
 289/09בג"צ העליון המשפטבגיח

 לצדק גבוה משפט גביתבשבתו

 אחי -15עטאר

 ארי בן סיגי עוה"ד ב"כע"י
 הפרט להגנתמהמוקד

 97200 ירושלים 4, עוביידה על אבורח'

 02-6274517 פקס: 02-6283555טל:

 עותריםה

 ד גנ

 ואח' לישראל הגנהצבא

 המדינה, פרקליטות ידיעל

 ירושלים המשכטיםמשרד

המשיבים פקס:02-6467011טל:02-6466345

 ה,אגציביס ז מריע דונגוב
 תגובתם להג"א המשיביס מתכבדים .9.1 9 מיום גרטיס א' השופט כבוד להחלטתבהתאם

לעתירה.

 ברשותם המצוי המידע את ימסרו המשיבים כי העותרת בדרישת העתירה שלעניינה1.

 הלחימה במהלך צה"ל כוחות ידי על נעצרו הנטען פי על אשר 1-15 העותריםאודות

בעזה.

 שנתפסו פלסטינים שמונה אותרו 1-15 העותרים מבין כי העלתה המשיבים שערכובדיקה2.

 4,5,7,11,12,נ,1,2. בעותרים כ,דובר צה"ל. ידי על עזה ברצועת הלחימה פעולותבמהלך

 הזהות תעודות מספרי של מערדכנת רשימה העותרים בייכ העבירה העתירה הגשתלאחר

 14 העותר אף הנראה ככל כי העלתה הבדיקה בעתירה, הופיעו שלא 9-15 העותריםשל

 זיהויו במעט. שונה היה המשיבים בידי מצוי שהיה השם כי אם  צה"ל,  כוחות ידי עלנתפס
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 ושם הראשון הפרטי שמו על וכן שלו הזהות תעודת מספר על מבוסס 14 העותרשל

משפחתו.

 על השבוע. סוף במהלך עזה לרצועת חזרה שוחררו 5, העותר למעט שאותרו, לעותריםכל3.

 המשיבים. בידי עוד מצייים אינם הםכן,

 הנתונה הסמכות לפי בעניינו שהוצאה ומנית כליאה הוראת מכוח מוחנק 5העותר4,

 5 העותר 2002. - התשס"ב חוקיים, בלתי לוחמים של כליאתם לחוק 3 בסעיףלמשיבים

 בקציעות. השב"ס במתקן עתהמוחזק

 בישראל. הכלואים בקרב שנערכה בדיקה על מבוסס לעיל המידעכל5,

 צה"ל כוחות בידי להיתפס עשויים עזה ברצועת הלחימה פעולות יימשכו עוד כל כייובהר,6.

 של הכליאה למשל"ט יועברו שייתפסו אלה של שמותיהם נוספים. פלסטיניםתושבים

 יאוחר לא תתבצע הכליאה למשל"ט השמות העברת כי מאמץ ייעשה הצבאית.המשטרה

 הכליאה למשל"ט לפנות יהיה ניתן לישראל. הכלואים של העברתם מעת שעות 48מ-

 הכליאה. משקט של הקיימים לנהלים בהתאם ספציפיים כלואים שלבעניינם

 בהתאם משפט בית של הרשאה בעניינו שהוצאה מי על יחול לא זה כלל כייובהר

 תשנ"ו-994ג. מעצרים(, - אכיפה 1סמכויות הפלילי הדין סדר חוק לחוק 36 סעיףלהוראות

 במהלך עזה ברצועת שנתפסו הפלסטינים לגבי זו סמכות הופעלה לא להיום נכון כינדגיש

 הלחימה.פעולות

 המידע לכן, והות. תעודות ללא נתפסו הפלסטינים מהתושבים חלק כי יצוין,לבסוף7.

 ולהטעות לנסות עלולים הם במסגרתו להם, שנערך הראשוני התחקור על מתבססלגביהם

 לגבי מהמידע חלק כי ייתכן לכן כוזב. אישי מידע מסירת על-ידי המשיביםאת

 מוטעה. שהינו או שלם אינו בישראל המצוייםהפלסטינים

 וכיוון העותרים, לגבי להם הידועים הפרטים כל את מסרו שהמשיבים כיווןלסיכום,8.

 את מיצתה העתירה כי המשיבים סבורים עתידיים, במקרים פרטים לקבלת מנגנוןשנקבע

 להדחות. ודינהעצמה

 העתירה. את לדחות הנכבד המשפט בית ונתבקש כן,על
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