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  יניב ירמיהו  בכירהרש� ה כבוד פני ל
 

 
 התובע

  
 משה זיגדו�

  
  

  נגד

 

  
 הנתבעת

  
  שרות בתי הסוהר �מדינת ישראל 

  

  
 פסק די�

  1 

� 33,400הכספי של תובענה כספית בגדרה מבקש התובע לחייב את הנתבעת בס� זוהי . 2 

  3 

 4 16/07/2017 ועד 28/12/2016בי� התאריכי!  ריצה עונש מאסר בבית הסוהר גבעו�התובע   .1

 5(ייתכ� שריצה עונש בתאריכי! נוספי!, אול! זו התקופה הרלוונטית לתביעה).  לטענתו, במהל� ריצוי 

 6  בסיסיות. ה יוזכויות ! הופרולכהמאירועי! ב 3מאסר התרחשו עונש ה

  7 

 8ארוחת  את לא קיבלבאותו היו!  ולטענתמש, 28/12/2016 וע הראשו� התרחש ביו!האיר

 9בסו( המסדרו�.  בזמ� ממוק! תאו בעוד  ,וקת האוכל מתבצעת לפי סדר התאי!בוקר, כיוו� שחלה

 10לא קיבל מענה.  עקב בעניי� החוסר במזו�, אול! התובע למפקד האג( ולקב"ט פנה היציאה לתעסוקה 

 11אול!  במכתב למנהל בית הסוהר,  22/01/2017מחסור כללי במוצרי מזו�, פנה התובע ביו! בשל כ�, ו

 12  .ג! פניה זו לא נענתה

  13 

 14מר נאאותו הבוקר, ב  , התרחש האירוע השני.בשעות הבוקר המוקדמות ,02/07/2017ביו! 

 15משהוצג לו כאמור.  בו לצאת לחקירה המחייביקש לראות צו , והתובע לתובע כי עליו לצאת לחקירה

 16לחקירה, אלא שקצי� תור� שהגיע למקו!  סירב לצאתו אי� בכוחו לחייבו לצאת לחקירה, צו שלדיד

 17הוש! בבידוד ולא קיבל ארוחת בוקר.   ש! לטענתו והעבירו לתא המתנה באג( "מכלול",ו מתאו הוציא

 18  . ( לא בהמש�מבלי שנחקר כלל, א אג(תאו שבהוצא התובע מ� הבידוד והוחזר ל שעות 3+כרק לאחר 

  19 

 20, יו! לפני 17:00בשעה  15/07/2017ביו!  התרחש בכתב התביעה האירוע האחרו� המתואר

 21יומ� האג( ב, אול! בכתב ההגנה ו13/07/2017(בכתב התביעה צוי� כי האירוע התרחש בתארי�  שחרורו

 22התובע   .), כ� שככל הנראה נפלה טעות סופר בכתב התביעה15/07/2017ביו! צוי� כי האירוע התרחש 

 23.  ג! במקרה זה לא משפט כפי הנדרשאותו וויכוח הועבר לבידוד ל ותקבעבו ,התווכח ע! אסיר נוס(

 24  ערב.  ארוחת  ות, לרבותממנו זכויות בסיסי והתובע לא קיבל את הזכויות המגיעות לו ונמנע
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 1ועדי! בכל המ הנתבעת שוללת את טענות התובע וגורסת כי די� התביעה להידחות.  לטענתה,  .2

 2האג(  והדברי! נתמכי! ביומנייתר האסירי!, י! לתביעה התובע קיבל ארוחות, כנטיווהרל

 3בנוגע כלשה! של אסירי!  נטיי! מה! עולה כי לא נרשמו אירועי! חריגי! או הוגשו תלונותהרלוו

 4 חוסר במזו�, נית� לתלונה מענהל מקרה בו אסיר מתלונ� על בכ.  מוסיפה הנתבעת כי מזו�למחסור ב

 5  .מיידי

  6 

 7ת ע"י הנתבעת, ונשלל 02/07/2017יו! מ י!אירועהשתלשלות הלביחס ת התובע וטענ  

 8 ,כמשמעו בדי�מדובר כלל בבידוד לטענתה, אי�  . "מכלול" הוש! בבידוד באג(משלטענתה התובע לא 

 9בירור.  מרגע סירוב  לצורכיה! ית שלהמיועד לקליטת אסירי! ולשהייה זמנ אג(תא המצוי באלא ב

 10ה מועד בו הרש! התור� בבית הכלא בדק הא! התובע מחויב לצאת לחקירהתובע לצאת לחקירה ועד ל

 11שב הו –כי התובע אינו מחויב לצאת לחקירה הוברר שבאג( זה, ולאחר  בהמתנה הוש! התובע ,זו

 12    לתאו.

