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 1892/14 ץ"בג העליון המשפט בבית
 לצדק הגבוה המשפט כבית בשבתו

  בישראל האזרח לזכויות האגודה.  1 :העותרים
  גן ברמת ולעסקים למשפט האקדמי המרכז.  2
 אדם לזכויות רופאים.  3

  
  אח'ו/או עודד פלר ו ע"י ב"כ עוה"ד אן סוצ'יוכולם 

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל 
 65154, תל אביב 75רח' נחלת בנימין 

 anne@acri.org.il, דוא"ל: 03-5608165, פקס: 03-5608185טלפון: 
 

 סיגל שהב וכן ע"י עו"ד 
 םמרכז האקדמי למשפט ולעסקימהקליניקות לזכויות אדם ב

 
  – ד ג נ  -

 
 פנים לביטחון השר. 1 : המשיבים

  הסוהר בתי נציב. 2
 המשפטים שרת. 3
 

 המשפטים משרד, המדינה פרקליטות י"ע
 , ירושלים29דין  -רח' צלאח א

 02-6467011, פקס: 02-6466588טלפון: 

 

 תגובת העותרים להודעה המעדכת מטעם המשיבים 

 22.12.2019, מתכבדים העותרים להגיב להודעת המשיבים מיום 6.1.2020בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 

 באשר ליישום הפעימה השנייה של פסק הדין: 

 60%העותרים מעדכנים בהודעתם, כי במועד הנדחה שנקבע ליישום הפעימה השנייה, לפחות  .1

ירים ישהו בשטח מחיה שנקבע לגביו כי הוא פוגע ב"בליבת כבוד האדם" שלהם ובזכותם מהאס

"לקיום מינימלי בכבוד במובנה הבסיסי ביותר" )סעיף מז לפסק הדין(. לא יכולה להיות כל הצדקה 

להתנהלות המשיבים שמותירה אלפי אסירים ועצורים בתנאי מחיה נמוכים מהסטנדרט המינימלי 

 דין. שנקבע בפסק ה

העותרים מתנגדים לבקשת המשיבים לקבוע מועד לדיון ביישום הפעימה השנייה. כפי שקבע בית  .2

עמידה -ו"אי 2.5.2020, המועד ליישום הפעימה השנייה חל ביום 1.11.2018המשפט בהחלטתו מיום 

" תרופות וסעדים שונים –במעדים החדשים שנקצבו, עשויה להוליד לעותרים ולכל מי שימצא נפגע 

 להחלטה(. יש להבהיר למשיבים כי קביעה זו בעינה עומדת.  5)סעיף 

עיון בהודעת המשיבים מעלה את הרושם, כי לא הפנימו את העובדה שההליך הסתיים. לשיטתם, אין  .3

כל מניעה לשוב ולדון מחדש במועדים ליישום הפעימה השנייה כאילו שלא ניתן פסק דין בעתירה לפני 

 . לפני למעלה משנהנוספת בבקשה לדחיית היישום והחלטה  שנתיים וחצי
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, עת ביקשו לדחות את יישום 2018ודוקו. בניגוד לבקשת הדחייה שהוגשה על ידי המשיבים במרץ  .4

שנים )!(, הפעם המשיבים אפילו אינם מציינים לוח זמנים חלופי ליישום פסק הדין  9-פסק הדין ב

 עד בלתי ידוע. ומבקשים, בפועל, להשהות את פסק הדין עד למו

באופן חריג אישר בית המשפט למשיבים לסטות ממועדי הפעימות שנקצבו בפסק הדין תוך שהוא  .5

איננה תלויה מדגיש, כי "מימוש אמת המידה שנקבעה בהקשר זה בפסק הדין ]הפעימה השנייה[ 

זו (. הבהרה 1.11.2018( להחלטה מיום 2)א()4" )סעיף במימוש צעד כזה או אחר מצד המשיבים

מצטרפת לאמירות חוזרות ונשנות של בית המשפט בהחלטותיו ובדיונים שהתקיימו לאחר מתן פסק 

הדין, כי מימוש פסק הדין אינו יכול להיות מותנה במימוש חקיקה כזו או אחרת )החלטה מיום 

-14-ו 4עמ'  – 15.5.2018; פרוטוקול הדיון מיום 7עמ'  – 19.3.2018; פרוטוקול הדיון מיום 19.3.2018

15 .) 

 על רקע דברים אלה נפנה למספר היבטים שעלו בהודעת העדכון מטעם המשיבים.  .6

 ובניית כלא מגידו 3595החלטת הממשלה 

אין כל קשר כל הכבוד ל"נסיבות החריגות והתקדימיות" שהביאו את המשיבים לביזוי פסק הדין, ב .7

 2020. ראשית, במאי בפעימה השנייהבין כהונתה של ממשלת מעבר לבין אי עמידתם של המשיבים 

ימלאו כמעט שלוש שנים לפסק הדין. משמעות הדבר,  –מועד היישום הנדחה של הפעימה השנייה  –

מבלי להקל ראש במשמעות הפרויקט ליישום הפעימה השנייה, כי היתה למשיבים שהות ארוכה דיה 

 להתכונן ליישום הפעימה השנייה. 

