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נאסרנקלטאשר,1986שנתילידעמירם,דניאלמרהתובע,עייישהוגשהכספיתבתביעהעסקינן1

תשלוםאיבעקבותוזאת29.04.2027ועד24.04.2072התאריכיםביןהסוהרבתיובשירותבמשטרה
20,000שלכוללבסךכספי,פיצוינתבקשובמסגרתהישראלמדינתנגדהוגשההתביעהמזונות.חוב
התובענזק.הוכחתללאוזאתבמאסר)המוכחשת(לטענתושעבר,הקשהההתעללותבגיןוזאת,₪

יצלמון"',הסוהרלביתהמשטרהמתחנתהובלתותנאיהמשטרה,בתחנתהחזקתותנאיכנגדטוען
עצמו.הסוהרבביתהמאסרלתנאיביחסטענותוכן

ראשוןהוצלייפעייימזונותחובתשלוםאיבשלחייבמאסרצוהתובעכנגדניתן07.02.2022ביום2
בנצרת,לפועלהוצאהבלשכתההוצלייפרשמתבפניוהובא24.04.2022ביוםאותרהתובעלציון.

בגיןימים6למשךייאסר-לאאםשכן,7,670₪שלכוללסךהחוב,מלואאתלשלםלושהורתה
הפקודה.סכוםמלוא

מילוילצורךייהתחנהי()להלן:בעפולההמשטרהלתחנתהוחזרהואלשלם,התובעשלבשלסירובו2
מולאושםלתחנה,הוחזרהתובעכליאה.למתקןהעברתולצורךשבייסרשויותועדכוןאסמכתא

למתקוןהעברתולצורךהסוהרבתישירותשלנחשוןליחידתהמתיןוהואהנדרשים,המסמכים
הסוהר.בתישירותשלכליאה

נוסף.יוםבתחנהונשארכליאה,למתקןנלקחלאהתובעהכלא,בבתימקוםמצוקתובשלעקא,דא4
למתקןנחשוןיחידתידיעלהתובענלקחהכליאה,במתקנימקוסהתפנהעת,26.04.2022ביום

.29.04.2022ביוםשוחררממנומאסרו,יתרתאתלרצותהמשיךשםשבייס,

נהלים.שלהפרההייתהכיהמדינהמכחישהזה,הגנהבכתבלהלןשיובאכפי.5

דנןבענייןהמשטרהנהליכיהמדינהתטעןהמשטרה,בתחנתלמעצרובנוגעהתובעלטענותבאשר.6
לאסיריבנוגעהנוהללשוןכן,כמופלילי.אסירלביןאזרחיאסירביןהבחנהכלקובעיםאינם

מכך,נפרדים.מעצרבתאיהדברשניתןככלייכלאוהוצלייפאסירילפיהשכןדווקנית,אינההוצלייפ
מתאפשר.לאשהדברככלנפרד,שאינומעצרבתאהוצלייפאסירלכלואמניעהאיןכילמדיםאנו

הימיםביןהמשטרתיבמתקןשהייתובזמןהתובעקיבלאותםהתנאיםבדברלטענותבאשר7

כפישכןמוכחשות;אלוטענותכיהמדינהתטען,10:00שעה26.04.2027ליוםועד2

לאולכןהמשטרה,נהליפיעלהנדרשיםהבסיסייםהתנאיםכללאתקיבלהתובעבהמשך,שיפורט
זה.בענייןגםהפרהכלהייתה

כיהמדינהתטען"צלמון7-הסוהרלביתהמשטרהמתחנתלהובלתובנוגעהתובעלטענותבאשר8

שיורחבכפי75.04.2022ביוםהתובעקליטתבאיפגםכלנפללאשכןמוכחשות,הןגםאלוטענות

הליוויבמהלךהתובעאזיקתכיהיא,המדינהעמדתזהבהקשרהאזוק,לטענתבאשרבהמשך.
לוודאמנתועללכן,אחרים.פלילייםעצורים9עםיחדהתובענכחהליוויברכבשכןכדין,נעשתה
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באותהכבוליםכולםשהיוהאחרים,לעצוריםלהזיקו/אומהרכבלהימלטלנסותיוכלכיהתובעלא

לאזיקתו.שבייספעללהימלט,להםלסייעאוו/אוהעת

הסוהרבביתאיןכיהמדינה,תטעןב!יצלמון!י-התובעשההבוהכליאהלמתקןלטענותיובאשר9

המועבריםהאסיריםאתלשב*פועלשבייסוכיאזרחיים,אסיריםלהחזקתייעודיאגףצלמון

האזרחייםהאסיריםכללכילקבועאפשרותכלואיןשונים,שיקוליםלמספרבהתאםלמשמורתו

הן.גםלהידחותאלוטענותדיןהמדינה,לעמדתמשכך,באחר.ולאמסוים,כליאהבמתקןיוחזקו

סףטענותב.

המחייבתרוחביתהחלטהליתןהמשפטביתמכבודהתובעמבקשהתביעה,כתבבמסגרתכייודגש,.0

איןכיעתה,כברייאמראזרחיים.אסיריםשלהכליאהתנאיאתנוהלבצורתלמסדהנתבעותאת
פקודתבמסגרתמוסדרזהנושאממילא,וכיזה,סעדעללהורותסמכותזהנכבדמשפטלבית

מחייב.דיןשהינה,04.22.00נציבות

המבוקשיםהסעדיםג.

