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 מבוא.א
החלו נציגי, 1999מיד לאחר קבלת מינויי� כמבקרי� רשמיי� בבתי סוהר ובתי מעצר בסו� שנת

. הסניגוריה הציבורית לערו� ביקורי� רשמיי� במתקני המעצר והמאסר השוני� בישראל

ה בבתי הסוהר ובמתקני המעצר, סניגוריה הציבורית רואי� בעריכת הביקורי� בבתי המעצראנשי

מעבר לכ� שהסניגוריה הציבורית מופקדת על הגנת� ועל. בבתי המשפט חלק חשוב מתפקיד�

שמירת זכויותיה� של רבי� מהשוהי� במעצר או במאסר במסגרת ההליכי� הפליליי� הננקטי� 

ה, נגד� ציבורית רואי� בשמירה קפדנית על זכויותיה� ועל כבוד� של מי אנשי הסניגוריה

את אחד המבחני� המרכזיי� לשמירה על זכויות האד�, את חירות�, על פי די�, שהחברה שוללת

.במדינת ישראל

והוא נועד לרכז, זהו הדוח השנתי התשיעי שמוציאה הסניגוריה הציבורית בנושא תנאי הכליאה

שנרשמו בעקבות, שעלו מדוחות הביקורת של אנשי הסניגוריה הציבוריתאת הממצאי� העיקריי� 

ב מתקני מעצר המצויי�10 ב1,בתי סוהר המצויי� באחריות שירות בתי הסוהר26  ביקורי�

 2009 2010שני�הבמהל�, מעצר המצויי� בבתי משפט מתקני13 וב2באחריות משטרת ישראל

ש.20113ותחילת שנת ומועדי מתקני המעצר ובתי המשפט,ל בתי הסוהרהרשימה המלאה

זה, הביקורי� בה� שבכוחו של די� וחשבו� מרוכז, אנו סבורי�. מצורפת כנספח, כפי שנכללו בדוח

ואמינה באשר למצב הקשה והמצער רחבהלשרטט תמונה, האוצר בחובו מידע רחב ומקי�, זה

. הקיי� בחלק מ� המתקני�

נו המערכתית השוטפת נתקלנו בליקויי� קשי� בתנאי כליאה ג� שלא א� במהל� עבודתכי, נציי�

נוכח, זאת. בחרנו לכלול את המידע הידוע לנו מעבודה שוטפת זו בדוח, אגב עריכת ביקור רשמי

. חומרת� של הדברי� והרלוונטיות שלה� לליקויי� שעלו ממילא במהל� הביקורי� הרשמיי�

ובכלל זאת בליקויי� הנוגעי� לנגישות�, קי� בנושאי רוחבכ� נכללי� בדוח זה מספר פרקי� העוס

היינו להלי� עתירות האסירי� המתקיי� בפני בית המשפט, של אסירי� לערכאות משפטיות

ובהחזקת מסתנני� ומבקשי, המחוזי ולשחרור המוקד� ממאסר המתקיי� בפני ועדות השחרורי�

. מקלט במתקני שירות בתי הסוהר

הדוח סוקר בהרחבה את הליקויי� שנחשפו במתקני כליאה שהינ� באחריות חלקו הראשו� של

בחלקו השני סוקר הדוח ליקויי� שנמצאו במתקני� שהינ� באחריות משטרת. שירות בתי הסוהר

, בחלקו האחרו� סוקר הדוח ליקויי� שנמצאו במתקני כליאה המצויי� בבתי המשפט. ישראל

.� המובאי� לבית המשפט לצור� קיו� דיוני� בעניינ�המיועדי� להחזקת� של עצורי� ואסירי

במסגרת הביקורי� בבתי המעצר נבדקה מידת התאמת� של מתקני המעצר לתנאי� שנקבעו

: להל�( 1996–ו"תשנ,)מעצרי� סמכויות אכיפה(כתנאי� מינימליי� בחוק סדר הדי� הפלילי 

.ביטוי זה מתייחס לבתי סוהר ולמתקני מעצר שבאחריות שירות בתי הסוהר1
ו2 .כל מתק� מעצר אחר שבאחריות המשטרהלביטוי זה מתייחס לתחנות משטרה
ז, נציי�3 ה כולל התייחסות לממצאי הביקורי� בכל המתקני� בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית כי דוח מסכ�

ואשר נער� בעניינ� ביקור מאוחר יותר בשנת 2009מתקני� שבוצעו בה� ביקורי� בשנת15 ב. 2010 ו 2009בשני�
מ, 2010 . 2010 ההתייחסות בדוח זה היא לביקור המעודכ� ביותר
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אכ(ובתקנות סדר הדי� הפלילי ") חוק המעצרי�" (מעצרי� יפה סמכויות ,)תנאי החזקה במעצר)

"להל�( 1997–ז"תשנ 4").תקנות המעצרי�:

חדש[תנאי החזקת� של אסירי� שנגזר דינ� נבדקו לאור הוראות פקודת בתי הסוהר ,]נוסח

"להל�( 1971–ב"תשל  2010 ע"תש,)תנאי מאסר(תקנות בתי הסוהר,")פקודת בתי הסוהר:

"להל�( "להל�(וכ� בהתא� להוראות שירות בתי הסוהר")תקנות בתי הסוהר: ") הוראות השירות:

"להל�(ולפקודות נציבות שירות בתי הסוהר  א80שהוצאו מכוח סעי�,")פקודות הנציבות:

תנאי החזקת� של אסירי� שכבר נגזר דינ� נבחנו ג� תו� התייחסות5.לפקודת בתי הסוהר

מתו� תפישה לפיה הקריטריוני� הקבועי� וזאת, לדרישות חוק המעצרי� ותקנות המעצרי�

לעניי� החזקת עצורי� צריכי� להוות קנה מידה מינימאלי ג� לתנאי� בה� יש להחזיק אסירי� 

'נ' רופאי� לזכויות אד� ואח 4634/04צ"עמדה דומה הביע בית המשפט העליו� בבג.שכבר נשפטו

(12.2.07פסק די� מיו�( השר לביטחו� פני� "להל�) אד�צ"בג:  "). רופאי� לזכויות

, ממצאי הביקורי� שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית הועלו על הכתב בדוחות ביקורת פרטניי�

לשר המשפטי� ולגורמי�, לשר לביטחו� פני�, שהועברו ליוע1 המשפטי לממשלה ולמשנהו

ה, נשיאי� של בתי המשפט בה� נערכו הביקורות: כגו�, רלוונטיי� נוספי� , משפטמנהל בתי

היוע1 המשפטי, היוע1 המשפטי לשירות בתי הסוהר, נציב שירות בתי הסוהר,ל המשטרה"מפכ

תגובותיה� של הגורמי� הרלוונטיי�. מבקר המשרד לביטחו� פני� ועוד, למשרד לביטחו� פני�

התגובות מופיעות בהערות השוליי� בסמו� לתיאור. התקבלו א� ה� במשרדי הסניגוריה הציבורית

.וה� מובאות בדר� כלל כלשונ�, אי�הממצ

בדר� כלל זכו אנשי הסניגוריה ליחס אדיב מאוד ולשיתו� פעולה מלא מצד,מ� הראוי לציי� כי

מודעות, על פי רוב, בקרב ממלאי התפקידי� ניכרה. המפקדי� ואנשי הסגל במתקני הכליאה

כ�. גבוהה לצור� החיוני לשמור על זכויות העצורי� והאסירי� א� בתגובות שנתקבלו,כמו

נצ, בעקבות פרסו� הדוחות הפרטניי� ראש היחידה,מ אבינוע� ביר�"אשר רוב� נערכו על ידי

ראש יחידת ביקורת פני� בשירות בתי,מ שלמה טהרני"וגנ, הארצית לביקורת במשטרת ישראל

.ניכרה התייחסות עניינית ומפורטת לביקורת, הסוהר

ת הביקורת בשירות בתי הסוהרות של יחידותגובולא התקבללגבי חלק מ� הממצאי� בדוחות

יובאו בהערות שוליי� תגובותיה� של הגורמי� השוני� במתק�, במקרי� אלה. והמשטרה

. כפי שנמסרו לאנשי הסניגוריה הציבורית במהל� הביקור הרשמי, הכליאה

,ת ג� בדוח הנוכחיכי סיכו� ממצאי הביקורי� שערכו אנשי הסניגוריה הציבורי, אנו מקווי�

ובפרט באות�, יסייע לגורמי� הרלוונטיי� במציאת פתרו� הול� לטיפול בליקויי� הקיימי� כיו�

.ליקויי� חמורי� הדורשי� מענה מיידי

:קנות המעצרי� קובע כדלקמ�לת)א(2סעי�4
 השר יכריז על מקו� מעצר רק א� אישר המפקח הכללי של המשטרה או נציב שרות בתי הסוהר כי אותו מקו�"

".שיוחזקו באותו מקו� לממש את זכויותיה� על פי החוק עומד בתנאי� על פי החוק וכי נית� לאפשר לעצורי�
:קובעת כדלהל�, יינה עקרונות בהחזקת אסירי�שענ שירות בתי הסוהר להוראות 5.05הוראה5

.תכלית המאסר היא ענישה ולא נקמה או השפלה)1"
.עונש המאסר שולל מהאסיר את חירותו א� לא את כבודו)2
 תשמרנה זכויות אד� בסיסיות של האסיר למעט זכויות שנשללו מהאסיר במפורש או ששלילת� מתחייבת)3

.טבעית ומסתברת משלילת החירותכתוצאה
 וזאת, נית� להגביל איזה מזכויות האד� המוקנות לאסיר באופ� זמני או קבוע רק במקרי� המותרי� על פי די�)4

 או ביטחו� בית הסוהר או לצור� הגנה על אינטרס הציבור או על אסירי�, לש� שמירה על ביטחו� המדינה
".תהא לתכלית ראויה ובמידה המינימלית הנדרשת על פי הנסיבותההגבלה. אחרי�
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.ס"נסתיי� תהלי� העברת מער� הכליאה והליווי המשטרתיי� לשב 2008כי בתחילת שנת, נזכיר

המ, במסגרת תהלי� זה שבעברו מתקני המעצר כאשר ברשות המשטרה נותר,ס"רחביי� לניהול

א�, רק חלק מסוי� ממתקני המעצר ובדר� כלל החזקת העצורי� במתקני� אלה אמורה להיות

שב, ככלל. לתקופות קצרות ומוגבלות ס הקלה"נראה כי העברת המתקני� המרחביי� לאחריות

תו של שיפור בתנאי על הצפיפות במתקני� שנותרו תחת אחריות המשטרה והביאה לתחיל

של, בטווח הרחוק, אנו מקווי� כי המהל� אכ� יביא. ההחזקה של העצורי� לשיפור ניכר בתנאיה�

. ביחס למצב ששרר עת היו תחת אחריות משטרת ישראל, מתקני המעצר ושל מער� הליווי

שירות ואת, לא נוכל שלא להתייחס לאסו� המצמרר שאירע השנה בכרמל ופקד את כולנו, לסיו�

שב. בתי הסוהר בפרט במסירות,ס מצאו את מות� הטראגי בעת שחשו"מיטב בנותיו ובניו של

, מילי� לא תוכלנה לנח� את האובד� הנורא. להצלת� של האסירי� ולחילוצ� מאש התופת, נפש

אנשי, אנו.ס"ולהפיג את הכאב הקשה מנשוא של משפחות הקציני� והצוערי� ושל משפחת שב

מביעי� את צערנו העמוק ואת השתתפותנו הכנה באבל� הכבד ומחזקי�, הציבורית הסניגוריה

.את יד� בשעת� הקשה
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 ליקויי� עיקריי� שנחשפו במתקני שירות בתי הסוהר.ב
ב 2009 2010בשני� מתקני כליאה הנמצאי� באחריות26 ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית

.ס"שב

התמונה. חינו אנשי הסניגוריה במספר הפרות קשות של זכויות אסירי�במתקני� שנבדקו הב

של, של עזובה פיסית ותנאי מגורי� קשי� ביותר, בי� היתר, המצטיירת בחלק מבתי הסוהר היא

צפיפות גדולה ומחנק בתאי� ושל מבני� שאינ� עוני� לקני המידה הבסיסיי� המתחייבי� מ�

.בית המשפט העליו�לרבות, הדי� ומקביעות בתי המשפט

בלתי ענישה משמעתית בדבר עוד נתקלו אנשי הסניגוריה הציבורית בחלק מבתי הסוהר בתלונות

במחסור בציוד בסיסי; בשימוש בכבילה בלתי מידתית של אסירי� ועצורי�; וקולקטיביתמידתית 

יות במימוש בבע; בליקויי� במת� טיפול רפואי לאסירי�; החוש� את האסירי� לפגעי מזג האוויר

הזכות למפגש ע� עור� די� וזכות הגישה החופשית לערכאות, הזכות לקשר ע� בני משפחה

, בי� היתר.ס"אנשי הסניגוריה הציבורית נתקלו ג� בליקויי� בתשתית השיקומית בשב. שיפוטיות

קיי� מחסור בקבוצות טיפול מניעתי לעברייני מי� ובמסגרות טיפוליות וחינוכיות לאסירי�

עוד מצאו אנשי הסניגוריה כי קיי� מחסור חמור בתקני� לעובדי� סוציאליי� בחלק. טחוניי�בי

א�, מבתי הסוהר מחסור שאינו מתיישב כלל ע� מטרת הכליאה שאיננה רק הרחקה מ� החברה כי

.למניעת חזרה עתידית על עבירות ולשילוב נורמטיבי בקהילה, ג� הזדמנות לשיקו�

שכב, יחד ע� זאת תופעה חמורה אשר נראה כי עברה מ� העול�,ר צוי� בדוחות האחרוני�וכפי

בג, ואיננה עוד היא תופעת הלנת אסירי� על הרצפה אד�צ"זאת בעקבות אשר, רופאי� לזכויות

נראה כי קביעתו זו של בית המשפט. תועמד מיטה לרשותו של כל אסיר 1.7.07קבע כי החל מיו� 

כ�.ס"שבהעליו� מכובדת על ידי גורמי  לכל, א� על פי לדעת הסניגוריה הציבורית הבטחת מיטה

כי. אסיר אינה סו� הדר� אלא תחילתה בלבד כדי לתת לאסירי� תנאי מחייה סבירי� יש לדאוג

בחלק, למרבה הצער. לכל אסיר יהיה ג� מרחב מחייה מינימאלי המאפשר שמירה על כבודו כאד�

עלס בה� ביקרנו הצפיפו"ניכר ממתקני שב ת הקשה בתאי� אינה עולה בקנה אחד ע� שמירה

. כבוד האד� של האסיר או העציר

על"במש� השני� בה� נדו� תק� הכליאה בשב ס בוועדות הכנסת חזרה הסניגוריה הציבורית

, תנאי תברואה הולמי�, כגו� אוורור נאות(עמדתה לפיה יש לעג� בתק� הכליאה מדדי� איכותיי�

ס חברי הכנסת שנכחו בדיוני� הביעו את דאגת� מתנאי ). ביר לאסיר ועודמינימו� שטח ממוצע

בפרט הביעו חברי. המחייה במתקני הכליאה וקיבלו באופ� עקרוני את גישת הסניגוריה הציבורית

הכנסת את מורת רוח� מרמת הצפיפות במתקני הכליאה ומהירידה העקבית במרחב המחייה 

שב, לאסיר על"העומד על פי נתוני כס הרחק מ� הסטנדרט6,ר בלבד"מ3 ממוצע ארצי של

בכל שנה חזר על עצמו הריטואל הקבוע בו תק�,א� על פי כ�7.המקובל במדינות מתקדמות

אחד הכלי� היחידי� בחוק, תו� הישענות על קיומו של השחרור המינהלי, הכליאה מאושר

 
(שטח המחיה של אסיר"בסקירה מאת מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא'ר6 הנתו� נמסר ). 2009אוקטובר"

.למרכז המחקר והמידע על ידי שירות בתי הסוהר
שיפו1 אגפי� ושטח–תנאי מחיית אסירי�", על פי הנתוני� שהוצגו במצגת מינהל בתכנו� בשירות בתי הסוהר7

(מחייה מכ,)2010יוני" כ,ר"מ12 ל7  מרחב המחייה לאסיר במדינות מתקדמות נע ר"מ 8.8 ובממוצע עומד על
ה(לאסיר כי הוועדה האחראית על יישו�, יצוי�). באות� מדינותחדשי�המדובר בסטנדרט המתייחס למתקני הכליאה

קבעה כי סטנדרט שטח, בלתי אנושיי� או משפילי�, ופית נגד עינויי� ויחס ועונשי� אכזריי�הוראות האמנה האיר
.ר"מ10 ל9המחייה הראוי לכל אסיר הוא בי� 



�� 

מה, המאפשרי� ה, במידת זה. מאסרריווח במקומות הכליאה והקלה בתנאי כי, בהקשר יצוי�

לאחרונה א� הוגשה הצעת חוק ממשלתית מטע� המשרד לביטחו� פני� המבקשת לצמצ� באופ� 

זמ� מה לאחר מכ� נמנע השר לבטחו� פני� מלהגיש תק� כליאה8.משמעותי את השחרור המינהלי

הכ, מחודש לאישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת ליאה לאחר שפג תוקפו של תק�

מלמנוע כל וזאת כדי, 31.5.11הקוד� ביו�  בעקבות פניות. נהלייאפשרות לשחרר אסירי� שחרור

דיו� בוועדת הפני� והגנת הסביבה 28.6.11התקיי� ביו�, הסניגוריה הציבורית וגורמי� נוספי�

במהל� הדיו� הביעו חברי הכנסת ביקורת ". הצור� שבקביעת תק� הכליאה"של הכנסת בנושא 

שבח ס והמשרד"ריפה על העדרו של תק� כליאה ועל הנימוקי� שהוצגו בעניי� זה על ידי נציגי

שב,כ אמנו� כה�"ח,ר הוועדה"יו, בסיכו� הדיו�. לביטחו� פני� ס והמשרד לביטחו�"דרש מנציגי

. לאישור הוועדה תק� כליאה לחצי השנה הקרובהלאלתר הפני� להביא

כל) פלילי(אצל המשנה ליוע1 המשפטי לממשלה 3.7.11בישיבה שנערכה בנושא ביו� בהשתתפות

שב, לבקשת הסניגוריה הציבורית, הגורמי� הרלוונטיי� ס העביר לאישור הגורמי�"דווח כי

,2.8.11רק ביו�, למרות זאת. הרלוונטיי� במשרד לביטחו� הפני� בקשה לתק� כליאה חדש

גונוס� ובעקבות לח1 ציבורי אושר,בכלל� הסניגוריה הציבורית, פי� נוספי�מצד הכנסת ומצד

.על כנו מנגנו� השחרור המינהלייש לקוות כי הדבר יוביל להשבת.תק� כליאה חדש

ליהסנ מהלכי� השוני� המבקשי� להפסיק או לצמצ� את גוריה הציבורית מתנגדת נחרצות

המהשימוש בכלי  בשהוא נהלייהשחרור מידת מה על רמת אחד הכלי� הבודדי� שבכוחו להקל

 הכליאה תנאיאת תחת לעשות כל מאמ1 כדי לשפר. הצפיפות הגבוהה השוררת במתקני הכליאה

ל, ולהקל על רמת הצפיפות הקשה במתקני�  כי�הפוי�בצעדהמשרד לביטחו� פני�טונקמנסה

בי�צעד, השחרורי� המנהליי�או צמצו� של הפסקת כדי להחרי� את המצב העגו�ה�שיש

ב . ולהעלות את רמת הצפיפות בה� הכליאה חלק גדול ממתקניהשורר

הדיוני� בכנסת בתק� כליאה נועדו לאפשר ביקורת פרלמנטארית שוטפת על הנעשה במתקני

תפוסת מתקני הכליאה ותנאי המחייה,ס"ובכלל זה מצבת האסירי� והעצורי� בשב, הכליאה

על, הללו במידה רבה בעקבות הדיוני�, 2010בשנת. השוררי� בה� חת� השר לביטחו� פני�

בתקנות נקבעו אמות מידה מינימאליות לתנאי המחייה בבתי. תקנות חדשות בדבר תנאי מאסר

על, הסוהר בהיבטי� שוני� כולל שירותי�,ר"מ 4.5ולגבי שטח המחייה לאסיר נקבע כי יעמוד

לע, אול�9.ומקלחת אשר עדיי� אינו(צורי� בדומה לסטנדרט שנקבע כבר בעבר לגבי שטח המחייה

, יתרה מזאת. המדובר בסטנדרט נמו� באופ� משמעותי מהמקובל בעול�,)מיוש� בפועל כנדרש

וכי, הסניגוריה הציבורית הביעה את העמדה לפיה המהל� שבוצע בכללותו אינו מספק כלל ועיקר

י� בתקנות בי� הפגמ. ההוראות שנקבעו בתקנות במתכונת� הנוכחית ה� חלקיות ולוקות בחסר

העובדה שזכות האסיר: עליה� הצביעה הסניגוריה הציבורית מצויי� שלושה פגמי� משמעותיי�

העובדה שחלק מההסדרי� הקבועי�; לקיו� בתנאי� מינימאליי� אינה מעוגנת בחקיקה ראשית

מ' הצהרת כוונות טובות'בתקנות מהווי� מעי�  ובכ� שלפי; בקריטריוני� מדידי� ובטחתשאינה

ואינ� מתחייבות בעתידח התקנות ה� ברוב� מחייבות רק ביחס למתקני כליאה אשר יבנו נוס

 
מי שהנציב או ועדת, על פי הצעת החוק. 2011 א"התשע,)שחרור מינהלי(הצעת חוק לתיקו� פקודת בתי סוהר'ר8

ש, לפי העניי�, השחרורי�  א"התשס, לא ישוחרר שחרור מוקד� לפי הוראות חוק שחרור על תנאי ממאסרהחליטו
.לא יקוצר מאסרו ג� בשחרור מינהלי, 2001

.2010 ע"התש,)תנאי מאסר(לתקנות בתי הסוהר)ח(2תקנה9
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אשר רבי� מה� אינ� עומדי�–לשינוי בתנאי ההחזקה של אסירי� במתקני� קיימי�

. בסטנדרטי� אלה

יו, בשנתיי� האחרונות בה� אישרה ועדת הפני� את תק� הכליאה, זאת ועוד דאזר הוועדה"הנחה

דו"הח את הגורמי� הרלוונטיי� לקד� הצעת חוק, לאור הערות הסניגוריה הציבורית,ד אזולאיכ

א�(ממשלתית שתעג� בחוק מדדי� איכותיי� בדבר תנאי כליאה הולמי�  הצעה אשר להבנתנו

על).ס"זכתה לתמיכתו של שב בעקבות הלחצי� הכבדי� שהפעילו חברי ועדת הפני� של הכנסת

, תזכיר חוק מטע� המשרד לביטחו� פני�כתשעה חודשי� ופ1 לפניה, הגורמי� הרלוונטיי�

שמטרתו לעג� בחקיקה ראשית רשימה של תנאי המחייה המינימאליי� לה� זכאי� האסירי� על

רב 10.מנת לשמור על כבוד� ובריאות� ועל א� הקריאות הברורות, למרות הפצת התזכיר לפני זמ�

זהשל המחוקק למלא את החסר החקיקתי בעניי לא מצא המשרד לביטחו� פני� לנכו� להמשי�,�

. ולקד� את התזכיר במהירות הנדרשת

עלול, תק� כליאהניסיונו של המשרד לביטחו� פני� להימנע מלהביא לאישור הכנסת, על כל פני�

של ביקורת פרלמנטארית,עד כדי ריקו� מתוכ�, ביא להחלשתה הניכרתהיה להערכתנו לה

השר לביטחו� פני� אינו רשאי להתפרק, לתפיסתנו. הנעשה במתקני הכליאה מקצועית ויעילה על

כ�, לחלוטי� מסמכותו לקבוע בצו את תק� הכליאה יד–" להיפטר"ואגב –על דעת עצמו וכלאחר

.ממנגנו� הפיקוח והמעקב של המחוקק על מצב� של בתי הכלא במדינת ישראל

ה, מ� הדיוני� שנערכו עד כה בנושא הנבע, סיבה להימנעות מקביעת תק� כליאה חדשעולה כי

כי"מעמדת שב עמדה זו נראית על ". יש מספיק מקומות בבתי הסוהר"ס והמשרד לביטחו� פני�

נוכח תמונת המצב המובאת בדוח זה בדבר רמת הצפיפות השוררת במתקני פניה בלתי סבירה

זו. הכליאה שבא� עמדה כפי שציי� במצגת שהועברה,וס עצמ"אינה עולה בקנה אחד ע� הערכות

אפילו 11!ממקומות הכליאה אינ� הולמי� 50%ולפיה�, לוועדת הפני� והגנת הסביבה של הכנסת

ה יש טענהא� תתקבל הרי שיש לפעול לאלתר לריווח ולסגירת,"מספיק מקומות כליאה"כי

ו א, או אגפי� בה� תנאי המחייה ה� קשי� במיוחד/מתקני� לה אי� מקו� ועד לביצוע פעולות

ב להפסיק או לצמצ� את  על–ולו במעט–שחרור המינהלי כמנגנו� שיש בכוחו להקל השימוש

.ובכלל� הצפיפות הגבוהה במתקני�, תנאי הכליאה הקשי�

, כי נעשי� מאמצי� לשיפור המצב הקשה הקיי� כיו� במתקני שירות בתי הסוהר, ידוע לנואמנ�

גוג� שבהתרשמנו מ� הרצינות אותה רב,ס"ילה לאמור,גונדר בני קניאק בראשות הנציב היוצא

מ 2008 ו 2007לשני� הסניגוריהותבדוח ואנו מניחי� שכ� ייעשה ג� בשני� הקרובות,ה�ולעולה

עברוכי, לנו ידוע. גונדר אהרו� פרנקו רב,ס בראשות הנציב הנכנס"בשב חלק ממתקני הכליאה

כ�וא, ועוברי� תהלי� שיפו1 מאסיבי הגורמי� האמוני� על כי עבודת, אנו מקווי�. נו מברכי� על

ותהלי� השיפו1 ייתנו מענה כולל לבעיות הקיימות במתקני� ויאפשרו לאסירי�ס"הנושא בשב

.השוהי� בבית הסוהר תנאי מחייה ראויי�

התזכיר מבוסס על הצעת חוק פרטית דומה. 2010 א"התשע,)תנאי מחיה(תזכיר חוק לתיקו� פקודת בתי הסוהר10
חב ).2009 ט"התשס,)תנאי כליאה הולמי�(הצעת חוק לתיקו� פקודת בתי הסוהר(כ דב חני�"עיקרה שהגיש

(שיפו1 אגפי� ושטח מחייה–תנאי מחיית אסירי�",ס"מינהל תכנו� בשב–מצגת ענ� תכנו� אסטרטגי11 ).2010יוני"
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סוהר השרו 1.ב  ליקויי� מערכתיי� בבית

בבמסגרת הביקורי� הרשמיי� שערכו אנשי הסניגורי נחשפו,בית סוהר השרו�ה הציבורית

בדבר: ובי� היתר, ליקויי� חמורי� רבי� ,תשה מחמירה ובלתי פרופורציונאליעניתלונות רבות

, לרבות אסירי� אובדניי�, שימוש בכבילה בלתי מידתית של אסירי�; לרבות ענישה קולקטיבית

; בלתי נסבלת בחלק מהאגפי�צפיפות;כאמצעי ענישהחשש לקיומה של מדיניות כבילהעד כדי

עובש ומזיקי�, רטיבות, ובכלל זה זוהמה, תנאי� היגייניי� ותברואתיי� ירודי� במיוחד

ללחות, המביאי� לחוש� ולתחושת מחנק בתאי�, תנאי תאורה ואוורור לא נאותי�; למיניה�

בעיות; בימי החור�, חדירת מי גשמי� לתאלתי� א� ולעי, ולחו� מעיק בימי הקי1 ולקור עז

אי, כרוניות הנוגעות למצב השירותי� והמקלחת  הפרדה בי� השירותי� למקלחת ואי ובכלל זה

ברז יציאת מי� במקלחת ש, התקנת , המי� קולחי� ישירות מהקיר ועל כ� הופכת הרחצה בה�כ�

, ובכלל זה חומרי ניקיו�, תלונות רבות על מחסור בציוד בסיסי לאסירי�; לבלתי אפשרית, בפועל

של אסירי� מאגפי� שוני� כנגד ורבות תלונות קשות; ביגוד והנעלה ועוד, נייר טואלט, שמיכות

; העדר אפשרויות תעסוקה ופעילות חינו� או פנאיתלונות רבות בדבר; הטיפול הרפואי הנית� לה�

.ועוד

אול� מפאת חומרת� והצטברות� מצאנו, ליקויי� אלה ואחרי� יפורטו בהרחבה בהמש� הדוח

כי, נכו� לייחד לגבי בית סוהר השרו� פרק נפרד וכלליל שרו�הקיימת בבית סוהר מתו� הערכתנו

ובחלק�, בעיה מערכתית בכל הנוגע ליחס הנית� לאסירי� ולתנאי המחייה הבלתי ראויי�

בו, הבלתי אנושיי� אפילו בהשוואה, ריבוי הממצאי� הנוגעי� לבית סוהר השרו�. השוררי�

א מצב קשה ומטרידה ביותר, חרי� בישראללמתקני כליאה ואנו מקווי�, מלמדי� על תמונת

.ס יית� לה את המענה הנדרש והממצה באופ� מיידי"ששב

, נחשפו אנשי הסניגוריה הציבורית לליקויי� מערכתיי� נוספי�, לצד הליקויי� הפרטניי� הללו

.א� ה� חריגי� באופיי� לעומת מתקני כליאה אחרי�

לב זכו אנשי הסניגוריה הציבורית בדר� כלל בה�, ביתר מתקני הכליאה רי� הרשמיי�ביקוניגוד

בבית סוהר, ליחס אדיב מאוד ולשיתו� פעולה מלא מצד המפקדי� ואנשי הסגל במתקני הכליאה

ב התנהלות בעייתית של סגל ביתובבלבד שיתו  פעולה חלקי השרו� נתקלו המבקרי� הרשמיי�

ס,כ� למשל. הסוהר נדחתה שיחת הסיכו� במסגרתה מוצגי�, גנית מנהל בית הסוהרלבקשת

למועד סיו� כלל הביקור הרשמי בבית, ממצאי הביקור לצור� קבלת תגובת הנהלת בית הסוהר

אות�י�א� כי נית� היה לצפות ששיחת הסיכו� תכלול ממצאי שלושת הביקור, דא עקא. הסוהר

, לא קוימה שיחה סיכו� כמקובל, סגנית המנהלביקשו אנשי הסניגוריה הציבורית להציג בפני 

, אשר סיימה את השיחה, בשל אילוצי סגנית המנהלת, של הביקור אחרו�בסיו� חלקו השלישי וה

התקיימה שיחת סיכו� בלתי ממצה, לאור האמור לעיל. בטענה כי הוקדש לנושא די זמ�, בי� היתר

 12.שנמצאות הליקויי� ולא נית� היה לקבל את תגובת הנהלת בית הסוהר למרבי

ב, חמור מכ� ה� נדהמו, בית סוהר השרו�במסגרת הביקורי� שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית

שב,1אג  לגלות כי  אוכלס,ס לפיה אי� לאכלס בו אסירי�"אשר בעבר נסגר מכח הוראת נציב

ה 2010מחדש במהל" חודש ספטמבר   דרי�על ידי אסירי� ועצורי� שהועברו ממתק� הכליאה

כי 11.5.11מיו�,ס"ראש יחידת הביקורת בשב,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ12 שיחות פתיחה וסיכו� "...נמסר
נית�. התקיימו בכל הביקורי� למעט הביקור האחרו� וזאת נוכח היעדרות מפקד הכלא והיות סגניתו בפעילות מבצעית

".היה לקיי� את הסיכו� בתו� הפעילות המבצעית
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ש�( זה). 13בשל חיפוש הנער� בבית המעצר בכ, באג� , אסירי� 100 אשר אויש כמעט באופ� מלא

גנ, בי� לבי�. נמצאו ליקויי� קשי� רבי� אשר יפורטו בהמש� הדוח ראש,מ שלמה טהרני"בתגובת

כי 11.5.11מיו�,ס"יחידת הביקורת בשב . נפסל לאחזקת אסירי� נוכח מצבו הירוד1אג�"נמסר

מס. אוכלס למש� תקופה קצרה) שיפו1 אג� אחר בהדרי�(נוכח צרכי המערכת, ע� זאת ' מזה

לבר� ".חודשי� האג� אינו מאוכלס ואי� כוונה לשוב לאכלסו ועל יש יש הוצאת האסירי� מהאג�

שב ול�א,יאוכלס מחדש בעתידאכ� לא לקוות כי הוא  והול� מענה מספקס"לא מצאנו בתגובת

שב, באג�שבהחזקת אסירי� יסי והחמור הבסלליקוי  כללס אינו ראוי"שאפילו לשיטתו של

מ תקופה ארוכה ועוד במש", למגורי אד� על תנאי המחייה הבלתי.חודשי�%4של למעלה

.נית� ללמוד ג� מ� הממצאי� הפרטניי� שיובאו לגביו בהמש� הדוח,1ראויי� באג� 

יתתלונות בדבר ענישה משמעתית קיצונ.2.ב

מתקני כליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התקבלו תלונות על ענישה משמעתית%4ב

 14.קיצונית

:להל� הממצאי�

בדבר,בבית סוהר השרו� בכמה אגפי�תשה מחמירה ובלתי פרופורציונאליעניעלו תלונות רבות

ה כלפיה� במקרי� אסירי� שוני� בבית הסוהר ציינו כי ענישה משמעתית ננקט. בבית הסוהר

רבי� שבה� הועלו על יד� בקשות לגיטימיות או כאשר ביקשו להעביר ביקורת על התנהלות

א� טענו בפני אנשי הסניגוריה הציבורית. רשויות בית הסוהר אסירי� מאגפי� שוני� בבית הסוהר

אליו משמש למעשה כאג� ענישה, בו תנאי המחייה הינ� קשי� ביותר,)אג� המעבר(7כי אג� 

 15.מועברי� אסירי� בשל עבירות משמעתיות

אסירי� שוני� דיווחו על מדיניות ענישה קולקטיבית במסגרתה נענשי� אסירי, באג� טעוני הגנה

מקרה בו בעקבות, בשיחות שונות, אסירי� דוגמה ציינוכ. האג� כולו על עבירות משמעת פרטניות

כ, גניבת כדורי� מהמרפאה 1טענו האסירי� באג�, בנוס�.ל אסירי האג�נשללו שעות הטיול של

ועל כ� ה� נאלצי�, בבית הסוהר כי כאמצעי ענישה נשללה מה� הזכות להשתמש בסיר לבישול

שהיה לבוש גופיה ומכנסיי� קצרי� למרות מזג האוויר, אחד האסירי�. לבשל בקופסת שימורי�

ה ונשללו ממנו ביקורי� משו� טע� כי נשללה ממנו הזכות להכניס ביגוד ח� ושמיכ, החורפי

אי. שהתלונ� על התנאי� באג� א� בשל כ� נשמעו טענות באג� טעוני הגנה בדבר ענישת אסירי�

.שיתו� פעולה מציד� ע� קצי� המודיעי� של בית הסוהר

נתקלו אנשי הסניגוריה הציבורית בתלונות חוזרות ונשנות של אסירי� רבי�,בבית סוהר דקל

ע "הכלוב"הנקראת בפיה�,ל שיטת ענישה מקובלת ושכיחה בכלאומאגפי� שוני� זה" כלוב".

כ המתח� ממוק� ליד חדרי. החשו� בצדדיו וגג ארעי מכסה עליו,ר"מ2  הינו מתח� מגודר של

. סוהר במהל� הביקור נועד לשמש להמתנה למפגשהולדברי מנהל בית, המפגש ע� עורכי הדי�

זה למעשה נוהג לשמש את הסוהרי� לצור� ענישה מיידית"המתח� המתנ"האסירי� דיווחו כי

 
שבכפי שנמסרה במהל� הביקור הרשמ, הסיבה להעברת האסירי� ממתק� הדרי� למתק� השרו�13 ס"י על ידי סגל

גנ. היתה חיפושי� שנערכי� במתק� הדרי�, במתק� השרו� מ טהרני עולה כי הסיבה היא שיפו1 אג� מסוי�"מתגובת
כ�. במתק� הדרי� זה, במתק� השרו�1אי� הדבר מצדיק פתיחתו מחדש של אג�, כ� או . כאמור בדוח

מר, בית סוהר דקל, בית סוהר השרו�14 .ת סוהר גלבועבי,ש"מתק� רפואי
כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ15 אג� המעבר משמש לעיתי�, בשל מצוקת מקו� בבית הסוהר"נמסר

ע. לענישה ".תנאי הענישה במקו� אינ� שוני� מתנאי הענישה באגפי� אחרי�.פ הנהלי�"הדבר נעשה
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ה�. ללא אקט שיפוטי כלשהו,"ספונטאנית"ו האסירי� טענו כי הסוהרי� מפני� את האסיר אותו

ב וזאת, לעיתי� משעות הבוקר המוקדמות ועד הערב,"כלוב"חפצי� להעניש לשהייה ממושכת

ה, צוי�י. בקור או בחו�, ללא תלות בתנאי מזג האוויר , מכיל ספסל קט� ממתכת בלבד" כלוב"כי

המתח� חשו� בכל צדדיו ובקי1 המדברי חושפת, כאמור. ואי� בו מתק� שתייה או שירותי�

ב  16.את האסיר לחו� בלתי נסבל" כלוב"השהות

על, אסירי� רבי� מאגפי� שוני� בבית הסוהר התלוננו על מדיניות הענישה בכלא, בנוס� ובפרט

ועל היחס ביניה� לבי� ההכנסות העומדות, על שכיחות�, המוטלי� על האסירי� גובה הקנסות

כ,כ� נטע�. לרשות האסירי� 76עד5 כי למרות שהשכר ליו� עבודה במפעלי� בכלא עומד על

של, ליו� עבודה  6.17 100או50צפוי אסיר שלא התייצב ליו� עבודה אחד לקנס

יי� התלונ� כי בשל היותו מטופל באמצעות כדורי שינה אסיר באג� הפליל,ש"במתק� רפואי מר

ב, הוא מתקשה להתעורר בבקרי� .לאחר שאיחר למסדר6 150סכו� של ובכל זאת נקנס

שב4התלוננו האסירי� באג�,בבית סוהר גלבוע ס למנוע"כי קיימת החלטה גורפת של נציב

חד פעמי, הכנסת כוסות זכוכית לתו� האגפי� הגבוה�אשר עלות, ות בלבדולהשתמש בכוסות

לדברי האסירי� מקור ההוראה בתקיפה של אחד האסירי� את סוהר האג� באמצעות. במיוחד

 18.כוס זכוכית וכי החלטה זו מהווה למעשה ענישה קולקטיבית של יתר האסירי� באג�

תחת מת ,� אובדניי�לרבות כבילת אסירי, שימוש בכבילה בלתי מידתית.3.ב

 מתאי�י טיפול רפוא

כליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התקבלו דיווחי� על שימוש בכבילה מתקני%4ב

על 19.וזאת תו" חשש לשימוש בכבילה כאמצעי ענישה גרידאבלתי מידתית  עוד התקבלו דיווחי�

לא ברור.לה� מתאי�התחת מת� טיפול רפואי, כשמדובר באסירי� אובדניי�כבילה ממושכת 

על מדוע אסירי� הסובלי� מבעיות נפשיות כה קשות עד כי יש צור" חיוני לכבול אות� כדי להג�

לכ" במב, חייה� ,�"אינ� מועברי� לקבלת טיפול נפשי במחלקות הפסיכיאטריות המיועדות

.אנושיי�% ותחת זאת נמשכת החזקת� במתקני� רגילי� ובתנאי� תת

:להל� הממצאי�

יגוריה הציבורית התרשמו במהל� הביקורי� כי קיי� חשש לקיומה אנשי הסנ,בבית סוהר השרו�

כאשר האסירי� טועני� לשימוש, בכבילת אסירי� למיטהנרחב של מדיניות בעייתית של שימוש 

 
ב מסר במהל� הביקור כי יפעל,מ באס� קשקוש"גנ, מפקד בית הסוהר16 " כלוב"באופ� מיידי לבטל את השימוש

כי 4.2.11בתגובתו הכתובה מיו�. כאמצעי ענישה טענת האסירי� שמדובר בהמתנה לענישה הינה חסרת"נמסר
יש מתק�. קנטינה ועוד/מרפאה/קצי� מבח�/ההמתנה כשמה כ� היא מהווה להמתנה למפגש ע� עור� די�. בסיס

".לשתייה וספסל לישיבה
מסר במהל� הביקור כי המגמה הינה לצמצ� בהטלת קנסות ולהתאימ�,מ באס� קשקוש"גנ, הסוהר מפקד בית17

כי 4.2.11בתגובתו הכתובה מיו�. ליכולת האסיר , הנוהלי�, מערכת הענישה מושתת ומופעלת על פי הכללי�"נמסר
.ת על מבצע עבירת המשמעתקיימת הלימה ומידתיות בי� אופי וסוג העבירה לעונש אותו מוש. הפקודות והחוקי�

".ש"נציבות ויועמ/הענישה מותאמת לסול� השפיטה והנושא מבוקר על ידי הגורמי� הרלוונטיי� ג� במחוז
גנ. מסר כי הבעיה ידועה וכי נעשי� מאמצי� במציאת פתרו�,ד דקר אילת"תג, מפקד בית הסוהר18 מ שלמה"בתגובת

ל 7.11.10טהרני מיו� .אסירי� לרכוש כוסות זכוכיתנמסר כי נית� אישור
.בית סוהר רימוני�, בית סוהר הדרי�, בית סוהר צלמו�, בית סוהר השרו�19
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עלא� ורק כלומר באופ� החורג ממטרת הכבילה אשר נועדה, כאמצעי ענישהבכבילה להגנה

הבי 20.האסיר עצמו או על אחרי� מפניו קור שוחחו אנשי הסניגוריה הציבורית ע� אסירי� במהל�

ו רגליה� לצרכיבשוני� אשר ציינו כי הועברו לאג� המעבר לפרקי זמ� שוני� וא� נכבלו בידיה�

 21.ענישה ולא מטעמי השגחה

, מכ� כתוצאה. באחד מהתאי� שבאג� המעבר הוחזק אסיר כבול למיטה בידיו וברגליו,כ� למשל

, לדברי האסיר. לעש� או לקו� לעשות צרכיו, לכסות עצמו בשמיכה,ולאי� באפשרות האסיר לאכ

. וכאמצעי ענישה הועבר לאג� המעבר,)9אג�(הוא התלונ� על תנאי מחייה באג� הקוד� בו הוחזק

יד. האסיר היה כבול שעות רבות כשגבו אל המיטה ו של האסיר סימני� אדומי� בשליעל פרקי

כגו� סבו�, האסיר לא קיבל מוצרי היגיינה בסיסיי�. זמ� ממוש� האזיקי� שהודקו יתר על המידה

כי מפקד האג� מסר במהל� הביקור כי באותה עת לא אוכלס תא הפרדה אשר נועד, יצוי�.ומגבת

כ� שכאשר. לאסירי� לגביה� קיי� חשש כי יפגעו בעצמ� אסיר אחר באג� המעבר התלונ� על

ו לילה של� בטענה שבהעדר תא השגחה פנוי בו מותקנות הובא לראשונה לאג� נכבל בידיו וברגלי

למרות שלטענתו לא אובח� בעבר כבעל נטיות אובדניות, מצלמות קיי� חשש שהוא יפגע בעצמו

אסיר נוס� טע� כי הועבר לאג� המעבר למטרת ענישה וכי הוא נכבל מעת. ולא ניסה לפגוע בעצמו

, כי באג� זה קיימי� תנאי� קשי� ביותר, יצוי�.לעת למיטה בידיו וברגליו למש� שעות ארוכות

כפי שיפורט בהרחבה, תאי� מזוהמי� ותנאי אוורור לא נאותי�, ובכלל זה מזרוני� מטונפי�

באג� ההפרדה לגברי� התלוננו אסירי� על מדיניות ענישה באמצעות כבילה למיטה. בהמש� הדוח

בכ� כל צור� .ושימוש בגז פלפל כאשר אי�

אסירי� שלגביה� נטע� כי קיי� כי היתה סוהר השרו�התרשמות המבקרי� בבית, זאת ועוד

חשש לפגיעה עצמית על רקע בעיות פסיכיאטריות הוחזקו בתנאי� בלתי אנושיי� ובלתי ראויי� 

לא כל שכ� לאסירי� בעלי רקע פסיכיאטרי או שאובחנו כסובלי� ממצוקה הנפשית, לכל אד�

נמסררשאכבולי� אסירי� אשר תנאיו קשי� במיוחד מעברה באג�.העולה כדי חשש לאבדנות

הלגביה�  וזאת תחת השמת� של אסירי�, החשש לפגיעה עצמיתיאכי הסיבה להחזקת� באג� זה

המבקרי� הרשמיי� כתבו כי אי�. אלה בתאי ההשגחה המיוחדי� הקיימי� לש� כ� בבית הסוהר

י� להשגחה צמודה צריכי� לעבור למתק� ספק שאסירי� בעלי רקע פסיכיאטרי או נפשי שנזקק

 22.כליאה הערו� לטפל בה� באופ� העולה בקנה אחד ע� שמירה על שלומ� וכבוד�

באחד מתאי ינו אנשי הסניגוריה הציבוריתהבח,"מכלול קליטה ושחרור" באג�,בבית סוהר צלמו�

תובלתי נסבלהחזק צחנה בתא שררו. כבול בידיו ורגליו למיטה כשהואהמעבר באסיר ששוכב 

על ומקקי� ולכלו� רב מוחזק הוא, מטופל בכדורי� פסיכיאטריי�ה, לדברי האסיר. קירותהטיילו

ואהכש.מזה חודשי� בתנאי� אלה וכיו� הגיע למצב שגופו דוחה את הכדורי� שאמור לקחת

בתו� חדר בכניסה הנמצאת, מרחוק לעבר עמדת הסוהרי�מבקש לעשות את צרכיו עליו לצעוק

את,מתאותמרוחק,לאג� ולא מותקנת שו� מערכת שיכולה לקשר בי� האסיר לסוהר שמאייש

רבו, ביותרהחלשו של האסיר שבריאות אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו.העמדה היה קושי

 
ע"כי, נמסר 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ20 כמענה לאיומי אובדנות,פ הנהלי�"כבילת אסיר מבוצעת

מדיניות ענישה בשל אי שיתו� פעולה ע� סגל לא קיימת. לא קיימת מדיניות ענישה המתבטאת בכבילה. ולצרכי בטחו�
".בית הסוהר

מסרה במהל� הביקור כי כבילה אינה משמשת כאמצעי ענישה אלא,מ יפה בורדה"גנ, סגנית מנהלת בית הסוהר21
. במקרי� בה� קיי� חשש לפגיעה עצמית של האסיר

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ22 אנו עושי� מאמ1. על חיי אד� ער� עליו�ס רואה בשמירה"שב"נמסר
פגיעה עצמית ושמירה על בטחו� בית הסוהר לבי� שמירה על כבוד האסיר, רב לאז� בי� הרצו� למנוע אובדנות

".וזכויותיו
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הבכיהאסיר סיפר.לשמוע את דבריו למרות שעמדו סמו� למיטתו בויו� שעות שעות במיוחד

ה,לילהה וג� א� הוא צועק,לסוהרי� בעת הצור� לשימוש בשירותי� כוחות לצעוקאי� לו את

ו ינואהואבולר אסיר נוס� באג� 23.במכנסיו את צרכיוהוא נאל1 ברוב המקרי� לעשות נשמע

עד תו�  עושה הוא,)טעו� פיקוח משו� שהוא( הלי� על כ� שבשל היותו כבולהליכי�ההעצורי�

 בדר� כללכאשר,הקושי לצעוק לסוהרי� מתאו לבוא לעזרתו א� בשל,את צרכיו במכנסיו לרוב

עד קבלת העזרה,לא שומעי� אותו הקושי לקיי� על האסיר עוד הלי�. וא� בשל חלו� הזמ�

 24.'וכדהחלפת בגדי�, כגו� אכילה,פעולות בסיסיות יומיומיות בהיותו כבול

מחו1 לתא וזאת לצורכי השגחה כי הסוהרי� הושיבו קטי� על כיסאראו המבקרי� באג� העצורי�

מיותר לציי� כי קיימות אפשרויות פיקוח. הוא ישב זמ� ממוש� באותה עמדה, לדברי הקטי�. עליו

זו והשגחה אחרות מלבד הושבתו של הקטי� על כסא ליד תאו מול עיני הסוהרי� וספק א� דר�

 25.מקובלת וראויה

אסירי� כבולי� בבית סוהר צלמו� צרי" מער" החזקת אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו כי

פיעיתנעשא� הכבילהג�.לעבור שינוי מהותי אי� משמעות הדבר קבלת, הפקודות והנהלי�ל

 26.תנאי�% היתר להחזקת האסירי� בתת

בדוגמא,תפבמסגרת עבודת� השוט, נתקלו אנשי הסניגוריה הציבורית,בבית סוהר הדרי�

אסיר באג� ההפרדה בבית המעצר נכבל. אנושית ולאדתית קיצונית למדיניות כבילה בלתי מי

ל24למיטתו במש�  לאור� תקופה, בהמש�. אור� תקופה של חמישה חודשי� וחצישעות ביממה

בכל אותה העת. שעות ביממה13במש� בשעות הלילה"רק"היה כבול למיטתו, של כחודש וחצי

חר� העובדה, זאת.ת מצלמות אבטחהשעות באמצעו24שהה האסיר בתא כשהוא מתוצפת במש� 

ס המליצו להיענות לבקשת האסיר"כי חוות הדעת של הגורמי� המקצועיי� והטיפוליי� בשב

לא הוצגו, יתרה מזאת. מאחר ומבחינה פסיכיאטרית אי� הצדקה לכ�, להפסיק את כבילתו

ה לביצוע מסמכי� אחרי� או נתוני� אישיי� כלשה� שיש בה� כדי להצביע על סבירות גבוה

קבע בית המשפט, בעקבות עתירה שהגישה הסניגוריה הציבורית בש� האסיר. מעשה אובדני

ה סיאהמחוזי כי כבילתו של האסיר ובלתי א�. הורה לבטלה לאלתרבירה בית המשפט המחוזי

במהל� כל שעות ריסו� זה קבע כי בהעדר נסיבות חדשות המצדיקות זאת אי� להשתמש באמצעי 

שב בית. היממה פי"המשפט לא חס� בביקורת חריפה כלפי התנהלות ס בפרשה זו וציי� כי על

. מסר במהל� הביקור כי האסיר כבול בהתא� להוראות הפקודה והנהלי�,מ שוא� שרו�"גנ, מפקד בית הסוהר23
כי 22.2.10טהרני מיו�מ שלמה"בתגובת גנ שהה באותה עת בתא פיקוח, מדובר באסיר בעל רקע פסיכיאטרי"נמסר

מס, סרב לדבר ע� הצוות, לא שית� פעולה. על רקע חוסר תקשורת מצידו ע' נבדק י פסיכיאטר והיה במעקב"פעמי�
ש. כבילתו נעשתה על מנת למנוע פגיעה עצמית. ופיקוח צמודי� לא תקשר בצורה, יתאבדהאסיר איי� בעקביות

חדרו נשט�. במצב זה א� לא ביקש להגיע לשירותי� ועשה צרכיו במיטה. א� סרב להיפגש ע� בני משפחתו, מוחלטת
ע פי, כבליו הוסרו והוצא לאוורור מעת לעת,י אסיר חוליה בפיקוח סוהר"באופ� סדיר כל הפעילות תועדה ביומני� על

".רת מצבו של האסיר השתפר והוא שוהה כיו� באג� רגילחשוב לציי� כי מאז הביקו. הנהלי�
. מסר במהל� הביקור כי האסיר כבול בהתא� להוראות הפקודה והנהלי�,מ שוא� שרו�"גנ, מפקד בית הסוהר24

כי 22.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ ע"נמסר רב"מדובר באסיר אשר הוגדר כטעו� פיקוח . מקצועית י ועדת
ה� הקרובי� ביותר לעמדה ולסוהר) ש� שהה האסיר(תאי הפיקוח, ע� זאת. הבעיה ידועה,6י� באג� לגבי קשר הע

 ". שיכול לשמוע את האסיר במידה והוא נזקק לו
כי 22.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ25 אסירי� מושמי� בהשגחה כאשר ה� עלולי� להוות סיכו�"נמסר

ה, לעצמ� או לסביבה במקרה המתואר מדובר. אסיר והשמתו בהשגחה מוגדרי� בנהלי� ובפקודותהליכי הגדרת
ע, בקטי� ונדרשה השגחה צמודה ".פ הנהלי�"ביו� ישנה הקפדה דווקנית להשגחה על אסירי�

כי 22.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ26 ע/ כבילת אסירי�"נמסר פ כל הכללי� ובכפו�"עצורי� נעשית
בה. לנהלי� ".� מוחזקי� האסירי� הינ� אנושיי� תו� שאיפה מתמדת לשיפור בנסיבות העניי�התנאי�
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התרשמותו כבילתו של העותר למיטה מבוססת על החשד החמור המיוחס לעותר בגינו הוא עומד

 27.לדי�

כשידיו, הוחזק בתא ההשגחה אסיר, שערכו אנשי הסניגוריה הציבוריתהרשמי במועד הביקור

, האסיר ציי� כי כבילתו למיטה נעשית באופ� רצי� למש� כל שעות היממה.וורגליו כבולות למיטת

 28.ההוראה טר� יושמה, להסיר את האיזוק, שניתנה ביו� הביקור, וכי על א� הוראת פסיכיאטר

אול�, במהל� הביקור האסיר השוהה בתא ההשגחה היה בבית משפט,בבית סוהר רימוני�

המבירור ע� סוה , אל המיטה במש� כל הלילה, בידיו וברגליו, היה כבולאסיר רי האג� התברר כי

".במצוקה נפשית"זאת מאחר והוגדר כאסיר, שעות13 כ

נמסר כי הופסק השימוש בכבילות, בניגוד לאמור בדוח הקוד�,בבית הסוהר אופקכי, לחיוב יצוי�

הנבנה לפני כחודשיי� תא המוגדר,כ�כמו.כאמצעי ענישה או ריסו� אשר נועד, שגחהכתא

הממוקמי�" בול פגיעה"מלבד שירותי, התא ריק לחלוטי�. להרגעת אסיר הנתו� במצוקה נפשית

. הקטי� מוכנס לתא ההשגחה ע� מזר� ומצעי� בלבד. וקירותיו ורצפתו מרופדי�, באחת מפינותיו

ל ,מצלמות מעקב ומכשיר אינטרקו�בו שעות וכ� מותקנות 12 13 השהייה בתא מוגבלת

ועל כ� ג� אינו, תא ההשגחה אינו מוגדר כאמצעי ענישה. באמצעות� יכול הקטי� לפנות לסוהרי�

השימוש בתא מצרי� אישור של גורמי מרפאה וטיפול וכ� אישור, ע� זאת. מותנה בתגובת הקטי�

 29.מאת מפקדת הכלא או סגנה

לביקורי� ליקויי� במת  טיפול רפואי והתלוות רופאי� מטע� הסניגוריה.4.ב

 הרשמיי�

נתקבלו תלונות שונות הנוגעות, בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית כליאה מתקני%14ב

 30.לטיב הטיפול הרפואי ולזמינותו

לא כל שכ� לגבי אוכלוסייה אשר אי�, כמוב� שאי� צור� להדגיש את חשיבותו של הטיפול הרפואי

שרותה להשיג לעצמה טיפול רפואי נוס� או ואי� באפ שהיא מקבלתלה כל שליטה על הטיפול 

למבקרי� ולפיכ�,תחו� הרפואה אינו תחו� המומחיות של אנשי הסניגוריה הציבורית. משלי�

בפניה�תאת הכלי� המתאימי� לבחו� את נכונותה של כל תלונה שנטענבדר� כלל הרשמיי� אי� 

על, מפורט ביחס לכל בית סוהר נאספות ומועברות כחלק מדוחבדר� כלל התלונות. באופ� פרטני

. מנת שאנשי המקצוע יבחנו את התלונות לגופ�

בפניות חוזרות ונשנות, כדי להעמיק את הבדיקה בשני� קודמות ניסתה הסניגוריה הציבורית

שב, ובמעורבות משרד המשפטי� ס לצירו� מומחי� רפואיי� לביקורי�"לקבל את אישורו של

שב(ש"מרברשמיי� שהיא עורכת שבה� פועלי� בית,)מרכז גו  ונפש(�"מגבו)ס"מרכז רפואי

ביקורת אפקטיבית במתקני� אלה מצריכה, מטבע הדברי�. חולי� כללי ובית חולי� פסיכיאטרי

 
נ 10 11 29580) מרכז  מחוזי(א"עת'ר27 ).2.2.11החלטה מיו�( שירות בתי הסוהר' פלוני

ניתנה הוראה, לאחר שאנשי הסניגוריה הציבורית הפנו את תשומת ליבו של מפקד האג� להוראת הפסיכיאטר28
ה .כלוא מהכבילהלשחרר את

.מסרה במהל� הביקור כי השימוש בתא אינו נעשה לעיתי� קרובות,ד דפנה נוי"סג, מפקדת בית הסוהר29
  בית מעצר אבו, בית סוהר אשל, בית סוהר שקמה, בית סוהר רמו�, בית סוהר נפחא, בית סוהר צלמו�,ש"מר �"מג30

בית, בית סוהר איילו�, בית מעצר ניצ�, בית סוהר הדרי�,דובית סוהר מגי, בית סוהר השרו�, בית סוהר שיטה, כביר
.ש"מר �"מג, סוהר גלבוע
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, דחיית פניותיה של הסניגוריה בעניי� זה לא לוותה בנימוקי�. מומחיות רפואית ופסיכיאטרית

לבג והסניגוריה הציבורית שקלה לעתור בשל מלבד, נציי� כי ג� במתקני כליאה אחרי�.1"כ�

עשוי להידרש בעתיד צירופ� של מומחי� מטע� הסניגוריה כדי לבקר היבטי�,ש"� ומר"מג

. מקצועיי� שוני� של הטיפול באסירי�

שב 2009בשנת אול�,ס לראשונה את הסכמתו לצירו� רופא לביקור רשמי של הסניגוריה"נת�

אשר יקבל, ולא מטע� הסניגוריה, היה מדובר ברופא מטע� משרד הבריאותהתנה זאת בכ� שי

ביקור, 3.8.09ביו�, בעקבות זאת ערכה הסניגוריה הציבורית. בעצמו מינוי של מבקר רשמי עצמאי

של.ש ביחד ע� רופא המשמש כמנהל בכיר במשרד הבריאות"� ומר"רשמי במתק� מג מסקנתה

כי למרות הערכתה לנכונותו של הרופא להקדיש מזמנו לביקור,ההסניגוריה לאחר ביקור זה היית

יבצע ביקורת–ולא כל שכ� מנהל בכיר–אי� זה אפשרי שרופא ממשרד הבריאות, הרשמי

של, ולעיתי� א� המעסיק הישיר, שכ� משרד הבריאות הוא המנחה המקצועי, במתקני� אלה

הינו הגו� המבוקר במסגרת ביקורי� וממילא משרד הבריאות עצמו, הסגל הרפואי במתקני�

מכ�. אלה את, על פי שיקוליה המקצועיי�, הסניגוריה הציבורית זכאית, יתרה לבחור בעצמה

על" זכות וטו"ס"ג� מסיבה זו לא נית� לאפשר לשב. המומחה שיתלווה אליה בביקור הרשמי

.זהות המומחי� שיצטרפו לביקוריה הרשמיי� של הסניגוריה

גנ, 2010ובית אירעה בשלהי שנת התפתחות חי ראש,מ שלמה טהרני"כאשר בסיועו החשוב של

אושרה לראשונה כניסת� של מומחי� רפואיי� מטע� הסניגוריה,ס"יחידת ביקורת הפני� בשב

לביקור נציגי,כ�. מבלי שה� עצמ� החזיקו במינוי של מבקר רשמי, לביקורי� רשמיי�

ב,�"הסניגוריה במתק� מג מנהל,ר אס  טריפטו"דהתלווה הפסיכיאטר, 23.12.10יו� שהתקיי�

מר; בית החולי� תל השומרב מחלקת אשפוז יו� פסיכיאטרי שהתקיי� ביו�,ש"ולביקור במתק�

שני המומחי� עשו זאת. מבית החולי� איכילוב, רות� תל�ר"דהתלוותה הפנימאית, 18.1.11

ל, בהתנדבות מלאה כ�והסניגוריה הציבורית מבקשת כמו ג� על איכות, הודות לה� מקרב לב על

.עבודת� לגופה

ת זמינו אי, נתקבלו תלונות פרטניות רבות בנוגע לטיב הטיפול הרפואי 2009 2010בשני� ג�

ו תקופות המתנה ממושכות לבדיקות ולטיפולי� המבוצעי� על הגורמי� הרפואיי� בבית הסוהר

.ידי רופאי� מומחי�

:להל� חלק מהממצאי�

כי,בית סוהר צלמו�ב מצריכי� טיפול פסיכיאטריהקיימי� מקרי� של תחלואה כפולה נמסר

ומיועד לטפל באופ� קיי� מחסור אמיתי באג� שמתמחהאול�, בנוס� לטיפול בבעיית הסמי�

כעקרו� מרכז בריאות הנפש בכלא איילו�,אמנ�.זו יסודי בעצורי� שסובלי� מתחלואה כפולה

א� יכולת הקליטה שלו מוגבלת ואי� לו תחלי�,נה רפואי למקרי� כאלהמוכ� וכשיר לתת מע

כ�, נראה. צפו�מחוזב בי� א� בתו� כותלי בית,בהקמת מרכז טיפולי נוס�כי ישנו צור�, א�

במחוז צפו� יחידה נפרדת לצור� מת� טיפול הול� לעצורי� ואסירי� במסגרת הסוהר ובי� א� 

 31.סובלי� מתחלואה כפולהה

כי 22.2.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ31 אגפי טעוני פיקוח בבתי הסוהר השוני� מספקי� מענה"נמסר
לבחו� הקמת מחלקה ע� זאת אכ� יש מקו�. לאוכלוסייה זו היות וחלק מהאוכלוסייה באג� סובלי� מתחלואה כפולה

".ייעודית שכ� טיפול באוכלוסייה כזו דורשת לימוד ספציפי וטיפול סוציאלי ולימודי התמכרויות לרוב אינ� מספקי�
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נמצא כי אכ�. התלוננו האסירי� על התדירות הנמוכה שבעבודת רופא השיניי�,סוהר נפחא בבית

הפיתרו� שנית� לכ� הוא 32.והיא נובעת מיציאתה של הסייעת לחופשת לידה, ישנה בעיה כזאת

כ�.בתדירות נמוכה יותראול�, הגעת סייעות אחרות בתורנות האסירי� התלוננו על העדרו, כמו

 33.רשל רופא עו

כ� שהפניות לטיפולי� במג,בבית סוהר רמו� � נקבעות לתאריכי� רחוקי�"האסירי� התלוננו על

האסירי� התלוננו כי תדירות עבודתו של רופא השיניי� 34.חודש וחצי מעת ההפניה  בני חודש

א� ניתני�, נמוכה בשל העדר סייעת במשרה מלאה כ� שלא נית� טיפול בתדירות הנדרשת ולעיתי�

 35.ותי� חלקיי�שיר

דיווחו אנשי הצוות במרפאה כי עדיי� קיימת בעיה בכל הנוגע לקבלת חומר,בבית סוהר שקמה

מדובר בפרוצדורה מסורבלת שמביאה לכ� שהאסירי�, לדבריה�. רפואי מקופות החולי�

והעצירי� לא מקבלי� טיפול תרופתי מתאי� ונכו� מיד ע� הגעת� אלא נאלצי� להמתי� מספר 

ע כי ליקוי זה נמצא א� בביקור הקוד� שערכו אנשי, יודגש.ד לקבלת תיק� הרפואיימי�

חל שיפור בשיתו� הפעולה בי�, לדבריה�, ע� זאת. 2008הסניגוריה הציבורית בסו� שנת 

.הגורמי�

ל)ס"נ(4באג�,בבית סוהר אשל נגעי� רפואיי� בציפורני תלונה על התלונ� אסיר על כ� שבמענה

אנשי הסניגוריה הציבורית ". לשטו� במי� חמי�"הנחה אותו רופא בית הסוהר ידיו ורגליו

אג�(5באג�. התרשמו שיש מקו� לבחו� את בעיותיו הרפואיות של אסיר זה באופ� מעמיק יותר

כי הוא לא זוכה, אשר חולה במחלה גנטית נדירה ובסוכרת, התלונ� אחד האסירי�,)טעוני הגנה

להיבדק על ידי הוא מבקש כ� ציי� כי מזה שלושה חודשי�.ת באופ� סדירלביצוע בדיקות רפואיו

התלוננו אסירי� על יחס מפלה ובלתי ענייני) ביטחוניי�( 10 11באגפי�. רופא עיניי� וטר� נענה

על המתנה ארוכה מאד במקרי� בה� עולי� צרכי התערבות כירורגית, של רופא בית הסוהר

ועל עיכוב בקביעת תורי�, קבלת טיפולי שיניי� ברמה מינימאליתעל, ופגישת רופאי� מקצועיי�

דבר המביא לעיכוב במת�, במרפאת השיניי� קיי� רק חצי תק� לסייעת. למרפאת השיניי�

כ� 36.פתרונות למקרי� מורכבי� יותר עקב קביעת המגבלה של קבלת חמישה אסירי� בלבד, כמו

על פני חולי�" דחופי�"� לבצע תעדו� של חולי� פעמי� רבות נאלצי, מדי שבוע לביקור הרופא

אחד האסירי� התלונ� על כ� שהוא סובל מפריצת דיסק. אשר לא יקבלו טיפול מיידי" רגילי�"

ונולא  כ�. אותהקיבל התייחסות רפואית מקצועית אסיר נוס� הסובל מבעיות בעיניו התלונ� על

ולדבריו יכולת הראייה שלו, עיניי� שהוא ממתי� למעלה מארבעה חודשי� לביקור אצל רופא

 
כי 9.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ32 כ"נמסר בהעדרה. חודשי�3 הסייעת שהתה בחופשת לידה במש�

ב. משי� לעבודנית� גיבוי כ� שהתאפשר לרופא השיניי� לה ".2010באוקטובר17 הסייעת חזרה לעבודה
.ס ומזה כשלושה חודשי� מנסי� לגייס רופא חדש"צוות המרפאה מסר במהל� הביקור כי רופא העור עזב את שב33

ובמקרי�, ניתנו לרופאי� הכלליי� רשימה של תרופות שנית� להשתמש בה� לטיפול בבעיות עור קלות, לעת הזו
גנ". סורוקה"יר נשלח לטיפול בבית החולי� דחופי� האס כי 9.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת אסירי�"נמסר

".מקבלי� טיפול ראשוני מרופא בית הסוהר ובהתא� לשיקול דעתו מופני� אסירי� לבתי חולי� או מרפאות חו1
עדי� שנקבעי� בפני הרופאי� מסר במהל� הביקור כי אי� שליטה על המו,מ איל� ברדה"גנ, מפקד בית הסוהר34

.�"השוני� במג
רופא השיניי� במתק� מסר במהל� הביקור כי ג� בימי� שבה� אי� סייעת הוא מקבל אסירי� ומעניק טיפולי עזרה35

גנ. ולדבריו עבודתו אינה נפגמת כתוצאה מהעדרה של הסייעת, ראשונה נמסר 18.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת
מ"כי  שב. וכרת והיא נובעת מחוסר בתקני כוח אד� לסייעותאכ� הבעיה ס אישר תגבור כוח אד� לטובת"נציב

מ. סייעות ".וישמש לוויסות סייעות בי� בתי הסוהר 80% ל 50% היק� המשרה ישתנה
מסר במהל� הביקור כי הימצאות סייעת שיניי� בחצי תק� בלבד,ד קאיד אבו מעאמר"סג, סג� מפקדת בית הסוהר36
המקבלי� מענה על ידי רופא, אול� רק על הטיפולי� המורכבי� ולא הפשוטי�, כ� משפיעה במידה מסוימתא

. השיניי�
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ו , החולי� למשל בסרט�, אסירי� אחרי�. או טיפול לקוי בעיניו/התדרדרה בעקבות חוסר טיפול

 37.אינ� מטופלי� באופ� שוט� וסדירטועני� כי באסטמה ובמחלות לב

מעצר אבו וכ,כביר%בבית רב לראות רופא בבית מעצר י עצורי� רבי� התלוננו כי קיי� קושי

 38.החובשי� אינ� מעניקי� טיפול מספק במקומו

, שמזה כשנה הוא ממתי� לריפוד השיניי� התותבות שלואסיר התלונ�,בבית סוהר שיטה

מסר אותו אסיר 39.והוא מתקשה באכילה ובעיכול, שימוש�וכתוצאה מכ� הוא לא יכול לעשות בה

עד שנבדק על ידי וחלפו למע, נפל ונחבל בידו לאחר שהחליק ליד מתק� המי�כי  לה משלוש שעות

קרח, חובש לאחר. ולאחר בדיקה זו אמר לו החובש לשי� קרח על החבלה אול� לא היה ברשותו

עד ליו� הביקור, התגברות הכאבי� האסיר קיבל כדור משכ� כאבי� מסמל האג� אול� לדבריו

 40.לא נבדק ולא קיבל טיפול

ש,בבית סוהר השרו� ל אסירי� מאגפי� שוני� כנגד הטיפול הרפואי חזרו ועלו תלונות קשות

מהתלונות עלה כי במקרי� רבי� לא זכו אסירי� אשר סבלו מבעיות רפואיות לפגוש. הנית� לה�

 41.לא קיבלו את הטיפול רפואי ההול� את מצב� הרפואי, או לחילופי�, כלל ברופא

נמצא בפיקוח ומעקב רפואי"נמסר לגבי האסיר חולה הסרט� כי הוא 13.1.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ37
א לחצר הטיולי� ללא הגבלה על מנת להקל על יוצ"לגבי האסיר חולה האסטמה נמסר כי הוא;"ג"אונקולוגי ואא

 ". מחלת האסטמה ממנה סובל בכפו� למגבלות הביטחו� בבית הסוהר
מאחר וישנו רופא אחד, מסר במהל� הביקור כי הוא מודע לקושי הקיי�,ד חיי� מורד"סג, מפקד בית המעצר38

גנב. 7:30 19:00בי� השעות, במתק� ששעות עבודתו מוגבלות לשעות היו�  14.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"תגובת
ונות� מענה לכל המקרי� הדחופי� ומקפיד לבדוק כמה שיותר 19:00הרופא שוהה בבית המעצר עד השעה"נמסר כי
יש לזכור כי תמיד קיימת. החובשי� נותני� מענה לבעיות שמתעוררות, מעבר לשעות עבודתו של הרופא. עצורי�

איננו סבורי� שיש הצדקה. או בשעת הצור� לפנות עצור לבית חולי� בחו1, בטלפו�אפשרות להתייע1 ע� הרופא 
".להעסיק רופא במהל� כל שעות היממה

וכי, מסר במהל� הביקור כי השיניי� התותבות נעשו בבית סוהר אחר, רופא השיניי� בבית הסוהר,ר אלי ריידל"ד39
כ�. ובשלב מסוי� הדבר הופ� לבלתי אפשרי, התאמה מתמדתמאחר והאסיר לא הרכיב אות� באופ� קבוע ה� הצריכו 

וכי על האסיר לטפל בבעיה זו מחו1,ס"ציי� כי חלק מהטיפול בבעיית האסיר הינו חורג מהטיפול הנית� על ידי שב
גנ. לכתלי הכלא כי 26.8.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת האסיר סובל מנסיגת חניכיי� וכתוצאה מכ�"נמסר

ע. מצב זה מחייב התאמת השיניי� התותבות בכל פרק זמ� מסויי� מחדש. שיניי�מתזוזת  י"הטיפול המתואר החל
כיו� שיניו התותבות. רופא השיניי� של בית הסוהר מספר ימי� לפני ביקור הסנגוריה והסתיי� כשבוע לאחר הביקור

".השיניי�" ריפוד"תואמות ומורכבות לאחר שהושלמה פעולת 
, מסר במהל� הביקור כי ביקר אצל האסיר מספר פעמי� לאחר הביקור,מ ראפת עותמא�"גנ, הסוהרמפקד בית40

א� הדבר לא נעשה מאחר ולא הייתה הפניית רופא בעניי� ולא נית� לאשר, ולדבריו האסיר ביקש הפנייה לצילו� רנטג�
גנ. בדיקה כזו על פי דרישתו של האסיר בלבד כי 26.8.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת במסגרת ביקורת"נמסר

לא היו עדי� למקרה והסוהרי� ציינו. פנה אליו האסיר וטע� שהוא נפל ונחבל בידו, שגרתית של חובש תור� באג�
החובש בדק את האסיר ולא הבחי� בחבלה או כל סימ� אחר המחייב התערבות. שהוא לא פנה אליה� לפני כ�

".רפואית
כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ41 רופאת, רופא כללי, בבית הסוהר מער� רפואי הכולל חובשי�"נמסר

