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 שלום רב,

 

אי ניהול רישום אמת של כניסת קטינים לכלא המגיעים לבקר קרובי  הנדון:
  משפחה

 

 הריני לפנות אלייך בנושא שבנדון, כדלקמן.  .1
אבו ג'ולמה  __לאחרונה הגיע לטיפול המוקד להגנת הפרט המקרה של גב'  .2

לא ראתה את  __. ___אבו גולמה ת"ז  ___אשתו של האסיר  ___ת"ז 
וזאת מכיוון שלא הונפק עבורה היתר כניסה לשטחי  2009בעלה מאז שנת 

 ש לעשות. ישראל מטעם המפקד הצבאי, כפי שכל תושב בגדה המערבית נדר

דין פרטי בעתירה לביהמ"ש -, פנה האסיר באמצעות עורך2013במהלך שנת  .3
המחוזי מרכז בדרישה כי אשתו תבקר אותו. מכיוון שהמניעה נובעת 

מהחלטה של המפקד הצבאי, בתגובתכם הוסבר כי לשב"ס אין מניעה שהיא 
תבקר את בעלה אך מקור המניעה היא בגוף אחר, לאור זאת העתירה 

 ה.נדחת

בבקשת רשות ערעור אשר הוגשה על אותו הליך לביהמ"ש העליון, באופן  .4
מפתיע, השתנתה עמדת שב"ס בנוגע לעניין, וצורף תצהיר של קצין האסירים 

בכלא הדרים, מר משה מיימון, ובו מצהיר כי לפי רישומי המערכת 
פעמים בתקופה שבין  10הממוחשבת של שב"ס הגב' אבו גולמה ביקרה 

 .2012-1420השנים 

, הותר לשני בניו הקטינים של מר אבו גולמה לבקר אותו, 2012החל משנת  .5
 וזאת בעקבות שביתת רעב שהובילה להסכם אשר איפשר זאת.

, כך שאינם מחזיקים 16מכיוון שילדיו של מר אבו גולמה הם מתחת לגיל  .6
בתעודה מזהה משלהם, הם נהגו לבקר את אביהם ובכניסה הציגו תעודת 

 של האם שבה הם רשומים.הזהות 

היתה מנועה מלהיכנס  אבו גולמהגב'  2012-2014יודגש שוב, כי בין השנים  .7
 שראל הן למטרת ביקור כלוא והן לכל מטרה אחרת.ילשטחי 

, "כללים ביחס לאסירים ביטחוניים" סעיף 03.02.00פקודת נציבות מס'  .8
איו"ש או (, קובע בזאת הלשון: "כניסתו של מבקר שהינו תושב 2א)17

אזח"ע )לרבות שטחי רש"פ( מותנית בהצגת אישור מצה"ל לעניין ביקור 
 אותו אסיר בבית הסוהר". 

השאלה הנשאלת במקרה דנן, איך גב' אבו גולמה הצליחה לפרוץ את גדרות  .9
)ואף להיות רשומה במערכת, זאת  פעמים 10כלא הדרים ולבקר את בעלה 

המפקד הצבאי להציג אישור מ מבלי אומרת שעניין כניסתה נבדק היטב(
, כפי שטוען מר מיימון? אם כך הם הדברים, ולאור חומרתם, לעניין ביקורו

 האם נחקר העניין על ידי שב"ס?



פעמי אלא בהתנהלות קבועה של -פי המתואר לא מדובר באירוע חד-הרי, על .10
הכלא לפיה נהגו להכניס באופן קבוע את גב' אבו גולמה לביקור בעלה מבלי 

כללים של הפקודה וה לשאין חולק כי זו הפרה בוטה ת כל אישור. הצג
 המינימאליים של שמירה על הביטחון והסדר בכלא.

העניין מעורר את תמיהתו של כל אדם סביר, בשל ההפרה הדראקונית  .11
פי -מתקבלת על הדעת של הנהלת הכלא לחובות המוטלות עליה על-והבלתי

א תוך בדיקת כל אדם הנכנס לכותלי כל דין לשמור על הסדר והביטחון בכל
הכלא ועל אחת כמה וכמה כשעסקינן בתושבת איו"ש אשר כניסתה טעונה 

 אישור המפקד הצבאי?! 

כמובן שההסבר ההגיוני היחיד לרישומי המערכת המטעים של שב"ס, אשר  .12
הציג אותם קצין האסירים, מר מיימון, הם כתוצאה מאי ניהול רישום אמת 

המגיעים לפתחי הכלא לבקר קרוב משפחה שלא בליווי  של כניסת קטינים
אחד ההורים. כך שבאותם מועדים מי שביקר את מר אבו גולמה היו ילדיו 
ולא אשתו, אך מכיוון שתעודת זהותה של גב' אבו גולמה היא זו שהוצגה, 
הוכנס שמה לרשימה באופן מטעה. כל הסבר אחר להופעת שמה ברשימת 

הייתה מנועת כניסה לישראל, ולא ניתן לה היתר המבקרים באותה תקופה ש
לבקר את בעלה, מעידה, לכל הפחות, על התרשלות חמורה וזועקת לשמיים 

 של הנהלת הכלא והעובדים בו.

כל טענה אחרת תוביל לכך שהנהלת הכלא, יחד עם צוות הסוהרים בכלא  .13
על  פעמים, והפרו את הבסיס שבכללי השמירה 10הדרים, פעלו בניגוד לחוק 

הביטחון והסדר בכלא, המתבטא בניהול רישום מפוקח של כל מי שנכנס 
 לכלא וכן בדיקת כשירותו להיכנס אליו. 

וכן  בדוק היטב את העובדות הנ"למתבקשים ללאור האמור לעיל, הינכם  .14
 . ליתן הסבר מדוע מצב עגום זה נוצר

 לתשובתך וטיפולך הדחופים אודה. .15

 

 בכבוד רב,
 

 נדיה דקה, עו"ד 

 
 

 העתק:

 9193840-08עו"ד יוכי גנסין, יועמ"ש שב"ס, פקס 

 


