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התקנות קובץ
23 באוגוסט 2005 6416 התשס"ה באב  י"ח

   

912 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (תיקון), קבוצתי) ביטוח (ביטוח חיים עסקי על הפיקוח תקנות

913 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טובין), יבוא עסקה ועל על (שיעור המס מוסף ערך מס צו

914  . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 החוק), לפי העובד זכויות עיקרי בדבר (מודעה מינימום שכר תקנות

916 התשס"ה-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  פרטי), בניהול סוהר (בית הסוהר בתי תקנות

                                                                                                                                      עמוד        
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התשס"ה-2005 קבוצתי) (תיקון), חיים (ביטוח ביטוח על עסקי הפיקוח תקנות

התשמ"א- ביטוח, עסקי על הפיקוח לחוק ו–112 41 ,38 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות מתקין  הוועדה המייעצת, אני ובהתייעצות עם ,11981

קבוצתי), התשנ"ג-21993 (להלן-  חיים ביטוח (ביטוח עסקי על לתקנות הפיקוח 1 בתקנה .1
"100" יבוא "50". במקום העיקריות), בהגדרה "קבוצת מבוטחים", התקנות

היותו  לענין "פועל, כן הוא" יבוא אם ברישה, אחרי "אלא העיקריות, 2 לתקנות בתקנה .2
בעל הנאה מהיותו טובת כל לו בלבד ואין לטובת המבוטחים ובשקידה פוליסה, באמונה בעל

פוליסה והוא".

"100" יבוא "50". במקום העיקריות, לתקנות 3(ג) בתקנה .3

 - העיקריות 4 לתקנות בתקנה .4

תימחק; - "וותק" המילה (ב), משנה בתקנת (1)

יבוא: בסופה (2)

תקופת תום לפני מבוטח לגבי תפקע לא קבוצתי חיים לביטוח פוליסה "(ג)
קיבלה  אם פיה על הביטוחיים הכיסויים כל 7 ויחולו הביטוח כמשמעותה בתקנה

אלה." כיסויים בשל המבוטח בעד ביטוח דמי הביטוח חברת

מבוטחים"  צירוף בעת במילים "או המתחילה במקום הסיפה העיקריות, 5 לתקנות בתקנה .5
המבוטחים לטובת ובשקידה פועל באמונה הוא בעל פוליסה היותו לענין כי "הצהרה יבוא

פוליסה". מהיותו בעל הנאה טובת לו כל ואין בלבד

 - העיקריות 6 לתקנות בתקנה .6

פרטי ביטוח למבוטח"; ודף פוליסה "המצאת יבוא במקום כותרת השוליים (1)

את המפרטת תעודה הפוליסה, בעל באמצעות או ישיר "באופן במקום ברישה, (2)
תקופת תחילת "עם יבוא הבאים:" וכן את הפרטים הפוליסה בתוקף לו המוקנות הזכויות
בתוקף לו המוקנות הזכויות את המפרט ביטוח פרטי דף וכן הפוליסה העתק הביטוח,

לפחות:"; הפרטים האלה הכולל את הפוליסה

יבוא: בסופה (3)

הכיסוי הביטוחי; (5)"

בפוליסה; נכללה אם ברווחים ההשתתפות תנית פירוט (6)

וחובותיו זכויותיו ביטוח ולבירור לתשלום תגמולי תביעה להגשת כתובת (7)
הפוליסה." לפי

7 לתקנות העיקריות יבוא:  תקנה במקום .7

בפוליסה. שיירשם מראש ידוע בתאריך תסתיים הביטוח תקופת .7

ובתנאים במקרים רשאי, לגביו, פקע הפוליסה תוקף אשר מבוטח 7א.
צורך בלא  המבטח אצל חיים לביטוח פוליסה לרכוש המפקח, שיאשר 

מצב בריאותו." בהוכחת
__________

1 ס"ח התשמ”א, עמ’ 208.

