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דחוף!

רב, שלום

אטיר? איתור בענייו בג^ץ מדם :הנדוו
מעמד חטר ^עומר, : ____________ ._

 מטעם פניה אל כוח ייפוי להציג ולדרישתכם מאתמול למכתבתך בהמשך .1
:כדלקמן ייאמר האסיר משפחת

 המערבית בגדה מצבא כוחות מפקד נ' ואח׳ חיובאוי 6757/95 בבג״ץ

כי הנכבד המשפט בית קבע חירבאוי{, פס"ד :להלן ;פורסם )לא

 ובין השליטה במרכז שהמדובר )בין הצהל"י השליטה מרכז ב(

 בדבר עדבני מידע הגורמים״. מכל יקבל אהד( בגורם שהמדובר

 לאתר יהא שמתו באופן ליממה/ אהת עצור של מעצרו ומקום מעצרו

הוץ. גורמי של בכתב פניה לפי העצור,

 פי על האמור, המידע מו פרטים ימטור לי/;הצה השליטה מרכז ג(

 פניה פי על ו/או ,בכד שעיסומו ציבוריות אגודות של בכתב פגיה

משפחתו. או העצור את המייצג כוח מיופה עו״ד של בכתב

 המידע את לקבל הפונה הגורם יוכל בכתב הפניה העברת לאחר

הטלפון. באמצעות

הח״מ(. ע״י )ההדגשה

 בכל הרשויות, של תפקידן את רבות שנים מזה ממלא הפרט להגנת המוקד .2
עצורים של החזקתו ומקום למעצרו באשר למשפחה להודעה הנוגע

ך/ שעיסוקן ציבוריות ״אגודות פלסטיניים;..........- מתייחס פס״ד, כלשון בכ
חירבאווי. בעניין העתירה את שהגיש זה אף שהוא למוקד, במפורש

 לא רבות, שנים מזה הנהוגה לפרקטיקה ובהתאם חירבאווי פס״ד ע״פ .3
 את לקבל מנת על מהמשפחה פניה או כח יפוי להציג ציבורית אגודה נדרשת
אסיר. של אחזקתו מקום בדבר המידע

 מקבל אינו עומר דאר מר כי ייאמר הצורך מן ולמעלה למכתבך 4 לס׳ באשר .4
לישראל לכניסה היתרים אין משפחתו שלבני משום משפחה ביקורי
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 ביטחוני לאסיר טלפון שיחת לעריכת מיוחד אישור לקבלת והפרוצדורה
בלבד. הומנטאריים למקרים ומוגבלת זמן ואורכת מסורבלת הינה

 למקום באשי הדחופה משובתכם אמ ונדרוש נחזור לעיל הנאמר לאור
עומר. דאר מר של אחזקמו


