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   המשאב האנושי

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
 394בסיס כליאה : ל"נבדק הטיפול בכלואי  בשני בסיסי הכליאה של צה

בחדרי המשמר של , )6כלא ( בסמו  לעתלית 396ובסיס כליאה ) 4כלא (בצריפי  
תנאי נבדקו בעיקר . המשטרה הצבאית ובתאי המעצר ליד בתי הדי  הצבאיי 

כבילת כלואי  באזיקי  , שירותי הסניגוריה הצבאית, הטיפול הרפואי, הכליאה
שייעודו , )ת"מער  גחל" (גורמי חזרה לשירות תקי "וכ  פעילות מער  הנקרא 

. ל בתו  ריצוי עונש "העיקרי הוא להחזיר את הכלואי  לשירות תקי  בצה
קצי  המשטרה במפקדת , ל"הביקורת נערכה בעיקר באג% כוח אד  במטכ

. במפקדת הפרקליט הצבאי הראשי ובשני בסיסי הכליאה, הצבאית הראשי
במהל  הביקורת הפי& משרד מבקר המדינה שאלו  בקרב כלואי  בשני בסיסי 

 .הכליאה
בי  , )תקני קבע ייחודיי (נבדק מער  משרתי הקבע במימו  גופי  אזרחיי  

תהליכי אישור  , בהיבטי  של הקצאת התקני  של משרתי הקבע, היתר
כמו כ  נבדקו מנגנוני הבקרה . ל וההתחשבנות בגינ "במשרד הביטחו  ובצה

הביקורת נערכה במשרד . ל על תקני  אלה"שמקיימי  משרד הביטחו  וצה
במינהל למחקר פיתוח אמצעי , באג% הכספי , באג% התקציבי : הביטחו 

אוויר והחלל ובזרוע בחיל ה, באג% התכנו : ל"בצה; לחימה ותשתית טכנולוגית
בשירות , במשרד הפני , ביקורות השלמה נערכו במשרד האוצר. היבשה

במוסד למודיעי  ותפקידי  מיוחדי  וביחידת מתא  הפעולות , הביטחו  הכללי
 .בשטחי 

ל לצמצו  שיעורי הפטור לפני "נבדקו שני נושאי  הקשורי  לפעילות של צה
ות הצבאי של חיילי  שהמשיכו מאפייני השיר, האחד: תו  שירות החובה

סוגיות בנושא , והשני; לשרת לאחר שהיו מועמדי  לשחרור לפני תו  השירות
. התאמה לשירות צבאי באמצעות ועדת התאמה לשירות)אישור פטור בשל אי

 . בזרוע האוויר והחלל ובזרוע היבשה, הביקורת נערכה במטה הכללי
ל חיילי חובה ביחידות שמחו& נערכה ביקורת על היבטי  הקשורי  לשירות ש

ביטחוניות )תו  התמקדות במסגרות שאינ  עוסקות במשימות צבאיות, ל"לצה
נבדק , כמו כ . במשרד החינו  ובמשרד הביטחו ,  במשטרת ישראל–מובהקות 

הביקורת ". נתיב"הבסיס המשפטי להצבת  של חיילי  בחובה בלשכת הקשר 
, במשטרת ישראל, ביטחו  הפני במשרד ל, ל"בצה, נערכה במשרד הביטחו 

 .ביקורת השלמה נערכה במשרד האוצר". נתיב"במשרד החינו  ובלשכת הקשר 
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 ל"מער  הכליאה בצה
 תקציר

ובסיס כליאה ; )4 כלא  להל  ( בצריפי  394בסיס כליאה : ל שני בסיסי כליאה"בצה
אחריות ייעוד בסיסי הכליאה הוא לשאת ב). 6 כלא  להל  ( בסמו  לעתלית 396

חבושי! ואסירי!, עצירי!(לחיילי! הכלואי! 
1

תו  מגמה לבחו  את התאמת! ) 
ל "בראש כל אחד משני בסיסי הכליאה עומד קצי  בדרגת סא. להמש  השירות הצבאי

קצי  . הכלואי! בכל בסיס כליאה מאורגני! בפלוגות כליאה. ולידו פועל מטה
באחריות להפעלת ,   השארבי, נושא) ר" קמצ להל  (המשטרה הצבאית הראשי 
מספר , )ר" מקמצ להל  (ר "לפי נתוני מפקדת קמצ. בסיסי הכליאה ולאחזקת!

  14,400 מ: 10%  בכ2007 עד לשנת 2005הכלואי! בשני בסיסי הכליאה גדל משנת 
 במספר הכלואי! בשני בסיסי 6.7%  הייתה אמנ! ירידה של כ2008בשנת . 16,000 ל

 במצבה הממוצעת 14.4%אול! הייתה עלייה של , כלואי! 14,919שעמד על , הכליאה
 970  ל2007 כלואי! ליו! בשנת 848 מ: היומית של כלואי! בשני בסיסי הכליאה

 . 2008כלואי! ביו! בשנת 
 על הסגל של אחת מהפלוגות ותפסה 6 השתלטה קבוצה של כלואי! מכלא 1997בשנת 

 ועדת עשהאל להל  (ועדת חקירה מונתה לחקור את האירוע . בני ערובה
2
ולאחריה , )

 ועדת  להל  (ל "לית לגיבוש מדיניות הכליאה בצה" ועדה מטכ1999מונתה בשנת 
דקל
3

בעקבות אחת מההמלצות של ועדת דקל . רוב ההמלצות של שתי הוועדות יושמו). 
גורמי חזרה " מער  הנקרא 2004 בשנת 6 ובכלא 2003 בשנת 4החל לפעול בכלא 

שייעודו העיקרי הוא לתת מענה מקצועי מקי. , )ת" מער  גחל הל  ל" (לשירות תקי 
ל בתו! ריצוי העונש ולצמצ! את "כדי להחזיר! לשירות תקי  בצה, לטיפול בכלואי!

  . תופעת הכליאה החוזרת
 פעולות הביקורת
ל בעיקר את " בדק משרד מבקר המדינה בצה2009 עד מרס 2008בחודשי! אפריל 

במהל  הביקורת הפי/ משרד מבקר המדינה .  בסיסי הכליאההטיפול בכלואי! בשני
הכלואי! נבחרו על . שאותו החזירו כול!,  כלואי! בשני בסיסי הכליאה275 שאלו  ל

השאלו  הקי. שבעה נושאי! הנוגעי! לטיפול . פי רשימת מספרי! אקראית
  . בכלואי!

__________________ 
,  מאסר אד  המרצה עונש אסיר , 1987 ז"התשמ, )בתי סוהר צבאיי (לפי תקנות השיפוט הצבאי   1

שהטיל עליו בית די  ,  אד  המרצה עונש מחבוש חבוש ; שהטיל עליו בית די  צבאי או בית משפט
 . ואינו אסיר או חבוש,  אד  הנמצא כדי  במשמורת הצבא עציר ; צבאי או קצי  שיפוט

 . קצי  החינו$ והנוער הראשי לשעבר, ל אברה  עשהאל"בראש הוועדה עמד תא  2
 .קצי  השלישות הראשי לשעבר, בני דקל) 'במיל(ל "ד תאבראש הוועדה עמ  3
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 עיקרי הממצאי 

 כוח אד  
 התאמתו של הסגל בבסיסי הכליאה ועדת עשהאל וועדת דקל ציינו את חוסר

בעיקר עקב גיל  הצעיר של אנשי , להתמודד ע  האוכלוסייה המורכבת של הכלואי 
על אזרוח חלק מהתפקידי  , בי  השאר, ועדת דקל המליצה. הסגל וניסיונ  המועט

כי כל מדריכי הכלואי  וכל הסמלי  בבסיסי , בביקורת נמצא. במער  הכליאה
והמצב , ורק חלק קט  מהקציני  ה  בשירות קבע, בשירות חובההכליאה ה  חוגרי  

הבסיסי בעניי  זה לא השתנה בהשוואה למצב שהיה בעת שוועדות עשהאל ודקל 
כי ראוי לייש  את , 1999ל קבע בדצמבר "א  על פי שהרמטכ. בדקו את מער  הכליאה

 לא ההמלצה בדבר אזרוח חלק מהתפקידי  במער  הכליאה, המלצות ועדת דקל
 . יושמה עד מועד סיו  הביקורת

כי גיל  הצעיר וחוסר ניסיונ  המצטבר של אנשי הסגל , משרד מבקר המדינה מעיר
עניי  זה מקבל . יומית שלה  מול הכלואי !עלולי  להשלי  על ההתמודדות היו 

. משנה תוק  נוכח הממצאי  שעלו מהשאלוני  בנוגע ליחס המפקדי  כלפי הכלואי 
בשאלוני  בנוגע ליחס המפקדי  " שאלה הפתוחה"יה  של הכלואי  לבתשובות, כ 

, 6 הכלואי  בכלא 63 מבי  39.7%! ו4 הכלואי  בכלא 86 מבי  62.8%העלו , אליה 
עניי  המחייב ; על יחס הסגל כלפיה , לעתי  קשות, טענות, שהשיבו על שאלה זאת

  .בפני עצמו בדיקה ובירור יסודיי 
 אהליקויי  באסמכתה לכלי

!להל  (לפי נתוני  שמסר מדור הדי  המשמעתי במפקדת הפרקליט הצבאי הראשי 
 פניות 1,700! התקבלו אצלו כ2008במהל  שנת , למשרד מבקר המדינה) ר"מפצ

) החלטות שניתנו בדי  משמעתי(בפסקי  . לבירור חוקיות הלי  הדי  המשמעתי
 ת עונשי המחבוש החליט המדור לבטל את הפסק או להמתיק א, שנגעו למחבוש

שבה  סיימו כבר הכלואי  לרצות את , בתשעה מקרי  אחרי .  מקרי 570!בכ
הורה המדור לפצות את החיילי  על ימי מחבוש שריצו בפועל בגי  ליקוי , עונש 

כיוו  , כי תשעה המקרי  דלעיל חמורי , משרד מבקר מדינה העיר. בהלי  המשמעתי
  מחייבי  בדיקה ותחקור כדי למנוע הישנות וה, שמדובר בשלילת חירות שלא כדי 

  . מקרי  כאלה
 6 ובכלא 4תנאי הכליאה והמחיה של הכלואי  בכלא 

 שני בסיסי הכליאה נמצאי  במתקני  ישני  בעלי תשתית ! תשתית פיזית . 1
כגו  תשתית ביוב , שאינה נותנת מענה סביר לחיילי  הכלואי , פיזית ישנה מאוד

ומערכת חשמל שאינה עומדת בעומס וגורמת , ימות ולהצפותהגורמת לסת, מיושנת
ל תכנית להקי  קריה משפטית וכלא " נדונה בצה2000משנת . להפסקות חשמל רבות

. אול  עד מועד סיו  הביקורת טר  התקבלה החלטה על בניית , מרכזי חדשי 
אי  , כי כיוו  שהנושא עומד על הפרק שני  מספר, ר צוי  בעניי  זה"במסמכי מקמצ

כי במצב זה , משרד מבקר המדינה מעיר. משקיעי  בתשתיות בבסיסי הכליאה
 . נגרמת פגיעה קשה ומצטברת בתנאי הכליאה בשני בסיסי הכליאה
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 מקומות 70ובה ,  בלבד4פלוגה לכליאת נשי  קיימת בכלא .  א! תנאי הכליאה . 2
ומות כליאה ל במק"קיבולת זו איננה עומדת בצרכי  של צה. כליאה בס  הכול

ורבות מה  ממתינות ביחידותיה  פרק זמ  ממוש  ממועד הפסק שבו קיבלו , לחיילות
 4היו מקרי  שבה  מפקדי  התקשרו לכלא , כמו כ . 4עונש מחבוש ועד להגעת  לכלא 

לפני שהטילו עונש מחבוש על , כדי לבדוק א  יש מקו  בפלוגת הכליאה לנשי 
 . החיילות

איננה נשמרת ) חבושי  ואסירי , עצירי (  סוגי הכלואי  ההפרדה הנדרשת בי . ב
בשל המספר הגבוה של , זאת. בשני בסיסי הכליאה בכל הנוגע לעצירי  לפני משפט

, בשל התמשכות ההלי  המשפטי כשרק בסיומו; עצירי  לפני משפט בכל זמ  נתו 
 . הכליאהונוכח מצוקת מקומות; עובר הכלוא לסטטוס של אסיר, כאשר נית  פסק די 

, )בתי סוהר צבאיי ( בתקנות השיפוט הצבאי ! כבילת כלואי  באזיקי  . 3
כי לא ייכבל , בי  השאר, נאמר)  תקנות בתי סוהר צבאיי !להל   (1987!ז"התשמ

כלוא באזיקי  אלא א  כ  סבור נות  ההוראה כי הכבילה הכרחית למניעת פגיעה 
, נתוני השאלוני  מלמדי . עת בריחהאו למני, באד  אחר או ברכוש, גופנית בכלוא

נכבלו באזיקי  ) 80%!כ( המשיבי  בשני בסיסי הכליאה 260שרוב הכלואי  מבי  
 המשיבי  נכבלו באזיקי  בעת 186 מבי  50%!וכ, בעת יציאת  לבית הדי  הצבאי

, כי הכלואי  נכבלי  באופ  גור , נמצא. יציאת  לטיפול רפואי מחו. לבסיס הכליאה
נוהל כבילת "ר בנושא "אמור בתקנות בתי סוהר צבאיי  ובניגוד להוראת קמצבניגוד ל

