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סעיף נ לבקשה  -השאלה לא ברורה כל שרכה .מכל מקום ,ראה האמורבכתב.תתשובה,

.2

סעיף  2אוז לבקשה  -כן.
סעיףטמ !2למיצה  -לא.

,3

סעיף  3לבקשת  -לא נדרי לבירור העתירה ,העצייה והצו על הנאי שהוצא בעקבותיה
יטקים בעצווים מסוימים ושיכך השאית אען דרושוה לבירורתעתירה.
חפיף ,כי אף הם .יי מקוס לףון באוש כללי משתסו שנמו ,כפישבוששו ההיתרים ,הרי
שהעגילה

והחייב:

שההעלתה

לדווו

חיטו

האם חן

תובה-למות

ית

מיקומו

הפסי של

המתקן,

ואף מן רהצענ( תדח התצאשונ אינן נדרשות לבורור העתירה.
בכל מקוד ,כל
הרלוונטיות,

החוקת אדם במתקן ,למשך ומן כקצהו ,נעשית על פי תוראות;

היין

.4

סעיף  4ונשא לבקשה  -חפרטיס

המלוים מופועום בסעיף  3לכתב התשובה.

לנבי סעיף  4פיפא  4וקואלה ש נדוחות לבלהור העתירה.

,5

גזעקי  5לבגףיח  -לא נדהן לבירור

העוירה ,ובכל מקרח ,ראת האמור בסעיף  9סיפא לכתב

ויעקובה.
.6

סעיף  6להקשה  -העותוכם האוקד נמתקן מתטעמיט שתובחרו בסעיף נ 3לכתב ההשובה.

.7

סקץף  7נבקשה ~ המתקך בהועד .גם

להקירות ,העיט מיוער לשמש כמתקן

לניצוי

ינשי

משער.

8

סעיף  8לכתשה  -ו* נהןש לבירור תעתירה ,ראה תשובתנו בסעיף  5שולי

.9

סעי*  9ה18גקכל -והעאלהלא ברוחה דקו

 ) .20סעיף 10

לפולשה'

'4

לאידרש'לבירור הגמצירה'!:מכל' מקים ,חפושם במשא זה חסויים.
טווס -,השב'יכ,לא

עושה*.יש.%במתקד כלל:

,11

סעיף ג 1לבעטה

.12

סעיף  12לפרשה * ראה יעיף  9סיפגו לכשב התשובה.

.13

סעיף גג שחשה  -כים לא מוחזקים במתקן עצורים כלל ,מכל מקום ,חפרתים .הגדרשיס
נשאלה אתם אמשים .לבורו י העתירת,

.14

סעיף אג )41לבקשה  -דאת התשובה לשאלת  13לעיל.
סעיף ממ 41ו* ש לבקיעה  -לא נדרש לבירור העתירה.

.13

סעיף נ 5לבקשת  -לא נדרש לבירור תעתירה ,עם ואגע נעיין ,כי כל
הוחיקו .בסיום כדיך נס) לשני אפרדל ן2ססו וואוד ,על-פי,התשוות לרמזן שרהו'

העצורים במתקן

דיהאני

רלינטוות לבל
בהיותם עצורים

מקרה .כך למשל ,תוחזקו בסקוס השייח עובחד ומהזטשא
ממזלפה-,זוחה מכוי מןי(ות וער.מנןךחע שקבע ב-ייי המעיר .חמנהליים ,בתוקף סמכותו
לעשות כן ,כי חעצוריט הגש יותוקו במתקן ווט
.16

סעיף.

 16לבוקעה -

.

,17

סעיף א( )71ה ם3למקשח  -לא.
סעיף ש 71וי  ",לבקשה  -לא.

,18

סעיף 18לבעזשה -בתשועה צוהן ,כי ככלל.שוחח" עצור אחד בכל תא בודלו של כל תא חינו
 4.5מ"י("ן יצויין תחילה ,כי המידע  %גודל התא התייחס לשדל חתא הסטנדרטי במתקן
אולם

ישנם

תאוש

בודדים

מילים

יותף

שטדלם)

