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מבוא  .1
פסק הדין בבג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח נ' השר 
לביטחון פנים, בעניין הצפיפות בבתי הסוהר, ניתן ביום 13.6.2017 
)להלן: עניין הצפיפות(. בעתירה, העותרים עמדו על כך שהשר 
לביטחון פנים כמייצג הממשלה פעל בניגוד למספר חוקים ונורמות: 
חקיקה רגילה, חוקי יסוד, המשפט הבינלאומי, המשפט הנהוג 
במדינות העולם הדמוקרטיות )משפט משווה( והמשפט העברי. 
במאמר זה אטען כי הפרה מצטברת זו מעלה שאלות חוקתיות 
מן המעלה הראשונה ועולה כדי פעולה של השעיית חוקים על 
ידי המדינה, שהיא בבחינת משבר כליאה ומשבר ריבונות. משבר 
הכליאה בא לידי ביטוי בכך שעד לפסק הדין המדינה סברה כי אין 
הגבלה חוקית על סמכותה להחזיק אסירים בכל שטח מחייה שהוא. 
בכך, המדינה פעלה מחוץ לחוק ובניגוד למקורותיו הנורמטיביים, 
מה שיצר משבר ריבונות פנימי )בשמירה על זכויות יסוד ושלטון 
החוק( וחיצוני )בשמירה על נורמות בינלאומיות ועל מעמדה של 
ישראל בחברת המדינות הדמוקרטיות המפותחות(. בחלקו השני של 
המאמר אטען כי משבר ריבונות וכליאה זה שריר וקיים גם בהקשרים 
אחרים של זכויות אסירים, ועל כן על בתי המשפט, ובמיוחד בתי 
המשפט המחוזיים הדנים בעתירות אסירים, לאמץ גישה רחבה יותר 
בעניין זכויות אסירים, שלא תסתפק בדיון מינהלי באשר  לסבירות 
הפעולה של הרשות, אלא תאמץ מודל חוקתי שמשמעותו היא בחינת 
ההפרה של הזכויות הנפגעות מול החוקים, חוקי היסוד ומקורותיהם 
הנורמטיביים, תוך דיון בתכליות החוק ובמידתיות הפגיעה ותוך 
התייחסות להיבטים רחבים של הזכות – עקרוניות הזכות, תחולתה 
על כלל האסירים, פעילותה המוסדית-מבנית של המדינה במימוש 
הזכות לאורך שנים ועוד. גישה חוקתית רחבה זו, שאינה מסתפקת 
בדיון מינהלי באשר לסבירות הפעולה של הרשות, חשובה במיוחד 
בתקופה שבה מנסות הרשויות לצמצם את היקף עתירות האסירים 
המוגשות. פסק הדין בבג"ץ הצפיפות מצביע על הפער בין שתי 

הערכאות – בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט הגבוה לצדק. 
בעניין הצפיפות בחן בית המשפט את פעולת הרשות באמצעות 
המודל החוקתי, בעוד בתי משפט מחוזיים הדנים בענייני זכויות 
אסירים דנים בטענות האסירים המובאות אליהם בנושאים דומים 
של תנאי מחייה בעיקר באמצעות מודל מנהלי. אשר על כן, פסק 
הדין מסמן לבתי המשפט המחוזיים כי אף עליהם לבחון את עתירות 
האסירים באמצעות המודל החוקתי בנוסף  למודל המנהלי, ולהרחיב 

את גישתם המצומצמת בנושא זה.

פסק הדין בעניין הצפיפות בבתי הסוהר  .2
במרס 2014 הוגשה עתירה לבג"ץ אשר תקפה את הצפיפות בבתי 
הסוהר והמעצר בישראל, שבה שטח המחיה הממוצע לאסיר הוא 
כ- 3.16 מ"ר )כולל שטח המיטה, השירותים והמקלחת(1 ורק 
20% מהאסירים מוחזקים בשטח מחיה העולה על 4.5 מ"ר, הוא 
הסטנדרט הקבוע בחוק. שטח זה צר מלספק את צרכיו הבסיסיים 
ביותר של האסיר.  בשל כך, הוא נאלץ פעמים רבות לקיים את כל 
שגרת יומו במיטתו, ובכלל זה לאכול בה, ללא יכולת להתהלך בתא 
וכמעט ללא אפשרות לעמוד בו-זמנית עם אסירים נוספים בחלל 
המצומצם שנותר בתא. הצפיפות יוצרת דוחק ומחנק בתאים, פוגעת 
בבריאותם של האסירים וגורמת לחיכוך ולאלימות מוגברת בין 
האסירים. תנאים אלו פוגעים בתורם גם בסיכויי האסיר להשתקם 

ולהיקלט בחברה עם שחרורו.

העותרים טענו כי נפגעת זכותם החוקית של האסירים והעצורים 
לתנאי מחיה הולמים, המעוגנת בסעיף 11ב לפקודת בתי הסוהר, 
התשל"ב-1971 )להלן: פקודת בתי הסוהר( ובסעיף 9)א( לחוק סדר 
הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרים(, התשנ"ו-1996 )להלן: 
חוק המעצרים(, המחייבים את רשויות הכליאה להחזיק אסירים 
בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותם ובכבודם. לפי 
העתירה, הזכות לשטח מחייה הולם, העומדת לכל אסיר ועצור, היא 
זכות חוקתית הנגזרת מהזכות לכבוד. בנוסף, החזקת כלואים בשטח 
המחייה האמור פוגעת בזכויות יסוד נוספות שלהם – בזכות לשלמות 
הגוף והנפש, בזכות לפרטיות ובזכות לחירות – אשר נפגעות במידה 

העולה על הנדרש. 

בעתירה טענו העותרים, כי שטח המחייה המוקצה לאסיר בישראל 
רחוק מן הסטנדרט המקובל במדינות המערב, אשר נע בין 6 לבין 12 
מ"ר. שטח זה גם אינו מתקרב לשטח המינימלי הראוי על פי עמדת 
שב"ס בתכנית המתאר הארצית, העומד על 6.5 מ"ר לאסיר. שטח 
זה קטן אף מהתקן שנקבע בתקנות המעצרים ובתקנות בתי הסוהר 
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2  תקנות בתי הסוהר )תנאי מאסר(, התש"ע-2010 )להלן: תקנות בתי הסוהר(, הקובעות בתקנה 2)ח( הסדר דומה לזה שבתקנה 3)ה()3( לתקנות סדר הדין הפלילי 
)סמכויות אכיפה – מעצרים( )תנאי החזקה במעצר(, התשנ"ז-1997 )להלן: תקנות המעצרים(.

3  במועד הורדתו לדפוס של מאמר זה טרם ניתנה הכרעת בית המשפט העליון בבקשת הדחייה. 

לגבי מתקני כליאה חדשים, העומד על 4.5 מ"ר לפחות לכל אסיר 
ועצור.2 

תנאי מחייה אלו גם מנוגדים, כך נטען בעתירה, לכללי המשפט 
והאיסור  הולם  לאור החובה להבטיח שטח מחיה  הבינלאומי, 
על ענישה אכזרית, בלתי אנושית ומשפילה. העותרים התבססו 
זכויות אזרחיות  10)1( לאמנה הבינלאומית בדבר  על סעיפים 
ומדיניות משנת 1966, על כללי האו"ם משנת 1955, הקובעים את 
הסטנדרטים המינימליים לטיפול באסירים – כולל את הזכות לשטח 
ריצפה מינימלי, ועל כללים דומים שאומצו על ידי מועצת האיחוד 

האירופי בשנת 1987. 

עוד טענו העותרים, כי שטח המחייה הממוצע לאסיר בישראל נמוך 
אף מהרף המינימלי שנקבע על ידי ועדת האו"ם נגד עינויים, העומד 
על 4 מ"ר ללא שטח השירותים והמקלחת. לכן, החזקת הכלואים 
בישראל בשטח מחייה של 3 מ"ר לאדם בממוצע עולה כדי ענישה 
אכזרית, בלתי אנושית או משפילה, כהגדרתה בסעיף 7 לאמנה 

בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות. 

המשיבים לעומת זאת טענו כי יש לדחות את העתירה, שכן היא 
אינה מגלה עילה להתערבות בית המשפט. בראש ובראשונה ציינו 
הם את קיומה של אמת המידה לשטח מחייה מינימלי שנקבעה כבר 
במסגרת תקנות בתי הסוהר ותקנות המעצרים, אשר מייתרת את 
קביעת שטח המחייה ההולם לאסיר, כפי שדרשו העותרים בבקשה 

לצו על תנאי. 

