
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך:  קליטה אבחון ומיון הפרק:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון:   

מס' 
 עמודים 45 מתוך 1 עמוד מס'  01.01 הנוהל:

 
 

 

 שירות בתי הסוהר 

 
 כליאהחטיבת 

 םאסיריוהשמה של מיון כללים בדבר אבחון, 

 כללי .1

קובעת את  -" כללי הפעלת בתי סוהר לאסירים פליליים"  0.01.030 פקנ"צ .א

וכן קובעת את  ישראל ברות בתי הסוהר ביחס לאסירים פליליים ייעדי ש

של בתי  ןהביטחורמות  ולפי הסיכון שלהם רמות כללי החזקת האסירים לפי 

 הסוהר.

קובעת את הכללים לגבי " קבלת אסיר בבית הסוהר" – 00904.2. פקנ"צ  .ב

 .סוהר בישראלועצורים בבתי הטת אסירים קלי

אחד האמצעים החשובים להגשמת יעדים אלו הוא מיון נכון של האסירים  .ג

 .לבתי הסוהר השונים

נשם. מטרת וועדת אבחון ומיון ארצית ממיינת  אסירים שנשפטו ונגזר ע .ד

. רמת סיכון האסירצרכים של האסיר וקביעת והאבחון היא מיפוי סיכונים 

לממצאי האבחון המתאימה מטרת המיון היא שיבוץ האסיר למסגרת 

מיועד לתמוך . תהליך אבחון ומיון הצורכי המערכת ומגבלותיב תחשבבהו

בהליכי שינוי להפחתת מסוכנות ופשיעה בבית הסוהר ובקהילה, ושילוב 

 .האסיר בתוכניות תקון

וראות הנוהל מתייחסות לכלל אוכלוסיית האסירים המוחזקים בשב"ס ה .ה

ות אבחון ומיון ארציות מתייחסים לאסירים לעניין העברה והשמה. כללי ועד

  פליליים שפוטים בלבד.

הוראות הנוהל מנחות את ועדות האבחון והמיון הארציות, ועדת העברה  .ו

 ארצית, ועדות העברה מחוזיות וועדות קבלה ושיבוץ בביס"ר.

 

 

 

http://portaltelem:100/DocLib1/03.01.00%20-%20כללי%20הפעלת%20בתי%20סוהר%20לאסירים%20פליליים.doc
http://portaltelem:100/DocLib1/04.29.00%20-%20קבלת%20אסיר%20בבית%20סוהר.doc
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 מטרה .2

 זילבתי הסוהר ממרכ פלילייםאסירים  אבחון ומיוןכללים בדבר לקבוע את ה

בתי והשמתם בין  את הכללים בדבר העברת אסיריםו, הארצייםמיון הן ואבחוה

  .ניהביטחו םודירוג םלייעודבהתאם  ,ובין אגפים הסוהר

 

 הגדרות .3

   - תקופת מאסר .א

 .לעניין נוהל זה יש להתייחס ליתרת תקופת המאסר (1

אסיר אשר נדון למאסר בתקופת שחרור על תנאי וקיימת סבירות  (2

ועדת השחרורים, גם אם טרם התקבלה  שיון על ידיילהפקעת ר

יביא קצין המיון בחשבון שיקוליו את הסיכוי  ,החלטת הועדה

 להפקעת הרישיון בחישוב תקופת המאסר.

 

  .חריגותפעמיים לחופשה וחזר במועד ללא  אסיר שיצא  - סבב חופשותאסיר ב .ב

בביס"ר  וובמסגרת העסקת אסירי עבודה ףבאג האסיר השוה – אסיר עבודה .ג

 שירותים לבית הסוהר. ןתנו

)טעוני פיקוח(  ר"פיקוח ע"י ועדת צב ןר טעואסיר שהוגד - פיקוח ןטעואסיר  .ד

אסירים -"אבחון, מיון, טיפול והחזקת עצורים – 04.06.00על פי פקנ"צ 

מועברים על ידי ועדות מחוזיות  טעוני פיקוח . אסירים "טעוני פיקוח

 .ארציות עדות אבחון ומיוןוווארציות ומתמיינים ב

אסיר המאושפז במחלקות  - במרכז לבריאות הנפש האסיר חול .ה

 . (מב"ן)אגפי  ניצן-בביס"ר מגן הפסיכיאטריות

, כאמור מלכללי ההתאמה לאגף לש" ההעונאסיר  - אסיר שומר מצוות .ו

 .פעולות דת ומסגרות שיקום דתי לאסירים יהודים" "– 04.55.00בפקנ"צ 

בדיקות שתן לגילוי "–  0003-03סיר אגף הא על פי נוהל – בדיקת שתן .ז

בעלות ממצאים ין ועדות אבחון ומיון ארציות, בדיקות שתן י. לענסמים"

או מוזכרות  , בשירות מבחןרות יבודות שנלקחו בעחיוביים, אשר 

בפרוטוקולים של בית המשפט )בדרך כלל מדובר על בדיקות שנעשו מטעם 

 מצביעות על שימוש בסמים.וה (שירות מבחן
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 צעפ"י פקנ" כבעל סיכון גבוה לבריחהאסיר אשר הוגדר  -סג"בסיר א .ח

 . "הגדרת אסיר כבעל סיכון גבוה לבריחה" 04.09.00

 04.04.00הגנה על פי פקנ"צ  ןאסיר אשר הוגדר כטעו – הגנה ןטעואסיר  .ט

 "."אסירים טעוני הגנה

אסיר אשר הוגדר כאסיר בטיפול  – אלימות במשפחה בגיןאסיר השפוט  .י

אופן עבודת ועדות " 20-1004 חטיבת תקוןנוהל אלימות על פי ועדת 

 ".אלימות וגילוי עריות  -משרדיות לעבירות במשפחה -ןמשרדיות  ובי

אך גם  ילוי עריות הגדרה זו כוללת אסירים השפוטים בגין עבירות אלמ"ב וג

יש להם מעורבות באלימות ואסירים אשר נשפטו בגין עבירות אחרות 

 או בעברם, כפי שמפורט בנוהל.במשפחה כיום 

 ועדה בראשות קצין מיון השייך פיקודית  -ועדת אבחון ומיון ארצית .יא

 .ומקצועית לענף אבחון ומיון שבמחלקת האסיר   

 מאסר שריצויו נדחה למועד מאוחר ממועד מתן גזר הדין. -מאסר נדחה .יב

, למאסר נדחהבאשר ועדת אבחון ומיון ארצית מיון ע"י  -מיון מוקדם .יג

הקובע וריצוי המאסר  בין גזר הדין לבין תאריך תחילתמתקיים במועד שה

 .וירצה את מאסרובו יתייצב  האסיר   את בית הסוהר 

לאזרח אשר נגזר דינו למאסר ותחילת ריצוי המאסר נדחה לתאריך  -נדון .יד

 עתידי.

