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שב"ס לביהמ"ש: עציר מינהלי השובת רעב כבול
למיטתו מחשש שייחטף

בילאל כאיד שובת כבר 50 יום ומטופל בבית החולים ברזילי תחת אבטחה כבדה. נציגי שב"ס:
קיימת סכנה בשל בכירותו בחזית העממית. נציגי העציר: לאפשר לרופא מטעמו לבדוק אותו

בדיון שהתקיים היום (חמישי) בעניינו של העציר המינהלי, בילאל כאיד, השובת רעב מזה 50 ימים
ומטופל בבית החולים ברזילי כשהוא אזוק למיטתו, טען שירות בתי הסוהר (שב"ס) כי יש צורך

בכבילתו בשל חשש שגורמים עוינים ינסו לחטוף אותו.

עתירתו של כאיד נדונה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ועוסקת בתנאי מעצרו וזכויותיו בעת
אשפוז. כאיד דורש להשתחרר מכבילה למיטתו ולקבל אסמכתאות המנמקות את השימוש בצעד זה.

עוד הוא דורש לאפשר לו להיבדק על ידי רופא מטעמו, בנוסף לרופאי בית החולים. כאיד לא נכח
בדיון.

עורכי דינו של כאיד, תמיר בלנק ועולא שתייוי מארגון "רופאים לזכויות אדם", אמרו כי כבילתו אינה
הכרחית וכי "מעבר להשפלה ולפגיעה בכבודו, היא מפריעה גם לתפקוד האדם באופן תקין". עוד טענו

השניים כי לא נשקפת מכאיד סכנה, בייחוד לנוכח העובדה ששלושה סוהרים צמודים אליו וששב"ס
משתמש באמצעי אבטחה נוספים, למעט האיזוק.

נציגי שב"ס, עורכי הדין רועי כליפא ואלינור מלכה, אמרו בדיון כי לבד מסכנת ההימלטות, "קיימת
סכנה כי בשל השתייכותו לארגון החזית העממית, כאיד ייחטף מבית החולים". לדבריהם, כאיד מסוכן

לאחרים ובכלל זה לאנשי הסגל הרפואי. נציגי שב"ס אף הציגו לשופט חומר מודיעיני העוסק במידת
בכירותו של כאיד בחזית העממית.

נציגי שב"ס הציגו לשופט גם את תחקיר אירוע בריחתו בנובמבר 2015 של האסיר ירון סנקר, רוצח
שכיר בשירות ארגון פשע, מבית החולים אסף הרופא בעודו מצוי בשביתת רעב. "סנקר היה בשביתת

רעב ביום החמישים, לכן גם ההנחיות בעניין זה הוחמרו. האירוע של סנקר המחיש את הצורך", אמרו.

לדבריהם, באחרונה החליט שב"ס להקל על כאיד ולשנות את צורת כבילתו. אם מצבו ישתפר, בכוונת
שב"ס לחזור לאופן הכבילה המקורי. עורכי דינו של כאיד הביעו תמיהה על השימוש שעשו נציגי שב"ס

במקרה של סנקר. "היו שם סוהרים שנרדמו, או שלא שמרו ולא עשו את תפקידתם", אמרו. 

לגבי זכותו של כאיד לקבל חוות דעת מרופא אחר, טענו בשב"ס כי ביקורו של איש הצלב האדום נחשב
לחוות דעת שנייה. עורכי הדין של כאיד דחו את הטענה ואמרו כי ביקור זה אינו עונה על הפונקציה
המוקנית בחוק זכויות החולה. פרקליטיו של כאיד ציינו גם כי אם ישנה חוות דעת שנכתבה על ידי

הצלב האדום, הם לא נחשפו אליה.
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