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 א.נ.,
 פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים :הנדון

 

 למשפחות פלסטיניותזה שנים רבות סייע מ( מהמוקדהמוקד להגנת הפרט )להלן:  .1

קשר המוקד במסגרת עבודתו יוצר . המוחזקים בידי ישראל את יקיריהן לאתר 

יומיומי עם משל"ט הכליאה שבמקמצ"ר, שאמון על מתן מענה בנוגע למקומות 

 המעצר של הכלואים הפלסטינים.

מדי יום עשרות פניות לאיתור  שולח המוקדמול המשל"ט, העבודה במסגרת  .2

מספר הפניות לאיתור כלואים ששלח השנים האחרונות הגיע  בשלושכלואים. 

 6,085נשלחו  2015בשנת פניות;  6,459נשלחו  2014בשנת : לכמה אלפיםהמוקד 

  פניות. אין חולק כי זהו מספר עצום של פניות. 6,173נשלחו  2016ובשנת  ;פניות

השנים,  זו, ונוכח הניסיון הרב שנצבר עםוארוכת שנים בזכות עבודה משותפת  .3

במקרים להתגבר ואף  ,יעילל"ט כליאה לפתח מנגנון עבודה הצלחנו יחד עם מש

בני המשפחות  המקריםרובם של  רובב נקודתיות. כתוצאה מכך,רבים על בעיות 

 . זמן קצרתשובה על מקום החזקתו של יקירם הכלוא תוך  ובליק

' ואח' נגד יוסף אלשייח 9273/16בכתב תשובה שהגישה המדינה במסגרת בג"ץ  .4

התבשרנו, לראשונה, על טופס איתור חדש שיש למלא בכל  המפקד הצבאי ואח'

בפסק הדין שניתן בבג"ץ ה למשל"ט כליאה, וזאת החל מחודש אפריל הקרוב. יפני

"ט כליאה ובכלל זה משל –הנ"ל קבעו השופטים כי על המשיבים  9273/16

וקד על מנת לשפר את להיות קשובים להצעות ולרעיונות של המ" –במקמצ"ר 

 .  "השירות הניתן ככל האפשר

שינוי לכמה נקודות בעייתיות העולות מהנבקש להסב את תשומת לבכם לאור זאת  .5

היא ייעול הטיפול המשותפת המטרה מאחר שאופן הטיפול בפניות. המתוכנן ב

כפי שהובא  ,יישום הנוהל ככתבו וכלשונוולאור החשש כי בפניות למשל"ט, 

על הפניות אליכם ועל טיפולכם מאד להקשות  עלול ,בתגובת המשיבים לעתירה

 בהן, נבקשכם לשקול את הערותינו בחיוב.



2 
 

לעניין הגשת פניות באמצעות טופס "הפנייה לאיתור מקום מעצרו של תושב  .6

אנו סבורים שפנייה  - איו"ש שנעצר על ידי כוחות הביטחון מטעם בני משפחתו"

ת טופס זה תסרבל ותקשה על הטיפול בפניות אליכם, תקשה עליכם וגם באמצעו

 2עלינו, לאור ההיקף הרחב של פניות המוקד לאיתור, כפי שכבר ציינו בסעיף 

ש להכין טופס עבור כל נידריה באמצעות הטופס החדש משמעה שלמכתבנו. הפני

על  -תרת מיו -עמסה א מבכל יום הועשרות טפסים אליכם משלוח  כלוא וכלוא.

וזאת  מקובל כיום,לרכז את כל המידע הרלוונטי בטבלה אחת, כהעבודה, כשעדיף 

וקבלה של אם הפרטים הללו ידועים. משלוח  ,בהוספת הפרטים אודות המעצר

יגרמו לסרבול ולהארכת זמן הטיפול. והרי ידוע כי ברוב רובם  טפסים בשנה 6000

ניתן אולי רטים שנמסרים כיום. על בסיס הפ ,של המקרים האיתור מתבצע בקלות

משל"ט מתקשה לאתר את מי המקרים בהם אותם ב שכזה לשקול משלוח טופס

 שבעניינו נפנה. 

