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שירות בתי הסוהר הינו רשות הכליאה הלאומית במדינת ישראל - 
ארגון בטחוני בעל ייעוד חברתי, המשתייך למערכת אכיפת החוק. 

שב"ס אמון על החזקת אסירים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך 
שמירה על כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים 
לכל האסירים המתאימים לכך לצורך השתלבות מיטבית בקהילה 

לאחר שחרורם - זאת תוך שיתופי פעולה עם גורמי ממסד בקהילה.

שירות בתי הסוהר
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בשב"ס ארבע יחידות מבצעיות אשר נותנות 
מענה לכל תרחיש ואיום אפשרי:

יחידת מצדה
אמונה על חילוץ בני ערובה וניהול משא ומתן 

וכן על מתן מענה לאירועי קיצון ביחידות.
יחידת נחשון

יחידת הליוויים המבצעית בשב"ס המונה 
על ניודם של אסירים בין בתי הכלא ולבתי 
המשפט, ומתן מענה להפרות סדר בבתי 

הכלא.
יחידת דרור

היחידה המרכזית ללוחמה בפשיעה. ביחידה 
בלשים ואנשי מודיעין המתמחים במניעת 

הברחת סמים ואמצעי לחימה, חשיפת שיטות 
הסלקה וסיכולן.

יחידת צור
פיקוח ומעקב על פי צו בית משפט אחר 

אסירים עברייני מין ששוחררו לקהילה 
ומסוכנתם המינית גבוהה.

בשירות בתי הסוהר 29 מתקני כליאה, בהם מוחזקים 
כ-15,000 אסירים ועצורים, פליליים, ביטחוניים ושוהים 
בלתי חוקיים, המרצים עונשם לתקופות מאסר שונות 

בגין מגוון רחב של עבירות פליליות )אלימות, רצח, שוד, 
עבירות מין, סמים, תעבורה ועוד( ועבירות על ביטחון 

המדינה.
בנוסף לכך אחראי שב"ס על כ-2,000 אסירים המרצים 

בעבודות שרות, כ-600 - מפוקחים בפיקוח אלקטרוני 
וכ-1300 עברייני מין בפיקוח בקהילה. שב"ס אמון 

על הפעלת בתי מעצר בבתי המשפט, שם מוחזקים 
העצורים בעת הדיונים המתנהלים בעניינם. 

מתקני שב"ס הפזורים ברחבי הארץ כוללים גם בתי 
סוהר ייחודיים ובהם - בית סוהר לנשים, נוער, נפגעי 

נפש וחולים.

תעודת זהות ארגונית
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בשב"ס למעלה מ-9,000 אנשי סגל בתפקידים שונים ומגוונים. סוהרים וקצינים בתחום הביטחון ביניהם סוהרים בשרות חובה, 
לוחמים ביחידות מבצעיות, אנשי טיפול, שיקום ותעסוקה. מרבית הסוהרים והקצינים הינם בוגרי יחידות קרביות בצה"ל. אחוז 

הסגל בעלי תארים אקדמאיים הינו גבוה.
שירות בתי הסוהר רואה בסוהרי הארגון ובקציניו את הגורם המשמעותי ביותר לפעילותו הארגונית ולהשגת יעדיו הביטחוניים 
והחברתיים למען החברה בישראל ומכשיר את סוהריו לתפקוד מיטבי ומקצועי להתמודדות עם אוכלוסיית האסירים בשגרה 

ובחירום.
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עבודת הסוהר בשירות בתי הסוהר הינה עבודה 
מעניינת, מאתגרת ומשלבת עשייה ביטחונית 

וטיפולית. 
כלל בעלי התפקידים מבצעים תפקידם ברגישות 
ואנושיות ובכך תורמים להפחתת האלימות בקרב 

האסירים.

תפקיד הסוהר הינו תפקיד מאתגר המחייב 
כישורים ויכולות אישיות ומקצועיות. הסוהר הינו 
שותף, יוזם, מחדש ומשפיע, נדרש להיות בעל 

כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה, בעל יכולת 
למידה, הסתגלות וגילוי תושייה לאור שינויים 
ואירועים בלתי צפויים, יכולת עבודה בצוות, 

בשיתוף פעולה וקבלת סמכות.

