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הרינולפנותאליכםבשםמרשינו,מרכזעדאלה,עמותתרופאיםלזכויותאדם,הקליניקהלזכויות
ושיקום אסירים באוניברסיטת חיפה והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל בעניין ניוד אסירים
כדלקמן: 

 .1ביום05.06.13פנינואלנציבשירותבתיהסוהרבענייןשבנדון,ולמרותהזמןהרבשחלףטרם
קיבלנוכלמענהלפנייתנו.
 .2נזכירבמהדבריםאמורים ,בעברהגישומרשינו עתירה בפניביתהמשפטהעליוןובהדרשו
את שיפור תנאי העברתם של אסירים מבתי הסוהר למקומות אחרים לרבות לדיונים בבתי
משפט ,לבתי סוהר אחרים ,למרפאות ,למרכזים הרפואיים ולמר"ש (בג"ץ  1482/08עדאלה
ואח'נ'שב"סואח').
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 .3בעתירה הנ"ל הלינו מרשינו  על תנאי הסעה וניוד ירודים; המתנה שעות רבות בניידות
ההסעה בתנאי חום כבד ומחניק או קור עז; נסיעות האורכות שעות רבות; חוסר עקביות
בעניין מתן ארוחה עיקרית יומית ומי שתייה בעת ההסעה; חוסר עקביות במתן האפשרות
לגשת  לשירותים;איהתחשבותבצרכיהםשלאסיריםחולים,לרבותאלההזקוקיםלכיסא
גלגלים; כבילת האסירים זהלזהבידייםוברגלייםבעתהנסיעה;היעדרריפודבניידותגורם
לאסיריםסבלבתנאיםשלחוםכבדאוקורעזועוד.

 .4בהוראת בית המשפט הוגשו לעתירה שתי תגובות מטעם המדינה (תגובה מקדמית בחודש
נובמבר 2008ותגובהמעדכנתבחודשיולי)2010ובהןפורטו הפתרונותוהמשאביםשהמדינה
מתכוונתלהשקיעלמעןייעולושיפורבתנאיניודהאסירים.כךלדוגמאנאמרבעמ'11לתגובה
המקדמיתשהוגשהלביתהמשפטהעליוןמטעםהמדינהבתאריך:11.9.2008
"...המשיביםיבקשומביתהמשפטהנכבדלדחותאתהעתירהעלהסף,
זאת לנוכח העובדה שהבסיס העובדתי אשר עליו מבוססת העתירה
השתנהבצורהניכרת".
 .5עלרקעזה ,ובהמלצתביתהמשפט,נמחקההעתירהתוך שמירהעלזכותם שלמרשינו לשוב
ולהעלותסוגיהפרטניתשעלתהבעתירהאךלאבאהעלפתרונה.
 .6למרבההצער,מבדיקהשנעשתהעלידיהח"מ ומעדויותרבותשנאספועל-ידימרכזעדאלה,
הקליניקה המשפטית לזכויות ושיקום אסירים ,רופאים לזכויות אדם והוועד הציבורי נגד
עינוייםבישראלבתקופההאחרונה,עולהתמונהעגומהלפיהתנאיניודאסיריםעדייןירודים
ופוגעים בצורה קשה בזכויות היסוד החוקתיות של האסירים .האסירים עדיין מלינים על
סבלרבבמהלךהניודובמיוחדהאסיריםהחולים.
 .7תמונה דומה עלתה בתחקיר ששודר רק לאחרונה ב"אולפן שישי" ,"חדשות ערוץ  "2בנוגע
לתנאי הנסיעה בפוסטה .ראו :http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-
.Newscast-q1_2015/Article-7e6e02c2c541c41004.htm
 .8מתלונותהאסיריםשהגיעואלינועולהכיזמניההמתנהמשעתיציאתםמהתאיםועדהגעתם
ליעד נמשכות שעות ארוכות כשהאסירים כבולים בידיהם ורגליהם .הנסיעה לכשעצמה
אורכת גם שעות רבות מעבר לזמן הרגיל הנדרש בממוצע לנסיעה מבית הסוהר ליעד .כך
למשל ,במקרהשל ויליאם מאתיוס,ת"ז מס' ,313706541אסיר המוחזקבכלאהשרוןאשר
סובלמבעיותברגלו ,ובגיןזאתהופנהלבדיקתאורתופדבמר"ש.בתאריך 08.12.14נסעמר
מאתיוסלביצועבדיקתהאורתופדבמר"ש ,הואיצאמכלאאשל בשעה 02:30 לפנותבוקר
והגיעלמר"שבשעה 10:00בבוקר,דהיינו, הנסיעה למר"שארכהכ - 7.5שעות בזמןשהיא
אורכתפחותמשעהבנסיעהרגילה.
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 .9המושביםבפוסטהקשיחיםועשוייםמברזל,האסיריםנאלציםלשבתעליהםמשךכלשעות
הנסיעות הארוכות כשהם כבולים בידיהם ורגליהם .המושבים קרים מדי בעונת החורף
וחמיםמדיבעונתהקיץושב"סלאמתירלאסיריםלהחזיקבכריות,שטיחיםקטניםאוכל
חפץחלופישיכוללשמשכריפודאוכיסוילמושב.
 .10האסירים גם מלינים על אי אספקת מזון ומי שתייה באופן סדיר במיוחד אלה היוצאים
מוקדםלנסיעהואשרלאמספיקיםלקבלארוחהבביתהסוהר,שכןאיןערובהכייזכולמנה
אולשקיתאוכלבמהלךהנסיעהוהםעלוליםלשהותשעותארוכותללאמזון.

