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 גורם אחראי:

 וחלופות הכליאה ראש אגף האסיר
 

   
 פקודת נציבותפקודת נציבות

 
 

 ועצורים אסירים התייחדות

 

 

מסוג טובת הנאה מפקד בית הסוהר רשאי לאשר לאסירים  .א .1

 התייחדות בהתאם לתנאי פקודה זו.

ונקבה ויש לקרוא את ההוראות שלהלן לשון זכר הינו בפקודה זו  .ב

 כחלות הן על זכר והן על נקבה בהתאם לנסיבות. 

 כללי 

 

 

 

 

  

בהחלטה בבקשת אסיר פיה יש לנקוט קביעת הכללים המנחים והשיטה ל .2

 למפגש התייחדות. 
 מטרה 

עצור פלילי ובלבד שהמבקש מצוי במשמורת שפוט פלילי/ - "אסיר" .א .3

 –חוקית לפחות שישה חודשים ברציפות, לרבות אסיר ביטחוני 

 – 03.02.00בפקנ"צ   4העומד בתנאים המצטברים הקבועים בסעיף 

  "כללים ביחס לאסירים בטחוניים".

הצגת רישום נישואין בספח תעודת הזהות ובמידת  - " נשואין" .ב

 הצורך הצגת תעודת נישואין תקפה. 

אסיר ובת זוגו עימה הוא מבקש לקיים   - "בציבור ה/ידוע" .ג

התייחדות, אשר הוכיח כי עובר לכניסתו למאסר/מעצר קיים משק 

חודשים, ותמך את  12בית משותף עם בת הזוג כאמור, לפחות 

בתצהיר מאושר וחתום על ידי עורך דין, וזאת על ידי  בקשתו

 המצאת אסמכתאות התומכות בבקשתו, ובין היתר:

 הצגת חוזה שכירות. (1

 תצהירים מסביבת המגורים הקרובה לבני הזוג. (2

 חשבונות ארנונה וחשמל על שם שני בני הזוג או חשבון בנק    (3

 משותף.             

 פלט מרשם האוכלוסין. (4

 

 הגדרות 
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באופן  אחרונות השנתיים האסיר/ה בה אצל /מי שביקר - "ה/חבר" .ד 

 . תדיר

 עבירות אלמ"ב /גילוי עריות.  - "עבירות במשפחה" .ה

  

אסיר שאינו יוצא לחופשות וביקש התייחדות עם מי שאינו קורבן  .א .4

 העבירה ובלבד שאינו חשוד / הורשע בגין ביצוע עבירות במשפחה.

ר בגין עבירות במשפחה עם קורבן העבירה / אישור התייחדות לאסי .ב

בן משפחה של קורבן העבירה מחייב המלצה חיובית של וועדת 

 פי ההקשר. -ו/או ועדת גילוי עריות על אלמ"ב

ת כעבור ולבקש התייחד רשאיאסיר שחופשותיו הופסקו, יהיה  .ג

חודשים מתום חופשתו האחרונה, כל עוד הוא ממשיך להיות  שישה

 מנוע חופשות.

 .מטעמים מיוחדים למעט חופשה  -"חופשה"  בסעיף קטן זה              

 

אסירים להם ניתן  

 לאשר התייחדות

   

   

ה" לפי /ת תחת הגדרת "חבר/לא תאושר התייחדות של מי שנכנס .א .5

ת עתה להתייחד /, ומבקשה/ה עם אסיר/פקודה זו, אשר התייחד

מאז ההתייחדות עם , אלא אם חלפו שנתיים  ת/אחר ה/עם אסיר

 .ה/האסיר

לא תאושר התייחדות של אסיר נשוי עם ידועה בציבור או חברה  .ב

 להלן. 8כהגדרתם בפקודה זו, אלא במקרים המנויים בסעיף 

אסירים להם לא ניתן  

 לאשר התייחדות

 

 

 

 

 

נישא אסיר פלילי בין כותלי בית הסוהר, ייקבעו הכללים לעניין ההתייחדות,  .6

לגופו של מקרה. ההחלטה תתקבל על ידי מפקד בית הסוהר  משכה ומקומה

בהתייעצות עם הרב, קמ"ן, גורמי הטיפול וגורמי מקצוע אחרים לפי העניין. 

