
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 71/2/7262 בתוקף מתאריך:  טיפול בהתמכרויות הפרק:

 71/2/7262 ת' עדכון אחרון:   

מס' 
 הנוהל:

 עמודים 72 מתוך 6 עמוד מס'  20-2220

 
 

 שירות בתי הסוהר 

  נוהלי אגף האסיר
  

 בדיקות שתן לגילוי סמים

 
 כללי .6
 

לצורך וזאת בבתי הסוהר מבוצעות בדיקות שתן לאיתור אסירים המשתמשים בסמים  א. 

 קבלת החלטות טיפוליות ומינהליות לגביהם.

 .03-8380, 03-8331נוהל זה מבטל את נוהלי חטו"ש   ב. 
 המטרה .7
 

 להנחות לאופן ביצוע בדיקות שתן לגילוי סמים בשב"ס. 
 
 
 פירוט אוכלוסיות וצרכים לביצוע בדיקות שתן .0
 

 – בדיקות שתן לצורך קבלת החלטות רפואיות/טיפוליות .א
 

לקבוצות  , עו"ס(נערכות בהתאם להמלצות גורמי טיפול )רופא נרקולוג, רופא כללי 

 האסירים הבאות:

 
לאסירים/עצורים, לצורך אבחון תהליך התמכרות לסמים אופיאטיים  (8)

 אחרים.ולסמים 

 
לאסירים/עצורים, לצורך אבחון מצבי הרעלות סמים )אופיאטיים או סמים  (2)

 אחרים(.

 
לאסירים לצורך בדיקת התאמתם למסגרות הטיפול לגמילה גופנית ונפשית  (0)

)למרכז גמילה ארצי, מג"שים, אשפוזיות, תוכניות ל"ב(, ולצורך ביצוע מעקב 

 במהלך תהליך גמילה במסגרות טיפוליות.

 
לאסירים/עצורים מקבלי תחליפי סם )מתדון( במרפאות לבדיקת עמידתם  (0)

 בתנאי "הסכם טיפולי".
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 – בדיקות שתן לצורך קבלת החלטות מינהליות ב.

אגף לקבוצות האסירים  נהלהיחידה, סגנו, ק. אסירים ומ מפקדנערכות עפ"י המלצת  

 הבאות:

 
 לאסירים/עצורים החשודים בשימוש בסמים. (8)
 
 ,לאסירים המועמדים להעברה למסגרות השיקום )שיקום, עבודות חוץ( (2)

 ולצורך ביצוע מעקב במהלך תהליך השיקום. שחרוריםועדות ל

 
לאסירים/עצורים לצורך בדיקת התאמתם לאגפי/מסגרות נ"ס )ראה "נוהל  (0)

 ומיונם סמיםאסירים שאינם משתמשים בבחון א 38-8332מס' אגף האסיר 

 ים מסמים"( ולצורך ביצוע מעקב בתקופת השהיה במסגרות אלו.אגפים נקיל

 
לאסירים מאגפים רגילים לפני או אחרי החופשה באופן מדגמי ו/או בהתאם  (0)

 לצורך )חשודים בשימוש בסמים, בהברחת סמים וכו'(.

 
לאסירים/עצורים השוהים במסגרות אשר אחד התנאים לשהייתם הינו שיהיו  (5)

 נקיים מסמים.

 
עפ"י  לאבחון מועמדים לתעסוקה במסגרת עבודת שירותנוסף יערכו בדיקות שתן ב

 המלצת הממונה על עבודות שירות.

 
 הנחיות כלליות .4
 

לכל בית סוהר תיקבע ע"י רע"ן נרקולוגיה, תימסר לידיעת מפקד  מכסת בדיקות שתן א.

 .מחוזיוא. מעבדה  מחוזיבתי סוהר, קר"פ  מפקדי, וזמח

 
לכך נועד שיקבעו במסגרת התקציב ייקות השתן לכל יחידות שב"ס מכסות בד ב.

יקבע אחוז בדיקות השתן יובהתייחס לשעורי ניצול המכסות ע"י היחידות. כמו כן 

שיהיה אחיד לכל  ( מסוג דמה )דגימת שתן תילקח , אך בדיקה במעבדה לא תבוצע

 יחידות שב"ס.

     קבוצות יעד/מסגרות שונות חלוקת מכסה חודשית של בדיקת השתן ביחידה בין   .ג

 היחידה  בהתייעצות עם גורמי טיפול ובטחון ביחידה. מפקדע"י  תבוצע         

   83-85%לעיל, יהוו  (0) -ב-0בדיקות השתן לאוכלוסיית האסירים הנזכרת  בסעיף  ד.

 חודשית של הבדיקות ביחידה.המהמכסה 

 מתן דגימת שתן לבדיקה. אין לכפות על האסיר .ה

  אסיר השוהה במקום שתנאי להימצאות בו הינו הסכמה למתן בדיקות שתן (  8)                          

  והוא מסרב למסור בדיקות שתן תוך שעתיים, ניתן לראותו כמי שנמצאו                                 

 בצעדים המתבקשים מכך, משיקולים  בבדיקתו סמים מסוכנים ולנקוט כנגדו                                
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 מקצועיים טיפוליים ומינהליים.                               

 עבר עבירת סמים רשאי קצין שאסיר בבמידה וקיים יסוד סביר לחשוד   (2)                          

 מים.להורות על לקיחת בדיקת שתן לגילוי ס  שב"ס                                

 בתי סוהר. ה בשירותסירוב האסיר למתן בדיקת שתן יחשב כעביר                               

                 

המבצע דיגום למלא טופס "סירוב  גורםהעל  במקרים של "סירוב מתן דגימת שתן" .ו

 עותקים. 2במקור +  א'( בדיקות שתן לגילוי סמים" )ראה נספח למתן 

יועבר לקצין  – עותק אחדבקלסר באגף עם טופס להחתמת אסירים , יתויק  – המקור 

יועבר לגורם הרלוונטי )רופא  ועותק שניאסירים להתייחסותו ולתיוק בתיק המינהלי 

 נרקולוג או עו"ס וכו'(.