.819 עמ’ התשנ”ד, 2 ק”ת התשנ”ג, עמ’ 992;

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה

 4 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

6 תיקון תקנה

7 החלפת תקנה

תקופת "ציון
הביטוח

המשכיות



23.8.2005 התשס"ה, באב  י"ח ,6416 התקנות 913קובץ

יבוא: העיקריות לתקנות 9 תקנה במקום .8

אלא קבוצתי חיים פוליסה לביטוח עמלה בשל מבטח ישלם לא (א) .9
הביטוח. בסוכן בעל ענין אינו הפוליסה ובלבד שבעל ביטוח, לסוכן

לביטוח  פוליסה בשל ביטוח לסוכן מבטח שישלם העמלה שיעור (ב)  
ברוטו. הביטוח מדמי 5% על יעלה קבוצתי לא חיים

השתתפות  בדבר תניה קבוצתי חיים לביטוח בפוליסה נכללה (ג)  
למבוטחים, (א), משנה  בתקנת האמור אף על הרווחים, יועברו  ברווחים,
גבה אותם ולא חלקם או את דמי הביטוח שילם הפוליסה בעל ואולם אם
בדמי השתתפותו שיעור ברווחים, לפי חלקו היחסי לו יועבר מהמבוטחים,

הביטוח.

השתתפות  בהוצאות, השתתפות לרבות שכר, - "עמלה" זו, בתקנה (ד)  
בעקיפין." במישרין או אחרת, הכל כל הטבה או דמי טיפול ברווחים,

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 10 בתקנה .9

פוליסה לגבי  אחרת אישר המפקח אם זולת  והמוטבים, המבוטחים רשימת  (5)"
מסוימת."

בטלה. לתקנות העיקריות - 11 תקנה .10

בטלה. - העיקריות לתקנות התוספת .11

התשס"ו ביום א' בטבת (ב), משנה בתקנת כאמור למעט אלה, תחילתן של תקנות (א) .12
שייכרתו קבוצתי חיים לביטוח חוזים על יחולו והן התחילה) מועד - (להלן (1 בינואר 2006)
מועד באותו החל שייעשה קבוצתי חיים לביטוח לחוזים חידוש ועל התחילה במועד החל

לפניו. החוזים נכרתו אם אף

(1 בינואר 2007). התשס"ז בטבת י"א ביום אלה לתקנות תקנה  9 של תחילתה   (ב)

(9 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ד’
הו י נתנ ן  מי י בנ                                                                                          (3―2452 (חמ

האוצר שר                                                                                         

התשס"ה-2005 יבוא טובין), ועל על עסקה המס מוסף (שיעור ערך מס צו

עם התייעצות ולאחר התשל”ו-11975, מוסף, ערך מס לחוק 2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
לאמור: מצווה אני הכנסת, של הכספים ועדת

הטובין. או העסקה ממחיר 16.5% יהיה יבוא טובין ועל בישראל עסקה המס על שיעור .1

בטל. - טובין), התשנ”ג-21992 יבוא ועל עסקה על המס (שיעור מוסף מס ערך צו .2

באב התשס”ה (1 בספטמבר 2005). כ”ז ביום זה צו 3. תחילתו של

(14 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ט’
אולמרט אהוד                                                                                          (3―1600 (חמ

שר האוצר ממלא מקום                                                                                         
__________

1 ס"ח התשל”ו, עמ’ 52.

.282 עמ’ התשס”ד, 2 ק”ת התשנ”ג, עמ’ 272;

"תשלוםעמלות 

10 תיקון תקנה

11 ביטול תקנה

ביטול  התוספת

ותחולה תחילה

המס שיעור

ביטול

תחילה

9 החלפת  תקנה
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החוק), לפי עיקרי זכויות העובד מינימום (מודעה בדבר שכר תקנות
התשס"ה-2005

החוק),  - (להלן התשמ"ז-11987  מינימום, שכר לחוק 6ב סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
במדינה המאורגנים העובדים רוב נמנים חבריו שעם העובדים ארגון עם התייעצות לאחר
הרווחה העבודה ועדת ובאישור בדבר, ונוגעים יציגים לדעתי, שהם, מעבידים ארגוני ועם

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והבריאות

הנוסח שבתוספת ואולם לפי תיערך - המודעה), לחוק (להלן 6ב בסעיף כאמור מודעה .1
לזמן מזמן לפי החוק לעדכונם בהתאם שבמודעה המינימום שכר את סכומי יעדכן המעביד

כאמור. העדכון ממועד ימים משבעה יאוחר ולא

את ימסור לחצריו, מחוץ היא חלקם, או כולם עובדיו, של עבודתם שעיקר מעביד .2
עבודתם תחילת לאחר שחל  שכרם  לתשלום הראשון במועד אלה  עובדים  לידי המודעה
החוק, לפי המינימום שכר עדכון סכומי לאחר שחל לתשלום שכרם הראשון במועד וכן אצלו,