ר ובבסיסי הכליאה הצביעו אמנ  על חשש  "גורמי  שוני  במקמצ". כלוא באזיקי 
אול  בכבילת הכלואי  באזיקי  , מפני בריחה של כלואי  כסיבה לכבילת כלואי 

ות לחיילי  השפלה ופגיעה כיוו  שנגרמ, באופ  גור  יש משו  פגיעה מהותית בה 
כבילת  מעצימה את העלבו  והבושה כאשר בחצר בית הדי  הצבאי נוכחי  . בכבוד 

 . בני משפחותיה 
,  בכל אחד משני בסיסי הכליאה קיימת מרפאה! הטיפול הרפואי לכלואי  . 4

. ובמסגרת כל מרפאה פועלת ג  מרפאת שיניי , הנותנת טיפול רפואי לכלואי  ולסגל
ות הכלואי  לשאלוני  בנוגע לטיפול הרפואי מצביעות על רמת שביעות רצו  תשוב

 . נמוכה מאוד שלה  מהטיפול הרפואי בשני בסיסי הכליאה
 הנתוני  שנאספו ! הקשר בי  הכלואי  ובי  הסניגורי  הצבאיי  שלה  . 5

מהשאלוני  שהופצו לכלואי  מצביעי  על שביעות רצו  נמוכה של הכלואי  מהקשר 
 המשיבי  בשני בסיסי הכליאה לא 199 מבי  62%!כ: לה  ע  הסניגורי  הצבאיי ש

 . היו מרוצי  כלל או שלא היו כל כ  מרוצי  מהקשר ע  הסניגורי  הצבאיי 
 משרד מבקר המדינה בדק את ! הטיפול בבקשות להקלה בעונש של כלואי  .6

 המחוזות משכי הטיפול בבקשות של כלואי  להקלה בעונש שבסמכות ראשי
השיפוטיי 
4

נמש  הטיפול ) 23.7%!כ( שנבדקו 38כי בתשע בקשות מתו  , נמצא. 
מהיו  שבו הגיעה הבקשה ללשכת האלו  הרלוונטי ועד קבלת התשובה עליה  מעבר 

כלואי  אלה השתחררו מהכלא בטר  קיבלו תשובה על בקשת  . כנדרש,  ימי 30!ל
 .ו בשלילהיתר הבקשות להקלה בעונש נענ. להקלה בעונש

__________________ 
, מפקד זרוע האוויר והחלל, ראש מחוז שיפוטי הוא מפקד פיקוד מרחבי, 33.0314ל "לפי פקודת מטכ  4

 . לפי המקרה מפקד זרוע היבשה או מפקד זרוע הי  
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 הנתוני  העולי  בתשובות לשאלוני  ! המזו  ותנאי התברואה בבסיסי הכליאה . 7

 163 מבי  92%!כ: מצביעי  על שביעות רצו  נמוכה מאוד מהמזו  שמקבלי  הכלואי 
 הגיע שיעור 6בכלא ;  אינ  שבעי רצו  כלל או לא כל כ  שבעי רצו 4המשיבי  בכלא 
נתוני השאלוני  מלמדי  .  המשיבי  על שאלה זאת108 מבי  80%!הבלתי מרוצי  לכ

  . ג  על שביעות רצו  נמוכה מאוד של הכלואי  מתנאי התברואה בשני בסיסי הכליאה
 ת"פעילות מער  גחל

שעל בסיסו , ת היא אבחו  כלואי  בשירות חובה"עיקר הפעילות של מער  גחל
הכלואי  לשירות תקי  מגובשת תכנית התערבות שמטרתה העיקרית היא להחזיר את 

ת אחראי ג  לפעילות חינו  "מער  גחל. ל ולהקטי  את ממדי הכליאה החוזרת"בצה
לרבות אלה הנעשות על ידי הסגל בשני , והעשרה של הכלואי  בבסיסי הכליאה

 מה  היו 61%!כ:  כלואי 2,469ת " אבח  מער  גחל2008בשנת . בסיסי הכליאה
.  אחרי ! 4%!וכ;  ילידי אתיופיה! 8%!כ; המדינות ילידי חבר ! 27%!כ; ילידי האר.

 הייתה ירידה משמעותית בהיקפי 2008כי בשנת , ת מלמדי "נתוני  של מער  גחל
הפטור של הכלואי  מהשירות הצבאי וירידה משמעותית בתופעה הכליאה החוזרת 

 . 2007בהשוואה לשנת 
א  על פי .  האתיופיתת מוקדש לטיפול בכלואי  בני העדה"חלק מפעילות מער  גחל

שיעור זה עדיי  גבוה ביחס , 2007 הייתה ירידה בשיעור  לעומת שנת 2008שבשנת 
 80%!כ. 2.9%שעומד על , ל"לשיעור  של חיילי  בני העדה האתיופית בצה

חזרו לכלא למעלה מפע  , 2007שנכלאו במהל  שנת , מהחיילי  בני העדה האתיופית
ות  לבסיסי הכליאה היא ההיעדרות מהשירות הסיבה העיקרית המובילה א. אחת

בבסיסי . הצבאי בלי רשות כתוצאה מקשיי  משפחתיי  וכלכליי  חמורי  מאוד
הכליאה מתקיימת פעילות שמטרתה לקד  ולעודד את הכלואי  מבני העדה 

  .האתיופית לחזור לשירות צבאי תקי 
 : ת"ת מער  גחללהל  הממצאי  העיקריי  שהועלו מבדיקת מספר היבטי  בפעילו

 במועד סיו  הביקורת טר  ! ת בפקודות הצבא"מיסוד הפעילות של מער  גחל . 1
) א" אכ!להל  (ל "נעשה דבר למימוש סיכו  עקרוני שהתקבל באג  כוח אד  במטכ

ובמיוחד עיגו  הסמכויות של מער  , ת" בנושא מיסוד נוהלי מער  גחל2008בינואר 
 . א"ת בהוראות הקבע של אכ"גחל
 על פי פקודות ! המעקב והבקרה אחר כלואי  שהשתחררו מבסיסי הכליאה . 2

. ל"כלוא שעובר אבחו  יטופל על ידי המער  עד שחרורו מצה, ת"הקבע של מער  גחל
ת אחר יישו  הנחיותיו לגבי כלואי  שהשתחררו "המעקב והבקרה של מער  גחל

ואי  מעקב אחר מהל  , משני בסיסי הכליאה וממשיכי  לשרת ביחידות ה  חלקיי 
 . ל"כל שירותו של החייל עד לשחרורו מצה

 בחודשי  יולי עד ! ת בתחו  חינו  והעשרה לכלואי "פעילות מער  גחל . 3
 פעילות חינוכית בהיק  קט  באופ  משמעותי בהשוואה 4 נעשתה בכלא 2008ספטמבר 

  . לנדרש
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 תאי המעצר בבתי הדי  הצבאיי 
דרו  וזרוע , מרכז, צפו : איי  בשלושת מחוזות השיפוטבכל אחד מבתי הדי  הצב

קיי  תא להחזקת כלואי  בזמ  המתנת  לדיו  המשפטי בעניינ  עד , היבשה
 ימי  23 ימי  מבי  10!ב. להחזרת  לחדרי המשמר הצבאיי  או לבסיסי הכליאה

בחודשי  יולי ואוגוסט , שבה  התקיימו דיוני  בבית הדי  הצבאי של מחוז מרכז
בחמישה ימי  .  כלואי 30שהיא , עלה מספר הכלואי  על הקיבולת המרבית, 2008

מסיבה זאת הוחזקו . 54!וביו  מסוי  א  ל,  איש40!הגיע מספר הכלואי  ללמעלה מ
  . כלואי  ברכב הליווי עד להבאת  לדיוני  המשפטיי  או לפגישה ע  הסניגור שלה 

 סיכו  והמלצות
חיילי  שנענשו בשלילת חירות  לתקופות שונות בשל הכלואי  בבסיסי הכליאה ה  

, רוב  נכלאו בשל עברה של היעדרות מהשירות הצבאי שלא ברשות. עברות שביצעו
הנובעת בדר  כלל מקשיי  כלכליי  קשי  של משפחותיה  או בשל קשיי  שלה  

שלילת חירות  אינה שוללת מה  את הזכות לתנאי  . להסתגל למסגרת הצבאית
 .נאותי  ואינה מצדיקה פגיעה בזכויותיה  הבסיסיותפיזיי  

ר וסגלי כוח "משרד מבקר המדינה מציי  את המאמצי  שהשקיעו ומשקיעי  מקמצ
האד  בבסיסי הכליאה בשני  האחרונות בתחו  הטיפול בכלואי  ואת השיפורי  

 . שנעשו בעקבות המלצות הוועדות שהוזכרו לעיל
יזית בשני בסיסי הכליאה אינה נותנת מענה שהתשתית הפ, ע  זאת עלה בביקורת

קיימת ג  פגיעה בזכויות בסיסיות של . סביר לחיילי  הכלואי  ותנאי כליאת  קשי 
בכבילת  הגורפת , הכלואי  בעיקר בכל הנוגע לטיפול הרפואי בה  בבסיסי הכליאה

, בזמינות  ונגישות  של הסניגורי  הצבאיי , באזיקי  ביציאה מבסיסי הכליאה
במזו  המוגש לה  ובתנאי התברואה בשני בסיסי , טיפול בבקשותיה  להקלה בעונשב

 . הכליאה
לגיל  הצעיר של אנשי הסגל בשני בסיסי הכליאה ולחוסר ניסיונ  המצטבר עלולה 

כל מדריכי הכלואי  וכל . יומית מול הכלואי !להיות השלכה על התמודדות  היו 
והמצב , לק קט  מהקציני  ה  בשירות קבעהסמלי  ה  חוגרי  בשירות חובה ורק ח

 . הבסיסי בעניי  זה לא השתנה מאז ההמלצות של ועדות עשהאל ודקל
ר לתק  את "ר ועל מקמצ"על מפצ, א"על אכ, נוכח הממצאי  שהועלו בדוח ביקורת זה

 :ובמיוחד לנקוט את הפעולות הבאות, הליקויי  שהועלו
ברוח , ובמיוחד מדריכי הכלואי , אד א יפעל לשיפור סגלי כוח ה"ראוי שאכ . א

כדי לאפשר את המענה , ל בעקבותיה "המלצות ועדות עשהאל ודקל והחלטת הרמטכ
 . למורכבות המשימה המוטלת עליה 

ראוי שתוכ  ותתוקצב תכנית מינימו  לשיפור הכרחי של התשתית בשני בסיסי  . ב
 . שתאפשר תנאי מחיה סבירי  לכלואי , הכליאה

ר לבצע בדיקה יסודית בנושא כבילת הכלואי  באזיקי  בעת "א ומקמצ"על אכ . ג
ר בנושא זה "ולייש  את הוראת קמצ, יציאת  מבסיסי הכליאה לבתי הדי  הצבאיי 

כמו כ  עליה  לבצע בדיקה יסודית בכל הנוגע לטיפול הרפואי הנית  . ככתבה וכלשונה
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ולתנאי התברואה שלה  , 4בעיקר בכלא , ובכל הנוגע למזו  המוגש לה , לכלואי 

ר יבררו את טענות "ראוי ג  שהסניגור הצבאי הראשי ומפצ. בשני בסיסי הכליאה
 . הכלואי  בנוגע לזמינות  ולנגישות  של הסניגורי  הצבאיי  לכלואי 

ת מצביעי  על הישגי  בפעילותו והוא אכ  "הנתוני  בנוגע לפעילות מער  גחל, לבסו 
.  לשירות צבאי תקי  ולהקטנת שיעורי הכליאה החוזרתתור  להחזיר כלואי  רבי 

תו  בחינת השיעור , א יבח  וינתח את הסיבות להיקפי הכליאה"אול  ראוי שאכ
וא  קיימות דרכי  , הגבוה של כלואי  בני העדה האתיופית ויוצאי חבר המדינות

ו שבגינה נכלא, במיוחד בעברה של היעדרות מהשירות הצבאי שלא ברשות, לצמצמ 
  . כשני שלישי  מהכלואי 

♦  
 מבוא

בתי (וה  פועלי  על פי תקנות השיפוט הצבאי , ל נקבעו בצו של שר הביטחו "בתי הסוהר בצה
שהתקי  שר הביטחו  בתוק  , ) תקנות בתי סוהר צבאיי  להל   (1987 ז"התשמ, )סוהר צבאיי 

 ).ט הצבאי חוק השיפו להל   (1955 ו"התשט, סמכותו לפי חוק השיפוט הצבאי
, באחריות להפעלת מחנות מעצר, בי  השאר, נושא) ר" קמצ להל  (קצי  המשטרה הצבאית הראשי 

). ל רוני בני"בתקופת הביקורת שימש בתפקיד תא(בתי סוהר צבאיי  ומחנות שבויי  ולאחזקת  
אה ראש ענ  כלי. ל"ובראשו קצי  בדרגת סא, פועל ענ  כליאה) ר" מקמצ להל  (ר "במפקדת קמצ

כדי לוודא את ביצוע תקנות בתי סוהר , ל בעת שגרה"אחראי לפיקוח על מתקני הכליאה בצה
 . ר"צבאיי  ואת ההוראות המקצועיות של קמצ

 בסמו+ 396ובסיס כליאה ; )4 כלא  להל  ( בצריפי  394בסיס כליאה : ל שני בסיסי כליאה"בצה
 באחריות לחיילי  הנמצאי  בבסיסי ייעוד בסיסי הכליאה הוא לשאת). 6 כלא  להל  (לעתלית 
, תו+ מגמה לבחו  את התאמת  להמש+ השירות הצבאי) 5חבושי  ואסירי , עצירי (הכליאה 

