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תמצית :חדשות לבקרי ,5מפרסמי 5גורמי 5שוני 5כמו הסנגוריה הציבורית הארצית,
האגודה לזכויות האזרח ,עמותת רופאי 5לזכויות אד 5וארגוני 5אחרי ,5דו"חות ,חוו"ד
ומאמרי ,5באשר לתנאי 5הקשי 5השוררי 5בבתי המעצר בישראל .הממצאי 5מעלי 5שורה
של ליקויי 5והפרות של חוק סדר הדי& הפלילי )סמכויות אכיפה ; מעצרי ,(5התשנ"ו;,11996
בבתי המעצר ברחבי האר ,9ה& בנוגע לתנאי המעצר וה& בנוגע לזכויות עצורי .5במסמ -זה
יוצגו תנאי הכליאה הקשי 5בבתי המעצר ,לצד תוכנית המשרד לביטחו& הפני 5לשיפוצ.5

 .1מבוא (
בתי המעצר ה 5מתקני 5משטרתיי ,5שנועדו להחזיק חשודי 5למטרות חקירה .מטבעו ,כרו-
המעצר בשלילת זכויות יסוד ובראש& חופש התנועה .דווקא משו 5כ ,-יש חשיבות כי בחברה
מתוקנת יובטחו זכויות אנוש לעצורי ,5באופ& שישמור על כבוד 5כבני – אד .5למרות זאת ,חלק
גדול מהכלואי 5בבתי המעצר של המשטרה ,ה 5עצירי 5המוגדרי 5כ"חייבי שב"ס" ,כלומר אלו
שמקומ 5היה צרי -להיות במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר .התוצאה מכ -היא צפיפות
קשה ביותר ותנאי 5יותר גרועי 5מהתנאי 5לאסירי 5המרצי 5את עונש 5בבתי הסוהר.

 .2המישור החקיקתי (
חוק סדר הדי& הפלילי )סמכויות אכיפה ; מעצרי ,(5התשנ"ו; ,1996קובע כי "מעצרו ועיכובו של
אד 5יהיו בדר -שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האד 5ועל זכויותיו" .1מכוח החוק ,ובאישור
ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת ,התקי& השר לביטחו& פני 5תקנות לביצועו ,2המגדירי5
תנאי 5פיסיי 5ותברואתיי 5במקו 5המעצר .3בקובעו כללי 5להחזקת עצירי 5ולתנאי מעצר ,5בא
חוק המעצרי 5להג& על זכויות העציר .באופ& כללי ,נית& לומר כי מאז נכנס החוק לתוקפו ,החלו
במשטרה ובמשרד לביטחו&;פני 5בשיפו 9בתי מעצר ובהטבת תנאי הכליאה ,אלא שלמרות זאת,
ממשיכי 5להתגלות ,פע 5אחר פע ,5חריגות חמורות.

 .3תנאי הכליאה בבתי המעצר (
עפ"י עמותת "רופאי 5לזכויות אד ,"5תנאי הכליאה ברוב בתי המעצר אינ 5עומדי 5בסטנדרטי5
הבינלאומיי 5ובאלו שנקבעו בחוק המעצרי :5בחלק מבתי המעצר ,התאי 5קטני 5וצפופי ,5קיי5
מחסור במי 5חמי 5לרחצה ,השינה נעשית על מזרוני 5המונחי 5על הרצפה ,תנאי האוורור קשי,5
מערכות החשמל קורסות ,השירותי 5מזוהמי ,5ישנו לכלו -וניכרת הזנחה.
התנאי 5הקשי 5ביותר ,ה 5בדר -כלל ,של עצורי 5הזקוקי 5להשגחה צמודה מחשש להתאבדות.
לפי דו"חות האגודה לזכויות האזרח בישראל ,כלואי 5עצורי 5אלו במעי& כוכי 5צרי ממדי,5
המונעי 5מה 5יכולת תזוזה ,מרחב מחיה או פרטיות.
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חוק המעצרי ,5ס' ) 1ב(.
תקנות סדר הדי& הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרי) (5תנאי החזקה במעצר( ,התשנ"ז; .1997להל& :התקנות.
התקנות ,ס' .3,4

במשטרה ובמשרד לביטחו& פני 5מודעי 5לתנאי 5הקשי ,5המצריכי 5השקעה פיננסית לא
מבוטלת ,בי& היתר בשל התחלופה הגבוהה של העצירי.5
נדרש שיפור תנאי המעצר ,כ -שיעמדו בסטנדרטי 5מינימליי 5כפי שנקבעו על;ידי האו" 5ועל;פי
חוק המעצרי 5החדש.
 .4חייבי שב"ס ( אחת הבעיות העיקריות הינה האחוז הגבוה של "חייבי שב"ס" ,המוחזקי5
בבתי מעצר מחוזיי .5עצירי 5אלה אמורי 5להיות כלואי 5במתקני שב"ס ולא במתקני משטרת
ישראל והחזקת 5בבתי המעצר של המשטרה במקו 5בבתי הסוהר ,לעיתי 5א= חודשי 5רבי5
לאחר שנגזר דינ ,5פוגעת בזכויות רבות המגיעות לה .5זאת ועוד ,החזקת "חייבי שב"ס" במתקני
המשטרה ,יוצרת עומס רב במתקני 5אלה ,המתבטא בצפיפות ובתנאי 5פיזיי 5נמוכי.5