  13 

 14ויכוח ע! אסיר הועבר לבידוד עקב נטע� שהתובע בו  ,15/07/2017 השלישי מיו!אירוע יחס לב  

 15הועבר התובע   .אג( מכלולתא הפרדה השוכ� באלא בת הנתבעת, כי אי� המדובר בבידוד טוענ אחר,

 16נאסר על   ., והחל ביניה! ויכוחטרק את הדלת אחריו, שנכנס לתא של אסיר אחר לאג( זה כיוו�

 17דלת התא, כ� שהתובע נהג בדר�  לא כל שכ� לסגור אתאסירי! להיכנס לתאי! שאינ! שייכי! לה!, 

 18לש! שמירה על ביטחונ! הועבר לאג( זה בעקבות זאת,   שאינה הולמת ומאיימת על אסירי! אחרי!.

 19  הכלא. � ביו! שלמחרת שוחרר מכבר האסירי! ותר יושלומ! של 

  20 

 21נה ריו תתברטענותשראוי  היה כיעוד מוסיפה הנתבעת כי התובע כלל לא הוכיח את נזקיו, ו  

 22  .אלה !מכיר הליכי ובעתה, בהינת� העובדה שמנהליותבמסגרת עתירות 

  23 

 24  דיו�

 25מצאתי ונתתי דעתי לראיות כפי שהוצגו לפניי,  , העדויות,לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדי!  .3

 26  למע� הנוחות, ינותחו האירועי! השוני! כסדר!.  .הקט� התביעה בחלקהלקבל את 

  27 

 28  28/12/2016יו	 אירוע 

 29יצוי�, כי מקו! בו התובע טוע� כנגד נוהל חלוקת האוכל בכללותו, להבדיל ממקרה כבר כעת   .4

 30ל, אול! האינו טוע� כנגד הנוציי� כי  תובעה אמנ!  .תסמכות ענייני, הרי שבית משפט זה נעדר מסוי!

 31 :את נוהל הארוחות הכלליהתובע ) תק( 22/01/2017(מכתב מיו!  במסגרת הדיו� וכ� בנספחי התביעה

 32החלוקה של האוכל לפי המיקו	 של החדרי	... יצאתי לסוהר אמרתי לו איפה הגבינה, מגיע "

 33 1" (עמוד בתקופה של חודשיי	פריטי	 לאסיר... שו	 דבר מהפריטי	 האלה לא מגיע  5

 34 כמה ימי	 לפני כ�חוסר מוצרי מזו� התחיל "עוד הוסי( התובע כי  ,)15+13לפרוטוקול הדיו�, שורות 
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 1ולא ייחסתי לזה חשיבות וברגע שלא קיבלתי את הגבינה זה היה רמזור אדו	... פניתי למפקד 

 2לפרוטוקול הדיו�, שורות  1..." (עמוד אני מתחיל לתעד החוסרי	 לא מעכשיוהאג#... אמרתי לו 

16+19.(  3 

  4 

 5לל ביחס ליישו! נוהל כו א לפקודת בתי הסוהר,62בהתא! לסעי( ו, ה! פני הדברי! משכ�

 6 אלו דברי!  המחוקק. תווהגיש עתירה מנהלית, שהיא הדר� הראויה שהשהיה על התובע לה הרי

 7קבועה רציפה ובהתנהלות אי� המדובר במקרה חד פעמי, אלא ציי� התובע כי , משביתר שאת נכוני!

 8  של הנתבעת.

