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גרוע

יותר

מכלא

הרבהעצורים,יותר

משפטיםיותר

במאסר,שמסתיימים

כברשחרגהוצפיפות

האנושימגבולותמזמן

שמגיעלאוהסביר.

מצוקתאבלפרס,להם

היאבישראלהאסירים

עםמתקתקתפצצה

חברתיותהשלכות

עתירהמדאיגות.

בנושאשהוגשהחדשה

במדיניותחושפת:

כליאה,ותנאיענישה

מדינתהיאישראל

שלישיעולם

הכיהצדיקלאהואבדוי()שםרונן

מעדיףהיהאםגםבארץ.גדול

שלוקחהוד,רוביןבעצמולראות

בשפהלעניים,ומעבירמהעשירים

לעבירהמכובסתמשפטית

הח־מהדורגנבכלומר,כלכלית״.״פשיעהקוראים

דש.

$TS1$.החדש$TS1$

$DN2$.החדש$DN2$שהואברורהיהעצמו,לוכוללדעת,ברלכל

חושבבאמתמישהואםספק״אבללעונש,ראוי

עודאיך״כיאומההואבצינוק״,לשבתלישהגיע

אפשרשבקושימצחין,צפוף,קטןתאמגדירהיית

ואחזורשפיותיעלשאשמורמצפיםאיךבו?לזוז

כזאת?״מערערתחוויהאחרילמוטב

אתמעטלאמעסיקההכלאבבתיהצפיפות

כולםבישראל.והביקורתהמשפטהחוק,רשויות

היסודחוקיאתנוגדשזהבסדר,לאשזהיודעים

הדיןאתוגםוהאזרחהפרטלזכויותהנוגעים

בנושאועדותמעטלאהוקמוכברהבינלאומי.

נעשהלאדברבפועלאבלהיום,ועד70ה־משנות

הסוגיהמגיעהעכשיוומחמיר.הולךרקוהמצב

עתירהבזכותהעליוןהמשפטביתשללפתחוהזו

ישראללמדינתלהורותשדורשתדופן,יוצאת

לאלתר.המחדלאתלפתור

לכלאהדרךקלה

לזכויותהאגודהיחדיושהגישומהעתירה,

ול־למשפטהאקדמיהמרכזבישראל,האזרח

עסקים

$TS1$ולעסקים$TS1$

$DN2$ולעסקים$DN2$אדם,לזכויותרופאיםוארגוןברמת־גן

הצ־מצוקתלגביגםמענייניםנתוניםעולים

פיפות

$TS1$הצפיפות$TS1$

$DN2$הצפיפות$DN2$הכליאהנתונילגביוגםהכלאבבתי

229,01בישראלהיו2002בשנתאםבישראל.

591,02ל־מספרםעלה2012בשנתאסירים,

היאהראשונהעיקריות:סיבותשתילכךויש

הביטחונייםהאסיריםבמספרהחדההעלייה

20002006בשניםהשנייההאינתיפאדהמאז

בעודאסירים,005,9לכ־900מכ־מספרםטיפס

רקלאכלסשיכוליםכליאהמתקנישנוספו

חדשים.אסירים000,6

פיעליותר:אףמטרידההשנייההסיבה

שיעורהציבורית,הסנגוריהשלהאחרוןהדוח

81.0כ־עלעמד2013בשנתבישראלהכליאה

הביט־האסיריםללאהאוכלוסייה,מכללאחוז

חוניים.

$TS1$.הביטחוניים$TS1$

$DN2$.הביטחוניים$DN2$ביחסמשמעותיתגבוהבשיעורמדובר

ארה׳׳ב.מלבדהדמוקרטיות,המדינותלרוב

מאהכלעלאסירים185עלבפועלמדובר

הביטחונייםמהאסיריםמתעלמיםאםאיש,אלף

גבוהנתוןהביטחוניים(.כוללאלףלמאה248)ו־

רומניה(,171טורקיהכמובמדינותמאשר

108אירופהמערבמדינותובוודאי(,156

בגרמ־80בשווייץ,82בצרפת,101באיטליה,

ניה,

$TS1$,בגרמניה$TS1$

$DN2$,בגרמניה$DN2$6754ויפןבשוודיה.)

