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בטרםגטלעצוריםשכאלהכליאהתנאימתןעללהורותהמשפטביתמתבקשכןזה.במחנה

עופר.למחנההעברתם

אנושייס,הינםעופרבמחנהלעצוריםכיוםהניחניםהכליאהתנאיכיעתה,כברייאמרבתמצית

עדהגדושתהעצוריםכמויותבשלמגן,חומתמבצעבתחילתאכן,וסבירים.מכובדיםהולמים

ניתןלא-עופרלמתקןובעיקר-איו"שבשטחיהמעצרלמתקניביותרמהירבקצבשהובאומאד,

בזייךולפיכך,במלואם,המקובליםתמינימלייםהמעצרתנאיאתמיידיתהעצוריםלכללספקהיה

היהלאשמכךאלאהמקובלים.הכליאהתנאיכלהעצוריםלכלניתנולאיחסית,קצרהתקופה

להערךהצורךועקבספוריםימיםבתוךאנשיםאלפישלמעצרםעקבהצער,למרבהמנוס
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סבירים,מעצונאי*לקבלהעצוריםכליוכלושבולמצג-הלחימהכדיתוך.רבהבמהירותגערך

הינם-בדיקתנולמיטב-עופרבמחנההעצוריםלכלהניתניםהוננאיםלעיל,כאמורוכיום,
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בנדון.תנכבדחמשפטביתשללהתערבותומקוםכלאיןכינטעןלפיכךהבינלאומי.

הריעופר,למתקןהגעתםבטרםלעציריםהניתניםהמעצרלתנאיהמתייחסותלדרישותאשר

ותקירה"למיוןזמנייםב"מתקניםלעציריםהניתניםלתנאיםהכוונהכימובהרשבעתירה

רובםבירורינו,למיטבכינבהיר,זהלעניןעופר.למחנההגעתםבטרםהעצוריםמובאיםשאליהם
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להמשיךמוחלטאםשאזי,בו,יעשהמהיוחלטאשרעדביותרקצרזמןלפרקהעצוראתלהחזיק

דיןכינטעןלפיכךבהמשך.דיוננויתמקדבואשרבעופר,המעצרלמתקןככללהואמועברלעוצרו,

להדתוה.העתירה

בעתירה.המועלותלדרישותנתייחסכךואחרלעניןהנדרשהעובדתיהרקעבחרחבהיובאלהלן

עובדתירקע

לחימהאירועיוהשומרוןיהודהבשטחימתנהלים2000ספטמברחודשסוףמאיכידוע,1.

ופצועיםהרוגיםלמאותגרמואשרובישראל,אלובשטחיםרביםפיגועיםבוצעווכןרביס,

רבים.פלסטיניםונפצעונהרגוכןכמוישראלים.

אורחיםועשריסכמאהנהרגובואשרzOOZ~מרץבחודשביותר.החמירואלואירועים2.

נפצעו.ומאוהפלסטיניט,שביצעובפיגועיםישראלים

פעולהשלבישעהעל29.3.02,ביוםישראל,ממשלתהחליטהאלוטרורלמעשיבתגובה3.

ומרכיביה,חלקיהכלעלהפלסטיניתהטרורתשתיתהכרעתלשםצה"לידיעלהיקףרחבת

המטרח.להשגתעדנרחבתפעילותכךלשםולקיים

שהיורביסלשטחיםצה"לכוחווננכנסו2002,מרץחודשבסוףשוזחלהזופעילותבמסגרת4.

טול-כרס,קלקיליה,רמאללח,כגוןפלסטיניות,ולפיסהפלסטיניתהרשותשלבשליטתה

לעצורהיתר,ביןבמטרה,נכנסוצת"לכוחותפלסטיניים.לכפריםוכןלחס,וביתג'ניןשכם,
חבלה.וחומרינשקכליולאסוףהשונים,הטרורארגוניעלהנמניםואנשיםמבוקשים

סייסגאלךוצה"לחמושים,גורמיםעםקרבותבאזורהתקיימוצה"לפעולתבמסגרת5.

קרבמסוקיואףונגמ"שים,טנקיםנגוןבבדיםושקכליולהפעילרבים,מילואיםכוחות
ומטוסים.

ביהודהצה"לכוחותידיעלנעצרוהיום,ועד2002,מרץחודשבסוףהקרבותהחלומאד6.

סביבנעהניאה,סכלימיפרס,עצוריכו,אלפילה,בסמוךאוהלהימהבזירתושומרון,

עצורים.6000

הגורמיםעלאוצה"לכוחותנגדבפועלהלוחמיםהגורמיטעלנמניםאלהמעצוריםחלק7.

