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 רח"ט לוגיסטיקה
 

   
 פקודת נציבותפקודת נציבות

 

 

 מכר לאסירים ימרכז 

   "ניתן להתיר לכלל  כי הוראות שירות בתי הסוהר קובעות  .א 1 .1

   האסירים, או  לסוגי אסירים שייקבעו בפקודות הנציבות, לרכוש            

 ."מוצרי מזון בקנטינה           

המופעלים ע"י זכיין פרטי, בבתי הסוהר פועלים מרכזי מכר לאסירים  .ב

 כה, למכירת מוצרי צרי

 במטרה לשפר את רווחתם של האסירים.           

 

 כללי

 

 

 

 

 

 מטרה .יםלהפעלת מרכזי המכר לאסירועקרונות  כללים לקבוע 2 .2

 בסיס חוקי 1978 -תקנות בתי הסוהר, תשל"ח   .3

 שלצדן:המשמעות  ,שלהלן הגדרותלצורך פקודה זו יהיו ל 3 .4

שותו חשבון אסיר  כל הנתון כדין במשמורת בית סוהר ואשר לר -אסיר  .א

  .בבנק הדואר

  משמעותו קנטינה. בפקודה זו - מרכז מכר .ב

 רה אשר זכתה במכרז לניהול והפעלת חב -מרכזי המכר להפעלת זכיין ה .ג

 מרכזי המכר.מערך    

חברה אשר זכתה במכרז לאספקת ירקות  -והפירות הירקות זכיין מכרז  .ד

 )להלן:  מכרז היר"פ(ופירות 

        לשב"ס.          

חברה אשר זכתה במכרז לאספקת  - בשר עופות ודגיםזכיין מכרז  .ה

 ) להלן: מכרז הבע"ד( ודגים לשב"ס.בשרים, עופות 

 חלון חיצוני במרכז המכר, דרכו מתבצעת מכירה  -דלפק חלוקה  .ו

 לאסירים.

 והעברת  האסיר  שלא בנוכחותבמרכז המכר מכירה  -מכירה בדחיפה  .ז

 ידי האסיר.המוצרים באמצעות סוהר ל  

 בראשות ועדה  -ועדה לתנאי מחיית אסירים  .ח

שבסמכותה להוסיף /לגרוע מוצרי רכישה לאסירים מעבר ראש את"ל  

 למגוון המוצרים המאושר.

 רשימת מוצרים המאושרים למכירה במרכזי המכר. -מגוון המוצרים  .ט

 הגדרות
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בהתאם למפורט רכישת מוצרי צריכה לשימוש האסיר,  -רכש חוץ  .י

 .17בסעיף 

  בית סוהר /בית מעצר. -ידה יח .יא

 

 מחלקת רכישות אחראית לפרסום מכרז פומבי להפעלת מערך מרכזי  . .5

 מרכזי המכר. להפעלת זכיין ההמכר וקיום התקשרות חוזית עם 

 

 התקשרות עם 

 להפעלת זכיין ה
 מכרה ימרכז

 

 אופנים להפעלת מרכז מכר: שלושהקיימים  . .6

 "ס )ע"י סוהר(.שב הפעלת מרכז מכר באמצעות  .א

 מרכזי המכר )ע"י אזרח(. להפעלתזכיין הניהול  .ב

רכזי הזכיין להפעלת מס וע"י מרכז המכר ע"י שב" של –הפעלה משולבת  .ג
  .המכר

 

 אופן הפעלת

 המכר   מרכז

 

 -מרכזי מכר המנוהלים ע"י שב"ס .א 6 .7

 אחראי מרכז מכר / עוזר לאחראי מרכז מכר / מחליף          המשמשסוהר  (1

   קצין  עםתיאום בימונה ע"י מפקד היחידה  ,לאחראי מרכז מכר                 

  לוגיסטית מחוזי וראש מחלקת רכישות. תמיכה                 

ימונה סוהר  ,במרכזי מכר בהם אין עוזר לאחראי מרכז המכר (2

 בהיעדרו.של האחראי  מחליף שימלא את מקומו

 -מרכזי מכר המנוהלים ע"י הזכיין .ב

 אחראי מרכז מכר / עוזר לאחראי מרכז מכר / מחליף      משמשהאזרח 

המכר ובכפוף  להפעלת מרכזיזכיין הימונה ע"י  ,ראי מרכז מכרלאח       

  מידע. טחוןיבענף  לאישור

 -ניהול משולב  .ג

  ישמש כאחראי להפעלת מרכז המכר והאזרח ישמש כעוזרו. הסוהר (1

צין תמיכה סוהר ימונה ע"י מפקד היחידה בתיאום עם קה (2
 מחוזי וראש מחלקת רכישות. לוגיסטית

