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2020במאי  27  

 לכבוד

 עו"ד אריאל סיזל, היועץ המשפטי 

 המשרד לביטחון פנים

 שלום רב, 

הערות לתזכיר חוק מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר, תחנות משטרה, ובתי  הנדון:

  2020-הסוהר )הוראת שעה(, התש"ף

להלן הערותינו לתזכיר החוק שבנדון. תזכיר החוק מבקש להחליף את ההסדר הקיים בתקנות  .1

)להלן  2020-התש"ףשעת חירום )מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר(, 

"תקנות שעת חירום מניעת כניסת מבקרים"( כחלק מההיערכות לאפשרות של התפרצות  –

מחודשות של נגיף הקורונה והצורך למנוע כניסה של מבקרים לתוך מתקני הכליאה. הכוונה 

האפשרות לשלול מכלואים את להחליף את חקיקת החירום בחקיקה של הכנסת מבורכת, אלא ש

פגש עם עורך דין ולפגוש את בני משפחתם על בסיס הכרזה של השר לביטחון פנים זכותם להי

פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויותיהם החוקתיות של עצורים ואסירים, ובכלל זה בזכות להליך 

 . הוגן, בזכות הגישה לערכאות ובזכות לכבוד

יים הגבלה על ביקורי בראשית הדברים נאמר, כי מטרידה מאד העובדה שגם כיום ממשיכה להתק .2

משפחות ועורכי דין בבתי הכלא, וזאת אף על פי שלא נותרה עוד כמעט אף הגבלת תנועה במרחב 

הציבורי, בתי המשפט חזרו לפעילות רגילה תוך הקפדה על כללי "תו סגול", ורוב אזרחי ישראל 

יקורים, שהיתה חזרו לשגרת יומם. לטעמנו, שינוי הנסיבות הפך את ההחלטה על המשך מניעת הב

מחויבת המציאות בתחילת הדרך, לבלתי חוקתית, והיא ממחישה את הסכנה שביצירת ההסדר 

המבוקש בתזכיר החוק ובמיוחד את הפסול שבהעברת שיקול הדעת המהותי לידי השר באמצעות 

 מנגנון ההכרזה. 

 השקעה בחלופות –פתרון בלתי מידתי 

נצל את תקופת בזכויות הכלואים, על שב"ס לקיצוני כל כך לקדם חקיקה הפוגעת באופן מקום ב .3

הבטיח לכלואים שבמשמורתו את התאמות נדרשות כדי ל לביצועההפוגה במשבר הקורונה 

האפשרות לממש את זכויותיהם בבטחה גם במקרה של התפרצות נוספת של המגיפה, חלילה. 

בשל ההנחה, שעולה גם מדברי ההסבר לתזכיר, כי נגיף הקורונה צפוי להמשיך ולאיים על 

אמצעותו האוכלוסייה עוד זמן רב, וזאת משום ש"אין באוכלוסייה חסינות נגדו, אין חיסון שב

אפשר למנוע את התפשטות הנגיף, אין טיפול ידוע, והוא יכול לגרום לתחלואה ולתמותה 

יש להשקיע את המשאבים הדרושים כדי למנוע את הצורך בפגיעה קשה כל כך  –משמעותית" 

 . בזכויות הכלואים בעתיד
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ים רבים כדי מרבית רשויות המדינה, עסקים ונותני שירותים השקיעו בחודשים האחרונים משאב .4

לאפשר מתן שירותים ומימוש זכויות בבטחה בעקבות משבר הקורונה. גם על שב"ס להתאים את 

תשתיותיו על מנת לאפשר פגישות עם עורכי דין וביקורי משפחות. כך, לדוגמה, אפשר לבנות 

מחיצות בחדרי הפגישות של עורכי הדין במתקנים השונים; להוסיף מבנים יבילים )קרוואנים( 

קיום פגישות תוך שמירה על מרחק נדרש; להסדיר אפשרות לקיום  ביקורי משפחות באזורים ל

 פתוחים )חצרות( של מתקני הכליאה שבהם אפשר לשמור על מרחק בין האסיר למשפחתו ועוד. 

נקיטה בפתרון "הקל" של ניתוק אוכלוסיית הכלואים מהעולם החיצון, כפי שהדבר מתבטא גם  .5

תרו האוכלוסיה האחרונה בישראל שלא הוסרו מעליה ההגבלות כלל, הופכת כיום כשהכלואים נו

בלתי מידתית. זאת, בשעה שקיימות חלופות אחרות וכשכל המשק שב לשגרה, ובכלל זה סוהרים 

 ושאר אנשי צוות שב"ס המצויים במגע יומיומי עם האסירים. 

