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 שירות בתי הסוהר 

תמיכה נוהלי מינהל 
 לוגיסטית

 לוגיסטיקה ואספקה

 הסעדת אסירים וסגל

 

 כללי  .1

בשירות בתי הסוהר מונהגים לוחות מזון לסגל ולאסירים המפרטים את   1.1

 מגוון הפריטים ותקני המזון המאושרים לניפוק לכל אסיר בכל יום.

נועדו לספק מגוון רחב ככל האפשר של פריטי מזון  1.2  מנופקים הלוחות המזון 

  מסגרת עמידה ב תוךם מראש למטבחי היחידות ועפ"י תקנים קבועי          

 .תהמאושר תתקציביה          

 תדירות  ני הרכש וההסעדה וכן אתלוחות המזון מגדירים את תק  1.3

 האספקה לכל פריט מזון המופיע בלוח.  

 מכלול הפריטים הנמצאים בלוח באים לתת מענה לצרכיו של סוג האוכלוסייה                

 וח המזון.אליו משויך ל               

 קיימות תוספות מזון שונות   , מעבר לניפוק המזון באמצעות לוחות המזון  1.4

 לחולים במחלות ספציפיות, מזון דיאטה מטבולית לחולים כלליים, מזון    

 מזון לצמחוניים ולטבעוניים.ובכשרות מהודרת  

נותנות מענה לצרכים המיוחדים של האסירים שפורטו לעיל.  1.5  החרגות אלו 

 תנועת האסירים לבתי משפט קיימים גם הסדרי הסעדה שונים בבתי   בשל  1.6

 ביס"ר וחברות קייטרינג בהתקשרות עפ"י מכרזים.ההמשפט באמצעות  

 

  ותמטר .2

י   2.1 לפרט את העקרונות המנחים בבניית לוחות המזון השונים כולל תקנ

 עצורים בשב"ס. הרכש וההסעדה של פריטי המזון לאסירים/

 ניפוק מזון מיוחד ותוספות מזון שונות ביחידות. לפרט אופן אישור  2.2

 לפרט אופן אספקת מזון על פי הסדרי ההסעדה השונים.  2.3

 

 הגדרות  .3

ן  3.1 תקני הרכש וההסעדה לכל פריט מזון אשר מופע בתפריט  – לוחות מזו

רע"ן "י הגורם המקצועי האמון על הנושא, כפי שנקבעו ע ברמה שבועית

 .מזון
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במסגרת טיפול מומלצת אשר שניתנת לאסירים  דיאטה – דיאטה מטבולית  3.2

היפרליפידמיה, סכרת,  : כגון ,במחלתם )מדובר במחלות כרוניות שכיחות

. - יתר לחץ דם, מחלה קרדיו  וסקולרית, מחלה פפטית וכיוצא באלה(

הסובלים מבעיות רפואיות מיוחדות, אסירים דיאטה עבור  – דיאטה מיוחדת 3.3

נים ואשר אינם מקבלים מענה לבעייתם כולל רגישות למרכיבי מזון שו

על תפריט הדיאטה המטבולית, אשר תבוסס במסגרת הדיאטה המטבולית, 

 שינויים בהתאם להמלצת דיאטנית שב"ס.ב

מן  דיאטה שאינה מכילה מוצרי מזון בשריים/ – טבעונית דיאטה צמחונית/  3.4

 .החי ונקבעת בהתאמה להצהרתו של האסיר

ן בד"ץ  3.5 אריזה אישית מוכנה ע"י מהודרת, אשר מגיע ב מזון בכשרות – מזו

ים בהתאם למפורט בפקנ"ץ אסירחברה שזכתה במכרז. זכאים לקבלו 

 בתי הסוהר". בשירות"שמירת הכשרות  01.22.00

ונידון ע"י בית משפט לתקופת מעצר או או נעצר  כל אדם שנאסר –אסיר   3.6

 בית מעצר.באו  מאסר בבית סוהר

 

 :השיטה .4

 :לוחות מזון 4.1

 לצרכיםחות מזון לאסירים ולסגל המותאמים "ס מופעלים לובשב .4.1.1

נוער  ,וביניהם ,ולייחודיות של כל סוג אוכלוסייה צמחוניים, טבעוניים 

 . ב"יווכ

 ולסגל בלוחות המזון מפורטים מגוון פריטי המזון המנופקים לאסירים .4.1.2

 קבוצות מזון כדלקמן:שש בחלוקה לפי 

 מוצרי חלב -

 דגים( כולל ירקות קפואיםמוצרי בע"ד )בשר, עופות,  -

 ביצים -

)ירקות ופירות טריים( -  יר"פ 

- (  (וכו' תבליניםקטניות, שימורים, מוצרי קשות 

 לחם ומוצריו -

 

 לוחות אלה יעודכנו ע"י ענף מזון בלבד בהתאם לצרכים המשתנים .4.1.3

הרלוונטיים  מקצועה מיבתיאום עם גורו לאוכלוסיות הקיימות הובהתאמ

)אגף האסיר, חטי ועדת הביטחון, מודיעין, מחלקת רכישות בת לפי הצורך 

 .מטעם הענף תזונאית מוסמכתו מכרזים ועוד(

גמיש, המאפשר לכל יחידה לרכוש המזון תקציב  תווסף ללוחותמבנוסף,  .4.1.4

גורמי פריטים שונים )מתוך רשימת פריטים המתעדכנת מעת לעת  ע"י 
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ב העומד ובכפוף לתקצי( עפ"י צורכי היחידה המקצוע בענף מזון בנציבות

 לרשותה.

