גורם אחראי:

פקודת נציבות

פרק:

אסירים

בתוקף מתאריך:

מס' הפקודה:

04.68.00
U
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א.

ראש אגף האסיר

22.12.2016

ת' עדכון אחרון:

כניסת מומחים פרטיים לבתי סוהר

שירות בתי הסוהר מאפשר בתנאים שייקבעו בפקודה זו ,כניסה של
מומחים פרטיים למתקני שב"ס לצורך פגישה עם אסיר על-מנת לבנות
תכנית שיקום לאחר שחרור.

ב .ההוצאות הכרוכות בכניסתו של מומחה פרטי והכנת חו"ד מטעמו יהיו
על האסיר.
לקבוע כללים לבחינה ואישור כניסה של מומחה פרטי לבית הסוהר.
מומחה פרטי  -בעל רישיון עיסוק מטעמו של גורם שלטוני מוסמך במקצועות
כמפורט להלן:

כללי

מטרה
הגדרות

א .פסיכולוג  -הרשום בפנקס הפסיכולוגים.
ב .עובד סוציאלי  -הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ג .קרימינולוג קליני – בעלי רישיון עיסוק של משרד הבריאות.

.4

כניסת מומחה פרטי תותר לצורך מפגש עם אסיר על-מנת לבנות תכנית שיקום
לאחר שחרור בלבד.

היתר כניסת מומחה
פרטי לביס"ר

.5

א.

לא תותר כניסת מומחה פרטי לשם מתן טיפול לאסיר בתקופת המאסר.

ב.

לא תותר כניסת מומחה פרטי לצורך הערכת מסוכנות ,הנחוצה לקבלת
החלטה מנהלית.

סייגים לכניסת מומחה
פרטי לבית הסוהר

פרק:

אסירים

מס' הפקודה:
.6

א.

בתוקף מתאריך:
04.68.00

22.12.2016

ת' עדכון אחרון:

בקשה לאישור כניסת מומחה פרטי תוגש ע"י האסיר /בן משפחתו/בא כוחו
בלבד.

ב .הבקשה תוגש לקצין אסירים בבית הסוהר בו מוחזק האסיר על גבי נספח א'-
"בקשה לכניסת מומחה פרטי לצורך הכנת תכנית שיקום" ותכלול את שם
המומחה ,מטרת הביקור ונימוקי הפניה.
ג .לבקשה יצורפו מסמכים לתמיכה בבקשה ,לרבות רישיון העיסוק ומסמכים
המעידים על תחום ההתמחות וההכשרה.
ד .במידה והפנייה התקבלה ע"י ב"כ האסיר ,יש לצרף לבקשה ייפוי כוח ,במידה
והבקשה הוגשה ע"י משפחת האסיר ,יש לצרף לבקשה אישור האסיר בכתב.
ה .קצין אסירים יבחן עמידת הבקשה בכללים ,לרבות מועדיה.
ו.

הבקשה תוגש לכל המוקדם שישה חודשים לפני מועד הדיון בוועדת
השחרורים ולכל המאוחר עשרה ימים לפני מועד הביקור המבוקש ובכפוף
לאישור הנדרש עפ"י סעיף ט'.

ז.

הבקשה תועבר ע"י ק .אסירים ביחידה לק .תקון במחוז לצורך בחינה וטיפול
בבקשה ,מקרה בו עולה דילמה באשר לדרך הטיפול בבקשה ,יופנה ע"י
ק .התקון לרמ"ח חטו"ש לצורך התייעצות.

ח .פרטי בעל הרישיון יועברו לאישור רע"ן בט"מ.
ט.

כניסת המומחה בהיבטים הביטחוניים תהיה בכפוף ובהתאם לפקנ"ץ
" 03.07.00הוצאת רישיונות כניסה למתקני שב"ס".

י.

