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לכבוד

רבגונדראהרוןפרנקו

 נציבשירותבתיהסוהר

 אזורהתעשייההצפוני

9193800-08ובפקס:72100,רמלה81ת.ד.





שלוםרב,



לשיפור , בקשה לשיפור תנאי העברת אסירים מבתי הסוהר למקומות אחרים -תזכורתהנדון: 

 התנאים וקיצור זמני ההמתנה בחדרי ההמתנה וחדרי המעבר

 עדאלה ואח' נ' שב"ס 1482/08בג"ץ 

 05.06.13סימוכין: מכתבנו מיום 



הקליניקהלזכויות,רופאיםלזכויותאדם,עמותתעדאלהמרכז,נומרשילפנותאליכםבשםוהרינ

בענייןניודאסיריםכדלקמן:והוועדהציבורינגדעינוייםבאוניברסיטתחיפהושיקוםאסירים



נציבשירותבתיהסוהרבענייןשבנדון,ולמרותהזמןהרבשחלףטרםפנינואל05.06.13ביום .1

 קיבלנוכלמענהלפנייתנו.

 

 .2 ובהדרשונובעברהגישומרשינזכירבמהדבריםאמורים, ביתהמשפטהעליון עתירהבפני

לרבות אחרים למקומות הסוהר מבתי אסירים של העברתם תנאי בבתישיפור לדיונים

למרפאות אחרים, סוהר לבתי למרכזיםהרפואייםמשפט, , עדאלה1482/08ולמר"ש)בג"ץ

 ואח'נ'שב"סואח'(.



 



 

 

מרשי .3 הלינו הנ"ל נובעתירה ועל הסעה תנאי הרודיםיניוד מת; בניידותנה רבות שעות

חוםכבדומחנ קורעזקיההסעהבתנאי ואורכהות;הנסיעאו עקביותחוסרתשעותרבות;

 שתייהבעתההסעה; ארוחהעיקריתיומיתומי מתן האפשרותחוסרבעניין עקביותבמתן

לשירותים;איהתחשבותבצרכיהםשלאסיריםחולים,לרבותאלההזקוקיםלכיסאתלגש

זהלזהבידייםוברגלייםבעתהנסיעה;היעדרריפודבניידותגורםהאסיריםכבילתגלגלים;

 .לאסיריםסבלבתנאיםשלחוםכבדאוקורעזועוד



) .4 המדינה מטעם תגובות שתי לעתירה הוגשו המשפט בית בחודשתבהוראת מקדמית גובה

שהמדינההפתרונותוהמשאבים(ובהןפורטו2010ותגובהמעדכנתבחודשיולי2008נובמבר

 ניודהאסיריםמתכוונתלהשקיעלמען ,ובהמלצתביתהמשפט,לפיכך.ייעולושיפורבתנאי

 העתירה זכותנמחקה על שמירה מרשיםתוך וללנושל שעלתהשוב פרטנית סוגיה העלות

 באהעלפתרונה.לארהאךבעתי

 

הצער .5 הח"מלמרבה ידי על שנעשתה מבדיקה עדאלה,ו, מרכז שאספו רבות מעדויות

ב אדם לזכויות ורופאים אסירים ושיקום לזכויות המשפטית האחרונההקליניקה תקופה

יסודהבזכויותבצורהקשהפוגעיםירודיםועולהתמונהעגומהלפיהתנאיניודאסיריםעדיין

 על מלינים עדיין האסירים האסירים. של החוקתיות רב ובמיוחדסבל הניוד במהלך

 האסיריםהחולים.

 

מתלונותהאסיריםעולהכיזמניההמתנהמשעתיציאתםמהתאיםועדהגעתםליעדנמשכות .6

שעות גם אורכת לכשעצמה הנסיעה ורגליהם. בידיהם כבולים כשהאסירים ארוכות שעות

הרגילהנדרשבממוצעלנסיעהמביתהסוהרליעד.רבותמעברלזמ ן במקרהשל,למשלכך

,סובלמבעיותברגלומוחזקבכלאהשרוןאשרהאסיר,313706541מס'"זת,ויליאם מאתיוס

נסעמרמאתיוסלביצועבדיקת08.12.14ובגיןזאתהופנהלבדיקתאורתופדבמר"ש.בתאריך

10:00והגיעלמר"שבשעהבוקרלפנות02:30שעהבהואיצאמכלאאשלהאורתופדבמר"ש,

פחותמשעהבנסיעהבזמןשהיאאורכתשעות7.5-למר"שארכהכנסיעההבבוקר,דהיינו,

 רגילה.

