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  המטעם הממשלהודעת עדכון 

 דיןהקיום פסק שינוי מועד לנוספת ה ובקש

 
 

 פתח דבר

 

בית המשפט  תבהתאם להחלטבהמשך להודעות העדכון העתיות שהגישה המדינה עד כה, ו .1

ה להגיש ממשלהמתכבדת , לאחר מכן ולהארכות המועד שניתנו 13.9.22 מיום הנכבד

ה שנקבעה בפסק ילשינוי מועד קיום הפעימה השנינוספת ובצדה בקשה  ;זו הודעת עדכון

 .31.12.27עד ליום לכל המאוחר הדין, וזאת 

 

 –בקשה זו לשינוי מועד קיום הפעימה השנייה עליה הורה בית המשפט הנכבד ייאמר מיד,  .2

מהותה )שינוי מועד קיום פסק דין עד מ נובעת הן. חריגותה של הבקשה ביותר חריגה היא

למעלה מוגשת בחלוף שהיא  כךבשל  והןפר; היותה שלישית במסבשל  הן(; 31.12.27ליום 

 המשיבים מודעים לכך היטב. חמש שנים ממועד מתן פסק הדין.מ

 

יש ליתן את הדעת למשבר כליאה משקלם, השוקלים את  אלהחריגים  ברם, בצד היבטים .3

עלייה משמעותית ומתמשכת לנוכח חריג בחריפותו שהתפתח לאורך השנה האחרונה, וזאת 

מטה  משיבי הממשלה עבודתקיימו בעקבות זאת, . בשירות בתי הסוהר במצבת הכלואים

, מיום 1903מס' ממשלה החלטת ה, שתוצריה היוו את הבסיס לממושכת ומאומצת

לייעול והרחבה של מערך ארוכת טווח  תכנית לאומיתבמסגרתה אושרה , 23.10.22

 .הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר
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הסוהר מרחב המחיה בבתי להרחיב את  ,את מערך הכליאהלייעל  זו נועדה החלטת ממשלה .4

)להלן:  בהוראות פסק הדין בעניין שטח המחיה לאורך זמןמלאה עמידה ל ולהביא

ביסוד  יםאשר עומד םה, החלטת הממשלהו משבר הכליאה האמור ."(החלטת הממשלה"

 . בקשת הממשלה לשנות את מועד קיום פסק דינו של בית המשפט הנכבד

 

הכוללת מגוון רחב של אמצעים עליהם  משולבתבתכנית , עסקינן כפי שיפורט בהמשך .5

הביא לקיום פסק דינו של בית התמודד עם משבר הכליאה ולהחליטה הממשלה במטרה ל

ייעול מערך הכליאה בכללותו. הרחבה ו, לצד בנסיבות המשפט הנכבד, בהקדם האפשרי

הארוך, טווח הזמן הקצר, הבינוני ובתוך כך, כוללת החלטת הממשלה מתווה בינוי מואץ ב

צמצום הביקוש למקומות סייע בל יש בהןש ,שורה של פעולות אחרותגיסא; לצד -מחד

   מאחורי סורג ובריח, מאידך גיסא.  כליאה

 

הולם מענה ייחודית, המבקשת ליתן ומשמעותית אלו גם אלו קובצו לכדי החלטה ממשלה 

קיום הפעימה להבטחת מגוונים כלים תוך שהיא מעמידה  ,לצרכי הכליאה הלאומיים

אל מול מגוון תרחישי  באופן עקבי ומתמשך ,השנייה עליה הורה בית המשפט הנכבד

ת ממשלה זו היא החלטהקמת מנגנוני ניהול ובקרה לאורך תקופת יישומה.  , לצדכליאה

ה ממושכת ומאומצת, אשר שותפים לה משרד ראש הממשלה, המשרד תוצר של עבודת מט

וגורמים רלוונטיים משרד המשפטים, שירות בתי הסוהר  לביטחון הפנים, משרד האוצר,

  .נוספים

 

חזקים ועמידה לנגד עיניה אף את העלייה המתמשכת במצבת הכלואים המהעבודת מטה זו 

בשירות בתי הסוהר, אשר בין גורמיה המרכזיים ניתן למנות גם את הגברת אמצעי האכיפה 

 הביטחון במאבקם בטרור.ביחס לפשיעה במגזר הערבי ואת פעילות גורמי 

 

לבקשה , ודברי ההסבר שבצדה, מצורף 23.10.22, מיום 1903צילום החלטת הממשלה מס' 

 .1מש/ומסומן 

 

בהינתן המשאבים והמנגנונים המיוחדים שנקבעו בהחלטת ; משאלו הם פני הדברים .6

; ובשים לב לרקע להבטחת קיום הוראות פסק הדין באופן רציף ומתמשךהממשלה 

עוד יורחב להלן; עמדת  מצבת הכלואים, עליהםה ביולנסיבות העומדים בבסיס העלי

היא כי קיימים טעמים כבדי משקל שיבים, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטת הממשלה, המ

מתבקש  ,אפוא ,כךלטובת קבלת הבקשה, על אף חריגותה. כפות המאזניים המטים את 

על  ,להעמיד את מועד קיום הפעימה השנייה מושא פסק הדיןו בית המשפט הנכבד להורות

  .2027תום שנת 

 

עוד יבקשו המשיבים כי בית המשפט הנכבד יקיים דיון בבקשת המדינה לשנות את מועד 

עוד קודם  –ככל הניתן  -בנושא, וזאת שנערכו קיום פסק הדין, בדומה לדיונים הקודמים 

 לתום שנה זו. 
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מאז  הצגת הדברים תעשה באופן הבא. תחילה, נעמוד על תמצית הפרקים הקודמים .7

ממשלה עד כה לצורך קיום ה הועל הפעולות בהן נקט 291חלטת הממשלה מס' תקבלה הה

ו הקודמת של בית המשפט פסק הדין; לאחר מכן, נעמוד על התמורות שחלו מאז החלטת

; ולבסוף, נעמוד על 2022ד תום שנת הנכבד להאריך את מועד קיום הפעימה השנייה ע

את ולהבטיח לוודא ו כאמור מרכיביה השונים של החלטת הממשלה הנוכחית, שנועד

 .2027עד תום שנת  , לכל המאוחר,מימוש הפעימה השנייה
 

 ומן ההקדמה, למלאכה. 

 

  תקציר הפרקים הקודמים

 

שינוי מועדי הפעימות מושא פסק הדין  הורה בית המשפט הנכבד על 1.11.18כזכור, ביום  .8

להחלטה כי מועד הפעימה הראשונה יוארך עד ליום  4שבכותרת, תוך שנקבע בסעיף 

. בהמשך, במסגרת עדכוניה 2.5.20יה יוארך עד ליום י; וכי מועד הפעימה השנ30.4.19

שנקבע מימוש הפעימה הראשונה במועד בדבר  12.5.19ביום הממשלה עדכנה העתיים, 

חלקו הראשון של פסק באותה העת ים ו. בכך, ק1.11.18מיום הנכבד החלטת בית המשפט ב

 הדין. 

 

ידי מזכיר הממשלה, אשר -במקביל, ולאורך כל אותה העת, רוכזה עבודת מטה מאומצת על .9

ש מתווה ממשלתי וביגרכז עבודת מטה לל ,פי הנחייתו של ראש הממשלה-על ,התבקש

פסק הדין. בתוך כך, ולצד עבודת גורמי המקצוע במספר של יה יה השנליישום הפעימ

פנים, שירות בתי הסוהר, משרד האוצר המשרדי ממשלה שונים, ובעיקר במשרד לביטחון 

למרות , כי 2019ומשרד המשפטים, עדכנה הממשלה את בית המשפט הנכבד בשלהי שנת 

עלה בידה לממש את מלוא לא י ,הפעולות השונות שננקטו והמאמצים שהוקדשו לכך

 . 2.5.20הפעימה השניה עד ליום 
 

בהמשך, שבה הממשלה בהודעותיה המעדכנות על העמדה האמורה, ובהינתן תקופת  .10

החירום שנכפתה על מדינת ישראל )והעולם כולו( בשל התפשטות נגיף הקורונה, ביקשה 

תן החלטה אחרת שתתקבל בתום ידחה עד למיה יהממשלה כי מועד מימוש הפעימה השני

 דיון שיתקיים בפני בית המשפט הנכבד.