בראש כל אחד משני . ותפקיד  הוא להחזיק ולטפל בכלואי  בהתא  לתקנות בתי סוהר צבאיי 
 כליאה מאורגני  הכלואי  בכל בסיס. ל ולידו פועל מטה"בסיסי הכליאה עומד קצי  בדרגת סא

 לכלואי  גברי   ארבע :  היו בתקופת הביקורת חמש פלוגות לכלואי 4בכלא . בפלוגות כליאה
סגל כוח האד  בכל פלוגה . אחת מה  לקציני ,  היו שלוש פלוגות6ובכלא ; ופלוגה לנשי  כלואות
ומפקדי ) מי "מ  להל  (מפקדי מחלקות : סמלי  וקציני , )כי " מד להל  (כולל מדריכי כלואי  

בהתא  , להעסיק  ולחנכ , סגלי הפלוגות אמורי  לטפל בכלואי ). פי " מ להל  (פלוגות 
 .לפקודות

: 10%  בכ2007 עד לשנת 2005מספר הכלואי  בשני בסיסי הכליאה גדל משנת , ר"לפי נתוני מקמצ
ת נמוכי  ובעלי ל של בעלי נתוני איכו"ר מייחס גידול זה לגיוס לצה"קמצ. 16,000  ל14,400 מ

  ירידה של 2008הייתה אמנ  בשנת , לפי נתוני  אלה. ל"שבעבר לא גויסו לצה, רישו  פלילי
אול  הייתה עלייה של ,  כלואי 14,919שעמד על ,  במספר הכלואי  בשני בסיסי הכליאה6.7% כ

שנת  כלואי  ליו  ב848  מ  במצבה הממוצעת היומית של כלואי  בשני בסיסי הכליאה 14.4%
מצבת הכלואי  היומית בשני בסיסי הכליאה עמדה לעתי  . 2008 כלואי  ביו  בשנת 970  ל2007

 מהעברות שבגינ  ריצו חיילי  עונש בשני בסיסי הכליאה היו 61%.  כלואי 1,000 על למעלה מ

__________________ 
 .1ראו הערת שוליי  מספר   5
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   5%;  עברות של סמי   6%;  היו עברות משמעת14%; עברות של היעדרות מהשירות בלי רשות
 .כגו  גניבות ועברות תנועה,  עברות מסוג אחר14%  של השתמטות ועברות

 על הסגל של אחת מהפלוגות בכלא ותפסה בני 6 השתלטה קבוצה של כלואי  בכלא 1997באוגוסט 
 1999ולאחריה מונתה בשנת , )6 ועדת עשהאל להל  (בעקבות אירוע זה מונתה ועדת חקירה . ערובה

רוב ההמלצות של שתי ). 7 ועדת דקל להל  (ל "הכליאה בצהלית לגיבוש מדיניות "ועדה מטכ
בעקבות אחת מההמלצות של ועדת דקל החל לפעול בשני בסיסי הכליאה מער+ . הוועדות יושמו

שייעודו העיקרי הוא להחזיר את הכלואי  , )ת" מער+ גחל להל  " (גורמי חזרה לשירות תקי "הנקרא 
 ). רצידיביז (ולצמצ  את תופעת הכליאה החוזרת ל בתו  ריצוי העונש "לשירות תקי  בצה

, שבה  נכלאי ,  חדרי משמר של המשטרה הצבאית10ל "קיימי  בצה, בנוס  לשני בסיסי הכליאה
 יו  וחיילי  שהוצאה נגד  פקודת מעצר 28חיילי  שנידונו לעונש מחבוש שאינו עולה על , בעיקר
   2007 בשנת 6,296 כלואי  לעומת 8,476ה  נכלאו בחדרי משמר אל2008בשנת .  שעות48של עד 

שמקומ  נקבע על ידי מפקד , ל חדרי משמר"כמו כ  קיימי  בשש יחידות בצה. 35% עלייה של כ
וה  פועלי  באחריות מפקד , כל אחד במסגרת היחידות הכפופות לו, פיקוד מרחבי או מפקד זרוע

יחידה שהוקמה מאיחוד של ( מיטב חדר משמר נוס  נמצא ביחידת. הבסיס שבו נמצא חדר המשמר
המשמש בדר+ כלל לכליאת חיילי  המסרבי  לקבל את , )מינהל הגיוס ע  בסיס קליטה ומיו 

קיימי  , בנוס  לכ+.  שעות לבסיס כליאה48וה  מועברי  לאחר , החלטת הצבא בדבר שיבוצ 
ה לדיו  המשפטי שבה  מוחזקי  כלואי  בזמ  ההמתנ, שלושה תאי מעצר ליד בתי הדי  הצבאיי 

 .בעניינ  ועד להחזרת  לבסיסי הכליאה
 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול בכלואי  בשני בסיסי 2009 עד מרס 2008בחודשי  אפריל 

נבדקו בעיקר . בחדרי המשמר של המשטרה הצבאית ובתאי המעצר ליד בתי הדי  הצבאיי , הכליאה
כבילת כלואי  באזיקי  וכ  פעילות , יה הצבאיתשירותי הסניגור, הטיפול הרפואי, תנאי הכליאה

במפקדת , ר"במקמצ, )א" אכ להל  (ל "הביקורת נערכה באג  כוח אד  במטכ. ת"מער+ גחל
בשני חדרי משמר של המשטרה ; 6 ובכלא 4בכלא ; )ר" מפצ להל  (הפרקליט הצבאי הראשי 

ביקורת . הדי  הצבאיי וכ  בשני תאי מעצר שליד בתי ; הצבאית ובחדר המשמר ביחידת מיטב
 . 19948קודמת בנושא בתי סוהר צבאיי  ער+ משרד מבקר המדינה בשנת 

שאותו ,  כלואי  בשני בסיסי הכליאה275 במהל+ הביקורת הפי/ משרד מבקר המדינה שאלו  ל
 מבי  הכלואי  ששהו בכלא 6 כלואי  בכלא 115  ו4 כלואי  בכלא 160המדג  כלל . החזירו כול 
השאלו  נועד לבדוק . אשר נבחרו על פי רשימת מספרי  אקראית, הועברו השאלוני ביו  שבו 

הלכי רוח בקרב הכלואי  בנושאי  שוני  ובמיוחד בנושאי  שבה  התייחסות הכלואי  היא הכלי 
כבילת , הטיפול הרפואי: השאלו  התייחס לשבעה נושאי . העיקרי ללמוד על המצב בתחומי  אלה

, המזו  ותנאי התברואה, קשר בי  הכלואי  לבי  הסניגורי  הצבאיי  שלה ה, הכלואי  באזיקי 
 . יחס מפקדי  ותנאי הכליאה והמגורי , פעילות חינו+

‰ˆ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ‰¯·ÚÂ‰ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„ Ï˘ ‰ËÂÈË"· Ï-4.5.09 ˙Ï·˜ ‰˘˜·˙‰Â 
‰ „Ú ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰-17.6.09 ,˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ÁÂ„‰ ˙ËÂÈË ˙¯·Ú‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ˘„ÂÁÎ Â ÈÈ‰„. 

ÏÚÂÙ· ,‰ˆ ¯È·Ú‰"· ˙‡Ê ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓÏ Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙‡ Ï-19.8.09 , ¯Á‡Ï ÌÈÈ˘„ÂÁÎ
 ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ÎÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˘˜·˙‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰

Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ÁÂ„‰ ˙ËÂÈË ˙¯·Ú‰ ÍÈ¯‡˙ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÈ‡ ÈÎ
‰ˆ Ï˘ ˙‡Ê ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï ‰˜„ˆ‰ ÏÎ"Ï ,È‰ ÈÎÂ „¯˘Ó ˙„Â·Ú· ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚ÙÏ ‰Ó¯‚ ‡

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó .‰ˆ ÏÚ"Â ˘ÈÈ ‡Ï ‰Ï‡Î ÌÈ·ˆÓ˘ ÏÂÚÙÏ Ï . 
__________________ 

 .2' ראו הערת שוליי  מס  6
 .3'   מסראו הערת שוליי  7
 . 881' עמ, "בתי סוהר צבאיי ", )È˙ ˘ ÁÂ„46) 1996 , מבקר המדינה  8
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 ארגו  וכוח אד 

 ארגו  . 1
היא מסמ  ארגוני המפרט את ייעודה של ) א" פק להל  (פקודת ארגו  , 9ל"לפי המילו  למונחי צה

התאמות  כי קיימות אי, נמצא. את מעמדה ואת מסגרת הפעילות שלה, את תפקידה, מסגרת ארגונית
המעודכנת , ר"א של מקמצ" והפק1992א המשותפת של שני בסיסי הכליאה מספטמבר "בי  הפק
ר "א של מקמצ"ת אינו נזכר כלל בפק"מער  גחל, למשל, כ . לבי  המצב בפועל, 2006לשנת 
ראו , ת"בנושא מער  גחל(ואי  בה  כל ביטוי למער  זה ולתפקידיו , א של בסיסי הכליאה"ובפק

כפי שהוא , ארגו  הפלוגות בשני בסיסי הכליאה אינו תוא% את המבנה הארגוני, כמו כ ). בהמש 
 . מופיע בפקודות הארגו  של בסיסי הכליאה
כי , בי  השאר, 2009ל למשרד מבקר המדינה באוגוסט "בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה

וכי עד , א של בסיסי הכליאה"תאמתה לפקר ולה"א של מקמצ"מתקיי% תהלי  עבודה לאישור הפק
ר לאישור אג& התכנו  במטה "א המעודכנת של מקמצ" תועבר ההצעה של הפק2009סו& שנת 

  ). ת"אג(הכללי 
 6 ובכלא 4סגלי כוח האד  בכלא  . 2
  287 היו בתקופת הביקורת 6 ובכלא 4במצבות סגל כוח האד% בכלא , ר"לפי נתוני מקמצ . א
מצבות כוח האד% תאמו בדר  כלל לתקני% של סגלי כוח האד% בשני בסיסי . אמהבהת,  איש227 ו

כי היחס בי  מספר , 2008א במרס "ר הצביע בפני אכ"ראש ענ& כליאה במקמצ, ע% זאת. הכליאה
 והוא גבוה יותר מהיחס   4 בכלא 1:74ועל , 6 בכלא 1:145מי% לבי  מספר הכלואי% עומד על "המ

 . 1:60  שקבעה מפקדת זרוע היבשה ,   מספר הטירוני%מי% לבי"בי  מספר המ
בי  , נאמר, 6שחקרה כאמור את האירוע של תפיסת בני ערובה בכלא , בהמלצות ועדת עשהאל . ב

כי% מועט עקב גיל% הצעיר וחלק% לא מספיק בוגרי% כדי להתמודד ע% "כי ניסיונ% של המד, היתר
, ל"לגיבוש מדיניות הכליאה בצה, רי ועדת עשהאלאח, כאמור, שהוקמה, ג% ועדת דקל. הכלואי%

ה  מבחינה כמותית וה  , מקצועי ל סובל ממחסור בכוח אד% פיקודי"כי מער  הכליאה בצה, ציינה
, ועדת דקל המליצה. וכי למצב זה השלכות מהותיות על מער  הכליאה, מבחינת התאמתו לתפקיד

ל כדי להביא למש  תפקוד ארו  יותר "הלאזרח חלק מהתפקידי% במער  הכליאה בצ, בי  השאר
 .כ  שניצול הידע והניסיו  שנצבר יהיה מרבי, בתפקידי% אלו

 ‡ÏÎ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÏ‚Ò Ï˘ ˙Â·ˆÓ‰ ˙˜È„·Ó4 ‡ÏÎ·Â 6¯¯·˙‰  ,„Ó‰ ÏÎ ÈÎ" ÏÎÂ ÌÈÎ
Ú·˜ ˙Â¯È˘· Ì‰ ÌÈ Èˆ˜‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯Â ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯‚ÂÁ Ì‰ ÌÈÏÓÒ‰ , ·ˆÓ‰Â

 ˙˘‰ ‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÈÒÈÒ·‰ ˙‡ Â˜„· Ï˜„Â Ï‡‰˘Ú ˙Â„ÚÂÂ˘ ˙Ú· ‰È‰˘ ·ˆÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ‰
‰‡ÈÏÎ‰ Í¯ÚÓ .‡ˆÓ  ,ÎËÓ¯‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ" ¯·Óˆ„· Ú·˜ Ï1999 , ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÈÂ‡¯ ÈÎ

Ï˜„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ,‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ‰‡ÈÏÎ‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó ˜ÏÁ ÁÂ¯Ê‡ ¯·„· ‰ˆÏÓ‰‰ . 
נכללו מספר שאלות , כליאה כלואי% בשני בסיסי ה275בשאלו  שהפי, משרד מבקר המדינה בקרב 

והפעלת אלימות כלפי , אופ  טיפול% של המפקדי% בבעיות שמתעוררות: בנוגע ליחס המפקדי%
שאלה  " להל  (בסו& השאלו  ניתנה לכלואי% האפשרות להתייחס לכל נושא לפי רצונ% . הכלואי%
בסיסי הכליאה ענו  הכלואי% בשני 272 מבי  81% כי כ, מניתוח תשובות הכלואי% עולה"). פתוחה