כי אמת המידה  לעניין הסעד המידי,  בהמשך טענו המשיבים 
שבתקנות – 4.5 מ"ר – מבטאת את מכלול השיקולים הצריכים 
לעניין ולא ברור מאין גוזרים העותרים את החובה לקבוע סעד 
חלופי תחת זה שנקבע על ידי מחוקק המשנה. המשיבים הסבירו 
כי הבטחת שטח מחייה של 4.5 מ"ר משמעה בינוי מתקני כליאה 
חדשים בהיקף נרחב, שיפוץ מתקנים קיימים והוספת כוח אדם רב 
– וכל זאת בעלות כוללת של כ- 2.7 מיליארד ש"ח. היעתרות לסעד 
מהווה שינוי סדר עדיפויות תקציביים של הממשלה, הקבועים בחוק 
התקציב בסוגיה שהמחוקק התייחס אליה באופן ספציפי. המשיבים 
הצביעו על מתח אינהרנטי בסעד – מצד אחד סעד מונחי השסתום 
"זמן סביר" ו"שטח מחיה הולם" בסעיף הראשון לסעד ומצד שני 
דרישה לסטנדרט קונקרטי בתוך פרק זמן מידי. לאור הדרישה 
לשנות את ההסדר הקבוע בחקיקה ראשית, נטען כי העתירה מצויה 
במישור החוקתי ולא המנהלי, ולכן היה על העותרים להראות טעמים 
לביטול התקנות מחמת אי חוקיותן – טעמים אשר לא הוצגו על ידם. 
לטענתם, הסעד אף דורש התערבות בקביעת סדר עדיפויות חלופי 
לזה שקבעה המדינה, העולה כדי חקיקה שיפוטית. המשיבים גם 
ביקרו את הסתמכות העותרים על המשפט המשווה כמקור נורמטיבי 

וטענו כי זהו מקור השראה בלבד. 

ביוני 2017 פסק בג"ץ בעתירה וקבע כי כל המקורות הנורמטיביים 

שסקר מצביעים על כך שתכליתו של החוק הישראלי בסעיף 11ב 
לפקודת בתי הסוהר היא לקבוע תנאי כליאה נאותים ומינימליים 
החלים על כל אסיר באשר הוא, ובתוך אלה – שטח המחייה בו הוא 
מוחזק בתאו.  בית המשפט קבע באופן תקדימי כי לאסירים קיימת 
זכות לקיום אנושי בסיסי מינימלי בכבוד בתוך חומות הכלא. לפי 
פסיקת בית המשפט, מרבית האסירים מוחזקים בתנאים אשר אינם 
עולים כדי תנאי מחיה מינימליים לקיום בכבוד, באופן העומד בניגוד 
לעקרונות היסוד של משפטנו ולזכות החוקתית לכבוד הקבועה בחוק 

יסוד: כבוד האדם וחירותו. 

בית המשפט קבע כי בתוך 9 חודשים על המדינה להבטיח לכל אסיר 
ועצור שטח מחיה של 3 מ"ר )לא כולל השירותים והמקלחת(, ובתוך 
18 חודשים על המדינה להקצות לכל אסיר ועצור שטח מחיה של 4.5 
מ"ר כולל שירותים ומקלחת, או 4 מ"ר בנוסף לשירותים והמקלחת.

בתחילת חודש מרץ 2018, עשרה ימים לפני מועד יישום השלב 
הראשון של פסק הדין, הגישה המדינה בקשת ארכה לדחות את 
היישום ב-10 שנים, עד לשנת 2027. המדינה נימקה זאת בכך 
שהדרך היחידה לעמדתה לעמוד בלוח הזמנים שקבע בית המשפט 
היא על דרך של "שחרור המוני" של אסירים אשר יפגע בעקרון 

ההלימה ויסכן את שלום הציבור.

בתגובה טענו העותרים כי אין להיעתר לבקשת המדינה לארכה 
של עשר שנים שכן יהיה בכך היתר להמשיך ולפגוע בליבת כבוד 
האדם של אסירים ועצורים. בנוסף, עמדו העותרים על כך שעל מנת 
שהתכנית שהוצגה בבקשת הארכה תצא לפועל צריכים להתקיים 
תנאים רבים שעשויים להכשילה. כמו כן, לטענת העותרים, החשש 
משחרור המוני שעלול לסכן את שלום הציבור הוא למעשה איום 
סרק שנועד לזרות פאניקה ולהלך אימים על בית המשפט. לבסוף, 
עמדו העותרים על כך שמשך 9 חודשים מיום פסק הדין המדינה לא 
נקטה בפעולה כלשהי, ושטח המחיה שמוקצה לאסירי לא השתפר 

כלל.3

על ההפרה המצטברת וההצדקה לסעד מיידי  .3
פסק הדין של בית המשפט העליון קובע כי השר לביטחון פנים 
כמייצג הממשלה פעל בניגוד למספר חוקים ונורמות. התנהלות 
הרשות המבצעת נבחנה בפסק הדין אל מול החוק, חוקי היסוד, 
המשפט הבינלאומי, המשפט הנהוג במדינות העולם הדמוקרטיות 
)משפט משווה( והמשפט העברי. כפי שעולה מפסק הדין, ניתן 
לראות כי מדובר בהפרה מצטברת של שלל חוקים, הוראות יסוד, 
נורמות ומקורות המשפט הישראלי. הפרה מצטברת זו היא ההצדקה 

לסעד המיידי שניתן. 

בית המשפט דן בכל אחת מההפרות האמורות – בחקיקה ראשית, 
ובמשפט  הבינלאומי  העברי, במשפט  יסוד, במשפט  בחקיקת 
ההשוואתי. בכל אחד מתחומים אלו נערך דיון ממוקד ומעמיק, 
ובחינת ההפרה של סך כל ההוראות והנורמות הללו יצרה מסה 
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4  ענין הצפיפות, פס' לט לפסק דינו של המשנה לנשיאה, א' רובינשטיין. 
5  שם, בפס' מח-סח לפסק דינו של המשנה לנשיאה, א' רובינשטיין.

קריטית אשר הביאה להכרעה לפיה הייתה במקרה זה פגיעה בזכויות 
חוקתיות. בית המשפט הציב בשורה אחת שלל מקורות – מקורות 
מחייבים, כמו חוקים וחוקי יסוד, ביחד עם מקורות שאינם בהכרח 
מחייבים, כגון  המשפט העברי, המשפט הבינלאומי והמשפט 
המשווה. בית המשפט השתמש באופן מוגבר גם במקורות שאינם 
בהכרח מחייבים על מנת לקבוע את הזכות החוקתית של האסירים 
לקיום מינימלי בכבוד כעניין שהוא מבוסס, רחב ומקובל על כלל 

הזרמים בחברה הישראלית. 

בעניין החקיקה הקיימת, נאמר בפסק הדין כי על פי פקודת 
בתי הסוהר יש להחזיק אסירים בתנאים ההולמים וכי קיים הכרח 
בסטנדרט מינימלי באשר לשטח המחייה של האסיר. כאמור, 
בתקנות בתי הסוהר קבע המחוקק סטנדרט של 4.5 מ"ר לאסיר 
בבניה עתידית בלבד. בית המשפט קבע כי עבר זמן רב מאז התקנת 
התקנות הקובעות תחולה לבנייה עתידית בלבד לאסירים בסטנדרט 
זה, שאיננו בגדר "זמן סביר", ולכן מדובר בפגיעה חמורה שאיננה 

מידתית.

אפשר לראות בכך שימוש חורג בסמכותו של השר להתקין תקנות 
שנוצלה לצורך השעיה ממושכת וקשה של נורמות, סטנדרטים וחוקים 
בסיסיים. ניתן לאפיין אותה כ"התפרקות חוקית וחוקתית" של 
המדינה מחובותיה תוך התעלמות ממגבלות שחלות עליה בחוקים 
ובחוקי יסוד. לאורך שנים ולאורך ניהול העתירה המדינה חזרה 
וטענה כי ההצדקה להתנהלות זו יסודה בהסבר הכלכלי-ביצועי, 
לפיו מדובר בסדרי עדיפויות והקצאת משאבים, שרק לה הסמכות 

להחליט לגביהם.

לעניין חוקי היסוד, נקבע כי השמירה על מרחב מחייה מינימאלי 
לאסיר ניצבת בליבת כבוד האדם4 ולפיכך הצפיפות בבתי הסוהר 
מפרה את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בית המשפט רואה 
בשמירת מרחב המחייה לאסיר מימוש של זכות האדם החברתית 
לקיום בסיסי בכבוד ולמינימום של קיום אנושי בכבוד. זכות זו 
הוכרה כזכות לקיום כלכלי בכבוד, אולם בהקשר של אסירים היסוד 
הכלכלי אינו רלבנטי ולפיכך בהקשר זה עיקרה הוא באפשרויות 
הקיום היומיומי של האסירים במגבלות בית הסוהר ותכלית המאסר. 
לפיכך, שטח המחיה הפיסי של האסיר הוכר  כאחד מצרכיו הקיומיים 

והבסיסיים ביותר למימוש זכותו לקיום אנושי מינימלי בכבוד. 

