסיר ב לשלחופשה  נציבהאישור  .2 
, ויחולו או גורם ביטחוני אחר, לפי העניין קבלת עמדת שירות הביטחון הכלליב

  .03.02.00-ו 04.05.00הכללים הרלוונטיים בפקודות הנציבות 
 

  

 3. 
 
 
4. 

סיר ביטחוני לחופשה מטעמים מיוחדים, יימסר דיווח גם במקרה של הוצאת א
 לשירות הביטחון הכללי.

  הוראת מעבר:
 1.5.2015שלעיל, אסיר ביטחוני אשר עובר לתאריך  1כד בסעיףעל אף האמור  (א

 תופסקנההגורמים המוסמכים, לא השר ו יצא לחופשות בהתאם להחלטת
המצדיקות את הפסקת מיוחדות אלא אם כן נמצא כי קיימות נסיבות  חופשותיו,
 חופשותיו.

 
 .פקודה זות ולגביו הורא יחולו, כאמורהופסקו חופשותיו של אסיר ביטחוני  (ב

  

    
ככלל לא יומלץ בפני הנציב לאשר יציאתו לחופשה של אסיר תושב הרשות  .1 .כה

 הפלסטינית.
  

אסיר תושב  
הרשות 

 הפלסטינית 

 2. 
 
 
 
 
 
 
 

, פנה בבקשה לחופשה אסיר תושב הרשות לעיל (1קטן ) על אף האמור בסעיף
הפלסטינית ופירט בבקשתו נסיבות מיוחדות וחריגות המצביעות על כך שעל אף 
חזקת המסוכנות הקיימת ביחס לאסירים תושבי הרשות הפלסטינית נוכח המצב 

טחוני, ניתן להגיע למסקנה ברורה וחד משמעית כי בעניינו החזקה האמורה יהב
מטעמים וזאת  ניתן להמליץ בפני הנציב על הוצאתו לחופשה -מתקיימת אינה 

      .בלבד מיוחדים
  

  

 2ליציאה לחופשה כאמור בסעיף קטן הפלסטינית בקשת אסיר תושב הרשות  .3 
על יסוד "הגורם הממליץ"(,  :)להלןסגנו  מפקד המחוז או על ידי בחןי, תלעיל

 ורטים בסעיף ט', פרק ב'. קבלת כלל ההתייחסויות והמסמכים המפ
 

  

לנציב מנומקת בכתב  המלצהיעביר לעיל  3 סעיף קטןהגורם הממליץ כאמור ב .4 
תוך התייחסות לנטען על ידי האסיר בצירוף כלל המסמכים הדרושים לעניין, 

 .לעיל (2המבקש כמפורט בסעיף קטן )
 

  

שב הרשות של אסיר תומטעמים מיוחדים אישר הנציב יציאה לחופשה  .5 
מצטברים תנאים קיומם של פחות בכל ההפלסטינית, תותנה יציאתו לחופשה ל

 אלה:
 

  

ה בעת החופשה בתחומי מדינת ישראל ונמצא ילשהי כתובת מסרהאסיר  .א  
לוות אליו יבביתו או לה מצאותוילהאזרח ותושב ישראל שהסכים לערוב 
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 בישראל במהלך החופשה.

 

 שנקבעוכספיות ערבויות  וומסר בתנאים ועמדו/או הערב האסיר  .ב  
 .מחופשה האסיר להבטחת חזרת

 

  

 הגבולות. בביקורתנכלל של האסיר  שמו .ג  

 
  

אסירים הקצין  ל ידיע ידווח ,שלא שב מחופשה הרשות הפלסטינית תושב אסיר .6 
, אשר יפנה לפרקליטות המחוז על מנת למשרד העתירות הרלוונטי בבית הסוהר

 לחילוט הערבויות אשר הופקדו כתנאי להוצאתו לחופשה. ,שש בקשה לבימ"שתוג
 

  

במקרה של הוצאת אסיר תושב הרש"פ לחופשה מטעמים מיוחדים, יימסר דיווח  .7 
 גם לשירות הביטחון הכללי.

 

  

עמד בתנאים מצטברים אם  אלאשל אסיר תושב חוץ  לחופשהתאושר יציאה  לא .1 .1כה
 :אלה 

 חוץ אסיר תושב 

בעת החופשה בתחומי מדינת ישראל ונמצא  הילשהיכתובת  מסר האסיר .א  
או להלוות אליו  בביתומצאותו יאזרח ותושב ישראל שהסכים לערוב לה

 ;בישראל במהלך החופשה

 שנקבעוכספיות ערבויות  וומסרבתנאים  ועמדו/או הערב האסיר  .ב
 חופשה.המ האסיר להבטחת חזרת

  הגבולות. תבביקורנכלל  של האסיר שמו .ג

 

  

 ת הסוהר בביקצין אסירים  דייעל  ידווח ,תושב חוץ שלא שב מחופשה אסיר .2 
המחוז על מנת שתוגש בקשה  לפרקליטות, אשר יפנה למשרד העתירות הרלוונטי

 כתנאי להוצאתו לחופשה. הופקדולחילוט הערבויות אשר  ,לבימ"ש
 

  

שע בעבר בעבירת אלימות במשפחה, או לא תאושר חופשה לאסיר שנידון או שהור .1 .וכ
שיש לגביו חשד כי עבר עבירה כאמור, אלא אם ניתנה לגביו המלצה של הוועדה 

 הוועדההמלצות  ולאלימות במשפחה או הוועדה להערכת מסוכנות, ויחולו לגבי
 ההוראות כמפורט להלן: ו
 

שפוט או  אסיר 
חשוד בביצוע 

 אלימות עבירות
ובעל  במשפחה

מות פרופיל אלי
 במשפחה

ביחס לאסיר שנידון למאסר בגין עבירת אלימות במשפחה לתקופה  )א(  
להערכת  הוועדהתידרש המלצה של  –שאינה עולה על ששה חודשים 

 מסוכנות.
 

  

ביחס לאסיר שנידון למאסר העולה על ששה חודשים בגין עבירות  )ב(  
 עדת אלימות במשפחה.ותידרש המלצה של ו –אלימות במשפחה 
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העולה על שישה חודשים והינו בעל פרופיל אסיר שנדון למאסר  )ג(  
 לאלימות במשפחה.  לוועדהאלימות במשפחה, יופנה עניינו 

יש לגביו חשד כי עבר עבירת אלימות במשפחה או באם מדובר במי ש
עדת אלימות והורשע בעבר בעבירת אלימות במשפחה, יופנה עניינו לו

שנים מיום שחרורו ממאסרו הקודם בגין  3טרם חלפו באם  במשפחה
עדת האלימות ואלא אם כן החליטה ו ,עבירת אלימות במשפחה

קיים  ובאם במשפחה במאסרו הקודם להתייחס אליו כאסיר רגיל
לגביו מידע מתועד באשר לחשד או הליך פלילי בגין עבירת אלימות 

 שנים מיום אירוע האלימות. 3במשפחה וטרם חלפו 
 

  

, אסיר שנידון למאסר לעיל על אף האמור בסעיפים קטנים )א( עד )ג( )ד(  
בגין עבירות אלימות כלפי חבר/חברה ומערכת היחסים ביניהם דומה 

לאלימות במשפחה אשר על  לוועדהליחסים בין בני זוג, יופנה עניינו 
שעניינו לא  הוועדהפי שיקול דעתה תחליט אם לדון בעניינו. החליטה 

להערכת מסוכנות,  הוועדהיובא עניינו לדיון בפני  –ידון בפניה 
 ינו. ישדנה בענ הוועדהותידרש המלצה של 

 

  

ועדת ובפני לעיל ( 1בטרם יובא ענינו של אסיר כאמור בסעיף קטן ) .2 
עדה להערכת מסוכנות כאמור, יובא ואלימות במשפחה או בפני ו

רשאי להעביר לידיעתו על ידי העובד הסוציאלי בבית הסוהר כי הוא 
על  הוועדהטיעוני האסיר בכתב, יובאו בפני  .את טענותיו בכתב לוועדה

 ידי העובד הסוציאלי האמור.
 

  

האסיר, כל עוד לא נקבע  של לחופשה בקשה לכל בהתייחס תיערך כאמור ד"חוו .3 
לפי  –ועדה להערכת מסוכנות ואו  הוועדה לאלימות במשפחה על ידיאחרת 
 .העניין

 

  

הוועדה להערכת מסוכנות תיתן המלצתה בהתבסס על המידע הקיים ביחס  .4 
ים ילאסיר בבית הסוהר וכן בהתבסס על מידע שיתקבל מהגורמים הרלוונט

 מהקהילה. 
 

  

ן, שלא ילהערכת מסוכנות, לפי העני הוועדהועדת אלימות במשפחה או והחליטה  . 5 
אסיר להעלות השה, וביקש ין יציאתו של אסיר לחופילתת המלצה חיובית לענ

, יעביר הוועדהטענות נוספות, או נסיבות עובדתיות חדשות אשר לא היו בפני 
טענות או עובדות כאמור, בכתב; העובד הסוציאלי של בית הסוהר יביא את 

 טו. בסעיףהמשותפת כאמור  הוועדהפנייתו של האסיר לדיון בפני 
 

  

ועדת אלימות וסיר שלא על פי המלצת החלטת הגורם המוסמך לתת חופשה לא .  6 
המשותפת לפי  הוועדהלהערכת מסוכנות, תובא לדיון בפני  הוועדהבמשפחה או 

 טז. סעיףין זה הוראות יטו, ויחולו לענ סעיף
 

  

או שהורשע , יציאה לחופשה של אסיר השפוט בגין ביצוע עבירת מין תאושר לא .1 .זכ
שנים מיום שחרורו ממאסר קודם בגין  5טרם חלפו או ש בעבר בעבירות מין

ממעריך מסוכנות, לפי חוק אלא לאחר קבלת חוות דעת  ,הרשעתו בעבירות מין
המתייחסת להערכת , 2006 –הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו 

ערך ית כאמור דעת-תחוומסוכנות עדכנית כהגדרתה בחוק האמור, בנוגע לאסיר. 