 השיטה .4

 יםמפורטקריטריונים ההשונים בהתאם לולאגפים לבתי הסוהר  ימוינוסירים א .א

קריטריונים אלו מחייבים את כלל הגורמים האחראיים על העברה,  .א' ספחבנ

 השמה והחזקת אסירים בבתי הסוהר.

ועדת במהלך שלושת החודשים שלאחר מיונם ב שובככלל, לא יועברו אסירים  .ב

 הוועדה., אלא אם כן צוין אחרת בהחלטת ארציתאבחון ומיון 

בית הסוהר או נתוני האסיר או במידה ויש צורך בשינוי מיון בעקבות שינוי ב .ג

, יוחזר האסיר ולא חלפו שלושה חודשים מיום המיון טעות שחלה במיוןבעקבות 

אם חלפו  .מיון הארצית. זאת, באישור רע"ן אבחון ומיוןאבחון והעדת הולו

 יטופל על ידי ועדות העברה ארצית או מחוזית. -שלושה חודשים מהמיון 

קיבלה החלטה והעבירה אסיר, המשך הטיפול במידה וועדה מחוזית או ארצית  .ד
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 מיון ארצית.אבחון ובהעברתו תהיה בידי ועדה זו והאסיר לא יוחזר לועדת 

 ניהול ועדות אבחון ומיון ארציות .ה

קצין המיון  תתקיים לאחר שיוצג בפניארצית ועדת אבחון ומיון  (1

 המידע הבא:

חות, חתום ע"י רשם ובו גזר דין )או, לכל הפבדוק ותיק מנהלי  (א

  .מאסר וכתב אישום( פקודת

 .של האסיר מידע ממערכת "צוהר" אודות ההיסטוריה (ב

 מיון.אבחון ולצורך ועדת  חוו"ד עו"ס (ג

 מיון.אבחון ולצורך ועדת  חוו"ד רופא (ד

 מיון.אבחון ולצורך ועדת  חוו"ד קמ"ן (ה

 המידע הבא:גם במידת הצורך יהיה בפני ועדת המיון הארצית   (2

 .חוו"ד פסיכיאטר (א

  .נרקולוג חוו"ד (ב

  .חוו"ד רב (ג

 חוו"ד קצין חינוך. (ד

 חוו"ד מפקד אגף. (ה

 

 הרכב אבחון ומיון ארצית: (3

 
 קצין אבחון ומיון -יו"ר (א

 קמ"ן -חבר חובה (ב

 עו"ס, מ. אגף, רב, קצין חינוך, סמל אגף. -חברי רשות (ג

 

החלטת המיון תתקבל על ידי קצין אבחון ומיון לאחר שמיעת חברי  (4

 הועדה והאסיר.

. במהלך מתקיימות בנוכחות האסירים מיון ארציותועדות אבחון ו (5

, ויוסבר לו, לגבי המיון ו להביע את בקשת תאפשר לאסיריהוועדה 

במידה והאסיר מסרב להשתתף  . מתמיין ומדוע הואבקצרה, לאן 
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 מנהליקבל הודעה על המיון מהוא בועדה, תתקבל החלטה בלעדיו ו

 .תוביםירובו יתועד בכס האגף או הגורם שיונחה לכך.

 

 מיון מוקדם למאסרים נדחים .ו

אזרח אשר נגזר דינו למאסר ותחילת ריצוי המאסר נדחה לתאריך עתידי מוצע ל (1

לעבור תהליך של מיון מוקדם ובתאריך תחילת ריצוי המאסר יתייצב ישירות 

 בבית הסוהר אליו מוין לצורך ריצוי מאסרו.

ט את החומרים המשפטיים מזכירות בית המשפרכז מיון מאסרים נדחים יקבל מ (2

תאריך  ו/או ב"כ הנדון עם הנדוןויתאם )כתב אישום, גזר דין ופקודת מאסר( 

ועל   רכז מיון מאסרים נדחים ישלח זימון לתאריך המתואם   .למיון מוקדם

היוזמה למיון מוקדם יכול להגיע גם הנדון להתייצב בזמן ובמקום שנקבעו. 

  מיון מאסרים נדחים. רכז ,ע"י פנייה לכוחו -מהנדון או מבא

מלבד ) . ה.4בסעיף באופן מרוכז האבחונים הרשומים  יבוצעו במיון המוקדם  (3

ובסופו של  (נרקולוגוק. חינוך  ,אגףמנהל חוו"ד  ,בדיקת תיק מנהלי על ידי רשם

 אבחון ומיון את מקום ההתייצבות של הנדון.ועדת קבע תיום 

זמן נוסף לאבחון, ניתן למיין את  במידה ומצבו של הנדון אינו ברור וצריך (4

  תברר.יהאסיר לבית מעצר שם ימשיך לעבור אבחונים עד שמצבו 

בית הסוהר שם עליו להתייצב ובו פירוט מכתב לאחר החלטת המיון יימסר לנדון  (5

להביא בתחילת אותו באפשרותו רשימת ציוד ש , וכן ביום תחילת המאסר

 המאסר, על פי קביעת רח"ט ביטחון. 

המיון המוקדם תקף רק להתייצבות בתאריך שהיה ידוע בזמן המיון ואשר ל, ככל (6

, אלא בנסיבות המיון מבוטל יידחה שוב,נרשם במכתב. במידה והתאריך 

ההתייצבות תאריך במקרה בו . מיוחדות על פי שיקול דעת רע"ן אבחון ומיון

על  לבד .ב ניתן לעבור מיון מוקדם פעם אחת תקף. ,שנעשה המיוןיהיה הוקדם, 

לנדונים אשר אינם מתכננים לבקש דחייה נוספת לתחילת נועד מוקדם  ןכן, מיו

כל האמור  .תאריך תחילת המאסר חלוט וסופיואשר מבחינתם ריצוי המאסר 

 . המופיע בנספח ב' יימסר לנדון במכתב הזימוןבסעיף זה 

 מיון מוקדם עד שני ימי עבודה לפני תחילת המאסר. לבצע ככלל, ניתן  (7
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 קביעת רמת סיכון האסיר ורמת בטחון נדרשת .ז

 טחון שליעברו על פי הקריטריונים המאפיינים את רמת הבואסירים ימוינו וי (1

בהם באותם המקרים ש. של האסיר רמת הסיכוןבהתאם לו, בית הסוהר והאגף

ת למיון טחון הקובעיטחון של האגף, רמת הביספציפית של רמת הבאין הגדרה 

טחון של בתי ינמצא האגף. רמות הבבו ן של בית הסוהר שטחויבהרמת  נה יה

 .א' הסוהר והאגפים מפורטים בנספח

אסיר ימוין לרמת הביטחון הנמוכה ביותר האפשרית על פי הקריטריונים.  ככלל, (2

עם זאת, ולצורך ניהול נכון של האסיר, התייצבותו והשתלבותו התקינה במאסר, 

בהמשך המאסר תיבחן העברתו  למסגרת ימוין לעתים למסגרת סגורה יותר ורק 

 פתוחה יותר, בכפוף להתנהגותו ולתפקודו. 

