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 שלום רב,

 דחוף! 

 בבית כלא גלבוע  בטחונייםהפחתת הצפיפות באגפים של האסירים ה הנדון:
 23.3.2020פנייתנו מיום  סימוכין:

 שמפורט להלן:הרינו  מתכבדים לפנות אליכם בנושא שבנדון והכל כפי 

לנקוט בסעדים אשר בהם כדי למנוע את התפשטות פנינו אליכם בדרישה  23.3.2020ביום  .1

 מגיפת הקורונה בבתי כלא וכן לספק לאסירים את הטיפול הדרוש. בין היתר דרשנו:

 . הוראות משרד הבריאותולגבי  מידע הדרוש לגבי המחלהה לספק בצורה נגישה -

והתנאים הפיזיים בין כותלי בית הכלא להנחיות של משרד  להתאים את תנאי הכליאה  -
 הבריאות. 

 ספק לאסירים חומרי חיטוי במידה מספקת, ולמצער במחיר מסובסד. ל -

לאתר אסירים הנמצאים בסיכון מוגבר  ם, לכלואי תכון הרלוונטיילהגדיר את קבוצת הס -
 ולספק להם תנאים מותאימים אישית למתן הגנה מוגברת.

 אותם הנפשית של האסירים ולספק להם תמיכה, עזרה וטיפול ראויים.  לשמור על ברי  -

אים בבידוד, במיוחד תוך כדי מעקב רפואי אחר  צלספק תנאים הולמים לאסירים הנמ -
 הופעת תסמינים של המחלה. 

לדאוג לקליטת אסירים חולים במתקן הכולל את כל המכשור הרפואי הנדרש ונמצא   -
 הצורך. בקרבת בית חולים למקרה 

למרות חלוף יותר משבוע מאז פנייתנו, ולמרות הסכנה לחיי אדם, טרם קיבלנו התייחסות 

 לדרישות הנ"ל ולהיערכות של שב"ס בהקשר זה.  כלשהי מטמעכם

(. 1-5טחוניים )אגפים יאסירים ב 450-כנמצאים בהתאם למידע שיש בידינו, בכלא גולבוע  .2

לנים בשלושה כאשר הם  מ"ר 22-המשתרע על כבכל תא  מוצעמבשישה אסירים נמצאים 

כמו כן,   ס"מ.  80בקושי  עליה הינו  מן המיטה לזו שהמרחק ביודו קומיות    "מגדלים" של מיטות

 (. וכו' כיוראוכל,  ,שולחןבתא, האסירים חולקים את אותו הציוד )
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בתנאים אלה של צפיפות אין שום אפשרות לשמור על מרחק חברתי בין האסירים בהתאם   .3

 לדרישה של משרד הבריאות. 

ברור לכל, כי הצפיפות בתאים והתנאים הפיזיים הקיימים, מגבירים את החשש לחשיפה  .4

הגן עליהם מפני סירים לשמור מרחק בצורה שיש בה כדי ללקורונה ואינם מאפשרים לא

 במחלה. הידבקות

שלכתו הישירה על האפשרות לשמור על החיים, הריכם העל כן, ולאור חשיבות הנושא ו .5

להתאמת התנאים הפיזיים בבית הסוהר לדרישות של משרד  מתבקשים לפעול בצורה מיידית  

 ובין היתר: הבריאות בצורה שיש בה כדי לשמור על בריאות האיסירים וחייהם 

 טחוניים. יהתאים באגפים של האסירים הבלצמצם את הצפיפיות של  -

ה  בקומתיים, לאור הקרדו  שימוש במיטות  למצוא פתרונות לינה לאסירים, שאינם כוללים   -

 זו יוצרת.קרבה שיש בין המיטות והסכנה ש

המשותף בין האסירים ולמצער לספק לאסירים חומרי חיטוי במידה   להפחית את הציוד -

 מספקת.

, זכתה להתייחסותכםעל אף דחיפותה, טרם ש לאור הזמן הרב שעבר מאז פנייתנו הראשונה

נבקש את תגובתכם בהקדם האפשרי וחשיבות הנושא לחייהם של האסירים, ולאור דחיפות 

 שעות.  24תוך ו

 

 

 

 בכבוד רב,

 

________________ 

 מאיסאנה מוראני , עו"ד

 

 

 

 

 


