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 פסק די%

  

  כ� ידה?ינה כלפי התובע, אסיר הנתו� בהא� עוולה המד

  

קבלת פיצוי בגי� נזק בלתי  – שאיפת�. # 66,000של  בס� כולל מאוחדות תביעות שתי  לפני .1

את ארוכה,  השפוט לתקופת מאסר [להל
: "יצחק"],שמנע מ� התובע ממוני שגר� הנתבע בכ� 

ות המכיל את פקוד "מעוקר"למחשב שבועית בת שעתיי� אותה פת צרה וקצובה של גישה 

  "תקדי
".משפטי והמאגר ה, נציבות בתי הסוהר, נהלי הנתבע

וכנגדה חובתו שלו לממשה, אי� שאינה טובת הנאה לפני� משורת הדי�, , ל יצחקזכות זו שב

במסגרת הדיו� בעתירת אסיר שהגיש הצהירו  ציגי הנתבענש י הורת� בכ�הנתבע כופר, שהר

ל המועדי� ה� שעתיי�, אחת לשבוע, וזה ג� ל: "זה הנוהל הקיי� בשב"ס. ככבזו הלשו�יצחק 


"כזה ראה בבחינת המחוזי והדברי� נתקבלו אצל בית המשפט  ",מה שיתנהל לגבי העותר כא

 יאדר 15'10'27746, בעת"א 5.4.16מיו� החלטת כב' השופטת קלרה רג'יניאנו וקדש". [ראו 

 . ]11.7.16ה מיו� , והחלטה משלימ("להל
 העתירה") (אסיר) נ' שירות בתי הסוהר

ת בית המשפט המחוזי והחלטנהליו, ואת את חילל הנתבע את דבריו, על פי כתבי התביעה 

עוגמת � עוול כלפיו וגר� לו ל, ובכזכות הגישה מיצחקתקופות בה� נמנעה  לוששבעתירה ב

   :נפש

  [להל
: "התקופה הראשונה"]. 17.5.16ליו� ועד  24.4.16יו� מ

  [להל
: "התקופה השנייה"] 4.9.16יו� ועד ל 31.7.16יו� מ

  להל
 : "התקופה השלישית"].[  4.5.17עד ליו�  26.3.17מיו� 

  

המניעה ביחס ש� נתלתה . ראשית הגנתו התנכר הנתבע לכל טענותיו של יצחקבכתבי  .2

חג הפסח, יו� הזיכרו� לשואה ולגבורה, יו� הזיכרו� לחללי  –השנה לתקופה הראשונה במעגל 

שגרה. שנית, נטע� כי לא נמצא כל את הצה"ל ויו� העצמאות שנפלו על אותה תקופה, וטרפו 

פנה  ,]26.3.17[לבד מיו� וה� השלישית  השנייהה� הראשונה וה� התקופות,  כלתיעוד לכ� שב



  
  יפו �בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב 

    

  רי(אסיר) נ' שרות  בתי הסוהר אד 6421�12�17 ת"ק
  שרות בתי הסוהראדרי (אסיר) נ'  31430�01�18ת"ק 

   
  

 9מתו�  2

, ועת לטעמו של הנתבע יש לפרש את הוא בבקשה לקבלת זמ� שימוש במחשבא� דיצחק למ

ת השימוש במחשב באופ� בו על מנת לממש את זכובעתירה המחוזי ת בית המשפט והחלט

מער, לוגיסטי "שהיענות לבקשה שכזו מצריכה ומ "בקשה מסודרת",האסיר להגיש מוטל על 

בנוגע לתקופה השלישית מצביע הנתבע ג� על כ� שיצחק ישב ברובה באג� הפרדה, . "מורכב

שהיושבי� בו אינ� זכאי� להשתלב במער� החינו� של בית הסוהר, בר� הנתבע עשה כל 

בחדר עורכי הדי�, לפני� אפשר ליצחק לעיי� במחשב  6.4.17להיטיב עמו וביו� מאמ- על מנת 

די� התביעות הנתבע א� כופר בכ� שנגר� ליצחק נזק כלשהו בר פיצוי, וסבור כי משורת הדי�. 