אי המצאות רופא. רופא סמי� ופסיכיאטר המעניקי� טיפול שוט� ויו� יומי לאסירי� במש� כל שעות היממה, שיניי�
דובר בנושא רגיש ועתירמ. זה או אחר בנקודת זמ� כלשהי בבית הסוהר אינה פוגמת באיכות הטיפול הנית� לאסירי�

נית� לומר כי הטיפול הנית�.ס עושה מאמצי� ניכרי� לשפר ולשדרג את הטיפול הנית� לאסירי�"שב, תלונות אסירי�
 ". כיו� לאסירי� הול� וראוי ועומד בסטנדרטי� המקובלי� בישראל

ד"בתגובת גנ כי 11.5.11מיו�,ס"ח רפואה בשב"רמ,ר דיני טישלר"מ מרפאה מבקר שלוש פעמי� ביו� חובש"נמסר
החובש עובר בכל תא ותא ומברר מצב� של האסירי� וכ� מחלק, במידה והאסירי� סגורי� בתאיה�. בכל אג� ואג�

מכריז סוהר האג� במערכת הכריזה, במידה והאסירי� מחו1 לתאיה�.י הוראת הרופא"תרופות וטיפולי� עפ
מו. הפנימית על הימצאות חובש באג� , אסירי� עובדי�. עסוקי�/כדי להעיר ישני�, כרזת מספר פעמי�ההודעה

פניות שבסמכות ). לער� 19 16(שאינ� נמצאי� באג� בסיורי הבוקר והצהריי� יכולי� לפגוש החובש בביקור ערב
ע הרוב המוחלט של האסירי�.י החובש למסדר חולי�"החובש לפתור מטופלות על ידו ושאר הפניות נרשמות

ו אסיר שאינו חש בטוב במהל� היו� מובא לבדיקת. או מבקשי� בדיקת רופא נבדקי� בתו� שני ימי עבודה/הזקוקי�
ע יש לציי� כי בתקופת הביקורת שהה רופא היחידה בחופשת.י סגל האג� ג� בא� לא נרש� למסדר חולי�"רופא

כ�. אחר בעת היעדרות רופאס אנו נאלצי� להיעזר ברופא ממתק�"מהעדר רופאי גיבוי בשב. מחלה לאחר ניתוח על
זכותו,י חוק זכויות חולה"עפ: בדיקות רופא פרטי. שהה רופא במתק� מחצית מיו� העבודה ובהמשכו במתק� סמו�

לאחר שיקבל ייע1 ראשוני מרופא, לצור� כ� על האסיר לפנות מיוזמתו. של מטופל לקבל חוות דעת רפואית נוספת
שב/ היחידה  אישור להכנסת רופא פרטי ספציפי דורשת אישור גורמי. ביקור רופא פרטיס ולבקש"יוע1 שבחר
מהיות הרופא המטפל ביחידה, ע� זאת. אנו נוטי� לקבל את חוות דעת הרופא הפרטי, ברוב המקרי�. הביטחו�

יש להדגיש כי החוק מחייב. חוות הדעת הינה בגדר המלצה ואיננו מחויבי� לקבלה, האחראי לבריאות המטופל
בשל אחריותנו. מבוצעי� על כיסא רופא השיניי� ביחידה: טיפולי שיניי�. אפשרות לחוות דעת נוספת ולא טיפול

חלק� קטני� וניתני� לנטילה ולהסתרה, לבריאות המטופל וכ� מאחר ומדובר בטיפול הכולל מכשירי� מסוכני�
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א� שהועלתה בשלושת, נענתה יצוי� כי פניית אנשי הסניגוריה הציבורית לפגוש ברופא המתק� לא

הדבר אינו מתאפשר מאחר והרופא עסוק, בתחילה. הביקורי� השוני� שנערכו במתק� נמסר כי

במועד אחר התברר כי הרופא. בהמש� נמסר כי רופא המתק� איננו עוד בנמצא. בבדיקות אסירי�

ע. אינו נמצא בפועל בבית הסוהר כי א� בבית סוהר סמו� .� חובש המרפאהכ� ג� הוב� משיחה

נמסר לאנשי. בה נכח באותה עת חובש, במסגרת הביקור במתק� התקיי� ביקור במרפאה

מאוישת המרפאה, הסניגוריה הציבורית כי על מנת לתת מענה לכל אירוע רפואי שעלול להתרחש

א אשר, בעת הביקור במרפאה, ע� זאת. ברופא ושני חובשי� 7:30 17:00בי� השעות'ה 'בימי�

לאנשי הסניגוריה הציבורית נמסר. תקיי� בשעות הצהריי� באמצע השבוע לא נכח במקו� רופאה

כי באותו היו� נכחו רופא נרקולוג ורופא כללי אשר טיפלו באסירי� משעות הבוקר ועד השעה 

או, עוד נמסר כי מעבר לעדכו� הטיפול בתיקיה� הרפואיי� של האסירי�. לער� 13:00 אי� רישו�

את. וכז המשמשי� למעקב לגבי המטופלי� שטופלו באותו יו�תיעוד מר נמסר כי בפועל מאייש

כי. המשמרת רופא אחד המחלק את זמנו בי� בית סוהר השרו� ובית מעצר הדרי� עוד נמסר

רב בחופשת מחלה וכי לא מונה לו מחלי� .אחראי המרפאה שוהה מזה זמ�

ורי� הרשמיי� שערכו אנשי הסניגוריה מתלונות האסירי� שנתקבלו בביק חלקלהל� יובא

לא עלה בידינו להעביר, כי בשל טעמי� שבהגנת הפרטיות והסודיות הרפואית, יובהר. הציבורית

של,ס לבדיקה פרטנית של התלונות"את פרטיה� המזהי� של האסירי� לשב אול� בהצטברות�

� עולות בקנה אחד ע� ורוב, חומרת המצב בבית הסוהר תלונות אלו יש כדי לעורר חשש בדבר

שב, הממצא  42:לפיו קיי� חסר בזמינות רופא קבוע במתק�,ס"אשר אינו מוכחש על ידי

בתא ההשגחה שבאג� המעבר התלונ� עצור כי הוא סובל מכאבי� עזי� ואובח� כסובל•

לאחר. אול� למרות תחנוניו לא נלקח לקבלת טיפול רפואי, מבעיית אבני� בכליות

נלקח העצור, הציבורית בקשו לברר את מצבו הרפואי של העצורשאנשי הסניגוריה 

. למרפאה

כ� שמזה כחודש לא ביקר רופא באג�• .האסירי� באג� טעוני הגנה התלוננו על

כי בלילה עובר לביקור נכבלה, באג� הנשי� תיארה אסירה הסובלת ממחלת מעיי� קשה•

לה לפגוש ברופא מומחה שבועות לא נית�3מזה, באזיקי� למיטתה וחר� בקשותיה

ונאלצה לעשות צרכיה, בשל הכבילה לא יכלה להתפנות, לטענת האסירה. גסטרולוגיה

לדברי מפקדת האג� מדובר באסירה ע� בעיות נפשיות ועל כ� קיי� חשש. בהיותה כבולה

. שתפגע בעצמה

, באותו אג� אסירה אחרת הסובלת מאסטמה דיווחה כי היא מקבלת תרופות במועד•

.� התלוננה כי מזה שלושה שבועות טר� פגשה ברופאאול

רופא השיניי� היחידתי והרופא. היחידתי אנו דורשי� כי הטיפול ייעשה בעת שנמצא במקו� רופא השיניי�, בקלות
כי החלטתו של רופא היחידה במקרה, יודגש.כ מסכימי� על התוכנית הטיפולית"היוע1 דני� על הטיפול המוצע ובד

מאחר. להחלטה מוסכמת)על מומחה(נית� להביא יוע1, בא� אי� הסכמה. זה מבוססת על שיקולי� רפואיי� בלבד
ע, רופא השיניי� והטיפול מתבצע על כיסא לא נית� לטפל באסיר שאינו מסוגל,י רופא פרטי"הרי שבעת בה נית� לטפל

מוגבלת תדירות הטיפולי� הפרטיי� לאסיר, כדי לאפשר לכלל האסירי� לקבל טיפולי שיניי�. לממ� טיפול פרטי
, לאחר ניתוח וכדומה פרט למצבי� חריגי� כביקורת(תדירות המספיקה כמעט לכל צור� רפואי, לאחת לשבועיי�

 )". בה� תאושר ביקורת קרובה יותר בא� תידרש
כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ42 לצערנו תלונות האסירי� העולות בביקורת זו הוצגו ללא ציו�"נמסר

כו. ש� האסיר ומשכ� אינ� ניתנות לבדיקה ולמענה ספציפי לל פרטי אנו מבקשי� להעביר אלינו שנית תלונות אלה
 ". האסירי� על מנת שנוכל לבדוק את הטענות ולטפל בהתא�

ד"בתגובת גנ כי 11.5.11מיו�,ס"ח רפואה בשב"רמ,ר דיני טישלר"מ אי� באפשרותי לבדוק הנושא או להשיב"נמסר
".באופ� פרטני
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אסיר מאג� הפרדה טע� כי הוא סובל מכאבי� בגבו ורגלו אול� בקשתו לפגוש ברופא•

. עוד ציי� כי בקשתו לפגוש רופא פרטי נדחתה א� היא. אורטופד נדחתה

 הוא, לטענתו. הלי� על אופ� מת� התרופות הפסיכיאטריות לה� נזקק10אסיר מאג�•

לו כל התרופות יחדותניתנ, למרות זאת. מטופל בשני סוגי תרופות אות� יש ליטול בנפרד

עלול היה להיחש� לנזק, ואלמלא מודעותו באשר לאופ� צריכת התרופה, בשעות הבוקר

.7תלונה זהה התקבלה מאסיר אחר אשר הוחזק באג�. בבת אחת�בריאותי בשל נטילת

לדבריו ביקש. מסתימת מעיי� חמורה המסכנת אותו טע� כי הוא סובל1אסיר מאג�•

ל כ� בעבר שוב ושוב לפגוש רופא אול� לא נענה אלא לאחר שמצבו החמיר והוא הגיע

מכ�. כלל לאכולהיהללא יכוש פעמי� ואמר לו שהכול4רופא כללי ביקר אותו, לאחר

שיכול היהדבר שמנע את התפוצצות המעי הגס, לטיפול נמר1 הובהל, לבסו�. בסדר

. להביא למותו

הופסק טיפול תרופתי שקיבל, טע� כי בהחלטת פסיכיאטר בבית הסוהר10אסיר מאג�•

�שאינו� ועתה הוא מטופל בכדורי� לה� תופעות לוואי קשות יותר"בבית סוהר מג

.לא ניתנה לו האפשרות לשוחח על כ� ע� הרופא, לטענתו.לוי�מתאימ

מזה, לטענתו. ית ראייה חמורהאסיר טע� כי הוא סובל מבעי• ביקש לפגוש רופא עיניי�

.אול� טר� נענה, למעלה מחצי שנה

מהתלונות. הועלו מספר רב של תלונות על איכות הטיפול הרפואי ותדירותו,בבית סוהר מגידו

וכי לעיתי� המענה הרפואי, עולה כי אסירי� נאלצי� להמתי� זמ� רב בטר� מקבלי� מענה רפואי

של, למשל,כ� 43.אינו מסייע לפתרו� הבעיה שמקבלי� חודשי�28אסיר המרצה עונש מאסר

כבר  כי,חודשי�18שוהה במתק� , מיו� מעצרו הוא סובל ממחושי� בלב ומכאבי� עזי� בגב ומסר

ש ובמת�"אשר מרתקי� אותו למיטתו וכי הבירור הרפואי שנעשה בעניינו הסתכ� בצילומי� במר

מ עוד מסר האסיר כי הוא זוכה ליחס בלתי ראוי ומזלזל. סייע להקלת הכאבטיפול רפואי שאינו

א�, אסיר אשר לטענתו נחבל בגבו לפני שלושה חודשי� מסר כי פנה למרפאה 44.מצוות הרופאי�

שמלבד פגישה אחת ע� רופא מומחה, וכ� ג� אסיר הסובל מבעיות בעיניי� 45.לא קיבל כל טיפול

בבירור התלונות מול צוות המרפאה הבחינו אנשי 46.לטיפול רפואילא זכה, לפני מספר חודשי�

שנ� מקרי� בה� התיעוד הרפואי לוקהיוכי, הסניגוריה הציבורית כי קיימת בעיה בתיעוד הפניות

.בחסר או כלל אינו קיי�

כי 1.3.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ43 פ"מרפאת ביס"נמסר עלר מגידו והצוות הרפואי פי הכללי�  ועלי�
שב  הרפואיי� המקובלי� ועל , הצוות במקו� עושה את כל הנדרש על מנת לספק לשוהי� טיפול כנדרש,ס"פי נהלי

ע� זאת א� טבעי הדבר שבכלא גדול דוגמת מגידו בו שוהי�. כולל הפנייה למומחי� ולבתי חולי� חיצוניי� לפי הצור�
זאת ועוד אציי�. כל תלונה שכזו נבדקת לגופה ומטופלת בהתא�. השוהי� אסירי� יעלו לעיתי� תלונות מצד 1000כ 

כי כחלק משיפור נגישות האסירי� לטיפול רפואי החלה בניית מרפאה חדשה בתו� מכלול הכספות דבר שיקצר את 
".מש� ההמתנה לטיפול

א, לדברי צוות המרפאה האסיר הופנה לצילומי רנטג�44 אשר קבע כי מדובר, ורטופדשלא העלו כל ממצא וכ� לרופא
הופנה האסיר לבדיקה יזומה, בעקבות צו שופט בעניינו. לכאביבכאבי שרירי� בלבד והציע טיפול סימפטומאט

זו, במרפאה וכ� הגיע פע� נוספת על אלונקה גנ. א� לא נמצא כל תיעוד של פניה מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת
.בל טיפול תרופתינמסר כי האסיר הופנה לצילו� ומק 1.3.11

הבדיקה האחרונה. לאחריה לא חש בטוב, 2009לדברי צוות המרפאה האסיר הופנה בשל קטטה בחודש אוקטובר45
גנ. בגי� מחושי� אחרי�, 2010שהתקיימה בעניינו היתה בפברואר  כי 1.3.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת נמסר
ידי רופא וכי בצילו� הרנטג� אליו הופנה לא נמצא ממצא על 18.8.10נבדק ביו�, בעקבות תלונת האסיר כי נחבל בגבו

. בעייתי ולא נדרש טיפול
. מומחה זה מוזמ� כאשר יש מספר אסירי� הנזקקי� לשירותיו. לדברי צוות המרפאה אי� אופטומטריסט בכלא46

גנב. א� טר� התקבל זימו� לתור עבורו, והופנה לרופא עיניי�, 1.4.10האסיר נבדק ביו� מיו�,מ שלמה טהרני"תגובת
כי 1.3.11 מר על 7.9.10נבדק ביו�. טע� לבעיות עיניי�. האסיר הועבר לקציעות"נמסר לא נמצאו,ש"ידי רופא

".ממצאי� חריגי�
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וכי,בבית סוהר הדרי� התלוננו האסירי� הביטחוניי� כי רופא המתק� מסרב לגעת בה� פיזית

לו, ע� זאת. לי� על איכות הטיפול שמוענק לה�הדבר מש האסירי� ציינו לטובה את היחס הטוב

על. העושי� כל שביכולת� לטפל בצרכיה� השוני�, זוכי� מצד הסוהרי�ה�  העצורי� התלוננו

 47.ללא מגע ולא בהתא� לצרכיה�, ועל בדיקה שטחית, העדר טיפול רפואי בזמ�

א� על א� בקשותיו לא קיבל, כי הוא סובל מכאבי�18באג� התלונ� אסיר,בבית סוהר איילו�

 48.טיפול רפואי

על, מוענקהשיבחו האסירי� את רופאת השיניי� ואת טיב הטיפול,בבית סוהר גלבוע א� התלוננו

 49.מפאת העומס הרב המוטל על רופאה אחת, כ� שרק מעטי� זוכי� לטיפול ורק במקרי� דחופי�

כ� שעל מנת לקבל טיפול רפואי הנית� במרהתלוננו4האסירי� באג� נאלצי� לנסועה�,ש"על

, כשה� כבולי�, בתנאי נסיעה קשי� במיוחד ניידת הובלת האסירי�ב) שעות12 כ(שעות ארוכות 

תנאי הנסיעה הקשי� במכונית הליווי 50.מבלי שניתנת לה� האפשרות להשתמש בשירותי�

הסעת אסירי� לצור� קבלת שבעתיי� אלו אינה הולמתא� ניכר כי נסיעה בתנאי�, מוכרי� היטב

.טיפול רפואי דחו�

השוהי� במתק� מתמודדי� בנוס� למאסר� או מעצר� ג� ע� מחלת�,ש"במתק� הרפואי מר

במהל� הביקור נתקלו אנשי הסניגוריה הציבורית באסירי� רבי� שמצב�. וע� הטיפול בה

אסירי� בעלי בעיות, סיר שנכווה בפניוא, אסיר קשיש. הבריאותי קשה מאד וא� מצמרר

מפגשי� אלו מעוררי�. בריאותיות קשות וכאלו אשר מוגבלי� בתנועת� ומרותקי� לכסא גלגלי�

הוא המקו� המתאי� לטפל באוכלוסיה, מיטיב ככל שיהיה, ספקות ממשיי� בא� מתק� כליאה

ה. שהרי עדיי� מדובר במתק� כליאה על חסרונותיו הרבי�, זאת ייתכ�, סניגוריה הציבוריתלדעת

שתקלוט אסירי� שמצב�, באחריות משרד הרווחה והבריאות, וראוי להקי� מסגרת חלופית

זה. קשה במיוחד 7כי לאחרונה הופ1 תזכיר חוק שמטרתו להרחיב את סעי�,א� יצוי�בהקשר

אשרכ� שיתאפשר שחרור על תנאי של אסירי�, 2001 א"התשס, לחוק שחרור על תנאי ממאסר

א�, נוכח מצב� הרפואי הקשה אי� עוד אינטרס ציבורי ממשי להמש� החזקת� בבית הסוהר

על מנת לאפשר לה� קבלת טיפול הול� בקהילה מחו1, לפי העניי�, באופ� קבוע וא� באופ� זמני

 
בשל היעדר צוות רפואי רחב ההול� את כמות, בעיקרה, הבעיה נובעת,מ נביל עאמר"גנ, לדברי מפקד בית הסוהר47

. הדגיש מפקד המתק� כי ביקור של רופא בכל אג� נעשה על בסיס יומי, יחד ע� זאת. זקת במתק�האסירי� המוח
כי 10.1.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ על"נמסר ידי צוות  נית� טיפול לעצורי� כפי שנית� לשאר האסירי�

כמו, אג� מתקיי� על בסיס יומיביקור רופא בכל. הדבר נעשה באופ� מקצועי והול�, המרפאה בראשות רופא היחידה
זאת ועוד חובש מבקר בכל האגפי� פעמיי� ביו�. פי סידור אגפי כ� מדי יו� מתקיי� מסדר חולי� במרפאה על

מקרי� דחופי� מופני� מיידית. בדיקת האסירי� ורישו� אסירי� למסדר חולי� היומי, לצור� חלוקת תרופות
עללמרפאה ובעת הצור� מופני� לבית החולי�  פי הצור� לבדיקות מומחי� כמו כ� העצורי� והאסירי� מופני�

".ש ובבתי חולי�"ולייעו1 מקצועי במר
ע�. ותלונות האסירי� נבחנות בקפידה, נער� מסדר חולי� מדי יו�, רב כלאי אתי ב� גיגי, לדברי קצינת האסירי�48

.הפנייה לבדיקה על ידי אורטופד עשויה לקחת מספר חודשי�, זאת
מה שעשוי, מסר במהל� הביקור כי לאחרונה אושר להרחיב את משרת השיננית,מ דקר אילת"גנ, מפקד בית הסוהר49

גנ. לספק פתרו� לבעיה כי 7.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת חוסר בתקני סייעות לרופאי שיניי� היא"נמסר
דבר שיביא שיפור, בשנה הבאה התק� יתוגבר שוב. משרת סייעת בבית סוהר גלבוע תוגברה לפני כחודש. סוגיה מוכרת

".ניכר בתפוקת העבודה של רופא השיניי�
לו,מ דקר אילת"גנ, מפקד בית הסוהר50 מסר במהל� הביקור כי קיי� מאמ1 לספק לאסירי� את הטיפול הרפואי

, אי� ברירה אחרתוב, ורק במקרי� חריגי� ומיוחדי�, הקרוב" העמק"נדרשי� בתו� בית הסוהר או בבית חולי� 
גנ.ש"מעבירי� את האסירי� למר כי 7.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת ש ברמלה"אסירי� מוסעי� למר"נמסר

הנסיעה מבית סוהר גלבוע לרמלה מתבצעת במסגרת ליווי. כדי שיקבלו טיפול רפואי הול�, מתו� דאגה לבריאות�
בנוס� לכ� מתאפשר לה� לרדת לעשות את צרכיה� בתחנות,במהל� הנסיעה מקבלי� האסירי� מי� ומזו�. ארו�

" אחראי תנאי מחיית אסירי�"ממנה מפקד הצוות לוח� בתפקיד, מתו� גילוי רגישות גבוהה לנושא. השונות בדר�
המזגני� בכלי הרכב הגדולי� נותני� מענה מצוי� לאסירי�"עוד צוי� כי ". שכל תפקידו לדאוג לנושאי� שצוינו

בכפו� למצבו הרפואי, יש מקרי� בה�. ירוניה לא ללוחמי� שמסיימי� את הליווי כשה� מיוזעי� ועייפי�ולמרבה הא
כל, ככלל. הוא נוסע ברכב הליווי הקט� בתנאי� משופרי� ולעיתי� א� ללא כבלי�, של האסיר ולפי המלצת רופא

."אסיר במסגרת נסיעה חייב להיכבל בידיו וברגליו
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הסניגוריה הציבורית מברכת על הפצת התזכיר וקוראת לגורמי� הרלוונטיי� 51.לבית הסוהר

.לקדמו במהרה

, יצוי� לחיוב כי הרוש� הכללי של הרופאה שליוותה את הביקור בהיבטיו הרפואיי� המקצועיי�

ד.ש היה חיובי מאד"מ� העבודה הנעשית במר,ר רות� תל�"ד ר תל� מדובר במער� מורכב"לפי

של, המסוגל לתת מענה לרוב היעדי� שהוגדרו בהקמתו ועוד ציינה הרופאה כי המצב הרפואי

ב כי.ש היה משביע רצו� והיכולת לטפל בה� היא גבוהה"מרהאסירי� א� שיש לזכור כמוב� על

עדיי�, שמקורה בביקור אחד המוגבל בהיקפו וביכולתו להעמיק, מדובר בהתרשמות כללית בלבד

.זוהי בשורה טובה ומרגיעה

:לתת עליה� את הדעתישש, מספר ליקויי�עלוש"במרהרשמי במהל� הביקור, יחד ע� זאת

עז של ה� בחללי� הציבוריי� וה�, על א� החוק והפקודה בנושא• בחדרי� רבי� ישנו ריח

אסירי� מעשני� ליד חולי� הלוקי� במחלות, סיגריות וקיימת תחושת מחנקעישו� 

כ� 52.ובאחד החדרי� א� בחדר בו אסיר מטופל במחולל חמצ�,ריאה בחדר האוכל, כמו

 53.ישנ� מקקי�

א� ציי�.ו על העדר חימו� וקור עז השורר בלילותאסירי� רבי� התלוננ• אחד האסירי�

באג� הביטחוניי�, בנוס� 54.כי הוא אינו מרגיש את הידיי� בלילה בשל הקור העז

. תחזוקת החדרי� נמוכה

אכ�ו, אסירי� באג� הביטחוניי� התלוננו על מחסור באסירי� תומכי� באג�• נראה כי

� מהיחס הקיי� באג� האסירי� הפליליי� יחס האסירי� התומכי� באג� זה קט

 55.ש"במר

ש עובד"מר 56.אסירי� התלוננו על מצוקת מקו� ותורי� למרפאות מומחי� חיצוניות•

חדש, כל אימת שמשתחרר כלוא": המיטה החמה"במתכונת מטופלי�. מיד מגיע כלוא

ס והר זמניי� משוחררי� במהירות האפשרית וישנ� מקרי� בה� אסירי� המגיעי� מבתי

ש לביצוע"מרוחקי� משוכני� במתח� איילו� למש� הלילה ובבוקר מובהלי� אל המר

, היות ומרפאת המומחי� מספקת מענה לכמות גדולה של כלואי�. הבדיקה אליה הופנו

.2011 א"התשע,)שחרור אסיר מטעמי� רפואיי�–תיקו�(על תנאי ממאסר תזכיר חוק שחרור'ר51
כי 17.7.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ52 שב. הבעיה ידועה"נמסר קצי�,ס היא לנהל אג� ללא עישו�"מדיניות

רב ביישו� אול� במציאות בית הסוהר יש קושי. האסירי� מקפיד לשכ� אסירי� המעונייני� בכ� בחדר ללא מעשני�
".המדיניות נוכח רצונ� של האסירי� לשהות ביחד ע� חבריה� בחדר על א� היות� מעשני�

על, לדברי הנהלת המתק�53 הנועד, וכי ישנו ציוד הדברה במתק�, אחת לחצי שנה, ידי מדביר חיצוני  הדברה מתבצעת
.לספק מענה נקודתי

לטענת. ומאפשר לאסירי� לרכוש מפזר חו� באישור מיוחד, במהל� הביקור נמסר כי צוות המתק� מכיר את הבעיה54
גנ. הצוות הדבר נגר� כתוצאה מהקמת אג� חדש מאחר ובמרוצת העבודה נפגעה מערכת החימו� מ שלמה"בתגובת

כי 17.7.11מיו�, טהרני ".לקראת החור� הבא,ש"נושא זה יבח� במסגרת השיפוצי� במר"נמסר
כי 17.7.11יו�מ,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ55 כמחצית מהכלואי� באג� הביטחוניי� אינ� מתאימי� לשהייה"נמסר

,ש מאחר ויש מקומות פנויי� וה� מסייעי� לחבריה�"אסירי� אלו הושארו במר.ש ונית� להעביר� למתק� אחר"במר
מג". אסירי העבודה' האסירי� המסייעי� למטופלי� גבוה ממס' כ� שבפועל מס , סאלח מחמודד"סג,�"סג� מפקד

כ. 3:20מסר כי היחס בי� אסירי עבודה לאסירי� מאושפזי� הינו זו17 לרוב מאושפזי� , לדבריו. אסירי� במחלקה
.מעול� לא עלתה דרישה מצד האסירי� הביטחוניי� לתגבור באסירי עבודה

כי 17.7.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ56 , ניצ�(ירי מתח� איילו�ש מספק מענה כמעט בלעדי לאס"מר"נמסר
אכ� מש� הזמ� מהפנייה, ע� זאת.ח"ולא לכלל בתי הסוהר כפי שמצוי� בדו) גבעו�, מעשיהו, נווה תרצה, איילו�,�"מג

בנוס� אנו.ר"הנושא הועבר לטיפול הקרפ.ש"יש צור� בשיפור ניהול התורי� במר. לבדיקה עד למימושה ממוש�
ש וזאת על מנת לצמצ� את הסיכו�"ועיי� מבתי החולי� לבדיקות במרבוחני� מהל� של הבאת רופאי� מקצ

כ כ�"הביטחוני הכרו� בהוצאת אסיר לבדיקה וצמצו� ".א הנדרש לש�
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רב, ייתכנו מקרי� בה�  57.יבוטלו תורי� שנקבעו מבעוד מועד, מפאת דחיפות או עומס

לב,בנוס� דיקות גסטרו וההמתנה עשויה להמש� עד קיימת מצוקה בקבלת תורי�

אסירי� רבי� א� התלוננו על כ� שאינ� מקבלי� את טיפולי. כשבעה חודשי�

כי אחד האסירי� ציי� בפני אנשי הסניגוריה הציבורית 58.הומלצו לה� הפיזיותרפיה אשר

ב לאחר שהפנייתו,הרגלו ונאל1 להמתי� חודש וחצי לטיפול פיזיותרפיהוא נחבל

כ� שקיבל מענה לבקשותיו להיפגש ע� רופאו.ה נדחתההראשונ אסיר נוס� התלונ� על

.רעבשביתת רק לאחר ששבת, הפרטי

מגב ד, התרשמו המבקרי� מטע� הסניגוריה,)� ואג  טעוני פיקוח"מב(�"מתק� ,ר טריפטו"ובה�

השוט� פסיכיאטרי וה� במישור הניהול ה� במישור הרפואי, באופ� חיובי מרמתו של המתק�

בו, החולי� והאחרי�, והטיפול באסירי� . השוהי�

דומה לסטנדרט המקובל ביתר בתי�"במבר טריפטו התרש� שככלל סטנדרט הטיפול הרפואי"ד

, על א� שיש לזכור כמוב� כי מדובר בהתרשמות כללית בלבד, ג� כא�. החולי� הפסיכיאטריי�

, עדיי� זוהי בשורה טובה ומרגיעה, מיקשמקורה בביקור אחד המוגבל בהיקפו וביכולתו להע

החיצוניתהביקורת המקצועית, ככל הידוע לסניגוריה, במיוחד על רקע העובדה שזוהי למעשה

ר טריפטו הצביע על מספר נקודות"ד, ע� זאת.� מזה שני� רבות"הראשונה שנערכת במב

:ספציפיות שטעונות תיקו� או שיפור

ש, במחלקה הסגורה•  59.מתחייב בי� חדר הטיפולי� לבי� ארו� התרופותאי� הפרדה כפי

יש, תחת זאת. אי� חדרי קשירה לפי נהלי משרד הבריאות הרגילי�• בחדרי� רגילי�

אלא שמיטות אלה ). שלדברי הסגל משמשות לקשירה רפואית בלבד(מיטות קשירה 

 60.י�באופ� שמונע גישה לראשו של המטופל במצבי חירו� החייאתי, צמודות לקיר בראש�

כדי לאפשר לו התמצאות כלשהי בזמ� וכ�, רצוי לתלות שעו� מול עיניו של המטופל הקשור•

את, לשמור על רמה מסוימת של גירוי במהל� שעות הקשירה וזאת על מנת שלא להחמיר

 61.מצבו הפסיכיאטרי

על• בבדיקה מדגמית שנערכה בתיקי מטופלי� נמצא שבחלק� חסרה חתימת המטופל

החוק. שאותו יש למסור למטופל בהתא� לחוק טיפול בחולי נפש, תיו וחובותיוטופס זכויו

א�,))ו(35בסעי�(קובע  לא היה החולה מסוגל להבי� את תוכ� הטופס מפאת מצבו"כי

 
דבר,ש הוא מחסור במיטות להלנת הנבדקי�"מסר במהל� הביקור כי מוקד הבעיה במר,ר אליגור"ד, רופא המתק�57

כי אנשי הסניגוריה הציבורית ביקרו באג� החדש שבנייתו, יצוי�.בשאמור להיפתר בעת פתיחת האג� החדש בקרו
. והתרשמו לחיוב מ� המבנה המיועד, נמצאת בשלבי� מתקדמי�

ישנה חשיבות בקבלת טיפול, מסר במהל� הביקור כי לצור� מת� טיפול יעיל לאסירי�,ר אליגור"ד, רופא המתק�58
כיו� הדבר אינו מתאפשר בשל היעדר. יזיותרפיסט כחלק מסגל המתק�פיזיותרפיה שוט� ולפיכ� קיי� לדידו צור� בפ

גנ. משאבי� ותקציב כי 17.7.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת ברוב תחומי הרפואה מומל1 כיו� על טיפול"נמסר
שב. פיזיותרפי  סל הבריאות.ש"ס במידה שאינה נופלת מצרכי אסירי המר"לפיכ� הצרכי� קיימי� אצל כלל אסירי

לא הוג� ולא נכו�. כשחלק� המשמעותי בקבוצה וכ� בהדרכה להמש� טיפול פרטני, טיפולי� לאד� בשנה12מאשר
טיפולי.ש"ס לאסירי� הכלואי� במר"רפואית לתת את כל משאבי הפיזיותרפיה המיועדי� לכלל אסירי השב

ע"הפיזיותרפיה ניתני� לכלל אסירי� שב ש"כאשר באופ� טבעי אסירי המר,�פ סדר עדיפות רפואי ובאופ� הוג"ס
".נמצאי� במקו� גבוה בסדר העדיפות הרפואי

כ�,ר גרינשפ�"ד, מנהל המחלקה59 .אול� הליקוי טר� תוק�, מסר במהל� הביקור כי דיווח על
בעזרת, מסר במהל� הביקור שבמקרה הצור� חותכי� במהירות את רצועות הקשירה,ר גרינשפ�"ד, מנהל המחלקה60

ד. מורידי� את המטופל לרצפה ומבצעי� בו החייאה, חיתו� הנמצאי� דר� קבע אצל הסוהרי� אמצעי ר"אול� לדעת
.למרות שהדבר אינו מתחייב מנהלי משרד הבריאות, בכל זאת רצוי שהמיטות יורחקו מ� הקיר, טריפטו

זו,ר גרינשפ�"ד, מנהל המחלקה61 כי, לא חלק במהל� הביקור על המלצה בפועל הוא עושה ממילא שימוש אול� ציי�
).המאפשר הרגעת מטופלי� א� ללא קשירה, שכ� קיי� במקו� חדר בידוד בעל קירות מרופדי�(מועט בלבד בקשירה 
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הדבר בכתב בתיקו הרפואי ותוכנו של הטופס יוסבר לו מיד לכשיאפשר, הרפואי יצויי�

לא, דקו לא צוי� הדבר בכתב כמתחייבבתיקי� שנב, ואול�."זאת מצבו הרפואי וא�

 62.נאמר שתוכ� הטופס הוסבר לחולה כאשר מצבו הרפואי איפשר זאת

ד, המבקרי� מטע� הסניגוריה הציבורית של,ר טריפטו"ובה� א� התרשמו באופ� חיובי מטיפולו

שב–�"סגל מתק� מג שו. באסירי המתק� ס"ה� הסגל הרפואי וה� סגל חחו האסירי� שעימ�

הביעו שביעות רצו�) מהמחלקה הפסיכיאטרית הפתוחה ומאגפי טעוני הפיקוח(נציגי הסניגוריה 

שה�(אסירי העבודה והאסירי� התומכי� במתק�. גבוהה מהסגל ומהיחס שהוא מעניק לה�

של,)אסירי� בריאי� אשר הובאו ככוח מסייע לסגל שהתנסו בשהייה במתקני הכליאה האחרי�

א� ה� מלאי שבחי�,�"עת� למגס קוד� להג"שב כי, היו וחלק� ציינו בפני נציגי הסניגוריה

". כאילו שה� הילדי� שלה�"וכי אנשי הסגל דואגי� לאסירי�,"הכי טוב באר1"מדובר בכלא 

הראוי להערכה,ס"הסניגוריה הציבורית מברכת על דברי� אלה ורואה בכ" הישג חשוב של שב

ה. רבה במיוחד לאור קשייה, תחזוקה והניקיו� במתק� גבוהה וראויה לציו�עוד יצוי� כי ג� רמת

. הניקיו� והשמירה על הציוד, המיוחדי� של אוכלוסיית המתק� בתחו� הסדר

:שני ליקויי� שעלו ובכל זאת ראויי� לתשומת לב

כפי, עמדת הסגל במתק�. לא קיימת הפרדה בי� מעשני� ללא מעשני� במחלקות המתק�•

דשבוטאה על יד היא שעבור סוג האוכלוסייה,ר גרינשפ� ואחרי� במהל� הביקור"י

ועל כ� אי� אפשרות מעשית להגביל,"סיגריה היא יותר מתרופה", שמאכלסת את המתק�

ד. זאת על א� דרישות החוק בעניי�, את העישו� כי"דעתו של ר טריפטו בעניי� זה היא

בה ע�. מורכבתבפרט אכ� יכיאטריותפסהובמחלקות מתק�התמודדות ע� בעיית העישו�

,בבתי חולי� באר1,פתוחות וסגורות, במספר מחלקות פסיכיאטריות, לדבריו, זאת

ת מופעלת וובהצלחה מידור של העישו� באמצעות הפסקות עישו� בזמני�לכנית להגבלה

כ�, נראה. בליווי הצוות, קבועי� בחצר המחלקה יש, א� ג�ל כי הפעיל תכניות מסוג זה

מגבמ .ה� כדי לשמור על בריאות האסירי� וה� כדי לשמור על החוק,�"תק�

אחד מאסירי העבודה התלונ� כי קצי� האסירי� של המתק� מעכב בקשות שונות המוגשות•

רב, בשיחת הסיכו� של הביקור טענו קצי� האסירי�. כגו� בקשות ליציאה לחופשות, לו

של,ד סאלח מחמוד"סג, וסג� מפקד המתק�, כלאי נחמ� שנקולבסקי שכאשר קיי� עיכוב

הרי שבדר� כלל העיכוב אינו אצל קצי� האסירי� אלא אצל גורמי�, יותר ממספר ימי�

הג� שהדבר לא תמיד, שהבקשה מועברת לחוות דעת�–ס"בעיקר מחו1 לשב–אחרי� 

מ, לדעת הסניגוריה הציבורית. מוסבר לאסיר י האסיר שבקשתו מתעכבת זכאי לדעת אצל

ולו על מנת שיוכל לשקול–ה� ברמה המוסדית וה� ברמה האישית–בדיוק היא מתעכבת

.תלונה ממוקדת לגורמי הביקורת הרלוונטיי�

.הסכי� במהל� הביקור שמדובר בליקוי ושיש לתקנו,ר בירגר"ד,�"מנהל מב62
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 השיקו� והטיפול הסוציאלי, ליקויי� בתחו� החינו&.5.ב

מתקני כליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית עלו תלונות בנוגע לאיכות הטיפול%17ב

ובפרט במסגרות לטיפול 63,וציאלי ומחסור בכח אד� ובמסגרות טיפול ושיקו� לאסירי�הס

וכ� התגלו ליקויי� הנוגעי� 65,ואי מת� שירותי� סוציאליי� לאסירי� ביטחוניי� 64בעברייני מי�

 66.התעסוקה והפנאי, למסגרות החינו"

שיקומית העומדת  הוש� דגש על מצב התשתית הטיפולית בה�, משני� קודמותותבדומה לדוח

.ה בחלק גדול מ� המתקני� תמונה מדאיגההתגלת 2009 2010י� ג� בשנ, לרשות האסירי�

המבקרי� הרשמיי� נוכחו כי בחלק מ� המתקני� קיי� מחסור חמור במספר התקני� לעובדי�

א� אינ� מאוישי� במלוא� ה, סוציאליי� או שהתקני� קיימי� סוציאליי�כ� שמעט העובדי�

עמוסי� יתר על המידה מכדי לתת מענה טיפולי נאות לכל האסירי�� במתקני� אלה המועסקי

נמצא כי עדיי� קיי� מחסור במסגרות חינוכיות ושיקומיות עבור, בנוס�. הנזקקי� לשירותיה�

כ�. אסירי� ביטחוניי� ומחסור בקבוצות טיפוליות ייחודיות לעברייני מי� נתגלו ליקויי�, כמו

ל .התעסוקה והפנאי, מסגרות החינו�שוני� הנוגעי�

א�, כמוב�, מחסור במסגרות שיקו� ובעובדי שיקו� בי� כתלי הכלא פוגע לא רק באסיר עצמו כי

אשר לה אינטרס ראשו� במעלה כי יחזור לשורותיה אסיר ששוק� ושלא ישוב, ג� בחברה כולה

רי� רבי� לצאת מחסור זה ג� מוביל לבעיה חמורה של מניעת האפשרות מאסי. לפגוע בה

מ וזאת א� בשל העובדה שלא, שלישי� מ� המאסר  וקד� בחלו� שנילחופשות ולהשתחרר שחרור

.ניתנה לה� ההזדמנות לעבור טיפול משק� בכלא שיפחית את מסוכנות�

:להל� חלק מהממצאי�

איכות הטיפול הסוציאלי ומחסור בכח אד� ובמסגרות טיפול ושיקו�.א.5.ב

 לאסירי� 

לכ4 מועסקי�הר שקמהבבית סו  והי�שהאסירי� ועצורי� 400 עובדי� סוציאליי� בלבד

יחס של עובד דהיינו,)אסירי� ועצורי� כאשר המתק� בתפוסה מלאה 600 לכוא(במתק�

ליקוי זה נמצא א� בביקור. בהתאמה, אסירי� 150לכלואאסירי� 100סוציאלי אחד לכל 

האמור לא הוספו מאז תקני� נוספי� לעובדי� וחר�, 2008הקוד� שנער� בסו� שנת 

 67.סוציאליי�

כ8לותועפבבית סוהר אשל כלומר יחס של עובד, אסירי� 900 עובדות סוציאליות עבור

.אסירי� 112סוציאלי אחד לכל 

בית, בית סוהר השרו�, בית סוהר דקל,אבית סוהר נפח, כביר בית מעצר אבו, בית סוהר אשל, בית סוהר שקמה63
.בית סוהר אופק, בית סוהר איילו�, בית סוהר רימוני�, בית סוהר הדרי�, סוהר צלמו�

.בית סוהר רימוני�, בית סוהר מעשיהו, בית סוהר השרו�, בית סוהר שקמה, בית סוהר אשל, בית סוהר צלמו�64
בית סוהר, בית סוהר נפחא, בית סוהר השרו�, בית סוהר שקמה,�בית סוהר רמו, בית סוהר אשל, בית סוהר אופק65

.בית סוהר גלבוע, מגידו
, בית סוהר גלבוע, בית סוהר הדרי�, בית סוהר אהלי קידר, בית סוהר מגידו, בית סוהר רימוני�, בית סוהר השרו�66

.בית סוהר רמו�, בית סוהר דקל, בית סוהר שיטה, בית סוהר איילו�
.יתקבל תק� חלקי לעובד סוציאלי נוס� 2011מסר במהל� הביקור כי בשנת,ל שלמה'מ ענג"גנ, הסוהר מפקד בית67
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מעצר אבו כ6פועלותכביר% בבית עצורי� ששהו במתק� ביו� 360 עובדות סוציאליות עבור

כלומר יחס של עובדת סוציאלית אחת,)עצורי� כאשר המתק� בתפוסה מלאה 500 כוא(הביקור 

זה. בהתאמה, עצורי�83או60לכל  התרשמו אנשי הסניגוריה, לאור פניות העצורי� בנושא

כ�.ו מספקהעובדות הסוציאליות במתק� אינ מספרהציבורית כי  על, כמו ע� העברת האחריות

א� כי נמסר,� וכיו� אי� אג� נפרד לעצורי� נקיי� מסמי�שונתה חלוקת האגפי,ס"המתק� לשב

.תאי� בה� מוחזקי� עצורי� המצויי� בהליכי גמילה מסמי�3 4 לכ� שמוקצי�

כ, פועלות עובדת סוציאלית אחת בלבד וקצינת חינו� בחצי משרהבבית סוהר נפחא  600  עבור

.אסירי�

כי לא ראו עובד סוציאלי במש�) בי�אג� משתל(9התלוננו אסירי� באג�בבית סוהר דקל

חלק� עמדו בפני דיו� בוועדת השחרורי� ולא ידעו כיצד ביכולת� להתכונ� לדיו�, חודשי� רבי�

.לקד� הכנה של תכנית שיקו� או לבקש ייצוג משפטי, בוועדה

, א� שבית הסוהר מוגדר כבית סוהר ייעודי לאוכלוסיית אסירי� טעוני הגנה,בבית סוהר השרו�

תעסוקה וחינו� לאסירי� המוחזקי� בו מקבלות, שיקו�, ועל כ� חשיבות� של תוכניות טיפול

 68.אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו כי תחומי� אלה בבית הסוהר לוקי� בחסר, משנה תוק�

משמעות הדבר היא. לרבות ראש תחו�, בבית הסוהר מועסקי� שבעה עובדי� סוציאליי�

משבממוצע מטפל כל עובד  מזה1באג� לא בכדי הועלו 69.אסירי�60 סוציאלי ביותר טענות כי

א� טר� נענו מבקשי�חודש ימי�  לכ� יוס� כי פרט לצוות. אסירי� לפגוש עובדת סוציאלית

לא קיימת כיו�. לא קיי� גור� נוס� המעניק טיפול פסיכולוגי או שיקומי, העובדי� הסוציאליי�

ובלי� מהתמכרות לאלכוהול או לאסירי� שהורשעו בעבירות שו� תכנית לטיפול באסירי� הס

כ� 70.אלימות במשפחה של,כמו הועלתה על ידי אסירי� שוני� טענה כנגד מעבר מצומצ� ביותר

ש, אסירי� לאג� נקי מסמי�  71.מתאימי� לכ� נמצאוא�

ומיות שיק התרשמו אנשי הסניגוריה הציבורית לחיוב מהמסגרות הטיפוליות,בבית סוהר צלמו�

מספר המקומות, יחד ע� זאת. למכורי� לסמי� וממרכזי התעסוקה והחינו� בבית הסוהר

חפצי� להמשי� בתהלי� אסירי� רבי� ונוצר מצב לפיו,באגפי� המתקדמי� מוגבל מאוד

א� ה�  א�,בשל מחסור במקומות באגפי� המתקדמי�"נתקעי�"השיקומי נית� להעביר� אלא

כ�כמ 72.כ�לכלא אחר לצור�  אנשי הסגל הטיפולי בבית הסוהר דיווחו על מחסור רציני בכח,ו

שכתוצאה ממנו חלק מהפעילויות והתכניות הטיפוליות מופסקות או אינ�, אד� ובתקני�

 
כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ68 או"נמסר קיי� ניצול מקסימאלי של פוטנציאל האסירי� המועסקי�

".טחו�לומדי� בבית הסוהר בכפו� להתאמת� לתעסוקה או לימודי� ובכפו� לנהלי הבי
כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ69 עו"שב"נמסר ס וגורמי טיפול"ס עושה מאמצי� לגייס ולהוסי� תקני

ע, נוספי� עו"ממוצע האסירי� המטופלי� מדובר בתהלי� איטי הכפו� לסדרי עדיפויות ומגבלות.ס פוחת בהדרגה"י
זו. תקציב ".אנו שואפי� להמש� מגמה

כי 11.5.11שלמה טהרני מיו�מ"בתגובת גנ70 אכ� קבוצות טיפוליות התקיימו וקיימת כוונה לחדש� בכפו�"נמסר
".למשאב הטיפולי הקיי�

מסרה במהל� הביקור כי לצור� העברת אסיר לאג� נקיי� מסמי�,מ יפה בורדה"גנ, סגנית מנהל בית הסוהר ��
רק. כות ביקורת שת� ובחינת התנהגות האסיר ואופיובדיקה מודיעינית על האסיר וכ� מער, בשלב המקדי�, נערכות

העברת האסיר לאג� נקי. מתקבלת החלטה לעניי� התאמתו של האסיר לשילוב באג� נקי מסמי�, בסיומ� של אלו
כ�. ולבסו� באג� נקי מסמי�9לאחר מכ� באג�,10כאשר בתחילה הוא משולב באג�, מסמי� נעשית באופ� הדרגתי

.ת חובה מנהלית לעבור את השלבי� ההדרגתיי� וכי נית� לחרוג מה� במקרי� המתאימי�צוי� כי לא קיימ
כי 22.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ72 נ. בבית הסוהר מספר אגפי� מתקדמי�"נמסר  120ס המכיל"אג�

דובר באגפי�מ. מקומות כליאה80מקומות כליאה ואג� תורני הכולל80אג� מתקדמי� המכיל, מקומות כליאה
כמו כ� אסירי� מתאימי�. מתקדמי� אליה� נקלטי� אסירי� העוני� לתנאי האג� ושואפי� לקידו� במהל� המאסר

מרבית האסירי� המעונייני� להתחיל בהלי�. מבית סוהר צלמו� עוברי� להמש� טיפול ושיקו� לבית סוהר חרמו�
נכ, שיקומי העומדי� בתנאי� זוכי� לכ� נס לרשימת המתנה עד לכניסתו לאג� המתאי� על בסיס לכל היותר האסיר

".מקו� פנוי
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ובשל, בהקשר זה נמסר כי שלוש עובדות סוציאליות בבית הסוהר יצאו לחופשת לידה. מחודשות

כל התכניות שמתקיימות בבית, בנוס� 73.ת מקו�ס לא נית� להעסיק במקומ� ממלאו"נהלי שב

כ� שמי שאינו שולט בשפה זו אינו יכול להשתלב בה�, הסוהר מיועדות לדוברי השפה העברית

.א וכתוב בעבריתוועליו לעבור תחילה קורס קר

רק,10תק� העובדי� הסוציאליי� עומד כיו� עלבבית סוהר הדרי� תקני� מאוישי�8א� כי

א� אנשי הסניגוריה,� חל שיפור במספר התקני� מהביקור הקוד� שהתקיי�אמנ. בפועל

וכי מש� הזמ� הקצר שמבלי� הכלואי�, הציבורית התרשמו כי עדיי� קיי� מחסור בכח אד�

א� מגבירו לעיתי�, במתק� אינו מייתר או מפחית את הצור� בטיפול בשל קשיי המעצר, אלא

 74.ר הוודאות של ההלי� המשפטיוהמצוקה הנפשית הנגרמת כתוצאה מחוס

עו,22תק� העובדי� הסוציאליי� עומד עלבבית סוהר רימוני� משמעות.ס"לרבות ראש תחו�

התרשמו לחיוב המבקרי�, ע� זאת. אסירי�50 הדבר היא כי ישנו עובד סוציאלי אחד לכ

ר בדוח ומכ� שבניגוד לאמו, מהפרויקטי� הטיפוליי� המגווני� שמתקיימי� בבית הסוהר

. ה� בתחו� הסמי� וה� בתחו� האלימות במשפחה, נפתחו אגפי טיפול ושיקו�, הקוד�

לבבית סוהר איילו� עובדי� סוציאליי� במשרה מלאה ועובד סוציאלי אחד במשרה9 יש תק�

מעבור, חלקית לכל(אסירי� 900 למעלה לאנשי ). אסירי�95יחס של עובד סוציאלי אחד

י בדוח הסניגוריהכ,יצוי�. תקני� נוספי�2רית נמסר כי צפויי� להתקבל הסניגוריה הציבו

אול� חר� העובדה, יתווספו בהתא� תקני� הציבורית הקוד� הובטח כי ע� הגדלת תק� הכליאה

כ שעמד בעבר על עובד, לא הוגדל התק� כמובטח וכיו� היחס, אסירי� למתק� 200 שנוספו

א� יותרגד, אסירי�77סוציאלי אחד לכל  כ�. ול או, כמו אי� כיו� עובד סוציאלי דובר אמהרית

.אשר מפאת העומס אינו עוסק בטיפול אלא באבחו� בלבד, וישנו פסיכולוג אחד בלבד, רוסית

שני פסיכולוגי� קליניי� ופסיכיאטר, עובדות סוציאליות9הסגל הטיפולי מונהבבית סוהר אופק

ישנו מענה סוציאלי. המגיע לביקורי� פעמיי� בשבוע, יעקב מבית החולי� הפסיכיאטרי באר

כל,ס מתחמי"בשעות הלילה המדובר בעו, יחד ע� זאת.במהל� כל שעות היממה המשמש את

כ�. הדרי� מתח� אופק א� שקיימת עובדת סוציאלית הדוברת את השפה האמהרית, כמו אי�, על

הסוהרי� של בית הסוהר ישנ� דוברי יצוי� כי בסגל.או ערבית 75מענה לקטיני� דוברי רוסית

של 76.ערבית רבי� וא� בעבר הועסק עובד סוציאלי דובר ערבית בכלא לאור הכמות הגדולה

הסניגוריה, ולאור החשיבות הרבה של מת� טיפול לאוכלוסיית הקטיני�, קטיני� דוברי ערבית

 
כי 22.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ73 בכ"נמסר הצוות פועל במתכונת.א בתחו� הטיפולי"אי� כיו� מחסור

ש. מלאה וא� נפתחו קבוצות טיפוליות חדשות בתקופה האחרונה ל תכניות הטיפול פזורות במספר בתי סוהר באופ�
שכ� מסגרות אלו, לצור� טיפול וכ� אכ� קורה, יש אפשרות לנייד אסירי� לבתי סוהר. מחלקות וקבוצות, פרויקטי�

כל. מוגדרות ופועלות בארציות ג� מבית סוהר צלמו� מועברי� אסירי� לבתי סוהר אחרי� שכ� אי� אפשרות להקי�
".כ� הרבה מסגרות טיפוליות בכל בית סוהר

ש"בתגובת גנ74 כי 10.1.11למה טהרני מיו�מ כמצוי�, הצור� בהגדלת תקני� ובאיוש תקני� קיימי� ידוע"נמסר
ח קיימת מגמת שיפור בנושא ע� זאת אוכלוסיית האסירי� במתק� הדרי� כמו ברוב בתי הסוהר הינה אוכלוסיה"בדו

ש של.ס מיומו הראשו�"בקשה והקושי למלא את כל צרכי האסירי� הנדרשי� לטיפול הינו אתגר איתו מתמודד לגופו
עניי� העובדי� הסוציאליי� בבית הסוהר מקפידי� לבקר באגפי� השוני� מידי יו� ופועלי� במסגרות טיפוליות שונות 

".תו� שאיפה לתת מענה לכל אסיר
מ"מסרה במהל� הביקור כי אי� צור� בעו,ד דפנה נוי"סג, מפקדת בית הסוהר75 מוצאס דובר רוסית מאחר והקטיני�

.רוסי הינ� דוברי עברית
ע� זאת לאסירי� דוברי הערבית נית�, נמסר כי מדובר בבעיה מערכתית 3.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ76

נוכח חשיבות ). לרוב אחד מאנשי הסגל דוברי ערבית(טיפול ככל האסירי� וכאשר הדבר נדרש נעשה שימוש במתורגמ� 
ני ראש תחו� טיפול ושיקו� לתת עדיפות להשמת עובד סוציאלי דובר ערבית בבית הנושא מחלקת הביקורת תמלי1 בפ

.הסוהר אופק ככל הנית�



�� 

ה דוברי� את השפה הציבורית סבורה כי יש לגייס לשורות הצוות הטיפולי ג� אנשי טיפול

.הערבית

את, לחיוב בו התרשמו אנשי הסניגוריה הציבורית מהשבחי� שהרעיפו,בית סוהר דקליש לציי�

הכלואי� באגפי�. האסירי� באגפי� השיקומיי� על תכניות השיקו� והטיפול לה� ה� נחשפי�

כ, שביעות רצו� גבוהה מתנאי הכליאה ומיחס אנשי הצוות, ככלל, אלה הביעו אשר התנאי� ג�

אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו מהמקו� המרכזי. הפיסיי� באג� בו שהו היו בעייתיי�

אנשי הסניגוריה,בבית סוהר אשלג�. שתופסות תכניות הטיפול והשיקו� בי� היעדי� של הכלא

. החינו� והתעסוקה הקיימות בבית הסוהר, הציבורית התרשמו לטובה מתכניות הטיפול

 מחסור במסגרות לטיפול בעבריינות מי .ב.5.ב

בדוחות הסניגוריה הקודמי� הוש� דגש על הצור� בחקיקה שתעג� ותקד� מער� של שיקו�

מספר עברייני המי� זאת במיוחד נוכח העובדה לפיה. ה� בבתי הסוהר וה� בקהילה, לעברייני מי�

ההחמרה בעונשי בשלוזאת, משמעותית בשני� האחרונותס עלה"הנמצאי� במשמורת שב

 בחלו� שני(ממאסר של עברייני מי� המאסר הארוכי� ובשל מדיניות של אי שחרור מוקד� 

זהשל לאחר הזנחה רבת שני� 77).מתקופת המאסרשלישי� בשני� ירות בתי הסוהר נער�ש, נושא

 מדיניות השירות שונתה 78.להקמת קבוצות טיפוליות לטיפול באסירי� עברייני מי�האחרונות 

לאחר לחצי� שהופעלו על ידי בתי המשפט השוני� וכ� 79,עקבות הלי� של חקיקה שהחל בנושאב

בה� הועלתה הבעיה, גוריה הציבוריתיכולל על ידי הסנ, במסגרת הליכי� משפטיי� שהוגשו

ל . עברייני מי�אסירי� הכאובה של מחסור בטיפול

ה לאינטרס הציבורי של שיקו� בית המשפט העליו� הדגיש במספר פסקי די� את חשיבותו הרב

זושתפי 80.מניעתי לעברייני מי� והתחלת הטיפול מוקד� ככל האפשר במהל� תקופת המאסר ה

באופ�, ארו� טווח החל מתחילת מאסר�מקורה בהכרה שהאינטרס לשלב עברייני מי� בטיפול

אל,המאיי� או לפחות מפחית את מסוכנות� בעת שחרור� א� של האסיר הנדו� א של החברה אינו

שב. כולה א� קרא למת� עדיפות על ידי זה"בית המשפט העליו� והפנה,ס לפיתוח הטיפול בתחו�

שב, לפסק דינו של בית המשפט המחוזי במקרה אחר זה"לפיו השקעת המשאבי� על ידי ס בנושא

שתההי  81.בה כדי לענות על הבעיה הבוערתלא היה בגדר פעילות זניחה

למרותא�. נות אנו עדי� לשינוי מבור� בנושא זה בשירות בתי הסוהרבשני� האחרו, כאמור

עדיי�, שהביאה לפתיחת קבוצות טיפוליות לטיפול בעברייני מי� ולקידו� הנושא שירותההיערכות 

לב נמצא מחסור ומסגרות . להל�פי שיפורטכ, שיקו� עברייני מי�לטיפול

מ,ס"על פי נתוני� המפורסמי� באתר האינטרנט של השב77 בשנת 899 מספר עברייני המי� במתקני הכליאה עלה
ש, יצוי�). 6.1.11נכו� ליו�( 2010בשנת 1,135 ל 2002 שבכי בדוח השנתי נמסר כי מספר עברייני, 2007ס לשנת"ל

על 1995המי� במתקני הכליאה בשנת  . בלבד 287עמד
כ, 2007ס בשנת"מנתוני� שנמסרו לנו על ידי שב78 במסגרת(מהאסירי� עברייני המי� זכו לטיפול 2.5%  עלה כי רק

וגשה לועדת הפני� ואיכות הסביבהשה, כ� עולה מסקירת מרכז המחקר והמידע של הכנסת  2010בשנת).�"של מב
 321 השתתפוקבוצות טיפוליות קבועות בה�14ס"התקיימו בשב " תכניות לשיקו� אסירי�"בנושא 2/3/10ביו� 
.י�אסיר

,)תיקו�(הצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי�; 2006–ו"התשס, חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי�79
 2010 ע"התש

נ 9286/06פ"ע, למשל, ראו80 נ 3345/07פ"ע;)29.11.07החלטה מיו�( מדינת ישראל' פלוני  פלוני' מדינת ישראל
תפ, לביקורת על העדר מסגרות טיפוליות לעברייני מי� שאינ� דוברי עברית). 14.1.08החלטה מיו�(   מחוזי(ח"ראו

נ 5033/08) חיפה ).23.3.09החלטה מיו�( פלוני' מדינת ישראל
נ)א"ת  מחוזי( 1461/07א"עע81  ). 14.11.07החלטה מיו�( שירות בתי הסוהר' פלוני
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מיצו שבי� כי כי"ס ומב"חסור במסגרות טיפוליות מביא את שילוב� של עברייני מי�� לקבוע

וזאת,ובדר� כלל השחרור המלא להבדיל מזה המוקד�, בטיפול יחל רק בסמו� לקראת השחרור

מדיניות.תחת שילוב� המיידי במסגרות הטיפול הקיימות ויצירת רצ� טיפולי מועיל לאור� זמ�

ומותירה אות� ללא יכולת,�כזו פוגעת במצב� הנפשי של האסירי� וברווחת� בתקופת מאסר

לא. לצאת לחופשות ובעיקר ללא אפשרות לבקש במועד את שחרור� המוקד� ממאסר בכ� נפגעי�

אשר לו אינטרס ראשו� במעלה בשימוש בכלי, רק האסירי� עצמ� כי א� הציבור בכללותו

על השחרור המוקד� ממאסר ככלי להגברת המוטיבציה של אסירי� להשתלב בשיקו� ולפיקוח 

. שחרור� ההדרגתי לקהילה

:הליקויי� שנמצאולהל�

מג)�"מב(ס"מחלקת בריאות הנפש בשבב קבוצות טיפוליות מתקיימות,�"המצויה בבית הסוהר

 מסרוס"ממוני� על הטיפול בשבה.ס"במקביל לאלה המתקיימות בשב, עודיות לעברייני מי�יי

בש כי ככלל, ריה הציבוריתהסניגואנשיע� 2011שנערכו בתחילת שנת בפגישות ס"באי� הטיפול

ל להבדיל מבעלי המסוכנות שהינה מעל, עברייני מי� בעלי מסוכנות גבוההיכול להוות מענה של�

אל. לנמוכה ומתחת לגבוהה קבוצות כאמור המקיי�,�"נתונה למבההמומחיות בטיפול בעברייני�

נע,ייעודיות לטיפול בעברייני מי� . בי� שנה וחצי לשנתיי� כאשר מש� הטיפול

רק"למרות שלפי נתוני שב על3%ס מהאסירי� עברייני המי� ה� בעלי מסוכנות גבוהה והאחריות

מב, כאמור, הטיפול בה� היא בינתקלה הסנ,�"על עבודתה השוטפת בליקוי מהל� גוריה הציבורית

בקבוצות אלהמי� במקומות טיפול לעברייני כרוני הבא לידי ביטוי במחסור, מתמש�וחמור 

ואשר היו, אסירי� אות� ייצגה הסניגוריה הציבורית בהליכי� משפטיי� שוני�.�"הטיפול במב

�"נדחו שוב ושוב על ידי גורמי הטיפול במב, ראויי� מכל בחינה להשתלב בקבוצות טיפוליות אלה

אתול, המאל1 אות� לערו� תיעדו� בי� המועמדי� לטיפול, בטענה של מחסור במקומות דחות

תו� מניעת האפשרות ליציאה לחופשות, זאת. תחילתו למועד הסמו� לשחרורו המלא של האסיר

, המצב חמור במיוחד נוכח העובדה שמדובר בעברייני המי� המסוכני� ביותר. ולשחרור מוקד�

� עדיי� איננה מצליחה לעמוד באתגר לטפל בה� בהתחשב בעובדה"ומתמיהה העובדה כיצד מב

לק"ששב .ח על עצמו את הטיפול ברוב עברייני המי�ס

ש,בבית סוהר צלמו� א נית� לספקל, רקע של עבירות מי� אסירי� בעלי 250בו שוהי� חר� העובדה

כח אד� והעדרבזאת בשל מחסורו, אלא רק טיפול ברמה בסיסית ביותר לה� טיפול אינטנסיבי

פנויי� בכלא חרמו� טיפול מי� מקומות במידה וקיי. הכשרה בנושא לצוות הסוציאלי בבית הסוהר

שב.א� הדבר לא נעשה באופ� שוט�,האסירי� מועברי� לש� כי אז ס יפעל כדי"מ� הראוי כי

 82.למצוא פתרונות מיידיי� לבניית תכניות טיפול ולשיקו� אסירי� אלה

כי 22.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ82 המענה הטיפולי, עד כניסת חוק הגנת הציבור מפני עברייני מי�"נמסר
ע מב"לעברייני מי� נית� שבהטיפול בעברייני מי� הינו טיפול ייחודי.�"י גורמי ס רבות"ומאז כניסת החוק עושה

לכ 2006בשנת. להכשרת הסגל ופיתוח מעני� טיפוליי� 50  נפתחה מחלקה ראשונה בבית סוהר מעשיהו הנותנת מענה
הנותנת, חינוכיות ומתוכננת מחלקה נוספת בבית סוהר חרמו� קבוצות פסיכו, אסירי� השפוטי� בגי� עבריינות מי�

ל חינוכיות ומתוכננת פתיחת קבוצה ייעודית במחצית קבוצות פסיכו,� בגי� עבריינות מי�אסירי� השפוטי40  מענה
הייתה אמורה להיפתח מחלקה נוספת בבית סוהר רימוני� א� עקב אילוצי� פנימיי� 2009 ב. הראשונה של השנה

נכו� להיו�. במקו�חינוכית המשלבת תכני� ייעודיי� טר� החלה המחלקה לפעול ולחילופי� נפתחה קבוצה פסיכו
מס. כולל בבית סוהר צלמו�) לא במסגרת מחלקה(חינוכיות במספר בתי סוהר מתקיימות קבוצות פסיכו ' בצלמו� אכ�

כ בקונספציה הטיפולית.א"רב של עברייני מי� א� אי מת� טיפול אינו נובע רק מהכשרת הסגל הטיפולי או מהעדר
זההוחלט על קריטריוני� שחלק מהאסירי� אינ של: הקריטריוני� לטיפול.� עוני� עליה� בשלב 6יתרת מאסר

ל3חודשי� ועד מכורי� יעברו תחילה טיפול(ללא שימוש בסמי�, ידע בקריאה וכתיבה, או מלא 2/3  שני�
יש לזכור. הודאה מלאה או חלקית בעבירה,)לא אסירי� שזקוקי� להשגחה(מצב נפשי יציב,)בהתמכרות
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יש, חינוכית לעברייני מי� לפני כשנה וחצי קבוצה טיפולית פסיכו נפתחהבבית סוהר אשל כ� ועל

כ�. עדיי� לא ברור הא� המסגרת מספיקה מבחינה כמותית, ע� זאת. לבר� של, כמו המהל�

אחד, בנוס�. הקמת מחלקה ייחודית לטיפול בעברייני מי� תלוי בשלב זה בהקצאת תקני� נוספי�

כ� שהאסירי� עברייני המי� באג� אינ� זוכי�) אג� טעוני הגנה(5האסירי� באג�  התלונ� על

.קבל טיפול מקצועי כלשהול

מכ�, אי� כלל מסגרות טיפוליות לטיפול בעברייני מי�בבית סוהר שקמה ונמסר כי הדבר נובע

שלא נית� לקיי� טיפול קבוצתי בשל מספר� הנמו� של עצורי� ואסירי� הזקוקי� לטיפול מסוג 

.זה במתק�

אול� לא מופעלת בבית הסוהר,מי�יאסירי� המוגדרי� כעבריינ49מוחזקי�,בבית סוהר השרו�

.שו� תכנית טיפול לעברייני מי�

שב, אג� ייעודי לטיפול בעברייני מי� ישנו,בבית סוהר מעשיהו האג� מאוכלס.ס"המשרת את כלל

מחצית מה� מצויי� בשלבי טיפול אינטנסיביי� והמחצית האחרת היא עתודה, אסירי� 120 ב

עהט. לקראת כניסה לתהליכי� טיפוליי� בה� ארבעה,י אנשי סגל מקצועיי�"יפול במחלקה נית�

שב ובדי� סוציאליי�ע בחלקה,ס ובמעורבותו"שהוכשרו בתוכנית מיוחדת שפותחה ביוזמת

בר איל� , בי� הקריטריוני� לקליטה באג� והתחלת טיפול, ע� זאת. בשיתו� ע� אוניברסיטת

ירי� רבי� את ההזדמנות לעבור הלי� דרישה זו למעשה מונעת מאס. השפה העברית נדרשת ידיעת

 83.טיפולי במסגרת הכלא

ל, ישנו אג� ייעודי לעברייני מי� ואלימות במשפחה,בבית הסוהר רימוני�  188  הכולל תק�

לא קיימת מסגרתו,)אסירי� 108בעת הביקור שהו באג�(אוכלס במלואומא� הוא אינו, אסירי�

ניכר כי קיי� מאמ1 לתת טיפול הול� לאוכלוסיות.מי� המציעה טיפול ממוקד לעברייני, טיפולית

אלו באמצעות קבוצות טיפוליות לאלימות במשפחה וכ� באמצעות מספר מצומצ� של קבוצות 

טיפול ייעודי במועד הביקור לא התקיי� במקו�, ע� זאת.חינוכיות לטיפול בעברייני מי� פסיכו

לכ�, לעברייני מי� א� שמדובר באג� המיועד אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו כי העדר.על

 84.טיפול ייעודי פוג� באופ� משמעותי בקבלת טיפול אפקטיבי ומלא בנושא

ירי� השפוטי� בגי� עבריינות מי� הינה מאופיינת בעיוותי חשיבה כאשר חלק� מתקשי� לגלות שאוכלוסיית האס
 בצלמו� פועלת קבוצה פסיכו. אחרי� מתביישי� לפנות לטיפול ויש המכחישי� ביצוע העבירה, תובנה לבעיית�

. ציה להעמיק בטיפוללאסירי� להכיר בטיפול להגביר תובנה ולפתח מוטיב" פתיחת הזדמנויות"חינוכית המאפשרת
חשוב להדגיש כי כאשר נפתחה המחלקה לטיפול בעברייני מי� בחרמו� ראיינה מנהלת המחלקה את רוב האסירי�

השפוטי� בגי� עבריינות מי� העוני� לקריטריוני� מבית סוהר צלמו� ולא נמצאו מספיק אסירי� לאיוש המחלקה 
".בבית סוהר חרמו�

ור"רע,א�'ז ד עפרה לוי"ממסמ� שכתבו סג83 עולה, רכזת עבירות במשפחה ועברייני מי�,כ טלי גבע"� טיפול ושיקו�
, תחילה ישולב בלימודי שפה, התמכרות ועבריינות מי�, כגו� אלימות, כי כאשר לאסיר ישנ� בעיות שפה ובעיות נלוות

ה. ורק לאחר מכ� ימשי� בהלי� הטיפולי לו זקוק, במסגרת כיתות אולפ� �שפה העברית בי� הקריטריוניהגדרת ידיעת
את הקבוצות מנחי� שני. לטיפול קיימת מאחר והדינאמיקה הקבוצתית והמטלות דורשות ידע בהבנה קריאה וכתיבה

עובדי� סוציאליי� ואי� בצוותי העובדי� הסוציאליי� מספיק זוגות עובדי� דוברי אחת השפות אשר ג� עברו תהלי� 
עוד עולה מ� המכתב כי בתחו� הטיפול בעבירות אלימות במשפחה. חו� ספציפיהכשרה ונמצאו מתאימי� לעיסוק בת

יוכל לקבל מענה, וכי אסיר הזקוק לטיפול א� טר� השלי� את כיתת האולפ�, ישנ� קבוצות המתנהלות בשפה הרוסית
. טיפולי פרטני הממוקד בצרכיו

כי,מ צביקה ימי�"גנ, מסר מפקד בית הסוהר, 8.12.10במענה לפניה רשמית להשלמת פרטי� נוספי� לביקורת מיו�84
אמורה להיפתח קבוצה ייעודית 9.12.10וכ� כי ביו�,ב"כיו� קיימות שתי קבוצות לעברייני מי� ושתי קבוצות לאלמ

בדיקת צרכי� של האוכלוסייה אשר אינה משולבת, באופ� שוט�, לטיפול בעברייני מי� וכי במחלקה זו מתקיימת
. או לחילופי� להרחקה מהאג�, בהתא� לבדיקה זו מתבצע הלי� מיפוי ואבחו� לקבוצות נוספות.הבקבוצות במחלק

.באופ� שוט�, ברמה הארצית, נעשות פעולות גיוס למחלקה לאסירי� מתאימי�, עוד צוי� כי במקביל
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 אי מת  שירותי� סוציאליי� לאסירי� ביטחוניי�.ג.5.ב

ס לפיה"קראה הסניגוריה הציבורית לשינוי המדיניות הנוהגת בשב, בדוחות מסכמי� משני� עברו

אנו סבורי� כי מ� הראוי שאסירי�.� אינ� זכאי� לטיפול ולתמיכה סוציאליתאסירי� ביטחוניי

ככל, ישולבו, ובעיקר אסירי� ביטחוניי� קטיני� ובגירי� צעירי�, ביטחוניי� הזקוקי� לכ�

המדיניות הנוהגת, לטעמנו. חינוכיות ותעסוקתיות, שיקומיות, במסגרות טיפוליות, האסירי�

מדיניות. ובפרט נוכח רצונ� של האסירי� להשתלב במסגרות אלו,יהס היא בלתי ראו"כיו� בשב

בה� הודגש כי מת�, זו זכתה לביקורת נוקבת מצד בית המשפט העליו� בשורה ארוכה של פסקי די�

א� עולה בקנה אחד ע� אינטרס הציבור א� לאחרונה קרא בית המשפט 85.השירותי� הסוציאליי�

:העליו� לשינוי מהותי בנושא זה

אינ� מקבלי�, ג� קטיני� או בגירי� צעירי�, לא אחת התרענו על כ" שאסירי� בטחוניי�"

,"אוניברסיטה לטרור"להיות%במידה רבה מאוד%והמאסר עלול; טיפול סוציאלי במאסר�

, את תמונת העול� שקטיני� ובגירי� צעירי� כאלה חווי�, ולוא במשהו, תחת מאמ, לשנות

ש , בשעתו נמסר לנו מטע� שירות בתי הסוהר. כמו במקרה דנא, עמו באווהממשיכה את המטע�

.א" מ� התסקיר המשלי� עולה לכאורה אחרת, כי ישנו שינוי מה לכיוו� טיפול סוציאלי וחינוכי

 86."נשוב ונבקש כי הרשויות יידרשו לכ"

