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  ד"ר אביחי מנדלבליט
 היועץ המשפטי לממשלה

 משרד המשפטים

  שלום רב,

 חוףד

 מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לבתי הסוהר –תקנות שעת חירום  הנדון:

פורסמו תקנות שעת חירום )מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר  15.3.2020ביום  .1

, המקנות לשר לביטחון פנים את הסמכות להכריז על מניעת כניסת 2020-ובתי הסוהר(, התש"ף

מבקרים ועורכי דין למתקני הכליאה כדי למנוע הדבקה במחלקת הקורונה. בהמשך לכך, ביום 

תנה הנחייה האוסרת על כניסת כל גורם לבתי הסוהר מלבד סוהרים ועצורים , ני17.3.2020

נקלטים. ההחלטה לצמצם למינימום את המגע שבין אסירים לבין אנשים מחוץ לכלא היא ראויה 

מעין כמוה בתקופה זו, אלא שהתקנות מייצרות הפליה בלתי חוקית בין אסירים פליליים 

בלתי מידתי בזכותם של הכלואים הביטחוניים לממש את לביטחוניים שפוטים ופוגעות באופן 

 זכות ההיוועצות שלהם ולשמר קשר מינימאלי עם בני משפחתם. 

 הגבלת זכות ההיוועצות

, היוועצות עם עורך דין תותר אך ורק בשיחה טלפונית ולא יתאפשר לכלואים לפגוש 3ל פי תקנה ע .2

הפליליים והעצורים יותר לנהל שיחות את עורך דינם פנים מול פנים. בעוד לכלל האסירים 

)ד( קובעת 3טלפוניות ללא הגבלה עם עורכי דינם כתחליף להיוועצות פנים מול פנים, תקנה 

 הגבלות מרחיקות לכת על אסירים ביטחוניים שפוטים: 

 היוועצות עם עורך דין תותר רק אם צפוי דיון משפטי בעניינו של האסיר בתקופת ההכרזה.  .א

 האחת לפני הדיון המשפטי והשניה אחריה.  -שיחות היוועצות   יותרו רק שתי .ב

 משך שיחת ההיוועצות תוגבל על ידי מפקד בית הסוהר באופן סביר. .ג

הגבלות אלה פוגעות באופן בלתי מידתי בזכותם של האסירים הביטחוניים להיוועץ עם עורך דין  .3

ן הוכרה כזכות יסוד בשורה הזכות להפגש עם עורך דיולממש את זכות הגישה שלהם לערכאות. 

נ' השר לבטחון פנים בישראל האגודה לזכויות האזרח  1437/02של פסקי דין )ראו למשל בג"ץ 

משום כך, אסירים ביטחוניים זכאים להיפגש עם עורכי דינם לצורך היוועצות (. (10.02.2004)

משפטית, בדומה לכלל הכלואים וללא כל הגבלה, למעט קיומו של המפגש מאחורי מחיצה )סעיף 

 )טז( לפקודת הנציבות "כללים ביחס לאסירים ביטחוניים"(. 17



 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 
2 

ים שפוטים לאסירים פליליים ביחס אסירים ביטחוניהתקנות מייצרות הפליה בלתי חוקתית בין  .4

למימוש זכות ההיוועצות שלהם בעורך דין. אמנם ביחס לקשר עם החוץ בכלל ולשיחות טלפון 

בפרט, הוכרה ההבחנה בין אסירים ביטחוניים לפליליים כלגיטימית מטעמים ביטחוניים 

ת. ביטול נטיים, אלא שאין כל בסיס להכרה בהבחנה זו ביחס למימוש זכות ההיוועצוורלו

הדין לכלי למימוש זכות  כניסתם של עורכי דין לבתי הסוהר הופך את שיחות הטלפון עם עורכי

יסוד ולא לטובת הנאה שניתן להגביל אותה. משכך, בתקופת ההכרזה הקבועה בתקנות, אין 

מקום להבחנה בין אסירים ביטחוניים לפליליים ביחס לשיחות הטלפון שהם מנהלים עם עורכי 

  דינם.

