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  לכבוד
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  ,שלו� רב

  2201 ב"התשע) 43' מס( פקודת בתי הסוהר חוק לתיקו�ההצעת :  הנדו� 

אמורה אשר ,  ולבקשכ� להתנגד להצעת החוק שבנדו� בעניי� הצעת החוק שבנדו�יכ� לפנות אלוהרינ

החמורה ה תוזאת לנוכח פגיע,  בקריאה שניה ושלישיתהצבעהלמליאה לקרובי� בימי� המובאת  להיות

 וכ� זכות הגישה עור  די�צות וייצוג על ידי  אסירי� להיוועיות היסוד החוקתיות שלבזכווהגורפת 

  : �והכל כפי שיפורט להללערכאות 

רות על הגבלת וההסמי  את נציב בתי הסוהר ל מבקשת ל)הצעת החוק: להל�(שבנדו� הצעת החוק  .1

אסיר מסוי� או   המבקרי�מספר עורכי הדי�הגבלת  ע� עורכי די� וזאת על ידי אסירי�פגישות של 

יסוד  עלוזאת הצעת החוק קובעת כי הנציב יהיה מוסמ  להורות על הגבלה כאמור . קבוצת אסירי�

יבור או בשלו� הצ,  הפגישות מנוצלות לש� פגיעה בבטחו� המדינהלפיוחשד ממשי קיומו של 

 . במשמעות ובסדרי בית הסוהר

ורות על הגבלה כאמור לתקופה של עד מוסמ  לה נציב שירות בתי הסוהר, בהתא� להצעת החוק .2

תקופת ההגבלה לשלושה חודשי� נוספי� בכפו' להסכמת היוע& להארי  את שלושה חודשי� וכ� 

ה בית המשפט המחוזי הית החוק יהצעל פי ע, כמו כ�. המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמי  לכ 

 . בכל פע�ששה חודשי�תקופות נוספות של גבלה להורות על הארכת תקופת ההמוסמ  ל

גורפת ובלתי , חמורהיביא לפגיעה , כפי שמבקשת הצעת החוק לעשות, תיקו� פקודת בתי הסוהר .3

ישה לערכאות להיוועצות ע� עורכי די� ולייצוג על ידי עור  די� ולגחוקתיות היסוד המידתית בזכויות 

בא� תתקבל תפגע הצעת החוק . של האסירי� ובמיוחד האסירי� הפלסטיני� המסווגי� כביטחוניי�

 . לכבוד ולש� טוב, בזכות� החוקתית של עורכי הדי� המייצגי� אות� לחופש עיסוקג� 

  ועורכי דינ�אסירי�זכויות ה בקולקטיבילהסמי  את הנציב לפגוע באופ� מבקשת הצעת החוק  .4

ריכת בדיקה ואי� היא טעונה ע, הפגיעה הינה פגיעה גורפת. טחוניי�יאלה המסווגי� כבבוחד ובמי

 . הנטע�יימות החשש קלהת דואליתיביאינד

הגבלת מפגש של  ל נרחבות ביותרעילות כלליות בנוסחה היו� כוללת פקודת בתי הסוהרכי , יודגש .5

של עור  די� מסוי� ע� אסירי� גש ע קיו� מפכי נית� למנו, א לפקודה קובע45סעי' . אסיר ע� עור  די�

את , ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אד�"קיו� הפגישה יאפשר שחשד ממשי כאשר קיי� 

או עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה , את ביטחו� המדינה או את ביטחו� בית הסוהר, ביטחו� הציבור

 ". ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי הסוהר וניהולו

  



  

  2

הטלת תי הסוהר מספקת כלי� מרחיקי לכת המאפשרי� פקודת ב,  כי ג� ללא התיקו� המוצעמכא� .6

המצרי  קביעת מיתי אשש על מפגש בי� אסירי� ועורכי די� ולא קיי� כל חביותר הגבלות קשות 

לא כל שכ� , נוספת בזכויות היסוד החוקתיות של האסירי�חמורה הסדרי� נוספי� שיפגעו פגיעה 

 . וקולקטיביאופ� גור' ב

או /יש לעתי� צור  להיווע& ו, כמו לאנשי� בני חורי�,   שלאסירי�כתעלמת מהצעת החוק מכי , יצוי� .7

.  וזאת ג� בעת שהינ� שוהי� במאסרבסוגיות שונותועורכי די� שוני� בהליכי� להיות מיוצגי� על ידי 

או עובדי� כשכירי� באותו משרד או , יצוגישותפי� ב כמו כ� רבי� המקרי� בה� מספר עורכי די�

 .  ולכ� התיקו� המוצע יטיל מגבלה בלתי סבירה על אסירי� ועורכי דינ�, ה עמותהבאות

על אסירי� המסווגי� כביטחוניי� מוטלות הגבלות רבות בכל הנוגע למימוש זכות� כי , עוד יצוי� .8

 מתקיי� מבעד למחיצה טחוני לבי� עור  הדי�י המסווג כבהמפגש בי� אסירכ  . להיפגש ע� עורכי דינ�

טחוניי� יכמו כ� היות ואסירי� המסווגי� כב.  ביניה�רת העברה ישירה של מסמכי�ה מאפשאשר אינ

� לבקרנאלצי� עורכי הדי� המייצגי� אות� וג� מ� הטע� הזה מנועי� ככלל משימוש בטלפו� 

 מאשר כשהמדובר באסירי� פליליי� אית� נית� לקיי� תקשורת באמצעות בתדירות גבוהה יותר

 .  הטלפו�

  

  

פגיעה חמורה פוגעת , והתקופות המוצעות בה לרבות ההגדרות , הצעת החוקכי, עיל עולהמכל האמור ל

ובמיוחד , המסווגי� כביטחוניי�ובמיוחד האסירי�  בזכויותיה� החוקתיות של האסירי� ובלתי מידתית

ת הצעת החוק אינה עומדת בהוראות פסק. זכות הגישה לערכאות והיוועצות ע� עורכי די�ל לייצוג ובזכות

אי לכ  נבקש  להצביע נגד הצעת .  כבוד האד� וחירותו והינה לכ� בלתי חוקתית: ההגבלה של חוק יסוד

  . החוק שבנדו�

  

  

 

  
  

  ,בכבוד רב
     
  
  
  

  ד"עו, רימא איוב
  