השפוט על  אסיר 
 עבירות מין 



 
 
 
 
 
 
 

 12.9.02 בתוקף מתאריך:  אסירים - 04 פרק:

 02.04.2020 תאריך עדכון אחרון:    04.40.00מספר הפקודה: 

 

21 

 

 גורם אחראי: 21

 יועץ משפטי
 

   
 פקודת נציבות

 

 

עריך מ יל ידבקשה לחופשה של האסיר, כל עוד לא נקבע אחרת עבהתייחס לכל 
 המסוכנות.

 
מי שמונה והוכשר לערוך הערכות מסוכנות לפי  –, "מעריך מסוכנות" בפקודה זו

 .2006 –חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו 
 

, או על עבירות מין בתוך המשפחה אסיר השפוטלא תאושר יציאה לחופשה של  .2 
אלא אם התקבלו לגביו  ,אסיר שיש לגביו מידע המייחס לו ביצוע עבירה כאמור

 שני אלה:
 

 (1) סעיף קטןכאמור ב ת דעתחוו  -לגבי אסיר השפוט על עבירה כאמור  (א)
 –, ולגבי אסיר שיש לגביו מידע המייחס לו ביצוע עבירה כאמור לעיל

 רכת המסוכנות הנשקפת ממנו.חוות דעת מב"ן לגבי הע
הנשקף לגילוי עריות המתייחסת למידת הסיכון  ועדההוחוות דעת של  (ב)

 של אסיר כאמור.  לבני משפחתו

  

ממעריך מסוכנות או חוות דעת  ,עדה לאלימות במשפחהווהדעת של  חוות ניתנה .3 
ון המתייחסות למידת הסיכ ,עדה לגילוי עריותווהשל  חוות דעתאו  ,ןממב"או 

, וניתנה עמדת , ואינה שוללת הוצאת האסיר לחופשהלשלום הציבור
מטעמים של סיכון לשלום  לחופשההשוללת הוצאת האסיר  אח"מ/קמב"ס

יכריע , וג"ע/מב"ן/בהנובעים מאותם טעמים שהונחו בבסיס ועדת אלמ" הציבור
הגורם המוסמך בשאלה במי מבין חוות הדעת המונחות בפניו יש ליתן יותר 

 , בכל הקשור לבקשתו לצאת לחופשה.למשק

 

  

בבית באישור יציאה לחופשה של אסיר המקבל תחליפי סם )אדולן(  תאושר לא .1 .חכ
הפעולות המתחייבות  כלבית הסוהר כי ננקטו  רופאאישר  אםהסוהר, אלא 

 לקבלת תחליף הסם בעת החופשה.

 

המקבל  אסיר 
 תחליפי סם

ואסיר משתמש 
 בסמים

יציאה לחופשה של אסיר אם בבדיקת שתן שנערכה, ולאחר בדיקת  לא תאושר .2 
אימות, ככל שזו נדרשת, נמצא כי  תוצאות הבדיקה היו חיוביות )נמצא כי 

לחופשה  האסיר בחינת האפשרות להוצאתבמקרה שכזה,  השתמש בסמים(. 
 הבאה תידחה בחודשיים מהמועד המקורי שנקבע לבחינה כאמור;

 
תיערך  –ים במהלך שלוש בדיקות ושלוש בדיקות אימות נמצאו ממצאים חיובי

הבחינה הבאה להוצאתו לחופשה רק בחלוף שישה חודשים מהמועד המקורי 
 שנקבע לבחינה כאמור.

 

  

קיים מידע או שלא תידרש בדיקת אימות באם הודה האסיר כי השתמש בסם;  3 
ממצאי בדיקת סירב האסיר לחתום על טופס אם מודיעני על כי השתמש בסם או 

 הסם.
 
 

  

)במח' הפסיכיאטרית( או  ןאסיר המאושפז במג" שלתאושר יציאה לחופשה  לא  .   1 .כט
או פסיכיאטר בית  ןמב" דקבלת חוו" לאחרבבית חולים לחולי נפש, אלא 

הציבור שיש בהוצאת האסיר  לשלוםהחולים המתייחסת למידת הסיכון 
 לחופשה.לחופשה ואשר אינה שוללת הוצאת האסיר 

 

 מאושפז אסיר 
מטופל בגין ו

 נפשיות בעיות

מוסמך לאשר חופשה ראשונה או קצין ניהול אסירים מחוזי או סגנו  מפקד מחוז   .  2 
 דאו בבית חולים לחולי נפש לאחר שנתקבלה חוו" ן"במגלאסיר המאושפז 
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המוסמך יהיה מוסמך לאשר חופשה שניה  הגורם. לעיל 1 בסעיף קטןכאמור 
 .לה סווג האסיר קטגוריהל ם בהתא

 
חופשה לאסיר חולה, אלא אם נתן רופא בית הסוהר חוות דעת בכתב  תאושר לא  .ל

רפואית שהאסיר יצא לחופשה. במידת הצורך יפרט רופא  מבחינהכי אין מניעה 
הגורם  יל ידלהוצאת האסיר לחופשה. התנאים יפורטו ע רפואייםתנאים  סשב"

 לאסיר כאמור בסעיף כ' לעיל. מסרישי המוסמך בטופס החופשה

 

 החול אסיר 
 

ואשר עונשו לא נקצב,  עולם למאסר השפוט אסירלא תאושר יציאה לחופשה של  .1 לא.
 לעיל.ח'  סעיףבפרק ב', אלא בהתאם לאמור 

     לאסיר  החופש       
 השפוט למאסר        
  עולם       

מטעמים מיוחדים חופשה ראשונה תב בכבהחלטה מנומקת רשאי לאשר הנציב  .2 
אישור יציאתו לחופשה  לחדששעונשו נקצב, וכן למאסר עולם,  השפוט אסירשל 

 של אסיר כאמור, אם הופסקו חופשותיו;
 
 יציאהבקשה לאישור בענין  נציבלבכתב אסירי עולם תעביר המלצותיה  עדתוו

יציאה לחופשה  שעונשו נקצב, וכן לגבי חידוששל אסיר עולם  ראשונה לחופשה
תנאים של אסיר כאמור שחופשותיו הופסקו, ובלבד שהתקיימו לגביו שני 

 אלה:מצטברים 
 

 האסיר ריצה רבע מתקופת המאסר שנקצבה לו; (א)
מתקופת המאסר שנקצבה,  2/3יתרת תקופת מאסרו עד לסיום ריצוי  (ב)

 שנים. 10אינה עולה על 

 

  

ר עולם שעונשו נקצב, יובאו , לגבי אסיאסירי עולם תעדובו הדיון לצורך (א) .3 
 כל אלה: הוועדהבפני 

הממליצה לחופשה ראשונה, לפי הוראות  הוועדהחוות דעת  (1)
 )א(;1סעיף יט 

או קצין ניהול  או סגנו התייחסויות מטעם מפקד המחוז (2)
זו תועבר במסגרת דיון וועדה  התייחסות  -אסירים מחוזי

"ח דו .הנציבותיתמחוזית שיתקיים בטרם הדיון של הוועדה 
אבחון פסיכולוגי שנערך לאסיר לפי הצורך; חוות דעת מב"ן 

 הוועדהעדת אלמ"ב או ובמקרים המתאימים, וכן חוות דעת ו
לגילוי עריות, במקרים המתאימים, בהתאם להוראות סעיפים 

 כז. -כו 
  
 יודיע לוועדת אסירי עולם, ובטרם יובא ענינו של אסיר כאמור בפני  (ב)

את  לוועדההסוהר כי הוא רשאי להעביר קצין האסירים של בית 
 גם לטיעוניו של האסיר. הוועדהבהמלצתה, תתייחס  .טענותיו בכתב

 

 

נשו נקצב, תתכנס ונו של אסיר עולם שעיעדת אסירי עולם הדנה בעניוו (א) .4 
או קצין ניהול אסירים אחת לשנה לדון בעניינו, אלא אם ביקש האסיר 

מצאה, נוכח הנסיבות  הוועדהינו, ולהקדים את מועד הדיון בענימחוזי 
 ., כי יש מקום לכךה שבפניהשפורטו בבקש

נשו נקצב, תשקול, וינו של אסיר עולם שעיעדת אסירי עולם הדנה בענוו (ב)
מאסרי  פרבין היתר, את כל אלה: התנהגות האסיר בבית הסוהר, מס

עולם שעליו לרצות, מידת הסכנה הנשקפת לציבור מן האסיר במהלך 
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הסיכוי שהאסיר לא יתייצב לריצוי יתרת מאסרו בתום , החופשה
ן החלטתה יעדת השחרורים המיוחדת לעניוהחופשה, נימוקיה של ו

לקצוב את עונשו ונימוקי ההמלצה שהובאה בפני נשיא המדינה בענין 
 .פקודה זוזה, וכן את מכלול חוות הדעת שהובאו בפניה על פי 

  
ניה והחלטתה תתקבל פה אחד. פרוטוקול מדיו תנהלעדת אסירי עולם וו (ג)

, יובאו הדעות החלוקות הוועדהנתגלעו חילוקי דעות בין חברי 
 להכרעתו.או סגנו הנציב ונימוקיהן בפני 

 

על ידי העקרונות  ,לעיל (4, כאמור בסעיף קטן )הוועדה תונחה בהחלטתה .5 
 יב'. -ה' ו בסעיפים כמפורטן סיווג אסירים לקטגוריות ילעני בפקודההקבועים 

 

 

של אסיר  מטעמים מיוחדיםבכל מקרה בו ניתן אישור הנציב ליציאה לחופשה  .6 
עולם שעונשו נקצב, והובא לידיעת שב"ס מידע נוסף הנוגע לאסיר ואשר לא היה 

ועדת אסירי עולם בעת שדנה בעניינו, לא יצא האסיר לחופשה, אלא לאחר ובפני 
את אין במידע כדי לשנות תבחן מחדש את המלצתה ותאשר כי  הוועדהש

 המלצתה הקודמת. עותק החלטה זו יובא לידיעת הנציב.