 .11היהושב"סמציעלאסיריםמישתייה,אסיריםרביםנמנעיםמלשתותבמהלךהנסיעהמחשש
כי לא יותר להם להתפנות במהלך הנסיעה הארוכה .חרף טענת המדינה בסעיף  20לתגובה
המקדמית לעתירה על יישום "הנחיות בליווי עצורים" המחייבות לאפשר לאסירים לרדת
לנוחיות והמחייבות את המלווים לשאול את העצורים אם הם זקוקים לנוחיות ,רבים
מהאסירים מלינים כי כשהם שואלים את המלווים אם ומתי יותר להם לרדת לשירותים
נעניםבתשובותכגון"לאידוע","לאיכוללהבטיחלך","תלוי"וכד'.
 .12להמחשתהתמונה ,להלןדוגמאותועדויותמהחודשיםהאחרוניםעלהעברתאסיריםחולים
מבתיהסוהרלמר"שאולדיוניםבבתיהמשפט:
א.

האסירשאדי אדיב ,ת"זמס'  ,92065188מוחזק בכלא אשלוהוא סובל מכאבים עזים
באזור עצם הזנב והברכיים .לדבריו ,הכאב הוא כה עז עד כדי כך שהוא מתקשה
לישון .הוא הופנה לפני מספר חודשים ע"י רופא הכלא לצילום רנטגן במר"ש אך הוא
סירב לצאת בגלל הנסיעה הארוכה בפוסטה ותנאיה.

ב.

האסיר עדנאן חמארשה ,ת"ז מס'  ,960638559מוחזק בכלא מגידו .בעקבות שבץ
מוחי שהיה לו בעבר ,אשר בעקבותיו הוא סובל כיום מחולשה בפלג גופו השמאלי,
קשיי הליכה וכפל ראייה ,ומקבל מספר רב של תרופות .בתאריך  17.02.14אושפז מר
חמארשה בבי"ח בילינסון והומלץ לו לעבורבדיקת נוירולוג .בתאריך  29.06.14הוצא
מר חמארשה בפוסטה לביצוע הבדיקההנ"ל במר"ש ,ונאלץ לחכותכ-3ימים במעבר,
בתא צפוף וללא כל טיפול תרופתי .בעקבות כך הוא סירב להמשיך בנסיעה לבדיקה
וביקש שיחזירו אותו לכלא מגידו ,וכך היה.

ג.

האסיר מחמוד נאשף ,ת"ז מס'  ,055148159מוחזק בכלא מעשיהו .ביום 08.02.15
היה אמור לצאת לביצוע בדיקה אצל מומחה א.א.ג בגלל דלקת מתמשכתשהואסובל
ממנה באוזן ימין ,אך הוא סירב לצאת בגלל שסבל מחם והקאות וחשש שמאמצבו
יחמיר בתנאי הפוסטה .לדבריו ,אם הייתה הסעה ישירה הוא היה יוצא לבדיקה.
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 .13גם מדו"ח הסניגוריה הציבורית של שנת  2013(פורסם באוגוסט  )2014עולה תמונה דומה
וקשה של התופעות המוזכרות לעיל וזאת בעקבות ביקורים שנעשו ע"י נציגי הסניגוריה
הציבוריתבמתקניכליאהשבאחריותשירותבתיהסוהר,וכךצוייןבעמ'79לאותודו"חלגבי
אחדהביקורים:
"בשלב זה ראוי לציין תופעה שאליה נחשפה הסניגוריה הציבורית
בעקבותביקוררשמישנערךבמתקןהמעצרשבביתהמשפטהמחוזי
בלודבדצמבר.2013מדבריהכלואיםבמקוםעלה,כיבאישוןלילה
הם הועברו לכלובי ברזל חיצוניים שנבנו מחוץ למתקן המעבר
ברמלה.בכלוביםאלה,החשופיםלפגעימזגהאוויר,הכלואיםשהו
מספרשעותבקורהמקפיאובגשם,עדשהגיעהה"פוסטה"שאמורה
לקחת אותם לבתי המשפט ,בסביבות השעה  1בבוקר .מסתבר
שנוהלזהלפיוהאסיריםמחכיםל"פוסטה"בכלוביםחיצונייםהיה
קייםבשב"סמזהמספרחודשים,והואאומתבדוחות נוספיםשל
מבקריםרשמיים,ולאהוכחשעלידישב"ס".
 .14הנה כי כן ,עולה תמונה מחרידה לגבי תנאי העברת האסירים בפוסטה ותנאי שהייתם
במעברים אשר פוגעים בזכויותיהם לתנאי מחיה מינימאליים בבית הכלא ,לטיפול רפואי
ולגישהלערכאות.

