
 מדינת ישראל
 םמשרד המשפטי

 הסניגוריה הציבורית הארצית
 

 

 

  6133201 אביב-לת 33246, ת.ד. 4הנרייטה סולד • 03-6932679 •  :03-6932617פקס 

 

             

 2017נובמבר  27        

 לכבוד:       לכבוד:

 גלעד ארדןמר      אביחי מנדלבליטד"ר 

 , אסטרטגיה והסברההשר לביטחון פנים     היועץ המשפטי לממשלה

קריית הממשלה מזרח קלרמון גנו,  'רח משרד המשפטים

 , בניין ג'ירושלים

 0191181רושלים י 18182ת.ד.     ירושלים 29דין -רח' צאלח א

 

 י,ינכבד

 "גבעון"דו"ח מבקר רשמי לבדיקת תנאי המאסר בבית סוהר הנדון: 

טיב ודביר יוגב 'ים סעיד חוהמתמח ד"ר חגית לרנאו, עו"ד ד"ר איילת עוזעו"ד  כוער 6.11.2017ביום 

 ביקור רשמי בבית סוהר גבעון.  הארציתגוריה הציבורית ימהסנ

מפקד בית הסוהר  ,מנחם יוסף דסג"היוצא  עם מפקד בית הסוהר יחהת פתבתחילת הביקור נערכה שיח

. מוזי יצחקי-כליאה כלאי משההוקצין  איתן אקריש רב כלאי אסיריםקצין ה הנכנס סג"ד יצחק אליתים,

הנוגעות  המתקן והתייחס לסוגיות המיוחדותשל אפייניו בפנינו את מתיאר  היוצא מפקד בית הסוהר

רת, כמו גם אסירים ובמתקן נמצאים זרים וזרות המוחזקים במשמ – תקן גבעוןלאופיו ולייעודו של מ

. כמו כן, תיאר בפנינו את התהליכים שנעשו לאחרונה על מנת לשפר את רווחתם של שפוטים ועצורים

 רשכל אחת מוצמדת לאגף אח לרבות הגדלת תקן הרווחה בכלא לכדי ארבע עובדות סוציאליותהאסירים, 

 בכלא.

מוחזקים שוחחנו עם  במכלול הקליטה ובמפעל התעסוקה. ,5-ו 4, 3, 2 רנו באגפי בית הסוהרייבהמשך ס

. קצין האסירים התלווה אלינו לסיור, כאשר בחלק מהאגפים הצטרף לסיור ריםועצואסירים , ומוחזקות

  .שיחת סיכוםנערכה בסיום הסיור האגף.  או מפקדת גם מפקד 

 טיפול ראוי ומקיף  העניקעושים מאמצים לשי הצוות במתקן יצוין כבר עתה, כי התרשמנו שאנ

  לאוכלוסיות המגוונת השוהות במתקן.
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 רקע כללי .1

וכלוסייה בו והא ביטחון נמוכה,ממוקם במתחם הכליאה איילון. המתקן מסווג ברמת  בית הסוהר גבעון

אם לחוק הכניסה אזרחים זרים המוחזקים במשמורת שב"ס בהתה של אוכלוסיי: קבוצות נחלקת לשלוש

הלן: "מוחזקים )ל 1954-, או החוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, תשי"ד1952-לישראל, תשי"ב

ועצורים עד תום  ;אסירים פליליים בעלי יתרת מאסר קצרה יחסית )עד שלוש שנים(; זרים"(

 ההליכים/החלטה אחרת.

 : ו, בזמן הביקור, היבית הסוהרהפעילים ב אגפיםה

 פליליים. אגף עצורים  – 1אגף 

  .מוחזקות זרות -אגף נשים  – 2אגף 

  מוחזקים זרים. -אגף גברים  – 3אגף 

  האגף מוגדר כנקי מסמים.  – שפוטים אסירי עבודהאגף  – 4אגף 

   .אגף עצורים פליליים – 5אגף 

 

עצורים  132 , מהם264 אסירים. ביום הביקור מצבת האסירים הייתה 498תקן הכליאה במתקן עומד על 

לאור האוכלוסיות שמוחזקות בו ותלויה  "דינאמית"ציין כי הספירה במתקן גבעון  יוסף סג"ד .פלילים

 רבות במדיניות מעצרי ההגירה באותה התקופה. 

 

 שירותים שניתנים לשוהים במתקן

 ממשרד המשפטים:  בית הדין לביקורת משמורתמשרד הפנים ומרשות ההגירה 

 24הפנים בתוך חזקים הזרים מובאים בפני ממונה ביקורת הגבולות מטעם משרד על פי הדין, כל המו

. במתקן קיימת נציגות של רשות האוכלוסין שעות 96תוך בלביקורת משמורת ת הדין דיין בישעות, ובפני 

וההגירה וכן מתקיימים בשטחו דיוני בית הדין לביקורת משמורת. בסמוך לבית הדין מצוי שטח המתנה 

 ומסורג לממתינים לדיונים. מקורה 

קרטונים, קלסרים  שבו מייצרים ,עבודההאסירי עבור במתקן קיים מפעל תעסוקה : מפעל תעסוקה

מפעל עובדים בכל יום עד האסירים המועסקים ב למשטרה וסטנדים להצגת מוצרי צריכה במרכולים.

 .15:30השעה 

  ירים.המעניק טיפול רפואי לאס במתקן צוות מרפאה :צוות רפואי

, והן מעניקות שירותי פרן של העובדות הסוציאליות משלוש לארבעהשנה הוגדל מס :עובדים סוציאליים

מלבד אחת שמוצמדת לשני )רווחה לאסירים במכלול האגפים, כאשר מוצמדת עו"סית אחת לכל אגף 

ת לידה בעת הביקור, שתיים מן העו"סיות במתקן נעדרו לתקופה ארוכה )אחת מהן בחופש .(אגפים

 והשנייה בקורס קצינים(.

עברית, ערבית רוסית, ת, אמהרית, נייגריתישנם שמבינים  נמסר לנו כי בקרב אנשי הסגל :שירותי תרגום

והצורך נקבע בהתאם לשיקול  ישנה אפשרות להיעזר במקרה הצורך בשירותי תרגום בתשלום,ואנגלית. 

 מתורגמנים של בתי הדין לביקורת משמורת כאשרעושים שימוש בשירותי ה ,בנוסףהדעת של אנשי הסגל. 

 דיון משפטי. במתחם הכלא לצורך  נמצאים הם

 השפוטים לאסירים קבוצות טיפוליות במתקן קיימות שירותי חינוך וטיפול לאסירים:

ות השתתפו במסגרות של פעילות ציור )גם פעילות מוחזקות הזר. המע"ת וחינוכיות/תעסוקתיות לעצורי

 .הסוהר(-צוות בית ציור יחד עם
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, אך נמסר 4עיקר הפעילות הטיפולית )הפרטנית והקבוצתית( במתקן גבעון ניתנת באגף  :קבוצות טיפוליות

כיוון שהיו במתקן ריבוי של עברייני תעבורה . 5באגף ותעסוקה לנו כי לעיתים ישנה גם פעילות טיפולית 

קבוצת טיפול  במתקן .)"עוצרים בכתום"( ק"קבוצה טיפולית בשיתוף עם עמותת "אור ירו פתחיעומדת לה

 לנגמלים מסמים. כמו כן קיימת מדרשה לשיעורי דת ובית כנסת.

