
סוהר בתי

פקודה הקובעת הוראות להנהלת בתי סוהר ולמשמעת האסירים

[1 ביוני, 1921]

הסוהר.השם הקצר בתי פקודת תקרא זו פקודה .1

פירוש

מס' 34 לש' 1926
אט מלבד דלקמן, הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

אחר פירוש יחייב הכתוב ענין

עבודת לשם אסורים בו שחבושים מחנה כל כולל מרכזי" סוהר "בית
עונשין.

הסוהר; ובתי המשטרה על הכללי המפקח פירושו הכללי" "המפקח

לחבישת המשמשים אחר מקוט או מחנה בנין, כל פירושו סוהר" "בית
ו אסירים

שנתחייב לאחר משפט בית של דין פסק בתוקף החבוש כל כולל "אסיר"
חוקי במשמר שנתנוהו וכל אחרת, בדרך או משפט בית ע"י בדין
לרגל שנחבש וכל למיתה, או לפסקדין למשפט, מחכה כשהוא

אזרחי. משפט

על להכריז הסמכות
וכוי סוהר, כבית בנין
מס' 34 לש' 1926
מס' 30 לש' 1934

מחנה, מבנין, חלק או בנין שכל בצו להכריז העליון הנציב יכול .3
ישמש לא סוהר בית שאותו להורות הוא ויכול סוהר, בית ישמשו אחר מקום או

אלא לחבישת אסירים מסוג מסויים או מסוגים מסויימים.



אותם למנות הכללי המפקח יכול העליון הנציב של באישורו (1) .4
פקידים שיראה צורך בהם על מנת לפקח על בתי הסוהר ולמלא תפקידים אחרים
לנחוץ. ימצא אשר ככל וסמכויות כוח להם ימסור ומסור אתם, בקשר או סוהר בבתי

ממשלתי. רופא יהא סוהר בית לכל (2)

סוהר בית פקידי מנוי

לעונש שנידונו אסירים הרי ,3 סעיף עפ"י שינתן צו כל עם בהתחשב .5
האסירים שאר וכל מרכזיים, סוהר בבתי חבושים יהיו חדשים משלשה ליותר מאסר

מקומיים.. סוהר בבתי חבושים יהיו

סוגי אסירים שיחבשום
מרכזיים סוהר בבתי
ובבתי סוהר מקומיים

סוהר בית עת בכל ולבדוק לבקר המחוז מושל ביד הרשות (1) .6
שבמחוזו, ומדי בקרו בו. רשאי הוא להכנס באין מעצור לכל חלק מבית סוהר
האסירים והעסקת הבנינים מצב בדבר ולחקור ספר בכל ולעיין אסיר לכל ולגשת

בעבודה.

רופא וכל המחוזי המשפט בית משופטי שופט בריטי, שופט כל (2)

כהלכה הודעה שימסרו לאחר עת, בכל רשאים הבריאות מחלקת מרופאי ראשי
שלו, במחוזו איש איש סוהר, בית בכל ולבדוק לבקר הסוהר, בית למפקח
 ובשעת הנקוד צריך לתת להם רשות כניסה חפשית לכל חלק מחלקי בית
הערות להעיר הם ורשאים בקורם, על הכללי למפקח מיד להודיע ועליהם הסוהר

ומצבו. הסוהר בית הנהלת בענין לנכון יראו אשר ככל

הרשאיות הרשויות
אסירים לבקר

יראה הבריאות מחלקת שמנהל סדורים להתקין הכללי המפקח על .7
חולירוח של ושחרורם ריפויים בידודם, ובענין מחלתם אשור בענין בהם צורך
אנשים של או משפט, בית מאת צו עפ"י רוח כחולי הסוהר בבית שנחבשו
בענין וכן מאסרם, ימי במשך רוח לחולי שנעשו או רוח חולי שהיו שהוכח

אלה. אנשים של ושחרורם ריפוים בידודם,

חולירוח אסירים

של ולהשגחתו לפקוחו נתון יהא צעירים לעברינים תקון בית כל .8
סמכות בכל השמוש לצורך זו פקודה בגדר סוהר כבית דינו ויהא ו הכללי המפקח

צעירים. לעברינים תקון בתי לגבי זו בפקודה המסורה

בתי תקון לעברינים
צעירים

9 .(1) אין מטילים על אסירים אלא אותם עונשים הנזכרים בחלק
מאת אחר צו ניתן אם חוץ זו, לפקודה הראשונה התוספת של והשני הראשון

המחוז. מושל

אסירים הענשת



בחלק הנזכרים עונשים אותם אלא אסירים על מטילים אין (2)

מאת או המחוז מושל מאת אחר צו ניתן אם חוץ הראשונה, התוספת של הראשון
המרכזי. הסוהר בתי על המפקח

הנזכרים העונשין אחד את להטיל הסמכות תהא המחוז למושל (3)

זו. לפקודה והשניה הראשונה בתוספת

להטיל הסמכות תהא צעירים לעברינים תקון בית על למפקח (4)

התקון. בבית העצורים אנשים על השניה בתוספת הנזכר העונש את

של והשלישי השני בחלק הנזכרים העונשין מן עונש שום (5)

נידונו לא שעדיין אסירים על יוטל לא השניה בתוספת או הראשונה התוספת
פרך. לעבודת או למאסר לחלוטין

ופקיד סוהר בית על מפקח של למרותו הכפוף פקיד שום (6)

שהוא. עונש כל להטיל סמכות להם תהא לא מקומי סוהר בית על הממונה

אסיר שום על להטיל אין משפט, בית ע"י צו ניתן אם מלבד (7)

