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 שוקי כטיב נגד מנהל בית־הםוהר המרכזי, רמלה

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־ משפט גבוה לצדק
[2.9.63 ,14.7.63]' 
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 המבקש׳ המחיה את עונשו בכלא רמלה מבקש חופשה שבתית מעבודתו כנגר, המוטלת• עליו
 מסעם שלטונות נית־הסוהר, לעי חוק.חופשה שנתית׳ תשי״א־1951.

 בית־המשפט העלית׳ בדחותו את הבקשה, פסק —

 א. (1) המינימום שצריך להתקיים לשם הפעלתו של חוק חופשה שנתית׳ תשי׳׳ןן־
 1951, הוא יחסים של עובד ומעביד.

 (2) המדינה מעבידה «ת האסירים׳ מטעמים שונים, מכוח החוק בלבד, ויחסי
 האסיר והשלטונות אינם גם יחסי ״חוזה כפוי״ שהוטל עליהם על־ידי המחוקק׳ כי אין

 רמז לכך לא בחוק האמור ולא בתחיקה.

 2412 ״פםקי׳דמ״, כרך ינ, תשכ״ג/תשכ׳׳ר1963



 בג״צ 147/63 ש׳ כטיב נגד מנהל בית־ הסוהר המרכזי, רמלה

 השופט זילברג

 הערות:
ד נציב בתי־ ודהסוהר השווה גם בג״צ 113/62 — דוד אנולני מ  על תנאי העסקתו של אסיר בבי

! סז, גנ׳ 2793. ר  הסוהר׳•, פד״י, ב

 התנגדות לצו־על־תנאי מיום כ״ב בתמוז תשכ״ג(14.7.63), המכוון למשיב והדורש ממנו
 לבוא וליתן טעם, מדוע לא יתן למבקש חופשת עבודה שנתית מעבודה בבית־הכלא. הבקשה

 נדחתה.

 המבקש טען לעצמו * צ׳ טרלו, סגן פרקליט המדינה — בשם המשיב

 צו

לברג ; הבקשה שלפנינו הוגשה על־ידי אסיר המרצה את עונשו בכלא י  השופט ז
 רמלה, והוא מבקש חופשה שנתית, לפי חוק חופשה שנתית, תשיי׳א־1951 , כמובן לא חופש

 מבית־הםוהר אלא חופשה מעבודה בתוך בית־הסוהר.

 בקשה זו היא מאד אוריגינלית, אבל לא יותר. האסיר אינו *עובד״ ושלטונות בתי־
 הסוהר אינם ,/המעבידים״ שלו בתוקף החוק הנ״ל. כל אופיו של החוק,.וכן ההוראות המפו
 רטות שבו לחישוב ימי החופשה או שעות החופשה, מראות לכל בעל קומון סנם, כי ״חליפה״
 זו לא למידתו של אסיר נגזרה. המינימום הצריך להתקיים לשם הפעלתו של החוק. הוא, כי
 יהיו קיימים יזזסיס של עובד ומעביד. המדינה מעבידה את האסירים מכוח החוק — מקצתו
 כחלק מן העונש, מקצתו לשם לימוד מקצוע שיעסוק בו לכשישתחדר, ומקצתו מפני שבטלה
 עשויה להביא להפרת סדרי בית־הסוהר — והאסירים עומדים בעבודתם תחת פיקוחם של
 שלטונות בית־הםוהר, לא מכוח ההתחייבויות שקיבלו על עצמם כלפי מעבידיהם, אלא שוב
 מכוח החוק, והחוק בלבד. אמרתי: החוקי בלבד, וכוונתי היא כי יחסי האסיר והשלטוטת
 אינם גם יחסי ״חוזה.כפוי״ שהוטל עליהם על־ידי המחוקק, כי אין כל רמז לכך לא בחוק

 ולא בתחיקה.

 הבקשה נדחית.

 ניתן היום, י״ג באלול תשב״ג(2.9.1963).

 *פסקי־דיך״ כדך יז, השכ״ג/תמכ*דג196 2413


