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  יםהמשיב
 

 לתגובת המשיבים בקשה מטעם העותרים להגיב 

 .11.1.2009תגובת המשיבים שהוגשה ביום  בקשים בזאת להגיב בקצרה להעותרים מ

  . איר את הבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבדמש, ד אבי ליכט"עו, כ העותרים"ב

תושבי רצועת , 15-1 היא איתורם של העותרים 8.1.2009עניינה של העתירה אשר הוגשה ביום  .1

 ,ת עזה תושבי רצוע,ומסירת מידע על ידי המשיבים אודות גורלם של פלסטינים אחרים, עזה

 . 1אשר ככל הידוע נעצרו על ידי כוחותיו של המשיב 

שבבקשה ,  נוספיםאנשים 60-כ בנוגע ל.בתגובת המשיבים נמסר מידע אודות חלק מהעותרים .2

על . התקבל מענה היום, ט הכליאה עוד בשבוע שעבר"למשללהגנת הפרט לאתרם פנה המוקד 

שדה "עצור ב ומספר בודד "שדה תימן" שוחררו מ37, לא אותרואנשים מן ה 20-כפי מענה זה 

  ". תימן

ייעשה מאמץ כי העברת שמות  לתגובתם כי 6' על ידי המשיבים בסכללי נמסר בנוגע לסעד ה .3

 .  שעות מעת העברתם לישראל48-תבצע לא יאוחר מתט הכליאה "עצורים מעזה למשל

החובה להודיע על מעצרו של . את תגובת המשיבים בעניין הסעד הכללי אין בידי העותרים לקבל .4

ץ "בגב. כמפורט בכתב העתירה,  ועל פי הפסיקהכך על פי הדין. מיידיתאדם הינה חובה 

 נקבע כי ) לעתירה8' ס(ל באזור יהודה ושומרון "נגד מפקד כוחות צה' חירבאוי ואח 6757/95

מידע עדכני בדבר מעצרו ומקום מעצרו של ... י יקבל מכל הגורמים"ט הכליאה הצהל"משל"

בעקבות ".  בכתב של גורמי חוץיהיבאופן שניתן יהא לאתר העצור לפני פנ, עצור אחת ליממה

 על פיו תשובות ממשלט כליאה לבקשת איתורים של ,הפועל שנים רבות, הסדרזאת גובש 

 על ידי 3.3.1996הסדר זה הועלה על הכתב ביום .  שעות24בתוך המוקד להגנת הפרט מתקבלות 

למעט פניות שיתקבלו ביום , תשובה תינתן תוך יממה .3"ט כליאה פיקודי ולפיו "מפקדת משל

, ר"ט הכליאה לאחריות מקמצ"יוער כי עם העברת משל".  עליהם תינתן תשובה ביום א–שישי 
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נהלי איתור . 3"כי , ר לדין בינלאומי"הפצ' בשם ע, הודיעה סגן גבי בלום, 18.6.1996ביום 

 ". ר"ט הכליאה יופעלו גם במקמצ"העצורים שהיו קיימים במשל

 . 1/ע מצורף ומסומן 3.3.1996יום העתק המכתב מ

  . 2/ע מצורף ומסומן 17.6.1996העתק המכתב מיום 

נאמר לעיל סבורים העותרים כי יש להעביר את המידע אודות מעצרם של תושבים מעזה הלאור  .5

 כך שפנייה למידע בדבר מעצרם ומקום מעצרם יינתן בתוך זמן ,ט הכליאה"מיידי למשל ןבאופ

זאת בין אם העצורים מוחזקים בתוך רצועת עזה ובין . ות ממועד המעצר שע24מקסימלי  של 

  . אם בתוך ישראל

עוד יצויין כי מסירת המידע על מעצרו ומקום מעצרו של אדם הינה חובה המוטלת על הגורם  .6

הפועל להשגת המידע מן המשיבים והעברתו , המוקד להגנת הפרט.  1דהיינו על המשיב , העוצר

 .  1את עבודתו של המשיב , הלכה למעשה, מבצע, קעה עצומה של זמן וכסףלמשפחות תוך הש

בתגובה ". שדה תימן"יצור קשר עם מקום המעצר המכונה  אין בידי העותרים ל,בנוסף לכך .7

ט הכליאה "ובתשובות משלהיכן נעצרו העותרים בטרם שוחררו מטעם המשיבים לא צוין 

ואחרים כבר שוחררו " שדה תימן" המכונה מצויין כאמור כי מספר אנשים עצורים במקום

לדעת פרטים אודות המקום על מנת ליצור ט הכליאה "ממשלבקשתה של נציגת המוקד . ממנו

מבלי ,  ציון שמו של מקום מעצר בלבד. עד כהלא נענתה, ד במקום"קשר ולתאם ביקור של עו

, זרה לה הוא נזקקולהגיש לו את העלבחון את תנאי מעצרו , שיש אפשרות לבקר אצל הכלוא

    . דעה על מקום המעצרואינה עונה על הרציונלים העומדים בבסיסה של חובת הה

חובתם נוגע לרות למשיבים להגיש תגובה משלימה בהמשפט להו-מתבקש בית, מטעמים אלה

  ". שדה תימן" על מעצרו של אדם ובנוגע למקום המעצר המכונה להודעה מיידית

 2009 לינואר 12, ירושלים
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