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  30.4.14התייחסות לדו"ח ביקור רשמי בב/ס גבעון :  הנדון 
  27.4.14תיאום המאבק בסחר בבני אדם –ד המשפטים סימוכין : דו"ח משר                                       

  

מירב שמואלי,  מתאמת המאבק בסחר בבני אדם (בפועל) עו"ד ערכו 30.3.14ביום .1

ביקור רשמי  בבית סוהר גבעון .מטעם משרד המשפטים, ועוזרתה עו"ד דנה ביטן, 

לעבודתו,    המבקרות התרשמו לטובה  מצוות המתקן , אשר עשה רושם מקצועי ומסור .2

כמו גם מהיחס הנאות לשוהים  במתקן . 

חרף האמור ציינו המבקרות  מס' ליקויים המחייבים תיקון או המשך טיפול. .3

  להלן התייחסות שב"ס  לממצאי דו"ח הביקור : 

-   אגף הזרים .א

  :מדו"ח משרד המשפטים

פעמים 3לגבי הילדים ,  לדעת המבקרות חדר עם כמה משחקים וגננת, המגיעה 

  בשבועיים אינם מספיקים .  הילדים נראים  חסרי תעסוקה ומשועממים.

  :   התייחסות

  תקני הגננות נקבעו ע"י משרד החינוך ויש להפנות סוגיה זו אליהם. 
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–מזון ( אגף הזרים ואגף הפליליים) .ב

  :מדו"ח משרד המשפטים

, נראה כי ראוי על אף שנטען כי האסירים מרוצים מכך שהם אוכלים בחדרים 

  שיהיה במתקן  גם חדר אוכל  או, לפחות,  מרחב מסוים המיועד לאכילה . 

  התייחסות  : 

רעיון זה נבחן  ונמצא כי מבחינה פיזית לא ניתן להקים חדרי אוכל באגפים בבית 

  הסוהר גבעון.

  

  -שלט של האגף לסיוע  משפטי במשרד המשפטים .ג

  :מדו"ח משרד המשפטים

).  מפקד המתקן אמר שהעניין 3ט כזה  בכניסה לאגף  הגברים (אגף לא נמצא של

  יטופל בהקדם. 

  התייחסות  : 

  .הותקן במקום שלט של האגף לסיוע משפטי 

  

  -ומזון לילדים ההיגיינ.ד

  :מדו"ח משרד המשפטים

–מגבונים.א

ם אף כי שב"ס אינו מחויב לספק מגבונים ,  והנשים  רשאיות להשתמש במגבוני

שהן מקבלות  מאורחים , לדעת המבקרות יש לשקול לחלק מגבונים לצורך 

הטיפול בילדים.   

  - לילדים   סבון רחצה.ב

רצוי לשקול לתת לילדים סבון רחצה המותאם לעור של ילדים קטנים .

  -תפריט מזון ילדים.ג

ראוי לבחון את נושא תפריט האוכל של הילדים , אמנם לילדים מחולק בנוסף 

לאוכל כמו לבוגרים   קורנפלקס  ומעדני חלב , אולם כדאי לבחון  את טענת 

האימהות כי הילדים אינם אוהבים אוכל זה וניזונים רק מחטיפים. יתכן שניתן 

לים אוכל מזין לעשות מס' התאמות קטנות  ובכך לוודא  שהילדים אכן אוכ

שהוא לטעמם.  

  -הנשים הזרות.ד

יתכן שיש דברים  שכדאי להסביר  לשוהים שאינם דוברי עברית ואינם מורגלים 

  למשל  שסינטבון אינו סבון רחצה אלא סבון כביסה. –במוצרים ישראלים 
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  התייחסות  : 

–מגבונים .א

סוג מסוים על כן בקנטינה קיימים מגבונים למכירה אולם האימהות מעדיפות  

אושר להן לקבל את סוג המגבונים המועדף עליהם בביקורים , בנוסף למגבונים 

     הנמכרים בקנטינה.

–סבון רחצה  לילדים .ב

שב"ס אינו מנפק סבון לאסירים מלבד לנזקקים, תיבחן האפשרות לקנית סבון 

רשאיות ולילדים, בכל מקרה האימהות מורשות להכניס סבון בביקוריםייעודי 

  ממגוון הסבונים הנמכרים בקנטינה.אף לרכוש 

-תפריט מזון ילדים .ג

תפריט הנוער והילדים נבנה ואושר ע"י יועץ קולינרי חיצוני והוא נותן מענה 

עשיר ומגוון באופן משמעותי מתפריט לצרכי נערים וילדים .  מדובר בתפריט 

קוטג', תוספת קורנפלקס אסירים בוגרים  וכולל : הגדלה של כמות הגבינה וה

וחלב בבוקר, תוספת לחם, ותוספת ארוחת לילה (ממרחים ופירות).

  –הנשים הזרות .ד

נעשה מאמץ  להסביר ולעדכן את השוהים שאינם דוברי חרף מגבלות השפה , 

באמצעות אנשי אשר אינן מורגלות בהן עברית אודות  מוצרים ודברים שונים 

כמו אמצעות זרות היכולות להסביר לחברותיהן. סגל  הדוברים שפות זרות  וב

כן ניתן להן הסבר מפורט  על ההבדל בין סינטבון המשמש לכביסה , לסבונים 

אחרים. 

  
    

  בברכה,

  עליזה יעקבי, גנ"מ

  רמ"ח         ביקורת
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