  9 

 10טענת התובע לפיה לא מיצה את ההליכי! בעתירות אסיר בשל התנכלויות לא הוכחה, חר(   .5

 11(החלטה כאמור שניתנו לתובע לתק� את כתבי טענותיו ולצר( מסמכי! להוכחת  תמספר הזדמנויו

 12; החלטה בדיו� מקדמי מתארי� 15/03/2018מיו!  9; החלטה בבקשה 11/02/2018מיו!  7בבקשה 

 13).  התובע לא ציר( כל מסמ� ו/או ראיה המלמדת כי הנתבעת התנכלה לו בשל כ� שהגיש 25/07/2018

 14כ� שלא בעבר אסיר, והלכה למעשה התובע אישר כי הגיש עתירות לבית המשפט המוסמ� עתירות 

 15  ). 18+24לפרוטוקול הדיו�, שורות  9ברורה טענתו זו (עמוד 

  16 

 17 לא הוכחה 28/12/2016ביו!  ת התובע ביחס לאי קבלת ארוחת הבוקרטענלגופ! של דברי!,   .6

 18  ודינה להידחות. במאז� ההסתברויות כנדרש במשפט האזרחי,

  19 

 20מר מנח! יוס( אשר במועדי!  וכ� )שחזר על גרסתו( בעצמו התובע והעידהתובע מטע! 

 21כי לא קיבל כל מכתב מטע! התובע המלי� על העיד מר יוס(   הרלוונטיי! לתביעה היה מפקד הכלא.

 22לפרוטוקול הדיו�,  19, וכי ככלל, כל תלונה אשר מגיעה לפתחו זוכה למענה הול! (עמוד חוסר במזו�

 23עומדת לא נסתרה והיא של מר יוס(  עדותו, )17+23לפרוטוקול הדיו�, שורות  20;  עמוד 28+33שורות 

 24    .דווקא מטע! התובעלהעיד זומ� התובע, חר( העובדה שבניגוד לגרסת 

  25 

 26הנתבעת העיד מר אברה! חג'בי אשר שימש במועדי! הרלוונטיי! לתביעה נגד, מטע! מ

 27ישנ! ימי! בה! חלוקת האוכל כי סדר חלוקת האוכל אינו קבוע,  מר חג'בי העיד כמנהל האג(. 

 28ישנ! ימי! שסדר החלוקה שונה אופ� כזה שהתא בו שהה התובע מקבל אוכל אחרו�, ומתבצעת ב

 29כ� העיד מר חג'בי כי אינו זוכר מקרה פרטני בו התובע לא   .)14+18לפרוטוקול הדיו�, שורות  30(עמוד 

 30נתמכת ביומ� האג( של מר חג'בי  ).  עדותו31לפרוטוקול הדיו�, שורה  29בוקר (עמוד קיבל ארוחת 

 31 אירוע חריג המצביע על כ�ממנו נית� ללמוד כי בזמ� אמת לא תועד כל  ,ההגנהכתב אשר צור( ל

 32לא הוכחה הטענה לפיה התובע לא קיבל את ארוחת נוכח האמור,   שאסירי! לא קיבלו את הארוחות.

 33  ו היו!. הבוקר באות

  34 



  
  בית משפט השלום בראשון לציון

    

  שרות בתי הסוהר �מדינת ישראל זגדו� נ'  17�07�39052 תא"מ
  

   
  

   

 7מתו�  4

 1  02/07/2017יו	 אירוע 

 2אי� מחלוקת בי� הצדדי!   .02/07/2017האירוע השני כמפורט בכתב התביעה התרחש ביו!   .7

 3הגיע סוהר... לחקירה אליה זומ�.  לטענת התובע " תייצבכי לא הייתה חובה חוקית מצד התובע לה

 4לא יוצא.  הסוהר הל% מגיע אומר לי יש ל% נסיעה... אמרתי לו א	 אי� הזמנה לבית משפט אני 

 5קצי� תור� מר שיבלי, בוא תצא איתי למכלול... אמרתי אני לא אצא אבל א	 אני חייב לבוא 

 6זה ), לאחר מכ� המשי� התובע והעיד כי "8+12לפרוטוקול הדיו�, שורות  2..." (עמוד אית% אני אבוא