 הנושא של מת� שירותי� סוציאליי� לאסירי� ביטחוניי� לא זכה לקידו�, למרבה הצער

. 2011ותחילת שנת 2009 2010שני�המשמעותי ג� במהל�

:להל� חלק מ� הממצאי�

, מס� האסירי� בכלא כרבע המהווה, אוכלוסיית השוהי� בישראל שלא כדי�,בבית סוהר אופק

זו. אלא בתעסוקה בלבד, אינה משתלבת במרכז החינו� נוער שוהי� שלא כדי� בי� בני, הבחנה

ענישה, שפיטה(הינה פסולה ואינה תואמת את האמור בחוק הנוער, שראלי נוער אזרחי לבי� בני

השוהי� יצוי� כי בעבר הועברו כל הקטיני� בהקשר לאסירי� אלה 1971.87 א"תשל,)ודרכי טיפול

אול� בעקבות תלונות שנתקבלו בדבר התנאי� הבלתי מותאמי�, לבית הסוהר דמו� שלא כדי�

על העברת הקטיני� לבית יש לבר�, אכ�. לבית סוהר אופק�הוחלט להשיב, לקטיני� במתק� זה

ל, סוהר אופק הא� בה בעת חובה לאפשר לה� נגישות והמגוו�  פעילויותשירותי� הסוציאליי�

.בית הסוהרב השיקומיות והתעסוקתיות המוצעות, החינוכיות

וה,בבית סוהר אשל שיקו� האסירי� הביטחוניי� אינ� זוכי� להשתת� בקבוצות הטיפול

כ�. וה� אינ� זוכי� לטיפול ולתמיכה סוציאלית, ובמסגרות תעסוקתיות ה� אינ� זוכי�, כמו

למעט מעטי� שנמצאו מתאימי� להשתת� בתכנית, להשתת� במסגרות החינוכיות השונות

 ". האוניברסיטה העברית"

, שיקומיותואסירי� ביטחוניי� לא משולבי� בתכניות, אי� אגפי� טיפוליי�בבית סוהר רמו�

.טיפוליות וחינוכיות

נ 4102/08פ"ע, בי� היתר',ר85 נ 1456/07פ"ע;)1.12.08החלטה מיו�( מדינת ישראל' דירבאס מדינת ישראל' פלוני
נ 10118/06פ"ע;)10.7.07החלטה מיו�( נ 6248/05פ"ע;)30.4.07החלטה מיו�( מדינת ישראל' פלונית מדינת' פלוני

נ 6569/05פ"ע;)8.11.06החלטה מיו�( ישראל ).24.7.06החלטה מיו�( מדינת ישראל' אבו אלעיש
נ 6257/10פ"ע86 ).29.5.10מיו� החלטה( מדינת ישראל' פלוני
מסרה במהל� הביקור כי לאחרונה קיבלה אישור לפתוח כיתת חינו� מיוחדת,ד דפנה נוי"סג, מפקדת בית הסוהר87

.חי�"עבור בני הנוער השב
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.אסירי� ביטחוניי� אינ� משולבי� בתכניות שיקומיות וטיפוליות,בבית סוהר שקמה

באג� 88.לא קיימות כלל תכניות טיפול או שיקו� לאסירי� ביטחוניי�בבית סוהר השרו�

ה בודד של ודיווחו כי פרט למקר, האסירות הלינו על העדר תכניות שיקו�, האסירות הביטחוניות

לא ידוע על אסירות אחרות, אסירה אשר בעקבות הכנת תכנית שיקו� שוחררה שחרור מוקד�

.ה�האסירות הלינו על העדר ספריה או אפשרות השאלת ספרי� על ידי. ששולבו בתכנית שיקו�

עד נטע� כי לא קיימת ספריה באג� אול� פרקי הזמ�, ספרי� בו זמנית3וכי מותרת החזקת� של

. הביקורי� ארוכי� והספרי� אינ� מספיקי� בי�

.האסירי� הביטחוניי� אינ� זוכי� כלל לתכניות חינו� ושיקו�,בבית סוהר נפחא

ולמעט סדנה בנושא, בהיק� משרה חלקית, מועסק עובד סוציאלי אחד בלבד,בבית סוהר גלבוע

 89.לא נית� כל טיפול נוס� לאסירי� הביטחוניי�, של אובדנות

 התעסוקה והפנאי, ליקויי� הנוגעי� למסגרות החינו&.ד.5.ב

. אחת הסיבות העיקריות לדימוי העצמי הנמו� של עוברי חוק קשורה לרמת השכלת� הנמוכה

כ�. אסירי� מאופיינת בדר� כלל ברמת השכלה נמוכה יחסית לאוכלוסייה הכלליתהתיאוכלוסי

, על פי הערכת שירות בתי הסוהר, היו מכלל האסירי� הפליליי� באר1 22.6%, 2002בשנת, למשל

. היתה השכלה של פחות מחמש שנות לימוד 4.7%ולעוד, חסרי השכלה

שלת 1982עוד בשנת נקבעה, הברית בארצות 8כנית לימודי חובה בבתי הסוהר הפדראליי� ברמה

זו, שנות לימוד בהשפעתה של מחקרי� שעסקו. א� כי רק חלק מהאסירי� נהנה מתוכנית

וההש שלבכלה היסודית הניתנת לאסירי� בבית הסוהר פוטנציאל שלה לשיפור הדימוי העצמי

, מלמדי� כי השילוב במסגרות חינוכיות מביא לעלייה דרמטית בתחו� הדימוי העצמי, רי�האסי

.וא� למניעת הישנות ביצוע עבירות מציד� בעתיד לשיפור ניכר בתחו� ההתנהגותי

"1978 ח"תשל, ות בתי הסוהרלתקנ47לא בכדי קובעת תקנה בכל בית סוהר תאורג� ותקוי�:

לאסירי� תינתנה ההקלות האפשריות. תוכנית של שיעורי� אלא א� הורה הנציב אחרת

והכתיבהת לב מיוחדת תינת� ללימוד הקריאה תשומ, להרחבת ידיעותיה� בשעות הפנאי

 ". לאסירי� שאינ� יודעי� קרוא וכתוב

מ, כמו כ� פעילות חינו� והשכלה"ס בנושא"של אג� האסיר בשב 2001 20'סעל פי נוהל

מטרת העל בקיו� חינו� והשכלה לאסירי� הינה יצירת הליכי שינוי לאור� זמ�","לאסירי�

מת� כלי� והרחבת אופקי� תו� שימת: לרבות, בדפוסי חשיבה ונורמות התנהגות בקרב אסירי�

פיתוח יצירתי והקניית כלי�; מות וערכי� חברתיי�הקניית נור; דגש על התנסות בחוויה מתקנת

קיו� קשרי גומלי�; פיתוח כושר גופני; חיזוק הקשר בי� האסיר למשפחתו; לביטוי עצמי

 ...".בקהילה

השמירה על מסגרות הולמות של תעסוקה ופנאי תורמת במידה משמעותית לדימוי, בדומה לכ�

.העצמי של האסירי� ולסיכויי שיקומ�

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ88 שב"ע"נמסר או"פ מדיניות ס ומסיבות ביטחוניות אי� תכניות טיפול
".טחוניי�שיקו� לאסירי� בי

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ89 ס"שב. בבתי הסוהר ביטחוניי� אי� תק� לעובדי� סוציאליי�"נמסר
".נות� מענה טיפולי למקרי� דחופי� או לפי פניית אסירי�
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התעסוקה והפנאי,ס כדי לפתח את מער� החינו�"עי� למאמצי� הרבי� שנעשי� בשבאנו מוד

אול� בחלק מ� המתקני� נחשפו אנשי הסניגוריה הציבורית לבעיות מהותיות, במתקני הכליאה

.המתעוררות בתחומי� אלה

:להל� חלק מהממצאי�

ו,בבית סוהר השרו� , פעילות חינו� או פנאיאסירי� רבי� התלוננו על העדר אפשרויות תעסוקה

עת 542ואמנ� מתו� רק, אסירי� ששהו בו באותה בית. אסירי� חלק בפעילות חינו�30נוטלי�

קיימת בעיה לשלב, הואיל וללא אפשרויות הפרדה, הסוהר אינו ערו� לשלב אסירות בתעסוקה

נ, האסירי� הלינו כי מעת האכלוס באג�1באג� 90.נשי� בעבודות לצד הגברי� יתנת אפשרות לא

על. יציאה לעבודה או לפעילות חינו� מזעכ� שרק באג� טעוני הגנה קבלו האסירי� רי מה� אחוז

אסירי� אחרי� קבלו על העדר פעילות חינו� ותעסוקה ועל מספר. נוטל חלק בפעילויות חינו�

. מצומצ� של אסירי� שהותרה יציאת� לעבודה

להתלונות רבות מצד האסירי� נשמעו, בנוס� עדר ספרייה סבירה בה מבחר מתאי� היכול באשר

כי קיימת מגבלה על הכנסת כמות חומר הקריאה, בנוס� נטע�. לשמש את אוכלוסיית בית הסוהר

אשר אינה הולמת את צרכיה� של אסירי� רבי� לה� לא קיימות אופציות, לאסיר המעוניי� בכ�

לגברי� התלוננו על מחסור בספרי� ועל האסירי� באג� הפרדה,כ�. לפעילות או תעסוקה אחרות

ה לא נית� לה� היתר לקבל,לדבריה�.� ספרי היסטוריה ישני�כ� שהספרי� המעטי� הקיימי�

 91.ספרי� מחו1 לכתלי הכלא

בו, אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו לחיוב ממרכז החינו� הפורמאלי,בבית סוהר רימוני�

כ פ, אסירי� 250 לוקחי� חלק ספרייה, קורסי כישורי חיי� ובריאות, חוגי�(ורמאלי והבלתי

כ,)וחדר כושר ישנ� אסירי� רבי� שאינ� זוכי�, יחד ע� זאת. אסירי� 650 בו משתתפי�

אג�(בפרט אסירי� השוהי� באגפי� שלא נית� לצאת מה�, לפעילויות חינו� ותעסוקה

 93.ובהפרדה 92)מתקדמי�

מ חמפע, מתפרות2 מתח� תעסוקה מורכב כיו�. שמלל לעשיית קרטוני� ומפעל להרכבת אביזרי

מפעל הרכבת אביזרי החשמל, בניגוד ליתר מפעלי�. אסירי� 200 כ מועסקי� במתח� התעסוקה

ותוספות, לחודש6 300 400 האסירי� משתכרי� בממוצע. אינו ממוזג ושוררת בו תחושת מחנק

כי השכר אותו מקבלי� בתמורה האסירי� התלוננו. בהתא� להספק הייצור של האסירי�

חלק מהאסירי� מסרו כי אינ� יודעי� מה יהיה השכר אותו,כ�כמו 94.לעבודת� נמו� ואינו ראוי

 95.אלא משתנה מחודש לחודש, יקבלו בסו� החודש זאת מאחר והמשכורת אינה קבועה

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ90 ככול� האסירות בבית הסוהר אינ� מועסקות נוכח היות רוב�"נמסר
ע שב"עצורות פליליות שאינ� זכאיות לתעסוקה ".ס"פ נהלי

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ91 אסיר רשאי, בנוס�. בבית הסוהר ספריה ע� מגוו� ספרי� עשיר"נמסר
".לרכוש ספרי� דר� מרכז המכר

ר"גנ, מפקד בית הסוהר92 במ,כ ברכה רגב"מ צביקה ימי� ומפקדת האג� הל� הביקור כי יבחנו הבאת פעילות מסרו
.לתו� האג�

החינו� והתעסוקה, נמסר כי נעשה מאמ1 להגדיל את אפשרויות הטיפול 31.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ93
ליצור תעסוקה לאסירי� שאי� באפשרות� מבחינה ביטחונית לצאת למרכז14ונכו� להיו� מתקיי� פיילוט באג� 

.התעסוקה
נמסר כי המפעלי� בבית הסוהר מופעלי� בחלק� ג� על ידי יזמי� 31.1.11מיו�,מ שלמה טהרני"גנבתגובת94

הוא הוג� ועונה לצרכי אסירי�, כפי שג� נבח� בעתירות אסיר, וכי השכר הנית� לאסירי�)ס"בנוס� לשב(פרטיי� 
.בבית הסוהר

א 31.1.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ95 דבר הנובע מרצ� הימי� ושעות העבודה, ינו קבוענמסר כי השכר אכ�
חוסר היציבות נובע ג� מסיבות שאינ� תלויות באסיר כגו� היצע וביקוש לתוצרת. אות� צובר האסיר מידי חודש

נעשה מאמ1 לשמור על תעסוקה קבועה ויציבה,ס"עוד צוי� כי ככל שהנושא תלוי בשב. מצבי חירו� ועוד, המפעלי�
.לאסירי�
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חופשת בשל, לא התקיימו לימודי� באג� הקטיני� בעת ביקור הסניגוריה,בבית סוהר מגידו

כ�. שנות לימוד בלבד8 9 תוכנית הלימודי� הינה להשלמת. הקי1 מאחר ולא קיימת, כמו

כ�, אפשרות בתו� הכלא ללימודי המש� באוניברסיטת הפתוחה , קטיני� המעונייני� לעשות

אול�. כאשר שיקול זה נלקח בחשבו� לצור� הדיו� בבקשת ההעברה, נאלצי� לעבור לכלא אחר

את, כי בפועל לא מתחשבי� ברצונ� לעבור לבית סוהר אחרהאסירי� מסרו  על מנת להשלי�

האסירי� הביטחוניי� התלוננו על מחסור 96.לימודיה� האקדמאיי� באוניברסיטה הפתוחה

כ� שחדר הכושר סגור מזה מספר שני�, בפעילות ספורטיבית כי 97.ועל כ� התלוננו האסירי�

 98.רת וסגור בסופי שבועהמועדו� פתוח רק בשעות הפעילות המוסד

וכוללת כיתת מחשבי�, הפעילות החינוכית שנעשית היא אמנ� מגוונת,בבית הסוהר אהלי קידר

מדרשה ללימודי יהדות וקורסי� להשלמת השכלה בסיסית ולמידת קרוא, עמדות מחשב15ע� 

ביחס לבתי מצומצ�מער� החינו�, הכולל בעיקר עצורי�, בשל אופי המתק�, אול�. וכתוב וחוגי�

לכ, סוהר אחרי� ולמעט, ניכר מחסור בפעילויות ספורטיביות. אסירי� בלבד50  ונות� מענה

 99.אסירי� אינ� עוסקי� כלל בפעילות ספורטיבית, חצר מרכז החינו�בפונג הנמצא שולח� פינג

ל, העצורי�דווקא בקרב אוכלוסיית,זואי� צור� להרחיב בשבחי פעילות בנות ונראה כי יש מקו�

.תכניות ספורט מפוקחות

התלוננו האסירי� הביטחוניי� על העדר פעילויות חינו� ומחסור חמור,בבית סוהר הדרי�

עוד התלוננו. המחייב אות� לרכוש ספרי� דר� הקנטינה ולא באמצעות הספרייה, בספרי�

שב, האסירי� כי ספרי� רבי� אות� ה� מבקשי� לרכוש נ,ס"לא מאושרי� על ידי אלצי� וה�

אחד העצורי�. אשר מספקי� לה� את הספרי� המבוקשי�, לחכות לביקור נציגי הצלב האדו�

. התלונ� כי מזה למעלה מחודש ימי� לא ניתנה לעצורי� האפשרות להשתמש בספרייההפליליי� 

א�, לדבריו השתלבותו קבלת ספרי� מותנית בהשתתפותו של העצור במסגרות החינו� ועל

ב  100.ל ספר טר� נענתה בחיובקשתו לשאובפעילויות אלו

ספריות קטנות המצויות למעט, לא קיי� מרכז חינו� או כל פעילות פנאי נוספת,בבית סוהר גלבוע

ומלבד מיטה אי� בתא דבר, האסירי� אינ� זוכי� לכל פעילות, באג� ההפרדה.בחלק מ� האגפי�

רבלשהות בבדידו צי�נאלהאסירי� המופרדי�, לפיכ�. נוס� מ(ללא כל תעסוקה,הת טיול חו1

.)יומי

.האסירי� השוהי� באג� ההפרדה לא זוכי� לפעילות חינו�, בבית סוהר איילו�

כ� שאי� כמעט תכניות חינו� המיועדות טעוני הגנה האסירי� באג�,בבית סוהר שיטה הלינו על

 101.לטעוני הגנה

. למעט מקרי� חריגי�, המעבר לצורכי לימודי� מאושר, תת גונדר אשר שריקי, רי מפקד בית הסוהרלדב96
כי 1.3.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ97 מנהל המתק� אישר לאסירי האג� להתאמ� בחצר האג� תו�"נמסר

סל, בניית מתח, שולח� טניס, דלגיות, כדורי�(אספקת אמצעי� לאימו� בחצר  זאת כחלופה למכשירי,)וכדומהבניית
".בכפו� למגבלות תקציב נבח� בהמש� רכישת מכשירי כושר ייעודיי�. הכושר שנפסלו מטעמי� בטיחותיי�

שכ� קיי� חשש שהמקו� יהפו� להיות, קצינת החינו� מסרה במהל� הביקור כי המועדו� פתוח רק בשעות הפעילות98
בו,"חדר שינה" .בשל המיזוג הקיי�

מסרה במהל� הביקור כי בעבר התמוטטו מספר אסירי� עקב פעילות,מ רינה הראל"גנ, דת בית הסוהרמפק99
.ספורטיבית מאומצת ולפיכ� בית הסוהר אינו מעודד פעילות שכזו

כי 10.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ100 ע� זאת,)מטעמי ביטחו�(אי� פעילות חינו� באגפי� ביטחוניי�"נמסר
על3באג�  ".פי בקשת האסירי� ספריה וכ� מקבלי� ספרי� מהצלב האדו� וא� הוחל בהלי� של רכישת ספרי�

מסר במהל� הביקור כי קיימת בעיה כללית של מחסור בכח אד� בבית,מ ראפת עותמא�"גנ, מפקד בית הסוהר101
ע�. הנובעת משהות� של שתי עובדות מאג� החינו� בחופשת לידה, הסוהר בתקופה האחרונה העניי� הוא זמני ויוסדר

גנ. חזרת� לעבודה כי 26.8.09מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת באג� טעוני הגנה התקיימו פעילויות חינו� מגוונות"נמסר
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אסירי�. ליו�76 ל5בי� הנע האסירי� העובדי� במפעלי� מקבלי� שכר זעו�,בבית סוהר דקל

.מסרבי� לצאת לעבודה נענשי�אשר 

ובעת, אסיר שסירב לצאת לעבודה בשל בעיות רפואיות הוכנס לתא בידוד,בבית סוהר רמו�

 102.הביקור שהה ש� יומיי�

עוד יש לציי�.בבית סוהר איילו�יש לציי� את מגוו� הפעילויות החינוכיות הקיימות כיו�, לחיוב

קורסי, בו התרשמו אנשי הסניגוריה הציבורית לטובה מחדר המחשבי�,בית סוהר כרמלאת 

לאסירי השגחה" גינו� טיפולי"פרויקט, חדר הכושר, ההכשרה המוכרי� על ידי משרד הרווחה

כ�.לאסירי� אובדניי�" חונכי�"ופרויקט אסירי�  נעשי� מאמצי�, ככלל,בבית סוהר אופק,כמו

כיתות הלימוד, מרכז החינו� מטופח וצבוע. ני� במסגרות החינו� או התעסוקהלשלב את כל הקטי

ניכר כי הצוות מקצועי ומיומ� וקיימת תחושה נעימה. מרווחות יחסית וחלק� מצוידות במחשבי�

ג�. ורגועה במרכז רב הכלא,"כיתה תורנית"מרכז החינו� כולל והיא נותנת מענה דתי, בה מלמד

המ. בכ� לנערי� המעונייני� כמענה לצור�. זו מגיעי� מרקע דתישובצי� בכיתה רוב הנערי�

ישנ� שתי כיתות, ביטחוני ועל מנת שלא לפגוע בזכות� של קטיני� ללמוד במסגרת בית הסוהר

ובה� לומדי� אסירי� המסוכסכי� ע� אסירי�, לימוד אשר ממוקמות מחו1 למבנה החינו�

הפ. אחרי� , אול� לאור חשיבות הנושא, עלת לוגיסטיקה מורכבתיישו� הפרדת הכיתות מצרי�

.סגל בית הסוהר התגייס וישנה הקפדה על הנהלי�

 ליקויי� בתחו� הליווי והובלת האסירי�.6.ב

תלונות בדבר תנאי ההסעה שבו ועלו 103מתקני� בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית%3ב

. כגו� בתי המשפט, חו, לה�וליווי האסירי� ממתקני הכליאה השוני� ליעדי� שמ

, בי� היתר, תו� הסתמכות,ס"כי עתירה עקרונית שהוגשה כנגד תנאי ההסעה הנהוגי� בשב, יצוי�

 2010נמחקה ביולי 104,וריתעל תצהירי� רבי� של אסירי� וכ� על האמור בדוחות הסניגוריה הציב

.עלו בעתירהס התחייב בפני בית המשפט לפתור את הבעיות המהותיות שהו"לאחר ששב

:להל� חלק מהממצאי�

ל,בבית סוהר רמו� כ� שמש� ההמתנה לפני העלייה ניידת הובלת האסירי� האסירי� הלינו על

. שעות לפני ששב לתאו3ובכניסה האסיר ממתי�, שעה וחצי ביציאה עומד על שעה)"פוסטה"ה(

לטענת. לבתי משפטהאסירות הביטחוניות התלוננו כנגד אופ� ההובלה,בבית סוהר השרו�

, לאסירי� מאגפי� אחרי�תלא קיימת הפרדה בעת ההובלה בי� אסירות ביטחוניו, האסירות

. לרבות גברי�

כ� שהנסיעות בליווי יחידת נחשו� ה� קשות ביותר,בבית המעצר ניצ� ה�, האסירי� התלוננו על

ה האגרסיבי שמקבלי� וה� בשל היחס 105,)צפיפות ומחנק(" פוסטה"בשל התנאי� הפיזיי� בתו�

 
, מחשבי�, אנגלית, פעילות בספריית בית הסוהר, פעילות ספורט בחדר הכושר שבמרכז החינו�, קורס גישור: כגו�

 8:30משעה" הרכבות"יציאה לעבודה במפעל:� לכ� מתקיימת פעילות שיקומית כגו�בנוס. סדנת תקשורת ואומנות
עו 15:00עד כ.ס"ושיחות פרטניות ע� פעילות,א צומצ� היק� הפעילות החינוכית לקורס גישור"בעקבות בעיית

".בעיית כוח האד� תיפתר בחודש אוקטובר ואז תתרחב הפעילות. ספורט ופעילות בספרייה
.מסר במהל� הביקור כי אי� אישור רפואי התומ� בטענות האסיר,מ איל� ברדה"גנ, בית הסוהרמפקד102
.בית מעצר ניצ�, בית סוהר השרו�, בית סוהר רמו�103
.'שירות בתי הסוהר ואח'נ' עדאלה ואח 1482/08צ"בג104
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 106.הכולל צעקות ודחיפות של אסירי� המתקשי� ללכת אזוקי� ברגליה�, מאנשי יחידת נחשו�

בזב,לטענת האסירי� האפשרות, לעיתי� במש� שעות ארוכות, נמנעת מה�" פוסטה"מ� השהות

השוהה בבית, אחד האסירי� 107.ללכת לשירותי� וא� בקשותיה� לקבל מי� נענות בשלילה

ב, מזה תקופה ארוכה המעצר שעות רבות לפני" פוסטה"הלי� על כ� שהאסירי� מוחזקי�

האסיר הציג בפני אנשי הסניגוריה 108.בהמתנה שיסתיימו כל הדיוני�, וכ� לפני חזרתה, יציאתה

, ע� זאת. אי� להשימו במקומות סגורי� ומחניקי�, לפיו בשל היותו חולה באסטמה, אישור רפואי

 ". פוסטה"ל, בניגוד להנחיות, נחשו� מתעלמי� מכ� ומכניסי� אותו לדבריו אנשי יחידת

ב התרשמו באופ� בלתיא� גוריה הציבוריתיאנשי הסנ אליה עלו" פוסטה"אמצעי מהתנאי�

כי, במהל� הביקור כי, כה צר וצפו�, המיועד להחזקה של שני אסירי�, תא ההפרדהומצאו עד

מבקרי�ה. לא מסוגלי� להזיז כלל את אבריה� נית� להסיק כי אסירי� המוחזקי� בתא זה

ב , אחד האסירי�. מזיעי� ומיוגעי�, הרכב עצבניי�כשה� ישובי� בתו� אסירי� הרשמיי� חזו

לולדיו� ציי� כי יצא מצפו� האר1 ביו� חמישי על מנת להגיע, המוחזק בכלא צלמו� , שנקבע

ש, ליו� ראשו� בבית המשפט בתל אביב, לכאורה כ� וזאת למרות התריע מספר פעמי� על

מיותר לציי� את הסבל הרב הנגר�, א� הדברי� אכ� נכוני�. שלמעשה לא קבוע כל דיו� בעניינו

ומטולטל במש� ארבעה ימי�, לשווא לאסיר שנלקח מבית הסוהר בצפו� האר1 בו הוא שוהה

. תו� שהוא חווה נסיעות ארוכות ומייגעות, באגפי מעבר שתנאיה� קשי�

 יפות קשהצפ.7.ב

בביקורי המבקרי� הרשמיי� מטע� הסניגוריה הציבורית עולה תמונה חמורה של צפיפות קשה

ב .בה� ביקרומתקני כליאה רבי� ובלתי נסבלת

נמצא כי אסירי� שוהי� בתנאי צפיפות, מתקני� בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית%11ב

הצפיפות בתאי� מתעצמת בשל מחסור לעיתי� תחושת 109.לפחות בחלק מאגפי המתק�, קשי�

.במקומות ראויי� לאחסו� ציוד האסירי�

להפסיק או לצמצ� את המשרד לביטחו� פני� ניסיונותיו של נזכיר שוב את הקושי הרב שב

נהלי שהוא אחד הכלי� הבודדי� שבכוחו להקל במידת מה על רמתיהשימוש בכלי השחרור המ

תחת לעשות כל מאמ1 כדי לשפר את תנאי הצפיפות.אההצפיפות הגבוהה השוררת במתקני הכלי

בב, הקשי� המשרד לביטחו� פני� נוקט, רור מביקוריה� של המבקרי� הרשמיי�יאשר עולי�

לשל הכבדה נוספת בדמות כי�הפוי�בצעד אתקיהפסניסיונות המאו לצמצ� נהליי�יהשחרורי�

.ת רמת הצפיפות במתקני�והעללו

כי 25.8.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ105 לתאי� תוכננה בהתא� החלוקה הפנימית של רכב הסיור"נמסר
. שנית� היה להגיע אליויזה המצב האופטימאל, בהתחשב במגבלות ובנתוני הרכב. להגדרות ושיקולי� ביטחוניי�

".להערכתנו תנאי הנסיעה הינ� סבירי�
כי 25.8.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ106 ".כל תלונה מסוג זה נבדקת ומטופלת בחומרה"נמסר
של"בתגובת גנ107 כי 25.8.10מה טהרני מיו�מ מת"נמסר ללא,א לבית מעצר ניצ�"מדובר בנסיעה קצרה מאד וישירה

מורדי� העצורי� מהרכב להמתנה בתו� קלובות בה� יש שירותי�, בהגיע רכב הליווי לבית מעצר ניצ�. תחנות ביניי�
".ומי� לשתיה

כי 25.8.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ108 ש"נמסר באי� מצב . עד לסיו� הדיוני�" פוסטה"בו עצורי� ממתיני�
כדי שלא ימתינו, יוצא ליווי מיוחד שמסיע אות� לבית המעצר, בכל מצב שיש קבוצת עצורי� שסיימו דיו�, יתרה מכ�

".עד סו� היו�
ית סוהרב, בית מעצר ניצ�, בית סוהר מעשיהו, בית סוהר אשל, בית סוהר כרמל, בית סוהר דקל, בית סוהר השרו�109

.בית סוהר שיטה, בית מעצר אילת, בית סוהר רימוני�, בית סוהר הדרי�, איילו�
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:להל� חלק מהממצאי�

ל. גבוהה ביותראהי13 ו12רמת הצפיפות בתאי� שבאגפי�,בית סוהר דקלב  התאי� מיועדי�

כ, אסירי� 10 ר ללא חישוב"מ 1.3 כ(ר"מ 2.2 ושטח המחייה הממוצע בה� לאסיר עומד על

חלק משמעותי מציוד האסירי� מאוחס� על רצפת התא מתחת ). השירותי� והארונות, המיטות

קטני� מאוד, לענישה או להשגחה, התאי� המשמשי� למעבר,"מכלול הקליטה"באג�. למיטות

כ� שמתאפשר לשני האסירי� השוהי� בתא לעמוד לצד, וצפופי� עד כדי ושטח� כה מצומצ�

לא, המיטה פרט לשירותי� בתאי, כי הכלואי� בתאי� אלה אינ� יוצאי� מהתא, יצוי�. הא ותו

כ� שאי�, לכלואי� אלה א� אי� גישה לקנטינה. בחצר טיולי� ואינ� זוכי� להליכה יומית, הצינוק

ש� 110.באפשרות� לרכוש מוצרי� כגו� סיגריות או מזו� ימי�11בתא המעבר שהה אסיר שהוחזק

ה,עד לביקור עד שלושי� מסר כי כלוא,מר אור� סיבוני,"מכלול"ואחראי י� מוחזקי� במעבר

כ.יו� ובראש� הצפיפות,י תנאי המחייה בתאי המעבראנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו

ובוודאי שלא לתקופות, אינ� ראויי� להחזקת כלואי� מעבר למספר שעות, הבלתי נסבלת

 111.המדוברות לעיל

בשלושה. בה� תנאי המחייה קשי� ביותר, תאי�8יש) אג� מתקדמי�(1באג�,בבית סוהר כרמל

כ,ר"מ37 כושטח� הוא, אסירי� בתא20מהתאי� שוהי�   1.85 כלומר שטח ממוצע לאסיר של

ידי.ר"מ כלומר שטח ממוצע,ר"מ18ושטח�, אסירי� בתא10יתר התאי� באג� מאוכלסי� על

 112.ר"מ 1.8לאסיר של 

כ,בבית סוהר אשל .ר"מ 2.4 השטח הממוצע לאסיר בתאי� הזוגיי� באג� ההפרדה עומד על

וחלק משמעותי מציוד האסירי�, בתאי� היא רבה רמת הצפיפות) אג� המתקדמי�(3באג�

בארונית בודדת(מאוחס� על רצפת התא מתחת למיטות בהעדר מקומות אחסו� מספקי� 

השטח) אג� שמור(21באג� ). המתאימה לאד� יחיד מאוחס� ציוד אישי של שישה אסירי�

ל,ר"מ 2.97הממוצע לאסיר עומד על  .�שנתיי פניוזאת א� לאחר שהאג� שופ1

לכל, ביותרהרמת הצפיפות באגפי� גבוה,בבית סוהר מעשיהו ואינה מותירה מרחב מחיה סביר

כ) ללא שטחי הסניטציה(כששטח התא המיועד למחיה, אסירי�10כל תא מאכלס. אסיר 28 הוא

ג� השהיה בחצר אפשרית רק באופ� מבוקר, כפועל יוצא מ� הצפיפות הרבה באגפי�.ר"מ

 113.קיימת צפיפות קשה, כאמור, בה�, שמרבית האסירי� מצויי� רוב היו� בתאי�כ�, ולסירוגי�

מעצר ניצ� על, עצורי�10בו שוהי�, גודלו של תא באג� עצורי הימי�,בבית מה,ר"מ24עומד

.ר בלבד לעצור"מ 2.4שמותיר שטח מחיה קט� של

עותית ברמת הצפיפות שהביא להקלה משמ, נער� שיפו1 במספר אגפי�,בבית סוהר איילו�

קיימת עדיי�, אגפי משתלבי� ואג� מתקדמי�, באגפי� בה� טר� נער� שיפו1, ע� זאת. בתאי�

 
כי 4.2.11מיו�, מפקד בית הסוהר,מ באס� קשקוש"בתגובת גנ110 אסיר הממתי� להעברה או שלא יכול"נמסר

".מקלחות וכל התנאי�, חצר טיולי�, להשתלב ביחידה עקב שיקולי� מערכתיי� זוכה לקנטינה
כי 4.2.11מיו�, מפקד בית הסוהר,מ באס� קשקוש"בתגובת גנ111 מדובר בתאי� אכ� קטני� שנועדו לשהייה"נמסר

, קליטה ומיו�, המקו� מאופיי� בריבוי של תנועות; במקו� שני תאי בידוד לצור� ענישה; לא ממושכת של אסירי�
".אחזקת אסירי השגחה בתאי� ע� מצלמות, העברה

כי,מ שוש� ישראל"גנ, מפקד בית הסוהר112 , התאי� באג� זה בקרוב מאוד ישתנהפרמסמסר במהל� הביקור
. בעקבות תוכנית חציית תאי� גדולי� לתאי� קטני�

בד 28.7.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ113 כ�.כ כמות האסירי� באג� אינה עולה על תק� הכליאה"נמסר כי כמו
.א זהה במבנהו לשאר האגפי�צוי� כי אי� באג� צפיפות חריגה והו
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כ. צפיפות רבה ר"מ 2.33היינו,ר בלבד"מ 2.8*5י� בתא שגודלו אסיר6  באגפי� אלו שוהי�

 114.לאסיר בלבד

,כ� למשל.י צפיפות קשי�האסירי� באגפי ההפרדה והענישה שוהי� בתנא,בבית סוהר רימוני�

ל"מ 1.2היינו בי�, אסירי�6 ל4וה� מיועדי� להכיל בי�2* 2.4גודל� של תאי הענישה הוא  ר

.ר לאסיר בהתאמה"מ 0.8

45ובחלק� סידור המיטות מותיר מקו� פנוי שרוחבו בי�, תאי המעצר קטני�,בבית מעצר אילת

 115.מ"ס60 ל

צר.התלוננו על הצפיפות הרבה בתאי�ג� טעוני הגנהבאהאסירי�,בבית סוהר שיטה י� החדרי�

כ� למשל כלל לא נית� לעבור לאור� התא בזמ� שאחד האסירי�. מאד ובקושי נית� לעבור לאורכ�

 116.שוט� את פניו או פותח את הארו�

האסירות באג� הנשי�. מאוכלסי� בתנאי צפיפות קשי�1האסירי� באג� 117,בבית סוהר השרו�

כ� שבשל העדר מתקני� לתליית הכביסה באג�, נו על הצפיפות בתאהלי ה� נאלצות לתלות, וכ� על

התאי� הינ� צרי� וקטני� מהממוצע בבית, באג� המעבר. את בגדיה� לייבוש בתו� התא עצמו

. ותנאי המחיה בו קשי� ביותר, תא ההשגחה שבאג� זה הינו קט� במיוחד. הסוהר

ו.8.ב  תברואתיי� ירודי�תנאי� היגייניי�

נמצא כי התנאי� ההיגייניי�, מתקני כליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית%13ב

ישנ� 118.לפחות בחלק מאגפי המתק�, ה� בשטחי� הציבוריי� וה� בתאי�, והתברואתיי� ירודי�

עד לכדי הזנחה של ממש ה, בתי סוהר בה� התנאי� ההיגייניי� והתברואתיי� מגיעי� עלול באופ�

.סוגיה זו מחייבת טיפול באופ� דחו� ומיידי. לסכ� את בריאות� של האסירי�

:להל� דוגמאות להמחשת המצב הקיי�

התלוננו האסירי� באג� השמור על עכברי� שחודרי� לתאי� דר� תעלות הביוב,בבית סוהר אשל

פ) אג� טעוני הגנה(5באג�. וכ� על ריבוי מקקי� ונה לחצר האג� כל שורת התאי� אשר אינה

6באג�. והריח במקו� בלתי נסבל,)לדברי האסירי� מזה למעלה מחצי שנה(סובלת מביוב סתו� 

זה, עובש וקילופי� בכל התאי�, ניכר כי קיימת רטיבות) אג� הפרדה( וכלל האסירי� באג�

 
כי 6.9.09מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ114 שופ1 לאחרונה וכעת הוא מרווח יותר) משתלבי�(האג�"נמסר

צומצ� מספר מקומות הכליאה וכ� הוגדל, כצעד נוס� לשיפור רווחת האסיר, בנוס� לכ�. ומאפשר תנאי מחייה טובי�
אמנ�. יש בכוונתנו לשפ1 באופ� שיטתי את כל האגפי� הישני�"נמסר כי לגבי אג� מתקדמי� ". שטח מחיית האסיר

זה, הואיל ומשוכני� שני אסירי� בתא, א� למרות זאת, התאי� קטני� ."יש ביקוש להימצא באג�
כי 17.7.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ115 עד6תא"נמסר ע6מיועד לקליטת פ צרכי"עצורי� והוא מאוכלס

ועמשטרת ישרא נעשי� מאמצי� לווסת את העצורי�) משטרתי(בהעדר צור�.פ שיקולי החקירה והפרדת אוכלוסי�"ל
, רב כלאי דוד צרקסקי". הוכנס שולח� אוכל לרווחת האסירי�6עוד אציי� כי לתא. בכלל התאי� להקלה על הצפיפות

כ� שהתפוסה בתאי� הינה, ורי�עצ 10 12מסר במהל� הביקור כי לרוב המתק� כולו מאכלס בי�, מפקד המתק�
.חלקית בלבד ובכ� מותירה מקו� מחייה נוס�

כי 26.8.09מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ116 הוא נתו�, בעיקר בבתי הסוהר הישני�, מבנה התאי�, ככלל"נמסר
במטרה משופצי� ומשודרגי� אגפי בתי הסוהר באופ� שיטתי, למרות האמור. שלא נית� לשנותו במרבית המקרי�

".לשפר את תנאי מחיית האסירי�
כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ117 על"נמסר מדובר בבית סוהר יש� בו נעשות פעולות רבות לשמירה

זה. תחזוקה הולמת וכ� פעולות שדרוג ובנייה ככל שהדבר נית� בעניי� מבנה התאי�[מרבית הליקויי� המוצגי� בפרק
זהנובעי� ממצ]ותחזוקת� ".ב

בית, כביר  בית מעצר אבו, בית סוהר השרו�, בית סוהר אשל, בית סוהר שקמה, בית סוהר דקל, בית סוהר צלמו�118
בית סוהר, בית סוהר גבעו�, בית סוהר הדרי�, בית סוהר רימוני�, בית סוהר שיטה, בית סוהר מגידו, מעצר ניצ�

.איילו�
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בפ, התלוננו על עכברי� ומקקי� בכמות רבה תח עד כדי כ� שה� נאלצי� לתחוב בקבוקי פלסטיק

בכל התאי� באג� שקעי חשמל, בנוס�. השירותי� על מנת לנסות ולבלו� כניסת מזיקי� אלה

על) אג� מתחילי�(12באג�. חשופי� המהווי� סכנה בטיחותית של ממש התלוננו אסירי�

ואנשי הסניגוריה הציבורית אכ� הבחינו בעקיצות על עור� של חלק מהאסירי�, פשפשי� בתאי�

.באופ� המהווה סכנה בטיחותית מדרגה ראשונה, שבאג� השקעי� חשופי� בכל התאי�. באג�

ואנשי אשר, עגומה ביותר מהביקור באג  ההפרדההסניגוריה הציבורית יצאו בתחושה קשה

מ�.להתרשמות� אינו הול� מגורי בני אנוש דרג הפיקוד הבכירשהראוי המבקרי� סברו כי

בהתנאי� הקי%ס יית� דעתו לתת"ביותר בשב עד כדי נקיטת–" אשל"ימי� באג  ההפרדה

 119.צעדי� אופרטיביי� לסגירתו המיידית במצבו הנוכחי

באגפי� שוני� בבית הסוהר נית� היה להתרש� מכ� שהתאי� מלוכלכי�,בבית סוהר השרו�

1באג� 120.ובפרט בתאי הרחצה והנוחיות ובפינות המטבח, ושוררי� בה� תנאי היגיינה ירודי�

שהקירות מת רבוקלפי� וניכר כי זהו אג� מיוש� שלא ה�, הרטיבות באג� חודרת פנימה. פ1 זמ�

, כתוצאה מהלחות נפלו קילופי טיח והתפזרו על הרצפה, לדברי האסירי�. במסדרונות וה� בתאי�

,באג� המעבר. תנאי ההיגיינה בתאי� שבאג� הנשי� א� ה� ירודי�. החפצי� והמיטות שבתא

לא. הזוהמה והלכלו� על הרצפה אסירי� ניכרו בתאי� רבי� בה� שהו לאסירי� שהוחזקו באג�

אנשי הסניגוריה הציבורית נחשפו. ואוכל נמצא זרוק בתא או על המזרוני�, ניתנו כלי� לאכול

על גבי מיטות חלודות, מטונפי� ומעובשי�, לסימני רטיבות על קירות התאי� ולמזרוני� לחי�

ובפינת התא עמד, בתא ההשגחה שבאג� הרצפה והקירות מטונפי�. שבקצותיה� מותקנות לולאות

מ 121.פח אשפה שעלה על גדותיו בולטי�ה�בחלק מהתאי� נמצאו שקעי� חשמליי� ללא כיסוי

ג� באג� טעוני הגנה ישנה בתאי� בעיית היגיינה 122.באופ� המהווה מפגע בטיחות, חוטי חשמל

יוצאי� מסדקי� ברצפה, י� מטפסי� על הקירותאנשי הסניגוריה הציבורית נחשפו למקק. חמורה

ג�, לדברי האסירי� באג�. בארוניות ובכלי המטבח, בשירותי�, והמצויי� במקלחת ישנ� בתאי�

כ� שבהעדר אמצעי� זמיני� לטיפול בבעיית המקקי�. עכברי� וקרציות ה�, האסירי� קבלו על

ער, תלויי� בריסוס כללי הנער� באג� יכתו אינ� מספקי� פתרו� ראוי לבעיה אשר תכיפותו ואופ�

, בלית ברירה 123).חודשי�8לפני נעשתה טענו האסירי� כי ההדברה האחרונה, באחד התאי�(

כ�. האסירי� משתמשי� בנרות או במי� רותחי� לצור� השמדת מזיקי� א� קבלו על האסירי�

ה, שלא נית� לשטו� כראוי את התא אותה מעדיפי�, טיולהואיל ודלת התא נפתחת רק לצור� שעת

אמנ� נערכו שיפוצי� נרחבי� וניכר, באג� ההפרדה לגברי�. האסירי� לנצל ליציאה מ� התא

 
ולאחר, מסר במהל� הביקור כי האג� שימש בעבר כאג� צינוק,מרד קאיד אבו מעא"סג, סג� מפקדת בית הסוהר119

א� כי הוא לא כלול בתכנית העבודה של השנה, האג� אמור לעבור שיפו1 כללי. נהפ� לאג� הפרדה, שיפו1 אג� הבידוד
גנ. הקרובה כי 13.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת אג"נמסר � מדובר באג� ששימש בעבר כצינוק ולאחר שיפו1

במסגרת תכנית רב שנתית 2011האג� אמור לעבור שיפו1 במהל� שנת. הבידוד בבית הסוהר משמש כאג� הפרדה
".ס"לשיפו1 אגפי� בכלל שב

���
מסרה במהל� הביקור כי שבועיי� עובר למועד הביקור האחרו� בוצעה,מ יפה בורדה"גנ, סגנית מנהל בית הסוהר 

כ.10 ו5,9הדברה באגפי�  א� מבוצעות ג� הדברות לפי,י בית הסוהר פועל על פי תכנית הדברות שנתיתעוד נמסר
.בי� הדברה אחת לשנייה היא שלושה חודשי�תתקופת המתנה המינימאלי, בכל מקרה. הצור�

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ121 של, מדובר באג� בו תנועת האסירי� רבה"נמסר תחלופה גבוהה
מס. השהייה במקו� הינה לפרקי זמ� קצרי�,�אסירי� ועצורי ' התנאי� במקו� מותאמי� לשהות קצרת מועד בת

כ�. ימי� לכל היותר האג�. באופ� שוט� נעשי� מאמצי� לשיפור ושימור, למרות זאת. קיימת בעיית ונדליז�, כמו
ע, שמור ".י אסירי חולייה"נקי ומתוחזק

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ122 כל שקעי החשמל נוטרלו בתאי� מטעמי בטיחות וה� ללא"נמסר
".חיווט

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ123 על פיה מתבצעות ההדברות, קיימת תכנית הדברה שנתית"נמסר
חשוב.10לאור הטענות יתוגבר בית הסוהר בחומרי ההדברה תו� שימת דגש למצב ההיגיינה והמקקי� באג�. באגפי�

".מתקיימות א� הדרכות בנושאי� אלו. לציי� את אחריות האסירי� לניקיו� והיגיינת תא�
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ג� בתאי�, אול� ככל הנראה בשל גילו של המבנה ומגבלותיו, שיפור בתנאי המחיה בתאי האג�

לה, זמ� קצר לאחר סיו� השיפו1, בה� נער� שיפו1 ניכרו כבר עתה לכה ישירההש�תקלות מבניות

רטיבות רבה וחדירת, האסירי� התלוננו בי� היתר על לחות 124.על איכות חיי האסירי� בתאי�

מבי�. מי� דר� הסדקי� וכ� מנזילת מי ביוב לחדר בשל אסלות שלא היו מחוברות למקומ� כראוי

החריצי� לאור� התקרה בי� הכניסה למקלחת חודרי� מקקי� והטיח המתקל� נופל על רצפת 

.התא

מעצר ניצ� טר�, היה בתהליכי שיפו1 מתקדמי�)5אג�(אג� המיו�,בבית א� באות� תאי� בה�

, קירות התאי� מעופשי� ומתקלפי�, חלודי� ומטונפי�, השירותי� הינ� שירותי בורבוצע שיפו1

אסירי� באג�. בכל התאי� שרר מחנק נוראי. החרסינות שבורות וישנ� כתמי� רבי� על הרצפה

כל, התא מוזנח ביותר". גיהינו� של ממש"אותו ה� מכני�,19ו על מצבו הקשה של תא התלוננ

עמד באוויר ריח צחנה כה חרי�. י� במצב עגו�הקירות מלאי� בעובש והשירות, החלונות שבורי�

התא 125.בנוס� נצפו מקקי� על הרצפה. עד שקשה מאוד היה לשהות בתא ולו לדקות ספורות

התאי� בה� הסתיי� השיפו1. הנמצא לדבריו בתא מזה כשלוש שני�,מאויש על ידי אסיר

העצורי�. א� כי ג� בה� הבחינו המבקרי� בכמות גדולה של מקקי�, מאובזרי� היטב ונקיי�

בנוס� התגלו ליקויי� 126.התלוננו כי ההדברה המתבצעת באג� אחת למספר חודשי� אינה מועילה

ה. השגחה וענישה, קשי� באג� ההפרדה מצחי� ומצבו התחזוקתי קשה, ענישה אינו מאווררתא

.מ ובו בור הקבוע ברצפה במצב קשה"ס 60X70 בגודל, כולל חדר שירותי� ומקלחת התא. ביותר

אמנ� מטרת השהיה בתא ענישה היא. ושקעי החשמל בחדר מנותקי� 127קירות התא מלוכלכי�

א� אנשי הסניגוריה הציבורית,�לבודד את האסיר ולשלול ממנו זכויות כגו� טיול יומי וטלפו

היא אינה מידתית ויש בה כדי לגרו�, נוכח תנאיו הפיזיי� הקשי�, התרשמו כי הענישה בתא זה

ה 128.לאסיר הנענש סבל של ממש , המשמש אסירי� הנמצאי� בסיכו� אובדנות גבוה, השגחהתא

מ של. פירחא� הוא במצב תחזוקתי בגודלו האסיר נכבלו,והתא הוא כגודל המיטה המוצבת

בתא אי� חלו�. למיטה בידיו וברגליו כאשר בקצוות המיטה פרזולי מתכת המאפשרי� את הכבילה

מוזנחי�,בתא ההמתנה החיצוני, צאי� בסמו�השירותי� שנמ. והוא מצחי� ומלא במקקי�

א� ה� בה� נאלצי�, אנשי הסניגוריה הציבורית נחרדו למראה התאי� המזעזעי�. ומטונפי�

 129.בעוד� כבולי� למיטות הברזל, ות אסירי� שמצב� הנפשי מעורערלשה

1האסירי� באג� 130.אסירי� רבי� בבית סוהר התלוננו על מקקי� בתאי�,בבית סוהר דקל

בו ישנ� שני תאי מעבר ושני,"מכלול הקליטה"באג� 131.התלוננו בי� היתר על נוכחות של חולדות

 
כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ124 תנאי מחיית האסירי� שופרו באופ�. שיפו1 האג� הסתיי�"נמסר

".משמעותי
כי 25.8.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ125 � נוהגי� לשמור על ניקיו� וא� מחבלי� למרות שעצורי� אינ"נמסר

זהו מצב שאינו מעיד על הכלל וחובה לשמור על ניקיו� ותחזוקה. אי� הדבר מצדיק מצב של הזנחה ולכלו�, בציוד
".נאותי�

כי 25.8.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ126 ס חותר"שב. בכל בתי הסוהר מתבצעת הדברה באופ� שיטתי"נמסר
."נוספי� למציאת פתרונות

.מפקד האג� מסר במהל� הביקור כי התא מסויד אחת לשלושה חודשי�127
כי 25.8.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ128 אי� שירותי� מזרחיי�, באג� המעבר לא קיי� תא ענישה"נמסר

".לאחרונה נוקה האג� ונצבע. כמתואר אלא אסלות מקובעות לקיר
את,מ מאיר שמחו�"גנ, מפקד המתק�129 מסר במהל� שיחת הסיכו� כי ישנ� מצבי� שבה� הכבילה בתאי� מרגיעה

הבנוי כולו" חללית"המשמשי� לכבילה וכ� תא המכונה, מרווחי� יותר, ישנ� תאי� נוספי�, לדבריו. האסירי�
גנ. מקירות רכי� ומאפשר שמירה על אסירי� אובדניי� ללא כבילת� למיטה וללא צור� לאזוק אות� מ"בתגובת

כי 25.8.10שלמה טהרני מיו�  ". לאחרונה שופצו התא והשירותי� ומטופלי� באופ� שוט�"נמסר
י"עפ, הדברות על ידי מדביר חיצוני"נמסר כי נעשות 4.2.11מיו�, מפקד בית הסוהר,מ באס� קשקוש"בתגובת גנ130

שימוש במיכלי� קטני� דר�:תהדברות יחידתיו; הדברות יזומות בהתא� לצור� בשטח; תוכנית נציבותית שנתית
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התאי� היו מלוכלכי�,ו מפגעי תברואה ובטיחותנמצא, השגחה קטני� וצפופי�/תאי ענישה

 132.התקרה ורצפת התאי�, ומקקי� רצו על הקירות

באחד 133.בתא העצורי� הקטיני� הרצפה מלוכלכת וריח רע שורר בתא,בבית סוהר שקמה

ועצורי ימי� ועצורי�(1התאי� באג�  התלוננו)עד החלטה אחרתלאחר הגשת כתב אישו�

כ� שפח הא כ�. שפה המרכזי של התא מוצא על ידי הסוהרי� פע� ביו� בלבדאסירי� על , כמו

 134.הלינו על כ� שבשירותי� אי� מכסה לביוב וכי קיימת בתא בעיית מקקי�

התרשמו אנשי הסניגוריה הציבורית מתנאי�" מכלול קליטה ושחרור"באג�,בבית סוהר צלמו�

מתאי ההפרדה שבאג� נחשפו אנשי באחד 135.היגייניי� ותברואתיי� ירודי� בחלק מ� התאי�

 136.על רצפת התא ובתו� האסלההסניגוריה הציבורית למקקי� המטיילי� 

, התלוננו אסירי� רבי� מאגפי� שוני� כי בתאי� מתרוצצי� מקקי� רבי�,כביר% בבית מעצר אבו

עד(4באחד התאי� באג� 137.אשר א� עולי� עליה� בלילות עד תו� ההליכי� או אג� עצורי

באג� טעוני הגנה ניכר היה 138.אריחי הקיר היו שבורי� וקירות התא היו מטונפי�,)ה אחרתהחלט

 139.כי אריחי הקירות בתאי� שבורי� והקירות מלוכלכי�

הזבל, ליד מתקני השתייה, במרחק קט� ממבני המגורי�,בבית סוהר מגידו לטענת. ניצבי� פחי

ו ריח רע וזבובי� רבי� חגי� באזור ואכ� בעת לפיכ� ישנ, האסירי� מפני� את הזבל רק פע� ביו�

 140.הביקור הפח עלה על גדותיו וסביבתו היתה מלוכלכת מאד

שהתלוננו על באג� טעוני הגנה האסירי�,בבית סוהר שיטה מכ�  ריצו� האג� בחומר העשוי

PVCבו ניקוז �142.בתאי� התרוצצו מקקי� 141.גור� להחלקות ונפילות של האסירי�שאי 

של; ניקיו� ומעקב על פי צור� ועל פי בקשת האסירי�; המרפאה על פי צור� ועל פי בקשת האסירי� ניקיו� ומעקב
".ניקיו� ושמירה על סביבה נקייה, הסברה וחינו� לאסירי� בכל הקשור להדברה; ניקיו� יומי, הצוות

כי 4.2.11מיו�,רמפקד בית הסוה,מ באס� קשקוש"בתגובת גנ131 הבעיה טופלה על ידי הדברה נקודתית"נמסר
".ונכו� להיו� אי� תלונות על חולדות מהאג�

כי 4.2.11מיו�, מפקד בית הסוהר,מ באס� קשקוש"בתגובת גנ132 מבוצע ניקיו� יומי מספר פעמי� כולל"נמסר
".הדברות ללא הפסקה כאשר התאי� ריקי� ועל פי תוכנית של המרפאה

כי 6.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ133 המגמה הכללית היא להחזיק בתא זה עצורי� לפרקי זמ�"נמסר
לעצורי� המזדמני� למקו� לרוב נטייה להזנחה. מינימליי� תו� העברת העצורי� לכלא אופק כשהדבר נדרש

.ל מגבלות המקו� אי� תא חליפיבש. וונדליז� וה� אינ� משתפי� פעולה בשמירה על תנאי מחיה ברמה נאותה במקו�
".ע� זאת אנו עושי� כל מאמ1 לשמירה על ניקיו� התא ואוורורו

. והתא הודבר פעמי� רבות, מסר במהל� הביקור כי סופקו לעצורי� חומרי הדברה,כ בועז אלמל�"ר, מפקד האג�134
גנב. נמסר כי מתבצע פינוי כזה פעמיי� עד שלוש פעמי� ביו�, באשר לפינוי האשפה מ שלמה טהרני מיו�"תגובת

כי 6.2.11 ע,")בול קליעה("במקו� שירותי� מזרחיי�"נמסר .י האסירי� עצמ�"הדורש רמת היגיינה גבוהה כולל
פ ההנחיות יש להוציא את פחי האשפה"ע. פעמי� בשנה3בעיית המקקי� מטופלת באמצעות הדברה קבועה לפחות

זונקפיד על ביצוע. לפחות פעמיי� ביו�  ". הנחייה
כי 22.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ135 מידי יו� מתבצעי� ניקיונות באג� זה כמו בכל אגפי בית"נמסר

".הסוהר
ה מסר במהל� הביקור,מ שרו� שוא�"גנ, מפקד בית הסוהר136 בית לביקור רק יומיי� קוד� וכימודע לבעיהואכי

.יימתקעדיי� הסוהר עבר הדברה ובכל זאת הבעיה 
מסר במהל� הביקור כי הבעיה ידועה וכי אחת לחודש מתבצע ריסוס בבית,ד חיי� מורד"סג, מפקד בית המעצר137

גנ. כל פע� בחלק אחר, המעצר כי 14.11.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת ס מתמודד ע� בעיית התיקני�"שב"נמסר
ע ".והמינו� נבדקו ונמצאו תקיני� סוג חומר הריסוס.י חברה חיצונית"באמצעות ריסוס שמתבצע

ובכל תקופה,1מסר במהל� הביקור כי בימי� אלה נער� שיפו1 באג�,ד חיי� מורד"סג, מפקד בית המעצר138
.ס"מתקיי� שיפו1 של אג� אחר על פי הצור� ובהתא� לאישור שב

כי 14.11.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ139 ".ו והקירות נוקו ונצבעואריחי הקרמיקה השבורי� הוחלפ"נמסר
כי 1.3.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ140 על"נמסר תו�(אסירי חוליה פעמיי� ביו�5ידי  פינוי הזבל מתבצע

".פי הצור� מבוצע סבב שלישי ועל) תיעוד ביומני האג�
כי 26.8.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ141 דבק אפוקסי המאפשר עליו יצוק, רצפת האג� עשויה מבטו�"נמסר

מ. ניקוי קל ומראה נעי� ואסתטי, איטו� . קיי� פתח לניקוז מי� בפרוזדור. כפי שנטע�PVC הרצפה אינה עשויה
".תיבח� אפשרות לפתיחת פתח נוס�
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הה,הר רימוני�בבית סו ה�. גחה מלוכלכי� מאד והתא נראה מוזנחשקירות תא תאי הענישה א�

.באחד התאי� שרר ריח רע של שת� וקירותיו היו מלוכלכי� מאד, מוזנחי� ביותר

שור1, התא מזוה� ומחניק. מצבו התחזוקתי של תא הענישה עגו� ביותר,בבית סוהר הדרי�

רב, מ� התאי� במתק� נצפו חורי� בקירותבחלק 143.במקקי� וקירותיו מטונפי� חרסינות, לכלו�

 144.שבורות ומצב תחזוקתי ירוד

 145.אסירי�12עד ויכול להכילוקליטה ענישה, בידוד, משמש להפרדה7אג�,בבית סוהר גבעו�

ב� אסירי�3ביו� הביקור שהו באג� ההפרדה למצב� בניגוד. אשר הוחזק בגפו17ביניה� קטי�

בכל תא יש מיטות. של תאי ההפרדה קשה במיוחד מצב�, בית הסוהרר אגפייתהסביר של 

ג� א� מדובר. כמו כ� התאי� אינ� מאווררי�. ושירותי� ורק בשניי� מהתאי� ישנ� מקלחות

כאמצעי א� בי�, ניכר כי לא ראוי שיוחזקו בתאי� כגו� אלו אסירי�,רהבהחזקה לתקופה קצ

להדגיש כי ג� בדוחות הקודמי� עלתה הטענה כי מדובר אויר. כאמצעי מניעתיא� ענישתי ובי� 

 146.א� לצערנו דבר לא השתנה, בתאי� אשר אינ� ראויי� לאכלוס

 147.במזג� כתוצאה מנזילה, במי� מוצ� אג� ההפרדה,בבית סוהר איילו�

 תנאי אוורור ותאורה בלתי נאותי�.9.ב

קיימת בעיית תאורה או אוורור, בוריתמתקני כליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הצי%16ב

 148.)בי� במקרי� בה� ישנה מערכת לאוורור ובי� במקרי� בה� ישנ� חלונות(בחלק מהתאי� 

:קיי�הלהל� דוגמאות להמחשת המצב

הדלקת האורות בכל האג� הינה בשליטה" מכלול קליטה ושחרור"באג�,בבית סוהר צלמו�

אוכילאי� אפשרות,מוחלטת של הסוהרי� ידיהדלקהלבוי מי שחפ1 לעשות זאתו,האסירי� על

עמדת הסוהרי� ממוקמתכי, יצוי�.עליו לצעוק לעבר הסוהרי� ולבקש כיבוי או הדלקת האור

באחד מחדרי.בכניסה לאג� במרחקי� שוני� מהתאי� וא� במרחק רב מחלק� הגדול של התאי�

מ של נשמעו תלונות,3באג� 149.חנקההמתנה שבאג� אי� אוורור כלשהו וקיימת בו תחושת

בהאסירי�  הלגבי המחסור במזגני� ואי יכולת� לשהות בתאי� הכבדחודשי  קי1 וזאת בשל הח�

כי 26.8.09מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ142 . בכל בתי הסוהר מרססי� באופ� שיטתי נגד מזיקי� למיניה�"נמסר
ת ".וצאות אופטימליות דרוש שיתו� פעולה מצד האסירי� בכל הקשור לשמירה על היגיינה וניקיו�להשגת

כי 10.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ143 לאחרונה א� נצבעו, התאי� מטופלי� ומשופצי� באופ� שוט�"נמסר
א. כמו כ� בוצעה הדברה בכל האג� שר אינ� דואגי� לעצמ� חשוב לציי� כי מרבית התאי� מאוכלסי� באסירי�

 ". המבצע את העבודה מדי יו�7על כ� האחראי לניקיו� התאי� הינו אסיר עבודה מאג�, ולסביבת�
מסר כי העניי� נמצא בטיפולו של קצי� התחזוקה ולפי מיטב הבנתו בחודש,מ נביל עאמר"גנ, מפקד בית הסוהר144

ש1הקרוב עתיד להיער� סיוד מקי� באג�  גנ. מטרתו לשפר את תחזוקת התאי�ובאג� ההפרדה מ שלמה"בתגובת
כי 10.1.11טהרני מיו� בדבר תקלות) דר� אנשי הסגל(באחריות קצי� התחזוקה הנות� מענה לפניות אסירי�"נמסר

עוד צוי� כי ." שיפו1 ושיפור תחזוקת תאי�, מתבצע סיוד אג�) חודשי�'מס(ותיקוני� באגפי� כמו כ� מעת לעת 
.לו תאי הפיקוח והענישהלאחרונה טופ

כי,ר משה מולא"רס,מפקד האג�145 כ�. במרבית הזמ� האג� אינו נמצא בתפוסה מלאהמסר במהל� הביקור , כמו
.קרי לכל היותר עד מספר ימי�, צוי� כי אסירי� מוחזקי� באג� הפרדה לתקופות קצרות בלבד

כי 1.9.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ146 בתאי�.ה שוני� מיתר האגפי� בשל ייעוד� המיוחדתאי ההפרד"נמסר
אכ� רק שני תאי� מתו� הארבעה יש מקלחות בשל. אלו מוחזקי� עצורי� בתנאי הפרדה וענישה לפרקי זמ� מוגבלי�

כי. לכ� מאשרי� לכל עצור לצאת למקלחת לפי בקשה, מבנה התאי� אומנ� בתאי� אי� חלונות חיצוניי�"עוד צוי�
נ, אול� ".בנוס� לכ� יש מזג� בחלק הציבורי של האג� שמשפיע על התאי�. כנס מבעד לדלת המסורגתאוויר

.נמסר כי הנזילה תוקנה 6.9.09מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ147
בית, בית סוהר השרו�, בית סוהר אשל, בית סוהר קציעות, בית סוהר שקמה, בית סוהר נפחא, בית סוהר צלמו�148

בית, בית סוהר איילו�, בית סוהר מגידו, בית סוהר מעשיהו, בית מעצר ניצ�,ש"מר, מעצר אילת בית, כביר מעצר אבו
.בית סוהר שיטה, בית סוהר הדרי�, סוהר גלבוע

כי 22.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ149 ".האג� לרוב נקי ומאוורר כולל עמדת הנוחיות"נמסר
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במועדו�" מוצאי� מקלט"שבשעות היו� ועד לספירה ה� סיפרו חלק מהאסירי�. והמעיק

י�החדרטענו שהמאווררי� אינ� מספיקי� לקירור האסירי�.ד שהינו ממוזג"שממוק� בממ

ו  150.לבעיהמספק מהווי� פתרו� אינ�בימי הקי1

הפרדה קטני� ללא חלונות/באג� האסירי� הפליליי� ישנ� שני תאי בידוד,בבית סוהר נפחא

האסירי� ששהו בתאי� אלה התלוננו על תחושת. שקיימת בה� בעיית אוורור קשה, וללא חשמל

רית התרשמו כי במצב האוורור הנוכחי אנשי הסניגוריה הציבו 151.בייחוד בחודשי הקי1, מחנק

 152.בתאי� אלה אי� מקו� לעשות בה� שימוש למגורי אסירי�

כ� ג� התאי� באג� 153.התא שבאג� העצורי� הקטיני� אינו מאוורר ומחניק,בבית סוהר שקמה

א� אי�. התאי� אפלוליי� וקיימת בה� תחושת מחנק קשה–המעבר בחלק מהתאי� יש מאוורר

עד תו� ההליכי�(2בתאי� שבאג� 154.יש חלו� שלא נית� לסוגרו ובחלק�, חלו� אי�) עצורי�

והעצורי� נאלצי� לשהות בחודשי החור� הקרי� בתאי� שבה�, חלונות מזכוכית או מפלסטיק

 155.החלונות מכוסי� בניילו� בלבד

ל�או, בתאי� שבאג� הבידוד יש מספר חורי אוורור בסמו� לתקרת התאי�,בבית סוהר קציעות

א� לאור העדר שירותי�, השהות בתא הינה בלתי נסבלת, עקב תנאי מזג האוויר הקיצוניי� באזור

אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו שתנאי המחייה 156.ומי� זורמי� וצפיפות� של התאי�

 157.באג  אינ� ראויי� למגורי אד� והמליצו לסגור אותו לאלתר

ח�,בבית סוהר אשל באג� השמור.חר� קיומו של מאוורר, צפו� ומחניק,בתאי� שבאג� ההפרדה

אול� את האג� מקיפה חומה גבוהה שמקשה על כניסת אוויר לתאי�, אמנ� יש מאווררי� בתאי�

וה) אג� טעוני הגנה(5באג�. ולכ� נוצרת בה� תחושת חנק חנקמהתלוננו האסירי� כי רמת החו�

נ שכ� מאחורי חלונות החדרי� מצוי, סבלתבשורת התאי� שאינ� פוני� לחצר האג� היא בלתי

. קיר בטו� גבוה המונע רמת אוורור מינימאלית

כי 22.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ150 כל, נעשי� ניסיונות להקל ככל הנית�. הטענה נכונה"נמסר הוחלפו
".אשנבי הזכוכית בסורגי� וכ� הנושא הופנה למחלקת בינוי למציאת פתרו� איכותי

מסר במהל� הביקור כי שני התאי� היו בעבר ארבעה תאי� ללא שירותי�,ד חזי מרקובי1"סג, מפקד בית הסוהר151
מ, לדבריו. ומקלחת .חסור בתאי בידוד וקרבת התאי� הקיימי� לאג� הפלילי יש צור� להמשי� ולהשתמש בה�עקב

כי 9.11.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ152 . חצויי� לשני חלקי�, מדובר בשני תאי� גדולי� ומרווחי�"נמסר
יש בפרוזדור פתח, בנוס� לכ�. לכל תא שתי דלתות ובכל אחת פתח אוורור. באחד מיטה ובשני מקלחת ושירותי�

בתאי� אלו אי� תשתיות חשמל. בכל תא מוצב מאוורר ע� כבל מארי� אל מחו1 לתא. אוורור שמשפיע על התאי�
".הואיל וה� מוגדרי� כתאי פיקוח, מטעמי בטיחות

כי 6.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ153 המגמה הכללית היא להחזיק בתא זה עצורי� לפרקי זמ�"נמסר
לעצורי� המזדמני� למקו� לרוב נטייה להזנחה. יי� תו� העברת העצורי� לכלא אופק כשהדבר נדרשמינימל

. בשל מגבלות המקו� אי� תא חליפי. וונדליז� וה� אינ� משתפי� פעולה בשמירה על תנאי מחיה ברמה נאותה במקו�
".ע� זאת אנו עושי� כל מאמ1 לשמירה על ניקיו� התא ואוורורו

כי 6.2.11שלמה טהרני מיו�מ"בתגובת גנ154 . כחלופה מסופק מאוורר, תאי הצינוק במקו� אכ� ללא חלונות"נמסר
".ביתר התאי� חלונות ומאוורר

את�מסר במהל� הביקור כי העצורי� והאסירי� נוהגי� בוונדליז,ל שלמה'מ ענג"גנ, מפקד בית הסוהר155 ושוברי�
באגפי� ששופצו יהיו חלונות, לדבריו. לא הותקנו חלונות, ורי�ולאור הנזק המתמש� מצד העצ, לפיכ�. החלונות

גנ. מפלסטיק קשיח כי 6.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת ניסיונות העבר להתקי� חלונות במקו� נכשלו בשל"נמסר
 בהמש� במסגרת שיפוצי� מתוכנני� ישנה כוונה. זהו מצב שאינו תקי�. וונדליז� של העצורי� המתחלפי� במקו�

".להתקי� חלונות מפלסטיק קשיח
, מסר במהל� הביקור כי הוא מודע לתנאי� הקשי� השוררי� בתאי הבידוד,ד שלומי כה�"תג, מפקד בית הסוהר156

הינו בעל הסמכות לשלוח אסיר לתאי, והוא בלבד, לדבריו רק הוא. ועל כ� הוא נזהר מאוד באופ� השימוש בה�
בדר� כלל אסיר אינו נשלח לתאי, שלישית. כמעט ולא נעשה בחודשי הקי1 השימוש בתאי הבידוד, שנית. הבידוד

.הבידוד למעבר ליומיי� שלושה
כי 19.8.10מיו�, קצינת האסירי� במתק�,ד מרגלית כה�"בתגובת סג157 ר קציעות"כבר ביו� הביקור בביס"נמסר

1 מתח� הבידוד והתקנת חדרי שירותי�ר קציעות בשלב זה עד לשיפו"התקבלה החלטה לסגור את חדרי הבידוד בביס
".ומקלחות
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חלונות בית הסוהר, במרבית התאי� בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית,בבית סוהר השרו�

לא. הינ� בפועל פתחי� מסורגי� אשר סגירת� נעשית באמצעות הצמדת ריבוע פלסטיק לפתח

פ נשמעו תלונות רבות על קור, כפועל יוצא. יסת פלסטיק לצור� סגירת הפתחבכל התאי� נמצאת

ולעיתי� א� חדירת מי גשמי� לתא תו� הרטבת המיטות הסמוכות בחור�עז ששורר בתאי� 

ומוב� כי במסגרת, האסירי� נאלצי� למצוא פתרונות זמניי� ומאולתרי� לסגירת החלו�. לחלו�

כ�אי�, מגבלות הציוד המותר להחזקה כ� 158.לה� אפשרות מעשית לעשות בחלונות רבי�, כמו

בתאי בית הסוהר נבנה מצידו החיצוני של החלו� קיר בטו� או הותק� משטח מתכת אטו� המונע 

. אפשרות להביט החוצה ומצמצ� אפשרות של כניסת אור או אוויר לתא

בעת סגירת. וניתוהשליטה על התאורה הנה חיצ, אי� מתגי תאורה בתו� התא1בתאי� שבאג�

אל. התאי� נתונה השליטה בתאורה בידי הסוהרי� בלבד החלונות בתאי� שבאג� זה פתוחי�

כ�. ולכ� ישנה חדירה של קור וגש� אל תו� התא, החו1 ולא נית� לסגר� האסירי� התלוננו על

 וכי ה� נאלצי� לסגור את החלונות באמצעי�, נספגי� מי�, לרבות מזרני� ושמיכות, שציוד

. כגו� כיסוי בשקיות ניילו� ותחיבת בקבוקי פלסטיק ברשת החלו�, מאולתרי� שוני� ומשוני�

 וכיסויי�, בביקור ראו אנשי הסניגוריה הציבורית מספר מזרוני� ספוגי גש� מהסערה האחרונה

מאולתרי� מניילו� על סורגי החלונות בה� השתמשו האסירי� כסוכ� מאולתר בנסות� למנוע

ועל מנת לסגרו חולק, באחד התאי� באג� הנשי� קיי� חלו� חיצוני. לחדור פנימה מהגש� והקור

וי� בתא אחר שררו תנאי מחנק קשי� מלו. אול� המשטח שבור, לאסירות משטח פלסטיק קשיח

נ. בריחות רעי� בתא. בשל חסימת בטו� הקיימת מאחורי החלו� מנעתכניסת אור או אויר לתא

עז השורר בתא בשל שני חלונות פתוחי� לרווחהאחר שבאג� זה התלוננו אסי אות�, רות על קור

כ� שה� אינ� מורשות. לא נית� לסגור באופ� המונע חדירת קור או משבי רוח אסירות אלו הלינו על

בחלק מהתאי� פתח החלו�, באג� המעבר. להכניס לתא מפזר חו� או תנור לצור� חימו� התא

בתאי� אחרי� פתח. ועל כ� חודרי� לתא קור עז ומי גשמי�, בתא לא נית� לסגירה באופ� מלא

המונע כניסת אור, החלו� חסו� מצידו החיצוני של המבנה באמצעות משטח בטו� או מתכת

מתג התאורה נמצא מחו1 לה� ועל כ� אי�. התאי� חשוכי� ומחניקי� ושורר בה� קור 159.ואוויר

אור יו� בשל חסימה חיצונית המונעת בתא ההשגחה שבאג� לא חודר 160.לאסירי� שליטה עליו

באחד התאי� באג� טעוני הגנה החלו� קט� וניכר קושי. חדירת אור יו� ואוורור דר� פתח החלו�

. חלונות התא סגורי� והוא חשו� ומחניק, באחד התאי� באג� האסירות הביטחוניות.באוורורו

בי� א� בשל חסימת, ורור התאבחלק מהתאי� החלונות אינ� תורמי� לאו, באג� ההפרדה לגברי�

