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  , שלו� רב

               

  ! דחו�            
   אסירי� מבית סוהר גלבוע לבית סוהר נפחה העברת :הנדו�

   

  : הריני לפנות אליכ� כדלקמ , לבקשת קרובי משפחה של אסירי� המוחזקי� בבית סוהר גלבוע

בפנינו  בבית סוהר גלבוע הלינו 4אג�  משפחה רבי� שביקרו אצל האסירי� המוחזקי� בקרובי .1

בית  לאבית סוהר גלבוע  ב4 אסירי� הכלואי� באג� 80עביר בתי הסוהר להשירות על החלטת 

 .הפחסוהר נה

כי ההעברה תבוצע  ונמסר לה� 29/02/2012  ביו�לאסירי� הועברהל "ההודעה על ההחלטה הנ .2

   .  04/03/2012  בבוקרו אתמול ימי� ולמרות זאת היו� נודע לנו שהאסירי� הועבר7 תו)

ש� , הגול  ואזור המשולש, ל ה� במקור מאזור הצפו " הנ4רבי� מהאסירי� הכלואי� באג�  .3

 . ג� בני משפחותיה�מתגוררי� 

יוצרת קשיי� רבי� לאסירי� והחמור שבה� , למותר לציי  כי העברה מבית סוהר זה לאחר .4

ש בהקשר זה כי מרבית� מגיעי� מאזור יודג. הוא הפגיעה ביכולת קרובי המשפחה לבקר�

 פגועשייאלצו להצפו  והמשולש וההעברה תפגע קשות ביכולת ההיערכות של קרובי המשפחה 

והנסיעות הארוכות מאזורי מגוריה� לבית כלא ת� בשל המרחק עבודת� ופרנס, בסדר יומ�

 ייבצר  וחולי� ,ילדי�, מבקרי� שהינ� קשישי�מ ,כמו כ .  ולבלות ימי� שלמי� בדרכי�נפחה

 .  האמורי� לאור המרחקי�� את יקירלבקר

בניגוד ו מת  ההודעות לאסירי� אודותיהביצוע החלטת ההעברה תו) פרק זמ  קצר ממועד  .5

בכ) נשללה מהאסירי� האפשרות לפנות .  הינו חמור ביותרלנאמר לאסירי� בדבר המועד

למשפחה שפנתה בש�  ,לראייה. בבקשות כנגד ההעברה ולהצגת הנסיבות האישיות של האסיר

הבקשה " גלבוע מבית סוהרטלפונית סר  נמ,04/03/2011 פרטניות אתמול האסירי� בבקשה

 "!  הועברוהאסירי� , מאוחרכבר אבל , התקבלה



  

  2

היא נעשתה ללא , עצ� העובדה שמדובר בהעברה קולקטיבית מעידה על החלטה שרירותית .6

 שקילת שיקולי� רלוונטיי� להעברה של כל ללא, ללא עריכת אבחנות, שמיעה של האסירי�

 .  האסירי� וללא בחינת חלופות סבירות ופחות פוגעניות80 ,האחד מ

ל לאפשר לכל אסיר להישמע ולשקו, נבקשכ� לבטל את החלטת ההעברה,  האמור לעיללאור .7

על מנת לאפשר את שיבוצ� , משפחותיה� מגורי תו) התחשבות באזור האסירי� את שיבו-

 . א הסמוכי� לאזור מגורי המשפחות ככל האפשרבבתי כל

  .הדחופי� אודהלטיפולכ� וותגובתכ�  .8

  

  

  

  ,בכבוד רב 

  ד "עו, רימא איוב
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