הסרטוניםקיימיםלאהסוהרבתישירותברשותכיהמדינהתטעןהאבטחה-סרטונילחשיפתבאשר.1

באופןמהןנמחקיםהסרטוניםמצלמות,שבייסבמתקנישמותקנותככלשכןהתובע,עיייהמבוקשים
קצרה.תקופהלאחרככלל,אוטומטי,

אתמוחלטנוהלבצורתלמסדהמדינה,אתהמחייבתרוחביתהחלטהלמתןהתובעלבקשתבאשר.2

עללהורותסמכותאיןזהנכבדמשפטלביתכיהמדינהתטעןאזרחייםלאסיריםשניתניםהתנאים
הסוהר.בתישירותשלהנציבותבפקודותקבועיםדלעיל,כאמוראלה,נהליםמקום,ומכלזה,סעד

על30,000₪שלבסךפיצוילשלםהמדינהעליורההנכבדהמשפטביתכיהתובעלדרישתבהתייחס.9
להתעללותהייתהכילאהמדינהתטעןבמאסר,התובעשעברהמוכחשת,טענההקשה,ההתעללות

העניין.בנסיבותומנופחמופרזדנןתביעהבמסגרתהמבוקשהסכוםוכיבתובע

שלישיחלק
הטענותפירוט

הבחנהכלקובעאינומעצר,תאיהפעלתבדבר270.005.014אגיימנוהלהרלוונטי-המשטרתיהנוהל.4

לאוכלוסיותביחסמיוחדותלדרישותמתייחסבעיקרוהואפלילי,אסירלביןאזרחיאסירבין

)א(ייידסעיףזאת,עםיחדטרנסגינדר.אואישהקטין,הואאםכגוןהעצור,שללזהותוהקשורות
בתאיהדברשניתןככלייכלאוהוצלייפ'"אסירילפיו:)כבמקרנו(הוצלייפלאסירימתייחסבנוהל

נפרדים'"".מעצר
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ניתןשהדברוככלאזרחי"""אסירשלהכליאהתנאילענייןדווקנישאינובנוהלמדוברמשמע,.5
נפרד.בתאישוכן

במתקניםעצוריםמלינהאינהישראלמשטרתככלל,בחצר-הטיוליםבענייןהתובעלטענתבאשר.6
מיוחד.אישורהנדרשיםחקירהצרכיכגון;ביותרחריגיםבמקריםנעשהוהדברמשטרתיים,

ישהמשטרה.בתחנתנשארהתובעקצין,ובאישורכליאה,במקומותמחסורונוכחשלנו,במקרה

בשלוזאתשעה,באורךטיולמאפשריםאינםהתובע,הוחזקבהעפולה,תחנתתנאיכילציין,

שהלו,בתנאיםלכן,עצמו.התחנהומתחםהעצור/האסירעלשמירההפרט,צנעתשונים,שיקולים
האגיימ,לנוהל)א(ג'10לסעיףהמדינהתפנהזה,בהקשרעליה.המוטלתחובהכלהפרהלאהמדינה

מצייןהנוהלשכןלאסיר,התייחסותכלואיןטווח,ארוכתולהחזקהבעצוריםלטיפולמתייחסאשר
שלטיוללמוחזקלאפשריהיהניתןבומתקן,העברתמחייבתימיםלשבעהמעלשהיאהחזקהכי

הנוהל.שלהפרהכלאיןולכןיומיים,במשךהמשטרתיבמתקןשהההתובעבמקרנו,שעה.

נהליפיעלהנדרשיםהבסיסייםהתנאיםכללוניתנוהתובע,ידיעללנטעןבניגודכייצוין,עוד.7
ליוםועד17:00שעה24.04.2027הימיםביןהמשטרתיבמתקןשהייתובמהלךהמשטרה

לתאלוהוכנסוואףיום,מידיפעמים3הנדרשתהכלכלהאתקיבלהוא-10:00שעה72
26למשךלתאמחו*טיולעמובוצעוכןבטלפוןלהתקשררשותלוניתנהכייצוין,עודתה.כוסות

דקות.

יצלמון'י:לביסיירהמשטרהמתחנתהתובעהובלתבדברלטענותבאשר

יופנהזהבהקשרכליאה.במקומותמחסורבשלוזאתבשבייסנקלטלאהתובע,25.04.2022ביום88

אזרחייםייייאסיריםשכותרתו,04.77.00נציבות()פקודתלפקנייצ01)ב(לסעיףהנכבדהמשפטבית

ראשעלישתקבעלהקצאהבהתאםהסוהרלביתיתקבלואזלחיים,"אסיליםכדלקמן:קובעאשר

היהלאביהמדינהתטעןמשבכך,הפנויים.7הכליאהמקומותבמספרבהתחשבהאסירמחלקת

היום.באותוהתובעשלקליטתובאיפגםכל

עצורים-10בסיומוהליוויהיושברכבכךשלגדודצפון,ליוויצוותע'ייהתובענקלט26.04.2077?ביום.9

לרכב.המקסימאליתהקיבולתשהינה

למקום,ממקוםנחשוןיחידתעלייאזרחי,אסילהעברת'"בעת00.04.77לפקנייצ(6()1)13סעיףלפי00
לכל".סבירחשדקייםאולהימלטמנסהאםאלאהאסירייכבללא

פלילייםעצורים9עםברכבשההשהלהמכיווןוזאתהליווי.במהלךנאזקאכןהתובעבענייננו,.11

להימלט,לנסותיוכלשלאלוודאמנתעלנאזקהתובעמשמע-מהם.להפרידויכולתללאאחרים,
להימלט.העת,באותהכבוליםכולםשהיוהאחרים,לעצוריםלסייעאוהאחרים,לעצוריםלהזיק

.'1כ'ינספחומסומןההגנהלכתבמצורףאזרחיים'"''אסיריםפקנ'"יצ
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הסוהרבתיבשירותכליאתותנאילענייןהתובעלטענותבאשר

כתבבמסגרתלראשונהעתהמועלותהתובעשלטענותיוכילהדגיש,המדינהתבקשהדברים,בפתח.2

שהיושככלכמובן,כן,כמותיעוד.כךעלהיהכן,שאםאמת-בזמןהועלולאוהןשבנדון,התביעה

שבייס.מאתופתרוןמענהמקבלותהיוהןאמת-בזמןאלומעיןטענותמועלות

מאסר(,)תנאיהסוהרבתיבתקנותומוסדריםקבועיםמאסרובמסגרתאסירזכאיכללהםהתנאים.3
ספציפייםתנאים13בסעיףקובעלעילהמוזכראזרחייםייייאסיריםפקנייצועוד,זאת.2010תשייע-