 

עד התקבלה בקשת הממשלה, במובן זה שבית המשפט הנכבד הורה כי  30.4.20ביום  .11

גם תגובת העותרים לה, ידחה מועד -לקבלת הודעת עדכון נוספת מטעם הממשלה, כמו

 ".האחרתעד ובכפוף להחלטה מימוש הפעימה השניה "

 

המעניקה לבוש מוחשי לתוצרי , מספרה 291 ,החלטת ממשלה חדשההתקבלה  2.8.20ביום  .12

(. עניינה של החלטת הממשלה 291החלטת ממשלה )להלן: שתוארה לעיל עבודת המטה 

)החלטה מס' היבטים מסוימים בהחלטת הממשלה שקדמה לה אשר תיקנה  – האמורה

היצע מקומות הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר, קידום חלופות הגדלת הוא ב" –( 3595

  ."כליאה, שיקום אסירים ותיקון החלטת ממשלה
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מקומות  1,281של  הלבניי ,מואץחלופי, עיקרה של החלטת ממשלה זו הוא במתווה בינוי 

באותה העת, סברו גורמי המקצוע בקרב משיבי הממשלה כי  .2023כליאה עד תום שנת 

 לכל המאוחר, ,ה במלואהימימוש הפעימה השניל להביא 291יהא בכוחה של החלטה מס' 

 . 31.12.23עד ליום 

 

, 30.12.20מטעם הממשלה לדחיית מועד קיום פסק הדין.  ביום  הוגשה בקשה 12.8.20ביום  .13

ותרות ביחס לבקשה, התקיים דיון בפני בית המשפט הנכבד. ולאחר קבלת עמדת הע

בעקבות בקשה זו של המדינה, ועל יסוד טיעוני הצדדים בדיון, קבע בית המשפט הנכבד 

. עוד 31.12.22כי המועד להשלמת הפעימה השנייה ידחה עד ליום  14.2.21בהחלטתו מיום 

י עד לתאריך נדחה זה, עליהם ככל שהמשיבים לא יצליחו לעמוד ביעדי הבינונקבע, כי "

; )א( להחלטה(9ף י" )סעלהיערך מבעוד מועד להשלמת הפעימה השנייה באמצעים אחרים

 וכי עליהם לעדכן את בית המשפט הנכבד בכל ארבעה חודשים אודות הנעשה.

 

בעקבות זאת, שבה המדינה ועדכנה את בית המשפט הנכבד, באופן עתי, בדבר אופן מימוש  .14

מימוש קצב . בפרט, עמדה המדינה בהודעותיה המעדכנות על 291החלטת הממשלה מס' 

לפי הנזכרת,  291בהתאם להחלטה , 2023מקומות כליאה, עד תום שנת  1,281בנייתם של 

 385 ;2022הכליאה ״עופר״ עד לתום שנת  במתקן שיתווספומקומות  480 הפירוט הבא:

נוספים מקומות  416 ;2022הכליאה "נפחא" עד לתום שנת  במתקן שיתווספו מקומות

 .2023במתקן הכליאה ״אלה״ עד לתום שנת 

 

, הגישה המדינה הודעת עדכון נוספת, במסגרתה הביאה בפני בית 27.3.22בהמשך, ביום  .15

ת הערכתם העדכנית של גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר והמשרד ד אבכהנ המשפט

ממקומות הכליאה בשירות בתי  80%-77%-רק כ 2022לביטחון הפנים, לפיה עד תום שנת 

הסוהר יעמדו בדרישות הפעימה השניה של פסק הדין, והכל בשים לב למפורט בהודעת 

 .האמורהעדכון ה

 

ההערכות שהצביעו על כך שהמדינה אינה צפויה לעמוד בפסק במצב דברים זה, ובהינתן  .16 

 הדין באופן מלא במועד שנקבע על ידי בית המשפט למימוש הפעימה השנייה, התקיימה

 , ובהשתתפותראש הממשלהמשרדית בנושא, בהובלת מנכ"ל משרד נבי עבודת מטה

קודמו ומקודמים  הלוונטיים, במסגרתמשרדי הממשלה הרהמשרד לביטחון הפנים ויתר 

בפסיקת מלאה במטרה להביא לעמידה צעדים שונים בטווח הזמן הקצר, הבינוני והארוך, 

 . בג"ץ בהקדם האפשרי

 

מתקני במצבת הכלואים המוחזקים במשמעותית עלייה בשנה האחרונה  חלה, כךתוך ב

הממשלה הנרחבים להגברת לאור מאמצי זאת, בין השאר, . הכליאה של שירות בתי הסוהר

גם לאור אתגרי -כמו ;האכיפה בכלל ובמסגרת המאבק בפשיעה בחברה הערבית בפרט

 עלייה זו, בנושא על אף הצעדים הרבים שננקטו. לפיכך, ההתמודדות עם המצב הביטחוני

מקשה על הגעה למצב ש , עד כדיאת הצפיפות במתקני הכליאה ההגבירבמספר הכלואים 

 אסירים ושיבוצם במתקני הכליאה בהתאם להוראות הדין. קליטת עצורים ו
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והובאו בפני הממשלה במסגרת דברי  בהתאם לנתונים שהועברו משירות בתי הסוהרכך,  .17

בעוד , כלואים 15,000-, כיום עומדת מצבת הכלואים על למעלה מההסבר להצעת ההחלטה

 ב לפקודת בתי הסוהר68שנקבע בצו על ידי השר לביטחון הפנים מכוח סעיף  שתקן הכליאה

  מקומות בלבד. 14,100עומד על 

 

לשלושה  ובמשרד לביטחון פנים מייחסים עלייה חדה זו גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר

גורמים מרכזיים, שהשתנו ביחס לנתונים שעמדו בפני הממשלה עובר לקבלת החלטה מס' 

 , ואלו הם:2020ודש אוגוסט בח 291

 

, לרבות בהמשך להחלטת בחברה הערבית להגברת האכיפהמאומצת פעילות , ראשית

 ;24.10.21מיום  549ממשלה מס' 

 

במהלך  המצב הביטחונין והתמודדותם אל מול אתגרי פעילות גורמי הביטחו, שנית

  ;המינהליים העצוריםומשפיעה על היקפי העצורים הביטחוניים החודשים האחרונים 

 

 57של החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' , 20.3.22 לתוקף, ביום כניסתו, שלישית

השחרור המינהלי המורחב  הכניס שינויים מסוימים במנגנוןוהוראת שעה(, אשר 

ככאלו  שהוגדרוהחריג מתחולתו אסירים שהורשעו בעבירות בין היתר ו ,והאוטומטי

כתוצאה משחרורים  לצמצם את הסיכון לציבורעל מנת  גבוהה, מסוכנותהמתאפיינות ב

באמצעות מנגנון המשתחררים תיקון זה הוביל לצמצום במספר האסירים  .מוקדמים אלה

  זה, בהשוואה לנוסחו הקודם של החוק.

