
  

  
  
  

  
  04.01.2012            :תאריך

  31701: בתשובה נא לציין
   

  : לכבוד
  ל דני עפרוני"תא

  הפרקליט הצבאי הראשי
      ל"צה

 
  5694526-03: בפקס

  
  דחוף

  ,שלום רב
  

  במתקן צבאי , אלנבי המעוכבים במסוף גשר ,של עצורים החזקתם :הנדון
   שאינו מתקן כליאה מוכרז

  15.12.11מיום  31701מכתבי : סימוכין
  

     

 .כדלקמן, בוהדחוף ולבקש את טיפולך , פנות אליך בנושא שבנדוןשוב ולהריני ל .1

 

: להלן(למוקד להגנת הפרט להגיע  בחודשים האחרונים רּבו, כפי שציינתי במכתבי שבסמך .2

שבהן התבקש המוקד לסייע באיתורם של בני , משפחות פלסטיניות מהגדהפניות של ) המוקד

. ידי כוחות הביטחון של ישראל במסוף המעבר לירדן אשר בגשר אלנבי-עצרו עלשנ, משפחה

תמונה מדאיגה בכל הנוגע להתנהלות גורמי  טיפולו של המוקד בפניות הללו עולהמ, כמצוין

המעידה כי ישנה בעיה כללית בטיפול גורמי הביטחון , עצורים הביטחון אל מול אותם

 .בעצורים פלסטינים בגשר אלנבי

 

כפותים , הם מועברים, לאחר מעצרם בגשר, י שעולה מעדויות של מספר עצורים לשעברכפ .3

מפעולות איתור שערך המוקד יוצא כי . לבסיס צבאי שנמצא לא רחוק משם, ומכוסי עיניים

תחת , מוחזקים העצורים בתנאים לא תנאים, שם". מול נבו"מדובר בבסיס הצבאי המכונה 

לא , ודוק(וכות במשך שעות אר, ו במבנה מבוטן חסר גגבכניסה לבסיס א, כיפת השמיים

במקרה אחד הוחזק עצור בבסיס למשך . שעות 15עד  10-כי אם ב, מדובר בשעה או שתיים

 !). כמעט שתי יממות

  

זוכים , או סבירה/לא למותר לציין כי העצורים אינם מקבלים אוכל או משקה בצורה סדירה ו .4

הם נרשמים אין , כן-כמו. ואפילו תא שירותים אין שם, ליחס משפיל מהחיילים במקום

כך שלא ניתן לדעת , ס"או של שב/או של המשטרה ו/כעצורים במערכת הרישום של הצבא ו

 .דרך להתקשר עימםואין כל בוודאות היכן הם 



התנאים בבסיס . מצב דברים זה נובע מן העובדה כי לא מדובר במתקן מעצר מוכרז ורשמי .5

הם אף אינם מתאימים . אינם מאפשרים החזקת עצורים במקום, כפי שציינו, "מול נבו"

 . למשך זמן מוגבל לעיכוב של תושבים פלסטינים

  

אומר רק . אוסרת שימוש שכזה בבסיס צבאה, לא אחזור שוב על התשתית המשפטית העניפה .6

, כמקום החזקת עצורים" מול נבו"יופסק השימוש בבסיס כי השורה התחתונה מחייבת כי 

 . לאלתרהמתנה להעברת עצורים מקום עיכוב תושבים או 

  

אבקשך לפרט מהי החלופה עבור , "כמתקן מעצר דה פקטו"עם הפסקת השימוש בבסיס זה כ .7

 .שתיכנס לשימוש מעתה ואילך, לנביהחזקת עצורים בגשר א

 

 .לתשובתך וטיפולך המהירים אודה .8

  

  ,בכבוד רב

  ד "עו, דניאל שנהר              

  

  

  

  

  

  :העתקים

  02-5305741: בפקס, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי מזרחי

  03-7377183: בפקס, קצין משטרה צבאית ראשי, ל מאיר אוחנה"תא

  02-9977326: בפקס, ע"ש גדמ"יועמ, ם אלי בר און"אל

  02-6467011בפקס , צים בפרקליטות המדינה"מנהלת מחלקת בג, ד אסנת מנדל"עו

  

  

  

  

  


