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  2102, ביוני 2          לכבוד

  פרנקו אהרון גונדר רב

  הסוהר בתי שירות נציב

   הצפוני התעשייה אזור

 8083111-11ובפקס:  בדואר      02011רמלה  10ת.ד.  

 שלום רב,

 ופרסומן אי חוקיות הוראות שעה שהוצאו על ידי שב"סהנדון: 

שעניינן ראיונות אסירים,  ,שעהדבר קיומן של שלוש הוראות  ילאחרונה הובא לידיעת

רכישת עיתונים על ידי אסירים וכניסתם של מטפלים פרטיים למתקני כליאה. הוראות 

הן גם מעולם לא  כפי שיוסבר להלן, ולכן הן אינן חוקיות. שעה אלו הוצאו בחוסר סמכות,

על להורות באופן מיידי  ,לכל הפחות ,או ,לפיכך, נבקשך להורות על ביטולןפורסמו. 

 פרסומן. 

 רקע 

שכותרתה הוראת שעה על ידי סג"ד סיון ויצמן, דוברת שב"ס, הוצאה  2.1.2102ביום  .0

הקובעת כי "לא יתקיימו ראיונות אסירים לתקשורת "איסור ראיונות אסירים", 

הוראת שעה זו ביטלה  .את חופש הביטוי של האסיריםמגבילה בכך למעט חריגים" ו

 20302-00-03נושא זה עד להוצאתה. )ראה: עת"א את פקודת הנציבות שהסדירה 

)להלן: "הוראת ( מופיע באתר נבו(. 2.2.02אבנר הררי נ' משטרת ישראל, טרם פורסם )

 שעה ראיונות אסירים"(. 

בעניין הוצאה על ידי תג"ד מיכל ברק, ראש חטיבת תקון, הוראת שעה  02.01.03ביום  .2

ול", המגבילה את כניסתם למתקני "כניסת מטפלים פרטיים בתחום השיקום והטיפ

)להלן: "הוראת במסגרתה בוטלה פקודת נציבות שהסדירה עד אז תחום זה. הכליאה, 

 שעה מטפלים פרטיים"(. 

הוראת ראש אגף מבצעים וביטחון,  ,על ידי גונדר נזים סביתיהוצאה  30.02.03ביום  .3

קודת הנציבות ון וכתב עת לאסיר פלילי/ביטחוני", אשר בשונה מפשעה "רכש עית

בעת רשאי לרכוש  האסירששהסדירה תחום זה עד אז, הגבילה את מספר העיתונים 

 )להלן: "הוראת שעה רכש עיתונים"(. החזקתו במתקן הכליאה. 

 למיטב ידיעת החתומה מטה, הוראות שעה אלו לא פורסמו.  .2

 הוראות שעה אלו כולן פוגעות ומצמצמות את זכויות האסירים.  .2
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 חוסר סמכות 

)להלן:  0800-ג לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, תשל"ב11 -א ו11על פי סעיפים  .6

מערך  –, שכותרתה "פקודת אב 10.10.11"פקודת בתי הסוהר"(, ועל פי פקודת נציבות 

ההוראות הפנימיות בשב"ס" )להלן: "פקודת האב"(, רק בידי הנציב הסמכות להוציא 

כלומר, הוצאת פקודות נציבות ו לבטלן. לשנותן א -המהוות דין  –פקודות נציבות 

 ועריכת שינויים בהן מהוות סמכות בעלת אופי חקיקתי. 

בפני הנציב על פרסום  רק להמליץה לפקודת האב, הגורם האחראי יכול 2על פי סעיף  .0

ו לפקודת 2בות שבאחריותו, שינויה או ביטולה, באופן המפורט בסעיף פקודת נצי

על פי כל דין לשנות או לבטל פקודת נציבות בהוראת  האב. אולם, הוא אינו מוסמך

 שעה בעצמו. 

רות לעיל לא הוצאו על ידי הנציב, אלא על ידי הגורם כאמור, הוראות השעה המתוא .1

האחראי )ראשי אגפים וחטיבות וכן על ידי דוברת שב"ס(, תוך ביטול ושינוי של 

ותוך פגיעה  –נציב ה –פקודות נציבות קודמות שהוצאו על ידי דרג גבוה יותר 

בזכויותיהם של האסירים לביטוי, לשיקום, לכבוד וחירות. קיים גם קושי רב בהענקת 

סמכות בעלת אופי חקיקתי לגורם המבצע באופן ישיר, וביתר שאת כאשר מדובר 

בכל מקרה, לא פורסם כי הואצלה בעניינים אלו בהחזקת אסירים במתקני כליאה. 

