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 לצדק גבלה משפט איתבשבתו

 ואחיטקאטקה

 ואח' ארי בן סיגי עוה"ד ב"כעל-ידי

 ירושלים 4, עובדייה אבורח'

 6276317 : פקט' 6283555 :טל'

 עותריםח

 ד גנ

 אחי באייש צח"ל פוחותמפקד

 המדינה, פרקליטותעל-ידי
 ס י ב י ש מה ירושלים המשפטיסמשרד

 המשיבים פשעם מעלימה עדכםהשקת

 עדכון הודעת להגיש המשיכיס מתכבדים 31.12,07 מיום לוי השופט כבי לווחלטונבשונאם1,

 מטעמם.משלימה

 הנכבד המשפט לבית הוצגה 30.12.07 גיוס המשיביס שהגישו העדכוןבהודעת2.

 הכליאה תנאי לשיפור הנוגע בכל בעתירה, המועלות בסוגיות בטיפול שחלהההתקדמות

 טרם כי המשיבים, הוסיפו עוד ו"שומרון". "עציון" ההשהייה" ב"מתקני הכלסנהומשך

 וככליאת משך - בעתירה המועלית המרכזית לסוגיה בנוגע סופית הכרעההתקבלה

 זה בנושא גס כי אך - שב"ס של כללאה למתקכי העצורים העברת בסרס ההשהיהבמתקני
 ביקשו המשיבים התקדמות. חלה בעתירה המועלים האחרים מהגושאיס גדול בחלקוגם

 כעת. נפנה ולכך הכליאה, משך בנושא עדכון הודעת לועיש הננבד המשפטמביונ

 ובהתאם לשב"ס, צה"ל בין הבנה בעקבות כי נמסר, לאיו"ש המשפטי היועץמלשכת3.

 עצובים יוחזקו הזו לעת לפיה צה"ל לכוחות הנוויה ניתנה עדכנית, מצבלהערכת

 לפרק שב"ס, למתקני העבייתם בטרם באיו"ש, החטיבתיים ההשהיה במתקניפלסטינייס

 ימים. 21 על יעלה לא שככלל הניתן, ככל קצרזמן

 המ/1. ומסומן מצורף לאיו"ש המשפטי היועף מלשכת המכתבפילוס

amirg



 מהותי שינוי יחול שלא לכך ובכפוף הזו, לעת שנקבע המקסימאלי, השהייה משךלעניין

 לעתירה. 33 32, 31, 8, סעיפים : השוו ימים, 21 עלבנסיבות,

 - העתירה של הכללי ראשה כי סבורים המשיבים לעיל, לאמור ובכפוף אלה,בנסיבות

 העתירה שראשי לאחר אקטואלי, כה עד שפתר היחיד שהוא העתירה, של לרישא ד'ראש

 דין וכי הוא, אף עוד אקטואלי איננו - מכבר זה מוצו פרטניים לעותרים שנגעוהאתריס

 להימחק. ולחלופין להידחותחעתירה

 תשס"ח בשבט כיבהיום,

 2008 בינואר29

 שירמןגלעד
 המדינה לפרקליט ראשיעוזר



 והשומרון יהודהאזור
 90631 אל בית 8,ת.ד. המשפטי היועץלשטת

 02-9977071/711טל',:
02-9977326פקס:

243/00-676559  התשס"ח בשבטכ"א

1005בינואר28

 דוא"לבאמצעות

 פקס( )באמצעות שירמן ע"ד - הבג"צים מחלקת - המשפטיםמשרד

 עדכון - הכליאה ותנאי מעצר תקופות - טקאטקה gab~/ei גג,צ ;הנדון
 27.12.07 מיום 674937 - 243/00 :שלנו

 שבעקבות פקמ"ז רמ"ט ידי על לונ נמסר כי לעדכנך, הרינו שבסמך, למכתבנובהמשך
 הנחייה ניתנה עדכנית, ביטחונית מצב להערכת ובהתאם לשב"ס, צה"ל ביןהבנות
 החטיבתיים ההשהייה במתקני פלסטינים עצורים יוחזקו זו, לעת לפיה, צה"ללכוחות
 ימים. 21 על יעלה לא אשר הניתן, ככל קצר זמן לפרקבאיו"ש

 שפורטו הדברים ברוח המשפט בית עדכון לשם הטובה פעולתך על אודה : שירמןעו"ד
לעיל.


