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 שלום רב, 

 דחוף! 

 טיפול שב"ס בהתפשטות הקורונה בבית כלא גלבוע הנדון:
 

הפרסומים   רקע  גלבוע אודות  על  כלא  בבית  הביטחוניים  האסירים  בין  הקורונה  התפשטות 

 כדלקמן: םכיהרינו לפנות אל

ביום   .1 לכם,  הנחיות    7.5.2020כזכור  את  ליישם  בדרישה  העליון  המשפט  לבית  עתירה  הגשנו 

ותנאי ההיגיינה בתאים של האסירים הביטחוניים   לעניין הריחוק החברתי  משרד הבריאות 

פרסם באתר של שב"ס מידע שוטף ומלא בשפה הערבית אודות תמונת  ל בבית כלא הגלבוע וכן 

המצב הבריאותית הנוגעת למגפת הקורונה כולל הצעדים הננקטים למניעת התפשטות המגיפה 

בתי    – עדאלה    2904/20)בג"ץ   שירות  נ'  בישראל  הערבי  המיעוט  לזכויות  המשפטי  המרכז 

ב"כ המשיבים כי כללי    נו((. בתשובה לאותה עתירה, ציי23.7.2020)פורסם במאגרים,    הסוהר

הריחוק החברתי אינם מתאימים לאסירים השוהים ומתגוררים הלכה למעשה באותו התא וכי 

לטענתו, ועד אותה העת, את   , ר הוכיחואש  יםשונובאמצעים  תחת זאת שב"ס נוקט בפעולות  

 ואשר בנויים על "ניתוק" בית הכלא מהעולם שבחוץ.  יעילותם

  אסירים חיוביים לנגיף הקורונה.   11נתגלו  לפיה    הודעהפרסמה דוברות שב"ס    2.11.2020ביום   .2

. דהיינו מדובר 4התווספו אליהם עוד  ולאחר מכן  אסירים נוספים אומתו כחולים    54  למחרת,

מאוכלוסיית האגף   76%  -כ  מספר זה מהווה אסירים מאומתים נכון לשעה זו.    69  -"כ בבסה

 האסירים הביטחוניים בבית הכלא. מאוכלוסיית  15%המדובר וכן 

ישנה   .3 כי  העובדה  ולאור  כן,  שלעל  חמורה  גלבוע    התפרצות  כלא  בבית  הקורונה  ולאור נגיף 

עדים אשר ננקטים על ידכם בכדי צה  אתאנו מבקשים שתפרטו    ,החשש הממשי לחיי האסירים

ב והן  המאומתים  בחולים  הן  הלטפל  הנקודות   אסיריםשאר  אודות  מידע  לספק  היתר   ובין 

 שלהלן:

הבידוד  .א שוהים    : אגף  בו  האגף  על  הכריז  צפון  מחוז  "מפקד  שב"ס  להודעת  בהתאם 

לא   האסירים כאגף בידוד רפואי". לאור העובדה כי מדובר באגף בית כלא שמטבע הדברים

אנו מבקשים שוררים בו התנאים הפיזיים והתברואתיים המתאימים למתן טיפול רפואי,  
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לאפשר על מנת  האמצעים שננקטו כדי להסב אגף זה לאגף של בידוד  ם  ה  ( מה1שתמסרו לנו  

עדים שננקטו בכדי לאפשר  צנא להתייחס במיוחד ל(  2;  לאסיריםהולם  מתן טיפול רפואי  

וריחוק   כי תנאי בית הכלא רחוקים מלאפשר בין  חברתי  הפרדה  החולים לאור העובדה 

 זאת גם בימים של שגרה.  

טיפול הרפואי אשר מסופק לאסירים ( מהו סוג ה1הריכם מתבקשים לפרט  טיפול רפואי:  .ב

ביתר  (  2;  החולים בין  להתייחס  הנשמה; נא  מכשירי  נמרץ;  טיפול  מכשור  של  לזמינות 

אודות חולים השונים; המידע המסופק לחולים  אספקה של חומרי חיטוי; ההפרדה בין ה

   הטיפול הנפשי המסופק להם.ת; וצורה ובשפה מובנהמחלה, מצבם וזכויותיהם ב

באמצעים נוספים לשם הגברת  הנגיף יש לנקוט  לאור התפשטות    אספקה של ציוד אישי: .ג

ההיגיינה. כך למשל, נדרשת אספקה מוגברת יותר של מוצרי היגיינה אישית ונדרש סידור 

  עדים הננקטים בכדי לספק צרכים אלה.צלעדכן אודות הקש  ב, נלכןמיוחד לכביסה. 

