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 לקיום דיון בפני בית המשפטבקשה מטעם המדינה 

 

הגישה המדינה הודעת עדכון מטעמה, במסגרתה עמדה בהרחבה  22.12.19ביום  .1

. בתוך כך, 1.5.20על היקף מימוש הפעימה השנייה מושא פסק הדין עד ליום 

עמדה המדינה על הסיטואציה המשטרית החריגה אליה נקלעה מדינת ישראל 

במועד ועל השלכותיה באשר לקידום פתרונות נוספים למימוש הפעימה השניה 

 עליו הורה בית המשפט הנכבד.

 

לקיים דיון בפני בית המשפט מטעמה  בהודעת העדכוןכן, ביקשה המדינה -כמו .2

ביום , שכן כבר במועד הגשת הודעת העדכון באשר ליישום הפעימה השניה הנכבד

כי לא יעלה בידי המדינה להביא למימוש מלא של  הודיעה המדינה 22.12.19

 .1.5.20ליום הפעימה השניה עד 
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האחרונה מטעם המדינה.  הוגשה תגובת העותרים להודעת העדכון 2.2.20ביום  .3

דיון בפני בית בקשת המדינה לקיים העותרים גם לתגובתם, נדרשו  במסגרת

 . ושטחו טעמי התנגדותם לבקשה האמורה המשפט הנכבד
 

יבקשו שיבי המדינה מ, ומשטרם ניתנה החלטה בבקשה בנקודת הזמן הנוכחית .4

לקיים דיון בפני בית המשפט הנכבד בשאלת מועד קיום לחזור על בקשתם 

הפעימה השניה. כל זאת, על יסוד מכלול הנימוקים והטעמים שפורטו בהודעת 

שחלו מאז הדרמטיות גם בשים לב להתפתחויות -, כמו22.12.19העדכון מיום 

 עיקרן בהשלכות התפרצות מגפת הקורונה בישראלשון זו והודעת עדכמועד 

והשפעתה על הסטת התשומות וגיוס המשאבים לטובת התמודדות עם אתגר 

גם על השפעתה והשלכותיה של המגיפה על -; כמובריאותי, כלכלי וחברתי זה

שירות בתי הסוהר בפרט ועל יכולות המדינה ושירות בתי הסוהר בכלל זה 

 .לקידום מימוש הפעימה השניהלהיערך לעת הזו 
 

התפרצות של המחלה הנגרמת בעולם החלה  2019דצמבר חודש  מהלךבכידוע,  .5

או  המחלה)להלן:  COVID-19הגורם למחלה  SARS-CoV-2המכונה נגיף קורונה מ

חסינות נגד  ,ישראלמדינת בגם -כמו ,בעולם הרחבאין נכון להיום,  (.המגיפה

אין ו ;את התפשטות המחלהצמצם ל ניתןאין חיסון באמצעותו ; קטלני זה נגיף

  .ידועספציפי טיפול 

 

על  ((World Health Organizationהכריז ארגון הבריאות העולמי , 30.1.20 יוםב

( בעל השלכות PHEICכאירוע חירום בבריאות הציבור ) הנגיף התפרצות

הערכת הסיכון את  מיארגון הבריאות העולהעלה  28.2.20יום ב בינלאומיות.

הכריז ארגון  11.3.20ביום  לרמה גבוהה מאוד.המחלה  להתפשטות העולמית

 . פנדמיההבריאות העולמי על המחלה כ
 

בהיעדר חיסון או דרכי מניעה אחרות, הדרך היחידה למנוע הדבקה והתפשטות  .6

להדבקת הנגיף היא צמצום מגע עם חולים ואנשים המצויים בסיכון גבוה 

בישראל בנגיף. מבחינה מעשית, בהתחשב במאפייניו הידועים של  ההאוכלוסיי

ימים )תקופה הדגירה  14הנגיף, הדבר אפשרי רק במסגרת בידוד לתקופה של 

וההדבקה האפשרית( למי שבא במגע עם חולה, או שחזר מאחד היעדים בהם 

ת חבישת זאת, לצד החלת כללים של ריחוק חברתי, חוב התפרצה המחלה.

  מסיכות, והגבלות נוספות לגבי סוגי פעילויות מותרים.