למעלה מ64

יוהר,כ 3.74מ"ר .בתאים ,הקנביס

מ"ו ,,תך

ישנם

כמח

תאים

ש מקוס לעצור אחל בלבד .בתאים
בתייס שנודלס קטן
מקוס.
לשני עצורים .למרות זאת ,בדרך כלל ,בשל צרכי
חסטצדרטיים ,חנדולים יוהר ,יש
חקירה ,מוהוק כל עצורבנפרד ,אם כי ,ישנס מקרים במט מוחזקים שני עצותיה בהא .כך
למשל ,הש"ה:.עמ?יך תיראם הוחזקו תקופות אתכות בתא מעצר אתה ,והגדול מהתא
חסטנררכה .חגורם האחתני לחקירה מחליט אם יש צורך בהחיקת עצורבנפרד אם ומוו לפי
צויכיוזחקירה.
.19

לעיף )10SPלבקיא י גגו.
סק?ףטטג 9לבקשה  -מערכה אוווזר מרנטת.

ק ,3טה?ף פ 2לבקשה  -עאמור בוטיובה נערכו במטוס.נהצרים  %חץ נורמים שונים מרשויות
השלטוו* ירמיש א %היו שייכים למשרד המשפטיה ולרבות שוי משפטים( ,לפרטליטית
חלמאית ,הצורמי ויטחון שונים .תב"עוויס נערכו תמחשחשכים .טתגיעו למתקן שופטיט
עצורך קיום דעני הארכותמעצר ,כאשר דובר בעצודיס ששו חי מיוצגים,
ג,2

יעיף  21לכחכח תמוה שניס.

.22

עעית 21לכקית ד האשחרה מומגותבחלך שו.4

 .23סעיף  23לבורצה  -כלי גילוח גסכע חד פעמי ומשהה( נעגנים שי בקשת העצורים .מברשת
שיגייס חדיח,נעתחת עבור כל עצורשנכמר למתקן,מסומרת שמרו וניתנת לו מידי עם עס
משחת שיניים.
.24

סעיף  24לבקשה  -בכלל ,שתי תאופציות קיימות :ככלל ,ניתן לחתקלה בוטו ,אולם בד"כ
מוצאים הענט?סלתתסלח בתאנפרד ,המיועדלמטהת וו בלבד

ג,5

סעיף  25לבקקה -כן ,בהטיס הסטנדרטיים יש אסלה כערכית עם מיס זורמים ,בהטיס
הקטנים נהבודדיס ,יש שירותים כ"אייס .בתאים הנהוסס מהתאומסטנדרטי 4" ,אסלות
מברביות.

.26

סעיף  26לבקשה  -לא .אולם כאמור ככלל " 4עיס וורמיס בתא בהם ניתן להתרחץ וכן יש
כד מים בתא.

?,2

סעיף  27ריבוא לבקשה  -כן.
לההצהנמשברגים הזורמים באמשוה ציה לסוהרים
סעיף ? 2ס"שא לבקירה  --לא .ניתן
לפתוח את הזרין .כן ניתןלהשתמש במים תמצתים נכד המיס .אמאיס הבודהא המהלים
מהתאהסשנהמטק:הדעצורים שולטים על ורם המיס.

,28

סעיף  28שקשה  -יש תאורת חשמל .לרוב,השליכהובתאורה נפחיז לסוהריס.

.29

סעיף  29לסקשמי"יש:אטשהת .,בהתסס לבקשה.

 .30סעיף 30 .לבקשה  -ש" הצר נהולים .הטיול מהאפטר פיתאס למהבותיו של כל
עצור~גבהתאס..לחויאותימדף הרלוונטיות.,
.31

סעיף 31לעקשה  -ראה התשובה לשאלה .30

.32

סעיףמ 23(4לבקשה  -טרמים צבאיים; השייכים או חשפזים מקצועית על ידי חיל הרפואה.
סעיף ש 23לקשת -:אין במתקן שיריונים קבועים;'אגלם.נשעווגתשוהך מתן לפזה' טיפול
.נדרוס-.למתשי ףוא'6וא .%,הרהסשףף ג 9דסקהשלישית לכתב התשובה.
סעיף %32עבקשה' -השאלה .אינה ברורה ,ובבל ,מקרהראהיסעיף'29.לכהת תתעיבה,

.33

סעיף  33לבקשה  -נתובת ויוארלמשלוח' מכורטס אל שכלואיס היאנ משלקט כליאה,ענף
הכליאה,מפקדת קצין משטחן  Neasהאשי ,זזאר צבאי  02153:צוד'ל.

