
   
 

 

 

 2015מאי,  12          לכבוד

  פרנקו אהרון גונדר רב

  הסוהר בתי שירות נציב

   הצפוני התעשייה אזור

 9193800-08ובפקס:  בדואר      72100רמלה  81ת.ד.  

 שלום רב,

 

 קשיים בהגשת עתירות אסירים הנדון: 

 

אשר  ,המוחזקים בכלא רימונים אסיריםמזה כשבועיים כי  נוהובא לידיעתלאחרונה 

התבקשו ללבוש מדי אסיר, הועברו לאגף בנושאים שונים,  ותלהגיש עתירביקשו 

, המעברים, בו התנאים קשים, ונדרשו להמתין שם למנהל בית הסוהר שעות ארוכות

ולבסוף לא זכו למענה ממנו. התנהלות זו איננה חוקית  –מהבוקר ועד לשעות הצהרים 

 כפי שמפורט להלן. ופוגעת בזכות האסירים לגישה לערכאות, 

 

 א62מעוגנת בסעיף  ,באמצעות הגשת עתירה ,לערכאות של אסירהגישה  זכות .1

. כמו כן, על פי )להלן: "הפקודה"( 1971-]נוסח חדש[, תשל"ב לפקודת בתי הסוהר

, על מנהל בית )להלן: "התקנות"( 1978-תשל"חב לתקנות בתי הסוהר, 24תקנה 

 . ליעדה רהסוהר להעביר ללא דיחוי עתירת אסי

)להלן:  04.31.00 ים"עתירות אסירשרות בתי הסוהר בנושא "פקודת נציבות  .2

ירים והטיפול בהן על סמפרטת את תהליכי הגשת עתירות א, (ת נציבות"פקוד"

כי על האסיר להעביר עותק  6בסעיף פקודת הנציבות קובעת, בין היתר, ידי שב"ס. 

אסיר בחתימת ידו כי קיבל מן העתירה למנהל האגף, ו"מנהל האגף יאשר ל

כן נקבע בסעיף זה כי  . העתירה ויעבירה ללא דיחוי לסגן מנהל בית הסוהר"

שעות", במישרין מבית הסוהר  48העתירה תועבר ללא דיחוי, "וזאת תוך 

 למזכירות בית המשפט המחוזי המתאים. 

לפתור  לפקודת הנציבות, על מנהל האגף לערוך בירור ראשוני ולנסות 10לפי סעיף  .3

את הבעיה המועלית בעתירה בתוך פרק זמן סביר, ובמידה ולא נפתרה בעיית 

יובא האסיר בפני הנהלת בית הסוהר לראיון על מנת למצוא פתרון  –האסיר  

לבעייתו. אם נמצא פתרון, יש להודיע על כך לקצין העתירות המחוזי, ואם לא 

עלות בעתירה, וזאת בתוך נמצא פתרון, על הנהלת בית הסוהר להגיב לטענות המו

 ימים.  14



   
 

 

אחזקת אסיר במשך שעות ארוכות בתנאי המעבר רק לשם המתנה למנהל המתקן  .4

אותה התנהלות לפיכך, ה או לסגנו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק אלו.

 שהיאלגישה חופשית לערכאות שיפוטיות,  םמפרה את זכותתיארו האסירים 

 כלא. בבתי מוחזקיםדובר בעותרים אשר חשיבות יתרה דווקא כשמ בעלת

כאשר  ,ופיסייםטיים אמוערמים קשיים ביורוקרעל האסירים  כיהמשמעות היא  .5

ויר וקשים של דוחק וחוסר אבתנאים מוחזקים שעות ארוכות באגף המעברים הם 

 של אסירים היוצאים מבית הסוהר וחוזרים אליו.  הקצרלשהות אגף המיועד  –

במוטיבציה שלהם וים מסוג זה פוגעת בנגישות האסירים יודגש כי הערמת קשי .6

ם מהגשת מראש מצדהימנעות ל להביאבסופו של דבר  , ועשויהלהגיש עתירות

 .  התנהלות זורק בשל  ותעתיר

" איסור פגיעה בזכות לעתורלפקודת הנציבות קובע "א 12סעיף יתרה מכך,  .7

 : כדלקמן

 או לעכב ,למנוע כדי בו שיש דבר יעשה לא שירות "איש
 בטיפול או בהעברתה, משפט לבית עתירה בהגשת להפריע

 או במישרין ,אסיר על סוג מכל לחץ להפעיל אין. בה ובדיון
 עתירתו". את שיבטל כדי, בעקיפין

. הסוהרהלכה פסוקה היא, כי זכויות האדם של האסיר נשמרות גם בין כתלי בית  .8

בת המדינה להגן על זכויותיהם פסיקת בית המשפט העליון מדגישה שוב ושוב את חו

החוקתיות של האסירים, אלא אם קיימת לכך מניעה מפורשת בחקיקה ראשית. 

