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ס' מ
 עמודים 12 מתוך 1 עמוד מס'  01-0002 הנוהל:

 
 

 

 שירות בתי הסוהר 

 
 אגף האסיר

 חטיבת כליאה
 

  שאינם משתמשים בסמים ומיונם לאגפים נקיים מסמיםאסירים אבחון 

 

 כללי .1

בהיבט של  השימוש בסמים בבתי הסוהר, הן  מתמודד עם בעיית רות בתי הסוהר יש  .א

 וסחר בהם. בית הסוהרלהתמכרות לסמים, והן בהיבט של החדרת סמים ההשימוש ו  

 
   ביכולתו לתפקד באורח תקין ,  והנפשית בסם פוגעת בבריאותו הגופנית אסירהתלותו של    .ב

 ובסיכויי הצלחתו בשיקום חברתי.                  

 
שאינה משתמשת בסמים ואינה מעורבת בנושא  אסיריםבשב"ס קיימת אוכלוסיית      .ג

 הסמים.  

   וגרירתם המשתמשים בסמים  אסיריםאלה מצד  אסירים כדי למנוע לחץ שלילי על                  

 מסמים. נקיים  אסיריםללשימוש בסמים, מפעיל שירות בתי הסוהר אגפים ייחודיים                   

 
  : רמות הביטחוןנקיים מסמים מופעלים בבתי הסוהר בכל  אסיריםלהאגפים הייחודיים  ד.      

   מסמים לאחר  לאחד מהאגפים לנקייםועבר מנקי מסמים  אסירמרבי, בינוני ומזערי.                  

 רוג  הביטחוני המתאים לו.יעפ"י הדולכללי המיון וההעברה  מקצועי  ובהתאם אבחון                   

 
באגפים  מבוצעותבאגפים נקיים מסמים הם  אכן נקיים מסמים,  אסיריםשהכדי להבטיח      ה.      

 בהסכמת  בוצעות מבדיקות אלו  ביצוע בדיקות שתן לאיתור שימוש בסמים .  אלו   

  אסירים.ה  

 מהאגף. האסיר להרחקתעילה  משמשיםלמתן בדיקה,  בשתן או סירוב סם מצאותיה      

 

ניקיון מסמים ואי מעורבות בנושא הסמים הנם תנאים הכרחיים לשילוב יודגש כי   .ו

אסירים באגפים נקיים מסמים, אך שיבוץ אסירים באגפים אלו מחייב עמידה  

  נוספים וחוות דעת הגורמים המקצועיים השונים.בקריטריונים  

 

 .01.04ואת נוהל מחלקת האסיר  40-1001נוהל זה מחליף את נוהל חטיבת טו"ש   .ז
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 הגדרות      .2

 .לעניין נוהל זה אסיר הנו שפוט פלילי / עצור פלילי –אסיר  .א

 .1973כהגדרתו בחוק פקודת הסמים המסוכנים )נוסח חדש( התשל"ג  –סם  .ב

      מכור לסמים )נרקומן(  אסיר .ג

 העונה על כל המאפיינים הבאים: אסיר

  עפ"י חוק. האסורים שימוש  קבוע בחומרים פסיכו אקטיביים    (1

 יכולת לתפקד ללא סם. עדר סם אליו התמכר, או  אייפיתוח "תסמונת גמילה"  )קריז( בה    (2  

 מכור לסמים.  רכאסי נרקולוג /אבחון ע"י רופא     (3               

 

  משתמש בסמים  אסיר .ד

 אשר עונה על כל המאפיינים הבאים: אסיר               

 שימוש מזדמן בסם או במספר סוגי סמים בתדירויות שונות.   (1

 אי יכולת תפקוד תקין ללא סם. (2

  עדר הסם או הסמים בהם הוא משתמש.יאי פיתוח תסמונת גמילה בה (3

            

  רבות בסמיםללא מעו  אסיר  ג.

 התנאים הבאים:כל  אשר התקיימו לגביו   אסיר

מזה שלושה חודשים ו  השתמש בסמים בעבר  או לא השתמש בסמים מעולם )"נקי מלידה"( (1

 . אינו משתמש לפחות

 אין ידיעות על מעורבותו במהלך המאסר בסחר, הברחה, תיווך או הפצה של  סמים.    (2

 אינו שפוט בגין תיק בנושא סמים.   (3

 

 אסיר "נקי מלידה"ד.  

