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בית סוהר גלבוע
בית הכלא גלבוע ממוקם ליד בית הכלא שאטה )שיטה( ,בעמק בית שאן ,על כביש  71שמחבר בין עפולה
לבית שאן ,סמוך לעין חרוד ,בית השיטה וחפיצבה .הוא הוקם בשנת  2004ומהווה כיום את אחד מבתי
הכלא החדישים והשמורים בישראל .הכלא מיועד להחזקת אסירים ביטחוניים ,אך יש בו גם אגפים
המיועדים לאסירים פליליים ,בעיקר לראשי ארגוני הפשע .כלא גלבוע הוא כלא מאובטח במיוחד ואף
ידוע בשמו בידי בכירי השב"ס "הכספת" ,על שם היחידות הבונות אותו המורכבות מבטון מזוין ושוקלות
כל אחת  66טון .לשם השוואה ,תא בכלא רגיל שוקל  26טון.
כלא גלבוע כולל מערכות אבטחה משוכללות המסכלות כל ניסיון בריחה של אסירים ,כולל עמדות ממוחשבות ,היעדר אינטרנט
ומצלמות במעגל סגור .האגפים מנותקים זה מזה וכמעט ואין קשר עין בין האסירים ,מתוך תפיסה כי האסירים הביטחוניים ממשיכים
להיות פעילים גם אחרי סורג ובריח .מתוך הכלא לא ניתן לראות את המתרחש בחוץ והכניסה אל האגפים עוברת במעבר מיוחד
העטוף רשתות.
הכלא יכול לאכלס כיום כ 800-אסירים שעליהם אחראים כ 200-אנשים צוות .באגפי הכלא המיועדים לאסירים ביטחוניים ,יש אסירים
עם ‘דם על הידיים’ השפוטים למאסר עולם ואף מאסרי עולם מצטברים ,בגין רצח ישראלים או שיתופי פעולה עם ארגוני טרור .בכלא
מרצים את עונשם אסירים ביטחוניים שהיו מעורבים בניהול והוצאה לפועל של פיגועים קשים שגבו את חייהם של ישראלים רבים.
חלוקת האסירים היא לפי ארגון הטרור שאליו הם משתייכים ,כגון אסירי החזית העממית ,הג’יהאד האסלאמי ,חמאס ופת”ח .נוסף
על אסירים אלה יש בכלא שני אגפים המיועדים לעצורים פליליים ,חיילים זוטרים ובכירים של ארגוני הפשע .ראשי משפחות פשע
מרצים לעיתים את עונשם בתנאי בידוד ,כדי שלא יוכלו להמשיך לנהל את הארגון מתוך כותלי הכלא.
לאסירים ולעצירים הפלילים קיימים שירותי רפואה ומוצעות פעילויות חינוך והעשרה ,כגון כושר גופני בחדר כושר ,חינוך ותרבות,
טיפול סוציאלי בעת משברים ובעיות אישיות .לאסירים הפליליים מוצעים גם תהליכי שיקום המיועדים לשלב את האסיר בחברה ביום
שישתחרר מהכלא .חלק מההליך פועל בקבוצות וחלק באופן פרטני.

הגעה אל בית הכלא גלבוע
רכב פרטי – יש להגיע אל עפולה דרך כביש  ,1,4או  ,6באמצעות הכבישים  .60 ,65משם יש לנסוע מזרחה על כביש  ,71עד
שמגיעים לבית סוהר שיטה וגלבוע הממוקמים בצד הדרומי של הכביש.
רכבת – אין נגישות למקום ברכבת ,אם כי אפשר לנוסע ברכבת לעפולה ומשם לקחת תחבורה ציבורית.
תחבורה ציבורית – אוטובוסים  411 ,412מתחנה מרכזית עפולה או מתחנה מרכזית בית שאן .תחנת האוטובוס ממוקמת לצד
הכביש ,במרחק הליכה קצר מבית הכלא.

ביקורים ,כתובת וטלפונים של כלא גלבוע
ביקורים – לאסירים ביטחוניים :בימי א’ ,ב’,ג’,ה’ .לאסירים פליליים :ביום ד’ .מענה לקביעת ביקורים בטלפון.04-6530907 :
טלפונים.04-6530910 ,08-9776666 :
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פקס.08-9193180 :
דואר אלקטרוניips@mail.gov.il :
כתובת :ד.נ .גלבוע ,גלבוע.
נגישות :הלשכה אינה נגישה.

ביקור אסירים פליליים בבית הסוהר – מידע חשוב ונהלים
לצד שלילת החירות הקיימת בעונש מאסר מאחורי סורג ובריח ,לאסירים מגיעים מגוון זכויות והטבות אחרות ,כאשר המשמעותית
ביותר בהן היא הזכות לקבל ביקורים .זכות זו נועדה לאפשר לאסיר לשמר את הקשר עם ידידיו ובני משפחתו ,לכן השב”ס מתיר
לבוא לבקרו ,תחת הגבלות שונות .עו”ד אסף דוק מסביר מהם התנאים לקבלת ביקור בכלא ,תחת אילו הגבלות זכות זו ניתנת ,ומה
הם התנאים לשלילתה.
אסירים פליליים שריצו  3חודשים מתקופת מאסרם ,זכאים לקבל מבקרים בכלא .קרובי משפחה ומכרים אחרים אשר רוצים לבקר
את יקיריהם אך לא מצליחים לאתרו מוזמנים להתקשר למוקד לאיתור אסירים בטלפון  .02-6225300בשביל לתאם ביקור יש
להתקשר למרכז המבקרים במתקן הכליאה של האסיר )בית סוהר או מעצר( ,ולבקש לתאם ביקור .במידה ורצון המבקר להעביר
לידי האסיר חפצים אישיים ,מומלץ שיברר קודם האם אפשרי לעשות זאת .עד קבלת האישור לביקור עשויים לעבור מספר ימים.

מהם ימי הביקורים?
ימי הביקורים הרגילים הינם ימי חמישי וראשון בין השעות  ,12.00-09.00ובין השעות  16.00-14.00ויום שישי בין השעות
 .14.00-09.00למפקד בית הסוהר הסמכות לקבוע ימי ביקורים נוספים באישור מפקד המחוז .שעות הביקור עשויות להשתנות
בהתאם לבית הסוהר ולכן יש להתעדכן טלפונית טרם ההגעה למתקן הכליאה.

כיצד מתנהל הביקור?
המבקר צריך להגיע למתקן בו שוהה האסיר כשבידו תעודה ממשלתית רשימת עם תמונה )רישיון נהיגה ,תעודת זהות וכדומה(.
בכניסה למתקן הכליאה תערך על המבקר בדיקה ויבוצע חיפוש עליו ועל כליו .בזמן הביקור עצמו לא ניתן להכניס שום דבר .חפצים
אישיים אפשרי להפקיד בתוך תאי האחסון המצויים באזור ההמתנה .במידה והמבקר רוצה לתת לאסיר ציוד כלשהו ,עליו קודם כל
לוודא במרכז המבקרים ,עוד לפני הביקור ,מהם החפצים שמותר ולהכניס לתת לאסיר .בזמן הביקור תהיה נוכחות של סוהר .כמו כן,
אין לבוא בלבוש חשוף או בלתי הולם לביקורכמו כן ,זכות קדימה בכניסה לחדר הביקורים תינתן לנכים )עם תעודת נכה( ,נשים
בהריון או נשים עם תינוקות.
הביקור אצל אסיר פלילי יתנהל למשך  30דקות ,מפקד הכלא או המנהל של האגף יכולים על פי שיקול דעתם לאשר את הארכת
הביקור .ביקורי אסירי אגף משתלבים ,אגף הפרדה או אגף שמור ,ייערכו כאשר בין האסירים למבקרים חוצצת רשת או חלון זכוכית.

אילו חפצים וציוד אפשר להביא לביקור אסיר פלילי?
כאמור ,יש לוודא עם מרכז המבקרים של בית הסוהר טרם הביקור אילו חפצים ניתן להביא .ככלל ניתן להביא את החפצים הבאים
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בשעות הביקור :מכנסיים בצבע כהה ,חולצה בצבע לבן ,עד כ 6-זוגות של גרביים ,עד כ 6-זוגות תחתונים ,עד כ 3-מגבות ,עד כ6-
גופיות ,עד כ 2-פיג’מות ,אימונית )טרנינג( ,מכנסי ספורט ,שמיכה מצמר לאדם יחיד ,ציפה המשמשת לשמיכת יחיד ,עד כשני סדינים,
שטיחון תפילה ,טבעת נישואין ,טלית ושאר תשמישי קדושה ,מסמכים ותמונות ,עד כ 4-ספרים לקריאה או ללימוד )על פי אישור קצין
חינוך(.

מהי תדירות הביקורים המותרת?
במידה והאסיר לא נמצא בהפרדה מותר לו לקבל ביקור בתדירות של אחת לחודשיים .חשוב לדעת כי אסיר המצוי בהפרדה יכול
לקבל כמות ביקורים בתדירות יותר גבוהה.
כמו כן ,עצור שהוגש נגדו כתב אישום זכאי לביקור אחת לשבוע למשך חצי שעה .עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום אינו
זכאי לקבלת מבקרים אלא באישור הממונה על החקירה.

האם ניתן לשלול את הביקור מידיד או קרוב משפחה?
עד כמה שזה ישמע כואב ,התשובה היא כן .במידה והמבקר מתפרע או מפר את הסדר ,האחראי על הביקורים בכלא רשאי לשלול
ממנו לשוב ולבקר בעתיד .כמו כן ,ניסיון של מבקרים להבריח דבר כלשהו נחשב לעבירה פלילית.

סיוע וייצוג משפטי לאסירים ועצורים
חווית המעצר או המאסר הינה חוויה קשה ,אך ניתן להקל עליה באמצעות ליווי משפטי צמוד ומקצועי .במידה וזכויותיך הופרו או
שאתה מתמודד עם בעיה אחרת במסגרת שהותך בכלא ,אל תאפשר זאת .צור קשר בהקדם עם עורך דין פלילי המתמחה בייצוג
אסירים על מנת שיסייע לך להתמודד עם הבעיה ולהגיע לפתרון הראוי בנסיבות המקרה.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לאסירים ועצורים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך
לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם .באפשרותך להיוועץ עימנו
בטלפון  052-6885006או להשאיר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה
כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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