  

מידי יום מצטברים נתונים חדשים, בעולם כמו גם בישראל, על אודות היקפי  .7

החולים במחלה, היקפי ההדבקה, אחוזי ההחלמה והתמותה. התנהלות משרדי 

 חירום תנהלותההממשלה הרלוונטיים, ובראשם משרד הבריאות, היא אפוא 

, אשר נגזרת מן המצב המשתנה, מן הנתונים החדשים שנאספים, ומן דינאמית

הצורך למתן מענה מיטבי לפי צו השעה, והדבר נכון אף לגבי הצעדים הננקטים 

תקנות שעת חירום לרבות הוצאת צווים והוראות מינהל,  –במישור המשפטי 

 ועדכונם באופן תכוף.והוראות שעה 
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-כשירות בתי הסוהר, אשר אמון על החזקתם במשמורת בטוחה ונאותה של  .8

החל מיום החל להיערך באופן מעשי , )נכון לראשית חודש מרץ( כלואים 14,000

למניעת התפרצות המחלה בקרב הכלואים והסגל, הן בהיבט של תכנון  10.2.20

של הכשרת הסגל ושינוי הן בהיבט  ;דרכי פעולתו ושינוי דפוסי עבודתו הרגילים

 והן בהיבט של רכישת ציוד מיגון וחיטוי.  ;דפוסי עבודת הסגל

  

כאל "מערכה" לכל דבר המגיפה מתייחס להתמודדות עם  שירות בתי הסוהר 

 ועניין, ועושה כל שלאל ידו למניעת הדבקה והתפרצותה בבתי הסוהר. 

 

 במתכונת, 2020ועודנו פועל, למן חודש פברואר  הסוהר בתי שירותכך פעל  לשם 

שינויים , תוך עריכת סדורה וארגונית מבצעית תכנית פי על מבצעית חירום

, בהתאם להוראות הכלליות שמוציאה מעת תחייבות ממצב זהוהתאמות המ

ובראש ובראשונה לצמצום,  ;בפרט ,משרד הבריאותו ,בכלל ,לעת הממשלה

הראוי, של חשיפת הכלואים והסגל למקורות הדבקה בהתאם לחוק וככל הניתן ו

 אפשריים. 

 

צומצמו אל גורמים מהחוץ, לסוגיהם השונים, מטרה למנוע חשיפה של כלואים ב .9

התייחדויות  8.3.20בוטלו החל מיום  ,בוטלו טובות הנאה שונות, ובין היתרו

צומצם מספר המבקרים במסגרת חופשות ול צומצמה יציאת אסיריםאסירים, 

כלל הביקורים של גורמים מן החוץ  םתוך מתן הנחיה לקיו ביקורי משפחות,

בוטלו העברות  ,מאחורי מחיצה, לשם מניעת מגע קרוב עם גורמי חוץ. כמו כן

 אסירים בין בתי סוהר )למעט העברות דחופות שמטרתן למנוע סיכון חיי אדם(. 

  

ונת מצב התחלואה המתפתחת בישראל, החל שב"ס ובהתאם לתמלצד זאת,  

משרד המשפטים  ,ישראל ומשטרת המשרד לביטחון הפניםלפעול בשיתוף עם 

לדיונים משפטיים של כלל הכלואים מניעת הוצאה לוהנהלת בתי המשפט 

כך שהשתתפותם בדיון  במרחב הציבורי, קרי בבתי המשפט השונים ברחבי הארץ

ירום )דיוני מעצרים(, תקנות שעת חכפי שנקבע  ב, תהיה בדרך של ויעוד חזותי

  .2020-התש"ף

 

ולתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה משרד הבריאות בהתאם להנחיות זאת ועוד,  

ולתקנות ( תקנות הגבלת פעילותלהלן: ) ,2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –החדש 

ד לא מובאים עוככלל המפורטות לעיל, בהקשר של קיום דיונים בבתי המשפט, 

אף בהליכים פליליים נוספים באמצעות ועצורים לדיונים בהארכות מעצרם 

התקנת תקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש( )קיום דיונים בהליכים פליליים 

ואלה מתקיימים באמצעות  ,24.3.20מיום  2020 -באמצעים טכנולוגיים(, התש"ף

היוועדות חזותית, וככל שלא ניתן לקיים היוועדות חזותית, אלו מתקיימים 

 באמצעות הטלפון. 
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כמעט לחלוטין כלל הפעילויות כמו כן, בהתאם לתקנות הגבלת פעילות, הופסקו   

התקהלויות גם בשב"ס, ובתוך כך רובן המוחלט של הפעילויות הקבוצתיות וה

רתיות והטיפוליות הקבוצתיות המתקיימות במהלך הדברים הרגיל בבית החב

 הסוהר, כגון: לימודים בקבוצה, מעורבות בקהילה ומסגרות שיקום קבוצתיות. 