כיירתשנעצרואנשיםוחלקםישראלים,אזרחיםנגדפיגועיםוביצועבייווסהעוסקים

אינםביהתבררבדיעבדאךצה"ל,כוחותנגדבפעילותמעורביםהםכיחששועלתהלהימה

ממעצרו.שוחררכאמור,לגביושהובררמיעויעת.פעילותלכלקשורים



עלנמנההעצוריםמןמיהאפשרי,בהקדםלאתר,המשימההוטלההבטחוןכוחותעל

טעםשישמבלינעצרמביניהםומיאזרחיה,ושלוםהמדינהבטחוןאתהמסכניםהגורמים

אנשיסגםנעצרולעילהאמוריםהמעצריםבמסגרתכייצויין,מעצרו.המשךאחהמצדיק

שביצעוחמורותפליליותעבירותבגיןפתוחיםחקירהתיקילגביהםישכיהתברר,אשר

לשטחים.כךאחרוברחובישראל,

האנשים,תצרושבגינםהחשדותחומרתובשלקצר,זמןבפרקהגדולהעצוריםהיקףבשל9.

פרקלא,אומעצרםלהמשךמקוםישאםוהבירורתשאולםהעצורים,מיוןלעתיםאורך

שוחותכבוה9ואדהעצוריםווטמתינוכברהמעצרים,ההלומאזזאת,עםקצר.לאומן

כ"בירורינו,למיטבריטונים,המעצרבמתקניעצוריםכיוםעצור*ס.אלפיהפיוןבעשבות

המבצע.תחילתמא?שנעצרוהעצוריםכללמתוךוזאתעצורים,1856

להמשךהאפשריבהקדםמועברהמעצר,מןמשוחררואיננומסונייסמיונושהליךמיכל10.
הענין.נסיבותלפימינהלי,למעצראוהכללי,הבטחוןשירותאוהמשטרהידיעלחקירה

המבצע.במחלךשנעצרובעצוריטשעיפוללדרךעתהנתייחסלעיל,האמוררקעעל

חמבצע,תחילתלאחרבסמוךשהוקמוזמנייםלמתקניםתחילההובאוהעצוריםרובככלל,11.

בתוךמוקמואלהמתקניםהזמניים).המתקניםלהלן:(ראשונייםוחקירהמיוןלצורך

תביאהאנשים,שעצרהחטיבהכלככלל,איו"ש.באזורשלחמוהשונותהחטיבותמפקדות

שלה.החטיבהמפקדתבתוךשמוקםהזמנילמתקןידה,עלשנעצרוהעצוריםאתכללבדרך

שעותביןלרוב,בלבד,קצרמן?כללבדרךהעצוריםשהואלהבמתקניםבירורינו,למיטב

לאחרוזאתזמני,מיוןלעצוריםנערךאלה,למתקניםהגעתסלאחרשעות.48ל-ספורות
מעמיקהבדיקהלצורךמעצרםאתלהמשיךאולשחררםאםהוחלטאויראשונית.חקירה

מהמתקןהועברמעצרו,אתלהמשיךשהוחלטמיככלל,כנגדם.שעלוהחשדותשלירתר

לידעופר,במחנהכיוםהמצויבאיו"ש,המרכניהמעצרלמתקןהאפשריבהקדםהזמני

הועברויחסיתמאדקטפהבכמותעצוריםבעיקרה.העתירהסבהשאודותיוביתוניא,

אותםשלתקליטהיכולתלפיאחרים,חקירותלמתקניהזמנייםמהמתקניםישירות

מתקנים.

שוךעםמתוכם,שכאלה.זמנייםמתקניםחמישההמבצעבמהלךפעלובירורינו,למיטב

מתפקד.עדייןהאחרוןהמתקןמתקנים.ארבעהנסגרוכברהקרבות,

הוכשרולאראשוני,למיוןושימשובחטף,שהוקמואלה,זמנייםמתקניםהדברים,מטבע

זאת,עםביותר.מינימלייםהיובהםלמוחזקיםשהיווהתנאיםמן?לאויךעצוריםלהחזקת

שהוהללובמתקנים(רפואיטיפולמזון,לשתיה,מיםניתנולעצוריםבירורינו,למיטב

כאמור,מקום,מכלוכדומה.לשירותיםגישהאפשרותהעצורים),אתשבדונורונהייכו

מהםנכבדחלקשוחררומשםביותרקצרזמןהעצוריםשלרובםרובשהוהללובמתקנים



במחנההמעצרלמתקןבעיקרהועברההעצוריםיתרתביותר.קצרזמןלאחרכבראתרעל

עתה.נדוןבועופר,

במתקניםמאדקצרזמןפרקתחילהששהולאחרהעצורים,רובהגיעוזהלמתקןכאמור,12.

המעצרלמתקןישירותתועברושנעצרוהעצוריםמסוימים,במקריםזאת,עםהזמניים.

הואשגןעוצר,למתקןישירותהועברורמאללה,מגורתהעצוריסרובלמשל,כךבעופר.
למתקןישירותככללהועברוחברון,בגזרתשנעצרועצוריםבדומה,לרמאללה.בסמוךמצוי

ומני.מתקןהוקםלאוובגזרהשכןעופר,

ועדעופר)מתקןשלפתיחתוומועדמגןחומתמבצעשלתחילתומועד(29.3.02יוםמאז
לאחר22,4.02,ליוםעדשוחררומתוכםעצורים.3000כ-זהלמתקןהובאו22.4.02,ליום

