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 ת עדכון מטעם המדינההודע

 

התקיים דיון בעתירות שבכותרת לפני בית המשפט הנכבד )כב' המשנה  2.4.20ביום  .1

לנשיאה השופט מלצר, כב' השופט מזוז, כב' השופט אלרון(, ובסיומו הורה בית המשפט 

 הנכבד כדלקמן:

 

א' להוראת 1רשמנו לפנינו את הודעת ב"כ המשיבים כי הסייג שבפיסקה  .1"
לשיחות טלפון של אסירים ביטחוניים בנוגע  03.02.00השעה בפקנ"צ 

קטינים, מתייחס למקרה חריג, בו קיים טעם ביטחוני קונקרטי לשלילת 
 קיום שיחת טלפון.

  
עוד הובהר בהקשר להוראת השעה הנ"ל כי לצורך מימוש האפשרות 

לא תידרש בקשה מיוחדת מצד הקטין, והדבר   –לשיחת טלפון של קטין 
 יוסדר כעניין שבנוהל רגיל.

  
, הודעה מעדכנת לגבי ההסדר 06.04.2020ב"כ המשיבים יגיש עד יום ב',  .2

שאמור לחול, לשיטת המשיבים, ביחס למימוש זכות ההיוועצות של 
 האסירים וביחס לזכות הגישה שלהם לערכאות.

  
ב"כ העותרים יהיו רשאים להגיב להודעה המעדכנת הנ"ל עד יום ג', 

07.04.02020.   
  
 ."נחליט בדבר דרך המשך הטיפול בעתירות –החומר הנ"ל בהיאסף  .3
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 ,המצוטטת לעיל להחלטת בית המשפט הנכבד 2בהמשך לדיון בעתירות ולאמור בסעיף  .2

מתן  – 04.34.00פקנ"ץ  –הוראת שעה "ל מוצע מתווה ידי שירות בתי הסוהר-על גובש

, שעניינה (הוראת השעה)להלן:  ידי עורכי דין"-שירות מקצועי לעצורים ואסירים על

 ,"הנחיות מיוחדות להיוועצות אסיר בטחוני עם עורך דין בתקופת מצב החירוםבמתן "

  כדלקמן:

בקשת אסיר בטחוני לקיום שיחת טלפון בשל הליך משפטי שנקבע בעת תחולת א. "
 :הכרזת מצב חירום

אחראי הביקורים יוודא עם קצין האסירים, כי צפוי להתקיים בתקופת ההכרזה על  (א
 מצב החירום, כאמור לעיל, דיון משפטי בעניינו של אותו האסיר.  

בסמוך לפני הדיון וכן שיחה  שיחת טלפון אחתככל שמתקיים דיון שכזה, תתואם  (ב
 .אחת אחריו

 . רשאי להגביל את משך השיחה באופן סביר מפקד בית הסוהר (ג

 

 :בקשה של אסיר ביטחוני להגיש הליך משפטי או לפנות לקבלת ייעוץ משפטיב. 

  פתיחת הליך משפטי בידי אסיר (א

אסיר בטחוני יכול לפנות למנהל האגף על מנת לשלוח באמצעות בית  (1
הסוהר עתירה או בקשה לבית המשפט, לצורך פתיחת הליך משפטי. 

לבית המשפט,  וכל לבקש כי עותק מבקשתו/עתירתורת זו, הוא יבמסג
יישלח במקביל לעורך דין שהוא ינקוב בשמו המלא, תוך ציון פרטי 

מספר המבוקש )טלפון נייד/טלפון במשרד/ההתקשרות עמו לשם משלוח 
 פקס, ככל הידוע לאסיר(.

הוגשה עתירה ע"י אסיר בדרך זו, תועבר העתירה למזכירות בית המשפט  (2
 בהקדם האפשרי באמצעות הפקס. 

עותק בקשה/עתירה זו של האסיר יועבר באמצעות פרטי הקשר שנמסרו  (3
על ידי האסיר, לעורך הדין הנקוב וכן למשרד העתירות במחוז בו הוגשה 

 העתירה. 

בו פרטי האסיר המבקש, וכן מספר לעתירה/בקשה כאמור יצורף דף מלווה ו (4
 פקס למענה. 

פנייתו  ועברביקש עורך הדין לפנות לאסיר בעקבות פתיחת ההליך, ת (5
ידי -על במעטפה מסירה פיזית בין באמצעותאו  ,באמצעות פקסבין  לאסיר
 . , לפי בחירת עורך הדיןשער בית הסוהרבדין העורך 

ות הוראבעניינה  יחולובית הסוהר,  בשערך הדין ורידי ע-על נמסרה מעטפה
 04.43.00י' לפקודת הנציבות 8סעיף ג. לפקודת בתי הסוהר ו47סעיף 

אמצעי  ל, ותוך נקיטה בכל"משלוח וקבלה - "מכתבי אסירים ודברי דואר
  הזהירות הנדרשים בהתחשב במצב החירום.

 ,לקוח-עו"דיחול חסיון  כאמור, ה לפי בחירת עורך הדיןשנמסרפניה העל 
תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים  לידי האסיר מנהל האגף יעבירהו

 . בהתחשב במצב החירום

 לאסיר, תתועד המסירה לאסיר במערכת הממוחשבת. ה הפניהנמסר
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, ונקבעה לדיון בעת מצב החירוםהוגשה עתירה בעניינו של אסיר כאמור,  (6
יתאפשר לאסיר לשוחח טלפונית עם עורך הדין, לפני קיום הדיון ולאחריו 

 וזאת גם בלא ייפוי כח. 

