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 ה מטעם הממשלהודעת עדכון 

 קיום פסק דיןשינוי מועד ה לובקש
 

 

ה מתכבדת ממשלהולארכות שניתנו, , 30.4.20מיום  בית המשפט הנכבד תבהתאם להחלט .1

ה שנקבעה בפסק י, ובצדה בקשה לשינוי מועד קיום הפעימה השניהודעת עדכון זו להגיש

 .31.12.23עד ליום לכל המאוחר הדין, וזאת 

 

הורה בית המשפט הנכבד על שינוי מועדי הפעימות מושא פסק הדין  1.11.18כזכור, ביום  .2

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

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

החלטת בית שנקבע בהעתיים, עמדה הממשלה על מימוש הפעימה הראשונה במועד 

 ים חלקו הראשון של פסק הדין. ו. בכך, ק1.11.18מיום הנכבד המשפט 

 

ידי מזכיר הממשלה, -אותה העת, רוכזה עבודת מטה מאומצת עלבמקביל, ולאורך כל 

לגבש מתווה ממשלתי ליישום הפעימה  ,פי הנחייתו של ראש הממשלה-על ,אשר התבקש

יה מושא פסק הדין. בתוך כך, ולצד עבודת גורמי המקצוע במספר משרדי ממשלה יהשנ

אוצר ומשרד שונים, ובעיקר במשרד לביטחון פנים, שירות בתי הסוהר, משרד ה

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

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

 . 2.5.20הפעימה השניה עד ליום 
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על המצב המשטרי התקדימי והחריג שבו הייתה מצויה ו המשיבים עמד ,בהקשר זה

, ופרטו בהרחבה את השלכותיו על יכולתה של הממשלה מדינת ישראלבאותה העת 

ולצעדים נוספים  3595להידרש מחדש ללוחות הזמנים שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 

 יה.יליישום הפעימה השנ
 

תקופת גם בהמשך, שבה הממשלה בהודעותיה המעדכנות על העמדה האמורה, ובהינתן  .3

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

ידחה עד למתן החלטה אחרת שתתקבל בתום יה 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  .4

גם תגובת העותרים לה, ידחה מועד -ספת מטעם הממשלה, כמולקבלת הודעת עדכון נו

 ".עד ובכפוף להחלטה האחרתמימוש הפעימה השניה "
 

ממשלה הובאה בפני העת מורכבת זו באה אל סיומה, טה מעבודת כעת, נבקש לעדכן כי  .5

המעניקה לבוש מוחשי לתוצרי  –מספרה  291 –החלטת ממשלה חדשה  2.8.20ביום 

 (. 291החלטת ממשלה עבודת המטה )להלן: 
  

 . 1מש/צילום הצעת ההחלטה ודברי ההסבר, מצורף ומסומן 

 2.1מש/, מצורף ומסומן 6.8.20, כפי שפורסמה לציבור ביום 291צילום החלטת הממשלה  
 

היצע מקומות הגדלת כפי שיפורט להלן, עניינה של החלטת הממשלה האמורה הוא ב"

הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר, קידום חלופות כליאה, שיקום אסירים ותיקון 

ה במלואה עד י, באופן שיאפשר לכל המאוחר את מימוש הפעימה השני"החלטת ממשלה

 . נפנה, עתה, לסקירת עיקר הוראותיה.31.12.23ליום 
 

 קווים לדמותה – 291החלטת הממשלה 

 

מבקשת לשנות  291צגת עיקרי הדברים, חשוב לציין כי החלטת הממשלה בפתח ה .6

, וזאת בהינתן פסק דינו 25.2.18מיום  3595היבטים מסוימים מהחלטת הממשלה מס' 

במטרה להביא לכך שכל מקומות הכליאה במתקני שירות בתי של בית המשפט הנכבד ו"

)ראו  "2023עד לתום שנת  הסוהר יעמדו בתנאים שנקבעו בפסיקה האמורה לכל המאוחר

את פסקת הפתיחה של החלטה הממשלה(. כפי שיוטעם מיד בסמוך, החלטת הממשלה 

כוללת במסגרתה מספר אדנים מרכזיים לקיום פסק דינו של בית המשפט הנכבד.  291

אדנים אלו פועלים את פועלם הן באמצעות הגדלה מהירה של היצע מקומות הכליאה 

הר, מזה )קרי, הגדלת היצע מקומות הכליאה(; והן באמצעות בבתי הסוהמחייה ומרחב 

)קרי, הקטנת  , מזהנקיטת פעולות שונות לקידום חלופות כליאה ושיקום אסירים

, המתבססים על להשואלו הם מרכיביה של החלטת הממהביקוש למקומות כליאה(. 