 

 רים פלילייםואסירים / עצ .2

 (:אגף נקי מסמים)שפוטים פליליים   – 4אגף 

, עם זאת יודגש כי האסירים באגף זה לא מקבלים מכנים את האגף "אגף אסירי עבודה"האסירים  :כללי

וגם  בתוך מתחם בית הסוהר תעסוקההמשולבים במפעל האסירים   ההטבות של אסירי עבודה.א מלואת 

 אסירים, ובזמן הביקור שהו 36 הוא  תקן האגף . וניקיון לרבות שירותי מטבח עושים עבודות שוטפות

 במהלך הביקור רוב האסירים לא שהו באגף. אסירים. 32 באגף

מ"ר  16תא בשטח ב ביקרנו .אמויאל מפקד האגף כלאי דויד ,האסיריםבנוסף לקצין  ,התלווה אלינו: סיור

שניתן להוציא שולחן פינג פונג עומד חדר ב קבוצות.למשמש חדר ואסירים, סב מתא כליאה למועדון שהו

 מותקן בו מזגן עילי.ולחצר 

 ,בחלקה, והיא מקורה כי קיימת בשטחה המדרשה )בית כנסת קטן( חצר האגף קטנה לעומת שאר האגפים

 . בעיקר מעל למכשירי הטלפון הציבוריים

שלושה מזגנים בו , ומותקנים הבחנו בשלטים עם מספרי טלפון של הסניגוריה הציבורית האגףבמסדרון 

 ר חימום לכל תא.וטדיאנמסר רם. מפקד האגף מסר שבתקופת החורף עיליי

 .מבניהם אסיר אחדבתא ר היה ירים, ובזמן הביקואס ארבעהבעת הביקור שהו בו באופן קבוע  :3תא 

 , בהתאםכולל שירותים ומקלחת מ"ר 22.21שטח התא הנו  אסירים.שישה תפוסת התא המקסימלית היא 

מקלחת עם דוש )להבדיל מצינור  קיימת .מ"ר 3.7מ"ר, ובתפוסה מקסימלית  5.5המחיה כעת הוא שטח 

, יםקומתי מיטותשלוש בתא  (.בשאר האגפים( ואסלה )להבדיל משירותי בול פגיעה בשאר האגפים

קופסאות של תבשילים ומוצרי בישול, שני מאווררים תעשייתיים ושני  מספרטלוויזיה, פלטת בישול, 

 האסירים משתמשים בקומה העליונה של המיטות שאינן מאוישות כמקום אחסון. חלונות גבוהים.

לערך. המפעל מחולק לשני  מטר 6 -כ ,מ"ר ותקרתו גבוהה 300קם בשטח גדול, בערך וממ :מפעל התעסוקה

בתחילתו חדר עם חלונות זכוכית לשימוש הסוהרים. המפעל מואר ומאוורר והטמפרטורה בו  אזורים,

 נוחה.

, כאשר המיועדים לשיווק מוצרים במרכולים תעשייה קלה של ייצור סטנדים מקרטוןלמפעל במדובר 

 הסטנד השלם.את חלקי הקרטון עד ליצירת  חםחברים בדבק האסירים מ

 האחרים העובדים ארבעתמהם היו בהפסקה בחדר צדדי.  8שר אסירים, כא 12-כבמפעל בזמן הביקור שהו 

 עבדו במלאכת הדבקת הקרטונים.

 -בדגש על תנאי העבודה  - הם ציינו שתנאי הכליאה בכלא זה נו שיחה עם האסירים ששהו בהפסקה,ניהל

מספר העלו , ויחד עם זאת במתקןלהישאר ו את העדפתם הביעם ה טובים בהשוואה לבתי כלא אחרים.

 :תלונות

לחודש, ₪  1000 - 700בין  שנע נהגו לקבל משכורת חודשית בסכוםאמרו כי האסירים  פגיעה בשכר. .א

 בחודש.₪  350של  סכוםכדי חלה ירידה גדולה במשכורת ל ,כניסת יזם חדש עקב ,אך לאחרונה

תלוי תפוקת ייצור  , לשכר₪ 35יומי בסך תעריף השכר, מ חישובשינוי תעריף בההסבר לכך טמון 

תשלום זה מתחלק בין ו -בהתאם למידת המורכבות של בנייתו  עבור כל סטנד ₪  2-ל ₪ 1.2שנע בין 
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כך שהשינוי בצורת מהביעו תסכול רב האסירים  במפעל באותו יום עבודה.כל האסירים שעבדו 

החודשי, שכן שכר זה משמש אותם לרכישת מזון  בשכר (50%-)של כ חדהירידה ל םהתשלום גר

 הם חשים שהפגיעה נעשית באופן שרירותי ולא מוסבר. וסיגריות, ו מינרליים , מיםבסיסי

האסירים הלינו על כך שהעו"ס אינה זמינה, לא מקדישה יותר מ"שתי חוסר זמינות מצד עו"ס.  .ב

 דקות" לאסיר. לטענתם יש חוסר אמון בינם ובין העו"ס.

שהוא  אסירים הלינו על האוכל המוגש להם, על כךה .משביעה שאינהבד, ובכמות קטנה ועל מאוכ .ג

הם ו שאינה משביעה אותםמוגשת להם כמות קטנה של אוכל על כך שגם מעובד ו בשרמ מורכב

חוסר שביעות הרצון מהאוכל מוביל חלק גדול  .מהקנטינה נוספים  אוכלמוצרי נאלצים לרכוש 

, כפי הלדוגמ .וצרי מזון בקנטינה, אותם הם מאכסנים בתא, בו הם גם מבשליםמהאסירים לקנות מ

במהלך  .שאינו מספיק לאדם מבוגר (גרם 50קטן ) גביע גבינה מלווהבוקר את ארוחת ה ,שנמסר לנו

  ולחם. , פרינקניקיות עוף מעובד, פירה, מלפפון, מרק ירקות 2הסיור הוגשה ארוחת צהריים שכללה 

המים בצבע חלודה בתאים וטעמה רע והאסירים האסירים טענו כי ודה בתאי הכלא. מים בגוון חל .ד

והמים נראו  בקרים פתחו ברז מים באגףמנציין שה רוכשים בקבוקי מים מינראליים מכספם.

 צלולים וטעמם סביר. 

האסירים הלינו שמתקן המים נראה מלוכלך  ( במפעל התעסוקה.4מתקן מים חשמלי )כדוגמת תמי  .ה

נציין שעל המתקן ישנו סימון שמצביע על כך  , וגם ממוקם ליד דלת השירותים במפעל.מאוד

 שהמתקן נבדק ומתוחזק כראוי.