 

 

, נשו נקצבווע של הוצאה לחופשה של אסיר השפוט למאסר עולם המנהלי ההליך .7 
 .1ב'הינו לקטגוריה ווגו יאסיר שס בדומה להליך לגבייהיה 

 

 

בתנאים המפורטים  ואסיר עולם שעונשו נקצב, יותנחופשותיו הראשונות של  3 .8 
 להלן, וזאת בנוסף לכל תנאי נוסף שייקבע:

 

לא נמצא בן משפחה  חה, ואםהאסיר יצא לחופשה בחתימת בן משפ (      א)  
שאושר מראש על ידי אח"מ/קמב"ס. הערב  בחתימת ערב אחר -מתאים

ילווה את האסיר מתחילת יציאתו לחופשה ועד חזרתו ממנה, וכן 
  כל מקרה של חשש לבריחה או אי מילוי תנאי.יתחייב להודיע על 

 

 

האסיר ישהה בכתובת שנקבעה לשהייתו בכל מהלך החופשה, למעט אם  (ב)  
 קמב"ס. אח"מ/נקבע חריג על ידי 

 

 

קמב"ס יאשר בכתב דרכי הפיקוח של המשטרה על קיום  אח"מ/ (ג)  
 החופשות הראשונות כאמור. 3התנאים במהלך 

 

 

 :לעיל לא בסעיףאמור על אף ה    .1לא
 
כבר  30/11/04אסיר עולם שעונשו לא נקצב, ואשר עובר לתאריך  .א

יצא לחופשות בהתאם להחלטת השר והגורמים המוסמכים בשב"ס, 
לא תופסקנה חופשותיו, אלא אם כן נמצא כי קיימות נסיבות 
המצדיקות זאת, או אם הוחלט שלא לקצוב את עונשו; הופסקו 

 .פקודה זומור, יחולו לגביו הוראות חופשותיו של אסיר כא

 

כבר יצא  30/11/04אסיר עולם שעונשו נקצב, ואשר עובר לתאריך  .ב
לחופשות על פי החלטת הגורמים המוסמכים לכך, לא תופסקנה 
חופשותיו, אלא אם כן נמצא כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת; 

 .זו פקודההופסקו חופשותיו של אסיר כאמור, יחולו לגביו הוראות 
 
ריצוי רבע השלים  1/6/05אסיר עולם שעונשו נקצב, ואשר עד למועד  .ג

 הוראות מעבר 
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מתקופת מאסרו הקצובה, ובמועד זה יתרת תקופת המאסר עד 
שנה, ניתן  15מתקופת המאסר שנקצבה לו אינה עולה על  2/3לריצוי 

  .לא סעיףלהמליץ בפני הנציב על הוצאתו לחופשה בהתאם להוראות 
 

 לאשר המוסמכיםהם  קצין ניהול אסירים מחוזיאו  , סגנומפקד המחוז (א)  .1 לב.
של אסיר שהורשע בעבירה שעונשה מאסר עשר  יציאה לחופשה ראשונה

של שבע שנים בפועל שנים או יותר, ובלבד שהוא נידון לתקופת מאסר 
 .לפחות

 
ר ושיאיחליטו על קצין ניהול אסירים מחוזי או  , סגנומפקד המחוז (ב)

בה עדה והתייעצות עם ורק לאחר לחופשה של אסיר כאמור  יציאה
או  מחוזי מודיעין צין, קאו נציגו אסירים מחוזיניהול  ציןק, ייטלו חלק

 .פקודה זודעת נוספות כפי שנדרשות לפי -, וחוותמחוזי שטו" צין, קנציגו

  

 החופש          
לאסיר 

השפוט 
למאסר 
ובגין  ממושך

עבירות פשע 
 חמור

חוות  ,לעיל ()ב(1קטן )ועדה יעבירו הגורמים האמורים בסעיף וב הדיון ורךלצ .2 
מפורשות גם להתנהגות האסיר בבית הסוהר,  שתתייחסדעת בעניינו של האסיר 

שהאסיר וכן לסיכוי  במהלך החופשה לציבורמסוכנות הנשקפת מהאסיר המידת 
 .החופשהבתום  ויתייצב לריצוי יתרת מאסר לא

 

  יחולו על דיוני ועדה זו והחלטותיה. (5)לא-ו()ב( 4א)ל יסקהפ הוראות .3 

קצין ניהול מפקד מחוז או  הינה בסמכות של אסיר כאמורחופשה שניה ואילך  .4 
סיווגו לקטגוריה , בהתאם ל, או מפקד בית הסוהר או סגנואסירים מחוזי

 . (5כב)-( ו7כא ) אמור בפרק ה' סעיףול
 

 

ל
ב
1
. 

הוצאה לחופשה של אסיר בכתב החלטה מנומקת ב הנציב רשאי לאשר .א 
אשר הורשע בביצוע עבירות לפי חוק המאבק המסווג לקטגוריה א' 

הוגדר כחבר בארגון פשיעה אסיר שאו  2003-בארגוני פשיעה, התשס"ג
בעת , חטיבת המודיעין של שירות בתי הסוהר או משטרת ישראל על ידי

וזאת  ת מודיעינית בכתב,תשתי על פיכניסתו למאסר או במהלך מאסרו, 
 רק מטעמים מיוחדים כמפורט בפרק ח' להלן.

 

המשויך לארגון אסיר  לשמטעמים מיוחדים לחופשה  נציבהאישור  .ב
יהיה מותנה בקבלת עמדת  ,לעיל א' סעיף קטןבכמפורט  פשיעה

 אח"מ/קמב"ס במשטרת ישראל.

ה מטעמים חופש
 לאסיר מיוחדים

 בקטגוריה א'
לארגוני  ךהמשתיי

 עהפשי

 
 
 

 חופשות, משכן ודרכי ניצולן: תדירות  -ז' פרק
 

, אלא אם נאמר שעות 48על  יעלהחופשותיו הראשונות של אסיר לא  3של  משכן .1 לג. 
 3 -האסיר ל יצאשוהה. הוא בהתאם לאגף בו תהיה התדירות ו, אחרת בפקודה זו

, בשב"סבהתאם לכללים הנהוגים  יתהיהותו חופשות שמהן חזר בזמן והתנהג
 בהתאם לאגף בו שוהה.יהיה  שמשכןיוכל האסיר לצאת לחופשות 

 

ומשך  תדירות         
 חופשות 

 1
 א.

וכן אסיר השפוט אסיר השפוט למאסר ממושך  לעיל, 1על אף האמור בסעיף קטן 
שעות,  24חופשותיו הראשונות לא יעלו על  3 למאסר עולם שעונשו נקצב,
שעות, בתדירות  48החופשות הבאות לא יעלו על  3בתדירות של אחת לחודשיים. 
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של אחת לחודשיים. החל מהחופשה השביעית יצא האסיר לחופשות בהתאם 
 לאגף בו הוא שוהה.

 
, ניתן בפקודה זוהמוסמכים כמפורט  הגורמיםעל ידי  ושאושרה חופשת אסיר .2 

ת חופשתו הקודמ מתוםלחופשה ובלבד שחלף פרק הזמן המינימלי  ולהוציא
שובץ, ומשך החופשה יהיה  הואאשר נקבע בהתאם לאגף אליו  –"( מ"פז)להלן: "

 להלן:מפורט כ
 

 

 :שמורים ואגפים הפרדה ,למשתלבים אגפים   (א .3 
 , ובלבד שפרק הזמן לחודשיים אחת: תדירות       
 יום. 60-חופשה לחופשה לא יפחת מבין        
  שעות. 72 עד החופשה: משך       

 

 

 למתקדמים: אגפים(  ב  
 -לחופשה לא יפחת מ חופשהבין  הזמןלחודש, ובלבד שפרק  אחת :תדירות      

 ימים. 14
 שעות. 48 עד החופשה: משך      

 

 

 : , אג"ד, תורניסנ" אגף (  ג   
 -לחופשה לא יפחת מ חופשהבין  הזמןלחודש, ובלבד שפרק  אחת: תדירות       

 ימים. 14
 שעות. 72 עד ופעםשעות  48 עד פעם ןסירוגיל החופשה: משך

 

 

 אסירי עבודה באגפים בשב"ס המוכרזים כאגפים   ד(    
 במר"ש: ואפיקוח  לאסירי עבודה, ואסירים תומכים באגף טעוני       

 -חופשה לחופשה לא יפחת מ אחת לחודש, ובלבד שפרק הזמן בין תדירות: 
  .יום 14

  .שעות 72עד   –משך החופשה:       
במתן תמיכה העוסקים      אסירים "אסירים תומכים":  –סעיף זה ב  

במר"ש, הן בהיבט התפקודי והן בהיבט  ואלאסירים באגף טעוני פיקוח 
 החברתי.