אין לבצע כלל בדיקות שתן לגילוי סמים למטופלי מתדון אשר נמצאים בשלב של  ז.

 .וש בסמיםות שימעקבבמתדון הורדת מינון 

 
לא יהיו ידועים לאסירים. הבדיקות תהיינה בדיקות פתע,  מועדי ביצוע בדיקות שתן ח.

 מידע על מועדי הבדיקות יסווג כסודי.

 
בעת ביצוע בדיקות ע"י הלבורנט  הממוחשבתיוקלדו במערכת  ממצאי בדיקות שתן ט.

מעבדות  שב"ס ויהיו זמינים לכל הגורמים הרלוונטיים. במקביל יועברו הממצאים מ

 ליחידות לאחראי מרפאה באמצעות דואר, וממנו לכל הגורמים הרלוונטיים ביחידה.

 
לפי התפלגות בתי סוהר, יבוצע מדי חודש ברמה  עיבוד סטטיסטי של התשובות י.

 מעבדות סמים. וארצית ע"י אחראי מחוזית

נרקולוגיה ורע"ן  קרפ"ר, המחוזותנתונים סטטיסטיים אלה יועברו לידיעת מפקדי  

 אחרים. םרלוונטייובאמצעותם לגורמים 

 

 ביצוע בדיקות שתן לגילוי סמים בשבת ומועדיא.        
             

יערכו אך ורק במקרים חריגים ולמקרים יבדיקות שתן לאסירים בימי שבת ומועד  (8)

 פרטניים.

 

ויש באימות  סםמקרה חריג מוגדר מידע המצביע על אסיר שקיים נגדו חשש כי השתמש בכ (2)

המידע ע"י בדיקת שתן להציל חיים או למנוע סכנת חיים. קביעה זו הינה בסמכותו של 

   רופא/נרקולוג היחידה בלבד.
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 לקיחת בדיקות שתן לגילוי סמים לצרכים מינהליים .5
 

 נהללקיחת דגימות שתן לגילוי סמים לצרכים מינהליים, תתבצע בכל האגפים ע"י מ א.

 האגף.אגף/ סמל 

 
אחראים על קביעת מועד ביצוע בדיקות שתן  ףאג נהל, קצין אסירים ומיס"רב פקדמ ב.

 לצרכים מינהליים.

אגף אחראי על ארגון וביצוע לקיחת דגימות שתן, ויימצא באגף בעת לקיחת  נהלמ 

 דגימות שתן.

 
האגף והסמל המבצעים דיגום יקבלו הדרכה מקצועית שוטפת מתאימה מרופא  נהלמ ג.

נרקולוג יחידתי לגבי הנהלים ואופן לקיחת דגימות שתן. כמו כן, כל בעל תפקיד חדש 

 יקבל הדרכה בסיסית בכל הנוגע לביצוע בדיקות שתן לגילוי סמים.

 
אגף אחראי על ניהול רשומה ומילוי הטפסים הנלווים ללקיחת דגימות שתן  נהלמ ד.

 באגף :

 ב', ג'(:ספח )ראה נ טופס משולב המורכב משני חלקים (8) 
 

 )נספח ב'( "רשימת אסירים וממצאי בדיקות שתן לגילוי סמים". א.

 )נספח ג'( דגימות שתן". הצהרה על מסירת" ב.

לאחר הקלדת שמות הנבדקים בשלושה  הממוחשבתמערכת ההטופס יופק מ 

האגף.  נהלעותקים, אשר בעת העברתם למרפאה יוחתמו ע"י א. מרפאה ומ

יתויק בקלסר  –ם דגימות השתן למעבדה. עותק שלישי שני עותקים יועברו ע

 מיוחד המנוהל במרפאה לצורך מעקב.

לאחר חתימת לבורנט/חובש על גבי הטפסים על קבלת דגימות השתן במעבדה  

שאר במעבדה, עותק שני יוחזר למרפאה ויתויק בקלסר המיועד יעותק אחד י

יתן להשמיד את לכך. בעת קבלת העותק החתום על קבלת דגימות השתן נ

 העותק שנשאר במרפאה למעקב.

 
לאחר החתמת  ג'("  )ראה נספח הצהרה על מסירת דגימות שתןטופס " (2)

 האסירים הנבדקים יישאר באגף ויתויק בקלסר מיוחד.

" עם פרטי הנבדק והבודק, והחתומה על ידם, אשר תודבק על מדבקה" (0)

דגימת השתן, בנוכחות בקבוקון  דגימת שתן, ע"י הבודק, בתום לקיחת 

 הנבדק.

 יש להקפיד על מילוי כל הפרטים המופיעים על גבי הטפסים. (0)

במידה ורשומה לא תקינה )חסרים פרטים הנדרשים( או בקבוקון עם דגימות 

השתן לא סגור כנדרש ולא הוכנס לתוך שקית ניילון )מעטפה מאובטחת(, 
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 הבדיקה לא תבוצע, ואין להעבירה למעבדה.

 
 לדת פרטי בדיקות שתן לגילוי סמים במערכת הממוחשבתהק ה.

 אגף או אחראי מרפאה. נהלהקלדת פרטי דגימות שתן תבוצע  ע"י מ (8)      

             

 הקלדת פרטי בדיקות השתן במעבדה           (2)

  כבדיקות דמה מספר סמן ילפני ביצוע בדיקות השתן, הלבורנט                 

  דגימות שתן מתוך טפסים "רשימת אסירים וממצאי בדיקות שתן" ולא                                         

  מהדגימות. מספר בדיקות מסוג דמה לכל בית סוהר הווה  תבצע בדיקות                                        

 כל שנת פעילות. אחוז מסוים שיקבע בתחילת                                        

      
               אגפים/א. מרפאות  נהליבסימונים שנעשו ע"י מתחשב יהלבורנט  (0)

                                        אתפסול ילגבי נבדקים שרצוי לבצע להם בדיקות שתן אמיתיות ולא 

                                        הדגימות כבדיקות דמה בתנאי שמספר בדיקות השתן האמיתיות אותה 

 יחידה לא יחרוג מהמכסה החודשית של הבדיקות.