.34

סעיף.גיאי ).45לכקשה  -לא נדרש לבורור העתירה .ראה האמור בסעיף  3לעיל ,יודבש ,כי
כיום לא מוחזקים במתקו עצורים.

סעיף עמק לבקשת  -החל מיום  1**,03מהצג לכל עציר תממע למתקן מסמך המפרס
זכוע"יווחובותטז המסמך כחוגבעברקצ; ערביה ואוילית,והמסמךבעברית מציע.
.35

סעיף '35לבקשת  -הכל בההאם שסיבותיו של כל עצור .נך למשל ,יתכן שתימטר תהינה
לצלב האתוס או לקראהיה זרח או לירובימשפחה .מכל מקוס,וזינבך לא דרוש לבירור
חעהירוו.

סעוףי הצף7בלי
יזכתובת -העה של יפרכו השליטהחצוהול"י  -האח גם סעיף  33לעיל.
.36
54
.37

שעיה א )73לבקשח  -למיטב
צתע ,7,41נכוו.
סיף הצ*בל.םבבג3י-
 16מען .חצלפ האדום פויע לקיוםתמתקן מזה ש"ס:
סעיף מ - ,nwpah,73למשב הןעתט ,לא.

 .38טא?ף  ntSa~:Mא למעצבי כל עצוה יש צוממעת .צ'.ן,הץהי:שגפ.8םןמאס.ם?ממת טוד'ד
גת הצלב
או העצור ומתקיים מחוךלמחקן_ כג'ל לגבי גהיור צש אדום חמתואם
רהמ3קץוקם,שגפמה..סודאי כעלחגגתן
ג,7,0ת,3םויב ,כידוע לך ,ביקר עונד ו
אבו" אחמדממשרדך את אהד העצורים במונקו
מ ,בתאום מחיךמארד ,והדברמחוות דוגמא טימור לעיל.
גהעצור 7 .א
 .39קשץף 39לבקשח- .המשפחה יבימת עיצור קשר.עם הבטא באמצעות המשליט ,אליו .מתן
לפמה על*נהכלצבת המצחח בטעיי עימל %,אוהלשגית.
%.
ג.4

ףמ9ן?א_י.השספל' 04מול,כתוב; רלו4%ילאלת .4%יגעגעה,,י
שעור אנ*ג -nwp$~)4-ז לק..תאמצףע:העןמזיס.לרשות כל עצור .מיר וכלי כתיבה ניתנים
לפי .nwpaנגישות לעםמשפטישצנח של עציר שלי תוצא עדו צופציעת  Mmeעם טן"ד.
סעוף ג4

טמ.לק~מץע -כן. ,

סעיף נ 4מן לבעילה  -והידוענעיצהכשלצעדתגצזו! 7מסמך כתוב .האהתשוהתמ למעןף 734
והמסמך המצוהף! . :

סעףםה( 14לבקיה  -לא נדהש לביוזרושקההת ,אקט  ~fS1כי היו דעניםמשפשייםשךניס
בהם נדהו שאלת קנומית לתאיתמעצר'במונקן.
.42

סעיף  42לבקשה  -ראת סעיף 9שימאלכותבתתשובה.
יח 4א חמש לנקשה  -ע' יעמ"ש אידיש תצהירלצבי הפרפים והזזעים גצ ,עצכללו בכתב
התשובה ,שעט בייקרם לעותרים ,שום) חושבי השנהים.

.43

סעיף 04 43לבקורה  -אחראי מנחליה.
סעיף 43סם לנקשה  -ט.3
פע?ף 43נם כלסשה -המפומת דא" 4אחראי על המהקן.
עעןף חי 34שקשח ייג-.

י.
.44

.45

אא נמוטעי -מטתךן מעבד .לכן ,ההשובות המדפוה המהתקשות היע
יעיף  43א
נההיושא.יאיללהושתףיע*1:ו"*.ל5שו.יעושה:
סעיף  - 44צר לי'.אל.-.השדנוב במשקות,
מחילופי הפרקלעאס:המטשליס .בומק גה4

התייחיוח יוו"שנע מסומר .שבורש להכנה

אשר

אהה"%תי ממנה הוהבי אך לפני ימים ברוזים.

לבקשה'שוזגשה לשיה המשפש דמוע צו שיחייב אותם

שהומאז לביונ המשפט בעעה טמדה bba .מקוס ,מכתב זה מייתר
דיי

הונשמת.,
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