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 שחרורם עיכוב בעניין הבודק תקצין של החקירהממצאי
 6712/06 בבג"ץ 1-5 העותריםשל

 מינה ואחי, הביטחון שר נ' ואח'נסראללת 6772/06 בבג"ץ המדינה בהצהרתכאמור1.

 עיכוב לנסיבות ביחס מסקנותיו להגיש שנתבקש אל"מ, בדרגת בודק קצין הקורסהרמטכ"ל

 לעיל. 1-5 העותרים שלשחרורם

 הראשי, הצבאי הפרקליט סגן על-ידי הבודק הקצין ומסקנות הבדיקה חומר בחינתלאחר2.

 לרמטכ"ל. הועברו אשר האחרון, תגיע אליהן המסקנות עיקרי בדבר לעדכנכםנבקש

 כוחות ידי על שנתפסו לבנונים חמישה לישראל הובאו ה-2.8.06 לבין ח-1.8.06 שביןבלילה3.

 נעצרו בו בבית חיזבאללה. פעילי של כבית שנחשו* בבית, נעצרו החמישה בעלבק. בגזרתצח"ל

 לבין בינם שקשר נוסף, מודיעיני מידע חיה מהעצורים שניים לגבי לכך, מעבר נשק. כלינמצאו

 בחוק הקבוע לתליך בחתאם כליאה צווי הוצאו החמישה של בעניינם החיזבאללה.ארגון

 הוצאו הכליאה צווי הלב"ח(. חוק : )להלן תשס"ב-2002 חוקיים, בלתי לוחמים שלכליאתם

 הלב"ח. חוק על-פי סמכויותיו את לו אצל דאג שהרמטכ"ל דאג, התקשוב אגף ר'על-ידי

 בעניינם, החקירה פעולות והשלמת בחוק כקבוע הכלואים, של השימוע זכות מימושלאחר4.

 על להורות המחוזי המשפט מבית לבקש ולא הכלואים את לשחרר מקוס יש כיהסתבר,

 בכתובים, בדבר חרמטכ"ל את עדכן הראשי הצבאי הפרקליט כליאתם. תקופתהארכת

 עתירה הוגשה וטרם בתוקפם עמדו הכליאה צווי בה התקופה כדי תוך - הורהוהאחרון

 שאיו-עה תקלה מפאת כי העלו, הבדיקה ממצאי הכלואים. את לשחרר - בענייןכלשהי
 שעות. ב-96 העצורים של שחרורם נתעכב המבצע, לדרג הרמטכ"ל הנחיות העברתבתהליך

 לשחרורם עד שעות, כ-24 של קצר ימן פרק חלף התקלה, שהובררה לאחר מיד כייודגש,5.

 חוץ. גורמי עם חשחרור בתיאום הצורך לאור וזאירבפועל,
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 לפרק ולו כדין שלא בישראל, כלואים שבהחזקת בחומרה ראש מקל אינו צה"ל מיד,ייאמר6,

 גם הדין, במסגרת לפעול רשויותיה על במלחמה, וגס חוק מדינת היא ישראל מדינת קצר.ומן

 ביותר המורכבת המבצעית הסיטואציה לאור כי נראה, זאת, עם כאויביה. שנחשדים מיכלפי

 שביישום הברורים הקשיים ולאור השנייה, לבנון מלחמת של ההוא בשלב צה"ל שההבה

 כי הראשי הצבאי הפרקליט סגן מצא לא מלחמה, כדי תוך שכן כל לא לראשונה,החוק

 נקיטת המחייבת כזו מהתרשלות נבע שעות, כ-96 כאמור, שנמשך הכלואים, בשחרורהעיכוב

 באירוע. המעורבים מהגורמים מי כלפי כלשהםצעדים

 להכניס לרמטכ"ל, הראשי הצבאי הפרקליט סגן המליץ שאירעה התקלה לאור זאת, עםיחד7.

 זו. מעין תקלה תישנה שלא להבטיח מנת על לב"ח, בעצורי הטיפול בנוהלתיקונים

יי--,ץ/ץ

 הראשי הצבאי הפרקליט סגןבשם

בלמ"ס
352ג12


