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המנהלייםההליפים

.09.1.5-ל09.1.4שביןבלילההמערערנגדשננקטוהמנהליםההליכיםשלראשיתם.1
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.לבתיהםהוחזרווהילדיםהנשים.ביניהםהיההמערער

עובדתעודתלפניווהציגהפלסטיניתהרשותעובד%שהרלוחיפרלעצרושבאלחיילפנההמערער

אתממנונטלהחיילותמתתההאישייםפרטיוובההפלסטיניתהרשיעשלהכלליבמודיעין

.הזההיהרעצםעדלוהוחזרהלאאשר,התעודה

המערערהוכנסלארזבהגיעם.נכחםללכתנצטוו,כוסוועיניהםנאזקושידיהם,העצוריםששת.2

.חוקרואתלפניוראהמעימוהרטייהשהורדהלאחר.שםהניצבהבנייןשלהשניהשבקומהלחדר

.החזירהולאחאנוןבביתבעודנושלוהעובדתעודתאתמידיוקיבלאשרעצמוחיילאותוזההיה

בירתומסראשרהדבריםעלהזרהמערער.ס"חמאאישהואהאםהמערעראתשאלהחוקר
הוסיףהא.'ו%הפלסטיניתהרשתיאישאםכי,ס"חמאאישאיננוההש:לאמור,חאנוןבבית

בגללסן"החמאידישזהבעיסוקולהמשיךעליונאסרלנןקודםחודשאומוניתנהגגםשהיה

ננהגששי%להיםהתהייבא%אותווהחתימוליופייםאותועצרואףח"לפתהשתייכותו

.שח000%שלבקנסיחייבוהוטלאשאם,מונית

לושאיןהשיבהמערער_פעולהעמוולשתףשאלותיועללהשיבמוכןהמערערהאם,שאלהחוקר
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אחרי.עבודתלומקהםהארגוניתלהשתייכותובקשרדבריועלהמערערחזרהפעםגם.בתצהירו

.לקציעותלבדוהועברהחקירה
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zOחוקיבלתילוחם"הנושהמערער"להניחסביריסוד"שלבקיומונומקה
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לפיסמכותומתוקףל"הרמטכקבעשבו09.1.2מיום"תפקידיםקביעתכתב"מ,(מופיעאינואישי

משטרהוקצינימודיעיןקציני"והםומעלהמסרןשדרגתםשמי,הלוחמיםלחוק(א)3סעיף

שחםשהואלהניחסביריסודשקייםמישלזמניתכליאהעללהורותמוסמכיםיהיו"("צבאית

".כליאהצובדברהחלטהקבלתעדחוקיבלתי
.בהתאמה-ג-2/ע,ב-2/עומסומניםנספחים"זמניםכליאההוראת"ו"תפקידיםקביעתכתב"

'"מ)ל"סאבפניהמערערהובא09.1.7ביום.5
"

כמצוותל"הרמטכידיעלהוסמךאשר,יחיא

שהוסמךהקציןשלשיונוולהביאןלרשמן,"טענותיואתלהשמיעהזדמנות"לולתת(1)003סעיף

הוצאשהצו",למערעריחיאל"סאהסביר"שימועהליךטופס":נכאמור.הכליאהצועללחתום

המערער."המדינהבביטחוןיפגעשחרורווכיחוקיבלתילוחםהואכילהניחסביריסודשישמשום

."%"%%וואיש"החשכיעליושמספריםמלנורבאותולואמרשהקצין,בתצהירומוסיף
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שנרשמו,דבריובהמשך."חמאסולאפתחלארגוןשייךאני":באומרוהמערערפתחתשובתואת

אישהיותובדברהמפורטתגרסתואתמסר,09.1.7-ההתאריךאתהנושא"שימועהליךטופס"ב

.הוסיף-"לעיללנאמרלגפריבסיסשין'.'ו%הלעסיניתהרשות
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ביום,קציעותבכלאמ"החעםהראשונהבפגישתואלהדבריםעלחזרהמערער.אישיתהמערער

09.1.8.