  התייחדות שאושרה כאמור, תינתן בתום טקס הנישואין.

התייחדות לאחר  

 נישואים

 התנאיםלאסירים מותנית בקיום  דותמתן טובת הנאה מסוג התייח .7

 שלהלן: ריםהמצטב
תנאים למתן היתר  

 להתייחדות

 .מעצר/התנהגות טובה במהלך ריצוי המאסר .א 

 : לקיום ההתייחדות אישור רפואי .ב
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 נדרש אישור רופא היחידה. - ה/אסירלגבי ה (1  

נדרש טופס "סיכום מידע רפואי" מקופ"ח  -זוג הבת לגבי בן/ (2

יות בת הזוג בדבר היעדר מחלות זיהומבן/בצירוף הצהרת 

 .ג' בהתאם לנספח

בת הזוג ייבדק בידי רופא בן/סיכום המידע הרפואי של 

ה חולה ו/בת הזוג אינבן/היחידה, אשר נדרש לאשר כי 

  במחלה מדבקת.

 

  

במקרים חריגים כאשר אסיר רשום במרשם האוכלוסין  .א  .8

כנשוי ומבקש להתייחד עם הידועה בציבור שלו, ניתן לאשר 

ח כי האישה עמה הוא מבקש בקשתו ובלבד שהוכיאת 

להתייחד הינה הידועה בציבור שלו מזה זמן טרם כניסתו 

 למאסר/מעצר. 

כל זאת בתנאי שהוכיח כי הוא חי בנפרד מאשתו מזה 

שנתיים, נמצא בהליך גירושין שטרם הסתיים מטעמים 

שאינם תלויים בו או בהתנהלותו, וזאת מטעמים מיוחדים 

 ומנימוקים שיירשמו.

תאם לאמור לעיל, יינתן בכפוף לתצהיר חתום על אישור בה .ב

ידי האסיר לפיו ההתייחדות המבוקשת הינה עם הידועה 

מי שרשומה בציבור שלו, וכי לא יוכל לקבל התייחדות עם 

 .כאשתו

לעיל, חל גם במקרה של  ב-אקטנים  בסעיפיםהאמור  .ג

 התייחדות עם "חברה".

 

מתן אישור תנאים ל 

חריג  לאסיר הרשום 

במרשם  כנשוי

האוכלוסין להתייחדות 

 העם ידוע

 בציבור/חברה

 בקשת אסיר לקבלת טובת הנאה מסוג התייחדות תוגש על גבי  א. .9

 ."המלצות ואישור להתייחדות" א'הטופס שבנספח 
 הטיפול בבקשה 

 ואישורה

האגף אשר יהיה אחראי למילוי פרטי  מנהלתימסר לאסיר בקשת  ב. 

 א' של נספח 1+2בסעיפים כאמור  "ן, האסיר ולקבלת חוות דעת קמ

וצירוף המסמכים הנלווים לבקשה  אישור להתייחדות,המלצות

על נספחיה הבקשה  יעבירהאגף  מנהל .א' של נספח 4כמפורט בסעיף 

   .בבית הסוהר קצין האסירים ל

  

ה תועמידיבדוק את הבקשה , או מי מטעמוהאסירים  ציןק ג. 

 א'חוות דעתו בנספח ימלא , זו הקבועים בפקודה בקריטריונים

 בית הסוהר . ויעבירה להחלטת מפקד 
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 וידא ומפקד בית סוהר יהא מוסמך לאשר מתן טובת ההנאה לאחר ש   א. .10

   של כלל הדעת  בתנאים דלעיל, תוך התייחסות לחוותאסיר ה עמידת         

      הגורמים המוזכרים לעיל .                

