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 גורם אחראי:

 רח"ט מודיעין

 
 

   
 פקודת נציבות

 
 

                 Uאבטחה, שמירה וסיווג מסמכים   

  

1.  

המידע המצוי בשירות בתי הסוהר עשוי להיות בעל רגישות  .א

 בחלקוביטחונית, ציבורית או פרטית. במידה ומידע זה בכללו או 

נחשף לגורם כלשהו, שאינו מוסמך, עלול להיגרם נזק למדינת ישראל, 

 לשירות בתי הסוהר או לאדם מן הציבור.

 כללי  

פקודה זו קובעת כללי סיווג, רישום, מעקב, השמדה, הפצה ואחסנת  .ב 

 מסמכים מסווגים בשב"ס.

   

     

על ואבטחה סיווג מסמכים והפעולות הנדרשות לשמירה רמות  קביעת  .2

 מידע מסווג בשירות בתי הסוהר.

 מטרה  

     

כל נייר, תמונה, ציור, קובץ מחשב, מדיה מגנטית,  -מסמך  .א  .3

 המכילים תוכן כתוב, מצולם, מודפס או מוקלט.
 

   

 

  

  סודי ביותר, סודי, שמור, בלתי מסווג (להלן:  -סיווג מסמך רמות  .ב

 .בלמ"ס)

 הגדרות  

בעל תפקיד שלצורך מילוי תפקידו מורשה לעיין,  -גורם מוסמך  .ג 

 לקבל או להעביר את המסמך.

   

ות, חיילים ואזרחים איש סגל, לרבות בני/בנות שר -עובד שב"ס  .ד 

 המועסקים בשב"ס.

   

     

עיקרון מנחה באבטחת מסמכים מסווגים הינו צורך ממשי  .א  .4

באמצעי מידור ואבטחה במטרה למנוע חשיפתם לגורם בלתי 

 מוסמך.

שרמת הסיווג כככלל, עובד שב"ס יורשה להיחשף למסמך מסווג  .ב

 העובד תואמת את רמת ההכשר הביטחוני של מסמךשל ה

 אי שזה נחוץ לו לצורך מילוי תפקידו.ובתנ

הסיווג קובע  את מידת הרגישות הביטחונית של המסמך ונעשה  .ג

" שמור", "סודי", "סודי ביותרעל פי ארבע רמות סיווג שונות: "

 ". בלמ"סו"

 קביעת רמות סיווג המסמך תיעשה כמפורט להלן:   .ד

 סיווג מסמכים  
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 1( Uתרסודי ביו    

תי מוסמך עלולה לגרום נזק חמור מסמך שחשיפתו לגורם בל )א 

לביטחון מדינת ישראל או למערכותיה החיוניות או לגרום 

שירות בתי הסוהר הציבור, ביטחון לפגיעה חמורה בביטחון 

או לסכן במישרין חייו של סוהר או אסיר או כל אדם מן 

 הציבור.

   

בהתאם להגדרה הנ"ל, יסווגו כ"סודי ביותר" מסמכים  )ב 

 עלול לגרום לתוצאה או לתוצאות כגון: שגילוי תוכנם 

   

סיכון במישרין של חיי אדם, חשיפת ידיעות ושיטות  )1( 

 מערך המודיעין בארגון.   של פעולה

 כולל לשעת חירום של שב"ס.המערך החשיפת  )2(

חשיפת והכשלת מבצעים, שיטות פעולה וחקירה  )3(

הנוגעות לארגון ו/או לגופים ביטחוניים   חשאיות

 .אחרים

   

 2( Uודיס    

מסמך שחשיפתו לגורם בלתי מוסמך עלולה לגרום נזק  )א 

לביטחון מדינת ישראל או  למערכותיה החיוניות, או לגרום 

לפגיעה בביטחון שירות בתי הסוהר, חיי אסיר או סוהר או 

 אדם מן הציבור.

בהתאם להגדרה הנ"ל, יסווגו כ"סודי" מסמכים שגילוי  )ב

 ת כגון:תוכנם עלול לגרום לתוצאה או לתוצאו

   

 

פגיעה בפעילות ו/או היערכות לפעילות שב"ס, המכוונת  )1( 

 להבטחת הסדר, המשמעת והביטחון בבתי הסוהר.