אזרחיים.אסיריםשלהמאסרלתנאיביחס

רביםלשיקוליםבהתאםלמשמורתוהמועבריםהאסיריםאתלשבץפועלשבייסכייובהר,עתהכבר.4

כליאהבמתקןיוחזקוהאזרחייםהאסיריםכללכילקבועאפשרותכלאיןכיובריומורכבים,

באחר.ולאמסוים,

בביתאיןכיהעובדהבשלנפרדבאגףהוחזקלאבצלמון,שהייתובמהלךהתובעכייצוץן,בענייננו,.5

אזרחיים.אסיריםלהחזקתייעודיאגףצלמוןהסוהר

תכליתקוימהובכךאסירים,לשניהמיועדבתאלבדתחילהשוכןהואהתובעשלשהותובמהלך.
לבדוששוכןהעובדהובשלמקרה,בכלפליליים.מאסיריםבנפרדאזרחיכאסיראותולשכןההוראה

בתא.פרטיותונשמרה

וזאתאחרים,מאסיריםהפרדתועלהקפדהתוךטיול,זמןקיבלהתובעלנטען,בניגודכך,עלנוסף.7

לנוהליבהתאםוהכל-טלפונית,שיחהלבצעהאפשרותלווניתנהאזרחי,אסירהיותובשלכאמור
שבייס.

שירותים,ישבובתאלבדו()שובשםושוב*אחרלאגףהתובעעבר,27.04.2022וביוםבהמשך,8
בתאבפרטיותו.פגיעהכלהייתהולאוהמקלחותהשירותיםביןהפרדהישבתאוחלון.מקלחת

היהלבדו,בושההוהתובעקומתיים,מיטתיששבתאמכיווןאךמדפים,אושולחןקייםלאהאמור

כמדף.העליונהבמיטהלהשתמשבאפשרותו

ייתכןכן,ועלהאגף,נצבעהתובע,שלמאסרובתקופתכייצוין,הרית-בדברהתובעלטענתבאשר.9
הכנסתועםכובוהןאךמצלמות,קיימותבתאאמנםכייצוין,עודצבע.שלריחבתאהיהאכןכי

לתא.התובעשל

במערכותתיעודכלואיןלפקודות,בהתאםלאסיריםארוחותמספקשבייסכילציין,תבקשהמדינה00

כך.עלהתלונןאףאובוקר,ארוחתקיבללאהתובע28.4.2022שביוםלכך

מההמזהה,התעודהאתקיבללאהוא,29.04.2022ביוםשחרורובעתכיהתובעלטענתבאשר.11

שישי,ביוםשוחררהתובעכיהמדינהתטעןקבלתה,לצורךהסוהרלביתשובלנסועאותושהצריך
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בפיקדונומצוייםשהיוהפריטיםאתלולהעבירהיהניתןלאכן,ועלפועלת,איננההגזברותבו
העיכוב.נבעומכאןבגזברות,

התביעהכתבלסעיפיספציפיתהתייחסות

כסדרם.התביעהלסעיפיהנתבעתתתייחסלו,ובנוסףלעילההגנהבכתבמהאמורלגרועמבלי.2

כלוהקשרם.הדבריםלהדבקבהתאםלחלופיןו/אובהשלמהושאובמצטברנטענותהנתבעתטענות
התביעהלכתבשצורףנספחכללרבותכמוכחשת,תחשבבמפורשבההודתהלאהנתבעתאשרטענה

במפורש.בוהודתהלאוהנתבעת

מוכחש.אינוהתביעהלכתב1-4בסעיפיםהאמור.3

22:13בשעה26.04.2022ביוםביינחשון"ינקלטהתובעמוכחש.אינוהתביעהלכתב5בסעיףהאמור.4

.00:73בשעה77.04.2022ביוםובייצלמון'י

.09:58בשעה29.04.2027ביוםשוחרראכןהתובעמוכחש.אינוהתביעהלכתב6בסעיףהאמור.5

מוכחש.אינוהתביעהלכתב7בסעיףהאמור.

בפרט.המקרהובנסיבותבכלל,התביעהלכתב8-9בסעיפיםהנטעןכלמוכחש.7

מוכחש.אינוהתביעהלכתב10בסעיףהנטען88

המשטרתיבמתקןלשהייתובהתייחסהןדלעילשפורטכפיהתביעה,לכתב11בסעיףהנטעןמוכחש.9

יצלמון"י.הסוהרבביתלשהייתובהתייחסוהן

תשנייו-6991,מעצרים(,-אכיפה)סמכויותהפליליהדיןסדרלחוק8סעיףלפי-12לסעיףבהתייחס.0
דינם.שנגזרמאסיריםבנפרדיוחזקעצור

התביעה.לכתב13בסעיףהנטעןמוכחש.1

מוכחש.אינוהסעיףשלהשניחלקוהתביעה.לכתב14סעיףשלהראשוןבחלקוהנטעןמוכחש.

מוכחש.אינוהתביעהלכתב15בסעיףהנטען.

להוראותבהתאםכאמורזאתאבלנאזקאכןהתובעהתביעה-לכתב16בסעיףלנטעןבהתייחס.4

הדין.

אךפליליים,עציריםעםיחדברכבהועבראכןהתובעהתביעה-לכתב17בסעיףלנטעןבהתייחס.5
להנחיות.בניגודלאזאת
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מוכחש.התביעהלכתב18בסעיףהנטען.6

התביעה.לכתב20-22בסעיפיםהנטעןמוכחשההגנה,כתבבמסגרתלעיללאמורפרט.7

מוכחש.אינוהתביעהלכתב23בסעיףהנטען.

