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מתכבדים העותרים להגיש תגובתם להודעת המשיבים  30.3.2022התאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום ב

 . 27.3.2022מיום 

 מי מטעם בקשה כל עומדת לא הנכבד המשפט בית בפני כי, להזכירבראשית הדברים נבקש  כבר .1

הדין,  פסקהשנייה של  הפעימהיישום  בדבר. מדובר בעדכון עיתי התערבותו נדרשת ולא, הדין מבעלי

, כמובן, כך על מברכים העותרים. 14.2.2021 מיוםעל ידי המשיבים על פי החלטת בית המשפט  המוגש

 הפעימה ביצועלקראת מועד התנהלותם של המשיבים  עלאור  לשפוך ישאלה  שבעדכונים משום

עמידה במועד החדש -איזו, כי " . עוד הובהר בהחלטההחלטה באותה שנקבע, 31.12.2022, השנייה

 –שויה להוליד לעותרים ולכל מי שימצא נפגע, תרופות וסעדים שונים ע, שנקצב לפעימה השנייה

בכפוף לשמירת זכויות וטענות הדדיות לכל הצדדים בהתדיינויות עתידיות בהקשר האמור, ככל 

יבים ערים למשמעות הפרת (. כלומר, לצד העדכונים העתיים, המש10" )שם, בפסקה שתהיינה כאלה

תהיינה לכך השלכות, ובית המשפט הנכבד  –אם יבזו את פסק הדין על פי המועד הנדחה ליישומו . הצו

 אינו נדרש להכריע בכך עתה. משאמרנו דברים אלה, נפנה להתייחס לדברים לגופם.

, 31.12.2022ן, עדכנו המשיבים כי עד למועד היישום הנדחה של פסק הדי 27.3.2022בהודעתם מיום  .2

. ק הדיןסיה של פיבדרישות הפעימה השנ ,ככל הנראה, ממקומות הכליאה יעמדו 80%-77%-רק כ

את המועד  בארבע שניםליישום פסק הדין, שהאריכו זאת לאחר שהמשיבים קיבלו כבר שתי ארכות 

 המקורי שנקבע בפסק הדין להבטחת שטח מחיה מינימאלי לאסירים. 

מסרה נציגת  11.4.2021בדיון שהתקיים בוועדה לביטחון הפנים ביום  לציין, כיבהקשר זה ראוי  .3

)עו"ד גלי קרן, הלשכה אחוזים"  80-ל 70"ייתכן שהיישום יהיה בטווח שבין המשרד לביטחון פנים כי 

  (.11.4.2022. מתוך הודעת ועדת ביטחון הפנים, המשפטית במשרד לבטחון פנים
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, אסירים ועצורים 3,500-4,500-כ, מכלל הכלואים בבתי הסוהר לשלישבין רבע משמעות הדבר, כי  .4

בתנאי מחיה שפוגעים בזכותם לקיום מינימלי בכבוד במובנה הבסיסי  2023ימשיכו להיכלא גם בשנת 

 ביותר. 

 , כאמור,אולם ,2023עד לסוף שנת שו מבית המשפט ארכה ליישום פסק הדין יוזכר, כי המשיבים ביק .5

למרות . 31.12.2022-וקבע כי הארכה תינתן רק עד ל ,דחה בית המשפט את בקשתם 2021בפברואר 

יעמדו, ככל  2023רק בסוף שנת להערכתם כי החלטה זו, המשיבים מודיעים כעת לבית המשפט, 

 . הנראה, בהוראות פסק הדין באופן מלא

המשיבים טוענים כי חוסר יכולתם לעמוד במועד שקבע בית משפט נכבד זה למימוש פסק הדין נובע  .6

מספר הכלואים, בין היתר, בעקבות התוכנית למאבק בפשיעה העלייה שחלה בלא צפו: שמשינויים 

