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חברת הפרלמנט הפלסטיני של ממעצר מנהלי מיידי ה הדרישה לשחרור :הנדון
 לדה ג'ראר'אח
 

 
ארגון זכויות אדם המטפל, בין  ( הינוהמוקדהמוקד להגנת הפרט )להלן:  .1

השאר, בהגנה על זכויותיהם של אסירים ועצורים פלסטינים הכלואים 

 בישראל.

המועצה המחוקקת לדה ג'ראר, חברת 'אאני פונה אליך בעניינה של הגברת ח .2

עשרים כמזה הפרלמנטארית של מועצת אירופה. באסיפה חברה הפלסטינית ו

 כברהוארך  המעצרר במעצר המנהלי. גברת ג'ראישראל מחזיקה בשחודשים 

כל אפשרות  הל המבלי שניתנו על סמך מידע חסוי , וזאתפעמים שלוש

  .הלהתמודד עם החשדות נגד

 .28.2.2019-צו המעצר הנוכחי עומד לפוג ב .3

. ובזכותו להליך הוגןמעצר מינהלי פוגע בצורה דרקונית בחירותו של הפרט  .4

החוק ההומניטארי הבינלאומי מתיר מעצר מונע ללא משפט אך ורק כאמצעי 

שלא ניתן למונעה  ,טחוןיהמופעל כאשר נשקפת סכנה ממשית לבחריג ביותר, 

 בדרך פוגענית פחות. 

עצורים מינהליים פלסטינים,  500-קרוב לכיום מוחזקים בישראל העובדה ש .5

תחליף משמש זה  אמצעישמעלה חשד כבד לתקופות של חודשים ואף שנים, 

השתמש כלל לא נשמרת החובה ל. בכל מקרה, ברור שנוח וקל להליך פלילי

  .באמצעי זה באופן חריג גרידא

את בלעדית על חומר חסוי כדי להצדיק -זאת ועוד. ההסתמכות הכמעט .6

 מנהליים, מונעת כל אפשרות לביקורת שיפוטית אפקטיבית.  המעצרים ה

מבלי שתקופת המעצר תהיה  ,לתקופות ארוכותחירותו של אדם שלילת  .7

קבועה מראש, כאשר העצור מצוי במצב של חוסר ודאות מוחלט לגבי גורלו, 
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עליה חתומה  האסור על פי האמנה נגד עינויים ,יחס בלתי אנושיעולה לכדי 

 ישראל.  

מדובר מששימוש במעצר מנהלי מקבלת משנה תוקף החריפה שב תהבעייתיו .8

 מלאת תפקיד ציבורי. מהחברת פרלמנט ב

 השמעצרה המנהלי נובע מפעילות דכב שחש קייםה של הגברת ג'ראר, בעניינ .9

 פוליטית. ה

חזית בה בכירה המידע היחיד שנמסר לה כעילת המעצר הוא היותה פעיל .10

טחון האזור. הגברת ג'ראר נבחרה יפעילותה מסכנת את בר שא ,העממית

החוק הצבאי  ,העממית. אמנםלפרלמנט הפלסטיני מטעם החזית  2006שנת ב

ואולם, ישראל לא התנגדה  ;מותרת-מגדיר את הארגון כהתארגנות בלתי

 הארגון כמפלגה בבחירות.  ו שללהשתתפות

הגברת ג'ראר עמדה בראש המאמצים לקדם חקירה נגד ישראלים בבית הדין  .11

בתוקף. ואולם, אין חולק לו הפלילי הבינלאומי, מהלך שישראל מתנגדת 

זכויות היסוד לחופש הביטוי  המוגנת מתוקףאלימה,  בלתיפעילות בשמדובר 

 וחופש ההתארגנות. 

אם היו חשדות שהגברת ג'ראר היתה מעורבת במעשי אלימות, היו צריכים  .12

להעמיד אותה לדין במסגרת הליך הוגן. משלא עשו זאת כבר עשרים חודשים, 

 המנהלי המעצר את להאריך לא הפחות ולכללאלתר יש לשחרר אותה 

 . נוספת בתקופה

 

 בכבוד רב,
 

 ג'סיקה מונטל
  מנכ"לית

 