לגבי המשפט הבינלאומי והמשפט הנהוג במדינות העולם 
הדמוקרטיות, לדעת בית המשפט המצב הקיים בבתי הסוהר 
בישראל נוגד את המגמה הקיימת - הן מטעם מנגנונים בינלאומיים 
והן מטעם בתי משפט במדינות השונות - להפעיל אמצעים אקטיביים 
לתיקונה של תופעת הצפיפות, שכן לרוב היא מהווה ענישה בלתי 
אנושית ומשפילה.5 בעניין ההסתמכות על המשפט הבינלאומי, בית 
המשפט מפנה בפסק הדין לאמנות בינלאומיות ולעבודת וועדות 
האו"ם המפקחות על יישום האמנות וכן לעבודת וועדות בינלאומיות 

נוספות, כגון הועדה האירופית למניעת עינויים וענישה בלתי 
אנושית או משפילה )CPT( ולפסיקת בית הדין האירופי הפועל 
מכוח האמנה האירופית לזכויות אדם. לא בכל וועדות וערכאות אלו 
נקבע סטנדרט קשיח באשר לשטח המחייה המינימלי הראוי לאסיר, 
אך מרובם עולה כי הבטחת שטח מחייה מינימלי הולם נכללת בגדר 
החובה לנהוג באסירים "ברוח אנושית ומתוך התחשבות בכבודו 

העצמי של האדם". 

בית המשפט מציין כי ועדת האו"ם נגד עינויים מתייחסת לשטח מחייה 
של 4 מ"ר לאסיר כאמת מידה ראויה, ואילו הועדה האירופית ראתה 
בכך דרישת מינימום קשיחה, שאיננה מבטיחה תנאים הולמים. בית 
המשפט מפנה גם לפסיקת בית הדין האירופי לזכויות אדם, הקובעת 
כי שטח מחיה של 4 מ"ר לאסיר הוא שיקול מרכזי בהערכת תנאי 
הכליאה, וכי כאשר שטח המחיה הוא של 3 מ"ר – בית הדין יראה את 
הצפיפות עצמה כעילה להפרת האיסור בדבר ענישה אכזרית, בלתי 
אנושית או משפילה. גם כאשר שטח המחייה הוא בין 3 מ"ר לבין 4 
מ"ר לאסיר עלולים גורמים נוספים כגון אוורור התא והטמפרטורה 
בו, חשיפה לאור יום, תנאי היגיינה בסיסיים ועוד – להביא לקביעה 
לפיה מדובר בענישה אכזרית, בלתי אנושית ומשפילה. בית המשפט 
בוחן גם את הפסיקה בבתי המשפט המדינתיים בארצות הברית 
ובקנדה ואת ביסוסה של הגישה לפיה החזקתו של אסיר בשטח 
מחייה מצומצם עלולה להוות ענישה אכזרית כשלעצמה. עוד בוחן 
בית המשפט את ביסוס נתוני הצפיפות לא רק על הנתון של שטח 
מחייה לאסיר אלא גם על תפוסת בתי הסוהר, כהכרה בגישה כי 
עצם הצפיפות מהווה עילה לפגיעה חוקתית נוכח השלכותיה על כלל 

השירותים הניתנים לאסיר. 

לעניין המשפט העברי, פוסק בית המשפט כי ביסוד עקרונות 
המשפט העברי עומד הצורך בשמירה על כבודם וסיפוק צרכיהם 
האלמנטריים של האסירים. כבודו של האדם נלמד על פי מקור 
נורמטיבי זה מהיותו של האדם "נברא בצלם" ומערך כבוד הבריות. 
השמירה על כבודו וחירותו של אדם מחויבת על פי היהדות גם אם 
מעשיו מעוררים סלידה. בית המשפט מציין אף כי המאסר כאמצעי 
ענישה אינו מופיע ככלל בתורה וביתר מקורות המשפט העברי 
הקדום אלא הוא רק אמצעי כפיה או מעצר ביניים עד לעונש אחר 
הצופה פני השתלבותו של העבריין  בחברה מיד עם סיום ההליך. 
מצב הצפיפות הקיים מפר את עקרונות מקור נורמטיבי זה, שכן על 
פי מורשת ישראל יש לשמור על כבוד האסיר ולהקל בתנאי כליאתו 

ככל שתכליות הענישה אינן נפגעות. 

על בסיס שלל מקורות אלו, בית המשפט קובע כי לאסירים קיימת 
זכות חוקתית לקיום בכבוד אנושי מינימלי. לקביעה זו צפויה השפעה 
רבה על זכויות האסירים, שכן מעתה גם במצבים בהם לא נקבעה 
חובה חוקית למינימום כלשהו בחוק יהיה על המדינה לספק צרכים 
מינימליים לאסירים מתוקף זכות חוקתית זו. על בתי המשפט יהיה 
לבחון מעתה במסגרת טענות האסירים באשר לתנאי מחייה את 
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השאלה האם הופרה זכותם לקיום מינימלי אנושי בכבוד. הזכות 
החוקתית שנקבעה איננה מוגבלת רק לעניין שטחי המחייה אלא גם 

לתנאי מחייה אחרים כגון אוורור, טמפרטורה, תברואה ועוד. 

מצב ללא חוק  3.א. 
בהקשר של מצב חירום נדונו בספרות המשפטית ובהגות הפוליטית 
שאלות שעניינן היחס בין הריבונות ובין שלטון החוק. כך למשל 
עמדה שאלת היחס בין מצב החירום ובין הריבונות במרכז התפתחותן 
של תיאוריות שאינן ליברליות.6 מעמדו של הריבון הוגדר במסגרת 
כתיבה זו ביחס למצב החירום, כמו בהגדרה "ריבוני הוא מי שמכריע 
על מצב החירום", והשאלה שהעסיקה כותבים מתחום זה הייתה 
האם קיים מצב שבו החוק מושעה, מה תפקידו של השופט במצבים 
אלו, ומדוע השופט "קורס" אל תפקיד הריבון במצבי חירום, במקום 

לבקרו.7 

על פי הגות פוליטית זו, בדרך כלל הריבון הוא מי שבסמכותו לקבוע 
שמתקיים מצב חירום המשעה את המשפט ולהחליט מהם האמצעים 
הנדרשים למיגורו. הכרזה על מצב חירום מאפשרת לריבון להשעות 
את המשפט הקיים ולהפעיל כוח בלתי מוגבל כדי להתמודד עם 
המשבר. כלומר, כשמשפט המדינה מופעל, מדובר במצב של שגרה 
ונורמליות, וכשמצב החירום מופעל, המשפט מושעה ונוצר מצב 
של אי־נורמליות, בדומה למצב של מלחמה.8  לפי גישה זו, מצב 
החירום הוא יוצא מן הכלל המעיד על הכלל. מצב החירום כשלעצמו 
הוא לא המצב המעניין. ניתן באמצעותו להבין מהו הפוליטי ומה 
מרחב הפעולה למימוש שנותר. עצם קיומו של סעיף בחוק שמאפשר 
לבטל את החוק, הוא החריג הזה המעיד על המצב הקבוע. הבעיה 
של הליברליזם, לפי תיאוריה זו, היא בהצעת תיאור שלטוני שלם 
ומושלם, ללא התייחסות לכשליו, קשייו וליקוייו. הספרות עסקה גם 
בשליטתו של הריבון ב"חיים החשופים" של אלה שהוא שולט בהם, 
המוסדרים ומוכלים על דרך ההרחקה. הריבון הוא מי שמוציא מן 
הכלל. על פי גישה זו, הריבונות מצד אחד מאשררת את החוק ומן 

הצד האחר מכריזה על קדימות הריבון ביחס לחוק.9

מצב זה, שבו המדינה פועלת בניגוד לחוקים, לחוקי היסוד ולמספר 
מקורות משפטיים, הוא קרוב למצב ללא חוק, שבו מושעים החוקים 
והנורמות במשך זמן רב. מדובר בהשעיה של נורמות חוקתיות 
בסיסיות, וחוקים העומדים בלב הרעיון הדמוקרטי. כוחו הבלתי 
מוגבל של הריבון בא לידי ביטוי בעמדה שהוצגה על ידי המדינה 
בעתירה, לפיה אין צורך בקביעת סטנדרט מינימאלי כלשהו, ולפי 
שיטה זו, ניתן להחזיק אסירים גם בחצי מ"ר לאסיר ללא מינימום 
כלשהו.10 מבחינת המדינה, כפי שהיא טענה, ההסדר הקיים הוא 
שלם ואין בו קושי. בדברים אלו נקטה המדינה גישה של ליברליזם 

קלאסי במובן שהחוק תמיד חל והוא אינו מושעה במצב השגרה.