קיים ביתר שאת ביחס ההכרח לפעול להסדרת חלופות שייתרו את הצורך במניעת ביקורים  .6

. מניעת ביקורי משפחות מקטינים כלואים פוגעת באופן חמור במיוחד ובלתי מידתי לקטינים

 בזכויותיהם ועלולה לפגוע אנושות בשלומם הנפשי ובסיכויי שיקומם. 

 מנגנון הכרזה פסול

כפי שהערנו ביחס לתזכירים הקודמים שעסקו בשימוש בהיוועדות חזותית כתחליף להבאת  .7

 מסמיך את השרלואים לדיוניהם, השימוש במנגנון "הכרזה" על ידי השר הינו פסול, משהוא כ

 .  להשעות זכויות חוקתיות בסיסיות ללא דיון פרלמנטרי שקוף ופתוח לציבור

תזכיר החוק מעניק בידי השר לביטחון פנים שיקול דעת להכריז שני סוגים של הכרזות: האחת,  .8

ת הדבקה במתקני הכליאה שמחייבת מניעה גורפת של כניסת הכרזה באשר לקיומה של סכנ

( לתזכיר(. השניה, הכרזה על הגבלת כניסה למתקני הכליאה 1)ב()2מבקרים ועורכי דין )סעיף 

)א( לתזכיר(. במקרה השני, נתון לשר גם 2שאינה גורפת במקרה של חשש ממשי להדבקה )סעיף 

ואלו סוגי מבקרים יורשו להיכנס "בשים לב שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אלו סוגי ביקורים 

 למטרת הביקור ודחיפותו".  

ההחלטה באשר למניעה או הגבלה של כניסה למתקני הכליאה צריכה להתקבל על ידי המחוקק  .9

משמדובר ב"הסדר ראשוני" מובהק, ולאור עיקרון הפרדת הרשויות המחייב כי הכנסת, ולא 

 מוצדק לפגוע בזכויות יסוד של כלואים.  הרשות המבצעת, היא שתקבע מתי יהיה זה

אף על פי שראוי להימנע מקביעתו של מנגנון גורף  –באשר לחלוקה לשני סוגים של הכרזות  .10

ביקורים, החלוקה שנקבעה בתזכיר החוק  100%-מניעה ל 100%שמייצר חלוקה דיכוטומית בין 

ן להדבקה. חלוקה מעורפלת הינה אמורפית לחלוטין ונטולת הבחנה ממשית בין שני מצבי הסיכו

 זו בין שתי ההכרזות עלולה לייצר מציאות מתמשכת של הגבלת ביקורים. 

לכל הפחות, יש להגביל את שיקול הדעת המסור לשר ולקבוע פרוצדורה מפורטת של קבלת  .11

 החלטות המערבת את גורמי המקצוע והכנסת:



 

 

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

 
3 

י הכרזת השר תהיה כפופה יש להבטיח כ – אישור ההכרזה על ידי וועדת הפנים של הכנסת .א

 לפיקוח פרלמנטרי ולדיון שקוף ופתוח לציבור. 

יש להבטיח כי קבלת החלטה  – חובת התייעצות עם הסנגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדין .ב

מרחיקת לכת כל כך הפוגעת בזכויות הכלואים להתייעץ עם עורך דינם תתקבל רק לאחר 

 שמיעת כל הגורמים הרלוונטיים לעניין. 

שתי ההכרזות תקפות לשבועיים בלבד והארכתן טעונה חוות דעת עדכנית של משרד  .ג

כפי שהוכח בחודשים האחרונים, מדובר במגיפה  – הבריאות ואישור ועדת הפנים של הכנסת

דינאמית שהיקפיה והסיכוי להידבק בה משתנים כל העת. משכך, יש להגביל את משכן של 

ן מחייבת ביסוס מחודש על מידע עדכני, נתונים שתי ההכרזות לשבועיים בלבד והארכת

 ואישור ועדת הפנים. 

