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לכבוד

שנהר דניאל עו״ד

א.ג.נ,

צול! מבצע במהלך עזה תושבי של מעצרים בנושא מידע <בלת7ל ל,/;צה לדובר פנייתך הנדון;

המידע חופש חולז לפי איתו,

איתן צוק מבצע במהלך הלחימה פעילות במהלך עזה מרצועת תושבים מעצר בנושא פנייתך .1

המוסמכים. הגורמים להתייחסות והועברה במדורנו התקבלה 2014 באוגוסט 28ה- מיום

:לבקשתך צה״ל דובר בחטיבת הציבור פניות מדור התייחסות להלן .2

 לשטח ולהעבירם צה״ל כוחות ידי על עצורים 159 לעצור הוחלט איתן׳/ ״צוק מבצע במהלך א.

 פרק לישראל, להעבירו שהוחלט למי ביחס בכך. צורך שיש שנמצא לאחר ישראל מדינת

 על הדעת שיקול הלחימה, ממציאות הושפע ישראל לשטח להעברה עד המדויק הזמן

מבצעיות. ומגבלות המפקדים

 לחימה, במהלך בסיסית מבצעית פעולה הינה מעצר למתקן קרב משדה עצורים ניוד ב.

 במקרים רק כי לציין חשוב זאת, עם הבין־לאומי. המשפט של הלחימה בדיני המוסדרת

ייעודי. החזקה למתקן ולהביאו אויב בשטח אדם לעצור צורך מתעורר מסוימים

 בפעילות או בלחימה פלוני עצור של למעורבותו ביחד חשד לביסוס קונקרטי מידע בהיעדר ג.

 האפשרי בהקדם שוחרר הוא תשאולו, המשך את המצדיק אחר טעם של קיומו או טרור

עזה. לרצועת חזרה

 חוקיים, בלתי לוחמים של כליאתם חוק מכוח הוחזקו ישראל בשטח שנותרו העצורים ד.

ישראל. במדינת הפלילי והחוק המעצרים דיני ומכוח הלב״ח״( ״חוק )להלן: 2002התשס״ב-

השב״ס. במתקן הלב״ח, חוק מכוח שהוצא כליאה צו בסיס על אחד עצור מוחזק היום

הרלוונטיים. לגורמים לפנות יש הפלילי, הדין מכוח המוחזקים לעצורים באשר

 מסמך הינו הצו כי נציין הלב״ח, חוק לפי הכליאה מצו העתק לקבלת לבקשתכם אשר ה.

למענה. לצרפו ניתן לא ולכן סגורות בדלתיים המתנהל הליך במסגרת הוגש אשר משפטי

לעיל, כאמור הרלוונטיים, לגורמים לפנות יש הפלילי, הדין מכוח העצורים לעניין

 שני ישראל. מדינת שטח בתוך הוקמו ״במחנה״ בעיתון בכתבה שהוזכרו המתקנים שלושת ו.

 הצבאי במחנה הוקם הפיקודי המעצר ומתקן ארז, ובמרחב אשכול במרחב הוקמו מתקנים

 הוחזקו המתקנים בשלושת נוספים. מתקנים הוקמו לא אלו, מתקנים מלבד תימן״. ״שדה

המבצע. במהלך עצורים
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 ב״מקום להחזיקו יש אדם, של למעצרו אסמכתא מוצאת כאשר הלב״ח חוק לפי כי יצוין, ז.

 הכרזה דורשות החלופות כל לא )כאשר בחוק המוגדרות החלופות אחת לפי כליאה״

 חוק לפי ”כליאה כ״מקום הביטחון שר על-ידי הוכרז תימן״ ״שדה הכליאה מתקן כלשהי(.

 של בסופו כי נציין זה, בהקשר בחוק. כמתחייב ברשומות ההכרזה את למצוא ניתן הלב״ח.

 זמן לפרקי אלא ימים 14מ־ למעלה עצורים הוחזקו לא תימן״ ״שדה במתקן גם בפועל דבר,

 בדרישות לעמוד כדי הכרחית הייתה לא כליאה״ כ״מקום עליו הכרזה ולכן בהרבה, קצרים

הלב״ח. חוק

 קצרה לשהייה בפועל ושימשו מראש יועדו הם כי יצוין הזמניים, המעצר למתקני אשר ח.

 חובה הייתה ולא הסוהר, בתי לשירות או תימן״ ״שדה הכליאה למתקן מעבר וכתחנת

אופן. באותו עליהם להכריז חוקית

 של לתחקורם הקשורים הנושאים לגבי לפרט ניתן לא המדינה, בביטחון לפגיעה מחשש ט.

העצורים.

 למתקני ביחס עצורים. 300 הינו תימן״ ״שדה הכליאה למתקן שנקבע הכליאה תקן י.

 למתקן מעבר ובתחנת קצרה בשהייה מדובר שכן כליאה תקן נקבע לא הזמניים הכליאה

 עצורים, 37 הוחזקו ארז במתקן בפועל הסוהר. בתי לשירות או תימן״ ״שדה הכליאה

עצורים. 82 הוחזקו תימן שדה ובמתקן עצורים 102 הוחזקו אשכול במתקן

 נעצרו לפיו הרלוונטי הדין מן נגזר במתקנים עצורים להחזיק ניתן בו המרבי הזמן משך יא.

העצורים.

לעיל. שהוזכרו המתקנים שלושת ניהול על אחראי צה״ל יב.

 ״שדה מתקן .2014 ביולי 30 ביום נסגר אשכול ומתקן 2014 ביולי 29 ביום נסגר ארז מתקן יג.

החודש. מתחילת כבר עצורים קלט לא אך ,2014 באוגוסט 5 ביום בפועל נסגר תימן״

עצורים. המעצר במתקני מוחזקים לא כי נציין לפיכך,

 הכליאה לגורמי לפנות יש המבצע. במהלך שנעצרו בעצורים מחזיק אינו צה״ל להיום, נכון יד.

שבמשמורתו. לעצורים ביחס הנתון קבלת לשם הסוהר בתי בשירות הרלוונטיים

 צה״ל מחזיק לא כיום ושוחררו. החולים בבתי שהוחזקו עצורים 3 היו המבצע במהלך טו.

 את לקבל כדי הסוהר בתי לשירות לפנות יש בישראל. חולים בבתי במבצע שנעצרו עצורים

שבמשמורתו. לעצורים הנוגעים הנתונים

המודיעין. גורמי בידי שנאסף מידע על חל לא המידע חופש חוק כי לציין, יש טז.

בעתיד. לרשותך לעמוד נשמח .3
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