 מפקד בית הסוהר שלא לאשר הבקשה, ינמק החלטתו ונימוקיה החליטב.    

 האגף. מנהלבאמצעות  ימסרו לאסיר       

 אחד מהתנאים דלעיל מלהתקיים, תישלל טובת ההנאה מהאסיר.  חדל  ג. 

      "הענקת  - 04.17.00הליך השלילה יתבצע בהתאם להוראות פקנ"צ        

 הנאה ושלילתן". טובות       

 

 למנוע/ות לאשרסמכ 

 התייחדות

 אסירים  ציןתוחזר לק בית הסוהרמפקד  על ידיבקשה שאושרה  .א .11

לפחות שבועיים לתאום מועד התייחדות לאסיר. התאום יבוצע 

 מראש.

נקבע מקום ההתייחדות במקום בו אינו מוחזק האסיר המבקש,  .ב

יימסר מועד ההתייחדות לקצין האסירים של בית הסוהר בו מוחזק 

 התייחדות. שביקש את  ה האסיר

הממוחשבת  על קלידת ההתייחדות במערכת יוודא אסירים קצין  .ג

 משרד הרישום. ידי 

 

הטיפול בבקשה  

 שאושרה

   

   

א שאושרה בקשתו, יוכל להתייחד עם בת זוגו בתדירות של אסיר .א .12

, במידת האפשר ובכפוף לזמינות החדרים אחת לחודשתעלה על 

 .במרכז ההתייחדות

ככל שערבי  .'ה-'ככלל, יופעלו מרכזי התייחדות בימי חול בימים א .ב

 ה, לא יתקיימו מפגשי התייחדות.-חג וימי שבתון חלים בימים א

שומר מצוות יהיה רשאי לבקש קביעת מועד שיאפשר  אסיר .ג

 הלכות טהרת המשפחה.  על פי  התייחדות 

 

  התייחדותהתדירות  

  

  

  

בטל מפגש התייחדות שנקבע לו, לאחר ששוריין לו חדר ביקש האסיר ל .13

התייחדות, ייקבע לו מועד אחר במידת האפשר ובכפוף להצגת אסמכתה 

 בדבר סיבת הביטול.

ביטול בקשת  

התייחדות על ידי 

 האסיר
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שעות, בכפוף למגבלות  8משך זמן מפגש ההתייחדות לא יעלה על   .14

ניתן להאריך את משך זמן  סדר היום בבית הסוהר. במקרים חריגים

שעות, משיקולים שיישקלו על ידי  12המפגש, כך שהוא יימשך עד 

מפקד בית הסוהר תוך התחשבות בהעדר וזמינות התחבורה 

 הציבורית . 

 משך זמן ההתייחדות  

ככלל, לא תאושר הכנסת תינוק למפגש ההתייחדות, למעט אסירה  .15

 . אשר תינוקה מוחזק עימה במתקן הכליאה
הימצאות תינוק   

 במפגש ההתייחדות

פירוט הציוד המותר להכנסה לחדר התייחדות מופיע בנספח ו'  .א .16

 "נספח ביטחון להתייחדות אסיר". 

בת הזוג רשאית להכניס פריטי ציוד למפגש ההתייחדות כפי  .ב

 המפורט בנספח ביטחון ו'.

 אמצעי מניעה יירכשו ע"י האסיר במרכז המכר. .ג

של בת הזוג ייערך חיפוש על גופה ובכלים,  בכניסתה ובצאתה .ד

"עריכת חיפושים על  - 03.06.00בהתאם לכללים הקבועים בפקנ"צ  

 אדם וכלי רכב".

באחריות ק. אג"ם בית הסוהר בו נמצא מרכז ההתייחדות, לערוך  .ה

 סריקה בחדר ההתייחדות קודם למפגש ולאחר המפגש.

