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 שלום רב,
  הרהחלטות רע"ן ביטחון מידע בדבר פסילת כניסת אדם לבית סו הנדון:

 

 הריני לפנות אליך בנושא שבנדון, כדלקמן. .1

המוקד להגנת הפרט מסייע מזה שנים רבות לבני המשפחה של האסירים  .2
הפלסטינים הכלואים בישראל לממש את זכותם לקשרי משפחה באמצעות ביקור 

 אצל יקיריהם הכלואים.

כחלק מעבודה אינטנסיבית זו מול שב"ס, אנו שבים ונתקלים במקרים בהם בני  .3
ידי רשויות שב"ס לכניסה לכלא -שפחה של אסירים פלסטינים נפסלים עלמ

לצורך הביקור, שלא מחמת היותם אסירים או אסירים לשעבר. לעתים קרובות 
הן בן המשפחה והן האסיר אינם מבינים מדוע נפסל לכניסה המבקר. בנוסף, 

חדשה. ברבים מן המקרים נאמר לבן המשפחה כי הוא "פסול כניסה" עד להודעה 
מובן שאיסור על אדם לראות את בן משפחתו מדרגה ראשונה ללא הגבלת זמן 

 מהווה פגיעה קשה בזכותו של אותו אדם לקשר עם האסיר, ולהיפך.

, מעניקה למנהל בית סוהר 1978-)ב( לתקנות בתי הסוהר, התשל"ח30תקנה  .4
סמכות לאסור כניסת אדם לבית הסוהר, בשל מספר עילות שמפורטות שם. 

"סדרי ביקור אצל אסירים" מפורטת הדרך  04.42.00)א( לפקנ"ץ 23סעיף ב
 לפסילת כניסת אדם לביקור, הכוללת את רע"ן ביטחון מידע. 

ברי כי יש מקום לקיום סמכות של איסור כניסת אדם לבית סוהר, משיקולים  .5
. במה בדרך בה מיושמת הסמכות הלכה למעשהשונים. אולם, הבעיה נעוצה 

בטופס "בקשה לפסילת כניסת אדם לבית סוהר שלא מחמת  ים?דברים אמור
היותו אסיר או אסיר לשעבר", המצורף כנספח ד' לפקנ"ץ דלעיל, ישנה אפשרות 
 לרע"ן ביטחון מידע להמליץ על פסילת אדם לכניסה לביקור "ללא הגבלת זמן". 

יכנס הענקת סמכות שכזו לפקיד ציבור אינה סבירה. לא יתכן שייאסר על אדם לה .6
לבית סוהר כדי לפגוש את בן משפחתו הכלוא בלא שיידע אותו אדם עד מתי 

ייוותר האיסור בתוקף. לפקיד ציבור לא יכול להיות שיקול דעת מוחלט, שאינו 
נתון לאיזון כלשהו, בבואו לשלול מאדם זכות יסוד בסיסית. על רע"ן ביטחון 

כמו מידת הקירבה בין  מידע, שמפעיל את שיקול הדעת, לקחת בחשבון שיקולים
המבקר לאסיר, הנסיבות בגינן מבקשים לשלול את כניסת המבקר לכלא וכו. 

ההחלטה צריכה לקחת בחשבון את כל אלו ועוד, ובשום מקרה לא יכול להיות 
 שייאסר על אדם לראות את קרובו מעתה ועד עולם.



, כך לפיכך, נבקשכם לשנות את טופס היישום של ההוראה על פסילת הכניסה .7
שלא תכלול סמכות לאסור על כניסת אדם לבית סוהר ללא הגבלת זמן. כלומר, 

אנו מבקשים שבכל מקרה של פסילה, יידע האדם הרלוונטי עד מתי צפויה 
 הפסילה לעמוד בתוקף.

מעבר לעובדה שתיקון ברוח זו ישקף את הדין, מהלך כזה ימנע פניות רבות  .8
שמתקבלות החלטות על ניתוק של לערכאות, שקורות היום אך בשל העובדה 

 אסירים מבני משפחותיהם ללא הגבלת זמן.

 להתייחסותכם וטיפולכם אודה.    .9

 

 בכבוד רב,
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