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▪ ▪ ▪
נחמן בורשטיין ,עבריין מין המרצה עונש מאסר
ממושך ,הגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בשבתו
יצא לחופשות ]צילום[AP :
בעתירת אסירים ,שבה התבקשה התערבותו
בסירובם של הממונים בשב"ס לאפשר לו לצאת
לחופשות ,לרצות את יתרת עונשו בכלא מעשיהו,
ולהשתתף בקבוצה טיפולית לעברייני מין .בית המשפט המחוזי דחה את העתירה לעניין
החופשות ,והורה לשב"ס לבחון את האפשרות לשלב את בורשטיין בקבוצה טיפולית ,וציין כי
על שב"ס לפעול לכך שיורחבו המסגרות הטיפוליות לעברייני מין בכלא.
לאחר מכן דן צוות מקצועי מורחב בשאלת יציאתו לחופשות של בורשטיין ,והוחלט לאפשר לו
יציאה לחופשה של מספר שעות בתנאים מגבילים .בורשטיין יצא עד כה ארבע פעמים
לחופשה.
בבקשה רשות הערעור ביקש בורשטיין להשתלב בקבוצה טיפולית לעברייני מין הפועלת
באגף מסוים בכלא מעשיהו ,בעוד הוא מצוי באגף אחר לשומרי מסורת.
שירות בתי הסוהר השיב כי אין קבוצה טיפולית באגף בו מצוי בורשטיין ,וכי יש נכונות
לשלבו בקבוצה הקיימת ,אך לשם כך עליו לעבור אגף.
שופטי בית המשפט העליון ,דורית ביניש ,אליקים רובינשטיין ויורם דנציגר קבעו בהחלטה כי
אינם יכולים להיכנס לפרטי ההסדר ,ברם ראוי לעשות מאמץ ולאפשר טיפול מקצועי לעברייני
מין תוך מתן אפשרות לקיים את אורח חייהם הדתי בכלא ,בין אם בהשתלבותם בשעות היום
בקבוצה ובין בדרך אחרת" .אנו מניחים כי ככל שהתנאים יאפשרו זאת במשך הזמן ,ועל-פי
הצורך ,תיבחן האפשרות להרחיב את המסגרות הטיפוליות גם לאגף בו שוהה המבקש .מכל
מקום ,לעת הזו ,לא ראינו מקום ליתן למבקש רשות ערעור ועליו להשתלב בתנאים הקיימים
בכלא .אנו מניחים כי ניתן יהיה למצוא פתרון מעשי לעניינו בעתיד אם ימצאו סידורים
מתאימים לכך .בכפיפות לאמור הבקשה נדחית".
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