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 גורם אחראי:

 כליאה רח"ט
 

   
 נציבותנציבות  פקודתפקודת

 
 

  

  הגדרת אסיר כבעל סיכון גבוה לבריחה

1.  

בשירות בתי הסוהר מוחזקים אסירים אשר בשל עברם או התנהגותם  .א

 קיים חשש גבוהה לבריחתם ממשמורת חוקית.

להגדרת אסיר כאסיר סג"ב, עלולות להיות השלכות בהקשר להמשך  .ב

  מאסרו, לכן יש לעשות שימוש זהיר בהגדרה זו.

  

 כללי 

  

 ליך להגדרת / הסרת הגדרה של אסיר כאסיר סג"ב. לפרט את הה .2

     

 מטרה 

3.  

 לרבות עצור., הנתון כדין במשמורת בית סוהר -"אסיר" .א

 ,יר אשר עברואס -( "סג"ב" להלן:) "אסיר בעל סיכון גבוה לבריחה" .ב

מצבו הנפשי, מידע אודותיו, מצביעים על קיום רמת סיכון  ,התנהגותו

 .תגבוהה לבריחתו ממשמורת חוקי

 באמצעים טכנולוגיים. דיון לרבות –" דיון פרונטאלי" .ג

 הגדרות 

4.    

תעשה בכתב  ובהתאם  ו של אסיר כסג"ב וכן הסרת הגדרה זו הגדרת .א

 פקודה זו.הוראות ל

לא משיך או לא ימבית סוהר, אסיר שברח ו/או ביצע ניסיון בריחה  ,ככלל .ב

 . יחזור להיות מוחזק בבית הסוהר ממנו ברח או ניסה לברוח

ראש אג"ם לאשר את חזרתו של אסיר רשאי , בסעיף קטן ב'על אף האמור  .ג

שעולה צורך ידה כאמור לבית הסוהר ממנו ברח או ניסה לברוח, וזאת במ

 כפי שיובהר בהחלטתו. וחריג לעשות כך, 

הגדרת אסיר כסג"ב עשויה להשתנות במהלך המאסר בעקבות אירועים,  .ד

 מידע חדש או שינויים שחלו באסיר. 

 

 כללי יסוד 
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 ביחס   מוסמך להגדיר או להסיר הגדרת אסיר כסג"ב  מחוזהסגן מפקד  .5

   בהתאם וזאת  עליו הוא ממונה, במחוזבבתי הסוהר לאסירים המוחזקים        

 לפקודה זו. 9בסעיף  למפורט        

         

 

סמכות הגדרה  

 כסג"ב

  כון גבוה לבריחה, בעת קליטת עצור שהוגדר ע"י משטרת ישראל כבעל סי .6

 . 'ט -א' – 9בחינתו בהתאם לסעיף  תעשה        

אופן הטיפול  

עצור שהוגדר ב

ע"י משטרת 

ישראל כבעל 

סיכון גבוה 

 לבריחה

        אסיר המוגדר כסג"ב לא יצא לחופשות. .7

 

 חופשות

8.  

עדה הוגדר אסיר כסג"ב, הגדרתו תשוב ותבחן אחת לחצי שנה במסגרת הו .א

 מחוזית. לניהול אסירים

בהשתתפות גורמי  יקיים דיון פרונטאלי קצין ניהול אסירים מחוזי .ב

  מודיעין וביטחון.

  .סגן מפקד המחוז המלצת הוועדה תועבר להחלטת  .ג

 ההחלטה תוזן במערכת הממוחשבת. .ד

בחינת המשך  

הגדרת אסיר 

 כסג"ב
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9.  

