91.1.9.
לכבוד,
עו"ד אסנת מנדל
מנהלת מחלקת הבג"צים
רח' צלאח א-דין 91
ירושלים
ובפקס60-0107666 :
שלום רב,

הנדון :קדם בג"ץ – איזוק עצורים מנהליים שובתי רעב בבתי החולים בזמן תפילתם
הריני לפנות אליכם בהליך קדם בג"ץ ולבקשכם להתערב בדחיפות ולהורות לשב"ס לחדול מכבילת
העצורים המנהליים שובתי הרעב בעת תפילתם ,כדלקמן:
 .9מביקורו של הח"מ בבית חולים העמק לעצורים מנהליים שובתי רעב ביום  ,91.61.9.ומעדויות שהגיעו
אלינו מעצורים מנהליים ,לאורך הליך הטיפול שעוברים העצורים המנהליים שובתי הרעב בבתי
החולים ,ידיהם ורגליהם של העצורים מחוברות (כולן או חלקן) למיטות באזיקים וזאת במשך 9.
שעות ביממה .הדבר מונע מהם תנועות בסיסיות ,לרבות מימוש זכותם לתפילה ,ומחמיר את מצבם
הרפואי ,הרעוע ממילא.
 .9איזוק העצורים המנהליים במשך  9.שעות גם במהלך מועד חמש התפילות היומיות גורמת לעצורים
סבל וכאב רבים ומגבילה את זכותם לתפילה .שכן בעת התפילה הם נאלצים לעמוד על המיטות כשהם
אזוקים באחת מרגליהם ,ובנוסף לכאב הנגרם להם ,העמידה בעת התפילה כשאחת מרגליהם כבולות
גורמת לחוסר איזון בעמידתם מה שמסכן אותם ליפול בעת התפילה.
 .0כבילתם של העצורים המנהליים הינה כבילה גורפת ובלתי מידתית העולה על הנדרש .מדובר בכבילה
ממשוכת שאינה מבחינה בין רמת המסוכנות של כל עצור ,אינה מבחינה בעיתויים בו ניתן לשחרר את
העצור מאזיקים לצורך קבלת טיפול רפואי ו/או לצורך תפילה ואינה מבחינה בעיתוי בו ניתן לשחרר
את העצור מאזיקים במועדי התפילה ובשעות הלילה כאשר הוא נוכח בחדרו בפיקוח סוהרים.
 .0בנסיבות אלו ,ההגבלות על העצורים מקפלות בחובם נזקים פיזיים ונפשיים חמורים ,סבל רב וחוסר
נוחות מתמשך ,המלווים בתחושת השפלה כבדה ,הדבר מקבל משנה תוקף בענייננו ,שכן הזכות לחופש
דת הוכרה בפסיקה הישראלית כזכות יסוד חוקתית.
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 .1סעיף  91א לפקודה ,העוסק בכבילה בבית חולים ,קובע אותו הסדר שקבע החוק לגבי כבילה ככלל ,לגבי
כבילת אסיר בבית חולים:
"ככלל ,בעת שהותו של אסיר בבית חולים ,לא ייכבל האסיר אלא אם כן מצא
סוהר בדרגת כלאי ומעלה ,כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 99א
לפקודת בתי הסוהר כמפורט בסעיף  1לעיל ,ובכפוף להוראות פקודה זו".
(ההדגשה שלנו)
 .0הפקודה מדרגת אסירים על פי רמות מסוכנות ,ובין האסירים המשויכים על פי הפקודה לרמת
מסוכנות ב' אמורים להיות העצורים המנהליים המאושפזים בבתי החולים עקב מצבם הבריאותי
הרעוע כתוצאה משביתת הרעב .הם מתקשים לקום או להתפלל על המיטה .רמת מסוכנות ב' עפ"י
פקודת הנציבות מחייבת בחינה פרטנית של הנסיבות של כל עציר .בחינה פרטנית כזו לא התקיימה
בענייננו ועולה כי האיזוק הממושך מבלי לקחת את מועדי התפילה בחשבון הינה הלכה למעשה
מדיניות גורפת נגד כל שובתי הרעב המאושפזים בבתי החולים .סעיף  7לאותה פקודה קובע כי:
"אסיר אשר מידת מסוכנותו מוגדרת כרמה ב' ,לא ייכבל אלא לאחר בחינה
פרטנית ,אם בהתאם לנסיבות יש מקום לכבילתו אם לאו".

על יסוד האמור לעיל ונוכח הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם של העצורים המנהליים ולאור דחיפות העניין,
אודה לתגובתכם המיידית וזאת לפני פנייתנו לערכאות השיפוטיות.

בכבוד רב,
אראם מחאמיד ,עו"ד
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