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הנדון :ביקורים בבית כלא גלבוע

הריני לפנות אליך בדחיפות בבקשה להורות לצוות העובדים בבית סוהר גלבוע ,לאפשר ביקורים
של עורכי דין שעובדים מטעם הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל .בקשה זו מתחדדת לאור היחס
הבלתי הולם ומטריד מטעם צוות העובדים בבית כלא גלבוע כלפי עורכי הדין  ,כפי שיפורט להלן:
 .1הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל (להלן":הוועד") ,הינו עמותה ציבורית רשומה
בישראל ,שעיקר עיסוקה במאבק משפטי וציבורי נגד עינויים ובהגנה על זכויותיהם של
עצורים ונחקרים.
 .2במסגרת העבודה השוטפת ,עורכי הדין מטעם המחלקה המשפטית בוועד מבקרים
אסירים וכלואים בכל בתי הכלא בארץ.
 .3לאחרונה נתקלים עורכי הדין מטעם הוועד בבעיות שונות ויחס בלתי הולם ומטריד בעת
ביקורם בבית כלא גלבוע .יצוין כי מכתב זה אינו מהווה פניה פרטנית של מקרה חד פעמי
בבית סוהר גלבוע ,אלא ענייננו ברקע הדברים התנהלות עוינת של סגל שב"ס אשר מגלה
יחס מטריד ועל פניו עוין לתחומי העיסוק של הועד ,הכולל בין היתר:
תיאום ביקורים
א .התנגדות לתיאום מועדים לביקור אסירים בבית כלא גלבוע :עו"ד מטעם הועד פנו
למתאמת הביקורים בבית כלא גלבוע על מנת לתאם ביקורים לאיסירים ,ובתגובה
נמסר להם כי עקרונית ובהתאם להוראות מפקד בית כלא גלבוע בשם גבאי אליהו,
אין אפשרות לבקר אסירים כל עוד שאין ייצוג משפטי בתיק ,תשובה זו לא רק שהיא
מזלזלת בעורכי הדין מטעם הוועד אלא שהיא מתכחשת לקיומו של מישור משפטי
שלם שהוא מישור זכויות האדם ומהווה הפרה של הדין הישראלי והבינלאומי ביחד.
בנוסף לכך ,הוראה זו נחשבת לשיבוש מהלכי עבודה וגם כן מנוגדת לפקודת נציבות
מס' ( 04.34.00להלן":פקנ"צ") המסדירה ביקורים של עו"ד בבתי הכלא.
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ב .נוסף ,להביא לידיעתך את מקרהו הפרטני של העצור צדקי אלמקת ת.ז080956998 .
אשר חתם על ייפוי כוח ואושרר כדין בפני עו"ד מטעם הוועד אולם במהלך אותו
ביקור נחתה הוראה שלפיה הוגבלה הפגישה לפרק זמן קצר של כמה דקות בלבד,
התנהלות זו פגעה קשות באיכות השירות המשפטי הניתן ללקוח והביאה להפסקת
הפגישה בתחילתה .לא זו אף זו ,לאחר מכן נמנע מעו"ד מטעם הוועד לבקר אותו
עצור למרות שהוא ייפה את כוחם של העו"ד.
ג .התבטאות מזלזלת ועוינת מצידה של מתאמת הביקורים כמו משפטים של "על איזה
עינויים את מדברת בואי תראי איך הם חיים פה"; "הם משקרים לך" וכיוצ"ב תוך
פגיעה בלקוחות ובכבודם דבר המהווה חריגה מסמכותה כסוהרת.
במהלך הביקורים:
ד .אי מתן הודעה מראש על ביטול ביקור :לא אחת הגיעה עו"ד לביקור שתואם מראש
עם אחראית הביקורים בבית כלא גלבוע ,ורק עם הגעתה לבית הכלא הודיעו לה
שהאסיר בנסיעה או בבית משפט  .יצויין כי עובדי בית הכלא יודעים זמן סביר לפני,
כי האסיר איננו ,אולם לא טרחו להודיע לבטל את הפגישה ולדאוג לקיום מפגש נאות
במועד אחר.
ה .הדרישה להציג במפגש ראשוני יפויי כוח ,לחלופין המתאמת מתעקשת לקחת ובשער
יפויי כוח "ריק" ומציגה אותו לכלוא ולפעמים הכלוא נדרש לחתום עליו .צעד זה הינו
עבירה אסורה בהחלט שמתיימרת להציג את הסוהר/ת כמי שמוסמך להחתים
כלואים על מסמך בעל תוקף משפטי בנוסף להיותה עבירה אסורה בהתאם לסעיף 91
לחוק לשכת עורכי הדין.
ו .לא אחת בשער הכניסה לבית הסוהר נדרשת עורכת דין מטעם הוועד לעבור חיפוש
משפיל של הורדת חולצה באזור החזה כחלק מ"הבידוק הביטחוני" .ללא ספק דרישה
מוגזמת זו חורגת באופן קיצוני מבדיקה שגרתית של עורכות דין נשים .יחס זה
בהשוואה לבתי סוהר רבים אחרים שאין בהם שגרת בדיקה זו (!) הינו מטריד ,בלתי
נאות ומשפיל את עורכות הדין בשגרת עבודתן .לא זו אף זו ,בהתאם לפקנ"צ
" 03.06.00עריכת חיפושים על אדם וברכב" חיפוש על גופו של מבקר בבית הכלא
הוא ":חיפוש על פני גופו של אדם בבגדיו או בכליו כולל:מישוש חיצוני על פני הבגדים

