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 מטעם המדינה הודעה מעדכנת

 

בהמשך לדיון שנערך בעתירות  ו, 19.1.2021בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  .1

בעניין "גמר ביצוע התכנית  הודעה מעדכנת מטעמהמתכבדת המדינה להגיש באותו יום, 

 .)מתן המנה הראשונה של החיסון( בפועל" של חיסון האסירים

 

 העליון בבית המשפט

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 

 

 21/158ץ בג"

 166/21בג"ץ 

 204/21בג"ץ 

 

 ישראל  –רופאים לזכויות אדם  .1

 האגודה לזכויות האזרח בישראל  .2

 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל  –עדאלה  .3

 רבנים למען זכויות האדם  –שומרי משפט  .4

 המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברג  .5

 ואח' תמיר בלנקב"כ עו"ד  ל ידיע

 94269, ירושלים 27שמואל הנגיד רח' 

 03-5214947פקס: ; 02-6222808טל': 

 

 580701647העמותה לזכויות האסיר ע.ר 

 על ידי ב"כ עו"ד אביגדור פלדמן ואח'

 , תל אביב36רח' דרך בגין 

 077-3181637פקס: ; 053-3327043טל': 

 

 לשכת עורכי הדין בישראל

 על ידי ב"כ עו"ד רותם טובול ואח'

 9219000, ירושלים 1רח' שופן 

 02-5610554; פקס': 02-5416300טל': 

 

 

 

 

 

 

 

 

 158/21בבג"ץ  תורתהעו

 

 

 

 

 166/21תרת בבג"ץ העו        

 

 

 

 

 204/21העותרת בבג"ץ      

 נ   ג   ד

 

 פניםה. השר לביטחון 1

 . שירות בתי הסוהר2

 . משרד הבריאות3

 על ידי פרקליטות המדינה, 

 ירושלים ,משרד המשפטים

 02-6467011; פקס:  02-6466305טלפון: 

 

 

 

, 158/21ץ בבג" םביהמשי

ובבג"ץ  166/21בבג"ץ 

204/21 
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נמסר מגורמי פי ה-על כינעדכן  ,19.1.2021להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  בהתאם 2

היו מעוניינים בכך ואשר אסירים אשר ה כלבמסגרת המבצע חוסנו  ,שירות בתי הסוהר

 ;חולים בקורונה או שהחלימו מקורונהאסירים  כלל הכלואים, למעט קרי – ניתן לחסנם

 עתידים אשר אסיריםוכן ; עצורי ימים ;חולים במחלות שבגינם אין לחסנםאסירים 

 (. פוטנציאל האסירים שניתן לחסן)להלן:  החיסון מתן ממועד יום 21 בתוך להשתחרר

 

 ליום התחסנו עד , הנמנים על פוטנציאל האסירים שניתן לחסןאסירים  12,363כך, מתוך 

החיסון נגד שונה של הראבמנה  אסירים 9,089 ,ימים כשבועתוך ב, 15:00בשעה  25.1.2021

מפוטנציאל האסירים שניתן לחסן בשירות  %74-כממוצע של  הווה אומר, 1.נגיף הקורונה

 .(18.1.2021מטעם המדינה מיום לתגובה  1, וזאת אף יותר מהתחזית )ראו מש/בתי הסוהר

 .אסירים סירבו לקבל חיסון 3,274יצוין, כי עוד 

  

 בתי בשירות האסיר מחלקת ראש', דחרוג רגב"מ גנשל  וזאת נתמכת בתצהיר הודעה 3

 .הנוגעות לשירות בתי הסוהר, ביחס לעובדות הסוהר

 

 

 "ג בשבט תשפ"אי היום, 

 2021בינואר  26           

               

          

 

 

 

 

                                                           
, .202120.01-רביעי ה ולא ביום 25.01.21ביום לרבות האסירים בכלא רמון אשר חיסונם הסתיים   1

 פי המלצות גורמי הרפואה בשב"ס.-בשים לב לצורך בביצוע מקדים של בדיקות קורונה, על

 רן רוזנברג, עו"ד

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 

 , עו"דמתן שטיינבוך

 במחלקת הבג"צים עוזר

 בפרקליטות המדינה

 