התובעזה,הגנהלכתב31בסעיףלאמורבהתאםשכןמוכחשאינוהתביעהלכתב24בסעיףהנטען.9

שהיוהפריטיםאתלולהעבירהיהניתןלאולכןפועלת,לאהגזברותשישיובימישישי,ביוםשוחרר

בגזברות.בפיקדונומצויים

ייצלמון"".הסוהרלביתהנוגעבכלהתביעהלכתב25בסעיףהנטעןמוכחש0

מוכחש.אינוהתביעהלכתב76בסעיףהנטען.11

למחוקק.ענייןהואהקייםהחוקיההסדרשינויהתביעה.לכתב77-78בסעיפיםהנטעןמוכחש.2

חשיפתעללהורותהמשפטמביתמבקשהתובעלפיוהתביעה,לכתב29בסעיףהמבוקשלסעדבאשר.3

התובע,עיייהמבוקשיםהסרטוניםקיימיםלאשבייסברשותכיהמדינהתטעןהאבטחה-סרטוני
לסאחרככלל,אוטומטי,באופןנמחקיםמהןהסרטוניםמצלמות,שבייסבמתקנישמותקנותככלשכן

קצרה.תקופה
יורההנכבדהמשפטביתכימבוקשלפיוהתביעה,לכתב30סעיףבמסגרתהנדרשלסעדבאשר.4

נכבדמשפטלביתשכןלהידחותזהסעדדיןאזרחיים-אסיריםלהחזקתבאשרנוהללמסדלשבייס

התובעאתלפצותשמטרתהנזיקיתתביעהעלשמדוברמקוםכאמור,סעדעללהורותסמכותאיןזה

שהינה,04.22.00נציבותפקודתבמסגרתקבועיםאלהנהליסועוד,זאתלכאורה.לושנגרםעלהנזק

מחייב.דין

מוכחשתהעניין.בנסיבותמופרזסעדשהינוהמבוקשהסעדמוכחשוכן31בסעיףהנטעןמוכחש.5

וכל.מכלבתובעהמדינההתעללותטענת

הנתבעת,טענותפירוטמופיעואחריוהתביעהבכתבהאמורמוכחשבוזההגנהבכתבמקוםבכל.6
למצותן.כדיהטענותבפירוטאיןכןכמוההכחשה.מכלליותלגרועכדיהטענותבפירוטאין

בכלמהתובעת,ההוכחהנטלאתלהעבירכדיההגנה,בכתבעובדהאיזכורו/אוטענהבהעלאתאין.7

לעיל.כאמורהעובדה,אוזכרהו/אוהטענהנטענהאלמלאעליה,ההוכחהשנטלענין

זה.הגנהבכתבבמפורשהנתבעתהודתהבהןעובדותלמעטהתביעה,בכתבהנטעןכלמוכחש8
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ושכייטבהוצאותהתובעאתולחייבדנןהתביעהאתלדחותהנכבדהמשפטביתמתבקשכן,עלאשר

כדין.הנתבעת,פרקליטי

12%ברבבקי
אזרחי-צפוןמחוזבפרקליטות

ישראלמדינתב'יכ

תפשפ'"גחשוןבייב

2022נובמבר6

11/00000841/77פמייצ

28'₪



הסוהרבתישירותמטעםמהירבדיוןבתובענההגנהבכתבתמיכהתצהיר

אתלומרעליכישהוזהרתילאחר,107ס55ם,מסית.ז\הםמטה/,51'החתוםאני
בזהמצהירבחוק,הקבועיםלעונשיםצפויאהיהכןאעשהלאאםוכיבלבד,האמתואתכולההאמת

לאמור:

מתנהלאשר,27772-05-27בתאדיימהסוהרבתישירותבעמדתלתמיכהזהתצהירנותןאני1
בעפולה.השלוםמשפטבבית

לתקנות97)א()1(לתקנהבהתאםמהירבדיוןבתובענההגנהבכתבלתמיכהניתןזהתצהירי2
.2018התשעייט-האזרחי,הדיןסדר

האישית.בידיעתיהואההגנהבכתב,22-31ל,בסעיפיםהאמור5

לידיעתיהמקורואמונתי,ידיעתימיטבלפינכוןהואההגנהבכתב4,8,18-71בסעיפיםהאמור4
שבייס.בידיהמצוייםבמסמכיםעיוןהואולאמונתי

אמת.זהתצהיריתוכןוכיחתימתי,היאדלמטההחתימהשמי,הואדלעילהשםכימצהיראני.5

חרמהדי בס)ווו226-
החתימת

אישור

מרלפנייהופיע,16.11.02ביוםכיבזהמאשרסעיד,תאמרדין,עורךמטה,החתוםאני

6%070.11?סולאחרמספרזהותתעודתלפיושזיהיתיואישיתליהמוכר,|\הסםאַפגי
אםבחוקהקבועיםלעונשיםצפוייהיהוכיבלבד,האמתואתכולההאמתאתלומרעליוכישהזהרתיו

בפניי.עליהוחתםדלעילהצהרתונכונותאתאישרכן,יעשהלא
עו"דסעיד,תאמר

542/78מ.ר.,
`/16.11.2077תאריך

/
חתימה/

/
/



2018התשע'"יט-האזרחי,הדיןסדרלתקנות97)א()2(סעיףלפימסמכיםרשימת

לביטחוןהמשרדישראל,מדינתברשותוהמצוייםדנןלתביעההנוגעיםהמסמכיםיפורטולהלן
הסוהר:בתיושירותהמשטרהפנים;

לעלון(.)חסויקודמים-מאסריםדוייח.1
אזרחייםיי.ייאסיריםפקנייצ.2

פנימי(.נוהללעיון,)חסויובימיישיי-לליוויבאבטחהאסיריםייהוצאת01-6003נוהל.2
משפט(.לצורךהוכן-לעיון)חסויהנתבעתלבייכהנתבעתגורמיביןהתכתבויות4
חוב/מזונות.תשלוםאיבשליכולתבעלחייבמאסרצו.5

