המדינה מפרה את פסיקת נג״ץ להגדיל את השטח לאסירים
יהושע)ג'1ש( בריינר
המדינה מפרה מאז יום שלישי
את פסיקת בג״ץ המורה לה לספק
לכל אסיר שטח מחיה של שלו
שה מ״ר .לפני כשבועיים ביקשה
המדינה לדחות את יישום ההחל
טה מכיוון שלא תוכל לעמוד ביעד

שנקבע ,אך בג״ץ טרם מסר את
החלטתו ועל כן פסיקתו בתוקף.
המדינה ביקשה ליישם את פסק
הדין כך ששטח המחיה הסופי שנ
קבע בו 4.5 ,מ״ר עבור כל אסיר,
ייושם עד שנת .2027
"כולם בכלא מדברים על ההח
לטה של בג״ץ .זה שהמדינה לא

מקיימת את ההחלטה זה חוסר
אונים ,אבל לצערי זה לא חוסר
האונים הראשון שיש לך כשא
תה לא אדם חופשי" ,אמר אברהם
)שם בדוי( ,אסיר בכלא בדרום שנ
שפט ל 20-חודשי מאסר בגין עבי
רות אלימות" .אני חי פה בצפיפות
שקשה להאמין ,זה ג׳ונגל .כשאתה

בפנים ,אתה רק יכול לקוות שבא
מת יקיימו את פסק הדין ,זה כל
מה שנותר לה תקווה".
בעקבות הפרת הפסיקה ,כמה
אסירים מתכננים להגיש תביעות
אזרחיות נגד שירות בתי הסוהר
על הפגיעה בזכויותיהם ,ואחרים
צפויים לעתור לבית המשפט

ולדרוש להשתחרר מנזאסר.
"נכון שטעינו בדרך ,נכון שע
שינו דברים שבמחשבה שנייה לא
היינו אמורים לעשות ,אבל אנח
נו לא חיות .מגיע לנו כבוד מיני
מלי של בני אדם ויחס הוגן .אלה
לא תנאים" ,אמר אברהם.
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אברהם תיאר בייאוש את הת
נאים שבהם הוא חי בתאו" .עד לא
מזמן הייתי בתא עם עוד ארבעה
אנשים ,בחדר של אולי סך הכל
חמישה מ״ר" ,אמר לעורכת די
נו אור־סער ,שהעבירה את דבריו
ל״הארץ"" .זה חדר באגף סגור,
ככה שרוב היום אתה בתא .צפוף
מאוד ,קשה לחיות ככה .אי אפ
שר להכניס כיסאות או שולחן .אם
אני רוצה לאכול אני אוכל במי
טה ,ואפילו לא במיטה שלי ,כי אני
ישן בקומה העליונה .אין מרחב,
אין מפייס .ארבעתנו תקועים אחד
בשני .יש לך ארון קטן אבל אתה
צריך להחליט מה לשים בו  -או
את הציוד של הקנטינה או את הב
גדים .אז אתה שם את הציוד של
הקנטינה ,אחרת יגנבו לד אותו,
והבגדים נותרים בתיק".
גם אפיק)שם בדוי( נשפט לב־
שנתיים מאסר על עבירות מרמה
בכלא אחר בדרום" .אנחנו חמישה
אנשים בחדר מה זה קטן ,כמו תא
לחץ ,קשה להסביר את זה" ,אמר
לסנגורית שלו .״יש פה אולי 2.5
מ״ר לכל אסיר .מיטת קומותיים
ועוד מיטה אחת .זה חדר שאפילו

שלושה לא יכולים להיות בו .אם
אתה רוצה לאכול אתה צריך
לצאת החוצה .אני ישן על מי
טה שהיא קרובה לטלוויזיה ,וב
גלל שאין מקום המסך בתוך הפר
צוף שלי .הארונות תלויים באוויר.
אחרת ,אם היו על הרצפה ,כבר
לא היה בכלל מקום לזוז .עשי
תי שטויות בחיים ,אבל גם אני
בן אדם ,גם לי מגיע לחיות נורמ
ליים ,כולם פה מדברים על הבג״ץ.
אני מקווה בעזרת השם שיעזרו לנו
עם זה ,רק שיעזרו לנו" .אסיר אחר,
ששהה בכלא איילון ,תיאר באחד
האגפים בו תנאים בלתי אנושיים.
"חדר של שלושה מטר על שלו
שה מטר עם ארבעה אסירים בח
דר ,פלוס שירותים בול פגיעה".
עם החלטת המדינה לדחות
את יישום ההרחבה ל ,2027-היא
תנקוט כמה צעדים שישפרו את
שטח המחיה לאסירים ,בהם בניית
אגפים חדשים והרחבת התקופה
שבה ניתן להמיר מאסר לעבו
דות שירות משישה לתשעה חו
דשים .בג״ץ הורה למדינה בתחי
לת השבוע להשיב מדוע לא תוכל
לעמוד ביעד ,ובתגובה היא פיר
טה את הפעולות המתוכננות על

אסירים בכלא מעשיה! ,ב .2014-המדינה תנקוט כמה צעדים שישפר! אח עוסח המחיה לאסירים

מנת לעמוד בפסק הדין" .יודגש כי
פעולות של בינוי או שיפוץ מת
קני כליאה אינן יכולים להתכנס
ללוחות הזמנים שקבע בית המש
פט הנכבד ,הן באשר לאבן הדרך
הראשונה של שלושה מ״ר תוך
תשעה חודשים והן באשר לאבן
הדרך השנייה של  4.5מ״ר תוך
 18חודשים .לאור זאת ,ובעיקר
לנוכח הפגיעה הקשה לציבור הט
מונה באפשרות של שחרור המוני

