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 1  מתוך 1 עמוד

 כ"א כסלו תשפ"ב , 2021נובמבר  25
 לכבוד 

 ר בר לב מר עמ
 לביטחון הפנים שר ה

 

  המשרד לביטחון הפנים 
  ירושלים 

 
 -  דחוף -

 שלום רב, 

  בכלא גלבוע פרשת סוהרות המין ת  לבדיק דחופה דרישה  הנדון: 

 להלן: כ ךאלי"(, הרינו מתכבדים לפנות התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

בוע, סיפר בעדותו  גל, מפקד כלא  ריתמשנה פרדי בן שט- , כי גונדרורסם בתקשורתפ   24.11.2021ביום   .1

סרסרו בחיילות חובה של  האסירים מכלא גלבוע, כי "ריחת  בבנושא  קה הממשלתית  מול ועדת הבדי

הארגון ששירתו בכלא, על מנת לספק חיילות חובה למפגעים לצרכים מיניים. אירוע הסרסרות הזה  

 1". היה אירוע מכונן

הפרסומים   .2 לפי  כן,  עשו  2017בשנת  שורת,  בתקאם  )להלן:  ת  בשירוהמודיעין    ורמיג ,  הסוהר  בתי 

ב  ("שב"ס" שב"סחיילות    –סוהרות  שימוש  ארגון  של  סוכנות  כדי    –   בחובה  הארגו שישמשו  ן  של 

 ן.  ודיעימ בתמורה ל המספקות מין לאסירים

 עבירות חמורותיכול ובוצעו  כי  ו  בודה בשב"סעל אופי העביותר,  חמורה  תמונת מצב    מהפרסום עולה .3

   .בשב"ס בכיריםעל ידי דרגים , גוניםהן של שידול לאונס ולמעשים מי, ובינביותר

מערכת אכיפת  בתחום    שב"סענייננו במקרה חריג במיוחד, הנוגע לטוהר המידות של פעולות  על כן,   .4

 .ת של ניקיון כפייםתחום הדורש אמת מידה מוגבר – יןדיעוהמו החוק

האירועים  פה ומיידית של  מקיבדיקה    לקיים עליכם החובה    אלה מחילים  פרסומים לעמדת התנועה,   .5

ולהבטיח, על מנת להג המתוארים , כמו גם,  ובורים לעיל לא יששהאירועים המתוא  יע לחקר האמת 

   חובה.  בשירות לפי סוהרותכ החמור היחס הכשלים ו תיקון של 

 . לקיים בדיקה מיידית של האירועיםבדרישה כעת ך פונים אליאנחנו ולאור האמור לעיל, על כן,  אשר  .6

 בהקדם.  ךלתגובתנודה  ית הרבה של העניין,  חשיבותו הציבור  לנוכח  .7

 

 

 כבוד רב, ב

 

 
לפני    1 המדינה  את  להרעיד  צריכה  הייתה  המין  סוהרות  "פרשת  לוי,  לשתוק",    3לירן  בחרו  כולם  אך  ,  וואלה!שנים, 

25.11.2021  .
/news.walla.co.il/item/3473172?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_terhttps:/

m=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton  

 , עו"ד תומר נאור
 מנהל האגף המשפטי 

 , עו"ד הידי נגב
 מחלקת מדיניות וחקיקהמנהל 
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