ימונה ע"י הזכיין להפעלת מרכזי המכר ובכפוף לאישור ענף האזרח  (3

 טחון מידע. יב

טרם תחילת העבודה במרכז המכר, כל אחד מבעלי התפקידים  .ד

הלי ובהתאם לניעבור הדרכה והכרת מרכז המכר  ,)אחראי/עוזר /מחליף(

אחראי מרכז מכר 
 - מחליף/עוזר/

 מינוי והדרכה
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 בדבר התנהלותו. יחידתי  אג"םמ"ן וקצין ע"י ק וכן יונחה רכישות 'מח

 

 

 במרכזי המכר יועסקו אסירים לצורך סיוע לאחראי מרכז המכר. .א 7 .8

 םאסירים תאושר על ידי מפקד היחידה ובכפוף לתנאיההעסקת  .ב
 המצטברים הבאים:

ת בתוך הקושר את האסיר למעורבות שלילירלוונטי אין מידע  (1
 המהווה עבירת בית סוהר או עבירה פלילית. ,היחידה

חטיבת  נתוני, לפי ות לארגון פשיעה או לכנופיית פשעללא השתייכ (2
 המודיעין.

 הוא שוהה. יחידה בהללא סכסוכים ב (3

 .בשוחהמללא הרשעות בתחום  (4

 -תקופת העסקה במרכז המכר .ג

גבל תו ,מרצה מאסרו ביחידה בה מכרהעסקת אסיר עבודה במרכז ה (1
 . חודשים ששה פה של עד לתקו

, ניתן יהיה לשוב ולהעסיקו במרכז המכר ליחידה אחרתהאסיר  עבר (2
  חודשים נוספים.ששה  לתקופה של  ,עבר ביחידה אליה

 

 העסקת אסירי 

 עבודה במרכז 

 המכר

  המכר במרכז המאושרים לרכישה מוצרים  .א 8 .9

חלקת מוצרים המאושרים לרכישה במרכז המכר יפורטו בנוהל מ (1
 רכישות.

      ע"י הזכייןמרבית המוצרים הנמכרים במרכז המכר מסופקים  (2

  מרכזי המכר. להפעלת

המאושרים למכירה )מוצרי ירקות / פירות / בשרים / עופות / דגים  (3
( מסופקים ע"י , בכפוף להחלטות הארגוןלאסירים ביטחוניים בלבד

 הבע"ד.וזכיין מכרז  זכיין מכרז היר"פ 

 או גריעת מוצרים קיימים ם חדשים למגוון המוצריםהוספת מוצרי (4
 .עדה לתנאי מחיית אסיריםותהיה בכפוף לאישור הו

מוצרי המזון לרכישה במרכזי המכר יהיו כשרים ויישאו חותמת  (5
 כשרות. 

 מחירון המוצרים .ב

להוראות המכרזים ולהסכמי קבעו בהתאם מחירי המוצרים י (1
 לאישור רמ"ח רכישות.זכיינים ובכפוף השב"ס מול של התקשרות ה

 מחירון מוצרים עדכני יוצב במקומות הבאים: (2

מגוון המוצרים 
 ומחיריהם
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 חזית מרכז המכר )באחריות אחראי מרכז המכר(. (א

 לוחות המודעות )באחריות מנהל האגף(. -אגפים (ב

       באגפים בהם לא מתאפשרת  ,משרד מנהל האגף (ג

  באחריות מנהל )אסירים ללוח המודעות גישה של                                       

 .(האגף                                      

עדכון המחירון יתבצע טרם המכירה הראשונה של כל חודש ולאחר  (3

 המוצרים.עדכון מחירי 

  -הזמנת מוצרים  .א 9 .10

מוצרים יזמין לאחראי מרכז המכר  עוזר /מרכז המכר אחראי (1

מחלקת הרלוונטי של נוהל להתאם מהזכיינים ויכניסם למלאי ב

 רכישות.

