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 , כדלקמן.את תגובתו לעתירהמתכבד המשיב להגיש ת בית המשפט הנכבד, ובהתאם להחלט

טעם יורה למשיב לבוא וליתן כי בית המשפט הנכבד  יםבבקשת העותרשל עתירה זו  עניינה .1

הערבית את כל הפקודות והנהלים המפורסמים על ידו, ומדוע לא  מדוע לא יתרגם לשפה

יעמידם לאחר תרגומם לעיון העצורים והאסירים וכן לעיון הציבור, באותו האופן שבו 

 ית.ברהפקודות והנהלים מפורסמים ומונגשים כיום בשפה הע

ה מושא העתירה הסוגי ,36-לאחר הקמתה של ממשלת ישראל ההמשיב יבקש לעדכן כי  .2

, ומבלי שיהא בכך משום הסכמה עם הבחינפנים. לאחר הבפני השר לביטחון הובאה 

טענותיהם המשפטיות של העותרים כפי שהובאו בעתירה או במכתביהם למשיב, החליט 

 הערבית השפה לדוברי שיש הגבוה הייצוג נוכחפנים כי בנסיבות העניין, ההשר לביטחון 

 אוכלוסיית של הייחודיים מאפייניה ונוכח, ישראל במדינת והעצורים האסירים בקרב

הנוגעות לאוכלוסיית  – בתי הסוהרנציבות , ראוי יהיה לתרגם את פקודות האסירים

 לשפה הערבית.  –האסירים והעצירים 

 

את שירות בתי הסוהר כי מלאכת  פניםהריבוי הפקודות, הנחה השר לביטחון  נוכח .3

 . ובשלבים מדורג באופןהתרגום תבוצע 

 

אשר משכו מוערך , ראשון בשלב, הוחלט כי על ידי המשיב הפקודות כללבחינה של  לאחר

 לוחות מבוססים עליהן אשר הנציבות פקודותהערבית  לשפה יתורגמו, חודשים 18-בכ



 המותר כללי את מפרטים ואשר)במספר שפות(  באגפים כיום התלויים והזכויות החובות

הנוגעות לאוכלוסיית האסירים  פקודות נוספות יתורגמו ,שני בשלב .הסוהר בבתי והאסור

עם סיום השלב הראשון אותו יגבש המשיב ולתעדוף, בהתאם למתווה  , וזאתוהעצורים

ייבחן האם יש מקום לתרגם  לאחר מכן,. ולאחר הפקת הלקחים והמשמעויות מהתהליך

 לערבית חלק מנהלי המשיב הנוגעים לאוכלוסייה זו. 

 

 התייתרה וניתן להורות על מחיקתה.דנן כי העתירה  דומהבנסיבות אלה,  .3

 

פנים ושל הלביטחון הגב' יעל סיני, יועצת השר של  יהםהאמור בתגובה זו נתמך בתצהיר .4

 .שירות בתי הסוהרמר יצחק גורלוב, ראש מחלקת ארגון ושיטות בחטיבת התכנון ב
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