בתוקף,ל"שהרמטכטלרוןיפתההאלוףידיעל09.1.7ביוםנחתםהמערערנגדהכליאהצו.7

קיוםלשםזאת,לחוק4-ו3סעיפיםלפי09.1.2ביוםלוהאציל,לחוק(א)11סעיףלפיסמכותו

.השימוע

המידעבסיס%להניחסביריסוד"עליושחתוםלמישישמכיוון,בוכאמור,הוצאהכליאהצו

."המדינהבביטחוןיפגעשחרורווכיבחוקכמשמעוחוקיבלתילוחםהואשהכלואבפניושהובא
המערערהוגדרשבגינההעילהאוהאלוףלפנישהובא"המידעבסיס"מוזכרלאהכליאהבצו

.קלילנאסור'"חוקבלתילוחם"כ
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ס"חמאאיששהואמכחישהמערערוכי,'וכוחוקיבלתילוחםהמערער
וטוי

פתחאישלהיותו
.הרשותועובד
ו-2/עומסומןלערעורנספחהכליאהצו

כ"בידיעלביקורובעת,המוקדמותצ"אחהבשעות09.1.8ביוםרקהמערערלידינמסרהככערהצר
בשירותתשדהפתחלארגוןשייךשהאמ"לחהמערערהבהירזהביקורבמהלך,כאמור.מ"הח

.הפלסטיניתהרשותשלהביטחת

בשובה'בפקסמ"החכ"בשלחהאשרבמכתבר"הפצלידיעתהובאוהמערערשלאלהטענות.8

:היתרביןנאמרבמכתב.09.1.8-היוםשלבערבו,המערערעםמהפגישה

לאאף%והה...ישראלמדינתנגדאיבהבפעמותהלקנטללאל"הנפרשי,בידיאשרהמיזעלאור"
השניםשלושתמהלדפשהאישהאעממנהואצלהימיםמשנבר,אדרבה.חמאסארגוןעםנמנה

בידיו.שלההביטחוןשירותבפשוריהפלסטיניתהרשותי"עמועסקהיההואהאחרונות
.זהתפקידועלהפעירהתעיה[נהייתה

...שוואכליאתהיאחוקיבלתיכלוחםעתאמנהואאלשלכליאתול"הנהנתוניםלאור...
בזכויותיוהפגיעהאתותחמירתאריךשופטבפנילהבאתועדבכתנותיוהכרעהלשםהמתנה

."המתבקשותהמסקנותאתולהסיקהעובדותאתיילאמפהבישהמבאו."החוקובשלטון

.המשיבההתנהלותעלידיואתר"הפצסמךגוטלרן"רסי"עהחתומה09.1.11מיוםבתשובה
בלתילוחםהואכילמניחסביריסודמקיםהביטחוןגורמיביזרהמצויהמידע"כי,נאמרבמכתבו

מטעמומיאור"שהפצברמזלאאףנאמרלאבמכתב."להתערבעילה...מצאלא"ר"הפצובי"חוקי
הועברההמערערשלפנייתו.בחינתןעלהורואוהמערערטענותאתבחנו

~
לקראתהפרקליטותירו

.עניינוהובאשלפניוהמחוזיהמשפטביתבפניהדיון

א%הדמוקרטיתההזיתשםאתהבריאהצוהחמותבהליכיהמשיבההעלתה%ל09.1.15-לעד.9

כלשתוקשרשלמקרקרטענה
לארגי

גרסההפשיעהאצלנהלהבישרלדישהפעריהצידיאיו.זה

~Wnh9ביתבפנילראשונהשהובאה,זו

e

.השיפוטיתהביקורתבהליך

השיפוטיההליץ.ב

בקורת,שבעבבארהמחוזיהמשפטביתשלהנשיאכבודבפני,התקיימה2009בינואר15ביום.10

בודדותדקותמ"לחנמסרהשיפוטיתביקורתלקיוםהבקשה.המערערשלהכליאהצועלשיפוטית

סעיףכישצייןתוך,שבבקשה6לסעיףהמשפטביתאתהפנהאלדדד"עוהמשיבהכ"ב.הדיוןלפני
."בעניינושנאסףהמודיעיניהחומרשללמשיבלהעברהמותרתתמציתכולל"זה



