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27.12.202106:16חן מענית

אסיר הסובל מסכיזופרניה כלוא כ-20 חודשים
בבידוד – העליון דחה את בקשתו לערער

י', אסיר בטחוני המרצה עונש מאסר בכלא גלבוע, הציג חוות דעת פסיכיאטריות שקבעו כי תנאי
מאסרו מחמירים את מצבו הנפשי. השופט עמית: יש הצדקה להמשך החזקתו בהפרדה בהינתן

המידע על מסוכנותו

בית המשפט העליון אישר אתמול (ראשון) לשירות בתי הסוהר להמשיך להחזיק בהפרדה אסיר
ביטחוני המאובחן כחולה סכיזופרניה וכלוא בכלא גלבוע, בשל מסוכנותו לסביבה. זאת, אף ששתי

חוות דעת פסיכיאטריות שהציג האסיר קבעו כי המשך שהותו בבידוד עלול להחמיר את מצבו הנפשי
ולהגביר את מסוכנותו לעצמו ולסביבתו.

האסיר, י', בן 29, מרצה החל מ–2019 עונש של שלוש שנות מאסר, בגין עבירות שביצע בעת שריצה
מאסר קודם, בהן איום ברצח על מספר סוהרים וניסיון לדקור סוהר. הוא הוחזק בבידוד במשך יותר

משנה ברציפות, ולאחר שחלה החמרה במצבו הנפשי הוא אושפז במרכז לבריאות הנפש. לאחר
ששוחרר מאשפוז, הועבר י' פעם נוספת למאסר בתנאי הפרדה, שבהם הוא מוחזק עד היום - יותר

מתשעה חודשים ברציפות.

ביהמ"ש המחוזי בנצרת אישר לאחרונה לשב"ס להמשיך ולהחזיקו בתא נפרד, "לנוכח מידע מודיעני
שהראה כי ההפרדה נדרשת לצורך שמירה על ביטחונם של המבקש (האסיר, ח"מ) עצמו, אסירים

אחרים וסגל בית הסוהר". י' הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, באמצעות ארגון רופאים
לזכויות אדם, ובה טען כי ביהמ"ש המחוזי שגה, וכי היה עליו להתחשב בהיותו חולה סכיזופרניה

ובהשפעת הפרדתו הממושכת על מצבו הנפשי. לדבריו, החזקתו בהפרדה עלולה דווקא להגביר את
מסוכנותו, בעוד ששהייה במסגרת טיפולית מתאימה עשויה לייצב את מצבו ולהפחית ממסוכנותו.

ארגון רופאים לזכויות אדם הציג שתי חוות דעת פסיכיאטריות לתמיכה בטענותיו של י'. בחוות הדעת
הראשונה, שנתן ד"ר גיא שוסהיים, נכתב כי "המשך שהותו של י' בתנאי הפרדה עלול להחמיר את

מצבו הנפשי למרות הטיפול התרופתי, להגביר מחשבות שווא של רדיפה והזיות ובכך לגרום לו להיות
שוב מסוכן לעצמו ולסביבתו כבעבר".

לפי חוות דעת נוספת, של הפסיכיאטר ד"ר זאב וינר, י' אובחן לראשונה כסובל מהפרעה פסיכוטית
בתקופת מאסרו ו"יש להניח קשר סיבתי בין תנאי המאסר הקשים באופן מיוחד וחריג לבין התפרצות

חדשה של הפרעה פסיכוטית שמעולם לא לקה בה קודם למאסר". ד"ר וינר ציין כי "בידוד הינה פעולה
בעלת השלכות נפשיות מסוכנות ולעתים ארוכות טווח".

שב"ס טען מנגד כי החזקתו של י' בבידוד היא "הכרחית לנוכח מסוכנותו הגבוהה, הנלמדת מהמידע
המודיעיני בעניינו כמו גם מאירועי האלימות הקשים שבהם היה מעורב בעבר". עוד נטען כי החזקתו

של י' בהפרדה אינה מחליפה טיפול רפואי או נפשי, וכי הוא נתון במעקב רפואי ופסיכיאטרי ומקבל
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טיפול תרופתי. לפי שב"ס, י' אינו מוחזק בהפרדה בגלל מחלתו, אלא בעקבות התנהגותו האלימה
והסכנה הנשקפת ממנו.

השופט עמית כתב בהחלטתו לדחות את בקשת רשות הערעור כי "החזקת אסירים בהפרדת יחיד היא
בבחינת מוצא אחרון, ואסירים לא יוחזקו בהפרדה מקום שבו ניתן להשיג את תכליתה בדרך אחרת..

ככל שתקופת ההפרדה מתמשכת, גובר הנטל על שירות בתי הסוהר, להראות כי אכן יש הצדקה
להארכת ההפרדה...".

עם זאת, באשר לעניינו של י' קבע עמית כי אף שהוא מוחזק בהפרדה למשך "תקופה לא מבוטלת",
הרי ש"יש הצדקה להמשך החזקתו בהפרדה, בהינתן המידע על המסוכנות הנשקפת ממנו, והצורך

להבטיח את שלומם וביטחונם של י', אסירים אחרים וסגל השב"ס, ולמנוע פגיעה בביטחון, במשמעת
ובאורח החיים התקין של בית הסוהר". לצד זאת, הוא הורה לשב"ס להמשיך ולבחון מעת לעת את

האפשרות להפסיק את החזקתו של י' בבידוד.

היועץ המשפטי של רופאים לזכויות אדם, עו"ד תמיר בלנק, מסר בתגובה כי "ביהמ"ש העליון מאשר
בהחלטתו להחזיק חולה נפש בבידוד, למעשה, למשך זמן בלתי מוגבל. מאסר בבידוד של חולה נפש
היא פרקטיקה שנחשבת כעינוי, פרקטיקה שקיווינו שכבר עברה מהעולם, אבל משומשת באופן נרחב

על ידי שב"ס שכעת מקבל גושפנקא שיפוטית".

בלנק הוסיף כי "ועדת מומחים של משרד הבריאות קבעה ב–2017 כי יש לשאוף לבטל לחלוטין
השמה בבידוד של חולי נפש, ודאי לא לתקופה ממושכת. מסקנות אלה הוצגו בפני ביהמ"ש העליון.

כמעט ולא נתפס כיצד ניתן לאשר בידוד של חולה נפש במשך שנים רבות לאחר מסקנות אותה ועדה.
שוב הוכח, ששירות בתי הסוהר אינו רואה עצמו מחויב לסטנדרטים הרפואיים הנוהגים במדינה

ושהביקורת השיפוטית על פעולתו היא במקרים רבים לא יותר מחותמת גומי".

 


