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  מבוא

, 1999צר והמאסר בישראל החל משנת הסניגוריה הציבורית עורכת ביקורים רשמיים במתקני המע

לפקודת בתי הסוהר, ורואה בעריכת ביקורים רשמיים חלק חשוב  71עם קבלת מינוי בהתאם לסעיף 

מתפקידה המוסדי בקידום הגנה על זכויות הפרט בכלל ועל זכויותיהם של עצורים ואסירים בפרט. 

שוללת את חירותם, גם אם על  זאת, מתוך תפיסה ששמירה קפדנית על זכויותיהם של מי שהחברה

פי דין, היא אחד המבחנים המרכזיים למידת המחויבות של המדינה לערך של שמירה על כבוד 

 האדם.

שמפרסמת הסניגוריה הציבורית בנושא תנאי כליאה, והוא נועד לרכז ממצאים  15-זהו הדוח ה

שנערכו בעקבות ביקורים ולעמוד על הליקויים במגוון נושאים שעלו מדוחות הביקורת הפרטניים 

מתקני כליאה המצויים  24-, ב2020-2019רשמיים של אנשי הסניגוריה הציבורית במהלך השנים 

מדובר בהיקף ביקורים מתקני מעצר המצויים בבתי המשפט.  7-באחריות שירות בתי הסוהר וב

עם מגפת  רשמיים נמוך מהמקובל בשנים קודמות, בעיקר על רקע מגבלות הנובעות מההתמודדות

העובדה שבחלק מתקופה זו נמנעה לחלוטין הבאתם  םהקורונה בתקופה הרלוונטית לדוח זה, כמו ג

של עצורים ואסירים לבתי המשפט, ובהמשך התאפשרה הבאתם של עצורים ואסירים בהיקפים 

מוגבלים ביותר, דבר שלא הצדיק עריכת ביקורים רשמיים במתקני המעצר בבתי המשפט בתקופה 

מתקני הכליאה שנכללים בדוח זה ומועדי הביקורים הרשמיים מצורפת  רשימה המלאה שלהזו. 

  כנספח א'.

חלו תמורות משמעותיות ביותר בתנאי המחיה והכליאה במתקני שירות בתי  2020במהלך שנת 

הסוהר, כחלק מההתמודדות עם השלכות מגפת הקורונה. התמודדות זו היתה כרוכה בצעדים 

על ידי שירות בתי הסוהר לצורך מניעת התפשטות התחלואה במתקני הכליאה.   דרסטיים שננקטו

 חזקתםההשלכות יוצאות דופן על חייהם של הכלואים, על תנאי מחייתם ונלוו צעדים אלה ל

, וכמובן על בריאותם. הצעדים החריגים שננקטו בהקשר זה והשלכותיהם על אוכלוסיית במשמורת

מה כי הדבר ממחיש ביתר שאת את חשיבות העיסוק ובדוח, ודהכלואים מפורטים בפרק נפרד 

שהוצגו על ידי משרד הבריאות הערכות הסיכון המקצועיות כך, ב .השוטף בתנאי הכליאה בישראל

הודגש הסיכון הגבוה במיוחד להתפשטות התחלואה התפשטות התחלואה במתקני הכליאה לגבי 

 מצבם הרעועתנאי ההיגיינה הבעייתיים ורבה, בעיקר בשל תנאי החזקתם של הכלואים: הצפיפות ה

תברואה נאותים. סוגיות אלה  מקשה לשמור על תנאישל רבים מהמבנים במתקני הכליאה ה

עומדות מזה שנים במוקד דוחות תנאי הכליאה של הסניגוריה הציבורית, והן רלוונטיות מתמיד 

   בדוח תקופתי זה. 

יקויים שנחשפו במתקני כליאה שבאחריות שירות חלקו הראשון של הדוח סוקר בהרחבה את הל

בתי הסוהר. הפרקים בחלק זה עוסקים במגוון נושאים כגון: החזקה בתנאי הפרדה ובידוד; צפיפות 

קשה; ליקויים בתחום הליווי; שימוש מופרז ובלתי מידתי בכבילה; תהליכי שיקום )טיפול, חינוך, 

חום וקור, אוורור ותאורה; תנאי הסניטציה פנאי ותעסוקה(; טיפול רפואי לכלואים; תנאי 

וההיגיינה, תברואה ובעיית מזיקים; זכות ההליכה באוויר הפתוח; מזון; ציוד אישי בסיסי וציוד 

כללי; שירותי הקנטינה; תנאי בטיחות; מידת ההקפדה על הפרדה בין אוכלוסיות כלואים שונות 

השפעות משבר מגפת הקורונה על תנאי מתאר את פרק מיוחד הלנושאים אלו נוסף השנה ועוד. 

 הכליאה ועל זכויות הכלואים. 



4 
 

בחלקו השני סוקר הדוח את הליקויים שנמצאו במתקני כליאה המצויים בבתי המשפט, המיועדים 

 להחזקתם של עצורים ואסירים המובאים לבית המשפט לצורך קיום דיונים בעניינם. 

הסניגוריה הציבורית האם זוכים העצורים  במסגרת הביקורים במתקני הכליאה בחנו נציגי

והאסירים )להלן: "כלואים"( לתנאי כליאה הולמים, שיש בהם לשמור על זכותם לבריאות ולכבוד. 

בנוסף נבחן האם התנאים השוררים במתקני הכליאה עומדים באמות המידה שנקבעו בדברי 

-מעצרים(, התשנ"ו –ות אכיפה לחוק סדר הדין הפלילי )סמכוי 9החקיקה השונים, ובכללם: סעיף 

מעצרים( )תנאי  –)להלן: "חוק המעצרים"( ותקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  1996

)להלן: "תקנות המעצרים"(, העוסקים בתנאי כליאה הולמים של  1997-החזקה במעצר(, התשנ"ז

)להלן: "חוק הנוער"(  1971-ב לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א13עצורים; סעיף 

 2012-ותקנות הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( )תנאי החזקת קטין במעצר או במאסר(, התשע"ג

-ב11)להלן: "תקנות הנוער"(, הקובעים דרישות משלימות וייחודיות לעצורים קטינים; וכן סעיפים 

הסוהר"(, תקנות בתי  )להלן: "פקודת בתי 1971-ה לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב11

-תקנות בתי הסוהר"( ותקנות בתי הסוהר )תנאי מאסר(, התש"ע")להלן:  1978-הסוהר, תשל"ח

תנאי מאסר"(, וכן הוראות שירות בתי הסוהר )להלן: "הוראות  -)להלן: "תקנות בתי הסוהר  2010

קות בתנאי כליאה השירות"( ופקודות נציבות שירות בתי הסוהר )להלן: "פקודות הנציבות"(, העוס

 פסיקה רלוונטית של בתי המשפט, התייחסנו, מטבע הדברים, גם אליה. ישנהשל אסירים. מקום בו 

כמפורט בדוח, במהלך הביקורים נמצאו ליקויים המהווים הפרות של החוק, התקנות, הפקודות 

מפורט והפסיקה. ממצאי הביקורים שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית הועלו על הכתב באופן 

השר לביטחון הפנים, שר המשפטים, בדוחות ביקורת פרטניים שהועברו לגורמים שונים, ובהם: 

היועץ המשפטי לממשלה והמשנה ליועץ לעניינים פליליים, השר לביטחון פנים, נציבת שירות בתי 

הסוהר, היועצת המשפטית לשירות בתי הסוהר, היועץ המשפטי למשרד לביטחון פנים, מבקר 

לביטחון פנים ועוד. תגובות הגורמים המפוקחים לדוחות הפרטניים מופיעות בהערות  המשרד

השוליים בסמוך לתיאור הממצאים, והן מובאות כלשונן. לגבי חלק מן הממצאים בדוחות לא 

התקבלו תגובות של יחידת הביקורת בשירות בתי הסוהר. במקרים אלה, יובאו בהערות שוליים 

השונים במתקן הכליאה, כפי שנמסרו לאנשי הסניגוריה הציבורית במהלך תגובותיהם של הגורמים 

 הביקור הרשמי.

מן הראוי לציין כי אנשי הסניגוריה זכו ככלל ליחס אדיב מאוד ולשיתוף פעולה מלא מצד המפקדים 

ואנשי הסגל במתקני הכליאה. בקרב ממלאי התפקידים ניכרת, על פי רוב, מודעות גבוהה לצורך 

מור על זכויות העצורים והאסירים, והתייחסות עניינית ומפורטת לביקורות ניכרה גם החיוני לש

מיד לאחר שהארנו את עיניהם של  ים,רב במקריםבתגובותיה של היחידה לביקורת פנים בשב"ס. 

אנשי שב"ס באשר לליקויים מסוימים תוקנו ליקויים אלה באופן מהיר, ובתגובה לדוח הביקורת 

זו לתיקון הליקויים, אשר לעתים יש להם  חשובההתיקון. אנו מברכים על פעילות כבר נתבשרנו על 

השלכה ישירה ומשמעותית על חיי היומיום של האסירים, ועל האפשרות לחיות בכבוד בין כותלי 

במקום אחד את הרשימה של עשרות הליקויים שטופלו בחרנו לרכז בית הסוהר. אשר על כן, 

יכוז התקלות שטופלו בעקבות דוחות הביקורת הרשמיים ערוך בטבלה בעקבות דוחות הביקורת. ר

 . 'כנספח ב
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דין וחשבון מרוכז זה אוצר בחובו מידע רחב ומקיף ומשרטט תמונה רחבה ואמינה באשר למצב 

מטבע הדברים, כוחם של התיאורים המובאים בדוח הקשה הקיים כיום בחלק מן המתקנים. 

חום והקור ותנאי התברואה המחנק, תנאי התחושת הצפיפות, את . קשה להעביר במילים מוגבל

אנו . כלואיםההירודים אשר שוררים בחלק ממתקני הכליאה ומאפיינים את החוויה הקשה של 

מקווים כי סיכום ממצאי הביקורים שערכו אנשי ונשות הסניגוריה הציבורית המובא בדוח זה, 

חלק מהליקויים הם חמורים ועל כן דורשים  יסייע במציאת דרכים מתאימות לטיפול בליקויים.

 מענה מידי.
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הצפיפות השוררת במתקני הכליאה בישראל מהווה פגיעה חמורה בזכויותיהם של הכלואים 

בבריאותם. פגיעה זו מתעצמת לנוכח תנאי המחיה הקשים ממילא בכבודם, בפרטיותם ו –

 אשר מאפיינים את רבים ממתקני הכליאה. 

סד הזמנים שנקבע בבג"ץ שטח המחיה שיקף את הצורך במציאת פתרון קונקרטי למצוקת 

הכלואים בטווח הזמן הקרוב,  ויש להצר על התמהמהות הרשויות האמונות על הטיפול 

 בסוגיה.

ה הציבורית סבורה כי על מנת לעמוד ביעדי פסיקת בית המשפט העליון, על הסניגורי

המדינה  לבחון פתרונות שנוגעים ישירות למדיניות הכליאה, בדמות פיתוח וקידום חלופות 

מעצר ומאסר. פתרונות אלה אינם רק יעילים וקלים ליישום, אלא גם מבטאים את ההבנה 

 חד עם תכליות המעצר והענישה.כי הקטנת שיעורי הכליאה עולה בקנה א

  נקבע כי על המדינה להעמיד לכל  13.6.17בפסיקת בית המשפט העליון בעניין שטח המחיה מיום

מ"ר )כולל שירותים ומקלחת(. בית המשפט העליון קבע  4.5-כלוא שטח מחיה שלא יפחת מ

ל פני שנה וחצי הסדר מדורג, במסגרתו על המדינה לעמוד ביעד זה בשתי פעימות שייפרסו ע

ממועד מתן פסק הדין. על אף מספר ארכות שניתנו על ידי בית המשפט, המדינה טרם עמדה 

ממקומות הכליאה  40%-ביישום הפעימה השנייה, והבהירה לבית המשפט כי לעת הזו רק בכ

 מ"ר כפי שנקבע בפסק הדין.  4.5שטח המחיה המינימאלי לאסיר עומד על 

  מ"ר בלבד. רובם של האסירים אינם זוכים  3לאסיר עומד כיום על שטח המחיה המינימאלי

 לשטח המחיה המינימלי הקבוע בתקנות.

  שטח המחיה המינימאלי לאסיר במתקני הכליאה בישראל רחוק מן הסטנדרט המקובל במדינות

 מ"ר לאסיר. 8.8מ"ר, ובממוצע עומד על  12-ל 6מערביות, שנע בין 

 התרשמו המבקרים שעל אף  2020-2019ו ביקורים רשמיים בשנים מהמתקנים בהם נערכ 14-ב

יישומו של השלב הראשון בעקבות החלטת בית המשפט העליון בעניין בג"ץ שטח המחיה, 

 בחלק מן האגפים מוחזקים הכלואים בתנאי צפיפות קשה. 

 3.6על  ברבים מהמתקנים בהם ביקרו נציגי הסניגוריה נמצא כי שטח המחיה לאסיר אינו עולה 

 מ"ר )ללא שטח השירותים(. 

  בחלק ממתקני הכליאה נמצא כי על מנת לעמוד ביעדי פסיקת בית המשפט העליון, הופחתו מספר

הכלואים המוחזקים בתא, אך מספר המיטות בתא נותר כשהיה. משכך, בתאים אלו עדיין 

 מורגשת תחושת צפיפות. 

 צפיפות קשה במתקני הכליאה

 עיקרי הדוח:
  

 < צפיפות קשה
 במתקני הכליאה

 < השפעותיו של משבר
והתפשטות הקורונה 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

  הכלואים

 < החזקת כלואים בתנאי
  הפרדה ובידוד

 < ליקויים בתחום
השיקום: טיפול, חינוך, 

  פנאי ותעסוקה

 < ליקויים במתן טיפול
  רפואי

 

 < ליקויים בקשר לאיכות
 המזון, כמותו וסדרי

  האכילה

 < קשיים במימוש זכות
המפגש בין עורך דין 

 ללקוח

 < ענישה משמעתית, יחס
לא הולם ופגיעה 

בפרטיותם ובכבודם של 
  כלואים

 < ליקויים שנמצאו
במתקני המעצר בבתי 

  המשפט

  

 עיקרי הדוח

 2019-2020תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 
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, ננקטו שורה של צעדים 2020בעקבות התפרצותה של מגפת הקורונה והתפשטותה במהלך שנת 

שהובילו לפגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם של הכלואים. הפגיעה הקשה והמצטברת בזכויות 

דבר שבשגרה אף בתקופות בהן חל שיפור במצב התחלואה, ולמעט הקלות הכלואים נמשכה כ

נקודתיות, אוכלוסיית הכלואים כמעט ולא הושפעה מהחלטות שהסירו מעת לעת את המגבלות 

השונות שהוטלו על הציבור בכללותו. חלק מהמגבלות שהוטלו על אוכלוסיית הכלואים נותרו על 

 ו במידה מסוימת.כנן גם כיום, ואחרות הוסרו או צומצמ

 2020במתקני הכליאה והמעצר נמנעו באופן גורף בתקופה שבין מרץ למאי  ביקורי עורכי דין ,

למעט מקרים חריגים בלבד, באופן אשר פגע קשות בזכויות החוקתיות של הכלואים להליך 

 הוגן ולנגישות לערכאות שיפוטיות. 

 וחודשו 2020בתקופה שבין מרץ ליוני  במתקני הכליאה בוטלו באופן גורף ביקורי משפחות ,

בכפוף לתנאים מצמצמים, הכוללים את הגבלת מספר המבקרים, הגבלת כניסת ילדים ועריכת 

הביקור במתכונת "סגורה" כך שהמפגש נערך כשמחיצה מפרידה בין הכלוא לבין בני משפחתו, 

 באופן אשר אינו מאפשר מגע פיזי בין הצדדים.  

 וטרם חודשו באופן מלא  2020של בני ובנות זוג בוטלו באופן גורף החל ממרץ  ביקורי התייחדות

הודיע שירות בתי הסוהר כי נשקלת האפשרות לחדש את ביקור  2021עד למועד זה. במרץ 

 ההתייחדות בכפוף לתנאי תו ירוק.

 2021. בפברואר 2020בוטלה באופן גורף החל ממרץ  יציאתם של אסירים שפוטים לחופשות 

ורסמה הוראת שעה זמנית בנושא, לפיה ניתן לאשר הוצאת אסירים לחופשה מטעמים פ

מיוחדים בלבד, וזאת בכפוף לקיומן של נסיבות משפחתיות או הומניטאריות המצדיקות זאת. 

הודיע שירות בתי הסוהר כי נשקלת האפשרות לחדש באופן הדרגתי את הוצאתם  2021במרץ 

 .לחופשות של אסירים הזכאים לכך

  במתקני הכליאה.  פעילויות השיקום והטיפוללאורך תקופת משבר הקורונה חל צמצום ניכר של

מהביקורים הרשמיים שנערכו על ידי נציגי הסניגוריה הציבורית עולה כי עם התפרצות מגפת 

הקורונה הופסקה ככלל פעילות השיקום בבתי הסוהר. לאורך התקופה ועם הסרת המגבלות 

ור בכללותו, חודשה פעילות מערך השיקום באופן הדרגתי ובמתכונת שהוטלו על הציב

 מצומצמת, בהתאם לתנאי המתקן ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

  מחוץ לכותלי בית הסוהר הופסקה באופן גורף כחלק  יציאתם של אסירים לעבודהאפשרות

רם חודשה עד מהמגבלות שנועדו למנוע את התפשטות נגיף הקורונה במתקני הכליאה, וט

הפועל בתוך מתחמי מתקני הכליאה הושבת עם התפרצות המגפה,  מערך התעסוקהלמועד זה. 

 אך בהמשך חודשה פעילותו באופן חלקי.

  ופגעו בזכותם  הבאתם של עצורים ואסירים לדיונים משפטייםצעדים נוספים שננקטו שללו את

דיונים רק באמצעים טכנולוגיים להיות נוכחים בדיוניהם, ותחת זאת ניתן להם להשתתף ב

 חלופיים.

השפעותיו של משבר הקורונה והתפשטות המגפה 
  ל תנאי הכליאה ועל זכויות הכלואיםע

 עיקרי הדוח:

 

צפיפות קשה במתקני > 
 הכליאה

 

 < השפעותיו של משבר
הקורונה והתפשטות 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

 הכלואים

   החזקת כלואים בתנאי
 הפרדה ובידוד

  >  ליקויים בתחום
השיקום: טיפול, חינוך, 

  פנאי ותעסוקה

 >  ליקויים במתן טיפול
  רפואי

  

 < ליקויים בקשר לאיכות
המזון, כמותו וסדרי 

  האכילה

 < קשיים במימוש זכות
 המפגש בין עורך דין ללקוח

 < ענישה משמעתית, יחס
לם ופגיעה לא הו

בפרטיותם ובכבודם של 
  כלואים

 < ליקויים שנמצאו במתקני
  המעצר בבתי המשפט

  

 2020-2019תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 
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 עיקרי הדוח:

 

> צפיפות קשה במתקני 
 הכליאה

 

שבר השפעותיו של מ >
הקורונה והתפשטות 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

 הכלואים

החזקת כלואים בתנאי   
 הפרדה ובידוד

ליקויים בתחום  <  
השיקום: טיפול, חינוך, 

 פנאי ותעסוקה

ליקויים במתן טיפול  <  
 רפואי

 < ליקויים בקשר לאיכות
כמותו וסדרי המזון, 

  האכילה

 < קשיים במימוש זכות
המפגש בין עורך דין 

 ללקוח

 < ,ענישה משמעתית
יחס לא הולם ופגיעה 

בפרטיותם ובכבודם של 
  כלואים

 < ליקויים שנמצאו
במתקני המעצר בבתי 

  המשפט

  

 2020-2019תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 

הסניגוריה הציבורית סבורה כי ישנו משנה חשיבות להקפדה על כך שהאמצעים בהם נעשה 

שימוש לנוכח מצב החירום אשר מאפיין את התקופה לא יעלו על הנדרש והמתחייב, כך 

 שהפגיעה בזכויות הכלואים תיעשה באופן מידתי ומצומצם ככל הניתן.

, לאור השיפור המשמעותי במצב התחלואה בישראל, יש לוודא שהכלואים אינם כמו כן

נשארים מאחור ויש להשיב להם את זכויותיהם, בהתאם להקלות המאפיינות את מצב 

 המשק הכללי.

בכלל זאת, יש לנקוט בצעדים הנדרשים שיבטיחו הרחבה הדרגתית של מספר העצורים 

חלואה תקטן בתקופה הקרובה ושתמשיך המובאים לבתי המשפט, במיוחד ככל שהת

הפתיחה ההדרגתית של המשק. בהמשך יש לשקול להחזיר את כלל הדיונים המשפטיים 

כפי שהחוק ועקרונות היסוד של שיטת משפטנו  –בנוכחות העצורים, הנאשמים והאסירים 

 מחייבים לעשות.

 נמצאו מגבלות  2020שנת  מתקני כליאה בהם ביקרו נציגי הסניגוריה הציבורית במהלך  11-ב

 אשר הובילו לפגיעה משמעותית בזכויות הכלואים ולהרעה ניכרת בתנאי הכליאה. 

 מתקני כליאה נמצאו ליקויים הנוגעים להיעדר הקפדה מספקת על הנחיות משרד הבריאות  7-ב

ועל שמירה על בריאותם של הכלואים במתקני הכליאה לנוכח החשש להתפשטות מהירה של 

הקורונה במתקני הכליאה. בין השאר נמצא כי בחלק מהמתקנים לא ניכרה הקפדה על נגיף 

עטיית מסיכות, הן על ידי הכלואים והן על ידי צוות המתקן. כן נמצא כי בחלק מהמתקנים 

 קיים מחסור בחומרי ניקיון והיגיינה.

 ת היוועדות מתקני כליאה נמצאו ליקויים הנוגעים לקיום דיונים בבתי משפט באמצעו 9-ב

חזותית, בהיעדר נוכחות פיזית של הכלואים בדיון בעניינם. בין השאר עלו קשיים טכניים 

בעניין איכות השמע והראות של הנעשה באולם, באופן המביא לכך שהכלואים מתקשים 

לעקוב אחר המתרחש בדיון בעניינם. עוד עלו קשיים הנוגעים להתקשרות חסויה של הכלוא 

 פני ואחרי הדיון, וכן להעברת פרוטוקול הדיון לידי הכלוא.עם עורך דינו ל

השפעותיו של משבר הקורונה והתפשטות המגפה 
  על תנאי הכליאה ועל זכויות הכלואים
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ל, החזקת כלוא בתנאי הפרדה ובידוד כרוכה בפגיעה קשה מאד בזכויותיו לחירות ולכבוד. ככל

כלוא המוחזק בהפרדה ובבידוד מנותק הלכה למעשה מכל מגע וקשר עם כלואים אחרים, והוא 

שוהה לבדו בתאו לאורך מרבית שעות היום. שהייה בתנאי הפרדה לאורך תקופה ממושכת עשויה 

לשאת עמה השלכות קשות על מצבו הנפשי של הכלוא ולפגוע בסיכויי שיקומו והשתלבותו חזרה 

  ום מאסרו.בחברה לאחר ת

 מתקני כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית נמצאו ליקויים הנוגעים להחזקתם  8-ב

 של כלואים בגירים בתנאי הפרדה, בידוד או השגחה.

  בחלק ממתקני הכליאה נמצאה כי אגפי ההפרדה מצויים במצב תחזוקתי ירוד והתנאים

י הכליאה התרשמו המבקרים כי התאים השוררים בהם קשים ביותר. כך למשל באחד ממתקנ

באגף קטנים מאד ושוררת בהם תחושת חום ומחנק קשים, ובחלקם אף נמצאו מזיקים. באגף 

 הפרדה אחר נמצא כי בתאים שוררת עזובה ותחושת מחנק, ואין בהם חלונות.  

 ,בחלק מהמקרים נמצא כי ההחזקה בתנאי הפרדה נבעה ממצב נפשי קשה של כלוא או כלואה 

באופן שעשוי להשפיע לרעה על מצבם ובניגוד לעילות ההפרדה הקבועות בחוק. בבית סוהר 

נווה תרצה נמצא כי מצב זה נובע מהיעדר מסגרת פסיכיאטרית הולמת לכלואות הסובלות 

 מבעיות נפשיות.  

  עוד נמצא בבית סוהר נווה תרצה כי כלואות טרנסג'נדריות מוחזקות באגף ההפרדה כשהן

ות משאר הכלואות ומוחזקות בגפן לאורך מרבית שעות היום. זאת, באופן המנוגד מופרד

למדיניות אליה התחייב שירות בתי הסוהר במסגרת עתירה לבג"ץ בנושא, ובאופן שעלול 

 להשפיע לרעה על מצבן הנפשי. 

 בחלק ממתקני הכליאה הוגדרו אגפים "שמורים" בהם מוחזקים כלואים בתנאי הפרדה לכל דבר 

למשך תקופות ממושכות, ללא קיום מנגנוני הבקרה שקבע המחוקק כתנאי להחזקת כלואים 

 בהפרדה. 

  מן הממצאים עולה כי קיימת שונות גדולה בנגישות למסגרות טיפול, חינוך ותעסוקה בין אגפי

ההפרדה והאגפים השמורים במתקני הכליאה השונים. בחלק מהמתקנים קיימות מסגרות 

, גם אם מצומצמות, הפועלות באגפי ההפרדה ובאגפים השמורים, ואילו במקרים טיפול וחינוך

 רבים לא ניתנת לכלואים המצויים בתנאי הפרדה כל גישה לפעילויות אלו.

  מביקורים שנערכו בבית סוהר "אופק" עולה כי החזקה בתנאי הפרדה ובידוד משמשת אף

הופכים אותם לפגיעים במיוחד לנזקי  להחזקת כלואים קטינים, אשר מאפייניהם הייחודיים

ההחזקה בתנאי הפרדה, וזאת על אף ההשלכות החמורות שיש לאמצעי זה על התפתחותם. 

בביקורים נמצא כי קטינים הוחזקו בהפרדה למשך תקופות ממושכות של מספר חודשים, 

ח וזאת על רקע מצבם הנפשי או קשיי התנהגות. עוד עלה בביקורים כי נעשה שימוש רוו

באמצעי הבידוד ככלי ענישה ביחס לכלואים קטינים, אם כי חלה ירידה במספר עונשי הבידוד 

 .2020-2019שהוטלו על כלואים קטינים במהלך השנים 

 עיקרי הדוח:

  
  > צפיפות קשה

 במתקני הכליאה

  > השפעותיו של
משבר הקורונה 

והתפשטות המגפה 
נאי הכליאה ועל על ת

  זכויות הכלואים

  > החזקת כלואים
בתנאי הפרדה 

  ובידוד

  > ליקויים בתחום
השיקום: טיפול, 

חינוך, פנאי 
  ותעסוקה

  > ליקויים במתן
  טיפול רפואי

 

 < ליקויים בקשר
לאיכות המזון, כמותו 

  וסדרי האכילה

 <ים במימוש קשי
זכות המפגש בין 

 עורך דין ללקוח

 < ,ענישה משמעתית
יחס לא הולם ופגיעה 

בפרטיותם ובכבודם 
  של כלואים

 < ליקויים שנמצאו
במתקני המעצר בבתי 

  המשפט

  

 2020-2019תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 

  החזקת כלואים בתנאי הפרדה ובידוד
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 :רי הדוחעיק

  
 < צפיפות קשה

 במתקני הכליאה

 < השפעותיו של משבר
הקורונה והתפשטות 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

  הכלואים

 < החזקת כלואים
בתנאי הפרדה 

  ובידוד

 < ליקויים בתחום
השיקום: טיפול, 

חינוך, פנאי 
  ותעסוקה

 < ליקויים במתן טיפול
  רפואי

 

 < ליקויים בקשר
לאיכות המזון, כמותו 

  וסדרי האכילה

 < קשיים במימוש זכות
המפגש בין עורך דין 

 ללקוח

 < ,ענישה משמעתית
יחס לא הולם ופגיעה 

בפרטיותם ובכבודם 
  של כלואים

 < ליקויים שנמצאו
במתקני המעצר בבתי 

  המשפט

  

 

 2020-2019תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 

כה להיעשות בהתאם לעילות הקבועות בחוק, וכאמצעי אחרון ההחזקה בתנאי הפרדה צרי

כאשר לא ניתן להשיג את מטרות ההפרדה בדרך אחרת שפגיעתה בכלוא פחותה. החזקת 

כלואים בתנאי הפרדה על רקע מצבם הנפשי מנוגדת להוראות החוק, ועלולה לשאת השלכות 

 הרסניות על מצבם של הכלואים. 

ים באגפי ההפרדה והבידוד זוכים לתנאי מחיה הולמים יש להבטיח כי כלואים המוחזק

 ונאותים.  

חשוב לספק לכלואים אלו, המצויים בבידוד מוחלט מהחברה, פעילויות טיפול, חינוך 

ותעסוקה. יש בקיום פעילויות אלו בכדי להפחית, ולו במעט, מתחושת הבדידות של הכלוא, 

ווצר מדיניות אחידה אשר מבטיחה את להקל על מצבו הנפשי ולקדם את שיקומו. ראוי שתי

 שילובם של הכלואים במסגרות טיפול, חינוך ותעסוקה.

ראוי לקדם תיקוני חקיקה הנוגעים להליך קבלת החלטה בדבר החזקה בהפרדה, על מנת 

להגן על זכויותיהם של אסירים המוחזקים בתנאים קשים אלו. כמו כן, יש להסדיר את 

ופן שיבטיח כי החזקה בתנאי הפרדה תיעשה על פי מנגנוני פעילויות האגפים השמורים בא

  הביקורת הקבועים בחוק.

  החזקת כלואים בתנאי הפרדה ובידוד
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עולה כי על אף  2020-2019מממצאי הביקורים שנערכו על ידי נציגי הסניגוריה הציבורית בשנים 

מאמצים אשר נעשים על מנת להרחיב את מערך הטיפול והשיקום, רבים מהכלואים אשר שוהים 

 במתקני הכליאה אינם זוכים למענה שיקומי הולם. 

 יה הציבורית נמצאו ליקויים הנוגעים לאיכות הטיפול מתקני כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגור 5-ב

בחלק מהמתקנים נמצא כי  הסוציאלי, למחסור בכוח אדם ובמסגרות טיפול ושיקום לכלואים.

חסר מענה טיפולי הולם לעצורים, אשר אינם זוכים להשתלב בפעילויות טיפול ושיקום גם בתקופות 

ד כלואים אשר הלינו על כך שאינם משולבים מעצר ממושכות. בחלק מהמתקנים נשמעו תלונות מצ

 במסגרות טיפול על אף רצונם בכך. 

 מתן שירותי שיקום, חינוך ואף לא טיפול -מתקני כליאה נמצא כי קיימת מדיניות של אי 4-ב

בביקורים נמצא כי באגפים בהם מוחזקים כלואים ביטחוניים קיים  סוציאלי לכלואים ביטחוניים.

 צם אשר נועד לתת מענה במקרים של מצוקה נפשית ובמקרי חירום בלבד. מערך סוציאלי מצומ

 מתקני כליאה נמצאו ליקויים הנוגעים להעדר תכניות חינוך, טיפול ושיקום לאסירים שאינם  5-ב

מן הממצאים עולה כי מסגרות הטיפול מתנהלות בשפה העברית בלבד, כך שהגישה  דוברי עברית.

 עת השפה העברית. להליכי שיקום מותנית בידי

 כך למשל נמצאו ליקויים  מתקני כליאה התגלו ליקויים הנוגעים למסגרות החינוך והפנאי. 6-ב

שונים המקשים על שילובם של עצורים במסגרות חינוך. במהלך הביקורים נשמעו תלונות מצד 

 כלואים אודות מגוון מצומצם של פעילויות פנאי וספורט. 

 מהביקורים שנערכו על ידי נציגי  ו ליקויים הנוגעים למסגרות התעסוקה.מתקני כליאה נמצא 4-ב

הסניגוריה עלה כי מסגרות התעסוקה הקיימות הן מצומצמות, וכי במקרים רבים רק חלק קטן 

מהכלואים בבתי הסוהר משולבים במסגרת תעסוקתית. כמו כן רבות מהמסגרות הקיימות כוללות 

 נה לאסירים כלים שיאפשרו להם להשתלב בשוק העבודה.עבודה יצרנית פשוטה אשר אינה מק

 עיקרי הדוח:
  
 < צפיפות קשה

 במתקני הכליאה

 < השפעותיו של משבר
הקורונה והתפשטות 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

  הכלואים

 < החזקת כלואים
  בתנאי הפרדה ובידוד

 < ליקויים בתחום
השיקום: טיפול, 

חינוך, פנאי 
  ותעסוקה

 < ליקויים במתן טיפול
  רפואי

 

 < ליקויים בקשר
לאיכות המזון, כמותו 

  וסדרי האכילה

 < קשיים במימוש זכות
המפגש בין עורך דין 

 ללקוח

 < ,ענישה משמעתית
יחס לא הולם ופגיעה 

בפרטיותם ובכבודם 
  של כלואים

 <ליקויים שנמצאו 
במתקני המעצר בבתי 

  המשפט

  

 2020-2019תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 

ליקויים בתחום השיקום: טיפול, חינוך, פנאי 
  סוקהותע
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 נשמעו תלונות מצד 2020-2019מתקני כליאה שבהם נערכו ביקורים רשמיים במהלך  15-ב ,

 כלואים בדבר ליקויים שונים בנוגע לטיב הטיפול הרפואי ולזמינותו.

 ן הם רבות מתלונות הכלואים התייחסו להיעדר מענה טיפולי הולם לבעיות רפואיות שונות מה

סובלים. כך למשל, נשמעו תלונות מצד כלואים על כך שהטיפול הרפואי הניתן להם הוא 

ראשוני בלבד, וכי היחס לו הם זוכים מצד הסגל הרפואי הוא מזלזל ואינו מעמיק. עוד נשמעו 

 תלונות על היעדר מענה לבקשות בעניין מתן טיפול רפואי. 

  אודות זמני המתנה ממושכים לקבלת טיפול רפואי, כמו כן הועלו תלונות רבות מצד הכלואים

 זאת אף במקרים בהם עלה צורך במתן מענה רפואי ראשוני ומידי. 

  מהביקורים שנערכו על ידי נציגי הסניגוריה עלה כי קיימים עיכובים בטיפולים רפואיים בעניינם

בתי הסוהר.  של עצורים, הנובעים מתהליך העברת המידע הרפואי מקופות החולים לשירות

נמצא כי חולים כרוניים המקבלים טיפול תרופתי קבוע, נאלצים לעיתים להמתין עד שיתקבל 

המידע בעניינם מטעם קופת החולים ובזמן הזה נמנעים מקבלת הטיפול התרופתי לו הם 

 זקוקים.

 נה במספר מתקנים נמצאו ליקויים הנוגעים למערך הטיפול הפסיכיאטרי. כך למשל, נמצא כי יש

המתנה ממושכת של מספר חודשים לרופא פסיכיאטר, וכי קיים קושי במתן מענה פסיכיאטרי 

במהלך סופי השבוע. עוד נמצא כי אין מענה טיפולי הולם לקטינים הסובלים מבעיות נפשיות 

 מורכבות. 

 עיקרי הדוח:

  
 <פות קשה צפי

 במתקני הכליאה

 < השפעותיו של משבר
הקורונה והתפשטות 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

  הכלואים

 < החזקת כלואים
  בתנאי הפרדה ובידוד

 < ליקויים בתחום
השיקום: טיפול, 

חינוך, פנאי 
  ותעסוקה

 < ליקויים במתן
  טיפול רפואי

 

 < ליקויים בקשר
לאיכות המזון, כמותו 

  וסדרי האכילה

 < קשיים במימוש זכות
המפגש בין עורך דין 

 ללקוח

 < ,ענישה משמעתית
יחס לא הולם ופגיעה 

בפרטיותם ובכבודם 
  של כלואים

 < ליקויים שנמצאו
במתקני המעצר בבתי 

  המשפט

  

 2020-2019תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 

 ליקויים במתן טיפול רפואי

אה הולמים לאוכלוסיית הכלואים, הנגזרת לא ניתן להפריז בחשיבות הגישה לשירותי רפו

מן הזכות החוקתית לחיים ולבריאות. הכלואים תלויים באופן מלא במערך הרפואה של 

שב"ס ונעדרים אפשרות להשיג טיפול רפואי נוסף או משלים. יש להקפיד ולמלא אחר 

יאותו הוראות החוק הקובעות את זכותו של כלוא לטיפול הרפואי הנדרש לשם שמירה על בר

  ולתנאי השגחה המתאימים למצבו.
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 כי , נמצא 2020-2019מתקני כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית במהלך  16-ב

במיוחד  בתאים שוררים תנאי מזג אוויר קשים, ונתגלו ליקויים בנוגע לאוורור ותאורה נאותה.

חוזרות ונשנות תלונות בדבר חום כבד ששורר באגפים, אשר רובם ככולם אינם ממוזגים. 

בתאים עצמם אין מיזוג אוויר אלא לכל היותר מאווררים, שאין בהם כדי להפיג את תחושת 

ת לבלתי נסבלת בחודשי הקיץ. המדובר בפגיעה משמעותית בזכותם של החום אשר הופכ

הכלואים לתנאי מחיה הולמים, שהועלתה בעבר בדוחות קודמים. הסניגוריה הציבורית 

סבורה כי לנוכח תנאי האקלים בישראל ראוי לשפר את מנגנוני הקירור במתקני הכליאה, 

 ולפעול להתקנת מיזוג אוויר בכלל האגפים.

 מתקני כליאה בהם נערכו ביקורים רשמיים, נמצאו תנאים היגייניים ותברואתיים  17-ב

מן הממצאים עולה כי בחלק ממתקני  ירודים, אשר חלקם עולים כדי הזנחה של ממש.

הכליאה שוררת עזובה קשה הכוללת בעיות רטיבות, טחב ולכלוך רב אשר מצטבר בתאי 

ות הסניגוריה הציבורית, עודנה קיימת הכלואים. בעיית המזיקים, ששבה ועולה בדוח

במתקנים רבים ומחייבת טיפול יסודי. תלונות רבות עלו מצד הכלואים אודות הימצאותם של 

 פשפשי מיטה, מקקים וחולדות בתאים. 

 במסגרת זו  מתקני כליאה נתגלו ליקויים הנוגעים לשירותים ולמקלחות בתאי הכלואים. 19-ב

אין הפרדה מספקת בין תא השירותים והמקלחת לבין חלל  מתקני כליאה 5-נמצא, כי ב

מתקנים  8-פי התקנות, באופן הפוגע קשות בפרטיותם של הכלואים. ב-המגורים כנדרש על

הבחינו המבקרים הרשמיים בקיומם של שירותי כריעה )"בול פגיעה"(, המהווים פגיעה 

י הכליאה נמצא כי תאי בזכויות הכלואים לכבוד ולתנאי מחיה בסיסיים. ברבים ממתקנ

 השירותים והמקלחות היו מלוכלכים ובמצב תחזוקתי ותברואתי בלתי ראוי. 

 עיקרי הדוח:

  
 < צפיפות קשה

 במתקני הכליאה

 <ל משבר השפעותיו ש
הקורונה והתפשטות 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

  הכלואים

 < החזקת כלואים
  בתנאי הפרדה ובידוד

 < ליקויים בתחום
השיקום: טיפול, 

חינוך, פנאי 
  ותעסוקה

 < ליקויים במתן טיפול
  רפואי

 

 < ליקויים בקשר
ון, כמותו לאיכות המז

  וסדרי האכילה

 < קשיים במימוש זכות
המפגש בין עורך דין 

 ללקוח

 < ,ענישה משמעתית
יחס לא הולם ופגיעה 

בפרטיותם ובכבודם 
  של כלואים

 < ליקויים שנמצאו
במתקני המעצר בבתי 

  המשפט

  

 2020-2019תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 

  תנאי מחיה: תנאי מזג אוויר, היגיינה ותברואה
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 ונות ביחס לטיב המזון, לכמות מתקני כליאה בהם נערכו ביקורים, נמצאו בעיות ש 13-ב

  המוקצית לכל כלוא ולסדרי האכילה.

  .תלונות בנושא המזון שבות ועולות לאורך השנים בדוחות הביקורים של הסניגוריה הציבורית

תלונות אלו מתייחסות לא פעם לכמויות המזון שאינן מספקות, להיעדר ירקות טריים בכמות 

כן לטענות שונות באשר לטיב המזון. מביקורים שנערכו מספקת, להיעדר גיוון של המזון, ו

עולה כי לא חל  2020-2019במתקני הכליאה על ידי נציגי הסניגוריה הציבורית במהלך השנים 

שינוי במצב זה, וכי סוגיית המזון עודנה מהווה את אחד מהנושאים המרכזיים שבגינם 

  נשמעות תלונות מצד הכלואים.

  

 עיקרי הדוח:

  
 < צפיפות קשה

 במתקני הכליאה

 < השפעותיו של משבר
הקורונה והתפשטות 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

  הכלואים

 < החזקת כלואים
  בתנאי הפרדה ובידוד

 <תחום ליקויים ב
השיקום: טיפול, 

חינוך, פנאי 
  ותעסוקה

 < ליקויים במתן טיפול
  רפואי

 

 < ליקויים בקשר
לאיכות המזון, 

כמותו וסדרי 
  האכילה

 < קשיים במימוש
זכות המפגש בין 

 עורך דין ללקוח

 < ,ענישה משמעתית
יחס לא הולם ופגיעה 

תם ובכבודם בפרטיו
  של כלואים

 < ליקויים שנמצאו
במתקני המעצר בבתי 

  המשפט

  

 2020-2019תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 

ליקויים בקשר לאיכות המזון, כמותו וסדרי 
  האכילה

ת חשיבות רבה ואף השפעה משמעותית על אורח החיים של הכלואים, לסוגיית המזון נודע

על בריאותם ועל מצבם הנפשי. משכך, הסניגוריה הציבורית סבורה כי ראוי כי שירות בתי 

הסוהר ינקוט בצעדים הדרושים על מנת להביא לכדי שיפור משמעותי בנושא המזון לו זוכים 

  נהלותם במתקני הכליאה.הכלואים, באופן שייטיב עם בריאותם ועם הת

 קשיים במימוש זכות המפגש בין עורך דין ללקוח

 התעוררו בעיות 2020-2019מתקני כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית במהלך  7-ב ,

  שונות המקשות על קיום מפגש ראוי בין עצורים ואסירים לעורכי דינם.

  דין ללקוח נערכים בתנאים אשר אינם מאפשרים נמצא כי בחלק מהמתקנים המפגשים בין עורך

  לשמור על פרטיות וחסיון השיחות.

  עוד נמצא כי בחלק ממתחמי הביקורים אין תנאים ראויים לקיום המפגשים בין עורכי הדין

 לכלואים. 

  

הוראות החוק מדגישות את הצורך לאפשר את מימוש זכות המפגש עם עורך הדין "ביחידות" 

אפשרים את סודיות השיחה". אי הקפדה על האפשרות לממש את זכות ו"בתנאים המ

ההיוועצות במלואה, בהתאם להוראות החוק, עלולה לפגוע פגיעה של ממש ביכולתו של כלוא 

להגן על עצמו ולנהל את המשפט מטעמו, באופן שעשוי לפגוע גם בזכותו להליך הוגן. יש 

תם של הכלואים למפגש עם עורך דין אשר לנקוט בצעדים הדרושים על מנת להבטיח את זכו

 ייערך בתנאים הולמים שיש בהם להבטיח את חסיון השיחה. 
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 לו תלונות על ענישה מתקני כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התקב 9-ב

רבות מתלונות הכלואים  משמעתית שאינה מידתית ויחס לא הולם מצד סגל בית הסוהר.

התייחסו לכך שסגל המתקן נוהג בהם באופן מזלזל ובלתי הולם, כמו גם להיעדר זמינות ואי 

מתן מענה לפניות מצד הכלואים. עוד הועלו תלונות על מדיניות ענישה מחמירה הכוללת הטלת 

עונשי שלילה ואף קנסות גבוהים באופן אשר אינו הולם את עבירת המשמעת, וכן תלונות בדבר 

  מדיניות של הטלת ענישה קולקטיבית.

  בבית סוהר אופק הועלו מספר תלונות מצד כלואים קטינים אודות אלימות מצד סוהרים. כמו

  מעתית שאינה מידתית.כן עלו תלונות רבות מצד הקטינים אודות שימוש שגרתי בענישה מש

 מתקני כליאה בהם נתקיימו ביקורים רשמיים, נשמעו תלונות בנוגע לפגיעה בפרטיות  5-ב

רבות מהתלונות התייחסו לחיפושים שנערכו לכלואים באופן פולשני ובכבודם של הכלואים. 

 ומשפיל. הסניגוריה הציבורית סבורה כי  נדרש להפעיל את סמכות החיפוש בהפשטה מלאה

בצורה מידתית ולא גורפת, באופן העולה בקנה אחד עם המבחנים המקובלים באשר לסבירות 

שיקול הדעת שהופעל. אין להתיר חיפוש בעירום בכל מקרה וללא יסוד סביר להניח כי הכלוא 

  מנסה להכניס חפץ אסור אל מתקן הכליאה.

 עיקרי הדוח:

  
 < צפיפות קשה

 כליאהבמתקני ה

 < השפעותיו של משבר
הקורונה והתפשטות 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

  הכלואים

 < החזקת כלואים
  בתנאי הפרדה ובידוד

 < ליקויים בתחום
השיקום: טיפול, 

חינוך, פנאי 
  ותעסוקה

 < ליקויים במתן טיפול
  רפואי

 

 <יים בקשר ליקו
לאיכות המזון, כמותו 

  וסדרי האכילה

 < קשיים במימוש זכות
המפגש בין עורך דין 

 ללקוח

 < ענישה
משמעתית, יחס 
לא הולם ופגיעה 

בפרטיותם 
ובכבודם של 

  כלואים

 < ליקויים שנמצאו
במתקני המעצר בבתי 

  המשפט

  

 2020-2019תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנים 

ענישה משמעתית, יחס לא הולם ופגיעה 
  בפרטיותם ובכבודם של כלואים
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 נמצאו כשלים בנושא  2019מתקני מעצר בהם ביקרו נציגי הסניגוריה הציבורית במהלך  6-ב

במרבית המתקנים נמצא כי הכלואים נותרים  כבילה של כלואים במקומות ציבוריים.

עליון באולמות הדיון כשהם כבולים ברגליהם. זאת, באופן המנוגד לפסיקת בית המשפט ה

בה הובהר כי ככלל אין לכבול עצור באולם בית המשפט, וכי  2020שהתקבלה במהלך שנת  

כבילה זו כרוכה בפגיעה בכבודו ובהשפלתו של העצור. עוד נמצא כי עצורים הובלו בשטחים 

הציבוריים בבתי המשפט כשהם כבולים בידיהם וברגליהם, באופן הכרוך בפגיעה חמורה 

 בכבודם ובפרטיותם. 

 נמצא כי 2020-2019מתקני מעצר בהם ערכה הסניגוריה הציבורית ביקורים בשנים  3-ב ,

בחלק מהמתקנים מדובר בממצאים אשר עלו אף  הכלואים שוהים בתנאי צפיפות קשים.

 בדוחות ביקורים קודמים אך טרם זכו למענה. 

 ים הנוגעים לתנאי מתקני כליאה בהם ביקרו נציגי הסניגוריה הציבורית נתגלו ליקוי 4-ב

 האוורור וההיגיינה השוררים בתאים, אשר גורמים לעיתים לתחושת מחנק ולריחות קשים.

בחלק מהמתקנים נצא כי מתקן המעצר מצוי בקומת המרתף של בית המשפט, בתאים אין 

חלונות ושוררת בהם תחושת מחנק קשה. עוד נמצא כי בחלק מהמתקנים התאים מלוכלכים 

 ה. ושוררת בהם צחנ

 התרשמו אנשי הסניגוריה 2020-2019מתקנים בהם נערכו ביקורים רשמיים בשנים  4-ב ,

מהממצאים עולה כי  הציבורית מליקויים שונים בנוגע לתאי השירותים במתקני המעצר.

בחלק מהמתקנים תא השירותים מופרד מחלל התא באופן אשר אינו מספק פרטיות עבור 

נים קיימים שירותי כריעה בלבד. ברבים ממתקני המעצר הכלואים. כמו כן, בחלק מהמתק

 נמצא כי תאי השירותים היו מלוכלכים ובמצב תחזוקתי בלתי ראוי.

  תנאי השהייה הקשים במתקני המעצר של בתי המשפט ובפרט תנאי הצפיפות הופכים להיות

כות מעבר קשים אף יותר על רקע העובדה שהשהות במתקנים אלו נמשכת על פי רוב שעות ארו

מתקני מעצר בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית, נמשכה השהייה בתאים  6-בלצורך. 

ברבים מהמתקנים נשמעו תלונות מצד הכלואים על כך שהם למשך שעות רבות וממושכות. 

מגיעים למתקני המעצר בשעה מוקדמת בבוקר ונאלצים להמתין שעות ארוכות עד לדיון 

לצים להמשיך ולהמתין במתקן המעצר שעות ארוכות גם לאחר שהדיון בעניינם. כמו כן, הם נא

  בעניינם הסתיים, עד להסעה חזרה למתקן הכליאה.

 מתקנים בהם נערכו ביקורים רשמיים, נתקבלו תלונות ביחס לטיב המזון, הכמות  2-ב

 המוקצית לכל כלוא ולסדרי האכילה.

 יבורית נמצאו ליקויים הנוגעים למימוש מתקני מעצר בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הצ 4-ב

בשני מתקנים נמצאו זכותם של כלואים להיוועצות עם עורך דין בתנאים מכבדים ובטוחים. 

 ליקויים באופן יידוע הכלואים אודות זכויותיהם.  

  

 עיקרי הדוח:

  
 < צפיפות קשה

 במתקני הכליאה

 < משבר השפעותיו של
הקורונה והתפשטות 

המגפה על תנאי 
הכליאה ועל זכויות 

  הכלואים

 < החזקת כלואים
  בתנאי הפרדה ובידוד

 < ליקויים בתחום
השיקום: טיפול, 

חינוך, פנאי 
  ותעסוקה

 < ליקויים במתן טיפול
  רפואי

 ת

 < ליקויים בקשר
, כמותו לאיכות המזון

  וסדרי האכילה

 < קשיים במימוש זכות
המפגש בין עורך דין 

 ללקוח

 < ,ענישה משמעתית
יחס לא הולם ופגיעה 

בפרטיותם ובכבודם 
  של כלואים

 < ליקויים שנמצאו
במתקני המעצר 

  בבתי המשפט

  

 2020-2019ירות בתי הסוהר בשנים תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של ש

  ליקויים שנמצאו במתקני המעצר בבתי המשפט
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 מתקנים של שירות בתי הסוהר

 החזקה בתנאי הפרדה, בידוד והשגחה  א.

פקודת בתי הסוהר ופקודות הנציבות קובעות מספר מצבים בהם ניתן להחזיק כלוא בנפרד מכלל 

 . הכלואים, באופן בו הוא מצוי בתא בגפו לאורך מרבית שעות היום

לפקודת בתי הסוהר מאפשר להחזיק כלוא בהפרדה, וזאת מטעמים של ביטחון המדינה,  1סימן ב'

ביטחון בית הסוהר, שמירה על שלומם או בריאותם של הכלוא או של כלואים אחרים, מניעת פגיעה 

על פי הפקודה, החזקתו של כלוא  1ממשית באורח החיים בבית הסוהר ומניעת עבירות מסוימות.

דת יחיד )הפרדת הכלוא לבד בתאו( עד לתקופה של חצי שנה ובהפרדה זוגית )החזקת הכלוא בהפר

נהלית של שירות בתי פה של שנה היא עניין שבסמכותו המעם כלוא אחד נוסף בלבד בתאו( עד לתקו

הסוהר. לשם הארכת ההפרדה מעבר לכך נדרשת החלטה של בית המשפט המחוזי, אשר רשאי 

פרדה עד לתקופה של חצי שנה בהפרדת יחיד ושנה בהפרדה זוגית, וכן לשוב להורות על המשך הה

הנחיית המחוקק היא כי ההפרדה היא אמצעי אחרון, וכי ניתן להחזיק כלוא  2ולהורות כן מעת לעת.

גם הפסיקה קבעה, כי החזקת  3בהפרדה רק כשלא ניתן להשיג את מטרת ההפרדה בדרך אחרת.

נת חריג, שהשימוש בו מוגבל רק לאותם מקרים בהם לא ניתן להשיג כלוא בתנאי הפרדה היא בבחי

בהתאם לעקרונות אלו, נקבע בפקודת הנציבות כי החזקת אסיר  4את מטרת ההפרדה באמצעי אחר.

בהפרדה תיעשה אך ורק על פי אחת העילות המפורטות לעיל, ואין לעשות בו שימוש כאמצעי 

 5ענישה.

סוהר קובע אפשרות להחזיק כלואים בבידוד לצרכי ענישה בהתאם לפקודת בתי ה 58כמו כן, סעיף 

בדבר דין משמעתי, ניתן להטיל על אסיר אשר הורשע  04.13.00לדין המשמעתי. על פי פקודת נציבות 

במהלך  6בעבירות משמעת עונש של שהייה בבידוד לתקופה רצופה שלא תעלה על שבעה ימים.

אחרים וללא אפשרות יציאה מהתא לרבות יציאה לטיול  תקופה זו ישהה האסיר בתא ללא אסירים

 7יומי באוויר הפתוח.

בחלק ממתקני הכליאה הוגדרו אגפים "שמורים" בהם מוחזקים כלואים אותם לא ניתן לשלב 

מביקורים של נציגי הסניגוריה  8באגפים הרגילים בשל התנהגותם או בשל מניעה ביטחונית.

י תנאי האגפים השמורים אינם נבדלים באופן מהותי מאלו הציבורית בשנים האחרונות עולה כ

השוררים באגפי ההפרדה, וכי בפועל הכלואים המוחזקים באגפים השמורים מצויים בתא בגפם או 

שעות ביממה. במצב זה, הכלואים מוחזקים בפועל בתנאים הדומים  23עם אסיר יחיד נוסף לאורך 

 בע המחוקק כתנאי להחזקת כלואים בהפרדה. לתנאי הפרדה, ללא קיום מנגנוני הבקרה שק

                                                           
 ב לפקודת בתי הסוהר.19סעיף  1
 ה לפקודת בתי הסוהר.19-ג ו19יפים סע 2
 ב לפקודת בתי הסוהר.19סעיף  3
(; רע"ב 19.11.09)החלטה מיום חטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר  2605/05בג"ץ  4

משך (: ההחזקה בהפרדה צריכה להצטמצם ל5.3.13)החלטה מיום  מוסלי נ' מדינת ישראל שירות בתי הסוהר 697/13
(: ככל שההפרדה ממושכת יותר, 28.7.13)החלטה מיום  פלוני נ' שירות בתי הסוהר 3226/13הזמן ההכרחי לכך; רע"ב 

 אבוטבול נ' מדינת ישראל 2635/13כך גובר הנטל על המדינה להוכיח כי יש שיקולים המצדיקים את ההפרדה; רע"ב 
צורך לצמצמה למידה ההכרחית ולבחון באופן תדיר קיומן  (: לאור הפגיעה הכרוכה בהפרדה, יש5.6.13)החלטה מיום 

  של חלופות אחרות, בייחוד ככל שתקופת ההפרדה הולכת ומתארכת.
 "החזקת אסירים בהפרדה". 04.03.00ד' לפקודת נציבות 1ס'  5
 "דין משמעתי אסירים". 04.13.00( לפקודת נציבות 4)6ס'  6
 ידוד"."החזקה בב 04.14.00ראו: פקודת נציבות  7
 "כללים להחזקת אסירים פליליים באגף שמור". 04.66.00ראו: פקודת נציבות  8
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החזקת כלוא בתנאי הפרדה ובידוד כרוכה בפגיעה קשה מאד בזכויותיו לחירות ולכבוד. ככלל, כלוא 

המוחזק בהפרדה ובבידוד מנותק הלכה למעשה מכל מגע וקשר עם כלואים אחרים, והוא שוהה 

לאורך תקופה ממושכת עשויה לשאת לבדו בתאו לאורך מרבית שעות היום. שהייה בתנאי הפרדה 

בסיכויי שיקומו והשתלבותו חזרה בחברה לפגוע עמה השלכות קשות על מצבו הנפשי של הכלוא ו

 לאחר תום מאסרו.

יגוריה הציבורית נושא החזקת כלואים בתנאי הפרדה חזר ועלה בדוחות הביקורת שערכה הסנ

באגפי ההפרדה, ובכלל זה תנאי כליאה  ליקויים חמורים השוררים. בדוחות עלו בשנים האחרונות

זמינות של טיפול סוציאלי ורפואי ומחסור במסגרות -פיזיים בלתי אנושיים וקשים מנשוא, אי

הרסניות השלכות כן עלה מהדוחות כי להחזקה בתנאי הפרדה יש  שיקום, תעסוקה, חינוך ופנאי.

שכליות ונפשיות ושל כלואים  על מצבו של הכלוא, ובפרט על מצבם של כלואים בעלי מוגבלויות

מן הממצאים שנאספו מביקורים רשמיים שנערכו על ידי נציגי הסניגוריה הציבורית  קטינים.

בנוגע  ות הביקורת לאורך השניםעולה כי חלק ניכר מהבעיות שפורטו בדוח 2020-2019בשנים 

  להחזקת כלואים בהפרדה בישראל טרם זכו למענה.

החזקה בתנאי הפרדה נבעה ממצב נפשי קשה של כלוא או כלואה. יצוין הנראה, כי בחלק מהמקרים 

כי החלטת גורמי שב"ס במתקני הכליאה השונים על החזקתו של כלוא מסוים בתנאי הפרדה אינה 

טעונה חוות דעת פסיכיאטרית אודות מצבו הנפשי ויכולתו להיות מוחזק בתנאי הפרדה. במצב זה, 

  .רדה מתקבלת ללא התייחסות מלאה למצבו הנפשי של הכלואההחלטה על החזקתו של כלוא בהפ

פורסמו המלצות "וועדת ההיגוי לצמצום הגבלה מכאנית  2017בהקשר זה יצוין כי במהלך שנת 

 9בישראל", אשר נועדה לבחון את השימוש בקשירות ובידוד של מטופלים באשפוז פסיכיאטרי.

להחזקה בבידוד על המצב הנפשי של בעלי הוועדה התייחסה להשלכות הקשות שעשויות להיות 

לקויות נפשיות, והמליצה על שורה של צעדים על מנת להביא לצמצום משמעותי של השימוש בכלי 

 זה. 

הסניגוריה הציבורית סבורה כי יש ליישם את המלצות הוועדה גם ביחס למטופלים פסיכיאטריים 

 כלואים אלו בתנאי הפרדה. המצויים באחריות שירות בתי הסוהר, ולהימנע מלהחזיק 

עוד עולה מן הממצאים כי קיימת שונות גדולה בנגישות למסגרות טיפול, חינוך ותעסוקה בין אגפי 

ההפרדה והאגפים השמורים במתקני הכליאה השונים. בחלק מהמתקנים קיימות מסגרות טיפול 

לא  במקרים רביםלו השמורים, ואיבאגפים וחינוך, גם אם מצומצמות, הפועלות באגפי ההפרדה ו

 ניתנת לכלואים המצויים בתנאי הפרדה כל גישה לפעילויות אלו. הסניגוריה הציבורית סבורה כי

ב לספק לכלואים אלו, המצויים בבידוד מוחלט מהחברה, פעילויות טיפול, חינוך וישנה חש

לוא, להקל ותעסוקה. יש בקיום פעילויות אלו בכדי להפחית, ולו במעט, מתחושת הבדידות של הכ

על מצבו הנפשי ולקדם את שיקומו. לפיכך ראוי שתיווצר מדיניות אחידה אשר מבטיחה את שילובם 

 של הכלואים במסגרות טיפול, חינוך ותעסוקה. 

                                                           
(. לעיון בדוח המלא: 2017"דין וחשבון וועדת ההיגוי לצמצום הגבלה המכאנית בישראל" משרד הבריאות ) 9

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/report_steering_committee_reduce_mechanical_restriction.
pdf . 

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/report_steering_committee_reduce_mechanical_restriction.pdf
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/report_steering_committee_reduce_mechanical_restriction.pdf
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קודמו הליכי  10בעקבות פרסום דוח הסניגוריה הציבורית בנושא החזקת כלואים בתנאי הפרדה,

נכנס לתוקף תיקון  2014רכת החזקה בהפרדה. במרץ חקיקה בנושא ייצוגם של אסירים בהליכי הא

. דוחלחוק הקובע חובת ייצוג בהליכים משפטיים להארכת תקופת ההפרדה, בהתאם להמלצות ה

במסגרתו הוצע לעגן מספר שינויים נוספים אותם הציעה  11פורסם תזכיר חוק 2017במאי 

ערעור לבית המשפט העליון על הסניגוריה הציבורית בדוח האמור. בין היתר, הוצע לעגן זכות 

נהלי ן, הוצע להבנות את שיקול הדעת המהארכת החזקה בהפרדה )במקום ערעור ברשות(. כמו כ

והשיפוטי בעת קבלת החלטה בדבר החזקה בהפרדה, וכן הוצע לקבוע כי בקשה להארכת הפרדה 

 מעבר לשנה תצריך אישור של פרקליט מחוז או משנהו.

הליכי החוק לצמצום הפגיעה הקשה באסירים המוחזקים בהפרדה,  על אף חשיבותו של תזכיר

פורסם התזכיר. הסניגוריה הציבורית מצרה על כך, וסבורה כי ראוי לקדם קיקה לא קודמו מאז הח

 .להגן על זכויותיהם של אסירים המוחזקים בתנאים קשים של הפרדהחקיקה בנושא על מנת 

 

 . החזקת קטינים בתנאי בידוד והפרדה1א

ההשלכות הפוגעניות של החזקת כלואים בתנאי בידוד והקשיים המתוארים לעיל הנובעים 

מהשימוש באמצעי זה, באים לידי ביטוי ביתר שאת כאשר מדובר בכלואים קטינים, המוחזקים 

בעיקר בכלא אופק המשמש כמתקן הכליאה המרכזי לקטינים. זאת, במיוחד לנוכח העובדה 

יבות הרלוונטיות אינן מבחינות בין בגירים לבין קטינים, ואין בהן שהוראות החוק ופקודות הנצ

התאמות לאוכלוסיית הקטינים שמאפייניה הייחודיים הופכים אותה לפגיעה במיוחד לנזקי 

 ההחזקה בבידוד. 

על רקע הצטברות מידע בדבר שימוש מוגבר בעונשי בידוד כלפי קטינים בכלא אופק, פנה בחודש 

הציבורי הארצי לנציבת בתי הסוהר ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי( הסניגור  2018מאי 

שימוש תדיר באמצעי הבידוד, מעלים תמונה מטרידה בדבר אשר נתונים בפנייה פורטו בנושא זה. 

בין המעשים שבגינם נענשו הקטינים, לבין חומרת הענישה שננקטה כלפיהם. עוד  והיעדר הלימה

ף ממחקרים בעולם המלמד על השלכות חמורות של בידוד קטינים, פורט בפניה זו מידע שנאס

לרבות בהקשרים של התפתחותם התקינה ובריאותם הנפשית. על רקע זה, הודגש בפניה כי אופן 

השימוש באמצעי הבידוד כלפי קטינים וכן התנאים שבהם מוחזקים הקטינים בבידוד, עומדים 

ואל מול הנעשה במדינות מערביות אחרות, וכי יש  בפער משמעותי אל מול סטנדרטים בינלאומיים

לפעול באופן מידי לצמצום השימוש בעונש הבידוד ביחס לקטינים, עד לביטולו כליל בהתאם לאמות 

המידה שנקבעו בסטנדרטים בינלאומיים. כן צוין כי נדרש לעגן את ההבחנה בשימוש באמצעי 

נחיות פנימיות המותאמות למאפייניה הבידוד ביחס לכלואים קטינים ובגירים בחקיקה ובה

 הייחודיים של אוכלוסיית הקטינים.

עולה כי בעקבות הפנייה  2020-2019ממצאי הביקורים שנערכו בבית סוהר אופק במהלך השנים מ

 .שהוטלו על אסירים קטינים ירידה ניכרת במספר עונשי הבידוד אכן והעלאת המודעות לנושא חלה

י אמצעי הבידוד ממשיך לשמש כאמצעי ענישה ביחס לאסירים עם זאת, מהביקורים עולה כ

                                                           
(. לעיון בדוח 2012דוח הסניגוריה הציבורית בנושא החזקת אסירים בהפרדה" )ספטמבר  –"מופרדים מזכויותיהם  10

 .http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Pages/DohotRishmi.aspxהמלא: 
 .2017-תזכיר חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )החזקת אסירים בהפרדה(, התשע"ז 11

http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Pages/DohotRishmi.aspx
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קטינים, על אף ההשלכות החמורות שיש לאמצעי זה על התפתחותם כאמור. כמו כן מהביקורים 

עולים ליקויים שונים בנוגע להחזקתם של קטינים בתנאי הפרדה ובידוד, בהם החזקה של קטינים 

שך פרקי זמן ממושכים, ותיעוד לוקה בחסר אשר בהפרדה בשל מצב נפשי קשה, החזקה בהפרדה למ

 אלו.   אחר השימוש בכלים פוגענייםאינו מאפשר מעקב 

על רקע  וחזק בהפרדה במשך למעלה מחודשייםהבקטין אשר המבקרים פגשו במהלך הביקורים 

מסר כי הוא אינו מצוי בקשר קבוע והקטין הביע את הקושי הכרוך בשהייה בהפרדה מצבו הנפשי. 

בהפרדה כשלושה חודשים בשל שהוחזק כן פגשו המבקרים קטין  12גורמי טיפול וחינוך.עם 

מעורבותו באירועים חריגים. הקטין מסר למבקרים כי הוא מצוי בגפו לאורך כל שעות היום, כולל 

כן עלה כי מאז סיום שעות הלימודים והיציאה לחצר, וכי אינו מצוי בקשר קבוע עם גורמי טיפול. 

עוד מסר מודים ותחילת החופש הגדול מצוי הקטין בחוסר מעש לאורך כל שעות היום. תכנית הלי

את הקושי הרב הכרוך  ביטאהקטין כי בשל מגפת הקורונה בני משפחתו לא מגיעים לבקרו, ו

הזמן הקצר שמתאפשר לו הקטין הלין על  13מפגשים חברתיים.בשהייה בהפרדה ואת הצורך ב

מהסוהרים מתירים לו לשהות בחצר לזמן ארוך יותר בגלל שהוא  לשהות בחצר, ומסר כי רק חלק

  14מופרד מיתר האסירים.

 2019מן אגף הבידוד והפרדה עלה כי לאורך תקופה של כחצי שנה שקדמה לביקור בשנת מעיון ביו

עלה כי בשל שיפוץ שנערך באגף,  2020מקרים של החזקת קטינים בבידוד. בביקור בשנת  90תועדו 

ידוד נעשית בתאים ייעודיים במסגרת האגפים השונים. המבקרים מצאו כי התיעוד של ההחזקה בב

מדויק, ואינו מאפשר להתחקות אחר שימוש בתאי הבידוד במסגרת האגפים הוא חלקי ולא 

לאורך  מנתונים שנמסרו למבקרים הרשמיים בעקבות הביקור עלה כי 15השימוש הכולל באמצעי זה.

מקרים של החזקת קטינים בבידוד. מעיון  25שקדמה לביקור תועדו תקופה של כארבעה חודשים 

שעות, למעט מקרה בודד של קטין  40-ביומני האגף עלה כי הקטינים שהו בבידוד לתקופות של עד כ

 שעות.  64שהוחזק בבידוד למשך 

בחדר "פסק זמן" המשמש להחזקת קטינים באופן מבודד לפרקי זמן קצרים ביקרו המבקרים 

הימשך לאורך שעות מדברי הקטינים עולה כי השהייה בחדר עשויה ל אירועים משמעתיים. בעקבות

מבלי מעשית להחזקה בהפרדה ובבידוד, אך  ה, באופן הדומה מבחינארוכות ואף למעלה מיממה

                                                           
ל המתקן נמסר במועד הביקור כי מדובר בקטין המצוי במצב נפשי קשה אשר הפסיק ביוזמתו את הטיפול מסג 12

 התרופתי שניתן לו.  
 כן נמסר כי בשל מצבו הנפשי לא ניתן לשלבו באגפים הרגילים, וכי הקטין מצוי במעקב פסיכיאטרי.  

ס״ר עולה כי המדובר באסיר רצידיוויסט ומאז : "מהתיחסות פיקוד הבי28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  13
הביקור ועד לכתיבת המענה, הפך הנער לבוגר ועבר לבית סוהר של בגירים. עם הגעתו במעצר הנוכחי לביס״ר, נעשו 
ניסיונות חוזרים ונשנים לשלבו באגפים ובפעילויות התקון השונות. האסיר היה מעורב במספר רב של אירועים שליליים 

כן היה חמ״ן רב בדבר פגיעה בו ובאחרים. לאור האמור לא היה מנוס -תא; קטטה עם אחרים; כמו כולל הצתת
, כתא הפרדה זאת 3מהפרדתו. בשל העובדה כי אגף ההפרדה, כאמור, הועבר לביס"ר רימונים, הוכרז תא בתת אגף 

כות הפרדה כמתבקש. במהלך , "החזקת אסירים בהפרדה", ונערכו האר04.30.00בהתאם להנחיות בפקודת הנציבות, 
שהותו זכה ללמידה פרטנית ובתקופת החופש הגדול, למרות הגבלות התקופה והגבלות היותו בהפרדה, אושרה לנער 

 כן הוא היה בקשר מעקבי עם גורמי טיפול".-תעסוקה יצרנית באגף, כמו
ם שאינה אחידה, יודגש כי ככלל : "לעניין הטענות בדבר התנהלות סוהרי28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  14

 התנהלות הסוהרים הינה אחידה ובהתאם לנהלים, לפקודות ולצורך של האסיר".
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה וכפי שציינו המבקרות, אגף ההפרדה 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  15

ה הצורך בבידוד או בהפרדה של אסיר/עצור והבידוד הועבר זמנית לשימוש ביס״ר רימונים. לאור האמור, באם עול
מביס״ר אופק, ישנה האפשרות להגדרת תא הפרדה, כאשר כל הפעולות נעשות בכפוף לפקודת הנציבות. בנוגע לתיעוד 

ייתכן והמדובר באי הבנה שהתרחשה בעת הביקור. הודגש כי  -לגבי החזקה בתנאי בידוד בחודשים שקדמו לחודש מאי
זקה בבידוד ביומנים ובמערכת הממוחשבת, גם בתקופה הקודמת לחודש מאי. יודגש כי המקרים קיים תיעוד לגבי הח

בהם האסירים מוחזקים בבידוד ו/או בהפרדה מתועדים ביומנים ייעודים כנדרש בפקודות, היומנים מועברים בין 
או הפרדה מתועד במערכת  האגפים בעת הצורך. עוד צוין ע"י הגורמים הרלוונטיים במחוז כי התיעוד להליך בידוד

הממוחשבת. הליך השפיטה לבידוד מצוין במערכת הממוחשבת וכן מועדי הכניסה והיציאה מהבידוד. נוסף צוין כי 
 במסכים שונים במערכת מתועד גם הליך ההפרדה".
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האחרון  אחד הקטינים מסר למבקרים כי במהלך החודש  16שהדבר מעוגן בחוק ובפקודות הנציבות.

כשבחלק מהמקרים היה אזוק למשך שעות ארוכות כל פעם,  מן" כחמש פעמיםהוחזק בתא "פסק ז

 קטין אחר מסר למבקרים כי שהה בתא במשך חמישה ימים, שבמהלכןהזמן ששהה בתא.  לאורך כל

ואף נמנעה ממנו האפשרות להתקלח. הקטין מסר כי לאורך  שהה בחוסר מעש ללא קשר עם החוץ

כמו כן עלו תלונות מצד  17שונים.מיטה, לפרקי זמן לורגליו תקופה זו נכבל מספר פעמים בידיו 

ששותפם לתא יוצא קטינים נוספים שהלינו על כך שהם נדרשים לשהות בתא "פסק זמן" כל אימת 

זה לבין השהייה בבידוד,  המבקרים התרשמו כי הקטינים אינם מבחינים בין אמצעי 18לדיון משפטי.

שמשת לענישה ונועדה להאריך את תקופות הבידוד מ וכי לתחושתם השהייה בתא "פסק זמן"

 המוטלות במסגרת הליכים משמעתיים. 

הוצג למבקרים נוהל פנימי המסדיר את אופן השימוש בתא "פסק זמן", אשר מגביל במהלך הביקור 

שעות, למעט במהלך סוף שבוע או חג, אז ניתן להאריך את השהות בתא  24-את השהות בתא עד ל

 "פסק זמן" למשך פרקי זמן ממושכים טעונהבתא שהות . המבקרים סברו כי עד לבוקר למחרת

 19צריך להיות מוגבל לזמנים קצרים ביותר של שעות ספורות. בוהסדרה בחוק, וכי השימוש 

                                                           
מאפשרת  הודגש כי הפקודה המקומית -: "לנושא זמני שהייה בתא פסק זמן28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  16

שעות ומוקדם ככל האפשר, אלא אם נדרש פרק זמן ארוך יותר כמו סופ״ש". בפועל מדובר בשהייה  24"שהייה עד 
לפרקי זמן קצרים ובגמר הבירור מתקבלת החלטה לגבי האסיר. במקרה שמדובר באירוע המחייב בדיקה או במקרה 

עוד צוין ע"י הגורמים הרלוונטיים במחוז כי השימוש  בו אסיר יוצא לצורך פיקוח מוגבר הרי שמדובר בפרק זמן קצר.
במסגרת תאי פסק הזמן נעשה בשגרה כאמצעי הפחות פוגעני בקטינים ככלי "ניהולי רך" חינוכי או כמענה עד לברור 
עובדתי וזאת ביחס לחלופות אחרות. הובהר כי תאי פסק הזמן הינם תאים מפוקחים המצויים בתוך האגף ונמצאים 

מדת הזקיף, התא מצולם, השימוש בו מתועד, מבוקר ומידתי ופועל בהתאם לפקודה מקומית המסדירה את בסמוך לע
הכללים לשיבוץ בו. עוד צוין כי אין כל מניעה כי אסיר השוהה בתא פסק זמן ישהה בגפו בתא בעת יציאת אסיר אחר 

 ללווי לבית משפט".
פיקוד היחידה עולה כי מדובר באסיר המוחזק בביס"ר מאז  : "מהתיחסות28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  17

. האסיר מעורב באירועים שליליים כולל תקיפת אחרים פגיעה ואיומים על סגל, היזק לרכוש שב״ס בגינם 2020יולי 
נשפט ואף הוזמן חוקר. האסיר מוגדר "אסיר מועד לאלימות", נעשו מספר ניסיונות לשלבו בחלופות מעצר אשר לא 

בשל סירוב האסיר. עוד צוין כי האסיר נמצא במעקב וטיפול פסיכיאטרי וכן במעקב רופא בשל בעיה רפואית  צלחו
בתא מפוקח וזאת לאחר שסיים ענישה  11באוזן בגינה הוצא גם לבדיקות חיצוניות. במעמד הביקור הוחזק הנער באגף 

למרות האמור ובשונה מהנטען זכה ללימודים  11 שעות בגין מעורבות שלילית הכוללת תקיפת סגל. באגף 24של בידוד 
פרטניים, שיחות מעקב עם גורמי טיפול ויציאה משותפת עם אחרים לחצר הטיולים. לענין החזקתו בתא פסק זמן 
למשך חמישה ימים, מבדיקה עולה כי האסיר הוכנס לתא פסק זמן בארבעה באוגוסט בשעות אחר הצהריים לאחר 

משמעת, ולא כפי שהאסיר טען בשניים באוגוסט. בחמישה באוגוסט הוצא האסיר למשך שהיה מעורב בהפרת סדר ו
, לריצוי בידוד )נשפט 1באגף  14כשעתיים במהלכם נשפט וחזר לתא פסק זמן עד שהועבר בשעות הערב המוקדמות לתא 

 שעות בידוד(". 24עד 
מוקם בתוך האגף והינו חלק מהתאים באגף. : "תא "פסק זמן" הינו תא המ28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  18

השימוש בתא מעוגן בפקודת קבע מקומית. יחודד כי השימוש בתא פסק זמן אינו כלי ענישתי, המדובר בכלי ניהולי 
הלכה למעשה, אשר תכליתו: א. פיקוח מוגבר על אסיר בשל היעדר פיקוח מספיק בתאו )ככלל לא ישובץ אסיר קטין 

ח במצלמה(. בכל יום נעשית חשיבה של בעלי התפקידים השונים לנושא שיבוצים של אסירים לבדו בתא שאינו מפוק
ביחד בתא. ישנם מצבים בהם אחד מבני התא נאלץ לצאת בשעת בוקר מוקדמת לבית משפט ועל מנת ולא להשאיר את 

זה מאפשר בירור של  השותף לבדו בתא ייתכן והוא ישנה מיקומו לפרק זמן קצר ויועבר לתא פסק זמן שבאגף. כלי
אירועים המחייבים בדיקה והיתכנות פגיעה של מי מהמעורבים באירוע וכן מאפשר הפרדת כוחות ועריכת חשיבה של 
כלל הגורמים הרלוונטיים על משמעות האירוע להמשך החזקתם של המעורבים וכל זאת עוד בטרם יוחלט על שפיטה 

לתא "פסק זמן" נעשית באישור פיקוד היחידה תוך שיתוף גורמים  כזו או אחרת ואם בכלל. הודגש כי כניסת אסיר
מקצועיים רלוונטיים. עוד צוין כי היכולת להעביר קטין מתא לתא באגף או מתא באגף מסוים לתא באגף אחר, משמשת 

ליאה אחר את אותה תכלית ככלי ניהולי לכל דבר ועניין. בשים לב לעובדה, כי בביס״ר אופק אין יכולת העברה למתקן כ
)בשונה מבתי הסוהר בהם מוחזקים בגירים(, הרי האפשרות להעברת אגפים או תאים מקבלת משנה תוקף. על כן, 
השימוש בכלי האמור הינו מקביל לשימוש בתא המתנות אצל בוגרים. בשונה מתאי המתנות, מדובר בתא מצולם שהינו 

י אסיר השוהה בתא מקבל את זכויותיו, למשל, טיול חלק מהתאים ומהסביבה המוכרת לאסיר באגף. עוד הודגש, כ
יומי, לרבות עם אסירים אחרים ואינו בהכרח מוגבל בתנועה ובקשרים עם אחרים )בשונה ממצב בו אסיר מרצה בידוד 
ומנוע טיולים או ממצב בו אסיר מוגדר כאסיר הפרדה ומנוע קשרים עם אחרים( וכן, לא קיימת מניעה בדבר הכנסת 

 ככל שזה יידרש, בהתייחס לפרק הזמן ורמת הסיכון". ציוד אישי
: "כפי שעולה מהתייחסות מפקד הביס״ר, השימוש בתא "פסק זמן" מוסדר 10.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  19

בפק״מ )פקודת קבע מקומית( ולא מדובר בנוהל כפי שנכתב בדו״ח. ההחזקה בתאים אלו הינה לפרקי זמן קצרים 
ההחזקה הינה לשם בירור אירוע שלילי שהתרחש או לצורך פיקוח מוגבר על האסיר בשל היעדר פיקוח  ביותר, כשמטרת

מספיק בתאו בשל סיבה כזו או אחרת. כניסת אסיר לתא "פסק זמן" נעשית באישור פיקוד היחידה תוך שיתוף גורמים 
ת תנאי כליאה כגון אי יציאה לטיול, מניעת מקצועיים רלוונטיים. יודגש כי אין המדובר באמצעי ענישה הגורר עימו הרע

האסירים השוהים בתא פסק זמן אינם מוחזקים בתנאי  -ציוד, קיום קשר טלפוני ועוד. נוסף אין המדובר בתא הפרדה 
הפרדה וקל וחומר לא בתנאי בידוד; האסירים אינם מוחזקים באגף הפרדה, אלא כחלק באגף פעיל, ולרוב באגף אליו 
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עוד נמצא כי השימוש בתא "פסק זמן" אינו מתועד ביומן ייעודי, וכי התיעוד במסגרת יומני האגפים 

  20 הוא חסר ואינו מדויק.

כאמור, החזקתם של קטינים בתנאי הפרדה ובידוד מעוררת קשיים ייחודיים, ויש מקום לבחון את 

המשך השימוש בפרקטיקה זו תוך התחשבות במאפייניה של אוכלוסייה זו ובהסדרים הקיימים 

 במדינות אחרות ובמשפט הבינלאומי.

 

 . החזקת בגירים בתנאי בידוד והפרדה2א

רו אנשי הסניגוריה הציבורית נמצאו ליקויים הנוגעים להחזקתם של מתקני כליאה בהם ביק 8-ב

 .השגחהבתנאי הפרדה, בידוד או  בגירים כלואים

אשר הכלואים בו מוחזקים בנפרד מאסירים ביקרו המבקרים באגף ההפרדה,  בבית סוהר איילון

ון ועל כן לא אין חלבאגף בתאים  אחרים ואינם משולבים בפעילויות חינוך או טיפול קבוצתיות.

 21נכנס אליהם כל אור טבעי, דבר שעשוי להוביל לבלבול בין יום ולילה ולאובדן תחושת זמן.

חצר האגף  22המבקרים התרשמו כי בתאים שוררת תחושת מחנק קשה, וכי חלקם מלוכלכים.

המבקרים נכנסו לאחד התאים בו שהו שני  23לשתייה קרה. מתקן מיםמקורה בחלקה, ואין בה 

מ"ר בלבד, וכי התא מחניק מריח סיגריות.  3.4בהפרדה זוגית, ומצאו כי גודל התא עומד על אסירים 

 בתא נוסף פגשו המבקרים כלוא שהלין על עצם החזקתו בהפרדה, ועל היעדר שולחן אוכל בתא. 

בנוסף ביקרו המבקרים באגף השמור בו עלתה תלונה מצד אחד הכלואים על מחסור בפעילויות 

הכלוא מסר כי הוא שוהה באגף השמור מזה כשנתיים, וכי הוא לוקח חלק בכל פעילות  פנאי וחינוך.

                                                           
ום בו רמת הפיקוח גבוהה יותר; זכויות האסירים הנמצאים בתא פסק הזמן, אינן נפגעות והם יוצאים הם שייכים במק

לטיול עם אסירים אחרים נוספים )ככל ולא קיימת מניעה לכך(, מתאפשר להם לקיים קשר טלפוני, מתאפשר להם 
שאי להכניס את ציודו ככל שזה , נכתב: "קטין השוהה בתא פסק זמן ר1.73להחזיק בציוד אישי )בסעיף ו' בפק"מ 

יידרש, בהתייחס לפרק הזמן הצפוי לשהות ובהתייחס לרמת הסיכון הנשקפת מהקטין"( ויתר זכויות האסירים ע״פ 
 דין".

: "לעניין צורך בתיעוד ביומן ייעודי לתא פסק זמן היות ומדובר בתא שהינו 10.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  20
פעיל, אנו לא רואים מקום לייחד יומן נפרד. דבר לכשעצמו מעיד כי לא מדובר בתא בהפרדה או חלק בלתי נפרד מאגף 

תיעודים נעשים ביומן האגף. כחלק מארגז הכלים הנתון בידי שב״ס לנהל את מתקניו,  -בידוד. כפי שנמסר למבקרים 
מכות לעשות שימוש בכלים ומכוח אחריותו בדין לשמור על הסדר והמשמעת במתקני הכליאה, מסורה לשב״ס הס

ניהוליים שונים ובכלל זה העברת אסיר מתאו לתא אחר אם באופן קבוע, לא כל שכן באופן זמני ולתקופה מוגבלת. 
יודגש כי התכלית העיקרית של השימוש בכלי ניהולי זה הינו לאפשר זמן לפתרון אירועים שונים השכיחים אצל קטינים 

יכים בירור או לצורך פיקוח מוגבר על האסיר בשל היעדר פיקוח מספיק בתאו בשל )שלא בשונה מנוער אחר( אשר מצר
סיבה כזו או אחרת, וזאת בכדי להפחית ככל הניתן את השימוש באמצעי הפרדה או בידוד והכל בשל הרגישות 

 לאוכלוסייה המדוברת".
היות ומדובר בתא שהינו  -לתא פסק זמן: "לעניין צורך בתיעוד ביומן ייעודי 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

חלק בלתי נפרד מאגף פעיל, אין מקום לייחד יומן נפרד, דבר לכשעצמו מעיד כי לא מדובר בתא בהפרדה או בידוד. כפי 
שנמסר למבקרות התיעוד נעשה ביומן האגף. עוד צוין כי במסגרת הבקרות אותן עורכים הגורמים הרלוונטיים בביס״ר 

תיעוד לרבות בנוגע לכתיבה נכונה, מובנת ותיעוד נכון ביומני האגף. גם נושא תיעוד כניסה ויציאה לתאי נבחנת סוגיית ה
ומתאי פסקי זמן מחודד בקרב הסוהרים תוך מתן דגש לתיעוד זמני כניסה ויציאה. יודגש כי הסוהרים הונחו כי בכל 

מודגש בשוליים, על מנת שניתן יהיה למצוא  עת של כניסה ויציאה לתא פסק זמן הנושא ייכתב בתוך היומן באופן
 בקלות את מועדי הכניסה והיציאה מתא פסק זמן".

: "מבנהו הפיסי של אגף הפרדה אינו מאפשר התקנת חלונות. לאור זאת, 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  21
, צוין כי אסירים יוצאים לטיולים; קיים מיזוג מרכזי לאורך כל האגף אשר נותן מענה בקיץ ובחורף. לגבי תחושת הזמן

ביקורים; מרפאה; דיונים והם אינם נמצאים במצב סטטי כל היום. יתרה מכך, כל חצי שנה נערך שחלוף אסירים באגפי 
 ההפרדה כך שאסיר לא נמצא תקופה ארוכה באגף ההפרדה באותו בית הסוהר".

ית יצוין כי האסיר שהוחזק בתא זה אינו נמצא עוד ראש -19: "לגבי תא 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  22
בביס״ר. במועד הביקור הרשמי האסיר שהוחזק לא דאג לנקות את תאו אף על פי שניתנו לו האמצעים לשם כך. יצוין 

 כי הסגל מקפיד על ניקיון האגף ובאחריות האסירים לנקות את תאיהם".
וצה בניסיון הרעלה שארע בעבר, וכי האסירים יוצאים לחצר מסגל המתקן נמסר במועד הביקור כי הסיבה לכך נע 23

 כשברשותם בקבוק מים.
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באגף שתי חצרות טיולים.   24חינוך המוצעת באגף, אך עדיין מבלה את מרבית זמנו בחוסר מעש.

המבקרים התרשמו כי אחת החצרות קטנה מאד ושוררים בה תנאי חום קשים, בהיעדר הצללה 

חצר השנייה מצויה במצב פיזי ירוד, הקירות בה מתקלפים והכיור שבחצר מספקת ואמצעי קירור. ה

מלוכלך ומלא בעובש. גם בחצר הזו שררו תנאי חום קשים. המבקרים סברו כי לנוכח התנאים הללו 

החצרות אינן מספקות מענה הולם לכלואים המוחזקים באגף, השוהים בתאיהם לאורך מרבית 

 25.שעות היום

התרשמו המבקרים כי אגף ההפרדה משמש להחזקת כלואות על רקע מצבן  צהבבית סוהר נווה תר

בניגוד לעילות ההפרדה הקבועות בחוק. ממצאים אלו באופן שעשוי להשפיע לרעה על מצבן והנפשי, 

שבים ועולים לאורך השנים בביקורים הרשמיים מטעם הסניגוריה הציבורית. מצב זה נובע מהיעדר 

באופן  הביאאות במסגרת המחלקה במב"ן. המבקרים סברו כי יש למקומות אשפוז לנשים כלו

לפעול להקמת מסגרת פסיכיאטרית הולמת לטיפול בכלואות עם בעיות מיידי לשינוי המצב הקיים ו

 מב"ן. -נפשיות, בין אם במסגרת בית סוהר נווה תרצה ובין אם בבית סוהר מג"ן

זקות באגף לא מצויות בהפרדה מוחלטת וכי למבקרים נמסר על ידי סגל המתקן כי הכלואות המוח

חלקן מצויות בקשר עם כלואות אחרות במהלך היום. משכך, נמסר כי לא נדרשת הגשת בקשה לבית 

לפקודת בתי הסוהר. כן נמסר כי  19המשפט לשם הארכת המשך החזקתן באגף, בהתאם לסעיף 

לתקשורת מסוימת עם  שמו של האגף שונה בהתאם. המבקרים סברו כי לא די במתן אפשרות

כלואות אחרות כדי לבטל את סיווג החזקתן של הכלואות בהפרדה, וכי נדרש להבהיר את סטטוס 

 26.החזקתן של הכלואות באגף ולעמוד בהוראות החוק ביחס להחזקה בהפרדה

עוד נמצא כי באגף ההפרדה מוחזקות כלואות טרנסג'נדריות אשר מופרדות משאר הכלואות 

לאורך כל שעות היום למעט שעת הטיול, במהלכה הן שוהות אחת במחיצת השנייה ומוחזקות בגפן 

בחצר הטיולים. נמצא כי כלואות אלו אינן משולבות בתכניות הטיפול, החינוך והתעסוקה הפועלות 

במסגרת בית הסוהר. למבקרים נמסר כי לא ניתן לשלבן באגפים האחרים מאחר שטרם השלימו 

על כן הן מוחזקות בהפרדה. יצוין כי סוגיית החזקתם של כלואים תהליך להתאמה מגדרית, ו

(, אשר בעקבותיו 4.7.18) ביליה נ' שירות בתי הסוהר 5480/17טרנסג'נדרים במאסר נדונה בבג"ץ 

נקבע במסמך מדיניות שפורסם על ידי שירות בתי הסוהר כי אין להחזיק כלואים טרנסג'נדרים 

תאם להוראות החוק. החזקתן של כלואות טרנסג'נדריות בהפרדה מבלי שקיימת לכך עילה בה

בהפרדה כרוכה בפגיעה חמורה בזכויותיהן ועלולה להוביל להתדרדרות במצבן הנפשי. על שירות 

                                                           
מסגל המתקן נמסר במועד הביקור כי בשל מאפייני הכלואים המוחזקים באגף השמור יש קושי לערוך פעילויות חינוך  24

וקה ופנאי רבות יותר, ופנאי קבוצתיות. כמו כן, מדרוג האגפים בנוי כך שבאגפים מתקדמים קיימות אפשרויות תעס
 על מנת ליצור תמריץ בקרב הכלואים. 

כאמור באגף ישנן שתי חצרות האחת גדולה והשנייה  -: "לסוגיית החצרות13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  25
רים נוכח גודלה, לחצר זו יוצאים עד שני אסי -קטנה. עוד יצוין כי ישנה תוכנית טיולים מסודרת. בנוגע לחצר הקטנה

ראשית יצוין כי נערך שיפוץ מקיף בחצרות, לרבות צביעת הקירות והשירותים בצבע  -בו זמנית. לסוגיית החצר הגדולה
מיוחד. לסוגיית הכיור, הנושא מטופל באופן שוטף ונעשה ניסיון להסיר את הכתמים. עוד הודגש כי ישנה הקפדה באופן 

ין כי לחצר הקטנה הוקצה מכשיר כושר אחד ובחצר הגדולה ישנם שני שוטף על נקיון החצרות. לגבי מכשירי הכושר יצו
 מכשירי כושר".

: "מהתיחסות מפקדת הביס״ר עולה כי בשנים האחרונות אין אסירות הפרדה. 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  26
שוהות בתאים רגילים ישנן אסירות הזקוקות לפיקוח ולהשגחה צמודים יותר. המדובר באגף משתלבים ג', האסירות 

ולא בתנאי בידוד או הפרדה )למעט אסירות המוחזקות בתנאי בידוד בעקבות הליך של דין משמעתי וזאת, בשני תאים 
באגף המוגדרים תאי בידוד(. הודגש כי לאסירות באגף )למעט אלו המצויות בענישה( אין הגבלה בשיחות טלפון, שעות 

דה ו/או לימודים ובפעילויות בבית הסוהר )נמסר ע"י הפיקוד כי לאסירות הנ״ל טיול וביקורים והן גם משולבות בעבו
מתאפשרת אינטראקציה עם אסירות אחרות בחצר, בתעסוקה או בפעילויות השונות בבית הסוהר, כמובן כי כל מקרה 

 נבחן לגופו ובהתאם למאפייני האסירות/עצורות(".
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בתי הסוהר ליישם את העקרונות שנקבעו על ידו במסגרת העתירה שנדונה בפני בית המשפט העליון, 

 27.ולדאוג לתנאי החזקה הולמים לאוכלוסייה זו

מדובר מיושן אשר התנאים השוררים בו קשים ביותר.  אגף ההפרדה הוא אגף המבקרים התרשמו כי

חום ומחנק, ובחלקם נמצאו מזיקים. תנאי אשר שוררת בהם תחושת  28בתאים קטנים מאד,

התברואה באגף ירודים ושוררת בו עזובה קשה. קירות התאים מלוכלכים, מתקלפים ומלאים 

ד התאים שהתה כלואה בהריון, שמסרה כי יש לה קושי לשהות בתא לאור ברטיבות וטחב. באח

  29הצפיפות והמחנק השוררים במקום.