צורך כי יש מודיעין בבית הסוהר או גורמי ה ביטחון הו גורמי מצא .א

בבית הסוהר אסירים הלקצין  בקשה  ויעביר ,אסיר כאסיר סג"ב בהגדרת

 .על גבי נספח א'

האסירים לרכז את כלל חוו"ד הנדרשות בהתאם  לנספח  ציןבאחריות ק .ב

 .מפקד בית הסוהרל םולהעביר א'

דיון  פרונטאלי בהשתתפות קצין יקיים בנושא הבקשה  מפקד בית הסוהר .ג

גורמים נוספים יזומנו לדיון על פי . מודיעין, קצין אג"ם וקצין אסירים

 בסופו של הדיון תגובש המלצת בית הסוהר. הצורך. 

די מפקד בית ביחתומה  ,המלצת בית הסוהר אסירים יעביר אתצין הק .ד

 מחוזי.האסירים ה( לקצין נספח א' הסוהר )

 פיקתדפיסים שיהמלצת בית הסוהר מחוזי יצרף להאסירים הקצין  .ה

, של האסיר יכללו את פרטיור שאהאסיר מערכת הממוחשבת אודות מה

אירועים משמעתיים בהם היה ושלו כפי שהוגדר במערכות שב"ס פרופיל ה

ויעביר את הנספח עם כלל התדפיסים לקבלת חוות דעתו של  קצין  מעורב

 המודיעין המחוזי.

אודות  יפנה לקבלת מידע עדכני ממשטרת ישראל המחוזיקצין המודיעין  .ו

גורמי קבלת עמדתם של ליפנה גם  ,ובמידת הצורך ,יםהאסיר ככל וכזה קי

  .ביטחון נוספים

בנוסף לעמדתו  ,נוספים תתועדהגורמים ההתייחסות משטרת ישראל ו/או 

החומר כל ביחד עם  רעבתוגבי נספח א' ועל  ,של קצין המודיעין המחוזי

 .סגן מפקד המחוזרלוונטי לה

סגן מפקד ות יקיים תייחסויות הרלוונטיהוההמסמכים ל לעם קבלת כ .ז

אג"ם וקצין צין המודיעין, קצין הדיון פרונטאלי בהשתתפות ק המחוז

 .יים. גורמי נוספים יזומנו לפי הצורךמחוזהאסירים ה

צין א'. קנספח  ביגל ונימוקיה יירשמו ע סגן מפקד המחוזהחלטת  .ח

 צין לק למפקד בית הסוהר,מחוזי עביר עותק מההחלטה האסירים ה

  בית הסוהר. המודיעין, וקצין האסירים בלקצין  ,ם"אגה

יוודא כי  החלטה יועבר גם למנהל האגף בו מוחזק האסיר אשרההעתק  .ט

 בית הסוהר.ב למערכת הממוחשבת הסרקנהחלטה 

ונימוקיה במערכת  סגן מפקד המחוזקצין כליאה מחוזי יתעד את החלטת  .י

 הממוחשבת.

 , תף לתכנון בריחההיה שושאו סיון בריחה י, נאסיר סג"ב שביצע בריחה .יא

בהתאם לנוהלי  התראהאסיר כגם  ,בנוסף להגדרתו כאסיר סג"ב ,יוגדר

 חטיבת המבצעים. 

 

הגדרת תהליך  

 כסג"ב אסיר 
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יטביע על  , על סמך הוראת מפקד בית הסוהר,בבית הסוהר כליאההקצין  .יב

סג"ב ויביא את או מדבקה גבי כריכת תיק האסיר מבחוץ את החותמת 

  , המפקד יחתום על גבי החותמת.ת הסוהרבי התיק למפקד

  נספח ב'. –רצ"ב נוסח לדוגמא של חותמת או מדבקה 

 בנוסף תוטבע הגדרה "סג"ב" על כרטיס האסיר".

יצמיד לפקודת המאסר של האסיר/ לצו בבית הסוהר כליאה הקצין  .יג

המנהלי של האסיר את הנחיות הביטחון הנגזרות  המעצר שבתיקו

סיר כסג"ב ויציין על הפקודה באמצעות חותמת מעובדת הגדרתו של הא

 כי האסיר מוגדר כסג"ב.

