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השר לביטחון פðים
הðדון :הקמת ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת "הסרסור בסוהרות"

לפðי ארבע שðים ðחשפה על ידי העיתוðאי לירן לוי פרשה מזעזעת של ðיצול מיðי של סוהרות  -חיילות בשירות חובה בצה"ל ,שהועברו לאגף
בטחוðי על פי בקשת אסיר ,שלאחר מכן התברר כי איים עליהן והטריד אותן מיðית .בשבוע האחרון חשפה אחת מן הסוהרות כי האסיר
האמור אðס אותה לאורך תקופה ארוכה וזאת חרף ידיעת מפקדיה .פרשה קשה זו ðמצאת תחת צו איסור פרסום.
הסוהרת הðפגעת כתבה לאחרוðה" :המפקדים שלי ,חברי הסגל שלי ,שחשבתי שהם אמורים לשמור עליי ,מסרו אותי לידיו של אותו מחבל.
הם דאגו שאשאר איתו לבד ,בðיגוד לðהלים הברורים ,בכדי שהוא יוכל לפגוע בי באכזריות ולהתעלל בי מיðית שוב ושוב ,ולא רק בי ,גם
בעוד חיילות סוהרות רבות" .הסוהרת מספרת עוד כי איðה מצליחה לתפקד בעקבות המקרה ,לעבוד ולממן את עצמה ולא כל שכן את
הייצוג המשפטי לו היא ðזקקת.
לשירות בתי הסוהר ,לצה"ל ולמדיðת ישראל ,קיימת מחויבות חוקית וערכית ברורה להגן על שלומן ,לפעול לסביבת עבודה בטוחהð ,טולת
הטרדות מיðיות ואלימות מיðית ,ולהבטחת ביטחוðם וביטחוðן האישי של כל המשרתות והמשרתים .עדותה של הסוהרת ,לצד עובדות
הפרשה בכללותן ,מעלות כשל חמור במימוש מחויבותו זו ,החל מהפקרת החיילות למצבים המסכðים אותן והפוגעים בהן ,המשך
להתðהלות המפקדים ולאופן הטיפול בתלוðות החוזרות וחקירת הפרשה .למיטב ידיעתðו גורמי שב"ס ואכיפת החוק יודעים על החשד למגע
מיðי אסור מיðואר  2022ואף על פי זאת החיילת טרם זומðה לגביית עדות.
בהקשר זה אף יצוין ,כי באיגרת שהופצה על ידי ðציבת שב"ס קטי פרי ביום שישי האחרון ðכתב "לשמחתי ,הוועדה שמוðתה לאחרוðה על
ידי הרמטכ"ל לבדיקת תðאי השירות של חיילים בשב"ס ,שיקפה תמוðת מצב של מקום עבודה בטוח לחיילים סוהרי החובה ,ולא בכדי
אחוז ðיכר מהם מבקש להשתלב כסוהרי קבע בארגון ואף לצאת לקצוðה" .אמירה זו ,בðסיבות הקיימות ,רק מחדדת להבðתðו את הכשל
הðוגע לבירור הפרשה וביצוע השיðויים והתיקוðים הðדרשים על מðת למðוע את הישðות מקרים דומים.
מכל האמור לעיל ,אðו דורשות כי תפעלו לאלתר לפתיחת ועדת בדיקה ממשלתית ,לפי סעיף 8א לחוק הממשלה ,תשס"א ,2001-אשר
תפעל )בתיאום עם היועצת המשפטית לממשלה( לאיתור האחראים ותיקון הכשלים החמורים בהקדם האפשרי.
ðוכח חשיבות העðייןð ,ודה להתייחסותכם בהקדם.
בברכה,
עיðת פישר לאלו ,עו"ד
מðכ"לית
שדולת הðשים בישראל
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יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ רם בן ברק
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