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 ,שלום רב
 

 העותרים  שלבעניין עיכוב שחרורם צאי החקירה של הקצין הבודקממ :הנדון
  במלחמת לבנון האחרונה,066772/ץ " בבג5-1

 

למסור לידינו את ממצאי החקירה של קצין הבודק בעניין הריני לפנות אליכם ולבקש  .1

 . שלא כדין6772/06ץ " בבג1-5עיכוב שחרורם של העותרים 

,  אלעוטה_________,  נסאללה______,  נסראללה___ - 6772/06ץ "בבגהעותרים  .2

צרו על ידי ישראל עאזרחים לבנוניים אשר נ  הם- דיאב _______וה 'אל בורג _____

 . באוגוסט במהלך המלחמה בלבנון1-2בלילה שבין 

 כי ,16.11.06שה ביום וג הודיעה המדינה בתגובה המשלימה שה6772/06ץ "במסגרת בג .3

, חוקיים-יאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתיל הוצאו לעותרים צווי כ2.8.06ביום 

 : וכי2002–ב"התשס

, ל"החליט הרמטכ, ידי גורמי הביטחון- עלעם השלמת כלל הבדיקות והחקירות
כי אין עילה להמשיך ולהחזיק את , בהתייעצות עם הפרקליט הצבאי הראשי

גם לא הובאו , לפיכך. וכי יש לשחררם ולהחזירם ללבנון, העותרים במעצר
שכן ,  לחוק5בהתאם לסעיף , העותרים בפני שופט לצורך אישור צווי הכליאה

 .ניתנה הוראה לשחרורם
 .ם"בתיאום עם כוחות האו,  שוחררו העותרים והוחזרו ללבנון21.8.06ביום 

תרים הוחזקו והעו, מאחר שמימוש ההנחיה שניתנה לשחרור העותרים התעכב
, מבלי שהובאו בפני שופט,  הימים הקבועים בחוק14-בפועל במעצר מעבר ל

 – על מינוי קצין בודק, בהמלצת הפרקליט הצבאי הראשי, ל"הורה הרמטכ
 . שיבדוק מדוע התעכב שחרורם של העותרים מהמעצר–בדרגת אלוף משנה 

מצאיו של הקצין ולאחר שיבחן את מ, ל הקצין הבודקלאחר שיוגש הדוח ש
יחליט הפרקליט הצבאי הראשי האם יש מקום לנקוט בצעד זה או אחר , הבודק

 .בעניין העיכוב שחל בשחרורם של העותרים ממעצרם

 ).כולל העותרים( איש 16- כובעת שחרור העותרים שוחרר, םומירסלפי פ. ועוד .4

 :לדעתנבקש להעביר לידינו העתק ממסקנות של הקצין הבודק ו לאור האמור לעיל .5

 ?מיהו הקצין הבודק שמונה .א

 ? המסקנות של הקצין הבודקומהן, מהם ממצאי החקירה .ב

 יםבעניין העיכוב שחל בשחרורם של העותרעל ידכם מהם הצעדים שיינקטו  .ג

 ?ממעצרם



בדיקתו של הקצין הבודק וממצאיו מתייחסים גם לכליאה ולשחרור של  האם .ד

 ?לבנונים נוספים

 .לתגובתכם בהקדם אודה .6

 
 ,בכבוד רב

 
 עורכת דין, ראןוּב'יר געּב
 
 