 הכנסת ציוד ומזון  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 .המלצות ואישור להתייחדותבקשה   - נספח א' 

 .אישור רפואי של האסיר  -  ' ב נספח 

 .זוג האסיר לצורך התייחדות - בן/בת הצהרת   -  ג' נספח 

 .ביס"רחוו"ד עו"ס   -ד'  נספח 

 הצהרת האסיר לשמירת הציוד בחדר התייחדות.  -   ה' נספח 

  ר.בטחון להתייחדות אסינספח  -נספח ו' 

 נספחים  

 מפקד בית הסוהר.    -בית סוהר  .18

 מפקד מחוז.           -מחוז 

 .וחלופות הכליאה ראש אגף האסיר        -נציבות 

 

 אחריות ביצוע 

 תאריכי עדכון קודמים  9.9.08, 25.11.07, 25.6.07, 21.12.06, 20.7.04 .19

                                                                                                                   
 

 
 

 נספח א'
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 מפקד בית סוהראל:

 
 __תאריך:_____                                                                                                              

 המלצות  ואישור להתייחדותבקשה 
 פרטי האסיר        .  1
 

 שם:  __________________ מס' אסיר: _______________               
  
 שם האישה: __________מס' ת.ז. של האישה: ________________      

 
    ידועה בציבור  סטטוס האישה עימה מבקש האסיר להתייחד: נשוי   
 חברה   

                                                                            
 _________________:    תחילת ריצוי תק' מאסר:_____________               

 
 מצב משפחתי: __________________ עבירה: ________________               

 
 _   __תאריך מומלץ: _______________תאריך התייחדות קודמת: _____              

 
 ______________________________________נימוקי הבקשה : ___________
_____________________________________________________________ 

 
 תאריך הגשת הבקשה:_____________    חתימת האסיר: ___________              

 
 תחוות דע.         2
 

 _אגף:_____________________________________________ מנהלא(             

           ________________________________________________________ 

 ________________________________ב(  קמ"ן: _________________           

           ________________________________________________________ 

 _ג(  ק. אסירים: _____________________________________________           

            ________________________________________________ 

 :ביס"רהחלטת מפקד .     3
                    מאשר התייחדות  ________           לא מאשר התייחדות           _____ 

ביס"רחתימת מפקד                          
 __________________________________________________: החלטהנימוקי ה 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 )ראה נספחים(:כים נלווים לבקשהמסמ .4

        
 .זוג האסירבת בן/ אישור רפואי של .א

 האסיר.אישור רפואי של  .ב

 .זוג האסיר לצורך התייחדות תן/בהצהרת ב .ג

 .חוות דעת עו"ס ביס"ר .ד

הצהרת האסיר לשמירת הציוד בחדר התייחדות. .ה
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 נספח ב'

 
 _בית סוהר: ____________

 _____________תאריך:      
 _____________  :ט/

                                                                                           
 _אל: מפקד בית הסוהר____________

 
 ______________היחידה מאת: רופא 

 
 
 

 אישור רפואי של האסירהנדון:                                    
 
 
 
   ___________ _______________               ____           ______________ 

 שם האב                    שם פרטי       שם משפחה          
 
 
 
 .   מחלות זיהומית:         כן )  (         לא )  (1
 
 
 .   מגבלות גופניות ונפשיות משמעותיות לקיום יחסי מין: כן )  (    לא )  (2
 
 
 סיכונים וסיבוכים הכרוכים  אסיר קיבל הסברים, הדרכה על מגבלותיו,ה. 3

 בתיקו הרפואי. הסברינו והם רשומיםיחסי מין ואופן מניעתם. האסיר הבין את בקיום        
 
 
 אין  מניעה רפואית לקיום ההתייחדות. \יש   . 4 

 
 
 

                       _______________                                _______________ 
 חתימת הרופא                         חתימת האסיר                            
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 נספח ג'
 

 זוג האסיר לצורך התייחדות -הצהרת בן/בת 
 

 
 :האסירפרטי  .1
 

 _____________________+ שם משפחה שם מס' האסיר _______________ 
 

 __.ביס"ר _________________
 
 
 