כדי אלה אלא שאין ב"הפתעות"  והשינויים בתמהיל הכלואים ביחס להערכות. בחברה הערבית

 להצדיק שוב את כשלונם של המשיבים לעמוד בפסק הדין.  להסביר או

 כך שהמשך, 2018מגמת העלייה בהיקף הכלואים הפליליים מוכרת למשיבים מאז שנת ראשית,  .7

ולאורך שנים רבות מספר האסירים  2018. עוד יש לזכור, כי עד לשנת מפתיע והעלייה במספרם איננ

שברור שהיה על המשיבים להיערך לתרחיש של עלייה הפליליים היה גבוה בהרבה מהמצב כיום, כך 

 בהיקף הכלואים. 

 

שהורתה  14.2.2021שנית, המשיבים כלל לא פעלו להתאמת תוכניותיהם להחלטת בית המשפט מיום  .8

היחיד היא הבסיס  2.8.2020מיום  291החלטת הממשלה . 2022על יישום פסק הדין עד לסוף שנת 

ה. החלטה זו נועדה "להביא לכך שכל מקומות יהפעימה השני לפעולות המשיבים למימושכמעט 

עד לתום הכליאה במתקני שירות בתי הסוהר יעמדו בתנאים שנקבעו בפסיקה האמורה לכל המאוחר 

. למרות שבית המשפט לא אישר למשיבים את הארכת המועד כמבוקש על ידם עד לסוף "2023שנת 

או להציע פתרונות  291ם שנקבעו בהחלטת הממשלה , לא פעלו המשיבים לשינוי המועדי2023שנת 

משכך, ברור, כי ללא קשר לשינוי בתמהיל אחרים כדי לממש את החלטת בית המשפט במועדה. 

ולא נעשו  האסירים או לעלייה במספר העצורים, לא היה בידי המשיבים לעמוד בפסק הדין במועדו

 מאמצים מספקים לצורך כך.
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עסקה כל כולה ברכיבי הבינוי שנכללו בהחלטת  24.6.2021המשיבים מיום כך, הודעת העדכון של  .9

כבר בדיון שהתקיים הוספת מקומות במתקנים "אלה", "נפחא" ו"עופר". בנוסף,  :291הממשלה 

הודיע שב"ס כי פסק הדין לא ימומש במועדו אלא  2021בנובמבר של הכנסת בוועדת לביטחון הפנים 

לטיפול בתופעות הפשיעה  24.10.2021כל קשר להחלטת הממשלה מיום  וזאת ללא 2023 שנת רק בסוף

יסתיים הבינוי  2022בחברה הערבית והעלייה בהיקף המעצרים. לדברי נציגת שב"ס בדיון, בסוף שנת 

בבג"ץ במקומות כליאה  80%-"ואז נעמוד ב כמתוכנן בהחלטת הממשלה המתוכנן בכלא עופר ונפחא

ראש חטו"ש, קתרין בן צבי, ד"ר " )2023סיים לבנות את אלה בדצמבר ותהיה עוד פעימה נוספת כשנ

 להלן מצגת שב"ס שהוצגה בדיון:(. 22.11.2021ביום של הכנסת בדיון בוועדת ביטחון הפנים 

 

מקומות כליאה עד  1,280להוספת  291משמעות הדבר, כי רכיב הבינוי שנקבע בהחלטת הממשלה  .10

בכל מקרה  והואהוא המרכיב היחיד כמעט במאמצי המשיבים ליישום פסק הדין  2023לסוף שנת 

בפועל, לא בוצעו התאמות או שינויים כדי להביא . 2023תוכנן להביא למימוש פסק הדין רק בדצמבר 

 .291משך היישום של החלטת הממשלה  לקיצור

בהקשר זה נזכיר, כי בית המשפט הבהיר בפסק הדין כי פתרונות הבינוי אינם "האפשרות הבלעדית  .11

