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  1391אנשים במתקן החזקת  –פנייה לפי חוק חופש המידע  הנדון:
  אחרים במתקנים סודייםו

 
-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"חבנושא שבנדון מופנית בזאת בקשה לקבלת מידע 

המוקד להגנת הפרט נ'  9733/03בג"ץ בעקבות ההסדר שהתקבל במסגרת  וזאת, 1998

 .1391( המצמצם את השימוש במתקן 2011; 707(, 1)2011על -)תקמדינת ישראל 

 עד ליום המענה לפנייתנו זוו 2015בינואר  1-מיום ה 1391מתקן החזקת אנשים ב .א

)להלן: התקופה  ועד ליום המענה לפנייתנו 2015בתקופה שמינואר האם  .1

? אם כן, מה מספרן ומה 1391בקשות לאשר החזקת אדם במתקן  האמורה(, נדחו

 היו הנימוקים לדחייה בכל אחד מהמקרים?

בתקופה האמורה? נא פרטו  1391האם וכמה אנשים הוחזקו/מוחזקים במתקן  .2

 .כל חודש בנפרדאת מספרם ב

לגבי בתקופה האמורה, נא פרטו  1391אם אכן הוחזקו/מוחזקים אנשים במתקן  .3

 :םכל אחד מה

; נא ציינו אם עודנו מוחזק 1391במתקן אותו אדם  /מוחזקכמה זמן הוחזק .3.1

 שם.

 עצור לצרכי חקירה;א.  :הוחזק/מוחזק אותו אדם במתקןסטאטוס באיזה  .3.2

 .נא פרטו –אחר  .ה; אסיר שפוט. ד; חם בלתי חוקילו. גמעצר מינהלי; ב. 

ג. תושב אזרח ישראל; ב. תושב קבע בישראל;  א. :האם אותו אדם הינו .3.3

השטחים הכבושים מהגדה המערבית; ד. תושב השטחים הכבושים 

מעמד ישנו  אדםלאותו מרצועת עזה; ה. תושב זר )במקרה זה, נא ציינו אם 

  .(, ומהועילד שפורטו ל-נוסף מתוך הסוגים א



עודכן בתקופה האמורה, האם  1391קן אם אכן הוחזקו/מוחזקים אנשים במת .4

מהם, בהתאם להסדר שנקבע  כל אחדבמתקן של  ובנוגע להחזקת היועץ המשפטי

אם לא, נבקש לדעת בכמה מקרים לא עודכן היועץ המשפטי  ?9733/03בבג"ץ 

 .לא עודכן בכל אחד מהמקרים ומדוע

בתקופה האמורה, האם נמסר  1391חזקים אנשים במתקן אם אכן הוחזקו/מו .5

, היכן הוא מוחזק ולכל הפחות שם בסמוך להבאתו למתקןלכל אחד מהם, 

לכמה מהם נמסר  המתקן ו/או היותו מצוי בתחומי מדינת ישראל? נא פרטו

 ובתוך כמה זמן מעת הבאתם. המידע בסמוך להבאתם במתקן

בתקופה האמורה לעיל, נא פרטו  1391 אם אכן הוחזקו/מוחזקים אנשים במתקן .6

 מקרים כמהבנא ציינו  במהלך החזקתם במתקן; הובאו בפני שופטכמה מתוכם 

 בתוך המתקן וכמה מחוץ למתקן. הבפני שופט נערכ ההבאה

  :בתקופה האמורה לעיל, נא פרטו 1391אם אכן הוחזקו/מוחזקים אנשים במתקן  .7

 זקתם במתקן. עורך דין במהלך תקופת החב וכמה מהם פגש .7.1

בתוך: א. שבוע מיום הבאתם  לראשונה עורך דין ופגשמתוכם כמה  .7.2

 למתקן; ב. חודש מיום הבאתם למתקן; ג. יותר מחודש. 