עצורים.240כ-יהלמועדעדוהעכרואחריםמעצרלמתקניעצורים.1420כ-וחקירה,מלון

1400-מלמעלהבמחנהשהוהשיא,בימיעצורים.1340כ-במחנהזהבמועדנותרולפיכך

עופר,למתקןבעיקרמתייחסותלעתיד,ברוהמועלותוהדרישותשהעתירהכיווןעצורים.
תגאיהאחרונה,בתקופההרחבתושלו,האכלוסיכולתהמתקך,גודללגביפירוטעתהנביא

מתקןמפקדעםשנערכהמפורטתשיחהעלמבוססלעילהאמורכלוכדומה.שבוהכליאה

ומנהלתמפצ"רנציגיעםיחדזוהודעהתכנתלקראתהח"מבמתקןשערךסיורעלוכןעופר

הבגצ"ים.מחלקת

פללי-עופרמתקן

עצורים.שלרבותמאותנעצרוהמבצעשלהראשונתבתקופהמידלעונירה,בפתיחכאמור13.

אלהעצוריםלהחזקתהדבריםמטבענועדוהחטיבות,במסגרתשנפתחוהזמנייםהמתקנים

הרגילים,המעצרמתקניואילובודדים,ימיםהיותרולכלספורות,שעוונביוהר,קצרלזמן
מידזה,מטעםחדשים.עצוריםשליחסיתקטןמספרלקלוטיכלושגרה,בימיהפועלים

מעצרמתקןשהינובעופר,המעצרמתקןאתלפתוחפקודהניתנההמבצע,התחליןביום ..
מתקןיחסית.קצרהבתקופהרביםעצוריסתצריםשבהםבמצביםלפעולהמיועדפיקודי

עלההחלטהקבלונשעםכיווןהמבצע.ערבסגורהיהאולםלעתמעתבעברגםהופעלזה
אתלפתוחהוראהניתנהרבים,עצוריםקצרזמןבתוךלהעצריפוייסהיוהמבצעפתיחת

מילדי.באורחהמתקן

יכולתהספיקהככלל,ובעבר,עייריט,450כ-הינהעופרמתקןשלהרגילההקליטהיכולת14.

נכנסומגן,חומונמבצעהתחלתלפנישבועותמסכרלמשל,כךהצבא.לצרכיזוקליטה

בעיה.כלללאעופרבמתקןנקלטושםשנעצרוותעצוריםכרם,לטולצה"לכוחות

במקוםהקיימיםכליאה"מתחמי"בחמישהלהקלטאמורהעצורים,450כ-שלוו,כמויו

מארבעתאחדבכליותר.קטןוהחמישייחסיתגדוליםהינםמתוכםארבעהמכבר.זה

ובחמישי,עצורים,100כ-לאכלסהמיועדיםאוהלים,חמישהמוצביםהגדוליםהמתחמים

כןאםיכולשיגרה,במצביהכל,סךעצוריס.50כ-לאכלסהמיועדיםאוהלים,שלושהישנם



700כ-עדבמקוםלאכלסניתןמצוקה,בעתותמקום,מכלעצורים-450כ-לאכלסהמתקן

איש,20במקוםאיש30בממוצעלהכניסניתןאוהלשלכלכךידיעלנעשההדברעצורים.
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בימיםשכברעקא,דאעופר.למחנהשהגיעוהעצוריםבואוכלסושפר,מתקןשנפתחמשעה15.

אתשמילאהעצורים,שלמאדגדולהכמותעופרלמחנההגיעההמבצעשלהראשונים

אתר,עלולפיכך,להגיע,המשיכונוספיםשעצוריםתוךעצורים,700בכ-כליל,המתקן

ץ0224כבפוצבבארבהוכמהירותהגכשבןלפותרה,כדיקשה,איכלוסמצוקתבמקוםנוצרה

החוקהלצורךהמחנה,בשטחהמצויותמקורות
זמנית.

גודרוהסככותבמעצר.עצוריםשל
שהוכנסותוךאליהם,הועברלהקיימיםהכליאהבמתחמימקוםהיהלאשלהםוהעצורים

תוךנעשתההסככותהכשרתמשחות.גםובהמשךכימיים,ושירותיםשינה,דרגשיאליהן
ששררהביותרהקשווהמקוםמצוקתבעייתזמני,באורחנפתרה,ובכךבודדיםימים

קצר.ומןמחסהללאמהעצוריםחלקשהושבגינההראשונים,בימיםבמקום -------------------------

לשמשנועדולאמעצר,כמקוםלשימושהתקנתןלאחראףאלה,שסככותמאחרזאת,עם16.