 .שלושה אדנים מרכזיים

                                                 
, 2.8.20יצוין, כי עקב טעות טכנית, באתר משרד ראש הממשלה מצוין כי מועד פרסום ההחלטה לציבור הוא ביום  1

 . 6.8.20בעוד שמועד הפרסום הוא ביום 
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 מקומות כליאה 1,281להוספת  מתווה בינוי מואץ –ראשון  אדן

 

של  אימוץ מתווה בינוי מואץהרכיב הראשון והמרכזי של החלטת הממשלה מוסב על  .7

, באופן שמקדים את המועד מושא החלטה 2023מקומות כליאה, עד לתום שנת  1,281

 שנים. וכך החליטה הממשלה בעניין זה: 4-בכ 3595

 

בפברואר  25מיום  3595לטת הממשלה מס׳ מ ח ל י ט י ם, בהמשך להח" 
( ולאור פסיקת בית המשפט הגבוה לצדק 3595החלטה מס׳  -)להלן  2018

האגודה לזכויות האזרח ואח׳ נ׳ השר לביטחון הפנים ואח׳  1892/14בבג״ץ 
ובמטרה להביא לכך שכל מקומות הכליאה במתקני שירות בתי הסוהר 

לכל המאוחר עד לתום שנת יעמדו בתנאים שנקבעו בפסיקה האמורה 
2023: 

 
 2023גדלת היצע מקומות הכליאה עד לשנת ה (1)

-(2)6כך שבמקום האמור בסעיף  3595לתקן את החלטה מס׳ 

( בהחלטה, לקבוע מתווה לבינוי מואץ שלפיו יוגדל היצע 5)

מקומות הכליאה הבנויים, העומדים בתנאים שנקבעו 

 2023לתום שנת מקומות עד  1,281-בפסיקה האמורה לעיל ב

 בחלוקה הבאה:

 

 ; 2022מקומות במתקן הכליאה ״עופר״ עד לתום שנת  480

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

 .2023מקומות במתקן הכליאה ״אלה״ עד לתום שנת  416

 

להטיל על משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים ומשרד 

היצע מקומות  האוצר להסדיר הקצאת קרקע להגדלת

הכליאה במתקן הכליאה "עופר" על ידי גריעת השטח ממחנה 

עופר הסמוך באמצעות העברת תקציב ייעודי למשרד 

 ."ימים מיום קבלת החלטה זו 90הביטחון לצורך זה בתוך 

 

מקומות  400-כעולה מלשון ההחלטה, עניין לנו במתווה בינוי מואץ הכולל הוספה של כ .8

כליאה בממוצע בשלושה בתי סוהר שונים, בלוחות זמנים קצרים ביותר, תוך שהיתכנות 

אודות לאיתור עתודות קרקע שניתן יהיה לגרוע אותן  –בין היתר  –הדבר התאפשרה 

 . "עופר"ממחנה 

 

תקציב  2020יגדל בשנת מקומות כליאה,  1,281שם מימון הקמתם של עוד נציין, כי ל 

(; "אלה")עבור מתקן  מיליוני ש״ח 137-בשל שירות בתי הסוהר  הרשאה להתחייבה

תקציב הרשאה להתחייב  2021״נפחא", יגדל בשנת -לשם בינוי מתקני הכליאה ״עופר״ וו

 נוספים. מיליוני ש״ח 220-ב
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 1,281-כעולה מדברי ההסבר להחלטת הממשלה, הגדלת היצע מקומות הכליאה ב .9

שכלל לכך " ,להערכת גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר ,ובילתמקומות כליאה, 