בפסק הדין בעניין הצפיפות ניתן לראות כי לצורך הצדקת הסעד 
כיצד המדינה פועלת באופן שאינו  המידי בית המשפט מראה 
ליברלי בכך שהשעתה חוקים ונורמות ופעלה בניגוד למקורותיהם 
הנורמטיביים. בהיפוך תפקידים, בית המשפט הוא זה שמכריז על 
מצב חירום, כפי שעולה מהתייחסותו לחוקים המושעים ולזכות 
לקיום אנושי בסיסי מינימלי בכבוד, שלא ניתן לפגוע בה מעבר 

לפגיעה הקיימת. 

הריבון  כי  הוא  הדין  ומפסק  מהעתירה  העולה  המצב  כלומר, 
השעה נורמה חוקית המבוססת על מקורות נורמטיביים 
רבים והפעיל סמכותו וכוחו ללא בקרה ובניגוד לשיטת המשפט 
הליברלית, ללא הצדקה. לרוב השיח על השעיית חוק שמור למצבי 
החירום הביטחוניים,11 ובמבט ראשון  אין זה המצב כאן. יחד 
עם זאת ובהסתכלות מעמיקה יותר, בית המשפט בהחלט רואה 
בנוסף ל"סכנה החוקתית" לכבוד האדם גם את הסכנה החברתית-
ביטחונית בהחזקה של בני אדם במרחב מחייה ממוצע של 3.16 מ"ר 
ואת קשיי המאסר והשיקום והפגיעה בזכויות האדם הנובעים מכך. 
אסיר המוחזק בתנאי מחייה אלו עסוק בהישרדות, נתון לחיכוכים 
עם שותפיו לתא וסיכויי שיקומו נמוכים. כתוצאה מכך נפגע ביטחון 
הציבור כאשר אסירים רבים חוזרים לחברה מושפלים ובלי שיקום. 

בהתייחסו לתקנות הקובעות תחולה עתידית לשטח מחייה של 4.5 
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12  בדומה לעניין הפרטת בתי הסוהר )לעיל ה"ש 10(, שגם שם הבחינה היתה מבנית-מוסדית, וראו: גלעד ברנע ויעל ברדה "תיאוריה חוקתית, אסטרטגיה ועריכת–דין 
ציבורית בפרשת ביטול הפרטת בתי–הסוהר" מעשי משפט ג 145 )2010(. 

13  אהרן ברק "שלטון החוק ועליונות החוקה" משפט וממשל ה 375 )תש"ס(. 

מ"ר לאסיר, בית המשפט קובע כי "תש כוחו" של חריג זה לכלל 
המשפטי המשעה חוקים ונורמות וכי אין לשמר לאורך זמן את 
החריגה מהסטנדרט. בית המשפט מתייחס להחרגה של הסטנדרט 
הקבוע בחוקי היסוד, בחקיקה הרגילה, בנורמות ובמקורות המשפט 
הישראלי ברטוריקה המאשרת כי מדובר בהשעיה של חוקים שיש 
להפעיל לתקופות זמן קצרות בלבד. שימוש ברטוריקה זו של חריג 
וכלל על ידי בית המשפט ביחד עם ציון והדגשת הפגיעות בחוקים 
ובנורמות – מבססים את הטיעון כי הריבון עצמו יצר מצב ללא חוק 

בו מושעית מערכת שלמה של חקיקה ומשפט. 

מצב זה נוגד את התפיסה הליברלית, לפיה מצב ללא חוק לא יכול 
להתקיים. ואכן, פסיקה זו מעלה לדיון את ההבנה בעניין היציבות 
והחוזק של הסדר החוקי ליברלי בישראל וההגנה על הנורמות 
והאדנים שביסוד הדמוקרטיה הישראלית. הקביעות בפסק הדין 
מעוררות את שאלת הנטייה של מערכת אכיפת החוק בישראל 
לכיוון שאיננו ליברלי. משטר אשר פוגע בחוקים, בחוקי היסוד 
ובמקורותיו הרבים בו-זמנית פועל מחוץ לחוק או ללא חוק, ובוודאי 
בניגוד לעקרון שלטון החוק. בכך המדינה דוחה עקרון בסיסי של 
השיטה הדמוקרטית-ליברלית הישראלית, שהוא מאפיין מרכזי 
שלה. פעילות של הריבון מחוץ לחוק או ללא חוק איננה אפשרית 
כלל על פי הגישה הליברלית, הסבורה כי החוק חל תמיד. מאחר 
שהמדינה לא הצליחה להראות בסיס חוקי ולהצדיק את פעילותה 
על ידי מקור נורמטיבי כלשהו – הרי שהיא פועלת בניגוד לעקרון 
תחולת החוק בכל, דבר המרחיק את המשטר ממאפייניו הליברליים. 
טענות המדינה על השעיית חוקים או חריגה מהם מוכרת מתחום 
הטרור ועבירות הביטחון, בהם המדינה טוענת כי קיים צורך להציל 
חיי אדם. לדוגמה, כאשר המדינה מפעילה שיטות חקירה מיוחדות 
ופוגעת בזכויות העצורים – לדוגמה, למפגש עם עורך דין או לנוכחות 
בדיון הארכת המעצר – הטענה היא כי מדובר במצב חירום בו יש 
צורך לעצור "פצצה מתקתקת" ובכך למנוע פגיעה בנפש. במקרים 
אלו, כדי להתמודד עם מצב החירום, בית המשפט מאפשר למדינה 
לפעול בחריגה מהחוק. בעניין הצפיפות, לעומת זאת, בית המשפט 
רואה בפעילות המדינה עצמה סוג של מצב חירום ומורה לה לפעול 

על פי החוק באופן מידי.  

כלומר, מצבם של האסירים החיים בצפיפות בלתי נסבלת ובלתי 
חוקית מהווה בפני עצמו אינדיקציה למצב חירום. למעשה, בית 
המשפט מתערב במצב החירום ומתקנו. בניגוד למצב החירום 
הקלאסי שבו המדינה מגיבה באופן לא חוקי על מנת להתמודד עם 
חירום ובית המשפט פעמים רבות מאפשר זאת, במקרה זה בית 
המשפט משיב את החוק על כנו על מנת להתמודד עם מצב חירום 
ולא מאפשר למדינה להמשיך לפעול ללא חוק. לצד הצדקה זו לסעד 
מידי ולהתערבות בית המשפט בפעילות הריבון, בית המשפט מחזיר 
את המדינה חזרה אל השיח הליברלי המוכר וקורא את החובה 
להחזיק בתנאי קיום אנושיים מינימליים כנובעת מגרעין הזכות 

לכבוד ומהזכות לתנאי כליאה הולמים. הפניה לשיח הליברלי לצד 
הדיון הנרחב בהשעיית החוקים מדגישה את ההצדקה המשמעותית 
לפסק הדין ולסעד המהיר וממסגרת את מעשי המדינה בעניין זה 

כפעילות באורח שאינו ליברלי ללא הגבלה על כוחה וללא חוק. 

פגיעה בשלטון החוק ומשבר הריבונות 
מצב הצפיפות בבתי הסוהר בישראל, המהווה כאמור משבר כליאה 
חמור ופגיעה קשה בזכויות הכלואים, הוא דוגמא לא רק לתוצאה של 
התנהלות המדינה ללא חוק, אלא מלמד גם על משבר בריבונות – הן 
כלפי פנים במישור המדינתי והן כלפי חוץ במישור הבינלאומי, כפי 

שמוסבר להלן. 

הריבונות היא מושג משתנה ודינמי לאורך ההיסטוריה ולצורך מאמר 
זה הכוונה למובן הפוליטי-משפטי הקשור לסמכותן של ישויות 
עצמאיות – המדינות – בפעילותן פנימה כסמכות עליונה של המדינה 
על המצויים בשטחה ללא התערבות חיצונית, ובפעילותן החוצה 
ברמה הבינלאומית שבה קיימת עצמאות למדינה להתקשר עם 

מדינות אחרות. 

במישור המדינתי מתבטא משבר הריבונות בכך שהרשות המבצעת, 
על פי פסק הדין, איננה מיישמת את החוק ופוגעת בשלטון החוק 
כבר שנים רבות- לא רק כלפי האזרחים אלא גם כהתנהלות המזיקה 
למשטר עצמו. במישור הבינלאומי, מתבטא משבר הריבונות כאשר 
מדינת ישראל לא עומדת במחויבויותיה כלפי האומות האחרות בכך 
שהיא לא מכבדת את הדין הבינלאומי ומוציאה עצמה מחוג המדינות 
הדמוקרטיות המפותחות אשר מגינות על זכויות אדם בסיסיות. להלן 

אתמקד במשבר ריבונות זה על שני מופעיו. 