תיקבע על ושיבוץ האסיר ההחלטה לגבי רמת הביטחון הנדרשת לשיבוץ האסיר  (3

התנהגות אלימה או מחוללת  בריחה; ידי שקלול מספר קריטריונים: סיכונים )

צרכי המערכת צורכי האסיר,  פגיעה  על ידי אחרים( פשיעה; אובדנות;

זאת, בהתאם לתקופת המאסר וסבב  אפשרות שילוב בתוכניות תקון. ואילוציה,

 חופשות )"קטגוריה לחופשות"(, כמפורט בסעיפים הבאים:

 טחון מירבית:ירמת ב א( 

 ללא הגבלת קטגוריה. כל תקופת מאסר

 טחון בינונית:ירמת ב (ב

 שנים לכל הקטגוריות. 7תקופת מאסר שאינה עולה על  .1

 ללא הגבלת תקופת מאסר. -סירים בסבב חופשותא .2

מוסמכים לאשר במקרים חריגים  רח"ט כליאהמפקד מחוז או  .3

העברה של אסיר מבית סוהר אחר )לא מהמיון( שלא על פי 

 בכתב תוך ציון הנימוקים. תינתןהקריטריונים. ההחלטה 

 טחון מזערית:ירמת ב (ג

 1קטגוריה ב'  שנים לאסירים עם 3אינה עולה על שתקופת מאסר  .1

 .2או ב' 

שפוטים בגין עבירות אלימות במשפחה  שאינםאסירים  -המיוןמ .2

שנים גם ללא  3תקופת מאסר שאינה עולה על  -או עבירות מין

קטגוריה א', הוא להאסיר יסווג במידה ובמהלך מאסרו קטגוריה. 

אלא אם כן התקבל לגביו אישור חריג ממפקד לביס"ר אחר יועבר 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 7 וד מס'עמ 

 

 

 .חטיבת כליאהראש מחוז או 

בגין עבירות מין /אלמ"ב ותקופת  ים שפוטאסירים ה -מהמיון  .3

במידה  .גם ללא קטגוריה שלוש שניםמאסרם אינה עולה על 

אופי עבירותיו,  שלב 'קטגוריה אלהאסיר סווג יובמהלך מאסרו 

, הוא קטגוריה א' מסיבות אחרותסווג להוא לא יועבר. במידה וי

אישור חריג ממפקד  התקבל לגביוכן אלא אם  לביס"ר אחר יועבר

  .חטיבת כליאה אש רמחוז או 

 ללא הגבלת תקופת מאסר. -אסירים בסבב חופשות .4

מוסמכים לאשר במקרים  חטיבת כליאה אש רמפקד מחוז או  .5

חריגים העברה של אסיר מבית סוהר אחר )לא מהמיון( שלא על פי 

 ם.בכתב תוך ציון הנימוקי תינתן הקריטריונים. ההחלטה 

 

 

 כללי מיון ביחס לאסירים עם מאפיינים ייחודיים .5

 

 כללים הבאים:ייעשה על פי האסיר עבודה  מיון  -אסירי עבודה .א

 שאינםאסירים "אבחון  –01-1002אסיר ה אגף ( ניקיון מסמים )על פי נוהל 1

 (:משתמשים בסמים ומיונם לאגפים נקיים מסמים"

ללא צורך  -ארציתמיון אבחון וועדת ומ -אסירים נקיים מלידה (א

 בדיקת שתן אחת. -ועדות אחרותובבדיקת שתן, מ

שימוש או חשד לשימוש בעבר ללא התמכרות וללא שימוש או  (ב

ועדת ומעורבות בהווה, נקי מסמים עפ"י בדיקת שתן אחת לפחות, מ

מקצועי )נרקולוג, קמ"ן, עו"ס ומפקד -המיון הארצית. אבחון רב

 ות.ועדות אחרואגף( ושתי בדיקות שתן מ

סמים יכולים לשמש כאסירי עבודה  בגין עבירות אסירים השפוטים  (ג

מעורבות בסמים או באירועים שליליים שימוש או כל עוד אין 

ועדת המיון הארצית אסירים אלו יחויבו ובמהלך מאסרם. מ

מקצועי )נרקולוג, קמ"ן, עו"ס -אבחון רב בבדיקת שתן נקייה אחת.

נוהל כמפורט בעדות אחרות, וף( ושתי בדיקות שתן מוומפקד אג

 .המצוין לעיל 01.0002
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רפואיות אינן מונעות אסיר מלשמש אסיר עבודה אלה אם כן צוין  בעיות( 2

 ו.מפורשות על ידי רופא כי קיימת מגבלה להעסקת

ולחולל  לבריחהיחסית נמוך  ן( אינם מוגדרים סג"ב ומוערכים כבעלי סיכו3

 .פשיעה

 ( חופשות: 4

 שות.  האסיר בסבב חופ (א

מי שאינו בסבב חופשות, אך עומד בשאר הקריטריונים, יכול  (ב

להתמיין כאסיר עבודה אם תקופת מאסרו תואמת את הקריטריון 

 .א' אליו ימוין כפי שמופיע בנספח האגףשל 

 

  -עבירות אלימות במשפחה או עבירות מין בגיןאסירים השפוטים  .ב

, יכולים להתמיין לכל שלוש שניםבמידה ותקופת מאסרם אינה עולה על ( 1

 . , כולל אגפי אסירי עבודהותחופשטחון, גם אם אינם בסבב ירמות הב

, אופי העבירה שלושל קטגוריה א' בלהאסיר סווג י( במידה ובמהלך מאסרו 2

אלא אם כן לביס"ר אחר יועבר קטגוריה א' מסיבה אחרת, סווג ללא יועבר. אם 

 .חטיבת כליאה אש רהתקבל לגביו אישור חריג ממפקד מחוז או 

אך אינה עולה על שבע שנים, שלוש שנים ( במידה ותקופת מאסרם עולה על 3

טחון בינונית. במידה ותקופת המאסר עולה על שבע יימוינו למסגרת ברמת ב

  טחון מרבית.ישנים, ימוינו למסגרת ברמת ב

 

