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בהגנה על זכויותיהם של הכלואים , בין היתר, קמוקד להגנת הפרט עוסה 77

פעל המוקד להגנת הפרט , במסגרת זו7 המוחזקים בישראל, הפלסטינים
עת נפתח כמתקן מעצר , לשמירה על זכויות העצורים הפלסטינים בכלא עופר

ל באיזור "מפקד כוחות צה' איאד מרעב נ 2.04043ץ "במסגרת בג)צבאי 
ל "מפקד כוחות צה' המוקד להגנת הפרט נ 02.40.8ץ "ובג יהודה ושומרון

ץ "במסגרת בג) 7437חשף את מתקן הכליאה הסודי , (באיזור יהודה ושומרון
וכן איתר עצורים תושבי , (מדינת ישראל' המוקד להגנת הפרט נ 2.43.44

 (7ל"צה' עטאר נ 2.3083ץ "בג" )עופרת יצוקה"עזה שנעצרו במסגרת מבצע 

מאז יום רביעי שעבר נעצרו מאות , שורתפי פרסומים שונים בתק-על 07
7 במסגרת המלחמה המתנהלת שם, ידי ישראל-מתושבי רצועת עזה על

והתנאים , מקום החזקתם, מספרם המדויק, המדינה מסתירה את זהותם
 7בהם הם מוחזקים

, משפחות רבות ברחו מבתיהן7 ברצועת עזה שוררת אנדרלמוסיה, כידוע 47
רבים מן המתים טרם 7 מה עלה בגורל יקיריהןנפוצו לכל עבר ואינן יודעות 

אין כל יכולת לדעת מי , במצב זה7 קבור עדיין מתחת להריסות זוהו וחלקם
מבני המשפחה נעצר ומוחזק בישראל וברור שלא ניתן לוודא כי נשמרות 

 7זכויות העצורים ומתקיים בעניינם הליך הוגן

ובמסגרתו על , הדין גם במצב של לחימה מוטלת על ישראל החובה לשמור על 27
 : זכויות אדם בסיסיות

פעולות 777 היא חלק ממערך בינלאומי7 אי בודדישראל אינה 
קיימות 7 הלחימה של הצבא אינן נעשות בחלל משפטי

, חלקן של המשפט הבינלאומי המינהגי –נורמות משפטיות 
חלקן של המשפט הבינלאומי המעוגן באמנות שישראל צד 

הקובעות  –וד של המשפט הישראלי וחלקן בכללי היס, להן
רופאים  2.22.72ץ "בג" )כללים באשר לניהול הלחימה

, 485( 5)ד נח"פ, ל בעזה"מפקד כוחות צה' לזכויות האדם נ
437 7) 

הידיעה על מעצרו של אדם , גם במצב לחימה, במסגרת הדינים החלים 57
על : "ומקום מעצרו היא תנאי הכרחי לשמירה על זכויות היסוד שלו

חלה חובה ליידע את קרוביו בדבר עובדת , שעצרה אדם כדת וכדין, מדינהה
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למען יידעו בני המשפחה בדבר מעצרו של קרובם , מעצרו ומקום החזקתו
ומקום הימצאו וגם יוכלו לספק לו את העזרה הדרושה לו להגנה על 

לפסק דינה  .7השופטת ארבל בסעיף ' ציטוט מדבריה של כב777" )חירותו
-תק, מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית' מחמוד אבו סל נ 2704582ץ "בבג

 (87477, (4) 2708245ץ "על בג

כארגון העוסק באיתור מקום החזקתם של עצורים , המוקד להגנת הפרט 77
סבור כי מחובתו בשעה זו למלא את מקומן של , על זכויותיהם ובשמירה

ולברר , אותוד-הנמצאות כאמור תחת אש ובמצב של אי, משפחות העצורים
רק כך ניתן יהיה לפעול למען 7 את זהותם של העצורים ואת מקום החזקתם

ץ "כאן המקום לציין שבמסגרת הדיון בבג7 שמירה על זכויותיהם הבסיסיות
, ל באיזור יהודה ושומרון"מפקד כוחות צה' המוקד להגנת הפרט נ 2.040.8

ניין תנאי הכליאה בע עתר המוקד להגנת הפרט כעותר ציבורי, 485(7)ד נז"פ
העצורים שהוחזקו שפט אישר לנציגיו לבקר את ובית המ, במתקן עופר

ברי כי במקרה הנוכחי על אחת כמה , אם כך אז7 בלוויית פרקליט, במקום
 7במצב בו אף זהות העצורים אינה ידועה, וכמה

נבקשכם להעביר לידי המוקד להגנת הפרט את , לאור כל האמור לעיל 7.
תעודות הזהות של כלל העצורים מרצועת עזה  שמותיהם ומספרי

וכן פירוט , ידי רשויות הביטחון בתחומי מדינת ישראל-המוחזקים על
 7מקום מעצרו של כל אחד ואחד מהם

, פרטיים ביניהם ארגוני זכויות אדם ועורכי דין, רמים שוניםעוד נציין כי גו 87
מנת -עצרם עלגנת הפרט לצורך בירור זהות העצורים ומקום מהפנו למוקד ל

 7שיוכלו לבקרם ולייצגם

המצב 7 מנת שנוכל להיערך בהתאם-על, נבקש לקבל את המידע באופן בהול 37
בו בני אדם מוחזקים מזה חמש יממות תחת מעטה חשאיות אינו מצב 

 7וברי כי נפעל לתקנו באם לא ניענה, מתקבל על הדעת
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