מעשי אלימות, חבלה או עבריינות חמורה בתוך ו/או  )2(

 מחוץ לכותלי בית הסוהר.

חשיפת מידע על מערך ההגנה והמערך הביטחוני של  )3(

 מתקני שב"ס.

לפגוע  ותחיוניות העלולפגיעה במערכות מידע ותקשורת  )4(

 מינות המידע וחשיפתו.זבשלמות, 
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 3( Uשמור    

מסמך שחשיפתו לגורם בלתי מוסמך עלולה להפריע לשמירה  )א 

על ביטחון הציבור או לגרום קשיים מנהליים או אישיים 

 בניהול מערך שירות בתי הסוהר.

בהתאם להגדרה הנ"ל, יסווגו כ"שמור" מסמכים שגילוי  )ב

 לול לגרום לתוצאה או לתוצאות כגון:תוכנם ע

   

חשיפת מידע רגיש, אישי או משמעתי בתחום צנעת  )1( 

העלולה לגרום לפגיעה או נזק ליחיד או לשמו  הפרט,

 הטוב.

חשיפת מידע שתוכנו נוגע להסדרי הניהול השוטף של  )2(

וניים, מינויים, דיונים שינויים ארג :שב"ס מערך

 "ב).צוכיו דםא-חוכ מצבות, תקניםתיים משמע

   

 4( Uבלמ"ס    

מידע שחשיפתו לא תגרום נזק לביטחון מדינת ישראל,  )א 

 לשב"ס או לאדם מן הציבור.

 בהתאם להגדרה הנ"ל, יסווגו "בלמ"ס" מסמכים כגון: )ב

 מידע המיועד לכלל האסירים.  )1(

 מידע הלקוח מאמצעי התקשורת.    )2(

מידע כללי המיועד לאוכלוסיית סוהרים שאינו בעל אופי  )3(

 שלכה ביטחונית. או ה
 

   

  UמוגבלU .א .5

 המיועד לגורמי חוץ, שאינם "שמור"עד רמת סיווג  ךמסמ )1

ויודגש בגוף  "מוגבל" יסומן בראש המסמךגופים ביטחוניים, 

המסמך כי המידע נועד אך ורק לידיעת או לשימוש הגורם 

 המקבל. 

להשתמש במידע שלא  חל איסור להעבירו לצד שלישי ו/או )2

 לצורך ייעודו. 

 בהתאם להגדרה זו יסומנו מסמכים כגון: )3

 דו"ח סוציאלי על אסיר המועבר לגורמי חוץ.  )א

פרטים אישיים של סוהרים המועברים לחברות  )ב

 ביטוח/נופש וכד'. 

 רות לשב"ס. ינתונים לחברות אזרחיות המספקות ש )ג

 סימון אחר  
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 סוג אמוןU .ב 

בסוג אמון ניתן להשתמש כאשר מעוניינים בהגבלת התפוצה  )1

מסמך מסוים במטרה למנוע תפוצת המשך ע"י מקבלי של 

  המסמך.

"אישי", "לנמען  -קיימות שתי אפשרויות לסימון סוג אמון )2

 בלבד".

מטרתו להבטיח כי פתיחת המסמך והשימוש בו  -אישי  )א

  ייעשה ע"י המכותב בלבד.
המסמך והמעטפה בה  סוג אמון "אישי" יצוין על גבי

 .נשלח

ון "אישי", תיפתח ע"י הנמען מעטפה עליה יסומן סוג אמ

יש לבקש אישור השולח לפתיחת  ,בלבד. בהיעדרו

 המסמך.

   

והשימוש מטרתו להבטיח פתיחת המסמך  -לנמען בלבד  )ב 

ע"י הנמען עצמו. בהיעדר הנמען, ייפתח המסמך ע"י בו 

    מחליפו של הנמען או הממונה עליו.