ובי� א� בשל נקודת איסו� אשפה הממוקמת מתחת לחלו�, בטו� הממוקמת בציד� החיצוני

מס. ומהווה מקור לריחות רעי� וזיהו� באג� הפרדה לגברי� התאורה אינה עובדת והתא8' בתא

 161.לתא במרבית התאי� חסו� פתח החלו� ועל כ� אי� כל חדירת אויר או אור.כמעט חשו�

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ158 כל חשש. לא קיימי� מקרי� של חדירות מי גשמי� לתאי�"נמסר
אנו פועלי� לתחזק חלונות אלו. בכל התאי� הותקנו ריבועי פלסטיק לסגירת החלונות. למצב שכזה מטופל מיידית

עבאופ� שוט� על א�  ".י האסירי�"שלעיתי� מדובר בהרס מכוו� של החלונות
כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ159 של, מדובר באג� בו תנועת האסירי� רבה"נמסר תחלופה גבוהה

מס. השהייה במקו� הינה לפרקי זמ� קצרי�, אסירי� ועצורי� ' התנאי� במקו� מותאמי� לשהות קצרת מועד בת
".באג� מספר מאווררי ונטה לשאיבת אוויר עומד והכנסת אוויר נקי לתו� האג�.ימי� לכל היותר

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ160 וע"נמסר פ"שליטת הסוהרי� במתגי החשמל הינה מטעמי ביטחו�
".נהלי הביטחו�

כי 11.5.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ161 ית האסירי� שופרו באופ� תנאי מחי. שיפו1 האג� הסתיי�"נמסר
ע� זאת בעיית הלחות בתאי�. קיימת חדירת אוויר לתאי� מאחר ובוצעה הרחקת הרפרפות מהחלונות. משמעותי

".ידועה ואנו עושי� מאמצי� למצוא פתרו� הול�
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אמנ� הותקנו בעקבות הדוחות הקודמי� מזגני� גדולי� במסדרונות,כביר%בבית מעצר אבו

 בתאי עצורי הימי� לא מצויי�. אול� מערכת המיזוג אינה מורגשת בתאי� עצמ�, האגפי�

ואי� זרימת, חלונות התאי� מסורגי� 162.חו� ולחות בלתי נסבלי�בה� ושוררי�, מאווררי� כלל

העצורי� מתמודדי� בימי 163.דבר הגור� לתחושת מחנק בתאי�, ויר מבחו1 בצורה ראויהאו

דר� החלונות ובקי1 ע� חדירת אויר ח� ולח אנשי. החור� הקרי� ע� חדירה של גש� וקור

 בשלושה תאי 164.זוהסניגוריה הציבורית התרשמו כי ניילו� קשיח אינו מהווה פתרו� ראוי לבעיה 

שבעצורי� אשר הובאו מבית המשו המתינ, מעצר נוספי� ,בחו1,ס"פט על ידי יחידת הליווי של

בתאי ההמתנה מצויי�.מבלי שקיימי� בתאי� מאווררי� כלשה�, בלתי נסבלי� בצפיפות ובחו�

 165.מזג האוויריללא זכוכית או איטו� אחר למניעת פגע, חלונות מסורגי�

אטו� במטרה למנוע מעשה פרספקסעות חלונות התאי� כול� נסגרו באמצ,בבית המעצר אילת

ו. אובדני מצד העצורי� ר חבל תליה או לקשו/כיסוי הפרספקס אמור למנוע את האפשרות לחבר

כי,מדובר במטרה מבורכת. הפיזית הינה אטימת החלו� אול� תוצאתו, לסורגי� אול� התרשמנו

י� אנשי הסניגוריה באחד התא, כ� למשל. הדבר יוצר מחנק קשה והאוורור הינו דל ביותר

כי התא לא היה מאוכלס, יוער 166.הציבורית התרשמו מתחושת מחנק ומאוורור בלתי מספק

. במועד הביקור ולכ� לא נית� היה לקבל התייחסות מהעצורי� לעניי� תא זה

ה�, פתחי האוורור של השירותי� פוני� אל המסדרו�,ש"במתק� רפואי מר דבר אשר פוגע

. באיכות האוויר במתק� בפרטיות האסיר וה�

כבד השורר במבנה13האסירי� באג�,בבית סוהר מעשיהו ללא יכולת לאווררו, התלוננו על חו�

כ� 167.כראוי  בתא אחד נמצא כי מחצית. נמצא כי באג� זה התאורה אינה מספקת ולקויה, כמו

ב. קופסת חשמל חשופה� לאחת המיטות נמצאה וסמו, מהנורות לא פעלו 2,4אותו אג� בתא נוס�

 168.המנורות המותקנות בתא לא פעלו בעת הביקורמבי�

כבד ושני המאווררי� התעשייתיי� המותקני�,בבית סוהר מגידו באג� האוהלי� שורר חו�

האסירי� הלינו כי בקשת� לרכוש באופ� עצמאי. באוהל אינ� מסייעי� בהפגת החו� הכבד

חלק ניכר מהמאווררי� בתאי� אינ�1אג�ב 169.מאווררי� נוספי� בקנטינה נענתה בשלילה

 170.עובדי�

שב,ד חיי� מורד"סג, מפקד בית המעצר162 ל,ס"מסר במהל� הביקור כי לאור הנחיות קבל עצורי ימי� אינ� מורשי�
.לתאיה�, לרבות מאווררי�, מכשירי חשמל נוספי�

כי 14.11.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ163 מתו� הבנה למצוקת החו� השוררת בתאי� בהעדר אוורור"נמסר
".הוחלט על חלוקת מאווררי�, מתאי�

מערכתית ונראה כי יש מסר במהל� הביקור כי בעיית החלונות מהווה בעיה,ד חיי� מורד"סג, מפקד בית המעצר164
גנ. א� ישנה בעיה תקציבית, להחלי� את כלל חלונות התאי� כי 14.11.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת כדי"נמסר
,)פרספקס(לכשירכשו לוחות פלסטיק שקו�. הוחלט לצפות את החלונות בניילו� עבה, לתת פתרו� מיידי לבעיית הקור

".ה� יותקנו בתו� מסגרות החלונות
כי 14.11.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ165 –למרות שעצורי� שוהי� בתאי המתנה לפרקי זמ� קצרי�"נמסר

".הנושא ייבח� תקציבית לקראת השנה הבאה, כחצי שעה
כי 17.7.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ166 מדובר במערכת. במקו� מערכת יניקה המספקת מענה"נמסר

ע מדובר באיזו�. חלונות התאי� נאטמו בפרספקס לצור� מניעת אובדנות.י חברה חיצונית"המתוחזקת באופ� סדיר
 )".אוורור המתק�(סביר בי� הרצו� לשמור על חיי האסירי� וביטחונ� לבי� רווחת כלל האסירי� 

בק"תג, מפקד הכלא167 י� ציי� במהל� שיחת הסיכו� כי הוא שות� לתחושתנו באשר לתנאי� הקשי� השורר,ד יוסי
.וביתר האגפי� המשמשי� לקליטה ראשונית לקראת שיבו1 באגפי� האחרי�,13באג� 

.נמסר כי הליקויי� תוקנו 28.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ168
שב 1.3.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ169 ס מספק את כמות המאווררי� המקסימאלית המותרת"נמסר כי

.שכ� מתייתר הצור� במאווררי� נוספי� והמוצר אינו נמכר בקנטינת בית הסוהרמ, פי הנהלי�  לאחזקה בתא על
כי 1.3.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ170 תא2יש לנפק) 04.33.00(פי פקודת הנציבות על"נמסר מאווררי� לכל

6ווררי� לכדיר מגידו הגדילו את מכסת המא"לפני� משורת הדי� נוכח תנאי מזג האוויר באזור ביס. מאוכלס
כאשר מתקבל דווח על מאוורר. כמו כ� נעשה מאמ1 לתחזק את המאווררי� ולשמור על תקינות�. מאווררי� לתא
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בעקבות שיפו1 שעברו אגפי המתק� וכ� הכנסת מאווררי� לתאי� חל שיפור,בבית סוהר איילו�

א� כי אסיר באג� המתקדמי� התלונ� כי הרשתות המותקנות על החלונות, משמעותי בהיבט זה

 171.מונעות כניסת אוויר ואור לתא

האגפי� אינ� ממוזגי� והמאווררי� המסופקי�, מרות שמבנה הכלא חדשל,בית סוהר גלבוע

.שרר חו� קשה מנשוא, שאינה מוצלת, ג� בחצר. לתאי� אי� בה� בכדי להקל על החו� הכבד

שוררת תחושה קשה, ובאג� ההפרדה הארצית 172התלוננו האסירי� על מחסור במאווררי�3באג�

.של מחנק בשל אוורור בלתי מספק

ס א� אי� בה� בכדי להקל על החו� הכבד, התאי� אמנ� מצוידי� במאווררי�,והר הדרי�בבית

 173.ותחושת המחנק

חלונות(בלתי נאותי� תנאי אוורור התלוננו על באג� טעוני הגנה האסירי�,בבית סוהר שיטה

פחהתא חסומי� במחיצ אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו כי למרות שישנ� מאווררי�.)ת

 174.בי� היתר בגלל אטימת החלונות מבחו1, שורר בה� חו� עז ותחושת מחנק,�בתאי

 ליקויי� הנוגעי� לתאי המקלחת והשירותי�.10.ב

כי לא קיימת הפרדה בי� המקלחת, מתקני כליאה מצאו אנשי הסניגוריה הציבורית%9ב

 175.בכל התאי� או בחלק�, או חציצה בינ� לבי� התא, לשירותי�

ו%13ב, כמו כ�  176.או למקלחות/מתקני כליאה נמצאו ליקויי� כלליי� הנוגעי� לשירותי�

, לצערנו, חציצה בי� השירותי� והמקלחת ליתר התא הינה הפרדה בי� מקלחת לשירותי� ואי אי

ההפרדה הינה אי. החציצה פוגעת קשות בפרטיות� של האסירי� אי.ס"תופעה נרחבת בשב

ני הכליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית נאלצי� ברוב מתק. חמורה מבחינה סניטרית

. ה� או חבריה� לתא, אסירי� להתקלח באותו מקו� בו עשו לא מכבר את צרכיה�

:להל� חלק מהממצאי�

המצב בפועל. מאווררי� תקיני� כפי שהפקודה מנחה2לא יתכ� מצב בו לא יהיו בתא לפחות. מקולקל הנושא מטופל
 ". כאמור טוב בהרבה

כי 6.9.09ו�מי,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ171 יש"נמסר ע2בכל תא שב"מאווררי� שסופקו לאסירי� ".ס"י
.נמסר כי לאחרונה נרכשו מאווררי� נוספי� 7.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ172
ואול� התקנת, מסר בשיחת הסיכו� כי הבעיה מורגשת היטב בבית הכלא,מ נביל עאמר"גנ, מפקד בית הסוהר173

ולכ� במסגרת המשאבי�, המתק� כרוכה בשינוי תשתיות החשמל שעלותו הכלכלית הינה יקרהמזגני� בכלל אגפי 
גנ. הקיימי� הותקנו במרבית התאי� מאווררי� בלבד כי 10.1.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת טענה"נמסר

זה. המועלית תדיר בעיקר בעונת הקי1 כרוכה בשינוי התקנת מזגני� בכל האגפי�, אי� פתרו� כולל לבעיה בשלב
הותקנו מאווררי� במרבית התאי� ונעשה מאמ1 לסייע לאסירי� בנושא. תשתיות חשמל ובהוצאה תקציבית גבוהה

 ". במסגרת המגבלות
כי 26.8.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ174 בכל תא קבוע חלו� הפונה כלפי חו1 וממוק� קרוב מאד"נמסר

כ,ותמסיבות ביטחוני. לחומת בית הסוהר כדי למנוע,מ מהחלו�"ס45 הוחלט להתקי� מחיצת פח במרחק של
נושא זה עמד. המרחק של המחיצה מהמבנה מאפשר זרימת אוויר סבירה, יחד ע� זאת. הברחות וקשר ע� אזרחי�

".שיזרימו אוויר קר ג� לתאי�, לאחרונה אושרה התקנת שני מזגני� בפרוזדור האג�.צ"במבח� בג
א175 , בית סוהר רימוני�, בית סוהר מעשיהו, בית סוהר השרו�, כביר בית מעצר אבו, בית סוהר שקמה,שלבית סוהר

. בית מעצר אילת, בית סוהר מגידו, בית סוהר חרמו�
בית, בית סוהר דקל, בית סוהר השרו�, כביר  בית מעצר אבו, בית סוהר צלמו�, בית סוהר שקמה, בית סוהר אשל176

.בית סוהר מגידו, בית מעצר ניצ�, בית סוהר דמו�, בית סוהר רימוני�,ת סוהר מעשיהובי,ש"מר, סוהר שיטה
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והמקלחת מוצבת, השירותי� בתאי� ה� שירותי כריעה) אג� הפרדה(6באג�,בבית סוהר אשל

כ� שמזה מספר) אג� מתחילי�(12באג�. ללא כל הפרדה, ישירות מעליה� התלוננו אסירי� על

.אי� הפרדה בי� המקלחת לשירותי�) אג� שמור(12ג� באג�. חודשי� אי� מי� חמי� באג�

התלוננו אסירי� באג� הביטחוניי� על כ� שאי� מי� חמי� במקלחות בכל,בבית סוהר שקמה

ספורט ואינ� יכולי� להתקלח בשל לעיתי� שבי� מזיעי� לאחר פעילות, לדבריה�. שעות היממה

ל, יש בעובדה זו כדי לפגוע בבריאות�, לטענת�. העדר מי� חמי� אסירי�30 כפי שאכ� קרה

177".סקביאס"אשר לקו במחלת עור מסוג 
בתאי הצינוק שבאג� המעבר אי� הפרדה בי� השירותי� 

.למקלחת

ו"באחד מחדרי ההמתנה שבאג�,בבית סוהר צלמו� אסירו, אי� שירותי�" שחרורמכלול קליטה

לצעוק לעבר הסוהרי� ולבקש שיועבר לחדר השנינדרש, מבקש לעשות שימוש בשירותי�ה

 178.שמצויד בעמדת נוחיות

מעצר אבו בתאי המעצר לא קיימת הפרדה בי�, כפי שצוי� בדוחות הקודמי�,כביר%בבית

מי, בנוס� 179.השירותי� לבי� המקלחת � בזמ� המקלחת אל עבר שוב הועלתה הבעיה של התזת

עד כדי הרטבת המיטות הנהלת בית המעצר סיפקה ניילוני� קשיחי� על מנת לאטו�. חלל התא

שכ�, אול� אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו כי אי� זהו פתרו� אפקטיבי ויעיל, חלל זה

רב וניכר כי בחלק� המוחלט מצויי� קרעי� כ. הניילוני� אינ� מחזיקי� מעמד זמ� יש,�על

 180.למצוא פתרו� קבע בדמות איטו� פלסטיק או זכוכית

להעדר 181.אי� הפרדה בי� האסלה למקלחת, במרבית התאי� בבית הסוהר,בבית סוהר השרו�

 ההפרדה השלכות ניכרות לעי� על רמת ההיגיינה בתאי� המיועדי� ועל סבירות הרחיצה ונוחיות

והמי� קולחי� ישירות מהקיר על שירותי לא מותק� ברז מקלחת, בחלק מ� התאי�.האסירי�

בחלק מ� התאי� אי� חציצה ממשית בי� יחידת השירותי� והמקלחת לתא באופ� הפוגע. הכריעה

.בפרטיות� של האסירי�

כ� שבכל התאי� קיי� צוהר פתוח מחדרו� המקלחת למסדרו�1אג� אל, בנוי ממנו נית� לצפות

בא, תו� תא המקלחת האסירי� באג� זה התלוננו. ופ� חמור בפרטיות האסירי�וברי כי הדבר פוגע

כ� שלעיתי� קרובות אי� מי� חמי� לרחצה ככל, האסירי� א� הלינו על איכות מי השתייה. על

בתאי�. וכי כפועל יוצא ה� נאלצי� לקנות מי� מינראליי� בקנטינה, הנראה בשל הצנרת הישנה

בקיר המפריד בי� התא ליחידת השירותי�. שבאג� הנשי� אי� הפרדה בי� השירותי� למקלחת

בכמחצית מהתאי� שבאג� לא מותק�, באג� המעבר. הפתוח באופ� תמידי, והמקלחת נמצא חלו�

 
ב177 במצב שבו סופקו מי�, לדבריו. שעות מהיממה11 מפקד האג� מסר במהל� הביקור כי מסופקי� מי� חמי�

גנ. חמי� לאור� כל שעות היממה אסירי� נהגו להשאיר את הברזי� פתוחי� מתו� בזבוז וונדליז� מ שלמה"בתגובת
כי 6.2.11מיו�, טהרני זהו פרק זמ� סביר בהחלט המאפשר לכל, שעות ביממה12מי� חמי� מסופקי� למש�"נמסר

".האסירי� להתקלח מידי יו� וא� יותר מכ�
כי 22.2.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ178 מדובר באג� קליטה אשר התנועה וההמולה בו רבה מאד"נמסר

כמו כ� בתאי הבידוד בה� מוחזקי� אסירי� בענישה ישנה מערכת.� במקו� מתחלפי� בתדירות גבוההוהשוהי
".צוות הסוהרי� באג� מספק מענה לאסירי� במסגרת המגבלות. אינטרקו� דרכה נית� לפנות לסוהרי�

י� בשל מגבלות מסר במהל� הביקור כי אי� אפשרות לשנות את המצב הקי,ד חיי� מורד"סג, מפקד בית המעצר179
גנ. המבנה המיוש� כי 14.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת התאי� נבנו במתכונת ישנה בה מקובל"נמסר

".חוצ1 בי� השירותי� והמקלחת–יוצבו וילונות, כפתרו� זמני. שהמקלחת והשירותי� נמצאי� בתא אחד
כי 14.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ180 הק"נמסר בוע בקיר המקלחת נועד לש� צפייה לחלקו העליו� החלו�

".בהמש� תיבח� אפשרות להתקנת חלו� קבוע. כפתרו� מיידי יכוסה החלו� בניילו�. של החדר
כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ181 זה"נמסר ס עושה מאמצי� לצמצ�"שב. קיימת מגמת שיפור בתחו�

ע, ככל הנית� את השימוש בתאי� מסוג זה ע�.י סגירת אגפי� ותאי� שאינ� ראויי�"א� באמצעות שיפו1 תאי� וא�
".זאת נוכח מצוקת המקומות מדובר בתהלי� מדורג וממוש� ומצב זה יצומצ� בהדרגה
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, בפועל,ברז יציאת מי� במקלחת והמי� קולחי� ישירות מהקיר ועל כ� הופכת הרחצה בה�

הר. לבלתי אפשרית ומי�, חצה לשאר התאבחלק מהתאי� באג� לא היה וילו� שהפריד בי� תא

מס 182.מתא הרחצה עוברי� ג� לתא עצמו באג� הפרדה לגברי� לא קיימת הפרדה בי�8' בתא

ה. השירותי� למקלחת . שירותי כריעה�השירותי�

במקו� ראש מקלחת מורכב בקבוק פלסטיקב,"מכלול הקליטה"בתאי� שבאג�,בבית סוהר דקל

.התזה כדי לאפשר זרימה סבירה

והאסירי� נאלצי�, פתח מסודר ליציאת המי�במקלחת אי�, באג� טעוני הגנה,ר שיטהבבית סוה

 183.חדר המקלחתלעל מנת למנוע את השפרצת המי� מחו1" טלקרד"לאלתר ולהשתמש בכרטיס 

קירות התא, בחדר לחולי� סיעודיי� תחזוקת תאי המקלחת ירודה ביותר,ש"במתק� רפואי מר

. מתקלפי� ומלוכלכי� מאד

ה�, בתאי� עצמ� קיי� קיטו� שירותי� וכיור בלבד,בית סוהר מעשיהוב ואילו המקלחות

במקלחות המשותפות חסרי� וילונות או אמצעי סגירה. בכל קומה, מקלחות ציבוריות משותפות

 ברזי�, ובחלק ניכר מתאי המקלחת התחזוקה הבסיסית ירודה,תאחר המבטיח פרטיות מינימאלי

לכ� 184.באופ� שאינו מאפשר שימוש בחלק מ� התאי�,ה חסרי�שבורי� או ראשי התז נוס�

 185.האסירי� התלוננו על הפסקות מי� מרובות

אשר, וכולל בתוכו שירותי� ומקלחת)ר"מ2(תא ההפרדה ליחיד קט� ביותר,בבית סוהר רימוני�

מ. מופרדי� מהתא באמצעות וילו� בלבד אפשר האסיר השוהה בתא התלונ� כי תא הרחצה אינו

. כמוהו, שימוש נוח לאסיר רחב גו�

כ� שחדרי המקלחות ממוקמי� מחו1 לתאי�,בבית סוהר דמו� בדרכ�, האסירות התלוננו על וכי

דר� חצר האג� ה� נרטבות מהגש� יצוי� כי לאחר הביקור הראשו� שנער�. למקלחות במעבר

 186.ובכ� נית� מענה חלקי לבעיה, כוסה בגגחלק מחצר האג�, במתק�

השגחה והמתנה בטר� העברה, הפרדה, המשמש לבידוד, באג� המעבר תאי�ה,בבית סוהר חרמו�

ש,למתק� כליאה אחר השירותי� והמקלחת בתאי� אלו. בבית הסוהרביתר האגפי� קטני� מאלו

מבלי אול�, וה� יכולי� להכיל שני אסירי�, כאשר מפריד ביניה� קיר נמו�,נמצאי� בתו� התא

 187.פרטיותכל שתתאפשר

א�, המיועד לעצורי ימי�,7בתא,בבית המעצר ניצ� אמנ� ישנה הפרדה בי� השירותי� למקלחת

. ומקשי� על השימוש, ג� תנאי חדר השירותי� אינ� ראויי�.חדר השירותי� מצחי� ואינו מאוורר

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ182 של, מדובר באג� בו תנועת האסירי� רבה"נמסר תחלופה גבוהה
מס. ייה במקו� הינה לפרקי זמ� קצרי�השה, אסירי� ועצורי� ' התנאי� במקו� מותאמי� לשהות קצרת מועד בת
הדבר נעשה לצור�. בחלק מהתאי� לא מותק� ברז יציאת מי� מהמקלחת היות ומדובר בתאי פיקוח. ימי� לכל היותר

התא מבלי לפגוע בתאי� בה� נית� לשי� וילונות הפרדה בי� אזור הרחצה לשאר. שמירה על חיי המפוקח בתא זה
".בביטחו� האסירי� ובביטחו� בית הסוהר הדבר נעשה

כי 26.8.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ183 האג� עבר שיפו1 כללי כולל התקנת ראש פלסטיק בכל"נמסר
".הנושא מטופל במסגרת תחזוקה שוטפת. אסירי� נוהגי� מידי פע� לחבל בציוד. מקלחת

נמסר כי בכל המקלחות הושמו וילונות וכי חשוב להדגיש כי אסירי� 28.7.10מיו�,ימ שלמה טהרנ"בתגובת גנ184
.כמו כ� צוי� כי תוקנו והוחלפו הברזי� השבורי� וראשי ההתזה. משחיתי� אות�

נמסר כי הפסקות המי� נבעו מתיקו� צנרת מרכזית בבית הסוהר כדי 28.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ185
.ות לח1 המי�לשפר את איכ

מסר במהל� הביקור כי המקלחות ממוקמות מחו1 לתאי� בי� היתר מסיבות,מ בני טייר"גנ, מפקד המתק�186
.ביטחוניות

כי,מ לאה קליינר"גנ, מפקדת בית הסוהר187 להשאיר תא מקפיד ככל הנית� צוות בית הסוהר מסרה במהל� הביקור
כ� לאפשר לה�בו, רי� אל השירותי� והמקלחות שבתא הריקיהיה להוציא אסי שנית�וזאת על מנת,אחד ריק
.פרטיות
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ברז, הקבוע ברצפה, אלא בור חלוד ומלוכל�, בתא אי� אסלה , בקיראלא חור נקוב, במקלחת אי�

 188.ממנו יוצאי� המי�

מזוהמי� וריח של צחנה עולה מבני המקלחות והשירותי� באג� האוהלי�,בבית סוהר מגידו

ואסלה נוספת, באג� הפלילי התלוננו אסירי� על נזילות הנגרמות מאסלה מתנדנדת 189.מה�

, על גדותיוהביוב עולה, ג� באג� זה מצב התחזוקה של חדרי המקלחת ירוד ביותר. שאינה תקינה

או, המרצפות ישנות ומאד חלקלקות, הקירות שבורי� המקלחות מכוסות בעובש ואי� דלתות

כ� 190.וילונות בתאי המקלחות מ, כמו זקי� קטיני� הדלתות המפרידותוחבמספר תאי� באג� בו

 191.בי� חלל השירותי� לחדר המגורי� בתא שבורות או חסרות

מעצר אילת א� אי�, המופרדי� מתא המגורי� בדלת, לחת משותפי�לכל תא שירותי� ומק,בבית

.כל הפרדה בי� השירותי� והמקלחת

 מחסור וליקויי� בציוד בסיסי.11.ב

בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התקבלו תלונות על מחסור בציוד מתקני כליאה%12ב

, מוצרי היגיינה, שמיכות,יביגוד בסיס, כגו� מפזרי חו� ותנורי חימו�, בסיסי לאסירי� ולעצורי�

חימו�, בעיקר באביזרי קירור, יש לציי� כי מחסור בציוד בסיסי 192.ארוניות לאחסו� ציוד ועוד

רב ועלול להפו� את תנאי הכליאה לבלתי אנושיי� .ובידוד יוצר אצל האסירי� סבל

:קיי�הלהל� דוגמאות להמחשת המצב

ממרבית האגפי� על הגבלות בהכנסת סירי� וכלי הועלו תלונות מצד אסירי�,בבית סוהר השרו�

אסירי� רבי� התלוננו על כמות השמיכות שמחולקות. מטבח המתאימי� להתקנת המזו� בתאי�

אסירי� התלוננו א� על מגבלות שונות על סוג 193.על ידי הנהלת בית הסוהר ועל חוסר בשמיכות

אסירי� רבי� באגפי� שוני� 194.וכמות הביגוד וההנעלה שנית� לאסירי� להחזיק ברשות�

 
כי 25.8.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ188 ".בקרוב ישופצו וישודרגו תאי האג�"נמסר
כי 1.3.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ189 ח הביקורת"נוכח מצבו הקשה של האג� כמתואר ג� בדו"נמסר

".בחודש אוקטובר האחרו� האג� נסגר והאסירי� פנו מהאג�.ט לסגור את האג�ומסיבות ביטחוניות הוחל
כי 1.3.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ190 לאחרונה בוצע שיפו1 יסודי של השירותי� והמקלחות באג�"נמסר

 ". וכיו� עומדי� לרשות האסירי� שירותי� ומקלחות חדישי� ומצוידי� המספקי� מענה הול� לצרכי השוהי�
מסרה במהל� הביקור כי במהל� התפרעות שארעה באג� לפני כחודש, רב כלאי סולי סרוסי, קצינת האסירי�191

בתגובת. שברו הקטיני� את הדלתות וכי מדובר בדלתות יקרות ולכ� עדיי� לא הותקנו דלתות אחרות במקומ�, וחצי
כי 1.3.11מיו�,מ שלמה טהרני"גנ כחודש טר� ביקור( 2010קיצוני בחודש יולי במהל� אירוע הפרת סדר"נמסר

בהשתתפות מרבית הקטיני� השוהי� במקו� עקרו ושברו האסירי� בי� השאר את מרבית דלתות) הסניגוריה
שב, מדובר בדלתות בהזמנה מיוחדת ובהוצאה תקציבית לא מתוכננת. השירותי� בתאי� את"ע� זאת בכוונת ס לתק�

זוהנזקי� במהל� הרבעו� הראשו� כחלופה עד להחזרת המצב לקדמותו נופק לכל תא וילו� מקלחת לחילופי�. של שנה
מאפשרי� לאסירי� המעדיפי� להשתמש בשמיכות הצמר העבות כחוצ1 בי� השירותי� לתא כשהדבר אינו פוגע 

שהדברס מודע לפגיעה בפרטיות האסירי� נוכח המצב המתואר ופועל לתיקו� המצב ככל"שב. בביטחו� בית הסוהר
".נית� במסגרת המגבלות והנסיבות המתוארות לעיל

בית, בית סוהר רמו�, בית סוהר נפחא, כביר בית מעצר אבו, בית סוהר שקמה, בית מעצר ניצ�, בית סוהר השרו�192
.בית סוהר רימוני�, בית סוהר גלבוע, בית סוהר איילו�, בית סוהר דמו�, בית סוהר אשל, סוהר מעשיהו

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ193 ".אי� מחסור בשמיכות"נמסר
כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ194 קיימת אפשרות לרכישת נעליי� מהמגוו� הקיי� בקנטינה"נמסר

".ומותרת הכנסת ביגוד דר� הביקורי� אחת לשלושה חודשי�
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אסירי� רבי� הלינו על שהנהלת בית הסוהר 195.התלוננו על מחסור במוצרי היגיינה וחומרי ניקיו�

 196.אינה מאפשרת הכנסת מפזרי חו� לצור� חימו� התאי� בחור�

האסירי� המשמשי� כצוות חוליה. התלוננו על מחסור במוצרי היגיינה וניקיו�1האסירי� שבאג�

כי, עוד נטע�. הסבירו כי לכל תא מוקצבת כוס נוזל ניקוי אחת לחודש, האג��י על ניקיוהאחרא

, משכ�. אי� אפשרות לשלוח בגדי� לכביסה מטע� שירות בית הסוהר ולא מחולקת אבקת כביסה

באחד התאי� התלוננו. נאלצי� אסירי� להוציא מכספ� בקנטינה לצור� קניית אבקת כביסה

ועל כ� נעשה על יד� שימוש, לא הותרה הכנסתו לתא,� לרכוש סיר בקנטינהאסירי� כי א� שנית

נשמעה טענה שמדובר בסנקציה. י� חלודה המשמשת אות� במקו� סירבקופסת שימור

כ� שנית� לה�, באג� הנשי�. קולקטיבית לתא בשל אסיר ספציפי השוהה בו אסירות התלוננו על

תלונות נוספות. כי לא ניתני� חומרי ניקוי בכמות מספקתו, של נייר טואלט בשבועבלבד גליל אחד 

נטע� על ידי האסירות כי נאסר עליה�,כ� למשל. נגעו לאיסור הכנסת ציוד אישי בסיסי לתא

. חמי� אות� נית� להכניס לתאהוכי קיימת הגבלה על כמות הבגדי�, להכניס נעליי� ע� שרוכי�

.ר כריות ולכל אסירה מוקצית שמיכה אחת בלבדעוד נטע� כי לא מסופקות על ידי בית הסוה

, סבו�, אסירי� שבאג� המעבר התלוננו על כ� שלא חולקו לה� מוצרי היגיינה בסיסיי� כגו� מגבת

ואומנ� ברוב המכריע של התאי� באג� בה� ביקרו, נייר טואלט או כל ציוד אישי בסיסי אחר

ה. אנשי הסניגוריה הציבורית לא היה ציוד כאמור אסירי� באג� עימ� שוחחו אנשי הסניגוריה כל

ורוב� שכבו על מזר� חשו� ללא, למרות הקור ששרר באג�, הציבורית קיבלו שמיכה אחת בלבד

ש, עצור במסגרת חקירה משטרתית היהבתא ההשגחה שבאג� המעבר. מצעי� הה באג� שלדבריו

א� שהגיע, לדברי העצור.�הועבר לאג� לאחר שנלקח לחקירה מבית מעצר ניצו, מזה שלושה ימי�

באג� טעוני 197.לא נית� לו ציוד כלשהו, אשר נותרו בבית מעצר ניצ�,אישיי�הלאג� ללא חפציו 

כ� שלא נית� לשמור על ניקיו� התא בשל מחסור בחומרי ניקוי, הגנה בתא. התלוננו אסירי� על

כ� שבהעדר סכיני מטבח ה� נאלצי� להשתמש במכסי קופסאות אחר באג� הלינו אסירי� על

כ� שחל, באג� האסירות הביטחוניות. שימורי� שצוברי� זוהמה וחלודה האסירות התלוננו על

בקנטינה נית�, לטענת�,אול�,פרט לאלו הנקנות בקנטינה, איסור על הכנסת נעליי� מ� החו1

. לרכוש נעלי גברי� בלבד

ת האסיר יש� בקומה שנייה. ותבתבאחד התאי� באג� טעוני הגנה שהה אסיר קטוע רגל ע� רגל

צ, בתא אי� אסלה רגילה כי א� שירותי כריעה. במיטת קומתיי� רכיו אשר אינ� הולמי� את

זה,בנוס�. המיוחדי� של האסיר של, ממוק� תאו בקומה השנייה באג� וג� בהיבט תנאי החזקתו

 198.אסיר זה אינ� הולמי� את מוגבלותו הפיזית ואינ� מתקבלי� על הדעת

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ195 התקציב הקיי� לנושא מנוצל. קיי� מחסור בחומרי ניקיו�לא"נמסר
ע. במלואו מתקיימות ביקורות ניקיו�.פ דרישה"מסופקי� חומרי ניקיו� לתאי� באופ� שוט� וא� ניתנות תוספות

ע ".י סגל האג�"באגפי� מידי בוקר
כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ196 ח"נמסר בכפו� לעומס, ו� אחד בתאקיי� אישור לשימוש במפזר

".החשמל האפשרי
. א� אלה מבקשי� זאת, מסר במהל� הביקור כי ציוד אישי נית� לכל אסיר או עצור, הישא� זאהר, מפקד האג�197

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ תחלופה גבוהה של אסירי�, מדובר באג� בו תנועת האסירי� רבה"נמסר
במ, ועצורי� מס. קו� הינה לפרקי זמ� קצרי�השהייה ימי� לכל' התנאי� במקו� מותאמי� לשהות קצרת מועד בת

למש� תקופת' נייר טואלט וכו, מגבות, לשוהי� במקו� מסופקי� באופ� שוט� מוצרי היגיינה כגו� סבוני�. היותר
ע וע"השהות הקצרה פ ההנחיות יש לספק"ע. כמו כ� אי� מחסור בשמיכות. אי� מחסור בנושא.פ הצור�"פ דרישה

".שמיכות לאסיר המבקש שמיכות נוספות ללא דיחוי כל עוד מדובר בבקשה סבירה
כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ198 קיבל, זוכה למענה הול� לצרכיו10האסיר קטוע הרגל באג�"נמסר

".כמו כ� יש� בקומה תחתונה. כסא גלגלי� ומושב מיוחד לשירותי�
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 199,אזור הטלפוני� הציבוריי� אינו מקורה וחשו� לחלוטי� לפגעי מזג האוויר,ת סוהר מעשיהובבי

באחד מהתאי� 201.ואי� די מתקני� לכביסה ומתקני אחסו� למזו� 200)קולר(אי� מתק� שתייה

דו,13באג�   202.היה חסר סול� למיטה המצויה בקומה העליונה, קומתיות המכיל מיטות

המהווה בעיה, התלוננו על העדר סולמות במיטות האסירי�,)טעוני הגנה(5באג�בבית סוהר אשל

ודיווחו כי האג� ידע כבר בעברו נפילות מהמיטות במהל�, בטיחותית לבעלי עוד� משקל או חולי�

.נפילות אשר הסתיימו בחבלות ושברי�–הלילה 

מאבאג� המעבר התלוננו אסירי� שלא קיבלו ציוד מיני,בבית המעצר ניצ� ומלבד,ז שנעצרומאלי

דבר הבגדי� שעל גופ�  203.ימי�6חר� העובדה ששהו באג� המעבר במש�, לא סופק לה�

ואנשי, בתא שבאג� העצורי� הקטיני� שהה קטי� מזה שלושה ימי�,בבית סוהר שקמה

הועבר לו הציוד עוד במהל�, לבקשת�. הסניגוריה הציבורית גילו כי לא נית� לו ציוד ראשוני

 204.תאי� באג� העצורי� עד תו� ההליכי� לא היה נייר טואלט בשירותי�הבאחד. יקורהב

זכ, בתאי המעצר מצויי� חלונות מסורגי�, כאמור לעיל,כביר% בבית מעצר אבו וכית או ללא

העצורי� נאלצי� להתמודד בימי החור�, כפועל יוצא. מזג האוויריעאיטו� אחר למניעת פג

עזהקרי� ע� חדירה של גש�  כ�. וקור ובית המעצר, תנורי חימו� לא הוכנסו לתאי�, א� על פי

אנשי. מסתפק באספקת שמיכות חמות וניילו� קשיח לאטו� עימו את החלונות לפי דרישה

עצורי 205.הסניגוריה הציבורית התרשמו כי הניילו� הקשיח אינו מהווה פתרו� ראוי לבעיה זו

מצעי� ולכ� נאלצי� לישו� על מזר� שאינו מצופה הימי� במתק� התלוננו כי ה� לא מקבלי� 

 206.בכיסוי נקי

המצב כיו� הוא. העלו אסירי� ביטחוניי� קשיי� מהותיי� בהפקדת כספי�,בבית סוהר נפחא

הרשות. שלא נית� להפקיד כס� מעזה לאסירי� שנמצאי� בישראל על ידי משפחותיה�

כ אול� מעבר לכ� האסירי�, בחודש6 300 הפלסטינית אמנ� מפקידה לאסירי� אלה סכו� של

מכ�. לא יכולי� לקבל סכומי� נוספי� מכיוו� שאסירי� אלה אינ� זוכי� לביקורי�, יתרה

 207.ה� אינ� יכולי� לקבל מה� ביגוד והנעלה, משפחתיי�

גנבתגו199 , יחד ע� זאת. נמסר כי כל הטלפוני� הציבוריי� מקורי� בחופת פלסטיק 28.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בת
.כדי לתת ג� אפשרות של שהייה בשמש, חצר הטיולי� מקורה בחלקה

קולר ומקפיא, נמסר כי בכל אחד מאגפי המכלול יש שני מקררי� 28.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ200
.בחצר הטיולי� ונגישי� לכל האסירי� הנמצאי�

 מתלי כביסה15ישנ�13נמסר כי באג� 28.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ201
.תאי�11 ל

.נמסר כי הותק� סול� בתא 28.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ202
י� אשר שייכי� למתק� כליאה מסר במהל� הביקור כי מאחר ומדובר באסיר,מ פיסל מנדו"גנ, מפקד בית המעצר203

אול� מאחר ואי� לאסירי� אלה דבר הורה לספק, ככלל אי� מתפקידו של בית המעצר ניצ� ספק לה� ציוד, אחר
.ס"לאסירי� סל ציוד בסיסי על חשבו� שב

כי 6.2.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ204 ע"נמסר ".פ דרישה"נייר טואלט מסופק לעצורי� על בסיס קבוע וכ�
יש,ד חיי� מורד"סג, מפקד בית המעצר205 מסר במהל� הביקור כי בעיית החלונות מהווה בעיה מערכתית ונראה כי

. א� ישנה בעיה תקציבית, להחלי� את כלל חלונות התאי�
מסר במהל� הביקור כי לא מחולקי� לעצורי� מצעי� בשל החשש,ד חיי� מורד"סג, מפקד בית המעצר206

.�להתאבדויות בתאי
שב,ד חזי מרקובי1"סג, מפקד בית הסוהר207 סל"מסר במהל� הביקור כי ס מנסה להקל על הקושי על ידי חלוקת

כ�. סדקית לטובת האסירי� מעזה .לעיתי� מתבצעת חלוקת בגדי� על ידי הצלב האדו�, כמו
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, התלוננו אסירי� ביטחוניי� תושבי עזה כי אינ� יכולי� לקבל ציוד מקרוביה�,בבית סוהר רמו�

נ שבכ� שה� ו"אלצי� להסתפק בציוד הבסיסי שמספק או לרכוש ציוד בקנטינה במחירי�/ס

 208.גבוהי�

אשר, יש לציי� כי מדובר בתלונה חוזרת. התלוננו האסירות על מחסור בנעליי�,בבית סוהר דמו�

די� שהתקבלה בסניגוריה לפיה וכ� בפניה מעורכת צוינה ג� בדוחות הקודמי� של הסניגוריה

רב מהא  209.סירות אי� נעליי� מתאימות וה� נאלצות לנעול נעלי ביתלחלק

התלונ� אסיר כי לא מאשרי� להכניס שמיכות מהבית וכי בקשתו לקבל שמיכה,בבית סוהר איילו�

באג� העצורי� התלוננו אסירי� כי קיי� מחסור בארוניות לאחסו� ציוד 210.נוספת נענתה בשלילה

.� רק שש ארוניותוכי בחדר של שמונה עצורי� ישנ, אישי

התלוננו האסירי� הביטחוניי� על איכות המזרוני� ועל היות� בלויי� וישני�,בבית סוהר גלבוע

 211.באופ� המקשה על השינה

האסירי� באג� ההפרדה הארצית התלוננו כי הועברו לאג� ללא כל ציוד,בבית סוהר רימוני�

.אשר נשאר בבית הסוהר ממנו הגיעו, אישי

 י� במימוש הזכות לקשר ע� בני משפחהקשי.12.ב

התעוררו תלונות על קשיי� במימוש, מתקני כליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית%12ב

 212.זכות� של האסירי� לקשר ע� בני משפחה

:לדוגמא

כ� שקיי� רק חדר התייחדות אחד בבית הסוהר,בבית סוהר אשל להבדיל(התלוננו אסירי� על

באגפי�.דבר הגור� להמתנה ארוכה להתייחדות לה זוכי� חלק מהאסירי�,)רי�מבתי סוהר אח

התלוננו האסירי� על בעיות ברמת השמע בטלפוני� המוצבי� בחדרי המפגש) ביטחוניי�( 10 11

א� התלוננ. כמו ג� ברמת הראות מבעד לחלו� ההפרדה, ע� המבקרי� על יחסוהאסירי� באג�

כמו ג� על הקושי שבדר�, י� המבוצעי� כלפי בני משפחותיה�משפיל ועל חיפושי� אגרסיבי

 213.דר� גרמי מדרגות ומנהרות באופ� המקשה על מבקרי� זקני� או חולי�–הובלת� 

כי 18.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ208 וכעת נערכי�" סל סדקית"לאחרונה קבלו אסירי� תושבי עזה"נמסר
ע. משודרג יותר, לניפוק סל נוס� שב"עוד יצוי� כי לאסירי� תושבי עזה חולקו פרטי לבוש שנרכשו א� חלק,ס"י

תוצאות בדיקת הציוד האחרונה שנערכה בבית הסוהר מצביעות על כ� שלאסירי� תושבי. מהאסירי� סירב לקבל�
".עזה יש ציוד אישי מלא

וכי לאחרונה, מסר במהל� הביקור כי בקשת� של האסירות לקבל נעלי עקב נדחתה,מ בני טייר"נג, מפקד המתק�209
".טבע נאות"אושרה רכישה מקולקציית הנעליי� של חברת 

כי 6.9.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ210 לא. אסירי� מורשי� להחזיק ברשות� ציוד בהתא� לפקודה"נמסר
".וד שגורמת להקטנת שטח המחיה בתא וא� לפגיעה בטחוניתמאפשרי� תופעה של אגירת צי

מסר במהל� הביקור כי בסקר שביעות רצו� שער� לאסירי� התבקשו,מ דקר אילת"גנ, מפקד בית הסוהר211
שכ� אי� יכולת תקציבית לערו� את כל השינויי� בעת ובעונה, האסירי� לדרג את דרישותיה� לפי מידת הנחיצות

גנ. וני� דורגו ברמת חשיבות נמוכה ועל כ� לא זכו לעדיפותלדבריו המזר. אחת  7.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת
בכל מקרה נרכשי� מזרוני�. נערכה בדיקה מטע� הנהלת בית הסוהר ולא נמצאו מזרוני� שאינ� תקיני�"נמסר כי

.חדשי� כתוספת למלאי
,ש"מר, בית סוהר הדרי�, בית סוהר רמו�,ת סוהר נפחאבי, בית סוהר שקמה, בית סוהר השרו�, בית סוהר אשל212

.בית סוהר גלבוע, בית סוהר איילו�, בית סוהר מגידו, בית סוהר חרמו�, בית סוהר אופק
כי,ד קאיד אבו מעאמר"סג, סג� מפקדת בית הסוהר213 מסר במהל� הביקור כי אי� השפלות בחיפושי� וציי�

היו מקרי� בעבר בה� ניצלו אסירי� ביטחוניי� ילדי� להברחת, כ� למשל(יני החיפושי� נדרשי� בהינת� מידע מודיע
).טלפוני� סלולאריי� לכותלי הכלא
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התלוננו כי ימי הביקור באג� רוכזו ליו� אחד בלבד באמצע1האסירי� באג�,בבית סוהר השרו�

,)יותר מיו� ביקור אחד וכ� בסו� השבוע בשונה ממתקני� אחרי� בה� לדבריה� נקבעי�(השבוע 

באג� טעוני הגנה התלוננו אסירי� על מדיניות. וכתוצאה מכ� ממעטות משפחות האסירי� לבקר

א� בעת הגעת�, ההובלה בי� כתלי בית הסוהר לפיה מובלי� אסירי� ממקו� למקו� באזיקי�

על קיו� מנגנו� ביורוקרטי האסירות הלינו, באג� האסירות הביטחוניות. לביקור בני משפחה

ל. לביקורי�מסורבל של מת� אישורי�  נוצר עיכוב במת�, יו�21 א� שנית� לאשר ביקור אחת

כ� שלמעשה חולפי� חודשיי� ימי� בי� הביקורי� כ�. האישור הלינו האסירות על נהלי, כמו

. אחי� ואחיות,�באופ� כללי ניתני� היתרי הביקור רק להורי, לטענת�. הביקורי� בבית הכלא

נדרש אישור,18עד16אול� בנוגע לילדי� בגילאי, מותר לבקר16לילדי� מתחת לגיל, לדבריה�

א� התלוננו על עיכובי. מיוחד לש� התרת הביקור בתיאו� ע� הצלב האדו� בקבלת�האסירות

של, לטענת� 214.ומשלוח דברי דואר 3 כ מכתב הנשלח מהכלא מגיע ליעדו רק כעבור פרק זמ�

של. חודשי� אסירי� רבי� התלוננו על כ� ששעות השימוש בטלפו� מקשות על אפשרות הקשר

אל, אסירי� ע� בני משפחותיה� בזמ� בו תערי� התשלו� גבוהותחלהולעיתי� רבות שעות

ה� אינ�, למרות שבאג� מוחזקי� לעיתי� אסירי� ג� שלושה ימי� ויותר, באג� המעבר 215.יותר

ש  216.יחות טלפו�רשאי� לבצע

כ� שאינ� זוכי�,ת סוהר שקמהיבב באג� אסירי� הביטחוניי� התלוננו אסירי� תושבי עזה על

א� הלינו על כ� שאסירי� תושבי הגדה זוכי� לביקורי�. לביקורי משפחות בבית הסוהר האסירי�

בשירותי� שבחצר ההמתנה 217.מעטי� אשר מוגבלי� לביקור של אחד מבני המשפחה בלבד

והאסירי�, אי� הפרדה מלאה בי� התאי�, בחדר הביקורי� 218.קורי� לא היה נייר טואלטלבי

ע�. נחשפי� בעל כורח� זה לדבריו של זה באופ� שפוגע בפרטיות� לאסירי� מתאפשר מגע פיזי

עד גיל   בימי החור� הקרי� לא מופעל חימו� בחצר, לדברי אחת המבקרות. בלבד8ילדיה�

הבדיקה הגופנית, לטענתה 219.ותהלי� הביקור מתאר� על פני שעות ההמתנה ארוכה. ההמתנה

 220.בשירותי� אי� סבו� ואי� נייר טואלט. מציקה ומביכה

אסירי� ביטחוניי� תושבי עזה לא מקבלי� ביקורי משפחות מזה כשלוש וחצי,בבית סוהר נפחא

ב. שני� וניתנות לה� שיחות טלפו� א� במקרי� הומניטאריי� , מתח� הביקורי�תאי השירותי�

ההאסירי� העלו תלונ 221.ולא היה בה� נייר טואלט וסבו�, היו מלוכלכי�,"בול פגיעה"שה� מסוג

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ214 אנו עושי� מאמצי� לקצר ככל הנית� את מש� בדיקת הדואר"נמסר
".פרק זמ� סביר היוצא והנכנס לאסירי� הביטחוניי� וככל הידוע הדבר נעשה תו�

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ215 ע"נמסר פ סדר היו� הקיי� ובכפו�"שעות השימוש בטלפו� נקבעות
כל. לשעות הפעילות מטעמי ביטחו� לא נית� לאפשר שימוש בטלפו� במש� הלילה וכ� לא נית� להיענות לבקשות
".נות האסירי� בנושא לצרכי הביטחו� ושגרת בית הסוהראנו עושי� מאמצי� לאז� בי� רצו. האסירי� בנושא

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ216 של, מדובר באג� בו תנועת האסירי� רבה"נמסר תחלופה גבוהה
מס. השהייה במקו� הינה לפרקי זמ� קצרי�, אסירי� ועצורי� ' התנאי� במקו� מותאמי� לשהות קצרת מועד בת
ו"ע. ימי� לכל היותר בכפו� לאישור מפקד בית. או לשיחת טלפו�/פ הנהלי� אסיר השוהה במעבר אינו זכאי לטיול

מ, הסוהר ו48 אסיר השוהה במעבר יותר ".או טיול/שעות רשאי לקבל שיחת טלפו�
שכ�,ס"מסר במהל� הביקור כי התלונות אינ� קשורות או תלויות בשב,ל שלמה'מ ענג"גנ, מפקד בית הסוהר217
ומ .או על פי החלטות גורמי הביטחו�/דובר בהחלטות מדיניות

.מסר במהל� הביקור כי הנייר נגנב על ידי המבקרי�,ל שלמה'מ ענג"גנ, מפקד בית הסוהר218
כי,ל שלמה'מ ענג"גנ, מפקד בית הסוהר219 וזאת, משפחות נכנסות לביקור כקבוצה אחת22מסר במהל� הביקור

.ההמתנה במטרה לייעל ולקצר את מש�
כי 6.2.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ220 פ ההנחיות יש לספק נייר טואלט לחדר השירותי� במקו�"ע"נמסר

זו. מידי יו� ".אנו נקפיד על ביצוע הנחיה
כי 9.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ221 ע"נמסר י אסירי"בתו� יו� ביקורי� מבוצע ניקיו� יסודי בשירותי�

".פליליי�עבודה
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מ  222.ג� כשאי� חיווי ממכשיר המגנומטר, מבקרת על ידי סוהרי�שהיאבנוגע להסרת כיסוי ראש

א� על עיכוב בהגעת מכתבי�  223.לעיתי� עד חודשיי� מיו� שליחת�, האסירי� התלוננו

התלוננו אסירי� כי מש� ההמתנה של מבקרי� עד לתחילת הביקור הינו ממוש�,בבית סוהר רמו�

במתח� 224.וכי לא מתאפשר לה� לקיי� מגע פיזי ע� ילדיה� שגיל� למעלה משש שני�, מאד

וחלק, אי� מספיק ספסלי� בחלק המוצל, ההמתנה למבקרי� לפני עריכת החיפושי� עליה�

בעת הביקור 225.ברזיה או פחי אשפה, במתח� זה אי� אוורור. על הרצפה מהמבקרי� נאלצו לשבת

 המבקרי� דיווחו כי זמ� 226.ולא היה בה� סבו� וטואלט, היתה הצפה בכיור בשירותי� שבמתח�

האסירי� התלוננו כי התנאי� בחדר ההמתנה לביקורי� 227.דקות 30 45ההמתנה במתח� זה הוא

א� אסיר רוצה לצאת לשירותי�. בשל העדר שירותי� בי� היתר, של האסירי� ה� קשי� מאד

על. מש� ההמתנה במתח� זה הוא שעתיי� לכל הפחות, לדבריה�. עליו לוותר על הביקור א� דווח

כ� 228.מקרה של אסיר ע� בעיות בשלפוחית השת� שנאל1 לעשות צרכיו על עצמו האסירי�, כמו

 229.רק שתי שיחות טלפו� בשנההביטחוניי� תושבי עזה התלוננו על כ� שה� מקבלי� 

על,בבית סוהר הדרי� ידי רשויות הביטחו� ה� ביקורי� של ילדי� ונשי� הביקורי� המותרי�

דוברי האג� הביטחוני התלוננו כי מדובר בביקורי� סגורי�. קרובי משפחה מדרגה ראשונה בלבד

ה,8מתחת לגיל, וג� כאשר מבקרי� אות� ילדיה� הקטני� זכות ליצור עמ� מגע לא ניתנת לה�

 וכ� בניגוד להחלטתו של בית המשפט 231יצוי� כי זאת בניגוד לאמור בפקודת הנציבות 230.פיזי

חד, גד חזי מרקובי1"ס, מפקד בית הסוהר222 פעמי שבעקבותיו רועננו  מסר במהל� הביקור כי מדובר במקרה
חד. ההנחיות לסוהרי� בנושא .פעמי אושר ג� על ידי דובר האסירי� היות האירוע

שט, גד חזי מרקובי1"ס, מפקד בית הסוהר223 ר� הגעת המכתבי� מסר במהל� הביקור כי העיכוב העיקרי הוא בשלב
ע�. מלבד זאת ישנו עיכוב נוס� לצור� בדיקת צנזורה). המכתבי� ברוב� מגיעי� משטחי עזה והגדה(ס"לרשות שב

נמסר כי ניתנה הנחיה לפיה המכתבי� יסופקו באופ� מיידי א� בדיקת הצנזורה למכתבי� לא נעשית תו� חמישה, זאת
גנ.ס"ימי� מיו� קבלת� בשב כי 9.11.10מיו�, טהרנימ שלמה"בתגובת ה�, בהגיע מכתבי� לבית הסוהר"נמסר

".יתכנו עיכובי� בשלבי� שלפני הגעת המכתבי� לבית הסוהר. שעות ה� נמסרי� לאסירי�48נבדקי� ובתו�
מסר במהל� הביקור כי אחת לחודשיי� מאפשרי� ביקורי� פתוחי� סביב,מ איל� ברדה"גנ, מפקד בית הסוהר224

גנ.8יתאפשר מגע ע� ילדי� עד גיל 2010וכי החל מאוגוסט,6י� מגע פיזי ע� ילדי� עד לגיל שולח� הכולל מ"בתגובת
כי 18.7.10מיו�, שלמה טהרני יש, קובעת כי בהעדר מניעה בטחונית או אחרת 03.02.00פקודת הנציבות"נמסר

הנהלת בית. הדקות האחרונות של הביקור10במהל�, שני�6לאפשר לאסיר מגע פיזי ע� ילדיו שגיל� אינו עולה על
".אחת לחודשיי�, למש� רבע שעה8יתאפשר ביקור פתוח לילדי� עד גיל 1.8.10הסוהר מדווחת כי החל מתארי� 

בתגובת. מסר במהל� הביקור כי הקולר בתיקו� ופחי אשפה יוצבו במקו�,מ איל� ברדה"גנ, מפקד בית הסוהר225
כי 18.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"גנ לא אחת קורה, לצערנו, באשר לקולר. פחי אשפה הוצבו במקו�"נמסר

".יש להמתי� לחזרתו, שהמבקרי� מחבלי� במתק� וכשהוא נשלח לתיקו�
.מסר במהל� הביקור כי טר� תחילת הביקור השירותי� היו במצב תקי� ונקי,מ איל� ברדה"גנ, מפקד בית הסוהר226
כי 18.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ227 אסירי� בכל25הכנסת אסירי� לחדר ביקורי� נעשית לפי"נמסר

יש. כ� שנותר מצב לפיו חלק מהמבקרי� ימתינו זמ� קצר וחלק אחר זמ� ארו� יותר, קבוצה להנהלת בית הסוהר
".אינטרס לצמצ� את זמני ההמתנה ולסיי� את יו� הביקורי� במועדו

במתק�, בנוס�. מסר במהל� הביקור כי המקרה המתואר לא מוכר לו כלל,� ברדהמ איל"גנ, מפקד בית הסוהר228
.החלו עבודות בניה של חדר המתנה חדש לאסירי� הכולל שירותי� בתו� המבנה

גנ. מסר במהל� הביקור כי מדובר בהחלטה מדינית,מ איל� ברדה"גנ, מפקד בית הסוהר229 ,מ שלמה טהרני"בתגובת
כ 18.7.10מיו� לא יתאפשר, ככלל–" כללי� ביחס לאסירי� בטחוניי�"בנושא 03.02.00לפי פקודת נציבות"י נמסר

רק במקרי� הומניטאריי�, מפקד בית הסוהר רשאי לאשר שיחת טלפו� לאסיר; קשר טלפוני לאסירי� בטחוניי�
ונה של קרוב משפחהחת, מחלה סופנית של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה: כגו�

".מותנית באישור מפקד מחוז וגורמי ביטחו�, שיחת טלפו� כאמור; או במקרי� חריגי� אחרי�, מדרגה ראשונה
כי 10.1.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ230 )8עד גיל(אי� מניעה לאפשר מגע פיזי בי� אסיר בטחוני לילדיו"נמסר

."שאי� לכ� מניעה ביטחוניתבמסגרת הביקורי� אחת לחודשיי� בתנאי
).3(י17סעי� 03.02.00' פקודת הנציבות מס231
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232.העליו� בנושא
כ� שאינ� זוכי� לערו� שיחות טלפוניות ע� בני  כ� התלוננו האסירי� על

 233.משפחת� או א� ע� עורכי דינ�

והציו, אזור הביקורי� קט� ודחוק,ש"במתק� רפואי מר החדר מתוחזק ברמהד מיוש� מאד

כשההידברות מתקיימת דר� טלפוני�, סגור ומתבצע מאחורי חלו� כפול וסורגי�הביקור. נמוכה

כ�. כתוצאה מכ� תנאי השמע והאקוסטיקה נמוכי� ביותר, הממוקמי� משני צידי הזגוגית , כמו

דבר הפוג�, הביקור וסוהר נוכח בחדר לאור� כל שעות, החדר מנוטר באמצעות מצלמת אבטחה

. באופ� משמעותי בפרטיות האסירי�

של מרכז קשרהוק� לאחרונה,בבית סוהר אופק אשר נועד להעמיק את הקשר ע� בני המשפחה

בחדר(המדובר בחדר גדול הממוק� במתח� הכלא ומעוצב כסלו� ביתי. הקטיני� האסירי�

המשפחות המשתתפות. י� ומטבחו�וכולל שירות) עציצי� ועוד, תמונות, שולח� אוכל, ספות

, מכו� אדלר(בפרויקט מתכנסות במרכז הקשר יחד ע� גורמי הטיפול שגויסו לצור� העניי� 

 ניסיו� להתמודד ע� בעיות ולבטי� ובמהל� המפגשי� נעשה) קבוצות אימו� אישי של אלו� גל ועוד

לא,א� יחד ע� זאת,יוזמה זאת הינה מבורכת ומשמעותית. של בני הנוער במסגרת המשפחתית

נית� להתעל� מהפגיעה במימוש הקשר ע� בני משפחה כפועל יוצא של המדיניות הנוקשה

רק. באשר ליציאה לחופשות, הקיימת בבית הסוהר 74שלושה אסירי� מתו� נכו� ליו� הביקור

לחופשות, חות קודמי�"כפי שצוי� ג� בדו 234.היו זכאי� לצאת לחופשותהאסירי� השפוטי�

בות רבה ה� מבחינת שמירת הקשר בי� הקטי� ובני משפחתו וה� מבחינת יציאה הדרגתית של חשי

 235.ולפיכ� נקיטה במדיניות נוקשה זו אינה ראויה, ושיקומו הקטי� אל מחו1 לחומות הכלא

נאסר עליה� לשוחח בטלפו� עד השעהכי" אמו�"אסירי� באג� התלוננו,בבית סוהר חרמו�

17:00.236 

רב של תלונות מצד האסירי� הביטחוניי� על קשיי� במימוש,מגידובבית סוהר הועלו מספר

א� שאביו. הקשר ע� בני משפחותיה� ועל תדירות� הנמוכה של הביקורי� אסיר התלונ� כי על

בעוד כל יתר בני המשפחה מנועי� מלבקרו(מאפשרי� לו לבקרו רק אחת לחצי שנה, חולה מאד

כי, זר דינו והתבגר בכלאאשר היה קטי� בעת שנג, נוס� אסיר 237).מסיבות ביטחוניות התלונ�

 
כי נגד שירות בתי הסוהר' כנאענה ואח 7585/04צ"בבג232 שבה� מותר קיו�" הביקורי� הפתוחי�"הסדר"נקבע

תדירות;8 על ילדי� עד גיל, ככלל, יחול, מגע ישיר בי� אסיר בטחוני לבי� ילדו במש� מספר דקות במסגרת הביקור
פי, בנסיבות מתאימות; לא תפחת מפע� אחת בחודשיי�" הביקורי� הפתוחי�" נית� יהיה להגדיל תדירות זו על

".שיקול דעת הגור� המוסמ�
אסירי� ביטחוניי� מנועי� מלשוחח 03.02.00צ"נמסר כי על פי פקנ 10.1.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ233

. הקבועי� בפקודה מאושרת שיחת טלפו� בכפו� להגשת בקשה ולעמידה בתנאי הפקודה וכי במקרי� חריגי�. בטלפו�
מסרה במהל� הביקור כי רק מספר מצומצ� מהנערי� עומדי� בתנאי�,ד דפנה נוי"סג, מפקדת בית הסוהר234

ש6הכוללי� התנהגות טובה הנמדדת בלפחות, לאישור חופשה ל ערב חודשי� ללא כל עבירות משמעת ומת� כתובת
סג. מלווה שיכול ומוכ� לקבל את הנער בעת החופשה זה"כמו כ� .ד נוי מסרה כי לא הוגשו כל עתירות אסיר בנושא

נמסר כי אכ� לחופשות אסירי� חשיבות רבה מבחינת שמירת הקשר בי� 3.2.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ235
עוד צוי�. י� לגופ� בעת בחינת זכות אסיר קטי� לחופשהוכי שיקולי� אלו נבחנ, האסיר למשפחתו ומבחינה שיקומית

אלא לאחר, כי חשוב להדגיש כי בשל אופי אוכלוסיה זו ישנה רגישות יתרה בנושא זה ולא מדובר בנוקשות דווקנית
ו. בחינה וניסיו� רב שני� או הוצאת אסיר ללא הכנה וללא יעד אמיתי/הוצאת אסיר שהתנהגותו החיובית אינה יציבה

שב. חופשתו יכולה להזיק לאסיר עצמו יותר מלהועילל ס בוח� מעת לעת את תנאי חופשות אסירי� ותנאי"כ� צוי� כי
.חופשות הקטיני� בפרט

פי מדיניות גורמי על. נמסר כי המדיניות לכ� הינה טיפולית גרידא 24.1.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ236
העיסוק, נדרשי� למעורבות פעילה בקשר הטיפולי במש� שעות היו�" אמו�"באג� המטופלי� במחלקת, הטיפול

כגו�(כ� צוי� כי בכפו� לפניית המטופל במקרי� חריגי�. מהווה הסחת דעת, ע� כל המשתמע מכ�, בטלפו� הציבורי
מ"נג, מפקדת בית הסוהר. נית� אישור שימוש בטלפו� הציבורי ג� בשעות היו�) בעיה משפחתית או מנהלית דחופה

זה"מלומסרה במהל� הביקור כי ההגבלה נובעת, לאה קליינר .ז הפעילות של האסירי� באג�
פי מדיניות גורמי על. נמסר כי המדיניות לכ� הינה טיפולית גרידא 24.1.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ237

העיסוק, במש� שעות היו�נדרשי� למעורבות פעילה בקשר הטיפולי" אמו�"באג� המטופלי� במחלקת, הטיפול
כגו�(כ� צוי� כי בכפו� לפניית המטופל במקרי� חריגי�. מהווה הסחת דעת, ע� כל המשתמע מכ�, בטלפו� הציבורי
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בנוס� האסיר טע� כי פנה מספר. החודשי� בה� שוהה בכלא זכה לביקור אחד בלבד17במהל�

מזה, השפוט למאסר עול�, פעמי� בבקשה לפגוש את אחיו א� קיבל, שני�9עימו לא התראה

של, אסיר נוס� 238.סירוב אוטומטי א� הוא ביקור אחת לחצי, וש שני� בכלאהשוהה מזה מקבל

הביקורי� עליה דיווחו האסירי� יצוי� כי תדירות 239.ומבקש להגביר את תדירות הביקורי�, שנה

של, חודשי� בכלא23אסיר שוהה מזה. נמוכה בהרבה מהמקובל ביקש לצפות בסרט החתונה

אנ 240.א� בקשתו נענתה בשלילה, אחיו שי הסניגוריה הציבורית עלה כי יצוי� כי מבדיקה שערכו

זה.ב9סעי�  ומתירה, לפקודת הנציבות בנושא כללי� ביחס לאסירי� ביטחוניי� מסדירה נושא

.לאסיר לקבל קלטת וידאו משמחות משפחתיות

ע� זאת התקבלה, לא נער� במהל� הביקור הרשמי ביקור בחדר המפגש,בבית סוהר איילו�

הוחמרו תנאי לפיה, השוהה באג� התורנימשפחתו של אסיר תלונה מב� בסניגוריה הציבורית 

, בניגוד לעבר. וה� מבחינת תנאי הביקור) בלבד2(ה� מבחינת כמות המבקרי� המותרת, הביקור

נערכתשזאת מבלי המפרידה בי� האסיר למבקריו,בחדר ביקורי המשפחותקיימת מחיצה כיו�

 241.אלא כהחלטה גורפת, וזהות מבקריותומידת מסוכנו, בדיקה פרטנית לגבי האסיר עצמו

נדמה, ע� זאת. הסניגוריה הציבורית אינה חולקת על נחיצותה של מחיצה מפרידה לצורכי ביטחו�

ראוי לאפשר, ובמיוחד כשמדובר במפגש ע� ילדי�, כי במקרי� בה� אי� חשש לפגיעה בביטחו�

ול, מפגש בלתי אמצעי ע� משפחתו אפשר לאסיר מפגש וזאת על מנת לצמצ� את הפגיעה בילדי�

.בכבוד

, נמסר כי הנהלת הכלא ביצעה שינויי� משמעותיי� בנוהל ביקורי המשפחות,בבית סוהר גלבוע

א� השיפור. וכי כיו� המשפחות נאלצות להמתי� שלוש שעות בלבד בטר� נכנסות לביקור על

כמו כ� התנאי� בחדר. נראה כי עדיי� מדובר בפרק זמ� ארו� באופ� משמעותי מהמקובל, הניכר

אסירי� זכו17בעת הביקור,חדר המשפחות מיועד להכיל מספר גדול של מבקרי�. הביקור קשי�

הביקור 242.אשר הקשו על התקשורת, והדבר יוצר רעש והמולה רבה, לביקור בעת ובעונה אחת

ול לעיתי� כי נית� לשקוייתכ�, המפגשאשר פוגעת באינטימיות, מתבצע מאחורי מחיצת זכוכית

כ� 243.מפגש בלתי אמצעי ואינטימי יותר של אסיר ומשפחתו התלוננו כי בשל4אסירי� באג�, כמו

 
מ"גנ, מפקדת בית הסוהר. נית� אישור שימוש בטלפו� הציבורי ג� בשעות היו�) בעיה משפחתית או מנהלית דחופה

כי, לאה קליינר זה"מלוההגבלה נובעת מסרה במהל� הביקור .ז הפעילות של האסירי� באג�
 04.42.00נמסר כי בפקודת נציבות, רב כלאי סולי סרוסי, ע� קצינת האסירי� 17.8.10בשיחה טלפונית מיו�238

כי, שעוסקת בסדרי ביקור אצל אסירי� ככלל לא יאושר מפגש בי� אסירי� קרובי משפחה ביטחוניי� אלא"נקבע
א ממ.ו הומאניי� וכאשר תפקוד� בבית הסוהר אינו שלילימטעמי� חריגי� ז"חריגה מכלל זה אפשרית רק באישור

מציינת קצינת האסירי� כי ביקור כזה נעשה רק במקרי�, בפועל".ר"תו� פירוט שיקוליו לאחר המלצת מפקד ביס
ל"כנ. דר� ביקור המשפחות בתו� הכלא לפעמי� יש אישור ולפעמי� זה נעשה). מוות, מחלה אנושה: דוגמא(חריגי� 

.ובקשתו תיבח� בהתא�, האסיר יונחה כי באפשרותו להגיש בקשה. לגבי אח ששוהה בבית הכלא במעבר
מי. המניעה הביטחונית היא כלפי זהות המבקר ולא האסיר, רב כלאי סולי סרוסי, לדברי קצינת האסירי�239

.כ"שמחליט על המניעה זה השב
שכ� מדובר, אי� זה נהוג להתיר צפייה בסרטי� פרטיי� בכלא, רב כלאי סולי סרוסי, לדברי קצינת האסירי�240

. בערו1 הפתוח לכלל אסירי� האג� ולפיכ� מוקרני� בו סרטי� מסחריי� בלבד
כי 6.9.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ241 , המחיצה בחדר הביקורי� הוצבה במקו� מסיבות בטחוניות"נמסר

,ע ואסירי עבודה"סל, תורני,ס"נ לאגפי� מתקדמי�.ע מאסירי� להבריח סמי� ואמצעי לחימהבי� היתר כדי למנו
".נית� ביקור פתוח ללא מחיצה

כי 7.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ242 מיותר לציי� כי חדר הביקורי� הינו מקו� ציבורי שבו שוהי�"נמסר
".במצב זה נוצר רעש טבעי שמתאי� למצב המתואר. מספר גדול של מבקרי� שמנהלי� שיחה ע� אסירי�

כי 7.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ243 ההחלטה להציב מחיצות הזכוכית נוסעת מסיבות ביטחוניות"נמסר
".בעיקר למניעת הברחות והטלפו� משמש אמצעי תקשורת ראוי וטוב–
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עד, קיימת החמרה יתרה במדיניות החיפוש על בני המשפחה, אירוע של הברחת טלפו� סלולארי

 244).דרישה להורדת חזיות(כדי מה שנתפס כפגיעה בכבוד� של הנשי� המבקרות

 במימוש זכות המפגש בי  עור& די  ללקוחקשיי�.13.ב

על, התעוררו בעיות שונות, מתקני כליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית%11ב המקשות

 245.קיו� מפגש בי� עצורי� ואסירי� לעורכי הדי�

:לדוגמא

חר� החלטתו, עדיי� קיימת הפרדה פיזית בי� אסיר ביטחוני לבי� עור� דינו,בבית סוהר אשל

זו 246.בנצרתימפורשת של בית המשפט המחוזה בית המשפט חזר על הקביעה שזכותו, בהחלטה

זו, אמנ�. של עצור להיווע1 בעור� די� הוכרה בפסיקתו של בית המשפט העליו� כזכות יסוד , זכות

אול� באיזו� בי� הפגיעה, אינה מוחלטת והיא עשויה להידחות מפני אינטרסי� אחרי�, ככל זכות

ה היוועצות בפגישה ע� מחיצה לבי� הפגיעה האפשרית בביטחו� הציבור כתוצאה מפגישה בזכות

שו� ששיעור הפגיעה בעקבות הצבת המחיצה עולה לאי�מגוברת זכות ההיוועצות, בלא מחיצה

ע�. ערו� מ� הפגיעה האפשרית בביטחו� הציבור בית המשפט הורה כי העותר יהיה זכאי להיפגש

.שתפריד ביניה� עור� דינו בלא מחיצה

עו,בבית סוהר קציעות לא, מתח� זה מוזנח. לקוח נמצא במתח� ועדות השחרורי� ד"חדר מפגש

כ�. מוק� בצמחייה יבשה ואי� בו מקו� שמשמש להמתנת עורכי די�, מוצל אי� במתח� מכונת, כמו

, תאי�הלארבעהחדר מחולק 247.ומתק� מי השתייה נמצא במקו� לא מוצל, שתייה חמה או קרה

עד לסו� השולח� יושב האסיר אנשי. כאשר מצד אחד יושב עור� הדי� ומעבר לזכוכית המגיעה

 248.הסניגוריה הציבורית התרשמו שאי� פרטיות בחדר המפגש

מפגשי�ההתלוננו האסירות על פגיעה בפרטיות, באג� האסירות הביטחוניות,בבית סוהר השרו�

עוד דווח על שלילת אפשרות. האסירות בזמ� המפגשע� סניגורי� ועל כ� שסוהר עומד ליד 

אול א� על פתק שנרש� על ידי אסירה. קבלת מסמכי� מעורכי די�להחלפת נטע� כי איסור זה חל

.בו הופיע ש� וטלפו� של הסניגור

כי,מ דקר אילת"גנ, מפקד בית הסוהר244 של מסר במהל� הביקור אכ� קיימת החמרה בכללי החיפוש בשל אירוע
על, עוד ציי� כי מכיו� שהמבקרות מסרבות לחיפוש פנימי. הברחת טלפוני� בשל העובדה, ידי סוהרת ג� א� מתבצע

. ה� נאלצי� לדרוש הסרת כל חפ1 שיש בו כדי לעורר התראה במגנומטר, שמגע של אישה אחרת פוגע בכבוד� לפי הדת
ש"בתגובת גנ כי 7.11.10מיו�, למה טהרנימ , ריבוי המקרי� בה� מוברחי� חפצי� אסורי� לבית הסוהר"נמסר