בנוגע ליחס " שאלה הפתוחה"ב, ע% זאת. שסגלי בסיסי הכליאה לא הפעילו כלפיה% אלימות

__________________ 
 .$1998ח"התשנ, ד"תוה$ "אג, ל"המילו" למונחי צה  9
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, 6הכלואי% בכלא  63 מבי  39.7%  ו4הכלואי% בכלא  86 מבי  62.8%, המפקדי% כלפי הכלואי%
 .לגבי היחס של הסגל כלפיה%, לעתי% קשות, העלו טענות, שהשיבו על שאלה זאת

יש לי להוסי& שמתנהגי% אלנו )  "1:   מאות מדברי הכלואי% מתו  השאלוני% שמולאולהל  דוג
לפעמי% בצעקות ולפעמי% באלימות וא% אנחנו . יחס כמו אל חיות. בזלזול כאילו אנחנו לא בני אד%

מנסי% להרי% טיפה את הקול אז לוקחי% אותנו לאג& במקו% שא& אחד לא רואה ולא שומע ואז 
אני מקווה בשמי ובש% כל החיילי% הכלואי% לעזור לנו אני מבקש בכל לשו  של . מכי% אותנו

אנחנו . אי  מתייחסי% אלינו בהרבה מקרי% כאל בני אד% פשוטו כמשמעו)  "2;   "בקשה לעזור לנו
לפעמי% )  "3;   "בכלא צבאי במדינת ישראל ולא אסירי% ביטחוניי% של צבא אירא ) רובנו(נמצאי% 

ה% עושי% דברי% לא חוקיי% לפעמי% ודברי% שכואב ... סגל כלפי הכלואי% מזלזלהדיבור של ה
 ".לראות ולשמוע ואי  א& אחד שישמע ויעזור כי אנחנו בס  הכול כלואי%

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙·Î¯ÂÓ ‰ÓÈ˘Ó ÌÈÚˆ·Ó ‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ·· Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÏ‚Ò ÈÎ
˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ‰˘˜Â . ¯ÒÂÁÂ Ï‚Ò‰ È˘ ‡ Ï˘ ¯ÈÚˆ‰ ÌÏÈ‚ ÍÈÏ˘‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ¯·ËˆÓ‰ Ì ÂÈÒÈ 

ÌÂÈ‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÏÚ-ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ÏÂÓ Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï‚Ò Ï˘ ˙ÈÓÂÈ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Î‡˘" ‡
ˆÓ˜ÓÂ"¯˙ÂÈ ¯‚Â· Ì„‡ ÁÂÎ ‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ· Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÏ‚ÒÏ ·Ï˘Ï Ô˙È  Ì‡ Â Á·È ¯ ,

Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÏ‚Ò Ï˘ ‰ÎÈ Á‰Â ‰¯˘Î‰‰ ˙ÂÈ Î˙ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ,„Ó‰ Ï˘ „ÁÂÈÓ·Â"ÌÈÎ ,
Ó ˙Â ˙Â Ì‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ‰ÓÈ˘Ó‰ ˙Â·Î¯ÂÓÏ ‰ Ú . ÁÎÂ  Û˜Â˙ ‰ ˘Ó Ï·˜Ó ‰Ê ÔÈÈ Ú

ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ÈÙÏÎ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ÒÁÈÏ Ú‚Â · ÌÈ ÂÏ‡˘‰Ó ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ , È Ù· ·ÈÈÁÓ‰ ÔÈÈ Ú
ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯Â¯È·Â ‰˜È„· ÂÓˆÚ . 

כי , בי  השאר, 2009ל למשרד מבקר המדינה באוגוסט "בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה
עד סו& חודש , ע% זאת. כי% בבסיסי הכליאה בהתבסס על חיילי% בשירות חובה" המדיימש  שיבו,

. כי% לבי  המורכבות של משימת%" תתבצע בחינה של ההתאמה בי  הכשרת המד2009נובמבר 
כי כלל התלונות נבדקות והמקרי% מתוחקרי% על ידי סגלי , ל הוסי& בהתייחס לתלונות הכלואי%"צה

   . ר"ת הצור  ג% על ידי מקמצובמיד, בסיסי הכליאה
 קבלה ושחרור של כלואי  בבסיסי הכליאה

 ליקויי  באסמכתה לכליאה . 1
, מפקד בית הסוהר חייב לקבל כל אד% שנשלח להיכלא בבית הסוהר, לפי תקנות בתי סוהר צבאיי%

סמכתה  א להל  (שלפיה% יש להחזיקו בבית הסוהר , פסק או פקודת מעצר, ואשר יש לגביו פסק די 
, המפרטת את נוהל הקבלה והשחרור של כלואי% בבסיסי הכליאה, ר"הוראה של קמצ). לכליאה
סגל , בפועל. כי בסיס הכליאה לא יקבל חייל שהגיע ע% ליקוי באסמכתה לכליאה, בי  היתר, קובעת

ר "פונה למדור הדי  המשמעתי במפצ, הקבלה בבסיס הכליאה שגילה ליקוי באסמכתה לכליאה
  .את הנחיותיו בדבר המש  הטיפול בקבלת הכלואומבקש 

 2008במהל  שנת , ר למשרד מבקר המדינה"לפי נתוני% שמסר מדור הדי  המשמעתי במפצ
החלטות שניתנו בדי  (בפסקי% .  פניות לבירור חוקיות הלי  הדי  המשמעתי1,700 התקבלו אצלו כ

 פסקי% נוספי% 286 וב,  מקרי282% החליט המדור לבטל את הפסק ב, שנגעו למחבוש )משמעתי
שבה% סיימו הכלואי% , בתשעה מקרי% אחרי%. המתיק המדור את עונשי המחבוש של החיילי%

הורה המדור לפצות את החיילי% על ימי מחבוש שריצו בפועל בגי  ליקוי בהלי  , לרצות את עונש%
 . שהתגלה כתוצאה מתלונה של הכלוא, המשמעתי
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¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÎÌÈ¯ÂÓÁ ÏÈÚÏ„ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙Ú˘˙ È , ˙Â¯ÈÁ ˙ÏÈÏ˘· ¯·Â„Ó˘ ÔÂÂÈÎ

ÔÈ„Î ‡Ï˘ ,‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó ˙Â ˘È‰ ÚÂ ÓÏ È„Î ¯Â˜Á˙Â ‰˜È„· ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì‰Â .ÍÎÏ ÛÒÂ  , ÈÂ‡¯
Î‡˘" ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó ÌÈÓÈÈ˜ Â·˘ ‰Ê ‚È‡„Ó ·ˆÓ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÁ·È ‡

È˜ÒÙ· È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ ÍÈÏ‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  Ì‰·˘˘Â·ÁÓ ˘ ÂÚ Ì‰· ÏËÂ‰˘ Ì . 
כי ראש מדור הדי  המשמעתי , ל מסר למשרד מבקר המדינה בהתייחסותו לממצאי הביקורת"צה

, ר יערו  ניתוח של הבעיות שחוזרות על עצמ  ויפי, מנשר ע% דגשי% לגורמי% הרלוונטיי%"במפצ
 נכנסה 2009ואר כי בתחילת ינ, ל הוסי&"צה. 2009וכי פעילות זאת צפויה להסתיי% בספטמבר 

ובמסגרתה אוגדו כלל הפקודות העוסקות , ל"לתוקפה רפורמה מקיפה בכללי הדי  המשמעתי בצה
, במטרה לפשט ככל הנית  את הליכי הדי  המשמעתי, בנושא הדי  המשמעתי לפקודה אחת

חויב כל קצי  לעבור השתלמות מיוחדת , בנוס& לזאת. ולהתאימ% לצורכי המשמעת ולדרישות הדי 
  . ר% העלאה בדרגה במטרה לחזק את הידע המקצועי של קציני השיפוטט
 פיקדונות הכלואי  . 2

מפרטת את " פיקדונות כלואי% וחפצי% מותרי% להחזקה בידי כלואי%"ר בנושא "הוראת קמצ
ביקורות . החפצי% המותרי% להחזקה בידי הכלואי% ואת אופ  הטיפול בפיקדונות של הכלואי%

 הצביעו על כ  שרישו% הפיקדונות איננו מתבצע 2008ני בסיסי הכליאה בשנת ר בש"שערכה מקמצ
או , נמצאו מקרי% שבה% חלק מהפריטי% שהופקדו לא נרשמו בטופס הפיקדו , למשל, כ . כנדרש

 .שהרישומי% לא תיארו במדויק את הפריטי% שהופקדו
של בסיסי הכליאה רענו  ר ערכה לסגלי% "כי מקמצ, בי  השאר, ל מסר למשרד מבקר המדינה"צה

 2009א ער  בחודשי% יולי ואוגוסט "אכ, כמו כ . של הפקודה בנושא הטיפול בפיקדונות הכלואי%
   . ביקורת יזומה בשני בסיסי הכליאה כדי לבדוק שהליקויי% שהועלו בדוח הביקורת בנושא זה תוקנו

 6 ובכלא 4תנאי הכליאה והמחיה של הכלואי  בכלא 
 תתשתית פיזי . 1

הוא מבנה מתקופת המנדט הבריטי , למשל, 6כלא . שני בסיסי הכליאה נמצאי% במתקני% ישני%
ובמהל  השני% נעשו בו , ובחלקו כאורוות סוסי%, ששימש בחלקו כמחנה מעצר עבור הבריטי%

התשתית הפיזית בשני בסיסי הכליאה אינה נותנת מענה סביר . שינויי% והתאמות לייעודו החדש
דבר שגור% לסתימות ולהצפות ,  תשתית הביוב מיושנת מאוד4בכלא , למשל, כ . לואי%לחיילי% הכ

מערכת החשמל אינה עומדת בעומס וגורמת . המחייבות טיפול כמעט מדי יו% ביומו, רבות
בשל בעיות במערכת החשמל לא נית  להתקי  מזגני% בחלק מכיתות . להפסקות חשמל רבות
. 6בעיה דומה קיימת בכלא . ה בה% קשה במיוחד בחודשי הקי,והשהיי, הלימוד ובתאי הכלואי%

ר ומפקדי שני בסיסי הכליאה פעלו באמצעי% העומדי% לרשות% לשיפור התשתית הפיזית "מקמצ
אול% אי  בזה כדי לפתור את הבעיות הבסיסיות בתשתית הפיזית בשני בסיסי , בבסיסי הכליאה

  .הכליאה
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 6אחד מחדרי השירותי  בכלא 

 במסגרת ועדת עשהאל 1997יחסות לתשתית הפיזית של בסיסי הכליאה עלתה כבר בשנת התי
בסיכו% של ועדת דקל היא . 1999וכ  במסגרת ועדת דקל משנת , 6לחקירת האירועי% שהיו בכלא 

בי  היתרונות שהוועדה מנתה בהקמת מרכז כליאה אחוד . המליצה להקי% בית כלא מרכזי חדש
צמצו% השקעת משאבי% בבינוי ובאחזקת ; ת השהייה והאחזקה של הכלואי%שיפור איכו: היו, חדש

התאמה , חיסכו  צפוי בכוח אד% עקב התייעלות; בסיסי הכליאה הישני% בעלי התשתית הירודה
 . מקצועית ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות

וכלא ל תכנית להקי% קריה משפטית " נדונה בצה2000כי החל משנת , ת עולה"ממסמכי% של אג
גופי התביעה והסניגוריה בפרקליטות , שבבסיסה איחוד תקורות של בתי הדי  הצבאיי%, מרכזי

אול% במועד סיו% הביקורת טר% התקבלה החלטה . הצבאית ובסיסי הכליאה של המשטרה הצבאית
: בי  השאר,  למשרד מבקר המדינה נאמר2008ר באוגוסט "במצגת שהכינה מקמצ. על הקמתה

".  גורל הפרויקט לא חלוט זמ  רב ולאור כ  לא משקיעי% בתשתיות בבסיסי הכליאה כלא מרכזי "
. 4כי לפני שני% מספר החלו עבודות לתיקו  תשתית הביוב והאינסטלציה בכלא , יצוי , בהקשר זה

והשלב , ח" מיליו  ש3 שניי% מתו  שלושת השלבי% המתוכנני% בפרויקט בוצעו בעלות של כ
הוקפא ולאחר מכ  בוטל , )2001במונחי התקציב של שנת (ח " מיליו  ש1.5 בעלות של כ, השלישי

 .בשל התכנית להקי% כלא מרכזי
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÒÈÒ· È ˘· ‰‡ÈÏÎ‰ È‡ ˙· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ˙Ó¯‚  ‰Ê ·ˆÓ· ÈÎ

‰‡ÈÏÎ‰ .ÔÎÏ ,‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ· È ˘· ˙È˙˘˙‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂÓÈ ÈÓ ˙È Î˙ ·ˆ˜Â˙˙Â ÔÎÂ˙˘ ÈÂ‡¯ ,
 ˙ ¯˘Ù‡˙˘ÈÊÎ¯Ó‰ ‡ÏÎ‰ ˙È· Ï˘ Â˙Ó˜‰ ¯˘Ù‡˙˙˘ „Ú ÌÈ‡ÂÏÎÏ ÌÈ¯È·Ò ‰ÈÁÓ È‡ . 