שה־הפליליותההרשעותאחוזועוד:זאת

סתיימו

$TS1$שהסתיימו$TS1$

$DN2$שהסתיימו$DN2$בעקביותעלהבפועלמאסרבעונשי

בשנתאחוז32ל־עד2000בשנתאחוז22מ־

שלישכלומר,לעלות.ממשיךוהנתון2009

מסתיימותבישראלהפליליותמההרשעות

יחסיתקלותבעבירותכשמדוברגםבמאסר,

במספרהגידוללצדקצרות.הכליאהותקופות

המעצ־במספרגםניכרגידולחלהמאסרים

רים:

$TS1$:המעצרים$TS1$

$DN2$:המעצרים$DN2$523,06ל־1998בשנתמעצרים543,04מ־

שלהשנתיהדוחפיעל2010בשנתמעצרים

300כ־שלמתמידגידולצפויעודהשב״ס,

בשנה.פלילייםאסירים

מהגבוהיםהםבישראלהכליאה״שיעורי

עוזרשרון,ישיעו״דאומרהמערבי״,בעולם

הדוח.מעורכיואחדהציבורילסנגורמשפטי

בפועלבמאסרשמסתייםההרשעותאחוז״גם

רביםומקריםהאחרון,בעשורמשמעותיתעלה

מם־מאסרעונשיעליהםהוטלולאשבעבר

תיימים

$TS1$מםתיימים$TS1$

$DN2$מםתיימים$DN2$חדהעלייהחלהבמקבילבכלא.כיום

תוםעדמעצריםבעיקרהמעצרים,במספר

שי־המשטרהנתונישלפילמרותההליכים

עורי

$TS1$שיעורי$TS1$

$DN2$שיעורי$DN2$יציבותבמגמתנמצאיםבישראלהפשיעה

בירידה״.אףמהעבירותובחלק

מעברהשלכותישהכליאהבשיעורילעלייה

בכלא?התפוסהלבעיית

הזוהמדיניותהכליאה,שיאנית״בארה״ב,

אלאבפשיעה,לירידההובילהשלארקלא

באוכלוסיותולפגיעהחברתייםלנזקיםגרמה

המשפטיםששרמפתיעלאלכןמוחלשות.

מדיניותאתמחדששיבחןהצהירהאמריקאי
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ישבכליאהשלאינפלציההבנהמתוךהענישה,

שליליות״.חברתיותהשלכות

צפוףדיבור

המחיהשטחיגדל,האסיריםמספרובעוד

המ־הסטנדרטומצטמצמים.הולכיםבכלאשלהם

קובל

$TS1$המקובל$TS1$

$DN2$המקובל$DN2$לאסירמ״ר8.8עלעומדהמערבבמדינות

עלעומדעצמוהשב״םשקבעהסטנדרטבממוצע.

לאסיר,מ״ר10.3בפועל?והנתוןלאסיר.מ״ר5.6

שלצפיפותבתנאימוחזקיםמהאסיריםכשרבע

בהולנדהשוואה,לשםלאסיר.מ״ר5.2מ־פחות

בשוודיהבממוצע,מ״ר12ישאסירלכלובדנמרק

ואיטליהגרמניהבאירלנד,מ״ר,עשרהובלגיה

עלעומדבכללהמערביוהממוצעמ״רתשעה

מ״ר.8.8

הגדולהאסיריםבמספרגםמתבטאתהצפיפות

מספרכיקובעותהסוהרבתיתקנותבתאים:

