
   
 

 

 

 2025, בנובמבר 22        

 

 לכבוד        לכבוד

 כים החברים "הח     דוד אמסלם  כ"חה

  בועדת הפנים והגנת הסביבה    הסביבה והגנת הפנים ועדת ר"יו

  v_hapnim@knesset.gov.il : ל"בדוא

 

 , שלום רב

 

 5102-ו"התשע, (תקן כליאה קביעת)צו בתי הסוהר : הנדון
 

נבקש , (הצו: להלן) 2025-ו"התשע, (קביעת תקן כליאה)צו בתי הסוהר לקראת הדיון ב

ירים ים ואסנאשמים עצור, הקליניקה לזכויות חשודיםלהביא בפני הוועדה את עמדת 

, הגבוהה בבתי הסוהרתפוסת האסירים לאור , ולפיה, במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

  .את הליך השחרור המנהלי להרחיביש 

 

 הסעיפים הרלבנטיים

 2792– ב"תשל, [חדש נוסח] הסוהר בתי לפקודת 2'ט בסימן מוסדר הכליאה תקן .2

 השר את מסמיך זה שבסימן ב86 סעיף. מינהלי שחרור שעניינו, (הפקודה – להלן)

 הכליאה תקן .שנה על תעלה שלא לתקופה הכליאה תקן את לקבוע פנים לביטחון

 :כדלקמן לפקודה א86 בסעיף מוגדר

 . "הסוהר בתי בכלל הכליאה מקומות כל סך -" תקן כליאה""

 

 האסירים מספרכ, "אסירים תפוסת" של הגדרה גם קיימת סעיף באותו .2

 אסיריםו חולים בבתי המאושפזים אסירים לרבות ,הסוהר בתי בכלל המוחזקים

 להורות הסוהר בתי שרות נציב את מסמיך לפקודה ג86 סעיף, כן כמו .בחופשות

 . כאשר תפוסת האסירים עולה על התקן, מינהלי שחרור על
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 מטרת חוק השחרור המנהלי 

להפחית את העומס והתפוסה הגבוהה בבתי הסוהר היא מטרתה של הצעת החוק  .3

הסוהר  מהצעת חוק לתיקון פקודת בתי. במצב של מחסור במקומות כליאה

ומדברי , (הצעת החוק: להלן) 2773-ג"התשנ, (שחרור מינהלי()23' תיקון מס)

כי היא נועדה לאפשר קליטת אסירים חדשים , ההסבר המופיעים לצידה עולה

מדובר על שחרור מנהלי של אסירים . בבתי הסוהר כאשר חסרים מקומות כליאה

 . שנותרו להם פרקי זמן שוליים בלבד לשחרורם

 

 

 צמצום השחרור המנהלי מגמה ל

מגמה זו באה . ים למגמה של צמצום השחרור המנהליבשנים האחרונות אנו עד .4

כמי ששפוט לתקופה שאינה עולה על " אסיר"של בחוק הגדרתו שינוי לידי ביטוי ב

על תנאי מנשיאת ארבע שנים או שוועדת השחרורים החליטה לגביו שישוחרר 

בקביעת תקן כליאה ; (לפקודה 2022נת מש 42' תיקון מס)יתרת תקופת מאסרו 

וכן בפרשנות ; גבוה בהרבה מהתפוסה הקיימת באופן שאינו מאפשר שחרור מנהלי

 . וביישום מצמצמים מאוד של שרות בתי הסוהר בפקודות והנחיות פנימיות

 

להקל על העומס הרב ועל  ,מגמה זו עומדת בניגוד למטרה העיקרית של החוק .5

ניתן לראות כי בחישוב תקן הכליאה . בבתי הסוהרתפוסת האסירים הגבוהה 

וכן קיימת , 20%העומדת על , נלקחה אמנם בחשבון גמישות תפעולית נדרשת

חסרים נתונים עדיין , אולם. התייחסות לסוגיית השיפוץ והריווח בבתי הסוהר

ביחס לתנאים כן בפועל בבתי הסוהר ו ת האסירים הקיימתרבים ביחס לתפוס

  .יום האסירים במתקני הכליאהבהם מוחזקים כ

 

האסירים לבין התקן המתבקש ס להבהיר מהו היחס המספרי בין תפוסת "על שב .8

הפער צריך . מנהלי של אסיריםהיום שחרור כבר והאם התקן מאפשר , בהווה

אשר יוחל על  ,שיבטיח שחרור מנהלי לאורך כל השנהעל מנת  ,גדול מספיקלהיות 

בהם לא חרונה היו מספר חודשים בשנה הא, למיטב ידעתנו. כלל האסירים

 . התבצעו כלל שחרורים מנהליים

 



   
 

 

תפוסה הגבוהה ה, העומס בבתי הסוהרלאור זאת , השחרור המנהלי הוא הכרח .9

 56%מעל במצב הקיים . לא צפויים להשתנות בקרובש, ותנאי הכליאה הקשים

לאפשר צריך , לכן. ר לאסיר"מ 3.2 -מהנמוך בשטח מחיה מוחזקים מהאסירים 

הפתרון הליך זה אינו . הצפיפותהעומס ומקל על אשר , השחרור המנהליאת 

 .מומש בפועלישהוא  יש להבטיחאבל , ת הללווילבע היחיד

 

לפעול להרחבת השימוש בשחרור ו קוראים לחברי הוועדה אנ ,לאור האמור לעיל .8

תוך שמירה , המנהלי על מנת לאפשר לשרות בתי הסוהר להחזיק אסירים בכבוד

 . על פרטיותם ובריאותם

 

ר יש לאשר תקן כליאה אשר ירחיב את מספ, במצב הקיים כיום בבתי הסוהר, לפיכך

 . ולא יצמצמו - האסירים המשוחררים בשחרור מנהלי

 

 ,בברכה

 ד "עו, סיגל שהב

 

מהקליניקה  דניאל דנן וסתיו שמש, לילך שמשבהכנת מסמך זה סייעו הסטודנטיות  *
 עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים , נאשמים, לזכויות חשודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