 ,המפגשים עם עורכי דין נערכו בתוך המתקן וכמה במקום אחרכמה מכלל  .7.3

 .מחוץ למתקן

דין במהלך כל תקופת החזקתם כמה מהם לא הותר להיפגש עם עורך ל .7.4

  ן.במתק

  :בתקופה האמורה, נא פרטו 1391אם אכן הוחזקו/מוחזקים אנשים במתקן  .8

לכמה מהם הותר להיפגש עם בני משפחה במהלך תקופת החזקתם  .8.1

 נא ציינו כמה מהמפגשים נערכו בתוך המתקן וכמה מחוץ לו. ;במתקן

עם בני משפחה במהלך  טלפוני או בכתב לכמה מהם הותר ליצור קשר .8.2

 ן. תקופת החזקתם במתק

, נא פרטו כמה מהם, מיד בתקופה האמורה 1391אם אכן הוחזקו אנשים במתקן  .9

ג.  ;לוחמים בלתי חוקייםכהוחזקו ; ב. הועמדו לדיןא. תום החזקתם במתקן: ב

 .ללא תנאים שוחררו ; ד.במעצר מינהלי הוחזקו

 :31.12.2014עד ליום פרטים ה ועדכון של השלמ .ב
 

נמסרו שתי טבלאות לגבי פרקי המעצר  0042.12.2במסגרת תגובת המדינה מיום  .10

כלואים  110-(; ב. לגבי כל אחד מ8במתקן: א. "בחתך של מספר עצורים" )סעיף 

לתגובה  5-6)נספח א(. כפי שהובהר בסעיפים  1993-2004שהוחזקו במתקן בין 



האמורה, מידע זה לא כולל את משכי ההחזקה במתקן של "עובייד, דיראני, 

 2002ים שהוחזקו במתקן בתקופה האמורה", היינו, בין אפריל ותושבי השטח   מ'

 . לפיכך נבקש לקבל:2003 למרץ

השלמת פרטים לגבי משך ההחזקה של כל תושב שטחים שהוחזק במתקן  .10.1

 ; 2003ועד מרץ  2002בתקופה שמאפריל 

עדכון שתי הטבלאות, למן התקופה לגביה נמסרו הנתונים האמורים ועד  .10.2

  ם.למועד שליחת תשובתכ

הועמד המתקן  2003למרץ  2002אפריל החודשים כי בין  ,כמו נמסר בתגובה זו .11

לרשות השב"כ. המתקן הועמד גם בהמשך האם לרשות השב"כ. ברצוננו לדעת 

נא ציינו כמה אנשים כמו כן,  בכל פעם;מתי ולאיזו תקופה נו ציינא אם כן, 

 . לעיל 3.3 בסעיףשפי הקטגוריות  עלזהותם מה בתקופות אלו ובמתקן הוחזקו 

 לפנייתנו זו  ועד ליום המענה 1.2003.1מיום  1391מתקן הבקרה על  .ג
  .ד

 :1.1.2003-בנוגע לביקורים רשמיים במתקן החל מ .12

האם ועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון ביקרה  .12.1

האם העבירה הוועדה דיווח בכתב לגבי כל אחד מביקוריה.  ?1391במתקן 

 אם כן, ציינו לאיזה גורמים הועבר הדיווח.

נא פרטו  ישראליים רשמיים נוספים;האם ומתי ביקרו במתקן גורמים  .12.2

 באלו גורמים מדובר ומתי נערך כל ביקור.

האם ומתי ביקרו במתקן גורמים רשמיים זרים או בינלאומיים; נא פרטו  .12.3

 גורמים מדובר ומתי נערך כל ביקור.  באלו

 1391 להחזקת מתקן הליםנ .ה
  .ו

"תושבי  1391בהסדר, כי לא יוחזקו במתקן נקבע על פי פסק הדין האמור,  .13

נבקש לדעת בהקשר זה, על פי ההסדר והנהלים התקפים כיום, האם השטחים". 

המונח "תושב שטחים" חל הן על תושבי רצועת עזה והן על תושבי הגדה 

 .ובית? אם לאו, נא פרטהמער

? באלו מקרים עולה הצורך 1391באילו נסיבות מותרת החזקת אדם במתקן  .14

 ?1391לבקש החזקת אדם במתקן 

יש , למתקןהבאה רגע הההסדר והנהלים התקפים כיום, תוך כמה זמן למן פי  על .15

פרטים אודות מקום הימצאו; נא ציינו מהם הפרטים אותם יש  אדםללמסור 

כן ציינו היותו בתחומי מדינת ישראל. שם המתקן ועובדת ק, לרבות למסור למוחז

את המוחזק  לא ליידעשבאלו נסיבות מותר  ;האם נקבעו חריגים לחובת יידוע זו

מיהו ו ו על כך;לא ליידעשלכמה זמן מותר  בו הוא מצוי;מקום הבמתקן לגבי 

 .היידוע-הגורם המוסמך להחליט על אי



 1391של אדם במתקן  תוים כיום, האם אישור החזקעל פי ההסדר והנהלים התקפ .16

ייחודי אדם במתקן? האם מדובר בפרק זמן אותו פרק הזמן בו יוחזק מקיף גם את 

 ? משכואו בפרק זמן אחיד? אם הוא אחיד, מה  לכל מקרה

במקרה שיש צורך בהארכה/חידוש של צו ההחזקה במתקן, האם מדובר במשך  .17

גופו או במשך זמן אחיד לכל? אם מדובר הארכה/חידוש שנקבע בכל מקרה ל

משך מותר להאריך/לחדש את לכל היותר כמה פעמים במשך אחיד, מהו? 