                          היקף בדיקות האמת שיבוצעו במעבדה זהה להיקף המכסה  החודשית     

 יחידה, להוציא אחוז בדיקות דמה שנקבע לשנת פעילות זו. לכל

 
 את תוצאותהבדיקותזין י  הלבורנטלאחר ביצוע בדיקת השתן במעבדה,  (0)

 .הממוחשבתלמערכת 

 

              לאימות בדיקות שתן יש להכין את דגימות השתן שתוצאתן חיובית ועל  (5)

  .הקריטריונים נועדו לאימות פי
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 שלבי דיגום באגף ו.
 

כמקום לנטילת דגימות שתן למטרות מנהליות, ישמשו "פינות דיגום", שהם  (8)

/חדרי שירותים באגף, אשר יצוידו במראה מתאימה לצורך השגחה חדרים

ובמשתנה. "פינות דיגום" יעברו בדיקה מוקדמת לקראת ביצוע הדגימה, ע"מ 

למנוע אפשרות זיוף דגימות שתן ותוצאותיהן )חומר כימי, ניקוי, סבון וכו' 

 יוצאו מהחדרים(.

 
המבצע  איש סגל ולידו בעת נטילת דגימות שתן יהיה בחדר אסיר אחד בלבד (2)

 דיגום, המשגיח על האסיר במהלך נטילת דגימת השתן.

 
דגימות השתן יבוצע ע"י כרטיס האסיר, נושא  זיהוי כל נבדק לפני נטילת (0)

תמונה. תבוצע בדיקה קפדנית על גופו )באזור המפשעה, מותניים, כפות ידיים, 

מים העלולים לגרום  ציפורניים( ובגדיו, למניעת החדרת חומרים כימיים או

לזיוף תוצאות בדיקות השתן. כל זאת יבוצע ע"י איש הסגל הלוקח את דגימות 

 השתן ובאחריותו.

 
במידה ולאחר נטילת דגימת השתן מתעורר חשד לזיופה, על איש הסגל  (0)

המבצע דיגום לדרוש מיידית דגימת שתן נוספת מהנבדק, תוך השגחה קפדנית 

 על תהליך נטילת הדגימה.

יש לרשום את שתי דגימות השתן בהתאם למפורט בנוהל זה בסימון  

הבקבוקון עם דגימת השתן החשודה ולהעבירן למעבדה טוקסיקולוגית 

 בצירוף מזכר בו יירשמו הנסיבות ללקיחת דגימות שתן נוספות.

 
לצורך נטילת דגימות שתן ישמשו בקבוקונים מיוחדים הניתנים לסגירה  (5)

מכסה מיוחד. עם נטילת דגימת השתן לתוך הבקבוקון, הרמטית באמצעות 

 יידרש האסיר לאשר בחתימתו על גבי המדבקה שייכות הדגימה אליו.

 
המדבקה עם פרטי הבודק, הנבדק וחתימתם תודבק על גבי בקבוקון המכיל  (6)

דגימת השתן. מייד לאחר מכן, יוכנס הבקבוקון לתוך שקית ניילון )מעטפה 

לכך. אופן סגירת הבקבוקון והכנסתו לתוך השקית  מאובטחת( המיועדת

 מבטיחים זיהוי ניסיונות זיוף אפשריים של דגימת שתן.

 
 אגף/א. מרפאה יסמן על גבי הטפסים באופן ידני בעיגול)סביב  נהלמ  (7)

את שם האסיר לגביו הוא מעוניין לקבל תוצאת בדיקות השתן  מס' רץ(

 לבורנטת מסוג דמה ע"י ההאסיר לא תיפסל כבדיק  ושדגימת השתן של
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 יסומנו בעיגול ולא יפסלו כבדיקות מסוג דמה:   (1)

בדיקות שתן לצורך אבחון: לאסירים מועמדים למסגרת נקייה  א(

מסמים )אגף נ"ס, לש"מ, שיקום וכו'( , לאסירים מועמדים לקבל 

טיפול במתדון, לצורכי מודיעין וועדות שונות ובדיקות שתן שנלקחו 

פני או אחרי יציאה לחופשה. דגימות שתן  שנלקחו  באופן מדגמי ל

בעת מאסירים לפני יציאה לחופשה ובחזרתם מחופשה יסומנו 

       .                                                                                                                           הממוחשבתשמות הנבדקים במערכת  הקלדת

בדיקות שתן של האסירים הנמצאים במסגרת נ"ס ולגביהם קיים  (ב

 חשד סביר שמשתמשים  בסמים.

בדיקות שתן של האסירים הנמצאים בשלב מעקב ומטופלים   (ג

 במתדון, באשפוזית, בחדרי ל"ב/חדרי גמילה.

אסיר אשר בחודש שעבר נלקחה ממנו בדיקה מסוג  שלבדיקת שתן  (ד

 .דמה

 
ה תילקחנה מאסירים הנמצאים בשלב מעקב בדיקות מסוג דמ (9)

במסגרות/תוכניות גמילה מסמים כגון: מג"שים, מרכז גמילה ארצי, 

 אשפוזית, ל"ב ואגפים נקיים מסמים.

 
 

אגף בעיגול לצורך ביצוע  נהלבכל מקרה מס' אסירים אשר יסומנו ע"י מ (83)

אי בטופס " רשימת אסירים וממצ  53%בדיקת שתן אמיתית לא יעלה על 

 )נספח ב'(. בדיקות שתן לגילוי סמים" אחד

 
דגימות השתן יועברו למרפאה בארגז מיוחד בצירוף שלושה עותקים של  (88)

 הטופס "רשימת אסירים וממצאי בדיקות שתן לגילוי סמים".

 

הבטיח ליש לתאם עם מרפאת בית סוהר מועד הבאת דגימות השתן ע"מ   (82)

אגף לחובש תורן  וזאת תוך מל סאגף/ נהלהעברה מסודרת של הדגימות ממ

 של הדגימות והחתמת הטפסים הנדרשים.וספירה  בדיקה 

 
 שלבי הפעילות במרפאה ז.