 7לפרוטוקול  2".  (עמוד ידודהיה שש בבוקר, תופס אותי מהצווארו� בוא איתי רגע, זורק אותי בב

 8  ).18הדיו�, שורה 

  9 

 10) נחשב כתא הפרדה, בידוד או תא רגיל, הוכח 7במנותק מהשאלה הא! תא באג( מכלול (אג( 

 11ושנלקח בניגוד לרצונו לאג( המכלול (מבלי להידרש לשאלה  ,כי התובע לא היה מחויב לצאת לחקירה

 12יכולתו לסרב להוראות הסוהר ושיתו( פעולה  , בשי! לב להעדרמידההא! הופעל כלפיו כוח ובאיזו 

 13 מש� מספר שעות שהה בתא המכיל רק ספסל ושירותי! ), ש!מצד התובע על מנת למנוע שימוש בכוח

 14  .)22+23לפרוטוקול הדיו�, שורות  28(עמוד 

  15 

 16הנתבעת לא מכחישה עובדה זו, אלא טוענת כי בכל פע! שאסיר צרי� לצאת לחקירה הוא   

 17לפרוטוקול  28; עמוד 28+29,שורות  5+9לפרוטוקול הדיו�, שורות  4כלול (עמוד מועבר דר� אג( מ

 18).  מר פתחי שיבלי שהעיד מטע! הנתבעת ציי� כי לא הבחי� בצו הבאה, ולפיכ� לא 8+11הדיו�, שורות 

 19לפרוטוקול הדיו�,  23והלאה, עמוד  33לפרוטוקול הדיו�, שורות  27השתמש בכוח כלפי התובע (עמוד 

 20להתייצב לחקירה מרצונו אינו חפ2 שהתובע א! כ�, מדוע למרות הידיעה הוסבר, ).  לא 1+4 שורות

 21ניגוד לרצונו לאג( מכלול כי לא נית� לחייב את התובע לצאת לחקירה, הובל התובע בולמרות הידיעה 

 22זימו� מהמשטרה מש� מספר שעות.  יתרה מכ�, מר דדי מרציאנו העיד כי במקרי! בה! יש "ש! שהה 

 23לפרוטוקול הדיו�, שורות  4" (עמוד אי� דבר כזה שלא יצא", אפילו כשאי� מספר תיק "וצו שליפה

 24).  משמע, בנדוננו, משלא היה צו חוקי הרי שלא הוכחה סמכות הנתבעת להוציא את התובע 31+32

 25  מתאו בניגוד לרצונו.

  26 

 27במקרה הדומה  כל נוהל המאפשר לה להוציא אסירי! מתא! ללא צו חוקי ציגההנתבעת לא ה  .8

 28בתקנות ח סביר, א( בתנאי מאסר, מוסדר בהוראות הדי�, לרבות ושימוש בכ + ראוי לציי�  .לענייננו

 29 02.04.00, ובפקודת נציבות 1971+[נוסח חדש] תשל"ב פקודת בתי הסוהר, 1948+תשל"ח בתי הסוהר

 30ככלל שבו כי " 1הקובע, בסעי(  ",כללי	 בדבר שימוש בכוח סביר לצור% מילוי תפקיד 'משמעת "

 31השימוש בכוח יעשה א% ורק במקרי	 בה	 הדי� מסמי% לעשות שימוש כזה, כאשר תפקיד הסוהר 

 32של אג( מכלול המשפטי לא הוברר מעמדו עוד   ."מחייב זאת והוא הכרחי ומוצדק בנסיבות העניי�

 33, משנפלו סתירות בגרסת עדי הנתבעת בעניי� זה.  בתחילה טענה הנתבעת כי י בוהמצו ותא ההמתנה
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 1האסיר מושב המדובר בתא אשר ממתיני! בו אנשי! אשר יוצאי! וחוזרי! ממשפט, וכשמתפנה סוהר 

 2אני שמתי ), א� בהמש� העיד מר שיבלי כי "28+31לפרוטוקול הדיו�, שורות  4(עמוד בחזרה לתאו 

 3צא ).  המדובר בתא שנמ21לפרוטוקול הדיו�, שורה  28" (עמוד פרדה, תא המתנהאות% בתא כאילו ה

