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 דחוף לדיון ובקשה תנאי על צו למתן עתירה

 
 המשיב" "בהעדר מקום מעצר ראוי לבני אדם, יש לשחרר את

  רווהאמס עלאא)השופט  
 ((5.9.2022)' ו' נ ישראל מדינת 6516-09-22 "א(ת שלום) "תבמ

מדוע לא תופסק  מוגשת בזה עתירה למתן צו על תנאי המופנה אל המשיבים והמורה להם לבוא ליתן טעם

זכויותיהם על לספק לעצורים את מלוא לא ניתן  ןבה תחנות המשטרהבהחזקת עצורים והלנתם  לאלתר

  .פי חוק

 :העתירה נימוקי ואלו

 בקשה לדיון דחוףמבוא ו

המולנים  ,ם לימיםמטרת עתירה זו להביא להפסקת ההפרה הבוטה של זכויותיהם החוקתיות של עצורי .1

בתנאי צפיפות , בחודשים האחרונים באופן תדיר בתחנות משטרה ברחבי הארץ ונאלצים לישון על הרצפה

וללא טיפול רפואי. תנאי המעצר בתחנות המשטרה  ללא מקלחת ,רציפה לשירותים מחפירים, ללא גישה

 הפלילי הדין סדר לחוק 9 בסעיףים את דרישות המינימום שקבע המחוקק פרהם בלתי אנושיים ומ

 . "(חוק המעצרים" :)להלן 1996-ו"התשנ(, מעצרים - אכיפה סמכויות)

להליך ו לפרטיות ,והנפש הגוף לשלמות, לכבוד ובזכויותיהם שלהם האנוש בצלם פוגעיםתנאים אלה  .2

 . בנוסף, שלילת חירותו של אדם המוחזק בתנאי מעצר כאלה אינה מידתית. הוגן

המשטרה אינה מוסמכת על פי חוק להחזיק עצורים בתאי שהייה והיא מחויבת להעבירם למקום מעצר  .3

תאי השהייה המצויים בתחנות . או לשחררם שיספק להם את תנאי הכליאה המינימליים הקבועים בחוק



רק לצורך המתנה של מספר שעות בודדות כדי לאפשר את חקירת החשודים המשטרה ברחבי הארץ נועדו 

אך גם בהם מיטה,  עםישנם גם תאי מעצר המשטרה אמנם בחלק מתחנות ויש בהם ספסל ישיבה ותו לא. 

תנאי כליאת עצורים ולסיפוק המשטרה אינן ערוכות לככלל תחנות לא ניתנות לעצורים מלוא זכויותיהם ו

 .הקבועים בחוקהכליאה 

שאין עליהן עוררין ושעוגנו בחוק ובפסיקה לפני עשורים  ותעתירה זו עוסקת בהפרה של זכויות מינימאלי .4

בתנאים המאפשרים חיי  להיכלאכי אדם זכאי  רבים. כבר לפני כארבעים שנה קבע בית משפט נכבד זה

כי "התקופות ... שבהן לא היו בבתי הסוהר לא מיטות לשכב עליהן ולא כיסא לשבת תיים ואנוש תרבו

, 536( 1, פ"ד לה)דרויש נ' שירות בתי הסוהר 221/80חלפו עברו להן" )השופט חיים כהן בבג"ץ  –עליו 

ם שיש ; לפני עשרים וחמש שנה נקבעו בחוק תנאי הכליאה המינימאליי(עניין דרויש)להלן:  (1980) 542

)סעיף  , שירותים, מקלחת ושטח מחיה מינימאלילספק לכל עצור ובכלל זה מיטה לישון בה, מזרן ושמיכה

מדינה לספק לכל עצור מיטה לישון בה וקבע הורה לבית המשפט העליון  2004בשנת ; (מעצריםהלחוק  9

יינתנו לעצורים בכל מתקני המעצר והכליאה שבאחריות משטרת ישראל  1.6.04כי "לא יאוחר מיום 

מעצרים(,  –לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  9ושירות בתי הסוהר מלוא זכויותיהם על פי סעיף 

 לשכת עורכי הדין נ' השר לבטחון פנים 1319/03ץ והתקנות שהותקנו על פיו" )בג" 1996-התשנ"ו

(1.3.2004)). 

על מנת לעצור את הפגיעה הקשה בזכויות היסוד של עצורי הימים ונוכח הימשכות הדיון הדחוף דרוש  .5

בתקשורת עולה, כי  3-ו 2 יםהמשיבמטעם חודשיים ללא כל צפי לסיומה. מתגובות למעלה מהתופעה זה 

מגלגל את האחריות על האחר. עמדת המשיבה  דיות על המצב הקיים וכל אחלא לוקח אחר םמה אחדאף 

ובשל הצורך לעמוד , כפי שהובעה בתקשורת, היא כי נוכח העלייה במספר העצורים בעת האחרונה 2

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון  1892/14)בג"ץ  הצפיפות בבתי הסוהרבג"ץ דרישות ב

אין באפשרותה לקלוט עצורים נוספים. עמדת ((, הצפיפות בבתי הסוהרבג"ץ  :( )להלן13.6.2017) פנים

נאלצת  משטרהעדר מקום בשב"ס, היובה והיא, כי החזקת עצורים במשמורת אינה באחריות 3המשיב 

 להלין עצורים בתחנות. 

ברי, כי מדובר בתופעה שמחייבת התגייסות של כל המשיבים, תיאום ביניהם וקבלת החלטות מרחיקות  .6

הדרושות להתמודדות עם המצב פעולות ה תבהעדר דיון דחוף, ימשיכו המשיבים להימנע מנקיטלכת. 

הרצפה עצורים רבים עוד צפויים לישון על יש להניח, כי במספר המעצרים המתמשכת ה יוכח העליונ

 בתחנות משטרה ברחבי הארץ.

 שהמשיבים לכך לב בשיםו שמולנים מדי לילה בתחנות המשטרה עצוריםנוכח הפגיעה החמורה בזכויות ה .7

 .בדחיפות לשמיעה העתירה את לקבוע הנכבד המשפט בית יתבקש, ת העותרתולא הגיבו לפני

  לעתירה הצדדים

, בישראל האדם זכויות לקידום הפועלת רשומה עמותה הינה, בישראל האזרח לזכויות האגודה, העותרת .8

 . בישראל והאסירים ריםוהעצ ציבור של היסוד זכויות על לשמירה פועלת היתר ובין

 . ומשטרת ישראל הסוהר בתי רותיש על הממונה השר הוא, פנים לביטחון השר, 1 המשיב .9

 אסירים של החזקתם על האחראי רותיהש בראש תהעומד איה, הסוהר בתישירות  תנציב, 2 ההמשיב .10

 בבריאותם לפגוע כדי בהם יהיה שלא הולמים בתנאים החזקתם ועל ונאותה בטוחה במשמורת ועצורים

 . ובכבודם



 העומד בראש משטרת ישראל ואחראי על ניהולה.  אוה, מפכ"ל המשטרה, 3 המשיב .11

 עובדתיהחלק ה

. אחת הסיבות עליהם מהמשטרה לשב"סהאחריות לטיפול בעצורים והמשמורת הועברה  2007בשנת  .12

 ,ג65תנאי הכליאה הבלתי נאותים בתאי המעצר המשטרתיים )מבקר המדינה, דוח שנתי היתה  לכך

. בעקבות זאת, ((2015) 357עמ'  ,העברת הטיפול בבתי המעצר ממשטרת ישראל לשירות בתי הסוהר

 עצורים מעבר למספר שעות בודדותתאי מעצר שמותאמים להחזקת כיום אין ברוב תחנות המשטרה 

 . אלא רק תאי שהייה/המתנה

לחוק המעצרים קובע כי עצור יוחזק "במקום מעצר, באחריות משטרת ישראל או שירות בתי  7סעיף  .13

הסוהר, שהשר לביטחון פנים הכריז עליו כמקום מעצר; הכרזה לפי סעיף זה תפורסם ברשומות". על פי 

, הכרזה על 1997-מעצרים( )תנאי החזקה במעצר(, התשנ"ז –יות אכיפה תקנות סדר הדין הפלילי )סמכו

תיעשה על ידי השר לביטחון הפנים "רק אם אישר המפקח הכללי של המשטרה... כי  1"מקום מעצר"

וכי ניתן לאפשר לעצורים שיוחזקו במשמורת באותו מקום לממש  עומד בתנאים על פי החוקאותו מקום 

 )א( לתקנות(. 2 תקנה" )קאת זכויותיהם על פי החו

"מכילים והם  ,עצורים ושניתן להחזיק במוכרז אינם "מקום מעצר" תאי השהייה אין עוררין על כך, ש .14

רק ספסל מתכת או בטון ברוחב המיועד לישיבה, וללא תנאים נוספים המאפשרים לינה" )מבקר המדינה, 

תאי השהייה בתחנות המשטרה משמשים  ((.2020) 1837, עמ' מעצרים פליליים בישראלב, 70דוח שנתי 

להחזקת עצורים מרגע הבאתם לתחנת המשטרה לצורך המתנה לחקירתם ולאחר החקירה בהמתנה 

להעברתם למשמורת שב"ס. ככל שעצור הובא לתחנת המשטרה במהלך הלילה, לעיתים קרובות הוא 

בכל מקרה,  .מורת שב"סיובא ישירות לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו ורק לאחר מכן יועבר למש

 . אמורה להימשך שעות בודדות בלבדשהייה בתא  החזקת עצור

( 12.03.01"הטיפול בכלואים בתאי מעצר שבאחריות משטרת ישראל" )מס'  טה הארציפקודת המ .15

עד  למשך שעות ספורותמגדירה "תא המתנה" כ"תא הנמצא במקום מעצר והמיועד לשהיית עצורים 

 ".אין בו אפשרות ללינהלחקירתם או עד להעברתם למשמורת שב"ס, ואשר 

תא שהייה כולל אך ורק "ספסל תלוי יצוק מבטון מזוין"  ,על פי תוכנית בינוי של משטרת ישראל .16

-92עמ'  ,35/2018ניים, מפרט יהנחיות וסטנדרטים לגבי חללים אופי)עבודות בינוי במשטרת ישראל, 

 ((.2018)מרץ  95

 1כנספח המשטרה בנוגע לבינוי תאי שהייה, מצ"ב  פרסוםהעמודים הרלוונטיים ב

יה עומד יאין בתאים אלה שירותים או כיור ואין שולחן לאכול עליו. שטח המחיה לכל עצור בתאי השה .17

ועצורים מצטופפים בישיבה על הספסל בהמתנה מכך )בתפוסה מלאה(, מ"ר ולעיתים אף פחות  1-על כ

 דיון בבית המשפט או להעברתם לשב"ס. הוצאתם לללחקירתם, 

                                                            

משטרה שונות כ"מקום מעצר" ולאורך השנים  תאי מעצר בתחנות על 1997-פנים בהטחון יבהתאם לסעיף זה הכריז השר לב 1
(. וכן ראו לדוגמה: הכרזה על תאי מעצר 13.5.1997) 4521, ילקוט הפרסומים הכרזה על מקום מעצרתוקנה ההכרזה מספר פעמים. )

ומים (; הכרזה על תחנת נהריה החדשה ילקוט הפרס12.5.2022) 8330, עמ' 10520ילקוט הפרסומים בתחנת טייבה ובתחנת כנא ,
  .((3.7.2008) 5828ילקוט הפרסומים תאים במטה מחוז תל אביב )סלמה(,  6-תאי מעצר בתחנת נתניה ו 5(; הכרזה על 2.7.2013, )6620

 



 
ב, מעצרים פליליים 70מבקר המדינה, דוח שנתי מקור: 

 (2020) 1838בישראל, עמ' 

תנאי הכליאה שעצורים זכאים להם ובניגוד  כללבנוסף להחזקת עצורים בתאי שהייה תוך הפרה של  .18

קיימים תאי מעצר שהוכרזו כ"מקום  לחוק, מוחזקים בעת האחרונה עצורים גם בתחנות משטרה שבהן

מעצר". בתאים אלה יש אמנם מיטה ושירותים אולם זכויות רבות שמעוגנות בחוק, בתקנות ובפקודות 

 המשטרה אינן מתקיימות. 

