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כתיבה: סאם קוטנר, סיגל רוזן

מחקר: אמילי אוריאל, סאם קוטנר, סיגל רוזן ושאר אנשי הצוות והמתנדבים המסורים של 
המוקד לפליטים ולמהגרים

תרגום מאנגלית: סיגל רוזן, רונית מריאן קדישאי ואמילי אוריאל

תצלום הכריכה: ענת וקנין אפלבאום

עיצוב גרפי: ענת וקנין אפלבאום

על המוקד לפליטים ולמהגרים:

המוקד לפליטים ולמהגרים היא עמותה א-מפלגתית וללא מטרת רווח אשר שמה לה למטרה להגן 
ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל.

אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות 
ממשלתית שתבטיח זאת.

אנו מבקשים לשמש שופר לאלו אשר קולם לא נשמע במרחב הציבורי ולבנות חברה ישראלית 
צודקת, שיוונית ודמוקרטית.

לציבור  והסברה  חינוך  למהגרים;  משפטי  וייצוג  ייעוץ  מידע,  מתן  באמצעות  פועלת  העמותה 
הישראלי; וכן חקיקה וקידום מדיניות ציבורית.

המוקד לפליטים ולמהגרים

רחוב נחלת בנימין 75, תל אביב-יפו 6515417

טלפון: 03-5602530

פקס: 03-5605175

info@hotline.org.il :דואר אלקטרוני

www.hotline.org.il :אתר
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הקדמה ותקציר

זהו דו”ח מעקב ראשון אודות תנאי הכליאה של מהגרים ומבקשי מקלט במעצר מנהלי בבתי 
כלא בישראל. חוקים המאפשרים מעצר מהגרים מתרבים ומחמירים בשנים האחרונות ומסתמן 
שמעצר ממשיך להוות כלי מרכזי במדיניות ממשלת ישראל כלפי מבקשי מקלט ומהגרי עבודה 

המגיעים אליה.

לפיכך, מן הראוי להבהיר לציבור ולארגונים לא ממשלתיים כיצד הממשלה שומרת על חוקים 
מקלט  ומבקשי  מהגרים  של  כליאתם  ולתנאי  לזכויותיהם  הנוגע  בכל  ובינלאומיים  מקומיים 

בישראל.

במהלך כתיבת דו”ח זה ואיסוף המידע לקראתו, בחנו את הקווים המנחים למשמורת של נציבות 
הסוהר  בבתי  הכלואים  שרב  בעוד  מהגרים.1  כליאת  לביקורת  המדריך  את  וכן  לפליטים  האו”ם 
למהגרים הם אכן מבקשי מקלט, הנחיות נציבות הפליטים של האו”ם בנוגע לתנאי כליאה ופיקוח 
עליהם הולמים פיקוח על תנאי החזקה של מהגרים כלואים בכלל. הנחיות אלו השפיעו על חקר 
תנאי הכליאה ועל ניסוח דו”ח זה. המוקד לפליטים ולמהגרים )להלן: המוקד( פרסם בעבר דו”חות 
אודות מתקני כליאה, אך אלו התמקדו בתנאי הכליאה במתקן חולות. דו”ח זה נועד להציג מידע 
השוואתי וכולל אודות תנאי הכליאה בבתי הכלא סהרונים וגבעון, אשר אודותם מדווח פחות. דו”ח 
זה נועד לחקור גם את תנאי הכליאה במתקן “יהלום”, על אף שלפעילי המוקד אין גישה למתקן זה. 
המידע אודות יהלום לוקה בחסר משום שהעצורים שם לרוב מגורשים בתוך ימים, כך שהאפשרות 

לראיין כלואים ששהו במתקן מוגבלת ביותר.  

בכל רגע נתון כלואים כ־5,000 מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בישראל, רבים מהם כלואים חודשים 
ארוכים ואפילו שנים. הדו”ח מבהיר מי הם העצורים במתקנים אלו, תחת אילו חוקים הם מוחזקים 
הבעיות  את  מתאר  הדו”ח  הכליאה.  מתקני  מארבעת  אחד  בכל  כליאתם  תנאי  הם  ומה  במעצר 
העיקריות במתקני הכליאה ותלונות הכלואים כפי שהוצגו בפנינו במהלך ראיונות עמם. התלונות 
המרכזיות הנן: מגורים צפופים, היעדר חופש תנועה, שירותי תרגום ורפואה לא מספקים, מזון שאינו 
מספק או שאינו מותאם, מחסור במוצרי היגיינה ולבוש, לחץ מצד רשות ההגירה על הכלואים לעזוב 
את הארץ וחוסר בהירות בנוגע לסמכותם של ממוני ביקורת הגבולות ודייני בית הדין לביקורת 
משמורת של שוהים שלא כדין )להלן: בית הדין(. הדו”ח מסיים בהמלצות המוקד לפיתרון הבעיות 

ושיפור תנאי הכלואים. 

 International Detention Coalition, Association for the Prevention of Torture, and the   1
 UNHCR. ”Monitoring Immigration Detention: Practical Manual“. Published 2014 Available at:
http://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-immigration-detention_practical-manual.pdf, 

http://www.refworld.org/pdfid/53706e354.pdf

http://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-immigration-detention_practical-manual.pdf%20
http://www.refworld.org/pdfid/53706e354.pdf
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על מנת לצייר תמונה ברורה של תנאי כליאתם של מהגרי עבודה ומבקשי מקלט, נעזרנו במחקר 
לקראת כתיבת הדו”ח במקורות מידע אלו:

שב”ס(,  )להלן:  הסוהר  בתי  לרשות  מידע  חופש  בקשות  שלח  המוקד  מידע:  חופש  בקשות 
בבקשת פרטים על שרותים הניתנים לכלואים )שרותי רפואה, מזון, מגורים, תרגום, תרבות, חינוך, 
מכלואים  קיבלנו  אותו  המידע  עם  השוואתי  בסיס  להקים  היא  אלו  בקשות  מטרת  ועוד(.  פנאי 
באמצעות ראיונות ותצפיות. התשובות שקיבלנו משב”ס היו קצרות וענו על שאלות בנוגע לתרגום, 
פעילויות תרבות וחינוך ושירותים פסיכולוגיים. שב”ס לא הגיב לשאלות בנושא ענישה בכלא, תנאי 
המתקנים, אספקת מזון, מוצרי היגיינה ועוד. לכן, בתחומים אלו בדו”ח, המידע מבוסס בעיקרו על 

דברי הכלואים במתקנים אלו וכן על דו”חות כליאה קודמים. 

דו”חות: נעזרנו במידע שפורסם בדו”ח לשכת עורכי הדין אודות הכליאה בסהרונים. אמנם הדו”ח 
פורסם בשנת 2014, אבל חלק מהמידע שפורסם בו רלוונטי ועדכני גם לשנת 2.2015 מקור מידע 
 )APT( ”נוסף הוא דו”ח שנכתב ע”י נציבות האו”ם לפליטים בשיתוף עם “האגודה למניעת עינויים
ו”קואליציית הארגונים הבינלאומית לצמצום כליאת מהגרים” )IDC( מאחר ואין למוקד גישה לכלא 
וגם לא אותרו מהגרים ששוחררו מכלא זה בשנת 2015, המידע שיש בידינו על המתקן  “יהלום” 
בשנת 2015, מבוסס על מידע שנאסף על ידי פרויקט “ילדים ישראלים” מטעם האגודה לזכויות 
פנימי של רשות ההגירה  ביקורת  ודוח  בוועדת הכנסת  דיון  )ACRI(, פרוטוקול  האזרח בישראל 

משנת 2014.

ראיונות ועדויות: מחברי הדו”ח ערכו 72 ראיונות עם מהגרים שהיו כלואים בשנת 3.2015 רבים 
מהמרואיינים נכלאו ביותר מאחד ממתקני הכליאה המיועדים למהגרים. המרואיינים הגיעו מעשר 
מדינות שונות וביניהם מבקשי מקלט ומהגרי עבודה. השאלונים נערכו הן בביקורי כלא ע”י צוות 
המוקד לפליטים ולמהגרים, והן באמצעות פגישות אישיות ושיחות טלפון עם כלואים שהשתחררו,  
אשר היו כלואים בשנת 2015. חשוב לציין כי המוקד הצליח לערוך מספר כפול של ראיונות בבתי 
הכלא סהרונים וחולות לעומת מספר הראיונות בגבעון. בניגוד לסהרונים ולחולות, בהם כלואים 
זמן קצר בדרך כלל חזרה  רק מבקשי מקלט, בגבעון כלואים מהגרי עבודה אשר מגורשים תוך 
למדינותיהם. מבקשי מקלט הכלואים בגבעון מועברים בדרך כלל תוך זמן קצר לכלא סהרונים, 

עובדה המקשה על תיאום ראיונות עמם. 

נציין שרק 5% מהמרואיינים הן נשים, וכולן היו כלואות בבית הכלא  נשים במתקני הכליאה: 
הנשים  כל  בלבד.  לגברים  כליאה  מתקני  הם  וחולות  שסהרונים  בכך  זאת  להסביר  ניתן  גבעון. 
נעצרו  אסיה אשר  מזרח  דרום  או  אירופה  ממזרח  עבודה  מהגרות  הנן  זה  דו”ח  לצורך  שרואיינו 

ונכלאו בגבעון עקב פקיעת תוקף אשרתן. 

 2  לשכת עורכי הדין , דו"ח מעקב רשמי – מתקן המשמורת סהרונים, 31 בדצמבר, 2013.
http://bit.ly/MTIqMn

3  המוקד ערך 30 ראיונות עם עצורים שהוחזקו בכלא סהרונים, 28 ראיונות עם עצורים שהוחזקו במתקן 
חולות ו- 14 ראיונות עם עצורים שהוחזקו בכלא גבעון, כולם במהלך שנת 2015.

מתודולוגיה

http://bit.ly/MTIqMn
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מעמדם של מהגרים בישראל נקבע ע”י ארבעה חוקים: חוק השבות,4 חוק האזרחות,5 חוק הכניסה 
לישראל,6 ותיקוניו השונים של החוק למניעת הסתננות.7 חוק השבות חל על כל יהודי שנמצא מחוץ 
למדינת ישראל ומעוניין לעלות לארץ וכן על ילדיו ונכדיו. אלו זכאים לאזרחות ישראלית. על פי 
חוק האזרחות, אדם יכול לקבל מעמד של אזרח בישראל בתנאים מסוימים, בעיקר אם משפחתו 
נמצאת בארץ - באמצעות הליכי איחוד משפחות. מעמדם של שאר המהגרים בישראל נקבע על 
ידי חוק הכניסה לישראל או ע”י החוק למניעת הסתננות. מדינת ישראל לא רואה עצמה כמדינת 
היא באמצעות  לישראל  להגירה  היחידה  הדרך  כי  רבות  הצהירה פעמים  והממשלה  להגירה  יעד 
חוק השבות. כתוצאה מכך, מהגרי עבודה שאינם זכאי שבות, יכולים לקבל מעמד חוקי לפרקי זמן 
קצרים בלבד. מהגרים שנכנסו לישראל כתיירים או כמהגרי עבודה ופגה תקופת שהייתם החוקית 
בישראל, נכלאים תחת חוק הכניסה לישראל. עד יוני 2012 מהגרים שנכנסו לישראל ע”י חציית 
הגבול עם מצרים שלא כחוק נכלאו תחת חוק הכניסה לישראל. מאז יוני 2012, זרים אלו נכלאים 

תחת החוק למניעת הסתננות ותיקוניו. 

