
  

  

  9.8.2010: תאריך
  55753: בתשובה נא לציין

   לכבוד
   סרן גיא קונפורטי

    היועץ המשפטי
  5694643-03בפקס  הפרקליטות הצבאית

   ח"מצ
  

  

  ,שלום רב

  

  מפקד המשטרה הצבאית החוקרת'  אלורדיאן נ084194/ץ "בג :הנדון

  

י "ר חקירה שנאסף עטיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומ" קבלת הנוהל בדבר יםמאשר .1

,  המשיבים בפני בית המשפט במסגרת העתירה שבנדוןאשר גובש במסגרת התחייבות, "ח"מצ

 . למחיקתהוכתנאי 
  
 שאמורה הייתה להיות מצורפת כנספח ,1.05.02ר "לצד זה נבקש לקבל לידינו את הנחיית תצ .2

הנזכרות " ם"יות מחבהנח"כמו כן נבקש לקבל לידינו את . ולא צורפה) 16 סעיף :ראה(לנוהל 

 .32עוד נבקש לדעת האם הנוהל אכן מגיע לסיומו בסעיף . שם
  
היעלמות חומרי שעניינם ב, ב" בתגובה המצ27-28לסעיפים תשומת לבך מופנית , בנוסף לאלה .3

 . זה מחוץ לנוהלנמרץמהיר ו טיפול , לדעתנו,בעניין חמור זה מתבקש. ח" ופטור למצחקירה

  . בהקדם האפשריתייחסותכםה  לקבל אתאנחנו מצפים
  
זו מתייחסת לעיקרי   .לנוהל זה,  11ר  עות- במצורף תמצא תגובה מטעם המוקד להגנת הפרט .4

כפי שהונחה בפני בית , אינם עולים בקנה אחד עם עמדת המשיביםהדברים אשר לדעתנו 

  .העותרים בעתירתםאלה שאינם נותנים פתרון הולם לסוגיות שהועלו לו, המשפט
  
 .התייחסותכם העניינית לתגובתנו מוקדם ככל האפשרה על נוד .5

  

  ,בכבוד רב
  

  

  ד"עו, עירון-חוה מטרס
  המוקד להגנת הפרט

  

  

   פרקליטות המדינה–צים "מחלקת הבג, ד הילה גורני"עו: העתק
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  "ח"י מצ"טיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומר חקירה שנאסף ע"נוהל 
   המוקד להגנת הפרט ה מטעםתגוב

  

   בלת הבקשה מפונה חיצוניק

  