 

כליאה של שב"ס במתקני ה נתוני שירות בתי הסוהר לעניין העלייה במצבת הכלואים צילום

 .2מש/, מצורף ומסומן 2022שנת  תמתחיל

 

זמנית, לעלייה במספר הכלואים המובאים למתקני שירות בתי -שילוב הדברים הוביל, בו .18

בשחרור הסוהר )שני הגורמים הראשונים(, לצד ירידה בהיקף האסירים המשתחררים 

רות בהתאם לנתונים שנמסרו משיבכל יום )הגורם השלישי(. תוצאת הדבר, מינהלי מורחב 

בתפוסת העצורים והאסירים במתקני ומתמשכת עלייה משמעותית אותה  אהיבתי הסוהר, 

; הגברת הצפיפות ולצמצום שטח המחיה במתקני הכליאהלגרמה  , אשרשירות בתי הסוהר

קושי רב בוויסות יצירת לצד  1;פגיעה בגמישות התפעולית של שירות בתי הסוהרל גם-כמו

ובין עצורים  עצוריםבהתאם להוראות החוק לעניין הפרדה בין סוגי ) כלואים בין אגפים

 . (לאסירים

 

 

                                                 
, בין השאר, מהוראות הדין הנוגעות לאופן החזקתם של אסירים ועצורים; מאפייניהם נדרשת הגמישות התפעולית 1

השונים של בתי הסוהר באשר לסוג האוכלוסיות שניתן להחזיק בהם; מדיניות שירות בתי הסוהר בעניין השמת 
 .אסירים וצרכיו התפעוליים ואילוצי שיבוץ שונים
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על כך יש להוסיף גם את העובדה כי בעקבות בריחת האסירים הביטחוניים מכלא "גלבוע" 

אגפים בבית הסוהר לצורך ביצוע עבודות תשתית  חמישה סגרונ, 2021ספטמבר בחודש 

אף הוא, מטבע הדברים, על צפיפות הכליאה  שפיע, דבר שהושדרוג מרכיבי הביטחון

על פי המידע שהועבר מהגורמים המקצועיים בשירות בתי הסוהר, . במתקנים הרלוונטיים

  . 2022דצמבר -האגפים צפויים להיפתח, באופן מדורג, במהלך החודשים נובמבר

 

 ,12.9.22כל אלו, וכפי שאף שוקף במסגרת בקשת הארכה שהוגשה מטעם המשיבים ביום  .19

קיים באופן מלא ומתמשך את הפעימה ל שירות בתי הסוהרשל  ולפגיעה ביכולתגם  הובילו

, עצורים במתקנים שונים ולפרקי זמן מסוימיםכך ש ,הראשונה שנקבעה בפסק הדין

בהתאם לנתונים של שירות בתי הסוהר, היקף מ"ר.  3-תאים בשטח הנמוך ממוחזקים ב

-)מתוך כ החריגה משתנה מדי יום, אך מדובר בחריגה כוללת של עשרות מקרים מדי יום

  .כלואים( 15,000
 

צילום טבלה המלמדת על היקף החריגה ביחס לקיום הפעימה הראשונה באופן מלא,  

 .3מש/מצורף ומסומן 

 

 כיפנים מעריכים הבהקשר זה, גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר ובמשרד לביטחון  .20

השלמת הבינוי  , כאמור לעיל;"גלבוע"השלמת אכלוס האגפים הרלוונטיים בבית סוהר 

בהתאם להחלטת ממשלה  2022הצפויה במתקני הכליאה "עופר" ו"נפחא" עד לסוף שנת 

 אגפיוכן פתיחת  ;(2023ש ינואר דרחש בחו" צפוי להתעופר)אכלוס האגפים בכלא " 291

מאות מקומות  להוסיף  עתידים " עליה הוחלט לאחרונה;קציעותכלא "אוהלים נוספים ב

ריווח של ביצוע הסבות בין אגפים וכליאה, בעיקר במתקני הכליאה הביטחוניים, ולאפשר 

חרונים חודשים האכל זאת, לצד פעולות אחרות שננקטו במקומות הכליאה הקיימים. 

פנים, שירות בתי הסוהר הידי המשרד לביטחון -על ,עודן ננקטותשחלקן מקביל, וב

 ומשטרת ישראל, לרבות: 

 

אשר שימשו לאוכלוסיות כלואים אחרות, מקומות כליאה קיימים אגפי וסבת ה )א(

למקומות המיועדים לעצורים פליליים במתקני כליאה שונים, ובהם, מתקן הכליאה 

"סהרונים", מתקן הכליאה "גבעון", מתקן הכליאה "איילון", מתקן הכליאה "מעשיהו", 

 בהיקף של מאות מקומות כליאה. וזאת 
 

הרחבת צד ל ,מיצוי והגברת השימוש בסמכות קצין משטרה לשחרר בערובהפעולות ל)ב( 

הנגישות והיכולות הטכנולוגיות  על ידי הרחבתטכנולוגיות לשחרור בערבות היכולות ה

ות ה הטמעה בקרב גורמי החקירות בתחנבוצע. כן בתחנות המשטרה להפקדת ערבות

  .המשטרה
 

מיצוי תקני הפיקוח בחלופות מעצר במקרים המתאימים,  שימוש ותלאפשרמתן דגש  )ג(

מתוך המכסה הכוללת ת לרשות לשיקום האסיר יהמוקצ המכסה , לצד הגדלתהאלקטרוני

  .יקוח אלקטרוניתקנים נוספים לצורך שחרור על תנאי של אסירים בפ 100-בכ
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 1971-י הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"בג)ה( לפקודת בת68המנגנון הקבוע בסעיף הפעלת  )ד(

(, מנגנון הוויסות)להלן: אשר מרחיב בשבועיים נוספים את תקופות השחרור המינהלי 

, כמפורט חריגה מהוראות הדיןאשר הביא לבתי הסוהר היקף הכלואים בשירות וזאת נוכח 

החל , המורחב על אף הקשיים שמעורר מתווה השחרור המינהלי. במצב דברים זה, ולעיל

בתי הסוהר ובאישור היועצת המשפטית לבקשת נציבת  –מחודש מאי שנה זו, מופעל 

, שבועיים נוספיםשל עד הוויסות המאפשר שחרור מינהלי מוקדם יותר מנגנון  –לממשלה 

לצורך בחינת ההצדקה להמשך הפעלתו.  ,אשר מובא לאישור מחודש בפרקי זמן קצרים

הקשיים הנוספים שמעורר  ;הקשיים שמעורר שחרור מנהלי מורחב כשלעצמו נוכחלזאת, 

  .שה הפליליתוהפגיעה המתמשכת ברציונלים של העני ;מנגנון הוויסות

 

בשים לב להוראות ו ,במתקני שירות בתי הסוהרהמחסור במקומות כליאה  נוכחיוער כי  .21

במהלך החודשים האחרונים, באופן מתמשך, נסגרים  פסק הדין לעניין שטח המחיה,

, כך שעצורים שהמשטרה לקליטת עצורים נוספים שונים לפרקי זמן מסוימיםר צמתקני מע

לפרקי זמן משתנים  בתחנות המשטרהנשארים  כליאההלמתקני  םהתכוונה להעביר

  דין לעניין תנאי מחיה הולמים. שלא בהתאם להוראות הנוספים, 

 

בתחנות המשטרה הוגשה  ין הלנת עצוריםכי בענייצוין , בהקשר זה לשלמות התמונה

, הקבועה לדיון ראלהאגודה לזכויות האזרח נ' משטרת יש 6019/22נפרדת בג"ץ עתירה 

 .  28.11.22בפני בית המשפט הנכבד ביום 

 

ואל מכלול הפעולות שנקטה הממשלה עד כה  1903נשוב, אפוא, אל החלטת הממשלה  .22

קיבוץ כלל פעולות אלו, לצד המהלכים דינו של בית המשפט הנכבד. -לצורך קיום פסק

הן על מורכבותה החריגה של  למדה הנוכחית, מתעליהם החליטה הממשלה בהחלט

הן על האחריות המלאה ו ;מאמצים והמשאבים המושקעים בנושאיקפי ההן על ה הסוגיה;