, 2023מקומות הכליאה במתקני שירות בתי הסוהר יעמדו בפסיקה האמורה עד תום שנת 

", וזאת בכפוף לאמור סיקהממקומות הכליאה עומדים בתנאי הפ 45%-בעוד שכיום כ

 ."צלמון" כלאביחס לבית  11מטה בסעיף 

 

גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר מעריכים כי  ,2022שנת עוד חשוב להדגיש, כי עד תום 

 .%70עד  %65-כ ה האמורה צפוי לעמוד עלשיעור מקומות הכליאה שיעמוד בפסיק

 

הממשלה לקבל את טענת העותרת, לפיה די לכאורה כאן המקום להדגיש, כי אין בידי  .10

בהגדלת היצע מקומות הכליאה במאות בודדות של מקומות בלבד )כעולה למשל 

 את עמדתה שלככל הנראה (. טענה זו משקפת 30.6.20מתגובתה לבקשת הארכה מיום 

בכל הכבוד, . העותרת באשר לאופן ניהול מערך הכליאה הלאומי של מדינת ישראל

של גורמי המקצוע ומומחיותם מקצועיות כגון אלו מצויות בתחום אחריותם שאלות 

הניסיון והידע המקצועי בניהול מערך הכליאה הנתונים, בקרב המשיבים, כמי שבידיהם 

 הלאומי של מדינת ישראל. 

 

יתרה מזאת, ובכך העיקר, עמדתה החולקת של העותרת מתעלמת כמעט לחלוטין מכך 

הדרוש לשירות בתי הסוהר כדי ליישם את הפעימה השנייה שמספר מקומות הכליאה 

נכון למועד קבלת החלטת הממשלה(  13,900-ביחס לכלל מצבת הכלואים הנוכחית )כ

לשם ניהול מתקני הכליאה שמירת הגמישות התפעולית הנדרשת מושפע מהצורך ב

צות מאילוצים רבים שניתן לחלקם לשלוש קבומוכתבת והמעצר. גמישות תפעולית זו 

עיקריות. היות והדברים פורטו לאורך הודעות העדכון השונות שהוגשו מטעם המשיבים, 

 נעמוד על הדברים בתמצית:
 

 .קטינים ועצורים ,כגון הפרדת אוכלוסיות: נשיםאילוצים הקבועים בדין,  .א

 
; כלואים הפרדה בין אסירים מסוכסכיםאילוצים מובנים בניהול מערך כליאה, כגון:  .ב

; הפרדה טחוןיאו בעלי מאפיינים מסוימים מטעמי ב לארגוני פשיעההמשתייכים 

במצבת האסירים/עצורים  לצרכי מניעת הפרות סדר בתוך מתקני הכליאה; שונות

בין היתר, בשל הליך משפטי תלוי ועומד בבית משפט , באזורים גיאוגרפיים שונים

 מתקנים;השל כזה או אחר; צרכים משתנים בהצבת אסירים בהתאם לרמות ביטחון 

בהודעת העדכון של המדינה מיום  33 פסקה אתזה  לענייןהרחבה  וראו)ועוד 

2.4.2017.) 

אילוצים מבצעיים הנובעים מהיערכות של שירות בתי הסוהר למצבי חירום  .ג

מעצרים משמעותיים ביצוע נסיבות של כעתודה ל מקומות כליאהשמירת  המצריכים

 )ביטחוניים או משטרתיים(. בהיקפם
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בהקשר זה, חשוב להדגיש כי אפילו היינו מאמצים את עמדת העותרת לצורך הניסוי  .11

 קומות כליאה ליישום הפעימה השניהומניחים שדי במאות בודדות של מ המחשבתי

מצם יותר שלא היה זה נכון לאמץ מתווה בינוי מצואזי עמדת המשיבים היא  ,באופן מלא

תנודתיות ה כן עמדת העותרת מתעלמת מן, שהממשלהמן המתווה עליו החליטה 

או שינוי בתמהיל  במצבת הכלואים אפשרית במספר הכלואים, לרבות על דרך גידולה

  .הכלואים

 

 מכל מקום, עמדת גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר שונה היא בתכלית.

