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 שירות בתי הסוהר 

 
 אגף האסיר

 
 

 
 

  רפואייםשחרור מוקדם של אסיר מטעמים 

 

 :כללי .1

, בלי להתחשב רפואייםמטעמים ממאסרו אסיר  על תנאי  לשחרר  רשאית  ועדת השחרורים

ולאחר ששקלה את חוות דעת של רופא שנקבע לעניין זה בידי מנכ"ל  ,באורך תקופת המאסר

לקבוע רפואיים בהתאם  מיםמשרד הבריאות, ובהתקיים אחד מהסעיפים של שחרור על תנאי מטע

 :א()7סעיף   "2001 -חוק  "שחרור על תנאי ממאסר התשס"אב

יו"ר  בידי יכולה להינתן במקרים דחופים  )א( 7לפי סעיף החלטה קובע כי  )ד( 7סעיף  .א

אלא אם כן אושרה , ימים בלבד 30יהיה תוקפה לתקופה של , כך תנהיהועדה  ומשנ

 זו.ההחלטה בידי הועדה לפני תום תקופה 

בשל חולניותו ימיו אסיר שהשימוש בסמכות זו של ועדת השחרורים מתייחס לשחרור ב. 

   .בשל חולניותו המשך שהותו במאסר יסכן את חייו באופן ממשיש ספורים או 

 על ידייכולה להיות מוגשת לוועדת השחרורים  רפואייםבקשה לשחרור אסיר מטעמים ג. 

על מצבו הרפואי של  מטעם שב"סצעות הודעה באמאו  האסיר, בא כוחו, בן משפחתו

 האסיר,  לוועדת השחרורים. 

 

    

 :ותמטר .2

 

 . להנחות באשר לאופן הפנייה לוועדת השחרורים לצורך שחרור אסיר מטעמים רפואיים.2.1

 לצורך שחרור מטעמים רפואיים. דעת רפואית. להנחות באשר לאופן גיבוש חוות 2.2

 פול בהליך השחרור מטעמים רפואיים.. להנחות באשר לאופן הטי2.3
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 הגדרות: .3

 .מאסר בשל אי תשלום קנס לרבות- "מאסר" .3.1

לרבות מי שבית משפט החליט לגביו כי יישא את  ,מאסרמי שנגזר עליו עונש  - אסיר"" .3.2

בפרק ו' לחוק העונשין, ובלבד שהחל  1עונש המאסר בעבודת שירות, לפי הוראות סימן ב'

 .לשאת את עונשו

הכללי של משרד המנהל שקבע לעניין זה ברשימה רופא שנכלל  - "ורשהמ רופא" .3.3

 .()נספח א' שפורסמה  ברשומותוהבריאות 

 

 :שיטה .4

 חוות דעת  על פי אשרלגבי אסיר,  תוגש הודעה על מצבו הרפואי של אסיר .4.1

הסוהר  שהותו בבית המשךאו שספורים ימיו  ,בריאותו הגופניתמצב מחמת  ,רפואית

 ,נשיתוה עמטר  כל תכדי לשר מאסרב איןלאור מצבו כי ו וו בריאותן את חייו אתסכ

  הרתעתית או שיקומית לגביו.

 המאסר. במשך תקופת המותנ ואינ רפואייםמוקדם מטעמים  שחרור 

על סמך הבדיקה הרפואית וממצאים בתיקו  רופא בית הסוהר יכין חוות דעת רפואית .4.2

צרף ככל הניתן את חוות הדעת של יש ל הרפואיתלחוות הדעת  .הרפואי של האסיר

הרופא המטפל מבית החולים המציג סטטוס רפואי עדכני ואת הפרוגנוזה ותוחלת החיים, 

  , חוות הדעת תועבר לרופא מורשה. ככל שניתן להעריך זאת

 מטעמים  על ההמלצה לשחרור האסיר טו"שבית הסוהר יודיע לראש תחום רופא  .4.3

 ית לאסיר תוך התייחסות למצבו הרפואי המיוחד.לצורך הכנת תכנית שיקומ רפואיים

המחוז הכין תכנית להמשך ו באם נדרשת מציאת חלופה רפואית, באחריות רופא היחידה .4.4

  החזקתו בתנאים רפואיים נדרשים.

חוו"ד מתכללת של כלל הגורמים  יזין במערכת הממוחשבת או מי מטעמו קצין הכליאה .4.5

בחוו"ד תינתן התייחסות למצב האסיר באם ישוחרר, דהיינו: האם נערכו הרלוונטיים, 

 על ידי, חוו"ד תאושר סידורים להמשך טיפול רפואי בו ובמקום אשפוזו, במידת הצורך

 .ובחתימתו מפקד בית הסוהר

המבוססת על חוות דעת  חוות דעתמורשה ה רופא יעביר ה בדיקת  החומר הרפואי לאחר .4.6

תיקוף ל ויעבירה מתיקו הרפואי ונתוניםהכולל בדיקת ממצאים  - של רופא בית הסוהר

 .הלשכה המשפטיתואישור 

את חוות הדעת   הלשכה המשפטית, יעביר הרופא המורשהאישור לאחר קבלת  .4.7

ח רישום וקצין ועדות שחרורים ארצי בענף "לרתאו  לקצין השחרורים המחוזי המבוססת

 באסיר עולםמדובר אשר כ שחרורים מחוזיועדות  ציןרישום במחלקת האסיר וביידוע ק
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עותק מחוות  הדעת יועבר  .או אסיר האמור להתייצב בפני וועדת שחרורים מיוחדת

 בית הסוהר.מפקד לרופא בית הסוהר ול

ח רישום וקצין וועדות שחרורים בענף רישום במחלקת "רת /מחוזי שחרורים ועדת קצין .4.8

דו"ח  "שחרור מוקדם ע"י ועדה", 903טופס  -ישלח את כלל המסמכים, יןי, לפי הענהאסיר

 . למזכיר הראשי מהנהלת בתי המשפט סוציאלי מפורט

להעביר למזכיר   קצין השחרורים על ,מידיבכל מקרה בו קיימת המלצה רפואית לשחרור  .4.9

עדת  השחרורים ובו דחוףדיון שייקבע על מנת את הבקשה  הנהלת בתי המשפטבהראשי 

 הקרובה.

עדת השחרורים הקרובה, ידווח והאסיר נדון בועניינו של  אם הינהל מעקב  קצין אסירים  

 י.מחוזאסירים ניהול בית הסוהר  ולקצין  מפקד ל, לקצין רפואה ראשי על כך 

שופט רשאי לקבל החלטה ראשונית גם ללא קיום וועדה ועד , 4.9על אף האמור בסעיף  .4.10

 נהלת בתי המשפט.המזכיר הראשי בה על ידילמועד שיקבע לדיון הדחוף 

 

 אחריות ביצוע:  .5

       מפקד יחידה –ברמת יחידה 

 ימחוזאסירים ניהול קצין  -ברמת המחוז 

 ראש מחלקת האסיר - נציבותברמת 
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 נספח א'

 

 מטעמים רפואיים אסיר על תנאיהמורשים להמליץ על שחרור  הרופאיםרשימת 

 

 שרים ע"י מנכ"ל משרדמאולעיל אשר ומים בעלי התפקידים הרשרשימת 

 :על תנאי מטעמים רפואייםאסיר הבריאות לצורך המלצה על שחרור 

 

 קרפ"ר .א

 רע"ן רפואת האסיר .ב

 קצין רפואה מחוזי .ג

 מר"ש -רפואי מג"ן מנהל  .ד

 

 


