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ישראל נ' אלבל
מבזק הארות פסיקה זה עוסק בעתירת שירות בתי הסוהר ,להאריך את תקופת החזקתו
של אסיר פלסטיני המוחזק בתנאי הפרדת-יחיד תקופה של שנה וחצי ,למשך שישה
חודשים נוספים .בית המשפט המחוזי דחה את העתירה .המדינה הגישה בקשת רשות
ערעור לבית המשפט העליון ,בקשה אשר התקבלה חלקית ונקבע במסגרתה מתווה
מוסכם בין המדינה לאסיר.
בעתירת שירות בתי הסוהר לבית המשפט המחוזי בנצרת ,בשבתו כבית המשפט
לעניינים מנהליים ,נטען כי בעניינו של האסיר הצטבר מידע מודיעיני חסוי ,המצביע על
מסוכנות גבוהה הנשקפת ממנו ,וכי לפיכך הפרדתו נדרשת לצורך מניעתי ,שנועד לסכל
את פעולותיו הצפויות .האסיר טען ,בין היתר ,כי המידע עליו מצביע העותר ,הוא משנת
 ,1027ואין מידע עדכני שהצטבר מאז .עוד טען האסיר ,כי מניעת קשר עם בני משפחה
פוגעת במצבו הנפשי .לטענת האסיר ,בהינתן כל אלה ,הופכת החזקתו בבידוד לאקט
ענישתי ולא מניעתי.
בית המשפט המחוזי דחה את ההנמקה ה"מניעתית" של העותר ,כיוון שהיא
מבוססת על הנחות לכאוריות בדבר פעילות עתידית בהסתמך על פעילותו בעבר,
ולמעשה אינה מוגבלת בזמן .כך קבע בית המשפט ,כי כאשר ההנמקה להחזקת אסיר
בבידוד נעוצה בטעם "מניעתי" יש להיזהר מאוד בחלוף הזמן ובמשך תקופת ההחזקה
בבידוד ,שמא תנוע התכלית המניעתית לעבר אקט ענישתי שאינו סביר ואינו מידתי.
בבקשת רשות הערעור של המדינה לבית המשפט העליון ,קבע בית המשפט כי
החזקת אסיר בתנאי הפרדת יחיד היא חריג שבחריגים .לפיו ,הפתרון הוא באיזון
אינטרסים על פי עילות הדין ,תוך ניסיון לתור אחר תוצאה מידתית שאינה ניתנת לנוסחה
תחשיבית .למרות שלא התקבל כל מידע חדש מאז שנת  1027ולמרות קביעתו כי תוצאה
מידתית אינה ניתנת לנוסחה תחשיבית ,הציע בית המשפט כי האסיר יוחזק בתנאי הפרדת
יחיד למשך שישה חודשים ,וכי בהיעדר מידע רלוונטי חדש ,לא תוגש על ידי המדינה
בקשת ארכה נוספת להחזקת האסיר בהפרדה.
הצעתו של בית המשפט ,שהתקבלה על-ידי הצדדים ,אימצה למעשה את דרישת
המדינה בעתירה המקורית ,לפיה תוארך תקופת הבידוד בשישה חודשים.
עו"ד סמדר בן-נתן מאירה את הפסיקה.
מעבר להחלטה ולהארות הפסיקה ,בלחיצה עליהן
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