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 :כבודל
 לבטחון פניםהמשרד 

 הביקורתאגף 
 

28/06/2017 
 
 

 024506230לורי שם טוב  ,  ת"ז . 1  :מתלוננתה
 

 9039549מספר אסיר:  
 מספר קנטינה לחיוב אגרת בית משפט:

45068970 
 

 עצורה עד להחלטה אחרת
 בבית המעצר "נווה תרצה" 

 
 –נ ג ד  -

 
 הר (שב"ס)שירות בתי הסו. 1  :משיבהה

   לא נווה תרצהכ      
 

 
 חיוב אסירה שטרם נגזר דינה, ללבוש מדי אסיר  :  תיאור העניין

 סור על האסירה ללבוש בגדים פרטיים ע"י החרמת הבגדיםואי
 

 אסירתלונת 

 רקע

 לפנות בוקר.  03:00שעה  27/02/2017עצורה מיום  המתלוננת .1

עצורה מעצר ימים, בעקבות החלטות  המתלוננתהיתה  06/04/2017ועד ליום  27/02/2017מיום  .2

 , שלום תל אביב).59460-02-17בית המשפט השלום תל אביב (תיק מ"י 

כתב אישום לבית המשפט המחוזי תל אביב. תיק ת"פ  המתלוננתהוגש כנגד  06/04/2017ביום  .3

בקשה למעצר עד תום ההליכים  המתלוננת). בהמשך לכתב האישום, הוגשה כנגד 14615-04-17

תהיה במעצר עד  המתלוננת). בית המשפט המחוזי קבע כי 14280-04-17פטיים (מ"ת המש

 להחלטת אחרת בעניינה.

לקבל שירות זה של  המתלוננתעתירה זו מוגשת ללא תצהיר תומך מאחר והמשיבה מונעת מ .4

 להגיש עתירות אסיר בעצמה דרך מנהלי המשיבה. המתלוננתאימות תצהיר ואף מונעת מן 

 

 סור ללבוש בגדים פרטיים של אסירה שטרם נגזר דינהאי –תיאור המקרה 

 עצורה במתקן הכליאה "נווה תרצה". המתלוננת .5

 טרם עבר של שלב ההקראה. המתלוננתטרם נגזר. המשפט בעניינה של  המתלוננתדינה של  .6

 , באמצעות סוהריה, ללבוש מדי אסיר.מתלוננתהורתה המשיבה ל 2017חודש יוני ב .7
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את בגדיה הפרטיים, בהם  מתלוננתרי המשיבה ולקחו מהכדי ליישם את ההוראה, שללו סוה .8

 .מתלוננתחולצות, מכנסי ג'ינס, ופריטי לבוש אזרחיים אחרים השייכים ל

לדבר על ליבם של סוהרי המשיבה ולהסביר להם כי פעולות אלה אינם  המתלוננתכל ניסיונות  .9

 על ידי סוהרי המשיבה. כלפיה חוקיות ובניגוד לדין, נענו בשלילה ובבוז 

לבית המשפט המחוזי בתל אביב בענייניה, אינה מדיי פעם , שצריכה להגיע המתלוננתותר מכך: י .10

לצאת לבית  המתלוננתמורשית לצאת לבית המשפט עם בגדיה הפרטיים. המשיבה מחייבת את 

. המשיבה שוללת ואוסרת עליה ללבוש את בגדיה האחרים פיג'מהמכנסי המשפט עם 

דיה הפרטיים, בהם מכנסי ג'ינס וחולצה סבירה, בעת את האפשרות ללבוש את בג המתלוננתמ

 הגעה לבית המשפט.

 מוגשת עתירה זו כנגד המשיבה. ל אלה,בשל כ .11

 

 פעולות שב"ס נעשו בניגוד לדין  –דיון משפטי 

 , קובעת:1978-, תשל"חתקנות שירות בתי הסוהרל 35תקנה  .12

 . לבוש35

אסיר שטרם נגזר דינו (א)  אסיר שפוט ילבש בגדי אסיר שיסופקו לו על ידי בית הסוהר. 

. הנציב רשאי להורות שאסיר שברח ואסיר אזרחי רשאים ללבוש את בגדיהם הפרטיים

 והוחזר ילבש בגדים שונים משאר האסירים.

יתר לכלל (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הנציב, לפי שיקול דעתו, ליתן ה

האסירים השפוטים או לסוג אסירים שפוטים שיורה לענין תקנת משנה זו, או לאסיר 

שפוט מסויים, ללבוש את בגדיהם הפרטיים, בכפוף לתנאים שייקבעו בהיתר; מי שניתן 

 לו היתר כאמור, לא יסופקו לו בגדי אסיר.

 

 , קובעת:1978-, תשל"חתקנות שירות בתי הסוהרל 89תקנה  .13

 אסירים בבית המשפט . לבוש89

, ואולם אסיר שפוט המובא אסיר המובא לבית משפט רשאי ללבוש את בגדיו הפרטיים

 לבית משפט כבעל דין בערעור פלילי או בעתירה ילבש בגדי אסיר.

 

קובעת כי אסיר שדינו טרם נגזר, רשאי ללבוש את  04.30.00פקודת הנציבות שמספרה סעיף יא ל .14

 .בגדיו הפרטיים

אזרחיות שהגישו אסירים שדינם טרם נגזר, כנגד המשיבה, נפסק כי אסירים שחויבו בתביעות  .15

ת חובה חקוקה ופגיעה ללבוש מדי אסיר בניגוד לדין, יפוצו כספית וזאת בשל עילות של הפר

 בכבוד האדם, מצד סוהרי המשיבה.

ן מיום , בפסק די, שלום נתניה, יוסי גוטמן נגד שב"ס 2587-03-14תא"מ כך למשל, בתיק  .16

שניתן על ידי כב' השופטת חנה קיציס, נפסק כי המשיבה (שב"ס) תפצה את האסיר  16/09/2015
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לכל חודש שבו חויב התובע שם ללבוש מדי אסיר. בסך הכל פוצה התובע ₪  600בסכום של 

חודשים ללבוש מדי אסיר, בניגוד לחוק, בניגוד  6בגין חיובו במשך ₪  3,600גוטמן בסך של 

 בניגוד לפקודות הנציבות.לתקנות ו

 

 הסעד המבוקש

 המתלוננתהפסקת חיובה של הנכבד מתבקש להורות למשיבה להורות על  לבטחון פניםמשרד ה .17

 היא אסירה לא שפוטה שדינה טרם נגזר. המתלוננתללבוש מדי אסיר, מאחר ו

 זו. תלונהמן הדין ומן הצדק להיעתר ל .18

 
 

 

 28/06/2017תאריך:  
       _______________________ 

 המתלוננתלורי שם טוב,         
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