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 1892/14 ץ"בג                            העליון המשפט בבית

  לצדק הגבוה המשפט כבית בשבתו
 

 

 
  בישראל האזרח לזכויות האגודה.  1 :העותרים

                                       גן ברמת ולעסקים למשפט האקדמי המרכז.  2
  אדם לזכויות רופאים.  3  

  
  אח'ו/או עודד פלר ו סוצ'יוע"י ב"כ עוה"ד אן כולם  

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל 
 65154, תל אביב 75רח' נחלת בנימין 

 anne@acri.org.il, דוא"ל: 03-5608165, פקס: 03-5608185טלפון: 
 

 סיגל שהב ד"ר וכן ע"י עו"ד 
 םמרכז האקדמי למשפט ולעסקימהקליניקות לזכויות אדם ב

 
  – ד ג נ  -  

 
  פנים לביטחון השר. 1 : המשיבים

  הסוהר בתי נציב. 2  
 המשפטים שרת. 3  
     

 המשפטים משרד, המדינה פרקליטות י"ע
 , ירושלים29דין  -רח' צלאח א

 02-6467011, פקס: 02-6466588טלפון: 
 

 מטעם המשיבים  תהמעדכנתגובת העותרים להודעה 

מתכבדים העותרים להגיב להודעת המשיבים ולאורכות שניתנו,  30.4.2020בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 

 באשר לבקשה לשינוי מועד קיום פסק הדין:  12.8.2020מיום 

ה עד ליום יכי בית המשפט יאריך את המועד לקיום הפעימה השני ,בהודעתם מבקשים המשיבים .1

חמש ו 1.11.2018מהמועד הנדחה שנקבע בהחלטת בית המשפט מיום  שלוש שנים וחצי, 31.12.2023

 מהמועד המקורי שנקבע בפסק הדין.  שנים

אין מקום להיענות לבקשת המשיבים לדחייה נוספת של מועד היישום של פסק הדין. המשיבים לא הניחו  .2

מי" מנע מהם תשתית מספקת להוכחת הצורך בדחיית המועד ולביסוס טענתם כי המצב "המשטרי התקדי

, המתינו המשיבים מבלי לעשות 2019מאז יישום הפעימה הראשונה באפריל אפשרות ליישום פסק הדין. 

בנוסף, בקשת המשיבים . להםשעמד דבר כמעט וזאת במקום לפעול ליישום פתרונות חלופיים בזמן 

ממועד מתן פסק להארכת המועד בשלוש שנים נוספות היא בלתי סבירה בעליל נוכח הזמן הרב שחלף 

הדין ולאור הפגיעה "בזכות לקיום מינימלי בכבוד במובנה הבסיסי ביותר" )סעיף מז לפסק דינו של 

(. במיוחד אין לקבל מצב שבו המשיבים מתבססים באופן בלעדי כמעט על המשנה לנשיאה רובינשטיין

 פתרונות בינוי ארוכי טווח בשלב זה שבו הם כבר חורגים מהארכה שניתנה. 
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שהמשיבים מבקשים לדחות את מועד יישום פסק הדין בשלוש שנים נוספות אלא שגם אז לא זו בלבד  .3

תנאים. כך, הערכת גורמי המקצוע בשב"ס, כי כלל מקומות התחייבות המשיבים אינה מלאה ומותנית ב

 1000-להחרגתם של כ, כפופה 2023הכליאה יעמדו בסטנדרט המינימאלי שנקבע בפסק הדין עד תום שנת 

  סק הדין.נקבע בפמקומות כליאה בבית סוהר צלמון מהסטנדרט המינימאלי ש

באופן חריג, לנוכח " בית משפט נכבד זה כבר נענה פעם אחת לבקשת המשיבים להארכת מועד היישום .4

באותה הדגיש המשפט  (. בית1.11.2018החלטה מיום )א( ל4" )סעיף הנסיבות המיוחדות והאילוצים

ה יאיננה תלוה[ שנקבעה בהקשר זה בפסק הדין י"מימוש אמת המידה ]הפעימה השני ההחלטה, כי

