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ימיט)ן4עד(-הסוהרכיחמנהלבאישורבכירסוהר
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ע"ינתבנה)אטאלאלהווישיימ,אחתזוהחלטנוולבהנןלשובעליושולה
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עברתו;;באמצעותבהפרדהוהצורךז"1למנועניחןאםיום4!עלהעולה

אאוטלאהררנטיונו!ןבדילהקייטמחייבתהיאובנרארע.,טומרלכית.

ר!.ד;!;ז.!1,:!;;.!;.יכ-11ו:?גנו;:,('ק!יחןן.1;י/עד,;:חק;ulse1;1מקרייםבאותג!י?חלו
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אטיריםקציןבהרכב:(אסיריםלניהרלהגושיתהועדהנוספים:עצשאיט

מבזעיהקציןגושי,מו,.יעיןSP(1גושי,משהון1YPגוש,יו"ר,

האסיף-יו"ר,רמ"חכהרכב:(ארציתהגגהוטעוגיהפרדרתיועדתרכז))(-

נמח'הגנהוטעוניהפט-ותקצין,בטחוןרמ"חראשי,מודיעיןקצין

האסיר).
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ועדשעות48מעלשלבהפרדההחזקהתקופתעללהורותהסמכותמקנההיאא.

המנהל.באישורככירלטוהרמצטבריםיומ14

יום60ועדווט14מעלשלהתקופהלגביב.

בז:פרו,;ההזקהלאשריאח'1יראז;טוו;רביהמנוזלכיהנציבותפקודיומורו:

הפרדותועדתע"יינתןכשהאישוריומ,60ועדיום14שמעללתקופה

גרשיו.

יון):90ועי-יו';)60שמעלהזזקופו;יוגביג.

ז;ועדו;ז;(.;לצתוגמי'לז;גושלמפקדו;נציכ,'וןכפ'ווז.תהטמכווומוקכית

הגושית.

יום:180ועדיונ)90שמעלוווייייציווילגביד.

הגרש.מפקכןו;מלצוועפ"יארציתהפוידותלועז-תוובמסה1מוו,ניוץ

מוגבלת:בלתינוספהולתקופהירםל-180שמעכרתקיפהה.

לשובעליווחובהארציתהפרדותועדתהמלצתעפ"ילנציבמוקניתהסמכות

חודשיים.כלהחלטתואתולבוין
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ל;;;וזקהורליע;ו11.
בו;פו-ד.ה:

המרביתמהמקדות,השונרתבחרצרתכהפרדהחט"ריטלן"וזקההסיבנוו

בטחוןהסוהר;כיחבטחון(הכטחוןכצרכיהמקריט,
שלגטהונםההלל-;

בקזוטהטוהר,לכיחשמחוץהציבורבטהוןאוהסגלבטחוןאחריט;אסירים

.ועוד)צואיטורמטירתהממשלה,נגדטרורלמעשילבריחה,השש

ע;ו(!ת!;נ;שר2.
רו;פרדו;:ק.וו;;;;;;1;

יונירדיהנטמנות-האוייטטולה);ז.םלזכויותלרעדהקמץ;מהגיונה'מדר"דו

על,בז:פוו'הז;החזעח;lld'li?!lא,!להגבילנרהגותוונידמה1
עו.ל-15ט"ו-;)
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עדשללתקופהכאמור,בהפרדההחיקההמתירותמדינותישנןאולם,יומ.

בהפרדהאטיריממרחוקיםבארה"בכלל.זמןהגבלתאין-רביטואצלשנה
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ייי;ם'!11ת,)עזניוזןכמזןעדולצמצםבהאושוההכשווא

--נ;ועע:לון,,)זימר1וזוב:אטלז-לכלו:נ;גיעווזוויוכד;ו1

זורינכי1זבהלקלקותוז.1פ;וב;לאסיריו)ל);פ;ח.

ביהירותגטליישוטוניתנרתהמתאימותתעטוקה

ישכןוכירב').פשוטותהרכבהעבודותכגון:(

לי,,ני"תטוקי"7רלימורתוכניוהעהיו.מלהכין

ודר,פרטניבטיטעלאוזווב1וכזחובהרו7כ;זוהשכלו;

.אישיבמואסכנהיר'1ה(לצייו'ו;אפטץ.ווזשקילת

צריכהבהפרדהמרשטהיותובשלמאטירזכותשלילתכל.)5(

המונהה~ןוהעילותהמיוחדותהנסיכותלאורלהיבחן

.ההפרדה""אתהמצדיקהההחלטהביסוד

לאסיר"ונתינה11הזכויותשהיקףכןהפקודהלתקןיש)6(.

לפגועבכךאיןאםהאפשר,במידתיורהבובהפרדה"

בהפרדה.האסירהושםבהבמטרה



-)ט-

מוצע:היתויכין

ם'וי1ק.יוד:ז-1שידוך:שלטלפו'נלק,שו-לאפשר

(1111!,לשעו.;השזרועיד;נ:יק;ררהקוךלהקרין.-

ו;ל],;ילז;עלו'7(ק'ש"זופצ"הכוזאקיזוז;1יקלתפשו--

ו;ימ,תפזרר.וווא;3,כיע'רל.!'פל()ז;:כגיןבנפרד.,

רוידאו.טלוויזיהאישי,מחשב

העלוליםוהגופנייםהנפשייההנזקיםלקיוםההששבשל)7(.

מוצע:כהפרדהמהחזקהכתוצאהלהיגרם

כדיקן"(לקיוםשבנוסףכךוהפקודהנתקנהלתקר

בד;פו-רדדדה"רו:האסירלבו.רקוורדהוזהאחזו.ות,)רפואיות

אחתהבריארתמשררשלמסיכאטרררפאע"ימוחלטת

רופאדעתויחווהבהםמקריםבאותטחודשיט.לשלושה

כדיבהפרדההאחזקהבהמשךישכיכאמור,טסיכאטרי

יועלה,בלתי-הפיכיטחמוריםנפשייםלנזקיטלגרוט

בתישירותנציבלהחלטתמיידימהאטירשלענינו

עםהתייעצותתוךכעניןיחליטשב"סונציבהסוהר,

רפואהמחלקתוראשהנפשלנריקותהמרכזמנהל

בשב"ס.