   

     

 לעדית של כותב המסמך. אחריות הבהג המסמך הינה וחובת סיו .א .6

 המסמך בלבד. כותבהסמכות לשנות סיווג מסמך נתונה בידי  .ב

 הכשרועובד שב"ס יורשה לסווג מסמכים בהתאם ל ,ככלל .ג

 .יטחוניהב

ולסווג  הסמכות לכתוב - סיווג "שמור"רמת מסמך ב )1

   נתונה לכל עובדי שב"ס. "שמור"

תוב הסמכות לכ –"סודי ביותר" ו סיווג "סודי"רמת ב מסמך )2

עובד אשר בתוקף נתונה ל "סודי" ו/או "סודי ביותר"ולסווג 

 תפקידו עוסק בנושא המסווג "סודי" ו/או "סודי ביותר".

 סמכויות סיווג  

     

ע"פ  המכיל מספר מסמכים/נספחים/צרופות, יסווג מסמך  .א .7

 הכלול בו. ביותר  הרמת הסיווג הגבוההמסמך בעל 

שאינה רמת סיווג במסמך תגובה/מענה למסמך מסווג, יסווג  .ב

 .  שהתקבל המסמךפחותה מרמת הסיווג של 

כל יש למספר את  "סודי ביותר"ו "סודי"מסמכים שסיווגם  .ג

 הדפים כדלקמן:
    מתוך                                 דף               

 כללי סיווג  
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 סודי ביותר": " -" ומסמך ברמת סיווג "סודי .א .8

מסמך בעותק קשיח המיועד להפצה לגורמי פנים וחוץ,  )1

יימסר במסירה אישית במעטפה סגורה עליה  תירשם רמת 

סיווג המסמך, שם הנמען, דרגתו, תפקידו והיחידה בה  

משרת. למעטפה זו יצורף "טופס מסירה למסמך 

עליו יצוין שם המסמך,  ,)'א"סודי"/"סודי ביותר" (נספח 

שנמסרו, שם המוסר ושם המקבל. העתק  העמודיםמספר 

מהטופס יישאר למעקב ביחידה השולחת/מקבלת ויתויק 

בתיקיה שתסומן "מעקב מסירה/קבלה של מסמכים 

 מסווגים".  

הכנה ומשלוח   

 מסמכים

 פקס, דואר ישראל באמצעותמסמכים אלו  שלוחל חל איסור )2 

 דוא"ל חיצוני.או 

 "מוגבל": -" ומסמך ברמת סיווג "שמור .ב

מסמך בעותק קשיח ניתן לשליחה באמצעות דואר ישראל  )1

כדואר "רשום".  אין לציין את סיווג המסמך על גבי 

המעטפה. אישור שיגור הדואר יישמר בצמוד למסמך 

 המקורי. 

ניתן לשלוח מסמכים אלו גם באמצעות הפקס ולוודא הגעתם  )2

 ליעד.

 י.חל איסור לשלוח מסמכים אלו בדוא"ל חיצונ )3

 מסמך ברמת סיווג בלמ"ס: .ג

י חטיבת ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל חיצוני (כמפורט בנוהל )1

 .המודיעין)

    

     

יהיה בנפרד מן  "סודי ביותר"ו"סודי"  סיווגרמת ב מסמךתיוק  .א .9

התיוק הכללי, התיוק ייעשה ע"י הנמען אישית או ע"י מי 

 שהוסמך על ידו.

בתוך  יהיה "סודי ביותר"וסיווג "סודי" רמת ב ךמסמאחסון  .ב

החדר  (פלדלת, סורגים וכו'). מאובטחכספת או בארון נעול בחדר 

 יהיה נעול בכל עת שאינו מאויש. 

בכל עת שאינו  סיווג "שמור" יישמר בחדר נעולרמת ב מסמך .ג

 מאויש.  

רכי וצלמהיחידה  ניתן להוציאמסמך ברמת "שמור" ומעלה  .ד

 ד.מהמפק אחר קבלת אישורתפקיד בלבד ול

אבטחה ושמירת    

 מסמכים
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יש להשמיד מסמכים מסווגים שאין נזקקים להם. השמדת  .א .10

 המסמכים תתבצע באמצעות גריסה או גריטה.

המטפל במסמך או  שב"ס השמדת המסמכים תיעשה ע"י עובד .ב

 שהוסמך מטעמו.  שב"ס ע"י עובד

תיעשה אך ורק  "סודי ביותר"והשמדת מסמכים בסיווג "סודי"  .ג

 הכשר מתאים.  בעל  שב"ס "י עובדע

חל איסור מוחלט למסור לאסירים, לעובדי ניקיון או לכל גורם  .ד

 שאינו מוסמך, מסמכים לצורך השמדה.