נוסח ההכרזות כולל מושגים  -הגבלת שיקול הדעת בקריטריונים מחמירים וברורים  .ד

אמורפיים כגון "חשש ממשי להדבקה" או "התפשטות רחבת היקף של מחלת הקורונה 

רך במניעת כניסה למתקני במדינה". בכך מעניק החוק לשר יד חופשית להחליט על הצו

 הכליאה ללא קריטריונים ברורים, מדדים או הבנייה של שיקול הדעת. 

יודגש, כי גם ההחלטה באשר לסוגי הביקורים והמבקרים שיורשו להיכנס לבתי הסוהר במקרה  .12

( צריכה להיות כפופה לפרוצדורה ולתיקונים שלעיל. החלטה זו 1)א()2של ההכרזה לפי סעיף 

איזון הראוי בין האינטרס שבמניעת פוטנציאל ההדבקה של כלואים באמצעות משקפת את ה

הגבלת כניסת מבקרים, לבין הפגיעה בזכויות היסוד שלהם. משכך, ראוי שההחלטה תתקבל 

 בהליך של דיון פרלמנטרי שקוף ופתוח לציבור. 

 מניעת מפגש עם עורכי דין

בזכותם של חשודים ונאשמים לקבל ייעוץ מניעת מפגש של כלואים עם עורכי דינם פוגעת קשות  .13

משפטי ראוי ולנהל את הליכי המעצר ואת ההליך הפלילי שלהם באופן הוגן. מניעת המפגש פוגעת 

גם בחוקתיות ההחלטה על שלילת החירות המתקבלת בנסיבות אלה. בנוסף, מניעת המפגש פוגעת 

 . ביכולתם של אסירים ליזום ולנהל הליכים בנוגע לתנאי כליאתם

 על חשיבות הזכות להיפגש עם עורך הדין עמד בית המשפט העליון:  .14

...זכות ההיוועצות היא המפתח להגשמת יתר זכויותיו של החשוד "
והנאשם בהליך הפלילי שכן, כפי שהודגש לעיל, מטרתו של המפגש עם 
עורך הדין היא לאפשר היוועצות המעמידה את הנחקר על מלוא זכויותיו 
ומאפשרת פיקוח על אופן ניהול החקירה בזמן אמת. זכות ההיוועצות 

ותנאי בלעדיו אין לשם הגשמת מכלול זכויות החשוד היא בריח התיכון 
 והנאשם בהליך הפלילי." 

' הש של דינו לפסק 108 פסקה, ישראל מדינת' נ עצא אבו 10049/08)ע"פ 
 .((23.8.2012) דנציגר

הפגיעה בזכויות אלה הפכה מוחשית מאד בחודשים שמאז כניסתן לתוקף של תקנות שעת חירום  .15

מניעת כניסת מבקרים. שיחות הטלפון שהתקיימו בין עורכי הדין ללקוחותיהם הכלואים כתחליף 



 

 

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

 
4 

למפגש פנים מול פנים היו רחוקות מלאפשר לעורך הדין להעניק ייעוץ אפקטיבי ללקוח, ולא 

לויה ופתוחה מצד החשוד או הנאשם עם עורך דינו. שיחות הטלפון התקיימו אפשרו שיחה ג

בחופזה, לעיתים קרובות כאשר אסירים וסוהרים נמצאים בסביבה, תוך חשש מתמיד מפני 

 האזנה לשיחות ובהעדר אפשרות "ללחוש על אזנו" של עורך הדין מידע רגיש. 

נמצא בשגרת קורונה ומתאפשרת תנועה  ההסדר המוצע עלול ליצור מצב שבו בזמן שהמשק כולו .16

בלתי מוגבלת כמעט בתוך המדינה, ובכלל זה פעילות מלאה של בתי המשפט, תימשך ההגבלה על 

 כלואים לממש את זכות היסוד שלהם להיוועצות עם עורך דין ולהליך הוגן. 

בה היתה יש להדגיש, כי בניגוד לתקנות שעת החירום שמנעו את ביקורי עורכי הדין בתקופה ש .17

וזאת, בין היתר, בשל סעיף "חיוניות  –ירידה משמעותית בהיקף המעצרים והדיונים המשפטיים 

)להלן  1996-תשנ"והמעצרים(,  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה ( ל1ב)13המעצר" )סעיף 

( )א15"חוק המעצרים"(( והתניית בקשת מעצר באישור  קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה )סעיף  –

ההסדר המוצע בתזכיר מנותק מתנאים אלו ועשוי לחול בתקופה של "שגרת  –לחוק המעצרים( 

 מעצרים". 