 נתונים תפרטשבקשה בכתב : ח"הנוהל קובע מסלול אחד לקבלת חומרי חקירה ממצ -כללי  .1

   .לשם טיפול בבקשה, כתנאי בלעדיו אין, ח"ד במצ"על המבקש למסור למפקד חמש, חובהבש

ח נפתחה " באותם מקרים בהם חקירת מצמטריחה באופן לא ענייניהוראה זו , לדעתנו

גורמי  נמצאים בקשר רצוף עם ,או בא כוחו, המליןכאן  . מצד קורבן עברהות תלונהבעקב

במקרים אלה .  אחר התקדמותה מיוזמתם ועוקבים,או מדור פיקוח חקירות/החקירה ו

כאשר בהמשך . לבקשתומענה נמסרת למתלונן ב, הודעה בדבר סיום החקירה ותוצאותיה

סיום של טבעי בשלב מדובר ,  חומרי החקירהאתלידיו  לקבל  המתלונן  מבקשלהודעה זו

 ולהציב לא מובן מדוע במקרים אלה יש להזמין את התיק מארכיון כזה או אחר. החקירה

הטיפול עצם  בנסיבות אלה התניית .8בסעיף  במתכונת שנקבעה בנוהל דרישות להגיש בקשה

  .פסולה בעינינו, 9  שנקבע בסעיףכפי , כל הפרטיםבהמצאת

  
לדעת נדרש הפונה , "תיעדוף הבקשה"לצורך  -  ז8 בסעיף פרטיםדרישה לקבל לגופה של ה .2

על , אולם . כלפי הפונהת ידיעהיוצרת מעין חזקדרישה זו  .ולמסור בבקשתו מידע משפטי

? או יוחלט לייחס לו ידיעה קונסטרוקטיבית, לדעתהפונה  שאין באפשרות יוחלטבסיס מה 

מהן אמות המידה לקבוע  ?ובאילו מקרים וכיח שעל המבקש להמהי מידת המאמץ הסביר

  ?אינו סביר השקיעהפונה שהמאמץ ש
  

יש  , לדרישה האמורההרציונאל , או אזרחי,מועד האחרון לביצוע הליך פליליל: נצייןעוד 

 שמועדים אלה  ,הציפייה הלגיטימית היא.  כבר בשלבי החקירה מהותיתנפקיות משפטיות

שפרטים אלה  ,ההגיונית, מכאן ההנחה.   עצמםהלכי החקירהאכן נלקחים בחשבון בתיעדוף מ

.  כאחד בידיעתם ובשליטתם של גורמי החקירה והפרקליטות)או חייבים להימצא(מצויים 

 מאמץב הנגישות אליהם בשלב הטיפול בבקשה לקבל את תוצרי החקירה אינה כרוכה כן-ועל

   . ולא אמורה לעכב את הטיפול בבקשהמצד הגורמים המטפלים

  
 בדבר 29וזאת לרבות האמור בסעיף . יש להסיר מן הנוהל אבני נגף מסוג זהש, אנו סבורים

 אשר ,)ז8ז וצריך להיות 9נרשם שם בטעות בסעיף (אחריות הפונה לעדכן את המועדים הללו 

   .  ופותחים פתח להתעמרות בו בהכרח להכבדה מיותרת על המבקשיםמוביל

  
 מבחן שקידה סבירה כלפי הגורמים האמונים על הטיפול נוהלמן הראוי היה לקבוע ב, לדעתנו .3

 ,אפשריות ופסולות, מעידוד תופעות והימנעות  התנהלות יעילהוזאת לשם קידום. בבקשות

בפרק לא . כזאת לא מצאנו.  מצד הגורמים האמונים על הטיפול בבקשות למיניהשל התנערות

  .באלה שאחריוולא זה 

  

   ן בחומר חקירהדחייה על הסף של בקשה לעיו

  

ח לעיון "שהבקשה למצכדי , שדי בהתקיימות אחד מהם, מפורטים תנאים 10-11בסעיפים  .4

בנוהל שתי נקבעו , בין היתר .מוחלטמיידי ובאופן  תדחה על הסף ,שהסתיימה בחומרי חקירה
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 אלה מנוגדות. )'ה- ו'  ד10' ס( או הודעה על נזק , של הליך משפטי אזרחיקיומו -עילות סף  

ץ "בג כפי שהונחה בפני בית המשפט ב,)ר בכלל זה"ח והפצ"מפקד מצ(לעמדת המשיבים 

במסגרתה התחייבו , )העתירה: להלן ('ח ואח"מפקד מצ' נ' אלאורדיאן ואח 4194/08

 . וכתנאי למחיקתה,המשיבים לגבש נוהל ראוי
  

לדידם ש, מסרו לבית המשפט, 23.7.08יום מ םמתגובה המקדמית מטעב, המשיבים: יוזכר .5

כלל זה סויג בחריג שבנסיבות . סיומהעם  חומרי חקירהאת לפונה הכלל הוא שיש למסור 

  ).כל ההדגשות הוספה(ות כלשונן ההפני יובאו  להלן.מסוימות ביותר

  
  בקשה לצורך ערר

  
 ההחלטה לסגור את תיק ערר עללשקול   את חומרי החקירה כדימבקשמתלונן כאשר  .6

  רקוזאת )6' ס("...חומר החקירה למתלוננים בתוך זמן סביריש להעביר את  "- החקירה

הגשת תביעה " ,כי) 7' ס(הודיעו במפורש המשיבים   .בדיקה מקדמית של ביטחון שדהבכפוף ל

בפני קבלת חומר החקירה לצורך השגה על סגירת תיק אינה יוצרת מחסום נגד המדינה 

  . "...החקירה

  
הוגשה תביעה אזרחית ולא לא  כאשר  כלשהוריג חהמשיבים לא טענו לקיומו של: ויודגש

  . במצב זה זכותו של מתלונן לקבל לידיו חומרי חקירהסייגו את

  
   הליך משפטי אזרחיכאשר מתקיים בקשה 

  
 על עיתוי מסירת המידע, יםלעית, להשפיע יכול לטעמנו הצורך בברור התביעה האזרחית"... .7