כי הקמת כלא , 2009ל למשרד מבקר המדינה באוגוסט "בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה
ח לטובת מענה " מיליו  ש6שנתי של  א יעמיד תקציב תלת"ולפיכ  אכ, מרכזי אינה על סדר היו%

,  יוצג צור  זה למטה הכללי2010את תכנית העבודה של שנת לקר; בסיסי לתנאי מחיה של הכלואי%
  . לאור חשיבותו ונחיצות ההשקעה האלמנטרית בתשתיות הכלואי%
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 תנאי הכליאה . 2
) ר" קרפ להל  (הוראת קצי  הרפואה הראשי . מרחב המחיה במבני המגורי% של הכלואי% . א

ר והשטח הרצוי הוא " מ3 יה לא פחות מכי שטח מזערי לחייל בחדר מגורי% יה, בי  היתר, קובעת
נבדקו נתוני% המתייחסי% לגודל התאי% ולקיבולת של שתי פלוגות מבי  השלוש שבכלא . ר" מ4.5
כי , בבדיקה נמצא. 4ונתוני% דומי% לגבי פלוגה אחת של כלא ) פלוגה נוספת משוכנת באוהלי% (6

י% בדרישה לשטח המזערי בכל  אי  עומד4 ובפלוגה שנבדקה בכלא 6באחת מהפלוגות בכלא 
 פחות מהשטח 30%  עד כ16% דהיינו כ, ר לכלוא" מ2.8  ר ל" מ2.1מרחב המחיה נע בי  : התאי%

 . ר"לפי ההוראה האמורה של קרפ, המזערי הנדרש לחייל
,  בלבד4בכלא , כאמור, פלוגה לכליאת נשי% קיימת. 4קיבולת הכליאה בפלוגת הנשי% בכלא  . ב

ל במקומות כליאה "קיבולת זו איננה עומדת בצרכי% של צה.  כליאה בס  הכול מקומות70ובה 
,  חיילות15  כ4כי בכל נקודת זמ  ממתינות לכניסה לכלא , ר עולה"וממסמכי מקמצ, לחיילות

, ר מסר לנציגי משרד מבקר המדינה"קמצ. שבסופו של דבר חלק  לא ירצו את העונש שהוטל עליה 
לפני ,  לבדוק א% יש בו מקו% בפלוגת הכלואות4י% התקשרו לכלא כי היו מקרי% שבה% מפקד

כי , בביקורת שער  משרד מבקר המדינה ביחידת מיטב התברר. שהטילו עונש מחבוש על חיילות
מיועדות לשירות ביטחו  המשתמטות , 4בשל מחסור במקומות כליאה בפלוגת הנשי% בכלא 

ובשל מחסור במקומות , ונשי ריתוק ביחידת מיטבאלא לע, משירות צבאי לא נשפטו לעונשי מחבוש
 .לינה ביחידת מיטב נאלצי% א& לשחרר חיילות אלה לבתיה 

וכי , כי אי  אפשרות להרחיב את מקומות הכליאה לנשי%, ל"בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה
 . הקיבולת הקיימת כיו% היא מרבית

% כוללת סוגי% שוני% של כלואי% בעברות  אוכלוסיית הכלואי.הפרדה בי  סוגי הכלואי% . ג
חבושי% , אסירי%"כי , בתקנות בתי סוהר צבאיי% נקבע. מסוגי% שוני% ובדרגות חומרה שונות

כי הפרדה כזו איננה , נמצא". ר אחרת"זולת א% הורה קמצ, ועצירי% ישוכנו בנפרד אלה מאלה
בר נובע מהמספר הגבוה של הד. נשמרת בשני בסיסי הכליאה בכל הנוגע לעצירי% לפני משפט

הנגרמת בשל התמשכות , משהייה ארוכה שלה% בסטטוס זה; עצירי% לפני משפט בכל זמ  נתו 
ונוכח ; עובר הכלוא לסטטוס של אסיר, כאשר נית  פסק די , כשרק בסיומו, ההלי  המשפטי

  .התשתית הקיימת בבסיסי הכליאה ומצוקת מקומות הכליאה
 י  הטיפול הרפואי בכלוא . 3

ובמסגרת כל , הנותנת טיפול רפואי לכלואי% ולסגל, בכל אחד משני בסיסי הכליאה קיימת מרפאה
שאחד מה% משמש ,  כולל שני רופאי4%צוות המרפאה בכלא . מרפאה פועלת מרפאת שיניי%

צוות . וכ  שבעה חובשי%,  משרה40% כמפקד המרפאה במשרה מלאה ועוד שתי רופאות ב
להל  . ושבעה חובשי%, שאחד מה% הוא מפקד המרפאה, לל שני רופאי% כו6המרפאה של כלא 

 :הממצאי% בתחו% זה
אוכלוסיית הכלואי% שבה% מטפלות המרפאות בבסיסי הכליאה היא . תרופות למחלות כרוניות . א

בעיקר כיוו  שבמרפאה צבאית רגילה הרופא יכול לרשו% מרש% , ייחודית מבחינת הטיפול הרפואי
ייל רשאי לגשת אל בית המרקחת הפיקודי או א& לבית מרקחת אזרחי כדי להצטייד לתרופות והח

החזיקו במרפאות של שני בסיסי , נוכח ייחודיות זאת. דבר שאינו נית  בבסיס הכליאה, בתרופה
במועד הביקורת החזירו שתי המרפאות בבסיסי . הכליאה במש  שני% תרופות למחלות כרוניות

. ל"כיוו  שלא נכללו בתקני התרופות של המרפאות בצה, ר"י דרישת מקרפלפ, הכליאה תרופות אלה
ר לשקול מחדש את עניי  החזקת תרופות אלה "מפקדי המרפאות בבסיסי הכליאה ביקשו ממקרפ

 . נוכח הייחודיות של המרפאות בבסיסי הכליאה כאמור לעיל
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. די רופאי שיניי% במילואי% מופעלות על י6 ובכלא 4מרפאות השיניי% בכלא . רפואת שיניי% . ב
ר במרפאות שיניי% "בביקורות שביצעה מקרפ. רוב הטיפולי% הניתני% ה% טיפולי עזרה ראשונה

, היעדר מעקב אחר הטיפולי% ואחר ההפניות הניתנות: כגו ,  עלו ליקויי% שוני2008%אלה בשנת 
ר "יקורות אלה של מקרפבב. והיעדר בקרה על המש  הטיפול על ידי רופאי% מומחי% על פי הנדרש

שיוכל להעלות את רמת הטיפול , כי יש צור  להציב במרפאות רופא שיניי% בשירות קבע, הומל,
 . הניתנת ולבצע ג% טיפולי% משמרי% ולא רק לתת עזרה ראשונה

 : בי  השאר, ל למשרד מבקר המדינה"בהתייחסותו לממצאי הביקורת בשתי סוגיות אלה מסר צה
)1 ( ÁÓÏ ˙ÂÙÂ¯˙˙ÂÈ Â¯Î ˙ÂÏ  כי כל מרש% , ר בנושא זה וסוכ%" בוצעה עבודת מטה במקרפ

בימי חמישי ושישי אחר הצהרי% יינת  ; המגיע מבסיס כליאה לבית מרקחת צבאי יכובד באותו היו%
 ; מענה על ידי בתי מרקחת אזרחיי% על בסיס מרש% צבאי

)2( ÌÈÈ È˘ ˙‡ÂÙ¯ -  בעל ניסיו  , אחד בשירות קבע אויש תק  של רופא שיניי% 2009באפריל
 . אשר נות  מענה לשתי מרפאות השיניי% בבסיסי הכליאה, מקצועי ופיקודי

 4בשאלו  שהופ, לכלואי% בכלא . עמדות הכלואי% ביחס לטיפול הרפואי שה% מקבלי% . ג
להל  בתרשי% התפלגות תשובות .  ה% נשאלו ג% בנוגע לטיפול הרפואי הנית  לה6%ובכלא 

 :לשאלה על שביעות רצונ% מהטיפול הרפואי בבסיסי הכליאההכלואי% 
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כי רמת שביעות הרצו  של הכלואי% מהטיפול הרפואי בשני , מניתוח התשובות לשאלוני% עולה

 6 המשיבי% בכלא 83 מבי  64%  וכ4 המשיבי% בכלא 126 מבי  85% כ: בסיסי הכליאה נמוכה מאוד
 הסיבות העיקריות לאי. % או לא כל כ  מרוצי% מהטיפולכי כלל אינ% מרוצי, על שאלה זאת ציינו
וחוסר ; )27% כ" (נותני% אקמול לכל בעיה"; )40% כ(התייחסות מזלזלת : שביעות הרצו  היו

כי ,  ציינו6 מהמשיבי% בכלא 92%  ו4 מהמשיבי% בכלא 88%, ע% זאת). 20%(אמו  בכלואי% 
 .רובות את הנחיות הצוות הרפואיהמפקדי% בבסיסי הכליאה מכבדי% תמיד או לעתי% ק

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ù¯˜Ó ÏÚ"ˆÓ˜Ó ÏÚÂ ¯"È‡ È¯ÂÚÈ˘Ï Ô˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ¯- ˙ÂÚÈ·˘
È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰Ó ÌÈ‡ÂÏÎ‰ Ï˘ „Â‡Ó ÌÈ‰Â·‚‰ ÔÂˆ¯‰ ,‰Ï‡ ˙Â ÚË ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ˜Â„·ÏÂ. 
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& ר להוביל יחד ע% ענ"ר הנחה את ענ& רפואה במקרפ"כי קרפ, ל מסר למשרד מבקר המדינה"צה

שירותי רפואה וע% מפקדי המרפאות בבסיסי הכליאה בחינה של דרכי% לשיפור המציאות העולה 
כי רמת השירות הרפואי בכלל ובבסיסי הכליאה בפרט , ל הדגיש"צה. מתשובות הכלואי% לשאלוני%
  . ר באופ  תמידי"נמצאי% על שולחנו של קרפ

  הקשר בי  הכלואי  ובי  הסניגורי  הצבאיי  שלה  . 4
נאש% בפני בית די  צבאי רשאי לנהל את הגנתו בעצמו או לנקוט את , לפי חוק השיפוט הצבאי

ימנה לו הסניגור הצבאי הראשי , ביקש כאמור. לבקש שימונה לו סניגור צבאי.  א:   הדרכי% הבאות
בתי לבחור לו לסניגור עור  די  שאושר לשמש סניגור ב.  ב;    10סניגור מבי  הסניגורי% הצבאיי%

. 11לבחור לו לסניגור כל חייל שהסכי% לשמש סניגורו.  ג;   לפי חוק השיפוט הצבאי, הדי  הצבאיי%
והכלוא חות% , הזכות להיווע, בעור  די  מובאת לידיעת כל כלוא כבר בעת קבלתו לבסיס הכליאה

וא לתת ייעודה של הסניגוריה הצבאית ה. כי זכות זאת הובאה לידיעתו, על טופס ובו הוא מצהיר
, אשר נתו  להלי  פלילי או להלי  משמעתי חמור, בכל דרגה, שירות של הגנה משפטית לכל חייל

שירותי הסניגוריה הצבאית ניתני% ללא . או העלול להיקלע להליכי% שכאלה, במסגרת הצבא
 .תשלו% על ידי מער  של קציני% משפטני% בשירות סדיר או בשירות מילואי%

 נכללו שאלות הנוגעות לקשר של כלואי% ע% 6 ובכלא 4ר לכלואי% בכלא במסגרת השאלו  שהועב
התשובות . בעיקר בכל הנוגע לזמינות% ולנגישות% של הסניגורי%, הסניגורי% הצבאיי% שלה%

 הכלואי% שהשיבו 225 מבי  87% כי כ, לשאלה בנוגע לייצוג המשפטי שקיבלו הכלואי% מלמדות
להל  בתרשי% התפלגות .  על ידי עור  די  פרטי והיתר , צבאילשאלה זאת יוצגו על ידי סניגור 

 : התשובות לשאלה בנוגע לשביעות הרצו  מהקשר ע% הסניגור הצבאי
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__________________ 

 .כאשר הדיו" מתנהל שלא במעמד תובע צבאי, חובה זו לא תחול לגבי נאש  בבית די" צבאי לתעבורה  10
לא יוכל חייל כאמור לשמש , א לגילוי סודות צבאיי א  בית הדי" סבור כי הדיו" לפניו עלול להבי  11

 .אלא באישור בית הדי", סניגור
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 המשיבי% בשני בסיסי הכליאה בנוגע לשביעות רצונ% 199 מבי  62% כי כ, הנתוני% מצביעי%
מרוצי% מהקשר ע% הסניגורי% מהקשר ע% הסניגור הצבאי לא היו מרוצי% כלל או שלא היו כל כ  

כי הסניגור , ציינו, בהתאמה, 6 ובכלא 4 המשיבי% בכלא 198 מקרב 84%  ו92%, כמו כ . הצבאיי%
 המשיבי% 127 מקרב 31%בתשובה לשאלה אחרת השיבו . הצבאי לא ביקר אות% בבסיס הכליאה

עוד . ל  המשפטשהסניגור הצבאי שלה% התחל& במה, 6 המשיבי% בכלא 66 מקרב 26%  ו4בכלא 
 המשיבי% היו מעונייני% בהחלפת הסניגור הצבאי 203 מבי  51%כי , עולה מתשובות הכלואי%

הכרת הדר    מאי והיתר ) 75% כ(אול% לא עשו זאת בעיקר מסיבה כלכלית , בעור  די  פרטי
 . והאפשרות לבצע זאת

כי , בי  השאר, יקורת לממצאי הב2009ל מסר למשרד מבקר המדינה בהתייחסותו מאוגוסט "צה
 ע% הסניגורי% Ï˜˘¯השאלות שנשאלו הכלואי% נוגעות לתחושת% של הלקוחות א  ורק בנוגע 

. ולכ  התשובות עליה  אינ  חופפות בהכרח את תחושת% בנוגע לטיב השירות שנית  לה%, הצבאיי%
ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙„ÓÏÓ ‰ È‡ ˙ÂÁÂ˜Ï‰ Ï˘ Ì˙˘ÂÁ˙˘ ¯ÓÂÁÂ Ï˜ הסנגוריה  שנית  לה% על ידי