במישור המדינתי, המדינה הפרה כאמור בעניין שטח המחייה לאסיר 
מקורות נורמטיביים רבים – חקיקה רגילה, חקיקת יסוד, המשפט 
הבינלאומי, המשפט הנהוג במדינות רבות והמשפט העברי. בזמן 
שבידי המדינה הסמכויות והחובות לפעול על פי החוק ולהחזיק 
אסירים בתנאי כליאה הולמים תוך כיבוד זכותם היסודית לכבוד 
אנושי מינימאלי, היא לא עשתה דבר במשך עשורים ואף סברה 
כי אין לקבוע שטח מינימלי כלשהו להחזקת אסירים. אשר על כן, 
מעבר לפגיעה בזכויות אדם של אסירים מסוימים באופן ממשי, 
בית המשפט בחן את פעילותה המוסדית-מבנית של המדינה לאורך 
שנים12 ולא מצא בסיס חוקי כלשהו לפעילות המדינה בנושא זה.  
מכאן, ברור כי היא פועלת בניגוד לשלטון החוק, החל גם על מוסדות 
המדינה.13 פגיעה זו בשלטון החוק – שהוא פן של הריבונות – פוגעת 
אם כן בריבונותה של המדינה עצמה ומובילה למשבר ריבונות חמור. 

במישור הבינלאומי, לאור המגמה המוצגת לעיל בעניין צמצום הכליאה 
בעולם ולאור המשפט הבינלאומי והדין המשווה, ניתן לראות במצב 
שטח המחייה לאסיר גם משבר בינלאומי. כאשר המדינה מפרה 
זכויות אדם במשפט הפלילי, היא פוגעת בריבונותה גם בהקשר 
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 Ann Florini, The Evolution of International Norms, 40 InT'L. :14  למחקרים בנושא התפתחות נורמות בינלאומיות וקליטתן במישור המדינתי, ראו
 STud. Q. 363 )1996(; James March & Johan Olsen, The Institutional Dynamics of International Political Orders, 52 inT'L org 943
 )1998(; Wayne Sandholtz, Dynamic of International Norm Change: Rules against Wartime Plunder, 14 eur J. inT'L. reL 101 )2008(;
 Jutta Brunnée & Stephen J. Toope, Interactional International Law and the Practice of Legality, in inTernaTionaL PraCTiCeS 108
 )Emanuel Adler & Vincent  Pouliot eds., 2011(; Mona Lena Krook & Jacqui True, Rethinking the Life Cycles of International
 Norms: The United Nations and the Global Promotion of Gender Equality, 18 eur. J. inT'L reL 103 )2012(; Susanne Zwingel, How

.Do Norms Travel? Theorizing International Women’s Rights in .Transnational Perspective, 56 inT'LSTud. Q. 115 )2012(
15  סעיף 7 וסעיף 10)1( לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות משנת 1966 )החלטה מיום 7.9.17ו של המשנה לנשיאה א' רול מקרה של כשל הסיכונים הכרוכים 
בעיסוק המקצועי. אושררה על ידי ישראל בשנת 1991(; סעיף 16 לאמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים משנת 1984 )אושררה על 

ידי ישראל בשנת 1991(. כן ראו הפסיקה במשפט הבינלאומי אליה מפנה בית המשפט בפסקאות מח – נח בעניין הצפיפות. 
weblaw.haifa.ac.il/he/Events/( )"16  הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים דין וחשבון )2015(  )להלן: "דו"ח ועדת דורנר

.)dorner/Documents/pdf
17  פיסקה קכו לפסק הדין בעניין הצפיפות. 

הבינלאומי, במיוחד בעידן הגלובליזציה. בית המשפט התייחס הן 
במסגרת הדיונים והן במסגרת פסק הדין לנורמות שטח המחייה 
הנהוג במשפט הבינלאומי והדין המשווה במדינות הדמוקרטיות 
המפותחות, ובכך נטל חלק בייבוא של נורמות בינלאומיות אל 
המישור המוסדי-מדינתי.14 פסק הדין משמש אם כן גם כדי לכלול את 
מדינת ישראל במעגל המדינות השומרות על הנורמות הבינלאומיות, 
אשר מחייבות להתייחס בכבוד אנושי מינימאלי לאסירים ולהימנע 
מענישה קשה ואכזרית. בית המשפט שומר אם כן על שלטון החוק 
גם ברמה הגלובלית על מנת שלא להיקלע למשבר ריבונות בינלאומי 
שבו ישראל כבר איננה רלבנטית בשיח הבינלאומי המגן על נורמות 

הומניות בסיסיות. 

3.ב. בין חוק וכוח
יש לציין כי המשפט הבינלאומי דן בנושא שטח המחייה באמצעות 
המושג "ענישה אכזרית ומשפילה", המשמיע הפעלת כוח על ידי 
המדינה כלפי האסירים המוחזקים על ידה15. באמצעות מושג זה 
מאפשר הדין הבינלאומי להבין את מצב הכליאה בישראל כמצב 
של הכפפה ושליטה. בעוד שהמונח הכללי של "כבוד האדם" הוא 
רחב ועוסק בדרישה לכבד בני אדם על דרך הדגשת הפן החיובי, 
הרי שהמינוח הבינלאומי, המתרכז בחוסר האנושיות, ההשפלה 
והאכזריות, מתייחס לצד השלילי של הזכות לכבוד – למינימום שאין 
לרדת ממנו. בעוד שהמשפט הפנימי הישראלי מחייב בחינה של 
החוק, הגבלותיו ומידתיות הפגיעה בכבוד האדם, המשפט הבינלאומי 
מתייחס לאופן הכוחני בו המדינה מתייחסת לאסירים. כלומר, השיח 
הבינלאומי לא בוחן בהכרח את החוק המזוהה עם הריבון, אלא את 

יחסי הכוחות. 

במקום לבחון את החוק והגבלותיו )שמזוהה עם הריבון(, המשפט 
הבינלאומי מתמקד בהפעלת הכוח עצמה בפרקטיקה והשפעתה על 
היחיד במסגרת יחסי הכוחות בין הכלוא לבין הכולא. בכך מאפשר 
המשפט הבינלאומי להבין את הדרך שבה פועל הכוח על מרכיביו, 
צורות ההכפפה שהוא יוצר ועוד. הדיון במסגרת המשפט הבינלאומי 
מדגיש את מורכבות מערכת היחסים בין בעל הכוח לחסר לבין חסר 
הכוח החולשת על פני התנהגויות של פיקוח, שידול, חיזוק, השגחה, 
העצמה וארגון. המושגים "אכזריות", "עינוי", השפלה ו-"חוסר 
אנושיות" מכוונים אל השליטה הרבה שבידי רשויות אכיפת החוק, 

מנגנון של כוח דכאני המאפשר שליטה רציפה באסירים. 

הצפיפות בבתי הסוהר היא דרך שליטה דכאנית. החזקה בשטח 
מחייה כל כך מצומצם של 2 מ"ר, כולל שטח המיטה וחלקו היחסי 
בשירותים ובמקלחת שבתא, המהווה תנאים משפילים ואכזריים 
יוצרת מנגנון כוחני של הכפפה. החזקה באופן זה היא ממשמעת 
ויוצרת פיקוח ושליטה הדוקים של צוות בית הסוהר באסיר. בשילוב 
עם תנאי מחיה קשים אחרים, ההחזקה בצפיפות הקיימת בבתי 

הסוהר אף עשויה לעלות כדי עינוי. 

3.ג. נפקותה של ההפרה המצטברת – ההכרח 
בסעד מיידי ויישומו

התובנה כי המחוקק התעלם במשך עשורים מחוקים ומנורמות עד 
כדי השעייתם משתקפת גם בעוצמתו של הסעד. לאור חומרתה 
ועומקה של ההפרה, העניק בית המשפט העליון סעד חריג, מהיר 
וברור, שמאמץ מרחב מחייה גבוה ביחס למצב הקיים: 4.5 מ"ר 
לאסיר בתוך 18 חודשים ו- 3 מ"ר לאסיר בתוך 9 חודשים. יצוין כי 
סעד זה מבטא את הדרישה בעתירה, בה התבקש בית המשפט ליתן 
לצד הסעד לטווח הארוך גם סעד מיידי, וזאת נוכח הקושי העצום 
שקיים בהחזקת האסירים בתנאים אלו שנים כה רבות ללא שינוי 

ומחוץ לחוק. 