 4ו/או  ישירותי! וספסל בלבד.  בהעדר היתר חוק באג( מכלול, בתנאי! הזהי! לתא הפרדה, המכיל

 5   התובע לתא זה.את הנתבעת לא הייתה צריכה להעביר א! כ�, הסכמת התובע, 

  6 

 7לא הוכחה במאז�  02/07/2017ביו!  הבוקר לאי קבלת ארוחתנוגע התובע ב טענת  .9

 8 עדותו של התובע נותרה עדות יחידה ללא כל תימוכי�, כאשר מנגד  ., ודינה להידחותההסתברויות

 9על כ� שלא  פנה אליוהתובע אינו זוכר שכי  אותו היו!שימש כמפקד המשמרת ב אשר ,מר שיבליהעיד 

 10מר אברה! מטע! הנתבעת .  כ� העיד )29+33ות לפרוטוקול הדיו�, שור 27קיבל ארוחת בוקר (עמוד 

 11כי אינו זוכר מקרה פרטני בו שציי�  ,י! הרלוונטיי! לתביעה כמנהל האג(חג'בי אשר שימש במועד

 12נתמכת ג! במקרה הזה עדות! ).  31לפרוטוקול הדיו�, שורה  29וד התובע לא קיבל ארוחת בוקר (עמ

 13כי  ללמוד כי בזמ� אמת לא תועד כל חריג המלמד ביומ� האג( אשר צור( לנספחי ההגנה ממנו נית�

 14  האסירי! לא קיבלו את הארוחות.

  15 

 16  15/07/2017יו	 אירוע 

 17מצד , בלשו� המעטה, למד על התנהלות לא הולמתהמתואר בכתב התביעה מ אירוע השלישיה  .10

 18 לאחר שהתווכחהתרחש התובע ציי� בכתב התביעה כי האירוע  שבעקבותיה הוש! בהפרדה. התובע 

 19היה בחור שהיה מרכל עליי ומקלל אותי התובע כי " יר אחר, אול! במהל� הדיוני! אישרע! אס

 20..." (עמוד  מה שאמרתי מאחורי הגב, נכנסתי אליו ללב� את העניי�, סגרתי את הדלת אמרתי את

 21רמתי עליו יד ולא איימתי עליו, הלא הוסי( התובע והעיד "  ;)26+27לפרוטוקול הדיו�, שורות  2

 22לשאלה   .)9+10לפרוטוקול הדיו�, שורות  22" (עמוד דיברתי אליו בצורה אסרטיבית ובזה זה נגמר

 23נכנסתי לחדר אסיר שהיה איתו הא! לא נראה לתובע כי הדבר מפריע לסדר ולביטחו� ענה התובע "

 24לפרוטוקול הדיו�,  22" (עמוד סכסו% בכדי שהוא לא יברח מהחדר סגרתי עליו את החדר איתו

 25?" ענה מותר להיכנס לתאי	 של אסירי	 אחרי	"הא! שנשאל התובע בחקירתו .  כ)21+23 תשורו

 26 22", תשובה דומה ענה התובע לשאלה הא! מותר לסגור את דלת התא (עמוד בוודאי שלא"

 27, עוד הוברר במהל� החקירה כי בשעת המעשה הכחיש התובע כי הדלת )1+4לפרוטוקול הדיו�, שורות 

 28  .)12+14לפרוטוקול הדיו�, שורות  22וטע� כי זו נטרקה מעצמה (עמוד ו, ינסגרה על יד

  29 

 30לא תואמת הייתה חלקית בלבד וכפי שפורטה בכתב התביעה גרסתו הראשונית של התובע   

 31אירוע " הייתה מהימנה עליי, משהעיד כי עדותו של מר דוד מרציאנוהלכה למעשה.  את שהתרחש 

 32מדובר באירוע שלאסיר אסור להיכנס לתא ל בית סוהר. ג בכל קנה מידה של כמסוג זה הוא חרי

 33של אסירי	 אחרי	 כל שכ� לסגור מאחוריו את הדלת והאסיר לא יכול לפתוח את הדלת כל 
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 7מתו�  6

 1תנהלות התובע חייבה את הנתבעת .  ה)4+7לפרוטוקול הדיו�, שורות  25" (עמוד שכ� הוא נת� לחסדיו