נוכח המגבלות , כי לחייל הנתו  במעצר יש קושי ליצור קשר ע% סניגורו, ל הוסי&"צה. הצבאית
וחוסר זמינות של הסניגור במהל  שעות הפעילות הרגילות עקב , שבה  הוא נתו  עקב מעצרו

ת  כי ני, ל ציי  ג%"צה. ובפרט הופעותיו באול% בית הדי  ברוב שעות הפעילות, עבודתו השוטפת
 על פני עור  די   ·Á¯להערי  שנטייתו הטבעית של אד% היא להעדי& ייצוג על ידי עור  די  

‰ ÂÓÓ" . מתקיי% שכנוע עצמי לפיו א% בחרת ושלמת ממיטב כספ  בעבור שירות משפטי אי  ספק
כי נית  להערי  , ל"נאמר בהתייחסות צה, לבסו&". שהוא טוב יותר מזה המוצע ל  חינ% אי  כס&

אשר "ה% נשאלי% , אשר עמדו לדי  בגי  עברה של היעדר מהשירות שלא ברשות, ב הנשאלי%שרו
ולא אחת קשה לה% לבצע הפרדה בי  , אינהרנטית ה% בעלי מטע  שלילי נגד המערכת הצבאית

 ). ההדגשות במקור" (הסניגור הצבאי לבי  המערכת הצבאית
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ Ï˘ Ì˙Â˘È‚ Â Ì˙Â ÈÓÊ ÈÎ ·Â˘Á ·ÈÎ¯Ó Ì‰ ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈ¯Â‚È Ò

È‡·ˆ ÔÈ„ ˙È· È Ù· ÔÈ„Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ‡ÂÏÎ ÌÈÏ·˜Ó Â˙Â‡˘ ÈËÙ˘Ó‰ ‚ÂˆÈÈ· . È‡ˆÓÓ ÁÎÂ 
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ ÂÏ‡˘‰ ,ˆÙÓÂ È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ ¯Â‚È Ò‰˘ ÈÂ‡¯" ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ˙Â ÚË ˙‡ Â¯¯·È ¯

ÌÈ‡ÂÏÎÏ ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈ¯Â‚È Ò‰ Ï˘ Ì˙Â˘È‚ ÏÂ Ì˙Â ÈÓÊÏ Ú‚Â · .  
 י  באזיקי כבילת כלוא . 5

כי לא ייכבל כלוא באזיקי% אלא א% כ  סבור נות  ההוראה כי , בתקנות בתי סוהר צבאיי% נאמר
הוראה . או למניעת בריחה, באד% אחר או ברכוש, הכבילה הכרחית למניעת פגיעה גופנית בכלוא

לוא נוהל כבילת כ"ר בנושא "הוראת קמצ. בצירו& נימוקי%, לכבול כלוא באזיקי% תינת  בכתב
מגדירה את סמכויות המשטרה הצבאית לכבול כלוא באזיקי% , 2008שעודכנה במאי , "באזיקי%

כבילה (את הנסיבות שבה  ייכבל הכלוא ואת אופני הכבילה , בבסיס כליאה ובעת ליווי מחו, לו
כי מפקד בסיס הכליאה או גור% מטעמו , בי  השאר, ההוראה קובעת). באזיקי ידיי% ואזיקי רגליי%

 כאשר  אופ  הכבילה והרכב הליווי של הכלוא , בסס את החלטתו בדבר כבילת כלוא באזיקי%י
ועל המידע המודיעיני ,  על רמת הסיכו  שבה מסווג הכלוא מדובר בכבילה מחו, לבסיס הכליאה 

הוראה זו עודכנה ). ההדגשה במקור (˙ÂÙÂ‚Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÏÚÙ‰ ÍÂבעניינו של הכלוא 
א "קה מקיפה של נוהלי הכבילה שביצע צוות בהשתתפות גורמי% שוני% מאכלאחר בדי

בהשוואה , ויש בה משו% החמרה בקריטריוני% המאפשרי% כבילה, ומהסניגוריה הצבאית
 . לקריטריוני% שהיו קיימי% לפני העדכו 

בהוראה . קיימות חמש רמות סיכו  שבה  מסווגי% הכלואי%, ר האמורה"על פי הוראת קמצ
 ומעלה נית  לכבול 3כאשר מרמת סיכו  , רטי% הקריטריוני% והמאפייני% של כל רמת סיכו מפו

בעת קליטת . בהתא% לשיקול הדעת של נותני ההוראה, כלוא בעת היציאה מחו, למתק  הכליאה
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שיהווה את אחד , כלוא בבסיס כליאה ייער  לו ראיו  אצל גורמי המודיעי  של בסיס הכליאה

קצי  המודיעי  של בסיס הכליאה יבח  ויאשר את רמת הסיכו  . רמת הסיכו  שלוהגורמי% לקביעת 
 שעות מרגע הגעת הכלוא לבסיס הכליאה או עד מועד 24 ולא יאוחר מ, שנקבעה בהקד% האפשרי

 . לפי המוקד% מביניה%, היציאה הראשונה של הכלוא בליווי מחו, למתק  הכליאה
 בנוגע לאופ  יישו% תקנות בתי הסוהר הצבאיי% 4בכלא להל  הממצאי% שהועלו מבדיקה שנערכה 

 : ר בנוגע לכבילה באזיקי%"והוראת קמצ
 אינ% מספיקי% לקבוע את רמת הסיכו  לכלואי% בעיתוי 4כי גורמי המודיעי  בכלא , נמצא . א

שאינה משקפת ,  ראשונית וזמנית3ועל כ  נקבעת לה% רמת סיכו  , ר דלעיל"שנקבע בהוראת קמצ
א  מאפשרת לכבול כלואי% בעת יציאת% מבסיס ,  את רמת הסיכו  האמיתית של הכלואבהכרח
  בבית הדי  הצבאי של מחוז מרכז ובבדיקה שנערכה 9.9.08 בבדיקה שנערכה ב. הכליאה

שיצאו ,  הכלואי30%כי לכל ,  בבית הדי  הצבאי של מחוז דרו% וזרוע היבשה התברר23.9.08 ב
שיצאו לבית הדי  הצבאי של מחוז ,  הכלואי13%ולכל , ל מחוז מרכז לבית הדי  הצבאי ש4מכלא 

וכול% נכבלו באזיקי% מהיציאה מרכב הליווי עד ,  ומעלה3נקבעה רמת סיכו  , דרו% וזרוע היבשה
ביציאה מתא ההמתנה לפגישה ע% הסניגור וביציאה מתא ההמתנה לאול% , תא המעצר של בית הדי 

, ברו מספר חודשי% מאז שנקבעה רמת הסיכו  המאפשרת כבילהכי א& שע, עוד נמצא. הדיוני%
, ובידי גורמי המודיעי  כבר היו אמורי% להיות כל הנתוני% הדרושי% לקביעת רמת הסיכו  הסופית

דבר שאיפשר לכבול את הכלואי% בכל , גורמי המודיעי  לא שינו את רמת הסיכו  של כלואי% אלה
 .יציאה מחו, לבסיס הכליאה

 מקרי% שבה% יצאו כלואות לטיפול רפואי מחו, לבסיס 10ד מבקר המדינה בדק ג% משר . ב
כי בשלושה מקרי% , נמצא).  שעות של שהייה בבסיס הכליאה48מדובר על יציאה לאחר (הכליאה 

בבירור שנעשה ע% גורמי . וכתוצאה מכ  ה  נכבלו ביציאה מהכלא, 3נקבעה לכלואות רמת סיכו  
 . א נמצאה ברישומי% הצדקה לקביעת רמת סיכו  זאתר ל"מודיעי  של מקמצ

, בתו  הכלא:  א% כבלו אות% באזיקי6% ובכלא 4במסגרת השאלוני% נשאלו הכלואי% בכלא  . ג
תשובות הכלואי% מצביעות . ביציאה לטיפול רפואי ובכל יציאה אחרת, ביציאה לבית הדי  הצבאי

נכבלו באזיקי% בעת ) 80% כ(יסי הכליאה  המשיבי% בשני בס260שרוב הכלואי% מבי  , על כ 
 המשיבי% נכבלו באזיקי% בעת יציאת% לטיפול רפואי 186 מבי  50% וכ, יציאת% לבית הדי  הצבאי

 :להל  בתרשימי% התפלגות תשובותיה% בסוגיות אלה. מחו, לבסיס הכליאה
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ˙ÏÈ·Î ‡˘Â · ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÎ ÈÎ ÍÎ ÏÚ 

Û¯Â‚ ÔÙÂ‡· ÌÈÏ·Î  ÌÈ‡ÂÏÎ‰ , ˙‡¯Â‰Ï „Â‚È ·Â ÌÈÈ‡·ˆ ¯‰ÂÒ È˙· ˙Â ˜˙· ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È ·
ˆÓ˜"‰¯ÂÓ‡‰ ¯ .ˆÓ˜Ó· ÌÈ Â˘ ÌÈÓ¯Â‚" È ÙÓ Ì˘˘Á ÏÚ Ì Ó‡ ÂÚÈ·ˆ‰ ‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ··Â ¯

ÌÈ‡ÂÏÎ ˙ÏÈ·ÎÏ ‰·ÈÒÎ ÌÈ‡ÂÏÎ Ï˘ ‰ÁÈ¯· , Û¯Â‚ ÔÙÂ‡· ÌÈ˜ÈÊ‡· ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ˙ÏÈ·Î· ÌÏÂ‡
Â‰Ó ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ˘Ó ˘ÈÌ‰· ˙È˙ ,Ì„Â·Î· ‰ÚÈ‚ÙÂ ‰ÏÙ˘‰ ÌÈÏÈÈÁÏ ˙ÂÓ¯‚ ˘ ÔÂÂÈÎ . Ì˙ÏÈ·Î

Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È · ÌÈÁÎÂ  È‡·ˆ‰ ÔÈ„‰ ˙È· ¯ˆÁ· ¯˘‡Î ‰˘Â·‰Â ÔÂ·ÏÚ‰ ˙‡ ‰ÓÈˆÚÓ . ÏÚ
ÔÎ ,ˆÓ˜Ó ÏÚ"‰Ê ˘È‚¯ ÌÂÁ˙· ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ˙Â „Ù˜· Ì˘ÈÈÏ ¯.  

 הטיפול בבקשות להקלה בעונש של כלואי  . 6
 12ל או ראש מחוז שיפוטי"הרמטכ, כי שר הביטחו , בע בנושא הקלה בעונשחוק השיפוט הצבאי קו

להקל , בי  היתר, 13 יו% מהיו% שפסק די  נעשה חלוט30בתו  , לגבי גזרי די  המפורטי% בו, רשאי%
בקשות "ר בנושא "בהוראת קמצ. א& א% העונש כולו או מקצתו הוטל על תנאי, בעונש
 יו% ממת  גזר די  בבית 15כי פסק הדי  נעשה חלוט , נאמר"  נוהל טיפול והעברה מחילה /חנינה

פ "מצורפת חוות דעת של המ, מחילה/לבקשת אסיר לחנינה, לפי הוראה זאת. די  צבאי מחוזי
 מועברת כל בקשה כזאת 2007החל משנת . בבסיס הכליאה וחוות דעת של מפקד בסיס הכליאה

לו& הפיקוד המרחבי או למפקד הזרוע המעביר את הבקשה לא, ר"במפצ" פרקליט עריקי%"ל
 . בצירו& חוות דעת והמלצה שלו א% להקל בעונש א% לאו, הרלוונטי

משרד מבקר המדינה בדק את משכי הטיפול בבקשות להקלה בעונש שבסמכות ראשי המחוזות 
כי , נמצא. 2008אוגוסט   בחודשי% יוני4 כלואי% בכלא 38השיפוטיי% בנוגע לבקשות שהגישו 

נמש  הטיפול מהיו% שבו , להמש  טיפול" פרקליט עריקי%"שהועברו ל, )23.7% כ(בקשות בתשע 
 לשכת  שתי בקשות ; א" לשכת ראש אכ חמש בקשות (הגיעה הבקשה ללשכת האלו& הרלוונטי 

 לשכת מפקד זרוע  ובקשה אחת ;  לשכת מפקד פיקוד הדרו% בקשה אחת ; מפקד זרוע היבשה
 החריגה מעבר לנדרש הייתה . כנדרש,  ימי30% התשובה עליה מעבר לועד קבלת ) האוויר והחלל

ותשעת הכלואי% האלה השתחררו מהכלא בטר% קיבלו תשובה על בקשת% ,  ימי59% עד 10 ב
 . יתר הבקשות להקלה בעונש נענו בשלילה. להקלה בעונש

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÒÈÒ·‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÓ ˙Á‡· ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰Ê ·ˆÓ Ï˘
ÌÈ‡ÂÏÎ‰ .ÔÎÏ ,Î‡ ÏÚ"ˆÙÓ ÏÚÂ ‡"‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰˙ ÂÎ˘Ó˙‰ ÚÂ„Ó ˜Â„·Ï ¯ , ˙‡ ˙ÂˆÓÏ

ÌÈÎÈÏ‰˙‰ Ï˘ ÌÎ˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜Ï È„Î ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ ÏÂ ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ . 
ר תוציא רענו  בנושא זה "כי מפצ, ל מסר למשרד מבקר המדינה בהתייחסותו לממצאי הביקורת"צה