תיקון מצב ללא חוק או של השעיה חמורה לאורך זמן של החוק 
דורש נקיטה באמצעים הן בהיבט השיקומי לטווח הארוך והן בהיבט 
המיידי של תיקון המצב הקיים. כך, בהקשר של בג"ץ הצפיפות, 
הצעדים לטווח הארוך הם בעלי היבטים אופרטיביים ושיקומיים, 
העוסקים בשינויים בענישה על סוגיה השונים והצופים את פני 
חזרתו של האסיר לקהילה. לאורך זמן האינטרס החברתי מחייב 
להעמיד במרכז את שיקום האסיר ומניעת מצב בו האסיר והחברה 
ניזוקים מהמאסר, הרבה מעבר לתכליות הענישה. בין אמצעים אלו 
ניתן למנות את המלצות ועדת דורנר16, אליהן מתייחס בית המשפט, 
כגון בתי מעבר בקהילה )במקום מאסר(, הרחבת משך זמן עבודות 
השרות ועוד. מבחינה אופרטיבית, בית המשפט מציין גם כלים של 
ניהול ענישה על סוגיה השונים, ומתייחס להארכת תקופות התנאי 
בחלק מהעבירות, העלאת גובה הקנס בעבירות כלכליות, שינוי 

מדיניות המעצרים17 וכיוצא באלה. 

לעניין האמצעים לתיקון הפגיעות בטווח המיידי, יש לציין כי המדינה 
עצמה הודיעה לבית המשפט כי על מנת לשפר את המצב יש לרווח 
כחמשת אלפים מקומות כליאה. לעומת זאת, הפתרונות שהמדינה 
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18  השימוש בכלים אלו אינו יוצא דופן ואף נפוץ גם בימים אלו. לדוגמה, ניתן לראות שימוש בחקיקה זמנית במסגרת חוק סדר הדין הפלילי )עצור החשוד בעבירת 
ביטחון( )הוראת שעה(, התשס"ו-2006; וניתן לראות שימוש בחקיקה מהירה ב"חוק ההמלצות" חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 81(,התשע"ח-2018; ועוד. 

19  סעיף 68א לפקודת בתי הסוהר.
20  צח בן יהודה "היבטים בעבודת וועדות השחרורים", דו"ח מרכז המידע והמחקר של הכנסת לוועדת הפנים מיום 14.3.2017 )להלן: היבטים בעבודת וועדות 

השחרורים(.   
21  דו"ח ועדת דורנר, לעיל ה"ש 16, בעמ' 44. 

22  דין וחשבון הועדה לבחינת דרכי ההבניה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין, פס' 9 לדעת הרוב )התשנ"ח(. 
 Gert Vermeulen, Anton van Kalmthout, Neil Paterson, Marije Knapen, Peter Verbeke, Wendy De Bondt, MaTeriaL deTenTion  23
 CondiTionS, exeCuTion of CuSTodiaL SenTenCeS and PriSoner TranSfer in The eu MeMber STaTeS )IRCP, Principal European

.http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0012/JLS-DC-FR_IRCP41_en.pdf .)Commission DG Justice, 2011
24  דו"ח ועדת דורנר, לעיל ה"ש 16, בעמ' 44. 

25  היבטים בעבודת וועדות השחרורים, לעיל ה"ש 20.   
26  דו"ח ועדת דורנר, לעיל ה"ש 16. 

27  כפי שעולה לדוגמה ממדד איכות החיים של ה-http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/safety/  : OECD   ; נתונים על מגמת הפשיעה בישראל 
מופיעים באתר המשרד לביטחון פנים, בקישור:

 . mops.gov.il/Documents/Publications/RD/ViolenceIndex/ViolenceIndex_up2014.pdf
www. :)בשיעור הכליאה ל-100,000 תושבים )אחרי ארה"ב, צ'ילה ואסטוניה OECD-ישראל נמצאת במקום ה 4 מבין 34 מדינות ה ,Statista 28  לפי נתוני אתר

.statista.com/statistics/300986/incarceration-rates-in-oecd-countries
29  דו"ח ועדת דורנר, לעיל ה"ש 16, בתקציר הדוח וכן בעמודים 2-27; כן ראו ברק אריאל ויעל לוי־אריאל "התבוננות מחודשת במוסד ההרתעה )ובדרכים ליצירת הרתעה 
יעילה(" משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל – כשלים ואתגרים 83 )משפט, חברה ותרבות, אלון הראל עורך, 2017(. המחברים מצביעים על כך שאין תימוכין 
אמפיריים לכך ששינוי בחומרת הענישה משפיעה על ההרתעה, בניגוד לוודאות הענישה, קרי – סיכוי גילוי העבירה, המהווה גורם משפיע על מניעת עבירות )בעמ' 3 

ובאסמכתאות שבה"ש 38-39(. 

הציעה עד כה יש בהם לשחרר כמה מאות לכל היותר. העותרים 
טענו כי פתרונות אלו הם תיאורטיים או ספקולטיביים ולכן אין בהם 
די.  כלומר, לצורך ריפוי הפגיעה יש צורך בצעדים מידיים המוכרים 
למדינה ומופעלים על ידה בעשורים האחרונים כגון חקיקה זמנית 
ומהירה במסגרת של הוראות שעה18, שינוי מדיניות מיידי וכיוצא 

באלה. 

ניתן להורות על הרחבת השחרור המנהלי במסגרת הוראת שעה אשר 
תוותר על מגבלות ומחסומים להפעלת שחרור זה, שהוספו בשנים 
האחרונות )כגון המגבלה להפעלת השחרור המנהלי רק לעונש של 
עד 4 שנות מאסר(.19 ניתן גם להרחיב את השחרורים על-תנאי תוך 
יצירת מערך פיקוח במסגרת של שינוי מדיניות, שיחזיר את היקף 
השחרורים מ- 13% בלבד כיום20 ל- 60%, כפי שהיה בעבר21. רק 
שחרור של אלפי אסירים יביא ליישום פסק הדין ולתיקון הפגיעה 
בזכויות האדם באופן הולם. אמנם יש הסבורים כי אין מדובר במצב 
אידיאלי, כפי שטוענת המדינה, שכן לדעתה קיים חשש לפגיעה 
בעקרון ההלימה ולשחרור על אף מסוכנות האסירים. אולם,  שחרור 
זה לא יפגע באינטרס החברתי ולא יגרום נזק לחברה הישראלית, 
שכן ידוע כבר כי לא רק שהמאסר אינו תורם למניעת רצידיביזם, 
אלא "הפחתת שיעור הכליאה מפחיתה את שיעור העבריינות 
החוזרת" )פסקה קכו לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין(. 

לעניין טענת ההלימה, תיקון 113 לחוק העונשין קובע במפורש כי 
ניתן לגזור עונש לפי שיקולי שיקום במקום שיקולי ההלימה כאשר 
קיים סיכוי של ממש לשיקום. כמו כן, אין להסיק תחולה רחבה של 
עקרון ההלימה גם על שלבים אחרים של ההליך הפלילי כמו השחרור 
המוקדם או המעצר. עקרון ההלימה גם אינו מחייב החמרה22. לעניין 
עקרון ההלימה בשלב השחרור המוקדם, יש לציין כי ממחקר שנערך 
בשנת 2011 ב- 24 מדינות באיחוד האירופי23 עולה כי רק בשתיים 
מהן – הונגריה ואירלנד - ניתן לשחרר בשחרור מוקדם רק לאחר 
ריצוי שני שלישים מתקופת המאסר, כמו בישראל.  ברוב המדינות 
שנבדקו בדוח ניתן לשחרר לפני תום ריצוי שני שלישים מהמאסר: 

בשבע מהן ניתן לשחרר לאחר שליש עד חצי מהעונש; במדינה אחת 
ניתן לשחרר לאחר חצי עד שני שליש מהעונש; ובמדינות האחרות – 
השחרור המוקדם הוא בתנאים שונים אך יכול להתרחש כעבור ריצוי 
של חצי עד שני שלישים מהעונש ואף קודם לכן. באנגליה מרבית 
האסירים משתחררים בשחרור אוטומטי לאחר ריצוי חצי מתקופת 
המאסר, ולעיתים השחרור בחצי הוא על תנאי והשחרור בשני-שליש 
הוא אוטומטי )בהתאם לסוגי העבירות ולתקופת המאסר(. מדיניות 
שחרור זו הקיימת ברוב מדינות האיחוד האירופי משפרת מאוד את 
צמצום המאסרים וכפי שניתן לראות היא לא מחייבת החלת עקרון 

ההלימה גם על שלב זה. 