אין לגביו מידע המצביע על שימוש בסמים או ,,מעולם לא נשפט בגין עבירות סמיםשאסיר      

 .והינו מצהיר על כך שלא השתמש בסמים מעולם  מעורבות בשימוש 

 
 נ"ס - אגף נקי  מסמים   .ה

  .בלבד מסמים נקיים אסירים שוהים אגף ייחודי בבית הסוהר המופרד משאר האגפים, ובו  

 קיימות פעולות ניהול וטיפול ייחודיות ומשופרות., נ"סבאגפי  

 

 ועדת אבחון ומיון ארצית .ו

ועדת מיון בראשות קצין מענף אבחון ומיון ) מחלקת האסיר( העוסקת במיון אסירים לאחר 

 שנגזר דינם.

 ועדת שיבוץ יחידתית .ז

גפי נ"ס בהתאם לקריטריונים ועדה בראשות נרקולוג יחידתי העוסקת בשיבוץ אסירים לא
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 שנקבעו.

 

 מטרה .3

  שאינם  אסיריםלקבוע את סדרי עבודתם של בעלי התפקידים השונים בשב"ס כדי לייחד אוכלוסיות         

 סמים.מ נקייםמשתמשים בסמים באגפים או בתי סוהר            

 

 כנקי  מסמים אסירתהליך אבחון   .4

  יכול  להתבצע בשלבים הבאים:) שלא לצורך ועדת מיון(ים כנקי מסמ אסירתהליך אבחון    א. 

 שלב המעצר. ( 1       

אגף בביחידה או  אליו מוין, רבביס" ושיבוץ  בוועדת קבלהבהיקלטו במאסר כשפוט )(      2     

 נוער, נשים, לש"מ, טעוני הגנה ועוד(. -ייחודיים 

 במהלך המאסר בבית הסוהר.(      3       

 נקי מסמים יהיו מעורבים בעלי  התפקידים הבאים: אסירהליך אבחונו של בת   ב. 

 רופא היחידה.(      1       

 יחידתי. נרקולוג(      2       

 עובד סוציאלי.(      3  

 קצין מודיעין.  (4

 מנהל  אגף.  (5

 אחראי מרפאה או חובש.  (6

 
  סף )עו"ס, קצין חינוך, פסיכולוג וכו'(, מנהלי האגפים, הצוות הרפואי וכל גורם טיפולי נו      (1ג.   

 דבר קיומם של אגפים נקיים מסמים וכללי ההעברה אליהם.  האסיריםיביאו לידיעת                

  משתמש או מעורב  המבקש לעבור לאגף נקי מסמים, יחתום על הצהרה כי אינו אסיר                           

 אסיר אבחון עת שיידרש  )ראה טופס " בסמים וכי הוא מוכן להיבדק בבדיקות שתן בכל                            

 ", נספח א'(.נקי מסמים                            

וכי הצהרתו   להעבירו לאגףמצד שב"ס כי  אין בחתימתו  משום התחייבות  לאסיריובהר   (2

 היא בסיס לאבחונו בלבד.

 התייחסות. מתן חוות הדעת מתן יופנה לעו"ס אגפי לצורך  ין להגיע לאגף נ"ס,יהמעונאסיר  .ד

 נקי מסמים" )נספח א'(.  האבחון  יתבצע לאחר  אסיררשם ע"ג הטופס: "אבחון יקצועית תהמ

 יחתום ע"ג הטופס.  אסירשה

  

את המועמד  יחידתי, מנהל אגף(, יבדקו  נרקולוגהגורמים הרלוונטיים המעורבים באבחון )     ה.

 כמו כן, תתקבל חוות דעת קמ"ן  נקי מסמים". אסירויחוו דעתם על גבי טופס "אבחון          

 היחידה על גבי טופס זה.        
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 היחידתי, תילקחנה למועמד שתי בדיקות  הנרקולוגעפ"י המלצת   בדיקות שתן לגילוי סמים:      ו.