מעצר.עלדוח.6

.24.04.2022מיוםוהגבייההאכיפהרשותשלהדיוןפרוטוקול7

להעברה(.ניתןשלאפנימי)מסמךכלוא-רישוםפרטיטופס8
.29.07.2021ביוםשפורסםמעצרתאיהפעלתבדבר220.005.014נוהלאגיימ.9
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עניינלםתוכן

ואההוווואאה האהוייושאג

1
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1נספח

אזרחייםאסיריםפקנצ

עמי)1
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אחראי:גורםס;,י",.%

נציבותפקודת;&[]ש\\%
כליאהחטיבתראש2

1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

אזרחייםאסירים

כלליאזרחיים.אסיריםחוקיתבמשמורתמוחזקיםבשב"יסהכליאהבמתקני.1

,
החוק"הבסיס.1977תשלייו-העונשין,חוקא..2

.1967-תשכייולפועל,ההוצאהחוקב.

.1995התשנייה-גירושין(,שלדיןפסקי)קיוםרבנייםדיןבתיחוקג.

המשפט.ביתבלזיוןפקודתד.

מטרהאזרחיים.אסיריםשלושחרורהחזקהקליטה,לענייןכלליםלקבוע\.

הגדרות1

פלילי.אסירשאינואסיר-אזרחי"="אסירא.

למייימורהאשרההוצלייפרשםשמוציאצו-הוצלייפיישלהבאה"יצו=ב.
יכולת,חקירתלצורךאולבירורההוצלייפרשםבפניחייבהבאתעל

מוקדמת.הודעהבאמצעותשנקבעכפי

ההוצאהחוקעפייישהוקמהמשטרה,יחידת-ההוצלייפ?""יחידת\=ג.

הואהבלעדיותפקידהההוצלייפי(ייחוק)להלן:1967-תשכייולפועל,

ההוצליים.רשםעייישהוצאוומאסרהבאהצווילבצע

ההוצליים.רשםעייימאסרצו/הבאהצונגדושהוצאמי-\יחייב"ד.

3
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

המאסרמטרתזה:ובכללאדםעלמסוימתהתנהגותכפייתהיאהאזרחיהמאסרמטרת5
,

חקירהוועדתאודיןביתמשפט,ביתשללצוציותלכפייתמאסרא.
האורת

ממשלתית.

בוועדתאודיןבביתמשפט,בביתראויההתנהגותלכפייתמאסרב.

ממשלתית.חקירה

מזונות.לכפייתמאסר\ג.

יהודים(.)לגביחליצהמתןאוגטלכפייתמאסרד.

אחרת.עילהכלבשלאזרחימאסרה.

נשיאתסדרמאסרים:נשיאתסדר.<
,

מאסריםאחר.פליליאואזרחילמאסרמצטברתמידאזרחימאסר\א.

וצופליליתמאסרפקודתעםשבייסלמשמורתכלואהתקבלככלל,ב.

האזרחי.המאסראתתחילהיישאאזרחי,מאסר

עודכליבוצעלאמזונותחובבגיןמאסרצואוהבאהצוזאת,עםיחד

לרבות-פלילי)מאסרבמעצרנמצאאופלילימאסרהחייבמרצה
שירות(.בעבודותמאסרוהמרצהאסיר

ירצהאחת,עילהבשלאחדאזרחיממאסריותראסירעלהוטלו/ג.

הטלתם.סדרלפיזהאחרבזהאותם

ירצהשונות,עילותבשלאזרחייםמאסריםמספראסירעלהוטלו\ד.

הבא:הסדרלפיזהאחרבזהאותם

ראויההתנהגותלכפייתאוהמשפטביתלצוציותלכפייתמאסר1

המשפט.בבית

מזונות.חובתשלוםלכפייתמאסרק

חליצה.אוגטמתןלכפייתמאסר(3

אחרת.עילהכלמאסרבשל(4

2
4
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

מזונות,תשלוםלכפייתאזרחי,מאסרצועלפימאסרמישהוטלעליוה.
למספראויותר(,או)יוםבימיםמאסרקובעהמאסרוצוגטכפיית

שעות(.24)מלאהיממהשלבמובןיוםלפרשיששעות,

השעותביןהאזרחיהמאסרצואתלרצותהמסייםאזרחי,אסיר\ו-

לילה.באותו30:22בשעהלשחררוישלמחרתבבוקר05:00ל-0

ממאסר.תנאיעלולשחרורמנהלילשחרורזכאיאינואזרחיאסיר\ז.-

אוהחייבשלהאזרחיהמאסרעונשאתלבטלמוסמךההוצלייפרשםח.

להפחיתו.

יתרתלריצוישובייאסרולאיום30לאחרממאסרוישוחררחייבט.

אלאנוספים,צוויםפיעלאוהאמוריםהצוויםפיעלהמאסרתקופות
שחרורו.מיוםיום20כעבור

ייס:ל,] אזרחימאסרצובשבייס:המוחזקאסירכנגדאזרחימאסרצו\-

אסירכנגדלכפייתמאסרחליצה,אוגטמתןלכפייתאזרחימאסרשלבמקריםא.

בשב"סהמוחזקמאסראזרחיאובבימיישראויההתנהגותלכפייתאובימיישלצוציות

אסירנגדשניתנומזונות,לתשלוםמאסרשאינואחרתעילהבשל

תחילה,האזרחיהמאסראתהאסיריישאפלילי,מאסרשמרצה
ויימשךוישובהאזרחיהמאסרנשיאתלשםיופסקהפליליוהמאסר

העונשין(.לחוק47)סעיףהאזרחיהמאסרבתום

תנאיעלולשחרורמנהלילשחרורזכאיאינואזרחיאסירכאמור,ב.

לענייןמאסרומתקופתכחלקתחושבלאזותקופהכןועלממאסר
זה.