התפקידים אותם סוהר הביטחון מבצע הינם 
מגוונים: סוהר באגף לאסירים ביטחוניים, שוהים 

בלתי חוקים, סוהר לחיפושים, סוהר ליוויים, 
אבטחה מבצעית, סיור ברכב, סמל מבצעים 

במרכז שליטה.

הסוהר מופקד על קשת רחבה של משימות: 
מניעת פשיעה והכוונת פעולות טרור בתוך ומתוך 
מתקני שב"ס, מניעת פגיעות ואלימות בין אסירים, 
מניעת בריחות והפרות סדר, יכולת איתור ומניעת 

הברחה והחדרת אמצעי לחימה וסמים אל תוך 
כותלי הכלא, עמידה בכללי המשמעת והוצאת 

סדר יום תקין.

סוהרות זה מקצוע 
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בשירות בתי הסוהר אפשרויות קידום 
רבות. הקידום מותנה, בין השאר, 

בפרקי זמן מינימאליים, במקצועיות 
הסוהר ובהשתלבותו במשימות 

הארגון ובכפוף לצרכי המערכת. 

אנשי סגל שהחלו דרכם כסוהרי 
ביטחון באגפים, מכהנים כיום 

בתפקידי פיקוד בבתי הסוהר. סוהרים 
מתאימים יכולים להתקדם ולהשתלב 

בתפקידי קצונה בארגון!
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עבודת הסוהר מתבצעת במשמרות המשתנות 
בהתאם לאופיו של בית הסוהר. ככלל, המשמרות 

מתקיימות במתכונת 24/48 קרי כ-24 שעות 
בעבודה ו-48 שעות מנוחה בבית. על הסוהר 

להיות זמין בכל עת.

כל סוהר ביטחון מחוייב במעבר קורס סוהרים 
בהצלחה. הקורס מתקיים לאחר הגיוס ומסמיך 

את הסוהר למילוי תפקידו.

משך ההכשרה הינו 28 שבועות מתוכם 15 
שבועות קורס סוהרי ביטחון בתנאי פנימייה. 

13 שבועות נוספים - הכשרה תוך כדי תפקיד 
ביחידות לרבות תקופת חניכה. ההכשרה הינה על 

חשבון הארגון ובמהלכה הסוהר זכאי למשכורת 
חודשית.

דרישות התפקיד והכשרה:
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כדי להתגייס לתפקיד סוהר ביטחון בשירות 
בתי הסוהר, יש לעבור תהליך מיון הכולל מספר 

שלבים.
על מועמד בתהליך המיון לעבור בהצלחה את 
כלל הבדיקות הנדרשות בתהליך המיון ובכפוף 

לאישורים, קריטריונים ולצרכי הארגון באותה 
העת.

על מנת להתחיל בתהליך המיון יש לשלוח קורות 
חיים עדכניים מלאים הכוללים: 

פרטים מלאים ליצירת קשר, )טלפון + כתובת כפי 
שמופיעה בתעודת הזהות + כתובת דוא"ל(

 
  giyus@ips.gov.il :לכתובת דוא"ל

וואטסאפ: 050-6278758 
www.lgips.gov.il :האתר שלנו

איך מצטרפים אלינו? 

1011



שלב ראשון –מיון ראשוני:
בחינת התאמה ראשונית על פי קריטריונים ותנאי הסף 

לפתיחת הליכי גיוס לתפקיד סוהר ביטחון: 
12 שנות לימוד 	 
שירות צבאי מלא	 
בריאות תקינה וכשירות גופנית ברמה הנדרשת	 

שלב שני  - יום מיום ראשוני:
ליום זה יוזמנו מועמדים אשר על סמך כל האישורים שהנפיקו נמצא כי עומדים 

בקריטריונים הראשוניים ונמצאו מתאימים בכפוף לצרכי הארגון באותה העת.
ביום זה יש להציג את המסמכים הבאים:

מילוי שאלון למועמד + הצהרת בריאות.	 
צילום תעודת זהות + ספח.	 
תעודה / אישורים רשמיים המעידים על השכלה ומאושרים ע"י משרד החינוך.	 
אישור על מהלך שירות צבאי, המעיד על רמת רובאות, מעודכן מקצין העיר + 	 

אישור של פטור ממילואים )במידה וקיים(.
גיליון הערכה המונפק ביום השחרור מצה"ל )תעודת שחרור(.	 
אישור רפואי מרופא משפחה המעיד על בריאות תקינה ללא כל מגבלה וכן 	 

בדיקות דם )כימיה מלאה הכוללת: תפקודי כבד, כליות ורמת סוכר בדם(.