 השמדת מסמכים  

     

למפקדו שב"ס אובדן מסמך מסווג מחייב דיווח מידי של עובד  .א .11

 הישיר ולענף ביטחון מידע. 

"סודי ביותר" מחייב מינוי סיווג "סודי" ו/או באובדן מסמך  .ב

 קצין בודק לבירור הנסיבות.

אובדן מסמכים   

 מסווגים

     

 פיקוח ובקרה   .במסגרת ביקורות מקצועיות ע"י ענף ביטחון מידעפיקוח ובקרה יבוצעו  .12

     

במסגרת הדרכות בקורסי ליבה בביה"ס ניר והדרכות סגל הטמעה תבוצע  . 13

 . ליישום הנחיות אבטחת מידע ,היחידות קציני מודיעין שלע"י 

 

 

 

 הטמעה  

  טופס מסירה למסמך "סודי" / "סודי ביותר" -נספח א'  . 14

 איסורים ודגשים -נספח ב' 

 

 

 נספחים  

 בבית סוהר: קמ"ן יחידה .15

 קמ"ן מחוז מחוז:ב

 רע"ן ביטחון מידע  מטה הנציבות:ב

 אחריות ביצוע  

     

     

תאריכי עדכון    19/04/04,  01/08/01 .16

 קודמים
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U אנספח' 
 
 

                                Uלמסמך "סודי" / "סודי ביותר" טופס מסירה 
 

Uפרטי המסמך 
 
1. Uשם המסמך, תאריך, אסמכתא, מס' עמודים, סיווג.ימס' סידור , 
 
 
 
 
2. U המסמך מקבל פרטי 

 
Uלל את התכנים המצוינים לעיל.בתאריך ________ הכו מסמכיםמאשר/ת קבלת ה 

 
 פרטי מקבל המידע _______________

 
 המשמש בתפקיד _________________

 
 בעל ת.ז / מ.א. ______________

 
 חתימה _____________

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uהנחיות ביטחון מידע 
 

 שאינם מוסמכים לכך. גורמיםאין למסור / לצלם / להעתיק מסמכים מתיק זה ולהעבירם לידי  .1
 

 יש לשמור את המסמכים במקום מאובטח ונעול. .2
 

 לאחר שעות הפעילות לוודא שמירת התיק בתוך כספת. .3
 
 
 

 
 
 בברכה,         
 מוסר המסמך                       
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U בנספח ' 

 

 

Uאיסורים ודגשים 

 

 

 יש לנעול משרדים בעת עזיבתם.  .1

 יש לנעול את המחשב ביציאה מהמשרד.  .2

 מסווג בארון נעול או כספת. יש לשמור על חומר  .3

 יש לגרוס חומר מסווג ע"י סוהרים בלבד בעלי הכשר מתאים.  .4

 במקומות חשופים וציבוריים.  מרמת "שמור" ומעלהאין לתלות מסמכים  .5

 ומעלה. "שמורמרמת " שליחת דוא"ל חיצוני בסיווגחל איסור מוחלט  .6

, יש לוודא "שמור"ת פקס בסיווג ומעלה. בעת שליח "סודי"שליחת פקסים בסיווג  על חל איסור .7

 הגעתו ליעד.

 אין לנהל שיחות בעלות תוכן רגיש ומסווג בנוכחות אזרחים או אסירים. .8

אין להעביר מסרונים או הודעות איתורן בעלי תוכן מסווג. יש להשתמש באמצעות הרשת  .9

 הקווית. 

 יש לבצע זיהוי ודאי של המתקשר בטרם מסירת מידע.   .10

לפרסם כל מידע פנימי של הארגון ללא קבלת אישור הגורמים הרלוונטיים, חל איסור על סוהר  .11

לרבות: מידע על מערכות ויחידות מסווגות בארגון, אמצעי אבטחה, מסמכים פנימיים, 

 פרויקטים בפיתוח, מבצעים, תרגילים וכד'.

חל איסור מוחלט להשאיר מחשב נייד של שב"ס או חומר מסווג, ללא פיקוח, במקומות  .12

 וריים או ברכב. ציב