 

על מנת לצמצם את אוכלוסיית האסירים בבתי הסוהר ובתוך כך למנוע , בנוסף .10

הותקנו תקנות שעת חירום  אפשרויות הדבקה נוספות בין כתלי בית הסוהר,

תקנות )להלן:  2020-)נגיף הקורונה החדש( )חופשה מיוחדת לאסיר(, התש"ף

ימים לפני מועד השחרור  30, המאפשרות מתן חופשה של עד (חופשה מיוחדת

תקנות אלו . מסוימיםובתנאים המנהלי של אסירים העומדים בקריטריונים 

 הסיכון להתפרצות ולהתפשטותית את כחלק מהמאמץ להפח , כאמור,הותקנו

בין היתר,  ,בתוך בתי הסוהר, ולמנוע הדבקה של אסירים ואנשי סגל שב"ס הנגיף

  באמצעות הפחתה זמנית של מספר האסירים המוחזקים במשמורת שב"ס.

 

גם צעדים אחרים שננקטו על ידי שב"ס -התקנת תקנות חופשה מיוחדת, כמו 

גובשו  ,נגיף הקורונה במתקני הכליאה עם הסיכון להתפשטות לצורך התמודדות

בשים לב לאיזון הנדרש בין ההכרח לשמור על שלום הציבור וביטחונו, לבין 

 התמודדות עם הנגיף. הצורך לנקוט צעדים מתאימים לצורך

  

במסגרת איזון זה, גובש המתווה בתקנות חופשה מיוחדת באופן שמאפשר  

בתנאים שנקבעו בתקנות ואשר מיוחדת של אסירים העומדים  הוצאה לחופשה

שההסדר לא יוחל נועד להבטיח תנאים עיקר ה עומדים בפני סיום ריצוי עונשם.

מוגברת לציבור, נוכח סוג העבירות בהן  לגבי אסירים שנשקפת מהם מסוכנות

עודף  ובלתי ליצור סיכון עלולה היתה הורשעו, ואשר הוצאתם לחופשה ממושכת 

 מאוזן. 

 

העבירות בהן  מספר אוכלוסיות אסירים, שסוגבהתאם למתווה הוחרגו מפורשות  

 הורשעו מהוות אינדיקציה למסוכנות אינהרנטית. בכלל זאת, נקבע כי לא תינתן

חופשה מיוחדת לאסירים שאינם אזרחי או תושבי ישראל; לאסירים השפוטים 

ין או אלימות שנים; לאסירים שהורשעו בעבירת מ 4שעולה על  לתקופת מאסר

 שהוגדרו כאסירים ביטחוניים או פעילי טרור. שונות כמפורט בתקנות; וכן למי

"חופשות אסירים"  02.2.01לבט"פ  משרדבנוסף, בהתאם לתקנות, תוקן נוהל ה

"חופשה מיוחדת לאסיר בתקופת נגיף הקורונה  והתווסף בו פרק אשר כותרתו:

עמדת תועבר סיר לחופשה מיוחדת רם הוצאת אט, הזהחדש". בהתאם לנוהל 

  בנוגע לסיכון לשלום הציבור. המשטרה 

 

 אסירים. 462 על פי מתווה זה שוחררו 26.4.20יום נכון ל .11
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בעת חירום זו היא שירות בתי הסוהר אן חשוב להבהיר, כי מטרת העל של כ .12

 והתפשטותה לשרות בתי הסוהרמחלת הקורונה  חדירת מניעת אדם, חיי הצלת

רציפות תוך שימור, ככל הניתן, של  ומתוכם אל החוץ,הכליאה  מתקני בתוך

 . ונאותה בריאה, בטוחה במשמורתוהחזקת הכלואים תפקודית 

 

סדורה, ארגונית ומבצעית בהתאם לתוכנית פעולה  2פועל משיב  ,בשים לב לכך 

עוד בטרם זוהה ולו חולה קורונה , 10.2.20 כבר ביוםאשר החלה להתגבש כאמור 

מאומת אחד בתחומי מדינת ישראל, והיא מתעדכנת באופן שוטף, בשים לב 

להערכות מצב יומיומיות שנערכות, ובשים לב לתמונת מצב התחלואה במדינת 

 ישראל. 