הליך בת והנוכחי, או שנמצא םכסג"ב במאסר ואשר הוגדר יםאסיר - אסירי  סג"ב .ג

  טחון מרבית.ירק לביס"ר ברמת ב נוימויכסג"ב  בחינת הגדרתם

 

 ,למאסר כנדרש םמבית ועוכב והתייצב םאשר ביצוע מאסר יםאסיר -מאסר נדחה .ד

 ועדת אבחון ומיוןבסמכות יחסית לבריחה. על כן  כהרמת סיכון נמו יבעלהנם 

מתקופת  זו המתחייבת מ טחון נמוכה יותרירמת בבלמסגרת  םלמיינ  ארצית

עקרונית שנה אשר התייצב מביתו למאסר יכול  12 -למשל, אסיר השפוט ל) . המאסר

זאת, במידה והקריטריונים האחרים וההערכה הכללית  ( למסגרת בינונית.להתמיין 

 רבית.ימלגבי מסוכנותו אינם מחייבים מיונו למסגרת 
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  עצור-שפוט סאסירים בסטאטו .ה

עד  סוהר מרביבבית  הישהגין תיק נוסף שפוט למאסר ועצור בהאסיר ככלל,  (1

ארצית( או  ועדת אבחון ומיוןלשפוט בלבד )אז יוחזר ל סלשינוי הסטאטו

 לשהות בבית מעצר(.  עצור בלבד )אז יוחזר

בגין עבירות שהעונש הקבוע בחוק  תיק  וא ההאסיר   רעצו ובגינאם התיק  (2

 .למסגרת בינונית וותאניתן למיין   לגביהן במצטבר אינו עולה על שבע שנים, 

ניתן להשאיר את האסיר בבית המעצר בהתאם לנסיבות כגון במקרה הצורך  (3

, צפי ומשפטבעיות אכלוס במסגרות מרביות באזור שבו האסיר מנהל את 

זאת, על פי שיקול דעת ועדת אבחון  בזמן הקרוב וכדומה. סלשינוי הסטאטו

  ומיון.

 

 שאסירים בעלי אזרחות זרה הצפויים לגירו .ו

תיקים פליליים שהנם בעלי אזרחות זרה אשר אין  בגיןאסירים השפוטים  (1

להם אישורי שהיה בישראל או שהאישור על שהייתם בישראל נמצא 

 .טחון בינונית לפחותיבבירור, יוחזקו במסגרות עם רמת ב

גרות סאסירים אזרחי הרשות הפלשתינאית או רצועת עזה יוחזקו במ (2

 .טחון בינונית לפחותירמת בב

לצורך גירושם  רק אשר נמצאים בשב"ס  אסירים תושבי ארצות חוץ  (3

 טחון מזערית.ירמת בביכולים להיות מוחזקים במסגרות 

 

 אסירים מאושפזים .ז

אסירים השוהים באגפי מר"ש או מב"ן לצורך טיפולים רפואיים או  (1

סיימו את הטיפול והאשפוז. הם ימויינו יפסיכיאטרים לא ימויינו עד אשר 

נת המיון הקרובה למקום האשפוז אך מחוץ לכותלי המחלקה הרפואית בתח

 או הפסיכיאטרית.

סיימו את  אשראסירים על מקום השהות של  המליץקרפ"ר לבסמכות  (2

  .אשפוזם

 

 אסירים עם בעיות נפשיות או בסיכון לאובדנות .ח
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מידה כזו שהמעבר ליחידה אסירים ימויינו רק לאחר שמצבם יציב ב (1

 רע את מצבם. יאחרת לא 

האסיר יקבל טיפול טוב יותר ביחידה  סבור כי  קצין המיון במקרה שבו (2

להתדרדר יש להפעיל שיקול הקולטת גם אם בשלב ההעברה מצבו עלול 

דעת ורגישות מיוחדת, לשוחח עם האסיר על ההעברה ולתאם את העברתו 

ר מראש עם היחידה הקולטת על מנת שלא יאונה לו רע בתהליך המעב

 והקליטה.

 

 כים עצורים בהשגחה עקב מצוקה או סיכון אובדניחונאסירים ה .ט

ניתן למיין אסיר שפוט לאגף עצורים על מנת שישמש כתומך לאסירים  (1

 בהשגחה עקב מצוקה או בסיכון אובדני.

 הקריטריונים למיון כזה הם כדלהלן: (2

 .לכך מתאיםהאסיר  כי אישר ראש תחום טו"ש   (א

 . מתות הסכמעונין והביע א האסיר (ב

 ,מבחינת סיכוניו של האסירלאחזקתו באגף זה ין מניעה א (ג

 .והקריטריונים של יתרת מאסר וסבב חופשות

במקרים בהם קיימת צורך בבחינת התאמתו להשתלב כתומך, ניתן לעכב  (3

  מיונו עד השלמת הבירור.

 

 

 אסירים טעוני הגנה .י

  מחוזיות וארציות וועדות החלטות אסירים טעוני הגנה  מועברים בהתאם ל   

 . כמו כן, אסיר אשר מצוי מתמיינים בוועדות אבחון ומיון ארציות ואינם                         

 בחינה ובדיקת מעמדו ,לא יתמיין בוועדת אבחון ומיון ארצית עד  בשלבי                         

 .ילישהה  באגף רגהוא אשר יתברר מצבו ו                        

 

 אסירים המשתייכים לכנופיית פשע מוגדרת .יא

מהמיון: אסירים המשתייכים לכנופיית פשע המוגדרת ומוכרת לשב"ס  (1

, אלא לא יתמיינו לאגפים ברמת בטחון מזערית או לאגפי אסירי עבודה

 . מ"ח איסוףרח"ט מודיעין או רבאישור 
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אחר המיון, חודשים ל 3ועדת העברות: לאחר הכרות עם האסיר, ולפחות  (2

כפוף במפקד היחידה יכול להמליץ על העברה למסגרת פתוחה יותר, 

 במחוז. הממונה על כך הגורם  להמלצת המודיעין ובאישור

 

 סמכויות .6

שנקבעו ארציים ההמיון האבחון ומיון אסירים יתקיים במרכזי אבחון והליך א.  

