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 גורם אחראי:

 רח"ט תקון

 
   

 פקודת נציבות

 

  לאסירים פעילות פנאי

ילות פנאי בין כותלי בית להשתלב בפע יםמאפשר לאסירשירות בתי הסוהר   .1

 .פן מיטביים לניצול הזמן הפנוי בבית הסוהר באוע"י מתן אפשרות ואמצעהסוהר, 

 

 כללי 

 ג'. 11, סעיף 1971-]נוסח חדש[, תשל"בפקודת בתי הסוהר  .א  .2

 .2016 –תקנות בתי הסוהר )פעילות פנאי  או חינוך( התשע"ז  .ב

 

 בסיס חוקי 

 ר.פעילות פנאי לאסיר  בבית הסוה לקיום ואמצעים לפרט עקרונות  .3

 

 מטרה 

סוהר, למעט עצור שטרם הוגש ההמוחזק כדין במשמורת בית  –"אסיר"  .א  .4

הממונה על החקירה אישר כי אין בהשתתפותו נגדו כתב אישום, זולת אם 

 בפעילות פנאי כדי לפגוע בחקירה.

ו/או במרכז  באגף תמונחית המתקיימפעילות בלתי  –"פעילות פנאי"  .ב

, המיועדת לניצול שעות הפנאי של אסירים, ובכלל זה, ספריה, החינוך

משחקי חברה, פעילויות ספורט וכלים לטיפוח עצמי של כישורים 

 . יצירתיים

הליך מנהלי שיבוצע טרם קבלת החלטה בדבר מניעת/ הפסקת  -"שימוע" .ג

 ההשתתפות  בפעילות פנאי.

 הגדרות 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.              

   

 בכלל בתי הסוהר. תתקייםפעילות  פנאי   .א

לוודא קיומם של כלים  בבית הסוהר באחריות ראש תחום חינוך .ב

 ואמצעים למימוש פעילות הפנאי בהתאם להוראות פקודה זו.

פעילות פנאי, תתקיים בשים לב לרמת הביטחון בבית הסוהר, לשיקולי  .ג

 .לתנאי האגףו, למאפייני הסיכון והמודיעין הביטחון

 : ספרים, חוברותבין היתר פעילות הפנאי בבית הסוהר תכלול .ד

מתקני חברה, /משחקי קופסה עת ועיתונים, כתבי תשחצים/תשבצים

 . ספורט, ציוד ספורט נייד

ציוד הפנאי המסופק על ידי שב"ס יוחזק במחסן החינוך וחלוקתו  .ה

 באחריות ראש תחום חינוך ובתאום עם קצין אג"ם ביחידה.

 

עקרונות  

 פעילות

 פנאי 
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 באמצעות ספריית בית הסוהר או שלוחה באגףאסיר רשאי להשאיל ספרים   .6

להחזקה בתא תהיה בהתאם לפקודת  תולהחזיקם בתאו. כמות הספרים המותר

 "החזקה, אחסנה ושינוע פרטי ציוד של אסירים". 04.33.00נציבות 

 

 ספרים  

 

שהודפסו אסיר רשאי להחזיק בתאו חוברות / תשבצים, כתבי עת ועיתונים,   .7

 המפורטים להלן:לעקרונות  בכפוף לאישור מפקד בית סוהר ובהתאםבישראל, 

באמצעות בית באישור מפקד בית הסוהר,  תבוצע, פריטים כאמור רכישת .א

וגורמי המודיעין והביטחון חינוך  להתייחסות ראש תחוםבכפוף והסוהר 

תוך הקפדה שלא יירכש חומר הפריטים את סוג  בבית הסוהר, שייבחנו

בבית , שלום הציבור או הסדר והמשמעת קריאה שיפגע בביטחון המדינה 

  .כמו כן, לא יירכש חומר קריאה פורנוגראפי/ אנטישמי הסוהר.

 .(כתב עת/עיתוןבמקביל )  מנויים 2 רשאי לרכוש עדאסיר   .ב

הינה  04.33.00בפקודה  המפורטתעיתונים הכתבי עת / כמות יובהר כי, 

 הכמות המותרת להחזקה בתא. 

"רכישות פרטיות  07-1005רכישת פריטים אלה  תתבצע בהתאם לנוהל   .ג

 של אסירים" באמצעות מנהל האגף. 

אסיר לפני  תהצהר"' אככל שמדובר במנוי, יחתום האסיר על נספח  .ד

 רכישת מנוי".

באחריותו לעדכן את חברת ההפצה כי הוא  עובר , עבר האסיר בית סוהר .ה

לעדכן בכתב את קצין החינוך בבית הסוהר אליו  ,בית סוהר ובמקביל

 .בדבר קיום המנוי הועבר

עם קבלת העדכון, יפעל קצין החינוך מול חברת ההפצה לשינוי מקום  .ו

 .ימשיך לקבל את המנוישהאסיר ההפצה בכדי 

 

 חוברות, כתבי 

 עת ועיתונים 

 :להלן תתקיים בהתאם למפורטפעילות ספורטיבית   .8

ובכפוף  כללי האגף ומאפייניובהתאם ל ,שבחצר האגףספורט הבמתקני  .א

 והבטיחות. להנחיות הביטחון

ציוד ספורט נייד )חבל קפיצה, פינג פונג, חישוק, כדור וכדומה( השאלת  .ב

ובכפוף לקיומו של  קצין החינוך/מנהל האגףובאישור באמצעות תעשה 

 הציוד. 