  . דבר סמכויות ומשכי זמ  הטיפוללכל הלשכות הרלוונטיות ע% הנחיות ברורות ב
 המזו  ותנאי התברואה בבסיסי הכליאה . 7

בשאלוני% שהופצו לכלואי% היו ג% שאלות מספר בנוגע למזו  שה% מקבלי% ובנוגע לתנאי 
להל  בתרשימי% התפלגות תשובות הכלואי% לשאלה על שביעות רצונ% . התברואה בבסיסי הכליאה

 :הא% המזו  בארוחת הצהריי% מוגש ח%ולשאלה , מהמזו  שה% מקבלי%
__________________ 

 . 4' ראו הערת שוליי  מס  12
וא  הוגש , פסק די" חלוט הוא פסק די" שעברה עליו התקופה להגשת ערעור, לפי חוק השיפוט הצבאי  13

 . פסק הדי" שנית" בערעור$ערעור 
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 163 מבי  92% כ: הנתוני% מצביעי% על שביעות רצו  נמוכה מאוד מהמזו  שמקבלי% הכלואי%

 הגיע שיעור הבלתי 6בכלא ;  אינ% שבעי% רצו  כלל או שלא כל כ  שבעי רצו 4המשיבי% בכלא 
 טענו 4 מהמשיבי% בכלא 74% כ, זאת ועוד.  המשיבי% לשאלה זאת108 מבי  80% מרוצי% לכ

בעניי  זה קיי% פער . שהמזו  בארוחת הצהריי% א& פע% לא מוגש ח% או שלעתי% רחוקות מוגש ח%
 מהמשיבי% ש% טענו שהמזו  א& 22% רק כ:  המצב טוב יותר6בכלא , גדול בי  שני בסיסי הכליאה

 הרצו  מהגשת מזו  ח% הסיבה להבדל בשביעות. פע% לא ח% או שהמזו  לעתי% רחוקות מוגש ח%
 4ואילו בכלא ,  מבשלי% את המזו  במטבח של בסיס הכליאה6שבכלא , בשני בסיסי הכליאה היא

 . מובא המזו  מחו, לכלא ואי  בכלא מספיק אמצעי% לחימומו
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המבוססת בדר  כלל , בעת שהיית% של הכלואי% בבית הדי  מוגשת לכלואי% ארוחת צהריי% קלה

 המשיבי% 156 מבי  72%בשאלו  שהופ, לכלואי% בשני בסיסי הכליאה השיבו . על כריכי% ושתייה
שא& פע% לא קיבלו ארוחת ערב או שקיבלו לפעמי% ארוחת ערב כשחזרו מבית הדי  , 4בכלא 

 .  המשיבי% על שאלה זאת104 טענו זאת כשליש מבי  6בכלא . בשעה מאוחרת
ה  על שביעות רצו  נמוכה מאוד של תשובות הנשאלי% בנוגע לתנאי התברואה מלמדות א& 

לא "או " שליליי%" הגדירו את תנאי התברואה בכלא 4 המשיבי% בכלא 160 מבי  75% כ: הכלואי%
 המשיבי% על 107 מבי  57%  הגיע שיעור הכלואי% שהעלו טענה זהה לכ6בכלא ; "כל כ  טובי%
 . שאלה זאת

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È„ÂÒÈ· ¯¯·ÏÂ ˜Â„·Ï ˘È ÈÎ ˙Â·Â˘˙ ÍÂ˙Ó ‰ÏÂÚ‰ ˙‡ ˙Â
‰‡Â¯·˙‰ ‡˘Â ·Â ÔÂÊÓ‰ ‡˘Â · ÌÈ‡ÂÏÎ‰ . ‡ÏÎ· ÔÂÊÓ‰ ‡˘Â  ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È „ÁÂÈÓ·4 ,

‰Ê ‡˘Â · Ì˘ ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ÂÏÚ‰˘ ˙Â˘˜‰ ˙Â ÚË‰ ÁÎÂ  , ¯ÂÙÈ˘ ÔÂÚË‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏÂ
‰Ê ÌÂÁ˙· .ÔÎ ÔÓÎ , ÌÈÈ¯‰ˆ· ÂÏ·È˜ ¯˘‡ ÌÈ‡ÂÏÎ˘ ÍÎ ÏÚ ‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ· È ˘· „ÈÙ˜‰Ï ˘È

‰Ï˜ ‰ÁÂ¯‡ÔÈ„‰ ˙È·· Ì˙ÈÈ‰˘ ˙Ú·  ,·¯Ú· ˙È¯˜ÈÚ‰ Ì˙ÁÂ¯‡ ˙‡ ÂÏ·˜È .   
 פעילות מער  גורמי החזרה לשירות תקי  

. בעקבות המלצות ועדת דקל, 6 בכלא 2004 ובשנת 4 בכלא 2003ת החל לפעול בשנת "מער  גחל
הוא צמצו% תופעת הכליאה החוזרת והעמקת , ר"כפי שנקבע בהוראות קמצ, ת"ייעוד מער  גחל

וכ  מת  מענה מקצועי לגורמי הסניגוריה הצבאית , צוי המתאימי% להמש  שירות מבי  הכלואי%מי
הכפו& , ת"מער  גחל. ולבתי הדי  הצבאיי% לקראת קביעת גזר דינו של הכלוא בהלי  המשפטי

הכולל בתוכו סגל , מאגד בתוכו את כל גורמי הטיפול בפרט לגו& מקצועי אחד, ר"למקמצ
ת "א העניק למער  גחל"אכ. עלייה וחינו , וסגל הוראה; )ש"ת(אי שירות סגל תנ; מאבחנות

 סמכות לקיי%  שעיקר  , סמכויות המאפשרות לו לתת הנחיות לשינוי בסטטוס השירות של הכלוא
סמכות להחזיר כלוא ליחידה ולתפקיד ; ועדת התאמה לקביעת המש  השירות הצבאי של החייל

 .וסמכות לשינוי שיבוצו; רות של הכלואסמכות לשינוי תנאי השי; קודמי%
ת רק בכלואי% "מטפל מער  גחל, "ת"אבחו  והתערבות במער  גחל"ר בנושא "לפי הוראת קמצ

אשר נכלאו לתקופה של חודש ומעלה ושסיבת הכליאה שלה% איננה , 24בשירות חובה עד גיל 
, ת בעיקר עריקי%אוכלוסיית כלואי% זאת כולל, למעשה. עברת סמי% או עברה חמורה אחרת

בגמר .  מבי  הכלואי% בשני בסיסי הכליאה45%  יו% המהווי% כ28 שנשפטו לתקופה של למעלה מ
ת הנחיות "מגבש מער  גחל, הפעילות לאבחו  ולטיפול באוכלוסייה העומדת בתנאי ההוראה דלעיל

נאי ל ובנוגע לת"והמלצות מפורטות ומנומקות בכתב בנוגע להמש  שירותו של הכלוא בצה
 .שירותו

. 6 בכלא 595  ו4 בכלא 1,874:  כלואי2,469% הוא אבח  2008בשנת , ת"לפי נתוני% של מער  גחל
   4% וכ;  ילידי אתיופיה  8% כ;  ילידי חבר המדינות  27% כ;  מה% היו ילידי האר,61% כ

  הייתה ירידה2008על כ  שבשנת , בי  השאר, ת מצביעי%"נתוני% של מער  גחל. אחרי%
משמעותית בהיקפי הפטור של הכלואי% מהשירות הצבאי וירידה משמעותית בתופעה הכליאה 

התאמה  שיעור מקבלי פטור משירות צבאי מסיבות אי, למשל, כ . 2007בהשוואה לשנת , החוזרת
 היה שיעור החוזרי% לכליאה 4בכלא ; 2007 בשנת 25.8%  בהשוואה ל16.5%  ל2008הגיע בשנת 
 . 2007 בשנת 48%  בהשוואה ל19.2%פע% שנייה 
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 2008א& על פי שבשנת . ת מוקדש לטיפול בכלואי% בני העדה האתיופית"חלק מפעילות מער  גחל
עדיי  גבוה ,  כאמור8% כ, שיעור זה, 2007הייתה ירידה בשיעור% מקרב כלל הכלואי% לעומת שנת 

. 2.9%שעומד על , ל"ית בצהביחס לשיעור% של חיילי% בני העדה האתיופ) כמעט פי שלושה(מאוד 
חזרו , 2007שהיו כלואי% בשנת ,  מהחיילי% בני העדה האתיופית80% כ, ת"לפי נתוני מער  גחל

  שש פעמי%   2%;  חמש פעמי%  6%;  ארבע פעמי%  16%: וביניה%, לכלא למעלה מפע% אחת
להיעדרות שלא הסיבות המרכזיות המובילות חיילי% בני העדה האתיופית .  שבע פעמי%  1% ו

, בי  השאר, ה%, ת"לפי מסמכי מער  גחל, ברשות מהשירות ועקב כ  להיכלא בבסיס הכליאה
קשיי הסתגלות למערכת ; שיבו, צבאי לא מתאי%; קשיי% משפחתיי% וכלכליי% חמורי% מאוד

 . וקושי בהשתלבות חברתית ביחידות; הצבאית
מת פעילות שמטרתה לקד% ולעודד את כי בבסיסי הכליאה מתקיי, ת עולה"ממסמכי מער  גחל

מועברי% באופ  קבוע , למשל, כ . הכלואי% מבני העדה האתיופית לחזור לשירות צבאי תקי 
ולהגביר את , שמטרת% להגביר את יכולת ההתמודדות בשירות הצבאי, סדנאות ופרויקטי% שוני%

כי החל , יצוי . קבוצתיהגאווה בסוגיות של זהות עצמית ושהות באר, ולתת כלי% לחוס  אישי ו
 פועלת בכל אחד משני בסיסי הכליאה מעל לתק  קצינה מהעדה האתיופית כקצינת 2009מינואר 
 . 14עלייה

  :להל  הממצאי% שהועלו. ת"משרד מבקר המדינה בדק היבטי% בפעילות מער  גחל
 ת בפקודות הצבא"מיסוד הפעילות של מער  גחל . 1

א של שני בסיסי "ר ובפק"א של מקמצ"קידיו אינ% מופיעי% בפקייעודו ותפ, ת"מער  גחל, כאמור
 2008א בינואר "בדיו  שהתקיי% באכ. א"המער  ג% איננו מופיע בהוראות הקבע של אכ. הכליאה

וביניה  כתיבת , ת סוכמו מספר נקודות עקרוניות שייבחנו ויקודמו"בנושא מיסוד נוהלי מער  גחל
שתסדיר את תחו% הפעילות של המער  ואת , ת"מער  גחלא בנושא פעילות "הוראת קבע של אכ
כי במועד סיו% הביקורת טר% נעשה דבר למימוש הסיכו% העקרוני , נמצא. נוהלי העבודה שלו

 . א"ת בהוראות הקבע של אכ"ובמיוחד בכל הנוגע לעיגו  הסמכויות של מער  גחל, דלעיל
כי זה חודשי% , משרד מבקר המדינהל ל" מסר צה2009בהתייחסותו לממצאי הביקורת מאוגוסט 
א בנושא מער  "א לכתיבת הוראת קבע של אכ"ר ואכ"מספר נעשית עבודה משותפת של מפצ

  . 'מטרותיו וכו, סדרי עבודתו, העבודה מסדירה את סמכויות המער . ת"גחל
 ת שהשתחררו מבסיסי הכליאה "המעקב אחר כלואי  בטיפול מער  גחל . 2

יטופל על ידי המער  עד , כלוא שעובר אבחו  על ידיו, ת"ל מער  גחלעל פי פקודות הקבע ש
ת "לרבות מת  מענה לחייל שהשתחרר מבסיס הכליאה ופונה טלפונית למער  גחל, ל"שחרורו מצה

וייזו% , כאשר הוא נתקל בקשיי% בשירות הצבאי לאחר שחרורו מבסיס הכליאה, בבקשה לסיוע
כי המעקב והבקרה של , נמצא. ת לשינוי שיבו,"  גחלבקרה לבדיקת מימוש ההנחיות של מער

סגל מער  , למשל, כ . ת אחר כלואי% שהשתחררו משני בסיסי הכליאה ה% חלקיי%"מער  גחל
הבקרה היא מדגמית . כנדרש,  אינו מבצע מעקב ובקרה יזומי% לגבי כל החיילי4%ת בכלא "גחל

נעשה . ל"ו של החייל עד לשחרורו מצהוא& היא איננה כוללת מעקב אחר מהל  כל שירות, בלבד
בעיקר בכל , ת"טיפול בעיקר בפניות של חיילי% שהשתחררו מהכלא ופנו מיוזמת% למער  גחל

 . הנוגע למימוש ההנחיות שנת  המער 
__________________ 

, ת לתחו  הטיפול והקידו  של אוכלוסיית הכלואי  העולי  בכללקצינת עלייה בבסיס כליאה אחראי  14
 .ובני העדה האתיופית בפרט
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÏÁ‚ Í¯ÚÓ˘ ‰¯˜·Ï ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ" ˘ÂÓÈÓ ¯Á‡ Úˆ·Ó ˙

ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ ,È‡ ÔÎ˘-Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ Ô˘ÂÓÈÓ È‡·ˆ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ‡ÂÏÎ ¯ÈÊÁ‰Ï ıÓ‡Ó· ‰ÚÈ‚Ù
ÔÈ˜˙ .ÔÎÏ ,ÏÁ‚ Í¯ÚÓ ÏÚ"ÂÊ ‰¯˜· Úˆ·Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙ .  