 ת הזוג:ן/באישור והצהרת ב .2
 

        
, ___________בן / בת זוגו של האסיר  אני ______________ הח"מ, .א

 זוגי, מרצוני החופשי.בן/בת זאת כי אני מבקש /ת להתייחד עם  מצהיר/ה ב

 

ידוע לי כי האישור מותנה בעמידה בתנאים שנקבעו לכך ע"י שירות בתי הסוהר  .ב

 קויימו התנאים ע"י מי מאתנו, יישלל האישור.וכי במידה ולא י

 

 ברור לי כי האישור מותנה בעריכת חיפוש בחפצי ועל גופי. .ג

 

הנני מצהיר/ה כי לא ידוע לי על  מחלה מידבקת המועברת דרך יחסי מין  בה הנני  .ד

חולה העלולה לסכן בריאותית את בן/בת  זוגי  וכן הנני מצהיר/ה כי אם בעתיד 

כאמור אנקוט בכל אמצעי הזהירות והמניעה המקובלים  הנני  יודע לי על מחלה

 מצרפ/ת "סיכום מידע רפואי" שהומצא לי ע"י רופא המשפחה שלי.

 

הנני מצהיר/ה כי לא תהיה לי כל תביעה כנגד שב"ס בגין מחלה ו/או נזק אחר  .ה

 עם בן זוגי האסיר.   יהנובע מהתייחדות

 
 
 
  
 חתימת בן /בת הזוג: _________________        _  תאריך: ____________              

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 נספח ד'



 1.8.01 תוקף מתאריך:ב  אסירים - 04 פרק:

 23.05.2016 ת' עדכון אחרון:  04.47.00 מס' הפקודה:

 

 9  

 
 

 : ___________ביס"ר   
 תאריך: ___________
 ט/: ______________

 
 

 חוו"ד עו"ס להתייחדות אסיר
 
 

 האב:_____________ פרטי:___________    משפחה: ______ : עצור/שם האסיר
 
 

האסיר, קשרים משפחתיים, הכרות העו"ס עם בת הזוג, חוו"ד עו"ס )התייחסות לתפקוד  .א
 :ה(גורמי טיפול בקהיל

 
       ___________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

 

    עריות: או גילוי מוגדר כבעל פרופיל אלמ"ב  בגין אלימות במשפחה או חשוד/באם שפוט .ב

  בתאריך ___________ . לועדה הבינמשרדית לעבירות במשפחה/לועדת מסוכנותהועבר 

 ______ ._____________________________________________החלטת הועדה

 ייחדותממליץ / לא ממליץ לאשר הת .ג

 

 ____________________________הערה:  _______________________          
          ________________________________________________________ 

 

 דרגה ותפקיד______________            שם מלא _______________ : פרטי העו"ס     ד.  

 _____חתימה: ____________                                                                                            
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 ה'  נספח
 
 
 
 

 הצהרת האסיר לשמירת שלמות ותקינות הציוד בחדר התייחדות
 
 
 

 ביס"ר____________ __________________ שם האסיר__________ אסיר מס'                  
 
 
 
 

ותקינות  על שלמותאני האסיר ___________________ החתום מטה מתחייב לשמור  .א
 הציוד המצוי בחדר התייחדות כל זמן שאני בחדר התייחדות עם  בן / בת זוגי.

 
עילה  ברור לי שכל נזק שיגרם לציוד בחדר על ידי, אם בשוגג ואם במזיד, יכול לשמש .ב

 להנהלת הכלא להעמיד אותי לדין משמעתי על כך.

