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( הוא ארגון זכויות אדם, אשר מזה שנים המוקדהמוקד להגנת הפרט )להלן:  .1

שמירת זכויותיהם של האסירים הפלסטינים הכלואים רבות מטפל בנושא של  

 בבתי הסוהר בישראל.

 עוקב המוקד אחר השינויים במדיניות שירות בתי הסוהר על רקע במסגרת זו,   .2

  .התפשטות נגיף הקורונה החדש

מטבע הדברים, ברי, כי כפי שהגבלות ננקטות בכל היבטי החיים ברמה  .3

נדרשות הגבלות מסוימות גם בתוך מתקני הכליאה של שירות בתי  הכללית,

עם הצרכים של כלל  לעלות בקנה אחדהגבלות העל . עם זאת, הסוהר

 אוכלוסיות הכלואים.

במסגרת התקנות החדשות הגבלות על כניסת מבקרים הוטלו כך למשל,  .4

ה, יום הניתנת להארכ 30ועורכי דין לתוך מתקני כליאה לתקופה של לפחות 

 ככל שהנסיבות מצדיקות זאת.

להווי ידוע, כי כלואים המסווגים כביטחוניים, אינם זוכים לכל קשר עם  .5

 העולם החיצון מלבד ביקורי המשפחה שהם מקבלים לעיתים די רחוקות.

הגבלה זו, מביאה אותם לנתק מוחלט עם העולם החיצון ומכאן בקשתנו כי   .6

טלפוני בתדירות סבירה שתיענה תיבחן באופן מיידי האפשרות לקיים קשר 

 לצרכים של הכלואים ובני משפחותיהם יחד. 

אנו רואים בדאגה יתרה את עניין הניתוק המוחלט מבני משפחה, בעיקר  .7

תקופה זו כי  ,המסווגים כביטחוניים. ברי לכל כלואים קטיניםבהקשר של 
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בילדים , ועל אחת כמה וכמה כשמדובר קשותמלווה בדאגות וחרדות 

 המנותקים מבני משפחותיהם באופן מוחלט.

קושי זה מתגבר לאור כך שהתקנות מגבילות גם את כניסתם של עורכי דין  .8

 מחריגות את הכלואים המסווגים כביטחוניים ו בזמןוב ,למתקני הכליאה

בהקשר של כלואים פליליים, לפיו הם יוכלו ליצור קשר עם  שנקבע סדרמהה

 . םוהן לבקשת עורך דינ תםעורך דין, הן לבקש

שעתיד  לבד מאלו , מכלואים המסווגים כביטחוניים תאפשרות זו נמנע .9

לא למותר להזכיר כי רוב הדיונים  .בתקופת ההכרזה להתקיים בעניינם דיון

 בוטלו, כך שהחרגה זו אינה חלה ברוב המכריע של המקרים.

במיוחד  אין כל הצדקה למנוע מכלואים ביטחוניים גישה לעורכי דינם  .10

נהפוך  בתקופה קשה זו, המלווה בחוסר ודאות ושינויים דינמיים בנהלים.

בעיקר בימים אלה נדרשת הנגשה מוגברת של שירותי עורכי דין עבור הוא. 

  כלואים בכלל, ובין היתר המסווגים כ"ביטחוניים".

הדינמיות של האירועים מביאה איתה שינויים במדיניות שעשויים לפגוע  .11

מוצדקת באוכלוסיות פגיעות. במקרה של כלואים המסווגים  בצורה לא

כמו כביטחוניים, נחסמה בפניהם כל אפשרות לדווח על פגיעה בזכויותיהם, 

לעקוב אחר ו  לפקחאפשרות  ה  . כך, למעשה, נמנעתנחוצים להםהעל צרכים  גם  

 .כלואים אלה התנהלות רשויות שב"ס כלפי

, ככל תחולתן של התקנות החדשותלאור  נאמרים ביתר שאתדברים אלה  .12

עם שלהם ל כלואים קטינים המסווגים כביטחוניים, שהקשר עהנראה, 

 . למינימוםממילא  נם מוגבלם ועורכי דיההורי

זכויותיהם   להבנתככלי  הקטינים הללוקשר עם העולם החיצון משמש עבור  .13

 על זכויות אלו. מאפשר להם למצות ולעמודוכן 

ובאופן לא החדשות פוגעות בצורה קשה ומטרידה  התקנותאין חולק, כי  .14

 והקטינים שביניהם בפרט. ,בזכויותיהם של כלואים ביטחוניים ככללמידתי 

הסדר חדש שיתאים את תנאי כליאתם   הינכם מתבקשים לקבוע  נוכח האמור, .15

של הכלואים המסווגים כ"ביטחוניים", תוך מתן אפשרות לשמירה על קשר 

ובשים  , הן דרך בני המשפחה והן דרך עורכי דין,מינימאלי עם העולם החיצון



דגש על מתן אפשרות לקטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לשוחח בתדירות 

 בתקופה קשה זו. םסבירה עם הוריהם ועורך דין מטעמ

  .אודה על טיפולכם הענייני והמהיר .16

 

 בכבוד רב,
 נדיה דקה, עו"ד
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