 

 מתווה הבינוי המואץ עליו החליטה הממשלהבהתאם למיטב הערכתם המקצועית, 

 2023מקומת כליאה, כך שבתום שנת  1,281-המוצע יגדיל את היצע מקומות הכליאה ב

 באופן מלא את מקומות כליאה אשר מקיימים 16,650-יעמדו לרשות שירות בתי הסוהר כ

)וזאת  אסירים ועצורים 14,300-של כ מצבת כלואיםלהפעימה השנייה ובכוחם לתת מענה 

פי המעבר, באגפי ההמתנה, באגפי הבידוד ואגפים מבלי לכלול את מקומות הכליאה באג

ליאה המיועדים לשימוש שירות הביטחון הכללי(. הערכה זו מבוססת על בינוי מקומות כ

מקומות  תאמתבמועדים הנקובים בה; על הלהחלטת הממשלה  1בהיקף המוצע בסעיף 

ווח ורי באמצעות הוצאת מיטות הכליאה הקיימים כיום במתקני שירות בתי הסוהר

החדשים; וכן על הכליאה על רקע הוספת מקומות  –בין היתר  –, אשר תתאפשר התאים

  מקומות הכליאה שעתידים להתווסף מהשלמת בינוי בית המעצר באילת.

 

כל "אז, ניתן יהיה לקבוע לעמדת גורמי הכליאה המוסמכים בשירות בתי הסוהר כי -או

בתנאים שנקבעו בפסיקה האמורה  מקומות הכליאה במתקני שירות בתי הסוהר יעמדו

" )מתוך סעיף המחליטים הפותח את החלטת 2023לכל המאוחר עד לתום שנת 

 הממשלה(. 

 

ייחודיותו של בית סוהר טרם חתימת הדיון בעניינו של מתווה הבינוי המואץ, תצוין  .12

. כעולה מהודעת העדכון שהוגשה ביום 1996אשר בנייתו הסתיימה בשנת  ,"צלמון"

של כל שני מקומות כליאה, ושטחו  יםכולל בבית סוהר "צלמון" תאים 480-כ, 22.12.19

 ששטח )אסלה "רגילה"( אסלה אירופית . בכל תא כאמור מותקנתמ"ר 7.6עומד על תא 

מחוץ לתא. הווה  ותמצוי ת והמקלחסמ"ר; ואילו  60-הרצפה עליה היא מונחת נאמד בכ

כולל שירותים,  ,מ"ר 3.8צלמון עומד על בית סוהר אומר, שטח המחייה לכל כלוא בתא ב

עוד חשוב לציין כי בתאים האמורים ישנם שני אסירים בלבד, אך לא כולל מקלחת. 

 4החולקים את אותו תא שטח העומד בקירוב רב מאוד בפעימה השנייה מושא פסק הדין )

 ללא מקלחת(. לכלוא בתא "יבש", "רמ

כי יתכן שימוש עוד חשוב לציין, והדברים הובאו בפני הממשלה במסגרת דברי ההסבר, "

מקומות כליאה במונחי  440-באגפי האוהלים אשר נבנו כחלק מהמענה לפסיקת בג"ץ )כ

 , אך בטווח הארוך עתידים אגפי האוהלים לשמש את2023מ"ר( גם לאחר תום שנת  4.5

 ". שירות בתי הסוהר במקרים חריגים בלבד

 



  

6 
 

 מתקני כליאה חדשים נוספים, התייעלות ובקרהתכנון המשך   -אדן שני 

  

עוסקים בהליך תכנונם של מתקני כליאה  291הסעיפים הבאים בהחלטת הממשלה   .13

בקרה  להחלטת הממשלה, תוך קביעת מנגנוני 1נוספים על אלו שהוחלט לבנותם בסעיף 

והערכה עתיים לשם מעקב הממשלה על אודות קיום פסק הדין והצורך העתידי בבנייה 

 נוספת. ונפרט.