להידחות ג� מחמת אי מיצוי ההלי� המנהלי, הגשת� בשיהוי ניכר, ושימוש לרעה בהליכי 

 "."עותר סדרתימשפט, ובפרט שעה שיצחק הינו 

 

"מקדיש את כל זמנו וכל ש "יעותר סדרת"בדבר היותו של יצחק ההגנתית את סרח הקטגוריה  .3

"במטרה ברורה  וא� פרוטוקול הדיו
]בהפרקליטות  מרצו בהטרדת המערכת" [ראו דברי נציג

דלתי בית הסוהר מאחורי מי שנשפט למאסר, א� ננעלו דלתי ש להסיר לאלתר. י ,להקניט"

חשש  מפני הגבלת יתר של זכות הגישה לערכאות כבר נפסק כי הובית המשפט לא ננעלו, 

נגישות  מיוחדת בקיו�החשיבות ה לנוכחוזאת באסירי�, מקבל ביטוי ייחודי שעה שמדובר 

ביחס  האסיר לערכאות השיפוט, ובקיו� ביקורת שיפוטית יעילה ואוז� קשבת לתלונותיו

את עמידתו  .)]2011( סלע נ' שירות בתי הסוהר 6188/11ב "רע[ לתנאי� בה� הוא מוחזק בכלא

על זכויות בסיסיות  אות, ובגדרי עתירותיו ובתביעותיושל יצחק על זכות הגישה שלו לערכ

ובכל מקרה  אי� לגנותתו� שהוא מקדיש זמ� ניכר מעתותיו בבית הסוהר לש� כ�, אחרות, 

ודוק, לפחות בחלק מההליכי� שיז� יצחק מצאו בתי המשפט  חו� את טענותיו לגופ�.יש לב

ת בית ומלבד החלטלדוגמא [ראו את טענותיו כמוצדקות, א� א� למחצה, שליש ורביע. 

אדרי (אסיר) נ' שירות בתי  18'01'49348פסקי הדי
 בת"ק  , ג� אתבעתירההמשפט המחוזי 

'10'30441ק "תבו), 2017אדרי (אסיר) נ' שירות בתי הסוהר ( 17'01'60793), בת"ק 2018הסוהר (

 )],2016( מפקד בית סוהר איילו
'אדרי  נ' מנדו פייסל  15

 

סדק הראשוני רק היה הבכותרת דבריו,  של נציג הפרקליטותעיסוק טפל זה אי� לכחד כי  .4

של הנתבע לבי�  המשפטי וייצוגשל  גרו�ה רוממותבי�  י�הפער ווהתרחב שממנו הלכו

שתי פיות המדינה, , ובי� שבצקלונווהבעייתית  דלההוהראייתית עובדתית המציאות ה

 . בהליכי� אחרי�הצהרותיה � אל מול כא העמדת

 

, "בקשה מסודרת"קרסה התזה המעלה על נס בכתבי ההגנה את הצור� בהגשת  ראשונה .5

נמצא כל תיעוד לכ� כי את העובדה  שלא  למימושה, והתחוור "מער, לוגיסטי מורכב"והפעלת 

, יש לזקו� דווקא פנה יצחק בבקשה לקבלת זמ� שימוש במחשבשבמחלוקת  שבכל התקופות
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ג� ש הכיר בכ�, [להל
: ויטלי"] לאי ויטלי רייטמטע� הנתבע, כ העד. הנתבעגרסת חובת ל

ויטלי לא הציג פה. �בעל פניותכאשר נענו בקשותיו של יצחק לשימוש במחשב היה זה על סמ� 

 בנוגע אליה�,פרטיה�, התיאומי� שנעשו  ,�יה, מועדשאושרו פה אלו�ד של בקשות בעלתיעו כל

לרבות טופס ייעודי שהוכ� לש� כ�, ונראה כי ההלי�  ושיקול הדעת שהופעל במסגרת אישור�,

 . "מסודרת"היה רחוק מלהתנהל בצורה 

שניתנו בשנת  פורסמו לאחראשר או כללי� נוהל פקודה, לי על ידי הנתבע  ולא הוצגודוק, 

והסוהרי� כי , למע� יידע את כלל האסירי� עתירהרג'יניאנו בת כב' השופטת והחלט  2016

של טובת הנאה בה תחתונה ה מדיוטא השבועית של אסיר למחשב המעוקר הועלעניי� הגישה 

לאיגרא רמא  ]18'01'31430לכתב ההגנה בתיק  2[נספח  20.7.14מכתב הנתבע מיו� הושמה ב

פרטי לשל הזכות אופני מימושה להעמיד� על כ� על מנת ו של זכות הניתנת בדי� לכל אסיר,

סייגי� חריות הפיקודית לטיפול בה ואישורה, ודרכי הגשת הבקשה, האפרטי�, לרבות 

מחשבי� אישיי� לאסירי� "פקודת הנציבות שעניינה אפנה לדוגמא ל. א� קיימי� למימושה

לא האוחזת שבעה עמודי�, עשרות סעיפי� וסעיפי משנה, וטופס ייעודי.  ],11.6.09" [פליליי�

להסדיר ולפרס� את זכות שאלה הא� הייתה מוטלת חובה על הנתבע בכא� המקו� לחרו- 

כתר הביקורת  ערכאה השיפוטית החובשת את. אותיר זאת להשימוש במחשב באופ� דומה

על מנת להשמיט את הקרקע מתחת לטענת  ,די בכ� שהדבר לא נעשהע� זאת, ת. המנהלי

והוא חרג , "בקשה מסודרת"להגיש כלשהי חובה ובע תה מוטלת על התיההגנה כא� כי הי

אי� ג� בקשה  מסודרי�, ל� החבל אחר הדלי, א� אי� פקודה או נוהל שהרי המהסדר, 

  וכפי שעלה בבירור ג� מעדותו של ויטלי.מסודרת, 

לכתב התביעה בתיק  7בעניי� זה אפנה ג� לנספח ת/ית המטרידה להשלמת התמונה העובדת

שהינו חוות דעת כללית של כלאי ארקדי גלמ�, מנהל אג� בכלא רימוני� מיו�  6421�12�17

כל שבוע  "נכו
 לאסיר יש אישור לקבל מחשבבעניינו של יצחק בה נכתב על ידו כ�:  4.5.17

הגשת בקשה כלל לא . נהל אג0"לשעתיי�. אסיר יקבל מחשב פע� בשבוע בנוכחות סוהר או מ

פירש את החלטות בית המשפט המחוזי בעניינו  זה אג�מנהל ש הוזכרה ש� כתנאי, ומכא� 

ביחס לכל שימוש  "בקשה מסודרת" מטעמו של ההגששל יצחק ככאלו שאינ� דורשות האישי 

 שבועי במחשב, אלא כמחייבות ביצוע רוטיני.

 

, 6421�12�17לכתב ההגנה שהוגש בתיק  26בסעי�  שיבשהכי המדינה למרבה הצער התגלה  .6

. נימוק "מער, לוגיסטי מורכב"ובדברי נציגה במהל� הדיו�, את ההקשר של הצור� בהפעלת 

רק ביחס דרי (אסיר) נ' שירות בתי הסוהר א 17'03'65694עת"א זה הועלה על ידה במסגרת 

ואדרבא, נטע� בתשובת לעתירת התובע כי הנתבע יצל� וידפיס עבורו פקודות ונהלי�, 

"אסיר המבקש לצל� עבורו חומר כגו
 זה, מופנה לעיו
 במחשב. על המדינה לאותה עתירה כי 

"שניתנה לאסירי� ומ פי הנוהל הקיי�, לכל אסיר הזכות לעיי
 במחשב פעמיי� בשבוע"
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. בית המשפט המחוזי דחה האפשרות לנגישות למחשב, אי
 צור, במת
 עותקי� של הפקודות"

 על יסוד עמדה זו, וא� בית המשפט העליו� נשע� עליה 23.11.17ו מיו� העתירה בהחלטת את

להחלטת בית  10'ו 2סעיפי� לאותה החלטה שצורפה לכתב ההגנה כא
, וכ
  7'ו 5[ראו סעיפי� 

