
   

 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

  Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 75|  تل ابيب  75شارع نحالت بينيامين |  6515417תל אביב  75נחלת בנימין 
  :Fax 5608165-03: فاكسפקס |  :Phone 5608185-03: هاتفון | טלפ

www.acri.org.il | mail@acri.org.il 

 2020באפריל  6
 :לכבוד

 גונדר אשר וקנין 
 ממלא מקום נציב בתי הסוהר

  ips@mail.gov.il: דואר אלקטרוניבאמצעות 
 
 

 דחוף שלום רב, 

 מחסור בחומרי ניקוי וחיטוי במתקני הכליאה הנדון:

ר הרינו לפנות אליך בעקבות פניות רבות שהגיעו לידינו בימים האחרונים מאסירים בעניין מחסו .1

חמור באספקת סבון ידיים, חומרי ניקוי וחיטוי במתקנים שונים, תוך סיכון בריאותם ואף 

 חייהם של הכלואים והסגל. 

למרות החשש הממשי מתחלואה נרחבת של אסירים ושל סגל בתי הסוהר ועל אף מקרי ההדבקה  .2

ין הקפדה אשכבר התגלו בקרב סוהרים במתקנים שונים, התלונות שהגיעו לידינו מלמדות כי 

 . מינימאלית על כללי היסוד בדבר היגיינה, חיטוי וניקיון

הנחיות משרד הבריאות לאוכלוסיה בכלל ולמוסדות בפרט מתמקדת בהקפדה על עקרונות של  .3

מומלצים למניעת הדבקה )"הנחיות  מניעת זיהומים, ריחוק חברתי ושימוש באמצעי מיגון

. עקרונות אלה באים לידי ביטוי גם בהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש"(

 (. 18.3.2020נספח רפואה" מיום  –שב"ס )לדוגמה "פקודת מבצע "כתר המזרח" 

התקבלה החלטה להנחות את הסוהרים לחבוש מסיכות ולעטות  2.4.2020למרות זאת, רק ביום  .4

שי סגל שנדבקו כפפות באגפים ובשטחים הציבוריים בבתי הסוהר וזאת למרות שדיווחים על אנ

. כמו כן, נמסר כי "חומרי ניקוי, חיטוי והיגיינה מחולקים 12.3.2020בנגיף התקבלו כבר ביום 

(. אלא שמהפניות שהגיעו לידינו עולה, כי אין 2.4.2020לתאי האסירים" )הודעת דוברות שב"ס, 

 כל בסיס לטענה זו. 

ל מחסור שיטתי בחומרי ניקוי להלן סקירה של חלק מהפניות שהגיעו לידינו אשר מלמדות ע .5

 בסיסיים )נייר טואלט וסבון( ועל אי הספקה בכלל של חומרי חיטוי והיגיינה: 

התלוננו על תנאי היגיינה לקויים בשטחים המשותפים  בכלא גבעון 3אסירים מאגף  .א

ולכלוך. בנוסף, לטענתם, קיים מחסור קבוע בסבון לידיים ובמשך מספר ימים נותרו 

 סיפקו להם למרות בקשותיהם.  ללא סבון ולא

התלונן על העדר סבון ועל כך שהוא ואסירים אחרים  בכלא אילוןאסיר מאגף נ"ס  .ב

אנשים בתא  10שבו מוחזקים  3נאלצים לקנות בעצמם סבון בקנטינה. אסיר נוסף מאגף 

בצפיפות גדולה התלונן על כך שהם מונחים על ידי הסגל להשתמש בנייר טואלט במגע 
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גלילי נייר  2המשותף באגף כגון טלפון, ברזים וידיות. אלא שהם מקבלים רק  עם הציוד

 טואלט לשבוע ונאלצים לרכוש נייר טואלט בקנטינה לצורך שמירה על ההגיינה. 

ם להם חומרי ניקוי כדי לשמור על הניקיון בשטחים דיווח, כי לא מספקי מכלא ניצןעצור  .ג

המשותפים ואסירים נמצאים בהתקהלות מתמדת ללא אפשרות להתמגן. כך, לדוגמה, 

הטלפון עובר מאסיר לאסיר ללא כל אפשרות לחטא אותו כדי למנוע הדבקה בין 

 אסירים. בני משפחה ביקשו לאפשר להכניס לכלואים מוצרים כגון מגבונים, כפפות,

 מסכות, אלכוג'ל וכו' אולם סורבו. 

 דיווחו על מחסור בסבון וחומרי ניקוי ועל לכלוך וזוהמה באגפים. כלא אשל אסירים מ .ד

דיווח כי הוא מסתובב במהלך היום בעבודות בדק בית  בכלא רימונים 3אסיר מאגף  .ה

 באיזורים שונים במתקן ללא כל מיגון ואחר כך חוזר לאגף ללא כל אפשרות לחטא את

עצמו על מנת להגן על האסירים האחרים. בנוסף, לטענתו, אספקת הסבון לתאים לא 

מספיקה והוא נאלץ לקנות באופן קבוע סבון בקנטינה. בנוסף, בהעדר חומרי ניקוי 

וחיטוי אין כל אפשרות למנוע הדבקה בין האסירים באמצעות הטלפון שעובר מפה לפה 

 והרכוש המשותף. 

דיווח כי מאז החלה ההערכות לקורונה בבתי הכלא חולק  טהבכלא שי 11אסיר מאגף  .ו

מיכל סבון ידיים נוזלי אחד לכל תא, בסוף השבוע שעבר המיכל התרוקן ובקשות לחדש 

את המלאי לא נענו. בנוסף דיווח אותו אסיר כי בחצר הטיולים נמצא טלפון בו 

וי כלשהו בין אנשים, בלי שהמכשיר עובר חיט 100משתמשים כל אסירים האגף, מעל 

 משתשמש למשתמש.

לאור האמור לעיל, נבקשך לפעול בדחיפות על מנת להבטיח כי תתוגבר באופן משמעותי אספקת  .6

מוצרי הניקיון )סבון ונייר טואלט( וכי יסופקו לאסירים חומרי חיטוי והיגיינה ובכלל זה, 

 . אלכוהול, חומרי ניקוי, כפפות, מסכות וכיוב'

 ה,בכבוד רב ובברכ

 ענת ליטוין, מחלקת כלואים אן סוצ'יו, עו"ד
 רופאים לזכויות אדם האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

 


