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בית כלא רימונים
בית כלא רימונים מהווה חלק ממתחם הדרים השוכן ממערב לתל מונד .מדובר בבית
סוהר הכולל שלושה עשר אגפים המסוגל להכיל עד כ 1,100 -אסירים פליליים וביטחוניים.
בכל אחד מהאגפים קיימים חדר אוכל ,מערכת חימום מרכזית ,מטבחון ,מועדון ,קנטינה,
חדר כביסה ,מקווה וחצר לטיולים .כמו כן ,בבית כלא רימונים ישנן כיתות לימוד ,חדרי
כושר וחוגים ,אולם ספורט ,ספריה ומערך תעסוקתי.

הגעה אל בית הכלא רימונים
אל בית כלא רימונים ניתן להגיע ברכבת ,באוטובוס וברכב פרטי )יש לציין כי חיפוש נערך ברכביהם של
המבקרים( .קווי האוטובוס הם  921מחיפה ותל אביב ,וכן קו  641מנתניה .ברכבת אפשר להגיע מצפון
ומדרום אל תחנת בית יהושוע ,משם ממשיכים במונית עד לבית הסוהר .למגיעים במכונית פרטית ,יש לרדת
בצומת הדרים שבכביש  4ולהמשיך עד החניה .יחד עם זאת ,חשוב להדגיש כי את הביקורים חובה לזמן
מראש דרך מרכזיית השב"ס הארצית בטלפון  .08-9776777זאת ביום שלישי בין שמונה ושלושים לשתים
עשרה וגם בין אחת לשלוש ,וביום רביעי בין שמונה ושלושים לשתיים עשרה.

שעות הביקור
שעות הביקור בבית כלא רימונים הן כדלהלן :בימי ראשון מותרים ביקורים ברימונים א' בין השעות שמונה
לשלוש ,בימי שני ביקורים ברימונים ב' בשעות שמונה עד שלוש ושלושים ,בימי רביעי באגף ההפרדה ,ובימי
שישי מותרים הביקורים ברימונים א' ו -ב' בין השעות שמונה לשתיים .פרטים נוספים ניתן לקבל במשל"ט
רימונים בטלפון  09-8994666או במוקד המידע הארצי של השב"ס שמספרו .08-9776666

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
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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 בשעות הביקור :מכנסיים בצבע כהה ,חולצה בצבע לבן ,עד כ 6-זוגות של
גרביים ,עד כ 6-זוגות תחתונים ,עד כ 3-מגבות ,עד כ 6-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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