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2022ביוני  28  
 לכבוד

 חברי כנסת נכבדים

 שלום רב, 

 ליעוקפת בג"ץ להחרגת עצורי שב"כ משטח המחיה המינימחוק  הצעת הנדון:

מעצרים()שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי()הוראת שעה(,  –סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה הצ"ח 

 2021-פ"אהתש

מדובר מחר. -לקדם את הצעת החוק שבנדון בחקיקת בזק היוםהכוונה הרינו לפנות אליכם באופן בהול בעקבות 

והיא צפויה לייצר פגיעה אנושה בזכותם של עצורים לתנאי מחיה  ,בהצעת חוק פסולה ברמה החוקתית

 .רים והעצוריםיאסמיתר ה עצורי השב"כ תוך הפליית. החקיקה מייצרת "מסלול עוקף בג"ץ" םמינימאלי

הליך בזק הינו פסול משהוא לא מאפשר דיון מעמיק, בכבת ורגישה כמו זו רומצעת חוק ניסיון לקדם הבנוסף, ה

 .מקצועי ושקוף שמתחייב ממהות החוק

בעניין שטח  תקני החקירות של השב"כ מהוראות פסק הדיןלהחריג את מהצעת החוק המוצעת מבקשת  .1

שנים  3-)הוראת שעה ל למשך שלוש עד שבע שנים נוספות ר(מ" 4.5לי במתקני הכליאה )המחיה המינימ

 ואפשרות לשתי הארכות של שנתיים(. 

 השר' נלזכויות האזרח  האגודה 1892/14פסק הדין בעניין שטח המחיה המינימאלי לאסיר )בג"ץ  .2

אסיר אדם : "מתקני השב"כהעצורים המוחזקים בגם על על כלל הכלואים ובכלל זה ( חל פנים לביטחון

" )סעיף הוא, יהא בית הסוהר בו הוא אסור אשר יהא, והסטנדרט המינימלי צריך להיות אוניברסלי

 . קיט לפס"ד(

החקירה של השב"כ  בית המשפט דחה באופן מפורש את עמדת המדינה לפיה פסק הדין לא חל על מתקני .3

פרוטוקול הדיון כי קיים שוני מהותי בין מתקנים אלה לבין יתר מתקני שב"ס ) הטענהולא קיבל את 

המועד למימוש פסק אף הבהיר בית המשפט כי " 29.6.2021ביום שהוגשה(.  הפרפראזהו 15.5.2018מיום 

, דהיינו, לכל הדין ביחס למתקני השב"כ, ייעשה עד לאותו מועד שנקבע ביחס ליתר מתקני הכליאה

 ". 31.12.2022המאוחר, עד לתאריך 

המשפט האריך אין כל הצדקה להתיר את המשך הפגיעה בזכויות העצורים וזאת במיוחד לאחר שבית  .4

לא הונחה תשתית עובדתית המצדיקה שנים את מועד מימוש פסק הדין ולאחר שקבע כי " 4-כבר ב

 (. 29.6.2021" )החלטה מיום הארכה חריגה נוספת ביחס למתקני החקירה של השב"כ

לאפשר המשך פגיעה בלתי מידתית בזכויות יסוד ולהפלות הצעת החוק אינה חוקתית משהיא מבקשת  .5

. הפגיעה בזכויות האסירים והעצורים הנובעת מהחזקתם בשטח מחיה אלה מיתר הכלואים עצורים

מ"ר אינה רק בלתי חוקית אלא בראש ובראשונה בלתי חוקתית: "שטח מחיה מינימלי הוא  4.5-הנמוך מ

תנאי הכרחי לשם שמירה על כבודו של אדם ועל זכותו לקיום מינימלי בכבוד", וכן, כי "דבר זה עומד 

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2018/05/bagatz1892-14-crowding-in-prisons-protocol-150518.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2018/05/bagatz1892-14-crowding-in-prisons-protocol-150518.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2018/05/bagatz1892-14-crowding-in-prisons-protocol-150518.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2018/05/bagatz1892-14-crowding-in-prisons-protocol-150518.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2018/05/bagatz1892-14-crowding-in-prisons-GSS-150518.pdf
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/14/920/018/k88&fileName=14018920.K88&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/14/920/018/k88&fileName=14018920.K88&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/14/920/018/k88&fileName=14018920.K88&type=4
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" בניגוד לעקרונות היסוד של משפטנו, לזכות החוקתית לכבוד הקבוע בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו...

 )סעיף קטו לפסק הדין(. 

שנפסק שהיא בלתי חוקתית על רקע פגיעתה הלא מידתית בזכויות אדם, אינה הופכת להיות  מדיניות .6

 . חוקתיות מידה באמות לעמוד חייבת, מדיניות כמו ממש, חקיקהחוקתית רק על ידי עיגונה בחוק. 

צריכים לקבל עדיפות במאמצים להבטיח את הסטנדרט המינימאלי שקבע בית  השב"כ דווקא מתקני .7

מדובר במתקנים נסתרים מעיני הציבור ואף מעיני מרבית המבקרים הרשמיים; במתקנים  –המשפט 

אלה מוחזקים עצורים שמנותקים לרוב גם מעורכי דינם ואין באפשרותם להלין בזמן אמת על תנאי 

הנחקרים  עצוריםיים בראש רשימת מתקני הכליאה הצפופים ביותר. החזקתם; ומתקנים אלה מצו

זאת,  לאור .מספר חודשיםתקופות ממושכות העולות במקרים רבים ל ם אלהבשב"כ מוחזקים באגפי

בלתי הינה  , בניגוד לסטנדרט החוקתי שנפסק,החזקתם של העצורים בצפיפות ובתנאים בלתי אנושיים

 . מידתית באופן מובהק

וצרו נסיבות שבמסגרתן נטען, כי יש קושי בישום פסק הדין בעת הזו, הרי לכל היותר ניתן היה גם אם נ .8

לבקש מבית המשפט הארכת מועד ליישום פסק הדין ביחס למתקנים אלה, בדומה להארכה שהתבקשה 

את המתקנים הללו מההסדר החוקי והחוקתי  החוק להחריגשת הצעת ביחס לכלל מתקני שב"ס, מבק

 שחל על כלל מתקני שב"ס. מכך, עולה חשש כבד כי תכלית החקיקה אינה קניית תקופת היערכות נוספת. 