 שתן לגילוי סמים במהלך חודש מהמלצתו.         

 

 יחידתית:שיבוץ ועדת ון בדיו    ז.   

  ועדת והמקרה לדיון  ב היחידתי את הנרקולוגאם לא נמצא סם בבדיקות השתן, יעלה   (1

 תגבש המלצתה המקצועית לגבי התאמת המועמד לאגף נ"ס. אשריחידתית   שיבוץ      

  בית הסוהר לאישור סופי.פקד יחידתית תעביר המלצתה למ שיבוץועדת  (2

 

 " נקי מלידה" אבחון אסירח.    

ד'( יאובחן באמצעות בדיקת שתן אחת  2אסיר העומד בקריטריון של "נקי מלידה" ) סעיף 

הגורמים המקצועיים יגבשו עמדתם על סמך התרשמותם   והמלצת עו"ס, קמ"ן ומנהל אגף

  והתנהגותו. המקצועית, הידע שברשותם, היסטוריית המאסרים והעבירות של האסיר, תפקודו

 

 לאגף נ"ס  אסירשיבוץ  סמכות .5

 באגף נקי מסמים, אם הוא   אסירא.      "ועדה קבלה ושיבוץ" בבית הסוהר מוסמכת לשבץ 

ובהתאם    ז'( לעיל,  -)ג'  4עומד בכללים ועבר את כל שלבי האבחון המקצועי בהתאם לסעיף          

  לרמת הביטחון של האגף. 

 :שיבוץ יחידתיתועדת       ב.

 אגף נ"ס בהתאם לקריטריונים שנקבעו.ב שיבוץ תחליט על  

 תחומי אחריות: - מחוזיתועדת העברות      ג.

 מבית סוהר לבית סוהר נקי מסמים, לאגף נ"ס בבית סוהר אחר במסגרת  אסירהעברת       (1

 . ההעברה תתבצע בתום תהליך האבחון בלבד.מחוזה         

 נקי מסמים תבוצע  אגף לש"מ, אגף שיקום(בבית הסוהר לאגף ייחודי ) אסירהעברת     (2

 המקובלים לאגפי נ"ס )עפ"י נוהל זה(.כללים הועפ"י הכללים המקובלים לאגף הייחודי  

       : ההעברה במחוזהשוהה באגף נ"ס אחד, לאגף נ"ס בבית סוהר אחר  אסירהעברת (     3

 רות נקיות מסמים.ישירות לאגף נ"ס השני תוך הקפדה על רצף שהות במסג  עשה ית   

  העברתו לאגף נ"ס תתבצע רק בתום האבחון המקצועי.  -במקרה של אסיר טעון הגנה (     4

  רוף פרוטוקול ועדת יהאסיר יועבר עם טופס "אבחון אסיר נקי מסמים" )נספח א'(, בצ     (5                    

 היחידתית. השיבוץ                 

 תחומי אחריות: -ארצית ועדת העברות      ד. 

אחד לבית סוהר נקי מסמים  במחוזאשר אובחן נקי מסמים , מבית סוהר  אסירהעברת 

ההעברה תתבצע בהתאם לכללים  .אחר במחוזלאגף נ"ס  בבית סוהר  או אחר במחוז

 .6.11מחלקת האסיר בנוהל  מחוזיותהמוגדרים להעברות בין 

 

 סחר בסמים לאגף נקי מסמים השפוטים בגין  אסיריםהעברת .         6
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  .השפוטים בגין עבירות סחר בסמים לא יועברו לאגף נקי מסמים אסיריםככלל,    א.          
 

                      

  יחידתיתשיבוץ עדת ולו,המפורטים להלן ,  על אף האמור בס"ק א' , במקרים חריגים בלבדב.                  