".מחייב את המערכת לנקוט צעדי� מקצועיי� כדי למגר את התופעה
, בית סוהר דמו�,ש"מר, בית סוהר רמו�, בית סוהר נפחא, בית סוהר השרו�, בית סוהר קציעות, בית סוהר אשל245

.בית סוהר גלבוע, בית סוהר איילו�, בית מעצר ניצ�, בית סוהר אופק
נ 10 07 49300א"עת246 ).31.8.10החלטה מיו�( שירות בתי הסוהר' מחול
מסר במהל� הביקור כי מעט מאוד עורכי די� מגיעי� לייצג בדיוני� בפני ועדת,ד שלומי כה�"תג, מפקד בית הסוהר247

במתח�,ר מגיעי� עורכי די� ה� ממתיני� מחו1 למתח� הוועדותכאש, לדבריו. השחרורי� בבית הסוהר קציעות
ונית� לקבל, מכונת שתייה, יש בו כסאות ושולח�, מתח� זה מצוי בסביבה מוצלת. הקרוב למשרדי הנהלת בית הסוהר

רב. מפתחות לתאי השירותי� המצויי� במתח� . המרחק בי� מתח� זה למתח� הוועדות אינו
ואי�, מסר במהל� הביקור כי מעט מאד עורכי די� מגיעי� לביקור במתק�,ד שלומי כה�"תג, מפקד בית הסוהר248

.מצב בו חדר המפגש מלא
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עו,בבית סוהר נפחא שלוהפגישות נערכות בחדרי, לקוח ד"אי� חדרי� ייעודיי� למפגשי ביקורי�

ברי. לא נית� לעורכי די� להיפגש ע� לקוחותיה�, שעות בה� נערכי� ביקורי משפחותב. המשפחות

עו, כי בבית סוהר כה מרכזי וגדול  249.לקוח ד"יש מקו� לייחד מספר חדרי� למפגשי

או,בבית סוהר רמו� כ� שלעיתי� חלק מהטלפוני� בחדרי המפגש מקולקלי� התלוננו אסירי� על

ע 250.משובשי� כ� שנאסר עליה� להוציא עט או פנקס לפגישת� ע� עור� הדי�האסירי� הלינו .ל

הפגישות מתנהלות בחדר מפגש. לקוח לא קיי� חדר מפגש עור� די�,ש"במתק� רפואי מר

.המשפחות או לחילופי� במבואת חדרו של רופא המתק�

הד אול� בשל,חדר המפגש שופ1 לאחרונה,בבית סוהר דמו� , י� והאסירזכוכית המפרידה בי� עור�

דבר המקשה על תקשורת חופשית או העברת, התקשורת מתבצעת באמצעות מכשיר טלפו�

.שלא בתיוו� סוהר, מסמכי�

של,בבית סוהר אופק אמנ� מונתה לאחרונה אשת קשר מטע� הכלא לצור� תיאו� ביקורי�

קיימי� שניכ�. המסייעת בקיצור זמני ההמתנה של עורכי הדי� בכניסה לכלא, עורכי די� מראש

א�, החדרי� מצוידי� בשולח�. חדרי� המיועדי� למפגש ע� עורכי הדי� שני כסאות ואינטרקו�

.אי� בה� אוורור ושוררת בה� תחושת מחנק

מעצר ניצ� חדר. ישנ� שני חדרי� המיועדי� למפגשי� בי� עורכי די� ללקוחותיה�בבית 6בכל

בר הגור� לפגיעה בפרטיות ובסודיות המתחייבתד, ביניה� ללא מחיצה, עמדות הצמודות זו לזו

 251.במפגשי� שבי� עורכי הדי� ללקוחותיה� במצבי� בה� מתקיימי� מספר מפגשי� בו זמנית

הגור� להמתנה ממושכת של עורכי, לקוח קיי� מחסור בחדרי מפגש עור� די�,בבית סוהר איילו�

ביקור מבעוד מועד וכ� לקבל מידע א� כי כיו� עורכי הדי� יכולי� לתא�, הדי� לצור� המפגש

כ�. אודות זמ� ההמתנה הצפוי . בפרטיות ובסודיות, מבנה העמדות מקשה על קיו� מפגש יעיל, כמו

 252.מחיצה המפרידה בי� עור� הדי� ללקוח הכוללי�, מדובר בשני חדרי מפגש קטני� ביותר

נעשה שימוש במחיצת דינ�  במפגשי� בי� האסירי� הביטחוניי� לעורכי,בבית סוהר גלבוע

כ�. המקשה על התקשורת ועל העברת חומרי� משפטיי�, זכוכית העברת חומרי� מחייבת, כמו

אנשי הסניגוריה. אשר מעייני� במסמכי� ובודקי� אות�, את אישור שירות בתי הסוהר

 253.די� לקוח וכ� ביעילות המפגש הציבורית התרשמו כי מדובר בפגיעה ביחסי עור�

כי 9.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ249 עו"נמסר ד"בשלב זה לא נמצא מקו� שאותו נית� לייעד כחדר מפגש
".הפתרו� המוצע כעת אינו פוגע בפרטיות המפגש. לקוח/

מסר במהל� הביקור כי עמדות הטלפוני� נבדקות מדי חודש ובעיקר לפני יו�,מ איל� ברדה"גנ,ד בית הסוהרמפק250
.ביקורי�

כי 25.8.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ251 קיימת חציצה בי� עמדה. חדרי עורכי הדי� שופצו ושודרגו"נמסר
".לעמדה

בו, המקו� שופ1 והורחב"כי נמסר 6.9.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ252 עו5פועלות את.ד לקוח"עמדות מפגש
".המחיצות נית� להרי� בשעת הצור�

כי 7.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ253 ג� במקרה זה ההחלטה נובעת מסיבות ביטחוניות ולדעתנו"נמסר
".המחיצה אינה פוגעת באיכות הביקור
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 י� במימוש הזכות להליכה באוויר הפתוחקשי.14.ב

התעוררו בעיות שונות המקשות, מתקני כליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית%9ב

 254.ולעיתי� א  מונעות את קיו� הזכות להליכה באוויר הפתוח

:להל� חלק מהממצאי�

צרה,בבית סוהר אשל מלהכיל כמות התלוננו האסירי� באג� הביטחוניי� על גודל החצר אשר

בז72גדולה של  ש. מ� נתו� לחצראסירי� המוצאי� כ� לא נית� להוציא בקבוקי כמו כ� קבלו על

הו, מי� ריקי� לחצר של מספר כה גדול שתייההלצרכי היחיד הקיי� אינו מספיק" קולר"מכשיר

.של אסירי�

מעצר ניצ� � העובדה ששהו באג�חר, התלוננו אסירי� באג� המעבר כי לא זכו לטיול יומי,בבית

כי.ימי�6במש� בה שוהי� אסירי�, למרות שאג� המעבר אמור לשמש כתחנת מעבר בלבד יצוי�

שלדברי האסירי�, בפועל אסירי� ועצורי� מוחזקי� באג� תקופות זמ� ארוכות, לילות2עד 

 ההחזקה הממושכת החורגת ממסגרת הימי�. להגיע עד לכדי חודשיי� ימי�ותיכול, באג�

ביניה� הזכות לשיחה טלפו� ולהליכה, גורמת לפגיעה קשה בזכויות היסוד של האסירי�,המקובלת

זכות� של אסירי� ועצורי��המעג, הדי�מדיניות זו היא בניגוד להוראות. יומית באוויר הפתוח

אינה, עצ� השהיה כאסיר ארעי באג� מעבר 255.להליכה של שעה מדי יו� ביומו באוויר הפתוח

המצדי . ויש לפעול בדחיפות לשינוי המצבדי� קה חריגה מהוראות

ומשיחות ע� אסירי� עלה כי שעת השימוש היומי בטלפו�, אי� חצר1באג�,בבית סוהר השרו�

התלוננו, באג� ההפרדה לגברי�. במסדרונותיו הצרי� של האג�" שעת טיול"מהווה בפועל ג� 

א� ג� זאת במועד שאינו ידוע לאסיר, לטיול בחצראסירי� כי ניתנת לה� שעה וחצי ביו� בלבד 

ג�, באג� המעבר. מראש והנתו� לשינויי� תכופי� למרות שבאג� מוחזקי� לעיתי� אסירי�

 256.לא ניתנת לה� זכות לטיול יומי בחצר, שלושה ימי� ויותר

לאור תלונות שנשמעו בשני�, נעשתה בדיקה קפדנית של חצר הטיולי�,ש"במתק� הרפואי מר

בה, ונמצא כי היא איננה נגישה לאסירי�, קודמות ולפיכ� רבי� מהאסירי� אינ� עושי�

 257.שימוש

, כגו� ספסל או כיסאות, התלוננו אסירי� כי אי� מקומות ישיבה מוסדרי�,בבית סוהר איילו�

 258.בחצר הטיולי�

, בית מעצר אילת, בית סוהר הדרי�, בית סוהר איילו�,ש"מר, ית סוהר השרו�ב, בית מעצר ניצ�, בית סוהר אשל254
.בית סוהר שיטה, בית סוהר גלבוע

לתקנות סדר הדי�9תקנה, 1996–ו"התשנ,)מעצרי�–סמכויות אכיפה(לחוק סדר הדי� הפלילי)5)(ב(9סעי�255
(מעצרי�–סמכויות אכיפה(הפלילי  תנאי(לתקנות בתי הסוהר6תקנה, 1997–ז"התשנ,)תנאי החזקה במעצר)
.2010–ע"התש,)מאסר

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ256 של, מדובר באג� בו תנועת האסירי� רבה"נמסר תחלופה גבוהה
מס. השהייה במקו� הינה לפרקי זמ� קצרי�, אסירי� ועצורי� ' התנאי� במקו� מותאמי� לשהות קצרת מועד בת

ו"ע. י� לכל היותרימ בכפו� לאישור מפקד בית. או לשיחת טלפו�/פ הנהלי� אסיר השוהה במעבר אינו זכאי לטיול
מ, הסוהר ו48 אסיר השוהה במעבר יותר ".או טיול/שעות רשאי לקבל שיחת טלפו�

א, רופא המתק�,ר דויד אליגור"ד257 , יננה נוחהמסר במהל� הביקור כי הוא מכיר בכ� שהגישה לחצר הטיולי�
אשר, מעי� מסדרו� אשר מתחיל באג� ומוביל למרפסת–" שרוול"ידי וכפתרו� הוצא להקי� חצר ופינת עישו� על

. הרעיו� והתוכניות אושרו ואול� המכשול היחידי הנו הקושי הביטחוני. ריחות העישו� העזי�ריסייע לניקיו� ולאוורו
אנו נבח� המלצת המבקרי� להתגבר על הקושי הביטחוני וליצור"כי נמסר 17.7.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ

".ש"חצר טיולי� זמינה יותר לאסירי מר
. האסירי� מורשי� לצאת ע� כסא לחצר וכ� נית� לסדר ספסל קבוע לחצר,ד נביל עריאדה"סג,מ"לדברי קצי� אג258

כי 6.9.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ ב"נמסר . יש בה משו� פגיעה בביטחו�, חצר הטיולי�הצבת ספסל קבוע
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הה,בבית סוהר הדרי� יציאתו גחה ציי� כי חלפו למעלה משבועיי� מאזשאסיר המוחזק בתא

ובקשותיו לשיחות טלפו� או לקבלת ספרי� לא זכו למענה חיובי, האחרונה מהתא לטיול בחצר

א�. מצד הסוהרי� האסירי� המוחזקי� בתא הענישה התלוננו כי ה� אינ� זוכי� לטיול יומי על

ס, ששוהי� בבידוד מזה מספר ימי�  259.פרי� ניתני� לה� אחת לשבוע בלבדוכי

מעצר אילת וההתאווררות היחידה לה זוכי� העצורי� היא בעת,ל אי� חצר טיולי�כל,בבית

 260.הנסיעה והחזרה מבתי המשפט

כ� שהיו פעמי� בה� הסוהר לא קרא באג� טעוני הגנה האסירי�,בבית סוהר שיטה התלוננו על

את, לה� לצאת לשעת ההליכה היומית בחצר הטיולי� או שקרא לה� מחו1 לאג� וה� לא שמעו

 261.לעיתי� עוברי� ימי� רצופי� שה� לא יוצאי� להליכה היומית, לדבריה�. קריאתו

 כמותו וסדרי האכילה, ליקויי� בקשר לאיכות המזו .15.ב

התעוררו בעיות שונות הקשורות, מתקני כליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית%9ב

 262.לכמות המוקצית לכל אסיר ואסיר ולסדרי האכילה, לטיב המזו�

:לדוגמא

כ�) אג� מתקדמי�(3התלוננו האסירי� באג�,בבית סוהר אשל על רמת מזו� לא ראויה ועל

התלונ� על כ� שלא) אג� הפרדה(6אחד האסירי� באג� 263.שפעמי� רבות המזו� אינו מבושל דיו

.קיבל אספקת דגי� ובשר מזה זמ� רב

מעצר אבו כמ,כביר% בבית  264.ות המזו� אשר ניתנת לה� ועל גיוונועצורי הימי� התלוננו רבות על

לפיה רק לעיתי� רחוקות העצורי� מקבלי� שתייה חמה אחד התאי� באג� אחד הועלתה טענהב

אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו כי כמות המזו� אשר ניתנת לעצורי� אכ� אינה. בבוקר

ת גבינה קטנה שלא במסגרת ארוחת הבוקר סיפרו העצורי� כי ה� מקבלי� לח� וחתיכ. מספקת

בארוחת הצהריי� הבחינו אנשי הסניגוריה הציבורית כי לעצורי� מוגשת כמות. מספיקה לה�

 
לפי בקשת, למרות האמור. אסיר באג� ההפרדה זכאי לשעת שהייה אחת ביו� בחצר ומנצל אותה לטיול ולכושר גופני

".מתאפשר לו לצאת לחצר ע� כיסא מפלסטיק, אסיר
כי 10.1.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ259 על"נמסר פי ההנחיות כדי לאפשר פיקוח  היות ומדובר בתאי השגחה

המכסימאלי על אסירי� בעלי סיכו� אובדני גבוהה אי� וילו� המפריד בי� השירותי� לחדר ואסורה החזקת טלוויזי
כ�, באג� מקלחת ציבורית לטובת האסירי� אשר אי� בתא� מקלחת. וסדיני� טלפו� ציבורי לרשות האסירי� כמו

, לעניי� תלונת האסיר בדבר אי הוצאתו לשעת טיול. דר� קצינת החינו� האגפיאסיר זכאי להשאלת ספרי� מהספרייה 
עד, הוצאתו לטיול עלולה להגביר את הסיכו�, מדובר באסיר אשר נכבל מחשש לאובדנות על כ� לא הוצא לטיול

".לשיפור במצבו
כדי לבדוק הא� נית� מסר כי התבצע ביקור של מהנדסי� במקו�, שליווה את הביקור, רב כלאי דוד צרקסקי260

גנ. אול� נטע� שהדבר אינו אפשרי, לבנות חצר טיולי� מוגבהת כי 17.7.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת נמסר
".נעשי� מאמצי� לקצר שהיית עצורי� במקו� ככל הנית�. בבית המעצר החדש מתוכננת חצר טיולי�"

, כי הסוהר תמיד קורא לאסירי� בתו� מסדרו� האג�מסר במהל� הביקור,מ ראפת עותמא�"גנ, מפקד בית הסוהר261
גנ. אול� לעיתי� האסירי� מוותרי� מסיבה כזו או אחרת על הטיול בחצר  26.8.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת

חצר הטיולי� משרתת את אגפי הפרדה ארצית והפרדה מקומית בשעות מסוימות ואת אג� טעוני הגנה"נמסר כי
הסוהר והסמל מכריזי� בקול. 17:00 16:00אג� טעוני הגנה יוצאי� לחצר הטיולי� בי� השעות אסירי. בשעות אחרות

".יש אסירי� שמסיבות שונות מעדיפי� לא לצאת לטיול. על היציאה לטיול
בית, בית סוהר הדרי�, בית סוהר צלמו�, בית סוהר דקל, בית סוהר השרו�, כביר בית מעצר אבו, בית סוהר אשל262

.בית סוהר חרמו�, בית סוהר גבעו�,צ�מעצר ני
כי 13.1.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ263 נושא המזו� עבר שינוי משמעותי במהל� השנה האחרונה"נמסר

גורמי הפיקוד בבית הסוהר נותני� לכ� תשומת לב רבה תו� השוואה ע� תנאי המזו� בבתי. בסיוע חברה אזרחית
".נבדקת לגופהכל תלונה בנושא. סוהר אחרי�

כי 14.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ264 שב/ המזו� מחולק לאסירי�"נמסר ,ס"עצורי� השוהי� במתקני
".בנוס� לכ� מחולקות תוספות.י לוח מזו� אחיד ותפריט אשר נבח� ושודרג לאחרונה"מוכ� עפ
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כ3בעת הביקור הוגשו(מעטה של בשר ומנה) גר� מנת בשר בלבד50 טבעות עו� לעצור שמהוות

ולכ�� חד פעמי לאוכל"באחד האגפי� התלוננו עצורי� כי ה� לא מקבלי� סכו 265.של פחמימות

 266.� אשר רכשו בכספ� בקנטינה או לאכול בידיה�"ה� נאלצי� להשתמש בסכו

טענו כי המצרכי� והמזו� אינ� מספיקי� לכלל האסירי�1האסירי� באג�,בבית סוהר השרו�

המ, באג� נשמעו תלונות על כ� שבית, באג� הנשי�. נוצרי� חיכוכי� וישנ� גניבות מזו� חסורובשל

. וכי האסירות נאלצות לרכוש מוצרי� אלו בקנטינה, לאסירות שתייה חמההסוהר אינו מספק 

כ� שא� שהמזו� מספיק בכמותו ואינו כולל די פירות, הוא אינו מגוו�, חלק מהאסירות התלוננו על

אחת האסירות התלוננה כי בשל בעיה רפואית נאסר עליה לאכול מאכלי� רוויי שמ�. וירקות

חר� בקשותיה, ומלח ארוחת, באג� המעבר. וכל שנית� לה אינו מתאי� למצבה הרפואיהא,א�

שקית ע� מעט גבינה ופלפל אחד ואלו, הבוקר שנותרה בתא העידה כי כללה שתי פרוסות לח�

אחד האסירי� באג� זה התלונ� כי לא מחולקת לאסירי� שתייה 267.�"חולקו ללא צלחת או סכו

אסירה, באג� ההפרדה לאסירות. עכורי�,הוכי מי הכיור בתא האמורי� לשמש לשתיי, חמה

א� לא נית� מענה לצרכי�, היא מנועה מלאכול מוצרי קמח או חלבתהתלוננה כי בשל בעיה רפואי

ל. אלו במזו� המסופק לה על ידי בית הסוהר אחד האסירי� התלונ� על שלא, ברי�גבאג� הפרדה

ממנה הואB 12בבעיית חוסר בוויטמי� נית� לו היתר לקנות בקנטינה מוצרי בשר וירקות לטיפול

אסירי� שוני� טענו כי המי� הזורמי�, בשל גילו של הבניי� והיות הצנרת ישנה וחלודה. סובל

בשל מצב המי� נאלצי� האסירי� לרכוש בכספ� מי�. מהברזי� עכורי� ואינ� ראויי� לשתיה

וט מתאי� כגו� שולח� ברוב התאי� בה� נער� הביקור לא היה ריה 268.מינראליי� בקנטינה

או. על גבי המיטותאכלו את ארוחותיה� האסירי�ווכסאות  ג� בתאי� הבודדי� בה� היה שולח�

וממילא, מדובר בשולחנות נמוכי� אשר היה על האסירי� לכרוע ליד� על מנת לאכול בה�,כסא

מצב רפואי אסירי� שוני� לה� צרכי דיאטה מיוחדי� בשל 269.לא היו די כסאות לאסירי� בתאי�

נאלצו, אות� אסירי� שיד� משגת. לא קיבלו מענה בבית הסוהר וכפועל יוצא נפגעה תזונת�

 270.ככל שנית� היה להשיג�, לרכוש מוצרי� בקנטינה

שבמסר במהל� הביקור כי בית המע,ד חיי� מורד"סג, מפקד בית המעצר265 לעניי� כמויות.ס"צר כפו� לתפריט של
נמסר כי מספקי� לעצורי� יותר מזו� מהנדרש וההנהלה עושה מאמצי� שלא יישארו, המזו� הניתנות לעצורי�

אשר" חוליה"נמסר כי לכל אג�, בדבר טענות העצורי� בנוגע לאי קבלת שתייה חמה בשעות הבוקר. עצורי� רעבי�
את. מה בשעות הבוקר ועל חלוקת המי� הקרי� במהל� היו�אחראית על חלוקת השתייה הח יתכ� שעצורי� יפספסו

.חלוקת השתייה החמה בא� ישנו בשעת חלוקתה על ידי החוליה
כי 14.11.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ266 הואיל,ס"� משב"רק עצורי� לימי� מקבלי� סכו, ככלל"נמסר

� מהמשפחות או לרכוש"רשאי� לקבל סכו,)עד להחלטה אחרת,ה"עת(יתר העצורי�. וה� מגיעי� בחוסר כל
".בקנטינה

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ267 של, מדובר באג� בו תנועת האסירי� רבה"נמסר תחלופה גבוהה
בת. השהייה במקו� הינה לפרקי זמ� קצרי�, אסירי� ועצורי� 'מסהתנאי� במקו� מותאמי� לשהות קצרת מועד
ו. ימי� לכל היותר להבדיל משאר האגפי� בה�, או לקראת נסיעה מקבלי� מזו� ארוז בשקית/השוהי� במעבר

".השהות קבועה
כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ268 הנושא נבדק מעת. לא ידוע על כל בעיה בנושא איכות המי�"נמסר

ע כי. לפיה איכות המי� תקינה 11.5.11האחרונה מיו�ב תוצאות בדיקת המי�"רצ.י חברה חיצונית"לעת חשוב לציי�
".אות� המי� משמשי� את האסירי� ואת הסגל כאחד

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ269 סופקו, לאור שטח מחייה מצומצ� בתאי אג� המעבר"נמסר
".חנותבנוס� תבוצע חלוקה נוספת של כסאות ושול. שרפרפי� כחלופה לשולחנות

כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ270 תזונת אסירי� ע� צרכי דיאטה מיוחדי� מטופלת ומפוקחת"נמסר
ע.י מרפאת בית הסוהר"ע ע"המזו� מסופק א�.פ חוות דעת רפואית"י המטבח כל תלונה בנושא מטופלת מיידית על

".הכמות הרבה של הזכאי� למזו� שכזה
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. ובפרט על מחסור בירקות, כמות וגיוו� המזו�, התלוננו האסירי� על איכות,בבית סוהר דקל

את,ת הסוהר אינו מבושל דיולטענת האסירי� לעיתי� המזו� המסופק בבי כ� שיש צור� להשלי�

לכ�(הבישול בתא   271).כאשר קיימי� האמצעי�

על3באג�,בבית סוהר צלמו� ה אסירי� התלוננו מחסור ברכיב הבשר ברובעלו מזו�איכות וכמות

ה�רק,לדבריה�. הארוחות על.שתי נקניקיותבמסגרת ארוחת הצהריי� מקבלי� פע� בשבוע

הא רקע זה בלעשות יסור האסירי� התלוננו על  272.לטות לבישולפשימוש

כ� שלא קיימת הקפדה על תפריט מזו� המותא�,בבית סוהר הדרי� התלוננו שניי� מהעצורי� על

בה, אחד העצורי�. לבעיותיה� הבריאותיות אשר נדרש לתפריט מזו� מיוחד בשל מחלת הסוכרת

זה, לוקה , עצור נוס�. אלא לתפריט הזהה לזה של יתר העצורי�, לא זכה בשבוע האחרו� לתפריט

א� לדבריו לא קיימת כל הקפדה,א� הוא נדרש למזו� מיוחד בשל מצבו הבריאותי, מחוסר שיניי�

.על הנושא

מעצר ניצ התלוננו האסירי� כי הארוחות המוגשות לה� במתק� אינ� משביעות וכי כמות,�בבית

ה. הירקות דלה ביותר הכוללת, תלוננו כי כמות המזו� שמקבלי� בארוחת הבוקרעצורי הימי�

התלוננו שני, באג� המעבר בבית המעצר 273.אינ� מספיקה, רבע עגבנייה ולח�, גביע גבינה קט�

 274.ולא נית� לה� מספיק אוכל, לאג� בשעות הבוקר אסירי� כי הגיעו

האסירי�.ה למזו�נגע התלונה העיקרית שהעלו האסירי� באגפי� השוני�,בבית סוהר חרמו�

מי שאי�, לדברי האסירי�.מזו� בלתי מספקותועל כמויות טיבו של המזו�על, הלינו על העדר גיוו�

וכ� ג� בימי� גשומי� 275,לו אפשרות לרכוש מצרכי� בקנטינה של בית הסוהר עשוי להישאר רעב

ה, במיוחד חק מבנייני אסירי� מעדיפי� לעיתי� לוותר על הארוחות בחדר האוכל המרובה�

ו.המגורי� מכשיראו/עוד הלינו האסירי� באותו עניי� על האיסור להכניס פלטות חשמליות

ששלדבריה� היו מאפשרי� לה� לבשל לבד מזו� שנרכ, טוסטי� לחדרי המגורי�להכנת 

 276.בקנטינה

כי 4.2.11מיו�, מפקד בית הסוהר, קשקושמ באס�"בתגובת גנ271 המזו� שודרג ושפר ברמות גבוהות"נמסר
האוכל מסופק ממטבח. הנושא נבדק וכל תלונה מטופלת לגופו של עניי�. ובמסגרת הסיורי� של מפקד בית הסוהר

".אשל על פי פרמטרי� וסול� מערכתיי�
כי 22.2.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ272 . מהל� השנה האחרונה בית הסוהר עובר הלי� שיפור בנושאב"נמסר

פ הנהלי� אסורה אחזקת"ע, מטעמי� בטחו� ובטיחות. כיו� מנות האוכל משונעות לאגפי� בסמו� להכנת� ככל הנית�
".פלטות חשמליות בתאי האסירי�

כ,מ מאיר שמחו�"גנ, מפקד המתק�273 4מות המזו� באג� מסר במהל� שיחת הסיכו� כי לאחרונה מתגברי� את
ב, לדבריו. ובאג� המעבר  30% כשבוע לפני הביקור נכנס לניצ� פיילוט של תפריט חדש שמעלה את תקציב המזו�

גנ. לאסיר כי 25.8.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת בכ"נמסר   לאחרונה שודרג תפריט המזו� וכמות הירקות עלתה
30%".

,ה הציבורית במהל� הביקור כי העצורי� הגיעו לאג� לפני כשעה וחציסגל בית המעצר מסר לאנשי הסניגורי274
. ואמורי� לעזוב אותו עוד באותו היו�

כי 24.1.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ275 על"נמסר שב תזונת האסירי� מבוצעת הקובע,סי"פי לוח מזו� כלל
עלמטבח בית הסוהר מקפי. לה� זכאי אסירתאת הכמויות המינימאליו זה ד לספק לאסירי� מזו� בית סוהר. פי לוח
, המעביר מנות עיקריות על פי מספר האסירי� במקו�" צלמו�"אלא מוש� אוכל מבית סוהר, חרמו� אינו מטבח מבשל

א, מנות בשריות ניתנות בכל יו� כ�.'למעט יו� היות ואלה ימיה�" אמו�"נהוג לתת יותר מזו� לאסירי אג�, כמו
זאת ועוד מטבח בית הסוהר מונחה לחלק תוספות לבקשת האסירי�. ואינ� זכאי� לקנטינה, ית הסוהרהראשוני� בב
לאסירי� אשר בשל גובה� ומשקל� המנה אינה)3 2(עוד הונחה המטבח לספק מנה גדולה או שתיי�. כשהדבר נית�

בעיקר לסלטי� ולירקות העדר הגיוו� מתייחס. בגבולות הנורמהBMIמספקת וזאת על א� שהרופא מצא מדד 
על"שנקני� על ידי שב , מפקדת בית הסוהר." הגיוו� משתנה בהתא� לאמור, פי הימצאות� בשוק ומגבלות התקציב ס

כי,מ לאה קליינר"גנ דגמסרה במהל� הביקור פעמיי� בשבוע נקניקיות ובסו�, אחת לשבוע מקבלי� האסירי� שניצל
כיט הודו כי מדובר בתלונות חוזרות אול�"מפקדת בית הסוהר והקב,תלעניי� הטע� והכמו. השבוע עו� ושניצל ציינו

.המנות סבירות בהחלט
כי 24.1.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ276 ראשית מדובר במסגרות. מספר סיבות לקיו� האיסור) ישנ�"(נמסר

כ�. לי� יאכלו יחדיו בחדר האוכלעדי� שהמטופ) גיבוש קבוצתי(אשר מנימוקי� טיפוליי� שיקומיי�, טיפוליות כמו
ו(החזקת פלטות הבישול בחדרי� תגביר עיסוק המטופלי� בבישול וכל הסובב לו  או הוצאתו/רכישת מזו� לבישול
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כי, לחיוב � וכלא כלא ניצ, ישנו מטבח מרכזי המספק מזו� לכלא איילו�,בבית סוהר איילו�יצוי�

כ–�"מג מזו� דיאטטי, במידת הצור�, המטבח מספק, בנוס�. מנות מזו� ליו� 7,500  כמות של

לא התקבלו, בניגוד לדוחות הביקור הקודמי�. מזו� ללא תבליני� ומזו� לצמחוניי�, שומ� ודל

ר ואנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו כי חל שיפור ניכ, תלונות רבות על איכות המזו� וכמותו

. בתחו� זה וכ� במידת ההקפדה על הניקיו� והסדר במטבח

 ליקויי� הנוגעי� להפרדה בי  אוכלוסיות כלואי� שונות.16.ב

בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התגלו ליקויי� הנוגעי� להפרדה 277מתקני כליאה%6ב

הפרדה בי� קטיני�, רי�לעצישנגזר דינ� כגו� הפרדה בי� אסירי�, בי� אוכלוסיות כלואי� שונות

עד, לבגירי� הפרדה בי� עצורי� לראשונה לבי� עצירי� חוזרי� והפרדה בי� עצירי ימי� לעצורי�

.לתו� ההליכי�

:לדוגמא

) ביניה� עצורי� עד החלטה אחרת ועד תו� ההליכי�(אי� הפרדה בי� עצורי�,בבית סוהר רמו�

 278.לבי� אסירי� שנגזר דינ�

הוחזקו יחד באותו תא אסירות ועצורות בניגוד, אחד התאי� באג� הנשי�ב,בבית סוהר השרו�

.להוראות הפקודה

נמצא ליד הכניסה החיצונית של באג� עצורי ימי� התא שמיועד לקטיני�,בבית סוהר צלמו�

, בזמ� ההמתנה לפתיחת הדלת בפניה�.קהל עורכי הדי� וקציני המבח� נכנסי� לאג�הממנ, האג�

דר� החלו� היחיד שנמצא הקטיני� חשופ תא וממוק� לידבי� לעיני קהל המבקרי� וזאת

לכל. הכניסה מיותר לציי� שיש בכ� פגיעה עצומה בפרטיות� של הקטיני� כאשר ה� חשופי�

לסגל בית הסוהר מסר במהל� הביקור כי הוא.עובר � הנזק שעלול להיגר�יא� עדי,בעיהמודע

יש, ואול�.היו מוחזקי� יחד ע� הבגירי�הקטיני� אילו הינו פחות בהרבה מהנזק שהיה נגר�

,שלא תהיה בו פגיעה בעצורי� הקטיני� ובפרטיות�, לפעול בכל זאת למציאת פתרו� יסודי אחר

 279.והכל תו� שמירה על הוראות החוק והפקודה בעניי� החזקת עצורי� קטיני� בבית הסוהר

לכ� ג� אי� טלוויזיות בחדרי מחלקות(עד כדי הסתת� מהטיפול) אינטראקציה וחיכוכי� בי� אסירי�, מחדר האוכל
כ� ג� ". בחדרי� יכול ליצור עומס על מערכת החשמל) טוסטרי�, פלטות(רי� זוללי חשמל שנית ריבוי מוצ). הגמילה

.מ לאה קליינר"גנ, נמסר במהל� הביקור על ידי מפקדת הכלא
.בית סוהר הדרי�, בית סוהר אהלי קידר, בית סוהר שיטה, בית סוהר צלמו�, בית סוהר השרו�, בית סוהר רמו�277
כי 18.7.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ278 החזקת� של עצורי� ואסירי� בטחוניי� יחד הינו תהלי�"נמסר

. יראו בכ� התגרות מכוונת, הפרת סטאטוס קוו זה עלול ליצור מצב של מתיחות ומבחינת האסירי�. שקיי� שני�
המ,י השתייכות ארגונית"חלוקת האסירי� והעצורי� בתו� בתי הסוהר ובאגפי� הינה עפ שפט וככל קרבה לבתי

במידה. הסכמה משותפת ועל דעת�, מדובר באסירי� בוגרי� אשר חיי� בצוותא מתו� רצו�. שנית� לאזור המגורי�
".והדבר היה מפריע אזי היו פוני� ומבקשי� לעבור או לצאת מהאגפי�

כי 22.2.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ279 ל10באג�"נמסר תא, ימי�שני תאי� לאכלוס עצורי� קטיני� 4בכל
אי� מגע בי� העצורי� הקטיני�, קיימת הפרדה פיזית מוחלטת, התאי� מתוחמי� ומופרדי� מאג� העצורי�. מקומות

ש�(באשר לחלק התא המוקד� לצד הכניסה. המתחמי�2ע� זאת תיתכ� תקשורת מילולית בי�. לעצורי� הבגירי�
עופוני� חלונות התאי� כלפי חו1 וש� ממוקמת דלת החי חסימת חלונות אלה בעייתית,)ד"רו� המשמשת ג� לכניסת

ע� זאת ישנה הקפדה שבעת המעבר. היות וחסימת החלונות תביא ג� לחסימת האוויר ולפגיעה באוורור התאי�
".באזור יהיה בליווי סוהר לצרכי פיקוח ומניעת כל התקשרות בי� הקטיני� לנכנסי� לאג�
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התלונ� על כ� שמוחזקי� אסירי� שתקופת טעוני הגנהאחד האסירי� באג�,בבית סוהר שיטה

 280.מאסר� הינה קצרה ביחד ע� אסירי עול�

אמנ�. קטיני� וטעוני הגנה, מוחזקי� עצורי� וביניה� נשי�7באג�,בבית סוהר אהלי קידר

עד תו�  סדר הדי�)ב(8כאמור בסעי�, הליכי�הקיימת הפרדה בי� עצורי הימי� ועצורי� לחוק

א(הפלילי  כ�. א� כי לא באופ� מלא, 1996–ו"התשנ,)כיפה ומעצרי�סמכויות של, כמו החזקת�

ני�יג� מספר הקט. הקטיני� באג� משות� ע� הבגירי� אינה רצויה ומקשה על ההתנהלות

 281.המוחזקי� יחדיו בתא הינו גבוה ועומד על שמונה קטיני�

עצ,בבית סוהר הדרי� זהו מעצר� הראשו�שורי� נעשי� מאמצי� מסוימי� לשמור על הפרדה בי�

. א� רק ככל שתנאי המעצר מאפשרי� זאת, לבי� עצורי� שזהו אינו מעצר� הראשו�

של.17.ב  בעלי צרכי� מיוחדי�קטיני� החזקה לא נאותה

ברמה, שוהי� מספר לא מבוטל של קטיני� בעלי מוגבלות שכלית או נפשית,בבית סוהר אופק

אינו מאפשר, מצב� הנפשי והשכלי של קטיני� אלו. לעמוד לדי�שאינה עונה על הגדרת אי כשירות 

כ�. שעות ביממה24לה� לקיי� תקשורת חברתית המותאמת לגיל� וחלק� נזקקי� לתומ� צמוד 

סגל. אשר לא היה מסוגל להירד� מבלי שיחזיקו את ידו בשעות הלילה, לדוגמא בעניינו של קטי�

שלא�, בית הסוהר אמנ� נרת� לטפל בקטי� נדמה כי דוגמא זו ממחישה היטב שהמש� שהותו

ה� מבחינת הקטיני� וה� מבחינת, במסגרת בית הסוהר היא בעייתית, וכדוגמתו, קטי� כזה

ג� בדוחות הביקור הקודמי� נמתחה 282.היכולת של רשויות הכלא להתמודד ע� מקרי� אלו

אנו. מותא� לספק צורכיה� שאינו, ביקורת על שילובה של אוכלוסיה מיוחדת זו במתק� כליאה

כי שני� ארוכות מודעי� כל הגורמי� המעורבי� בטיפול בנוער עובר חוק לצור�, שבי� ומדגישי�

בהקמת מעו� נעול לנערי� הסובלי� מלקות שכלית חמורה שאינה עולה כדי פיגור או מהפרעות 

עד היו� טר� הוק� מעו� אשר יספק מענה לצרכיה. נפשיות קשות של אוכלוסיית למרות זאת

ונשלחי�" נופלי� בי� הכיסאות"וקטיני� רבי�, הזקוקה יותר מכל להגנה ולטיפול, קטיני� זו

על. למאסר בשל העדר מוסד אחר שמתאי� לקלוט אות� הסניגוריה הציבורית חוזרת ומתריעה

לכ� שיש לפעול בדחיפות להקמת מוסד לנערי� אלו כדי להבטיח את זכות� של הקטיני� לטיפו

ב , י� אלה למאסר בבית סוהר אופקכל עוד נשלחי� קטינ, ומכל מקו�.ה�ולמנוע פגיעה נוספת

יש להבטיח כי ניתני� לבית סוהר אופק כלי� שיאפשרו לו להיער�, עדר אופציה ראויה אחרתבה

בהתא� למצב� של הקטיני� הללו ולהעניק לה� את תנאי הכליאה המיוחדי� לה� ה� 

 283.זקוקי�

ע"גנ, מפקד בית הסוהר280 מסר במהל� הביקור כי השאיפה היא לשב1 את האסירי� לפי תקופות, ותמא�מ ראפת
וישנ� אסירי� שמעדיפי� לשהות בתא ביחד חר� ההבדלי� בתקופות, אול� הדבר לא תמיד נית� ליישו�, מאסר�
גנ. מאסר� כי 26.8.09מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת , בבית סוהר שיטה המוגדר ברמת ביטחו� מירבית"נמסר

".יתרות מאסר/ אי� הפרדה בי� האסירי� לפי תקופות. וחזקי� אסירי� ע� יתרות מאסר ארוכותמ
כי 12.5.2009מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ281 כ� שהוא, תת אג� הקטיני� ממוק� בחלק הקדמי של האג�"נמסר

על, בנוס� לאמור. ידי צוות האג� מפוקח על כ� שאי� קשר, פרגוד לכל אורכו ידי מופרד תת אג� הקטיני� מכל היתר
על, באשר למספר עצורי� השוהי� בתא. בי� הקטיני� לבוגרי� ".בלילה6 5הוא אינו עולה

מסרה במהל� הביקור כי מתק� הכליאה אינו מתאי� מבחינת אופיו לקלוט,ד דפנה נוי"סג, מפקדת בית הסוהר282
וביכולת התפקוד שלה� ע� יתר האסירי�אסירי� אלה אוכלוסיה זו וקיי� קושי יומיומי ובלתי סביר בשילוב 

.במקו�
נמסר כי ההחלטה לשלוח נער שכזה לבית הסוהר הינה החלטת שופט 3.2.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ283

הסוגיה א� לשלוח נער כזה לכלא או למציאת פתרו�. הרי שהמקו� הטוב ביותר עבורו הוא כלא אופק, ומשזו ניתנה
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ס"בשב מסתנני� ומבקשי מקלטזקתהח.18.ב

כליאהניכמתקס וה� משמשי�"בשנה האחרונה שונה ייעוד� של מספר מתקני כליאה בשב

וי�והחזקה זמני או כאלו אשר מעמד�/עבור מסתנני� ומבקשי מקלט המועמדי� לגירוש

"להל�[בישראל טר� הוסדר  גברמדובר באוכלוסייה מגוונתה"]. מוחזקי� זרי�: ,י�הכוללת

ג�, ממדינות שונות בעול�, נשי� וילדי� בכל שכבות הגיל י� ומבקשי מקלט פליטביניה� ישנ�

. ממדינות אפריקה אשר נסו מארצ� בשל סכסוכי� פנימיי� ובשל סכנה ממשית לחייה� ש�

אלא, אי� המדובר במי שה� בהגדרת� אסירי� המרצי� עונש� בגי� ביצוע עבירה פלילית, יודגש

ש ממתיני� היא היות�במתקני שירות בתי הסוהר מוחזקי� ה� בגינהה היחידה העילבמי

נזכיר בהקשר זה את הקושי שבהחזקת אנשי� שלא הואשמו. לגירושאו, לקבלת מעמד חוקי

ושכל חטא� הוא כי ה� שוהי� באופ� בלתי חוקי, בעבירה כלשהיא וודאי לא זכו למשפט

, ככלל, יותה של רשות הכליאה הלאומית האמונהבמתקני כליאה שנמצאי� תחת אחר, בישראל

ב  284.טחוניי�יעל הטיפול באוכלוסיית אסירי� פליליי� או

באוכלוסיית המוחזקי� משכ�, תחלופה גבוההמתאפיינת במתקני שוהי�חזקי�והמחלק

או בשל העדר עילה בשל היות� זכאי� למעמד בישראל לתקופות קצרות בלבד הכליאה

ל חלק ניכר מהמוחזקי�, ואכ�. ימי� בהתא� לחוק הכניסה לישראל60 להחזקת� מעבר

כאשר בעיקר מדובר ביוצאי סוד� ואריתריאה הזכאי� להגנה, היתרי� לשהייה בישראלמקבלי� 

על( קבוצתית קולקטיבית  30%לעומת היתרי�מקבלי 70%במתק� סהרוני� עומד היחס

להיתרי אשר אינ� זוכי� במספר מוחזקי� נתקלה הסניגוריה הציבורית,ע� זאת). מגורשי�

. לעיתי� א� למעלה משנהו, ממשיכי� לשהות במתקני הכליאה לתקופות ממושכותו, שהייה

ב, יודגש כי מלבד נציגי המוקד לסיוע לעובדי� זרי� , מתקני הכליאהג� הצלב האדו� נוהג לבקר

ל,משרד הפני�נציגי� מטע� וכ� מוקד הסיוע לעובדי� זרי�,משרד החינו�,משפטיסיוע האג�

א� נציגי האו  285.�"ולעיתי�

, כזרי� שלא במדינת�, אוכלוסיית המוחזקי� הנמצאת במתקני המשמורתההתמודדות ע�

את, מצריכה היערכות מיוחדת, הסובלי� מקשיי שפה ותרבות וקשיי� כלכליי� ולהל� נסקור

.הנושאי� הייחודי� לאוכלוסיה זו

מ : להל�( 1952–ב"תשי,ח לחוק הכניסה לישראל13וסדרי� בסעי� תנאי ההחזקה במשמורת

:שזו לשונו") חוק הכניסה לישראל"

בהתחשב, שוהה שלא כדי� הנתו� במשמורת יוחזק בתנאי� הולמי� שלא יהיה בה�)א("

. כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו, בנסיבות העני� לרבות מש" החזקתו במשמורת

הנ)ב( . תו� במשמורת יוחזק בתא נפרד מאסירי� ומעצורי� פליליי�שוהה שלא כדי�

זה)ב(9הוראות סעי )ג( בשינויי�, לחוק המעצרי� יחולו על החזקה במשמורת לפי חוק

 
ח נעשה מאמ1 כביר"בבית סוהר אופק כעולה א� מהדו. ופלת על ידי שירות מבח� לנוער בטר� החלטת שופטחלופי מט

.לתת מענה ג� לאוכלוסיה זו במסגרת המגבלות
:קובע 1952–ב"תשי, לחוק הכניסה לישראל)א(א13סעי�284

זה: כל אחד מאלה " מקו� משמורת"".... זה(והשר לביטחו� הפני� שקבעו בצו שר הפני�, מקו� לפי חוק   בחוק
מקו� מעצר לפי,13 1971 ב"התשל,]נוסח חדש[בית סוהר כמשמעו בפקודת בתי הסוהר;)מקו� משמורת מיוחד

זה(14 1996 ו"התשנ,)מעצרי� סמכויות אכיפה(לחוק סדר הדי� הפלילי7סעי�  וכ� מקו�,)חוק המעצרי�  בחוק
". נדרש בנסיבות העני� אחר שנקבע בצו הרחקה ככל שהדבר

ציינה לשבח את שלל הארגוני� הללו וציינה כי קיי� שיתו�,ד שלי גרינברג"סג, סגנית מפקד בית סוהר גבעו�285
.פעולה מלא בי� בית הסוהר לבי� ארגוני� אלו
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. המחויבי�

זה10הוראות סעי )ד( בשינויי�, לחוק המעצרי� יחולו על החזקה במשמורת לפי חוק

. המחויבי�

שר הפני�,�השר לביטחו� הפני)ה( של, בהסכמת ובאישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה

הוראות אחרות לעני� תנאי החזקה במקו�,)א(רשאי לקבוע בכפו  להוראות סעי  קט�, הכנסת

. לרבות לעני� תנאי החזקה של משפחות וילדי�, משמורת מיוחד

רסמו במקו� בולט במקו� עיקר זכויות השוהי� שלא כדי� וחובותיה� במקו� המשמורת יפו)ו(

."המשמורת בעברית ובאנגלית

כליאה החזקה ממושכת במתקני

מספר מוחזקי�. אחד המוחזקי� הקטיני� שוהה מזה חמישה חודשי� במתק�,בבית סוהר גבעו�

רבמזה בית הסוהרב ה� נמצאי�התלוננו כי  מה 286.שנתיי�כ, זמ� התלוננו כי א� מוחזקי� חלק

בה� נמצאי� כבר מספ לש� הזהירות נבקש 287.וטר� הובאו בפני דיי�, בית הסוהרר חודשי�

לציי� כי במסגרתו המוגבלת של הביקור הרשמי לא עלה בידי המבקרי� לבדוק את המסמכי� 

זה, המשפטיי� בעניינ� של המוחזקי� כי, ולמצות את הביקורת בעניי� זהא� נציי� מצב דברי�

ל,� שבה�בוודאי הקטיני, לפיו חלק מהמוחזקי� הימי� הקבועי�60 מוחזקי� במעצר מעבר

מעורר את הצור� לבחו� הא� השימוש, בחוק הכניסה לישראל ובוודאי לתקופות כה ארוכות

. משקל מספק לזכות לחירותשנעשה באמצעי הכליאה הינו מידתי ונות� 

אי� שהגיעו ע� מספר כלו במהל� הביקור שוחחו אנשי הסניגוריה הציבורית,בבית סוהר דקל

המשמש4ה� באג�, לישראל ממדינות אפריקניות ומוחזקי� במשמורת בהעדר מעמד חוקי באר1

ומהמידע שנמסר על ידי, מהשיחות ע� הכלואי�. המשמש אסירי�13עצורי� וה� באג� 

התברר כי האזרחי� הזרי� הכלואי� בבית הסוהר הועברו, הסוהרי� שליוו את הביקור הרשמי

ה כלש� ממתק� פעולות מחאה: מסיבות שונות כמו,"עושי צרות"כליאה בסהרוני� לאחר תיוג�

וכד" התחצפות", שביצעו במתק� בסהרוני� האזרחי� הזרי�.'לדיי� בבית הדי� למשמורת

ועל המיועד להחזקת אסירי� שהורשעו בביצוע עבירות פליליות התלוננו על כליאת� בכלא 

ה�ק�חל. הרחקת� מחברת הפליטי� האחרי� בלא, נמצאי� בכלא חודשי� ארוכי�טענו כי

אנשי הסניגוריה התרשמו כי התסכול הגדול שחשי� אות�. שה� רואי� אופק לשינוי במעמד�

שלא ביצעו, החזקת אזרחי� זרי� אלה. כלואי� מהווה פתח לחיכוכי� ע� צוות בית הסוהר

מעוררת,אחרי� זרי�מחברת תו� הרחקת� פלילישבאופיו הוא כלא בכלא, עבירות פליליות

כי. קושי וראוי היה להימנע מכ� ככל הנית� לא הדברי� חמורי� במיוחד ככל שנכונה הטענה

 288.בבית הסוהרשל אות� זרי� על המש� שהות� מספקת מתקיימת ביקורת 

כי 1.9.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ286 ב"נמסר , ית המשפטשהייה בבית הסוהר הינה פועל יוצא של החלטות
".סירוב עצורי� להיות מגורשי� ועוד

כי 1.9.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ287 כאשר מגיע עצור לבית הסוהר הוא מובא בפני דיי� ולאחר מכ�"נמסר
כ� נמסר כי ." הנושא בטיפול בית הדי� למשמורת כ� שמצב� המשפטי נהיר וברור לה�. בתדירות של אחת לחודש

.חזקי� יש עורכי די� המייצגי� אות�לחלק ניכר מהמו
כי 4.2.11מיו�, מפקד בית הסוהר,מ באס� קשקוש"בתגובת גנ288 מועברי� לדקל על פי החלטה: המסתנני�"נמסר

נמצאי� במעקב שוט� של בית; כל אחד על פי נתוניו 12 13ובאגפי�4משובצי� באג�; מערכתית וכל מקרה לגופו
לא קיימת; דייני� על פי הנוהלי� והכללי�/י� לה� שימועי� על ידי נציגי משרד הפני�הנציבות ונערכ/המחוז/הסוהר

".שו� בעיה של מחסור בציוד כלשהוא לפליטי�
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תנאי החזקה קשי� ובלתי הולמי�

על(שטח המחייה למוחזק הינו קט� ביותר,בבית סוהר גבעו� )ר למוחזק"מ 2.9 ל 2.3בי� עומד

כי. ורמת התחזוקה של התאי� ירודה ביותר הקטיני� המוחזקי� וכ� הנשי� המוחזקות התלוננו

ובעיקר, מקקי� באג� ישנ� התאי� של המוחזקי� הקטיני� כוללי� ציוד 289.על המיטותבחצר

כ� 290.שולח� או כיסאות, טלוויזיהבסיסי ומועט ביותר ואינ� כוללי�  התאי� אינ� כוללי�, כמו

המכוסי� בסורגי� צפופי� וממוקמי� בחלקו, ולמעט חלונות ארוכי� וצרי�אסלה מובנית 

כי אינ� יכולות להשתמש המוחזקות התלוננו.אי� פתחי אוורור נוספי�, העליו� של החדר

אנשי הסניגוריה. במאווררי� שבחדר� וזאת מאחר שהמאווררי� עושי� רעש שמפריע לה� מאד

כ� שבפועל, שכ� המאוורר גור� לרעש חזק ובלתי נסבל, תלונת� מוצדקתבורית התרשמו כי הצי

על 291.בקושי נער� בו שימוש וניכר כי ח� בתא גודל החצר שלה� הקטיני� המוחזקי� התלוננו

ווכ� כי ה� סובלי�) קטנה מאד ומכילה את כל הקטיני� ששוהי� בכלא( עז מחו� משמש קופחת

 292.או מקורה ובנויה מבטו� מאווררתאשר אינה, בחצר

של מתק� כליאה מראה המשוות למתק�, האגפי� מוקפי� בגדרות תיל גבוהות,במתק� סהרוני�

, אנו סבורי� כי יש לבחו� אפשרויות אחרות להגנה. ולא של מתק� החזקה המיועד לפליטי�פלילי 

ו ייה במתק� מחולק לשני שטח המח, בנוס� 293.ילדי�בפרט סביב האגפי� בה� מוחזקי� נשי�

היות והאגפי� החדשי� אינ� ניתני�. איש 2000המיועדי� להכיל יחדיו, יש� וחדש, חלקי�

רבה, הנשי� והילדי� שוהי� בחלק היש�, לחלוקה 15 ל10בי�(בתנאי שדה קשי� ובצפיפות

ו ה, יצוי� כי לאחרונה אמנ� הותקנו באוהלי� מאווררי�). בכל אוהל ילדי�נשי� מוחזקות א�

, מצויד בטלוויזיה ומערכת מיזוג, אוהל מרכזי 294.התלוננו בפנינו כי ה� סובלות מקור בלילה

את. משמש ככיתת לימוד וכמרכז לחלוקת מזו� ג� המצב התחזוקתי של האוהלי� מעמיד

בחלק 295.שכ� חלק מהאוהלי� טר� הוחלפו לאוהלי� חסיני� לאש, המוחזקי� בסכנה בטיחותית

והתנאי� הפיזיי� בו טובי�, חדרי שירותי� ומקלחות,� ישנ� מבני קבעהחדש של המתק

ראוי למצוא פתרו� שיאפשר לאוכלוסייה הפגיעה יותר, לדעתנו. בהשוואה לתנאי� בחלק היש�

 296.בה� התנאי� טובי� לאי� ערו�, לשהות במגורי הקבע) הפעוטות והילדי�, בעיקר התינוקות(

כי 1.9.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ289 נעשות הדברות בכל בתי הסוהר על ידי גור� חיצוני באופ�"נמסר
, כלורפריפלוס(המדביר משתמש בחומרי� מקובלי� בשוק. ריי�הדברה נעשית בתאי� ובמקומות ציבו. שיטתי

של) סיפרמטרי�  )".יותר מהתק� המקובל(חומר פעיל במיכל הריסוס4%החומר נמצא הריכוז
.לתא לאחר שהקודמת חובלה על ידי הקטיני�הנמסר כי הוכנסה טלוויזי 1.9.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ290
טה"בתגובת גנ291 כי 1.9.10מיו�, רנימ שלמה –הותקנו מאווררי� תעשייתיי�, בשל גודל התאי� והמבנה"נמסר

".אולי ה� מרעישי� אול� בהחלט נותני� מענה ראוי. בעלי עוצמה
נמסר כי המאוורר הוחל� מספר פעמי� כתוצאה של ונדליז� מצד 1.9.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ292

.הקטיני�
שמ, מפקד המתק�293 גנ. מסר במהל� הביקור כי גדרות התיל נועדו למנוע התאבדויות, עו� ביבסמר מ שלמה"בתגובת

כי 26.4.11מיו�, טהרני גדרות התיל הוצבו בנקודות קריטיות במתק� וזאת לאור העובדה כי חסרונ� גר�"נמסר
ה. טיפוס על גגות וניסיונות בריחה, אובדניי�תבעבר לניסיונו ורידו משמעותית את מספר הצבת� של גדרות אלו

".הניסיונות האמורי�
כ�. מסר במהל� הביקור כי אי� הגבלה של שמיכות, מר שמעו� ביבס, מפקד המתק�294 ביו� הביקור הגיעה, כמו

. רדיאטורי� לצור� חלוקה 160משאית ע� 
כי 26.4.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ295 א"נמסר אשהוחלפו לאחרונה לאו' אוהלי מתח� ".הלי� חסיני
כי 26.4.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ296 , בשלב זה אוכלוסיית הנשי� והילדי� תמשי� לשהות באג�"נמסר

עוד חשוב לציי� כי אוכלוסיה. אול� בתוכניות העתידיות ע� הוספת מקומות כליאה אוכלוסייה זו תועבר לאגפי קבע
".מגרש משחקי� ועוד, הימצאות ג� ילדי� במקו�,ש על תחזוקת האג�זו זוכה לטיפול שוט� ומשמעותי תו� שימת דג



�� 

שיקו� ופנאי, מסגרות חינו"

אוכלוסיית למעט,כל פעילות תעסוקתית או חינוכית למוחזקי� הזרי� אי�,בית סוהר גבעו�ב

תיקו�"וכ� בפעילויות מטע� ארגוני, שעות ביו� בלבד4אשר משולבי� בחינו� במש�, הקטיני�

אי�א�, בתאי� ישנ� טלוויזיות ולכל אג� צמודה חצר."הנוער העובד והלומד"ו" בינה","עול�

ומחסור 297המוחזקי� התלוננו על העדר ספרייה. למעט בתקופת החגי�,ות חינו� יזומותפעילוי

 298.בספרי� באמהרית וטיגרית

כיתות לימוד לילדי� המופעלות על ידי מורות מטע� משרדשיבו,מתק� סהרוני�י� לטובה יצו

הבוגרתהיבקרב האוכלוסי. ליו� לימודי� מלא, בניגוד לעבר, הילדי� זוכי� כיו�. החינו�

המופעלות, אומנות ותחרויות ספורט, ביניה� לימוד עברית, מתקיימי� שיעורי� ופעילויות שונות

שב�על ידי עובדי� סוציאליי יצוי� כי לאחרונה.ס ועל ידי מתנדבי� מארגוני� שוני�"של

של ותק� נוס�) דוגמת חוג העוסק בבעלי חיי�(התקבלה תוספת תקציב המיועדת להוספת חוגי� 

כ�. קצי� חינו�  השולחת כמרי�, המתבצעת בסיועה של עמותה, קודמה במתק� פעילות דתית, כמו

של, המגיעי� להתפלל יחד ע� המוחזקי� וחולקו ספרי דת של הברית החדשה בשפת�

 299.מרבית המוחזקי� אינ� מועסקי� בעבודה כלשהי, ע� זאת. המוחזקי�

ציוד אישי ומזו�

א�ו, מספיק כלי כתיבה אי�יני� המוחזקי� התלוננו כי הקט,בבית סוהר גבעו� אחד הקטיני�

עוד התלוננו המוחזקי� כי קיי� מחסור בסבו� 300.עט ללימודיומאנשי הסניגוריה הציבורית ביקש 

 301.רחצה

חלק מהמוחזקי� התלוננו על מחסור בציוד בסיסי וחוסר יכולת לרכוש מוצרי,בבית סוהר דקל

 302.הייסוד בהעדר הכנסה כלש

נעצרי� על גבול מצרי�, תושבי אפריקה, מרבית המוחזקי�בו,מתק� סהרוני�י� לטובה יצו

לפיכ� נדרש סגל המתק�. ותלויי� לחלוטי� במתק� סהרוני� לסיפוק צרכיה�, כשה� חסרי כל

הכולל רכישת בגדי� חדשי� עבור,ס אחרי�"לספק ציוד ייחודי אשר איננו קיי� במתקני שב

בעקבות תלונות של המוחזקי�, לאחרונה. מוצרי היגיינה לנשי� וכדומה, הנעלה,י�הנשי� והילד

שונה סל המזו� ונבנה תפריט חדש המותא�, ומתו� רגישות יתרה להרגלי האכילה של המוחזקי�

. לאוכלוסיה המוחזקת במתק�

את 1.9.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ297 נמסר כי החל ממחצית חודש יוני פועלת ספריה בשפות זרות המשרתת
.כל האגפי� באמצעות עגלת ספרי�

י� בשפה הטיגרית וכי בשפה האמהרית נמסר כי קיי� קושי להשיג ספר 1.9.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ298
.יש מספר מצומצ� של ספרי�

כ, מר שמעו� ביבס, מפקד המתק�299 בעבר, לדבריו". כאסירי עבודה"מוחזקי� מוגדרי� 120מסר במהל� הביקור כי
כעבור חודש וחצי ניסיו� זה הופסק בעקבות ). בתשלו�(היתה יוזמה לשילוב המוחזקי� בעבודה חקלאית באזור 

. יחה של שני מוחזקי�בר
.נמסר כי אי� מחסור בכלי כתיבה 1.9.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ300
כי 1.9.10מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ301 לאחר בדיקה שעשתה הנהלת בית הסוהר התברר כי אי� חוסר"נמסר

כאשר מגיע עצור חדש הוא מקבל,יתרה מכ�. מקבל–קיי� מלאי ברשות מנהל האג� וכל עצור שמבקש. בכלי רחצה
".בתו� כ� כלי רחצה, סל סדקית

כי 4.2.11מיו�, מפקד בית הסוהר,מ באס� קשקוש"בתגובת גנ302 לא קיימת שו� בעיה של מחסור בציוד"נמסר
".כלשהוא לפליטי�
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בני משפחות המוחזקי� הפרדה בי�

ג� כאשר מוחזקת משפחה שלמה, נפרד מהגברי�נשי� וילדי� מוחזקי� באג�,במתק� סהרוני�

עד שעתיי� לכל משפחה, מצב זה יוצר נתק בי� בני המשפחה. במתק� , שכ� למעט מפגש שבועי של

, נית� לקבל אישור למפגשי� נוספי�, יצוי� כי לבקשת עובדת סוציאלית. אי� ביניה� כל קשר נוס�

ניכר כי הניתוק בי� בני. נוספי� בפועל לא מאושרי� מפגשי�, ע� זאת לדברי המוחזקי�

וראוי כי ימצאו פתרונות יצירתיי� שיאפשרו מפגשי�, המשפחות מקשה במיוחד על המוחזקי�

 303.ברורה לכול�אשר חשיבותו, תדירי� יותר ויסייעו בשמירה על הקשר המשפחתי

הטיפול המשפטי במוחזקי�

הדי,במתק� סהרוני� יני� ומש� שעות עבודת� אינו המבקרי� הרשמיי� התרשמו כי מספר

דיוני� 100 כ(תוא� את מספר המוחזקי� וכי בית הדי� מתקשה לעמוד בעומס הרב שנקבע לו 

מדובר בשיפור. יצוי� כי לאחרונה יוחדו מספר מבני� לשימוש בית הדי� למשמורת 304).ליו�

בישיבה, הפנויי�שכ� בעבר היה מקיי� בית הדי� את דיוניו בחדרי המגורי�, משמעותי בתנאי�

אנו מוצאי� לנכו� לציי� כי במהל� הביקור נחשפו אנשי הסניגוריה, יחד ע� זאת. על מיטות ברזל

. הציבורית לתנאי החזקה בלתי ראויי� בזמ� ההמתנה לדיוני� המשפטיי� או לבדיקת רופא

הדו " מכלאות המתנה"המוחזקי� נתוני� בצפיפות רבה בתו� מעי� צר וארו� מה תא מעבר

ג� א� היא, אנו סבורי� כי צורת החזקה זו אינה ראויה. לכלוב כשה� ישובי� על הרצפה

 305.משמשת לזמ� קצר

כי,במתק� גבעו� עוד. לזכויותיה�ו אינ� מודעי� למצב� המשפטיה�משיחה ע� המוחזקי� עולה

את מביני�אינ� ופעמי� רבות,ייצוג משפטיה� עומדי� בפני בית הדי� למשמורת ללא עולה כי 

כל, כאשר נכנסו המבקרי� הרשמיי� לאחד התאי�. בעניינ� ואת שנאמר לה� התנהלות ההלי�

אחד מהמוחזקי� הושיט אליה� את פרוטוקול הדיו� האחרו� שנער� בעניינו וביקש לדעת מה

.מה יעלה בגורלו והתחנ� לסיוע היות ואי� איש אשר עוזר לה�, כתוב בפרוטוקול

עתירות אסירי� וועדות–הנוגעי� לנגישות לערכאות משפטיות ליקויי�.19.ב

 שחרורי�

נתקלת הסניגוריה הציבורית בליקויי� רבי� הנוגעי� לתהלי� הגשת, במהל� עבודתה השוטפת

וכ� בליקויי� הנוגעי� להליכי� המתנהלי� בפני ועדות, עתירות אסירי� ולאופ� ניהול העתירות

בורית נתקלו בליקויי� אלה ג� במהל� ביקוריה� הרשמיי� אנשי הסניגוריה הצי. השחרורי�

. במספר רב של מתקני כליאה

כי 26.4.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ303 אול� לבקשת. אנו מאפשרי� למשפחות ביקור אחת לשבוע"נמסר
יצוי� כי עד כה כל בקשות השוהי�, בכפו� להמלצת גורמי החינו� והטיפול נית� אישור לביקורי� נוספי�, השוהי�

".בנושא אושרו
כי 26.4.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ304 מספר הדיוני� הנקבעי� והדייני� המשובצי� אינ� נושאי�"נמסר

".דהיינו למשרד הפני�, לפנות לרשויות המוסמכות בנושאי� אלו מומל1,ס"שבסמכות שב
גנ. מסר במהל� הביקור כי אי� כוונה לשנות את שיטת ההמתנה בקרוב, מר שמעו� ביבס, מפקד המתק�305 מ"בתגובת

כי 26.4.11מיו�, שלמה טהרני כמו כ� הותקנו ספסלי� וכיסאות, תאי ההמתנה שופצו וכיו� אינ� מרושתי�"נמסר
בימי� עמוסי מבקרי� או לחלופי� בתנאי מזג האוויר הקיצוניי�. נוס� שופ1 מבנה השירותי� והמי�ב, לממתיני�

".כמות השוהי� מווסתת על מנת להקל על המבקרי� ככל הנית�
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לנגישות. כבוד האד� וחירותו: הנגזרת מחוק יסוד, הזכות לנגישות לערכאות הינה זכות חוקתית

החופשית והנוחה לערכאות משפטיות משנה חשיבות דווקא כאשר מדובר באוכלוסיית האסירי� 

סייה מוחלשת הנתונה מעצ� טיבה לפגיעה בזכויות יסוד ושמרבית זכויותיה אוכלו, והעצורי�

כמוה, הערמת קשיי� על מימוש הזכות לנגישות לערכאות. ממילא ניטלו ממנה מעצ� כליאתה

על" לוותר"והיא עלולה להביא לכ� שאסירי� יעדיפו, כשלילה של הזכות הבסיסית עצמה

חו. זכויותיה� על הרשויות לנקוט, מות הכלא מרוחק ה� מהעי� וה� מהלבבמצב בו הנעשה מאחורי

באופ� אקטיבי בצעדי� אשר יאפשרו מימוש חופשי של זכות הגישה לערכאות ויקלו על גישת 

.שיפוטיות הכלואי� לערכאות השיפוטיות והמעי�

:להל� חלק מהממצאי�

 ליקויי� הנוגעי� לעתירות אסירי�.א.19.ב

בת.1 י הסוהר בתהלי" הגשת עתירות אסירי�ליקויי� בטיפול שירות

יוחד פרק לפניות שהגיעו אל הסניגוריה הציבורית מצד 2008בדוח הסניגוריה הקוד� לשנת

מה� נית� היה ללמוד לכאורה על ליקויי� במסגרת תהלי� הגשת עתירות אסירי�, אסירי� רבי�

שלע, אשר הגיעו ממספר לא מבוטל של מתקני כליאה, פניות אלו.ס"בשב וררו חשש לקיומה

פי. פרקטיקה המערימה קשיי� ומכשולי� בפני אסיר המעוניי� להגיש עתירה לבית המשפט על

הפעולות הפסולות בה� נוקטי� גורמי� שוני� במתק� הכליאה נעשות לכל אור� שלבי, הדיווחי�

 הצטיירה תמונה, מהצטברות� ושכיחות� הגבוהה של דיווחי� אלה. תהלי� הגשת העתירה

מילוי הוראותיה של פקודת הנציבות בנושא אי, עמידה בכללי מינהל בסיסיי� מטרידה של אי

מס(עתירות אסירי�  והפרות חוזרות ונשנות של זכות הגישה החופשית) 04.31.00' פקודה

. דווקא כשמדובר באוכלוסיה שזקוקה לזכות זו יותר מאוכלוסיות אחרות, לערכאות שיפוטיות

בפניית.ס בנושא ליקויי� אלה"ה הסניגוריה הציבורית ליוע1 המשפטי לשבפנת 2.2.09ביו�

אי, בי� היתר, הסניגוריה הציבורית נסקרו עמידה בכללי מינהל המחייבי� מת� ליקויי� רבי� כגו�

הפעלת לחצי� על אסירי� המבקשי� לעתור לבית; החלטה במהירות הראויה ותו� הנמקה סבירה

בעיות; צדוראליי� מצד שלטונות בית הכלא על הלי� הגשת העתירההערמת קשיי� פרו; המשפט

 306.מבניות בתהלי� של מחיקת העתירה והעדר שקיפות בהליכי הטיפול בעתירה

נחשפו ליקויי� הנוגעי� לשלב בו האסיר החליט כי ברצונו לעתור בעניי� 2009 2010ג� בשני�

בעלי הסמכות בכלא מערימי� עליה�, על פי דיווחי� של אסירי� ממספר מתקני כליאה. מסוי�

דה, קשיי� פקטו את הסעד אותו מבקש  באופ� שמכביד ללא צור� ולעיתי� א� עלול לשלול

. האסיר לקבל מבית המשפט

עו"תג,ס"בתגובת היוע1 המשפטי לשב306 נמסר כי אכ� יש מקו� לשיפור הלי�, 9.2.09מיו�,ד חיי� שמולבי1"ד
עההתייחסות לבקשה  שב"או פנייה של אסיר כ� שתינת� ס החלטה הלוקחת בחשבו� את עמדות הגורמי� השוני�"י

על אסירי� המבקשי�" לחצי� כבדי משקל"בכל הנוגע לטענה שמופעלי�.כ עמדה מנומקת"וכי תינת� לאסיר או לב
שב, לעתור רה נוספת לבתי הסוהרס אוסרות בתכלית האיסור התנהלות שכזו ותשלח הבה"נמסר כי הוראות והנחיות

של. בעניי� זה נמסר כי תיבחנה הדרכי� המתאימות להקלה בקשיי� הפרוצדוראליי� ובבעיות המבניות בתהלי�
כ�. מחיקת העתירה ההצעות לתיקוני� בפקודת הנציבות העוסקת בעתירות אסירי� ייבחנו בתיאו� ע� הגורמי�, כמו

.השוני�
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הדרישה מהאסיר להעתיק שישה עותקי� מעתירתו בכתב יד

מהאסיר בדרישה, בי� היתר, הערמת הקשיי� הפרוצדוראליי� על אסיר המבקש לעתור מתבטאת

יד) או שבעה(להעתיק שישה  באמצעי� הטכנולוגיי� הזולי�, אול�. עותקי� מעתירתו בכתב

בייחוד לאור העובדה שחלק לא מבוטל, הקיימי� כיו� לא יכולה להיות סיבה לדרישה כזאת

מפקודת הנציבות בנושא, ככל הנראה, דרישה זו עולה. מהאסירי� מתקשי� בקריאה ובכתיבה

הסניגוריה. ועל כ� נראה כי דרוש בהקשר זה תיקו� של הפקודה,))א(6ראו סעי�(� עתירות אסירי

או לחלופי� לצל�(הציבורית סבורה כי יש להקל בקושי הביורוקראטי ולאפשר לאסירי� לצל� 

בעקבות פניותינו וכ� בעקבות דוח הסניגוריה, בעבר. את העתקי העתירה במכונת צילו�) עבור�

אנשי הסניגוריה, ע� זאת.ס"נמסר לנו כי נושא זה ייבח� מחדש בשב,2008הקוד� לשנת 

. הציבורית המשיכו להיתקל בתלונות אסירי� בעניי�

:כ� למשל

האסיר נדרש כיו� להגיש, במהל� הביקור ציי� קצי� האסירי� כי בניגוד לעבר,בבית סוהר אשל

מאול� מבדיקת אנשי הסני, שני עותקי� של עתירתו לבית משפט 20 גוריה הציבורית ע� למעלה

יד חמישה עותקי� של עתירת� , יודגש. אסירי� עולה כי ה� עדיי� נדרשי� לכתוב בעצמ� ובכתב

א� בביקור הקוד� .כי ליקוי זה נמצא

א� שלשכת היוע1 המשפטי לשירות בתי הסוהר הכינה טפסי� בה� יכול אסיר,בבית סוהר השרו�

אחד האסירי� דיווח כי נדרש למלא, קי� לגורמי� הרלוונטיי�לרשו� עתירה וזו מועברת בהעת

ידו, את עתירתו בששה עותקי�  307.בכתב

יחס הסגל הגור� לחשש מפני הגשת עתירות ועיכוב בהגשת�

במקרי� אחרי� נתקלו אנשי הסניגוריה הציבורית בתלונות בדבר יחס לא ראוי מצד סגל בית

. ולעיכוב בהגשת�, רותהסוהר הגור� לאסירי� לחשוש מהגשת עתי

:כ� למשל

כי עתירות המוגשות על יד� גוררות) אג� טעוני הגנה(5התלוננו אסירי� באג�,בבית סוהר אשל

.דבר אשר גור� לה� לחשוש מהגשת עתירות, אחריה� יחס מפלה ופוגעני

וה,בבית סוהר השרו� פעלת מאסירי� שוני� נשמעו טענות בדבר עיכוב בהעברת עתירות אסירי�

 308.להגיש��סנקציות כנגד אסירי� המעונייני

ליקויי� באופ� ניהול עתירות האסירי� לאחר הגשת� לבית המשפט.2

ד 2010בתחילת שנת וד' מינתה נשיאת בית המשפט העליו� את כבוד השופטי� רוז� לעמוד' חשי�

א. בראש ועדה שתבח� את המתכונת הראויה לבירור עתירות אסירי� שר הוזמנו בי� הגורמי�

 
כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ307 פ החלטה ארגונית מסופקי� ניירות העתקה ייחודיי�"ע"נמסר

זו. כחלופה לצור� בהעתקת עתירות ".מרבית האסירי� עושי� שימוש בשיטה
כי 11.5.11מיו�,מ שלמה טהרני"בתגובת גנ308 ע"נמסר לא.פ נוהל הגשת העתירות"עתירות מטופלות באופ� מיידי

בעבר טופלו משמעתית אנשי סגל שפעלו ברוח. ההנחיות בנושא זה חד משמעיות. תירהמופעלות סנקציות נגד מגיש הע
".זו
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בעמדה שהוגשה לוועדה בחודש פברואר. היתה ג� הסניגוריה הציבורית, להציג עמדת� לוועדה