 מרכז מכר הזמנת מוצרים עבור אסירים ביטחוניים ע"י אחראי  (2

תתבצע , אזרחשהינו מרכז מכר עוזר לאחראי  /שהינו אזרח 

 בנוכחות מנהל אגף או מי מטעמו. 

  - ספירות מלאי .ב

,  אחראי מרכז ובמרכז מכר משולב במרכז מכר המנוהל ע"י שב"ס (1

מטעם צין אחת לחודש בנוכחות ק קיפהספירת מלאי מיבצע המכר 

 .היחידה ובהתאם לנוהל מחלקת רכישות

פטור זמני , רשאי לאשר מנימוקים אשר ירשמו רמ"ח רכישות (2

תמיכה לוגיסטית בהתאם לבקשת קצין צוע ספירת מלאי, מבי

  מחוזי/

   בהתאםהסדרת פערים אשר התגלו בספירות המלאי תתבצע  (3

 מחלקת רכישות.הרלוונטי של לנוהל                 

 

 הזמנת מוצרים 

 וניהול המלאי

 במרכז המכר 

 מקורות כספיים לרכישה במרכז המכר יהיו כדלקמן: .א 1 .11

 .חשבון אסיר המנוהל ע"י גזבר היחידה ובהתאם לנוהלי חשבות (1

מרכזי המכר ע"י נציגי הרשות  להפעלת זכיין/לשב"סהעברת כספים  (2

 הפלסטינאית.

כאסירים שהוגדרו וענק לאסירים י ₪, 110בסך כר מענק מרכז מ (3

 ."מענק כספי לאסיר נזקק" – 04.38.00ץ על פי פקנ" זקקיםנ

 במטבע ישראלי בלבד. - המכר במרכז מוצרים לרכוש רשאי אסיר  .ב

מקורות כספיים 
לרכישה במרכז 

 המכר
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 . לחודש לאסיר ח"ש 1,600 הרכישה הינו סכום  .א 1 .12

סכום רכישה  לאסירמחוז לאשר  קדסגן מפ /מחוז בסמכות מפקד (1

ח ש" 1,800הסכום הכולל לא יעלה על שכך  ₪, 200 עד נוסף של

 ת אסירבקשטופס " הבקשה יעשה בכפוף למילויאישור  .ודשלח

וכמפורט  (נספח א') – "להגדלת סכום הרכישה לחודש במרכז המכר

 להלן:

ויעביר בצירוף המלצתו  מנהל האגף ימלא את פרטי האסיר (א

 .לבדיקת גזבר היחידה הבקשה

יעה לאישור כי אין מנ חןמפקד היחידה יראיין את האסיר ויב (ב

 .ביטחון בית הסוהרהבקשה הקשורה בשיקולי סדר, משמעת ו

פקד היחידה יעביר המלצתו על גבי הטופס המלא להחלטת מ (ג

 מפקד מחוז/סגן מפקד מחוז.  

 :, יחולו ההוראות הבאותלעילבסעיף קטן א אמור ל בנוסף (2

   ח"ש 200 נוסף שלרכישה סכום לתינתן האפשרות  סירותאל (א

 רכישת מוצרי היגיינה אישיים.ל ,לחודש

 לאסיר ו / או לקבוצת רשאי לאשר  ראש את"ל  (ב

 , מנימוקים שיירשמו.לחודש סכום רכישה נוסף ,אסירים     

סכום הרכישה לכל מחצית חודש יעמוד על כמחצית מסכום הרכישה   .ב

שלא ניצל את מלוא סכום הרכישה המותר  אסיר החודשי המרבי.

במחצית הראשונה בחודש, לא יוכל לצבור את הסכום לרכישה במחצית 

 השנייה.

בסמכות מפקד היחידה לאפשר חריגה מסכום הרכישה המרבי למחצית 

 החודש, ובתנאי שאינו חריגה מהסכום המרבי לרכישה לכל החודש.