אגף/סמל אגף בנוכחות   נהלבעת מסירת דגימות השתן במרפאה , יבצע  מ (8)

דגימות השתן, יספור אותן ויחתום  חובש תורן בדיקה מדוקדקת לגבי תקינות

חלק "העברת דגימות שתן", תוך ציון מס' דגימות על כך יחד עם החובש ,ב

שנתקבלו . במידה ויתגלו דגימות עם חשד לזיוף )צבע שתן חריג או שתן 

שקוף(, או רשומה לא תקינה או שיש סימנים לפתיחת הבקבוקון או 
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ה"מעטפה המאובטחת" )שקית ניילון(, תוחזר הדגימה למפקד אגף בציון 

ס "העברת דגימות שתן". בנוסף, יועבר המקרה ע"ג "מזכר" שיצורף לטופ

 היחידה ורופא נרקולוג יחידתי. פקדהמקרה לבירור וטיפול מ

 דגימות שתן לגילוי סמים המגיעות למרפאה עד להעברתן למעבדה   (2)

, תישמרנה בקירור במקרר. את דגימות השתן יש מחוזיתטוקסיקולוגית 

סוף שבוע או בחגים, שעות. דגימות שתן הנלקחות ב  20להעביר למעבדה תוך 

שעות. המקררים במרפאה לשמירת דגימות  72תישמרנה במקפיא במקרר עד 

 שתן יצוידו במנעולים. המפתחות יופקדו אצל אחראי מרפאה/חובש תורן.

בסמוך להעברת הדגימות למעבדה, יבצע אחראי מרפאה/חובש תורן בדיקות  (0)

טופס "רשימת אסירים תקינותן, יכניסן לתוך הארגז בצירוף  עותק אחד מ

וממצאי בדיקות שתן לגילוי סמים" וינעל את הארגז באמצעות פלומבה. 

העותק השני של הטופס ישמש לצורך רישום שלבי העברת הארגז )בחלק 

"העברת דגימות שתן"(. הרישום יתבצע בכל שלבי העברת הארגז עם דגימות 

  שתן  מגורם אחד לשני עד להגעתן למעבדה טוקסיקולוגית.

עותק שלישי של הטופס ישמר במרפאה לצורך מעקב עד לקבלת עותק שני 

 החתום במעבדה המאשר קבלת הדגימות.

 בכל שלבי העברה של ארגז עם דגימות שתן מגורם אחד לגורם אחר עד  (0)

להגעתם למעבדה טוקסיקולוגית, תתבצע בדיקת תקינות נעילת הארגז )ללא 

ום כנדרש על גבי טופס "רשימת אסירים פתיחת הארגז(. כמו כן, ייעשה ריש

וממצאי בדיקות שתן לגילוי סמים" בחלק "העברת דגימות שתן". במידה 

 ותתגלה חבלה בנעילת הארגז, יש לבצע בדיקת 

 של הדגימות, וזאת בנוכחות הגורם המעביר והמקבל. תקינות 
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 שלבי הפעילות במעבדה ח.
 
לא  לבורנטסיקולוגית בשעה שהבמידה ודגימות שתן תגענה למעבדה טוק (8)

נמצא במקום, יימסרו דגימות השתן  בארגז נעול לחובש תורן במרפאה, אשר 

יבצע בדיקת תקינות  הארגז, יכניסו למקרר ויחתום על גבי טופס  משולב 

בחלק "העברת דגימות שתן" .  העותק  יוחזר למרפאה עם הגורם המעביר את 

 הדגימות.

 המעבדה. לבורנטמות השתן בארגז הנעול  לידי החובש אחראי להעברת דגי 

 
המעבדה בדיקת  לבורנטבצע יבקבלת ופתיחת הארגז עם דגימות השתן,  (2)

תקינות הדגימות )הכוללת אופן רישומן, סגירתן והכנסתן לשקית ניילון(, 

 ותחתום על גבי טופס משולב בחלק  "העברת דגימות שתן" לגבי תקינותן.

"פגומות" )במקרים אלו יש  – דגימות שאינן תקינותן מאין לבצע בדיקות שת 

 להלן(. 9לפעול בהתאם לסעיף 

על כך מייד דווח יחשד לזיוף הדגימה,  לבורנטבמקרים בהם התעורר אצל ה 

היחידה ממנה הגיעה הדגימה. עד לסיום הבירור  ולמפקדלרופא נרקולוג 

 במקרה, יישמר הבקבוקון עם הדגימה בקירור במעבדה.

 
דגימות שתן מאותו אסיר כאשר אחת מהן  2במקרים בהם נתקבלו למעבדה  (0)

לבצע בדיקת גילוי  לבורנט(, על ה(0) -ו'   -  5חשודה כמזוייפת )בהתאם לסעיף 

 הדגימות ובהמשך להעביר לבדיקת אימות את שתי הדגימות.  2 -סמים ל

 
של דגימות שתן שעות, מעת הגעתן  72בדיקות שתן לגילוי סמים יבוצעו תוך  (0)

 למעבדה.

 
להקפיד על ביצוע בדיקות שתן, בהתאם למכסה חודשית של  לבורנטעל ה (5)

הבדיקות המאושרות ליחידה. לביצוע בדיקות שתן, אשר חורגות מהמכסה, 

 .קרפ"ריש לקבל אישור מרע"ן נרקולוגיה/

 
 

 לקיחת בדיקות שתן לגילוי סמים לצרכים רפואיים/טיפוליים .1
 

דגימות שתן לגילוי סמים לצורך בדיקות רפואיות ולמקבלי מתדון תבוצע ע"י נטילת  א.

 , בהתאם לשיטה המפורטת לעיל.במרפאה יחידתיתחובש 

 
למטופלים במסגרות של מחלקות טיפוליות )מרכז גמילה ארצי חרמון/מג"ש( תתבצע  ב.

בדיקות /סמל אגף, בדומה להנחיות לגבי נהללקיחת דגימות שתן במחלקה עצמה ע"י מ

 מינהליות.
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מועד ביצוע בדיקות שתן לצרכים רפואיים/טיפוליים ייקבע בתיאום עם אחראי  ג.