  ). שם( "ת כל תביעה לגופהאולם מדובר בבחינ. ועל הפרוצדורה לקבלתו

  
המשיבים . החריג נקבע במפורש רק למצב מסוים ורק כאשר כבר מתנהלת תביעה אזרחית

  חריג- למצב לא שכיחמתייחס אשר   בדיני הראיות לקביעת החריגהרציונאלאת מעגנים 

 שבידי גילוי מדורג של הראיותברור התביעה האזרחית מחייב לעיתים " :שבחריג

הדבר נכון בעיקר במקרים בהם  .קיים שיקול דעת לערכאה הדיוניתעניין זה ב...הצדדים

   )8' ס(. "וחשש לפגיעה בחשיפת האמת, קיימות טענות אפשריות בדבר מהימנות העדים

  
 הכלל בדבר –  שדרך המלך, היטב הבהר המשיביםמבהיריםמשפט לבית ה. עינינו הרואות .8

  כברמקובלת עליהם גם כאשר -לאחר סיומה  בסמוך , ח"מסירת חומרי חקירה באמצעות מצ

ח " מכוחה רשאי מצעילהמהווה עצם הגשת התביעה לא  :במפורשומודיעים . הוגשה תביעה

 . לא למסור את חומרי החקירה לפונה
   

עילה לדחיית הבקשה על שעצם הגשת הליך אזרחי מהווה , בנוהלהגורפת הקביעה , כן-על .9

14.6.10לתאריך הנחיות פרקליט המדינה מדינה ול לעמדת ה באופן חזיתיסף מנוגדתה
1

 :

והגורם , מנהלי המתנהל בבית משפט/כאשר מתבקש עיון בתיק חקירה בהליך אזרחי"

,  לאחר שקילת כל האינטרסים הרלוונטיים–כל מניעה המחזיק בחומר החקירה אינו רואה 

 ). רהדגשה במקו" (.כך יעשה,  למסור את חומר החקירה–חיה זו נכמפורט בה

                                                
1

המצוי בתיק ] מידע. ל.צ[ בקשה מצד גורמים שונים לעיין במידה – 14.8' הנחיה מס: הנחיות פרקליט המדינה 
 )2(הנחיה ח , חקירה
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עם הפרקליט האזרחי המטפל ח לגבש עמדה "על הגורמים במצ ככל שעולה שאלה ביחס לעיוןו

.ח"במצבהליך ובהתייעצות עם הייעוץ המשפטי 
2 

  
 באמצעות הנתבעת  כבר העלתההדבר נכון בעיקר במקרים בהם : המשיביםותודגש עמדת  .10

 ,יתברר  אםרקו ,ת טענות אפשריות בדבר מהימנות עדים ובדבר חשש לפגיעה באמכ"ב

 בסמכות בית המשפטשמצב דברים  –  מתחייב גילוי מדורג של הראיות מסויםשבאותו מקרה

 . על פי שיקול דעתו לקבוע בלבד

  ואם מחוץ למערכת הצבאיתגורמי משפטשל ולרבות בחינה עניינית ומעמיקה  ,אפוא, נדרשת .11

יימסרו  ואלה , לפונהקירהחומרי החח מנוע מלהעביר "מציהיה , תוצאותיה מצדיקות זאת

לא מוקנות  ,ם" או למחב,ח"למצבאופן חד משמעי  .להחלטת בית המשפטבהתאם לעיונו 

  .סמכויות להחליט בעניינים משפטיים מובהקים

  
  כי אם, שלא היד הנותנת היא בלב המחלוקת,וכך אף טענו העותרים באופן עקבי, והרי ברור .12

ובין , למסירת חומרי החקירההאזרחי ליך המשפטי  בין הה ופסולהזיקה גורפתאותה יצירת 

על כן  ו מהימנותו פגומה בהכרח נגד המדינהשכל מי שהגיש תביעה, אותה עמדה מובלעת

   .זכויותיו פוקעות מאליהן
  

 על  וברורה השפעה ישירה שלילית-  לדחייה במועד מסירת חומרי חקירה-ן למרכיב הזמ .13

 זכויותיומלוא האפשרות למצוי למסמוס בהכרח לה מובי משיכת זמן . זכויות המתלוננים

 אינטרס הציבוריכמו גם לפגיעה אנושה ב, הזכות להליך הוגן,  ולרבותהמתלונןת של והמהותי

   . מיצוי הליכים נגד החשודים-

   .להוסיףפה בפני בית המשפט ואין צורך -צדדים בהרחבה בכתב ובעלטענו ה, בעניינים אלה

  
  

    עה על נזק הודבקשה כאשר ניתנה
  
 

 ,לקבוע עילת סף נוספת והסמיכו עצמם לעשות מגבשי הנוהלהגדילו , אם לא די באמור עד כה .14

 על ידי המשיבים הלא הועלמצב דברים שכלל  ,שתמנע מסירת חומרי חקירה בסמול לסיומה

   .)ד.8' ס( ..." הודעת נזק]נמסרה[...אם בגין האירוע" :בפני בית המשפט

  
חוקון להתיקמכוח , כידוע .15

3
 ו שנפגע,תושבי השטחיםהוגבלה זכות הנגישות לבית המשפט של  

 לתת, או מי מטעמו,  נפגעהמוטלת על  החובהבאמצעות זאת. מידי כוחות הביטחוןבאזור 

 מנוע  והוא בית המשפטסמכותבמקביל הוגבלה .  ימים מקרות האירוע60 בתוך הודעה על נזק

פי ההוראות שנקבעו בתקנות- על נתן הודעהככל שהתובע לא, מלדון בתובענה שהוגשה
4

 . 
  