לוועדת העברות מחוזית או ארצית הסמכות להורות / לוועדת מיון  /  ישור מפקד ביס"ר( בא                    

  -כנקי מסמים  בתום אבחון האסיר על העברה לאגף נקי מסמים      

                      

אינו מעורב בסמים במשך שלושה  , האסיר מרצה מאסר ראשון, ללא רקע עברייני (1

 ן.חודשים לפחות ותפקודו תקי

  שה חודשים לפחות ותפקודו יהאסיר מרצה מאסר חוזר, אינו מעורב בסמים במשך ש(    2                     

 קין.ת                            

  (    האסיר סיים טיפול במחלקת גמילה יחידתית או ארצית.3        

 )ובתנאי  מחוזיה הכליאהבית הסוהר לקצין  מפקדתישלח ע"י  עדה המחוזיתולוהפניה  .ג

ליים אעונה על הקריטריונים שנקבעו לבית הסוהר(, לאחר  פרקי הזמן המינימ אסירשה

שנבדקו התנהגות תקינה ושתי בדיקות שתן נקיות לאחר ב' לעיל ו-המפורטים בסעיפים א' ו 

 מסמים.

. הבקשה מחוזוו"ד קמ"ן הח בצירוף יתמחוזה עדהווי יביא את הפניה למחוזה הכליאה קצין                    

 תוגש ע"ג  טופס  "בקשה להעברה חריגה של אסיר" )נספח ב'(.

לבית סוהר נקי מסמים או  אסירה, ניתן יהיה להעביר את עדה המחוזיתוהועם קבלת אישור 

 .מחוזלאגף נ"ס במסגרת ה

 
ן במקרה בו מתבקשת העברת האסיר לביס"ר שהנו מחוץ לתחומי המחוז, תועבר הפניה מקצי .ד

 .ועדת העברות ארציתוי, למחוזחוו"ד הקמ"ן ה בצירוף הכליאה המחוזי ) נספח ב'(  

 

 כללי אבחון ומיון אסירים לצורך העברתם ע"י ועדות אבחון ומיון ארציות       . 7

ניתן למיין ללא בדיקת שתן   -אסירים נקיים מלידה, ללא תיק סמים בהווה או בעבר            א.            

, וזאת לאחר עיון ל אגפי נ"ס ) כגון אגפי אסירי עבודה, אגפי חרמון, מעשיהו ולש"מ(.לכ

מדוקדק בגזר הדין, היסטוריית מאסרים קודמים, חוו"ד הגורמים המקצועיים והתנהגות 

 במאסר. 

 יה. יניתן למיין לכל אגפי נ"ס עפ"י בדיקת שתן אחת נק -ללא מעורבות בסמים  אסירים   ב.           

כאשר האסיר יגיע לבית הסוהר אליו מוין, ייבדק ע"י נרקולוג וימסור בדיקות שתן 

 נוספות.

אך מעולם לא היו מכורים ואין , כולל סחר בסמים,אסירים השפוטים בגין תיקי סמים ג.             

עדות לשימוש או מעורבות בבית הסוהר יכולים להתמיין לאגפי אסירי עבודה בלבד בכפוף 

ת שתן אחת. אסירים אלו לא יוכלו להתמיין לאגפי נ"ס הרגילים כמו מעשיהו, לבדיק

 חרמון, לש"מ.
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 כעקרון, אסירים עם מעורבות בסמים בביס"ר לא ימוינו לאגפי נ"ס בכלל.  ד.         

 כעקרון, אסירים מכורים לסמים קשים בעבר לא יתמיינו כלל לאגפים נקיים. ה.          

פן למיין אסירים המוגדרים בסעיפים ד', ה' לאגף ובהם יש צורך יוצא דבמקרים חריגים  ו.          

 נ"ס,הם ימוינו רק לאחר שתי בדיקות שתן ובדיקות עו"ס, קמ"ן,  מנהל אגף ונרקולוג.

לוועדת המיון שדנה באסיר הסמכות להחליט במקרים אלו, ובכפוף לכך שהאסיר עבר את 

  מכלול האבחונים הנוגעים.

   

 

  בבית סוהר נקי מסמים או באגף נקי מסמים האסיריםתנאי מחיית .      8

 לאסירים תוענקנה טובות  רוג  זה היא כיימשמעות ד .רוג אגף מתקדמיםיאגף נקי מסמים ידורג בד           

 ההנאה הבאות:           

  מחיצה.פעם בשבוע ללא  ביקורים: א. 

 
 - 04.40.00ופשה המרביים לשנה בכל אגף מפורטים בפקודת הנציבות מספר ימי הח  חופשות:.      ב 

 "חופשות אסירים".