  .לכך אבחון ומיון שהוסמכו ניכך וינוהלו ע"י קצי-והוגדרו לשם

 

 אינן יההחלטותו , הינם מקצועיים ואובייקטיביים מיוןאבחון ות ב.  שיקולי ועד

  .אלא בכפוף להוראות נוהל זה נוי ע"י גורם אחרילש ותניתנ

 

רשאים להורות על שיבוץ קבוצות אסירים ורמ"ח האסיר  כליאהחטיבת ה אש רג.  

 רכי שב"ס יחייבו זאת.ובחריגה מהוראות נוהל זה במידה וצ

 

ומפקדי מחוזות מוסמכים לאשר העברות על ידי ועדות  חטיבת כליאה אש רד. 

העברה ארציות או מחוזיות באופן החורג מהנוהל. במקרה כזה האישור החריג 

 . במערכת הממוחשבת יוזןוייחתם ואח"כ יירשם 

 

 תאריכי עדכון קודמים .7

  21.6.2007 ,13.5.2010 
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 א' נספח

 

  איילון ביס"ר 

 

 .ביטחון מירבי -ביס"רן אפיו .1

 

 :יעד אוכלוסיות . 2

 שפוטים פליליים. .א

 יטחוניים.ב .ב

 .ההפרדאסירי  .ג
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  מגן-ניצן

  .ביטחון מירבי -ביס"ר אפיון .1

 

 אוכלוסיה: . 2

  .עצורים .א

 אסירי עבודה. .ב

 .לעצורים ושפוטים תוכנית גמילהמשתתפי  .ג

 

 

 חודיים אגפים ייקריטריונים ל       .3

 אגפי מג"ן )מרכז בריאות גוף נפש(א. 

 

  בטחון מירבי.– האגפים אפיון  (1     

 

 -האוכלוסי ( 2     

  –בטיפול מרכז הרפואי שב"סאסירים חולים  (א

, מר"שמנהל רפואי  עפ"י קביעתייקלטו מבתי סוהר אחרים  .1

 קרפ"ר.  בהתאם להנחיות

, ם, ביטחונייטיםשפוו עצוריםגברים,  יםכוללהאסירים חולים   .2

 חולים כרוניים.עוני הגנה, וט

 .קרפ"רתתבצע עפ"י קביעת  וצה"ל קליטה ישירה מהמשטרה .3

"אבחון, מיון,  – 04.06.00 צעפ"י  פקנ" -אסירים טעוני פיקוח רמה א'  ב(

 ו'.9סעיף טיפול והחזקת עצורים / אסירים טעוני פיקוח" 

 

  -ניצן-ן"מג בכל אגפי אסירי עבודהב. 

. א. "אסירי 5מדים בקריטריונים המפורטים למעלה )סעיף עו (1

 (.עבודה"

 שנים 7שתקופת מאסרם אינה עולה על  -אם אינם בסבב חופשות (2

 .טחון בינונית(י)רמת ב
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 מעשיהו ביס"ר

  -ביס"רן ואפי .1

: כלל האגפים כולל אגפי ה"מכלול" ואגפי נ"ס, לש"מ, ע"מ, ט.פ., בטחון בינוני .א

 ולים וקשישים.אסירים אזרחיים, ח

 .בטחון מזערי: אגף שיקום .ב

 

 :אוכלוסייה .2

 שפוטים פליליים. .א

 עצורים. .ב

 טעוני פיקוח רמה ב'. .ג

 חולים וקשישים.דתיים, אסירים אזרחיים,  .ד

 עברייני מין. .ה

 

   - מעשיהואגפי נ"ס בל להעברהייחודיים קריטריונים  .3

  -תארצי מיוןעדת אבחון ווומ .א

   01.0002האסיר   אגף לנוהל בהתאם האסירים נקיים מסמים   ( 1

שאינם משתמשים בסמים ומיונם לאגפים אסירים "אבחון 

 . מסמים" נקיים  

תיק שבו מעורבות  בגיןלא ימוינו מהמיון הארצי אסירים השפוטים  ( 2

בסמים בבית  מעורבותחשד למידע עם  שיש לגביהם בסמים או  

 בבית הסוהר, שתן שנעשו בבדיקות שנמצאו שרידי סמים הסוהר, או 

 מפקח על עבודות שירות. על ידימבחן או ה שירותב

 

אבחון אסירים האסירים צריכים להיות נקיים מסמים על פי  – אחרים ביס"רמ .ב

  .המצוין לעיל 01.0002 שאינם משתמשים בסמים המופיע בנוהל 

 3 -לעיל, ויצאו ל בסעיף א'  אסירים העומדים בתנאים האמורים -אסירי עולם  ג.

 אש רהמחוז או אישור חריג של מפקד , בתנאי שנתקבל מהן חזרו במועד חופשות   

 .חטיבת כליאה 

התאם לכללי ביועבר לאגף אסירים אזרחיים אסיר אזרחי  –אסירים אזרחיים   .ד



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 15 וד מס'עמ 

 

 

נשקפת ממנו ולא  נקי מסמים הנוובתנאי ש  "אסירים אזרחיים" – 04.22.00פקנ"צ 

  .מסוכנות לבריחה

                 

   

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 16 וד מס'עמ 

 

 

 ה תרצהונו ביס"ר

  – ביס"ראפיון  .1

 רבי.יטחון מיב .א

 

 : נשים אסירות.אוכלוסייה .2

 שפוטות. .א

 עצורות. .ב

 קטינות. .ג

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גבעון  ר"ביס



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 17 וד מס'עמ 

 

 

 

  -ביס"רן ואפי. 1

 טחון מזערי. יבא. 

 

 . אוכלוסייה:2 

 .. זרים הממתינים לגירושא

 ם ובעבודות תחזוקה.העובדים במפעלינקיים מסמים אסירים  . ב



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 18 וד מס'עמ 

 

 

  אופק ביס"ר

  – ביס"ר אפיון .1

 .מירביטחון יב

 

 ה:יאוכלוסי .2

 

 , שפוטים ועצורים,  ללא הגבלת תקופת מאסר.14-18א.  נוער פלילי בגילאים                 

 

 , שנשפטו עפ"י חוק הנוער ובבית משפט 18-21ב.  אסירים צעירים בגילאים                

 בשבתו כבית משפט לנוער.                     

 

 .ג.  אסירי הפרדה              

 

 ד.  מתקן מת"ן מיועד למסתננים קטינים, אזרחי מדינות אפריקה, בלתי מלווים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אביב-בימ"ר תל



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 19 וד מס'עמ 

 

 

  

  - ביס"ר אפיון .1

 טחון מירבי.יבא. 