בשני הליכי� שוני�  )].2018אדרי נ' שירות בתי הסוהר ( 17'10026המשפט העליו
 ברע"ב 

את החבל בו היא אוחזת את התובע משני קצותיו. כ�, כאשר מבקש  מקצרת אפוא המדינה

האסיר את צילומ� והדפסת� של הפקודות והנהלי� היא טוענת בפני ערכאה אחת כי הדבר 

כרו� בהפעלת אותו מער� לוגיסטי מורכב ומצביעה על כ� שעומדת לאסיר אפשרות חילופית 

עת בערכאה אחרת קובל מחשב, בר� הלי� במסגרת זכות השימוש בשל עיו� בפקודות ובנ

א� האסיר על כ�  שא� זכות זו נמנעה ממנו, מעלה המדינה באופ� בלתי הגו�  את הטענה כי 

 "מער, לוגיסטי מורכב". בהפעלת  מימוש זכות השימוש במחשב כרו�

 

ופסת. שמלכתחילה הייתה רשבכתב ההגנה  "חגי�"תזת העדותו של ויטלי ג� מוטטה את  .7

במחשב  יו� אחד בכל שבוע הוא יו� חג או יו� זיכרו� אינה מצדיקה מניעת שימושהעובדה כי 

הא�, כעולה מטענת המדינה, מתנהל כל השבוע בו חל יו�  ונית� להשתאותבכל אותו שבוע, 

"אני טוע
  עצמאות או יו� זיכרו� כשבוע שהינו מחו- לשגרה. כ� או אחרת, ויטלי העיד:

, פה"'בל בתקופה הזו בגלל שהוא לא פנה אלי, ג� לא בעלשהסיבה היחידה שהאסיר לא קי

שהופגנה בכתב ההלכתית הבורות כא� המקו� להעיר כי ג� . , לא חגי� ולא יערהא ותו לא

ש� הוסיפה לרו ההגנה ביחס לאפשרות בצפייה במחשב במהל� ימי חול המועד של חג הפסח

את אמות המידה המקצועיות  הוצגה באופ� שאינו הול� הכללי כי עמדת פרקליטות המחוז

 המצופות ממנה.

. �17.5.16העיד ביחס לתקופה השנייה והשלישית משו� שהודה שעזב את תפקידו בלא ויטלי 

אליו היו אמורות להגיע בקשות יצחק לשימוש ואשר במקומו של מנהל האג� שהחלי� אותו, 

העיד סג� מפקד בית הסוהר, לעיל,  65ארקדי הנזכר בסיפא לסעי� אותו הוא שמא ו, במחשב

 יש לזקו� לחובת הנתבע.  לבדה ועובדה זו  [להל
 : "שי"],סג� גונדר שי פרנסה 

במילי� מפורשות אזי סתר ו, "אני לא זוכר תקופות שהוא לא קיבל"באופ� כללי שי העיד כי 

ממנו עולה כי  ]17'12'6421לכתב ההגנה בתיק  1[נספח  4.4.17  את סיכו� הריאיו� מיו�

המחשב היה נגיש, אי
 לנו שו� ": באומרובאותה העת  נמנעה מיצחק הגישה למחשב, 

למיטב זכרוני אפילו שעבר הרבה זמ
 וכיו
 ..."המחשב מעוקר כ, שזה לא מפריע לנוהתנגדות. 

 אלהדברי�  שאני מכיר את האסיר הרבה זמ
, הוא קיבל את המכשיר ג� כשהוא היה בהפרדה".

נטע� בכתב ג� ביחס ל "דבר והיפוכו"בגדר  �ולמעשה הינמסיכו� הריאיו�,  כאמור י�נסתר

ה באג� ההפרדה משו� שלא ביקש היצחק לא קיבל את המחשב לשימוש כששלפיו גנה הה

על פי תומו דברי� השיח שי מעדותו זו פלג אחד בדומני כי בר� למעט פע� אחת, וזאת 

המובהקת ע� התרשמותי ה� ע� גרסת יצחק, וה� המתיישבי� הנובעי� מהיכרותו ע� יצחק ו

ספק, והנתבע מודה בכ� לכל אור� הדר�, כי יצחק מרבה בבקשות, ממנו במהל� הדיו�. אי� 
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משקיע את כל מרצו א� בעתירות ובתביעות, ואינו מניח קוצו של יוד. לטענת הנתבע בכ� הוא 

יצחק מועבר לאג� חדש ביו�  עת, 6421�12�17לכתב התביעה בתיק  4כעולה מנספח ת/וזמנו. 