 .5התוכנית לשיפו 6תאי המעצר המשטרתיי( $
נוכח מצב 5הירוד של תאי המעצר ,גיבש המשרד לביטחו& הפני 5בחודש אפריל  ,2000תוכנית רב ;
שנתית לשיפוצ 5של תאי המעצר המשטרתיי ,5בתחנות ובבתי המעצר המחוזיי 5והמרחביי 5של
המשטרה .לצור -מימושה של תוכנית השיפוצי ,5הושג תקציב מיוחד תלת;שנתי )(2002;2000
בהיק= כולל של  ,> 30,000,000לפי הפירוט הבא > 10,000,000 :כל שנה ,כש –  1/3מתוכ5
במימו& המשטרה ו –  2/3במימו& האוצר .התוכנית ,שנועדה להתאי 5את תנאי בתי המעצר
לדרישות חוק המעצרי ,5אמורה לשפר מהותית את תנאי המחיה של העצורי ,5בהיותה כוללת:
א.

התקנת מיזוג אויר בתאי – 5קירור וחימו.5

ב.

החלפת צנרת ומתקני 5סניטריי) 5מקלחות ,שירותי.(5

ג.

הצבת ריהוט מיטות ,שולחנות ,ארוניות אישיות לעצור ועוד.

המשרד לביטחו& הפני 5מציי& כי בשנת העבודה  ,2000הושל 5שיפוצ 5של תאי המעצר ב;16
תחנות משטרה ברחבי האר ,9כמו ג 5של בית המעצר המרחבי שפלה שברחובות )שא= הורחב(
ובית המעצר המרחבי גליל שבעכו .כמו כ& ,בבית המעצר המחוזי קישו& ,הושל 5עד כה שיפוצו של
אג= אחד .עוד מוסי= המשרד כי בשנת העבודה  ,2001מתוכננות עבודות שיפו 9בשורה של תחנות
משטרה נוספות .בתו -כ -עובר בית המעצר המרחבי נגב שיפו ,9אשר ע 5סיומו יוחלו בשיפו 9בית
המעצר המרחבי לכיש שבאשקלו&.
במקביל ,גובשו בהנחיית המשרד ,נהלי 5לאבטחת תהלי -שימור 5של התאי 5המשופצי5
ואחזקת 5השוטפת .כמו כ& ,מתבצעות על;ידי משרד לביטחו& הפני 5ביקורות לאבטחת אחזקת
התאי 5ותנאי המעצר כמתחייב בחוק ,כמו הביקורת שנערכה בשנת  2000ב –  13בתי מעצר ,על;
ידי צוות בדיקה בראשות מבקר המשרד לביטחו& הפני .5מטרות הביקורות הינ& לאתר ליקויי5
במתקני המעצר השוני 5ולעקוב אחר תיקונ .5יצוי& כי על;מנת לאפשר המש -תהלי -השיפוצי5
והשלמת תוכניות המשרד לשני 2003 5ו –  ,2004בכוונת המשרד לפנות לאג= התקציבי באוצר על
מנת להגדיל את התקציב המיועד למשימת שיפו 9בתי המעצר.

 .6סיכו( $
א= על;פי שמזה כשנה ,מצויה תוכנית רב;שנתית לשיפוצ 5של בתי מעצר משטרתיי 5בשלבי5
תיכנוניי 5ואופרטיביי ,5התנאי 5בחלק מה 5עדיי& לא משביעי רצו& .לפיכ ,-המסקנה המתבקשת
היא כי המש -השקעה מסיבית בשיפו 9תאי המעצר ,בשילוב צעדי 5כמו העמקה והנחלה של
נורמות כיבוד זכויות אד ,5המגולמות בחוק המעצרי 5ושיפור מיידי בתנאי הכליאה ,על;ידי
הוצאת חייבי השב"ס מידי המשטרה והעברת 5לבתי הכלא – ה 5צרכי 5מידיי 5של המערכת.
התעלמות מצרכי 5אלו ,טומנת בחובה סכנה להפיכת החוק ,שפורמלית משק= יחס של חברה
מתוקנת לאזרחי 5שטר 5הוכחה אשמת ,5לאות מתה.

 .7רשימת מקורות מידע (
א .חקיקה:
 .1חוק סדר הדי& הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרי ,(5התשנ"ו;.1996
 .2תקנות סדר הדי& הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרי) (5תנאי החזקה במעצר( ,התשנ"ז;
.1997
 .3פקודת המטה הארצי ,משטרת ישראל.
ב .מחקרי:5
זכויות תחת מעצר :זכויות;אד 5של אנשי 5במשמורת ,רופאי 5לזכויות אד 5בישראל.
ג .פגישות ושיחות:
 .1גב' דניאלה ,האגודה לזכויות האזרח בישראל.15.3.2001 ,
 .2מר יאסר עכאווי ,עמותת רופאי 5לזכויות אד.15.3.2001 ,5
 .3מר אמנו& זהבי ,המשרד לביטחו& הפני.18.3.2001 ,5
ד .קטעי עיתונות:
 .1טובה צימוקי" ,דו"ח חמור על בתי המעצר :צפיפות ,סירחו& ,סכנה לבריאות" ,ידיעות
אחרונות ,ע' .11.4.2000 ,7
 .2יוס= אלגזי" ,דו"ח :התנאי 5באבו כביר קשי 5מבבתי כלא" ,האר ,9ב.25.1.2001 ,3
ה .דו"חות:
 .1גיא בר;נס ,מצב בתי המעצר במדינת ישראל :דו"ח מעקב לביקורת של ח"כ גלאו& ותגובת
משטרת ישראל.