בתמצית, להלן  הנוגעים בדבר. הממשלה שלוקחת על עצמה הממשלה, על כלל משרדי

-ו 3595הפעולות שבהן נקטה הממשלה מכוח החלטות הממשלה הקודמות שמספרן  יעיקר

 ידי משרדי הממשלה.-נוספות שהתקבלו על וכן החלטות 291

 

מקומות נוספים, בשלושה  1,281-על הקמת כ 291, הוחלט בהחלטת הממשלה ראשית

עד יתווספו מקומות במתקן הכליאה "עופר"  480מתקני כליאה שונים, לפי הפירוט הבא: 

וכן  ;2022עד לתום שנת יתווספו מקומות במתקן הכליאה "נפחא"  385 ;2022לתום שנת 

. יצוין, כי לפי הנמסר 2023לתום שנת עד יתווספו מקומות במתקן הכליאה "אלה"  416

והמקומות ב"עופר"  2022עד לסוף שנת " יפתחו נפחאמשירות בתי הסוהר, המקומות ב"

 . 2023ייפתחו עד לתחילת שנת 

אגפי אוהלים וחמישה אגפים קבועים שבעה פעולות אלו מתווספות לבנייתם של עוד 

סוף חודש , אשר הוסיפו עד ל"פרבבתי הכלא "קציעות" ו"עו עשויים מבני בטון מזוייןה

מ"ר(. זאת, לצד שיפוצים של  3מקומות כליאה )בחישוב של  1,400-עוד כ 2019אפריל 

ד ו, שהוסיפו עבבתי הסוהר "השרון, "דקל", "ניצן" ו"אוהלי קידר" חמישה אגפים נוספים

 (.29.3.18ים )וראו הודעת המדינה מיום מקומות לאסירים פלילי 280-כ
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על הקיימים )בתי המשפט הקהילתיים בבאר  נפתחו בתי משפט קהילתיים נוספים, שנית

חודש ב: כדלקמן והורחבה פריסתם בהתאם להחלטות הממשלה, שבע, בתל אביב וברמלה(

ייעול מדיניות הענישה  – 1840בהתאם להחלטת הממשלה מס'  במחוז צפון 2018דצמבר 

, בהתאם במחוזות ירושלים וחיפה 2019ספטמבר חודש ב ושיקום האסירים בישראל;

  שדרוג מערך הכליאה והרחת מרחב המחיה בבתי הסוהר; – 3595להחלטת ממשלה מס' 

נפתחו שני בתי משפט קהילתיים נוספים בעכו ובכפר סבא והורחבה  2022ספטמבר חודש וב

אימוץ  – 1476בהתאם להחלטת ממשלה מס'  המשפט הקהילתי בירושליםפעילותו של בית 

 .משרדי לבחינת חלופות לעונש המאסר-ויישום המלצות דו"ח הצוות הבין

שסך קיבולת  בתי משפט קהילתיים מונהשבישראל  כיום פועלים בהתאם לכך,

פורסם  6.7.22ביום משתתפים פוטנציאליים. כמו כן,  830המשתתפים בכולם עומד על 

שמיסד את  ,2022-הוראת שעה(, התשפ"ב–92תיקון לחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 

  .ההליך בבתי המשפט הקהילתיים

, ועוגנה בו, 2001-תוקן חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א .1826.7ביום , שלישית

היחידה לשחרור ממאסרים קצרים בשירות בהוראת שעה שתוקפה לשלוש שנים, הקמת 

 .15.10.23בשנתיים נוספות, עד ליום  12.10.2021. הוראת השעה הוארכה ביום י הסוהרבת

שתוקפה לשנתיים  , בהוראת שעה1977-תשל"זהתוקן חוק העונשין,  .1826.7 ביום, רביעית

 , כך שמשך המאסר המירבי שאותו ניתן לשאת בעבודות שירות הוארך1.4.19החל מיום 

ת, עד ליום והוארכה הוראת השעה בשנתיים נוספ 6.7.21ביום . חודשיםשישה לתשעה מ

1.4.23. 

)להלן:  1971-תוקנה פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב 7.11.18 ביום, חמישית

י, כך שהורחבו תקופות בעניין הסדר השחרור המינהל , בהוראת שעה,(פקודת בתי הסוהר

 .הסדרהשחרור המינהלי, תוך החרגתם של אסירים ביטחוניים מה

הוארכה הוראת השעה בעניין הסדר  21.12.21 , ביום291מס'  ת ממשלהבהמשך להחלט

וכן הוכנסו שינויים מסוימים בהסדר, ובין  31.7.22 עד ליוםהמורחב השחרור המינהלי 

 במטרההוחרגו ממנו אסירים שהורשעו בעבירות המתאפיינות במסוכנות גבוהה,  ,היתר

נוסף על אוכלוסיית האסירים  ור משחרור אסירים אלה,להקטין את הסיכון הנשקף לציב

בתוקפה בהתאם הוראת השעה נותרה  ,30.6.22בעקבות פיזור הכנסת ביום טחוניים. יהב

 .לחוק יסוד: הכנסת 38 עיףסלהוראת 

של המלצות צוות התביעה לבחינת יישום דו"ח הוועדה הציבורית קודם יישומן , שישית

 .והטיפול בעברייניםלבחינת מדיניות הענישה 

משרדי לבחינת חלופות לעונש -המלצות הצוות הביןהוגשו  2021יולי  בחודש, שביעית

במסגרת החלטת  החליטה הממשלה על אימוץ עיקרי ההמלצות 22.5.22וביום , המאסר

 מקודמים צעדים שונים ליישום ההמלצות. ,בהמשך לכך. 1476ממשלה מס' 
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 המירבית המפוקחים בפיקוח אלקטרוני כך שמכסת המפוקחיםהוגדלו מכסות , שמינית

 . 1,250שניתן לפקח עליה בעת ובעונה אחת הינה 

 

קידום העולה מן האמור הוא כי לאורך השנים מאז ניתן פסק הדין, המשיבים שוקדים על   .23

מגוון רחב  תמודדות עםבאופן רציף ומתמשך, תוך ה מימוש פסק הדיןפעולות שונות לשם 

בתחום התכנוני, המשפטי, הכלכלי  :של אתגרים, בקשת רחבה של תחומים, ובכלל זאת

עוד קודם שהושקעו . רוחב המאמצים בתוך מציאות משתנה ודינמיתוהכל  – והלוגיסטי

מאמץ נרחב ומורכב עד כה חייב  הדרושות להשלמת האתגר פעולותומגוון ה 1903להחלטה 

יחד עם גורמי ממשלה רבים נוספים; והוא אף ימשיך להצריך מצד שירות בתי הסוהר, 

 מאמץ כזה, שהמדינה מחויבת אליו ומשקיעה בו משאבים רבים.

