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מעצר תושבים מרצועת עזה

 .1במסגרת פעילותו לקידום זכויות האדם של תושבי השטחים ,עוסק המוקד להגנת הפרט מזה
שנים רבות ,באיתור עצורים ובתנאי כליאתם .בין השאר פעל המוקד להגנת הפרט לשיפור
זכויותיהם ותנאי מעצרם של עצורים במחנה עופר )במסגרת בג"ץ  3239/02איאד מרעב ואח'
נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון ובג"ץ  3278/02המוקד להגנת הפרט נ' מפקד
כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון( ובמתקן הכליאה הסודי ) 1391במסגרת בג"ץ 9733/03
המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח'(.
 .2אני מבקשת לפנות אלייך בדחיפות בעקבות פרסומים והערכות על כך שצפויים מעצרים רבים
של תושבים מעזה במסגרת הפעילות המתנהלת באזור .בין השאר פורסם כי הצבא הקים
בימים האחרונים מתקן מעצר גדול באזור סופה ,לפי תכנית שגובשה מראש ,וכי הכוחות
הונחו לעצור רבים לצורכי חקירה ועל מנת לאגור "קלפי מיקוח" .כן פורסם כי יש כוונה
להחזיק את העצורים כ"לוחמים בלתי חוקיים" ולשפוט אותם במסגרת המערכת הצבאית.
 .3לאור הנאמר לעיל ,אבקש לברר פרטים אודות מתקן או מתקני המעצר אשר בהם עתידים
להחזיק ולחקור את העצורים מעזה:
א .מהו המיקום המדויק של כל אחד ממתקנים אלה?
ב .האם הוכרזו כמתקני מעצר כדין ,מתי ועל ידי מי?
ג .מה המספר המרבי של העצורים שניתן להחזיק בכל מתקן ומתקן?
ד .מה משך הזמן המרבי בו ניתן להחזיק עצורים במתקנים אלה?

ה .האם המקום נמצא באחריות המשטרה הצבאית או באחריות יחידה אחרת?
ו .מהם תנאי הכליאה בהם יוחזקו העצורים במקום?
ז .האם וכמה עצורים מעזה מוחזקים כרגע בכל אחד ממתקנים אלה?
 .4בנוסף נבקש לדעת אודות הבסיס המשפטי להחזקת עצורים מעזה:
א .האם העצורים יוחזקו בהתאם לחקיקה ישראלית ואם כן ,איזו?
ב .האם העצורים יוחזקו בהתאם לחקיקה צבאית ואם כן איזו?
ג .האם נחקקו חוקים/צווים/הוראות חדשות לצורך החזקת העצורים מעזה? אם כן נבקש
להעבירם לידינו בדחיפות.
 .5נבקש לקבל תגובתך המיידית.
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