 ציב. סמכות המסורה על פי דין לנ

אין מדובר בפגם פורמאלי טכני מאחר שלפיכך, הוראות השעה לוקות בחוסר סמכות.  .8

עליהן  והשמירהגרידא, אלא בפגם חמור ומהותי, בעל השפעה רבה על זכויות אסירים 

 הוראות שעה אלו בטלות.  –

 פרסום הוראות השעה 

פרסם את ג לפקודת בתי הסוהר ופקודת האב מעגנים את החובה ל11-א11סעיפים  .01

ז בפקודת האב, המופיע מיד לאחר 2פקודות הנציבות ואת השינויים החלים בהן. סעיף 

הסעיף העוסק בעריכת שינויים בפקודות הנציבות בהמלצת הגורם האחראי, מתייחס 

 לפרסום בזו הלשון: 

.ז. פקודת הנציבות שאושרה ע"י נציב בתי הסוהר, תפורסם ע"י מנהל תכנון 2"

האינטרנט באתר  –במערכת הממוחשבת לפקודות ונהלים וע"י יחידת ההפקות 

 של שב"ס."

ובכללן הוראות השעה המשנות  –לאור מעמדן הנורמטיבי של פקודות הנציבות  .00

ראה ההסדר שהושג בין הצדדים ) חובה לפרסמןכדינים, קיימת  -ומבטלות אותן 

האגודה לזכויות  2138/82בג"צ ב בעקבות הגשת העתירהבעניין פרסום פקודות נציבות 
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נהלי על . חובה זו חלה גם 1, לפיו יפורסמו פקודות הנציבותהאזרח נ' שר המשטרה

כן עוגנה כבר ((. 26.2.01) האגודה לזכויות האזרח נ' שב"ס 3120/11שב"ס ראה: עת"מ 

זכותו של אדם לדעת מהן הנורמות העשויות להשפיע על חייו )ראה: בג"צ בפסיקה 

 081, בעמ' 083( 2, פ"ד נג)נמרודטקס בע"מ נ' משרד התעשייה והמסחר 0200/86

(26.2.81 .)) 

חופש המידע, )א( לחוק 6חובת הפומביות זכתה לחיזוק במישור החקיקתי בסעיף  .02

, הקובע כי "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות 0881-התשנ"ח

ניתן הן נגיעה או חשיבות לציבור". המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש ל

לראות גם בחוקי היסוד מקור לחיזוק דרישת הפומביות, על בסיס הזכות למידע 

-222כרך א בעמ'  משפט מנהליהקשורה לזכות לחופש הביטוי. )ראה: דפנה ברק ארז 

220 .) 

כל שכן יש לפרסם את הוראות השעה בשל הפגיעה הנגרמת מאי הפרסום, מאי ידיעתו  .03

האסיר את זכויותיו, ומאי יכולתו לעמוד על יישומן. כלומר, חובת הפרסום של 

"שיש בהן כדי לאצול על זכות הפרט", ובמילים אחרות, הוראות  להוראותמתייחסת 

אפרתי נ'  2230/80המשפיעות על זכויותיהם וחובותיהם של האסירים )ראה: בג"צ 

כרך א בעמ'  משפט מנהליברק ארז (; דפנה 0882) 203, בעמ' 210( 3, פ"ד מו)אוסטפלד

230 .) 

, כאשר הרשות לא מפרסמת הוראות שעה בעלות השפעה רבה על זכויותיהם של לכן .02

אסירים, נמנעת מהם היכולת לדעת את זכויותיהם ולעמוד עליהן. אי פרסום הוראות 

ביקורת ו גם פיקוחהעדר הפרסום מכשיל עומד בניגוד לחובת הפומביות. אלו שעה 

 על פעילות הכליאה, על פי עקרון הפרדת הרשויות ועקרון שלטון החוק. ת ציבורי

מאחר שמדובר בהוראות שעה המבטלות ומתקנות פקודות נציבות שהיו קיימות עד  .02

להוצאתן, חובה לפרסמן. מצב בו, פקודות נציבות, שהיו קיימות באתר שב"ס עד 

יתי ופוגעני. החלפת הוא בעי –להוצאת הוראות השעה, מתפוגגות ממנו כלא היו 

פקודת נציבות פומבית בהוראת שעה חסויה איננה תקינה ולא ראויה, בייחוד לאור 

שינוי  המצב, לפיועשויות לעמוד בתוקף לאורך שנים. גם  העובדה שהוראות השעה

שנעשה בפקודת הנציבות במסגרת הוראת שעה אינו מקבל ביטוי בפרסום באתר שב"ס 

 איננו חוקי.  –

 

 

                                                           
1
acri.org.il/he/wphttp://www.-ראה נוסח ההסדר באתר האגודה לזכויות האזרח:  

content/uploads/2013/12/hit5839erase.pdf  . 

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/12/hit5839erase.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/12/hit5839erase.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/12/hit5839erase.pdf
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ת לביטול כל הוראות השעה, המשנות או מבטלות , אבקשך לפעול בדחיפולפיכך .61

פקודות נציבות ושלא הוצאו על ידך, ולכל הפחות, להורות על פרסומן באתר 

 שב"ס לאלתר. האינטרנט של 

 

 בברכה,

 סיגל שהב, עו"ד 

 

מכתב זה נכתב בסיועם של הסטודנטים דאריה סטריקובסקי ונזאר מתא, תלמידי 

 לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים. הקליניקה 

 

 העתקים:

 תג"ד אהוד לוי,  יועמ"ש שב"ס 

 מר יצחק אהרונוביץ', השר לביטחון פנים 