 
 

 

 :רמון/נפחא/אסירי עבודה בבית סוהר קציעות ה(   
  .אחת לחודשתדירות:      
 שעות.  72חופשה ראשונה עד : החופשה משך     
 .שעות 96 עד היהחל מהחופשה השני     

 
 

 

 אילת: בימ"רבאסירי עבודה  ו(   
  .אחת לחודשתדירות:     
 שעות.  72חופשה ראשונה עד : החופשה משך    
 .שעות 96עד  היהחל מהחופשה השני    
 
 

 

 קבוצתי: לשיקום אגפיםז(    
 14 -א יפחת מלחופשה ל חופשה לחודש, ובלבד שפרק הזמן בין אחת: תדירות

 ימים.
    .שעות 72 עד החופשה: משך     
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 לשיקום פרטני: אגף(  ח  
 בחודש. פעמיים: תדירות      
  .שעות 96 עד חופשההחופשה:  משך      
       

 
 :אגף טעוני הגנה ואגף טעוני פיקוח (.ט

 אגפים לטעוני הגנה או טעוני פיקוח בבתי סוהר      
 .אגפיאין מדרוג בהם      
 בין  הזמןלחודש, ובלבד שפרק  אחתתדירות:      
 ימים. 14 -לחופשה לא יפחת מ חופשה    
 שעות ופעם  48פעם עד  -לסירוגיןמשך החופשה:     
 שעות. 72עד     
 

בבתי סוהר בהם יש מדרוג אגפי, התדירות ומשך החופשה יהיו לפי האגף בו 
 האסיר מוחזק. 

 

 

, תהא בהתאם לתדירות חופשתם שבמר" המוחזקיםסירים לא החופשה תדירות  לד.
 . למר"שממנו הועברו  הסוהרבהיותם בבית 

 

ומשך  תדירות         
 –חופשות 
אסירים 
 במר"ש

 
 לאסיר כיחידה אחת ואינה ניתנת לפיצול. ניתנת החופשה .1 לה.

 

ימי  ניצול          
 חופשה

 האסיר צרכיב תוך התחשבות, מבמסגרת הפז" ייקבעחופשה  לניצול מועד .2  
 . בפקודה זו המפורטותהגבלות התאם לוב
 

 

של אסיר שלא נוצלו כתוצאה מהחלטה בדבר עיכוב חופשותיו או  חופשה ימי .3 
לא יהיו ניתנים לצבירה או לניצול. בלי לפגוע מהאמור   –שלילת טובות הנאה 

, מחלהות בו, כגון , ימי חופשה של אסיר שלא נוצלו מסיבות שאינן תלוילעיל
אליה הוא עתיד לחופשה הקרובה  פםיתאפשר לאסיר לנצלם במסגרת צירו

שעות, או כחופשה נוספת  96שעות החופשה לא יעלה על  כ"שסה, ובלבד לצאת
 .הקרוב מבתוך הפז"

 

 

מוסמך לאשר בקשת אסיר  , סגנו או קצין ניהול אסירים מחוזימפקד מחוז .1 ו.ל
חופשה נוספת  ניצול, ולאפשר מהפז" חלוףפשה לפני להקדים ניצול ימי חו

. ניצל שירשמומטעמים  –, אם מצא כי יש הצדקה לכך מבמסגרת אותו פז"
 הקרוב מלצאת לחופשה במועד הפז" יוכללא  –האסיר חופשה שהוקדמה 

 .הבא( ממנה על חשבון הפז"י)החופשה שהוקדמה ת

 

מועד  הקדמת         
חופשה 

מטעמים 
 מיוחדים

מוסמך להתנות את הקדמת או קצין ניהול אסירים מחוזי  , סגנוהמחוז מפקד .2 
מספר השעות  עלעלה יניצול מועד החופשה בכך שמשך החופשה המוקדמת לא 

 האסיר את הקדמת החופשה.  ביקשבשים לב למטרה שלשמה  –קבע ישי
 

 

 ז.ל

 

חופשת אסיר  רשאי לאשר בקשת אסיר להקדים מועדאו סגנו  מפקד בית הסוהר .1
המינימלי הקבוע בפרק ז' לצורך יציאתו לחגי  הזמןימים לפני חלוף פרק  14עד 

מכך יצא האסיר לחופשה נוספת  כתוצאהדתו, בהתאם למפורט להלן, אף אם 
  :הבא( מ"הפז ח)החופשה שהוקדמה ע" מבמהלך אותו פז"

מועד  הקדמת           
חופשה 

והארכת משך 
חופשה 
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של  מטעמים 
 דתיים חגים

 השנה, פסח. ראש יהודי: אסיר (א)  

 , עיד אל פיטר.אאדח אל עיד מוסלמי: אסיר (ב)
 המולד, פסחא. חג נוצרי: אסיר (ג)
 נבי שועיב, חג הקורבן. חג דרוזי: אסיר (ד)
 סגנוכפי שיקבע הנציב או  –ימי חג הנהוגים בדתו  שני בן דת אחרת: אסיר (ה)

 .האגף לעדות לא יהודיות במשרד הפניםבהתייעצות עם 
 

           

רשאי להאריך משך חופשת אסיר מעבר למשך או סגנו  מפקד בית הסוהר .2 
 אחת לשנה במועדים הבאים:  ,שעות 96' עד זהחופשה כמפורט בפרק 

 
   .בחג ראש השנה - יהודי לאסיר(   1)
  .בחג עיד אל פיטר - מוסלמי לאסיר(   2)
 .בחג המולד - נוצרי לאסיר(   3)
 .בחג הקורבן - רוזיד לאסיר(   4)
שיקבע הנציב או סגנו  כפי –בדתו  הנהוגביום חג אחד  – בן דת אחרת אסירל(  5)

 .האגף לעדות לא יהודיות במשרד הפניםבהתייעצות עם 
 

 

קצין ניהול אסירים תהיה בסמכות לעיל  2 בסעיף קטןהארכת חופשה כאמור  .3 
ובלבד  ה ואילךישנירק מהחופשה האו סגנו מפקד בית הסוהר מחוזי או 

. ואולם אם במהלך החופשה הראשונה חל שעות 48-שבחופשתו הראשונה יצא ל
הסוהר שעות, ועקב החג לא יוכל האסיר לחזור לבית  48 -חג שאורכו למעלה מ

להאריך גם את משך החופשה בית הסוהר או סגנו מפקד שעות, רשאי  48בתום 
 שעות. 72האורכה, לא יעלה על הראשונה, ובלבד שסך כל משך החופשה, כולל 

 
 
 

 

 :מטעמים מיוחדים החופש  -ח' פרק
 
 מטעמיםכמפורט להלן רשאים להוציא אסיר לחופשה  המוסמכים הגורמים .1 ח.ל

מיוחדים גם אם לא עברה תקופת מאסר מינימלית, כמפורט בפרק ג', או שטרם 
, והכל בתנאים הזמן המינימלי מאז חופשתו הקודמת, כמפורט בפרק ז' פרקחלף 

 .זהכמפורט בפרק 
 

 

 1
 .א

לאירוע ידוע מראש, תוגש בקשת מטעמים מיוחדים ככל שמוגשת בקשה לחופשה 
, בקשה שלא תוגש במועד לא תטופלככלל, יום לפני המועד המבוקש.  45האסיר 

במועד האמור בקשה האלא אם מצא הגורם המוסמך כי לא ניתן היה להגיש את 
 .ם באסירמטעמים שאינם תלויי

 

 

הגורמים המנויים על פי המלצת לפי העניין,  ,מחוזהמפקד נציב בתי הסוהר או  .2 
לאשר  רשאיולאחר אימות ובדיקת הטעם לחופשה המבוקשת,  בסעיף ט בפרק ב'
 כדלקמן:המנויים בשל הטעמים  מיוחדיםחופשה מטעמים 

 
 .לרגל הולדת בנו או בתו של האסיר – זבד הבת /מילה ברית (א

 האסיר. של בן בכור יוןפד (ב
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 בת האסיר.או  של בן -בר מצווה/בת (ג

או נישואי קרוב משפחה מדרגה ראשונה  האסירטקס נישואי לרגל  -נישואין (ד
 של האסיר.

 החולה במחלה אנושה.מדרגה ראשונה ביקור קרוב משפחה  -אנושה מחלה (ה
 .אסירמדרגה ראשונה של הבמקרה של פטירת קרוב משפחה  -לוויה (ו
משך החופשה  .מדרגה ראשונהשל פטירת קרוב משפחה  במקרה -אבל (ז

 הדת של האסיר.  מנהגיב יתחשב
ביום השלושים מדרגה ראשונה לקבר קרוב משפחה  עליה -לקבר עליה (ח

אחרות יום עליה לקבר  תלגבי אסירים בני דתו .יהודי אסירלפטירתו לגבי 
 בהתאם למנהגי דתם.