את בקשתו לעיו� במחשב לפי החלטת  26.3.17מיו�  בראיו� האישי כבר, הוא מעלה 23.3.17

ויתר על הזכות השבועית לשימוש במחשב  אשר על כ�, ההנחה כי יצחקבית המשפט המחוזי. 

עתירותיו,  עליה נאבק בעיקשות זמ� כה רב, שימוש הנחו- לו לצור� הכנת בקשותיו,

כמקובל,  פה�בעלא� לא את מימושה,  לוש התקופות ללא שביקשותביעותיו, וזאת במש� כל ש

 . א� להכרתו של שי עצמו, מסתבר, אינה מסתברת

 

בפרוטוקול הדיו� בעתירה מיו� עיו� מתו� מקו� תורפתה של המדינה כא� א� מתגלה  .8

יש מחשב נייד"..."העותר לא יכול "בבית הסוהר הצהיר ב"כ המדינה : ש�  ]1[ת/ 29.12.15

להגיע לאג0 חינו, בשל סכסוכי� שיש לו. א, נית
 להביא לו מחשב נייד לפי יכולת בית הסוהר. 

א� הוא יבקש כל שבוע לשבת מול שעתיי� מול המחשב, יכול להיות שזה יקשה על בית הסוהר. 

לא יכול להגיע לחינו,  אסירי�, להצמיד אליו סוהר לשעתיי� כי הוא 1,200בבית הסוהר יש 

ויהיה צור, להביא אליו לאג0 את המחשב. לסוהר יש משימות נוספות. יש לסוהרי� הרבה 

בתו� אותו דיו� ניתנה החלטת כב'  משימות, ה� לא רק יושבי� ומסתכלי� על הקירות".

"להשתמש במחשב הנייד השופטת נגה אהד המורה לנתבע לאפשר ליצחק אחת לשבועיי� 

הורחבה זכות השימוש לשעתיי�  5.4.16שר בהחלטת כב' השופטת רג'יניאנו מיו� , כאבאג0"

כי מהבחינה המחשובית נית� לספק  2015בשבוע. מכא� שהמדינה עצמה הודתה כבר בשנת 

פתרו� שימוש במחשב ליצחק ג� כשאינו יכול להגיע לאג� החינו�, באמצעות מחשב נייד, אלא 

קצאת משאבי אנוש שאינה ערוכה לה�, ובהחלטות כב' שנתלתה בכ� שביצוע הדבר כרו� בה

השופטת אהד וכב' השופטת רג'יניאנו נשללה למעשה טענה זו, והנתבע הצטווה להעניק 

'07'31665עת"א [ראו ג� החלטות ב. ליצחק את הזכות לעיי� במחשב הנייד באג� בו הוא מצוי

אשר  )2013נ' שירותי בתי הסוהר ( שפירו 159/13רע"ב ) 2012( שפירו נ' שירותי בתי הסוהר 12

 ניתנו בי
 היתר על סמ, הצהרת המדינה כי יינת
 לאסיר עיו
 במחשב מעוקר נייד].

' אשר עוגנה בהחלטת כב ,כ� אפנה להצהרת המדינה בפני בית המשפט המחוזי בעתירה

"אסיר שבקשתו סורבה ונמנעה ממנו הזכות לעיו
 יקבל לפיה , ו11.7.16השופטת רג'יניאנו מיו� 

 החלטת סירוב תיעוד כלשהו שלהנתבע לא הציג להחלטה].  10החלטה מנומקת" [סעי0 

 הנועצת את עילת מניעת השימוש במחשבאשר נמסרה ליצחק בזמ� אמת וכלשהי מנומקת 

 באות� סיבות שפורטו בכתב ההגנה. מיצחק

 

מטעמה העדויות תמונת בעמדת המדינה וכנגד שנמצאו עיל הפגמי� המפורטי� לאל מול  .9

ת המדינה, הסתירות שהתגלו בגרסלנוכח ו כמעט מדוקלמות,, כלאקוניות, כדלותכ שנחשפו

כי עדותו של יצחק מצאתי , לעיל �7ו 5כמפורט בסעיפי� לרבות ביחס למסמכי הנתבע עצמו, 
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מובהקי�  קיימי� ציוני דר�שלה הנרטיבי מסלול לכי ווברורה, עקבית טבעית, ישירה, הייתה 