האסירים הלינו שבני משפחותיהם הבאים לבקרם בימי שישי נאלצים להמתין  ביקורי משפחות. .ו

 . (ביקורמעבר לשעה שנקבעה כשעת ה )לעיתים אף למעלה משעתיים משך זמן ממושך מחוץ למתקן

אחד האסירים הלין כי בפגישה עם נציגת רש"א לקראת מועד בו הוא זכאי להגיש בקשת שחרור על  .ז

הטיפול  ,תנאי לוועדת השחרורים, נאמר לו כי אף שהשתלב בקבוצות טיפוליות במהלך המאסר

 שקיבל לא תאם את הצרכים שלו ולא יסייע לשילובו בחזרה בקהילה. 

באגף יש בעיות תחזוקה שונות )סתימה במקלחת, נזילת מים וג'וקים(  7אסיר נוסף הלין כי בחדר  .ח

 וכי אף שהגישו בקשה לטיפול לפני כשבועיים היא טרם טופלה.

 

 :עצורים פליליים – 5אגף 

בבית משפט  , אשר משפטם מתנהלהליכים/החלטה אחרתהכל העצירים באגף עצורים עד תום  כללי:

 באגף ובזמן הביקור שהו ,78 הוא . תקן האגף(החמורותאינן מן  וריםהם עצהעבירות שבגינן )כך ש שלוםה

 .עצורים 71

. בחלק מהתאים במשך רוב שעות היוםנעולים בניגוד לאסירים הפליליים, העצורים שוהים באגף ובתאים 

דחוסה ומחניקה יותר מאשר באגפים אחרים בהם והתחושה הכללית באגף  עצורים ישנו בזמן הביקור

 קור הרשמי.נערך הבי

כן פורסם בשלט מספר -ריים, ושלושה מזגנים עיליים. כמומסדרון היו מספר מכשירי טלפון ציבוב :הסיור

, בבדיקה מאוחרת מסתבר שזהו מספר משרדה של מנהלת תחום 03-6932646טלפון של הסניגוריה, 

 .03-6932666 מרכזשל הסניגוריה מחוז מספר ב פויש להחלי - ת"אאסירים בסניגוריה מחוז 

גבוהים מאוורר תעשייתי, שני חלונות  מיטות קומתיים. בתאארבע ב עצורים כשמונה שהו בו : 1תא מספר 

 שירותים "בול פגיעה", ללא אסלה. יתאשני , מקלחת  עם צינור מים במקום דוש, ומספק אוורורללא פתח 

 מ"ר. 3.25שטח לכל עצור הנו מ"ר ובהתאם  26טח התא הינו, ש
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שקיפלו  עצורים בו שבעההיו ו עצוריםתעסוקת התא הוסב לצורך : עצוריםמשמש לתעסוקת  6תא מספר 

 .חלונות גבוהיםוהיה מזגן עילי  .תמורת שכר המחושב לפי תפוקה קרטונים

 :תלונות האסירים

 .יוצריםלפי מספר הקרטונים המ בחודש, ומחושב₪  170 -30בין השכר נע  .נמוך שכר עבודתם .א

לכל אסיר לשוחח עם בני  מועטהזמן מכסת האסירים הלינו על  בטלפון הציבורי. מעט זמן לשיחות .ב

 אינה (10:00 – 8:00)בוקר ה שמיועדת לשעותהזמן  מכסת. עוד הלינו כי ימשפחתו בטלפון הציבור

, רובם לא מנצלים לכן דיהם באותה שעה נמצאים בבתי הספר.שכן יל ,הםל תורלוונטי המתאימ

 דבר שמותיר להם מעט זמן שיחה. ,בשעות הערבים מכסה זו אלא מצטופפ

עצורים, ואינה אינה נפגשת עם ה העו"סהאסירים אמרו כי  .סוציאליתהעובדת חוסר זמינות מצד ה .ג

 לא מטפלת בבעיות וקשיי האסירים עם בני משפחותיהם. העו"ס, וכן כי שמבקש אותה למיזמינה 

את ני עקיצות על הידיים, וטענו שהם רואים הראו לנו סימ עצוריםה בעיית פשפשי מיטה חריפה. .ד

הם חסרי וגורם להם סבל ומצוקה  עניין זה למזרונים.על הקירות ומתחת לכריות ו "הבקבקים"

לדברי האסירים והסוהרים, נערכה הדברה יום לפני הביקור הרשמי, אך התערבות זו אינה  .אונים

 יעילה מספיק והבעיה חוזרת. 

חלקם עושים השלמות  הם קטנה ולא משביעה.כמות האוכל המוגשת ל עצורים הלינו כיה .אוכל .ה

לדברי העצורים ,כל עצור אשר צריך תזונה  מזון בקנטינה ואחרים נאלצים להסתפק במזון שמוגש. 

 ייחודית מקבל תפריט אחיד של דיאטה מטאבולית שהיא דלה ותפלה. 

לקיים תפילה משותפת חל איסור ך שאסירים מוסלמים הלינו על כ .פגיעה בחופש הפולחן המוסלמי .ו

צורם להם במיוחד נוכח איסור זה . תפילת יום השישי המשותפת לרבותמספר אסירים,  הכוללת

, ולדבריהם אף מקבלים 4להתפלל יחד במדרשה הקיימת באגף מורשים יהודים העובדה שאסירים 

 כסף תמורת תפילה או לימודים במדרשה.

 ה מוצרים, כדוגמת:בחסרים לדברי האסירים בשבוע בלבד, ו פתוחה פעמיים . הקנטינהקנטינה .ז

 ינו.'קפוצוקורנפלקס, חלב 

 

: העצור, אותו הריסוןבאגף נפגשנו גם עם עצור ובפיו האשמות קשות כלפי היחס במתקן, ובייחוד אמצעי 

 ל כתב ויתור סודיות, טען את הטענות הבאות:עהחתמנו 

לפגוע בעצמו נכבל למיטה במכלול הקליטה, כשידיו הוא מוגדר כעצור "בהשגחה". בעת שאיים  .א

 דקות. 30נפגש עם עו"ס למשך , לאחריו שעות 24של כבולות מעל לראשו לפרק זמן 

בזמן שהיה כבול לא אפשרו לו לעשות את צרכיו. כתוצאה מכך עשה את צרכיו בעת שהיה כבול,  .ב

 בגדיו התלכלכו, ובשארית הכבילה היה עירום.

בעת בדיקה של סוהר במסגרת ההשגחה הבחין הסוהר שראשו של שהה בתא, בפעם אחרת, בעת ש .ג

, כך שראשו הופנה לקצה העצור אינו בטווח הראיה. לטענת העצור, הוא נרדם בעת שצפה בטלוויזיה

. כתוצאה, צווה העצור להמתין המיטה הרחוק מן הדלת, שלא ניתן להבחין בו מחלון דלת התא

 עצור עמד, לטענתו, כשעתיים.בעמידה לקצין שישפוט אותו. ה

פסיכיאטרי שהוא צריך לקבל וכי הפסיכיאטר ההעצור סיפר שאינו מקבל את הטיפול התרופתי  .ד

 משנה לו את הרכב ומינון התרופות, דבר שמגביר את החרדות שלו ופוגע בו מבחינה רפואית.
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 מוחזקים זרים .3

 כללי

ימים )עד להסדרת מסמכי  10-ין שבוע לנתינים זרים מובאים לגבעון לתקופת משמורת ממוצעת שב

עם זאת, מספר קטן של שוהים נשאר במתקן  הגירוש(, בסופה מגורש הנתין הזר אל מחוץ לגבולות המדינה.