מרפאה וגורמים מקצועיים )רופאים מטפלים הנוגעים בדבר במרכז גמילה חרמון, מח' 

 .יסווג כסודיטיפולית(. מידע על מועד הבדיקות 

 
בחלק   הממוחשבתמערכת הק מופיאחראי מרפאה/חובש יציין על גבי טופס משולב ש ד.

"רשימת אסירים וממצאי בדיקות שתן לגילוי סמים"  את שם המסגרת הטיפולית 

 ומטרת לקיחת הדגימות.

 
 

 רישום ודיווח .2
 

 לבורנטתוצאות בדיקות שתן הנערכות במעבדה הטוקסיקולוגית יוקלדו ע"י ה א.

וממצאי בדיקות על גבי טופס  משולב בחלק "רשימת אסירים  הממוחשבתבמערכת 

עותק מהטופס יהיה חתום על ידי שתן לגילוי סמים" ויהיו זמינות לכל גורם רלוונטי . 

 ויתויק בקלסר מיוחד הנשמר במעבדה. לבורנטה

 
פקד תהיינה זמינות במערכת צוהר למ – תוצאות בדיקות שתן לצרכים מינהליים   ב.  

 אגף. נהל, קצין אסירים, מיס"רב

 
תהיינה זמינות במערכת  – תוצאות בדיקות שתן לצרכים רפואיים וטיפוליים  ג.  

 לרופא, רופא נרקולוג, א. מרפאה. הממוחשבת
 

תהיינה  –תוצאות בדיקות שתן לאסירים באגפי לש"מ, שק"ד או שיקום   .ד

 לגורמים הנוגעים. הממוחשבתזמינותבמערכת 

 
ת שתן לגילוי סמים" + "העברת "רשימת אסירים וממצאי בדיקו -הטפסים המשולבים ה. 

 למרפאה, יתויקו בקלסר מיוחד במרפאה.  לבורנטדגימות שתן", אשר מועברים ע"י 

 
)"רשימת אסירים וממצאי בדיקות שתן לגילוי סמים" +  הטופס המשולבעל גבי  ו.

"העברת דגימות שתן"( יוקלדו בדיקות של אגף אחד בלבד, למעט מקרים של אסירים 

 שתם.החוזרים מחופ

 
 על תוצאות בדיקות השתן, אשר בוצעו מטעמים רפואיים/טיפוליים, חל   ז.

 .חיסיון רפואי          

 
 

 ממצא חיובי לסם .8
 

, המנוהל ביומן המיוחדתוצאת בדיקה חיובית לאחד מהסמים שנבדקו תירשם  א.
 במעבדה.
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 להלן אופן הטיפול בעת ממצא חיובי: ב.

 

 מקפיא, במחוזיותיובי לסמים  תישמרנה במעבדות דגימות שתן עם ממצא ח (8)

 ימים מעת ביצוע בדיקה ראשונית. 7במשך 

 
האסיר הנבדק  יוזמןעם קבלת התשובה על ממצא חיובי בבדיקה ראשונית,  (2)

לו שבבדיקת השתן שלו נתגלו סמים ועקב כך עלולים לנקוט נגדו  ויימסר

 סעיף 30.38.33פקנ"צ  כן יובהר לאסיר כי עפ"י-. כמובסנקציות

   .לערער על תוצאת הבדיקה , זכותוא-20    

במחלקות טיפוליות נושא זה יטופל על ידי המטפל, לגבי מטופלי מתדון הנושא 

 האגף. נהליטופל על ידי רופא נרקולוג וביתר המקומות על ידי מ

 

" (         האסיר יוחתם על טופס "ערעור/הסכמה על ממצא חיובי לסם בבדיקת שתן0)

 המשך הטיפול יהיה עפ"י אחת האפשרויות הבאות: )נספח ד'(.

 

 .סוהרים יחתמו שהיו עדים לכך 2 אם אינו מוכן לחתום כלל,  )א(

סירוב לחתום יטופל כהודאה בשימוש. במקרה זה ניתן לנקוט כנגדו  

 .ואין צורך בבדיקת אימותבצעדים מינהליים ו/או משמעתיים 

ניתן לנקוט מודה שהשתמש בסמים, הוא מצהיר כי במידה והאסיר  )ב(

 .ואין צורך בבדיקת אימותכנגדו בצעדים מינהליים ו/או משמעתיים 

אך על תוצאת בדיקת השתן החיובית לסמים,  מערערבמידה והאסיר  (ג)

בנוסף קיים גם מידע מודיעיני על כי השתמש בסמים, ניתן לנקוט 

 .רך בבדיקת אימותואין צוכנגדו בצעדים מינהליים ו/או משמעתיים 

במקרה בו האסיר יממש את זכותו לערוך בדיקת אימות פרטית )ראה 

 סעיף ז' להלן( תבוצע בדיקת אימות גם ע"י השב"ס.

( לעיל ידאגו כי יתקבל 2בעלי התפקידים המפורטים בסעיף קטן )

 אישור בכתב מאת הקמ"ן בדבר קיום מידע מודיעיני בעניין.

ואין את בדיקת השתן החיובית לסמים על תוצ מערערבמידה והאסיר  (ד)

לצורך ביצוע למעבדה  מיידיתהטופס יועבר מידע מודיעיני נוסף, 

 .בדיקת אימות

 7דגימת שתן עם ממצא חיובי לסם תושמד, במידה ובמשך יודגש כי 

ימים מעת ביצוע בדיקה ראשונית לא יועבר למעבדה טופס הערעור על 

 תוצאות הבדיקה.

 לבדיקת אימות.  ת דגימת השתןלהעברדאג י  לבורנטה
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דגימות השתן החיוביות לסם, אשר הוחלט לגביהן לערוך בדיקת 

שעות )בסוף שבוע/חגים  20אימות, יש  להעבירן למעבדת מר"ש תוך 

  שעות(. 72תוך  –

חטיבת לפעול בהתאם לנוהל עד לקבלת תוצאות בדיקות אימות יש    

ממצאים חיוביים  "תגובה לקבלת  03-8385טו"ש מס' תקון/ח

 בבדיקות לגילוי סמים ואלכוהול במסגרות טיפוליות".