לפיאבלארבעה,עליעלהלאבתאהאסירים

בתאיםמוחזקיםמהאסיריםאחוז85שב״ס,נתוני

מוחזקיםאחוז43ומתוכםומעלה,ארבעהשל

נתוניםאסירים.מתשעהלמעלהשלבתאים

רקלאמאחורהרחקישראלאתמציביםאלה

למדינותביחסגםאלאמפותחות,למדינותביחס

השלישי.בעולם

חלאותהםאסיריםמאותםגדולחלקנכון,אז

מרעיןושאראנסיםרוצחים,האנושיהמין

אולבןצווארוןעברייניגםבהםישאבלבישין

הכבדיםלאסיריםגםמקרהובכלקטנים,פושעים

פרס,להםשמגיעלאבסיסיות.זכויותמגיעות

אנושותפוגעתשהצפיפותמוכיחיםמחקריםאבל

אינטרסכברוזההאסירים,שלהשיקוםבמאמצי

המדינה.שלמובהק

לו,המוקנההמצומצםהמחיהמשטח״כתוצאה

שגרתכלאתלקייםרבותפעמיםנאלץהאמיר

יכולתללאבה,לאכולזהובכללבמיטתו,יומו

למספראפשרותוללאבתאלהתהלךכמעט

שנותרהמצומצםבחללזמניתבולעמודאסירים

הקשהלפגיעה״מעברבעתירה.נכתבבתא״,

ולפר־הגוףלשלמותלכבוד,אסיריםשלבזכותם

טיות,

$TS1$,ולפרטיות$TS1$

$DN2$,ולפרטיות$DN2$הפגיעהעולההאסיריםמרביתשלבעניינם

משפילה״.אואנושיתבלתיאכזרית,ענישהכדי

מתקנישניעלבעברשפיקדההלמן,גלעדה

בשב״ס,מחוזיתאסיריםקצינתוהייתהכליאה

נתפסת.בלתיכמעטמציאותבעתירהמתארת

גדולההייתההצפיפותמהתאיםגדול״בחלק

אושולחןלהכניסמקוםהיהלאכיעדכך,כל

לאכולכזהבמקרהנאלצוואסיריםלתאכיסא

עלוהצלחתשלהםהמיטותעלישוביםכשהם

המקוםמעטעללריבנאלצושהםאוהברכיים,

הקשיםהצפיפות״תנאיאמרה.שקיים״,הפנוי

ההיגיינהעלגםלרעההשפיעונתקלתיבהם

כמושונותבמחלותיותרשנדבקוהאסירים,של

ועוד״.סקביאסגרדת,

בשב״סיובלכחציבמשךשעברנוה,בניגם

תוכניותהכנתעלאחראיוהיהבכיריםבתפקידים

המדינה.נגדלעתירההצטרףהמצב,לשיפור

מסי־ובנייהרציניתתקציביתהשקעה״בהיעדר

בית

$TS1$מסיבית$TS1$

$DN2$מסיבית$DN2$אפשרותאיןחדשים,כליאהמקומותשל

הנ־בעתידמשמעותיבאופןהצפיפותעללהקל

ראה

$TS1$הנראה$TS1$

$DN2$הנראה$DN2$,מהתקנים״חלקשכתב.בתצהירנכתבלעין״

בסטנדרטיםכן,לפניואף60וה־50ה־בשנותנבנו

מייעודזולמטרההוסבוחלקםראויים.בלתי

השרון(,וכלאאיילון)כלאמשטרהתחנותאחר

מהתקניםחלקדמון(.)כלאטבקומחסניאורוות

דמון(״.)בעיקראדםבנילאכלוסראוייםאינם

הצחנההמתח,

כלאבביתבאגףשנהכחציבמשךששההב',

אתתיארנוספים,אסיריםתשעהעםיחדכרמל

שלו־שאםכזההיההחדר״גודלכליאתו:תקופת

שה

$TS1$שלושה$TS1$

$DN2$שלושה$DN2$לאבמרכזו,ועומדיםמהמיטהיורדיםאנשים

קומתיים,מיטותחמשהיו״בחדראמר.לזוז״,ניתן

ועודהאסיריםחפצילהחזקתברזלארוניותעשר

קנטי־מוצרישלמשותפתלהחזקהאחתארונית

נה.

$TS1$.קנטינה$TS1$

$DN2$.קנטינה$DN2$שמשהופעםוכלשירותיםהיוהחדרבתוך

קשה.בםירחוןהתמלאהחדרצרכיואתעשה

רובאתמגורים.ביממה,שעות19שםהוחזקנו

באופןרבואסיריםבמיטות.בשכיבההעברנוהזמן

והמחנק״.הצפיפותבגללביניהםקבוע

המ־בביתעצורשהיהו',מעבירדומהתחושה

עצר

$TS1$המעצר$TS1$

$DN2$המעצר$DN2$.שבעהעודעםבתאבאגף״שהיתיניצן

למ־וגרמהקשההיתה״הצפיפותאמר.עצורים״,

תח

$TS1$למתח$TS1$

$DN2$למתח$DN2$החדרשלמ״רעשרהבתוךהאסירים.ביןרב

והשימושמ״ר,שנישלומקלחתשירותיםגםיש

שהוחזקתיבתקופההחדהחללאתמסריחבהם

והסירחוןמנשואקשההיההחוםהקיץ.היהבתא

נסבלים״.בלתיהיווהמחנק

הסיבותנבחנושב״סידיעלשהוזמןבמחקר

מכ־כיונמצאהסוהר,בבתילאלימותהעיקריות

מוך

$TS1$מכמוך$TS1$

$DN2$מכמוך$DN2$לא־עיקריגורםמהווהמחיהתנאירקעעל

לימות.