 

למאמץ משמעותי לאומי , מוסיפה נדבך שהתקבלה לאחרונה ממש 1903החלטת הממשלה 

 .על מנת להשלים את המלאכה זה

 

 קווי מתאר לדמותה – 1903החלטה 

 

ארוכה של פעולות שנועדו מן המקובץ עולה כי הממשלה נקטה עד היום בשורה כאמור,   .24

להבטיח את קיום פסק דינו של בית המשפט הנכבד, תחילה ביחס לפעימה הראשונה ולאחר 

דא עקא, פעולות אלו לא היה די בהן כדי להתמודד עם  השניה.מכן ביחס לקיום הפעימה 

לתחזיות, וזאת בשל מספר מעבר באופן חד ר עלתה התמורות שחלו במצבת הכלואים אש

 . לעיל שפורט , כפיאקסוגנייםגורמים  , לרבותגורמים

 

חלק מן הגורמים שהובילו לעלייה במספר הכלואים מצוי במתח ישיר ניכר כי  –יתרה מכך 

מן העבר האחד להיאבק בפשיעה מבקשת עם עניינו של הליך זה. כך, למשל, הממשלה 

הערבי על מנת לשמור על הביטחון האישי והסדר הציבורי; ומן העבר השני הגואה במגזר 

התמודד עם העלייה ול את קיום פסק הדין בהקדם האפשריבטיח מבקשת הממשלה לה

מתח זה הוא רק דוגמה אחת למורכבות ולאתגר  הכלואים בשירות בתי הסוהר.במצבת 

, לצד שניה מושא פסק הדיןבפעימה המלאה העומד בפני הממשלה בבואה להבטיח עמידה 

  .מימוש מדיניותה והחלטותיה בתחומים אחרים כמודגם לעיל

 

הערכות המדינה באשר למגמות כי בהינתן הדינמיות שמאפיינת תחום זה, אין לכחד, אכן,  .25

הכליאה ומספר המקומות הנדרש לצורך קיום פסק דינו של בית המשפט הנכבד נמצאו, 

ידי גורמי -. עובדה זו, כפי שיוסבר מיד, נלמדה עלחסרות, השנתיים האחרונותבסופן של 

העומד ביסוד החלטת  "הצופן הגנטי"המקצוע בקרב המשיבים והשפיעה מהותית על 

 הממשלה הנוכחית. 
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 הדברים נלמדים כבר מפסקת המבוא להחלטת הממשלה, לפיה:

 

בפסיקת בג"ץ בהמשך לפעולות הרבות שבוצעו לקידום העמידה "
משרדית המאומצת שנערכת בנושא בחודשים -ולעבודת המטה הבין

של  במתקני הכליאה  האחרונים, ונוכח העלייה החדה בהיקף הכלואים
שירות בתי הסוהר, אשר הושפעה, בין השאר, מהמאמץ הממשלתי 

המצב הביטחוני מלטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית ו
את המדינה בחודשים האחרונים, לקדם את  וקדיםהפואירועי הטרור 

וזאת במטרה לייעל ולהרחיב את מערך  ,הפעולות המפורטות להלן
הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר ולהביא לעמידה בפסיקת בג"ץ 

ובהתאם לעמדת גורמי המקצוע במשרד לביטחון  ,בהקדם האפשרי
טת להלן כוללת . התכנית המפור2027הפנים, לכל המאוחר עד לתום שנת 

אשר יאפשרו בהמשך הדרך  2030גם תכניות לקידום בינוי נוסף עד לשנת 
סגירה של מקומות כליאה ישנים ובלתי יעילים, וכן יבטיחו מענה מלא 

תעלה  ומתמשך לשטח המחייה הנדרש על פי דין ככל שמצבת האסירים
 מעבר להערכות גורמי המקצוע".

 
צא זו, קובעת החלטת הממשלה כבר בסעיף הראשון את העיקרון היסודי על יסוד נקודת מו .26

לתרחישי כליאה  העומד בבסיסה והוא גיבוש תכנית לאומית משולבת, שבכוחה ליתן מענה

 להחלטה: 1, וזאת כחלק מיישום לקחי העבר. ובלשון סעיף שונים

 

בהמשך להליכי הבינוי להגדלת היצע מקומות הכליאה המפורטים "
ולפעולות הנוספות שבוצעו  291להחלטת ממשלה מס'  1במסגרת סעיף 

בנושא, ומשנמצא כי אין בהם כדי לתת מענה מלא לצרכי הכליאה 
הלאומיים בעת הזו ולהביא לעמידה בשטח המחיה שנקבע בפסיקת 
בג"ץ, לפעול להגדלה נוספת של מספר מקומות הכליאה ולביצוע פעולות 

מספר נדבכים, אשר ביכולתה לתת מענה  נוספות במסגרת תכנית בעלת
למספר תרחישים אפשריים, כמפורט להלן, ובכפוף לטבלת המקורות 

 ". להחלטה זו 12והשימושים המנויה בסעיף 
 

פנים בדבר הלהחלטת הממשלה הודעת השר לביטחון  2בהמשך לכך, נרשמה במסגרת סעיף 

הפעולות השונות שננקטו וננקטות, במסגרת עבודת מטה מאומצת שמבוצעת בחודשים 

היקף הכלואים בשירות בתי  היצע מקומות הכליאה וצמצוםהאחרונים, לצורך הגדלת 

: ויסות והסבה של . בתוך כך, נכללו בהודעת השר לביטחון  הפנים הפעולות הבאותהסוהר

צורך קליטת עצורים פליליים נוספים ומיצוי פוטנציאל מקומות כליאה בהיקף נרחב ל

מיצוי מכסות הפיקוח האלקטרוני; שופרו האמצעים הגברת מקומות הכליאה הקיים; 

לצורך הרחבת השימוש , הפקדת ערובה כספית בתחנות המשטרההטכנולוגיים המאפשרים 

 בסמכות קצין משטרה לשחרר בערובה ועוד.

 

האמורים, החליטה הממשלה על שורת פעולות אשר ניתן לקבצן תחת מספר אחר הדברים  .27

החלטה על תובא פעולות אלו ביתר הרחבה, ובראש וראשונה פנה עתה לתיאור אדנים. נ

 הוספת מקומות כליאה באמצעות בינוי.
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 הוספת מקומות כליאה באמצעות בינוי –אדן ראשון 

 

להחלטת הממשלה מטיל על השר לביטחון הפנים ושר האוצר לקדם מתווה בינוי  3סעיף  .28

 1,280עוד מדורג, אשר יגדיל את היצע מקומות הכליאה בשירות בתי הסוהר בומואץ 

. בהתאם לתכנית הבינוי, יתווספו 2027עד לתום שנת  ,מקומות כליאה נוספים בסך הכל

 מקומות הכליאה שלהלן:

 

 ;2024כליאה במתקן הכליאה "מעשיהו" עד תום שנת מקומות  400 .א

 ;2024מקומות כליאה במתקן הכליאה "צלמון" עד תום שנת  240 .ב

 ;2025"צלמון" עד תום שנת  מקומות כליאה נוספים במתקן הכליאה 240 .ג

 .  2027מקומות כליאה נוספים במתקן הכליאה "מעשיהו" עד תום שנת  400 .ד

 

 הקמת אשכול "מגידו", קידום על להחלטת הממשלה הוחלט  6לא זו אף זו, במסגרת סעיף  .29

 באמצעות קידום זמינות התשתיות הנדרשות והקמת מקומות כליאה, 2,600בהיקף של 

וכן בהתאם   יעודית על ידי החשב הכללי אשר תחל בהליך כתיבת המכרזיועדת מכרזים 

  .ה שתובא מיד להלןלהחלטת הממשל 6לכלל המפורט בסעיף 

 

 ,מקומות כליאה 4,000-ל עדשל אשכול "מגידו"  העתידית והרחבתלאפשרות עוד נקבעה 

, כאשר התשתיות לכך יונחו ולהחלטות שיתקבלו בנושא בהתאם להערכות המצב העיתיות

 להחלטת הממשלה בשלמותה: 6מפאת חשיבות הדברים, נביא את הוראת סעיף  מראש.