 ים ביטחוניים.אינו חל על אסירסעיף קטן זה             

 ייכלל במסגרת סכום הרכישה החודשי.  , רכש חוץ של מוצרים .ג

 

סכומי הרכישה 
 במרכז המכר

 של פעמיים בתדירות המכר במרכז לרכוש לאסיר תינתן האפשרות .א 2 .13

 .)רכישה אחת בכל מחצית חודש( בחודש

מפקד היחידה רשאי להגדיל את תדירות הרכישה במרכז המכר  .ב

 לארבע פעמים בחודש. לאסיר/קבוצת אסירים 

 אחראי מרכז המכר יערוך ויפיץ תכנית מכירה חודשית אשר תפרט את .ג

תאושר ע"י מפקד היחידה  . התכניתימי ושעות המכירה לאגפים השונים

הרכישה  תתדירו
 במרכז המכר
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  או מי מטעמו.

קבעו בהתאם יבמרכזי מכר המנוהלים ע"י אזרח, שעות הפתיחה י .ד

 מרכזי המכר. להפעלת זכיין הלהתקשרות למול 

 

או חלקי  לשלול מאסיר רכישת מוצרים במרכז המכר באופן מלאניתן  .א 1 .14

ץ  "הענקת טובות הנאה ושלילתן"  ולפקנ" - 04.17.00ץ ובהתאם לפקנ"

 .אסירים"ל"דין משמעתי   -04.13.00

מקבוצת אסירים רכישת מוצרים במרכז  מנוענציב בתי הסוהר רשאי ל .ב

קי אם שוכנע כי ביטחון המדינה או ביטחון המכר באופן מלא או חל

יובאו מחייבים זאת. במסגרת שיקוליו  ,הציבור או ביטחון בית הסוהר

 ,חלופות לאסירים וקיומן של תקופת המניעה המצטברתמשך  בחשבון

   .נמנעהם למוצרים שרכישת

 

שלילת הרכישה 
 במרכז המכר

מכירה אחראי מרכז המכר/עוזר לאחראי מרכז המכר יבצעו  .א 1 .15
 במרכז המכר בהתאם לנהלי מחלקת רכישות.

אופן מכירת המוצרים במרכז המכר או  "מכירה בדחיפה "  .ב
 בנוהל הרלוונטי של מחלקת רכישות.מפורטים  

 אופן ביצוע  

המכירה במרכז 
 המכר

 יוגדר מבנה אשר ישמש כמרכז מכר. לשם הפעלת מרכז מכר לאסירים, .א 1 .16

בעל חלונות ודלתות ממוגנים כנגד  ככל האפשרמבנה מרכז המכר יהיה  .ב

 פריצה.

 מפתחות מרכז המכר יוחזקו בידי אחראי מרכז מכר ו/או עוזרו. .ג

כניסה למרכז המכר תתאפשר אך ורק בנוכחות אחראי מרכז המכר ו /  .ד

 או עוזרו.

אסיר במרכז המכר ללא נוכחות אחראי  שהותבכל מקרה, לא תתאפשר  .ה

 מרכז המכר ו / או עוזרו.

בחדר מפתחות חירום כמפורט מפתחות חירום למרכז המכר יוחזקו  .ו

 בנוהל חטיבת המבצעים .

 

 אבטחת 

 מרכז המכר

התנהלות מרכז במרכז המכר תתקיים שגרת ביקורות כדי לפקח על  .א 1 .17

 .נחיותההולים נהה / לפקודה זוהמכר בהתאם 

  להלן פירוט מבצעי הביקורות ותדירות הביקורות: .ב

 אחת לשנה.  -מי מטעמו  ר"צ מרכזי מכר או (1

 שנהאחת לחצי  -מחוזי או מי מטעמו קצין תמיכה לוגיסטית  (2

 אחת לחודש. -קצין תמיכה לוגיסטית יחידתי  (3

 קיום שגרת 

 ביקורות 

 במרכז המכר



 01.08.2001 בתוקף מתאריך:  אסירים - 04 פרק:

 25.05.2022   ת' עדכון אחרון:  04.32.00 מס' הפקודה:

 

7 

  .אחת לחודש -יחידה רב (4

 .אחת לחודש –יחידה  ם או קמב"ץאג" ק. (5

  .אחת לחודש –יחידה  קמ"ן קמ"ן או עוזר (6

ויעביר דו"ח  "רבמערכת תמ מבצע הביקורת יתעדה ביומן מרכז המכר .ג

 ממצאי ביקורת כתוב למפקד היחידה.