 אזכרה ביום השנה הראשון לפטירת  -אזכרה (ט
 בית הסוהר.באישור רב מדרגה ראשונה  משפחה ובקר

הכנת תכנית שיקום מפגש ללצורך  -הכנת תכנית שיקום לאחר שחרור (י  
המלצת קצין שיקום או ראש תחום עו"ס או קצין  ל פילאחר שחרור, ע

 אסירים או רב בית הסוהר.

לצורך התייצבות בבית משפט אזרחי למתן עדות או לדיון  - משפט הליכי (יא
 זומן כבעל דין. אליו

לצורך קבלת טיפול רפואי מחוץ לבית הסוהר, בתנאי שרופא  -רפואה (יב
שב"ס קבע שהאסיר זקוק לטיפול כאמור והטיפול אינו יכול להינתן 

ממתקני שב"ס. במקרה של היזקקות ליותר מטיפול רפואי אחד,  באלו
 נדרשת חוו"ד רופא המחוז.

  .הומניטאריות חריגות ומיוחדות נסיבות יג( 
       

 

מפקד המחוז או סגנו או קצין ניהול אסירים מחוזי מוסמך לאשר חופשה  .3 
)יג( לעיל, לאסיר המסווג  -)א( 2 קטן מטעמים מיוחדים כמפורט בסעיף

 .2או קטגוריה ב 1לקטגוריה ב
 

 

 ס"מ/קמב"אחהסכמת אישור יציאה לחופשה כאמור בסעיף זה, מותנה בקבלת  .4 
 .מיוחדיםביעת התנאים ליציאה לחופשה מטעמים קוליציאה לחופשה 

 

 

, לפי או סגנו או קצין ניהול אסירים מחוזי המחוז מפקד הנציב או החלטת .5 
תויק בתיק האסיר תינתן בכתב ות ,לחופשה מטעמים מיוחדיםבבקשה  העניין,

 את עילת החופשה. המאמתיםביחד עם המסמכים 

 

 

לעיל, למעט אבל, לוויה,  3 בסעיף קטןאמור מיוחדים כ מטעמים החופש)א(    .6 
הכנת תכנית שיקום מפגש ל, הראשון השנהעליה לקבר, אזכרה ביום 

מכסת חופשותיו של  במסגרת תימנה ,משפטוהליכי  לאחר שחרור, רפואה
  .אסירה

 
או קצין ניהול  , סגנו, אישר מפקד מחוזלעיל )א( סעיף קטןעל אף האמור ב )ב(   

ופשה מטעמים מיוחדים מהטעם כמפורט בסעיף קטן חאסירים מחוזי 
)יג(, רשאי הוא לאשר בהחלטה מנומקת בכתב, כי חופשה זו לא תמנה 2

נתן אלא ין מכסת חופשותיו של האסיר, ובלבד שאישור כאמור לא ייבמני
לחופשה אחת באותו חודש. אישור כאמור בפסקה זו, לחופשה נוספת על 

באותו  קצין ניהול אסירים מחוזיאו סגנו מפקד המחוז או  זו שאישר
  .חודש, תהיה במקרים מיוחדים ומנימוקים מיוחדים
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מוסמכים לאשר חופשה  , או קצין ניהול אסירים מחוזיסגנו ,מפקד המחוז .7 
מטעמים  לחופשה אישור שעות. 48עד  3 קטן מטעמים מיוחדים כאמור בסעיף

 למעט אבל, ,שעות 48, מעל לעיל 3 קטן בסעיף, מהטעמים האמורים מיוחדים
  או סגנו. הנציבטעון אישור בכתב של 

 

 

חופשה מטעמים קצין ניהול אסירים מחוזי סגנו או  ,המחוז מפקדהנציב,  אישר   .8 
מראש  ימים 10 -על כך בכתב קצין החופשות במחוז ידווח  ,מיוחדים לאסיר

האסיר. במקרים ללשכת מודיעין מרחבית משטרתית בתחומה מצוי מקום מגורי 
חופשה בנסיבות בלתי צפויות, יימסר הדיווח באופן כאמור סמוך לאחר קבלת  של

 ההחלטה.

 

 

 .רמערכת צוהב מיוחדיםחופשות מטעמים  שלמחוזי ינהל רישום חופשות  קצין .9 
 
 

 

 

 :תמריץ חופשות  -ט' פרק

ת ובכללה שרות בתי הסוהר מעודד אסירים לקחת חלק בפעילות משולבת מתקנ  .1 לט.

 פעילות חינוכית, טיפולית, תחזוקה ותעסוקה יצרנית.

 הנוטל חלק בפעילות זכאי לגמול כספי.אסיר 

בנוסף לתגמול ניתן להעניק חופשת תמריץ, בפעילויות אשר יש להם ערך מוסף 

 ותרומה יתרה לזולת בהתאם לכללי פרק זה.

 

 כללי

 רים בשב"ס.קביעת כללים ותבחינים להענקת חופשת תמריץ לאסי  .2 

 

 מטרה

 -הגדרות  .3 
 

 למונחים שיפורטו להלן בפרק זה, תהיה המשמעות הבאה: 

 הגדרות  

בסעיף ראשונה" כאמור   "וועדה ממליצה לחופשה  -"וועדת חופשת תמריץ" א.    

מפקד בית הסוהר גם כוועדת חופשת  דיידרות בפרק א' לעיל, שמונתה על ההג

 תמריץ.  

משתתפים בהן והר המנהל אחת מהפעילויות בקבוצות ס  -"גורם ממליץ"ב.  

 בלת חופשת תמריץ.אסירים, כפי שיפורט להלן, המאפשרות ק

 אסיר המשתייך לאחת  -"אסיר מומלץ לחופשת תמריץ"ג.  

על ידי הגורם    לקבלת חופשת תמריץ,  מהקבוצות המפורטות להלן והומלץ

 הממליץ.  

  –ופשות מספר הח  -"שיעור חופשות תמריץ"ד.  

האסירים      מתוך קבוצת  –שיעורים המפורטים ליד כל קבוצה להלן ב

 שהומלצו לחופשת תמריץ, שעליהם תחליט וועדת חופשת תמריץ.               
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לאסיר על פי שעות לחופשה שניתנה  24א. חופשת התמריץ הינה תוספת של    .4 

כולל חופשת  -ובלבד שמשך החופשה כולה פקודה זוהאמור בפרק ז' ב

 שעות.                                   96לא תעלה על  -התמריץ

חופשת 
תמריץ, 
קבוצות, 

 שיעור ועיתוי

וועדת  בפניב.  אסיר יוכל לקבל חופשת תמריץ אך ורק לאחר שעניינו ידון    

 חופשת תמריץ וניתן אישור לחופשה על ידי מפקד בית הסוהר.

 

הקבוצות המפורטות  יכול ותינתן לאסיר השייך לאחת מןג.   חופשת תמריץ,   

 להלן ובשיעורים הקבועים כדלהלן:

 חופשות תמריץ בשנה קלנדרית. 4עד  -עובדי מטבח, עובדי מאפיה .1

 חופשות תמריץ בשנה קלנדרית. 3עד  –שת"מ  .2

  –חינוך, קורסי חינוך הפורמלי וכן אסירים מדריכים בתוכניות שב"ס  .3
 בשנה קלנדרית.  חופשות תמריץ 3עד 

 חופשות תמריץ בשנה קלנדרית. 3עד   –מדרשה רבנות  .4

חופשות תמריץ בשנה  3עד   –חונכים ותומכים לאסירים סיעודיים  .5
 קלנדרית.

חופשות תמריץ בשנה  2עד   –חונכים ותומכים למניעת אובדנות  .6
 קלנדרית.

 חופשות תמריץ בשנה קלנדרית. 2עד   –תעסוקה יצרנית קבלנית  .7

 חופשות תמריץ בשנה קלנדרית.  2עד    –ה יצרנית שעתית תעסוק .8

 

 -תמריץ ד.      לאסיר המשתתף בפעילויות שלהלן, לא תוענק חופשת     

 שיקום קבוצתי .  .1

 שיקום פרטני. .2

 קורסי הכ"מ. .3

  .קורסי חינוך בלתי פורמליים .4

 

שתמליץ בפניו ת תמריץ כוועדה מפקד בית הסוהר ימנה את וועדת חופש .א .5 
 ל מתן חופשת התמריץ.                   ע

בהרכב של חברי תדון במתן חופשת תמריץ לאסיר עדת חופשת תמריץ ו    ב.  
 חופשה ראשונה .ל ועדה הממליצהוה
 

ם הממליץ כחבר מן המניין, בעניינו של האסיר יצורף הגור ועדהלחברי הו  ג.  

וועדת 
חופשת 
תמריץ 

 והתנהלותה

 5.   
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 המליץ.  עליו 
 

 
המומלצים את רשימת האסירים  וועדהרי ההגורם הממליץ יציג בפני חב   ד. 

בעל זכות הצבעה  לקבלת חופשת תמריץ בתחומו. הגורם הממליץ יהיה
 שהציג. בוועדה, רק לגבי האסירים המומלצים

 
האסירים שהגיש לדיון ברשימת  פעם בחודשתתכנס לפחות  הוועדה   ה.    

 הגורם הממליץ לחופשת תמריץ.
 
על  וועדההתמליץ רים המומלצים לחופשת תמריץ, מתוך קבוצת האסי      ו.    

הקריטריונים שיפורטו  ם שיבחרו לקבלת חופשת תמריץ, על פיהאסירי
 .ג' לעיל 4, ובשיעור שנקבע בצד כל קטגוריה שבסעיף  6 להלן בסעיף

 
קבוצה שפורטה תדון באסירים המומלצים לחופשת תמריץ בכל  וועדהה    ז. 

