
   
 

 

 

 

 2016, בנובמבר 8        

 לכבוד        לכבוד

 הח"כים החברים      דוד אמסלם  כ"חה

  בועדת הפנים והגנת הסביבה    הסביבה והגנת הפנים ועדת ר"יו

   v_hapnim@knesset.gov.ilבדוא"ל: 

 שלום רב, 

  
 האסירים וזכויות הכליאה תנאיהנדון: 

 

נבקש , ת הסביבה של הכנסתת הפנים והגנעדובו 9.11.16 שיתקיים ביוםלקראת הדיון 

כבר בפתח מספר קשיים איתם מתמודדים אסירים בנושא שבנדון. פני הוועדה להציג ב

של  ובזכויותיהםההולמים תנאי הכליאה בהן קיימת פגיעה הדברים יש לציין כי 

 ,ועוד )כפי שיפורט להלן(תנאי כליאה צפיפות שחרור מוקדם, חופשות,  -, כגון האסירים

והן ביכולת האסירים לעמוד על זכויותיהם באמצעות פנייה לערכאות והגשת עתירות 

 אסירים. 

 

 תנאי כליאה של אסירים וזכויותיהם 

קיימת פגיעה בתנאי בקרב האסירים המוחזקים כיום במתקני כליאה בישראל  .1

קורי דין, ביחופשות, ביקורי עורכי בשלל תחומים: ובזכויותיהם  ההולמיםהכליאה 

 ועוד. תנאי כליאה צפיפות, שחרור מוקדם, , הסעות ומעברים, תמשפחות והתייחדו

 

 חופשות  .א

פקודת הנציבות בנושא זה, האסיר נדרש לעבור טיפול ייעודי המתאים  על פי

בהצלחה. אולם קיימים עומסים רציניים ועיכובים רבים לסיימו ו לעבירה שביצע

לא פעמים רבות ירים ועורכי דין מדווחים כי בפתיחתן של קבוצות ייעודיות. אס

ינן נפתחות או שהן מלאות. לדוגמה, ום שהן אקבוצות טיפול, משלניתן להגיע 

כן גם בקבוצות טיפול לקבוצת מרמה נמשכת חודשים ארוכים, וההמתנה 

 באלימות של אסירים שעונשם אינו קצוב קיימים עיכובים רציניים. 
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 ייעודיבטיפול מותנות בנושא זה, חופשות ת הנציבות פקודעל פי שמאחר 

אפשר לאסירים להשתתף בהן ללא , הרי שיש ל(שהאסיר עמד בו בהצלחה)

 . הםב יםופוגע םעל שיקומ יםעיכובים והמתנות ארוכות, המקש

 

 ביקורי עורכי דין .ב

לסיום  בזמן שעדהעתירה תלויה ועומדת, ובג"ץ. לירה עתהוגשה בעניין זה 

ק מהמקרים הם נדרשים לבחשים לתאם את הפגישות ורכי הדין נדרעו, הבירור

שב"ס לעיתים עם האסיר. עורכי דין מדווחים כי כתנאי למפגש  כוח יפויילהציג 

מוגבלות של המתקן למפגש. שעות המפגש האפשריות מתנה את הביקור באישור 

עורך  שכןקשה היא בלבד. התוצאה  13:00ועד השעה  11:00מהשעה החל  –מאוד 

לפגוש את האסיר )בטענה שלא לבסוף והגיע למתקן יכול  על המפגשדין שהודיע 

 "ס לא אישר זאת, בשל היעדר ייפוי כוח או בשל שעות המפגש המצומצמות(. ששב

 

 ת חדוייביקורי משפחות והת .ג

ברוב המקרים ות. התייחדחדרי האסירים ובנות זוגן מדווחים על תנאים קשים ב

 ניתןלא בגוון שחור, והחדרים מלוכלכים באופן קבוע, המזרונים מעופשים 

סבון, אלא רק בגדי החלפה, מגבת ומברשת שיניים. מצעים ולכלא להכניס 

 עד כדי מחפיר )הלכלוך שם ועל האסירים,  ההתייחדות חדריהאחריות לניקיון 

חסר שלט לדוגמה ) בדרך קבעחסר ציוד בחדר . (בוץ ועוד קשים, היגיינייםתנאים 

שעות, שמאפשר את  12 -פגש הנמשך כמדובר במשל מזגן, קומקום ועוד(. 

השינוי בפקודה שאינו מאפשר להכניס תינוקות השמירה על התא המשפחתי. 