 . רישומי הנתבע עצמוב

 

ביחס לתקופה . אני תמיד פונה ומבקש, א� בכתב וא� בעל פה"": סיפר באופ� כללייצחק  .10

בתקופה שבה כ
 השתמשתי במחשב ה� היו מביאי� לי אותו מהחינו, לאג0 "השנייה העיד : 

זה. היו תקופות שבה� בלי שהייתי מגיש וזה לא היה ע� בקשה בכתב, ניתנה החלטה וזהו 

כשלא נתנו לי אמרו לי המחשב נמצא באג0 אחר, או  בקשה בכתב היו מביאי� לי את המחשב.

חודש ומשהו אמרו לי לא מוצאי� אותו, פע� אחת הוא הל, לעדכו
,  בחינו,, לא מוצאי� אותו.

.
אחרי . כ�, תביאו מש�אמרתי לה� יש חמישה ששה בתי סוהר צמודי� אלי פע� אחת לתיקו

אמרתי לה� שאני מגיש בקשה לביזיו
 ביהמ"ש תו, שעתיי� הגיע  4.9שכלו כל הקיצי� וב

הגשתי בקשה מסודרת אני רוצה את  26.3ב": ביחס לתקופה השלישית הוסי� "המחשב.

המחשב, מנהלת האג0 הגיעה ואמרה שמפקד בית הסוהר מסרב לתת ל, את המחשב, אי
 סיבה. 

נתתי לה את ההחלטה עלתה  אמרה לי פע� שניה הוא רוצה לראות את ההחלטה של,.ואז היא 

והגשתי עתירה לביזיו
  2.4בפועל חיכיתי עד ל נהלה ואמרה לא מוכנה. לא נתנה סיבה.הל

אני מגיש את העתירה, יושב איתי סג
 מפקד בית הסוהר, לא אמר לי אי
 בעיה  2.4ב ביהמ"ש.

אותי המו
 זמ
, הוא מכיר את ההחלטה והכל, הוא לא אומר לי בא מגיע ל,, הרי הוא מכיר 

לא רוצה להביא ל, מחשב אתה רוצה תגיש הסוהר  מגיע ל, מחשב, הוא אומר לי מפקד בית

.
יחד ע� זאת, בכמה תאי� אחרי� באותו  עתירה. לא אומרי� לי סיבה, ודאי לא מטעמי ביטחו

סכימו לקבל את העתירה העיקר לא לתת לי ה� לא רצו לתת לי, ה אג0 כ
 קיבלו את המחשב.

הגיע מפקד מחוז לסיור ואפשרו לי לצאת לחדר של עו"ד לשעתיי� ומאותו  6.4ב את המחשב.

שובצתי  20.4ב רגע נגמר הסיפור, ומאז לא נתנו לי. ואז משכתי את העתירה. אני רוצה כל שבוע.

חלטה ולא מאפשרי�. רק אחרי , הגעתי לש� מנהל האג0 אומר לי כ
 אני יודע על הה16לאג0 

 . "נתנו לי את המחשב 4.5רק אז ב 30.4שהגשתי עתירה שניה ל

 

מסמכי� שצורפו לכתבי ב, נמצאו רגליי� איתנות התנהלות הנתבעאר יצחק את יתלאופ� שבו  .11

מבקש יצחק את מימוש זכותו ג� באג� החדש אליו  ]4[ת/כאמור בראיו� האישי הטענות. 

הוא מנסח בקשה לביזיו� בית המשפט  2.4.17. ביו� 23.3.17ביו� שלושה ימי� קוד�,  הועבר

אשר ריאיו� נער� עמו  4.4.17, ביו� ימי� �12רק בחלו� כ ].5[ת/עקב אי היענות לבקשתו 

האסיר טוע
 על אי ביצוע החלטת בית ": ו הדברי� הבאי� ע"י רס"מ חיה דודבסיכומו נכתב

.
הכ
 ישנה החלטה מאחר והאסיר עבר מהאג0 בו שהה והינו נמצא  המשפט לקבל מחשב תקדי

באג0 הפרדה. נבדק ע� הינו יכול לקבל בתאו את המחשב. לאחר הבדיקה הוחלט על קבלת 

המחשב מחו1 לתא במקו� שנקבע לזה ע"י מפקד ב"ס. לציי
 שבאג0 הפרדה בדיקות האישורי� 

האמור, א� הנתבע מודה כי בכל מהל� התקופה חר�  עורכת זמ
" [כל שגיאות הכתיב במקור].