בישראל לעומת זאת, לא רק שהשחרור על תנאי הוא מאוחר 
יחסית – רק לאחר ריצוי שני שלישים מהעונש – אלא גם הוא 
מצומצם מאוד. כאמור, אם בשנת 1990 שוחררו בשחרור מוקדם 
כ- 60% מהאסירים שעניינם הובא בפני וועדת השחרורים באותה 
שנה24, הרי שכיום רק כ- 13% מהאסירים המופיעים בפני הוועדה 
משתחררים באותו אופן25. כלומר, בישראל השחרורים המוקדמים 
הם מעטים והמדיניות שלא לשחרר על תנאי את מרבית האסירים 

מובילה ליישום עקרון ההלימה גם בשלב זה.   

האינטרס החברתי מחייב נקיטה באמצעים של שיקום, חלופות 
מאסר ושחרור תחת פתרון של בינוי. כפי שקובע פסק הדין ולאור 
טווח הזמנים הקצר שבית המשפט מאפשר ליישומו, בינוי מקומות 
כליאה חדשים הוא אפשרי אך אינו מהווה את הפתרון העיקרי 
לתיקון ההפרה. לא ברור שקיים צורך בתוספת מקומות כליאה 
רבים, שכן המגמה בארץ ובעולם היא לצמצם את היקף המוחזקים 
במתקני כליאה ולהעדיף שיקום וחלופות כליאה בקהילה על פני 
מעצרים ומאסרים26. בנוסף, היקף הפשיעה בישראל איננו עולה על 
המקובל במדינות רבות בעולם והעבריינות בישראל נמצאת במגמת 
ירידה כבר מספר עשורים.27 למרות זאת, שיעור הכליאה בישראל 
הוא מהגבוהים בעולם.28 ההחמרה בענישה איננה תורמת לקידום 
ההרתעה, וכבר נמצא כי היא איננה יעילה.29 פתרון הבינוי איננו 
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30  דו"ח ועדת דורנר, לעיל ה"ש 16, בעמוד 28. 
 Francis  T.  Cul len,  Paul  Gendreau,  From Nothing Works to What Works:  Changing Professional   31
 Francis T. Cullen, Cheryl L. Jonson ; Ideology in the 21st century, 81)3( PriSon J. 313, 333 )2001( Rehabilitation and Treatment

Programs, in 2 CriMe and PubLiC PoLiCy 293 )James Wilson & Joan
.Petersilia eds., 2011(

.The growTh of inCarCeraTion in The uniTed STaTeS – exPLoring CauSeS and ConSequenCeS  )The National Academies Press, 2014(  32
33  שם, בעמ' 343-353.  

34  עידו פורת "המנהליזציה של המשפט החוקתי" עיוני משפט לז 713, 713-718 )2016(. 

עולה בקנה אחד עם דוח ועדת דורנר במסגרתו קבעה הועדה פה אחד 
כי קיים צורך בצמצום השימוש בכליאה והמליצה "לפעול לצמצום 
השימוש במאסרים במקרים בהם המאסר אינו הכרחי להגבלת יכולת 
של עבריינים שהמסוכנות שלהם לחברה גבוהה, והרחבת השימוש 
בעונשים זולים יותר ויעילים יותר העומדים בעקרון ההלימה, ובכך 
להביא להקצאה יעילה ונכונה יותר של המשאבים המופנים לטובת 

הנושא".30 

גם בעולם קיימת מגמה לצמצם את היקף הכליאה ולהעדיף על פניה 
שיקום וחלופות מאסר. זאת לאור מחקרים שהראו כי שיקום איננו 
אפשרי בתוך הכלא ורוב האסירים יוצאים מהכלא מסוכנים יותר 
משהיו טרם המאסר.31 בארצות הברית, לדוגמה, פורסם בשנת 2014 
 National Academy( דוח האקדמיה הלאומית האמריקנית למדע
of Sciences( בנושא "הגידול בכליאה בארצות-הברית–  חקר 
הגורמים והתוצאות", אשר עוסק בגידול המסיבי בשיעור הכליאה 
בארצות-הברית, בסיבותיו ובתוצאותיו הקשות.32 הדוח ממליץ על 
שינוי במדיניות, בחקיקה, בפעולת רשויות אכיפת-החוק ובפסיקת 
בתי-המשפט, במטרה לצמצם באופן משמעותי את שיעורי הכליאה 

ולשפר את תנאי המאסר במתקני הכליאה.33 

לסיכום חלק זה, הנורמות המשפטיות השונות עליהן נסמך 
בית המשפט בעניין זה מאפשרות להבין את מצב הצפיפות 
בבתי הסוהר כמשבר כליאה. בהסתמך על פסק הדין, ניתן 
להבין מצב כליאה זה כמצב חירום, בו המדינה פועלת מחוץ 
לחוק ובניגוד לכל מקורותיו הנורמטיביים. מצב זה יוצר 
משבר ריבונות פנימי ובינלאומי, הן בשמירה על זכויות יסוד 
ושלטון החוק פנימה והן בשמירה על נורמות בינלאומיות 
ושמירה על מעמדה של ישראל בחוג המדינות הדמוקרטיות 
את  להבין  מבלי  לא תהיה מלאה  זו  המפותחות. תמונה 
הפרקטיקה המופעלת כלפי האסירים בעתירות אסיר לעומת 

הפרקטיקה המתוארת עד כה. 

זכויות  מול מודל מנהלי של  מודל חוקתי   .4
אסירים 

כפי שעולה מהניתוח לעיל, קביעותיו של בג"ץ כי המדינה הפרה 
בעניין זה שורה של מערכות חוקים שונות - החל מחקיקה רגילה 
וחוקי היסוד, עבור במשפט העברי וכלה במשפט המשווה והמשפט 
הבינלאומי – משקפים ביקורת שיפוטית רחבה במסגרת של "מודל 
חוקתי". המודל החוקתי שם במרכז את הדיון החוקתי והפגיעה 
בעל  הוא  זה  במודל  הדיון  הרשות.  במעשי  חוקתיות  בזכויות 
מאפיינים ייחודיים: הוא מאפשר בחינה של הזכויות הנפגעות אל 
מול שלל מקורות חוק )חוק, חקיקה ראשית, משפט עברי, משפט 

בינלאומי( היוצרים רוחב וגיוון; הוא מחייב דיון בתכליות החוק 
ובמידתיות, באמצעות דיון מעמיק ברציונל לחוק, בפרשנותו ועוד. 
המודל החוקתי מאפשר גם דיון בפעילות המוסדית-מבנית של 

המדינה לאורך זמן – גם שנים לפני ההליך. 

לעומת זאת, פעמים רבות ניתן לראות כי בתי משפט בערכאות 
שונות – ובין היתר בעת שהם דנים בעתירות אסירים - יעדיפו גישה 
צרה יותר, המהווה רק חלק מהמודל החוקתי – "המודל המינהלי". 
מודל זה מסתפק בבחינה של מעשי הרשות רק דרך המשפט המינהלי 
והכלים שהוא מאפשר: סבירות, הגינות ועוד. אמנם שיח זכויות 
האדם בישראל התפתח מתוך המשפט המינהלי,34,אך מאז הוא הפך 
למשוכלל ועשיר ביחס למקורותיו וכיום הוא כולל יתרונות רבים 

שאינם נכללים בגדרי המשפט המינהלי. 

מודל חוקתי - בגץ הצפיפות 
כאמור לעיל, בבג"ץ הצפיפות השופטים לא הסתפקו בבחינה של 
הפרת החוק הישראלי וחוקי היסוד או בביקורת שיפוטית מינהלית 
באמצעות עקרון הסבירות. תחת זאת, הם העדיפו לגוון את המקורות 
הנורמטיביים במקורות לוקאליים ובמקורות אוניברסליים-גלובליים 
בו זמנית, להעשיר את שיח זכויות האדם הן בגישה הומנית והן 
בגישתו הייחודית של המשפט העברי ולא להותיר ספקות באשר 

לבסיס המוצק והמקובל-על-הכל של החלטתם. 

