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    ,שלו$ רב

היכנס לבית ל ראויה שנטי' גב התההחלטה לאסור על כניס: הנדו�

   האסירהבנהסוהר נפחא ולבקר את 

 בעניי� ההחלטה הריני לפנות אלי+) ב יפוי כח"מצ (059989285' ז מס"ת, ה שנטייראוו' גבהבש$ מרשתי 

  : כדלקמ�לאסור על כניסתה לבית הסוהר נפחא ולבקר את בנה האסיר

' ז מס"ת,  אניס ספורי,בנהאת לבקר  על מנת מרשתי לבית סוהר נפחאהגיעה  2012 במאי 30ביו$  .1

מבקרי$  ארבעי$כעוד יחד ע$ יעה לבית הסוהר ב הגמרשתי. הכלוא בבית סוהר זה, 200764850

  .שהגיעו מצפו� האר� לבקר את בני משפחותיה$ הכלואי$ בבית הסוהר נפחא

ללא חיכו עד השעה אחת עשרה לפני הצהריי$  ,בשעה שמונה בבוקרלבית הסוהר $ הגיעו המבקרי .2

 של חלק ופ$ העירו$ שכללו חיפוש על ג,לאחר מכ� עברו בדיקות קפדניות וקשותו, סיבה מוסברת

. שעתיי$כמש+ בו לוכנסו לחדר לא מאוורר ונכלאו לאחר הבדיקות ה$ ה.  הנשי$בעיקר, מהמבקרי$

וניהול משא ומת� בי� נציגי בני המשפחות לבי� האחראי$ בבית , לאחר המתנה של שבע שעות ,לבסו.

כות� שלא לעבור בידוק  לבקר את יקיריה$ ובכלל זה למספר נשי$ שעמדו על ז הותר למבקרי$,הסוהר

תלונה מפורטת ונפרדת אודות האירועי�  .  לחיפוש מסוג זהמשפיל מבלי שהתקיימו העילות לפי חוק

 .2012 ביוני 4 ס ביו�"בעניי� החיפוש העירו� נשלחה לנציבות שב

קיימו התנאי$ ת מאחר ולא ה,עירו$הבידוק על גופה  לעבור ושסירבהיתה אחת מהנשי$ מרשתי  .3

, כמו ג$ למספר נשי$ נוספות שסירבו לאפשר חיפוש על גופ� העירו$, לה.  כאמורחיפושל קיומו של

 . הותר לבסו. להיכנס ולקיי$ את הביקור

 אחד קרא למרשתי, בעת שהיתה בדרכה לצאת מבית הסוהר, בנה האסירביקרה את לאחר שמרשתי  .4

, בעל פה ה נמסרה למרשתי ההודע.  מנועה מלבקר את בנה במש+ שנה שלמהאהיש לה אמרהסוהרי$ ו

 משכ+ סברה מרשתי שהמדובר באמירה .לא נמסרו לה נימוקי ההחלטההודעה בכתב ולא נמסרה לה 

 .סתמית



  

  2

מרשתי שהתה . עי$ המתוארי$ לעילהראשו� שלאחר האירוהיה מועד הביקור  2012 ביוני 13ביו$  .5

טאני שהגיע לבית הסוהר לפני סולד פואד "עו. בעיר לוד והתכוונה לנסוע לבית סוהר נפחא לביקור

 . בבית הסוהררשתי הא$ ישנה מניעה לביקורה של מקצינת האסירי$ע$ ביקש לברר , מרשתי

 וכי בא$ תגיע לבית מש+ שנה על מרשתי להיכנס לבית הסוהר לאסורשהוחלט לנענה להפתעתו הוא 

 . הסוהר לא יאפשרו לה להיכנס לבקר את בנה

 , או להפסיק את הביקור, להגבילה בתנאי$,ת מבקר לבית הסוהרהסמכות להורות על מניעת כניס .6

, הביקור יגרו$ לפגיעה בבטחו� המדינהשחשד סביר  ומותנית בקיומו של נתונה למנהל בית הסוהר

הינת�  כאמור צריכה ל  החלטה, כמו כ�.בית הסוהרבבטחו� הציבור או בסדר הטוב והמשמעת של 