ע27ומסומנתנספחתשיפוטיתביקורתלקיוםהבקשה

יש.הדמוקרטיתבחזיתפעילותמיוחסתשלמערערלראשונהלמדיםנמצאנו6סעיףבאותומהעיון

לאאףהיא,לדיוןקודםהמערערלידיעתהובאהלאהכליאהעילתבדברזושגירסהשכפי,להניח

.הכליאהצובהוצאתשהשתתת,ל"צהגורמילידיעתהובאה

,לחוק(1)3מםסעיףכלשון.החוקבמצוותשימועלמערערנערך09.1.7ביום:ונדגישנחזור.11
ןעילתברם2.כליאהצונגדולהוציאלכוונהבתגובה,"טענותיואתלהשמיעהזדמנות"לוניתנה

.לונמסרהלא,השימועשלתכליתוכלהיאעליהשהתגובההכליאה

סייפא(1)3מ0סעיףלשון.קויםלאכליאהצולהוציאהסמכותקמהבהתקיימושרק,זהתנאי
שלאובלבד"כליאהצולהוציאהמוסמךהגורםרשאי,הסעיףשלברישאהקבועותבנסיבות.ברורה

סגןבדרגתקציןלפניטעטתיואתלהשמיעהזדמנותלהלחששניתנהלאחראלאכאמורצויוציא

.כזוהזדמנותניתנהלאלמערער.במקוחלאאהדגש"...ומעלהאשף

הואבחרכןפיעלאף.הנכבדקמאהמשפטביתלפניהיתהמשפטי-העובדתיהמצבתמונת.12

ןואת,שלההגירסאותשתיאתתבדוקשהמדינהכדיהדיונןאתלדחותהמערערמבקשתלהתעלם
יועלוזהבמקרהשלילתההתוצאהטעוןזכותשלמהותהבדברמשפטיותטענות).המערערטענות