מלאכת שיפוט זו מהווה בשורה מרחיקת לכת בתחום זכויות האדם 
בכלל ובנושא זכויות אסירים בפרט. מתוך הזכות לכבוד בית המשפט 
מבסס את זכויותיהם של האסירים לכבוד, ומעשיר זכויות אלו 
בגישתו הרחבה, באמצעות הדוקטרינות השונות המשמשות אותו 
ומקורות הדין עליהם הוא נסמך. המודל החוקתי מאפשר לקבוע 
כי הכליאה מאפשרת לשלול רק את חירותם של האסירים, אך היא 
איננה מאפשרת פגיעה בכבודם, בשלמות גופם ובנפשם. הזכות 
אותה ממקם בית המשפט במרכז הדיון היא הזכות לקיום מינימלי 
אנושי בכבוד, הנמצאת בליבת הזכות לכבוד.35 אמנם בית המשפט 
קובע כי לאסירים הזכות לקיום אנושי מינימלי בכבוד, שהיא מתחום 
הזכויות הרווחתיות-כלכליות, ואינו מבסס את פסק דינו על הזכות 
הקלאסית הרחבה לכבוד, המבוססת יותר, אך ברור כיום כי גם 
הזכות הנגזרת היא זכות חוקתית חזקה יחסית. זכות זו מאפשרת 
גם להציב רף מינימלי בהתייחסות לאסירים, כדי למנוע את המשך 
הפגיעה. לו בית המשפט היה נוקט במודל המנהלי המצומצם יותר 
תחת המודל החוקתי ובמבחנים המנהליים, בהכרח התוצאה הייתה 
נראית אחרת לאור בחינת שיקול הדעת המינהלי וסבירות פעולת 

הרשות תחת דיון בהפרה עצמה. 
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עתירות אסירים - מודל מינהלי
למרבה הצער, בחינה חוקתית רחבה זו אינה הכלל המקובל בדיון 
בזכויות אסירים. בדרך כלל, נדונות זכויות אסירים במסגרת עתירות 
אסירים המוגשות לבית המשפט המחוזי היושב בדן יחיד. עתירות 
אסירים נוגעות בנושאים מגוונים כגון חופשות ושיקום וכן תנאי 
מחייה כמו תנאי מחייה במתקני המעבר, מזון ועוד.36 ואולם, 
עתירות רבות בשלל נושאים נדחות ונמחקות כעניין שבשגרה 
וקיימת מגמה של המערכת לצמצם את היקף העתירות הנדונות37. 
כך, למשל, בשנת 2016 תוקנו התקנות בנושא עתירות אסירים38, 
באופן המאפשר מחיקה של עתירות ודחייתן על הסף ללא דיון )כגון 
– אם לא צורף תצהיר או העתירה קנטרנית(. כלומר, הן כעניין של 
מדיניות והן לגופן של טענות, קיימת מגמה מצמצמת של השימוש 

בעתירות אסירים. 

בבתי המשפט המחוזיים הדנים בעתירות האסירים, התפיסה 
המובילה היא של ביקורת שיפוטית מנהלית צרה, קרי – ביקורת 
המתמקדת בבחינה של סבירות מעשי הרשות באמצעות דוקטרינת 
הביקורת השיפוטית המנהלית בגרסתה הצרה. הדרישה היא כי 
מעשי הרשות המחזיקה כלוא במתקניה יעלו כדי חוסר סבירות 
קיצונית. דרישה זו מציבה רף גבוה מדי עבור העותר-הכלוא בהינתן 
יחסי הכוחות שלו עם המשיב-הכולא. כמו כן דרישה זו לחוסר 
סבירות קיצונית ביחסים אלו היא קשה להוכחה, שכן היכולת של 
העותר להביא ראיות, לאסוף עדויות ולתעד היא מוגבלת מאוד עד 
כדי בלתי אפשרית. בנוסף, הטענות נבחנות תוך התמקדות בשאלת 
שיקול הדעת של הרשות וסמכויותיה ולא תוך התמקדות בהפרה 
או הפגיעה בזכויות האסיר. גם כאשר עתירות האסירים מתייחסות 
לתנאי מחייה בכלא, בתי המשפט המחוזיים הדנים בהן לא מאמצים 
את המודל החוקתי ונשארים ככלל עם המודל המנהלי.39 ניתן לצפות 
כי בעקבות בג"ץ הצפיפות, בתי המשפט המחוזיים לפחות בעתירות 
אסירים הנוגעות לתנאי מחייה יפעלו על פי המודל החוקתי ולא 
רק על פי המודל המנהלי. המודל החוקתי נדרש במיוחד בתחום 
תנאי הכליאה משום שראוי בהם להציב רף מינימלי כלשהו, שלא 
ניתן להשיג באמצעות המודל המנהלי. על מנת לבסס את המודל 
החוקתי כמקובל ומבוסס בעתירות האסירים, יש צורך כי עורכי דין 
יעלו טיעונים חוקתיים במסגרת עתירות אסירים שהם מגישים. ככל 
שטענות חוקתיות אלו יישמעו, כך עולה הסיכוי לבסס ולהטמיע 
אותן בקרב השופטים. ברור כי לא די בכך שעורכי דין יעלו טענות 

חוקתיות, שכן בתי המשפט המחוזיים הדנים בעתירות אסירים 
מסרבים כאמור בדרך כלל לדון בנושאים עקרוניים, ובמרבית 
הפעמים העתירות נמחקות כאשר הסעד הפרטני התייתר. יחד עם 
זאת ייתכן כי תנועת המלקחיים של בג"ץ מחד גיסא ושל עורכי 
דין שיטענו טענות חוקתיות בעתירות אסירים מאידך גיסא עשויה 
להוביל לשינוי השיח מהמודל המנהלי למודל החוקתי. יש לשנות את 
העדשה דרכה נבחנות עתירות אסירים בעקבות פסק הדין בנושא 

הצפיפות. 

סיכום   .5
המאמר מבקש להציג את הדיון בהפרה המצטברת של חוקים 
ונורמות בפסק הדין בעניין הצפיפות בבתי הסוהר כהצדקה למתן 
סעד לא שגרתי ומידי בעניין זה. המאמר מאפיין על בסיס פסק הדין 
את מצב הכליאה בישראל כמצב ללא חוק וכמצב חירום, ומציע להבין 
את ההחזקה בצפיפות זו כיחסי שליטה וכוח. הדיון המוצע במסגרתו 
בעניין הסעד שבית המשפט פסק ואופן יישומו, עוקב אחר מגמות 
הכליאה בארץ ובעולם ואחר האינטרס הציבורי. קיימות בידי המדינה 
אפשרויות רבות ליישום פסק הדין העולות בקנה אחד עם האינטרס 
הציבורי לצמצם את הכליאה ולהעדיף את השיקום על פני בינוי 
מקומות כליאה רבים נוספים. פעילות המדינה מחוץ לחוק ובניגוד 
לשלטון החוק מוסברת כמשבר ריבונות – הן בישראל פנימה והן 
בזירה הבינלאומית. לבסוף, על רקע התובנות הנלמדות מפסק הדין, 
מבקש המאמר לאמץ את המודל החוקתי בפסק הדין גם בעתירות 
אסירים המתנהלות בבית המשפט המחוזי, שלעיתים קרובות מעלות 
אף הן שאלות עקרוניות בעניין תנאי המחייה של האסירים. המאמר 
מציע לאמץ את המודל החוקתי למסגרת עתירות האסירים – הן על 

ידי עורכי הדין והן על ידי בתי המשפט. 

לסיום, לאור ההפרה המצטברת מצד הריבון, לא ניתן להפריז 
בחשיבות פסק הדין לעניין פיתוח הזכות לכבוד וההגנה עליה תוך 
הצבת רף מינימלי אליו המדינה מחויבת. במובן זה, ניתן לראות 
במעשי המדינה ככאלו המייצרים משבר כליאה חברתי-הומניטרי-
משפטי, ואת נציגי  החברה האזרחית העותרים ובית המשפט עצמו 
- כמי שמזהים ומגיבים אליו. פסק הדין מדגיש בכך את חשיבות 
פעילותם של שומרי הסף – החברה האזרחית, האקדמיה ובתי 
המשפט – בהגנה על אינטרס החברה והדמוקרטיה מפני פעולה ללא 

חוק של הריבון.

35  עניין הצפיפות, פס' לט לפסק דינו של המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. 
36  מאיה רוזנפלד עתירות אסירים – הערכת ההליך המשפטי )עבודת גמר לתואר "מוסמך במשפטים",  אוניברסיטת בר אילן, התשע"ו(. 

37  שם. ממצאי המחקר מעידים על יעילות הליך העתירה ומראים כי על אף שהכרעת בתי המשפט ב-55% )229( מן התיקים, היא דחיית העתירה, ב-14%)61( מן 
העתירות, בית המשפט מתערב בהחלטת הרשות ומורה על קבלת העתירה, וב-31% )130( מן העתירות, בית המשפט לא נדרש להכריע והתוצאה המשפטית היא מחיקת 

העתירה.
38  תיקון משנת 2016 לתקנות סדרי דין )עתירות אסירים(, התש"ם-1980. 

39  ניתן להדגים זאת באמצעות עתירות אסירים רבות, שכן המודל המנהלי חוזר בכולם. אביא כאן דוגמא אחת בולטת מהזמן האחרון – עתירה על תנאי האוורור 
והטמפרטורה בבתי הסוהר. למרות שהטענות במסגרתה היו חוקתיות, בית המשפט בוחן שם בעיקר את קיומה של חריגה קיצונית ממתחם הסבירות. ראו עת"א -50539

05-16 מג'אדבה נ' שב"ס, מפי השופט יקואל )פורסם בנבו, 17.9.2017(.  
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