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  :לכבוד
  אמיר אוחה מר

   השר לביטחון הפים
  

  שלום רב,

  מתן חיסוים גד קורוה לעצורים ואסירים בשירות בתי הסוהרהדון: 
   5.1.2021יועמ"ש משרד הבט"פ (בפועל) מיום ייעוץ וחקיקה (משפט פלילי) למכתב  סמך:

  

ושא חיסון לפרט להלן את המצב המשפטי בעל דעת היועץ המשפטי לממשלה, אבקש 

אוכלוסיית הכלואים בשירות בתי הסוהר גד גיף הקורוה. זאת, בהמשך לעדכון 

 את אוכלוסיית שקיבלו במעה לפיותיו בושא, על פיה החית שלא לחסן בשלב זה

ידי משרד -העצורים והאסירים, לרבות אלו המים עם קבוצת הסיכון כהגדרתה על

"בשים לב לכך שמדובר במשאב לאומי מוגבל, ובהתחשב בהתקדמות הבריאות, 

(ע"פ עדכון מאת היועץ הבכיר לשר לבט"פ מיום  החיסוים בציבור הורמטיבי הכללי"

04/01/21(.  

 

ולפיכך בורים שהחלטה זו יתה בחוסר סמכות, סאו כפי שפורט במכתב שבסימוכין, 

  .איה יכולה לעמוד

   

 –לקבלת טיפול רפואי מעוגת בחוק ובפסיקה, ובהתאם לכך ועצורים זכותם של אסירים 

על שירות בתי הסוהר לספק להם שירות רפואי באופן שיבטיח כי זכות זו לא תיפגע 

בהחיה שר לפגוע בזכות זו כתוצאה מכליאתם. אין בחקיקה כל מקור סמכות המאפ

  .שבסמךהכל כמפורט במכתב  משרד הבריאות בושא זה, מתווההמוגדת ל

  

ם מקבל את ביטויו יברייבעישתם של ער במכתב שבסמך, האיטרס הציבורי כפי שהובה

גזר הדין שגזר בית המשפט בהליך הפלילי, ואשר משקף את כלל שיקולי  תרהמלא במסג

יות הישירות הובעות מעצם המאסר, מכוח הגבלת חירותו של לבד מהמשמעוהעישה. 

"להעיש" את האסיר באמצעות שלילת זכויות וספות מעבר סמכות האסיר, הרי שאין 

בעייו, מיעת מתן החיסוים לאסירים ועצורים התוים . למתחייב לפי גזר הדין

תאם לעמדתו במשמורת שב"ס, אשר מצויים באוכלוסיית סיכון ושיש לחסם בה

   .המקצועית של משרד הבריאות, איה מצויה בגדר סמכותו של השר לביטחון פים
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אף מעבר להיעדר הסמכות, בהיעדר הבחה רלווטית בין אוכלוסיית הכלואים בשב"ס 

הרי שממילא אין כל לבין הציבור הכללי, המבוססת על שיקולים בריאותיים בלבד, 

. בסיס משפטי להבחה בים ובין האוכלוסייה הכללית בכל הוגע למתן שירותי בריאות

החיה על פיה לא יחוסו בשלב זה עצורים ואסירים, אשר מבחית תויהם משכך, 

  .איה מתיישבת עם דרישות הדין זכאים להתחסן בהתאם להחיות משרד הבריאות,

  

האחראי על משרד ות אשר יתות על ידי משרד הבריאות, הוא הודוק, עייו בהחי

, לחיסון אוכלוסיית האסירים המצויים בקבוצות הסיכון כפי שאלו ציבורבריאות ה

כת חיים או פגיעה חמורה מחוסים בימים אלה בקהילה. זאת, על מת למוע ס

  של אוכלוסייה המצויה ברמת סיכון גבוהה. בבריאותה

  

במשרד הבריאות ר, משיתו החיות של משרד הבריאות בושא זה והוקצו וכח כל האמו

הרי שעל  –האוכלוסיה  כללאסירים, בדומה לעצורים והמות החיסון הדרשות עבור ה

שירות בתי הסוהר לפעול לחיסום של העצורים והאסירים ללא דיחוי, בכפוף להיערכות 

  הלוגיסטית הדרשת לשם ביצוע החיסוים.

 

  ,כבוד רבב             

  

             

   עו"ד עמית מררי         

  משה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי)

  

  העתק:

  ממשלהד"ר אביחי מדלבליט, היועץ המשפטי ל

  גודר קטי פרי, מ"מ ציבת בתי הסוהר

  חוקתי)-עו"ד רז זרי, משה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי

  עו"ד ער הלמן, מהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדיה

  ם, היועץ המשפטי (בפועל) למשרד לביטחון הפיעו"ד אריאל סיזל

  שירות בתי הסוהרליועצת משפטית העו"ד יוכי גסין, גודר -תת

  

 