.(בהמשך

בביקורתהדיוןבפהקולהעידלמערערלאפשרסירבאףקמאהנכבדהמשפטבית.ועודזאת.13

פגע,בכך.הדיוחלפרוטוקול9-8'עמראו)מ"החשלהמפורשתבקשתהאףעל,זאת.השיפוטית

חוקיותולבחינתהועשיפוטיהליךקיוםומנע,הוגןלהליךהמערערבזכותקמאהנכבדהמשפטבית

.כליאהצושל

עלהאחראי,"אבי"המכונהכ"השבאישאתקצרותלחקורהמערערכ"בהורשתה,לבקשתה.14

לאמעולםכימובהקבאוץעלהומהן,ברורותהיואבס"המכונהשלתשובותיו.המערערשלתיקו

במסגרתונרשמהנמסרהשזולאחרלא.הרשותועובדפתחאיששהואהמערערשלגירסתונבדקה

היהלא,"אבי"שללטענתו.לפרקליטותשהועבר,ר"לפצהמנתבשליחתלאחרולא,השימועהליך

.צורךבכך

בקיאאינוכ"השבאחדשמצד,היה"אבי"המכונהשלמתשובותיושהתקבלהרושם,מזויתרה

ואתאותהלבחוןממנייןואיתבגירסתובטוחגםשנימצדאך,המערערשלוהליכותיובזהותו

קמאהנכבדהמשפטבית.יותרמבוססיםממצאיםהמשפטביתבפנילהציגכדי,המערערטענות

.כןלעשותכ"לשבהורהמשלא,שגה



בהליכיםנפלואשר,הקשיםלפגמיםמתייחסלאכללהנכבדהמשפטבית,בהחלטתו.15

להשתייכותובאשרהמדינהבגירסתשחל,המשמעותיהשינויאתמזכיראינוהוא.המינהליים

והוא;נבדקהשלאעובדתיתגירסהשלמעושר,שלובדהמתייחסאינוהוא;המערערשלהארגונית

."אבי"המכונהשלחקירתואתכללמזכיראינו

הכחיש..."09.1.7ביוםלמערערשנערךשבשימועהמשפטביתקובעלהחלטתו4בפסקה.16

הרשמייםבמסמכיםבסיסכלאיןזולקביעה."...הדמוקרטיתההזיתעלנמנהשהוא[נהמערער

שלטענתואתוהן(ה-2/ע)שימועהליךבטופסיחיאל"סאבידיהרשוםאתהןנוגדתאףוהיא

בדיון09.1.15ביוםלראשונהלונמסרהד"לחז,כביכול,שייכותובדברהמדינהשגרסתהמערער

.חמאסאיששהואבאוזניונטעןלכןקודםואילו,השיפוטיתבביקורת

,השימועלתוכןלהתייחסמבלישמג.להחלטתודגבפסקהבשימועודןחוזרהנכבדהמשפטבית
יצאולפיכךהשימועאתערךאלוףבדרגתשקצין,(כשלעצמההנכונה)בקביעהמסתפקהוא

.חלקיוכלעל(1)3מ0סעיףחובתידיהשימוע

קיוםללאלמעשההוצאאשר,צושלתוקפובשאלתמדיוןהנכבדהמשפטביתעצמואתפוטרבכך

.כדיןשימוע

לבקשת6סעיףאת,לנמקמבלי,באמצו,למערערהמיוחסעלידיואתסומךהמשפטבית.17

הוא.מנהליותראיותבמבחניהחסויהחומרעומדהאםלשאלהמתייחסאינוהוא.כלשונוהמדינה

ביתמביא,זאתתחת.באמיצתםאומקורותיובמספר,שבובפירוט,ובמהימנותובהיקפודןאינו

.הנדרשאתהקובעתמהפסיקהמובאותהנכבדהמשפט

הרשהאוהמערעראתששמעמבליאףוכאמור,סמוקכלללא,קובעהנכבדהמשפטבית.ועודזאת

."מבוססתבלתי"היאהביטחוןמנגנוןעובדהיותוובדבר,בפתחחברותובדברשטענתו,להעידלו

אובדיקהכלערךולא,המשיבהזרועותידיעללושנמסר,החסויבחומרהסתפקהמשפטבית

.הצדדיםטענותשלנוספתבחינה

ענוומסומןנספח020071בש,שבעבארהמחוזיהמשפטבביתהשיפוטיתבביקורתהדיוןפרוטוקול

3א/עומסומנתנספחת020071בש,שבעבארהמחוזיהמשפטבביתהשיפוטיתבביקורתההחלטה

ך



,חוקתיתיסודזכותהיא,מינהליתרשותבידיבזכויותיופגיעהטרם,להישמעאדםשלזכותו.18
שלדבריםיפים,וטעמיההשימועחובתמהותלעניין.הוגןלהליךמהזכותנפרדבלתיחלקהמהווה

:"המנהליההליך"בספרוזמיר.י

הזדמנותלכןקודםלונתנהאםאלאבאדםתפגעלאהמנהליתהרשותכידורשהשימועכלל"
,השניהצדמן,ומקנההמנהליתהרשותעלשימועחובתמטילהוא.שניהטענותיולהשמיענאותה
.זהבכללתומכיםטוביםטעמים...המנהליתההחלטהידיעללהיפגעשעשוילאדםטעוןזכות