, המשטרה אינה ערוכה עוד 2007מאז שהאחריות לכליאת עצורים הועברה מהמשטרה לשב"ס בשנת  .19

אף כשמדובר בתאי  םאת מלוא צרכיהם והתנאים המגיעים להלהלין עצורים בתחנות המשטרה ולספק 

פי שיפורט להלן, בתאי מעצר רבים ברחבי הארץ נשללות באופן מובנה זכויות עצורים כ .מעצר מוכרזים

 ובהן: העדר אפשרות להליכה יומית באוויר הפתוח; העדר ארוחות חמות; העדר אפשרות להתקלח;

לא מדובר על  ל רופא או חובש במקום; העדר חלון בתאים ועוד.העדר נוכחות שהעדר בגדים להחלפה; 

  .הפרת זכויות במקרים מסוימים אלא על מצב מובנה של שלילת זכויות

פקודת המטה הארצי קובעת כי הלנת עצור בתא מעצר בתחנה תתאפשר רק במקרים ש"נסיבות החקירה  .20

כלואים בתאי מעצר שבאחריות משטרת הטיפול ב" 12.03.01א' לפקודת מטא"ר 5מחייבות" זאת )סעיף 

 (.25.10.2017 ,"ישראל

  2נספח פקודת המטה הארצי "הטיפול בכלואים בתאי מעצר שבאחריות משטרת ישראל" מצ"ב כ

 בהתאם לכך נוהל "הפעלת תאי מעצר" קובע כי: .21

האחריות על שמירת כלואים  2007"על פי החלטת השר לביטחון פנים, הועברה בשנת   

בהתאם לאמור, במשטרת ישראל וליוויים, ממשטרת ישראל לשירות בתי הסוהר. 

 .לנוהל( 1" )סעיף מוחזקים עצורים בתאי מעצר לצרכי חקירה או עד להעברתם לשב"ס

לפעול להעברתם במתקני משטרה אלא  תאי המעצרככלל, אין להלין עצורים בעוד קובע הנוהל כי " .22

מכיר באפשרות החריגה להלין  נוהלה((. 1ה)7" )סעיף בהקדם האפשרי לבתי מעצר שבאחריות שב"ס

 . ((2ה)7)סעיף  "לצרכי חקירה" בלבדעצור בתא מעצר מוכרז אולם זאת 

 3נספח נוהל "הפעלת תאי מעצר" מצ"ב כ

סוגיית הלנת עצורים בתאי מעצר מוכרזים בתחנות המשטרה הוזכרה גם בדוח מבקר המדינה בנושא  .23

מעצרים פליליים והובהר שם: "כי חל איסור על הלנת עצורים בתחנות משטרה. הלנה בתחנה אמורה 

ובאישור מפקד התחנה"  לצורכי חקירה בלבדלהתבצע רק במקרים חריגים, וזאת בתא מעצר מוכרז, 



((. בענייננו, הלנת עצורים 2020) 1837, עמ' מעצרים פליליים בישראלב, 70קר המדינה, דוח שנתי )מב

בתאי מעצר לא נועדה לצרכי חקירה אלא היא מהווה תחליף לכליאתם במתקני מעצר של שב"ס בהעדר 

 מקום. 

רת שב"ס ולא הועברו למשמובחודשים האחרונים מאות עצורים הולנו בתחנות המשטרה ברחבי הארץ  .24

לא מדובר במקרים בודדים או . בשל העומס בבתי הסוהר וסירוב שב"ס לקלוט עצורים נוספים

 ספוראדיים אלא בתופעה כלל ארצית נרחבת:

מתקן הכליאה באבו כביר סגר את שעריו, ככל שמשתחרר עצור מבית : "תל אביב צפוןמשטרת תחנת  •

עצורים  20-30מעל הסוהר, אוטומטית נכנס עצור אחר במקומו. יש בתחנות של המחוז אני חושב 

.. מחוז מרכז .שנמצאים בתחנות שממתינים לשיבוץ כבר אחרי דיון... כל המחוז סגור, לא רק אבו כביר

רב כלאי רועי גדעוני, מפקד מתקן ות עצורים שהם כבר אחרי כתב אישום" )סגור, ואני חוזר שיש בתחנ

נספח ) (6.9.2022)' מרחב ירקון נ' י –תחנת משטרה  9000-09-22דיון מ"י )שלום ת"א( ב מעצר אבו כביר

 (. להלן( 25

 יש מצוקת כליאה חמורה בגינה החשוד לא נלקח לבית מעצר. זה קרה גם עםתחנת משטרת בני ברק: " •

' בני ברק נ' פ –תחנת משטרה  6366-08-22 )שלום ת"א(" )נציג המשטרה בדיון מ"י עצורים נוספים

 . (להלן( 18נספח ) (5.8.2022)

. זה בכל הארץ. בתי מעצר בישראל או בתי כלא מלאים ואין מקומות כליאהתחנת משטרת לב הבירה: " •

 11978-08-22 ם(-)שלום ילמשטרת ישראל אין שליטה מה קורה בתוך שב"ס" )נציג המשטרה בדיון מ"י 

 (. להלן( 11נספח ) (5.8.2022)' מדינת ישראל נ' ע

אין אכן בעקבות מצוקה בשב"ס לא נמצא מקום כליאה ברמה הארצית, תחנת משטרת מרחב יפתח: " •

-26889 )ת"א(" )נציג המשטרה בעמ"י תקלים בזה יותר ויותרלאן כרגע להוביל עצורים ולאחרונה אנו נ

 (. להלן( 20נספח ) (12.8.2022)' מרחב יפתח נ' נ –תחנת משטרה  08-22

תחנת משטרת לב תל אביב: "מזה מספר חודשים מתמודדת משטרת ישראל עם צמצום מקומות הכליאה  •

בשב"ס. בהיעדר מקומות כליאה בשב"ס, נאלצת משטרת ישראל, לחפש פתרונות כליאה לעצורים 

ששב"ס מסרב לקלוט" )מכתבו של נצ"מ דוד שריקי, קצין אח"מ מחוז ת"א שהוגש לביהמ"ש ביום 

 (.להלן( 6נספח )' מדינת ישראל נ' ל 63277-08-22שלום ת"א( )סגרת מ"ת במ 1.9.2022

קיימת בעיה מערכתית קשה תחנת המשטרה בראשון לציון: "נמסר לבית המשפט מפי נציגי היחידה כי  •

הבעיה היא מערכתית  כיובנוגע למקומות כליאה ויכולת האיסוף של עצורים והבאתם לבתי המשפט, 

 ((.4.8.2022)' מדינת ישראל נ' כ 9669-08-22)שלום ראשל"צ( " )החלטת השופטת רבקה גלט במ"י וכללית

מדי לילה נשארים למצב כ"משבר כליאה" ואמרה כי "נציבת שב"ס, קטי פרי,  התייחסה 15.8.2022ביום  .25

לישון  )ג'וש בריינר "מתקני שב"ס בתפוסה מלאה, ועצירים נאלצים ."עשרות עצורים בתחנות המשטרה

 . (19.8.2022, הארץאתר על הרצפה בתחנות המשטרה ובניידות" 

שופטים שנחשפו לתנאי המעצר הבלתי נסבלים בתחנות המשטרה בחודשים האחרונים מתחו שוב ושוב  .26

 . לא היה בכך כדי להפסיק את התופעה ביקורת על המשטרה ושב"ס אולם



ם ואינם י"תת אנושיו כישהוגדרו על יד שחרר לחלופת מעצר חשוד שהוחזק בתנאים השופט דב פולוק •

 14נספח ) (1.9.2022)' מדינת ישראל נ' ס 64611-08-22ם( -)שלום ימתאימים למדינה מתוקנת" )מ"י 

 .(להלן

החזקת עצור בתא המתנה, תא שהייה או כל מינוח אחר, " :ובהחלטת השופט עלאא מסראווה כתב •

ללא מיטה, ללא מזרן, ללא תנאים בסיסיים של תא מעצר... היא בעיני החלטה בלתי חוקית שיש 

 6516-09-22 )שלום ת"א( ." )מ"תלהימנע ממנה, בודאי כאשר ידוע מראש שאין מקום כליאה מתאים

 . להלן(( 24נספח )ההדגשה הוספה  (5.9.2022)' מדינת ישראל נ' ו

"טענות המשיב בעניין הלנתו בתא שהייה בתחנת המשטרה שמעון ציינה: -השופטת ענת גרינבאום  •

המובאים בפניי בימים טענות קשות אשר לצערי נשמעות שוב ושוב בתיקים השונים מוריה, הן 

ד של המשיב בתיק זה הפגיעה העצומה בזכויות היסוהאחרונים. אין צורך להכביר מילים על 

ובמשיבים בתיקים אחרים ועל העובדה כי החוק מגדיר בצורה ברורה את התנאים להחזקת עצור. תא 

ההדגשה  (9.8.2022) 'מדינת ישראל נ' ס 18209-08-22ם( -)שלום י)מ"י  "שהייה אינו עונה על הגדרה זו

 .(הוספה

 ושמיכה מזרן ,שינה על הרצפה ללא מיטה .א

הלנת עצורים בתאי שהייה כי עולה  ה העותרתדיוני הארכות מעצר ומעדויות שאספמפרוטוקולים של  .27

בשכיבה על להעביר את הלילה נאלצו בתחנות משטרה ברחבי הארץ הפכה לדבר שבשגרה. עצורים 

במרבית הרצפה או בישיבה על ספסל בתא כשהם מצטופפים לצד עצורים נוספים בתא קטן ומחניק. 

 להניח על הרצפה.  מזרןים אפילו שמיכות להתכסות בהן או המקרים לא ניתנו לעצור

 תחנת לב תל אביב .א

 המשטרהבתחנת  לילותבמשך ארבעה והוחזק  14.8.2022לוני שנחשד במעשה מגונה בקטין נעצר ביום פ .28

מדובר בפגיעה קשה , בתא שבו אין מיטה, שירותים או מקלחת. בית המשפט קבע כי "לב תל אביב

אשר מביאה אותי לשקול שחרור החשוד בערבויות  בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחרותובזכויות החשוד 

 הולמות". 