סיוםבטרםהצו(ביצעאוהחובשילם)כגון:התנהגותהאסירביצעג.

המאסרויימשךהאזרחיהמאסריופסקהאזרחי,המאסרתקופת

הפלילי.

ורקממנהחלקאוהאזרחימאסרותקופתאתלרצותסייםהאסירד.
המאסרתקופתתבוטללאחובו,שילםכיאישורים,הציגמכןלאחר

לאסיר.יימסרהמאסרתקופתריצויעלאישורהאזרחי.

3
15
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

שלמאסרצולפעולישבשבייסהמוחזקאסירכנגדהוצלייפשלמאסרהתקבלצוש.
בנגדהוצלייפכדלקמן:

המוחזקאסיר\מזונותיתשלוםלכפייתמאסרעליושהוטלפלילי,לאסירצומאסרא.
בשב"ס\חלפושטרםובלבדהפלילי,המאסרתקופתריצויבתוםרקיופעל
ביחידתהפקודההחתמתהפקודה/הוצאתמיוםחודשיםשישה

ההוצלייפ.

ההוצלייפיחידתעייייישלחבביסייר,המוחזקאסירכנגדמאסרצוב.
האסיר.למחלקתאוהסוהרלביתישירותבמשטרה

היכןהמידעקציןיאתרהאסירבמחלקתמאסרפקודתהתקבלה\ג.
הסוהר.לביתדיחויללאתשלחוהפקודההמאסרמרצההאסיר

ליחידתהמאסרצויוחזרשבייסבמשמורתהאסיראותרלאד.
ההוצליים.

ליחידתבחזרההמאסרצויישלחמשוחרר,כאסירהאסיראותרה.
השולחת.ההוצלייפ

הרשםפעולותלהלן:כמפורטהרשםיפעלמאסרצוהתקבלבביס"יר\ש
ל?

קבלתעםבביס'ירהחומרהעברתטופסעלהסוהרביתשלייהתקבלייחותמתתוטבעא.

שלמאסרצוהמאסר.וצוהמצורף
הוצלייפ

מספראוהחייבושםהיההמאסר.בצוהפרטיםאתיבדוקהרשםב.

הוצלייפליחידתהסברמזכרבצירוףהצויוחזרשגוי,הזהות
השולחת.

רשםבפניזוטענהלהעלותעליוכילויובהרהחוב,אתהאסירהכחיש\ג.

לפעול.ישזולהחלטהובהתאםההוצלייפ
צוויאתהזמנים,סדרלפיירשוםובויומןינהלסוהרביתרשםד.

הבאים:הפרטיםציוןתוךהסוהרבביתשהתקבלוהמאסר

הצו.קבלתתאריך1

האסיר.ומספרהאסירשםק

הצו.מספר(3

השולחת.ההוצלייפיחידת8

בצו.לטיפולשבוצעוהפעולות5

המשטרתיתההוצלייפביחידתהצוהחתמתממועדחודשים6בתוםה.

4
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

בוצעה.הפקודהאםהרשםיבדוק

ליחידתהפקודהתישלחהמאסר,צובוצעטרםכיהרשםמצא.

אתהמפרטתבכתבהודעהבצירוףהתקבלה,ממנהאשרההוצלייפ,

ביצועה.לאיהסיבה

המיועדבמקוםהסוהרביתחותמתתוטבעהמאסר,צוהפעלתבעתז+

הצו.העתקיבכללכך

הודעהתימסרהסוהר,לביתההוצלייפחוקעפייימאסרצוהתקבלח.

החוב.לתשלוםהאפשרותובדברהצובדברלאסירבכתב

המאסרצויופעלממאסרהשחרורליוםעדחובואתהאסירשילםלאט.

היותר,לכלחודשיםשישההסוהרבביתהתקבלהמאסרשצוובלבד,
השחרור.טרם

האסיר.שלהמנהליבתיקוותתויקהמאסרלצותצורףבכתבההודעהי-

כאמור,נשלחהוצלייפשלהמאסרוצוהאסירשלשחרורומועדקרביא.
הודעהתימסרשחרורו,מועדטרםחודשיםשישהשלזמןבטווח

לצורךשעות72תוךהסוהרביתרשםעיייהקרובה,ההוצלייפליחידת
הוצליים.רשםבפנייכולתבדיקת

למסלוליבהתאםנחשוןיחידתעיייההוצלייפ,רשםבפנייובאהאסיריב.
הליווינחשון,ע'ייבליווילהוציאוניתןלאובאםהקבועיםהליווי
האם.יחידתעייייבוצע

ממאסר.שחרורומיוםשעות24בתוךהאסיריובאהבאה,צוהוצאיג.

בפניהבאתולצורךההוצלייפיחידתעיייהמשוחררהאסירהועברלאיד.

צושלבמקרהשעות74שלזמןפרקתוךההוצלייפ,רשם

ליחידתיוחזרומזכרבצרוףוהצוויםהחייבישוחרר-הבאה/מאסר
בפניהחייבהבאתלאיהסיבהציוןתוךהצוויםששלחהההוצלייפ

ההוצלייף.רשם

ועדהצומתןמיוםלריצוימאסרחודשימ-6למעלהלאסירנותרואםטו.

ליחידתהמאסרצואתהרשםישלחהפלילי,המאסרתקופתלתום
לריצוילאסירשנותרההתקופהאתהמצייןמזכרבצרוףההוצלייפ

בפועל.

5
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

אסירים|קליטתהסוהרבביתאזרחייםאסיריםקליטת.0

בבית\אזרחייםבפקודתכמפורטיהיואזרחייםאסיריםלקליטתהכלליםא.

הסוהר ייתהליךבפרקהסוהר'יבביתאסירייקליטת-04.29.00הנציבות

לכךבנוסףדינו.שנגזראסירעלחליםשהםכפיאסירייקליטת
הבאים:הכלליםיחולו

להקצאהבהתאםהסוהרלביתיתקבלואזרחיים,אסירים\ב.
מקומותבמספרבהתחשבהאסירמחלקתראשעייישתקבע
הפנויים.הכליאה

הבאות:לפעולותבכפוףיתקבלחייב\ג.