לבנותהמבצע,תחילתלאחרימיםמספרבמקביל,הוחלטמעצר,כמקוםזמןלאורך

אליהטלהעביריהיהשניתןכדיחדשים,כליאהמתחמימספרבדחיפותבמקוםולהתקין

הדחקבשעתששוכנוהעודפיםהעצוריםאתוכןבסככות,שהוחזקוהעצורים,יתרתאת

מתחמישבעהבמקוםלהכשירהוחלטזובמסגרניהקיימים.הכליאהמתחמיחמשתבתוך

וזופתונכבשוהמתחמיםגמקוס,הקרקעלהכשרתעבודותגעשוכךלצורךחדשים.כליאה

ביובעםשירותיםבתוכםוהותקנושונים,אבטחהואמצעיבגדרותגודרובאספלט,

המיועדיםחדשים,מתחמיםחמשהמים.לחימוםמתקניםועםזורמיםמיםעםומקלחות

העצוריםכלאתאליהםלהעבירהוחלזהוביוםי24.4.0.ביוםופתחואיש500כ-לקלוט

יותריישארולאשאזיהלילה,במהלךלהסתייםאמורהההעברהבסככות.אועדששהו

יועברוואזיספורים,ימיםבתוךלהפתחאמוריםנוספיםמתחמיםשניבסככות.עצורים

הצפיפותעללהקלמנתעלכיום,הפועליטהמתחמיםעשרתמתוךעצוריםאליהם

הפועלים_במתחמים

שתוארהמורחב,שהמתקןהרייפחת,אוכיום,שהואכפיישארהכוללהעצוריםמספראם17.

סבירים.בתנאיםתעצוריםלאכסוןיספיקיחסית,מאדקצרומןבפרקהורחבואשרלעיל,

שבעקבותיו-העצוריםמיוןשתהליךוכיווןבעיקרו,הסתייםמגןחומתשמבצעכיוון

ילךהעצוריםשמספרהואהצפיהרי-להתבצעממשיך-מהעצוריטחלקמשוחררים

מכסתןשנפעהt1P~tsהצפיפיםבעייתלגמריכמעטנפתלהפיוט,כן,ועלויקטן,

טפופים.ימיםבתיעופילמתקןשהגיעההעצומההעצורים

עופרבמתקןהמעצרתנאי

גתגאיםשמדוברהריהכליאה,במתחמילכלואיםכיוטהניתניםהמעצרלתנאיאשוו18.

בהחלט.וסביריםאנושיים
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מצוייםעצוריסג100כ-להחוירכלל,בדרךכאמור,נהמיועדכליאהמתחםבכללמשל,כך19.

זורמים,מיםישובמקלחותבשירותיםמקלחות.הא*ושלושהשירקניםתאישלושה

חמיםמיםכללבדרךבמקלחותיששבאמצעותםמיםלחימוםמתקניםצמודיםלמקלחות

אליהםהגישווולפיכךומתחם,מתחםכלבתוךמצוייםוהמקלחותהשירותיםתאיעת.בכל

אחראיםוהמקלחותהשירותיםנקיוןעלהיממה.שעותבכלמוגבלתובלתיחופשיונהלנה

טואלט,ניירגלילילעצוריםמסופקיםכןכמוניקוי.אמצעילהםוניתניםעצמםהעצורים

וגםשירותיםתאיהותקנובסככותגםכייצויין,גילוח.ומברשותשינייםמברשותסבת,

ביאסהמיס,לחימוםומתקניםמקלתותהותקנובסככותגםכןכמוזורמים.מיסהיובהט

היהניתןוצמידלאולפיכךקבע,מתקניאינםלחימוםוהמתקניםימיםכמהארכההתקנתם

מים.בהטלחמם

חופשית.הינהאליההגישהלשתיה.וורמיםמיסובהברויהישוסככהמתחםבכל

מסוגהםהמזרוניםמזותים.פרוסיםשעליהםמעד,שינהדרגשיגביעלישניםהעצומיםס2.

בצח"ל.שונותביחידוונבשימושמצוייםוהםצוות",מזרוני"המכונה

לאהמתקןשכןמהעצורים,לחלקומדרוגיםשינהדרגשיונסרוהראשוניםבימיםכייצויין,

הגיעהבודדיםימיםבתוךאולםעצורים.שלגדולהכהכמותלקלוטוערוךאמורהיה

דרגשישעצורלבלוכיוםהעצוריםלכללחלוקהשהספיקהומוכוניםעץדרגשישלאספקה

ומורת.שינה

השמיכוונוככלל,עצור,לכלשמיכותמספו'נופקוהראשוניטשבימיםהרילשמיכות,אשר21.

להגיעהעצוריםמשהמשיכילמתקן.ונקלטו.שהגיעוהראשוניםהעצוריםלמאותהספיקו

אכן,נפתרה.והבעיהנוספותשמיכותהגיעובודדיםימיםבתוךבשמיכות.ממשיחסרנוצר

בתוךאולםהשמיכות,מצוקתעקבאחת,שמיכהרקנופקהלסככהשהוכנסלמיבתחילה,

3-4לפחותישעצורלכלפיוט,לסיכום,שמיכות.מספרבסכנותגםעצורכלקיבלכיומיים

יושו,אףאונחיםשמיפות,

חולצה,הכולללהחלפה,בצדיםסטנופקהראשוניםשבימיםהרילהחשה,לבגדיםאשר22.

