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 :ב"כ העותר

 .חוזר על העתירה

  

 :ב"כ המשיב

 .מגישה כתב תשובה



  

 :ב"כ העותר

שנים  3עיינתי בכתב התשובה. ישנה תופעה שבימ"ש חייב לתת עליה את הדעת, מדובר בעותר שנמצא 

מה שקורה בפועל שבית הדין מבין במאסר. שב"ס אמור להחזיק אותו באגף התורני במעשיהו, אגף אזרחי. 

את זה, כותב בהחלטות שהמצב הזה שאסירים חרדים מוחזקים באגפים תורניים לא מקובלים עליו והוא 

מעביר את התיק לבית הדין הרבני בחיפה ומזמן אותו יום יום לדיון והלכה למעשה מה שקורה בפועל זה 

דובר בבית מעצר, הלכה למעשה שוהה בתנאי שהעותר שוהה בבית מעצר קישון בתנאי הפרדת יחיד, מ

הפרדת יחיד, בלי בקשה שמוגשת משב"ס לגבי תנאי הפרדה. מתעורר כל יום בשתיים לפנות בוקר, מתחיל 

 .את הסבב של הגעה לביהמ"ש ומופיע בפני בית הדין הרבני, מוחזר לאותו תא בתנאי הפרדת יחיד

 .יום יום הוא מוזמן לבית הדין הרבני

מדובר בעותר חרדי, לפי הגדרות שב"ס דתי מלידה, צריך לקבל אוכל בהכשר בד"צ, ומה שקורה עם זה 

למרות שראיתי בכתב התשובה הוא מקבל אוכל בהכשר בד"צ, למעשה הקבלה של האוכל הזה היא לסירוגין, 

א, אין פלטת לפעמים הוא מקבל ולפעמים לא, היות ומדובר בבית מעצר אין פלטת חימום, האוכל בא קפו

יום רצוף בתנאים  90חימום, הוא צריך לחכות עד שהאוכל יפשיר וכך הוא אוכל את זה, הוא כרגע נמצא 

יום בהפרדת יחיד בבית מעצר בקישון  90ימים העצירים לא מוחזקים בהם כי זה בית מעצר,  3-4שהם אפילו 

 .למרות שלכאורה הוא משובץ למעשיהו

 .ההחזקה הזו היא בלתי אנושית

בנוסף, בהתאם לחוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין. בית הדין הרבני מוסמך לתת כל מיני 

 .סנקציות לגבי אנשים שהוא סבור שצריך לתת להם צווי הגבלה

בפועל יש פה צו הגבלה, בידוד. בפועל לפי החוק צו הגבלה של בידוד יש לו תנאים מסוימים, הוא לא יכול 

יום בבידוד. אני  90ימים לצו הנוסף, הלכה למעשה הוא  7ימים, צריך להיות גם פער בין  7 -ללעבור מעבר 

פניתי לקצין האסירים של הכלא והוא אמר לי מבחינתי שיקחו אותו מפה, הוא לא יכול לשהות עם עצורים 

ני יכול להחזיק אותו אחרים, קישון זה עצורי ימים, אני לא יכול להכניסו לתנאי האגף, וגם אלו לא תנאים שא

בחדר, הוא אמור לקבל תנאים טיפה יותר טובים מעצורי ימים, הגיעה החלטה שיפוטית שהתנאים האלה הוא 

לא יכול לחיות בהם, ואני גם מבין את הקושי של ביהמ"ש להגיד אני נותן החלטה שמשפיעה על טריבונל 

ה בפני בית הדין הרבני, התנאים שבהם מוחזק שיפוטי אחר, ומה שכן ביהמ"ש יכול לעשות וזו הדילמה שתהי

העותר הם מנוגדים לחוק, מוציאים אותו מהחדר שהוא ממילא בבידוד ולוקחים אותו לחדר צינוקות שהוא 

יותר קטן בלי הדברים שלו, ובגלל שהוא נמצא ומשובץ לבית סוהר מעשיהו כל הדברים שלו נמצאים 

 .עם אותם בגדים חודשים הבן אדם נמצא 3במעשיהו, אז במשך 

ביקשתי שיעבירו אותו למעשיהו לקחת את הדברים שלו. אלו תנאים שהוא לא יכול לשרוד בהם, אני מבקש 

שיתנו לו קומקום, פלטה חשמלית, שתהיה החלטה ברורה שהוא זכאי לקבל אוכל בהכשר בד"צ ולחמם אותו 

אותם יום יום שב"ס לא מחזיר אותם אלא ובית הדין הרבני בחיפה יודע זאת, הוא יודע שאסירים שהוא מזמן 

