
     

public committee against

in israel 
 

          

 
 

 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל )ע"ר( 
 03-9080588פקס:     03-7733134טל:       9104601ירושלים   4634ת.ד. 

POB 4634 Jerusalem 91064    Tel: 972-3-7733134    Fax: 972-3- 9080588 
E-mail: pcati@stoptorture.org.il   Website: www.stoptorture.org.il 

 מאנשים פרטיים, קרנות, ממשלות, וגופים מקצועיים.הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל גאה בתמיכה ובמימון שהוא מקבל  
 רוב המימון של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מגיע מישויות מדיניות זרות; לפרטים נוספים, היכנסו לאתר. 

   

 הפרה בוטה של זכויות כלואים –"פוסטה" 
 

הינו כינוי לרכב המשמש להעברת כלואים מבתי הכלא השונים ברחבי הארץ לטובת דיונים בבית משפט,  הפוסטה •

 בדיקות רפואיות ועוד.

באופן העברת הכלואים ממקום למקום באמצעות רכבי הפוסטה.  ליקוים חמורים מזה שנים רבות ידוע לכל כי ישנם  •

לקבלת   בנוגע להסעת אסירים בדרכם לדיונים בבתי המשפט והבאתם   חשף כשלים רבים דו"ח מבקר המדינה האחרון  

  טיפול רפואי.

 ירודים בפוסטה מתאפיינים ב:תנאי ההסעה ה

. זאת מכיוון שהרכבים שעות  10-12נסיעה שלוקחת ברכב פרטי כשעתיים למשל, תיקח    -  תשעות נסיעה ארוכו -

הכלא השונים ברחבי הארץ, ולא נוסעים ישירות ליעדם. כך, על מנת להגיע לדיון בבית בתי אסירים מ וספים א

  .לילהב 2-3במשפט, צריכים האסירים לקום 

פני מספר ימים. כך למשל נסיעות מבתי כלא בצפון הארץ לדיונים בבתי משפט  -נסיעות רבות נפרשות על -

 ימים.  3במרכז הארץ נפרשות על פני 

האסירים ו המיזוג חלש ואינו מספקזאת, בכל תנאי מזג האוויר, חום יוקד וקור עז, כאשר ברוב רכבי הפוסטה  -

 סובלים  מצפיפות ומחנק.

שעות רבות עד קבלת מזון ושתייה ופעמים רבות  לעבור, כך שיכולות חוסר עקביות במתן מזון ומי שתייה ישנו  -

 . המזון אינו ראוי למאכל

, ועל כן לעיתים מוותרים הכלואים על שתייה, כדי לא להיאלץ לעשיית צרכים, אם בכלל גישה אין עקביות ב -

 במקרה הטוב, או לעשות את צרכיהם על עצמם במקרה הרע.שעות רבות להתאפק 

עובדה שגורמת למכאוב פיזי   –  אין ריפוד למושבים ברכבי הליווי והאסירים יושבים על מושבי ברזל קשיחים -

כאבים כשהם נתונים לכך גם אסירים חולים, נאלצים להיות מוסעים    ך שעות הנסיעה הרבות.וחוסר נוחות לאור

 , בנוסף למחלות איתן הם מתמודדים.קשים  פיזיים 

  .באופן מכאיב, גם אם אינם מהווים סכנה כבולים בידיהם ורגליהם לאורך כל הנסיעה האסירים  -

קודם  שלושה ימים  או במקרה הרע יום קודם  אסירים רבים מובאים כדי לקצץ בכמות הנסיעות ולקצר בזמנים,  -

 מתקנים אלו   (.)דיון או טיפול רפואי  למקום בו הם צריכים להימצא ביום שלמחרת יותר  הקרובים    ,מעבר  מתקני  ל

 , כאשר אין בהם תנאים סניטריים בסיסיים, מקלחת, שירותים ואף מזרון לישון עליו. אינם ראויים לבני אדם

ור כל אלה, אסירים רבים מוותרים על טיפולים רפואיים חשובים ומצילי חיים או על נוכחות בדיונים משפטיים לא •

 . בעניינם רק כדי להימנע מנסיעה בפוסטה 

כמות  הגדלת שהוגשו לאורך השנים, והצהרות שב"ס לגבי שיפור התנאים של רכבי ההסעות ו העתירות על אף  •

 ם לכל הכשלים האמורים לעיל.הרכבים אנו עדיין עדי

, ומהווים הפרה חמורה של זכויות אדם  עצורים ואסיריםגורמים לפגיעה בשלומם ובכבודם של תנאי ההסעה בפוסטה 

תוך שמירה על ביטחון היושבים   ,ברכבים ולקצר את זמני הנסיעה   בסיסיות; יש לפעול ככל הניתן על מנת לשפר את התנאים

   המלווים. הסוהריםברכב ו
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