 , בנפרד. לעיל ג' 4 בסעיף
     

ים או יותר, מאותה קטגוריה, עמדו בקריטריונים אסיר 2כי  קבעה הוועדה  ח. 
בלו יאסירים שקברמה זהה, תמליץ הוועדה, כי יצאו לחופשת התמריץ 

בלו ילאסירים שק נתן עדיפותיבעבר פחות חופשות תמריץ. בכל מקרה ת
 פחות חופשות תמריץ מאסירים אחרים.

 
 .ברוב קולות חברי הוועדהוועדה תהא ה המלצת     ט. 

 
והגורמים הממליצים, כאשר כל  וועדהתתכנס בפורום של חברי ה ועדההו   י.  

 הנ"ל רשאי למנות לו ממלא מקום. ועדהאחד מחברי הו
 

לא תדון בעניינו של אסיר בהעדרו של הגורם הממליץ שהאסיר  ועדההו  יא. 
 שייך לתחומו.

 
מכות לאשר בית הסוהר, שלו הסבפני מפקד  תובא ועדההו המלצת יב. 

. במקרה בו מפקד בית הסוהר ההמלצה או לדחותה, על פי שיקול דעתו
, עליו לעשות כן מנימוקים וועדהיקבל  החלטה בניגוד להמלצת ה

 .שיירשמו
       

                    
6     . 

הקריטריונים שלהלן    ילא אחר כל יישקל להעניק חופשת תמריץ לאסיר שמ  .6

 :במצטבר

שפורטו הפעילות  מתחומי  נוכחות מלאה והשתתפות רצופה באחד  .1א

 .חודשים קלנדריים 4 ימים במשך 75 -מלעיל ולא פחות  2-8ג'  4בסעיף 

 

 נוכחות מלאה והשתתפות רצופה -לעובדי מטבח ומאפיה בלבד    .2א

ימים  55 -לעיל ולא פחות מ 1ג'  4בעבודות המטבח כפי שפורט  בסעיף 

 חודשים קלנדריים. 3במשך 

 
בפרק  1בסעיף האסיר עמד בכל הקריטריונים לקבלת חופשה שנקבעו  ב. 

הקריטריונים 
 להענקת

 חופשת תמריץ
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 תפקוד האסיר בבית הסוהר.  -ד'
 

המדריך עילות בטיב ואיכות, לשביעות רצון האסיר ביצע תעסוקה/פ ג. 
 המקצועי.

 
   חום עיסוקו, על פי שיקול דעתדת ונוספת בתהאסיר ביצע תרומה מיוח ד.

 המדריך המקצועי.
 

בקריטריון אחד לפחות מבין הקריטריונים הבאים ומבצע אסיר עומד  ה.
 פעמים בשבוע: אותה לפחות

 
נוספים עסוקתו המקצועית, בתחומים . האסיר פעיל מעבר לשעות ת1

 כגון:
 אסיר מורה או אסיר המשתתף בקבוצות וסדנאות במסגרת  -חינוך

או אסיר תומך באוכלוסייה חלשה, או אסיר החברתי קהילתי  ינוךהח
 ותורם לתחזוקת האגף. מתנדב בחוליית האגף

וכן  חינוך ותעסוקה באותו יוםאסיר הנמצא בתעסוקה/פעילות של 
שעות ביממה  8 לעיל, במשך 5ג'4או  4ג' 4בסעיף אסיר השייך לקבוצות 

 .זה ייחשב כממלא את הקריטריון בסעיף לפחות,
  
 . האסיר מתנדב בפעילות אחרת ונוספת בבית הסוהר.2
 
 . האסיר משתף פעולה עם גורמי טיפול בבית הסוהר.3

 

7
. 

 מפקד בית הסוהר סמכות לבטל חופשת תמריץ,           ל  .א  .7
 פרק ד'.  בכל עת ועד מימושה, לאסיר שאינו עומד בתנאי  

תלויות בו, כגון קבל חופשת תמריץ מסיבות שאינן ו לאסיר, שנמנע ממנ .ב
ת ביצוע חופשת התמריץ למועד ימחלה, רשאי מפקד בית הסוהר לאשר דחי

"חופשה נדחית"( לאחר שהמניעה הוסרה, וכל עוד  -החופשה הקרוב, )להלן
 פרק ד'. עמד האסיר, לפני יציאתו לחופשת התמריץ, בתנאי 

 
 שעות.  96לא תעלה סך כל החופשה על  קיבל אסיר חופשת תמריץ נדחית, .ג

 
רשאי הגורם הממליץ וועדה שלא לתת לאסיר חופשת תמריץ המליצה ה .ד

 להציגו בפני הוועדה, פעמים נוספות, בתנאי שהאסיר ממשיך לעמוד
 לעיל.  6בסעיף בקריטריונים שנקבעו 

 
המליצה הוועדה על הענקת חופשת תמריץ לאסיר, יחל מנין  התקופה,  .ה

א' לעיל מחדש, מתום התקופה שנכללה בהמלצת הגורם  6סעיף הקבועה ב
 הממליץ.

 

 שונות
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חופשת תמריץ אינה ניתנת לצבירה. כל חופשת תמריץ  תישקל מחדש תוך  .ו
  לעיל. 6בדיקה כי האסיר עמד בכלל הקריטריונים שנקבעו בסעיף 

 
למפקד בית הסוהר הסמכות לאשר גרירת ימים מפעילות אחת לאחרת  .ז

ימים ובלבד ואסיר זה עמד  75 -בפעילות הקצרה מ וזאת לאסיר הנמצא
 לעיל. 6בכל שאר הקריטריונים שנקבעו בסעיף 

8
. 

 הוראת מעבר:  .8

 .1.3.2016הוראות פרק זה תיכנסנה לתוקף החל מיום 

 

 

 
 :חזרה מחופשה -פרק י'

( יוחזר על ידי 603טופס החופשה  שנמסר לאסיר לפני יציאתו )תדפיס  .א  מ.
ליומנאי בשער בית הסוהר. היומנאי ירשום את שעת החזרה  האסיר

דית למשרד הרישום לצורך בית הסוהר. טופס החופשה יועבר מיל
הקלדת שובו של האסיר מחופשתו ובדיקה באם האסיר התייצב 
בתחנת המשטרה, על סמך חתימת השוטר על גבי טופס החופשה. 

דית ולא יאוחר סגנו מיהיומנאי למפקד ביס"ר או  חריגים ידווחו על ידי
 מיום חזרתו של האסיר מהחופשה. 

 הליך בדיקה
 בחזרה

 מחופשה

 בקרה רפואית: .ב  

אסיר החוזר מחופשה או הוחזר לבית הסוהר לאחר בריחה, יתקבל  (1
 במרפאה בבית הסוהר על ידי רופא או חובש.

 במרפאה תיערך לאסיר בדיקה לאיתור המאפיינים שלהלן: (2

 יםהתכווצות אישוני העיני -

 דיבור לא לעניין -

 התנהגות מוזרה -

לאסירים מאגפי שיקום/ הוסטל תבוצע הבדיקה על ידי קצין  (3
 משמרת.

כל ממצא חריג ידווח על ידי מבצע הבדיקה למפקד בית הסוהר או  (4
 סגנו.

 

   
 
 

 

 אי חזרה מחופשה:  -פרק יא'

גם בעת חופשה האסיר הינו במשמורת חוקית והוא ממשיך  .א  .1 מא.
 קודת בתי הסוהרלמשמעת בית הסוהר על פי פלהיות כפוף 

 והתקנות מכוחה.

 אי חזרה
 כללי-מחופשה

בריחה  -אי חזרת אסיר מחופשה מהווה הן עבירה פלילית .ב  
הן עבירה של לחוק העונשין,  257וקית לפי סעיף ממשמורת ח

לחוק העונשין והן עבירה  287הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 
אה חוקית של סוהר לפי סעיף הפרת כלל או הור -משמעתית
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 ( לפקודת בתי הסוהר. 28) 56
שעות, ידווח על כך מפקד  6איחר אסיר לחזור מחופשה מעל  .א  .2 מב.

 בית הסוהר או סגנו  למשל"ט המחוזי.
 כללי דיווח

 למשטרה על אי
 חזרה מחופשה

  .ב  

 

שעות,  12איחר האסיר לחזור לבית הסוהר מעל  (1
או סגנו טלפונית יודיע על כך מפקד בית הסוהר 

 ובפקס לגורמים הבאים:

 

מפקד  -תחנת המשטרה הסמוכה לבית הסוהר (א
 התחנה/ קמ"ן התחנה.

תחנת המשטרה באזור בו שוהה האסיר  (ב
 מפקד התחנה/ קמ"ן התחנה. -בחופשה

 -תחנת המשטרה באזור המגורים של האסיר (ג
 מפקד התחנה/ קמ"ן התחנה.

המחוז/המרחב המשטרתי בו שהה האסיר  (ד
 אח"מ מרחבי. -בחופשה

המחוז/המרחב המשטרתי של האזור בו מתגורר  (ה
 אח"מ מרחבי. -האסיר

 אח"מ/ קמב"ס. (ו

 מרד"מ מחוזי. (ז

במקרה של אי חזרת אסיר בטחוני מחופשה,  (ח
 יימסר דיווח לשירות הביטחון הכללי.

 
הדיווח יכיל את כל פרטיו האישיים של האסיר כולל  (2

העבירה בה הורשע והתנאים המיוחדים שנקבעו 
 לחופשת האסיר וכן פרטי הערב, ככל שיש ערב.

