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בבית המשפט העלית
בשצפו כבית משפט גרוה לצדק
ג'דאלללח
' גיאלוה

 .1צ'
 .2מ'

 .3המוקד להגנת הפרש
ע"י ב"כ עוה"ד לאה צמל תאו יוסי וולפסון מהמוקד להגנה הפרט,
רח' אבו עוביידה  ,4ירושלים
טל'  02-6283555:פקס ;02-6276317
ת

עושרים

נ ג ד

מפקד נוחות צה"ל בגדה מהערבית
על ידי פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ירושלים
טלי 02-6466345פקס 02-6466655:

חמש יב

תגובה מטקס המשיב
בהתאם להחלטת כבוד השופט מצא מיום  ,5.12.02מתכבד המשיב להגיש תגובתו כדלקמן :
.1

עניינה של עהירה זו בבקשת העותר מס'  3כי יימסר לו מה עלה בגורלם של
אהלן:

.2

העופרים( ,אשר על פי הטענה וקצרו על ידי כוחות

ראשית יבקש המשיב לטעון ,כי טעמת השתרת 3

העותרים 1-2

הביטחון.

כאילו המשיב מסרב ליתן לה פרטים
העותרים ,אינה נכונה .כפי

בנוגע לגורלם של העותרים וכי לא ידוע לה מה עלה בגורל
שמציינים העותרים בעצמם ,הם פנו לשוטו" מחדי חרב וגה מסר להם כי העותריס עצורים
במתקן חקירה השייך מנהמת לבית המעצר קישון וכי הם מנועי פגישה עם עורך דין.
בנסיבות אלו לא ברור למשיב מדוע היה צורך לפנות לבית משפט נכבד ה ?.אם היו לעותרת
 3שאלות נוספות היה עלית לפנוונ תחילה לגורמים הרלבנטיים.
.3

ואכן ,בשיחה טלפונית שערכה הח"מ עם השוטר מאדי חרב ,הוברר כי ביום  4.12.02פכתה
למו .חרב בחורה בשם תמי מהמוקד להגנת הפרט בעניינם של העוה!רים .מר חרב מסר
תמי ,כי העוונריט עצורים במתקן חקירה השייך מנהלית לבית המעצך קישון וכי
לאותה

.4

מעצרם הוארך כפי שיפורט להלן .כן מסר מר חרב ,כי בשלב זה,
עם עו"ד.

העותרים מנועי פגישה

העותרים

לחקירת שב"כ

בירור שערכנו עם גורמי

הביטחון העלה ,כי אכן שני

עצוריס

ומצויים במתקן חקירות השייך מנהלית לבית מעצר קישון ואלו פרטי מעצרם :
א .בהתאם למידע שהועבר לפרקליטות ,עותר מס' %' 1
( תצר ביום  22,11.02לתקופה
של  12יום .ביום  3.12.02הוארך מעצרו של העותר  1ב 15-ימים ,בצו של שופט
משפטאי .העותר נמצא כיום במתקן
צווי) המעצר מצ"ב כנספחים

חקירות השייך

מנהלית לבית המעצר

קישון.

שמ.5-2/

זאת ועוד .ביום  1.12.02הורה הממונה על החקירה ,שלא לאפשר את פגישת העותר עם
החקירה

עורך דין למשך חמישה ימים ,החל מיום  ,1.12.02וזאת מטעמים של טובת
ובטחון האזור ומכוח חצו בדבר הוראות בטחון אגור) יהודה
ושומרון()מס' )378
ל"שת .1970-הוראה זו הוארכה ביום אחד על ידי ריממונה על החקירה .נציין ,בי יש
בכוונת גורמי הבטחוך להאריך את מניעת הפגישה על פי צרני החקירה
הפגישה מציב כנספחים

ב.

הוראות) מניעת

ש)3"4/%

( נעצר ביוס 22.11.02
בנוסף ,בהתאם למלדע שהועבר לפרקליטות ,עותר מס'  2מ)
לתקופה של  12יום .ביום  3,12.02הוארך מעצרו של העותר ב 12-ימים ,בצו של שופט
משפטאי .העותר נמצא כיום במתקן
צווי) המעצר מצ"ב כנספחים שמ,5*6/

חקירות השייך מנהלית לבית המעצר

ביום  2411.02הורה הממונה על החקירה שלא

קישון.

לאמיר את פגישת העותר  2עם עורך דין

למשך שבעה ימים ,וזאת מטעמים של טובת החקירה ובטחון האגור ומכוח הצו בדבר
הו ראות בטחון אזור יהודה ושומרוח)מסי  )378ליישת .1970-הוראה וו הוארכה על ידי
וגיוס נוסף ,החל מיום

הממונה על החקירה בחמישה ימים נוספים החל מיום ,1.12.02
 .6,12.0.2נציין ,כי יש בכוונת גורמי הבטחון להאריך את מניעת הפגישה על פי צרכי
החקירה הוראות) מנגעת הפגישה תעיב כנספחים
.5

שמ)1-9/

לאור האמור לעיל סבור המשיב כי דין העתירה להדחות .כפי שנמסר לעותרת  3על ידי
הגורם וזרלבנטי ,העותרים עצורים כדין ומוחוקים במתקן חקירות השייך מנהלית לבית
המעצר קישון.

היום  :ל' כסלו ,תשס"ג
 5דצמבר2002 ,

י

יי-אץ~~

גתיח שריקי
עתרת לפרקליטת המדיגת