 

 או באגפים נקיים מסמים  הנמצאים בבתי  סוהר נקיים מסמים אסיריםב טיפול       .9

יגררו לשימוש בסמים, יושם דגש במסגרת הטיפול הרב האסירים  כך שלא יבמגמה לחזק את  .א

באמצעים שונים כגון: שיחות, סרטים, הרצאות ודיונים מקצועי על פעולות הסברה 

 קבוצתיים על מניעת שימוש בסמים.

צרכני סמים לשעבר, יינתן טיפול ברמה  קבוצתית לרבות:  שהינם  אסיריםלאוכלוסיית  .ב

 -קבוצות תמיכה לעזרה הדדית ו RELAPSE PREVENTIONקבוצות למניעת שימוש חוזר 

A .N  .נרקולוג, עו"ס, חינוך. - י חטו"ש השוניםהטיפול יינתן ע"י גורמ 

בהתאם למגבלות התקציביות, תבוצענה באורח סדיר לפחות פעם בחודש, בדיקות שתן לגילוי  .ג

ם מעקב מודיעיני ימשתמשים בסמים. כמו כן יקואסירים סמים לכל אסיר, במגמה לאתר 

 אחר מעורבות האסירים בנושאי סמים.

על ההצהרה  לפיה הועברו  אסיריםה. חתימת יריםאסהבדיקות השתן תבוצענה בהסכמת  .ד

 לאגף, תשמש הבסיס לכך.

 

 

 

 או מאגף נקי מסמים מבתי  סוהר נקיים מסמים אסיריםהרחקת  .10

יחידתית,  ותוגש  לאישור   שיבוץעדת ומאגף נקי מסמים תגובש בו אסירהמלצה להרחקת  .א

 היחידה. פקדסופי של מ
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 מאגף נ"ס במקרים הבאים:אסיר הרחקת ביחידתית תדון   שיבוץועדת  .ב

"תגובה לקבלת ממצאים  40-1015, בהתאם להוראות נוהל טו"ש  - שימוש בסמים (1

  בבדיקות לגילוי סמים ואלכוהול במסגרות טיפוליות / נקיות מסמים".חיוביים ראשוניים 

   

 מעורבות בסחר, תיווך, הברחה והפצת סמים.  (2

 בסמים.  אסירהבות ידיעות מודיעיניות המעידות על מעור  (3

 לתת דגימות שתן לבדיקה לגילוי סמים.האסיר סירוב   (4

 והמשמעת.כללי התנהגות חמורה של  ההפר  (5

, בנוסף שנתפס בהברחה, סחר בסמים או שימוש בסמים, תוגש תלונה למשטרה אסירנגד  ג.

 .להרחקתו מאגף נ"ס

ביטחוניים )במצבים  םבית הסוהר רשאי להעביר אסיר מאגף נ"ס מיידית משיקולי פקדמ ד.

בכתב לנרקולוג ידווח כזה כל מקרה  .(בהם נשקפת סכנה לשלומו של האסיר או  לסביבתו

 . היחידה

חודשים הראשונים לשהייתו  3במהלך מאגף נ"ס  אסיראם תתקבל החלטה על הרחקתו של  ה.

ללים ית על פי הכמחוזההעברות העדת ווליחידתית" שיבוץ באגף, יועבר פרוטוקול "ועדת 

 .אסיריםהעברת  -של מחלקת האסיר  6.11לנוהל  8המפורטים בסעיף 

מאגף נ"ס אשר  אסיר בית הסוהר להחליט  כי פקדבהתאם להמלצות מקצועיות, מוסמך מ ו.

 השתמש בסמים, לא יורחק אלא יוזהר בכתב, זאת אם התקיימו כל התנאים הבאים:

 מדובר במעידה ראשונה בלבד. (1

 תקין. תפקודו של האסיר     (2

 קיימים שיקולים טיפוליים ו/או אנושיים חריגים התומכים בכך.     (3

   . במקרים חריגים אלו, תתבצענה אסירהרשם בכתב ותתויק בתיק ית פקדהחלטת המ                   

 בדיקות שתן לגילוי סמים פעם בשבוע במשך חודש ימים.                    