 

 במרכז המכר עפ"י מגוון המוצרים המאושר. רכשוייהמוצרים   ,ככלל .א 1 .18

 במקרים הבאים ניתן יהיה לאשר "רכש חוץ": .ב

ועדה לתנאי מחיית אסירים לרכישה ומוצרים שאושרו פרטנית ע"י ה (1

 ע"י מפקד היחידהיבוצע  אישור הרכישה במסגרת "רכש חוץ".

לאחר בדיקה והמלצות בעלי התפקידים הרלוונטיים באמצעות 

 –" בכפוף לאישור מפקד היחידה טופס "בקשה לאישור רכש חוץ

 ויבוצע כמפורט להלן: ()נספח ב'

מנהל האגף ימלא את פרטי האסיר בצירוף המלצתו ויעביר  (א

 יחידתי. כה לוגיסטיתקצין תמיוהבקשה לבדיקת גזבר היחידה 

 .מפקד היחידה ינמק החלטתו על גבי הטופס המלא (ב

היר"פ אינו יכול לספק את הירקות והפירות מכרז במידה שזכיין  (2

 להפעלתזכיין ההרכש יבוצע באמצעות הקיימים במגוון המוצרים, 

לאחר בדיקה והמלצות מרכזי המכר ובכפוף לאישור מפקד היחידה 

 המופיע בנספח ב' טופסהמצעות בא םבעלי התפקידים הרלוונטיי

 לעיל.קטן ( 1 כמפורט בסעיף קטןו

מוצרים מרכזי המכר אינו יכול לספק להפעלת זכיין הבמידה ש (3

בכפוף  ,רכש יבוצע ברשת חיצוניתה ,הקיימים במגוון המוצרים

לאחר בדיקה והמלצות בעלי  סממ"ז/לאישור מפקד מחוז

חוץ בכפוף ה לרכש "בקש באמצעות טופס התפקידים הרלוונטיים

 ויבוצע כמפורט להלן:  )נספח ג'( –" סממ"ז/לאישור מפקד המחוז

מנהל האגף ימלא את פרטי האסיר בצירוף המלצתו ויעביר  (א

יחידתי הבקשה לבדיקת גזבר היחידה וקצין תמיכה לוגיסטית 

 ולהמלצתו של מפקד הביס"ר.

 .ינמק החלטתו על גבי הטופס המלא סממ"ז/המחוזמפקד  (ב

 סוהרהמכר, יבוצע על ידי  מרכזי להפעלתזכיין הוץ למעט מרכש ח .ג

 ,אשר בחשבון הקנטינה של האסיר.ן האסיר הקיימים בפיקדוומכספי 

ע"י אזרח גם מרכזי המכר יכול להתבצע  להפעלתזכיין הרכש חוץ מ .ד

 אי מרכז המכר.שהינו אחר

"רכש חוץ"  
והגורמים 
 המאשרים
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 ביצועלוודא מפקד היחידה , באחריות ליחידהטרם הכנסת רכש חוץ  .ה

 לשהטובין הנרכש על מנת למנוע אפשרות כל ובדיקה ידנית של  שיקוף

 .יםאסורמוצרים חומרים/  /חפצים הברחת 

 

    

 אופן הפעלת מרכז המכר היחידתי יפורט בפקודת קבע מקומית. 1 .19

 

פקודת קבע 
 מקומית

 .מכרה במרכזלחודש  הרכישה סכום להגדלת ת אסירבקש – נספח א' 1 .20

 .בכפוף לאישור מפקד היחידה" חוץ רכש"בקשה ל - נספח ב'

 .סממ"ז/בכפוף לאישור מפקד מחוז" חוץ רכש"בקשה ל  -נספח ג'

 

 

 נספחים

 רח"ט לוגיסטיקה  - במטה 2 .21

 מפקד מחוז – במחוז

 היחידה מפקד -יחידה ב

 

 ביצוע אחריות

22. 2 19.11.03 ,26.1.04 ,19.2.04 ,1.11.04 ,6.4.05 ,25.7.05 ,13.3.07 ,6.11.07 ,6.7.08 ,
30.12.08, 13.03.2012 ,01.02.16. 