 4נספח מצ"ב כ 17.8.2022מיום פרוטוקול הדיון בענייננו של פלוני 

 :27.8.2022, חשוד שנעצר ביום 'ל' וגם  לילותארבעה הוחזק במשך  לב תל אביבבתחנת המשטרה  .29

. הדליקו מזגן והרצפה קרה. לא שתיתי, לא ישנתי, אני עם אותם בגדים ימים 5אני "שברו אותי שם, 

רק בעקבות ביקורת של בית המשפט, הודיע נציג ". אני לא מרגיש את כל הגוףהלך לי הקול, תשמע. 

 ((.30.8.2022)' מדינת ישראל נ' ל 63277-08-22)שלום ת"א( מ"ת ) שב"ס כי נמצא מקום בבית מעצר

בתגובה לדרישת בית המשפט לקבל הסברים מהמשטרה בעניין תנאי כליאתו, כתב קצין אח"מ מחוז  .30

 ת"א, נצ"מ דוד שריקי, כי אכן "העצור שהה בתא המתנה בתחנת לב ת"א מבלי שניתן לו מזרון לשינה".

 5נספח מצ"ב כ 30.8.2022 ומיום 29.8.2022 מיום 63277-08-22 תפרוטוקול הדיון והחלטה במ"

 6נספח מצ"ב כ' בעניין תנאי מעצרו של ל 1.9.2022מענה המשטרה לבית המשפט מיום 
  



 תחנת לב הבירה .ב

נעצרו שלושה חשודים בהשתתפות בהפגנות אלימות נגד הרכבת הקלה בצומת בר אילן  25.7.2022יום ב .31

הולנו (. הם (27.7.2022)' מדינת ישראל נ' פ 52193-07-22 ם(-)שלום י)מ"י ' ב' ונ 'ק' , ש'פ' בירושלים, א

, ללא מקלחת, ללא גישה רציפה מזרןללא מיטה או בתא שהייה בתחנת לב הבירה  במשך שני לילות

בעניין  27.7.2022. בתגובה לטענות בא כוחם של העצורים בדיון המעצר ביום לשירותים וללא מזון חם

כליאה. אני אומר את המצב. , הסביר נציג המשטרה "אין מקומות יומייםהלנתם בתא שהייה במשך 

לפרוטוקול הדיון(. השופטת ענת  4באולם )עמ' ' פ' שחברי יגיש עתירה לבג"ץ". במהלך הדיון התעלף א

המשיבים שוהים עדיין בתא שמעון כתבה בהחלטתה "תשומת לב שב"ס לעובדה כי -גרינבאום

 , וככל שניתן להעבירם לבית המעצר, יש לעשות כן". השהיה

 7נספח מצ"ב כ 27.7.2022 מיום 52193-07-22דיון במ"י פרוטוקול ה

 :מתאר בתצהירו המצ"ב את התנאים שבהם הוחזק בתא השהיה' ב' נ .32

. אפילו לשבת על ספסלי ברזל לאורך הקיר"בתא שהחזיקו אותי בו בתחנת המשטרה היו רק 

שעה הספסלים האלה לאורך זמן היה כואב בגלל שהם כל כך קשים. נחקרתי במשך כרבע 

 וזהו, כל יתר הזמן החזיקו אותי בתא השהייה או שלקחו אותי לבית המשפט לדיון.

לא הצלחתי להירדם וכך גם ליתר העצורים שהיו איתי.  או שמיכה בלילה מזרןלא נתנו לי 

בלילה הראשון היינו שלושה  כמעט בכלל במהלך הלילות. רוב הלילה ישבתי על הספסל.

שכבו על הרצפה ולפעמים ישה. העצורים האחרים לעיתים עצורים בתא ובלילה השני חמ

 אבל הוא היה מאד צר וקשה.  ניסו לשכב על הספסל

 " הצלחתי לישון כשלוש שעות על הרצפה.בלילה השני, אחרי שלא ישנתי כבר המון שעות 

הרגשתי מושפל "זאת הפעם הראשונה שאני בתא מעצר והימים האלה היו נוראיים עבורי. 

רק שבוע אחרי שהשתחררתי הצלחתי . הייתי עייף והרגשתי שאני נהיה חולהמאד, 

 ". להתאושש ולחזור לעצמי

 8כנספח מצ"ב ' ב' תצהירו של נ

הוא חשוד נוסף שנעצר בגין השתתפות בהפגנה אלימה נגד הרכבת הקלה בירושלים יחד עם שלושה ' ד' א .33

 לתחנת לב הבירההם הובאו  21:00ת השעה בסביבו 24.7.2022חשודים נוספים מאותה ההפגנה. ביום 

בירושלים והושארו שם למשך כל הלילה. למחרת הם הובאו לדיון בהארכת מעצר ושוחררו בתנאים 

מתאר בתצהירו את הלילה שעבר ' . ד((25.7.2022)' מדינת ישראל נ' ד 49627-07-22 ם(-)שלום י)מ"י 

 בתחנה: 

"נשארתי כל הלילה בתא השהייה יחד עם שלושה עצורים נוספים. מדובר בתא בלי שירותים, 

שכבתי לאורך הקירות. במהלך הלילה  שלושה ספסלים מברזלבלי כיור ובלי מיטות אלא רק 

וניסיתי להירדם אבל בקושי הצלחתי לישון. שאר העצורים ניסו גם הם לישון על  על הספסל

 לא קיבלנו שמיכות או מזרונים."הספסל או על הרצפה. 

 9כנספח מצ"ב ' ד' תצהירו של א

שנעצר בחשד לגניבת  ,'ז' הולנו בחודשים האחרונים עצורים רבים נוספים וביניהם מ בתחנת לב הבירה .34

אחה"צ והושאר בתא השהייה בתחנה במהלך כל הלילה כשהוא שוכב על הרצפה  17.8.2022רכב ביום 



בחשד  4.8.2022שנעצר ביום ' ע' גם א. ((18.8.2022)' מדינת ישראל נ' ז 40543-08-22ם( -מ"י )השלום י)

לדברי לגניבת רכב ושהייה בלתי חוקית הולן במהלך הלילה על רצפת תא השהייה בתחנת לב הבירה. 

ומבדיקה מול שב"ס, אין מקומות לכליאה נציג המשטרה בדיון המעצר "כאשר הסתיימה החקירה, 

ולכן, התקבלה החלטה שהמשיב ישהה בתא עצורים  ירושלים או בבית סוהר קרוב לירושליםבמעצר 

 ((.5.8.2022)' מדינת ישראל נ' ע 22-08-11978ם( -)מ"י )שלום יאצלנו ביחידה" 

 10נספח מצ"ב כ 18.8.2022מיום  40543-08-22במ"י פרוטוקול הדיון 

 11נספח מצ"ב כ 5.8.2022מיום  11978-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

 תחנת מוריה .ג

 על הרצפה בחודשים האחרונים. רבים הולנו עצורים  בתחנת המשטרה מוריה בירושליםם ג .35

בתחנת מוריה, ביקש  בגין שהייה בלתי חוקית והוחזק יומיים 25.7.2022נעצר ביום ש ,'א' אבעניינו של  .36

"צ אהרון יוסף, הסביר לבית נבית המשפט מהמשטרה הסברים על התנהלות זו. סמת"ח מוריה, ס

כי "עם מעצרו ולאחר חקירתו נעשו מס' פניות על מנת לאתר מקום כליאה,  31.7.2022המשפט ביום 

)לפנות בוקר( נעשו עוד מס' פניות למשל"ט כליאה וגם  26.7.2022ללא הצלחה. גם בהמשך, בתאריך 

 ". פניות אלו נענו בתשובה שאין מקומות כליאה

כנספח מצ"ב  31.7.2022לשב"ס מיום ' א' מוריה לבית המשפט בעניין ניסיונות העברתו של א מכתב סמת"ח
12 

בחשד לגניבת רכב וקשירת קשר לפשע. הוא נותר לאורך כל ' ע' נעצר ס 15:00בשעה  10.8.2022ביום  .37

ובנוסף, לדבריו, לא סופק לו מזון. לטענת נציג  ,מזרןהלילה בתחנת מוריה בירושלים ללא מיטה או 

המשטרה "מאחר ואין מקומות כליאה בשב"ס מחזיקים מספר עצורים בתחנה על פי אישור שיש מפיקוד 

((. בית המשפט הורה על שחרורו 11.8.2022)' מדינת ישראל נ' ע 24444-08-22ם( -)שלום יהמשטרה" )מ"י 

המשיב 'בילה' את פרק הזמן מאז מעצרו ועד עתה במתקן ה כי בתנאים, בין היתר, "בשים לב לעובד

 ". כליאה שבתחנת המשטרה אשר אינו מהווה מתקן מעצר כדין

 13נספח מצ"ב כ 11.8.2022מיום  24444-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

שמעון בעניינם של שני חשודים שנעצרו בחשד לסחר -ציינה השופטת ענת גרינבאום 16.8.2022ביום  .38

. המשיבים שהו מרגע מעצרם בתא שהייה בתחנת המשטרה במוריה"במהלך הדיון הובהר כי  :בסמים

גם עתה, לא ברור האם יועברו לחזקת שב"ס או יוחזרו לתחנה. בתיקים קודמים, הערתי בעניין זה 

-34113ם( -)שלום י" )מ"י מדובר בהחזקתם של עצורים בתנאים שפוגעים בזכויות הבסיסיות שלהםש

 . ((16.8.2022) 'מדינת ישראל נ' ו 34142-08-22ם( -)שלום י; מ"י 'מדינת ישראל נ' ד 08-22

במשך סמים. הוא הובא עם מעצרו לתחנת מוריה ושם שהה  אחזקתבחשד ל 'ס 'נעצר ב 30.8.2022ביום  .39

 . לדבריו: יומיים

לא אנשים שישנו על הרצפה, בלילה הראשון  4"אני יושב על הספסל כבר יומיים... אנחנו היינו 

; אני אמור להיות מטופל פוסט בא שוטר להוציא אותי לשירותים והייתי צריך לעשות בתא

. זה לא ראוי לבן אדם אני ישן על הרצפה וכולי בכאביםטראומה ולא נתנו לי טיפול רפואי. 

. אין הכנסת ציוד ושום דבר. ישנתי על אין מזרון ואין שמיכה ואין כלוםצפה... לישון על הר

 הרצפה יומיים."