יה הראשונית ינמסרים בפנ פרטים אלהככל ש) הוספת פרטים אודות המעצר .7

. לא למותר לסייע באיתור האכן יכול מטעם בן המשפחה המבקש לאתר את הכלוא(

באופן לחיילים במשל"ט כליאה  נמסרו היום הזה פרטים אלהיין, שעד עצם לצ

התארך ונדרשו פרטים נוספים כדי להביא למציאת ככל שהטיפול באיתור שוטף 

ה יאין לנו כל התנגדות להעביר את המידע כבר בפני. מקום החזקתו של הכלוא

ים הפונפרטים אלה לא תמיד ידועים לבני המשפחה הראשונה, אך כפי שצוין לעיל, 

 . איתורבבקשה ל

רואים באור שלילי ביותר אנו לאתר את העצור.  המבקש מסירת פרטי בן המשפחה .8

סייע באיתור העצור או לייעל כדי לבכך , שכן אין למסור פרטים אלהאת הדרישה 

חשד, כפי שעולה מתגובת המדינה את עבודתכם. מקור הדרישה לפרטים הוא ב

המוקד לא תמיד פועל בשליחות בני משפחתו של העצור. הנ"ל, כי  9273/16בבג"ץ 

אמינות שהועלה בתגובת המדינה ביחס להעלאת חשד שכזה, אנו מוחים על 

   .בימים הקרובים לפרקליטות המדינהיישלח בעניין זה מכתב ו עבודתנו

נה על מנת לאתר יקיריהם אלפי בני משפחה פונים למוקד מדי שהרי ממה נפשך;  .9

אין למוקד כל דרך לקבל מידע אודות זהות העצורים שנעצרו על כי  הכלואים. ברי

י שפרטים אלו , בלבכלל זה מספרי תעודות זהותו ,ידי גורמי הביטחון מדי יום

איתור  חשש שמא המוקד פונה למשל"ט לצורךמכאן, שה. המשפחה יתקבלו מבני

 מקום.  חסר כל בסיס וכלל אין לו, ו סביראינשלא בשם בני המשפחה כלואים 

"אין להעביר פניות לאיתור אדם  ולפיה, ההערה המופיעה בתחתית הטופס כמו כן, .10

וזאת , ואנו מתנגדים לה סבירהאינה שמקום המעצר הנוכחי נמסר זה מכבר", 

 מהטעמים הבאים:
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בני המשפחה אינם מקבלים הודעה על  ,בנושא איתור כלואיםפניות הברוב  .א

שבד"כ דובר עברית )מקום המעצר של הכלוא. רק בחלק קטן מהמקרים אדם 

וא, מוסר לבני המשפחה על מקום המעצר של הכל (בלבד או ערבית רצוצה

וזאת מבלי להזדהות. הודעה זו מעלה ספקות בקרב בני המשפחה ומביאה 

ודאית וברורה באמצעותנו. תשובה , על מנת לאתרו ולקבל למוקדם לפנות אות

פנייה של אינו מייתר את הצורך ב מגורם כלשהו כך, עצם מסירת ההודעה

ואין פירושו כי המוקד ביקש לאתרו שלא על דעת  למשל"ט הכליאההמוקד 

 המשפחה ולאור פנייתה אליו. 

אף במקרים בהם נמסר מידע זה באופן ברור וודאי, ברוב הפניות מדובר  .ב

ה מהלכב, מעצרם. זוהי תקופה מאד דינאמיתל םמים הראשוניבכלואים בי

דעת היכן הכלוא עשוי להיות מועבר ממקום למקום, וזכותם של בני משפחתו ל

   הוא מוחזק בכל רגע נתון. 

אנו מצפים שהערותינו על ההחלטה לשנות את אופן הטיפול בפניות אליכם ייבחנו  .11

 . אופן ענייניבנפש חפצה וב

השימוש לה של התחנבקש לדחות את מועד ה ,יתארךזאת פנייתנו ככל שהטיפול ב .12

 עד שנגיע להבנות על אופן העבודה העתידי.  תאריך מאוחר יותר,בטופס ל

 כדי להרחיב עוד בנושא.בהקדם, נשמח להיפגש איתכם  .13

 ולמענה מהיר. הענייני טיפולכםלאודה  .14

 

 בכבוד רב,
 דנדיה דקה, עו"
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