בתוךנגמרההכמותשכלאלאשהגיע.עציךלגלומגבת,גרבייםגופית,תחתונים,מכנסיים,

בגדיםכללבדרךנותרולאלמתקךלזרוםשהמשיכוהחדשיםולעצוריםספוריםימים

סטיםמאותלולנפקבדרישההמתקןמפקדפנהוה,מחסורבעקבותלחלוקה.ומגבות

עםמידשכאלה.סטים2800למתקןהגיעו23.4.02וביוםלהחלפה,בגדיםשלנוספים

כברלחלקכוונהוישלהחלפה,בגדיםשלחדשסטבמתקןהשוההעצירכלקיבלהגעתם

כינמצא,להחלפה.בגדיםשלסטיםשנייהיועצירשלכלכךנוספים,סטיםהקרוביםבימים

סטיםשניישמהעצוריםשחלקלהשלפה,בגדיםשלאחדסטלפחותעצירלבלישכיום

.שפטלה



נוצרלאזהובונחוסמעיל,נופקמעילללאלמתקןשהגיעמישלכלהרילמעילים,אשר

חוקר.

בנמויותחסרהיההראשונים,בימיםזה,בתחוםשגםהרילעקוריה,שניתןןוז51לאשר23.

בולשהותהאמוריםאיש700לכ-נועדולמתקןשנופקוהסווןכמויותשכןמגון,ובמוצרי

בודדיםימיםבתוךזאת,עםבהרבה.רביםעציריםלמתקןהגיעושבפועלבעודהיותר,לכל

במיץ,חסראיןתזוורינו,למיטבעתה,אדומאזמתאימות,אוכלכמויותלנפקצה"לנערך

בפועלהעצוריםמספרפיעלמחושבותהעצוריםעבורלמתקןהמנופקותהמזוןכמויותשכן

בוקרלארוחתכיום,כילציין,נבקשבלבד,להמחשההמוון,למגווןאשרבו.השוהים

ריבה,מרגרינה,לבנה,מותכת,גבינהאולבנהגבינהירקות,פיתות,להם,העצוריםמקבולם

פירותועתר,חומוס,ירקות,פיתות,לחם,העצוריםמקבליםצהרייםלארוחתוסוכר.זיתים

הבוקר.לארוחתדומהתפוייטניתןהערבלארוחתקציצות),אושניצל(בשריתומנהטריים,

שעות24רופא,קבעדרךשוההשבמקוםהרי-SWh~במתעךהניתןהרפואילטיפולאשר24*

יוםבכלבייסף,קליטתו.מתהללךכחלקרופאבדיקתעוברלמתקןשמגיעעצורכלביממה.

לושישעצורכלזובמסגרתחולים,מסדרומקייםחובש,עםהמתקןרחביבכלרופאעובר

לעצורלגנתשישסבורהרופאשבובמקרההרופא.באזנילהשמיעהיכולרפואיתתלונה

כיום,הולים.לביתהעצורמפונהלתת,במקוםהמצויההמרפאהביכולתשאיןדחוףטיפול

חולים,בבתיעופרממתקןעצוריםשנימצויים

מפקידיםהקליטה,מתהללךאינטגרלישכחלקהרי-העצוריםשלהערךלחפציאשר25.

אותם,הקולטתהשלישותבידיזהות)תעודותלרבות(שבידיהםהערךהפציאתהעצורים

הפציפירוטעםמפורטתקבלהניתנתלעצורהעציר.לשחרורעדהחפציםעלשומרתווו

למתקן.הגעתועםשהפקידהחפציםאתלרשותובחזרההעצורמקבלהשחרורעםהערך.

מכלהערךחפצילעיתיםנלקהוהראשונים,הלחימהבימיכינציין,התמונהלהשלמת

שבהםבשקיםעופרלמתקןהובאווהחפציםאישיה,קבלהמתןללאבשטה,נברהעצורים

במליתלעצורים,ההפציםלשייךגיסובמתקןיחדיו.עצוריםכמהשלחפציםאוכסנו

הופרדומזהה,תעודההיתהשבהםארנקיםאושהופקדו,זהותתעודותלמשל,כךהאפשר.

הםלמיהובררשלאחפציםזאת,לעומתהעצור.שלהאישילפקדוןוהוכנסוהכללימתציוד

ולבקשזהלגוףלפננהיכולהמשתחררעצירוכלבאיו"שהאזרחילמנהלהועברושייכים,

סדרהושלטימיםכמהלאחרמקום,מכלמעצרו.בעתממתשנלקחוחפציואתאצלולאתר

שלו,הערךהפציאתשםומפקידחפציועםלמתקןמגיעעצורבלבכלל,וסאו,זה,בתחום

לעיל.שהוסבךכפי

ורשאיגלויהמקבלבמתקןהנקלטעצורכל-המעצראודותהודעונלמלהחותלמתןאשר26.

הןורבוהאורחילמנהלמועברותהגלויותהמצאו.ומקוםמעצרועללמשפחתולכתובהוא

הפלסטיני.לצדמועברות



כיום,אךהראשונים,בימיםמסויםסדראישררזהבתחוםגםמגוריהם.לאזורסמוך

האמור.באורחמבוצעהשחרורכאמור,

הרשאידיןעורךוכלדין,עורכיעםמפגשלצרכיאהליםשניהוקצובמקום-עו"דעםמפגש28.

אלה.באהליםלפוגשויכולמסויםעצורלפגוש(

המעצרלמתקןלהכנסתאדוםהצלבאנשימורשיםימיםכעשרהמזה-אדוםצלביקורי~29.