 

המשך הליכי תכנון להגדלת היצע מקומות ", עוסק ב291להחלטת הממשלה  2סעיף  .14

להטיל על המשרד לביטחון "", ובתוך כך החליטה הממשלה 2023הכליאה לאחר שנת 

ושירות בתי הסוהר, בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר, להמשיך את הפנים 

תקן הכליאה "מעשיהו" ולהעתקת מתקן הכליאה "מגידו", מ הליכי התכנון להרחבת

 ."ותכנון של מתקני כליאה אחרים 3595בהתבסס על החלטה מס׳ 

 

מתקני  הקמתשענייננו ב" –להחלטה  3בהמשך, הוסיפה הממשלה וקבעה במסגרת סעיף  

 1כי החלטה עתידית על בניית מתקנים נוספים מעבר לאמור בסעיף  – כליאה נוספים"

תתקבל בהתאם לצורך בהגדלת " (2023מקומות עד סוף שנת  1,281להחלטת הממשלה )

". עוד נקבע כי היצע מקומות הכליאה, בין היתר כדי להבטיח עמידה בפסיקה האמורה

על ידי המשרד לביטחון הפנים,  2023חן בראשית שנת סוגיית הצורך בבנייה עתידית תיב

שירות בתי הסוהר ואגף התקציבים במשרד האוצר. הבחינה תיעשה, בין היתר, 

 בהיוועצות עם גופי הביטחון.

 

בחינת הקמת לה, ועניינו ב" 4 רכיב משמעותי נוסף שנכלל בהחלטת הממשלה מצוי בסעיף 

להקים צוות לבחינת הקמת ה הממשלה . במסגרת זו, החליט"מתקני כליאה יעילים

, אשר יחליפו "מעשיהו"הרחבת ו "מגידו"ובפרט מתקני הכליאה מתקני כליאה חדשים, 

במטרה לשפר את תנאי הכליאה במתקני שירות בתי הסוהר  ,מתקני כליאה קיימים

 . ולהביא להתייעלות בהפעלתם

 

הפנים, שירות בתי הסוהר ואגף בצוות יהיו חברים נציגי המשרד לביטחון עוד נקבע, כי 

יבחן את הכדאיות הכלכלית הישירה בהקמת האמור הצוות  התקציבים במשרד האוצר.

מתקנים שכאלו לאור יישום אפשרי של צעדי התייעלות, תוך התחשבות במדיניות 

הכליאה ובצרכים תפעוליים של שירות בתי הסוהר ותמיכה בפעילות טיפול ושיקום 

 כלואים. 

 

ה, הוסיפה הממשלה וקבעה מנגנון דיווח ומעקב, תוך קציבת לוחות זמנים בהקשר ז

הצוות יגיש את המלצותיו בתוך קצרים יחסית לעבודת הצוות; ובלשון ההחלטה: "

תשעה חודשים מיום קבלת החלטה זו לשר האוצר, לשר לביטחון הפנים ולמזכיר 

קבלת החלטה זו בנוגע  חודשים מיום 12הממשלה. מזכיר הממשלה ידווח לממשלה בתוך 

 ."להתקדמות עבודת הצוות בעניין מתקני הכליאה מגידו ומעשיהו
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עד כאן באשר לרכיבים שנקבעו בהחלטת הממשלה אשר נוגעים להגדלת היצע מקומות  .15

הכליאה, לצורך קיום הפעימה השנייה עליה הורה בית המשפט הנכבד. נפנה עתה למספר 

יהם החליטה הממשלה, אשר עיקרם מופנה להקטנת מספר הכלואים רכיבים נוספים על

 בבתי הסוהר.

 

הגדלת ההיצע בחלופת האיזוק , עדכון מנגנון השחרור המינהלי –שלישי  אדן

 ופעולות נוספות לצמצום מספר הכלואים  האלקטרוני

 

גם בהודעות העדכון שבאו בעקבותיה -, כמו3595כזכור, במסגרת החלטת הממשלה   .16

במסגרת המאמצים למימוש הפעימה הראשונה, נחקק הסדר חקיקתי ייחודי, בדמות 

הוראת שעה, להאצת השימוש בשחרור מינהלי לצורך ריווח מתקני הכליאה. כעת, 

של השר לביטחון הפנים, כי ו בנקודת הזמן הנוכחית, רשמה הממשלה בפניה, את הודעת

, הוא יפרסם להערות הציבור תזכיר חוק הממשלהימים מיום קבלת החלטה  60בתוך 

והוראת  54אשר יבוא במקום הוראת השעה שבחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מספר 