יודגש, כי באופן עקבי עמדת השב"כ היא כי תנאי כליאת עצורים במתקנים אלה הם באחריות המלאה  .9

ת שמוגשות למבת"ן: "ככל שיש למתלונן טענות ביחס של שב"ס. כך עולה שוב ושוב גם מהמענה לתלונו

לגורמים שאינם חוקרי שב"כ, לרבות ביחס לתנאי כליאה או לטיב הטיפול הרפואי שקיבל, באפשרותו 

להעלותן בפני הגוף הרלוונטי". לעומת זאת, בהצעת החוק ברור כי שב"כ הוא הגורם שמכריע בעניין 

 אלה.הסטנדרט שבו יוחזקו הכלואים במתקנים 

 היאהצפיפות, בשל הפגיעות החמורות שהיא גורמת, היא  שהותרת, הרושם מן להשתחרר קשה .10

 כליאתםלידי היתר  על סבללשב"כ לגרום לנחקרים  לאפשר נתמכוו זו חקיקה, כלומר. התכלית

אלא לתת  מבקשתאינה  היאשל דחיית מועד ליישום פסיקה חוקתית  בכסותבתנאים בלתי אנושיים. 

הולמת את  אינה, ומגונה מבישה, היא ככזובאמצעים פסולים.  ותולחקיר לעינויים חוקית גושפנקא

 . בתכלית אסורה הנוראה ופגיעתהמחפירה  תכליתהערכיה של אף חברה מתוקנת, 

 ג3)סעיף  ץ"בבג ההליך מסגרתשהוגשה ב בפרפראזה גם כמו, החוק בהצעת עיוןלעיל,  כאמור .11

מביאים למסקנה כי החזקת עצורים בטחוניים בתנאים פיזיים קשים ובשטח מחיה קטן לפרפראזה(, 

. שימוש בתנאי אמצעי לחץ על נחקרים וכאמצעי לשבירת רוחםמהסטנדרט המינימאלי נועד לשמש 

כליאה ירודים לצרכי חקירה ובמטרה להוצאת מידע מנחקרים מהווה אמצעי לחץ פסול ואכזרי הנוגד 

 גד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים.  את כללי האמנה נ

( 1)ב()11הצעה )סעיף על פי האמור ב: הממשלה ראש"י ע מחייה שטח בעניין חסויים כללים קביעת .12

טחוניים ייקבעו ע"י ראש הממשלה בהסכמת שר י, כללים בנוגע לשטח המחייה של עצורים בהמוצע(

השרים לענייני שב"כ ובאישור ועדה משותפת לוועדת חוץ ובטחון ולוועדת המשפטים ובאישור ועדת 

 עוד נקבע כי הכללים יהיו חסויים. חוקה של הכנסת.



 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 
3 

קביעת כללים חסויים ע"י הממונה על השב"כ ובהתאם להמלצות ראש השב"כ מעלה את החשש כי  .13

געות לתנאי כליאה ראוי שייקבעו התנאים ינוצלו לרעה וישמשו להפעלת לחץ פסול בחקירות. הוראות הנו

ע"י השר לביטחון פנים בתיאום עם נציבות שב"ס,  , בחקיקת משנהבחקיקה ראשית או לכל הפחות

ובאישור וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, כפי שמקובל בהוראות חוק אחרות העוסקת בתנאי 

מצב שבו סוגיה רגישה מעין  אין לקבלכליאה, ובהתאם לאחריותו של שב"ס להחזקת כלואים בישראל. 

 . זו תוכרע ללא כל דיון ציבורי, באופן נסתר והרחק מכל ביקורת

אפשר הלכה למעשה להמשיך ולהחזיק עצורים הכלואים במתקני השב"כ בתנאים תהחוק  הצעתאם כן,  .14

ש"אינם עולים כדי תנאי מחיה מינימליים לקיום בכבוד של האסיר; דבר זה עומד בניגוד לעקרונות 

היסוד של משפטנו, לזכות החוקתית לכבוד הקבועה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, למורשת ישראל, 

 לעמדת המשפט הבינלאומי ולמקובל במשפט המשווה" )סעיף קטו לפסק הדין(. 

יש לזכור שבין העצורים הנמצאים במתקני השב"כ גם נשים, קטינים, ואנשים עם מוגבלויות ובעיות  .15

החזקתם בתנאים אלה, עלולה לגרום פגיעה בלתי הפיכה, מיותרת ושלא כדין רפואיות. המשך 

בבריאותם הפיזית והנפשית, פגיעה שאין בינה לבין מטרת החזקתם במעצר דבר. כמובן שהותרת המצב 

 כפי שהוא עוד שנים ארוכות, תגדיל את הסיכוי לפגיעה ממין זה.

 בברכה, 

  
 תמיר בלנק, עו"ד דניאל שנהר, עו"ד דאלונה קורמן, עו" אן סוצ'יו, עו"ד

 רופאים לזכויות אדם המוקד להגנת הפרט הוועד הציבורי נגד עינויים האגודה לזכויות האזרח


