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שבסימוכין, פנייתך קבלת לאשר הריני . 1

 החמאס ארגון נגד ואינטנסיבית קשה לחימה של בעיצומה עתה מצויים צה״ל כותות .2

 נעשית צח״ל מעילות איתן״, ״צוק מבצע במסגרת עזה, ברצועת האחרים הטרוד וארגוני

הבין-לאומי. המשפט של הלחימה דיני להוראות בהתאם

 פעולות במעצרם. צורך יש בי שנמצא גורמים צה״ל כוחות על-ידי נעצרים זו, במסגרת .3

 ברורים גהלים ולפי הבינלאומי חדץ להוראות בהתאם נעשות צה״ל מוזות של אלה

 על ובן העצורים של ובריאותם כבודם על להקפיד היתר, בין 7הכוחות את המנחים בנושא,

הולמים. בתנאים החזקתם

 מידע בהיעדר פרטני. באופן עצור בל של ענילנו גבחן הביטחון, כוחות בידי תשאול לאחר .4

 הם טרור, בפעילות או בלחימה העצורים של למעורבותם ביחס חחשד לביסוס קונקרטי

 בעשה כך כי נציין, שלומם, את המבטיח באופן ומוחזרים האפשרי בחקדם משוחררים

האחרונים. בימים העצורים מבין ניכר לחלק ביחס בפועל

 - הראשוני התשאול בעקבות - מתקבלת.החלטה העצורים מן לחלק ביחס זאת, לעומת .5

 הפלילי הדין סדר להוראות בהתאם מטופל ועניינם הביטחון, גורמי לחקירת העברתם על

 די יצוין הסוהר. בתי שירות של אחריותו תחת נמצאים אלה עצורים המעצרים. ודיני

הדרום, במחוז השלום משפט בבתי מתנהלים אלה של בעניינם המעצר בבקשות הדיונים

מטעם סניגורים מונו אלה לעצורים כי לח״מ נמסר מהמשטרה הדין. הוראות לפי



 שגיתן העצורים לקרובי טלפונית חודעה גמסרח ואף דרום, במחוז הציבורית חסניגוריה

 לחלק ביחס כי יצוע, האמור בצד העצורים. שמסרו הפרטים לפי קשר עימם ליצור חיה

 לוחמים של כליאתם לחוק )א{3 סעיף לפי זמנית כליאה הוראת הוצאה העצורים מן קטן

 בשלב מוחזקים עדייו ובודדים מכבר, זה שוחררו חלקם .2002חונשס״ב- חוקיים, בלתי

 להוציא שיוחלט בכל כ> יצוין בעניינם. הטיפול המשן בדבר שיוחלט עד הצבא בידי זח

 הציבורית לסניגוריה הודעה תימשר לחוק, D)3 סעיף לפי כליאה צו מחם מי של בעניינו

לחוק, 5 סעיף לפי המחוזי המשפט בבית לדיון עובר ייצוגו, שאלת את להסדיר כדי

 שפורט למתווה בהתאם הדין, הוראות לפי מתנהל העצורים כלל של עניינם כן, כי הנה

לעיל,

 לידיכם להעביד הכוללנית לבקשתכם להיעתר עילה כל אין כי סבורים אנו האמור, לנוכח

 כוחות על-ידי האחרונות ביממות שנעצרו עזה תושבי כלל של ופרטיהם שמותיהם את

 של הימצאו מקום לבירור פרטנית פנייה שקיימת בכל איתן״. "צוק מבצע במסגרת צח״ל

 להוכחת באסמכתא ונתמכת מזהח מספר מרובע, שם הכוללת פלוני)פנייה עזה תושב

 ר׳,במקמצ כליאה ט”למשל בכתב להעבירה ניתן הנטען(, לעצור הפונה של זיקתו

הראויה* במחירות תטופל והיא ,03-7376299 פקס מספר באמצעות

 יידרש כי הנמנע מן לא - מכן המשתמע פל על - לחימה של במצב ומדובר הואיל יודגש,

 פלוני, עצור אודות על הבירורים השלמת לשם הרביל מן ארוך זמן פרק כליאה למשל״ט

 כוחות מפסד נ* חרבאווי 67$7/95 בג»ץ לפנייה)השוו־ מיידי מענת לתת יהיה ניתן לא ולכן

 תמערבית בגדה צהל כוחות מפלוד 0 סל אבו 8435/12 בג״ץ (;11.2.96 ביום )ניתן צה^ל

{(.22.8.13 ביום )ניתן

בברכה,
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