ציינה הסניגוריה הציבורית מספר נקודות אשר ראוי לתת את הדעת עליה� כדי לשפר ולחזק 2010

עמדה הסניגוריה הציבורית על כ� שיש לפעול להעלאת, בי� היתר. את מוסד עתירות האסירי�

ס"לשנות את המציאות בה לשב, שיעורי הייצוג של אסירי� בהליכי� אלה במקרי� המתאימי�

ולמנוע העברת�, שליטה על סדרי הכניסה לדיוני� הנערכי� בסמו� למתקניו וא� בתוכ� ממש

החוזרת ונשנית של עתירות אסירי� בי� בתי המשפט השוני� בעקבות שינויי� במקו� הכליאה של 

. העותרי�

וג בעתירות אסירי�ייצ

המערימה קשיי� ומכשולי� בפני אסיר המעוניי�, כמתואר לעיל, אפשרות קיומה של פרקטיקה

בדבר חשיבות הייצוג בעתירות אסירי� להגיש עתירה לבית המשפט במיוחד. מחזקת את העמדה

ת באות� עתירות אשר קשורות במישרי� או בעקיפי� בפגיעה בחירות או בזכויוחשוב הייצוג 

. בסיסיות אחרות

כ�, בעמדה שהוגשה על ידי הסניגוריה לוועדה בראשות כבוד השופטי� חשי� ורוז� עמדנו על

ידי, שחלק מהאסירי� אינ� מיוצגי� בהליכי עתירות האסירי� לא על ידי סניגור פרטי ולא על

שבהרשות מיוצגת תמיד על ידי עור� די� מהייעו1 המשפט  כאשר המשיבה, סניגור ציבורי ס"י של

. ולעיתי� קרובות על ידי יותר מעור� די� אחד, מנוסה ומיומ�, או מהפרקליטות שהוא בקיא

כי אנו סבורי� שיש להעמיק את מודעות� של השופטי� הדני� בעתירות אסירי�, כתבנו

. לאפשרות� למנות סניגור ציבורי במקרי� המתאימי�

של ערכה הסניגוריה הציבורית בדיקה, לבקשת הוועדה היק� הייצוג בהליכי עתירות מדגמית

נט(אסירי�  לכל,)המשפט הבדיקה נעשתה באמצעות אתר ובמסגרתה נבדקו כחמישה ימי דיוני�

, במחוז חיפה( 2010בשנת, בתקופה שמתחילת חודש מאי ועד לאמצע חודש יולי, שופט בכל מחוז

פרט, עתירות בכל מחוז 50 80 ככ נבדקו"סה). ימי דיוני�10בשל ימי הדיוני� הקצרי� נבדקו

ת כ א"למחוז .עתירות 200 מרכז בו נבדקו

הבא 415מבדיקה של כי: עתירות אסירי� במחוזות השוני� התקבל הנתו� ברמה הארצית נמצא

ו 51.3% בחלוקה למחוזות עולה כי קיימת. היו מיוצגי� %48.7%מהעותרי� לא היו מיוצגי�

ב, נמוכי� מאוד בהליכי עתירות אסירי� במחוז הדרו�בעיה קשה של שיעורי ייצוג  %בו נמצא כי

ת. מ� התיקי� שנבדקו האסירי� לא היו מיוצגי� 63% לא 53%מרכז%א"במחוז מ� האסירי�

בו, ראוי לציי� לטובה את מחוז חיפה. מה� לא היו מיוצגי� 48%ואילו במחוז נצרת, היו מיוצגי�

.בלבד מכלל התיקי� שנבדקו 30%וצגי� הוא נמצא כי שיעור האסירי� הבלתי מי

לכ� ששאר נהוג לומר על הזכות לייצוג שהיא החשובה שבזכויות שכ� בלעדיה לא נית� לדאוג

על",אכ�. הזכויות ישמרו מנת להבטיח את מכלול זכויותיו הזכות לייצוג דרושה לו לאד�

, שהרי ההלי� המשפטי. ולקניי�לכבוד, היא דרושה בכדי לית� תוק� לזכות לחירות... האחרות 

הייצוג המשפטי. כל אלה חושפי� את זכויות האד� לפגיעה, ובודאי השהייה במעצר או במאסר
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 לא תעשה אלא לאחר הלי� הוג� ועל–א� תעשה, מנת להבטיח כי הפגיעה בזכויות אלה דרוש על

 309".פי הדי�

הזכו, לאור� השני� וא� הגדירו אותה,ת לייצוגבתי המשפט בישראל הכירו בחשיבותה של

סדר די� פלילי במדינה דמוקרטית"המבטאת 310"זכות יסוד"כ בעלת אופי"וכ 311"עיקרו� גדול של

, כאשר עומדת על הפרק פגיעה בזכותו של אד� לקבל שירותי� משפטיי�", לפיכ� 312".חוקתי

� זה הינ� ואמות המידה הפועלות במתח, המתח� שבו נבחנת הפגיעה הוא מתח� זכויות היסוד

 313".אמות מידה חוקתיות

כי כל אסיר אשר ידו משגת יכול לשכור לעצמו שרותיו של סניגור מיומ� שיטע� טענותיו בפני, ידוע

סמכותו של בית המשפט למנות סניגור ציבורי באה לתת כלי ג� בידי אסירי� שאי�. בית המשפט

את זכות� לייצוג משפטי ובכ� לאפשר לה� להגשי�, יד� משגת לממ� שירותי עור� די� פרטי

.לממש את עיקרו� השוויו�

מינוי סניגור ציבורי לאסיר בא להשוות ג� את יחסי הכוחות הבלתי, כאמור לעיל, זאת ועוד

וכאשר הצד, ובדר� כלל על ידי יותר מנציג אחד, מאוזני� כאשר המשיב לעתירה מיוצג תמיד

.אינו מיוצג–האסיר העותר–שכנגד 

מרות חשיבותה של זכות הייצוג הנתוני� מלמדי� כי רבי� מ� האסירי� אינ� מיוצגי�ל, כאמור

ג� הסניגוריה הציבורית סבורה כי מינוי סניגור בעתירת אסיר אינו נוהל, אכ�. בהליכי� אלה

כי, יחד ע� זאת. וא� לא בזכות ייצוג אוטומטית, שבשגרה וכי אי� מדובר בחובת ייצוג ברור

� יש מקו� שבית המשפט יעשה שימוש בסמכותו למנות סניגור ציבורי במקרי� המתאימי

. וזאת על מנת להבטיח הלי� הוג� וצודק בפניו, בעתירות אסירי�

. כי תגובשנה על ידי בתי המשפט עצמ�, כמוב�, אמות המידה למינוי סניגור ציבורי ראוי לה�

הצ, מתו� הניסיו� שהצטבר אצלנו, אנו סבורי�, כאמור דקה למנות את הסניגוריה הציבורית כי יש

לייצג אסירי� במיוחד באות� עתירות אשר קשורות במישרי� או בעקיפי� בפגיעה בחירות או 

קידו�,314ייצוג אסירי� בהליכי� להארכת החזקת� בהפרדה, כגו�(בזכויות בסיסיות אחרות 

שילוב� בטיפול שילוב� בשיקו� של אסירי� העומדי� בפני מועד שחרור� המוקד� כאשר ללא 

בעתירות המעוררות היבטי�;)ברור כי תחס� אפשרות� להשתחרר שחרור מוקד� ממאסר ועוד

; כאשר עולות שאלות משפטיות מורכבות המצריכות בקיאות בדי� ובפסיקה; עקרוניי� וכלליי�

זכות הטיעו� שלו פגומה באופ�, בשל מאפייניו של העותר הספציפי, ובאות� מקרי� בה�

על, בשל היותו בעל מוגבלות שכלית או נפשית, לדוגמא(טי אינהרנ סובל מבעיות רפואיות המקשות

).ב"אנאלפבית וכיוצ, מי שאינו שולט בשפה העברית, קטי�, יכולת הטיעו� שלו

חשיבות ייצוג� של אסירי� בעתירות שעניינ� הארכת תקופות הפרדה

ב חדש[לפקודת בתי הסוהר1סימ� מאפשר להחזיק אסיר בנפרד מכלל, 1971 ב"התשל,]נוסח

 
נ 1437/02צ"בג309 נח"פ, השר לבטחו� פני�' האגודה לזכויות האזרח .764, 746)2(ד
נ 353/87פ"בש, למשל',ר310 מא"פ, אפרג�' מדינת ישראל .150, 147)4(ד
נ 5889/01פ"ע311 נט,מדינת ישראל' נחו� נ 6302/92צ"בג; 825, 817)5(פד מז"פ, משטרת ישראל' רומחיה , 209)1(ד

212.
נ 70570/01)א"ת  מחוזי(פ"ע312 .734,)1(2003מח תק, קעטבי' פרקליטות המדינה
. 760' בעמ,ל"הנהאגודה לזכויות האזרחצ"בג313
.ראו פירוט בפרק הבא,העל משמעויות ההפרדה ועל חשיבות הייצוג במיוחד בהליכי החזקה בהפרד314
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או, ביטחו� בית הסוהר, וזאת מטעמי� של ביטחו� המדינה,האסירי� שמירה על שלומ�

של, על פי הפקודה. בריאות� של האסיר או של אסירי� אחרי� ולש� מטרות נוספות החזקתו

עד לתקופה של חצי שנה הינה עניי� שבסמכותו  לש�. הסוהרמינהלית של ביתהאסיר בהפרדה

כי. נדרשת החלטה של בית המשפט המחוזי, הארכת ההפרדה מעבר לכ� הנחיית המחוקק היא

ההפרדה היא אמצעי אחרו� ולא ראשו� וכי נית� להחזיק אסיר בהפרדה רק כשלא נית� להשיג את 

.מטרת ההפרדה בדר� אחרת
315

 

כ גיה הנוגעת לזכויותסו"החזקת אסיר בתנאי הפרדה הוכרה בפסיקתו של בית המשפט העליו�

."אד�
316

בג  ,צ לפסול את הקמת בית הסוהר הפרטי"ג� בהחלטת
317

מוזכרת הסמכות להחזיק 

אסיר בהפרדה כסמכות שיש בכוחה לפגוע בכבודו של האסיר ובזכותו לקיו� אנושי בסיסי בי� 

. כתלי הכלא

ב, בהמש� להנחיית המחוקק , בחינת חריגכבר נפסק לא אחת כי החזקת אסיר בתנאי הפרדה היא

בדר� אחרת .שהשימוש בו מוגבל רק לאות� מקרי� בה� לא נית� להשיג את מטרת ההפרדה
318
 

את, שהציג שירות בתי הסוהר 2009על פי נתוני� מדאיגי� משנת, אול� עשרות אסירי� מרצי�

שש כאשר חלק� נמצא בהפרדה במש� שני� ארוכות, עונש� בתנאי הפרדה שמונה,שבע, עד כדי

ש . עשרה שני� ברציפות לושוא�

בו התנאי�, שעות ביממה בתא קט� וצפו�23ספו� האסיר במש�, במהל� תקופת ההפרדה

זה, הפיזיי� ההחזקה בהפרדה 319.ה� על פי רוב קשי� מנשוא, כפי שהובהר לכל אורכו של דוח

א� בלתי דה שא� מתעצמי� ככל שתקופת ההפר, הפיכי� גורמת לאסיר נזקי� חמורי� ולעיתי�

טע�; אד� הוא חיה חברתית", כפי שנאמר. מתמשכת טול ממנו חברת אד� ונטלת ממנו את

שורה ארוכה של מחקרי� שנערכו בעול� מלמדי� כי החזקה בתנאי בידוד מגבירה את320."החיי�

ג� במקרי� בה� הוא, הסיכוי להתפרצות מחלת נפש או לנקיטת ניסיונות אובדניי� מצד האסיר

פ ועל אחת כמה וכמה במצב בו היה מעורער נפשית עוד בטר� הועבר, סיכיאטריאינו בעל רקע

זה, מניסיוננו321.לתא ההפרדה ג� בישראל מוחזקי� לא אחת בהפרדה אסירי�, וכפי שעלה בדוח

.בעלי רקע פסיכיאטרי או כאלו הסובלי� מהפרעות נפשיות חמורות

אסירי� המוחזקי� בהפרדה 322,רדהמעבר לתנאי הכליאה הפיזיי� הקשי� המאפייני� אגפי הפ

אסיר, כ� למשל. ג� בהיבטי� אחרי�' רגילי�'מופלי� לרעה לעומת אסירי� השוהי� בתנאי� 

אינו יכול 323,המוחזק בתנאי הפרדה אינו יכול להשתלב במרכזי החינו� והתעסוקה בבית הסוהר

 
.1971–ב"התשל,)נוסח חדש(ב לפקודת בתי הסוהר19סעי�315
נ 10/06ב"יה ברע'השופטת פרוקצ' דברי כב316 .5' בפס,)9.5.06החלטה מיו�( מדינת ישראל' אטיאס
נ 2605/05צ"בג317 החלטה מיו�('שר האוצר ואח' חטיבת זכויות האד� במרכז האקדמי למשפט ולעסקי�

19.11.09.(
.7' בפס,ל"הנ אטיאס בפרשת, למשל, ראו318
בית, בית סוהר השרו�, בית סוהר צלמו�, בית סוהר רימוני�, בבית סוהר אשל, בי� היתר, הממצאי� דלעיל'ר319

.בית סוהר גלבוע, בית סוהר נפחא, בית סוהר גבעו�, מעצר ניצ�
נ 8612/00פ"דנ320 נ"פ, היוע, המשפטי לממשלה' ברגר .458, 439)5(הד
Atulראו, לעניי� זה321 Gawande, "Hellhole", The New-Yorker כתבה מרתקת שפורסמה במגזי�,(30/3/09)

:יורקר בנושא ההשלכות הנפשיות הקשות הנלוות להחזקת אסירי� בתנאי בידוד הניו
http://www.newyorker.com/reporting/2009/03/30/090330fa_fact_gawande

בית, בית סוהר השרו�, בית סוהר צלמו�, בית סוהר רימוני�, בבית סוהר אשל, בי� היתר, הממצאי� דלעיל'ר322
.בית סוהר גלבוע, בית סוהר נפחא, בית סוהר גבעו�, מעצר ניצ�

מס(נציבות בתי הסוהר בעניי� החזקת אסירי בהפרדה לפקודת20ראו סעי�323 נית� לעיי� בפקודה ). 04.03.00' פקודה
:באתר שירות בתי הסוהר
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עו(להשתת� בפעילות טיפולית או שיקומית סיכוייו לצאת 324,)אס הכל"למעט שיחות פרטניות ע�

כי אסירי הפרדה נמצאי� בחוסר ודאות לגבי, עוד נמצא. ועוד325לחופשה פוחתי� במידה ניכרת

ש, למשל,כ�. מצב� המשפטי ומעמד� התרשמו,בבית סוהר רימוני�באג� ההפרדה הארצית

שכ� האסירי� נשלחי�, אנשי הסניגוריה הציבורית שאי� לאסירי� כתובת ממשית לפנות אליה

, ש� ג� מתקבלת ההחלטה בדבר עצ� הפרדת� ומש� ההפרדה, לאג� מבתי הסוהר השוני� במחוז

מספר אסירי� המוחזקי� באג� ציינו בפני אנשי. ולמפקד בית הסוהר אי� כל נגיעה בנושא

עד מתי ה� צפויי� לשהות ש� מזה, הסניגוריה הציבורית כי אינ� יודעי� ביניה� אסיר הנמצא

א� התלונ� כי הוא הועבר לאג� מבלי שיזכה להשמיע את גרסתוא. כשבועיי� בתא .סיר נוס�

. ההחלטה הראשונית על החזקת האסיר בתנאי הפרדה נתונה לגור� המוסמ� בבית הסוהר, כאמור

של מעבר לחצי(אול� לא בכדי קבע המחוקק כי ההחלטה על החזקה בהפרדה לתקופה ממושכת

אלא מחייבת את אישורו של שופט בכיר בבית,ת המינהליתאינה נתונה רק בידיה של הרשו) שנה

פקודת בתי הסוהר קובעת כי הדיו� בבית המשפט בעניי� הארכת תקופת ההפרדה. המשפט המחוזי

פעמי� רבות ההפרדה מוארכת מבלי שהאסיר, בפועל326".בנוכחות האסיר או בא כוחו"יתקיי� 

.היה מיוצג בידי סניגור

אינ� יכולי� להציג את טיעוניה� כראוי בפני בית המשפט הד� בבקשה,רוב� ככול�, האסירי�

שהוצגו כאמור על ידי שירות בתי מדאיגי�הנתוני�ה. להארי� את החזקת� בתנאי הפרדה

כ� במש� שני� רבות, הסוהר , לפיה� עשרות אסירי� מוחזקי� בתנאי הפרדה וחלק� מוחזקי�

נו משרת כראוי את מטרתו להג� על זכויות האסירי� מעוררי� חשש כי הדיו� בפני בית המשפט אי

. ולפקח על השימוש בסמכות ההפרדה על ידי רשויות הכליאה

המדובר בשדה. המדינה מיוצגת תמיד בהליכי הארכת ההפרדה על ידי פרקליט מיומ�, מנגד

דבר ועניי� ר יכול רק סניגו. ועל כ� אי� חולק בדבר חשיבות ייצוג על ידי סניגור, משפטי לכל

להתמודד באופ� אמיתי ומושכל ע� הטענות לפיה� מתקיימת אחת העילות המנויות בפקודת בתי

בה, להציע חלופות מידתיות ופוגעניות פחות; הסוהר להפרדת האסיר נוכח הפגיעה הטמונה

להעלות אפשרויות שונות להקלה בחומרת הפגיעה הנובעת מההפרדה; לזכויותיו של האסיר

על, במקרי� בה� ההפרדה נמשכת על פני תקופה ארוכה, לעמוד;)להפרדה זוגית העברה, למשל(

המשמעות המשפטית של הנטל המוגבר המוטל על הרשות להצביע על קיומו של צור� חיוני

;בהמש� ההחזקה בתנאי הפרדה
327

עד תו� כי מטרת ההפרדה אינה ענישתית  אלא,לברר

וההצדקה בהפרדה נבחנו על ידי הגורמי� בכלא בכובד לוודא כי הצור�; מניעתית וצופה פני עתיד

.ב"וכיו; ראש ובאופ� רצי�

על 2010כי בתחילת שנת, יצוי� הוגשה על ידי מספר חברי כנסת הצעת חוק שמטרתה לעג� ייצוג

ג� במשרד המשפטי� התקיימו 328.ידי סניגור ציבורי לאסירי� בעתירות להארכת תקופות הפרדה

והסניגוריה הציבורית הודיעה כי היא תומכת, רת� לקד� הצעת חוק דומהדיוני� פנימיי� שמט
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ואסירי� רבי� עדיי� אינ� מיוצגי�,עד כה לא הגיעו הדיוני� הללו לכדי מיצוי, לצערנו. בקידומה

. בהליכי� פוגעניי� אלה

ס"מיקו� הדיוני� בעתירות אסירי� במתחמי שב

ת מתבררות עתירות האסירי� באולמות מיוחדי� במרבית המחוזו, על פי המצב הנוהג כיו�

לתקנות סדרי3בהתא� לתקנה, זאת. שהותאמו לצור� זה בתו� או בסמו� לבתי הסוהר השוני�

שלשונה,))עתירות אסירי�(תקנות סדרי הדי�: להל�( 1980 �"התש,)עתירות אסירי�(הדי� 

בבית סוהר המצוי, או מקצתהכולה,ת המשפט רשאי לשבת לדי� בעני� העתירהבי": כדלקמ�

ואשר מצוי סמו�, באזור שיפוטו של בית המשפט או במיתק� אחר השיי� לשירות בתי הסוהר

."א� ראה לעשות כ� למע� הצדק או למע� יעילות הדיו�, לבית הסוהר כאמור

כי למעט במחוז חיפה בו מתבררות עתירות האסירי�, מבדיקה שערכה הסניגוריה הציבורית עולה

ולמעט עתירות שעניינ� החזקה בהפרדה המתבררות בבית, מקו� מושבו הקבוע של בית המשפטב

שאר עתירות האסירי� מתבררות באולמות דיוני� הנמצאי� במתחמי–המשפט המחוזי בנצרת 

.ס או בסמו� לה�"שב

שבע המתקיי� במתחמי בתי הסוהר בבאר, הראשו�: יש להבדיל בי� שני מצבי�, לעניי� זה

, השני. לה�בסמו�א�,ס"למתחמי שבמחו1בה� ממוקמי� מתחמי עתירות האסירי�, ברמלהו

בתיבתו�בה� ממוקמי� מתחמי העתירות ממש, המתקיי� במתחמי בתי הסוהר השרו� וצלמו�

שב. הסוהר אשר כפי,ס"בשני המקרי� כפופי� הנכנסי� להגבלותיו ולבדיקותיו הביטחוניות של

 המתקיי� במתחמי באר, אלא שבעוד שבמצב הראשו�. יי� בעייתי כשלעצמושיוסבר להל� ה� ענ

שב, שבע ורמלה וה� כפופי� א� לבדיקותיו,ס"הנכנסי� לאול� אינ� מחוייבי� בתאו� מראש ע�

המתקיי� בבתי סוהר השרו�, הרי שבסוג השני, הביטחוניות והנחיותיו בשטח ע� הגעת� למתח�

כניסת,ס עצמ�"מתחמי שבבתו�� בשל מיקו� אולמות הדיוני�שכ, המצב חמור במיוחד, וצלמו�

מוגבלת מאוד וכפופה לקבלת אישור מראש, קרובי האסיר או כל אזרח המעוניי� לצפות בדיוני�

ג� ההגבלות הביטחוניות החלות על כניסת, בנוס� 329.ס מבעוד מועד"ולבדיקה ביטחונית של שב

עד. נ� חמורות יותרסניגוריה� של האסירי� לאות� מתקני� הי מדובר על מגבלות קשות העולות

בניגוד לייצוג. לכדי פגיעה ממשית במעמד� של עורכי הדי� וביכולת� לתת ייצוג אפקטיבי

הרי שבייצוג בעתירות אסירי� הנשמעות בתו�, המתקיי� בבית המשפט במקו� מושבו הקבוע

יצוי�. הנייד שלה� בכניסה למתח� עורכי הדי� נדרשי� להפקיד את מכשיר הטלפו�,ס"מתח� שב

זה, כי רק לפני כשנה שב, ובעקבות ביקורת שהושמעה בעניי� ס כי יש לאפשר"הנחה נציב

למעט הטלפו�(לסניגורי� להיכנס למתחמי ועדות שחרורי� ועתירות אסירי� ע� תיק� האישי

י� ניכרי� נתקלה הסניגוריה הציבורית בקשי, למרות כניסת ההנחיה לתוק א� ). הנייד

כ" שהגבלות רבות עדיי� חלות בפועל על עורכי די� המבקשי� להיכנס ע� תיק�, ביישומה בשטח

הממוקמי� בתו" מתקני) כמו ג� ועדות שחרורי�(וציוד� האישי למתחמי עתירות האסירי�

מעבר לפגיעה ביכולת� של עורכי הדי� לבצע את עבודת� ולתת ייצוג אפקטיבי.ס"שב

לאור היחס, מדובר בפגיעה במעמד� של עורכי הדי� ובשוויו� בי� הצדדי� להלי�,ללקוחותיה�

 
כי כניסת מי שמבקש להיות נוכח בדיוני עתירות האסירי�, בי� היתר,ס הקובעת"תשומת הלב מופנית לפקודת שב329

גע שנכנס כשמר,ס והעברת פרטי המבקש להיכנס לפחות יו� אחד לפני מועד הדיו�"מותנית באישור מראש של שב
שב(המבקש למתח� עליו להיות מלווה מרגע כניסתו ועד צאתו על ידי סוהר  מס"פקודת נציבות  ). 04.31.00'ס
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אשר, כוח� של האסירי� אל מול הפרקליטי� המופיעי� בדיוני� אלה המפלה לו זוכי� באי

.כדבר שבשגרה, כולל הטלפו� הנייד שברשות�, מורשי� להיכנס ע� ציוד� האישי

שב כי במרבית המקרי� עתירות אסירי�, יוצא על"נשמעות בתו� או בסמו� למתחמי ס וחלות

המתחייבות–א� כי בדרגות חומרה משתנות–הנכנסי� לאול� הדיוני� הגבלות חמורות

ולמעשה כניסת� של המבקשי� לבוא אל בי� כתליה,ס על המתח�"משליטתו הביטחונית של שב

ועוד זו הנמצאת,ס"שב, של הרשות השופטת מותנית ומוכפפת להגבלותיה של הרשות המבצעת

. העותר  בניגוד ענייני� ע� האסיר

,ס"התוצאה של קיו� דיוני עתירות אסירי� במתחמי� הנמצאי� בשליטתו הביטחונית של שב

כ�, היא–ובמיוחד במקרי� בה� המתחמי� נמצאי� ממש בתו� מתקניו פגיעה קשה בעקרו�, א�

ביכולת להעניק, בעקרו� השוויו� בפני החוק, יותבעקרו� הפרדת הרשו, פומביות הדיו� ובתכליותיו

. לאסירי� ייצוג אפקטיבי ובמראית פני הצדק

רב בעינינו הא� לא ראוי היה כי תקנה, לאור זאת לא נעמיק כא� בניתוח.ל תבוטל"הנ3ספק

כ� א� לנוכח הסתירה הברורה בי� האמור בתקנה זו לבי� לשונ�, הסוגיה  א� נציי� כי אנו סבורי�

ונוכח, 1984 ד"התשמ) נוסח משולב(חוק בתי המשפט, השפיטה והחוק המסמי�: של חוק יסוד

 330.העקרונות האמורי� העולי� מחוקי� אלה ומפסיקת בית המשפט העליו�

שב, למרות כל האמור לעיל ס"לא נעל� מעינינו כי בקיו� דיוני עתירות האסירי� בסמו� למתחמי

ולמנוע מה�, ות העברת� ממתקני הכליאה אל בתי המשפטיש כדי לחסו� מהאסירי� את תלא

שב,כ�. את תנאי הכליאה הקשי� הנלווי� תמיד להעברה זו ס"לא נעל� מעינינו העומס שיוטל על

.עותרי� לבתי המשפט במקו� מושב� הקבוע א� יהא עליו ללוות אסירי�

ולאמ,, הקיי� כיו� יש לדעתנו לשנות את המצב, וכדי לאז� בי� כל השיקולי� כול�, לכ�

, היינו.ס בערי� רמלה ובאר שבע"בשינויי� מסויימי� את הדג� המתקיי� בסמו" למתח� שב

שבלמחו1בעתירות אסירי� ימוקמו כול� הדיוני� מות אול ,א� זאת. לה�ובסמו�ס"מתחמי

בית בכפו� לכ� שיושוו סדרי הכניסה לדיוני� בעתירות אסירי� לסדרי� הננקטי� כיו� בדיוני

יש לאפשר לקרובי האסיר ולציבור להיכנס בחופשיות לאול�, היינו. המשפט במקו� מושבו הקבוע

ותו� נקיטת האמצעי� המתחייבי� מצורכי הביטחו� הרגילי�, ללא צור� בתאו� מראש, הדיוני�

, למעשה. א� לא יותר מהאמצעי� הננקטי� בכניסה למתחמי בתי המשפט במקו� מושב� הקבוע

תנו כי מי שיהיו אחראי� לסדרי האבטחה בכניסה לאות� מתחמי� יהיו אנשי משמר ראוי לדע

.ס"בתי המשפט ולא אנשי שב

זולת א� נקבע אחרת בחוק או א� בית המשפט הורה, משפט ידו� בפומביתיבהשפיטה: לחוק יסוד3לפי סעי�330
. אחרת לפי חוק

כי68לפי סעי� החריג לכלל זה מאפשר דיו� בדלתיי�. בית המשפט ידו� בפומבי לחוק בתי המשפט הכלל הוא
. סגורות וזאת רק במקרי� המסוימי� והברורי� הקבועי� בסעי�

דה, ספק רב בעינינו א� קיו� דיוני עתירות אסירי� מאחורי סורג ובריח , פקטו הציבור אינו נוכח בה� כאשר
.עולה בקנה אחד ע� עקרו� פומביות הדיו�

שר, לחוק בתי המשפט)א(34 ו)א(33 לפי סעי� בית המשפט המחוזי ישב במקו� מושבו שנקבע בצו על ידי
אול� החוק קובע. בית המשפט רשאי לשבת לדי� במקו� שאינו מקו� מושבו)ב(34לפי סעי�, אמנ�. המשפטי�

מס, באופ� מפורש , כולו או מקצתו, וי�כי ישיבתו של בית המשפט מחו1 למקו� מושבו תיעשה רק לדיו� בעניי�
.ש לעשות כ� למע� הצדק או למע� יעילות הדיו�"ורק א� ראה ביהמ

ספק רב א� ישיבת� השגרתית של בתי המשפט מחו1 למקו� מושב� הקבוע בכל דיוני עתירות האסירי� במרבית
הנ, המחוזות .ל"עולה בקנה אחד ע� החריג
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ובכל הנוגע לכניסת� של עורכי די�–עוד לפני שינוי המצב המבני–כבר כיו�, מכל מקו�

יש להסיר את המגבלות המוטלות,ס ממש"לאולמות הדיוני� הנמצאי� כיו� בתו" מתחמי שב

.ציוד� ומכשיר הטלפו� הנייד שברשות�, לאפשר כניסת� של עורכי די� ע� תיק� האישיו

העברת דיוני� בעתירות אסירי� בי� בתי המשפט השוני�

הסניגוריה הציבורית נתקלה במהל� עבודתה השוטפת במקרי� בה� מייד לאחר הגשת עתירה על

מחליט על העברתו של האסיר לביתס"שב, ידי אסיר או בסמו� לפני המועד שנקבע לדיו� בה

, מה שמביא בפועל לעיכוב בדיו� בעתירה עקב העברתה לבית משפט אחר, סוהר במחוז אחר

תופעה זו גורמת עיכוב מתמש� בדיו� בעתירת האסיר המועברת. שלאזור שיפוטו הועבר האסיר

ה בזכות הגישה של וכ� גלומה בה פגיעה אנוש, שוב ושוב בעקבות שינויי� תכופי� במקו� הכליאה

האסיר לערכאות ובאפשרות המעשית לקיי� פיקוח שיפוטי ראוי ומתחייב על התנהלות שירות

. בתי הסוהר

לעיתי� נוצר הרוש� כי הסיבה המרכזית להעברת האסיר היא העתירה שהוגשה והרצו� לעכב את

הא. הדיו� בה סיר בבית סוהר כ� הוא הדבר ג� במקרי� בה� נושא העתירה אינו קשור למיקו�

כגו� עתירת אסיר כי יתאפשר לו לצאת לחופשות או עתירה שעניינה תקיפת, מסוי� דווקא

כ�.ס"הסדרי� ונהלי� כלליי� בשב בתי המשפט נוהגי� להחליט על העברת, למיטב ידיעתנו, כמו

ללא הפעלת שיקול דעת באשר לנחיצות, העתירה למחוז שיפוט אחר בדר� כלל באופ� אוטומטי

ואינ� נוהגי� לפנות אל האסיר ולבקש את עמדתו באשר לשינוי זה של מיקו�, ונכונות ההעברה

א. הדיו� בעתירה רובינשטיי�' לגבי עצ� תופעת העברת� התכופה של אסירי� אמר כבוד השופט

:דברי� אלה

כי, א" ככלל אוסי  באשר לטענה בדבר מעברי� תכופי� מבית סוהר למשנהו"

כי. מעברי� תכופי� מדי אינ� רצויי�במישור האנושי אני יוצא מההנחה

–כדברי המשיב–נעשית, העברת אסיר פלוני מבית סוהר אחד לאחר

כי. ואי� לי סיבה להטיל בה� דופי, משיקולי� ענייניי� ומערכתיי� א  נאמר

וע� זאת יש לדידי ". במידת האפשר נעשית התחשבות ג� ברצונו של האסיר"

, שאינ� לעול� מ� הקלי�, יבות בחייו של אסיר בבית הסוהרלית� משקל ליצ

ולהתחשב במידת האפשר ברצונותיו וכ� במקו� מגורי משפחתו לעניי�

 331."ביקורי�

הקושי שבהעברת עתירת אסיר מבית משפט מחוזי אחד למשנהו וחוזר חלילה בעקבות שינויי�

שהוגש לבית המשפט העליו� הועלה בהלי� בקשת רשות ערעור, תכופי� במקו� כליאת האסיר

בנימוקי בקשת רשות הערעור נטע� כי תופעה זו היא בעייתית 332.מטע� הסניגוריה הציבורית

:מאוד במספר היבטי� עקרוניי�

עניינו העברת� של עתירות אסיר מבית משפט מחוזי אחד למשנהו באופ�, ההיבט הראשו�•

מה; א� נית� שלא להעביר את הדיו�ה, כגו�, אוטומטי וללא הפעלת כל שיקול דעת בשאלות

נ 5292/07ב"רע331 ).1.8.07החלטה מיו�( שרות בתי הסוהר' קורלחאונה
נ 1765/10ב"רע332 (8.9.10החלטה מיו�( שירות בתי הסוהר' מגאדבה עו) ד גלעד"ייצג מטע� הסניגוריה הציבורית

).ברנע
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הא� נית� לקבוע תנאי� להפחתת הפגיעה בעותר–ובמידה ומוחלט עליה; השלכות ההעברה

הוראה בדבר קביעת מועד דיו� בבית המשפט אליו מועבר, כגו�(ובזכות הגישה שלו לערכאות 

צ כ� שלא תגר� דחייה בשמיעת העתירה לעומת המועד המקורי בו היתה ריכה להישמע הדיו�

;)אילולא הועברה

אשר דבר בקשת, עניינו פגיעה קשה וחמורה בהלי� המשפטי בעניינו של האסיר, ההיבט השני•

וממילא לא ניתנת לו האפשרות להגיב עליה, ההעברה לא מובא כלל לידיעתו כדבר שבשגרה

, עניי� ההעברהב) פה ובי� על פי כתבי טענות בי� בעל(ולא מתקיי� דיו�, טר� ביצוע ההעברה

תו� פגיעה בזכות הטיעו� ובעיקרי היסוד של הלי� משפטי הוג� בעניינ� של האסירי�

;העותרי�

עניינו חוסר סמכות בהעברת עתירות אסירי� מבית משפט מחוזי אחד, ההיבט השלישי•

קרי העברה שנעשית לאחר שכבר בוצעה העברה–" שניה"כאשר מדובר בהעברה, למשנהו

שמ–אחת  חדש[לחוק בתי המשפט)ב(79ופרת הוראת סעי�כ� אשר, 1984 ד"התשמ,]נוסח

נועדה למנוע מצב בו הליכי� מועברי� ללא גבול תו� פגיעה ביעילות ההלי� ובזכות הצדדי� 

.לניהול הלי� תו� זמ� סביר

עניינו הטענה כי בתופעה זו מעצ� טיבה גלומה פגיעה של ממש במימוש זכותו, ההיבט הרביעי•

ל האסיר לדיו� הול� והוג� ג� בבקשתו לשחרור מוקד� באשר לא פע� נדרשות עתירותש

והעברת� התדירה של עתירות אלה ממחוז שיפוט אחד, אסיר לקידו� השחרור המוקד�

הוטע� כי עיכוב השחרור. יש בה כדי לסכל ולמצער לעכב את הדיו� בשחרור המוקד�–לאחר 

, פעמי� רבות, באשר ההליכי� מתנהלי�, ות לממשוהמוקד� משול לא פע� לאיו� האפשר

רב לאחר חלו� מועד שני שלישי� מתקופת מאסרו ; כאשר האסיר מצוי זמ�

בהלי� שהתקיי� בבית המשפט העליו� הוסכ� על ידי המדינה כי ההחלטה בדבר העברת הדיו�

בע, בעניינו של אותו אסיר בפע� השנייה כבר הועברה פע� אחת קבות שינוי ולאחר שהעתירה

ולאור זאת התקבלו בקשת,ל"הנ)ב(79אינה יכולה לעמוד נוכח הוראות סעי�, במקו� הכליאה

לא מצא בית המשפט, נוכח מת� הסעד המבוקש, יחד ע� זאת. הרשות לערער והערעור לגופו

. והשאיר� לעת מצוא, מקו� לבחו� את הטענות הנוספות שהועלו בבקשה

 י� לוועדות השחרורי�ליקויי� הנוגע.ב.19.ב

ליקויי� חמורי� בהלי" השחרור המוקד� ממאסר וביישו� זכות הייצוג על ידי סניגור

שהיא, מתייצב כל אסיר בפני ועדת השחרורי�, שלישי� מעונשו לקראת סיו� ריצוי שני

זה. המוסמכת להחליט א� יש מקו� לשחרורו המוקד� הממוקד בשאלה הא� האסיר ראוי, בדיו�

התנהגותו של האסיר, בי� היתר, נבחני�,ר והא� שחרורו אינו מסכ� את שלו� הציבורלשחרו

אפשרויות השיקו� הפתוחות בפניו לאחר, חוות דעת מקצועיות שניתנו לגביו, במהל� מאסרו

.ועוד שחרורו

הסניגוריה הציבורית רואה בשיקו� אסירי� באמצעות הלי� השחרור המוקד� אינטרס עליו�

כי א� ג� בטובת הציבור כולו היוצא נשכר, האסיר, טמונה לא רק בטובתו של הפרטשהצדקתו 
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שיקו� אסירי� באמצעות הלי� השחרור. משיקומ� של אסירי� ומשילוב� הנורמטיבי בקהילה

: להל�( 2001 א"התשס, תנאי ממאסר המוקד� מתאפשר בזכות המנגנו� הקבוע בחוק שחרור על

על" רב,")תנאי ממאסר חוק שחרור עוצמה שמאפשר לה לקד� הנות� בידי ועדת השחרורי� כלי

שיקומ� המוצלח של אסירי� על ידי פיקוח עליה� בתקופת שחרור� המוקד� וחיוב� לקבל טיפול 

למרות. שא� לא כ� צפויי� ה� להיות מוחזרי� לבית הסוהר לריצוי יתרת מאסר�, ושיקו�

ל ולמרות הפוטנציאל האדיר שלו, ציבור כולוחשיבותו של ההלי� לא רק לאסיר עצמו כי א�

בו, בתחו� מניעת הרצידיביז� , כשלי� שוני� שנפרט להל� גורמי� לצמצו� מאסיבי של השימוש

. ולהפיכתו להלי� בלתי הוג� ולכ� ג� בלתי ממצה

ליקויי� במימוש הזכות לייצוג על ידי סניגור בוועדת השחרורי�.1

על)ד(16סעי� מ לחוק שחרור ר הוועדה סמכות"מאסר קובע כי לוועדת השחרורי� או ליותנאי

שיעורי הייצוג בפני ועדת, למרות זאת. למנות לאסיר סניגור ציבורי לצור� הדיו� בפני הוועדה

השחרורי� הינ� נמוכי� ואסירי� רבי� באי� בפני ועדת השחרורי� ללא שה� מיוצגי� כאשר 

. המדינהלמול� מופיע תמיד פרקליט מיומ� מפרקליטות 

העדר ייצוג משפטי בהלי� השחרור המוקד� ממאסר פוג� בשוויו� בי� הצדדי� המתדייני�

על, ובהוגנות ההלי� הוא פוגע ביכולתו של האסיר להציג עמדתו בצורה אופטימאלית ולהג�

כח היוע1 המשפטי לממשלה שה� ומעצי� את הפער הקיי� ממילא בינו לבי� באי, זכויותיו

. מני�פרקליטי� מיו

נוכחותו של סניגור בהלי� יש בה כדי לקד� ג� את האינטרס הכללי במניעת רצידיביז�, זאת ועוד

בי�, שכ� מתפקידו של הסניגור לקד� את תהליכי שילוב� של אסירי� בתכניות שיקו� למיניה�

וזאת באמצעות נקיטה בהליכי� המשפטיי� המתבקשי� כנגד, בשירות בתי הסוהר ובי� בקהילה

. שויות וגורמי השיקו� מקו� בו אלה אינ� מבצעי� את תפקיד�ר

ברור א� כ� כי יש לעשות כל מאמ1 על מנת לתק� את המצב הקשה של שיעורי ייצוג נמוכי� של

הסניגוריה הציבורית פועלת מזה שני� רבות כדי, ואכ�. אסירי� הבאי� בפני ועדות השחרורי�

רב, לקד� פתרו� בנושא זה שני� אנו אכ� עדי� לשיפור מסוי� בשיעורי הייצוג של ולאחר מאבק

 2005בשנת,כ�. א� כי לדעתנו המצב עדיי� רחוק מלהשביע רצו�, אסירי� הבאי� בפני הוועדות

ב ייצגה 2010ובשנת, הליכי� שעניינ� שחרור מוקד� ממאסר 117 ייצגה הסניגוריה הציבורית

ב עדיי� מדובר במעט מזער, למרות השיפור הברור.הליכי� כאלה 1,466 הסניגוריה הציבורית

. נוכח העובדה שבפני ועדות השחרורי� נדוני� כל שנה אלפי� רבי� של הליכי�

בויהסנ ועדות גוריה הציבורית סברה כל השני� כי הסיבות המרכזיות להיק� הנמו� של הייצוג

לבקש כי ימונה לה� על ידי עדר מודעות בקרב האסירי� בנוגע לזכות�ה, בי� היתר, השחרורי� ה�

סנווה סנ, גור ציבורייעדות אשר נעשה קרוב, גור ציבורייוהעיתוי המאוחר של הדיו� בבקשה למינוי

מה שגור� לאסירי� רבי� לוותר, מאוד למועד השחרור המוקד� הצפוי וא� לאחר חלו� מועד זה

.על הייצוג

מיהחליטה הסנ, על מנת להתמודד ע� התופעה ער� של יידוע אסירי� בדבר הזכות גוריה לקד�

ופרוצדורה שתאפשר דיו� בבקשה זו במועד שיאפשר, גור ציבוריילבקש להיות מיוצג על ידי סנ

לכ�. הכנת הייצוג מבעוד מועד לפני תחילת השליש האחרו� למאסר כייביקשה הסנ, בהמש� גוריה

רדי לניהול הדיוני� בפנימש הוראות מתאימות ומחייבות בנושא זה ייכללו במסגרת נוהל בי�
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"להל�(ועדות שחרורי� שמחלקת הייעו1 והחקיקה במשרד המשפטי� עמלה עליו במש�,")הנוהל:

להיבטי� פרוצדוראליי� נוספי� הקשורי� להכנת ואשר בצד הזכות לייצוג מתייחס, שני� רבות

בשיתו� כל הגורמי� גוריה ואחרי עבודה מקיפהיבעקבות יוזמת הסנ, ואכ�. עדותוהדיוני� בפני הו

נכללו בנוהל הוראות המחייבות,)פלילי(הנוגעי� לעניי� ובהובלת המשנה ליוע1 המשפטי לממשלה 

במועד שהינו מעט פחות מארבעה חודשי� לפני מועד,את שירות בתי הסוהר לחלק לכל אסיר

המ, השחרור המוקד� הצפוי וקד� טופס המיידע אותו על זכויותיו השונות בהלי� השחרור

סנ, ובכלל זאת הזכות לייצוג, ממאסר גור ציבורי שמנוסח באופ�יבצירו� ע� טופס בקשה למינוי

עוד נכללו בנוהל הוראות. בהירה ומפורטת, שמאפשר לאסיר למלא בקשתו בצורה מסודרת

. משהוגשה בקשה כזו, גור ציבוריישתכלית� לקד� טיפול מהיר בבקשתו של אסיר למינוי סנ

כברלמרות שהנו גוריה הציבורית בקשיי� רבי� ביישומוינתקלת הסנ, 1.1.10 ב הל נכנס לתוק�

התרשמותנו מקשיי� אלה מבוססת היטב ה� על המידע הנצבר. בשטח על ידי שירות בתי הסוהר

וה� על המידע המצטבר מעבודתה, אצלנו במהל� עבודתנו השוטפת כמי שמייצגי� אסירי� בתחו�

.ת בתחו� הביקורי� הרשמיי�גוריה הציבוריישל הסנ

 1.6.10גוריה הציבורית ושהתייחס לתקופה שבי�יממחקר סטטיסטי מקי� שנער� על ידי הסנ, כ�

מ, עלה באופ� ברור 30.12.10 ל שירות בתי אסירי� לא יודעו על ידי, מהמקרי� 50% כי בלמעלה

. השחרורי�גור ציבורי שייצג� בפני ועדתיהסוהר בדבר זכות� לבקש מינוי סנ

מינוילג� במקרי� בה� ניתנו על ידי ועדות השחרורי� או היושבי� בראש� החלטות, בנוס� לכ�

הרי שמרבית� עדיי� התקבלו זמ� קצר לפני מועד השחרור המוקד� הצפוי או לאחר, גור ציבורייסנ

לימה שלא אפשר לסנ, שחל� מועד זה בעגור זמ� היערכות ראוי שלצור� הכנת הדיו� ופג�  ניינ�

. האסירי�

גוריה כי שירות בתי הסוהר לא רק שאינו מחלק לאסירי� את טופסיהתברר לסנ, יתרה מזאת

הו, גור ציבורי כפי שהוא מחויב על פי הנוהליהבקשה למינוי סנ ראות הנוהל אלא שהוא משנה את

, ות הנוהלהתברר כי בניגוד להורא,כ�. קשיי� על אסירי� שלא לצור�בעניי� זה תו� הערמת 

גור ציבורי שלפי הנוהלישירות בתי הסוהר נמנע מלכתחילה מלצר� את טופס הבקשה למינוי סנ

החליט, תחת זאת. המחולק לכל אסיר, לטופס היידוע בדבר הזכויות בהלי� השחרור המוקד�

את, שירות בתי הסוהר על נוהל משלו במסגרתו כל שעושה שירות בתי הסוהר הוא ליידע

כ י הינ� יכולי� לפנות אל מפקד האג� במתק� הכליאה לקבלת טופס בקשה למינוי האסירי�

חד. גור ציבורי במידה וה� מעונייני� בכ�יסנ עניי� חמור, צדדי מעבר לשינוי הוראות הנוהל באופ�

שירות בתי הסוהר פטר עצמו בפעולה זו מחובתו לחלק ביוזמתו את טופס הבקשה, כשלעצמו

.ובכ� פגע בזמינות הטופס לאסירי�,י לכלל האסירי�גור ציבורילמינוי סנ

סנ"ליקוי נוס� שנמצא במחקר הנ , גור ציבורייל התייחס לעיכוב בטיפול בבקשות אסירי� למינוי

יו אשר זמ� הטיפול הממוצע בבקשות אלוכ הו"עד קבלת החלטת ועדת השחרורי� או עדה בה�ור

מ ולמרות הוראות,ת שמדובר בבקשה פשוטה בעיקרהלמרו, זאת. ימי�13 עמד על לא פחות

בי�,כי העיכוב נעו1, גוריהיהתברר לסנ. לטיפול מהיר ככל הנית� בבקשות אלוהנוהל המכוונות 

 אשר אינ� מוכני� לדו� בבקשות,י�ועדות השחרורבאופ� בו מתוגמלי� יושבי ראש,תרהי

ה המקדמיות מחו1 לימי� הקבועי� לדיוני לכ�עדוועדות בשל .ר תגמול הול�

את כראוי מאשרי� כי שירות בתי הסוהר איננו מקיי� 2010ג� ממצאי המבקרי� הרשמיי� בשנת

גור ציבורי בועדת שחרורי� בהתא� להוראותיחובתו ליידע אסירי� בדבר זכות� לייצוג על ידי סנ
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, הסוהר השרו�בבתי במסגרת הביקורי� הרשמיי� שביצעו המבקרי�, בי� היתר,כ� עלה. הנוהל

 333.אשל ומעשיהו, רימוני�, מגידו, ניצ�, דקל

פגיעה בזכות� של אסירי� לקבל יומ� בפני ועדת השחרורי� במועד בשל ליקויי� קשי�.2

רב המוטל על הועדות: באופ� ניהול הדיוני� בפני ועדת השחרורי� עיכובי� בהגשת, עומס

חוות דעת מקצועיות וניהול בלתי יעיל של הדיוני�

, במהל� עבודתה השוטפת, נתקלת הסניגוריה הציבורית, מעבר לקשיי� באשר ליישו� זכות הייצוג

, בתמונת מצב מדאיגה ביותר הבאה לידי ביטוי בעומס הרב המוטל על דיוני ועדות השחרורי�

כדבר שבשגרה דיוני� בעניינ� של אסירי� גולשי� הרבה, במחסור במועדי דיו� ובמצב בו כמעט

כ� שישנ� אסירי� אשר כלל אינ� זוכי�, ועד חלו� שני שלישי� מ� המאסרמעבר למ עד לכדי

. ליומ� בפני ועדת השחרורי� לפני מועד שחרור� המלא

בהגשת חוות, שהפכו לעניי� שבשגרה, היא עיכובי� תדירי�, אחת הסיבות המרכזיות למצב הקשה

י ממאסר להגיש חוות דעת לוועדת תנא דעת מקצועיות של גורמי� האמורי� לפי חוק שחרור על

הרשות,)�"מב(מחלקת בריאות הנפש, וביניה� ועדות אלימות במשפחה וגילוי עריות, השחרורי�

חוות דעת� של גורמי� אלה נחוצות כדי שוועדת השחרורי�. לשיקו� האסיר ומשטרת ישראל

ל, תוכל לקיי� דיו� ענייני ומלא בסוגיית השחרור המוקד� דחיות חוזרות ונשנות והעדר� גור�

על, במועדי הדיוני� של הוועדות עמוק אל תו� השליש האחרו� של המאסר ולעומס מלאכותי אדיר

כי, נציי�. אשר בסופו של דבר פוגע בזכות� של אסירי� כי עניינ� ידו� במועדו, עבודת הוועדות

אשר,ת השחרורי�משרדי להכנת הדיוני� בפני ועדו  אחת ממטרותיו המרכזיות של הנוהל הבי�

היתה הסדרת הלי� הכנת חוות הדעת, גובש במחלקת הייעו1 והחקיקה במשרד המשפטי�

כ� שיובטח כי חוות דעת אלה יוכנו, המקצועיות הדרושות לוועדת השחרורי� לביצוע תפקידה

 ולקיי� דיו� ענייני לגופה של שאלת, ויוגשו בזמ� שיאפשר לוועדה ולצדדי� להתכונ� מבעוד מועד

כל, שארכה שני� רבות,א� למרות שבהכנתו של הנוהל. השחרור המוקד� במועדה לקחו חלק

ולמרות שמאז, כולל נציגי הגורמי� שה� נותני חוות הדעת המקצועיות, הגורמי� הנוגעי� לעניי�

ב תהלי� מעקב) פלילי(קיימה המשנה ליוע1 המשפטי לממשלה 1.1.10  כניסתו לתוק� של הנוהל

המצב נשאר בכי רע והעיכובי�, אופ� יישומו בשטח תו� העלאת רעיונות לשיפור המצב הדוק אחר

. לא נפתרו, כמו ג� העומס האדיר שהדבר יוצר על דיוני הוועדות, בהגשת חוות הדעת המקצועיות

לא, למשל,כ�. היא ניהול בלתי יעיל שלה�, סיבה נוספת לקיומו של העומס על עבודת הוועדות

. ו� אשר יאפשר מת� החלטות בבקשות מקדמיות מחו1 לימי הדיוני� הקבועי�קיי� מנגנ

א�, ההחלטות בבקשות אלה נדחות אל ימי הדיוני� עצמ� וכ� לא רק שהמבוקש בה� מתעכב כי

.אשר הוא ממילא מלא וגדוש, נגר� עומס אדיר נוס� על כל יו� דיוני� של הוועדה

אי� להתעל�, ותי שנית� היה למנוע אותו מלכתחילהבצד הסיבות הגורמות לעומס מלאכ, וכמוב�

מכ� שג� באופ� אובייקטיבי קיי� מחסור במועדי דיוני� בפני ועדות השחרורי� אשר תור� 

. לעומס הקיי�

התוצאה היא כי באופ� תדיר נדחי� דיוני� בשאלת שחרור� המוקד� של אסירי� רבי�, כאמור

רב אל תו� תקופת השליש האחרו� למאס ולפעמי� א� כאשר האסיר נמצא בסמו� מאוד,ר�זמ�

 
נמסר כי במסגרת ההכנות לוועדת השחרורי� האסירי� 14.2.11 ו 11.5.11מימי�,מ שלמה טהרני"בתגובות גנ333

.כולל באמצעות הסניגוריה הציבורית, ועדת השחרורי�מעודכני� בדבר זכות� לייצוג בו
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או כאשר מועד זה חל� כבר והזכות לדיו� באפשרות השחרור המוקד�, למועד שחרורו המלא

מדובר בפגיעה קשה ומתמשכת על פני שני� רבות בזכויותיה� החוקתיות של אסירי�. מתאיינת

ח, לחירות ולהלי� הוג� בפני ועדת השחרורי� עלוכ� בזכות� לפי תנאי ממאסר ולפי וק שחרור

היינו לפני תחילת–במועדו, שעניינ� יידו� לגופו, כללי הצדק הטבעי וחובת ההגינות המנהלית

.השליש האחרו� למאסר�

מציאות קשה זו גוררת אחריה, מוב� מאליו שמעבר לפגיעה הברורה בזכויותיה� של אסירי�

, ככלי משמעותי לקידו� שיקומ� של אסירי�צמצו� מאסיבי של השימוש בכלי השחרור המוקד� 

. ופגיעה באינטרס הציבורי הכללי שבמניעת רצידיביז�

בזבוז משווע של תקציבי� הכרוכי� בהמש� החזקת� במתקני, עוד גוררת אחריה מציאות קשה זו

ורק בשל סיבות, הכליאה של אסירי� שהתברר בדיעבד כי היו ראויי� לשחרור מוקד�

. כה כליאת� הרבה מעבר לחלו� מועד שני שלישי� ממאסר�בירוקרטיות נמש

יובאו להל� דברי בית המשפט, להמחשת תמונת העומס הקשה המוטל על דיוני ועדות השחרורי�

אשר ד� בעתירת אסיר שקבל על העומס הקשה בוועדה המביא לדחיית הדיו�, שבע המחוזי בבאר

ל רב אל תו� תקופת השליש האחרו� :מאסרובעניינו זמ�

בעתירה זו נחשפה בפנינו תמונה עגומה של הטיפול בעניינ� של אסירי�"

אול� זכות� זו נמצאת, הזכאי� על פי די� להיות מובאי� בפני ועדת שחרורי�

. מקופחת או כמעט מאויינת

של"ב כ המדינה בהגינותו מאשר כי אכ� עקב העומס הקשה במבנה הנוכחי

לא מובאי� בפני ועדת, ובכלל� העותר, אסירי� שוני�, ועדות השחרורי�

. השחרורי� במועד שה� זכאי� לכ" על פי הדי�

כל. לדעתנו זהו מצב העולה כדי פגיעה מוחשית ובעליל בזכויות יסוד של אסירי�

אסיר זכאי על פי די� שעניינו יובא בפני ועדת שחרורי� על מנת שתדו� הא� הוא

אש. על תנאי א� לאו זכאי לשחרור ר בו אסירי� אינ� מובאי� בפני ועדותמצב

מצב שאי� להשלי� עימו  ...שחרורי� במועד אפקטיבי לדיו� כאמור מהווה

שכ� מהווה הוא פגיעה קשה ביותר באחת, אי� להשלי� ע� מצב דברי� זה

.מזכויות היסוד של כל אסיר באשר הוא אסיר

לעניי� זימו� ותדירות לאור זאת אנו פוני� בזאת לכל הגורמי� הממוני� על פי די�

הישיבות של ועדות השחרורי� לפעול לאלתר לתיקו� המצב הקיי� באופ� 

 334."שימנעו הפגיעות הקשות בזכויות היסוד של האסירי�

מנהלת מחלקתל ידיע 2010בדוח חמור שנכתב בחודש יולי ג� קיבלו ביטוי כי הדברי�, נציי�

ע'גב. אמי פלמור'גב, החנינות במשרד המשפטי� אתל ידי פלמור מונתה שר המשפטי� לבדוק

והאופ� התנהלות� של ועדות השחרורי� נוכח ניכרי� שנוצרוהעומסי� המצב החמור שתואר לעיל

פלמור כולל ניתוח מקי� ומעמיק של הגורמי� לעומס' הדוח שנכתב על ידי הגב. בעבודת� השוטפת

י� ובאינטרס הציבורי שבעשיית שימוש ושל הפגיעה בזכויות האסיר, המוטל על דיוני הוועדות

של ימיכבדההספיתכהעוד מצוינת בדוח ההוצאה. בכלי השחרור המוקד� ככלי לשיקו� אסירי�

 
נ 5500/09)ש"ב מחוזי(א"עע334 ).30.12.09החלטה מיו�( ועדת השחרורי�' סטופק
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הכרוכה בעיכוב שחרור� המוקד� של אסירי�, רבי� שקלי�נאמדת במיליוניה, כליאה מיותרי�

ה חוסר היעילות והעומסא� בשל, ועדה כראויי� לשחרור מוקד�ושבסופו של דבר מצאה אות�

בהמש�. לא הובאו לדיו� ענייני בפניה� במועד שחל לפני חלו� שני שלישי� מתקופת מאסר�, הרב

על, וכדי לפתור את מצב� הקשה של ועדות השחרורי�, לדוח חשוב זה הוחלט לפני מספר חודשי�

לקת בי� הנהלת אשר כיו� מתח, ידי שר המשפטי� להעביר את האחריות על ניהול� של הוועדות

יש לקוות כי המהל� יצלח. לגור� מרכז אחד במשרד המשפטי�, בתי המשפט ושירות בתי הסוהר

.וכי הוא יביא סו� סו� ובתקופה הקרובה לפתרו� הבעיה החמורה

של; ליקויי� פיזיי� ותנאי שהייה קשי� במתחמי ועדות השחרורי�.3 קביעה בלתי יעילה

ס המביאה לבזבוז זמ� משווע"ות ועדות השחרורי� בשבמועדי הדיוני� על ידי מזכירוי

של חלק ממתחמי הפיזיי� למרות שיפורי� שהכניס שירות בתי הסוהר בשנה האחרונה בתנאיה�

להיהסנ, ועדות השחרורי� תקל במהל� עבודתה השוטפת בתלונות רבותיגוריה הציבורית המשיכה

על, בודת הסניגורי� במתחמי� אלהעל תנאי� פיזיי� קשי� ומחסור בעזרי� הכרחיי� לע וכ�

בזבוז משווע של שעות וא� ימי עבודה שלמי� של סניגורי� כתוצאה מזימו� מספר רב של אסירי� 

תחת וויסות שעות הדיוני� ופיזור� מראש על מהלכו של כל יו�, וסניגוריה� לדיוני� באותה שעה

.הדיוני�

ו , דורשת טיפול בהקד�השחרורי� עדות התמונה המתקבלת באשר לתנאי השהייה במתחמי

של, כשהדברי� מועצמי� במיוחד נוכח אי ההקפדה שנעשה שירות בתי הסוהר למרות רענו� חוזר

סנ הנציב על קיומה של הנחיית, הסניגוריה הציבורית לבקשת גורי� יורשו להכניס לדיוניילפיה

למעט הטלפו� הנייד,)מזו� ומי�כולל(ועדות שחרורי� ועתירות אסירי� את תיק� וציוד� האישי 

. בלבד

שב 2011בחודש מר1 על, בי� היתר, בו התריעה,ס"שלחה הסניגוריה הציבורית מכתב לנציב

:הבאי�הליקויי�

ב בניגוד להתחייבות שירות בתי הסוהר לפיה יתקי� על חשבונו טלפוני�– טלפוני� קוויי�מחסור

השחרורי� ועתירות האסירי� הממוקמי� בתו� קוויי� לשימוש הסניגורי� במתחמי ועדות 

לה,ס"מתחמי שב כנס אל מתחמי הועדות ע� הטלפו�יוזאת על רקע האיסור שמוטל על הסניגורי�

מ�עד כה טר� הותקנו טלפוני� קוויי� לשימוש� של עורכי הדי� בחלק, הנייד שברשות�

.המתחמי� הרלוונטיי�

יחד.בבית סוהר דמו�שנעשה במתח� ועדות השחרורי� לטובה השיפו1 י� יצו– תשתיות פיזיות

ב, ע� זאת מלמיטב ידיעתנו ,כ�.לא שופרו התנאי�האחרי� ועדות השחרורי� מתחמיחלק

לפעמי� בתנאי מזג אוויר קשי� וכאשר עורכי, הינה בחו1במתח� השרו�ההמתנה לדיוני�, למשל

תלונה נוספת נוגעת.ל� שהיית� במקו�במתח� נעול ללא יכולת לצאת ממנו במה" נכלאי�"הדי� 

הועברה הכניסה למתח�, לאחרונה. לאופ� הכניסה של סניגורי� למתח� ועדות השחרורי� בשרו�

שאינה מקורה וחשופה, מלבד הדר� הארוכה. המרוחק מבני� הועדה, מהצד הצפוני לצד הדרומי

לכ� שעורכ, אותה יש לצעוד ברגל, לפגעי מזג האוויר י הדי� נאלצי� להמתי� זמ� רב המעבר גר�

עד להגעת סוהר ליווי כמעט כל סוהר, בעוד שבזמ� שהכניסה היתה דר� השער הצפוני, בשער

המצב מחרי� עוד. שנכנס למתח� דר� שער זה יכול היה ללוות את הסניגורי� בדרכו למקו� אחר

מ תח� ביקורי� ע� יותר בימי ביקורי המשפחות וזאת מאחר שלבתי הכלא אופק ורימוני� אי�
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כאשר הסוהרי�, כניסה נפרדת ועל כ� העומס בשער מעכב עוד יותר את כניסת� של הסניגורי�

.אינ� יכולי� לראות כי בי� הממתיני� הרבי� לכניסה נמצאי� ג� עורכי די�

נמצא שחלק מ� האסירי�– עדה בבית סוהר מעשיהוותנאי המתנה קשי� של אסירי� בו

ב ברכב פני ועדה זו הממתיני� לדיוניה� וזאת,רב זמ�המביא אות� למתח� הועדהס"שבשוהי�

.רבהבתנאי מזג אוויר קשי� ובצפיפות ג� 

עורכי הדי� נאלצי� להמתי� לדיוני� שעות– זמני המתנה ארוכי� ובלתי מתקבלי� על הדעת

, זה בעבר גוריה בנושאילמרות פניות של הסנ,ס"ארוכות שכ� מזכירויות ועדות השחרורי� בשב

ולו באופ� משוער ובטווח, אינ� מווסתות את סדר הכניסה לדיוני� באופ� שיודע לסניגורי� מראש

נציי� בהקשר זה במיוחד את העומסי�. על מועד שמיעת הדיו� בעניינ� של לקוחותיה�, של שעות

, אשר מביאי� להמתנה של שעות רבותאיילו� ומעשיהובתי הסוהרבבועדות המתקיימות 

סנו . וזאת ג� לדיו� שאורכו דקות בודדות, גורי�ילעיתי� קרובות לבזבוז ימי עבודה שלמי� של

שירות בתי ביצע, של הסניגוריה בו התריעה על הליקויי� הנזכרי�פניותיה כי בעקבות, יצוי�

מ�, יחד ע� זאת. שיפורי� במתחמי ועדות השחרורי� ועתירות האסירי� הסוהר חלק גדול

.ונותר בעינהליקויי� 
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ליקויי� עיקריי� שנחשפו במתקני מעצר של משטרת.ג

 ישראל

חוק המעצרי� והתקנות שהותקנו מכוחו קובעי� סטנדרטי� הנוגעי� למכלול ההיבטי� של תנאי

ביקורי� גוריה הציבוריתיערכו אנשי הסנ 2009 2010 השני�במהל�. המעצר ושל זכויות העצורי�

 על מנת לבחו� כיצד מיושמות 335,צר המצויי� באחריות משטרת ישראלרשמיי� בעשרה מתקני מע

.ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות באות� מתקני�

לאינ� הוראות אלה שנת(� לתוק� של דברי החקיקהכניסת פניחלות על תאי מעצר שתכנונ� החל

שיאול� ה� מהוות,)1997 מדד ראוי כ, ולו בקירוב,ש לשאו� לקיימומשו� אשר מדובר ג�

מוזכרי� בחלק זה כל אות� מתקני מעצר שהתנאי� הקיימי� בה� אינ�, לפיכ�.מתקני� ישני�ב

א� אינו מחויב, רה שבו מתק� המעצר איננו עומד בהוראותבמק.עולי� בקנה אחד ע� ההוראות

.ח הביקור"לדובמסגרת התגובה מצוי� הדבר, לעמוד בה� לפי חוק

בתהביקורי� כי במקרי� רבי� לא נשמרות הוראות חוק העלו חנות המשטרה במתקני המעצר

שבראש� צפיפות בתאי המעצר, מגוו� של ליקויי� בתנאי הכליאההתגלה,כ�. המעצרי� ותקנותיו

ליקוי מרכזי נוס� הראוי לציו� הוא. ושירותי� ומקלחות שאינ� בנויי� או שמורי� בצורה נאותה

עובדה אשר, לקוח י� סבירי� לקיומ� של מפגשי עור� די�לא קיימי� תנאכי במתקני מעצר רבי� 

עוד נמצא כי במתקני� רבי� לא נעשה מאמ1. פוגעת קשות במימוש זכות ההיוועצות של העצורי�

בטענה כי העצורי� מוחזקי� במתקני� פחות, על מנת לאפשר לעצורי� טיול יומי באוויר הפתוח

למרות שנוכח תנאי השהיה הקשי� בתאי� ראוי היה וזאת, משבעה ימי� ולכ� אי� חובה לעשות כ�

. לאפשר טיול כזה

גוריה הציבורית במתקני המעצריהסנ להל� יפורטו הממצאי� הבולטי� שנמצאו בביקורי

בהשוואה לתנאי� המינימאליי� אות� קבע המחוקק באשר זאת, שבאחריות משטרת ישראל

.לעצורי� המוחזקי� במתקני מעצר

 במימוש זכות ההיוועצות ע� עור& די  ליקויי�.1.ג

  לחוק המעצרי� קובע כלהל�)ב(34סעי�

ביקש עצור להיפגש ע� עור� די� או ביקש עור� די� שמינהו אד� קרוב לעצור להיפגש)ב"(

".ללא דיחוי, יאפשר זאת האחראי על החקירה, עמו

בחדר נפרד, תעשה ביחידות כי פגישת עצור ע� עור� דינו, לתקנות המעצרי�11כ� קובעת תקנה

.ובאופ� המאפשר פיקוח על התנהגות העצור ותנועותיו, בתנאי� המבטיחי� את סודיות הפגישה

בת, תחנת משטרת כפר סבא: נערכו ביקורי� בשלושה בתי מעצר שבתחנות המשטרה 2010בשנת335 תחנת משטרת
חסות לשבעה מתקני מעצר שהביקור הרשמי האחרו� שנער� בה�ח התיי"כולל הדו, בנוס�; תחנת משטרת חיפה, י�

, תחנת מרחב יפתח, תחנת משטרת גלילות, תחנת משטרת מסובי�: 2009מטע� הסניגוריה הציבורית היה בשנת 
. תחנת משטרת זיכרו� יעקב, תחנת משטרת טירת הכרמל, תחנת משטרת פתח תקווה, תחנת משטרת נתניה
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קשיי� ניכרי� קיימי� 336גוריה הציבוריתיבלמעלה ממחצית המתקני� שבה� ביקרו אנשי הסנ

.במימוש זכות ההיוועצות של עצורי� ע� עורכי דינ�

:להל� עיקרי הממצאי�

.של עצורי� ע� עורכי דינ�חדר המיועד למפגש בתחנה לא קיי�:תחנת משטרת טירת הכרמל

ש, אוכלהנערכות בחדר ר� די�פגישות של עצור ע� עו . פרטיות המפגשאת מאפשר אינולרוב מצב

ו, יחד ע� זאת הפגישה בחדר האוכל נעשית כאשר צוות התחנה משתדל לאפשר פרטיות ככל הנית�

 337.ושוטר עומד מאחוריהדלת סגורהה

לעקב מצוקת חדרי� בתחנה:מסובי� משטרתתחנת מפגשי� אי� בה חדר המשמש באופ� בלעדי

אול�, הוחלט לייחד את אחד מחדרי החקירות למפגשי� אלו, לאור זאת.בי� עצורי� לעורכי דינ�

דבר ועניי� חדר חקירות לכל תתקיי� בו רק בתנאי ופגישה בי� עור� די� ללקוח,חדר זה נותר עדיי�

במקרי� שבה� מתקיימת בחדר חקירה מופנה עור� הדי�. שלא מתנהלת בו חקירה באותה עת

 338.לחדר פנוי אחר בתחנה

י�תחנת משטרת .בתחנה לא קיי� חדר מיוחד לעריכת מפגשי� בי� עצורי� לעורכי דינ�:בת

הצור�הובמקר, הפנויי�שימוש באחד ממשרדי התחנה כאשר מתקיי� מפגש כזה נעשה לרוב

אי�, הצוות המבקר על פי התרשמות"). פאטיו"ה(המפגש מתקיי� בחצר הפנימית של התחנה 

ה� בשל השימוש שנעשה בה על ידי גורמי� אחרי�, לקוח ד"החצר הפנימית מתאימה למפגש עו

ו, בתחנה באופ� שאינו מאפשר פרטיות , כ� יצוי� 339.או חימו� הולמי�/וה� בשל היעדר תנאי מיזוג

שכי פרוצדורה, וטר מצוות הסיור לאבטח את הפגישהכאשר מגיע סנגור לפגישה ע� עצור מוזמ�

של אשר א� שעה שלמה, דקות20גורמת לזמ� המתנה ממוצע זו. ובנסיבות חריגות הועלתה בעיה

ולמרבה הצער לא חל שיפור, גוריה הציבורית במתק�יח הביקור הקוד� שערכה הסנ"ג� בדו

 340.מאז

ע�.עצור אי� מקו� מוגדר המיועד למפגש עור� די�בתחנה:תחנת משטרת גלילות מפגש עצורי�

כאשר שוטר מפקח, בפינה מוצלת ע� ספסלי� שולח� וכסא, בחצר, עורכי די� נער� במתח� התחנה

הפגישה נערכת באחד ממשרדי, כאשר מזג האוויר לא מאפשר ישיבה בחצר, בחור�. מרחוק

 341.התחנה

כ� שנאלצו להמתי�:תחנת משטרת חיפה לסניגוריה הציבורית הגיעו תלונות של עורכי די� על

עד לפגישה ע� הלקוח  באמצעותלתאי המעצרהדבר נובע מכ� שיש להגיע. פרק זמ� ארו� ביותר

י�; תחנת משטרת מסובי�;לתחנת משטרת טירת הכרמ336 תחנת; תחנת משטרת גלילות; תחנת משטרת בת
. בפתח תקווה" שרו�"מתק� המעצר; משטרת חיפה

התחנה סובלת כי נמסר,26.10.09מיו�, ראש יחידת הביקורת של משטרת ישראל,מ אבינוע� ביר�"בתגובת נצ337
הפתרו� הנוכחי הינו הטוב ביותר בתנאי�, לקוח ד"עומסביבת עבודה צפופה ובהיעדר אפשרות להקצות חדר למפגשי 

.הקיימי�
כי, 1.2.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ338 עו"נמסר .ד לקוח"בתחנת מסובי� הוסב חדר חקירות לחדר מפגש

לציי� כי חדרי� אלה משמשי�. החוקרי� הועברו לחדרי� אחרי�. חדר זה מחולק לשני חדרי� אשר מופרדי� בדלת
עו"על דלת החדר קיי� שילוט קריא וברור. רו� למרחב מוג� של תחנת מסובי�בח וקיימת"ד עצור"חדר מפגש

 ". הקפדה להפגיש עצורי� ע� עורכי די� בחדר זה
כי, 12.9.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ339 קיימת מצוקת חדרי� בתחנת בת י� ולכ� הוקצתה החצר"נמסר

 ". תיבח� האפשרות להקצות חדר לטובת המפגשי� בכפו� למצוקות הקיימות. הפנימית למפגשי� אלה

כי, 12.9.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ340 בד"נמסר ע�,כ מהעדר תיאו� מוקד�"זמני ההמתנה נובעי� יחד
 ". זאת המרחב יפעל לצמצו� זמני ההמתנה

כי, 1.9.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ341 עו,)ללא שימוש(ה אי� חדרי� ריקי� בתחנ"נמסר ד"בעת ביקור
 ". יוקצה אחד ממשרדי הסיור למפגש
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להמתי� פרק זמ� עליו, 17:00עור� די� מגיע לאחר השעה כאשר. הכניסה הראשית למטה התחנה

עד   342.בו שוכני� תאי המעצר, למבנה הסמו�ווללוותושיתפנה שומר שיוכל להכניסארו�

קיי� חדר מיוחד לצור� עריכת מפגשי� בי� עצורי� לעורכי:בפתח תקווה" שרו�"מתק� המעצר

ואינו) מטרי� רבועי� 1.5 כ(ע� זאת חדר זה הנו קט� וצפו� מדי למפגש בי� שני אנשי�, דינ�

