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  בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
 לעניינים מינהלייםבשבתו כבית משפט 

 
 עבאסי ____ ____ ____

 

 'ד דניאל שנהר ואח"עוהכ "י ב"ע
   
 ר לוטה זלצברגר"מהמוקד להגנת הפרט מיסודה של ד 

 90211, ירושלים, 4אבו עוביידה ' רח
 5205100-12: פקס; 5251666-12 :לט

 
 :בעניין

 
 

 

   העותר

  -נ ג ד  -
 

 שירות בתי הסוהר
 
 ס"ד ממחוז דרום בשב"כ עו"י ב"ע

 

   המשיב

 

 שבכותרת תיקון העתירה

, תקן את העתירה שבכותרתמתכבד העותר ל, 0.0.01 בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום

 :כדלקמן

מר , יורה למשיב לאפשר לאביועותר כי בית המשפט הנכבד בבקשת העניינה של העתירה  .0

מנת -להיכנס לבתי הכלא שבאחריותו על, עבאסי ____ ____מר , ולאחיו, אסיעב ____

 .לבקרו

לאחר הגשת העתירה , 4.0.01-כפי שציינו בבקשת הרשות להגשת הודעה מעדכנת מ .2

, ו של העותרבנהחל המשיב לסרב להתיר אף את כניסת  ,2101בחודש אפריל  ,שבכותרת

הבן אינו רשום בתעודת : הסיבה שניתנה. לביקורים בכלא, בן השנתיים, ___ _____

 .הזהות של אביו

לכן זו הסיבה בגינה לא נרשם , שאביו נעצר לאחרכאן המקום להדגיש כי הבן נולד  .1

משרד הפנים מערים קשיים ברישום ילדיהם של אסירים )בתעודת הזהות של אביו 

כי בהודעת , נטעים(. אם נולדו לאחר שהאב נכלא, שבי ירושלים המזרחיתתו, פלסטינים

 .מופיע בבירור שהבן הוא בנו של העותר, הלידה שהוצאה עם לידתו של הבן

 ___ _____שיב את ביקוריו של הבן מכי עד לעת האחרונה התיר ה, עוד נבקש להדגיש .4

 .ל"בהודעת הלידה הנ כאשר מלוויו הצטיידו, ו בכלאאת אבי

בבקשה , בו מוחזק העותר, ר קציעות"מ למפקד ביס"פנה הח 20.6.01ביום , לאור כל זאת .6

לבקשה . מנת לבקרו-על, כי ישוב המשיב להתיר את כניסת בנו התינוק של העותר לכלא

 .צורפו הודעת הלידה ואישור קודם שנתן המשיב לכניסת הבן לכלא



 2 

   .9/עסומן מצורף ומ, על נספחיה, 20.6.01העתק הפנייה מיום 

 . במשרדי המשיב לא התקבל מענה לפנייה עד עצם היום הזה .5

את העניין מול הגורמים האחראיים עצמו בירר העותר , לאור התעלמות זו מהפנייה .0

הם , לא זו אף זו. ואלה ענו שהם איתנים בדעתם שלא להתיר כניסת התינוק, בכלא

, להגיש עתירות נגד המשיב שהוא מבכרהגדילו לעשות וציינו בפני העותר כי מאחר 

 )!(.שיתכבד ויפתור גם את הבעיה הזו בבית המשפט 

כפי שמפורט בפרק , ברי כי לא ניתן לעבור על פגיעה זו בזכויותיו הבסיסיות של העותר .5

ולאור החלטת בית , מכאן הבקשה לתיקון העתירה. לסדר היום, המשפטי בעתירה

ותר להוסיף לסעד המקורי שהתבקש בה מבקש הע, הודעת תיקון זו, המשפט הנכבד

___ הפעוט תיר אף לבנו בית המשפט הנכבד יורה למשיב להכי : סעד נוסף, בעתירה

 .כלא כדי לבקרולהיכנס ל _____

 2101 ביולי 20 ,ירושלים

 ד"עו, דניאל שנהר
 כ העותר"ב

 (55542 .ש.ת)


