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ד להגנת עוסק המוק, במסגרת פעילותו לקידום זכויות האדם של תושבי השטחים .4

בין השאר פעל המוקד . באיתור עצורים ובתנאי כליאתם, הפרט מזה שנים רבות
להגנת הפרט לשיפור זכויותיהם ותנאי מעצרם של עצורים במחנה עופר עת נפתח 

ל באיזור יהודה "מפקד כוחות צה' נ' איאד מרעב ואח 2944442ץ "במסגרת בג)
ל באיזור "מפקד כוחות צה'  המוקד להגנת הפרט נ 2944478ץ "ובג ושומרון

 2942744ץ "במסגרת בג) 4424וחשף את מתקן הכליאה הסודי ( יהודה ושומרון
כן איתר המוקד להגנת הפרט (. 'מדינת ישראל ואח' המוקד להגנת הפרט נ

 292482ץ "ראה בג" )עופרת יצוקה"עצורים תושבי עזה שנעצרו במסגרת מבצע 
 (.   'נגד הצבא ואח' עטאר ואח

 
בקשת לפנות אלייך בדחיפות בעקבות פרסומים בימים האחרונים אודות אני מ .4

על פי ידיעה באתר החדשות של , בין השאר. מעצרם של תושבים מרצועת עזה
 .פלסטינים מהרצועה והועברו לשטח ישראל 459-רק אתמול נעצרו  כ, וואלה

 
המעצר אשר אבקש לברר פרטים אודות מקום או מקומות , לאור הנאמר לעיל .4

 : בהם מוחזקים או נחקרים העצורים מעזה
 ? מהם המקומות המדוייקים בהם מוחזקים העצורים .א
 ? אם כן מתי ועל ידי מי, האם מקומות אלה הוכרזו כמתקני מעצר כדין .ב
 ?מה המספר המרבי של העצורים שניתן להחזיק בכל מתקן ומתקן .ג
 ? אלה מה משך הזמן המרבי בו ניתן להחזיק עצורים במתקנים .ד
 ? האם המקום נמצא באחריות המשטרה הצבאית או באחריות יחידה אחרת .ה
 ? מהם תנאי הכליאה בהם יוחזקו העצורים במקום .ו
 ?  האם וכמה עצורים מעזה מוחזקים כרגע בכל אחד ממתקנים אלה .ז
 ? האם חלק מן העצורים מוחזקים בתוך הרצועה עצמה .ח
 

 : צורים מרצועת עזהבנוסף נבקש לדעת מהו הבסיס המשפטי להחזקת ע .2
איזו ובאיזה , האם העצורים מוחזקים בהתאם לחקיקה ישראלית ואם כן .א

 ? סטטוס
 ?   כמה, אם כן? האם מי מהעצורים הוכרזו כלוחמים בלתי חוקיים .ב
 ?הוראות חדשות לצורך החזקת העצורים מעזה2צווים2האם נחקקו חוקים .ג

 .  אם כן נבקש להעבירם לידינו בדחיפות
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נבקש לדעת האם ניתן על ידך היתר , כ"ורים שהועברו לחקירת שבבאשר לעצ .5
 . האם מדובר בהיתר גורף, ואם כן, מוש באמצעי חקירה חריגיםלשי

 
 .נבקש לקבל תגובתך המיידית .6
 

 

 ,בכבוד רב
 

 ד "עו, סיגי בן ארי
 

 