 343.שי� בתנאי� נאותי�מאפשר את עריכת המפג

 צפופי� ומחוסרי ריהוט מינימאלי, תאי מעצר קטני�.2.ג

כי)2)(ה(3תקנה :לתקנות המעצרי� קובעת לגבי תא מעצר

מ" ".מיטות לעצורי�4  יהיו בו לא יותר

: כדלקמ�, לתקנות המעצרי� קובעת)3)(ה(3תקנה

מ" חישוב השטח האמור יהיה;מטרי� רבועי� 4.5 השטח הממוצע לעצור בתא לא יפחת

ומחולק במספר, הכיור והמקלחת, לרבות שטח השירותי�, לפי השטח שבי� קירות התא

 ". המיטות שבתא

נקבע,כ�. כ� קובעות התקנות מהו הריהוט המינימאלי שחייב להיות בכל תא מעצר

מושבי� ומדפי� להחזקת חפצי�, כי בתא מעצר יותקנו שולח�)1)(ה(3בתקנה 

. אשר ה� זכאי� להחזיק� על פי התקנות, של עצורי� אישיי�

על,)1997שנת(חלות על תאי מעצר שתכנונ� החל לאחר כניסת התקנות לתוק� הוראות אלה וכ�

למרות שהתקנה אינה מחייבת באשר, ואול�. ככל הנית�, תכנו� שיפוצ� של תאי� קיימי�

לתאשר מתקני�ל א מהווה משו� מדד ראוי שיש לשאו�הי, קפ�והוקמו לפני כניסת התקנות

קיי� פער גדול בי� המצב בשטח לבי�, בפועל. ג� באשר למתקני� ישני�, ולו בקירוב, לקיימו

.ורמת הצפיפות בחלק מתאי המעצר גבוהה, הקבוע בתקנות

 קיימי� תנאי צפיפות 344)10מתו"7(גוריה הציבוריתיבמרבית המתקני� שבה� ביקרה הסנ

ב .התקנותתנאי שאינ� עומדי�

:להל� עיקרי הממצאי�

במתק� קיימי� שלושה תאי מעצר שא� אחד מה� אינו עומד בתנאי�:תחנת משטרת גלילות

של,כ�.הקבועי� בתקנות המעצרי� יש, מטרי� רבועי� בלבד 12.96הוא1תא מספר גודלו א� כי

וה�)2)(ה(3תקנה שהתנאי� בתא מהווי� חריגה משמעותית ה� מדרישות, מכא�. מיטות8בו 

כ,)3)(ה(3מדרישות תקנה  מטרי� 1.62 שכ� בתפוסה מלאה שטח המחייה לכל עצור בתא עומד על

רקיבפני נציגי הסנ, אמנ�. רבועי� בלבד , המיטות מחציתבגוריה נטע� כי בפועל נעשה שימוש

כי, 26.1.11מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ342 ע�"נמסר לא צוינו תלונות פרטניות לגבי עיכוב עורכי די� במפגש�
 ". במידה ויועברו תלונות כל תלונה תיבדק לגופה. לקוח

.ח טר� התקבלה תגובהנכו� ליו� פרסו� הדו343
תחנת; בפתח תקווה" שרו�"מתק� המעצר; תחנת טירת הכרמל; תחנת משטרת נתניה; תחנת משטרת גלילות344

. תחנת משטרת כפר סבא; תחנת משטרת מסובי�; מרחב יפתח
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על, עצורי� בלבד4שבו שוהי� בתא, אול� ג� במצב זה מטרי� 3.24עומד שטח המחייה לעצור

ש–רבועי� בלבד  ;)3)(ה(3א� הוא איננו עומד בקריטריוני� הקבועי� בתקנה גודל

ב על כאשר גודל התא, זהי�3תא מספר התנאי� א�, מטרי� רבועי� בלבד 9.73עומד וזאת על

בתא זה מצויי� מזרני� ושמיכות על מחצית, אמנ�). מיטות קומתיי�3(מיטות6שקיימות בו 

, ואול�. גוריה כי לא נהוג לאכלסו בלמעלה משלושה עצורי�יבד ונטע� בפני נציגי הסנהמיטות בל

על, א� א� נקבל נתו� זה ג�, לפיכ�.בלבד טרי� רבועי�מ 3.24הרי ששטח המחייה לעצור עומד

לכל עצור אינו עומד שטח המחייה המוקצה, באכלוס מחצית ממספר המיטות בתא בלבד

בתבקריטר ;לתקנות)ה(3קנה יוני� הקבועי�

בתא מיטת קומתיי� אחת. שגודלו כגודל תא המשמש כצינוק, הנו תא קט� ביותר2תא מספר

זהיאול� בפני נציגי הסנ, שיכולה לשמש שני עצורי� למעט, גוריה נטע� כי לא נעשה שימוש בתא

מ. במקרי� בה� נדרשת הפרדה בי� עצורי� השוהי� בו זמנית במתק� המעצר אוכלס במקרי� אלו

 345.התא בעצור אחד בלבד

והעצורי�,)1)(ה(3בניגוד לתקנה, אי� בתאי� שולח� וכסאותל בתחנת משטרת גלילות"בנוס� לנ

כ�.נאלצי� לאכול על מיטותיה� ה,כמו �אי,פרט לתא הנועד להחזקת עצורי� קטיני�, תאי�בכל

ה נאלצי� כ� שהעצורי�, מתק� המספק מי שתייה תחנה היושב בסמו� לתאי לבקש מי� מיומנאי

 346.המעצר

השטח הממוצע לעצור בתא קט�. במתק� תא מעצר אחד שבו ארבע מיטות:תחנת טירת הכרמל

בשל העובדה שהתא נבנה טר� התקנת, ככל הנראה, זאת.באופ� משמעותי מהנדרש בתקנות

נדרשכאי� בתא ארוניות, בנוס� 347.לי לעצוראמיהתקנות וקביעת שטח המחיה החוקי המינ

אי� בתא שולח�, בנוס�. ולכ� אי� לעצורי� מקו� להחזיק בו את חפציה� האישיי�, בתקנות

על, כנדרש בתקנות והעצורי� נאלצי� לאכול כשה� ישובי� על מיטותיה� ומגש האוכל

 348.ברכיה�

שלושה מתשעת תאי המעצר המצויי� באג� הפלילי:בפתח תקווה" שרו�"מתק� המעצר

מס( 349במתק� בתאי� אלו שטח המחייה.)3)(ה(3אינ� עומדי� בתנאי תקנה)5 ו2,4פר תאי�

כ  350.מטרי� רבועי� בלבד 2.5 לעצור עומד על

 בעוד, משמש כתא מעצר פעיל מה� אחדרקא�, גדולי� תאי�5 שנ�יבמתק�:תחנת מרחב יפתח

תא. כמחסני� משמשי� הנותרי� התאי� ארבעת כאשר,ר"מ 15.5 כ הוא המעצר הפעיל גודל

 
"נמסר, 1.9.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ345 סדר בטר� נכנסו תקנות" מימי� דקדמא"בית מעצר זה נבנה:

אז, לא נית� לבצע שינוי במבנה התאי�. 1997הדי� הפלילי לתוקפ� בשנת  עד. שכ� כ� נבנו עצורי�3בתא זה יאוכסנו
 ". בלבד כ� ששטח המחיה יעמוד בקריטריוני� הקבועי� בחוק

כי, 1.9.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ346 חשט, התאי� קטני� וצרי� מלהכיל שולחנות וכיסאות"נמסר
2,3בתאי�, ישנו קולר1בתא מספר"בנוגע למחסור במתקני שתיית מי� בתאי� נמסר כי ". המחייה בלאו הכי מוגבל

 ". תועבר דרישה לספק מכשיר נוס�. אי�
תא המעצר בתחנה נבנה טר� החלת החוק החדש המגדיר את כי נמסר,26.10.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ347

לש. תא המעצר גודלו ותכולתו של � עוד נכתב כי נכו� להיו� תוכניות שיפו1 תא המעצר אינ� רלבנטיות בהעדר תקציב
.כ�
.כי הותקנו בתא ארונות לצור� אחסו� חפצי העצורי�נמסר,7.12.09מ אבינוע� ביר� מיו�"במכתב העדכו� של נצ348
. יגי הסניגוריה אישור לבקרשבו לא נית� לנצ, במתק� המעצר קיי� ג� אג� לעצורי� ביטחוניי�349
.נכו� ליו� פרסו� הדוח טר� התקבלה תגובה350
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ו4 בתא יש בהיותו,)3)(ה(3 תקנהבשבתפוסה מלאה אי� התא עומד, מכא�.מזרוני�4  מיטות

כ  351.מטרי� רבועי� בלבד 3.9  מקנה לכל עצור שטח מחייה של

של. מיטות4במתק� קיימי� שני תאי מעצר אשר בכל אחד מה�:מסובי�תתחנת משטר גודל�

ש14התאי� הוא  נית� להחזיק בכל אחד מה� שלושה)3)(ה(3על פי תקנה מטרי� רבועי� ומכא�

כ� 352.ולא ארבעה כמספר המיטות, עצורי� בלבד או, אי� כלל שולחנותבשני התאי�, כמו כיסאות

נית�, 2002נוכח העובדה שמתק� המעצר שופ1 בשנת 353).1)(ה(3וזאת בניגוד להוראת תקנהמדפי�

.היה לעשות מאמ1 למלא אחר הוראת תקנה זו

 תנאי� היגייניי� ותברואתיי�.3.ג

 לחוק המעצרי� קובע כלהל�)1)(ב(9סעי�

על, לתנאי תברואה הולמי�[...] עצור יהיה זכאי)ב"( לתנאי� שיאפשרו לו לשמור

לטיפול רפואי הנדרש לש� שמירה על בריאותו ולתנאי השגחה מתאימי�, האישיוניקיונ

".על פי דרישת רופא

קובעת כי התאי�, שעניינה תנאי התברואה וההיגיינה במקו� המעצר, קנות המעצרי�לת4תקנה

וכי, כי בכל תא תבוצע פעולת חיטוי והדברה לפחות פע� בשנה, יסוידו לפחות פעמיי� בשנה

.יסופקו לעצורי� אמצעי� וחומרי ניקוי בכמות הדרושה לש� שמירה על ניקיו� התא

מחייבת ג� מת� אפשרות לעצור לשמור על היגיינה אישית השמירה על תנאי תברואה הולמי�

על6תקנה,כ�. ברמה ראויה לתקנות המעצרי� קובעת כי לעצור יסופקו אמצעי� לצור� שמירה

. מזר� ושמיכות נקיות וכ� סבו� ונייר טואלט בכמות סבירה, לרבות מיטה, ניקיונו במקו� המעצר

ה, ככלל גוריה הציבורית היהימעצר שבה� ביקרה הסנמצב התברואה וההיגיינה במתקני

:התגלו בעיות במצב� של תאי המעצר 354מתקני� לושהבש, ע� זאת. משביע רצו�

גוריה היהיבמהל� ביקור הסנ בו שהו שלושת העצורי�שתא המעצר:תחנת משטרת נתניה

ות רבי� על הרצפה היו זרוקי� בדלי סיגרי, שאריות ארוחת הצהרי� נותרו על השולח�, מלוכל�

 355.וריח חזק של עש� הורגש במקו�

 356.בשני תאי המעצר הפעילי� שרר בעת הביקור ריח רע:תחנת משטרת כפר סבא

כי, 17.12.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ351 של"נמסר א� בדר� כלל,ר ארבע מיטות"מ15אכ� קיימות בתא
ב  ". בתא עצורי�4מקומות בלבד ורק במקרי� חריגי� ובאישור ראש לשכת סיור ומבצעי� מאכסני�3 משתמשי�

אינ� רלוונטיות לתאי המעצר בתחנת מסובי� אשר"נמסר כי התקנות, 1.2.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ352
יחד ע� זאת ולמרות. אי� אפשרות לבצע שינוי בגודל התאי�, כיו�. נבנו ואושרו לפני כניסת� לתוק� של תקנות אלו

 ". עצורי� בו זמנית על מנת לעמוד בדרישת התקנותיוחזקו בתאי המעצר לא יותר משלושה, האמור לעיל
אינ� רלוונטיות לתאי המעצר בתחנת מסובי� אשר"נמסר כי התקנות, 1.2.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ353

תאי המעצר בתחנת. אי� אפשרות לבצע מיתקו� אביזרי�, כיו�. נבנו ואושרו לפני כניסת� לתוק� של תקנות אלו
שיפו1 זה לא כלל שינוי. ונית� מענה לריצו� התאי� וחיפוי הקירות בקרמיקה בלבד 2002בשנת מסובי� שופצו

 ". באבזור תכולת�
. תחנת משטרת כפר סבא; תחנת משטרת נתניה354
"נמסר, 20.12.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ355 באחריות. באחריות העצורי� לשמור על ניקיו� התאי�:

. מעבר לכ� עובדי הניקיו� בתחנה מבצעי� פעולות לניקוי התאי� כנדרש. את אמצעי הניקוי משטרת ישראל לספק
".מתבצעי� על ידי משטרת ישראל פעולות הדברה וצביעת התאי� פעמיי� בשנה או על פי הצור�

כי, 23.6.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ356  ". הוזמ� ביצוע הדברה וחיטוי"נמסר
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יש לציי�. בתא הדרומי קיי� ריח לא נעי� המקשה על שהייה במקו�:תחנת משטרת זיכרו� יעקב

 357.כי בעת הביקור לא היה החדר מאוכלס

בל.4.ג  תי סבירי�תנאי אוורור

 לחוק המעצרי� קובע כלהל�)4)(ב(9סעי�

".לתנאי תאורה ואוורור סבירי� בתא[...] עצור יהיה זכאי)ב"(

 לתקנות המעצרי�)ב(3לפי תקנה

תא שאי� בו חלו� כאמור יותקנו בו אמצעי; בתא יהיה חלו� שיאפשר אוורור מ� החו1"

".אוורור חלופיי� סבירי�

שב 358ארבעהב גוריה הציבורית התגלו ליקויי� בתנאי האוורוריה� ביקרה הסנמתקני�

.השוררי� בתאי המעצר

במהל� השיפו1כי, התברר.נעי� בלתיבמרבית התאי� הורגש מחנק וריח:תחנת משטרת בת י�

 359.מה שתר� מאוד לתחושת המחנק, לחלוטי� מ� התאי�" הוונטות"הוסרו שעברה התחנה 

בו שתי וונטותאוורור התא נעשה באמצעות:תחנת משטרת טירת הכרמל הא, המותקנות וירוא�

 2008לשנת דוחות( במתק� הקודמי� ביקוריהב גוריהישהתריעה הסנכפי. דחוס מאודנותר בתא 

המהווה מטרד של ממש לשוהי� בתא, פעולת הוונטות גורמת רעש רב ובלתי פוסק,)2005ולשנת

ו  360.לשוחח ביניה�ומונע מה� לישו�

זאת בניגוד לתקנה,חלו� אוורוראי� כלל)4תא מספר(באחד התאי�:תחנת משטרת כפר סבא

 361.ונראה כי הדבר מחרי� את הריח הרע השורר בתא, לתקנות)א(3

דר�, ע� זאת, כל התאי� במתק� ממוזגי� ובכול� יש חלו�:בפתח תקווה" שרו�"מתק� המעצר

נ שבו החלו�,4תא מספר, בפרט בתא אחד(קי או אור שמשמרבית החלונות לא נכנסי� אוויר

כ�. בו אי� כלל חלו�, מצב זה שורר א� בתא ההמתנה). אטו� לחלוטי� בתאי ההפרדה לא נית�, כמו

 362.לכבות את התאורה והיא דולקת ג� בלילה

א"בתגובת נצ357 כי, 31.1.10בינוע� ביר� מיו�מ ביו�. תאי המעצר בתחנת זיכרו� יעקב עוברי� ניקוי יו� יומי"נמסר
של. הביקורת לא היו עצורי� בתא לכ� לא הופעלו הוונטות כשהתא מאוכלס על ידי עצורי� והוונטות עובדות אי� ריח

 ". אוויר עומד בתא
. בפתח תקווה" שרו�"מתק� המעצר; תחנת משטרת כפר סבא; תחנת משטרת טירת הכרמל; תחנת משטרת בת י�358
נמסר כי יחידת הבינוי המחוזית תיקנה את כלל המאווררי� בתאי, 12.9.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ359

. 1.9.10המעצר ביו� 
ת לצור� אוורור כי הליקוי תוק� והותקנו בתא ונטונמסר,7.12.09מ אבינוע� ביר� מיו�"במכתב העדכו� של נצ360

. והפחתת הרעש
כי, 23.6.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ361  ". הנושא בטיפול להתקנת מאוורר לתא"נמסר
.נכו� ליו� פרסו� הדוח טר� התקבלה תגובה362
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 ליקויי� הנוגעי� לתאי המקלחת והשירותי�.5.ג

לתקנות המעצרי� קובעי� את החובה להעניק לעצור)ב(3לחוק המעצרי� ותקנה)1)(ב(9סעי�

.תו� שמירה על פרטיותו שיאפשרו לו לשמור על ניקיונו האישי, תנאי� תברואתיי� הולמי�

א� וככל הנית�, תאי� שתכנונ� יחל לאחר תחילת התקנותבכי, לתקנות מוסיפה)5)(ה(3תקנה

.י�תהיה הפרדה בי� המקלחת לבי� השירות, משופצי� בתאי�

 התגלו ליקויי� 363)10מתו"8(גוריה הציבוריתיברוב רוב� של מתקני המעצר שבה� ביקרה הסנ

.בתאי המקלחת והשירותי�

בי� חלל התא לחלל, כאמור בתקנות, ישנה הפרדה תאי המעצרבכלשהג�:חיפהמשטרת תחנת

לכסשמהאזור הדלת המפרידה קטנהשהרי, השירותי� והמקלחת כ�,ותאותו היא אמורה ועל

את המתרחש דר� רווח זה נית� לראות. רווח משמעותי בי� הרצפה לדלת ובי� הדלת לתקרה קיי�

פגיעה זו בפרטיות מתגברת נוכח 364.בפרטיות העצורי� באופ� הפוגע, בשירותי� והמקלחת

לא קיימת הפרדה בי�, בנוס�. העובדה כי לא נית� לנעול את אזור המקלחת והשירותי� מבפני�

. לתקנות)5)(ה(3וזאת בניגוד לתקנה,שירותי� עצמ� לבי� המקלחתה

אול�, יש מי� חמי� מש� כל שעות היו�גוריה כי במקלחתיבמהל� הביקור נמסר לנציגי הסנ

על א� שלא היה זאת,מי� פושרי� בלבדהיו הצוות המבקר העלתה כי לפחות באותו יו� בדיקת

כ�.יו� קר והמי� זרמו במש� מספר דקות באזור השירותי� והמקלחת קיי� כיור אחד קט�, כמו

. אופציה לכיוו� טמפרטורת המי� שאי� בו

בשני התאי� שנבדקו ישנה הפרדה כאמור בתקנות בי� חלל התא לחלל:תחנת משטרת כפר סבא

בניגוד לתקנה,לא קיימת הפרדה בי� השירותי� לבי� המקלחתאול�, השירותי� והמקלחת

 365.ותלתקנ)5)(ה(3

ישנה הפרדה כאמור בתקנות בי� החלל של התא לחלל של בכל התאי�:תחנת משטרת גלילות

לאול�, השירותי� והמקלחת הלא קיימת הפרדה בי� השירותי� )5)(ה(3בניגוד לתקנהמקלחתבי�

 366.לתקנות

ישנה הפרדה כאמור בתקנות בי� החלל של התא לחלל בכל התאי�:תחנת משטרת זיכרו� יעקב

לאול�, של השירותי� והמקלחת הלא קיימת הפרדה בי� השירותי� בניגוד לתקנהמקלחתבי�

 367.לתקנות)5)(ה(3

, קיימת הפרדה כאמור בתקנות בי� חלל התא לחלל השירותי� והמקלחת:תחנת משטרת מסובי�

. לתקנות)5)(ה(3בניגוד לתקנה,לא קיימת הפרדה בי� השירותי� עצמ� לבי� המקלחתאול�

ג�, 1997כי תקנות אלה חלות אמנ� על תאי מעצר שנבנו לאחר תחולת התקנות בשנת, ודגשי א�

 
תחנת משטרת; תחנת משטרת זיכרו� יעקב; תחנת משטרת גלילות; תחנת משטרת כפר סבא; תחנת משטרת חיפה363

י�; בפתח תקווה" שרו�"מתק� המעצר; מסובי� . תחנת משטרת נתניה; תחנת משטרת בת
וכי" נקבעה על פי קריטריו� מדור כליאה במטה הארצי"נמסר כי הדלת, 26.1.11מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ364

תג, יוער". מאפיי� את כלל תאי המעצר בכל האר1"הדבר  .ובהכי על שאר הליקויי� שצוינו לא התקבלה
כי, 23.6.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ365 על. התא אושר כתא מעצר בעבר במצבו הנוכחי"נמסר החוק לא חל

מדובר בשטח קט� מאוד וההפרדה, בנוס�. מבני� מסוג זה אלא על מבני� חדשי� שנבנו לאחר חקיקת החוק בלבד
 ". מהמקלחת לא יבוצע שינוי להפרדת השירותי�, לאור האמור. אינה מעשית

כי, 1.9.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ366 תאי המעצר נבנו בצורה בה אי� הפרדה בי� מקלחות לשירותי�"נמסר
 ". תיבדק אפשרות לשיפור המצב במסגרת המגבלות הפיזיות. ובטר� נכנסו התקנות לתוקפ�

זהלא נכללה התייחסות לנו, 31.1.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ367 .שא
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נית� היה לעשות מאמ1, 2002נוכח העובדה שמתק� המעצר שופ1 בשנת. על שיפו1 תאי� קיימי�

 368.למלא אחר הוראת תקנה זו

א לחלל קיימת הפרדה כאמור בתקנות בי� חלל הת:בפתח תקווה" שרו�"מתק� המעצר

בניגוד,לא קיימת הפרדה בי� השירותי� עצמ� לבי� המקלחתאול�, השירותי� והמקלחת

 369.לתקנות)5)(ה(3לתקנה 

מעליה�.השירותי� ה� שירותי כריעה,בהיעדר אסלות בכל התאי�:י�תחנת משטרת בבת

הש, ממוק� צינור המקלחת .ירותי�באופ� שחור הניקוז של המקלחת משמש ג� כחור הניקוז של

ש בתמאחר הקובעות כי בתאי מעצר המעצרי�תקנות, 1995י� הוקמה בשנת תחנת משטרת

ע�. אינ� חלות–אשר הוקמו לאחר תחילת� של התקנות תהיה המקלחת נפרדת מהשירותי�  יחד

ל מהוות תקנות אלה, כאמור, זאת  370.שאו� אליוסטנדרט ראוי שיש

המתק� אינו מיידע מיוזמתו את העצורי� כי יש לה� גוריה שצוותיהסתבר לנציגי הסנ, בנוס�

לאור העובדה. ואלו מסופקי� לה� לבקשת� בלבד, אפשרות לקבל כלי רחצה לשימוש� האישי

וככל הנראה לא ידעו, ששלושת העצורי� ששהו במתק� ביו� הביקור לא היו מצוידי� בכלי רחצה

כי, על זכות� לקבל כלי� אלו ורי� באופ� מפורש מה החפצי� שיש ראוי ליידע את העצנראה

. באפשרות� לקבל בזמ� החזקת� במתק� המעצר

מצאו, חר� זאת. שברוב� קיימת אסלה, במתק� קיימי� מספר תאי מעצר:תחנת משטרת נתניה

גוריה כי ביו� הביקור הוחזקו העצורי� דווקא בתא המעצר שבו קיימי� שירותיינציגי הסנ

בל. כריעה א� היא מלוכלכת וחרקי� הסתובבו, תי היגייניי�שירותי� אלו היו המקלחת הייתה

 371.על הרצפה

 הזכות להליכה באוויר הפתוחליקויי� במימוש.6.ג

זכאי עצור, לתקנות המעצרי�)ב(9לחוק המעצרי� ובהתא� לתקנה)5)(ב(9בהתא� לסעי�

מ, להליכה באוויר הפתוח במש� שעה מדי יו� או. אפשרי� זאתזאת בא� תנאי מקו� המעצר כ�

כי עצור לא יוחזק במש� למעלה משבעה ימי� במקו� מעצר שבו לא נית�,כ� קובעות התקנות

להעבירו למקו� מעצר אחר, במקרי� אלו, אלא ישנה חובה, לממש את זכותו להליכה יומית

.שתנאיו מאפשרי� את מימוש הזכות

א קיימי� התנאי� הדרושי� לש�ל, גוריה הציבוריתישבה� ביקרה הסנ 372במחצית מהמתקני�

של.מימוש זכות העצורי� להליכה באוויר הפתוח במרבית התגובות שהתקבלו לדוחות הביקור

נטע� כי הזכות להליכה באוויר הפתוח נתונה ממילא רק לעצורי�, גוריה במתקני� אלוינציגי הסנ

 
אינ� רלוונטיות לתאי המעצר בתחנת מסובי� אשר"נמסר כי התקנות, 1.2.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ368

תאי. אי� אפשרות לבצע הפרדה בי� המקלחת לשירותי�, כיו�. נבנו ואושרו לפני כניסת� לתוק� של תקנות אלו
לא. התאי� וחיפוי הקירות בקרמיקה בלבדונית� מענה לריצו� 2002המעצר שתחנת מסובי� שופצו בשנת  שיפו1 זה

 ". בגודל� ובאבזור תכולת�, כלל שינוי בתכנו� תאי המעצר
.נכו� ליו� פרסו� הדוח טר� התקבלה תגובה369
כי, 12.9.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ370 תאי המעצר נבנו לפני שהתקנות החדשות נכנסו לתוק� בשנת"נמסר

א 1997  ". הנושא הועבר לתכנית בינוי לבדיקת אפשרות לטפל בנושא, יחד ע� זאת. לה אינ� חלות עליה�ולפיכ�

"נמסר, 20.12.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ371 תק� לאסלות שנקבע הוא כי בתאי� המיועדי� לגברי� יהיו:
לשמירת היגיינה אישית ומטעמי תק� זה נקבע. אסלות כריעה ובתאי� המיועדי� לנשי� ונכי� יהיו אסלות ישיבה

 ". בטחו�
. תחנת משטרת חיפה; תחנת מרחב יפתח; תחנת משטרת מסובי�; תחנת משטרת כפר סבא; תחנת משטרת גלילות372
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ב, המוחזקי� במש� למעלה משבעה ימי� תחנות המשטרה מצב שאינו מתרחש במתקני המעצר

רב, יובהר. בה� מוחזקי� עצורי� לפרקי זמ� קצרי� יותר שכ� היא, כי טענה זו יוצרת קושי

מנציחה מצב בו בפועל מצויי� עצורי� כשה� סגורי� ללא יכולת לחל1 עצמות בחצר בתאי� 

עד כדי שבעה ימי�(וזאת במש� ימי� רבי�, שתנאי הכליאה בה� קשי�, קטני� ) ג� א� לא

למרות שהשאיפה היתה צריכה להיות כי תתאפשר לכל עצור, זאת. ני משטרה לא מעטי�ובמתק

את, הליכה באוויר הפתוח מדי יו� ביומו ומכא� שמ� הראוי היה כי ייעשה מאמ1 להתאי�

נשוב ונדגיש את חומרת הדברי� נוכח הצטברות�. התנאי� במתקני הכליאה לש� מימוש זכות זו

זה, י� עצמ�לתנאי הכליאה הקשי� בתא , ובכלל זאת הצפיפות הגבוהה בתאי�, כמתואר בדוח

. קיו� בה� ועודיהליקויי� ברמת האוורור והנ

גוריה כי לרוב עצורי�יעל כ� נטע� בפני נציגי הסנ.בתחנה אי� חצר טיולי�:תחנת משטרת גלילות

לשוהי� בתחנה למש� יו� או יומיי� בלבד ובמקרי� מסוימי� מגיע זמ� שהיית�   שלושהבמתק�

מוחזקי� במתק� מבליי�עצורבה�שי�מצבי�לא נוצרוג� בהנחה שאכ�, ע� זאת. ימי�

4 3ישהה במש� עצור עדיי� עלול להיווצר מצב שבו, ימי�7ללכת באוויר הפתוח מש� אפשרות

ב בוהבעת ביקורנו במתק�ש, יצוי�.קט� ללא אפשרות לחילו1 עצמות בחצרתאימי� מעצר שהו

השני מש� שלושה ימי� והשלישי, מה� אחד שהה במתק� המעצר מש� יומיי�, ושה עצורי�של

נראה, בלבד" תאי מעבר"הג� שנטע� בפנינו כי תאי המעצר משמשי�, לפיכ�. מש� ארבעה ימי�

 373.כי בפועל נאלצי� עצורי� לשהות סגורי� בתאי המעצר מספר ימי� לא מועט

חתחנהב:תחנת משטרת כפר סבא  לטיול רי�והעצאת להוציא אפשרות אי� ולכ�צר טיולי�אי�

 374.כנדרש בחוק המעצרי� ובתקנות המעצרי� הפתוח באוויר

 לטיול רי�והעצאת להוציא אפשרות אי� ולכ�אי� חצר טיולי�תחנהב:תחנת משטרת מסובי�

 375.כנדרש בחוק המעצרי� ובתקנות המעצרי� הפתוח באוויר

באוויר לטיול רי�והעצאת להוציא אפשרות אי� ולכ� טיולי� חצרי�אתחנהב:תחנת מרחב יפתח

 376.הפתוח

לעצורי� השוהי� במתק� מעל המיועדת במתק� קיימת חצר הליכה יומית:תחנת משטרת חיפה

.מטרי� רבועי� בלבד 10.61ששטחו, כתקרהבעל רשת ביטחו� המדובר בחדר בטו�. ימי�7

וכ�, מעצר גדול ע� חלו� סגורבתא אלא,בשטח פתוח לא מדובר, להתרשמות הצוות המבקר

 
כי, 1.9.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ373 חצר התחנה משמשת כחצר טיולי� במקרי� שבה� נדרש"נמסר

 ". הדבר
כי, 23.6.10ביר� מיו�מ אבינוע�"בתגובת נצ374 יש לציי� כי מאחר. במקו� קיימת חצר טיולי� קטנה"נמסר

ס ה� אינ� זכאי� לשימוש"והתאי� הינ� תאי שהייה והעצורי� שוהי� בה� זמ� קצר בלבד בטר� העברת� לשב
מ, ממילא. בחצר הטיולי� ל לממש זכות ימי� מבלי שיוכ7 הזכות לשימוש בחצר הטיולי� נתונה למי שמוחזק למעלה

 ". סיטואציה שאינה מתרחשת בכפר סבא–זו
נמסר כי בתאי המעצר בתחנת מסובי� אי� מחזיקי� עצורי� מעל לשבעה, 1.2.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ375

עצורי� הנכלאי� בתחנת מסובי� ה� עצורי� אשר מובאי� לצור� חקירה או עצורי� כשאי� מקומות כליאה. ימי�
סד)ב(9בתחנת מסובי� אי� כולאי� עצורי� מעל לשבעה ימי� ולכ� סעי�, כאמור ...ס"בשב תנאי החזקה(פ"בתקנות

 ". אינו רלוונטי) במעצר
כי, 17.12.09מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ376 לתקנות סדר)ב(9מכיוו� שתקנה. אי� חצר טיולי� בתחנה"נמסר

מקוימת תקנה, כאשר אי� חצר טיולי�, עה ימי� לטיול באוויר הפתוחהדי� הפלילי מאפשרת הוצאת עצור אחת לשב
 ". זו כהלכתה
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רב לשטח הפנימי, תקרת רשת גדולה שמדובר למעשה במימוש, מכא�. המאפשרות כניסת אור

 377.חלקי בלבד של זכות העצורי� להליכה בשטח פתוח

ב.7.ג החזקת עצורי� הנתוני� בהשגחה פסיכיאטרית בתחנת משטרת ליקויי�

 בת י�

להחזיק בתנאי� הולמי� עצורי� הנתוני� בהשגחה פסיכיאטרית בת י� לא נית� בתחנת משטרת

כי קיימת מודעות לבעיה�התרשצוות הביקור. ואשר לא נמצא לה� מקו� כליאה מתאי� אחר

אשר נובע מחוסר יכולת להחזיק עצורי� הזקוקי�, קיי� קושי למצוא לה פתרו�אול�, זו

זולהשגחה בתאי מעצר שבה� שוהי� עצ חדר חלופי המיועד למטרה . ורי� אחרי� והעדרו של

ה�, במקרי� שבה� נאלצי� עצורי� הזקוקי� להשגחה פסיכיאטרית ללו� במתק�, בשל כ�

 378.למשל משרד, מוחזקי� בחדר שאי� בו תנאי� נאותי� לש� כ�

כי, 26.1.11מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ377 לאור שינוי סטטוס תאי המעצר לתאי עיכוב לחקירה ומאחר"נמסר
א, השימוש בשטח הפתוח אינו בא לידי מימוש,ס"שרוב אוכלוסיית העצורי� מועברת לשב וכלוסיית העצורי� שכ�

 ". התא הקיי� עונה על הצרכי� והוראת החוק. כמעט ואינה קיימת, ימי�7שזכאית להשתמש בו קרי עצורי� מעל 
"נמסר, 12.9.10מ אבינוע� ביר� מיו�"בתגובת נצ378 כ�: התאי� בתחנת בת י� אינ� תאי מעצר אלא תאי מעבר ועל

של. טרית ורפואיתאי� תאי� אלו מאכלסי� עצורי� בהשגחה פסיכיא עצורי� מסוג זה אמורי� להיקלט בתאי מעצר
ס ובהעדר מקו� כליאה אכ� קיימת בעיה שמצריכה שמירה פיזית על העצור עד שימצא לו מקו� קליטה התוא�"שב

י�. את מצבו כי. מרחב איילו� נות� דגש לעניי� הטיפול בעצורי� ובתנאיה� בזמ� שהיית� בתחנת בת חשוב לציי�
שב מער� אי� אפשרות לאכלס בתאי�.ס והתאי� אשר בתחנת בת י� משמשי� כתאי מעבר"הכליאה עבר לאחריות

יחד ע� זאת אנו מודעי� היטב לצרכי העצורי� ומקפידי� ביותר, אלו עצורי� הטעוני� פיקוח רפואי או פסיכיאטרי
 ". על מת� הזכויות המגיעות לכל עצור
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 ליקויי� עיקריי� שנחשפו במתקני המעצר בבתי המשפט.ד
עשר מתקני מעצר שבבתי המשפט שנחשפו בשלושהלליקויי� המרכזיי� פרק זה כולל התייחסות

 2009גוריה הציבורית במהל� השני�יברחבי האר1 בה� נערכו ביקורי� רשמיי� על ידי אנשי הסנ

–2010.379 

העלו מגוו� של ליקויי� בתנאי הכליאה של העצורי� במתקני המעצר בבתי המשפט הביקורי�

הבו. בה�השוהי�  למצב� של תאי,לטי� ביותר נמצאו ביחס לתנאי תברואה ירודי�הליקויי�

בעיה מדאיגה נוספת היא כי בחלק לא מבוטל מתאי.לבעיות אוורורו לצפיפות גבוהה, השירותי�

, לקוח באווירה מכובדת ובטוחה המעצר שנבדקו לא קיימי� תנאי� לקיומ� של מפגשי עור� די�

.ותהמאפשרת מימוש נאות של זכות ההיוועצ

עוד העלו הביקורי� הרשמיי� כי קיימי� פערי� גדולי� בי� התנאי� השוררי� בבתי המעצר

על. השוני� בעוד שחלק ממתקני המעצר מצויי� במצב כללי טוב אשר מאפשר שמירה נאותה

דוגמה. ישנ� מספר מתקני� שהתנאי� השוררי� בה� הנ� קשי� במיוחד, מרבית זכויות העצורי�

בכל, המעצר בבית משפט השלו� בירושלי� בולטת היא מתק� אשר התגלו בו ליקויי� כמעט

עובדה זו מטרידה במיוחד נוכח העובדה שמדובר. התחומי� שנבדקו במסגרת הביקור הרשמי

וחר� זאת נראה כי ה� האג� החדש וה� האג�, במתק� שאג� אחד בו חדש והאג� השני מצוי בשיפו1

אינ� עומדי� בסטנדרטי� הראויי� כפי שה� באי�,� השיפו1כפי שזה צפוי להיראות בתו, היש�

. לידי ביטוי בהוראות חוק המעצרי� והתקנות שהותקנו מכוחו

 כבילת עצורי�.1.ד

שעניינו כבילת, 1996–ו"התשנ) מעצרי�–סמכויות אכיפה(לחוק סדר הדי� הפלילי'א9סעי�

כב, עצור במקו� ציבורי אלא בהתקיימ� של חריגי�, ולי� במקו� ציבוריקובע כי עצורי� לא יהיו

שבה, גוריה הציבורית משני� קודמות חשפו מציאות מנוגדת לחוקידוחות של הסנ.המנויי� בסעי�

ו או ברגליה� במסדרונות בתי המשפט/במרבית המקרי� מובלי� עצורי� כשה� כבולי� בידיה�

בו כדי לפגוע באופ� שישו, המשפט אל אולמות הדיו� כשה� חשופי� לעיני הציבור הבא לבית

. ולהשפיל� בפומביבכבוד� 

באופ� שבו מיוש� החוק בבתי המעצר מסוי� כי חל שיפור, מממצאי הביקורי� הרשמיי� נראה

: קיימי� עדיי� קשיי� ביישו� החוק 380מתקני� ארבעהב, זאתע�. של בתי המשפט

ה:בית משפט השלו� בנתניה מעצר לאולמות בתי המשפט העצורי� מועלי� ממתח� תאי

יוצא, מאחר שבכל קומה קיי� רק אול� אחד הנגיש למעלית העצורי�. באמצעות מעלית מיוחדת

 
בית משפט השלו�, בית משפט השלו� בנתניה: באחד עשר בתי מעצר שבבתי המשפטנערכו ביקורי� 2010בשנת379

, בית משפט השלו� לענייני תעבורה מרכז, בית המשפט לנוער בתל אביב, בית משפט השלו� בראשו� לציו�, ברמלה
בב, בית משפט השלו� באשקלו�, בית משפט השלו� בירושלי�, בית המשפט המחוזי בירושלי� , אר שבעהיכל המשפט

ח התייחסות לשני מתקני מעצר שהביקור הרשמי"כולל הדו, בנוס�; היכל המשפט בנצרת, בית משפט השלו� באילת
היכל המשפט בתל אביב והיכל המשפט בפתח: 2009האחרו� שנער� בה� מטע� הסניגוריה הציבורית היה בשנת

נ 2009מתקני מעצר שבוצעו בה� ביקורי� בשנת3 ב. תקווה , 2010ער� בעניינ� ביקור מאוחר יותר בשנת ואשר
מ . 2010 ההתייחסות בדוח זה היא לביקור המעודכ� ביותר

בית משפט השלו�; בית המשפט המחוזי בירושלי�; בית משפט השלו� באשקלו�; בית משפט השלו� בנתניה380
. בירושלי�
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בידיה� כבולי� לאול� כשה� העצורי� מובלי�, שבכל פע� שהדיו� מתקיי� באול� אחר

 381.בית המשפטהפומביי� של מסדרונותהדר� וברגליה�

בעוד�� מובלי� מתא המעצר לאולמות בית המשפט העצורי:בית משפט השלו� באשקלו�

מוכש,אזוקי� בידיה� ורגליה� בדרכ� לאול�.� מהעצור לפני הכנסתו לאול�סריאזיקי הידיי�

ומכא� שה� נאלצי� מועברי� העצורי� ברחוב הסמו� לבית המשפט ובמסדרונות בית המשפט

 382.קלעשות דר� ארוכה כשה� כבולי� בפומבי בניגוד להוראות החו

ה גוריה נמסר כי ההחלטה הא� לכבול את העצורי�ילנציגי הסנ:ירושלי�במחוזי בית המשפט

לצוות הביקור לא ברור כיצד. בחומרת העבירה שביצע העצורבדרכ� לאולמות בית המשפט תלויה 

בדיוק מופעל שיקול הדעת האמור לעניי� כבילת עצורי� וזאת בשל העדר פרמטרי� ברורי� לאופ� 

 383.לת שיקול הדעתהפע

ממתק� המעצר אל אולמות הדיוני� הנמצאי� בקומה,שחלק� כבולי� כאמור, הובלת העצורי�

במידה.את כלל הציבורותמתבצעת באמצעות מדרגות בית המשפט המשמש,היהראשונה והשני

וש כ/מדובר בעצורי� שמוגדרי� כנכי� � בעצורי� רגילי� שהדיולחלופי�או,"טעוני הגנה"או

באמצעות ה� מועלי� לדיו�,בעניינ� מתקיי� באולמות הדיוני� הנמצאי� בקומה השלישית

זו.מעלית הסמוכה למתק� המעצר א� השימוש בה מונע, א� היא את כלל הציבורמשמשת מעלית

כשה� כבולי� באזיקי�, ביניה� ג� עצורי� קטיני�, עצורי� מובלי� י� שבה�מצבלכל הפחות

יש מקו� לעשות שימוש במעלית זו להובלת כלל, גוריהילעמדת הסנ.המשפטבמסדרונות בית 

 384.לפרטיותוהעצורי� אל אולמות בית המשפט ובכ� לשמור על זכויות היסוד שלה� לכבוד 

ס המובילי� את העצורי� אל תו�"הרחבה שבה חוני� רכבי שב:בית משפט השלו� בירושלי�

. וח שמשמש את חלק משופטי בית משפט השלו�הנה חלק ממגרש החניה הפת, מתק� המעצר

הרחבה אינה מגודרת והעצורי� האזוקי� גלויי� לעיני עוברי אורח רבי� החולפי� ברחובות

, משמשת ג� לכניסת בעלי היתרי� ומורשי�, דלת הכניסה המשמשת להכנסת העצורי�. סמוכי�

ומ, חוקרי� משטרתיי�, פרקליטי�, לרבות שופטי� העצורי� הנכנסי�.זכירותעוזרי� משפטיי�

כ�.טלמתח� המעצר חשופי� אפוא לציבור רחב של באי בית המשפ רוב העצורי� מובלי�, כמו

מאחר שאי� בנמצא.במסדרונות בית המשפט כשה� אזוקי� לעיני כל מי שפוקד את המקו�

פי הנחיות ברורות וחד משמעיות בנוגע לכבילת העצורי� וההחלטה בדבר הכבילה נעשית על 

 
כי, 13.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ381 עכבילת העצורי�"נמסר ח יתכנו"כאמור בדו.פ החוק"מתבצעת

במידה והתנאי� הפיזיי� במתק� ישתנו באופ� שיקל. שינויי� פיזיי� במבנה לאחר עזיבת ההוצאה לפועל את המתק�
לדבריה של סגנית נשיאת בית;"על תנאי כבילת העצורי� מבלי לפגוע בשיקולי הביטחו� ובכפו� לחוק הדבר יבוצע

שי, המשפט הבעיה נובעת מהעובדה שאי� אול� מעצרי� קבוע ועל כ� לעיתי� עצורי�, רה ב� שלמהכבוד השופטת
הפתרו� לבעיה זו הינו בניית אול� מעצרי� בקומת המרת� של בית. מובלי� כבולי� במסדרונות בית המשפט

 2011בדצמבר, לדברי סגנית הנשיאה. במתח� שהיו� משמש את ההוצאה לפועל, בצמוד למתק� המעצר, המשפט
. ההוצאה לפועל עוזבת את המתח� ואז אולי נית� יהיה לבנות אול� מעצרי� במתח� זה

תאי מעצר8, בי� היתר, אשר מיועד להכיל, כי בעוד כשנתיי� צפויה להסתיי� בניית היכל משפט חדש, חשוב לציי�382
המעצר הקיי� בהיכל המשפט מתייחס א� כ� למכלול הנתוני� הקיי� במתק�,ח הביקור המצוי� בזאת"דו. חדישי�
זה"כי לדו, יוער. תו� מת� תשומת לב לשאיפה הרב מערכתית לסיו� בנייתו של היכל המשפט החדש, הנוכחי ח

.ח"ס אי� מה להוסי� על האמור בדו"ובה נאמר כי לשב, פה בלבד  התקבלה תגובה בעל
"נמסר, 14.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ383 וכפועל, לחוק הכבילה במקומות ציבוריי�ס פועל בכפו�"שב:

פ הנוהל למפקד המתק� שיקול דעת לפי מספר"ע, יוצא מכ� במסגרת פקודה מקומית לכבילה במקו� ציבורי
הנחיות הכבילה בקרב הקציני� והמשקי�.'הנסיבות בשטח וכו, מידע מודיעיני, פרמטרי� כגו� סיבת המעצר

כבוד, בתגובת נשיאת בית המשפט;"ות סדורות במסגרת האימוני� השנתיי�מרועננות מעת לעת וכ� מתקיימות הדרכ
.נמסר כי הנושא מצוי בסמכות שירות בתי הסוהר, 24.1.11מיו�, השופטת מוסיה ארד

את"נמסר כי בבית המשפט המחוזי, 14.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ384 מצויה מעלית אחת בלבד המשמשת
זה,)'לוחמי נחשו� וכו, משפחות עצורי�, שוטרי�, עובדי בתי המשפט,ד"עו, אזרחי�(כלל באי בית המשפט  במצב

שב. זמינות המעלית להובלת העצורי� מוגבלת ס עדי� ורצוי להוביל את העצור במעלית משיקולי בטחו�"מבחינת
וב, ונוחיות העצור והמלווי�  ". כפו� לנסיבותע� זאת כאמור נוכח העומס בבית המשפט הדבר נית� במשורה
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אי� אפשרות לערו� ביקורת עניינית לגבי נחיצות כבילת, שיקול דעת בלעדי של מפקד המתק�

 385.העצורי� וחוקיותה

 ליקויי� הנוגעי� להובלת העצורי� אל מתק  המעצר ולאולמות הדיו .2.ד

שוני� בעניי� הובלת התגלו קשיי�, בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית 386מתקני מעצר%6ב

.רי� לבתי המשפט ופיזור� למתקני הכליאה השוני� לאחר תו� הדיו�העצו

:להל� עיקר הממצאי�

הובלת העצורי� אל מתק� המעצר מתחילה בשעות בוקר מוקדמות:בתל אביב היכל המשפט

מתחילה בשעה, רימוני� והשרו�, הובלת עצורי� ממתקני הכליאה הדרי�,כ� לדוגמא. מאוד

א�, מפקד המתק� לדברי. לפנות בוקר 03:30 הובלת העצורי� בשעות כה מוקדמות אינה רצויה

 387.הדבר נובע ממחסור בכוח אד�

הובלת העצורי� אל מתק� המעצר מתחילה לפני עלות השחר ועצורי�:בית משפט השלו� ברמלה

, לפנות בוקר ומבלי� זמ� רב ברכב הליווי 03:00 02:00רבי� עוזבי� את מתקני המעצר בשעות 

ה כי ה� מגיעי� למתק� המעצר עייפי�, העצורי� ציינו.� כבולי� בידיה� או ברגליה�כאשר

א�. ומותשי� והדבר א� מקשה עליה� לנהל את הדיוני� המשפטיי� בעניינ� מצב דברי� זה

ש עד לשעות במתק� להישאר לולי�עהעצורי�אז, בבית המשפט מתארכי� הדיוני�מוחר� במידה

מכ�ו הערב ללאחר עד בלות עליה� למתק� המעצר להחזרת�שוב מספר שעות כבולי� ברכב הליווי

 388.הקבוע שלה�

השיב כמה שיותר עצורי�להג� שהמטרה המוצהרת הנה להספיק:בית משפט השלו� בנתניה

אד�הרי,חזרה למקו� מעצר� כבר באמצע היו� . שהדבר מתאפשר רק כאשר יש מספיק כוח

נאלצי� לחכות וה�, מאפשרת הובלת עצורי� במהל� היו� במקרי� רבי� מצבת כוח האד� אינה

 
"נמסר, 26.6.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ385 הורדת העצורי� מרכב הליווי מתבצעת רק לאחר שהמקו�:

הובלת העצורי� באופ� המתואר הנה אילו1 הנובע מהיות מבנה בית המשפט כאמור יש�. מאובטח כיאות ללא אזרחי�
ו, ובעייתי אנו עושי� מאמצי� לקצר. מבקרי בית המשפט ומשיקולי ביטחו�מהצפיפות במקו� כולל של עוברי האורח

עוד ". ככל הנית� את מש� הובלת העצור מרחבת החנייה לבית המשפט תו� פגיעה מינימאלית בכבוד העצור ובחקירה
ע"נמסר כי  כי"י הלוחמי� בקפדנות יתרה"חוק כבילה במקומות ציבוריי� נאכ� רועננו ההנחיות ללוחמי"וכ�

"נמסר, 17.5.11מיו�, כבוד השופטת שולמית דות�, בתגובת נשיאת בית המשפט;"ההיחיד כידוע לכ� ישנה חשיבות:
אשמח מאוד א� יהיה. רבה בעיני להטבת תנאי שהיית עצורי� בבית המשפט ותנאי הליווי לאולמות בית המשפט

 ". בידינו לתק� את הליקויי�
; בית משפט השלו� בירושלי�; בית משפט השלו� בנתניה; ברמלהבית משפט השלו�; היכל המשפט בתל אביב386

.מחוז מרכז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו�; בית המשפט המחוזי בירושלי�
"נמסר, 28.12.09מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ387 חשוב לציי� כי עצורי� מאזור המרכז ומאזור רמלה המסיימי�:

שאר העצורי� מפוני� בתו�. מפוני� בלווי חזרה לבתי המעצר בשעות הצהריי� 12:00את הדיו� בעניינ� עד השעה 
שב. יו� הדיוני� אלא כפו� להחלטות,ס"כידוע כמות העצורי� המוזמני� לדיוני� ושעת סיו� הדיוני� אינו בשליטת

שב. השופטי� והנהלת בתי המשפט עלס פועל לקצר את מש� שהות העצורי� במתק� ולהק"במסגרת המגבלות ל
 ". השוהי� במתק� ככל הנית�

"נמסר, 25.10.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ388 כל אימת, השהיה במתק� הינה עד תו� הדיוני� אול�, ככלל:
כאשר, יכול להיות כי במקרה יוצא דופ�. מבוצעי� ליוויי� קטני� במטרה להחזיר עצורי� לבתי המעצר, שמתאפשר

מקרה כזה. או אז בלית ברירה ה� ממתיני� בכלי הרכב, י� כדי לשמור על ביטחונ�מתעורר צור� להפריד בי� עצור
 ". אינו מעיד על הכלל



��� 

מה שקורה לעיתי� רק בשעות הערב, חזור למקו� המעצרלעל מנת בבית המשפט עד תו� הדיוני�

 389.המאוחרות

מגיעי�, המוחזקי� במתקני כליאה מחו1 לירושלי�, עצורי�:בית משפט השלו� בירושלי�

החלוקה נעשית. ת� למתקני המעצר השוני� בעירלצור� חלוק" מגרש הרוסי�"למתק� המעצר 

. במרכזה של העיר ובאזור סוא�, כידוע, אשר נמצא, ברחבה לפני שער הכניסה במגרש הרוסי�

נמצא בסמו� לשער הכניסה, שער הכניסה שבקרבתו מתבצעי� מיו� והעברת העצורי�, בנוס�

שהעצורי�, מכא�.י�שנועד לביקורי קרובי משפחות של העצורי� השוהי� במגרש הרוס

מובלי� כשה� אזוקי� ה� לעיני עוברי אורח וה� לעיני, הממתיני� להישלח לבית משפט השלו�

לעיני, ביניה� עצורי� קטיני�, כי העברת עצורי� אזוקי�, יודגש. המבקרי� במגרש הרוסי�

לפ, עשרות עוברי אורח .י די�מהווה פגיעה קשה בצנעת הפרט וגורמת לחשיפת� באופ� האסור

הוא מש� הזמ� הארו� שאותו נאלצי�, קושי נוס� שהתגלה בהובלת עצורי� אל מתק� המעצר

,כ�. זאת כאשר לא מסופק לה� מזו� לכל אור� הנסיעה, חלק מ� העצורי� לבלות בדרכ� למתק�

, לפנות בוקר 2:30שניי� מ� העצורי� מסרו לצוות המבקר כי יצאו באותו בוקר מהכלא בשעה

ל לאחר בקשה מפורשת 10:00וקיבלו ארוחת בוקר רק בשעה 8:00בית המשפט בשעה הגיעו

וקיבל א� הוא ארוחה ראשונה 4:00עצור נוס� החל את מסעו אל בית המשפט בשעה. מציד�

השילוב של ". נחשו�"לאחר שפנה מיוזמתו לצוות, באותו יו� רק במתק� המעצר בבית המשפט

מוביל לכ�, נסיעה ארוכה ואי חלוקת מזו� במהלכה, השוני� יציאה כה מוקדמת ממתקני הכליאה

רעבי�, כשה� מותשי�, העשויי� להיות גורליי� עבור�, שעצורי� מגיעי� לדיוני� בבתי משפט

 390.ומתוסכלי�

ה הטמו� במיו� העצורי� במתק�, בנוס� לקושי אשר תואר לעיל:ירושלי�במחוזי בית המשפט

קיי�, שמגיעי� לבית המשפט ממתקני כליאה שמחו1 לירושלי�כאשר מדובר במי, מגרש הרוסי�

בי� השטח שבו. בבית משפט זה קושי בהובלת עצורי� בעלי מוגבלויות אל תו� מתק� המעצר עצמו

אל,המסיעי� את העצורי� ממקו� מעצר� אל בית המשפט,ס"שבהרכבי חוני�  לבי� הכניסה

. סי� העצורי� אל מתק� המעצר ומוצאי� ממנומפרידות חמש מדרגות שדרכ� מוכנ,מתח� המעצר

במידה שבי� העצורי� המובאי� אל המתק� ישנו עצור בעל מוגבלויות שאי� באפשרותו לטפס או

להרי� אותו בידיה� על מנת להכניסו אנשי הליווי דואגי�, לרדת בגר� מדרגות זה בכוחות עצמו

ה.או להוציאו מהמתק� פגיעה החמורה שיש בכ� ברגשותיה� של אי� צור� להכביר במילי� אודות

נראה שהמצב חמור א� יותר. העצורי� בעלי המוגבלויות ובתחושת חוסר הנוחות הכרוכה בכ�

גוריהילעמדת הסנ.סוהרי�כשמדובר בנשי� עצורות אשר צריכות להיות מובלות בצורה זו על ידי

נעשי� מאמצי�, ע� זאת"נמסר כי הדבר נובע מעומס בבית המשפט וכי, 13.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ389
ת השוהי� למתקני� סמו� ככל הנית� לסיו� דהיינו החזר, אסירי� במקו� ככל הנית�/לקצר את מש� שהיית העצורי�

 ". הדיו� בעניינ�
"נמסר, 26.6.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ390 ר"מדובר בליווי עצורי� השוהי� בבתי הסוהר מחו1 לבימ:

מיו� וחלוקת העצורי� ליעדי� השוני� מתבצעת. ירושלי� ועתידי� להתייצב לדיו� בבתי המשפט השוני� בירושלי�
ר לא יועד"ר במדינת ישראל וזאת בשל העובדה כי מבנה הבימ"בימ/ר"ר בשונה משאר הביס"ה למכלול הבימבכניס

ע� הגעת משאיות הליווי בשעות הבוקר מתבצעת. לשמש כבית מעצר מה ג� שמדובר במבנה יש� שגילו כמאה שנה
ל , רחוב סוא� בפתח מכלול בית המעצרחלוקה על פי הדיוני� לבתי המשפט השוני� היות ומיו� העצורי� נעשה בסמו�
מעי� שטח סטרילי מול מבנה בית, יחידת נחשו� יצרה חי1 ותיחו� בי� האזרחי� עוברי האורח לבי� מיו� העצורי�

חשש לפגיעה, הצור� בחי1 נבע מחשש לפגיעה בלוחמי נחשו�. החי1 מבוצע באמצעות רכבי הליווי והמשאיות. המעצר
בתגובת נשיאת בית;"החשש להברחת אמצעי� אסורי� ופגיעה בחקירת המשטרהחשש לבריחה וכ�, בעצורי�
"נמסר, 17.5.11מיו�, כבוד השופטת שולמית דות�, המשפט כידוע לכ� ישנה חשיבות רבה בעיני להטבת תנאי שהיית:

".יי�אשמח מאוד א� יהיה בידינו לתק� את הליקו. עצורי� בבית המשפט ותנאי הליווי לאולמות בית המשפט
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במ, ראוי למצוא פתרו� מהיר והול� לבעיה זו דרגות הכניסה למתק� או סלילת כגו� התקנת מעלו�

 391.ס ישירות אל תו� מתק� הכליאה"שביל מתאי� המוביל ממתח� חניית רכבי שב

כי:במחוז מרכז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו� קיימת בעיית חוסר לצוות הביקור נמסר

כ�ב.בעניי� זימוני העצורי� לדיוני�ס לבי� מזכירות בית המשפט"תיאו� קשה בי� עובדי השב של

או שאינ� מובאי� למתק� בימי� שבה�, למתק� שלא לצור�מובאי� שעצורי� לא אחת קורה

 392.מתקיימי� בעניינ� דיוני�

 קשיי� במימוש זכות ההיוועצות ע� עור& די .3.ד

קיימי� קשיי� ניכרי� במימוש זכות גוריה הציבוריתימתקני מעצר בה� ביקרו אנשי הסנ%7ב

מ� המתקני� אינ� כוללי� כלל חדר המיועד שלושה. רי� ע� עורכי דינ�ההיוועצות של עצו

ב 393למפגש בי� עורכי די� לעצורי� קיימי� תנאי� המקשי� על קיו� 394נוספי� ארבעהואילו

.מפגש בתנאי� מכובדי� ובטוחי�

:להל� חלק מ� הממצאי�

חדר המיועד למפגש עור�:בית משפט השלו� בנתניה  בעיה,לקוח די� במתק� המעצר לא קיי�

המפגש בי�. גוריה הציבוריתישטר� באה על פתרונה על א� שהוזכרה בדוחות הקודמי� של הסנ

מצב דברי� זה מהווה. בלובי הכניסה לתאי המעצר, הלכה למעשה, עצורי� לעורכי דינ� מתקיי�

 395.פגיעה קשה בזכויות העצור ובהוראות החוק בעניי� חיסיו� וסודיות השיחה

ג�,לקוח במתק� המעצר לא קיי� חדר המיועד למפגש עור� די�:פט השלו� באשקלו�בית מש

חר� העובדה כי הבעיה הוזכרה בדוחות רשמיי� קודמי� לשוחח ע� נאלצי� עורכי הדי�. זאת

ו,לקוחותיה� במסדרונות בית המשפט –שי הליווי בנוכחות קהל ואנכאשר לקוחותיה� אזוקי�

 396.ות משביע רצו�פתרו� שכמוב� רחוק מלהי

במתק� המעצר לא קיי� חדר המיועד למפגש:במחוז מרכז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו�

 397.ונראה כי אי� כוונה למצוא לבעיה זו פתרו� בעתיד הנראה לעי�לקוח עור� די�

במתק� קיימי� שני חדרי� המיועדי� למפגש של עצורי� ע� עורכי:היכל המשפט בבאר שבע

כבר לפני כשלוש שני� נלקח אחד החדרי� על ידי מפקדת המתק� והפ� למשרדה, זאתע�. דינ�
 

שב, 14.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ391 זו"נמסר כי אול� כידוע",ס שות� לצור� במציאת פתרו� לבעיה
בתגובת, לעומת זאת;"המתק� הינו באחריות הנהלת בתי המשפט על כ� מומל1 לקבל את התייחסות� לסוגיות

.כי הנושא מצוי בסמכות שירות בתי הסוהרנמסר, 24.1.11מיו�, כבוד השופטת מוסיה ארד, נשיאת בית המשפט
נמסר כי אכ� ישנה, 10.3.11מיו�, במשרד לביטחו� פני�) בקרה ומעקב, פיקוח(מנהלת תחו�, בתגובת מתי אבלס392

.בעיה ונעשי� מאמצי� לצמצ� את הפערי�
.חוז מרכזמ) ענייני תעבורה(בית משפט השלו�; בית משפט השלו� באשקלו�, בית משפט השלו� בנתניה393
.בית משפט השלו� באילת; היכל המשפט בנצרת; בית משפט השלו� בירושלי�; היכל המשפט בבאר שבע394
אי� אפשרות להרחיב או להקצות"נמסר כי בשל העומס בבית המשפט, 13.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ395

חשוב לציי� כי המתק� שיי� להנהלת.ותס עושי� את המיטב במסגרת המגבלות הקיימ"שב.ד"שטח לבניית חדר עו
בתגובתו של מר ב� ציו�;"בתי המשפט וסוגיית הרחבת המקו� בסמכות� לפיכ� מומל1 לפנות בנושא זה אליה�

לא נכללה התייחסות ספציפית לנושא, 20.10.10מיו�,)בתי משפט השלו�(מזכיר ראשי ומנהל מחוז המרכז, בושרי
. זה

תאי מעצר חדישי�8, בי� היתר, ובנייתו צפויה להסתיי� בעוד כשנתיי� ולהכיל,ל חדשבימי� אלו נבנה היכ396
מתייחס למכלול הנתוני�,ח הביקור המצוי� בזאת"דו. בכלל� חדרי מפגש מסודרי� של העצורי� ע� עורכי דינ�

בנייתו של היכל מערכתית לסיו�  תו� שימת לב לשאיפה הרב, הקיי� במתק� המעצר הקיי� בהיכל המשפט הנוכחי
.המשפט החדש

נמסר כי המתק�, 10.3.11מיו�, במשרד לביטחו� פני�) בקרה ומעקב, פיקוח(מנהלת תחו�, בתגובת מתי אבלס397
.התקבל ללא חדר יעודי לנושא זה ובתנאי� הנוכחיי� לא נית� להקצות חדר לטובת סוגיה זו
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זה. הפרטי אשר הורו, בי� היתר לנשיאי היכל המשפט דאז, הג� שתלונות רבות הועברו בעניי�

ש, למפקדת המתק� להשיב את החדר לייעודו המקורי תחת זאת.עד היו�המחדל לא תוק� הרי

אשר שוררי� בה�, פוצל לשני חדרוני� קטני�, תר לשימוש עורכי הדי�נמצא כיו� כי החדר הנו

כ�. גוריה אינ� מאפשרי� שיח מכובד בי� עור� די� ללקוחויתנאי צפיפות ואשר לעמדת הסנ , כמו

ומבדיקה של לחצני המצוקה המותקני� בה�, חדרי המפגש אינ� בטיחותיי� מבחינת עורכי הדי�

 398.בלתי תקי� וכלל אינו פועלכי אחד מה� נמצא במצב, עולה

בחדר זה אי�. לקוח קיי� חדר אחד המיועד למפגשי עור� די�:בית משפט השלו� בירושלי�

כ�. וא� אי� בו לחצ� מצוקה לעורכי הדי�, שולח� או כיסאות במהל� הביקור התגלה לחברי, כמו

בעת, למשל,כ�(כי א� ג� להחזקת עצורי�, הצוות המבקר כי החדר משמש לא רק לייעודו

שכ� חדר המפגש נועד, גוריה הדבר אינו תקי�ילעמדת הסנ). הביקור הוחזקו בו ארבעה קטיני�

 399.ייחודי של קיו� פגישות בי� קהל עורכי די� ללקוחותיה� העצורי�הלצור� באופ� בלעדי

הת, במתק� קיימי� שני תאי מפגש בי� עורכי די� לעצורי�:היכל המשפט בנצרת אי� אול� אחד

מצב זה מחייב זמ� המתנה. משמש כמשרד ועל כ� נותר כעת רק תא אחד למפגש עור� די� ע� עצור

כל זאת כאשר ה� ממתיני�, ממוש� של עורכי הדי� בטר� יתאפשר לה� לפגוש את לקוחותיה�

 400.ליד פתח הכניסה שאינו מקורה וחשו� לתנאי מזג האוויר, מחו1 לבית המעצר

גוריה בעיותיעי� למתק� על מנת להיפגש ע� עצורי� העלו בפני נציגי הסנעורכי די� רבי� המגי

ע�. נוספות הנוגעות לתנאי הביקור במתק� בי� היתר התלוננו עורכי די� על חוסר האפשרות להיכנס

לא. עצרתיקי� לבית המ נאלצי�, או מתק� לשיקו�") לוקרי�("חסו� מאחר שבמתק� אי� ארוניות

א כ� קיבלנו.ת חפציה� בחנייה המקורה בתו� בית המעצר ללא השגחה צמודהעורכי די� להשאיר

כ� שלא ניתנת לעורכי די� לצור� דר� הכניסה הפנימית בבית המשפטלהיכנס אפשרותה תלונות על

כ� מהבניי�, ביקור עצורי� דר� רבותללכת מסביב ולרדת במדרגות, וה� נאלצי� לצאת לש�

את.האחורי של בית המשפט יה בצדהכניסה החיצונית שמצו א� תפטור כניסה מהדלת הפנימית

 401.בעיית המתנת� ליד הדלת החיצונית במש� זמ� ארו� ובתנאי מזג אוויר קשי�

"נמסר, 16.11.10מיו�,רד דרו� בשירות בתי הסוה"מג,ד תומר אציל"בתגובת סג398 ע� העברת אחריות בתי מעצר:
כמו כ� מאז ומתמיד היו שני, הנדרשי� מאיתנו בשל התנהלות תקינה ונכונה, נחשו� התבצעו שינויי� קלי�/ס"לשב

עו"חדרי עו כ�.ד רק שה� קטני� יותר"ד במקו� שהיו קצת יותר גדולי� ואילו היו� עדיי� קיימי� שני חדרי לא, כמו
 ". פגעת פעילות עורכי הדי� במקו�נ

"נמסר, 26.6.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ399 עו: עו"חדר בעקרו� החדר ישמש.ד"ד צויד ורוהט כנדרש לשימוש
לא נכללה התייחסות, 17.5.11מיו�, כבוד השופטת שולמית דות�, בתגובת נשיאת בית המשפט; לייעודו בלבד

"סרה תגובה כללית לעניי� התנאי� השוררי� במתק� המעצרנמ, ספציפית לנושא זה ע� זאת על"עיו� בדו: ח מצביע
התיאור, לדאבוני. התייחסות עניינית ויסודית של הצוות שבקר מטעמכ� בתאי המעצר בבית משפט השלו� בירושלי�

נו לרשות העמד, מתו� מודעות לחובתנו לשפר מצב תאי המעצר ותנאי החזקת� של עצורי�. העגו� מתאי� למצב
זאת חר� המצוקה בה נתו� בית המשפט. 2009ס ולטובת חדרי המעצר שטח נוס� על זה שהיה ברשות� לפני יוני"שב

שרות בתי הסוהר לקח על עצמו לבצע שיפו1 והתאמה של המקו� ליעדי�. ובכלל זה מצוקת שופטי� ועובדי� כאחד
וכלל אי� בטחו� שלא נית� היה לנצל את השטח) לטעמיועדיי� לא הושל�(השיפו1 התמש�, למרבה הצער. האמורי�

ישנה חשיבות רבה בעיני להטבת תנאי שהיית עצורי� בבית המשפט ותנאי הליווי, כידוע לכ�. בצורה טובה יותר
 ". אשמח מאוד א� יעלה בידינו לתק� את הליקויי�. לאולמות בית המשפט

כי, 16.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ400 עו" נמסר , אי� אפשרות להוספת חדר נוס�,ד יחיד"אכ� במקו� חדר
נשיא בית, בתגובת כבוד השופט דוד חשי�;"ד לקוח"ע� זאת בעת הצור� משמש ג� חדר מפקד המתח� למפגש עו

זה, 28.2.11מיו�, המשפט המחוזי בנצרת רב, מעמידה מפקדת מתק� המעצר, ועד למציאת פתרו� קבע, נמסר כי בשלב
את, בנוס�. את משרדה לרשות עורכי הדי� המבקשי� להיפגש ע� לקוחותיה�,י'ב� מרגכלאי נבדקת האפשרות לחלק

.חדר המפגש הקיי� לשני חדרי� נפרדי�
כי, 16.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ401 בשל גודל המתק� והעומס במקו� ישנו קושי להקצות חדר"נמסר

ע,ד ובניית מתק� לוקרי�"המתנה לעו עו"כמו כ� ש וכניסת"ד דר� בימ"פ נהלי הביטחו� אי� אפשרות לאפשר כניסת
בימי� אלה נבחנת אפשרות הוספת לוקרי� בכלל בתי המעצר בבתי המשפט כולל בבית, ע� זאת.ד ע� תיקו"עו

כי,28.2.11מיו�, נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, בתגובת כבוד השופט דוד חשי�;"ש בנצרת"המעצר בבימ נמסר
אול� כול�,)כגו� הקמת גגו� שימנע מעורכי די� את הצור� להמתי� תחת כיפת השמיי�(נבחנו מספר הצעות לפתרו� 

שב, נמצאו בלתי ישימות בשלב זה זה.ס"א� מסיבות של בטיחות וא� בשל נהלי עורכי די� המגיעי� לפגישה, בשלב
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–במתק� קיי� חדר מפגש המאפשר שמירה על כללי חיסיו� עור� די�:בית משפט השלו� באילת

 402.כזה יותק� בהקד� האפשרי וראוי כי לחצ�, בחדר לא קיי� לחצ� מצוקה, ע� זאת. לקוח

י�שילוט המפרט את זכויות וחובות העצורהעדר.4.ד

כייח הקוד� שערכה הסנ"בדו כי, בכל המתקני� שבה� נבדק הנושאגוריה הציבורית צוי� נמצא

חל, לשמחתנו.לא קיי� שלט המפרט את זכויותיה� של העצורי� מצאנו כי בשנתיי� שחלפו

ב שיפור משמעותי בנושא זה  403.מתקני� בלבד%3וכיו� קיימי� ליקויי�

:להל� הממצאי�

במתק� המעצר אי� שלט המיידע עצורי� על זכות� לייצוג על ידי:תקווה%היכל המשפט בפתח

 404.עוד חסר שילוט המודיע לעצורי� כי בחלק מהתאי� מותקנת מערכת צילו�.עור� די�

ה:בית משפט השלו� ברמלה מיידע עצורי� על זכות� לייצוג על ידי עור� במתק� המעצר אי� שלט

 405.די�

ע�. במתק� תלוי שלט המפרט את זכויות העצורי� בשפה העברית:בית משפט השלו� בנתניה

אוכלוסיית העצורי� המובאי� למתק� המעצר כוללת ג� עצורי� שאינ� דוברי� עברית ואי�, זאת

 406.בשילוט האמור כדי לסייע לה�

כ.5.ד  ללי ההפרדה בי  סוגי העצורי� והאסירי�אי שמירה על

קובע כי יש להחזיק עצור בנפרד) מעצרי�–סמכויות אכיפה(לחוק סדר הדי� הפלילי8סעי�

כי יש להפריד בי� עצור שטר� הוגש נגדו כתב אישו� מעצור, עוד קובע הסעי�. מאסיר שנגזר דינו

מכבר קובע כי נית� שלא) לחוק הנזכר)ג(8 סעי�(החריג לסעי�. אשר הוגש כתב אישו� נגדו זה

.וזאת מטעמי� של טובת העצור או טובת החקירה, להחזיק עצור בנפרד כאמור

 407מקומותבארבעה אול�, גוריהיהוראה זו נשמרת במרבית מתקני המעצר שבה� ביקרה הסנ

ב :זה בעיות נושאהתגלו

ואילו עורכי די� המגיעי� למפגש ע� עצורי�, באופ� מיידי ע� עצורי� שהינ� עצורי ימי� מוכנסי� למתק� המעצר
כ�. על מנת למנוע את זמ� ההמתנה הארו�, אחרי� יכולי� לתא� את הגעת� מראש ע� אנשי מתק� הכליאה , כמו

סוכ� כי עורכי די� שה� בעלי מוגבלויות יוכלו, בפגישה שנערכה בי� מנהל מחוז צפו� ונציג לשכת עורכי הדי� במחוז
על מנת לחסו� מה� את הצור� להגיע להיכל דר� המדרגות, שות שימוש בכניסה המיועדת לעובדי המתק�לע

שב, כבוד הנשיא הוסי�. החיצוניות בה� יוכלו עורכי הדי� לאכס� ציוד בטר�,ס מטפל בהוספת לוקרי� למתק�"כי
. כניסת�

כי, 17.7.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ402 לח"נמסר עוסמו� .ד"דר נמצא פיזית מאבטח לאור� כל המפגש ע�
".הנושא באחריות מחלקת הביטחו� הבוחנת התקנת לחצ� מצוקה למרות האמור

. בית משפט השלו� בנתניה; בית משפט השלו� ברמלה; היכל המשפט בפתח תקווה403
כי, 9.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ404  ". ורי�הוצב שלט המפרט את זכויות העצ"נמסר
"נמסר, 25.10.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ405 כיו� הותק� שלט במתק� ע� זכויות העצור שחלק מהתוכ� שלו:

ע ".י עור� די�"מדבר על זכותו לייצוג
כי, 13.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ406 ,)רוסית וערבית(הוזמנו שלטי� בשפות נוספות מלבד עברית"נמסר

 ". יתלו במקו�לכשיסופקו
היכל; מחוז מרכז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו�; בית משפט השלו� בירושלי�; היכל המשפט בבאר שבע407

. המשפט בפתח תקווה
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י:היכל המשפט בבאר שבע מי� שוהי� באותו תא ע� הוראת חוק זו איננה מקוימת ועצורי