 

החל מראשית  כאמור , וזאתשירות בתי הסוהרבמסגרת תוכנית ההיערכות של   

וותים נושאיים של תכנון וניהול, הפועלים באופן פברואר שנה זו, הוקמו שבעה צ

 צוות רפואה וצוות רציפות תפקודית. שוטף, ובין היתר, צוות כליאה, 

 

הערוכים לקליטת כלואים הנדרשים  ייעודיים ואגפים סוהר בתי סומנוכמו כן,  

לבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות בדומה לכללים החלים על האוכלוסיה 

האזרחית שמחוץ למתקני הכליאה, וחודדו נהלי הכניסה למתקני הכליאה 

 וצמצום הגורמים מן החוץ הבאים במגע עם הכלואים והסגל. 

    

ות בתי הסוהר במערכה נגד התפשטות נגיף אם עמדנו לעיל על התמודדות שיר .13

הקורונה ביתר אריכות, אין זאת אלא כדי להמחיש את היקף התשומות 

שהושקעו במשימה מצילת המבצעיות, הארגוניות, התשתיתיות, והרפואיות 

 חיים זו אשר הפכה למרכזית באתריו הנוכחיים של שירות בתי הסוהר.

 

  1.5.20המוערך נכון ליום  השניהלגבי היקף מימוש הפעימה  עדכון

 

מיום  ובקשתההודעת המדינה נוכחית, ובהמשך לאמור במן הבנקודת הז .14

קליטת  והירידה בקצב תחופשה מיוחד, נבקש לעדכן כי בהינתן תקנות 22.12.19

 ותס להתמודד"היערכות שבנפקות ; ומן האחד הכלואים בשבועות האחרונים

גורמי המקצוע בשירות  הערכת ;, מן העבר השניט מידרעם נגיף הקורונה כמפו

ממקומות הכליאה בכלל שירות בתי  %04-כ 1.5.20ביום אכן בתי הסוהר היא כי 

הכולל שירותים ומקלחת  ,מ"ר לכל כלוא בתא "רטוב" 4.5הסוהר יעמדו על 

 . מ"ר בלעדיהם 4כאחד, או 

 

ירות בתי לשבשגרה כי מספר מקומות הכליאה הדרוש  כאן המקום להבהיר, .15

ניהול מתקני  לשםשמירת הגמישות התפעולית הנדרשת מושפע מהצורך ב הסוהר

 .מאילוצים רביםברגיל מוכתבת ההכליאה והמעצר, 
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מיוחדת לקיומם של אגפים ייחודיים  היערכות נדרשת ,שאת ביתרו ,כעת ברם,

 לשמור הצורך נוכחבבתי המעצר ובבתי הסוהר השונים במחוזות השונים, 

של כלוא אחד בלבד ; כמו  ותתאפשר השמת םבה ,בידוד לתאי פנויים מקומות

  .גם לאסירים חולים  במצב קל

 

זאת ועוד, על פי התכנית הארגונית והמבצעית של שירות בתי הסוהר, קליטתו  .16

במתכונת רגילה  כחודשיים מזהשל עצור "חדש" בבית מעצר אינה נעשית 

. במסגרת ושגרתית, כי אם במתכונת חירום ייחודית שקבע שירות בתי הסוהר

מנוטר תחילה אותו עצור במסגרת החזקה בתא  מתכונת חירום ייחודית זו, 

ניטור וסינון, נבדק ומתושאל קודם השמתו במשמורת עם מוחזקים אחרים 

וזאת על מנת למנוע סכנת הדבקה של  כלואים  ,בבית המעצר או בבית הסוהר

 אחרים ואנשי סגל. 

