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המשיבים מטעם מקדמית תגובה

 המשיבים מתכבדים שניתנה, ולארכה ,21.12.21 מיום קרא השופט כב׳ להחלטת בהתאם .1

כדלקמן. לעתירה, המקדמית תגובתם להגיש המדינה( )להלן:

 למשיב המורה תנאי על צו ייתן הנכבד המשפט בית כי העותרים בבקשת העתירה של עניינה .2

:כדלקמן טעם, ליתן

 הכלא בבתי המוחזקים עזה תושבי פלסטינים לכלואים יאפשר לא מדוע ״א.
 למשבר עובר ,2020 מרץ עד משפחה ביקורי קיבלו ואשר בישראל,

 לכלואים בדומה משפחה, ביקורי ולקבל לחזור הקורונה, נגיף התפשטות
המערבית. הגדה תושבי פלסטינים

 בבתי המוחזקים עזה תושבי פלסטינים לכלואים יאפשר לא מדוע לחלופין, ב.
 משבר פרוץ מאז ממשפחותיהם מוחלט בנתק מוחזקים אשר בישראל, הכלא

 מתוך משפחותיהם בני עם טלפוני קשר לקיים הקורונה, נגיף התפשטות
שנשללו.״ המשפחה לביקורי וכחלופה סדיר באופן הכלא בתי

 עמדותיהם הנציבה( :הסוהר)להלן בתי נציבת בפני שהוצגו לאחר כי לעדכן, תבקש המדינה

 מתאם של עמדותיהם וכן הביטחון, גורמי ושל הסוהר בתי בשירות המקצוע גורמי של

 התחלואה מצב כי היתר, בין עולה, מהן הבריאות, משרד ושל בשטחים הממשלה פעולות

 בני אשר לכלואים הביקורים השבת את הזו, בעת מאפשר, עזה ברצועת הנוכחי

אלו. לכלואים הביקורים השבת את הנציבה אישרה עזה, ברצועת מתגוררים משפחותיהם



 אשר חמאס, הטרור לארגון המשתייכים עזה תושבי לאסירים משפחות ביקורי למעט זאת,

 של בעניינם הפנים לביטחון השר להחלטות בהתאם משפחות, ביקורי מקבלים אינם

(,4.6.19) ישראל ממשלת נ׳ נמנם 6314/17 בבג״ץ הדין פסק ראו זה, )לעניין אלו אסירים

 בעניינם עוסקת אינה דנן העתירה כי יוער, זה(. בעניין העתירה של דחייתה על הורה אשר

 סעיפים גם: )ראו עזה( רצועת תושבי כלואים 220כ- מתוך אסירים 70)כ- אלו אסירים של

לעתירה(. 35-36

 עתיות מצב להערכות כפופה עזה מרצועת משפחות ביקורי בדבר כאמור החלטה כי יובהר, .4

עזה, ברצועת לרבות לו, ומחוצה הסוהר, בתי שירות בתוך הקורונה תחלואת למצב באשר

הרלבנטיים. השיקולים ולמכלול

היו הביקורים תנאי כי יצוין, .5  ״כללים 03.02.00 נציבות בפקודת הקבועים לכללים בהתאם י

 וכן בלבד; ראשונה קירבה מדרגת משפחות ביקורי קבלת כגון ביטחוניים״, לאסירים ביחס

 )כדוגמת הקורונה תחלואת למצב באשר העיתיות המצב מהערכות הנגזרים לתנאים בכפוף

מחוסנים(. מבקרים כניסת

 עזה מרצועת המשפחות ליווי סוגיית בהסדרת מותנית בפועל הביקורים השבת כי יצוין עוד .6

האפשרי. בהקדם הנושא להסדרת פועלים במדינה הרלוונטיים הגורמים וכי לישראל,

 המדינה לעיל, כמפורט הביקורים השבת בדבר הנציבה להחלטת לב ובשים האמור, כל נוכח .7

להימחק. ודינה התייתרה דנן העתירה כי תטען

 גב׳ הפנים, לביטחון השר יועצת של בתצהירה נתמך זו, מקדמית לתגובה 6 בסעיף האמור .9

 התומך חיים, איילה גונדר הסוהר, בתי בשירות האסיר אגף ראש של תצהירה צור. הילה

 קושי בשל וזאת כשיתאפשר, בהקדם יצורף ,6 בסעיף האמור למעט זו, בתגובה בעובדות

תצהיר. על המצהירה להחתמת טכני

 תשפ״ב א אדר י״ד היום,
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 עו״ד אפשטיין, עמרי

 הבג״צים במחלקת א׳ בכיר סגן

המדינה בפרקליטות

 עו״ד יקו-אל, מורג יעל

 הב״גצים במחלקת בכירה סגנית

המדינה בפרקליטות