זהותם של הכלואים בבתי הכלא למהגרים על פי נתוני משרד הפנים, קיימות ארבע קבוצות של 
מהגרים זרים בישראל אשר חלק מאנשי הקבוצה מוצאים עצמם לעיתים במעצר מנהלי בגין שהות 

שלא כדין בישראל:

כ־91,000 מהגרים הגיעו לישראל כתיירים דרך נמל התעופה בן גוריון ונשארו בארץ גם אחרי שפגה 
אשרת התייר שלהם. 60% מהם הם יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר, קרוביהם של זכאי חוק 
סרילנקה  נפאל,  הפיליפינים,  מתאילנד,  בעיקר  עבודה,  מהגרי  כ־77,000  לישראל.  שעלו  השבות 
וסין, מחזיקים באשרות עבודה לחקלאות, סיעוד או בנייה. עובדים אלו הובאו לישראל כדין אך 
לעיתים הם מאבדים את מעמדם החוקי כאשר מעסיקיהם מואסים בהם, או כשפגה אשרת העבודה 
שלהם. תקופת השהייה החוקית המקסימאלית בישראל היא חמש שנים ושלושה חודשים. 16,000 
מבקשי  כ־43,000  וגורשו.  נעצרו  טרם  אך  החוקי  מעמדם  את  איבדו  כבר  נוספים  עבודה  מהגרי 
מקלט שנכנסו לישראל דרך גבול מצרים בעשור האחרון, 92% מהם הם מאריתריאה וסודן.8 כ־4,000 
אזרחים זרים )כולל כמה מאות של ילדים( בשנה המגיעים לישראל דרך נמל התעופה בן-גוריון 
כתיירים וכניסתם לארץ מסורבת כתוצאה מחשד של ממוני ביקורת הגבולות כי בכוונתם לשהות 

בארץ מעבר לתקופה המאושרת להם, להפר את תנאי אשרת התייר שלהם או מסיבות אחרות.9 

https://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm 1950 4  חוק השבות, 5 ביולי
 http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/011_001.htm 1952 ,5  חוק האזרחות

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/189_003.htm 1952 ,6  חוק הכניסה לישראל
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247_001.htm 1954 ,7  החוק למניעת הסתננות

http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ 2015 8  נתוני זרים בישראל - רבעון שלישי- שנת
ForeignWorkersStat/Documents/oct2015.pdf

9  מידע שסופק על ידי קצין ההגירה מוטי ברקוביץ ישיבה משותפת של הוועדה לזכויות הילד והוועדה 
https://www.knesset.gov.il/ .2014 ,המיוחדת לבעיית העובדים הזרים של הכנסת, 10 בפברואר

protocols/.../2014-02-10.rtf

רקע

https://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/011_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/011_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/189_003.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/189_003.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247_001.htm
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/oct2015.pdf
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/oct2015.pd
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/oct2015.pd
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/oct2015.pdf
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חוקים המסדירים כליאת מהגרים 

חוק הכניסה לישראל

אינו מוסדר  זרים שמעמדם בישראל  לישראל מאפשר מעצר מנהלי של אזרחים  חוק הכניסה 
או שהפרו את תנאי האשרה שניתנה להם. החוק קובע כי שוהה שלא כדין שכלוא במשך יותר 
מ־60 ימים ישוחרר בתנאים, בנסיבות מסוימות.10 מטרת המעצר היא הבטחת הרחקתו מהארץ 
של השוהה שלא כדין ולא ענישתו או הרתעת אחרים מללכת בדרכו. עם זאת, מידע שנאסף על 
ידי המוקד לאורך השנים מעיד שתקופת מעצרם של מהגרים מושפעת יותר ממספר המקומות 
ממעצר  מאפשר שחרור  לישראל  הכניסה  חוק  אחר.  או  זה  מחוק  ופחות  הכלא  בבתי  הפנויים 
מטעמים הומניטריים, גם אם לא חלפו 60 יום מיום המעצר. ממידע שנאסף ע”י המוקד נראה כי 
במקרים רפואיים קשים, במקרים בהם העצור היה קרבן סחר ובמקרים מסוימים גם ניצול עינויים, 
או אם מעצרו גרם לכך שקטין יישאר ללא אפוטרופוס, בית דין החליט על שחרורו של העצור 
בתנאים סבירים. מהגרי עבודה הנכלאים תחת חוק הכניסה לישראל ניתן לגרש תוך 72 שעות 
ממועד הוצאת צו גירוש נגדם. כאשר מהגר אינו משתף פעולה עם תהליכי גירושו, ניתן להחזיקו 
במעצר מנהלי אף למשך שנים ארוכות. המוקד מייצג כיום אזרח גינאי שכלוא בסהרונים במשך 

למעלה מתשע שנים משום שאינו משתף פעולה עם מאמצי הרחקתו מהארץ. 

החוק למניעת הסתננות

מאז יוני 2012, הרשויות החלו לעצור מבקשי מקלט שחצו את גבול מצרים שלא כדין על פי 
התיקון השלישי לחוק למניעת הסתננות. התיקון אישר כליאתם המנהלית של מבקשי מקלט 
אפשרות  שתהיה  עד  נכלאו  סודן,  כמו  אויב,  ממדינות  שהגיעו  מקלט  מבקשי  שנים.  לשלוש 
להרחיקם למולדתם. 11 בג”ץ פסל את התיקון השלישי לחוק בספטמבר 12.2013 וקבעה שהחוק 
ולאור  לחירות  המקלט  מבקשי  של  בזכותם  החמורה  הפגיעה  בשל  מידתי  ואינו  חוקתי  אינו 
העובדה כי ניתן להשיג את המטרה שלשמה נחקק החוק, מניעת כניסת מבקשי מקלט נוספים, 
באמצעים שפגיעתם פחותה )למשל, הגדר על גבול מצרים שמונעת את כניסתם של מבקשי 

מקלט חדשים(. 

מנהלי של שנה  לחוק13 שאפשר מעצר  הרביעי  התיקון  את  חוקקה  ישראל  כנסת   2013 בדצמבר 
אחת בסהרונים וכן מאסר ללא הגבלת זמן של מבקשי מקלט השוהים בישראל במתקן ה”פתוח”, 
חולות, שעל גבול מצריים, המנוהל על ידי שב”ס. על פי תיקון זה לחוק, אנשים שהוחזקו במתקן 
חולות לא הורשו לעבוד והוטל עליהם להתייצב לספירה במתקן שלוש פעמים ביום, עובדה שמנעה 
בעדם מלהתרחק מאזור המתקן. השוהים בחולות נאלצו ללון שם מידי לילה. בג”ץ פסל את התיקון 

השלישי באוגוסט 2014 בשם היותו בלתי חוקתי.14 

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/189_003.htm#Seif8 10  חוק הכניסה לישראל, סעיף 13 ו
11  חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( תיקון מס’ 3 והוראת שעה, התשע”ב-2012, ס”ח תשע”ב מס’ 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/A4F2702C-837B-482D-BCC0-  :2012 2332( מיום 18 בינואר(
9B718CFEF150/32992/2332.pdf

http://elyon1.court.gov.il/ :2013 12  פסק הדין בג"ץ 7146/12, אדם ואח' נגד הכנסת ואח', 16 בספטמבר
files/12/460/071/b24/12071460.b24.htm

13  על תיקון מס' 4 לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון מס' 4 והוראת שעה(, התשע"ד–2013 
http://www.acri.org.il/he/29954 :וקישור לנוסח החוק

http://www.acri. :2014 14  על פסק הדין בג"ץ 8425/13, גברסילאסי ואח' נגד הכנסת ואח', 23 בספטמבר
  org.il/he/29963

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/189_003.htm%23Seif8
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/A4F2702C-837B-482D-BCC0-9B718CFEF150/32992/2332.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/A4F2702C-837B-482D-BCC0-9B718CFEF150/32992/2332.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/12/460/071/b24/12071460.b24.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/12/460/071/b24/12071460.b24.htm
http://www.acri.org.il/he/29954
http://www.acri.org.il/he/29963
http://www.acri.org.il/he/29963
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בדצמבר 2014 כנסת ישראל חוקקה תיקון חמישי לחוק, שנקרא “החוק למניעת הסתננות ולהבטחת 
חדשים  מקלט  מבקשי  של  בסהרונים  כליאה  אפשר  זה  תיקון  מישראל”.  מסתננים  של  יציאתם 
הנכנסים לארץ לפרק זמן של שלושה חודשים וכליאת מבקשי המקלט מהערים ל- 20 חודשים 
במתקן חולות. כן נקבע שיש להתייצב במתקן רק לספירה אחת בין השעות 20:00 ל־22:00 בערב.15 
בניגוד לשתי העתירות הקודמות, בג”ץ לא ביטל תיקון זה, אך באוגוסט 2015 הוא קבע שאינו מידתי, 
הורה על הפחתת תקופת השהייה בחולות למקסימום 12 חודשים ועל חקיקה מידתית יותר תוך 
שישה חודשים. ב־10 בפברואר 2016 חוקקה כנסת ישראל תיקון נוסף לחוק, בהתאם להנחיית בג”ץ 

והוא התקף כיום.16 

מעצר הוא האסטרטגיה הדומיננטית במדיניותה של ממשלת ישראל בהתמודדות עם הגירה לא 
רצויה לישראל. המעצר משמש כשיטת ארגון, ניהול, והרתעת מהגרים ומבקשי מקלט מלהישאר 
בארץ לזמן ממושך. התיקונים האחרונים לחוק למניעת הסתננות מתייחסים במפורש לכליאה 
כאל כלי שכנוע לעזיבת הארץ, וכגורם מרתיע נגד מבקשי מקלט ומהגרים אשר עלולים לבוא 

לישראל.17

https://knesset.gov. :)2014( 15  התיקון לחוק למניעת הסתננות והבטחת יציאתם של מסתננים מישראל
il/privatelaw/data/19/3/904_3_1.rtf

https:// :2016 16  חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוראת שעה(, התשע"ו–2016, 8 בפברואר
  knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/904_3_1.rtf

http://hotline.org.il/publication/ :2015 17  המוקד לפליטים ולמהגרים, "רואנדה או סהרונים", יולי
/rwandaorsaharonim. עמוד 8. 

https://knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/904_3_1.rtf%20
https://knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/904_3_1.rtf%20
https://knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/904_3_1.rtf%20%20
https://knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/904_3_1.rtf%20%20
https://knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/904_3_1.rtf%20%20
http://hotline.org.il/publication/rwandaorsaharonim/
http://hotline.org.il/publication/rwandaorsaharonim/
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נכון להיום, ישנם ארבעה מרכזי כליאה המיועדים למהגרים ולמבקשי מקלט: כלא סהרונים הממוקם 
בגבול עם מצרים, כלא גבעון ברמלה, כלא יהלום בנמל התעופה בן גוריון וחולות, מתקן הכליאה 
הפתוח שממוקם לצד כלא סהרונים. לעיתים נכלאים מהגרים גם בבתי כלא פליליים כמו ניצן, אשל, 
דקל, האלה ואוהלי קידר, במיוחד מהגרים שחיים עם איידס או לאחר ניסיונות אובדניים.18 עם זאת, 
בשנת 2015 לא התקבלו במוקד פניות של מהגרים שכלואים בבתי הכלא הפליליים. שאלת חופש מידע 
לשב”ס שביקשה להתמקד במהגרים שכלואים מנהלית בבתי הכלא הפליליים, נענתה על ידי שב”ס 
 בנתונים שכללו גם מהגרים שנגזר דינם לכליאה בבית משפט ולכן לא ניתן היה להסיק דבר מנתונים אלו.   

כלא סהרונים

ונועד לכלוא מבקשי  ניצנה עם מצרים. כלא סהרונים נבנה בשנת 2007  גבול  ממוקם בנגב, ליד 
מקלט מאפריקה שנכנסו לישראל דרך גבול מצרים. עד יוני 2012, היו בסהרונים שמונה אגפים ובהם 
אוהלים, כל אגף יכול היה להכיל 250 כלואים )2,000 כלואים בסך הכל(. ביוני 2012, נוספו עוד שישה 
אגפים חדשים שהחליפו את האגפים הישנים ואשר מאפשרים כליאה של 3,000 אנשים במתקן בסך 
הכל. במהלך בניית כלא סהרונים, הוחלט כי משרד הביטחון יהיה פטור ממעקב אחר תקנות הבנייה 

הלאומיים והמקומיים בבניית כלא זה.19 

כלא גבעון

גדול של מתקני  ומהווה חלק ממתחם  גבעון ממוקם בעיר רמלה. הכלא נפתח בשנת 2004  כלא 
כליאה הכולל את כלא איילון, מעשיהו, נווה תרצה וניצן. כלא גבעון יכול להכיל עד 558 אסירים. 
כלואים בו ישראלים שהורשעו בעברות פליליות של עד חמש שנות מאסר וכן מהגרים בגין שהייה 
שלא כדין בישראל. בכלא גבעון עצורות גם נשים, בעיקר מהגרות עבודה. בשנים האחרונות נפתח 

גם אגף חדש עבור קטינים שיכול להכיל עד 60 כלואים. כיום כלואים שם קטינים פלסטינים.20

מתקן חולות

בעקבות התיקון הרביעי לחוק למניעת הסתננות, אשר נחקק בדצמבר 2013, נוצר מתקן הכליאה 
 חולות. המתקן מוקף בשתי גדרות גבוהות ומופעל על ידי שב”ס, אך לא מוגדר בחוק כבית כלא. 
העצורים בחולות חופשיים לצאת משעריו בשעות מסוימות של היום, וכמה מן השירותים המסופקים 
להם בתוך המתקן אינם מסופקים על ידי שב”ס אלא על ידי משרדי ממשלה אחרים )למשל משרד 
הבריאות ומשרד הפנים(.21 מאז החלטת בית המשפט להגביל את תקופת הכליאה בחולות ל-12 

18  למידע נוסף אודות כליאת מהגרים בבתי כלא פליליים ראה: המוקד לפליטים ולמהגרים, "רחוק 
http://hotline.org.il/ :2013 מהעין: מעצר מהגרים ומבקשי מקלט בבתי כלא פליליים בישראל", אוגוסט

publication/711/
 Catrina Stewart ”Israel builds the world’s biggest detention center“. The Independent,  19

March 10 2012. Available: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israelis-build-
the-worlds-biggest-detention-centre-7547401.html

http://www.ips.gov.il/Web/He/Prisons/Districts/Central/Givon/Default.aspx :20  האתר של שב"ס גבעון
http://hotline.org.il/publication/ .8 21  המוקד לפליטים ולמהגרים, "רואנדה או סהרונים", יולי 2015. עמוד

rwandaorsaharonim/

מתקני הכליאה למהגרים

http://hotline.org.il/publication/711/
http://hotline.org.il/publication/711/
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israelis-build-the-worlds-biggest-detention-centre-7547401.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israelis-build-the-worlds-biggest-detention-centre-7547401.html
http://www.ips.gov.il/Web/He/Prisons/Districts/Central/Givon/Default.aspx
http://hotline.org.il/publication/rwandaorsaharonim/
http://hotline.org.il/publication/rwandaorsaharonim/


דו״ח מעקב שנתי 2015  13  

חודשים, משרד הפנים מסר הוראות שהייה חדשות לחולות לאלפי מבקשי המקלט. ב-29 בדצמבר 
2015, חולות הגיע לקיבולת המרבית שלו במבנה הנוכחי, 3,360 כלואים, בפעם הראשונה מאז נפתח 

המתקן. 

כלא יהלום

מתקן הכליאה יהלום, הממוקם בנמל התעופה בן גוריון, הוא מתקן הכליאה היחיד המנוהל ע”י משרד 
הפנים ולא ע”י שב”ס. המתקן נועד להחזיק מהגרים ותיירים שכניסתם לארץ אינה רצויה. ישנם 10 
תאים בכלא, שלושה מהם מצוידים למשפחות עם ילדים. על פי הרשויות, בכל תא יש שתי מיטות 
קומותיים וחדר שירותים. עם זאת, עובדים תאילנדים שהיו עצורים שם בשנת 2013 התלוננו שאין 
לכך.22  נזקקו  הם  כאשר  לשירותים  אותם  לקחת  באים  היו  השומרים  תמיד  ולא  בחדר   שירותים 
המתקן נועד להחזיק עצורים במשך כמה ימים לפני החזרתם למולדתם. עם זאת, תועדו מקרים 
בהם נעצרו מהגרים וילדיהם בתוך ישראל, הועברו למתקן יהלום לצורך גירושם מהארץ והוחזקו שם 
 במשך שבועות ואף חודשים לפני גירושם. למיטב ידיעתנו מקרים כאלו לא התרחשו בשנת 2015. 
גבעון עד  ימים, הם הועברו עם אימהותיהם לכלא  יותר מעשרה  נעצרו לזמן ממושך  ילדים  אם 
שהתאפשר גירושם. כאמור, פעילי המוקד לא הצליחו לראיין כלואים ששהו ביהלום במהלך שנת 
2015. עם זאת, ידוע לנו שבמהלך שנת 2013, יותר מ-4,000 אנשים היו כלואים במתקן, כ-200 מתוכם 

ילדים.23 מכאן ניתן להעריך שכמה אלפי אנשים נעצרים במתקן מדי שנה וביניהם מאות ילדים.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/252/851. :2011 ,ליוני NRG, 25 ,"22  שלזינגר ליאת, "מחוץ לתחום
html

23  בדיון בפרלמנט ב-10 בפברואר, 2014 ע"י הוועדה לענייני עובדים זרים והועדה לזכויות הילד, קצין 
ההגירה מוטי ברקוביץ הבהיר כי 192 ילדים נכלאו ביהלום במהלך שנת 2013.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/252/851.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/252/851.html
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מגורים וחופש התנועה
)Manual on Monitoring Detention( של נציבות האו”ם  בהתאם למדריך לביקורת על מעצר 
לפליטים )UNHCR( רשויות המדינה המונעות את חירותם של הכלואים, צריכות להבטיח שמרכזי 
המעצר והכליאה יהיו בטוחים, נקיים, היגייניים ונוחים. המדריך מדגיש במיוחד את העובדה שאין 
להתייחס אל מבקשי המקלט כאל פושעים ולכן חשוב שמרכזי המעצר לסוגיהם יהיו כמה שפחות 

דמויי-כלא. על סביבת המעצר ותנאי המחייה במעצר להיות מכובדים בכל היבט.

שרות בתי הסוהר נענה באופן חלקי לבקשה שהגיש המוקד לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע, 
בהתייחס למתקני המעצר למהגרים. מידע נוסף שאב המוקד מראיונות שנערכו עם כלואים ומדו”ח 
לשכת עורכי הדין שבחן התנאים בסהרונים במהלך שנת 24.2013 מאחר ולנציגי המוקד אין נגישות 
לאגפים ולחדרים בסהרונים מאז שנת 2008 ולאגפים ולחדרים בגבעון מאז שנת 2012, הרי שהמידע 
בדו”ח לשכת עורכי הדין הוא העדכני ביותר. מחברי הדו”ח נשענו על ממצאי הראיונות על מנת 

לוודא ולציין את השינויים שחלו בתנאים מאז פורסם דו”ח לשכת עורכי הדין.

סהרונים

בשנתיים  בשימוש  אינו   ,6-1 אגפים  ובו  א’  מתחם  וג’.  ב’  א’,  מתחמים:  שלושה  מכיל  סהרונים 
האחרונות; במתחם ב’ נמצאים אגפים 7 - 8 שנבנו במקור כקרונות מגורים. שני אגפים אלה נסגרו 
בתחילת שנת 2015; ובמתחם ג’ נמצאים אגפים 9-14 ובהם מכולות מגורים בהם נכלאו מהגרים 
בשנת 2015 ואשר בשימוש גם כיום. אגף נוסף הוא אגף בידוד ובו שלושה תאים. בשנת 2012 עבר 
בית הכלא עבודות שיפוץ להכפלת גודלו, ומתחם ג’ נוסף ל-א’ ו-ב’ הקיימים. בשנתיים שלאחר מכן 
הועברו הכלואים ממתחמי א’ ו-ב’ עד שבתחילת 2015 הוחזקו כל הכלואים במתחם ג’. להבנתנו אין 
כוונה להשמיש את המתחמים הישנים. מהמידע שנאסף עולה שבכל חדר חמש מיטות קומותיים 
ביקורת  דיווחה  עליהן  המתקן  לתכניות  בסתירה  הנמצא  נתון  זהו  כלואים.  בו עשרה  ומתגוררים 
 75% יהיו בכל חדר עד חמישה אנשים.25  לשכת עורכי הדין בשנת 2014, שלפיהן, אחרי השיפוץ 
דו”ח  על-פי   .2015 במהלך  בסהרונים  כששהו  מלאה  בתפוסה  היה  שחדרם  דיווחו  מהמרואיינים 
לשכת עורכי הדין, מרחב המחייה השמור לכל כלוא בחדר אמור להיות 4.5 מ”ר בחדר עם מקלחת, 
ו-3.94 מ”ר לאדם בחדר ללא מקלחת. מבדיקת לשכת עורכי הדין ידוע לנו שהמיטות הן באורך 
1.80מ’ ורוחבן 0.80 מ’. המרחק בין המיטות הוא 1.62 מ’. 67% מהמרואיינים דיווחו שהחדרים הם 

“מעורבים”, כלומר, כלואים ממדינות שונות מתגוררים באותו החדר. 

במהלך 2015 היו בשימוש רק מתחמים ב’ ו-ג’.

במתחם סהרונים ב’, שהיה בשימוש רק עד לחודשים הראשונים של 2015, כל אגף הוא מבנה בן 
שתי קומות הכולל חדרי מגורים וחדרי שירותים ומקלחות נפרדים. מידות התאים הן: 6.70 מ’ אורך 
ו-3.30 רוחב. בכל תא עומדות חמש מיטות קומותיים שנועדו ל-10 אנשים, כך שמרחב המחייה של 
כל כלוא עומד על 2.2 מ”ר. אורך המיטות 1.80 מ’ ורוחבן 0.80 מ’. המרחק בין המיטות - 1.62 מ’. בכל 

http://bit.ly/ .2013 ,24  לשכת עורכי הדין , “דו"ח מעקב רשמי – מתקן המשמורת סהרונים", 31 בדצמבר
   MTIqMn

 25  לשכת עורכי הדין ,”דו"ח מעקב רשמי – מתקן המשמורת סהרונים", 31 בדצמבר, 2013. עמודים 7-8.
   http://bit.ly/MTIqMn

מעקב אחר תנאי מעצר

http://bit.ly/MTIqMn
http://bit.ly/MTIqMn
http://bit.ly/MTIqMn
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תא יש מכשיר טלוויזיה. בכל אגף יש מקלחות. בכל קומה, בשתי הקומות, יש שש מקלחות ושש 
ברזיות. באגף הבידוד יש שלושה תאים שמידותיהם: 2.47 מ’   2.47 מ’. בכל תא שתי מיטות, בית 
שימוש ומקלחת. על-פי תכנית הבנייה אמורים להיות בכל אגף מועדון, כיתה, חדר מחשב, חדר 

אוכל, מקום תפילה, מספרה ומרחב ציבורי פתוח עם ספסלים וחצר לפעילות.

במתחם סהרונים ב’ יש חצר גדולה בין התאים. תיאורטית עשויה החצר לשמש לפעילות ספורטיבית, 
אך עקב הצפיפות הקשה בתאים, הכלואים ממלאים את החצר ואינם מותירים בה מקום לפעילות 

הספורטיבית. בכל אגף יש חדר אוכל, מכונת כביסה ומייבש כביסה.

בתמונה: חצר אגף 8 במתחם ב’, ביום 30 ביוני 2014, היום היחידי בו התאפשר לכלואים להחזיק 
במכשיריהם הסלולאריים ולצלם, לאחר ששב”ס לא הספיק לאסוף מהם את המכשירים.   

צילום: טספיי חדגו. 

מתחם סהרונים ג’ נבנה והחל לתפקד רק בתחילת המחצית השנייה של שנת 2012. בכל אחד מששת 
האגפים נמצא חדר אוכל שמידותיו 10.55 מ’   5 מ’. זהו המרחב הציבורי היחיד באגף, פרט לחצר 
שבקדמת התאים. בכל תא יש מכשיר טלוויזיה. בכל אגף יש מכונת כביסה ומייבש. פרט לאלה אין 

פונקציות נוספות לרווחת ציבור הכלואים.

כיום יש בכלא סהרונים 14 אגפים, בעוד שבשנת 2015 רק שמונה מתוך החדשים ביותר היו בשימוש 
)אגפים 14-7(. אגפים 7 ו-8 שבמתחם ב’ נסגרו בתחילת השנה, ולקראת סוף 2015 נסגרו גם אגפים 

13 ו-14 במתחם ג’, כך שבסוף השנה היו רק אגפים 9, 10, 11 ו-12 פעילים.

על פי תוכנית אגף ג’, בכל חדר 22.5 מ”ר וכך, אם אכן היו כלואים בכל חדר רק חמישה בני אדם, 
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היה גודלו של החדר עומד בתקנות שב”ס. עם זאת, 100% מהכלואים אישרו שהם ישנים על מיטות 
קומותיים, עשרה איש בחדר. משמעות הדבר היא שגם במתחם החדש בסהרונים, זוכה כל כלוא 
למרחב מחייה של 2.25 מ”ר בלבד, מחצית מהנדרש על פי תקנות שב”ס ורבע מהנהוג במדינות 

מתקדמות אחרות.26 

בראיונותיהם אישרו 93% מאסירי סהרונים שבחדריהם הפרטיים היו שירותים, רק 7% אמרו שאין 
להם שירותים בחדר ועליהם להשתמש בשירותים ציבוריים שנועדו לכל האגף. רוב המרואיינים 
הצהירו שמותר להם להיות בחוץ כל יום מהשעה 6 בבוקר ועד 10 בערב. את הזמן הזה הם מבלים 
באגף שבו יש חדר ציבורי וכל הכלואים אישרו שיש בו טלוויזיה. רוב המרואיינים סיפרו שמהשעה 
10 בערב ועד 6 בבוקר על כולם להיות בחדריהם. נרשם פער בתשובות המרואיינים אודות האפשרות 
לצאת לחצר האגף. בסקר לא נבדק באיזה מתחם היו כלואים המרואיינים. יש להניח שאי ההתאמה 
להתרשם  שניתן  כפי  פתוחה,  חצר  יש  ו-8   7 אגפים  ב’,  במתחם  המתחמים:  בין  מהשוני  נובעת 
בתמונה למעלה ואילו במתחם החדש, ג’, אין חצר, אלא מרחב ציבורי מקורה בגג גבוה המונע אפילו 

בעד אור השמש מלהיכנס.

גבעון

גבעון הוא כלא לאסירים פליליים ובו שני אגפים של תאים שנועדו לכליאת מהגרים, אגף אחד 
דיווחו על טווח מספרים של כלואים החולקים  גברים מרואיינים  וילדים.  והאחר לנשים  לגברים 
חדר אחד באגף – 8 עד 16 גברים בחדר. הנשים דיווחו על טווח קטן יותר – 6 עד 12 נשים בחדר. 
המעצר.  תאי  שבאגף  החדרים  בתוך  מוקמו  והמקלחות  השירותים  שחדרי  ציינו  המרואיינים  כל 
כן,  כמו  באגפים.  התנועה  חופש  בנושא  בשאלונים  התשובות  מתוך  מגמות  לזהות  היה  ניתן  לא 
כל  המוקד,  על-ידי  שנאסף  המידע  מתוך  תת-קבוצה.  בכל  שונות  היו  והנשים  הגברים  תשובות 
הגברים שרואיינו ציינו שבכל יום הורשו לצאת מחדריהם אל האגף. מחציתם הבהירו שהורשו להיות 
בחוץ שלוש פעמים ביום )10-9 בבוקר, 3-12 אחה”צ ובשעות 8-6 בערב(. מרואיין אחד אמר לנו 

שהורשה לצאת רק שעה אחת ביום.

מבין הנשים הייתה הפרדה בין נשים שהיו חלק מ”החוליה” )נשים שעבדו בניקיון או בהגשת מזון 
במהלך מעצרן(. מתוך התשובות לסקר עולה שנשים מ”החוליה” הורשו לשהות מחוץ לחדרן שעות 

ארוכות יותר מאשר הנשים האחרות. 

חולות

מתקן השהייה חולות מורכב משלושה פלחים ראשיים ובכל אחד מהם ארבעה אגפים של תאים 
המחולקים ל-28 חדרים. בכל חדר יש חמש מיטות קומותיים צרות ועשר ארוניות ננעלות. מתוך המידע 
שנאסף, ולאור התפוסה אליה הגיעו בחולות, ידוע לנו שבכל חדר יש עשרה אנשים. כל המרואיינים 
ציינו שהחדרים שלהם היו מלאים בכל עת ואם שוחררו או עזבו כלואים, צמצם שב”ס את מספר 
החדרים הפעילים. מבדיקת הכלואים עולה שמידות חדר בחולות הן 3.55 מ׳     46.15 מ׳ = 13 מ"ר.

לחוק  הרביעי  התיקון  לפני חקיקת  מ”ר.   4.61 על  עומד  כלוא  לכל  מכאן שמרחב המחייה בחדר 
למניעת הסתננות, אשר מצמצם את השהות בחולות למקסימום 12 חודשים, הייתה האוכלוסייה 
בחולות מורכבת מרוב של סודנים )76%( ומיעוט של אריתראים )24%(. מאז התיקון נשלחו זימונים 
לחולות בקצב מואץ, ולפי הערכות השוהים בחולות עכשיו, האוכלוסייה מורכבת מ-70% אריתראים 

26  ראה דו"ח הסנגוריה הציבורית הישראלית, דו"ח על תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של השב"ס 
ומשטרת ישראל בשנים 2009-2010 )8/2011(, עמ' 68:

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/87763C09-FBC3-46A6-A885-B5557CB25C3E/0/
Doch20092010.pdf

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/87763C09-FBC3-46A6-A885-B5557CB25C3E/0/Doch20092010.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/87763C09-FBC3-46A6-A885-B5557CB25C3E/0/Doch20092010.pdf
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ו-30% סודנים.

בשנת 2015 וכן בימים אלה, השוהים בחולות חופשיים לעזוב דרך השער הראשי במהלך היום, ובין 
השעות 22:00 בערב עד 06:00 בבוקר עליהם להיות נוכחים לרישום ולינה במקום. הרשויות טוענות 
שחולות איננו כלא, אך הדיירים מחויבים לגור במקום, נאסר עליהם לעבוד ושגרת חייהם מנוהלת 
על ידי שב”ס. עקב מיקום המתקן בקרבת הגבול המצרי, חופש התנועה שלהם מוגבל מאוד. עזיבת 
אזור המתקן אורכת זמן רב וכרוכה בהוצאה כספית, עלות הנסיעה באוטובוס לעיר הקרובה, באר 
שבע. מי שלא שב לחולות בזמן, מסתכן בענישה וכליאה בסהרונים. על השוהים בחולות לעלות על 
האוטובוס האחרון היוצא ב-19:00 בערב מבאר שבע לחולות, כדי להגיע במועד לחתימת הנוכחות 
עד השעה 22:00 בערב. בכניסה לחולות יש שער ביו-מטרי וכן שערים נוספים בין האגפים. בין 
השעות 22:00 בערב ועד 06:00 בבוקר על הכלואים לשהות באגפיהם. השערים לא מתפקדים בשעות 
האלה ובפועל, הכלואים נעולים באגף עד הבוקר. המערכת הביו-מטרית מאפשרת לשב”ס לדעת 

בכל רגע נתון באיזה אגף נמצא אדם והאם הוא בתוך המתקן או מחוצה לו. 

קרוב ל-40% מהמרואיינים בחולות סיפרו כי נענשו בעת שהותם שם. ארבעה אנשים שרואינו סיפרו 
ולא התייצבו בזמן לחתימת הנוכחות. אחד מן  שנשלחו לסהרונים מפני שאיחרו לחזור לחולות 

הארבעה סיפר שעם היכנסו למתקן סהרונים הושם בבידוד למשך 24 שעות.

שוטרים ופקחים פושטים לעיתים על חדרי השוהים כדי לחפש מייחמי מים חשמליים או תנורי 
חימום קטנים שאסורים לשימוש במתקן. ניתן לצפות בסרט וידיאו שצולם בפברואר 2015 מתעד 

פריצה כזו, שנכלל בדו”ח המעקב האחרון על חולות. 27

יהלום

לכלואים במתקן יהלום מותר לצאת לחצר רק לעתים רחוקות בגלל מחסור בכוח אדם שישמור 
עליהם. הם מוחזקים בחדרים מבודדים ואין אזור ציבורי משותף. כשיש יותר מדי כלואים, מוחזקת 
בחדר אחד יותר ממשפחה שלמה, ומשמעות הדבר היא שילדים שוהים בחדר אחד עם מבוגרים 
שאינם הוריהם. בחלק מהתאים אין חדרי שירותים והכלואים צריכים לקרוא לשומר אם הם צריכים 

לצאת לשירותים. כלואים דיווחו שבלילות השומר אינו תמיד נענה לקריאותיהם.28

https://www.youtube.com/ :2015 27  ראו סרטון שצולם ע"י הכלואים בחולות ב-25 פברואר
watch?v=8X1vWPEovFg

28  המידע נאסף ע"י האגודה לזכויות האזרח )"עמותת ילדים ישראלים"(, רופאים לזכויות אדם והמוקד 
לפליטים ומהגרים במהלך 2013 ו־2014.

https://www.youtube.com/watch?v=8X1vWPEovFg
https://www.youtube.com/watch?v=8X1vWPEovFg
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שרותי תרגום
מהגרי עבודה ומבקשי מקלט רבים מתקשים לתקשר בשפה שלישית או רביעית ולספר את חוויות 
הפליטות הקשות שלהם. שרותי תרגום הם חיוניים במיוחד בהתחשב בפגיעותם של מבקשי מקלט 

ומהגרים שרובם לא דוברים שפות ונדרשים לנווט במערכת חוקים מורכבת ומשתנה.

שב”ס מדווח על אספקת שירותי תרגום בכל זמן נתון שבו מתעורר הצורך לתקשר עם כלואים 
שאינם דוברי עברית. לצורך שרותי תרגום מעסיק שב”ס את חברת “פרוטוקול” שמספקת תרגום 
לכל שפה כולל שפת סימנים. בשב”ס אמרו שבקשות לתרגום מגיעות לעתים קרובות דרך עובדים 
עם  בפגישות  גם  ניתנים  התרגום  שרותי  הכליאה.  במתקני  פסיכיאטרים  או  קצינים  סוציאליים, 
לא  רק במתקני שרות בתי הסוהר.  הוסיפו ש”שרותי תרגום מספקים  עוד  חולים.  רופאים בבתי 

מוטלת עלינו האחריות לספק שרותי תרגום מחוץ למתקנים.”29

אין בידנו מידע עדכני אודות שירותי התרגום במתקן יהלום. המגמה בשלושת מתקני הכליאה 
שונים בתהליך  לא מספק במהלך שלבים  תרגום  הייתה  הכלואים,  עם  ראיונות  האחרים, בעת 
המעצר וכן במהלך השהות במתקני הכליאה. למטרות דו”ח זה, נתמקד במגעי הכלואים עם שב”ס, 
המשטרה, משרד הפנים והמערך הרפואי בתוך מתקני הכליאה, כמו גם בעת ההליך המנהלי מול 
ממוני ביקורת גבולות ובתי הדין המקבלים החלטות בסהרונים ובגבעון בנוגע להמשך כליאתם או 
שחרורם של כלואים. במקרים רבים, בעת הריאיון, הכלואים נאלצים לשתף מידע אישי, לעיתים 
קרובות טראומטי ומסב כאב. הצורך בתרגום איכותי שיהיה רגיש לצרכי המרואיין חשוב ביותר 
על מנת להבטיח שהכלואים יחושו בנוח לחלוק את סיפורם במהלך הראיונות או השימוע. תרגום 
גם על מנת שיחושו בנוח לבקש שירותים הנדרשים בעת המעצר. חשוב  נדרש  ורגיש  איכותי 
להבהיר שלתהליכי המעצר, כמו גם לתפקודם של ממוני ביקורת הגבולות והדיינים בשימועים, 
)דייני  אין כל קשר לשב”ס, אלא למשרד הפנים )ממוני ביקורת הגבולות( ולמשרד המשפטים 

בית הדין(.

סהרונים

שיבהיר  מי  היה  ולא  המעצר,  בעת  תרגום  להם  סופק  שלא  דיווחו  מהמרואיינים  מחצית 
המעצר.  בעת  מתורגמנים  שהיו  דיווחו  שרואיינו  אנשים  שמונה  המעצר.  עילת  את  להם 
מתורגמן. נוכחות  על  דיווחו  הכלואים  רב  הדין,  ובית  הפנים  משרד  מול  השימועים   במהלך 
לא כך בהתמודדות מול שב”ס או שרותי הבריאות במתקן. למעלה ממחצית המרואיינים אמרו 
שלא היו מתורגמנים כשנדרשו לדבר עם סוהרים או פקידים בכלא. מתוך 26 מרואיינים, רק שישה 
אנשים אמרו שהייתה להם נגישות אל מתורגמנים כשדיברו עם סוהרי שב”ס. רק שלושה אנשים 
אמרו שהיה מתורגמן כשפגשו רופא. מתוך עדויות הכלואים, הרופאים בזמן הסבב מבקשים לעתים 
עזרה מכלואים בחדרים, כדי שיתרגמו עבור כלואים אחרים ובכך נאלץ החולה לחלוק את בעייתו 

הפרטית עם חבריו לתא על אף שלעיתים הוא אינו מעוניין בכך.

גבעון

היו  לא  בגבעון אמרו שבזמן מאסרם  בדומה למתרחש בסהרונים, למעלה ממחצית המרואיינים 
מתורגמנים. שבעה מתוך 14 מרואיינים אמרו שבעת מפגש עם נציג משרד הפנים בזמן המעצר גם 
כן לא היה מתורגמן; מביניהם היו שלושה אריתראים, שני פיליפינים, אחד מגיאורגיה ומהגר עבודה 
מתאילנד. הרוב אישרו שהיה מתורגמן בעת השימוע בבית הדין. מתוך 14 מרואיינים, רק ארבעה 

29  תשובת בתי הסוהר התקבלה ב-29 נובמבר 2015 כתגובה לבקשה למידע עפ"י חוק חופש המידע שהגישה 
אמי סער מהמוקד לפליטים ולמהגרים.
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פנו לטיפול רופא בזמן הריאיון, שלושה מתוך הארבעה אמרו לנציגי המוקד לפליטים ומהגרים שלא 
היה מתורגמן בעת הביקור אצל הרופא. כמו בסהרונים, כמחצית מהמרואיינים אמרו שבעת המפגש 
עם שרות בתי הסוהר לא היו מתורגמנים, שלושה לא ענו על השאלה, ושלושה נוספים כלל לא 

נזקקו לשירותי תרגום.

חולות

למעלה  הפנים.  משרד  של  שימועים  בעת  למתורגמן  נגישות  הייתה  בחולות  הכלואים  לרוב 
ממחצית מהם )62%( אישרו שנעזרו במתורגמן; שמונה מהם טענו שלא היה להם מתורגמן )שלושה 
אריתראים, חמישה סודנים( עם זאת, יתכן שלא נדרש מתורגמן אם משום שהם דוברי עברית או 
משום שחלק ממוני ביקורת הגבולות דוברים את שפתם. כל המרואיינים שנפגשו עם רופא )69%( 
דיווחו שלא היה מתורגמן בעת ביקורם אצל הרופא. שלא כמו בסהרונים או בגבעון, רוב גדול 
יותר של מרואיינים דיווחו שהיה מתורגמן כשדיברו עם שב”ס, מחצית מהמשיבים לשאלה ענו 
שבעת מפגש עם שב”ס נכח מישהו שדיבר את שפתם. על-פי עדות הכלואים, אלו מבין הכלואים 
מי שיש להם ידע בשפות ומעוניינים בכך, מועסקים בתקופת כליאתם כמתורגמנים. יש לציין 
שבעוד הסדר הזה מסייע בפיתרון בעיות התרגום, כלואים רבים מתלוננים שקשה להם לדבר 
על נושאים אינטימיים בנוכחותו של כלוא אחר שלעיתים אינו חבר שלהם ולעיתים עלול להיות 

חברם לתא. לכן, יש בהם שנמנעים מלהיעזר בשירותי “תרגום” אלו.
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שירותי בריאות
עובדים סוציאליים: מתשובת שב”ס לשאלות חופש מידע עולה כי בסהרונים יש עובד סוציאלי 
אחד שדובר עברית אנגלית וטיגרינית. בגבעון יש שלושה עובדים סוציאליים, כולם דוברי עברית 
דוברים  כולם  סוציאליים,  עובדים  ארבעה  יש  בחולות  אמהרית.  דובר  גם  מהם  ואחד  ואנגלית 

עברית ואנגלית ולכל אחד מהם שפה נוספת: טיגרינית, ערבית, ספרדית וצרפתית. 

שירותים פסיכיאטריים: בגבעון יש פסיכיאטריים המועסקים על ידי משרד הבריאות. בסהרונים 
ובחולות, במידה ויש צורך בשירותים פסיכיאטריים, אלו ניתנים על ידי חברה חיצונית המעסיקה 
פסיכולוגים  כמה  לשאלה  ענה  לא  שב”ס  בלבד.  ואנגלית  עברית  שדוברים  פסיכיאטריים 
ופסיכיאטריים מועסקים בכל אחד ממתקני הכליאה. גם שאלות משנה קודמת )2014( אודות מספר 
המהגרים שקיבלו טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי או נעזרו בעובד סוציאלי בכל אחד מבתי הכלא, 

לא נענו. שב”ס השיב שאין ברשותו נתונים אלו. 

סהרונים

מהראיונות שנערכו בסהרונים עלה בבירור שעובדי מרפאה מבקרים בקביעות בחדרי הכלואים 
ומחלקים תרופות )בדרך כלל משכך כאבים מסוג אקמול או כדורים נגד עצירות(. 70% מהמרואיינים 
ביקשו טיפול רפואי במהלך שהותם בכלא סהרונים. 13 מתוך 19 הכלואים שביקשו סיוע רפואי טענו 
שלא קיבלו כל טיפול או שהטיפול שקיבלו, לא הביא מזור לכאביהם. כמחצית מהכלואים בסהרונים 
כלל לא היו מודעים לכך שניתנים שירותים פסיכולוגיים בסהרונים. אחד הכלואים ציין שהשיחה עם 
הפסיכיאטר בכלא סהרונים סייעה לשיפור מצבו. שליש מהכלואים היו מודעים לעובדה שניתנים 
בסהרונים שירותי עובדים סוציאליים. אף אחד מהמרואיינים לא חש שמפגש עם העו”ס בסהרונים 

שיפר את מצבו הנפשי. 

גבעון

נזקקו לטיפול רפואי במהלך תקופת כליאתם  כי  דיווחו  גבעון  14 מרואיינים בכלא  שישה מתוך 
בגבעון. שלושה מתוכם דיווחו שהטיפול לא הביא מזור לכאביהם. אחת הכלואות דיווחה לפעילי 
המוקד שטרם מעצרה קיבלה אנטיביוטיקה. עם מעצרה, פנתה לרופא בגבעון ורק לאחר שלושה 
חודשים הצליחה לקבל אנטיביוטיקה בכלא, עובדה שהחמירה את מצבה הבריאותי. תשעה מ-14 
המרואיינים לא היו מודעים לעובדה שניתנים שירותים פסיכולוגיים בכלא ועשרה מהם לא ידעו 

שניתנים שירותים של עובד סוציאלי. 

חולות

עשרה מתוך 26 הכלואים שרואיינו בחולות אמרו למוקד שנזקקו לטיפול רפואי במהלך שהותם 
בחולות. שבעה מתוך העשרה טענו שהטיפול לא היה מספק או שלא הביא מזור לכאבם. מדברי 
הכלואים בחולות: “סבלתי מכאב ראש עז, אך הרופא נתן לי כדורים לכאב בטן. הרגשתי עוד יותר 

גרוע לאחר שלקחתי את הכדורים”. 

כאבו לי העיניים. רשמתי את שמי בתור למרפאה. האנשים שם אמרו שיקראו לי 
לטיפול. לא קראו לי במשך שלושה חודשים וגם לא עזרו לי כשביקשתי שנית”. 

רק מעטים מכלואי חולות שרואיינו )15%( ביקשו להיעזר בשירותי העובדים הסוציאליים. מחציתם 
טענו ששירותים אלו לא סייעו להם להתגבר על הדיכאון שחשו בחולות. מחציתם טענו שלא מצאו 
את העובדים הסוציאליים בעת שחשו צורך בעזרתם. יותר ממחצית מהמרואיינים הכלואים בחולות 
ידעו על קיומם של שירותי עובדים סוציאליים בחולות אך רובם סברו ששירותיהם אינם יעילים. 
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הזמן”.  “להעביר את  אחד המרואיינים סיפר שנעזר בשירותי העובדים הסוציאליים רק על מנת 
שב”ס דיווח שהשירותים הפסיכולוגיים בחולות ניתנים על ידי עובדים סוציאליים אך ציין שאין 

נתונים אודות מספרם של הכלואים שנעזרו בשירותים אלו.30   

יהלום

במתקן יהלום אין רופא. רב הכלואים, כולל משפחות וילדים לא פגשו עובד סוציאלי או פסיכולוג 
במהלך תקופת כליאתם. כלואים הסובלים מבעיה בריאותית שדורשת טיפול מיידי נלקחים לבית 

החולים הקרוב. 

מזון

סהרונים

בפני הכלואים עומדות שתי אפשרויות: לאכול בחדר האוכל המרכזי או בחדרם. בתשובות הנשאלים 
צוין בתפריט חוסר עקבי בחלבונים ותלונות דומות נשמעו בנוגע לאיכות המזון. בסהרונים ציינו 
75% מהנשאלים שהקצבות המזון היו מספקות, בהשוואה ל-54% מהנשאלים בחולות. מרואיין אחד 
שרק הגיע לחולות מסהרונים ציין: “מעולם לא הלכתי לישון רעב בסהרונים, אבל מאז שהגעתי 
]לפני שבוע[ אני תמיד רעב כשאני הולך לישון.” שליש מהכלואים שרואיינו בסהרונים  לחולות 
שלהם  התזונה  על  המשפיעות  רפואיות  מבעיות  שסובלים  אנשים  יש  שבתאיהם  למוקד  סיפרו 
כך  שּונה  לא  כלואים  אותם  של  ציינו שהתפריט  זו  בתת-קבוצה  וכולם  צליאק(  מחלת  )סוכרת, 
שיתאים למחלתם; ואם הייתה התייחסות למחלה אזי הוסר פריט מהתפריט הרגיל אבל לא הוחלף 

בפריט אחר. 

גבעון

התיאור של כלואים בגבעון בנוגע לסוג המזון לא שונה בהרבה מזה עליו דווח בסהרונים. מחצית 
מהמרואיינים, חשו שמנת המזון מספקת אותם ורבע מהם ציינו שלעיתים המנות היו קטנות מהרגיל. 
שלושה אנשים סיפרו למוקד שכמו בסהרונים, חבריהם לתא שסובלים מבעיות בריאות הקשורות 

למזון לא קיבלו תפריט שונה שיתאים לצרכיהם.

חולות

מרואיינים רבים בחולות התלוננו הן אודות כמות המזון והן אודות איכותו. לפי מחקר שערך המוקד 
באמצע שנת 2015, דיווחו כלואים שרובם לא קמים לארוחת הבוקר המוגשת ב-7:30 בבוקר. אחד 

הכלואים אמר: “אין מה לעשות במשך כל היום, אז למה לקום כל-כך מוקדם?”31

המזון בחולות מוגש בחדר אוכל ארוך וצר; הכלואים יכולים לאכול רק בחדר האוכל, ואסור להם 
לאכול באזורי המגורים שלהם. בראיונות מציינים הכלואים שארוחת הבוקר מכילה פרוסת לחם, 
מעט גבינה, סלט מלפפונים ולפעמים שוקולד. אף משיב לא הזכיר חלבון בארוחת הבוקר מלבד 
ירקות  הגבינה. לארוחת הצהריים ציינו כל הכלואים מוגש אורז שאינו מבושל היטב עם מעט 

30  תשובת שב"ס לשאלות חופש מידע נמסרה לאמי סער מהמוקד לפליטים ולמהגרים ביום 29 בנובמבר 2015. 
 http://hotline.org.il/en/publication/:31  המוקד לפליטים ומהגרים, "רואנדה או סהרונים", יולי 2015, בתוך
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http://hotline.org.il/en/publication/rwanda-or-saharonim/
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ולפעמים חלבון כלשהו ממרק, עוף, או נקניקיות קטנות. תפריט דומה מוגש לארוחת הערב. אחד 
המרואיינים הלין: “האורז כמעט תמיד לא מבושל מספיק, לו רק יכלו לתת לנו את האורז וסיר 
מים, יכולנו לבשל אותו טוב יותר בעצמנו.” מבין המרואיינים 56% ציינו שהמזון לא הספיק כדי 
להשביע אותם ולקיימם. הערות בתשובות לאותו סוג שאלות התייחסו לעובדה שפירות היו תמיד 
“לא מתאימים לאכילה”, במצב בוסר או קרובים לריקבון. המוקד שלח לשרות בתי הסוהר בקשה 
לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע בנוגע לסדרי התנאים ולהרכב הארוחות בחולות; וכמו כן, 
שאלות בנוגע להתאמות הנעשות עבור אלה שיש להם מחלות / צרכים מיוחדים הקשורים למזון 

ושינויים במהלך חגים. שב”ס לא ענו על חלק זה של הבקשה.

ביגוד ומוצרי היגיינה

סהרונים

מתוך 27 מרואיינים שהיו כלואים בסהרונים, 22 דיווחו שנזקקו לנעליים או בגדים במהלך שהותם 
בכלא. אלו ביניהם שהיו כלואים תקופה ממושכת, נזקקו לביגוד עבור עונות השנה המשתנות. 19 
מהם ביקשו ביגוד משב”ס ורק תשעה מתוכם קיבלו את מבוקשם: שישה קיבלו חולצה, מכנסיים 
וזוג נעליים וזה לא הספיק להם בעת שהותם בכלא. אחד המרואיינים סיפר שקיבל ביגוד מאחד 
וסבון. עם  מעובדי הניקיון בכלא. מהראיונות עולה שעם הגיעם לכלא, מקבלים העצורים שמפו 
זאת, למעלה ממחצית המרואיינים דיווחו שלאחר השימוש בשמפו ובסבון עליהם לרכוש שמפו 
וסבון נוספים בקנטינה. 69% דיווחו שמוצרי ההיגיינה לא הספיקו להם וחלקם דיווחו שהם הספיקו 

לשבוע אחד בלבד. 

גבעון

דיווחו שנזקקו לביגוד. שישה מתוך השבעה שנזקקו  מחצית מהמרואיינים שהיו כלואים בגבעון 
לביגוד פנו לסוהרים בבקשה לביגוד. השביעי קיבל ביגוד מחבריו לתא. מתוך השישה שפנו לשב”ס, 
ארבעה קיבלו את מבוקשם. אחת המרואיינות סיפרה למוקד שמשום שעבדה ב”חולייה” היא קיבלה 
ביגוד ונעליים מתאימים לעבודתה. היא לא הצליחה להחליף את נעלי העבודה שהתבלו וסיפרה 
שכך גם חברותיה ל”חולייה”. מהראיונות עולה שעם הגיעם לכלא, מקבלים העצורים משחת שיניים, 
שמפו וסבון. עם זאת, לאחר השימוש בשמפו ובסבון עליהם לרכוש שמפו וסבון נוספים בקנטינה. 

מחצית המרואיינים ציינו שרכשו באופן קבוע מוצרי היגיינה בקנטינה. 

חולות

רק 23% מכלואי חולות דיווחו שביקשו ביגוד בעת שהייתם בחולות. רבים סיפרו שלא ביקשו משום 
קיבל  אחד  בחולות,  ביגוד  שביקשו  כלואים  שישה  מתוך  קיבלו.  ולא  לפניהם  ביקשו  שחבריהם 
חולצה, מכנסיים וכפכפים. השאלונים לא הבהירו כמה מוצרי היגיינה מקבלים הכלואים בחולות. 
שישה מתוך 26 דיווחו שקיבלו מוצרי היגיינה משב”ס בחולות. 17 מרואיינים דיווחו שהם רוכשים 

מוצרי היגיינה מכספם. שישה מרואיינים ענו שהם מקבלים מוצריי היגיינה בכמות מספקת. 
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בתמונה: דוכן לממכר מוצריי היגיינה מחוץ למתקן חולות, דצמבר 2015. צילום: סיגל רוזן

כלואים בחולות מוכרים מחוץ למתקן מוצרי היגיינה שהם מביאים באוטובוס מבאר שבע הרחוקה. 
העובדה שיש ביקוש רב לסחורתם מעידה על מחסור במוצרי היגיינה בתוך המתקן. 

שב”ס לא ענה לשאלות חופש מידע בנושא ביגוד ומוצרי היגיינה. עם זאת, בתגובה לכתבה בעיתון 
הארץ מסר שב”ס: “סוגיית החימום במתקן נפתרה בשנה שעברה עם התקנת המזגנים בחדרים, 
וגם היום במרכז מסופקים שמיכות ומעילים לכל דורש. גם הטענות בדבר מחסור במוצרי היגיינה 

משוללות כל יסוד”32

ספורט ופעילות חינוכית

סהרונים

59% מהמרואיינים שהיו כלואים בסהרונים דיווחו שלא ידעו ומשכך, גם לא השתתפו, בכל פעילות 
חינוכית בעת שהותם בכלא. שלושה מרואיינים דיווחו שהשתתפו בפעילות חינוכית במתקן. כמה 
מהמרואיינים דיווחו שהגיעו מדריכים ללימוד מתמטיקה וכן מקצועות נוספים אחת לשבוע, אך 
הם לא הגיעו בקביעות. בכל אגף יש חדר מרכזי המכיל טלוויזיה לרווחת הכלואים. שב”ס דיווח 
שבוע  מידי  ואמנות  מוסיקה  בנושא  שבועיות(  לימוד  שעות  )שמונה  שיעורים  ארבעה  שנערכים 
בסהרונים. בנוסף, הגיעו ארבעה מתנדבים אחת לשבוע ללמד את הכלואים נושאים שונים. על פי 

32  גלזר הילו, "שירת החולות: ליד מתקן הכליאה הפתוח צמח מתקן המנסה להחזיר את הטעם לחיים", 
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2800294 :2015 הארץ, 17 בדצמבר

http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2800294
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שב”ס, כ־15 כלואים משתתפים בשיעורים הנערכים במקום.33 

גבעון

חינוכית  או  דיווחו שלא השתתפו בכל פעילות ספורטיבית  בגבעון  14 המרואיינים  שישה מתוך 
בעת תקופת כליאתם. שלוש נשים שרואיינו דיווחו שהשתתפו בשיעורי ריקוד. אחת מהן דיווחה 
שהשיעור נערך אחת לחודש. כלואים דיווחו שמצויים בחצר שולחנות למשחק פינג-פונג ושבכל 
אחד מהחדרים מצוי מכשיר טלוויזיה שמסייע להם להעביר את הזמן. על פי שב”ס, אחת לשבוע 
יש לציין שרב הכלואים  “פעילות מוזיקת עולם” שפתוחה לכל הכלואים באגף.34  נערכת במתקן 
בגבעון מוחזקים במתקן לתקופות קצרות בלבד לפני גירושם מהארץ, שחרורם, או העברתם לכלא 

סהרונים.  

חולות

ראיונות עם הכלואים בחולות חושפים שעמום ותסכול מהיעדר גירויים. מרואיינים ציינו שתחושת 
54% מהכלואים  הבידוד במדבר החריפה עקב מספר הפעילויות המצומצם שהוצע להם במתקן. 
דיווחו ששגרת יומם מורכבת מהליכה סביב המתקן, נמנום ואכילה והתלוננו על היעדר אמצעים 
אין מורים  כיתות במתקן, אך  דיווחו שקיימות  זמנם במקום. רבים מהמרואיינים  לבילוי  נוספים 
ללימוד בהן. מחצית מהמרואיינים ציינו שרב הפעילויות בהם משתתפים הכלואים מאורגנות על 
ידי הכלואים עצמם. כמה מרואיינים ציינו שכלואים אחרים מלמדים אותם עברית ואנגלית. בכל 
אחד מהאגפים בחולות ישנו מועדון ובו מכשיר טלוויזיה, מייחם לקפה ותה ופינות ישיבה. כמה 

מהמרואיינים ציינו שהטלויזיה שבורה ויש לתקנה.  

שב”ס דיווח שמידי שבוע נערכים בחולות 21 שיעורים )42 שעות שבועיות( באמנות, ציור, ספורט 
ומוזיקה. בנוסף, מגיעים ארבעה מתנדבים אחת לשבוע ללימוד נושאים נוספים: לימודי אנגלית 
ארבע שעות ביום, חמישה ימים בשבוע וכן מתמטיקה , ארבע שעות ביום, ארבעה ימים בשבוע, 

לימודים שמסופקים על ידי משרד החינוך.35 

יהלום

כל  במקום  מתקיימת  לא  ביותר,  קצרות  לתקופות  מהגרים  לכליאת  מיועד  יהלום  ומתקן  מאחר 
פעילות ספורטיבית או חינוכית. 

שירותי דת ושינויים באספקת המזון מסיבות דתיות 
המידע שנאסף על ידי המוקד מעלה שחופש הדת של הכלואים נשמר. עם זאת, נשמעו טענות 
בנוגע לאספקת המזון בעת חג הרמדאן. שב”ס לא השיב לשאלת המוקד אודות השינוי באספקת 
המזון לכלואים בעת חג הרמדאן. ארגוני זכויות האדם הגישו עתירה לבג”ץ בעניין ביום 1 ביולי 2015 

ודיון בעתירה נקבע ל־17 במרץ 36.2016 

33  תשובת שב"ס לשאלות חופש מידע נמסרה לאמי סער מהמוקד ביום 29 בנובמבר 2015.
34  שם.
35  שם.

36  בג"ץ 4581/15 אנואר סולימאן ארבאב איסמעיל ואח' נ' שב"ס ואח', 1 ביולי, 2015: 
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סהרונים

רב המרואיינים שהיו כלואים בסהרונים דיווחו שפעילות דתית מותרת. מחציתם טענו שפעילות 
דתית אינה מתקיימת באופן קבוע. החזקתם של חפצי דת וכתבי קודש כמו תנ”ך, קוראן והברית 
החדשה על ידי הכלואים מותרת בסהרונים. שישה מרואיינים בכלא סהרונים הבהירו שלא חל שינוי 

במזון בעת חג הרמדאן. השאר לא ידעו או שלא שמו ליבם לכך משום שאינם צמים. 

גבעון

גם בגבעון ציינו רב המרואיינים שהחזקת חפצי דת מותרת בכלא אם כי רובם לא ידעו אם מתקיימת 
בכלא פעילות דתית. אחת המרואיינות סיפרה שספרי הדת שלה נלקחו על ידי רשויות הכלא אך לא 
הבהירה באלו נסיבות ארע הדבר. בגבעון, רק שניים מהמרואיינים שמרו את צום הרמדאן ודיווחו 

שלא חל כל שינוי במועדי או בכמות המזון שקיבלו בעת הרמדאן.

חולות

17 מתוך 26 מרואיינים ציינו שהם מודעים לפעילות הדתית המתרחשת במקום וכן שנשמר חופש 
הדת של הכלואים. 62% מהמרואיינים בחולות ציינו שלא היו כלואים שם בעת הרמדאן. עם זאת, 
31% שהו ברמדאן בחולות והבהירו שלא חל שינוי במועדי או בתוכן הארוחות. אחד המרואיינים 
הבהיר: “ביקשתי שישנו את כמות המזון ומועדו בעת הרמדאן אבל זה לא ארע.” אחד המרואיינים 

דיווח שהותר לו לאכול שעה מאוחר יותר על מנת שלא לפגוע בשעות הצום.  

יהלום

הדתית  הפעילות  שאלת  ביותר,  קצרות  לתקופות  מהגרים  לכליאת  מיועד  יהלום  ומתקן  מאחר 
במקום אינה רלוונטית. 

שימועי ממוני ביקורת גבולות מטעם רשות ההגירה

סהרונים

15 מתוך 27 מרואיינים בסהרונים עברו שימועים של ממוני ביקורת גבולות. חמישה מתוך ה־15 
ידעו להבהיר את  הבינו את מטרת השימוע. מרואיינים שדיווחו שהבינו את מטרת השימוע לא 
תשובתם. כך למשל הבהירו מרואיינים: “הם רוצים לגרש אותי מכאן. זה הכל” או “הם רוצים לגרש 
אותי מכאן כי אין לי ויזה” או “הם רוצים לשמוע למה באתי לישראל”. רק שלושה מתוך ה־15 דיווחו 
הבהירו  אחרים  מרואיינים  ממעצר.  לשחררם  הסמכות  את  יש  גבולות  ביקורת  שלממונה  שידעו 
שממונה ביקורת גבולות אינו יכול לסייע להם בעת מעצרם. אחד מהם אמר למוקד: “אני חושב 
שאין לממונה כוח לעשות כלום. זה שימוע בשביל כלום.” כל המרואיינים שדיווחו כי עברו שימועים 

בסהרונים, דיווחו שהוצע להם לעזוב את ישראל למדינה שלישית. 

גבעון

המידע שנאסף בסהרונים שונה מעט משום שכלואים בגבעון מבקשי מקלט וכן מהגרי עבודה. רק 
שמונה מהמרואיינים עברו שימועים בעת שהותם בגבעון. אף אחד מהם לא ידע מה מטרת השימוע 

ומה הן סמכויותיו של ממונה ביקורת הגבולות שערך את השימוע. 



26  דו״ח מעקב שנתי 2015

חולות

21 מתוך 26 המרואיינים דיווחו שעברו שימועים בעת תקופת שהותם בחולות. רובם עברו שימוע 
אחד בלבד ונשאלו מדוע הגיעו לישראל. רק 19% מתוכם ידעו מהי מטרת השימוע. שניים מתוך 
26 המרואיינים הסבירו למוקד שמשום שנכנסו לישראל שלא כדין, הם נענשו ב־12 חודשי כליאה 
בחולות. אף אחד מהמרואיינים לא ידע שלממונה ביקורת גבולות סמכות לשחררם ממעצר, עובדה 
שלו הייתה ידועה להם, יתכן והייתה משפיעה על דבריהם. 18 מתוך 26 המרואיינים דיווחו שחשו 
ישראל למדינה שלישית לאחר שסירבו להצעה  לעזוב את  הגבולות  ביקורת  בלחץ מצד ממונה 
להם  שהוצע  ציינו  שלישית,  למדינה  לעזוב  לחצים  עליהם  שהופעל  ה־18  כל  למולדתם.  לשוב 
לעזוב למדינות אוגנדה או רואנדה. בנוסף למסמך הבטחות הסרק שהופץ על ידי רשות ההגירה, 
באשרת  שיזכו  השימועים  במהלך  גם  להם  הבטיחו  הגבולות  ביקורת  שממוני  דיווחו  מרואיינים 

עבודה ובאפשרות לקבל מקלט במדינה השלישית.37 

בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

ייצוג משפטי למהגרים כלואים: 

מהגרים באופן כללי, כולל מבקשי מקלט, אינם זכאים לייצוג משפטי חינם. ארגון זכויות האדם 
גישה לבתי הכלא בהם כלואים מהגרים בישראל הוא המוקד, שמצליח להעניק  לו  היחידי שיש 
שירותים פרא-משפטיים לכ־20% מהכלואים. לאחר מאבק ארוך של ארגוני זכויות האדם ועתירה 
של המוקד, החל משנת 2007 זכאים ניצולי סחר בבני אדם וכן קטינים לא מלווים לסיוע משפטי 

חינם על ידי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. 

בסהרונים וגבעון, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט שכלואים עקב מעמדם בישראל )ולא עקב עברה 
פלילית( מובאים בפני דייני בית הדין מידי חודש בעת תקופת כליאתם לביקורת עיתית. דייני בית 
הדין אינם מוסמכים להכריע בשאלת חוקיות שהייתם של הכלואים בישראל וסמכותם מצטמצמת 
להכרעה בדבר שחרורם בתנאים מגבילים של הכלואים עד שניתן יהיה להרחיקם מישראל. סמכות 
בית הדין מוגדרת בסעיף 13 י”ב לחוק הכניסה לישראל: “בית הדין לביקורת משמורת יקיים ביקורת 
שיפוטית על החלטות בדבר החזקת שוהה שלא כדין במשמורת, לרבות לעניין שחרור בערובה 

ולעניין התמשכות ההחזקה במשמורת בשל עיכוב בביצוע צו הרחקה.”38

בית הדין מחזיק באותן סמכויות גם מתוקף סעיף 30 ד’ לחוק למניעת הסתננות.39

סהרונים

ידעו שבסמכותו של הדיין לשחררם  וכן לא  ידעו מהי מטרת הדיון  18 לא  מתוך 27 מרואיינים, 
ממעצר בתנאים מגבילים. אחד המרואיינים דיווח שידע מה מטרת השימוע וטען ש”לבית הדין 
יש סמכות לשלוח אותי לכלא.” שניים מהמרואיינים הבהירו למוקד שנאסר עליהם לדבר בעת 

 37  לפרטים ראה המוקד לפליטים ולמהגרים, "באין רצון חופשי", פברואר 2015:
 /http://hotline.org.il/publication/withoutfreewill  פרק 2, עמודים 19-21.

http://www.nevo.co.il/ :38  חוק הכניסה לישראל, סעיף 13 י"ב, תפקידי בית הדין לביקורת משמורת
law_html/Law01/189_003.htm#Seif14

 http://www.nevo.co.il/law_html/:39  החוק למניעת הסתננות סעיף 30 ד', סמכויות בין הדין
Law01/247_001.htm#Seif22

http://hotline.org.il/publication/withoutfreewill/
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/189_003.htm%23Seif14
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/189_003.htm%23Seif14
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247_001.htm%23Seif22
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247_001.htm%23Seif22
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הדיון בבית הדין. שמונה מתוך 18 המרואיינים דיווחו כי הדיין הציע להם לעזוב את הארץ למדינה 
שלישית, רואנדה או אוגנדה, בעת הדיון. 

גבעון

ידעו  וכן  ידעו מה משמעות דיון בית הדין  בגבעון, בניגוד לשאר בתי הכלא, מחצית מהכלואים 
שלדיין יש סמכות לשחררם ממעצר. רק ארבעה מתוך 13 טענו שלא ידעו מהי מטרת הדיון. אחת 
המרואיינות שטענה שלא ידעה את סמכויות בית הדין, אמרה למוקד: “הדבר היחידי שאמרו לי 
בעת הדיון היה שעלי לשלם 50,000 ש”ח על מנת להאריך את שהייתי בישראל בשלושה ימים. הם 
כבר ביטלו את האשרה שלי. לא הסבירו לי כלום חוץ מזה.” הסכום שנדרש במקרה זה, היה ערבות 
הדין הציעו להם  בית  ציינו שדייני  יציאתה של האישה מהארץ. מחצית מהמרואיינים  הבטחתה 

לצאת מהארץ. 

חולות

מאחר וחולות אינו מוגדר בית כלא על ידי הרשויות, אין ביקורת שיפוטית על הכליאה במקום ולכן 
כלואים המבקשים לערער על כליאתם במקום נדרשים להגיש ערר לבית הדין לעררים. 

יהלום

במקום  כליאתם  על  לערער  המבקשים  כלואים  ולכן  הכליאה  על  שיפוטית  ביקורת  אין  ביהלום 
נדרשים להגיש ערר לבית הדין לעררים. מפגשים עם עורכי דין מוגבלים למחצית השעה בלבד. 

עבודה

סהרונים

בעבר היה בסהרונים אגף אסירי עבודה שנהנו מתנאי מגורים משופרים וכן שכר עבודה בסך 80 
עבדו  בעבר  בעוד  האגפים.  בתוך  שעובדים  שישנם  שכיום  עולה  הכלואים  מדברי  לחודש.  ש”ח 
בעבודות שונות שכללו בניין, שטיפת מכוניות ועוד, במהלך שנת 2015 דווח רק על עבודות ניקיון 

וחלוקת מזון באגפים. 

גבעון

בגבעון מאפשרים לכלואים לעבוד ורובם מעדיפים לעבוד. רב העבודות הנן בתחום הניקיון, ענף 
ייצור בכלא וחלוקת המזון )שמבושל בכלא מעשיהו השכן( באגפים.

חולות 

אחת הבעיות שהעלו המרואיינים היא היעדר יכולתם של הכלואים להרוויח כדי צרכם. נאסר על 
ניקיון, או  יכולים הכלואים לעבוד בעבודות אחזקה,  ואילו בתוכו  הכלואים לעבוד מחוץ למתקן 
תרגום. כלואים יכולים לעבוד לכל היותר עשרה ימים מידי חודש ואשר בעבורם הם מרוויחים 300 
ש”ח בלבד. אחד המרואיינים אמר למוקד: “הם אומרים שאנחנו יכולים לעבוד בחולות אבל אנחנו 
יכולים לעבוד רק עשרה ימים בחודש ולהרוויח רק 300 ש”ח, סכום שאינו מספיק אפילו לסבון 
ולסיגריות.” לדברי הרשויות, בעוד שביולי 2015 שהו בחולות 1,700 כלואים, רק 75 עבדו לפני חג 
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הרמדאן ואילו בחודש החג עבדו רק 58 כלואים.40  

המתנה לביקורים בעת השהייה בכלא
במהלך תקופת כליאתם, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט נפגשים לעיתים עם ממוני ביקורת גבולות, 
דייני בית הדין, נציגי נציבות הפליטים של האו”ם, פעילי המוקד וכן מבקרים אחרים. כך תוארו תנאי 

ההמתנה בדו”ח המוקד משנת 2014 אודות בתי הדין:

סהרונים  הכליאה  הדין. במתקני  לבית  ההמתנה  אופן  הוא  לצפייה  ביותר  הקשים  הדברים  “אחד 
הדין,  לבית  השוכן מחוץ  בכלוב  וננעלים  בקבוצה  בבוקר  הדין  לבית  העצורים  מובאים  וקציעות 
אשר מכונה בפי הסוהרים “כלובה”, ונראה כמו כלוב אריות בגן חיות. הכלוב חשוף לסופות החול 
ותא שירותים אחד. בחורף, על מנת  יש רק ספסל  ולחום הקשה בקיץ, בתוכו  הקפואות בחורף 
לשמור על החום, מצטופפים הכלואים זה אל זה על הספסל בזמן שהם ממתינים לדיון בעניינם - 
לפעמים גם שלוש שעות. בכלא קציעות הם מובאים לדיון כשהם אזוקים, אף על פי שלא מדובר 

באסירים פליליים ולא מיוחס להם כל סיכון. 41

סהרונים

וידוע  שלושה מהמרואיינים תיארו את תנאי ההחזקה ב”כלובה” באופן המתואר בדו”ח המוקד 
שנלקחו  למוקד  סיפרו  מרואיינים  שונים.  ומפגשים  לדיונים  במתקן  ממתינים  עדיין  שכלואים 
מתאיהם להמתנה ב”כלובה” בשעות המוקדמות של היום והמתינו בין ארבע לשמונה שעות לדיון, 
שימוע או מפגש. כל המרואיינים דיווחו שאם חלפו שעות הארוחות במהלך שעות ההמתנה, הם 
לא קיבלו את ארוחותיהם כלל. 70% מאלו שדיווחו שאכלו את ארוחותיהם עם השיבה לתאם, זכו 
לעשות זאת רק משום שחבריהם שמרו עבורם את הארוחה. עם זאת, במהלך החודשים האחרונים 
של שנת 2015, על אף העומס בבתי הכלא, מסתמן ששב”ס פועלים לקיצור תקופות האחזקה 

ב”כלובה”. 

גבעון

אחד  המתנה.  בעת  הארוחה  עת  הגיע  אם  מזון  קיבלו  שלא  דיווחו  חמישה  מרואיינים,   14 מתוך 
הכלואים סיפר שקיבל ארוחתו גם בעת ההמתנה לדיון. החמישה שלא קיבלו את המזון במועדו, 

קיבלו את ארוחתם עם שובם לתא, משום שחבריהם לתא שמרו עבורם את המזון. 

 חולות

בעיית זמני ההמתנה למפגשים אינה רלוונטית לכלואי מתקן חולות וזאת משום שהם חופשיים 
לצאת מהמתקן בשעות המותרות ולהיפגש עם מי שיחפצו. 

40  מתוך תשובת המדינה מיום 9 ביולי 2015 לבג"ץ 4581/15 אנואר סולימאן ארבאב איסמעיל ואח' נ' 
שב"ס ואח'.

41  המוקד לפליטים ולמהגרים, "בתי הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין ושל "מסתננים", 
http://hotline.org.il/publication/%D7%91%D7%AA%D7%99- :16 'ינואר 2014, עמ

%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7
%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA/

http://hotline.org.il/publication/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA/
http://hotline.org.il/publication/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA/
http://hotline.org.il/publication/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA/
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היעדר ביקורת מספקת ומניעת גישה לכלואים

סהרונים וגבעון

שני גופי הביקורת היחידים על בתי הכלא הם הסנגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדין. עם זאת, 
ביותר  מועט  מידע  מציגים  הם  בישראל,  הכלא  בתי  כל  את  מבקרים  הללו  הגופים  ושני  מאחר 
אודות כליאתם של מהגרים. גם לנציבות הפליטים של האו”ם ולצלב האדום קיימת גישה למהגרים 
הכלואים. עם זאת, הנציבות אינה מפרסמת דו”חות ציבוריים ואילו הצלב האדום חולק את המידע 
גישה  המוקד  לפעילי  הייתה   2008 שנת  עד  ממשלה.  פקידי  עם  רק  עבודתו  במהלך  נחשף  אליו 
חופשית יחסית לכל הכלואים בשני המתקנים. בינואר 2008, בעקבות עתירה שהגיש המוקד נגד 
שב”ס בגין תנאי החזקה ירודים של קטינים, בין השאר, בכלא סהרונים, נאסרה כניסתם של פעילי 

המוקד לבתי הכלא למספר חודשים.  

מאז שנת 2008, פעילי המוקד יכולים לבקר בסהרונים את אותם כלואים ששמם ומספרם המזהה 
ידוע לפעילים. בגבעון הותר למוקד להמשיך ולהיכנס לאגפים בחופשיות עד ספטמבר 2012, אז 
נאסרה גם הכניסה לאגפי גבעון. בעקבות עתירה, הותרה בשנית הכניסה למתקן, אך באותה מתכונת 
ביקורים כמו בסהרונים, רק באמצעות מתן שם ומספר מזהה של הכלוא לצורך הוצאתו אל מחוץ 
לאגף. במהלך החודשים האחרונים, עקב העומס הרב בבתי הכלא, הסוהרים אינם מצליחים להוציא 
כלואים מהאגפים באופן המתבקש על ידי פעילי המוקד. כתוצאה מהעומס, לעיתים כניסתו של 
פעיל או מתורגמן לכלא נמנעת על אף שביקש אישור מראש כנדרש. מספר פעמים נאלצו פעילי 
המוקד להמתין מחוץ לשערי המתקן ארבע ואף חמש שעות בטרם הורשו לפגוש את הכלואים וזאת 
על אף שהביקור הוסדר ותואם מראש. כאשר מוסיפים לעיכובים אלו את שלוש שעות הנסיעה 
הכלואים  לביקור  ביותר  מצומצם  זמן  נותר  הארץ,  למרכז  לחזרה  נוספות  שעות  ושלוש  לכלא 
והסדרת מאמציי הסיוע להם. הזכות לסיוע פארא-משפטי על ידי פעילי המוקד מוסדרת על פי חוק 

הכניסה לישראל וכן על פי החוק למניעת הסתננות. 

יהלום

ביהלום מורשים לבקר רק קרובים מדרגה ראשונה. פעילי המוקד אינם מורשים להיכנס ולא ידוע על 
גוף מבקר שפוקד את המקום בקביעות. במהלך שנת 2013 נערכה ביקורת פנימית של רשות ההגירה 

אך לא ידוע למוקד אם עדיין קיים גוף ביקורת כזה ביהלום.42      

42  המידע אודות יהלום נאסף באמצעות ראיונות עם כלואים במתקן בשנים קודמות וכן באמצעות חמש 
דו"חות ביקורת פנימית שנערכה על ידי עו"ד מרים רוזנטל עבור רשות ההגירה בשנת 2013. 
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רב המהגרים הכלואים בבתי הכלא הם אריתראים וסודנים שממשלת ישראל מודה שאינה יכולה 
לגרש. אחרים הם מהגרי עבודה או תיירים שפגה אשרתם או שהפרו את תנאיה. עמדתו של המוקד 
היא שמעצר צריך להיות האמצעי האחרון במסגרת המאמץ להרחיק מהגרים בלתי רצויים מישראל. 
לפי הנחיות נציבות הפליטים של האו”ם “מעצר הוא אמצעי חריג ויכול להיות מוצדק רק למען 
מטרה לגיטימית.”43 עם זאת מדיניות ממשלת ישראל זה למעלה מעשור היא לעצור מבקשי מקלט 
ומהגרים ולהימנע מלשחררם בגבולות המדינה. ההמלצה המרכזית של המוקד היא להימנע מלעצור 
מהגרי עבודה ומבקשי מקלט ולעשות שימוש באמצעים אחרים, הומאניים, כלכליים ויעילים יותר 
להמשיך  מתעקשות  ישראל  מדינת  רשויות  עוד  כל  זאת,  עם  ההגירה.44  בזרמי  לשלוט  מנת  על 

במדיניות מעצר המהגרים הנוכחית, המוקד ממליץ כדלקמן:

יש לשפר את שירותי התרגום במיוחד במהלך מפגשים עם צוות רפואי ושב”ס ולתלות שלטים  •
בשפות השונות המבהירות לכלואים את זכויותיהם ואת סמכויות ממוני ביקורת גבולות ודייני 

בית הדין לפניהם הם נקראים. 

מומלץ ששב”ס יספק לכלואים גם מזון אליו הורגלו. בחולות יש לאפשר לכלואים להכין את  •
מזונם בעצמם. 

מומלץ לספק לכלואים מוצריי היגיינה באופן קבוע ושוטף ולא רק בכניסה למתקן.  •

מומלץ לכבד את זכותם של הכלואים לייצוג ולהקפיד על כוח אדם בשב”ס שיאפשר כניסתם  •
של פעילי המוקד וכן ארגונים נוספים שהכלואים עשויים להיתרם משירותיהם.

מומלץ למעט ככל האפשר בהחזקה במתקן ה”כלובה” ולהקפיד על צורכיהם של הכלואים בו. •

43  הנחיות נציבות הפליטים של האו"ם, קוים מנחים למשמורת, הנחייה 4.1: 
http:// :2015 44  ראה הקואליציה הבינלאומית למניעת מעצר מהגרים, "יש אלטרנטיבות", 24 בספטמבר

 www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/04/yeled-asur.pdf

סיכום המלצות

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/04/yeled-asur.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/04/yeled-asur.pdf
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 ו"תשע' א אדר ד"יירושלים, 
 2016 פברואר 23

 950-99-2016-000066 מספרינו:
 

 לכ'
 יתגב' רעות מיכאלי, מנכ"ל

 םמוקד סיוע לפליטים ומהגרי
 

 reut@hotline.org.ilבאמצעות דוא"ל:
 03-56051752   באמצעות פקס:ו

 
 ,שלום רב

 
 .הנדון: דו"ח מטעם מוקד סיוע לפליטים ומהגרים  

 
 

ביחס לבתי הדין לביקורת משמורת  הנני מתכבד להודיע להלן תגובת משרד המשפטים לנאמר
 :במסגרת הדו"ח שבנדון

 
 

סמכות ביה"ד ומטרת הבאתם בניגוד לנטען בדו"ח לפיו לחלק מהמוחזקים לא הייתה ברורה 
, באמצעות מתורגמן ,  יצוין כי ביה"ד לביקורת משמורת מודיע בפתח דיוניו לכל מוחזק , בפניו

 העיקרית של ביה"ד וכן את מטרת הדיון .  מהי הסמכות
 

כן יצוין כי לכל מוחזק ניתן יומו בפני ביה"ד באופן ראוי והולם תוך שמירה והקפדה על מתן זכות 
 הטיעון בפניו . 

 
 
 

 בברכה,
 

 יוסי ביטון 
ד "מזכיר ארצי, בתיה

 לביקורת משמורת.
 
 

 :העתק
 

 .למשמורתיקורת לבד לעררים ו"בתיהראשת גב' יעל ורדי רוטשילד, 

 .ביה"ד לעררים וראש בתיה"ד לביקורת משמורת ראשת מר אילן חלבגה, סגן

 .ראש תחום )יעוץ( ' אביטל שטרנברגגב
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שירות בתי הסוהר מסר כי היות והמוקד אינו נמצא ברשימת הגורמים הרשמיים של שב"ס לא 
ימסרו את תגובתם לדו"ח. 

רשות האוכלוסין וההגירה לא העבירה תגובתה לדו"ח. 

תגובת משרד המשפטים: 
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