  להשיגמתאפשר א לכל הנשים התייחדות מקשה על המפגש, מאחר של רלחד

 . עבור התינוקות שמרטף לשעות כל כך ארוכות

 

 הסעות ומעברים  .ד

עדיין ם ובהסעות במעבריהמוכרים כבר זמן רב קשיים כי האסירים מדווחים 

ם שינוי. הסעות האסירים לבתי משפט עשויות להימשך ימים קיימים ולא חל בה

 . ובלתי אנושיים מאוד ארוכים ובתנאים קשים

 

 צפיפות  .ה

לא ידוע  מאז הגשתהגם בעניין זה הוגשה עתירה לבג"ץ. העתירה תלויה ועומדת ו

 על שינוי משמעותי במצב הצפיפות בבתי הסוהר בישראל. 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 טלפונים  .ו

אשר עדיין תלוי ועומדת. במסגרתה נפתח תהליך בעניין זה, לבג"ץ הוגשה עתירה 

חקיקה אשר יסדיר את נושא הטלפונים בבתי הסוהר. עד לסיום בירורה, קיימות 

, על תקלקלהציוד ש בגיןקנסות על תעריפי שיחה גבוהים, על  לאסירים טענות

 האזנה להם ונקיטה בהליכים נגדם בעקבות כך., תקלטת שיחופני החשש מ

 

 שחרור מוקדם  .ז

בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בשחרורים ר בדוח דורנר, כאמו

הרי מהאסירים בשחרור מוקדם,  60%אם בשנות התשעים שוחררו המוקדמים. 

אסירים ם. שוחררו בשחרור מוקד מהאסירים 30% -אחרונות רק כשבשנים ה

לאות ולכן הן עמוסות וממדווחים כי הקושי הוא במסגרות הטיפול שועורכי דין 

 . (בדומה לאמור לגבי חופשות לעיל) אינן מספקות

 

 תנאי כליאה  .ח

קשים, , הכוללים תנאי היגיינה בלתי הולמיםאסירים מדווחים על תנאי כליאה 

 ועוד. מזיקים שוניםחרקים ו, חוסר אוורור ומיזוג, מבנים ישנים ובלתי ראויים

  בחלק מהתאים עדיין קיימים שירותי כריעה שהמקלחת ממוקמת מעליהם. 

 

 

 לערכאות ועמידה על זכויות זכות הגישה 

 

 ות הכליאה, ישהאסירים לבין רשהקיימים בין העצומים פערי הכוחות לאור  .1

על מנת לממש  ,על זכות הגישה שלהם לערכאותלעמוד ביתר שאת לאפשר להם 

 את זכויותיהם מכוח החוק. בשנים האחרונות אסירים מדווחים כי כאשר הם

בתנאים קשים קשיים כגון המתנה ארוכה הם חווים להגיש עתירה,  יניםעונימ

יש לפנות טרם הגשת  הם, אליהמתקנים יעל מנת לפגוש את מפקדבמשך יום שלם 

מרגע הגשת אחר מתקן ל ההעברתהליך של אסירים על  מדווחיםעתירה. עוד 

במחוז אחד בו הוגשה העתירה משפט ההעברת התיק מבית דבר הגורר , העתירה

 הגשתכי מתנכלים להם לאור . אסירים רבים גם חשים הלמשנהו ומקשה על ניהול

 עתירה. 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 תקנות, שקד איילת' הגב, המשפטים שרת אישרהבנוסף, בחודש ספטמבר האחרון  .2

 במסגרת זאת, ס"שב כנגד עתירות להגיש סיריםהא באפשרות מהותית הפוגעות

 חוק מכוח התיקון. 2016-()תיקון(, התשע"ואסירים עתירות) דין סדרי תקנות

 הסף על עתירה למחוק מאפשר, 1984-]נוסח משולב[, התשמ"ד המשפט בתי

בעניין הפנייה  יותורהעותר לא מיצה את כל אפש כאשר :עילותמספר התקיים ב

כאשר העתירה על פניה קנטרנית או טורדנית; כאשר זה לשירות בתי הסוהר; 

עתירה קודמת של העותר בעניין זהה בעיקרו וכאשר בתצהיר;  העתירה לא גובתה

ממועד מתן ההחלטה משמעותי  ןזמנדחתה בהחלטה שיפוטית וכי טרם חלף פרק 

לאור יחסי הכוחות בין . (ובלבד שלא יעלה על שישה חודשים)השיפוטית האחרונה 

ומקשות מאוד על  עילות אלו למחיקה על הסף הן בלתי סבירות ,הצדדים

 . האסירים לעמוד על זכויותיהם

 

 

 נודה על התייחסות הוועדה לקשיים אלו. 

 

 בברכה,

 סיגל שהב, עו"ד ד"ר 

 

לזכויות חשודים,  הקליניקה, תלמיד צבימשה בן  הסטודנט בהכנת מסמך זה סייע *
 נאשמים, עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים 


