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 נ.,.ג

עם תחילת משבר הקורונה, ופרסומן של תקנות שעת חירום )מניעת כניסת  .1
, המביאות 2020-מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר(, התש"ף

האסירים הפלסטינים המסווגים כביטחוניים באופן מוחלט  של לניתוקם
לנציבות שירות  ,(המוקד)להלן:  , פנה המוקד להגנת הפרטמהעולם החיצון

 בדרישה כי תיבחן אפשרות מתן קשר טלפוני לאסירים אלה. ,בתי הסוהר

עתירה לבית המשפט, בג"ץ  26.3.2020בהעדר מענה מטעמכם, הוגשה ביום  .2
, המבקשת להתיר קשר טלפוני לאסירים ביטחוניים בנסיבות של 2280/20

 ניתוק מוחלט ומניעת ביקורי משפחה ועורכי דין אליהם.

מ"מ נציב שירות ש ך, הודעתם על כ2.4.2020במסגרת הדיון שהתקיים ביום  .3
כללים ביחס לאסירים  03.02.00פקנ"ץ  –חתם על הוראת שעה  בתי הסוהר

 טלפון מפוקחות לקטינים בתקופת מצב החירום. ביטחוניים: שיחות

בהתייחס להוראת השעה שהודעתם עליה, החליט בית המשפט כי "לצורך  .4
לא תידרש בקשה מיוחדת מצד  –מימוש האפשרות לשיחת טלפון של קטין 

 " )ההדגשות הוספו(.והדבר יוסדר כעניין שבנוהל רגילהקטין, 

בנוגע  03.02.00להוראת השעה פקנ"צ א' 1עוד נקבע כי "הסייג שבפסיקה  .5
, בו מתייחס למקרה חריגלשיחות טלפון של אסירים ביטחוניים קטינים, 

 קיים טעם ביטחוני קונקרטי לשלילת קיום שיחת טלפון". )ההדגשות הוספו(.

למוקד נמסר על ידי חלק מהמשפחות של כלואים קטינים המוחזקים בכלא  .6
 יצרו קשר עימם, אך מאז לא התקשרו שוב. ילדיהם  8.4.2020מגידו, כי ביום 

ת"ז   מר",  ________ת"ז    ק"אכך למשל מסרו הוריהם של הקטינים הבאים:   .7
כל כאמור, . __________ת"ז  ע", מ_________ת"ז  צ", א________

 ומאז לא התקשרו שוב למרות שחלף 8.4.2020הקטינים הנ"ל התקשרו ביום 
 מאז השיחה. שכחוד

מדובר בעיכוב משמעותי, המצביע על הימנעות מביצוע החלטה של בית  .8
 המשפט וההחלטות שהתקבלו על ידכם. 

לקיים את החלטת בית המשפט  פונים אליכם בדרישהאנו בעקבות האמור,  .9
באופן מיידי וללא דיחוי, וליתן לכל הקטינים המוחזקים על ידכם בכלא מגידו 

 הם.לשוחח עם הורי

יוער, כי במסגרת העתירה הנ"ל, התבקשנו להגיב להודעה שנמסרה על ידכם  .10
וכי בכוונתנו לדווח לבית המשפט על כך שאינכם מקיימים הוראת השעה 

 2280/20אי יישום החלטה של בית משפט במסגרת בג"ץ  הנדון:
 

 



 בהתאם למה שהוחלט. ובהקשר של הקטינים, 

נוכח האמור הינכם מתבקשים לאפשר לקטינים המסווגים כביטחוניים ליצור  .11
י, כן מתבקשים אתם לפצות אותם קטינים על אי קשר עם הוריהם ללא דיחו

קיום השיחה בחלוף שבועיים מהשיחה הראשונה. מכיוון שחלפו ארבעה 
 שבועות מאז השיחה האחרונה, נראה שהם זכאים, בשלב זה לשתי שיחות.

 לטיפולכם הדחוף. .12
 בכבוד רב,

 נדיה דקה, עו"ד
 
 

 העתק:
 089193800 הסוהר, פקסגונדר אשר וקנין, מ"מ נציבת שירות בתי 

 089193840פקס:  יועמ"ש שב"ס,  ,יוכי גניסין 

 