 

 שעד ,רפואית זו הביאה לכך-מבצעית-יוער כי תכנית ארגונית ,בהקשר האמור

וממילא אף לא הביא להדבקה המונית בהיקף  ,בנגיף אחד אסיר ולו חלה לא כה

 .כזה או אחר במתקני הכליאה

 

 תמונת מצב הדברים הנוכחית מושפעת מהנתונים הבאים כפי שיפורט להלן: .17

 

במתקניו כפועל יוצא השלים שירות בתי הסוהר את הריווח  1.3.20עובר ליום 

 40%-ממימוש התכנית להפחתת למעלה מאלף מיטות ועמד במצב דברים שכ

 מ"ר. 4-4.5ממקומות הכליאה בכלל מתקני הכליאה היו בשטח של 

 

והצורך במימוש התכנית הארגונית למניעת ואולם כתוצאה ממשבר הקורונה 

חדירת והתפשטות הנגיף במתקניו, כפי שיפורט להלן, ולמרות השינויים שחלו 

לא חל שינוי  ,הלכה למעשה ,נוצר מצב שבובשב"ס, במצבת הכלואים לסוגיהם 

ייה ביום ביחס להיקף קיום הפעימה השנ בתמונת המצב העכשוויתמשמעותי 

 . ונמחיש:1.5.20

 

 כלואיםמתקני כליאה פונו מאות מקומות כליאה לטובת בחמישה  .א

 חוליםו/או החזקתם במשמורת של כלואים שיחלו בנגיף ) לבידוד שנדרשים

 (. קלים

 

במחוז הדרום פונה כולו באופן שחמישה  "סהרונים"בית הסוהר כך, למשל,  .ב

 חולים לאכלס יוכלו מקומות 425מ"ר הכוללים   4.5אגפים בתקן כליאה של 

 .בנגיף קלים
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 120במחוז הדרום יוחד אגף שלם בתקן הכליאה האמור ) "רמון" ת סוהרבבי .ג

  .מקומות(

 

אגפים בתקן הכליאה האמור  2במחוז המרכז יוחדו  "הדרים"בבית מעצר  .ד

 .מקומות( 160)

 

 120במחוז הצפון יוחד אגף אחד בתקן הכליאה כאמור ) "צלמוןת סוהר "בבי .ה

 .מקומות(

 

 120במחוז הצפון יוחד אגף אחד בתקן הכליאה כאמור ) "מגידו" ית סוהרבב .ו

 .מקומות(

 

ששירות בתי הסוהר העמיד לטובת מניעת התפשטות הנגיף  ,אם כן ,נמצא .18

דו למטרות ניטור וסינון; שנוע כליאה מקומות 940-כבמתקני הכליאה היקף של 

השמה בבידוד וכן החזקה במשמורת של כלואים חולים במתקן ייעודי בדרום 

 לטובת אשפוז וטיפול בחולים קלים.

 

משבר הקורונה והצורך בהעמדת מקומות כליאה ייחודיים כאמור יתכן לולא 

)קצת יותר מן ההערכה שצוינה  45%-ששירות בתי הסוהר יכול היה להעמיד כ

ממקומות הכליאה בשטח המחיה ( 1.5.20לגבי המצב שיהיה נכון ליום  14יף בסע

 כאמור.

 

לעת הזו   –אסירים ועצורים  – יש מקום להידרש לתמונת מצב הכלואים –ואולם  .19

את התמורות הנובעות מהתמודדות עם נגיף  ונפרט, בזהירות המתבקשת

 :הקורונה

 

לתקנות שעת חירום )דיוני  בהתאם ,ראשית חודש מרץ למןהלכה למעשה, 

בין השאר  חיוניות המעצרהשופט לשקול גם את  על, 2020-"ף התשמעצרים(, 

בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיום הדיון שלא בנוכחותו, הסיכון להידבקות 

 קובעות עוד. עת באותה הכליאה ומצב במעצר שהותו בעת קורונה בנגיףהעצור 

משטרה בדרגת סנ"צ  קצין בידי שאושרה לאחר תוגש מעצר בקשת כי התקנות

 וראותכמתחייב מהלאחר אזהרה בתצהיר.  השוטרומעלה ותיתמך בהצהרת 

 הננקטת על ידי משטרת ישראל.עת הזו להמעצרים  במדיניותחל שינוי  ,אלו

 

לדוגמא, בעוד שבשבוע האחרון של חודש מרץ אשתקד נעצרו והובאו למתקני 

-כ המעצר למתקני הובאו השנה המקביל שבשבוע הרי, עצורים 1,000-כהמעצר 

במתקני  העצורים קליטת במגמת 45%-כ של ירידה ,דהיינו .עצורים 440

 .הכליאה
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מהלך בכך, למשל,  .במאסרים נדחים השפוטים האסיריםשינוי במגמת קליטת  .א

