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 ,שלום רב
 

ממושך  מעצר מינהלימערוג'  _______דרישה לשחרור מיידי של  :הנדון
 ושרירותי

 
 
ארגון זכויות אדם המטפל, בין  ( הינווקדהמהמוקד להגנת הפרט )להלן:  .1

השאר, בהגנה על זכויותיהם של אסירים ועצורים פלסטינים הכלואים 

 בישראל.

בבתי הכלא ערוג'  ______מר מוחזק מזה שנתיים ועשרה חודשים  .2

מבלי  על סמך מידע חסוי מעצרו מוארך מעת לעתים כעצור מינהלי. יהישראל

 .עם החשדות נגדושניתנת לו כל אפשרות להתמודד 

יודגש, כי זהו אינו המעצר המינהלי הראשון של מר ערוג', בעבר הוא הוחזק  .3

במצטבר הוא הוחזק עד כה למעלה כשלוש וחצי שנים במעצר מינהלי, כך ש

 ! משש שנים במעצר ללא משפט

ובזכותו להווי ידוע, כי מעצר מינהלי פוגע בצורה דרקונית בחירותו של הפרט  .4

  . להליך הוגן

לאמנת ג'נבה  78לסעיף הבינלאומי על פי הפרשנות של ארגון הצלב האדום  .5

במסגרת המשפט ו הרביעית המסדיר את הסוגיה של מעצרים מינהליים,

ש הפן החריג של אמצעי זה, גדוהבינלאומי ההומניטארי אליו הינך כפוף, מ

שאין  ביטחון ממשיו של איום שהינו החריג שבחריגים שמפעילים רק בקיומ

 .הטבע החריג של אמצעי זה חייב להישמר כאשרדרך אחרת למנוע אותו, 

עצורים מינהליים פלסטינים, כשביניהם  465-כיום מוחזקים בישראל כ .6

הפן החריג של כלי זה , כך ש, לתקופות של חודשים ואף שניםונשיםקטינים 

תחליף נוח מהווה נראה שהשימוש בכלי זה נהיה נפוץ ו. אינו נשמר כלל וכלל

  הליך פלילי. לוקל 



2 
 

את בלעדית על חומר חסוי כדי להצדיק -זאת ועוד. ההסתמכות הכמעט .7

מנהליים, מונעת כל אפשרות לביקורת שיפוטית אפקטיבית המעצרים ה

 והופכת את המעצרים לשרירותיים מן היסוד.  

חירותו של אדם לתקופות ארוכות מבלי שתקופת המעצר תהיה קבועה שלילת  .8

, כאשר העצור מצוי במצב של חוסר ודאות מוחלט לגבי גורלו, עולה מראש

 עליה חתומה ישראל.   יחס בלתי אנושי האסור על פי האמנה נגד עינוייםלכדי 

ללא  נשללה חירותו ברצף שנתיים ועשרה חודשיםבעניינו של מר ערוג' שמזה  .9

הפגיעה הליך הוגן, שניתנה לו האפשרות להתמודד עם הראיות נגדו במסגרת 

ממנו  אף מוחזק בתנאי הפרדה ונמנעתהוא כיום היא קשה עוד יותר, שכן 

 האפשרות לקבל ביקורי משפחה. 

זכותו של משקל הככל שתקופת המעצר המינהלי מתארכת, כך אמור לגבור  .10

וגובר הנטל  ,באיזון כנגד שיקולי אינטרס הציבורשל העציר לחירות אישית 

 רח שבהמשך החזקתו של האדם במעצר.על גורמי הביטחון לבסס את ההכ

לא ייתכן שבמהלך שנתיים ועשרה חודשים, צו המעצר המינהלי מוארך כל  .11

פעם מבלי שנחשף מידע נוסף המאפשר לעצור להבין יותר פרטים אודות 

 מעצרו.  את המשך הטענות נגדו ש"מצדיקות"

 לכן אנו דורשים לשחרר את מר ערוג' לאלתר ממעצרו השרירותי הממושך .12

ולכל הפחות לא להאריך את מעצרו המנהלי בתקופה נוספת. אם אתה סבור 

 . מידתיים יותרשנשקפת סכנה ממר ערוג', עליך להתמודד עם הסכנה בכלים 

 

 בכבוד רב,
 

 ג'סיקה מונטל
  מנכ"לית

 