ים, מבוגרים , גברים ונשב. בית המעצר מיועד לקלוט מגוון רחב של עצורים

 .ונוער

 

  -אסירי עבודהקריטריונים ל .2

  לנוהל.. א. 5סעיף באסירים העומדים בקריטריונים המפורטים  א

שנים )רמת  3שתקופת מאסרם אינה עולה על  -ב. אם אינם בסבב חופשות

 (.מזעריתביטחון 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השרון ביס"ר 

   - ביס"ר אפיון .1



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 20 וד מס'עמ 

 

 

  .טחון בינוניתירמת בא. 

 ב. בבית הסוהר אגפים בעלי אפיון שונה: 

 אגף הפרדה. (1

 טחון מרבי יב (2

  טחון בינונייב (3

 טחון מזערייב (4

 

 אוכלוסייה:. 2

  .עצורים .א

  שפוטים. .ב

  .םביטחוניי .ג

 פליליים. .ד

  .טעוני פיקוח .ה

  .הטעוני הגנ .ו

  .נוער .ז

  .נשים .ח

 

 :)האגפים המזעריים( . קריטריונים לאגפים ייחודיים3

 

 :עובדים במפעליםהאסירים מיועד לא. אגף ה

אבחון כלואים " 01.0002 אגף האסיר על פי נוהל .נקיים מסמים (1

 . ם נקיים מסמים"שאינם משתמשים בסמים ומיונם לאגפי

  .העסקתםבעיה רפואית המגבילה את  ללא (2

 

 .בלבד אסירים בסבב חופשות -אסירי מטבחב. אגף 

 שיקום"מסגרות  04.54.02פקנ"צ על פי  בלבד אסירים בסבב חופשות -ג. אגף שיקום

   לאסירים".



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 21 וד מס'עמ 

 

 

 רימונים ביס"ר

 

  – ביס"ר אפיון. 1

 .מירביטחון יב. א

 ב. אגף הפרדה.

 

 :אוכלוסייה. 2

  .. שפוטיםא

  .עצוריםב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדרים ר"מבי



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 22 וד מס'עמ 

 

 

 

  - "רמביאפיון  .1

 .טחון מירבייב

 

 :אוכלוסייה . 2

 . עצורים א

 ביטחוניים שפוטים.ב. 

מהווה אגף של בימ"ר הדרים ומחזיק עצורים פליליים  התקוו-ג. מעצר פתח

 .םוביטחוניי

 

  -אסירי עבודהקריטריונים לאגף   .3

 והללנ. א. 5סעיף בא. אסירים העומדים בקריטריונים המפורטים 

 

 שנים 7שתקופת מאסרם אינה עולה על  - ב. אם אינם בסבב חופשות

 .טחון בינוני(י)ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עופרביס"ר             

  – ביס"ר אפיון.          1



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 23 וד מס'עמ 

 

 

 בינוני. טחוןיב

 

 :אוכלוסייה. 2

 שנים. 7תקופת מאסר עד  -שפוטים ביטחוניים . א

 ם.ב. עצורים מנהליי                      

 .םג. קטינים ביטחוניי

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 24 וד מס'עמ 

 

 

 מ"ר ירושליםבי

 

  :ביס"ר אפיון .1

 טחון מירבי.יב

 

 :אוכלוסייה .2

 עצורים.

 

  -אסירי עבודהקריטריונים ל .3

 

 לנוהל.. א. 5סעיף בא. עומדים בקריטריונים המפורטים 

 

שנים )רמת ביטחון  3ה על תקופת מאסרם אינה עול -ב. אם אינם בסבב חופשות

 מזערית(.

                                                             



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 25 וד מס'עמ 

 

 

 נפחא ביס"ר

 

  :ביס"ר אפיון .1

 טחון מירבי.יבא. 

 אגף הפרדה.ב. 

 

 אוכלוסייה:. 2

  .ביטחונייםא. 

 .פלילייםב. 

 

  -אסירי עבודהקריטריונים לאגף . 3

 

  לנוהל. א. 5סעיף ביונים המפורטים א. אסירים העומדים בקריטר

 שנים 3ם אינה עולה על תקופת מאסר -ב. אם אינם בסבב חופשות

 .טחון מזערית(י)רמת ב

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 26 וד מס'עמ 

 

 

 רמוןביס"ר 

 

  – ביס"ר אפיון .1

 טחון מירבי.יבא. 

 ב. אגף הפרדה.

 

 אוכלוסייה:. 2

  .ביטחוניים

 

  -אסירי עבודהקריטריונים לאגף . 3

 

  לנוהל. א. 5סעיף בסירים העומדים בקריטריונים המפורטים א. א

 שנים 7תקופת מאסרם אינה עולה על  -ב. אם אינם בסבב חופשות

 .טחון בינונית(י)רמת ב

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 27 וד מס'עמ 

 

 

 אשל ביס"ר

  – ביס"ר אפיון .1

 .טחון מירבייבא. 

 ב. אגפים שמורים.

 

 אוכלוסייה:. 2

 א. פליליים. 

  .ביטחונייםב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 28 וד מס'עמ 

 

 

 אוהלי קידר

 

  – ביס"ראפיון .         1

 רבי.טחון מיבא. 

 ב. אגף הפרדה.

 

 אוכלוסייה:. 2

 א. עצורים.

  .ביטחונייםב. 

 ג. טעוני הגנה.

 

 

  -אסירי עבודהקריטריונים לאגף . 3

  לנוהל. א. 5סעיף ב. אסירים העומדים בקריטריונים המפורטים א

 שנים 7ם אינה עולה על רתקופת מאס -. אם אינם בסבב חופשותב

 .טחון בינונית(י)רמת ב

 

  

 

 

 

 

 

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 29 וד מס'עמ 

 

 

 דקל ביס"ר

 .בינוניטחון יב – ביס"ר אפיון .1

 

 אוכלוסייה:. . 2

  שפוטים. (א

 עצורים. (ב

 .דתייםאסירים  (ג

 .אסירים הנגמלים מסמים  (ד

 עצורים. –בבימ"ר אילת  (ה

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 30 וד מס'עמ 

 

 

 שיקמה ביס"ר

 

  - ביס"ר אפיון .1

 טחון מירבי.יבא. 

 ב. אגף הפרדה.

 

 אוכלוסייה:. 2

 .ביטחונייםא. 

 צורים.ע ב.