תקופות ארוכות אם הם מתנגדים לגירושם או מתעוררים קשיים בהליכי הגירוש. מרבית המוחזקים 

אותם ובין אם כי הם מתנגדים לגירושם, מועברים הגברים ששהותם מתארכת, בין אם כי לא ניתן לגרש 

אחרי שלושה חודשים למתקן סהרונים, ואולם נשים וקטינים נשארים במתקן גבעון גם אם שהותם 

 מתמשכת.

שונים ויש להם זכויות ופריווילגיות שאין  רים היא אוכלוסייה שהנהלים לגביהאוכלוסיית המוחזקים הז

 לעצירים ולאסירים הפליליים

, המנוהלים על ידי רשות של מוחזקים זרים ר ושחרורצאחראי רק על ההחזקה ולא על ענייני מע סשב"

  .האוכלוסין וההגירה

 

 מוחזקותנשים  – 2אגף 

 על הקירות והמסדרונות באגף מופיעים ציורים .חיינה אברהםמפקד האגף כלאי לסיור התלווה אלינו 

 .מספרי טלפון של מרכזי סיוע שוניםו ות בשלל שפותוחות במסדרונות הודע. על הלשציירו המוחזקות

 חלקן .נשים 23 הו באגףובעת הביקור ש 100תקן האגף הנו  .שלושה מזגנים עיליים ישנםבמסדרון האגף 

בשל אי יש מוחזקת אחת, אתיופית, ששוהה בבית הכלא שנה,  ריצו בעבר תקופת מאסר בכלא נווה תרצה.

האגף מותאם להחזקת קטינים בגיל הרך יחד עם אמותיהם כאשר הן נעצרות,  .גירושהעם שיתוף פעולה 

אך בעת ביקורנו לא הוחזקו בו קטינים. נמסר לנו כי שב"ס ערוך לספק מזון תינוקות, מוצרי היגיינה 

  מיוחדים וכדומה בעת שהיית קטינים, ואלו נקנים בהתאם לדרישות ההורה הספציפיות.

וחזקות באגף הביעו שביעות רצון כללית מתנאי המחיה וציינו בעיקר לטובה את בפתח הדברים נציין כי המ

 היחס לו הן זוכות מהצוות המקצועי.

 

 מקלחת אחת עם צינור מים מוחזקות. בתא 4ה מעץ, שוהות בתא , בסיס המיטמיטות קומתיים 6 :11תא 

, טלוויזיה םוררים תעשייתייקיימים שני מאו .("בול פגיעה"שירותים אחד ללא אסלה ) ותא במקום דוש

 ארונות  מברזל. 6 -ברת לכבלים והמחו

שטח המחיה כעת, כאשר מוחזקות בתא ארבע נשים,  ., כולל שירותים ומקלחתמ"ר 27.72 שטח התא הוא

שאינן בשימוש יוצרות תחושה של  המיטות, אך לא ניתן להתעלם מהעובדה כי מוחזקתמ"ר ל 6.93הוא 

   .מ"ר בלבד 2.3הוא אה שטח המחייה בתא . בתפוסה מלצפיפות רבה

, וביצוע שלל למוחזקותבניקוי האגף, חלוקת מזון  ותמסייעבו והמוחזקות , "תא חוליה" הואתא זה 

 עבודות ניקיון ותחזוקה.

, מקלחת אחת עם צינור במקום מיטות קומתיים 4ו בשלוש מוחזקות זרות, ובתא שהו : , תא מפוקח10תא 

 ברזל.ארונות  ארבעשני מאווררים תעשייתיים, טלוויזיה המחוברת לכבלים ו בתא גיעה.שירותי בול פו שדו

 3.26: שטח המחיה הוא בתפוסה מלאה. מ"ר 6.53 המחיה הואשטח בהתאם ו ,מ"ר 26.13שטח התא הנו: 

 מ"ר.

 מחסן לרדיאטורים שיחולקו לכל התאים בחורף.משמש  :5תא 
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 מוחזקות מייצרותה בשכר. יטות הוסרו והתא הוסב לתעסוקהכל מתקני המ תא יצירה ותעסוקה. :4תא 

 מזגן עילי.בתא  .תיקי קרטון למשטרת ישראל

 מזגן עילי. סרו, והתא הוסב למשחקייה לקטינים. בתאכל מתקני המיטה הו תא משפחתון. :7תא 

 .ולחנות עץושני ש חבלים לתליית כביסה מספר תאי טלפונים ציבוריים, תוכולל מוצלת בחלקה :חצר האגף

 

  מוחזקים לגירוש – 3אגף 

 .מוחזקים ממדינות רבותשל אוכלוסייה מעורבת כולל אגף ה

בזמן  תאים גדולים שהכילו עשרה באגף לן עמר.נכלאי  ,מפקדת האגףלסיור באגף הצטרפה  :הסיור

וחזקים מ 122הנו  האגףתקן  ואסיה, ושוהה אחד מברזיל. מארצות אפריקה, אירופה מוחזקים 66 הביקור

תפוסת התאים  .עיליים . במסדרון של האגף מותקנים שלושה מזגניםמוחזקים 76ובזמן הביקור שהו באגף 

אחד התאים משמש כתא . 6-ו 5,4,3בתאים  8-; ו2בתא מספר  16; 1בתא מספר  12המקסימלית באגף: 

 ת.חשש משחפוד ועריכת בדיקות רפואיות, לרוב לאור "סיכון" בו מוחזקים לצורך ביד

 .אחדים מגורש תוך ימיםומי שדרכונו בתוקף  גירוש,-, רוב האוכלוסייה הם בריעמרכלאית לטענת 

תאי  10 ובחצר ,גופני אימוןמתח אחד לצורך מתקן על קיר החצר מחובר מ"ר,  124: שטח החצר הנו החצר

אה לחצר הטיולים שעות היצי מוחזקים. 60-כ שהו בחצרבזמן הביקור  שולחנות מעץ. 4-ו טלפון ציבוריים

 .17:00ועד  16:00ומהשעה  15:00ועד 13:00, לאחר מכן  בין השעות 10:30ועד  9:00הנן בין השעות 

 

, בתפוסה מוחזקים, כלומר שטח המחיה 16 -מ"ר והוא יכול להחזיק עד ל 62.72 שטח התא הוא :2תא  

באגף משתנה בקצב  הלוסייהאוכבעת הביקור התא לא היה בתפוסה מלאה, אך מ"ר.  3.92הוא  מלאה,

שי וקהשהיה בו קשה מאוד, לאור הרעש והדינמי והמוחזקים התלוננו על כך שכשהתא בתפוסה מלאה 

בתאים באגף זה לרוב אינה דוברת את  השהאוכלוסייכך של אנשים. נדגיש, -בכמות גדולה כל לשתף פעולה

 מתח רב.הם עלול ליצור לדבריאותה השפה, דבר שמקשה מאוד על התקשורת שבין המוחזקים ו

 

 והלינו על הסוגיות הבאות: שביתות רעב ארבע מו בחודשים האחרונים יסיפרו לנו שקי המוחזקים

