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  ,שלו� רב

אסירי" המוחזקי"  �בניה"  בני משפחות מעזה לביקור ה שלכניס :הנדו�

  בבתי הכלא בישראל

  
  : כדלקמ�בעניי� שבנדו� לפנות אליכ� הריני ,  אסירי� תושבי עזהותבני משפחשקיבלנו מבעקבות פניות 

  

 הפסיקו את 2012 מאי –חודשי� אפריל שפתחו בשביתת רעב במהל% הרבי� אסירי� פלסטיני�  .1

   .  הבנות בינ� לבי� שירות בתי הסוהר חתימה על הסכ� אחרהשביתה ל

 חידוש ביקורי משפחות אסירי� מעזהעיקריי� הכלול בהסכ� התייחס לאחד הסעיפי� ה .2

  . 2007שהופסקו בשנת 

נציג  עזה אל ו בני משפחות האסירי� מרצועתפנ, ועד לכתיבת שורות אלוחתימת ההסכ� מאז  .3

הצלב האדו� אכ� נער%  ,חידוש הביקורי� כי בעקבות הידיעה על ,הצלב האד� בעזה אשר הודיע

  ! וכי ה� מחכי� לאישור הגורמי� הרלוונטיי� בישראלחידוש הביקורי� כל ההכנות הדרושות לל

 18 והוצא, במסגרת התחייבותו בהתא� להסכ� בקשר לאסירי� המוחזקי� בתנאי בידודנציי� כי  .4

  . שהחוזקו בבידוד  אסירי�19מתו% 

למשפחות באמצעות הצלב ולא התקבלה הודעה לא ברור מדוע לא חלה התקדמות , בנסיבות אלה .5

בקר את  על אופ� הגשת הבקשות וקביעת מועדי� קרובי� למימוש זכות בני המשפחות להאדו�

  .האסירי� בבתי הכלא בישראל

בדבר מילי� באי� להכביר , ס לאסירי�"סכ� בי� שבמעבר לחובה לחדש את הביקורי� בהתא� לה .6

 וזכות� של י� של האסירזכות�משפחה מכח  ביקורי המדינה לאפשר את קיומ� שלה של חובת

במשפט  המעוגנות ה� במשפט הבינלאומי וה� , וליחס אנושילחיי משפחה, לכבוד יה�תובני משפח

 . הישראלי
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המגבילי� את חופש  ,של אד� צ� מעצרו או מאסרושעידוע בשיטת המשפט בישראל הוא עיקרו�  .7

פי -זכויות יסוד אחרות שלו למעט אלו שנשללו ממנו עלב ל ולפגועשלו אי� בה� כדי להגבי התנועה

 די� הוראה מפורשת ב

שרות ' גול� נ 4463/94א "עע; 832, 826) 2(ד לח"פ, שר הפני"' הוקמה נ 337/84צ "בג: ראו: ראו

 .155, 136 )4(ד נ "פ, בתי הסוהר

  

  : לא אחת פורסמו עמדות ומסמכי� בינלאומיי� בדבר חשיבות חידוש הביקורי� מעזה .8

יש לאפשר למשפחות פלסטיניות לבקר אצל קרובי משפחה  "2009מיוני  לפי הצלב האדו� �

 . "זאת סוגיה הומניטרית בעלת חשיבות עליונה"מדרגה ראשונה בבתי הכלא הישראליי� 

100609-news-gaza/html/nsf.0siteeng/eng/web/org.icrc.www://http  

 לבני משפחותיה� אסירי�ב האדו� סבור כי הקשר בי� ההצל" פורס� כי 2011 ב ביוני ושו

  . "הינו סוגיה הומניטרית חשובה

-israel-palestine/footage-news/documents/resources/eng/org.icrc.www://http

htm.23-06-2011-tvnews  
  

ועדת  קבעה , �2010 לזכויות אד� בנוגע לישראל מיולי "במסקנות הסופיות של ועדת האו �

המפקחת על מילוי האמנה , UN Human Rights Committee(� לזכויות אד� "האו

ישראל מפרה רבות מהמחויבויות שלה כי ICCPR ,, הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות

מדיניות והתנהלות של ישראל המהווי� , היא הביעה חששות בנוגע לחוקי�, על פי האמנה

כולל עינויי� והתעללות לרבות בסוגיית מניעת ביקורי ,  פלסטיני�הפרות של זכויותיה� של

 :  להערות המסכמות קובעת הועדה21בפסקה . המשפחות מעזה

� The Committee notes with concern that the State party’s Supreme Court upheld the 

ban on family visits to Palestinian prisoners in Israel, including for children. In 

addition, the Committee is also concerned that detainees suspected of security-related 

offences are not allowed to maintain telephone contact with their families (arts. 23 

and 24). 

� The State party should reinstate the family visit programme supported by the 

International Committee of the Red Cross for prisoners from the Gaza Strip. It 

should enhance prisoners’ suspected of security-related offences right to 

maintain contact with their families, including by telephone. 

  

  
  

doc.3.CO.ISR.C.CCPR/docs/hrc/bodies/english/org.ohchr.2www://http  .  
 

ח "דו("� בנושא העימות בעזה "ח צוות הבדיקה של האו" לדוe1972פסקה : ג�ו רא �

 . 2009ספטמבר , ")גולדסטו�

pdf.48-12-HRC-A/session12/docs/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.2www://http  
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 : נבקשכ� לפעול כדלקמ�לעיל לאור המפורט  .9

  

  . בישראללחדש באופ� מיידי את ביקורי בני משפחות האסירי� מעזה בבתי הכלא   .א

תיאו� מועדי ביקורי� בי� ,  הדרושות לחידוש הביקורי� לרבותהפעולותלהיער% לכל   .ב

 הנחיות בדבר אופ� וציאהל, צלב האדו� הביקורי� ללהודיע על מועדי, ס"ק לשב"המת

 . 'י בני המשפחות וכו"הגשת הבקשה ע

  .  בעניי� באופ� דחו1אותנו בכל חדשלעדכ�   .ג

  
  
 

  .   אודה�הדחופילטיפולכ� ומענכ� 
      

  
 

  : מטע� בני משפחות האסירי�כח  יב יפוי"מצ
  
  . אמו של האסיר נעי� נסרא�–אנתסאר נסרא� ' גב
  . אמו של האסיר עווד אלסעידי–דרה אלסעידי 'ח' גב
   . אמו של האסיר סאמי אלעמור�סועאד אלעמור' גב

  

  

  

  , בכבוד רב                

  ד"עו, רימא איוב