 . להחלטת הממשלה( 5)ראו סעיף  2018-שעה(, התשע"ט

 

ר שייקבע כהוראת שעה, יוצע מתווה במסגרת התזכיעוד רשמה הממשלה בפניה, כי "

חדש להסדרי השחרור המנהלי, זאת לצד הבאת צו לקביעת תקן כליאה עדכני, בהתאם 

לאישור ועדת הפנים והגנת  1971-ב לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב68לסעיף 

הסביבה של הכנסת, שייקבע בשים לב לדרישת שטח המחיה המינימלי לאסיר ולעצור 

 ."בתא

 

צעד נוסף עליו הוחלט לצורך הקטנת מספר הכלואים מאחורי סורג ובריח עוסק בהגדלת  .17

להחלטת הממשלה(. בתוך כך, רשמה  6מכסות המפוקחים בפיקוח אלקטרוני )סעיף 

הודעתו של השר לביטחון הפנים, כי בהסכמת שר האוצר ולאחר לפניה הממשלה את 

יב לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 22בהתאם לסעיף שייוועץ עם שר המשפטים, 

(, יפנה לוועדה מעצרים-חוק סדר הדין הפלילי: )להלן 1996-מעצרים(, התשנ״ו -

בבקשה , המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

ובעונה אחת  לאשר לקבוע בצו שהמספר המרבי של מפוקחים שניתן לפקח עליהם בעת

  . 1,250יהיה 

 

מעבר  500-היא הגדלת מכסת המפוקחים בפיקוח אלקטרוני בההחלטה משמעות יובהר, 

כי בהתאם לאמור לעיל, פנה השר לביטחון הפנים ליו"ר עוד נעדכן, למכסה הקיימת. 

ועדת המדע והטכנולוגיה וליו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בהסכמת שר 

התייעצות עם שר המשפטים, בבקשה להנחת טיוטת צו להעמדת מספר האוצר ולאחר 

 על שולחן הוועדה המשותפת לצורך אישור הצו.  1,250המפוקחים בפיקוח אלקטרוני על 
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מכסות תתוקצב בהתאם לניצול המכסות התוספת עוד קבעה הממשלה בהקשר זה, כי 

יה, כפי שהיא מפורטת בפועל, תוך הגדלת יחידת הפיקוח בהתאם. הכול בכפוף להתוו

 מעצרים אודות האוכלוסייה המתאימה לכלי זה. -בחוק סדר הדין הפלילי
 

החל בנוסף, מצאה הממשלה לנכון לקבוע גם כאן מנגנון דיווח ובקרה עתי, הקובע כי 

יציג שירות בתי הסוהר מדי שלושה חודשים את היקף ת הממשלה, "החלטקבלת ממועד 

 ."לביטחון הפנים וליועץ המשפטי לממשלהניצול המכסות האמורות לשר 

 

שני מהלכים נוספים החליטה הממשלה בכל הקשור לצמצום מספר הכלואים על  .18

מוסב על  –: האחד 3595והעצורים, וזאת בהמשך לכיוון שהותווה עוד בהחלטת הממשלה 

וחיזוק  תוכנית אסטרטגית לשיקום אסיריםקידום מוסב על  –חלופות כליאה; השני 

 .הרצף הטיפולי

 

להמשיך לקדם ולפתח את השימוש בחלופות "להחלטת הממשלה קובע שיש  7סעיף  .19

כליאה, באמצעות גיבוש חלופות ענישה נוספות, לצד קידום והרחבת מענים טיפוליים 

ושיקומיים המותאמים למגוון של אוכלוסיות עצורים ואסירים על מנת להביא לצמצום 

העבריינות החוזרת, ולצמצם את השימוש בעונשי מאסר כאשר אפשר להגשים את 

תכליות הענישה באמצעות עונשים אחרים, ברוח מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת 

 ."מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים )ועדת דורנר(

 

שום של היועץ המשפטי לממשלה, כי אישר את תוכנית הייבמסגרת זו, אף נרשמה הודעת  

המלצות צוות התביעה לבחינת יישום דו״ח הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה 