י גם היום, חודשים ספורים לפני המועד הנדחה, אין להם כל תוכנית שנית, תגובת המשיבים מגלה כ .8

תכנית שאין  –להודעה(  18מעשית ליישומה מלבד "קידום מהיר של הקמת בית סוהר 'מגידו'" )סעיף 

 כל היתכנות להוצאתה אל הפועל בטווח זמן סביר. 

דידם, לו היתה קמה . ל2018מפברואר  3595המשיבים משליכים את כל יהבם על החלטת הממשלה  .9

ממשלה "יכולה היתה הממשלה החדשה להידרש מחדש ללוחות הזמנים שנקבעו בהחלטת הממשלה 

 4ליישום פסק הדין, כמו גם לצעדים נוספים נדרשים לצורך קיום הפעימה השנייה" )סעיף  3595מס' 

 להודעה(.

ה נערכה הממשלה לקיום היא זו "אשר על בסיס 3595ואולם, אין בסיס לטענה, כי החלטת הממשלה  .10

אינה מציעה כל תכנית ליישום הפעימה  3595להודעה(. החלטה  15פסק הדין בהליך שבכותרת" )סעיף 

השנייה בפרק זמן סביר, אלא מפרטת את הצעדים ליישום הפעימה הראשונה: שחרור על תנאי 

דות השירות; ממאסרים קצרים; שחרור מינהלי מוגבר; בתי משפט קהילתיים; הארכת תקופת עבו

 להחלטה(.  1-6מקומות כליאה באמצעות שיפוץ מתקנים קיימים )סעיפים  823הוספת 

 4000( להחלטה שקובע, כי ייבנו 4-5)6הסעיף היחיד שרלוונטי ליישום הפעימה השנייה הוא סעיף  .11

מקומות כליאה חדשים לאסירים, רובם בכלא מגידו החדש שעתיד להיבנות. אלא שסעיף זה מבהיר 

-ופן ברור ובלתי משתמע לשתי פנים, כי הפעימה השנייה של פסק הדין תמומש, במקרה הטוב, בבא

. ברי, כי אין כל דרך להביא לזירוז בנייתם של מתקני כליאה חדשים בסדר גודל כזה, ולכן כינונה 2027

 של ממשלה חדשה אינו רלוונטי לעניין. 

אה הגדול ביותר שיוקם בישראל כפתרון יחיד ההיתלות של המשיבים בזירוז בינויו של מתקן הכלי .12

ליישום הפעימה השנייה, מלמדת יותר מכל על היעדר כוונה לציית לפסק הדין ועל השלמתם עם 

 המשך הפגיעה בזכויות היסוד של אסירים.  
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 תמונת המצב העדכנית

י הצעדים המשיבים מציגים בהודעתם תמונת מצב עדכנית באשר ליישום הפעימה השנייה וקובעים, כ .13

לצורך מימוש פסק הדין הביאו לירידה משמעותית  3595שננקטו על ידם בעקבות החלטת הממשלה 

 להודעה(.  7בהיקף הכלואים לאורך השנתיים האחרונות )סעיף 

אסירים  1,359ירידה של   –ראשית, יש לברך על הירידה המשמעותית בהיקף האסירים הפליליים  .14

להודעת המשיבים מגלה, כי הירידה  8ירוט מצבת הכלואים בסעיף בשנתיים. אולם למרבה הצער, פ

 1,436בהיקף הכלואים לא קשורה ברובה לפעולות המשיבים ליישום פסק הדין. כך, הירידה של 

כלואים בסטטוס "אחר" מוסברת על ידי שחרורם של מבקשי מקלט ממתקן סהרונים לאחר פקיעת 

)"מרכז שהייה  1954-)עבירות ושיפוט(, התשי"דתוקפו של  פרק ד' לחוק למניעת הסתננות 

למסתננים"(. זו הובילה לסגירת המתקן לשבירת רוחם של מבקשי מקלט, "חולות", והפסקת 

כליאתם של מבקשי מקלט על ידי פקידי משרד הפנים בסהרונים בגין ענייני "משמעת" הקשורים 

 בהפעלת המתקן. 

