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 2022 באוגוסט 10

 לכבוד

 עו"ד גלי בהרב מיארה לב-ח"כ עמר בר

 היועצת המשפטית לממשלה השר לביטחון פנים

 שלום רב, 

 תנאי כליאת עצורים בתחנות משטרההנדון: 

מחפירים ובלתי חוקתיים ה בתנאי כליאהחזקת עצורים אליכם בדחיפות בעניין הריני לפנות  .1

 חודשיםבתחנות משטרה, כפי שעולה מדיווחים רבים של עצורים ומהחלטות של בתי משפט ב

מפרים בתאים צפופים ביותר וללא גישה רציפה לשירותים  ,האחרונים. הלנת עצורים על הרצפה

דאי שלא ו. את מעורבותכם הדחופה את זכויות היסוד הבסיסיות ביותר של העצורים ומחייבים

ניתן לפתור את מצוקת מקומות הכליאה לעצורים במתקני שב"ס באמצעות הלנת עצורים בתאי 

 המתנה בתחנות המשטרה תוך הפרה גסה כל כך של זכויות היסוד שלהם.

בתחנות המשטרה  לנו לעיתים קרובותעולה, כי חשודים שנעצרו לאחרונה הומעדויות שאספנו  .2

 למתקני המעצר של שב"ס עברוושיבמקום קו בתאי השהייה שבתחנות במשך ימים שלמים והוחז

 . בתוך שעות ספורות, כפי שנדרש על פי חוק

למרות שתאי השהייה בתחנות המשטרה נועדו, לכל היותר, להחזקת עצור למשך שעות  ,זאת .3

טה, לרוב גם אין חלון : אין בתאים שירותים, אין מילייםתנאי מחיה מינימ והם נעדרים ,בודדות

מדובר בתאים שנועדו  .מ"ר ואף פחות מכך 1-ואוורור סביר, שטח המחיה לכל עצור עומד על כ

דאי שאין משך שעות בודדות ולא מעבר לכך. ול –בצפיפות על ספסלי ברזל או בטון צרים  –לישיבה 

 . במשך הלילה בתאים אלה תנאים להלנתם של עצורים

ונותר בתא  בערב 22.6.22ביום  ת לב הבירההעצורים סיפר כי הובא לתחנכך, לדוגמה, אחד  .4

דיווחו  23.6.22-השהייה עד הבוקר יחד עם תשעה עצורים נוספים. שני חשודים נוספים שנעצרו ב

והעבירו את כל הלילה בישיבה על הספסל בתא ובשכיבה בתורנות  21:00כי נעצרו בסביבות השעה 

שהה במשך שני לילות בתחנת  22:00בסביבות  4.7.2022שנעצר ביום על רצפת התא. חשוד נוסף 

 לב הבירה. 

שופטים שנחשפו לתנאי המעצר הבלתי נסבלים בתחנות המשטרה בחודשים האחרונים מתחו שוב  .5

כך, . להפסיק את התופעהנראה כי לא היה בכך כדי  אולם ,על המשטרה ושב"סושוב ביקורת 

"טענות הסנגור לעניין השופט אורן סילברמן, כי כב' מציין  21.7.2022לדוגמה, בהחלטה מיום 

החזקתם של המשיבים עד עתה ואי קליטתם בשב"ס במהלך השעות שעברו מאז מעצרם, יועברו 

לעיונו של סגן הנשיא מינטקביץ' לצורך הפעלת שיקול דעתו לבדיקה מול גורמי החוץ הרלוונטיים" 

איתן כי "לבקשת -השופטת אורנה סנדלרכב' הבהירה  27.7.22בדיון מיום (. 43186-07-22)מ"י 

הסנגור אני מציינת במפורש את המובן מאליו שבמקרה האמור ישהה המשיב בתא מעצר כולל 
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השופטת ענת כב' ציינה  9.8.22ביום . (55328-07-22מקלחת ומיטה ולא בתא שהייה" )מ"י 

ייה בתחנת המשטרה מוריה, הן טענות ו בתא שהתשמעון, כי "טענות המשיב בעניין הלנ-גרינבאום

קשור אשר לצערי נשמעות שוב ושוב בתיקים השונים המובאים בפניי בימים האחרונים. אין צורך 

להכביר מילים על הפגיעה העצומה בזכויות היסוד של המשיב בתיק זה ובמשיבים בתיקים אחרים 

ור. תא שהייה אינו עונה על ועל העובדה כי החוק מגדיר בצורה ברורה את התנאים להחזקת עצ

 הגדרה זו". 