. הצפי, להערכת גורמי התביעה, 3595להחלטה מס׳  3והטיפול בעבריינים כאמור בסעיף 

שיעור התיקים אשר יופנו למסלול של ענישה שאינה כוללת מאסר בפועל, יגדל "הוא כי 

מהמקרים שבהם  50%נית כך שיישומה יביא לכך שלפחות בהתאמה לקצב יישום התוכ

הנאשם היה צפוי לעונש שאינו עולה על שנתיים מאסר בפועל, יטופלו על ידי פרקליטות 

המדינה וחטיבת התביעות במשטרת ישראל במסלול של ענישה שאינה כוללת מאסר 

 ."בפועל
 

לבחינת חלופות מאסר, כי לצד צעדים אלה, המלצות הצוות , הממשלהעוד רשמה לפניה 

, יוגשו עד ליום 2016באוגוסט  11מיום  1840אשר הוקם בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 

. יישום המסקנות, ככל שיאומצו, צפוי לתרום בעקיפין להפחתת 2020בדצמבר  31

 הצפיפות במתקני הכליאה.

לשיקום אסירים וחיזוק תוכנית אסטרטגית בצד כל זאת, החליטה הממשלה על קידום  .20

 ,וות בראשות מנכ״ל משרד ראש הממשלה. בתוך כך, הוחלט על הקמת צהרצף הטיפולי

שבו ישתתפו, בין היתר, הגורמים הבאים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים, הרשות לשיקום האסיר, שירות המבחן למבוגרים, המשרד לביטחון הפנים, 

ייעוץ וחקיקה, פרקליטות המדינה והסנגוריה הציבורית שירות בתי הסוהר, מחלקת 

 . שפטים ואגף התקציבים במשרד האוצרבמשרד המ
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יגבש תוכנית אסטרטגית לשיקום אסירות ואסירים משוחררים, תוך התייחסות צוות זה 

לכל הגופים המעורבים בשיקומם ולחשיבות ביצירת רצף שיקומי ותיאום ביניהם, 

. ת הממשלהלהחלט 7לופות מאסר המוזכר בסעיף לבחינת ח בהתאם להמלצות הצוות

 . ת הממשלהמיום קבלת החלט בתוך שנההצוות יציג לממשלה את התוכנית 

יצירת מסד נתונים ממשלתי גם " הנושאים שבהם הצוות ידון יכללוכן נקבע, כי בין יתר 

אסירים, לתמיכה בפעילות שיקום אסירים; אפקטיביות של הפעילות הקיימת לשיקום ה

בין היתר, תוך השוואה לפעולות הנהוגות בעולם בנושא; מדדים ויעדים להפחתת 

"פשיעה חוזרת", לליווי ושיקום אסירים משוחררים, לשילובם בשוק העבודה, כמו גם 

 ."לשילובם מחדש בחברה ובקהילה ולהסרת חסמים לשיקומם

 . 291אלו הם אפוא רכיבי החלטת הממשלה  .21

 

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

בקשות לדחיית מועד ביצוע פסק דין של בית להגשת  בפסיקת בית המשפט הנכבד

)פורסם בנבו,  חמאד נ' משרד הביטחון 9949/08)ראו, למשל, בג"ץ  המשפט הנכבד

 .דינה של הנשיאה )בדימוס( נאור(לפסק  20-21(, פסקאות עניין עמונה( )להלן: 14.11.16

 

לצד  ;בינוי המואץ שעוגן בההמתווה , על 291משלה, החלטת הממשלה מס' לעמדת המ 

ולצד  ;יות לפני בית המשפט הנכבדוכלל הפעולות שננקטו עד כה במסגרת ההתדיינ

תקציבי בו נתונה מדינת ישראל לעת הזאת, עקב מגפת -המשבר הבריאותי והכלכלי

כפי שהובהר  מגבשים את אותן נסיבות חריגות שמצדיקות הגשת בקשה זו. ;הקורונה

עניין לנו במסגרת בקשת המדינה לשינוי מועד קיום הפעימה הראשונה מושא פסק הדין, 

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

לובל נ' ממשלת  7190/05בג"ץ " )sui generisשהיא בבחינת  שיפוטית מיוחדת

(  2(, סעיף 18.1.06)פורסם בנבו,  ישראל לפסק הדין של השופטת )כתוארה אז

 נאור(.