 

  -אסירי עבודה קריטריונים ייחודיים לאגף. 3

  לנוהל. א. 5סעיף בא. אסירים העומדים בקריטריונים המפורטים 

 3ם אינה עולה על תקופת מאסר -ב. אם אינם בסבב חופשות

 .טחון מזערית( י)רמת בשנים

 שקמה. ר"ביסב אסירי עבודהלאגף יין טעוני הגנה . ניתן למג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קציעות ביס"ר



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 31 וד מס'עמ 

 

 

  – ביס"ר אפיון.          1

 .בינוני טחוןיב

 

 אוכלוסייה:. 2

  .ביטחוניים

 

  -אסירי עבודה קריטריונים לאגף.   3

  לנוהל. א. 5סעיף בא. אסירים העומדים בקריטריונים המפורטים 

 שנים 3ם אינה עולה על תקופת מאסר -ותב. אם אינם בסבב חופש

 .טחון מזערית(י)רמת ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סהרוניםביס"ר 

  – ביס"ר אפיון.          1



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 32 וד מס'עמ 

 

 

 מזערי. טחוןיב

 

 אוכלוסייה:. 2

  קטינים, נשים ומבוגרים. שוהים תושבי אפריקה

 

  -אסירי עבודהקריטריונים לאגף .   2

  לנוהל. א. 5סעיף במפורטים א. אסירים העומדים בקריטריונים ה

 ב. חובה על האסיר להיות בסבב חופשות כדי  להשתבץ כאסיר עבודה.



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 33 וד מס'עמ 

 

 

 דמון ביס"ר

  :ביס"ר אפיון .1

 .בינוניטחון יב

 

 אוכלוסייה:      . 2

הרשות הפלסטינאית אשר יתרת  שוהים בלתי חוקיים )שב"ח(, תושבי

אינטנסיבי של אינם זקוקים לטיפול שנים ו 3מאסרם אינה עולה על 

 פסיכיאטר או גורמי טיפול אחרים.

 

  -אסירי עבודהאגף ל קריטריונים ייחודיים.         3

. א. 5סעיף ב. אסירים העומדים בקריטריונים המפורטים למעלה 1

  לנוהל

 שנים 3ם אינה עולה על תקופת מאסר -. אם אינם בסבב חופשות2

 .טחון מזערית(י)רמת ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 34 וד מס'עמ 

 

 

 הכרמל  ביס"ר 

 

  – ביס"ר אפיון. 1

 .בינוניטחון יב

 

 אוכלוסייה:. 2

  א. שפוטים.

 

 אסירים בשלבי גמילה פיזית מסמים.ב. 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 35 וד מס'עמ 

 

 

 צלמון  ביס"ר

 

 .טחון בינונייב - ביס"ר אפיון .1

 

 אוכלוסייה:.      2

  א. שפוטים.

 ב. עצורים.

ג. אסירים בשלבי גמילה שאינם יכולים להשתלב באגפי גמילה 

 בחרמון.

 ד. אסירים אזרחיים אף אם אינם נקיים מסמים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חרמון יס"רב



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 36 וד מס'עמ 

 

 

 

  – ביס"ר אפיון .1

 .מזעריטחון יב

 

 אוכלוסייה:. 2

  א. שפוטים.

 ב. אסירים הנגמלים מסמים ואלכוהול.

 ג. אסירים בטיפול בנושא אלמ"ב וע"מ.

 

  - ייחודייםפים גלאקריטריונים . 3

  

 מסמים או מאלכוהול: להלאגפי הגמי   א. 

  

"איתור ואבחון  – 0001-01אגף האסיר בהתאם לנוהל  – הארצי מהמיון (1           

 ובתנאי ש: סמים ואלכוהול והפנייתם למסגרות לטיפול גמילה" צרכני 

  

, לפחות מאותרים כמתאימים לתכנית גמילה מסמים (א

 .באופן ראשוני

                                          

 כנמוכה  מוערכתלגביהם לבריחה רמת הסיכון            ב(                                              

 .יחסית     

   

 או ט"פ. ה"ט ,אינם מוגדרים סג"ב  (ג    

  

 אובדני בחצי השנה שקדמה לבקשה. ןניסיוללא  (ד    

      

 י בית הסוהר ,בתנא מצבם הרפואי מאפשר השתלבותם (ה    

 דהיינו עליה וירידה במדרגות.                                                                    

       

   המצריך טפול אינטנסיבילמצב נפשי אין אינדיקציה  (ו

ברשימת  " השגחה" אינם נמצאים ופסיכיאטרי 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 37 וד מס'עמ 

 

 

   בקביעת פסיכיאטר.

    

 " איתור ואבחון  -  1025-40טו"ש חאם לנוהל בהת -אחרים מבתי סוהר  (2 

  צרכני סמים ואלכוהול בשב"ס והפנייתם למסגרות לטיפול גמילה"   

  ם הבאים:בתנאי

 מאותרים כמתאימים לתכנית גמילה מסמים.    ( א                               

 

לפני  -חודשים עד השחרור הצפוי 9של  תקופת מאסר  ב(         

שחרור על  ובמידה ולא קיבל או מאסר מלא, 2/3תום                   

                                                                  ממאסרו. תנאי     

     

 או  ט"פ.  ט"ה, סג"ב  יםמוגדר אינם   (ג                              

      

 ללא ניסיון אובדני בחצי השנה שקדמה לבקשה.   (ד                                        

      

 .גורמי טיפולמותנה באישור  (ה                                        

 

 לאגפי נ"ס   ב.

      

– 01.0002 האסיר אגף  בהתאם לנוהל אסירים נקיים מסמים    (1                                         

משתמשים בסמים ומיונם לאגפים  שאינם אסירים ון"אבח    

 .מסמים" נקיים     

 

 .כנמוכה יחסית מוערכתלגביהם לבריחה  רמת הסיכון  (2       

 

ככלל, לא ימוינו אסירים השפוטים בנושאים הנחשבים   (3   

 .לפשיעה חמורה כגון מעורבות עם ארגון פשיעה, סחר בנשים

 

 

  ית התקווה(:לאגף הטיפול באלמ"ב )ב  ג.



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 38 וד מס'עמ 

 

 

 .המצוין לעיל 01-0002  אסירים נקיים מסמים בהתאם לנוהל    (1

במשפחה )אלימות אינטימית( מהווה מוקד משמעותי ואלימות אלימות    (2

 . םבעבריינות      

  בעברייני מין:לאגף הטיפול   .ד

 המצוין לעיל. 01-0002  אסירים נקיים מסמים בהתאם לנוהל    (1

 בעבריינותם.  מוקד משמעותי מין מהוות עבירות   (2



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 39 וד מס'עמ 

 

 

  טהיש ביס"ר

 

 

  – ביס"ר אפיון. 1

 

 טחון מירבי.יב א.