 

תאריכי עדכונים 
 קודמים
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 נספח א'

  המכר במרכזלחודש  הרכישה סכום להגדלת ת אסירבקש

 

 :והבקשה האסיר פרטי  -חלק א' 

   
                                _______ ':__ט:______________ משפחה שם:___________ פרטי שם 

 
   :__________ר"ביס:_____________  אגף 

 
 
 : _________________________________________ימוק הבקשהנ 
  

                           __________________________________________ 
 : _____________האסיר חתימת: _______________  תאריך 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 :האגף מנהל המלצת  -חלק ב' 

 
 ____________________________________ :ממליץ, נימוק לא/  ממליץ

 
__________________________________________________ 

 
 _____________: _____וחתימה שם: ______________   תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 
 :גזבר בדיקת  -חלק ג'

 
 _____________________________: יתרת הסכום בחשבון האסיר

 
 : _____________וחתימה שם: _____________    תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 
 :היחידה מפקד מלצתה -חלק ד'

 
  ______________נימוק :_____________________ ,ממליץ לא / ממליץ

 
                                           

                                            ___________________________________ 
 

 : __________________וחתימה שם: ______________ תאריך
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 :מחוזה / סגן מפקד מחוז החלטת מפקד            –חלק ה' 

 
 

                                             ___________________________________, נימוק :_מאשר  לא /מאשר 
 

                                           _____________________________________ 
  

 
 : __________________וחתימה שם: ______________ תאריך

 
 העתק : תיק אסיר

 
 נספח ב'
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 יחידהבכפוף לאישור מפקד ה" חוץ רכש"בקשה ל
 

 :האסיר פרטי -'  א חלק
 

  ________:יס"רב: ________ אגף_______  /ט: ___________ האסיר שם
 

 _____________________לרכישה____________ מבוקשים מוצרים פרטי
 

________________________________________________________ 
                                                       

 : ____________האסיר חתימת: _______________  תאריך
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 :האגף מנהל המלצת -' ב חלק

 
 ______________________:_____________נימוק ,ממליץ לא /ממליץ

 
                                           ___________________________________ 

 
 : __________________ וחתימה שם: ______________ תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 
 :גזבר בדיקת –' ג חלק

 
 ________________: _____________האסיר בחשבון הסכום יתרת

 
 : _____________וחתימה שם: _______________  תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 
 בדיקת קת"ל: –חלק ד' 

 
 ________________________מאושר / אינו מאושר לרכש חוץ :  _המוצר 

 
_______________________________________________________ 

 
 : _____________וחתימה שם: _______________  תאריך

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 :היחידה מפקד החלטת                        –' ה חלק

 
 :הבאים מהנימוקים חוץ שרכ ביצוע לא מאשר/  מאשר הריני

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 
 

 : _____________וחתימה שם: ______________ תאריך
 

 אסיר תיק:  העתק
 
 

 נספח ג'
 סממ"ז/מחוזהבכפוף לאישור מפקד " חוץ רכש"בקשה ל
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 :האסיר פרטי -'  א חלק

 
  _________:ביס"ר : _______אגף________  /ט: __________ האסיר שם

 
  ________________________:_______ לרכישה מבוקשים מוצרים פרטי

 
________________________________________________________ 

 
 : ____________האסיר חתימת: _______________  תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 
 :האגף מנהל המלצת -' ב חלק

 
 _________________________________נימוק:___ ,ממליץ לא /ממליץ

 
                                           ____________________________________ 

  
 : __________________ וחתימה שם: ______________ תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 
 :גזבר בדיקת –' ג חלק

 
 _____________________: ________האסיר בחשבון הסכום יתרת

 
 : _____________וחתימה שם: _______________  תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 
 בדיקת קת"ל: –חלק ד' 

 
 המוצר מאושר / אינו מאושר לרכש חוץ :  _________________________

 
_______________________________________________________ 

 
 : _____________וחתימה שם: _______________  תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 
 :היחידה מפקד המלצת  –' ה חלק

 
 :איםהב מהנימוקים לא ממליץ לבצע רכש חוץ/  ממליץ הריני

 
________________________________________________________ 

 
 : _____________חתימה שם: ______________ תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 
                         –' ו חלק

 :סממ"ז/מחוזה מפקד החלטת                                    
 :הבאים מהנימוקים חוץ רכש ביצוע לא מאשר/  מאשר הריני

 
___________________________________________________ 

 
 : _____________וחתימה שם: ______________ תאריך
  אסיר תיק:  העתק

 