 408.עצורי� שהוגש כנגד� כתב אישו� וא� ע� אסירי� שפוטי�

, שפוטי� במתח� לא קיימת הפרדה כלשהי בי� עצורי� לאסירי�:בית משפט השלו� בירושלי�

בי� עצורי� שזהו מעצר� הראשו� לבי� אלה, בי� עצורי� לצרכי חקירה לעצורי� עד תו� ההליכי�

לאושהיו עצורי� בעבר כי ההפרדה, נראה.בי� עצורי� מעשני� לבי� אלה שאינ� מעשני�א�

 409.היחידה שנשמרת היא זו בי� עצורי� קטיני� לבגירי� ובי� עצורות לעצורי�

נתקל צוות הביקור בנתו� מטריד, במהל� ביקורו באג� בית המשפט המצוי בימי� אלו בשיפו1

ור"ס 146שאורכו, קיומו של תא זעיר: נוס� אשר עתיד לשמש להחזקת,מ בלבד"ס74וחבומ

זה. עצורי� השוהי� בהפרדה ונשי�, עצורי� טעוני הגנה שגודלו בער� כשל שולח� כתיבה, בתא

כ, סטנדרטי קרי העצורי� שישהו בו עתידי�,מ"ס56 מצויי� ספסלי בטו� שביניה� מרווח של

 410.ברז מי� או כיור, שירותי� בתא אי�. לשבת זה מול זה כאשר אי� ביניה� כמעט כל מרחק

הנתא צוות הביקור מסר כי לעמדתו , אינו ראוי בשו� פני� ואופ� להחזקת בני אנושל"ההפרדה

. אשר החזקת� במעצר דורשת מלכתחילה התייחסות מיוחדת, ודאי לא כשמדובר בטעוני הגנה

. לזוז ולנוע, לקו�החזקת עצורי� בתא זה פירושה כי ה� ישהו במש� שעות מבלי יכולת פיזית

ובדלת הכניסה, ממש מול חדר המפגש ע� עורכי די�, שהתא ממוק� במעברמאחר, בנוס� לכ�

בו, אליו יש חלו� זכוכית , מכא�. כל מי שעובר במקו�חשופי� לעיני להיות צפויי� השוהי�

.גוריה הציבורית אי� לעשות כל שימוש בתא זה להחזקת עצורי�ישלעמדת הסנ

קיי�, מאחר שבמתק� יש שני תאי מעצר בלבד:במחוז מרכז) ענייני תעבורה(השלו� בית משפט

קושי בהפרדת� של עצורי� טעוני הגנה ולמעשה אי� כל אפשרות לקיי� הפרדה זו כאשר בשני 

כ�. התאי� מוחזקי� עצורי� בהתחשב, לא קיימת אפשרות אמיתית לקיי� השגחה נאותה, כמו

 411.י הצוותבמבנה התאי� ובמספר עובד

לגבי, ע� זאת. קיימת הקפדה על ההפרדות במתק� הכליאה, ככלל:תקווה% היכל המשפט בפתח

. אלא רק במקרי� שבה� התנאי� מאפשרי� זאת, אסירי� ביטחוניי� לא תמיד נשמרת ההפרדה

"נמסר, 16.11.10מיו�,ד דרו� בשירות בתי הסוהר"מג,ד תומר אציל"בתגובת סג408 כ: אסירי�/עצורי� 140 ישנ�
ולכ� לא נית� להפריד באופ� מוחלט, התראה ועוד, השגחה, קטיני�, נשי�, וני הגנהבממוצע יומי מתוכ� עצורי� טע

 ". בי� עצורי ימי� לעצורי� עד תו� ההליכי� וזאת בשל חוסר מקומות
"נמסר, 26.6.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ409 מקו�"תאי בית המשפט בירושלי� הנ� תאי המתנה ואינ�:

זה.�כמוגדר בחוק המעצרי" מעצר חשוב לציי� כי במקו�. לפיכ� אי� חובה להפריד בי� עצורי� לאסירי� במתק�
טעוני הגנה, נשי� לגברי�, תו� הקפדה על הפרדה בי� בגירי� לקטיני�, עוברי� מדי יו� מאות אסירי� ועצורי�

ע שב.פ הנחיות גורמי החקירה"מאחרי� וכ� לתת את השירותס עושה כל שביכולתו בכדי"למרות המשימה המורכבת
 ". הטוב ביותר כדבר שבשגרה

"נמסר, 26.6.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ410 , כגו� טעוני הגנה(תא זה משמש אוכלוסיית עצורי� ייחודית:
עצורי� אלה מובאי� באופ� ישיר מבית המעצר. אשר איננה מוחזקת כדר� קבע באג� המעצר)'עצורי הפרדה וכו

לעיתי� קיי� צור� בשהות לפרקי זמ� קצרי� לפני הבאת� לאול� או לחלופי� בסיו�, הדיו� בשעה הסמוכה למועד
תא זה משמש להחזקת עצור לפרקי זמ�. הדיו� עד להגעת צוות הליווי על מנת שיחזיר אות� בבטחה לבית המעצר

ל. קצרי� בלבד ואנו פועלי� לצמצו� פרק זמ� זה ככל הנית� החזקת עצור בתא זה מאחר קיימת נחיצות וצור� מבצעי
לצערנו בנסיבות. נית� לקבוע כי בידודו של עצור לפרק זמ� קצר מנעה פגיעה בנפש, והוא מונע חיכו� וחשיפת העצור

, כבוד השופטת שולמית דות�, ראו תגובתה הכללית לעיל של נשיאת בית המשפט; הקיימות אי� בנמצא פתרו� חלופי
הש, 17.5.11מיו� . וררי� במתק�לעניי� התנאי�

"נמסר, 10.3.11מיו�, במשרד לביטחו� פני�) בקרה ומעקב, פיקוח(מנהלת תחו�, בתגובת מתי אבלס411 ב8סעי�:
לצערנו קיי� קושי ביישו� היות. לחוק המעצרי� קובע כי הפרדה תבוצע ככל שתנאי מקו� המעצר מאפשרי� זאת

כשיש צור� בהפרדה פיזית בהתא� להנחיות הביטחו�,ורלמרות האמ. ובמקו� שני תאי� בלבד המיועדי� להפרדה
".הדבר מבוצע כנדרש
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של,כ שאי� אפשרות להחזיקו בהפרדה"כאשר מדובר באסיר בטחוני של השב הוא מוחזק ברכב

ה(הסוהר שירות בתי   412.פתרו� שאיננו מתקבל על הדעת, במקו� במתק� המעצר") פוסטה"רכב

 תאי מעצר קטני� וצפופי�.6.ד

ז"התשנ,)תנאי החזקה במעצר)(סמכויות אכיפה מעצרי�(לתקנות סדר הדי� הפלילי)3)(ה(3תקנה

של.�קובעת כי השטח הממוצע לעצור בתא לא יפחת מארבעה וחצי מטרי� רבועי 1997– דוחות

גוריה הציבורית משני� קודמות מצאו כי במקרי� רבי� הוראה זו איננה נשמרת והעצורי�יהסנ

.ג� בשי� לב לעובדה שאי� מדובר במתק� מעצר קבוע, מוחזקי� בתנאי צפיפות קשי�

נמצא כי העצורי� שוהי� בתנאי 413,מתקני מעצר בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית%6ב

נמצא כי התאי� מכילי� מספר,בנוס ).3)(ה(�3 שאינ� עומדי� בהוראת תקנה קשיצפיפות 

. ערוכי� להכיל�עצורי� הגדול ממספר העצורי� שה

:להל� חלק מ� הממצאי�

במהל� הביקור נתגלו בחלק מהתאי� תנאי צפיפות בלתי מתקבלי�:תקווה% היכל המשפט בפתח

מ מטרי� 8.5באחד התאי� שגודלו,כ�. על הדעת עצורי� ובשני17 רבועי� הוחזקו לא פחות

 414.בתאי� אלו ניכרו צפיפות ומחנק. עצורי�15תאי� נוספי� באותו גודל הוחזקו 

כ:בתל אביב היכל המשפט בחלק, חר� זאת. מטרי� רבועי�10 גודל� של חלק מ� התאי� הוא

ה. עצורי�20מ� התאי� הללו הוחזקו מעל  ייתה גדולה וחלק מהעצורי� התוצאה היא כי הצפיפות

 415.נאלצו לשבת על הרצפה

 1.5העצורי� מוחזקי� בצפיפות המגיעה בחלק מהתאי� לכדי:ו� לציו�בית משפט השלו� בראש

תו� הצפפה בלתי מתקבלת על הדעת וחריגה משמעותית מהמינימו�, מטרי� רבועי� לעצור

 416.הנדרש בתקנות

ש:בית משפט השלו� בנתניה לק�מתעל א� מובאי� אליו עיתי�ל, עצורי�20  המעצר מתאי�

עצורי� במתק� אי�20ג� כאשר שוהי�, יתרה מכ�. קשהדבר שגור� לצפיפות, עצורי�28וא� 27

 
"נמסר, 9.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ412 הפרדה בי� עצורי� הינה חיונית והכרחית בכפו� להנחיות ביטחו�:

צעת תו� ראיית פעולה זאת מתב. משתמשי� בכלי הרכב, ההפרדה מתבצעת תו� ניצול התאי� ובלית ברירה. ומודיעי�
 ". שלומו ובטחונו של העצור

בית משפט השלו�; בית משפט השלו� בראשו� לציו�; היכל המשפט בתל אביב; היכל המשפט בפתח תקווה413
. מחוז מרכז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו�; בית משפט השלו� בירושלי�; בנתניה

כי, 9.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ414 מות העצורי� הינו נתו� משתנה והוא פועל יוצא של כמותכ"נמסר
ע ".ס וממשטרת ישראל"עצורי� מובאי� לבתי משפט משב.י בתי המשפט לאותו יו�"הדיוני� שנקבעת

 110(נמסר כי מספר� הממוצע של העצורי� המגיע למתק� מדי יו�, 28.12.09מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ415
עת, ביו� הביקורת אחד התאי� לא אויש בשל שיפוצי�.ו יוצר צפיפותלרוב אינ) עצורי� 130 דבר שיצר באותה

נשיאת, הרמ� בתגובת כבוד השופטת הדסי; פועל המתק� במתכונת מלאה, לאחר השלמת השיפו1, א� כיו�, צפיפות
המעצר גבוהה נמסר כי אכ� ביו� הביקורת הייתה הצפיפות בתאי, 31.1.10מיו�, בית משפט השלו� בתל אביב

אשר בכל אחד מה�, כיו� נסתיי� השיפו1 ובמקו� תא אחד נבנו שניי�. מהרגיל בשל השיפו1 שנער� באחד מהתאי�
. עצורי�15נית� לקלוט 

"נמסר, 18.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ416 שב: העומס על בתי.ס"גודל המקו� הינו נתו� שאינו בשליטת
לס, המשפט זהמיו� האסירי� נעשה מאמ1 לפנות שוהי� סמו� ככל הנית�. וגיה� ושיקולי הביטחו� מקשי� על מצב

 ". לסיו� הדיו� בעניינ� על מנת להקל ככל הנית�
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דבר, הצפיפות בתאי� רבה וחלק מהעצורי� נאלצי� לשבת על הרצפה, מקומות ישיבה לכול�

 417.שעלול לגרו� למאבקי כוחות בי� העצורי�

מ חדש: בית המשפט כולל שני אגפי�:שפט השלו� בירושלי�בית , שבו שלושה תאי מעצר, אג�

א� שלצוות הביקור נמסר כי האג� המשופ1 היה. שבו שני תאי מעצר, ואג� יש� המצוי בשיפו1 על

מאחר שטר�, נכו� ליו� הביקור לא נעשה בו שימוש, 2010אמור להיכנס לשימוש באחד בספטמבר 

הוחזקו ביו� הביקור, מלבד ארבעה קטיני�, כל העצורי�, לפיכ�. י� הנדרשי�התקבלו האישור

, בשלושת התאי� הללו שררה צפיפות קשה. באג� החדש של המתח�, בשלושה תאי מעצר בלבד

כ� שלא מעט עצורי� נאלצי� לשבת על רצפת, לא היה בה� מקו� ישיבה מספיק לכלל העצורי�

פות וסיפרו כי לעיתי� יכולי� לשהות בתא מעל לעשרי� העצורי� התלוננו על הצפי. התאי�

עמד, 15.06.2009אשר הוגש ביו�,ח הביקור הרשמי הקוד�"כי כבר בדו, יוער. אנשי� בבת אחת

 418.א� היא טר� תוקנה, צוות המבקרי� הרשמיי� על בעיית הצפיפות

שר בכל אחד מה�א, גודל� של תאי המעצר:במחוז מרכז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו�

 419.מטרי� רבועי� בלבד6הנו, נית� לשכ� עד חמישה עצורי�

 מחנק וצחנה בתאי�, לכלו&.7.ד

בעיות בתנאי האוורור וההיגיינה השוררי� התגלו 420גוריהימתקני מעצר שבה� ביקרה הסנ%9ב

. לעיתי� לתחושת מחנק ולריחות בלתי נעימי�ותאשר גורמ, בתאי�

:אי�להל� חלק מ� הממצ

מתק� המעצר הינו חדש יחסית ועל כ� כל התאי� ממוזגי�:ו� לציו�בית משפט השלו� בראש

כ�, יחד ע� זאת. מיזוג מרכזית  באמצעות מערכת אוורור בתאי� אי� חלונות או פתחי אוורור ועל

ו מ�,כ� 421.או מעשני� ניכרה תחושת מחנק נוראית/בתאי� שבה� הוחזקו עצורי� רבי� שניי�

רב, היו אפופי עש� ושררו בה� חו� ומחנק בלתי נסבלי�)7 ו6תאי� מספר( התאי� כמו ג� לכלו�

הבכי,לכ� יש להוסי�. בכיור ובשירותי� ועל כ� העצורי� השליכוו פחי זבלתאי� לא הוצבכל

 
כי, 13.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ417 כידוע קיי� עומס על בתי המשפט ולעיתי� מוזמני� עצורי�"נמסר

שבלצערנו התנאי� הפיזיי, רבי� לדיוני� ס מהנהלת בתי המשפט אכ� אינ� נותני� מענה הול� וזאת"� אות� קיבל
בנוס� ציי� כי הושקעו במקו� מאות ... כאמור בשל העומס במקו� ובשל הצור� הביטחוני להפריד בי� סוגי עצורי�

בתי(כז מזכיר ראשי ומנהל מחוז המר, מר ב� ציו� בושרי;"אלפי שקלי� על מנת לשפר את התנאי� לשוהי� במקו�
"תגובה כללית על מצבו של מתק� המעצר 20.10.10מסר ביו�,)משפט השלו� בשנה האחרונה התווס� בחדרי המעצר:

כמות העצורי� המובאי� להארכת מעצר מידי יו�. בבית משפט השלו� בנתניה תא עצורי� נוס� ללא שירותי� וספסל
שב. המעטהתנאי העצורי� המוחזקי� בתא אינ� ראויי� בלשו�, גדלה ס ביצירת שירותי� והוספת"אבקש את טיפול
".ספסל

"נמסר, 26.6.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ418 של"דו: ח הביקורת מתייחס למועד בו האג� היה נתו� בעיצומ�
 באותה העת היה עומס. ועל כ� רק שלושה תאי מעצר מתו� חמישה היו פעילי� ואכלסו עצורי�, תהליכי בינוי ושיפו1

תאי�5כיו� בתו� תהלי� השיפו1 קיימי�. מעבר לשגרה הקיימת כיו� ולשגרה שקדמה לתחילת עבודות הבינוי
עד. כ� שרמת הצפיפות פחתה באופ� משמעותי) תאי�2נוספו( , עצורי� במקביל17התאי� במקו� מיועדי� לאכלס

של;"בתפוסה מלאהחשוב לציי� כי במרבית הזמ� התאי� אינ�. כאשר לכול� מקומות ישיבה ראו לעיל את תגובתה
.לעניי� התנאי� השוררי� במתק�, 17.5.11מיו�, כבוד השופטת שולמית דות�, נשיאת בית המשפט

לא נכללה, 10.3.11מיו�, במשרד לביטחו� פני�) בקרה ומעקב, פיקוח(מנהלת תחו�, בתגובת מתי אבלס419
. המיועדי� לשהייה זמנית א� כי צוי� שמדובר בתאי�, התייחסות לנושא זה

היכל המשפט; בית המשפט המחוזי בירושלי�; בית משפט השלו� בירושלי�; בית משפט השלו� בראשו� לציו�420
; היכל המשפט בפתח תקווה; היכל המשפט בתל אביב; בית משפט השלו� בנתניה; בית משפט השלו� ברמלה; בנצרת

.מחוז מרכז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו�
"נמסר, 18.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ421 המיו� לתאי�. בכל התאי� מותקנת מערכת מיזוג ואוורור:

ע ע� זאת נעשה מאמ1, לצערנו רוב אוכלוסיית העצורי� מעשני�.פ סוג האסיר וצרכי הביטחו�"מבוצע קוד�
 ". להתחשב בהיות העצור לא מעש� ככל הנית� במסגרת המגבלות
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הדבר נובע מסיבות, מפקדת המתח� לדברי. את שיירי האוכל בכיור או ברחבי התאבלית ברירה

 422.תביטחוניו

בעת הביקור שררה בתאי� תחושת מחנק קשה והאוויר היה רווי:בית משפט השלו� בירושלי�

בצירו� להעדר הפרדה בי� עצורי�, זאת בשל העדר תנאי אוורור סבירי�, בריח חרי� של סיגריות

בו הרשתות המכסות את פתחי,3הבעיה הקשה ביותר התגלתה בתא מספר. מעשני� ללא מעשני�

ו מצב המקשה עוד, מערכת היניקה מלוכלכות ומלאות באבק עד כדי סתימת חורי הרשתהמזג�

כי, כי לאור הערות הצוות המבקר, יוער. יותר על אוורור התא הובטח על ידי רשויות בית המשפט

 423.יתבצע ניקוי של פתחי מערכת המיזוג והיניקה אחת לשבוע

. אי התברואה בה� היו ירודי� ביותרשלושת התאי� באג� החדש היו מלוכלכי� ותנ, בנוס�

ו על, או מאפרה/בתאי� אי� פח אשפה והתוצאה היא כי בדלי סיגריות ושאריות מזו� זרוקי�

וצוות, במהל� הביקור א� נראו חרקי� במספר מוקדי� במתק� המעצר. הרצפה וספסלי הישיבה

הערות הצוות נמסר בעקבות, ע� זאת. המתק� לא ידע להשיב מתי בוצעה בו לאחרונה הדברה

 424.שהדברה תבוצע בהקד� וכי מעתה ההדברה במתק� תתבצע יחד ע� הדברת מבנה בית המשפט

כבר בדו, יוער עמד צוות המבקרי�, 15.06.2009אשר הוגש ביו�,ח הביקור הרשמי הקוד�"כי

 425.א� מחדלי� אלו טר� תוקנו, הרשמיי� על בעיית תנאי האוורור והתברואה הירודי�

הורחבו חורי גוריה במתק�ימאז הביקור הקוד� שערכה הסנ:ירושלי�בשפט המחוזי בית המ

חדשבתאי� הרשת שבפתחי האוורור  זאת על מנת להתגבר על תחושת המחנק, והותק� מאוורר

בשיפורי� אלה לא היה כדי להתגבר על התחושה שהמקו� לא מאוורר במידה, ע� זאת.בתאי�

 426.בריח סיגריותוהוא עודו מחניק ומלא מספקת

עליו, גרמה הרחבת החורי� ככל הנראה לירידה בטמפרטורת התאי� ושורר בה� קור, בנוס�

ההסקה משותפת למתח� המעצר ולבית המשפט והשליטה מאחר שמערכת. התלוננו עצורי� רבי�

 
"נמסר, 18.1.11מ שלמה טהרני מיו�"גנ בתגובת422 כ�, בתחילת כל יו� אג� בית המשפט נפתח כאשר הוא נקי: כמו

ע� זאת רוב העצורי� אינ� שומרי� על ניקיו�. במהל� היו� מבוצע ניקיו� חוזר ושוב בסו� היו� לקראת היו� הבא
 ". המקו� למרות שמקבלי� אמצעי� לכ�

"נמסר, �26.6.11מ שלמה טהרני מיו"בתגובת גנ423 זו, במקו� מותקנת מערכת יניקה חדשה בכל תאי האג�: מערכת
. לאחרונה הוחלט על איסור עישו� במתק�. הותקנה מספר שבועות קוד� לביקור וזאת במסגרת עבודות הבינוי באג�

כי, בעבר העישו� באג� השפיע באופ� קשה על בריאות� של הלוחמי� והאסירי� במקו� לנוכח מבנה על כ� הוחלט
האג� העישו� במתח� זה ייאסר ה� ללוחמי� וה� לאסירי� מאחר והדבר יוצר מצב בלתי נסבל ופוגע קשות בבריאות� 

. החלטה זו נבעה מהצור� הבסיסי לשאיפת אוויר נקי וכדי שיהיה נית� לשהות באג� באופ� סביר. של הנוכחי� במתק�
ה ) כולל המעשני�(פגיעה הבריאותית בכלל האסירי� ואנשי הסגל ע� כל הקושי שבדבר הוחלט להעדי� צמצו� סכנת

".נוכח הפסקת העישו� במקו� תחושת המחנק פחתה באופ� ניכר. והפחתת המחנק במקו� על פני ציבור המעשני�
"נמסר, 26.6.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ424 ע: בסו�,י הנהלת בית משפט"שירותי הניקיו� במקו� ניתני�

ודה מגיעי� עובדי חברת הניקיו� מטע� הנהלת בתי המשפט ומנקי� באופ� יסודי וקפדני את אג� המעצר יו� העב
קיי� קושי לוגיסטי רב בניקוי. כ� שלמחרת היו� האג� נקי ומוכ� לקליטת� של העצורי�, ובכלל� תאי המעצר

במצב.� עד לסיו� הניקיו�שכ� הדבר כרו� במציאת פתרו� הול� לשוהי� בתאי, התאי� המאוישי� במהל� היו�
עוד אציי� כי לצערנו חלק מהעצורי� המזדמני� למקו� אינ� מקפידי� על ניקיו�. המתק� כיו� לא נית� לבצע זאת

ניסיונות לשי� פחי אשפה בתאי� במקו� השקית, זאת ועוד. דבר המקשה על שמירת הניקיו� במש� היו�, התאי�
היות ומדובר בשהייה קצרה. הפחי� וא� שימוש בה� ככלי תקיפה המרכזית לפינוי אשפה נכשלו בשל השחתת

אנו מנסי� לאכו� ככל הנית� את הכללי� וכ� לבצע. ומזדמנת קיי� קושי לבצע הליכי� משמעתיי� נגד תופעות אלו
ע"אשר לסוגיית ההדברה נמסר כי ". פעילות הסברתית לשיפור המצב י"הדברה מתבצעת בי� פע� לפעמיי� בשנה

ע חברה שב"שנשכרה ע"י ".פ הנהלי�"ס
לעניי� התנאי� השוררי�, 17.5.11מיו�, כבוד השופטת שולמית דות�, ראו תגובתה לעיל של נשיאת בית המשפט425

.במתק�
"נמסר, 14.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ426 בעקבות ממצאי ביקורת קודמת הורחבו פתחי האוורור ברשת:

מ מדובר בסוגיה בעלת. ע� זאת הבעיה לא באה לידי פתרו� מלא. אווררי� נוספי� בחלונותהחלונות וכ� הותקנו
 ". משמעות כלכלית נכבדה ואנו פועלי� למצוא פתרו� ברמה הארגונית



��� 

, אלא מתחת לטמפרטורה מסוימת, לא מופעלת הסקה בתאי�, בהסקה הינה של בית המשפט

 427.חיות בית המשפטבהתא� להנ

שליח הקוד� שערכה הסנ"בדו:היכל המשפט בנצרת גוריה הציבורית במתק� צוי� שקיימת בעיה

א� אי� זרימת, הנובעת מכ� שקיימי� אמנ� מאווררי� ומערכת מיזוג לחימו� וקירור, אוורור

הוא הצור� באוויר נקי. של האוויר הנמצא בתו� המתק�" סירקולציה"אויר נקי מבחו1 אלא

בעיקר כאשר חלק מהעצורי� נושאי� מחלות מדבקות או בזמני� שבה� ישנ�, כמוב� חיוני

עד היו� טר� נית� מענה לבעיית אי זרימת אויר נקי ". שפעת החזירי�"התפרצויות של מחלות כגו� 

 428.ולא ברור היכ� עומדי� הדברי� כיו�

על,א� אי� מיזוג או פתח אוורור,)ונטה(בתאי� פועלת מערכת אוורור:בית משפט השלו� ברמלה

את,י�יצו. כ� בתא ח� ומחניק א� מגביר כי ישנ� עצורי� המעשני� סיגריות בתא המעצר והדבר

בתאי המעצר אי� פחי� או מאפרות וכשהאסירי� מעשני� בתאי� מושלכי�. תחושת המחנק

 429.רבי� מקקי�היו בתאי�, בנוס�. האפר ובדלי הסיגריות בלית ברירה על הרצפה

לא מתקיימת הפרדה בתאי� בי� עצורי� מעשני� לאלו שאינ�:בית משפט השלו� בנתניה

במהל�.עובדה המכבידה על עצורי� שאינ� מעשני� ונאלצי� לשהות בתאי� אפופי עש�, מעשני�

ב  430.עליה התלוננו עצורי� שאינ� מעשני�,)2תא מספר(אחד התאי� הביקור שררה תחושת מחנק

העצורי� מוחזקי� לא אחת בתנאי צפיפות במש� שעות, שצוי� לעילכפי:בתל אביב המשפטהיכל

ע�. קיימת תחושת מחנק בתאי�, ולמרות מערכת המיזוג הפועלת במקו�, בשל הצפיפות. ארוכות

הדו, זאת .ח הקוד� חל שיפור בתנאי ההיגיינה בתאי� וניקיונ� היה סביר"שמחנו לגלות כי מאז

הנובעת מכ� שאי� פחי אשפה בתאי, במתק� קיימת בעיית ניקיו�:תקווה% בפתח היכל המשפט

אז מושלכי� שיירי האוכל ושאר הפסולת, הבעיה נוצרת בעיקר לאחר שמוגשות הארוחות. המעצר

 431.בלית ברירה לכיור או ברחבי התא וגורמי� ללכלו� ולריחות בלתי נעימי�

שב, 14.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ427 אול�",ס שות� לצור� במציאת פתרו� לבעיית ההסקה"נמסר כי
בתגובת נשיאת בית ". יות הנהלת בתי המשפט על כ� מומל1 לקבל את התייחסות� לסוגיותכידוע המתק� הינו באחר

נמסר כי הנושא הופנה על ידי כבוד הנשיאה לגור� המוסמ�, 24.1.11מיו�, כבוד השופטת מוסיה ארד, המשפט
. בהנהלת בתי המשפט

כי, 16.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ428 ,ש הינו באחריות הנהלת בתי המשפט"על א� שמתק� בימ"נמסר
ע� זאת, עלויות הטיפול בנושא גבוהות.ס קיבל"ס עושה לשיפור המצב בבעיה הקיימת במספר מתקני� ששב"שב

נשיא בית המשפט, בתגובת כבוד השופט דוד חשי�;"במסגרת התכנית הרב שנתית ישנה כוונה לטפל ג� בנושא זה
פי,ר כי מפגישה שהתקיימה ע� יוע1 מיזוג אוויר עולהנמס, 28.2.11מיו�, המחוזי בנצרת את כמות 2.5כי יש להכפיל

שב. דבר המצרי� החלפת כל תעלות מיזוג האוויר והמפוחי� בבניי�, יניקת האוויר מכל תא על,ס"העניי� מטופל מול
מטופל הנושא, במקביל. מנת לקבל את אישור� כי השינוי עומד בתקני הביטחו� שלה� ולא יאפשר המלטות עצורי�

 ". לצור� תקצוב הפרויקט, מול ההנהלה
"נמסר, 25.10.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ429 לדעת גורמי. בכל התאי� קיימת מערכת יניקת אוויר מרכזית:

"אשר להעדר� של מאפרות ופחי� בתאי� נמסר". מקצוע אי� צור� בהתקנת ונטות בקרב העצורי� קיימת מתיחות:
לא מכניסי� לתאי� חפצי� אשר יכולי� לשמש את העצורי� לפגיעה, מטעמי ביטחו�, לכ�. אחת יש התפרצויותולא 

אשר למקקי� שנמצאו בתאי� ". לצור� איסו� אשפה מוכנסת שקית ולאחר מכא� מוצאת מהתא. בעצמ� או באחרי�
"נמסר ע: א.י חברה חיצונית"ריסוס מתבצע באופ� שיטתי וסדור ".ת תדירות הריסוסנית� להגביר

כי, 13.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ430 במסגרת שיקולי אכלוס התאי� ניתנת עדיפות לשוהי� שאינ�"נמסר
בתגובתו של מר ב� ציו�;)"'טעו� הגנה וכו, נשי�, נוער(מעשני� ככל הנית� ובכפו� לשיקולי הביטחו� וסוג האסיר 

זה, 20.10.10מיו�,)בתי משפט השלו�(ז מזכיר ראשי ומנהל מחוז המרכ, בושרי . לא נכללה התייחסות לנושא
כי, 9.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ431 מוכנסת לתא שקית אשפה שלתוכה, בסיומה של כל ארוחה"נמסר

כי,"אוספי� את שאריות המזו� � מנוקי, בסופו של יו�. בכל תא יש שקית אשפה לאיסו� לכלו� במהל� היו�"וכ�
ע כי, אשר לתחושת המחנק בתאי�".י עובדי ניקיו� של בתי המשפט"התאי� מפקדי המתח� משתדלי� ככל"נמסר

 ". לא תמיד מתאפשרת ההפרדה, מנימוקי� ביטחוניי�. שנית� להפריד בי� מעשני� לכאלה שאינ� מעשני�



��� 

אול� אי� ממנו, התאי� כוללי� פתח אוורור:מרכז במחוז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו�

תחושת המחנק מוחרפת נוכח העובדה כי העצורי� מעשני�. תנועת אוויר ובתאי� שורר מחנק

 433.על תקרת אחד התאי� יש כתמי� שחורי� וניכר כי היא לא נצבעה כנדרש, בנוס� 432.בתאי�

 ליקויי בטיחות.8.ד

:ריה נמצאו ליקויי בטיחות מדאיגי�גוישבה� ביקרה הסנ 434בשני מתקני�

התרענו על הסכנה החמורה הנשקפת ממיקו� 2006ח משנת"בדו:בית המשפט המחוזי בירושלי�

, ארכיב בית המשפט שוכ� בסמו� לתאי המעצר. תאי המעצר בבית המשפט המחוזי בירושלי�

מפגע בטיחותי של מיקומו של הארכיב כאמור מהווה. כאשר דלת מע1 מפרידה בינו לבי� התאי�

א� חלילה תתרחש במקו�, אשר עלול לסכ� את שלומ� של העצורי� ושל שוטרי הליווי, ממש

בעקבות הדוח הומל1 לצפות את דלת ). אשר יכולה א� להיות מכוונת על ידי אחד העצורי�(דליקה 

חזרהיהמלצה זו לא יושמה והסנ. הארכיב בחומר בלתי דליק על מנת לעכב את האש גוריה

כ� בדוחות שערכה בשני�  . 2008 ו 2007והתריעה על

ואנו,כי הבעיה טר� נפתרה בצורה מספקתומצאנ 2010ג� בביקור שערכנו בסו� שנת, לצערנו

זהחוזרי� ומתריעי� בדבר הצור�   435.לתק� ליקוי

ישנה)3תא מספר(באחד התאי� משני צידי הקירליקוי בטיחות נוס� שהתגלה בביקור הוא כי

שכ�,"נחשו�"דבר המהווה מפגע בטיחותי וסכנה ה� לעצורי� עצמ� וה� ללוחמי,רמיקה שבורהק

י צוות הביקור התריע מיד בפנ. עצורי� עלולי� לפרק את הקרמיקה ולהשתמש בה באופ� אלי�

ו" נחשו�"צוות  436.שליקוי זה יתוק� בהקד�לו נמסרעל הסכנה

ס"כי בביקורת שנערכה במתק� על ידי השב, לנובמהל� הביקור התברר:היכל המשפט בנצרת

הקרינה הגבוהה נובעת מארו�. נמצאה רמת קרינה גבוהה במקומות מסוימי� בבית המעצר

חדר זה משמש לאחזקת ציוד. אשר צמוד לקיר של אחד החדרי�, החשמל של כל היכל המשפט

א� רמת הקרי. חירו� ובשל רמת הקרינה לא נית� לעשות בו כל שימוש אחר נה הגבוהה קיימת

קיי� שטח פתוח ריק ולא מנוצל שיכול היה לשמש,כ� למשל. במקומות נוספי� בבית המעצר

 
פנ) בקרה ומעקב, פיקוח(מנהלת תחו�, בתגובת מתי אבלס432 זו"נמסר, 10.3.11מיו�,י�במשרד לביטחו� בעיה

באשר לעישו� בתאי� נעשה. ידועה ודורשת השקעה ושינוי פיזי מהותי שכאמור אינו באחריות שירות בתי הסוהר
העומס במקו� והשהייה הממושכת אינ�. לצערנו מרבית השוהי� מעשני�. מאמ1 למיי� את השוהי� לתא ללא עישו�

".מקלי� במציאת פתרו� לסוגיה זו
שירות"כי: נמסר, 10.3.11מיו�, במשרד לביטחו� פני�) בקרה ומעקב, פיקוח(מנהלת תחו�, בתגובת מתי אבלס433

".בתי הסוהר בוח� מעת לעת אפשרות צביעת התאי� כשהדבר נית�
. היכל המשפט בנצרת; בית המשפט המחוזי בירושלי�434
שב, 14.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ435 זוס"נמסר כי אול� כידוע", שות� לצור� במציאת פתרו� לבעיה

בתגובת נשיאת בית;"המתק� הינו באחריות הנהלת בתי המשפט על כ� מומל1 לקבל את התייחסות� לסוגיות
"נמסר, 24.1.11מיו�, כבוד השופטת מוסיה ארד, המשפט מרבית התיקי�, 16.4.09כפי שציינתי במכתבי מיו�:

. ובמקו� מאוכסני� תיקי� שנית� בה� פסק די� רק לאחרונה ועדיי� מתבצעות בה� פעולות הועברו לארכיב המרכזי
יש לקוות שהנושא ייפתר כשכל. בשל מצוקת מקו� קשה בבניי� אי� בנמצא מקו� אחר אליו נית� להעביר את הארכיב

 ". תיקי הנייר יוחלפו לתיקי� ללא נייר במערכת נט המשפט
כבוד השופטת, בתגובת נשיאת בית המשפט וא�, נמסר כי הליקוי תוק�, 14.2.11מיו�מ שלמה טהרני"בתגובת גנ436

.נמסר כי הנושא טופל באותו היו� שבו התריעה עליו הסניגוריה, 24.1.11מיו�, מוסיה ארד
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המשמש היו�, עצורי� כחדר נוס� למפגשי עורכי די�, לאחר תכנו� ובינוי, לצרכי הצוות או לחלופי�

 437.רק כמעבר לבית משפט השלו� בשל רמת קרינה מסוכנת

 לתאי השירותי� ליקויי� הנוגעי�.9.ד

.ליקויי� בתאי השירותי� נמצאו 438גוריהימתקני� שבה� ביקרה הסנ%8ב

: להל� עיקרי הממצאי�

. מצב� של תאי השירותי� במתק� מעצר זה הנו חמור במיוחד:בית משפט השלו� בירושלי�

ברז מי�, שניי� מה� אינ� כוללי� כלל שירותי�, אשר לשלושת התאי� באג� החדש . כיור או

את, ראשית: אול� אלו אינ� ראויי� לשימוש, תא השלישי יש שירותי�ב גובה הדלת המפרידה

של, השירותי� ממרחב התא הנו מטר אחד בלבד והדבר איננו מאפשר שמירה על פרטיות�

מותקנת מצלמה המשדרת, שבפינה השמאלית של התא בצמוד לתקרה, לכ� יש להוסי�. העצורי�

מעיו� במס� המחשב עולה כי המצלמה. היומ� בכניסה למתק� ישירות למס� המחשב בעמדת

של לא נותר זכרובכ� למעשה,באופ� המשקי� לשירותי�מכוונת  לשמירה על צנעת הפרט

יוצא אפוא כי ג� העצורי� בתא זה נאלצי�. בשירותי� אי� נייר טואלט וסבו�, שנית;העצורי�

. ו1 לתאלקרוא לזקי� שילווה אות� לשירותי� המצויי� מח

60שמספר� נע בי�, לרשות כלל העצורי� המובאי� לדיוני� בבית משפט השלו� בירושלי�, לפיכ�

אשר על מנת להגיע אליו קיי� צור�, עומד למעשה מתק� שירותי� אחד בלבד, מדי יו�80 ל

לא, תא השירותי� המשמש את כל האסירי� מופרד כהלכה ומאפשר פרטיות. בליווי אול� ג� בו

של.ו ביו� הביקור סבו� ונייר טואלטהי מיותר לציי� כי הסדר זה אינו תקי� ומקשה ה� על שהות�

."נחשו�"העצורי� במתק� ועל לוחמי

ג�, שנבנה במסגרת השיפו1 באג� היש�, כי הביקור בתא המעצר החדש, לכ� יש להוסי� העלה כי

ה, בתא זה מוב�. תא הוא מטר אחד בלבדגובהה של הדלת המפרידה בי� השירותי� לשאר חלל

מאליו שגובהה של הדלת לא יאפשר שימוש סביר בשירותי� תו� שמירה על פרטיות� של 

 439.העצורי�

כי, 16.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ437 ע"נמסר פ הממצאי�"במתק� בוצעה ביקורת קרינה וניתנו הנחיות
, נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, בתגובת כבוד השופט דוד חשי�;"כולל סגירת חדרי� בה� נמצאה קרינה חריגה

"נמסר, 28.2.11מיו� עולה כי תק� הקרינה 9/2/2009מחוות דעת עדכנית שפרס� המשרד לאיכות הסביבה ביו�:
וה, בי� היתר, המותר מושפע בהינת� כי מש�. מרחק ממקור הקרינהמשילוב של רמת הקרינה ע� מש� החשיפה

כי, המפגש של עור� די� ע� עצור בטר� הדיו� אינו ארו� ורמת הקרינה בחדר פחותה בהרבה מהרמה המותרת עולה
".אי� מניעה לשוב ולהכשיר את החדר לצור� מפגשי� כאלה

בית המשפט המחוזי;להבית משפט השלו� ברמ; בית משפט השלו� בראשו� לציו�; בית משפט השלו� בירושלי�438
בית משפט השלו�; היכל המשפט בפתח תקווה; היכל המשפט בתל אביב; בית משפט השלו� בנתניה; בירושלי�

. מחוז מרכז) ענייני תעבורה(
"נמסר, 26.6.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ439 כולל, מבוצע ניקיו� מדי יו�3ג� בתא, כאמור בכל התאי�:

מהס� והאיברי� האינטימיי� מוצנעי� כ� שהפגיעה בפרטיות 2/3דלת השירותי� מכסה. בשירותי הכריעה
בבדיקה מול. נעשה איזו� בי� צרכי הביטחו� וההגנה על שלו� האסיר לבי� הפגיעה בצנעת הפרט, מינימאלית ומידתית

.ת אינטימיותמפקד המתח� נמצא כי המצלמה מתעדת את דלת השירותי� הסגורה ללא חשיפת חלקי� או פעולו
נייר טואלט. מדובר בדלת הפתוחה בחלקה העליו� והתחתו� כאשר החלק המרכזי מסתיר כאמור את מרבית התא

ע לצערנו הניסיונות לשי� במקו� התקני� קבועי� לנייר טואלט וסבו� נכשלו נוכח ונדליז�,פ דרישה"וסבו� מסופקי�
ע שימוש,י הניקוז באמצעות נייר הטואלט עד כדי הצפהסתימת פתח(י חלק מהשוהי�"ושימוש לרעה במתקני�

ע). במתק� לצור� תקיפה ועוד פ"עוד אציי� כי לרשות השוהי� בתא ג� שירותי� משותפי� אליה� נית� לצאת
לעניי� התנאי�, 17.5.11מיו�, כבוד השופטת שולמית דות�, ראו תגובתה לעיל של נשיאת בית המשפט;"דרישה

.השוררי� במתק�
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חלק� מול דלת, בכל התאי� ממוקמי� השירותי� בפינת התא:בית משפט השלו� בראשו� לציו�

נמ. הכניסה לתא המסתיר,ו�ההפרדה בי� השירותי� לתא הינה חלקית בלבד באמצעות קיר

צד אחד של השירותי� כ�. בעוד שישנו צד נוס� החשו� לגמרי לתא, למעשה רק בקיר המפריד, כמו

המהווה פגיעה קשה בפרטיות העצורי�, בתחתית הבטו�" חלו�"בי� התא לשירותי� יש מעי� 

בדיכי בעיה זו צוינה על ידי נציגי הסנ, יצוי�. המשתמשי� בשירותי� כבר ח"וגוריה הציבורית

 440.א� טר� נית� לה מענה, 2009ח שנער� בשנת"וכ� בדו 2006הביקור שנער� במתק� בשנת

. שירותי�כלל בתא ההפרדה אי� בעיה חמורה נוספת בהקשר זה היא כי

 אשר אינה מופרדת כללקיימת משתנה)5תא מספר(באחד התאי�:בית משפט השלו� ברמלה

אשר אינ� היגייניי� ואינ� מותאמי�, ותי כריעהבמרבית התאי� קיימי� שיר.ממרחב התא

 442.בשירותי� א� אי� נייר טואלט 441.לעצורי� בעלי מוגבלויות

ה קיימי� שירותי כריעה ללא דלת)1תא מספר(באחד התאי�:ירושלי�במחוזי בית המשפט

זה. מפרידה בינ� למרחב התא אאי�)2מספר( נוס�תאב.יש� וחלודהכיור בתא ברזוכלל כיור

עצור הנזקק לעשות את צרכיו נאל1 להמתי� עד שלוחמי.אי� תא שירותי� ואי� חלו� אוורור, מי�

 443.יוציאו אותו מהתא לשירותי� המצויי� בסמו�" נחשו�"

כאשר שוהי�. אי� שירותי� ואי� כיור)4 תא מספר(באחד התאי�:בית משפט השלו� בנתניה

 444.ה אות� לשירותי� הממוקמי� בתא אחרהצוות מלוו, בכל זאת עצורי� בתא זה

השירותי�,)שהוא תא הנשי�1תא מספר(בכל תאי המעצר למעט אחד:בתל אביב היכל המשפט

או. ה� ללא אסלה בצורת בור ניקוז ברצפה מספר עצורי� התלוננו על סתימות בשירותי�

 445.וכ� על מחסור בנייר טואלט, בכיורי�

 446.בתאי�� מחסור בנייר טואלטקיי:תקווה% היכל המשפט בפתח

"נמסר, 18.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ440 בעת. מבנה בית המשפט שיי� להנהלת בתי המשפט, כידוע:
ס התקי� דלתות תו� שאיפה לאז� בי� צרכי הביטחו�"שב, קבלת המתק� כלל לא היו דלתות בי� השירותי� לתאי�

חותית לא נית� להתקי� דלתות עד גובה אציי� כי בשל סכנה ביטחונית ובטי. והמערכת לבי� זכויות הפרט של העצור
 ". התקרה

כי כאשר ישנו עצור נכה או בעל מוגבלות מסוימת אזי מאפשרי� לו לעשות, מפקד המתק� ציי� בפני צוות הביקור441
. שימוש בשירותי הסגל

ע, 25.10.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ442 אנ"נמסר כי נושא הפרדת המשתנה ממרחב התא ייבח� שי מקצועי
"אשר למצב ההיגיינה בשירותי� נמסר. כדי שהמחיצה לא תבוא על חשבו� מקו� הכליאה כאשר מפוני�, בסו� היו�:

נייר טואלט מחולק לפי. לא שומרי� העצורי� על היגיינה וניקיו� בתאי�, לצערנו. נעשה בה� ניקיו� יסודי, התאי�
 ". רי� באמצעות נייר טואלטבעבר נהגו עצורי� לסתו� את האסלות והכיו. דרישה

זה, 14.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ443 . לא נכללה התייחסות לנושא
זה, 13.1.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ444 מזכיר ראשי ומנהל, מר ב� ציו� בושרי; לא נכללה התייחסות לנושא

ע 20.10.10מסר ביו�,)בתי משפט השלו�(מחוז המרכז  "ל מצבו של מתק� המעצרתגובה כללית בשנה האחרונה:
כמות העצורי� המובאי�. התווס� בחדרי המעצר בבית משפט השלו� בנתניה תא עצורי� נוס� ללא שירותי� וספסל

שב. תנאי העצורי� המוחזקי� בתא אינ� ראויי� בלשו� המעטה, להארכת מעצר מידי יו� גדלה ס"אבקש את טיפול
 ". ביצירת שירותי� והוספת ספסל

שב, 28.12.09מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ445 ס ומשק בתי המשפט"נמסר כי תיער� בדיקה מול מחלקת בטחו�
,ש"כי מדי בוקר מחלק צוות ניקיו� בימ, כ� נמסר. מתו� כוונה לשפ1 ולהחלי� את כלל שירותי העצורי� לאסלות

, נעשה שימוש לרעה בנייר באמצעות הצתות לא פע�. נייר טואלט לעצורי� המבקשי� זאת, בפיקוח מפקד המתח�
ע י אנשי התחזוקה"ונדליז� וגרימה מכוונת לסתימת הכיור או השירותי� ותקלות אלה מטופלות כעניי� שבשגרה

נמסר כי מבירור אצל, 20.12.09מיו�, נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, בתגובת כבוד השופטת ברלינר; בהיכל
 על. ומ� הראוי שכ� יעשה, הסתבר שאי� מניעה להתקי� אסלות, ה� בליווי וה� בהנהלת הבניי�,האחראיי� על נושא זה

כשבשלב הראשו�, פי התכנו� אמורה להתחיל בחודשי� הקרובי� בנייתו של המבנה החדש לבית המשפט המחוזי
ה; במסגרת זו יותקנו אסלות רגילות. מתוכנ� שיפו1 במתק� העצורי� נשיאת בית, הרמ� דסיבתגובת כבוד השופטת

"נמסר, 31.1.10מיו�, משפט השלו� בתל אביב נמסר לי כי בכל בוקר דואג צוות הניקיו� של בית המשפט בפיקוח:
העצורי�, דא עקא. וא� יש צור� הזקי� מספק נייר נוס�, לחלק לכל התאי� נייר טואלט בשירותי�, מפקד המתח�

ל  ". ה� ובאמצעותו גורמי� לסתימות בכיורי� ובשירותי�עושי� לא פע� שימוש לרעה בנייר המסופק
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 ליקויי� באספקת מזו  ושתייה לעצורי�.10.ד

התעוררו בעיות שונות הקשורות, בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבוריתש 447מתקני�%6ב

.לאספקת המזו� ולאפשרות לאכול בתאי המעצר

: להל� עיקרי הממצאי�

ארוחת, באמצעות חברת קייטרינג, מתק� המעצר מספק לעצורי�:בית משפט השלו� ברמלה

ארוחות הבוקר והערב מסופקות. וא� מתוקצב לצור� אספקת ארוחה זו בלבדבלבדצהריי� 

כי עצורי� רבי� טענו בפני נציגי, יצוי�. לעצורי� במתקני המעצר בה� ה� שוהי� בקביעות

יש, גוריה כי לא קיבלו את ארוחת הבוקר במתקני המעצר מה� נשלחויהסנ לבחו� אספקת על כ�

כי בתאי המעצר אי� שולחנות, עוד יצוי�. ארוחת בוקר באופ� קבוע במתק� המעצר בבית המשפט

 448.והדבר פוגע באפשרות העצורי� לאכול בצורה נוחה ונאותה

4 וכוללתארוחת הצהריי� מוגשת לעצורי� בתאי המעצר:בית המשפט המחוזי בירושלי�

ה� מתלונות העצורי� וה� מהתרשמותו של הצוות. וירקפרי, פרוסות נקניק4,פרוסות לח�

בה� מדובר בעצורי�שבייחוד במקרי� זאת, הארוחה הינה דלה ובלתי מספקתכי, המבקר עולה

.השוהי� במתק� שעות ארוכות או מגיעי� ממתקני מעצר מרוחקי� לאחר מספר שעות נסיעה

ואילו בתאי� שבה� הותק�,� מי שתייהבעיה נוספת היא כי בחלק מ� התאי� אי� כל כיור או מתק

 449.כיור לא מסופקות לעצורי� כוסות

כ� שלא מעט, בתאי� אי� מקו� ישיבה מספיק לכלל העצורי�:בית משפט השלו� בירושלי�

מוב� מאליו שבמצב זה אי� לעצורי� מקו� ישיבה מסודר. עצורי� נאלצי� לשבת על רצפת התאי�

קיימי� ליקויי�) באג� החדש3 1תאי�(בשלושה מ� התאי�,כ�כמו. לאכילת המזו� המוגש לה�

א� העצורי�, בעוד בתא השלישי יש כיור, בשניי� מהתאי� אי� כלל כיור. באספקת מי� לעצורי�

בכל, לפיכ�. מאחר שהוא נמצא בשטח השירותי�, אינ� שותי� מי� ממנו מטעמי ניקיו� והיגיינה

,)ליטר 1.5שתכולתו, בקבוק פלסטיק(בקבוק מי� שלושת התאי� המקור היחיד למי� הנו

בקבוק מי� זה משמש את כל העצורי�. שממולא במי� על ידי צוות נחשו� על פי בקשת העצורי�

ובשל העדר כוסות שתייה בתאי� נאלצי� כל העצורי�, השוהי� ועוברי� בתא במהל� היו�

ב. לשתות מאותו הבקבוק ריאותית ומהווה מפגע סניטרי של מיותר לציי� שהדבר מסוכ� מבחינה

עצורי�. מחולק בכמות מוגבלת לעצורי� לפי בקשה"נמסר כי נייר טואלט, 9.2.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ446
 ". נהגו בעבר לגרו� במזיד לסתימות באמצעות גלילי נייר טואלט

; היכל המשפט בנצרת; בית משפט השלו� בירושלי�; ושלי�בית המשפט המחוזי ביר; בית משפט השלו� ברמלה447
. מחוז מרכז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו�; היכל המשפט בתל אביב

"נמסר, 25.10.10מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ448 ארוחת הבוקר מסופקת בכל בוקר לכלל העצורי� ע� הגעת�:
ע. לבתי המשפט קצינת תנאי מחיית אסירי� והיחידה הגענו לפתרו� האופטימאלי.י מחלקת לוגיסטיקה"הנושא נידו�

אי� אפשרות לספק. לצערי ישנ� כאלה שאינ� מעונייני� לקבל את ארוחת הבוקר ע� יציאת� וזה מתועד. בנושא
� אינו מצויד באמצעי� לתחזק ארוחת ביניי� כמו שבבתי הסוהר אי�"האג. ארוחת ביניי� מפאת המקו� והזמ�

ב  ". יניי�ארוחות
כי, 14.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ449 , ארוחת הצהריי� מתקבלת ממטבח בית מעצר ירושלי�"נמסר

ע"דהיינו התפריט אותו מקבל שוהה בבימ .ס"פ הסטנדרטי� הנהוגי� בשב"ש דומה לתפריט אותו מקבל כל אסיר
ע"שב כיפ לוח"ס עושה מאמצי� לספק לכלל האסירי� מזו� מגוו� ובריא ות מזו� הנבחני� מעת לעת וא� נית� לומר

נמסר כי הנושא מצוי, 24.1.11מיו�, כבוד השופטת מוסיה ארד, בתגובת נשיאת בית המשפט;"השיפור בתחו� ניכר
. בסמכות שירות בתי הסוהר
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הגור� להעברת מחלות וחיידקי� ואינו עומד בכל קנה מידה מינימאלי של דרישות היגייניות, ממש

 450.בסיסיות

" כפתור"כיור וברז אשר השימוש בו נעשה על ידי לחיצה על יש בתאי�:היכל המשפט בנצרת

ו. השקוע בקיר  451.שתות ממנו מי�לקיי� קושי הזר� שיוצא הינו חלש יחסית

בעת הביקור התלוננו חלק מהעצורי� כי לא קיבלו ארוחת בוקר וחלק�:בתל אביב היכל המשפט

כי לעיתי�, נמסרעצמו ממפקד המתק� 452.ולא אכילי�טענו כי הכריכי� שקיבלו היו קפואי� 

בי� וזאת בשל העובדה כי ההפסקות בדיוני� מתקיימות, נוצרת בעיה בזמני ארוחת הצהריי�

 12:00.453ואילו הארוחות מחולקות לעצורי� החל מהשעה 11:30– 11:00השעות 

מרכז) ענייני תעבורה(בית משפט השלו� בתאי� אי� שולחנות והדבר מקשה על העצורי�:במחוז

 454.לאכול את ארוחותיה�

"נמסר, 26.6.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ450 קצרה ראשית חשוב לציי� כי מדובר בתאי המתנה לשהייה:
לש� כ� בוצעו במקו� שיפוצי� ושינויי� ככל, ע� זאת אנו שואפי� לספק לשוהי� במקו� תנאי� נאותי�, ומזדמנת

בעת עבודות הבינוי נבחנה האפשרות להתקי� ברז בכל תא מעצר. שתנאי המקו� מאפשרי� בכפו� למגבלות תקציב
דברי� זה נית� מענה לשוהי� באמצעות במצב. א� בשל העדר תשתית הנדסית מתאימה הנושא נשלל על הס�

ע ע...פ בקשת� תו� זמ� סביר"הוצאת� לשירותי� אי� מגבלה,פ דרישה"כחלופה מסופקי� בקבוקי מי� לאסירי�
יתרה מכ� מזה מספר חודשי�. במספר הבקבוקי� הנמסרי� לשוהי� ואי� מניעה להשתמש בבקבוק באופ� בלעדי

חד.ה רשאי להצטייד בבקבוק מי� לשימושו האישיקיימת החלטה כי עצור היוצא לנסיע המרת חלוקת מי� בכוסות
שב(יחד ע� זאת מדובר בפתרו� הדורש מענה תקציבי, פעמיות הנה חלופה ראויה מחד ומאיד� עלול)ס"לכלל מתקני

, המשפטראו תגובתה לעיל של נשיאת בית;"לשמש את העצורי� לחבל בתשתיות הביוב כפי שקרה ע� נייר הטואלט
.לעניי� התנאי� השוררי� במתק�, 17.5.11מיו�, כבוד השופטת שולמית דות�

כי, 16.2.11מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ451 כל הברזי� בתאי� טופלו וכ�, שופרה אספקת המי� לעצורי�"נמסר
בית המשפט נשיא, בתגובת כבוד השופט דוד חשי�;"לאספקת מי� קרי� לבקשת העצורי�4במקו� מתק� תמי 

נמסר כי ברזי השתייה שהותקנו במתק� תאמו את התק� כפי שהיה קבוע עת הוק�, 28.2.11מיו�, המחוזי בנצרת
הונחו אנשי, בנוס�. היכל המשפט ובימי� אלה נבדק הא� השתנתה התקינה לעניי� זה ומהי התקינה הקיימת היו�

י"שב א�"שב. ובאו העצורי� כשה� מצוידי� בבקבוק אישיס המביאי� את העצורי� למתק� לדאוג כי ככל הנית� ס
. הונחה להיות ערו� לספק בקבוק מי� אישי לכל עצור אשר יגיע למתק� מבלי שהוא מצויד בבקבוק

נמסר כי טר� קליטת העצורי� מבתי המעצר ותחנות המשטרה מוודא, 28.12.09מ שלמה טהרני מיו�"בתגובת גנ452
קיי� נוהל מזו�. טיב הארוחה תלוי ביחידת המוצא, משכ�. חת בוקר ביחידת המוצאמפקד הצוות כי ה� קיבלו ארו

.לעצורי� ואסירי� בנסיעה והוא שקובע את הרכב הארוחות שיש לספק לה�
, נמסר כי אכ� מדובר בבעיה, 20.12.09מיו�, נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, בתגובת כבוד השופטת ברלינר453

ע�. בוש הדיוני� בבית המשפט בשל העובדה שהעצורי� עדיי� אוכלי� את ארוחת הצהריי�הגורמת לא אחת לשי
יהיו העצורי� 11:30מאחר שקיי� קושי בהקדמת זמ� הארוחה כ� שבשעה, למרבה הצער אי� לבעיה זו פתרו�, זאת

. כבר לאחריה
לא נכללה תגובה, 10.3.11מיו�, במשרד לביטחו� פני�) בקרה ומעקב, פיקוח(מנהלת תחו�, בתגובת מתי אבלס454

.א� כי צוי� כי מדובר בתאי� המיועדי� לשהייה זמנית, לעניי� זה
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 סיכו� ומסקנות.ה
הו, כלל גדול בידינו" לוכי כל זכות מזכויות האד� באשר ג� כאשר נתו� הוא,א אד� שמורה

הדבר, ואי� בעובדת המאסר בלבד כדי לשלול הימנו זכות כלשהי, במעצר או במאסר אלא כאשר

 455."או כאשר מצויה על כ" הוראה מפורשת בדי�, מחויב ונובע מעצ� שלילת חופש התנועה הימנו

על ידי אנשי 2009 2010י�שנהאשר נבדקו במהל�, מתקני� שבאחריות שירות בתי הסוהרב

התמונה המצטיירת בחלק. אותרו מספר הפרות קשות של זכויות אסירי�, גוריה הציבוריתיהסנ

; שימוש בכבילה לא מידתית; תלונות בדבר ענישה משמעתית קיצונית: מבתי הסוהר היא עגומה

אס, תנאי� תברואתיי� ירודי�; צפיפות רבה ; ירי�לפעמי� עד כדי סכנה ממשית לבריאות� של

כ� שאסירי� נאלצי� להתקלח אי הפרדה בי� המקלחת לשירותי�; תנאי אוורור בלתי נאותי�

ליקויי� במת�; מחסור בציוד בסיסי לאסירי�; מעל המקו� בו עשו אסירי� אחרי� את צרכיה�

. ליקויי� בתהלי� הגשת עתירות אסירי� ובהליכי ועדות שחרורי� ועוד; טיפול רפואי

שבליקוי מדאיג נו ס בה� ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית קשור לפ�"ס� שנמצא במתקני

במחסור בעובדי� סוציאליי� ביחס לכמות האסירי�, בי� היתר, והוא מתבטא, סוציאלי הטיפולי

בשלילה גורפת של טיפול סוציאלי לאוכלוסיית; במחסור במסגרות לטיפול בעברייני מי�; הרבה

כי, יודגש. התעסוקה והפנאי, יי� הנוגעי� למסגרות החינו�ובליקו; האסירי� הביטחוניי�

רק הרחקה מ� החברה�שאינ,ת הכליאהוכלל ע� מטרי�מתיישב�אינהליקויי� בתחומי� אלה

, כמוב�.למניעת חזרה עתידית על עבירות ולשילוב נורמטיבי בקהילה, כי א� ג� הזדמנות לשיקו�

אשר יוצאת נשכרת ממניעה, כי א� לחברה כולה, סירהא, שיקו� איננו אמצעי המועיל רק לפרט

. של עבריינות חוזרת הפוגעת בה ובפרטיה

המשי�, 2008כי בעקבות הדוח המסכ� שהוציאה הסניגוריה הציבורית בשנת, נבקש לציי� לטובה

תו� בדיקת האפשרות,ס לבחו� באופ� מעמיק ומקי� את הליקויי� שהועלו בדוח הסניגוריה"שב

פ שב. תרונותלמת� ואנו,ס לאמור בדוח"התרשמנו מאוד מ� הרצינות ומ� המקצועיות שגילה

יסייע, כי סיכו� ממצאי הביקורי� שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית ג� בדוח הנוכחי, מקווי�

ובפרט באות�, לגורמי� הרלוונטיי� במציאת פתרו� הול� לטיפול בליקויי� הקיימי� כיו�

.שי� מענה מיידיליקויי� חמורי� הדור

עדיי�כי, עלהשבאחריות משטרת ישראל במתקני כליאה 2009 2010י� מביקורי� שנערכו בשנ

עלהוראקיימות הפרות של  הג� שבחלק מהמתקני�. פיו ות חוק המעצרי� והתקנות שהותקנו

 הרי שע� מרבית, הדבר נובע ממגבלות אובייקטיביות הנוגעות לגודל המתק� ולתקופה שבה נבנה

ולעמדת הסניגוריה הציבורית קיי� צור� להשקיע משאבי� על מנת, הליקויי� לא נית� להשלי�

. להביא לתיקונ� בהקד� האפשרי

בליקויי� חמורי� בשירותי�; נתקלו אנשי הסניגוריה הציבורית בתאי מעצר קטני� וצפופי�, כ�

של; ובמקלחות כ� שעצורי� נאלצי� להתקלח מעל חור הניקוז של השירותי� בהפרת זכות�

בהפרת הזכות להליכה יומית באוויר; עצורי� להיפגש ע� עור� די� בתנאי� הולמי� וללא דיחוי

. ועוד, הפתוח

לח"פ,'שר הפני� ואח'נ' הוקמה ואח 337/84צ"בג455 .830, 826)2(ד
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.ס"נסתיי� תהלי� העברת מער� הכליאה והליווי המשטרתיי� לשב 2008כי בתחילת שנת, נציי�

שב, במסגרת תהלי� זה ר ברשות המשטרה נותר כאש,ס"עברו מתקני המעצר המרחביי� לניהול

א�, רק חלק מסוי� ממתקני המעצר ובדר� כלל החזקת העצורי� במתקני� אלה אמורה להיות

שב, ככלל. לתקופות קצרות ומוגבלות ס הקלה"נדמה כי העברת המתקני� המרחביי� לאחריות

על הצפיפות במתקני� שנותרו תחת אחריות המשטרה והביאה לשיפור בתנאי ההחזקה של

ה�, ע� זאת.י�העצור המצב השורר במתקני� אלו עדיי� רחוק מלהשביע רצו� והעובדה כי

כ . התאמת� להוראות החוק  אינה יכולה לשמש הצדקה לאי" מתקני מעבר"משמשי� לרוב

ל  2010 2009שנערכו בשני� מממצאי הביקורי�, מתקני המעצר שבבתי המשפט ברחבי האר1אשר

אלתנאי ההחזלגבי תמונה קשה עולה כי,בי� היתר.הקה של עצורי� ואסירי� במתקני� נמצא

כי רוב רוב� של המתקני� מאופייני� בתנאי; בחלק ממתקני המעצר שוררת צפיפות בלתי נסבלת

כי במקומות; כי קיימי� ליקויי� רבי� במצב� של השירותי�; תברואה ואוורור ירודי� ביותר

מצב, לקוח באווירה מכובדת ובטוחה � די�רבי� לא קיימי� תנאי� לקיומ� של מפגשי עור

. ועוד, המוביל לפגיעה בזכות ההיוועצות

שבהניהול השוט� של ליווי העצ מתאפיי� ודוע 2010 2009ס בשני�"ורי� לבתי המשפט על ידי

כגו� טלטול� בדרכי� במש�, כלואי�בליקויי� רבי� המביאי� לפגיעה חמורה בזכויותיה� של 

מש� שהיית� במתקני המעצר שבבתי המשפט מעבר לנדרש להלי� המשפטי הארכתו, שעות רבות

בתאי מעצר קטני� וצפופי� שאינ� מיועדי� אלא להחזקת עצורי� מעטי� כל זאת, בעניינ�

אל, לכ� יש להוסי�. ולשעות בודדות כי ה� סדרי הליווי אל מתקני המעצר וה� סדרי הליווי

רמי� במקרי� לא מעטי� להובלת עצורי� כשה�גו, אולמות הדיו� שבתו� המתקני� עצמ�

פגיעה זו מתעצמת כאשר מדובר בעצורי�. תו� פגיעה חמורה בכבוד�, אזוקי� לעיני הציבור הרחב

. שה� קטיני� או בעלי מוגבלויות

ע 'כב.ל תנאי כליאה הולמי� של כלואי�לא אחת עמדו בתי המשפט על חשיבות ההקפדה

כ� שאי� להקשות על אסיר את תנאי מאסרו כגמול או כנקמה על על עמדהיה'השופטת פרוקצ

:מרהובא, העבירות בגינ� הוא נכלא

על" התפיסה החוקתית המעגנת את זכויות האד� במעמד נורמטיבי עליו� מקרינה ואוצלת ג�

ביסוד השיטה החוקתית בישראל. ועל יכולתו לממש� במסגרת הכלא, זכויות האד� של האסיר

חה כי אי� לשלול או לגרוע מזכויות יסוד הנתונות לאד� אלא א� כ� קיי� אינטרס מובנית ההנ

הנחה זו פועלת ג� בתחו�. המצדיק זאת,רב משקל במידה כזו, פרטי או ציבורי, נוגד מוכר

, משמעותה היא כי ההגנה על זכויות אד� ניתנת ג� לאסירי� לאחר ענישת�. ענישת עברייני�

. מצדיק זאת, מקו� שאינטרס ציבורי נוגד בעל משמעות כבדת משקלופגיעה בה� אפשרית רק

מעבר לכ", פגיעה כזו מוכרת א" במידה הנדרשת לצור" השגת האינטרס הנוגד ראוי ... ולא

להדגיש כי ההגבלות על זכויות האד� המוטלות על ידי הרשות הציבורית לא נועדו להוסי  מרכיב 

לה. ענישה לעונש שנגזר וסי  חומרה לגזירה העונשית שהוטלה על האסיר כמטרה תכלית� אינה

או להקשות, בגינ� נגזר עליו עונש מאסר, מטרת� אינה לנקו� באסיר על פשעיו. העומדת לעצמה

ה� עלולות, מקו� שזו תכלית� של ההגבלות. כגמול על מעשיו הנפשעי�, עליו את תנאי מאסרו

ר, שלא לעמוד במבח� החוקתיות הגבלה שאינה מתחייבת מהגשמת. אויהמשאי� זו תכלית

הטלת, הלכה למעשה, מהווה, ואינה נעוצה באינטרס ציבורי לגיטימי אחר, תכלית המאסר

הגבלה כזו המוסיפה על מידת העונש. בגי� העבירה שבה הורשע, אמצעי ענישה נוס  על האסיר
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היא. בתי הסוהר חורגת מסמכות הגבלת זכויות האסירי� המוקנית לשירות, שהושת על האסיר

לפיו אי� עבירה ואי� עונש עליה ... ובראש� עיקרו� החוקיות, חורגת מעקרונות הענישה הפלילית

 456."אלא א� נקבעו בחוק או על פיו

:ברק) בדימוס(הנשיא'כבהתייחס לחשיבות� של תנאי כליאה הולמי� ג�

כדי, שלילת חופש, מעצ� מהותו, המאסר מחייב,אכ�" פגיעה, מעצ� מהותו, להצדיקא" אי� בו

חומות הכלא אינ� צריכות. נית� לקיי� מאסר שישמור על כבוד האד� של האסיר. בכבוד האד�

וחדר האסיר אסור, בית סוהר אסור לו שייהפ" למכלאה... להפריד בי� האסיר לבי� צל� האנוש

אי�.� שבחברתנולא נהיה אנושיי� א� לא נבטיח רמה אנושית לאסירי... לו שייהפ" לכלוב

 457."ידי פגיעה בכבוד האסיר ובצלמו כאד�% להשיג את מטרותיה של הענישה הפלילית על

ב אד�"בגוכפי שצוי�  "):מיטה לכל אסיר"צ"בג(צ רופאי� לזכויות

הצרכי� סיפוק... א" לא נשלל כבודו, נשללת חירותו של האד�, בהיכנסו אל הכלא"

מתחייבי� ג� לגבי אסיר, בלעדיו אי� לקיו� וחיי� בכבודשה� תנאי, המינימאליי� של האד�

ולהקצות לכ" את המשאבי�, ולמדינה חובה ראשונה במעלה לספק�, המרצה את עונשו

שהפגיעה בה� יש בה משו�" עומדות לאד� זכויות יסוד, ג� מאחורי סורג ובריח. הנדרשי�

א� מוטלת על המדינה ..." ... פגיעה בצרכי� מינימאליי� ויסודיי� של האד� באשר הוא אד�

על אחת כמה וכמה, חובה לדאוג לצרכי� המינימאליי� של תושביה כחלק מזכות� לכבוד אנושי

שלגביה� היא נושאת, כ" הוא ביחס לבני אד� המצויי� במסגרת משמורתה ותחת חסותה

מ... באחריות ישירה  צטמצמת חשיבות החובה להג� ולשמור על כבודו של האסיר כאד� איננה

זהו עניינה של החברה כולה בעיצוב ויישו� של נורמות מוסר ואתיקה; לעניינו של האסיר בלבד

 458."באלה נבחנת רמתה המוסרית והאנושית של החברה. ביחס לאד� באשר הוא אד�

למרות ניסיונות להביא לשיפור המצב ובראש� העברת האחריות על מתקני המעצר המרחביי� ועל

שבמער� ליווי העצ מצב במתקני הכליאה בה� ביקרו אנשי הסניגוריהה,ס"ורי� מ� המשטרה אל

אי�,כפי שנאמר על ידינו כבר בעבר. רחוק עדיי� מלהשביע רצו� 2009 2010י�הציבורית בשנ

ב. המדובר בבעיות או בכשלי� נקודתיי� ומקומיי� המביאה לפגיעה, ארצית בעיה כללמדובר

אד�, יות של עצורי� ואסירי�יומיומית בזכויותיה� הבסיס כי. ולפגיעה בכבוד� כבני אנו מקווי�

על מנת להביא לשיפור כולל, הרשויות הממונות ישכילו לעשות שימוש במידע המובא בדוח זה

.ומהיר של הליקויי� החמורי� המתוארי� בו

.14 13' בפס,)13.6.06החלטה מיו�('שירות בתי הסוהר ואח'נ'כ נטע דוברי� ואח"ח 2245/06צ"בג456
מ"פ, מנהל בית הסוהר המרכזי ביהודה ושומרו�'נ' יוס  ואח 540/84צ"בג457 .567)1(ד
.12' בפס,)12.2.07החלטה מיו�('ואח השר לביטחו� פני�'נ' רופאי� לזכויות אד� ואח 4634/04צ"בג458
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 רשימת מתקני כליאה- נספח.ו
מתקני שירות בתי הסוהר 26

ד הביקורמועש� המתק�

א  23.2.09 הלי קידרובית סוהר

 26.5.09 בית סוהר איילו�

+ אג� טעוני הגנה(בית סוהר שיטה  26.7.09, 20.7.09 ביקור אסיר)

 23.8.09 בית סוהר צלמו�

 8.11.09 בית סוהר חרמו�

 6.2.11ת סוהר שקמהבי

 6.6.10, 15.2.10 בית סוהר דמו�

 18.4.10 בית סוהר מעשיהו

 10.5.10ו�בית סוהר רמ

 27.5.10 בית סוהר גבעו�

 15.6.10 בית סוהר כרמל

 21.3.11, 27.6.10 בית סוהר ניצ�

 18.7.10 בית סוהר קציעות

 26.7.10 בית סוהר רימוני�

 2.8.10ת סוהר נפחאבי

 9.8.10 בית סוהר גלבוע

 10.8.10 בית סוהר הדרי�

 15.8.10ת סוהר מגידו בי

 31.8.10 בית מעצר אבו כביר

 21.10.10 סוהר אופקבית

 2.11.10, 27.10.10 בית סוהר דקל

 9.11.10, 3.11.10ת סוהר אשלבי

 28.2.11, 8.12.10, 18.11.10, 7.11.10בית סוהר השרו�

 15.12.10 בית סוהר סהרוני�

 23.12.10,)ש"מר( 18.1.11�"בית סוהר מג

)� ואג� טעוני פיקוח"מב(
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 28.12.10 בית מעצר אילת

מתקני משטרת ישראל 10

מועד הביקורש� המתק�

 30.6.09 גלילות תחנת משטרת

 26.7.09 תחנת משטרת פתח תקווה

 25.8.09 טירת הכרמל תחנת משטרת

 1.11.09 נתניהתחנת משטרת

 9.11.09 יפתחתחנת משטרת

 15.11.09 סובי�מתחנת משטרת

 23.12.09 תחנת משטרת כפר סבא

 12.01.10 זכרו� יעקבתחנת משטרת

 18.7.10י� תחנת משטרת בת

 21.12.10 תחנת משטרת חיפה

מתקני מעצר בבתי משפט 13

מועד הביקורש� המתק�

 15.10.09 תקווה מחוזי פתח/בית משפט שלו�

תל/בית משפט שלו�  9.11.09 אביב מחוזי

מ  1.8.10 שפט שלו� רמלהבית

 4.10.10 מרכז) תעבורה(בית משפט שלו�

 17.10.10שבע מחוזי באר/בית המשפט שלו�

 17.10.10 בית משפט שלו� ראשו� לציו�

 17.10.10 אביב  בית משפט לנוער ולתעבורה תל

 19.10.10 בית משפט שלו� נתניה

 15.11.10 בית משפט שלו� אשקלו�

 18.11.10 מחוזי נצרת/בית משפט שלו�

 7.12.10 בית משפט מחוזי ירושלי�

 15.12.10 בית משפט שלו� ירושלי�

 28.12.10 בית משפט שלו� אילת