 
לבדיקות שתן חיוביות לסם אצל מטופלי מתדון, בדיקות אימות לא יבוצעו  (0)

אשר נמצאים בשלב התאמת מינון מתדון. על א. מרפאה לסמן בכוכבית את 

 שמות מטופלי המתדון אשר נמצאים בשלב התאמת המינון. 

 
את  ת מחוזיהבמעבדה  לבורנטהסגור יהעברת דגימות שתן לבדיקת אימות, לצורך  .ג

את הבקבוקון לתוך שקית ניילון כניס יהבקבוקון עם דגימת   השתן במכסה חדש, 

את פרטי הדגימות לטופס משולב )ראה זין יו)מעטפה מאובטחת(, המיועדת לכך 

תן מגורם אחד לשני עותקים. בכל שלב העברתן של דגימות הש 0 -( בב', ג'נספח 

 יתבצע רישום והחתמת הגורמים על גבי הטופס כמפורט להלן:

 עותקים בעת מילוי הטופס. 0על גבי חתום י לבורנט (1)

 .לבורנטעותקים בעת קבלת הדגימות מה 0א. מרפאה יחתום על גבי  (2)

נהג או נציג יחידת נחשון אשר יביאו את הדגימות למעבדת מר"ש יחתמו על  (3)

 מרפאה/חובש.מא.הטופס בעת קבלת ארגז עם הדגימות  עותקים של 0גבי 

ישאר במרפאה/ יעותק אחד מהטופס החתום ע"י כל הגורמים שהוזכרו לעיל  (4)

. עותק שני של הטופס יוכנס לתוך הארגז עם דגימות השתן מחוזיתמעבדה 

לפני נעילתו ע"י הפלומבה. עותק שלישי של הטופס יימסר לנהג/נציג יחידת 

 אותו יחד עם הארגז הנעול בפלומבה למעבדת מר"ש. נחשון אשר יביא

מעבדת מר"ש או נציג מר"ש אחר,  לבורנטבעת מסירת הארגז עם הדגימות ל (5)

 יחתום הגורם המקבל את הארגז על גבי העותק השלישי של הטופס.

במקרה של העברת ארגז עם הדגימות  באמצעות נהג מבית הסוהר ידאג הנהג  (6)

את ההעתק השלישי של הטופס החתום ע"י נציג להעביר למרפאת בית הסוהר 

 מר"ש. הטופס יתויק בקלסר מיוחד במרפאה.

במקרה של העברת הארגז באמצעות יחידת נחשון, ההעתק השלישי של  (7)

 הטופס לאחר החתמתו ע"י נציג מר"ש ישמר במעבדת מר"ש.

בדוק יואותו פתח ימעבדת מר"ש, עם קבלת הארגז הנעול בפלומבה  לבורנט (8)

 נות הדגימות ורישומן על גבי הטופס שבתוך הארגז.את תקי

לא יבוצעו בדיקות אימות מהדגימות במידה וקיימת אי התאמה ברישומן 

 ו/או הדגימות אינן תקינות.
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ממצאי בדיקת אימות, יירשמו הממצאים ביומן המנוהל  מר"שהתקבלו במעבדת  .ד

הממצאים יועברו  הממוחשבת.מערכת באת הממצאים קליד י לבורנטבמעבדה  וה

 לבתי הסוהר באמצעות דוא"ל. 

 
מות תשמרנה במעבדת המר"ש בהקפאה ידגימות השתן, לאחר עריכת בדיקת הא .ה

 למשך חודש  ימים.

 
 בחלוף חודש מבדיקת האימות, הדגימה תושמד במידה ולא נדרשה לבדיקה    .ו  

 פרטית.                             
 

 אימות פרטית:עריכת בדיקת        .ז

א(  – 20 סעיף  30.38.33אסיר המעוניין בביצוע בדיקת אימות פרטית )לפי פקנ"צ (     8)

  יפנה לאחראי/ת המעבדה הטוקסיקולוגית באמצעות עורך  דין מטעמו.

 
 עורך דין המעוניין בקבלת דגימת השתן יגיע בעצמו למעבדה עם בקשה   (2)

 של האסיר. וי כוחיפוי כתובה                       
 

 דגימת השתן תימסר לידו בשקית מאובטחת של שב"ס. (    0)
 

 מקבל הדגימה יחתום על קבלה המאשרת מסירת דגימת השתן.(     0)
 

 בקשות באי הכוח של האסירים עם תיעוד המסירה תישמרנה בקלסר  (5)
 מיוחד במעבדה.

 

ממצא חיובי לסם,  מאשרת)של שב"ס או בדיקה פרטית( במידה ובדיקת אימות  .ח

 יינקטו כנגד הנבדק הצעדים הנדרשים ע"י הגורמים הרלוונטים ביחידה.

, לא שלילית לנוכחות סםתהיה )של שב"ס או בדיקה פרטית( במידה ובדיקת אימות   

אם בעקבות הבדיקה החיובית הראשונית  יינקטו צעדים כלשהם נגד האסיר הנבדק.

 .כבר ננקטו פעולות כלשהן, הן יבוטלו

 
במקרה ונמצאו סמי רחוב בבדיקות השתן אצל אסיר המקבל תחליף סם, ידווח על כך  .ט

אחראי  המרפאה לרופא נרקולוג/רופא מטפל. הרופא ייתן לאסיר אזהרה, אשר 

תירשם בתיקו הרפואי, במקרה הבא רשאי הרופא להפסיק את מתן תחליף הסם, אך 

 באופן הדרגתי.

 
בבדיקות שתן לגבי אסירים באגפים נקיים, יירשמו  במקרים של ממצאים חיוביים .י

 האגף וק. אסירים.  מנהלהממצאים בתיק  מינהלי של האסירים וזאת באחריותו של 

 
בנוסף, יירשמו בתיקו המנהלי הצעדים אשר ננקטו כלפי האסיר הנבדק עם ממצא  .יא

                                                         חיובי לסם  בבדיקת השתן.                                         
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ביצוע רשומה בתיקו המנהלי של האסיר הנבדק היא באחריות קצין אסירים או קצין 

 היחידה.  מפקד(  שהוסמך ע"י כליאהאחר )קצין 

 דגימות שתן פגומות .9

יש  ולפי כך שתן התוצאות בדיקות  זיוףניסיונות  לזהותבדיקות מעבדה מאפשרות  א.   