 

 י כפי שנמסר.חייב להשאיר את החדר תקין ונקתבגמר התייחדות אני מ .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________: חתימת  האסיר  _________    תאריך: ____ 
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 נספח ו'

 
 נספח ביטחון להתייחדות אסיר

 

 נוהלי ביטחון.תהליך כניסה של המבקר עפ"י 
 

 ות, להלן תהליך הבידוק המבקר/המבקרת:דלאחר אישור פורצדורלי לקיום ההתייח .א

 אימות פרטים אישיים .1

 דוק הכבודה במשקף חפצים וחיפוש ידני.בי .2

 חיפוש על גוף המבקר באופן ידני ושער מגנומטר. .3

 ליווי המבקר/מבקרת עד חדר התייחדות. .4

 תיעוד כניסת האזרח/אזרחית ביומנים הרלונטיים. .5
 

 הכנסת אסיר/ה לחדר התייחדות .ב

 זיהוי האסיר/ה ע"י מפקד/סגן מפקד משמרת. .1

 ה./ביצוע חיפוש חזותי על גוף האסיר .2

 ביצוע סריקה בחדר התייחדות טרם כניסת האסיר/ה ו/או האזרח/ית. .3

 וידוי ציוד עפ"י פיסקה ד'. .4

 תיעוד ביומנים הרלוונטיים. .5

 ליווי האסיר לחדר התייחדות. .6

 יש לבצע החתמה של האסיר על הציוד הקיים בחדר ולבדוק שלמותו בסיום. .7
 

 רשימת הציוד המותר להכנסה ע"י בן/בת הזוג .ג

 להחלפה לשינה )פיג'מה(. זוג בגדים .1

 אחד מכל פריט. –מכנס קצר, גופיה, תחתונים  .2

 כפכפים )לוודא שהם יוצאים איתה/איתו ביציאה(. .3

 מברשת שיניים )לא חשמלית(. .4

 למעט ציוד זה חל איסור מוחלט להכניס ציוד אחר נוסף. .5
 

 ציוד המותר לאסיר/ה להכניס .ד

 בגדי אסיר/ה. .1

 מכל פריט.אחד  –מכנס קצר, גופיה, תחתונים  .2

 לוודא שהאסיר/ה חוזר/ת לאגף עם הכפכפים שיצא/ה. –כפכפים  .3

 שתי מגבות. .4

כלי רחצה: שמפו במיכל שקוף, משחת שיניים, מברשת שיניים, סבון נוזלי במיכל  .5
 שקוף.

 .ואטומיםמצרכי מזון: חמישה מצרכים שנרכשו בקנטינה  .6

 שמיכה/סדין לקיץ /חורף. .7

 כז מכר לאסיר.חמישה דיסקים מקוריים שנרכשו במר .8

 כלים חד פעמיים : צלחת, מזלגות, כפית וכוסות. .9

 שעון יד. .10

 כרית, ציפה לכרית. .11

 סדין זוגי לכיסוי המזרון. .12

 קופסת סיגריות, מצת. .13

 ספיד סטיק שקוף. .14

 אמצעי מניעה. .15

 למעט ציוד זה חל איסור מוחלטי להכניס ציוד אחד נוסף. .16
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 תהליך הוצאת אזרח/ית מחדר התייחדות .ה

 ית ע"י מפקד/סגן מפקד משמרת./זיהוי האזרח .1

 ליווי אל מחוץ לביס"ר. .2

 תיעוד ביומנים הרלוונטיים. .3
 

 תהליך הוצאת אסיר/ה .ו

 זיהוי האסיר /ה ע"י מפקד/סגן מפקד משמרת. .1

 ביצוע חיפוש חזותי על גוף האסיר/ה. .2

 וידוי החזרת ציוד עפ"י פיסקה ד'. .3

 תיעוד ביומנים הרלוונטיים. .4

 את האזרח/ית.ליווי האסיר/ה לאגף לאחר הוצ .5

 ביצוע סריקה בחדר התייחדות לאחר הוצאת האסיר. .6
 

 הערות .ז

לא יוחזר לאגף, אלא אם כן הוא אטום  ה/מזון שנכנס לחדר התייחדות עם האסיר .1
 כפי שהגיע.

יש לבצע סריקה בחדר התייחדות טרם תחילת ההתייחדות ובסיומה ופעולה זו  .2
 תתועד ביומן.

 