   

 תקני האספקה של פריטי המזון מתחלקים לשני סוגים, כדלקמן: .4.1.5

גולמי של הפריט לצורך רכש )לפני עיבוד(.מ –תקן רכש  -  שקל 

 שקל הפריט המעובד לאחר בישול.מ –תקן הסעדה  -

, 40 –לדוגמא: תקן רכש למנת אורז           גולמי  גרם 

בי                    גרם. 160 –שול תקן הסעדה לאחר 

לפריטי מזון לא מעובדים כגון: מוצרי חלב, פירות, ירקות לסלט,  -

 ישנו תקן רכש בלבד. 'וחומרי גלם לאפיה, תבלינים וכ

 

ן  .4.1.6 ינפקו את הארוחות עפ"י לוחות המזו ככלל אחראי המטבחים ביחידות 

)ראה סעיף ו לסגל המתאימים לכל אוכלוסיית אסירים בבית הסוהר 

לתפריט של היום המתאים, פרט למקרים חריגים שבהם ( ובהתאם 4.1.1

, עפ"י תקני הרכש וההסעדה שבלוח  ינופק פריט חלופי מאותה קבוצת מזון

 המזון ובהתאם לאספקה הקיימת במטבח היחידה, כדלקמן:

 פריט מזון מסוים במלאי אצל הספק.  בחוסר קיים  -

מגידול בספירת לדוגמא חוסר במטבח היחידה הנובע  -

בבית הסוהר, מקלקול פריטי מזון המופיעים  האסירים

. ניתן לספקם לאסירים וכו'  בתפריט היומי שלא 

חוסר של פריט מזון מסוים בשוק בכלל ו/או מחירי שוק  -

 גבוהים מהרגיל. 

בציוד מטבחי  אילוצים טכניים הנובעים מתקלה במכשור/ -

: לדוגמא המחייבים הכנת מזון השונה מהתפריט שנקבע,

אשר גרמה להפשרת הבשר ובמידה שלא תקלה במקפיא 

 יבושל יתקלקל ויפסל לשימוש.

- (  כגון:מספר האסירים המשתייכים לאוכלוסייה מסוימת 

נוער בביס"ר פלילי( קטן ואינו מאפשר טכנית  עצורים/

בישול תפריט עפ"י לוח שונה עבור  הזמנת פריטי מזון/

אוכלוסייה זו עקב כמויות מזון הקטנות מגודל אריזה 

 מינימלי.

 .יודגש כי יש לאשר מול ענף מזון שינויים בלוחות המזון -

יבוצעו בכפוף לשמירה על ההגדרות ויאושרו הם במידה 

התזונתיות )מנת חלבון תוחלף במנת חלבון בעלת ערך תזונתי 

.דומה ומנת ירק  )  בירק בעל ערך תזונתי דומה וכו'
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יופיעו במערכת "כפית הכסף" לשימוש בעלי  .4.1.7 לוחות המזון והתפריטים 

ויעודכנו מעת  ע"י ענף מזון בנציבות התפקידים הרלוונטיים במטבחים 

לעת לפי הצורך. הודעה על עדכון או שינוי בלוחות המזון תלווה בעדכון 

לגורמי הת"ל במחוזות מזון  ע"י ענף באמצעות מערכת הדוא"ל הארגוני

 .ולגורמי המטה הרלוונטיים וביחידות ולמנהלי המטבחים

 

ן בד"ץ  4.2  :מזו

4.2.1  ) שרות בתי הסוהר מאפשר לאסירים שומרי כשרות )למהדרין

, 30-1005נוהל בו 01.22.00 ץהעומדים בקריטריונים הקבועים בפקנ"

.  לקבל מזון בהכשר מהדרין

תיעשה באמצעות רבני המחוזות העברת נתוני המנות מכל יחידה  4.2.2

 לידי רכז אספקת מזון בענף מזון.

מידי שבוע תועברנה לספק, על ידי רכז אספקת מזון, הכמויות  4.2.3

 השבועיות הנדרשות.

אספקת ארוחות בהכשר מהדרין תיעשה ע"י ספקים אשר זכו במכרז  4.2.4

 "שרותי אספקת מזון בחמגשיות בכשרות מהדרין".