 .6.4.17השלישית ניתנה ליצחק גישה למחשב רק ביו� 
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ניתנה לו הגישה , ביזיו� בית המשפטרק לאחר שיצחק הגיש בקשה בגי� אפוא כי  מסתבר

הודתה המדינה כי אי� קשר  �2015שכבר בדיו� בעתירה מ אחרכאמור לעיל, , כל זאת, למחשב

כא� המקו� אג�. ספק ליצחק בלשבי אג� החינו�, לגישה למחשב הנייד שנית� בי� הגישה למח

ביחס לתקופה השלישית,  בגי� ביזיו� בית המשפט בקשת יצחקאת  להעיר כי להחלטה הדוחה

בזיו�  הלי�שכ� , אי� השלכה לעניינינו המחוזי על פי הכתבאשר ניתנה על ידי בית המשפט 

אי� להיזקק לו כאשר , והלי� אזרחי טהורקיצוני מיוחד, הוא אינו נושא אופי בית המשפט 

 ].49) 4שרבט נ' שרבט, פ''ד נט( 3888/04רע"א [ראו קיימת דר� אחרת 

 

יו לשימוש את גרסת יצחק כי הנתבע שלל את זכויותאפוא אני מקבל במכלול המפורט לעיל,  .12

, במרבית�תביעתו, ולמצער  ילות בכתבהכלובשלוש התקופות  במחשב ללא סיבה מוצדקת

 .החלטות בית המשפט המחוזי בעתירהאת שלא כדי�  ובכ� השבית

 

למעלה מ� הצור� אעיר כי משהתקבלה גרסת יצחק לגבי פניותיו החוזרות ונשנות לכל  .13

של אסיר כספית משאי� המדובר בעתירת אסיר מנהלית אלא בתובענה הגורמי� הרלוונטיי�, 

לקבלת פיצוי בגי� הזכות על ידי הנתבע, כאשר או הוראה שיפוטית הפרת נהלי� הנעוצה ב

 10'10'38291רת"ק [  הוכרה כבר בפסקי די� רבי� ,מסוג זה ההפרהנזק הבלתי ממוני שגרמה 

גור אריה ב
  17'07'2003רת"ק  ,)2010(מחלקת הדוברות שב"ס  'ראיק (אסיר) נ' מדינת ישראל 

אבו  16'12'41348ת"ק , )2018(שירות בתי הסוהר '
 פני�המשרד לביטחו'יאיר נ' מדינת ישראל

'נ' שרות בתי הסוהרמולדבסקי(אסיר)  16'12'54092ת"ק ), 2017(עבייד(אסיר) נ' מדינת ישראל

'10'30441),  ת"ק 2016אביט
 (אסיר) נ' חרמו
 ואח' ( 15'08'5113ת"ק ), 2017(מחלקת האסיר 

עשור (אסיר) נ'  16'03'22382), ת"ק 2016איילו ואח' (מפקד בית סוהר 'אדרי(אסיר) נ' פייסל 15

כלא חרמו
 'אביט
 (אסיר) נ' שב"ס שירות בתי הסוהר  15'09'18588), ת"ק 2016מדינת ישראל (

סמסא
  5108/00ת"ק  )2011מג'אדבה (אסיר) נ' מדינת ישראל ( 09'05'12689), ת"ק 2015ואח' (

לא מצאתי  2016�2017דוני� התרחשו בשני� ומשהאירועי� הני, ])2000( אברה� נ' שב"ס

 , כטרוניית הנתבע, א� לא אבק של אי מיצוי ו/או שיהוי.של יצחק בתביעותיו

 

"עונש המאסר, כפי .  הנובעת ממעשי הנתבע אי� להקל ראש בפגיעה ביצחק �ומכא� לנזק  .14

