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   לכבוד     לכבוד     לכבוד

  עו"ד יואל הדר    עו"ד אייל ינון    עו"ד יוכי גנסין

 היועץ המשפטי   היועץ המשפטי לכנסת   היועצת המשפטית

 המשרד לביטחון פנים    הלשכה המשפטי  נציבות שירות בתי הסוהר 

 ירושלים, 18182ת.ד.    הכנסת, ירושלים   72100רמלה  81ת.ד. 

 5418008-02בפקס:    6753495-02בפקס:    9193840-08בפקס: 

 

 שלום רב,

 -ד  ח  ו  ף     -

 יוסף ג'בארין אצל האסיר מרואן ברגותי ד"ר אישור ביקור חה"כהנדון: 

לאפשר לו לבקר את האסיר מרואן ברגותי  דחופה יוסף ג'בארין בבקשהד"ר כם בשם חה"כ יהרינו לפנות אל

 והכל כדלקמן:תר, ללא

לגב' גל מהרשימה המשותפת יוסף ג'בארין ד"ר חה"כ פנה   ,25.4.2017-ו 27.3.2017, 3.2.2017 בימים .1

בבקשה לתאם מועד ביקור אצל האסיר יונה, מתאמת קשר עם הכנסת במשרד לביטחון פנים, 

לעיל כל בקשותיו אולם, ו. כחבר כנסת מכוח תפקידווזאת  , המסווג כאסיר ביטחוני,מרואן ברגותי

וזאת ללא קבלת כל "הביקור שבנדון אינו מאושר ע"י שב"ס"  לקונית לפיה בתשובהנענו בשלילה 

 נימוק.

 ג'בארין המצוינות לעיל ותשובות שב"ס. מצ"ב העתק מפניותיו של חה"כ ** 

הינה חלק חשוב ואינטגראלי ממילוי תפקידו  יםלבקר אסירשל חה"כ ג'בארין יו תובקשיודגש,  .2

חוק חסינות פי כנסת לחבר כבזכותו  קשות ההחלטה שלא לאשר את הביקורים פוגעתר ציבור. כנבח

זכות לפעול בחופשיות ובעצמאות בנוסף על ה, 1951-חברי כנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א

 ולצורך קיומה של ביקורת פרלמנטרית. במסגרת מילוי תפקידו

 מלבד, תנועהבית המשפט העליון עמד על חשיבותה של החסינות לחברי הכנסת המאפשרת חופש  .3

בסייגים של טעמי בטחון המדינה הקבועים בחוק וקבע כי זוהי "זכות רבת ערך לחבר הכנסת במילוי 

ח"כ  620/85לחוק החסינות." )בג"ץ  10תפקידו ככזה, והוא משתלב גם עם המגמה האמורה בסעיף 

. ראו לעניין זה גם: בג"ץ 200, 169( 4מא), פ"ד מיעארי נ' יו"ר הכנסת, ח"כ שלמה הלל מוחמד

 (. (2002) 509( 2, פ"ד נו)ח"כ ברכה נ' שר הבטחון 9293/01
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משנה תוקף במיוחד בעת  מקבלות אצל אסירים וחובת קיום ביקורי חברי הכנסתזכויות אלה  .4

מצבם הבריאותי והפיזי  שכן, 17.4.2017של האסירים אשר החלה ביום  שביתת הרעבתקופה זו של 

 בזמןשל האסירים, המנותקים באופן כמעט מוחלט מהעולם החיצון, ממשיך להידרדר ולהחמיר, 

 בסנקציות וצעדים ענישתיים. םנגדששירות בתי הסוהר נוקט 

הכנסת, עו"ד דני ינון, וביקש את  של פנה חה"כ ג'בארין אל היועץ המשפטי 26.4.2017נציין, כי ביום  .5

ל חשיבותם של ביקורי חברי הכנסת אצ הבפנייתו זו הודגשתערבותו לצורך קיום הביקור הדחוף. ה

שביתת הרעב של האסירים מהווה זו של השביתה. שכן, האסירים השובתים רעב דווקא בתקופה ה

לבחון את מדיניות השב"ס ואת הציבור  ימצריכה את נבחר היאוסוגיה בעלת חשיבות ציבורית רבה 

 התנהלותו בנושא ולפקח עליה, וזאת בין השאר באמצעות ביקור אצל אסירים השובתים רעב.  

טרם התקבלה כל תשובה בעניין ועל אף חשיבות ודחיפות העניין, למועד כתיבת שורות אלה,  נכון

 פנייה זו. 

 

אן ולאפשר לחה"כ יוסף ג'בארין לבקר את האסיר מרו נבקשכם לפעול באופן מיידילאור האמור לעיל, 

 ברגותי וזאת מוקדם ככל האפשר ובטרם פנייתנו לערכאות השיפוטיות. 

  

 

 בכבוד רב,

_______________                _______________ 

 מונא חדאד, עו"ד            חסן ג'בארין, עו"ד
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