העומדת בפני הרשות המבצעת והמחוקקת" )סעיף קכד לפסק הדין(. בית המשפט אף הבהיר כי 

להפחית חוק המעצרים "הפחתת מספר הכלואים הוא פתרון רצוי הן לצורך מימוש תכליתו של 

" )סעיף קכה לפסק הדין(, והן לצורך מימוש מסקנות דו"ח ועדת דורנר, למעשה את היקף המעצרים

במקרים בהם המאסר  לצמצום השימוש במאסריםלפעול "אליהן הצטרף בית המשפט בדבר ההכרח 

 קכו לפסק הדין(.  אינו הכרחי להגבלת יכולת של עבריינים שהמסוכנות שלהם לחברה גבוהה..." )סעיף

צעדים בכמעט המשיבים  נקטולא  2021למעט ההשקעה בבינוי מאז החלטת בית המשפט בפברואר  .12

"ככל שהמשיבים לא כי  ,וזאת למרות שבית המשפט הבהיר בהחלטתו לצמצום הכליאהמשמעותיים 

פעימה עליהם להיערך מבעוד מועד להשלמת היצליחו לעמוד ביעדי הבינוי עד לתאריך נדחה זה, 

  ".השנייה באמצעים אחרים

בים לא נקטו בצעדים חלופיים שיביאו להרחבת מקומות הכליאה או צמצום ילא זו בלבד שהמש .13

מנגנון ששימש במשך שלושה  –צמצמו את השימוש בשחרור המנהלי מספר הכלואים, אלא אף 

 עשורים להפחתת הצפיפות.
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היה  לעמוד בפעימה הראשונה של פסק הדיןכדי אחד האמצעיים המרכזיים שבהם נקטו המשיבים   .14

אלא לפקודת בתי הסוהר שהרחיב משמעותית את תקופות השחרור המנהלי.  54תיקון מס' 

צפויים שוב לבזות למרות שהמשיבים  שחרור המנהלי צומצם באופן דרמטיבשנתיים האחרונות הש

"נתוני המשרד לביטחון הפנים מצביעים על ירידה חדה מאוד בהיקף השחרורים את פסק הדין: 

מכתב הייעוץ המשפטי של הוועדה לביטחון הפנים בהשוואה לשנים קודמות" ) 2020המנהליים בשנת 

. 26.7.2021 )שחרור מנהלי()קביעת תקן כליאה()הוראת שעה(" מיום הצעת צו בתי הסוהר"ין יבענ

 (.כנסתבעמוד הוועדה באתר ה

 

הייעוץ המשפטי של ועדת ביטחון הפנים בעניין "הצעת צו בתי הסוהר )שחרור מינהלי()קביעת  מכתבמקור: 
 . בעמוד הוועדה באתר הכנסת.25.1.2022 מיום תקן כליאה()הוראת שעה("

שחרור מנהלי קבוע בשנתיים האחרונות מנע  2018שהוארך שוב ושוב מאז ראשית, תקן הכליאה  .15

 2022ינואר בבנוסף, . (14,000מכיוון שמספר האסירים בפועל היה לפרקים נמוך מהתקן ) ורציף

"פעם הראשונה מאז והיתה זו ה 14,100-לעל העלאת תקן הכליאה אף החליט השר לבטחון פנים 

 )שם(. "העלאת התקןבה מתבקשת הוועדה לאשר את  2014

קבע הסדר  ,20.3.2022ונכנס לתוקף ביום  2021דצמבר ב נחקקש ת בתי הסוהרלפקוד 57תיקון בנוסף,  .16

 האלימות במשפחאת תקופות השחרור של אסירים בקטגוריות מסוימות )עבירות מין,  חדש שקיצר

שנים והוריד את רף השחרור ה"אוטומטי" )ללא קשר לשחרור על תנאי( מארבע  ואלימות חמורה(

)על פי הערכת  רים בשחרור מנהליתיקון זה מביא לצמצום נוסף במספר האסירים המשוחר .לשלוש