לחוק. 6ב(א) בסעיף הקבועה בדרך המודעה הצגת על נוסף וזאת

באמצעות  המודעה את להציג רשאי העבודה במקום מ–6 עובדים מעביד המעסיק פחות .3
וכן אצלו, עבודתם תחילת לאחר שחל שכרם לתשלום הראשון במועד עובדיו לידי מסירתה
במקום לפי החוק, המינימום שכר סכומי עדכון לאחר שחל שכרם הראשון לתשלום במועד

לחוק. 6ב(א) בסעיף הקבועה בדרך הצגתה

מחובת פטור ציבורי, שירות יד או משלח עסק, שלא לצורכי עובדיו את המעסיק מעביד .4
המודעה. הצגת

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .5

אלה בתקנות מקום אלה, בכל תקנות ערב תחילתן של מעביד שעבדו אצל עובדים לענין .6
אלה". תקנות "תחילת נאמר עבודתם אצלו" "תחילת במקום כאילו יראו

תוספת
(1 (תקנה

התשמ"ז-1987 מינימום, שכר לפי חוק זכויות העובד עיקרי בדבר מודעה

עבודתו,  במקום (כנהוג מלאה, במשרה המועסק 18 שנים לו שמלאו לעובד המינימום שכר .1
בחודש): שעות יותר מ–186 אך לא

בשבוע)לשעהלחודש2 עבודה ימי 5) בשבוע)ליום עבודה ימי 6) ליום

שקלים *.......
חדשים

1/186 משכר 
לחודש המינימום

המינימום  ⅔1/21 משכר
משכר ולא פחות לחודש,
לפי המחושב המינימום
שעות מספר כפול שעה,

העבודה

המינימום  משכר  1/25
משכר פחות ולא  לחודש,
לפי המחושב המינימום
שעות מספר כפול שעה,

העבודה

שקלים *.......
חדשים

חדשים שקלים חדשים.......* שקלים *.......

__________
המעודכן המינימום  לשכר  בהתאם  וליום, לשעה  לחודש, המינימום  שכר סכום  את  יעדכן המעביד  *

המחייב). ברשומות (וזה הנוסח המתפרסם

__________
.2084 עמ' התשס"ג, י"פ ;493 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח התשמ"ז, עמ' 68;

המודעה

המודעה הצגת
נוספת בדרך

המודעה הצגת
חלופית בדרך

מהצגת פטור
מודעה

תחילה

מעבר הוראת
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שמספרו: בטלמסר והאכיפה ההסדרה למינהל לפנות ניתן המעודכן המינימום שכר לבירור
משרד של  האינטרנט באתר גם מופיעים הפרטים ושאר המינימום שכר  ;1-800-354-354

.WWW.MOITAL.GOV.IL/ACHIFA שכתובתו: והתעסוקה המסחר התעשיה

לחלקיות משרתו. יחסית שיחושב מינימום לשכר זכאי חלקית, עובד במשרה .2

אלה: כל בחשבון יובאו המינימום שכר בחשבון:בחישוב יובאו לא המינימום שכר בחישוב

משולב; יסוד או שכר שכר (1)

כלולה כן אם (אלא  יוקר  תוספת (2)
המשולב); בשכר

לעובד המשתלמת קבועה תוספת (3)
עבודתו. עקב

משפחה; תוספת (1)

ותק; תוספת (2)

במשמרות; עבודה בשל תוספת (3)

פרמיה; (4)

י"ג; משכורת (5)

שנתי; בסיס על מענקים (6)

אש"ל, (כלכלה,  הוצאות החזר  (7)
נסיעות).

קנס. שעונשה מאסר או פלילית מהווה עבירה שכר מינימום תשלום אי .4

המסחר התעשיה במשרד והאכיפה ההסדרה למינהל תלונה להגיש אפשר כך על
והתעסוקה.

האזורי הדין המינימום בבית אי תשלום שכר אזרחית על להגיש תביעה ניתן כן כמו
לעבודה.

