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30/04/2013 תאריך;

ת.ז.:געגייו ם, ס א ק

ד ג צ
ישדאל משטות .1
הסוהד ש!יהתגתי .2

העיתד

ם גי צי מ ה

שגהר. זניאל עו״ד *״ה ׳י7וע געצמו, :תך הע! גשם :נופחים
! אוחנת. ומיין שפידא יי*י עוה"ד שינים; המ נשם
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! *וטו»יל1פ
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.ןהעולם עם בקשר לחיות שלו היחידה הדרך זו ביקורים ארוך, למאסר \פוט4 העותר ?שגהר 1עי"
תו, מבקרת אינה 02/2012 מ- אמו לכלא. מחוץ חי שבץ שעברה לאחר או א מו ל^בקר מסוגלת לא והי

j
ם אסירים שבמסגרתה רגילה ביקורים במתכונת טחוניי  לבית פנינו אנו לכן ביקורים, מקבלים בי

ם בצירוף העותר, מצוי בו סוהר  גם צירן^ הרפואי החומר לבקרו. לאמו שיותר רפואיים מסמכי
 לראותו העותר של לאמו יותר שלא במידה הקשה. הבריאותי מצבה על

תו לראות תוכל לא פשוט היא יותר. או
א לעתירה  מעיד והו
פתוח ביקור במסגרת

ם לעותר הותר זאם1 המשפט בית לשאת אז1 אבל שכן משיב אני אמו, עם פתוחים לא ביקורי  מ
 מרותקת היא הרגילים. הביקורים במסגרת לבקרו מסוגלת לא האם ג^וחי, בשבץ לקתה שהיא

ה שומעת, אינה כבדה, שמיע|תה גלגלים, לכיסא ת מבינה אינה טוב, רואה אינ  במנורה לה הנאמר א
לעשות. יכולה לא טלפון שפ^רת עם דיבור ברורה,

ם לא בגינה שהסיבה מבין ;י א! עכשיו האח, לגבי קי  עצמו. בעותר נמצא לכלא, האח את מחזי
ת לא מוזכלא שקיבלנו התשובות ר היה האח הסיבה. שזו לדעת יכולתי לא ולכן מנומקו  ן|יצמו אסי

 .שנתיים מעל אחיו את ראה לא הוא שגה, ומשהו עשרים לפני

ת לבחון הבקשה להיכנס. לו מתירים שלא שב״ס הוןןלטת א

i j
 המסמכ>ם לי ברורים ולא חברי טענת לי ברור לא התשובה. כתב על חוזרת :שפירא עו"ד

כל לי אין ,10/2012 ב- נידונה העותר של האחרונה בקשתו שציינו כפי לע|תירה, שצורפו העדכניים
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i תי ן >*סב ש I Iהמ
24334/02/13 עת״א מצרת ממהליים לענימיס בגימ״ש

| ! צלמוו בכלא בשבתו

ב׳ נ>.♦0ג תתן ט3השו נ 30/04/2013 תאריך? אגרתם י
1 i

1 !
; !

ם ׳שנבחץנ חדשה בקשה ם פצו בכלא אמנ  לבקש העתירח הגשת לאור לאסיר האחרונים בימי
ם אין חדשים, מסמכי  בעתירה שמדובר היא הטענה ולכן נבחנה טרם החדשה והבקשה החלטה אך.
צוי |טרם זמנה, טרם שהוגשה ם אכו כן אם אלא הממהלי, ההליך מי ם דני  של ההחלטתן על היו
10/2012. | [

ת לעניין ם העותר, של דין טפסי להגיש אבקש 10/2012 של החלטו ם. מידעי  גה)גשו מודיעיניי
j | בהסכמת(.

הינה של התנהגותו  הכק|«ות שתי ארוכה. תקומה לאורך כוו הייתה ואף כיותר שלילית העותר|
תן ת קן העותר מבקש או  >>ומד לא והעותר חיובית בהתנהגות ובראשונה בראש בכפוף הנאה טובו

סי בתנאי ה שמדובר הרי ההחלטה מתן במועד האמור ולאו|ר זח בסי  j סבירה. בהחלטה הי
קא אני ם העובדה לאור האם, של מצבה על לטענה לאןלהתייחס אבקש דוו  לנו שהוגש) שהמסמכי

