
 להורות לבג״ץ עתרו חמאס אנשי 2 עוד
לענותם להפסיק השב"כ לחוקרי

ריינפלד משה מאת

 של החקירות באגף העצורים חמאם אנשי שני
 לשב״ב להורות לבג״ץ עתרו השקמה בכלא השב׳׳ב

מתב גם בג״ץ חקירתם. בעת אותם לענות להפסיק
 להשתמש השב״כ על שיאסור ביניים צו לתת קש

העתירות. שיידונו ער נגדם בכוח
נע חלחול, תושב כרג׳ה, יעקוב העצירים, אחד

באמצ אתמול, שהגיש בעתירה יום. 11 לפני צר
 !וגעגהפךט,1 רוזנטל_מהמוקר אנדרה ערד עות
 ליד אותו^במתכוון מחזיקים שחוקריו טוען הוא

מכרי כן כמו קר. אוויר הפולט אוויר מיזוג מתקן
 הקרויה בתנוחה ברכיו את לכופף חוקריו אותו חים

 בחדר שהותו בעת ממושכים, זמן לפרקי ״גמבד
החקירות.

בת גם רבות שעות מוחזק הוא העצור, לטענת
שרפ על ישיבה - ׳׳שבאח״ הקרויה המכאיבה נוחה

 של גבו את ולוחצת אלכסונית שמשענתו נמוך רף
 שק הגב, מאחורי באזיקים כבולות הידיים היושב,

לד הרף. בלא מושמעת רועשת ומוסיקה הראש על
 הם כי עד רבה כה במידה מהודקים האזיקים בריו,

 ממנו מונעים גם לדבריו, בידיו. לנפיחות גורמים
שינה. שעות של ראוי מספר השב״כ חוקרי

 אבו פואז הוא עינויו נגד שעתר השני העצור
 שבועיים לפני נעצר הוא מחברון. מורה רמילה,

 עתירתו את מלמד. הוא שבו הספר בית בפתח
 הוא גם רוזנטל. ערד באמצעות החג, בערב הגיש

 בתנוחות אותו מחזיקים חוקריו כי מתלונן
 רועשת מוסיקה לו משמיעים וה״גמבד, ה״שבאח״

 במקום מוחזק הוא לדבריו, שינה. ממנו ומונעים
הלילה. לצינת החשוף

 על מאיימים השב״ב חוקרי כי נטען בעתירה
 מייחסים שהם במעשים יורה לא אם כי רמילה אבו
ולנפשו. לגופו נזקים ויגרמו אותו יטלטלו לו,

 שיטות כי רוזנטל ערר טוען העתירות בשתי
 מוגדרות הן ולמעשה חוקיות, אינן אלה חקירה

ועו עינויים נגד הבידלאומית באמנה כ״עינויים״
 שישראל ומשפילים, אנושיים בלתי אבזריים, נשים

עליה. חתומה
 ועומדות תלויות בבג״ץ כי מציין רוזנטל ערד

 עצירי עינוי נגר שהגיש קודמות עתירות שתי
השב״כ.

עו״ד״ עם פגישה לעצורים ״להתיר

 בשמם לבג״ץ אתמול עתר הפרט להגנת המוקד
 בחשד לחקירה שנעצרו חמאס אנשי שלושה של

האו השב״ב של צווים לבטל ביטחוניות, לעבירות
עו״ד. עם להיפגש עליהם סרים

 אל־קואסמה, אברהים אחמר הוא העותרים אחד
 ונכלא ימים, עשרה לפני שנעצר חברון, תושב
 פרקליטו, בירושלים. הרוסים במגרש המעצר בבית
 טוען הפרט, להגנת מהמוקד רוזנטל, אנדרה ערד

 היום, יפוג עמו להיפגש זה עציר על האוסר הצו כי
 אין ובשבת למוסלמים שבתון יום שזהו מכיוון אבל

 עד בתוקף האיסור למעשה יישאר בכלא, ביקורים
מחרתיים.

 העותרים את להפגיש הסירוב כי נטען בעתירה
 להגביר ונועדה חקירה, לאמצעי נהפכה ערד עם
 הסובב העולם עם קשר להם אין כי תחושתם את

מתב בג״ץ חוקריהם. בידי מופקד גורלם וכי אותם
 בהוצאת השב״ב של מניעיו על לפקח בעתירה קש

ערר. עם פגישה על האיסור צווי