מינימום שכר תשלום אי על תביעה או תלונה בשל בעובד פגיעה על פלילי איסור חל .5
להגיש. אחר לעובד שסייע או העובד, שהגיש

לגביו,  המלאה המשרה וחישוב לנוער המינימום שכר אודות ומפורט על נוסף מידע לקבלת
התנאים מעבודתו, שנעדר לעובד מינימום שכר מוגבלות, עם לעובד מותאם מינימום שכר
לטובת העובדתיות  והחזקות התביעה זכות בפועל,  מעסיק מאת מינימום לשכר לזכאות 

מינימום; שכר תשלום אי של התוצאות על נוספים ופרטים העובד,

 - מינימום שכר תשלום אי על תלונות להגשת וכן

,1-800-354-354 טלמסר - והתעסוקה התעשיה המסחר ואכיפה במשרד הסדרה למינהל פנו
שלהלן: ובכתובות

.(02-6240471 פקס ,02-6662046 (טל' ירושלים ,8 דוד בירושלים: רח' המלך

.(03-5125216 פקס ,03-5125430 (טל' אביב תל ,53 סלמה אביב: רח' בתל

.(04-8606735 פקס (טל' 04-8606718, חיפה צים), 9-7 (בנין ים בחיפה: רח' פל

.(08-6650177 פקס טל' 08-6280771, ) 5138 ת"ד שבע, באר ,31 שזר אושירה, רח' שבע: בנין באר
__________

כלהלן:  לינואר 2005 הוא המעודכן המינימום 2 שכר

ש"ח; 17.93 לשעה לחודש: 3,335.18 שקלים חדשים (להלן - ש“ח);  
מספר שעות  כפול שעה לפי המינימום המחושב משכר פחות לא בשבוע): 153.98 ש"ח, אך עבודה (5 ימי ליום
שעה כפול  לפי המחושב המינימום משכר פחות לא בשבוע): 133.41 ש"ח, אך עבודה (6 ימי ליום העבודה;

העבודה. שעות מספר

.3
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ההסדרה למינהל לפנות אפשר ורוסית אנגלית ערבית, לשפות: המפורט המידע תרגום לקבלת
,03-51254303 (טל' אביב תל ,53 סלמה רח' והתעסוקה, המסחר התעשיה במשרד והאכיפה

.(www.moital.gov.il/achifa אינטרנט כתובת ,03-5125216 פקס

ويمكن الحصول على ويشمل هذا اإلعالن معلومات تتعلق باألجر األدنى.
 ترجمة الى اللغة العربية في  إدارۃ آلتسوية وآلتنفيذ . شارع   سلمه ٥٣,

 ٺل – ابيب, تلفون ٥١٢٥٤٣٠,٠٣ ,  ١٫٨٠٠٫٤٤٤٫٤٤٦ 
فاكس ٥١٢٥٤٩٢ ٠٣٫.

www.moital.gov.il/achifa اآللتنرنيت: موقع

This notice contains information concerning minimum wage. An English 
 translation of this notice is available at the Regulation & enforcement
.Administration, 53 Salame St., Tel-Aviv, Tel. 03-5125430, 1-800-354-354, Fax 

.03-5125216
Web site: www.moital.gov.il/achifa

 Настоящее объявление включает в себя информацию, касающуюся
 минимальной заработной платы. Перевод объявления на русский язык можно
 получить в Управлении по регулированию и надзору за исполнением законов
 о труде Министерства Промышленности Торговли и занятости  по адресу: Ул.

.Саламе, 53 Тел-Авив, Тел. 03-5125430, 1-800-354 - 354,  Факс. 03-5125216

     Вебсайт : www.moital.gov.il/achifa
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התשס"ה-2005  פרטי), (בית סוהר בניהול הסוהר בתי תקנות

חדש],  [נוסח הסוהר בתי 128נג ו–132 לפקודת לפי סעיפים 128כא(ב), בתוקף סמכותי  
תקנה 3 -  שר האוצר, ולענין באישור תקנה 12 - לענין הפקודה), - התשל"ב-11971 (להלן

מתקין תקנות אלה: אני הכנסת, ואיכות הסביבה של הפנים לאחר הודעה לוועדת

- אלה בתקנות .1
לפקודה; 128ז בסעיף כמשמעותו - "ההסכם"

לפקודה; 128מה בסעיף כמשמעותה הוועדה - המייעצת" "הוועדה

128ו בסעיף כהגדרתם - זכיין" ו"עובד ראשי" "מפקח "מנהל", אסירים", "מאבטח "זכיין",
לפקודה.

