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      המשיב

  

   תגובת העותר לתגובה המקדמית של המשיב

להלן עמדתו הקצרה של העותר ביחס לנאמר בתגובתו , התאם לבקשה להגשת תגובה זוב
  :עתירה זוהמקדמית של המשיב ל

ששוררים , והמנוגדים לדין, דנה בתנאי הכליאה הקשים, 31.10.11-שהוגשה ב, העתירה .1
עבירות "המשמש כמתקן חקירה של חשודים ב, תקווה-במתקן המעצר של המשיב בפתח

 ".ביטחון

דות תוצאות לתגובה המקדמית מציע המשיב לעדכן את בית המשפט הנכבד או 6בסעיף  .2
ומבקש מבית המשפט הנכבד לקבל , העותר מסכים לכך. 1.1.13 ליוםשיפוץ מתקן המעצר עד 

 .החלטה ברוח זו

לאחר שנים רבות שבהן הוחזקו במתקן הכליאה האמור אסירים ועצורים בתנאים קשים  .3
לאחר . ל"הוגשה העתירה הנ, לפגוע בזכויותיהם הבסיסיות כבני אדםכדי שהיה בהם , ביותר

 . כפי שנמסר בתגובתו המקדמית, פוץ המתקןהחליט המשיב על שי, הגשת העתירה

אמירות . ואין לקבלה, בקשת המשיב למחוק את העתירה בעת הזו אינה במקומה, לאור זאת .4
, ואין בהן כדי לתת מענה לשלל הבעיות הקיימות במתקן, המשיב בתגובתו הן כלליות מאוד

 .לעת עתה, אין בתגובת המשיב כדי להניח את הדעת. שפורטו אחת לאחת בעתירה

, לתגובתו 5נבקש להעיר כי אף הטענה שמעלה המשיב בסעיף , ומעבר לנדרש, בשולי הדברים .5
 . אינה ראויה ואין לקבלה, בפעם הראשונה מאז הוגשה העתירה לפני תשעה חודשים

תונים בשלב הראשוני של שהיו נ, בית משפט נכבד זה דן ופסק בעתירות של אסירים ועצורים .6
מפקד כוחות הצבא ' המוקד להגנת הפרט נ 3278/02ץ "בגראו (מעצרם בתנאי כליאה קשים 

על -תק, מפקד כוחות הצבא בגדה' נזאר טקאטקה נ 9169/07ץ "בג; 385)1(ד נז"פ, בגדה
לפיה עצור שנמצא בחקירה , הציפייה שמעלה המשיב –אך הגיוני הוא הדבר ). 3485, )4(2008

ימצא את הדרך להגיש עתירת אסיר לבית , ד"והוא מנוע מפגש עם עו, של גורמי הביטחון
 .לכן לא יהיה זה מוצדק למחוק את העתירה בשל כך .היא מופרכת ולא מציאותית, המשפט
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בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב לעדכן אודות תוצאות שיפוץ מתקן , לסיכום .7
  .1.1.13עד ליום , דוי-כמוצע על, תקווה- המעצר בפתח
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