נציג המשטרה הבהיר בדיון כי "יש מצוקת כליאה בשב"ס ולכן אנחנו מחזיקים באישור של הפיקוד  .40

עצורים בתחנת המשטרה". בית המשפט קבע "שתנאים אלה תת אנושיים ואינם מתאימים למדינה 

 . ((1.9.2022) 'מדינת ישראל נ' ס 64611-08-22 ם(-)שלום ימ"י ) קנת" והורה לשחררו לחלופת מעצרמתו

 14נספח מצ"ב כ 1.9.2022מיום  64611-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

 תחנת כפר סבא .ד

תחנת כפר עברו לואחר הצהריים נעצרו חמישה חשודים בשהייה בלתי חוקית. הם ה 12.8.2022יום ב .41

מדינת  27307-08-22)שלום ראשל"צ( או שמיכה )מ"י  מזרןושם שהו במהלך הלילה ללא מיטה, סבא 

 .((13.8.2022) 'ישראל נ' א

 15נספח מצ"ב כ 13.8.2022מיום  27307-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

 תחנת באר שבע .ה

בתחנת באר שבע. בדיון בבקשה להארכת  הטרדה והולןבחשד ל 'א 'נעצר ע 22:00-ב 30.8.2022יום ב .42

לפרוטוקול  4" )עמ' אני ישנתי על ברזל, לא היה שם מזרןמעצרו סיפר החשוד שזהו מעצרו הראשון: "

הדיון המצ"ב(. בית המשפט החליט על שחרורו למעצר בית, בין היתר, משום ש"המשיב היה עצור בתחנת 

-64775-08לחוק המעצרים" )מ"י )שלום ב"ש(  9המשטרה שלא בהתאם לתנאי המעצר הקבועים בסעיף 

 ((. 31.8.2022)' מדינת ישראל נ' א 22

 16כנספח מצ"ב  31.8.2022מיום  64775-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

 החזקה בניידת משטרה – תחנת אופקים .ו

 1:21הוא הובא לתחנת המשטרה ברהט בשעה בחשד למעורבות בפריצות.  'א 'נעצר נ 6.8.2022יום ב .43

עד  הוחזק בתוך ניידת המשטרהולאחר מספר שעות שבהן נחקר הוא הועבר לתחנת אופקים, שם 

. משמעות ((6.8.2022) 'מדינת ישראל נ' א 12196-08-22 )שלום ב"ש()מ"י  21:00למועד הדיון בשעה 

ליים, אלא שהוא הוחזק טה ותנאים מינימהדבר, כי לא זו בלבד שהחשוד לא הועבר לתא מעצר עם מי

לא קיבל גם ולא קיבל אוכל ושתיה בנוסף, לטענתו, הוא שעות בתוך הרכב המשטרתי.  12-במשך כ

 טיפול רפואי למרות בקשותיו.

תחנת משטרת אופקים לבית המשפט עולה, כי אכן, החשוד הוחזק ברכב תגובה שהוגשה על ידי מ .44

וכי "בתחנת המשטרה באופקים תא המעצר  המשטרתי "בו יש ספסל שאפשר לשכב עליו ומזגן" הזינזנה

במועד האמור לא היו מקומות נמצא בשיפוצים, ולכן לא הוכנס המשיב לתא המעצר, ובנוסף לכך, 

 ". כליאה במתקני שב"ס בכל הארץ

כנספח מצ"ב  7.8.2022ים מיום ותגובת משטרת אופק 6.8.2022מיום  12196-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 
17 

 הלנת עצור אזוק בתא שהייה – תחנת בני ברק .ז

בחשד  'פ 'נעצר מ 01:45בשעה  3.8.2022ביום קרה חמור נוסף התרחש בתחנת המשטרה בבני ברק. מ .45

הולן במשך שלושה עדר מקום במתקני שב"ס, החשוד ילתקיפת בת זוג והובא לתחנת בני ברק. בה

 אזוק בידיו וברגליו על כסא. חלק מהזמן שהה החשוד כשהוא כשהוא אזוקבתחנת המשטרה לילות 

 ו מעצרו הראשון. העל הרצפה והוא שכב עליו בעודו אזוק. מדובר בחשוד שז מזרןובחלק מהזמן הונח 



נציג המשטרה הסביר בדיון כי "יש מצוקת כליאה חמורה בגינה החשוד לא נלקח לבית המעצר. זה קרה  .46

ספים ולאו דווקא עם עצור זה. באשר לתנאי החזקתו, לפי מיטב ידיעתי, העצור מקבל גם עם עצורים נו

אין שירותים ולא דבר  –הוא שהה בתא שהייה את התנאים הבסיסיים כמו לאכול לשתות להתפנות. 

 .(הדיון לפרוטוקול 7" )עמ' קח אותוושוטר ל –נוסף אבל ככל והוא מבקש 

כבול בידיו וברגליו במהלך מעצרו בתחנת המשטרה ואף במהלך הלילה  חזקבנוגע לטענה כי הוא הו .47

, לא מותאמים באופן מיטבי למעצר אדםהסביר נציג המשטרה כי "מכיוון שמדובר בתאי שהייה שהם 

ם ייש חשש מצד השוטרים שנוכחים במקום שהעצורים יימלטו ולכן ישנו נוהל על כבילת ידיים ורגלי

 לפרוטוקול(. 7-8מיושם בצורה כזאת שכל הזמן הוא נותר ככה" )עמ'  ואני לא יודע עד כמה הוא

נוכח הפגיעה הקשה , וזאת, בין היתר ,אסעד החליטה על שחרורו למעצר בית-השופטת כריסטינה חילו .48

בזכויותיו: "אין להכביר מילים על כך שמדובר בתנאים פוגעים ופוגעניים ובהחזקה שאין מקום לה. 

ת כי עצור יוחזק בתנאים הולמים שלא יהא בהם כדי לפגוע בכבודו ובבריאותו. והוראות החוק מחייבו

התנאים שנפרשו לפני אינם תנאים הולמים, פוגעים פגיעה קשה בזכויותיו הבסיסיות של החשוד. 

הפגיעה היא כפולה, הן הותרתו בתחנת המשטרה בתנאים שאינם הולמים, והן החזקתו כשהוא כבול 

 (.(5.8.2022) 'בני ברק נ' פ –תחנת משטרה  6366-08-22 )שלום ת"א( ימ"" )בידיו וברגליו

 18כנספח מצ"ב  5.8.2022מיום  6366-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

 ללא שירותים בתא .ב

עצורים נדרשים לבקש רשות לצאת לשירותים  .בתאי השהייה בתחנות המשטרה אין שירותים בתוך התא .49

לווה אותם כשהם תפנה מעיסוקיו וילהמתין זמן רב )לעיתים אף שעה( לבואו של שוטר שי יםאלצונ

בין כמה דקות "ביקשתי לצאת לשירותים כמה פעמים וכל פעם נאלצתי להמתין אזוקים לשירותים: 

(; "בתא אין גם שירותים ובכל פעם שרציתי לעיל 9נספח כדי שיוציאו אותי לשירותים" ) לחצי שעה

 חיכיתי בין עשרים דקות לשעהירותים הייתי צריך לצעוק לשוטר שיבוא להוציא אותי. לרוב ללכת לש

 . (לעיל 8נספח " )עד שהוציאו אותי לשירותים

, שהוזכר לעיל, הולן במשך יומיים בתחנת מוריה בירושלים ללא שירותים בתא וסיפר כי "בלילה 'ס 'ב .50

(. השופט דב לעיל 14נספח " )והייתי צריך לעשות בתאהראשון לא בא שוטר להוציא אותי לשירותים 

מדובר  -פולוק קבע שכשעצור נאלץ לישון על הרצפה ובנוסף "צריך לבקש רשות לצאת מהתא לצרכיו" 

 אנושיים שאינם מתאימים למדינה מתוקנת. -בתנאים תת

 ללא מקלחת וללא בגדים להחלפה .ג

הוחזקו עצורים לא ניתנה לעצורים אפשרות  בתאי השהייה אין מקלחת כלל וגם בתאי המעצר שבהם .51

 ,להתקלח. כמו כן, לא סופקו לעצורים בגדים להחלפה ולא הותר לבני משפחה להכניס עבורם בגדים

ומשכך עצורים נותרו במשך מספר ימים בבגדים שבהם נעצרו כשהם מלוכלכים וללא תנאי ניקיון 

 ליים. ותברואה מינימ

ללא מקלחת כשהוא לבוש בבגדיו  בתחנת מוריהישן על הרצפה  כשהואהוחזק יומיים  'ס 'ב .52

 (. שם) הםפשרו ליהמלוכלכים. בני משפחתו ביקשו להכניס לו בגדים להחלפה אולם לא א

כשהוא ישן על הרצפה ונמצא באותם  'ל 'ו ארבעה ימיםהוחזק במשך  לב תל אביבבתחנת המשטרה  .53

הבגדים שעמם הוא נעצר מבלי שסיפקו לו בגדים להחלפה וללא אפשרות להתקלח. בית המשפט קבע 



לב תל  –תחנת משטרה  56981-08-22 )שלום ת"א(אמנם כי תסופק לו ערכת אסיר, לרבות בגדים )מ"י 

ר כי המשטרה לא סיפקה לו בגדים ררת התב((, אולם בדיון שנערך בענייננו למח29.8.2022) 'אביב נ' ל

לבקשת בית המשפט הסביר  .((30.8.2022) 'מדינת ישראל נ' ל 63277-08-22 )שלום ת"א(להחלפה )מ"ת 

קצין אח"מ מחוז ת"א: "לעניין ערכת אסיר, זו לא סופקה לעצור משום שבתחנות משטרה בהם תאי 

 (. לעיל 5נספח המתנה אין ערכות אסיר" )

בתאי המעצר " :בתצהירוסיפר  ,ת תל אביב צפון וגלילותתחנת משטרשהוחזק במשך יומיים ב ,'ר 'ס .54

לא ניתנה לי אפשרות שהחזיקו אותי יש שירותים ומיטה אבל אין בתוך התא או מחוץ לתא מקלחת. 

להתקלח במשך היומיים שהוחזקתי בתחנת המשטרה. לא נתנו לי גם בגדים להחלפה ונשארתי עם 

ביקשתי שיכניסו לי ציוד וסיגריות אבל  .שעות 48-התחתונים, הגרביים והבגדים במשך יותר מאותם 

  ".אמרו שאי אפשר

 19כנספח מצ"ב  'ר 'תצהירו של ס

במשך שלושה ימים ללא איילון הוחזק בתחנת משטרת  9.8.2022, חשוד בעל רקע נפשי, שנעצר ביום 'נ 'ד .55

 לדברי סנגורו: . אפשרות להתקלח

החשוד מרגע מעצרו לא נקלט ולא הועבר לבית מעצר... נתנו לו לישון בתא מעצר, בתחנת איילון. "

אני אומר שבתא המעצר לפי מה שאני שומע מהחשוד מיטה אין, זה דמוי מיטה מבטון, נכון נתנו 

 22:40בשעה  9.8.22מקלחת אין בתא המעצר, הוא לא התקלח מרגע שהוא נעצר מיום לו מזרן. 

 8כלום" )עמ'  א זכה למקלחת ולא התאפשר לו לא רק מקלחת גם לא החליף בגדיםהוא ל

 לפרוטוקול(. 

: "גם לאחר שנקבע החשד הסביר ואף קיומה של השופט אהרון האוזרמן החליט על שחרורו למעצר בית .56

 )שלום ת"א()מ"י עילת מעצר אני מוצא כי כל אלו נסוגים אל מול הפרת זכויות של החשוד כאמור" 

(. ערר שהוגש נגד החלטה זו נדחה )עמ"י 11.8.2022) 'מרחב יפתח נ' נ –תחנת משטרה  21106-08-22

 ((.12.8.2022) 'מרחב יפתח נ' נ –תחנת משטרה  22-08-26889)ת"א( 

 20נספח מצ"ב כ 12.8.2022ום ימ 26889-08-22ובעמ"י  11.8.2022מיום  21106-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

 ונפשי טיפול רפואי .ד

במתקני המעצר של שב"ס יש נוכחות של חובש ו/או רופא באופן קבוע ו"עצורים המתקבלים למקום  .57

המעצר ייבדקו ע"י חובש בסמוך לקליטתם" )נוהל שב"ס "קליטת עצורים, החזקה ושחרור" מס' 

 (. לעומת זאת, בתחנות המשטרה אין נוכחות של גורם רפואי ומשכך הנגישות של עצורים04.30.00

 לטיפול רפואי או לאישור לנטילת תרופות קבועות נפגעת. 