 , הריאסירים שפוטים 149בתקופה המקבילה אשתקד נקלטו "רגיל" שבוע 

 אסירים. 93בשבוע המקביל בשנה זו נקלטו אך ורק ש

  

 2019אפריל -לחודשים מרץ השוואהבתמונת המצב  – אלקטרוני באיזוק עצורים .ב

האלקטרוני  באיזוקמצביעה על מגמת עליה  2020אפריל -מרץ חודשיםלעומת 

זאת, גם בהמשך לאמור לעיל לגבי הצמצום ולפי החלטות בתי המשפט.  לעצורים

שבתקופה  בעוד. בעקבות משבר הקורונה בבתי המעצרבהיקף המעצרים 

 2020עצורים, הרי שבשנת  122אלקטרוני  באיזוקנעצרו  2019המקבילה בשנת 

בנתונים באשר . יחס דומה מצוי גם עצורים 287אלקטרוני  באיזוק נעצרו

 . בדיקות 558-ל בדיקות 268-גידול מ – לאיזוקלבדיקות ההתאמה 

 

בכמות העצורים באיזוק אלקטרוני החליטה ועדת בעקבות העלייה המתמשכת 

בראשות מנכ"ל המשרד  ,משרדית לתכנית הפיקוח האלקטרוני-ההיגוי הבין

 750על לפעול להגדלת מכסת האזיקים האלקטרונים אשר עומדת היום  ,לבט"פ

אזיקים אלקטרונים נוספים לטובת עצורים עד תום ההליכים.  250-אזיקים ב

 הליך זה עוד טעון הסדרה משפטית.

 

שנת בעוד שב -)דיוני מעצרים ודיונים פליליים(  המשפטיים הדיונים מספר .ג

 דיונים 22,217התקיימו בבתי המשפט  (17.4 -17.3שבין ) תקופהב 2019

 2020 תנוכחות עצורים ואסירים; בתקופה המקבילה בשנבהם נדרשה  משפטיים

 משפטיים דיונים 8,016 התקיימו באמצעות אמצעים טכנולוגיים (17.3-17.4)

 בהתאם לתקנות שעת חירום בנדון.בלבד 

 
 

 מאד תמונה הינה הכלואים במספר ירידה של הנוכחית המצב תמונת, כן כי הנה .20

 תכנון לערוך מאפשרת אינה זו מצב תמונת, למעשה והלכה יציבה ובלתי מורכבת

 .הקיימים הנתונים בסיס על טווח ארוך

 

על  הושתתההקרובות  לשנים הכליאה בתחום האסטרטגית התכנית, ועוד אתז .21

 . כליאההו פשיעהה בתחום מסוימותמסד נתונים מסוים המבוסס על הערכות 

 .25.2.18, מיום 3595מס'  הממשלה החלטת והתקבלה הוכנה, זו תכנית בסיס על

 

הפיסקליות  ותוצאותיוקודם לפרוץ משבר הקורונה עוד נבקש לציין כי  כן,-כמו

והצורך בהקצאת המשאבים בהיקפים  ,המשק הישראלי כולו עלוהכלכליות 

צורך  עלהשהמשק הישראלי לא ידע כמותם בעבר בשבעים שנות המדינה, 

  בעדכון התכנית האסטרטגית שהתקבלה בממשלה בתחום הכליאה.
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אינה יכולה לנוע כי מדינת ישראל , ברור עוד יותר מבעבר - לעת הזו - ברם

שצפוי להיות כלכלי השבר מה ועליה להתאימו לנסיבות בעברבמסלול שהותווה 

עם עקב ההתמודדות הנדרשת  – החמור בתולדותיהאולי  –עמוק ומתמשך 

   . במדינת ישראל ובעולם כולו מגיפת הקורונההתפרצות 

 

: הממשלה שתיכון, ככל שכך יקרה, תידרש להתמודדות מקיפה במקום סיכום .22

בתחום  סדר עדיפויות שנועד לתקופת חירוםעם משבר הקורונה, ומטבע הדברים 

 סדר עדיפויות רגיל. ל , אינו דומההכלכלה, המשק והבריאות

 

כמוה לא פקדה את העולם ואת ואשר לצד המגיפה העולמית המתרחשת בנוסף, ו

ישראל במאה השנים האחרונות ולצד עומק המשבר הכלכלי ותוצאותיו מדינת 

פקד את מדינת ישראל הקשות על כלל אזרחי ישראל והשפעותיו ארוכות הטווח; 