המאסרצוהפעלתבטרםהחובאתלשלםאפשרותלוניתנה1

משטרתממשמורתכלואיהעברתבטופסצויןוהדבר

ישראליי.

עלולהודיעמשפחתולבנילהתקשרהאפשרותלחייבניתנהק
מאסרו.

שבתלצהריעדההוצלייפרשםבפניהובאולאשנעצרחייב3

בשנית.יבוצעוהצוישוחררמנוחהיוםערבאו

הבא:המידעאתלחייביודיעהרשם(4

בתוםאוההוצלייפרשםשלשחרורעלפיצויבוצעשחרורוא(

ממאסרו.ימים0

רשםהואחייבכנגדהמאסרלביטולצוהמוסמךהגורםב(

ההוצלייפ.

לעיכובבקשהבגיןאזרחיאסירכנגדמאסר,הליכילעיכובלאומילביטוחהמוסדבקשת.1
ע'ייהליכיםשילםשלאאסיר,כנגדלאומיביטוחיזםאותובהליך)המדוברמזונות

לאומיביטוחמזונות(:חוב

פלילי:מאסרהמרצהבאסירמדוברבהםבמקריםא.

ביטולצולקבלתלאומילביטוחלמוסדבכתביפנההכליאהקצין1
המאסר.

חודשים6מ-פחותהפלילי,המאסרתקופתמסתיימתבובמקרהק(

צויתקבללאאםכיבפנייה,יובהרהמאסרצועלהחתימהמיום

המאסר.צויופעלהפנייה,מיוםיום15תוךמהוצלייפביטול

6
48
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

בלבד:מזונותחובבגיןשנאסראזרחי,באסירמדוברבהםבמקריםב.
ליחידתלאלתר,הכליאהקציןיפנההאסירשחרורעיכובמניעתלשם

להתקבליכול)אישורלשחרורבכתבאישורםקבלתלצורךההוצלייפ
בפקס(.אובדואיילגם

בפניחייבהבאתלפועל:ההוצאהרשםבפניחייבהבאתלענייןהוראות.

ההובאהרשםהבאים:במקריםלפועלההוצאהרשםבפניחייבלהביאחובהקיימתא.

לפועל
ממועדשעות24תוךמכןולאחרהבאה,צושלבמקרהשעות?4תוך1

שנית.ההוצלייפרשםבפנילהביאוישמאסרו

במעמדשניתןצומכוחשנאסרעלחייביחולולא(1קטןסעיףהוראותק

ההוצליים.ביזיוןבגיןהחייב

פלילייםלאסיריםמתייחסתא,קטןבסעיףכאמורשבייס,עלהחלההחובה.
מאסרהבאה/צוכנגדםוישמאסרםלרצותשסיימושבייס,במשמורת

אזרחי.

בפניההוצלייפיחידתעייישהובאולאחר,רקהוצלייפעצוריייקלטולשבייס.

הלילהבשעותנעצרובהםבמקריםיכולת.לחקירתההוצלייפרשם
ההוצליי.רשםבפנילמחרתלהביאםההוצלייפיחידתבאחריות

מאלה:אחדעללהורותרשאיהוצלייפרשם\-.

ממנו.חלקאוהחובמלואאתלשלםהאסיראתלחייב1

בשיעורלן.חובולשלםלאסירלאפשרק

התשלום.ביצועמועדאתלדחות(3

המאסר.צולבטלאת(8

המאסר.ימימספראתלהקטין5

ישוחרר.ההוצלייפרשםבפנייכולתלחקירתאסירהובאלא\+

ליחידתהצויוחזרהצו,ביצועמועדאתלדחותההוצלייפרשםהחליט.
ההוצליים.רשםמהחלטתהעתקבצרוףההוצלייפ

7
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

מאסרתנאיאזרחיים:אסיריםשלמאסרתנאי[2

באגף:שיבוץ.

לכך.המיועדנפרד,באגףהאפשרבמידתאזרחייםאסיריםיוחזקוככלל(

שלומו,ולשמירתלטובתוהאסיר,אישיותנתונילאורמיוחדיםבמקרים(
לכך.מתאיםהואאםייחודיבאגףלשכנויהיהניתן

אזרחיאסירלהחזיקניתןלאמודיעיןו/אובטחוןמטעמיבהם,במקרים(

סיווגנתוניו,אתההולםבאגףהאסיריוחזק,(1בסייקכאמורבאגף

בעניינו.המקצועיותהדעתלחוותובהתאםמאסרותקופתמסוכנותו,

לשלםשיוכלומנתעללעבוד,רצונםהמביעיםאזרחייםאסיריםתעסוקה:.ַ

לאפשרויותבהתאםהסוהרבביתהעבודהבמקומותישולבוחובם,

בכתב.הסכמתםשהביעוולאחרהתעסוקה

לביתהבאתובעתגםהפרטייםבגדיואתללבושרשאיאזרחיאסירלבוש:ג
המשפט.

כרטיסילרכושיוכלייקנטינהייחשבוןלואשראזרחיאסירטלפוני:קשר\>

במסוףאשרהמכרבמרכזמשפחתועיייאובעצמוהמכרבמרכזחיוג
אואמצעיםחסראסירתשלומיו.בביצועטיפוללצורךוזאתהביקורים,

האסיריםקציןבאישורלהתקשריורשה'יקנטינהיי,חשבוןבעלשאינו

שלטלפוניקשרהסדרעללהוסיףבאזההסדרהסוהר.ביתמטלפון
אסיריםיי.שלטלפוניייקשר04.36.00בפקניישנקבעכפיאסירים

בביתוהטיפולהדתהחינוך,בפעולותישולבאזרחיאסירתקון:פעילות\.