לפי המדינה ,על מנת
לעמוד ביעדי בג״ן,
היה עליה לשחרר אלפי
אסירים ביטחוניים
של אלפי אסירים ועצורים ,פע
לו גורמי הממשלה לגיבושו של
מענה כולל שיאפשר לטווח ארוך
שדרוג בר קיימא של מערך הכ
ליאה והרחבת שטח המחיה של
האסיר והעציר בישראל" .לטע
נת המדינה ,על מנת לעמוד בהח
לטת בג״ץ ביום שלישי ,עלה צורך
בשחרור מיידי של  3,000אסירים.
על מנת לעמוד ביעד להרחבת
מרחב האסיר * 4.54מ״ר עד סוף

 ,2018יהיה צורך לשחרר 6,000
אסירים  -כשליש מהם אסירים
ביטחוניים.
שפירו־סער אנזרה כי "שירות
בתי הסוהר מפר החלטות שיפו
טיות כדבר שבשגרה ,והמטריד
הוא שהפרתם את פסק דינו של
בג״ץ היתה צפויה .יישום פסק
הדין לעניין הפחתת הצפיפות
בבתי הסוהר לא יכול לבוא רק
מבניית בתי סוהר נוספים .אסירים
הראויים לכך ,צריך להקל עליהם
את האפשרות לשחרור מוקדם
במסגרת ועדות השחרורים".
השופט בדימוס אליקים רו
בינשטיין שפסק בעתירה ביוני,
מתח ביקורת על בקשת הדחייה
של המדינה" .בהצעת המדינה יש
הרבה דברים טובים אבל כל אדם
מבין שיש בעיה בלוח זנזנים של
2027״ ,אמר בכנס שב״ס שנערך
אתמול באוניברסיטת בר אילן.
רובינשטיין הוסיף כי "לא כל הע
צורים והאסירים הם האנסים הכי
גדולים .יש גם הרבה אחרים בת
חום הצווארון הלבן ,כאלה שלא
חייבים להימצא מאחורי החומות.
האם יכול להיות שבמדינת יש
ראל ,שהיא מדינת היי-טק ומק
דמת מצוינות 40% ,מהאסירים

צילום :דודו בכו

יהיו בתנאים של פחות משלושה
מ״ר? אנחנו ^ ,oecdאנחנו לא
יכולים להרשות את זה לעצמנו".
רובינשטיין התייחס בדבריו לבי
קורת שנשמעה לאחר מעצרם של
החשודים בפרשה  ,4000שלפיה
מקורביו של ראש הממשלה בני
מין נתניהו הוחזקו בתנאים קשים.
"צורם שמדברים על תנאי המא
סר רק כאשר נעצר מקורב לבכיר
כזה או אחר" ,אמר.
"המדינה פשוט מתעלמת מפ
סק דין של בג״ץ" ,אמרה יושבת
הראש של ועדת שב״ס של לש
כת עורכי הדין ,עו״ד רותם טובול.
לדבריה" ,לא יהיה מנוס מלפנות
לבית המשפט על מנת שיורה על
שחרורם של אסירים שנמצאים
בתנאים לא ראויים שלא עומדים
בהחלטת בג״ץ".
"המדינה מתעלמת מיישום
הפעימה הראשונה של פסק הדין",
אמרה ד״ר סיגל שהב מהקליני־
קות המשפטיות במרכז האקדמי
למשפט ולעסקים ,שהיתה אחת
מעורכות הדין שהגישו את הע
תירה" .לא ניתן להפריז בחשיבות
פעימה וו ,שכן היא מהווה מיני
מום הכרחי ,אשר מתחתיו מדובר
בבירור בהחזקה המהווה ענישה

אכזרית ואף עינויים .מדובר בפגי
עה קשה בזכות לקיום אנושי מיני
מלי בכבוד ,לגביה נקבע שהיא עו
מדת בליבת כבוד האדם" ,הסבירה.
בכנס בבר אילן הוצג מח
קרו של ראש מחלקת ביקורת
בשב״ס ,גונדר משנה דניאל חי עז
רא ,ששימש מפקד כלא חרמון.
הנתונים שהציג מראים כי מספר
המעצרים שערכה המשטרה עלה
במשך השנים ,על אף שהפשיעה
פחתה.הוא הוסיף כי הפתרון לב
עיית שטח המחיה לאסירים אינו
הקמת אגפים חדשים" .אם נבנה
מתקני כליאה חדשים ,הם יהיו
מלאים" ,אמר.
משב״ס נמסר :״בישראל 32
מתקני כליאה ובהם קרוב ל18-
אלף כלואים .במהלך שנה יש
כ 50-אלף קליטות חדשות של
כלואים במתקני שב״ס .הגיל
הממוצע של המתקנים הוא 68
ויש בהם מבנים עתיקים שלא נו
עדו לשמש מתקני כליאה .ללא
הקצאת משאבים על ידי המדינה
שב״ס לא יכול לשמור על מצב
נאות של המבנים ובוודאי שלא
להרחיב את שטח המחיה".
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