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המשיגים מטעם מעדכנת הודעה

 )להלן: 1-2 המשיבים מתכבדים ,5.4.21 מהיום פוגלמן השופט כב׳ להחלטת בהתאם .1
מטעמם. מעדכנת הודעה להגיש המשיבים(

 המצב להערכת בהתאם הזו לעת משנכון העניין, בנסיבות כי לעדכן, יבקשו המשיבים .2
הגבוהה, התחלואה רמת עקב ועזה שומרון יהודה מאזור הביקורים חודשו טרם העדכנית
ל חודש במהלך כי הסוהר בתי נציבת לאחרונה החליטה  הבא( בשבוע הרמדאן)המתחי

באמור, משפחות בילןורי מקבלים שאינם בגירים, ביטחוניים ואסירים לעצורים תתאפשר
ערבית, דובר סוהר בפיקוח דקות 5 בת קצרה חד-פעמית טלפונית שיחה כן, יבקשו ואשר

 מיום בהודעתה המדינה הודיעה עליו למתווה בדומה ראשונה, קרבה מדרגת משפחה לבן
 נמען של וזהותו המבוקש הטלפון מספר פרטי להעברת בכפוף זאת, דנן. בהליך 3.5.20

 קונקרטית ביטחונית/פרטנית מניעה בהעדר ;ראשונה קרבה מדרגת המשפחה בן השיחה
 כי להבטיח בכדי בו שיש באופן שב״ס בידי תיקבע השיחה ביצוע תצורת וכאשר ;אחרת
הציבור. ובשלום המדינה בביטחון פגיעה תימנע

 לגבי יחול לא 2 בסעיף האמור כי ,3.5.20 מיום בהודעה לאמור בדומה ויודגש, יובהר .3
 תושבי ביטחוניים אסירים של בעניינם וכן ;חקירה בהליכי המצויים ביטחוניים עצורים

 הפנים לביטחון השר להחלטות בהתאם אשר חמאס, הטרור לארגון המשתייכים עזה
 פסק :ראו זה, )ולעניין משפחות ביקורי בשגרה מקבלים אינם אלו, אסירים של בעניינם

 עתירה של דחייתה על הורה אשר (,4.6.19) ישראל ממשלת נ׳ נמנם 6314/17 בבג״ץ הדין
זה(. בעניין



 כי יטענו המשיבים דנן, המעדכנת ובהודעה המתוקנת לעתירה בתגובה האמור כל נוכח .4
להימחק. או להידחות המתוקנת העתירה של דינה

 ענף ראש בתפקיד המשמש יפרח, אשר גונדר סגן של בתצהירו נתמך זו בהודעה האמור .5
הסוהר. בתי בשירות הביטחון בחטיבת מבצעים
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