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 עצורים מעזה מאותם של ביאס קורפוס בעניינלפני הגשת עתירת ה –קדם בג"ץ  הנדון:

העצורים, מקום ותנאי  שמותיהם של ולפרסם את בדחיפות להתערב ולבקשכם אליכם לפנות הריני

 :כדלקמן , וזאתבהקדם האפשרי להיפגש עם העצורים עורכי דיןלאפשר להחזקתם וכן 

 

 .53.07.502יום , בעל פי פניות שקיבלנו, הן ממשפחות של העצורים והן מארגוני זכויות אדם מעזה .2

לו על ידי כוח פלסטינים. העצורים הוב מאותעצר הצבא, במסגרת פעולתו הקרקעית ברצועת עזה, 

שם נכלאו על ידי המשטרה  כשהם יחפים ולגופם רק תחתונים. והועברו לשטח ישראל הצבא

 הצבאית במתקן בדרום הארץ.

תיעוד להעברת העצורים הפלסטינים מרצועת עזה לתוך ישראל על ידי הצבא אפשר לראות בלינק  

הבא: 

http://touch.walla.co.il/ExpandedItem.aspx?WallaId=1/0/2768658&ItemType=1

29&VerticalId=2 

 

אנו פונים אליכם לפני הגשת עתירת הביאס קורפוס לבית המשפט העליון שכן נודע לנו כי גורמים  .5

לתאם ביקורים  בכדי שונים כבר פנו לצבא על מנת לדעת את מקום הימצאותם של העצורים הנ"ל

  טרם קיבלו כל מענה. על אף דחיפות העניין, אךעמם, 

 

וודע, יי םומקומ ם, שדבר מעצריםעצורההיסודית ביותר של  םבזכות והינ קדם בג"צ זהשל  ועניינ .3

 – ים. בזכות זו תלוי מימושן של זכויות אחרות של העצורלהיפגש עמם םלעורכי דינמה שיאפשר 

  וכדומה.  םלייצוג משפטי, להתערבות בעניין תנאי מעצר

 

 

 



 

 2 

 

הזמן החולף מגביר את . בנוסף, יםשל העצור םרציני לגבי מצב שחשבמצב דברים זה, מתעורר  ..

 הםמסכל את מימוש זכויותי , וכןדאגתם וחרדתם , אתמשפחותיהם ותחוסר הוודאות בו חי

י כוח נטול שבנסיבות המקרה ברור הוא כי הםבמעצר  הנמצאים יםהעצורהיסודיות ביותר של 

 .  להגן על עניינם ללא סיוע משפטי

 

זהותם של  ההשתלשלות הנ"ל מצדיקה הגשת עתירה מסוג הביאס קורפוס וזאת על רקע אי ידיעת 2

, מפגש אשר מתבקש בנסיבות עם עורכי הדיןשיאפשר מפגש  העצורים, הימצאות מקום מעצרם

 העניין.

 

 -להתערב באופן מידי ו: הנכם מתבקשים לעיל האמור יסוד על

 הפלסטינים מעזה שנעצרו במהלך מבצע "צוק איתן" לפרסם את שמותיהם של כל העצורים א.

 ;ולמסור לנו רשימה של השמות

עורכי דין מטעם לו/או  להם לאפשרלהודיע לח"מ את מקום מעצרם של כל העצורים וכן  ב.

 באופן דחוף ביותר. העצוריםלהיפגש עם  ,המשפחות

 ערך נורמטיבי. להודיע מה הוא מקור סמכות מעצרם של העצורים הנ"ל ולפי איזה מ ג.

 

אם , בצהרייםוזאת עד ליום ראשון  ידימ באופן מטעמכם מי או להתערבותכם אודה העניין דחיפות נוכח

 עתירת הביאס קורפוס בעניינו של העצור לבית המשפט העליון. לא, נגיש

 

 
 

      
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 

 , עו"דסאוסן זהר          נדים שחאדה, עו"ד        


