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אר המחוזי בית ש,בע בב

א ת" 2 ע 4 2 1 7 -0 5 -1 ר( 9 סי א ד) מי ת נ׳ ח תי שרו 2019 יולי 17 הסוהר״ ב
קת סיר מחל א ם ° ה מוני ואח׳ זי

ט כבוד לפני שופ ת אהרון ה שניו מ

ר( העותר סי א ד) מי ח

נגד

ב שי מ ת ה ת בתי שרו ק חל מ ר- ה סו סיר ה א ם ־ ה מוני זי

נובחים:

 דקה נדיה עו׳׳ד - וב׳'כ העותר

לירן נוח עו״ד - המשיב ב׳׳ב

פרוטוקול

המשיב; כ;/ב

 הקודמת, בישיבה המשפט לבית שהוצג המודיעיני המידע רענון לעניין המשפט בית להחלטת בהתאם

 היא עמדתנו ולפיכך הוסרה, האח לביקור המגבלה הבטחון. גורמי עמדת את המשפט לבית מציג אני

 הביקור. לקיום הבטחון גורמי מבחינת מניעה ואין אחיו, לביקור בקשה להגיש יוכל האסיר כי

 לפרוצדורה בהתאם שוב יבחן וזה סורבה הקודמת הבקשה כי חדשה בקשה להגיש צריך העותר

הנהוגה.

העותר: 3;/ב

 להגיש האפשרות על ולא לבקר, האח כניסת על אישור לקבל היה המבוקש והסעד העתירה את הגשנו

 שאין ככל הבירוקרטי, ההליך לכל שוב העותר את ישלחו שלא מעדיפים היינו כמובן חדשה, בקשה

 השתלשלות למסע. אותו לשלוח מבלי לבקר לאח ולאפשר העתירה את לקבל נבקש ביטחונית, מניעה

נענה. לא הוא ואז אחר לכלא מועבר הוא בקשה מגיש שהוא שאיך כך זו בעתירה העניינים

 של אחיו לביקור הבקשה הגשת מיום יום 45 של זמן יקצב כי המשפט בית הצעת את ששמעתי לאחר

 גורמי של המניעה כי העובדה בהינתן המשיב של אחרת מניעה שאין בהנחה , הביקור יאושר העותר,

 מקבלת ואני למרשי ההצעה את הסברתי זה, בעניין שנעשתה עדכנית בדיקה בעקבות הוסרה הבטחון

ההצעה. את
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שבע המחוזי.בבאר המ/צופט בית

 הסוהר- בתי שרות נ׳ חמיד)אסיר( 24217-05-19 עת'׳א
ואח׳ זימונים - האסיר מחלקת

2019 יולי 17

דיו פסק

 של לביקורו חדשה בקשה יגלש שהעותר שככל זה במובן העתירה את מקבל אני הצדדים, בהסכמת

 ובהינתן כאמור, לביקור המשיב של אחרת מניעה שאין בהנחה יו□, 45 בתוך יאושר הביקור אחיו,

 שמסר כפי זה, בעניין שנעשתה עדכנית בדיקה בעקבות הוסרה הבטחון גורמי של המניעה כי העובדה

המשיב. ב״כ

הנוכחים. במעמד 17/07/2019 תשע״ט, תמוז י״ד היום והודע ניתן

שופט משניות, אהרון

וקנין מיכל :הקלדנית ש□