עמידה במועדים החדשים -"איכי  וכן ,( להחלטה(2)א()4" )סעיף במימוש צעד כזה או אחר מצד המשיבים

יש להבהיר (. 5תרופות וסעדים שונים" )סעיף  –שנקצבו, עשויה להוליד לעותרים ולכל מי שימצא נפגע 

 ת.ועומד ןבעינ אלה ותלמשיבים, כי קביע

יה ילנקוט בצעדים דחופים לצורך עמידה בפעימה השנכי המשיבים צריכים ויכולים  עמדת העותרים היא .5

להשקיע בצעדי בינוי שמימושם יארך עוד מספר  בכך צורך,, ככל שיש ובמקביל באופן מיידי של פסק הדין

 שנים.

 בינוי

מקומות כליאה  1,281הפתרון המרכזי שבאמצעותו מתכוונים המשיבים לעמוד בפסק הדין הוא בינוי  .6

אמנם מכונה בשם "הגדלת היצע מקומות הכליאה ומרחב  291. החלטת הממשלה 2023נוספים עד לשנת 

למעט המחיה בבתי הסוהר, קידום חלופות כליאה, שיקום אסירים ותיקון החלטת ממשלה", אולם 

 . כלל אינם מתוקצביםופות כליאה ושיקום( פתרונות הבינוי, יתר המרכיבים )חל

כל פרק הזמן שהוקצב להם למימוש הפעימה השנייה תוך וויתור מראש על ניסיון המשיבים המתינו  .7

ולעסוק  אין זה סביר להמשיךמשחלף המועד ליישום פסק הדין לציית לפסק הדין במועד שנקבע. 

אלא יש לנקוט בצעדים מידיים שיביאו להפחתת מספר הכלואים לצורך  בפתרונות בינוי לטווח הרחוק

. חלק מהצעדים יכולים להיות זמניים בלבד ספוריםחודשים מ"ר בטווח זמן  4.5עמידה בשטח מחיה של 

 עד למימוש צעדי הבינוי בטווח הרחוק יותר. 

ביע באופן מפורש את דעתו בעניין פתרונות הבינוי העומדים בפני בהקשר זה נזכיר, כי בית המשפט ה .8

, בלוח הזמנים האמורהיא כי המדינה תפעל לשיפוץ והרחבה,  –"דרך המלך"  –המשיבים: "אפשרות אחת 

של מתקני המאסר והמעצר" )סעיף קכד(. מדברים אלה עולה, כי פתרון של שיפוץ ובינוי מקומות כליאה 

 ". בלוח הזמנים האמורשהוא עומד " בתנאיעשוי להיות ראוי למימוש פסק הדין 

מכך ברור, שבשלב שבו אנו נמצאים כיום פתרונות הבינוי והשיפוץ אינם סבירים עוד. מעבר לזמן הארוך  .9

רוש לביצוע פתרונות אלה, מהלכי בינוי הם לרוב בלתי צפויים ותלויים במימושם של אינספור צעדים שד

מקומות היה צפוי להסתיים עד לשנת  400-כך, לדוגמה, הרחבת בית סוהר אלה בבאר שבע בכנוספים. 

ב"ס עדכן, כי שהתקציב לפרויקט זה הוקצה, שאף על פי . 2018משנת  3595לפי החלטת הממשלה  2021

וזאת, בין היתר, בשל "אילוצים טכניים" הנוגעים לעיכוב במכרז )ד"ר  2021-עבודות ההקמה יחלו רק ב

 סוגיות בכליאה בישראל: צפיפות הכליאה, שינויים במדיניות הענישה, היבטיכהן, -נורית יכימוביץ

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/78db42ca-8119-e911-80e1-00155d0a98a9/2_78db42ca-8119-e911-80e1-00155d0a98a9_11_15096.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/78db42ca-8119-e911-80e1-00155d0a98a9/2_78db42ca-8119-e911-80e1-00155d0a98a9_11_15096.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/78db42ca-8119-e911-80e1-00155d0a98a9/2_78db42ca-8119-e911-80e1-00155d0a98a9_11_15096.pdf
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דוח מרכז " –( )להלן 3.6.2020) 38, עמ' מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שיקום בבתי הסוהר ובקהילה