 ככל שתזכיר החוק יקודם, להלן התיקונים המוצעים: .18

( לחוק המעצרים, אשר מחייב 1)ב13בדומה לסעיף  סעיף של "חיוניות המעצר"יש להוסיף  .א

)א( 34המפגש עם עורך הדין כנדרש בסעיף לשקול את "חיוניות המעצר", וזאת נוכח מניעת 

 נוסף על יתר התנאים )הסיכון להידבקות העצור בנגיף ומצב הכליאה(.

אין ספק  – שיקול דעת מפקד המתקן באשר למשך המפגש ותדירותו –)ד( 3מחיקת סעיף  .ב

ביקור ההיוועצות  אופן מימושששיקולים הנוגעים למאפייני המתקן עשויים להשפיע על 

מטר וכיו"ב(, אלא שאין להעניק בידי מפקד המתקן את  2)מאחורי זכוכית; במרחק של 

שיקול הדעת להגביל באופן מרחיק לכת כל כך את זכות ההיוועצות של העצור או האסיר. 

אין בידי מפקד המתקן היכולת לקבוע מהו משך הזמן הדרוש באופן סביר להתייעצות בעניין 

 וים. הליך מס

סעיפים אלה קובעים, כי  – קביעת היוועדות חזותית כתחליף לפגישה –)ו( -)ה(3סעיפים  .ג

שב"ס או המשטרה מחויבים לספק "מכשיר טכנולוגי" כתחליף למניעת המפגש וכי הקצאת 

המכשיר תלויה בציוד הקיים. פגיעה קשה כל כך בזכויות יסוד מחייבת להשקיע את 

בטיח, כי הפגיעה הינה מידתית וזאת באמצעות היערכות המשאבים הדרושים על מנת לה

להקצאת מכשירי היוועדות חזותית )קול ותמונה( בהיקף הנדרש כתחליף לפגישה פנים מול 

פנים בכל מקרה. סעיפים אלה מבטלים כל תמריץ לשב"ס ולמשטרה להיערך כנדרש 

 להקצאת הטכנולוגיה של היוועדות חזותית. 

ף אינו ברור; האם הכוונה ב"הקצאת מכשיר טכנולוגי" לסוג המכשיר נוסח הסעי –)ו( 3סעיף  .ד

שיוקצה או לעצם ההקצאה? יש לתקן את הסעיף כך שיהיה ברור כי הוא אינו מאפשר למנוע 

 את זכות ההיוועצות של כל אסיר ועצור עם עורך דין ב"מכשיר טכנולוגי" כתחליף לביקור.
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בו עצור מובא לתחנת משטרה לחקירה בשלב ש –אי החלת ההכרזה על תחנות משטרה  .ה

נודעת חשיבות מכרעת לאפשרות של העצור להיפגש עם עורך דין. היוועצות בשלב זה קריטית 

ומשפיעה על כל מהלך ההליך הפלילי. בנוסף, החשש מפני הדבקה המונית של כלואים לא 

עו למתקן קיימת במקרה של החזקת עצור בתחנת המשטרה וחלק גדול מהעצורים כלל לא יגי

הכליאה וישוחררו לאחר החקירה בתחנת המשטרה. משכך אין להחיל את ההכרזות על 

 תחנות המשטרה. 

 הפליה מובנית של אסירים ביטחוניים

תזכיר החוק מייצר הפליה מובנית בלתי חוקתית כלפי אסירים המוגדרים "ביטחוניים" ביחס  .19

אים כדבר שבשגרה לקיים גם שיחות למימוש הקשר שלהם עם החוץ. בעוד אסירים פליליים רש

טלפון עם בני משפחותיהם ואחרים, הקשר של אסירים ביטחוניים עם החוץ מוגבל לביקורים 

בלבד. משכך, הכרזת השר על מניעת כניסת מבקרים צפויה לנתק לחלוטין את כלל האסירים 

 האחרונים. הביטחוניים מבני משפחותיהם לתקופה ארוכה, כפי שאף התממש בפועל בחודשים 

ניתוקם המוחלט של האסירים הביטחוניים מבני משפחותיהם, ובמיוחד ניתוקם של אסירים  .20

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

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

לכל הפחות בהיקף דומה לביקורים שנשללו. מדובר בפתרון מידתי שעל שב"ס להיערך ראשונה, 

 לאפשר אותו ככל שתזכיר החוק יקודם. 

 

 בברכה, 

 אן סוצ'יו, עו"ד