קצין הכליאה בבית הסוהר יוודא שהפקס שנשלח 
 לתחנת המשטרה אכן התקבל ומטופל.

חזר האסיר באיחור לבית הסוהר, ידווח על כך  (3
מפקד בית הסוהר או סגנו לכל אותם גורמים שדווח 

 להם על אי חזרה מחופשה.
 

 

שעות של  6 במקרים של אי חזרה מחופשה מעל .1  .ג  
 אסיר השפוט בגין העבירות המפורטות להלן:

 
 עבירות מין; (א

 אלימות במשפחה; (ב

 רצח והריגה; (ג

 שנים; 10אסירים השפוטים מעל  (ד

 אסירם ביטחוניים; (ה

 אסירים שלציבור עניין מיוחד בהם; (ו
 

 יבוצע נוהל דיווח מיוחד כדלקמן:
 

מפקד בית הסוהר או סגנו ידווח טלפונית לגורמים 
( לעיל ובנוסף ידווח מפקד 1ב. יף קטןבסעהאמורים 
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המחוז המחוז טלפונית למפקד המרחב או 
 המשטרתי שבתחומו נמצא בית הסוהר.

 
( לעיל הוא בנוסף לכללי 1ג. בסעיף קטןהאמור  .2

 ( לעיל.1ב. בסעיף קטןהדיווח המפורטים 
 

בנוסף לדיווחים שפורטו לעיל, יתבצע דיווח  .3
ביטחון  למשל"ט הנציבות. באחריות ראש חטיבת

 לדווח למזבט"פ.
 

 
  .א  .3 מג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפקד בית הסוהר או סגנו יוודא הגשת תלונה 
במשטרה על אי חזרה של אסיר בהתקיים אחד 

 מאלה:
 
 שעות. 48האסיר לא חזר לאחר  (1

 

שעות, אך בעברו  48האסיר חזר באיחור של עד  (2
בריחה ממשמורת חוקית או שבמהלך מאסרו 

 24שה קודמת מעל הנוכחי איחר לחזור מחופ
 שעות.

 
 שעות. 48ידי המשטרה בתוך -האסיר נעצר על (3

 

 הגשת תלונה
 במשטרה

הגשת תלונה למשטרה לשם פתיחת תיק חקירה   .ב  
 תעשה על ידי החוקר המשטרתי המחוזי.

במקרים בהם אין אפשרות לחוקר המשטרתי המחוזי 
להגיש את התלונה, תוגש התלונה בתחנת המשטרה 

ליאה או בעל תפקיד אחר שקבע על ידי קצין הכ
 מפקד בית הסוהר או סגנו )להלן מוסר התלונה(.

 

 

התלונה תוגש בכתב. טופס התלונה יימסר בתחנת   .ג  
המשטרה שבתחומה נמצא בית הסוהר. בטופס 
התלונה יכלול מוסר התלונה את הפרטים כדלקמן, 

 ככל שהם ידועים לשב"ס:
 
יים, פרטים מלאים על האסיר כולל פרטים איש (1

 מספרי טלפון, כתובת מגורים ועבודה.

 

 פרטים אודות משפחתו של האסיר וידידיו. (2

פרטים אודות העבירה בגינה הוטל עליו עונש  (3
 המאסר )נסיבות ביצוע העבירה(.

 
 פרטים בדבר הערכת מסוכנות האסיר לציבור. (4
 
כל פרט מידע נוסף שעשוי לסייע באיתורו של  (5

 האסיר.
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רף מוסר התלונה את המסמכים לטופס התלונה יצ  .ד  
 הבאים:

עותק מאישור החופשה החתום על ידי האסיר  (1
 לרבות פרטי הערב, אם קיים ערב.

עותק ה הדיווח המשטרתי המאשר את עצם  (2
 קיום החופשה.

 עותק מפקודת המאסר. (3

 גזר הדין. (4

 תמונת האסיר. (5

 (102טופס פרטי המאסר )טופס  (6
 

 

מוסר התלונה לא יאוחר  על ידי התלונה בצירוף המסמכים לעיל ימסרו  .ה  
שעות מהמועד בו היה על האסיר לחזור מחופשתו. מוסר התלונה  72-מ

המשטרה שקיבל את התלונה אישור בכתב על פתיחת  נציגיקבל מ
 סגנו/התיק, מספר התיק ושם התחנה, ויעבירו למפקד בית הסוהר

 .אסירים המחוזי. עותק האישור יתויק בתיק האסירניהול הולקצין 
 

 

לא קיבל מוסר התלונה את מספר התיק במעמד מסירת התלונה, יודיע   .ו  
שעות ממועד הגשת  48של בית הסוהר. כעבור  לקצין הכליאהעל כך 

שנפתח נגד חקירה מספר תיק  כליאההקצין התלונה במשטרה, יברר 
ידאג לקבל אישור בכתב על פתיחת התיק ויעבירו לגורמים , האסיר

 ה' לעיל. בסעיף קטןכמפורט 
 

 

                   מד.
4. 

אסיר שנפתחה נגדו חקירה פלילית במשטרה בגין בריחה ממשמורת  
 חוקית לרבות בגין אי חזרה מחופשה, יסווג לקטגוריה א'.

ווג אסיר יס
החשוד בבריחה 

 ממשמורת חוקית
 

5 מה.
. 

אסירים של בית  ציןבו, יעביר ק 15 -בכל תחילת חודש, לא יאוחר מה  .א
רשימה מרוכזת של כל האסירים לקצין ניהול האסירים המחוזי הסוהר 

  .שנפתחו נגדם תיקי חקירהשטרם חזרו מחופשה כולל מספרי 

מעקב חודשי אחר 
אסירים שלא חזרו 

 מחופשה

רשימה מרוכזת של אסירים  רבעוןמחוזי יעביר פעם בצין חופשות ק  .ב  
לק. זי במשטרה, לק. אח"ק מחו מחופשה מיחידות המחוז שטרם חזרו

 ולרמ"ח האסיר.במשטרה אח"ק מרחבי 
 

 

אחת לרבעון תתקיים פגישה בין ראש חוליית מודיעין קמב"ס לנציג   .ג  
מטעם שב"ס אודות  ימחלקת האסיר שב"ס. בפגישה יועבר דיווח עדכנ

אודות  סאסירים שלא שבו מחופשה ומשטרת ישראל תעביר סטאטו
 מצב התיקים שנפתחו.

 

 

6 מו.
. 

כ
 כ

יערוך תחקיר בכל מקרה בו אסיר לא  שב או סגנו מפקד בית סוהר 
ולקצין  שעות. העתק התחקיר יופנה למפקד המחוז 48מחופשה בתום 

 .רח"ט כליאהביטחון ו רח"טולידיעת  אסירים מחוזי ניהול 

של תחקיר במקרה 
 מחופשה אי חזרה
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7 מז.
. 

תיבחן  ה במועדלדין משמעתי בגין אי חזרה מחופשהעמדתו של אסיר  כ
 :באחד משני המקרים הבאים

 

העמדת אסיר שלא 
חזר מחופשה 

 במועד לדין
בית בשיקול דעת מפקד  ,שעות 48אסיר שאיחר עד  .א   

 באם להעמידו לדין משמעתי.ובהעדרו סגנו,  הסוהר

 

הוגשה תלונה למשטרה בגין אי חזרת אסיר ככלל,  .ב
מחופשה במועד, לא יועמד האסיר לדין משמעתי, 

   .א אם נמסרה הודעה על סגירת התיקאל
 

 

8 מח.
. 

מחופשה, ידחה הפז"מ לחופשה  לאסיר שאיחר לשוב .א  .א
, או סגנו בהתאם לקביעת מפקד בית הסוהר הבאה,

על פי הכללים המפורטים להלן וזאת בהתחשב 
 בנסיבות האיחור ותפקוד האסיר:

 

דחיית פז"מ 
 לחופשה לאסיר 

שלא חזר מחופשה 
 במועד

ידחה הפז"מ לתקופה  -שעות 3 –שבין שעה ל איחור  (1  .ב  
 שלא תפחת משבועיים.ובלבד של עד חודש 

 
 3ידחה הפז"מ לתקופה של עד  -שעות 6 -שעות ל 3איחור שבין   (2

 שלא תפחת מחודש.ובלבד חודשים 
 

 6ידחה הפז"מ לתקופה של עד  -שעות 9 -שעות ל 6איחור שבין   (3
 חודשים. 3 -שלא תפחת מובלבד חודשים 

 
ידחה הפז"מ לתקופה של עד  -שעות 20 -שעות ל 9חור שבין  אי (4

 חודשים. 6 -שלא תפחת מובלבד חודשים  9
 

 ידחה הפז"מ למשך שנה. -שעות ומעלה  20איחור של   (5
 

 .שנים 3ידחה הפז"מ למשך  –שעות ומעלה  48איחור של  (6
 
 

 

מחוזי או קצין ניהול אסירים  , סגנומפקד מחוז .ב  .ג  
ל דחיית פז"מ לאסיר שאיחר מוסמכים להפחית/לבט

 שעות , מטעמים מיוחדים שיירשמו. 24לחזור עד 
 

 

מוסמך  וראש מטה או ראש אגף האסיר סגן נציב .ג  .ד  
להפחית/לבטל דחיית פז"מ לאסיר שאיחר לחזור 

 שעות, מטעמים מיוחדים שיירשמו. 24מחופשה מעל 
 

 

כי החלטה על  יוודא או סגנו מפקד בית הסוהר .ד  .ה  
במערכת "צוהר"  דתוקל"מ לחופשה, דחיית הפז

כשלילת חופשה, תוך ציון תאריך תום תקופת 
 השלילה.
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 :הפרת תנאי חופשה -פרק יב'
 

 

 6 הפר האסיר אחד מתנאי החופשה שנקבעו, יוקפאו חופשותיו למשך א. .1 מט.
הפר האסיר תנאי חופשתו בפעם השלישית  .הפרת התנאיחודשים מיום 

 פאו חופשותיו למשך שנה.יוק –במהלך מאסרו 
 

או סגנו תתקבל רק לאחר שיתאפשר לאסיר  בית הסוהרהחלטת מפקד 
, ההחלטה המנומקת תובא לידיעת האסיר .לטעון טיעוניו בכתב

במסגרת ראיון בכתב. כמו כן יצוין בפני האסיר כי הוא רשאי להגיש 
 בקשת השגה בפני מפקד המחוז או סגנו.