אשר רבים מהם מובילה למצוקה נפשית אצל עצורים  בנוסף, הלנת עצורים בתנאים מחפירים כל כך .58

 סובלים מתחלואה נפשית. 

. בירושליםלב הבירה והועבר לתחנת  בחשד לסחר בסמים 'א 'נעצר מ 22:30בשעה  30.8.2022ביום  .59

הורה בית המשפט לאפשר לחשוד לראות רופא כדי לקבל טיפול  31.8.2022בדיון להארכת מעצרו ביום 

 –במשך שלושה ימים  – 2.9.2022תרופתי שהוא מקבל באופן קבוע וכן ציוד אישי. אלא שעד ליום 

גם שהוא נזקק לקבלת טפול ה, נותר בתא השהייה בתחנת המשטרה ללא מיטה, מקלחת ושירותים"

)מ"י )שלום  "אי דחוף וחרף החלטת בית משפט, הוא לא נבדק על ידי רופא או חובש בבית המעצררפו

 .((2.9.2022) 'מדינת ישראל נ' א 64325-08-22ם( -י



 21נספח מצ"ב כ 2.9.2022מיום  64325-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

לב הוא הובא לתחנת גם בחשד לגניבת רכב ושהייה בלתי חוקית.  'ע 'בלילה נעצר א 4.8.2022ביום  .60

הגיע לבית המעצר כשהוא חבול קשות  'ע. והולן במשך הלילה על רצפת תא השהייהבירושלים  הבירה

וביקש לראות רופא. גם סנגורו ביקש שיפנו את החשוד לבית חולים כדי שיקבל טיפול, אולם הוא לא 

 . (לעיל 11ספח נ) קיבל כל טיפול רפואי

בירושלים. לתחנת מוריה בחשד לתקיפת מאבטחים והובא  16:00בשעה  30.8.2022נעצר ביום  'ק 'ב 'י .61

סירבה לחתום  "היתה כוונה לשחררו בתחנה, האמא היה ברור שמדובר באדם בעל רקע נפשי: למשטרה

ניסה להתאבד בחיפה בבית הסבתא"  27.8עליו כיוון שטענה שרוצה שיאשפזו את בנה. לדבריה ביום 

הושאר בתחנת המשטרה והולן על הרצפה בתא  'קלפרוטוקול(. למרות זאת,  1עמ' דברי נציג המשטרה, ב)

יה פצוע. בית המשפט הורה שהייה. לדבריו, גם לא קיבל אוכל ושתייה ולא קיבל טיפול רפואי למרות שה

 ם(-)שלום יפציעותיו )מ"י בלמשטרה להעביר את החשוד למיון פסיכיאטרי להערכה וכן לטיפול רפואי 

 ((.31.8.2022) 'מדינת ישראל נ' ק 64748-08-22

 22נספח מצ"ב כ 31.8.2022מיום  64748-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

שהוזכר לעיל נמנע ממנו הטיפול הרפואי הקבוע שלו הוא זקוק בשל החזקתו בתחנת  'ס 'גם במקרה של ב .62

בעל רישיון לקנביס כטיפול רפואי  'סעדר רופא או חובש בתחנה שיוכל לאשר את הטיפול. יהמשטרה וה

אולם במשך היומיים שהוחזק בתחנת מוריה הוא לא קיבל את הטיפול  ,סובלהוא לפוסט טראומה ממנה 

 (.לעיל 14נספח )

נמנעה ממנו גישה לרופא או חובש והוא  לטענתו,. תחנת משטרת מרחב יפתחשהה במשך יומיים ב 'צ 'י .63

"מדובר כי  ,אסעד קבעה-השופטת כריסטינה חילו. לא קיבל אישור לנטילת תרופותיו הקבועות

בהחזקה בתא מעצר המכיל את הצרכים הנדרשים כגון שירותים, אולם אני שותפה לעמדת הסנגור כי 

 )שלום ת"א()מ"י  תנאים אחרים נגרעו מהחשוד, כגון הליכה יומית, גישה לעו"ס וחובש וכיו"ב"

 (.7.8.2022, החלטה מיום 'תחנת משטרת מרחב יפתח נ' צ 22-08-12173

 23נספח כמצ"ב  7.8.2022מיום  12173-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

ששוחרר מבית החולים אברבנאל מספר  חשוד בעל רקע נפשי חמור ביותר, 'ו 'נעצר א 4.9.2022ביום  .64

הריחות, לא ישנתי כל ובעקבות זאת איים להתאבד: "הולן בתחנת לב תל אביב  'וימים קודם לכן. 

ברמות שבכיתי עד שביקשתי להתאשפז חזרה באברבנאל. אמי מתה לי הלילה, הקור המקפיא 

 . "בידיים מנת יתר... אני ישן על הרצפה בתא, עם שני ספסלים מבטון, אין מזרון

בהעדר מקום מעצר ראוי לבני אדם, יש לשחרר את כי " קבע בהחלטתומסארווה  אהשופט עלא .65

גם לא עד החלטה אחרת אם המשמעות היא  "אינני יכול לחתום על צו מעצר,והבהיר כי  "המשיב

החזקת עצור בתא המתנה, תא שהייה או כל מינוח אחר, ללא ם... שהמשיב יוחזק בתנאים לא הולמי

... היא בעיני החלטה בלתי חוקית שיש להימנע מיטה, ללא מזרן, ללא תנאים בסיסיים של תא מעצר

מדינת  6516-09-22 )שלום ת"א( )מ"ת ".ממנה, בודאי כאשר ידוע מראש שאין מקום כליאה מתאים

 (. הוספה ההדגשה (5.9.2022) 'ישראל נ' ו

 24נספח מצ"ב כ 5.9.2022מיום  6516-09-22פרוטוקול הדיון במ"ת 

בעל והוא בחשד לעבירת סמים. מדובר בחשוד שנעצר בפעם הראשונה בחייו  5.9.2022נעצר ביום  'צ 'ד .66

משטרת תל אביב תחנת בתא שהיה ב צ'. למרות זאת, הולן רקע של אשפוזים נפשיים וסובל מחרדות



מכך ש"מעצרו של החשוד קשה לו עד מאד"  בדיון התרשמה אסעד-כריסטינה חילו השופטת. צפון

בתנאים וזאת משום ש"הותרת חשודים בתחנות המשטרה, בפרט תחנות שלא והחליטה על שחרורו 

להלנת עצורים ולהחזקתם כאשר בתחנות אלה  הוכרזו כמתקני מעצר ואשר אינן מותאמות כלל וכלל

תחנת  9000-09-22)מ"י )שלום ת"א(  ...."לא ניתן מענה סוציאלי או רפואי אינה הולמת את תנאי הדין

 ((. 6.9.2022) 'מרחב ירקון נ' י –משטרה 

 25נספח כמצ"ב  6.9.2022מיום  9000-09-22פרוטוקול הדיון במ"י 

 עדר מזוןיה .ה

ולעיתים אף לא קיבלו  ,היסנדוויץ' או לחמני לכל היותר בתחנות משטרה דיווחו כי קיבלו עצורים שהולנו .67

 כל מזון.

"במשך כל הזמן ששהיתי בתא המעצר במשך שני לילות סיפר בתצהירו כי  לב הבירהשהוחזק בתחנת  'ב 'נ .68

סיפר  ,באותה התחנהשהוחזק  ,'ד' א .(לעיל 8נספח " )'יץוולא קיבלתי אוכל חם אלא רק לחמנייה וסנד

בבוקר נתנו לנו לאכול לחמנייה עם גבינה אבל מכיוון שלא היה כיור בתא, לא יכולתי ליטול ידיים כי "

תחנת לאורך כל שהותו ב מזון קיבל לדבריולא , שהוזכר לעיל ,'ע 'סגם . (לעיל 9נספח ). "ולכן לא אכלתי

 .(לעיל 13 נספחבירושלים )מוריה 

במשך יומיים אכלתי במשך יומיים סיפר בתצהירו כי " תחנת גלילותוב תל אביב צפוןתחנת שהולן ב 'ר 'ס .69

 . לעיל( 19נספח ) . לא נתנו לי שום ארוחה חמה"יצ'יםוורק סנד

 שיבוש ההליך הפלילי ופגיעה בהגינותו  .ו

ם יכיזכות להליך הוגן ומשבשת את ההלגיעה משמעותית בפובילה למהותרת עצורים בתחנות המשטרה  .70

לדיונים לאחר לילות ללא שינה, עייפים  מגיעיםמובאים לחקירה ועצורים  ,ראשית. המשפטיים בעניינם

תחנת לב באחד המקרים עצור התעלף באולם לאחר שהוחזק יומיים בכפי שהוזכר לעיל,  ומותשים.

 'ישראל נ' פמדינת  52193-07-22 ם(-)שלום ימ"י ) ובקושי הצליח לעצום עין מזרןללא מיטה או הבירה 

(27.7.2022)) . 

בבוקר לקחו אותי לדיון בבקשה להארכת המעצר שלי.  9:00עולה, כי "בסביבות  'ד 'מתצהירו של א .71

כי לא הצלחתי לישון בלילה. בדיון הוחלט לשחרר אותי  לבל ולא מפוקס בבית המשפטוהייתי מאד מב

 . לעיל( 9 נספח) בתנאים"

הדברים היא, כי בשל התנהלות המשיבים עשרות רבות של חשודים בישראל, אם לא למעלה  משמעות .72

באופן ישיר ביכולתם  פוגעיםאשר מכך, נחקרים מדי שבוע לאחר שהוחזקו בתנאים קשים באופן קיצוני 

דברים זה יוצר חשש אדיר להודאות שווא  מצבהפיזית והמנטלית לעמוד בתנאי החקירה המשטרתית. 

עלול להביא בסבירות גבוהה לעיוות דין שיטתי ורחב. כך הם פני הדברים גם ביחס ליכולת של והוא 

להעמיד  סניגורםחשודים אלה להשתתף באופן פעיל בדיון השיפוטי בעניינם, להבינו ולסייע בידי 

 לזכותם הגנה ראויה. 

ועצורים  ,לבתי המשפט מערך הליווי של עצוריםהלנת עצורים בתחנות המשטרה מוביל לפגיעה ב ,שנית .73

רבים לא מגיעים בזמן לדיון ולעיתים אף מובאים לדיון בהארכת מעצרם לאחר שתוקף צו המעצר כבר 

והמשטרה  ,לאחריות שב"ס 2007זאת משום שמערך הליווי וההסעה של עצורים הועבר כולו בשנת  פקע.

 אינה ערוכה לקיים ליווי עצורים בסדרי גודל משמעותיים.



במהלך  בראשון לציון, חשוד הלוקה בנפשו, הוא הולן בתחנת המשטרה 'בענייננו של כוגמה, כך, לד  .74

בבית  בבוקרלמרות שנקבע דיון בענייננו  וזאת ,4.8.2022עד הצהריים ביום  ההלילה והושאר בתחנ

: "נמסר לבית המשפט מפי נציגי קבעה בהחלטתה השופטת רבקה גלטהמשפט השלום בראשון לציון. 