מניעת מפגש של אסירים עם עורכי דינם וקיום ההיוועצות בטלפון צפויים לפגוע בבירור בזכותם  .5

של כלל האסירים לממש את זכות היוועצות שלהם בתנאים הקבועים בחוק: ביחידות, בתנאי 

-לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב 45סודיות ותוך אפשרות להעברת מסמכים )סעיף 

באמצעות  באותו ההיקףהתקנות מאפשרות לאסירים לממש את זכות ההיוועצות  (. כל עוד1971

שיחה טלפונית, הפגיעה בזכויות עשויה להיות מידתית. אלא שהוספתן של המגבלות הקבועות 

 )ד( ביחס לאסירים ביטחוניים שפוטים מייצרת פגיעה בלתי מידתית בזכות ההיוועצות. 3בתקנה 

מאסירים ביטחוניים שפוטים להתייעץ עם עורך דין ככל  ן מוחלטמונעת באופראשית, תקנה זו  .6

שלא מתנהל בעניינם הליך משפטי. הזכות להתייעץ עם עורך דין נועדה לשם "קבלת שירות 

)א( לפקודת בתי הסוהר(, והיא אינה מוגבלת אך ורק לעניינים הנוגעים להליך 45מקצועי" )סעיף 

מתקיים בעניינם הליך משפטי לא יוכלו להתייעץ עם משפטי קיים. כך, לדוגמה, אסירים שלא 

עתירה מנהלית בעניין הנוגע לתנאי המחיה שלהם או  האם להגישעורך דין על מנת להחליט 

לבריאותם. משכך, עשויה הגבלה זו לפגוע גם באפשרותם לממש את זכותם לבריאות ולתנאי 

 מחיה הולמים בין כותלי הכלא. 

משפטי בעניינו של האסיר צריך להיות "בתקופת ההכרזה" אינה בנוסף, הקביעה כי הדיון ה .7

סבירה והיא מייצרת מצבים אבסורדיים. כך, לדוגמה, אם לאסיר דיון ימים ספורים לאחר תום 

 תקופת ההכרזה, הוא יהיה מנוע מלקיים שיחה עם עורך דינו. 

ועצות באמצעות ככל שאין נכונות לאפשר לאסירים ביטחוניים שפוטים לממש את זכות ההיו .8

שיחות טלפון בהיקף הראוי כפי שנקבע בחוק, יש להחריג אותם מהאיסור על כניסת עורכי דין 

ולאפשר לקבוצת אסירים זו להמשיך ולפגוש את עורכי דינם מאחורי מחיצת זכוכית. ברי, שניתן 

להטיל מגבלות נוספות על מפגשים אלו על מנת לצמצם את החשש מפני הידבקות. למשל 

 מצעות הגדלת המרחק בין האסיר לעורך הדין, שימוש בכפפות ובמסכות ועוד. בא

 מניעת ביקורי משפחות

בעוד אסירים פליליים זכאים לקיים שיחות טלפון ולקבל ביקורים, הדרך היחידה למימוש זכותם  .9

של אסירים ביטחוניים לקיום קשר עם החוץ בכלל וקשר עם המשפחה בפרט היא באמצעות 

ל קרובי משפחה מדרגה ראשונה. הכרזת השר על מניעת כניסת מבקרים לפי תקנה ביקורים ש

 )א( מנתקת את כלל האסירים הביטחוניים מבני משפחותיהם לתקופת זמן בלתי מוגבלת. 2
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בית המשפט העליון קבע אמנם במספר הזדמנויות, כי מניעה גורפת של שיחות טלפון לאסירים  .10

ין, כי מידתיות הפגיעה בזכות למשפחה ובקשר עם העולם ביטחוניים היא חוקתית, אולם צי

החיצון מבוססת, בין היתר, על האפשרות הפתוחה בפניהם לקבל ביקורים של בני משפחה )עע"א 

 ((. 1996) 492( 4, פ"ד נ)קונטארישראל נ'  מדינת 1076/95

אסירים ניתוקם המוחלט של האסירים הביטחוניים מבני משפחותיהם, ובמיוחד ניתוקם של  .11

ביטחוניים קטינים ממשפחותיהם, יפגעו באופן בלתי מידתי בזכויות היסוד שלהם ומשכך יש 

לאפשר להם בתקופת ההכרזה וכתחליף לביקורים, לקיים שיחות טלפון עם בני משפחה מדרגה 

ראשונה בהיקף דומה. מדובר בפתרון מידתי שאינו מטיל נטל משמעותי מדי על שב"ס והסיכון 

ממנו אינו גבוה בהינתן שאסירים ביטחוניים זכאים לביקור משפחתי אחת לחודשיים הביטחוני 

 בלבד ושניתן לוודא כי השיחה אכן מתבצעת עם בן משפחה. 

, התקנות פוגעות באופן קשה וגורף בזכויות היסוד של אסירים ביטחוניים לתקופת זמן לסיכום .12

ר לאסירים אלה שיחות טלפון עם בני )ד( וכן לאפש3בלתי מוגבלת. משכך, יש לבטל את תקנה 

 . 2משפחה מדרגה ראשונה כתחליף לביקורים שיימנעו לפי תקנה 

 בכבוד רב ובברכה,

 אן סוצ'יו, עו"ד רוני פלי, עו"ד