 
ינמק בהחלטתו מפקד בית הסוהר או  ,במקרה של דיווחים סותרים

 מדוע הועדפה גרסה אחת על פני השנייה.סגנו 
 
 

הפרת תנאי 
החופשה ושלילת 

 החופשה

מוסמכים  אסירים מחוזיניהול או קצין  , סגנומפקד המחוז ב.  
א' לעיל, באם מצאו צידוק  בסעיף קטןלקצר/לבטל התקופה האמורה 

יצור או ביטול התקופה נסיבות המקרה. קאת לכך ולאחר שבדקו 
ויוקלדו  יתויקו בתיק האסיר לאחר שימוע, האמורה יינתנו בכתב

 .במערכת צוהר
 
 

 

אסיר תוקלד השל  החופשהכי הקפאת  יוודא סגנוהסוהר או מפקד בית  ג.  
 במערכת "צוהר" כשלילת חופשה , תוך ציון תום התקופה.

 

 

אסיר חופשה לפרק זמן של או סגנו מוסמך לשלול מ בית הסוהרמפקד   .2 נ.
עד ששה חודשים בגין התנהגות שלילית. על הליך זה יחולו הכללים 

 "הענקת טובות הנאה ושלילתן". 04.17.00 ודת נציבות המפורטים בפק
בסמכות מפקד הינה  –הארכת תקופת השלילה לפרק זמן של עד שנה 

 אסירים מחוזי.ניהול או  קצין  , סגנומחוז
 

שלילת חופשה 
ן התנהגות בגי

 שלילית

לעיל, ניתן לאשר הוצאת אסיר אשר  2 קטן על אף האמור בסעיף  .3 נא.
חופשתו נשללה בגין התנהגות שלילית, לחופשה חריגה אחת, בתנאי 

, וזאת למטרת פגישה עם נציגי ממנו סכנה לשלום הציבור שלא נשקפת
הרשות לשיקום האסיר, או לשם הכנת תכנית שיקום לקראת דיון 

 מוגבלת למטרה זו בלבד.חריגה ומדובר בחופשה הועדת שחרורים. בו
אסירים ניהול או קצין   סגנו אובסמכות מפקד מחוז הינו מתן האישור 

 מחוזי.
 

 

 

 שונות: –פרק יג' 
 

 

לחופשה  םכל גורם, שההחלטה בדבר אישור מתן חופשה או מניעתה או קביעת תנאי נב.
יב בחובת הנמקה ומענה לפניות מבוססת על חוות דעת שניתנה מטעמו, יהיה חי

 אם אין מניעה שבדין גם לאסיר ובא כוחו.והגורמים הבאים: ביהמ"ש, הפרקליטות 

 

מתן מענה 
 לפניות

עבר אסיר מבית סוהר אחד לבית סוהר שני, ימשיכו לחול כל ההחלטות על פי  נג.
קבל שהת המידע' על פי יובלרבות בנושא דחיית פז"מ, הקפאת חופשה וכ פקודה זו

בתקופת  ןלענייגם על בסיס המידע הנוגע יתקבלו החלטות  .בבית הסוהר ממנו עבר

רציפות מידע 
לצורך קבלת 

 החלטות
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 שהותו בבית הסוהר הקודם.
 

 –קמב"ס לבין שב"ס /אח"מהקשר בין המשטרה לשב"ס בנושא החופשות יהיה בין  נד. 
מחוזיים ברמת  ציני חופשותוק יחידת מודיעין ברמת נציבות, או לבין קציני מודיעין

, ורק במקרים דחופים בטלפון ולאחר מכן פקסמטה מחוזי. הקשר יקוים באמצעות 
 .בפקס

 

דרכי הקשר בין 
 שב"ס למשטרה

 

עד למסירת תלונה במשטרה על אי חזרה מחופשה של אסיר, יהיה שב"ס  .1 .נה
 אחראי לדוברות בנושא.

והודעה  דוברות
 בדבר אי לציבור

  חזרת אסיר   
      

 
בכל מקרה של אי חזרה מחופשה של אסיר השפוט בגין: עבירות מין, אלימות  .2

שנים או אסיר שיש חשש לסיכון לשלום  10מעל  מאסרבמשפחה, רצח, הריגה, 
, ידאג דובר שב"ס ובמקרים המתאימים לאחר תיאום עם דובר מנוהציבור מ

שעות  6 משטרת ישראל, לפרסם את דבר האיחור מחזרה מחופשה לאחר
 איחור, גם אם לא הוגשה תלונה במשטרה.

 

 מחופשה

 –האחריות על מסירת הודעות לציבור  -לאחר הגשת תלונה במשטרה  .3 
 באחריות דובר משטרת ישראל.

 

 

 נו.
 

נעצר אסיר במהלך חופשה, תדווח תחנת המשטרה שבתחומה נעצר מיידית 
 –ת מודיעין בתי הסוהר אסירים מחוזי, לבית הסוהר ולחולייניהול לשב"ס/קצין 

 מטא"ר. / אח"מ

דיווח על מעצר 
 אסיר

 
 נז.

לפי תנאי חופשתו להתייצב בשבת או בחג בתחנת משטרה,  נדרש אסיר שומר מצוות
אסירים מחוזי וזה האחרון צין ניהול יפנה לרב בית הסוהר. רב בית הסוהר יפנה לק

 .י במועד ההתייצבותלשינוי תנאי החופשה או שינובבקשה קמב"ס  / לאח"מיפנה 
 

התייצבות אסיר 
שומר מצוות 
במשטרה בשבת 

 או בחג
 

 נח.
 

 .פקודה זויערכו בקרות שוטפות בבתי הסוהר אודות ביצוע  ותמפקדות המחוז
 
 

 
 בקרה ופיקוח

 

  
 
 .ס

 

                                             מפקד בית הסוהר  - בבית הסוהר

 פקד המחוזמ  -          במחוז 

 ראש אגף האסיר  -      במטה     

 

 
 אחריות ביצוע

  סא.

29.03.2015 

 
תאריכי עדכון 

 קודמים
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 חופשה תנאי -נספח א' 

 
שעה לפני תחילת מעצר  חציועד  07:30ביום במשטרה בין השעות  פעם התייצבות - 1מס'  תנאי

 .12:00 חזרה היא עד השעהאין חובת התייצבות, אם ה –. ביום החזרה מחופשה לילה
 

 

 6ההתייצבויות תחלופנה לפחות  שתיבין  כאשר –ביום במשטרה  פעמיים התייצבות - 2מס'  תנאי
 שעות.

ניתן להתייצב פעם אחת בלבד, אם היציאה היא אחרי השעה  -ביום היציאה לחופשה
. 12:00אין חובת התייצבות אם החזרה היא עד השעה  ,מחופשה החזרה ביום. 12:00

 חובת התייצבות פעם אחת.  – 12:00אם החזרה היא אחרי השעה 
 

 

 3מס'  תנאי

 
 

 22:00לשהות בכתובת שנקבעה לשהייה במהלך החופשה החל משעה  חייב האסיר -
 למחרת ולאפשר למשטרה לוודא מילוי תנאי זה. 06:00בכל יום ועד השעה 

 

 יו.מורשה להיכנס לישוב מגור אינו האסיר - 4מס'  תנאי

 
 

 לשהות בישוב מגוריו בלבד. מחויב האסיר - 5מס'  תנאי

 
 

להתייצב בתחנת המשטרה במקום שאושר לשהייתו במהלך החופשה,  חייב האסיר - 6מס'  תנאי
 לחופשה וחזרה ממנה. יציאתובסמוך למועדי 

 

 

מתאים, , בן משפחה, או אם לא נמצא בן משפחה לחופשה בחתימת ערב יצא האסיר - 7מס'  תנאי
 .ערב אחר שיאושר מראש על ידי המשטרה

 

 

 לפני כל חופשה. ן"מב ד"חוו - 8מס'  תנאי

 
 

יצא לחופשה במועד בו מצוי אסיר מסוים אחר בחופשה, כפי שיבוא  לא האסיר - 9מס'  תנאי
 .ס"שבלידיעת 

 

 

מס'  תנאי
10 

 .אח"מ/קמב"ס על ידיתוגבל לאיזור שיוגדר  האסיר חופשת -

 
 

 'מס תנאי
11 

גורם מקצועי שנדרש לתת חוות דעת  או  אח"מ/קמב"ס על ידיאחר שייקבע  תנאי כל -
 שיקול דעתם בנסיבות העניין. ל פיעבענין חופשת האסיר ויימצא דרוש 

 

 
 

       