 

  פנייה לקבלת ייעוץ משפטי (ב

אסיר בטחוני יכול לפנות למנהל האגף בבקשה ליצירת קשר, לצורך קבלת  (1
ייעוץ משפטי, מעורך דין שינקוב בשמו, ובלבד שהגיש בקשה בכתב, בה ציין 

בשירות משפטי חיוני בעת החירום ותוך ציון מלוא פרטי הקשר כי מדובר 
 מספר פקס, ככל הידוע לאסיר(. ונטיים )טלפון נייד/טלפון במשרד/הרלו

קיבל מנהל האגף פנייה כאמור, יצור קשר עם עורך הדין האמור לשם אימות  (2
 פרטיו )פרטים מלאים של עורך הדין, מספר רשיון, וכיוב'(. 

אל  הדין, יעביר מנהל האגף את פניית האסיר המבקשאומתו פרטי עורך  (3
באמצעות בין , או באמצעות הפקסבין בדרך שיבחר האסיר, עורך הדין, 

 . בשער בית הסוהר לידי עורך הדין מעטפה

( 5ב)א() בעניינה כל האמור בסעיףתועבר הפניה באמצעות מעטפה יחול 
     לעיל.

על פנית האסיר, שתועבר באחת מן הדרכים האמורות לפי בחירתו כאמור, 
מנהל האגף יעבירה לידי עורך הדין, תוך נקיטת כל לקוח ו-יחול חסיון עו"ד

 אמצעי הזהירות הנדרשים בהתחשב במצב החירום. 

בין באמצעות או בין באמצעות פקס,  לאסיר יועברעורך הדין ם מענה מטע (4
בחירת עורך ידי עורך הדין בשער בית הסוהר, לפי -על מסירה פיזית במעטפה

 . הדין

ידי עורך הדין בשער בית הסוהר יחולו הוראות -עלנמסרה מעטפה מן החוץ 
"מכתבי  04.43.00לפקודת הנציבות  י8סעיף ג. לפקודת בתי הסוהר ו47סעיף 

, ותוך נקיטה בכלל אמצעי הזהירות "משלוח וקבלה - אסירים ודברי דואר
  הנדרשים בהתחשב במצב החירום.

 ,לקוח-יחול חסיון עו"דכאמור,  לפי בחירת עורך הדין מסרשנהמענה על 
תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים  לידי האסיר מנהל האגף יעבירוו

 בהתחשב במצב החירום. 

 נמסר המענה לאסיר, תתועד המסירה לאסיר במערכת הממוחשבת.

את העתירה למשרד  עורך הדיןין, ימציא הוגשה עתירה בידי עורך הד (5
וזי בהקדם האפשרי. באחריות משרד העתירות לעדכן את בית העתירות המח

עדכון כאמור הסוהר אודות העתירה ואודות מועד הדיון הקבוע לשמיעתה. 
 . יועבר גם לאסיר באמצעות מנהל האגף

טלפונית , יתאפשר לאסיר לשוחח בעת מצב החירוםנקבעה העתירה לדיון   (6
עם עורך הדין, לפני קיום הדיון ולאחריו, כמפורט לעיל, גם בלא יפוי כח, ולא 

 .תעלה טענה בדבר העדר תצהיר תומך חתום בפני עורך הדין

 :כניסת עורך דין במקרה חריגג. 

לתקנות שעת החירום, להיכנס  5בהתאם להוראות תקנה הוגשה בקשה  (1
, וני לשם מתן שירות משפטילבית סוהר על מנת להיפגש עם אסיר ביטח

 סבר שיש  ואם חריגים במקריםשר כניסת עורך דין פרשאי מפקד מחוז לא
 .בכך צורך חיוני
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כי התקיים צורך חיוני אך לא ניתן לאפשר את כניסת  מפקד המחוזמצא  (2
עורך הדין בשל מצב החירום, יבחן היתכנות למתן שיחת טלפון נכנסת אחת 

רשאי מפקד בית הסוהר של עורך הדין אל האסיר. אושרה שיחה כאמור, 
 ".להגביל את משך השיחה באופן סביר

 

)פסקה ראשונה( לתגובת המדינה לעתירות מיום  108משך לאמור בסעיף , ובהנוסףב .3

כי נערכו ביקורים נוספים של הצלב  לפי הנמסר משירות בתי הסוהר, , נעדכן1.4.20

נערך ביקור בבתי הסוהר קישון, דמון, גלבוע,  1.4.20ביום כך, האדום במתקני הכליאה )

הר הדרים, אשל, בבתי הסו 7.4.20(, וכן מתואמים ביקורים נוספים ביום נפחא וקציעות

 בבית סוהר עופרביקור  , תואםבקשת ארגון הצלב האדוםכי ל ,יוערכן . שקמה ורמון

  לרופא מטעם ארגון הצלב האדום. 7.4.20ביום 

 

ימשיכו גם לעתיד לבוא כי גורמי שב"ס  משירות בתי הסוהר, , לפי הנמסרלעדכן בקשכן נ

לעמוד בקשר הדוק עם גורמי הצלב האדום, על מנת למצות כל אפשרות כדי לאפשר 

 העברת מידע בין הכלואים לבין בני משפחותיהם. 

 

של העתירות  המשיבים יטענו כי דינן ,תגובת המדינה לעתירותכל האמור לעיל וב נוכח .4

 להידחות.

 

 תש"פ"ב בניסן י  היום,

  2020באפריל  6          

 

 , עו"דעמרי אפשטיין

 במחלקת הבג"ציםסגן בכיר א' )בפועל( 

 בפרקליטות המדינה

 לירון הופפלד, עו"ד

 במחלקת הבג"ציםבכירה סגנית 

 בפרקליטות המדינה


