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מעבר ביקורי כלואים במעבר ארז
כללי:
א .במסגרת הרחבת המדיניות האזרחית וההקלות עבור תושבי הרצועה,
אושר חידוש ביקורי כלואים החל מ 0201201/-עבור  02אסירים מידי
יום שני.
מטרה:
ב .חידוד נהלים והנחיות לכלל הגורמים בנוגע למימוש ההקלה ע"מ
להימנע מעיכובים 0אירועים חריגים מיותרים.
השיטה:
 .0תיאום ביקורי כלואים:

א.

גיבוש רשימת המבקרים תבוצע ע"י הצל"א בתיאום מול שב"ס.

ב.

צל"א יגיש את הרשימות למדור ארב"ל  3שבועות לפני מועד
היציאה כדי לאפשר אבחון.

ג.

תיאום הביקורים יבוצע עפ"י סבב (בכל פעם יבוצע תיאום לבית-
סוהר אחד).

ד.

מדור ארב"ל יאבחן את הרשימה עפ"י הקריטריונים המאושרים
לביקורי כלואים.

ה.

מאושרת יציאה עד  3מבקרים לכל אסיר ( 02אסיר בכל ביקור):
 )1בן0בת זוג.
 )0אב 0אם
 )3ילדים עד גיל .12
 )/אחים ואחיות – יאושרו פרטנית לאסירים ללא קרובי משפחה חיים
כאמור בסעיפים קטנים  .1-3כל ביקור מסוג זה ,אח 0אחות אחד
יאושר בכל ביקור .רשימות אלו יתואמו מראש באופן פרטני בין
שב"ס ,מדור ארב"ל וצל"א.

ו.מדור ארב"ל יעביר את הרשימות לגורמים הבאים:
 )1מרשם אוכלוסין -לאימות נתונים.
 )0התייחסות גורמי הביטחון.

ז.

לאחר קבלת התייחסות כלל הגורמים ,הרשימה הסופית תועבר
לגורמים הבאים:
 )1מדור תיאום  -להזנת מס"בים במערכת לכל המבקרים המאושרים.
 )0העברת הרשימות לשב"ס.
 )3צל"א.
 )/אג"מ מת"ק עזה ,מתפ"ש ולשכת רמת"ק.
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 )0לשכת הקישור:

א)תיאום מול מעבר ארז.
ב)ווידוא מעבר תקין של המבקרים.
ג)העברת רשימת השמות למ"י (ביום הביקור).

ח.

שבוע לפני ,צל"א יעביר למדור ארב"ל את פרטי האוטובוסים.

 .5ביצוע ביקורי הכלואים:

א.

תיאום האוטובוסים המלווים ברצועה ובשטח ישראל יתבצע ע"י
הצל"א.

ב.

הגעת המבקרים למעבר ארז (עד לנק' הביקורת "חמסה חמסה")
תהיה ע"ג אוטובוסים בעלי ל.ז פלס' שיתואמו ע"י הצל"א החל
משעה .20:32

ג.

הזרמת המבקרים תתבצע ע"ב מספרים סידוריים שנקבעו ע"י
הצל"א ומופיעים ברשימת התיאום שהועברה ע"י מדור ארב"ל
וזאת גם בתיאום מול נציג הקישור "בחמסה חמסה".

ד.

בהתאם לצורך ,נציגי הקישור 0הוועדה האזרחית יהיו נוכחים
במעבר לשם מתן סיוע בהתאם.

ה.

המבקרים ינועו ע"ג אוטובוסים בעלי ל.ז ישראלית -אחריות
תיאום צל"א .

ו.

הביקור ילווה ע"י משטרת ישראל לאורך כל הנסיעה עד לבית
הכלא ובחזרה למעבר ארז.

ז.

בעת סיום ביקורי הכלואים אג"מ מת"ק יוציא דיווח אודות
היציאה והחזרה .הדיווח יכלול את המבקרים אשר עברו בפועל
אל מול מס' המבקרים המתוכנן.

ח.

תושבים שיצאו לביקורי כלואים ולא חזרו -אי חזרת אחד
מהמבקרים ,יגרור דיווח לאג"מ מת"ק כולל עדכון רמת"ק0רע"ן
אג"מ0מדור ארב"ל לשם הזנת מניעה עד לבירור האירוע היות ויש
חשד שמדובר בניצול הביקור לשם שהייה בלתי חוקית ,וכי יש
לבחון נקיטת צעדים בהמשך.

 .3הנושאים והחידודים של שב"ס שמועברים לנציג צל"א ,ולנציגי
הקישור והוועדה האזרחית בנוגע למעבר המבקרים:
א.

הגעה לחמסה חמסה עד השעה .20:22

ב.

הגעה לחומות לשם בידוק ב 20:32

ג – 20:32.תחילת הזרמת המבקרים במעבר.

ד.

אין להגיע עם פלאפונים .

ה.

מינימום כבודה -יש להגיע אך ורק עם מזון  ,בקבוק מים  1ליטר.
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ו .יש להגיע עם תיעוד מלא (תעודת זהות ,תמונות ,קושאן לילדים ותמונות בהתאם
לצורך).
ז .יש לדווח מבעוד מועד אודות בעלי מגבלות רפואיות 0פיזיות (כסא גלגלים ,קוצבי
לב ,פלטינות ועוד) לשם היערכות המעבר בבידוק.

ח.

אין להגיע עם כסף בסכום מעל ( ₪ 1/22תקף רק לביקורי כלואים).

ט.

אין להגיע עם זהב.

י.יש להימנע מלהגיע עם שרשראות ,צמידים ,תכשיטים וכל ציוד שיכול לעכב
בבידוק.

יא.

יש לשמור על ציוד אישי ואין להעבירו מאחד לשני במעבר.

יב.

יש להימנע מהגעה עם מכשירים חשמליים 0אלקטרוניים.
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תרשים זרימה – מעבר ביקורי כלואים
הגשת בקשה ע"י צל"א לביקורי כלואים לשם בדיקה וטיפול
הפצת פקודה/תיאום ע"י מדור ארב"ל ללשכת הקישור ולמדור תיאום ,
באחריות צל"א תיאום הגעת אוטובוסים לצד הישר'
מדור תיאום יזין את ההיתרים במערכת
לשכת הקישור תתאם את יציאת ביקורי הכלואים יום לפני לכל הפחות לשם
היערכות גורמי המעבר ומול ה . 2/2יציאת ביקורי הכלואים תהיה מתואמת
מול כוחות הבט"ש
הזרמת המבקרים מה  2/2תהיה בתיאום מלא מול המעבר עד למשטח
האמבולנסים בציר טנצ'ר ע"ג אוטובוס שיתואם מראש ע"י צל"א מול מדור
ארב"ל -תנועת המבקרי כלואים תחל בשעה  10:11מה  2/2והגעה לחומה
בשעה 10:31
הגעת המבקרים ע"ב מס' סידוריים כפי שמופיע ברשימה ע"ב התיאום
הועבר מצל"א למדור ארב"ל

לאחר הגעת מבקרים לחומה ,המבקרים יעברו בידוק ביטחוני ויגיעו עד
לעמדת הבקרים באולם כניסה
הבקרים ביחד עם נציג מדור ארב"ל וקצין לשכת הקישור יבדקו במערכת כל
מבקר ומבקר ע"ב הרשימה והמס' הסידורי ומוודאים שקיים עבורו היתר
במערכת ורק לאחר מכן תאשור כניסתו
בתום הבדיקה ,תאושר יציאת המבקרים ע"ג אוטובוס ישר' ובליווי ניידת
משטרת ישראל עד לבית כלא ומהבית כלא בחזרה למעבר ארז בתום הביקור
בעת הגעה למעבר ארז ,תבוצע בדיקה לכל מבקר ומבקר ע"י הבקרים בעמדת
היציאה ובנוכחות קצין ממדור ארב"ל וקצין מלשכת הקישור ע"מ לוודא
חזרת כלל מבקרי הכלואים
בסיום בדיקת חזרת המבקרים ,יצא דיווח מבצעי אודות חזרתם לרצועה ע"י
לשכת הקישור

אי חזרת אחד מהמבקרים ,יצא דיווח לאג"מ מת"ק כולל עדכון רמת"ק/רע"ן
אג"מ/מדור ארב"ל לשם הזנת מניעה עד לבירור האירוע