שהוא קבוע ומבוצע כיו�, אי
 בו משו� שלילת החירות בלבד; באות עמו ומתלוות אליו רעות 

 114/86רבות, מדכאות וחולות, שיש בה
 משו� ביזוי האד�, רמיסת כבודו והשחתת צלמו" [בג1 

ו? הוא ק� אסיר, מה יש לו בחיי. "פרשת וייל") –(להל
  477) 3וייל נ' מדינת ישראל פ"ד מא(

[על משקל "ערב פתאומי", מאת דוד אביד
, מתו, "משהו בשביל . קר בו לא ק�בבוקר, ובו

. כה צר חלדו, כה מצומצמי� חייו, כה מדודות חירויותיו, וכה ]1987מישהו", ספרית פועלי�, 

שבע קצרות אורחותיו, עד שיש והוא מאבד עולמו בשלילת זכות אחת פעוטה, כזו שב� החורי� 
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שבעתיי� יש להישמר כאשר הפגיעה מתבטאת בשלילת גישה דש אותה בעקביו. ויות הזכ

 ."צבת בצבת עשויה"חינת ב, בלאמצעי אשר האסיר נעזר בו על מנת לעמוד על כלל זכויותיו

[ת"ק תביעה דומה  בקבלוהורובי- דניאל שכתב כבוד השופט  דברי�אני מאמ- ג� את אות� 

ולפיה�  "פרשת מולדבסקי"] 'להל
  )2017נ' שירות בתי הסוהר (מולדבסקי (אסיר)  17'02'62580

, גר� לו, איננה מאיינת את התביעהעצ� העובדה שלא עלה בידי התובע להוכיח נזק ממשי שנ"

כות, אשר מעוגנת בנהלי� השימוש של אסיר במחשב איננה טובת הנאה כי א� זוזאת מש

 –תביעה המזכה בפיצוי, שא� נאמר אחרת שלילת זכות מהווה כשלעצמה עילת , וובפסיקה

  ".ל הזכותהפכנו את הזכות לסיסמה בלבד וסללנו את הדר, להפרתה החוזרת ונשנית ש

 

בפרשת מולדבסקי הועמד סכו� הפיצוי הסכומי� הנתבעי� על ידי יצחק מופרזי�. ע� זאת  .15

הזכות התפרשה בשי� לב מחד גיסא לכ� ששלילת , וכא� במכלול הנסיבות. # 3,000על ס� של 

ש� על פני תקופה ארוכה יותר ורצופה, ומאיד� גיסא לאופי ההפרה החוזרת ונשנית כלפי 

נראה כי יש להעמיד את הפיצוי ג� כא� על סכו� של תו� התעלמות מבקשותיו, , כא� יצחק

. # 1,000ל , כאשר לסכו� זה יתווספו הוצאות משפט כוללות לשתי התביעות בס� ש# 3,000

 ימי�. 30למו ע"י הנתבע לתובע בתו� ושי� יכל הסכומ

 

'על"את דברי כב' השופט אלו� בפרשת וייל: למדינה אזכיר , תרתי משמע, בשעת נעילת שער .16

כלל גדול בתורת הענישה  פי האמור בדברי�, כה, ג: 'ונקלה אחי, לעיני,', קבעו חכמי�

(משנה, מכות, ג, טו). וכלל גדול זה יפה הוא לא רק לאחר  "הרי הוא כאחי, 'משלקה "העברית: 

בודו כאד� שמורי� שריצה את עונשו אלא ג� בעת ריצוי העונש, שאחי, ורע, הוא, וזכויותיו וכ

 ".עמו ועומדי� לו

 

 ימי� מקבלתו. 15נית� להגיש בקשה לערער על פסק די� זה לבית המשפט המחוזי בתו�  .17

 

 המשפט סימוכי� בכתב אודות מסירת פסק הדי� לתובע.על שב"ס להמציא לתיק בית  .18

  

  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  19, ח' אלול תשע"חנית� היו�,  

                   

 

  



  
  יפו �בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב 

    

  רי(אסיר) נ' שרות  בתי הסוהר אד 6421�12�17 ת"ק
  שרות בתי הסוהראדרי (אסיר) נ'  31430�01�18ת"ק 
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