אג"ם  לגבי אסירים חדשים קצין היעדכן את בבית הסוהר כליאה הקצין 

כל אסיר , כמו כן יוודא כי קצין האג"ם מעודכן אודות כסג"ב שהוגדרו

 .ת הסוהרבינקלט בסג"ב ש

אסיר סג"ב, רשאי סבר מפקד בית סוהר כי יש צורך דחוף בהגדרתו של  .יד

, בהתאם למידת הסיכון הנשקפת זמניותלקבוע בעניינו הוראות ביטחון 

 בסעיף זה.  המפורטבתהליך ממנו, וזאת עד לקבלת החלטה בהתאם 

 

  

10.  

   '  יחולו גם על ביטול הגדרת אסיר כסג"ב.ט -א' 9הוראות סעיף  .א

 בודה.  ימי ע 30החלטה  בבקשה לביטול הגדרת אסיר כסג"ב  תתקבל תוך  .ב

, תוטבע חותמת תו של אסיר כסג"בלבטל הגדר סגן מפקד המחוזהחליט  .ג

. תיק האסיר ותבוטל ההגדרה בפרופיל האסיר ל גביביטול סג"ב ע

 ויופק כרטיס אסיר מגנטי מעודכן.  .ההחלטה תוזן במערכת הממוחשבת

 

ביטול  הגדרת  

 סג"ב

  

   םכני של האסיריוכז רישום עדובו יר תיקבבית הסוהר ינהל  םאג"צין הק         .11

 ים עותק וכן ירוכזו בו, בבית הסוהר לבריחה גבוהבעלי סיכון המוגדרים כ               

הרלוונטיות לאסירים   הביטחון  והנחיות סגן מפקד המחוזלטות החמ

 .אלה

אסירים בעלי תיק  

גבוה סיכון 

 לבריחה
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 בשל הסיכון הנובע מאסירים אלו, יש צורך בשינוי תדיר של מקום אחזקתם :.   12

  , בהתאם להוראות אלו:בית סוהראו  אגף, תא אסיר סג"ב על כן, יש להעביר  

תתאפשר חזרתו של וככלל לא , חודשים 4כל העברת תא תתבצע ב .א

  .  אגףאותו הכבר הוחזק בלתא בו אסיר סג"ב 

יחולו האסיר  יעבורבאגף אליו . חודשים 16כל ב העברת אגף תתבצע  .ב

 התנאים של סעיף א' לעיל. 

  חודשים. 32כל ב העברת בית סוהר תתבצע  .ג

"החזקת  – 04.03.00לעניין אסירי הפרדה יש לפעול בהתאם לפקנ"ץ  .ד

 אסירים בהפרדה".

עול בהתאם לסעיפים פיש לשמור ה ם המוחזקים באגףלעניין אסירי .ה

  א' וג' שלהלן. 

מהזמנים שנקבעו בסעיף זה המחוז רשאי לאשר חריגה  סגן מפקד .ו

 ומנימוקים שיירשמו. במקרים מיוחדים 

            

                                                                                      

אסיר  העברת 

תא/ אגף / מסג"ב 

 בית סוהר
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 בקרה ופיקוח  .31

 .עבודה בחינת תהליכיפקד ביס"ר מ יבצע רבעוןאחת ל .א

 בקרה מחוזית .ב

אחריות למעקב ופיקוח אחר הגדרה / הסרת הגדרה / שינוי שיבוץ תאים / 

בכל הנוגע לאסירי סג"ב במחוז  סגן מפקד המחוזאגף /בית סוהר מסורה ל

 שתחת אחריותו באמצעות קציני המטה שבמחוז.

