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 ,שלום רב
 

  ט כליאה לאתר עצורים מרצועת עזה"סירוב משל  :הנדון
 
בהגנה על זכויותיהם של עוסק ( המוקד: להלן)המוקד להגנת הפרט  77

מסייע המוקד , בין היתר7 הכלואים הפלסטינים המוחזקים בישראל
ידי -על, זאת7 למשפחות הכלואים לאתר את מקום החזקתם של יקיריהם

 7ר"ט הכליאה שבמקמצ"פניות שוטפות למשל

והועברו , במהלך הלחימה המתנהלת ברצועת עזה נעצרו מאות בני אדם 07
שמקשה מאוד על משפחות , אנדרלמוסיה השוררת ברצועהעל אף ה7 לישראל

קיבל המוקד , או לחלופין נהרג או ברח, לדעת בוודאות כי מי מיקיריה נעצר
מר מוחמד : פנייה לאיתור שני אחים מהכפר חוזעא שליד חאן יונס

 7 ומר עמאד אבראהים חליט אקדיח, אבראהים חליט אקדיח

בשעות , יום שישי, 017.772יום ט הכליאה ב"המוקד פנה בדחיפות למשל 47
מקום , שם מרובע)ומסר לחייל את הפרטים על שני העצורים , הצהריים

לאור המצב , בפנייה הטלפונית הובהר כי מדובר בפנייה דחופה(7 מגורים
 7הקשה השורר באיזור

תחילה נאמר שלא ניתן לאתר עצורים ; הטיפול בפנייה היה מקומם, דא עקא 27
פל בפנייה שאינה לאחר מכן נאמר כי לא ניתן לט 7ז"ללא הצגת מספר ת

לא סייעו 7 ט כלל לא חלה חובה לאתר עצורים עזתים"ושעל המשל, בכתב
הסברים בדבר חומרת המצב והקשיים בהם נתונים בני המשפחה או ארגוני 

ט עלו "מפקד המשל ניסיונות לדבר עם7 מטפלים בעצוריםזכויות אדם ה
 7פנית המוקד נותרה בלא מענה, בסופו של דבר 7בתוהו

הם ,  משמע –נעיר כי שני האחים שוחררו ממעצר אתמול בשעות הערב  17
באופן , במקום לא ידוע, שעות במעצר מבלי שאיש יידע על כך 28הוחזקו 

 7המנוגד לחלוטין לדין

פי פסיקות -האמון על, ט הכליאה"לא ייתכן שמשל7 מצב זה אין לקבלו 67
ץ על מסירת מידע בנוגע לכלל הכלואים הפלסטינים "בג חוזרות של

מצב  –ו דווקא כאשר נזקקים לו ביותר ידיתנער מתפק, המוחזקים בישראל
הדין  7בו נתפסים אנשים בלא ידיעת משפחותיהם ונלקחים לישראל, לחימה

 7ועל כך אין טעם להכביר מלים, לא פוסק מלחול בזמן לחימה

נית לפניות שתועברנה יט הכליאה יענה עני"שלמאנו דורשים כי , לאור זאת 7.
ט "תוך התחשבות של המשל, אליו בעניין איתור עצורים מרצועת עזה

המקשה לעתים למסור פרטים כמו מספר )במגבלות הנובעות ממצב הלחימה 
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סירוב עתידי לענות לפניות יוביל בהכרח לפנייה (7 ועוד, ז או מקום מעצר"ת
 7לערכאות

 

 ,בכבוד רב
 

 ד"עו, ל שנהרדניא
 

 
 

 :יםהעתק
 0.-77..626: בפקס, ץ"מנהלת מחלקת בג, ד אסנת מנדל"עו

 4.-4.6077.: בפקס, ן כליאה"רע, ל בועז מייזל"סא
 


