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הכלוא מרשי, אשר פרטיו בנדון, הוא פלסטיני תושב השטחים הכבושים  .1

עתיד להשתחרר שי ר, בגין עבירות ביטחוניות. מ2003בישראל מאז שנת 

 .6.2.2019מהכלא ביום 

אשתו של מרשי יפתה את כוחם של פרקליטי המוקד להגנת הפרט על מנת  .2

 רבית.לטפל בכל הקשור לשחררו של מר מורתג'א לביתו שבגדה המע

 מצב העתק מייפוי כוח חתום ומאושר כדין.

האסירים בכלא נפחא, בו מוחזק  פנה הח"מ לקצין 6.9.2018משכך, ביום  .3

 , על מנת לוודא כי מר מורתג'א ישוחרר לביתו שבגדה המערבית.ישמר

, 6.9.2018בתשובתו של ר' נביל ג'ואנמי, קצין האסירים בכלא נפחא, מיום  .4

 . לביתו שבגדה המערביתמרשי יגורש לרצועת עזה ולא ישוחרר כי נמסר 

ליועמ"ש גדמ"ע בעניינו של פנה הח"מ  4.11.2018, ביום בות תשובתה זובעק .5

התקבלה התייחסות כלשהי לפנייתי.  שבועות לא 5-במשך יותר ממרשי, אולם 

סין של , ובעקבות פנייה טלפונית לקצין במדור האוכלו11.12.2018-היום, ה

השב"ס שחרורו לגורמי על מרשי לפנות בעניין לשכת גדמ"ע, נמסר לח"מ כי 

 מבתי תאם לנוהל "תיאום שחרור תושב רצועת עזההב בכלא בו הוא מוחזק

נו החוזרות ללשכת ", וזאת חרף פניית2012ינואר -הכלא בישראל לאיו"ש

ח"מ כי שבועות ועל אף שהחיילים בלשכה מסרו ל 5-היועמ"ש במשך יותר מ

 הפנייה בעניין שחרור מרשי לגדה נמצאת בטיפול הקצינים בלשכה.

והמוקד שומר יובהר, כי אין בפנייתנו זו כל הבעת עמדה לגבי הנוהל האמור,   .6

כות להעלות כל טענה אודות הנוהל האמור, שככל הנראה לא לעצמו את הז

מ"ש, פורסם מעולם. חרף התנהלתם הלקויה והחמורה של גורמי לשכת היוע

ולמעלה מן הצורך אנו פונים אליכם שוב פעם בהתאם לנוהל האמור ומבקשים 

 לקבל תשובה עניינית בהקדם האפשרי.
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 מעברו של מרשי ומרכז חייו

ועסק במנגנוני הביטחון , וה1979 מרשי נולד ברצועת עזה בשנתיצוין, כי  .7

גדה מרצועת עזה ל מרשי עבר, .  במסגרת עבודתו1994שנת מאז הפלסטיני 

יחד עם עוד דרך מחסום ארז  ,עשרים שנהמ, לפי יותר 1997בית בשנת המער

, ובהתאם בהסכמתו וידיעתו המלאה של המפקד הצבאיוזאת  ,אלפי פלסטינים

 וישראל. הפלסטינית להסכם הביניים שנכרת בין הרשות

וני נעל העסקתו של מרשי במנגהמעיד הרשות הפלסטינית מאישור העתק 
 .א'הביטחון הפלסטיני מצורף ומסומן 

ו ברשות הפלסטינית מצורף ומסומן העתק מתלוש שכר חודשי עבור העסקת
 .'ב

 2000לגדה המערבית הוא התגורר בנפת בית לחם. בשנת  ישמעברו של מר עם .8

ם תשובת הגדה המערבית, והתגוררו יחד בבית                        לגב' ישמרנישא 

  אלח'דר בנפת בית לחם. בעיר שישבבעלות מר

מצורף                                                       אודות                העתק אישור מעיריית 
 .'גומסומן 

מצורף                                העתק חוזה נישואין שנכרת בבית הדין השרעי 
 .ד'ומסומן 

העתקים מחשבונית חשמל ומים של הרשות הפלסטינית על שמו של מרשי 
 .2-1ה' מצורף ומסומן 

"אלעא'לה אלמוקסה" שבבית לחם ילדים בבית החולים  שנילבני הזוג נולדו  .9

. יצוין, כי שני 2002יליד שנת      ו 2001, ילידת שנת     בגדה. הילדים הם: 

אונרוא כפליטים פלסטינים ורשומים היליד, יחד עם מרשי והאם מוכרים ע"י ה

 בגדה המערבית.

 .'והאונרוא מצורף ומסומן  תהעתק מפלט רישום בגיליונו

עוד יצוין, כי משפחתו לש מרשי פנו מספר פעמים לצד הישראלי, באמצעות  .10

הרשות הפלסטינית,  על מנת לעדכן את כתובתו של מרשי בגדה המערבית, 

הוגשה בקשה נוספת  לעדכון  5.9.2018כי ביום אולם פניות אלו לא נענו. יצוין, 

 של הרשות הפלסטינית.עבור מרשי במשרד לעניינים אזרחיים  כתובת

 .ז'העתק מאישור הגשת בקשה לעדכון כתובת מצורף ומסומן 

שבגדה המערבית מאז עבר אליה כדין בשנת  בבית לחםכאמור, מרשי מתגורר  .11

שם ביתו,  ,בגדההקים את חייו  . מרשי,בלבד 18צעיר בן  בהיותו, 1997

נדגיש, לשובו בכיליון עיניים.  הזקוקים לו והמחכיםושני ילדיו  אשתועבודתו,

היא  בית לחם. שנהכעשירם לא דרכה ברצועת עזה מזה  מרשיכי כף רגלו של 

 . ביתו היחיד
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המוקד להגנת  4019/10במסגרת בג"ץ  נזכיר כי על פי התחייבויות המדינה .12

לא יגורשו לרצועת , מפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' הפרט ואח' נ'

, ומענם 2005עזה תושבי הגדה, אשר עברו אליה מרצועת עזה לפני שנת 

אם  –הרשום טרם עודכן בתעודת הזהות. מכאן, ששחרור מרשי לרצועת עזה 

 . יהווה הפרה בוטה של התחייבות זו –חלילה יתרחש 

לא אין צורך להכביר במילים בדבר הפגיעה האנושה במרשי ובמשפחתו אם  .13

לרצועת עזה מהווה פגיעה  של מרשי . גירושוישוחרר מרשי לביתו שבבית לחם

 אנושה במרשי ובזכויותיו, המוגנות הן בדין הבינלאומי והן בדין הישראלי.

תו לבילפיכך, אבקש להורות לגורמים הרלבנטיים על שחרורו של מרשי  .14

 .עם תום ריצוי מאסרו שבגדה

, 2018.1222. עד ליום ,בכתב הקצר, אודה על תשובתכם של לוח הזמניםב .15
 לערכאות לפנותשאם לא כן, ניאלץ 

 

 בכבוד רב,
 

 נאסר עודה, עו"ד
 

 העתק:
 אל"מ אייל טולדנו

 יועמ"ש גדמ"ע
 