 2דת נציבות פקול 1וסעי(  ")הפקודה(להל� " הסוהרלפקודת בתי ב 19סעי(  לפעול בהתא! להוראות

 3מעשיו של התובע היו חריגי! במידה בה   ") ולנקוט באמצעי הפרדה.פקנ"צ(להל� " 4פרק  04.03.00

 4מניעת פגיעה ממשית במשמעת ובאורח החיי	 התקי� של "להביא ל כדיהיה צור� לנקוט בפעולות 

 5ב 1(סעי(  "של האסיר או אסירי	 אחרי	שמירה על שלומ	 או בריאות	 " ו/או "בית הסוהר

 6     .לפקנ"צ)

  7 

 8בהקשר להכנסתו של התובע להפרדה: מניעה מהתובע להשתמש  סוגיות עולות 3יחד ע! כ�,   .11

 9    ., וביצוע בדיקה רפואיתרדהעל ההפ בציודו האישי, זהות הגור! המחליט

  10 

 11  ."ואינה מהווה עונשהחזקת אסיר בהפרדה מהווה אמצעי מנע כי " קובענ"צ לפקד 1סעי( 

 12 להיפעהאמנ!  , אפוא,הנתבעת  ."תיו של אסיר הפרדה יהיו כזכויות כל אסיר...וזכוי"בהתא! לכ� 

 13שירות יה על נציגי התנהגותו, אול! ה כתוצאה שלבעניי� הכנסתו של התובע להפרדה  שיקול דעת נכו�

 14לא הנתבעת .  בציודו האישישימוש לרבות , האסירי! ללתובע זכויותיו ככל לאפשר בתי הסוהר

 15מאחר והיית , אלא שלהגנתה טוענת כי "לא עבר לשימושותובע ציודו האישי של ה מכחישה כי

 16לפרוטוקול הדיו�,  25(עמוד  ..."רי	 את כל הציודיצרי% להשתחרר יו	 למחרת לא מעב (התובע)

 17לפקודה אי הבאת הציוד הינה שלילת טובות הנאה, וככזו,  )2יב ( 22בהתא! לסעי(   ).25+30שורות 

 18בכ� הלי� שחרור התובע את  "לייעל"הנתבעת בחרה   .04.17.00פקנ"צ ליש לבצעה בהתא! לכללי 

 19 הכתוצאה מכ�, א( א! למס' שעות ספורות, נשללו +א( לא חלקו  + שלא העבירה אליו את ציודו

 20, בשל הטעמי! הנכוני! אכ�, התובע הוכנס לתא הפרדה . טובת הנאה המותרת לו על פי די� מהתובע

 21אי� בהתנהלות התובע לפטור את , כ� שאול! תכלית השימוש בכלי זה אינו ענישתי, כפי שבואר לעיל

 22  הנתבעת מקיו! ההנחיות.

  23 

 24לא עלתה במסגרת כתב התביעה, אול! הנתבעת לא התנגדה לשאלת התובע אמנ! טענה זו 

 25יחד ע! כ�, כי לטענה  ,יצוי� בעניי� זה במסגרת החקירה הנגדית כ� שמדובר בהרחבת חזית בהסכמה. 

 26 +בשל התנהלותו שלו  + בשי! לב לכ� שהתובע הועבר לתא הפרדה בשעות הערב זו נית� משקל מועט,

 27   היו!.והשתחרר למחרת 

  28 

 29לפקודה  )1ג(א)(19אשר לזהות הגור! שאישר את העברת התובע להפרדה, בהתא! לסעי(   .12

 30שעות, ובהעדרו  48סוהר בכיר רשאי להורות על החזקתו של אסיר בהפרדה לתקופה שאינה עולה על 

 31 12רשאי סוהר זוטר בדרגת רב כלאי להורות על החזקתו של אסיר בהפרדה לתקופה שאינה עולה על 

 32ובר בהפרדה שעות, וציי� כי מד 48שעות.  בנדוננו, חת! סוהר בדרגת רב כלאי על טופס הפרדה למש� 