והוחזק במשך יומיים בתחנת מוריה, ביקש בית  25.7.22בעניינו של חשוד אחר שנעצר ביום  .6

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

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

)לפנות בוקר( נעשו עוד מס' פניות למשל"ט  26.7.22כליאה, ללא הצלחה. גם בהמשך, בתאריך 

כתב בהחלטתו השופט גד ארנברג  'כבכליאה וגם פניות אלו נענו בתשובה שאין מקומות כליאה". 

"חבל שחשודים מוחזקים בתנאים שאינם תנאים ומן הראוי שימצא פתרון  :בעניין זה 1.8.22מיום 

 (. 50973-07-22לבעיית העדר מקומות כליאה" )מ"ת 

בתגובה לכתבה שפורסמה אתמול באתר מהאמור לעיל עולה, כי מדובר בתופעה ידועה ומתמשכת.  .7

" שב"ס נאלץ להודיע לעיתים על סגירת בתי מעצריין זה הודיע שב"ס כי אכן "בענ ynetהחדשות 

וזאת נוכח משבר כליאה אמיתי ופסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ שטח המחיה. המשטרה 

המשטרה נאלצת בעל כורחה להחזיק ולשמור על העצורים בתאי אישרה בתגובתה לכתבה כי "

חיים גולדיטש "ללא מיטה, מזרן ושירותים: הפתרון " )שהייה במשך מספר שעות או לילה שלם

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

, על התנערות מחובותיהן על פי חוק בהתנהלותן תגובות המשטרה ושב"ס מעידות על כשל חמור .8

  אדם של חשודים.הבזכויות  ועל זלזול חמור

 הטענות המשפטיות:

המציאות המתוארת לעיל פוגעת באופן חמור ביותר בזכויות היסוד הבסיסיות ביותר של עצורים  .9

זכותם לכבוד, לבריאות ולפרטיות. תנאים אלה מבזים ומשפילים  –שטרם הוגש נגדם כתב אישום 

פוגעים גם בזכותם של העצורים להליך הוגן, שכן הם נחקרים ומובאים להארכת  והםאת העצורים 

 מעצר לאחר שהוחזקו בתנאים בלתי אנושיים וללא שינה.

מעבר לכך, החזקת עצורים ללא מיטה ובתנאי צפיפות בלתי נסבלים הופכת את עוצמת הפגיעה  .10

 תית. ומשכך הפגיעה בחירות אינה מיד ,בחירותם לכזו שעולה על הנדרש

. בתחנות מעבר לשעות בודדותק עצורים ימוסמכת להחזערוכה ואף אינה משטרת ישראל אינה  .11

הלנת עצורים בתאי  ומשכך ,מהמשטרה לשב"ס 2007האחריות על כליאת עצורים הועברה בשנת 

ויש "לפעול להעברתם בהקדם האפשרי לבתי מעצר שבאחריות אסורה המעצר במתקני משטרה 

מוגדר "תא המתנה  הנוהל המשטרתיעל פי  (.220.005.01לת תאי מעצר" מס' שב"ס" )נוהל "הפע

תא הנמצא במתקן משטרתי המיועד לשהיית מעוכבים ושהיית עצורים למשך שעות ספורות עד  –

אמנם ייתכנו מקרים שבהם ". ואשר אין בו אפשרות ללינהחקירתם או העברתם למשמורת שב"ס, 
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קום מעצר" בהתאם לתקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות יוכרז מקום תא בתחנת משטרה כ"מ

, אולם זאת רק אם אותו מקום "עומד 1997-מעצרים( )תנאי החזקה במעצר(, התשנ"ז –אכיפה 

בתנאים על פי החוק וכי ניתן לאפשר לעצורים שיוחזקו במשמורת באותו מקום לממש את 

 )א((. 2זכויותיהם על פי החוק" )סעיף 

זכויות היסוד לקיום בתנאים למיטה היא זכות יסוד ה"מצויה בגרעין הקשה של זכותם של עצורים  .12

הצורך הבסיסי בשינה מוליד את הזכות  .ליים, הנתונה לאדם כחלק מההגנה על כבודומינימ

אדם" -למיטה לישון בה כחלק מתפיסת החיים בכבוד. זכות זו עומדת לאסיר בגדר זכותו לכבוד