לשוחחהאדוםהצלבאנשירשאיםוובמסגרתמגבלה.כלללאבמתקןמקוםבכלולבקר

דרגיעםלעתמעתבמקוםנפגשיםגםהאדוםהצלבאנשיבמקום.המצויעצירכלעם

קויימוכהעדידיעתנולמיטבהמעצר.תנאיעלהערותיהםאתבאוניהםומשמיעיםהפיקוד,

פגישות.ארבעעמם.

התרנייהמעצרמתקןשהואעופר,למתקןהמתייחסוזרלוונטי,העובדתיהפירוטאפואזהוס3.

עוסקתושבומגן,חומתמבצעבמהלךשנעצרוהעצוריםרובכיוםעצוריםשבובאיו"ש,

העתירה.

בעתירה.המהילותלדרישותעתהנתייחסלעילהאמוררקעעל

צקתיוההמועלותלדרישותהתייחשות

מינימליים,"כליאהתנאיליחןהיאהעותריםשלהעיקריתהדרישהמהעתירה,כעולה31.

עופר.במתקןהעצוריםלעצוריםומכובדים"הולמיםאנושיים,

איןוממילאבמתקןהעצוריםלכלכיוםניתניםשכאלהתנאיםכיינתנו,המשיביםזה,שנין

לכלספציפיבאושנתייחסזאת,להבהירכדיבנדון.המשפטביתשלבהתערבותוצורךכל

לעתירה).ב'סעיף(זהבמישורהעותריםידיעלהמועליתודרישהדרישה

מעצרםעצםעלמשפחותיהםלבנילהודיעלעצוריםיתאפשרכיהעותריםדורשיםראשית,32.

עופר.למתקןהגיעםעםתעצורים,לכלמתאפשרהדברכאמור,החזקתם.ומקום

בסככותוגאובאוהליםהעצוריםאתמלהחזיקיימנעוהמשיביםביהעותריםדורשיםשנית,33.

העצוריםכללהעברתפעלההמתקןמפקדתשיל,שהובהרכפיהאויר.מזגלפגעיהחשופים

שוהיםחייליםאלפיכידוע,הישראלי".האוירמזגל"פגעיסבירמענההנותניםלאוהלים,

באורחשוהיםובקציעותבמגידוהמעצרבמתקניוגםבאהלים,ארוכותתקופותקבעדרך

פגם.כלאיןבכךבאהלים.עצוריםקבע

כפייתר.בצפיפותהעצוריםאתמלהחזיקיימנעהמשיבכיהעותריםדורשיםשלישית,34.

היהלאאולםצפיפות,בתנאימהעצוריםרביםהוחזקואכןהאחרוניםלימיםעדשהוסבר,
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זאת,עםהצפיפות.בעייתאחשימתומיידיזמיןפתרוןבנמצאהיהלאשכןמנוס,מנך

מתוךחדשיםכליאהמהטעמילהכשירהחלכשבועייםלפניוכברשמריו,עלשקטלאהצבא

מספרובתוךונפתרהכמעטהבעיההאחרוניםבימיםשהובהר,כפיוו.בעיהלפתורמגמה

סופית.כנראהתפתרוהבעיהנהדפיםמתחמיטשנייפתחובודדיםימים

%שלבתקופהפיבעובדה,בעברהפירפרוהמשפטביתביתציין,נוסיףזהלענין
לאשבמהלכה,לוגיסטית,התארגנוהתקופתנורשתיחסית,קצרבזמןהמבוצעמעצרים,

ומקובלים.סביריםפליאההנאילעצוריםלספקניתןהמיד

וקבעקציעות,המעצרבמחנההכליאהבתנאידיונואגבזהלנושאהתייחסחמשפטבית

:כדלקמן

תנאיםשלקיומםלהסביריכתאההובעונהבעתרביםשלבפליאתםהבטחוניהצורך"

המעצוים".גלשלבראשיתוקיצוניתצפיפותשל

801.823,)3(מבפידהבטחון,שרנ.סג'דיה253/88בג"צ:ראו

שחלפו,החודשיםבמשךענין,באותומשהתבררכיהקשר,באותווצייןהוסיףהמשפטבית

רבהכהצפיפותבהםתהיהשלאתנאיםליצורחובהקמהרבים,עצוו-יםעלמדוברכי

אוהל.כלשליושביומספראתולדלל

להרחבתנערכואלאשבועות,לאואףחודשיםהמתיגולאהצבארשויותדנןשבענוןאלא

והןהמתקן,מפתירתוכשבועלאחרהחלוהעבודותמיידי,באורחכמעטהכליאהמתקן

אלהבנסיבותימים.מחודשפחותשלתקופהבתוךהבא,שבועבתחילתלעסתייםעומדות

ביתלהווערנותמקוםאיןוכיוהבתחוםהמשיביםבמעשיפגםכלנפללאכיסבוריםאנו

בנדון.המשפט

מורןעצורלכליסופקכיולחלופין,מיטה,תסופקעצורלכלכידורשיםהעותריםרביעית,35.

מסופקעצורלכלשהוסבר,כפיכינשיב,זהלעניןלמיטה.סבירתחליףלהוותשיוכלסביר

ביתלהתערבותמקוםאיןוהבנושאגםכןועלסביר,בהסדרומדוברומזרוןשינהדרגש

הנכבד.המשפט

נשיב,והשניןמספקת.בכמותשמיכותתסופקנהעצורלכלכיהעותריםדורשיםחמישית,36.