 

המושביםבפוסטהקשיחיםועשוייםמברזל,האסיריםנאלציםלשבתעליהםמשךכלשעות .7

המ ורגליהם. בידיהם כבולים כשהם הארוכות החורףהנסיעה בעונת מדי קרירים ושבים

וחמיםמדיבעונתהקיץושב"סלאמתירלאסיריםלהחזיקבכריות,שטיחיםקטניםאוכל

 חפץחלופישיכוללשמשכריפודאוכיסוילמושב.

 

היוצאים .8 אלה במיוחד סדיר באופן שתייה ומי מזון אספקת אי על מלינים גם האסירים

מוקדםלנסיעהואשרלאמספיקיםלקבלארוחהבביתהסוהר,שכןאיןערובהכייזכולמנה

 אולשקיתאוכלבמהלךהנסיעהוהםעלוליםלשהותשעותארוכותללאמזון.

 



 

 

אסיריםרביםנמנעיםמלשתותבמהלךהנסיעהמחששהיהושב"סמציעלאסיריםמישתייה, .9

 חרףטענתהמדינהבסעיף לאיותרלהםלהתפנותבמהלךהנסיעההארוכה. לתגובה20כי

"הנחיות יישום על לעתירה עצורים"המקדמית לרדתבליווי לאסירים לאפשר המחייבות

לנ זקוקים הם אם העצורים את לשאול המלווים את והמחייבות רביםלנוחיות וחיות,

לשירותים לרדת להם יותר ומתי אם המלווים את שואלים כשהם כי מלינים מהאסירים

 נעניםבתשובותכגון"לאידוע","לאיכוללהבטיחלך","תלוי"וכד'.

 

דוגמאותועדויותמהחודשיםהאחרוניםעלהעברתאסיריםחולים .10 להמחשתהתמונהלהלן

 אולדיוניםבבתיהמשפט:מבתיהסוהרלמר"ש



מכאביםסובלאדיבמר.אשלבכלאמוחזק,92065188מס'ז"ת,אדיב שאדיהאסיר .א

מתקשהשהואכךכדיעדעזכההואהכאב,לדבריו.והברכייםהזנבעצםבאזורעזים

הואאךש"במררנטגןלצילוםהכלארופאי"עחודשיםמספרלפניהופנההוא.לישון

 .ותנאיהבפוסטההארוכההנסיעהבגלללצאתסירב

 

 .ב 960638559מס'ז"ת,חמארשה עדנאןהאסיר שבץבעקבות.דוימגבכלאמוחזק,

בעברלושהיהמוחי ,השמאליגופובפלגמחולשהכיוםסובלהואבעקבותיואשר,

מראושפז17.02.14בתאריך.תרופותשלרבמספרמקבלו,ראייהוכפלהליכהקשיי

הוצא29.06.14בתאריך.נוירולוגדיקתבלעבורלומלץהוובילינסוןח"בביחמארשה

,במעברימים3-כלחכותנאלץו,ש"במרהנ"להבדיקהלביצועבפוסטהחמארשהמר

לבדיקהבנסיעהלהמשיךסירבהואכךבעקבות.תרופתיטיפולכלוללאצפוףבתא

 .היהוכך,מגידולכלאאותושיחזירווביקש

 

 .ג נאשף מחמודהאסיר מס'"ת, 055148159ז מעשיהובכלאמוחזק, 08.02.15ביום.

שהואסובלמתמשכתדלקתבגללג.א.אמומחהאצלבדיקהלביצועלצאתאמורהיה

שמאמצבוחששווהקאותמחםשסבלבגלללצאתסירבהואאך,ימיןבאוזןממנה

 .לבדיקהיוצאהיההואישירההסעההייתהאם,לדבריו.הפוסטהבתנאייחמיר

 .11 של הציבורית הסניגוריה מדו"ח גם 2013שנת באוגוסט דומה2014)פורסם תמונה עולה )

הסניגוריה נציגי ע"י שנעשו ביקורים בעקבות וזאת לעיל המוזכרות התופעות של וקשה

לאותודו"חלגבי79בעמ'הציבוריתבמתקניכליאהשבאחריותשירותבתיהסוהר,וכךצויין

 אחדהביקורים:

תופעהשאליהנחשפההסניגוריההציבורית" לציין בשלבזהראוי

בעקבותביקוררשמישנערךבמתקןהמעצרשבביתהמשפטהמחוזי

.מדבריהכלואיםבמקוםעלה,כיבאישוןלילה2013בלודבדצמבר

למתק מחוץ שנבנו חיצוניים ברזל לכלובי הועברו המעברהם ן

ברמלה.בכלוביםאלה,החשופיםלפגעימזגהאוויר,הכלואיםשהו

מספרשעותבקורהמקפיאובגשם,עדשהגיעהה"פוסטה"שאמורה



 

 

 השעה בסביבות המשפט, לבתי אותם מסתבר1לקחת בבוקר.