 אינו מסתייע במתורגמן, טענת המוחזקים הרופא אינו שולט בשפות הזרות,ל .חסר טיפול רפואי .א

  .ןבלי קשר למהות "אקמול"וכי רוב הפניות נענות בטיפול ב, מוחזקיםו"מתקשר" בסימנים עם ה

שהתלוננו על טיפול רפואי: מוחזק ממוצא גרוזיני, אשר חתם על  בחצר נפגשנו עם שני מוחזקים

טווח התזוזה שלה כי ניכר ו הציג בפנינו יד שמאל עקומה ת המצוי בידינו,יויתור סודיות רפוא

עקבות מעצר אלים של ב ד נפגעה טען שהיכן הבחנו בצלקות חתך על שתי ידיו. המוחזק -. כמומוגבל

לא טופל כראוי לרבות צילום הזרוע וטיפול רפואי עד כה , וכי קודם לכן שלושה שבועות כהמשטרה 

כי מספר ימים קודם לכן, בהיותו סובל מהתמכרות וששוהה זה נאמר בירור עם קצינת האגף בבה. 

בנת המבקרים, אם להנשיכת ידיו. על ידי ניסה לפגוע בעצמו הוא בהשפעה של תסמיני גמילה, 

המוחזק אכן נפגע במהלך מעצרו קיימת חשיבות רבה לבדיקה רפואית מקיפה של התלונה עוד לפני 

 גירושו. 

אשר ניכר כי ההתקשרות שלו עם הסביבה מוגבלת ביותר, ממוצא סיני,  ,מוחזק נוסףבעניינו של 

לאחר שנפל במקלחת, בברך רגל ימין הוא סובל מפציעה אחרים שהמוחזקים נאמר לנו על ידי ה

ניכר בבירור שההליכה קשה עבור בל טיפול ראוי. יוחרף החבישה הקיימת לא צולמה רגלו ולא ק

המוחזק שהגיע לחצר על מנת להיפגש איתנו. לא החתמנו אותו על ויתור סודיות כי היה לנו ברור 

ר שהוא היה נאממבירור עם מפקדת האגף שהמוחזק אינו מבין את משמעות החתימה על הטופס. 
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. לא ברור לנו בביקורת אצל הרופא ונחבש, וכי התקשורת עמו נעשית, בעיקרה, באמצעות סימנים

 .על בסיס תקשורת כה דלהאיך מתקשרים עם שוהה זה, או איך הצוות הרפואי מעניק לו טיפול 

סימני ראינו  תסכול רב וחוסר אונים.חרקים אלה גורמים להם לכאב,  .פצעים בגוף מפשפשי מיטה .ב

עמר טענה שאין מה לעשות, שכן לפני שבוע כלאי עקיצות ופציעות על הידיים של מספר מוחזקים. 

וכן בסיסי המיטות שהיו עשויים עץ הוחלפו לברזל וצוות האגף עושה ככל יכולתו עשו הדברה, 

 ניקוי המזרונים והמצעים גם עם "קיטורית".להקפיד על 

לא נעשה די על מנת לשבץ מוחזקים דוברי שפה משותפת המוחזקים הלינו על כך ש .קשיי שפה .ג

 כן, נטען שלא ניתן לתקשר עם השירותים הרפואיים בכלא ולא מסופק מתורגמן.-כמוביחד בתא. 

 המוחזקים הלינו גם על כך שהסוהרים אינם דוברי שפות זרות כפי שנטען.

 בכך די.  לדברי המוחזקים איןו נפתחת פעם אחת בשבוע, בימי ראשון, קנטינהה .ד

 . פעילות חינוך וסדנאות טיפוליותחסרה להם   .ה

אלא מטפלת רק בפניות של מוחזקים מוחזק כל אינה יוזמת שיחות עם של האגף  "סשהעוטענו  .ו

 .המתמודדים עם מצוקות

כמויות שלוש מנות אוכל ביום וב מקבלים גם הם קר. לטענתם האוכל מגיע תלונות על האוכל. .ז

חלקם התלוננו על בעיות בעיכול ועל כך שהם לא מקבלים דיאטה  .ותםא שביעותשלא מקטנות 

 מותאמת לצרכיהם.

תלונה זו אומנם אינה  .מפורסמים במסדרון של האגף ןשמספריה העמותות מצדמענה טלפוני חוסר  .ח

טיפול שב"ס אך לדברי המוחזקים חלק גדול מהניסיונות להשיג ארגוני סיוע בטלפון אינם לנוגעת 

על מסדרון האגף מפורסמים במספר שפות מספרי הטלפון של הסיוע המשפטי נה. זוכים לכל מע

  .03-6932755 ', פקס03-6932743 'במשרד המשפטים: טל

לשכת הסיוע להוא מספר הפקס וכי  קו הטלפון סגור, עם תא קולי מלאש מתבררבבדיקה שלנו, 

, 1700-706-044 ,משפטימספר הטלפון הארצי של הסיוע ה יש לעדכן את משפטי במחוז ת"א.ה

 המבקרים העבירו הערה זו גם להנהלת הסיוע המשפטי.  .02-6468008 ,ארציה 'פקסהומספר 

 

 נה לפני הדיון בבית הדין למשמורתתא המת .4

פתוח לאוויר,  התא בה, ללא מיזוג, שירותים ו/או מים., עם ספסל ישימ"ר 9כלוב מברזל, בגודל התא הינו 

 קלה.יכולה להיות לא הייה בו חורף ו/או בקיץ השבכך ש

בעודם ממתינים לכניסה  ,דקות 10-מעבר ל תאלא אמורים לשהות ב יםמסר, שהאסיר יםקצין האסיר

גם מוחזקים אותם  במידה ומישהו מבקש ניתן להעביר אותו לשירותים באגף. מורת.למשת הדין לדיון בבי

 בד.שאלנו בעניין זה אישרו כי הם ממתינים בתא זה זמן קצר בל

 

 מכלול הקליטה .5

ומיונם לאגפים  אסירים/עצירים עם הגעתם למתקןהקליטה הינו מתחם תאים המשמש לקליטת  מכלול

משמשים ש תאים קטנים מאוד חמישהו ,חיפושביצוע במכלול מצוי מתחם לבדיקת הציוד ו. השונים

 בידוד. ו ם משתמשים בהם גם לצורכי הפרדה אלעיתי, עברה(הב טה אולשהייה קצרה )בעת קלי

 בזמן הביקור לא היו אסירים במכלול הכניסה. 
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שירותים "בול  , מקלחת עם צינור, ותאת קומתייםמ"ר, עם מיט 4.9בשטח של תא השגחה ופיקוח, במקום 

בתא  מ"ר. 2.45 הואתפוסה מלאה בתא בהמחיה שטח  אסלה. לתא אין חלונות חיצוניים. פגיעה" ללא

הן לא פוגעות בפרטיות האסיר בעת עשיית הצרכים. עם זאת, אל מול מותקנות מצלמות אך נאמר לנו ש

השירותים, שהם חסרי דלת, יש חלון הצצה אשר מאפשר לסוהר לראות את האסיר בעת המקלחת או 

 עשיית הצרכים.  