 : 1978 # ח "תשל, לתקנות בתי הסוהר) ב(30ה תקנוזו לשו� . להיות מנומקת ובכתב

את כניסתו של , בכתבובהחלטה מנומקת , נהל בית הסוהר רשאי לאסורמ"

,  ע$ אסירשהלהגבילה בתנאי$ או להפסיק ביקור או פגי, מבקר לבית הסוהר

 �א$ יש לו יסוד סביר לחשוד שביקורו של אותו אד$ יגרו$ לפגיעה בבטחו

  ".בית הסוהרבבטחו� הציבור או בסדר הטוב והמשמעת של , המדינה

, היא ניתנה בעל פה. אופ� בלתי חוקיניתנה בהיכנס לבית הסוהר  מרשתי לאסור עלההחלטה ל, בענייננו .7

 ).ב(30העילות הקבועות בסיפא של תקנה להתקיימות עילה מד ללא נימוקי$ ובהעדר יסוד סביר לחש

בניגוד להוראות התקנות על מנת להעניש את מרשתי , ההחלטה ניתנה על ידי מי שאינו מוסמ+ לכ+

בסרבה לאפשר , בשל עמידתה ועל זכויות היסוד החוקתיות לכבוד ולפרטיות ועל זכויותיה החוקיות

 .רו$חיפוש משפיל על גופה העיקיו$ של 

 אי חוקיות ההחלטות מקבל .לוקה בחוסר סבירות קיצוניהשרירותית  ולטה בלתי חוקיתהמדובר בהח .8

זכות אשר הוכרה בפסיקת , הפגיעה הקשה בזכותו של האסיר לביקורי$העובדה כי משנה חומרה נוכח 

 . בית המשפט העליו� כנגזרת מהזכות לחיי משפחה

9. �רשאי$ סיר בטחוני ורק בני משפחה מדרגה ראשונה אווג כמסהאסיר בנה של מרשתי הינו  כי ,יצוי

 וזאת בשל אצל בנה האסירבפועל יחידה שמבקרת המרשתי הינה מקרב אלה הרשאי$ לבקרו . לבקרו

נאל� של האסיר אביו , כ+. נסיבותיה$ האישיות של שאר קרובי המשפחה מדרגה ראשונה של האסיר

בבית המשפט שבוע מדי $ י$ המתקיימי$ מספר פעמימשפטידיוני$ ב ולהימצא  באזור הצפו�שהותל

 לוכיהוא כ� נדירי$ המועדי$ שבה$ ועל , בכתב אישו$ שהוא אחד מהנאשמי$ בוהמחוזי בחיפה 

לומדת לא יכולה לבקרו היות והיא  אחותו היחידה של האסירג$ . הגיע לביקור בבית סוהר נפחאל

 לא יכולות ג$ ה�  שתי הסבתות של האסיר .שנה בלבדפע$ באר� גיעה לל ומ"בחובאוניברסיטה 

אינ� מסוגלות במצב� הבריאותי ה� מתגוררות בעיר שפרע$ שבצפו� והיות וה� נשי$ מבוגרות ה, לבקרו

כי ההחלטה לאסור על מרשתי להיכנס לבית הסוהר משמעה ,  מכא�.סוהרהנסוע שעות ארוכות לבית ל

 .מניעה מוחלטת של ביקורי$ אצל בנה האסיר

  

  



  

  3

ראוויה שנטי להיכנס ' � מיידי על ביטול ההחלטה לאסור על הגבפ+ להורות באובקשנלעיל  כל האמור לאור

ולהודיענו , 2012 ביוני 27ביקור הקרוב הועד  ובכלל זה במ,אניס ספורי, לבית הסוהר נפחא ולבקר את בנה

  . על כ+

� לבקר שנטי' הגב ת$ עלאסרוק או הוראות ח/נהלי$ ומתוק. איזה נבקש+ להודיענו ללא דיחוי , לחלופי

 .  האסיר למש+ שנה ומה$ הנימוקי$ העומדי$ בבסיס החלטתכ$את בנה

  

  

  

  

                                  

                ,רבבכבוד                                   

  ד" עו–רימא איוב 

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  .פרקליטות המדינה, $צי"מנהלת מחלקת בג, ד אסנת מנדל"עו: העתק