ם ם שונים כיו  בעורה לפנות יכול הוא מבקש וחברי במידה להחלטה, סמוך שהוגשו מהמסכי
ם לאור מסודרת ף מ ס מ אז תיבחן הכקשה ע*גמה, בעתירה שחגיש העדכניים ח  לבניין להגיב אוכל ו

| וןןאם, של הבריאותי מצבה
! ן

קו רואה אני  עןעילו גלבוע סוהר בית של כללי רופא של עמדה יש העותר של חמינהלי בתי
ם סצרת, במחלת מדובר חולים קופת מרופא מכתב לפי לטענתו, כיום, הרפואיים.שהוגשו במסמכי

I \

חי אירוע  מ?\פל, רופא מעקב תחת נמצאת גוף, פלג שימוק מהאירוע וכתוצאה j2012/02 ב־ מו
| כרונית, במחלה מדובר סופנית, במחלה מדובר לא הליכון, בעזחת להסתובב יכולה
ם)להסתכל לבוא ן .המוסמך הגורם של בחינתו תחת עמד שלא רפואי (במסמך היו

 העותר, הורשע בהם המשמעתיים הדינים וכמות המודיעיני החומר פי |שעל ולטעון לסכם אבקש
[ סבירה. החלטה תינה הבקשות, שתי אה לו לאשר לא שההחלטה הרי

I תחלטה !
I i

תן החלטתי ! לצדדים. ותישלח יותר מאוח|ר תע
תגה ם, ני ץ, ב' היו אי שע״ג ג j מנוצחים. *:מעמד (,2013 באפריל 30)ת

j תן הכ יונ ר אנ

I ה ט ל ח ! ה
\ ---------- !

ר העותר, ת ועבירות רצח מעשי 35 בגין עולם, מאסרי 35 מרצה ביטחוני, אסי טחוניו נוספות. בי
קו|י להתיר בקשתו חי אירוע עברה לטענתו אשר אמו, עם פתוח בי ה מו אינ לוןאות מסוגלת ו
ר שחינו אחיו עם וכן ה,1למחיצ מעגר ולשמוע די על נדחתה לשעבר, אסי שוס בין שב״ס י א בך מ הו ^
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בגצדת :הלייס»> לעניינים בבימ"ש
צלמו! בצלא בשבתו

אגרתם *ונתן השופט בג׳ בפני;

המשפט בתי

המק מו אי עומד א  בתנ
 ע בשל וחן בהסכמה(

שנטען. כפי איננו

1לגיוני רב)הוצג מודיעיני חומר לחובתו יש שכן, תקמח, התנהגות של (קדים
ם4 של מצבה כי נטען כן כמו משמעתית, נדון בגינן רבות משמעת :בירות א

 שהתקי הדיון במהלך
 ו מחד, לעיוני הוצג

ם תיי שמע  החומר המ
להם, הנוגעים

 אלה בכלא עיון לאחר
 פתוח ביקור ראשית,
תקינה,
כרחוק רחוק העותר

2*334/02/13 עת"א

ך: אוי 30/64/2013 זו

of ,ת בפניי ם חו | לעיל. טיעוניהם על הצדדי
ם1הדי מלטי לעיוני, הוצגו ומאידך האם, למצב הנוגע הרפואי ־חומר ני I

ת וכן הרב המודיעיני חסו ם הכלא מרופאי שניים התיי ם למטמכי איי הרפו

סוד שאין קובע אני ת לעתירה י | להידחות. ודע
ת פריווילגיה :המו תני ת הפרטוילגיות כיתר המו תנו ם הני ת לאסירי בהתנהגו

i iן I
רב מודיעינל חומר נצבר לחובתו תקינה. שהתנהגותו מאסיר ממערב מזרח

ן משמעתית. רבות פעמי>ף נידון וכן וחמור
•I ’ Iן

ב^ופן ולו לפתות, בעניינה לבקשה להיעתר האם של מצבה בשל יש שמה שקלו;י האמור, אף על
ם מצומצם, ם, מטעמי מניי 1הרפואי בתומר שעיינו 0שב« רופאי בתגובות שעיעתי לאחר אולם הו

א כי שוכנעתי״ לאם, הנוגע ם הי ת סובלת אמנ ת ממחלו ת)סכר כן כרוניו לא ברם לב(, מחלת ו
I \

צג מדובר כי שוכנעתי מ א אין כי עד קשה כה או סופגי, נ  מעבר בנה עם לתקשר מסוגלת חי
I 1 למחיצה.

העתירה. דוחהןאת אני כן, על אשר
I

המנחים. בהעדר (,2013 באפריל 30)תשע״ג , Wn* ג׳ היום, ניתנת

תן מ שו&ט! אבדתם, י