 מ"ר, עם קירות פח ותקרה נמוכה. 6 בגודל של (גבריםלנשים ו)להמתנה  יחדרשני במכלול הקליטה גם 

אסלה. הריח בשני  ובתא הנשים ישקיימת משתנה ללא אסלה,  ון ללא ריצוף. בתא של הגבריםמבט הרצפה

 בתא הגברים. יםחרק ונצפו, אינו נעיםתאים ה

לאחר מכן, אם עצור נמצא  כל עצור/אסיר נפגש עם עו"ס בהליך הקליטה.  :תהליך הקליטה  בבית הכלא

: או בתא השגחה, או באמצעות בדיקות בהתאם בסיכון ומוגדר כ"חייב השגחה" העצור יועבר להשגחה

לזמנים מוגדרים, ע"י סוהרים. מוחזק שהוגדר בהשגחה לא יועבר לסהרונים. נמסר לנו כי במקרים של 

 אדם בית הסוהר מדווח לרשויות הרלוונטיות.-חשד כי מוחזק היה קורבן לסחר בבני

, יומן הפרדה ויומן בידוד, בהם עיינו במהלך במכלול הקליטה מנוהל יומן כבילההפרדה: ויומן  יומן כבילה

הבידוד משמש כאמצעי ענישה, בעוד הכבילה כן ישנו יומן נוסף בו מתועדות תנועות במכלול. -כמו .הסיור

 . משמשת, לפי שנמסר לנו, כאמצעי להגנה על הכבול מפגיעה בעצמו

 24בדרך כלל לתקופה של עד ש, מופרדים בחוד בעהעד ש כחמישהיומן ההפרדה, נראה שישנם רישומי לפי 

הסיבה להפרדה הוגדרה שכן מהיומן עולה כי במקרים לא מעטים נעשה שימוש בהפרדה כענישה, שעות. 

 כ"הפרות סדר ומשמעת".

בחודש, מחשש לפגיעה עצמית. זמני הכבילה למיטה יומן הכבילה נראה שישנם כשישה כבולים רישומי לפי 

  שעות. 22שעות ואף  4שעות,  10.5שעות,  4.5שעות )פעמיים(,  6הם: ון ברישומי החודש האחרכפי שתועדו 

שעות  24חלק מהבידודים נמשכים שבעה בידודים בחודש, -שישנם כשישהעולה הבידוד יומן רישומי מ

  לשלושה ימים.נמשכים עד וחלקם 

 

 שיחת סיכום .6

את רשמינו  ו. תיארנו בפנינוכח(לא היה  מפקד הכלאקצין האסירים )עם  בתום הסיור נערכה שיחת סיכום

מהסיור ופירטנו את הליקויים והתלונות שעלו בביקור. להלן הנושאים שהועלו בשיחת הסיכום, ותגובת 

 :  קצין האסירים

צולמה נמסר כי  :וגם אי הימצאות מתורגמנים המוחזקים הזרים על חוסר טיפול רפואיתלונות  .א

 וכי הם נעזרים בשירותי מתורגמני בית הדין למשמורת רגלו של האסיר הסיני וקיבל טיפול רפואי,

עוד נמסר שהצוות עושה מאמץ לשבץ את המוחזקים בתאים בהתאם לשפות  .בהתאם לצורך

שהועלו בעניין חוסר בטיפול רפואי ספציפיות התלונות תיבדקנה הנמסר למבקרים כי  הדיבור. 

 . )כמפורט בדוח( במהלך הביקור

מאסיר בעקבות התלונות שנשמעו  שיקומית שאינה מתאימה לאסיר:-שיבוץ בפעילות טיפולית .ב

שהטיפול הקבוצתי שעבר אינו רלוונטי ו , על כך שלקראת מועד השחרור המוקדם נמסר ל4באגף 

שאסירים רבים אינם מעוניינים נמסר לנו  וכי עליהם להשתלב בטיפול ייעודי במתקן אחר,

של קצין האסירים הייתה שהם מעדיפים ההשערה  .להשתלב בבתי כלא שמאפשרים טיפול ייעודי

 ם במתקן. בגבעון לאור התנאים הנוחי רלהישא
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נמסר כי הכבילה היא לצורך השגחה ולא  שעות במתחם מכלול הקליטה: 22כבילת אסיר במשך  .ג

כשהכבול ענישה, וכי היא נעשית לפי הצורך ונמשכת במידה והכבול ממשיך לאיים לפגוע בעצמו. 

  צרכיו.עשיית לצורך אכילה או במהלך הזמן משחררים את הכבול כמו כן, ים אותו. נרגע משחרר

נמסר כי מדובר בעצור בהשגחה שמקבל מעל לראש: על כבילה מתמשכת  5מאגף ת העצור תלונ .ד

הפסיכיאטר של בית התלונות וגם יתייעץ עם שיברר את מסר  יםקצין האסיר. טיפול פסיכיאטרי

 .הכלא

על אף שתקן השירות נמסר כי  חסר של צוות העובדות הסוציאליות בכלא:תלונות על טיפול  .ה

עו"ס אחת בחופשת לידה בתקופה זו נמצאות במקום רק שתיים.  ,הסוציאלי הוא ארבעה עו"סים

עם חזרתן לתפקיד מקום וכי  ותנאמר כי אין אפשרות לדאוג לממלאוהשנייה בקורס קצינים. 

 ישתפר השירות הסוציאלי לאסירים.

הכלא עושה מאמצים רבים להתמודד עם נמסר כי  לונות על פשפשי מיטה )"בקבקים"(:ת .ו

כולל שימוש בהדברות והתייעצות עם מומחים. סגל הכלא מודע לכך פשפשי המיטה, התופעה של 

פשפשי המיטה מגיעים לכלא בציוד האישי שמביאים תם כשיעילות הטיפול מוגבלת וזמנית, ולהער

 .המוחזקים הזריםאיתם 

המזון המוגש בכלא מובא מכלא מעשיהו וכי איכותו נמסר כי  :לא מספקתאוכל  כמותתלונות על  .ז

  .שב"סהנחיות ב המאושרת לקצבהוכמותו ניתנים בהתאם 

תלונות על עיכוב המבקרים ועל כך שלא מאפשרים ביקורים פתוחים לעצורים בעבירות אלמ"ב  .ח

לגבי . בדקיתכובים בזמן כניסת המבקרים לגבי עיתלונה הנמסר למבקרים ש באופן קטגורי:

 .נערכת בדיקה פרטנית לגבי כל אסיר בהתאם למאפייניואסירי אלמ"ב, נמסר ש

פקודות שב"ס מורות על גישה נמסר כי  :ומלאי חסרעל שעות פתיחת קנטינה מעטות  ותתלונ .ט

לכל אגף הקנטינה פתוחה  ,אך בשל האופי הייחודי של האוכלוסייה ,לקנטינה אחת לשבועיים

נעשה מאמץ לאפשר לאסירים להגיע לקנטינה בתדירות גבוהה . עוד נמסר כי פעמים בחודשארבע 

 נאמר שמלאי המזון והציוד בקנטינה מתחדש כל הזמן. כן יותר. כמו 

למבקרים נמסר כי מדיניות זו היא  – תלונה אל איסור תפילה משותפת לאסירים מוסלמיים .י

 בהתאם לפקודת שב"ס. 

קצין האסירים לא ידע  :נ"ס 4ה בתנאי השכר של אסירי העבודה ועצורי אגף על פגיתלונה ע .יא

 .בדקיכי הנושא ילהתייחס לתלונה ואמר 

לפי רישומי נמסר כי   :4באגף  7ת ונזילת מים( בתא תלונה על תחזוקה לקויה )סתימה במקלח .יב

 בית הכלא התקלה טופלה.

 

 סיכום

במתקן כלפי האוכלוסיות השונות השוהות בו. רוב התנאים התרשמנו שישנה דאגה ורגישות מצד הסגל 

, שאגף מתקן זהב הם מעדיפים את השהיהאסירי העבודה ש הדגישו במיוחד ,במתקן היו טובים ומספקים

מספר בעיות רוחב חזרו נראה כי  ,עם זאת .אחרים בשב"ס סוהר-בתי פני על האסירים בו קטן ומרווח,

ולדברי  נעשה ללא מתורגמןהרפואי טיפול  יפול סוציאלי,טב ורמחסבעיית פשפשי המיטה, ועלו: 

ראוי לבדוק את טענת האסירים כן, -כמו .חוסר תקשורת מספיק עם המוחזקים הזריםו המוחזקים הוא דל

. מלבד זאת, תלונות נקודתיות העלו את חששנו לגבי כבילת האסירים, שלהםתנאי השכר על הפגיעה ב
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והמבצעים האוסרת על כבילה לצידי  ןהביטחוארגונית של אגף -נחיה כללה הונציין כי לאחרונה אף יצא

 הראש, בעקבות דו"ח ביקור רשמי בביס"ר שקמה.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_______________     _______________  

 עו"ד, ד"ר איילת עוז     עו"ד, ד"ר חגית לרנאו

  יתהציבורית הארצ הסניגוריה    הסניגוריה הציבורית הארצית

 

 

 העתקים:

 ד"ר יואב ספיר, הסניגור הציבורי הארצי

 , המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, משרד המשפטים גב' עמית מררי

 גב' שמרית גולדנברג, עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה )פלילי(, משרד המשפטים

 טחון פניםימר יואל הדר, היועץ המשפטי למשרד לב

 ן הפניםטחוימר דוד כהן, מבקר המשרד לב

 שירות בתי הסוהר נציבות -ת שב"ס , נציבעופרה קלינגררב גונדר 

 לשירות בתי הסוהר תהמשפטי צתהיוע, יוכי גנסיןתג"ד 

 , ראש מחלקת ביקורת בשב"סדני עזראגנ"מ 

 מפקד בית סוהר גבעון ,יצחק אליתיםסג"ד 
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 מחלקת ביקורת          

 תאריך
 י' בטבת, התשע"ח :

 2017דצמבר,  28   

 גבעון : תיק

 81743317 : אסמכתא

 לכבוד

 או; עו"ד ד"ר איילת עוזעו"ד ד"ר חגית לרנ

 הארציתהסנגוריה הציבורית 

 ר' אגף המטה

 ממ"ז מרכז

 גבעוןמפקד בית סוהר 

 

 

 שלום רב,

 

 התייחסות לדו"ח ביקור רשמי שנערך בבית סוהר גבעוןדון :  הנ

  29.11.17דו"ח הביקור הרשמי שבנדון אשר התקבל ביום  סימוכין:

 

 

 .6.11.17אנו מודים על ביקורכן שבנדון מיום 

 בדו"ח שבסימוכין:להלן התייחסות לסוגיות המועלות 

 

 תא המתנה לפני דיוןהתנאים ב

לא פיקוד בית הסוהר ציין ש. דקות 10של עד  לזמן קצר מאד יאה מדובר בתאים שהשהייה בהם

 בנושא.התקבלו עד כה תלונות 

 

 שפוטים פליליים 4אגף 

 שכר אסירי עבודה .1

הוכנסה למפעל מכונת יצור המבצעת חלק מתהליך היצור של  "הסטנדים".  '17ספטמבר במהלך 

לכן הפער בשכר.  .לתמחור ביצור ידני שינויים בתמחור יצור הסטנד בהשוואה "גררה"הכנסת המכונה 

 רים.יהנושא הוסבר לאס

 זמינות העו"ס .2

 ,ביקורהביצוע וראש תחום. בעת ארבעה  גבעון מונה כיוםת סוהר יבב העובדים הסוציאלייםצוות  
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קצינים ועו"ס נוספת בחופשת  בקורסעו"ס אחת שהתה  בתקופה זובנוסף,  .טרם מונתה ראש תחום

 עובדות סוציאליות בלבד.כלל שתי ניתן שהטיפול הסוציאלי כתוצאה מכך,  .חודשים 7משך ב לידה

 אוכל מעובד ובכמות קטנה שאינה משביעה .3

מחולק לכלל ו כלל ארגונימעשיהו עפ"י כמות ותפריט ת סוהר מבי המזוןגבעון מקבל את ת סוהר בי

 המעובד מתפריט שב"ס. , הוצאו כלל פריטי המזון2018לינואר  1 -יצוין, כי מהבית הסוהר.  אסירי

 מתקן המים במפעל .4

צוות המפעל הונחה לבצע בקרה בכל הקשור לניקיון  .מתקן המים משמש את האסירים במפעל

  במפעל.

 עיכוב כניסת משפחות בביקור .5

ות בזמני כניסת המשפחות היו חריגהביקור ביום ע"י פיקוד בית הסוהר ונמצא כי  הנושא נבדק

 צוות בית הסוהרהכנסת ציוד. בקשות רבות ליבוי ביקורים באותו היום והעיכובים נבעו מר .לביקור

 מקרים דומים בעתיד.הישנות  למנוע וככל שביכולת פועל ויפעל

 טיפול בקבוצה טיפולית .6

עבירות מין או מרמה ואשר על פי  :בהם אסירים השפוטים בגין עבירות ספציפיות כגון ,רבים המקרים

ם לטיפול מעמיק בתחום במסגרת מחלקה או בקבוצות ייעודיות התרשמות גורמי הטיפול זקוקי

אינם מעוניינים לעבור מגבעון לטובת הטיפול האמור וזאת מסיבות שונות או מאחר ולתחום העבירה, 

ניתנת לאסירים אפשרות, על  ,ואינם רואים עצמם כמי שזקוקים לטיפול. לציין כי ברוב המקרים הללו

וזאת על  ו,לב בקבוצות בגבעון אשר אינן עוסקות בתחום העבירה שביצעפי שיקול דעת מקצועי, להשת

שאסירים אלה מיצו את  בהכרח  בגבעון. אין זה אומר םובסיס טיפולי בזמן שהות מנת לאפשר שיח

 ההליך הטיפולי לו הם זקוקים בתחום העבירה.

 4באגף  7תחזוקת תא  .7

בתאים ובמקומות תחזוקה תקלות נציין שהתקלות טופלו טרם הביקור. ציין ש פיקוד בית הסוהר 

 בשגרה.ות ם מטופליציבורי

 

 עצורים פליליים – 5אגף 

 במכלול הקליטה ריסוןהאמצעי תלונת עצור בנושא יחס סגל ושימוש ב .1

לא למותר להוסיף כי   עשה צרכיו על עצמו, אינה מוכרת לגורמי בית הסוהר. עצורהטענה לפיה ה. א

תועד מוהאירוע  לשם כך מכבליו מתירים אותו ,לעשות את צרכיו נכבל ומבקש ששוההבכל מקרה 

 ביומן.

שיאפשר תצפית לעברו, כמתחייב  קוםיבמהוסבר לעצור כי בהיותו מוגדר עצור השגחה , עליו לישון . ב

עבר צפייה מדלת התא ל תחובעל הסוהר המבצע ביקורת מוטלת  מהצורך להשגיח עליו. יוטעם כי, 

 קשר עין לדלת התא.יהיה כך שיתקיים  העצורמיטה שבה ימצא ה , מיקוםךלפיכהאסיר המושגח. 

 בספטמבר ובאוקטובר., בהקשרים אחרים זה אלא  בנושא נידון משמעתית לא עצוריודגש כי,  ה

 ו.ולא עפ"י בקשתבו פסיכיאטר המטפל העפ"י הנחיות  התרופתי העצור מקבל את הטיפול  .ג
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צעי הריסון במקרה זה נבעו מניסיונות פגיעה עצמית ואיום עפ"י הנמסר, נסיבות הפעלת אמ. ד

 , העניין ייבדק באופן מעמיק.לכבילת ידיים "מעל לראש" באשר להמשיך בניסיונות אלה.

 

 החלפת מס' הטלפון של הסנגוריה הציבורית .2

 אשר הפיץ את המספר המעודכן בכלל האגפים הפליליים.הנושא טופל ע"י פיקוד בית הסוהר 

 כר עבודה נמוךשתלונות עצורים על  .3

 בהתאם לאמות המידה שנקבעו ע"י לאגף העצורים מוצריםניתן להכניס  ,בשל אילוצי ביטחון

שהתגמול הניתן לעצורים המייצרים אותם  מחירי מוצר נמוכיםכמוצרים אלה מתומחרים  הביטחון.

הינה יוזמת ף העצורים אגבתעסוקה הנמוכה יחסית לשאר המוצרים המיוצרים באגפים רגילים. 

 ולסייע להם.עצורים העסיק את הלבמטרה פיקוד בית הסוהר 

 זמינות עו"ס .4

ומשוחחת עם  יחסית בתדירות גבוההנכנסת לאגף עו"ס נמצא שה מבדיקת פיקוד בית הסוהר

 השיחות מתועדות בתיקים הסוציאליים. . העצורים

 פשפש המיטה .5
ע"מ לטפל בנושא הן ע"י  בית הסוהר פועל יקודפ .מטופלת ברמה ארגוניתפשפש המיטה  תתופע

  .עודצבע ומתאים,  הדברה מקצועית, טיפול ע"י מומחים, רכישת ציוד

 
 כמות אוכל קטנה .6

 לעיל. 4באגף  3בסעיף ראה התייחסות 

 פולחן דתי .7

, מסדירה הנושא. זכויות בנושאי דת לאסירים שאינם בני הדת היהודית - 04.55.01 פקודת נציבות 

 על כלל יחידותיו פועל בהתאם להוראות הפקודה. שב"ס 

 מגוון מוצרים בקנטינה .8

 שהוזכרו ע"י  המוצרים , לרבות גבעון קיים מגוון גדול ורחב של מוצריםבית סוהר בקנטינת 

 הזמנה והמוצר מסופק לאסירים. מבוצעת ה הצורך. במקרהאסירים

 נשים 2אגף ב 11מ"ר לעצורה( בתא  2.3)קטן שטח מחיה  .9

עון. מספר העצורות השוהות בגבכיום עפ"י התקינה הקיימת וזאת מיטות קומתיים  6 מכיל 11תא 

 , יחד עם גורמים נוספים מעולם אכיפת החוק,מעבר לאמור, שב"ס נערך ארבע.  עולה עלאינו  בתא

 .)בג"ץ תנאי המחיה( בסוגיית שטח המחייה

 מוחזקים 3אגף 

 2מ"ר למוחזק( בתא  3.92)  קטן שטח מחיה .1

 .מלאהגם כאן התפוסה אינה , 8סעיף  5ראה התייחסות לאמור באותו הנושא באגף 
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 צעים בגוף מפשפשי המיטהפ .2

נפצעים מפשפש המיטה מקבלים טיפול רפואי השוהים   .4סעיף  5באגף בנושא ראה התייחסות 

 .בהתאם להנחיות צוות הרפואה

 קשיי שפה ותקשורת .3

התקשורת עם הזרים המתקבלים נעשית  .קה ממדינות רבותגבעון קולט עובדים זרים להרחת סוהר בי

אפליקציית גוגל באמצעות  ,חיצוני ובמקרים חריגיםמתורגמן ע"י  או  השפה הן ע"י אנשי סגל דוברי

 .טרנסלייט

 פתיחת קנטינהמס' פעמים מועט של  .4

הקנטינה  ,ףבשל מורכבות האג .חלוקת קנטינה תתבצע פעמיים בחודש, 04.32.00 נציבות  קודתעפ"י פ

 מחולקת לפחות פעם בשבוע.

 חוסר בפעילות חינוך .5

  בבית הסוהר. החינוך אמורה לתת מענה חינוכי רק לאוכלוסיית הפליליים צינתק בהתאם לפקודות,

מתקיים מדי פעם חוג  2באגף  לגירוש. המוחזקיםחוג אחד לטובת  להקצות פעל  בית הסוהר פיקוד

לאחרונה, חוג המוסיקה . (קירות האגףעל ת תלויות ומוצגות )בדו"ח מצוין, כי העבודו .אומנות

 בימים אלה נעשית פעילות למציאת אפיקים נוספים. שהתקיים באגפי השוהים הופסק. 

 טענות לעניין האוכל .6

 .3סעיף  4אגף ראה התייחסות ל

 חוסר מענה טלפונים מצד העמותות .7

 .ניםמפקדי האגפים הונחו לעדכן את מספרי הטלפווטופל הנושא 

 מכלול קליטה

 במכלול הקליטה 1 'חוסר פרטיות בתא מס .1

 דלת במקלחת/שירותים.אמצעות התקנת ב הנושא טופל

 

 ריח לא נעים בתאי נשים גברים וחרקים בתא גברים .2

 לבצע הדברה במידת הצורך.וצוות האגף להקפיד על ניקיון המקום הנחה את  בית הסוהר פיקוד

 שימוש בהפרדה כאקט ענישתי .3

אסירים המעורבים באירועים  פיקוד בית הסוהר מציין כי אין אגפי הפרדה ובידוד.הסוהר בבית 

בתא שיוגדר כהפרדה עד לבירור האירוע השלילי בו ישהו , הקליטה מועברים למכלול ,ם באגףישלילי

 הרלוונטיות.  הוראות הדיןכשמדובר בהפרדה או בענישה, יפעלו בהתאם ל. יםמעורב והי
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