 .("(של הכנסתוהמידע המחקר 

התוכנית שמוצגת כעת במסגרת החלטת הממשלה כפתרון לפעימה השנייה היא תכנית "על  ,זאת ועוד .10

בהסדרת הקצאת  התנאי" רצופה מכשולים והתניות. כך, לדוגמה, הרחבת מתקן הכליאה "עופר" תלוי

וזאת באמצעות העברת תקציב ייעודי למשרד הביטחון  ,וךקרקע על ידי גריעת השטח ממחנה עופר הסמ

 דוגמת (. מרכיבים אחרים בהחלטה תלויים בשינויי חקיקה291להחלטת הממשלה  1זה )סעיף לצורך 

שהתקיים בעניין זה .  בנוסף, בדיון להחלטה( 5שינוי מנגנון השחרור המנהלי וקביעת תקן כליאה )סעיף 

, ראש מינהל תכנון הבהיר תג"ד חזי מרקוביץ 15.6.2020יום בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ב

האלה הם תחת שתי הנחות מרכזיות. אחת, שאין שינוי  1,280-: "אני אסייג את הדברים ואומר ששב"סב

מקומות כליאה באוהלים ימשיכו להתקיים  900-במצבת האסירים כפי שהיא נראית כיום; והשניה, שכ

כעומדים  יוכרו –מקומות  500-כשאנחנו מדברים פה על היקף של כ –ומקומות הכליאה בבית סוהר צלמון 

 (.15באופן מהותי בפסיקת בג"ץ" )עמ' 

  פתרונות חלופיים

לצד פתרונות הבינוי, מונה פסק הדין מספר דרכים נוספות שנועדו להפחית את היקף הכלואים, ובין  .11

היתר: הפחתת היקף המעצרים; הרחבת השחרורים המוקדמים; הארכת תקופות התנאי בחלק מן 

שחרור להמשך ריצוי מאסרם בבתי מעבר ועוד. בית המשפט אף הבהיר העבירות; העברת אסירים לפני 

בפסק דינו כי הפחתת מספר הכלואים הוא פתרון רצוי וזאת הן לצורך מימוש תכליתו של חוק המעצרים 

ת דו"ח ועדת ווהן לצורך מימוש מסקנ ,(לפסק הדין קכהסעיף " )להפחית למעשה את היקף המעצרים"

במקרים בהם  לצמצום השימוש במאסרים, בדבר ההכרח לפעול "המשפטבית הצטרף  ןדורנר, אליה

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

 (.הדין

למרבה הצער, המשיבים לא נקטו כמעט בצעדים שהוצעו על ידי בית המשפט, למעט הארכת תקופת  .12

עבודות השירות, אשר עד היום לא הביאה עדיין להרחבה משמעותית של מספר עובדי השירות )על פי 

הנתונים שהוצגו בישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא "היערכות שב"ס ליישום פסיקת בג"צ בנושא 

עובדי  2000-, היתה עליה מ14.7.2020חלופות מעצר" מיום  –יישום דו"ח דורנר  –הצפיפות בבתי הסוהר 

 (.2200-שירות ל

איש  250-מספר העצורים הפליליים עלה בכבפני בית המשפט, כך, לדוגמה, מהנתונים שהציגו המשיבים  .13

(. באשר לשחרור מוקדם של אסירים, 22.12.2019)הודעת עדכון מיום  2019לספטמבר  2017בין דצמבר 

מסך  14%רק אמצעות ועדות השחרורים. אין כל שינוי בשיעורם של האסירים הפליליים המשתחררים ב

 63%-ו 2010-2012בשנים  33%האסירים המשתחררים מדי שנה זוכים בשחרור מוקדם וזאת לעומת 

, 44דין וחשבון, עמ'  - )הועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעברייניםבשנות התשעים 

 .  של הכנסת(והמידע לדוח מרכז המחקר  74; עמ' 2015נובמבר 

, כפי שנעשה בידי המשיבים אפשרות לנקוט בצעדים דחופים להפחתת מספר הכלואים ולמימוש פסק הדין .14

ף תקנות שעת חירום )נגינכנסו לתוקפן  27.3.2020משבר הקורונה. ביום  במסגרת ההתמודדות עם

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/78db42ca-8119-e911-80e1-00155d0a98a9/2_78db42ca-8119-e911-80e1-00155d0a98a9_11_15096.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4936_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4936_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4936_2020
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חודש לחופשה של אסירים המאפשרות שחרור  2020-הקורונה החדש( )חופשה מיוחדת לאסיר(, התש"ף

ריצוי מאסרם. תקנות אלה נועדו להפחית את מספר הכלואים על מנת למנוע התפשטות  לפני מועד סיום

תר אסירים זכו לקיצור של חודש בתקופת מאסרם )א 900-של מגיפת הקורונה. בעקבות זאת, למעלה מ

יכולים המשיבים מכך עולה, כי ברצותם (. מידע אודות אסירים ומתקני כליאה בתקופת הקורונהשב"ס, 

 להפחתת מספר הכלואים.  פתרונות יצירתייםלנקוט ב

ניתן למצוא בעליה המשמעותית בשימוש באזיקים אלקטרוניים בתקופת הקורונה. הוכחה נוספת לכך  .15

תקנים קיימים  750תקנים בלבד מתוך  400-האלקטרוני עמד לאורך השנים על כ השימוש באיזוק

בעדכוניהם לבית דיווחו המשיבים  ץ משבר הקורונהעד לפרו)מרביתם תקנים המיועדים לעצורים(. 

כשליש מהתקנים היו פנויים, ולא עלה בידם  ,שוב ושוב על תפוסה חלקית בלבד של האיזוקהמשפט 

זאת למרות שמדובר בהחלטה שבמדיניות ולא בשינוי חקיקתי או תקציבי:  .להביא להרחבת השימוש

"אחד החסמים לשימוש בפיקוח האלקטרוני בקרב עצורים הוא מדיניות התביעה שעושה בה שימוש 

 (. מרכז המחקר והמידע של הכנסתלדוח  81מצומצם" )עמ' 

 750ף השימוש עד לניצול מלא של התקנים הקיימים )עלה היק ,לפתע, מיד עם תחילת משבר הקורונה .16

תקנות שעת חירום )נגיף ) 000,1-במאי התקבלה החלטה להגדיל את מכסת המפוקחים ל ,תקנים(

הורחבה המכסה  .8.202025ביום ו (2020-הקורונה החדש( )מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני(, התש"ף

כסת מפוקחים בפיקוח )מ מעצרים( – )תיקון לצו סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה מפוקחים 1,250-ל

אולם מתברר כי מדובר בשינוי חיובי שהיה בידי המשיבים לכל אורך הדרך,  .(2020-אלקטרוני(, התש"ף

"פרקליטות המדינה לא הציבה לעצמה כמטרה את הגדלת מספר העצורים בפיקוח אלקטרוני" )ד"ר 

, 7, עמ' מרכז המחקר והמידע של הכנסת, חומר רקע לדיון -חלופות מעצרכהן, -נורית יכימוביץ

6.7.2020 .) 

כוללת אמנם הכרזות כלליות באשר לצורך להמשיך לקדם חלופות  291כפי שצוין לעיל, החלטת הממשלה  .17

. כך, לדוגמה, שם קלושואולם רכיבים אלה בהחלטה אינם מתוקצבים ומשכך סיכויי מימ ,כליאה

כי אושרה תכנית היישום של המלצות צוות התביעה לבחינת יישום דו"ח דורנר וכי  ,ההחלטה מציינת

הצפי הוא ששיעור התיקים אשר יופנו למסלול של ענישה שאינה כוללת מאסר בפועל יגדל באופן 

ליישום המלצותיו להחלטת הממשלה(. אלא שצוות התביעה הבהיר מפורשות, כי תנאי  7משמעותי )סעיף 

, והכל על מנת שניתן יהיה לפעול למימוש ההמלצות הקצאת משאבים ותקנון הגופים באופן מתאיםהוא "

 66הכלולות בדו"ח זה... יישום ההמלצות בעניינם יחייב הקצאת משאבים מתאימים והולמים" )עמ' 