שלא עונש כל אסיר על יוטל ולא זו, לפקודה בתוספת המפורש העונש את אלא
זו. לפקודה בהתאם

נשים. על גוף עונשי מטילים אין לעולם (8)

תקון בית על המפקח בהוראת שמצליפין להצלפה פרט (9)

אם או ממשלתי, רופא במעמד אלא גוף בעונשי אסירים לייסר אין צעירים, לעברינים
העונש. את לשאת האסיר בכוח שיש תחלה זה העיד

בענין בחקירות עדות
אסירים שעברו עברות

עונש ולפסוק סוהר בית בעברות ולדרוש לחקור יפה שכוחו כל .10
חקירה. באותה בשבועה עדות לגבות רשאי עליהן,

עברות

מס' 30 לש' 1934
11 .(1) כל המוסר בזדון הודעת שקר בשבועה בשעת חקירה בעברה

משפטי. במו"מ שקר עדות העיד כאילו יענש אסיר שעבר

או הסוהר בית לתוך חפץ כל להעביר מנסה או המעביר כל (2)

ויהא בעברה יאשם זו, פקודה עפ"י שהתקינו תקנה לכל בניגוד הסוהר מבית



העונשין לשני או פונטים עשרה בסכום לקנס או חדשים ששה למאסר צפוי
כאחד.

בכל תקנות הכללי המפקח יתקין העליון הנציב של באישורו (1) .12
 דלקמן: הענינים

על וההשגחה הפיקוח מסירת ובענין מאסירות אסירים הבדלת בענין (א)
בלבד> לפקידות רק אסירות

מתן ובענין בדין נתחייבו שלא באסירים המיוחד הטפול בענין (ב)
חיובו על ערעור שהוגש או למשפטו המצפה אסיר לכל אפשרות

,י מעצור באין המשפטיים יועציו עם בדברים לבוא בדין,

(ג) בענין הטפול המיוחד באסירים שצרכי חייהם מצריכים הבדל בטיפול :

לשיכון בהם צורך תראה הבריאות שמחלקת סדורים התקנת בענין (ד)
אסירים חולים ולטפול המתאים בהם:

(ה) בענין סיפוק צרכיהם הרוחניים של האסירים :

אדם! לדירת כראויים התאים אישור בענין (ו)

לריסון המשמשים מיכאניים באמצעים השמוש הסדרת בענין (ז)
האסירים :

ואסירים. סוהר בתי על מתאים רפואי פיקוח הנהגת בענין (ח)

להתקין הכללי המפקח יכול העליון הנציב של באישורו (2)

 מקצתם: או כולם כדלקמן, בענינים תקנות

(א) בענין חלוקת אסירים לסוגים ורישומם:

(ב) בענין, חפושי האסירים :

* עיין "מראי מקומית" בסוף הכרך.

תקנות*
מס' 30 לש' 1934



(ג) בענין זיהוי האסירים ע"י צלומים, תאור הגוף, טביעות אצבע ורישום
סימני זיהוי:

של שונים סוגים בין הבחנה מתוך האסירים, של ותלבשתם. מזונותיהם (ד)

אסירים :

או הסוהר בבית אסירים, של שונים סוגים בה שיעבירו העבודה (ה)

מחוצה לו:

(ו) בענין מכתבי אסירים ובקורים אצל אסירים :

שפיטתן עונשין, בנות עברות הגדרת האסירים, משמעת בענין (ז)
ועונשיהן:

(ח) בענין העברת אסירים מבית סוהר מסוג אחד לבית סוהר מסוג אחר :

(ט) בענין כל מה שדרוש לעשות בקשר עם מנוסת אסירים :

כדי אחרת רשות לפני או משפט בית לפני אסירים העמדת בענין (י)
להשיב על האשמה או לשם מתן עדות לכל צורך חוקי אחר:

אחת ממדרגה הדרגה בדרך אסירים להעלאת שטה קביעת בענין (י"א)
אחרת! למדרגה

(י''ב) בענין שחרור אסירים על תנאי:

(י"ג) בענין שחרור אסירים :

המשמשים אחרים ואנשים פקידים של והתנהגותם חובותיהם בענין (י"ד)
האחרים, הפקידים בקרב מתוקנים ומשמעת סדר החזקת סוהר, בבתי

התקנות! הפרת על לקבוע שיש והעונשין

תקנה. הטעון אחר דבר כל בענין (ט"ו)



הראשונה התוספת
(סעיף 9.)

א. חלק

כליאה בתא עונשי ללא יותר משבעה ימים.

ימים. משבעה יותר 55א עונשית תזונה

שלילת כל זכות מן הזכויות המניעות לאסירים מאותו סוג ללא יותר משלושים יום,
חוץ אם היו זכויות אלו מובטחות לו לאסיר על ידי החוק.

ג. חלק

מאסר בכבלי ברזל ללא יותר משלשה חדשים.

העברה לפלוגתמשמעת ללא יותר מששה חדשים.

דחוי העלאה גבוהה ממדרגתו ללא יותר משנה אחת.

ג. חלק

עונש גוף כרי 5א ייתר מעשרים וארבע הצלפות ברצועה כשהנענש הוא למעלה משמונה
עשרה שנה, ו5א יותר מעשרים וארבע חבטות במקל כשהנענש הוא למטה מאותו גיל.

חדשים. מששה יותר 55א מרכזי סהר 5בית העברה

השניה התוספת
(סעיף 9).

עונש גוף לא יותר משתים עשרה חבטות במקל.