שנוהלזהלפיוהאסיריםמחכיםל"פוסטה"בכלוביםחיצונייםהיה

והואאומתבדוחותנוספיםשלקייםבשב"סמזהמספרחודשים,

  "רשמיים,ולאהוכחשעלידישב"ס.מבקרים

 .12 כן, כי הנה לגבי מחרידה תמונה בפוסטהעולה האסירים העברת שהייתםתנאי ותנאי

אשר מינימאלייםבמעברים מחיה ולתנאי לחירות לכבוד החוקתיות בזכויותיהם פוגעים

כבודניגודלתנאיפסקתההגבלהשבחוקיסוד:בביתהכלא,לטיפולרפואיולגישהלערכאותב

 .האדםוחירותו



סבירה .13 בצורה צרכיו את לעשות לאדם אפשרות ומתן ולשתייה למזון האסיר של זכותו

שב"ס מצד אלה בזכויות הפגיעה האסיר. בריאות על ושמירה לכבוד הזכות מקיימיםאת

 רים.מהווההפרהלחובתולסיפוקצרכיהםהמינימאלייםשלהאסי

 

הנסיעה .14 תנאי כן עדלהגעתהאסיריםכמו והמלווהבסבל והקשייםהצפוייםבמסעהארוך

האסירי של החוקתית זכותם את מגבילים למרפאות, או המשפט לערכאותלבית לפנות ם

ופוגעיםבזכותםלקבלטיפולרפואי.כאמורלעיל,לאאחתנאלציםאסיריםלוותרעלנוכחות

 יבשלשעותהסבלהארוכותבפוסטה.לתורלבדיקהאולטיפולרפואולבטבדיוןמשפטיא

 

כמוכןאיכיבודזכויותהאסיריםמהווההתנהגותאכזרית,בלתיאנושיתומשפילההאסורה .15

 סעיף פי 5על משנת האדם זכויות בדבר העולם באי לכל ב.1948להכרזה 4634/04בג"ץ

רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים ביום ניתן פורסם, 12.02.07)טרם פסקה 10(

 נקבעכי:

 

"עונשמאסרהמוטלעלאדםאינומפקיעמאליואתזכויותהאדם

הנוהגת החוקתית השיטה יסודות מכוח לו הנתונות החוקתיות

שהגבלתן במידה רק האסיר מן נגרעות אלה זכויות בישראל.

הפגיעה המאסר עקב חירותו משלילת הכרחי באופן מתחייבת

עיקרהבהגבלתהמתחייבתבזכויותהאדםהנתונותלאסירמקורהב

חירותוהאישית,הנובעתמןהמאסר."

ניוד .16 לבעיות הולמים פתרונות מתן ואי לידינו שהגיעו התלונות ולאור לעיל האמור נוכח

 הולמיםאסירים לא בתנאים החולים האסירים אחזקת ובחדריולתנאי המעבר בחדרי

 ההמתנהנבקשכדלקמן:



קצראתמשךהנסיעהעלכלהסבלהנגזרלפעוללהגדלתמספרירכביהניודובכךל .א

ממנה.



 

 

נאותים .ב ניוד שירותי וכאבלספק סבל שיחסוך באופן המושבים את ולרפד

 מהאסיריםבמשךהנסיעותהארוכות.

ובתדירותש .ג עקבי הנסיעותבאופן שתייהבמהלך ומי האסיריםהיולספקארוחות

 הנסיעה.אילולאמקבליםבביתהסוהר

לאסיריםפשלא .ד להםר לאפשר עומדים שבהם התחנות על להם ולהודיע להתפנות

 לגשתלשירותים.

למנועאתסבלםשלאסיריםהחוליםבמחלותקשותוהסובליםמטחורים,כאביגב, .ה

וזאתע"יהקצאתמחלהאחרתהמלווהבכאביםלחץדםגבוה,ממחלתסרטןאוכל

פרטי בודדתוניידות להסעה דהיינות ליעד, הסוהר מבית איסוף,וישירה ללא

אלאאםמדוברבאסיריםהשוהיםבביתסוהרבאותו,אסיריםמבתיסוהראחרים

 מתחם.

לבדיקות .ו לפנות ובדרום שבצפון הסוהר בבתי השוהים חולים לאסירים לאפשר

למר"ש להעבירם במקום הסוהר לבתי הסמוכים הרפואיים במרכזים וטיפולים

 רמלה.

לקצראתזמניההמתנהבחדריהמעברולהנגישאתהפניהלשירותיםבזמןהשהיה .ז

 בחדריםאלה.

 .ח ההחזקהבאותם ההמתנהולשפראתתנאי ההמתנהבחדרי אתזמני תאיםלקצר

 .צפופים

 



ודהלכםעלעדכוןהח"מהיכןעומדהטיפולבבקשהוזאתבטרםפניהלערכאותהמשפטיות.נ







בכבודרב,





וי,עו"דיעולאשתי,עו"דאראםמחאמיד