מנהל  וינוהל באגף על ידי חינוךהקצין המועבר לאגף יירשם על ידי הציוד  .ג

 האגף.  

 

פעילות  

 ספורט
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 לטובת שימוש בשעות הפנאי על ידי אסירים. ,קופסהשב"ס יספק משחקי  .א  .9

ובתאום עם  יושאל  לאסיר באמצעות קצין חינוך/מנהל האגף ציוד הפנאי  .ב

ראש  ,בבתי סוהר פלילייםוזאת בכפוף לקיומו של הציוד .קצין אג"ם.  

בבתי סוהר ו רישום ומעקב אחר הציוד המושאל תחום חינוך ינהל 

 ביטחוניים, הרישום והמעקב יבוצע על ידי מנהל האגף.

 

משחקי  

 קופסה

השתתפותו של אסיר  קלהחליט כי תופס מפקד בית סוהר או סגנו רשאי .א  .10

או בריאותו של האסיר/אדם אחר וכן,  בפעילות פנאי בשל חשש לשלומו

  .הסוהרביטחון בית בשל חשש לפגיעה ב

 לההחלטה על הפסקת השתתפותו של אסיר בפעילות פנאי תתבסס ע .ב

התנהגות האסיר בבית  זהמכלול השיקולים הצריכים לעניין, ובכלל 

הסוהר, מאפייני מסוכנותו, בריאות האסיר, חשש לשלומו של האסיר או 

 אדם אחר, חשש לפגיעה בביטחון בית הסוהר או בשלום הציבור.

או הפסקה של שילוב בפעילות פנאי לא תתקבל  ההחלטה בדבר מניעה .ג

 אלא לאחר שניתנה חוו"ד מטעם הגורם המקצועי.

ככל שההחלטה הינה בשל מצב רפואי, תתקבל חו"ד רפואית אשר  .ד

ותכיל הצעה  לסיבה בגינה אין לאפשר את הפעילות ,בין היתר, תתייחס

 .פעילות חלופית שכן ניתן לבצעל

שימוע  תדון במסגרת פנאיר בפעילות מניעה/ הפסקת השתתפות של אסי .ה

ינתן . בשימוע תפקד בית הסוהר או מי מטעמועל ידי מ שיערך לאסיר

שיתועדו בכתב על גבי הטופס  לאסיר הזדמנות להשמיע את טיעוניו

 .אשר יסרק למערכת "צוהר" "פרוטוקול שימוע" 'בנספח ב  המיועד

 חודש ימים.תקופת הפסקה/מניעה של פעילות הפנאי לא תעלה על  .ו

למפקד בית הסוהר או סגנו, סמכות להורות על המשך ההפסקה/ מניעה  .ז

 בהתאם לשיקולים האמורים לעיל.   ,כל פעםבבחודש נוסף 

 

מניעת/  

הפסקת 

השתתפות 

 של 

אסיר 

 בפעילות 

 פנאי

 מוחזקיםבהם בתי הסוהר ארגון הצלב האדום רשאי לספק ספרים לספריות   .11

 . בכפוף לבדיקה ביטחונית  ואישור מפקד בית הסוהר, אסירים תושבי שטחים

 

 

הכנסת  

ספרים ע"י 

 הצלב האדום

 ביקורות ברמת מחוז ומטה.במסגרת הנושא ייבדק   .12

 

 

 פיקוח ובקרה        
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 רח"ט תקון.  - בנציבות  .13

 מפקד מחוז.  - במחוז

 .בית סוהרמפקד   - בבית הסוהר

 

 אחריות ביצוע 

 

 אסיר לפני רכישת מנויהצהרת   - נספח א' .14

 פרוטוקול שימוע –' נספח ב

 נספחים 
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 נספח א'  

 הצהרת אסיר לפני רכישת מנוי

 

 __________  .        הנני מבקש כי יירכש בעבורי ועל חשבוני מנוי לעיתון/כתב העת1

  העת עליו אני העיתון/ כתב אתדוע לי כי באם אעבור לבית סוהר אחר ייתכן ולא אוכל להמשיך לקבל .        י2

 המעבר לבית סוהר אחר.  באחריותי לעדכן את חברת ההפצה אודותומנוי          

 כתב העת.העיתון/ ידוע לי כי שב"ס אינו אחראי על משלוח .        3

 רגילה .  לעצמו את הזכות לצנזר עיתונים במתכונת של צנזורהשרות בתי הסוהר שומר .        4

 

 

 

 

 

 שם האסיר ________________                                  מס' ט' ______________    

 

 חתימת האסיר________________                                תאריך _____________    
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 נספח ב'

 אל: מפקד בית סוהר 

 פרוטוקול שימוע  הנדון:                                                     

 :פרטי האסיר .1

      

 אגף סיווג 'מס' ט שם אב שם פרטי שם משפחה

 

 פרטי עורך השימוע: .2

 תפקיד: _____________________________  :______________שם ומשפחה 

 

הוחלט לשקול הפסקת השתתפות האסיר  ןהסיבות בגינ תקציר )יש לפרט את .3

 :(נטיתוובפעילות הרל

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 התייחסות  האסיר ביחס לאמור:. 4

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 _____________________האסיר: חתימת                  ___________תאריך:

 ת מפקד / סגן מפקד בית סוהרהחלט .5

_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 _______________ תאריך:  

 _____________________:חתימת מפקד / סגן מפקד בית סוהר 