 :   עניין קטלןב וכדברי הנשיא לשעבר אהרון ברק

"חומות הכלא אינן מפרידות בין העצור לבין כבוד האדם. 
פגיעה  משטר החיים בבית הסוהר מחייב, מעצם טבעו,

בחירויות רבות מהן נהנה האדם החופשי..., אך אין משטר 
החיים בבית הסוהר מחייב שלילת זכותו של העצור 

  לשלמות גופו ולהגנה בפני פגיעה בכבודו כאדם"

 .(1980) 298, 294( 3, פ"ד לד)קטלן נ' שירות בתי הסוהר 355/79בג"ץ 

ת בעצם היותו של האסיר אין לראולעניין זכות האסיר לגשת לערכאות כל שכן:  .9

, כפי שאין לפגוע ם זכות הגישה שלו לערכאותולצמצכלוא בין כותלי הכלא סיבה 

אף למעלה מכך, החזקתו של האסיר מחוץ לבית הכלא.  יםהנמצאבזכות זו של 

 בכלא מחייבת הגנה מרבית על זכות הגישה שלו לערכאות. 

כות הגישה לערכאות , זעניין סלעב כעולה מדבריו של השופט רובינשטיין .10

 : בפרט אצל אסירים זוכה לחשיבות מיוחדת

מפני הגבלת יתר של זכות הגישה   "החשש
לערכאות מקבל ביטוי ייחודי שעה שמדובר 

 ...בעתירות אסירים בנוגע לתנאי מאסרם:



   
 

 

"אלא שבעניינם של אסירים, מתחדדים שני שיקולים 
 הנושאים עימם משקל מיוחד, הנעוצים בטיבן המיוחד
של עתירות אסירים. השיקול האחד עניינו בצורך לקיים 
ביקורת שיפוטית ישירה ומעמיקה על תנאי אחזקתם של 
אנשים במשמורת, כדי להבטיח הגנה קפדנית על 
זכויותיהם הבסיסיות. לא אחת, נוגעות עתירות אסירים 
בזכויות אדם בסיסיות, ולפיכך קיימת חשיבות מיוחדת 

רכאות השיפוט, ובקיום בקיום נגישות האסיר לע
ביקורת שיפוטית יעילה ואוזן קשבת לתלונותיו ביחס 

 לתנאים בהם הוא מוחזק בכלא.

בצד שיקול זה, יש להיות ערים לכך כי אסירים, ובמיוחד 
אלה השפוטים לזמן ארוך, נפגעים לאורך השנים 
ביכולותיהם הכלכליות. יכולתם לעמוד בתשלום אגרה, 

קבע בתקנות האגרות, עומדת גם בשיעור המינימלי שנ
לא אחת בספק. האינטרס הציבורי מצדיק, כי אסיר, 
המתמודד עם קושי כספי ממשי בתשלום אגרה, לא 
ימצא את דלתות בית המשפט נעולות בפניו, במיוחד 
כאשר פנייתו לערכאות נועדה לברר את תנאי החזקתו 
במאסר, ולפקח על קיום זכויותיו במשמורת" )עניין 

 (.7פסקה , מוקדי

זכות חוקתית  -רותם ירי, כי אסירים ועצורים שחב
לחוק יסוד: כבוד  5סעיף ראשונה במעלה )ראו 

נשללה מהם לעת הזאת, הם  –האדם וחרותו( 
קבוצה אנושית שבמצבה הנוכחי מצויה בעמדת 

וד חולשה, גם אם הכרעה שיפוטית עומדת ביס
מאסרם או מעצרם בו "זכו" בדין. חולשתם זו 

 מצדיקה יחס שיש בו ייחוד."

 (.20.11.11) פורסם בנבו  סלע נגד שירות בתי הסוהר 6188/11רע"ב 

בפני אסיר המעוניין להגיש עתירה  קושי ומכשולהתנהלות זו מערימה לפיכך,  .11

 , והיא מנוגדת לחוק ולפסיקה. לבית המשפט

בקשך לפעול להפסקת הפגיעה שלא לצורך ושלא כדין בזכות נ, לאור האמור לעיל 

במימושה. לאור הפגיעה יתרה להורות על הקפדה והאסירים לגישה לערכאות, 

 . המהירהזכויות האסירים, נודה על תגובתך בהחמורה 

 

 בברכה, 

 סיגל שהב, עו"ד       

 

תלמידות , מכתב זה נכתב בסיוע הסטודנטיות ליאת בן פורת ומעיין פלסבורג

הקליניקה לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט 

 ולעסקים ברמת גן. 

http://www.nevo.co.il/law/70320/5

