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 ע"יציאת משפחות אסירים הכלואים בישראל מרצ

 

 :כללי  .1

מתאפשר מעבר , ל עליה חתומה מדינת ישראל"כחלק מהאמנות הבינ .א

 .ע הכלואים בבתי סוהר בישראל"מרצ' של בני משפחות אסירים פלס

ע "מרצ'  הסדרת נוהל אישור יציאת בני משפחות אסירים פלס– מטרה .2

 . לבתי הסוהר בישראל

 .מי שעצור מנהלי או שפוט:  אסיר–הגדרות  .3

 :הנחות עבודה/ נתונים כללים .4

ישנם מאות אסירים פלסטינים תושבי עזה הכלואים בארבעה בתי  .א

 .קציעות ואשל, רמון, נפחא: סוהר

כל ביקור מתבצע לבית כלא .  אסירים50 מקסימוםיבוקרו , בכל ביקור .ב

 . בלבדאחד

ילדים , בת זוג/בן, הורים)  בני משפחה3עד כל אסיר זכאי לביקור של  .ג

מקרים . י האסיר עצמו"תמהיל המבקרים ייקבע ע. ( בלבד10עד גיל 

 יאושרו באופן פרטניחריגים של הגדלת מספר המבקרים לאסיר 

 .ס" בשבמפקד מחוז דרוםבסמכות 

 :עקרונות .5

 50עד ) אוטובוסים 3ממעבר ארז לבית הסוהר ימנה עד " שאטל"ה .א
וילווה בעת הנסיעה מארז לבתי  ("שאטל"תושבים לכל היותר בכל 

  .ניידת משטרת ישראלי "הכלא ובחזרה ע

 .(מדי יום שני) פעם בשבועביקורי האסירים יתקיימו  .ב

י גורמי הצלב "תבוצע ע" שאטל"ל (צהוב. ז.ל)הזמנת האוטובוסים  .ג

.  האדום
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לרבות העברת , ק עזה לצלב האדום"תיאום השאטלים יתבצע בין מת .ד

זאת לאחר , שמות התושבים המאושרים ליציאה לביקור לאנשי הארגון

.  למבקרים בהתאם להנחיות הבידוק הביטחוניאבחון בטחוניביצוע 

לכלל התושבים שנכנסו " סגירת מעגל"עם חזרת המבקרים תתבצע  .ה

 . לישראל

 :שיטה .6

המעוניינים ' ק עזה יקבל מהצלב האדום רשימה של תושבים פלס"מת .א

יבצע בדיקה באמצעות מתאם מרשם אוכלוסין . להגיע לביקורי אסירים

אודות קרבה משפחתית ובידוק ביטחוני אל מול שירותי הביטחון 

 .בהתאם לקריטריונים

מתאם מרשם , שירותי הביטחון)עם קבלת התייחסות הגורמים  .ב

יוזנו מספרי ברזל במערכת הממוחשבת למי שעומד  (אוכלוסין

ויועברו לצלב האדום לטובת עדכון ותיאום התושבים , בקריטריונים

 .המאושרים לביקור

ולמול  (רשות המעברים היבשתיים)ם "ק עזה יתאם למול רמי"מת .ג

 06:30הצלב האדום כניסת המבקרים דרך מעבר ארז החל משעה 

 ותחילת נסיעה לכיוון בתי 08:00סיום הזרמה לקראת השעה )בבוקר 

 .  (הכלא

יהיה נוכח במעבר , (כניסה ויציאה)במהלך מעבר המבקרים דרך ארז  .ד

 .  א אשר יהווה כתובת לעבודה ותיאום בעת מעבר התושבים"נציג הצל

זאת על , 16:00יציאת השאטלים מישראל תתבצע לא יאוחר משעה  .ה

 .17:30מנת לאפשר הגעת האוטובוסים למעבר ארז עד השעה 

ק דיווח בו יציין את "יוציא המת, עם תום חזרת ביקורי הכלואים לעזה .ו

 .היקף העוברים
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