בתי  תקנות - התשל"ח-21978 (להלן הסוהר, בתי תקנות יחולו פרטי בניהול סוהר בית על .2
אלה. בתקנות אחרת נאמר אם זולת הסוהר),

שהוא מי  או הנציב  אישור טעונים אינם והעסקתם  שמינוים שירותים (א) נותני  .3
להלן: המפורט כל עמו בנמנים שנתקיים מסוג יהיו לפקודה 128כא(ב) סעיף לפי הסמיכו,

__________

.348 עמ' התשס"ד, ס"ח ;459 עמ' חדש 21, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.302 עמ' התשס"ג,  ק"ת התשל"ח, עמ' 1958;
2

הגדרות

תחולת תקנות
הסוהר בתי

שירותים נותני
שהעסקתם

מאישור פטורה
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אסירים; עם קשר דורש קיום אינו העסקתם נותנים ואופן שהם השירות (1)

היא לפרק הנדרשת השהייה הסוהר, בבית בשהייה כרוך השירות ככל שמתן (2)
קצר ומוגבל; זמן

של הנוגע לפרטיותם למידע השירות נותן חשיפת דורש השירות אינו מתן (3)
אסירים;

בפסקאות בתנאים המפורטים עומד השירות נותן קבע כי הראשי המפקח (4)
(1) עד (3).

אחר  השירות למלא או נותן הזכיין מחובת לגרוע כדי (א) בתקנת משנה אין באמור (ב)  
בהסכם. או בדין שנקבעו כפי פרטי, בניהול סוהר לבית כניסה לענין החלים תנאים

בתי לתקנות 24א תקנה פרטי בניהול סוהר בבית תחול לא ,2 בתקנה האמור אף על (א) .4
הסוהר.

הנוגע  ענין הראשי בכל להתלונן לפני המפקח בניהול פרטי רשאי בבית סוהר אסיר (ב)  
פה במועד בעל שתוגש ויכול תוגש בכתב, במאסר; התלונה החזקתו של לתנאים ולסדרים

הראשי. המפקח שיורה

למפקח  התלונה את יעביר אסיר, של בכתב תלונה זכיין עובד או מנהל קיבל (ג)  
ושמונה שעות ארבעים בתוך למפקח, לתלונה התייחסותו את יעביר וכן דיחוי, הראשי בלא

קבלתה. ממועד

קבלתה;  מיום בתוך שבעה ימים לאסיר וישיב התלונה הראשי יברר את המפקח (ד)  
בתשובתו קבלתה; מיום משלושה ימים יאוחר ולא בהקדם דחוף, ישיב ענין על התלונה נסבה
אליו אם הועברה הזכיין, עובד של או המנהל של להתייחסותו גם המפקח הראשי יתייחס

משנה (ג). כאמור בתקנת

או שהתשובה  (ד), משנה בתקנת הנקוב הזמן בתוך לתלונתו תשובה אסיר לא קיבל (ה)  
את להפנות האסיר רשאי הראשי, על המפקח שהתלונה היא או דעתו, את הניחה לא שקיבל
דיחוי, למפקח בלא יעבירה, זכיין, עובד או מנהל שקיבל כאמור תלונה לנציב; תלונתו בכתב

הערותיו. את לתלונה לצרף הוא ורשאי לנציב, דיחוי, בלא התלונה, את שיעביר הראשי,

תשובה  ויתן התלונה את יבדוק (ה), משנה בתקנת כאמור אסיר, תלונת הנציב קיבל (ו)  
בהקדם,  התשובה תינתן דחוף, על עניין התלונה נסבה קבלתה; מיום 14 ימים לאסיר בתוך

קבלתה. מיום ימים משישה יאוחר ולא

הסמיכו  שהם מי או לפי הענין, הראשי, המפקח או יהיה הנציב התלונה בבירור (ז)  
שהדבר נחוץ ככל מידע, כל כל מסמך ולקבל תלונה), רשאי לבחון מבררי - (להלן לענין זה

התלונה. בירור לצורך

למברר  שברשותם ומידע מסמך עובד זכיין חייבים למסור כל וכל המנהל הזכיין, (ח)  
(ז). בתקנת משנה כאמור לכך, ככל שיידרשו התלונה

או  המנהל לפני יצביע וכן ממצאיו את לאסיר, בתשובתו יפרט התלונה מברר (ט)  
הבירור. או העוול שהעלה הליקוי על הצורך בתיקון הראשי המפקח

שנקבע  כפי תלונת האסיר בבירור שנתגלה העוול או הליקוי יפעל לתיקון המנהל (י)  
למפקח; העלה בירור הליקוי תיקון על וידווח הענין, בנסיבות סביר זמן בהסכם, בתוך פרק
בענין בהתאם יפעל המפקח הסוהר, שירות בתי ידי העוול על או בתיקון הליקוי התלונה צורך

בתי הסוהר. לפקודות נציבות

הזכיין  מצא מברר תלונה כי המנהל או או חלק המנהל על ממצאי מברר תלונה (יא)  
את להביא מהם אחד כל רשאי האסיר, בתלונת שהתברר העוול או הליקוי לתיקון פעלו לא