ינה ועל כך עמדה המד –משבר משטרי חסר תקדים בשנה וחצי האחרונות 

. על כך יש להוסיף, 22.12.19בהרחבה בהודעת העדכון ובבקשה לקיום דיון מיום 

 כתיבת שורות אלו, טרם הושבעה ממשלה בישראל. כי נכון למועד

 

עבודת מטה להרחבת היצע  מתבצעתכי מאז הודעת העדכון האחרונה  ,נצייןעוד 

. תכנית זו ויבינה, לרבות על ידי הקדמת מועד מקומות הכליאה בהקדם האפשרי

 .הנכבד בא לאישור הממשלה שתוקם, ולאחר מכן תוצג גם בפני בית המשפטתו

 

 התפרצותלשילוב הנסיבות יוצא הדופן של לב  שיםבעל כל האמור לעיל,  אשר .23

גם -כמועל השלכותיה חסרות התקדים על מדינת ישראל; , הקורונה מגפת

 ;היתה מדינת ישראל עד לאחרונה מצויה בהשהמשטרית החריגה  סיטואציהה

 מימוש מועד בנושאדיון  לקיים הנכבד המשפט מבית ובקשי משיביםה

, תוך שיתאפשר בידי המדינה להגיש הודעת עדכון על אודות השניה הפעימה

פעולות והחלטות נוספות של משיבי המדינה לצורך קיום הפעימה השניה 

 . המוקדם ביותר האפשרי במועד

 

 כיבית המשפט הנכבד  יורהעוד יבקשו המשיבים, כי בשים לב לנסיבות השעה,  .24

 בית של אחרת החלטה מתןיוארך עד ל השניה פעימהה קיום השלמתמועד 

והבקשה לקיום דיון הודעת העדכון בבקשה זו וב דיון בתום הנכבד המשפט

 .  22.12.19 מיום

 

המשיבים מבקשים מבית המשפט " :כדלקמןד סוצ'יו, מסרה "כ העותרת, עו"ב .25

לעניין  לקיים דיון ולדחות את מועד יישום פסק הדין )שכזכור, נדחה כבר(.

בבקשה  2.2.2020הבקשה לקיום דיון, העותרים ישובו ויפנו לעמדתם מיום 

 לדיון מחדש בפסק הדין. מתנגדיםהקודמת, ולפיה הם 
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לדחייה נוספת  –המופיעה בסייפא לבקשת המשיבים  – החדשהלעניין הבקשה 

לה נחרצות. בקשה זו מוגשת,  מתנגדיםשל מועד יישום פסק הדין, העותרים 

כבעבר, ימים ספורים טרם מועד היישום, שנדחה כבר, וזאת ללא שתהיה לכך 

-כי "אי 1.11.2018לטתו מיום הצדקה. בית המשפט הנכבד הכריע כבר בהח

עמידה במעדים החדשים שנקצבו, עשויה להוליד לעותרים ולכל מי שימצא נפגע 

 תרופות וסעדים שונים".  –

ככל שבית המשפט הנכבד ייעתר לאיזו מבקשות המשיבים, יבקשו העותרים 

למעלה מן הצורך יציינו העותרים, משבר הקורונה שמוזכר  להגיב.

שה )ושבענייננו המשיבים עושים מאמצים רבים( אינו קשור בבק באריכות 

(, בכל מקרה לולא 18ליישום פסק הדין שהרי, כפי שעולה מבקשה זו )סעיף 

ממקומות הכליאה בשטח  45%משבר הקורונה היה בידי המשיבים להעמיד רק 

 ."מ"ר( במועד היישום הנדחה 4.5המחייה המתחייב מפסק הדין )

לשירות בתי הסוהר, נתמכות בתצהירה של תג"ד הנוגעות בבקשה זו דות ובהע .26

ק "רפה של וכן בתצהירחיים, ראש חטיבת הכליאה בשירות בתי הסוהר; איילה 

רישא  19ורטות בסעיף ביחס לעובדות המפקצינת מדור חקירות, סיון שחר, 

  לבקשה.

 

 

 ד"רן רוזנברג, עו     תש"פ ,' באיירד     ,היום

 צים"סגן בכיר במחלקת הבג                    2020 ,באפריל 28  

 המדינהבפרקליטות                    

 

 

 

 