$TS1$.לאלימות$TS1$

$DN2$.לאלימות$DN2$קטנההכיבעיהשכללכךגרמה״הצפיפות

גלעדהתיארהמתיחות״,והכניסהלמריבההפכה

שירותה.בתקופתהכלאבבתיהנעשהאתהלמן

ההנהלהשלהענישהגםואלימות,מתח״וכשיש

ברירה״.בליתחמורהיותרהיאהאסיריםכלפי

האז־לזכויותמהאגודהסוצ׳יואןעו״דלדברי

רח,

$TS1$,האזרח$TS1$

$DN2$,האזרח$DN2$בהםהשהותאתהפכההכלאבבתי״הצפיפות

שאדםהעובדהאנושית.ובלתימשפילהלחוויה

למנועשניתןמשמעהאיןעדייןהחוק,עלעבר

ועצוריםאסיריםישבסיסיים.מחיהתנאיממנו

כיווןבמיטתםיומםמרביתאתלהעבירשנאלצים

מתמשךמחדלהיאלכךוהסיבהמדי,צפוףשהתא

והממשלה״.שב״סשל

לש־ניסיונותוכמהכמהנעשוהשניםבמהלך

נות

$TS1$לשנות$TS1$

$DN2$לשנות$DN2$העיקרית,הבעיההועיל.ללאאךהמצב,את

תיעדוףכלומר,תקציב.היעדרהיאתמיד,כמו

מביתהעותריםדורשיםלכןהממשלה.שלאחר

ביצועלעכבהשאר,ביןלמדינה,להורותהמשפט

אתלהגדילמסוימים,במקריםמאסרעונשי

החדשותהבקשותאתולהגבילהחנינותמספר

הע־המשפטביתהכירכבר1992בעברלמאסר.

ליון

$TS1$העליון$TS1$

$DN2$העליון$DN2$הקשיםהמעצרתנאיאתלהביאשראויבכך

ולעי־אדם,שלבמעצרובדיוןהשיקוליםכאחד

תים

$TS1$ולעיתים$TS1$

$DN2$ולעיתים$DN2$ממעצר.לשחרורכשיקוללשמשהדבריכול

לזכויותמהקליניקהשהבסיגלעו״רלדברי

במרכזואסיריםעצוריםנאשמים,חשודים,

העוסקים״מחקריםולעסקים,למשפטהאקדמי

המחיהשלתנאימלמדיםבכלאהמחיהבתנאי

השפעהישבתאלצפיפותזהובכללבתאים

ועלהאסירשלהשיקוםיכולתעלמשמעותית

מצאומחקריםהפשיעה.ממעגללהיחלץסיכוייו

סיכויקייםיותר,קשיםהכליאהשתנאישככל

לאחרפשעיםלבצעיחזורשהאמיריותרגבוה

השחרור״.

האסירביןלהפרידצריכותאינןהכלא״חומות

המשפטביתשופטבעברכתבהאנוש״,צלםלבין

שייהפךלואסורסוהר"ביתברק.אהרןהעליון

לכלוב.שייהפךלואמורהאסירוחדרלמכלאה,

מתורבתתחברהבדבר,הכרוכיםהקשייםכלעם

שלמינימליתאנושיתרמהעללשמורחייבת

רמהנבטיחלאאםאנושייםנהיהלאמאסהתנאי

שבחברתנו״.לאסיריםאנושית

״העתירהבתגובה:נמסרהמוהרבתימשירות

תי־לכשתתקבלשולחננו.עלהונחהטרםהנדונה

בחן

$TS1$תיבחן$TS1$

$DN2$תיבחן$DN2$המשפט״.לביתכמקובליוגששב״סומענה

"מקריםשרון:ישיעו״ד

הוטלולאשבעבררבים

מאסרעונשיעליהם

בכלא.כיוםמסתיימים

חדהעלייהחלהבמקביל

למרותהמעצריםבמספר

המשסרהנתונישלפי

בישראלהפשיעהשיעורי

ירידה"במגמתנמצאים

שנטבעו\רלחכותצריך"לאאומרים:היוהםמה

גרסיאןבלטסרהסכנה"71חשובכדי
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