בתא אחר שהתה כלואה שסבלה מבעיות פסיכיאטריות קשות. המבקרים מצאו כי התא קטן ביותר, 

ת ונטול כל ריהוט ואביזרים מלבד מיטת ברזל שעליה מונח מזרון ללא סדינים. בתא שררה תחוש

מחנק וטחב, וקירות התא היו מלוכלכים. המבקרים התרשמו כי החזקת הכלואה בתנאים הללו 

  30כרוך בפגיעה חמורה בזכויותיה ובמצבה הנפשי.

המבקרים ביקרו בחצר האגף, ומצאו כי היא מוקפת בלוחות ברזל וכי השהות בה לא נעימה. בחצר 

כן ביקרו המבקרים בתא "החללית"  31רה.לשתייה ק מתקן מיםספסל ומכשיר כושר אחד, ואין בה 

המיועד לכלואות שיש חשש כי יפגעו בעצמן על רקע מצבן הנפשי, ומצאו כי הוא מלוכלך ומלא 

 32.במזיקים

 ועל האגף מצב על קשה ביקורת הועלתה הציבורית גוריהיהסנ של הקודמים בביקוריה גםכי , יצוין

וכי המשך החזקה  ראויה אינה באגף קצרה שהות גםבמצב זה, המבקרים סברו כי . הפיזיים תנאיו

 33.בפגיעה אנושה בזכויותיהן כהשל כלואות בתנאים אלו כרו

המעבר, אשר משמש גם להחזקת כלואים בתנאי הפרדה ביקרו המבקרים באגף  בבית סוהר השרון

ובידוד. באחד התאים שהו שני כלואים בתנאי בידוד בעקבות הליך משמעתי. המבקרים התרשמו 

, שהוא בעל רקע פסיכיאטרי י התנאים הפיזיים בתא ירודים וכי שוררת בו צחנה. אחד מהכלואיםכ

בתא אחר שהה כלוא  34.ימים 40-מסר למבקרים כי הוא מוחזק בבידוד מזה כ ומטופל תרופתית,

בתנאי בידוד אף על פי שלדבריו טרם נשפט בהליך משמעתי. בנוסף, המבקרים התרשמו כי באגף 

                                                           
יחסות הגורמים הרלוונטיים בחטיבת התקון עולה כי בביס״ר : "מהת12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  27

מוחזקות בעת הזו שתי טרנסג'נדריות. שתי האסירות שוהות באותו התא באגף. ככל אסירה, גם לאסירות אלו נערך 
אבחון צרכיהן על מנת לבנות תכנית אישית המותאמת להן. שתי האסירות משולבות בתעסוקה בבית הסוהר ועובדות 

ם בקביעות. כמו כן, נמצאות במעקב קבוע ואינטנסיבי של עובדת סוציאלית ומטופלות באופן פרטני, האחת ע"י במפעלי
פסיכולוגית והשנייה ע"י העו"ס המטפלת. במקביל צפוי שילובה של אחת מהאסירות בקבוצה טיפולית כלל אגפית 

ת לצרכיהן הייחודיים של האסירות, מייצר בהנחיית עו"ס ופסיכולוגית. עוד הודגש כי הצוות הטיפולי מגלה ערנו
 ומתאים את המענים הנדרשים עבורן לאורך כל תקופת החזקתן במאסר". 

 מטרים". 3.5: "יצוין כי כלל התאים עומדים במרחב המחייה של 22.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  28
אות תחת פיקוח והשגחה רציפים של כלל : "יודגש כי נשים בהריון נמצ22.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  29

 הגורמים בביס״ר וזאת בין היתר על מנת להתאים את תנאי החזקתן למצבן בעת ההיריון".
: "כאמור מעלה ישנה תוכנית לשיפוץ מעמיק ויסודי באגף. יודגש כי חלק 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  30

בם. נוסף, בעת השיפוץ תשודרגנה התשתיות לרבות תשתיות מהתוכנית הינה לאחד חלק מהתאים על מנת להרחי
 החשמל על מנת לאפשר אבזור התאים".

: "צוין ע״י מפקדת הביס״ר כי הרצפה היתה רטובה זאת לאחר ניקיון של 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  31
הודגש כי ישנו פיקוח בנושא. לגבי החצר בצינור, לאחר הניקיון הנ״ל עוברות שעות אחדות עד שרצפת החצר מתייבשת. 

מנת ליצור מעבר ייעודי לאגף הקטינות הסמוך, המצריך הפרדה מיוחדת -לוחות הברזל, המדובר בלוחות שהותקנו על
 מהאסירות הבגירות".

: "לסוגיית ההדברה, יש לציין כי בחודש האחרון נערכה הדברה בכלל אגפי 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  32
 הסוהר". בתי

: "מהתיחסות המפקדת עולה כי האגף נמצא לפני שיפוץ מסיבי שעתיד להיערך 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  33
, במסגרתו התאים יותאמו וישודרגו ככל שניתן. יחד עם זאת צוין כי בעת הזו ועד תחילת השיפוץ, 2020בתחילת שנת 

 מסר כי הותקן מזגן בפרוזדור האגף".קיימת הקפדה על ניקיון האגף והתאים. נוסף נ
 לא ניתן להתייחס לטענה".-: "בהיעדר פרטי האסיר3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  34
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לואים לתקופות ממושכות החורגות מהמתנה למעבר למתקן אחר, וזאת בתנאים מוחזקים כ

 35ירודים אשר אינם הולמים שהייה ממושכת.

, והתרשמו כי התאים בו צפופים מאד ואינם מאפשרים מרחב כמו כן ביקרו המבקרים באגף השמור

עות וילון השירותים והמקלחת בתאים מופרדים מחלל התא באמצ 36מספק לשהייה ממושכת בתא.

המבקרים התרשמו כי באגף השמור מוחזקים כלואים בתנאי הפרדה לכל דבר למשך  37בלבד.

תקופות ממושכות, וזאת ללא מנגנוני הביקורת הקבועים בחוק ביחס להחזקת כלואים בהפרדה. 

באחד התאים שהה כלוא שמסר למבקרים כי הוא נמצא באגף השמור מזה שמונה שנים, שבמהלכן 

הכלוא הוא בעל רקע פסיכיאטרי בתא בגפו, ויוצא לטיול בחצר לבדו במשך שעה אחת. הוא מצוי 

כלוא נוסף מסר למבקרים כי הוא מצוי בגפו לאורך כל ומסר למבקרים כי הוא מטופל תרופתית. 

שעות היום. הכלוא מסר כי הוא אינו יודע את הסיבה לשהותו באגף השמור, וכי הוא מוחזק באגף 

כלוא אחר מסר למבקרים כי הוא שוהה באגף השמור  38.של כחמישה חודשיםזה במשך תקופה 

מזה כשנה. המבקרים עמדו על הצורך בפיקוח על משך התקופות בהן מוחזקים כלואים באגף 

   39.השמור, וכן על הצורך בשילובם של הכלואים באגף בפעילויות טיפול וחינוך

                                                           
: "מהתיחסות מפקד היחידה והגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז עולה כי באגף 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  35

שאינם אסירי מעבר. קרי, אסירים שלא ניתן לשלבם בבית הסוהר המעבר הוקצו מספר תאים לטובת החזקת אסירים 
ובעניינם מתבצע הליך של העברה/בידוד/הפרדה לפי העניין או לחילופין מטופלים נושאים אחרים כגון הזמת סכסוך, 

ברמה בחינת מעורבות כזו או אחרת וכו'. לא למותר לציין בהקשר זה, כי ישנם אסירים שלא נמצא להם פתרון כליאתי 
הארצית. עוד צוין כי נעשתה פנייה להגדרת תאי משתלבים באגף המעבר והנושא נמצא בבדיקת חטיבת הכליאה. עוד 
הודגש כי לאסירים שמוחזקים באגף שאינם בסטטוס "מעבר", מסופק ציוד בהתאם לצורך. עוד עולה מהתיחסות 

קים זמן רב באגף הינם אסירים המיועדים לאגפי הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז כי כאמור מעלה, האסירים המוחז
הפרדה/שמור ו/או אסירים בעלי התנהגות שלילית המסרבים או שקיים קושי לשלבם. לאור זאת, המענה התקוני באגף 
זה אינו יכול להינתן בדרך של קבוצות טיפוליות ושיקומיות. יחד עם זאת, עו״ס מגיעה לאגף מדי יום לבדיקת צרכים, 

וקות ומתן מענה לבקשות. כמו כן, ישנו מענה חינוכי של ספרייה לשוהים באגף וע״פ הצורך. בנוסף מתבצעת איתור מצ
חלוקת צרכי דת ומזון מהדרין בהתאם לצרכים וכן רב יחידה נכנס לסיורים ובדיקת צרכים באגף במהלך השבוע. בימים 

ם של האגף. יודגש כי הגורמים הרלוונטיים במחוז אלו נערכות פעולות צביעה ותיקון בתאי המעבר ובחלקיו הציבוריי
מרכז העבירו בקשה להסבת אגף המעבר ובניית מכלול קליטה, המדובר בפרוייקט שעלותו משמעותית, הנושא טרם 

 תוקצב".
: "מדובר באגף חדש יחסית שעבר שיפוץ מסיבי. תאי האגף מותאמים למתווה 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  36

 התאם לבג״צ שעסק בתנאי מחיית אסירים".שנקבע ב
: "בכל התאים באגף השמור קיימים שירותים ומקלחת המופרדים באמצעות 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  37

 דלתות המפרידות בין חלל התא לתא השירותים בהתאם למפרט של חטיבת הביטחון".
קופה ממושכת לא נמצא לו מענה כליאתי ברמה הארצית. : "מדובר באסיר שת3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  38

 הועבר לבית מעצר ניצן ושובץ באגף טעוני הגנה". 19.8.20יחד עם זאת, ביום 
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז עולה כדלקמן: פקודת בתי 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  39

'החזקת אסירים בהפרדה' קובעת את העילות להחזקת אסיר  04.03.00הסוהר וכפועל יוצא ממנה פקודת נציבות, 
בהפרדה ובכלל אלה כי החזקה בהפרדה תהא המוצא האחרון להשגת אחת מהעילות שנקבעו. לעומת זאת, פקודת 

, 'החזקת אסירים פליליים באגף השמור', קובעת כי האגף השמור משמש להחזקתם של אסירים 04.66.00נציבות, 
תן לשלב באגפים הרגילים בבתי הסוהר בשל פרופיל התנהגותי ובשל היבטי מודיעין וביטחון. אגף שמור אותם לא ני

משמש להחזקתם של אסירים אותם לא ניתן לשלב באגפים הרגילים בבתי הסוהר בשל פרופיל התנהגותי, מודיעיני 
מעקב, ניהול וליווי אחר התקדמותם,  וביטחוני, כאשר היעוד של האגף השמור הינו, החזקת אסירים בתנאים שיאפשרו

מתוך כוונה לשלבם באגפים הרגילים. עולה אם כן, כי ככל ואסירים נמצאים מתאימים לשילוב באגף השמור מבחינה 
מודיעינית וביטחונית, אפשרות זו תהא עדיפה ותקבל קדימות על פני שילובם באגף ההפרדה והכל מתוך כוונה לשלבם 

הר, בשונה מהחזקת אסיר באגף ההפרדה ותנאי החזקתו כפועל יוצא מכך, בהחזקת אסירים באגפים הרגילים. ויוב
באגף השמור הדגש הוא על יצירת אינטראקציה בין האסירים, בתנאי שלא תהיה פגיעה בשלומם וביטחונם של 

וצתית או האסירים ובביטחון בית הסוהר וזאת באמצעות טיול משותף בחצר, במידת האפשר פעילות טיפולית קב
תינתן באופן פרטני וקבוצתי, בכפוף למאפייני האסיר  -בהתאם לצרכיו ויכולותיו של האסיר, פעילות דת  -פרטנית 

ואילוצי בית הסוהר. פעילויות פנאי או חינוך וכיוב'. השוני המהותי בין האגפים הללו בעיקר בכל הקשור לתנאי המאסר 
סיר בהפרדה אל מול אסיר באגף השמור והן באינטראקציה אשר של השוהים בהם ניכר, הן בנסיבות החזקת א

האסירים באגף השמור מקיימים בשונה באופן מהותי מאסירים באגף ההפרדה. מכל מקום, גורמי המחוז הממונים 
ובראשם מפקד המחוז עושים ככל שלאל ידם על מנת לקיים את הוראות הפקודות והנהלים אשר מהווים נר לרגליהם. 

 וכך הדבר ימשיך להיעשות. כך נעשה
מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בחטיבת הכליאה באגף האסיר עולה כדלקמן: אחת לשנה מבצעת מחלקת האסיר 

, "כללים להחזקת אסירים באגף השמור". מאחר ובאגף 04.66.00ביקורת על אגפים שמורים בהתאם לפקודת נציבות, 
ההפרדה, הפקודה מנחה לעמוד על מספר עקרונות להשמה באגף  השמור לא קיימת בקרה שיפוטית, בשונה מאגף

השמור: שיבוץ ראשוני לאגף הינו באישור סממ"ז/קצין ניהול אסירים/רמ"ח האסיר. החזקת שפוט עם עצור יחד או 
חודשים  18מחייב נימוק של הגורם המאשר. הארכת שהיית האסיר באגף השמור מעל  -החזקת אסיר בודד בתא 

קיום דיון "שמורים" במחוז.  -אך ורק באישור מפקד מחוז. אחת לחצי שנה  -חודשים  12חר מכן כל במצטבר ולא
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מוגבלות שכלית. המבקרים סברו כי תנאי  שהה באחד מתאי ההשגחה עצור עם בבית מעצר קישון

 בית המעצר אינם הולמים את מצבו ואת צרכיו של אדם הסובל מלקות שכלית, וכי המשך החזקתו

בעלי מוגבלויות חשופים לניצול כלואים בבית המעצר עשוי להוביל לפגיעה ולהתדרדרות במצבו. 

המבקרים סברו  40.ורם קשה מנשוא, וחווית המעצר עלולה להיות עבולפגיעה מצד כלואים אחרים

יש להבטיח כי בעלי מוגבלויות המוחזקים במתקני הכליאה יזכו לתנאים הולמים המותאמים כי 

 41.נטיות בנוהל מוסדר ותוך הכשרה מתאימה לסגל המתקןוולמצבם, תוך עיגון ההנחיות הרל

אף על פי שתקן  אסירים 4באותה עת המבקרים באגף ההפרדה בו נמצאו  ביקרו שטהבבית סוהר 

שהוא מוחזק באגף אסירים בלבד. המבקרים פגשו באסיר אשר הלין על כך  3הכליאה עמד על 

 42.שלטענתו קיימת החלטת בית משפט בעניינו המורה על העברתו לאגף השמור למרותההפרדה 

ביקרו המבקרים באגף הבידוד, אשר מיועד להחזקת כלואים למטרות ענישה,  בבית סוהר גלבוע

ן לצורך הפרדה זמנית וקצרת טווח הנדרשת בנסיבות שונות. המבקרים התרשמו כי התאים באגף וכ

חצר האגף היא קטנה מאד ואין בה מתקני כושר. המבקרים ביקרו באחד התאים  י, וכקטנים מאד

באגף אשר היה מלוכלך והשירותים בו נזלו. המבקרים סברו כי לנוכח תנאי האגף הקשים אין 

 43.זה כלואים שאינם בתנאי ענישה להחזיק באגף

                                                           
נערכה ביקורת נציבותית באגף השמור בביס״ר השרון. במסגרת הביקורת נבדקו בקפדנות מרכיבים  12.2.20בתאריך 

וז בביצוע דיוני "שמורים" חצי שנתי כליאתיים ועמידה בהוראות הפקנ״צ, בסיומה הופץ סיכום ובו צוינה הקפדת המח
וכן ניתנו הערות לתיקון. עוד צוין כי בימים אלו מחלקת האסיר עובדת על אפיון מסך "שמורים" במערכת צוהר שייתן 

חודשים שיתאפשר אך ורק ע"י הגורם המוסמך.  18-מענה לאופן שיבוץ אסיר באגף השמור והארכת השהייה מעבר ל
מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בחטיבת התקון עולה כי תהליכי השיקום בבתי  -ם והחינוכייםבנוגע למענים הטיפוליי

הסוהר פועלים בראייה הוליסטית באמצעות הפעלת מנגנונים שיקומיים העובדים זה לצד זה ובמשולב, וזאת על מנת 
נהלות, פיתוח כישורי חיים, לענות על הצרכים השונים של האסירים ובכלל זה, שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות והת

רכישת כלים ומיומנויות להתמודדות יעיל עם מצבי חיים שונים, טיפול ייעודי והכנה מיטבית של האסיר ליציאתו 
אסירים. האסירים מלווים ונמצאים  33בחזרה לחברה כחלק מתהליך שיקומו. באגף השמור בביס"ר השרון מוחזקים 

באגף, ביניהם עם העו״ס המטפלת ומשולבים בתהליכים שיקומיים בהתאם במעקב קבוע ורציף עם גורמי התקון 
לאבחון צרכיהם האישיים, לתחומי העבירה ולאורך המאסר. בנוסף לזאת, באגף זה מופעלות שלוש קבוצות טיפוליות 

ותיהם בנושאי מניעת אלימות, מעגל השינוי ושליטה בכעסים ומטרתן הינה העלאת המודעות של האסירים לתחומי בעי
וניסיון בהמשך לשלבם באגפים פתוחים ובמסגרות טיפוליות. מהתיחסות ראש ענף תקון תורני עולה כי באגף השמור 

 1.7.2019התקיימו שלוש מסגרות בין התאריכים  2019מתקיימת פעילות תורנית במסגרת "שיעורי רב יחידה", בשנת 
, עתידה להיפתח שוב קבוצה 2020ן שבועי. בחודש ספטמבר אסירים באופ 15, במסגרות אלו נטלו חלק 31.12.2019עד 

 של שיעורי רב יחידה באגף השמור".
 (.25.1.21)החלטה מיום  פלוני נ' מדינת ישראל 390/21לעניין זה ר' בש"פ  40
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטים בחטיבת הכליאה עולה כי השמת עצורים 19.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  41

אם למגבלה שכלית לא מתקיימת במערך הכליאה, אין תאים המיועדים למגבלה זו. ככל שעצור מוגדר טעון פיקוח בהת
או אחר, המחוז מטפל לגבי מקום השמתו. הגדרת אסיר טעון פיקוח רמה א' מטופלת באופן שוטף מול מחלקת האסיר 

"ר ניצן. עוד צוין ע"י הגורמים הרלוונטים וראש ענף טיפול ושיקום לגבי השמה של העצור באגפים ייעודים בבימ
בחטיבת התקון כי שירות בתי הסוהר אמון על ביצוע החלטות שיפוטיות וככל שבית המשפט סבר כי עצורים בעלי 
מוגבלויות שכליות יוחזקו במעצר, על שב"ס לקיים החלטות אלו. לצד זאת, בכל קליטה של עצור לבית המעצר ולאחד 

ה ע"י גורמי המקצוע של צרכיו, ועל בסיסה בוחנים את שילובו הראוי והמענים המותאמים האגפים, נעשית הערכ
למגבלותיו. בנוגע לסעיפים ב' וג', מהתיחסות הגורמים הרלוונטים בחטיבת התקון עולה כי אנשי הסגל בבית המעצר 

מסייעים גורמי הטיפול בהכוונה,  מגלים ערנות ורגישות לצרכי עצורים בעלי מוגבלויות שכליות, במקרים ספציפיים אלו
הדרכה ומתן דגשים מיוחדים להתמודדות עם החזקת אוכלוסייה זו. עוד צוין ע"י פיקוד הבימ"ר כי בתקופת הביקור 
הרשמי הוחזקו שני עצורים שסבלו מלקות שכלית, שעל אף מצבם, בית המשפט הורה על החזקתם בתנאי מעצר. צוין 

ם התערבויות אל מול גורמי חוץ ופנים לרבות שירות המבחן וסניגוריה ציבורית על מנת כי נערכו בנוגע לשני העצורי
הוגדרו בהשגחה וטעוני פיקוח והיו  -לקדם את עניינם, שניהם הוחזקו לאורך תקופת שהותם בקישון בתאי השגחה

ל מאבחנים כזקוקים לליווי במעקב רציף של גורמי טיפול. הודגש ע"י פיקוד היחידה כי ככלל, עצורים אשר גורמי טיפו
, "מניעת 04.54.01מוגדרים בהשגחה, כאשר המעקב והליווי יהיו בהתאם לפקודת נציבות,  -אינטנסיבי ועטוף יותר

 טיפול והשגחה". כמו כן, כאמור מעלה, במידת הצורך ובהתאם לנסיבות אף נבחנת הגדרתם כטעוני פיקוח". -אובדנות
: "ראשית, ביחס לתלונת האסיר על החזקתו בהפרדה מקומית, צוין כי האסיר 9.6.202תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  42

הועבר על פי החלטת בית המשפט המחוזי ב"ש מהפרדה לאגף השמור בביס״ר שטה וזאת בניסיון לשלבו באגף השמור. 
א הוצא מהאגף עם הגעתו לאגף השמור האסיר התנהג באופן שגרם לכוונות פגיעה בו מצד אסירים אחרים ולכן הו

 השמור והועבר להפרדה על מנת לשמור על בטחונו ושלומו".
: "ראשון ולא אחרון וכפי שעולה מהתיחסות פיקוד הביס״ר, המדובר באגף 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  43

טח המחיה אסירים בהתאם לש 2-מטר ואשר מיועד ומתאים ל 7.04אשר מכיל ארבעה תאים אשר גודלו של כל תא הינו 
שנקבע בבג״צ מרחב המחיה, אך ככלל משולב אסיר אחד בכל תא. לאגף הבידוד מגיעים אסירים אשר נידונו בדין 
משמעתי ולאחר שמוצה ההליך כלפיהם. אגף זה נותן גם מענה בעת הצורך להחזקת אסירים/עצורים בהפרדה לאחר 

תם בהפרדה לצורך השגת אחת או יותר ממטרות שלא ניתן עוד להחזיקם באגפים הרגילים בביס״ר ונדרשת החזק
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נמסר למבקרים כי אחד הכלואים מוחזק בבידוד מזה כשבועיים, באופן החורג  בבית סוהר קציעות

  44מהוראות פקודת בתי הסוהר ביחס לתקופת הבידוד המקסימלית שניתן לרצות ברציפות.

שוררת תחושת ם חלק מהתאיבהמבקרים באגף ההפרדה והתרשמו כי  ביקרו בבית סוהר רימונים

  45.ריח רעמחנק ו

 

 ב. צפיפות קשה 

"שטח מחיה פיסי של אסיר מהוה אחד מצרכיו הבסיסיים ביותר, הקיומיים. 

חיוני מכל בחינה כי יתקיים שטח שבו יוכל האסיר לחיות את חייו במגבלות 

  46הנובעות ממאסרו. ענייננו בליבת כבוד האדם, בגרעין הזכות".

סוגיה זו אף נדונה  47.ועולה בדוחות הסניגוריה הציבוריתבבתי הסוהר שבה סוגיית הצפיפות הקשה 

, שם נפסק, כאמור, כי החזקתם של כלואים בתנאי צפיפות שטח המחיהבהרחבה במסגרת בג"ץ 

, נקבע כי 13.6.2017בפסק הדין, שניתן ביום  .מהווה פגיעה חמורה בליבת הזכות החוקתית לכבוד

)כולל שירותים ומקלחת( כאשר  מ"ר 4.5-לא יפחת מא שטח מחיה שעל המדינה להעמיד לכל כלו

בשלב ראשון, על המדינה להעמיד בתוך תשעה חודשים ממועד פסק הדין את שטח המחיה של כל 

 18מ"ר )כולל שירותים ומקלחת(, ובשלב שני, עליה להעמיד לכל כלוא בתוך  3.5הכלואים על 

  מ"ר, כאמור.  4.5חודשים ממועד פסק הדין שטח מחיה של 

מאז ניתן פסק הדין התקיימו בבג"ץ מספר דיונים נוספים בנוגע לאופן יישומו, בעקבות בקשת 

. ברקע לבקשה עדכנו הרשויות בדבר הצעדים פסק הדיןהמדינה לדחיית המועדים שנקבעו ב

הצפויים לצורך מימוש השלב הראשון, וביניהם הרחבת הסדר השחרור המינהלי הקבוע בפקודת 

תי הסוהר, עריכת עבודות שיפוץ ובינוי באגפים, הקמת אוהלים עבור עצורים ביטחוניים והסבת ב

 1.11.2018מתקן סהרונים לצורך כליאת אסירים שהורשעו בעבירות שהייה בלתי חוקית. ביום 

קיבל בג"ץ את בקשת הדחייה באופן חלקי, וקבע כי השלב הראשון של פסק הדין יתבצע עד לתאריך 

  2.5.2020.48-והשלב השני יחול עד ה 01930.4.2

הפעימה הראשונה של פסק הדין, וכי כל אופן מלא בביצוע עמדה בהודיעה המדינה כי  2019במאי 

הגישה המדינה הודעת עדכון  12.8.2020-ב מ"ר. 3האסירים והעצורים מוחזקים בשטח מינימלי של 

                                                           
ההפרדה שבחוק. הודגש כי צעד זה נעשה רק לאחר שנבדקו כל האפשרויות השונות ומשהובהר כי לא ניתן עוד להחזיקם 
באגף הרגיל. אסירים/עצורים אשר מועברים לאגף זה בתנאי הפרדה זוכים לתנאים אותם מקבלים שאר 

ליכולת הקיימת באגף זה. חשוב להדגיש ולהבהיר כי נעשים מאמצים גדולים מאוד  האסירים/עצורים בהפרדה בהתאם
שאסירים השוהים בתנאי הפרדה יוחזקו בו אך למשך מס' הימים המינימלי הדרוש עד להעברתם או לשילובם שוב 

התפנה זמן  באגפים הרגילים בביס״ר. נמסר ע"י פיקוד הביס״ר כי התא בו סיירתם ואשר היה מלוכלך היה תא אשר
קצר קודם לכן, התא נוקה והנזילה בשירותים תוקנה. נוסף, יצוין כי בפרוזדור האגף, הותקן מזגן חדש אשר פונה לכלל 

 התאים ומסייע רבות לקירור התאים והאגף".
למבקרים נמסר על ידי סגל המתקן כי הכלוא נשפט משמעתית בגין סירובו להשתלב באגפים המשויכים ארגונית,  44
דון לעונש שהייה בבידוד. בהתאם להוראות פקודת הנציבות, לאחר שבעה ימים הועבר האסיר לשהייה בתנאי הפרדה, ונ

 אולם מכיוון שבית הסוהר אינו כולל אגף הפרדה מצוי האסיר בפועל באותו מקום. 
ה מאתר סמוך לביס״ר. : "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי כאמור הריח עול13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  45

 הודגש כי באופן שוטף מתבצע ניקיון באגף וישנה הקפדה בנושא".
, פסקה ל"ט לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין האגודה לזכויות האזרח נ' השר לביטחון הפנים 1892/14בג"ץ  46
 ".שטח המחיה(. להלן: "בג"ץ 13.6.2017)

צפיפות אוכלוסין: דוח הסניגוריה הציבורית בנושא הצפיפות במתקני ראו למשל את דוח הסניגוריה הציבורית  47
(. לקריאת הדוח המלא: 2013) הכליאה

/https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Documents%20אוכלוסין%20צפיפות-
 .%202013הכליאה%20במתקני%20הצפיפות%20בנושא%20הציבורית%20הסניגוריה%20דוח20%

הדין יוחלו על מתקני החקירה של . בתוך כך נקבע גם, כי הוראות פסק 1892/14בבג"ץ  1.11.2018החלטה מיום  48
 השב"כ לא יאוחר משנה לאחר מועד יישום השלב השני. 

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Documents/צפיפות%20אוכלוסין%20-%20דוח%20הסניגוריה%20הציבורית%20בנושא%20הצפיפות%20במתקני%20הכליאה%202013
https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Documents/צפיפות%20אוכלוסין%20-%20דוח%20הסניגוריה%20הציבורית%20בנושא%20הצפיפות%20במתקני%20הכליאה%202013
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 .2023פסק הדין, עד לדצמבר קבעה בהפעימה השניה שנ ליישוםשנים  שלושובה ביקשה ארכה של 

, קיימת תכנית להגדלת היצע 2.8.2020מיום  291החלטת ממשלה מס' בבקשה פורט כי בהתאם ל

מתווה בינוי מואץ בין היתר  כוללתבמתקני הכליאה. תכנית זו  מחיהמקומות הכליאה ומרחב ה

ר המנהלי וקביעת תקן שינוי מנגנון השחרו ;2023מקומות כליאה עד לתום שנת  1,281להוספת 

המשך קידום ופיתוח ; מכסות נוספות 500-קוח אלקטרוני בכליאה; הרחבת מכסות המפוקחים בפי

תוכנית אסטרטגית לשיקום אסירים בניית חלופות כליאה באמצעות גיבוש חלופות ענישה נוספות; 

עדה הציבורית הוו דוחויישום ההמלצות של צוות התביעה לבחינת יישום  וחיזוק הרצף הטיפולי

 49.לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים )ועדת דורנר(

 מחיהממקומות הכליאה שטח ה 40%-רק בכלעת הזו המדינה הבהירה לבית המשפט העליון, כי 

 50כפי שנקבע בפסק הדין. "ר. מ4.5עומד על  המינימאלי לאסיר

מ"ר לכל אסיר(  4.5פסק הדין ) בית המשפט כי יישום הפעימה השנייה של קבע 14.2.2021יום ב

. בית המשפט הדגיש בהחלטתו כי ככל שהמדינה לא תצליח לעמוד ביעדי 31.12.2022יוארך עד ליום 

הבינוי עד לתאריך נדחה זה, יהיה עליה להיערך מבעוד מועד להשלמת הפעימה השנייה באמצעים 

לעותרים ולכל מי שימצא נפגע,  קיםעוד נקבע כי אי עמידה במועד החדש שנקבע, עשויה לה אחרים.

 51.תרופות וסעדים שונים

, וכי רובם של מ"ר בלבד 3על כיום המינימאלי לאסיר עומד  מחיהשטח הכי  מהאמור עולה אם כן

שטח המחיה המינימאלי לאסיר . המינימלי הקבוע בתקנות מחיההאסירים אינם זוכים לשטח ה

מ"ר,  12-ל 6ובל במדינות מערביות, שנע בין במתקני הכליאה בישראל רחוק אף מן הסטנדרט המק

הביקורים הרשמיים שעורכת הסניגוריה הציבורית במתקני  52מ"ר לאסיר. 8.8ובממוצע עומד על 

הכליאה מדי שנה מאששים נתונים אלה, ומציירים תמונה מוחשית ועגומה של צפיפות קשה 

 השוררת ברבים מבתי הסוהר ומתקני המעצר.

 –קני הכליאה בישראל מהווה פגיעה חמורה בזכויותיהם של הכלואים במת השוררתצפיפות ה

מחייתם הקשים ממילא, הכוללים בכבודם, בפרטיותם ובבריאותם. פגיעה זו מתעצמת לנוכח תנאי 

חום ומחנק בתאים, תנאי היגיינה ותברואה ירודים, חשיפה מוגבלת לאוויר הפתוח, שירותים 

שיקף את  שטח המחיהים, ועוד. סד הזמנים שנקבע בבג"ץ ומקלחת שאינם מופרדים מאזור המגור

ויש להצר על התמהמהות  53הצורך במציאת פתרון קונקרטי למצוקת הכלואים בטווח הזמן הקרוב,

הרשויות האמונות על הטיפול בסוגיה. בהקשר זה יצוין, כי הסיבה לעיכוב נובעת בין השאר מן 

ניכרים וחלקם כרוכים בתוספות תקציב  הבחירה בפתרונות אשר גובים מאמצי התארגנות

משמעותיות. יתר על כן, המדובר בפתרונות שרובם קוסמטיים, המתמקדים בדרכים טכניות 

 .להגדלת שטח המחיה ואינם מבטאים שאיפה מהותית לצמצום שיעורי הכליאה

ת הסניגוריה הציבורית סבורה כי ראוי לבחון במקביל גם פתרונות מסוג אחר שנוגעים ישירו

למדיניות הכליאה, בדמות פיתוח וקידום חלופות מעצר ומאסר. פתרונות אלה אינם רק יעילים 

וקלים ליישום, אלא גם מבטאים את ההבנה כי הקטנת שיעורי הכליאה עולה בקנה אחד עם תכליות 

                                                           
"הגדלת היצע מקומות הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר, קידום חלופות  35-של הממשלה ה 291החלטה מס'  49

 . 2.8.2020כליאה, שיקום אסירים ותיקון החלטת ממשלה" מיום 
-רק בכ 28.4.2020לקיום דיון בפני בית המשפט מיום  28.4.2020בקשת המדינה מיום  על פי נתונים שפורטו במסגרת 50

 מ"ר.  4ממקומות הכליאה שטח המחייה המינימאלי לאסיר הוא  40%
 . 1892/14בבג"ץ  14.2.21החלטה מיום  51
 , פסקה קכ"א.שטח המחיהבג"ץ  52
 ראו פסקה קכ"ב לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין.  53
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המעצר והענישה. ראוי להזכיר לעניין זה את המלצות "הועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה 

לצמצום השימוש במאסרים והרחבת  54ידי הממשלה,-יפול בעבריינים", אשר אומצו עלוהט

 האפשרויות לשיקום בקהילה. 

הפחתת מספר המעצרים עשויה גם היא להקטין באורח משמעותי את הצפיפות במתקני הכליאה, 

הוא את "הטמעת מסר המחוקק לפיו מעצר  –כדברי המשנה לנשיאה )בדימוס( רובינשטיין  –תבטא 

 55המוצא האחרון בשרשרת האפשרויות העומדות לרשות מערכת האכיפה".

המבקרים שעל אף , התרשמו 2020-ו 2019מהמתקנים בהם נערכו ביקורים רשמיים בשנים  14-ב

, בחלק מחיהיישומו של השלב הראשון בעקבות החלטת בית המשפט העליון בעניין בג"ץ שטח ה

 מן האגפים עדיין שוררת צפיפות.

כדי לעמוד בדרישות של בג"ץ שטח המחיה, בוצעו שינויים בתקן  כינמצא ית מעצר קישון בב

"פעימה הראשונה". , כפי שנקבעה במסגרת הדרישות שטח המחיהאת תואם באופן ה הכליאה

תקן הכליאה )"מספר המיטות  "פעימה השניה",מסגרת עמידה בתנאי הלדברי מפקד בית המעצר, ב

שבית המעצר הוקם לפני שנים רבות, בתאי ראוי לציין כי נוכח העובדה  .התפוסות"( צפוי לרדת

המעצר ישנן מיטות העשויות מבטון, והסרה שלהם דורשת משאבים תקציביים רבים, וכן השבתה 

 בעיית הצפיפות בדמותלפתרון גובש שטח המחיה, של אגפים שלמים. כדי לעמוד בדרישות בג"ץ 

מיטות בתא". לפיכך, ישנם תאים בהם יש  בתא" ולא "מספר"מספר עצורים  מתכונת חישוב של

מיטות, אולם בפועל יש תשעה עצורים בלבד. כלומר, בכל תא מעצר ישנן מיטות שלא  12למשל 

הסניגוריה הציבורית סבורה  נעשה בהן שימוש, ודה פקטו הן משמשות את העצורים בתא כמדפים.

ת פסיקת בג"ץ, ולהפחית את מספר המיטות בתא כי בעניין זה ראוי היה לפעול באופן התואם א

  באופן שיגשים את הפסיקה המחייבת את הרחבת שטח המחיה הלכה למעשה. 

( על 13, הלינו כלואים )אגף מגידוסוהר בבית  2019יקור שנעשה במהלך שנת במהלך בכי יצוין, 

ונים בבתי המשפט צפיפות קשה הקיימת בבית המעצר קישון, בהם נאלצים לשהות טרם הגעתם לדי

מיטות ומוחזקים בו בין  10או בתי הדין הרבניים במחוז חיפה. לדברי אחד הכלואים, באגף מצויות 

כלואים. בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במעמד הביקור כי הכלואים מגיעים לבית המעצר  16-18

 56דם.לעיתים רחוקות, וכאשר מגיעים, סגל המתקן עושה כל שביכולתו להחזירם בהק

(. כך למשל, נמצא 3באגף משתלבים )אגף  תאיםחלק מן הניכרת צפיפות קשה ב ית סוהר שטהבב

כולל שטח השירותים )מ״ר  18.5עמד על  ,אשר מאוכלסים בו שישה אסירים, (3)אגף של תא גודלו כי 

 א. כמו כן, בוצעה מדידה בתמ״ר לכל אסיר כולל שטח שירותים ומקלחת 3.08כלומר (, והמקלחת

מ״ר לכל  3.3-כ קרי (כולל שטח שירותים ומקלחת)מ״ר  13.5אסירים ונמצא כי גודלו  4בו מוחזקים 

ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם תלונות הכלואים בדבר צפיפות. הסניגוריה הציבורית  אסיר.

את לרווח ראוי להפחית את מספר הכלואים המוחזקים בכל אחד מהתאים על מנת סבורה כי 

 57.התאים

                                                           
 . 11.8.2016"ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל" מיום  34-של הממשלה ה 1840החלטה מס'  54
 , פסקה קכ"ה. שטח המחיהבג"ץ  55
: "לענין הצפיפות צוין כי מידי יום מושם דגש על פינוי מעברים בשת״פ עם 11.2.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  56

 במעברים".יחידת נחשון על מנת לצמצם שהייה 
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במנהלת תפנית לעניין התאים שנמדדו 29.6.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  57

בביס"ר שטה, נציג מנהלת  3, עולה כדלקמן: לאור הערות המבקר במדידה המדגמית שביצע באגף 3ע"י המבקר באגף 
בביס״ר הנ״ל, בכדי לוודא עמידת כל התאים בפעימה  3 תפנית יגיע בעת הקרובה לביצוע מדידה חוזרת בכל אגף
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ביחס למספר האסירים כפי שנקבע בבג"צ שטח ם של חלקם מהתאים, גודל בבית סוהר מגידו

נמדדו במהלך הביקור,  הינו גבולי אך עומד בתנאים אשר נקבעו ליישום הפעימה הראשונה., המחיה

מ"ר כאשר בכל תא עמד השטח  42 -. השטח של כל אחד מהם עמד על כ7באגף  של שני תאיםגודלם 

. באופן דומה, מ"ר לכל אסיר )ללא שטח המקלחת( 3.5 -מ"ר. כלומר כ 2.3ם הפינתי על של השירותי

 6מוחזקים  ,מ"ר 2 -על כעמד שטח של השירותים הפינתי מ"ר, כאשר  22( שגודלו 3בתא )אגף 

. ממצאים אלו חזרו על מ"ר לכל אסיר )ללא שטח המקלחת( 3.5 -כשטח מחיה של . כלומר אסירים

 3.5 -כלומר כ ,מ"ר 14 -אחד מהם עמד על כ , אשר שטח כל13אים נוספים באגף עצמם גם בשני ת

מ"ר לכל אסיר. לפיכך, גודל כל אחד מהתאים ביחס למספר האסירים כפי שנקבע בבג"צ שטח 

  המחיה הינו גבולי אך עומד בתנאים אשר נקבעו ליישום הפעימה הראשונה.

ביחס למספר האסירים כפי שנקבע בבג"צ שטח ים ם של חלק מהתאגודלנמצא כי בבית סוהר גלבוע 

, 1כך למשל, באגפים  המחיה הינו גבולי אך עומד בתנאים אשר נקבעו ליישום הפעימה הראשונה.

באופן מ"ר לכל אסיר.  3.6 -כלומר כמ"ר,  21.76, מוחזקים שישה כלואים בכל תא שגודלו 6-ו 4

מ"ר  3.5 -כם( מוחזקים שני כלואים, כלומר מ"ר )כולל מקלחת ושירותי 7-דומה, בתאים בגודל כ

 58לכל אסיר.

נמצא  2019. בביקור שנערך בשנת 2020ובשנת  2019בשנת  -נערכו שני ביקורים בבית סוהר צלמון

כי בוצעו צעדים על ידי הנהלת בתי סוהר לריווח הצפיפות הקיימת במתקן. מהמדידות אשר בוצעו 

בקביעות של בית משפט העליון בבג"ץ שטח המחיה, בחלק מהתאים עלה כי תאים אלה עומדים 

לכל הפחות אלה אשר נקבעו לפעימה הראשונה. כך למשל, נמצא כי שטחו של אחד התאים במכלול 

מ"ר, מיועד להחזיק ארבעה כלואים )בעת הביקור שהו שני כלואים  13.44( הינו 9המעבר )אגף 

מ"ר  20.16עמד על תאי הקטינים, מאחד  שטח שלעוד נמצא כי . מ"ר לכל כלוא 3.36בתא(, קרי 

מ"ר. באופן דומה, נמצא כי  4עצורים, קרי  5)כולל השטח של השירותים והמקלחת(, המוחזקים בו 

מ"ר )כולל שטח השירותים בלבד שכן המקלחות הן  8.35עמד על  (6אגף )שטחו של אחד התאים 

 "ר לכל כלוא.מ 4-, השוהים בו שני כלואים, קרי כציבוריות מחוץ לתאים(

גבולי אך עומד בתנאים  ואה ביחס למספר האסיריםו של תא אחד גודלנמצא כי  בבית סוהר חרמון

מ"ר, המיועד להחזקת  7.13( עומד על  A. גודל התא )אשכול אשר נקבעו ליישום הפעימה הראשונה

 מ"ר לכל אסיר.  3.5-שני כלואים, קרי כ

ל בג"ץ שטח עומדים בתנאי הפעימה הראשונה ש 6אגף נמצא כי על אף שהתאים ב בבית מעצר ניצן

 59בהם צפיפות. מורגשתהמחיה, בפועל מבנה התאים צר ועל כן 

                                                           
מנת לעמוד -מ״ר "יבש"(. הודגש כי מבוצעות בקרות שוטפות למסד הנתונים של המדידות, על 3הראשונה של הפסיקה )

בפסיקה. עוד נמסר ע'י פיקוד היחידה כי בכל הנוגע למימוש ויישום הפעימה השנייה, בימים אלו מתבצעת עבודת מטה 
 מטרים לאסיר בכל הביס״ר". 4.5פה על מנת להיערך לעמידה בשטח מחייה של מקי

: "כאמור מעלה וכפי שעולה מהתיחסות מפקד הביס״ר, גודלם של התאים 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  58
ירים באגף אסירים. עוד הודגש כי החזקת האס 2-מטר וכפי שנקבע בבג״צ שטח מחיה תא זה מתאים ל 7.04באגף הינם 

 זה ובתאים אלו בפרט הינה לפרק זמן מינימלי הדרוש ולאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות".
מהתיחסות היחידה עלה כי מדובר באגף שעבר שיפוץ,  -: "בנוגע לצפיפות22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  59

 התאים הנם תאים זוגיים, אשר עומדים בתנאי בג״צ תנאי המחייה".
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התרשמו המבקרים כי התאים באגף ההפרדה קטנים בצורה חריגה, ואינם  בבית סוהר נווה תרצה

 60.מחיהנקבע בבג"ץ שטח ה אשר עומדים בתקן

תו ליישום ודתו של המתקן בדרישות בג"ץ ומהיערכהתרשמו המבקשות מעמי בבית סוהר קציעות

)כולל תא השירותים(  5ההחלטה גם לעניין הפעימה השנייה. עם זאת, נמצא כי גודלו של תא באגף 

. באופן דומה, גודל התא מ"ר לאסיר 3.4כלומר מ"ר,  23.8עומד על המיועד להחזקת שבעה כלואים 

 3.4מ"ר, כלומר  20.8הוא החזקת ששה אסירים המיועד ל )כולל השירותים והמקלחת( 26באגף 

 מ"ר לכל אסיר.

כולל שירותים מ״ר  9.5(, ישנו תא בגודל של 10כי באגף משתלבים )אגף נמצא  בבית סוהר רימונים

, 14באופן דומה, באגף מ״ר לאסיר.  4.25קרי, שטח מחיה של  -ומקלחת, שנועד לאכלס שני כלואים

 מ״ר לאסיר. 4.1-ינתן חמישה עד שישה אסירים בתא, מדובר בכמ״ר, ובה 24.7התאים בגודל של 

ביחס למספר האסירים כפי שנקבע , 10נמצא כי גודלו של אחד התאים באגף בבית סוהר שקמה 

. גודלו התא הינו גבולי אך עומד בתנאים אשר נקבעו ליישום הפעימה הראשונה ,בבג"צ שטח המחיה

ביום הביקור שהו בבית הסוהר ו כלואים 375סוהר עומד על תקן הכליאה בבית המ"ר.  3.56עומד על 

תקן , 2020שנת  כי במהלךמפקד המתקן במהלך הביקור נמסר על ידי עצורים ואסירים.  306

האחריות על האסירים הביטחוניים כי ו ,אסירים ועצורים 242הכליאה במתקן יופחת ויעמוד על 

 תועבר לשב"כ.

( 1תא )אגף בררת צפיפות בחלק מן האגפים במתקן. כך למשל, נמצא כי שובבית מעצר אבו כביר 

תא נוסף באותו קיימות ארבע מיטות קומתיים )בתא שוהים כיום שני כלואים(. מ"ר,  11.2שגודלו 

 1.8תיים וחדר נפרד המכיל שירותים ומקלחת שגודלו מת מיטת קומ, קיימ"ר 5.13אגף שגודלו 

, בתא )אגף קומתייםמ"ר קיימות שתי מיטות  11.2( שגודלו 2מ"ר. באופן דומה, נמצא כי בתא )אגף 

מ"ר, קיימות ארבע  13.57( בגודל 4ובתא )אגף  קומתייםמ"ר קיימות ארבע מיטות  18-( שגודלו כ3

התחיל לפרויקט המאפשר ) בנוסף, אחד הכלואים הלוקח חלק בפרויקט ראשית .קומתייםמיטות 

האגף נוכח העובדה ש מחיההלין על הצפיפות בתנאי ה (צרבתוכנית גמילה ייחודית עוד בשלבי המע

ראוי לציין כי הביקור המיועד לפרויקט זה מאויש במלואו עד קצה גבול הקיבולת של הפרויקט. 

, טרם כניסת הפעימה הראשונה לתוקף. במהלך הביקור נמסר על ידי מנהל 2019נערך בחודש מרץ 

 המיטות במתקן. יצומצם מספרליון, המתקן כי בכדי לעמוד בהחלטת בית המשפט הע

 בית סוהר דמון, טרם כניסת הפעימה הראשונה לתוקףאשר בוצע נמצא כי נכון למועד הביקור, 

סימלי בכל תא והן לגבי שטח קאינו עומד בדרישות בג"צ "תנאי מחיה", הן לגבי מספר המיטות המ

 61ה.בולט במיוחד באגף טעוני הגנהמחיה המינימלי לכל אסיר בתא, גם באגפים שעברו שיפוץ. הדבר 

                                                           
 3.5יצוין כי כלל התאים עומדים במרחב המחייה של  -: "לגבי צפיפות בתאים12.11.19ת גנ"מ שלום יעקב מיום תגוב 60

מטרים. יודגש כי נשים בהריון נמצאות תחת פיקוח והשגחה רציפים של כלל הגורמים בביס״ר וזאת בין היתר על מנת 
 להתאים את תנאי החזקתן למצבן בעת ההיריון".

הדן  1892/14: "מהתיחסות מנהל תכנון עולה כי בהתאם לפסק הדין בבג"ץ 18.3.19יתן גולן מיום תגובת סג"ד א 61
בסוגיית מרחב המחיה, נושא תנאי מחייתם של האסירים והעצורים במתקני שירות בתי הסוהר נמצא על המדוכה ועף 

על ביצוען לצורך מימוש פסק . רשימת הפעולות שהוחלט 3595עוגן בתכנית רחבה ומשמעותית בהחלטת ממשלה מס' 
 4.5-הדין הובאה בהצעת המחליטים שהוגשה לממשלה, ותוכנה אף הוגש לבג"ץ כמענה לתכנית הכוללת )היינו הגעה ל

מ"ר, וזאת לאור הנחיית בג"ץ שלא לדלג על פעימה זו. לעניין ביס"ר דמון, מימון  4-מ"ר(. נוסף, נבנתה תכנית להגעה ל
יעמוד בית הסוהר על שטח מחיה לאסיר  2019ה של ריווח וצמצום מיטות קרי, עד סוף אפריל פסיקת בג"ץ יבוצע בתצור

מ"ר לאסיר. יש לציין כי בעת כתיבת מענה זה,  4.5יעמוד בית הסוהר על שטח מחיה של  2020מ"ר ועד סוף מאי  3של 
 סיר".מ"ר לא 3לשטח מחיה של  1הותאמו זה מכבר כלל האגפים בבית דמון למעט אגף מס' 
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צומצם מספר מקומות הכליאה על ידי , מחיהנמצא כי בעקבות בג"ץ שטח הבבית מעצר ירושלים 

נכון ליום הביקור, הוחזקו  הורדת מספר העצורים בכל תא, ולא על ידי הורדת מספר מיטות הבטון.

שי הסניגוריה התרשמו כי . אנ135כלואים. בביקור הקודם מספר הכלואים עמד על  125 מתקןב

תנאים הפיזיים קשים באופן ניכר משאר תאי קיימת בפרט צפיפות בתנאי ההמתנה המאופיינים ב

 בית המעצר.

 

 השפעותיו של משבר הקורונה והתפשטות המגפה על תנאי הכליאה ועל זכויות הכלואים. ג

חירום ייחודי אשר  , הובילו למצב2020פרצותה של מגפת הקורונה והתפשטותה במהלך שנת הת

השפיע באופן דרמטי על שגרת חייהם של כלואים, אסירים ועצירים, אשר שוהים במתקני הכליאה 

בישראל. במטרה לצמצם את ההדבקה ולמנוע את התפשטות נגיף הקורונה במתקני הכליאה, ננקטו 

לות אלו שורה של צעדים שהובילו לפגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם של הכלואים. כחלק ממגב

למתקני הכליאה, ובכלל זה נמנעה בתקופה זו  כניסתם של מבקרים למשך שבועות ארוכים נמנעה

ו כליל ביקורי התייחדות של אסירים, נאסרה הכנסת הופסקגם כניסתם של עורכי דין. כמו כן 

. יציאתם של כלואים לחופשות ולמסגרות תעסוקה מוצרים מן החוץ למתקני הכליאה והופסקה

וכן  הופסקה כמעט לחלוטין פעילות מערך השיקום בבתי הסוהרבמשך מספר חודשים  על כך,נוסף 

צומצמה הוצאתם של אסירים לטיפולים רפואיים בבתי חולים ומרפאות מחוץ למתקני הכליאה 

של עצורים  נוספים שננקטו שללו את הבאתם צעדים והוגבלה לטיפולים דחופים ומצילי חיים בלבד.

, ותחת זאת ניתן להם להשתתף םהזכותם להיות נוכחים בדיוניופגעו בים משפטיים ואסירים לדיונ

 . חלופיים באמצעים טכנולוגייםבדיונים רק 

 שיפור חל בהן בתקופות אף שבשגרה כדבר נמשכה הכלואים בזכויות והמצטברת הקשה הפגיעה

 מהחלטות שפעההו ולא כמעט הכלואים אוכלוסיית, נקודתיות הקלות ולמעט, התחלואה במצב

חלק מהמגבלות שהוטלו על . בכללותו הציבור על שהוטלו השונות המגבלות את לעת מעת שהסירו

, כפי שיפורט מסוימתאוכלוסיית הכלואים נותרו על כנן גם כיום, ואחרות הוסרו או צומצמו במידה 

 להלן. 

 למקומות ומבקרים דין עורכי הגבלת כניסת שמטרתן חירום שעת תקנות פורסמו 15.3.2020 ביום

 כתחליף זמני לביקורים במתקני הכליאה נקבע כי בתקופת החירום היוועצות 62.סוהר ובתי מעצר

השיחה.  סודיות את שיבטיחו ובתנאים ביחידות, טלפונית שיחה של בדרך תיעשה דין עורך עם

בלבד  ם עורך דין במתקן הכליאה הוגבלה למקרים חריגיםע פרונטאלית האפשרות לקיים פגישה

 בהם קיים צורך חיוני בפגישה, ובכפוף לאישור מיוחד. 

 ובזכות הייצוג בזכות חמורה בפגיעה כרוכה הסוהר ובבתי המעצר בבתי דין עורכי ביקורי מניעת

דין  עורך עם להיפגש עצור של זכותו, העליון המשפט בית בפסיקת אחת לא שנקבע כפי ההיוועצות.

  63".הראשונה המעלה מן כותכז בדין שהוכרה"יסוד  זכות היא

                                                           
 .2020-תקנות שעת חירום )מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר(, התש"ף 62
)ניתן ביום  עזבון המנוח יוני אלזם ז"ל נ' מדינת ישראל 1301/06כדברי כב' השופטת )כתוארה דאז( א' חיות בע"פ  63

22.6.2009.) 
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 החוקתיות בזכויותיו קשות פוגע דינו עורך עם להיפגש זכותו את האסיר או מהעצור השולל הסדר

גם  לסנגורוהגבלת הקשר הבלתי אמצעי בין הכלוא . שיפוטיות לערכאות ולנגישות הוגן להליך

ן כראוי לדיונים מערימה קשיים ניכרים על האפשרות ליתן ייצוג הולם ועל היכולת להתכונ

 .המשפטיים

 ביקורים קושי משמעותי נוסף בהסדר החירום נגע למניעת הביקורים המשפחתיים בבתי הסוהר.

 הוא. הקרובה סביבתו ועם העולם עם האסיר-האדם של הקשר מנדבכי חלק" הם משפחה בני של

 תרומה מיםתור הם. כאדם מכבודו חלק הם; כאדם מהווייתו חלק הם. ברייתו מעצם להם זקוק

 ילדיו ובני עם להיפגש מהאסיר המונע בהסדר 64".מאסרו במהלך ולשיקומו לרווחתו חשובה

 המאסר נזקי את כמה פי להעצים כדי בו ויש, האדם בכבוד קשה פגיעה משום יש משפחתו

 .ומכאוביו

י של עורכ פנים-אל-פנים ביקורים לעריכת האפשרות הורחבהש כך התקנות תוקנו 24.5.2020 ביום

 הפנים לביטחון השר הכרזת פגה 8.6.2020 ביום 65.מסוימים ואסירים עצורים סוגי לגבידין 

 במתקני הביקורים כלל הוחזרו יוצא כפועללא הוארכה עוד. ו, המאפשרת את הגבלת הביקורים

מביקורים  .הסוהר בתי נציבות ולפקודות הבריאות משרד של פרטניות להנחיות בכפוף, הכליאה

י הסניגוריה הציבורית לאורך התקופה עולה כי אף לאחר חידושם, נתונים ביקורי שערכו נציג

המשפחות למגבלות שונות, אשר חלות ביחס למספר בני המשפחה הרשאים לבקר, למשך הביקורים 

כמו כן, כלל ביקורי המשפחות נערכים במתכונת "סגורה" כך שהמפגש נערך  66ולתדירותם.

בין בני המשפחה, והתקשורת ביניהם נעשית באמצעות טלפון. עוד כשמחיצה מפרידה בין הכלוא ל

עלה מהביקורים כי ביקורי התייחדות של בני ובנות זוג של הכלואים אינם מתקיימים לאורך תקופה 

לאסירים ביקורי ההתייחדות על חידוש  הודיע שב"ס  2021בחודש מרץ זו, למעט במקרים חריגים. 

ירוק )כלומר, לאסירים מחוסנים ולבנות זוגם שיציגו תעודת בכפוף לתנאי תו הזכאים לכך, 

 מתחסנת או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה התקפה למועד הביקור(.

בוטלה באופן גורף יציאתם של אסירים שפוטים בנוסף, מאז תחילת תקופת משבר הקורונה, 

ף האסיר בשב"ס, של ראש אג מנהלית פנימית ביטול החופשות נעשה תחילה בהחלטה .לחופשות

גבי האופן שבו התקבלה לבית המשפט העליון רק לאחרונה, בעקבות ביקורת מסוימת שהביע ו

ניתן לאשר הוצאת אסירים לחופשה לפיה  68נושאזמנית בהוראת שעה פורסמה  67,ההחלטה

מטעמים מיוחדים בלבד, וזאת בכפוף לקיומן של נסיבות משפחתיות או הומניטאריות המצדיקות 

, ולשקמו תיקונו את לעודד וכן בכלא האסיר של חייו תנאי על להקליציאה לחופשה נועדה "זאת. ה

 שמחוץ העולם לקראת הכשרתו של ובדרך משפחתו לבין בינו הקשר חיזוק של דרך על, היתר בין

                                                           
 (.7.10.2020מיום )החלטה  יונס נ' שירות בתי הסוהר 6956/09רע"ב  64
שעניינה סייגים לתחולת ההסדר של מניעת הביקורים, הורחבה כך שתתאפשר כניסת עורך דין לצורך מתן  6תקנה  65

שירות מקצועי לעצור או לאסיר לפי סדר העדיפויות הבא: א. עצור לפני הגשת כתב אישום, שקבוע דיון בעניין מעצרו; 
 ימים. 14, ובלבד שקבוע בעניינו דיון פלילי בתוך ב. עצור לאחר הגשת כתב אישום או אסיר

. מהתגובה עולה כי החל מיום 6905/20שהוגשה במסגרת בג"ץ  25.10.20דברים דומים עולים מתגובת המדינה מיום  66
חלה חזרה מדורגת לביקורי משפחה לאסירים שפוטים, בתדירות של פעם בחודש, כאשר מספר המבקרים הוגבל  9.6.20

הוחלט על שינוי בסדרי ביקור משפחות אסירים וצמצומן  12.7.20בקרים מקרבה ראשונה )כולל ילד(. ביום לעד שני מ
הוחלט על מדיניות הביקורים הבאה: ביקורי עצורים יוכלו להתקיים בתדירות של  9.8.20למבקר אחד בלבד. ביום 

אחת לחודש, כאשר מותרים עד שני  אחת לשבוע, עד שני מבקרים; ביקורי אסירים יוכלו להתקיים בתדירות של
 5ילדים, אז רשאים לבקרם עד שלושה מבקרים; ולאסירים שלהם  4 -ל 3מבקרים לאסיר, למעט אסירים שלהם בין 

 ילדים ומעלה, רשאים לבקר עד ארבעה מבקרים.
 (.10.1.2021)החלטה מיום  דביר בן חיים נ' שירות בתי הסוהר 8637/20רע"ב  67
 חופשות אסירים בתקופת משבר הקורונה.  - 04.40.00ודת נציבות בתי הסוהר פק -הוראת שעה  68
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מניעת היציאה לחופשות בתקופת משבר הקורונה  69".בכלא טובה להתנהגות והמרצתו לכלא

יש בה ליצור משמעותית בקשרי האסיר עם משפחתו ובתהליך שיקומו, ו בפגיעה אם כן כרוכה

 על חידוש  2021גם בעניין זה הודיע שב"ס בחודש מרץ הכבדה יתרה של תנאי המאסר ומכאוביו. 

 . , באופן הדרגתיהוצאתם לחופשות של אסירים הזכאים לכך

החינוך והפנאי במתקני לאורך תקופת משבר הקורונה חל צמצום ניכר של פעילויות השיקום, 

הכליאה. זאת, על רקע הנחיות משרד הבריאות בדבר שמירה על ריחוק חברתי והאיסור על 

וכן לאור איסור כניסתם של גורמי  70התקהלויות במרחב הציבורי אשר נקבע בתקנות שעת חירום,

י נציגי חוץ הלוקחים חלק בפעילויות אלו למתקני הכליאה. מהביקורים הרשמיים שנערכו על יד

לה כי עם התפרצות מגפת הקורונה הופסקה ככלל פעילות השיקום והחינוך והסניגוריה הציבורית ע

בבתי הסוהר. לאורך התקופה ועם הסרת המגבלות שהוטלו על הציבור בכללותו, חודשה פעילות 

מערך השיקום באופן הדרגתי ובמתכונת מצומצמת, בהתאם לתנאי המתקן ובכפוף להנחיות משרד 

חודשה פעילות מערך הטיפול והשיקום בשב"ס באופן מלא, למעט  2021בחודש מרץ בריאות. ה

 חריגים נקודתיים.

ממצאים דומים עלו ביחס למערך התעסוקה הפועל במתקני הכליאה. אפשרות יציאתם של אסירים 

לעבודה מחוץ לכותלי בית הסוהר הופסקה באופן גורף כחלק מהמגבלות שנועדו למנוע את 

פועל השטות נגיף הקורונה במתקני הכליאה, וטרם חודשה עד למועד זה. מערך התעסוקה התפ

בתוך מתחמי מתקני הכליאה הושבת עם התפרצות המגפה, אך בהמשך חודשה פעילותו באופן 

 אור הנחיות משרד הבריאות לגבי שמירה על ריחוק חברתיחלקי. מהביקורים הרשמיים עלה כי ל

ת תעסוקה. כן צומצמה פעילות והכלואים אשר משולבים כיום במסגר צומצם באופן ניכר מספר

להם להשתלב בתעסוקה ההכשרות המקצועיות אשר נועדה לאפשר לכלואים לרכוש מקצוע שיסייע 

 . לאחר שחרורם מהמאסר

צמצום פעילויות הטיפול, חינוך, ותעסוקה במתקני הכליאה משמעותו פגיעה אנושה בסיכוייו של 

תקופת מאסרו לרכישת כלים טיפוליים ומקצועיים אשר יאפשרו לו להשתקם  אסיר לנצל את

במצב זה נפגעת זכותם של האסירים לשיקום, כמו גם האינטרס . ולהשתלב בחברה לאחר השחרור

כמו כן, היעדר אפשרות להשתלב בפעילויות השיקום, הציבורי שבצמצום מועדות והגנה על החברה. 

 פן ניכר את נזקי המאסר ומכאוביו.  החינוך והתעסוקה מעצים באו

עלה כי כחלק מהיערכות שירות  2020מהביקורים שערכו נציגי הסניגוריה הציבורית במהלך שנת 

אגפים ייעודיים לשהייה של  במתקני הכליאהבתי הסוהר להתמודדות עם מגפת הקורונה הוקצו 

משרד הבריאות. כמו כן, כלואים הנדרשים לשהות בבידוד מטעמים רפואיים, בהתאם להנחיות 

הוגדרו אגפי "סינון" המיועדים לקליטת כלואים לתקופת צינון טרם העברתם למתקן קבע, אף אם 

י באגפים אלו שוררים כ אינם נדרשים לשהות בבידוד מטעמים רפואיים. בחלק מהמתקנים נמצא

באופן שיש בו  אינם זוכים למימוש מלוא זכויותיהם, תנאים קשים וכי הכלואים המוחזקים בהם

 ת הקשיים הכרוכים בשהייה בבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. להעצים א

                                                           
 (.23.10.2003סולימאן אל עביד נ' שירות בתי הסוהר ) 6481/01עע"א  69
, אשר הוחלפו בהמשך בתקנות סמכויות 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –ר' תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  70

 .2020 -יף הקורונה החדש )הוראת שעה()הגבלת פעילות(,התש"ףמיוחדות להתמודדות עם נג
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בנוסף, במהלך תקופת משבר הקורונה נקבעו מספר הסדרים הקובעים אפשרות לקיום דיונים 

אפשרות  71.טכנולוגי מכשיר באמצעות בהשתתפותואלא  האסיר או העצור בנוכחות שלא משפטיים

 הזכות. בפניו אלא הפלילי בהליך אדם דנים אין לפיו הבסיסי בכלל חמורה הבפגיע כרוכהזו 

 נחרץ בו במקום נוכח להיות מאדם זו זכות מניעת... הפלילי ההליך של ליבו בלב מצויה" לנוכחות

 זכותו את האסיר או הנאשם, מהעצור השולל הסדר  72".כאדם בכבודו אנושה פגיעה פוגעת, דינו

 החוקתית בזכותו קשות פוגע, טכנולוגי באמצעי בדיון להשתתף עליו כופה ומנגד, בדיון נוכח להיות

 חירות הגבלת שעניינו פלילי בהליך מדובר כאשר שכן כל לא, דין עורך עם ולהיוועצות הוגן להליך

 עורך עם אמצעי ובלתי ישיר קשר ליצור באפשרות פוגעת בלבד" וירטואלית" השתתפות. האדם

 דיונים. הצדק פני ובמראית הצדק בתחושת גם חריף באופן פוגעת והיא, טהמשפ בית ועם הדין

 לניהול הנוגע בכל גם ניכרים קשיים מעוררים טכנולוגיים מכשירים באמצעות המתקיימים

  .והוגן תקין הליך לקיים היכולת בעצם פוגעים הם אחת ולא, המשפט

 של מצומצמת קבוצה למעט ,כיוםעל אף מספר תיקונים שהתקבלו בהסדר החקיקה בנושא, 

 הן, מעצר בהליכי הן בעניינם לדיונים מובאים אינם עדיין והאסירים העצורים מרבית, עצורים

 אסירים עתירות, ממאסר תנאי-על שחרור כגון, נוספים בהליכים והן עיקריים פליליים בהליכים

 הנדרשים בצעדים לנקוט קוראת הציבורית הסניגוריה. בהפרדה אסירים החזקת להמשך ועתירות

 שהתחלואה ככל במיוחד, המשפט לבתי המובאים העצורים מספר של הדרגתית הרחבה שיבטיחו

 את להחזיר לשקול יש בהמשך. המשק של ההדרגתית הפתיחה ושתמשיך הקרובה בתקופה תקטן

 היסוד ועקרונות שהחוק כפי – והאסירים הנאשמים, העצורים בנוכחות המשפטיים הדיונים כלל

 .לעשות מחייבים משפטנו שיטת של

עלה כי  2020הביקורים שערכו נציגי הסניגוריה הציבורית במתקני הכליאה במהלך שנת  סגרתבמ

הצעדים שננקטו במהלך תקופת משבר הקורונה הובילו לפגיעה קשה ומתמשכת בזכויות הכלואים 

צעדים שנועדו למנוע למאמצים ול ישנה חשיבות רבהולהרעה בתנאי הכליאה. אין חולק על כך כי 

את התפשטות נגיף הקורונה במתקני הכליאה. זאת, בשים לב למאפייניהם הייחודיים של 

מעלה המתקנים כמקומות סגורים בהם שוהים הכלואים בצפיפות ובשטח מחיה מוגדר, באופן אשר 

 להקפדה על כך שהאמצעיםישנו משנה חשיבות יחד עם זאת, חשש להתפשטות מואצת של הנגיף. 

בהם נעשה שימוש לנוכח מצב החירום אשר מאפיין את התקופה לא יעלו על הנדרש והמתחייב, כך 

 שהפגיעה בזכויות הכלואים תיעשה באופן מידתי ומצומצם ככל הניתן. 

בעת כתיבת שורות אלה מסתמן שיפור משמעותי במצב התחלואה בישראל. כחמישה מליון אזרחים 

: ירידה דבר נותן את אותותיו בירידה משמעותית בכל מדי התחלואהכבר חוסנו כנגד נגיף קורונה וה

משמעותית נרשמה במקדם ההדבקה, במספר הנדבקים היומי, במספר המאושפזים ובמספר 

החולים המוגדרים כנתונים במצב קשה. לצד זאת, המשק הכללי חזר לפעילות כמעט מלאה. במצב 

 חור ויש להשיב להם את זכויותיהם.דברים זה, יש לוודא שהכלואים אינם נשארים מא

 

                                                           
חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש  71

 . לחקיקה זו קדמו מספר הסדרים שנקבעו בתקנות שעת חירום.2020-)הוראת שעה(, התש"ף
 (.11.2.2010)החלטה מיום  מדינת ישראלפלוני נ'  8823/07בש"פ  72
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בהם ביקרו נציגי הסניגוריה הציבורית נמצאו מגבלות אשר הובילו לפגיעה מתקני כליאה   11-ב

מתקני כליאה נמצאו ליקויים  7-ב ;משמעותית בזכויות הכלואים ולהרעה ניכרת בתנאי הכליאה

רה על בריאותם של על הנחיות משרד הבריאות ועל שמי מספקתהקפדה הנוגעים להיעדר 

יף הקורונה במתקני הכליאה; נוכח החשש להתפשטות מהירה של נגהכלואים במתקני הכליאה ל

מתקני כליאה נמצאו ליקויים הנוגעים לקיום דיונים בבתי משפט באמצעות היוועדות  9-ב

 חזותית, בהיעדר נוכחות פיזית של הכלואים בדיון בעניינם.

 

  הרעה בתנאי כליאהופגיעה בזכויות כלואים . 1.ג

מתקני כליאה בהם ביקרו נציגי הסניגוריה הציבורית נמצאו מגבלות אשר הובילו לפגיעה  11-ב

בחלק ניכר מהמתקנים נמצא כי משמעותית בזכויות הכלואים ולהרעה ניכרת בתנאי הכליאה. 

יכר בעקבות מגבלות שהוטלו על מתקני הכליאה בשל התפשטות מגפת הקורונה צומצמה באופן נ

 פעילות השיקום בבתי הסוהר. 

, במהלכו נמצא כי בעקבות התפרצות מגפת 2020נערך ביקור בחודש ספטמבר  בבית סוהר חרמון

הקורונה הוטלו מגבלות רבות אשר פוגעות באופן משמעותי באופיו השיקומי של בית הסוהר. בית 

ולית, וכוללת פעילות סוהר חרמון מהווה מסגרת ייחודית אשר מדמה התנהלות של קהילה טיפ

תנועת הכלואים ברחבי בית  ת הקורונהמגיפ להתפרצותטיפולית ושיקומית ענפה. בהתאם לכך, עד 

הסוהר הייתה חופשית. בעקבות מגפת הקורונה הוטלו מגבלות רבות על תנועת הכלואים בבית 

כלואים את הסוהר. כך, עלה כי חדר האוכל המרכזי המשרת את הכלואים נסגר, וכיום מקבלים ה

ושיתוף פעולה  הסוציאליזציההארוחות באגפי המגורים. למבקרים נמסר כי הדבר פוגע באפשרויות 

 בין הכלואים, דבר שמהווה חלק בלתי נפרד מההליך הטיפולי בבית הסוהר. 

תעסוקה ורואה שילובם של הכלואים בל משמעותיעל אף העובדה שבית הסוהר נותן דגש כמו כן, 

האפשרות ליציאה לעבודה מחוץ לכותלי בית  ,בחברה פרד בשיקום האסיר ושילובובלתי נ חלקבה 

הסוהר בוטלה וכן צומצמו באופן משמעותי מספר מקומות העבודה במפעלים שנמצאים בשטח 

מתקן הכליאה. למבקרים נמסר כי היציאה למפעלים מחוץ לכותלי בית הסוהר כרוכה בסיכון 

זו. בנוסף, מספר מקומות העבודה הקיימים הצטמצם באופן  להדבקה ולכן אינה אפשרית בתקופה

משמעותי מאחר שחלק מהמפעלים נסגרו בשל קשיים כלכליים. כמו כן לאור הנחיות משרד 

הבריאות לגבי שמירה על ריחוק חברתי, ניתן להעסיק מספר קטן יותר של כלואים בכל מסגרת 

ם המשולבים בכל מקום עבודה על מנת תעסוקה. למבקרים נמסר כי נערכת תחלופה בין הכלואי

לאפשר למספר גדול יותר של כלואים להשתלב בתעסוקה ולהתפרנס. אף על פי כן, ישנו מספר לא 

 כלואיםבנוסף, נפגעה האפשרות להעביר למבוטל של כלואים אשר אינו משולב בתעסוקה כלל. 

ב בתעסוקה לאחר הכשרות מקצועיות ולאפשר להם לרכוש מקצוע שיוכל לעזור להם להשתל

יש לתת מענה ארוך טווח לנושא הרחבת מסגרות תעסוקה המבקרים סברו כי שחרורם מהמאסר. 

שמעוניינים בכך. כמו כן, יש לבחון את הדרך שבה ניתן להחזיר את ההכשרות  כלואיםעבור ה

 73.אופן שעונה על הנחיות משרד הבריאותהמקצועיות ב

                                                           
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במערך התעסוקה עולה כדלקמן: בבית 16.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  73

סוהר חרמון פועל מזה שנים מרכז שיקום תעסוקתי הכולל שישה מתקנים בהם מספקים לאסירים עבודות בתחומי 
מסגרות וטקסטיל. מדובר במגוון רחב של עבודות מול יזמים פרטיים עימם מתקשר הרכבות, חשמל, אלקטרוניקה, 



37 
 

המגפה היא הפסקה גורפת של יציאה לחופשות. בבית הגבלה נוספת שהוטלה בעקבות התפרצות 

סוהר חרמון כלל הכלואים היו משולבים בסבב חופשות. סגל המתקן הדגיש כי היציאה לחופשות 

מהווה תמריץ משמעותי שמסייע לכלואים להתקדם בהליך הטיפולי. למבקרים נמסר כי בהתאם 

חריגים בכפוף לאישור מיוחד. בנוסף  למדיניות שב"ס בנושא, כל החופשות הופסקו, למעט מקרים

עלה כי ביקורי המשפחות מתקיימים במתכונת סגורה ללא מגע פיזי, וכי מפגשי התייחדות לא 

מתקיימים כלל. בנושא זה עלו מספר תלונות מצד הכלואים אשר הלינו על היעדר קיומם של מפגשי  

דות עם אשתו מזה חצי שנה, התייחדות. אחד הכלואים מסר למבקרים כי לא קיים מפגש התייח

וביטא את המצוקה והסבל הכרוכים בדבר. המבקרים סברו כי לאור החשיבות של הקשר של הכלוא 

 74לחופשות ומניעת ביקורי ההתייחדות. כלואיםיש למצוא פתרון בנושא יציאת עם בני משפחתו, 

יל לשינויים הוב, במהלכו עלה כי מצב החירום 2020נערך ביקור בחודש מאי  בבית סוהר שטה

. תנועת הכלואים בבית הסוהר הוגבלה והשגרה השתנתה כך שהופסקו נרחבים בתנאי הכליאה

ולא התקיימה פעילות פנאי. מערך החינוך הפסיק לפעול, הקבוצות הטיפוליות והשיקומיות, 

למבקרים נמסר כי חלק מקבוצות הטיפול והחינוך החלו לשוב לפעילות בהדרגה, בכפוף למגבלות 

של הנחיות משרד הבריאות. עוד נמסר כי עם התפרצות המגפה הושבתו לחלוטין המפעלים הפועלים 

 במקום למשך מספר שבועות, אך בהמשך מערך התעסוקה שב לפעילות באופן מצומצם ובהדרגה.

במועד הביקור לא התקיימו ביקורי משפחות בבית הסוהר. למבקרים נמסר כי בשל הפסקת 

שיחות בהיוועדות חזותית עם בני משפחה, כך שכל כלוא קיבל לפחות שתי הביקורים התאפשרו 

 שיחות כאלו. 

עוד עלה כי משבר הקורונה פגע במידה רבה בטיפול הרפואי השוטף בכלואים, כך שתורים רבים 

 שהיו קבועים לבדיקות ולניתוחים שאינם דחופים נדחו למועד מאוחר יותר. 

ת מגפת הקורונה וצמצום נוכחות הכלואים בדיונים בבתי עם התפרצונמצא כי  במעבר איילון

משפט, הוסב אגף המעבר לאגפי סינון המשמשים לקליטת כלואים והחזקתם בבידוד בטרם 

( מוחזקים כלואים הנדרשים לשהות בבידוד 14העברתם למתקני הכליאה. באחד האגפים )אגף 

ים אלו סגורים בתאם לאורך כל משרד הבריאות. במהלך הביקור עלה כי כלוא נחיותבהתאם לה

שעות היום, למעט יציאות לצורך שיחות טלפון או השתתפות בדיונים, וכי הם אינם זוכים לממש 

את זכותם להליכה בחצר. במהלך הביקור פגשו המבקרים את אחד הכלואים השוהים באגף זה, 

ורונה. המבקרים אשר מסר כי הוא נמצא באגף מזה שלושה שבועות, לאחר ששהה בקרבת חולה ק

סברו כי יש להקפיד ולהבטיח את זכותם של הכלואים ליציאה להליכה בחצר, וכי אין בצורך 

                                                           
מערך התעסוקה של שב"ס בהסכמי תעסוקת אסירים. לאחר הביקור הרשמי שבנדון, נפתח מתקן שיקום תעסוקתי 

ברת קפרו. נוסף בבית הסוהר במסגרתו מועסקים אסירים בעבודות לייצור סולמות. המתקן מנוהל על ידי יזם פרטי, ח
אסירים. בצל הקורונה ועל פי  300-עוד צוין כי טרם משבר הקורונה, הועסקו במתקני השיקום בבית סוהר חרמון כ

הנחיות התו הסגול, מספר האסירים המקסימלי שניתן להוציא למתקני התעסוקה פחת באופן משמעותי. כמו כן, בית 
כמות האסירים המועסקים. הודגש כי שב"ס מקפיד על ביצוע סוהר זה פועל בקפסולת אגפים, סיבה נוספת לירידה ב

כן נמסר כי שב"ס פועל נמרצות לשלב -ההנחיות ומקפיד לשלב מדי יום את מספר האסירים המקסימלי האפשרי. כמו
את האסירים ככל הניתן במסגרות טיפוליות שתכליתן שיקום אסירים. בתקופת הקורונה שב"ס משתדל לשמור על 

בימים  -לאסירים תוך שמירת בריאותם ובכפוף להנחיות משרד הבריאות. לעניין ההכשרה המקצועית שגרת עבודה 
אלו שב שב"ס להפעיל קורסים במסגרת הכשרה מקצועית זאת בהתאם לאפשרות ביצוע בזום ובהתאם להוראות משרד 

ר, מתוכננת פתיחה של מפעל הבריאות. מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי בנוסף למפעל קפרו שנפתח בתחילת ספטמב
נוסף. נוסף צוין כי כחלק מתכנית הכשרות מקצועיות חדשות לאסירים ובמגבלות התו הסגול, מתוכנן קורס "טבחות" 

 אסירים כולל שילובם במשתלה הטיפולית".  40-אסירים וקורס "גינון טיפולי" בו ישולבו כ 15בו ישולבו 
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר עולה כי מגבלות מחויבות 16.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  74

המציאות המוטלות על המוחזקים והשוהים במתקני הכליאה כחלק מהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, נבחנות 
ס מאפשר במסגרת הערכות מצב על בסיס עיתי, ובכלל זה בנושא חופשות והתייחדויות אסירים. צוין כי בעת הזו, שב"

 חופשות אסירים במקרים הומניטריים חריגים בלבד ולאחר בחינה ואישור כלל הגורמים הרלוונטיים".
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בהחזקתם בתנאי בידוד רפואי כדי לגרוע מזכות זו. זאת, בפרט בשים לב לתקופות הממושכות בהם 

יאפשרו  עשויים כלואים לשהות באגף, כפי שנמסר על ידי אחד הכלואים. יש למצוא פתרונות אשר

  75את יציאתם של כלואים אלו להליכה בחצר באופן שאינו כרוך בסיכון בריאותי לכלואים אחרים.

, במהלכו נמצא כי בעקבות מגפת הקורונה 2020נערך ביקור בחודש מאי  בבית סוהר מעשיהו

ת הופסקה כל פעילות הטיפול, השיקום והחינוך בבית הסוהר. במועד הביקור עלה כי חודשה הפעילו

הטיפולית במסגרת המחלקה לטיפול בעברייני מין בלבד, וכי יתר הפעילות הטיפולית צפויה 

להתחדש בהדרגה בהתאם להנחיות משרד הבריאות. פעילות מרכז החינוך חודשה במתכונת 

מצומצמת בלבד. כך גם פעילות מרכז התעסוקה, אשר פועל באופן חלקי בהתאם להנחיות משרד 

ור נמסר כי רק כשליש מהכלואים המשולבים בתעסוקה שבו לפעילות. הבריאות. במועד הביק

במועד הביקור טרם חודשו ביקורי המשפחות, ואף חופשות אסירים הופסקו לחלוטין. מסגל 

המתקן נמסר כי לפני החגים פסח ורמדאן נערכו שיחות של הכלואים עם בני משפחותיהם באמצעות 

  76היוועדות חזותית.

האגף בו מוחזקים -הסוהר הוחלו מגבלות שונות על תנועת הכלואים. כך, תתעוד עלה כי בבית 

כלואים קשישים וחולים נסגר לתנועה, והכלואים בו אינם יכולים לנוע בחופשיות כבעבר. כן עלה 

 כי כלל הבדיקות הרפואיות שאינן דחופות הוקפאו. 

בהן עלו תלונות רבות מצד , 2020ביקורים בחודשים מאי ויולי נערכו שני  בבית מעצר הדרים

העצורים על קשיים בקבלת ציוד מצד בני משפחה. עם התפרצות מגפת הקורונה נמנעה לחלוטין 

פריטים, מצד בן  6הכנסת ציוד לכלואים. בהמשך אפשרות זו חודשה כך שכל עצור רשאי לקבל עד 

ונים, בין השאר על משפחה בקרבה ראשונה בלבד. העצורים הלינו על כך שהנחיה זו מעלה קשיים ש

רקע מגבלות התנועה אשר הוטלו במהלך התקופה. משכך, חלק מהעצורים תיארו כי לא קיבלו ציוד 

לאורך תקופת מעצרם. המבקרים סברו כי יש לגלות גמישות ולאפשר לעצורים לקבל ציוד גם ממי 

 77.זו שאינם בני משפחה מדרגה ראשונה, על רקע הקשיים הייחודיים האופייניים לתקופה

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי אכן העצורים/האסירים אשר הוחזקו 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  75

פיקוד היחידה כי העצורים/האסירים אינם  בזמן הביקור הרשמי, לא יצאו לטיול. צוות האגף לא עדכן את 14באגף 
מורשים לצאת לשעות הטיול, דבר אי הוצאתם לשעת טיול נודע במעמד הביקור. כבר באותו היום מפקד היחידה הנחה 
על חובת הוצאת העצורים/האסירים לשעות טיול במהלך היום. כמו כן, ניתנה הנחיה שבמידה ועצור/אסיר מסרב לצאת 

ולרשום ביומן. עוד צוין כי בסיור המפקד בתאים )במיגון מלא( מרבית האסירים טענו כי מאחר  לטיול יש לתעד זאת
והם לבד בתא גדול הם עושים ספורט בתא, הם לא רצו לצאת לטיול. הודגש ע"י הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז כי 

 יוצאים לטיול". 14המדובר היה בתקלה נקודתית ועצורים/אסירים באגף 
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר עולה כי במהלך החודש 6.7.20ת גנ"מ שלום יעקב מיום תגוב 76

, התאפשר למשפחות האסירים לבקר בביס״ר; 9.6 -החל מתאריך ה -האחרון אושרו הקלות, כדלקמן: ביקורי משפחות
ון: לוויה או ברית מילה; מתן שירות מאושרת יציאה לחופשה במקרים חריגים ומיוחדים באירועים כג -יציאה לחופשה

מתאפשרת כניסת עורכי דין בהתאם ליכולת המתקן ובשים לב לשמירת  -מקצועי לאסירים ועצורים ע"י עורכי דין
 -מתאפשרת כניסת מבקרים בתיאום; כניסת נותני שירות -הנחיות משרד הבריאות; כניסת מבקרים רשמיים

מבחן, רש״א, מעריך מסוכנות, מטפל פרטי; הוצאת עצורים לדיונים בבתי  מתאפשרת כניסת נותן שירות כגון: קצין
עצורים לכלל בתי המשפט ברחבי הארץ וזאת בנוסף לביצוע דיונים באמצעות  250יחידת נחשון מלווה בכל יום  -משפט

שורות אלו, מערכת היוועדות חזותית. מהתיחסות מפקדת הביס״ר עולה כי מאז ביקורה של המבקרת ועד מועד כתיבת 
פעל הארגון להקל על המגבלות שהוחלו על האסירים נוכח סכנת חדירת נגיף הקורונה. בין היתר, בבית סוהר מעשיהו 
נפתחו חמישה מפעלים לתעסוקת אסירים; מרכז החינוך מפעיל שמונה כיתות להשלמת השכלה ומתקיימות קבוצות 

פשרה הכנסת ציוד על ידי משפחות; הוגדל סכום הרכישה טיפוליות, כל אלה בהתאם לתו התקן הסגול. בנוסף התא
במרכזי המכר ונפתחו ביקורי משפחות באופן מבוקר. נוסף וכאמור מעלה, מתאפשרת כניסתם של נותני שירות וייעוץ 
לאסירים במגבלות שתכליתן לאזן בין ההכרח לשמור על שלומם של האסירים ובטחון המתקן לבין הרצון לתת מענה 

 וכלוסיית האסירים".לצורכי א
: "מפיקוד היחידה נמסר כי הכנסת ציוד מתבצעת עפ"י הנחיות מערכתיות. 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  77

יצוין כי העצורים מודעים לכך שניתן להגיש בקשה להכנסת ציוד שלא ע"י בן אדם מקרבה ראשונה, הדבר נאמר 
 לעצורים ע"י מנהלי האגפים עם קליטתם".
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במועד הביקור הראשון עלה כי ביקורי המשפחות לכלואים הופסקו לחלוטין, וכי הקשר של 

הכלואים עם משפחותיהם נעשה באופן טלפוני בלבד. למבקרים נמסר כי התאפשרו שיחות 

בהיוועדות חזותית של הכלואים עם בני משפחתם לקראת חג הפסח והרמדאן. בנושא זה עלו 

במועד זה   78.אשר הלינו כי ניתנה להם אפשרות לשיחה קצרה יחידה בלבדתלונות מצד הכלואים 

אף חלה מניעה לכניסה של עורכי דין למתקן הכליאה באופן שהביא לפגיעה קשה בזכותם של 

 79הכלואים לייעוץ משפטי ולהליך הוגן.

עצר. למבקרים נמסר כי עם התפרצות המגיפה הופסקה לחלוטין פעילות החינוך והטיפול בבית המ

פעילות זו חודשה מאז בהדרגה ובאופן מצומצם, בין השאר בשל מניעת כניסה של גורמים אזרחיים 

שונים אשר לוקחים חלק במערך זה. למבקרים נמסר במועד הביקור הראשון כי מספר הכלואים 

בכל כיתה צומצם, וכי פחות מחצי מכלל הכלואים אשר שולבו בחינוך חזרו לפעילות. כמו כן 

ות הטיפולית חודשה באופן מצומצם, כך שמספר הכלואים אשר לוקח חלק בכל קבוצה הוגבל הפעיל

 על מנת לשמור על הנחיות משרד הבריאות. 

במועד הביקור השני ביקרו המבקרים באגף המיועד לשהייה של כלואים הנדרשים לבידוד מטעמים 

על פי שנבדק פעמיים לקורונה ימים, אף  9רפואיים. אחד הכלואים מסר כי הוא שוהה באגף מזה 

ונמצא שלילי. הכלוא תיאר כי הוא מנותק לחלוטין מהעולם החיצון, וכי לא קיבל אפשרות לשיחה 

עוד הלין הכלוא על כך שאין באגף זה אפשרות לרכישת  80טלפונית עם משפחתו ועם עורך דינו.

ואים חדשים שנקלטים מוצרים ממרכז הרכש. המבקרים ביקרו גם באגף הסינון, אשר מיועד לכל

יום אף אם אינם נדרשים לבידוד רפואי בהתאם  14במתקן, ומוחזקים באגף למשך תקופת צינון של 

להנחיות משרד הבריאות. אחד הכלואים מסר למבקרים כי אינו מצוי בקשר טלפוני עם משפחתו 

ם למשך המבקרים התרשמו כי הכלואים המצויים באגפים אלו מוחזקים בתא 81.או עורך דינו

הכוללים פעילויות  ש צורך לייצר עבורם תנאים ראויים יותרמרבית שעות היום בחוסר מעש, וכי 

  82נאי וחינוך.פ

                                                           
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר עולה כי בשלב זה אין אישור 30.8.20ובת גנ"מ שלום יעקב מיום תג 78

-לעריכת שיחות זום. מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז עולה כי שיחות הזום לאסירים ועצורים ניתנו על
הרגיל בטלפון בתקופה בה לא קיבלו מנת לנסות לשמור על קשריו של האסיר עם משפחתו מעבר לשימוש 

האסירים/עצורים ביקורי משפחות. השיחות ניתנו לכלל האסירים לפני חג הפסח ללא קשר לדת להם הם שייכים. מתן 
 השיחות הופסק לאור הגעת המשפחות לביקורים".

כי שב״ס פועל בהתאם : "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר עולה 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  79
להנחיות משרד הבריאות ובשים לב לסיכון להדבקה במתקניו ובהתאם למצב תחלואה במדינה. שב״ס איפשר חזרה 

מתאפשרת כניסת  -מדורגת ומדודה לשגרה בצל הקורונה. בנוגע למתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים ע"י עורכי דין
תאם ליכולות מתקן הכליאה לקיום מפגש פרונטלי ובשים לב על שמירת עורכי דין לצורך מתן יעוץ משפטי מקצועי בה

יתקיים  -הוראת משרד הבריאות. קביעת מועד למפגש עם עורך דין בכפוף לסדר עדיפויות: עצור לפני הגשת כתב אישום
אם לפקודת בהת -בהקדם האפשרי; אסיר שקבוע בעניינו דיון פלילי או אחר -ללא דיחוי; עצור לאחר הגשת כתב אישום

אושרה  9.6.2020 -החל מ -נציבות; נוסף ישנה חובת תאום מראש למפגש עו"ד עצור או אסיר. בנוגע לביקורי משפחות
כניסת קרובי משפחה לביקור אסיר ע"פ מתווה מצומצם, עד שני מבקרים. במסגרת החזרה המדורגת לשגרה עודכן 

ן שמאפשר הגדלת מספר המבקרים לאסיר שמשפחתו באופ 9.8.2020המתווה לביקור משפחות אסירים בתאריך 
ארבעה ילדים יהיה זכאי לקבל שלושה -מתגוררת בשטח מדינת ישראל בהתאם למספר ילדיו: אסיר שפוט ולו שלושה

מבקרים אחת לחודש; אסיר שפוט ולו חמישה ילדים ומעלה יקבל ארבעה מבקרים אחת לחודש. הודגש כי בהתאם 
 התחלואה במדינה, ההנחיות מתעדכנות". להערכות מצב ובהתאם למצב

: "באגף בידוד, לאור העובדה כי העצורים נמצאים בסטטוס של "בידוד רפואי", 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  80
ניתנת להם אפשרות לצאת למקלחות ולהשתמש במכשיר הטלפון במשך חצי שעה ביום. נוכח העובדה שבדו״ח לא 

 ודות העצור, לא ניתן להתייחס לגופן של הטענות".הובאו פרטים ספציפיים א
: "מאחר ולא ניתנו פרטים קונקרטיים וגם לאחר ניסיונות של סגל הבימ״ר 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  81

לאתר את שם העצור שלא צלחו, לא ניתן להתייחס לגופן של טענות העצור. מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בתחום 
י להתייחס לגופה של תלונה בהיעדר פרטים ספציפיים עולה כי במועד הנקוב אושרו ביקורי משפחות, האסיר ומבל

 ועצורים עד החלטה אחרת רשאים לשוחח בטלפון".
הוסבר למבקרות שמדובר באגף עצורים לימים, בו אין  -: "לעניין אגף הסינון 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  82

אשר גם הוא מיועד לסינון ובו מוחזקים עצורים שאינם עצורים לימים ישנם מכשירי  6גש כי באגף מכשירי טלוויזיה. יוד
 טלוויזיה. הודגש כי בכלל אגפי הסינון ישנה הקפדה על הוצאה לפועל של סדר יום מובנה לרבות יציאה לחצר."
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בידוד מעין זה כרוך מיניה וביה בקושי פסיכולוגי משמעותי, ולפיכך יש צורך  לכך יש להוסיף, כי

 83במתן מענה נפשי מקיף יותר ובליווי סוציאלי הדוק יותר.

במהלכו עלה כי חופשות האסירים הופסקו , 2020נערך ביקור בחודש יוני  ר השרוןבבית סוה

לחלוטין וכך גם ביקורי משפחות ועורכי דין, באופן שפגע במידה משמעותית בזכויות הכלואים 

כן עלה כי היציאה של כלואים לקבלת טיפול  84.ובפרט בזכותם לייצוג משפטי הולם ולהליך הוגן

 ם דחופים בלבד. רפואי נעשית במקרי

למבקרים נמסר כי עם פרוץ המגפה הושבתה פעילות מערך החינוך והטיפול בבית הסוהר. במועד 

הביקור חזרו חלק מקבוצות הטיפול והחינוך לפעילות תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. 

המבקרים ביקרו באגף השמור בו פגשו במספר כלואים שמסרו כי טרם התפרצות המגפה היו 

 משולבים בקבוצת "שליטה בכעסים" שפעלה באגף וכן בפעילות חינוך, אך אלו טרם שבו לפעול. 