ובקישקרובכמי,לונותןהשימוע,מינהליתמהחלטהלהיפגעשעשויאדםשלמבחינתו,ראשית

המדבריםושיקוליםמידעהרשותבפניולהציגדיוקםעלדבריםלהעמידהזדמנות,הנדוןבעניין

משלימיםבדברשנוגעמיידיעלהמוצגיםוהשיקוליםהמידע,המנהליתהרשותמבחינת...בזכותו

אתלשפרועשוייםבהלהכריעצריכהשהרשותהבעיהאתמבהירים,הנתוניםתשתיתאת

"ההחלטה

הפוגעת,שלטוניתבהחלטהמדוברכאשר,מיוחדתחשיבותמקבלתהשימועחובתכי,ברי.19

בזכותפגיעההיא,כדיןשימועללא,אדםשלבחירותופגיעה.לחירותהזכותכגוןיסודבזכות

ללא,מעצר.וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקשלההגבלהפיסקתאתהסותרת,לחירותהחוקתית

.שרירותימעצרהוא,נאותשימוע

לוחמיםשלכליאתםחוק,שוואכליאתלמניעתמרכזיתכערובההשימועבחשיבותהכרהמתוך.20

ההוראהשלכלשונה.כליאהצוהוצאתלפניאדםלשמועמובהקתחובהקובעחוקייםבלתי
:א)נם)3בסעיףשבסעיףהקוגנטית

וכיחוקיבלתילוחםהואזמניכןכליאההוראתמכוח]כלואכילהניחסביריסודל"לרמטכהיה"
ידובחתימתצולהוציאהוארשאי,המדינהבביטחוןיפגעשחרורו

~
ובלבד,כליאורצו-זהחוק

4מכאמורצויושנאשלא
~

כדרגתקציןלפניטענותיואתלהשמיעהזדמנותלדלהישניתזהלאחר

"...זהלענייןל"הרפס3שהשפיךומעהאלוףסגן
.כליאהצושללחוקיותותנאיהואנאותשימועקיוםכי,עולהמהסעיף

""מי)ל"סאכדיןהוסמךזוחובהשלמילוי,עולהלערעורשצורפומהמסמכים,דעבמקרה
יחיא

שלבביטויו-השימועתוכן,מהותיתשמבחינהאלא.כחוקהזמןבמסגרההמערעראתפגשהואוכי

בנוסף.שגויההיתה-מעצרועילתבדברלמערעריחיאל"סאשמסרההודעהדהינו-בספרוזמיר.י

גביעלהמודפסות,החוקפיעלהכליאהבסמכותשימושהמצדיקותהנסיבותבדברכלליתלאמירה

על.חמאסאישהיותואת,שלומעצרוכעילת,למערערהאלוףסגןמסר,הסטנדרטיהשימועטופס

כי,העובדה.הפלסטיניתהרשותועובדפתחאיששהואובטענהבהכחשההמערערהגיבזועילוז
עללהגיבממנומסה,זהבשלבהועלתהלאכללבהצבאיופעילהדמוקרטיתבחזיתבחברהטענה



מזמיר.יכותבאלהמעיןמצביםעל
~

לאאםהשוםכקליפתשווהלשימועהזכות"כי,(816'ע,ם

יודעאינואםיטעןמהואכן...הנדוןהענייןמהותעלהמוסמכתהרשותמאתהודעהאותהמקדימה

קשההצפויהשהפגיעהככל,ודוק.כליאהצונגדולהוציאהצפויהלהחלטההטעםאוהרקעמה

בדיוקהיתרביןזאת.הנדרשתהשמיעהרמתגםאלא,השמיעהחשיבותרקלאיותרעולהכך,יותר

תפקידכלמילאולאהללואך,הביטחוןלשיקוליבכפוףשמובן(740-745,שם,זמיר)"ובהיקף

.הנדוחבמקרה

מןנבצרל"הנהפגוםההליךשבעקבות,בריהריהכליאהצואתלפסולכדיבכךדילאאם.20

תפסומקומםאתבעודלהחלטתוג(המשיבהבעיני)הרלוונטייםהשיקוליםעיקראתלשקולהאלוף

שגוייםנתונים
~

החלטתולשורשיורדלעצמוכשהואכזהמם.כאחתוהמערערהמשיבהעיני
המשפטוביתהואילולהכחישהזוטענהעםלהתמודדמערערבידיהיהלא.הכליאהצואתלהוציא