 33דוד מרציאנו כי במעמד החתימה על טופס ההפרדה נעשה  אמנ! בתצהירו טע� מר.  שעות 24למש� 

 34אול!  ,שעות 12 +אשר בסמכותו להורות על הפרדה למעלה מ תיאו! טלפוני מול מפקד בית הסוהר
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 7מתו�  7

 1בשעות במקרה בו נדרשת הפרדה מיידית של אסיר עולה כי " 04.03.00+ב לפקנ"צ  10מעיו� בסעי( 

 2...יפנו טלפונית לקבל את אישור הגור	 (רב כלאי)הלילה, ובהעדרו של קצי� בדרגת ר/כ 

 3שעות, נית� לאשר  12 לא מצוי גור! המוסמ� לאשר הפרדה למש�בו מקרה בקרי, רק  ",המאשר...

 4אי� זה המקרה שלפנינו, משמר מרציאנו הינו רב כלאי המוסמ� להורות על   באופ� טלפוני.הפעולה 

 5ע"י רב כלאי, ובהעדר הסמכה  שעות 24אי� בנמצא עיגו� למת� הוראת הפרדה למש�   כאמור.רדה הפ

 6ועל כ�  ,ע! זאת, טענה זו לא הועלת במסגרת כתב התביעה ו/או במהל� הדיו�בדי�, הרי שזו אסורה. 

 7  .שעות בתא ההפרדה 12לא הוכח כי התובע שהה מעל לא יינת� לה משקל כלשהו, וממילא 

  8 

 9.  לתא הפרדה להידחותו בנוגע לאי ביצוע בדיקה רפואית טר! הכנסתא( די� טענת התובע   .13

 10להפרדה, אול!  צע בדיקה רפואית לאסיר טר! הכנסתוקובע כי יש לב 04.03.00לפקנ"צ  'סעי( ה

 11במקרה בו אי� אפשרות לבצע את הבדיקה, נית� לבצעה  04.44.00א לפקנ"צ 13הוראות סעי( בהתא! ל

 12  ת ממועד הכנסת האסיר לתא ההפרדה.  שעו 48עד 

  13 

 14(האירוע השלישי) לא הוכחה  15/07/2017טענת התובע ביחס לאי קבלת ארוחת הערב ביו!   .14

 15מר .  אותה העתמפקד המשמרת ב ,מר מרציאנו ול עדות התובע עומדת גרסתו שלמ.  וא( היא נדחית

 16מהתובע לפיה לא קיבל ארוחת ערב במהל� ספירת הלילה לא התקבלה כל תלונה העיד כי  מרציאנו

 17נסער מעצ	 ) וא( התובע הודה בכ�, משלטענתו כיוו� שהיה "6+13לפרוטוקול הדיו�, שורות  27(עמוד 

 18  ).  17+18לפרוטוקול, שורות  22י קבלת הארוחה (עמוד " לא התלונ� על א...זה שהעביר אותי לבידוד

  19 

 20א רוע השני (הכנסת התובע לתסיכומו של דבר, הוכחה הפרה שאינה מה בכ� באי  .15

 21) והפרה מינורית , ללא מת� משקל לשימוש בכחבניגוד לרצונו שלא להתייצב לחקירה/המתנה הפרדה

 22הפרות אלו   ת התובע לתא הפרדה, בצדק).סבאירוע השלישי (מניעת שימוש בציודו האישי בעת הכנ

 23על פי חלוקה של  � 2,500הכולל של  מצדיקות חיוב הנתבעת בפיצוי התובע, והפיצוי יועמד על הס�

2,000 � 24.  בשי! לב לסכו! התביעה לעומת סכו! ביחס לאירוע השלישי � 500+ביחס לאירוע השני ו 

� 500בס�  ,פסק הדי�, ולכ� שמרבית טענות התובע נדחו, ייעשה צו להוצאות על הצד הנמו�.  25 

 26  יו! מהיו!. 30הסכומי! ישולמו בתו� 

 27  יו!. 45המשפט המחוזי מרכז (לוד) תו� זכות ערעור כדי� לבית 

          28 

 29       , בהעדר הצדדי!.2018אוגוסט  13, ב' אלול תשע"חנית� היו!,  

 30 

  31 