עוד נמצא כי בעקבות משבר הקורונה נסגרו שניים מהמפעלים שפעלו במסגרת מרכז התעסוקה, כך 

שאפשרויות התעסוקה הקיימות כיום הן מצומצמות יותר. באחד האגפים בו ביקרו המבקרים עלה 

-כלואים אשר שולבו בתעסוקה לפני התפרצות המגפה, כיום יש מקומות עבודה רק ל 50כי מתוך 

 מתוכם. למבקרים נמסר כי נעשה מאמץ לספק אפשרויות תעסוקה עבור הכלואים.  36

המבקרים ביקרו באגף הסינון, בו מצויים כלואים הנדרשים לשהות בבידוד מטעמים רפואיים. אחד 

א שוהה לבדו בתא לאורך כל שעות היום ונמצא בחוסר מעש. הכלואים מסר למבקרים כי הו

ואין במקום כל אמצעי להפגת  85המבקרים התרשמו כי התא בו מוחזק הכלוא מוזנח וחשוך,

ש להקפיד על כך שכלואים המוחזקים לתקופת בידוד ישהו בתנאים ראויים הכוללים י 86עמום.הש

 87.ול יומי בחצרפעילות פנאי, כמו גם על מימוש זכותם ליציאה לטי

, במהלכו עלה כי בשל מגפת הקורונה לא 2020נערך ביקור בחודש אוגוסט  בבית סוהר אופק

מתקיימות במקום פעילויות פנאי וחינוך במהלך חופשת הקיץ. רבים מהקטינים מסרו למבקרים 

                                                           
צוין כי בתאים באגף ישנם מכשירי ראשית י -: "ההחזקה באגף בידוד רפואי 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  83

טלוויזיה. שנית, לאור סטטוס העצורים המוחזקים באגף ולאור החשש מהדבקה, לא ניתן לערוך פעילויות חינוך ומענה 
נפשי מקיף. מהתיחסות של הגורמים הרלוונטיים בתחום האסיר עולה כי העובדה שמדובר באסירים מבודדים מבחינה 

גורם סיכון להדבקה, במצב זה לא ניתן לאפשר שהות ממושכת או קרובה עימם בפן הטיפולי רפואית מצביעה על היותם 
 כן ניתן טיפול רק עפ"י דרישה". -ועל

: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר עולה כי שב״ס פועל בהתאם 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  84
ה במתקניו ובהתאם למצב התחלואה במדינה. שב״ס אפשר חזרה להנחיות משרד הבריאות, בשים לב לסיכון להדבק

מתאפשרת כניסת  -מדורגת ומדודה לשגרה בצל הקורונה. בנוגע למתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים ע"י עורכי דין
עורכי דין לצורך מתן יעוץ משפטי מקצועי בהתאם ליכולות מתקן הכליאה לקיום מפגש פרונטלי ובשים לב על שמירת 

יתקיים  -הוראת משרד הבריאות. קביעת מועד למפגש עם עורך דין בכפוף לסדר עדיפויות: עצור לפני הגשת כתב אישום
בהתאם לפקודת  -בהקדם האפשרי; אסיר שקבוע בעניינו דיון פלילי או אחר -ללא דיחוי; עצור לאחר הגשת כתב אישום

אושרה  9.6.2020 -החל מ -אסיר. בנוגע לביקורי משפחות נציבות; נוסף ישנה חובת תאום מראש למפגש עו"ד עצור או
כניסת קרובי משפחה לביקור אסיר ע״פ מתווה מצומצם, עד שני מבקרים. במסגרת החזרה המדורגת לשגרה עודכן 

באופן שמאפשר הגדלת מספר המבקרים לאסיר שמשפחתו  9.8.2020המתווה לביקור משפחות אסירים בתאריך 
ארבעה ילדים יהיה זכאי לקבל שלושה -ישראל בהתאם למספר ילדיו: אסיר שפוט ולו שלושהמתגוררת בשטח מדינת 

מבקרים אחת לחודש; אסיר שפוט ולו חמישה ילדים ומעלה יקבל ארבעה מבקרים אחת לחודש. הודגש כי בהתאם 
 להערכות מצב ובהתאם למצב התחלואה במדינה, ההנחיות מתעדכנות".

 : "יצוין כי בתא ישנה תאורה".3.9.20ום תגובת גנ"מ שלום יעקב מי 85
האסיר הוחזק בתא סינון באגף המעבר )נכון  -: "התא בו הוחזק האסיר ח.פ3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  86

ימים. בהמשך לביקורת, הוחלט על התקנת טלוויזיות בתאי סינון בהם לא מוחזקים  14למועד הביקורת( לתקופה של 
 עצורים לימים".

: "מהתיחסות מפקד היחידה והגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז, עולה כי בבית 3.9.20גובת גנ"מ שלום יעקב מיום ת 87
סוהר השרון הוגדרו במסגרת אגף המעבר, מספר תאים המיועדים לקליטת עצורים ואסירים טעוני הגנה אשר עם 

חולי קורונה. כאמור, מדובר במתווה זמני. ימים על מנת לוודא, כי אינם  14קליטתם נדרשת החזקתם בנפרד למשך 
מאחר ולא ניתן היה לקבוע את מיקומם באגפי הכליאה המאוכלסים נקבע אגף המעבר כמקום קליטתם. המדובר 
בתאים המצויים באגף המעבר, שבהם לא קיימת תשתית מתאימה להתקנה של מוצרי חשמל. יחד עם זאת, ישנה 

בהקשר זה יצוין כי חודדו הנחיות בנושא הוצאת  -: ניפוק סל סדקית , טיול יומיהקפדה על מתן זכויות בסיסיות כגון
 אסירים לטיול יומי ותיעוד בדבר סירוב לצאת לטיול".
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במועד הביקור נמסר כי ביקורי המשפחות  88.כי הם שוהים בחוסר מעש לאורך כל שעות היום

דשו, אך אלו מוגבלים לשני מבקרים מקרבה ראשונה בכל ביקור. כמו כן, הביקורים נערכים חו

במועד הביקור נשמעו הקטין מופרדים באמצעות מחיצה. במתכונת סגורה, כשבני המשפחה ו

הקטינים על כך שמשכי הביקורים קצרים מדי ועומדים על חצי שעה בלבד לביקור, וכן תלונות מצד 

עוד עלה כי קטינים אשר  89ים נערכים באמצעות מחיצות ואינם מאפשרים מגע.על כך שהביקור

שוהים באגף הסינון אינם רשאים לקבל ביקורי משפחות. מדובר באגף המיועד לקטינים הנקלטים 

 במתקן ושוהים בו לתקופת צינון, אף אם אינם נדרשים לבידוד מטעמים רפואיים. 

. נמצא כי ביקורי המשפחה 2020ם בחודשים יוני וספטמבר נערכו שני ביקורי בבית מעצר תל אביב

לעצורים חודשו תוך הטלת מגבלות שונות. הביקורים מוגבלים לבני משפחה מדרגה ראשונה ולמשך 

הביקורים נערכים במתכונת סגורה כשהכלואים מופרדים מבני המשפחה כמו כן, חצי שעה בלבד. 

 באמצעות מחיצה. 

, בו נמצא כי עם התפרצות מגפת הקורונה הופסקו 2020ור בחודש יוני נערך ביק בבית מעצר שקמה

לחלוטין חופשות הכלואים, ביקורי משפחות וביקורי התייחדות. במועד הביקור נמסר כי ביקורי 

המשפחות צפויים להתחדש תוך הגבלת המבקרים לקרבה ראשונה בלבד. כמו כן, במועד הביקור 

לתיאום מוקדם. למבקרים נמסר כי עם התפרצות המגפה הופסקה חודשו ביקורי עורכי הדין בכפוף 

לחלוטין הפעילות הטיפולית בבית הסוהר, וכי המערך הסוציאלי עבר לפעול במתכונת חירום של 

מתן מענה פרטני במקרי הצורך. מפגשים אלו נערכו באמצעות הפרדה של מחיצה בין הכלוא לעו"ס. 

יפולי שב לפעילות מצומצמת בכפוף להקלה במגבלות במועד הביקור נמסר כי חלק מהמערך הט

 משרד הבריאות. 

, במהלכו עלה כי ביקורי המשפחות וביקורי 2020נערך ביקור בחודש יוני בבית מעצר אוהלי קידר 

, ניתנה לכל כלוא רים נמסר כי לאור הקושי הכרוך בביטול הביקוריםההתייחדות בוטלו. למבק

בני משפחתו בהיוועדות חזותית לפני חג הפסח. עם התפרצות  המעוניין בכך אפשרות לשיחה עם

המגפה הופסקה לחלוטין פעילות החינוך והטיפול בבית המעצר. למבקרים נמסר כי לאורך תקופה 

זו פעל מערך החינוך והטיפול על מנת להתמודד עם המצוקה והקשיים הנפשיים שעלו בקרב 

 דשה פעילות הטיפול והחינוך באופן חלקי בלבד. הכלואים בתקופה משברית זו. במועד הביקור חו

                                                           
ביולי שנה זו, הסתיימה  30-: "מהתיחסות גורמי התקון במחוז מרכז עולה כי ב28.10.20 תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 88

במהלך חודש אוגוסט נבנתה תוכנית להפעלת האסירים והעצורים בביס״ר,  שנת הלימודים בבית סוהר אופק.
שהתמקדה בפעילויות חברתיות והפגתיות מגוונות המותאמות לצורכיהם. התוכנית הופעלה בהתאם למגבלות השורות 

לל בעת הזו, פעילות בקבוצות קטנות וחלוקה לקפסולות. התוכנית נבנתה כך שתוכל לתת מענה מגוון ומותאם לכ
האסירים והעצורים בביס״ר. הודגש כי על מנת לשמור על מיגון מיטבי מפני נגיף הקורונה, התוכנית הופעלה רק על ידי 
הצוות השיקומי של בית סוהר אופק ללא כניסת מפעילים חיצוניים. מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי כאמור, 

ו שוב בתחילת חודש ספטמבר, כך שלמעשה תקופת , וחודש30.7.2020הלימודים בביס"ר התקיימו עד לתאריך, 
החופשה היתה בת חודש ימים. צוין כי בשנים קודמות בחודש אוגוסט, נערכה פעילות "קייצת" במהלכה הועברו חוגים 
ופעילויות שונות ע"י גורמים חיצוניים. השנה בשל המגבלות לרבות הגבלת כניסת אזרחים חיצוניים, מתכונת 

, התקיימה תכנית חינוך שכללה כניסה של צוותי החינוך בכל יום לאגפים, 2.8.2020החל מתאריך  הפעילויות שונתה.
כל תת אגף חולק לשתי קפסולות נפרדות והועברו פעילויות שונות כגון: אוריגמי, טורניר טניס שולחן, משחקי קופסא, 

ת גיל ההתבגרות ומרחבים קהילתיים. עוד הקרנת סרטים, שיח ועוד. בנוסף, התקיימו קבוצות של ניהול כעסים, קבוצ
צוין כי למרות ההגבלות, סגל בית הסוהר דאג לפעילויות העשרה, הפוגה גם במהלך תקופת החופשה. לסוגיית חוג 
הכדורגל, בשל מגבלת הנגיף הופסקה כניסת המדריך אך לאור העבודה כי המדובר בפעילות חיונית עבור האסירים, 

 י גורמי המחוז והנציבות מול החברה האחראית על המדריכים".הנושא עודנו בבדיקה ע"
מאז תחילת  -: "מהתיחסות פיקוד הביס״ר עולה כדלקמן: סעיפים א' וב'28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  89

ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה פעל סגל הביס״ר בהתאם להנחיות הארגוניות. במועד הביקור הרשמי מתווה 
קורים נערכו עפ"י המתווה כדלקמן: ביקור סגור )מאחורי מחיצה( לקרבה ראשונה ולמשך חצי שעה. עוד צוין כי הבי

בתקופות הסגר, בהן לא מתאפשרים ביקורי המשפחות, ניתנת לאסירים האפשרות לערוך שיחות באמצעות מערכת 
ZOOM."עם המשפחות , 
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טרם חודשו ביקורי המשפחות ועורכי  במועד זה. 2020נערך ביקור בחודש מאי  בבית מעצר קישון

הדין. למבקרים נמסר כי כלואים אשר זכאים לקבל ביקורי בני משפחה קיבלו אפשרות לשוחח עם 

נוך והפנאי בבית המעצר צומצמה באופן משפחותיהם באמצעות היוועדות חזותית. פעילות החי

משמעותי. במהלך הביקור לא היה ניתן לקיים שיח פתוח עם הכלואים, מאחר שנאסרה הכניסה 

 של המבקרים לתאי המעצר והשיחות נערכו מבעד לדלת. 

 

 היעדר הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בנוגע למניעת התפשטות נגיף הקורונה. 2.ג

צאו ליקויים הנוגעים להיעדר הקפדה מספקת על הנחיות משרד הבריאות מתקני כליאה נמ 7-ב

ועל שמירה על בריאותם של הכלואים במתקני הכליאה לנוכח החשש להתפשטות מהירה של נגיף 

 הקורונה במתקני הכליאה. 

נמצא כי במועד הביקור לא התקיימה הקפדה מספקת על קיום כלל הוראות משרד  במעבר איילון

במהלך הביקור נצפו מספר  90לרבות חבישת מסכות, חלוקת חומרי ניקיון וחיטוי האגף.הבריאות, 

( כשהם ללא מסיכה. מסגל המתקן נמסר כי מדובר 15כלואים אשר שהו ברחבת האגף )אגף 

בכלואים אשר שוהים יחד בתא, ועל כן אינם נדרשים לעטות מסכה בעת שהות משותפת. עם זאת, 

עוד עלה כי חיטוי מכשיר הטלפון בו משתמשים  91ם וכן אנשי סגל.במקום נכחו כלואים נוספי

הכלואים נעשה רק בסוף היום, וכי לא נעשה חיטוי של שפופרת הטלפון בין שימוש של כלוא אחד 

חומרי ניקיון והיגיינה, לידיו אחד הכלואים המצוי בבידוד רפואי הלין על כך שלא קיבל  92לשני.

  93הדרושים ביתר שאת בתקופה זו.

עלה כי ההפרדה בין הכלואים השוהים באגפי הבידוד הרפואי והסינון אינה  בבית מעצר הדרים

מוחלטת, באופן אשר מאיין למעשה את תכלית האגפים הללו. כך, נמצא כי הכלואים אשר שוהים 

באגף הבידוד הרפואי מופרדים ונמצאים בתאם לאורך מרבית שעות היום, אך תאי המקלחות וחדר 

עוד נמצא כי אין הקפדה על הפרדה בין כלואים המוחזקים  94משותף לכלל הכלואים באגף. הכביסה

  95באגף הסינון, וכי כלואים שרק נכנסו לאגף הוחזקו לצד כאלו ששוהים בו מזה שבוע ימים.

                                                           
פיקוד היחידה עולה כי במקום נערכת הדברה וניקיון האגף  : "מהתיחסות3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  90

ומחולקים מוצרי היגיינה וניקיון לתאים. עוד צוין כי נערך חיטוי ע"י צוות סוהרים אשר מוסמכים לערוך חיטוי בכלל 
על  כן, צוין ע"י הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז כי התגלו מספר פערים בנושא משמעת סגל והקפדה-היחידה. כמו

כללי משרד הבריאות. הנושא קיבל תשומת לב יתרה באמצעות הדרכות וביקורות יזומות על ידי המחוז. הודגש כי 
 מפקד המחוז עוסק בנושא באופן אישי ואף מטפל משמעתית בחומרה".

נחיות : "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי מפקד היחידה מקפיד לחדד את הה3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  91
בדבר עטיית מסכה והטמעת הנושא בקרב אנשי הסגל והאסירים. עוד צוין כי סוהר/אסיר/עצור אשר נמצא כי אינו 
עוטה מסיכה מועמד לדין משמעתי. מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז וכאמור מעלה, עולה כי בכל 

כן פעולות הסברה מבוצעות על ידי -חוז. כמופורום/שיחה/שיחה בהיוועדות חזותית, הנושא מועלה ברמת מפקד המ
 מפקד היחידה. בנוסף צוין כי ביקורות יזומות באמצעות המצלמות במשל״ט מחוז, נערכות באופן שוטף על פי תכנית".

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי בעקבות הערת המבקרת, קצינת אסירים 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  92
היחידה אשר העביר במידית ארגז עם חומרי ניקוי לניקוי הטלפונים. עוד צוין ע"י הגורמים הרלוונטיים פנתה לאפסנאי 

במחוז מרכז כי הטלפונים הציבוריים ועמדות ההיוועדות החזותית מחוטאים באופן שוטף באמצעות מגבונים 
 אלכוהולים".

עם כניסתו לאגף סל סדקית הכולל: מגבת, חולצה  בתגובה נמסר על ידי סגל האגף במעמד הביקור כי כל כלוא מקבל 93
 לבנה, תחתונים, כפכפים, שקיות שמפו, משחת שיניים ומסכה.

: "באגף זה המקלחות הן ציבוריות ובסיום השימוש בהן נערך חיטוי. הודגש 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  94
 באופן שוטף מסי פעמים ביום". כי נערך חיטוי באגף הן במקלחות והן בכלל המקומות הציבוריים

נעשה ניסיון אך יש  -: "הקפדה בין עצורים המוחזקים במשך ימים שונים 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  95
דברים שאינם תלויים בסגל דוגמת: אסירים המוחזקים בתאי השגחה, סכסוכים וכדו'. מהתיחסות הגורמים 

י ההשמה באגף הסינון הינו על בסיס מקומות והפרדת אוכלוסיות. צוין כי הרלוונטיים בתחום האסיר עולה כי שיקול
 ימים." 10ש' ולאחר  48העצורים נדגמים פעמיים לאחר 
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בעניין מחסור באספקת סבון ידיים, חומרי ניקוי וחיטוי. למרות החשש הממשי  תלונות רבות נשמעו

כן עלו  96מספקת. לאיתה מינימלית ויהאספקה ה ,רחבת של כלואים ושל סגל המתקןמתחלואה נ

בנוסף, נמצא כי הכלואים  97תלונות מצד הכלואים על כך שלא נערכו להם בדיקות קורונה.

הביטחוניים לא קיבלו לרשותם מסכות, וכי כלואים אלו מקבלים מסכה חד פעמית עם יציאתם 

זותית עלה כי אין הקפדה מספקת על חיטוי מכשיר הטלפון בעמדות ההיוועדות הח 98.מהאגף

 99.המשמש את הכלואים לעריכת שיחה חסויה עם עורך הדין

עלו תלונות מצד הכלואים לגבי מחסור באספקת סבון ידיים וחומרי ניקוי  בבית סוהר השרון

ה, שב"ס סיפק כללי היגיינ על אף משבר הקורונה והחובה לשמור עלוחיטוי. במהלך הביקור עלה כי 

, כמות שאינה מספקת בהתחשב מועד התפרצות המגיפהמאז  ליטר אחד של סבון בלבד לכל תא

למבקרים נמסר על ידי סגל המתקן כי התקבלה אספקה חד  אסירים. 5-6בכך שבכל תא נמצאים 

כן עלה כי נערך  100פעמית אשר חולקה לכלואים, וכי ככל שתתקבל אספקה נוספת היא תחולק.

 101באגפים ובמכשירי הטלפונים בהם נעשה שימוש על ידי הכלואים רק פעמיים בשבוע.חיטוי 

ביקרו המבקרים באגף הסינון, המשמש לקליטתם של כלואים והחזקתם  בבית מעצר תל אביב

בבידוד למשך שבועיים בטרם העברתם לאגפים האחרים.  נמצא כי באגף לא נשמרת הפרדה בין 

כליתו של האגף. אכלוס התאים באגף נעשה במנותק ממועד קליטתם הכלואים, באופן אשר פוגע בת

ימים, יוחזק  13של הכלואים במתקן, כך שעשוי להיווצר מצב בו כלוא אשר נמצא בבידוד למשך 

  102בתא יחד עם מי שנקלט זה עתה במתקן.

                                                           
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בענף תכנון ואספקה במנהל תמיכה 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  96

דות, ומנוהל ע"י היחידות והמחוז. כמו כן, בתקופת ההתמודדות עם לוגיסטית עולה כי תקציב חומרי ניקיון בוזר ליחי
התפשטות נגיף הקורונה ניתנו תגבורים באופן יזום ע"י ענף תכנון ואספקה של סבון לשטיפת ידיים וחומר לניקוי 

ורונה, רצפות. מהתיחסות גורמי התכנון הלוגיסטי במחוז מרכז עולה כי במסגרת הפעולות למניעת הידבקות בנגיף הק
יחידות מחוז מרכז לרבות בימ״ר הדרים תוגברו בחומרי ניקוי וחיטוי. כמו כן לכל תא סופק בקבוק סבון של ליטר אחד 
לחיטוי ידיים. עוד צוין כי מפרוץ המגיפה נערכו שתי פעימות של חלוקת סבון ידיים לתאי האסירים ובעת הקרובה 

נוסף נמסר כי נערכו פעולות חיטוי בכלל המקומות הציבוריים  תסופק הפעימה השלישית של סבון לניקוי הידיים.
 ובמכלולים ביחידות".

"בדיקות קורונה לעצורים מתבצעת עפ"י תוכנית סדורה ועפ"י צורך.  :30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  97
 68נערכו  -17.8.2020; 4בדיקות לעצורים מאגף  74נערכו  -6.8.2020בתאריכים הבאים נערכו בדיקות לעצורים : 

 ".4בדיקות לעצורים מאגף 
: "מהתיחסות גורמי התמיכה הלוגיסטית במחוז מרכז עולה כי במסגרת 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  98

הפעולות למניעת התפשטות נגיף הקורונה חולקו לאסירים ביחידות מחוז מרכז מסכות כירורגיות לעצורים לימים 
רים, לרבות לאסירים הבטחוניים בבימ״ר הדרים. עוד צוין שאך לאחרונה חולקו לכלל ומסכות רב פעמיות לאסי

האסירים במסגרת הפעימה השנייה מסכות רב פעמיות נוספות. מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי כלל האסירים 
במקרים בודדים  הביטחוניים באגף קיבלו מסכות, כמו כן אסיר בטחוני שאיבד את שלו מקבל מסכה חד פעמית, מדובר

 בעיקר ביציאה למרפאה".
ההנחיות הינן לחטא את הטלפון הקווי במגבון חיטוי  -: "חיטוי טלפון קווי30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  99

 לאחר כל שיחה טלפונית, וכך נאמר במהלך הביקור ע"י הסוהר במקום".
מיכה לוגיסטית במחוז מרכז, עולה כי מאז פרוץ מגפת : "מהתיחסות גורמי הת3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  100

הקורונה חולק לכל תא ליטר אחד סבון נוזלי בשתי פעימות )הפעימה השנייה היתה בחודש יולי( כמו כן כלל יחידות 
המחוז תוגברו בחומרי ניקוי וחיטוי. עוד צוין כי בעת הקרובה, הגורמים הרלוונטיים במחוז אמורים לספק ליחידות 

פעימה של חומרי ניקוי וחיטוי וזה בנוסף לחלוקת חומרי ניקוי שנעשית על ידי היחידות בעצמם. מהתיחסות פיקוד  עוד
סופק סבון ידיים נוזלי בתכולה של אחד ליטר לכל תא. מדובר  -היחידה עולה כדלקמן: חומרי ניקוי בתקופת הקורונה

ם לאגף בתדירות של אחת לחודש, בכל אגף קיים ארון נעול באספקה שניתנה בשתי פעימות. ככלל, חומרי ניקוי מנופקי
 בו מאופסנים כלל חומרי הניקיון לרבות נייר טואלט ועפ״י הצורך מתבצעות השלמות במהלך החודש".

: "פעולות חיטוי נערכות במסגרת ההתנהלות השוטפת בצל משבר נגיף הקורונה. 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  101
יומיומיות נערכות במקומות הציבוריים )בתדירות של פעמיים ביום( בהתאם לתכנית היחידתית ובהתאם פעולות חיטוי 

 להנחיות נציבותיות שהוצאו בהקשר זה. באשר לפעולות חיטוי באגפים הו מתבצעות בהתאם לצורך".
סינון ואין המדובר  : "ראשית, יצוין כי ההשמה של העצורים הינה בתאי22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  102

בתאי "בידוד רפואי" )עצורים הנדרשים לבידוד על רקע מגע עם חולה מאומת או כאלה שפיתחו תסמינים ולגביהם 
הומלץ ע"י גורמי רפואה כי הם נדרשים לבידוד, מקומם איננו באגף הסינון כי אם באחד מאגפי הבידוד המצויים 

י הסינון ע"פ סדר הגעתם וקליטתם בבימ״ר. ככלל, התאים מאוכלסים במחוז(. שנית, הודגש כי עצורים נכנסים לתא
באופן כזה שברגע שתא מתמלא, השמת העצורים תיעשה בתא הבא. עוד הודגש כי אילוצי ההשמה והתחלופה מכתיבים 

כן, צוין כי נעשה מאמץ לשלב את העצורים המתקבלים באותה העת, יחדיו באותו -את השמת העצורים בתא. כמו
 ".התא



44 
 

ביקור וכי כרטיסי הזיהוי ותגי ה 103טיית כפפות,עהמבקרים התרשמו כי סגל המתקן אינו מקפיד על 

על הצורך בהקפדה יתרה על הנחיות  המבקרים עמדו 104.של המבקרים במתקן מועברים מיד ליד

  105.משרד הבריאות

התרשמו המבקרים כי המתקן אינו ערוך לשמירה על הנחיות משרד  בבית מעצר אוהלי קידר

י, וכי הבריאות. נמצא כי הכלואים מוחזקים בצפיפות באופן שאינו מאפשר שמירה על ריחוק חברת

  106.הכלואים אינם מקפידים על שמירה על מרחק במגבלות הקיימות

כלואים שעבדו בשטחי המתקן לא הקפידו על שמירת  9נמצא כי קבוצה של  בבית סוהר מעשיהו

מרחק, וכי רבים מהם לא עטו על פניהם מסכות. גם הסוהר שליווה את הכלואים בעבודתם לא עטה 

מוצרי הניקיון  בלתי מספקת של כמות מצד כלואים על כמו כן, נשמעו תלונות  107.מסכה

בתגובה נמסר על המסופקים, במיוחד בתקופה בה ישנה חשיבות יתרה לשמירה על היגיינה וניקיון. 

משום האפשרות לפגיעה  לכלואיםכי ישנו חשש במתן חומרי ניקוי ידי מפקדת האגף במעמד הביקור 

לאסירים התומכים ואסירי החוליה. ואולם, הודגש על ידה, עצמית, ועל כן חומרי הניקוי ניתנים רק 

 108כי כמות חומרי הניקיון הוגדלה במהלך תקופת החירום.

התרשמו המבקרים כי אגפי הסינון, בהם מוחזקים כלואים בבידוד טרם  שקמה מעצרבבית 

העברתם לאגפים אחרים, אינם נקיים ותנאי התברואה בהם אינם מספקים. הקירות והרצפה 

 109.תקלפים, המיטות חלודות והמזרנים ישנים וחשופיםמ

 

                                                           
: "צוין כי אין חובת עטית כפפות למעט באגפי הסינון ולצוות הליווי 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  103

המחויבים לעבוד במיגון מלא. הודגש כי בהתאם להנחיות הקיימות, קיימת חובה על עטיית כפפות במקומות המוגדרים 
אה ומכלול קליטה. נוסף, צוין כי קיימת הקפדה יתרה , מרפ3, אגף 2, אגף 1אגפים או אזורים אדומים והם: אגף 

ליישום הנחיות משרד הבריאות ומדי יום נערכות בקרות פתע ובקרות שוטפות ע"י קצינים ובעלי תפקידים ביחידה 
 לאכיפת ההנחיות הקיימות".

טוי אלכוהוג'ל : "בכניסה לבימ״ר ובשטחים הציבוריים, ישנו חומר חי22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  104
ועמדות שטיפת ידיים לטובת הכלל לצורך שמירה על ההיגיינה. צוין כ׳ מפקד הבימ״ר הנחה לחטא בכל סוף יום את 

 תגי הביקור".
: "בבימ״ר קיימת הקפדה יתרה על הנחיות משרד הבריאות, כמו כן, קיים 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  105

חידה, ק. רווחה, ק. מש"א, מנהל מרפאה, ק. כליאה ושני קצינים נוספים מתחום מערך מובנה בראשות סגן מפקד הי
המודיעין. הצוות הנ״ל הוסמך למניעה, בלימה והכלת נגיף הקורונה בקרב העצורים והסגל. צוות זה אמון על מתן 

וסף, החל החודש הנחיות שוטפות, הסברה, פרסום, אכיפה וביצוע חקר מגעים נרחב ומקיף בקרב הסגל והעצורים. בנ
הבא יועברו כללי ההתנהגות בעת הזו, גם באמצעות מערכת הכריזה הקיימת במרכז השליטה בפרקי זמן קבועים, לכלל 
הסגל והעצורים. עוד הודגש כי ברחבי הבימ"ר קיים שילוט הסברה והנחיות כיצד למנוע את שרשרת הדבקה והתפשטות 

בה משתתפים כל סגל הבימ״ר ובה מפורסמות מעת לעת כתבות בנושא הנגיף. עוד נמסר כי ישנה קבוצת "ווטסאפ" 
כן צוין כי במהלך החודשיים האחרונים נערכו בקרות רבות בתוך בית -נגיף הקורונה ופרסומים מהארץ ומהעולם. כמו

תית המעצר ע"י פיקוד היחידה, מכלל הבקרות נמצאו שלושה אנשי סגל שחרגו מהכללים הנהוגים וטופלו ברמה המשמע
 ע"י מפקד הבימ״ר".

: "ראשית צוין ע"י פיקוד היחידה כי הבימ"ר הוכרז כקפסולה. כידוע, 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  106
קפסולה משמעותה אזור המוגדר לקבוצות קטנות או בית מגורים ולכן, כל נושא שמירת המרחק נעשה בהתאם להכרזה 

ם הציבוריים המרחק נשמר, כך שהעצורים יוצאים בקבוצות קטנות לכל של הבימ"ר כקפסולה. יחד עם זאת, בשטחי
מטרה, בעיקר למרכז המכר. עוד הודגש כי בבימ"ר נערכות פעולות למניעת כניסת הנגיף, הכוללות חלוקת מסיכות 

 והקפדה על חבישת מסכות במרחבים הציבוריים, חיטוי יומי וריחוק חברתי של הסגל". 
: "מהתיחסות מפקדת הביס"ר עולה כי הערת המבקרת מקובלת. צוין כי פיקוד 6.7.20קב מיום תגובת גנ"מ שלום יע 107

הארגון, המחוז והביס״ר עוסקים רבות בין היתר בפעילות הסברה והדרכה לסגל ולאסירים בדבר החשיבות של שמירת 
ודעה לסגל ולאסירים, כי כללי הריחוק החברתי והנחיות משרד הבריאות. לאחרונה, לצד פעולות ההסברה, יצאה ה

 כנגד אלו שלא יקפידו על שמירת הכללים ינקטו אמצעים משמעתיים".
: "מהתיחסות מפקדת בית הסוהר עולה כי חומרי ניקוי מסופקים לכלל האגפים 6.7.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  108

 על בסיס קבוע, ככל שקיים פער בעניין הוא מטופל ויטופל".
עם סיום שיפוצו. למותר  8"צוין כי ישנה תכנית להעתקת אגף המעבר לאגף : 9.7.2020יעקב מיום  תגובת גנ"מ שלום 109

 לציין כי כאשר אגף המעבר יתפנה, תועלה בקשה לגורמים הרלוונטים לשיפוץ האגף, טרם אכלוסו מחדש".
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 באמצעות היוועדות חזותיתבבתי משפט דיונים  הנוגעים לקיוםליקויים . 3.ג

דיונים בבתי משפט באמצעות היוועדות  קיוםמתקני כליאה נמצאו ליקויים הנוגעים ל 9-ב

עלו קשיים טכניים בעניין  בין השאר חזותית, בהיעדר נוכחות פיזית של הכלואים בדיון בעניינם.

איכות השמע והראות של הנעשה באולם, באופן המביא לכך שהכלואים מתקשים לעקוב אחר 

קשיים הנוגעים להתקשרות חסויה של הכלוא עם עורך דינו לפני המתרחש בדיון בעניינם. עוד עלו 

כי קיום הדיונים ואחרי הדיון, וכן להעברת פרוטוקול הדיון לידי הכלוא. ליקויים אלו מעלים 

כי אין באמצעי זה כדי פגיעה משמעותית בזכות להליך הוגן, וב כרוךבאמצעות היוועדות חזותית 

להבטיח את הנוכחות וההשתתפות הנדרשת מצדו של העצור, הנאשם או האסיר בדיון בעניינו, 

 לקיום הליך תקין. 

שהות בבידוד מטעמים רפואיים. , המיועד לכלואים הנדרשים ל14נערך ביקור באגף  במעבר איילון

במהלך הביקור עלה כי אף על פי שבאגף ישנה עמדה להיוועדות חזותית, נעשה בה שימוש רק 

במקרים מעטים. מסגל המתקן נמסר כי ככלל הדיונים בעניינם של כלואים המוחזקים באגף 

החלטה  נערכים כך שהשתתפות הכלואים בדיון היא טלפונית בלבד, למעט מקרים בהם ישנה

שיפוטית לפיה נדרשת השתתפות בהיוועדות חזותית. דברים דומים עלו משיחות עם הכלואים 

המוחזקים באגף. אחד הכלואים מסר כי לא הוצעה לו האפשרות של היוועדות חזותית, וכי הדיון 

 110בעניינו התקיים באמצעות הטלפון. לדבריו, לא הצליח לשמוע דבר מהדיון שנערך בעניינו.

לה במהלך הביקור כי במתחם הטרמינל הוצבו עמדות היוועדות חזותית לשם קיום הדיונים עוד ע

כמו כן בתאים  111בבתי המשפט השונים. במועד הביקור שררה בתאים תחושת חום ומחנק קשים.

עוד עלה כי במקום שורר  112השונים היה לכלוך, אשר נראה כי הצטבר במקום מזה תקופה ארוכה.

ר לקיים דיון בצורה ראויה. אחד הכלואים אשר שהה במקום מסר כי בדיון רעש אשר אינו מאפש

 113.קודם שנערך בעניינו באמצעות היוועדות חזותית לא הצליח לשמוע דבר מהדיון

הוצבו שתי עמדות להיוועדות חזותית במרכז החינוך. המבקרים ביקרו במקום  בבית מעצר הדרים

ומצאו כי תנאי המקום נאותים. עם זאת, המבקרים בעת שהתקיימו דיונים בבתי משפט שונים, 

לעקוב אחר התרשמו כי העמדות מספקות שדה ראייה מוגבל של אולם בית המשפט, וכי יש קושי 

. ליד כל עמדה מוצב טלפון קווי שנועד לאפשר לעצור לנוכח רעשי הרקע באולם הדיון במיוחד

 עורך דינואחד החדרים שוחח העצור עם בם. להיוועץ בעורך דינו באופן חסוי, הגם שבנוכחות סוהרי

                                                           
ובמחוז מרכז עולה כי  : "א. מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  110

ברירת המחדל היא קיום דיונים משפטיים במערכת היוועדות חזותית הן באגף הבידוד והן באגף הסינון. היה ויש תקלה 
במערכת, הדיון יכול להתקיים באמצעות הטלפון הקווי. עוד צוין ע״י גורמי המחוז כי קרו מקרים בהם אירעו תקלות 

תית ואזי האסירים השתתפו בדיון באמצעות מכשיר הטלפון. ב. לעניין השמע, טכניות במערכת ההיוועדות החזו
הגורמים הרלוונטיים ביחידה ובמחוז נותנים מענה שוטף לסוגיות טכניות. כאשר מתגלה תקלה ניתן מענה בהקדם ככל 

 שניתן".
ם במחוז מרכז, עולה כי מהתיחסות הגורמים הרלוונטיי -: "בנוגע למצננים3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  111

 ".2021הנושא הועלה לוועדת תקציבים ואושר על ידה. העבודות להתקנת המערכת עתידות להתבצע במהלך שנת 
: "מהתיחסות היחידה עולה כי במהלך היום אסירי חוליה במקום דואגים 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  112

התיחסות הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז עולה כי ככלל, תאי לנקות את הטרמינל במהלך הדיונים ובסוף יום. מ
ההמתנה צריכים להיות נקיים ומסודרים באופן שוטף, מדובר בתקלה נקודתית שטופלה ע״י היחידה. עוד נמסר כי 

 ניתנו הנחיות לגורמי פיקוד היחידה ע״י גורמי המחוז להקפיד על ניקיון תאי ההמתנה באופן שוטף".
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז עולה כי ככל שעולה בעיה 3.8.20שלום יעקב מיום  תגובת גנ"מ 113

 טכנית, הנושא מועבר לטיפול אל מול הגורמים הרלוונטיים לרבות משל״ט טכנולוגיה".
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במהלך הביקור פגשו המבקרים בעצור אשר  114ובנוכחות הסוהרים. הווידאודווקא דרך מערכת 

 115.הלין על כך שטרם קיבל לידיו את פרוטוקול הדיון שנערך בעניינו

 קיימות חמש עמדות להיוועדות חזותית, ולמבקרים נמסר כי הוגשה בקשה בבית סוהר אופק

להתקנת עמדות נוספות. חלק מהקטינים הלינו על כך שאיכות השמע במערכת ההיוועדות החזותית 

כן הלינו הקטינים על כך שאמצעי זה אינו מאפשר את השתתפותם הפעילה בדיון, ועל כך  116נמוכה.

 117.שלתחושתם הדיון נערך הלכה למעשה בלעדיהם

זותית במועדון החינוך. העמדות מופרדות מותקנות שתי עמדות היוועדות ח בבית מעצר תל אביב

ביניהן במחיצה מאולתרת. המבקרים התרשמו כי במקום שורר רעש ויש קושי לעקוב אחר 

, 2כמו כן ביקרו המבקרים בעמדת ההיוועדות החזותית באגף  118משפט.ההמתרחש באולם בית 

אים על כך שלא במהלך הביקור עלו מספר תלונות מצד כלו 119.ומצאו כי במקום שורר חום כבד

כמו כן המבקרים פגשו בכלוא שמסר כי ביקש לדבר  120.קיבלו לידיהם את פרוטוקול הדיון בעניינם

אפשרות אפשרו לו לעשות זאת. המבקרים סברו כי יש לבחון  לאעם עורך דינו לפני הדיון בעניינו, אך 

 121ולא בסמוך לו. תיעשה עוד טרם הדיון בבית המשפט כלואשהשיחה הטלפונית בין עורך הדין ל

עמדות היוועדות חזותית, אשר מפוזרות בשני מוקדים  13הותקנו  בבית מעצר אוהלי קידר

עיקריים. בכל עמדה ישנו מסך טלוויזיה גדול המשדר את הדיון מבית המשפט, מצלמה ומיקרופון. 

פשר שיחה כמו כן בכל עמדה שני טלפונים, האחד שנועד כגיבוי להיוועדות חזותית, והשני אשר מא

חסויה עם עורך הדין. המבקרים התרשמו כי התנאים בעמדות נאותים. עם זאת, במהלך הביקור 

עלו תלונות רבות מצד כלואים אודות השימוש בהיוועדות חזותית. רבים מהכלואים הלינו על איכות 

                                                           
במהלך  -קווי: "שיחה של עצור עם סנגורו בווידאו בנוכחות סוהר ולא בטלפון 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  114

הביקורת הוסבר למבקרת ע"י העצור כי הוא מעדיף שיחה ויזואלית ומוותר על טלפון ביודעו שהסוהר בחדר. עם זאת, 
צוין כי סוהר נחשון ישב במרחק סביר מהמערכת. יצוין כי באופן שוטף מוסבר לסוהרים כי השיחות עם עו״ד הן חסויות 

 א בטווח שמיעה".והסוהר יכול להיות בטווח ראייה בלבד ול
: "מאחר ולא ניתנו פרטים קונקרטיים וגם לאחר ניסיונות של סגל הבימ״ר 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  115

לאתר את שם העצור שלא צלחו, לא ניתן להתייחס לגופן של טענות העצור. ככלל, הפרוטוקולים ניתנים לאסירים 
 בנושא".לאחר שהם מתקבלים מבתי המשפט ונערכת הקפדה 

: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי בביס״ר מותקנות חמש עמדות של 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  116
מערכת היוועדות חזותית באגפים השונים ולא ידוע על תלונות בדבר איכות שמע נמוכה. ככל שעולה בעיה נקודתית 

 הרי שהיא מטופלת במידי".
: "מהתיחסות פיקוד הביס״ר והגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז עולה כי 28.10.20 תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 117

בעת הזו ולאור הגבלות הקיימות בשל התפשטות נגיף הקורונה, מרבית הדיונים נערכים באמצעות מערכת היוועדות 
טלפון "טיפש" ובדיון חזותית. הודגש כי לכל עצור ניתנת האפשרות לשיחה עם עורך דינו לפני, אחרי ובמהלך הדיון ב

 עצמו ניתנת לו האפשרות לטעון דבריו אל מול השופט. האופציה לטעון את דבריו קיימת כאמור ללא הגבלת זמן". 
: "כיתת החינוך הוסבה לשתי עמדות של חדרי דיונים, בהיעדר מקום חלופי 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  118

, נערך סיור בעמדות הדיונים הקיימות בבימ״ר ע"י צוות היגוי "הקמת 13.10.20 לביצוע המשימה. עוד צוין כי בתאריך,
מתחמים היוועדות חזותית" נציבות, בראשות סגן מפקד יחידת נחשון על מנת לבדוק חלופות לחדרי דיונים נוספים או 

תוסב לשלוש  3גף שדרוג העמדות הקיימות. הומלץ בפני הצוותים ע"י מפקד הבימ"ר כ׳ כיתת החינוך הקיימת בא
 -. לגבי סוגיית הרעש באולמות דיונים1עמדות דיונים ייעודיות ומשודרגות וכן בניית עמדות דיונים נוספות בקרבת אגף 

בכיתת חינוך קיימת מחיצה בנויה בין שתי העמדות. מבדיקה ובקרות שעורך מפקד הבימ"ר עולה כי זכויות העצורים 
באיכות טובה וכי קיימת פרטיות לכל עצור במהלך הדיון. כאמור מעלה, המליץ נשמרות, השמע בחדרי דיונים הינו 

 מנת לייעל ולשפר את הסוגיה".-מפקד הבימ״ר לבנות שלוש עמדות ייעודיות במרכז החיכוך על
 : "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי המזגן תוקן".22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  119
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר עולה כי רישום הבימ״ר 22.10.20מיום תגובת גנ"מ שלום יעקב  120

עורך רשימת אסירים )מבעוד מועד( אשר נדרשים להשתתף בדיון באמצעים טכנולוגיים, הרשימה מופצת לגורמי 
ן. בסיום כלל הבימ״ר המטפלים בתפעול הנושא. בסיום דיון של עצור הוא חותם כי הוא קיבל את פרוטוקול הדיו

הדיונים באותו היום, הרשימה מועברת שוב למשרד רישום על מנת לוודא כי כלל העצורים קיבלו את הפרוטוקולים 
הרלוונטיים. מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי מידי יום בסיום הדיונים, יחידת נחשון מפיצה את פרוטוקול הדיונים 

ם מועברים לעצורים. נוסף, צוין כי באופן שוטף סגל הבימ״ר מקפיד למשרד הרישום ובמהירות האפשרית הפרוטוקולי
 להעביר לעצורים את הפרוטוקולים של הדיונים בעניינם בהקדם".

: "הועבר ע"י הגורמים הרלוונטיים בחטיבת הכליאה, רענון הנחיות מחייבות 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  121
וחו סמוך לדיון. יודגש כי עצורים )שאינם עצורים לימים( רשאים לשוחח בטל״צ בדבר זכות היוועדות של אסיר עם בא כ

 עם בא כוחם בנוסף".
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ת תלונות נוספות עלו ביחס להפרעו 122.שמע ירודה אשר אינה מאפשרת לעקוב אחר הנעשה בדיון

כמו כן, עלו תלונות מצד  123.מצד סגל הליווי אשר שוהים בעמדות ההיוועדות חזותית לצד הכלואים

הדיונים נערכים ללא כיוון שכלואים אשר לא קיבלו לידיהם את פרוטוקול הדיון שנערך בעניינם. 

ית או אנשי ליווי באולם בית המשפט, פרוטוקול הדיון אמור להישלח לב כלואנוכחות פיזית של ה

בהקשר זה העלו המבקרים כי מאז . כלואהמעצר ושם להיות מועבר על ידי הסגל לידיו של ה

התפרצות המגפה והפסקת הבאת העצורים לבית המשפט, ישנה תופעה של עיכוב בשחרור עצורים 

מבית המעצר, אשר נובע מקשיים בתקשורת בין בית המשפט לבית המעצר ועיכובים בהעברת 

 124.פקודות שחרור

עמדות היוועדות חזותית, אשר מפוזרות במספר מוקדים ברחבי  7הותקנו  שקמה מעצרית בב

המתקן. בכל עמדה ישנו מסך מחשב בו מוקרן השידור מבית המשפט, מצלמה ומיקרופון. כמו כן 

בכל עמדה טלפון לשימוש הכלוא לצורך שיחה חסויה עם עורך הדין, וטלפון נוסף שנועד לגיבוי לשם 

פונית בדיון במקרה של תקלה. נמצא כי אין הפרדה בין הכלוא לבין איש הליווי מטעם השתתפות טל

הכלואים העלו טענות על כך שהתקשו לעקוב אחר המתרחש באולם בית  125.יחידת "נחשון"

 םהמשפט. המבקרים סברו כי ראוי להקצות מתחם ייעודי לעמדות, ולעשות שימוש באמצעי

שר איכות צפייה ושמע ברמה גבוהה והשתתפות פעילה יותר של במטרה לאפטכנולוגיים מקצועיים 

כן יש להבטיח כי בתום כל דיון תיערך שיחה חסויה של הכלוא עם עורך  126בדיון בעניינו. הכלוא

בנוסף, המבקרים העלו תלונות בדבר עיכובים  127.אשר עלו במהלך הדיון דינו לשם הבהרת הדברים

המתקן, אשר נובעים מקשיים בתקשורת בין בית המשפט בקבלת פרוטוקולים ובשחרור עצורים מ

 128למתקן הכליאה.

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד הבימ"ר עולה כי נעשים מאמצים שוטפים לשיפור 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  122

ושא איכות השמע והפערים שעולים איכות השמע ולהבטחה כי איכות השמע תהא טובה במהלך הדיונים. עוד צוין כי נ
מטופלים במידי ע"י ק. הטכנולוגיות של הבימ"ר ובנוסף מבוצעות בדיקות בקרה ע"י הגורמים הרלוונטים הן ביחידה 

 והן במחוז".
: "מהתיחסות פיקוד הבימ"ר עולה כי הדיונים המתקיימים הינם באחריות 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  123

נחשון אשר אמונים על מהלך הדיון. בסיום הביקור חודד הנחיות לאנשי יחידת נחשון ולמנהלי אגפים לוחמי יחידת 
בהם נערכים הדיונים, על שמירה של סביבה שקטה וראויה במהלך הדיונים של עצורים אל מול בית המשפט. נוסף צוין 

 כי פיקוד הבימ"ר עורך בקרות שוטפות על מנת לוודא הקפדה על הנחיה".
: מהתיחסות פיקוד הבימ"ר עולה כי מאז פרוץ נגיף הקורונה והעתקת 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  124

אולמות הדיונים לבימ"ר, נושא השחרורים נערך באופן שונה. למותר לציין כי בשל השוני והעובדה כי תהליך השחרור 
בפועל, לאחר שעצור מקבל החלטה בדבר שחרורו, מתקיים כולו בבית המעצר ולא בבימ"ש, הוא אורך זמן רב יותר. 

סגל הבימ"ר נדרש להמתין לקבלת פקודת שחרור מבימ"ש או אסמכתא לשחרור ממ"י, תהליך זה לשכעצמו מהווה 
עיכוב. לאחר קבלת האישורים מתבצע סבב לשחרור, עד להגשתו של העצור למפקד/ סגנית/ מפקד משמרת לסיום 

ים מאמצים לבצע את תהליך השחרור ללא עיכובים, אולם ההמתנה לפקודה/ אסמכתא ההליך. הודגש כי בבימ"ר נעש
לשחרור והתהליך בכללותו, אורכים זמן רב יותר מאשר שחרור ישירות מבית משפט. יחד עם זאת, מרגש קבלת 

לעובדה האסמכתא סגל הבימ"ר עושה את המרב על מנת שהתהליך יהא יעיל ומהיר ככל האפשר והניתן זאת בשים לב 
שנדרשת ביקורת מעמיקה לבל תיפול טעות. בנוגע לשיתוף פעולה ולייסוד מנגנון, למותר לציין כי הנושא תלוי במזכירות 

מנת לא לעכב אסמכתאות או פקודת -בית המשפט, אף שם מודעים לשינוי של תהליך השחרור ועושים ככל שניתן על
עולה כי במידה והממשק שאוזכר מעלה ייצא לפועל, בעת הזנת שחרור. מהתיחסות הגורמים הרלוונטים באגף האסיר 

פקודת שחרור למערכת נט המשפט, פקודת השחרור תופיע בצרופות/כתובת מייל. הודגש כי הממשק אינו פותר את 
יחידת נחשון/ מזכירות בית המשפט לעניין העברת החלטות דחופות הדורשות התייחסות מידית 

 ( ולעניין אזרחים זרים להם אין מספר תעודת זהות".)גז"ד/פסיכיאטר/שחרור וכד'
ככלל אנשי  -: "מחיצות פלסטיק שמפרידות בין אנשי הליווי לבין העצור9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  125

נחשון נמצאים בפתח חדרי הדיונים ובמרחק של שני מטרים מהעצור במהלך הדיון. במהלך הדיון העצור יושב מול מסך 
ונוטל חלק בדיון המשפטי בעניינו. מפיקוד הביס"ר נמסר כי אין צורך בהתקנת מחיצות, היות ופרטיות העצור המחשב 

 נשמרת". 
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטים במנהל טכנולוגיה עולה כי שב"ס ציין 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  126

. עוד צוין כי כלכל ויידר להוסיף HDולים; מצלמה באיכות את כלל העמדות בציוד טכנולוגי מתקדם לרבות, מסך; רמק
 ציוד נוסף/ עמדות נוספות מנהל טכנולוגיה ערוך לכך". 

: "מהתיחסות מפקד הביס"ר עול כי ככלל, העצורים מקבלים שיחת טלפון 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  127
ו במידת הצורך, זאת תוך שמירה מקסימלית על חיסיון עם ב"כ באמצעות טלפון נייד לפני הדיון ואחריו וכן במהלכ

 שיחת עו"ד לקוח".
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטים באגף האסיר עולה כי ניתן לבחון מול 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  128

המשפט לשב"ס ובאם האדם הוא אסיר, -הגורמים הרלוונטים ,הקמת ממשק שבמסגרתו ההחלטות תועברנ מנט
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עמדות  9לשמש כעמדות להיוועדות חזותית. במקום פועלות  10יועדו משרדי אגף  בבית סוהר צלמון

. בסמוך למשרדים נמצאים מספר בבית משפט לצורך השתתפות בדיוניםהמשמשות את הכלואים 

התאים אינם ממוזגים ושוררת שר ממתינים לדיון בעניינם. תאי המתנה בהם מוחזקים כלואים א

המבקרים התרשמו כי בתאים שוררים תנאים קשים, וכי הכלואים בהם תחושת חום כבדה. 

ממתינים בהם לאורך שעות ארוכות. מבירור בנושא שנערך על ידי המבקרים עלה כי אין אפשרות 

בשל דרישה מצד בתי המשפט לייעול  להביא את הכלואים רק בסמוך למועד הדיון בעניינם,

הדיונים. על כן, הכלואים מובאים מבעוד מועד מהאגף וממתינים בתאים לאורך זמן ממושך. 

כלואים אשר שהו במקום הלינו על צפיפות קשה וזמני המתנה ארוכים עד לחזרתם לאגף לאחר 

 129סיום הדיון.

של מערכות היוועדות חזותית.  נמצא כי בבית הסוהר מותקנות שלוש עמדות בבית סוהר שטה

עמדה אחת נמצאת באולם ועדות השחרורים, עוד עמדה נמצאת בבניין המפקדה ועמדה נוספת 

. למבקרים נמסר כי האחרונה אינה בשימוש על אף היותה תקינה. המבקרים 3נמצאת במשרדי אגף 

 130והמתנה ממושכת.סברו כי ראוי לנצל את כלל העמדות הזמינות על מנת למנוע מצבים של עומס 

עמדות היוועדות חזותית. המבקרים התרשמו כי אמצעי ההיוועדות  8הותקנו  בבית מעצר קישון

החזותית מאפשר לשמוע את הנעשה באולם. עם זאת, זווית הצילום היא מוגבלת ומאפשרת לראות 

 131רק חלק מן האולם, הכולל בעיקר את מקום מושבו של השופט.

 

 וי והובלת האסירים. ליקויים בתחום הליוד

בדוחות הסניגוריה הציבורית מהשנים האחרונות חוזרות ועולות תלונות בנוגע לתנאי ההובלה של 

הכלואים. מתלונות אלו עולה כי תהליך ההובלה יכול להימשך על פני מספר ימים וכי במסגרתו 

שון לילה לתנאים קשים ולסבל רב מאד, הנובעים, בין השאר, מהשכמה באיהכלואים נחשפים 

                                                           
חלטה תועבר לכתובת המיועדת לשימוש זה בלבד. מהתיחסות הגורמים הרלוונטים במנהל טכנולוגיה עולה כי הה

התבצע תהליך אפיון מסודר עם הנהלת בתי משפט. עוד נמסר כי בשבעה ביולי שנה זו, נערכה ישיבה עם הגורמים 
שק העברת קבצים לא נמצאת בסדר הרלוונטים בהנהלת בתי המשפט ונכון למועד כתיבת שורות אלו, סוגיית ממ

 העדיפויות של הנהלת בתי משפט".
בשל התפרצות נגיף  -: "מהתיחסות מפקד הביס"ר עולה כדלקמן: סעיף א' 25.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  129

ה שיועדו לשהיי 10הקורונה במדינה ושינוי אופן הופעת אסירים ועצורים בדיונים משפטיים, תאי ההמתנות באגף 
קצרת טווח, הוסבו להמתנות לדיונים משפטיים באמצעות מערכת היוועדות חזותית, בשל הסמיכות למתחם בהן 
מותקנות המערכות בביס"ר. לצורך התאמת ההמתנות לשהיית העצורים נערכו מספר שדרוגים במתחם, לרבות, הוספת 

אופן שוטף לאחר שהם מסיימים את דיוניהם, כן, צוין כי אסירים מוחזרים לאגפים ב-תאי שירותים ומאווררים. כמו
בהנחיית מפקד המחוז הוכנה תוכנית למיזוג תאי ההמתנות,  -זאת על מנת להקל על השהייה בתאים אלו. סעיף ב' 

במתחם הדיונים ארבעה תאי המתנה, שונים בגודלם: אחד גדול,  -תוכנית זאת נמצאת בשלבי אישור סופיים. סעיף ג' 
ם קטנים. הצפיפות בתאים משתנה בהתאם לזימונים, בימים בהם כמות הזימונים הינה מעל הממוצע אחד בינוני ושניי

קיימת צפיפות בתאים. כאמור מעלה, על מנת להקל על משך השהייה, אסירים מוחזרים לאגפים באופן שוטף בסיום 
זמן ההמתנה של עצור/שפוט תלוי  - דיוניהם. למותר לציין כי התקנת מערכת המיזוג, תקל גם היא על השהייה. סעיף ד'

בשעת הדיון. כלל המוזמנים לדיונים, מגיעים בשעות הבוקר לתאי ההמתנות, על מנת למנוע עיכובים ואיחורים לדיונים, 
דבר שאינו מקובל על השופטים )מספר שופטים התייחסו לנושא זה בהחלטותיהם(. עוד צוין כי צוות נחשון קבוע מנהל 

ומווסת את הכניסה לחדרי הדיונים בהתאם לצורך בשטח. נוסף, הודגש כי זמני ההמתנה בתאים אלו, את יום הדיונים 
 הינם קצרים יותר מזמני ההמתנה במתחמי בתי המשפט, בזמן שגרה."

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי בביס״ר נפתחו שלוש עמדות היוועדות 29.6.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  130
אשר נכון לאותה עת לא היה צורך בפתיחת עמדה שלישית. עוד צוין כי אין עומס והעמדות עומדות בצרכים חזותית, כ

 הנדרשים ואף נפתחה עמדה נוספת של היוועדות חזותית, לטובת קציני מבחן בלבד".
 כי עולה רובביס״ טכנולוגיה במנהל הרלוונטיים הגורמים : "מהתיחסות18.6.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  131

 שב״ס מערכות כי הוסבר .המשפט בתי הנהלת של הינה המשפט בתי באולמות sהמצלמות התקנת על האחריות
 ,שונה יהא המצלמה מיקום או/ו נוספות מצלמות שתותקנה ככל כי ,צוין עוד .המשפט בית אולם למצלמת מתחברות

 ,המשפט בתי הנהלת של לפתחה שעומד ושאבנ המדובר מעלה כאמור .באולם נוספים נוכחים לראות אפשרות תהא
 בהנהלת הרלוונטיים הגורמים עם בקשר עומדים ,שב״ס טכנולוגיה במנהל הרלוונטיים הגורמים כי צוין ,זאת עם יחד
 זו". בסוגיה גם המשפט בתי
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ומחסור ניכר בשעות שינה; מזמני המתנה ממושכים בשלבי ההובלה; מנסיעות האורכות שעות 

רבות; מכבילה ממושכת בידיים וברגליים; מצפיפות ותנאים פיזיים קשים במתקני השהייה 

 הזמניים ועוד. 

המשרד  תלונות בנוגע לתהליך ההובלה הועלו במהלך השנים על ידי גורמים שונים בפני שב"ס,

לביטחון פנים, ובתי המשפט. הסניגוריה הציבורית הפנתה את תשומת הלב לנושא זה במסגרת 

במסגרת דוח מבקר המדינה, אשר אף נושא זה עלה דוחות הביקורת הרבים שערכה במהלך השנים. 

, נאלצים לבדיקההתייחס לכך שהכלואים, ובהם אף עצורים בעלי רקע פסיכיאטרי המובאים 

בי ההסעות לאורך שעות ארוכות בתנאים קשים, בעודם אזוקים ותנועתם מוגבלת לשהות ברכ

  132משמעותית.

לבית המשפט העליון בשם מספר אסירים בדרישה לשיפור תנאי הנסיעה עתירה עקרונית שהוגשה 

לאחר ששב"ס  2020י נ, נמחקה ביווהפסקת הפגיעה בזכויותיהם הכרוכה בתנאי הנסיעה הנוכחיים

 133בית המשפט לפתור את הבעיות המהותיות שהועלו בעתירה. התחייב בפני

ם בשב"ס. עם זאת, מתלונות הכלואי ליוויבמהלך השנים אכן חלו שינויים לא מבוטלים בתהליך 

מצד כלואים במהלך ביקורים במתקני הכליאה השונים עולה, כי האפקט המצטבר של  שנשמעו

כלואים סבל רב מאד. במיוחד חמורות הטענות גורם ל ליוויהליקויים שעדיין קיימים בתהליך ה

מעדיפים לוותר , וכי במקרים לא מבוטלים הכלואים אפקט מצנןהליווי תהליך יוצר שבמצב הקיים 

על הזכות להיות נוכחים בדיונים המשפטיים או על טיפול רפואי, על מנת לחסוך את הפגיעה 

 וההשפלה הכרוכות בנסיעה. 

הכיר בית המשפט העליון בסבל הכרוך בהליך העברתו של  14.3.2017עוד יצוין כי בהחלטה מיום 

ויודגש, דיונים בבתי משפט או  134אסיר כשיקול לעניין החלטה על העברת מקום הדיון בעניינו.

תהליך מתיש ופוגעני  .חקירות במשטרה, מלווים מטבע הדברים בחרדה ובלחץ רב עבור הכלואים

ן ממשי ביכולתם לעמוד בלחצים של חקירות משטרתיות או של הובלת הכלואים עלול לפגוע באופ

לקחת חלק פעיל ולהתגונן בהליכים משפטיים. מכאן שיש באופן בו נעשות הובלות כיום כדי לפגוע 

בזכות החוקתית להליך הוגן. זאת, נוסף על ההפרה הברורה של החובה לספק תנאי מחיה הולמים 

 ולכבוד. לכלואים ושל זכותם החוקתית לשלמות הגוף

המציאות אשר מאפיינת את תהליך ההובלה והסעה של כלואים לבתי משפט השתנתה במידה רבה 

המאפשרים קבעו הסדרים בשל התפשטות מגפת הקורונה ותיקוני החקיקה ש 2020במהלך שנת 

דיונים משפטיים שלא בנוכחות העצור או האסיר, אך בהשתתפותו באמצעות מכשיר  קיום

מובאים  תיקוני החקיקה הוביל לצמצום משמעותי של היקף הכלואים אשר יישום 135.טכנולוגי

במצב הקיים, יכולת השתתפותם של הכלואים בהליכים המשפטים  לדיון בעניינם בבית המשפט.

ולהיוועצות עם פוגע בזכותם החוקתית להליך הוגן בעניינם מוגבלת במידה משמעותית, באופן ש

הסניגוריה הציבורית סבורה בהליך פלילי שעניינו הגבלת חירות.  עורך דין, לא כל שכן כאשר מדובר

את מימוש זכותם של העצורים, הנאשמים והאסירים הנדרשים שיבטיחו צעדים בכי יש לנקוט 

                                                           
 (2020) 1931-1948ב, בעמ' 70דו"ח מבקר המדינה  132
(. לעתירה הצטרפו כידידי בית משפט הארגונים: הוועד הציבורי 018.6.2) עויוי נ' שירות בתי הסוהר 3354/17בג"ץ  133

 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל.  -נגד עינויים בישראל, רופאים לזכויות אדם, ועדאלה 
 (.14.3.17)החלטה מיום  עיסא נ' שירות בתי הסוהר 1494/17בש"א  134
צורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות ע 135

 . לחקיקה זו קדמו מספר הסדרים שנקבעו בתקנות שעת חירום.2020-)הוראת שעה(, התש"ף
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ובאופן שיש בו להבטיח את שלומם  בהתאם למצב התחלואה, לנוכחות בדיונים משפטיים בעניינם

 .לעשות מחייבים משפטנו שיטת של היסוד ועקרונות שהחוק וכפי ובריאותם,

לצד זאת, יש לפעול לשיפור מערך ההובלות וההיסעים בשב"ס על מנת להבטיח את מימוש זכותם 

בין היתר, סבורה הסניגוריה של כלואים להשתתף באופן ראוי והולם בדיונים משפטיים בעניינם. 

ייה הזמניים כמו גם ברכבי הציבורית כי יש לפעול לשיפור התנאים הפיזיים בתאי ההמתנה והשה

ההסעה; לשינוי במערך ההובלות וקיצור משך הנסיעה; לקיצור זמני ההמתנה בכל אחד מהמקומות 

הללו; לשינוי לוחות הזמנים כך שהשכמת האסירים תהיה מאוחרת יותר; להקפדה על מתן גישה 

מכבילה במרחב  לשירותים ולחלוקת מזון ומי שתיה לכלואים; לקיצור זמני האיזוק והימנעות

 מתן אפשרות לכלואים באגפי המעברים לממש את הזכות לטיול באוויר הפתוח. להציבורי; ו

מתקנים בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית עלו תלונות בדבר תנאי ההסעה וליווי  10-ב

  הכלואים ממתקני הכליאה השונים ליעדים שמחוץ להם.

שנות מצד כלואים ששהו במקום אודות הנסיעות לבתי עלו תלונות חוזרות ונ בבית סוהר שקמה

משפט. משיחות עם הכלואים עולה כי מסלול הנסיעה מבית סוהר שקמה לבתי המשפט בדרום עובר 

דרך המעבר ברמלה, כך שעל אף המרחק הקצר נסיעה זו עשויה להימשך שעות ארוכות. הכלואים 

לעיתים הם נשארים להמתין ברכב במשך הוא צפוף ומחניק, ו ("פוסטה")ההסעות מסרו כי רכב 

. המבקרים ציינו כי בעיה זו עלתה שעות בעת השהייה במעבר רמלה ללא אפשרות לצאת לשירותים

גם בדוחות ביקורים קודמים של הסניגוריה הציבורית, וכי נדרש למצוא לה פתרון מערכתי 

  136.בהקדם

צד הכלואים אודות הנסיעה המפרכת הועלו טענות רבות מ במתקן המעצר בבית משפט מחוזי מרכז

משפט. מדברי הכלואים אשר הגיעו לבית השעליהם לעבור על מנת להגיע לדיון בעניינם בבית 

בנסיעה יוצאים  4:00, ובשעה 2:30המשפט ממתחם השרון עלה כי בבוקר הדיון הם קמים בשעה 

בים" עד לנסיעה לבית לאגף המעבר בבית סוהר איילון. שם הם ממתינים במשך מספר שעות ב"כלו

המשפט. הכלואים תיארו כי השהייה בכלובי ההמתנה באגף המעבר היא חוויה קשה ומשפילה. כן 

ן הכליאה כרוכה בעצירה והמתנה ממושכת באגף קתיארו הכלואים כי גם הנסיעה חזרה למת

ם סברו המעבר באיילון, וכי על פי רוב הם שבים למתקן הכליאה בשעות הערב המאוחרות. המבקרי

כי יש לפעול באופן מיידי לשינוי המצב הקיים וצמצום הפגיעה בזכויות הכלואים, בדרך של קביעת 

 137.סבב הסעות ישיר ממתחם השרון לבית המשפט

במהלך כלואים על הקור העז השורר  עלו תלונות מצד במתקן המעצר בבית משפט פתח תקווה

אין מהתיאורים עולה כי מוקדמות והקרות. , שמתקיימת בשעות הבוקר ה"פוסטהרכב ה"הנסיעה ב

והנסיעה מתקיימת בחלונות מעט פתוחים כדי לאוורר את  רכבאפשרות חימום בחלק האחורי של ה

                                                           
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטים ביחידת נחשון עולה כי, מזה מס' חודשים 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  136

ל מסלולי הנסיעה בגזרת הדרום, זאת על מנת לנסות ולשפר את תנאי האסירים. החל מתאריך נערך פיילוט הבוחן את כ
, נערך פיילוט במטרה למנוע הגעה לרמלה של אסירים השייכים לביס"ר שקמה והסעתם בקו ליווי ישיר לב"ש 15/09

יר לפיילוט שכבר נערך, כל זאת מנת ללון במעבר, בכך יתקצרו זמני הנסיעה. הודגש כי הפיילוט הנ"ל הינו המשך יש-על
על מנת לבחון ולבחור את המסלולים היעילים ביותר עבור האסירים/העצורים בבתי הסוהר השונים בגזרת הדרום. 
צוין כי ההתייעלות הינה ע"ב משאבי יחידת נחשון הקיימים. עוד נמסר כי בסיום הפיילוט, הכוונה היא להבטיח שדרך 

 לרמלה".קבע האסירים יוסעו ישירות 
: "מהתיחסות מפקד גדוד מרכז ביחידת נחשון עולה כי בימים אלו הוקם צוות 2.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  137

בראשות קצין אג״מ יחידה לטיפול בסוגיה, במטרה לבטל את צוות פינוי בוקר והעברת כלל העצורים למתחם איילון, 
 דבר שיועיל עם העצורים".
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הכלואים תיארו כי הם יצאו מבית מעצר "הדרים" בסביבות השעה  138החלל, ולכן מורגש קור עז.

 הכלואים הלינו על כך 8:30.139ה בבוקר, ושהו אזוקים לאורך כל הנסיעה וההמתנה עד לשע 5:30

 אפשרות לעשן. שלאורך כל הנסיעה לא ניתנה להם 

עלו תלונות מצד כלואים על תנאי הנסיעה ברכבי ה"פוסטה". למבקרים נמסר  בבית סוהר קציעות

כשהם ישובים על ספסלי  הסעותכי במהלך הנסיעות הכלואים שוהים לאורך שעות ארוכות ברכב ה

ק, ללא מזון וללא אפשרות לצאת לשירותים. הכלואים ציינו כי גם כלואים ברזל בצפיפות ובמחנ

כמו כן עלתה תלונה  140.לצים לשהות בתנאים קשים אלוקבלת טיפול רפואי נאצורך ל נוסעיםאשר 

מצד כלואים שעניינם נדון בבית המשפט בעופר, על כך שעליהם לעבור נסיעה ממושכת הכרוכה 

הכלואים הלינו על כך שבמהלך השהייה  141.הגיע לדיון בבית המשפטבשהייה באגפי מעבר על מנת ל

  142באגפי המעבר הם נדבקים בפשפשי מיטה.

רכב ה"פוסטה" מחולק לחלל מרכזי המיועד להכיל עלה כי  במתקן המעצר שבהיכל המשפט בחיפה

ם. כלואים, וכן חמישה תאי הפרדה המיועדים לכלואים הנדרשים לנסוע בנפרד מכלואים אחרי 26

ס"מ המיועד לשני כלואים.  88גודל של כל תא הפרדה הוא כמטר רבוע, ובכל תא ספסל באורך 

, וסברו כי יש להימנע ככל הניתן המבקרים התרשמו כי תאי ההפרדה צפופים מאד וחשוכים

מלהחזיק בכל אחד מהם יותר מכלוא אחד. בנוסף בחנו המבקרים את רכב ההסעה החדש אשר 

הליווי, בו תנאי נסיעה משופרים. גם רכב זה מחולק לחלל מרכזי המיועד להכיל  נרכש על ידי יחידת

כלואים, ולחלל נוסף המחולק לשלושה תאי הפרדה. תא אחד גדול המיועד לארבעה כלואים,  18

ושניים קטנים המיועדים לשני כלואים לכל היותר. המבקרים סברו כי תאי ההפרדה קטנים 

ר מכלוא אחד בתאים הקטנים ויותר משלושה בתא הגדול, כרוכה החזקה של יותוחשוכים, וכי 

בצפיפות ואי נוחות גדולה. משכך, יש להקפיד כי כלואים המוחזקים בהפרדה בעת הליווי יועלו 

רכבי בתאי ההפרדה ב השהייהמנת לצמצם ככל שניתן את -עללרכב אחרונים ויורדו ממנו ראשונים, 

 143בהם. שורריםההסעה בשל הצפיפות והמחנק ה

                                                           
: "כפי שעולה מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון, בימי החורף המזגנים ברכבי 5.5.19ן מיום תגובת סג"ד איתן גול 138

הליווי אינם מופעלים, זאת בכדי למנוע כניסת אוויר קר. יחד עם זאת, לעיתים המזגן מופעל לבקשת העצורים, לטובת 
 סירקולציה בתוך הרכב".

מהתיחסות פיקוד  -העצורים על כבילה ממושכת ברכב הליווי: "לסוגיית טענות 5.5.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  139
לערך בבית המעצר הדרים  06.30היחידה עולה כי תהליך כבילת העצורים לבית משפט פתח תקווה מתחיל בשעה 

)הכבילה נעשית אך במשך זמן הליווי(. בתאי ההמתנה במתקן העצורים אינם כבולים.  8:00ומסתיים לערך בשעה 
 שעה וחצי, ואין המדובר במשך זמן ממושך".-ר בתהליך שאורכו כשעהדהיינו, המדוב

: "כלל רכבי הליווי מתוחזקים ברמה גבוהה ומטופלים באופן סדיר. טרם 17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  140
ג, יציאת רכב ליווי למשימה, מתבצעת בדיקה מקיפה של נהג הרכב. במידה וקיימת תקלה ברכב, לרבות בעיית מיזו

 הרכב לא יוצא לליווי".
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כ׳ מסלול ליווי נפח״ק, הינו כדלקמן: 17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  141

מתחם אשל. הליווי מתחיל בביס"ר אוה״ק, קולט את כלל האסירים  -מתחם קציעות -מתחם נפחא ורמון -מתחם אשל
ם וקציעות. ממתחמים נפחא וקציעות קולט הליווי אסירים למתחם ב״ש, רמלה הנדרשים להגיע לנפחא, רמון, סהרוני

וצפון. אסירים המיועדים למרכז וצפון מסיימים את הליווי בבימ"ר אוה״ק על מנת לאפשר להם מנוחה מספקת וראויה 
ומות ישיבה ותאי בטרם ימשיכו ליעדם הסופי. צוין כי אגף ההמתנה עבר שיפוץ בחודש אוגוסט והינו ממוזג ומכיל מק

שירותים. במהלך שהותם באגף המתנה מקבלים האסירים מזון, מים וטיפולים רפואיים במידת הצורך. לאחר כשלוש 
שעות מנוחה, האסירים המיועדים למרכז ולצפון יועלו על ליווי המשך. הליווי מתבצע בקו ישיר ממתחם אשל לאיילון. 

ום המחרת, ימשיכו בליווי נוסף המסתיים במתחם הדרים )כשעת נסיעה אסירים המוזמנים לדיונים באזור השרון בי
 נוספת(. שאר האסירים המיועדים לדיונים במחוז מרכז וצפון, ילונו באגף המעבר איילון ויפוזרו ליעדם ביום למחרת".

בבימ״ר קולט קידר עולה כי אגף המעבר -: "מהתיחסות פיקוד בימ״ר אוהלי17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  142
מאות אסירים ועצורים מדי שבוע. התחלופה בו הינה רבה והמוחזקים בתאים אלו, אינם מקפידים על ניקיון התא 
ושמירה על שלמותו וזאת בניגוד לתאים בהם הם מוחזקים דרך קבע. צוין כי קיימת הקפדה על ניקיון שוטף, מדי יום 

ועצורים חדשים. בין יתר הפעולות הנערכות על מנח להתמודד  באגף זה, לצורך הכנת התאים לקליטתם של אסירים
עם תופעת פשפשי המיטה ניתן למנוח שימוש במכשיר קיטורית בתדירות של פעמיים בשבוע והדברה הנערכת אחת 

 לחודש באגף זה".
ה נבנו על מנת : "מהתיחסות גורמי הפיקוד ביחידת נחשון עולה כי תאי ההפרד20.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  143

לשמור, להגן ולהפריד בין האוכלוסיות המיוחדות. לציין כי התאים במרכב הרכב, נבנו עפ"י תכניות ואישורים של מכון 
 התקנים. כל תא שנבנה ברכב הליווי נבחן והותאם לגודל הנדרש לאדם בישיבה ברכב כמו כן ישנה תאורה ע"פ הנדרש". 
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עלו תלונות על הדרך הארוכה והמפרכת הכרוכה בהגעה לבית  בבית המשפט המחוזי בירושלים

 4:00המשפט בירושלים. לדברי הכלואים, הם יוצאים ממתקני הכליאה בהם הם שוהים בין השעות 

הם  זו משעה החל. להתארגנות מספקת ושהות מוקדמת התראה ללא לפנות בוקר, לעיתים 5:00-ל

 ובעת ם לאורך שעות ארוכות ברכב ההסעה כשהם כבולים בידיהם וברגליהם בעת הנסיעהמוחזקי

בדרך לירושלים הם עוברים במעבר איילון ברמלה, שם הם . אחרים כלואים של לאיסוף המתנה

שתיה. לאחר המתנה במעבר  או אוכל ללא וברגליהם בידיהם אזוקים ממתינים בתאי המעבר כשהם

משמעות הדבר יוון ירושלים ומפוזרים בין בתי המשפט ומתקני המעצר בעיר. איילון הם נוסעים לכ

הוא כי הכלואים מגיעים לבתי המשפט ולדיון בעניינם כשהם חלשים ומותשים. גם חזרתם למתקני 

כמו כן עלה כי אף על פי שרבים מהכלואים השוהים  144המעצר נעשית באותה דרך קשה וארוכה.

 145.רב אנשי "נחשון" שבמתקן אף סוהר דובר ערביתבמקום דוברי ערבית, אין בק

הלינו הכלואים על הדרך הארוכה אותה נאלצו  במתקן המעצר שבבית משפט השלום בירושלים

 2:00חלק מהכלואים תיארו כי יצאו ממתחם השרון כבר בשעה לעבור עד להגעתם לבית המשפט. 

כלואים אחרים דיווחו כי יצאו  .בבוקר 7:00בלילה, והגיעו למתקן המעצר בבית המשפט בשעה 

לפנות בוקר. הכלואים הלינו על כך שלאורך כל הנסיעה היו אזוקים  4:00ממתחם רמלה בשעה 

בידיהם וברגליהם, וכי על אף השעות הארוכות הם קיבלו מזון רק עם הגעתם למתקן המעצר. חלק 

בנוסף עלו תלונות מצד  146מהכלואים העלו כי רכב ההסעות צפוף וכי אין בו מקום מספק לישיבה.

  147ומזלזל מצד סגל הליווי. תוקפניהכלואים אודות יחס 

כלואים השוהים במקום דוברי ערבית, סגל חרף העובדה שלמעלה ממחצית הגם במתקן זה עלה כי 

המתקן אינו מונה דוברי ערבית. סוגיה זו עלתה גם בדוחות ביקורים קודמים של הסניגוריה 

הם נמסר כי עתיד להיערך קורס ללימוד ערבית המיועד לסגל המתקן, אך , אשר בעקבותיהציבורית

 148.במועד הביקור התברר כי קורס זה טרם התקיים

הלינו כלואים שעניינם נדון בפני בית המשפט בבית שמש כי הנסיעה מבית  בבית מעצר ירושלים

כן עולה מדברי  המעצר לבית המשפט עוברת ברמלה וכרוכה בשהייה למשך הלילה במעבר איילון.

הכלואים כי רכבי ההסעה נוסעים מרמלה לירושלים רק פעמיים בשבוע, ועל כן במקרים רבים 

 149.עליהם להמתין מספר לילות במעבר איילון

                                                           
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים ביחידת נחשון עולה כי בכל גדודי היחידה 1929.8.תגובת סג"ד איתן גולן מיום  144

מנת להקל על העצורים -לרבות גדוד דרום, הסגל עושה כל שביכולתו כדי לבצע ליווי ללא עיכוב והמתנה מיותרת זאת על
ים הדבר לוקח מס' שעות. ברכבים. לעיתים אף מבוצעים ליוויים ישירים. כאשר עצור נדרש לעבור בין מחוזות, לעית

 מנת לצמצם עד כמה שניתן לינת העצורים במעברים".-עוד צוין כי הליווים במתכונתם הנוכחית נועדו בין היתר על
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים ביחידת נחשון עולה כי אכן בעת הזו אין 29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  145

בית. בעבר נבחנה אפשרות להוצאת אנשי סגל לקורס ערבית אולם, נוכח משך הקורס בפלגה אנשי סגל דוברי השפה הער
הארוך וההשפעה על מצבת כח האדם, הוחלט בעת הזו, לדחות אפשרות זאת. פיקוד היחידה מודע לסוגיה וימשיך 

 לבחון את האפשרויות השונות בנוגע לאנשי סגל הדוברים שפות שונות".
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי נבחנת אפשרות למיון עצורים הנדרשים 12.1.20ום תגובת גנ"מ שלום יעקב מי 146

לבית משפט ירושלים לבתי הסוהר במתחם איילון וצמצום שהות עצורים אלו במתחם הדרים, על מנת להקל על משך 
הטענה כי אין מקום ראוי  בבוקר. לגבי 5:30הליווי. בנוגע לעצורים היוצאים ממעשיהו, יצוין כי הליווי מתחיל בשעה 

 לשבת ברכב, צוין כי קיים תקנון מוגדר ומחייב לגבי מספר העצורים המוסעים ברכבי נחשון ואין חריגה ממספר זה".
מאפייני המבנה והסיכונים בו מחייבים פעילות ברמת  -: "התנהגות אגרסיבית12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  147

לעיתים כארגרסיביות )הובלה באחיזת אזיק, הרחקת אזרחים, מניעת מגע, תנועה  דריכות גבוהה היכולה להתפרש
 מהירה לאולם וממנו למתחם( אך כפי שציינו העצורים עצמם אין מדובר באלימות".

"מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי אין בקרב לוחמי הפלגה דוברי ערבית,  :12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  148
 ת הצורך נעזרים במתורגמנים". יצוין כי בע

: "מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון עולה כי ליווי לבימ"ש בית שמש מתבצע 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  149
בימים ראשון ושני במתכונת של ימי מוקד לשופט אחד, זאת במטרה להפחית מהעומס הקיים בבימ"ש השלום 

, רוב 15-20איילון ברמלה לבימ"ש בית שמש וחזרה וממוצע העצורים נע בין  בירושלים. מסלול הליווי הינו, ממתחם
רובם של העצורים מגיעים מאזור המרכז )מתחמי הדרים ואיילון(. לעיתים מוזמן לדיון בבימ"ש בית שמש, עצור 
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יחידת הליווי "נחשון", וזאת  םנמצא כי סגל המתקן אינו כולל סוהרים הנמנים ע בבית מעצר אילת

ר הוא הובלת כלואים לדיונים בבית המשפט. המבקרים אף על פי שחלק ניכר ממשימות בית המעצ

  150.סברו כי ראוי כי סגל המתקן יעבור הכשרה מתאימה לתפקיד זה

עלתה תלונה מצד הכלואים על כך שחדר ההמתנה בבית המשפט "סאלם" צפוף  בבית סוהר מגידו

 151מאד.

 

 . אגף המעבר בבית סוהר איילון1ד.

 היוצאים לכלואים ביניים כתחנת משמש אשר ארצי מעבר גףא הוא איילון סוהר בבית המעבר אגף

 טיפולים, במשטרה חקירות, המשפט בבית דיונים כגון שונים ליעדים הקבוע כליאתם ממקום

 . ועוד רפואיים

מתחם אגף המעבר כולל שני אגפי שהייה המיועדים להחזקתם של כלואים פליליים וביטחוניים, 

הייה קצרה של הכלואים בטרם יציאתם לנסיעה או לפני ואת מתחם הטרמינל אשר מיועד לש

 ומצויים סורגים על ידי המופרדים, רבים ברזל מכלובי בנוי הטרמינל קליטתם באגפים. מתחם

למבקרים נמסר על ידי סגל המתקן כי זמני השהייה בכלובי ההמתנה הם  .ידיים רחב ארעי במבנה

ברתם של הכלואים למתחם הלינה או להסעתם , עד להעשלוש שעותקצרים ביותר ולא עולים על 

ליעד הבא. עם זאת, משיחות של המבקרים עם הכלואים עולה כי השהייה במקום עשויה להמשך 

 זמן רב יותר ובמקרים מסוימים להימשך שעות ארוכות.

כלובי ברזל. בכל כלוב שלושה ספסלי מתכת צרים ושירותי כריעה אשר  16מתחם הטרמינל כולל 

המבקרים התרשמו כי אף על פי  152באמצעות קיר נמוך שאינו מספק פרטיות כראוי.מופרדים 

שמתחם הטרמינל לא היה בתפוסה מלאה במועד הביקור, התאים אופיינו בתחושת צפיפות ומחנק. 

העומס ובתנאים  בשעות בוודאי, אלו בכלובים כלואים של המבקרים התרשמו כי החזקתם

 153.לכבוד האסירים של בזכותם לפגיעה להומובי ראויה בלתי היא, הקיימים

                                                           
ממתחם איילון מנת להגיע להגיע בליווי לבימ"ש. בנוגע לליווי חזרה -מבימ"ר י"ם, מה שמצריך את שהייתו במעבר על

 לירושלים, ליווי זה מתבצע על בסיס יומי באמצעות סבב ג' ולא כפי שצוין בטיוטת הדו"ח בימי שני וחמישי בלבד".
: "מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון עולה כי הנושא נדון בעבר ויחידת נחשון 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  150

הלך הדיונים, הוחלט כי המשימה תבוצע על ידי ביס"ר דקל והוקצו לכך הציגה את המשאבים הנדרשים בהקשר זה. במ
משאבים וכוח אדם ייעודי למשימה זו. עוד צוין כי הליווים מתבצעים ע"י סוהרים מוסמכים שהוקצו במיוחד למשימה 

 זו והוכשרו בהתאם לדרישות המשימה".
צפון ביחידת נחשון עולה כי בבימ״ש קיימים שישה  : "מהתיחסות פיקוד גדוד11.2.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  151

עצורים. בכל יום מתבצע ליווי נוסף מבית המשפט וזאת על מנת  91תאי המתנה להשמת עצורים. סה״כ ניתן לאכלס 
לדלל את כמות העצורים בבית המשפט הצבאי בסלאם הן לצורך הביטחוני והן למטרת שיפור תנאי מחיית אסירים 

ת המשפט. על אף שהתנאים המצויים בבית המשפט אינם תנאים אידאליים, פועל גדוד צפון ופלגת ועצורים באגף בי
ארז האמונה על ליווי והחזקת העצורים בבית המשפט, רבות למען שיפור התנאים הקיימים. זאת, תוך מציאת פתרונות 

 ון השונים".שונים שנועדים כולם לשמירה על שלום העצור וכבודו תוך איזון עם צרכי הביטח
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי נוכח העובדה שהמדובר בעצורים 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  152

אשר מהווה  1.20שמרביתם הינם עצורים לימים ו/או עצורים שאינם מוכרים לסגל היחידה, נקבע כי גובה המחיצה יהא 
ותם של העצורים. כאמור מטה, העצורים/אסירים מוחזקים לפרק איזון בין שיקולי ביטחון והשגחה לשמירה על פרטי

 זמן קצר במתחם "הטרמינל"".
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כ׳ לאחרונה התבצעה הגבהה לקיר של 9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

מצב טוב, פרט לשני השירותים על מנת לשמור על צנעת הפרט של האסירים בעת השימוש בשירותים. מרבית הקירות ב
קירות שנשברו בקצה של הקיר שמפריד בין השירותים וזאת בעקבות וונדליזם של עצורים. הודגש כי ניתנה הנחיה לק. 

 תמיכה לוגיסטית של היחידה לטפל בשברים בהקדם".
שלוש שעות  : "לעדכנכם כי הוחלט ע״י פיקוד היחידה כי העצורים ישהו עד18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  153

בלבד במידה והם ממתינים להעברה. האסירים שאמורים לשהות באגף המעבר במהלך הלילה, מועלים מידית לאחר 
מנת ליתן את התנאים הראויים לאסירים -הבידוק לתאי אגף המעבר. הודגש כי סגל היחידה עושה ככל שלאל ידו על

 ולעצורים ששוהים בטרמינל עד החזרתם ליחידתם".
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ם בנוסף למתחם הטרמינל כולל אגף המעבר שני אגפי שהייה, המיועדים להחזקת כלואים פליליי

וביטחוניים. המבקרים התרשמו כי באגפים שוררים חום כבד ותחושת מחנק קשה, וזאת אף על פי 

, אך אין גדולים נים מאוורריםבמסדרונות האגפים מותקשבמועד הביקור שרר מזג אוויר נעים. 

החלונות בתאים נאטמו באמצעות כן נמצא כי  154בהם כדי להקל על החום הכבד ששורר בתאים.

 155יריעות ניילון אשר אין בהם להגן על הכלואים מפני פגעי מזג האוויר.

במהלך הביקור נמצא כי כלואים השוהים באגפי המעבר במהלך ימי השבוע אינם זוכים לשעת טיול 

יומית בחצר, וכן כי הגישה לשימוש בטלפונים המצויים באגף מצומצמת בשל כך. המבקרים עמדו 

על החובה להבטיח את מלוא זכויות הכלואים השוהים במקום, בפרט בשים לב לכך שמדובר 

  156קשים. מחיהבשהייה ארעית בתנאי 

ה עצמית. המבקרים המבקרים ביקרו בתא השגחה המיועד לכלואים אשר קיים לגביהם חשש לפגיע

סברו כי לנוכח תנאי השהייה הקשים באגפי המעבר ראוי כי כלואים הסובלים מקשיים נפשיים לא 

  157יוחזקו במקום, וכי יש להעדיף את העברתם למתקן מב"ן הסמוך.

אחד הכלואים באגף הפלילי מסר למבקרים כי הוא שוהה במעבר איילון מזה שלושה ימים לאחר 

חרמון לצורך דיון בבית משפט. הכלוא התלונן על כך שהוא נאלץ לשוב לבית שהגיע מבית סוהר 

  158סוהר חרמון ולנסוע למעבר בשנית בעוד מספר ימים מאחר שהדיון בעניינו נדחה.

 

 ה. שימוש בכבילה באופן לא מידתי 

לתקנות בתי הסוהר קובעת כי מפקד בית הסוהר רשאי להורות על שימוש באמצעי ריסון  22תקנה 

נגד אסיר כאשר הדבר הכרחי כדי למנוע אותו מלהתפרע, להזיק לעצמו או לאחרים או לגרום נזק 

שעות, אלא באישורו של רופא, וכי יש לתעד כל שימוש  24לרכוש. כן קבוע כי הריסון לא יעלה על 

"אמצעי ריסון" מפרטת את אמצעי הריסון בהם ניתן  04.15.00באמצעי ריסון. פקודת נציבות 

 מש, בהם כבילת ידיים ורגליים, שימוש בשרוול כבילה וכבילה למיטה בידיים וברגליים.להשת

                                                           
ידי פיקוד הביס״ר כי הטרמינל אינו מיועד לשהייה ממושכת. סגל -: "הודגש על9.1.20נ"מ שלום יעקב מיום תגובת ג

 הביס״ר נותן מענה ראוי לעצורים במקום עד להעברתם וזאת בהינתן המבנה הפיזי של המקום".
מורכבת, מאחר והמקום  : "נמסר ע"י פיקוד היחידה בי התקנת מזגנים הינה9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  154

פתוח ויש חלל גדול, ומיזוג אוויר לא ייתן מענה כנדרש. כאמור, הותקנו מאווררים תעשייתיים גדולים הנותנים מענה 
ככל הניתן. לסוגיית התמודדות עם מזג אוויר קיצוני בחורף, ניתנים אמצעי חימום, במידת הצורך. עוד יצוין כי בחודשי 

 עותיים על מנת לצמצם את זמן השהייה למינימום ההכרחי ב"טרמינל"".החורף נעשים מאמצים משמ
: "ראשית וכעולה מהתיחסות פיקוד היחידה הותקן מאוורר תעשייתי באגף 18.6.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  155

ת הפלילי כפיילוט והועברה דרישה להתקנת מאווררים מאותו הסוג באגף הביטחוני. נוסף, הוצאה דרישה תקציבי
כתוצאה מוונדליזם נשברים החלונות באופן  -למפקדת המחוז להתקנת מיזוג במתחם הטרמינל. לסוגיית החלונות

תדיר, על מנת למנוע חדירת קור לתאים, בשלב הראשון נאטמו החלונות בניילון מיוחד. נוסף נערך פיילוט להתקנת 
והה ובעת הזו נוכח אילוצי תקציב התקנת החלונות חלונות חיצוניים. יצוין כי עלות חומר הגלם של חלונות אלו גב

 החיצוניים טרם הושלמה".
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי אסירים/עצורים שישנים באגף המעבר 9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  156

חסות פיקוד ולא יוצאים לנסיעה בבוקר או אמורים לחזור ליחידה שלהם בליווי צהריים, מקבלים טיול יומי. מהתי
היחידה עולה כי אסירים/עצורים בסופ״ש מקבלים זמן ממושך יותר לשיחות טלפון ולטיול, מאחר ובסופי שבוע ישנו 

(. עוד צוין כי ישנם אסירים אשר מביאים עמם ספרים/עיתונים. כן עולה כי בנוסף 15מספר מועט של אסירים )בממוצע 
לפון ניידות. זאת על מנת לסייע לעצורים )הרשאים לבך( ליצור קשר לשלוש עמדות טלפון, הוספו עוד שתי עגלות ט

טלפוני ולצמצם את הלחץ שנוצר, בעיקר בשעות אחר הצהריים, כאשר מרבית העצורים מגיעים לאגף המעבר. נוסף 
 הודגש כי הסגל מחלק באופן מוסדר את זמן השימוש בטלפונים".

ם/אסירים אשר מוגדרים אסירי השגחה ביחידותיהם ומובאים למעבר : "עצורי9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  157
א״לון, יושמו בתא השגחה בדומה למתרחש ביחידה בה הם מוחזקים באופן קבוע. גורמי הטיפול ביחידות השונות 
מיידעים את גורמי הטיפול במעבר איילון כאשר יוצא עצור/אסיר אשר זקוק להשגחה. יצוין כי עצורים/אסירים אשר 

 ידי צוות ביס"ר איילון למב״ן".-מיועדים לאשפוז במב״ן עם הגעתם למעבר מלווים על
מסגל המתקן נמסר במועד הביקור כי על הכלוא להגיש בקשה על מנת להישאר באגף המעבר, שכן ככלל לא ניתן  158

 לשהות באגף המעבר מעבר לשלושה ימים ללא אישור מיוחד. 
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על פי הפקודה אין להשתמש באמצעי ריסון כאמצעי ענישה כלפי האסירים. כמו כן קובעת הפקודה 

כי כבילת אסיר למיטה היא אמצעי הריסון החמור ביותר, ויש לעשות בו שימוש רק לאחר שמוצו 

 8-ן הקלים יותר. על הגורם המוסמך לבחון את נחיצות המשך הכבילה לא יאוחר מאמצעי הריסו

 שעות ממועד תחילתה.

יודגש כי מדובר באמצעי אשר פוגע אנושות בזכויות יסוד של הכלואים, ויש לעשות בו שימוש 

במקרים חריגים בלבד ובהיעדר אפשרות לעשות שימוש באמצעים פחות פוגעניים. כמו כן על 

ש באמצעי הכבילה להיעשות למשך זמן קצר ככל הניתן, ורק בהתאם לעילות הקבועות השימו

בתקנות. בוודאי שאין לעשות שימוש באמצעי זה ככלי ענישתי, וכן אין באמצעי זה כדי להוות 

חלופה לטיפול נפשי. כמו כן ישנה חשיבות ראשונה במעלה לניהול יומן כבילה מסודר, אשר מטרתו 

 ורת ולמעקב אחר אמצעי ריסון חריג זה. לשמש ככלי לביק

ראוי להוסיף, כי נושא הכבילה וההגבלות הגופניות בכלל על מטופלים חולי נפש, זכה להתייחסות 

מעמיקה עם פרסום המלצותיה של ועדה מיוחדת שהוקמה במשרד הבריאות, "ועדת ההיגוי 

די ודרמטי את השימוש יפן מיעל פי מסקנות הוועדה, יש לצמצם באו 159להפחתת הגבלות מכאניות".

בהגבלת מטופלים במחלקות ובבתי החולים הפסיכיאטרים בישראל. הוועדה התייחסה לכך 

שהגבלות מכאניות כרוכות בפגיעה קשה במצבו הנפשי של המטופל, ולעיתים אף בפגיעות גופניות. 

כון ממשי ומידי לפיכך קבעה הוועדה כי ככלל, אין להגביל מטופלים, אלא במקרים חריגים של סי

לחיים או לגוף. כן נקבע כי אין לנקוט בהגבלה אלא כחלופה אחרונה, וכי על ההגבלה להיות הקצרה 

ביותר שניתן ורק למשך הזמן המינימאלי הנדרש עד חלוף הסכנה המידית ותוך שכל העת על הצוות 

המליצה על  לחתור לשחרר את המטופל. לצד צמצום השימוש באמצעי הגבלת מטופלים, הוועדה

 הטמעה של גישות התמודדות חלופיות עם אלימות מטופלים שלא באמצעות הגבלה מכאנית.

הסניגוריה הציבורית סבורה כי ראוי להחיל את מסקנות הוועדה אף ביחס לטיפול בכלואים 

הסובלים מלקויות נפשיות ולהימנע משימוש באמצעי כבילה כלפי כלואים אלו. ראוי להתאים את 

הנציבות הרלוונטיות אל המסקנות שהוצגו בדוח הוועדה, ומכל מקום, ראוי כי המסקנות פקודות 

יביאו לכך שההקפדה על קיום הפקודות הנוכחיות תיעשה בדקדקנות ובמשנה זהירות, לאור 

 המודעות ההולכת וגוברת לקשיים הטמונים בהפעלת אמצעי ריסון.

בורית נמצאו ליקויים הנוגעים לאופן השימוש מתקני כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הצי 2-ב

הנעשה בכבילה למיטה, לרבות מקרים המעוררים חשש ממשי שהשימוש בכבילה נעשה שלא 

  כחוק למטרות ענישה.

כי על אף הפחתה מסוימת בהפעלת אמצעי ריסון, השימוש  התרשמו המבקרים בבית סוהר אופק

עי הריסון הקיצוני של כבילה למיטה בארבע באמצעים אלו עדיין שכיח וכולל גם שימוש באמצ

 27בתקופה של כחצי שנה שקדמה למועד הביקור תועדו עלה כי  2019גפיים. בביקור שנערך בשנת 

מקרים בהם נעשה שימוש בכבילה. מעיון ביומן הכבילה עלה כי משך הכבילה המקסימלי בחודשים 

עלה כי בשבעת החודשים  2020 שקדמו לביקור עמד על שעתיים וחצי. בביקור שנערך בשנת

למיטה. מעיון ביומן עלה כי משך  מקרים בהם נעשה שימוש בכבילה 22הראשונים של השנה תועדו 

 בכל פעם. שעות וחצי הכבילות לא עלה על שלוש 

                                                           
 (.  2017ההיגוי לצמצום הגבלה המכאנית בישראל ) משרד הבריאות דין וחשבון וועדת 159
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כי בחלק מהמקרים חסר תיעוד של  מתעד את השימוש באמצעי הריסוןמעיון ביומן העוד עלה 

בה הוסר אמצעי הריסון, דבר שמקשה לערוך בקרה על השימוש  פרטים מהותיים כגון השעה

 באמצעים אלו כנדרש.

מדברי כבילה. ריסון וההביקור עלו תלונות רבות מצד קטינים לגבי שימוש תדיר באמצעי הבמהלך 

, באופן המעלה חשש הקטינים עלה כי השימוש בכבילה נעשה בעקבות אירועים משמעתיים שונים

. שניים מהקטינים תארו כי לפני כשבוע הם נכבלו והועברו לחדר צעי ענישהלשימוש בכבילה כאמ

"פסק זמן" לאחר ששיחקו בזריקת בקבוק בתא. אחד מהקטינים תיאר כי הכבילה נעשתה תוך 

מספר קטינים נוספים מסרו למבקרים כי נכבלו במהלך  160הפעלת כוח והותירה בידיו סימנים.

תיאר כי נכבל כשידיו אחד הקטינים  161משך שעות ממושכות.שהייתם בחדר "פסק זמן", לעיתים ל

 162.מאחורי גבו לאחר תקרית אלימה עם סוהר, וזאת אף על פי שנפצע בכתפו והתלונן על כאבים

המבקרים ביקרו בתא השגחה בו שהה קטין על רקע מצבו הנפשי. הקטין מסר למבקרים כי במהלך 

 ה שלם. לילמשך מאסרו נכבל פעמים רבות, לעיתים אף ל

. כך, מעיון נמצא כי נעשה שימוש תדיר באמצעי של כבילה למיטה בארבע גפיים בבית סוהר דמון

מקרים בהם נעשה  34תועדו  2018מתעד את השימוש באמצעי הריסון עלה כי במהלך שנת ביומן ה

שחוזרים ונכבלים בתדירות  כלואים כן עלה כי בחלק מהמקרים מדובר באותםשימוש בכבילה. 

המבקרים סברו כי יש מקום לצמצם את השימוש באמצעי פוגעני זה ולבחון  והה יחסית.גב

  163.אפשרויות חלופיות שיש בהם לתת מענה למקרים בהם נעשה כיום שימוש בכבילה

 

 ו. ליקויים בתחום השיקום: טיפול, חינוך, פנאי ותעסוקה

 הכליאה תנאי את ראשית קיקהבח עיגן, 2012 במאי בכנסת שהתקבל הסוהר בתי לפקודת 42 תיקון

לפקודה ( ב)ב11 בסעיף שנוספה הבסיס הוראת לצד. בישראל אסיר כל זכאי להם המינימאליים

 נקבעה", ובכבודו בבריאותו לפגוע כדי בהם יהיה שלא הולמים בתנאים יוחזק אסיר"הקובעת כי 

 שעניינם, לפקודה ד11-ו ג11 סעיפים זה ובכלל, מינימאליים מחיה ותנאי זכויות של מחייבת רשימה

 שירות בתי הסוהר של וחובותיו ופנאי, חינוך, שיקום בפעילויות להשתלב אסירים של זכותם

                                                           
: "מטבע הדברים ביס״ר אופק אינו יכול להתייחס למקרים פרטניים ללא 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  160

פרטים מזהים. ככל שלא ניתן לדעת את שם האסיר והמקרה הקונקרטי בעניינו, ישנו קושי מהותי לענות לגופו של 
השימוש בכבילה הינו אמצעי ריסון בלבד ולא ענישה.  -, "אמצעי ריסון"04.15.00לפקודת הנציבות, עניין. בהתאם

השימוש באמצעי ריסון הינו לצורך מניעת היזק מצד האסיר/עצור לעצמו או לאחרים, להתפרע או לגרום נזק לרכוש 
כי הכבילה במצבים אלה תעשה כמוצא שב״ס. אין מדובר באמצעי ענישה אלא באמצעי מניעתי צופה פני עתיד. מודגש 

 אחרון ותבוצע בהתאם להוראות המחייבות לעניין זה ובכלל זה תצורות הכבילה המותרות".
שעות. יודגש  24פקודת הנציבות מאפשרת כבילה עד  -: "לנושא משך הכבילה28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  161

הינה כי הכבילה תצומצם למינימום אפשרי ואף הוחמרה ההנחיה  כי בביס״ר אופק, ביוזמת פיקוד היחידה, ההנחיה
על ידי פיקוד היחידה שלא לכבול מעבר לשעתיים, כאשר בפרק זמן זה ישנו פיקוח על הנכבל הן לצורך מתן צרכים והן 

ודית על מנת לבחון את הצורך בהתרת הכבילה או בהמשכה. הכבילה כאמור, הינה מוצא אחרון והמגמה הארגונית ופיק
הינה לצמצם ככל שאפשר את השימוש באמצעי ריסון, מגמה ועמדה שמגובה ברישום ונתונים כפי שציינו המבקרות 

 בדו״ח".
בפקודת הנציבות המצוינת מעלה, מפורטים אמצעי הריסון  4: "ככלל, בסעיף 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  162

יים מאחור. הודגש כי השימוש באמצעי ריסון ספציפי, נעשה אך בהם ניתן להשתמש באופן הדרגתי לרבות כבילת יד
בהתאם לצורך העולה בזמן אירוע, בהלימה למעשה, ורק לצורך שמירה על חיי האסיר או האחרים או למנוע ממנו 

 להתפרע או למנוע גרימת נזק לרכוש".
 21-כבילות ל 34, בוצעו 2018שנת "מפיקוד היחידה נמסר כי במהלך כל  :18.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  163

. הודגש כי המדובר באמצעי ריסון, 430אסירים. עוד צוין כי במהלך השנה, מספר האסירים בבית סוהר דמון עמד על 
המתבצע כמוצא אחרון ולצורך שמירה על חיי אדם, המתבסס על המלצת הגורמים המקצועיים ובהחלטה פיקודית תוך 

 ל ורפואה".מעקב ופיקוח של גורמי טיפו
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 ככולל, בחוק הסוהר בתי שירות של תפקידו את מחדש למעשה מגדיר הפקודה תיקון 164זה. בהקשר

 עבריינות ולמניעת לשיקומם אקטיבית אחריות גם אם כי, במשמורת אסירים של החזקה רק לא

 משמעות. באשר לכליאה העדיפויות בסדרי שינוי בדבר המחוקק של הצהרה הוא התיקון. עתידית

 או פריבילגיה הניתנים חסד בגדר אינן כבר והפנאי החינוך, השיקום פעילויות כי היא הדברים

 המרבי את שילובם כדי להבטיח בצעדים לנקוט הסוהר בתי שירות על המוטלת חובה אלא, לאסיר

התיקון נובע מתוך תפיסה כי שילוב אסירים בפעילויות שיקום, חינוך,  .אלו בפעילויות אסירים של

פנאי ותעסוקה מגביר את הסיכוי לצמצום המועדות של אסירים משוחררים, ולפיכך מועיל לא רק 

 165לאסירים עצמם המשולבים בפעילויות אלו כי אם גם לחברה כולה.

 על המחוקק הורה, שוויוני באופן ועל יישומה האמורה החובה וםהפיקוח על קי ממנגנוני כחלק

 לביטחון השר ידי על יקבעו שההוראות המחוקק דרש לשיקום ביחס כאשר, ופקודות תקנות קביעת

נקבעו על ידי השר לביטחון  2016בנובמבר . הכנסת של הסביבה והגנת הפנים ועדת באישור פנים

אך אלו אינן קובעות מידה מינימלית של  166וחינוך בבתי הסוהר,פנים תקנות בעניין פעילויות פנאי 

פעילויות אותן מחויב שב"ס לספק לאסירים, אלא מסתפקות בלקבוע כי אסירים ישולבו בפעילויות 

 ממועד כתשע שנים שחלפו אלו בהתאם לקריטריונים שונים ועל פי שיקול דעת שב"ס. כמו כן, על אף

 זכה אשר, זה מחדל. ד11 לסעיף בעניין שיקום אסירים בהתאם תתקנו נוסחו טרם, התיקון חקיקת

 את ראוי באופן ליישם הסוהר בתי שירות של ביכולתו פוגע 167המדינה, בדוח מבקר להתייחסות גם

 במפורש ביקש שהמחוקק מציאות לקיבוע, למעשה, ומביא המחוקק ידי על שנקבעה המדיניות

 .לשנות

עולה כי בחלק  2020-2019ציגי הסניגוריה הציבורית בשנים מממצאי הביקורים שנערכו על ידי נ

ממתקני שב"ס אכן נעשים מאמצים על מנת להרחיב את מערך הטיפול והשיקום, ולפעול לשיקומם 

של אוכלוסיית הכלואים באופן שיבטיח את שילובם בבוא העת חזרה לחברה. עם זאת, נמצא כי 

שב"ס אינם רבים מן הכלואים השוהים במתקני  במקרים רבים הוראות החוק אינן מיושמות וכי

נמצאו  הציבורית הסניגוריה אנשי ביקרו בהם כליאה מתקני 5-בזוכים למענה שיקומי הולם. 

 ושיקום טיפול ובמסגרות אדם בכוח למחסור הסוציאלי, הטיפול לאיכות הנוגעים ליקויים

 לא ואף חינוך, שיקום שירותי מתן-אי של מדיניות נמצא כי קיימת כליאה מתקני 4-ב; לכלואים

 תכניות להעדר נמצאו ליקויים הנוגעים כליאה מתקני 5-ב; ביטחוניים לכלואים סוציאלי טיפול

                                                           
ג נקבע: "אסיר יהיה זכאי להשתלב בפעילויות פנאי או חינוך בהיקף ובתנאים כפי שייקבעו בתקנות 11בסעיף  164

 ד העוסק בשיקום הינה כדלקמן:11ופקודות השירות". לשון סעיף 
דים להבטחת ")א( נציב בתי הסוהר יבחן אפשרויות לשיקומו של אסיר שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל וינקוט צע

 שילובו המרבי בפעילויות שיקום בין כותלי בית הסוהר.
)ב( אסיר כאמור בסעיף קטן )א( ישולב בפעילויות שיקום, ככל שיימצא מתאים לכך, במועד, בהיקף ובתנאים כפי 

 שייקבע בתקנות ובפקודות השירות.
 יין סעיף זה".)ג( השר יקבע, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, הוראות לענ

כך נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק: "לפעילויות החינוך והפנאי במתקני הכליאה חשיבות רבה כחלק מתהליך  165
השיקום של האסירים וכחלק ממתן האפשרות, בבוא העת, לחזרתם לקהילה תוך הפחתת החשש מפני חזרה למעגל 

 (.298, בעמ' 30.1.13, מיום 650הפשיעה" )ה"ח 
 .2016-י הסוהר )פעילות פנאי או חינוך(, התשע"זתקנות בת 166
(, נאמרו הדברים הבאים: 2014) 480ג "היבטים בשיקום אסירים" 64 דוח שנתיבמסגרת דוח מבקר המדינה  167

"לפעילות השיקום ערך מוסרי, חברתי וכלכלי גבוה. על המשרד לביטחון הפנים, בשיתוף משרד הרווחה, שב"ס ורש"א, 
אים בתקנות בתי הסוהר לשילוב אסירים בפעולות שיקום, אשר יהיו אבן בוחן להערכת עבודת לפעול להסדרת התנ

השיקום". ובהמשך: "משרד מבקר המדינה מעיר כי הגדרה בתקנות של התנאים לשילוב אסירים בפעילות שיקום 
לביטחון פנים לפעול  שיקיים שב"ס והגדרת היקפה חיונית לצורך עבודת השב"ס הנוגעת לשיקום האסירים. על המשרד

(. ועוד 482בצורה נמרצת תוך קביעת לוח זמנים לקידום עבודת המטה ולהביא להתקנת התקנות האמורות" )שם, עמ' 
בהמשך: "לנושא השיקום בשב"ס ניתן אפוא ביטוי במכלול של הוראות, פקודות ונהלים. משרד מבקר המדינה מעיר 

לרכז את כלל הנורמות הרלוונטיות במסמך אחד, שיציג באופן בהיר לשב"ס כי עליו להגדיר את תהליך השיקום ו
 (.483ומפורט את שלבי התהליך ואת האחראים לביצועו בכל שלב ושלב" )שם, בעמ' 
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 הנוגעים ליקויים התגלו כליאה מתקני 6-ב; עברית לאסירים שאינם דוברי ושיקום טיפול, חינוך

  ים למסגרות התעסוקה.מתקני כליאה נמצאו ליקויים הנוגע 4-החינוך והפנאי; וב למסגרות

 של זכותם נפגעת, ס"בשב השיקומית התשתית במצב אלה משמעותיים מליקויים כתוצאה

 מוקדם בשחרור תנאי-על להשתחרר, לחופשות לצאת סיכוייהם ופוחתים לשיקום האסירים

 צמצום של החברתי היעד גם מוחטא כך. עונשם ריצוי לאחר בחברה הדרגתי באופן ולהשתלב

 הליקויים לשיפור לאלתר לפעול הראוי מן, אלו קשות תוצאות רקע על. החברה על גנהוה מועדות

 בנושא ופקודות תקנות לקביעת הנוגע בכל המחוקק דרישת את בהקדם לקיים וכן השיקום בתחום

 .זה

 

 ום לכלואים. איכות הטיפול הסוציאלי ומחסור בכוח אדם ובמסגרות טיפול ושיק1ו.

 הטיפול לאיכות בנוגע ליקויים נתגלו הציבורית הסניגוריה אנשי ביקרו בהם כליאה מתקני 5-ב

 .לכלואים ושיקום טיפול במסגרות למחסורו הסוציאלי

, וכי עצוריםהפעילויות שיקומיות באגפי התרשמו המבקרים כי ישנו מחסור ב בבית סוהר רימונים

תלב בפעילויות טיפול ושיקום גם בתקופות מעצר ממושכות. אלו אינם זוכים על פי רוב להש

הכלואים באגפי העצורים הלינו על כך שהם שוהים בחוסר מעש לאורך כל שעות היום, ואינם זוכים 

באגף אחר נשמעו תלונות מצד כלואים אשר מסרו למבקרים כי  168גם בפעילויות חינוך ותעסוקה.

 טרם שולבו. פנו בבקשות להשתלב במסגרת טיפולית אך 

התרשמו המבקרים כי מסגרת הגמילה אשר פועלת במקום מיועדת למספר  בבית מעצר תל אביב

 520מצומצם של כלואים ואינה נותנת מענה לכלל אוכלוסיית המתקן. תקן המתקן עומד על 

כלואים בלבד. במועד הביקור פעלה התכנית במכסה  18-כלואים, ואילו תכנית הגמילה מיועדת ל

המבקרים סברו כי ראוי להרחיב את פעילות המסגרת הטיפולית ולהבטיח את שילובם של  מלאה.

אחת הכלואות הלינה על היעדר זמינות מצד העובדת  169.המעוניינים בכך במסגרת שיקומית עצורים

הסוציאלית במקום. הכלואה תיארה כי היא מצויה במצוקה על רקע חווית המעצר ושהותה בגפה 

לפיכך פנתה בבקשה לקיים שיחות תכופות עם עובדת סוציאלית, אך לדבריה  יום.לאורך כל שעות ה

 170נענתה כי מפגשים אלו מוגבלים לפעמיים בשבוע.

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי בביס״ר רימונים שלושה אגפי עצורים. 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  168

פועל חוג  9-ו 7י החינוך להפעלת חוגים, פעילויות וקבוצות באגף עצמו. לדוגמא: באגפים באגפים אלה דואגים קצינ
 -7מופעלות שתי קבוצות של כישורי חיים, בנוסף נערכת החלפת ספרים ומחולקים תשחצים; באגף  -8אומנות; באגף 

ת חלוקה של ספרים, תשבצים נערכת קבוצת עצורים לראשונה, ביום חמישי נערכת קבוצת "סוגרים שבוע", נוסף נערכ
 נערכת קבוצת כישורי חיים וחוג אומנות ומחולקים גם ספרים". -9ותפזורות; באגף 

: "מהתיחסות גורמי הטיפול הרלוונטיים עולה כי המדובר בפרויקט ייחודי 14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  169
נדרשת הפרדתם של העצורים המעוניינים בהליך המצריך להיות במקום נפרד משאר אגפי העצורים, נוכח העובדה ש

גמילה מסמים. המדובר במסגרת נפרדת ובעלת מאפיינים טיפוליים וחינוכיים ייחודיים משאר האגפים בבימ״ר, 
והעצורים אף משתלבים בתעסוקה בתוך אותו האגף. האגף שבו מתקיים הפרויקט בבימ״ר, אותר בהתאם לצרכים 

וניינים להשתלב בתהליך גמילה. יצוין כי פרויקטים מסוג זה קיימים גם בבתי המעצר ולהיקף העצורים הממוצע שמע
ניצן והדרים, אף הם בהיקפים דומים )במידה ועצור מעוניין להשתלב בפרויקט שכזה ניתן להעבירו לבית מעצר בו 

פיזי של האגף והן מתקיימת תוכנית זו, במידת האפשר(. יודגש כי המכסה המקסימלית נקבעה הן בהתאם למבנה ה
בהתאם למס' העצורים הממוצע המעוניינים והמתאימים להשתלב בפרויקט )לרבות העובדה כי המדובר באוכלוסייה 

 אשר מנהלת הליך שיפוטי(. יובהר כי מטרות התוכנית הינן הכנה, עידוד וגיוס לתהליכי שיקום עתידיים".
יקוד הבימ״ר צוין כי בבימ״ר צוות העובדים הסוציאליים : "בהתיחסות פ14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  170

מקיים פגישות/שיחות באופן שוטף, עם כלל העצורים הזקוקים לכך, לרבות עצורות וקטינים. בנוגע לעצורה אותה 
פגישות  12-בנובמבר, ערכו עימה העובדים הסוציאליים כ 9-26פגשת, מעיון ברישום הבימ״ר עולה כי בין התאריכים 

 ף לפגישות אחרות שנערכו עם ק. אבחון ומיון".בנוס



59 
 

פגשו המבקרים מספר קטינים דוברי ערבית. מדבריהם עלה כי מרביתם לא  בבית מעצר ירושלים

למבקרים כי נפגש עם רק אחד משלושת הקטינים מסר   171פגשו עובדת סוציאלית במהלך מעצרם.

עובדת סוציאלית, ותאר כי היא אינה דוברת ערבית וכי השיחה עמה נערכה באמצעות סיוע של אחד 

   172הכלואים אשר תרגם את השיחה.

פגשו המבקרים שלושה כלואים שמסרו כי בשל הגדרתם כאסירים טעוני  בבית מעצר אוהלי קידר

 ימות. הגנה הם לא זוכים להשתלב בטיפול ייעודי באל

עלו תלונות מצד מספר כלואים השוהים באגף משתלבים, אשר אפשרויות  בבית סוהר איילון

הטיפול והשיקום בו מצומצמות. הכלואים הלינו על כך שהם נמצאים באגף זה לאורך תקופה 

  173וראשונית.ממושכת אף על פי שמדובר באגף המיועד לשהייה קצרה 

 

 , שיקום ואף לא טיפול סוציאלי לכלואים ביטחוניים מתן שירותי חינוך-. מדיניות אי2ו.

 הסניגוריה ידי על שנאספו הממצאים גם, עברו משנים מסכמים מדוחות לממצאים בדומה

 קטינים לרבות, ביטחוניים כלואים לפיה מדיניותמלמדים על המשך ה 2020-2019בשנים  הציבורית

 ואינם סוציאלית לתמיכה זוכים אינם, לכך רצון ומביעים לטיפול הזקוקים צעירים ובגירים

 כי סבורה הציבורית הסניגוריה. ותעסוקתיות חינוכיות, שיקומיות, טיפוליות במסגרות משולבים

 אדם כל של לשיקום לזכות בשיטתנו שמיוחסת החשיבות עם אחד בקנה עולה אינה זו מדיניות

 אסיר כל של זכותו את ןהמעג הסוהר בתי לפקודת ג11 לסעיף בסתירה עומדת היא; הוא באשר

תושבי  ביטחוניים בכלואים שמדובר וככל; ישראל תושב או אזרח אינו הוא אם גם, ופנאי לחינוך

 של זכותם את המעגן הסוהר בתי לפקודת ד11 לסעיף בסתירה עומדת גם היא, ישראל ואזרחי

, לציין מיותר לא .הציבורי באינטרס מובהק באופן זו מדיניות פוגעת בנוסף. לשיקום אלה אסירים

 174.דין פסקי של ארוכה בשורה העליון המשפט בית מצד נוקבת לביקורת זכתה אף זו מדיניות כי

הורה בית המשפט העליון על פתיחת פתח שיאפשר לאסירים המסווגים  2017-בפסק דין מ

 ארז כי:-כביטחוניים להשתלב בפעילויות שיקום, שם צוין על ידי כב' השופטת ד' ברק

 של בסיומה, ותושביה המדינה אזרחי שהם ביטחוניים באסירים מדובר "כאשר

 האם. ישראל במדינת לחיים להשתחרר דבר של בסופו צפויים הם המאסר תקופת

 דרכם את שיזנחו בכך, מובהק אינטרס ואף, אינטרס ישראל למדינת אין

 175ו".ז אפשרות לבחון מקום יש, למצער? שיקום של דרך יעברו ואף האידיאולוגית

                                                           
: "מהתיחסות היחידה עולה כי עובדת סוציאלית נותנת מענה ומחויבת 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  171

לראות את כלל העצורים. קיימים מקרים בהם עצורים נקלטים בשעות לילה מאוחרות ויוצאים לדיון בשעת בוקר 
 ס בבימ"ר. צוין כי עם חזרתם מבית המשפט הם ייפגשו עם עו"ס".מוקדמת כאשר אין עו"

: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטים בחטיבת תקון עולה כי אין באפשרות 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  172
פה שב"ס להתחייב לגייס עובדים דוברי ערבית. שב"ס עושה מאמצעים לגייס דוברי שפות שונות ובכלל זה את דוברי ש

הערבית. הודגש שבעת הצורך ובהיעדר אפשרות לתקשורת, ישנה אפשרות להיעזר בשירותי תרגום חיצוניים. בנוסף, 
מהתיחסות פיקוד הבימ"ר עולה כי העצורים אינם משמשים כמתורגמנים במהלך פגישה עם עצור אחר. במידה ויש 

 ים מענה".צורך, תרגום השיחה מתבצע בנוכחות אנשי סגל דוברי ערבית שנותנ
בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במועד הביקור כי נעשה מאמץ לקדם אסירים למעבר לאגפים מתקדמים יותר,  173

 וכי הדבר תלוי באסירים עצמם. 
דירבאס נ' מדינת  4102/08(; ע"פ 29.5.2010)החלטה מיום  פלוני נ' מדינת ישראל 6257/10ראו, בין היתר, ע"פ  174

פלוני  10118/06(; ע"פ 10.7.2007)החלטה מיום  פלוני נ' מדינת ישראל 1456/07(; ע"פ 1.12.2008)החלטה מיום  ישראל
 6569/05(; ע"פ 8.11.06)החלטה מיום  פלוני נ' מדינת ישראל 6248/05(; ע"פ 30.4.07)החלטה מיום  נ' מדינת ישראל

(; 17.3.14)החלטה מיום  ס נ' מדינת ישראלאלדב 8639/13(; ע"פ 24.7.2006)החלטה מיום  אבו אלעיש נ' מדינת ישראל
 (.9.1.2012)החלטה מיום  פלוני נ' מדינת ישראל 4682/11ע"פ 

 (.2.7.2017) חטיב נ' שירות בתי הסוהר 5754/15רע"ב  175
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, 2020-2019חרף האמור, בביקורים הרשמיים שנערכו על ידי אנשי הסניגוריה הציבורית בשנים 

מתן שירותי חינוך, שיקום ופנאי לכלואים -מתקני כליאה קיימת מדיניות של אי 4-נמצא כי ב

 ביטחוניים.

וכלוסיית נמצא כי לא קיימות תכניות טיפול או חינוך אשר נותנות מענה לאבבית סוהר מגידו 

בבית הסוהר שתי עובדות סוציאלית, שרק אחת מהן דוברת את השפה הכלואים הביטחוניים. 

הערבית. למבקרים נמסר כי המערך הסוציאלי נועד לתת מענה לכלואים הביטחוניים הבגירים 

במקרים של מצוקה נפשית ובמקרי חירום בלבד, וכי לא קיים מערך שיקומי עבור כלואים אלו. 

התרשמו כי פעילויות הפנאי הקיימות באגפים הן מצומצמות וכוללות בעיקר פעילויות  המבקרים

 ספורט המאורגנות על ידי הכלואים.   

לאסירי  ומיועדת פעילות הטיפול והשיקום בבית הסוהר מצומצמתנמצא כי  בבית סוהר קציעות

נם משולבים הביטחוניים במתקן אי כלואיםהעבודה בלבד, שכן בהתאם למדיניות שב"ס ה

צורך בהתייחסות מובחנת לאסירים תושבי ואזרחי סברו כי יש  יםהמבקר בפעילויות טיפול ושיקום.

במהלך הביקור עלה  176.רותם להשתלב בהליכי טיפול ושיקוםישראל, באופן אשר יבטיח את אפש

על להסרת שיוך ארגוני לצורך שילוב בטיפול אינו עונה של כלואים אופן הטיפול בבקשות כי 

וכי אלו מוכרעות על ידי גורמי הביטחון ללא חוות  177העליון,ווה שנקבע בפסיקת בית המשפט המת

במהלך הביקור נשמעו תלונות מצד הכלואים על היעדר אפשרות  178.כנדרש דעת של גורם טיפולי

ד להשתלב בתכניות חינוך, וכן על כך שלא ניתן להכניס לבית הסוהר ספרי לימוד לצורך תכניות לימו

 המאורגנות על ידי הכלואים. 

נמסר למבקרים כי בבית הסוהר שני תקנים בלבד המיועדים לעובדים סוציאליים,  בבית סוהר רמון

וכי במועד הביקור רק אחד מהתקנים מאויש. כן נמסר כי המערך הסוציאלי מיועד בעיקר עבור 

יקומי לכלואים הביטחוניים הוא אינו נותן מענה טיפולי ושאסירי העבודה הכלואים במקום, וכי 

 אלא במקרי חירום של מצוקה נפשית. 

כלואות ביטחוניות על כך שאין באפשרותן להשתלב בפעילויות עלתה תלונה מצד  בבית סוהר דמון

  179.היחינוך. עוד הלינו הכלואות על היעדר ספרי

 

 . היעדר תכניות חינוך טיפול ושיקום לכלואים שאינם דוברי עברית3ו.

מסכמים מהשנים האחרונות עלה כי קיימים כשלים במתן שירותים סוציאליים ביחס  בדוחות

 אם ובין ערבית דוברי בפלסטינים מדובר אם לכלואים שאינם דוברים את השפה העברית, בין

במצב זה מותנית הגישה להליכים טיפוליים  .אחרות זרות שפות הדוברים בכלואים מדובר

                                                           
: "מהתיחסות ראש חטיבת התקון עולה כי פקודת הנציבות מתייחסת באופן 17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  176

לשילוב אסירים ביטחוניים תושבי ישראל בתהליכי שיקום. אסיר אשר הוסר שיוכו, ישולב בהתאם  מובדל באשר
 להוראות החוק".

 לעיל.  90, ה"ש חטיב ר' עניין 177
: "מהתיחסות ראש חטיבת התקון עולה כ׳ חוות דעת והערכה טיפולית 17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  178

 קלת לצד הערכת גורמי הביטחון".לאפשרות שילוב בשיקום/טיפול נש
מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי כיתת הלימוד אינה  -: "לסוגית הספריה18.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  179

משמשת כספרייה. צוין כי בחדר חלוקת המזון באגף, ישנו מקום הולם בה ממוקמת הספריה הציבורית וחלוקת 
 וסף הודגש כי כל אסיר רשאית להחזיק בחמישה ספרים בכל עת".הספרים מתבצעת ע"י אסירה ממונה. נ
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ת, וכך נמנעת הלכה למעשה מכלואים רבים האפשרות להשתלב ושיקומיים בידיעת השפה העברי

 בטיפול שילוב המתנה מדיניות כי סבורה הציבורית בפעילויות טיפול וחינוך שיקומיות. הסניגוריה

 מספר יש הישראלית שבחברה העובדה לאור כך ובפרט, סבירה אינה העברית השפה בידיעת ושיקום

 רוסית, ערבית כגון, אחרות שפות ודוברים העברית השפה את יודעים שאינם תושבים של רב

 בהקשר זה יצוין כי מדיניות זו של שב"ס זכתה לביקורת מצד בתי המשפט, שפסקו. ואמהרית

  180.טיפולית בקבוצה כלוא של לשילובו כתנאי העברית ידיעת את להעמיד אין כי החלטות של בשורה

, 2020-2019שי הסניגוריה הציבורית בשנים חרף האמור, בביקורים הרשמיים שנערכו על ידי אנ

מתקני כליאה נמצאו ליקויים הנוגעים להיעדר תכניות חינוך, טיפול ושיקום לכלואים שאינם  5-ב

  דוברים עברית.

מדובר בקושי . בלבד העברית בשפה מתנהלות הטיפוליות הקבוצות נמצא כי חרמון סוהר בבית

ובו מסגרות טיפול ושיקום ייחודיות אשר אינן נותנות משמעותי, שכן מדובר בבית סוהר טיפולי 

. מדובר בנושא אשר שב ועלה בדוחות הביקורת של מענה לחלק גדול מאוכלוסיית הכלואים

  181הסניגוריה הציבורית בדוחות משנים חולפות, אך טרם נמצא לכך פתרון.

הערבית בלבד  של כלואים שדוברים את השפה םנמצא כי קיים קושי בשילוב בבית סוהר שטה

. למבקרים נמסר כי שילובם של כלואים אלו בפעילויות החינוך בבית הסוהר ת החינוךיובפעילו

מלווה בסיוע של עוזרי הוראה אשר מסייעים בלימוד והבנת השפה. עם זאת, המבקרים התרשמו 

נוסף ב 182כי פעילותם של עוזרי ההוראה היא מצומצמת ואינה נותנת מענה הולם לקשיים הקיימים.

 עלה כי בבית הסוהר ישנו עובד סוציאלי אחד בלבד אשר דובר את השפה הערבית. 

                                                           
( הלין בית המשפט העליון 17.11.14)החלטה מיום  אבו חאטר נ' מדינת ישראל 3102/14להלן מספר דוגמאות: בע"פ  180

המיוחדת  חסן נ' ועדת השחרורים 6970/10על העדר מסגרת טיפולית לדוברי ערבית במסגרת שב"ס. במסגרת רע"ב 
( המליץ בית המשפט העליון לשירות בתי הסוהר לאפשר לאסיר דובר ערבית מפגשים עם גורם 3.2.11החלטה מיום )

( הבהיר בית המשפט כי טענה 7.5.15)החלטה מיום  בדרי נ' שב"ס 60042-03-15טיפולי דובר ערבית. במסגרת עת"א 
-13516-03בקבוצה טיפולית; במסגרת עת"א  בנוגע לאי שליטה של הכלוא בשפה העברית לא תהווה מכשול לשילובו

( נקבע כי אין להעמיד כתנאי לטיפול את לימודי השפה העברית; בעת"א 6.5.15)החלטה מיום  אלחממדה נ' שב"ס 15
( קבע בית המשפט כי עמדת גורמי הטיפול לפיה יש לשלב את הכלוא 1.3.15)החלטה מיום  גייאר נ' שב"ס 7997-12-14

אבלים  50515-06-16וב של השפה העברית קודם לשילובו במחלקה הטיפולית אינה סבירה; בעת"א בלימודי קרוא וכת
( נקבע כי בהיעדר מטפלים בשפה זרה, לא ניתן לזקוף לחובתו של העותר היעדר 11.9.16)החלטה מיום  נ' מדינת ישראל

( 23.8.10שירות בתי הסוהר )החלטה מיום זדונסקיי נ'  39706-05-10טיפול כדבר המונע יציאה לחופשות. בעת"א )מרכז( 
הורה בית המשפט לשלב את האסיר בטיפול באמצעות עו"ס דובר רוסית או באמצעות מתורגמן. בית המשפט קבע כי 

 על שב"ס לעשות כל שביכולתו על מנת לקלוט עו"סים דוברי רוסית ולהכשיר אותם להנחיית קבוצות טיפוליות.
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בחטיבת התקון עולה כי תוכניות 16.11.20ם תגובת גנ"מ שלום יעקב מיו 181

מנת שאסירים ירכשו השכלת יסוד, שתאפשר את -השיקום והטיפול מתנהלות בשפה העברית. גורמי התקון פועלים על
ת תקון שילובם במסגרות הטיפול. המאמצים שנעשים בתחום מאפשרים לאסיר שרכש השכלת יסוד להשתלב בתוכניו

ככל אסיר אחר. עוד צוין כי בשב"ס מוחזקים אסירים רבים דוברי רוסית, אמהרית ועוד. נוכח זאת, לא ניתן לייחד 
כן נמסר כי נתוני ההשתלבות של אסירים בתוכניות תקון, מעידים על -מסגרות טיפול מותאמות שפה לכל קבוצה. כמו

בתהליכי התקון, משתלבים באופן מיטבי, ורוכשים כלים מספר גבוה של אסירים מהחברה הערבית הנוטלים חלק 
לשינוי ולתפקוד שתחילתו בין כותלי הכלא והמשכו לקראת שחרורו אל הקהילה. הודגש כי שב"ס עושה מאמצים לגייס 
דוברי שפות שונות ובכלל זה דוברי שפה ערבית. צוין כי בעת הצורך ובהיעדר אפשרות לתקשורת, ניתן להיעזר בשירותי 

רגום. עוד עולה מהתיחסות פיקוד הביס"ר כי אסירים שמבקשים להשתלב בטיפול ילמדו קודם את השפה העברית ת
במרכז החינוך ויקבלו סיוע בלמידת השפה, לרבות באמצעות שיעורים פרטיים. עוד צוין כי כאשר ישנו אסיר שמשולב 

 בתוכנית ומתקשה בשפה העברית מצוות לו אסיר שיסייע בנושא".
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר עולה כי שב״ס פועל 29.6.20גובת גנ"מ שלום יעקב מיום ת 182

להשלמת השכלת יסוד לאסירים המאובחנים כחסרי השכלה, ללא קשר למוצא האסירים, הלימודים מתקיימים בשפה 
רואה ערך חשוב ובסיס  העברית. שב״ס מתנהל מול אתגר זה ומקדם באופן משמעותי השלמת השכלה בה הוא

להשתלבות בתהליכים שונים בהמשך. אסיר המתקשה בלימודים, יסתייע בעוזר הוראה ובעבודה פרטנית. מבדיקה מול 
גורמי החינוך בכלא שטה עולה כי קצינת החינוך לא הלינה ולא טענה על קושי בהתמודדות עם דוברי השפה הערבית. 

ל האסירים בבית הסוהר מוצעת האפשרות להשתלב בתוכנית למידה אישית מהתיחסות מפקד בית הסוהר עולה כי לכל
לצורך השלמת השכלת יסוד ותיכונית לפי רמת הלימוד שנקבעה להם וכלל האסירים עוברים מבדקי השכלה ללא קשר 
לשפת האם שלהם. הודגש כי למרות שאסירים רבים בביס״ר הינם דוברי ערבית כשפת אם, מרביתם דוברי השפה 

ברית, תושבי ישראל. בנוסף וכאמור מעלה, במרכז החינוך משובצים עוזרי הוראה, חלקם דוברי השפה הערבית, הע
 זאת על מנת לתווך את הלמידה בעת הצורך".
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נמסר למבקרים כי הקבוצות הטיפוליות נערכות בשפה העברית בלבד, ועל כן כלוא  בבית מעצר ניצן

שאינו דובר את השפה יתקשה להשתתף בקבוצה טיפולית. המבקרים סברו כי יש לגבש מענה 

ינם דוברים את השפה העברית, על מנת לאפשר להם להשתלב בהליכים טיפולי לכלואים שא

 183.שיקומיים

עלו תלונות מצד קטינים על כך שבאגף של כלואים דוברי ערבית לא מתקיימות  בבית סוהר אופק

 184.קבוצות טיפוליות

כלואים פליליים אשר אינם דוברים את השפה העברית אינם משולבים עלה כי  בבית סוהר דמון

לא נערכות פעילויות בהם מוחזקים כלואים בגין שהייה בלתי חוקית כי טיפול, וכי באגפים בהלי

  185.טיפול ושיקום

 

 . ליקויים הנוגעים למסגרות החינוך והפנאי4ו.

ג לפקודת בתי הסוהר, וכן 11זכותם של אסירים להשתלב בפעילויות חינוך ופנאי קבועה בסעיף 

 אלא שיעורים של תכנית ותקוים תאורגן סוהר בית כי "בכללתקנות בתי הסוהר המורה  47בתקנה 

, הפנאי בשעות ידיעותיהם להרחבת האפשריות ההקלות תינתנה לאסירים. אחרת הנציב הורה אם

 ".וכתוב קרוא יודעים שאינם לאסירים והכתיבה הקריאה ללימוד תינתן מיוחדת לב תשומת

, במיוחד לאור העובדה כי אוכלוסיית האסירים לשילוב אסירים בפעילויות חינוך ישנה חשיבות רבה

 בהשפעתה שעסקו מאופיינת בדרך כלל ברמת השכלה נמוכה יחסית לאוכלוסייה הכללית. מחקרים

 של העצמי הדימוי לשיפור שלה ובפוטנציאל הסוהר בבית לכלואים הניתנת היסודית ההשכלה של

 לשיפור, העצמי בדימוי משמעותית יהלעלי מביא חינוכיות במסגרות שילוב כי מלמדים, הכלואים

ישנה חשיבות רבה  ,בדומה. בעתיד עבירות ביצוע הישנות למניעת ואף ההתנהגותי בתחום ניכר

 העצמי לדימוי משמעותית לשילוב כלואים במסגרות פנאי שונות, אשר יש בהן כדי לתרום במידה

 . שיקומם ולסיכויי הכלואים של

-ב, החינוך והפנאי מערך את לפתח כדי ס"בשב שנעשים יםהרב המאמצים ולמרות, האמור חרף

 אלו. למסגרות הנוגעים ליקויים התגלו כליאה מתקני 6

נמצא שכיתות הלימוד אשר משמשות את הכלואים הקטינים נמצאות בחדר אחד  בבית סוהר מגידו

המופרד באופן חלקי באמצעות קיר. המבקרים התרשמו כי ההפרדה החלקית פוגעת באיכות 

הלימוד ויכולת הריכוז של הקטינים. בנוסף עלו תלונות מצד הקטינים לגבי תכניות הלימוד, ועל כך 

                                                           
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בחטיבת התקון עולה כי אין אפשרות 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  183

וציאליים דוברי השפה הערבית. שב״ס עושה מאמצים לגייס דוברי שפות שונות ובכלל זה את להתחייב לגייס עובדים ס
 דוברי השפה הערבית. בעת הצורך ובהיעדר אפשרות לתקשורת, ישנה אפשרות להיעזר בשירותי תרגום".

בית משולבים : "מהתיחסות מפקד היחידה עולה כי אסירים דוברי השפה ער10.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  184
בקבוצות הטיפוליות בין כותלי הכלא, בתנאי שהשפה העברית שלהם מאפשרת שיח בסיסי. עוד הודגש כי ניתנת עזרה 

 ע״י סגל הדובר את השפה ערבית וכן במורים דוברי השפה".
מספר  "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי נכון למועד הביקור הרשמי, :18.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  185

והופעלה כיתת לימוד לצורך השלמת השכלה. לסוגיית תכנית  21אסירים המוגדרים כשוהים בלתי חוקיים, עמד על 
על פי נהלי שב"ס, טיפול ע"י עובד סוציאלי לשוהים בלתי חוקיים, ניתן על  -טיפול עבור אסירים שוהים בלתי חוקיים

 פי צורך ובעת מצוקה".
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הקטינים גם הלינו על היעדר מגוון של ערוצי טלוויזיה אשר  186.שאלו אינן כוללות לימודי אנגלית

  187.מותאמים להם

למגוון של כלואים נמצא כי במקום פועלת כיתת חינוך אחת הנותנת מענה  בבית מעצר תל אביב

באותה כיתה ברמות למידה שונות. אחד הכלואים הלין על כך ששילובם של כלואים ברמות שונות 

מקשה על הלמידה. המבקרים סברו כי יש להרחיב את פעילות החינוך בבית המעצר באופן שיאפשר 

יש צורך  כמו כן במהלך הביקור התרשמו המבקרים כי 188מתן מענה לכלואים עם צרכים מגוונים.

 189מהלך השהיה במעצר.בהרחבת פעילות הפנאי, בייחוד עבור כלואים המצויים בגפם ב

ם מיועד עבור כלואים שפוטים בלבד, וכי נמצא כי מרכז החינוך אשר פועל במקו בבית סוהר דקל

  190עצורים המוחזקים במקום אינם משולבים בפעילויות חינוך.

קטינים המוחזקים במקום, וכולל לימוד המיועד עבור  יים מערך של כיתותק בבית מעצר ירושלים

לאורך מעצרו הוא אינו לימוד בשפה העברית והערבית. אחד הקטינים שפגשו המבקרים מסר כי 

 לוקח חלק בפעילות החינוך, וכי הוא מבלה את כל שעות היום בחוסר מעש.  

זיה אשר זמינות להם. עלתה תלונה מצד הכלואים לגבי מגוון תחנות הטלווי בבית סוהר שטה

לדבריהם, במתקני הכליאה במחוזות האחרים קיים מגוון גדול יותר של ערוצים הכוללים גם ערוצי 

 191.לוויין

התרשמו המבקרים כי בשטח המתקן קיים מגרש כדורגל, אך זה אינו משמש את  בבית סוהר חרמון

 192.הכלואים לפעילות ספורט

 

 . מחסור במסגרות תעסוקה 5ו.

לתרום  המאסר ישנה חשיבות רבה, שכן יש בכךשל אסירים במסגרות תעסוקה בזמן ריצוי  לשילובם

באופן משמעותי להליך שיקומם. הכשרה מקצועית וניסיון תעסוקתי תורמים להשתלבותו של 

האסיר בחברה לאחר השחרור ולצמצום שיעורי המועדות. נוסף על כך, התעסוקה תורמת לשיפור 

ר ולמיצוב חברתי ומעמדי של האסיר כאדם עובד. כמו כן, השילוב במסגרת הדימוי העצמי של האסי

                                                           
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר עולה כי מרבית הקטינים 11.2.20ם תגובת גנ"מ שלום יעקב מיו 186

במגידו חסרי השכלת יסוד, תוכנית הלימודים שלהם מבוססת על תוכנית היל״ה של משרד החינוך. תוכנית הלימודים 
והבנת הנקרא( וכן  מותאמת ונותנת מענה לצרכיהם. התוכנית כוללת מיומנויות בשפה הערבית )לרבות קריאה, כתיבה

מיומנויות בסיסיות במתמטיקה. עוד צוין כי השיעורים מתקיימים בשפה הערבית. כעולה מהתיחסות הגורמים 
 הרלוונטיים, לאור רמתם הלימודית הבסיסית של האסירים הקטינים, אין מקום להקניית שפה נוספת".

דגש ע"י הגורמים הרלוונטיים באגף הביטחון והמבצעים : "לענין סוגיה זו, הו11.2.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  187
כי לאסירים הביטחוניים ניתנת רשימה של ערוצים, הכוללים תכנים בשפות שונות )ערבית, עברית, אנגלית(. מתוך 

ערוצים )מתוכם שניים בשפה העברית(. אחת לשישה חודשים רשאים  10רשימה זו בוחרים האסירים באגפי הקטינים 
החליף את הערוצים הנבחרים לצפייה. בבתי הסוהר מגידו, דמון ועופר, אשר בהם אגפי קטינים, לא בחרו האסירים ל

 האסירים בערוצים אלו".
: "כעולה מהתיחסות פיקוד הבימ״ר, עד לפני שנה לא היתה בבימ״ר כיתת 14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  188

תת לימוד כפיילוט, שהוכיח עצמו כמוצלח. כמצוין בדו״ח, קיימת לימוד לעצורים. בהנחיית מפקד הבימ״ר הוקמה כי
 כוונה כי בעתיד תיפתח כיתת לימוד נוספת".

 : "מפיקוד היחידה נמסר כי תיערך חשיבה בנושא".14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  189
 ור עצורים. למבקרים נמסר על ידי סגל המתקן כי בית הסוהר נמצא בתהליך לפתיחת כיתות לימוד עב 190
: "מהתיחסות פיקוד הביס״ר עולה כי הנושא נבדק אל מול מחוז מרכז במספר 29.6.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  191

. לאור האמור סגל הביס״ר יפנה בבקשה על מנת YES 2-ו YES 4יחידות, ואכן קיים שידור של שני ערוצי סרטים 
 ".YESבערוץ סרטים של חברת לשנות ערוצים, כך שאחד הערוצים הקיימים יוחלף 

: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי מגרש הכדורסל אינו משמש לפעילות 16.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  192
עמידה בסטנדרטיים הקשורים לבטיחות וכן בשל מקרים שהתרחשו -ספורט, לא של האסירים ולא של הסגל, בשל אי

ר, מפקד היחידה פירט בפני המבקרות את ייעוד המגרש. כאמור גם במהלך בעבר של פציעות אסירים. במהלך הביקו
הביקור, המגרש משמש את צוות אילוף הכלבים לצורך פעילויות טיפוליות/אילוף אך אין מדובר בפעילות ספורטיבית 

 בהגדרתה. עוד צוין כי בעת הזו, אין כוונה לשנות את אופי השימוש במגרש".
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תעסוקתית תורם לשיפור מצבו הכלכלי של האסיר ומאפשר לו להיטיב את הקיום היומיומי 

 בתקופת המאסר ולעיתים אף לסייע למשפחתו. 

ונשין )א( לחוק הע48הנושא של תעסוקת אסירים מוסדר כיום בדין באופן חלקי בלבד. סעיף 

קובע כי אסיר חייב בעבודה לפי פקודת בתי הסוהר והתקנות על פיה. תקנות בתי  1977-התשל"ז

הקובעת כי "עבודת אסיר  15הסוהר קובעות עקרונות יסוד ביחס לעבודת אסירים, ביניהן תקנה 

הקובעת כי "כל אסיר יקבל שכר בעד עבודתו". עקרונות  16תכוון ככל האפשר לשיקומו", ותקנה 

שכותרתה "כללים בדבר  04.62.00אלו באים לידי ביטוי גם בפקודת נציבות בתי הסוהר מס' 

העסקת אסירים בבתי סוהר ומחוץ להם", הקובעת את המטרות, היעדים ודרכי ההפעלה בכל 

 את מסדיר אסירים תעסוקת בנושא המצוי הדין כי ץ"בג פסק 2001-הכרוך בתעסוקת אסירים. ב

 הדין פסק בעקבות 193כיאות. הסדר בלא חשובים עניינים למעשה ומותיר, לבדב חלקי באופן הנושא

משרדי, אשר -לשם בחינת הנושא. המלצות הצוות הבין משרדי-בין צוות דאז המשפטים שר מינה

, התייחסו לצורך בשינוי הפקודה והסדרת ההיבטים השונים של נושא 2004הוגשו בנובמבר 

 ההסדר במרכז העומדת השיקום תכלית והגשמת האסיר כבוד על שמירה תעסוקת אסירים תוך

במהלך השנים נעשו מאמצים שונים להסדרה כוללת של תעסוקת  .אסירים תעסוקת בדבר

אף פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )תעסוקת  2016האסירים בחקיקה, ובחודש מאי 

 , אולם הליכי החקיקה לא קודמו מאז. 2016-אסירים(, התשע"ו

כי מסגרות התעסוקה הקיימות  עלה 2020-2019מהביקורים שנערכו על ידי נציגי הסניגוריה בשנים 

הן מצומצמות, וכי במקרים רבים רק חלק קטן מהכלואים בבתי הסוהר משולבים במסגרת 

תעסוקתית. כמו כן רבות מהמסגרות הקיימות כוללות עבודה יצרנית פשוטה אשר אינה מקנה 

ההשתלבות  פשרו להם להשתלב בשוק העבודה. אמנם, ישנו ערך שיקומי בעצםלאסירים כלים שיא

במסגרת תעסוקתית, גם כאשר מדובר בעבודות שירותים ועבודות ייצור פשוטות, שכן יש בכך כדי 

להקנות לאסיר הרגלי עבודה ויכולות התמדה והשתלבות במסגרת. עם זאת, הסניגוריה הציבורית 

יש לפתח מסגרות תעסוקה משמעותיות אשר יקנו לאסירים כלים סבורה כי לצד מסגרות אלו 

מקצועיים שיאפשרו להם להשתלב בפועל בקהילה ובשוק העבודה. כמו כן יש לפעול להרחבת 

 מסגרות התעסוקה ולשילובם של כלואים נוספים במערך התעסוקה.

מתקני  4-, ב2020-2019בביקורים הרשמיים שנערכו על ידי אנשי הסניגוריה הציבורית בשנים 

כליאה נמצא כי קיים מחסור במסגרות תעסוקה וכי אין די במסגרות הקיימות על מנת לספק 

  לכלואים כלים משמעותיים לשם שילובם בחברה.

המשולבים בהליך טיפולי לא לוקחים חלק במערך התעסוקה. נמצא כי עצורים  בבית מעצר ניצן

ית תעסוקה במסגרת אגף העצורים, באופן שיאפשר המבקרים סברו כי יש לבחון אפשרות לשלב תכנ

כמו כן המבקרים התרשמו כי מרכז  194.להם להשתכר ולהמשיך לקחת חלק בהליך השיקום

התעסוקה כולל אפשרויות תעסוקה מצומצמות, וכי אלו מוגבלות עוד יותר עבור כלואים שאינם 

 195.רותיהודים, אשר מנועים מלהשתלב בפעילות של הכנת ציציות מטעמי כש

                                                           
 (.2001) 817( 4, פ"ד נה)שירות בתי הסוהר שדות נ' 1163/98בג"ץ  193
: "מהתיחסות היחידה עולה כי מערך התעסוקה ביחידה החל בפיילוט של 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  194

הכנסת עבודה אל פרויקט תל״מ, העבודה היא בתוך מועדון האגף. הפיילוט החל לפני כשבוע ופיקוד היחידה תקווה 
 פים בפרויקט יתמידו בעבודה".שאכן העצורים המשתת

: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במערך התעסוקה עולה כי על פי תקנה 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  195
"כללים בדבר תעסוקת  - 04.62.00לפקודת נציבות מסי  8, וכן על פי סעיף 1978 -לתקנות בתי הסוהר, תשל״ח 17

עצורים פטורים מחובת תעסוקה, אך ניתן להעסיקם אם הביעו הסכמתם לכך. נכון אסירים בבתי סוהר ומחוץ להם", 
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המבקרים כי אפשרויות התעסוקה הקיימות במתקן הן מצומצמות התרשמו  בבית סוהר רימונים

 972ונותנות מענה רק לחלק קטן מהכלואים השוהים במקום. כך, במועד הביקור שהו בבית הסוהר 

עובדים, כשבמועד הביקור היו משולבים  200כלואים, ואילו מפעל התעסוקה יכול להכיל עד 

רבים מהכלואים הלינו על היעדר אפשרויות תעסוקה, ועל כך כלואים.  180במפעל  בתעסוקה

שבקשותיהם להשתלב בתעסוקה לא זכו למענה. המבקרים סברו כי יש להרחיב את אפשרויות 

בנוסף, כלואים  196.התעסוקה וכן להקפיד על תפוסה מלאה של אפשרויות התעסוקה הקיימות

השכר הנמוך אותו הם מקבלים בתמורה לעבודתם, ומסרו כי  המשולבים בעבודה במפעל הלינו על

טיפול )מחלקת ״אביב״ בביקור בליום עבודה במשרה מלאה. ₪  20-30-גובה השכר עומד על כ

הולם  השכר המתקבל בעבודה נמוך במיוחד ואינו ( עלו תלונות מצד הכלואים כיתבאלימות כללי

 .את מחירי המוצרים בקנטינה

עלתה תלונה מצד אחד הכלואים על כך שלא שולב בתעסוקה על אף פניותיו  בבית סוהר השרון

 בנושא. במועד הביקור התברר כי הכלוא לא שולב מחר שהמפעל מצוי בתפוסה מלאה.  

נמצא כי המפעל אשר פעל במקום נסגר, וכי אפשרויות התעסוקה במתקן הן  בבית מעצר תל אביב

 כלואיםמשתכרים ה ןעבור ,עבודות תחזוקה ושירותיםכוללות בעיקר אפשרויות אלו  .מצומצמות

 ליום. ₪  15-שכר העומד על כ

 

 ז. ליקויים במתן טיפול רפואי

אסיר, ככל אדם אחר, זכאי לטיפול רפואי, ואסור להפלותו לרעה בקבלת טיפול "

רפואי, לרבות חיסון נדרש. יתרה מזו, בהיותו של האסיר נתון במשמורתה של 

חורין, מוטלת על המדינה חובה מיוחדת לספק לו את -דם בןהמדינה, בשונה מא

הטיפול הרפואי לו הוא נזקק. עקרונות בסיסיים אלה מעוגנים בהוראות הדין, כמו 

 197".קתו של בית משפט זה לאורך השניםגם בפסי

( לפקודת בתי הסוהר קובעים את זכותו של כלוא לטיפול 1ב)ג()11)ב( לחוק המעצרים וסעיף 9סעיף 

ואי הנדרש לשם שמירה על בריאותו ולתנאי השגחה מתאימים על פי דרישת רופא מטעם שב"ס. הרפ

                                                           
שפוטים. בבימ״ר יש אולם ייצור אחד ולא ניתן להרחיבו  31-עצורים ו 9אסירים, מתוכם  40-להיום עובדים בבימ״ר כ

התעסוקה בשיתוף או להגדילו בשל מגבלות מקום, נסיבות תפעוליות ואוכלוסיית האסירים. בשנה האחרונה, מערך 
עם מפקד הבימ״ר בנה שיטה שתאפשר מיצוי מקסימלי של התעסוקה בבימ״ר, דהיינו, עבודה בשתי משמרות והכנסת 
עבודה לאגפים. עוד צוין כי בכדי לגוון את העיסוקים, הבימ״ר קיבל עדיפות תעסוקתית וישנה תעסוקה המגיעה 

ת הכנת הציציות, עבודת הציציות הינה רק אחת מבין כלל מארבעה יזמים שונים בתחומי אריזה והרכבה. לסוגיי
העבודות המוצעות לאסירי הבימ״ר, כך שלאסירים ולעצורים שאינם יהודים שומרי מצוות, אין מגבלה לעבוד ביתר 

התקיימה בבימ״ר פעילות ענפה של הכשרה מקצועית  2019תחומי התעסוקה שצוינו לעיל. נוסף צוין כי במהלך שנת 
ישה קורסי הכשרה בתחומים הבאים: עזרה ראשונה, ריצוף, צבעות, חיפוי קירות, משגיחי כשרות וגינון. שכללה ש

קורסים אלו יועדו לכלל האסירים ובהם השתתפו עצורים ושפוטים. הודגש כי בית המעצר פועל על מנת לאפשר למירב 
 האסירים העומדים בקריטריונים להשתלב בפעילות התעסוקתית".

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי סדר גודל ותמהיל האוכלוסייה שונה 13.11.19גנ"מ שלום יעקב מיום תגובת  196
בין שני המתחמים. כך למשל כמחצית מאוכלוסיית מתחם א' הינם עצורים אשר בשל הסטאטוס המשפטי שלהם אינם 

ים המשויכים לארגוני פשיעה וקיים , מוחזקים אסיר10משולבים בתעסוקה במרכז היצרני. בנוסף, במתחם א' באגף 
מוגדר כאגף נ״ס חלק ניכר מאסירי האגף  5קושי לשלבם במרכז היצרני מחשש לאירועים שליליים בין האסירים. אגף 

מועסקים בעבודות שת״מ, בדק בית, גינון, דחסנים וכו', ואינם משולבים במרכז היצרני. צוין כי מאז הביקור נעשתה 
ספים למרכז היצרני וגדלה אפשרות העסקת אסירים נוספים. לציין כי על הפרק, הוספת התקשרות עם יזמים נו

תעסוקה אגפית באגף נוסף, לטובת אסירים שקיים קושי לאפשר שילובם במרכז היצרני מסיבות ביטחוניות 
אסר המועסקים ומודיעיניות. כמו כן נבחן נושא הגברת אמצעי הבטחון במרכז היצרני בכדי להעלות בעתיד את יתרת מ

 ונבחנת האפשרות להרחיב את מרכז התעסוקה".
)פורסם בנבו,  לפסק דינו של השופט מזוז 2, פס' רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים 158/21בג"ץ  197

31.01.2021). 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/21001580-O06.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/21001580-O06.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/21001580-O06.htm
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הנגזרת מן הזכות לאוכלוסיית הכלואים, גישה לשירותי רפואה הולמים הבחשיבות לא ניתן להפריז 

במערך הרפואה של שב"ס ונעדרים אפשרות  באופן מלא תלויים . הכלואיםהחוקתית לבריאות

  רפואי נוסף או משלים.להשיג טיפול 

כלואים לבריאות ולשירותי רפואה הולמים עמדה במרכז מספר עתירות שנדונו סוגיית זכותם של 

להורות על מתן חיסון כנגד קורונה לכלל  , אשר הוגשו בבקשהלאחרונה בפני בית המשפט העליון

לא לחסן את בעקבות החלטתו של השר לביטחון הפנים להורות לשב"ס ש אוכלוסיית הכלואים

מוך למועד הדיון שנקבע בעתירות החל שב"ס במתן ס 198.הכלואים, בניגוד להנחיות משרד הבריאות

עם החיסון בפועל לעצורים ולאסירים, כך שבעת הדיון כבר הובהר שאין צורך בסעד אופרטיבי. 

על כך שהגישה לשירותי רפואה הולמים היא חלק  זאת, בית המשפט העליון עמד בפסק הדין

במקורות המשפט העברי ובמשפט מזכותם החוקתית של הכלואים לחיים, וכי ישנה חובה מושרשת 

 . ובריאותם הםאלי להקפיד על כבודם ושמירת חייהישר

מתקני כליאה שבהם נערכו ביקורים רשמיים, נשמעו תלונות בדבר ליקויים שונים בנוגע  15-ב

 לטיב הטיפול הרפואי ולזמינותו.

על אינם מאפשרים שמירה על זכויות הכלואים ו וגודלה המרפאהנמצא כי מבנה  ןבבית סוהר איילו

מתן טיפול רפואי הולם. המבקרים הבחינו כי מעבר בין חללי המרפאה השונים, מאלץ לעבור בתוך 

חדרים המיועדים למתן טיפול רפואי, באופן שפוגע בפרטיות הנבדק. כמו כן, חדר המרפאה קטן 

מטופל. תנאים אלו חמורים במיוחד על רקע העובדה שבבית  -ל חיסיון רופאואינו מאפשר הגנה ע

, מועד הביקורגדולה של אסירים מבוגרים הנזקקים לטיפול רפואי קבוע. ב האוכלוסייהסוהר ישנה 

כחולים  הוגדרוכלואים  301כלואים. כמו כן,  111ומעלה עמדה על  50הכלואים שהם בני מצבתם של 

ולמעקב רפואי צמוד. עוד נמצא כי חדר ההמתנה מלוכלך  אינטנסיביטיפול כרוניים הנדרשים ל

  199והקירות בו מקושקשים.

עצר תל אביב הלין כי בקשתו בבית מ אחד הכלואים באגף הפלילי הסובל מאסתמה במעבר איילון

 בשל העובדה שהועבר לאגף המעבר.לקבלת משאף לא נענתה, זאת 

סובל מפריצת דיסק על המתנה ממושכת לבדיקה על ידי ההלין אחד הכלואים  בבית סוהר שטה

אי מתן טיפול רפואי מספק. מדובר בכלוא שנבדק על ידי רופאת היחידה אשר על רופא מומחה ו

המליצה לו לרכוש חגורת גב. משפנה בעניין זה לקצינת האסירים, נמסר לו כי על פי פקודות שב"ס, 

רופא  על ידימתנה של כחמישה חודשים לבדיקה נדרש בנוסף אישור של רופא מומחה. לאחר ה

מומחה, נאמר לכלוא כי אין הוא חייב בחגורת גב. הכלוא מסר למבקרים כי הוא מעונין להגיש 

 עתירה בעניין זה.

  200אינו מקבל טיפול רפואי לבעיות מהן סובל.הלין אחד הכלואים על כך ש בבית סוהר גלבוע

                                                           
ו על ידי הארגונים רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, שומרי משפט, המוקד שם. העתירות הוגש 198

 להגנת הפרט, העמותה לזכויות האסיר ולשכת עורכי הדין. 
: "מהתיחסות פיקוד הביס״ר עולה כי מידי יום מגיע אסיר חוליה אשר מנקה 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  199

. 2020ר ההמתנה נצבע. כאמור בדו״ח, הוגשה בקשה להרחבה ושיפוץ מסיבי של המרפאה לשנת את המרפאה ואף חד
יודגש כי פרטיות האסירים בעת הבדיקה נשמרת וכל אסיר נבדק ונמצא בנפרד בחלל המרפאה, בעוד יתר האסירים 

 נמצאים בהמתנות המיועדות לכך עד לבדיקתם".
ביקור כי הכלוא מקבל את הטיפול במרפאה על פי החלטות הגורמים בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במעמד ה 200

 הרפואיים המתאימים.
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שמעותי באשר להתמודדות עם עצורים הסובלים מבעיות נמצא כי קיים קושי מ בבית מעצר ניצן

 ראשונית תפסיכיאטרינפשיות. נראה כי עצורי ימים, אשר בית משפט קבע כי נדרשת בדיקה 

תיאום מול לשכת הפסיכיאטרי ם הדיון למתקן המעצר, ומשם נערך בעניינם, מובלים לאחר סיו

מרכז לבריאות לבדיקה בם העצורים לאחר קבלת הזימון נלקחיהמחוזי לקבלת זימון לבדיקה. 

בעצורים הלוקים נוכח העבודה שמדובר ולחלופין לבית חולים פסיכיאטרי אחר. הנפש )מב"ן(, 

נוהל עבודה המבקרים סברו כי נדרש לבסס  ,במיוחדבנפשם, אשר מכאובי המעצר עבורם קשים 

מצב זה יאפשר ייעול של . םהרלוונטיייובאו לאחר החלטת בית המשפט באופן ישיר לגורמים לפיו 

 הליך הבדיקה ומניעת חזרתם למתקן המעצר.

סוגיה נוספת שנחשפה במהלך הביקור מתקשרת להתמודדות עם החזקת עצורים הסובלים ממחלה 

באגף  נפשית, אשר קיים בעניינם חשש לאובדנות, אך לא ניתנה בעניינם הוראת אשפוז פסיכיאטרי.

המבקרים  חללית", שמטרתם לאכלס את אותם העצורים.קיימים שני תאים המכונים "תאי  6

בר בתא המרופד במלואו . מדולא היה מאוכלס מעמד הביקורבביקרו באחד משני התאים, אשר 

כי האור בתא דולק לאורך כל  המיועד למנוע מעצורים לפגוע בעצמם. נמסר למבקריםו בגומי קשיח

ום לצורך מותקן בו אינטרק. כן ם בופקח אחר מצבם של השוהישעות היום, על רקע הצורך ל

 ,ם קצין האסיריםשנערכה עפיקוח. מבדיקה נוספת ללשמירה ומצלמות ו תקשורת עם הסוהרים

 לבקשת ת לילה.יונעשה שימוש במצלמות עם אמצעי ראיכבוי האור בתא  כי בשעות הלילה הובהר

עוד של אסיר ר תינמצא בין הית. זהיומן המתעד את השימוש בתא  לעיונםהובא  המבקרים,

השימוש שנעשה  , זאת בשל אי זמינות גורם מקצועי לאורך סוף השבוע.שעות 48שהוחזק למשך 

כי יש הסניגוריה הציבורית סבורה  , ממושך למדי.להתרשמות המבקרים, זהבתא החללית במקרה 

אפשר מתן הערכה נפשית תתלבדוק אפשרות לנוכחות פסיכיאטר גם במהלך השבת, באופן ש

מפקד . קצר זמן שהייתם בתאיתויקת יותר באשר למצבם של העצורים בזמן אמת, ואולי אף מד

כפי שארע במקרה זה,  למשך זמןכי החזקת עצור בתא החללית במעמד הביקור המתקן הדגיש 

 201נעשית לעתים נדירות.

משל . כך ללכלואיםבנוסף, הועלו תלונות שונות באשר להיעדר טיפול רפואי מספק ומענה הולם 

 אינו( מסר למבקרים כי הוא סובל מדלקת בברך אך הטיפול הרפואי שקיבל 2)אגף  הכלואיםאחד 

תלונה נוספת  202מה לעשות בעניינו. לא נותרמשפר את מצבו. פניותיו לרופא הושבו במענה כי 

היענות ( הסובל מאסטמה, שטען כי צוות המרפאה מסרב ל3)אגף  הכלואיםהתקבלה מפי אחד 

משאף ונטולין. עוד ציין כי הוא סובל מבעיות שינה וכי נבצר ממנו לקבל כדורי  תבלבקשתו לקל

  203שינה.

                                                           
: "מהתיחסות היחידה עולה כי בבימ״ר ניצן ישנו תקן לקרימינולוגית קלינית 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  201

מו כן, לא אחת נערכות הערכות אשר מגיעה ליחידה בימי שישי ונותנת מענה לאסירים/עצורים הנמצאים בתא חללית. כ
מצב טלפוניות לעניין המשך שהות אסירים בתא חללית יחד עם חובש, עו״ס ופיקוד היחידה ומתקבלות החלטות גם 
בסופי שבוע וחגים. חשוב לזכור כי אסיר מוכנס לתא חללית כברירה אחרונה ובמטרה לשמור על שלומו וביטחונו 

צורך לשלוח את העצור לבדיקת פסיכיאטר תורן במב״ן, הדבר נעשה גם בסופי  האישי. עוד צוין כי אם וכאשר עולה
 שבוע. במקרה דנן, נערכה הערכת מצב בעניינו של העצור ומצבו לא אפשר הוצאתו מהחללית במהלך סוף השבוע".

צילום רנטגן בתגובה נמסר על ידי רב כלאי ד"ר גבריאל שמיס, קר"פ בית מעצר ניצן, לאחר הביקור כי "הנ״ל עבר  202
לפני כשבועיים ונבדק ע״י אורתופד, עם המלצה לטיפול במשככי כאבים ומשחה נגד כאבים. כרגע מצבו טוב והכאבים 

 פחתו".
בתגובה נמסר על ידי רב כלאי ד"ר גבריאל שמיס, קר"פ בית מעצר ניצן, לאחר הביקור כי "הנ״ל עם רקע מחלת  203

פים של המחלה. לא נוטל טיפול תרופתי קבוע. בבדיקה אחרונה לפני הנפילה )אפילפסיה( בזמן האחרון אין התק
 כשלושה שבועות לא העלה שום טענה ובקשה לטיפול. מצבו יציב ולא זקוק לטיפול תרופתי קבוע".
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 והוא בבית המעצרה שנמנע ממנו לקבלה אחר הלין על כך שטרם מעצרו היה מטופל בתרופ עצור

( הסובל 6)אגף  מפי כלואתלונה נוספת נשמעה  204הוא זקוק.אינו מקבל את הטיפול הרפואי לו 

, הוא נלקח לבדיקות בבית החולים אסף הרופא, ורגלו ומכאבים במפרק וברגל. לדברימנפיחות ב

טיפול ההולם למצבו. עוד ציין כי הוא סובל מסכרת ואינו לסוג האך לא קיבל מענה לשאלתו באשר 

בדיקה  כהמצריבמישור הרפואי הצטברותן של מספר תלונות נראה כי  205מקבל מזון מותאם.

 206מעמיקה.

הסובלות מענה מקצועי לאסירות טיפול ובמתן נמצא כי ישנו קושי משמעותי  נווה תרצהבבית סוהר 

חלק ניכר מהאסירות מבעיות נפשיות, קושי אשר עלה זה מכבר בדוח הביקור הקודם. נראה כי 

. מתקן, סובלות מבעיות נפשיות, בחומרה משתנה, והטיפול נעשה ככלל במתקן עצמובהמוחזקות 

שסבלו מבעיות נפשיות אקוטיות היו מועברות למב״ן לצורך קבלת טיפול אם בעבר, האסירות 

הן היא באמצעות ב (, הרי שכיום, הדרך היחידה לטפלפסיכיאטרי מתאים )בדומה לאסירים גברים

לאור העובדה כי אשפוז פסיכיאטרי אזרחי מעורר קשיים רבים, בין  אשפוזן במוסדות אזרחיים.

מקרים אלה, בן אם מצד מתקן המעצר הנדרש להציב אבטחה יבאם מצד הרשויות האזרחיות ו

השימוש באשפוז במתקן אזרחי היא חריגה. כך יוצא שגם במקרים מתאימים נמנע טיפול 

פסיכיאטרי הולם מאסירות הסובלות ממצב נפשי קשה ומורכב. יתרה מזאת, בשל הקושי הקיים 

דרדר דבר שעלול לההפרדה והבידוד,  אגףבהן מוחזקות  עם כלואות הזקוקות לטיפול, בהתמודדות

לפעול בהקדם להקמת מסגרת פסיכיאטרית מצב עניינים זה מעלה את הצורך את מצבן הנפשי. 

  207לטיפול באסירות עם בעיות נפשיות, בין אם במסגרת נווה תרצה ובין אם במסגרת מב״ן.

ם מעבר לטיפולים להרחבת הגישה לטיפולי שיניימצד הכלואים עלתה בקשה  בבית סוהר קציעות

השתלות, זאת בין השאר נוכח העובדה כי רבים מהאסירים בכלא  טיפול כגון ומניעתיים משמרים

בנוסף, במהלך  208.ונזקקים לטיפולי שיניים מורכבים בשל גילם הם שפוטים לתקופות ארוכות

שב"ס בפואי כי אמנם קיים טיפול רצוין  .הטיפול הרפואיטיב  הביקור עלו תלונות מצד הכלואים על

וכן אפשרות לקבלת טיפול חיצוני כאשר מתגלה בעיה רפואית, אולם אין בנמצא מערכת טיפול 

                                                           
בתגובה נמסר על ידי רב כלאי ד"ר גבריאל שמיס, קר"פ בית מעצר ניצן, לאחר הביקור כי "הנ"ל מכור לסמים קשים  204

עקב ע"י פסיכיאטר. נוטל טיפול הרגעתי קבוע. לאחרונה סירב לבדיקת פסיכיאטר. זקוק להמשך טיפול ונמצא במ
 פסיכיאטרי לפי הצורך".

בתגובה נמסר על ידי רב כלאי ד"ר גבריאל שמיס, קר"פ בית מעצר ניצן, לאחר הביקור כי "הנ"ל חולה סוכרת תלוי  205
ות הרגליים ונפיחות בכפות הרגליים. לפני כשישה שבועות עבר ייעוץ באינסולין, בזמן האחרון מתלונן על כאבים בכפ

באסה״ר(, הולטר  2.3.20)תור  EEGשל קרדיולוג שהמליץ על בדיקות עזר שאת חלקן ביצע וכרגע ממתין לבדיקת 
צוע )יבוצע במהלך החודש(, אקו לב יבוצע במסגרת מר״ש. כרגע מצבו יציב, מקבל טיפול תרופתי קבוע, וממתין לבי

 הבדיקות הנ״ל".
: "מהתיחסות היחידה עולה כי רופא היחידה נתן מענה פרטני לכלל הפניות 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  206

שהועברו על ידי המבקרים הרשמיים. בנוסף, פיקוד היחידה עורך בכל שבוע סיור שבועי בו לוקחים חלק גם גורמי 
 מעלה בעיה רפואית ניתן מענה במקום". הרפואה של היחידה. במידה ועצור/ אסיר

: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בחטיבת התקון עולה כי בנווה תרצה 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  207
אוכלוסיית נשים, אשר בחלקה מורכבת ונדרשת למעקב פסיכיאטרי. לאור זאת, ישנו מענה של רופאה פסיכיאטרית 

אה מבקרת בנווה תרצה פעמים בשבוע. הודגש כי ניסיונות למתן מענה גם לנשים במסגרת הנותנת מענה מקצועי. הרופ
מב״ן לא צלחו. עוד צוין כי במידת הצורך, המענה הפסיכיאטרי הנדרש ניתן במסגרת חוץ שב״ס, לרבות אשפוז. בנוגע 

י של שב״ס כי סוגיות אלו להמלצת המבקרות ולטענות המופיעות בדו״ח הביקור הרשמי, הודגש ע"י קצין רפואה ראש
 חוסות תחת אחריות משרד הבריאות ויש להפנות אותן אל משרד הבריאות".

, אסיר זכאי לטיפול שיניים משמר הכולל עזרה 1001-03: "לפי נוהל רפואה 17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  208
ט׳ הכולל הרכבת שיניים תותבות שלמות או ראשונה, סתימות, טיפול׳ שורש וטיפול חניכיים, לעקירות, ולטיפול פרות

חלקיות נשלפות. זאת על מנת לשמור על בריאותו ולאפשר לו תפקוד. ככל שיש צורך במענה רפואי שאינו ניתן על ידי 
שב"ס ואין חלופה שתאפשר לאסיר תפקוד, יוכל האסיר להגיש בקשה להכנסת רופא שיניים פרטי, על חשבונו 

ו״ד נוספת. תכנית הטיפול המוצעת על ידי הרופא הפרטי שבדק את האסיר, תיבחן על ידי ובאחריותו, לשם קבלת חו
רופא היחידה ורע"ן רפואת שיניים. באם נמצא ששב״ס אינו נותן מענה רפואי דנטלי או חלופה, הטיפול הפרטי יאושר 

 טי".ויבוצע במרפאת השיניים של שב״ס, על חשבון האסיר ובאחריותם של האסיר והרופא הפר
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כמו כן, נטען בפני  209של מחלות. , כגון ביצוע בדיקות תקופתיות שתאפשרנה גילוי מקדיםניעתיתמ

ו יתובנסיע היה חולה סופני, ונפטר זה מכבר, הלין על כך שנהגו לאזוק אותוכלוא אשר המבקרים כי 

  210לבית החולים וכן בבית החולים עצמו.

ניתן במרפאה אינו הולם על כך שהטיפול הרפואי ה( 4כלואים רבים )אגף  הלינו בבית מעצר הדרים

בבית בהערת אגב יצוין, כי טענות לגבי איכות הטיפול רפואי וזמינותו  211ואינו עונה לצרכיהם.

לייצג את  בהן מונתה הסניגוריה הציבורית רבותאסיר  בעתירותגם ה לא אחת תהמעצר על

יצוין  212מענה טיפולי ראוי. גבשת תלונות הכלואים באופן מקיף ולבחון אראוי להאסירים ונראה כי 

המבקרים כלוא שהובא למקום מבית מעצר הדרים, אשר הלין בבית המשפט בפתח תקווה פגשו כי 

סובל מפצע דקירה ברגלו אשר בגינו הוא  מסר למבקרים כי הוא על הטיפול הרפואי שקיבל. הכלוא

סובל מכאבים עזים, והלין על כך שאינו מקבל טיפול הולם למצבו. בנוסף הציג הכלוא למבקרים 

  213סימנים בידיו וברגליו אשר לדבריו נגרמו כתוצאה מהידוק האזיקים.

שהם מקבלים טיב הטיפול, היחס  לגבימצד הכלואים נשמעו תלונות חוזרות  בבית סוהר רימונים

אחד הכלואים אשר סובל מסוכרת, הלין על לדוגמה,  . כךמהצוות הרפואי וזמני ההמתנה ארוכים

היעדר התייחסות הולמת במצב בו היה זינוק משמעותי במדדיו, וטען כי במקום לפנותו לבית 

לנוח, להסתייע באקמול ולשתות מים. כמו כן, כלוא אחר הלין על כך שבמשך  התבקשהחולים, 

מספר חודשים הוא ממתין לקבלת טיפול רפואי בפצע ממנו הוא סובל, והטיפול בעניינו נדחה מפעם 

 א פסיכיאטריעל המתנות ממושכות לרופלו תלונות בנוסף, ע 214לפעם, זאת מבלי שניתן לו כל הסבר.

טענה נוספת שהועלתה מתקשרת לעובדה שקבלת טיפול  215חודשים.שלושה חודשיים לשנעות בין 

טומנת בחובה קשיים שמובילים פעמים רבות לוויתור על זכות זו. הכלואים הלינו על כך  רפואי

שנאלצים לצאת מבית הסוהר לפנות הבוקר, לסוע במשך שעות רבות בפוסטה ונאלצים לוותר על 

 216.שעות שינה. משכך, חלק מהכלואים בוחרים לוותר על קבלת טיפול ומזניחים את מצבם הרפואי

 מצד התקבלו תלונות שונות בדבר איכות הטיפול הרפואי, חוסר התייחסות וןבבית סוהר השר

יוער, כי גם לגבי מתקן זה נתקלה הסניגוריה הציבורית בטענות וחוסר מקצועיות. הצוות הרפואי 

                                                           
: "שב"ס מבצע רפואה מניעתית הכוללת מגוון רחב של בדיקות וביניהן: גילוי 17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  209

; סרטן צוואר הרחם. נוסף ניתנים 50-74; סרטן השד בנשים בנות 50-74סרטן מעי הגס בקרב בני  -מוקדם של סרטן
כן נערכות בדיקות תקופתיות לחולים כרוניים הכוללות מעקב -כמוחיסונים למניעת שפעת עונתית וחיסון פנוימאווקס. 

 משקל; מדידת לחץ דם; רמת שומני הרם; מעקב אחר חולי סכרת".
בתגובה נמסר למבקרים על ידי קצין האסירים במעמד הביקור כי האיזוק למיטת בית החולים נעשה בהתאם  210

 לנהלים. 
קור כי ההחלטות של רופא הכלא והפסיכיאטר הן מחייבות שכן הם בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במעמד הבי 211

 הגורם המומחה, ושב"ס אינו יכול להתערב בקביעותיהם.
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כדלקמן: ראשית, לאור העובדה שבדו״ח 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  212

לגופו של עניין. שנית, נמסר ע"י מפקד היחידה שבסיוריו לא הובאו טענות ספציפיות וקונקרטיות, לא ניתן לבוחנן 
באגפים כמעט ולא עולות תלונות בסוגיית המרפאה ואם ישנן כאלה, הן מטופלות באופן מיידי. עוד צוין ע"י גורמי 
הרפואה הרלוונטיים באגף האסיר כי מרפאת הדרים נותנת מגוון רחב של שירותים רפואיים, הן ברפואת שגרה והן 

 שעות ביממה שכן מדובר בבית מעצר". 24ואת חירום. הודגש כי מענה רפואי ניתן ע״י צוות רפואי, ברפ
בתגובה נמסר על ידי סגל מתקן המעצר בבית המשפט בפתח תקווה כי הכלוא מטופל רפואית בבית המעצר "הדרים"  213

 וכי סימני האזיקים נגרמו לו בעת מעצרו, מכיוון שהתנגד למעצר. 
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי האסיר הנ״ל מטופל בהתאם למצבו. 13.11.19נ"מ שלום יעקב מיום תגובת ג 214

נוסף מהתיחסות רופא המחוז עולה כי מעיון בתיקו הרפואי עולה לא אחת כי הוא אינו משתף פעולה עם הצוות הרפואי, 
 על אף האמור הופנה למעקב רופאים מומחים כנדרש".

: "מהתיחסות מפקד היחידה עולה כי שירותי פסיכיאטריה ברימונים ניתנים 13.11.19ם יעקב מיום תגובת גנ"מ שלו 215
פי הצורך. אל הרופא מופנים כלל האסירים הנדרשים -ע"י רופא פסיכיאטר קבוע, המגיע לביס״ר לפחות אחת לשבוע ועל

 אטר במסגרת מעקב מטופלים".לבדיקה פסיכיאטרית אם ע"פ הפניית עו״ס או רופא או בהתאם להזמנת הפסיכי
: "מהתיחסות מפקד בית הסוהר עולה כי אכן במשך מספר חודשים נעדר 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  216

רופא והמענה ניתן באותה תקופה ע"י רופאי שב״ס שונים ברוטציה. לאחרונה גויס רופא וחלו תמורות באיוש מרפאת 
פועלת מרפאת מומחים בביס״ר שנותנת מענה מהיר ומקצועי לאסירים. נושא  רימונים מתחם ב'. בנוסף, מזה כשנה

 הרפואה נדון ברמת המחוז והנציבות ונעשה מאמץ לצמצום הפערים הקיימים".
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לייצג. נראה רבות בהם מונתה  אסיר עתירותרבות של אסירים לגבי טיב הטיפול הרפואי, במסגרת 

   217מענה טיפולי ראוי. ןאת תלונות הכלואים באופן מקיף ולתת לה יש לבחוןכי גם כאן 

הלין  2020. בביקור שנערך בשנת 2020ובשנת  2019נערכו שני ביקורים, בשנת  בבית סוהר אופק

הוא אף הביע בפני ( הסובל מבעיה באוזנו, כי טרם ראה רופא עד כה. 1)אגף  הכלואיםאחד 

 218קשובים ולא מסייעים לו במצוקותיו. אינםמי הטיפול תחושותיו הקשות כי גור את המבקרות

נפצע אשר  הכלואיםאחד הלינו על טיב הטיפול הרפואי הניתן להם.  (2)אגף  כלואיםכמו כן, מספר 

אחר  כלואידי חובש.  ידי רופא וצילום רנטגן, נבדק רק על טען כי למרות תחנוניו לבדיקה על בכתפו

בשעות הבוקר נענתה רק בערב. בנוסף טען שמזה כחודש  כדור לכאב ראש תטען שבקשתו לקבל

 219.בקשותיו טרם נענולטיפול באסטמה אך  טיפול תרופתיהוא מבקש 

וקיים קושי  עליה מדאיגה במספר הקטינים הסובלים מבעיות נפשיות בכלא אופקנראה כי קיימת 

ליאתם בבית בעת השיחות עם הקטינים התרשמו המבקרות כי כלהעניק מענה טיפולי הולם. 

, עלולה לדרדר את מצבם הנפשי וכי שירות בתי הסוהר לעיתים תוך החזקתם בתנאי הפרדהסוהר, ה

-יצוין, כי כיום לא קיים במדינת ישראל מעון פוסט 220חסר את האמצעים הנדרשים לטפל בהם.

ת אשפוזי המותאם לקטינים הסובלים מקשיים נפשיים מורכבים, למרות התחייבויות חוזרת ונשנו

להקמתו במשך השנים. בהיעדר מעון שכזה, מרבית מהקטינים שיכלו להיות מושמים בו ולקבל בו 

אופק. לא ניתן להשלים עם מצב זה והסניגוריה  בית סוהרמענה טיפולי הולם, מוצאים את דרכם ל

הציבורית קוראת לכל העוסקים בדבר לפעול בדחיפות לשינוי המציאות הקיימת והכאובה בהקשר 

 221זה.

                                                           
: "מהתיחסות גורמי הרפואה הרלוונטיים באגף האסיר עולה כי מרפאת ביס״ר 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  217

של שירותים רפואיים הן ברפואת שגרה והן ברפואת חירום. עוד הודגש כי בדו״ח לא צוין מי השרון נותנת מגוון רחב 
מהאסירים התלונן, כך שלא ניתן לבדוק את הטענות העולות כנגד המרפאה. הודגש כי מענה רפואי ניתן ע"י צוות רפואי 

וד היחידה עולה כי בבית סוהר השרון שעות ביממה, הן ע"י חובש והן ע"י רופא מתחמי ע״פ הצורך. מהתיחסות פיק 24
קיים צוות רפואי הכולל רופאה, רופאת שיניים, סייעת, מנהל מרפאה, ע. מנהל מרפאה, חובשים ופרמדיקים. הטיפול 
הרפואי אשר ניתן לאסירים בבית הסוהר הינו רחב ומקיף. לציין, כי בפרט בתקופת הקורונה קיימת הקפדה יתרה 

במעמד הביקורת רופאת בית הסוהר נעדרה מפאת סיבה אישית עקב, אולם במקומה נכח בנושא בריאות האסירים. 
 רופא מגבה".

: "האסיר נמצא במעקב וטיפול פסיכיאטרי וכן במעקב רופא בשל בעיה 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  218
 רפואית באוזן בגינה הוצא גם לבדיקות חיצוניות".

: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי ככלל האסירים בביס״ר אופק זוכים 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  219
פי הצורך; הוצאת אסירים לטיפולים -למענה רפואי יומיומי לרבות ביקור חובש פעמיים ביום; מסדר רופא שבועי ועל

, פיקוד הביס״ר ישמח ובדיקות חיצוניות עפ"י הצורך והנדרש; טיפול פסיכיאטרי ועוד. לסוגיית הטענות הספציפיות
 ליתן מענה בקבלת פרטי האסירים הספציפיים".

: "לסוגיית הטיפול המערכתי באסירים דוגמת האסיר הנ"ל, צוין כי סגל 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  220
יש הביס״ר נותן ככל הניתן והאפשר מענה מתכלל, לרבות שיחות אינטנסיביות עם עובדים סוציאליים; השמה של א

סגל שישמש כ"מנטור" עבור האסיר; מענה פסיכיאטרי שניתן ע"י פסיכיאטרית המתמחה בעבודה עם נוער; שילוב 
במסגרות חינוך וטיפול ובמידת האפשר גם בתעסוקה. יצוין כי בנוגע לאסירים אלו קיים פיקוח ומעקב הדוק ע"י כלל 

 הגורמים הרלוונטיים".
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בחטיבת התקון באגף האסיר עולה כי 2028.10.תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  221

בהתייחס לנאמר, בדבר היעדר מעון פוסט אשפוזי המותאם לקטינים בעלי קשיים מורכבים בקהילה, וכן בדבר עלייה 
לפתחו של מדאיגה במספר הקטינים הסובלים מבעיות נפשיות הכלואים בכלא אופק, המדובר בסוגיות שאינן נתונות 

שירות בתי הסוהר. בהקשר זה ניתן לומר כי שירות בתי הסוהר, קולט קטינים בהתאם להחלטות בתי המשפט. יודגש 
כי, ככל שישנה המלצה או החלטה בדבר שילובו האפשרי של קטין בחלופת כליאה, גורמי הטיפול בבית הסוהר עושים 

ו. מכל מקום, בכל שלב ולאורך כל תקופת שהותו של הקטין ככל שביכולתם לגייס את הקטין לכדי שילובו בחלופה ז
שיקומית בהתאם לצרכיו האישיים. עוד עולה מהתיחסות פיקוד -בביס״ר, הוא מקבל את מלוא המעטפת הטיפולית

בית הסוהר כי כפי שהוצג בפתיחת השיחה עם המבקרות, קיימת עלייה במספר הקטינים אשר נמצאים במעקב 
שירים למעצר. בביס״ר אופק ישנה פסיכיאטרית נוער אשר מגיעה אחת לשבוע ונותנת מענה פרטני פסיכיאטרי ונמצאו כ

לאסירים כולל מתן טיפול תרופתי על פי הצורך. בנוסף סגל בית הסוהר מטפל באסירים בכלל ובדגש על אסירים אלה 
ת״פ עם הגורמים הרלוונטיים להעברת תוך גילוי סבלנות ורגישות. עוד צוין כי ישנם מקרים בהם סגל הביס"ר פועל בש

דוגמת אסיר אשר הוחזק בכלא אופק במצב פסיכוטי ולאחר שיתוף  -האסירים הקטינים למוסדות המתאימים להם
 הגורמים הרלוונטיים ובית המשפט, הורה השופט על הפסקת הליכים משפטיים והעברת האסיר למוסד פסיכיאטרי".
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( על כך שסובל מכאבים בידו וביקש הפניה למיון. 4הלין אחד הכלואים )אגף בבית מעצר תל אביב 

לביקור , הוא נלקח זה מכבר כי לבקשת עורכת דינו למבקריםלאחר שיחה עם מפקד המתקן הוסבר 

אחר אשר סובל מסוכרת,  כלוא הוא סירב. ,משנשאל בשנית אם ברצונו לראות רופא אצל הרופא.

 222על כך שהאוכל המוצע לו אינו מותאם למצבו הרפואי. הלין

, 2019. בביקור שנערך בשנת 2020ובשנת  2019נערכו שני ביקורים, בשנת  בבית מעצר אוהלי קידר

הסובל מדלקת ומנפיחות ברגליו על כך שטרם הובא לבדיקה  הכלואיםהתקבלה תלונה מאחד 

למשל, תחליפי )ופות שהם נטלו עובר למעצר על כך שתרהלינו  כלואיםכמו כן, מספר  223רפואית.

 224.בבית המעצראינן מסופקות להם (, הסם למיניהם

, 2019. בביקור שנערך בשנת 2020ובשנת  2019נערכו שני ביקורים, בשנת  בבית סוהר שקמה

לעיכובים בטיפולים הנובעים מזמינות מידע רפואי המצוי בחזקת גופים הועלתה טענה בנוגע 

חולים כרוניים המקבלים טיפול תרופתי קבוע, נאלצים נמצא כי ן קופות חולים. חיצוניים כגו

 נמנעים מקבלתלעיתים להמתין, עד שיתקבל המידע בעניינם מטעם קופת החולים ובזמן הזה 

( באשר לאופן שבו 3בנוסף, הלינו כלואים )אגף ביטחוניים, אגף הטיפול התרופתי לו הם זקוקים. 

 פריות ללא מתורגמן, אשר פעמים רבות מתקיימות בנוכחותם של מסמבוצעות בדיקות רפוא

טענה נוספת שהועלתה נוגעת למחסור באסירים תומכים  225.גורמים, באופן שפוגע בפרטיותם

כמו כן, הועלתה תלונה ביחס להיעדר  226סרטן.חולי חולי אפילפסיה והיכולים לסייע לאסירים 

, נאלץ להסתפק בקבלת מאלרגיה קשהמא, אסיר הסובל טיפול רפואי לו זקוקים הכלואים. כך לדוג

ראוי לציין כי במהלך הביקור נמסר על ידי  227זריקה בעת התקף אלרגי, ואינו מקבל טיפול מונע.

ם מיקייאולם, . כוונה להרחיב את המרפאה לרווחת האסירים והעצורים כי ישמפקד המתקן 

 228בלת היתרי בנייה.גע לקומול עיריית אשקלון בכל הנקשיים בירוקרטיים 

הלינו מספר עצורים על כך שבקשותיהם להיבדק על ידי רופא נענות באיטיות  בבית מעצר ירושלים

 229וכן על אי קבלת טיפול רפואי בשעות הלילה.

                                                           
העצורים אשר מבחינה רפואית  -: "לסוגיית התאמת האוכל לבעלי רגישות1914.3.תגובת סג"ד איתן גולן מיום  222

 ולאחר אישור רופא זכאים לתפריט מיוחד, מקבלים את המוצרים עפ״י תפריט ייחודי להם המותאם מבחינה רפואית".
מעשה מלין בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במעמד הביקור כי מדובר בעצור אשר נבדק וקיבל טיפול תרופתי, ול 223

 על כך שמקבל טיפול רפואי שונה מזה שקיבל עובר למעצרו.
בתגובה נמסר על ידי צוות המרפאה במעמד הביקור כי במקרים מסוימים מסופקות לעצורים תרופות גנריות, אך 224

כאשר הן אינן משפיעות לחיוב על העצור, ניתן להחליפה בתרופה המקורית, באישור מפקד המתקן ורופא שב"ס 
 לעיתים תסופק ממקור חיצוני לבית המעצר, למשל על ידי משפחתו של העצור, והכול בכפוף להצגת מרשם(.)ש
בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במועד הביקור כי לכל בדיקה רפואית של אסיר ביטחוני מצטרף איש סגל דובר  225

לגבי פרטיות האסיר בעת בדיקה  השפה הערבית ובמקרה הצורך, משתמשים גם במתורגמן באמצעות שיחת טלפון.
 רפואית נמסר כי לא עלו תלונות בנושא וכי ישנה הקפדה על צנעת הפרט ועל פרטיות האסירים במהלך בדיקות רפואיות. 

: "הטענה בדבר בדיקת רפואית ללא מתורגמן אינה מבוססת ואינה עומדת 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 
ם במרפאה ובהתאם למענה שניתן בעת הביקור. נמסר ע"י פיקוד הביס"ר כי יושם דגש במסגרת השירות שניתן לאסירי

 להערת המבקרים בנוגע לשמירה על הפרטיות וצנעת הפרט".
: "בנוגע לאסירים תומכים, כאמור במענה פיקוד הביס"ר, תקן האגף עומד על 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  226
אסירים. כמות החולים הנדרשים לתמיכה עומדת בממוצע על ארבעה, מכאן נובע  40-ובממוצע במצבה מוחזקים כ 46

כי טענת האסירים הועלתה ללא בסיס עובדתי, דהיינו, ישנו מספר מספק של אסירים תומכים ביחס לכמות האסירים 
 הנדרשים לתמיכה".

א המטפל שקבע שהאסיר אכן קיבל בתגובה נמסר על ידי מפקד המתקן במעמד הביקור כי טענה זו נבדקה מול הרופ 227
 את הטיפול הראוי וככל שיש השגה על כך, עליו לפנות לרופא המחוזי, והם מעודדים אותו לעשות כן.

: "כאמור בביקור וכנכתב גם בדו"ח, סוגיה זו נמצאת לפתחה של עריית אשקלון 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  228
 לאישור היתר הבניה להרחבת המרפאה".

שעות ביממה/ שבעה  24: "מהתיחסות היחידה עולה כי בבימ"ר עובד רופא 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  229
ימים בשבוע בכל ימות השנה. הרופא רואה ובודק את העצורים עם קליטתם לבימ"ר בכל שעות היממה. בזמן הספירות, 

ענות ו/או בקשות רפואיות מצד העצורים, הם מופנים חובש משמרת עובר בכלל התאים באופן יזום, במידה ועולות ט
 לרופא בהקדם ככל הניתן והאפשר".
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 ח. תנאי מזג אויר, העדר אוורור ותאורה בלתי נאותים

רים תנאי מזג אוויר מתקני כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית, נמצא כי שור 16-ב

במיוחד חוזרות ונשנות תלונות בדבר חום קשים, ונתגלו ליקויים בנוגע לאוורור ותאורה נאותה. 

כבד ששורר באגפים, אשר רובם ככולם אינם ממוזגים. בתאים עצמם אין מיזוג אוויר אלא לכל 

ת בחודשי הקיץ. בלתי נסבללהיותר מאווררים, שאין בהם כדי להפיג את תחושת החום אשר הופכת 

המדובר בפגיעה משמעותית בזכותם של הכלואים לתנאי מחיה הולמים, שהועלתה בעבר בדוחות 

קודמים. הסניגוריה הציבורית סבורה כי לנוכח תנאי האקלים בישראל ראוי לשפר את מנגנוני 

 הקירור במתקני הכליאה, ולפעול להתקנת מיזוג אוויר בכלל האגפים. 

מחנק קשה נוכח ום ותרשמו המבקרים כי באגף השיקום שררה תחושת חהבבית סוהר חרמון 

 230אינו ממוזג.הוא העובדה ש

הועלו תלונות ביחס לחום השורר במתקן, תלונות המתעצמות נוכח מיקומו בבית סוהר גלבוע 

שונים נעשו במתקן במטרה להפיג  תניסיונושל מתקן הכליאה והאקלים באזור. נראה כי  הגיאוגרפי

ם, ביניהם הצבת מכונות קרח בין האגפים לרווחת הכלואים, צביעת הגגות לצורך הפחתה את החו

"קולרים" או "מצננים" ומאוורר לכל כלוא וכן התקנת מאווררים  אספקתבקליטת החום, 

מון מתקיים פיילוט של הצבת רבחלק מחצרות האגפים. נמסר למבקרים כי בכלא  םתעשייתיי

וככל שיצלח הפיילוט יותקן מאוורר דומה בשאר מתקני הכליאה.  מאוורר תעשייתי בחצר האגף,

 231., בעיקר בתאים, התרשמו בעצמם מהחום הכבד השוררהמבקרים שהגיעו למתקן בשלהי הקיץ

המסדרון  עלתה בעיית החום והמחנק השוררת במתקן. המבקרים התרשמו כיבבית סוהר איילון 

לא מותקן מזגן, דבר  מהתאיםבאף אחד  עם זאת, .והחללים המשותפים )דוגמת המועדון( ממוזגים

סוהר איילון  בביתכי  יוער,  בחודשי הקיץ החמים. בפרטהמקשה מאוד על השהייה בחדרים, 

מוחזקים אסירים מורכבים ביותר, כאשר חלק מהאגפים הינם אגפים סגורים והתנועה של 

על רווחת האסיר  באופן ניכר עשויים להשפיע א מוגבלת. חום כבד או קור קיצוניהאסירים ממיל

( שורר חום כבד מאוד 10מתחילים )אגף -עוד נמצא כי באגף משתלבים 232וכן על התנהלותו.

  233.במדרגות, החלל חנוק וקשה לנשום בו 

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי מבחינת תשתית, זרם החשמל הקיים 16.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  230

 100,000-עלות של יותר מאינו מתאים להתקנת מזגנים באגף הנ"ל. עוד צוין כי מדובר בהוצאה משמעותית המוערכת ב
הודגש כי באגף זה בכל תא, משובץ אסיר אחד. לכל אסיר מסופק מאוורר וזאת כדי להפחית את הצפיפות ותחושת ₪. 

 המחנק". 
: "מהתיחסות מפקד הביס"ר עולה כי קיימת מודעות בנוגע לחום הרב השורר 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  231

ס״ר עושה ככל שלאל ידו על מנת לסייע בחודשים חמים אלו; בין יתר הפעולות: ניתן מאוורר בחודשי הקיץ ופיקוד הבי
לכל אסיר כאשר התקן עומד על שני אסירים למאוורר; חצרות הטיולים באגפים כוסו בצליות, זאת כדי להפחית את 

לאגפים הביטחוניים והן  עומס החום והותקנו מאוורים גדולים בחצרות הטיולים; הוצבו מכונות ליצירת קרח הן
לאגפים הפליליים וקרח זה מחולק לאורך שעות היום באגפים; הוצבו מקררים גדולים באגפים לצורך קירור מי 
השתייה; בהמשך להחלטת בג״צ בנוגע למרחב המחייה, הוצאו מיטות בכלל התאים והופחת מספרן משמונה לשש 

כי בכל עת נבחנות אפשרויות שונות על מנת להקל על החום השורר  ולדבר השפעה גם לסוגיה בה עסקינן. למותר לציין
 בביס״ר לאור מיקומו הגאוגרפי".

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי התאים בביס"ר נבנו עפ"י מפרט שב״ס 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  232
ב לתאים ואף בכל תא יש מאוורר לכל אסיר ולא מותקנים מזגנים בתוך התאים. המיזוג שנמצא בפרוזדור נותן מענה טו

על מנת לסייע בהקלה על תחושת החום. יודגש כי המפתח לחלוקת המאווררים בשב"ס הינו מאוורר אחד לכל שני 
 אסירים אך בביס״ר ניתן מאוורר אחד לכל אסיר וזאת על מנת לסייע בנושא".

ראשית צוין כי בחלל ובמעבר לא ניתן לעשות  -10גף : "המעבר המוביל לא13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  233
שינוי מהותי נוכח המבנה הפיסי. בימי החום, במידת הצורך, ניתן להתקין מאוורר שיקל על החום. עוד צוין כי כל החלל 

 עבר צביעה על מנת לשוות לו מראה אסתטי יותר. לסוגיית המדרגות תיערך חשיבה כיצד ניתן לשדרגן".
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סובלים הכלואים מתנאי מזג אוויר קיצוניים, כעולה משני ביקורים שנערכו  במעבר איילוןגם 

אין כל אמצעי אוורור או מיזוג בתאים בהם נמצא כי אשון, במהלך הביקור הר. 2019במהלך שנת 

, יתרה מכך. למעט במרחב הציבורי, מוחזקים האסירים שעות ארוכות ולפעמים גם מספר ימים

, ונשמעו נאטמו באמצעות יריעות ניילון מחוסרי שמשות והם החלונות בתאיםהמבקרים הבחינו כי 

בקרים התרשמו כי באחד התאים שררה תחושת מחנק כמו כן, המעל הקור החודר לתאים. תלונות 

 234ניתן להניח כי בחודשי הקיץ השוהים בתאים סובלים מחום כבד ומחנק.וריח של סיגריות. 

אינו ערוך להתמודד עם תנאי מזג האוויר בימי במהלך הביקור השני, התרשמו המבקרים כי המתקן 

באגף  לכך למש מור הם בלתי סבירים.במזג אוויר כא מחיהחורף קשים וקיץ חמים, וכי תנאי 

מלבד המאווררים הגדולים המותקנים בחצר, אין בתאים עצמם כל מיזוג או אוורור, הביטחוני, 

אף על פי שבמעמד  סבלת.נונראה כי בתנאי חום קיצוניים השהייה בהם הופכת לקשה ובלתי 

מחריפה עם שינויי כי ר הביקור שרר מזג אוויר נעים, המבקרים התרשמו מתחושת מחנק אשר סבי

מזג האוויר. כפי שנאמר בדוחות הקודמים, הסניגוריה הציבורית סבורה כי יש להתקין מיזוג 

 235.בתאים בהקדם, או לכל הפחות לאוורר אותם באמצעים אחרים

, מהם עולה כי מצוקת החום הקשה, 2020ובשנת  2019בשנת נערכו שני ביקורים, בבית סוהר צלמון 

ובאגף  10באגף  נמצא כי 2019טרם נפתרה. בביקור שנערך בשנת  ,קורים קודמיםאשר עלתה בבי

לא קיים  6-ו 4יחד עם זאת, באגפים . 1כך גם באחד הצדדים של אגף  .הקליטה הותקנו מזגנים

כר כי בוצעו מאמצים ני מיזוג אם כי קיימים מספר מאווררים בחלל המרכזי ובכל תא מאוורר.

בביקור  236.אולם אין באמצעים אלה כדי להפיג את החוק המעיקבאגפים  להתמודד עם בעיית החום

( קיימים 10נמצא כי בתאים שבאגף עצורי ימים וסינון לחולי קורונה )אגף  2020שנערך בשנת 

  237.רים אולם אין בכך כדי להקל על תחושת החוםרמאוו

נמצא כי בחלק מהתאים עדר אוורור. יהלינו הכלואים על תחושת מחנק כבד והבבית ממעצר ניצן 

אחד מזג האוויר. כמו כן, ב י, חלונות התאים פתוחים באופן שהכלואים חשופים לפגע3באגף 

בהם  6מה, גם בתאים באגף תחושת מחנק כבדה אשר הקשתה על הנשימה. באופן דו השררהתאים 

ניסת ברוב התאים החלונות חסומים באופן יזום לכ ביקרו, שררה תחושת מחנק קשה. המבקרים

הסניגוריה הציבורית טרם התקיים.  3יפוץ אשר אמור היה להיערך באגף שכמו כן,  238אור ואוויר.

                                                           
: "ראשית וכעולה מהתיחסות פיקוד היחידה הותקן מאוורר תעשייתי באגף 18.2.19שלום יעקב מיום  תגובת גנ"מ 234

הפלילי כפיילוט והועברה דרישה להתקנת מאווררים מאותו הסוג באגף הביטחוני. נוסף, הוצאה דרישה תקציבית 
זם נשברים החלונות באופן כתוצאה מוונדלי -למפקדת המחוז להתקנת מיזוג במתחם הטרמינל. לסוגיית החלונות

תדיר, על מנת למנוע חדירת קור לתאים, בשלב הראשון נאטמו החלונות בניילון מיוחד. נוסף נערך פיילוט להתקנת 
חלונות חיצוניים. יצוין כי עלות חומר הגלם של חלונות אלו גבוהה ובעת הזו נוכח אילוצי תקציב התקנת החלונות 

 החיצוניים טרם הושלמה".
: "נמסר ע"׳ פיקוד היחידה בי התקנת מזגנים הינה מורכבת, מאחר והמקום 9.1.20ת גנ"מ שלום יעקב מיום תגוב 235

פתוח. יש חלל גדול, ומיזוג אוויר לא ייתן מענה כנדרש. כאמור, הותקנו מאווררים תעשייתיים גדולים הנותנים מענה 
תנים אמצעי חימום, במידת הצורך. עוד יצוין כי בחודשי ככל הניתן. לסוגיית התמודדות עם מזג אוויר קיצוני בחורף, ני

 החורף נעשים מאמצים משמעותיים על מנת לצמצם את זמן השהייה למינימום ההכרחי ב"טרמינל"".
. 4,5,6: "מהתיחסות מפקד הביס"ר עולה כי החלה התקנת מזגנים באגפים 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  236

 5)כנף שמאל וימין(, אגף  2,3כנף שמאל, אגף  1צורך להתקין מיזוג באגפים הבאים: אגף  בגמר ההתקנות הללו יהא
 )כנף שמאל(. המזגנים באגפים אלו יותקנו בכפוף לתקציב".  6)כנף שמאל(, אגף 

מותקנת מערכת מיזוג מרכזית  10: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי באגף 25.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  237
אשר מסייעת בקירור האגף. בנוסף, בתאים בהם מוחזקים ארבעה עצורים, סופקו שני מאווררים. נוסף, צוין כי באגף 

 קיים מענה ראוי להתמודדות עם מזג האוויר החם". 
: "לסוגיית תחושת המחנק, כאמור בדו״ח על חלק של חלונות התאים הותקנו 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  238

וזאת בכדי לשמור על שלומם וביטחונם של האסירים, שכן חצר התעסוקה נמצאת למטה וזריקת בדלי סיגריות  רפרפות
מהחלונות היוותה סכנה להתפרצות אש. נוסף צוין כי על מנת להתמודד עם תחושת המחנק, מפקד האגף מקפיד על 

כן בכל הדלתות באגף ישנה רשת המאפשרת  ביצוע מסדרים באגף וזאת על מנת למנוע צבירה של ציוד עודף בתאים. כמו
 כניסה נוספת של אוויר מהפרוזדור אל התאים".
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לפעול לשיפור התנאים באגפים אלה בכלל, ובכל הנוגע לכניסה ראויה של אור ואוויר  סבורה כי יש

 239ושמירה מפני פגעי מזג האוויר בפרט.

המיועד נק קשה השוררת בתא ההמתנה, התרשמו המבקרים מתחושת מחבבית סוהר נווה תרצה 

החדר קטן, אין בו חלון או מזגן לאוורור, שלוש שעות.  שאינו עולה עלפרק זמן ל לשהייה של כלואות

בתא שאינו ראוי לשימוש, נראה כי מדובר שררה בו תחושת מחנק.  הביקוראין בו שירותים, ובעת 

ת בזכותן של האסירות לכבוד. ביקורת זו והחזקת אסירות בו, גם לפרק זמן מוגבל, פוגעת אנושו

 240עלתה גם בדו״חות קודמים וטרם ניתן לכך פתרון.

אין  1 באגף התרשמו המבקרים מתנאי חום קיצוניים בלתי סבירים. נמצא כיבבית סוהר מעשיהו 

 הכלואיםמזגנים, למעט חדר הסגל, והחום הכבד הורגש היטב במסדרון ובתאים שאינם ממוזגים. 

אולם בתנאי שרב קיצוניים, כדוגמת מועד הביקור,  -מאוורר לכל אסיר  -מנם מאווררים מקבלים א

קשה ביותר ולמעשה עלולה להיות בלתי  ,אחת כמה וכמה ממושכת ללא מיזוג שהייה קצרה, על

די של יישנה חשיבות עליונה בקידום מיהסניגוריה הציבורית סבורה כי  ובלתי אנושית. נסבלת

די לבעיית מיזוג האוויר י. בשלב הביניים, ובאופן בהול, יש למצוא פתרון מי1גף תכנית השיפוץ בא

באגף, אם בשיפור התשתיות באופן שיאפשר התקנת מזגנים קבועים במסדרונות האגף או בהקצאת 

מזגנים ניידים לאסירים בתאים, שכן בתנאי חום קיצוניים, כדוגמת התנאים ששררו במועד 

 241תי אפשרית ובלתי סבירה.הביקור, השהות באגף בל

( על היעדר אוורור מספק 5התקבלו תלונות מאחד התאים באגף סינון )אגף בבית סוהר הדרים 

 242.ותחושת חום ומחנק

(, התרשמו  10הלינו הכלואים על היעדר אוורור מספק. באגף משתלבים )אגף בבית סוהר רימונים 

בית לסמוך האשפה, המגיע מאתר המבקרים כי התאים היו חמים, מחניקים ומלאים בריח 

כלואים רבים הלינו על כך שלא די במאווררים שבתאים על מנת להפיג את החום, כמו כן,  243הסוהר.

בחלל המרכזי (, 8עוד נמצא כי באגף עצורים )אגף  244.ואף תיארו כי בחלק מהתאים אין מאוורר כלל

התאים  245ם חמים כביום הביקור.פועל מאוורר אחד גדול, אשר אין בו כדי להפיג את החום בימי

                                                           
: "מהתיחסות היחידה עולה כי מדובר באגף ישן שטרם עבר שיפוץ. יחד עם 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  239

לעניין החלונות, כאמור מדובר  לביצוע שיפוץ לוקאלי. 2020זאת האגף מתוחזק על בסיס קבוע ואף קיימת תוכנית לשנת 
באגף ישן שטרם עבר שיפוץ, הפתרון שניתן ברמת היחידה הוא אספקת פרספקטים )פלסטיק קשיח( וניילון מסוג 
פוליטילן על מנת לחסום את החלונות. לעניין תחושת המחנק, התאים באגף עומדים בתנאים שנקבעו בבג״צ שטח 

מ״ר לעצור. נוסף פיקוד וצוות האגף מקפיד על קיום מסדרים באגף והוצאת  3 המחייה בנוגע לפעימה הראשונה, דהיינו
 כן צוין כי הותקנו בפרוזדור האגף מזגנים חדשים".-ציוד עודף מהתאים. כמו

: "ראשון ולא אחרון, וכעולה מהתיחסות פיקוד הביס״ר, המדובר בתא בו 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  240
ועדת. עוד עולה מההתיחסות כי סמוך לתא ישנו תא שירותים אליו מוצאות האסירות בעת השהייה הינה קצרת מ

הצורך והנדרש. נוסף, הוזמן לתא זה מזגן וכאשר הוא יגיע הוא יותקן. יצוין כי נערכה חשיבה בנושא וישנה תוכנית 
 צאת משאבים".עתידית לשינוי מיקום תאי ההמתנה ושדרוגם. למותר לציין כי תוכנית זו מותנית בהק

: "מהתיחסות מפקדת הביס״ר עולה כי בשנים האחרונות לא קודמה תוכנית 6.7.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  241
. 1, היות שבביס״ר אמורה הייתה לצאת לפועל תוכנית "פינוי בינוי" של מספר אגפים, לרבות אגף 1לשיפוץ אגף 

אה לעין. לאור האמור, ביקשה היחידה מהגורמים הרלוונטיים לאחרונה, הסתבר כי תוכנית זו לא תקודם בעתיד הנר
לאשר שיפוץ נרחב של האגף במסגרתו, בין היתר, תותאם תשתית האגף להתקנת מזגנים במסדרון האגף. עד אז, יעשה 
פיקוד היחידה ככל שביכולתו ובמסגרת המשאבים והתשתית הקיימת, להקל על עומס החום באמצעות חלוקת 

 ד צוין כי פיקוד הביס״ר יבחן את המלצת המבקרת בנוגע לשימוש במזגנים ניידים".מאווררים. עו
ועומד בשטח המחייה של ארבע וחצי  5: "התא מאופיין כמו כל התאים באגף 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  242

 ".מטרים לאסיר. לסוגיית המאווררים, נעשתה הזמנה של מאווררים והם יחולקו לתאים עם קבלתם
: "מהתיחסות הפיקוד עולה כי היות וריח האשפה מגיע מאתר סמוך, פנה 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  243

 שירות בתי הסוהר בעבר למועצה המפעילה בריכת חמצון אך ללא הועיל".
ח הינו : "כעולה מהתיחסות מפקד הביס״ר עולה כי בהתאם לפקודה המפת13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  244

 מאוורר לכל שני אסירים. בפועל, בכל תא קיימים שני מאווררים המקלים על תחושת החום".
: "בכל מבנה מתחם א', קיימים שני מאווררים תעשייתיים בלובי האגף כך 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  245

 ".8גם באגף 
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מוזנחים, אינם מאווררים והחום מכביד מאוד על אפשרות השהייה בהם. בכל תא ישנו מאוורר 

לבחון יש הסניגוריה הציבורית סבורה כי  246יחיד וקטן, למעט תאים בודדים שזכו בשני מאווררים.

 247זה. אפשרות לשיפוץ מקיף באגף

, 2019. בביקור שנערך בשנת 2020ובשנת  2019בשנת  רים,נערכו שני ביקו ל אביבבבית מעצר ת

שורר ריח כבד של עשן סיגריות. נמסר בתגובה על ידי סגל המתקן  (4אגף )נמצא כי באחד התאים 

נשמעו תלונות על היעדר  2020בביקור שנערך בשנת  העישון בתאים הוא מותר.במעמד הביקור כי 

ר ובמהלך הביקור ( אין מאוור3אגף א כי באחד התאים )נק. כך למשל נמצאוורור, תחושת חום ומח

ישנו כמו כן, מחוץ לתא ישנו מאוורר המחובר לקיר, אך הוא אינו עובד. תחושת חום ומחנק. ה שרר

היה  7כי על דלת תא בנוסף, המבקרים הבחינו  248אינו מורגש בתוך התא. הואמזגן מחוץ לתא, אך 

 249ששהו בתא באותה עת עישנו בתוך התא. הכלואיםשני  כתוב כי מדובר בתא ללא עישון, עם זאת

החלון בתא סגור באמצעות רשת ( קיים מאוורר אחד, 2ף גאהמבקרים הבחינו כי בתא הנשים )

נמסר בתגובה על ידי מפקד המתקן כי אפשרת כניסת אוויר. תמתכתית הנראית אטומה ולא מ

לא יוכלו לראות את אשר מתרחש  השוהים בטיול בחצר שהכלואיםנעשה על מנת איטום החלון 

צמודה לחלון, דבר המאפשר מעבר של אוויר.  אינהבתא הנשים. כמו כן, נמסר כי הרשת המתכתית 

הלינה  בנוסף, כלואה 250בתא שרר מחנק וחום. המבקרים לפיהדברים אלו עמדו בניגוד להתרשמות 

 251סת האוויר לחדר.האשנב בדלת התא נסגר בלילה, דבר אשר לטענתה מקשה על כניעל כך ש

אין  ,קיימת חשיפה מוגברת לשמש התרשמו המבקרים כי באגף אסירי עבודהסוהר רמון בבית 

 נאלצים להתמודד עםמשכך, הכלואים  252הצללה כמו ביתר האגפים ואין מאווררים גדולים בחצר.

  253.של קור וחום תנאי מזג אויר קיצוניים

מאוורר  קיים ישנם אגפים בהםרור מספק. נראה כי התקבלו תלונות על היעדר אוו בבית סוהר דקל

מקל במידת מה על האסירים להתמודד עם ימי הקיץ החמים, אולם עדיין ה, דבר כלואאישי לכל 

 254ספק. מ של חוסר אוורור הוקיימת תחושכבד  חוםבחדר שורר הלינו על כך ש כלואיםחלק מה

                                                           
ורר אחד בכל בתא עפ"י הפקודה. במידה וישנה : "לאסירים מסופק מאו13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  246

 אפשרות לסייע, מחולקים מאווררים נוספים באגפים".
: "יצוין כי מסופק באופן שוטף לכלל האגפים צבע לשיפוץ ו'לרענון האגף'. 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  247

 שיפוץ אגף מבוצע על פי תוכנית ארצית".
 : "מהתיחסות מפקד הבימ״ר עולה כי נופק לתא זה מאוורר".22.10.20 תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 248
: "בבימ״ר ת״א מרבית העצורים מעשנים, יחד עם זאת במידה וקיימת פניה 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  249

ה, פרטנית מצד עצור כי ברצונו להיות בתא ללא עישון מתבצעת בדיקה לבחינת בקשתו. במידה ולא קיים תא כז
מתבצעת פניה למחוז לצורך העברתו לבית מעצר אחר, בו קיים תא ללא מעשנים. עוד צוין כי לאור אילוצי השמת 
העצורים, לעיתים בתאים המוגדרים ללא עישון יוחזקו אסירים מעשנים. נמסר כי במקרים שכאלו, השילוט "תא ללא 

 עישון" יוסר".
 , התא ישודרג".2021כנון הוא שבמסגרת תקציב לשנת העבודה : "הת22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  250
: "אשנב התא נסגר בלילה מטעמי ביטחון. יחד עם זאת צוין כי נופקו שלושה 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  251

כיוון הפונים ל 2, מתוכנן כי כלל החלונות באגף 2021מאוררים לכל תא. נוסף, נמסר כי במסגרת תקציב לשנת העבודה 
 החצר יעברו שדרוג שבין היתר יאפשר זרימת אוויר משמעותית יותר".

רתאב אלמן, אין צורך בהצללה מאחר וברוב שעות היום האסירים ממילא אינם שוהים באגף  –לדברי הכלאי  252
  לערך, ובאגף נכחו אסירים רבים באגף והיה חם מאוד. 13:30)מועסקים(. אולם ביקורנו נערך בשעה 

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי לאחר הביקורת הותקנה צלייה על חצי 26.8.19ת סג"ד איתן גולן מיום תגוב 253
 ".משטח חצר הטיולים

: "בהתיחסות פיקוד הביס"ר נמסר כי היחידה נערכת לקראת עונות השנה. 27.10.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  254
סירים. בנוסף ישנם מאווררים תעשייתיים בפרוזדורי האגפים. בתקופת הקיץ, בכל התאים מחולקים מאווררים לא

הוכנה תשתית עם תוספת כח חשמל לרכישת מזדנים בפרוזדורי האגפים. נוסף צוין כי בחלק מהאגפים  7/8/9האגפים 
ישנם כבר מזגנים בפרוזדורים ובמקומות ציבוריים דוגמת מרכזי החינוך, מדרשה, מרכז יצרני, כיתות 

נים/בתי כנסת. בנוסף, הוצבו מכונות קרח תעשייתיות לרווחת האסירים. עוד צוין כי לקראת עונת הקיץ לימוד/מועדכ
 מתאפשרת הכנסת ציוד ופרטי לבוש לאסירים מותאמים לעונה זו, בנוסף על מכירתם המכר".
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וזאת מכיוון שבימי  4ההמתנה לקנטינה להתקין מאווררים בפרוזדור  נמצא כי יש מקוםכמו כן, 

  255הקיץ החמים צפוף וחם שם מאוד.

הלינו כלואים רבים על היעדר אוורור, תחושת חום ומחנק. תנאים אלו בבית סוהר שקמה 

עוד נמצא כי  256תאי הבידוד, תא קטן ששוררת בו תחושת מחנק קשה.ממתעצמים בייחוד באחד 

הסניגוריה הציבורית סבורה כי  257.למעט חלון הדלתאינו כולל חלון ( 10אגף אחד התאים )

רך לחשוב על פתרונות אחרים המאווררים אינם יכולים להוות פתרון לחודשי הקיץ החמים ויש צו

 258מזגן/מצנן על מנת להקל על האסירים והעצורים השוהים בתאים. כגון

חוסר בנה וצחב, התרשמו המבקרים מתחושת מחנק קשה בתאי ההמתנהבבית מעצר ירושלים 

באגף עצורי ימים  עוד התקבלו תלונות 259ר.של אווי היעדר תחלופהבאוויר, בין היתר, כתוצאה מ

 260קור. שמכניס מזגן על (3 )אגף בגירים 

 

התרשמו המבקרים כי בחלק מהתאים שוררת תחושת מחנק וחום. כך  בבית מעצר אוהלי קידר

כמו  שהו ארבעה כלואים, היה חם וחנוק. בו (2, התקבלו תלונות על כך שאחד התאים )אגף ללמש

על מנת להתמודד עם החום, . הם סובלים מהיעדר אוורור בתאים( הלינו על כך ש4אגף כן, כלואים )

  261את המזרנים מהמיטות לרצפה. מהכלואים נאלצו להורידחלק 

 

  ט. תנאי היגיינה ותברואה בלתי הולמים ובעיית מזיקים

ביקורים רשמיים, נמצאו תנאים היגייניים ותברואתיים ירודים,  מתקני כליאה בהם נערכו 17-ב

אשר חלקם עולים כדי הזנחה של ממש. בעיית המזיקים, ששבה ועולה בדוחות הסניגוריה 

 הציבורית, עודנה קיימת במתקנים רבים ומחייבת טיפול יסודי.

 ,ם. כך למשלהתרשמו המבקרים מתנאי תחזוקה ירודים בחלק מהאגפיבבית סוהר נווה תרצה 

 262בקירות ובטחב. קשה ישן וסובל מהזנחה שבאה לידי ביטוי ברטיבותהוא משתלבים המבנה אגף 

                                                           
וורים נוספים : "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי בית הסוהר רכש מא27.10.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  255

 אשר יותקנו עם הגיעם".
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי באגף עשרה תאים, בכולם חלון הפונה 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  256

לחצר, דלת האגף פונה למסדרון רחב וממוזג, בכל תא שוהה אסיר אחד ולכל אסיר מסופק מאוורר. נוסף צוין כי מרבית 
אווררים וכי סידור ואוורור התא תלוי באופן בו האסיר בוחר לשמר את מתכונת השהייה בתא. התאים מסודרים ומ

 נוסף צוין כי ניתן דגש ע"י הסגל לאסירים לשמירה על היגיינה וסדר התא".
: "כעולה מהתיחסות פיקוד הביס"ר, מיקום האגף ומבנה התאים מהווים קושי 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  257

מטרים יחייס איחוד תאים או  4.5רת פתרונות אוורור והפיקוד מודע לסוגיה זו. צוין כי המעבר לשטח מחייה של ליצי
 סגירת תאי בידוד, דבר אשר ישפר את המצב".

: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי מבנה הביס"ר הינו "טיגרט" בצורת 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  258
פרוזדור אחד לאורך כל התאים, כך שבפועל חלונות התאים הם לכיוון אחד בלבד. על מנת לאפשר מרובע. האגפים עם 

. זאת ועוד, ניתנים לעצורים מאווררים ביחס של 24/7רמת קירור סבירה הותקנו בכל הפרוזדורים מזגנים הפועלים 
 מאוורר לשני עצורים. נוסף צוין כי שב"ס עמל על פתרונות צינון בתאים".

: "מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון עולה כי מצבם התחזוקתי הרעוע של תאי 11.2.20ובת גנ"מ שלום יעקב מיום תג 259
מבתצע מידי בוקר טרם שימוש  -ההמתנה, מוכר לכלל הגורמים הרלוונטים ואכן נדרש שיפוץ משמעותיץ לסוגיית ניקיון

 בה.בתאים ע"י אסירי עבודה מבימ"ר י"ם. להתייעץ עם עינת על התגו
: "מהתיחסות היחידה עולה כי המדובר במיזוג מרכזי והמערכת מכוונת על 11.2.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  260

 פי האקלים הרלוונטי בהתאם לעונות השנה".
: "מהתייחסות פיקוד היחידה עולה כי כשבועיים לאחר הביקור הותקנו שני 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  261

. נכון להיום, מותקנים מזגנים במסדרונות בכלל אגפי הכליאה בבימ"ר, בנוסף הוספו מאווררים בכל 4 מזגנים באגף
 תא. לאור המבנה הפיזי של הבימ"ר, המענה הנוכחי הניתן כיום עונה על הצרכים".

אחרונה. : "מהתיחסות פיקוד הביס״ר עולה כי תא העצורות לימים נצבע ל12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  262
 הודגש ע"י הפיקוד כי באופן שוטף ויומיומי, נערכים מאמצים רבים לתחזוקה מיטבית של התא".
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ומהווים מטרד  ע,יהמסתובבים באגף באין מפר רבים על חתולים התקבלו תלונות בנוסף,

 263.תברואתי

קן מתמהאגפים. נמצא כי  קהתרשמו המבקרים מתנאי תחזוקה ירודים בחלבבית סוהר איילון 

הלינו כלואים מאחד התאים בנוסף,  264( מלוכלך.10הממוקם בחצר אגף משתלבים )אגף  השתייה

המבקרים מסימני דם על קירות במעמד הביקור, אף התרשמו . על בעיה קשה של פשפשי מיטה

התא. עלתה בקשה מצד הכלואים להחליף את מוטות העץ במיטה למוטות ברזל על מנת לפתור את 

צא כי קירות התא מתקלפים, ובתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במעמד הביקור עוד נמ 265הבעיה.

 לצבוע את התא בעצמם.  כי הכלואים אינם מוכנים

הביקורים  במהלך שלושתנשמעו תלונות ביחס לתנאים הפיזיים השוררים בתאים  במעבר איילון

, 2019שון שנערך בשנת בביקור הרא. 2020וביקור נוסף בשנת  2019שניים בשנת  -שנערכו במתקן

בביקור השני  266.ים" וכי הניקיון לוקה בחסרגבגהלינו הכלואים באגף הפלילי על הימצאותם של "ב

בעלי סיכון גבוה  כלואיםהמיועד לנמצא כי ב"תא החללית" באגף הפלילי,  2019שנערך בשנת 

בביקור  כלוך רב.לביצוע מעשה אובדני, קיימים חורים לאוורור במקום חלון, המכוסים כולם בל

מוזנח ומלוכלך וכי הקירות  (15אגף ), התרשמו המבקרים כי אחד התאים 2020שנערך בשנת 

 נמצא מלוכלך, כשמזון ועטיפות היו מפוזרים ברחבי (15)אגף  באופן דומה, תא נוסף 267.מקושקשים

ן, כלואים כמו כלאחר ארוחת הצהריים ויתכן והייתה לכך השפעה. נערך  הביקורהחדר. יצוין כי 

 268.במסגרת דוחות קודמים ה, תלונה אשר כאמור נשמעים"גבג"ב הלינו על הימצאותם של

                                                           
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במנהל תמיכה לוגיסטית עולה כי ישנן 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  263

אפשרת שת״פ של אסירים עם חתולים. כ״כ הנחיות ברורות של מחלקת בינוי האוסרת האכלת חתולים יזומה, ואינה מ
קיימת הנחייה האוסרת על גידול חתולים כחיות מחמד או לצורך שימושים אחרים בעיקר בשל היבטים תברואתיים 
וביטחוניים. באופן שיגרתי, מחלקת בינוי מפעילה שרותי וטרינר על בסיס התקשרות ללכידה, עיקור וסירוס חתולים 

״ס. השרות הניתן ע"י וטרינרים חיצוניים כולל לכידת החתולים על ידי לוכד מומחה, המעביר בכלל יחידות ומתקני שב
את החתולים למרפאה וטרינרית לשם ביצוע ניתוח עיקור/סירוס, כאשר כל חתול עובר בדיקה רפואית ומקבל טיפול 

יקור/סירוס מבצעים קיטום שעות החתולים מוחזרים ליחידה, בסיום הע 24בהתאם לדיאגנוזה של הווטרינר. בתום 
קל של אוזן שמאל לצורך זיהוי ואישור על ביצוע סירוס/עיקור. לעניות דעתם של הגורמים המקצועיים רוב החתולים 
בנוה תרצה עברו את התהליך. עוד צוין כי חל איסור על ניוד חתולים מאזור הטריטוריה שלהם למקומות אחרים ושב"ס 

. נוסף צוין כי בביס״ר נווה תרצה, בפרק זמן של שנתיים, בוצעו כעשר פעולות בנושא זה כגוף ציבורי פועל על פי הדין
 והפעולות הללו תימשכנה".

 : "מתקן הקולר מתוחזק באופן שוטף לרבות ניקיונו".13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  264
ות פשפשי המיטה בתא זה, נערכו בין על מנת להתמודד עם הימצא -3: "תא 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  265

היתר הפעולות הבאות: ניקיון באמצעות קיטורית בתא; הוחלפו כלל המזרונים; נערכה צביעה של התא לרבות 
המיטות. נוסף צוין כי יצאה דרישה להחלפת קרשי המיטה לפלטות מברזל ובעת הזו ממתינים לתקצוב. הודגש ע״י 

 כו, לא עלו תלונות מצד האסירים בנושא".הפיקוד כי לאחר כלל הפעולות שנער
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי בוצע ריסוס באגף המעבר לטיפול בפשפשי 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  266

 מיטה".
לאגפי סינון  15-ו 14: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי טרם הסבת אגפים 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  267

ד נערכה צביעה ושיפוץ במקלחות ושירותים. מאחר ומדובר בתקופת שהייה קצרה של העצורים/אסירים והעובדה ובידו
כי לא תמיד הם מחויבים לשמירה על ניקוי התא, ישנם מקרי ונדליזם. עוד צוין כי בשוטף מבוצעות ביקורות ע"י קציני 

כן הודגש כי מנהל אגף מונחה להעביר רשימת -והמטה השונים, לרבות קצינת תמיכה לוגיסטית וק. האסירים. כמ
 מנת-תקלות לקצינת התמיכה הלוגיסטית של היחידה, כל אימת וישנן, על

כן, נמסר ע"י הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז, שאגף המעבר קיבל תוספת תקציבית -לטפל בתקלות באופן מיידי. כמו
 עבור סעיף האחזקה לטובת שיפור תנאי המחייה".

מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים  -: "לעניין, התמודדות עם פשפשי מיטה3.8.20בת גנ"מ שלום יעקב מיום תגו 268
במחוז מרכז עולה כי היחידה עורכת באופן שוטף ריסוסים והדברות ייעודיות לנושא זה. בנוסף, פעולות חיטוי והיגיינה 

קטיביות רבות בנושא זה ואף פועל להחלפת פלטות מסייעות לצמצום תופעה זו. עוד הודגש כי המחוז מבצע פעולות א
 מיטות עץ לברזל בחלק מהיחידות".
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, חשפו הכלואים 3נשמעו תלונות על בעיה קשה של מזיקים. במהלך הביקור באגף בבית מעצר ניצן 

כן התרשמו אנשי הסניגוריה כי מדובר באגף  269.ם את העקיצות המשמעותיות על גופםבפני המבקרי

 ן אשר תנאיו הכלליים ירודים. יש

ניכרת בעיה קשה של מזיקים, בעיה אשר עלתה בביקורים קודמים, במיוחד באגף  בבית סוהר צלמון

כן ציינו כי (. כלואים הלינו על עקיצות ופציעות שנגרמות להם על ידי חרקים. 10עצורי הימים )אגף 

, אך עדיין לא פתרו את הבעיה.  במעטאשר בוצעו באגף, סייעו  החלפת המזרונים וצביעת הקירות

ותא השירותים בפרט, אינו כולל חומרי ניקיון אלא  ,הלין אחד הכלואים על כך שניקיון התאעוד 

, ממוקמות מכולות אשפה ודחסן האשפה 10נמצא כי מחוץ לאגף עוד  270בלבד. מיםנעשה באמצעות 

נראה כי מיקומו של דחסן  .יםמוצבים פחי אשפה גדול 6לאגף של בית הסוהר. כך גם בכניסה 

הסניגוריה . הפסולת, אשר נמצא כאמור בסמוך למגורי העצורים, מעצים את בעיית המזיקים

מתקנים אלה למקומות המרוחקים מהאגפים של ם ממיקואת לשנות יש  הציבורית סבורה כי

אשר בחלון מפלסטיק שבור  הבחינו המבקרים, (10אגף באחד התאים )במהלך הסיור  271עצמם.

לכלוך רב אך הוסבר  הצטבר. מאחורי החלון כך כבר תקופה ארוכה לטענת הכלואים, מצבו

 272כי בשל חסימתו לא ניתן לנקות זאת.למבקרים 

, קישוןאגף המעבר בבית המעצר נשמעו תלונות על התנאים הירודים הקיימים בבבית סוהר מגידו 

על נמסר בתגובה  273משפט במחוז חיפה.טרם הובלתם לדיונים בבתי ה הכלואים בו נאלצים לשהות

כמעט ולא מגיעים לבית המעצר בקישון וגם  ר כי הכלואיםוקידי הנהלת בית הסוהר במעמד הבי

. בנוסף, אחד תוך זמן קצר רםלהחזי עושה כל שביכולתםכאשר מגיעים לשם, הנהלת בית הסוהר 

 מצחין ומסריח. ,קיםבמקאגף אפוף עשן סיגריות, מלא שההלין על כך ( 13הכלואים )אגף 

מקולפים ויש צורך בצביעתם. בתגובה  (2אגף נמצא כי הקירות באחד התאים )בבית סוהר מעשיהו 

צוין כי עוד . והעניין נמצא בטיפול נמסר על ידי מפקדת האגף במעמד הביקור כי היא ערה לבעיה

 בעיית רטיבות שטופלה, ובהמשך התא ייצבע. ההייתתא הבאותו 

נעשו מספר פניות נשמעו תלונות על הימצאותם של מקקים. לדברי הכלואים,  רים בבית סוהר הד

 274ריסוס באגפים. שיבוצעלצוות המתקן בבקשה 

                                                           
: "לסוגיית פשפשי המיטה, צוין כי פיקוד האגף מקפיד על מסדרי ניקיון 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  269

פי מזון וציוד וזאת על באגף, לרבות צביעת תאים, ניקיון בעזרת מכשיר קיטורית, אספקת חומרי הדברה, הוצאת עוד
 מנת לייעל את ההתמודדות אל מול הימצאות פשפשי המיטה".

: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי מדובר באגף עצורים לימים 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  270
אגף ורמת הניקיון שהתחלופה בו גבוהה מאוד וחלק מהעצורים אינו מקפיד על היגיינה אישית. צוין כי מצבו הפיסי של ה

בו נמצאים ברף העליון וישנה הקפדה רבה בנושא. הודגש כי צוות האגף ימשיך בביצוע ניקיון והדברה ע"מ לצמצם ככל 
 הניתן את הימצאות החרקים באגף". 

 ".2020: "מהתיחסות גורמי המחוז עולה כי הנושא יכנס לתוכנית העבודה 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  271
: "בנוגע למחיצת הפלסטיק, ישנה בעיית גישה לנקות את הלכלוך המצטבר 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  272

מאחוריו, הנושא ייבחן על מנת לנקות את המקום. מחיצת הפלסטיק שנועדה לייצר הפרדה בין הבגירים לקטינים 
 תתוקן".

ם הרלוונטיים במחוז צפון עולה כי בבימ״ר מבוצע ניטור : "מהתיחסות הגורמי11.2.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  273
מזיקים באופן שוטף והדברה במקרה הצורך. כמו כן, באופן יומיומי נערך ניקיון וחיטוי המתקן, זאת למטרת שיפור 
תנאי הכליאה של העצורים. נוסף צוין כי בבימ״ר קיימים תאים ללא עישון, במידה ועצור פונה בנושא לצוות האגף 

 חנת העברתו לתא ללא עישון". נב
, נערך ריסוס ע"י מדביר מטעם בקר תברואה וגהות. צוין 9.7.2020: "בתאריך 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  274

כי אגפי הבימ״ר עוברים ריסוס לפי תוכנית. נוסף, מהתיחסות גורמי התמיכה הלוגיסטית במחוז מרכז עולה כי בכל 
ת תברואה המתפרסת על כל חודשי השנה. במסגרת התוכנית מתועדות פעולות ניקיון, יחידות המחוז קיימת תכני

כן פעולות אלו נבדקות הן ע"י גורמי ת"ל המחוז והן ע"י תברואן שב״ס בבקרות ביחידות. במקרים -הדברה וכיו״ב. כמו
ואף למגר את הימצאות של הימצאות מקקים או זוחלים אחרים, נעשות פעולות של הזרקת חומרי הדברה כדי למנוע 

 המקקים ו/או הזוחלים למיניהם".
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 היגיינה ירודים בחלק מן התאים. כךהתרשמו המבקרים מתנאי תחזוקה ובבית סוהר רימונים 

ום אינו משרה המק( מתעוררת תחושה של הזנחה. 10הכניסה לאגף משתלבים )אגף  עםלמשל, 

משתדלים לייצר אווירה  כי הכלואיםתחושה של ניקיון וטיפוח, הגם שבתאים עצמם ניתן לראות 

 275.ועל בעיית מזיקיםהיגיינה ירודה על בנוסף, הכלואים הלינו ה בתנאים הנתונים. מעט יותר נעימ

דש לאחר לדבריהם, ההדברה בתאים נעשתה כחו. 8תלונות דומות נשמעו גם מצד כלואים באגף 

 276שהלינו על כך שבתאים נמצא נחש, ויום לפני ביקורנו.

עשו מספר (, נ10נשמעו תלונות על בעיית מזיקים במתקן. לדברי הכלואים )אגף  בבית סוהר השרון

 277פניות לצוות המתקן בבקשה שייעשה ריסוס באגפים.

במסגרת שני יקים ה ירודה בחלק מן האגפים ובעיית מזנמצאה תחזוקבבית מעצר תל אביב 

נמצא כי הקיר באחד התאים  2019. בביקור שנערך בשנת 2020ובשנת  2019בשנת ביקורים שנערכו, 

, לא טויח והוא מתקלף. בתגובה נמסר על ידי מנהל המתקן כי הוא אינו 3אשר עבר שיפוץ באגף 

התרשמו רים כמו כן, המבק לדרוש את השלמת השיפוץ.שבע רצון מעבודות השיפוץ בתא ובכוונתו 

בביקור שנערך  278.אינו משופץ, רצפות התא שבורות והקיר סדוק ומתקלף כי תא אחר מוזנח מאוד,

שלא מאפשרים להם סובלים מעקיצות של יתושים הם ( על כך ש3הלינו כלואים )אגף  2020בשנת 

 279לישון.

ן מרבית האגפים במתקניכרת בעיית מזיקים משמעותית ונמצא כי בבית מעצר אוהלי קידר 

נמצאים במצב תחזוקתי ירוד ביותר. אנשי הסניגוריה הציבורית התרשמו כי תאי מכלול הקליטה, 

צאים תחנה ראשונה עבור עצורים שנקלטים במתקן ותחנה אחרונה עבור עצורים אשר יוהמשמשים 

טעונים שיפור. נראה כי התאים סובלים מהזנחה אשר באה לידי , מהמתקן לדיונים בבתי המשפט

התרשמות זו עלתה בקנה אחד עם  280אשפה בתוך הכיור.בכתמים על גבי הקירות ובבלכלוך, ביטוי 

בנוסף, הלינו כלואים קטינים על בעיית מזיקים  עימם המבקרים שוחחו. כלואיםשל מספר  תםיחווי

, והשירותים מטונפים, מלאים בעובשלדבריהם, המקלחות  בתאים ועל תנאים פיזיים ירודים.

כמו כן, המבקרים התרשמו מתנאיו הירודים של אגף  281דה ובלכלוך רב שהצטבר.רטיבות, בחלוב

שטח אגף אשר נסגר בעבר נוכח התנאים הפיזיים הקשים ששררו בו ונפתח מחדש בעקבות בג"ץ  ,4

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי האגף נצבע מדי מספר חודשים; 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  275

מתבצעת הדברה הן ע"י מדביר מקצועי והן ע"י צוות האגף באופן שוטף; באגף פועלת חוליה המתוגמלת על עבודתה 
 רה על הניקיון".ותפקידה שמי

: "נעשתה הדברה ומסופקים מזרקים להדברה מקומית במידת הצורך. כמו 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  276
 כן, מסופקים חומרי ניקיון ובאחריות האסירים לדאוג לניקיון התאים".

-הדברה אחרונה נערכה ב: "מתבצעות פעולות חיטוי והדברה בכלל האגפים, 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  277
. המדובר בהדברה חיצונית המתבצעת פעמיים בשנה, כמו כן מתבצע טיפול מונע מקומי בהתאם לצורך )שימוש 2.8.20

 במכשיר קיטורית, מזרקי גיל(".
 : "מפיקוד הבימ״ר נמסר כי תא זה ותאים נוספים יועדו לשיפוץ בשלב ג'. בימים14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  278

 אלו שלב ג' בוטל ובד בבד הובטח כי יינתן תקציב ייעודי, על מנת לערוך שיפוץ בתאים הנ״ל עפ״י תוכנית מסודרת".
: "צוין כי בכלל בית המעצר מתבצעת תכנית הדברה במהלך השנה בתיאום 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  279

 מול תברואן שב״ס ובהתאם לצורך הקיים".
: "כעולה מהתיחסות פיקוד היחידה, התאים במכלול הקליטה משמשים 28.11.19ום יעקב מיום תגובת גנ"מ של 280

כתאי המתנה בלבד והשהות בהם איננה ממושכת. לאור העובדה כי לאורך היום במכלול הקליטה ישנה תנועה רבה של 
חד עם זאת, סגל הבימ"ר עושה עצורים, קיים קושי פיזי וביטחוני לתחזוקת הניקיון במס' פעימות רבות, מידי יום. י

את מירב המאמצים על מנת לשפר את הנראות ושמירה על הניקיון לאורך היום. עוד צוין כי כלל התאים במכלול 
הקליטה נצבעו לפני כחודש וחצי וחשמלאי טיפל בליקויי החשמל שנראו. נוסף נמסר כי ישנו אסיר אשר אשראי על 

שניתן לעשות זאת )דהיינו תנועת העצורים דלילה( התאים עוברים ניקיון. בעת  ניקיון המכלול במהלך היום וכל אימן
הזו אין תוכנית להחלפת שירותי הכריעה במכלול, נוכח השהות הקצרה של העצורים במקום. בעתיד תיבחן החלפת 

 שירותים אלו, למותר לציין כי החלפת השירותים הינה תלוית הקצאת משאבים".
ת טענות העצורים הקטינים. לדבריה, סגל האגף קשוב לבקשות השונות של העצורים, ומספק מפקדת האגף דחתה א 281

 מענה מהיר.
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בנוסף, . ולא ראויים למגורי אדם מחפירים 6תא בפרט, התרשמו המבקרים כי תנאיו של . מחיהה

במהלך הביקור, אנשי הסניגוריה  282יקים, הקירות רטובים ומלאי עובש.נראה כי קיימת בעיית מז

 חל בטיפול הסניגוריה הציבורית סבורה כי על אף השיפור ש 283מקקים בתאי הנשים.בהבחינו 

כגון הדברת הפשפשים בבעיית המזיקים, ראוי להשקיע מאמצים נוספים במיגור התופעה, 

 284.חומרי הדברהבאמצעות קיטור ו

מוכרת זה מכבר בעיה קשה של מזיקים. במהלך הביקור, נצפו באגף מקקים  דקל בבית סוהר

 (12הכלואים )אגף נשמעו תלונות מצד  כמו כן,משותפים במתקן. הבמקלחות, במדרגות ובחללים 

כי קיימים . במעמד הביקור, המבקרים התרשמו בעיקר מזיקים מסוג פשפשי מיטה, על מזיקים

עקיצות על גופו של בורים וניתן היה גם להבחין בבירור בפריחה ופשפשי מיטה בחלק מתאי העצ

 כלואיםבאופן דומה, הלינו  , שנגרמו ככל הנראה, כתוצאה מאותם פשפשי מיטה.הכלואיםאחד 

המיטות והכונניות הוחלפו למיטות מברזל,  בחלק מהאגפיםכי יוער,  285על חולדות ומזיקים.( 4)אגף 

סבורה כי ראוי להמשיך לפעול, ביתר הסניגוריה הציבורית עה. וזאת בכדי לנסות למגר את התופ

בעיקר באגפים בהם עלו מספר רב של תלונות לגבי מזיקים מהאגפים  בנושא הדברת המזיקיםשאת, 

התרשמו המבקרים כי כמו כן,  286השונים וניכר כי צריך לפעול מעבר לשני מועדי הדברות בשנה.

ירודה בחללים המשותפים וכן תשתיות  רמת תחזוקהמת , בנוסף לבעיית המזיקים, קיי9באגף 

לאורך תאי המקלחת השונים, ברחבת הכיור המרכזי ובמרחבים  לקויות בכל הקשור למקלחות:

המשותפים במסדרונות ניכר כי ישנה קרמיקה שבורה, רצפות לא שלמות וכן קירות עם חיפויים 

 .חלקיים

נמוכה והימצאותם של מזיקים במעברים, אליהם בעיה של רמת היגיינה  עלתה בבית סוהר רמון

טרם העברתם לדיונים בבית המשפט. בעיה זו מתעצמת נוכח העובדה  רמוןמופנים הכלואים מכלא 

עד כי יכול לחלוף כשבוע עד לחזרתו של  שפעמים רבות, הכלואים נאלצים לשהות זמן ממושך,

. צוין כי כלוא החוזר לאגף לי קידראוההכלואים הלינו במיוחד על מעבר  287האסיר מדיון בודד.

את בגדיו, זאת בכדי למנוע התפשטות מזיקים  סלאחר שהייה במעבר אוהלי קידר, מחויב לכב

  288.במתקן רמון

                                                           
, כאמור מעלה נערך שיפוץ וצביעה בכל התאים לרבות תא 6: "בנוגע לתא 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  282
6." 

עולה כי קיימת הקפדה יתירה על שמירת : "מהתייחסות פיקוד היחידה 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  283
 ההיגיינה באגף ובדגש על תאי קטינים ונשים, כן מבוצעת הדברה באגף".

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי מבוצעות הדברות בתדירות גבוהה וכן 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  284
 8-ו 7גיינה מדי יום בכלל הבימ"ר ובפרט באגפים שימוש במכשיר קיטורית. יודגש כי נערכת הקפדה על שמירת ההי

בהם תחלופת העצורים גבוהה מאוד )מאות בשבוע(. יצוין כי בחודשים האחרונים כלל השמיכות בבימ"ר הוחלפו 
 לשמיכות חדשות". 

ות : "לסוגיית המזיקים, במסגרת תכנית ההדברה ולפי צורך מבוצעות פעול27.10.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  285
 ריסוס והדברה כנדרש".

: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי בביס"ר נעשים מאמצעים ופעולות 27.10.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  286
רבות לצמצום תופעת התפשטות פשפשי המיטה והמקקים. בין יתר הפעולות שנערכות: ישנה תוכנית סדורה של 

מקקים; אכיפה על שמירת היגיינה וניקיןו התאים; שטיפת התאים /מדבירים חיצוניים במספר פעימות הן למכרסמים
 -בקיטורית; ריסוס ידני; ג'ל מיוחד וכן צביעת התאים. יחד עם זאת ללא שמירת ההגיינה האישית ובתוך התאים על

ה. ידי העצורים לא ניתן לצמצם את תופעת הפשפשפים, וזאת בשים לב לאוכלוסיית העצורים המתחלפת בתדירות גבוה
 בנוגע לשירותי הכביסה, נא ראו מטה התיחסות".

: "בנוגע לתלונות האסירים על שהייה ממושכת במעברים, לדברי הפיקוד לא 26.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  287
ייתכן מצב שבו אסיר ישהה במעבר במשך שבוע ימים לצורך דיון בודד. במידה ואסירים מזומנים לדיון בבית משפט 

 הם ישהו במעבר החל מיום חמישי, וביום שני הם ישובו ליחידת האם שלהם".בימי א', 
:" מהתיחסות פיקוד בית המעצר אוהלי קידר )להלן: "הבימ"ר"( עולה כדלקמן: 26.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  288

מדי שבוע. למותר  אסירים 350-400-תאים. בתאים אלו נקלטים בממוצע כ 13ראשית, הודגש כי מדובר באגף מעבר שבו 
לציין כי לדבר השלכות רבות גם בהינתן היעדר תחושת השייכות של העצורים והאסירים המוחזקים באגף על כל 

המדובר בתופעה עמה סגל הבימ"ר נאלץ להתמודד באופן תדיר  -המשתמע מכך. בנוגע להימצאות פשפשי מיטה
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שוכן במבנה ישן מאוד, וחלק מהאגפים במתקן נמצאים במצב תחזוקתי ירוד  בית סוהר שקמה

בעיה קשה של מזיקים. אחד הכלואים  עלתה 2019ביותר, אשר דורש שיפוץ. בביקור שנערך בשנת 

איכות  כן ציין כי .כך(, הציג את ידיו העקוצות למבקרים, וציין כי מקבל טיפול תרופתי בשל 2)אגף 

התרשמו המבקרים מתנאי  2020בביקור שנערך בשנת  289חייו נפגמה משמעותית וגופו נותר מצולק.

תקרה מתפוררת וציפוי הרצפה ירודים,  תנאי ניקיוןבהם נמצאו  הסינון,תחזוקה ירודים באגפי 

תלונות בדבר בעיית מזיקים הועלו גם באגף סינון. בתגובה נמסר על ידי  290במקומות שונים.מקולף 

המזרונים מתכבסים מעת י סגל המתקן כי מתבצע ריסוס מקומי, ניקיון באמצעות קיטור וכי כיסוי

קן, וכן ותנאי המתיע בשיפור המראה ראוי לתקצב ולהשק הסניגוריה הציבורית סבורה כי לעת.

 291.המזיקים בהחלפת המזרנים למזרנים בציפוי ניילון חסין אש וכך, להימנע מתופעת

אשר להתרשמות המבקרים אינה מטופלת כראוי.  השוררת בעיית מזיקים קשבבית מעצר קישון 

ידי עצורים בפני מדובר בתופעה נרחבת אשר אף באה לידי ביטוי בתלונות אשר מועלות לא פעם על 

  292.בית המשפט

התרשמו המבקרים משיפור בניקיון ותחזוקה במתקן. עם זאת, בחלק בבית מעצר ירושלים 

מצבם של תאי מהאגפים עדיין נותרה בעיית מזיקים ותנאי תחזוקה ירודים. כך למשל, נמצא כי 

ים המשמשים ד. מדובר בתאור קל שחל מאז הביקור הקודם אשתקההמתנה עודנו עגום חרף שיפ

את בית המעצר ויחידת נחשון להחזקת עצורים הממתינים להעברה לדיונים בבית משפט או 

, תאי ההמתנה זקוקים לשיפוץלהעברה למתקני כליאה בתום הדיונים. להתרשמות המבקרים, 

לרבות תיקון קירות הקיר המקולפים והקרמיקה השבורה. כמו כן, ציינו הכלואים בפני המבקרים 

                                                           
לחלוטין, זאת גם בשים לב לכך שהמדובר באגף בו ישנה  ולדאבונו נכון לעת הזו אין המדובר בתופעה שניתן למגרה

מכשיר ניקוי באמצעות קיטור.  –תחלופה כה גבוהה. אחת לשבוע נערך ניקיון בכלל האגף באמצעות מכשיר גרניק 
בנוסף, הוזמן מכשיר קטן אשר ישמש למטרת טיפול פרטני בתאים ספציפיים, בתדירות גבוהה יותר, הן בהתאם 

הסגל והן עפ"י העולה מן האסירים. בנוגע לטענות שהועלו בדו"ח על רמת היגיינה נמוכה, לאור  להתרשמות אנשי
העובדה כי מדובר בתאי מעבר, ההקפדה על ההיגיינה בתאים אלו שונה בתכלית מההקפדה על ההיגיינה בתאי הקבע 

אמצעות מפקדי היחידות, כי של האסירים והעצורים ביחידות האם. הודגש כי הועבר מסר לאסירים הביטחוניים ב
עליהם להקפיד על ניקיון והיגיינה לטובת הבאים אחריהם לצורך שהייה בתאי אגף המעבר. עוד צוין כי בעת שתאי 
המעבר ריקים )שטח סטרילי(, אסירי החוליה דואגים לניקיון התאים והאגף. בהתיחסות הפיקוד הודגש כי סגל הבימ"ר 

 המחיה באגף זה". ימשיך ויפעל למען שיפור תנאי 
מפקד המתקן, מסר שמפעילים קיטורית בכל תא פעם בשבוע במטרה להשמיד את ה"באגבאגים" וניכר שזה עוזר  289

אך הם אינם מצליחים להגיע למצב של השמדת ה"באגבאגים" לחלוטין. מפקד המתקן הבטיח להגביר את תכיפות 
 ים.הפעלת הקיטוריות בתאים וכן, להמשיך בביצוע הדברה בתא

יינתן דגש  -1: "מהתייחסות פיקוד הביסר עולה כלדלקמן: א. בנוגע לתא 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  290
 להקפדה יתרה על ידי צוות האגף לענייני התחזוקה וההיגיינה".

 : "ראשית, מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי בביס"ר שקמה קיימים9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  291
 8כאמור מעלה, אגף  -מזרונים חסיני אש אך באגף הפרדה ובידוד וזאת עפ"י הנהלים. שנית, לגבי תחזוקת המתקן

נמצא בשלהי עבודת השיפוץ. למותר לציין כי בעת הזו, דהיינו, התמודדות עם מניעת התפשטות נגיף הקורונה, לא ניתן 
ניתן לתחזוקה דחופה, דוגמת תחזוקת שבר. עם סיום באופן שוטף וכבעבר לערוך תיקונים וצביעה, אלא המיקוד 

מנת ליתר מענה תחזוקתי נרחב יותר בהתאם לצרכים ובשים לב -המגבלות המוטלות בעת הזו, סגל הביס"ר יפעל על
 למשאבים התקציביים".

צע ניטור : "מהתיחסות פיקוד הבימ"ר וכאמור בדו"ח עולה כי בבימ"ר מבו19.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  292
כן נעשה שימוש שוטף בציוד ניקיון וחיטוי ייעודים דבר המצמצם  -מזיקים באופן שוטף והדברה במקרה הצורך. כמו

את התופעה. מהתיחסות הגורמים הרלוונטים במנהל ת"ל עולה כי מחלקת בינוי פועלת במספר מישורים ומבצעת 
במתקני שב"ס. צוין כי אחד המאפיינים של בתי המעצר תהליכים משובלים וזאת בניסיון למגר את תופעת הפשפשים 

הינו תנועת עצורים תמידית, דבר אשר מגביר את הסיכוי להכנסה והדבקה מחודשת של פשפש המיטה ביחידה ומערער 
מחלקת בינוי  -את יציבות רף הסניטציה. בין היתר הפעולות השוטפות והיזומות המתבצעות בנושא: הדרכות מקצועיות

מבצעת הדרכות מקצועיות בטיפול נכון בתופעה במטרה להעלות את המודעות והעלאת רף הסניטציה; שימוש יוזמת ו
מחלקת בינוי רכשה וניפקה, לכלל יחידות שב"ס, שואבי אבק וקיטוריות, במטרה לתת כלים למענה  -בכלים מקצועיים

רך נקודתי. צוין כי פתרון זה לא היה קיים מידי ואפקטיבי על בסיס שגרה קבועה. המענה זמין הן בשגרה והן בעת צו
בשב"ס עד לפני כשלוש שנים והינו תוצר חשיבה יצירתי של מחלקת בינוי כחלק מהטיפול המשולב למיגור התופעה; 

המדובר בחלק עיקרי וחשוב. פעולות אלו משולבות לאחר הפעולות המבוצעות ע"י היחידה וכהליך  -ניטור והדברות
ליך זה מתבצע ע"י מדביר מקצועי בעל רישיון המשרד להגנת הסביבה ובאמצעות חומרי הדברה אחרון של התהליך. ה

ייעודים וחדשניים בתחום, תהליך זה מתבצע בפיקוח הדוק של בקר תברואה וגהות במחלקת בינוי המצוי בקשר ישיר 
ימי עיון מקצועיים ועוד זאת עם גופים שונים לרבות: גופי ביטחון מקבילים, גופים ציבורים ופרטיים, השתתפות ב

 במטרה למצוא פתרונות/ חומרים אחרים היכולים לתת מענה יעיל וטוב יותר למיגור התופעה".
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הביקור, התאים היו מלוכלכים מאוד ועברו שטיפה רק לקראת הביקור, והלינו על כך  כי טרם

שהלכלוך מונע מהם להתפלל. כמו כן, התקבלו תלונות על הימצאות של מזיקים ועל סימני עקיצות 

בנוסף, המבקרים  293.(3על גופם. תלונות דומות התקבלו גם מכלואים באגף עצורים ימים )אגף 

   294.נעים לא ריח לביוב ויש מכסה חסר, וכלך( מל5התאים באגף נשים )אגף התרשמו כי אחד 

 

 י. ליקויים הנוגעים לתאי המקלחת והשירותים

מתקני כליאה נתגלו ליקויים הנוגעים לשירותים ולמקלחות בתאי הכלואים. במסגרת זו  19-ב

בין חלל המגורים מתקני כליאה אין הפרדה מספקת בין תא השירותים והמקלחת ל 5-נמצא, כי ב

מתקנים הבחינו  8-באופן הפוגע קשות בפרטיותם של הכלואים. ב 295פי התקנות,-כנדרש על

 המבקרים הרשמיים בקיומם של שירותי כריעה )"בול פגיעה"(, המהווים פגיעה בזכויות

  בסיסיים. מחיההכלואים לכבוד ולתנאי 

נמצאו  2019. בביקור שנערך בשנת 2020ובשנת  2019נערכו שני ביקורים, בשנת  בבית סוהר צלמון

השירותים  6באגף כך למשל נמצא כי ליקויים שונים בנוגע למצבם של תאי השירותים והמקלחת. 

 296.במצב לא ראוי אחד מתאי השירותים היה ,10באגף דים מחלל המגורים באמצעות וילון, ומופר

חלודה ישנה חרסינה שבורה, ה , המקלחות במצב לא תקין,4כי באגף כמו כן, המבקרים הבחינו 

 298על רצפת המקלחת. בקרים הבחינו בחלודה במשקוף ועובש, המ2באגף  297.מתחת לדלת ועובש

 לבין השירותים. תאנמצא כי וילון מפריד בין חלל ה 2020בביקור שנערך בשנת 

( על היעדר מים חמים בכיורים הסמוכים למקלחות 7הלינו הכלואים )אגף בבית סוהר מגידו 

ציבוריות המשמשים בין היתר לשטיפת הפנים ולגילוח. בנוסף, במהלך הביקור באגף הקטינים ה

 חלודים, שירותי כריעה חלק מתאי השירותים אינם ראויים. מדובר ב (, הבחינו המבקרים כי3)אגף 

    299.בעובשמלאים קירות לא נקיים, מקולפים ו

בית הסוהר מנסה נמצא כי במקלחות.  י הברזיםשעלתה סוגיה הקשורה לראסוהר גלבוע בבית 

ברזים  זאת מורכביםלצמצם עזרים להתאבדות ולכן נמנע מהרכבת ראשי ברזים מברזל ובמקום 

 300מפלסטיק אשר באופן טבעי שבירים יותר ומתנתקים בקלות רבה יותר מהקיר.

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי לפני מספר שבועות בוצעה הדברה 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  293

צאת שמיכות לאוורור וכביסה מתאימה לשאר הציוד בתא. כל בכלל הבימ"ר. נוסף צוין כי סגל הבימ"ר מקפיד על הו
 זאת בנוסף להקפדה שוטפת על ניקיון התאים".

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי הוחלף מכסה ביוב. לעניין הניקיון, 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  294
כי העצורים מקבלים חומרי ניקוי באופן יזום  התא הנ"ל, בדומה לכלל תאי הבימ"ר מתוחזק באופן שוטף. נוסף צוין

 ועפ"י בקשה על מנת לערוך ניקיון בתאיהם".
 )ב( לתקנות המעצרים.3)ב( לתקנות בתי הסוהר, וסעיף 2סעיף  295
: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי תא המקלחת שופץ לפני כחצי שנה. 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  296

 יקפיד על נקיון תא השירותים והמקלחת". סגל הביס"ר מקפיד ו
: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי הוסרו החלודה, העובש ואריחי 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  297

 החרסינה יושלמו".
: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי הוסרו החלודה והעובש במקלחות 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  298

 הנ"ל".
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במחוז צפון עולה כי התאים נצבעו וטופלו 11.2.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  299

 הליקויים".
: "מהתיחסות פיקוד הביס״ר עולה כי נושא זה נמצא בבחינה מעת לעת וככל 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  300

ם בניסיון אובדנות, ראשי המקלחות מוחלפים בצנרת מפלסטיק. שעולה כי הדבר עלול לשמש את העצורים/אסירי
 הודגש כי הדבר אינו פוגע באפשרות להתקלח באופן ראוי ומכבד".
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אחד  (.13מותקנים שירותי כריעה בחלק מן התאים באגף ההפרדה הארצית )אגף בבית סוהר איילון 

 בידולהשתמש בשירותים באופן הזה, ויש מתקשה בשל בעיה רפואית הוא הכלואים באגף סיפר כי 

סיפר שבית הסוהר סיפק לו כיסא  הכלואשירותים עם אסלה. הוא זקוק לקובע כי ה יאואישור רפ

ים תא השירות נמצא כי בחלק מהתאים,בנוסף,  301 מעל שירותי הכריעה.אשר ניתן להניחו  עם פתח

כמו כן, נמצא כי באחד  ., מה שמוביל לעיתים לריחות רעיםמופרד מחלל התא באמצעות וילון בלבד

 302ברז.אסלה מפורקת ובמקלחת לא היה ראש (, ה1התאים באגף השמור )אגף 

ביקורים שנערכו ה תבמהלך שלושת ונמצאו ליקויים רבים בתאי השירותים והמקלחבמעבר איילון 

, נמצא כי 2019יקור הראשון שנערך בשנת בב .2020וביקור נוסף בשנת  2019במתקן, שניים בשנת 

בנוסף,  304ך ולא מסויד.תא אחר היה מלוכלו 303מושב אסלהבאחד התאים באגף הפלילי לא היה 

כן נמצא כי במתחם הטרמינל  305אחד הכלואים )אגף ביטחוני( הלין על כך שהברז במקלחת שבור.

של  גופו העליוןבפועל, פלג . בלבד מ' 1.20בקיר בגובה של  יםמסוג כריעה, המופרד םהשירותים ה

בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במהלך המבקש לעשות שימוש בשירותים חשוף לעיני כל.  הכלוא

 306לשירותים אשר נמצאים מחוץ למתחם. כלואיםכי במקרים מתאימים מועברים ההביקור 

לאחרונה הגבהה בקיר  נההטרמינל הותק , נמצא כי במתחם2019בביקור השני שנערך בשנת 

המפריד בין אזור השירותים לחלל התא. עם זאת, נראה כי עדיין קיימת פגיעה בצנעת הפרט של 

בביקור  307חשוף לחלוטין. עדיין שכן בעת השימוש בהם כל פלג גופו העליון של האסירהכלואים 

ו נקיים, השירותים היו ללא לא הי 15, נמצא כי השירותים והמקלחת באגף 2020שנערך בשנת 

 308ראש מקלחת היה מחובר לצינור בקבוק מים חתוך.אסלה ובמקום 

 נמצא כי בחלק מתאי השירותים לא היו אסלות.בבית מעצר ניצן 

ביקרו אנשי הסניגוריה באגף משתלבים ב' והבחינו ברטיבות בקירות בבית סוהר נווה תרצה 

והמים המקלחות היו ללא ראשים אגף ההפרדה, נמצא כי בחלק מהתאים ב המקלחות. כמו כן,

 309.דרך חור בקיר רמוז

                                                           
ראשית יצוין כי האסיר שהוחזק בתא זה אינו נמצא עוד  -19: "לגבי תא 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  301

ם הותקנו אסלות אירופאיות ואסירים עם אישור רפואי לעניין זה, בביס״ר. נוסף, נמסר כי באגף ישנם שני תאים בה
 מוחזקים בתאים אלו".

צוין כי הליקויים שנראו בביקור תוקנו, דהיינו הוסף קרש לאסלה  -1: "תא 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  302
 וצינור למקלחת".

 מעלה תוקנו". : "נמסר כי כל הליקויים18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  303
: "נמסר כי כל הליקויים מעלה תוקנו וכי השירותים סוידו. נוסף, לעדכנכם כי 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  304

הוקצה סוהר לאגף זה, אשר ייעודו הינו לטפל בבעיות משקיות באגף, דהיינו תיקון ליקויים תחזוקתיים לרבות ניקיון 
 באופן שוטף וקבוע". 

: "לעדכנכם כי כעולה מהתיחסות פיקוד היחידה, הברז נשבר כתוצאה 18.6.19ד איתן גולן מיום תגובת סג" 305
 מוונדליזם והוא תוקן ע״י הגורם הרלוונטי ביחידה".

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי נוכח העובדה שהמדובר בעצורים 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  306
אשר מהווה  1.20או עצורים שאינם מוכרים לסגל היחידה, נקבע כי גובה המחיצה יהא שמרביתם הינם עצורים לימים ו/

איזון בין שיקולי ביטחון והשגחה לשמירה על פרטיותם של העצורים. כאמור מטה, העצורים/אסירים מוחזקים לפרק 
 זמן קצר במתחם "הטרמינל"".

ידה עולה כ׳ לאחרונה התבצעה הגבהה לקיר של : "מהתיחסות פיקוד היח9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  307
השירותים על מנת לשמור על צנעת הפרט של האסירים בעת השימוש בשירותים. מרבית הקירות במצב טוב, פרט לשני 
קירות שנשברו בקצה של הקיר שמפריד בין השירותים וזאת בעקבות וונדליזם של עצורים. הודגש ב׳ ניתנה הנחיה לק. 

 ת של היחידה לטפל בשברים בהקדם".תמיכה לוגיסטי
: "לגבי התקלות שצוינו בתא המקלחת והשירותים, לעדכנך כי הותקן ראש 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  308

 מקלחת אנטי ונדלי וכן הותקן קרש אסלה".
ו מטופלת מהתיחסות הפיקוד עולה כי סוגיה ז -: "היעדר ראשי מקלחת12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  309

באופן שוטף ומוחלפים באופן יומיומי ראשי מקלחות )יצוין כי האסירות לעיתים קרובות מפרקות את ראשי 
 המקלחת(".
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נמצאו ליקויים רבים בתאי השירותים והמקלחות. נמצא כי מרבית השירותים בבית סוהר קציעות 

שמספר תאי השירותים ( על כך 7הם מסוג "כריעה". כן הלינו כלואים )אגף  7-ו  2באגפים 

עד , ים באגף, דבר שיוצר עומס וזמני המתנה ממושכיםוהמקלחות אינם מותאמים לכמות הכלוא

 5נמצא כי תאי המקלחת הנמצאים באגף בנוסף,  310תפילה.זמני כדי שעה וחצי במיוחד לקראת 

 311חרסינה שבורה, עובש על התקרה, מקלחת אחת ללא ווילון והיעדר ראשי מקלחת. :במצב ירוד

 312( היה מלוכלך.5)אגף  סינוןהבאגף  המקלחותנמצא כי חדר  בבית סוהר הדרים

שימוש לצורך שטיפה  תמאפשר הזווית המים בכיורים ובמקלחות איננמצא כי בבית סוהר רימונים 

כדי לנתב את המים כך להשתמש בבקבוקים ריקים  נאלצים כלואיםאו מקלחת. בנסיבות אלו ה

 313.בכיורים ובמקלחות שיגיעו בזווית שתאפשר שימוש

נמצא  2019. בביקור שנערך בשנת 2020ובשנת  2019ביקורים, בשנת נערכו שני בבית סוהר אופק 

, כתחליף לראש המקלחת. נראה על גבי ראש המקלחת הותקן בקבוק פלסטיק מאולתרכי  1באגף 

, הבחינו המבקרים כי 2020בביקור שנערך בשנת  314כבר בדוח הביקור הקודם. זו עלתהסוגיה כי 

ו מלוכלכים וסתומים, ולדברי אחד הכלואים מצבם היה הי 1באגף  מהתאים תאי השירותים באחד

 315.ם למדייחלק מן התאים היו מלוכלכ, 2גם באגף  כי כך עוד בטרם הגיע לתא. באופן דומה, נמצא

 316., כתחליף לראש המקלחתגבי ראש המקלחת הותקן בקבוק פלסטיק מאולתרבנוסף, על 

עלו ליקויים רבים  ם, במסגרת2020שנת וב 2019בשנת  נערכו שני ביקורים,בבית מעצר תל אביב 

עלה כי נעשה שימוש בקופסת פלסטיק כתחליף לראש  2019בתאי השירותים. מביקור שנערך בשנת 

תאי השירותים אינו מכיל אסלה. בתגובה נמסר על ידי מפקד מנמצא כי אחד  2המקלחת. באגף 

בשל החשש שהן ישמשו ככלי כי הדבר מכוון והתאים אינם מכילים אסלות המתקן במעמד הביקור 

אינו משופץ, חור הביוב  3כמו כן, נמצא כי אחד התאים באגף  תקיפה או למטרות אובדניות.

(, הדלת המובילה 4עוד נמצא כי באחד התאים )אגף  317.מלוכלכיםבמקלחת נותר פתוח והשירותים 

. כמו כן, אים, באופן הפוגע בפרטיות הכלואל תא השירותים והמקלחת, פתוחה בחלקה העליון

מצב זה פוגע  בשירותים ישנו חלון סורגים הפונה לחצר כאשר חציו שקוף וחציו השני אטום בצבע.

הם ממוקמים גבוה בפרטיותם של הכלואים. בנוסף, השירותים בתאי ההמתנה אינם סגורים, ו

                                                           
אסירים. באגף  84הינו  7תקן הכליאה באגף  -: "לסוגיית כמות המקלחות17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  310

ל האגפים במתחם. עוד הודגש כ׳ עד מועד הביקור לא עלתה שישה תאי מקלחות ושישה תאי שירותים, בדומה לכל
 טענה זו ע"י דוברי האסירים לפיקוד".

: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי אגפים שונים עוברים תהליך שיפוץ 17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  311
מוכר ומתוכנן לשיפוץ מקומי בשנת  5ף במתחם ג' שופצו לאחרונה. המצב באג 21-24מקומי על פ׳ תכנית סדורה. אגפים 

 . יצוין כ׳ בשוטף נערכת תחזוקה ע"׳ צוותי הלוגיסטיקה של היחידה לרבות צביעה וניקיון".2020העבודה 
"תאי המקלחות עוברים ניקיון בסוף היום לאחר שכלל העצורים מסיימים  :30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  312

 להתקלח".
וונדלי וכן לצורך מניעת אובדנות. -: "פיות המקלחת והכיור הינן מסוג אנטי13.11.19יעקב מיום תגובת גנ"מ שלום  313

 בבדיקה שנערכה נמצא כי לא קיימת בעיה להתקלח גם בזווית הקיימת".
: "כעולה מהתיחסות מפקד הביס״ר תאי האסירים מאופיינים כך שיצומצמו 10.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  314

תן ניסיונות אובדניים, תוך מניעת המצאות נקודות אחיזה ולכן למשל, אין ראש מקלחת. הנערים מוסיפים את ככל הני
 בקבוק הפלסטיק כ"אלתור". הודגש כי בעתיד הנושא ייבחן".

, עברו שיפוץ לרבות באריחי החרסינה 2: "ככלל תאי השירותים באגף 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  315
קיון השירותים בתוך התא נעשה ע"י האסירים המוחזקים ובפיקוח מנהל האגף. מדי שבוע מתקיים סיור וצביעה. ני

 פיקוד ומטה וניתן דגש גם לנושא ניקיון ותקינות האמצעים".
: "בתאים בביס"ר אופק, ראש המקלחת הינו אנטי ונדלי המיוצר עבור תאי 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  316

פעל ע"י לחצנים ולא ברזים. הדבר מונע הצפות של מים ע"י האסירים/עצורים ובנוסף נותן מענה למניעת האסירים ומו
 אובדנות. יצוין כי הבקבוקים המאולתרים מותקנים ע"י האסירים וסגל הביס״ר מנסה למנוע התקנת בקבוקים אלו".

ה ותאים נוספים יועדו לשיפוץ בשלב ג'. בימים : "מפיקוד הבימ״ר נמסר כי תא ז14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  317
 אלו שלב ג' בוטל ובד בבד הובטח כי יינתן תקציב ייעודי, על מנת לערוך שיפוץ בתאים הנ״ל עפ״י תוכנית מסודרת".
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 עוד נמצא כי השירותים 318.בעת השימושלהתרומם מעט  הכלואיםבאופן יחסי, כך שנראה שעל 

כי בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במעמד הביקור מטונפים ונראה שעלו על גדותיהם.  2בתא 

מתבצע ניקיון בשירותי  ,וכי לאחר כל סבב עצורים שמתחלף כלואיםטרם הגעתנו המתינו בתא 

 התא.

תא ( נמצא כי ב3נמצאו ליקויים דומים. כך למשל, באחד התאים )אגף  2020בביקור שנערך בשנת 

תחתית דלת נמצא כי  רותים ישנו חלון הפונה לפנים התא שחציו שקוף וחציו השני אטום בצבע.השי

קיר תא השירותים ישנו חור אליו כמו כן, בוישנה חלודה. , התא מלוכלך תא השירותים הרוסה

, 2כמו כן, נמצא כי באחד התאים באגף  319.כתחליף לראש המקלחתהעצורים חיברו בקבוק מים 

אחת  320 מלוכלכים ובעל ריח חזק של עובש. בנוסף, בשירותים היו יתושים רבים.ם תאי השירותי

ליקויים בדבר לכלוך  321אינו מנקה בצורה יעילה. שמסופקבתא מסרה כי חומר הניקוי  הכלואות

אשר הכיל שאריות  מלוכלכים וכך גם הכיור השירותים. נמצא כי 2נמצאו גם באחד התאים באגף 

 322.געתו למתקןוד טרם הע מלוכלךיין בפני המבקרים כי התא היה מזון. אחד הכלואים צ

נמצא כי השירותים בתאים הם מסוג כריעה. כמו כן נמצאה באחד התאים  בבית מעצר אוהלי קידר

המים  נמצא כי בתא השגחה, השירותים מזוהמים וכי עוד( דליפה מאחד הברזים במקלחת. 4)אגף 

במטרה למנוע שימוש בצינור ובראש המקלחת ר, וזאת במקלחת יוצאים מחור בקיר, ללא צינו

של התשתיות הישנות, בכפועל יוצא של החום הכבד השורר בבית המעצר ו בנוסף, .סיון אובדניילנ

הסיבה לכך נעוצה בעובדה טענות על היעדר מים קרים במקלחות שבתאים.  המבקרים הועלו בפני

 הומלץ על ידי המבקריםש ומתחממים. הצינורות המובילים את המים הקרים חשופים לשמש

 323פתור את הבעיה.על מנת ל נורות החשופים לשמש בחומר מבודדלצפות את הצי

  324.תי כריעהונמצא כי מותקנים שירבבית מעצר אילת 

נמצא כי קיימים פערים בין אגפים מסוימים בכל הקשור לתאי השירותים בבית סוהר דקל 

ת בחלק מן שתיותכמו כן, ה 325.ר מותקנים שירותי כריעהבחלק מהאגפים בבית הסוהוהמקלחות. 

וכך גם המרצפות , ותקסדו אריחי הקרמיקה ישנים וחלקם המקלחות לקויות וישנות. נמצא כי 

                                                           
: "ראשית וכפי שעולה מהתיחסות פיקוד הבימ״ר, המדובר בתאי המתנה 14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  318

ריכוז עצורים לפני יציאתם לבית משפט או עם חזרתם מבית משפט. השהייה בתאים אלו הינה קצרת  המשמשים לצורך
מועד. נוסף, הובהר כי בתא ישנה מחיצה אשר מחד מאפשרת פרטיות לעצורים ומאידך, מאפשרת בקרה אחר העצורים 

ברי פיקוד הבימ״ר, מיקום המשתנה לד -על מנת למנוע אירועים שליליים לרבות פגיעה עצמית. לסוגיית גובה המשתנות
נמצא בגובה המתאים ביחס לגובהו של אדם ממוצע. נוסף צוין כי עד כה, לא התקבלו תלונות מעצורים בנוגע לגובה 

 השירותים".
 : "מהתיחסות פיקוד הבימ״ר עולה כדלקמן:22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  319

 תחתית דלת תא השירותים תוקנה. -(1סעיף )
 מנת לשמור על צנעת הפרט .-חלון השירותים צבוע בחציו על -(2סעיף )
 תא השירותים נוקה, לרבות הסרת החלודה. -(3סעיף )
 ראש המקלחת המאולתר מבקבוק מים הוסר. -(4סעיף )

 ".3יתבצע שיפוץ ופעילות תחזוקה שוטפת בכלל התאים באגף  2021עוד צוין כי במסגרת תקציב שנת 
 : "מהתיחסות פיקוד הבימ״ר עולה כי נערך ניקיון יסודי בתא".22.10.20שלום יעקב מיום תגובת גנ"מ  320
 : "חומרי הניקוי מסופקים לעצורים ונותנים מענה לצורכי היגיינה וניקוי".22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  321
, המיועדים להחזקת 14-ו 13אים : "מהתיחסות פיקוד הבימ"ר עולה כי בת22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  322

, נערך ניקיון 14עצורים בתנאי בידוד, מתבצעת תחזוקה שוטפת של תאים אלה הכוללת צבע וניקיון. עוד צוין כי בתא 
 כללי לרבות צביעה".

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי אכן צנרת המובילה מים קרים איננה 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  323
דדת וזאת בניגוד לצנרת המובילה מים חמים. נמסר כי פיקוד הבימ"ר יבחן את הפתרון שהוצע ע"י המבקרים, מבו

 דהיינו לצפות את הצנרת המובילה מים קרים בחומר מבודד".
"מהתיחסות פיקוד בית סוהר דקל עולה כי יינתן מענה לסוגיה זו בבית  :11.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  324

 חדש הנבנה בימים אלו".המעצר ה
: "מפיקוד הביס"ר צוין כי מותקנות אסלות במקום שירותי הכריעה בכל 27.10.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  325

 אגף שעובר שיפוץ יסודי. באגפים הסגורים ישנם שירותים בתאים אך המקלחות הן ציבוריות לאור מאפייני האגף".
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כמו כן, נמצא . תחם המקלחות והכיוריםמבלדעת המבקרים, נדרש שיפוץ יסודי . וחיפויי הקירות

ם של מוטות המאפשרים את תלייתם והענקת וזאת על אף קיומ כי המקלחות נטולות וילונות,

. כמו כן, כלואים רבים הלינו על כך שמתחם השירותים הוא מתחם משותף 326.ץלמתרח פרטיות

, התאים מוגדרים כ"תאים רטובים", קרי השירותים 4לעומת זאת באגפים אחרים, כדוגמת אגף 

באופן חופשי ירותים והמקלחת בתוך החדרים, והדבר מקל על האסירים ביכולתם להשתמש בש

 מהתאים. הכלואיםהוצאת וכניסת סוהרים על כמו כן הדבר מייתר את הצורך בפיקוח לפי הצורך. 

שרר  כמו כןהם מסוג כריעה.  ליקויים דומים נחשפו גם בתא ההשגחה. נמצא כי השירותים בתא

 327.ומזוהמים מלוכלכיםוהשירותים היו  לא היה ראש מקלחת, בתאריח רע 

נמצא כי תאי השירותים הם מסוג כריעה, הקירות מקולפים, חלקם שבורים או ר רמון בבית סוה

הדבר חמור אף יותר באגף אסירי העבודה, שם בחדרי השירותים והמקלחות חסרי אריחי קרמיקה. 

   328קיימת רטיבות, טחב וירוקת בקירות.

, נמצא 1התאים באגף נמצאו ליקויים רבים בתאי השירותים והמקלחות. באחד בבית סוהר שקמה 

באופן דומה, נמצא כי באחד  329.שאר חלל התאלבין כי לא קיימת הפרדה בין המקלחת והשירותים 

 באמצעות וילון אמבטיהמחלל התא מופרדים כריעה והם  , השירותים הם מסוג(10אגף )התאים 

המאפשר בדלת התא, באופן  המקובעהשירותים ממוקמים מול חלון הבחינו כי המבקרים . בלבד

שהותקן במקום אינו מהווה  ןהווילולסוהר להבחין בנעשה בתא השירותים. המבקרים סברו כי 

הסניגוריה הציבורית הפרדה מספקת ואינו מבטיח את פרטיותם של הכלואים המוחזקים בתא. 

, נמצא כי השירותים כמו כן 330יש להשקיע מחשבה במציאת פתרון ראוי ומכבד יותר. סבורה כי

דלת השירותים אינה ננעלת וכיור וכי  מתקן שתייה( ממוקמים בחצר, לצד 12בר )אגף באגף המע

 332.כמו כן נמצא כי בתא בידוד יש שירותים מסוג כריעה 331אך אטומה.

נמצא כי בתאי ההשגחה, דלת הכניסה לתא השירותים שקופה בחלק העליון  בבית מעצר קישון

 ובחלקה התחתון.

                                                           
 7,8,9: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי ישנה כוונה בעתיד, באגפים 927.10.1תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  326

להתקין שירותים בתאים. בנוגע לתחזוקת המקלחות נמסר כי ברמה המקומית נערכת תחוזקה שוטפת לרבות צביעת 
 המקלחות, תיקוני צבע, תיקוני אריחים וכדומה".

חה, צוין כי התא נצבע וישנה הקפדה על ניקיונו. בנוגע : "לגבי תא ההשג28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  327
 להיעדר ראש מקלחת, נוכח ייעוד התא, לא ניתן להתקין ראש מקלחת וזאת על מנת למנוע ניסיונות אובדניים".

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי כלל האגפים הביטחוניים והאגף הפלילי 26.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  328
אסירי עבודה( מיועדים לשיפוץ במסגרת תוכנית רב שנתית לשיפוץ תאי אסירים, לרבות תאי השירותים )אגף 

 והמקלחות, זאת בהתאם לתקצוב הארגוני".
: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי המדובר בתא פיקוח ולא השגחה, המחייב 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  329

עליון של המושגח ומכאן המקלחת והשירותים בנויים כחלק מהתא ומופרדים אפשרות צפייה בחלק התחתון וה
 באמצעות מבנה פיזי לרבות דלת. אין הדבר שונה מכלל התאים בביס"ר".

: "בנוגע להפרדה בין תא השירותים לתא עצמו, נמסר ע"י מפקד הביס"ר כי 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  330
 ונמצא כי הצבת הווילון הינו הפתרון המיטבי אשר נותן מענה גם לצרכי הביטחון". נבחנו פתרונות חלופיים שונים

: "ראשית צוין ע"י מפקד היחידה כי המדובר במתחם מאולתר באגף המעבר 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  331
פעילות נאותה  המשמש לקליטה, עד לקבלת ההיתרים מעיריית אשקלון,להשלמת מכלול קליטה ראוי שיאפשר סביבת

ובטוחה לסוהרים ולאסירים. בנוגע לסעיף א', צוין כי התקנת דלתות בתא חיפוש יוצרת בעיית ביטחון בשל הפרוזדור 
הצר שנוצר כאילו מבני. בנוגע לסעיף ב' נמסר כי דלתות השירותים בכלל החצרות נסגרות אך לא ננעלות מסיבות 

 ביטחוניות על בסיס ניסיון עבר".
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי באגף עשרה תאים, בעולם חלון הפונה לחצר, דלת האגף פונה למסדרון רחב וממוזג, בכל תא שוהה 25.9.19ג"ד איתן גולן מיום תגובת ס 332

האסיר בוחר לשמר את מתכונת השהייה בתא. נוסף אסיר אחד ולכל אסיר מסופק מאוורר. נוסף צוין כי מרבית התאים מסודרים ומאווררים וכי סידור ואוורור התא תלוי באופן בו 

 צוין כי ניתן דגש ע"י הסגל לאסירים לשמירה על היגיינה וסדר התא".
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י הסניגוריה בתאי ההמתנה והבחינו כי חל שיפור במצבם. עם זאת, שאנ ורביקבבית מעצר ירושלים 

בשירותים, תתוקן ומחיצות וץ מסיבי במסגרתו בין היתר יותקנו אסלות שיפ נדרש עדייןנראה כי 

 קרמיקה אשר שבורה ופגועה. תוחלף המערכת ביוב ו

 

 יא. קשיים במימוש הזכות להליכה באוויר הפתוח

)א( לתקנות בתי הסוהר קובעות את זכותם של עצורים 6ם ותקנה )א( לתקנות המעצרי9תקנה 

 אנשי ביקרו בהם כליאה מתקני 9-בואסירים להליכה יומית באוויר הפתוח למשך שעה לפחות. 

 הפתוח באוויר להליכה הזכות מימוש על המקשות שונות בעיות התעוררו, הציבורית הסניגוריה

זכותם של הכלואים ליציאה ק מהמתקנים נמצא כי בחל. מימושה את לגמרי מונעות אף ולעתים

נותרים סגורים בתאם למשך כל שעות היום. ליקויים נוספים שעלו  שת, והםמלחצר אינה ממו

 .ולתנאים קשים השוררים בחלק מהחצרות, וצפופה קטנה הטיולים חצר של להיותה מתייחסים

תו לצאת לשעת טיול בחצר. הכלוא פגשו המבקרים כלוא אשר לא היה מודע לזכו בבית סוהר השרון

באגף  333.מסר למבקרים כי הוא נמצא במקום מזה שבוע וכי לאורך כל התקופה לא יצא לחצר

"משתלבים" נשמעו תלונות מצד כלואים על כך שהם יוצאים לחצר במשך שלוש שעות, ובשאר הזמן 

בבית הסוהר בשל  המבקרים סברו כי לאור צמצום מסגרות הפעילות השונות 334הם סגורים בתאם.

התפשטות מגפת הקורונה, יש מקום לגמישות רבה יותר במתן שעות ההתאווררות לכלואים 

 335.בחצר

מעבר היא קטנה מאד, חשוכה ההתרשמו המבקרים כי החצר באגף הקליטה ו בבית סוהר צלמון

סברו ושוררת בה תחושת מחנק. כן נמצא כי אין בחצר מתקני ספורט לשימוש הכלואים. במצב זה, 

 336.המבקרים כי החצר לא נותנת מענה הולם לצרכי הכלואים

נמצא כי החצר באגף הבידוד היא קטנה מאד וחשוכה, ללא אור שמש. כמו כן  בבית סוהר גלבוע

  337.אין בחצר מתקני כושר ומאוורר

בקרים כי החצר במחלקת "אביב" מקורה לחלוטין כך שהכלואים מצאו המ בבית סוהר רימונים

 ים להיחשף לאור שמש. אינם זוכ

ר אף על פי שביקש ים למבקרים כי אסרו עליו לצאת לחצמסר אחד הכלוא בבית מעצר תל אביב

  338זאת.

                                                           
: "בהקשר זה יצוין כי חודדו הנחיות בנושא הוצאת אסירים לטיול יומי ותיעוד 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  333

 בדבר סירוב לצאת לטיול".
-מאפשרים לאסירים לצאת לכ 10: "החוק מחייב מתן שעת טיול יומית. באגף 3.9.20ב מיום תגובת גנ"מ שלום יעק 334
 שעות טיול ביום וזאת בהתאם לסדר היום של האגף, אופיו של האגף, התנהגות האסירים ומבנה חצר הטיולים". 3

זמן המינימאלי לטיול יומי : "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים עפ"י דין פרק ה3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  335
שעות טיול ביום וזאת בהתאם לסדר היום של האגף,  3-מאפשרים לאסירים לצאת לכ 10עומד על שעה. כמצוין, באגף 

 אופיו של האגף, ומבנה חצר הטיולים".
תנת : "מהתיחסות מפקד הביס"ר עולה כי באגף קיימת חצר טיולים אשר נו25.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  336

מענה להוצאת אסירים/עצורים לטיול, החצר קטנה וללא מתקני כושר. על פי תוכנית שב"ס האגף צפוי לשנות את 
 ייעודו. במסגרת שינוי זה יינתן מענה גם לסוגיית חצר הטיולים". 

נו : "כעולה מהתיחסות מפקד הביס״ר, באגף קיימת חצר אשר גודלה הי12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  337
מ״ר בה האסירים מקבלים את זמן הטיול שלהם ובה מצוי טלפון, שולחן וכיסא. החצר מקורה בחצייה וזאת  14.28

בכדי שהמקום יהיה נעים יותר בזמן הטיול, לו זוכים האסירים בהתאם לפקודות שב״ס. יודגש כי לאור העובדה 
של האסירים שאינם נמצאים בענישה. לגבי שהמדובר באגף בידוד, היציאה לחצרות טיולים נעשית אך לצרכיהם 

מכשירי הכושר, נוכח המבנה הפיסי של החצר אין מקום להתקינם. לגבי אוורור, בימי הקיץ באם יהא צורך להשתמש 
 בחצר הטיולים יוכנס מאוורר". 

 תו.": "בהיעדר פרטי העצור לא ניתן להתייחס באופן פרטני לתלונ22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  338
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אין חצר טיולים במתקן, והכלואים המוחזקים במקום נשארים סגורים בתאם בבית מעצר אילת 

ערכו על ידי לאורך כל השהות שלהם בבית המעצר. מצב זה חזר ועלה לאורך כל הביקורים שנ

 339.השנים, אך טרם ניתן לכך מענה הולםהסניגוריה הציבורית לאורך 

. הכלואות ותמסרו הכלואות כי זמן היציאה לחצר כולל את השימוש במקלח בבית סוהר דמון

תיארו כי הן נאלצות להמתין זמן ממושך עד שהמים במקלחות יתחממו, באופן אשר מותיר בידן 

  340.זמן קצר בלבד לטיול בחצר

נשמעו תלונות מצד כלואים כי הם לא מקבלים זמן מספק בחצר, וכי הם  בית מעצר ירושליםב

. הכלואים הלינו על כך שבימים בהם הם יוצאים לדיונים דקות ביום בלבד 15-יוצאים לחצר למשך כ

 341.בעניינם בבית המשפט, הם לא זוכים לצאת לחצר

 ורי ימים היא חצר סגורה ומקורה בבטון. נמצא כי החצר באגף עצ בבית מעצר אוהלי קידר

 

 יב. ליקויים בקשר לאיכות המזון, כמותו וסדרי האכילה

הזכות למזון ולשתייה הדרושים לקיום בכבוד נמצאת בליבה של חובת המדינה לספק את צרכיהם 

( לפקודת 3ב)ג()11( לחוק המעצרים, סעיף 3)ב()9הבסיסיים של הכלואים. בהתאם, קובעים סעיף 

תי הסוהר והתקנות, כללים מפורשים בדבר הקצאת מי שתייה ומזון בכמות ובהרכב המתאימים ב

לשמירה על בריאותם של הכלואים, ומחייבים לבצע התאמות מיוחדות לחולים, לקטינים ומטעמי 

  342דת.

תלונות בנושא המזון שבות ועולות לאורך השנים בדוחות הביקורים של הסניגוריה יצוין כי 

תלונות אלו מתייחסות לא פעם לכמויות המזון שאינן מספקות, להיעדר ירקות טריים ת. הציבורי

בכמות מספקת, להיעדר גיוון של המזון, וכן לטענות שונות באשר לטיב המזון. מביקורים שנערכו 

עולה כי לא חל שינוי  2020-2019במתקני הכליאה על ידי נציגי הסניגוריה הציבורית במהלך השנים 

נשמעות תלונות  םזה, וכי סוגיית המזון עודנה מהווה את אחד מהנושאים המרכזיים שבגינבמצב 

מצד הכלואים. ויודגש, כי לסוגיית המזון נודעת חשיבות רבה ואף השפעה משמעותית על אורח 

החיים של הכלואים, על בריאותם ועל מצבם הנפשי. משכך, הסניגוריה הציבורית סבורה כי ראוי 

י הסוהר ינקוט בצעדים הדרושים על מנת להביא לכדי שיפור משמעותי בנושא המזון כי שירות בת

 לו זוכים הכלואים, באופן שייטיב עם בריאותם ועם התנהלותם במתקני הכליאה.

מתקני כליאה בהם נערכו ביקורים, נמצאו בעיות שונות ביחס לטיב המזון, הכמות המוקצית  13-ב

 לכל כלוא ולסדרי האכילה. 

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד בית סוהר דקל עולה כי יינתן מענה לסוגיה זו בבית 11.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  339

 המעצר החדש שנבנה בימים אלו".
מסגל המתקן נמסר למבקרים במועד הביקור כי המים מחוממים בהסקה מרכזית הפועלת לאורך כל שעות היום,  340

 אה לחצר העולה על הנדרש. וכי הכלואות מקבלות זמן יצי
: "מהתיחסות פיקוד הבימ"ר עולה כי ככלל כל עצור זכאי לטיול לחצר על 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  341

פי פקודה. סגל הבימ"ר מקפיד כי כולם יצאו ואף נערך תיעוד בנושא, לרבות זמן היציאה והחזרה מהחצר וסירוב 
 עצורים ליציאה לטיפול בחצר".

"סדר היום  3.10.00כללים מפורטים יותר קבועים בנהלים פנימיים של שב"ס: פקודת נציבות שירות בתי הסוהר  342
בבית הסוהר", העוסקת בקביעת מסגרת בסיסית אחידה של סדר יום בבית הסוהר, לפיה ארוחת הבוקר צריכה להיות 

תי הסוהר "מזון צמחוני לאסירים"; וכן של שירות ב 02-2012מסופקת בסמוך למועד השכמת האסירים; נוהל מס' 
 אסירים". –של שירות בתי הסוהר "תוספות מזון והסעדות שונות  02-4038נוהל מס' 
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 343.( על טיב האוכל ואיכותו הירודה10נשמעו תלונות מכלואים )אגף ת סוהר איילון בבי

( על היעדר גיוון בחומרי הגלם ומחסור במוצרי מזון 1הלין אחד הכלואים )אגף  בבית סוהר גלבוע

 344בסיסיים.

 נשמעו תלונות לגבי טיב המזון במהלך שלושה ביקורים שנערכו במתקן, שניים בשנתבמעבר איילון 

, עלו תלונות על טיב האוכל 2019. בביקור הראשון שנערך בשנת 2020וביקור נוסף בשנת  2019

המחולק באגף הפלילים. במועד הביקור הבחינו המבקרים במזון אשר נותר לאחר שאחד הכלואים 

נשמעו כמו כן,  345גם במסגרת דוח הביקור הקודם.עלתה יצוין כי טענה דומה נמנע מאכילתו. 

ספקת מי השתייה, אינם זמינים, ולעיתים אאסירי החוליה, האחראים בין היתר על כך ש תלונות על

בהקשר זה יצוין כי אף אסירי החוליה  מי שתייה.נאלצים להמתין זמן רב עד לקבלת  הכלואים

מתקשים לתת מענה לבקשותיהם של שאר שהם פועלים במצבת כוח אדם מצומצמת והלינו על כך 

, העלה ממצאים דומים ביחס לטיב המזון. במהלך 2019סף שנערך בשנת ביקור נו 346.האסירים

הביקור נשמעו תלונות ביחס לארוחת הבוקר על היותה דלה, בלתי מספקת וכוללת לחם קפוא ולא 

, 2020בביקור שנערך בשנת  347.אכיל. מצב עניינים זה מוביל את חלק מן הכלואים לוותר על ארוחות

 א קיבל מזון.       הלין אחד הכלואים על כך של

לרכוש מזון  הירודה אשר מאלצת אותם הלינו הכלואים על סוג ואיכות המזון בבית מעצר ניצן

לא מדובר בתלונות ספורות של אסירים בודדים שהמזון אינו  כי המבקרים התרשמובקנטינה. 

שת כספי הקנטינה לרכילשביעות רצונם, אלא בבעיה גורפת המאלצת את האסירים להשתמש ב

 348נראה כי יש לערוך בעניין זה בדיקה מעמיקה ומקיפה.. מזון חלופי

                                                           
יצוין כי המדובר בהערה נקודתית שהועלתה אך בתא זה.  -: "איכות האוכל13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  343

 יקוח בסוגיה, על מנת לשמור על איכות מזון טובה וראויה".הודגש כי סגל בית הסוהר עושה ככל הנדרש לרבות פ
 בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במועד הביקור כי קיים מגוון גדול בחומרי הגלם המסופקים לאגפים. 344

: "מפיקוד היחידה נמסר כי בעת האחרונה החל לעבוד צוות מטבח חדש ואיכות 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  345
 כן, בהתאם להחלטת ראש אגף המטה הועשר המזון לעצורים, לרבות באגף המעבר".-ודרגה משמעותית. כמוהמזון ש

: "ראשון ולא אחרון וכעולה מהתיחסות פיקוד היחידה, יצוין כי נערכת חלוקת 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  346
מה, מבוצעת בהתאם לסדר היום של האגף. בקבוקי מים קרים באופן שוטף באגף. חלוקת מים חמים, לצרכי שתיה ח

נוסף, הודגש כי פיקוד היחידה הנחה את סגל האגף להקפיד בנושא. לסוגיית אסירי העבודה, בעת הזו עובדים חמישה 
אסירי עבודה באגף המעבר אשר נותנים מענה במטלות הנדרשות וכן הוקצו שני אסירים נוספים לטובת צביעה וטיפול 

 תחזוקתי באגף".
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כ׳ אסירים מקבלים לארוחת הבוקר גבינה; 9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  347

ירקות; ביצה; לחם ושתיה חמה, וזאת בהתאם ללוחות המזון שנקבעו בשב״ס. לגבי התלונה בדבר הלחם המוגש קפוא 
ה בקירור על מנת לשמור על טריותו. ניתנה לארוחת הבוקר, צוין שהלחם הוגש קר מאחר והוא נשמר במהלך הליל

 הנחיה כי הלחם יוצא מוקדם בבוקר מהמקרר על מנת שהוא יחולק לעצורים בטמפרטורת החדר ולא קר".
: "ראשית יצוין כי מהתיחסות היחידה עולה כי חלוקת המזון 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  348

והתפריטים שנקבעו על ידי מנהל ת"ל לכלל יחידות שב״ס. מהתיחסות לעצורים/אסירים נעשית על פי לוחות המזון 
מופעלים בשב״ס לוחות מזון חדשים אשר הינם  2011הגורמים הרלוונטיים במנהל תמיכה לוגיסטית עולה כי מתחילת 

ארי, תוצר של פרויקט מורכב, יסודי ומקיף שבוצע בשילוב יועץ מזון מקצועי. לוחות המזון הותאמו בהיבט הקולינ
התזונתי והתקציבי לשב״ס לאחר ביצוע בחינה מעמיקה של צרכי האוכלוסיות השונות. נוסף הודגש כי כדי לשפר את 

אש״ח בשנה לרבות תוספת בכמות המנות לעצורים ליום  60-לוחות המזון של העצורים ניתנה תוספת תקציבית של כ
עוד צוין כי קיים תפריט עצורים ייחודי עם תוספות מזון  מנות לעצורים השוהים במעברים. 166-מנות תפעוליות ו 25-ב

לאוכלוסייה זו, כדוגמה תוספת בירקות, מעדן, לחמניות ועוד. בנוגע לאיכות המזון, כאמור התפריט הינו מובנה באישור 
 ופיקוח של דיאטן, על פיו מתנהל מנהל המטבח. התפריטים ולוחות המזון אושרו ע"י תזונאית אשר קבעה כי הם

מכילים את הקלוריות ואבות המזון הדרושים ובחלק מהמקרים אף מעבר לכך. עוד הודגש כי ענף מזון פועל רבות 
לשדרוג מתמיד של מערך המזון בשב״ס במישורים שונים הכוללים ביקורות מזון, הדרכות מקצועיות לצוות המטבח 

דות השונות. יחד עם זאת באחריות היחידות להקפיד כולל ליווי קולינארי של שף ביחידה ומתן מענה שוטף לצורכי היחי
על עבודה עפ'יי הנהלים, ליישם את הנלמד בהדרכות ובהכשרות המקצועיות ולספק את התפריט לעצורים בהתאם 

 למתחייב עפ"י לוחות המזון ונהלי ענף מזון".
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המתנה על נשמעה תלונה מפי אחת הכלואות אשר שהתה באגף משתלבים  בבית סוהר נווה תרצה

 349.ממושכת של אספקת שתייה המסופקת על ידי סגל המתקן

סוגיה זו עולה ה כי ( על איכות המזון וכמותו. נרא4הלינו הכלואים )אגף  בבית מעצר הדרים

 350בחון טיפול אמיתי ומקיף בסוגיה זו.וראוי ל גוריה הציבוריתיהסנמטעם בביקורים רבים 

עלו ליקויים רבים הנוגעים לטיב המזון, ליקויים אשר עלו זה מכבר במסגרת  בבית סוהר רימונים

ל את המזון מתחם "רימונים א" מקבדוחות קודמים, ואשר עולים במספר לא מבוטל של עתירות. 

מבית מעצר "הדרים", בעוד שמתחם "רימונים ב" מקבל את המזון מבית סוהר "השרון". חלוקה 

זו יוצרת פערים בין שני המתחמים בסוגי הארוחות, בשעות הגעת הארוחות, באיכות המזון ובמידת 

זון נאלצים להתבסס על מוצרי מהם ( על כך ש10במהלך הביקור הלינו כלואים )אגף  351הגיוון.

. לדידם, הארוחות המסופקות הן דלות ובאיכות ירודה. עוד צוין כי מזוןמהקנטינה לצורך השלמות 

ש"ח וכן פלטה לבישול בעלות של  120לצורך הכנת מזון ואכסונו רכשו הכלואים צידנית בעלות של 

כמויות ק הם נאלצים לזרו ,של המזון הירודהלדברי אסירי החוליה, בשל איכותו ש"ח. כמו כן,  120

במעמד הביקור, אנשי הסניגוריה  מוגשים.אלו הם בבימים , גדולות של נקניקיות ושניצלונים

 הבחינו כי חלק ממתקני המטבח מוזנחים וכי התקרה שבורה.

אינה  המזון כמותעל כך שהירודה,  מזוןאיכות העל  ("אביב"מחלקת )באופן דומה, הלינו כלואים 

גוריה הציבורית יף. במעמד הביקור, אנשי הסנארוחת הצהרים לאג הגעתמשביעה ועל איחור בזמני 

מחולק הלים את המזון מצרכים רבים מהקנטינה שהאסירים עושים בהם שימוש כדי להשהבחינו ב

הופתעו לגלות את כמות המזון הדלה ומיעוט הירקות אשר המבקרים כמו כן,  352.על ידי שב״ס

ו את בסכשהנוכח אלרגיות מהן סובל ובהיותו צמחוני. סופקו לכלוא הרשום כבעל דיאטה מיוחדת, 

עם זאת, במעמד  הסביר כי "טרם הוכח מדעית שהאסיר אכן אלרגי". ,תשומת לב מפקד האגף לכך

כי הוא "רגיש בצורה מרופא המחלקה המציין בפירוש בפני המבקרים אישור  הציגהביקור, הכלוא 

הופסקה  ,יהבעקבות, ועל התזונה במתקןירה עתכי הגיש בעבר הכלוא אף ציין  מסכנת חיים".

 מזון בחודש על מוצרי ש"ח 1,000-כנאלץ להוציא הוא  . לדבריו,אספקת תזונה מיוחדת עבורו

                                                           
ת חלוקת שתייה לעצורות לימים : "מהתיחסות מפקדת הביס״ר עולה כי נערכ12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  349

מנת -בהתאם לנהלים ובהתאם לצורך ולנדרש. עוד נמסר ע"י מפקדת הביס״ר כי תינתנה הנחיות ודגשים בנושא על
 למנוע הישנות מקרים אלו".

: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בענף מזון במנהל תמיכה לוגיסטית עולה 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  350
מסגרת שיפור תנאי מחיה לאסירים, ראש אגף המטה הנחה על שדרוג מזון לעצורים בבתי המעצר וכן תוספת כי ב

מנות תפעוליות. יש לציין כי קיים תפריט  25-אש״ח בשנה ותוספת בכמות המנות לעצורים ליום ב 60-תקציבית של כ
, מעדן, לחמניות ועוד. הודגש כי התפריט הינו עצורים ייחודי עם תוספות מזון לאוכלוסייה זו, כדוגמה תוספת בירקות

מובנה באישור ופיקוח של דיאטן, על פיו מתנהל מנהל המטבח. התפריטים אושרו ע"י תזונאית אשר קבעה כי הם 
מכילים את הקלוריות ואבות המזון הדרושים ובחלק מהמקרים אף מעבר לכך. עוד צוין כי ענף מזון פועל רבות לשדרוג 

ך המזון בשב״ס במישורים שונים )בשים לב לסוגיות תקציביות( הכוללים בין היתר: ביקורות מזון; מתמיד של מער
הדרכות מקצועיות לצוות המטבח כולל ליווי קולינארי של שף ביחידה; מתן מענה שוטף לצורכי היחידות השונות. עוד 

ענף מזון להיכנס לבתי הסוהר ולבצע  צוין כי בחודשים האחרונים, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, נבצר מאנשי
בקורות במטבחי היחידה ובאגפים. אולם הענף הנחה את בעלי התפקיד ביחידות בדגש על קציני התמיכה לוגיסטית, 
לערוך בקורות מרובות במטבחים, אגפים וחדרי האוכל בתחום המזון. מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי המזון 

שמחולק בשאר האגפים והינו עפ"י תפריט שב"ס. הודגש כי הסוגיה נבדקת באופן  הוא אותו מזון 4שמחולק באגף 
 תדיר ע"י מפקד היחידה וסגנו".

: "כעולה מהתייחסות פיקוד הביס״ר, בית הסוהר מקבל את המזון משני 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  351
סגל משתדל לספק את האוכל ולחלקו לשני מטבחים בו זמנית. נושא הגעת האוכל למתחמים מטופל בזמן אמת וה

המתחמים בו זמנית. הדבר מטופל גם בוועדת מזון בנוכחות פיקוד הביס״ר, זאת ע״מ לצמצם פערים בזמני הגעת 
מנת לטייב את התהליך. עוד צוין כי בכל יום חמישי כל מתחם מקבל תגבור -האוכל. בנוסף מתבצעות מספר פעולות על

ירים את המזון שמתקבל וישנה הקפדה כי כל מתחם יקבל אותה כמות ואותם פריטים של בירקות ע״מ להעשיר לאס
 ירקות. צוין כי סגל הביס״ר נותן דגש לאיכות, כמות וגיוון המזון המחולק לאסירים ופועל כל הזמן לשיפור בתחום".

עו שינויים באופן חלוקת : "כיום האוכל מסופק מוקדם יותר לאחר שבוצ13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  352
 המזון ופריקתו".
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אינם  גיסא שמחדהלינו כלואים דתיים על כך  בנוסף, 353.זון הניתן בשב"סמהקנטינה כתוספת למ

ריטריונים ואינו פק שם אינו עומד בקהמזון המסו גיסא מורשים לקחת איתם מזון לעבודה, ומאידך

ו המבקרים כי אחד המקררים לא , הבחינ8כמו כן, במעמד הביקור באגף  354.כשר בהשגחת בד״ץ

הועלו תלונות על כך שהמזון אינו אכיל, על מחסור בירקות בתפריט בדומה לאגפים אחרים,  355.פעל

 .מפלסטיק וכן מחסור בכלי בישול, דבר המוביל את הכלואים לבשל עם כלים

 356.הירודה ( הלינו על איכות המזון10כלואים רבים )אגף בבית סוהר השרון 

נשמעו תלונות לגבי איכות המזון במהלך שני הביקורים שנערכו במתקן, בשנת  בבית סוהר אופק

הלינו חלק מהקטינים על טיב האוכל ועל חוסר שביעות  2019. בביקור משנת 2020ובשנת  2019

, ומסיבה זו רבים מהכלואים קונים כי חלק מן המזון חסר טעם או יבשנאמר  רצון. בין היתר

בקנטינה דברי מזון כגון פחיות טונה או טחינה. כמו כן, אחד הכלואים הלין על כמות המזון 

וציין כדוגמא כי תפריט ארוחת הערב של היום הקודם לביקור כלל תפוח אדמה, ביצה  מסופקת,ה

בתגובה לכך נמסר על ידי סגל המתקן כי הארוחה כללה גם מעדן. עוד  .בלבד פרוסות לחם שתיו

 המכיל חמש ארוחות וכי התפריט הכולל, קבלים ארוחת לילה הכוללת ירק ומעדןצוין כי הכלואים מ

 357ביום, מותאם לגיל האסירים.

ון מגיע הלינו כלואים על טיב המזון וכמותו. בתוך כך נאמר כי המז 2020באופן דומה, בביקור משנת 

מספר  לכמות המזון שאינה מספקת. נגעהתלונה שחזרה על עצמה  358.קר ולעיתים אינו טעים

במעמד . בלבד וגזר אחד תפוח אדמה י בארוחת הערב הם מקבלים לעתיםטענו ככלואים קטינים 

הביקור, התרשמו אנשי הסניגוריה הציבורית כי כמות המזון המסופקת אכן מצומצמת כעולה 

פלפל  . כך למשל נמצא כי ארוחת הבוקר כללה כשתיים שלוש פרוסות לחם אחיד,לואיםהכמתלונות 

לדברי הקטינים, עקב הכמות  ירוק אחד, גבינה לבנה קטנה, חמאה, שקית שוקו וחטיף אנרגיה.

                                                           
: "מהתייחסות פיקוד היחידה עולה כי האסיר מסרב לצאת לבדיקת אלרגיה. 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  353

מטבח ביס״ר השרון מספק לאסיר ירקות וקטניות מסוגים שונים. עוד נמסר ע"י רופא המחוז כי מעיון בתיקו הרפואי 
 נמצא במעקב מרפאה; נבדק ע"י דיאטנית ומוצרי הסויה להם הוא אלרגי הוחלפו בתחליפים אחרים". של האסיר, הנ"ל

: "אסיר אשר מוגדר כאסיר המקבל אוכל בד״צ רשאי לקבל את המזון שלו 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  354
 לחינוך/תעסוקה".

קלקל בסמיכות לביקורת והושבת, לאחר מס' ימים : "מדובר במקרר שהת13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  355
 המקרר הוחלף".

: "ישנה הקפדה בנושא טיב ואיכות המזון המסופק לאסירים וסגל בבית סוהר 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  356
מזון השרון. מתבצעות ביקורות בנושא והתייעלות במתן שירות. עוד הודגש ע"י גורמי התמיכה הלוגיסטית במחוז כי ה

שמסופק לאסירים הינו עפ"י "תפריט אסירים פליליים" שמסופק לכלל האסירים הפליליים בשב״ס. ככלל, לא עולות 
תלונות אסירים בנושא איכות המזון. ככל שעולה טענה בהקשר זה, היא נבדקת ע"י מנהל האגף אל מול נציגי מטבח 

 בית הסוהר ובמעורבותו של סגן מפקד היחידה".
: "מהתיחסות פיקוד הביס״ר עולה כי התפריט המוגש בביס״ר מגוון ועשיר 10.11.19"מ שלום יעקב מיום תגובת גנ 357

וכולל חמש ארוחות. איכות המזון נבדקת בכל יום באמצעות סוהר אשר מגיע לבימ״ר הדרים )המספק את האוכל 
 מנת לבדוק את כמות, איכות וטיב המזון".-לביס״ר( על

, "שינוע מזון", "הזמן מהכנת המזון ועד הגשתו יהיה 40520-02: "ע"פ נוהל, 28.10.20ב מיום תגובת גנ"מ שלום יעק 358
קצר ככל הניתן על מנת להבטיח הגשת מזון טרי ונקי, ובטמפרטורה המתאימה לסוג המזון". בביס״ר רימונים/אופק 

ועלת בצורה טובה ביחידות אין מקום להקמת מטבח מבשל לאסירים ושיטת "משיכת מזון" ממטבח מרכזי מבשל, פ
בהם ישנו מטבח מחמם בלבד. חשוב לציין ולהדגיש כי במסגרת בקורת פתע שערך הרמ״ט, הוחלט על העברת בישול 
ארוחות הסגל למטבח סגל רימונים, זאת בכדי להקל על העומס במטבח הדרים אשר אחראי על בישול המזון לביס״ר 

פעימה  -וז מרכז עולה כי שינוע המזון בביס״ר אופק נערך בשתי פעימותאופק. מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במח
אחת לטובת ארוחת צהריים ופעימה שנייה לטובת ארוחת ערב ובוקר וזאת מטעמי הקפדה על בטיחות מזון. עוד צוין 

. לסוגיית מנת להבטיח כי המזון יוגש בטמפרטורה הרצויה-כי בכלל האגפים ישנם אמצעי חימום טרם הגשת המזון, על
מטבח ביס״ר הדרים הנו מטבח מתחמי אשר מייצר מזון לביס״ר הדרים, ביס״ר רימונים א' ואופק, זאת פי  -הטעם

תפריט מוגדר ומאושר ע"י דיאטן שב״ס. בבדיקה מול מטבח הדרים, המזון המנופק הנו עפ'יי תפריט וכפי שמסופק 
דיבידואלי ושונה מאדם לאדם ולא ניתן לקלוע לטעמם של לכלל האסירים במתחם. עוד צוין כי נושא הטעם הוא אינ

 כולם".
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לספק לנערים הנמצאים  מצופה 359הבלתי מספקת של המזון, הם נאלצים לרכוש מזון רב בקנטינה.

   360שלהם כמויות מזון גדולות יותר.בשיא תקופת הגדילה 

נשמעו תלונות על טיב המזון, כמותו ואי התאמתו לבעלי רגישויות מיוחדות. בבית מעצר תל אביב 

כך שהמזון מותיר תחושה של צרבת. בנוסף, הלינה כלואה על היעדר מבחר  על אחד הכלואים הלין

 361שביעה.אינה משהכמות המסופקת מספק של מזון בארוחת הערב ועל כך 

אין מטבח והמזון המסופק לכלואים מגיע מבית הסוהר אשל. ניכר כי בבית מעצר אוהלי קידר 

שינוע האוכל וזמן ההמתנה הנדרש לקבלתו מהמטבח האחר פוגעים בטיבו ובטעמו. בתוך כך 

 בנוסף, מתקרר עד הגעתו לבית המעצר. על כך שהמזוןנתקבלו תלונות על איכות המזון, היעדר גיוון ו

 הלין על היעדר כיסאות( 7אחד הכלואים )אגף  362על כך שהמזון בלתי אכיל. ןאחד הכלואים הלי

לאכול את ארוחותיהם כשמגש האוכל מונח על הכלואים משכך, נאלצים  .בתאי המעצר ושולחנות

 363ברכיהם.

ל שבמקרים בהם הם חוזרים מנסיעות מבתי משפט או מטיפוהלינו כלואים על כך בבית סוהר רמון 

  364.רפואי לאחר מועד הארוחה, הם אינם מקבלים ארוחת ערב

( הלינו 3נשמעו תלונות על איכות המזון, טעמו ועל היעדר גיוון. כלואים )תא  בבית מעצר ירושלים

במהלך הביקור הבחינו  365על כך שהם ניזונים בעיקר מכריכים, והם אינם מקבלים ארוחה חמה.

                                                           
: "מהתיחסות הפיקוד עולה כי לא ידועות בשוטף תלונות בדבר האסירים 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  359

שרוכשים מזון במרכז המכר בשל כמות בלתי מספקת של מזון. עוד צוין כי מרבית הקניה של האסירים במרכז המכר 
 ינה של חטיפים ולא של מוצרי מזון".ה

: "התפריט הינו מובנה ומותאם לנוער בהיבטי איכות, כמות ותדירות בהתאם 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  360
לצורכי ההתפתחות של קטינים באישור ופיקוח של דיאטן על פיו מתנהל מנהל המטבח. האסירים והעצורים הקטינים 

מוצרי חלב וארוחות ביניים, ארוחת עשר וארוחת לילה. התפריטים אושרו ע"י תזונאית אשר מקבלים תוספת דגנים, 
קבעה כי הם מכילים את הקלוריות ואבות המזון הדרושים ובחלק מהמקרים אף מעבר לכך. עוד צוין כי ענף מזון פועל 

ביקורות מזון; הדרכות  רבות לשדרוג מתמיד של מערך המזון בשב״ס במישורים שונים )תלו" תקציב( הכוללים
מקצועיות לצוות המטבח כולל ליווי קולינארי של שף ביחידה; מתן מענה שוטף לצורכי היחידות השונות ועוד. 

ג' עולה כדלקמן: כאמור, תפריט המזון לאסירים ולעצורים הקטינים מושתת -מהתיחסות פיקוד היחידה לסעיפים א
ט מותאם להעדפות האסירים והעצורים הקטינים וכולל חמש ארוחות על תפריט נוער המפוקח ע"י תזונאית. התפרי

ביום וכן כמות הפחמימות המשמשות כתוספת הוכפלה. כמו כן ולאור העובדה כי הארוחות מסופקות ע'יי מטבח 
הדרים, מדי יום ביומו מגיע נציג מצוות התמיכה הלוגיסטית של ביס״ר אופק למטבח הדרים ובודק את טיב כמות 

מה לתפריט. נוסף צוין כי פרטי המזון מאופסנים בטרמופורטים סגורים השומרים על החום ומשונעים ברכב וההתא
מבימ״ר הדרים בסמוך לארוחת הצהריים. טרם ההגשה, פרטי המזון מוכנסים לפסי חימום המופעלים באגפים. 

גיית האיכות והטעם בפרט, לרבות היחידה באופן קבוע ושוטף נותנת דגש לסוגיית המזון בכלל וסו -לסוגיית הטעם
שביעות רצון כמעט גורף של האסירים, סגל היחידה פעל אל מול מנהל -בקרות שוטפות בנושא. לדוגמא, בעקבות אי

ת״ל והוחלפה מנת הכנפיים למנת חזה עוף. נוסף, יש לאסירים אפשרות לרכוש תבלינים במרכז המכר. הודגש כי הסגל 
 וכמות". באופן שוטף מפקח על איכות 

: "מפיקוד הבימ״ר נמסר כי סגל היחידה נותן דגש רב לנושא המזון, על מנת 14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  361
שהעצורים יקבלוהו בכמות מספקת ובאיכות גבוהה. נוסף צוין כי בכל הביקורות והסיורים אשר נערכים באגפים כמעט 

העצורים אשר מבחינה רפואית  -גיית התאמת האוכל לבעלי רגישותולא עולות תלונות מהעצורים בנוגע למזון. לסו
 ולאחר אישור רופא זכאים לתפריט מיוחד, מקבלים את המוצרים עפ״י תפריט ייחודי להם המותאם מבחינה רפואית".

: "מהתייחסות פיקוד היחידה עולה כי המזון המתקבל בבימ"ר אוה"ק 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  362
פק ע"י מטבח ביס"ר אשל, על פי תפריט שב"ס שנקבע בענף המזון. על מנת לדאוג כי המזון המגיע מביס"ר אשל מסו

לבימ"ר אוה"ק הינו חם, הוצאה דרישה לרכישת עגלות חימום לאגפים, בעקבותיה בוצעה הזמנה וכעת ממתינים להגעת 
הכרוכים בכך, בבימ"ר אוה"ק לא ניתן להקים מטבח עגלות החימום. יצוין כי בשל מבנהו הפיזי של הבימ"ר והמשאבים 

 מבושל."
: "מהתייחסות פיקוד היחידה עולה כי הוחלט לקבע שולחנו וכיסאות באגף 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  363

ים זה בעתיד. עד לביצוע תוכנית זו, ניתנה הנחיה ע"י פיקוד היחידה להכניס שולחן וכיסאות מפלסטיק. יודגש כי פעמ
 רבות ישנה השחתה של הכיסאות והשולחנות ע"י העצורים".

צוין ע"י פיקוד היחידה שכאשר  -: "לעניין קבלת מזון לאחר שעות הארוחה 26.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  364
מגיעים אסירים לאגף המעבר לאחר חלוקת המזון )אשר מתקבל מבית סוהר אשל לאחר דיווח הספירה במקום(, ניתנים 

 להם לחם, גבינות וממרחים, אשר מצויים באגף המעבר למטרה זו."  
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטים במנהל תמיכה לוגיסטית עולה כי 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  365

ר; ענף נערכות ע"י ענף מזון פעולות שונות לשיפור המזון הניתן לעצורים, בין היתר: שודרג המזון לעצורים בבתי המעצ
מזון מקפיד על ביצוע בקרות בהיקף נרחב במטבחים. שב"ס אף נעזר בחברה אחזרית מקצועית בתחום המזון )"האגודה 
לבריאות הציבור"(. החברה מבצעת בקרות ממוקדות בנושא תברואה ובטיחות מזון בכלל יחידות שב"ס. נוסף, בכל 
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המיועד מחוץ לתאים ישנו מקרר קטן כמו כן,  366שיפוץ.המבקרים כי המטבח ישן מאוד ודורש 

טענו כי פעמים רבות על אף בקשותיהם  עמם שוחח הצוות המבקר, הכלואיםאך  מים קרים,ל

כמו כן,  367נענות בשיהוי ניכר. לחילופין בקשותיהם או אינם מקבלים מי שתיההם החוזרות, 

 368.התאים המבקרים הבחינו בהיעדרן של כוסות חד פעמיות בחלק מן

 

 יג. מחסור וליקויים בציוד בסיסי ובציוד כללי

 מתקני כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית נתקבלו תלונות בדבר מחסור בציוד 14-ב

 ועוד(.  אישי ובסיסי לכלואים )כגון, ביגוד, שמיכות, מוצרי ניקיון והיגיינה

חסור בביגוד ובציוד בסיסי. הכלואים הועלו במהלך הביקור תלונות ביחס למבבית סוהר מגידו 

( מסרו למבקרים כי לעיתים קרובות נשללת מהם האפשרות לקבל מהמשפחות בגדים וציוד 7)אגף 

בגדים משב"ס איננה מספיקה להם מאחר השמיכות והלינו על כך שחלוקת ה, נוסף. כמו כן

ובא על ידי משפחות ( על כך שציוד המ1כן נשמעה תלונה )אגף  369.תוהחלוקה כללית ולא אישי

ת אמצעי חימום ( לקבל3מצד כלואים )אגף  ה. בנוסף, עלתה בקשיהם, לא תמיד מגיע אלהכלואים

 370.במידה מספקת מחממים אינםהרדיאטורים נוספים לתא, מאחר ש

( על כך שנאלץ להשתמש בחלק 13הלין אחד הכלואים מאגף הפרדה ארצית )אגף  בבית סוהר איילון

זכאי לביקורים. לדידו יש פגיעה היה לא שנה לצורך רכישת סיגריות, זאת מאחר גדול מכספי הקנטי

ולהשתמש  הםבשוויון בין כלואים המעשנים והזכאים לביקורים, היכולים לקבל סיגריות ממבקרי

בכספי הקנטינה לטובת רכישת מזון בלבד, לבין כלואים מעשנים שאינם זכאים לביקורים, ונאלצים 

במעמד טינה לצורך רכישת סיגריות, וכך לא נשאר להם תקציב לרכישת מזון. להשתמש בכספי הקנ

כי ניתן יהיה להפקיד סכום גדול יותר בחשבון הקנטינה למטרה  הכלואים עלתה בקשה מצדהביקור 

 371זו.

                                                           
מזון מקצועיים מטעם ענף מזון וביקורת תברואה ע"י  מטבח מבוצעות שתי בקרות מזון שנתיות מקיפות ע"י בקרי

החברה החיצונית. באופן שוטף במהלך השנה מבוצעות בקרות נושאיות בנושא מזון, בקרות היערכות לחגים, ביקורות 
כן נבדקים נושאים נוספים על פי הצורך, סה"כ מבוצעות  -בנושא תקציב, ביקורות ספקים וביקורות שינוע מזון. כמו

ביקורות ובקרות מקצועיות בשנה בתחום המזון בשב"ס; שב"ס עורך הדרכות בנושא בטיחות מזון והיחידות  200מעל 
בכלל מטבחי שב"ס;  05מקבלות הדרכה של ליווי קולינרי פרטני ב"בית הלקוח" במטבח היחידה, ע"י שף מקצועי סוג 

מטבחי שב"ס "ממונה תברואה ובטיחות מזון". שב"ס יזם וייסד קורס ייחודי לסוהרים המשרתים ב -הכשרה מקצועית
קורס זה מועבר בהנחיית מרצה המוסמך ע"י משרד הבריאות, בנוסף, מדי שנה מקיים שב"ס הכשרות מקצועיות, 

וקורסים נוספים על מנת לשפר את הרמה המקצועית של העובדים במטבחים. עוד  2וסוג  1דוגמת: קורס טבחות סוג 
כי כאמור, תפריט האוכל אשר נקבע ע"י ענף מזון, הינו מגוון וסגל הבימ"ר עושה ככל שניתן צוין ע"י פיקוד היחידה 

 מנת שהמזון יהיה באיכות טובה ומגוון". -על
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי בימים אלו סגל הבימ"ר שוקד על 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  366

ך תהליך של דיונים ופגישות עבודה עם גורמי נציבות ומחוז על מנת לתת מענה שיפוץ יסודי של המטבח ובעת הזו נער
 הולם להפעלת המטבח באופן ראוי ובטיחותי". 

: "במקום מקרר לטובת מים לעצורים, לעיתים איש הסגל במקום עסוקה 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  367
זמן רב שכן במקום מבוצעות בקרות שוטפות ומתוזמנות בפרק במטלות נוספות מעבר לחלוקת מים אך אין הדבר אורך 

 זמן של דקות". 
צוין כי הנושא טופל וכלל אסירי הבימ"ר מקבלים  -פעמיות-: "כוסות חדש11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  368

 כוסות חד פעמיות. 
ומגבות כנדרש. צוין כי לעיתים יש  בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במעמד הביקור כי הכלואים מקבלים שמיכות 369

 . חוסרים, אך בסופו של דבר כל כלוא מקבל את הציוד לו הוא זקוק

בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במעמד הביקור כי בהתאם לנהלים, מסופקים לכל תא רדיאטור כאמצעי חימום.  370
ות ולא להשתמש בשמיכות המוצעות כמו כן, שב"ס מספק לאסירים שמיכות, אולם האסירים מעדיפים לקנות שמיכ

 על ידי שב"ס.

בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במעמד הביקור כי לכלוא הוצע פתרון פרטני. עוד נמסר, כי אין באפשרותם לאפשר  371
 הגדלת סכום ההפקדה לקנטינה לכלואים שלא זוכים לביקורים.
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, במסגרתם הועלו תלונות רבות ביחס 2020ובשנת  2019נערכו שני ביקורים, בשנת  במעבר איילון

פלילי על מחסור האגף ההלינו כלואים מ ,2019ובציוד בסיסי. בביקור שנערך בשנת למחסור בביגוד 

כי הם נאלצים ללבוש את אותם הבגדים למשך פרקי זמן ארוכים. כמו כן, נשמעו תארו בבגדים, ו

הן מפקד בית הסוהר והן סגניתו, תלונות ביחס למחסור בציוד בסיסי כגון מברשת שיניים ומגבת. 

בתגובה נמסר , הורו על הבאת הציוד הבסיסי שהיה חסר. הכלואיםו את תלונות מיד לאחר ששמע

ממנו הגיעו, ובכל מקרה  המעצרלהביא את הציוד מבית  הכלואיםעל על ידם במעמד הביקור כי היה 

אסירי החוליה, נשמעו תלונות על כך שכמו כן,  372אם היו מבקשים זאת, הציוד היה מסופק להם.

  373., אינם תמיד זמיניםציוד בסיסי אספקתל האחראים בין היתר ע

( על כך שהמיטות אינן מוצעות. כמו כן, אחד 15הלינו הכלואים )אגף  2020בביקור שנערך בשנת 

הכלואים הלין על כך שטרם קיבל בגדים להחלפה. המבקרים הבחינו כי בגדיו של הכלוא אכן לא 

י ניקיון, הן לצורכי היגיינה אישית כמו סבון היו נקיים. תלונות נוספות נשמעו ביחס למחסור בחומר

עוד הלינו הכלואים על מחסור בסיגריות, זאת לאחר שלא  374.ומשחת שיניים והן לשם נקיון החדר

ת יהמבקרים בכלוא הלבוש בעליונהיו בקשר עם בני משפחותיהם. במהלך הביקור, הבחינו 

המבקרים כי לא קיבל ערכה ראשונית קרוע, ללא חולצה מתחתיה. הכלוא ציין בפני  הכסן שלורשה

ך ללא חולצה אין זה ראוי שאדם יתהלהסניגוריה הציבורית סבורה כי  375.הכוללת בין היתר חולצה

 נדרש להופיע בבית משפט. שהוא בעת הוא מצוי במעצר, בפרט בעת 

קשיים בהתנהלות מול שב"ס במקרים חריגים אשר אינם  התקבלו תלונות על בבית סוהר קציעות

גבוה במיוחד אשר נאלץ  כלואמקרה של  תוארמוצאים מענה בפקודות ובנהלי שב"ס. כך למשל, 

 כלואיםכלי מטבח אשר דרושים לצוין כי לישון במיטה סטנדרטית שאינה מותאמת לצרכיו. עוד 

אינם מנויים על החפצים המותרים בהחזקה על פי פקודות השב"ס. נמסר למבקרות כי מתן מענה 

ים כאלו כרוך בבירוקרטיה מסועפת אשר נמשכת זמן רב, מאחר שוועדות החריגים למקרים חריג

כמו כן נשמעו תלונות מצד כלואים עזתיים  376האמונות על מקרים אלו מתכנסות לעיתים רחוקות.

 377אשר בשל מניעת האפשרות לקבלת ביקורים מבני משפחותיהם אינם מקבלים ציוד מקרוביהם.

                                                           
ידה עולה כי לכל אסיר/עצור המגיע לאגף מעבר, : "מהתיחסות פיקוד היח18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  372

מאושר להגיע עם תיק שיש בו ציוד בסיסי כגון: סדין, שמיכה, מגבת, מוצרי היגיינה ועוד. עצורים שאין להם ציוד 
 מקבלים שקית סדקית לרבות, סדין ושמיכה".

בדים חמישה אסירי עבודה באגף המעבר : " לסוגיית אסירי העבודה, בעת הזו עו18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  373
 אשר נותנים מענה במטלות הנדרשות וכן הוקצו שני אסירים נוספים לטובת צביעה וטיפול תחזוקתי באגף".

: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי באגפים נערכת חלוקת חומרי ניקוי 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  374
כן בעת קליטת העצורים/אסירים ניתנת לכל -יים( ע״י אסירי החוליה לניקוי התא. כמו)אקונומיקה, נייר ניגוב, סבון יד

אחד מהם ערכת קליטה הכוללת מסכה, כלי רחצה, לבנים, מגבת וביגוד. הודגש ע״י מפקד בית הסוהר כי הוא הנחה 
במחוז מרכז כי ניתן דגש  אקטיבי בנוגע לאספקת ציוד. עוד צוין ע״י הגורמים הרלוונטיים-את הסגל לפעול באופן פרו

 לסוגיית חלוקת הציוד בעת הזו לגורמים הרלוונטיים ביחידות המחוז".
: "מהתיחסות היחידה עולה כי קצינת האסירים פנתה לצוות האגף על מנת 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  375

ר כי מפקד אגף המעבר הונחה להקפיד לספק לעצור ציוד ראשוני הכולל ביגוד ודאגה לתת לאסיר חולצה נוספת. עוד נמס
אקטיבי בנושא הציוד. עוד הודגש ע״י -לחלק סל סדקית לכלל העצורים אשר מתקבלים ביחידה ואף לפעול באופן פרו

הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז, כי בשל ההבנה שנוצר פער בנושא הביגוד לרבות לבנים בעת הזו, המחוז תקצב את 
 סינון ובידוד בתקציב נוסף, למטרת רכישת מוצרי סל סדקית בדגש על מוצרי היגיינה וביגוד". היחידות בהן ישנם אגפי

: "א. יצוין כי המקרה אינו מוכר לפיקוד היחידה ולאור העובדה שאין פרטים 17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  376
 בלת כלי מטבח הינו בהתאם לפקודות".מזהים לא ניתן להתייחס לכך. ב. מהתיחסות פיקוד הביס״ר עולה כי נושא ק

בתגובה נמסר על ידי קצין האסירים במעמד הביקור כי נהלי שב"ס מתירים לכלואים שאינם מקבלים ביקור במשך  377
 זמן רב הכנסת ציוד מרוכזת או לחילופין העברת ציוד באמצעות כלואים אחרים.  
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שניתן להכניס בין באוהל לקבלת מזרני גומי  המוחזקיםכלואים בנוסף, הועלתה בקשה מצד ה

 378.המיטה למזרן לצורך בידוד וריפוד

כמו  379ציוד שהעבירה לו משפחתו טרם התקבל.על כך שאחד הכלואים הלין בבית מעצר הדרים 

אשר בנוסף, כלוא אחר  380( הבחינו המבקרים במחסור בכריות.5ביקור באגף סינון )אגף כן, במהלך 

על כך שלא קיבל לידיו מדים וכי הוא לבוש באותם הלין  ם,ה באגף הבידוד מטעמים רפואיישה

ימים. לדבריו, הציוד שקיבל כלל מגבת, סבון, מברשת ומשחת שיניים  9-בגדים בהם נעצר לפני כ

 בלבד. 

עוברים  על ידי קרובי משפחתםשבגדים שמתקבלים הלינו הכלואים על כך  בבית סוהר רימונים

אחד הכלואים  381סה קשה בכניסה ולפיכך נהרסים או מתכווצים עוד לפני שהגיעו לידי בעליהם.כבי

הלין על הקושי הכרוך בקבלת משקפי ראייה להם הוא זקוק. לדבריו, המשקפיים המוצעים על ידי 

שב"ס כרוכים בעלות יקרה, ואין באפשרותו לרכוש משקפיים באמצעות בן משפחה מאחר ששב"ס 

על התקבלנו תלונות  עודור את תוצאות בדיקת האופטומטריסט הדרושה לשם כך. מסרבים למס

 382בשל איכותם הירודה ודקיקותם של המזרונים. הכלואים גב מהם סובליםהכאבי 

( שקיבל ציוד בסיסי הכולל מגבת, סדין, 1הלין אחד הכלואים באגף הסינון )אגף  בבית סוהר השרון

ם של סבון ושמפו בשקית חד פעמית, כשלושה ימים לאחר שמיכה, כפכפים, שני כדורים קטני

 383כניסתו למתקן.

בתא מפוקח על כן שהטלוויזיה שבחדר אינה בשימוש השוהה הלין אחד הכלואים בבית סוהר אופק 

הלין אחד הקטינים על כך שלכלואים מותר להחזיק ברשותם בנוסף,  384.משום שאין בתא שלט

   385ישון עם יותר מכרית אחת.כרית אחת בלבד, וכי ישנו איסור ל

ללבוש אחת הכלואות על היעדר חימום בתא, דבר שבגינו היא נאלצת הלינה  בבית מעצר תל אביב

יש לבחון את ( ישן ללא מצעים. נראה כי 4כי אחד העצורים )אגף  הבחינו המבקרים 386שכבות רבות.

שימוש של לעצמו למצעים.  האפשרות של חלוקת מצעים לעצורי ימים כאשר אין בידי העצור לדאוג

                                                           
ה למול הגורמים המוסמכים במטה הנציבות עולה כי ניתן : "מבדיקה שנערכ17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  378

ככל שמדובר באסירים ביטחוניים המוחזקים באגפי אוהלים, לרכוש ברכש חוץ מזרן גומי. לנוכח האמור, בכוונת פיקוד 
 ביס״ר קציעות, לבחון את הנושא באמצעות פניה לפיקוד המחוז האמון על רכש החוץ".

: "לעניין הציוד, הודגש כי כל ציוד המתקבל עובר הליך חיטוי עפ"י הנחיות 30.8.20 תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 379
 משרד הבריאות לרבות כביסה טרם הבאתו לעצור".

: "שב״ס אינו מספק כריות, לעצורים שאינם עצורים לימים ניתנת אפשרות 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  380
 לרכוש כריות במרכז המכר".

עפ"י המלצת מחוז והחלטת מפקד הביס"ר, החל  -: "לסוגיית הכביסה13.11.19מ שלום יעקב מיום תגובת גנ" 381
יש לערוך כביסה לכל הביגוד אשר מתקבל ע"י המשפחות בביקורים וזאת כדי להתמודד עם תופעת  17.08.2018מתאריך 

מתבצע במים קרים בלבד ללא הברחת הסמים. הכיבוס מתבצע כל יום שלישי ע"י צוות הביקורים. תהליך הכביסה 
פעולת ייבוש במייבש, כך שהאסירים מקבלים את הבגדים כשהם לחים עד חצי שעה מסיום הכביסה, ותולים אותם 

 במתקני הכביסה באגף".
 פי מפרט".-: "המזרנים המחולקים הינם על13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  382
, היום בו האסיר התקבל לבית 1.6.20-ון במערכת ה"צוהר" עולה כי ב: "מעי3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  383

הסוהר, הוא רואיין ע״י מנהלת האגף. במסגרת הריאיון מנהלת האגף ציינה: "הנ״ל קיבל והוחתם על קבלת סל סדקית 
 מורחב"".

צורים שוברים : "בכל תא ישנה טלוויזיה עם שלט. לא אחת האסירים/ע28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  384
 במזיד את השלטים ולאחר שנשפטים מקבלים שלט חדש. עוד צוין כי בתא הנ״ל ניתן שלט חלופי".

בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במועד הביקור כי מדובר באיסור בעל תכלית ביטחונית, ומטרתו למנוע מקומות  385
 מסתור להחזקת חפצים אסורים. 

: "בחודשי החורף בבימ״ר ועל מנת ליתן מענה לסוגיית הקור, ניתן בכל תא .3.1914תגובת סג"ד איתן גולן מיום  386
 רדיאטור וכמות מספקת של שמיכות".
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דורשת חשיבה , לנקות את המזרנים ולכבסם בהיעדר אפשרות העצורים במזרנים ללא מצעים,

 387מחודשת של הנחיית שב״ס בנושא זה בעיקר לאור כך שאין מניעה לחלוקת שמיכות.

 באופן דומה, על כך שהכביסה באגף נעשית אחת לשבוע.הכלואים הלינו בבית מעצר אוהלי קידר 

ביגוד. במהלך הביקור הבחינו ב( על מחסור בציוד ו7)אגף  הלינו שני כלואים באגף עצורי ימים

)לדוגמא  םיהתאים אינם מאובזרים דיה למרבית האגפים האחרים, א, בהשוו8המבקרים כי באגף 

  388.(אין בהם טלוויזיות

. קושי לכלואיםציוד משפחה להכניס הבני ם של היעדר יכולתהתקבלו תלונות על בבית מעצר אילת 

בדוק את הציוד שבאמצעותה ניתן יהיה ל, כך שאין בבית המעצר מכונת שיקוףנובע בין היתר מזה, 

ל אימת שמדובר בעצורים במהלך הביקור נמסר על ידי סגל המתקן כי כ 389.הנכנס לבית המעצר

נת המשטרה. הממוקמת בתח, לצורכי חקירה, בני משפחתם יכולים לקנות עבורם מצרכים בקנטינה

 סגל המתקן מספק במידת הצורך סיגריות לכלואים שמעשנים.כי  למבקרים עוד נמסר

הם עלתה בקשה מצד כלואים באגף הסינון להגדיל את כמות הסיגריות ש בבית סוהר שקמה

המבקרים, ראוי להתיר לכלואים באגפי הסינון את האפשרות להכנסת  לדעתבנוסף,  390מקבלים.

 391קבלת סדין משב"ס. מצעים או לחילופין

הוצאו מכלל אגפי המתקן מכונות הכביסה אשר שימשו את הכלואים, כחלק בבית סוהר דקל 

ממהלך התייעלות כללי שנערך בשב"ס. כיום, הכלואים נדרשים לשלוח את כביסתם למכבסה 

מרכזית, הממוקמת בבית סוהר אלה הסמוך, והם מקבלים אותה בחזרה כעבור מספר ימים. 

דיווחו כי הם נמנעים מלהשתמש בשירותי המכבסה, בין אם מתוך בחירה אישית ורצון  העצורים

לכבס את בגדיהם בעצמם, ובין אם מחוסר מודעות לאפשרות. הכלואים הלינו על כך שלעיתים 

מכבסים את  הכלואיםכי מרבית  חוזרת בשלמותה. המבקרים נכחו לדעת אינהקרובות, הכביסה 

כמו כן, נטען בפני שהם מסתייעים בדליי מים ובסוגי סבונים שונים.  בגדיהם באופן ידני תוך

מכונות  ן שלויש קשר בין בעיית פשפשי המיטה הקשה באגפים לבין הוצאתהמבקרים כי יתכן 

דיהם בטמפרטורת מים נמוכה יחסית אשר אינה ג, נוכח העובדה שהכלואים מכבסים את בהכביסה

                                                           
: "לעדכנך כי לבימ״ר סופקו סדינים לפני מספר חודשים, אשר מחולקים 14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  387

ת סדינים נוספת שתיתן מענה ראוי לכלל העצורים לעצורים לימים והמכובסים באופן שוטף. לאחרונה, הוזמנה כמו
 לימים".

: "מהתייחסות פיקוד היחידה עולה כי אגף זה משמש כאגף מעבר ולפיכך 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  388
אין מדובר בהשייה קבועה של עצורים, אלא בלינה או המתנה לליווי למספר שעות. לאור זאת באגף זה התנאים אינם 

לתנאי הכליאה באגפי העצורים האחרים בבימ"ר. יודגש כי ישנה הקפדה על תחזוקת האגף לרבות צביעת התאים,  זהים
 ניקיון, הדברה ועוד".

: "מהתיחסות פיקוד הסוהר דקל עולה כי כלל העצורים מקבלים סל סדקית 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  389
רים לימים הכנסת ציוד ראשוני בסמוך למעצרם. כאשר עצורים משנים עם קבלתם לבית המעצר. בנוסף מתאפשר לעצו

את סטטוס מעצרים לעת"ה/עה"א ומועברים לבתי הסוהר השונים, העצורים יוכלו להכניס את ציודם בהתאם לפקודות 
מן החוץ  ולנהלים בימי ביקורים. יצוין כי מכונת השיקוף אינה רלוונטית לסוגיה ועצורים לימים מקבלים ציוד ראשוני

 בהתאם לנהלים".
בתגובה נמסר על ידי סגן מפקד המתקן כי כל כלוא מקבל הקצאה של שתי סיגריות ליום. במידה ויש עודפים הם  390

 מחולקים.
: "כאמור מדובר באגף מעבר שהוסב לאגף סינון לאור ההתמודדות למניעת 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  391

ימים ולאחר מכן ממוינים ליתר אגפים הביס"ר.  14גף זה כלל העצורים מוחזקים למשך התפשטות נגיף הקורונה. בא
לכלל העצורים ניתנת האפשרות להכנסת ציוד ראשוני. נוסף הודגש כי מנופק סל סדקית לנזקקים, ובחודשי הקיץ 

דין חד פעמי )במידה וקיים מנופקות שתי שמיכות )ואף יותר במידה וקיימת דרישה(. עוד צוין כי לעצורים לימים ניתן ס
במלאי( או לחילופין שמיכה דקה שתשמש כסדין. עוד נמסר כי הוגש בקשה לרכישת מזרונים ובעת קבלת תקציב ירכשו 

 מזרונים חדשים ותבחן החלפת המזרונים הישנים הקיימים".
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מומלץ למצוא פתרון מידי לבעיית כיבוס יעיל. משכך,  מאפשרת חיטוי והשמדת מזיקים באופן

 392ציודם האישי של העצורים ולוודא כי ציודם עובר תהליך ניקוי משמעותי.

במעמד התקבלו תלונות רבות על אי קבלת כמות מספקת של נייר טואלט. בבית מעצר ירושלים 

כמו כן התקבלו  393.בסבון כי קיים חוסר בחלק מהתאים בנייר טואלט או המבקרים הביקור הבחינו

עצור כשבוע, טרם הוא תלונות על מחסור בציוד. כך למשל אחד הקטינים הלין על כך שעל אף ש

הצוות המבקר הבחין כי  395.קיבל סדין וכרית סף, אחד הכלואים הלין על כן שלאבנו 394.קיבל ציוד

 יותר מסודר תיעוד לערוךנראה כי יש  396תאם את מידתם של כלואים.לא בחלק מהמקרים, הביגוד 

  397.הציוד לקבלת בנוגע

 

 יד. ליקויים הקשורים לקנטינה

 מתקני כליאה בהם התקיימו ביקורים מטעם הסניגוריה הציבורית, נשמעו תלונות בנוגע 7-ב

למחירים הגבוהים של המוצרים הנמכרים  תלונות רבות הועלו ביחס. למרכזי המכר בבתי הסוהר

קף לנוכח ממצאי הפרקים הקודמים בדבר מחסור בציוד בסיסי בקנטינה, והן מקבלות משנה תו

 וליקויים הקשורים לאספקת המזון לכלואים. 

הלינו הכלואים כי המוצרים הנמכרים בקנטינה יקרים באופן משמעותי  בבית מעצר אוהלי קידר

הלין כמו כן, אחד הכלואים  398אינו מותאם ליכולתם הכלכלית. והמחירבהשוואה למחירם בחוץ 

                                                           
טה להוציא את מכונות : "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי לאור ההחל27.10.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  392

הכביסה, קיים סידור מחוזי המבוצע ע"י ביס"ר אלה לשירותי הכביסה בחלוקה לימים לפי בתי סוהר, אחת לשבוע. 
עפ"י סידר זה כל אגף מוציא את הכביסה שלו אשר מחלוקת עפ"י תאים או שקיות אישיות. לאחר שיקוף, הכביסה 

אותו איש סגל מחזיר את הכביסה ליחידה ולאחר שיקוף, השקיות  מועברת ע"י איש סגל לביס"ר אלה ובסוף יום,
מועברות בחזרה לאגפים. הודגש ע"י הפיקוד כי בכל התקופה האחרונה לא הייתה ולא תלונה אחת בנושא היעלמות של 

בכלל פרטי כביסה. נוסף, צוין כי על מנת ליידע את העצורים והאסירים, נתלו על לוחות המודעות ימי איסוף כביסה 
 האגפים".

נייר טואלט ניתן לעצורים באופן  -: "כמות נייר טואלט המחלוקת לעצורים11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  393
שוטף ובכמות מספקת לאורך כל השנה. במידה ומסיבה כלשהי חסר לעצור נייר טואלט, העצור יכול לבקש ויקבל כמות 

 נוספת של נייר טואלט". 
: "ראשית יצוין כי מהכתוב לא הובן על איזה ציוד דיבר העצור )ציוד אותו 11.2.2020ום יעקב מיום תגובת גנ"מ של 394

הוא מקבל מהמשפחה או סל סדקית(. במידה והכוונה לקבלת ציוד מהמשפחה, צוין כי ישנם ימים ייעודים לקבלת 
בל לבימ"ר מקבל סל סדקית הכולל: הציוד. במידה ומדובר במוצרים המחולקים לאסירים, צוין כי כל עצור אשר מתק

 סדין; כלי רחצה; לבנים ואימונית". 
שב"ס אינו מנפק ציוד זה, ניתן לרכוש  -בנוגע לכריות -: "מצעים וכריות11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  395

מקרה נקודתי כרית במרכז המכר. לסוגיית הסדין והשמיכה, כל עצור מקבלם עם כניסתו לבימ"ר. ייתכן כי מדובר ב
 שטופל אך זה אינו מעיד על הכלל".

חליפות הטרנינג והלבנים שהעצורים מקבלים ניתנים  -: "מידות הביגוד11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  396
במספר מידות. כאשר המידה אינה מתאימה לעצור הוא יכול לפנות למנהל האגף על מנת שהנ"ל יספק לו את המידה 

 דרושה". 
בבימ"ר ישנו אחראי ציוד קבוע אשר בין היתר אחראי על  -: "תיעוד הציוד11.2.2020בת גנ"מ שלום יעקב מיום תגו 397

מנת לסייע בהכנסת הציוד, -תיעוד הציוד לרבות מתן וקבלת ציוד. כמו כן, ישנו סוהר נוסף המתגבר בנושא, זאת על
 ים מתעדים ביומנים מתן סל סדקית לעצורים". תיעוד ראוי ומתן שירות הולם ומהיר. עוד צוין כי מנהלי האגפ

: "מחירי המוצרים הנרכשים ע"י אסירים במרכזי המכר נקבעו במסגרת 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  398
מכרז. מדובר במכרז פומבי בו התחרו מספר מציעים, המציע הזוכה הינו חברת ד.ד.ש מפיצי הדרום אשר הצעתה הייתה 

ינת עלות סל המוצרים לצרכן הסופי. לאחר הגשת ההצעות למכרז, ביצע שב"ס הלך תחרותי נוסף הזולה ביותר מבח
ואפשר למציעים לשפר את הצעותיהם, שיפור אכן הושג בהליך זה. טרם פרסום המכרז בוצע סקר מחירים ברשתות 

חה. במסגרת המכרז נקבעו השיווק )דיסקאונט( ע"י חברת ייעוץ על בסיס ממצאי הסקר הציעו המתמודדים אחוזי ההנ
מנגנונים שונים לעדכון מחירי המוצרים, עיקרם מתבסס על עריכת סקרי מחירים בחמש רשתות שיווק מוגדרות 
בדיסקאונט )זולות( והפעלת אחוזי הנחה על ממוצע הסקרים. בנוסף, לא פעם ניתנת הנחה נוספת אחרי מו"מ עם הספק 

הזהה למחיר מומלץ לצרכן. נוסף צוין כי מחירים המוצרים מעודכנים  זאת, להוציא סיגריות אשר נמכרות במחיר
 מערכת מחשוב הנשלטת ע"י מחלקת רכישות בשב"ס ואין לספק יכולת לבצע שינוי מחיר למוצרים". -במערכת תמר
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מחדש הוצע על ידי המבקרים הרשמיים לבחון  399מספק עבור חולי סכרת.על היעדר מבחר מוצרים 

, זאת כאמור נוכח את תנאי המכרז למול החברה הזוכה, ובמקרה הצורך אף לצאת במכרז חדש

 400התלונות על מגוון המוצרים בקנטינה ומחיריהם.

היותם גבוהים מהמחירים בשוק ה, טיננשמעו תלונות בעניין יוקר המחירים בקנבבית מעצר ניצן 

אך טרם ניתן  לעיתים נמכרים מוצרים פגומים. נראה כי טענות אלו הועלו בעברוהעובדה שהחופשי, 

  401.להם מענה הולם

 .במרכז המכר מוצריםנשמעו תלונות על היעדר מבחר של  בבית סוהר קציעות

 402מגבונים לחים בקנטינה. שתלרכי על היעדר אפשרותהלין אחד הכלואים בבית מעצר הדרים 

( על כך שאינם מקבלי את כלל מוצרי המזון, על אף 8הלינו כלואים )אגף  בבית סוהר רימונים

הנוהגת באגף לפיה ישנן שתי בנוסף, נשמעו תלונות על השיטה  403.ששולמו ומופיעים בחשבונית

  404.השנייהלפעימה מפספס את הפעימה הראשונה נאלץ להמתין עד הפעימות לקנטינה, כך שעצור 

אינם יכולים  הלין אחד הכלואים כי נוכח העובדה שהוריו המתגוררים בעזהבבית סוהר אופק 

למצוא פתרון שיאפשר  מצדוהוא אינו יכול לרכוש סיגריות כשאר הכלואים. הועלתה בקשה  ,לבקרו

 405.את רכישתן

רטת את הסחורה ה רשימה המפתלויה, הקנטינ פתחנמצא כי בסמוך לבבית מעצר ירושלים 

 העובדה לאור .בלבד העברית ההנמצאת במלאי בקנטינה ואת מחירי המוצרים, המודפסת בשפ

 בשפה רשימה נוספת לפרסום לדאוג, ראוי ערבית דוברי הנם המעצר בית עצורי ממחצית שלמעלה

 406בוצע. לא הדבר. יש לציין כי ממצא זה עלה בדוח אשתקד, אך תהערבי

 

                                                           
: "במגוון המוצרים במרכזי המכר קיימים מוצרים שנותנים מענה 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  399

וסיית שונות וביניהם מוצרים לאוכלוסיית הסוכרתיים. בין יתר המוצרים, גרנולה רפאל, ברנפלקס ללא סוכר, לאוכל
 סוכריות מאסט ללא סוכר, שתייה מתוקה/מוגזת ללא סוכר, פסק זמן ללא סוכר".

רז החדש : "מכרז מרכזי המכר הנוכחי עתיד להסתיים בסוף השנה והמכ28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  400
 עתיד להתפרסם בקרוב".

בתגובה נמסר על ידי מפקד המתקן במעמד הביקור כי החברה המפעילה את הקנטינה היא "חברת ד.ד.ש מפיצי  401
הדרום חברה לשיווק בע״מ" אשר זכתה במכרז לצורך זה ומבוקרת על ידי הנציבות. עוד צוין כי לא נתקבלו תלונות 

 תתקבלנה פניות הן תיבדקנה.מכלואים באשר לאמור לעיל, וככל ש
 : "נכון לעת הזו אין אישור למכירת מגבונים לחים במרכז המכר".30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  402
: "האסירים מגיעים באופן אישי למרכז המכר לרכישת מוצרים. בסיום 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  403

 ותם על קבלת המוצרים".הרכישה האסיר הוא זה שאורז את קניותיו וח
: "לו״ז מכירה במרכז מכר לאסיר מופץ מראש ונתלה לאסירים באגפים ע״מ 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  404

שהאסירים יערכו בהתאם. כל אגף מקבל עפ״י הפקודה שתי רכישות בחודש, ופעמיים נוספות לצורך השלמות לרכישה 
 כד'(. במידה ויש בעיה נקודתית אחראי מרכז המכר מסייע בכך".)לטובת אסירים שהיו בנסיעה, חופשה ו

: "כעולה מהתיחסות מפקד הביס״ר עפ״י חוק, לא מתאפשרת רכישת 10.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  405
סיגריות לקטינים, גם בין כותלי הכלא. קטינים רשאים להכניס סיגריות שנרכשו ע"י הוריהם באמצעות ביקורים 

 בלבד".
מהתייחסות הגורמים הרלוונטים במנהל ת"ל  -: "מחירון בשפה הערבית11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  406

עולה כי המערכת הממוחשבת "תמר" מנוהלת על כל המשתמע מכך, באמצעות מחלקת רכישות ולא זכיין מרכזי המכר. 
כל חודש או לאחר עדכון מחירי המוצרים.  הפקת מחירונים מתבצעת ממערכת "תמר" בכל מרכז באופן פרטני בתחילת

המערכת הממוחשבת תומכת בשפה העברית בלבד. משמע, לא ניתן להגדיר בשפה אחרת. נוסף וכעולה מהתיחסות 
 היחידה העצצורים רואים ונגישים לכלל המוצרים במרכז המכר בבימ"ר". 
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 להפרדה בין אוכלוסיות כלואים שונות טו. ליקויים הנוגעים

 לחוק 8 סעיף, למשל כך. כלואים של שונות קבוצות בנפרד להחזיק מחייבות שונות הוראות

 אישום כתב נגדו הוגש שטרם עצור להחזיק; מאסירים בנפרד עצורים להחזיק מחייב המעצרים

 ממי בנפרד הראשון רםמעצ שזהו ימים עצורי להחזיק וכן; אישום כתב נגדו שהוגש ממי בנפרד

הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(,  לחוק( א)13 סעיף, כן כמו. במאסר או במעצר היה שכבר

 בבית באגף או לקטינים נפרד מעצר בבית אלא במעצר קטין יוחזק לא" כי, קובע 1971407-התשל"א

 קשר או גישה יהיו ולא בלבד לקטינים ייועד, לחלוטין מופרד יהיה אגף שאותו ובלבד, כללי מעצר

, לכלואות ביחס גם חלות אלו הפרדות". שוכניו או המעצר בית של האחרים אגפיו לבין בינו ראיה

 . מכלואים בנפרד להחזיק יש כולן הכלואות את כאשר

 הקפדה לאי הנוגעים ליקויים התגלו הציבורית הסניגוריה אנשי ביקרו בהם כליאה מתקני 8-ב

 קטינים בין הפרדה, לעצורים אסירים בין הפרדה כגון, שונות לואיםכ אוכלוסיות בין הפרדה על

 .לבגירים ועוד

נמצא כי הוראות ההפרדה אינן מיושמות, וכי במתקן מוחזקות כלואות  בבית סוהר נווה תרצה

. למבקרים . כן עלה כי כלואות קטינות מוחזקת יחד עם כלואות בגירותשפוטות ועצורות זו לצד זו

בית הסוהר והעובדה כי הוא מהווה מתקן יחיד המיועד לנשים אינם מאפשרים נמסר כי מבנה 

 408.יישום של הוראות ההפרדה

נמצא כי ישנם תאי המתנה המשמשים להחזקת עצורי ימים ועצורים עד תום  בבית סוהר צלמון

ההליכים עד ליציאתם בנסיעה לבית המשפט. למבקרים נמסר כי העצורים מוחזקים בתאים אלו 

  409.הבחנה ביניהם ומבלי שנשמרת ההפרדה בין סוגי העצורים כנדרש בהוראות החוקללא 

יחד עם בגירים, כשההפרדה בין תאיהם היא קטינים מוחזקים כלואים  בבית מעצר אוהלי קידר

פלסטית בלבד. להתרשמות המבקרים, הדבר אינו עומד בדרישות חוק הנוער.  המחיצ באמצעות

בדוחות ביקור קודמים מטעם הסניגוריה הציבורית אך טרם נמצא לו מדובר בליקוי אשר עלה גם 

ד מיתר האגף באמצעות מחיצה נשים, המופרלפתרון הולם. כן נמצא כי באגף קיים תא המיועד 

 410.בלבד

מוחזקים כלואים קטינים במתחם הכולל תא של כלואות ותא של כלואים טעוני  סוהר שקמהבבית 

. מחיצה ארעית הכאשר ביניהם מפריד ,דלת מול דלתהנשים, תא הגנה. תא הקטינים ממוקם מול 

אינה מונעת קיום שיחות  קשר עין בין הבגירים לקטינים, אך תבין התאים אמנם מונע המחיצה

                                                           
 להלן: "חוק הנוער". 407
שוב להדגיש וכאמור בדו״ח כי בביס״ר נערכת הפרדה בין עצורות לימים : "ח12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  408

 לעצורות בסטטוס אחר ושפוטות. עצורות לימים מוחזקות באגף ב' בתאים נפרדים".
: "מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי השיבוץ לתאי ההמתנות הינו לפרק 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  409

ליווי או לאחריו(, והשמת העצורים בתאי ההמתנות מתבצעת בהתאם לתנאים הפיסיים זמן קצר )בסמוך למועד ה
 במקום ולאילוצים הקיימים". 

: "מפיקוד היחידה נמסר כי בשל המבנה הפיזי של הבימ"ר, הפתרון הקיים 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  410
ינו באמצעות הפרדה ע"י מחיצה. צוין כי בשונה כיום להפרדת אוכלוסיית הקטינים מהבגירים והנשים מהגברים ה

מבעבר אך קטינים ונשים שהינם עצורים לימים לנים בבימ"ר וקטינים ונשים שאינם עצורים לימים מלווים בליווי 
ישיר מבתי המשפט לבתי הסוהר אופק ונווה תרצה ולא לנים בבימ"ר. יודגש כי לאור רגישות האוכלוסייה תאי הנשים 

וקחים. כמו כן נערכת הקפדה על הפרדת אוכלוסיית הנשים והקטינים מאוכלוסייה אחרת, בין היתר מצולמים ומפ
 שעות הטיול הינן נפרדות, וקיים פיקוח של צוות האגם על היעדר מגע בין הנשים והקטינים לאוכלוסיות אחרות".
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בדמות מחיצה שהפתרון הקיים  ואינה עונה על דרישת ההפרדה הקבועה בחוק. המבקרים סברו

 411עדיין מדובר בהפרה של חוק הנוער ותכליתו. אינו נותן מענה מוחלט וכיארעית בין התאים 

מוחזקות באגף הכלואות הביטחוניות שתי קטינות השוהות בתא משותף עם  בבית סוהר דמון

כמו כן, אחת הקטינות הלינה על כך שבעת העברתה מבית  412., בניגוד להוראות חוק הנוערבגירות

 סוהר השרון לבית סוהר דמון שהתה יחד עם כלואה בגירה. 

נמצא כי במתקן מוחזקים כלואים עצורים ושפוטים ללא הפרדה הולמת כנדרש  בבית סוהר מגידו

 413.על פי החוק

מוחזקים עצורי ימים לצד עצורים עד  15מצאו המבקרים כי באחד התאים באגף  במעבר איילון

 414.החלטה אחרת. בתא אחר באגף הוחזקו עצורים עד החלטה אחרת לצד כלואים שפוטים

תאי הקטינים והנשים נמצאים באותו אגף, ועל אף ההפרדה שסגל בית המעצר  צר אילתבבית מע

 415משתדל לבצע בין האוכלוסיות, למעשה לא מתקיימת ההפרדה הנדרשת בחוק.

 

 טז. קשיים במימוש הזכות לקשר עם בני משפחה

 ימושבמ קשיים על תלונות הועלו הציבורית הסניגוריה אנשי ביקרו בהם כליאה מתקני 13-ב

הנוגעים לתנאים השוררים  נמצאו ליקויים השאר בין .משפחה בני עם לקשר הכלואים של זכותם

במתחמי הביקורים, להיעדר אפשרות להיפגש עם בני המשפחה בביקורים "פתוחים" המאפשרים 

מגע של האסיר עם בני המשפחה, ולהיעדר אפשרות של כלואים ביטחוניים לקיים קשר טלפוני עם 

 חתם. בני משפ

                                                           
"ח, עולה כי המצאות קטינים למול : "מהתיחסות פיקוד הביס"ר וכאמור בדו25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  411

תא אסירים טעוני הגנה הוסדרה באמצעות העברת תא הבגירים והחלפתו בתא נשים ויצירת מחיצה בין שני התאים. 
אמנם הפתרון שניתן אינו עונה בכללותו לטענת ההפרדה לחלוטין אך בהינתן אי היכולת לבצע שינויים בביס"ר, לרבות 

כוב היתרי בנייה במכלולים נוספים, המענה שניתן בשלב זה הינו האופטימלי במצב מענה לתא הקטינים בשל עי
 הנוכחי".

סגל המתקן מסר למבקרים במועד הביקור כי החזקת קטינות בתא משותף יחד עם בגירות נעשה באישור בית  412
 המשפט. 

סיר עולה שכידוע, בשב״ס : "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף הא11.2.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  413
מאוכלסים עצורים/אסירים בטחוניים ע״פ שיוכם הארגוני ולאו דווקא בהתאם לסטטוס המשפטי. יחד עם זאת, יובהר, 

 כי עצורים לימים אינם שוהים עם יתר האוכלוסיות".
צור אשר שינה : "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי ככל שניתן ואפשר, ע3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  414

סטטוס מועבר באותו היום לתא בהתאם לסטטוס העדכני )עה״א /עת"ה/שפוטים(. עוד צוין כי דלתות התאים סומנו 
בהתאם לסטטוס האסירים/עצורים המוחזקים בהם. מהתיחסות הגורמים המשפטיים הרלוונטיים במחוז מרכז עולה 

)להלן: "פקודת בתי הסוהר"( מתייחס להפרדת  1971 -ב לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל" 10כדלקמן: סעיף 
)ב( במידה שהדבר הוא מעשי מבחינת תנאי השיכון בבית הסוהר, יסווגו 10מינים וחלוקה לסוגים. בהתאם לסעיף 

)א( לחוק 8האסירים והאסירות לסוגים שונים, לרבות אסירים הממתינים למשפטם יופרדו מאסירים שפוטים. סעיף 
)להלן: "חוק המעצרים"( קובע, כי "עצור יוחזק בנפרד  1996-מעצרים(, התשנ"ו -לילי )סמכויות אכיפה סדר הדין הפ

)ב( ניתן שלא להחזיק עצור בנפרד  -1)ג( קובע, כי "על אף הוראות סעיפים קטנים )א( 8מאסירים שנגזר דינם". סעיף 
ים שפוטים יוחזקו בנפרד מעצורים. לא אחת כאמור, מטעמים של טובת העצור או טובת החקירה". הכלל הוא שאסיר

נאמר גם בפסיקה, כי רשויות שב״ס מופקדות על שלומם וביטחונם של הכלואים המצויים במתקני הכליאה עליהם 
מופקד שב״ס, וכיוצא בזה על הרשויות לעשות את כל שצריך עשיה בהקשר זה, לרבות הפרדה בין אוכלוסיות כלואים, 

הכל על פי הנסיבות והתנאים המתאימים. יחד עם זאת, לעיתים תתאפשר החזקת אוכלוסיות השמתם בנפרד מאחרים, 
עצורים ושפוטים יחד, זאת כאשר קיימת סיבה מוצדקת, כגון: הענקת טיפול לצורך שיקום והענקת טיפול רפואי 

איילון, כאשר עצור  במתקן ספציפי, הווה אומר מטעמים של "טובת העצור". כפי שצוין מעלה וכעולה ממענה ביס״ר
משנה סטטוס וככל שהדבר מתאפשר, הוא מועבר עוד באותו היום לתא, זאת בהתאם לסטטוס העדכני שלו. לא זו אף 
זו, אלא שגם דלתות התאים מסומנות, בהתאם לסטטוס העצור/שפוט. גם בנקודה זו יודגש, כי הכל נעשה בשים לב 

ר, "טובת העצור" ובהתאם לנסיבות )כגון: הענקת טיפול רפואי, למספר פרמטרים, בהם: תנאי השיכון בבית הסוה
 שילוב בטיפול/בחינוך וכיו״ב(".

: "מהתיחסות פיקוד בית הסוהר דקל עולה כי בבימ"ר ישנה הפרדה בין תאי 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  415
ן התאים. עוד הודגש כי על אף הקרבה הקטינים והנשים. לאור מבנה ואפיון תאי האגף לא ניתן לשנות את המרחק בי

בין התאים, ישנן הנחיות ברורות של גורמי יחידה שונים להפרדה ומחלטת בין האוכלוסיות. לציין כי יינתן מענה הולם 
 לסוגיה זו בבית המעצר החדש שנבנה בימים אלה".
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 העומדים לרשותםעלו תלונות רבות מצד הכלואים על כך שזמני השימוש בטלפון  במעבר איילון

מספיקות לצרכי כלל הכלואים אינם מספקים, וכי עמדות הטלפון הקיימות באגף הן מועטות ולא 

אחד הכלואים הלין על כך שלא מאפשרים לו לבצע שיחות טלפון על אף החלטת  416.המוחזקים באגף

  417ת משפט מפורשת שניתנה בנושא.בי

ביקרו המבקרים בחדר הביקורים אשר מיועד לביקורי משפחות. המבקרים התרשמו  בנווה תרצה

 .כי החדר מוזנח וחשוך, קירותיו חשופים ומלוכלכים והריהוט הקיים במקום אינו נוח לשימוש

של  ןוללים את ילדיההמבקרים אף ביקרו בחדר ה"משפחתון", בו מתקיימים ביקורים פתוחים הכ

 418הכלואות. המבקרים התרשמו כי בחדר שוררת עזובה ובמועד הביקור אף נצפו בו מקקים.

יהיו נעימים  ןהמבקרים סברו כי יש להבטיח שתנאי המפגש של הכלואות עם בני משפחותיה

 419.וראויים, וכי ראוי לערוך שיפוץ בחדר הביקורים

שא ביקורי משפחות. הכלואים הלינו על כך שהיתרי עלו תלונות רבות בנו בבית סוהר קציעות

הכניסה של בני המשפחות ניתנים באופן שרירותי וכי לעיתים נמנעת כניסתם של בני משפחה 

לישראל על אף היתר כניסה בתוקף. כן הלינו הכלואים על כך שבהתאם לפקודות נציבות האסירים 

. למבקרים נמסר כי ישנם כלואים זוכים לביקורים של קרובי משפחה מדרגה ראשונה בלבד

מבוגרים המרצים תקופות מאסר ממושכות, ואינם זוכים לביקורים מצד נכדיהם בשל מגבלה זו. 

ביקורי המשפחות נערכות אחת לחודש, וכל כלוא זכאי לביקור "סגור" אשר נערך באמצעות מחיצה 

פתוחים" אשר מאפשרים מגע שהם אינם זוכים לביקורים "דקות. הכלואים הלינו על כך  45ונמשך 

פיזי עם בני המשפחה, ועל כך שמשך הביקורים קצר מדי. עוד נמסר כי בכפוף להגשת בקשה, 

ללא מחיצה, אך זאת אחת לשלושה חודשים  8כלואים יכולים להיפגש עם ילדיהם שגילם עד גיל 

 420דקות בלבד. 10ולמשך 

והים בני משפחה המגיעים לביקור, ביקרו המבקרים במתחם ההמתנה בו ש בבית סוהר רימונים

כמו  421.הוהתרשמו כי מדובר בחלל שאינו ממוזג ובחודשי הקיץ עשויה לשרור בו תחושת חום כבד

זמן , על אף שההמתנה במקום עשויה להימשך אין במקום אפשרות לקניית שתיה ומזוןכן נמצא כי 

ים" דרך מחיצה. נמצא כי המבקרים ביקרו בחדר הביקורים בו נערכו ביקורים "סגור 422.ממושך

במקרים בהם ישנם מספר מבקרים, נאלץ הכלוא להשתמש במספר שפופרות על מנת לשמוע את 

במהלך הביקור נשמעה תלונה מצד הכלואים על כך שלא ניתן עוד לקיים  423.הדוברים השונים

                                                           
עמדות טלפון, הוספו עוד שתי  : "מהתיחסות הביס״ר עולה כי בנוסף לשלוש9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  416

עגלות טלפון ניידות. זאת על מנת לסייע לעצורים )הרשאים לכך( ליצור קשר טלפוני ולצמצם את הלחץ שנוצר, בעיקר 
בשעות אחר הצהריים, כאשר מרבית העצורים מגיעים לאגף המעבר. נוסף הודגש כי הסגל מחלק באופן מוסדר את זמן 

 השימוש בטלפונים".
המתקן נמסר למבקרים במועד הביקור כי הנושא נבדק וכי הכלוא יקבל שיחות טלפון בהתאם להחלטת בית מסגל  417

 המשפט בעניינו. 
: "מהתיחסות מפקדת נוה הביס״ר עולה כי נערך במשפחתון בעת האחרונה 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  418

 ועוד. נוסף, נערכה הדברה". שיפוץ לרבות צביעה, החלפת צעצועים, הרכבת מיטות חדשות
: "מהתיחסות פיקוד הביס״ר עולה כי הוספה תאורה ונערכת תחזוקה באופן 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  419

 שוטף לרבות צביעה ניקיון ועוד. בעתיד ובהתאם למשאבים, ייבחן שיפוץ מעמיק במקום".
קד בית הסוהר עולה כדלקמן: א. ככלל ביקורים לאסירים : "מהתיחסות מפ17.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  420

, "כללים ביחס לאסירים בטחונ״ם". 03.02.00ביטחוניים מתאפשרים לקרבה ראשונה בלבד, בהתאם לפקודת נציבות, 
ב. ככלל ביקור׳ המשפחות מתקיימים תחת מחיצה בהתאם לפקודת הנציבות לעיל. ג. משך הביקור הינו בהתאם 

 ת לעיל".לפקודת הנציבו
: "צוין כי בחלל המתנת המבקרים ישנם שני מאווררים גדולים, כאשר 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  421

 המבקרים ממתינים מספר דקות לפני הכניסה לביקור. לציין כי מתחם זה עתיד להיות משופץ בתקופה הקרובה".
 ה יבחן מול גורמים הרלוונטיים והרמות הממונות".: " נמסר כי נושא ז13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  422
 : "בביקור סגור, בכל עמדה קיימות שתי שפורפרות בצד המבקרים".13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  423
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גיע ביקורי משפחה בשבתות, דבר שפוגע באופן משמעותי בקשר עם בני המשפחה אשר מתקשים לה

 לביקור במהלך השבוע. 

פגשו המבקרים בכלוא ביטחוני שהלין על כך שבשל משבר הקורונה הוא לא זוכה  בבית סוהר השרון

כן פגשו המבקרים  424.לביקור מצד משפחתו, וכי אף לא קיבל אפשרות לשוחח איתם טלפונית

ו טלפונית, וכי בכלוא המוחזק באגף השמור, אשר מסר כי הוא אינו מורשה לדבר עם בני משפחת

רק בעקבות פנייה לבית המשפט זכה לקבל ביקורים מצד ילדיו. הכלוא הלין על כך שהביקור עם 

 425.ר, בשל הדרישה לנוכחות של מלווה בגיר בעת הביקורנערך באמצעות סוה 5-בתו בת ה

ם עלו תלונות מצד הקטינים על כך שזמני השימוש בטלפון מועטים ואינם מספקי בבית סוהר אופק

כמו כן עלתה תלונה מצד אחד הקטינים על כך שלא קיבל כרטיס חיוג על מנת לבצע  426.את צרכיהם

לין שיחות טלפון, והסוהרים מאפשרים לו לערוך שיחה אחת בת דקות ספורות כל יום. קטין אחר ה

  לא שוחח עם משפחתו בטלפון. ,על כך שמיום מעצרו ובמשך כשבועיים

נה מצד אחד הכלואים אשר מסר למבקרים כי הוא נמצא במאסר מזה עלתה תלו בבית סוהר חרמון

כעשרה חודשים, שבמהלכם נמנע מבתו הקטינה לבוא לבקר אותו. הכלוא מסר כי הוא האפוטרופוס 

היחיד של הבת, וכי בשל גילה גורמי בית הסוהר אינם מאפשרים לה להיכנס לביקור ללא מלווה, 

   427.על ידו מאחר שאינם קרובים מדרגה ראשונה אך אינם מאשרים את המלווים שהוצעו

עלו תלונות מצד כלואים על היחס לו זוכים בני המשפחה אשר מגיעים לבית  בבית סוהר מגידו

כמו כן הלינו הכלואים על היעדר טלפונים ציבוריים במתקן ועל כך שאין להם  428הסוהר לביקור.

ד למתקנים אחרים בהם מוחזקים כלואים אפשרות ליצור קשר טלפוני עם בני משפחותיהם, בניגו

  429ביטחוניים.

עלתה תלונה מצד מספר כלואים על כך שהאפשרות להצטלם עם בני משפחה  בבית סוהר גלבוע

כן עלתה תלונה מצד אחד הכלואים אשר  430שנים. 5-צומצמה כך שכיום ניתן לעשות זאת רק אחת ל

שר מתקשה להגיע לבקרו בשל מצבה מוחזק בהפרדה על כך שאינו מקבל ביקורים מצד אמו א

                                                           
: "משפחת האסיר מתגוררת בחברון אשר הוגדרה במועד הביקור כאזור 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  424

 אושרה בקשת האסיר לעריכת שיחת טלפון עם בני משפחתו". ,14.6.20"אדום". ביום 
: "האסיר מנוע ביקורים למעט עו״ד, גרושתו ושני ילדיו הקטינים. בהקשר זה 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  425

לציין, כי נציגי הביקור ביקשו לנסות ולאתר את החלטת בית המשפט בעניינו של האסיר לפיה אושרו ביקורי ילדיו 
הקטינים וזאת במטרה להשיג על כך שלא אותר כל מלווה בוגר שיכול לשהות עימם בזמן הביקור. אולם כאמור, גרושתו 
של האסיר מאושרת לביקור והדבר מתועד. עוד יצוין כי האסיר מיודע בדבר זהות המבקרים אשר מאושרים לבקרו. 

לטות שיפוטיות. יצוין כי מסמכים אלו נגישים לקצינת לגבי ההחלטות השיפוטיות, בעניינו של האסיר קיימות מספר הח
, 17.8.20-האסירים, ייתכן וחלה אי הבנה בנוגע להחלטה שהתבקשה להצגה ע"י המבקרות. עוד צוין כי האסיר הועבר ב

 ונפתח כנגדו תיק מעצר ימים".
רשאים לבצע שיחות טלפון  : "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי האסירים10.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  426

הוגדרה פריבילגיה ייחודית לביס״ר אופק )המכונה  -בעת הפסקות הבוקר במסגרת החינוך, בשעת הטיול באגף ובנוסף
בפי האסירים "טפטופים"( לפיה כל אסיר רשאי לשיחת טלפון נוספת של חצי שעה בשעות הערב, בכפוף להתנהלות 

 תקינה באגף".
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי הביקור האחרון של הילדה את האסיר 16.11.20ב מיום תגובת גנ"מ שלום יעק 427

, עת הוחזק בביס"ר צלמון. ממועד ביקור זה עבר האסיר לביס"ר כרמל וממנו לחרמון ונכון לכתיבת 2020נערך בפברואר 
ר שלושה מבניו. מבדיקה עולה כי שורות אלו מוחזק האסיר בביס"ר שטה. במהלך תקופה זו ביקרו את האסיר בין הית

 בעת הזו לא ניתן לאפשר ביקור בתו הקטינה של האסיר מטעמים מודיעיניים". 
מסגל המתקן נמסר למבקרים במועד הביקור כי היחס למשפחות  הגון ומכבד. נמסר כי על פי הנהלים יש לבדוק  428

 .כל משלוח שמגיע לאסיר ולעיתים הבדיקה לא נעימה אך בהחלט מכבדת
מסגל המתקן נמסר למבקרים במועד הביקור כי אכן בבית סוהר דמון מתנהל פיילוט של טלפונים ציבוריים באגפים  429

של כלואים ביטחוניים, וכי יתכן ובבוא הזמן הפיילוט יורחב גם לבית סוהר מגידו. כן נמסר כי הדבר כרוך בפרסום 
 מכרז, תקצוב והתקנת תשתיות מתאימות. 

שנים, וזאת בהתאם לנוהל  5-מסר למבקרים במועד הביקור כי צילום עם בני משפחה נערך אחת למסגל המתקן נ 430
 ופקודות נציבות בנושא. 
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 לאזורהרפואי והמרחק ממקום מגוריה. הכלוא מסר למבקרים כי הגיש בקשה להעבירו לבית סוהר 

  431המרכז אך טרם נענה.

פגשו המבקרים בני משפחות של כלואים אשר המתינו מחוץ למתקן על מנת  תל אביבבבית מעצר 

י המשפחה כי הם ממתינים במקום במשך למעלה להעביר ציוד לקרוביהם. למבקרים נמסר מצד בנ

  432מחצי שעה.

עלו תלונות מצד כלואים ביטחוניים על היעדר אפשרות לקיים שיחות טלפוניות  בבית סוהר שקמה

  434אחד הכלואים הלין על כך שלא מאשרים לאשתו לבקר אותו. 433עם בני משפחתם.

עותם נערכים מפגשי המשפחות עלו תלונות לגבי תקינות השפופרות באמצ בית סוהר דמוןב

כמו  435.את בני המשפחה באמצעות השפופרותה"סגורים". הכלואות מסרו כי הן מתקשות לשמוע 

כן עלתה תלונה מצד מספר כלואים על כך שהם לא זוכים למפגשים "פתוחים" עם בני משפחותיהם 

 436.אף על פי שהדבר הובטח להם על ידי סגל המתקן

לונות מצד הכלואים על כך שהם אינם מקבלים את שיחות הטלפון על עלו ת בית מעצר ירושליםב

עוד נשמעה טענה מצד הכלואים על כך שבאפשרותם לקיים  437אף החלטות בית המשפט בעניינם.

 בערב. 20:00שיחות טלפון רק עד לשעה 

 

 יז. קשיים במימוש זכות המפגש בין עורך דין ללקוח

 על המקשות שונות בעיות התעוררו, הציבורית גוריההסני אנשי ביקרו בהם כליאה מתקני 7-ב

 .דינם לעורכי ואסירים עצורים בין ראוי מפגש קיום

 מתחם הביקורים המיועד למפגש עם עורכי דין כולל התרשמו המבקרים כי  בבית סוהר רימונים

המבקרים העלו בפני סגל  438מועט של עמדות שאינו נותן מענה להיקף הביקורים במקום.מספר 

בבית הסוהר בימים שני ורביעי, בשל  ן על כך שאין אפשרות לבקרמתקן תלונות מצד עורכי דיה

ביקורי משפחות שמתקיימות במקום. למבקרים נמסר מסגל המתקן כי מדובר היה במצב זמני 

טופל וכעת קיומם של ביקורי משפחות אינו מונע מפגשים עם עורכי דין. עם זאת, משיחות שקיימו ש

אין שינוי באופן בו נערכים הביקורים וכי לא ניתן ם סוהרים וכלואים במקום עלה כי המבקרים ע

במהלך הביקור עלה כי העברת מסמכים לכלואים  439.לקיים מפגשים עם עורכי דין בזמנים אלו

                                                           
 מסגל המתקן נמסר למבקרים כי בקשת הכלוא להעברה לאיזור המרכז נמצאת בטיפול בפני הוועדה המחוזית.  431
מהפרוצדורה הדרושה להכנסת הציוד, כגון: הצגת מסגל המתקן נמסר למבקרים במועד הביקור כי ההמתנה נובעת  432

אישור על קרבה לעצור, בדיקת זכאותו של העצור לקבלת ציוד, בידוק, רישום וכדומה. כמו כן, נמסר כי פעמים רבות 
 קיימים אילוצים נוספים כגון עומסי עבודה.

ואים ביטחוניים מעוגן בפקודת מסגל המתקן נמסר למבקרים במועד הביקור כי ההסדר בדבר מניעת טלפונים לכל 433
 נציבות.

 מסגל המתקן נמסר למבקרים במועד הביקור כי הנושא נבדק וכי בני הזוג אינם נשואים ולא הובהר הקשר ביניהם.  434
"מפיקוד היחידה נמסר כי המדובר היה בתקלה נקודתית אשר היתה ידועה  :18.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  435

 הוזמן טכנאי לתקנה. לעדכנכם כי הבעיה באה על פתרונה".לסגל המתקן ולאורה 
מסגל המתקן נמסר למבקרים בתגובה כי כל אסיר למעט אסיר ביטחוני, יכול להגיש בקשה לאישור ביקור פתוח,  436

 ובמידה וניתן יאשרו לו זאת. 
א ניתן לבודקן לעומק. ככלל, :"ראשית יצוין כי המדובר בתלונות כלליות של11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  437

 בית המעצר מחויב לבצע החלטות שופט והמדובר בנושא חשוב עליו ניתן דגש במהלך העבודה השוטפת." 
: "כעולה מהתיחסות פיקוד היחידה, בעבר היו שני תאים למפגשי עו"ד 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  438

בתקופת השיפוץ שערך כחודש הורגש חוסר נוחות מסוים אך הכל הוגדלה כמות התאים לארבעה.  2019ובחודש מאי 
 למטרת הרחבת ושיפור המענה".

: "מפקד בית הסוהר ציין כי כאמור המדובר היה במצב זמני. מזה זמן רב 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  439
פי הנחיות המפקד, מתקיימים לא קיימת מניעה בכניסת עורכי דין בזמן ביקורי משפחות. הביקורים הפתוחים, על 

 במרחב נפרד מזה של מפגשי עו״ד".
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מטעם עורכי דינם כפופה לבדיקת תוכן המסמכים על ידי גורם מטעם בית הסוהר בעל הכשרה 

 440כי מדובר בהפרה חמורה של החיסיון בין הכלוא ועורך דינו. משפטית. המבקרים סברו

הקטינים עם עורכי דינם נערכים תוך הפרדת הצדדים נמצא כי המפגשים של  בבית סוהר אופק

באמצעות מחיצה. המבקרים סברו כי כשמדובר בכלואים קטינים ישנה חשיבות יתרה לקיום 

 441.ורך הדיןהמפגשים ללא מחיצה, לשם יצירת יחסי אמון עם ע

נמצא כי המפגשים עם עורכי הדין מתקיימים באותו מתחם בו נערכים ביקורי  בבית מעצר תל אביב

לא ניתן לקיים מפגשים ראשון ושישי,  ם בהם נערכים ביקורי משפחות, ימיהמשפחה. משכך, בימי

ורכי דין . כמו כן, בתגובה לתלונות שעלו מצד ע14:00עם עורכי דין עד לסיום הביקורים בשעה 

, וכל מפגש 16:00בעניין שעות הביקורים, נמסר למבקרים כי ביקורי עורכי דין נערכים עד לשעה 

בת אפשרויות המפגש עם עורכי מוגבל לשעה בלבד. המבקרים סברו כי יש לשקול אפשרות להרח

 442.הדין

העמדות ניתן  ביקרו המבקרים בחדר ביקורי עורכי דין, והתרשמו כי בשל צפיפות בבית סוהר צלמון

לאייש רק חלק קטן מהן, באופן שיאפשר לשמור על פרטיות וחסיון השיחות. בביקור שנערך בשנת 

נמצא כי ביקורי עורכי הדין נערכים במתחם וועדות השחרורים, וזאת בעקבות התפשטות  2020

שר מקשה מגפת הקורונה. המבקרים מצאו כי מיזוג האוויר אינו תקין וכי במקום שורר חום כבד, א

 443.על קיומם של מפגשים עם עורכי דין במקום

נמצא כי בחדר המפגש עם עורכי דין אין הפרדה מספקת בין העמדות, באופן הפוגע  בבית מעצר ניצן

  444בפרטיות המפגש ואינו מאפשר את חסיון השיחה.

יות התרשמו המבקרים כי חדר המפגש עם עורכי דין אינו מאפשר תנאי פרט בבית סוהר איילון

וחסיון. מדובר בחדר קטן בו חמש עמדות עם מחיצה בין הכלואים לעורכי הדין. בכל עמדה כיסא 

אחד שמקובע למקומו ולא ניתן להזזה, באופן המקשה על מפגש של מספר עורכי דין או עם מתמחה. 

נערכת העמדות צמודות זו לזו ואין ביניהן הפרדה, באופן הפוגע בפרטיות המפגש במקרים בהם 

מדובר בליקוי אשר שב ועלה בדוחות הביקורים של הסניגוריה  .במקום יותר מפגישה אחת

 445.הציבורית מזה מספר שנים, אך טרם נמצא לו פתרון הולם

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי השלט שונה כך שהחומר נבדק ע"י 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  440

 סוהר ביטחון בהיבט הבטחוני".
אסיר פלילי )שפוט/עצור( עם : "מהתיחסות מפקד הביס"ר עולה כי מפגש 10.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  441

עפ"י  -עו״ד נעשה כאשר המחיצה פתוחה בניגוד למפגש אסיר )בטחוני( עם עו"ד שייעשה כאשר המחיצה סגורה, זאת
 הנחיות הביטחון".

המותקנות במתקני הכליאה. העמדות משמשות  VCעמדות  204: "בשב"ס 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  442
דיונים  600, מתן חוו"ד רפואית, שירות מבחן, רש״א, חקירה משטרתית. בממוצע נערכים לדיונים בבתי במשפט

באמצעות מערכת היוועדות חזותית ביום. ככלל, העמדות מוצבות בתוך מתקני הכליאה בין היתר בחללים ציבוריים 
מ״ש. לאור האמור, ובמשרדים המשמשים את אנשי הסגל, מדובר באילוץ המחייב היערכות מידית לדיונים מול בי

עו״ד, אינה מתאפשרת בשלב זה בשל היעדר יכולת תפעולית בתוך מתקן הכליאה  -סוגיית הרחבת היוועדות אסיר
 ויכולת טכנולוגית )מדובר בהיוועדות המתארכת זמן רב ולא ניתן לייחד עמדות לטובת משימה זו(".

ביס"ר עולה כי לפני כחודשיים הייתה תקלה במערכת : "מהתיחסות פיקוד ה25.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  443
 מיזוג האוויר במתחם, התקלה טופלה וכעת אין בעיית מיזוג אוויר בחדר הביקורים". 

מסגל המתקן נמסר בתגובה כי קיימת תכנית לשיפוץ המתחם שצפוי לשמש למפגשים בין עצורים ועורכי דינם,  444
 השיחה.באופן שייתן מענה לנושא פרטיות וחיסיון 

: "ראשית וכעולה מהתיחסות פיקוד הביס"ר, טרם הגעתו של עו"ד הוא 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  445
מתאם עם אחראי ביקורי עו"ד בביס״ר את הגעתו לרבות התאריך והשעה המדויקת. על מנת שהמפגש ייצא לפועל 

לקוח, אחראי תיאום המפגשים, מתאם  -יון עו״דבאופן המיטבי, לרבות יכולת לנהל שיחה בפרטיות ולשמור על חיס
במקביל עד שני מפגשים. עוד צוין כי לאור מאפייני אוכלוסיית בית הסוהר במהלך היום אין מפגשים רבים וכן עורכי 

, 2020דין של אסירים המוחזקים באגף ההפרדה נפגשים עימם בחדר ייעודי באגף. עוד הודגש כי במהלך שנת העבודה 
 דין לקוח המרכזי בביס״ר, צפוי לעבור שיפוץ לרבות הנגשתו לאנשים עם מוגבלות".-עורכיחדר מפגש 
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העלו המבקרים תלונות מצד עורכי דין לעניין קשיים בתיאום ביקורים וחוסר  בבית סוהר שקמה

חדר המפגש המיועד לביקורים של  446.והרשיתוף פעולה מצד הגורם האמון על הנושא בבית הס

תאים קטנים אשר מופרדים באמצעות מחיצת גבס וחלון פלסטיק. המבקרים  4עורכי דין כולל 

 התרשמו כי במקום שוררת צפיפות וראוי לספק למפגשים אלו מקום מרווח יותר. 

 

 יח. ליקויים הנוגעים לעתירות אסירים וליידוע על זכויות כלליות

כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית, התגלו ליקויים הנוגעים להגשת מתקני  9-ב

 עתירות אסירים וליידוע הכלואים בדבר זכויותיהם. 

נמצא כי מספר אסירי עולם אשר שהו באגף השמור לא היו מודעים לזכותם  בבית סוהר השרון

עלה כי סגל המתקן לא לפנות בבקשה לקציבת תקופת מאסרם. בבירור שנערך על ידי המבקרים 

דנות בבקשות אלו, וכי לא היו ברשותו ההכיר את אפיקי הפניה לוועדות השחרורים המיוחדות 

המבקרים סברו כי יש ליצור מנגנון אשר יבטיח כי  447 .נטיים לצורך הגשת הבקשותווהטפסים הרל

על כך הלין  אחד הכלואים באגף השמורכמו כן,  448.הכלואים מיודעים בדבר זכויותיהם השונות

פנה מספר פעמים בבקשה לקבל לידיו את חומר החקירה בעניינו המצוי בידי רשויות שב"ס, שהוא 

 449.אך טרם קיבל מענה לבקשתו

עלתה תלונה מצד אחד הכלואים על כך שביקש להגיש טפסים לוועדת  בבית סוהר רימונים

עוד עלה  450.יש עבורו את הבקשהשחרורים בבקשה למינוי סניגור ציבורי, וכי מפקד האגף סירב להג

במהלך הביקור כי רבים מהכלואים נמנעים מהגשת עתירות בנוגע לתנאי מאסרם, בשל החשש 

הכלואים אף הלינו על כך שתלונותיהם בנושא אשר מועלות בפני  451להתנכלות מצד סגל המתקן.

בית הסוהר אינו  מפקד בית הסוהר לא זוכות למענה. מבירור שנערך על ידי המבקרים עלה כי סגל

                                                           
: "מהתיחסות מפקד הביס"ר עולה כי טענה זו הובאה בפניו בפעם הראשונה 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  446

ין אלה, לא הועלו בזמן אמת במהלך הביקור וטענה זו לא הייתה מוכרת קודם לכן. צר לפיקוד הביס"ר כי טענות מע
וזאת כדי לבחון כל מקרה לגופו. הודגש כי בביס"ר ניתן מענה לכל פניית עו"ד על ידי ק. כליאה בהיעדר ק. אסירים. 
במקביל צוין כי מספר הטלפון של ק. הכליאה מפורסם וכן ניתנה אפשרות לפנות לסגן מפקד הביס"ר בכל בעיה על מנת 

 מענה הולם".לבחון את הבקשות וליתן 
: "באשר לזכות להגיש בקשת קציבה, קיים פלקט בכל אגף המפרט את זכויות 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  447

האסיר. כמו כן, מתקיימים סיורים של קציני המטה במסגרתם נמסר מידע לאסירים וניתן מענה לשאלות אסירים. עוד 
סירים אינם יודעים דבר וחצי דבר אודות זכותם להגיש בקשת צוין כי טיוטת הדו״ח משקפת מצב לפיו לכאורה א

קציבה. הודגש כי אין זה המצב, וטפסים לקציבה מועברים ע"י משרד הרישום למנהל האגף כל אימת שנעשית פנייה 
 של אסיר בהקשר זה".

ככלל מנהלי אגפים : "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים באגף האסיר עולה כי 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  448
מכירים את תחומי אחריותם. ראשי התחום ביחידה, במחוז ובנציבות באופן שוטף מעבירים למנהלי האגפים חידוד 
הנחיות, רענון ועדכונים. נוסף, צוין כי קצין אסירים הוא הגורם המקצועי האמור לתת לאסירי עולם את הנתונים 

במחוז מרכז עולה כי קצינת האסירים מגיעה לאגפים מינימום פעם  הנדרשים. מהתיחסות גורמי האסיר הרלוונטיים
בשבוע ונותנת מענה לכל השאלות. מהתיחסות מפקד היחידה עולה כי לגופו של עניין, טפסים רלבנטיים הועברו לידי 

̂ קציני המטה לצוות מנהלי הא גפים. כמו האסירים שהוזכרו בדו"ח. עוד צוין כי עדכונים והדרכות שוטפות מועברים ע'
כן, מעת לעת מתבצע ריענון פקודות ונהלים במסגרת הדרכות יחידתיות, אימון דו יומי מנ"א וכיו״ב. יצוין כי באגפי 
 העצורים תלויים שלטי חובות/זכויות בהם מופיע מידע בנוגע לטיול יומי והדבר נותן מענה ראוי להמלצת המבקרות".

ית סוהר השרון מאפשר החזקת חומרי חקירה הן באמצעות חומר : "ב3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  449
כתוב/מודפס ו/או באמצעות צפייה בתקליטורים. בהקשר זה לציין, כי ישנו מספר בודד של אסירים באגף השמור 
שבהתאם לאישור מחוז מחזיקים ברשותם חומרי חקירה על גבי כונן קשיח )שעה שמדובר בהיקפים גדולים של 

פו של עניין, מדובר באסיר שפוט אשר ציין בפני פיקוד היחידה כי מתנהלת נגדו תביעה אזרחית נגררת חומרים(. לגו
התקבל  6.7.20להרשעה בפלילים. מאחר ומדובר בחומר חקירה המצוי על גבי כונן קשיח, נדרש אישור מחוז. ביום 

 אישור מפקד המחוז וחומרי החקירה הועברו לידי האסיר".
: "תואם מפגש משותף בין נציגי הסנגוריה ומשרד המשפטים למנהלי האגפים 13.11.19ום יעקב מיום תגובת גנ"מ של 450

 בכדי לגשר על כל פערי הידע וליצור שיח מקצועי".
: "כעולה מהתיחסות מפקד הביס"ר, סגל הביס״ר עומד על זכותו של כל 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  451

עלה טענה לעניין זה באופן קונקרטי וספציפי ניתן יהא לבודקה. עוד צוין כי לא ננקטו אסיר להגיש עתירה. ככל שתו
 סנקציות אל מול מי שהגיש עתירה".
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לא  ת לוודא כי אלו מגיעות ליעדן, וכיעורך מעקב אחר עתירות שמוגשות על ידי הכלואים על מנ

במהלך הביקור נמצא כי  452נמסר לכלואים עדכון בדבר הגשת העתירה, פרטיה ומועד הדיון הצפוי.

 453.בשפה העברית בלבדכולל מידע שלט הזכויות באגף משתלבים קרוע, וכי הוא 

ביקרו המבקרים באגף הפלילי ומצאו כי אין במסדרון האגף שלטים המיידעים את  בר איילוןבמע

הכלואים לגבי זכויותיהם. ממפקד האגף נמסר בתגובה כי השלטים הוסרו באופן זמני לצורך צביעת 

הקירות. יצוין כי טענה דומה נשמעה במהלך הביקור הקודם שנערך על ידי נציגי הסניגוריה במקום, 

כי במהלך הביקור נתלו השלטים באגף. כמו כן, במהלך הביקור נשמעו תלונות מצד כלואים  אך

אשר מסרו כי לא ידוע להם מועד שחרורם ממאסר, וכי בקשותיהם לקבל מידע זה לא זכה 

 454למענה.

, בו מפורט מידע שימושי אודות זכויות האסיר 4נמצא כי שלט הזכויות באגף  אביב בבית מעצר תל

 ולל מידע בשפה הערבית. אינו כ

עלתה תלונה מצד הכלואות הביטחוניות על היעדר גישה חופשית לפקודות  בבית סוהר דמון

 455.הנציבות של שירות בתי הסוהר

נמצא כי השילוט באגף הקטינים אינו כולל מידע אודות זכויות הכלואים  בבית מעצר ירושלים

ד עצורה אשר מסרה כי היא אינה מקבלת כן עלתה במהלך הביקור תלונה מצ 456.בשפה האנגלית

ההפקדה הדרוש עבור שחרורה סכום את שיחות הטלפון להן היא זכאית, ועל כן מתקשה לגייס את 

 457ממעצר.

דוברי הארגונים חותמים  לפיהתופעה בפני פיקוד בית הסוהר העלו  יםהמבקר בבית סוהר קציעות

רך רורים או וויתור על מפגש עם עושחהעדת וועל דיונים בעל מסמכי וויתור בשם אסירים אחרים 

מבירור הנושא עם סגל המתקן עלה כי ככלל ההתנהלות של בית הסוהר מול . לקראת הוועדהדין 

הכלואים נעשית באמצעות דוברים אשר נבחרים על ידי הכלואים ומאושרים על ידי גורמי שירות 

הוא שחותם על הצהרה כי הכלוא בתי הסוהר. סגל המתקן אישר כי ייתכנו מקרים בהם הדובר 

מוותר על זכותו לקיים דיון בפני וועדת השחרורים, אך לדבריהם הדבר נעשה על דעת הכלוא ולאחר 

 התייעצות עמו. 

הלין אחד הכלואים על כך שסגל בית הסוהר מונע ממנו את האפשרות ליצור  בבית סוהר חרמון

פים. לדבריו, רשימה ובה מספרי הטלפון קשר טלפוני עם שרים, חברי כנסת ואנשי ציבור נוס

 458נטיים הוחרמה מידיו.ווהרל

                                                           
: "מפיקוד היחידה נמסר כי מנהל האגף מעדכן את האסיר העותר בהתאמה 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  452

 למידע הקיים לעניין זה במערכת "צוהר"".
גבי -: "מהתיחסות מפקד הביס״ר עולה כי שלטי זכויות וחובות הוחלפו ועל13.11.19גנ"מ שלום יעקב מיום תגובת  453

 לוח החינוך נתלה מידע פי הצורך".
בתגובה נערך בירור בנושא על ידי קצינת האסירים אשר דאגה לפנות לסגל האגף על מנת להעביר את המידע  454

 לכלואים. 
 המתקן במועד הביקור כי מתאפשרת גישה לקובץ חקיקה על פי בקשה של הכלוא. בתגובה נמסר על ידי סגל  455
: "מהתייחסות היחידה עולה כי ישנם שלטי זכויות וחובות לקטינים בחמש 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  456

 שפות, לרבות בשפה האנגלית."
ובר בתלונות כלליות שלא ניתן לבודקן לעומק. : "ראשית יצוין כי המד11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  457

 ככלל, בית המעצר מחויב לבצע החלטות שופט והמדובר בנושא חשוב עליו ניתן דגש במהלך העבודה השוטפת."
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כדלקמן: בנוגע לרשימת מספרי הטלפון 16.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  458

ר, עם קבלת פנייה מנהלית מצד האסיר ולאחר תדרוך בנוגע לשימוש ברשימה. בהמשך לטענות הרשימה הוחזרה לאסי -
האסיר בנוגע לשיחות עם אנשי תקשורת וכתיבת ספר, הוסבר למבקרות כי התנהלות בנושאים הנ"ל הינה בהתאם 

כי האסיר רואיין ע"י מנהל  "הטיפול בפניית אסיר לפרסום דברים בציבור". עוד צוין 04.42.01ובכפוף לפקודת נציבות, 
האגף וע"י קצין האסירים היחידתי והוסברו לו חובותיו וזכויותיו בעניין זה. הודגש כי נכון למועד לא הוגשה בקשה 
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בעקבות עתירות הלין אחד הכלואים על כך שהחלטות בית המשפט שהתקבלו  בבית סוהר שטה

החזרת כרטיסי טלפון שהוחרמו מידיו וקבלת החזר על אגרות ששילם, טרם קוימו  שהגיש בעניין

שא. הכלוא אף טען כי הגיש בקשה לקיים ראיון עם מפקד בית על ידי סגל המתקן על אף פניותיו בנו

הסוהר על מנת להעלות בפניו את הדברים, אך לדבריו בקשתו נדחתה משום שנכתבה בשפה 

הרוסית. המבקרים סברו כי יש מקום לגלות גמישות ולסייע לכלואים אשר מתקשים לפנות 

 459.לרשויות בית הסוהר בשפה העברית

 

 ויחס לא הולם שאינה מידתיתענישה משמעתית יט. תלונות בדבר 

מתקני כליאה בהם ביקרו אנשי הסניגוריה הציבורית התקבלו תלונות על ענישה משמעתית  9-ב

  ויחס לא הולם מצד סגל בית הסוהר. שאינה מידתית

על יחס מזלזל  2020ובשנת  2019עלו תלונות במהלך הביקורים שנערכו בשנת  בבית סוהר אופק

יחס מזלזל מצד סגל המתקן ועל עיכובים הלינו על  . קטינים רביםולם מצד סוהריםובלתי ה

אחד הקטינים הלין על כך שהסוהרים מתעלמים  460משמעותיים במתן מענה לבקשותיהם השונות.

באגף. קטין אחר תיאר בפני  חדשממנו ולא נותנים מענה לבקשותיו, וייחס זאת לכך שהוא 

רים הקניטו ונהגו באופן מזלזל בקטינים על רקע היעדר יכולתם המבקרים אירוע בו מספר סוה

קריאותיהם של הכלואים מ מתעלמיםלרכוש מוצרים בקנטינה. קטין נוסף מסר כי הסוהרים 

 השוהים בקומה העליונה באגף, וכי קריאותיהם ובקשותיהם נותרות ללא מענה. 

ד סוהרים. במהלך הביקור שנערך במהלך הביקורים עלו מספר תלונות של קטינים על אלימות מצ

עלו שתי תלונות פרטניות מצד קטינים בנוגע לאלימות מצד סוהרים, אשר הועברו  2019בשנת 

לגורמים המוסמכים. בנוסף, הלין אחד הקטינים על כך שאחד הסוהרים נוהג להכות בראשו 

עלו שלוש  2020במהלך הביקור שנערך בשנת  461באמצעות חפץ בכל בדיקה שגרתית של התאים.

תלונות פרטניות מצד קטינים אודות שימוש באלימות מצד סוהרים. שניים מהקטינים נרתעו 

                                                           
מצד האסיר בנוגע לכתיבת ספר, לשיחה/לקיום ראיונות עם אנשי תקשורת. אם וכאשר תוגש בקשה מנהלית, הבקשה 

  תטופל בהתאם לפקודת הנציבות".
: "לבקשת המבקר, האסיר זומן לראיון עם מפקד הביס״ר, קצינת האסירים 29.6.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  459

(. בעקבות הריאיון, נבדקו ארבעה תיקים מנהליים 3.6.20 -ומנהל האגף וזאת על מנת שיבדקו טענותיו )הריאיון נערך ב
הם הוא הלין )התיקים הנוספים ייבדקו עם הגעתם מביס״ר אחרונים של האסיר ולא נמצאו מסמכים בנושאים אשר עלי

מבירור הנושא עולה כי לא  -אשל(. בנוגע לטענת האסיר כי בקשה שהוגשה בשפה הרוסית הוחזרה ע"י ק. האסירים
לא קיים תיעוד לבקשה שכזו ביומן פניות לא למנהל האגף, לא לעוזרו  -הוגשה כל בקשה מצד האסיר בשפה הרוסית

נת האסירים אשר מקבלת את הפניות באמצעות מנהלי האגפים. יודגש כי במהלך הריאיון, הובהר ע"י מפקד ולא לקצי
הביס״ר והמשתתפים בו כי באפשרות האסיר להגיש בקשה בשפה הרוסית אשר תתורגם ע"י אחד מאנשי הסגל הדובר 

כבשגרה, בקשות האסירים עברו ללא את השפה. עוד הודגש ע"י מפקד הביס״ר וצוותו כי במהלך כל תקופת החירום ו
 שיהוי, להמשך טיפול הגורמים המוסמכים".

"מיצוי הליך מנהלי", מסדיר את פרק הזמן בו אמור  04.31.00: "ככלל פקנ״צ 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  460
ים אף ניתן מענה מידי. להינתן מענה לאסיר או בא כוחו, צוין כי המענה בביס"ר ניתן לרוב בפרקי זמן קצרים ולעית

בנוסף מדי יום, מתקיים מסדר בוקר ע"י מנהל האגף/סמל האגף בכל התאים, במהלכו ניתן דגש לסדר ניקיון ואף 
לבקשות האסירים והעצורים. כמו כן, במהלך היום מנהל האגף נמצא באגף, גורמי מקצוע וקציני מטה מגיעים לסיורים 

והעצורים. עוד צוין כי מדי שבוע מתקיים סיור מפקד וקציני מטה, במהלכו  ובקרות במסגרתם משוחחים עם האסירים
כלל בקשות וטענות האסירים מועלות על הכתב, נבדקות וזוכות למענה מקצועי. למותר לציין כי המענה ניתן הן 

 למוחזקים בקומה העליונה והן לאלו המוחזקים קומה התחתונה".
 כי הדברים ייבדקו. בתגובה נמסר למבקרים ממפקד המתקן  461
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 קטין נוסף מסר 462.מהאפשרות של הגשת תלונה בנושא מחשש להתנכלות מצד סגל המתקן

  463.למבקרים כי הגיש תלונה ליחידה לחקירת סוהרים על רקע אלימות של סוהרים כלפיו

 הוא השימוש השגרתי בענישה משמעתית בבית הסוהר יםבמהלך הביקורנושא נוסף אשר עלה 

רבים מהקטינים  .' לעיל(1)וראו התייחסות נרחבת נפרדת לענישה בדרך של החזקה בבידוד בפרק א

כך, אחד  464הלינו על שימוש רב בעונשי שלילה שונים, לעיתים על רקע הפרות משמעת קלות.

בעונשי שלילה בגין התחצפויות לאנשי סגל. שניים  הקטינים מסר למבקרים כי נעשה שימוש

מהקטינים העלו בפני המבקרים כי באגף ישנה הקפדה חמורה על סדר ונקיון, וכי כל הפרה קלה 

עשויה להיות כרוכה בהליך משמעתי. הקטינים אף הלינו על האופן בו נערכים הליכי המשמעת, ועל 

חד הקטינים הלין על כך שהוטל עליו עונש של היעדר בירור עובדתי משמעותי של האירועים. א

יום, מאחר שמסגרת הטלוויזיה שבתאו נמצאה שבורה, אף על פי שלא  30שלילת קנטינה למשך 

היה לו יד בדבר. עוד בהקשר זה, עלתה תלונה מצד אחד הקטינים על כך שסגל המתקן עושה שימוש 

זה כי נמנע ממנו ציוד שאמו ביקשה  קטין נוסף הלין בהקשר 465בשלילת סיגריות כאמצעי ענישה.

 לו לבית הסוהר כאמצעי ענישה.  להעביר

. האגף סגל מצד הולם לא יחס בדבר המשתלבים באגף כלואים מצד תלונות עלו איילון סוהר בבית

הלינו על כך שהסגל אינו קשוב לצרכיהם וכי בקשותיהם לא נענות ונתקלות ביחס של  הכלואים

 466.זלזול וחוסר אכפתיות

הסגל באגף בו מצויים כלואים הנדרשים לבידוד עלו תלונות בדבר חוסר זמינות של  במעבר איילון

אחד הכלואים הלין על כך שבעקבות קריאות חוזרות  467(.14)אגף  בשל חשיפה אפשרית לקורונה

ונשנות שלו לסוהר בבקשה לקבל שיחת טלפון בהתאם להחלטת בית המשפט בעניינו, הוכה על ידי 

 468.הסגלאנשי 

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד היחידה עלה וכאמור מעלה עולה כי ככלל, ככל שעולה 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  462

תלונה של אסיר/עצור בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, היא מועברת לבחינת גורמים מקצועיים ביחידה הארצית 
על באופן הראוי בכל מקרה שבו האסיר מעוניין להגיש תלונה לגורם כזה או לחקירת סוהרים. יודגש כי סגל הבימ״ר פו

אחר, לפי הנהלים ולפי הפקודות. לא ידוע לפיקוד היחידה על מקרים של התנכלות בשל הגשת תלונה. עוד הודגש כי 
 הסוהרים מתודרכים באופן שוטף להתנהלות המתחייבת בעת הגשת תלונה".

: "לעניין, טענת אחד האסירים כי הגיש תלונה ליאח״ס על רקע אלימות 28.10.20ום תגובת גנ"מ שלום יעקב מי 463
בהעדר נתונים ספציפיים אין באפשרות היחידה להתייחס למקרה עצמו. יחד עם זאת טענה זו כשלעצמה יש -סוהרים

יפין, היא מועברת בה כדי להבהיר כי כאשר מובאת לידיעת הסגל תלונה כאמור של אסיר, בין אם במישרין ובין בעק
לבחינת הגורמים המקצועיים ביחידה הארצית לחקירת סוהרים. ככל שתוצגנה טענות ספציפיות פרטניות הרי שיהא 

 ניתן לבדוק אותן, לגופו של עניין".
פני -בתגובה נמסר מסגל המתקן במעמד הביקור כי ככלל הסגל דוגל בגישה חינוכית, ומעדיף ענישה חינוכית על 464

קד בית הסוהר הוא המחליט האם נער יובא בפניו לשיפוט על מעשה שביצע או שיועבר לטיפולו של מפקד אחרת. מפ
 אגף, שבסמכותו לקבוע שלילת טובות הנאה. 

, "הענקת טובות הנאה ושלילתן" ובמקרה של 04.17.00: "בפקודת הנציבות, 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  465
, "דין משמעתי לאסירים", קיימת האפשרות לשלילת חפצים כאקט ענישתי 04.13.00עצורים פקודת נציבות, 

מאסיר/עצור שהתנהגותו שלילית. יצוין כי שלילת טובות הנאה הינה מידתית ובהתאם להוראות הדין באופן יחסי 
 לעבירה ו/או להפרת המשמעת. כמובן שעם סיום השלילה החפץ מוחזר לבעליו".

באגף החלה את עבודתה מנהלת אגף  -: "לסוגיית המענה והזמינות של הסגל13.11.19מיום תגובת גנ"מ שלום יעקב  466
 חדשה אשר נותנת מענה הולם לתחזוקת האגף, ומסייעת לאסירים בקבלת טיפול ומענה לבעיותיהם".

רים לשעות : "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי באגף נקבעו זמני הוצאת האסי3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  467
טיול; מנהל האגף נותן מענה באופן שוטף; עו״ס וחובש מגיעים לאגף בעת הצורך. עוד צוין כי קצינת האסירים וקצינת 

. הודגש כי הסגל עושה ככל הניתן 14+15תמיכה לוגיסטית, עורכות ביקורות שבועיות ומשוחחות עם העצורים באגפים 
 בידוד רפואי, על מנת ליתן לאסירים מענה ראוי".בהתאם למגבלות ובהינתן שהאסירים נמצאים ב

בסיס -: "מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי רשימת זכאים לטלפונים על3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  468
החלטת בימ״ש מועברת פעמים ביום ע״י רשם המשמרת למפקד המעבר ולמפקד האגף וכן על העצור להציג פרוטוקול 

מ״ש הנחה למתן שיחות טלפון ע״ח המדינה. לציין כי כאשר עצור מקבל שיחות טלפון, הדבר מתועד הדיון האחרון בו בי
ע״ג הפרוטוקול של העצור על מנת למנוע כפל שיחות.לעניין המקרה המתואר לעיל, מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים 

 4תאים )במיגון מלא( לרבות לתא ונכנס לכלל ה 14במחוז מרכז ולאחר בדיקה, עולה כי, מפקד היחידה הגיע לאגף 
ושוחח עם האסירים. בסיור זה, לא הועלתה טענה/תלונה על אירוע שימוש בכוח מאף אסיר, עוד צוין כי מעבר לכך אף 
אחד מאנשי סגל אינו מכיר את האירוע. בנוסף לאמור הודגש כי על כל אירוע של שימוש בכוח ישנו דיווח למשל״ט, 
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עלו תלונות רבות באגף העצורים אודות יחס בלתי הולם מצד הסגל ובפרט בבית סוהר רימונים 

מצד מפקד האגף. הכלואים הלינו על כך שמפקד האגף נוהג בהם באופן משפיל ובלתי מכבד, וכי 

כמו כן הלינו הכלואים על כך שסגל האגף עושה שימוש בהליכי משמעת  469אינו קשוב לבקשותיהם.

במספר אגפים שבה ועלתה טענה מצד הכלואים בדבר שימוש בענישה  470אופן שרירותי.ב

קולקטיבית מצד סגל המתקן. הכלואים מסרו כי במקרים רבים בהם אחד מהכלואים מבצע עבירת 

משמעת, כל הכלואים שעמו בתא נענשים אף הם, וזאת גם אם פעלו כשורה ואין להם חלק בעבירת 

 471.המשמעת

ך הביקור פגשו המבקרים בבני משפחה שהלינו על היחס לו זכה אב המשפחה אותו כמו כן במהל

. בני המשפחה מסרו למבקרים כי במהלך הביקור ביקש מצד אחד הסוהרים במקום הגיעו לבקר

הכלוא למסור לבנותיו צמידים שהכין עבורן. סוהר שהבחין בדבר נהג בכלוא באופן משפיל ומזלזל 

 472.י המשפחה. בת הזוג של הכלוא תיארה כי האירוע השפיע לרעה על ילדיהםואף איים עליו בפני בנ

הלין אחד הכלואים על כך שהענישה המשמעתית הנהוגה במתקן היא  בבית מעצר תל אביב

 473.מחמירה, ותיאר כי הוטל עליו עונש בידוד של שבוע בשל כך שהרים את קולו

אשר הלינו על יחס מזלזל מצד הסגל במקום. פגשו המבקרים בשני קטינים  בית מעצר אוהלי קידרב

הקטינים מסרו כי הם מוחזקים סגורים בתא, וכי עליהם "לצעוק את נשמתם" על מנת לזכות ליחס 

 מצד אנשי הסגל באגף. 

כלואים על מדיניות ענישה מחמירה והטלת עונשי שלילה עלו תלונות מצד  שקמה מעצרבבית 

אים כי לאחרונה נערך חיפוש על ידי יחידת "דרור" במספר כן עלה מדברי הכלו 474וקנסות גבוהים.

תאים באגף. הכלואים הלינו על כך שהחיפוש נערך בצורה אלימה אף על פי שלא הייתה התנגדות 

נאזקו ואולצו לעמוד זמן ממושך, באופן הם שבמהלך החיפוש  עוד הלינו הכלואים על כךמצדם. 

אחד מהכלואים הלין על כך שאף על פי  475.ו במקוםשהקשה על הכלואים המבוגרים והחולים שנכח

שלא נכח בתא בעת החיפוש, הוטלה עליו ענישה קולקטיבית בדמות שלילת דברי מתיקה הנהוגים 

 476.בחודש הרמדאן

                                                           
אירוע כזה שדווח. למותר לציין כי אם פרטי האסיר היו ידועים ניתן היה לבדוק את העניין  ומבדיקה עולה כי לא היה

 באופן מעמיק".
: "הנושא נבחן, מנהל האגף תודרך הן ע"י פיקוד היחידה והן ע"י ראש תחום 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  469

 מנהלים מחוז מרכז".
 : "התלונה הינה כללית. דוחות נרשמים בהתאם לפקודות ונהלים".13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  470
: "מהתיחסות מפקד הביס״ר עולה כי בכל הנוגע לצעדי ענישה הרי שאלו 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  471

 מתבצעים בהתאם להוראות כל דין, בין כאשר מדובר בדין משמעתי ובין שמדובר בהליך של שלילת טובות הנאה".
: "מהתיחסות מפקד בית הסוהר עולה כי האסיר ירד מהאגף לביקור פתוח 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  472

עם צמידים מוסלקים בבגדיו והבריח אותם לבנותיו במהלך הביקור. הנושא דווח מיידית ולמרות זאת הביקור הושלם 
יות מוגשת ומאושרת מראש. כיוון שהאסיר לא עד תומו. הודגש כי בקשה להעביר חפצים במסגרת הביקור צריכה לה

 הגיש בקשה מראש ופעל כפי שפעל הוא טופל משמעתית".
: "בהיעדר פרטי העצור לא ניתן להתייחס באופן פרטני לתלונתו. יודגש כי 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  473

בטוחה תוך מתן מלוא הקשב לטענות המדיניות הקיימת בבימ"ר הינה הקפדה על החזקת עצורים במשמורת נאותה ו
העצורים והענקת יחס הוגן, לרבות, גילוי רגישות לעצורים תוך הקפדה על כללי המשמעת והסדר בבימ״ר. סוגיות אלו 
מועברות באופן סדיר בתדריכים שמקבלים הסוהרים בקבלות משמרת ובאופן בלתי ישיר בסיור שמפקד הבימ"ר עורך 

 בעמדות הזקיפים". 
בה נמסר מסגל המתקן במועד הביקור כי הענישה נעשית בהתאם לפקודה ולנהלים וכי כל העתירות שהוגשו בתגו 474

לבית המשפט בעניין זה נדחו על ידי בית המשפט. בנוסף צוין כי הקנסות הוטלו על האסירים הביטחוניים לאחר 
  שבעקבות חיפוש בתא נמצא טלפון סלולרי ומעבדה להכנת מטען שהוסתרה בקיר.

: "מהתיחסות מפקד בית הסוהר עולה כדלקמן: ביצוע חיפוש לרבות איזוק הינה 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן  475
חלק מפעילות ביטחונית ביחידה, בדגש על מידע מודיעיני בשים לב לרגישות בחודש הרמדאן. הודגש כי החיפוש נעשה 

 על פי הפקודה והצורך". 
: "סוגיית אי חלוקת ממתקים ברמדאן הינה החלטה ארגונית לכלל האסירים 25.9.19תגובת סג"ד איתן גולן  476

 הביטחוניים".
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עלו תלונות שונות לגבי יחס בלתי הולם והיעדר זמינות של סגל המתקן.  בבית מעצר ירושלים

בין התלונות  477נענות או שהם מקבלים מענה בשיהוי ניכר.הכלואים הלינו על כך שבקשותיהם לא 

שנשמעו התייחסו הכלואים להיעדר מענה לבקשות לקבלת מים, נייר טואלט או גישה לשיחות 

טלפון בהתאם להחלטת בית המשפט. אחד הכלואים הלין על כך שבקשתו לראות רופא במהלך 

אשר שוהים במקום. כן עלה מדברי הלילה לא נענתה. תלונות דומות נשמעו גם מצד קטינים 

הכלואים כי לפני עריכת הביקור הרשמי על ידי נציגי הסניגוריה, הם הוזהרו על ידי סגל המתקן כי 

 יתנהגו כראוי. 

התנהלותה של קצינת האסירים. הכלואים עלו תלונות רבות מצד הכלואים על  בבית סוהר שטה

שותיהם אלא פועלת בדווקנות ואינה מגלה הלינו על כך שקצינת האסירים אינה מסייעת לבק

כמו כן הכלואים הלינו על עיכובים בקבלת מענה לבקשות שהועברו  478גמישות בטיפול בבקשות.

 479שינוי הסיווג.לאחר ואף לבקשות  בית סוהרהעברתם ללקצינת האסירים בעניין שילובם בטיפול, 

 

 כ. פגיעה בפרטיותם של הכלואים ובכבודם

בהם נתקיימו ביקורים רשמיים, נשמעו תלונות בנוגע לפגיעה בפרטיות  מתקני כליאה 5-ב

 ובכבודם של הכלואים.

נמצא כי כל כלוא חדש אשר נקלט במתקן עובר חיפוש על גופו, הכולל הפשטה  בבית מעצר ניצן

על האפשרות בכתב לרבות יידוע  כלואטרם החיפוש מתבקשת הסכמת המלאה. למבקרים נמסר כי 

ככל שכלוא מסרב לביצוע חיפוש בהפשטה מלאה ייערך לו שימוע, אולם החיפוש.  לסרב לביצוע

למבקרים נמסר כי עד כה לא נתקל סגל המתקן בכלואים אשר סירבו לחיפוש, באופן שחייב שימוש 

הפרקטיקה הגורפת בכוח. כן נמסר כי החיפושים מתועדים ביומן האירועים. המבקרים סברו כי 

לכלל הכלואים, מבלי שעולה חשש להחזקת חפץ אסור  הפשטה מלאה חיפוש הכולל של עריכת

, בצנעת גופם ובזכותם לפרטיות. כלואיםפוגעת בצורה קשה בכבודם של ההמצדיק את החיפוש, 

בהפשטה מלאה במתקן המעצר. בביקורים  החיפושיםביצוע יצוין כי מדובר בשינוי במדיניות 

שטה מלאה למבקרים הרשמיים כי חיפוש הכולל הפהרשמיים אשר נערכו בשנים הקודמות, נמסר 

בידוק ידני, ושיקוף עובר בידוק דרך מגנומטר,  כלואנמסר כי כל בעבר  לא נערך כעניין שבשגרה.

עולה חשד מבדיקות אלה להחזקת חפץ אסור, מבוצע חיפוש בהפשטה. לחלופין, אם לחפציו, ורק 

ם על גופו של העצור, מבוצע חיפוש ככל שמתקבל מידע מודיעיני המעלה חשד להחזקת סמי

  בהפשטה.

המבקרים עיינו בטופס עליו מחתימים את הכלואים בטרם ביצוע חיפוש בהפשטה מלאה, והתרשמו 

כי בניגוד לדברים שנמסרו על ידי סגל המתקן, על פי הטופס ישנה דרישה להנמקה לגבי הסיבה 

                                                           
: "ראשית וכעולה מהתיחסות היחידה, לאור העובדה שהמדובר בתלונות 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  477

וצוות הסוהרים העובדים באגף כלליות לא ניתן לבודקן באופן מעמיק. שנית, צוין כי צוות הסוהרים בבימ"ר הינו מיומן 
הקטינים הוכשר לעבוד עם אוכלוסיה זו. נוסף הודגש כי סוגיית התמודדות עם עצורים מועברת לסוהרים במסגרות 

 שונות באופן שוטף, לרבות בישיבות צוות, זאת על מנת לייעל ולשפר את עבודת הסוהרים".
היא פועלת בהתאם להנחיות ולפקודות, ותמשיך לעשות כן  בתגובה נמסר על ידי קצינת האסירים במועד הביקור כי 478

 כל עוד אלו לא שונו. 
: "הודגש ע"י מפקד הביס״ר וצוותו כי במהלך כל תקופת החירום וכבשגרה, 29.6.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  479

 בקשות האסירים עברו ללא שיהוי, להמשך טיפול הגורמים המוסמכים".
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לעריכת חיפוש בהפשטה כוללות  לעריכת חיפוש בהפשטה מלאה. כך, בטופס מפורט כי סיבות

 סימנים מחשידים שעשויים להעיד על החזקת חפץ אסור. 

בנוסף, במהלך הביקור עלתה תלונה מצד אחד הכלואים אשר מסר כי כלל לא הוחתם על הטופס 

האמור ולא התבקשה הסכמתו לעריכת החיפוש בהפשטה מלאה. כמו כן, מעיון בתיעוד עריכת 

לה כי אלו אינם כוללים פירוט באשר למהות החשד שהוביל לעריכת חיפושים בהפשטה מלאה ע

 החיפוש, כנדרש בטופס כאמור. 

המבקרים סברו כי נדרש להפעיל את סמכות החיפוש בהפשטה מלאה בצורה מידתית ולא גורפת, 

מבחנים המקובלים באשר לסבירות שיקול הדעת שהופעל. אין להתיר באופן העולה בקנה אחד עם ה

מנסה להכניס חפץ אסור אל מתקן  כלוארום בכל מקרה וללא יסוד סביר להניח כי היעחיפוש ב

 480המעצר.

מצד כלואות טרנסג'נדריות המוחזקות במקום על כך שהן זוכות עלו תלונות  בבית סוהר נווה תרצה

באופן הכרוך בפגיעה קשה בכבודן  ים גבריםליחס מפלה, וכי החיפושים עליהן נערכים על ידי סוהר

  481.בזכותן לפרטיותו

נמצא כי כלואים הממתינים ליציאה או לחזרה למתקן מוחזקים בכלוב ברזל  בבית מעצר קישון

החשוף לפגעי מזג האוויר ואינו כולל תא שירותים. מדובר בתא הבנוי מסורגי ברזל, בעל גגון דק 

צר קישון, אך ואחד מקירותיו מכוסה בלוחות. בעבר נעשה שימוש בתאי המתנה מסוג זה בבית מע

מטעם הסניגוריה הציבורית אודות הפגיעה הכרוכה  קודמיםבעקבות ביקורת שעלתה בדוחות 

בהחזקת כלואים בתנאים אלו, הופסק השימוש בתאים אלו והוקצה תקציב לצורך שיפוץ המתקן 

בניית אגף התכנית לנמצא כי  2019ובניית אגף מעבר מוסדר. בביקור שנערך במקום במהלך שנת 

הוקפאה, וכי טרם יצאה לפועל תכנית חלופית להצבת מבני קבע מסוג "אשקוביות" בשטח עבר המ

                                                           
בסימן  -: "א. מהתייחסויות הגורמים הרלוונטיים, עולה כדלקמן: פתח דבר 22.12.19מיום  תגובת גנ"מ שלום יעקב 480

)להלן: "פקודת בתי הסוהר/הפקודה"(, נקבעו כללים בדבר הכנסת  1971 -ו' לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, תשל״ב 
הינה משום עבירה פלילית חפצים אסורים, הקובעים כי הכנסת חפץ אסור, חפץ אסור מסוכן או ציוד קצה רט״ן 

הנושאת עונש מאסר. בעניין זה הודגש כי הפקודה אף קובעת עונשי מאסר חמורים במקרים מסוימים של חמש ואף 
עשר שנים. איסור זה, משליך באופן ישיר על מחויבותו של שירות בתי הסוהר לביצוע פעולות אקטיביות על מנת למנוע 

סוהר, שכן חפצים אלו עלולים לפגוע בשלומו של אדם, בריאותו, בביטחון החדרת חפצים אסורים כאמור, לבית ה
הציבור או ביטחון המדינה. מניתוח נתיבי ההברחה, המסתמך על נסיון העבר, עולה כי אחד מנתיבי ההברחה המרכזיים 

ופם ו/או עמו מתמודד שירות בתי הסוהר הינו באמצעות עצורים/אסירים המתקבלים לבתי הסוהר, המחזיקים על ג
בתוך גופם )לרבות באמצעות בליעה או החדרה( חפצים אסורים. על כן, ועל מנת לעמוד בהוראות החוק ולהתמודד עם 
תופעת החדרת החפצים האסורים לתוך בתי הסוהר, ניתנו לסוהרי שב״ס סמכויות חיפוש בעת קבלת אסיר למשמורת, 

ן נקבעו בין היתר, התנאים ואופן עריכת הבחינה החזותית בפקודת בתי הסוהר, המהווה דבר חקיקה ראשית, במסגרת
ד: סמכות חיפוש בעת קבלת אסיר למשמורת: "סוהר המקבל אסיר למשמורת בבית סוהר 95בעירום כדלקמן: סעיף 

או למשמורתו מחוץ לבית סוהר רשאי לערוך חיפוש על גופו של האסיר; כן רשאי סוהר, כדי למנוע הכנסת חפץ אסור 
הר, לערוך בחינה חזותית של גופו העירום של אסיר בעת קבלתו למשמורת בבית הסוהר, גם ללא חשד לבית הסו

לרבות אסיר החוזר לבית הסוהר לאחר יציאה ממנו כדין.  -שהאסיר עבר עבירה; לענין סעיף זה, "קבלה למשמורת" 
הינה בבחינת דין, כי בסמכות סוהר "עריכת חיפושים על אדם וברכב" ש 03.06.00בהמשך לכך קובעת פקודת הנציבות 

בעת קבלת אסיר למשמורת, לערוך חיפוש על גופו של האסיר וכן לערוך בחינה חזותית בעירום על מנת למנוע הכנסת 
חפץ אסור לבית הסוהר, בהתאם לנוהלי הביטחון. ממכלול הנתונים כאמור, עולה תמונה ברורה ולפיה, גורמי בית 

ות הדין, כאשר לא נעלמים מעיניהם עקרונות כבוד האדם ושמירה על כבודו ושלומו של הסוהר פועלים בהתאם להורא
האסיר מחד גיסא, ומאידך גיסא חשיבות בטחון בית הסוהר תוך שמירה על הסדר והמשמעת ושלומם של כלל 

דין והפסיקה, האסירים. בין העקרונות הללו נערך, כל העת, האיזון הנדרש והמתבקש. ויובהר, כי בהתאם להוראות ה
בסמכות סוהר לערוך בחינה חזותית בעירום. למעלה מן הצורך יצוין כי באשר לאסיר המוחזק בבית הסוהר לא נערכת 
בחינה חזותית בעירום אלא תוך הפעלת שיקול דעת ולאחר שקבע קצין כי יש יסוד סביר לעריכת החיפוש, תוך שמירה 

הם פני הדברים, לא נמצא כי נפל פגם בהתנהלות גורמי היחידה, על כבודו ופרטיותו של האסיר כל העת. משאלה 
מהתיחסות היחידה עולה כי חודדו ההנחיות  -והתנהלותם הינה בהתאם להוראות הדין והפסיקה. ב. לעניין התיעוד

לסוהר׳ החיפושים ולמפקדי המשמרות על מנת להקפיד בתיעוד עריכת החיפוש, החתמת העצור על טופס מתאים ותיוקו 
 על פי הנוהל".

: "מהתיחסות מפקדת הביס״ר לנושא החיפוש עולה כי מאחר ומדובר 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  481
באסירות שטרם סיימו את תהליך השינוי, החיפוש נערך ע"י סוהר/ת בן המין הרלוונטי, בהתאמה לשלב הרלוונטי 

 בשינוי הפיזיולוגי בו מדובר".
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המבקרים התרשמו כי השהייה בתא זה כרוכה בפגיעה קשה בזכויות הכלואים מתקן המעצר. 

פתרון של בניית המוחזקים במקום, וכי לא די בניסיונות לצמצם את השימוש בתא אלא יש לקדם 

 482.ולהפסיק לחלוטין את השימוש בכלובים מסוג זה תאי המתנה קבועים

מספר כלואים על כך שהחיפוש אשר נערך להם עם קליטתם בבית הלינו  בית מעצר ירושליםב

  483המעצר היה פולשני מאד ומשפיל.

תאי חיפוש המשמשים לעריכת חיפושים על  שנינמצא כי באגף המעבר ישנם  בית סוהר שקמהב

התאים והנעשה בהם מוסתרים מחלל האגף באמצעות בבית המעצר.  גופם של הכלואים הנקלטים

וילון בלבד, באופן אשר אין בו לתת מענה הולם לשמירה על פרטיות הכלואים בעת עריכת החיפוש. 

ראוי שבתאי החיפוש יותקנו דלתות אטומות לצורך שמירה על פרטיות מוחלטת ועל כבודם של 

 .כלואיםה

 

 בטיחותמפגעי כב. 

ליקויי בטיחות מדאיגים  נמצאו הציבורית הסניגוריה אנשי ביקרו בהם כליאהני מתק 4-ב

 שלומם ובריאותם של הכלואים. לסיכון מעלים ה

נמצא כי מספר נקודות חשמל באגף הפלילי היו חשופות באופן היוצר מפגע  במעבר איילון

 484.בטיחותי

( משוחררים ואינם מחוברים 8אגף נמצא כי שקעי חשמל רבים באגף העצורים ) בבית סוהר רימונים

 485.לקיר באופן הדוק

הבחינו המבקרים באסירי עבודה אשר ביצעו עבודות צביעה ללא ציוד מגן,  בבית מעצר תל אביב

וזאת על אף הריח החריף אשר נדף מהחומרים איתם הם עבדו. המבקרים סברו כי יש להקפיד על 

ציוד מגן בעת ביצוע עבודות תחזוקה על ידי סביבת עבודה בטוחה תוך שימוש באמצעי בטיחות ו

 486.הכלואים

נמצא כי בחדר ביקורי משפחות ישנם מספר אריחי קרמיקה שבורים המהווים  בבית מעצר ירושלים

 487מפגע בטיחותי.

 

 מתקני המעצר בבתי המשפט

                                                           
: "מהתיחסות גורמי המחוז ופיקוד היחידה עולה כי הוקצה תקציב לשיפוץ 19.11.19ב מיום תגובת גנ"מ שלום יעק 482

 ובניית תאי המתנה. בימים אלו נערכת עבודה על תוכנית בניה ושיפוץ". 3אגף 
מבוצע בהתאם לנהלי שב"ס ועל גופן בלבד, חיפוש מורחב יותר  -: "חיפוש11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  483

 ע רק בעת שיש חשד סביר להסלקה ובאישור קצין". מבוצ
 : "נמסר כי כל הליקויים מעלה תוקנו".18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  484
 : "השקעים תוקנו, יצוין כי הנושא מטופל באופן שוטף".13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  485
הבימ״ר כי עצור/אסיר אינו יכול להתחיל לעבוד ללא קבלת  : "הודגש ע״י פיקוד14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  486

הסבר מפורט, קבלת זיווד מתאים לרבות נעילת נעלי עבודה תקינות ותדרוך המועבר ע״י המנחה המקצועי במקום. 
קורס הצבע עליו מדובר בדו״ח נערך לעצורים בכפוף להנחיות בטיחות הן של היחידה והן של מכללת עתיד המפעילה 

 זה".קורס 
: "מהתיחסות היחידה עולה כי אריחי הקרמיקה תוקנו. צוין כי חדר 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  487

 הביקורים מתוחזק ע"י גורמי הת"ל בבימ"ר באופן שוטף."
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 ברחבי המשפט שבבתי מעצר מתקני 7-ב שנחשפו המרכזיים לליקויים התייחסות כולל זה פרק

 .2020-2019השנים  במהלך הציבורית הסניגוריה אנשי ידי על רשמיים ביקורים נערכו בהם הארץ

לא נערכו ביקורים במתקני המעצר המצויים בבתי המשפט בשל  2020כאמור, במהלך רוב שנת 

, וכחלק מהצעדים שננקטו להתמודדות עם מגפת הקורונה, הוגבלה 2020העובדה שמאז חודש מרץ 

ואסירים לדיונים המשפטיים המתקיימים בבתי המשפט ולכן השימוש הבאתם של עצורים 

 במתקנים אלה היה מועט ביותר בתקופה זו.

 העצורים של הכליאה בתנאי ליקויים של מגוון העלו המשפט בבתי המעצר במתקני הביקורים

 תאי של למצבם, ירודים תברואה לתנאי ביחס נמצאו ביותר הבולטים הליקויים. בהם השוהים

 מתאי מבוטל לא בחלק כי היא נוספת מדאיגה בעיה. אוורור ולבעיות גבוהה לצפיפות, שירותיםה

, ובטוחה מכובדת באווירה לקוח-דין עורך מפגשי של לקיומם תנאים קיימים לא שנבדקו המעצר

 .ההיוועצות זכות של נאות מימוש המאפשרת

. השונים המעצר בבתי השוררים איםהתנ בין גדולים פערים קיימים עולה כי הרשמיים מהביקורים

 זכויות מרבית על נאותה שמירה מאפשר אשר טוב כללי במצב מצויים המעצר ממתקני שחלק בעוד

 מתקן היא בולטת דוגמה. במיוחד קשים בהם השוררים שהתנאים מתקנים מספר ישנם, העצורים

 שנבדקו תחומיםה בכל כמעט ליקויים בו התגלו אשר, בירושלים השלום משפט בבית המעצר

יצוין, כי נושא תנאי החזקתם של אסירים ועצורים המובאים לדיונים הרשמי.  הביקור במסגרת

עמד במרכז עתירה שנדונה בפני בית המשפט העליון, אשר הובילה בבית משפט השלום בירושלים, 

 488לשיפור מסוים בתנאי הצפיפות השוררים במקום.

שהייה בהם היא זמנית וקצרה, הרי שלהקפדה על תנאי אף על פי שמדובר במתקני כליאה אשר ה

שהייה ראויים יש משנה חשיבות לאור תהליך ההובלה הקשה הכרוך בהגעתם של הכלואים אליהם, 

ולאור ההשלכות האפשריות של תנאי הכליאה על זכותם של הכלואים להליך הוגן, בשים לב לכך 

 ן בעניינם. שהכלואים מגיעים לבתי המעצר לצורך השתתפות בדיו

 

 א. כבילת כלואים 

 כבול יהיה לא אסיר או עצור כי מורים הסוהר בתי לפקודת א11 וסעיף, המעצרים לחוק א9 סעיף

, רחב באופן" ציבורי מקום" בחוק הוגדר, כך לצורך. בחוק המנויים החריגים למעט, ציבורי במקום

 על יוחלט לא כי הנוער מורה חוקל ב10 סעיף, בנוסף. אליו גישה ממנו לחלק או שלציבור כמקום

 תהיה וכבילתו, פחותה בקטין שפגיעתה בדרך הכבילה מטרת את להשיג ניתן אם עצור קטין כבילת

 של כבילתו על החלטה בקבלת כאשר, כאמור המטרה השגת לשם הנדרש ביותר הקצר הזמן לפרק

 . והנפשי הגופני שלומו על הכבילה והשפעת גילו בחשבון יובאו קטין

נציבות העודכנה פקודת  489בנושא כבילתם של עצורים בבתי המשפט,לבג"ץ צוין כי בעקבות עתירה י

 חשש בהתקיים אלא, המשפט בית באולם אסיר לכבול איןבאופן שהובהר בה כי  04.15.01מס' 

 .הפרטנית מסוכנותו וממידת הורשע בהן העבירות מסוג הנובע

                                                           
 (.4.11.20) מוזפר נ' מדינת ישראל 4768/18בג"ץ  488
 (6.209.)החלטה מיום  רבינוביץ נ' שירות בתי הסוהר 7942/19בג"ץ  489
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שפט העליון כי ככלל אין לכבול עצור באולם בית הדגיש בית המפסק הדין שניתן בעתירה זו ב

, וזאת בין אם מדובר בכבילת המשפט, וכי כבילה זו כרוכה בפגיעה בכבודו ובהשפלתו של העצור

על כך  פסק הדיןעוד עמד בית המשפט העליון ב . העצורים בידיהם ובין אם מדובר בכבילת רגליהם

, לשופט לפנות הליווי צוות עלם המנויים בחוק, לקיומה של מסוכנות בהתאם לחריגי חשש נתןיבהש

על מנת שזה ישקול את הפעלת הסמכות להורות על הסרת , הרלוונטי המידע את בפניו להציג

בית המשפט  ( לפקודת בתי הסוהר.4א)11( לחוק המעצרים וסעיף 4א)9הכבילה בהתאם לסעיף 

סנגורו לכבילה, וכי האחריות ליזום  הדגיש בעניין זה כי אין להמתין להעלאת הסתייגות העצור או

 את הפנייה לבית המשפט מוטלת על צוות הליווי. 

קודמות, גם בביקורים שנערכו  משנים הציבורית הסניגוריה של בדומה לממצאים שעלו בדוחות

 בין המחוקק שקבע האיזון מופר שבה, לחוק המנוגדת נחשפה מציאות 2020-2019במהלך השנים 

 בפרהסיה השפלתו ומניעת אדם של החוקתיות בזכויותיו מידתית שאיננה הפגיע למנוע הרצון

רבים  שבמקרים, מראים הממצאים. ציבורי וסדר ביטחון צרכי לבין, הכבילה מעצם הנובעת

 הדיון אולמות אל המשפט בתי במסדרונות ברגליהם או/ו בידיהם כבולים כשהם כלואים מובלים

 ולהשפילם בכבודם לפגוע כדי בו שיש באופן, ם והמבקריםהמתדייני ציבור לעיני חשופים כשהם

 . בפומבי

העלו  , אשר נערכו ברובם טרם מתן פסק הדין בנושא על ידי בית המשפט העליון,הביקורים ממצאי

 רבות פעמים וכי, המשפט בית אולמות בתוך גם כבולים הכלואים מוחזקים מהמתקנים בחלקכי 

וגם כאשר מדובר אמור, הכעולה מפסק הדין . דעת שיקול פעלתה וללא גורף באופן נעשית הכבילה

הוראות החוק, על פיהן ככלל אין לאזוק  של מדובר בהפרהבכבילת רגליהם של העצורים בלבד, 

כלואים במקום ציבורי אלא במקרים החריגים הקבועים בחוק, ובכפוף לבחינת הצורך באיזוק 

 בנסיבות המקרה. 

חל שיפור  ות פסק הדין של בית המשפט העליוןבעקב היא כי ציבוריתהסניגוריה ה  ה שלהתרשמות

בתי המשפט על ידי צוותי הליווי של עצורים באולמות הכבילת  בכל הנוגע להקפדה על נוהלי ניכר 

על ידי למשמר בתי המשפט בנוסף, ובין היתר גם בעקבות הנחיה שניתנה שירות בתי הסוהר. 

משפט בארץ לפיה אין להכניס עצורים כבולים דרך הכניסה הנשיאים או סגניהם בחלק מבתי ה

בכל הנוגע גם שיפור מסתמן הראשית של בית המשפט ויש להובילם דרך כניסת העצורים הייעודית, 

התופעה הפסולה של הובלת עצורים  .לעצורים המובאים לבתי המשפט על ידי משטרת ישראל

, צומצמה בחלק מהמקומותכבולים  במסדרונות בתי המשפט ובשטחיהם הציבוריים כשהם

  . זכרתובמיוחד באלה שבהם ניתנה ההנחיה הנ

מתקני מעצר בהם ביקרו נציגי הסניגוריה הציבורית נמצאו כשלים בנושא כבילה של כלואים  6-ב

 במקומות ציבוריים. 

נמצא כי מספר עצורים אשר הובאו לדיון על ידי משטרת ישראל, הובלו  בית משפט פתח תקווהב

כשהם כבולים בידיהם וברגליהם דרך הכניסה הראשית ובמסדרונות בית המשפט. זאת, אף על פי 

שמבירור שנערך עם סגל מתקן המעצר עלה כי לא הייתה מניעה להוביל את העצורים דרך המתקן 

רק לאחר שאחד הסנגורים פנה לבית המשפט המיועדת לשם כך.  החבויה מעיני הציבורוהמעלית 

ה בית המשפט ליחידה החוקרת להתיר את האיזוק ולחלופין, להוריד את העצורים בעניין, הור

 . מעצרהמתקן ל
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בנוסף נמצא כי ככלל הכלואים מובאים ממתקן המעצר באמצעות מעלית ייעודית כשהם כבולים 

בידיהם וברגליהם. טרם הכניסה לאולם בית המשפט מתירים את אזיקי הידיים אך לא את אזיקי 

יש מקום להנחות את צוות המתקן להתיר, כעניין שבשגרה, גם את מבקרים סברו כי הרגליים. ה

בזמן שהייתם באולמות, ולהרחיב משמעותית את שיקול הדעת בהתרת  כלואיםכבלי הרגליים ל

 490עצורים קטינים.כשמדובר בהאזיקים במהלך העלאת העצורים לאולמות, בפרט 

ובאים אל אולמות המשפט באמצעות מעלית ייעודית נמצא כי הכלואים מ בבית משפט מחוזי מרכז

וחבויה מעיני הציבור כשהם כבולים בידיהם וברגליהם. למבקרים נמסר כי אזיקי הידיים מוסרים 

טרם כניסה לאולם בית המשפט, אך אזיקי הרגליים נותרים במהלך הדיון. המבקרים סברו כי 

. יש להקפיד על יישום הוראות החוק, מדובר בפרקטיקה פסולה המנוגדת להוראות החוק בנושא

במסגרתן קבע המחוקק את האיזון הראוי בין הגנה על זכויות הכלוא ומניעת השפלתו בפרהסיה 

 491.יצרכי ביטחון וסדר ציבורלבין 

אינו מוסר טרם הכניסה של הכלואים עלה כי על פי רוב איזוק הרגליים  בהיכל המשפט בחיפה

שוהים באולם כשהם כבולים ברגליהם, בניגוד להוראות החוק.  לאולם בית המשפט, כך שהכלואים

אין די בהסרת אזיקי הידיים תוך הותרת האדם אזוק ברגליו, כדי לענות על המבקרים סברו כי 

 492.את הכבילה ברגלי הכלואים במהלך שהייתם באולמות הדיונים, וכי יש להתיר דרישת החוק

בטרם הכניסה לאולם בית מה. למבקרים נמסר כי עלתה תמונת מצב דו בבית המשפט בקריותגם 

ככל שבית המשפט , והם נותרים אזוקים ברגליהם. כלואיםהמשפט מוסרים כבלי הידיים של ה

כי  יחידת הליווי להסיר את האיזוק שעל רגלי הכלוא, צוות הליווי עושה כן. המבקרים סברולמורה 

בהתאם , הסתפק רק בהסרת כבלי הידייםלא ל, וכלואיםככלל יש להסיר את האיזוק גם מרגלי ה

  493.להוראות החוק בנושא

                                                           
: "מהתיחסות גורמי הפיקוד ביחידת נחשון עולה כי כבילה במקום ציבורי, 5.5.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  490

מתבצעת לאחר הערכת מצב לגבי אותו עצור בשים לב למסוכנותו ולאיומים הנשקפים ממנו וכל זאת בהתאם להוראות 
בלים לכל העצורים באופן גורף, נוכח מסוכנות/איומים כל דין. אין באפשרות סגל היחידה להכליל ולהתיר את הכ

הנשקפים מעצורים מסוימים. הודגש כי הערכת המצב המתבצעת הינה בדיקה מקצועית, בין היתר בהסתמך על נתוני 
מודיעין. עוד צוין כי לא אחת סגל המתקן מתיר אזיקים מעצורים כאשר ניתן לעשות זאת, והכל בשים לב למתחייב 

 .עפ״י דין"
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים עולה כי לאחרונה, ולאחר שהתקיימה 2.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  491

בעניין זה ישיבת עבודה עם הנהלת בתי המשפט, חודדו והובהרו הוראות החוק והכללים שעל פיהם על לוחמי נחשון 
דת הנציבות "כבילת אסירים במקומות ציבוריים", לפעול בעת ליווי אסירים במקומות ציבוריים. עוד לציין כי פקו

 עומדת בימים אלו לקראת תיקון, כך שהוראותיה יעלו בקנה אחד עם הוראות החוקים הרלוונטיים לנושא".
"מהתיחסות הגורמים הרלוונטים ביחידת נחשון הודגש כי קיימת פקודה  :20.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  492

עצורים ואסירים במקומות ציבוריים הנשענת על לשון החוק. הובלת העצורים כאשר הם  ארגונית העוסקת בכבילת
גם נושא הכבילה באולמות דיונים, מתבצעת בהתאם -כבולים ממתחם המעצר לאולמות הדיונים וחזרה מהם, כמו

 להוראות החוק והנהלים בנושא, תוך תיעוד הנושא ושיקול דעת הממונים בהתאם לצורך". 
: "עוד יצוין לעניין הטענה בדבר אי 16.7.2019יא בית משפט השלום בחיפה, השופט אינאס סלאמה, מיום תגובת נש

הסרת איזוק הרגליים מעצורים בעת קיום דיון בעניינם, כי המצב החוקי בכגון דא ידוע לשופטים, כאשר מתקיים 
סניגור הציבורי הארצי, שנשלח בשעתו ריענון מפעם לפעם אף בישיבות השופטים. לציין כי מכתב בעניין זה של ה

 לנשיאת בית המשפט העליון, הועבר זה מכבר לעיון וידיעת כל השופטים במחוז חיפה סמוך לאחר קבלתו".
: "מהתיחסות פיקוד גדוד צפון וגורמים רלוונטים בלשכה המשפטית עולה כי 26.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  493

ן הוא אבטחת עצורים/ אסירים באולמות הדיונים בבימ"ש. המחוקק קבע כי לא ייכבל חלק מרכזי בפעילות יחידת נחשו
עצור/אסיר במקום ציבורי, אך יחד עם זאת, קבע סייגים והתיר לכבול עצור/אסיר במקום ציבורי ע"מ לאפשר לשב"ס 

( לחוק 5א)23א' בפקודת בתי הסוהר, סעיף 11לממש אחריותו בהקשר הבטחת המשמורת החוקית, כאמור בסעיף 
א')ב( לחוק המעצרים. במידה ונקבע כי יש צורך בכבילת עצור, בעת הובלתו ממתחם המעצר לאולמות 9המעצרים, סע' 

הדיונים וחזרה, הדבר מתבצע בהתאם להוראות החוק והנהלים בנושא תוך תיעוד ההחלטה ושיקול דעת הממונים 
אסיר באולם בית המשפט, יחידת נחשון פועלת בהתאם  /בהתאם לצורך. נוסף על כך, מובן כי בעת שהיית העצור

 להוראות בית המשפט".
: "בית משפט בקריות מקפיד על כך שבזמן 30.10.19תגובת סגן נשיא בית משפט השלום בקריות, השופט ערן נווה, מיום 

ע עם הקהל. ישנה תורנות המעצר הדיונים יתקיימו באולמות שיש בהם מעליות מהם עולים העצורים ישירות וללא מג
הקפדה על כך שאותם עצורים לא יהיו אזוקים בידיים. בעקבות ההערה שלכם לגבי איזוק ברגליים שלא ניתן תמיד 
לראות אותו, הוצאתי רענון של הנחיות בעניין לשופטי קריות והם יקפידו מעתה יותר בעניין. יש לציין כי על פי הנחייתי, 
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 אל המעצר ממתקן מובלים המבקרים התרשמו כי הכלואים בבית המשפט המחוזי בירושלים

 בית במסדרונות זו בצורה ומובלים וברגליהם בידיהם כבולים רוב פי על כשהם הדיונים אולמות

 נפרד מעבר מאפשר לא הנוכחי במצבו המשפט בית שמבנה מכיוון, זאת. כל לעיני חשופים, המשפט

הכלואים. אף על פי שלמבקרים נמסר כי ביחס לכל אחד מהכלואים  עם נחשון יחידת אנשי של

נמצא כי ברירת מופעל שיקול דעת פרטני באשר לשאלה האם לכבול אותו בעת הובלתו לאולם, 

ים פגשו במהלך הביקור בעצור כך, המבקרהמחדל היא כבילה של הכלואים בידיים וברגליים. 

, שמנתוניו כפי שנמסרו למבקרים לא עלתה הצדקה לכבילה בהתאם למקרים 75מבוגר בן 

 494המפורטים בחוק. עם זאת, העצור מסר למבקרים כי נכבל בידיו וברגליו.

נשמעו תלונות מצד כלואים על כך שנכבלו באופן שכרוך בסבל  בבית משפט השלום בירושלים

אים הציגו למבקרים סימנים אשר נותרו בידיהם, אשר לדבריהם הם תוצאה מכך שסגל וכאב. הכלו

  495יווי משך בחוזקה בשרשראות האזיקים, בעודם נתונים באזיקי הידיים.הל

 

 ב. תאי מעצר קטנים וצפופים

, נמצא כי הכלואים 2020-2019מתקני מעצר בהם ערכה הסניגוריה הציבורית ביקורים בשנים  3-ב

  בתנאי צפיפות קשים אשר אינם עומדים באמות המידה שנקבעו בחוק.שוהים 

קטן מאד ומיושן, ואינו נותן נמצא כי מתקן המעצר הוא מבנה  בבית משפט השלום בירושלים

ההולך וגדל מקשה  כלואיםהמובאים לדיון. מספר ה כלואיםמענה ראוי לצרכיהם הבסיסיים של ה

שונים, כאשר המשמעות של החזקת כלוא בתא  כלואיםין עוד יותר להתמודד עם הצורך בהפרדה ב

נפרד היא צפיפות בלתי נסבלת בתאים האחרים. מספר מקומות הישיבה המקסימלי האפשרי 

 המגיעים לבית משפט השלום לדיוניהם.  כלואיםבמתחם נמוך משמעותית ממספר ה

. במועד מוקף ספסלי בטוןו מ"ר 8-וריה הציבורית הוא בגודל כאחד התאים בהם ביקרו אנשי הסניג

 בתא אחר. 18אשר מסרו כי קודם לכן באותו היום מספרם היה  כלואים, 15הביקור, שהו בתא זה 

. במהלך הביקור הוכנס 25אשר מסרו כי קודם לכן היה מספרם  כלואים 15 גם , שהושגודלו דומה

מסרו למבקרים כי  איםכלונוסף, אשר נאלץ לעמוד בתא בהיעדר מקום ישיבה פנוי. ה כלואלתא זה 

מדובר ביקשו להתפלל ולהניח תפילין, אך אין באפשרותם לעשות כן בתא מפאת חוסר מקום. 

בתנאי צפיפות בלתי נסבלים, המאלצים את חלק מן הכלואים לשבת על רצפת התא לרגליהם של 

 496כלואים אחרים, או לעמוד במשך שעות.

                                                           
משטרה, לא נכנסים דרך הכניסה הראשית אלא דרך המתקן של המעצר על מנת שלא גם עצורים המגיעים על ידי אנשי 

 יהיה מגע עם הציבור ותוך שמירה על פרטיותם".
: "אמור בהתיחסות מפקד גדוד דרום, המתקן הנ"ל מתאפיין במיקום ביטחוני 29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  494

פט. נסיבות אלה, נלקחות מטבע הדברים בחשבון במסגרת שיקול רגיש לצד העדר מאפיני ביטחון שונים בבית המש
 הדעת המופעל לעניין הצורך בכבילה".

כאילוץ ממאפייני המבנה והמגע עם אזרחים,  -: "סימני אזיקים על הידיים12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  495
 י אודם על פרק היד של העצור".מובלים כלל העצורים כאשר לוחם אוחז באזיק היד, ויתכן והדבר יוצר סימנ

: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטים בפיקוד יחידת נחשון עולה שממוצע 12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  496
ם עד שעת הדיון בעניינם, זאת בהיעדר -עצורים מידי יום, חלקם נשארים בבית המעצר י 45-65העצורים במתחם נע בין 

על המתחם מקצה צוות קבוע של שישה לוחמים המבצעים במהלך כל יום הדיונים מקומות במתחם. הפלגה האמונה 
ליווי "הלוך ושוב" מבית המשפט לבית המעצר ומבית המעצר אל בית המשפט, וזאת במטרה להתגבר על הפער בין 

בעיקר כמות העצורים אל מול מקומות הכליאה. פיקוד הפלגה והמתחם עושים כל מאמץ לווסת את תנועת העצורים ו
לצמצם משמעותית את זמן שהייתם במתחם. מאידך יודגש כי אין ליחידת נחשון ולשב"ס השפעה על כמות הזימונים 

 היומית".
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והתרשמו כי מ"ר וגם בו ספסלי בטון,  2.5-על כתא נוסף, שגודלו הזעיר עומד המבקרים ביקרו ב

במועד אחד בלבד.  כלואאפילו אם משכנים בו   האדם, בפגיעה חמורה בכבודהשהייה בו כרוכה 

הביקור שהו בתא שני כלואים קטינים, אשר נאלצו לשבת כשהם צמודים זה לזה. השימוש בתא זה 

מבקרים שבו והדגישו כי תא זה אינו ראוי שב ועלה בדוחות הסניגוריה הציבורית לאורך השנים. ה

  497.להחזקת בני אנוש, וכי יש להפסיק לאלתר את השימוש בו להחזקת עצורים

החזקתם של אסירים ועצורים המובאים תנאי יצוין כי בעקבות עתירה לבית המשפט העליון בנושא 

מבנים יבילים הוצבו בצמוד למבנה בית המשפט שני  498לדיונים בבית משפט השלום בירושלים,

הכוללים ארבעה תאי המתנה המיועדים להחזקת כלואים. מבנים אלו נועדו להוות פתרון למצוקת 

  המקום ולתנאי הצפיפות הקשים השוררים במתקן המעצר בבית המשפט.

כלואים התרשמו המבקרים כי מתקן המעצר אינו מותאם לכמות ה בבית משפט השלום בקריות

מ"ר,  9-ל 6בית המשפט. במתקן המעצר ארבעה תאים אשר גודלם נע בין המובאים לדיון בעניינם ב

ל. למבקרים נמסר כי מדי יום שוהים במתקן ממוצע של בין וסך הככלואים  20ויכולים להכיל עד 

בשל אילוצי הפרדה, לעיתים מוחזקים בתאים כמות המבקרים התרשמו כי . כלואים 20-ל 15

יצוין, כי סוגית הצפיפות במתקן הועלתה בדוחות תא. כלואים העולה על מקומות הישיבה ב

ה תאך נראה כי בעיה זו טרם זכהציבורית על הצורך בפתרון מבני,  בהם עמדה הסניגוריהקודמים, 

הסדרת הסוגיה התכנונית ולהרחבת כי עד לקשיים תקציביים ובירוקרטיים. ראוי בשל  לפתרון

וכן הקפדה על תנאי  אותה על זכויות העצורים,שמירה נהמבנה, יימצא פתרון זמני אשר יאפשר 

  499.שהייה ראויים

בעיית צפיפות קשה. כך, למשל, נמצא התרשמו המבקרים מ בבית המשפט המחוזי בירושליםגם 

מ"ר. תאים אלה  3-חולק לשני תאים קטנים אשר גודלו של כל אחד מהם כ אחד מתאי המעצרכי 

במועד . תאופס את מרבית שטח התמ', ה 1.5-כו כמיועדים לכלוא אחד, ובהם מוצב ספסל שאור

הביקור שהה בכל אחד מהתאים הללו כלוא בגיר, אף על פי שבשל גודלם, מיועדים תאים אלו 

כלואים ואף למעלה  5בתא זה לקטינים בלבד. אחד הכלואים מסר למבקרים כי לעיתים מוחזקים 

גבי שטיחונים. הכלואים הלינו על מכך. בתא אחר נמצא כי חלק מהכלואים שכבו על הרצפה על 

 500.בתאהצפיפות השוררת 

 

                                                           
, אכן קטנים 4: "מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון עולה שממדיו הפיזיים של תא 12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  497

דות במתחם אינו מאפשר מתן מענה לדרישות בית המשפט אל מול והשימוש בו נעשה כמוצא אחרון. ריבוי ההפר
 מקומות הכליאה ללא שימוש בכלל תאי המתחם". 

 לעיל. 268, ה"ש מוזפרר' עניין  498
: "מהתיחסות פיקוד גדוד צפון ביחידת נחשון, עולה כי זימונים של העצורים 26.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  499

חריות יחידת נחשון ולכן כל פניה באשר לכמות העצורים המוזמנים לדיון לבית המשפט לבית המשפט אינו בתחום א
חוסה תחת אחריות הנהלת בתי המשפט. יחד עם זאת, ועל מנת לתת מענה לסוגיה הצפיפות במתקן. מתבצעת הפלגה 

עוד צוין כי נערכה  במהלך היום, ליווי אמצע וזאת על מנת לדלל את כמות העצורים במתחם ולתת מענה בנושא הנ"ל.
מנת -פניה ע"י מפקד גדוד צפון, לנשיא בית המשפט השלום בחיפה על מנת לבחון העברת עצורים לבתי משפט שונים על
 לווסת את העצורים במחוז חיפה בכלל ובפרט בבית משפט השלום בקריות. נכון לעת הזו הסוגיה עומדת בעינה".

מהתיחסות מפקד גדוד דרום עולה כי במתקן הנ"ל ברוב רובם של ימי " :29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  500
הדיונים אין פער או צפיפות יתר באגף. ייתכנו מקרים בהם בתאים מסוימים יהיו עצורים רבים יותר מהרגיל וזאת 

רח אשר כאשר יש צורך לבצע הפרדות רבות בזמן נתון מסוים. חשוב לציין כי כאשר נעשה הדבר, הרי הוא בבחינת ההכ
לא יגונה ובאין אפשרות אחרת, בין היתר גם אגב הרצון להימנע משימוש ברכב ליווי לשהיית עצורים, כפתרון לנסיבות 

 ואילוצים כאמור".
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  לכלוך, מחנק וצחנה בתאיםתנאי מזג אויר, ג. 

מתקני כליאה בהם ביקרו נציגי הסניגוריה הציבורית נתגלו ליקויים הנוגעים לתנאי האוורור  4-ב

 וההיגיינה השוררים בתאים, אשר גורמים לעיתים לתחושת מחנק ולריחות קשים. 

, הממוקם בקומת המרתף של בית המשפט, ניכרת תחושת מחנק ת המשפט המחוזי בירושליםבבי

כלואים הלינו על המחנק הקשה בכל התאים, בשל היעדר אוורור. בחלק מן התאים אף אין חלון, ו

והצחנה השוררים בהם. יצוין, כי מדובר בליקויים אשר עלו בדוחות קודמים שנערכו מטעם 

באחד התאים שהתה עצורה  501בעבר, אולם למרבה הצער לא טופלו כראוי. הסניגוריה הציבורית

מבירור שערכו המבקרים עלה כי הכלואה לא הייתה מודעת  אשר הלינה על הקור העז השורר בתא.

  502לאפשרות לקבל ביגוד חם מסגל המתקן.

ם בהשוררת אין חלונות וכי ו המבקרים כי בתאי המעצר מצא בבית משפט השלום בירושלים

באחד התאים שררה צחנה קשה של ביוב שהגיעה מהשירותים שבתא.  503תחושת חום ומחנק קשה.

הוא אדם שומר מצוות שמסר למבקרים כי בשל הצחנה הוא אינו יכול לברך  אשר שהה בתא כלואה

על המזון, ולכן נמנע מלאכול. בתא לא היה נייר טואלט וסבון. בתא אחר שרר ריח כבד של עשן 

בחלק מהתאים הבחינו המבקרים כי פחי האשפה עולים על גדותיהם ורצפת התא  504סיגריות.

כלואים בנוסף,  506מזון אשר מרוחות על קירות התא. נצפו שאריותבאחד מהתאים  505מלוכלכת.

 . בתא על כך שאין אפשרות לרחוץ ידיים הלינורבים 

ת מערכת האוורור בתאים שררה תחושת מחנק, על אף פעילו מצא כינ בבית משפט השלום בעכו

  508.מצא כי באחד התאים מערכת האוורור לא פעלהכמו כן, נ 507.במתקן המעצר

עלו תלונות מצד הכלואים על כך שהם סובלים מתחושת קור עזה בשל  בבית משפט השלום בקריות

מיזוג האוויר הפועל במקום. נמצא כי במתקן מותקנת מערכת מיזוג מרכזית וכי לא ניתן לווסת את 

באחד התאים הבחינו המבקרים בקטין אשר שכב על מעיל  509טורה בתאי המעצר בלבד.הטמפר

 שהניח על הרצפה, על מנת להימנע מישיבה על ספסלי הבטון הקרים. 

 

                                                           
: "מהתיחסות מפקד גדוד דרום עולה כי על חלונות האגף מותקנת רשת סבוכה, 29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  501

 ג מרכזי לתאים וכן תוחלפנה הוונטות, מענה זה אמור לפתור את בעיית האוורור".במסגרת השיפוץ יותקן מיזו
: "הודגש ע"י מפקד גדוד דרום כי סגל המתקן, מחלק ציוד לכל דורש וכי לא 29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  502

 קיים פער בנושא".
הורגשה תחושת מחנק מאחר ואין באגפים במקום  -תחושת המחנק בתאים": 12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  503

 חלונות חיצוניים ומאחר ומדובר בעונת החורף בה עובד המזגן על חימום".

כלל העצורים המגיעים למתחם, עוברים חיפוש  -ריח עשן סיגריות -2"תא  :12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  504
מבחין בעצור מעשן, הוא נשלף מהתא לחיפוש על  בקליטתם בין היתר למניעת הברחת סיגריות. כאשר צוות המתחם

 מנת למנוע עישון בתאים. לציין, כי ברגע שהודלקה סיגריה ולאור חוסר האוורור בתאים, הריח יישאר זמן רב במתחם".
צוין כי נערך נקיון בתא בכל סוף יום הדיונים כאשר אין עצורים  -1"תא  :12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  505

, הניקיון מתבצע 1בדומה לתא  -5, אין אפשרות לבצע סבב ניקיון נוסף במהלך שהיית העצורים בתאים. תא במתחם
אחת ליום כאשר אין עצורים במקום. נייר טואלט מחולק ע"פ בקשה מאחר והעצורים נוהגים לסתום באמצעותו את 

 יון יאספו כמידי יום".השירותים, שאריות המזון נזרקו על הרצפה ע"י השוהים התא ובביצוע הניק
 הכיתובים על הקיר הוסרו והאריח השבור תוקן". -3: "תא 12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  506
: "יש לציין שמתחם האגף נמצא בקומה תחתונה תת קרקעית ואין חלונות 11.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  507

בדות באופן רציף בכל זמן שהיית עצורים בתאים וכן קיימת בתאים שפונים כלפי חוץ. מערכות האוורור והמיזוג עו
מערכת יניקה בתאים. עוד צוין כי באגף העליון, לפני מספר חודשים, הוחלף מפוח במפוח בכל עצמה גבוהה בכדי לתת 

 מענה מיטבי. עוד צוין כי נערכות בדיקות לנושא האוורור, מעת לעת, ע"י צוות התחזוקה של בית המשפט".
: "מהתיחסות פיקוד גדוד צפון עולה כי בתאריך בו נערך הביקור לא הוחזקו 11.11.20ת גנ"מ שלום יעקב מיום תגוב 508

, אשר באגף העליון קיימת מערכת יניקה שתפקידה לשאוב אוויר החוצה מהתא ולגרום 5עצורים בתא הנ"ל. בתא 
לה במקום ע"י בדק הבית של בית המשפט וכי לסירקולציה בתא. צוין כי ביום הביקור הייתה בעיה נקודתית אשר טופ

 בשאר התאים הנושא עבד באופן תקין".
 בתגובה נמסר מסגל המתקן במועד הביקור כי לכלואים מחולקים מעילים בהתאם לדרישה.  509
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 ד. ליקויים הנוגעים לתאי השירותים

, התרשמו אנשי הסניגוריה 2020-2019מתקנים בהם נערכו ביקורים רשמיים בשנים  4-ב

 ם שונים בנוגע לתאי השירותים במתקני המעצר. הציבורית מליקויי

מופרדים באמצעות מחיצה המעצר  במתקןהשירותים בתאים  בבית משפט השלום בקריות

נושא זה עלה כבר בדוח הביקור שגובהה כמטר בלבד, שאינה מספקת תנאי פרטיות עבור הכלואים. 

תרון למצב זה, בדרך של הקודם שנערך במתקן המעצר, אך המצב נותר כשהיה. ראוי למצוא פ

 510הגבהת המחיצה או התקנת דלתות, באופן שיבטיח את זכותם של הכלואים לפרטיות.

מותקנים בתאים שירותי כריעה, המופרדים מחלל התא באופן  בבית המשפט המחוזי בירושלים

המבקרים סברו כמו כן, השירותים בתאים מלוכלכים מאד. חלקי בלבד באמצעות קיר בטון נמוך. 

למבקרים נמסר כי הכלואים רשאים  511כי הפרדה חלקית זו כרוכה בפגיעה קשה בפרטיות הכלואים.

לעשות שימוש בשירותים המצויים מחוץ לתא. הכלואים הלינו על כך שבקשותיהם לצאת 

באחד התאים תא השירותים היה  512.לשירותים אינן מקבלות מענה אלא לאחר קריאות ממושכות

ראוי להחליף את שירותי הכריעה באסלות, בדומה  513ששרר בחלל התא.מלוכלך והדיף ריח רע 

לנעשה בכלל מתקני הכליאה, ולהתקין מחיצות שייצרו הפרדה מלאה בין תא השירותים לחלל 

 514התא.

-כשוהים ישנו תא שירותים אחד המשותף לשני תאים אשר בהם  בבית משפט השלום בירושלים

כל זמן נתון ניתן להוציא רק כלוא אחד לשימוש בשירותים, מדברי הכלואים עלה שבעצורים.  30-40

וכי יציאה כזו כרוכה בכבילה באזיקי ידיים. אחד מהכלואים הלין על כך שנותר כבול בידיו גם בעת 

השימוש בשירותים. כן עלה מדברי הכלואים כי הם נאלצים להמתין זמן ממושך של כחצי שעה 

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד גדוד צפון ביחידת נחשון, עולה, ראשית, בנוגע לגובה 26.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  510

חיצה ונחיצותה תגובת רמ"ח ביקורת דאז עומדת בעינה. שנית, בבית משפט השלום בקריות קיימים ארבעה תאים, המ
בכלל התאים קיימים תאי שירותים הבנויים בצורה מיטבית ע"י קירות "אופן ספייס" ללא דלתות וזאת לאור גודל 

הפרטיות נשמרת ככל שניתן. נוסף על כך התאים וחיסכון במקום. חשוב לציין כי התאים בנויים בצורה כזאת ש
העצורים נשאלו במהלך הביקורת "האם ניתן מענה נוסף בעניין זה" ובתשובה לכך נאמר שצוות הליווי נענה לבקשת 
עצורים המבקשים לעבור לתא מבודד לצורך שימוש בשירותים. הודגש כי ככל שעולה בקשה לעבור לתא מבודד לצורך 

עבירים את העצורים לתא אחר. עוד צוין בנוגע לדלתות, כי לאחר בחינת הנושא, לאור המבנה שירותים לוחמי הצוות מ
 הפיזי של התאים, לא ניתן להתקין דלתות". 

"לעניין הפרטיות בשירותים ובניית קיר : 30.10.19תגובת סגן נשיא בית משפט השלום בקריות, השופט ערן נווה, מיום 
 העניין יטופל על ידינו ויועבר לשלטונות שב"ס." -א לאזור השירותיםגבוה החוצץ בין אזור הישיבה בת

: "היעדר הפרדה מלאה בין תאי השירותים לתאים עצמם וזאת בהיעדר דלת. 29.8.19איתן גולן מיום  ג"דתגובת ס 511
 -פרדהלדבריכם קיר הבטון החוצץ אינו מספק וקיימת פגיעה בפרטיותם ובצניעותם של העצורים והאסירים. העדר ה

הקיר הקיים כיום אינו עומד בדרישות התקן בשב"ס )גבוה מהמותר( ואינו מאפשר ביצוע השגחה למניעת אובדנות, 
 . "מ' ותותקן דלת חציצה על מנת לאפשר פרטיות העצורים 1.60בשיפוץ יונמך הקיר לגובה 

, שכאשר הם מבקשים לצאת 1א מס' : "בדו"ח עלו טענות עצורים שהוחזקו בת29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  512
לשירותים, המענה שניתן להם הוא רק לאחר מספר דקות ממושך. מענה ליציאה לתאי הנוחיות ניתן ע"י צוות האגף 

, בעת שימוש של עצור אחר בתא היחיד הקיים והמשותף לשני 1כמעט ללא עיכוב. יתכן ונגרם עיכוב בעיקר בתא 
 התאים".

מלוכלכים מאוד ונידף מהם  3)א' וב'(, ו 1: "ציינת כי שירותי הכריעה בתאים 29.8.19מיום  תגובת סג"ד איתן גולן 513
ריח לא נעים, במצב שהם אינו ראויים לשימוש. לדידכם יש לדאוג שתאי השירותים ינוקו באופן תכוף יותר. מהתיחסות 

ם. טרם כניסת העצורים לתאים מבוצעת תאי השירותים עוברים ניקיון יסודי מידי יו -מפקד גדוד דרום עולה כדלקמן
סריקה קפדנית ובין היתר נבדק הניקיון. אין אפשרות מעשית לבצע ניקיון כאשר העצורים נמצאים בתאים במהלך 

 היום".
בדו"ח נכתב כי השימוש בשירותים אלו הינו מבזה ופוגע  -: "שירותי כריעה29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  514

במהלך  -בסיכום הדו"ח המלצתם להחליף את שירותי הכריעה בשירותים עם אסלות. שירותי כריעהבכבוד העצורים. 
 השיפוץ יוסרו שירותי הכריעה ותותקנה אסלות".
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נו יכול לספק מענה ראוי לצרכיהם הבסיסיים של הכלואים, תא זה אילפחות עד ליציאה לשירותים. 

 515תקן למשך שעות רבות מדי יום.המוחזקים במ

מותקנים שירותים, המופרדים מחלל התא באמצעות בהם בשני תאים נוספים המבקרים ביקרו 

 נמוכה מדי ואינה מאפשרת שימוש סבירהמבקרים סברו כי המחיצה דלת שגובהה כמטר בלבד. 

הכלואים באחד התאים דיווחו כי השירותים  516.תוך שמירה על פרטיות הכלואים רותיםבתא השי

 בתא תקולים, והלינו על כך שהם אינם מורשים לעשות שימוש בתא השירותים המשותף. 

תאי השירותים היו מלוכלכים מאד. באחד מהתאים היה זבל זרוק על רצפת תא השירותים, 

ת מסרה למבקרים כי פנתה בעניין זה לסגל המתקן בבקשה והרצפה הייתה רטובה. אחת הכלואו

תאים היו חסרים סבון ונייר כמו כן ב 517שינקו את השירותים, ונענתה כי עליה לעשות זאת בעצמה.

 518טואלט.

נמצא כי תאי השירותים ישנים ובלויים. המבקרים התרשמו כי האסלות  בבית משפט השלום בעכו

 519צורך בהחלפתם. והכיורים מלוכלכים וחלודים, ויש

 

  ה. המתנה ממושכת במתקני המעצר

 קשים להיות הופכים הצפיפות תנאי ובפרט המשפט בתי של המעצר במתקני הקשים מחיהה תנאי

-ב. לצורך מעבר ארוכות שעות רוב פי על נמשכת אלו במתקנים שהשהות העובדה רקע על יותר אף

 שעות למשך בתאים נמשכה השהייה ,הציבורית הסניגוריה אנשי ביקרו בהם מעצר מתקני 6

 .וממושכות רבות

כך שהם מוחזקים במתקן הלינו מספר קטינים ששהו במקום על  בבית משפט השלום בפתח תקווה

 החל משעות הבוקר המוקדמות ועד לסיום יום הדיונים. ,המעצר בבית המשפט במשך שעות ארוכות

בבוקר. קטין נוסף מסר כי נעצר  5:00הם נאספו מבית סוהר "אופק" בשעה הקטינים תארו כי 

ושהה בתחנת המשטרה לאורך כל הלילה עד שנאסף לבית המשפט. במועד  1:30בסביבות השעה 

כמו , טרם התקיים הדיון בעניינם של הקטינים, למעט אחד מהם. 11:00הביקור, בסביבות השעה 

                                                           
"מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון עולה כי אכן במתחם תא שירותים אחד  :12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  515

מתאו מחייבת כבילתו. מאחר והתא בשימוש בלתי פוסק במהלך כל היום, ישנו עצורים. הוצאת עצור  30-המיועד לכ
 קושי לשמור על רמת היגיינה גבוהה. בדומה לאמור מעלה, הניקיון מבוצע רק כאשר המתחם ריק מעצורים".

ינן : "כעולה מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון, המחיצות המותקנות בתאים ה12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  516
תקניות, כאשר ייעודן הוא לאפשר צנעת הפרט אל מול החובה לפקח על העצורים בכל עת, בעיקר כדי למנוע מעשי 

 אובדנות ופעולות מזיקות אחרות".
כפי שצוין מעלה, אין במקום שירותי ניקיון קבועים והניקיון  -: "טענת עצורה12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  517

סוף היום. מהתיחסות פיקוד היחידה עוד עולה כי סוהרי נחשון עוברים הכשרה נוספת מעבר מתבצע אחת ליום, ב
לקורס הסוהרים הבסיסי, על מנת להכינם להתמודדויות בתחום עשייתם, לרבות הכשרה בנוגע להתנהגות אל מול 

ן מענה באופן ראוי, הולם, אוכלוסיית העצורים. הודגש כי סוהרי נחשון מונחים לעבוד באופן ממלכתי, מקצועי תוך מת
 מכובד ומכבד".

: "במקומות שונים בהם נערך הביקור הרשמי לא היה בנמצא נייר טואלט 12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  518
ועוד(. נוסף נמסר כי לא בכל התאים היה סבון נוזלי.  3)דוגמת, תא השירותים באגף תחתון, בתא השירותים בתא 

לוונטים ביחידת נחשון עולה שנייר טואלט מחולק ע"פ דרישה מאחר ונעשה בו שימוש לסתימת מהתיחסות הגורמים הר
 השירותים, סבון מחולק לתאים מדי יום".

: "מהתיחסות פיקוד גדוד צפון עולה כי בעת השיפוץ באגף התחתון, הוצאה 11.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  519
ליון. בעקבות הפנייה, נשלח ע"י הגורמים הרלוונטים בבית המשפט, צוות דרישה להחלפת הכלים הסניטריים באגף הע

תחזוקה שערך פעולות ליטוש ע"י מכונה וניקיון על מנת לשפר את מצב הסנטיציה בתאים. הודגש כי נושא החלפת 
 ".הכלים הסניטריים הינו באחריות בית המשפט, וכאמור בדו"ח, מזכיר בית המשפט התייחס לכך במועד הביקור

: "עיינתי בדו"ח הסניגוריה הציבורית בעניין 5.1.21תגובת סגן נשיא בית משפט השלום בעכו, השופט זיאד סאלח, מיום 
. מברך על העבודה היסודית שנעשה ואומר יישר כוח. 2020מתקן הכליאה אשר ליד בית המשפט השלום בעכו, לשנת 
 ם שיפור".כמובן תמיד אפשר לשפר וכך ייעשה לגבי הדברים הטעוני
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אפשרות לעשן, דבר כן הביעו הכלואים את הקושי הכרוך בשהייה ממושכת בתאי המעצר ללא 

 520התורם לתחושת עצבנות ולחץ.

עלה כי הכלואים מגיעים למתקן המעצר בשעות הבוקר המוקדמות  בבית משפט השלום בקריות

כך, מדברי הכלואים עלה כי לעיתים אך נאלצים להמתין לאורך שעות ארוכות עד לדיון בעניינם. 

, באופן הכרוך בהמתנה בתא המעצר הדיון בעניינם נערך רק בשעות הצהריים ואף מאוחר מכך

לאורך שעות ממושכות. תאי המעצר הם קטנים, וכוללים ספסלי בטון. המבקרים התרשמו כי 

תנאים אלו מקשים על שהייה ממושכת, ויש לעשות מאמץ על מנת שהכלואים יובאו לבית המשפט 

 521.בסמוך למועד הדיון בעניינם ויוחזרו לבית המעצר בהקדם האפשרי

מתקן עלו תלונות רבות מצד הכלואים על כך שהם מוחזקים ב שפט השלום בירושליםבבית מ

הכלואים תיארו כי הם מובאים לבית המשפט בשעות הבוקר לאורך שעות ממושכות.  המעצר

במהלך היום. כמו כן, הם נאלצים להמשיך  תהמוקדמות גם כשהדיון בעניינם קבוע לשעה מאוחר

 522סתיים.הוכות גם לאחר שהדיון בעניינם שעות ארבמתקן המעצר ולהמתין 

הלינו רבים מהכלואים על כך שהם נאלצים להמתין במתקן המעצר לאורך  בהיכל המשפט בחיפה

 523שעות ארוכות לאחר שהדיון בעניינם הסתיים, עד לצאת רכב ההסעות חזרה למתקני המעצר.

ת ועל הקושי הכרוך בדבר, רבים מהכלואים הלינו על היעדר אפשרות לעשן בשעות ההמתנה הארוכו

 524.במיוחד בהמתנה לדיון בעניינם

הלינו רבים מהכלואים על היעדר אפשרות לעשן לאורך שעות  בירושלים המחוזי המשפט בבית

 525.ההמתנה הארוכות במתקן המעצר

 

 ו. ליקויים בקשר לאיכות המזון, כמותו וסדרי האכילה 

תלונות ביחס לטיב המזון, הכמות המוקצית  מתקנים בהם נערכו ביקורים רשמיים, נתקבלו 2-ב

 לכל כלוא ולסדרי האכילה.

נמצא שמי השתייה אשר מסופקים לכלואים אינם ראויים  בבית המשפט המחוזי בירושלים

לשתייה. במהלך הביקור עלה כי הסוהרים ממלאים את בקבוקי השתייה של הכלואים מברז המצוי 

על מנת שימלאו מהברז שמצוי בתא. ם בקבוק ריק בשירותי המתקן, או שהם מעבירים לכלואי

המבקרים התרשמו כי מדובר בברזים מזוהמים וחלודים, אשר אינם מיועדים למי שתייה. כן עלה 

                                                           
: "אכן, המדובר בסוגיה ששבה ועולה בביקורים רשמיים במתקני מעצר בבתי 5.5.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  520

משפט, כאמור בדו״ח וכאמור במענים קודמים, וכפי שעולה מהתיחסות יחידת נחשון, לא ניתן לאפשר לעצורים לעשן 
 וק האוסר עישון במקום ציבורי".במתקנים הנ״ל, לאור העובדה כי הדבר אסור עפ״י הח

: "ראשית, וכעולה מהתיחסות פיקוד גדוד צפון ביחידת נחשון וכאמור בדו"ח 26.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  521
המדובר בסוגיה העומדת לפתחה של הנהלת בתי המשפט. שנית, יצוין כי מתקיים שיח שוטף ורציף בנושא בין סגל 

 ט".המתקן לסגל הנהלת בית המשפ
: "מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון עולה כי משך שהיית העצור במתחם הינו 12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  522

ם, -פועל יוצא של מועד קיום דיונו. כאמור מעלה, במהלך היום מתקיימים מס' רב של ליווים בין המתחם לבימ"ר י
בו עצור ישהה במשך כל יום הדיונים במתחם, בעיקר מטרתם לצמצם את מספר העצורים במתחם. עם זאת יתכן מצב 

 עצורים המגיעים מחוץ לירושלים".
בתגובה נמסר על ידי סגל המתקן במועד הביקור כי נעשה מאמץ לפנות את הכלואים אשר הדיון בעניינם הסתיים  523

 מקום. מוקדם ככל הניתן, וכי יחידת הליווי מוסיפה הסעות במהלך היום בהתאם למצבת כוח האדם ב
-בתגובה נמסר על ידי מפקד המתקן במועד הביקור כי אין אפשרות להקצות חדר נפרד למטרות עישון מכיוון שעל 524

 פי הנחיות הנהלת היכל המשפט( העישון אסור בכל שטחו של היכל המשפט בלא יוצא מן הכלל.-פי חוק )וכן על
 במתקן נובעות מן המתחייב מהוראות הדין". : "הגבלות על העישון29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  525



122 
 

  526כי בנסיבות אלו רבים מהכלואים נמנעים משתיית מים, באופן שעשוי לפגוע בבריאותם.

המעצר. הכלואים הלינו על כך שארוחת  כמו כן עלו תלונות מצד הכלואים בנוגע לטיב המזון במתקן

חלק הבוקר מחולקת להם ללא סכו"ם, וכן על כך שהלחם אותו הם מקבלים בארוחה מגיע קר. 

 527.מהכלואים הלינו על כך שהם אינם מקבלים קינוח כחלק מארוחת הצהריים

בת המורכ ארוחת בוקר דלההתרשמו המבקרים כי הכלואים קיבלו  בבית משפט השלום בירושלים

התלוננו על כך שקיבלו את המזון  יםהמבקר ושוחחעמם  כלואיםכלל ה מלחם עם גבינה ולצדו ירק.

, שתייהלהם כוסות ציינו שלא מסופקות  כלואיםחלק ניכר מהכמו כן,  528קפוא ובלתי ניתן לאכילה.

 529ולרוב הם נאלצים לשתות מים ישירות מאותו בקבוק משותף לתא.

 

 ואי יידוע על זכויות וועצות עם עורך דיןז. קשיים במימוש זכות ההי

 להיפגש אסיר של וזכותו המעצרים, לחוק 34 בסעיף מעוגנת דינו עורך עם להיפגש עצור של זכותו

 לאפשר הצורך את מדגישות החוק הוראות. לפקודת בתי הסוהר 45בסעיף  מעוגנת דינו עורך עם

 האפשרות על הקפדה אי". השיחה יותסוד את המאפשרים בתנאים"ו" ביחידות" הזכות מימוש את

 ביכולתו ממש של פגיעה לפגוע עלולה, החוק להוראות בהתאם, במלואה ההיוועצות זכות את לממש

, זאת. הוגן להליך בזכותו גם לפגוע שעשוי באופן, מטעמו המשפט את ולנהל עצמו על להגן כלוא של

 נפגשים המקרים מן גדול בחלק ראש, אישום כתב נגדם הוגש שטרם בעצורים מדובר כאשר בפרט

עצורים  .הגנתם ניהול לצורך ביותר מהותית היא זו ופגישה, דינם עורך עם לראשונה המשפט בבית

אלה )"עצורי ימים"( מצויים בדרך כלל במהלכה של חקירה והם אינם רשאים ליצור קשר כלשהו 

מפגשי הייעוץ עם עורכי הדין  עם גורמים חיצוניים למעט עורך הדין המייצג אותם. בנסיבות אלה,

לפני דיוני המעצר ולאחריהם הם בעלי חשיבות רבה במיוחד לשמירה על זכויותיהם של העצורים 

 וליכולתם של העצורים להבין כהלכה את ההליך המתקיים בעניינם.

ליקויים הנוגעים למימוש זכותם  נמצאו הציבורית הסניגוריה אנשי ביקרו בהם מעצר מתקני 4-ב

בשני מתקנים נמצאו ליקויים כלואים להיוועצות עם עורך דין בתנאים מכבודים ובטוחים. של 

 באופן יידוע הכלואים אודות זכויותיהם.  

                                                           
: "מהתיחסות פיקוד גדוד דרום עולה כי צוות האגף שוהה בצמוד לתאי 29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  526

העצורים הנ"ל ומספק מענה לדירותיהם במהלך כל היום. נוסף צוין כי כל עצור רשאי להביא בקבוק מים ולהכניסו 
מפקד גדוד דרום הביע את תקוותו כי בסיום השיפוץ, מכשיר הקולר הנמצא באגף יותקן והדבר  -םלתא. לגבי מילוי המי

 יאפשר מילוי מים קרים בכל את".
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים עולה כי המזון מחולק לעצורים בדיוק כפי 29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  527

המזון, בטמפרטורה הנדרשת ועפ"י ההנחיות הרלוונטיות. לגבי חלוקת שהוא מתקבל מהיחידות השונות ו/או מספק 
קינוח, ככל שמתקבל פרי או כל פריט אחר הוא מחולק לעצורים. בנוגע לסכו"ם בארוחת הבוקר, סכו"ם וכלים חד 
פעמיים מועברים למתקני המעצר בבתי משפט לאחר קבלתם במרוכז ביחידות. צוין כי בעת הזו הפערים הושלמו 

 צורים יקבלו סכו"ם על מנת שיאכלו בצורה מכובדת". וע
: "מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון עולה כי ארוחת הבוקר מגיעה ארוזה 12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  528

בשקית ניילון משני מקומות שונים, טרמינל איילון ובית מעצר ירושלים והארוחה מחולקת כפי שהיא. צוין כי ביום 
ק מהמזון הגיע קפוא והדבר טופל מיידית ע"י מפקד המתחם, וסופקה חלופה לארוחת הבוקר באמצעות הביקור חל

ם. מהתיחסות מנהל ת"ל עולה כי מבירור הנושא עולה כי ביום הביקור סופקה ארוחת בוקר -משיכת מזון מבימ"ר י
גיע קר. מההתיחסות עולה כי ממעבר איילון וכאשר נבדקת תכולתה נמצא כי הגבינה הגיעה במצב קפוא והלחם ה

המדובר באירוע חריג ולא משקף את המתרחש באופן יומיומי. בשוטף המזון מגיע באופן מסודר, מאוחסן ומנופק ברמת 
 איכות טובה. הודגש כי ענף מזון ירענן את נהלי ניפוק מזון לעצורים לכלל בתי המעצר ובנוסף יבצע בקרה בנושא".

פעמיות מחולקות מידי -: "מהתיחסות פיקוד יחידת נחשון עולה כי כוסות חד12.1.20ום תגובת גנ"מ שלום יעקב מי 529
בוקר לכל עצור. מרבית העצורים מעדיפים את השימוש בבקבוקי המים המחולקים תדיר. עוד צוין כי במתחם מתקן 

 " למים קרים לשימוש העצורים".4"תמי 
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מאד אשר אינו קטן הוא חדר נמצא כי חדר המפגש עם עורכי דין  פתח תקווההשלום בבית משפט 

 עצורי עם ים עלה כי המפגשיםמבירור שערכו המבקרמאפשר מפגש הולם בין העצור לעורך דינו. 

לעומת זאת ביקורים . נטיתוורל בקשה יציג שהסניגור לכך בכפוף, הגבלה ללא מתאפשרים ימים

שבשגרה, אלא רק במקרים חריגים.  כעניין מתאפשרים לא, ושפוטים הליכים תום לעצורים עד

לקוחותיהם, וכי  עם סניגורים נפגשים בהם המקרים את להגביל ראוי זה המבקרים סברו כי אין

גם בעניינם של עצורים עד תום ההליכים ושפוטים יתכנו נסיבות המצדיקות מפגש עם הסניגור טרם 

 ימים עצורי שאינם כלואים במפגשי יותר רבה גמישות לאפשר ראוי ,הדיון בתנאים הולמים. על כן

 ומיטבי ענייני הולני לאפשר מנת ועל, זאת מבקש העצור של סנגורו בהם במקרים, דינם עורכי עם

 530.בעניינם הפלילי ההליך של

  531ורכי דין הוא קטן ואין בו שולחן.נמצא כי חדר המפגש עם ע בבית משפט השלום בקריות

נמצא כי חדר המפגש עם עורכי דין הוא חדר קטן אשר אינו מאפשר  בבית משפט השלום בעכו

כמו   532פשטות מגפת הקורונה.שמירה על ריחוק חברתי בהתאם לנהלי משרד הבריאות לנוכח הת

לא ניתן כי בתקופה הנוכחית כן העלו המבקרים תלונות שעלו מצד סניגורים על כך שנמסר להם 

טרם הדיון בעניינם. ראוי למצוא פתרון הולם אשר יאפשר מפגש של  לקיים מפגשים עם עצורים

 533.י משרד הבריאותעצור עם עורך דינו בתנאים שיבטיחו את חסיון השיחה, תוך הקפדה על נהל

נמצא כי חדר המפגש עם עורך דין הוא חדר קטן ללא חלון, אשר כולל  מרכז מחוזיהמשפט הבית ב

עצורים עד תום ההליכים אינם לביקורי עורכי דין שולחן ושני כיסאות. למבקרים נמסר כי 

 מקריםה את להגביל מתאפשרים כדבר שבשגרה, אלא רק במקרים חריגים. המבקרים סברו כי אין

 המשפט בבית המפגש להליכי מעצר ימים בלבד. אמנם אין לקוחותיהם עם סניגורים נפגשים בהם

 או שינויים מתרחשים אחת אך לא, המעצר בבית ומסודרת מקדימה לפגישה תחליף להוות אמור

 סנגורו לבין העצור בין מקדימה שיחה המצריך באופן, הדיון למועד סמוך, המשפטי בהליך עדכונים

 במסדרון בחטף ולא, הולמים בתנאים זה מפגש קיום לאפשר מקום ויש, כראוי הגנתו ניהול צורךל

 534.הדיונים לאולם המוביל

                                                           
דין לקוח לעצורי ימים, -״ח, ניתנת עדיפות לקיום מפגשי עורכי: "כאמור בדו5.5.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  530

דינם טרם הדיון, זאת בניגוד לעצורים בסטאטוס אחר. נוסף, יש לקחת -אשר אין תמיד באפשרותם להיפגש עם עורכי
דין רבים מבקשים להיפגש עם -בחשבון את העובדה כי במתקן חדר אחד בלבד למטרה זו ואת העובדה כי עורכי

דין לעצורים בסטאטוס עד תום -תיהם. כנכתב בדו״ח, במידת הניתן והאפשר, מתאפשרים מפגשים בין עורכילקוחו
ההליכים או עד החלטה אחרת. עוד הודגש כי נוכח מבנהו של בית המשפט והעובדה כי המעבר למרבית האולמות נערך 

יעודי( השיחה נערכת בשטח זה ולא בחטף בשטח סטרילי, באם נערכת שיחה בין עו״ד לעצור טרם דיון )ולא בחדר הי
 במסדרון, זאת כאשר צוות הליווי מעניק את הפרטיות המקסימאלית האפשרית, בנתוני המקום".

: "בדו"ח צוין כי כפי שעלה גם בביקורים בשנים הקודמות, המדובר בחדר קטן 26.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  531
די מפקד המתקן כי יצא דרישה לקבלת שולחן המותאם למידותיו של החדר. י-בו אין שולחן מפאת גודלו. נמסר על

לדעתכן, יש לקדם ולקבל תקציב מתאים על מנת שיוצב שולחן. מהתיחסות פיקוד גדוד צפון ביחידת נחשון עולה כי 
 הנושא טופל, נרכש שולחן ובעת הקרובה הוא יוצב במקום".

: "לאור ההערה שלכם המתייחסת לכך 30.10.19ופט ערן נווה, מיום תגובת סגן נשיא בית משפט השלום בקריות, הש
שבאותו תא המשמש כאמור בין השאר לצורך תא הפרדה, כי יש לדאוג לכך שיהיה שולחן במקום כאשר משתמשים 

 לקוח, הוריתי להכניס שולחן לאותו תא".-בתא לצורך מפגש עו"ד
ת פיקוד גדוד צפון עולה כדלקמן: בימים כתיקונם, מפגש בין : "מהתיחסו11.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  532

עו"ד לעצור נערך בחדר ייעודי בהתאם להנחיות. צוין כי בשל גודלו של החדר, בעת הזו ישנו קושי לערוך בו מפגש באופן 
ניתן לערוך שמחד יהיה מותאם להנחיות ה"תו הסגול" ומאידך, ניתן יהיה לשמור על פרטיות וחיסיון המפגש )בעת הזו 

מפגש אך עם דלת פתוחה(. צוין כי במגבלות המקום, הפתרון שניתן לנושא, הוא עריכת מפגש בין עו"ד לעצור באולמות 
 דיונים שאינם פעילים, תוך שמירה על ביטחון, על הנחיות התו הסגול ועל פרטיות המפגש".

פון עולה כדלקמן: ראשית, צוין כי לא ניתן לערוך : "מהתיחסות פיקוד גדוד צ11.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  533
פגישה בקומת העצורים עם עצור דרך חלון התא כפי שהציעו המבקרים משיקולי ביטחון. עוד הודגש כי באגף לא 
קיימים עוד חדרים היכולים לשמש למקום מפגש בין סנגור עם הלקוח באולמות דיונים פנויים, ככל שיש אולם העונה 

 לקוח יש להפנותם לפיקוד המתקן". -הובהר ללוחמים כי בכל פנייה של עורכי דין למפגש בין עו"דעל הצרכים. 
: "מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בפיקוד גדוד מרכז של יחידת נחשון, עולה 2.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  534

. מעבר לכך כל עו״ד אשר מעוניין לשוחח כי המפגש מתאפשר ככל שניתן ע״מ לקדם את סטטוס הדיון בעניינו של העצור
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נמצא כי במקום קיימים דפי מידע במספר שפות המיועדים עבור  בירושלים בבית המשפט המחוזי

כי הם אינם מודעים הכלואים וכוללים מידע בדבר זכויותיהם. עם זאת, משיחות עם הכלואים עלה 

 535.עלונים במקום נגיש עבור הכלואיםלדפי המידע. המבקרים סברו כי יש למקם את ה

 

 בטיחות. ח

 נמצאו ליקויי בטיחות מדאיגים.  יםרשמי יםביקור כונער שני מתקנים בהםב

שוכן ארכיב בית המשפט בצמוד לתאי המעצר. מול הארכיב ישנו  בבית המשפט המחוזי בירושלים

סקה סגור בו נמצאת כמות סולר גדולה. הסמיכות בין החומר הדליק לבין כמות הנייר חדר ה

הגדולה שבארכיב מעוררת דאגה, וזאת במיוחד לנוכח מיקומם ליד תאי המעצר. יצוין, כי דאגה זו 

הובעה כבר בדוחות קודמים מטעם הסניגוריה הציבורית. בעקבות זאת אמנם הוחלפה דלת העץ 

בין הארכיב לתאי המעצר בדלת פלדה, אולם הקיר בין שני החללים עשוי גבס.  אשר הפרידה בעבר

יצוין כי  משמעות הדבר, כי במקרה של שריפה בארכיב עלולה האש להגיע בקלות גם לתאי המעצר.

לנוכח  בארכיב אין דלת ליציאת חירום, והפתח היחיד הוא בכניסה למבואה של מתקן המעצר.

 536.יש לעשות מאמץ בכדי למצוא באופן מידי פתרון לבעיה זווי זה, הסיכון הממשי הכרוך בליק

ליקוי נוסף נמצא בדרך המובילה מהירידה מרכב ההובלות בסמוך לחניון השופטים אל מתקן  

 כן השביל במקוםשים בולטים, אשר יוצרים מהמורות. כמו המעצר. בצד הדרך ישנו עץ בעל שור

בעובדה שהעצורים הולכים על גבי הדרך כאשר רגליהם  בהתחשברעוע.  אשר מוביל למתקן המעצר

כמו כן, במועד הביקור הוצב במקום ציוד בנייה שנועד כבולות, ישנו חשש ממשי כי ימעדו ויפלו. 

לטובת שיפוץ פינת הפנאי של סגל המתקן, באופן שעשוי להוות סיכון לכלואים המובלים מרכב 

אמצעות גרם מדרגות אינה מאפשרת גישה של בעלי ההסעות. עוד עלה כי הכניסה למתקן המעצר ב

סגל המתקן מסר, כי במקרים מסוימים הם נאלצים לשאת את הכלואים בידיהם מפאת מוגבלויות. 

 537הקושי שלהם לרדת במדרגות בכוחות עצמם, וזאת באופן אשר פוגע בכבודם.

באופן היוצר  יםקרמיקה באחד התאים שבוראריחי הנמצא כי  בבית משפט השלום בירושלים

 538מפגע בטיחותי.

 

 

 

 

                                                           
עם העצור, הדבר מתאפשר, כאשר ברוב המקרים השיחה נעשית בשטח הסטרילי בסמוך לאולם הדיונים. עוד צוין כי 

 לרוב עו״ד מבקשים לשוחח עם העצור בשטח הסטרילי מסיבותיהם שלהם".
ום עולה כי במתקן שלטים בארבע שפות, בסיום : "מהתיחסות מפקד גדוד דר29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  535

השיפוץ יוצב שלט גם בשפה האמהרית. מיקום השלטים הנוכחי הינו המיטבי לאור מבנהו של המתקן. הצבת שלטים 
 בתוך התאים אינה ריאלית מטעמים שונים."

ה שניתן לכם במעמד : "מהתיחסות מפקד גדוד דרום עולה כי כאמור במענ29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום  536
 הביקור ע"ד גב' סבן המזכירה הראשית של בית המשפט המחוזי, נכון לעת הזו, אין מיקום חלופי לארכיב ביה"מ".

: "מהתיחסות פיקוד גדוד דרום עולה כי במסגרת השיפוץ 29.8.19תגובת עו"ד איתן גולן סג"ד, מבקר בכיר, מיום  537
 הסוגיה אינה חוסה תחת אחריות שב"ס". -לעניין ההנגשהיינתן מענה לדרך המובילה את העצורים. 

: "לצערנו, לא ניתן לבצע הנגשה להכנסת 20.8.19תגובת המזכירה הראשית של בית המשפט, הגב' סימה סבן, מיום 
 עצורים בעלי מוגבלות פיזית ממקום הורדת העצורים למבנה, בשל מגבלות המבנה, מגבלות השטח ודרישות התקן."

 הכיתובים על הקיר הוסרו והאריח השבור תוקן". -3: "תא 12.1.20נ"מ שלום יעקב מיום תגובת ג 538
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 סיכום ומסקנות

"מן האסיר, גם אם יושב הוא על פי דין ומטבע הדברים אינו נמנה על ל"ו 

הצדיקים, נשללת בראש וראשונה זכותו לחרות, אליה מצטרפות הגבלות 

נוספות הנובעות מתכלית המאסר ומטיבו; ואולם אין האסיר מתערטל 

מאבד את החרויות הנתונות לכל אדם באשר הוא מזכויותיו כאדם, ואין הוא 

אדם, אלא אם הדבר נדרש לשם תכלית המאסר. כתלי בית הסוהר אינם 'חור 

 –שחור נורמטיבי', שמעבר לחומותיו אין זכויות ואין מגן. נהפוך הוא, האסיר 

נתון במשמורתה של המדינה, והיא  –אשר לו כמובן חובות התנהגות במאסר 

 539.ריות מוגברת"נושאת לגביו באח

השנים  במהלך נבדקו הסוהר, אשר בתי שירות שבאחריות שבמתקנים עולה זה בדוח מהאמור

. כלואים זכויות של קשות הפרות מספר אותרו, הציבורית ונשות הסניגוריה אנשי ידי על 2020-2019

 תיבל צפיפות; קשים ובידוד הפרדה תנאי: עגומה היא הסוהר מבתי בחלק המצטיירת התמונה

 ירודים, מצב תברואתיים תנאים תנאים קשים ברכבי ההובלה; ;לא מידתי בכבילה שימוש; נסבלת

ליקויים ; לאסירים בסיסי בציוד מחסור; נאותים בלתי אוורור תנאי; מזיקים ובעיית גרוע היגייני

 לא פעם מדובר בליקויים אשר .ועוד רפואי טיפול במתן בקשר לאיכות המזון וכמותו; ליקויים

שבים ועולים בדוחות הביקורים של הסניגוריה הציבורית ביחס לאותם מתקני כליאה, אשר על אף 

 התראות חוזרות טרם נמצא להם מענה הולם.

הביא לכדי פגיעה קשה  2020בנוסף, מהאמור בדוח עולה כי משבר מגפת הקורונה במהלך שנת 

במתקני הכליאה, בדמות הטלת  המחיומתמשכת בזכויות הכלואים, ולהרעה משמעותית של תנאי ה

מגבלות על המבקרים במתקני הכליאה; ביטול יציאת אסירים לחופשות; ביטול מפגשי התייחדות 

עם בני ובנות זוג; צמצום ניכר של פעילויות השיקום, החינוך והפנאי; צמצום ניכר של פעילות 

תוך  המתקיימים בעניינםלהיות נוכחים בדיונים משפטיים  כלואיםשלילת זכותם של ההתעסוקה; 

הסניגוריה הציבורית סבורה כי יש לנקוט בצעדים  ועוד. השתתפותם בדיונים באמצעים טכנולוגיים

הנדרשים על מנת לצמצם ככל הניתן את המגבלות שהוטלו על מתקני הכליאה, באופן המותאם 

  לרמת התחלואה בציבור הכללי ולהתקדמותו של מבצע החיסונים. 

. שנמצאו לליקויים הדברים בעיקר מטבע הזרקור את מפנה, פרטניים דוחות 39 םהמסכ, זה דוח

 לעיתים הכוללת תמונה – ומתקן מתקן לכל באשר יותר מלאה תמונה מציגים הפרטניים הדוחות

 בעקבות כי לטובה לציין נבקש .הולמים לפתרונות להביא מאמץ ושל שיפור של חיוביים היבטים גם

 מחיהה בתנאי מסוים שיפור ניכר, הציבורית הסניגוריה שהוציאה מיםהקוד המסכמים הדוחות

כפי שניתן להיווכח גם מהתגובות שהובאו בהערות השוליים, חלק לא מבוטל . מהמתקנים בחלק

 הרצינות מן מאוד מן הליקויים תוקנו מייד בעקבות הביקורת, ועל כך יש לברך. כמו כן התרשמנו

 נציגי שערכו הביקורים ממצאי סיכום כי מקווים ואנו, אלו בדוחות לאמור ס"שב התייחס בה

 לטיפול הולם פתרון במציאת הרלוונטיים לגורמים יסייע, הנוכחי בדוח גם הציבורית הסניגוריה

 .מיידי מענה הדורשים חמורים ליקויים באותם ובפרט, כיום הקיימים בליקויים

 תמונה עולה 2020-2019בשנים  ערכושנ הביקורים מממצאי, המשפט שבבתי המעצר למתקני אשר

 שוררת מהמתקנים כי בחלק נמצא, היתר בין. ואסירים עצורים של ההחזקה תנאי לגבי קשה

                                                           
 , פסקה ל"ג.שטח המחיהבג"ץ  539
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 קיימים כי; ביותר ירודים ואוורור תברואה בחלק מהמתקנים תנאי כי; נסבלת בלתי צפיפות

 עורכי מפגשים בין אין תנאים המאפשרים רבים במקומות כי; השירותים של במצבם רבים ליקויים

 . ועוד, ההיוועצות בזכות לפגיעה המוביל מצב, ובטוחה מכובדת באווירה הדין ללקוחות

לחשיבותם  .כלואים של הולמים כליאה תנאי על ההקפדה חשיבות על המשפט בתי עמדו אחת לא

 : א' ברק( בדימוס) הנשיא' כב התייחס הולמים כליאה תנאי של

, להצדיק כדי בו אין אך, חופש שלילת, מהותו מעצם, מחייב המאסר, אכן"

 האדם כבוד על שישמור מאסר לקיים ניתן. האדם בכבוד פגיעה, מהותו מעצם

...  האנוש צלם לבין האסיר בין להפריד צריכות אינן הכלא חומות. האסיר של

...  לכלוב שייהפך לו אסור האסיר וחדר, למכלאה שייהפך לו אסור סוהר בית

 להשיג אין. שבחברתנו לאסירים אנושית רמה נבטיח לא אם ייםאנוש נהיה לא

 ובצלמו האסיר בכבוד פגיעה ידי-על הפלילית הענישה של מטרותיה את

   540".כאדם

עתירות שהוגשו בבקשה להורות על מתן חיסון במסגרת  זכה נושא זכויות הכלואים לדיון באחרונה

וך כך עמד כב' השופט נ' סולברג על החובה כנגד נגיף הקורונה לכלל אוכלוסיית הכלואים, ובת

 המוסרית שבהבטחת זכויותיהם של מי שנדון לרצות עונש מאסר:

שלנו כשופטים, אינה מתמצית בשליחת אנשים אל מאחורי סורג -"אחריותנו

אחינו הוא, אח לצרה,  –האסיר ובריח; עלינו לעמוד על משמר זכויותיהם ]...[ 

נצטווינו "ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט, יח(  צרת המגפה. האסיר הוא גם רע.

ומן הציווי הזה דרשו חז"ל לנהוג בכבוד אפילו עם הרשע שנידון למוות: "ברור 

חובת הדאגה לזולת  לו מיתה יפה" )בבלי, סנהדרין מה, א( ]...[ עינינו הרואות:

 541לא מבחינה בין צדיק לרשע".

שנסקרו בדוח  הכליאה במתקני המצב, הכלואים תנאי מחייתם של לשיפור להביא ניסיונות למרות

 בזכויותיהם יומיומית לפגיעה המביאה, ארצית-כלל בבעיה מדובר. רצון מלהשביע רחוק זה עדיין

 הרשויות כי מקווים אנו. אדם כבני בכבודם ולפגיעה, רבים ואסירים עצורים של הבסיסיות

 של ומהיר כולל לשיפור להביא מנת על ,זה בדוח המובא במידע שימוש לעשות ישכילו הרלוונטיות

 .בו המתוארים החמורים הליקויים

 

  

                                                           
 (.1986) 567( 1יוסף נ' מנהל בית הסוהר המרכזי ביהודה ושומרון, פ"ד מ ) 540/84בג"ץ  540
 (..1.2131רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים )החלטה מיום  158/21בג"ץ  541
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 כליאההמתקני הביקורים ב רשימת –א' נספח 

 

 מועד הביקור שם המתקן

 מתקנים של שירות בתי הסוהר                                                

 15.9.19 בית סוהר קציעות. 1

 3.6.20, 15.8.19, 24.7.19 אוהלי קידר בית מעצר . 2

 18.9.19 בית מעצר אילת. 3

 1.8.19, 20.6.19 דקל בית סוהר. 4

 30.6.19 בית סוהר רמון. 5

 11.6.20, 5.6.19 והר שקמהסבית . 6

 13.5.20, 5.8.19 בית מעצר קישון. 7

 9.12.18 דמון בית סוהר. 8

 19.12.19 בית מעצר ירושלים. 9

  15.9.19 בית מעצר ניצן. 10

 11.7.19 איילון בית סוהר. 11

 19.8.19 נווה תרצה בית סוהר. 12

 3.6.20, 23.10.19, 10.2.19 מעבר איילון. 13

 18.9.19 גלבוע בית סוהר. 14

 24.11.19 מגידו בית סוהר. 15

 20.8.20, 23.9.19 צלמון בית סוהר. 16

 13.9.20, 18.6.20, 26.11.18 (אבו כביר) בית מעצר ת"א. 17

 6.8.20, 14.8.19 אופק בית סוהר. 18

 )ביקור השלמה(. 17.7.19, 10.6.19 רימונים בית סוהר. 19

 18.5.20 מעשיהו  בית סוהר. 20
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 מועד הביקור שם המתקן

 31.5.20 בית סוהר שטה. 21

 3.9.20 בית סוהר חרמון. 22

 )ביקור השלמה(. 29.7.20, 25.5.20 בית מעצר הדרים. 23

 4.6.20 בית סוהר שרון. 24

                                                   

 מתקני המעצר בבתי המשפט                                       

 5.5.19 מתקן המעצר שבהיכל המשפט בחיפה. 1

 7.8.19 מתקן המעצר שבבית משפט השלום בקריות. 2

 10.7.19 מחוזי בירושליםהמתקן המעצר בבית משפט . 3

 5.12.19 קן המעצר בבית משפט השלום בירושליםמת. 4

 18.11.19 מתקן המעצר בבית משפט המחוזי בלוד. 5

 3.3.19 מתקן המעצר בבית משפט השלום בפתח תקווה. 6

 25.10.20 מתקן המעצר בבית המשפט בעכו. 7
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 במתקני הכליאה שטופלו בעקבות דוחות הביקורת ליקויים -נספח ב'

 בתי הסוהרתקנים של שירות מ

 בית סוהר אופק 

השימוש בתא "פסק זמן"  המבקרים מצאו כי  .1

אינו מתועד ביומן ייעודי, וכי התיעוד 

במסגרת יומני האגפים חסר ואינו מדויק. 

משכך, לא קיים תיעוד מסודר באשר להיקף 

השימוש בתא זה, ולפרקי הזמן בהם 

כשהם מבודדים  ,מוחזקים קטינים בתא

 .משאר האסירים

 :28.10.20בת גנ"מ שלום יעקב מיום תגו

הסוהרים הונחו כי בכל עת של כניסה "

ויציאה לתא פסק זמן הנושא ייכתב בתוך 

היומן באופן מודגש בשוליים, על מנת שניתן 

יהיה למצוא בקלות את מועדי הכניסה 

 והיציאה מתא פסק זמן".

, חלק מן התאים היו 2תאי השירותים באגף   .2

 וסתומים. מלוכלכים

: 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

, עברו שיפוץ 2"ככלל תאי השירותים באגף 

 לרבות באריחי החרסינה וצביעה".

על  הלין אחד הכלואים השוהה בתא מפוקח  .3

כן שהטלוויזיה שבחדר אינה בשימוש משום 

 .שאין בתא שלט

: עוד 28.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

 לט חלופי".צוין כי בתא הנ״ל ניתן ש

 בית סוהר איילון 

המבקרים התרשמו כי אחת החצרות קטנה   .4

מאד ושוררים בה תנאי חום קשים, בהיעדר 

. החצר השניה הצללה מספקת ואמצעי קירור

מצויה במצב פיזי ירוד, הקירות בה מתקלפים 

 מלוכלך ומלא בעובש. בהוהכיור ש

 :13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

ערך שיפוץ מקיף בחצרות, לרבות יצוין כי נ"

צביעת הקירות והשירותים בצבע מיוחד. 

לסוגיית הכיור, הנושא מטופל באופן שוטף 

 ".ונעשה ניסיון להסיר את הכתמים

( 10מתחילים )אגף -נמצא כי באגף משתלבים  .5

שורר חום כבד מאוד במדרגות, החלל חנוק 

 וקשה לנשום בו.

: 1913.11.תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

עוד צוין כי כל החלל עבר צביעה על מנת "

לשוות לו מראה אסתטי יותר. לסוגיית 

 ".המדרגות תיערך חשיבה כיצד ניתן לשדרגן

כלואים מאחד התאים הלינו על בעיה קשה   .6

של פשפשי מיטה. במעמד הביקור, אף 

התרשמו המבקרים מסימני דם על קירות 

 התא. עלתה בקשה מצד הכלואים להחליף את

: "תא 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

על מנת להתמודד עם הימצאות פשפשי  -3

המיטה בתא זה, נערכו בין היתר הפעולות 

הבאות: ניקיון באמצעות קיטורית בתא; 

הוחלפו כלל המזרונים; נערכה צביעה של 
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מוטות העץ במיטה למוטות ברזל על מנת 

 לפתור את הבעיה.

ף צוין כי יצאה התא לרבות המיטות. נוס

דרישה להחלפת קרשי המיטה לפלטות 

מברזל ובעת הזו ממתינים לתקצוב. הודגש 

ע״י הפיקוד כי לאחר כלל הפעולות שנערכו, 

 לא עלו תלונות מצד האסירים בנושא".

(, 1נמצא כי באחד התאים באגף השמור )אגף   .7

 ראש ברז.לא היה האסלה מפורקת ובמקלחת 

: 13.11.19יום תגובת גנ"מ שלום יעקב מ

"הליקויים שנראו בביקור תוקנו, דהיינו 

 הוסף קרש לאסלה וצינור למקלחת".

 בית סוהר נווה תרצה 

בתא "החללית" המיועד  המבקרים ביקרו  .8

לכלואות שיש חשש כי יפגעו בעצמן על רקע 

מצבן הנפשי, ומצאו כי הוא מלוכלך ומלא 

 במזיקים.

: 912.11.1תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"לסוגיית ההדברה, יש לציין כי בחודש 

האחרון נערכה הדברה בכלל אגפי בתי 

 הסוהר".

בתא ההמתנה, המיועד לשהייה של כלואות   .9

לפרק זמן שאינו עולה על שלוש שעות, 

התרשמו המבקרים מתחושת מחנק קשה. 

 .אין בו חלון או מזגן לאוורורוהחדר קטן 

ש, בתא שאינו ראוי לשימונראה כי מדובר 

והחזקת אסירות בו, גם לפרק זמן מוגבל, 

פוגעת אנושות בזכותן של האסירות לכבוד. 

ביקורת זו עלתה גם בדו״חות קודמים וטרם 

 .ניתן לכך פתרון

: 2.11.191תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

הוזמן לתא זה מזגן וכאשר הוא יגיע הוא 

יותקן. יצוין כי נערכה חשיבה בנושא וישנה 

ית לשינוי מיקום תאי ההמתנה תוכנית עתיד

ושדרוגם. למותר לציין כי תוכנית זו מותנית 

 בהקצאת משאבים".

המבנה של אגף משתלבים ישן וסובל   .10

מהזנחה, שבאה לידי ביטוי בעיקר ברטיבות 

 בקירות ובטחב.

: 2.11.191תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות פיקוד הביס״ר עולה כי תא 

 ה".ע לאחרונהעצורות לימים נצב

נשמעה תלונה מפי אחת הכלואות אשר שהתה   .11

באגף משתלבים על המתנה ממושכת 

 .לאספקת שתייה על ידי סגל המתקן

: 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

נמסר ע"י מפקדת הביס״ר כי תינתנה "

מנת למנוע -הנחיות ודגשים בנושא על

 הישנות מקרים אלו".

 כלואים מצד נותתלו המשתלבים, עלו באגף  .12

הכלואים . האגף סגל מצד הולם לא יחס בדבר

הלינו על כך שהסגל אינו קשוב לצרכיהם וכי 

בקשותיהם לא נענות ונתקלות ביחס של זלזול 

 וחוסר אכפתיות.

: 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

באגף  -"לסוגיית המענה והזמינות של הסגל

 החלה את עבודתה מנהלת אגף חדשה אשר

נותנת מענה הולם לתחזוקת האגף, ומסייעת 

 לאסירים בקבלת טיפול ומענה לבעיותיהם".
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 בית סוהר השרון 

מוחזקים המעבר המבקרים התרשמו כי באגף   .13

כלואים לתקופות ממושכות החורגות 

מהמתנה למעבר למתקן אחר, וזאת בתנאים 

 .ירודים אשר אינם הולמים שהייה ממושכת

: 3.9.20ב מיום תגובת גנ"מ שלום יעק

בימים אלו נערכות פעולות צביעה ותיקון "

  בתאי המעבר ובחלקיו הציבוריים של האגף.

יודגש כי הגורמים הרלוונטיים במחוז מרכז 

העבירו בקשה להסבת אגף המעבר ובניית 

מכלול קליטה, המדובר בפרויקט שעלותו 

 "משמעותית, הנושא טרם תוקצב".

יקוח על משך המבקרים עמדו על הצורך בפ  .14

התקופות בהן מוחזקים כלואים באגף 

 השמור.

עוד ": 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

צוין כי בימים אלו מחלקת האסיר עובדת על 

אפיון מסך "שמורים" במערכת צוהר שייתן 

מענה לאופן שיבוץ אסיר באגף השמור 

חודשים  18-והארכת השהייה מעבר ל

 "מוסמך.שיתאפשר אך ורק ע"י הגורם ה

באגף הסינון, מצויים כלואים הנדרשים   .15

לשהות בבידוד מטעמים רפואיים. הכלואים 

שוהים בו לבדם, בחוסר מעש וללא אמצעים 

 להפגת שעמום לאורך כל שעות היום.

: 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

בהמשך לביקורת, הוחלט על התקנת "

טלוויזיות בתאי סינון בהם לא מוחזקים 

חודדו הנחיות ... יצוין כי ים לימיםעצור

בנושא הוצאת אסירים לטיול יומי ותיעוד 

 בדבר סירוב לצאת לטיול".

: 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום  בעיית מזיקים במתקן.   .16

"מתבצעות פעולות חיטוי והדברה בכלל 

 ."2.8.20-האגפים, הדברה אחרונה נערכה ב

לזכותו  לא היה מודעשכלוא פגשו המבקרים   .17

לצאת לשעת טיול בחצר. הכלוא מסר 

למבקרים כי הוא נמצא במקום מזה שבוע וכי 

 .לאורך כל התקופה לא יצא לחצר

: 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"חודדו הנחיות בנושא הוצאת אסירים 

לטיול יומי ותיעוד בדבר סירוב לצאת 

 לטיול".

המבקרים ביקרו בחדר ה"משפחתון", בו   .18

ימים ביקורים פתוחים הכוללים את מתקי

ילדיהן של הכלואות. המבקרים התרשמו כי 

בחדר שוררת עזובה ובמועד הביקור אף נצפו 

 בו מקקים.

: 2.11.191תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"נערך במשפחתון בעת האחרונה שיפוץ 

לרבות צביעה, החלפת צעצועים, הרכבת 

 .מיטות חדשות ועוד. נוסף, נערכה הדברה"

המבקרים התרשמו כי החדר המיועד לביקורי   .19

משפחות מוזנח וחשוך, קירותיו חשופים 

: 2.11.191תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

תאורה ונערכת תחזוקה באופן  הוספה"
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ומלוכלכים והריהוט הקיים במקום אינו נוח 

 לשימוש.

שוטף לרבות צביעה ניקיון ועוד. בעתיד 

מעמיק  ובהתאם למשאבים, ייבחן שיפוץ

 במקום".

המבקרים פגשו בכלוא ביטחוני שהלין על כך   .20

שבשל משבר הקורונה הוא לא זוכה לביקור 

מצד משפחתו, וכי אף לא קיבל אפשרות 

 .לשוחח איתם טלפונית

: 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"משפחת האסיר מתגוררת בחברון אשר 

הוגדרה במועד הביקור כאזור "אדום". ביום 

, אושרה בקשת האסיר לעריכת 14.6.20

 שיחת טלפון עם בני משפחתו".

נמצא כי מספר אסירי עולם אשר שהו באגף   .21

השמור לא היו מודעים לזכותם לפנות בבקשה 

לקציבת תקופת מאסרם. בבירור שנערך על 

ידי המבקרים עלה כי סגל המתקן לא הכיר 

את אפיקי הפניה לוועדות השחרורים 

קשות אלו, וכי לא היו המיוחדות הדנות בב

ברשותו הטפסים הרלבנטיים לצורך הגשת 

 הבקשות.  

: 3.9.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

מהתיחסות מפקד היחידה עולה כי לגופו "

של עניין, טפסים רלבנטיים הועברו לידי 

 ".דוחהאסירים שהוזכרו ב

 בית סוהר גלבוע 

המבקרים ביקרו באחד התאים באגף הבידוד,   .22

היה מלוכלך והשירותים בו נזלו.  אשר

המבקרים סברו כי לנוכח תנאי האגף הקשים 

אין להחזיק באגף זה כלואים שאינם בתנאי 

 .ענישה

 :12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

נמסר ע"י פיקוד הביס״ר כי התא בו "

סיירתם ואשר היה מלוכלך היה תא אשר 

התפנה זמן קצר קודם לכן, התא נוקה 

ה בשירותים תוקנה. נוסף, יצוין כי והנזיל

בפרוזדור האגף, הותקן מזגן חדש אשר פונה 

לכלל התאים ומסייע רבות לקירור התאים 

 והאגף".

 בית סוהר שטה 

חלק צפיפות קשה בהמבקרים התרשמו מ  .23

(. כך למשל, 3באגף משתלבים )אגף  תאיםמה

 (, המאכלס3)אגף גודלו של תא נמצא כי 

כולל שטח )מ״ר  18.5על עמד  ,שישה אסירים

מ״ר לכל  3.08כלומר (, השירותים והמקלחת

. כמו כן, אסיר כולל שטח שירותים ומקלחת

אסירים  4א בו מוחזקים בוצעה מדידה בת

כולל שטח )מ״ר  13.5ונמצא כי גודלו 

 מ״ר לכל אסיר. 3.3-כ קרי (שירותים ומקלחת

: 29.6.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

מבקר במדידה המדגמית לאור הערות ה"

בביס"ר שטה, נציג מנהלת  3שביצע באגף 

תפנית יגיע בעת הקרובה לביצוע מדידה 

בביס״ר הנ״ל, בכדי לוודא  3חוזרת בכל אגף 

עמידת כל התאים בפעימה הראשונה של 

 "מ״ר "יבש"(. 3הפסיקה )
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אחד הכלואים הלין על כך שהחלטות בית   .24

ש המשפט שהתקבלו בעקבות עתירות שהגי

בעניין החזרת כרטיסי טלפון שהוחרמו מידיו 

וקבלת החזר על אגרות ששילם, טרם קוימו 

על ידי סגל המתקן על אף פניותיו בנושא. 

הכלוא אף טען כי הגיש בקשה לקיים ראיון 

עם מפקד בית הסוהר על מנת להעלות בפניו 

את הדברים, אך לדבריו בקשתו נדחתה משום 

 שנכתבה בשפה הרוסית.

: 29.6.20גנ"מ שלום יעקב מיום  תגובת

"לבקשת המבקר, האסיר זומן לראיון עם 

מפקד הביס״ר, קצינת האסירים ומנהל 

האגף וזאת על מנת שיבדקו טענותיו 

 (.3.6.20 -)הריאיון נערך ב

 בית סוהר דמון 

25.  

 
במועד הביקור, אשר בוצע טרם כניסת 

בית  דלא עמ הפעימה הראשונה לתוקף,

"תנאי מחיה", הן לגבי  ץג"בדרישות ב הסוהר

סימלי בכל תא והן לגבי קמספר המיטות המ

שטח המחיה המינימלי לכל אסיר בתא, גם 

באגפים שעברו שיפוץ. הדבר בולט במיוחד 

 ה.באגף טעוני הגנ

יש : "18.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

לציין כי בעת כתיבת מענה זה, הותאמו זה 

מעט אגף מס' מכבר כלל האגפים בבית דמון ל

 מ"ר לאסיר". 3לשטח מחיה של  1

עלו תלונות לגבי תקינות השפופרות   .26

באמצעותן נערכים מפגשי המשפחות 

ה"סגורים". הכלואות מסרו כי הן מתקשות 

לשמוע את בני המשפחה באמצעות 

 השפופרות.

 :18.3.19איתן גולן מיום  סג"דתגובת 

"מפיקוד היחידה נמסר כי המדובר היה 

קודתית אשר היתה ידועה לסגל בתקלה נ

המתקן ולאורה הוזמן טכנאי לתקנה. 

 לעדכנכם כי הבעיה באה על פתרונה".

 מעבר איילון 

במהלך הביקור עלה כי כלואים שהוחזקו   .27

בתאי סינון לצורך בידוד רפואי )נוכח מגיפת 

קורונה(, סגורים בתאם לאורך כל שעות היום 

 בחצר. ואינם זוכים לממש את זכותם להליכה

דבר אי הוצאתם לשעת טיול נודע במעמד 

הביקור. כבר באותו היום מפקד היחידה 

הנחה על חובת הוצאת העצורים/האסירים 

לשעות טיול במהלך היום. כמו כן, ניתנה 

הנחיה שבמידה ועצור/אסיר מסרב לצאת 

 לטיול יש לתעד זאת ולרשום ביומן.

במועד הביקור לא התקיימה הקפדה מספקת   .28

קיום כלל הוראות משרד הבריאות, לרבות על 

חבישת מסכות, חלוקת חומרי ניקיון וחיטוי 

 האגף.  

 :3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

התגלו מספר פערים בנושא משמעת סגל "

והקפדה על כללי משרד הבריאות. הנושא 

קיבל תשומת לב יתרה באמצעות הדרכות 

ש כי . הודג. וביקורות יזומות על ידי המחוז
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מפקד המחוז עוסק בנושא באופן אישי ואף 

 מטפל משמעתית בחומרה".

חיטוי מכשיר הטלפון בו המבקרים נוכחו כי   .29

משתמשים הכלואים נעשה רק בסוף היום, על 

אף הנחיות משרד הבריאות לעניין נגיף 

קורונה, וכי לא נעשה חיטוי של שפופרת 

 הטלפון בין שימוש של כלוא אחד לשני.

: 3.8.20נ"מ שלום יעקב מיום תגובת ג

"מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי בעקבות 

הערת המבקרת, קצינת אסירים פנתה 

לאפסנאי היחידה אשר העביר במידית ארגז 

 עם חומרי ניקוי לניקוי הטלפונים.

במהלך הביקור במתחם הטרמינל, התרשמו   .30

המבקרים כי שררה בתאים תחושת חום 

 ומחנק קשים.

: "בנוגע 3.8.20שלום יעקב מיום  תגובת גנ"מ

מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים  -למצננים

במחוז מרכז, עולה כי הנושא הועלה לוועדת 

תקציבים ואושר על ידה. העבודות להתקנת 

המערכת עתידות להתבצע במהלך שנת 

2021." 

המבקרים התרשמו כי בתאים השונים היה   .31

לכלוך, אשר נראה כי הצטבר במקום מזה 

 ופה ארוכה.תק

: "ככלל, 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

תאי ההמתנה צריכים להיות נקיים 

ומסודרים באופן שוטף, מדובר בתקלה 

נקודתית שטופלה ע״י היחידה. עוד נמסר כי 

ניתנו הנחיות לגורמי פיקוד היחידה ע״י 

גורמי המחוז להקפיד על ניקיון תאי 

 ההמתנה באופן שוטף".

כלובי ברזל. בכל  16נל כולל מתחם הטרמי  .32

כלוב שלושה ספסלי מתכת צרים ושירותי 

כריעה אשר מופרדים באמצעות קיר נמוך 

 שאינו מספק פרטיות כראוי.

: 9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

לאחרונה התבצעה הגבהה לקיר של "

השירותים על מנת לשמור על צנעת הפרט של 

ית האסירים בעת השימוש בשירותים. מרב

הקירות במצב טוב, פרט לשני קירות שנשברו 

בקצה של הקיר שמפריד בין השירותים וזאת 

הודגש כי . בעקבות וונדליזם של עצורים

ניתנה הנחיה לק. תמיכה לוגיסטית של 

 היחידה לטפל בשברים בהקדם".

המבקרים התרשמו כי אף על פי שמתחם   .33

הטרמינל לא היה בתפוסה מלאה במועד 

ים אופיינו בתחושת צפיפות הביקור, התא

 של ומחנק. המבקרים התרשמו כי החזקתם

העומס  בשעות בוודאי, אלו בכלובים כלואים

: 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

"לעדכנכם כי הוחלט ע״י פיקוד היחידה כי 

עד שלוש שעות בלבד במידה  העצורים ישהו

 "והם ממתינים להעברה.
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 ומובילה ראויה בלתי היא, ובתנאים הקיימים

 .לכבוד האסירים של בזכותם לפגיעה

: 9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

פיקוד הביס״ר כי הטרמינל  ייד-"הודגש על

 "אינו מיועד לשהייה ממושכת.

השהייה  המבקרים התרשמו כי באגפי  .34

שוררים חום כבד  שבמתחם הטרמינל

ותחושת מחנק קשה, וזאת אף על פי שבמועד 

מזג אוויר נעים. במסדרונות  הביקור שרר

האגפים מותקנים מאווררים גדולים, אך אין 

בהם כדי להקל על החום הכבד ששורר 

בתאים.  כן נמצא כי החלונות בתאים נאטמו 

באמצעות יריעות ניילון אשר אין בהם להגן 

 .על הכלואים מפני פגעי מזג האוויר

: 18.6.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

ה מהתיחסות פיקוד היחידה "ראשית וכעול

הותקן מאוורר תעשייתי באגף הפלילי 

כפיילוט והועברה דרישה להתקנת 

מאווררים מאותו הסוג באגף הביטחוני. 

נוסף, הוצאה דרישה תקציבית למפקדת 

. .המחוז להתקנת מיזוג במתחם הטרמינל.

נוסף נערך פיילוט להתקנת חלונות חיצוניים. 

ל חלונות אלו יצוין כי עלות חומר הגלם ש

גבוהה ובעת הזו נוכח אילוצי תקציב התקנת 

 החלונות החיצוניים טרם הושלמה".

, הלינו 2019בביקור הראשון שנערך בשנת   .35

הכלואים באגף הפלילי על הימצאותם של 

 "בגבגים" ועל כך שהניקיון באגף לוקה בחסר.

: 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

עולה כי בוצע "מהתיחסות פיקוד היחידה 

 ריסוס באגף המעבר לטיפול בפשפשי מיטה".

נמצא כי באחד התאים באגף הפלילי לא היה   .36

תא אחר היה מלוכלך ולא . מושב אסלה

 .מסויד

: "נמסר 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

כי כל הליקויים מעלה תוקנו וכי השירותים 

סוידו. נוסף, לעדכנכם כי הוקצה סוהר לאגף 

שר ייעודו הינו לטפל בבעיות משקיות זה, א

באגף, דהיינו תיקון ליקויים תחזוקתיים 

 לרבות ניקיון באופן שוטף וקבוע".

ביטחוני הלין על כך האגף באחד הכלואים   .37

 .מקלחת שבורהשברז 

: 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

"לעדכנכם כי כעולה מהתיחסות פיקוד 

נדליזם היחידה, הברז נשבר כתוצאה מוו

 והוא תוקן ע״י הגורם הרלוונטי ביחידה".

לא  15נמצא כי השירותים והמקלחת באגף   .38

היו נקיים, השירותים היו ללא אסלה ובמקום 

ראש מקלחת היה מחובר לצינור בקבוק מים 

 .חתוך

: "לגבי 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

התקלות שצוינו בתא המקלחת והשירותים, 

ן ראש מקלחת אנטי ונדלי לעדכנך כי הותק

 וכן הותקן קרש אסלה".

עלו תלונות על טיב האוכל המחולק באגף   .39

הפלילים. במועד הביקור הבחינו המבקרים 

במזון אשר נותר לאחר שאחד הכלואים נמנע 

: 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

יקוד היחידה נמסר כי בעת האחרונה "מפ

החל לעבוד צוות מטבח חדש ואיכות המזון 

כן, בהתאם -שודרגה משמעותית. כמו
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מאכילתו. יצוין כי טענה דומה עלתה גם 

 .במסגרת דוח הביקור הקודם

להחלטת ראש אגף המטה הועשר המזון 

 לעצורים, לרבות באגף המעבר".

נשמעו תלונות על כך שאסירי החוליה,   .40

האחראים בין היתר על אספקת מי השתייה, 

לואים נאלצים אינם זמינים, ולעיתים הכ

להמתין זמן רב עד לקבלת מי שתייה. בהקשר 

זה יצוין כי אף אסירי החוליה הלינו על כך 

שהם פועלים במצבת כוח אדם מצומצמת 

ומתקשים לתת מענה לבקשותיהם של שאר 

 האסירים.

: "יצוין 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

כי נערכת חלוקת בקבוקי מים קרים באופן 

. נוסף, הודגש כי פיקוד היחידה ..שוטף באגף

הנחה את סגל האגף להקפיד בנושא. לסוגיית 

הוקצו שני אסירים נוספים ... אסירי העבודה

 לטובת צביעה וטיפול תחזוקתי באגף".

41.  
הועלו תלונות  2019במסגרת הביקור בשנת 

רבות ביחס למחסור בביגוד ובציוד בסיסי. 

 כלואים מהאגף הפלילי הלינו על מחסור

בבגדים, ותארו כי הם נאלצים ללבוש את 

אותם הבגדים למשך פרקי זמן ארוכים. כמו 

כן, נשמעו תלונות ביחס למחסור בציוד בסיסי 

 כגון מברשת שיניים ומגבת.

הורה מיידית, במעמד מפקד בית הסוהר 

על הבאת הציוד הבסיסי שהיה  הביקור,

 .חסר

, אסירי החוליהנשמעו תלונות על כך שכמו כן,   .42

, ציוד בסיסי אספקתהאחראים בין היתר על 

 .אינם תמיד זמינים

: 18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

"הוקצו שני אסירים נוספים לטובת צביעה 

 וטיפול תחזוקתי באגף".

במהלך הביקור נשמעו תלונות ביחס למחסור   .43

בחומרי ניקיון, הן לצורכי היגיינה אישית כמו 

 לשם ניקיון החדר. סבון ומשחת שיניים והן

: 3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

הודגש ע״י מפקד בית הסוהר כי הוא הנחה "

אקטיבי בנוגע -את הסגל לפעול באופן פרו

לאספקת ציוד. עוד צוין ע״י הגורמים 

הרלוונטיים במחוז מרכז כי ניתן דגש 

לסוגיית חלוקת הציוד בעת הזו לגורמים 

 .הרלוונטיים ביחידות המחוז"

( על כך 15הלינו הכלואים )אגף  2020בשנת   .44

שהמיטות אינן מוצעות. כמו כן, אחד 

הכלואים הלין על כך שטרם קיבל בגדים 

להחלפה. המבקרים הבחינו כי בגדיו של 

הכלוא אכן לא היו נקיים. תלונות נוספות 

נשמעו ביחס למחסור בחומרי ניקיון, הן 

לצורכי היגיינה אישית כמו סבון ומשחת 

 שיניים והן לשם ניקיון החדר.

 ק.: "3.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

האסירים פנתה לצוות האגף על מנת לספק 

לעצור ציוד ראשוני הכולל ביגוד ודאגה לתת 

לאסיר חולצה נוספת. עוד נמסר כי מפקד 

אגף המעבר הונחה להקפיד לחלק סל סדקית 

לכלל העצורים אשר מתקבלים ביחידה ואף 

אקטיבי בנושא הציוד. עוד -באופן פרו לפעול

הודגש ע״י הגורמים הרלוונטיים במחוז 
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מרכז, כי בשל ההבנה שנוצר פער בנושא 

הביגוד לרבות לבנים בעת הזו, המחוז תקצב 

את היחידות בהן ישנם אגפי סינון ובידוד 

בתקציב נוסף, למטרת רכישת מוצרי סל 

 סדקית בדגש על מוצרי היגיינה וביגוד".

לו תלונות רבות מצד הכלואים על כך שזמני ע  .45

השימוש בטלפון העומדים לרשותם אינם 

מספקים, וכי עמדות הטלפון הקיימות באגף 

מועטות ולא מספיקות לצרכי כלל הכלואים 

 המוחזקים באגף.

: 9.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"בנוסף לשלוש עמדות טלפון, הוספו עוד שתי 

  עגלות טלפון ניידות.

46.  
אחד הכלואים הלין על כך שלא מאפשרים לו 

לבצע שיחות טלפון על אף החלטת בית משפט 

 מפורשת שניתנה בנושא.

מסגל המתקן נמסר למבקרים במועד 

 יקבל הכלוא וכי נבדק הנושא הביקור כי

 המשפט בית להחלטת בהתאם טלפון שיחות

 .בעניינו

המבקרים מצאו כי אין במסדרון האגף   .47

ים המיידעים את הכלואים לגבי הפלילי שלט

 זכויותיהם.

 .במהלך הביקור נתלו השלטים באגף

במהלך הביקור נשמעו תלונות מצד כלואים   .48

אשר מסרו כי לא ידוע להם מועד שחרורם 

ממאסר, וכי בקשותיהם לקבל מידע זה לא 

 זכה למענה.

בתגובה נערך בירור בנושא על ידי קצינת 

האגף על  האסירים אשר דאגה לפנות לסגל

 מנת להעביר את המידע לכלואים.

נמצא כי מספר נקודות חשמל באגף הפלילי   .49

 .היו חשופות באופן היוצר מפגע בטיחותי

"נמסר  :18.6.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

 כי כל הליקויים מעלה תוקנו".

 בית סוהר צלמון 

, 10תאי ההמתנה הסמוכים למשרדי אגף   .50

שר ממתינים לדיון בהם מוחזקים כלואים א

בהיוועדות חזותית בעניינם, אינם ממוזגים 

 ושוררת בהם תחושת חום כבדה.

: 25.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

בהנחיית מפקד המחוז הוכנה תוכנית למיזוג 

תאי ההמתנות, תוכנית זאת נמצאת בשלבי 

 אישור סופיים.

51.  
כלואים  9המבקרים נוכחו כי  קבוצה של 

י המתקן לא הקפידו על שמירת שעבדו בשטח

מרחק, בניגוד להנחיות ההישמרות מנגיף 

קורונה, וכי רבים מהם לא עטו על פניהם 

מסכות. גם הסוהר שליווה את הכלואים 

 בעבודתם לא עטה מסכה.

: "הערת 6.7.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

לאחרונה, לצד פעולות .. המבקרת מקובלת.

ולאסירים, כי ההסברה, יצאה הודעה לסגל 

כנגד אלו שלא יקפידו על שמירת הכללים 

 ינקטו אמצעים משמעתיים".
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הבחינו , (10באחד התאים )אגף במהלך הסיור   .52

אשר לטענת בחלון מפלסטיק שבור  המבקרים

כבר תקופה ארוכה.  זהכ הכלואים, מצבו

אך הוסבר  ,לכלוך רב הצטברמאחורי החלון 

נקות כי בשל חסימתו לא ניתן ללמבקרים 

 זאת.

: 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"בנוגע למחיצת הפלסטיק, ישנה בעיית גישה 

לנקות את הלכלוך המצטבר מאחוריו, 

הנושא ייבחן על מנת לנקות את המקום. 

מחיצת הפלסטיק שנועדה לייצר הפרדה בין 

 הבגירים לקטינים תתוקן".

 המגורים מחלל מופרדים השירותים 6 באגף  .53

 מתאי אחד, 10 ובאגף, וילון עותבאמצ

, כן כמו.  ראוי לא במצב היה השירותים

 המקלחות, 4 באגף כי הבחינו המבקרים

 ישנה, שבורה החרסינה, תקין לא במצב

, 2 באגף.  ועובש לדלת מתחת חלודה

 על ועובש במשקוף בחלודה הבחינו המבקרים

 המקלחת. רצפת

: 12.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

תיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי תא "מה

 העובש, החלודה ...הוסרוהמקלחת שופץ

 ".יושלמו החרסינה ואריחי

המבקרים מצאו כי מיזוג האוויר בחדר   .54

ביקורי עורכי דין אינו תקין וכי במקום שורר 

חום כבד, אשר מקשה על קיומם של מפגשים 

 עם עורכי דין במקום.

: .2025.10תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"התקלה טופלה וכעת אין בעיית מיזוג אוויר 

 בחדר הביקורים".

 בית סוהר רימונים 

אפשרויות התעסוקה הקיימות במתקן הן   .55

מצומצמות ונותנות מענה רק לחלק קטן 

 מהכלואים השוהים במקום.

 : 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

צוין כי מאז הביקור נעשתה התקשרות עם 

 והורחבהם למרכז היצרני יזמים נוספי

העסקת אסירים נוספים. לציין לאפשרות ה

כי על הפרק, הוספת תעסוקה אגפית באגף 

נוסף, לטובת אסירים שקיים קושי לאפשר 

שילובם במרכז היצרני מסיבות ביטחוניות 

ומודיעיניות. כמו כן נבחן נושא הגברת 

טחון במרכז היצרני בכדי להעלות יאמצעי הב

מאסר המועסקים ונבחנת  בעתיד את יתרת

 האפשרות להרחיב את מרכז התעסוקה".

, הבחינו המבקרים כי 8במעמד הביקור באגף   .56

 אחד המקררים לא פעל.

: 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מדובר במקרר שהתקלקל בסמיכות 

לביקורת והושבת, לאחר מס' ימים המקרר 

 הוחלף".

כים במהלך הביקור עלה כי העברת מסמ  .57

לכלואים מטעם עורכי דינם כפופה לבדיקת 

: 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי השלט 
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תוכן המסמכים על ידי גורם מטעם בית 

הסוהר בעל הכשרה משפטית. המבקרים 

סברו כי מדובר בהפרה חמורה של החיסיון 

 בין הכלוא ועורך דינו.

סוהר ביטחון  יק ע"שונה כך שהחומר נבד

 בהיבט הבטחוני".

עלתה תלונה מצד אחד הכלואים על כך   .58

שביקש להגיש טפסים לוועדת שחרורים 

בבקשה למינוי סניגור ציבורי, וכי מפקד האגף 

 .סירב להגיש עבורו את הבקשה

: 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"תואם מפגש משותף בין נציגי הסנגוריה 

למנהלי האגפים בכדי  ומשרד המשפטים

 לגשר על כל פערי הידע וליצור שיח מקצועי".

במהלך הביקור נמצא כי שלט הזכויות באגף   .59

משתלבים קרוע, וכי הוא כולל מידע בשפה 

 העברית בלבד.

: 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

גבי לוח -"שלטי זכויות וחובות הוחלפו ועל

 החינוך נתלה מידע פי הצורך".

עלו תלונות רבות באגף העצורים אודות יחס   .60

בלתי הולם מצד הסגל ובפרט מצד מפקד 

האגף. הכלואים הלינו על כך שמפקד האגף 

נוהג בהם באופן משפיל ובלתי מכבד, וכי אינו 

 קשוב לבקשותיהם.

: 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"הנושא נבחן, מנהל האגף תודרך הן ע"י 

ע"י ראש תחום מנהלים  פיקוד היחידה והן

 מחוז מרכז".

נמצא כי שקעי חשמל רבים באגף העצורים   .61

( משוחררים ואינם מחוברים לקיר 8)אגף 

 .באופן הדוק

: 13.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"השקעים תוקנו, יצוין כי הנושא מטופל 

 באופן שוטף".

 בית סוהר מגידו 

חמים  על היעדר מים הלינו הכלואים 7אגף ב  .62

 ,בכיורים הסמוכים למקלחות הציבוריות

המשמשים בין היתר לשטיפת הפנים ולגילוח. 

בנוסף, במהלך הביקור באגף הקטינים )אגף 

(, הבחינו המבקרים כי חלק מתאי 3

השירותים אינם ראויים. מדובר בשירותי 

נקיים,  אינם יהםקירותשכריעה חלודים,  

 .מקולפים ומלאים בעובש

 :11.2.20לום יעקב מיום תגובת גנ"מ ש

"מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים במחוז 

צפון עולה כי התאים נצבעו וטופלו 

 הליקויים".

 בית סוהר רמון 

 עבודה אסירי באגף כי  המבקרים התרשמו  .63

 כמו הצללה אין, לשמש מוגברת חשיפה ישנה

 .בחצר גדולים מאווררים ואין האגפים ביתר

 מזג תנאי םע להתמודד נאלצים הכלואים

 וחום. קור של קיצוניים אויר

: 26.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

"מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי לאחר 

ליה על חצי משטח חצר יהביקורת הותקנה צ

 ".הטיולים
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 בית סוהר דקל 

להתקין מאווררים  נמצא כי יש מקום  .64

וזאת מכיוון  4בפרוזדור ההמתנה לקנטינה 

 .מים צפוף וחם שם מאודשבימי הקיץ הח

: 27.10.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות פיקוד הביס"ר עולה כי בית 

הסוהר רכש מאוורים נוספים אשר יותקנו 

 עם הגיעם".

הם מסוג  ההשגחה נמצא כי השירותים בתא  .65

כריעה. כמו כן שרר ריח רע בתא, לא היה ראש 

מקלחת והשירותים היו מלוכלכים 

 .ומזוהמים

: 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"לגבי תא ההשגחה, צוין כי התא נצבע וישנה 

 ו.הקפדה על ניקיונ

 בית סוהר שקמה 

עלתה בעיה קשה  2019בביקור שנערך בשנת   .66

 של מזיקים. 

 תכיפות את להגביר הבטיח המתקן מפקד

 להמשיך, וכן בתאים הקיטוריות הפעלת

 .בתאים הדברה בביצוע

67.  
 ירודים תחזוקה מתנאי התרשמו  קריםהמב

 ניקיון תנאי נמצאו בהם, הסינון באגפי

 הרצפה וציפוי מתפוררת תקרה, ירודים

 בעיית בדבר תלונות.  שונים במקומות מקולף

 זה. באגף גם הועלו מזיקים

: 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

יינתן דגש להקפדה יתרה על  -1"בנוגע לתא 

 לענייני התחזוקה וההיגיינה". ידי צוות האגף

 בית מעצר הדרים 

בעת הביקור נשמעו תלונות על הימצאותם של   .68

נעשו מספר פניות מקקים. לדברי הכלואים,  

ריסוס  שיבוצעלצוות המתקן בבקשה 

 .באגפים

: 30.8.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

, נערך ריסוס ע"י מדביר 9.7.2020"בתאריך 

 ".מטעם בקר תברואה וגהות

( על 4הכלואים )אגף במהלך הביקור, הלינו   .69

איכות המזון וכמותו. נראה כי סוגיה זו עולה 

בביקורים רבים מטעם הסניגוריה הציבורית 

 .וראוי לבחון טיפול אמיתי ומקיף בסוגיה זו

: .8.2030תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות הגורמים הרלוונטיים בענף 

מזון במנהל תמיכה לוגיסטית עולה כי 

במסגרת שיפור תנאי מחיה לאסירים, ראש 

אגף המטה הנחה על שדרוג מזון לעצורים 

 60-בבתי המעצר וכן תוספת תקציבית של כ

אש״ח בשנה ותוספת בכמות המנות לעצורים 

 "מנות תפעוליות. 25-ליום ב

 תל אביב בית מעצר 
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המבקרים התרשמו כי סגל המתקן אינו   .70

מקפיד על עטיית כפפות,  וכי כרטיסי הזיהוי 

ותגי הביקור של המבקרים במתקן מועברים 

מיד ליד.  המבקרים עמדו על הצורך בהקפדה 

לעניין נגיף  יתרה על הנחיות משרד הבריאות

 .קורונה

: 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

ר הנחה לחטא בכל סוף יום "מפקד הבימ״

 את תגי הביקור".

מביקור המועדון החינוך עלה, כי הותקנו שתי   .71

עמדות היוועדות חזותית, המופרדות ביניהן 

במחיצה מאולתרת. המבקרים התרשמו כי 

במקום שורר רעש ויש קושי לעקוב אחר 

 המתרחש באולם בית המשפט.

: 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

, נערך סיור בעמדות 13.10.20ך בתארי"

הדיונים הקיימות בבימ״ר ע"י צוות היגוי 

"הקמת מתחמים היוועדות חזותית" 

נציבות, בראשות סגן מפקד יחידת נחשון על 

מנת לבדוק חלופות לחדרי דיונים נוספים או 

שדרוג העמדות הקיימות. הומלץ בפני 

כיתת החינוך  יהצוותים ע"י מפקד הבימ"ר כ

תוסב לשלוש עמדות דיונים  3אגף הקיימת ב

ייעודיות ומשודרגות וכן בניית עמדות דיונים 

 .1נוספות בקרבת אגף 

המבקרים ביקרו בעמדת ההיוועדות   .72

, ומצאו כי במקום שורר חום 2החזותית באגף 

 .כבד

: 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי המזגן 

 תוקן".

ים פגשו בכלוא שמסר כי ביקש לדבר המבקר  .73

עם עורך דינו לפני הדיון הצפוי בעניינו, אך 

טרם אפשרו לו לעשות זאת. המבקרים סברו 

אפשרות שהשיחה הטלפונית בין כי יש לבחון 

תיעשה עוד טרם הדיון בבית  כלואעורך הדין ל

 המשפט ולא בסמוך לו.

: 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

י הגורמים הרלוונטיים בחטיבת "הועבר ע"

הכליאה, רענון הנחיות מחייבות בדבר זכות 

ות של אסיר עם בא כוחו סמוך לדיון. צהיווע

יודגש כי עצורים )שאינם עצורים לימים( 

 רשאים לשוחח בטל״צ עם בא כוחם בנוסף".

( אין מאוורר ובמהלך 3באחד התאים )אגף   .74

א מחוץ לתהביקור שררה תחושת חום ומחנק. 

ישנו מאוורר המחובר לקיר, אך הוא אינו 

 עובד. 

: 22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות מפקד הבימ״ר עולה כי נופק 

 לתא זה מאוורר".

האשנב בדלת התא הלינה על כך ש כלואה  .75

נסגר בלילה, דבר אשר לטענתה מקשה על 

 כניסת האוויר לחדר.

: 022.10.2תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"אשנב התא נסגר בלילה מטעמי ביטחון. יחד 

עם זאת צוין כי נופקו שלושה מאוררים לכל 

 תא.
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( נמצא כי בתא 3באחד התאים )אגף   .76

השירותים ישנו חלון הפונה לפנים התא 

שחציו שקוף וחציו השני אטום בצבע. נמצא 

כי תחתית דלת תא השירותים הרוסה, התא 

קיר תא מלוכלך וישנה חלודה. כמו כן, ב

השירותים ישנו חור אליו העצורים חיברו 

 בקבוק מים כתחליף לראש המקלחת.

 : "22.10.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

 תחתית דלת תא השירותים תוקנה. -(1סעיף )

-חלון השירותים צבוע בחציו על -(2סעיף )

תא  -(3סעיף ) מנת לשמור על צנעת הפרט.

 דה.השירותים נוקה, לרבות הסרת החלו

ראש המקלחת המאולתר מבקבוק  -(4סעיף )

עוד צוין כי במסגרת תקציב שנת  מים הוסר.

יתבצע שיפוץ ופעילות תחזוקה שוטפת  2021

 ".3בכלל התאים באגף 

, תאי 2נמצא כי באחד התאים באגף   .77

השירותים מלוכלכים ובעל ריח חזק של 

 עובש. בנוסף, בשירותים היו יתושים רבים.

: 22.10.20ום יעקב מיום תגובת גנ"מ של

"מהתיחסות פיקוד הבימ״ר עולה כי נערך 

 ניקיון יסודי בתא".

נמצא כי השירותים  2באחד התאים באגף   .78

אשר הכיל שאריות  ,מלוכלכים וכך גם הכיור

מזון. אחד הכלואים ציין בפני המבקרים כי 

 .התא היה מלוכלך עוד טרם הגעתו למתקן

: בתא 2.10.202תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

 , נערך ניקיון כללי לרבות צביעה".14

( 4המבקרים הבחינו כי אחד העצורים )אגף   .79

יש לבחון את ישן ללא מצעים. נראה כי 

האפשרות של חלוקת מצעים לעצורי ימים 

כאשר אין בידי העצור לדאוג לעצמו למצעים. 

 שימוש של העצורים במזרנים ללא מצעים,

המזרנים  לנקות את בהיעדר אפשרות

דורשת חשיבה מחודשת של הנחיית , ולכבסם

שב״ס בנושא זה בעיקר לאור כך שאין מניעה 

 .לחלוקת שמיכות

: 14.3.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

"לעדכנך כי לבימ״ר סופקו סדינים לפני 

מספר חודשים, אשר מחולקים לעצורים 

לימים והמכובסים באופן שוטף. לאחרונה, 

נים נוספת שתיתן מענה הוזמנה כמות סדי

 ראוי לכלל העצורים לימים".

 בית מעצר ניצן 

עצורים המשולבים בהליך טיפולי לא לוקחים   .80

חלק במערך התעסוקה. המבקרים סברו כי יש 

לבחון אפשרות לשלב תכנית תעסוקה 

במסגרת אגף העצורים, באופן שיאפשר להם 

להשתכר ולהמשיך לקחת חלק בהליך 

 .השיקום

: 22.12.19"מ שלום יעקב מיום תגובת גנ

"מהתיחסות היחידה עולה כי מערך 

התעסוקה ביחידה החל בפיילוט של הכנסת 

עבודה אל פרויקט תל״מ, העבודה היא בתוך 

מועדון האגף. הפיילוט החל לפני כשבוע 

ופיקוד היחידה תקווה שאכן העצורים 

 המשתתפים בפרויקט יתמידו בעבודה".
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שת מחנק כבד והיעדר על תחו הלינו הכלואים  .81

שיפוץ אשר , המקשים על הנשימה. אוורור

 .טרם התקיים 3אמור היה להיערך באגף 

: 22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

האגף מתוחזק על בסיס קבוע ואף קיימת "

 ...לביצוע שיפוץ לוקאלי 2020תוכנית לשנת 

צוין כי הותקנו בפרוזדור האגף כן -כמו

 מזגנים חדשים".

מצא כי כל כלוא חדש אשר נקלט במתקן נ  .82

עובר חיפוש על גופו, הכולל הפשטה מלאה. 

מעיון בתיעוד עריכת חיפושים בהפשטה 

מלאה עלה כי אלו אינם כוללים פירוט באשר 

למהות החשד שהוביל לעריכת החיפוש, 

 כנדרש בטופס כאמור.

 :22.12.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

ת היחידה עולה כי מהתיחסו -לעניין התיעוד"

חודדו ההנחיות לסוהר׳ החיפושים ולמפקדי 

המשמרות על מנת להקפיד בתיעוד עריכת 

החיפוש, החתמת העצור על טופס מתאים 

 ותיוקו על פי הנוהל".

 בית מעצר אוהלי קידר 

במהלך הביקור הלינו כלואים על הפרעות   .83

מצד סגל הליווי במהלך דיונים המתקיימים 

 .תיתבהיוועדות חזו

: 9.7.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"בסיום הביקור חודד הנחיות לאנשי יחידת 

נחשון ולמנהלי אגפים בהם נערכים הדיונים, 

על שמירה של סביבה שקטה וראויה במהלך 

 "הדיונים של עצורים אל מול בית המשפט.

המבקרים התרשמו כי בחלק מהתאים   .84

לואים שוררת תחושת מחנק וחום. כמו כן, כ

הם סובלים מהיעדר ( הלינו על כך ש4)אגף 

 .אוורור בתאים

: 28.11.19 מיום יעקב שלום מ"גנ תגובת

 כי עולה היחידה פיקוד מהתייחסות"

 מזגנים שני הותקנו הביקור לאחר כשבועיים

 מזגנים מותקנים, להיום נכון. 4 באגף

, ר"בבימ הכליאה אגפי בכלל במסדרונות

 לאור. תא בכל מאווררים הוספו בנוסף

 הנוכחי המענה, ר"הבימ של הפיזי המבנה

 ".הצרכים על עונה כיום הניתן

סובלים מהזנחה אשר  תאי מכלול הקליטה   .85

כתמים על גבי בבאה לידי ביטוי בלכלוך, 

 .אשפה בתוך הכיורבהקירות ו

: 28.11.19 מיום יעקב שלום מ"גנ תגובת

 לפני נצבעו הקליטה במכלול התאים "כלל

 החשמל בליקויי טיפל וחשמלאי וחצי כחודש

 .שנראו"

המבקרים התרשמו מתנאיו הירודים של אגף   .86

אשר נסגר בעבר נוכח התנאים הפיזיים  ,4

הקשים ששררו בו ונפתח מחדש בעקבות בג"ץ 

בפרט, התרשמו המבקרים כי . מחיהשטח ה

ולא ראויים למגורי  מחפירים 6תא תנאיו של 

: 28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

, כאמור מעלה נערך שיפוץ 6"בנוגע לתא 

 ".6וצביעה בכל התאים לרבות תא 
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עיית מזיקים, . בנוסף, נראה כי קיימת באדם

 הקירות רטובים ומלאי עובש.

( הלין על היעדר כיסאות 7אחד הכלואים )אגף   .87

ושולחנות בתאי המעצר. משכך, נאלצים 

הכלואים לאכול את ארוחותיהם כשמגש 

 מונח על ברכיהם. האוכל

 :28.11.19תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתייחסות פיקוד היחידה עולה כי הוחלט 

לקבע שולחנו וכיסאות באגף זה בעתיד. עד 

לביצוע תוכנית זו, ניתנה הנחיה ע"י פיקוד 

 היחידה להכניס שולחן וכיסאות מפלסטיק.

 בית מעצר ירושלים 

זיקים, התקבלו תלונות על הימצאות של מ  .88

שגובו בסימני עקיצות. תלונות דומות 

התקבלו גם מכלואים באגף עצורים ימים 

 (3)אגף 

: 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי לפני 

מספר שבועות בוצעה הדברה בכלל 

 ."הבימ"ר

המבקרים התרשמו כי אחד התאים באגף   .89

פתח ל מכסהו ב חסר, וכלך( מל5נשים )אגף 

 .נעים לא ריחעומד בתא ביוב וה

: 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי הוחלף 

 ."מכסה ביוב

נשמעו תלונות על איכות במהלך הביקור   .90

( 3המזון, טעמו ועל היעדר גיוון. כלואים )תא 

הלינו על כך שהם ניזונים בעיקר מכריכים, 

 ים ארוחה חמה.  המבקריםואינם מקבל

 כי המטבח ישן מאוד ודורש שיפוץ. הבחינו

: 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות פיקוד היחידה עולה כי בימים 

אלו סגל הבימ"ר שוקד על שיפוץ יסודי של 

המטבח ובעת הזו נערך תהליך של דיונים 

ופגישות עבודה עם גורמי נציבות ומחוז על 

מענה הולם להפעלת המטבח באופן מנת לתת 

 ראוי ובטיחותי".

המבקרים הבחינו בהיעדרן של כוסות חד   .91

פעמיות המיועדות למי שתייה בחלק מן 

 התאים.

: 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"הנושא טופל וכלל אסירי הבימ"ר מקבלים 

 ."כוסות חד פעמיות

נמצא כי בחדר ביקורי משפחות ישנם מספר   .92

יחי קרמיקה שבורים המהווים מפגע אר

 בטיחותי.

: 11.2.2020תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

"מהתיחסות היחידה עולה כי אריחי 

 "הקרמיקה תוקנו.

 בית מעצר קישון 

נמצא כי כלואים הממתינים ליציאה או   .93

לחזרה למתקן מוחזקים בכלוב ברזל החשוף 

לפגעי מזג האוויר ואינו כולל תא שירותים. 

: 19.11.19מיום תגובת גנ"מ שלום יעקב 

 היחידה ופיקוד המחוז גורמי מהתיחסות"

 ובניית 3 אגף לשיפוץ תקציב הוקצה כי עולה
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ובר בתא הבנוי מסורגי ברזל, בעל גגון דק מד

ואחד מקירותיו מכוסה בלוחות. המבקרים 

התרשמו כי השהייה בתא זה כרוכה בפגיעה 

קשה בזכויות הכלואים המוחזקים במקום, 

וכי יש לקדם פתרון של בניית תאי המתנה 

קבועים ולהפסיק לחלוטין את השימוש 

 .בכלובים מסוג זה

 על עבודה נערכת אלו בימים. המתנה תאי

 ".ושיפוץ בניה תוכנית

 מתקני המעצר בבתי המשפט

 מתקן המעצר בבית משפט השלום בירושלים 

כלל הכלואים עמם שוחחו המבקרים התלוננו   .94

שקיבלו את המזון קפוא ובלתי ניתן על כך 

 .לאכילה

: 12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

ביום הביקור סופקה ארוחת בוקר ממעבר "

איילון וכאשר נבדקת תכולתה נמצא כי 

הגבינה הגיעה במצב קפוא והלחם הגיע קר. 

מההתיחסות עולה כי המדובר באירוע חריג 

ולא משקף את המתרחש באופן יומיומי. 

וטף המזון מגיע באופן מסודר, מאוחסן בש

ומנופק ברמת איכות טובה. הודגש כי ענף 

מזון ירענן את נהלי ניפוק מזון לעצורים לכלל 

 בתי המעצר ובנוסף יבצע בקרה בנושא".

נמצא כי אריחי הקרמיקה באחד התאים   .95

 שבורים באופן היוצר מפגע בטיחותי.

 : "תא12.1.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

הכיתובים על הקיר הוסרו והאריח השבור  -3

 תוקן".

 מתקן המעצר בבית משפט המחוזי בירושלים 

מותקנים שירותי כריעה, המופרדים  בתאים  .96

מחלל התא באופן חלקי בלבד באמצעות קיר 

בטון נמוך. כמו כן, השירותים בתאים 

 מלוכלכים מאד.

: 29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

במהלך השיפוץ יוסרו  -עהשירותי כרי"

 שירותי הכריעה ותותקנה אסלות".

הכלואים הלינו על כך שארוחת הבוקר   .97

מחולקת להם ללא סכו"ם, וכן על כך שהלחם 

 אותו הם מקבלים בארוחה מגיע קר.

צוין " :29.8.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

כי בעת הזו הפערים הושלמו ועצורים יקבלו 

 בצורה מכובדת". סכו"ם על מנת שיאכלו

 מתקן המעצר בבית משפט השלום בעכו 
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נמצא כי באחד התאים מערכת האוורור לא   .98

 .פעלה

: 11.11.20תגובת גנ"מ שלום יעקב מיום 

ביום הביקור הייתה בעיה נקודתית אשר "

טופלה במקום ע"י בדק הבית של בית 

המשפט וכי בשאר התאים הנושא עבד באופן 

 תקין".

 בית משפט השלום בקריותמתקן המעצר ב 

חדר המפגש עם עורכי דין הוא קטן  נמצא כי  .99

 ואין בו שולחן.  

 :26.9.19תגובת סג"ד איתן גולן מיום 

מהתיחסות פיקוד גדוד צפון ביחידת נחשון "

עולה כי הנושא טופל, נרכש שולחן ובעת 

 הקרובה הוא יוצב במקום".

 