.  בלתי תלויה בהליך משפטי כלשהומנהליתפי חוק למלא חובה -אנוס על, נפגע כאמור, דהיינו .16

 ,מבחינת הנפגע .מהלכיו ולשקול את צעדיועוד לפני שהיה סיפק בידו להרהר על , לרוב, וזאת

 לנהלבדין  המוקנית לו עצם הזכותעל  מראש כמוה כויתור , ימים60 בתוך  ההודעהמתן-אי

                                                
2

  )2(-ו) 1(הנחיה ח, שם 
3

  )החוק: להלן (2002-ב" תשס4' תיקון מס, 1952-ב"תשי, )אחריות המדינה(לחוק הנזיקים האזרחיים ) 2.(א5סעיף  
4

 ).התקנות: להלן (2003-ג"תשס, )תב על נזקהודעה בכ)(אחריות המדינה(תקנות הנזיקין האזרחיים  
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משך .  לאחר ששקל את מצבו, אם יחליט לעשות זאת,  הליך אזרחי נגד כוחות הביטחוןעתידב

שנתייםלבאותו תיקון  הוגבל )תקופת התיישנות (הזמן להגשת תובענה
5
   . מיום האירוע)ככלל( 

  
 הליך משפטי ה שליחפת ,ולא התכוונה להיות, על נזק אינהמתן ההודעה , באופן חד משמעי .17

לברר במועד קרוב לאירוע את נסיבות תכליתה לאפשר לכוחות הביטחון ". נגד המדינה

ידי כוחות הביטחון -האירוע והפגיעה הנטענת ולמנוע אפשרות של העלאת טענות על פגיעה על

ר בדרך כלל בשלב זה אין אפשרות לברר את נסיבות האירוע שכא, האירועזמן רב לאחר 

."הנטען
6
 הוטב מצבםאף  , התכלית המוצהרת והחוק תוקןמשאימץ המחוקק את, ולכן 

 בד בבד עם צמצום האפשרות של הנפגע להעלות טענות שקריות  של כוחות הביטחוןהראיתי

   .אפשרות לבררןלגורמי הביטחון שאין 

  
לא בתגובות המשיבים ולא , לא הוזכרה באופן כלשהו סוגית ההודעה על נזק באופן ראוי .18

הודעה פתח הנפגע בהליך משפטי נגד הבמתן כי העזו לטעון לא  המשיבים .פה- יונים בעלבד

-שיצדיק אי ,כך האינטרסיםמאזן  את כדי לשנות עצם מתן ההודעהיש בשלא טענו ו ,המדינה

   . בסמוך לאחר סיום החקירהח"י מצ" חומרי חקירה ע מסירה של

  
 . חדשהליך משפטי ימרים לכונן בומגבשי הנוהל מתנהלים כמחוקקים מטעם עצמם ומתי .19

  מוסמך לדוןרק מי שבית המשפט לא :חדשה ומקורית עילת סף  יצרומושלםמעגל שוטה ב

  .סמוך לאחר סיומה, ח חומרי חקירה"מצלקבל מ זכאי ,בתובענה שהגיש

  
 .גם רשויות הצבא מחויבות לפעול במסגרת החוק: לא נחדש .20

  
ח בסמוך " בכלל זכאי קבל חומרי חקירה ממצמי, לאחר קביעת תנאי סף אלה :ושאלת תם .21

  ? לאחר סיום החקירה

  

  שיקולים לבחינת העברת החומר

  

על כי הגורם המשיב לערר , נקבע 19 בסעיף  - ערר על החלטות שלא למסור חומרי חקירה .22

  20 בסעיף . ח" במצמדור פיקוח חקירותהוא  , בעניין העברת חומרי חקירהח"החלטת מצ

, אליוהשגה תוגש , ם הוא הגורם שהחליט לא לאשר את העברת החומר"חבכי ככל שמ ,נקבע

  . "לערכאות השיפוטיות המתאימות"או 

  
 בפני כל גורם  ,ם בתחומו"ח כמו גם מחב" במצמדור פיקוח חקירות .קביעות אלה פסולות .23

