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  2021        בינואר          13                         

  לכבוד  

  אסתר חיות   השופטת נשיאת בית המשפט העליון, 

  
  בעתירה לחיסון אסירים   אי קביעת מועד לדיון הנדון: 

  

בדצמבר, פתחה ישראל במבצע בריאותי ולוגיסטי חסר    20שבועות, החל ביום   3-לפני למעלה מ
תקדים לחיסון האוכלוסייה מפני נגיף הקורונה. הודות למאמצים ניכרים של כלל העוסקים במלאכה 

באוכלוסייה   ההתחסנות  בשיעור  בעולם  הראשון  במקום  כיום  ניצבת  מכלל   – ישראל  כחמישית 
האזרחים קיבלו את החיסון הראשון לנגיף הקורונה. קצב ההתחסנות המהיר איפשר למשרד הבריאות 
להרחיב את אוכלוסיית המתחסנים במהירות, תחילה עובדי מערכת הבריאות, לאחר מכן אנשים מעל 

עובדי מערכת ון  שלשום הוחלט לאפשר קביעת תורים לחיס,  , חיילים ועובדי גופים ביטחוניים 60גיל  
  . 50אנשים מעל גיל החינוך ואתמול הוחלט לאפשר קביעת תורים לחיסון  

ל  עתה, עד   והמשרד  בניגוד  הסוהר  בתי  שירות  נמנעים  לדין,  ובניגוד  הבריאות  משרד  הוראות 
ליועץ  זה אף פנתה המשנה  פנים מחיסון אסירים המשתייכים לאוכלוסיות בסיכון. בעניין  לביטחון 

כי ההחלטה שלא לחסנם ניתנה   בפניו  לשר לביטחון הפנים וציינה  (משפט פלילי)  לממשלה המשפטי  
בחוסר סמכות. אוכלוסיית האסירים מצויה בסיכון גבוה להידבק בנגיף בשל הצפיפות הרבה המאפיינת 
את בתי הסוהר בישראל ותנאי התברואה הנחותים בהם. יתרה מכך, מגפת הקורונה הובילה להחרפת  

והתייחדות  הפגיעה   משפחות  ביקורי  חופשות,  בוטלו  המגפה  מתחילת  החל  האסירים.  בזכויות 
לאסירים, צומצמו הליכי השיקום בבתי הסוהר, נעשה שימוש באגפים שלא ראויים למגורי אדם לצרכי 
בידוד בשל תנאי הצפיפות הקשים וכיוצ"ב. שלילת הזכויות הסיטונאית פגעה קשות באסירים ובבני  

  שלהם.  השיקוםהליך תבחברה בעתיד וב להשתלב ם צפויה לפגוע גם ביכולתמשפחותיהם ו

הישירות   "לבד מהמשמעויות  פלילי):  (משפט  לממשלה  ליועץ המשפטי  המשנה  ציינה  בצדק 
האסיר  את  "להעניש"  סמכות  הרי שאין  האסיר,  של  חירותו  הגבלת  מכוח  מעצם המאסר,  הנובעות 

  ייב לפי גזר הדין". בין האסירים מצויים אנשים מבוגרים באמצעות שלילת זכויות נוספות מעבר למתח 
שזוהי   אסירים  בתשובה,  וחזרה  פשע  מחיי  שיקום  של  ארוך  תהליך  שעברו  אסירים  וקשישים, 
הסתבכותם הראשונה עם החוק ועוד כהנה וכהנה, אלפי סיפורים ייחודיים של בני אדם ככל האנשים  

לקבל טיפול רפואי והזכות לחיים. למותר לציין כי    אשר נתונה להם הזכות במדינה יהודית מתוקנת
הסירוב לחסנם מסכן ממשית את חייהם ועלול ליצור מדגרות קורונה בבתי הסוהר שיתפשטו ויפגעו  

הכללית.  ובאוכלוסייה  החולים  בתי  בתפוסת  הסוהר,  בתי  שירות  בעובדי  זה שתי    גם  בעניין  הגשתי 
  שאילתות לשר לביטחון פנים אשר לצערי טרם נענו על ידו. 

בימים האחרונים הוגשו שתי עתירות לבית המשפט העליון בבקשה לחייב את שירות בתי הסוהר  
לחסן את האסירים המשתייכים לאוכלוסיות בסיכון (ולכן היו זכאים לחיסון לו היו משוחררים; בג"ץ 

בינואר, ניתנה החלטתו של כב' השופט פוגלמן לקבוע את הדיון   10). ביום  166/21ובג"ץ    158/21
לא נקבע מועד לדיון ולמעשה    שעות  72-לפני הרכב "בהקדם האפשרי", אולם עד כה כעבור למעלה מ

העתירות לא התקדמו כלל. במהלך ימים אלו גדלה אוכלוסיית האסירים שנפגעה ממדיניות המשרד 
באסירים שטרם חוסנו.   הפגיעה   הוחרפהשל הרחבת מעגל המחוסנים, ומסתמא אף  לביטחון פנים, ב

    ומועד לקבלת תשובת המדינה.  מועד לדיון בעתירה  באופן מיידיתנחי לקבוע אבקש כי  

  בברכה, 

  

  ל ח"כ משה ארב

  

 סגן יו"ר הכנסת                     