 .15זכותו של האסיר למזון ולשתייה ומתן אפשרות לאדם לעשות את צרכיו בצורה סבירה
מקיימים את הזכות לכבוד ושמירה על בריאות האסיר .הפגיעה בזכויות אלה מצד שב"ס
מהווההפרהשלחובתולסיפוקצרכיהםהמינימאלייםשלהאסירים.
 .16כמו כן תנאי הנסיעה והקשיים הצפויים במסע הארוך והמלווה בסבל עד להגעת האסירים
לבית המשפט או למרפאות ,מגבילים את זכותם החוקתית של האסירים לפנות לערכאות
ופוגעיםבזכותםלקבלטיפולרפואי.כאמורלעיל,לאאחתנאלציםאסיריםלוותרעלנוכחות
בדיוןמשפטיאולבטלתורלבדיקהאולטיפולרפואיבשלשעותהסבלהארוכותבפוסטה.
 .17תנאי הנסיעה בפוסט ומשך זמן הנסיעה מהווים אף התנהגות אכזרית ,בלתי אנושית
ומשפילה האסורה על פי סעיף  5להכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם משנת 1948
ולפי אמנותבינלאומיותאחרותשישראל היאצדלהן(ראולמשל:האמנה נגדעינוייםונגד
יחס ועונשים אכזריים ,בלתי אנושיים או משפילים משנת  ,1984סעיף  ;16האמנה בדבר
זכויותאזרחיותומדינתיותמשנת,1966סעיףׂׂ7(.
 .18זאת ועוד ,בבג"ץ  4634/04רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים (טרם פורסם ,ניתן
ביום)12.02.07פסקה10נקבעכי:
"עונשמאסרהמוטלעלאדםאינומפקיעמאליואתזכויותהאדם
החוקתיות הנתונות לו מכוח יסודות השיטה החוקתית הנוהגת
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בישראל .זכויות אלה נגרעות מן האסיר רק במידה שהגבלתן
מתחייבת באופן הכרחי משלילת חירותו עקב המאסר הפגיעה
המתחייבתבזכויותהאדםהנתונותלאסירמקורהבעיקרהבהגבלת
חירותוהאישית,הנובעתמןהמאסר". 
 .19נוכח האמור לעיל ולאור התלונות שהגיעו לידינו ואי מתן פתרונות הולמים לבעיות ניוד
אסירים ולתנאי אחזקת האסירים החולים בתנאים לא הולמים בחדרי המעבר ובחדרי
ההמתנהנבקשכדלקמן:

א.

לפעוללהגדלתמספרירכביהניודובכךלקצראתמשךהנסיעהעלכלהסבלהנגזר
ממנה. 

ב.

לספק שירותי ניוד נאותים ולרפד את המושבים באופן שיחסוך סבל וכאב
מהאסיריםבמשךהנסיעותהארוכות.

ג.

לספק ארוחות ומי שתייה במהלך הנסיעות באופן עקבי ובתדירות שהאסירים היו
מקבליםבביתהסוהראילולאהנסיעה.

ד.

לאפשר לאסירים להתפנות ולהודיע להם על התחנות שבהם עומדים לאפשר להם
לגשתלשירותים.

ה.

למנועאתסבלםשלאסיריםהחוליםבמחלותקשותוהסובליםמטחורים,כאביגב,
לחץדםגבוה,ממחלתסרטןאוכלמחלהאחרתהמלווהבכאבים וזאתע"יהקצאת
ניידות פרטיות להסעה בודדת וישירה מבית הסוהר ליעד ,דהיינו ,ללא איסוף
אסיריםמבתיסוהראחרים ,אלאאםמדוברבאסיריםהשוהיםבביתסוהרבאותו
מתחם.

ו.

לאפשר לאסירים חולים השוהים בבתי הסוהר שבצפון ובדרום לפנות לבדיקות
וטיפולים במרכזים הרפואיים הסמוכים לבתי הסוהר במקום להעבירם למר"ש
רמלה.

ז.

לקצראתזמניההמתנהבחדריהמעברולהנגישאתהפניהלשירותיםבזמןהשהיה
בחדריםאלה.

ח .לקצר את זמני ההמתנה בחדרי ההמתנה ולשפר את תנאי ההחזקה באותם תאים
צפופים.
נודהלכםעלעדכוןהח"מהיכןעומדהטיפולבבקשהוזאתבטרםפניהלערכאותהמשפטיות .

בכבודרב, 

אראםמחאמיד,עו"ד 











עולאשתייוי,עו"ד 

העתקים:
 .1עו"ד אסנת מנדל  -מנהלת מחלקת בג"צים (פרקליטות המדינה),בפקס02-6467011 :
 .2עו"ד שלומי כהן – לשכה משפטית שב"ס,בפקס08-9193840 :
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 .3עו"ד יואל הדר – היועמ"ש למשרד לביטחון פנים,בפקס02-5418008 :
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