 ניים אינה קשורה לצעדים מכוונים של המשיבים. עצורים ואסירים ביטחו 1,208גם הירידה של  .15

אסירים פליליים מוסברת ברובה על ידי "השחרור המנהלי המוגבר"  1,359זאת ועוד, הירידה של  .16

אסירים. לא מדובר בצעדים  1,000-, כאשר שב"ס הקדים את שחרורם של כ2018שבוצע בדצמבר 

 בצעד שהוא בבחינת "פלסטר" זמני.  ארוכי טווח שיש בהם להביא לשינוי קבוע ומתמשך, אלא

מדאיגה במיוחד תמונת המצב העדכנית ביחס לעצורים הפליליים המוחזקים במתקני הכליאה,   .17

איש בשנתיים האחרונות והם מהווים היום כשליש מסך הכלואים הפליליים.  257-שמספרם עלה ב

למרות שפסק הדין התייחס באופן מפורש לצורך להפחית את מספר העצורים הפליליים וליישם בכך 

של חוק המעצרים )סעיף קכה(, לא נקטו המשיבים מאז מתן פסק הדין בצעדים את תכליתו 

 בשורה בעניין זה. משמעותיים להפחתת מספרם ואין בפיהם כל 

תקני איזוק אלקטרוני פנויים  200-שנים, למעלה מ 4עוד מטריד לגלות כי קיימים היום, כמו גם לפני  .18

 להודעה(.  9)סעיף 

 ייהפתרונות ליישום הפעימה השנ

( לא 60%אף על פי שהמשיבים מודים, כי במועד יישום הפעימה השנייה מרבית מקומות הכליאה ) .19

 יעמדו בהוראות פסק הדין, אין בידם דרכים קונקרטיות למנוע זאת.

הגם שהמשיבים עומדים לבזות את פסק הדין, התברר לאחרונה כי אפילו השחרור המנהלי, אותו  .20

להקל על הצפיפות בבתי הסוהר, הופסק לאחר שמצבת הכלואים ירדה  מנגנון שנועד מזה שני עשורים

פנה ד"ר יואב ספיר, הסנגור הציבורי הארצי,  5.1.2020מתחת לתקן הכליאה. בעקבות זאת, ביום 

לשר לביטחון פנים בדרישה לקבוע תקן כליאה עדכני שיבטיח כי מנגנון השחרור המנהלי ימשיך 

נה חשיבות רבה לקביעת תקן כליאה המבוסס על חישוב שטח לפעול: "במצב הדברים הקיים, יש

מ"ר לכל כלוא. תקן כזה יבטיח כי מנגנון השחרור המנהלי ימשיך לפעול עד לעמידה של  4.5מחיה של 

המדינה באמות המידה שנקבעו על ידי בית המשפט העליון. כל חישוב אחר יחטיא את תכליתו של 

 פסק הדין."  תקן הכליאה ויפגע ביישומו הראוי של

 . כנספחמצ"ב  5.1.2020פנייתו של ד"ר יואב ספיר מיום 
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מבלי לחזור על דרכים שונות שפורטו בעבר על ידי העותרים, נזכיר כי בידי המשיבים כלים מגוונים  .21

להפחתת מספר הכלואים והגדלת מקומות הכליאה, שאינם תלויים בשינויי חקיקה או תקציבים 

משמעותיים: הכשרה של מתקן "חולות" לקליטת אסירים; הרחבת האיזוק האלקטרוני; הרחבת 

לופות מעצר; שינוי מדיניות המעצרים בכלל והמעצרים עד תום ההליכים בפרט; שינוי השימוש בח

מדיניות התביעה ושינוי במדיניות השחרורים המוקדמים. בכל הצעדים האלה יכולים המשיבים 

 לנקוט ללא קשר לכינונה של הממשלה. 

קודת בתי הסוהר( מנגנון ג)ב( לפ68זאת ועוד, לצורך יישום פסק הדין הסדירו המשיבים בחוק )סעיף  .22

"חירום" ייעודי שנועד לאפשר את הארכת השחרור המנהלי בשבועיים נוספים: "כדי להבטיח עמידה 

ביעד שקבע בית המשפט... מוצע לעגן בפקודה, גם זאת כהוראת שעה למשך שלוש שנים כאמור, 

ך, באישור היועץ המשפטי מנגנון ייעודי נוסף של שחרור מינהלי, שמכוחו יהיה נציב בתי הסוהר מוסמ

לממשלה, להאריך בתקופות נוספות של עד שבועיים את תקופות השחרור המינהלי הקבועות 

מנגנון זה, שיופעל כמוצא אחרון, ישמש מעין שסתום לוויסות שחרור אסירים בתוספת הראשונה... 

קודת בתי הסוהר ." )דברי הסבר להצעת חוק לתיקון פעד לנקודה שבה תובטח עמידה בדרישות הדין

(. משכך ברור, כי יש בידי המשיבים כלים 2018-והוראת שעה()שחרור מינהלי(, התשע"ח 54)מס' 

 מתאימים ליישום פסק הדין, שאינם תלויים בכינונה של הממשלה. 

ואולם, המשיבים בשלהם, וכאמור בהחלטתו של בית המשפט הנכבד, יהא עליהם לשאת בתוצאות  .23

 הדין. השונות של ביזוי פסק

 2020בפברואר  2

    

_________________ ________________ _________________ 

 ד"ר סיגל שהב, עו"ד עודד פלר, עו"ד אן סוצ'יו, עו"ד

 

 ב"כ העותרים
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