 כללי מנהל תקין מחייביםראשונים של מושכלות .  לערר או להשגהמשיב ראוי אינו ,עצמו

   .ו על החלטתו מוגש ערר לבין הגורם האמון על בחינתוק בין הגורםנית

 השגה / כרשות ערר"לערכאה השיפוטית המתאימה"ההפניה , ם"כשהמדובר במחב, לצד זה .24

 ,לזהות בנוהל עצמויש , ולכן .בהינתן המצבים המשפטיים השונים שנקבעו בנוהל זאת. לקויה

אף הוא יוגדר  אשר מצב משפטי לגבי כל השגה / רשות העררי היא מ,באופן ברור וחד משמעיו

   .  ברורבאופן
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 .לחוק) 3.(א.5סעיף  
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 .501-502' עמ, 6דברי הסבר לסעיף , 497'  עמ2645ז מס "ח תשנ"ה 
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   הליך העברת חומרי החקירה

  

 ,שזכאים לקבלם לפונים ,טיפול בבקשות למסירת חומרי חקירה תורת עבודה לגובשהנוהל ב .25

  של מנגנון)?יצירתו (מעלה קיומו ם השוניםעיון בפרקי. לאחר שהליכי החקירה הסתיימו

 . עד להעברת החומר לפונה האמון על קבלת הבקשות והטיפול בהןמרובה זרועותמסורבל 

מנגנון זה לא שוכנענו ש .פיקוח לביצוע ול ושלבי טיפול  סמכויות,משימותלכל גורם פורטו 

 האם חלק מן . וקיצור לוח הזמניםמקדמות יעילות הטיפולבו  שנקבעו  העבודהושיטת

 בטרם התקבלו  בפרקליטות הצבאיתנבחן תיק החקירהבו בשלב כבר הפעולות לא מתבקשות 

   ?אין אף פעולה שניתן לבצע בו זמנית ולא באופן עוקבהאם ? ההחלטות לגופו של התיק
  
הרשויות המטפלות וכולם העברת מסמכים בין מגעים ו,  בקשותמחייבעל פניו , הליךה

 ולפינות אפלות הכיסאות אל בין  ומסמכים עניינים)?הנשרת (מקל על נשירת ;זקוקים לזמן

 מסוג זהסרבול . התנערות מאחריותלא  ביצוע כושל ו אינו מונע,לא ניתן יהיה למוצאםשם 

   . בהכרח  להתארכות הטיפול בבקשותגורםפגום לכשעצמו ו

  

  אבדן תיק החקירה

יסתיים הטיפול , למצוא את תיק החקירה הרלוונטיככל שלא ניתן יהיה "נקבע ש, 22בסעיף  .26

ההוראה . בלתי סבירה בעלילקלוקלת ו הוראה זו". בהודעה על כך בכתב לפונהבבקשה 

או של ,  תיקי חקירההיעלמות של  רבים מדי מקריםלקיומם של מבססת חשש לכשעצמה

 עלולה להיות נגועה בפליליםאשר , לתופעה זואין מנוס מן המסקנה ש .להיעלמותם טענה

אשר   זועמדה . בסלחנות מפליגההצבאיתמתייחסות רשויות החקירה והפרקליטות , ממש

 . ביותר ה ומדאיגפסולה,  כולות מוצא של ההליךיימוצאת ביטוי כהנח
  

ח מן הטיפול בבקשה " מצפוטר אתשקושי באיתור תיק חקירה , ההנחיה :לא מיותר להדגיש .27

, )או בפרקליטויות הצבאיות/ח ו"במצ( לגורמים המעורבים  מסר גלויתשולח , והיענות לה

להעלמה מכאן קצרה הדרך עד . )אם לא חמור מזה (תרשל בשמירה על חומרי חקירהלה

המצוי על ) שלא לומר עידוד( די ברמז . ושיבוש הליכים לא נוחים וראיות ממצאים שליזומה

 .  מצד גורמים מעונייניםהתנהגות מחוץ לחוקפני ההוראה הזו כדי לתמרץ 
  

  בדיקה ממצהתמחייב, צוא תיקי חקירהאנו סבורים שהודאה זו בדבר אי היכולת למ .28

 וכי תוצאות ,אנו מבקשים כי כך אכן ייעשה ללא דיחוי. והסדרה דחופה מחוץ לנוהל זה

  .הבדיקה יימסרו לידנו מוקדם ככל האפשר

  
ובקרה על חוליי   ברורות להבטחת איכות בנוהל הוראותלכלולהיה ראוי כי , אנו סבורים .29

