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במהלך פעולות  מעצר תושבים מרצועת עזה –פנייה לפי חוק חופש המידע  :הנדון
 הלחימה האחרונות

 

 

ולקבל את המידע , .499-ח"התשנ, בהתאם לחוק חופש המידע, אבקש לפנות אליך 
 :כדלקמן, בנושא שבנדון

 
האחרונה ידי ישראל ברצועת עזה במהלך המלחמה -כמה אנשים נעצרו על 48

 ?"(צוק איתן"המכונה )שהתנהלה ברצועה 
 

 ?ידי הצבא-כמה זמן הוחזקו אותם אנשים בתוך הרצועה כעצורים על 08
 

הועברו לתוך שטח , כמה מהאנשים שנעצרו ברצועה כאמור במהלך המבצע 48
 ? תוך כמה זמן הועברו משטח הרצועה לשטח ישראל? מכח איזה דין? ישראל

 
? האנשים שהוחזקו בשטח ישראל חזרה לשטח הרצועהלאחר כמה ימים שוחררו  18

כמה ימים מאז נעצרו ברצועת עזה וכמה ימים מאז הוחזקו במעצר : נא לפרט
 8בישראל

 
פי -כמה מהם הוחזקו על? מכח איזה דין הוחזקו העצורים שנותרו בשטח ישראל 08

, פי החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים-כמה על, החוק הפלילי הישראלי
נבקש לקבל העתקי צווי המעצר ? פי חוק אחר ומהו-וכמה על, 0..0-ב"התשס

 (8אין לנו צורך בפרטים האישיים של הכלואים) או צווי הכליאה הרלוונטיים/ו
 

" בסמוך לגבול רצועת עזה"הוקמו , 0987841מיום " במחנה"פי פרסום במגזין -על 68
, לאור זאת"8 פיקודי מתקן מעצר"ו, "מתקני השהיה זמניים"עובר ללחימה שני 

נבקש לדעת האם הכוונה שמתקני המעצר הוקמו בתוך שטח ישראל או בשטח 
ובאילו מתוכם במדויק הוחזקו , נא לפרט איזה מתקן הוקם היכן? רצועת עזה

האם מדובר בשלושת מתקני המעצר ? כלל הכלואים מהרצועה בשטח ישראל
ת אלה הוכרזו כמתקני האם מקומו? האם ישנם עוד מתקנים? שהוזכרו בכתבה

נבקש לקבל העתקים מההכרזות על ? ידי מי-מתי ועל, אם כן? כליאה כדין
 8מקומות הכליאה

 
תיחקור "עוברים הכלואים " מתקני ההשהיה"נכתב כי ב" במחנה"בפרסום ב 78

היה בכל /האם יש? האם עברו הכלואים תשאול בכל אחד מהמתקנים"8 ראשוני



האם היה גם ? דה מונתה לאחראית על התשאולאיזו יחי? חדר תשאול/מתקן אגף
 ?כ מעורב בתשאול"השב

 
כמה ? מהו המספר המירבי של עצורים שניתן היה להחזיק בכל מתקן ומתקן 8.

 ?עצורים הוחזקו בפועל בכל מתקן ומתקן
 
 ?מהו משך הזמן המירבי בו ניתן להחזיק עצורים במתקנים אלה 98
 

מתקני ההשהיה "ראיות על שני צוין כי היחידות האח" במחנה"ל מ"בכתבה הנ 4.8
אחראית יחידת " מתקן המעצר הפיקודי"ועל , כ"ן והשב"היו אמ" הזמניים

נבקש לדעת איזו יחידה אחראית על ניהול כל , לאור זאת8 ר"השבויים שבמקמצ
 8 מתקן ומתקן

 
כמה , אם כן? האם מוחזקים עצורים במתקנים הללו נכון למועד מסירת המידע 448

 ?והיכן
 

עד איזה , חזקים עצורים במתקנים אלה נכון למועד מסירת המידעאם לא מו 408
 ?תאריך הוחזקו עצורים במתקנים

 
כמה , אם לא מוחזקים עצורים במתקנים אלה נכון למועד מסירת המידע 448

 ?והיכן, מוחזקים עדיין בידי ישראל
 

? או בתי חולים בישראל/האם הוחזקו עצורים מרצועת עזה במתקנים רפואיים ו 418
מוחזקים עצורים מעזה במתקנים רפואיים , נכון ליום מסירת המידע, ייןהאם עד

 ?או בתי חולים בישראל
 

כאן המקום להוסיף כי המוקד להגנת הפרט 8 אודה, פי החוק-על, לתשובתך המהירה
מאחר שמדובר בעמותה הפועלת לקידום , פטור מתשלום אגרה בבקשות חופש מידע

 8אישור ניהול תקין של העמותה, החוק פי דרישת-על, ב"מצ8 מטרה ציבורית
 

 ,בברכה

 

 ד "עו, דניאל שנהר

 

 :לוט

 אישור ניהול תקין

 

                                                                          