ומניעת כל קשר בין   ,לאור התפשטות המחלה מחד גיסא  :שמירה על קשר עם המשפחות .ד

להודיע בצורה מסודרת למשפחה  (  1האסירים למשפחותיהם מאידך, הריכם מתבקשים  

לאפשר לאסירים לקיים קשר    (2;  של כל אסיר ואסיר אודות האבחון שלו ומצבו הבריאותי

 טלפוני עם משפחותיהם בכדי לעדכנן אודות מצבם הרפואי.

עדים אשר ננקטו בכדי למנוע צלעדכן מה הם הנא  (  1  עת התפשטות בשאר האגפים:ימנ . ה

הנגיף לשאר האגפים. בין היתר לפרט את מספר הבדיקות אשר ננקטו בשאר את התפשטות  

האגפים; אילו צעדים ננקטו בכדי לאתר את מקור ההדבקה של האסירים ומהי האפשרות 

והרים ננקטו כדי לאתר את הסשמה הצעדים  (  2שאסירים מאגפים אחרים נחשפו אליו;  

החולים; אילו צעדים ננקטו בכדי להוריד את הצפיפות באגפים האחרים   םשהיו במגע ע 

את   למנוע  בכדי  האחרים(  לאגפים  לקורונה  שליליים  אסירים  העברת  לאור  )במיוחד 

 מה הצעדים אשר ננקטו כדי להגן על האוכלוסייה שנמצאת בסיכון. (  3;  התפשטות המחלה

מהקנטינה: אספקת   .ו ה   ציוד  הכלא  לאור  שבית  ונמנעים  העובדה  אדום  כאזור  וכרז 

הביקורים של משפחות האסירים, צפוי כי הדבר יפגע באפשרות הפקדת כסף לקנטינות 

עדים הננקטים בכדי להבטיח צנא לעדכן מה הם ה  במיוחד לאסירים מהגדה המערבית.

  רוצייועדים הננקטים בכדי שלא  צ שיש אפשרות להפקיד כסף לקנטינה מרחוק וכן מה ה

מצב בו אסירים, בשל העדר יכולת להפקיד את הכסף, לא יוכלו לרכוש מוצרים בסיסיים 

 והכרחיים בתקופה זו מהקנטינה. 

הנוגע לטיפול  זה  ובמיוחד    ,: אנו מבקשים כי תפרסמו את המידע השוטףבערביתמידע    פרסום .4

הכלא בבתי  קורונה  הערבית.    ,בהתפשטות  ובשפה  שלכם  המידע באתר  את  לפרסום  החובה 

אלא מהעובדה כי  האמור אינה נובעת אך ורק מעקרונות כלליים של חופש המידע ושקיפות,  

הכלא מבית  ויציאה  בכניסה  בלעדית  בצורה  ששולט  הגוף  הינו  אודות   שב"ס  במידע  בכל 

ם החיצון ולא ניתן לפקח  הקשר בין האסירים לבין העול. במצב דברים זה בו  המתרחש בתוכו

מידע בצורה המפורטת  את הפרסם  מצער לל, יש חשיבות מיוחדת  על המתרחש בתוך בית הכלא

  ביותר.



 
 
 

3 
 

מכך, .5 עמדת  כאמור  מידעהם  ופרס  יתרה  עם  אחד  בקנה  בבשב"ס    עולה  בג"ץ דיון  מסגרת 

אודות  2904/20 המשפט  בית  בשפה הההודעות    םופרס   והערת  גם  שב"ס  באתר  מתפרסמות 

 הערבית.  

 לאור דחיפות הנושא, אודה לקבלת תשובתכם בהקדם האפשרי.  .6

 

 

 

 בכבוד רב,

_______ ____________ 
 מאיסאנה מוראני , עו"ד 

 
 
 

 : יםהעתק

 6467011-02באמצעות:  פרקליטות בג"צים -


