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 שלום רב, 

        

 דרישה לפרסום נתוני התחלואה וההתמודדות עם הקורונה בבתי הכלא  הנדון:

 

בימים אלו שקיפות המידע באשר להיקפי התחלואה והצעדים להתמודדות איתה והנגישות של הציבור  .1

לנתונים הם חלק מזכותו הבסיסית של כל אזרח למידע הנוגע אליו. ואכן, מרבית משרדי הממשלה ורשויות 

ים, הבדיקות ציבוריות שונות מפרסמות באופן שגרתי מידע מפולח ומפורט באשר להיקפי החולים, המבודד

אנו . למרות זאת, שב"ס נמנע עד היום מלספק נתונים אלה לאסירים בפרט ולציבור בכללשבוצעו וכו'. 

 . מבקשים את התערבותך הדחופה להבטיח את פרסום המידע

מאז פרוץ משבר הקורונה נמנע שב"ס מלפרסם באופן מסודר ושיטתי מידע בסיסי באשר להיקפי התחלואה  .2

שב"ס. בעוד כל אדם בישראל יכול בלחיצת כפתור לגלות כמה אנשים חולים ברחוב שבו של אסירים וסגל 

הוא מתגורר, כמה אנשים נמצאים בבידוד, כמה החלימו וכדומה, שב"ס מפרסם באופן ספוראדי בלבד 

 מידע מועט וחלקי. 

וצאה מכך אסירים סובלים בתקופה זו ממתח וחרדות קשים מאד באשר לסיכוייהם לחלות בקורונה. כת .3

נפוצות באופן תדיר שמועות באשר לאסירים וסוהרים שחלו במחלה והדבר מגביר את החרדה ואת חוסר 

השקט בקרב האסירים. בדומה לכל אזרח בישראל, אסירים זכאים לקבל מידע באשר למצב הקורונה 

 במתקני שב"ס ובאשר לצעדים הננקטים כדי למנוע את התפשטות המחלה. 

מידע חלקי על ידי שב"ס מייצר אי וודאות וחרדה בקרב אסירים ובני משפחותיהם. כך,  זאת ועוד, פרסום .4

בדיקות קורונה מדגמיות לאסירים ולאנשי סגל   100הודיע שב"ס כי בכוונתו לבצע    16.4.2020לדוגמה, ביום  

וצו במר"ש. למרות זאת, עד היום לא פורסמה הודעה רשמית באשר לתוצאות הבדיקות. כתוצאה מכך, נפ

 שמועות בקרב אסירים ובני משפחותיהם באשר להיקפי התחלואה שהתגלו בבדיקות. 
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ברור שבתקופה זו מוטל על כלל הרשויות נטל כבד לעדכן באופן תכוף את הנתונים שנמסרים לציבור. כך  .5

נתונים הנוגעים לקורונה לאור העובדה שעושים משרדי הממשלה השונים וכך ראוי כי יעשה גם שב"ס. 

באופן יומיומי תוך התייחסות נפרדת לכל  הם יפורסמוראוי כי  ,מידי יוםומנוטרים על ידי שב"ס תנים מש

   .שב"ס אחד ממתקני הכליאה שבאחריות

, חשד לקורונהמוחזקים בבידוד בגלל ה אסיריםמספר הנתונים אלה צריכים לכלול, לכל הפחות, את  .6

שאובחנו מוחזקים בבידוד לאחר האסירים , שחשודים לקורונהשב"ס בדיקות שבוצעו לאסירים וסגל 

הנחיות , בגלל קורונהאסירים המאושפזים בבתי חולים , אסירים וסגלשבוצעו למדגם בדיקות , כחולים

 חדשות ומעודכנות לאסירים ולסגל.

ציין השב"ס בתשובתו לעתירה, כי הוא "מודע לחשיבות הרבה, דוקא  2279-20צויין, כי במסגרת בג"ץ י .7

בני משפחותיהם ואף לציבור הרחב )וזאת באתר האינטרנ של בעת הזו, שבהנגשת מידע רלוונטי לכלואים, ל

ניכר, כי מודעות לחוד, וביצוע לחוד, באשר השב"ס אינו מפרסם כמעט מידע מאז שירות בתי הסוהר(". 

 . ו מצג שהוצג בפני בית המשפט העליוןאות

 לתשובתכם בדחיפות נודה.  .8

 בכבוד רב ובברכה,

    טל שטיינר, עו"ד   ענת ליטוין   אן סוצ'יו, עו"ד

 המוקד לפליטים ולמהגרים  רופאים לזכויות אדם  האגודה לזכויות האזרח

 

 אפרת ברגמן ספיר, עו"ד   דקה, עו"דנדיה 

 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל  המוקד להגנת הפרט

        

  

 