חייב להחזיקם בקישון, שב"ס נותן לכך יד, או ששב"ס יצטרך להתארגן בהיבט זה. שב"ס יוצא מתוך הנחה 

שהוא צריך להביא אותו בבוקר לבית המעצר, שב"ס לא יארגן לו רכב ליווי ספיישל, אם היה מזמן אותו כל 

, בגלל ששב"ס לא ערוך לעשות את זה בפער של יום הוא משאיר יומיים שב"ס היה מחזיר אותו למעשיהו

אותו ממילא שם, אם הוא מזמן אותו יום כן יום לא הוא נשאר בקישון כי כל הגעה כזו לוקחת יום וחצי, שב"ס 

 .מביא אותו בבוקר והוא מקבל זימונים לכל הימים

  



 :ב"כ המשיב

 .'יש לו זימון למחר ובאוק

  

 :ב"כ העותר

משחק ידוע ושב"ס נותן לכך אכסניה בניגוד לחוק. הפתרון הוא בירוקרטי, שב"ס לא יכול להגיד אין  זה מעין

 .לי ברירה אחרת כי זה בית המעצר הכי קרוב לבית הדין הרבני בחיפה ולכן אני מחזיק אותו כך

בע שאם חודשים בהפרדת יחיד בבידוד מוחלט שהחוק לא מאפשר זאת, אני רוצה שבימ"ש יק 9הוא נמצא 

בית הדין מורה בהתאם לחוק על צינוק או בידוד זה בהתאם לתא שלו וביהמ"ש יקבע שבתנאים שהוא מוחזק 

 .היום הוא לא יכול להיות מוחזק בהם

  

 :ב"כ המשיב

שב"ס לא יכול להתערב בזימונים שנשלחים לו מבית משפט שיש לו סמכות לכך, שב"ס לא יכול לבוא לבית 

ל תזמנו אותו, שב"ס מחויב להביא את העותר בהתאם להחלטה של בית הדין הרבני. אם הדין הרבני ולהגיד א

העותר חושב שגם אם זה היה אפשרי טכנית וזה לא אפשרי, שהאופציה הטובה יותר שכל יום יחזור במעברים 

פציה זו לא או 02:00 -וייצא עוד פעם ב 24:00 -ויגיע כל יום בחזרה לישון במעשיהו שזה אומר שיגיע ב

 .טובה יותר לעותר. שב"ס יכול להחזיק אותו בבית המעצר הקרוב ביותר כדי שהעותר יימנע מנסיבות אלה

  

 :ב"כ העותר

 .הוא נמצא בהפרדת יחיד

  

 :ב"כ המשיב

העותר לא מוחזק בהפרדת יחיד, הפרדת יחיד זה הגדרה אחרת לגמרי והוא מוחזק בנפרד משאר העצורים וזה 

 .ים אותו כרגע עם עצורים אחריםמכיוון שאי אפשר לש

  

 :ב"כ העותר

חברי מטעה ביודעין ואני מצהיר שעובדתית גם מבדיקה שלי בכלא וגם משיחה עם העותר הוא מוחזק 

 .בהפרדת יחיד בתנאי בידוד. נכון שחברתי אומרת שאין בקשה מיוחדת להחזקתו בהפרדה וזה מה שאני טוען

  



 החלטה

ות גט ובעתירה שבכתב הלין על אי קבלת מזון בהכשר בד"צ, על כבילתו, על העותר אסיר אזרחי בגין סרבנ

 .החזקתו בבידוד ועל החזקתו באגף אזרחי

בין הגשת העתירה לבין הדיון היום התייתר הדיון בכל הקשור לאי קבלת מזון בהכשר בד"צ ולכבילת העותר 

 .פי החלטת בית הדין הרבני והנושא שעומד לדיון הוא החזקת העותר בבידוד, שם הוא מוחזק על

עיון בכתב התשובה מעלה כי מדובר בפעולה שנעשתה בהנחיית בית הדין הרבני ומשכך אין היא יכולה להוות 

 .נושא לעתירת אסיר

לכתב  6באשר להחזקת העותר באגף האזרחי, אכן העותר לא מוחזק באגף אזרחי אך הדבר מוסבר בסעיף 

התשובה בכך שאגף אזרחי איננו מסגרת מתאימה לעותר, שכן באגף זה אין סוהר שנוכחותו דרושה לעותר 

 .בהיותו אסיר השגחה

ל מזון בהכשר בד"צ, והדבר אף נבדק רשמתי בפני כי בהתאם להתייחסות רב בית סוהר מעשיהו, העותר מקב

 .מול מפקד האגף בו הוא נמצא

 .לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את העתירה

 ., במעמד ב"כ הצדדים והעותר2014ספטמבר  17ניתנה והודעה היום, כ"ב אלול תשע"ד, 