דברי גונדר איילה חיים, ר' אגף )אסירים שאת שחרורם המוקדם התיקון ימנע  250-שב"ס מדובר בכ

 .((26.1.2022ביום של הכנסת בדיון בוועדת ביטחון הפנים  ,האסיר בשב"ס

אופטימאלי והוא ברי, כי מנגנון השחרור המנהלי שמקצר את תקופת המאסר שנגזרה על נאשם אינו  .17

על הצפיפות בבתי  להקלבאופן רצוף וקבוע כדי עשורים שלושה במשך הופעל מנגנון זה בעייתי. אלא ש

למימוש הפעימה הראשונה של פסק  2019-ב י המשיביםהסוהר וזהו האמצעי המרכזי שנבחר על יד

 הדין. 

ועדו להפחית את היקף יוזכר, כי לצד פתרונות הבינוי, מנה פסק הדין מספר דרכים נוספות שנ .18

הכלואים, ובין היתר: הפחתת היקף המעצרים; הרחבת השחרורים המוקדמים; הארכת תקופות 

התנאי בחלק מן העבירות; העברת אסירים לפני שחרור להמשך ריצוי מאסרם בבתי מעבר ועוד. 

קופת למרבה הצער, המשיבים לא נקטו כמעט בצעדים שהוצעו על ידי בית המשפט, למעט הארכת ת

עבודות השירות והגדלת מספר האזיקים האלקטרוניים, אשר לא הביאו להרחבה משמעותית של 

באשר לפעולות לצמצום מספר הכלואים, מפרטים המשיבים בהודעת העדכון כי חלופות הכליאה. 

מתבצעת "עבודת מטה נרחבת" בעניין זה אולם מדובר בצעדים מינוריים שמימושם צפוי בטווח 
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אין להודעה(.  16-17)סעיפים  , והם תלויים בהליכי חקיקה ותנאים רבים נוספיםבכלל, אם הרחוק

 .בטווח זמן קצר משמעותיים שמתוכנניםבהודעת המשיבים כל התייחסות לצעדים אופרטיביים 

בהקשר זה ראוי להזכיר, כי ישראל אינה המדינה היחידה שמתמודדת עם בעיית הצפיפות בבתי  .19

שיפוטיות להרחבת שטח המחיה בלוח זמנים קצר. מדינות רבות בעולם הובילו הסוהר והחלטות 

 8סעיף )ראו החלטות שיפוטיות  רפורמות מקיפות להפחתת מספר הכלואים בטווח זמן קצר בעקבות

מדינות מערביות רבות ממשיכות להוביל מדיניות של צמצום הקפי השופט מלצר(.  לפסק דינו של

מדינות  40מתוך  34-ב. כך, לדוגמה, ומעצר שימוש בחלופות מאסרהכליאה באמצעות הרחבת ה

גבוה יותר  )ענישה מותנית מחוץ לכתלי הכלא(probation -באירופה שיעור האוכלוסייה שנמצא ב

 Aebi F. Marcelo et al., "Probation and Prisons in Europe, 2020: Key Findings) משיעור הכלואים

of the SPACE reports" Council of Europe , p.5, 8.6.2021).  

"לא נפריז אם נאמר, כי שטח מחיה פיסי של אסיר מהווה אחד מצרכיו הבסיסיים ביותר, הקיומיים.  .20

בלות הנובעות ממאסרו. ענייננו גחיוני מכל בחינה כי יתקיים שטח שבו יוכל האסיר לחיות את חייו במ

כך נפסק, ואלה הם העקרונות שצריכים בליבת כבוד האדם, בגרעין הזכות" )סעיף לט לפסק הדין(. 

 להנחות את המשיבים.

 2022באפריל  28
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 ד"ר סיגל שהב, עו"ד עודד פלר, עו"ד אן סוצ'יו, עו"ד

 ב"כ העותרים


