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1391 כליאה מתס) בענייו לפניותיך מעצה :הנדון
מכתבנו ; 29.4.12 מיום מכתבך > 30.4.12 מיום מכתבנו ; 3.4.12 מיום מכתבך } (28500) 19.1.12 מיום מכתבך :סמך

9.5.12 מיום מכתבך ; 9.5.12 מיום

 הכליאה ממשל״ט שקיבלתם התשובות בעקבות באה בנושא 19.1.12 מיום פנייתכם .1

ת״ז מרעי, ומר ת״ז קדמאני מר בעניין

 בבקשה הצבאי הכליאה למשל״ט פנייתכם בעקבות כי עולה, צה״ל עם שערכנו מבירור .2

 במתקן מוחזקים אינם השניים כי לכם, נמסר לעיל, הנזכרים האנשים שני באיתור לסיוע

 ולא ,1391 כליאה במתקן הוחזקו השניים האם במשל״ט ושאלתם הוספתם צבאי. כליאה

 מן נבעה ההבנה שאי יתכן נכון. הובנה לא כנראה שהפניה משום ברורה, תשובה קיבלתם

זה. במתקן כלואים הוחזקו לא זמן מזה כי העובדה

 ,9733/03 בג״ץ במסגרת המדינה ידי על שניתנה בהתחייבות לפגום כדי בכך אין כי יודגש, .3

 .1391 במתקן עצור היותו עובדת במתקן, עצור של בעניינו שפונה מי לכל לפיה.תימסר

כלשהו. צבאי כליאה במתקן עצורים היו לא השניים לעיל, כאמור

 הגורמים בפני לרענן לנכון מצאו הם פנייתכם נוכח כי אותנו, עדכנו הצבא גורמי כי נוסיף, .4

 לרבות הכליאה, למשל״ט לפונים ומדויק בהיר מענה מתן של החשיבות את הרלוונטיים

בעתיד. כאלה פניות שיהיו ככל ,1391 במתקן כלואים הימצאות בדיקת לעניין
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ישראל, אזרח דעיף,מר של החזקתו בנושא עסקה 3.4.12 מיום פנייתך .5

 לבנונים אזרחים שלושה של החזקתם בנושא 29.4.12 מיום ופנייתך ,1391 כליאה במתקן

שהזכרת. במתקן

.1391 במתקן הוחזקו לא הלבנונים האזרחים ושלושת דעיף מר הביטחון, גורמי לדברי .6

 ללבנון, והוחזרו כוונותיהם, לגבי תוחקרו צה״ל, ידי על נעצרו הלבנונים האזרחים שלושת .7

 שהייתם בעת כניסתם. ממועד שעות 24מ־ פחות בחלוף יוניפי״ל, כוחות באמצעות

לגבול. סמוך צבאי בבסיס השלושה הוחזקו בישראל
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