 

 אשכול מגידו:. תכנון והקמת 6"

להטיל על השר לביטחון הפנים ושר האוצר, במקביל לצעדים המפורטים 
לעיל, ובמטרה לייעל את מערך הכליאה וכן להבטיח  3בתכנית הבינוי בס' 

מענה לתרחישי כליאה שונים לצורך הבטחת עמידה רציפה בפסיקת 
בג"ץ, לפעול לקידום צעדים משלימים להעמדת מענים בהיקף רחב יותר 
באמצעות קידום הקמת אשכול כליאה מגידו, במטרה לקדם את הקמתו 

וזאת באמצעות ביצוע הפעולות , 2030והשלמת אכלוסו עד לתום שנת 
 הבאות:

להורות לחשב הכללי במשרד האוצר להקים באופן מיידי ועדת  .א
מכרזים ייעודית, בהתאם לסמכותו, לצורך הקמת אשכול כליאה 

 מקומות כליאה.  2,600מגידו, בהיקף של 
מלש"ח לצורך הקצאת  30המשרד לביטחון הפנים יקצה מתקציבו  .ב

 .2022המקרקעין מרשות מקרקעי ישראל עד לסוף שנת 
 2022מלש"ח בשנת  9.7ן הפנים יקצה מתקציבו המשרד לביטחו .ג

מקומות כליאה עם  2,600עבור התכנון הראשוני למתקן בגודל 
 מקומות כליאה. 4,000-אפשרות הרחבה עתידית ל

מלש"ח עבור הסדרת  22.5המשרד לביטחון הפנים יקצה מתקציבו  .ד
מלש"ח לתחנת חשמל,  14מלש"ח לניקוז,  5.4התשתיות הבאות: 

 2023לתשתיות מים. התקציבים יפרסו על פני השנים מלש"ח  3.1
 . 2024-ו

להורות למשרד לביטחון הפנים ולמשרד האוצר לפעול להשלמת  .ה
בינוי התשתיות הנדרשות בשטח המתקן, באופן שיאפשר הרחבה 

 מקומות כליאה. 4,000-עתידית של אשכול כליאה מגידו עד ל
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לגבש ולפעול להורות למשרד לביטחון הפנים ולמשרד האוצר  .ו
מקומות הכליאה באשכול כליאה  2,600לקידום  תכנית הבינוי של 

מגידו, האמורה לעיל, להחלפת מתקני כליאה ישנים ולא יעילים 
בהיקף זהה של מקומות כליאה, ובלבד שהיקף סגירתם בפועל של 
מתקני כליאה ישנים ולא יעילים תעשה ככל שתובטח עמידה 

שטח מחיה לכל עצור ואסיר גם לאחר  רציפה בהוראות הדין לעניין
סגירתם. החלפה וסגירה של מתקני הכליאה הישנים כאמור תבוצע 
באופן מדורג בהתאם למספר מקומות הכליאה שניתן יהיה לסגור 

 7בכל עת, לפי המלצת צוות היישום שיוקם בהתאם לסעיף 
 . "להחלטה זו

 

העמיד תכנית בינוי שתוכל ליתן מענה מתמשך, ל החליטהמן המקובץ ניכר, כי הממשלה  .30

ארוך טווח, למספר תרחישי כליאה שונים, וזאת בשל הדינמיות המאפיינת תחום זה, כפי 

 שהניסיון המעשי מלמד. 

 

ניכר כי הממשלה מבקשת להתבונן על האתגר שבפניה מנקודת מבט רחבה  -יתרה מזאת 

את שדרוגו  ומדגישה גםופן אריתמטי, יותר, החורגת מדלת אמות חישוב שטח המחייה בא

באמצעות סגירה אפשרית  ,זאת. הפיכתו ליעיל ומודרני יותרשל מערך הכליאה ואת 

, באופן שיביא )ו( להחלטה6עתידית של מתקני כליאה ישנים ובלתי יעילים, כמפורט בסעיף 

 .גם לשיפור בתנאי המחיה של עצורים ואסירים בשירות בתי הסוהר

 

להחלטת  8היבט נוסף הנוגע לרכיבי הבינוי עליהם החליטה הממשלה מצוי בסעיף  .31

שנבנו ו – המשמשים לכליאה כיום אוהליםההמרת קידום תכנית להממשלה, שעניינו 

 במבני קבע.  – ום פסק הדיןיקכחלק מהמענה המהיר ל בשעתו

 

עם משרד האוצר  המשרד לביטחון הפנים בשיתוף"בהקשר זה, מנחה החלטת הממשלה את 

לפעול לקידום החלפת כלל האוהלים הקיימים המשמשים לכליאה במקומות כליאה במבני 

ולהניח בפני צוות  2028מקומות, באופן מדורג, לא יאוחר מתום שנת  800קבע בהיקף של 

 ". 1.5.2023היישום תכנית ליישום האמור, לא יאוחר מיום 

 

כל שתדרש הוצאה תקציבית במסגרת התכנית " להחלטת הממשלה כי 8עוד נקבע בסעיף 

, יביא השר לביטחון הפנים את הדבר להחלטת ממשלה 2023-2025התלת שנתית לשנים 

 ".לצורך הקצאת מקורות

 
 מספר העצורים והשפוטים המצויים מאחורי סורג ובריחקטנת ה –אדן שני 

 

ידי הממשלה היא תכנית משולבת, רב -כפי שהוסבר מעלה, התכנית הלאומית שאושרה על .32

שירות בתי תקני הכליאה של מבהמבקשת להגדיל את מספר מקומות הכליאה ממדית, 

 סייע בהקטנתכך לוב צמצום הביקוש למקומות כליאה,את  יאפשרוצעדים ש לצדהסוהר, 

 בתוך כך, הוחלט על מספר פעולות שונות. .םמתקניבצפיפות ה
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, בה הוחלט על הרחבת פריסתם של בתי המשפט 1476בהמשך להחלטת ממשלה , ראשית .33

הקהילתיים, ולעבודת צוות ההיגוי בנושא זה אשר גיבשה לוח זמנים ומתווה מפורט לביצוע 

מערך בתי המשפט  מתווה הרחבה ופריסה שלבהחלטה הנוכחית ההרחבה, עוגן 

מפרטים את הגידול שיחול  להחלטה הקהילתיים הפועלים בישראל, תוך שדברי ההסבר

 להחלטת הממשלה: 4ובלשון סעיף  .בשימוש באמצעי זה לאורך השנים

 

שר המשפטים  לרשום את הודעת, 1476בהמשך להחלטת ממשלה מס' "
רתם כהגד הרחבת פריסתם הארצית של בתי המשפט הקהילתייםבדבר 

כך  ,1982-ב לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב220בסעיף 
, יוקמו שני בתי משפט קהילתיים נוספים, ויורחבו 2023שעד תום שנת 

בתי המשפט הקהילתיים הקיימים, כך שקיבולת הנאשמים בכלל בתי 
משתתפים והקיבולת הכוללת תעמוד   220-המשפט הקהילתיים תגדל ב

 פים בהליך הקהילתי. משתת 1,050על 

כמו כן, הקמת חמישה בתי משפט קהילתיים נוספים והרחבת בתי 
המשפט הקהילתיים הקיימים, כך שקיבולת הנאשמים בבתי המשפט 

, כך 2024משתתפים נוספים עד לתום שנת  700-הקהילתיים תגדל ב
משתתפים  1,750 -שהקיבולת הכוללת בבתי המשפט הקהילתיים תגדל ל

 ."ה של בתי המשפט הקהילתייםבפריסה מלא

 

 

להטיל על השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר האוצר, ובהתייעצות   5 בסעיףהוחלט , שנית .34

-יב לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה22עם שר המשפטים ובהתאם לסעיף 

לקידום צו שיקבע (, לפעול מעצרים-חוק סדר הדין הפלילי :)להלן 1996-מעצרים(, התשנ"ו

 ,כי מכסת מספר המפוקחים שניתן לפקח עליהם בעת ובעונה אחת בפיקוח אלקטרוני

לאישור הוועדה המשותפת לוועדת המדע  הצו תהבאפעול לול ;מפוקחים 1,750תעמוד על 

והטכנולוגיה ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. תוספת מכסות זו תתוקצב בהתאם 

 מהצו כאמור פורסטיוטת  תוך הגדלת יחידת הפיקוח בהתאם. לניצול המכסות בפועל,

 .25.10.22להערות הציבור ביום 
 

לרשום את הודעת שר המשפטים כי יפעל, להחלטת הממשלה  9בסעיף הוחלט , שלישית .35

, במטרה מעצרים-בתיאום עם השר לביטחון הפנים, לקידום תיקון לחוק סדר הדין הפלילי

לייעל את הליכי השחרור בערובה של חשודים שנעצרו לצורכי חקירה ואשר הוחלט על ידי 

 לאחרזאת, כל הקצין הממונה על החקירה, כי ניתן לשחררם בערובה על ידי קצין משטרה. 