 ת בתחו  חינו  והעשרה לכלואי "פעילות מער  גחל . 3
ת "מער  גחל, "עלייה וחינו  לכלואי% בבסיסי הכליאה, הוראה"ר בנושא "לפי הוראת קמצ . א

פיתח המער  , במסגרת זאת. % בבסיסי הכליאהאחראי ג% לפעילות חינו  והעשרה של הכלואי
בכל . אשר מועברות על ידי מנחי% מקצועיי%, סדנאות מקצועיות רבות ומגוונות עבור הכלואי%

כמו כ  מקיי% . אחת מהסדנאות נית  מענה לאוכלוסיית כלואי% מסוימת בהתא% לצרכיה הייחודיי%
והוא אחראי ג% לפעילות החינו  , אנשיומער  גחלת פעילות חינוכית והעשרה לכלואי% באמצעות 

 .הסמלי% והקציני% בפלוגות הכליאה, כי%"שמעבירי% סגלי המד
 נעשית פעילות 6בכלא . כי קיי% הבדל בפעילויות החינו  וההעשרה בי  שני בסיסי הכליאה, נמצא

ובמקומ  מתקיי% , מצומצמת ביותר במסגרת סדנאות המועברות באמצעות מנחי% מקצועיי%
אשר כולל פעילות מגוונת , שפותח ביוזמת מפקד בסיס הכליאה, "תופסי% כיוו "יקט הנקרא פרו

לכלואי% שבמסגרתה מתקיימי% ג% סיורי% לימודיי% בהיק& גדול ובהשתתפות מספר גדול של 
 . כלואי%

ˆÓ˜ÓÏ ıÈÏÓ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÒÈÒ·· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ¯
‰‡ÈÏÎ‰ , Ù· ˙Á‡ ÏÎ‰ÓˆÚ È ,ˆÓ˜Ó ‰Ú·˜˘ ‰¯ËÓÏ ‰ ÚÓ ˙ ˙Â "¯ , ˙ÂÈ‡„Î ˘È Ì‡Â

Â‰ ˘Ó· „Á‡ ÒÈÒ· Ï˘ ˙ÂÈ·ÂÈÁ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ıÂÓÈ‡· . 
ר האמורה מפרטת את הפעילויות החינוכיות שיעבירו סגלי כוח האד% בפלוגות "הוראת קמצ . ב

ושאי% שסגל על בסיס נ, כי%" שיעורי% בחודש על ידי מד10שיועברו , בי  השאר, וקובעת, הכלואי%
בבדיקת פעילות החינו  שהעבירו הסגלי% של . ת מעדכ  אחת לחצי שנה"החינו  של מער  גחל

, כ . כי נעשתה פעילות חינוכית חלקית בלבד,  נמצא2008אוגוסט וספטמבר ,  בחודשי% יולי4כלא 
טמבר בחודשי% אוגוסט וספ. כי% בחודש יולי ארבע סקירות"העבירו המד' ב ו' בפלוגות א, למשל
  .  סקירה אחת בכל חודש  הועברו בפלוגות אלה בס  הכל שתי סקירות 2008

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÁ‚ Í¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â · ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ Â˙ ‰" ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙

Â˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ‚˘È‰ ÏÚ , ÈÒÈÒ·· Â‡ÏÎ Â ˙Â¯È˘· ÂÏ˘Î˘ ÌÈÏÈÈÁ ıÏÁÏ Â˙ÏÂÎÈ· ˘È˘ ÍÎ ÏÚÂ
‰‡ÈÏÎ‰ ,ÂÏÒÓÏ ‰¯ÊÁ Ì˙Â Ù‰ÏÂÔÈ˜˙ È‡·ˆ ˙Â¯È˘ Ï .ÔÎÏ ,Î‡ ÏÚ"Â„ÂÚÈÈ ˙‡ Ô‚ÚÏ ‡ ,

ÏÁ‚ Í¯ÚÓ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ÂÈ„È˜Ù˙"Î‡ Ï˘ Ú·˜‰ ˙Â‡¯Â‰· ˙"‡ , ÌÈ¯Â¯· ÂÈ‰È˘ È„Î
ÌÈ„˜ÙÓÏ .ÏÁ‚ Í¯ÚÓ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ" ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ ¯Á‡ ÂÏ˘ ·˜ÚÓ‰Â ‰¯˜·‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙

ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Â.   
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 תאי המעצר בבתי הדי  הצבאיי 
קיי% תא , דרו% וזרוע היבשה, מרכז, צפו : שלושת מחוזות השיפוטבכל אחד מבתי הדי  הצבאיי% ב

עד להחזרת% לחדרי המשמר הצבאיי% או , להחזקת כלואי% בזמ  המתנת% לדיו  המשפטי בעניינ%
משרד מבקר המדינה בדק את תנאי השהייה בתאי המעצר של בית הדי  הצבאי של . לבסיסי הכליאה

 23 ימי% מבי  10 כי ב, נמצא. אי של מחוז דרו% וזרוע היבשהמחוז שיפוט מרכז ושל בית הדי  הצב
מספר , 2008בבית הדי  הצבאי של מחוז מרכז בחודשי% יולי ואוגוסט  ימי% שבה% התקיימו דיוני%

בצירו& כאלה שמובאי% להארכת פקודת , הכלואי% המוזמני% מבסיסי הכליאה לדיוני% בבית הדי 
בחמישה ימי% .  כלואי30%שהיא , אי המעצר שבבית הדי עלה על הקיבולת המרבית בת, המעצר

מסיבה זאת הוחזקו . 54 וביו% מסוי% א& ל,  איש40 מתוכ% הגיע מספר הכלואי% ללמעלה מ
כמו כ  . כלואי% ברכב הליווי עד להבאת% לדיוני% המשפטיי% או לפגישה ע% הסניגור שלה%

 , וע היבשה אי  מקו% להמתנת כלואותכי בבית הדי  הצבאי של מחוז שיפוט דרו% וזר, התברר
המתינה כלואה באזיקי% במסדרו  של בית , כאשר נכחה במקו% נציגת מבקר המדינה, 23.9.08 וב

   .הדי 
 סיכו  והמלצות

 ˙Â¯·Ú Ï˘· ˙Â Â˘ ˙ÂÙÂ˜˙Ï Ì˙Â¯ÈÁ ˙ÏÈÏ˘· Â˘ Ú ˘ ÌÈÏÈÈÁ Ì‰ ‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ·· ÌÈ‡ÂÏÎ‰
ÂÚˆÈ·˘ .Ó ˙Â¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰¯·Ú Ï˘· Â‡ÏÎ  Ì·Â¯˙Â˘¯· ‡Ï˘ È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ , ˙Ú·Â ‰

 Ï‚˙Ò‰Ï Ì‰Ï˘ ÌÈÈ˘˜ Ï˘· Â‡ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ ÌÈ˘˜ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÈ˘˜Ó ÏÏÎ Í¯„·
˙È‡·ˆ‰ ˙¯‚ÒÓÏ . ÌÈ˙Â‡  ÌÈÈÊÈÙ ÌÈ‡ ˙Ï ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ Ì‰Ó ˙ÏÏÂ˘ ‰ È‡ Ì˙Â¯ÈÁ ˙ÏÈÏ˘

˙ÂÈÒÈÒ·‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù ‰˜È„ˆÓ ‰ È‡Â. 
˘ÓÂ ÂÚÈ˜˘‰˘ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ˙‡ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓˆÓ˜Ó ÌÈÚÈ˜" Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÏ‚ÒÂ ¯

 ˙Â·˜Ú· Â˘Ú ˘ ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰ ˙‡Â ÌÈ‡ÂÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ··
ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ . 

˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ ˙‡Ê ÌÚ , ¯È·Ò ‰ ÚÓ ˙ ˙Â  ‰ È‡ ‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ· È ˘· ˙ÈÊÈÙ‰ ˙È˙˘˙‰ ÈÎ
ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ÌÈÏÈÈÁÏ ,ÌÈ˘˜ Ì˙‡ÈÏÎ È‡ ˙Â .Ù Ì‚ ˙ÓÈÈ˜ ÌÈ‡ÂÏÎ‰ Ï˘ ˙ÂÈÒÈÒ· ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚

‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ·· Ì‰· È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ¯˜ÈÚ· , ÌÈ˜ÈÊ‡· ˙Ù¯Â‚‰ Ì˙ÏÈ·Î·
‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ·Ó ‰‡ÈˆÈ· ,ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈ¯Â‚È Ò‰ Ï˘ Ì˙Â˘È‚ Â Ì˙Â ÈÓÊ· , ÏÂÙÈË·
˘ ÂÚ· ‰Ï˜‰Ï Ì‰È˙Â˘˜·· ,‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ· È ˘· ‰‡Â¯·˙‰ È‡ ˙·Â Ì‰Ï ˘‚ÂÓ‰ ÔÂÊÓ· . 

Úˆ‰ ÌÏÈ‚Ï ÏÚ ‰ÎÏ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ¯·ËˆÓ‰ Ì ÂÈÒÈ  ¯ÒÂÁÏÂ Ï‚Ò‰ È˘ ‡ Ï˘ ¯È
ÌÂÈ‰ Ì˙Â„„ÂÓ˙‰-ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ÏÂÓ ˙ÈÓÂÈ . ÌÈ¯‚ÂÁ Ì‰ ÌÈÏÓÒ‰ ÏÎÂ ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ÈÎÈ¯„Ó ÏÎ

Ú·˜ ˙Â¯È˘· Ì‰ ÌÈ Èˆ˜‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯Â ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘· , ‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÈÒÈÒ·‰ ·ˆÓ‰Â
Ï˜„Â Ï‡‰˘Ú ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ Ê‡Ó ‰ ˙˘‰ . 

‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ ,Î‡ ÏÚ"‡ ,ˆÙÓ ÏÚ"ˆÓ˜Ó ÏÚÂ ¯" ˙‡ Ô˜˙Ï ¯
ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ,˙Â‡·‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï „ÁÂÈÓ·Â: 

‡ . Î‡˘ ÈÂ‡¯"Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÏ‚Ò ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÚÙÈ ‡ ,ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ÈÎÈ¯„Ó „ÁÂÈÓ·Â , ÁÂ¯·
ÎËÓ¯‰ ˙ËÏÁ‰Â Ï˜„Â Ï‡‰˘Ú ˙Â„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰"Ì‰È˙Â·˜Ú· Ï , ‰ ÚÓ‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î

¯ÂÓÏÌ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ‰ÓÈ˘Ó‰ ˙Â·Î . 
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· .  ÈÒÈÒ· È ˘· ˙È˙˘˙‰ Ï˘ ÈÁ¯Î‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂÓÈ ÈÓ ˙È Î˙ ·ˆ˜Â˙˙Â ÔÎÂ˙˘ ÈÂ‡¯

‰‡ÈÏÎ‰ ,ÌÈ‡ÂÏÎÏ ÌÈ¯È·Ò ‰ÈÁÓ È‡ ˙ ¯˘Ù‡˙˘ . 
‚ . Î‡ ÏÚ"ˆÓ˜ÓÂ ‡" ˙Ú· ÌÈ˜ÈÊ‡· ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ˙ÏÈ·Î ‡˘Â · ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· Úˆ·Ï ¯

ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÔÈ„‰ È˙·Ï ‰‡ÈÏÎ‰ ÈÒÈÒ·Ó Ì˙‡ÈˆÈ ,Ì˘ÈÈÏÂˆÓ˜ ˙‡¯Â‰ ˙‡ " ‰·˙ÎÎ ‰Ê ‡˘Â · ¯
‰ Â˘ÏÎÂ .ÌÈ‡ÂÏÎÏ Ô˙È ‰ È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ÍÂ¯ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ,

Ì‰Ï ˘‚ÂÓ‰ ÔÂÊÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ·Â , ‡ÏÎ· ¯˜ÈÚ·4 , ÈÒÈÒ· È ˘· Ì‰Ï˘ ‰‡Â¯·˙‰ È‡ ˙ÏÂ
‰‡ÈÏÎ‰ .ˆÙÓÂ È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ ¯Â‚È Ò‰˘ Ì‚ ÈÂ‡¯" Ú‚Â · ÌÈ‡ÂÏÎ‰ ˙Â ÚË ˙‡ Â¯¯·È ¯

ÌÈ‡ÂÏÎÏ ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈ¯Â‚È Ò‰ Ï˘ Ì˙Â˘È‚ ÏÂ Ì˙Â ÈÓÊÏ . 
ÛÂÒ·Ï ,ÏÁ‚ Í¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â · ÌÈ Â˙ ‰"Â˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ‚˘È‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙ , ÔÎ‡ ‡Â‰Â

˙¯ÊÂÁ‰ ‰‡ÈÏÎ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙ Ë˜‰ÏÂ ÔÈ˜˙ È‡·ˆ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ·¯ ÌÈ‡ÂÏÎ ¯ÈÊÁ‰Ï Ì¯Â˙ . ÌÏÂ‡
Î‡˘ ÈÂ‡¯"‰‡ÈÏÎ‰ ÈÙ˜È‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Á˙ ÈÂ ÔÁ·È ‡ ,Á· ÍÂ˙ Ï˘ ‰Â·‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ˙ È

˙Â È„Ó‰ ¯·Á È‡ˆÂÈÂ ˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰„Ú‰ È · ÌÈ‡ÂÏÎ ,ÌÓˆÓˆÏ ÌÈÎ¯„ ˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡Â , „ÁÂÈÓ·
˙Â˘¯· ‡Ï˘ È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰Ó ˙Â¯„ÚÈ‰ ÏÚ ‰¯·Ú· , ÌÈ˘ÈÏ˘ È ˘Î Â‡ÏÎ  ‰ È‚·˘

ÌÈ‡ÂÏÎ‰Ó .   