 .(4.3.2018להודעת המשיבים מיום  3כנספח מש/ ףלדוח צוות התביעה ליישום דו"ח ועדת דורנר, צור

 כלא צלמון

, 2023המשיבים מסייגים את ההתחייבות לעמוד אפילו במועד הנדחה המבוקש על ידם כעת, סוף שנת  .18

)כולל שטח  מ"ר לאסיר 4.5-אסירים בכלא צלמון בשטח מחייה שנמוך מ 1000-המשך החזקת כב

יך ולפגוע בזכויות היסוד של הכלואים ללא מבקשת להמשה לפסק הדין. מדובר בפרשנות השירותים(

ניסיונות פרשניים אלה של נדגיש: אין זה תפקידו של בית המשפט הנכבד, בשלב זה, לבחון הגבלת זמן. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4936_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4936_2020
https://www.gov.il/he/departments/guides/korona_prisoner_information?chapterIndex=7
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5036_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5036_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5036_2020
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_ci_bg_576067.pdf
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חל על כלל בתי חלוט וברור,  ן. פסק הדילקבוע הסדר ייחודי ונחות יותר לבית סוהר קונקרטי המשיבים

 . המוחלטצו לעמוד בהמשיבים  ועלהסוהר, 

אסירים והוא כולל  2-מ"ר ל 7.6שטח התא בבית סוהר צלמון עומד על  לפני הנתונים שמסרו המשיבים .19

. לפיכך, חישוב שטח המחיה לכל (ת המשיביםלהודע 12)סעיף  סמ"ר 60-בתוכו אסלת שירותים שגודלה כ

שטח . מכך עולה כי כולל שטח השירותיםמ"ר  3.8מ"ר ללא שטח השירותים או על  3.5אסיר עומד על 

מ"ר  0.5. הפער עומד על התא לאסיר במתקן זה רחוק מלעמוד בסטנדרט המינימאלי שנקבע בפסק הדין

 (. 15%-מ"ר כולל שטח השירותים )כ 0.7( או על 12%-לאסיר ללא שטח השירותים )כ

סיר בתוך העובדה כי המקלחות נמצאות מחוץ לתא אינה רלוונטית לחישוב שטח המחיה המוקצה לכל א .20

התא. לא ברור כיצד מסיקים המשיבים כי מדובר בשטח העומד "בקירוב רב מאד" לדרישות פסק הדין 

להודעת המשיבים(. פרשנות המשיבים לפיה תאים אלה הם תאים "יבשים" למרות שיש בהם  12)סעיף 

. תקנות שירותים, בלתי סבירה ורחוקה מההבחנה שהם עצמם יצרו בתקנות בין תא "יבש" ל"רטוב"

מ"ר "חישוב השטח  4.5-, כי השטח הממוצע בתא לא יפחת מותהמעצרים ותקנות בתי הסוהר קובע

ככל שישנה  לרבות שטח השירותים, הכיור והמקלחת,האמור יהיה לפי השטח שבין קירות התא, 

י שטח ( לתקנות המעצרים(. משמעות הדבר כ3)ה()3)ח( לתקנות בתי הסוהר ותקנה 2" )תקנה מקלחת בתא

השירותים והכיור מחושבים במסגרת שטח התא גם כאשר אין מקלחת בתא. לפי נוסח התקנות ברור 

שהתאים בכלא צלמון אינם עומדים בסטנדרט שנקבע בפסק הדין שכן שטח התא, כולל השירותים, אמור 

 .בכלא צלמון לאסירים בפועל המוקצהמ"ר יותר מהשטח  1.4 – מ"ר לכל הפחות 9לעמוד על 

מינימאלי נקבע בפסק הדין באופן שאינו משתמע לשתי פנים. השופט שהם הדגיש בפסק דינו הסטנדרט ה .21

מ"ר, כולל  4.5מ"ר ללא שירותים ומקלחת, או  4כי "קביעת שטח מחייה לכל אסיר ועציר, העומד על 

, וכל המוסיף הרי זה משובח. התבוננות בנעשה בתחום זה דרישת מינימוםשירותים ומקלחת, הינה 