ורות וחתומות בחותמת כשרות הארוחות ינופקו בחמגשיות סג 4.2.5

 מהדרין.

עשה אחת ייניפוק הארוחות לכל יחידה בחמגשיות ע"י הספק הזוכה  4.2.6

 לשבוע באמצעות נהגי אספקה של הספק. 

יודיע לספק על כל שינוי במספר המנות  4.2.7 רכז אספקת מזון בענף מזון 

 באספקה הקרובה. לניפוק

ייתן מענה מידי של מנות בד" 4.2.8 עצרים בעת חירום או מ ץהספק 

 המוניים.

 

 :מזון לאסירים וסגל בבתי משפט 4.3

וליווי לבתי משפט מתבצעת  4.3.1 משימת העברת אסירים בין בתי הסוהר 

 ע"י יחידת נחשון.

ארוחות ביום שלוש האסירים היוצאים לנסיעה מקבלת  אוכלוסיית 4.3.2

 עפ"י המתווה הבא:

  – ארוחת בוקר .א

 או לבימ"ש, תחולקהמועברים ליחידה אחרת  ,אסיריםל -

ניילון ומכילה פריטים, כגון:  ארוחת בוקר ארוזה בשקיות 

זאת בהתאם  ,גבינה אישית, ירקות, ממרח אישי ולחם

 לתפריט היומי של היחידה.
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ימשוך ממטבח היחידה את מיחידת הליווי של נחשון סוהר  -

ניילון ובקרטון מרוכז  ארוחת הבוקר כשהיא ארוזה בשקיות 

מית בביס"ר ובתוספת ומכילה את תפריט ארוחת הבוקר היו

 מפיות וסכום חד"פ.

חלוקת הארוחה לאסירים תבוצע ע"י סוהרי הליווי עם הגעת  -

 הליווי לבית המשפט. 

  – ארוחת צהריים .ב

ארוחת צהריים יקבלו אסירים המגיעים לבתי המשפט  -

 בכריכים.

הארוחה לסגל מסופקת בחמגשית וכוללת את הפריטים  -

ת ירק, לחם, פרי הבאים: מנת בשר, מנת פחמימה, תוספ

 וכלים חד פעמיים. 

מידי יום את חברת הקייטרינג על יעדכן הליווי יחידת נציג  -

. הספק  שנע את המנות יכמות הסועדים )סגל ואסירים(

 ת המשפט.ישירות לבי

  –ארוחת ערב  .ג

אסירים החוזרים למתקנים השונים בזמן ארוחת הערב  -

 ערב בתוך היחידה.הארוחת יקבלו את 

–וזרים ליחידה לאחר שעות ארוחת הערב אסירים החל -

 .כריכיםיסופקו 

 

 :דיאטות 4.4

כי  4.4.1 במתקני השב"ס מוחזקים אסירים אשר נקבע על פי נהלי רפואה 

)דיאטה מטבולית, דיאטה מיוחדת,  יש לספק להם מזון דיאטה 

 )  "מזון דיאטטי לאסירים" ה נוהל רפואהרא –טבעוני, צמחוני

         02-2011. 

מחלקת  ע"יי הדיאטות תופיע במערכת מ.ב.ט המנוהלת רשימת מקבל 4.4.2

 הרשומים בה יהיו זכאים לתפריט הדיאטטי.רפואה, ורק 

תפריט מזון  קיים לכל דיאטה )מטבולית, צמחונית וטבעונית(  4.4.3

ענף מזון מתקצב את היחידות בהתאם  .ייעודי, אותו נדרש לנפק

 לעלות התפריט וכמות מקבלי הדיאטה מכל סוג ביחידה.

ן ל 4.4.4 ניתן תפריט מזו דיאטה המיוחדת אין תפריט מוגדר, ולכל אסיר 

באופן פרטני כפי שנקבע ע"י דיאטנית שב"ס. ענף מזון אחראי 

 לתקצב את היחידות בהתאם לתגבורי המזון שנקבעו לדיאטות אלו.

מעת לעת שב"ס נדרש לספקי פרטי מזון חריגים לאוכלוסיות  4.4.5
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מתיקה לאסירי מב"ן לפי מזון לתינוקות, דברי  :מיוחדות )כגון

 צרכים רפואיים(.

יפנו לאישור מצוות האספקה  היחידות הנזקקות לפריטים המיוחדים 

הרכישה  ענף מזון לצורך רכישתם.בענף מזון ויתוקצבו בהתאמה ע"י 

ביצוע הזמנות במערכת המזון הממוחשבת  - תבוצע בדרך המקובלת

 ."כפית הכסף"

 

 :אחריות ביצוע .5

 ק. ת"ל –ביחידה  -

 ק. ת"ל מחוזי –במחוז  -

 רע"ן מזון –בנציבות  -

 

 .16/02/2011, 25/10/2010, 08/08/2010, 21/03/2006:עדכונים קודמים .6

 

 