לרבות , שמירה קפדנית על חומרי חקירה: כמו למשל )ושובבהם נתקלנו שוב  (מערכת נפוצים

 מועבר,  בדיקה פשוטה שכל החומר שאושר למסירה, מטעם המתלונןייפוי כוחמסמכים ו

 וכי - נמסרים כל המסמכים ונמסרים כל העמודים של המסמכים -  באופן שלםלמבקש

ההליך מרובה   וכך מתבקש לקבוע תמריצים לביצוע אפקטיבי של.העותק שנמסר קריא

ולרבות  ,)כאמור, התנהלות שהכרחיותו לא משכנעת (קדימה ואחורהוההעברות  השלבים

    . אלה צפויים להחמירבמתכונת הנוכחית כל .עמידה בלוחות זמנים מחייבים
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 אך לא ;נחוצה,  אפקטיבית של חומר מצונזרהשחרה,  חשוב לאבטח מידע, כפי שנקבע, אכן .30

לא מן השפה תהיה ממשית והמתלונן  חומרי חקירה לעיוןירת מסשפחות מכך יש להבטיח 

,  זאתלעשותהתכוף  הצורך,  והפגוםהבקשות להשלמת החסרבדרך כלל נענות  גם אם . ולחוץ

 מבטיח התארכות מיותרת של לוח הזמנים והרעת מצבם של המבקשים ,עד כה מנת חלקנו

 .תחת המנגנון החדש
  

. מת לב רבה להיבטים של אבטחת מידע וביטחון תשוייחדו שמגבשי הנוהל , וראוי הדבר ,ניכר .31

  כדי הטיית הכף לטובתלעלותלא נזהרו במידה הנדרשת ממצבים אשר עלולים אלה , אולם

בנוסף , כך למשל. עבירהה קורבנות , וקיפוח זכותם של המתלוננים או הנילוןהגורם החשוד

ל בחינה טכנית של הבקשה וגם על   אמונים ע-  הרשות החוקרת –ח "גורמים במצ, על האמור

בחינת היבטיה המהותיים כמו קביעת מצבים של התנגשות אינטרסים ואיזון ביניהם ומתן 

ואמונים בהמשך להשיב לערר על החלטות שלא , )16-17' ס(החלטה אם להיעתר לבקשה 

ם מדובר בכול). 20, 17-18' ס(ם בתחום ענייניו "וכך לגבי מחב). 19' ס(למסור חומרי חקירה 

  . התנהלות במצבים מובהקים של ניגוד ענייניםב

  

  סד זמנים

  

האמונים על ביצוע ההליכים שנקבעו בנוהל לסיים את הגורמים  מונחים 30בסעיף  .32

הל ו מבנה הנ32סעיף ב,  אולם.)לתיק ממוצע ( ימים75בתוך " במידת האפשר"מטלותיהם 

לא סיימו הגורמים " אם  . בעלילתב מחייאינה, כלשהי, מכסת ימים באמצעותםפתחי מילוט 

אם . ד פיקוח חקירות יערוך ברור באשר למצב הטיפול בבקשה"רמ, המטפלים את מלאכתם

ד "רמ, הגורמים המטפלים עדיין לא סיימו את מלאכתם,  ימים מקבלת הבקשה90בחלוף 

  ."פיקוח חקירות יעדכן את הפונה בסיבת העיכוב

  .הוראות אלה עומדות בניגוד לכללי מנהל בסיסיים .ובלסד זמנים זה אינו מק: ייאמר מייד .33
  

 ככל שלא במצב הטיפול לערוך בירור : ימלא אחר המוטל עליוד חקירות ופיקוח"רמלאחר ש .34

 ימים מיום הגשת 90בחלוף  בנסיבות העיכובאת הפונה עדכן לו,  ימים75הסתיים בתוך 

 .הוא הגבול הנצח -?  ואחרי זה. נפרץ לוח הזמנים לחלוטין, הבקשה
  

 45 בתוך  סיום הטיפולהוראות מחמירות בדבר יקבעו בנוהל איננו רואים סיבה מדוע לא .35

מדוע לא  ;לתוספת זמן טיפול בבקשהנסיבות מחמירות וספורות ויגודרו בו  ,כמקובל, ימים

ומדוע לא תוגבל  , ליתן אורכותד חקירות"יפורטו בנוהל שיקולים מצומצמים שינחו את רמ

 ומדוע לא תוטל עליו חובה לנמק  ופרומותאשר הארכות זמן בלתי מוגבלותסמכותו ל

 .המוסמכיםהחלטותיו כלפי הדרגים 
  
בדבר , מיוזמתו, ד פיקוח חקירות את הפונה"איננו רואים כל סיבה מדוע לא יעדכן רמו

 ,90-ולא רק לאחר היום ה, 45-  וסיבותיו כבר ביום ה במסירת חומרי חקירה לידיוהעיכוב

  . כל אחת מן ההארכות שיינתנובהתאם ל  החדשלוח הזמניםמהו  וע לא ימסור לפונהומד

  
בשרשרת כל גורם  על פניו מתמרץ, ת דיווחו וחוב כל סנקציהנטול ,נינוחכה  " זמניםסד" .36