קיימת בעיה מערכתית קשה בנוגע למקומות כליאה ויכולת האיסוף של עצורים והבאתם היחידה כי 

מדינת ישראל נ'  9669-08-22 )שלום ראשל"צ()מ"י " הבעיה היא מערכתית וכללית כיולבתי המשפט, 

 ((. 4.8.2022) 'כ

 26כנספח מצ"ב  4.8.2022מיום  9669-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

שהתנהל בבית משפט השלום בבאר שבע, הוחזק חשוד בשהייה בלתי חוקית ותקיפה  ,במקרה אחר .75

. ולא הובא במועד לדיון בהארכת מעצרו מזרןללא מיטה או תחנת באר שבע שעות ב 17במעצר במשך 

ק אחרון אשר קבוע לפני, כאשר תיק זה נשאר כתי 16:40: "בשעה השופט יורם ברוזה ציין בהחלטתו

התברר התברר כי המשיב לא נמצא בחזקת יחידת נחשון. נעשתה בדיקה על ידי הטוען אל מול התחנה ואז 

אסור לעצום עין מההתנהלות ולפיה המשיב הושאר בתחנת . כי המשיב עדיין נמצא בתחנת באר שבע

...". התנהלות זו הובילה, ייננוהמשטרה )שאינה בית מעצר( עד אשר התגלה כי הגיע מועד הדיון בענ

 'מדינת ישראל נ' ב 40564-08-22 )שלום ב"ש(בתנאים )מ"י  החשוד בין היתר, להחלטה על שחרור

(18.8.2022 .)) 

 27כנספח מצ"ב  18.8.2022מיום  40564-08-22פרוטוקול הדיון במ"י 

בהיוועדות חזותית בהשתתפות בתחנות המשטרה לא קיימת מערכת המאפשרת קיום דיונים  ,שלישית .76

ב 16ומשכך נמנעת מעצורים המוחזקים בתחנות המשטרה לממש את זכותם בהתאם לסעיף  ,עצורים

לבקש לקיים את הדיון בעניינם בדרך של היוועדות חזותית. במקרים רבים עצורים ו ,לחוק המעצרים

ביקשה לקיים את הדיון והמשטרה  ,שביקשו לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית לא הובאו לדיון

 . השוטרים בטלפון הנייד הפרטי של באמצעות שיחת וואטסאפ

, בחשד לפריצה וגניבה. הם הולנו במשך יומיים בתחנת 'ס 'ופ 'ר 'נעצרו שני חשודים, ס 8.8.2022ביום  .77

" יש מצוקת כליאה קשה מאד בשב"ס. לאור זאת אוכסנו שני החשודים הללו בתחנת גלילותמשטרה: "

. החשודים ביקשו להשתתף בדיון הארכת המעצר השני שלהם באמצעות היוועדות (לפרוטוקול 4 עמ')

"האופציה היחידה זה הובהר על ידי נציג המשטרה כי  אולם בשל החזקתם בתחנת המשטרה ,חזותית

בשל התנגדות החשודים ובאי כוחם לקיום דיון בוואטסאפ, ומשהמשטרה ". לקיים דיון בוואטסאפ

בין  ,, הורתה השופטת חן מאירוביץ על שחרורם בתנאיםי היא אינה ערוכה להביאם לדיוןהבהירה כ

שפורטו ותוך הפרת הזכויות הבסיסיות, כולל היות  תנאי המעצר הלא פשוטיםבהתחשב "בנסיבות  היתר

 'מרחב ירקון נ' ר –תחנת משטרה  18544-08-22 )שלום ת"א(המעצר בשלב זה מעצר שאינו חוקי" )מ"י 

(10.8.2022)). 

 28נספח מצ"ב כ 10.8.2022מיום  18544-08-22פרוטוקול הדיון במ"י  

החשוד ביקש לקיים את הדיון השני בהארכת מעצרו באמצעות היוועדות שהוזכר לעיל,  'בענייננו של נ .78

, הובא החשוד לקיום הדיון באמצעות שיחת טלפון נוכח התנגדות סנגורוועל כן לא הובא לדיון.  חזותית

בשל החזקתו  לדיון לאחר מספר שעות. השופט אהרון האוזרמן החליט על שחרורו למעצר בית, בין היתר

ולאור העובדה כי "גם היום אין מקומות פנויים בבית המעצר לקליטת  ,במשך יומיים בתחנת משטרה

 (.לעיל 20נספח החשוד" )



השני בהארכת ביקש להופיע בדיון  ,תחנת מרחב יפתחב, שעניינו הוזכר לעיל, אשר שהה יומיים 'צ' גם י .79

לדברי בשיחת וואטסאפ. לתקשר עמו המשטרה הציעה אולם מעצרו באמצעות היוועדות חזותית, 

אסעד "החשוד היה אמור להשתתף בדיון זה בהיוועדות חזותית לבקשתו. -השופטת כריסטינה חילו

אלא שמאחר שהחשוד שהה בתחנת המשטרה, לא ניתן היה לקיים את השתתפותו בדיון בתנאים 

שקובע המחוקק לעניין זה, שכן בתחנת המשטרה אין חדר היוועדות חזותית ייעודי". בסופו של דבר 

 (.לעיל 23נספח ) בע שעות לאחר שצו המעצר כבר פקעארלדיון בהארכת מעצרו  'הובא צ

 מיצוי הליכים

כי הלנת טחון הפנים וליועצת המשפטית לממשלה בעניין ודרשה יפנתה העותרת לשר לב 10.8.2022 ביום .80

לאחר שלא התקבל מענה, ונוכח התמשכות הפרקטיקה, עצורים בתחנות המשטרה תיפסק באופן מיידי. 

וחזרה על  21.8.2022פנתה העותרת בשנית לשר לביטחון פנים וליועצת המשפטית לממשלה ביום 

 דרישתה.

 29נספח מצ"ב כ 21.8.2022ומיום  10.8.2022ת העותרת מיום ופני

שנמסרו  3-ו 2ות המשיבים אולם מתגוב ,המשיבים לא ענו לפניות העותרתעד למועד הגשת העתירה  .81

 בתקשורת עולה כי אין צפי לפתרון וכי המשיבים מעבירים את האחריות מהאחד לשני. 

ההסבר למצוקה שנוצרה נעוץ ב"מבצעי המלחמה בפשיעה, לרבות בחברה הערבית והלחימה על פי שב"ס,  .82

בטרור שהובילו לעלייה במספר המעצרים, עלייה במספר הגשת כתבי אישום, צמצום מספר השחרורים 

המינהליים בהתאם למודל החדש, הקטנת מספר הכלואים בתא בהתאם לבג"ץ 'מרחב מחיה', כך 

ג'וש בריינר מעל תקן המקומות הקיים" ) 1,000-מצבת הכלואים בשב"ס עולה בכ שבחודשים האחרונים

, הארץ"מתקני שב"ס בתפוסה מלאה, ועצירים נאלצים לישון על הרצפה בתחנות המשטרה ובניידות" 

19.8.2022 .) 

האחריות לתחום כליאת עצורים בישראל היא של שירות בתי הסוהר, המשטרה לטענות היא כי " תגובת .83

ה תפקידו. לצערנו, בתקופה האחרונה קיימת מצוקה קשה ומוכרת של מקומות כליאת עצורים ברחבי וז

הארץ, והמשטרה נאלצת בעל כורחה להחזיק ולשמור על העצורים בתאי שהייה במשך מספר שעות או 

לילה שלם, עד להבאתם לבית משפט לדיון בבקשה להארכת מעצרם או הטלת תנאים מגבילים 

" )חיים גולדיטש "ללא מיטה, מזרן ושירותים: הפתרון .שבסמכות בית המשפט על פי חוקמשמעותיים 

 (.Ynet , 9.8.2022של משטרת ירושלים למחסור בתאי מעצר"

 המשפטי הטיעון

, היא החזקת עצורים בתחנות משטרה, כפי שתוארה בהרחבה לעיל, יוצרת תנאי מחיה קשים מנשוא .84

זכותם  – העצוריםפוגעת באופן חמור ביותר בזכויות היסוד הבסיסיות של מבזה ומשפילה עצורים ו

. תנאים אלה פוגעים גם בזכותם של העצורים להליך הוגן, שכן הם נחקרים ומובאים ולבריאות לכבוד

מעבר לכך, החזקת עצורים  לאחר שהוחזקו בתנאים בלתי אנושיים וללא שינה. םמעצרדיונים בעניין ל

הופכת את עוצמת הפגיעה בחירותם לכזו שעולה ליים המגיעים להם המחיה המינימ תוך שלילת תנאי

 ומשכך הפגיעה בחירות אינה מידתית.  ,על הנדרש



את חובתם הבסיסית של המשיבים לספק גם תנאי הכליאה של עצורים בתחנות המשטרה מפרים  .85

עצורים בתאי שהייה נאסרה מעבר לזאת, כליאת  .יים הקבועים בחוקללעצורים את צרכיהם המינימ

 בחוק במפורש.

 פגיעה בזכויות יסוד 

 זכויות כלל את ובריח סורג מאחורי לממש זכאי אסיר כי, קובעת בישראל החוקתית בשיטה יסוד הנחת .86

 במידה רק, זאת וגם - מכליאתו הכרחי באופן הנפגעות, זכויות אותן מלבד, אדם לכל הנתונות היסוד

 וקבע, ועצורים אסירים של בזכויותיהם רבות עסק העליון המשפט בית. הכליאה תכלית להשגת הנדרשת

 הנתונות החוקתיות האדם זכויות את מאליו מפקיע אינו אדם על המוטל מאסר עונש: "לפיו העיקרון את

 שהגבלתן במידה רק האסיר מן נגרעות אלה זכויות. בישראל הנוהגת החוקתית השיטה יסודות מכוח לו

 יסודות פי-על מוגנת בזכות שהפגיעה ובמידה, המאסר עקב חירותו משלילת הכרחי באופן מתחייבת

 10 פסקה, פנים לבטחון השר' נ אדם לזכויות רופאים 4634/04 ץ"בג." )היסוד שבחוק ההגבלה פיסקת

 דברים.  ((בג"ץ מיטה לכל אסיר :להלן) הוספה ההדגשה( 12.2.2007)( הי'פרוקצ השופטת של דינה לפסק

 אלה שנקבעו לגבי אסירים, חלים מקל וחומר על עצורים.