שטח המחייה הנדרש נות העולם המערבי, ואף בחלק מהמדינות הפחות מתוקנות, מלמדת כי במדי

 לפסק דינו של השופט שהם(.  3" )סעיף לאסיר עולה במידה רבה, על השטח שלגביו ניתן צו מוחלט

בית המשפט התבסס בפסק דינו על מספר מקורות על מנת לקבוע כי שטח המחייה המינימאלי הדרוש  .22

מ"ר כולל  4.5או  ללא שטח השירותים והמקלחתמ"ר  4לכל אסיר להבטחת זכותו לחיים בכבוד הוא 

 משפט הבינלאומי נקבע כי שטח מחיה הקטןבלתקנות שהוזכרו לעיל,  שטח השירותים והמקלחת. בנוסף

הוא הסטנדרט המינימאלי הנדרש כדי להימנע מהפרתו  ללא שטחי השירותים והמקלחתמ"ר לאסיר  4-מ

נח לפסק הדין(. כך, לדוגמה, הועדה -של האיסור על ענישה אכזרית, בלתי אנושית או משפילה )סעיפים נא

מה של האמנה ( המופקדת על יישוCPT-האירופית למניעת עינויים וענישה בלתי אנושית או משפילה )ה

 האירופית למניעת עינויים התייחסה לחישוב שטח השירותים וקבעה: 

As the CPT has made clear in recent years, the minimum standard of living space should 

exclude the sanitary facilities within a cell. Consequently, a single-occupancy cell 

should measure 6m² plus the space required for a sanitary annexe (usually 1m² to 2m²). 

Equally, the space taken up by the sanitary annexe should be excluded from the 

calculation of 4m² per person in multipleoccupancy cells. (European Committee for 

the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 

Living Space per Prisoner in Prison Establishments: CPT Standards, 15.12.2015).  

https://rm.coe.int/16806cc449
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למון משמעה הפרה של מהאמור לעיל, ברור כי עמידת המשיבים "בקירוב" להוראות פסק הדין בכלא צ .23

האחריות לכך עליהם. בית המשפט  –ואולם, כאמור, אם מבקשים הם להפר את פסק הדין פסק הדין. 

, את הוראות פסק הדין מפרהנכבד אינו צריך לבחון במסגרת הליך חריג זה כל מתקן ולקבוע האם הוא 

 עומד בצו המוחלט "בקירוב", וליתן הכשר להפרת פסק הדין.או 

 מנהלישחרור 

מנגנון אולם זהו להתמודדות עם מצוקת הצפיפות, אין ספק, כי השחרור המנהלי אינו פתרון אידיאלי  .24

פתרון מרכזי שבו בחרו המשיבים כדי הו ת וזלהקל על הצפיפושנים כדי  ךבים לאורששימש את המשי

הרחבה של השחרור המנהלי על ידי הארכת יתרות המאסר )חוק  - לעמוד בפעימה הראשונה של פסק הדין

להרחבת החוק  הצעתההסבר לדברי (. ב2018-והוראת שעה(, התשע"ט 54לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 

 –כי מדובר ב"אמצעי זמני עד ליישום הדרכים הנוספות לקיום פסק הדין, קרי  ,נכתבהשחרור המנהלי 

 2018תכנית הבינוי והשיפוץ וקידום תיקוני חקיקה". ואכן בעקבות השלמת חקיקה זו שוחררו בדצמבר 

שוחררו אלפים נוספים. אלא שמאז תחילת שנת  2019אסירים בשחרור מוקדם מורחב ובמהלך  1000-כ

הופסק כמעט לחלוטין השחרור המנהלי מכיוון שמצבת האסירים ירדה מתחת לתקן הכליאה  2020

ע' יועמ"ש  ," )אריאל סיזלבחצי השנה האחרונה לא היה שחרור מינהלי. "למעשה 14,000על  העומד

 (15.6.20 והגנת הסביבה של הכנסת,  עדת הפניםודיון בו פנים,המשרד לביטחון 

שהובאה על בהצעה והגנת הכניסה של הכנסת פנים ועדת ה הנד, משעמד תקן הכליאה לפקוע, 2020ביוני  .25