בחינת ההמלצות שיוגשו על ידי הועדה לבחינת נושא המעצרים לצרכי חקירה בראשות כב' 

)ב( להחלטת הממשלה, לרשום 10בסעיף  הוחלטעוד דותן בנושא זה.  השופטת בדימוס ש'

לפיה משטרת ישראל תמשיך ותפעל לשימוש מיטבי  ,הודעת השר לביטחון הפניםאת 

בסמכות קציני משטרה לשחרור בתנאים ובערובה במקרים המתאימים לכך, תוך שימוש 

 במגוון האמצעים העומדים ברשותה. 
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מנגנון השחרור המינהלי ת הארכלפעול ללהחלטת הממשלה  10בסעיף הוחלט , רביעית .36

להורות לשר לביטחון הפנים, לגבש , ובאופן מפורט יותר הוחלט "שנה לתקופה של המורחב

בתיאום עם שר המשפטים ובהסכמת היועצת המשפטית לממשלה, תזכיר חוק להארכת 

-והוראת שעה(, התשפ"ב 57)מס' הוראת השעה הקבועה בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר 

  )ד(.20לעניין זה נבקש לשוב ולהפנות לסעיף  .", לתקופה של שנה מיום החלטה זו2021
 

 
 

 הקמת צוות יישום והיגוי לאומי –אדן שלישי 

 
 

 7כאמור לעיל, וכחלק מהפקת הלקחים שתוארה מעלה, החליטה הממשלה בסעיף  .37

וות היגוי ויישום לאומי לניהול ויסות מקומות הכליאה בראשות להקים צ ,להחלטתה

נציג בכיר מנכ"ל משרד ראש הממשלה,  :ובהשתתפות ,מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים

הממונה על התקציבים  המשפטים, נציב בתי הסוהר, מפכ"ל משטרת ישראל, שרמטעם 

צוות  :מטעמם, וכן נציג שירות הביטחון הכללי )להלן יםבכיר יםבמשרד האוצר או נציג

 . (היישום

 

למקומות הכליאה, צוות היישום יפעל, בין השאר, לביצוע הערכות מצב חצי שנתיות ביחס 

בביצוע התאמות  בהתבסס על הערכות הכליאה של גורמי המקצוע ויבחן את הצורך

זאת, במטרה להבטיח מתן מענה, באופן שוטף, לצרכים או לשינויים ושינויים בתכנית. 

במטרה להבטיח מעקב רציף אחרי התקדמות הפעולות עד ובמהלך התקופה,  חולושי

לא יוחלט על צמצום, עיכוב או הקפאה נקבע בהחלטה כי  עודלעמידה מלאה בפסק הדין. 

כי מובטחת עמידה  נוכח צוות היישוםאלא בכפוף לכך ש ,הבינוי לפי החלטה זו תכניותשל 

  מלאה ורציפה בפסק הדין.

 

אשכול כליאה  צוות היישום ילווה את הקמתהוחלט כי בנוסף, לאור מורכבות הנושא,  .38

בפתרון חסמים ויבחן את הצורך בהרחבתו העתידית של אשכול הכליאה  יסייע, "מגידו"

 את שיביא . זאת, תוךמקומות כליאה, בהתאם להערכות המצב העתיות 4,000-עד ל

 ,ההרחבה ביצוע קידום לצורך דיחוי ללא ,האוצר שרו הפנים לביטחון השר בפני המלצתו

 , וייערך תיאום עם ועדת המכרזים להסדרת ביצוע ההרחבה. ככל שיימצא שיש בכך צורך

 

הצורך בדבר כי צוות היישום יוכל לבצע הערכות ולבחון את בהחלטת הממשלה, ובהר עוד ה

בהתאם להתפתחויות. אולם, בכל מקרה על צוות  ,בכל עת ,ביצוע ההרחבה האמורה

ח את קידום ביצוע ההרחבה כדי להבטי, 1.1.25היישום לבחון נושא זה לראשונה עד ליום 

 ככל שיימצא כי יש בכך צורך במועד זה.  כמפורט בהחלטת הממשלה,

 

יגבש בהתאם להערכות המצב העתיות, צוות היישום נקבע בהחלטת  הממשלה כי כמו כן,  .39

עמידה מלאה ת להבטחה ישנים ולא יעילים, בכפוף סגירת מתקני כליאהמלצות לעניין 

 . בפסק הדין לעניין שטח המחיה הנדרש לעצורים ואסיריםורציפה 
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גיבוש תכנית רב שנתית להקמת מתקני כליאה בנוסף לאמור לעיל, צוות היישום יפעל ל

נוספים בהתאם לצורך, ובכלל זה אשכולות כליאה, ובחינת הקמת מתקני כליאה חדישים 

במטרה לשפר את תנאי המחיה בבתי  וסגירת מתקני כליאה ישנים ולא יעילים ויעילים

 הסוהר.

 
 

 מתקני שירות הביטחון הכללי –רביעי אדן 

 

, נסוב מחלקיה הקודמיםובמועדיו , החורג במהותו נדבך נוסף בו עוסקת החלטת הממשלה .40

)להלן:  שירות הביטחון הכלליהמעצר שבהם מוחזקים עצורים הנחקרים בידי על מתקני 

להטיל על ראש )א( "11. במסגרת זו, הוחלט בסעיף (הכללי הביטחון שירות מתקני

הממשלה בתיאום עם השר לביטחון הפנים, בתיאום עם ראש שירות הביטחון הכללי ושר 

 האוצר לגבש תכנית בינוי עדכנית למתקני המעצר בהם מוחזקים עצורים הנחקרים בידי

 ."ענין שטח המחיה במתקנים אלההביטחון הכללי, להבטחת עמידה בהוראות הדין ל שירות

 

חוק סדר הדין הפלילי בדבר תמיכתו בהמשך קידום  שר המשפטים בנוסף, נרשמה הודעת 

מעצרים( )שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי()הוראת שעה(  –)סמכויות אכיפה 

)ב( 11)סעיף  29.6.22 , אשר אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום2022 –התשפ"ב 

 להחלטת הממשלה".

 

כי שירות הביטחון הכללי נבקש לעדכן )א( להחלטת הממשלה, 11בהמשך לאמור בסעיף  .41

ערך תכנית בינוי עדכנית אשר עתידה להתאים באופן מדורג את מתקני שירות הביטחון 

המשפט הנכבד. תכנית פסיקת בית שיעמוד בהכללי הקיימים לצד הקמת מתקן חדש נוסף, 

 זו תוצג בשבועות הקרובים בפני כלל הגורמים הנוגעים בדבר, ובכלל זה שירות בתי הסוהר.

