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 א.נ.,

( הוא ארגון זכויות אדם, אשר מזה שנים המוקדהמוקד להגנת הפרט )להלן:  .1
הפלסטינים הכלואים רבות מטפל בנושא של שמירת זכויותיהם של האסירים  

 בבתי הסוהר בישראל.

במסגרת זו, עוקב המוקד אחר השינויים במדיניות שירות בתי הסוהר על רקע   .2
 התפשטות נגיף הקורונה החדש. 

נשלחה פנייה משותפת של מספר ארגוני זכויות אדם, ביניהם   19.3.2020ביום   .3
ת המוקד, בקריאה לצמצום אוכלוסיית הכלואים לאור התפרצות מגפ

 הקורונה בישראל.

ברוח אותה פנייה אנו פונים אליך בבקשה בהולה כי ייבחן השימוש בכלי של  .4
 )ג( לפקודת בתי הסוהר.68קיצור מינהלי הקבוע בסעיף 

מבירור שנעשה היום מול מספר מתקני כליאה, בעניינם של מספר כלואים  .5
נמסר , 19.3.2020ספציפיים שהיו אמורים להשתחרר ביום חמישי האחרון, 
כיוון שלעת זו לא על ידי קציני הכליאה באותם מתקנים כי שחרורם נדחה, 

 מופעל הכלי של שחרור מינהלי.

לפי פקודת בתי הסוהר, השחרור המינהלי משמש ככלי להפחתת מספר  .6
הכלואים המוחזקים במשמורת שב"ס, ככל שתפוסת האסירים עולה על תקן 

 הכליאה.

ות לקבוע את תקן הכליאה לתקופה שאינה כידוע, לשר לביטחון הפנים הסמכ .7
 עולה על שנה.

אנו סבורים, כי לאור המצב הנוכחי, בו התפרצות המגפה הולכת ומתגברת,  .8
יש צורך הכרחי בקביעת תקן כליאה נמוך מהנהוג, לשם הבטחת בריאותם של 
כלל הכלואים, וזאת כצעד שאמור להפחית הסיכון הגבוה בהידבקות שבתוך 

  מתקני הכליאה.

צמצום מספר הכלואים הינו הכרחי לצורך הפחתת הצפיפות באגפים השונים,  .9
כאשר הדבר עשוי להעמיד לרשות שב"ס יותר מקומות שבהם יהיה ניתן 
להחזיק כלואים בבידוד ככל שיהיה צורך בכך. כמו כן, צעד זה שומר על 
בריאותם של הכלואים הצפויים להשתחרר, ומשחרר את שב"ס מלשאת 

 לגבי בריאותם ושלומם.באחריות 

לא למותר לציין, כי במדינות רבות בעולם ננקטים צעדים רציניים למען  .10
צמצום מספר הכלואים במתקני הכליאה השונים. בשעות הבוקר פרסמה 
הוועדה האירופאית למניעת עינויים מסמך עקרונות להתמודדות עם אנשים 

יתר הדברים, הנתונים במשמורת בהקשר התפשטות מגפת הקורונה. בין 

)ג( 68בקשה לבחינה מיידית של כלי השחרור המינהלי לפי סעיף  הנדון:
 לפקודת בתי הסוהר 
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 הדגישה הוועדה את החשיבות שבשימוש בכלי של שחרור מוקדם.

מבלי להפחית מחשיבות כל הצעדים שהוצעו במסגרת הפנייה המשותפת של  .11
, אנו פונים אליך ומדגישים את החשיבות 19.3.2020כלל הארגונים מיום 

 בהפעלת הכלי של שחרור מינהלי באופן מיידי.

עושה בו שימוש תכוף, דבר שאינו דורש היערכות   כאמור, מדובר בכלי ששב"ס .12
מורכבת וארוכה, מלבד התאמת תקן הכליאה על ידך למצב הנוכחי, והוא 

 מהווה פתרון יעיל וזמני שבכוחו להציל נפשות.    

 אודה על טיפולכם הענייני והמהיר.  .13
 

 בכבוד רב,
 נדיה דקה, עו"ד
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