אסיר.ככלהסוהר

קליטתוממועדשעות24תוךחובשעיייייבדקאזרחיאסיררפואי:טיפול\-
המפורטיםהכלליםיחולוהאזרחיהאסירעלשעות.48תוךרופאועייי

באסיריי.הרפואיייהטיפול04.44.00בפקניי

כבילה:-

8
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

ייכבללאלמקום,ממקוםנחשוןיחידתעיייאזרתי,אסירהעברתבעת1
לכך.סבירחשדקייםאולהימלטמנסהאםאלאהאסיר

חשדקייםכיהסוהרסבראםאלאציבוריבמקוםאסירלכבולאיןק

מאלה:אחדלעשותעלולשהאסירסביר

להימלט.לאחרלסייעאולהימלטא(

לרכוש.אולגוףנזקלגרוםב(

להעלימן.אובראיותלנפגועג(

לפגועאועבירהבביצועלשמששעשויחפ*ץ,למסורלקבלאוד(

המשמורת.מקוםבסדרי

סדרלחוק)א()5(23בסעיףכמפורטבעבירההורשעהאסירה(

הסוהר,סבראםאלאאכיפה-מעצרים(,)סמכויותהפליליהדין
עדא(קטניםבסעיפיםכאמורחשדקייםלאהענייןשבנסיבות

לעיל.ד(

לשבוע.אחתשלבתדירותביקוריםלקבלזכאיאזרחיאסירביקורים:\-

וביטחונימודיעינימידעלאורכןאםאלארשת,ללאיהיוהביקוריםככלל,

אחרת.הסוהרביתמפקדהורה

חובות:תשלוםלצורךחופשהש.

לאסיריםכיקובעתאסירים'יייחופשות-04.40.00הנציבותפקודת
מיוחדים.מטעמיםורקהנציבבאישוראלאחופשהתינתןלאאזרחיים

אסירשחרור\-04.25.00הנציבותבפקודתכמפורטיהיואזרחייםאסיריםלשחרורהכללים4

אזרחי|יחולולכךבנוסףדינו.שנגזראסירעלחליםשהםכפיאסירים"ייישחרור

הבאים:הכללים

הבאים:מהמקריםאחדבכלישוחררשנאסרחייב\.

ההוצלייפ.רשםמאתשחרורקייםצו1

שולם.-הצוניתןשבגינוהשיעור,אוהחובק

האזרחי.מאסרומיוםיום0געברו(3

שחרור:בעתהרשםפעולות.ַ

האסיר.כנגדנוספיםתקפיםמאסרצוויקיימיםהאםיבדוקהרשם1

ו/אופליליותמאסרפקודותהאסירכנגדקיימותהאםיבדוקהרשםק

גירוש.צווו/אוההליכיםתוםעדמעצרצו

9
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

כנגדואםהפליליתמאסרותקופתתמהאםאףפליליאסירלשחרראיןז

אזרחימאסרצו)כלומר:הופעלשטרם,תקףאזרחימאסרצועומדת

מהמאסרשחרורומועדלפניחודשיםמ-6פחותההוצלייפרשםעייישהוצא

הפלילי(.

עולההמאסרתקופותכלשסךההוצלייפ,שלמאסרצובגיןשנאסרחייב,\.
שחרורתעודתאישור,לוויימסריום30כעבורממאסרישוחרריום,30על

שלמאסרצובגיןשניתייעצרלאכזהחייבהנייל.התקופהריצויעל
שחרור.מיוםיום30שללתקופהבלבדהוצלייפ

תקופתמלואאתריצהשבגינםהצווים,מספריצוינוהשחרורבתעודת-
מאסרריצהלאשבגינןהצוויםליתרתובאשרמהצו,חלקוו/אוהמאסר

השחרור.תעודתעעפרטיהםיצוינולא

מהצוויםעותקים2להעבירהרשםידאגיום,30כעבורהחייבשוחרר

החייב.אתשעצרהההוצלייפליחידתבחלקו,שריצהו/אוריצהאותם

ללשכתחזרהבמלואםריצהאותםהצוויםתשלחההוצלייפיחידת|
בוצעושלאהפקודות,ויתרתהפקודות,אתשהוציאהלפועל,ההוצאה

זאת,וכלההוצלייפיחידתעייישחרור,מתאריךה-13מהיוםשניתיופעלו
ההוצליית.רשםעיייבוטלולאוהצוויםחובותיוהסדירלאשהחייבבתנאי

עללהוצלייפדווחכדלקמן:יבוצעמזונותחובבצוויטיפולסיוםעללהוצלייפדוווח.5
,,,

בצו,הנקובההמאסרתקופתאתריצהאוהחובאתהאסירשילםא.
בצוןטיפולסיום

בציוןהצושבטופסהאחרוןהחלקאתימלאהצו,עלהרשםיחתום
מייגותחוב

הואבומזכרבצרוףיוחזרהצופרטיו.אתוירשוםשבוצעהטיפול

אתהוציאהאשרההוצלייפללשכתהחייבעיייהצוביצועבכתבמאשר

האסיר.בתיקיתויקומהמזכרועותקמהצועותקהצו.

צווישלביצועאיביצוע/עלבכתבהודעהיישלחהסוהרביתרשם\ב.

במשטרה.ההוצלייםליחידתהבאהוצווימאסר

בקרהאסיריםמוחזקיםבוהסוהרבביתבקרהיערוךמחוזי,כליאהניהולץצין.6
זָו.פקודהביצועויוודאנזרתיים
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1.5.02מתאריך:בתוקףאסירים-04פרק:

02.08.2015אחרון:עדכוןתי04.22.00הפקודה:מסי

ביצועגורםהסוהרמפקדבית-הסוהרעָבית.7

מחוזיכליאהניהולק.\-[מחוז

האסירמחלקתראש\-זֶמטה

עדכוןתאריכי07.07.0,18.02.09[.8
קודמים

1
3


