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תושדח 2 םוליצ : ןויכרא | 
תולבגה םע  הנורחאה  הפוקתב  םידדומתמ  ןיפירצ , הנחמב  יאבצה  אלכה  אלכל 4 , םיעיגמש  ןיד  יכרוע 

םירוגנס דוע  םישרומ  אל  םישדחה , םיללכה  יפ  לע  .םירוצעה  םילייחה  תויוכזב  םתנעטל  תועגופש  תושדח 
.יאמצע ןפואב  םהיתוחוקל  םע  השיגפו  ץועיי  ךרוצל  אלכה  םחתמ  לא  סנכיהל 

הוולייש םירוגנס " "ק  שמ ןיתמהל ל" םיכירצ  םירגונסה  תעכ  םירוצע , תשיגפב  ישוק  היה  אל  רבעב  םא 
איה תפסונ  היעב  .םירוצע  תוגולפ  ךותב  דוע  םימייקתמ  אל  םירוקיבה  ןכש  שדח , םירוגנס " רדח  םתוא ל"

תוכורא הנתמה  תועשל  םרוגש  המ  הזה , רדחב  תוהשל  יאשר  דחא  ןיד  ךרוע  קר  םעפ  לכב  םתנעטלש ,
.האילכה םחתמל  ץוחמ  םירוגנס  דצמ 

, שפנה תואירב  דרשמ  אלכב : םייעוצקמה  םימרוגל  ןיד  יכרוע  לש  הסינכ  תענמנ  יכ  םירוגנסה  םינעוט  דוע 
יגח "ל  אס אלכ 4 , דקפמל  רנודרק  הילדוא  "ד  וע החלשש  בתכמב  .םיפסונ  םימרוגו  תניצק ת"ש 

.םישדחה םילהנה  לע  הנילה  איה  "ל  הצב םיפסונ  םימרוגלו  ץיבורטנק '

ורקבל קוחב  העובט  תוכז  ולש  ןידה  ךרועל  שיו  רצענ  לייח  םהב  םירקמ  םנשי  םיפסונ , ןיד  יכרוע  ירבדל 
יפל .רצעמ  תכראהל  טפוש  ינפב  אבוה  םרטבו  ורצעמל  תונושארה  תועשה  ךותבש 48  העש  לכב 

אלא רוצעה -  ידי  לע  םותח  חוכ  יופיי  גיצהל  ןידה  ךרועמ  שרדנ  תיאבצה , הרטשמב  םישדחה  םילהנה 
קר גוצייל  סנכנ  ןידה  ךרוע  םא  םג  .ומיתחהלו  רוצעב  שוגפל  ןידה  ךרועל  םירשפאמ  אל  הז  ךרוצלש 

.וניד ךרוע  תא  שוגפל  לוכי  וניא  רוצעה  וב  ידרוסבא  בצמ  אצוי  ךכ  רצעמה  רחאל 

גוצייו ץועיי  ענומה  בצמב  רבודמ  םייעוצקמה  םימרוגה  לא  ןידה  יכרוע  לש  םתושיגנ  תלבגומ  דוע  לכ  "
דע ןיתממ  ומצע  תא  אוצמל  לוכי  "ד  ועש ךכ  העשב 17:00 , ןיד  יכרועל  וירעש  רגוס  אלכה  .םלוה  יטפשמ 

תועש ןיתמהל  השרדנ  יכ  תנעוט  המצע  רנודרק  .הבתכ  םוי ," לש  ופוסב  וחוקל  תא  רקבל  ילבמ  תולכ 
התנעטל התנענ  העגה -  תעש  םואיתל  השקבב  םירוגנסה  "ק  שמ לא  היינפ  םגו  אלכל  ץוחמ  תוכורא 

.הלילשב
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תע ףקות  הנשמ  םילבקמ  םירבדה   " .ןגוה ךילהל  תוכזהו  םדאה  תויוכזב  הרומח  העיגפב  רבודמ  הירבדל ,
ליבגהל ןתינ  דציכה  טפשמ , להנלו  המשאב  רופכל  םתנווכב  וא  המשאב  םירפוכ  רשא  םירוצעב  רבודמ 

.ונכ לע  רתווי  להונה  םא  "ץ  גבל הנפת  יכ  הנייצו  הנילה , איה  ןיד ,"? ךרוע  םע  שגפיהל  םתוכז  תא 

רוריבל ונמוזי  תיאבצ  הרטשמ  יגיצנ 

לקתנ אוה  םג  יכ  רפסמ  אלכב 4 , םיאולכ  רתוי מ-15  הלא  םימיב  גציימש  ריבד , ןדיע  ןידה  ךרוע 
בר הכ  אוה  אלכ 4  לומ  יתדובע  ךלהמב  יתלקתנ  םהב  םייתייעבה  םירקמה  רפסמ   " .תיתייעבה תולהנתהב 

.רמא קמועל ," אשונה  תא  ןחבת  יכ  השקבב  ןידה  יכרוע  תכשל  לש  ןוחטיבו  אבצ  תדעוול  יתינפש 
". תיאבצה הרטשמב  םיארחאה  םימרוגה  ונמוזי  אבה  ןוידל  יכ  טלחוה  הדעווה  ינויד  תרגסמב  "

, אלכב ןידה  יכרוע  תא  הוולמ  דחא  "ק  שמ קר  יכ  רשיא  םילייח  גוצייב  קסועש  חספ  ןדיע  ןידה  ךרוע  םג 
תוכזב םיעגופ  וללה  םילהנה  ותנעטל , .רוצע  םע  שגפיהל  חילצמ  ןיד  ךרועש  דע  תועש  תופלוחשו 

.ןנוגתהל רוצעה 

יסיסבב ךכל  דעויש  רדחב  םהיתוחוקל  םע  שגפיהל  םיאשר  ןיד  יכרוע   " יכ הבוגתב  רסמנ  "ל  הצ רבודמ 
ןיבש תוידוסב  עוגפל  ילבמ  תיטרפ  החיש  לוהינל  תורשפא  ןתמ  ךות  תולבוקמה , הדובעה  תועשב  האילכה ,
לע חוקל , "ד- וע ישגפמל  םידעוימה  םירדחה  ףקיה  דצל  ןידה  יכרוע  לש  תוינפה  יוביר  חכונ  .חוקלל  "ד  וע

םויק רשפאתי  רשא  דע  ןיתמהל  ןיפולחל  וא  האילכה  ימרוג  לומ  רוקיבה  םויק  תא  םאתל  ןידה  יכרוע 
" .םימייקה םירדחב  תשרדנה  תויטרפבו  תודיחיב  שגפמה 

.הלא תושיגפ  םויק  םשל  ףסונ  רדח  תונבל  תיאבצה  הרטשמה  תננכתמ  הלא  םימיב  יכ  ףיסוה  יאבצ  םרוג 

2/2


	עורכי דין טוענים: "צה"ל פוגע בזכויות העצורים בכלא"

