
   
 

 

 

 8102, באוגוסט 82        לכבוד

 עליזה יעקובי מ "גנ   מ שהם יוסף"גנ

 ראש יחידת הביקורת   מפקד בית הסוהר איילון

 נציבות שרות בתי הסוהר    רמלה , 01. ד.ת

 12-2023299: בפקס  12-2023881:  בפקס

 ,שלום רב

 

 זכותם של אסירים לטיול יומי בחצר: הנדון

 

איילון  בבית סוהר" סלע"באגף ודשים חצר הטיולים מזה מספר חהובא לידיעתנו כי 

אנו פונים  .חצר הטיוליםבאגף זה אינם יכולים לצאת אל  המוחזקיםוהאסירים , סגורה

 . לטיול יומי בחצר הטיולים םאת זכותאלו לממש  לאסיריםאפשר אליך על מנת שת

: להלן) 0290-ב"תשל, [נוסח חדש]לפקודת בתי הסוהר ( 1()ג)ב 00סעיף  פי-על .0

בתנאים , להליכה יומית באוויר הפתוח"אסיר זכאי , (פקודת בתי הסוהר

תנאי )בתי הסוהר לתקנות  1פי תקנה -על, כמו כן". ובמועדים שיקבעו בתקנות

להליכה באוויר האסיר זכאי  ,(תנאי מאסרתקנות : להלן) 8101-ע"תש, (מאסר

  .ביוםבמשך שעה  הפתוח במקום המאסר

כקבוע , נת להגבלה מטעמים של שמירה על שלומו של האסירזכות זו אומנם נית .8

 של אסיר ואם הוגבלה זכות ,אולם .לפקודת בתי הסוהר 1בסיפא של סעיף 

לצאת להליכה יומית באוויר הפתוח במשך שעה לפחות פעם זכאי הוא  ,כאמור

 . לתקנות תנאי מאסר( ב)1כפי שמעוגן בתקנה , בחמישה ימים

 לשמור החובה במסגרת כי העליון המשפט בית קבע דין פסקי של ארוכה בשורה .3

 יושפל לבל" - הולמים כליאה תנאי לו להבטיח המדינה על ,אסיר של כבודו על

 בהם ויש בבריאותו לפגוע עלולים אשר אנושיים-תת מעצר לתנאי נתון יהיה ולבל

 מצוטט -(פורסם לא) רוטשטיין' נ ישראל מדינת 9883529 פ"בש" )בכבודו לפגוע

 220, 209( 2)נג ד"פ ,ישראל ממשלת' נ עינויים נגד הציבורי הוועד 9011522 צ"בבג

באוויר  יומית כוללים את הזכות להליכהלאסיר  תנאי מחייה הולמים((. 0222)



   
 

 

הפתוח מהווה להליכה יומית באוויר לא מאפשרים לאסיר לצאת מצב בו  .תוחהפ

 . פגיעה בזכות לכבוד

 

כבוד האדם וחירותו : לחוק יסוד 9ת מעוגנת בסעיף זכות האדם לחירות אישי .2

ריצוי עונש המאסר מהווה פגיעה בחירותו . אדםלונחשבת לזכות הבסיסית ביותר 

 ,כן פגיעה מסוג זה חייבת לעמוד בתנאיה של פסקת ההגבלה-ועל ,של האדם

הליכה ה מוחלטת של שליל. כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד 2המנויה בסעיף 

 . העולה על הנדרשמהווה פגיעה  יומית באוויר הפתוח

הנובעת משהותו בבית , בחירותו של אסירהפגיעה כי , כיבפסיקה נקבע כבר  .9

 והיא, לא מעבר לכךבמאסר ו ומעצם הימצאותכזו הנובעת צריכה להיות , הסוהר

צ "בג) איננה יכולה לרדת מתחת לרמה המינימלית של תנאי המאסר

, 919(0)ד מ"פ מנהל בית הסוהר המרכזי ביהודה ושומרון' מוסטפא יוסף נ 921522

 . (998-993' בעמ

ובתוכם לאסירים המוחזקים באגף  –אסירים בכלא איילון כלל היש לאפשר ל, לפיכך

 . להליכה באוויר הפתוח ללא דיחוי לממש את זכותם -" סלע"

 

 

 ,בברכה

 ד "עו, סיגל שהב

 

במסגרת השתתפותן בקליניקה , מכתב זה נכתב בסיוע הסטודנטיות לילך נרקיס וליהי כהן

 . עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, נאשמים, לזכויות חשודים

 

  יםהעתק

  הסוהרשירות בתי נציב , רב גונדר אהרון פרנקו

 