 כבוד האדם .א

 חומות: "כאדם בכבודו פגיעה מתירה אינה במעצר שלו התנועה חופש והגבלת אדם של חירותו לילתש .87

 5, פסקה הסוהר בתי שירות' נ קטלן 355/79 ץ"בג" )האדם כבוד לבין העצור בין מפרידות אינן הכלא

; (13.6.2006) 13, פסקה דבורין נ' שב"ס 2245/06בג"ץ : גם ראו; (10.4.1980) ברק השופטלפסק דינו של 

 . ((עניין גולן)להלן:  (25.8.1996) הסוהר בתי שירות' נ גולן 4463/94 א"עע

 על, עצור של כבודו על לשמור החובה במסגרת כי העליון המשפט בית קבע דין פסקי של ארוכה בשורה .88

 אשר אנושיים-תת מעצר לתנאי נתון יהיה ולבל יושפל לבל" – הולמים כליאה תנאי לו להבטיח המדינה

 (פורסם לא) רוטשטיין' נ ישראל מדינת 7223/95 פ"בש" )בכבודו לפגוע בהם ויש בבריאותו לפגוע עלולים

 ((. 6.9.1999) ישראל ממשלת' נ עינויים נגד הציבורי הוועד 5100/94 ץ"בבג מצוטט -

 להיכלא הזכות את כוללת והיא יסוד זכות היא, לכבוד מהזכות הנגזרת, הולמים כליאה לתנאי הזכות .89

 כי אלון השופט קבע אחר בעניין(. 538עמ' , דרויש עניין" )תרבותיים אנוש חיי המאפשרים בתנאים"

לא רק עצם זכותו לאכילה, שתייה ולינה כדי לקיים את גופו מבחינה : "כוללים אנוש מינימאליים צרכי

אלא גם סדרי אנוש תרבותיים מינימאליים של אופן סיפוק צרכים אלה, כדי לקיים את כבודו  פיסית,

)ההדגשה  (30.9.1992) 15, פסקה מדינת ישראל נ' עזאזמי 3734/92בש"פ )" כאדם מבחינה נפשית

 .((הוספה

 אנוש סדרי" לקיים עצוריםל מלאפשר רחוקים שלעיל העובדתי בפרק המתוארים תנאי המעצר הקשים .90

, שאינו יכול לשמור , שאין לו גישה רציפה לשירותיםשנאלץ לישון על הרצפה בלילה עצור". תרבותיים

 . בכבודמתקיים אינו  - , להתקלח וללבוש בגדים נקייםבסיסית ההיגיינעל 

זכות יסוד ה"מצויה בגרעין הקשה של ב נקבע בפסיקה כי מדובר למיטה כלואיםזכותם של בנוגע ל .91

. הצורך הבסיסי .היסוד לקיום בתנאים מינימאליים, הנתונה לאדם כחלק מההגנה על כבודו.זכויות 

בשינה מוליד את הזכות למיטה לישון בה כחלק מתפיסת החיים בכבוד. זכות זו עומדת לאסיר בגדר 

 (.מיטה לכל אסירבבג"ץ  13 פסקהאדם" )-זכותו לכבוד



כי על המדינה לממש את  2004בשנת  נכבד זה עודלמיטה קבע בית משפט  עצוריםבנוגע לזכותם של  .92

יינתנו לעצורים בכל מתקני המעצר והכליאה שבאחריות  1.6.04"לא יאוחר מיום הזכות באופן מלא: 

לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות  9משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר מלוא זכויותיהם על פי סעיף 

לשכת עורכי הדין נ' השר  1319/03ותקנו על פיו" )בג"ץ והתקנות שה 1996-מעצרים(, התשנ"ו –אכיפה 

 .((1.3.2004) לבטחון פנים

הצפיפות בבתי הסוהר כזכות סק דין הוכרה בפ הזכות למינימום של שטח מחיה בתאבנוסף לאמור לעיל,  .93

המצויה ב"ליבת כבוד האדם ובהגשמתה של הזכות לקיום מינימלי בכבוד במובנה הבסיסי ביותר" 

נכנסה לתוקפה הפעימה הראשונה של פסק הדין ומשמעות הדבר, כי החזקת  30.4.2019(. ביום )פסקה מז

את זכותם לתנאי מחיה מינימליים לקיום בכבוד )החלטה  המ"ר מפר 3-עצורים בשטח מחיה הנמוך מ

(. לא זו בלבד שהמשטרה מפרה את זכותם של העצורים המולנים בתחנות המשטרה 1.11.2018מיום 

 יה מינימלי, אלא שהצפיפות שבה מוחזקים עצורים אלה רחוקה ביותר מסטנדרט זה. לשטח מח

תנאי הכליאה הבלתי אנושיים מגביר את הסיכון למסירת הודאות שווא ועיוות הדין. יפים לענייננו  .94

מתן הודאה הוא במקרים רבים פעולה בלתי רציונלית, ונקיטת צעד לא דבריה של השופט דורנר: "

עצם מסירת הודאה, מעוררת חשד באמיתות ההודאה. חשד זה אינו תיאורטי גרידא, אלא רציונלי של 

 ,מחקרים הראו כי לעתים עלולים תנאי המעצר והחקירההוא הוכח לא אחת בניסיון האנושי... 

." )דנ"פ בהצטרפם למאפייניו האישיים של הנאשם, להובילו למצב שבו הוא יאבד יכולת לעמוד על האמת

 .( )ההדגשה הוספה((23.8.1998) דינת ישראל נ' אל עבידמ 4342-97

 הזכות לבריאות פיזית ונפשית .ב

לחוק יסוד:  4מעוגנת בסעיף הזכותו לשלמות הגוף בנוסף, בתנאים המתוארים לעיל נשללת מהעצור גם  .95

 לבני לספק מחויבת המדינה. )א( לחוק המעצרים9ואשר הוכרה במפורש בסעיף  כבוד האדם וחירותו

 .בבריאותם לפגוע כדי בהם יהיה שלאמעצר  תנאי חסותה תחת ומצויים למשמורתה הנתונים אדם

בהעדר אפשרות לשמור על תנאי הגיינה בסיסיים, ללא נגישות לטיפול רפואי וכשעצור אינו יכול להמשיך 

 וליטול את תרופותיו הקבועות, נפגעת בריאותם הפיזית של העצורים. 

את הסיכון לפגיעה בבריאותם הנפשית של עצורים. גם נושיים מגבירה החזקת עצורים בתנאים לא א .96

סביר להניח כי כל אדם שיוחזק בתנאים כאלה יחווה מצוקה נפשית, אולם כשמדובר באוכלוסייה 

 שמלכתחילה סובלת מתחלואה נפשית בהיקפים נרחבים, הסיכון לפגיעה נפשית גבוה במיוחד. 

 הזכות לחירות .ג

לכזו שעולה על הנדרש. של עצורים  םהופכת עוצמת הפגיעה בחירות המתוארים לעילבתנאים זאת ועוד,  .97

עצור אינה נבחנת רק ביחס להחלטת המשטרה או בית המשפט על ביצוע של  ושלילת חירותחוקיות 

בין כותלי בית המעצר בכל רגע ורגע.  המעצר או הארכתו, אלא גם ביחס לאופן שבו היא מתבצעת

, על הרצפהנאלץ לשכב העצור עד כי בתנאי מחיה קשים כל כך החירות מתבטאת  במקרים שבהם שלילת

 עוצמת הפגיעה בחירות אינה מידתית עוד. 

עוצמת הפגיעה "בבואנו לבחון את  דברים דומים נאמרו על ידי הנשיאה ביניש בעניין הפרטת בית הסוהר: .98

עלינו להתחשב לא רק בעצם שלילת  אישית הכרוכה במאסרו של אדם מאחורי סורג ובריח בזכות לחירות

 נעשית בו באופן ...לאופן שבו נשללת החירותחירותו האישית של אותו אדם לתקופה מסוימת, אלא גם 

 חוקתיות בחינת על להשפיע כדי הדברים מטבע יש ובעוצמתה הפגיעה בטיב, החוקתית בזכות הפגיעה



 פסקה ,האוצר שר' נ ולעסקים למשפט האקדמי המרכז 2605/05 ץ"בג" )ההגבלה פסקת במשקפי הפגיעה

 . (ההדגשה הוספה() (19.11.2009)לפסק דינה של הנשיאה ביניש  30

ההסבר  –, העלייה במספר העצורים והחובה לעמוד בדרישות בג"ץ הצפיפות בבתי הסוהר יודגש כי .99

מגמת העלייה בהיקף הכלואים למשיבים.  ותוידוע ותהיו צפוי –שמציגים המשיבים למשבר הנוכחי 

 . מפתיע והעלייה במספרם איננ כך שהמשך, 2018הפליליים מוכרת למשיבים מאז שנת 

 

הצפי להמשך העלייה במספר העצורים היה ברור גם בעקבות הטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות  .100

הפשיעה תכנית לטיפול בתופעות , 549שנה )החלטת ממשלה מס' כבחברה הערבית שהחל לפני 

 (. 24.10.2021, 2022-2026והאלימות בחברה הערבית 

 הפרת החוק

 "מקום מעצר" תאי שהייה אינם .א

, באחריות משטרת ישראל או שירות בתי במקום מעצר" רק לחוק המעצרים קובע כי עצור יוחזק 7עיף ס .101

לפיכך  ברשומות".הסוהר, שהשר לביטחון פנים הכריז עליו כמקום מעצר; הכרזה לפי סעיף זה תפורסם 

 אסור למשטרה להחזיק עצורים בתאי שהייה.

אלא היא גרידא ההכרזה על תא מעצר כ"מקום מעצר" שמיועד להחזקת עצורים אינה פעולה הצהרתית  .102

מעצרים( )תנאי החזקה  –על פי תקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה כפופה לתנאים מסוימים. 

מקום מעצר" תיעשה על ידי השר לביטחון הפנים "רק אם אישר הכרזה על " 1997-במעצר(, התשנ"ז

וכי ניתן לאפשר לעצורים  עומד בתנאים על פי החוקהמפקח הכללי של המשטרה... כי אותו מקום 

משמעות )א( לתקנות(. 2 תקנה" )שיוחזקו במשמורת באותו מקום לממש את זכויותיהם על פי החוק

מוכרז מותנית בעמידה בכללים שנקבעו בחוק בנוגע לתנאי  הדבר, כי החזקת עצורים ב"מקום מעצר"

 מעצר מינימאליים. 

 לייםהמעצר המינימתנאי הפרת  .ב

 קבע המחוקק באופן מפורש בחוק המעצרים אתההגנה החוקתית על זכויות היסוד הנ"ל  כדי לממש את .103

והוסיף  ,)א((9ובכבודו" )סעיף  והחובה לספק לכל עצור "תנאי מעצר הולמים שאינם פוגעים בבריאות

נקבע שעצור  שיש לספק לכל עצור כדי לעמוד ברף זה, ובכלל זאתפירט את תנאי הכליאה המינימאליים ו

 )ב((: 9)סעיף  זכאי



 לטיפול רפואי, לשמור על נקיונו האישי, לתנאים שיאפשרו לו לתנאי תברואה הולמים (1)
 גחה מתאימים על פי דרישת רופא;הנדרש לשם שמירה על בריאותו ולתנאי הש

 , ולהחזקת חפצים אישיים כפי שייקבע בתקנות;למיטה, מזרן ושמיכות לשימושו האישי (2)

 בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותו;למזון למי שתייה וכן  (3)

 בתא; לתנאי תאורה ואוורור סבירים (4)

הפתוח, אם תנאי המקום מאפשרים זאת, בתנאים ובמועדים  להליכה יומית באויר (5)
שייקבעו בתקנות; זכות זו ניתנת להגבלה מטעמים של טובת החקירה או שמירה על 

 שלומו של העצור;

 ועוד.

