
לצורך מתן שירות מקצועי לאסירים  עורכי דין למתקני כליאה כניסת –מסמך הנחיות 

  04.34.00פקודה פקודת נציבות שמספרה  ל פיולעצורים ע

 

 עצור

 

 מתן הודעה מראש. ללאעורך דין יכול לפגוש עצור  .1

 

)כניסה  8:00-16:45ה', בין השעות  - א' פגישה של עורך דין עם עצור במקום מעצר תתקיים בימים .2

 (.  11:45)כניסה אחרונה בשעה  8:00-12:00בין השעות  ,( וביום ו'16:15אחרונה בשעה 

 

 אסיר/אסיר שפוט

 

)כניסה  8:00-16:45ה' בין השעות  -פגישת עורך דין עם אסיר/אסיר שפוט תתקיים בימים א' .3

 שעות ספירה, כמפורט בפרק "זמני ספירות". (, בכפוף ל16:15אחרונה בשעה 

 

שעות לפני הגעתו, לקצין האסירים, בדבר  24בכתב באמצעות פקס  הודעה מראשעורך דין ישלח  .4

 מועד הגעתו למתקן הכליאה לצורך מתן שירות מקצועי לאסיר.  

 

המפורסם באתר  ס אחידטופוככל שהדבר מתאפשר, עורך דין ישלח הודעה כאמור על גבי  ,ככלל 

ואשר יכלול את שמו, מספר רישיון  04.34.00נציבות שירות בתי הסוהר כנספח לפקודה שמספרה 

 (. "הטופס"עו"ד, שם האסיר, מספר ת.ז או מספר ט', המועד ושעת הגעתו )להלן: 

 

לעיל, יודגש, כי פגישה עם אסיר/אסיר שפוט אינה מותנית בתיאום מראש  4על אף האמור בסעיף  

או באישור חוזר בכתב מקצין האסירים או מי מטעמו. במסגרת זו, במקרה בו עורך דין נקב שעה 

תאפשר מבטופס ההודעה ואיחר, או במקרה בו מתעורר צורך בייעוץ מקצועי בנסיבות בהן לא 

למתקן הכליאה בכפוף לאמור של עורך הדין פשר כניסתו שעות מראש, תתא 24לשלוח טופס 

להלן ובכפוף לזמינות חדרי המפגש ולסדרי ניהול מתקן הכליאה והביטחון המתחייבים  5בסעיף 

בנסיבות העניין וכן בכפוף לסדרי העדיפויות כדלקמן: מפגש עם עצור לימים; מפגש עם עצור עד 

 מפגש עם אסיר; מפגש עם אסיר שפוט. החלטה אחרת; מפגש עם עצור עד תום הליכים;

 

על עורך הדין במקרים שבהם עורך הדין יתייצב לביקור מבלי ששלח הודעה בכתב מראש, יחתום  .5

הטופס לפיו הגיע לצורך מתן שירות מקצועי לאסיר, בכניסה למתקן הכליאה וזאת בצירוף הצגת 

 (. 04.34.00ב לפקודה שמספרה 15מפורט בסעיף ייפוי כח )אלא אם מדובר בביקור ראשון, הכל כ

 

 זמני ספירות

 

. ספירת הביטחון 12:30 - 10:30בין השעות  הוא בכלל מתקני הכליאה ביצוע ספירת הצהריים .6

 . 16:30נערכת לא יאוחר מהשעה 

 



עורך דין אשר הגיע למתקן הכליאה במהלך ביצוע ספירת הצהריים או ספירת הביטחון, יורשה  .7

להיכנס למתקן הכליאה רק לאחר שהספירה הסתיימה. עורך דין שנכנס למתקן הכליאה בטרם 

לא יידרש לצאת ממתקן הכליאה במהלך הספירה ויוכל להישאר בחדר הספירות האמורות ביצוע 

גש יימשך אלא אם הורה מפקד בית הסוהר על הוצאת האסיר/אסיר שפוט וככלל, המפ, המפגש

ביצוע ספירת הכנסת עורך דין בזמן  ,04.10.00ובהתאם לפקנ"צ  האמור לעיל על אף מחדר המפגש.

 על פי שיקול דעתו של מפקד בית הסוהר אם הדבר אינו פוגע בביטחון.תהיה  הביטחון

 

 

 ן פגישת אסיר עם מספר עורכי דיהגבלת 

 

בהתקיים ככלל, תותר כניסה של עד שלושה עורכי דין לצורך פגישה עם אסיר/אסיר שפוט מסוים.   .8

נסיבות ספציפיות אשר יש בהן כדי להצדיק מפגש עם יותר משלושה עורכי דין מייצגים, ניתן יהא 

 לאשר כניסה של יותר משלושה עורכי דין. 

 