מים, לא תישקל החזרתו לאגף אלא כעבור חצי שנה ולאחר מאגף נקי מס אסיראם הורחק  ז.

מוסמך לקצר  תקופה זו במקרים חריגים מנימוקים שיפורטו  מחוזבדיקה חוזרת. מפקד 

 בכתב.

 

 בקרה  .11
י יכלול נושא זה בין יתר נושאי הבקרה בבית הסוהר  בתדירות של מחוזהאסירים הניהול קצין              

 שה חודשים.ישאחת ל

 

 

 

 

 אחריות ביצוע . 12
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 בית הסוהר. פקד:  מבבית סוהר 

   י.מחוזאסירים ניהול :  קצין      במחוז

      : ראש מחלקת האסיר.     בנציבות
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נספח א'                             רות בתי הסוהריש  

 

 

                     בית סוהר

                         תאריך
 נקי מסמים אסיר אבחון      

 

                                                                                                                          :אסירהפרטי  .1

 שם פרטי                            שם האב          שם משפחה       מספר אסיר                   

  לתקופה:               י עובד סוציאלי:  עצור / שפוט בגין: ימולא ע" 

  

                תום מאסר:    :  2/3תאריך      החל מתאריך :  

 

 :אסירההצהרת  .2

 אני החתום מטה מצהיר בזאת כדלקמן: 

 איני משתמש בסמים. א. 

 עת  שאדרש לכך.  אני מוכן מרצוני החופשי  להיבדק בבדיקות שתן לגילוי סמים בכל ב. 

       אני מעוניין לעבור לאגף נקי מסמים  ג. 

 אני מתחייב בזאת שלא להשתמש, להחזיק, להבריח, לסחור בסמים. ד. 

 ידוע לי כי אם לא אעמוד באחת מדרישות אלו אורחק מהאגף. ה. 

 

                                                              

 שם האסיר                       חתימה                           תאריך                    עו"ס עד לחתימה:   

 

 : כן/ לא ממליץ להעבירו לאגף נקי מסמים.נרקולוגחוו"ד  .3

          נימוקים:  

                   

 חוו"ד עו"ס: כן/לא ממליץ להעבירו לאגף נקי מסמים. .4

          נימוקים:  

                  

 חוו"ד קמ"ן: כן/לא ממליץ להעבירו לאגף נקי מסמים. .5

          נימוקים:  
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 אגף: כן/לא ממליץ להעבירו לאגף נקי מסמים. נהלחוו"ד מ .6

             נימוקים:  

                  

 ממצאי בדיקות שתן:  .7

             ממצא:          ב.    תאריך:          ממצא:                 תאריך:  א. 

             ממצא:          ד.    תאריך:          ממצא:                 תאריך:  ג. 

 

 -החלטת מפקד ביס"ר  .8

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רות בתי הסוהר                             נספח ב'יש                                          
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                         ט/ 

                   מחוז כליאה אל:     קצין 

                     סוהר  בית פקדמאת:   מ

 לבית סוהר נקי מסמים או אגף נ"ס אסירהנדון: העברה חריגה של 

 
                                                                                            

 )שם משפחה(                )שם פרטי(                     )שם האב(

 

 נהל, עו"ס, קצין אסירים ומנרקולוגיחידתית, כולל חוו"ד  שיבוץלצת ועדת בהתאם להמ .1

לאגף  /                 לבית סוהר נקי מסמים          אגף, מבוקש בזאת אישור להעברת הנ"ל מאגף 

 . *               נ"ס בבית סוהר 

א עצור / הורשע אינו עומד בכללים שנקבעו היות והו האסיראני ממליץ להעבירו למרות ש .2

החזקה שלא לשימוש עצמי,  -)ג(  7* בגין עבירות שמשמעותן סחר בסמים מסוכנים עפ"י סעיפים: 

הדחת  - 21 -או  -תיווך, ו  14או  -מסחר יבוא ויצוא, ו  - 13או  -החזקת חצרים, ו  - 9או  -ו 

 . 1973 -קטינים; לפקודת הסמים המסוכנים )נוסח חדש( תשל"ג 

                                                                                     פים לבקשהנימוקים נוס .3
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