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הפסקת ביקורי המשפחות של האסירים הפלסטינים בעניין  ץ"קדם בג :הנדון
 הכלואים בישראל

שנשלח בהעתק גם , 0186821ע מיום "ש גדמ"ליועמ 4..1.מכתבנו : סימוכין
מכתבך מיום ; 08.821מיום  .4.1.מכתבנו ; ש"ש לממשלה ולמתפ"ליועמ
ט השר "של רמ 6112521.מכתבו ; 2.8.821מיום  .4.1.מכתבנו ; 48.821

 (48.8218הגיע למשרדנו ביום ) 0586821פ מיום "לבט
 

 
 8כדלקמן ,יך בנושא שבנדוןשוב ולפנות אלהריני ל 28

פנינו אליכם בדרישה כי יחודשו ביקורי המשפחות לכלל  08.821ביום  08
כי ניענה תוך  השבת 48.821-ב 8האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל

 8 מאז לא שבת לעדכננו בדבר 8מספר ימים

כפי שעולה מפניות רבות המגיעות למוקד , נראה כי המצב בנושא הנדון 48
נותר , אסירים פלסטינים הכלואים בישראללהגנת הפרט מבני המשפחה של 

המחזיקים בהיתרי , לא כל בני המשפחה; 2.8.821כשהיה עת כתבנו לך ביום 
וחלק מבני המשפחה , מצליחים לבקר, כניסה לישראל לצורך הביקור

מאחר , זאת8 המבקשים היתרי כניסה לישראל לצורך ביקור נדחים
המשויכים , אסירים הרשויות הישראליות מונעות מבני משפחה שלש

8 לבקר את יקיריהם( יהאד איסלאמי וחזיתות'ג, חמאס) לארגונים שונים
שרק אסירים המשויכים לארגון הפתח זוכים לקשר עם העולם , מכאן

ואף , לגופו של ענייןמאחר שאף גורם רשמי לא ענה לפניותינו  8החיצון
לא ידועים פרטים , ים או לבני משפחותיהם לא הוסבר המצב לאשורולאסיר

האם מדובר בהחלטה ? האם היא תחומה בזמן)נוספים על ההגבלה האמורה 
 (8?גורפת

פ "ט השר לבט"התקבל במשרדנו מכתבו של רמ 48.821נעיר כי ביום  18
ניתן 8 לא נאמר דבר במפורש, ב לנוחותך"המצ, במכתב(8 כמפורט בסמך)

קלו מחדש טובות נש"אולם , אסירי חמאס" לא נפגעו זכויות"להבין כי 
ס של מהי "ומכל מקום הגדרות שב, לא מפורט למה בדיוק הכוונה"8 הנאה

 8אינן מקובלות עלינו" טובת הנאה"ומהי " זכות"

ו ננקטת אפליה פסולה כנגד כי מצב בלא נותר לנו אלא לחזור ולהטעים  18
כאשר האפליה , ארגונית-בסיס השתייכות פוליטית-קבוצות אסירים על

אינו מצב שניתן , שה קולקטיווית של עשרות אלפי בני אדםמובילה לעני
 8 להסכין עימו
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מובן כי אנו 8 בקשך לפעול למען הסרת המגבלה הזו לאלתרנשוב ונ, לפיכך 68
 8באם מדיניות זו תימשך, שומרים לעצמנו הזכות לפנות לבית המשפט

 8לטיפולך ותשובתך המהירים אודה 8.

 

 ,בברכה
 

 ד"עו, דניאל שנהר
 

 :לוט
 פ"ט השר לבט"ק מכתבו של רמהעת

 
 :העתקים

 0.-2...616בפקס , היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה ויינשטיין
 ..-...5254בפקס , ס"נציב שב, רב גונדר אהרון פרנקו

 4.-65.64.6..712בפקס , מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב מרדכי
 0.-406..55בפקס , תהיועץ המשפטי לאיזור הגדה המערבי, ם דורון בן ברק"אל


