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( הוא ארגון זכויות אדם, אשר מזה שנים המוקדהמוקד להגנת הפרט )להלן:  .1

רבות מטפל בנושא של שמירת זכויותיהם של האסירים הפלסטינים הכלואים 

 בבתי הסוהר בישראל.

בעקבות ההתפתחויות בימים האחרונים והחשש מהתפשטות נגיף הקורונה  .2

ידכם צעדים,  בתוך מתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, ננקטו על

 תוך בתי הכלא.לשמטרתם הקטנת הסיכוי של חדירת הנגיף 

במסגרת זו פורסמו תקנות שעת חירום, המגבילות את הכניסה של אנשים אל  .3

אושר תוך מתקני הכליאה, ובמסגרת הודעות הדוברות פורסם, בין היתר, כי "

י סגל בת" וכי "תגבור קנטינות לאסירים הפליליים במאות שקלים לחודש

הסוהר עוסק כל העת בהסברה לכלואים על מצב המגיפה וציוד חיטוי והיגיינה 

 ".מחולקים בכל תא באופן שוטף

, אך טוב היה אילו שב"ס היה מקפיד בעיקרם צעדים אלה הינם מבורכים .4

 ,לתגבר קנטינות לכלל אוכלוסיית הכלואים. אין חולק, כי בתקופה קשה זו

 ,כלל הכלואים בקרבטוי ומוצרי היגיינה הצריכה של חומרי ניקוי וחיגדלה 

 ואין כל הצדקה להחרגת הכלואים הביטחוניים. 

מצעד זה, ובעיקר לאור אנו רואים בחומרה החרגתם של כלואים ביטחוניים  .5

העובדה, שבשונה ממה שפורסם, סגל בתי הסוהר אינו מספק להם ציוד זה 

כי הציוד הקיים ואף במקרים מסוימים, על פי מידע שהגיע למוקד, נמסר 

כלואים המסווגים  אספקת ציוד חיטוי והיגיינה עבורפנייה בעניין  הנדון:
ביטחוניים בתקופת ההכרזה על מצב חירום ובקשה לקבלת ההנחיות כ

פעילות שירות בתי הסוהר בעת טיפול בכלוא חיובי לנגיף את  המסדירות  
 הקורונה

 



 בחלק מהאגפים נאסף ונלקח מהם. 

לפי ההנחיות שפורסמו על ידי משרד הבריאות, ובמסגרת הצעדים שננקטים  .6

נגד התפשטות נגיף הקורונה, התבקש כל אדם להקפיד על היגיינה אישית ועל 

ות אלו לא הוחרגו כלואים שימוש תכוף בחומרי ניקוי וחיטוי. מהנחי

מן ועל מתן האפשרות לכלל הכלואים ושעליכם להקפיד על יישלמיניהם, כך 

 לפעול לפיהן.

אופן אודות פרסום כמו כן, בין הפרסומים שהוצאו על ידכם לא נמצא כל  .7

במקרה של הדבקה בקורונה בין כתלי ות של שירות בתי הסוהר נהלההת

 הכלא.

ת של לדווח לבני המשפחובסיסית חובה קיימת ראשית כל, נבקש להדגיש כי  .8

גלו כאלה, תוך הקפדה על שמירה על קשר תכלואים חיוביים לקורונה, ככל שי

 סביר עם בני המשפחה ועידכונם בכל התפתחות.

נבקש לקבל לידינו או לחלופין לפרסם, את ההנחיות ו/או הנהלים כמו כן,  .9

מה הן  ;גלה כחיובי לנגיףכלוא המוחזק על ידכם יתככל שהמחייבים אתכם 

 ומה יהיו תנאי ההחזקה של אותם כלואים.  דרכי הטיפול

דרך הטיפול בכלואים את אנו סבורים כי פרסומן של הנחיות המסדירות  .10

שיתגלו כחיוביים לנגיף הוא קריטי לצורך התמודדות שירות בתי הסוהר עם 

תוך שמירה על בריאותם של כלל הכלואים מבלי לפגוע  ,נגיףתפשטות הה

 בזכויותיהם.

  הענייני והמהיר.אודה על טיפולכם  .11
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