  

הושלם מיזם בינוי של מיתקן חקירה  2021בחודש ספטמבר עוד יבקשו המשיבים לעדכן, כי 

(. מתקן זה "עופר"מתקן כליאה בחדש של שירות הביטחון הכללי באזור יהודה ושומרון )

 נבנה בהתאם לאמות המידה לעניין שטח המחיה כפי שנקבע בפסק הדין. כבר 
 

מעצרים()שטח מחיה במתקני -הליך חקיקת חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפהאשר ל .42

, ביום 23-החל כבר בכנסת ה, המשיבים יציינו כי הליך החקיקה שירות הביטחון הכללי(

טרם ההליך  ,חרף ניסיונות רביםהונחה הצעת החוק על שולחן הכנסת. ברם,  , עת8.2.21

  (.24-והן הכנסת ה 23-פיזור הכנסת )הן הכנסת ה בין היתר בשלהושלם 
 

מידית של קביעות פסק הדין על מתקני שירות  הכי החלהיא הביטחון הכללי עמדת שירות  .43

 ותוביל לפגיעה משמעותית ורוחבית ביכולת ,הביטחון הכללי, בטרם השלמת הליכי הבינוי

השב"כ לממש את ייעודו ולבצע את תפקידיו. לעניין זה יצוין כי החל ממועד אירועי "שומר 

אשר מוצאת ביטוי גם  חומות" חלה עליה ממשית בהיקף אירועי הטרור בישראל ובאיו"ש,

במספר העצורים הביטחוניים שנעצרו על ידי שב"כ. החלת קביעות פסק הדין באופן מידי 

וביכולת למצות תביא, אפוא, לירידה משמעותית ודרמטית בהיקף החקירות של השב"כ 

 בהן את המודיעין הנדרש לשירות לשם סיכול טרור. 
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להחלטת הממשלה  12בסעיף  עוגנולבסוף, ולאחר פירוט מכלול הפעולות האמורות,  .44

אף בכך לימדה  , וזאת באופן מפורט.לשם מימושהנדרשים ה מקורות התקציבייםה

תכנית הלאומית האמורה, מייחדת ל הממשלהעל החשיבות הרבה ש החלטת הממשלה

 ₪.מיליון  800מסתכמת בסכום העולה על  –מן הכוח אל הפועל  אשר הוצאתה

 

 . 1903אלו הם אפוא רכיבי החלטת הממשלה  .45

 

כעולה מן האמור, מדובר בהחלטה משמעותית ביחס להמשך הפעולות ליישום ומימוש 

. בתוך כך, להחלטה השפעה , שאינה מתמקדת בפתרונות בינוי בלבדהוראות פסק הדין

הן ביחס  ;הוספת מקומות כליאהמתקני כליאה ולהרחבת ביחס למהותית, בין היתר: הן 

; הן ביחס לקביעת לצורך המשך ליווי ותכלול הנושא להקמת צוות יישום והיגוי לאומי

, לצד גם בתרחישים משתנים "רשת ביטחון" המכוונת להבטיח עמידה בהוראות פסק הדין

ט בהחלטת הממשלה(; והן ייעול ושיפור מערכי הכליאה )במסגרת אשכול מגידו כמפור

 להשפיע על צמצום הביקוש למקומות כליאה. יש גם בהן כדיביחס לחלופות שונות ש

 

, תשתית אשר תאפשר הבטחת מענים מגוונים לאתגר המורכב אפואהחלטה זו מקימה,  

 המתחייב מפסק הדין, אל מול האיזון העדין הנדרש אל מול מאמצי האכיפה השונים

קידום שינוי במדיניות אכיפה . במסגרת המחויבות להבטיח את שלום הציבור וביטחונו

מבקשת יע כמובן גם על נתוני מרחב מחיה. עם זאת, יכול להשפ ,לרבות מדיניות ענישה

על החלטות ביחס למדיניות זו להיעשות בראש היועצת המשפטית לממשלה להדגיש כי 

 ל המשפט הפלילי.ובראשונה לאור התכליות המהותיות ש

  

במסגרת המאמץ לטייב ולעדכן את ההנחיות  כייצוין למען שלמות התמונה, בהמשך לכך, ו    .     46

ולחדד את ההנחיות בדבר  יעה בבקשות למעצר עד תום ההליכים;בכל הנוגע למדיניות התב

ם, הפעלת שיקול הדעת על ידי תובע במסגרת ההחלטה האם לבקש את מעצרו של נאש אופן

ביום פורסמה  ;ובאילו מקרים ניתן להסכים לחלופות מעצר או למעצר בפיקוח אלקטרוני

 מדיניות התביעה בעניין הגשת" –הנחייה חדשה של פרקליט המדינה, שכותרתה  18.10.22

בקשות למעצר עד תום ההליכים ובחינת מתן הסכמה לשחרור בערובה ותנאי שחרור 

 . "אלקטרוני)חלופת מעצר( או למעצר בפיקוח 

 

מטרת ההנחיה היא ליצור מדיניות תביעה סדורה ואחידה בתחום המעצרים, ובכלל זה 

בחינת המקרים המתאימים, שבהם תיזום התביעה הגשת בקשות לשחרור בערובה וקביעת 

  .תנאי שחרור או למעצר בפיקוח אלקטרוני, לצורך הגברת השימוש בכלים אלה

 

להבהיר כי הממשלה מודעת היטב לחרך הצר שנקבע טרם חתימה, המשיבים יבקשו  .47

)ראו, למשל, בקשות לדחיית מועד ביצוע פסק דין להגשת  בפסיקת בית המשפט הנכבד

(, עניין עמונה( )להלן: 14.11.16)פורסם בנבו,  חמאד נ' משרד הביטחון 9949/08בג"ץ 

 .לפסק דינה של הנשיאה )בדימוס( נאור( 20-21פסקאות 
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הדברים, בקשה זו חריגה היא, ואולם בצד חריגותה יש בה משום בשורה כאמור בפתח 

, חלקן אינן חפות חשובה ומשמעותית, המתרגמת עצמה לשורה של החלטות מעשיות

ייעול מערך הכליאה והרחבת צורך למקשיים הנוגעים לפגיעה במדיניות האכיפה והענישה, 

. עניין לנו בהוראות פסק הדין הכל כדי לקדם את העמידהו, מרחב המחייה בבתי הסוהר

"אירוע מיוחד במינו. אירוע מורכב בסדר גודל זה מחייב בחינה והכרעה שיפוטית ב אפוא 

)פורסם בנבו,  לובל נ' ממשלת ישראל 7190/05בג"ץ " )sui generisשהיא בבחינת  מיוחדת

 לפסק הדין של השופטת )כתוארה אז( נאור(. 2(, סעיף 18.1.06

 

 1903מס' יסוד כלל הפעולות שננקטו עד כה, ובהתאם לאמור בהחלטת הממשלה  עללפיכך,  .48

קיום האחרון לועד לקבוע כי המית המשפט הנכבד בקש מבעל כלל רכיביה, הממשלה ת

 .31.12.27, קרי עד ליום 2027הפעימה השנייה יהיה עד תום שנת 

 

וככל הניתן  ,לוצי יומנועוד מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע דיון בבקשה זו, בהתאם לאי 

 עד לתום שנה זו.

 

העובדות המפורטות בהודעת עדכון זו ובבקשה לשינוי מועד קיום פסק הדין נתמכת  .49

של סמנכ"ל אגף בתצהירו  ;מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, מר תומר לוטן בתצהיריהם של

חטיבת של ראש בתצהירו של  ;ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, מר אבישי קראוס

של רע"ן משאבים בשירות בתצהירו  ;התכנון בשירות בתי הסוהר, תג"ד נאוה מימון

מר עלי בינג, הממונה בהטלת תפקיד  שלכן בתצהירו ו ;"אחיה"המכונה הביטחון הכללי, 

 סגן הממונה על התקציבים לענייני ביטחון במשרד האוצר. כ

 

 

 היום, ט' בחשוון, התשפ"ג

  2022בנובמבר,  03          

 

 

 , עו"דענר הלמן

 מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה 

 רן רוזנברג, עו"ד

 ממונה )בפועל( על ענייני בג"צים

 בפרקליטות המדינה
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