 החזקתו של אדם במתקן? 

מהי התקופה המרבית בה ניתן להחזיק על פי ההסדר והנהלים התקפים כיום,  .18

? אם כן, באילו נסיבות זוהתקופה מרבית ניתן לחרוג מהאם  אדם במתקן?

חריגה כזו? האם יש לקבל אישור לחריגה מראש או שניתן לקבלו גם מתאפשרת 

 בדיעבד?זאת מראש? מיהו הגורם המאשר זאת בדיעבד? מיהו הגורם המאשר 

כפופה  1391במתקן  אדםכי החזקת  ,במסגרת ההסדר נקבעעל פי פסק הדין,  .19

לאישור על ידי דרג בכיר. נבקש לדעת מיהם הגורמים המעורבים בהחלטה בדבר 

 :פירוט הבא, על פי ה1391דם במתקן החזקת א

 ;1391מיהם הגורמים המאשרים החזקת אדם במתקן  .19.1

  ;על החזקת אדם במתקן מראשהודעה  יש למסור נוספיםלאלו גורמים  .19.2

 ;על החזקת אדם במתקן בדיעבדהודעה  יש למסור נוספיםלאלו גורמים  .19.3

 ן?הגורמים המאשרים חידוש או הארכה של צו החזקה במתקמיהם  .19.4

סרת הודעה בדבר חידוש או הארכה של צו לאילו גורמים נוספים נמ .19.5

 החזקה במתקן?

  ?1391במתקן  ותריהחקאת העורכים מיהם הגורמים  .19.6

 שבו תפוסת המתקן והתאים .ז
  .ח

כי במתקן תאים  ,נמסר שאהין ואח' נ' המפקד הצבאי 8696/02במסגרת בג"ץ  .20

תאים גדולים" בגודל של מ"ר, " 4.5ם" בגודל יבגדלים שונים: "תאים סטנדרטי

נבקש לדעת מהו מס' התאים  מ"ר. 3.7" בגודל מ"ר ו"תאים קטנים 6לפחות 

 מהו מספר התאים של כל אחת מהקטגוריות הנ"ל?ו הכולל במתקן

מהו מספר ? 1391מהו מספר הכלואים המקסימאלי אותו ניתן להחזיק במתקן  .21

 ?הכלואים המקסימלי שניתן להחזיק בכל אחד מסוגי התאים

 

 

 מתקני כליאה/חקירה סודיים אחרים  .ט
  .י



בתי סוהר צבאיים  בעברו/או פעלו  כיוםהאם בתחומי מדינת ישראל פועלים  .22

 נוספים אשר מיקומם סודי? אם כן, נבקש לדעת:

  ?מדובר כמה מתקנים כאלהב .22.1

א. מיקום כללי; ב.  :לרבות, נא ציינו לגבי כל אחד מהם פרטים מזהים .22.2

 ,מתי החל לפעול ומתי, אם בכלל ; ד.וחזקיםנתינותם של המייעוד; ג. 

 .נסגר

מתקני כליאה/חקירה  בעברו/או פעלו  כיוםפועלים  בתחומי מדינת ישראל אםה .23

 אם כן נבקש לדעת: סודיים אחרים?

 ?מדובר כמה מתקנים כאלהב .23.1

נא ציינו לגבי כל אחד מהם פרטים מזהים, לרבות: א. מיקום כללי; ב.  .23.2

חזקים; ד. מתי החל לפעול ומתי, אם בכלל, ייעוד; ג. נתינותם של המו

 נסגר.

מתקני  בעבראו היו מצויים  כיוםמצויים בשירות מדינת ישראל האם  .24

? אם כן נבקש מחוץ לישראל ובפרט בגדה המערביתכליאה/חקירה סודיים 

 לדעת:

 ?מדוברכמה מתקנים כאלה ב .24.1

ב.  נא ציינו לגבי כל אחד מהם פרטים מזהים, לרבות: א. מיקום כללי; .24.2

ייעוד; ג. נתינותם של המוחזקים; ד. מתי החל לפעול ומתי, אם בכלל, 

 נסגר.

 

. כאן המקום להוסיף כי המוקד להגנת פי החוק-לע, אודה על קבלת תשובה מהירה
הפרט פטור מתשלום אגרה בבקשות חופש מידע, מאחר שמדובר בעמותה הפועלת 

 .אישור ניהול תקין של העמותהפי דרישות החוק, -לקידום מטרה ציבורית. מצ"ב, על

 

 

 בכבוד רב,
 

 , עו"דנדיה דקה
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 אישור ניהול תקין

 
 
 