 ואף זאת יש להדגיש. למקרא פסק הדין והחלופות שהעמיד אל מול החלטת הממשלה

יניה את הכרעתו העקרונית של בית , ברור הוא שממשלת ישראל העמידה לנגד ע291

גם את המסר החוקתי -ואימצה את רוב דרכי הפעולה שהציב בפניה, כמוהמשפט הנכבד 

הן בכל הקשור לצורך בהגדלת היצע מקומות הכליאה, הן בכל הקשור  - העולה מהכרעתו

, והן בכל הנוגע לטיוב מרחב המחיה של כל להקטנת מספר הכלואים מאחורי סורג ובריח

 אסיר ואסיר.

 

את חלילה משום ניסיון לעקוף משלה של המכחית הנוללמדנו, כי אין לראות בבקשתה 

ורציני לקיימו; תוך צמצום  ענייניפסק דינו של בית המשפט הנכבד; אלא ניסיון כן, 

. וכל זאת, בהמשך לכלל הפעולות הפגיעה בסדר הציבורי, בשלום הציבורי וביטחונו

, 3595ידי הממשלה בעקבות החלטת הממשלה הקודמת -המשמעותיות שננקטו עד כה על

 אשר ניתן למנות עימן את הפעולות הבאות:

 



  

10 
 

מקומות  600-מ"ר, מתוכם כ 3מקומות כליאה במונחי  1,680-ו כצנבנו, הותאמו ושופ .א

  ;באגפי אוהלים לאסירים ביטחוניים

 1הוקמה היחידה לשחרור ממאסרים קצרים בשירות בתי הסוהר בהתאם לסעיף  .ב

יצוין, כי לפי הנמסר משירות בתי הסוהר, מאז החלה היחידה  להחלטה האמורה;

 .אסירים 1047-כידה -עלועד היום, שוחררו  2018לפעול במחצית חודש נובמבר 

בעניין הסדר השחרור  1971-תוקנה פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב .ג

  2בהחלטה; 2המינהלי לאור סעיף 

אימוץ המלצות צוות התביעה לבחינת יישום )ד( להחלטה בעניין 3-)ג(3בוצעו סעיפים  .ד

 דו"ח דורנר, והנושא נמצא בשלב היישום; 

להחלטה, וכיום פועלים  4 סעיףנפתחו שני בתי משפט קהילתיים נוספים, בהתאם ל .ה

 בישראל שישה בתי משפט קהילתיים;

חודשים בהתאם  9-ל 6-הושלמו הליכי החקיקה שלפיהם הוארכו עבודות השירות מ .ו

 החלטה. ל 5לסעיף 

 

על  291על יסוד כלל הפעולות שננקטו עד כה, ובהתאם לאמור בהחלטת הממשלה מס'  .22

האחרון ועד לקבוע כי המית המשפט הנכבד רכיביה, הממשלה מתכבדת לבקש מבכלל 

 .31.12.23, קרי עד ליום 2023יה יהיה עד תום שנת יהפעימה השנקיום ל

 

העובדות הנוגעות לעבודת מזכירות הממשלה נתמכות בתצהירו של מזכיר הממשלה, מר  .23

העובדות הנוגעות לשירות בתי הסוהר המובאות מעלה נתמכות צחי ברוורמן; -יצחק

 .תי הסוהררקוביץ', ראש מנהל תכנון בשירות במ יחזקאלבתצהירו של תג"ד 

 

 

 

 "ב באב תש"פכ  היום, 

 2020באוגוסט  12            

 

 

                                                 
יוער, כי בפני בית המשפט הנכבד תלויה ועומדת עתירה חוקתית התוקפת את חוקתיות החרגתם של אסירים  2

 האגודה לזכויות האזרח נ' הכנסת(. 1406/19)בג"ץ  ביטחוניים מתיקון החקיקה האמור

 רן רוזנברג, עו"ד

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה




