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תנאי על צו למתן עתירה

(7.4.2021) התשפ״א בניסן כ״ה

שנהר דניאל עו״ד ؛ דקה נדיה עו״ד

גולדשטיין ענת עו״ד ؛ אפשטיין עומרי עו״ד

דיו - מ ס פ

 של התדיר לאופי גם היתר בין שהתייחסו הערותינו, ובעקבות ושיג, שיח לאחר

 בשלב העתירה על עומדים הם אין כי העותרים כוח באי הודיעו הזו, בעת הנסיבות שינוי

להלן. לאמור ובכפוף המשיבים הצהרות בהינתן זה,



2

 במהלך טלפונית שיחה למתן בהתייחס המשיבים הצהרת את לפנינו רשמנו

 ביטחוניים ואסירים לעצירים שתינתן ראשונה, מדרגה משפחה לבן הרמדאן חודש

 שפורטו בסייגים כן, לעשות יבקשו ואשר משפחות ביקורי מקבלים שאינם בגירים,

 המפורטים להסדרים בנוסף זאת .5.4.2021 מיום המשיבים מטעם המעדכנת בהודעה

 טלפון לשיחות בהתייחס ,1.3.2021 מיום המתוקנת לעתירה המשיבים בתגובת

קטינים. לרבות שם, שפורטו בקטגוריות

 קבלת להמשך הנוכחי בשלב כבר להיערך ראוי הדיון, במהלך שהערנו כפי

זמן. נקודת בכל העדכניים לנתונים כמובן בכפוף הבאות, לתקופות החלטות

 לשיחות המתייחס ה״פיילוט״ לפיה המדינה הודעת את בנוסף לפנינו רשמנו

 מספר לפחות בת נוספת היערכות ותידרש סוכם, טרם דמון בכלא קטינים של טלפון

חודשים.

להוצאות. צו ללא נמחקת העתירה ובהסכמה, לאמור, בנתון

(.7.4.2021) התשפ״א בניסן כ״ה היום, ניתן
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