אישור הכניסה יתקבל בכתב וישמר בתיקו המנהלי של האסיר ,הכניסה
תתועד במערכת הממוחשבת.
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טיפול בבקשה לכניסת
מומחה פרטי

פרק:

אסירים

מס' הפקודה:

בתוקף מתאריך:
04.68.00

22.12.2016

ת' עדכון אחרון:

 .7א.

ככלל ,תכנית שיקום לאחר שחרור לאזרחי ישראל ותושביה תבנה על ידי
רש"א.

ב.

לא הוכנה תכנית רש"א מטעמים שאינם תלויים באסיר ובתפקודו,
תתאפשר לאסיר המבקש זאת ,הכנסת מומחה פרטי להכנת תכנית שיקום
לקראת הדיון בפני ועדת שחרורים.

ג.

סברה הרשות לשיקום האסיר כי בשל רמת מסוכנותו לציבור או העדר
התאמתו של האסיר על פי חו"ד של גורמי המקצוע של הרשות ,אין מקום
להכנת תכנית שיקום לגביו ,תותר לאסיר שיבקש זאת – הכנסתו של
מומחה פרטי שיבחן את רמת מסוכנותו לציבור לצורך שקילת האפשרות
להכין תכנית שיקום פרטית.

ד.

סבר המומחה הפרטי בחוות דעתו שרמת מסוכנותו של האסיר לציבור

בניית תכנית שיקום

נמוכה ומאפשרת שילובו בתכנית שיקום מתאימה ,יוכל המומחה להציע
תכנית שיקום מטעמו לאסיר לקראת דיוני ועדת השחרורים.
ה.

.8

.9

המדינה רשאית להעמיד כנגד חו"ד פרטית זו ,חו"ד מומחים מטעמה.
א.

אישור לכניסת מומחה פרטי יינתן לגופה של פנייה לקיום מפגש אחד
למשך שעה וחצי עד שעתיים .באם יתעורר צורך במקרה פרטני להרחבת
מסגרת זו ניתן יהיה להפנות בקשה בהתאמה.

ב.

ביצוע המפגש יהיה בכפוף להנחיות ולכללי הביטחון במקום.

באחריות רמ"ח חטו"ש לערוך ביקורות עיתיות לעמידה בכללי פקנ"ץ זו.

תדירות ומשך הפגישה

ביקורות עיתיות

 .10בבית הסוהר  -מפקד בית הסוהר
מפקד מחוז
במחוז -
רח"ט תקון
בנציבות -

גורם ביצוע

 .11נספח א' – בקשת אסיר לכניסת מומחה פרטי לצורך הכנת תכנית שיקום.

נספחים
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פרק:

אסירים

מס' הפקודה:

U

בתוקף מתאריך:
04.68.00

22.12.2016

ת' עדכון אחרון:

נספח א'
תאריך_______:

לכבוד,
קצין אסירים בית סוהר_____________

הנדון :בקשה לכניסת מומחה פרטי לצורך הכנת תכנית שיקום
לקראת דיון בוועדת שחרורים
U

U

 .1הגורם הפונה:
א .האסיר_________________ :
ב .משפחת האסיר___________ :
ג .ב"כ האסיר______________ :
 .2מבוקש אישור כניסה למומחה פרטי:
א .שם המומחה__________ :
ב .תחום המומחיות) __________ :יש לצרף תעודה(.
ג .מספר ת"ז_____________ :
 .3מטרת הפגישה ונימוקיה:
_________________________________________________
 .4תשלום עבור הפגישה יעשה באמצעות פיקדונו של האסיר או
באמצעות גורם חוץ ללא מעורבות שב"ס.
הגורם הפונה.______________________:
מספר ת.ז._________________________:
חתימה.__________________________:
 .5מסמכים אותם יש לצרף לבקשה:
א .פניה ע"י האסיר :תוגש בצירוף הטופס הנדון.
ב .פניה ע"י משפחת האסיר :תוגש בצירוף אישור האסיר בכתב.
ג .פניה ע"י ב"כ האסיר :תוגש בצירוף ייפוי כוח.
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