מעצרים( )תנאי החזקה  –בתקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה עוד יותר זכויות אלה מפורטות  .104

כיור בתא וזכות למקלחת ללשירותים ואת הזכות גם לאמור לעיל ללות בנוסף וכו ,1997-במעצר(, התשנ"ז

 :מדי יום

. בין השירותים ובין חלק המגורים של התא תהיה הפרדה באופן בתא יהיו שירותים וכיור)ב( . ...3
בתא מקלחת, תהיה הפרדה כאמור גם בין המקלחת לחלק  שתישמר פרטיותו של העצור; היתה

יכול שיהיה תא שאין בו שירותים וכיור. תא כאמור ישמש רק לצורך החזקת המגורים של התא; 
 .7עצורים כאמור בתקנה 

מימוש זכות לא היתה מקלחת בתא, יהיו במקום המעצר מקלחות במספר מספיק המאפשר  )ג( 
 .י יוםהעצור למקלחת במים חמים מד

קובעת אמנם כי ניתן להחזיק עצור בתא שאין בו שירותים או למנוע ממנו את הזכות להתקלח  7תקנה  .105

כדי למנוע אולם זאת רק " ,ימים בהוראת הממונה על החקירה בהחלטה מנומקת בכתב 3למשך עד 

רלוונטי ". חריג זה אינו פגיעה או העלמה של ראיה שיש חשד שעצור נושא אותה על גופו או בגופו

 שכן לא מדובר על החרגה ספציפית ביחס לעצור מסוים אלא בתנאים גורפים. ,לענייננו

; רופא מקום המעצר חובש אועוד נקבע בתקנות כי "כל עצור המבקש טיפול רפואי זכאי להיבדק בידי  .106

" המעצרכל עצור זכאי לקבל טיפול רפואי הנחוץ לו לשם שמירה על בריאותו, על פי קביעת רופא מקום 

 (. בתחנות המשטרה אין רופא או חובש קבוע. 16)תקנה 

 :)ה((3נקבעו גם החובות שלהלן )תקנה תקנות הלאחר תחילתן של החל  ושתכנון בניית מעצר תאבנוגע ל .107

לאחזקת חפצים אישיים של עצורים אשר הם זכאים להחזיקם  שולחן, מושבים ומדפיםיותקנו בו  (1)
 על פי תקנות אלה;

 לעצורים; מיטות 4-לא יותר מיהיו בו  (2)

; חישוב השטח האמור יהיה לפי מטרים רבועים 4.5-לא יפחת מהשטח הממוצע לעצור בתא  (3)
השטח שבין קירות התא, לרבות שטח השירותים, הכיור והמקלחת, ומחולק במספר המיטות 

 שבתא;

מצעי חימום, אוורור, במקום המעצר יותקנו תשתיות חשמל ותקשורת שיאפשרו שימוש בא (4)
 טלויזיה ומכשירי חשמל נוספים, שעצורים זכאים להחזיקם בתא לפי תקנות אלה;

 .המקלחת תהיה בנפרד מן השירותים (5)

 הוראות תקנת משנה זו יחולו, ככל הניתן, גם על תכנון השיפוץ של תאים קיימים.

, אולם בהתאם לפסק 1997אחר שנת תנאים אלה נקבעו אמנם רק לגבי תאים "חדשים" שנבנו או שופצו ל .108

וזאת לאור  לגבי כל תאי המעצר, הדין בעניין הצפיפות בבתי הסוהר יש לפרש את התקנות כמחייבות

 הזמן הרב שחלף ממועד התקנתן:



, ביקש מחוקק המשנה 8"סבורני כי בביטוי "ככל הניתן" שבו נעשה שימוש כאמור בתקנה 

על כלל האסירים בכלל בתי הסוהר, תוך זמן ות סטנדרט המינימום יוחל בהדרגתילומר ש

לחוק הפרשנות,  11סביר, כנהוג ככלל כשעסקינן ברשות מינהלית, ובהתאם לכלל הקובע בסעיף 

בענייננו עברו כשני עשורים מאז נקבעה התקנה הרלבנטית בתקנות ... 1981-תשמ"אה

 " )סעיף קיט(. ...לא ניתן להלום כי מדובר בזמן סביר... המעצרים

נספח המשטרתי "הפעלת תאי מעצר" )מעבר לתנאים הקבועים בחוק ובתקנות שלעיל, מפרט גם הנוהל  .109

שטח ; מיטות 4-בתא לא יהיו יותר מ)ג((: 6את התנאים הפיזיים הנדרשים בתא מעצר )סעיף לעיל(  3

)או אמצעי  החוץ חלון שיאפשר אוורור מןרבועים למיטה; בתא יהיה  מטרים 4.5-לא יפחת מ התא

בין השירותים ובין חלק  – שירותים וכיוראוורור חלופיים סבירים: מזגן, מערכת החלפת אוויר, ונטה(; 

בין המקלחת ובין חלק  -מקלחת המגורים של התא תהיה הפרדה באופן שתישמר פרטיותו של העצור; 

 ארון או מדף; ומושבים שולחן; המגורים של התא תהיה הפרדה באופן שתישמר פרטיותו של העצור

 )אחד לכל מיטה(. 

"לעצור יסופקו במקום  לפחות אחת ליום"; להתקלח במים חמיםעוד נקבע כי "לעצור תינתן האפשרות  .110

ארוחות  3)ג()ג((; לעצורים יסופקו 10בכמות סבירה לשימוש אישי" )סעיף  סבון ונייר טואלטהמעצר 

 ((. 10)ג()10)סעיף  ביום, כולל ארוחה חמה בצהריים

וכי  ,ובכלל זה נקבע, כי עצור חולה יובא בפני רופא הכללים לטיפול רפואי בעצורכמו כן נקבעו בנוהל  .111

"שוטר לא יכלא עצור חולה במקום מעצר, אלא אם קיבל מרופא אישור בכתב שניתן לכלוא את העצור 

צורך כליאתו יובא בפני רופא; כי עצור )ד((; כי עצור חולה כרוני שמובא למקום מעצר ל8החולה" )סעיף 

)ה((. בנוגע לעצור שיש בהתנהגותו סימנים 8שנוטל תרופה דרך קבע יקבל אותה לאחר אישור רופא )סעיף 

 )ח((. 8או מצוקה נפשית יילקח לבדיקה לבית חולים פסיכיאטרי )סעיף  למחלת נפש

להחזקת  כלל תנאי המינימוםפי חוק,  , מעבר לעובדה כי החזקת עצורים בתאי שהייה אסורה עללסיכום .112

עצורים הקבועים בחוק ובתקנות מופרים בתאים אלה. באשר לתאי המעצר שהוכרזו כ"מקום מעצר", 

מתנאי המינימום הקבועים בחוק,  חלק ניכראבל גם בהם מופרים  ,אמנם יש בהם לרוב מיטה ומזרן

קיונם; הם לא ישיאפשרו שמירה על נבתקנות ובנהלים: עצורים לא זוכים למקלחת יומית ולתנאים 

מקבלים טיפול רפואי בזמינות מספקת; הם לא מקבלים ארוחה חמה; הם לא זוכים להליכה יומית 

יר הפתוח. משעצור אינו יכול לממש את מלוא זכויותיו על פי החוק בתאי המעצר המוכרזים, הרי ובאו

 רה.שלא ניתן להכיר בהם כ"מקום מעצר" והלנת עצורים בהם אסו

 הפרת הזכות לקיום דיון מעצר בהיוועדות חזותית .ג

בנוסף לאמור לעיל, לפני כשנה הוסדרה בחקיקה זכותם של עצורים להשתתף בדיון בעניינם בדרך של  .113

ב לחוק המעצרים(. ההסדר נועד, בין היתר, "לאפשר לעצורים או לאסירים 16היוועדות חזותית )סעיף 

 6בסעיף  16תיקון מס'  ,הכרוך בכך" )דברי ההסבר להצעת החוק ללהימנע מניודם לבתי המשפט, על כ

(, 2022-ו 2021לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

((. לצורך כך הוסדרו במתקני המעצר והמאסר של שב"ס התנאים הטכנולוגיים לקיום 2021-תשפ"בה

-ג לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב133נקבעו בסעיף היוועדות חזותית בהתאם לכללים ש

תנאים אלה . 2022-)הוראת שעה(, התשפ"ב ובהתאם לתקנות סדר הדין הפלילי )היוועדות חזותית( 1982

ומשכך עצורים לא יכולים להשתתף בדיון בעניינם בהיוועדות  ,אינם מתקיימים בתחנות המשטרה

 . חס לעצורים המוחזקים במתקני שב"סחזותית והם מופלים לרעה בי



ד בעניין "מניעה טכנית בלתי צפויה סמוך לפקיעת מעצר" המאפשר 16יובהר, כי החריג הקבוע בסעיף  .114

אינו רלוונטי לענייננו. המניעה הטכנית הקיימת בתחנות המשטרה  –לקיים את הדיון בשיחה טלפונית 

 היא צפויה, קבועה וידועה. 

 ית ובלתי אנושיתענישה אכזראיסור על 

פי -עולה כדי ענישה אכזרית, בלתי אנושית ומשפילה, האסורה עלשתוארו לעיל בתנאים ת עצורים הלנ .115

)להלן:  1987אמנת האו"ם נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים משנת 

בראש ובראשונה, הלנת לאמנה(.  16האמנה נגד עינויים(, אשר ישראל היא צד לה )ר' במיוחד סעיף 

ורה, הן משום שהיא מכאיבה ומשפילה, והן משום שהיא גוררת מניעת שינה, היא אס עצורים ללא מיטה

הנחשבת לצורה של עינוי. בנוסף, האמנה נגד עינויים קובעת כי היגיינה, מזון ומשקה, גישה לשירותים 

וגישה לטיפול רפואי הם התנאים המינימליים שמדינות מחויבות לספק למי שהן שוללות מהם את 

 חותים מכך הם בגדר ענישה ויחס אסורים.חירותם. תנאים פ

 דבר סוף

 של פרטי אינטרס מהווה הולמים מחייה בתנאי החזקתם ידי על עצורים של האנוש צלם על השמירה .116

 ציבורי אינטרס גם מהווה היא הזמן ובאותו, חירותו שלילת בעת זכויותיו על בהגנה עצור ועצור כל

 : חברתי

"פגיעה בכבוד האדם של אסיר פוגעת לא רק באסיר, אלא גם בדמותה של 
אנושית שמדינה -יחס אנושי לאסירים מהווה חלק מנורמה מוסריתהחברה. 

דמוקרטית מצווה לקיימה. ומדינה הפוגעת בכבוד אסיריה, מפרה את חובתה, 
המוטלת עליה כלפי כלל אזרחיה ותושביה, לכבד את זכויות היסוד של 

 (.156, בעמ' עניין גולן) "האדם

בחודשים האחרונים בתחנות המשטרה  המוחזקיםעצורים ה של זעקתם את להשמיע נועדה זו עתירה .117

 עוול בדחיפות לתקןועל בית משפט נכבד זה  אלה מזעקות מתעלמים המשיבים. בתנאים לא אנושיים

 . זה נסבל בלתי

בית המשפט הנכבד לקבוע דיון דחוף בעתירה, ליתן צו על תנאי כמבוקש, ולאחר לאור האמור לעיל, מתבקש 

 קבלת תשובת המשיבים לעשותו למוחלט.
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