סבירהואזהומצביותר,אףולעתיםשמיכות3-4ישעצורלכלכיום,שהובהר,כפיגי

לגמרי.

להםינתנווכיסביריםובאיכותבכמותאוכליסופקלעצוריםכיהעותריםדורשיםשישית,37.

גםלהםניתניםוכיוםסבירים,ובאיכותבכמותאוכלמסופקלעצוריםכאמור,אוכל.כלי

באמצעותם.לאכולמנתעלומזלג)צלחת(אוכלכלי
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תאינקיוןלינשיבולכךנקייםשירותיםלתאיידאגהמשיבכידורשיםהעותריםשביעית,38.

פיועלהמתקןמפקדתובפיקוחעצמםהעצוריםבאחריותהינותכליאחבמתהמיהשירותים

נקיים.הינםהשירותיםלנושנמסרמה

מספקת,בנמותחמיםומיסהעיינהמוצרילעצוריםיסופקוכידורשיםהעותריםשמינית,39.

נעשה.זהדברגםוכאמור,

הרצפה,עלעופרבמתקןהעצוריםמהושבתיימנעהמשיבכידורשיםהעותריםתשיעית,40.

לכןוקודם(האהליםבתוךשינהדרגשיישהעצויכםלכלשהוסבר,כפיהשמים.כיפתתחת

באהליהם.לשהותרשאיםוהעצוריםהסככות)בתוךשיגהדרגשיניהור

לכך.חוקוקלמחנהתמובאעצורלצלסביררפואיטיפולינתןכידורשיםהעותריםעשירית,41.

לעיל.שהוסברכפילעצוריםניתןשכוהטיפול

פיניתבאלימותמשימושלתמנעבמחנהלאחראיטיורההמשיבכיהעותריטדורשיםבמסף,42.

זהלעניןזו.הוראהיישוםעלשיפקחהדוקפיקוחמנגנוןיונהגוכיהעצוריםכלפיובהשפלות

באלימוונשימושעלאוסרותוהןמשמעיותוחדברורותהןבצה"לההוראותכינשיב

היהלאעופר,מתקןמפקדעםבירורינו,למיטבמעצר.במתקניעצוריםכלפיובהשפלות

היאהמתקןמפקדתבנדון.תלונותכלאליוהוגשוולאובהשפלותבאלימותשימוששום

כייתבררבומקרהבכלבחומרהלטפלבכוונתהוישההוראותשמירתעלהמפקחהגורם

הופרו,ההוראות

החפציםכלאתשחרורםעםעופרבמתקןלעצוריםישיבהמשיבכיהעותריםדורשיםכן43.

הערךחפציוכלבמתקן,פועלשכזהמענוןשהוסבר,כפימעצרם.עםמהםשנלקחו

משם.'שחרורועםלומושביםלמתקן,חגעתועםעצירידיעלבמתקןשהופקדו

שביפיםאאיםכיוםניתניםכמתקןהשיהיםלעצוריםכיחומר,לסכםאפואנאן44.

אנושיים.

שכפיתריהזמניים,במתקניםעצוריםשלהמעצרלתנאיהמתייחסותלדרישותאשר45.

כברזמנייםהמתקניםחמשתמתוךארבעהשנןתיאורטי,בעניןמדוברככלל,שתוסבר,

לנדרשהאפשרבמידתנתייתםהאמורלמרותלתפקד,ממשיךשבזהאחדמתקןורקנסגרו,

יחסית.קצרזמןבפרקשנערכהבדיקתנומיטבעלמתבססלעילהאמורזה.במישור

ארוךזמןלפרקהזמנייםבמתקניםהאזיקיםשליתרמהידוקלהמנעהמשיבנדרשראשית,46,

-היהולאהואאסורשכוההידוקכינשיבזהלעניןשצורים.עזיםלכאביםשגורסבאופן

תבדק.-זהבמישורשתוגשספציפיתתלונהכלשכזה.להידוקהמשיבשלהיתרכל-ואין
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מהעצורים.הנלקחיםהפריטיםשלמדוייקרישוםביצועעללהורותהמשיבנדרששנית,
כברנלקחיםאםהזמניים,במונקניםגםשכוהרישוםלבצעהןההוראותכינשיגזהלענין

אירעוהתקופה,בתחילתאכן,מבוצע.הדברבירורינוולמיטבמהעצורים,פריטיםשם

הזמנייםהמתקניםמפעילישלמספקתמודעותחוסרעקבזהבתחוםשונותתקלותכנראה

תקין.באורחהעניןמתנהלכיוםבירורינולמיטבאלםהעצורים,עםתקשורתוקשיילנושא

האויר.מזגלפגעיחשוףשאינומתאיםבמחסההעצוריםאתלהחויקהמשיבנדרששלישית,

בנוסף,ביותר.קצרלומןנועדתהומנייםבמתקניםההחוקהכאמור,כינבהיר,זהלענין

זה,קצרומןלפרקגםקבםמבנהאואוהל(במחסההעצוריםהוחזקומהמתקניםבחלק

שמדוברהריושמיכוונ,מזרןהיטח,להנפקתלדרישהאשרהדבר.התאפסרתמידשלאאלא
הקצרהזמןבפרקבהתחשבצורךבכואיןאףוככפף,לה,להערךמאדשקשהבדרישה
הומניים.גמתקניםהעציריםכללבדרךמוחורותבויחסיונ

לעצוריסניתנובירורינושלמיטבהריהזמניים,במתקניםומיםמזוןלסיפוקלדרישותאשר

צרכיהס.לפילשירותיםלגשתלהסאופשרבדומה,ומים.מיוך

לעניןגםרלוונטיהילעילשתשובתנוהריובהשפלה,באלימותמשימושלחמגעלדרישהאשר

אפשרי,שהדברהריבאלימות,שימושעלתלונוהלהגישלעצוריסלאפשרלדרישהאשרזה.

במקום.השוהיםלמפקדיםמוגשותלהיותצריכותותלונות

להדחות.העתירהדיןזהבמישורגםכינמצא,

עלעופרלמתקןלהכנסחעותריםלנציגילאפשרהינהבעתירההמועליתהאחרונההדרישה47.

לדרישהמשפטיתתשתיתמניחיםאינםשחעותריסאלאבו.הכליאהתנאיעללעמודמנת

הדרתיה.לדחייתבכךודילבקשתם,להענותהמשיבאתלחייב

רחשלדלחופשיתכניסהניתנתתאדוםהצלךלנציגילעיל,שהיצהרכפיזו,"יתיפה

יהיהלמותרולאבפתקן.הנעשהעללפקחבינלאומיחיצונילגורםמתאפשרוגצךהמתקן,

ומעיריםתמתקןעלהאחראיםעםקבעדרךנפגשיםהאדוםהצלבנציגיכילהוסיף,

שיפור.הטעוןאתלשפרמאמץאשההאפשרובמידתנשמעותהערותיהםהערותיהם,

העקרונותבילצייןאלאלגואיןהישראלי,המשפטמתוךהמובאותלאסמכתאותאשר48.

לאחרדהיום,ובמצבהמשיביםעלכמובןמקובליםאלהבאסמכתאותהגלומיםוהערבים

אכן,הנדרשים.הכליאהבתנאיהמשיביםשמדיםנמנעת,וכלתיהכרחיתהתארגנותתקופת

לפתוריכולתםככלעשוהמשיביםאולםלעיל,שתוארהחמצוקהנוצרההאירועיםבתחילונ

מאד.קצרזמןפרקבתוךבכךתצליחואףלעיל,וכמתוארהאפשרי,בהקדםשנוצרוהבעיות

ז'נוהאמנתמתוךובעיקרהבינלאומי,המשפטמינוךהמוזכריםהכליאהלתנאיאשר49.

הסכמימשפטמשקפתז'נוחאמנתכיהיאופסוקהברורההלכהכיתחילה,נצייןהרביעית,



חוראוונאתלקייםעצמהעללקווהישראלמדינונואת,למרותהמזיינה.אתמחייבשאינו

דנן.בחתוםגסעושההיאוכךההומניטריוונהאמנה

ביחסנאמר,בולעיל,שאוזכרסג'דיה,בפס"דשנאמרולדבריםלהפנווננבקשזה,בהקשר

:כדלקמןההומניטריותהאמנההוראותכלאתלקייםלדרישה

באמנההכלולותההוראותבלאתעיוור,באופוליישט,ישכיאלהמדבייםלרוביןאין"

פיעללהבדקצריכההוראת%המנהלייט;העציריםשלמעצרםלתנאיוהתגעות

דיוננר'נושאהרצידיםמחנהשלהמיוחדותלנסיבותוהתאמתהחיוניותה,חשיבותה,

832(.עמ'שם,(

אתמקיימיםהםככלל,כייטענוהמשיביסלענייננו.גםבהתאמהיפיסהאמוריםהדברים

דיוננו.נושאהמעצרמתקןשלהמיוחדותשסיבותבהתאמההוילוגטיוה,האמנההוראות

כןועלדנןבנושאהנכבדהמשפטביתלהתערבותיסודכלאיןהמשיבים,לדעתדבר,סוף50.

סביריםהינםהמעצרבמתקןהניתניםהתנאיםכיוםשכןהעתירה,דחייתאתנבקש

והולמים.

במהלךחייליםשלופסולהאלימההתנהגותלגביהעותריםידיעלשהועלולטעונתאשר

בנדוןלקייסהוחלטלפונים,שהודעשכפיהריע/10,כנטפחלעתירהשצורףבמכתבהמעצר,

לגופה.תבדקהעבר,אירועילגבישתוגשאחרתספציפיתתלונהכלמצ"ח.חקירת

להוצאתעילהאיןזהובנושאלעתיד,מתייחסיםבעתירההמבוקשיםהצויםמקום,מכל

בעתירה.כמבוקשצוים

תשס"באייר,ב'":היום

ר2002אפריל,24
י--יי--)

מייימיי-- י.
בטחונייטענייניםעלממונה

המדינהבפרקליטות




