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 שלום רב,

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

רבות מטפל בנושא של שמירת זכויותיהם של האסירים הפלסטינים הכלואים 

 בבתי הסוהר בישראל.

, בעקבות ההכרזה על מצב חירום בצל התפרצות נגיף 2020בחודש מרץ  .2

נות שעת חירום, הקורונה, הכריז השר לביטחון פנים על תחולתן של תק

האוסרות על כניסתם של מבקרים לצורך ביקורי משפחה לכלל מתקני 

 הכליאה. 

 2020עם פקיעתן של תקנות שעת חירום, במהלך החודשים יולי ואוגוסט  .3

הייתה חזרה קצרה והדרגתית לשגרה, במהלכם התאפשרו ביקורים חלקיים 

ת בלבד, וזאת של כלואים פלסטינים שמבקריהם הינם תושבי הגדה המערבי

אך ורק למי שהגיע ממקומות שלא הוגדרו כאזורים עם תחלואה גבוהה. 

כתוצאה מהגבלה זו, מרביתם של הכלואים המסווגים כביטחוניים המשיכו 

 להיות מנותקים מבני משפחותיהם, בשל האיסור על כניסתם לביקורים.

פסקו בהמשך ועם החלטת ממשלת ישראל להטיל סגר כללי על כל המדינה הו .4

 שוב הביקורים באופן מוחלט ולתקופה של כחודשיים. 

לאחר הסגר השני התאפשרו הביקורים לתקופה מאד קצרה של כחודש,  .5

שבמהלכו מעט מאד מבקרים הצליחו לבקר בפועל את יקיריהם, ושוב הוכרז 

 על הסגר השלישי.  

הופסקו באופן מוחלט הביקורים של תושבי הגדה  2020קרי, מאז דצמבר  .6

ערבית, כשהביקורים של תושבי עזה לא חודשו מאז פרוץ המגפה לפני המ

פנייה בעניין כניסת מבקרים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה  הנדון:
 למתקני הכליאה

 22.6.2020פנייתנו מיום  
 23.7.2020תזכורת מיום 

 18.8.2020תשובת מתפ"ש מיום 
 7.4.2021מיום  2280/20פסק דין בבג"ץ 

 



 למעלה משנה.

כידוע לכם, הרוב המכריע של קבוצת האסירים המסווגים כביטחוניים הינם  .7

 תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה. 

 4000-יודגש, כי הקבוצה של הכלואים המסווגים כביטחוניים מונה למעלה מ .8

לל אוכלוסיית הכלואים בישראל, כולם מוחזקים כלוא, ומהווה כשליש מכ

בתנאים של נתק מוחלט מכיוון שרשויות הכלא אוסרות עליהם לקיים קשר 

טלפוני שוטף עם משפחותיהם, מלבד שיחה בודדה שניתנה במסגרת בג"ץ 

 שבסימוכין. 2280/20

לא למותר לציין, כי לעת זו, לא ברור מהו מקור ההסמכה שמכוחו הרשויות  .9

הישראליות מונעות כניסתם של מבקרים פלסטינים תושבי הגדה המערבית 

ורצועת עזה לביקורי יקיריהם הכלואים והמוחזקים בניגוד לחוק בתוך 

 ישראל.

 יש דין נגד המפקד הצבאי ואח' 2690/09להזכירכם, במסגרת בג"ץ  .10

התחייבתם בפני בג"ץ לכך שעצם החזקתם של כלואים פלסטינים בישראל, 

ה כדי לשלול מהם ביקורי משפחה. עוד הכיר בית המשפט העליון אין ב

 בחשיבות של ביקורי קרובים כחלק מהזכות למימוש קשר המשפחה.

נראה שאי החזרת ביקורי המשפחה של כלואים פלסטינים תושבי השטחים  .11

הכבושים נובעת מהחזקתם של אותם כלואים, הנעשית בניגוד לדין 

, ובמילים אחרות מקורה בהפרה בוטה של הבינלאומי, בתוך שטחי ישראל

התחייבות שניתנה על ידכם בפני בית המשפט העליון לשמור על זכויותיהם 

 של כלואים פלסטינים, ובין היתר הזכות לחיי משפחה.

על פי פסק הדין שבסימוכין, אישר בית המשפט שיחת טלפון חד פעמית  .12

נתק, בכפוף לכך שכבר לכלואים המסווגים כביטחוניים לאחר יותר משנה של 

באותו שלב היה על רשויות הכלא והגורמים הרלוונטיים להיערך להמשך 

קבלת החלטות בעניין הקשר של אותם כלואים עם משפחותיהם, בין אם 

באמצעות חזרת הביקורים ובין אם באמצעות שיחות טלפון, וזאת בהתאם 

 לנתונים העדכניים בכל נקודת זמן. 

הכלואים מול ארגון הצלב האדום נמסר כי חזרת  מבירור שערכו משפחות .13

 הביקורים לתושבי הגדה המערבית ורצועת עזה אינה נראית באופק. 

כיום, עם ירידת התחלואה הן בישראל והן בגדה המערבית ואף ברצועת עזה,  .14

ולנוכח העובדה שחלק בלתי מבוטל מבני המשפחות חלו זה מכבר בקורונה או 

הרוב המכריע של הכלואים קיבלו את החיסון, ולאור חוסנו נגדה, כשבמקביל, 

העובדה שממילא הביקור מתקיים מאחורי מחיצה זכוכית, תמוהה בעינינו 

החלטתכם להמשיך ולמנוע ביקורי משפחה של כלואים שמבקריהם תושבי 

 הגדה המערבית ורצועת עזה.

 בדומה לצעדים הננקטים כלפי מבקרים זרים המבקשים להיכנס לישראל או .15

למדינות אחרות, יש מקום למצוא חלופות אחרות, מידתיות יותר, שיאפשרו 



חזרה של ביקורי משפחה וזאת תחת ההחלטה למנוע את הביקורים באופן 

 מוחלט.

לא למותר לשוב ולהזכיר, כי לא ברור מהו מקור ההסמכה שמכוחו הוחלט  .16

הגורם להמשיך למנוע את קיומם של ביקורי המשפחה לקבוצה זו, ומי הוא 

 שקיבל את ההחלטה האמורה.

לאור האמור, נבקשכם, למסור לידינו, וללא דיחוי, מקור ההסמכה שמכוחו  .17

אתם מונעים את כניסתם של מבקרים תושבי השטחים הכבושים למתקני 

הכליאה, נוכח פקיעתן של תקנות שעת חירום )מניעת כניסת מבקרים ועורכי 

 . 2020 –דין למקומות מעצר ובתי סוהר(, התש"ף 

כמו כן, נבקשכם,  להפסיק לאלתר את המדיניות הפוגענית, המיושמת בחוסר  .18

סמכות, של מניעת ביקורי משפחה עבור כלואים פלסטינים תושבי הגדה 

המערבית ורצועת עזה, וכן למצוא לאלתר פתרון בר יישום שיאפשר כניסת 

 מבקרים לכלל קבוצת הכלואים המסווגים כביטחוניים. 

 יפולכם הענייני והמהיר. אודה על ט .19

 

 בכבוד רב,
 נדיה דקה, עו"ד
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