ירי סג"ב יקיים בקרה חצי שנתית בנושא אס ק. אסירים מחוזי: (1

בנוסף לביקורות שוטפות שיקיים מעת לעת, הכוללת בדיקת תקפות 

 .ההגדרה ושינוי שיבוץ תאים/אגף/בית סוהר

 יישום הנחיות הביטחון יקיים בקרה חצי שנתית  מחוזי: םאג" ק. (2

סיר בעל סיכון גבוה לבריחה א"החזקת  01-4009הקיימות בנוהל 

 החזקתו באגף, כמו כן  )סג"ב(" ותקינותן לגבי אסיר סג"ב ואופן

 יבדוק תיק אסירים בעלי סיכון בריחה גבוה הקיים במשרד ק.

 אג"ם.

 אחת לשנה ה נציבותיתבקר .ג

בנושא אסירי סג"ב יבצעו פיקוח ומעקב המבצעים נציגי חטיבת     (1

 בקרות ביחידות ובמחוז. במסגרת 

נציגי אגף הכליאה יבצעו פיקוח ומעקב בנושא אסירי סג"ב ומאסר עולם  (2

 במסגרת בקרות ביחידות ובמחוז.

אסירי סג"ב במסגרת  נציגי חטיבת המודיעין יבצעו פיקוח ומעקב בנושא  (3

 בקרות ביחידות ובמחוז.

 

   

 

 בקרה 

 בית הסוהר מפקד      -  בבית הסוהר  .14

 מחוזפקד הסגן מ       -                 מחוזב   

 רח"ט כליאה      -               נציבותב   

 

 ביצועחריות א 
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יכון המלצה על הגדרת אסיר / ביטול הגדרת אסיר כבעל ס" - נספח א'       .15

קבלת עצור שהוגדר ע"י משטרת ישראל כבעל גבוה לבריחה )סג"ב(

 ".סיכון גבוה לבריחה

 .דוגמה לחותמת סג"ב -נספח ב'        

 

 נספחים 

 

11.2.04 ,9.1.08 ,26.08.10 

 

 

 עדכונים קודמים
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 ח א'נספ
 שירות בתי הסוהר

 
המלצה על הגדרת אסיר / ביטול הגדרת אסיר כבעל סיכון גבוה לבריחה 

 קבלת עצור שהוגדר ע"י משטרת ישראל כבעל סיכון גבוה לבריחה)סג"ב(
 

 

 כן / לא        __     _____________  ____________   ______________   _________

 בב חופשותס            קטגוריה        שם האב                 שם משפחה             שם פרטי                   

 חוות דעת ק. אסירים ביס"ר:

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 _______תאריך________________ חתימה____________________ שם____________

 

 :ביס"רחוו"ד קמ"ן 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _______ תאריך _______________שם ________________ חתימה ________________

 :ביס"ר םאג" ק.חוו"ד 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ______שם ________________ חתימה _________________ תאריך _______________

 :ביס"ר מפקדהמלצת 

 ממליץ             להגדירו כסג"ב.

 לבטל הגדרתו כסג"ב                       

 נימוקים:

 _______________  )  ( _____________________מצ"ב )  ( _______________ )  ( _____

 ______שם ________________ חתימה _________________ תאריך _______________

======================================================= 

 י:מחוזק. אסירים  חוו"ד

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 __________________ תאריך _______________שם ________________ חתימה _____
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 י:מחוזקמ"ן  חוו"ד

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _________________שם ________________ חתימה _________________ תאריך ____

 מחוזי: םק. אג" חוו"ד

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 _____תאריך_________________ חתימה_________________  שם________________

 

 

 :מחוזמפקד ה סגןהחלטת 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ________________ תאריך _______________שם ________________ חתימה _______
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 נספח ב'

 

 

  ג " ב ס     
 

 מתאריך:__________   
 

 חתימת מפקד בית הסוהר: __________   
 

 

 

 

 

 

 

  "בגסביטול הגדרת      
 

 מתאריך:__________   
 

 חתימת מפקד בית הסוהר: __________   
 


