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  הודעה לעיתונות
  ץ דורשת לערוך בדיקה בפרשת ביקורו של הרב עובדיה יוסף אצל "אומ

  שלמה בניזרי בכלא מעשיהו

  

, ולמבקר המדינה', יצחק אהרונוביץ, שר לביטחון פניםאל הפנתה ץ "תנועת אומ

 שא ביקורוות נפרדות בנובבקשה לערוך בדיק, מיכה לינדנשטראוס) בדימוס(השופט 

המרצה תקופת , של הרב עובדיה יוסף בכלא מעשיהו אצל השר לשעבר שלמה בניזרי

הינה לברר  האם הופרו נהלים הקיימים בשרות בתי  מטרת הבדיקה .מאסר בכלא

הסוהר ואם יש מקום לנקוט בצעדים מתבקשים לשם העמדתם לדין משמעתי של 

  .האחראים בהפרות אלו

  
  :השארבין  ץ נאמר"בפניית אומ

כאשר , לארח את מבקריו בלשכה מפוארת, כך יש להניח, אסיר מן המניין אינו זוכה"
כך ניתן להתרשם מתצלומים שצולמו במעמד . תקרובת מפירות העונה מוגשת לנוכחים

ס "כי בשב, וגם לקוות, חיש אף להני. ופורסמו אתמול באתרי חדשות שונים, הביקור
כמו גם נוהל המסדיר , ר והאסור בביקורים מעין אלההלים ברורים לגבי המותקיימים נ

  .וכן המועדים בהם זכאי הוא לממש זכות זו, את זכות האסיר לביקורים
וכי גורם בכיר , קשה שלא להתרשם כי הביקור הנידון לא נערך על פי הנוהל המקובל

, יםס אפשר  לאסיר בניזרי לקבל את מבקריו המכובדים בתנאים שאינם מקובל"בשב
  .ואשר אסירים אחרים אינם זוכים להם

, במתן זכויות יתר לשר לשעבר, ס"י בכירים בשב"ע, חציית גבולות המותר והאסור
שת אפליה בקרב אסירים עלולה לגרום לתחו, היום האסיר המורשע שלמה בניזרי

שאושר לאסיר בניזרי זמן כה קצר , .פי. איי. בתנאי וי, הביקור המתוקשר. אחרים
או , מעיד על העדר שיקול דעת אצל גורמים בכירים בכלא, לאחר תחילת ריצוי עונשו

ואדישותם , וויון בפני החוקועל חוסר הבנתם את חשיבות הש, הרבשרות בתי הסו
העלולות להיווצר נוכח ,  עקב תחושות של ניכור ואפליה, הציבורכלפי הפגיעה באמון 

  .אסירים שהשלטון חפץ ביקרם, "מיוחסים"מתן זכויות יתר לאסירים 
ץ מבקשת להתריע על המסר החמור והמדאיג העולה מהביקור "תנועת אומ

, ניםמסר לפיו השלטון דואג להנעים על בכיריו העבריי, מסוג הביקור הנידון, המתוקשר
. את תקופת מאסרם, בין יושבי בתי הסוהר בישראל,  לא מעטים, לצערנו, וכאלה יש

מסר המתריס כנגד שלטון החוק , זהו מסר שלילי של הזדהות השלטון עם העבריין
  ".וכנגד בתי המשפט שגזרו את דינו של העבריין

  
  

  