 ב. אגף שמור.

 

 אוכלוסייה:. 2

 א. פליליים.

  .ביטחונייםב. 

 ג. עצורים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 40 וד מס'עמ 

 

 

   קישון "רמבי

 

  - ביס"ר אפיון .1

 טחון מירבי.יב   

 

 אוכלוסייה:. 2

  .םביטחונייא. עצורים 

 ב. עצורים פליליים.

 ג. נשים, נוער ומבוגרים.

 עכו: עצורים -בימ"ר גלילד. 

 

  – אסירי עבודהקריטריונים ייחודיים לאגף .  3

 

  לנוהל. א. 5סעיף ב. אסירים העומדים בקריטריונים המפורטים א

 שנים 3ם אינה עולה על תקופת מאסר -. אם אינם בסבב חופשותב

 .טחון מזערית(י)רמת ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גלבוע יס"רב



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 41 וד מס'עמ 

 

 

 

  – ביס"ר אפיון .1

 .מירביטחון יב .א

 אגף הפרדה. .ב

 

 אוכלוסייה:. 2

  .ביטחונייםא. 

 ב. עצורים פליליים.

 

 

 

  -אסירי עבודהקריטריונים ייחודיים לאגף . 3

  לנוהל. א. 5סעיף בא. אסירים העומדים בקריטריונים המפורטים 

 7נה עולה על תקופת מאסרם אי -ב. אם אינם בסבב חופשות

 .( בינונית)רמת בטחון שנים

 ר גלבוע.". ניתן למיין טעוני הגנה לאגף אסירי עבודה בביסג

 

 

 

 

 

 

 

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 42 וד מס'עמ 

 

 

 מגידו ביס"ר

  – ביס"ר אפיון .1

 .מירביטחון יב

 

 אוכלוסייה:. 2

 .ביטחונייםא. 

 בגירים וקטיניםב. 

 

  –אסירי עבודה קריטריונים ייחודיים ל . 3

 

  לנוהל. א. 5סעיף בקריטריונים המפורטים . אסירים העומדים בא

 3ם אינה עולה על תקופת מאסר -. אם אינם בסבב חופשותב

 .טחון מזערית( י)רמת בשנים

 

 

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 43 וד מס'עמ 

 

 

 

 אלהביס"ר 

 

  – ביס"ר אפיון .1

 בינוני.טחון יב

 

 אוכלוסייה: . 2

  שפוטים

 



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 44 וד מס'עמ 

 

 

 נספח ב'

 
 
 
 
 
 
 
 

 לכבוד 
 

 מר____________  ת.ז: ___________
 

 _____________             פקס :                         באמצעות  עו"ד:
 
 

 מאסר נדחההזמנה למיון מוקדם עקב הנדון: 
      

 

 שפטת לריצוי מאסר בפועל לתקופהבהתאם להחלטת בית המשפט שברשותנו, נ .1

 של  ___חודשים, החל מתאריך:  ______.

 

שרות בתי הסוהר ממיין את האסירים למתקני כליאה לאחר שנערך להם תהליך  .2

מקצועי של אבחון ומיון, במהלכו נערכים ראיונות של האסירים עם בעלי מקצוע 

 שונים.

 

"ס, באגפי מיון המאגדים אבחון ומיון זה נערך בדרך כלל בבתי המעצר של שב .3

בתוכם את האסירים טרם העברתם לבתי הסוהר. השהות באגפי המיון אורכת 

 פרק זמן ניכר והשהות בהם מקשה על האסירים בדרך כלל.

 

מטעם זה מצאנו לנכון, להציע לנדונים למאסר נדחה להקדים את הליך האבחון  .4

בית הסוהר. באופן זה, והמיון ולבצעו טרם תחילת הריצוי בפועל, מחוץ לכותלי 

יוכל האסיר המיועד לדעת מבעוד מועד היכן ירצה את מאסרו וייחסך ממנו הכורח 

 לשהות באגף מיון.

 

  הנך מוזמן לקחת חלק בתהליך זה. זאת, בהתאם לבקשתך. .5

 

 חטיבת    הכליאה
ח רמ י ס א ה ת     ק  ל

ן ו י מ ו ן  ו ח ב א ף  נ  ע
  : תאריך

:נציבות:מח' האסיר:חלופות  : תיק
 מאסר:מאסרים נדחים;#



 01.01 נוהל מס': קליטה אבחון ומיון הפרק: 

 25.09.2000 בתוקף מתאריך: אסיריםוהשמה של מיון  ,כללים בדבר אבחון הנוהל:

 05.12.2012 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 45 מתוך 45 וד מס'עמ 

 

 

רחוב לוחמי בית"ר,  עליך להתייצב במשרדי עבודות שירות במחוז מרכז שברמלה, .6

 ___________בתאריך :   ____ום : איילון/ניצן, בי סמוך לכלא

. התהליך כולל סדרה של ראיונות עם אנשי מקצוע, ביניהם רופא,  ____בשעה:

 שעות. 6 -עובד סוציאלי, קצין מודיעין וקצין מיון, ואורך כ

 

. כמו כן, במידה ואתה סובל ממחלה, הנך מתבקש חובה להצטייד בתעודת זהות .7

פ"ח המצביע על מצבך הבריאותי. במידה ונערך מקו במסמך רפואי עדכנילהצטייד 

, נבקש כי תפנה לקצין המבחן שלך, או לעורך הדין שלך, תסקיר שירות מבחןלך 

 כדי שאלו יעבירו לנו את התסקיר.

 

במידה ויש דחייה בתאריך ההתייצבות  המיון תקף רק לתאריך ההתייצבות עצמו. .8

ריצוי המאסר במועד ובמקום מכל סיבה, המיון המוקדם מבוטל ועליך להתייצב ל

ניתן לעבור שנקבע על ידי בית המשפט ותהליך מיון סופי יתבצע בבית מעצר. 

 תהליך מיון מוקדם פעם אחת בלבד.

 

אם הנך עם איזוק אלקטרוני, או נמצא במעצר בית, יש לפנות  הערה חשובה: .9

 לרשויות המוסמכות על מנת שאלו יבחנו אפשרות "לפתוח חלון". ללא אישור

 הרשויות המוסמכות לא ניתן לקיים את המיון המוקדם.

 

 MaasarN@ips.gov.ilאו בדוא"ל:  08-9193314*** נא לאשר הגעה  בפקס: 

 

 

 

 בברכה,                   

              
 רכזת ענף אבחון ומיון        
 מחלקת האסיר             

                                                  7336    /08-9787377 

                                                                   

 