או על פני אברי גוף חשופים כגון :ידיים ,אצבעות ,שיער ראש וכו' .חיפוש בכיסי
הבגדים ,קפלי הבגד או בנעליים וגרביים.דרישה להסרת בגד חיצוני כגון :מעיל,
כובע ,כפפות )אך לא כולל הסרת חלקי בגד שיש עימם חשיפה של חלקי גוף מוצנעים
כגון :חולצה ,מכנסיים וכו) "
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ז .החלפת מסמכים משפטיים בין עו"ד – לקוח לצורך חתימה (כולל תצהירים וחומר
משפטי חסוי) מתבצעת באמצעות הסוהרת ובאישור תוכן המסמך אחרי שהיא
מעיינת בו ובכך נפגע חיסון עו"ד -לקוח .סעיף  90לחוק לשכת עורכי הדין קובע
מפורשות כי" :דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר

עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח ,לא יגלה אותם עורך הדין
בכל הליך משפטי ,חקירה או חיפוש ,מלבד אם ויתר הלקוח על חסינותם" .על-כן,
התנהלות זו לא רק שהיא אינה תקינה אלא מנוגדת לחוק האמור ומפרה כלל זהב
ביחסי עורך דין לקוח.
 .4לאור האמור לעיל ,אבקש להורות לעובדי כלא גלבוע לאפשר לעו"ד מטעם הוועד לבקר
את הכלואים כמקובל בכל מתקני הכליאה ,וכן לאפשר את ביקורו של העצור צדקי
אלמקת בפרט .כמו כן ,נבקשך להורות לסוהרים לשמור על כבוד עורכי הדין המבקרים
ולאפשר להם לבצע את עבודתם בסביבה ראויה ובטוחה ,ובכלל זה לא לעיין במסמכים
משפטיים ובתוכנם.

בכבוד,
מאיסא אבו סאלח – אבו עכר  ,עו"ד
המחלקה המשפטית

העתק:
עו"ד יהודה הלוי ,היועץ המשפטי של שירות בתי הסהור ,פקס08-9193840 :
היחידה לתלונות הציבור ,מבקר המשרד לביטחון הפנים פקס02-5418054 :
עו"ד שירית בכר יו"ר פורום פלילי בלשכת עורכי הדין בישראל ,פקס1533 6362227 :
מר גבאי אליהו ,מפקד בית כלא גלבוע ,פקס08-9193680 :
גב' רותי גלס  ,מתאמת ביקורים בבית כלא גלבוע ,פקס08-9193680 :
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