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 הגשת הודעה מעדכנתלמטעם העותרים ה בקש

 

ה מעדכנת בנוגע להמשך אחזקת בזאת לאפשר לעותרים להגיש הודעבית המשפט הנכבד מתבקש 

, בו מופרות זכויותיהם על פי דין, במתקני המעצר עציון ושומרון, העותרים ואחרים במצבם

 . במשך ימים ארוכים
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 להגנת מוקדמטפלת מטעם הה, כזת תלונותר, אורלי ברמק' הודעה זו מגובה בתצהיר של הגב

 . במתקני המעצר עציון ושומרון, בין השאר, תושבי שטחים המוחזקים,  באיתור עצוריםהפרט

 . ם נתקבלהרטאך כ המשיב לעצם הגשת הבקשה נתבקשה "תגובת ב

 : ואלה הם נימוקי הבקשה

עצר זמניים של במתקני מ ,שטחיםה תושבי ,עניינה של העתירה הוא אחזקתם של עצורים .1

 ,מתקנים הנמצאים בבסיסים הראשיים של חטיבות מרחביות בגדה, עציון ושומרון, הצבא

בית כלא חר מעצרם ועד להעברתם לואשר נועדו להחזקתם של עצורים ביטחוניים בסמוך לא

הפרה בוטה של מהוה , מספר ימים בודדיםלמעלה מאחזקת עצורים במתקנים אלה . דרסמו

 . י דיןזכויותיהם על פ

הם . ביותרהתנאים השוררים במתקני המעצר הזמניים הם קשים , כמפורט בגוף העתירה .2

נופלים מהמתחייב במסגרת תחיקת המינימליים ורחוקים מהסטנדרטים הבינלאומיים 

של בן תרבות בסיסיים הם אינם עונים על הצרכים ה.  ופסיקת בית המשפט העליוןהביטחון

 .  ופוגעים בכבוד האדם

ס קובעת כי "ל שב"כי אמנת צה)  לעתירה23/ענספח  (17יבים ציינו בעבר בפני העותרת משה .3

כמו  .ס" ימים במתקן כליאה חטיבתי יועבר למתקן כליאה שב8-כל עצור השוהה מעבר ל

 כי  "ש"ל בעניין מתקני המעצר החטיבתיים באיו"ועדה מייעצת לרמטכ"קבעה ה, כן

שינויים וכי על הצבא לערוך אין להשלים עימה  אינה נסבלת והמציאות במתקנים אלה

  ).   בגוף העתירה6-3'  בסכמפורט( אם ברצונו להמשיך ולהפעיל מתקנים אלה מפליגים

ריעה בפני המשיבים על אחזקת העותרים ואחרים במצבם תקופה ת חזרה וה17העותרת  .4

ל כל מענה משלא נתקב. ממושכת במתקני המעצר הזמניים תוך הפרה בוטה של זכויותיהם

 אל בית המשפט הנכבד בעתירה למתן 29.10.2007מן המשיבים נאלצו העותרים לפנות ביום 

 . צו על תנאי ובבקשה לקיום דיון דחוף

ריבלין קבע כי העתירה תידון בפני הרכב שלושה במהלך חודש נובמבר ' כבוד השופט א .5

 . 29.11.2007ום הדיון בעתירה נקבע לי. ותגובה מקדמית כתובה תוגש עובר לדיון

תקוותם של העותרים כי הגשת העתירה תוביל לפחות להעברה מיידית של העותרים  .6

ס על מנת למנוע "ואחרים במצבם ממתקני המעצר הזמניים לבתי כלא מוסדרים של שב

 .  נגוזה–המשך הפרה בוטה של זכויותיהם 

 ממתקן המעצר שומרון 16-7הועברו העותרים ,  ימים לאחר הגשת העתירה9, 7.11.2007ביום  .7

נותרו במתקן עצורים אחרים המוחזקים במתקן , עם זאת. ס"אל בתי כלא במשמורת שב

ם ותיק שבהם מוחזק במתקן מיו כאשר הו,8על עומד מספרם יום כ.  יום21-למעלה מ

24.9.2007 .  
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ם  עצורי 18היום עוד נמצאים , בנוסף להם.  טרם הועברו ממתקן המעצר עציון6-1העותרים  .8

 . יום21-המוחזקים במתקן למעלה מ

העצורים  למספרשנקבע חריגה חמורה מהתקן בשני מתקני המעצר קיימת . לא זאת אף זאת .9

את מחדלם  את תנאי המעצר במקום ו מחמירה שבעתייםחריגה זו. שניתן להחזיק במקום

קן  מוחזקים במת13.11.2007נכון ליום . של המשיבים לממש את זכויותיהם של העצורים

שנקבע למספר העצורים במקום  התקן ,וככל הידוע לנו, כאשר, עצורים 91המעצר שומרון 

 38עומד על , ככל הידוע לנו,  עצורים כאשר התקן59 במתקן המעצר עציון מוחזקים .60 הוא

 . עצורים

הודעה מעדכנת זו מחזקת וממחישה את מחדלי המשיבים ואת הפגיעה הקשה בזכותם של  .10

      . ים אחרים במצבםהעותרים ועצור
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