 שיוצר הנוהל, יהיהציפאפילו .  וללא כל חשבוןלמשוך זמן בשופי ובנחת ,בו שנקבעו הגורמים
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בגוף  , אכן. א ימים כמוה כחלום באספמי75 בתוךחומרי החקירה לקבל את , אצל הפונים

בסעיף . גורם וגורםשרשרת הפעולות הנדרשות מכל מפורטת , )22-28במיוחד בסעיפים  (הנוהל

המטלה ולהבנותה להאדיר את כדי , כך נראה, זאת, אולם .כל הגורמיםכונסו יחד אף  31

פטור , מראש ,המצדיקה, כזו.  כביכול,ובלתי נמנעת" טבעית"כמגלמת התארכות זמנים 

ובמיוחד ,  לבקשותוממתן טעם של ממש מחייב בלוח זמניםלגורמים המטפלים מעמידה 

  .להארכות זמן, חוזרות
  

 היא רק  שנרשמהמכסת הימים .שנקבעוכונת זו מבטחיה הלכה למעשה אי עמידה בזמנים מת

  .וכן של ממשמכל תקישוט מרוקן , ידי חובה בבחינת יציאה ,"כאילו"
  

,  ובמילואים בפני הליכים משפטייםבהינתן הוראות החוק בדבר העמדת חיילים בסדיר .37

ברוב רובן של התלונות יחולצו חשודים  כך ש,מעין תעודת ביטוח שנקבע לוח הזמנים מהווה

  .לא כלוםעד  תכורסם  זכותם של קורבנות עבירה להליך הוגןכי ומלתת את הדין על מעשיהם
  

,  הצבאיתובחינת התיק בפרקליטותהחקירה במצב השכיח כבר הליכי : ותר להדגישלא מיו .38

נוגסים ,  הרבה מעבר לשנהקרובותהמתנהלים בפועל ללא לוח זמנים מחייב ונמשכים לעיתם 

, גובשוקשה להשתחרר מן הרושם שהוראות הנוהל , לכן.  של המתלוננים זכויותיהם- בזמנם

 . עיני המגבשיםא בלבד עמדה ליכשטובת הצבא וה
  

את לנטרל   יש לדעתנו,  או דומה לו,לא מחייב זהזמנים סד בתוקפו כל עוד עומד , ולכן .39

לגורמים האמונים על הטיפול שהוענקו  הארכות הזמן המפליגותמעניקות  ש, לצבאהיתרון

 .בבקשה
  

  מצב של משואהאינטרסים של כל הצדדים ולמנועאת  ראוי שיש לאזן באופן, אנו סבורים .40

ד " רמיחויבהוראה לפיה של  בנוהל אחת הדרכים היא הקביעה  .פנים כלפי הנתבעים בכוח

  לגורמים המטפליםשניתנההזמן תוספת בדבר ,  מיוזמתוהמתלונןליידע את , פיקוח חקירות

  .כאמור
  

לנהל  ימצא המתלונן טעם והצדקה בחומר זה , שקיבל את חומרי החקירה לידיולאחרוהיה 

העיכוב בהעברת חומרי החקירה יזדקק להארכת כתוצאה מן ואם  ,גד המדינההליך אזרחי נ

יעמדו לזכותו אותן הארכות זמן שניתנו לגורמי החקירה  ,תקופת ההתיישנות החלה בעניינו

,  כנתבעת,המדינהו  בכתב התביעהה זו עובד לצייןיוכל, כך. עד למסירת חומרי החקירה לידיו

  .  במכסת אותם ימיםגין איחור בהגשת התובענה מלטעון להתיישנות בתהא מנועה

  
  שהוענקובדבר תוספת הזמנים הודעות אלה מתלונן להגיש לבית המשפטיתאפשר ל, לחלופין

 שבסמכות בית , תקופת ההתיישנותבקשתו להאריך את ל כראיה משכנעת,לגורמי הצבא

המשפט להעניק
7

 .  