( להלן 12.2.2007) רופאים לזכויות אדם נ' השר לבטחון פנים 4634/04לפסק הדין בבג"ץ  13)סעיף 

 .("בג"ץ מיטה לכל אסיר" –

זכותו של עצור למיטה לישון בה עוגנה במפורש בחקיקה ראשית לפני יותר משני עשורים )סעיף  .13

ובתקנות סדר הדין  1996-מעצרים(, התשנ"ו –( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 2)ב()9

(. בית המשפט העליון 1997-מעצרים( )תנאי החזקה במעצר(, התשנ"ז –הפלילי )סמכויות אכיפה 

את חייב כאשר  ,2004בשנת  הדגיש את חובת המדינה להקפיד באופן מלא על מימוש הזכות

 1.6.04לא ייאוחר מיום י "המשטרה ושב"ס לספק לכל עצור מיטה לישון בה וקבע בפסק הדין כ

יינתנו לעצורים בכל מתקני המעצר והכליאה שבאחריות משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר מלוא 

 1996-מעצרים(, התשנ"ו –לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  9זכויותיהם על פי סעיף 

 ((1.3.2004) פנים לשכת עורכי הדין נ' השר לבטחון 1319/03בג"ץ והתקנות שהותקנו על פיו" )

שהוביל לכך ש"שירות בתי  ,חל משבר כליאה חמור במדינת ישראל 2000עוד נזכיר, כי בשנת  .14

הסוהר נאלץ להלין אסירים על מזרונים על הרצפה, בשל מחסור חמור במקומות כליאה". זאת 

 בעקבות עליה דרמטית במספר העצורים והאסירים בישראל שנבעה מ"הידרדרות במצב הבטחוני

; התרבות מקרי פשיעה חמורה ואלימות בישראל; גידול במעצרים [...] 2000מאז אוקטובר 

ומאסירים של תושבעי האזור על רקע שהייה בלתי חוקית בארץ; והגידול במספר העובדים הזרים 

 (. בבג"ץ מיטה לכל אסיר לפסק הדין 5השוהים בארץ שלא כדין" )סעיף 

 ,דינה לעמוד באופן מלא בחובתה לספק מיטה לכל אסירלמרות זאת, בית המשפט חייב את המ .15

"ייושם במלואו העיקרון לפיו על הרשות המוסמכת להעמיד מיטה  1.7.2007וקבע כי החל מיום 

כך בנוגע לאסיר וכך, מקל וחומר, בנוגע לכל עצור שטרם  –לכל אסיר המוחזק בבית כלא בישראל" 

 הוגש נגדו כתב אישום. 

מ"ר ואף פחות מכך מפרה באופן ברור גם את פסק הדין בבג"ץ  1חיה של הלנת עצורים בשטח מ .16

)בג"ץ  מ"ר( חלף לפני למעלה משנתיים 3ה, אשר היעד למימוש הפעימה הראשונה שלו )שטח המחי

 .((13.6.2017) השר לביטחון הפנים 'האגודה לזכויות האזרח בישראל נ 1892/14

 לסיום

לי לכליאת אסירים ועצורים שקבע סטנדרט מינימ ,אסירמחיה לכל משמעותו של בג"ץ שטח ה .17

יש גבול למספר האסירים והעצורים שניתן לכלוא תוך עמידה ברורה:  ,שנים 5בישראל כבר לפני 

לכלל הרשויות הנוגעות בדבר  היתה ידועהמספר העצורים בישראל ב העליי. מגמת הבסטנדרט

עוד מועד לתוצאה זו ולהציע פתרונות ומשכך היה על הרשויות להיערך מב ,מזה תקופה ארוכה
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שלא ידרדרו את מערכת האכיפה בישראל לכדי הפרה שיטתית וחמורה כל כך של זכויות עצורים. 

המידע בדבר מספר המיטות הפנויות במתקני המעצר השונים בכל יום ויום צריך כך, לדוגמה, 

כדי שנתון כת בתי המשפט , בפרקליטות ובמערלעמוד בפני הגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל

 זה ישמש כאחד השיקולים בהחלטה על מעצר, הארכתו ושחרור עצורים. 

 נבקשכם לפעול בדחיפות להפסקה מיידית של הלנת עצורים בתחנות משטרה.  .18

 לתשובתכם בהקדם נודה. .19

 בכבוד רב ובברכה,

 
 אן סוצ'יו, עו"ד

 העתק:

 נצ"מ אלעזר כהנא, יועמ"ש משטרת ישראל
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