בבות המשפט העליון

בג"צ 20527/02

בשנתו כבית משפט גבות לציע

בג"צ קק8696/

, .2
.2

ג'דאלללת
' ג,אללה

 ,3תמוקד יהגנה תפיט
ש,י ב"כ עוה"ד לאוז צמל תאו יוסי רולפסון מהמוקד להגנה הפרט,
רה ,אבו עוביייה  ,4יררשליט
טל' ;  02-6283555כקט 02-6276327 :
העוהריט בבג"צ 20327/02

.2
.2

' שאהלו
המוקד להגנת תפרס מיטתה של ד"ר יוטה לצבר ?,%ע"י

שניהט ע"י ב"כ עו"ד טארק

איבראהים וראו ירסל וולפטון

דואו הישאם וסלאבש 7תאו עזי לנדאו וראו תמיר בלנק
מרחוב אבו עוביי!-ה  ,4ירושליט
טל  02-6283555 :פקס ן 02-6276327
הערהויט

בצגי 5696/02

ג ג ד

מפקד כוחות צה"י כגדה המערכית
על יןי פרקליטות המדיגה,
משרד המשפטים ירושלים
המ שיב

היעה

לראה ייוו מיעט המשיב

המשיב מהכבד להגיש הודעה מעזכנת מטעמר לקראת הדיון וכקבוע בהלקים שבכותרת ,כדלהלן.

:.

עניינך של

ו:ערנלרות

בתאבות

המקדמיות שהוגשו מטעמו של המשיב נמסר כי

הבטהון וכי הם

שבכדהרז?

מצויים

היה

בבקשה לצו

בהקירת

שירוה

ך10ענ)5

הבטהון

,H~beas

העוהרים נעצרו על ידי גורמי

הכללי םיטרפה1

המלאים

מופיעים

בף-גובות המקדמיות שהוגשר בשני התלקים(.
בתגובת המשיב לעתירה בבג"ץ  8696/02נאמר כי לבירורלם ובקשית בעניינו שע העיתי מתן
' הרב ,ראש הועיית פח"ע בבית המעצף קישון ,ובמגיבת המשיב כעוגייה בבג"צ
לפנכת לן
 10327/03נמרור כי עובדת מעצרם של העותרים בביה מעצר המסופח מינהלוה לבית המעצר
קישון כבר כמטרה ענציג העותרת  ,3עת פנה לשלטר
:.

בתגובותוו

הרב.

וזמשלימות של המשיב ,שהוגשר ומן קצך לאחר הגשה התגובות

המקדמיוה,

מסך המשיב כי העותר בבג"צ  5696/02הועבר נעיה המעצר בראש פינק וכי העורנרינם נבג'יצ
 1032?/'03הושנברי לבית המעצר קישון ילבעו:קי עופר.
המשיב בתנובותיו כי משתלויות ההליתרו ודינן להלן-הות.
לפיכך טען
(.

.1

בהגובת תעותרים נטען כל מאחר ויש להגיה כי מלחוקינו עצורינ? כוספיכם בבוהיכן המעצ? בר
הוהזקד העותרים "% :לדון בעתירה.
אלא

שלאהרוני ,השהצה המצב

לעשות

שימוש

במתקן בו

חעוציומ והושלט גי

הוחזקו

העי%ייס כשתקי

לשלין %הצטהלו הכלפי אלו עזי צירד
שעצי,

ובהפאכ לכד /היא

הוציא

מהפסקך אוז העצורים שהוחזקו בו.
.6

הלש.4פיצ*סכג ,אין עוד מקוט לילין ו9%הע %%י93דו

.1

למעלה מן הצורך ,ולהשלמת התמונה כציין כי וימתקן ב? הוחזקו חעותריט נמצא במהנה

יהייתות

כעתידי %ה91טרואיפ.

צבאי והוא שלמש אור שירוה הבטחון הכללי באורה ומגל בלבד ,ואת בשל מצוקה במקומות
המעצר.
לצורך כך ,נערכו פעוליפ שיגרה למתאפה המתקן לההוקהנ עצורו שיריה הבטהוו הכללי,
ההילה ,כמובן ,נבדק כי המתקן עומד בכל הטטנו"רטים הנדרשים מביה טוהר צבאי .אחר
כד הוכרז המיוקר ,ביום  16.4.02על ידל שר הבט,חון כבית סוהר צבאי ,בתוקף סמכותו לפל
סעיף  505לחוק השיפוט הצבאי; ההשט"ו .1955 -
עיד נבקש להדגיש כי בעת ששימש המתקן את שירוה הבטחון הכללי ,נערכי גו ביקררית
שוקפות ,על מכת

לוודא כי בלח

בסטנדרטים הנדרשים.

המעצר

והתנאים

בהם

מוחוקלם

העצוילט עומדלכם

,8

מכל מקים; לאהויונה ,הכטיק טירוונ הבטחון הכללי לעשות שימוש במתקן יבנסיבות אלו
אין עוד מקום לדיון בעהירות ויש לזהותן.

הלום :ב"ו אדר בי ,ונשט"ג
 30מרץ2003 ,
(ן
ליא49
יגויס

קוליכעיל -סירקיפ

בכדה או

לפי"ליטת ה"דיגת