זה. לענין מינה שהוא מי או הנציב להחלטת הנושא

בתלונות טיפול
אסירים



או  פקודות פי על או דין פי על חקירה טעון התלונה נושא כאשר תחול לא זו תקנה (יב)  
בירור תלונה השלמת לענין זו הסוהר; המועדים הקבועים בתקנה בתי בשירות הוראות המחייבות

נוספים. דיון או חקירה בדיקה, טעון שנושא התלונה בדיקה, לאחר שנתברר, במקרה יחולו לא

המועדים  לאסיר, בתוך התלונה מקבל יודיע (יב) משנה בתקנת במקרים כאמור (יג)  
משנה בתקנת האמורים הטעמים מן את הטעם לפי הענין, (ו), או (ד) משנה בתקנת האמורים

האמורים. במועדים הבירור את השלים שלא או התלונה את מלברר נמנע שבשלו (יב)

בבית על אסירים בתי הסוהר לתקנות 24ב תקנה תחול לא ,2 בתקנה האמור אף על (א) .5
פרטי. בניהול סוהר

בשבתו  העליון, המשפט לבית או מחוזי משפט לבית עתירה להגיש אסיר ביקש (ב)  
למנהל. גבוה לצדק, יעבירה משפט כבית

המשפט  או לבית המחוזי המשפט בלא דיחוי, לבית העתירה, את המנהל יעביר (ג)  
לעותק לצרף הוא  ורשאי הראשי,  למפקח מהעתירה עותק יעביר כן  הענין; לפי  העליון,

בה. לנטען למפקח גם את התייחסותו שהעביר העתירה

המנהל,  שקיבל והתייחסות העתירה דיחוי, את עותק בלא הראשי יעביר, המפקח (ד)  
בתי לשירות המשפטי זה, וליועץ לענין הנציב שמינה בתי הסוהר שירות לקצין ניתנה, אם

לעתירה. הערותיו ואת הבירור שערך ממצאי גם את לצרף הוא ורשאי הסוהר,

שערך בירור על גם בהתאמה יחולו תלונה, בירור לענין ו–(ח) (ה) הוראות תקנה 4(ז)  
כאמור. ערך בירור אם בעתירה, ידי האסיר הנטענות על העובדות הראשי, לגבי המפקח

הסוהר, בתי לתקנות 30(ב) לתקנה בהתאם מבקר, של כניסתו לאסור המנהל החליט .6
עבודה. יום אותו במהלך האפשר ככל בהקדם, הראשי למפקח כך על ידווח

הרגילים לביקורים מחוץ ביקורים לו לאפשר חולה אסיר של בקשה בענין המנהל החליט .7
הראשי. למפקח מיד כך על ידווח הסוהר, בתי לתקנות 34 לתקנה בהתאם

פרטי. בניהול מבית סוהר משתחרר אסיר על תחול הסוהר לא בתי לתקנות 41 (א) תקנה .8
יינתנו  בגדים, לקנות לו משגת ואין ידו שהושמדו בגדיו משתחרר כאמור, אסיר (ב)  

הזכיין. חשבון על בגדים לו

פרטי. בניהול בית סוהר על תחול הסוהר לא בתי לתקנות 84 תקנה .9
 87 תקנה לפי  סוהר מבית אדם  להוצאת סביר  בכוח  שימוש על  המנהל (א) הורה .10

למפקח הראשי. מיד כך על ידווח הסוהר, לתקנות בתי

אסירים.  מאבטח בידי כאמור, תבוצע בניהול פרטי מבית סוהר בכוח אדם הוצאת (ב)  

הסוהר,  בתי  לתקנות   93 תקנה לפי פרטי, בניהול סוהר בבית אסיר מות על הודעה .11
הראשי. גם למפקח מיד תימסר

במשרד הכללי החשב שקבע הוצאות בשיעור זכאי להחזר המייעצת הוועדה חבר (א) .12
ציבוריות. לחברים בוועדות הוצאות החזר לזמן, לגבי מזמן האוצר,

השתתף  משנה (א), אם בתקנת כאמור הוצאות להחזר זכאי חבר ועדה מייעצת (ב)  
רובה. או כולה הוועדה, בישיבת

לסוהר  סמכויותיו לאצול הנציב רשאי רק הסוהר, בתי 95 לתקנות תקנה הוראות אף על .13
בניהול פרטי. סוהר לענין בית
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