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 העליון בבית המשפט
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

  1892/14 ץבג"

 . האגודה לזכויות האזרח בישראל1
 . המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן2
 . רופאים לזכויות אדם3
 

 אן סוצ'יו ואח'על ידי ב"כ עוה"ד 
 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 65154, תל אביב 75רח' נחלת בנימין 

 

  03-5608165פקס': ; 03-5608185 טלפון:
 וכן על ידי עו"ד סיגל שהב

 מהקליניקות לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים
 51108, בני ברק 852ת"ד 

 03-6439966; פקס': 03-6439911טלפון: 

 

 

 

  י ם ה ע ו ת ר

 נ   ג   ד
 השר לביטחון פנים .1
 נציב בתי הסוהר .2
 שרת המשפטים .3

 על ידי פרקליטות המדינה, 
 ירושלים ,משרד המשפטים

 02-6467011; פקס': 02-6466687 טלפון:

 

 

 

 

 ה מ ש י ב י ם

 
 

 

 מטעם המשיביםעתית הודעת עדכון 
 

 ,14.2.21ת בית המשפט הנכבד מיום החלטול, 24.6.21בהמשך להודעת העדכון מיום  .1

 זה.מתכבדים המשיבים להגיש עדכון עתי 

 

 בהתקדמות שחלה במימוש רכיבי הבינוי, בדומה לקודמתה, תמקדעדכון תההודעת  .2

, (החלטת הממשלה)להלן:  2.8.20מיום  291שנכללו בהחלטת ממשלה מס'  והתכנון

 שעניינה במתווה להאצת מימוש הפעימה השנייה של פסק הדין מושא ההליך שבכותרת. 

 

 החלטת הממשלה.ל 1סעיף מושא  אחד ממתקני הכליאה נעשה כן ביחס לכלתחילה, 

 

הקבלן הזוכה  13.09.21יום ב, המשיבים יבקשו לעדכן כי אשר למתקן הכליאה "אלה" .3

כן, -כמו .בשטח הרלוונטי התארגנות ועבודות מקדימות החל בביצוע"עומר הנדסה" 

ככל שתוקדם שלבי סיום. היתר הבנייה נמצא בקבלת המפורט והליך  הסתיים התכנון

יהיה  כי ניתןגורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר  תתחזק הערכתקבלת היתר הבניה, 

הוצאות תקציב עבור ההיצוין כי בנוסף,  .2023 שנת סוףבסיום הפרויקט להשלים את 

מענה לגידול במספר  , כך שיינתןתוספות והגדלות המכלולים בבית הסוהר ,קרי –"נלוות" ה

ומכרז בעניין פורסם בתחילת חודש  סוכם מול משרד האוצר – הסגלאנשי והכלואים 

 ספטמבר. 
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התכנון המפורט והתקבל היתר  הושלםהמשיבים יעדכנו כי  ,אשר למתקן הכליאה "נפחא"  .4

עם השלמת עבודות , כמו כן ., אגף בידוד וחדר חשמלאגפי כליאה ארבעהעבור  בנייה

והיסודות הסתיימה  דוחיםהקיעבודת ו העבודות בשטח, כאשר החל ,שנדרשו ההריסה

בניית אגף ) נקבע קבלן לביצוע השלמות במכרז ,כן-. כמותאי אשקוביות במפעל החל ייצורו

 קידוחהמפורט ועבודות התכנון ה מוהסתייעוד נעדכן, כי  .(סגירת המבניםו מאשקוביות

הסתיים בנוסף,  תאי אשקוביות במפעל.החל ייצור יציקת רצפה ו הבוצעשל אגף הבידוד, 

להערכת גורמי בהליכי בנייה. אף הוא  מאפיה נמצאמבנה הו תכנון חדר אוכל וקנטינה לסגל

 .2022משוער להשלמת הפרויקט הוא סוף שנת ה המקצוע בשירות בתי הסוהר, המועד

 

 ארבעה התכנון המפורט עבורהסתיים בים יעדכנו כי , המשיאשר למתקן הכליאה "עופר"  .5

 החל ייצור מצוי בעיצומו. במקביל,הליך קבלת היתר הבנייה , וכעת אגפי כליאה ואגף בידוד

עוד יעדכנו המשיבים,  מכרז לעבודות השלמה. פורסםו ,תאי אשקוביות במפעל שדה בעופר

 ברבמהלך חודש נובמעתידות להתחיל  ביסוסהעבודות כי בוצעה העתקת קווי חשמל וכי 

 .2021 בחודש נובמברצפויות להסתיים קו ניקוז וסניקה הנוגעות לת ועבוד, כאשר 2021

להערכת גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר, המועד המשוער להשלמת הפרויקט הוא 

 .2022חודש דצמבר 

  

התקיים דיון בראשותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה  11.10.21עוד נבקש לעדכן, כי ביום  .6

 ובהשתתפות נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים ליישום החלטת הממשלה. 

 

 לבניית כיווני פעולה אפשריים בפני מנכ"ל משרד ראש הממשלההוצגו במסגרת דיון זה, 

 2022לשנת במסגרת חוק התקציב  לעדכן כיכמו כן, נבקש  .אשכול כליאה חדש במגידו

, אשר לצורך קידום תכנונו של פרויקט זהש"ח מיליון  10סכום של שהוגש לכנסת, הוקצה  

 .יביא לסגירתם של מתקני כליאה ישנים והחלפתם בחדשים ומודרניים

 

ודש יולי בראשית ח נבקש לעדכן כילהחלטת הממשלה,  7בהמשך לאמור בסעיף ו לבסוף, .7

הוגש דו"ח הצוות הבינמשרדי לבחינת חלופות לעונש המאסר, בראשות המשנה ליועץ  2021

 המשפטי לממשלה )משפט פלילי(, עוה"ד עמית מררי. 

 

לשירות בתי הסוהר,  ואשר נוגעותעדכון הודעת הל 6-3סעיפים ב עובדות המפורטותה .8

ראש אגף התכנון והלוגיסטיקה בשירות  ,יץ'בתצהירו של גונדר יחזקאל מרקוב כותנתמ

 .בתי הסוהר

 

  תשפ"בה ,חשוןבכ׳ היום, 

  2021באוקטובר,  26          

 

 

     

 

 רן רוזנברג, עו"ד

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה


