
1 

 

 מוקד סיוע לעובדים זרים

 

 רחוק מהעין
 מעצר מהגרים ומבקשי מקלט בבתי כלא פליליים בישראל 

 

 

 

 הכניסה למתחם בתי כלא בהם עצורים מהגרים ומבקשי מקלט לצד אסירים פליליים בניגוד לחוק: בתמונה

 

 

 3102 אוגוסט

 מיכל פלג: כתיבה

 מיכל פלג וסיגל רוזן, סקה כץ'צ: מחקר



2 

 

 ענייניםתוכן 

 

 2...........  ...............................................................................................מבוא  

 

 6.....................  קשיים באיסוף מידע על המוחזקים הזרים בבתי הכלא הפליליים  

 

 8..............  .......פלילי  ס להעברת מבקשי מקלט ומהגרים לבית כלא "נימוקי השב

 8.........................  "  ....................................................אבדניים"

 00"  .......................................................................  מקרה נפשי"

 02...........................................  ...............................נשאי איידס  

 01"  .............................................................  מעקב רפואי הדוק"

 06"  ..................................................................  הפרות משמעת"

 01........................................................................  ..............................סיכום  

 

 31....................................................................................................  המלצות  

 

 30...............  ................................קובץ עדויות מבתי הכלא הפליליים  : 'אנספח 

 

 32................  החלטות בית הדין ומסמכים רפואיים   :(בקובץ נפרד) 'ט-'ב יםנספח



3 

 

 מבוא

 

מועברים זה מספר " ניצן"ו" אוהלי קידר", "דקל", "אשל", "אלה"לבתי הכלא לאסירים פליליים 

ממתקני , עשרות מבקשי מקלט ומהגרים בישראל, למשך תקופות בלתי מוגדרות מראש, שנים

רוב רובם של המועברים הם מבקשי ". גבעון"ו" קציעות" "סהרונים: "הכליאה הייעודיים להם

עברו , (אך גם ארצות אחרות באפריקה, בעיקר אריתריאה וסודן)דינות מוצאם מקלט שנמלטו ממ

, דרך חתחתים ומחנות עינויים בסיני ונעצרו עם הגיעם לישראל מתוקף חוק הכניסה לישראל

העברתם של מוחזקים אלה ממתקני הכליאה . מתוקף החוק למניעת הסתננות 3103ומאז יוני 

 . ידי שרות בתי הסוהר בשל הצורך בהשגחה מיוחדת עליהםהייעודיים לכלא פלילי נעשית על 

או אנשים , או נשאי איידס, רוב המועברים הם מי שניסו להתאבד, כפי שנראה בדוח זה

מיעוטם ניסו לברוח או נענשו עקב הפרות ; הסובלים מבעיות נפשיות או רפואיות חמורות

בהמשך נביא . כליאה אחרים או שהותקפו על ידי עצורים במתקני, משמעת במתקן הכליאה

, ביחס לעצורים אלהמוקד סיוע לעובדים זרים פרטים מן המידע המצומצם שהגיע לידי 

נשללה מהם אפילו , 3100עד שנת , ואשר במשך תקופה לא ידועה, המוחזקים הרחק מעין הציבור

הדין לפיה יש להביאם בפני דיין בית , הזכות הבסיסית ביותר על פי חוק הכניסה לישראל

 .לביקורת משמורת מדי שלושים יום

עצם העברתם לבתי כלא פליליים של אנשים שאינם יש להבהיר כי , ראשית, אולם

מנוגדת לחוק הבינלאומי והישראלי כאחד , ואשר לא הורשעו מעולם בבית משפט פלילי, פושעים

ון במשמורת יוחזק מסתנן הנת: "כי, ([ב)'ב 21סעיף ]הקובע , ואף לתיקון לחוק למניעת הסתננות

כדי , לרבות משך החזקתו במשמורת, בהתחשב בנסיבות העניין, בתנאים הולמים שלא יהיה בהם

מסתנן הנתון במשמורת יוחזק בתא נפרד ([: "ג)'ב 21סעיף ]וכן ." לפגוע בבריאותו ובכבודו

 ". מאסירים ומעצורים פליליים

מימות המסוכנת האופפת את לעאנו מבקשים להפנות את תשומת הלב הציבורית , שנית

. לבתי הכלא הפליליים, חסרי ההגנה והמוחלשים מלכתחילה, הליך העברתם של אנשים אלה

נווה "היו נשים מהגרות כלואות ב, בפעילותו מוקד סיוע לעובדים זריםכאשר החל , 0118-ב

לאו עם נכ" בעייתיים"ומהגרים גברים שהוגדרו כ, ביחד עם אסירות ישראליות פליליות" תרצה

לאחר " ניצן"התאבד מהגר עבודה מניגריה בתאו ב 3111בינואר ". ניצן"אסירים פליליים בכלא 

דרש עריכת חקירה בנסיבות  מוקד סיוע לעובדים זרים. שהוחזק שם במעצר עשרה חודשים

העילה . ס והעלה את הנושא בועדת הכנסת לבחינת בעיית העובדים הזרים"פנה לשב, המוות

ס "העצור לא התבררה עד היום אך כתוצאה מהסערה התקשורתית הפסיק שב להתאבדותו של

, להוציא מקרים של נשאי איידס, לכלוא מהגרים באגפי אסירים פליליים למשך מספר שנים

כליאתם המחודשת של . בטענה כי הטיפול הרפואי הנדרש לאחרונים אפשרי רק בכלא הפלילי

מוקד סיוע הגיעה לידיעת " ניצן"ו" אוהלי קידר" ,"דקל", "אשל", "אלה"מהגרים בבתי הכלא 

שנעלם , HIVנשא נגיף  1(ק"הא)במהלך התחקות אחרי גורלו של מוחזק , בעקיפין לעובדים זרים

גילתה עובדת המוקד קבוצה של אזרחים זרים שהיו , במקרה, כך; 3101מסהרונים בשלהי 

ס נתגלו מקרים נוספים בבתי "השבוכתוצאה מפנייתה לרשויות , "אשל"כלואים באותה עת בכלא 

שום ארגון זכויות אדם ישראלי אינו מורשה , יש לציין כי לבד מן המוקד. סוהר פליליים אחרים

                                                           
1
 .השם המלא ופרטי המקרה בידי מוקד סיוע לעובדים זרים 
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; ם לפליטים"ורק מקרים בודדים זכו לביקור נציבות האו, לבקר את המוחזקים בבתי הכלא הללו

חיד שראה אותם פנים אל הגורם החיצוני הי, למעשה. הצלב האדום פוקד אותם לעתים רחוקות

אשר מייצגת אותם מאז בפני , סקה כץ'ועד היום הוא פעילת המוקד צ 3101פנים בעקביות מאז 

גם המוקד נתקל במסכת קשיים , ברם. ס"משרד הפנים והשב, בית הדין לביקורת משמורת

ל קציני ותלוי במידה רבה ברצונם הטוב ש, לתיאום ביקורים בכלא הפלילי בניסיונותיוועיכובים 

מן המידע שבידי המוקד עולה כי ההחלטה על העברת מוחזקים ממתקני הכליאה , ועוד. ס"שב

וכך גם קביעת משך שהותם בכלא , הייעודיים היא שרירותית ולא תולדת נוהל אחיד וקבוע

   2.המוחזקים פשוט נשכחים שם, לא פעם; הפלילי

יש צורך מוכח בהשגחה מיוחדת גם אם כי , בהסתמך על בחינת המקרים שלהלן, שלישית

. לבעיה –ולו גם זמני  –העברתם לכלא פלילי אינה מהווה בשום אופן פתרון , על מוחזקים אלה

רבים מהם נאלצו לברוח ממולדתם בדרך לא דרך ולעזוב מאחור . איש מבין המועברים אינו פושע

בין . לאות ואף עינוייםהם למודי ת. לא פעם בנסיבות קשות, תרבותם ואורח חייהם, את משפחתם

לא פעם בגלל  –ואף ניסו להתאבד , אם אלה נשאי איידס או מי שהתמוטטו עקב מצוקה נפשית

העברתם לכלא הפלילי מהווה ענישה  –עצם השהות הממושכת וחסרת המוצא במתקן הכליאה 

כבר במתקני . בלתי מוצדקת ובעלת השפעות הרסניות לטווח הקצר והארוך כאחד, נוספת

ואילו כעת הם , יאה הייעודיים סבלו עצורים אלה ממצוקה וייאוש לנוכח העדר אופק שחרורהכל

הם מבודדים בין . בני ארצם הדוברים את שפתם ותומכים בהם, מורחקים גם מחבריהם לקהילה

חווים ניכור ופחד , נתקלים לעתים קרובות בעוינות ואף באלימות והתנכלויות, אסירים פליליים

הרחקתם שוללת מהם לא רק את הסעד הקהילתי ועזרה . או בחצר המשותפת מתמיד בתאים

אלא גם את התמיכה החומרית המזערית שהוענקה להם במתקני , בסיסית בהתמצאות ובתרגום

אין הם יכולים להשלים , בניגוד לאסירים הפליליים שברשותם כסף, כך; הכליאה הייעודיים

מברשת , כגון סבון, מחסור בצרכים הבסיסיים ביותרוסובלים מ 3,בקנטינה את החוסרים במזון

, "סהרונים"ס מספק בדרך כלל למוחזקים ב"צרכים שהשב –סוכר ותה , ומשחת שיניים

 ".גבעון"ו" קציעות"

בעיה חמורה נוספת היא חסימת כל דרכי הגישה של המוחזקים בכלא הפלילי לרשויות 

בניגוד למתקני הכליאה . מהארץ האמורות לטפל בעניינם ולסייע בשחרורם או הוצאתם

הרשות גם ; בבתי הסוהר הפליליים אין נציגות של רשות ההגירה של משרד הפנים, הייעודיים

הם אינם יכולים להגיש בקשות מקלט לוועדה ; אינה מאפשרת למוחזקים להתקשר עמה טלפונית

המבקש בשמם והוא , קורת משמורת הוא הגוף היחיד המקיים עמם מגעיבית הדין לב. הממונה

כפי שנראה במקרים המפורטים בהמשך . חוות דעת רפואיות וכדומה, את תגובות משרד הפנים

בעוד משרד הפנים , לעתים קרובות נאלץ בית הדין עצמו לחזור על דרישותיו שוב ושוב, הדוח

במקרים מסוימים שיובאו להלן , חמור מכך. מתעלם מהדרישה ומתמהמה חודשים ארוכים

אולם נציגי משרד הפנים התעכבו , זקים על נכונותם לחזרה מרצון למדינת מוצאםהצהירו מוח

המטרה , יש לזכור, שהיא –לפני שהגיעו לכלא לטפל בביצוע ההרחקה )!( חודשים ואף שנים 

 .  והעילה היחידה והבלעדית להחזקת אזרח זר במשמורת

                                                           
2
מוחזק שנעלם מן הרשומות ונמצא רק , ס"מקרה קיצוני במיוחד המתואר בפירוט בהמשך הוא של סמ 

 .ונספח עדויות" אובדניים"ראו פרק . כעבור חודשים על ידי פעילת המוקד וקרוביו
3
 'המצורפות כנספח א" אשל"וכן עדויות מוחזקים מכלא , 3101-3111דוח הסנגוריה הציבורית ראו  

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/87763C09-FBC3-46A6-A885-B5557CB25C3E/0/Doch20092010.pdf
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לל אוכלוסיית מבקשי הבעיה העקרונית ביחס לכנבקש להצביע על , וחשוב מכול, לבסוף

" קציעות" "סהרונים"המקלט והזרים המוחזקים בישראל במתקני הכליאה הייעודיים כגון 

שוד , עינויים, טבח, לקורבנות רדיפה העדרו המוחלט של מערך סעד נפשי –והיא , "גבעון"ו

אשר הגיעו לכאן מתהומות של מצוקה והם נדונים למעצר לזמן לא ידוע בהעדר אפשרות , ואונס

מעצרם עלול להתמשך לשלוש , על פי התיקון לחוק למניעת הסתננות; לגרשם למדינות המוצא

בבואה , המדינה, על פי כל אמת מידה חוקית ומוסרית. ללא אופק שחרור –ולמעשה , שנים ויותר

מחויבת לכל אורך תקופת הכליאה לדאוג לצרכי הקיום , ד להרחקתםלכלוא מבקשי מקלט ע

 . וסעד נפשי בכלל זה –לספק להם סעד רפואי  ולפיכך, הבסיסיים שלהם

רק במסגרת טיפול מוסדר וסעד לבעיות הרפואיות והנפשיות של מבקשי המקלט 

קני הכליאה גם עצורים המוחזקים במת, כיום. ישתפר מצבם של אותם כלואים, הזקוקים לכך

, אם כן, מחובתה של המדינה. אינם מקבלים את הסעדים להם הם זקוקים להחלמה, הייעודיים

ולבטל לאלתר את הנוהל של העברת מוחזקים ממתקני הכליאה  להנהיג מסגרת כזו בדחיפות

 . אלא גם מנוגד לחוק, נוהל שאינו רק אכזרי ובלתי צודק, הייעודיים לבתי כלא פליליים
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 איסוף מידע על המוחזקים הזרים בבתי הכלא הפלילייםקשיים ב

 

לבתי  –" מסתננים"עודיים לימיהם אותם מבקשי מקלט ומהגרים המועברים ממתקני הכליאה הי

האם הם זוכים להשגחה ? כיצד מטפלים בהם בכלא הפלילי? מה הסיבות להעברתם? כלא פליליים

מי קובע מתי יוחזרו למתקן הכליאה , אם לא? האם הם מועברים לתקופה קצובה מראש? רפואית

האם ? האם הם מוחזקים בתאים נפרדים מן האסירים הפליליים? ועל סמך מה, "מסתננים"ל

או מסוגלים בכלל לתקשר אתם , בכלא הפלילי מכירים את בעיותיהם הסוציאלייםהעובדים 

אחרי  או לעקוב, האם יש להם אפשרות להגיש מן הכלא הפלילי את בקשת המקלט? בשפתם

 ? הטיפול בבקשת מקלט שהגישו כבר

ומבוסס על מסמכים , המידע הקיים בידינו בנוגע לשאלות אלה כיום הוא חלקי ביותר

מוקד סיוע מסוימים מתיקי המוחזקים שהועברו על ידי בית הדין לביקורת משמורת על פי דרישת 

עדותה של עובדת המוקד ובעיקר על , המייצג אותם ומחזיק בייפוי כוח מטעמם, לעובדים זרים

 . ל"ומייצגת אותם בדיונים בבית הדין הנ, שהצליחה לפגוש רבים מהם בכלא, סקה כץ'צ

ממידע שמסרה המדינה במסגרת עתירת ארגוני זכויות האדם נגד החוק למניעת הסתננות 

בבתי כלא " מסתננים"מבקשי מקלט המכונים על ידי הרשויות  21הוחזקו  3102למדנו שבמאי 

 : ליים על פי ההתפלגות הבאהפלי

 2-ו( סיכון גבוה לבריחה)ב "מוגדרים כסג 3, מסתננים 1ר אשל מוחזקים "בביס"

סכסוכים , התפרעויות, תקיפות סגל, הפרות סדר)מסתננים שהיו מעורבים באירועים שליליים 

 .קודם להעברתם( 'וכו

אחד מתוכם ברמת ) בעלי רקע פסיכיאטרי 4מתוכם , מסתננים 03ר דקל מוחזקים "בביס

 . שהיו מעורבים באירועים שליליים קודם להעברתם 8-ו( 'השגחה רמה א

כולם היו מעורבים באירועים שליליים קודם , מסתננים 01ר אלה מוחזקים "בביס

 .להעברתם

שיש בה כדי לפגוע , כי במקום בו מתרחשת בקציעות או בסהרונים הפרת סדר, יובהר

על פי הערכת מצב , בשלום המוחזקים והסוהרים, חון המתקןבביט, בסדר הציבורי במתקן

( כחודש וחצי)לאחר תקופת מה . מוצא מחולל הפרת הסדר מחוץ למתקן למתקן אחר, שנערכת

 .....ובהמשך נבחנת מעת לעת על פי הערכת מצב, סהרונים/נבחנת החזרתו למתקן קציעות

שני , והה באגף טעוני פיקוחאסיר אחד ש. שלושה מוחזקים נוספים נמצאים בכלא ניצן

 4".(מרכז בריאות נפש)ן "אסירים שוהים במב

שבעה , מבקשי מקלט הכלואים כיום בבתי כלא פליליים 21מתוך , מכאן שעל פי הרשויות

ישנם " מעורבים באירועים שליליים"ולא מן הנמנע שגם בין ה" על רקע פסיכיאטרי"הועברו 

 ". אירועים שליליים"עצורים שרקע פסיכיאטרי הוא שהביא למעורבותם באותם 

הובאו המוחזקים בפני דיין שפקד את בתי  3101 ממידע שנאסף על ידנו עולה שעד סוף

אמנם הונהג  3100ואילו במהלך שנת , אחת לכמה חודשים, הכלא הפליליים באופן רנדומאלי

רק בשנה האחרונה ; אך על ידי דיינים מתחלפים אקראית, כנדרש על פי החוק, ביקור חודשי

יות ביחס לגורלם של הזרים שגרם לבלבול נוסף וחוסר עקב –הוחלף נוהל פסול זה ( 3103)

. וכעת מתקיים החוק כלשונו והמוחזקים מובאים בפני אותו דיין מדי שלושים יום –העצורים 

                                                           
4
  33.11.3102מיום  6046/03צ "מתוך תגובה משלימה של המדינה לבג 
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לא חל כל שינוי , בכל הנוגע לנסיבות וסיבות ההעברה ולתנאים בבית הכלא הפלילי, לעומת זאת

של המוחזקים  רוב רובם. 3102ועד אפריל  3101מנובמבר , בשנים שאליהן מתייחס דוח זה

לא חל כל שינוי בהעדר , כמו כן. בניגוד מפורש לחוק, חולקים תא אחד עם אסירים פליליים

 .הנגישות למשרד הפנים ולרשויות בכלל

כל המידע שיובא להלן מתבסס על סיפוריהם של אזרחים זרים ומבקשי מקלט שיוזכרו 

הבעיות הנפשיות או הרפואיות  על מנת להגן על פרטיותם ובהתחשב באופי, בראשי תיבות בלבד

השמות המלאים וכל פרטי הזיהוי של המקרים הנדונים להלן . שבעטיין הועברו לכלא הפלילי

 .מוקד סיוע לעובדים זריםנמצאים בארכיון 
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    ס להעברת מבקשי מקלט ומהגרים לבית כלא פלילי"נימוקי השב

 "אובדניים. "א

אזרחים זרים ממתקני  מקרים מתועדים של( 01)עשר -חמשהבידי המוקד מצוי מידע על לפחות 

ניסו לשים קץ שהועברו לבתי כלא פליליים לאחר ש" גבעון"ו" קציעות", "סהרונים"הכליאה ב

סיון אובדני יהעילה להעברה במקרים אלה היא הצורך בהשגחה צמודה כדי למנוע נ. לחייהם

 –הכולל בין היתר מצלמות , בתאי בתי הכלא הפליליים קיים מערך מעקב ופיקוח צמוד: נוסף

ס תוך "נוהל זה מבוצע על ידי השב, אולם. מערך שאינו קיים במתקני הכליאה למהגרים

ומן העובדה שהרחקתו , סיון ההתאבדותיית שהביאה לנהתעלמות מוחלטת מן המצוקה הנפש

, זרים לו ושאינם דוברים את שפתו, של אדם נואש ממכריו וקהילתו ובידודו בין אסירים פליליים

אינם מקבלים  המועברים לכלא הפלילי" אובדניים"ה, בנוסף. מחמירים את מצבו לאין שיעור רק

לא זו . פסיכיאטר או פסיכולוג, פוגשים רופא שם טיפול נפשי ועל פי עדויותיהם אפילו אינם

אינה מוכיחה  –סיונות התאבדות נוספים ימניעת נ –אלא שגם העילה הרשמית להעברה , בלבד

. סיונות התאבדות נוספים רבים מתבצעים בין כתלי הכלא הפליליינ: ולראיה, עצמה כיעילה

 .ן ההתאבדות הבאעצם השהיה בכלא הפלילי היא לרוב המניע לניסיו, מטבע הדברים

בקשתו למקלט . ממצרים 3101שנכנס לישראל בספטמבר , ק"יגמקרה מייצג הוא זה של 

לאחר . זהותו האריתריאית לא הוכרה ומשרד הפנים קבע כי הוא אתיופישנדחתה מאחר 

אולם , "אשל"ניסה להתאבד ועקב כך הועבר לכלא " סהרונים"חודשיים במתקן הכליאה 

בתיק "קורת משמורת נכתב כי יבפרוטוקול בית הדין לב. ב לשים קץ לחייוניסה שוב ושו" אשל"ב

המבקש נמצאו מסמכים מאת שרות בתי הסוהר מהם עולה כי מדובר ברקע רב של פגיעות 

הדיין אילן חלבגה מצטט בהחלטתו מסמך של  5".עצמיות אצל המבקש במהלך שהותו בכלא אשל

מים הבודדות שבהן נחשפת מציאות חייהם כי זוהי אחת הפע, ס שנביא כאן במלואו"השב

 : המושתקים של המוחזקים הזרים בכלא הפלילי

ערך מפקד משמרת מישר משה , 31:11יום שני בסמוך לשעה  8.00.3101בתאריך   .א

 .מתחילים 03אטיאס ספירת ערב זיהוי שמי באגף 

 .06במהלך הספירה נשמעו צעקות מכיוון תא   .ב

י כסדין כרוך "לכיוון האגף והבחינו בעצור גחשו  03מפקד משמרת וסגל אגף   .ג

השיבושים ] 6.סביב צווארו קשורה למיטה ושאר אסירי התא תופסים אותו

 .[במקור

לאחר שבית הדין קיבל את  מוקד סיוע לעובדים זריםידי -על 3100ק שוחרר באפריל "יג

ה להתדרדרות טענתו כי המוחזק אינו כשיר לעמוד בתנאי מעצר וכי המשך כליאתו יהווה עיל

, ועל אף החלטת בית הדין, אולם. וכן מאחר ואין עבורו מסגרת טיפולית הולמת בכלא, במצבו

ק למעצר כי סירב לחתום על מסמכי החזרה "הורה משרד הפנים להשיב את יג 3100ביולי 

הועבר לבית , "גבעון"הוא נעצר והובא ל. ק להתמוטטות"המעצר השני הביא את יג. לאתיופיה

מפרוטוקולים של . ושהה לסירוגין בשניהם לפי דרגת ההחמרה במצבו הנפשי" ניצן"פלילי סוהר 

על ". 3100המוחזק נמצא תחת מעקב פסיכיאטרי צמוד מאז חודש יולי "בית הדין עולה כי 

גם : "ק ניתן ללמוד מפסיקתו של הדיין דן ליברטי בעניינו"אטימות הרשויות למצבו הנואש של יג

                                                           
5
 'ראה גם נספח ב. 4סעיף ב, 3100למרץ  38קורת משמורת של שוהים שלא כדין מיום יהחלטת בית דין לב 
6
 .2סעיף ג, שם 
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או כל אקט קיצוני אינו מוליד עילת שחרור אלא מטיל עומס יתר על עבודת התאבדות  ניסיון

התנהגות משונה ומעשים : "ועוד פוסק הדיין ליברטי 7".ס להשגיח על העציר"סוהרי השב

בתנאי לחץ המבקשים להשתחרר ' נורמליים'יכולים להיות גם מנת חלקם של אנשים , קיצוניים

שנה מיום מעצרו השני וכמעט שלוש שנים מתחילת מעצרו כעבור , 3103ביולי  8".מן המשמורת

" ניצן"ק הודיע בכלא "יג, לאחר שאיבד כל תקווה לשחרור ומצבו הנפשי החמיר מאוד, בישראל

 . על הסכמתו להחזרה לאתיופיה וגורש

חשוב לציין כי . סמוך לכניסתו לישראל, 3111בדצמבר " סהרונים"אד הובא ל'מצ ב"איא

הצהיר בפני הדיין כי הוא רוצה לחזור ( 3111לדצמבר  6)ן הדיון הראשון בעניינו כבר בפרוטוקול מ

מבלי , במשך חודשים, ידי בית הדין שוב ושוב-עובדה שנמסרה לרשות ההגירה על, אד'לצ

אובחן כחולה , חולים-אושפז לחודשיים בבית, ב ניסה להתאבד בתליה"איא 9.שהתקבלה תגובה

והוחזק שם " אשל"ואף על פי כן הועבר לכלא הפלילי , וטופל בתרופות סכיזופרניה אובדנית

כל אותו זמן התעלמה רשות ההגירה מבקשתו החוזרת ונשנית של אדם . תשעה חודשיםבמשך 

 – 3100בפברואר , רק לאחר התערבות המוקד. חולה זה לחזור לארצו על מנת להשתחרר מהכלא

הואיל משרד הפנים להשלים את  – ב להחזרה"שנה ושלושה חודשים מיום הסכמתו של איא

העילה הבלעדית להחזקתם של שוהים שלא זה המקום להדגיש כי . אד'ההליך והוא הוחזר לצ

 .כדין במתקני כליאה היא לצורך הרחקתם מישראל

עונה , לאחר שנחטף בסיני 3111הגיע לישראל בדצמבר , מבקש מקלט מאתיופיה, ק"'שג

הוא ניסה . בקשתו למקלט נדחתה. גופו מצולק וכווי מן העינוייםכל . ושוחרר בעבור כופר

במהלך אותה תקופה , במקביל". דקל"והועבר לכלא הפלילי " סהרונים"להתאבד בחניקה במתקן 

אחיו ואחיותיו כפליטים על פי האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים וזכו , הוכרו הוריו

בכלא ורק בזכות התערבות  שנה ותשעה חודשיםק "גאולם בישראל הוחזק ש; למעמד בהולנד

ק "הועבר שג, ם לפליטים בישראל"ובסיוע נציבות האו מוקד סיוע לעובדים זריםנמרצת של 

 .3100באוגוסט , להולנד כחלק מתוכנית איחוד משפחות

לאחר " דקל"הועבר ל, אף הוא טוען לזהות אריתריאית שנקבע כי הוא אתיופי, נ"מב

נ העיד בפני פעילת המוקד כי "מב. ימים 6נשלח לבידוד והוחזק אזוק במשך , תהתאבדו ניסיון

הוא . לא ראה רופא ולו פעם אחת" דקל"במשך שלושה וחצי חודשי שהותו הראשונים בכלא 

 .3100עד שגורש לאתיופיה באוגוסט , היה עצור בכלא הפלילי מעל חצי שנה

". אלה"והועבר לכלא הפלילי " םסהרוני"ניסה להתאבד ב, מבקש מקלט אתיופי, מ"מ

; עוד נעזר במוחזקים שדיברו את שפתו" סהרונים"ב. אורומו, מ דובר אך ורק את שפת שבטו"מ

הוא ניסה להתאבד שוב . בכלא הפלילי מצא עצמו מבודד וחסר כל אפשרות לתקשר עם סביבתו

". דקות 21ה כל תחת השגח. יש הוראה לכבול בידיים וברגליים"ס נכתב "ח השב"בדו". אלה"ב

נראה "מ "כתבה בדוח מן הדיון כי מ, משמורת ביקורתשנכחה בדיון בפני בית הדין ל, סקה כץ'צ

הדיין עצמו ציין בפרוטוקול כי המוחזק ". בוכה לכל אורך הדיון, מדבר לעצמו, במצב נוראי

מ בזמן שהותו "שהכירה את מ, עובדת המוקד". משתטח על הרצפה ובוכה באולם הדיון"

. אפילו שערו הלבין: התקשתה לזהותו והזדעזעה מן השינוי הקיצוני שחל בו, "סהרונים"ב

                                                           
7
 .'גראו גם נספח . 2סעיף , 3100לאוגוסט  30פרוטוקול מיום , משמורת ביקורתבית הדין ל 
8
 .01סעיף , שם 
9
 .ב"איא": עדויות", 'אראה נספח  
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שכן נערך ללא נוכחות , מ היה שגוי מיסודו"בדיעבד התברר כי הראיון לקביעת זהותו של מ

 .  מ והביא לשחרורו"ייצג את מ, מוקד סיוע לעובדים זריםד מטעם "עו, אסף ויצן. מתורגמן לשפתו

ככל הנראה שבת רעב והועבר בשל כך לכלא ". קציעות"הוחזק במתקן מסודן  ע"אע

אף על פי כן ": נמצא תחת השגחה"ו" כבול למיטה בפעמים מסוימות"הוא הוחזק ". אלה"הפלילי 

. עובדת המוקד שפגשה בו התרשמה כי הוא מבולבל ומפוחד. ניסה להתאבד פעמיים בכלא הפלילי

בית , באוקטובר, כעבור חודש. דעת פסיכיאטרית בעניינומבקש בית הדין חוות  3103בספטמבר 

ובה , ע לבדיקה"נשלח אע, 3100בנובמבר , אולם רק מקץ חודשיים, הדין נאלץ לחזור על הדרישה

הוסר . בעבר הוגדר תחת השגחה לאחר ניסיון לפגיעה עצמית. אינו מאובחן כחולה נפש"נקבע כי 

אשר ממנו ניתן להבין שמץ , עת מופיע תיאור קצרבהמשך חוות הד 10)...("מהשגחה פסיכיאטרית

הופנה : "ואף לא נשפט מעולם על ביצוע פשע, אינו פושע, יש לזכור, אשר, ממצבו של אדם זה

ארז את חפציו , ס פלילי"התלונן על שהוא בב, היום לאחר שאתמול נצפה באגף בוכה)...( לבדיקה 

מוקד סיוע ועל פי עדות פעילת , ועד כתיבת הדוחע עדיין כלוא נכון למ"אע 11."וסירב להיכנס לתאו

 .מצבו הולך ומדרדר לעובדים זרים

 הייתהפעילת המוקד . 3102באפריל " דקל"הוא אריתראי שהועבר לכלא פלילי  ה"עד

על , הוא נראה צעיר מאוד וגם המתורגמן שדיבר אתו סבר. נוכחת בעת שהובא לראשונה בפני דיין

. חבושה כולה בתחבושת מזוהמת הייתהידו . שרה או שמונה עשרהכי הנו בן שבע ע, פי מראהו

. וכי הועבר לתא אחר, לשאלת הדיין מה קרה לו ענה כי אסיר בתאו תקף אותו וסובב לו את היד

לבקשת . ונראה שרוי בהלם, בקול חלש ובמילים ספורות, הוא ענה לשאלות בעיניים מושפלות

אז הבחינה בשתי צלקות ארוכות , ים ביחידותפעילת המוקד ניתן לה לשוחח אתו כמה רגע

" דקל"ובשל כך הועבר לכלא , ר אמר כי ניסה לחתוך את עצמו"אע. בצווארו ושאלה למקורן

ס באריתריאה "הוא סיפר כי היה תלמיד בי(. הסיבה להעברה לא הופיעה ברשומות בית הדין)

הדיין ". אוד בתא החדשמפחד מ"לשאלת פעילת המוקד ענה שהוא . ונמלט מגיוס כפוי לצבא

ה מאסירים פליליים וכן "מיכאל זילברשמיד נענה לבקשת פעילת המוקד והמליץ להפריד את עד

משמורת  ביקורתזה המקום לציין כי בית הדין ל. לשולחו לבדיקת גיל ולחוות דעת פסיכיאטרית

זו אינה אולם המלצה , ס על החזרת המוחזקים למתקני הכליאה הייעודיים"יכול להמליץ לשב

 .מחייבת

מאריתראה מדגים את ההחמרה במצבם של מבקשי מקלט הנכלאים  ס"סמסיפורו של 

. במקרים לא מעטים, את הקושי באיתורם לאחר העברתם לשם –ובנוסף , בבתי סוהר פליליים

לאחר שניסה לשים , 3100בדצמבר ". סהרונים"בכלא  3100-ס נעצר סמוך לכניסתו לישראל ב"סמ

שטופל שם בשל בעיה , ביחד עם חברו לתא" סורוקה"לקח לאשפוז בבית החולים נ, קץ לחייו

ודיווח על , ס"החבר ניסה ללא הצלחה לברר מה עלה בגורל סמ". סהרונים"רפואית והוחזר ל

שערכה  רופאים לזכויות אדםפנה לעמותת , מצידו, המוקד. למוקד סיוע לעובדים זריםהעלמו 

ואף לא אותר עוד על ידי , ס לא נמצא"אך סמ, פסיכיאטריים ובבתי חולים" סורוקה"בדיקה ב

וגם , ס"שמו לא הופיע כלל במחשבי שב". סהרונים"פעילי המוקד בביקוריהם התכופים בכלא 

לאחר חמישה חודשי . ם לא הצליחו לאתרו בבתי הכלא השונים"נציגי נציבות הפליטים של האו

המוקד ". מגן"פחה ודיווח כי הוא מוחזק בכלא ס לקרוב מש"התקשר סמ, 3103למאי  0-ב, חיפוש
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במתחם כלא איילון אך שמו נרשם " מגן"בדק ומצא כי הוא אכן כלוא במחלקה לבריאות הנפש 

שם הצליחו , "אשל"ס לכלא "באותו שבוע הועבר סמ. באופן כה משובש עד שלא ניתן היה לזהותו

לא הצליח לענות על רוב השאלות הוא נראה מנותק ו. נציגי המוקד לבקרו ביחד עם בן דודו

אולם סבל מהפרעות שינה קשות , לבית בן דודו" אשל"כעבור כחודש וחצי שוחרר מ. שהופנו אליו

רופא שבחן את מרשמי התרופות שנטל בכלא , לדברי בן דודו. ונתק מהסביבה ולא הצליח לתפקד

. ס"ל לאדם במצבו של סמאשר לא נדרשו כל, קבע כי מדובר בתרופות בעלות תופעות לוואי קשות

החליטו בני משפחתו לשולחו לאריתריאה , בהעדר מסגרת רפואית שתטפל בו לאחר שחרורו

   12.בתקווה שהמשטר שם לא יתאנה לאדם הלוקה באופן כה ברור בנפשו ובבריאותו

כל המקרים הטראגיים המצוטטים לעיל הם עדות למצוקה חסרת אונים ומוצא לנוכח 

בדרך כלל לאחר עבר רצוף תלאות ועינויים בדרך , ש מהעדר כל סיכוי לשחרוראויי, מציאות הכלא

ס "לא כל מי שנכלל על ידי השב, אולם. ישראל –אל מה שנתפס כתקווה האחת לחופש ולחיים

מסודן שהועבר לכלא פלילי א "שומסיפורו של , למשל, הנה. הוא אכן כזה" אובדני"בהגדרת 

טיפס על "א "שומ, ס"לפי דוח השב". קציעות"במתקן , כביכול ,"ניסיון אובדני"בעקבות " אלה"

הותר לאחר , לאור זאת נכבל למיטה; "מבנה קראוון ואיים לקפוץ במידה ולא יקבל טיפול רפואי

נכבל שוב , ל מתכוון לפגוע בעצמו ועל כן"התקבל דיווח כי הנ" 3103לנובמבר  06-אך ב, יממה

וכן , "על רקע פסיכיאטרי טרם הגיעו לבית הסוהר לא ידוע: "בהמשך הדוח נכתב". למיטה

א "כאשר הובא שומ". כ רציתי לראות רופא"בסה, המוחזק אמר שהוא מצטער על מה שקרה"

והוא טופל , סוף סוף לבית חולים התברר כי הוא אכן סובל מכאבים עזים בגלל אבנים בכליות

". מודה על הטיפול"כי המוחזק פרוטוקול בית הדין אינו שוכח לציין ". אלה"והוחזר לכלא 

א "שומ –" אלה"כחצי שנה מאז שהועבר לבית הסוהר הפלילי , נכון למועד כתיבת דוח זה, ואולם

  .עדיין מוחזק שם

מבורקינה  ד"ממ. במקרים אחרים אין רקע לפגיעה עצמית לפני ההעברה לכלא פלילי

התמשכות ". אשל"ם לכלא ומש, בשל ניסיון בריחה 3100בינואר " דקל"פאסו הועבר לכלא 

ד חתך את "ס ממ"לפי דוח השב. סיונות לפגוע בעצמוישהותו בכלא הפלילי הביאה אותו לכמה נ

ס "בדוח מופיעה המלצת עו. והוחזק כבול לזמן לא ידוע, עצמו ושפך על עצמו מים רותחים

עדויות אולם לא מצאנו , להמשך כבילה עד הערכה מחדש של מצבו הנפשי( ת/ת סוציאלי/עובד)

עובדת . לכך שנערכה לו בדיקה כלשהי על ידי רופא פסיכיאטר בכל זמן שהותו בכלא הפלילי

. המוקד העידה כי הוא בודד לגמרי ואינו יודע שום שפה שיוכל לתקשר בה עם הסובבים אותו

 .ד הוחזק כמעט שנתיים בכלא פלילי"ממ

 

 "מקרה נפשי. "ב

שלא ניסו להתאבד אך מוגדרים כסובלים  ,גם מוחזקים במתקני הכליאה למבקשי מקלט

שמונה מקרים כאלה אותרו . מועברים לבתי כלא פליליים לצורך השגחה, מהפרעות נפשיות

, מקטעי הסיפורים שהגיעו לידיעתנו. אך אין ספק שאלה אינם היחידים, בוודאות על ידי המוקד

פגועי נפש , נשים נרדפיםמצטיירת תמונה קשה במיוחד של התנאים ואופי הטיפול להם זוכים א

  .וקורבנות עינויים במדינת ישראל בשנות האלפיים
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בזמן שירותו כגשש (. 04)הוא אריתריאי שגויס לצבא בארצו בגיל ארבע עשרה  ה"ס

, ככל הנראה, באותו זמן היה עדיין. נענש וישב בכלא ארבע שנים, ביחידת קומנדו ניסה לברוח

מעין , גופו מכוסה צלקות עמוקות"י עדות עובדת המוקד ולפ, הוא עבר עינויים קשים. קטין

בהגיעו היה מצבו קשה והוא . הוא הצליח לברוח מאריתריאה והגיע דרך סיני לישראל". חורים

אך כעבור זמן , "סהרונים"משם נשלח למתקן ; אושפז למשך שישה ימים בבית החולים סורוקה

שייצגה אותו בפני , סקה כץ'צ. טטות עצביםכנראה בגלל התמו, "אלה"קצר הועבר לכלא הפלילי 

לאחר שסיפר מה )...( במהלך הדיון פרץ בבכי מדי פעם "דיווחה כי , נוכחת בדיון הייתהבית הדין ו

 ...".היה לו קשה לנשום, שעבר עליו התחיל להתנשם בכבדות ונראה כאילו נמצא בהתקף חרדה

סמוך לכניסתו  3100ר בינואר קטין אריתראי שנעצ, ט"בקחמור במיוחד הוא המקרה של 

הועבר לכלא הפלילי  3100במאי . ן"לישראל וכעבור שלושה ימים אושפז במחלקה סגורה במב

עסקינן במוחזק אריתראי הזכאי להגנה : "שקבע, והובא בפני הדיין מיכאל זילברשמיד" דקל"

ד "גיע לביהמעדכון שה. ן במצב פסיכוטי"המוחזק שהה כשלושה חודשים במרפאת מב. קבוצתית

טובתו של המוחזק דורשת את המשך . נמסר כי הלה מקבל טיפול תרופתי ונמצא תחת השגחה

ט בכלא "אך מהו טיב הטיפול שקיבל בק 13".השמתו במשמורת לצורך קבלת טיפול והשגחה

אני : "ט לשאלת הדיין"משיב בק 3100מן הפרוטוקולים של בית הדין אנו למדים כי ביוני ? הפלילי

במעקב "ט "בדיון הבא נמסר כי בק 14".וע לא מקבל תרופות כי נגמר לי המרשםכבר שב

רק בתחילת יולי מתקבלת חוות דעת  15".סית"פסיכיאטרי צמוד ומקיים שיחות קבועות עם עו

והדיין מורה להעבירו למקום משמורת המיועד , ט הוא קטין בן שש עשרה"רפואית ולפיה בק

 ". מתן"לקטינים  בעקבות זאת הועבר לכלא. לקטינים

עשרה בעת שהועבר -והיה בן תשע, 3101הוא אתיופי שהגיע לישראל באוקטובר  א"ט

ולפי עדויות חבריו הוחזק במחנות , הוא נחטף בסיני". מקרה נפשי"כ, 3100בינואר , "אשל"לכלא 

מתוך . מצבו כזה שלא ידע אפילו לומר כמה זמן נמשך השבי; העינויים בתנאים קשים במיוחד

לא עונה , נראה שהוא בעולם אחר": "אשל"א בכלא "שפגשה את ט, סקה כץ'דותה של צע

לפעמים נראה שהוא מבין אותי אך מגיב . לא בטוחה אם הוא מודע לכך שאני כאן, לשאלות

א קיבל טיפול תרופתי "ט, ס"לפי דוח השב". בצחוק חזק או בשירה וחוזר להתבונן על משהו אחר

מצבו המעורפל לא מנע ממשרד הפנים להחתים אותו על מסמך חזרה . אלהרגעה בזמן שהותו בכל

נציגת המוקד עמדה בתוקף על כך שהמוחזק אינו כשיר , במעמד בית הדין. מרצון לאתיופיה

נראה "א "ואף הדיין עצמו ציין בפרוטוקול הדיון כי ט, להחלטה כזו או להחתמה על מסמך כלשהו

משרד הפנים . את שם משפחתו או את כתובת מגוריו הוא אף לא ידע לומר, למעשה; "אבוד

והעלה אותו על טיסה , א"מהערת הדיין וממצבו הנפשי הקשה של ט, התעלם מטיעוני המוקד

 .לאתיופיה

יס בכפיה לצבא גו, אתיופי לפי קביעת משרד הפניםטוען לאזרחות אריתראית ו, מ"ב

הוחזק כבול , הוא נחטף בסיני. ההאריתראי ולאחר שנה וחצי בצבא הצליח לברוח מאריתריא

כחצי " סהרונים"הוא הוחזק ב". צהריים וערב, מדי בוקר"בשלשלאות ולפי עדותו ספג מכות 

ן למשך "בבית הסוהר מג( מחלקת בריאות הנפש)ן "ועקב התמוטטות נפשית אושפז במב, שנה

מ "ב". אשל"י משם הועבר לכלא הפליל. כשהוא סובל מסיוטים, יומיים במצב פיזי ונפשי קשה
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העילה היחידה להשארתו כאשר , ן לפי מידת ההרעה במצבו"למב" אשל"הועבר הלוך ושוב בין 

. מנסיבות כליאתו –אם לא נבע מלכתחילה  –מצב שרק החריף  –בכלא היא מצבו הפסיכיאטרי 

כאשר הוחזר . מתוכם שהה חודשיים במחלקה סגורה, ן"הוא אושפז למשך חמישה חודשים במב

מ כי הוא "לפעילת המוקד דיווח ב: דקות וקיבל טיפול תרופתי 21נמצא בהשגחה כל " אשל"לכלא 

הוגשה  3103בינואר . אך לא היה לו מושג איזה תרופות ולמה הן מיועדות, לוקח תרופות כל יום

מ סובל מתגובה "כי ב הייתהאשר מסקנתה , על פי דרישת בית הדין חוות דעת פסיכיאטרית

מוקד סיוע הוא שוחרר לבסוף בעזרת . תוצאה מן ההתעללות שעבר בסיניטראומתית כ-פוסט

 .לעובדים זרים

משמורת להעניק  ביקורתהחל בית הדין ל( 3103)יש להדגיש כי רק בשנה האחרונה 

ס "ולבקש מהשב, חשיבות להערכה פסיכיאטרית של המוחזקים הזרים בבתי הכלא הפליליים

מבין עשרות המוחזקים הכלואים בבתי כלא . כזו לשלוח אותם להסתכלות לצורך חוות דעת

איש לא דיווח להם שנפגש במהלך , פליליים ושרואיינו על ידי פעילי מוקד סיוע לעובדים זרים

המוחזקים פוגשים בעובדים . שהותו בכלא הפלילי עם רופא פסיכיאטר או פסיכולוג לצורך טיפול

סים אלה אינם דוברים את "עו, ברם .שמטפלים באסירים הפליליים, הסוציאליים של הכלא

ואף אינם מקבלים , שפותיהם ואינם מכירים את הבעיות הייחודיות למבקשי המקלט מאפריקה

אין לצפות מעובדים סוציאליים להעניק טיפול לאנשים במצב , בעיקר. כל הכשרה לטיפול בהם

זו , בקש חוות דעתכאשר בית הדין מ. לאחר נסיונות התאבדות וטראומות קשות, נפשי מעורער

 . המגיעים לצורך הבדיקה לבית הסוהר, ניתנת על ידי פסיכיאטרים חיצוניים

פסק  3103בפברואר : מבקש מקלט אריתריאי, ב"בההליך שננקט בעניינו של , למשל, זהו

אולם הוא לא שוחרר מאחר והחל לקבל טיפול תרופתי , ב"בית הדין למשמורת על שחרורו של ב

ב נבדק לראשונה על ידי פסיכיאטר "ב, 3103ביוני , כעבור חודשים אחדים. מונע נגד שחפת

יי הסתגלות למסגרת הכלא גילה קש"ולפי הדוח , ח סורוקה לאחר שחבט את ראשו בקיר"בביה

הופנה לבדיקה  3103ביולי  00-ב 16".מצוקה נפשית הקשורה למעצרווהוגדר בהשגחה עקב 

ר "בחנה אותו ד, באוגוסט 02-ב, אך רק כעבור חודש, "התנהגות חריגה"פסיכיאטרית לאור 

מקבל טיפול הרגעתי בלבד עקב "וקבעה כי הוא , ח באר יעקב"פסיכיאטרית מביה, אירינה אברהם

י שלתוכו נשאבים ב ממחיש את מעגל האימים הקפקא"סיפורו של ב". תגובה הסתגלותית למעצר

ובשל כך מושלכים  –" מצוקה נפשית הקשורה למעצרם"כאשר הם מפתחים , מבקשי המקלט

מטופלים בתרופות ללא מעקב פסיכיאטר או רופא , בכלא פלילי, למעצר קשה ואכזרי פי כמה

שבית הדין עצמו קבע כי יש , ב"ב. ומבלי שזכויותיהם הבסיסיות ביותר יישמרו, מומחה כלשהו

בייאושו . הוא לא שוחרר. החודשים עברו. הושאר בכלא כדי לקבל טיפול מונע לשחפת, רולשחר

ועל כן הושאר בכלא  –" התנהגות חריגה"ולפתח " קשיי הסתגלות למסגרת הכלא"החל לגלות 

 .שם הוא כלוא עדיין נכון למועד כתיבת דוח זה". השגחה"לצורך , "אשל"

   

 נשאי איידס. ג

במתקני : HIVאזרחים זרים לבתי כלא פליליים היא היותם נשאי נגיף  עילה נוספת להעברת

על מנת שיוכלו לקבל את קוקטייל התרופות . הכליאה הייעודיים אין מערך רפואי לטיפול בנשאים

                                                           
16
 פ.מ, ידי מחברת הדוח-כל ההדגשות כאן ולהלן על 
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נשלחו בשנים האחרונות נשאי הנגיף לכלא , (סורוקה)חולים -ולהמצא בקרבת בית, החיוני

 . ם במוקד סיוע לעובדים זריםמקרים כאלה מתועדי שלושה". האלה"

, "סהרונים"סמוך לכניסתו לישראל והוחזק במתקן  3111מאתיופיה נעצר בדצמבר  ב"הר

ניסה להתאבד , 3101בפברואר , ושם" אשל"ומשם לכלא פלילי , "אוהלי קידר"הועבר לכלא פלילי 

משמורת  ביקורתהחליט בית הדין ל 3100באפריל . בחניקה באמצעות חבל עשוי מקרעי סדין

נימוקי הדיין מרט דורפמן להחלטת . ב"להענות לבקשת מוקד סיוע לעובדים זרים ולשחרר את הר

כמו גם את הזלזול העקבי , השחרור חושפים כשלים חמורים באופי התנהלותה של רשות ההגירה

 –ומנגד , אלא גם בהוראות בית הדין עצמו, לא רק בזכויות המוחזק, והמכוון מצד משרד הפנים

ב אלא "מצב זה מאפיין לא רק את המקרה של הר. את המלכוד שבו נתון המוחזק בכלא הפלילי

 :ועל כן נביא כאן חלקים מן הפרוטוקול במלואם, את רוב רובם של המקרים הנדונים כאן

כי הרחקת המוחזק מישראל נמנעת או מתעכבת בשל , ניתן לומר, האם במקרה שלפנינו"

כ "בכוונת ב, פי התשתית העובדתית המונחת בפני-הרי על? והעדר שיתוף פעולה מלא מצד

כי , אדגיש)...( המוחזק לבקש מרשות ההגירה לעכב את הרחקתו של המוחזק מטעמים רפואיים 

ללא כל אמצעים , כשהמוחזק נמצא במשמורת, כי הגשת בקשה זו, נראה לי, מעיון בנוהל זה

הינה בבחינת משימה כמעט בלתי , ס"כספיים וללא גישה לשירותי הבריאות מחוץ לשב

כי המוחזק השתהה במשך תקופה ארוכה בכך שלא הגיש בקשה עד , לא ניתן לטעון, ולכןאפשרית 

  17".כה

מעידים עד כמה חמורה חסימתם של , בבואם מפי דיין בית הדין עצמו, דברים אלה

, וע למיניהםהרשות הממונה עליהם וארגוני הסי, המדינה, המוחזקים בפני העולם החיצון

 .הלוא הוא הדיין החורץ את גורלם, ותלותם המוחלטת באדם אחד

במשך כשנה , בהמשך מתייחס הדיין דורפמן ישירות להתעלמות הבוטה של משרד הפנים

לא , יתרה מזו. "להתעלמות המשרד מהוראות בית הדין –וחמור מזה , מטענות המוחזק)!( וחצי 

כי הוא לא יכול לחזור לאתיופיה בשל בעיות , הזדמנויותכי המוחזק טען במספר , נעלם מעיני

אני לא יכול לחזור לשם ': כי, טען המוחזק, 36-01-11במהלך הדיון מיום , למשל, כך". פוליטיות

הממשלה הנוכחית ': כי, וציין 8-16-01המוחזק חזר על טענתו בדיון מיום . 'יש לי בעיה פוליטית

הייתי חייל באתיופיה ': הוסיף המוחזק 00-10-00בדיון מיום , כמו כן. 'מחייבת אותי להיות חייל

אחרי שנה ושמונה חודשים . ובמלחמה אמרו לי שעשיתי טעות ובגלל זה הכניסו אותי לכלא

שלכל , המוחזק העלה טענת הגנהכי , מכאן אנו למדים' .אחרי זה החזירו אותי לכלא. שוחררתי

אך המוחזק מעולם , עוד לפני כמעט שנה וחצי י משרד הפנים"ראויה להיבדק ע הייתההפחות 

הורה בית  11-11-11בדיון מיום , יתר על כן. וטענתו כלל לא נבחנה RSDלא נפגש עם יחידת 

מאז החלטת . לערוך למוחזק ראיון בהקדם ולעדכן את בית הדין RSDהדין מפורשות ליחידת 

אך המוחזק טרם נפגש עם אנשי משרד הפנים , בית הדין עברה תקופה של כשלושה חודשים

  18."והוראת בית הדין נשארה ללא כל מענה

ב ואחרים "החריפה שמותח בית הדין על תנאי כליאתם של הר ביקורתנביא את ה, לבסוף

כי , כי לא נעלמה מבית הדין העובדה, ברצוני גם להעיר: "בניגוד גמור לחוק, ילייםעם אסירים פל

בתא עם נשאי , הוא שוהה בבית סוהר אשל, פי המסמכים אשר מצויים בתיקו של המוחזק-על

                                                           
17
ההדגשה כאן ולהלן . 6סעיף , ב"עניין הרב 3100לאפריל  01משמורת מיום  ביקורתפרוטוקול בית הדין ל 

 'וראו נספח . פ.מ, של מחברת הדוח
18
 'וראה נספח , 6סעיף , שם 
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( ב)ח11דבר זה עומד בניגוד גמור לאמור בהוראת סעיף . שהינם אסירים פליליים, איידס נוספים

שוהה שלא כדין הנתון במשמורת יוחזק ( ב)': כי, אשר קובעת מפורשות, ללחוק הכניסה לישרא

ס יבחנו את הנושא "כי שלטונות השב, מן הראוי. 'בתא נפרד מאסירים ומעצורים פליליים

לעומד וימצאו פתרון הולם בכדי למנוע החזקתם של מסתננים ואסירים פליליים בתאים 

שביקרה את המוחזקים נשאי האיידס בכלא , מוקדעוד בעניין זה מעידה פעילת ה 19".משותפים

כי הם היו כלואים עם אסירים פליליים בתא צר במיוחד אפילו ביחס לתנאים הקשים , הפלילי

 .בבתי הסוהר הללו

הוא הועבר לכלא הפלילי . 3111בדצמבר , נעצר ביום כניסתו לישראל, אריתראי, ו"אב

רוא בין שורות מסמכי בית הדין כדי לגלות כיצד עלינו לק, ושוב. והוחזק שם קרוב לשנה" אשל"

 :באמת מתנהל הטיפול שלשמו מועברים המוחזקים לבית סוהר פלילי

 ?האם התחלת את הטיפול שלך במתקן החדש –ש "

   20"לא אפילו לא ראיתי רופא –ת  

לא ברור מדוע הוחלט על ", בהחלטתו לאשר את המשך המשמורת מציין הדיין יוסי מימון

יש  21".ס אינו מטפל בו כלל"ו של המוחזק לצורך טיפול רפואי למתקן אחר כשמנגד השבהעברת

אולם המשיכו להחזיקו באותו , בקוקטייל תרופות" אשל"ו ב"לציין כי בהמשך החלו לטפל באב

מתוקף ההגנה , אף כי הוכרה אזרחותו האריתראית ועל כן, תא צר במיוחד עם אסירים פליליים

כעבור יותר , 3100בינואר . שום עילה להחזיקו בכלא הייתהלא , דינה זוהקבוצתית לאזרחי מ

לא מקובל שמוחזק יישאר במעצר רק משום שלא ניתן ": מציין הדיין מיכאל זילברשמיד, משנה

 22".להעניק לו טיפול רפואי מחוץ לכותלי בית הסוהר

אשר הוחזקו בבית כלא פלילי ומתועדים  HIVמבין שלושת המקרים של נשאי נגיף 

השניים האחרים גם ; ו הוא היחיד שאכן קיבל בכלל טיפול רפואי"אב, במוקד סיוע לעובדים זרים

המוכרים למוקד  HIVעובדה תמוהה נוספת היא המצאם של עוד שני נשאי נגיף . לא נזקקו לטיפול

להסיק , כך נראה, עובדה ממנה ניתן –אשר לא הועברו לכלא פלילי , במתקני הכליאה הייעודיים

הנעשות על פי החלטה שרירותית ונקודתית של גורמי , על העדר נוהל קבוע ומוסדר להעברות הללו

 . לא בהכרח בשל צורך ממשי –ויתרה מזו , ס"שב

 

 "מעקב רפואי הדוק. "ד

אותיות הועבר לכלא אשל עקב בעיות ברי", ס"על פי דוח השב, נ"פטמבקש המקלט האריתריאי 

נ עבר ניתוח לב והשתלת "פט, כפי שעולה מן הדוח הרפואי". אשר מצריכות מעקב רפואי הדוק

על אף הסייג המפורש הקבוע " סהרונים"הוא הוחזק במתקן הכליאה . מסתם לפני הגיעו לישראל

בשל גילו או מצב "ולפיו אין להחזיק אדם במשמורת אם , בתיקון לחוק למניעת הסתתנות

נ "הובהל פט 3103ביולי  23".החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ל המסתנןבריאותו ש

שחדל לתפקד והביאו , לבית החולים סורוקה ושם נותח בדחיפות לצורך החלפת המסתם בלבו

גודש "נ שוב לבית החולים בשל "ובאוגוסט אותה שנה הובהל פט, לא עבר חודש, ואולם. לסף מוות

                                                           
19
 'וראה נספח , 01סעיף , שם 
20
 .'זראה נספח , ו"בענין אב 3101לפברואר  06משמורת מיום  ביקורתפרוטוקול בית הדין ל 
21
 'זנספח . פ.הדגשה שלי מ, שם 
22
 .החלטה, ו"בעניין אב 3100לינואר  00משמורת מיום  ביקורתפרוטוקול בית הדין ל 
23
 (.0()ב)א 21סעיף , תיקון לחוק למניעת הסתננות 
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בשל הצורך בהשגחה רפואית  –כאמור , "אשל"כן הועבר לכלא הפלילי לאחר מ". ריאתי קשה

כמו גם במקרים רבים שהובאו , ס במקרה זה"התנהלות השב. ח סורוקה"מתמדת והקירבה לביה

בהעדר מערך מתאים לטיפול רפואי במתקני , המוחזק מצוי בסכנת מוות: מובנת ואחראית, לעיל

בית  –שבו יש מערך אלמנטרי כזה , ו לבית כלא מסודרעל כן מעבירים אות; הכליאה הייעודיים

 .האחראים למצב מעוות זה הם קובעי המדיניות הישראלית ומשרד הפנים. הכלא הפלילי

 

 "הפרות משמעת. "ה

הועברו לבתי כלא פליליים מספר מהגרים ומבקשי מקלט  למוקד סיוע לעובדים זריםלפי הידוע 

או שהוגדרו מסיבות שונות , או ששבתו רעב במחאה, זקושניסו לברוח ממתקני הכליאה בהם הוח

של , ללא משפט, בנוסף לבעיה העקרונית בהעברתם לכלא פלילי. שלא פורטו כמפרי משמעת

 –ולעיתים קרובות נובעת מעצם כליאתם , אשר התנהגותם אינה בהכרח פלילית –מוחזקים אלה 

המועברים . למעשה ללא הגבלת זמןו, העברה זו מתבצעת לתקופה בלתי מוגדרתיש להבין כי 

מצב זה הוא אחד הכשלים בהם נתקלנו לא רק )נשכחים שם  –ולמעשה , נשארים בכלא הפלילי

 (.אלא כמעט בכל המקרים שסוקרו בדוח, בתחום זה

שהתריע כבר אז כנגד מצב , 3111-3101ציטוט מדוח הסנגוריה הציבורית לשנים , לראיה

והאיר את הסיבה האמיתית למה שמכונה , כלא פליליים האזרחים הזרים המוחזקים בבתי

האזרחים הזרים התלוננו על כליאתם בכלא המיועד להחזקת אסירים "": הפרות משמעת"

חלקם טענו כי הם . שהורשעו בביצוע עבירות פליליות ועל הרחקתם מחבר הפליטים האחרים

 הסנגוריהאנשי  .מדםבלא שהם רואים אופק לשינוי במע, נמצאים בכלא חודשים ארוכים

. התרשמו כי התסכול הגדול שחשים אותם כלואים מהווה פתח לחיכוכים עם צוות בית הסוהר

תוך , בכלא שבאופיו הוא כלא פלילי, שלא ביצעו עבירות פליליות, החזקת אזרחים זרים אלה

הדברים  .מנע מכך ככל הניתןיוראוי היה לה, הרחקתם מחברת זרים אחרים מעוררת קושי

מורים במיוחד ככל שנכונה הטענה כי לא מתקיימת ביקורת מספקת על המשך שהותם של ח

 [ההדגשות לא במקור] 24".אותם זרים בבית הסוהר

. ממחיש בחריפות את הבעייתיות המובנית במדיניות זו, אזרח אתיופי, ק"גכהמקרה של 

ונמכר למבריחים בדואים עונה , ק היה קטין בעת שנחטף על ידי כנופיית מבריחים בסודן"גכ

שם הוחזק בשבי וסבל מהתעללות קשה עד שאמו מכרה את ביתה כדי לשלם , שלקחו אותו לסיני

הוא נעצר מיד והוחזק במתקן . לישראל, בניגוד לרצונו, הוברח 3101ובמאי , דמי כופר עבורו

בית הדין  06.25 נכתב כי הוא בן" יחידת המסתננים"ידי -אף כי בתחקיר שנערך לו על, "סהרונים"

בייאושו הפסיק לאכול ולשתות שלושה ימים והטיח ראשו בקיר עד שאיבד . התעלם מכל טענותיו

פסק הדיין  3101באוקטובר ". דקל"כאשר התעורר מצא עצמו בבית הסוהר הפלילי . את הכרתו

נין גילו שיקר בע"ויתר על כן , ק שיקר בכל פרטי עדותו"כי גכ" דקל"יוסי מיימון בשבתו לדיון ב

כל מסמכי בית הדין בהמשך התיק מעידים , למרבה הפלא 26".01עד שנבדק ונקבע כי הינו בגיר בן 

ואף לא , ק עד מועד הפסיקה"חד משמעית כי לא נערכה שום בדיקה לקביעת גיל המוחזק גכ

 על, הוא דרש, הדיין אילן חלבגה" דקל"כאשר הגיע לכלא , 3100רק במרץ . חודשים רבים לאחריה

. לשלוח אותו בדחיפות לבדיקת גיל, ק"סמך התרשמות ראשונית ממבנה גופו ומראה פניו של גכ

                                                           
24
 .08ב ' סע, 64' עמ, כלא דקל, 3101-3111דוח הסניגוריה הציבורית  
25
 .1' כנספח ח ב"מצ, 3101למאי  06ר מיום "טופס תחקור מסתננים במתקן אלמ, ק"גכ 
26
 .2'כנספח ח ב"מצ, 3101לנובמבר  01ק מיום "משמורת בענין גכ ביקורתפרוטוקול בית הדין ל 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/87763C09-FBC3-46A6-A885-B5557CB25C3E/0/Doch20092010.pdf
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 01ק בן "נערכה בדיקה רפואית בה נקבע כי גכ 3100במאי . הבדיקה התעכבה עוד חודשיים

ק בכלא הפלילי תשעה חודשים בתא אחד עם אסירים פליליים "בשלב זה כבר שהה גכ; בקירוב

אשר חזר והאשימו , שי הדרדר בינתיים עד כדי כך שאפילו הדיין מיימוןמצבו הנפ. בוגרים

ק שוחרר "גכ 27".מצבו הנפשי עדין"מצא לנכון לבקש מרשות ההגירה לטפל בעניינו כי , בשקרים

לאחר שישב יותר משנתיים בכלא בישראל ולאחר חודשים רבים במחנות , 3103בערבות ביולי 

 .העינויים בסיני ובסודן

סמוך  3101שנעצר בפברואר , יליד חוף השנהב, י"קור לא פחות הוא זה של מקרה חמ

עוד יוחסו לו אזרחות . רשות ההגירה קבעה כי הוא אזרח גינאה ולא חוף השנהב. להגיעו לישראל

, "סהרונים"במתקן )!( כעבור קרוב לשנתיים, 3100בדצמבר . סודאנית ואזרחות של מדינת גאנה

לאחר שנשך סוהרים כשהתבשר כי לא "ידי פסיכיאטר -ונבדק על ח סורוקה"י לבי"הובהל ק

עקב התרשמות "שם נבדק על ידי פסיכיאטר ו, "אלה"הוא הועבר לכלא הפלילי  28".יישאר בארץ

כמו כן הומלץ על המשך ההשגחה . מדיכאון תגובתי הומלץ על טיפול תרופתי בתכשיר נוגד דיכאון

, 3103בפברואר , בבדיקה הבאה 29".צרפתית בלבדעקב בעיות תקשורת עם האסיר אשר דובר 

י עולים בבירור "גילו הצעיר והסיבות למצבו הנואש של ק 30".08מדובר באסיר בן "מצויין כי 

נראה : ס עקב שינויים בהתנהגותו אתמול"הופנה על ידי עו: "מדוחות הבדיקות הפסיכיאטריות

וצה לחזור לארץ מולדתו או להשתחרר לדבריו ר)....( סירב לאכול ולהתקלח , נשכב על הרצפה

התרשמותי שמצוקתו כעת נובעת משהותו במאסר מגיל צעיר )...( לישראל רק לא להשאר בכלא 

מדובר , כעת אינו סובל ממחלת נפש פעילה. ומתחושת חוסר אונים לגבי יכולתו להשפיע על העתיד

הפסיכיאטרית  31".דליםבעל כוחות , בהתנהגות תגובתית אצל בחור צעיר ללא השכלה כלשהי

. מעקב פסיכיאטרי לפי הצורך. שהאסיר אינו מעוניין בו"ממליצה להפסיק הטיפול התרופתי 

  32".ס"שיחות עם עו

אנו מביאים את פרטי המסמך הנדון על מנת להבהיר את הכשלים המובנים בטיפול 

כמו , ראשית .במוחזקים המועברים לכלא פלילי על רקע פסיכיאטרי או בשל הפרעות התנהגות

לעתים קרובות הם מטופלים בתרופות ללא פיקוח רפואי צמוד , י ואחרים שנסקרו פה"במקרה ק

התרשמתי שלא : "ואף על עצם הצורך בה, או השגחה על משך נטילת התרופה ועל השלכותיה

אלא מדובר במצב הסתגלותי על רקע , מדובר במצב פסיכוטי או אפקטיבי כמו דיכאון רבא

עם רופא פסיכיאטר  –אם בכלל  –פגישותיהם היחידות , שנית. דווחת הרופאהמ, 33"מאסר

נערכות במסגרת בדיקה חיצונית לפי צו בית הדין לביקורת משמורת או לאחר התמוטטות 

שהם , ס"אין הם מקבלים שום סעד או טיפול פסיכולוגי ואמורים להסתייע בעו, שלישית. קיצונית

שבו מציינת , כמו במקרה שלפנינו, נם דוברים את שפתםחסרי הכשרה לטיפול בהם ואף אי

ישנם סימפטומים של מצוקה נפשית על רקע המאסר ובידוד תרבותי "הפסיכיאטרית במפורש 

והדברים  –" כאשר נמנע ממנו לצור קשרים שוטפים עם הסביבה בהיותו דובר צרפתית בלבד

 .בלבד של דוברי שפות אפריקאיות, תקפים עוד יותר במקרים אחרים

                                                           
27
 3'כנספח ח ב"מצ, 3101ליולי  02ק מיום "משמורת בענין גכ ביקורתפרוטוקול בית הדין ל 
28
 1'ט נספחכ ב"מצ, וליה אפלבאום'ר ג"ד, 3103לפברואר  1י מיום "חוות דעת פסיכיאטרית בעניין ק 
29
 שם 
30
 שם 
31
 ב"מצ, וליה אפלבאום'ר ג"י ד"ע 3101לאפריל  4 -ב" אלה"י בכלא "תעודת רופא מבדיקה שנערכה לק 

 2'כנספח ט
32
 שם 
33
 וליה אפלבאום'ר ג"ד, 3103לפברואר  1מיום י "חוות דעת פסיכיאטרית בעניין ק 
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י ואושפז במחלקה "התמוטט ק, כמעט שנתיים וחצי לאחר שהושם במעצר, 3103ביוני 

מצטט , אשר המתין לתגובת המדינה להחלטת שחרור, הדיין. ן"לבריאות הנפש בבית סוהר מג

. שכב על רצפת חדרו ועשה צרכים על עצמו, לא אכל, המוחזק הפסיק להתקלח"ס כי "מדוח השב

ס ונשך "עובר לאשפוזו ניסה לקפוץ מגובה שני מטרים ואף תקף איש צוות שבעוד נמסר כי שבוע 

אינני יכול שלא לציין את מחדלי ": בהמשך פסיקתו כותב הדיין מיכאל זילברשמיד 34".אותו

וחרף , מאז הגיעו לבית הסוהר. המוחזק הועבר לכלא אלה לאור התנהגותו. המדינה בתיק זה

. מטעם המשיבים להחתים את המוחזק על מסמכי נסיעה לא הגיע נציג, הוראות בית הדין

על המדינה חלה החובה לעשות להרחקתו של מוחזק . המוחזק הביע את רצונו בפני לשוב לארצו

 [.ההדגשה לא במקור] 35".המוכן לשוב לארצו

והורה לשחרר את  מוקד סיוע לעובדים זריםנעתר בית הדין למאמצי  3103בספטמבר 

לא הגיע נציג ' אלה'מאז הגעתו של המוחזק לכלא , למעשה"ין בנימוקיו כי תוך שהוא מצי, י"ק

מטעם המדינה ולו פעם אחת על מנת לנסות ולקדם את הרחקתו חרף ההסכמה לשיתוף פעולה 

 [.הדגשה לא במקור] 36".כאמור

                                                           
34
 3'טנספח ב כ"מצ. כלא אלה, 3103ליולי  4מיום  י"משמורת בענין ק ביקורתפרוטוקול בית הדין ל 
35
 .שם 
36
 4'ב כנספח ט"מצ .כלא אלה, 3103לספטמבר  34י מיום "משמורת בענין ק ביקורתפרוטוקול בית הדין ל 
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 סיכום

 

מסך המקרים שנסקרו כאן עולים כשלים חמורים בהתנהלות המדינה כלפי אזרחים זרים 

, המוחזקים על ידה במשמורת על פי חוק הכניסה לישראל והתיקון לחוק למניעת הסתננות

אנו סבורים כי כשלים . לבתי כלא פליליים לזמן לא מוגדר, בשל הסיבות שנמנו לעיל, ומועברים

ס אלא מקובעי המדיניות "וכי הם אינם נובעים מהתנהלות השב, גורפיםאלה אינם חריגים אלא 

ממצוקתם , פי החוק-המתעלמים במכוון ובעקביות מזכויות המוחזקים על, במשרד הפנים

הנפשית והגופנית ומעקרונות יסוד הנוגעים לזכויות אדם בכלל ולזכויות פליטים ומבקשי מקלט 

יש להדגיש כי מקרים . בפרט, (ינת ישראל חתומה עליהעל פי האמנה הבינלאומית לפליטים שמד)

, אלה מעידים בבירור על כך שהחזקת האזרחים הזרים בכלא פלילי פוגעת בכבודם ובבריאותם

, כמו כן(. ב.'ב21סעיף )ובכך היא עומדת בסתירה נחרצת לקבוע בתיקון לחוק למניעת הסתננות 

 (. ג.'ב21סעיף )בניגוד לחוק  החזקתם בתאים משותפים עם אסירים פליליים עומדת

בהעדר נגישות ותוך , המידע שהצליח מוקד סיוע לעובדים זרים להשיג במאמצים ניכרים

תולדת , ניסיונות ההתאבדות. מעלה תמונה קשה ביותר, ס"קשיים בתיאום מול רשויות השב

 מוחזקים הסובלים. חוזרים על עצמם גם תחת ההשגחה בכלא הפלילי, המצוקה והייאוש

שוהים ביחד עם אסירים פליליים ומטופלים תרופתית , בוגרים וקטינים כאחד, מהפרעות נפשיות

כאשר הסעד היחיד , ללא המערך הנדרש של השגחה פסיכיאטרית ופסיכולוגית –אם בכלל  –

עובדים סוציאליים חסרי כל הכשרה קלינית : הווה אומר, "סים"שיחות עם עו"המוצע להם הוא 

 . ינם דוברים את שפתםאשר לרוב אף א

אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב להעדר מערך סעד נפשי למוחזקים , מעבר לכך

מחויבת לדאוג לצרכי הקיום ולבריאות , כאמור, המדינה. במתקני הכליאה הייעודיים למסתננים

ולפיכך עליה להקים לאלתר מרפאות במתקני , המוחזקים על ידה במשמורת עד הרחקתם

נשים , לאור העובדה שהמוחזקים הם גברים, יתרה מזו. מוניים שהיא מייעדת להםהכליאה הה

הכלואים על לא עוול בכפם למשך זמן , אונס והרג, ניצולי עינויים, וקטינים למודי תלאות וסבל

-מובן מאליו שמרפאות אלה צריכות לכלול סעד נפשי על, בלתי ידוע המתארך לחודשים ואף שנים

זהו הפתרון . וכן מתקני אשפוז למקרים קיצוניים, הוכשר לטיפול באוכלוסיה זוידי צוות מיומן ש

 . ולא העברה שרירותית וחסרת הצדקה לכלא פלילי, האנושי וההגיוני לבעיות שהוצגו כאן, החוקי

מן החומר שהוצג כאן עולה בבירור התרשלותו המתמדת של משרד הפנים ביחס , כמו כן

עד כדי התעלמות מדרישות בית הדין לביקורת , הפליליים לפניות המוחזקים בבתי הכלא

אינם , שוב ושוב אנו רואים כי נציגי משרד הפנים אינם מטפלים בפניות. משמורת בעניינם

, שוב. אינם מתייצבים לדיון ואף אינם מגיעים לכלא לטפל בבקשות להחזרה מרצון, משיבים להן

שבהם אין נציגות קבועה של משרד הפנים כמו בעיה זו מוחרפת פי כמה בבתי הכלא הפליליים 

 . ובהם נחסמת בפני המוחזקים כמעט כליל גישה לארגוני הסיוע, במתקני הכליאה הייעודיים
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 המלצות 

 למניעת החוק מתוקף מקלט מבקשי של המנהלי מעצרם למדיניות קץ לשים יש 

 .הסתננות

 אין :לחוק הישראלי בהתאם מתבצעת היא כי לוודא יש, הכליאה מדיניות נמשכת עוד כל 
 נחשדו או שהורשעו מבלי, פליליים אסירים עם, פליליים כלא בבתי מקלט מבקשי לכלוא
 .בדבר

 של להחזקתם ומהגרים מקלט למבקשי הכליאה מתקני את להתאים יש 

 רפואי וליווי צמודה השגחה שדורשים עצורים

 מבקשי של אמם שפת את שדוברים ופסיכיאטרים פסיכולוגים להעסיק המדינה על 

 בסיוע ופסיכיאטרי פסיכולוגי לטיפול לדאוג, ולמצער הכליאה במתקני המקלט

 פסיכולוגיות מהפרעות שסובלים לכלואים לסייע מנת על וזאת צמודים מתורגמנים

 .ופסיכיאטריות

 הפיזית בריאותם את שמחמיר גורם היא הכליאה כי קובעים פסיכיאטרים בהם במקרים 

 הגורמים להמלצת בהתאם מיידי באופן לשחררם יש, הכלואים של הנפשית או/ו
 הרפואיים

 חוקי מהארץ שגירושם מהגרים של גירושם בביצוע מתמהמה הפנים משרד בהם במקרים 

 הבטחת היא לכליאתם היחידה החוקית העילה שכן העצורים את לשחרר יש ,אפשרי וגם

 .מהארץ גירושם
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 עדויות מבתי הכלא הפליליים קובץ :'אנספח 

 

בעקבות ביקור בכלא , רכזת מדיניות ציבורית במוקד סיוע לעובדים זרים, עדותה של סיגל רוזן. א

אושפז , סהרונים"שניסה להתאבד במתקן  33אריתראי בן , ס"אצל סמ 3103במאי  03-ב" אשל"

לביקור . לכלא הפליליחודשים והועבר  1-נעלם מן הרשומות למשך כ, "סורוקה"בבית החולים 

 :התלווה בן דודו של המוחזק

כמקובל בביקורים , ס"שנערך כשמחיצת זכוכית עבה מפרידה בינינו לבין סמ, במהלך הביקור"

בן דודו . ס פרטים אודות תקופת מעצרו ומצבו הבריאותי"ניסינו לדלות מסמ, לאסירים פליליים

ס הביט בו במבט "אך סמ, מבקרים לאסיריםס ניסה לדובבו בטלפון הפנימי המקשר בין ה"של סמ

, הוא הרבה לבקש מבן הדוד שיעביר אותו למקום אחר. זגוגי ועל רוב שאלותיו לא הצליח לענות

 ".אך לא ענה על השאלה האם האסירים הפליליים הכלואים עמו מתאנים לו, עם אנשים אחרים

 

וך דוח ביקור בבית הכלא הפלילי מת, פעילת מוקד סיוע לעובדים זרים, סקה כץ'עדותה של צ. ב

באפריל  32-ב" אלה"ו" דקל"וישיבות בית הדין לביקורת משמורת בבתי הכלא הפליליים " אשל"

3102. 

 ":אשל"ביקור בכלא  

פרק המון זעם בשיחה הארוכה , כועס ומתוסכל, נראה מאוד מוטרד. אזרח סודן, מ"מח .1
. אריכות על כל מה שעובר עליו בכלאהוא דיבר ב. כמעט ולא יכולתי להוציא מילה. איתי

היא הפכה להיות מאוד מחוספסת , אני מבחינה בשינוי מאוד גדול בהתנהגות שלו
במהלך השיחה סיפר . אמר שזו הדרך היחידה לשרוד שם, כשהערתי לו על כך, וקשוחה

סיפר על בחור אריתראי שהובא לכלא והותקף , על ההטרדות החוזרות שהוא סובל מהם
סיפר על מקרה בו היה בחדרו בזמן שאסיר אחר הכין דוקרן , אסירים אחריםעל ידי 

באותו היום החדר היה סגור והוא נאלץ לשבת כל היום בחדר עם האסיר שהחזיק , גדול
מספר שאין שום טעם לפנות למפקד האגף או לסוהר , את הדוקרן בפחד שהוא יותקף

, הסוהר לא מגן עלינו:"אף אמר במרירות הוא..מפני שזה רק ייצור עוד יותר עוינות כלפיו
הוא לא " ... אין שום הגנה בכלא הזה, הקצין לא מגן עלינו, מפקד האגף לא מגן עלינו

חודשים שהוא באשל ואין לו כבר  6-6כבר , מבין מדוע הוא מוחזק כל כך הרבה זמן בכלא
 ...שום תקווה שיוחזר לסהרונים

, האם מילא את הטפסים להגשת בקשת מקלטכששאלתי אותו . אהיאזרח אריתר, ק"מ .2
 .למלא אותם היה יכולאמר שכלל אין להם טפסים בכלא ולכן לא 

לקח לי זמן לזהות אותו ולהיזכר , למרות שהוא זיהה אותי. )...( אזרח סודן, ב"אאע .3
שיערו , מאז הפעם הזאת שראיתי אותו)...( במקרה שלו שכן ביקרתי אותו פעם אחת 

מאוד עייף "כששאלתי אותו על זה אמר שהיה , בצידי ראשוהלבין באופן משמעותי 
". מאוד עייף נפשית"חזר פעמים אחדות על המשפט . ובגלל זה שיערו הלבין" נפשית

יש להם אפשרות יציאה מהחדר שלוש פעמים , כבר שלושה וחצי חודשים 03מוחזק באגף 
שים לו כסף מציין שהאוכל בסדר ושמספיק לו אבל שאין אף אחד שי. ביום לשעה

הבגדים שלו . מברשת ומשחת שיניים וסבון: נתנו לו ציוד בסיסי. לרכישות בקנטינה
פגש . מבקש שנעזור לו לאתרם, ומספרי טלפון שהיו רשומים לו נותרו בתאו בסהרונים

בסך הכל נפגש פעמיים עם רופא בכל החודשים שהוא מוחזק , רופא במתקן לפני כשבוע
  . אינו יודע איזה סוג ולאיזו מטרה, כדור אחד ביום -מקבל תרופות. בכלא אשל

 ":אלה"דיונים בכלא 
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חזר בפני הדין על הקושי , היה מאוד עצבני ונרעש בבית הדין. אהיאזרח אריתר, ק"ס. 4
שמציקים להם בכלא בגלל , על זה שאין לו מוצרים בסיסיים כמו סבון, שבכליאה באלה

ושלא נותנים להם , אפשרות לרכישת מוצרים בקנטינהשקשה בלי . שהם נוצרים ושחורים
הוא היה מאוד כעוס וסיפר , לאחר הדיון יצאנו החוצה וניסיתי לדבר איתו. לעבוד בכלא

 .אותו הכהשאחד הסוהרים 

מאז לא דיבר עם משפחתו . 3103, ליוני 33-הגיע לישראל ב. אזרח אריתריאה ,י"ט. 1
הצמיד . רק קצת, ציין שלא מקבל מספיק אוכלמ. שכלל לא יודעת האם הוא חי או מת

מוטרד במיוחד משום שאין לו , את שתי כפות ידיו והדגים את כמות האוכל שמקבל
 . אפשרות ליצור קשר עם משפחתו

 : 3102סקה כץ בכלא אלה בשנת 'עדות שגבתה צ. ג

י לכלא מאז שהגעת, חודשים 01לא דיברתי עם בני משפחתי בסודן מזה . אזרח סודן, א"מאע

אני מתחנן שיחזירו . ימים הכניסו אותי לצינוק בגלל שדרשתי לחזור לסהרונים 1לפני . האלה

אני שומע מה . אותי לסודן במשך שבעה או שמונה חודשים ולא ברור לי מדוע לא מחזירים אותי

שאת מספרת לי על עדויות החוזרים לסודן שנעצרים בגבול משום שהיו בישראל וזו הפעם 

אבל גם עכשיו אני מתעקש שאסתדר אם רק יתנו לי , ה שאני שומע את הידיעות האלוהראשונ

 . לחזור לסודן

עם מהגרי עבודה ממערב " אשל"סקה כץ בכלא 'עדויות מתוך ראיונות שערכה פעילת המוקד צ. ד

 :3100במאי  2, אפריקה

דקל בפעם  הועברתי לכלא. אני כלוא זה שנה וחצי. מניגריה,  33אני בן . 'ג.שמי ס" .1

, מאחר והיו לי בעיות עם הכלואים האחרים בחדר. למשך חודשיים, הראשונה בנובמבר

היינו כלואים שם שני אפריקאים וארבעה . שם הייתי כלוא חודש שלם 4הועברתי לאגף 

עבדתי שם שישה . קיבלתי סבון וכל מה שהייתי צריך, בכלא דקל. אסירים ישראלים

כלא . ד שלוש אחרי הצהריים והרווחתי עשרה שקלים ליוםמשבע בבוקר וע, ימים בשבוע

יש כאן מלא נמלים וחרקים אחרים על הרצפה והקירות והם . אשל הוא הגרוע מכולם

אנו מבקשים . לא נותנים לנו כאן סבון וגם לא משחת שיניים. מפריעים מאד לישון בלילה

הם . הערבים שכלואים עמנוה עם יש לנו בעי. מחר אבל לא נותנים, מחר: ורק אומרים לנו

  . בחודשיים בהם שהיתי בדקל פגשתי פעם אחת את הדיין. כל הזמן רבים איתנו

באשל ואני האפריקאי היחידי , אני כלוא כבר שישה חודשים כאן. אני מגאנה, .י.שמי נ .2

מותר לנו לצאת מהחדר . אנחנו שמונה בחדר וכל השאר הם אסירים ישראלים. בכל האגף

נותנים לנו בכלא אורז ואני לא יכול לקנות . אין לי כסף לקנות מזון. ביוםרק פעמיים 

אין לי כאן ? למה אני כלוא בבית סוהר של פושעים. לא טוב לי כאן. מזון נוסף בקנטינה

אנחנו לא אוהבים : "הם אומרים לי. הרוסים כאן לא אוהבים אותי. בכלל עם מי לדבר

הם , בחדר שאני מנסה לשים את התיק שלי בכל מקום". כושים ולא אוהבים ערבים

 . האסירים כל הזמן מכינים סכינים, 03באגף . אומרים לי להזיז אותו

בפני בית הדין לביקורת " אשל"ציטוט מדברי המוחזק בכלא , אזרח ליבריה, ע"מ .3

אני רוצה להוסיף . הם לקחו לי את הפלאפון ודיווחתי על כך: "3100למאי  2-משמורת ב

תגובת נציג ". אין לי משחת שיניים ומוצרי היגיינה. את התנאים הבסיסיים כאן כי אין לי

בדקתי את טענת הטלפון ואני יכול לומר כי המכשיר לא הגיע לסהרונים : "משרד הפנים

 ".וכנראה הלך לאיבוד
































