 להתייחס לשתי הגדרות חדשות בתוצאות בדיקות שתן לגילוי סמים:

 דגימה שאינה מכילה שתן, אלא נוזל מימי אחר. - דגימת שתן מזויפת      

      מכוונת או הוספת מים  שתייה מרובהשל  תוצאה -דגימת שתן מהולה במים 

 ממקור חיצוני לדגימה.

 

 כמו יש להתייחס אליה   כדגימת שתן מזוייפתן מוגדרת במידה ותוצאות בדיקת השת  ב.

 מכך כלפי האסיר הנבדק ללא  תלממצא חיובי לסם וכן לנקוט בסנקציות המתחייבו

 צורך בבדיקת אימות.

 

יש  כדגימת שתן מהולה במיםבמידה ותוצאות בדיקת השתן אצל אסיר נבדק מוגדרת ג.  

 לפעול כדלקמן:

 ודיע לו על תוצאת הבדיקה.יש לזמן את האסיר הנבדק ולה (8)

יש לברר האם לאסיר הנבדק ישנן מחלות/סיבות רפואיות אשר מחייבות אותו  (2)

 לשתייה מרובה.

יש להחתים את האסיר שתייה מרובה,  אם יתברר כי אין סיבות רפואיות המחייבות  ( 0)     

ות תוצא נוסף בו במקרהעל פיו  ד'(-עד לכך )ראה נספחמיוהנבדק על גבי הטופס ה

 "שתייה מרובה מכוונת " יצביעו על מהילת השתן במים או על  שתן שלו הבדיקות 

התוצאה תחשב כניסיון לזייף את הבדיקה, דהיינו כממצא חיובי לסמים עם כל 

 המשתמע מכך.

 
   נספחים .62

 

 טופס סירוב למתן בדיקות שתן לגילוי סמים. א.

 וי סמיםטופס רשימת אסירים וממצאי בדיקות שתן לגיל ב.

 טופס הצהרה על מסירת דגימת שתן  ג.

 על ממצא חיובי לסם בדגימת שתן. /הסכמהטופס ערער  ד.

 החתמת אסיר/עצור על תוצאות בדיקות שתן לגילוי סמים.  ה.
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 א'נספח 
 

 סירוב למתן בדיקות שתן לגילוי סמים הנדון:
 

 
 __: שם____________ מס' ט' _________ אגף_________פרטי האסיר

 
 

, סירב האסיר שפרטיו לעילבתאריך:___________ בשעה:_________. 

, וזאת לאחר שהבהרתי לו, כי באם למסור דגימת שתן לבדיקת סמים

וינקטו  ניתן לראותו כמי שנמצאו בבדיקתו סמים מסוכנים,  יסרב, 

 נגדו צעדים המתבקשים מכך.

 
 
 

 __________  __________ ____________ פרטי הסוהר:
 דרגה        מס' אישי    שם פרטי ומשפחה  

 
 
 

 חתימת הסוהר: ______________
 
 
 
 

)לרבות תגובת האסיר, אם ניתנה(: _____________________הערות  : 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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 'בנספח 
 

 רשימת אסירים וממצאי בדיקות שתן לגילוי שימוש בסמים
 
 

 :________בית סוהר

_ 

 

 אגף:____________

 

 ת.דגימה:________

 

 אדולן:_____

 
 האם בוצעה בדיקה מהירה עם תוצאות בכלא? ______

 
 שני הדפים  – 0 דף שני – 2 דף ראשון-  8איזה דף?  ___ 

 
אין 
 שתן

 OPT THC MTD AMP COC BZD שם פרטי שם משפחה מס' אסיר בדיקה סדור

 8.            

 2.            

 0.            

 0.            

 5.            

 6.            

 7.            

 1.            

 9.            

 83.            
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 ה  ע  ב  ר  ת     ד  ג  י  מ  ו  ת      ה  ש  ת  ן
 

ברשימה  זו. חובה להקפיד  על העברה מסודרת ורישום  8האחראי על ביצוע הבדיקות יהיה  מס' 

מקבל דגימות שתן  2( . מעביר מס' 8-6פרטים מלאים של מעביר הבדיקה עפ"י המספור השוטף )

 בשלבי העברה וכך הלאה. 0ומוסר אותן למעביר מס'  8ממעביר מס' 

 

 

 . שם____________________ 8

 תפקיד____________מ.א______

 קיבלתי, תאריך_____שעה______

 מסרתי, בתאריך______שעה____

 התקבלו סה"כ_____דגימות

 חתימה________________

 

 

 . שם_________________2

 תפקיד_________מ.א_____

 קיבלתי, תאריך_____שעה___

 , בתאריך____שעה___מסרתי

 התקבלו סה"כ_____דגימות

 חתימה________________

 

 

 .שם________________ 0

 תפקיד_________מ.א_____

 קיבלתי, תאריך_____שעה____

 מסרתי, בתאריך____שעה____

 התקבלו סה"כ____דגימות

 חתימה________________

 

 

 שיצורף לטופס זה.במידה ויש צורך בהעברות נוספות יצוין הדבר במזכר 

במידה והתגלו ליקויים בשלמות השקיות עם דגימות השתן או ליקויים ברישומן על גבי טפסים יצוין 

 הדבר במזכר שיצורף לטופס זה.