וזאת למרות שתקן זה אינו מאפשר  ,(14,000ידי המשרד לביטחון פנים להותיר את תקן הכליאה על כנו )

. במקום לקבוע תקן כליאה מהותי שישקף את מספר ה מתחת לתקן(האסירים נותר תמצב) שחרורים

ימאלי שניתן להחזיק בשב"ס מבלי להפר את זכויות היסוד של האסירים לשטח מחיה סקהכלואים המ

ולהימנע מהפעלת מנגנון  14,000הולם, ביקש המשרד לביטחון פנים להותיר את תקן הכליאה על 

 השחרורים המנהליים. 

הסוהר לצורך התמודדות עם הצפיפות בבתי  1993נזכיר, כי מאז נחקק מנגנון השחרור המנהלי בשנת  .26

. לאור זאת, הפסקת השימוש במנגנון השחרור המנהלי כמעט באופן קבוע ושגרתיהופעל השחרור המנהלי 

דווקא בעת הזאת כשהמדינה נכשלה מלעמוד בסטנדרט שקבע בג"ץ לשטח המחיה הראוי לכל אסיר, 

התנהלות המשיבים היא בלתי סבירה בעליל כאשר  חוסר סבירות ואף זלזול בהוראות פסק הדין. משקפת 

של  הקפאה נמשכת גם בימים אלומחד מודיעים לבית המשפט על אי עמידה בהוראות פסק הדין ומאידך 

 .השחרורים המנהליים

צפוי השר לביטחון פנים לפרסם בתוך  291 המשיבים מעדכנים בהודעתם כי בהתאם להחלטת הממשלה .27

 ימים תזכיר חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר במסגרתו "יוצע מתווה חדש להסדרי השחרור המנהלי" 60

החרגת הרגיל באמצעות מנהלי קטין את השחרור הלהאף שהתיקון לחוק צפוי אלא . להחלטה( 5)סעיף 

מההסדר )מכתבו של השר לביטחון פנים ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה סוגי אוכלוסיות אסירים 

(. משמעות הדבר, כי אפילו 8.6.2020" מיום 2020-ףבעניין "צו בתי הסוהר )קביעת תקן כליאה(, התש"

נגנון השחרור המנהלי הרגיל אשר לאורך השנים סייע בהפחתה מסוימת של הצפיפות בבתי הסוהר צפוי מ

 . את פסק הדיןמפרים להצטמצם וזאת בשעה שהמשיבים 
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 מקומות הכליאה החסרים

 ,יהימקומות כליאה נוספים כדי לעמוד בפעימה השנ 1,280המשיבים טוענים מצד אחד כי דרושים להם  .28

בפסק ( אינם עומדים כיום בסטנדרט שנקבע 8000-ממקומות הכליאה )כ 60%-טוענים, כי כומצד שני 

 כנות מאמצי המשיבים לעמוד בפסק הדין במועדו הנדחה. באשר ל . פער זה אינו מובן ומעלה תהיותהדין

לצורך  מקומות כליאה 6000לאחר מתן פסק הדין ביצעו המשיבים עבודת מטה ונמצא כי נדרשים להם  .29

וכן דברי ההסבר להצעת  4.3.2018בקשת המשיבים לשינוי מועד פסק הדין מיום  ,לדוגמה ,מימושו )ראו

כלואים ואילו כיום  19,000(. במועד פרסום פסק הדין הוחזקו בשב"ס 3595החלטת הממשלה מס' 

ובנוסף הושלמה  5000-בלבד. משמעות הדבר, כי מספר הכלואים הופחת כבר ב 14,000-מוחזקים כ

אגפים חדשים מתוכם שבעה אגפי  12מקומות לצורך מימוש הפעימה הראשונה ) 1500-הוספתם של כ

(. נתונים אלה מעלים, לכל הפחות, אי בהירות באשר לטענות 21.2.2019)הודעת המשיבים מיום  אוהלים(

 המשיבים בדבר מספר המקומות החסרים, הצרכים הקיימים ומשך הזמן הדרוש כדי לעמוד במשימה. 