  
,  בשקידה ראויהלהתנהל בבקשה יםשיש בכך גם כדי לתמרץ את שורת המטפל, אנו סבורים

  . באופן יעיל ענייני ובלא משוא פנים
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 ולא שמסירת חומרי החקירה חייבת להתבצע סמוך לאחר סיומהעומדים על כך אנו : נדגיש .41

 משום בהצעותינו החלופיותאין . ח הבקשה לקבלם"שהתקבלה במצ  מיום ימים45-יותר מ

 .נוהל במתכונתו הנוכחיתמנים שנקבע בסד הזויתור על טענותינו בדבר אי סבירות 

     

    האזרחיתפרקליטות הבין לח " בין רשויות מצ פסולשיתוף פעולה

  

בעניין הפרקטיקה של שיתוף פעולה פסול בין   וביקשו סעדבעתירה העלו העותרים טענות .42

 .)זו אמונה על הטיפול בתובענות נגד הצבא(אביב -ח לבין פרקליטות מחוז תל"רשויות מצ

ח לפעול כחוקרים פרטיים של הצבא ולפעול ככוח מסייע "שימנע ממצ, ותרים ביקשו סעדהע

באופן מגבשי הנוהל נמנעו מלהתייחס לסוגיה זו מתמיה ש. שאינו נקי מפניות, לגורם הנתבע

  .מפורש
 

 נרשםו , הגורמים בצבא המעורבים בטיפול בבקשהנרשמו, שענינו בסד הזמנים ,31בסעיף  .43

לא ברור מה מסתתר  ". ומשרד הביטחון שיערבו גם פרקליטויות אזרחיותוייתכן "בהמשך

 באילו נסיבות ומאילו עילות יאפשר הנוהל עירוב של פרקליטות -  הזה" ייתכן שיערבו"ב

 ,פסוליםקשרים זיקות ו נדרשות הוראות ברורות כדי למנוע  .אזרחית ושל משרד הביטחון

  ברור שבהיעדר התייחסות .או ממומש/וטנציאלי וכצד בהליך משפטי פ ומתן יתרון למדינה 

  . מפורשת לסוגיות אלה במסגרת הנוהל עלולים להתאפשר מצבים פסולים כאמור

 
 הוראות  ושקוףעמדתנו העקבית היא שהנוהל חייב לקבוע באופן ברור מפורש. למען הסר ספק .44

 בכל שלב  גםכמו, לקבל חומרי חקירה בסמוך לאחר סיומהשיבטיחו כי הטיפול בבקשות 

  .  ביותראו החלטה שבניגוד עניינים במובן הרחב/רבב ומכל מניע זר ומכל  יהיו  נקיות ,אחר
  

ח "ערר על סגירת תיק חקירה מופנה מטבע הדברים נגד מצש, בהקשר זה לא מיותר לציין .45

 –נגד גורמים אלה אף עשויים להיפתח הליכים משפטיים ; או הפרקליטות הצבאית/ו

  .  ולא נוסיף.  בגין מעשיהם ומחדליהם– מנהליים אזרחיים או

  

  סיכומם של דברים

  

מכלול  מענה הולם לאינו נותן,  הקבוע בנוהלבאמצעות המנגנון הטיפול בבקשותהליך ניכר ש .46

 , בפרטים וכמכלול, הנוהל .  מעמדת המשיבים לעתירהוחורג, טענות שהעלו העותריםה

רטוריקה של זכויות שיקולים ואיזוני ימוש בהש. בלשון המעטה, נוחות-מבסס תחושת אי

לצמצם עד כמה שניתן את  : לכאורה,סמויהתכלית  מצליח להסתיר ואינטרסים אינ

 למצות את זכויותיהם ולממש את תושבים פלסטינים שנפגעו מידי הצבאהאפשרות של  

  .י והבינלאומההומניטארי, הישראלי – מכוח הדין הסעדים הפוטנציאליים המוקנים להם

 ועל, נגדם הוגשה התלונה המקורית המבצעיים הדרגים על חיפוי ,או לצד, תוך כדי, זאתו

 )?שיבוש (לגרום למזעורניתן באמצעות הוראות הנוהל , כך או כך . עצמםגורמי החקירה

 ביקורת מנהליתב  מטבע הדבריםהגלומותכאלה ,  הגורמים בצבאתוצאות שליליות מבחינת

  .או הערר/ם כתוצאה מהגשת התלונה ולהיפתח נגדולים עלשובהליכים משפטיים 
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 לגרור את מסירת חומרי , להיות ראוי ומוצדק באופן המתיימר,תאפשרמבאמצעות הנוהל  .47

כך שהתועלת הלגיטימית עבורם תהא המזערית במידה , ולהתישםהחקירה למבקשים 

ושו ועמד בבסיס הנוהל אינו מבטיח שיפור במצב הדברים שהתקיים לפני גיב. המרבית

 ולא אלה היו לא זו הייתה רוח הדברים.  בחסותוכי זה אף עלול להחמיר, נראהו, העתירה

למבחן " בכפוף :ויוזכר.  העתירהאת בית המשפט להחליט על מחיקת ההבנות אשר הביאו

   ."הביקורת השיפוטית ככל שיידרש

  

  

  ד"עו, עירון-חוה מטרס
  טהפר המוקד להגנת


