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המשי!;

המשיבים מטעם תגובה

פדלקמן. להודיע המשי^ מתבגצד ,28.1.19 מיום הנכבד המשפט בית להחלטת *התאם

 מניעה מוזנת ״הקטינות״( )הקטינות()להלן: 2ו- 1 לעותרות כי עולה שנערך, עדכני מבירור .1

לישראל. לכניסה בטחונית

 מניעה של קיומה אף על ניתנים כלואים ביקור לצורך לישראל כניסה היתרי כי יצוין .2

 לישראל. כניסה לצורך היתר המשיב נהלי פי על נדרש לא קטינים, עבור זאת, עם בטחונית.

העותרות. של בעניינן שנוצר הקושי מכאן

 לישראל הקטינות כניסת את לאשר ניתן כי היא הביטחון גורמי שעמדת כעת, כבר יצוין .3

 באמצעות תיאום לבצע יש כי הוסדר כך ולשם הבטחונית, המניעה חרף הכלוא, ביקור לצורך

הכלוא, פרטי את לכלול הפנייה על האזרחי. המינהל של הציבור פניות לקצין בדוא״ל פנייה

 להישלח הפנייה על המבוקש. הביקור תאריך ואת הקטינות, פרטי הנילוות, האם פרטי

המבוקש. הביקור לתאריך קודם כשבועיים

 בהתאם כלואים, ביקורי לצורך לישראל קטינים כניסת של הרוחבית לסוגיה בנוגע .4

 לצלב להגיש שמאפשר מנגנון ואין להוריהם כנלווים נכנסים קטינים הנוהגת, לפרקטיקה

 זו עתירה בעקבות להורה. נלווים שלא קטינים עבור כלוא ביקור להיתרי בקשות האדום

סדור מתווה גיבוש לצורך בחינה אלו בימים מתבצעת האחרונה, מהתקופה דומים ומקרים



 המעבר ותיאום בטחונית מניעה מוזנת שלגביהם קטינים עבור לאבחון בקשות הגשת שיאפשר

דנן. המקרה כגון המניעה חרף הביקור אושר בהם במקרים הביקור, לצורך

 בתהליך מדובר רבים, גורמים בה שמעורבים והעובדה הסוגיה מורכבות לאור כי יוער .5

רב. זמן יארך ולכן מטה עבודת המצריך

רוחבי. באופן זה עניין להסדרת פועל עודנו והמשיב התייתרה, דנן העתירה אלה בנסיבות .6

עצמה. מיצתה דנן העתירה כי סבור המשיב האמור, לאור .7
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