ן מתן יגל, רכז ביטחומר מסר  3.6.2020ביום של הכנסת ועדת הפנים והגנת הסביבה ובדיון שהתקיים ב .30

פנים באגף התקציבים במשרד האוצר: "אם אני מסתכל על המצבה הקיימת היום אני מעריך שחסרים 

היערכות שירות בתי הסוהר ליישום מקומות כליאה" )פרוטוקול דיון בועדת הפנים והגנת הסביבה,  500-כ

 ((. 3.6.2020) 12, עמ' פסיקת בג"צ בנושא הצפיפות בבתי הסוהר

הסביר כי "אם מעבירים היום את שירות בתי הסוהר "ס, , ראש מינהל תכנון בשבתג"ד חזי מרקוביץ .31

מקומות... אחרי  15,300מ"ר במתקנים הקיימים שלו, תקן הכליאה של שב"ס יהיה  4.5-באופן תיאורטי ל

כלואים. משמעות  13,900מקומות". במועד זה היו בשב"ס  13,000-הגמישות התפעולית אנחנו נרד ל

( היה על המשיבים להפחית את מספר 2020ן במועדו הנדחה )מאי הדבר, כי כדי לעמוד בדרישות פסק הדי

 בלבד.   900-הכלואים בכ

אין ספק, כי קביעת סטנדרט מחייב לשטח מחיה מינימאלי מייצר באופן טבעי רף מקסימאלי לקליטת  .32

מעצרי משטרה,  –התנהלות כלל המערכות המשפיעות על מצבת האסירים  להנחות אתכלואים שחייב 

לטענת המשיבים,  .עמדה זו לקבלאלא שהמשיבים לא מוכנים התביעות והכרעות בתי המשפט. מדיניות 

בבתי הסוהר  כיוםמ"ר לאוכלוסיית הכלואים שמוחזקת  4.5לא ניתן להסתפק בהבטחת שטח מחייה של 

לואים, כדי לענות גם על "התנודתיות האפשרית במספר הכספר המקומות הקיימים מאלא יש להגדיל את 

כאילו שלא  המשיבים מתנהליםלהודעת המשיבים(.  11)סעיף  לרבות על דרך גידול במצבת הכלואים"

 .מוף כבר המועד ליישוא חלניתן עדיין פסק הדין ול

 לסיכום

את העובדה שההליך הסתיים ואין עוד עדיין רושם, כי לא הפנימו עיון בהודעת המשיבים מותיר את ה .33

בידי למרות ש .שלוש שניםלמעלה מלפני  והתניות לצו המוחלט שהוציא בית המשפטמקום לדון בסייגים 

, בחרו כאמור בהחלטתו של בית המשפט הנכבדהמשיבים כלים מגוונים להפחתת מספר הכלואים 

. הגם בלוח הזמנים שנקבעלמימוש פסק הדין ריאלית שאינה  – בינוי –המשיבים בדרך אחת בלבד 

הדין, התברר לאחרונה כי אפילו השחרור המנהלי, אותו מנגנון שנועד מזה מבזים את פסק  שהמשיבים

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2139934
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2139934
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 הכליאה לאחר שמצבת הכלואים ירדה מתחת לתקןשני עשורים להקל על הצפיפות בבתי הסוהר, הופסק 

  .והוא לא עודכן בהתאם

מהווה את אחד מצרכיו הבסיסיים ביותר, הקיומיים.  "לא נפריז אם נאמר, כי שטח מחיה פיסי של אסיר .34

חיוני מכל בחינה כי יתקיים שטח שבו יוכל האסיר לחיות את חייו במקבלות הנובעות ממאסרו. ענייננו 

ד לא בליבת כבוד האדם, בגרעין הזכות" )סעיף לט לפסק הדין(. העותרים יבקשו כי בית המשפט הנכב

מועד את  דחותלמשיבים את בקשת הה דחויפגוע בליבת כבוד האדם ייתן למשיבים היתר להוסיף ול

  יה של פסק הדין.ינהפעימה השיישום 
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35.          

 ד"ר סיגל שהב, עו"ד  עודד פלר, עו"ד  ן סוצ'יו, עו"דא

   

 ב"כ העותרים

  

 