שלבי המיון הינם: איך מצטרפים אלינו? 
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מבחני דפ"ר
המבדקים הנם מבחני מחשב 

)שפה / חשבון / צורות(
על מועמד בעל אבחון בתוקף 

מה - 5 שנים האחרונות )המקנה 
לו הקלות שונות( - להציג את 

האבחון עם הגעתו ללשכת 
הגיוס ולפני המבחנים. בנוסף יש 

לשלוח את האבחון באמצעות 
דוא"ל טרם הגעתו ליום המיונים.  
מומלץ להתכונן וללמוד למבדקי 

הדפ"ר בעזרת ספרים / 
אינטרנט ולהגיע מוכנים!

מבחני אישיות
חלקם מבוצעים על גבי נייר 

ועיפרון וחלקם בשאלון ממוחשב. 

מבחן אמינות
מטרת המבדקים הינה אומדן של 
יכולות המועמד ונתוניו, בהשוואה 

לנדרש בתפקיד הסוהר.

ביום זה יינתן הסבר אודות 
הארגון ועבודת הסוהר, חובותיו 
וזכויותיו, מילוי טפסים והצהרות 
ואימות פרטים ונתונים ע"י נציג 

לשכת הגיוס.

שלב שלישי
מבדקי כשירויות ובדיקת רופא 

שב"ס:
כחלק מבחינת כשירותו 

המבצעית והגופנית של המועמד 
ובהתאם לדרישות הארגון, יעבור 
כל מועמד לתפקיד סוהר ביטחון 
בדיקת כושר גופני ובדיקת רופא. 
מבדקים אלו מתקיימים במלר"ת 

של משטרת ישראל וכוללים 
מבדקים שונים חלקם בתנאי 

מאמץ מבוקרים.

שלב רביעי
ראיון התאמה תעסוקתי:

לצורך בחינת התאמת המועמד 
לעבודה בשרות ביטחון המדינה 

בכלל ובשרות בתי הסוהר בפרט, 
יש צורך בבחינת התאמתו 

התעסוקתית.

מועמד שיעמוד בהצלחה בכל 
שלבי המיון המפורטים לעיל 
ולאחר שקילת מכלול נתוניו 
והישגיו בתהליך המבדקים - 

ייכנס למאגר הממתינים, ויגויס 
בהתאם לצרכי שירות בתי 

הסוהר באותה העת.

שלב שני – גיבוש:
לשלב זה יוזמנו רק המועמדים אשר צלחו את יום המיונים 

הראשון, נמצאו מתאימים באופן ראשוני ע"י רופא שב"ס 
ואושרו לפי צורך ע"י הגורמים המקצועיים והמוסמכים. 

הגיבוש נמשך יומיים רצופים )ללא לינה( במהלכם המועמדים 
עוברים סדרת מבדקי כיתה ושטח, נבחנים בסימולציות שונות, 
עוברים ראיון פסיכולוג ועורכים סיור בבית סוהר. מעריכי שטח 
מנוסים ופסיכולוגים משמשים כבוחנים ביומיים אלה ומעריכים 

1213את התאמת המועמד לתפקיד.



עובדי מדינה מיום הגיוס	 
תנאים סוציאליים מעולים: קרן פנסיה והשתלמות 	 

מיום גיוס
משכורת קבועה וביטחון תעסוקתי	 
25 ימי חופשה שנתית	 
נסיעה חינם בתחבורה ציבורית / רכבת ישראל	 
נופש משפחתי מסובסד אחת לשנה	 
השתתפות בשכר דירה לזכאים / קבע ראשוני 	 
השתתפות תשלום בחדר כושר - לקבע ראשוני	 
קרנות סוהרים	 
ביטוחי בריאות וחיים	 
הלוואות בתנאים נוחים 	 
מלגת לימוד לילדים	 
השתתפות בתשלום עבור גני ילדים וקייטנות	 

אפשרות לשילוב לימודים אקדמאיים, חיי משפחה 
וחברה.

תנאי שירות
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נשמח 
לצרף אותך 

למשפחת 
שב”ס
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בהצלחה!
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