 _________________________ חותמת המעבדה_________________לבורנטחתימת ה
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 ג'    נספח

 
 ת שתןהצהרה על מסירת דגימ

 לשימוש הנבדק:
 בתאריך __________ שעה _________ מסרתי לסוהר דגימת שתן בבקבוק. .8
 הבקבוק סומן ___________ ונאטם לנגד עיני בפקק והוכנס לשקית המיועדת לכך.  
 בראיה על נכונות הדברים באתי על החתום:  
 תימה ______מס' אסיר/עצור _________ שם פרטי/משפחה_________________ ח  
 
 בתאריך __________ שעה _________ מסרתי לסוהר דגימת שתן בבקבוק. .2
 הבקבוק סומן ___________ ונאטם לנגד עיני בפקק והוכנס לשקית המיועדת לכך.  
 בראיה על נכונות הדברים באתי על החתום:  
 ____מס' אסיר/עצור _________ שם פרטי/משפחה_________________ חתימה __  
 
 בתאריך __________ שעה _________ מסרתי לסוהר דגימת שתן בבקבוק. .0
 הבקבוק סומן ___________ ונאטם לנגד עיני בפקק והוכנס לשקית המיועדת לכך.  
 בראיה על נכונות הדברים באתי על החתום:  
 מס' אסיר/עצור _________ שם פרטי/משפחה_________________ חתימה ______  
 
 בתאריך __________ שעה _________ מסרתי לסוהר דגימת שתן בבקבוק. .0

 הבקבוק סומן ___________ ונאטם לנגד עיני בפקק והוכנס לשקית המיועדת לכך.
 בראיה על נכונות הדברים באתי על החתום:  
 מס' אסיר/עצור _________ שם פרטי/משפחה_________________ חתימה ______  
 
 __________ שעה _________ מסרתי לסוהר דגימת שתן בבקבוק.בתאריך  .5

 הבקבוק סומן ___________ ונאטם לנגד עיני בפקק והוכנס לשקית המיועדת לכך.
 בראיה על נכונות הדברים באתי על החתום:  
 מס' אסיר/עצור _________ שם פרטי/משפחה_________________ חתימה ______  
 
 _ שעה _________ מסרתי לסוהר דגימת שתן בבקבוק.בתאריך _________ .6
 הבקבוק סומן ___________ ונאטם לנגד עיני בפקק והוכנס לשקית המיועדת לכך.  
 בראיה על נכונות הדברים באתי על החתום:  

 מס' אסיר/עצור _________ שם פרטי/משפחה_________________ חתימה ______
  
 _______ מסרתי לסוהר דגימת שתן בבקבוק.בתאריך __________ שעה __ .7
 הבקבוק סומן ___________ ונאטם לנגד עיני בפקק והוכנס לשקית המיועדת לכך.  
 בראיה על נכונות הדברים באתי על החתום:  
 מס' אסיר/עצור _________ שם פרטי/משפחה_________________ חתימה ______  
 
 מסרתי לסוהר דגימת שתן בבקבוק. בתאריך __________ שעה _________ .1

 הבקבוק סומן ___________ ונאטם לנגד עיני בפקק והוכנס לשקית המיועדת לכך.
 בראיה על נכונות הדברים באתי על החתום:

 מס' אסיר/עצור _________ שם פרטי/משפחה_________________ חתימה ______  
 

 אישור חתימה -לשימוש הסוהר
 

 _________ _______________ ______ ______אני החתום מטה ___ 
 חתימה שם פרטי/משפחה  דרגה מס' אישי   

 
משמש בתפקיד ___________ מאשר בזאת כי הנבדקים הנ"ל נתנו דגימות שתן בנוכחותי 

 וחתמו על ההצהרות הנ"ל.
 

 חתימה ___________ תאריך ___________ יחידה _________ 



 20-2220 נוהל מס': טיפול בהתמכרויות הפרק: 

 71/2/7262 בתוקף מתאריך: בדיקות שתן לגילוי סמים הנוהל:

 71/2/7262 אחרון: ת' עדכון 

 עמודים 72 מתוך 69 עמוד מס' 

 
 'נספח ד 

 
    הר בית סו מפקד אל:

 
 

 :  ערעור/הסכמה על ממצא חיובי לסם בדגימת שתןהנדון
 

ז.     מס' אסיר     שם האסיר:      ת.
 

   תאריך: ב נלקחה ממנינמסר לי ע"י שלטונות הכלא שבדגימת השתן ש
 

 .  סמים מסוג  נמצאו.                       בתאריך במעבדהושנבדקה 
 
 

 באות:יש לסמן את אחת משתי האפשרויות ה
 

 הסכמה      
 

הנני מסכים עם הממצא החיובי לסם שנתגלה בבדיקת השתן שלי 
 ובכך מודה בשימוש בסמים בסמוך למועד הבדיקה.  מתאריך:___________

 ערעור      
 

 הנני דוחה את הממצא לסם ומצהיר בזאת שלא השתמשתי בסם כלשהו.
 
 

         
 חתימת האסיר        תאריך 

 
 

 ערעור או הסכמה. -אחת משתי האפשרויות X-לסמן ב על הנבדק
 סירוב למלא את הטופס משמע, הסכמה עם תוצאת הבדיקה.

 
 

 במקרה והאסיר מסרב לחתום: חתימת עדים
 

     תפקיד:      שם 
 
 

     תפקיד:      שם 



 20-2220 נוהל מס': טיפול בהתמכרויות הפרק: 

 71/2/7262 בתוקף מתאריך: בדיקות שתן לגילוי סמים הנוהל:

 71/2/7262 אחרון: ת' עדכון 

 עמודים 72 מתוך 72 עמוד מס' 

 
 'הנספח  
 

 החתמת אסיר/עצור על תוצאות בדיקות שתן לגילוי סמים
 
 

 ת.ז.................................../ ..............מס' טשם האסיר..........
 

מצביעים על דגימת שתן מהולה נודע לי שבדיקת השתן שלי מתאריך:.....................תוצאות הבדיקה 
 .במים

 
כניסיון לזייף את בדיקת בעתיד תחשב כזו הובהר לי שבמידה ואין לי סיבות רפואיות מיוחדות , תוצאה 

 ן.השת
 

 קיבלתי הסבר מפורט על אופן שתיית מים לפני נטילת דגימת שתן לבדיקה.
 

 שתייה  מרובה.בממחלות כרוניות המחייבות אותי ואינני סובל הנני מצהיר שלא סבלתי 
 

 ...............הנני מצהיר שאני סובל ממחלת..................................................................................
 

......................................................................................................................................... 
 אשר מחייבת אותי שתייה מרובה.

 
 מצ"ב אישורים רפואיים.

 
 
 

 ..................תאריך:..........................חתימת האסיר.........                          
 

 חתימת איש סגל........................תפקיד.................................
 
 
 
 

   

 