,החשדפיעל,היותובשלהמערערשלכליאתועלהורההאלוף,למעשה.לפניולהעידלוהתירלא
.לחלוטיןרלוונטיתכבלתימכןלאחרהתבררה,המשיבהלשיטתגםאשר,טענה-חמאסאיש

שלשוויהטענהעלהסתמךהוא,המערערכליאתעללהורותההחלטהאתקיבלהאלוףכאשר

.זושגויהלטענהורקאךהתייחסאשרשימועהליךועל,המשיבה

בטענותשחלהפתאומיובשינוי,אורכולכלהמינהליבהליךנפלואשר,אלהבטעויותדי.21

מצטרפתאלהלפגמיםהכליאהצופסילתאתלחייבכדי,השיפוטיתהביקורתבהליךהמשיבה

זהותובדברהמערערטענותכשיהמשיבהמטעםהגורמיםשלסבילותםמשקללהםומוסיפה

לספקשמחובתם,אלהגורמים.'אבפרקכמפורט,באוזניהםושנהחזראותן,והמקצועיתהארגונית

יחיאל"סא,השימועמבצעאת,לחקורחובתםממילויבהימנעותםהכשילו,אמיןביטחונימידע
הלאהאדםנגדכליאהצולהוצאתהביאוהם.הכליאהצועלחתםאשרטלרוןיפתחאלוףואת

.מסוכןחוקיבלתילוחםשהואלהוכיחכדיבושאיןחומרסמךעל,המערערהוא,נכון

והיה,ומבוטלבטל,היהכלאהיהשיפוטיתלביקורתשהגיעשעההכליאהצוהמקרהבנסיבות.22

.זאתלקבועקמאהנכבדהמשפטביתעל

השיפוטיתהביקורתהליך-המשפטיהפן.ד

חייםרוחולהפיח,הפגמיםאתלרפאלהצליחאףואולילנסותהיהשניתן,הטועןויטעןאפשר.23

העמיקואףהנכבדקמאהמשפטביתושגהחזרובהחלטההדיוןבמהלך,זאתתחתאולם.מיץבבר

.המנהליתהרשותשלשגיאותיהאת

,הכליאהצובטלותלקביעתלהספיקכשלעצמםצריכיםהיואשר,הפרוצדוראלייםלפגמיםמעבר
הנכבדהמשפטביתשגה.הצוביטולעללהורותהעבדהמשפטביתעלהיההמהותיבמישורגם

.הכליאהלצובקשרבפניושהתעורר,המהותיהקושיעםמלהתמודדמשנמנע,קמא



חמאס-למערערהמיוחסיםהארגוניםבדברהמשיבהשלגרסאותיהשתישלבקיומןהואזהקושי

שלספקלעוררצריךהיהזהדבריםמצב.ביניהםהפניםומרובההרבהשוניעל-דמוקרטיתוחזית

כךעל.החסויהחומרלאמינותוביחסהמערערשלזהותולעצםביחס,המשפטביתבלבממש

הרשותועובדפתחאישדווקאהיותובדברהמערערשבטענות,כללעיניהגלוי,הפירוטמתווסף

המיוחסותמאלהאחתמכלמאדשונהופוליטיתחברתיתאישית1זהותבעל-דהיינו,הפלסטינית

.המשיבהידיעללו

.המילהקושיעםהתמודדלאואףהספקאתהסירלאקמאהמשפטבית

בעקרונותעמדולאבושניתנהוההחלטהשבעבארהמחוזיהמשפטבביתשנערךהדיון.24

לפיהמנהליהמעצרעלהשיפוטיתהביקורתשעניינם,זהנכבדמשפטביתשלשבהלכתוובמבחנים

מכוחכליאהעליושמואלהועקרונותמבחנים.1979-ט"תשל(מעצרים)חרוםשעתסמכויותחוק

נבו,ישראלמדינתנגדפלונים06/6659פ"בעהנשיאהשלדינהבפסק,החוק

חי~
ד"פס'"-

.עיקריהםלהלן.("פלונים

שיקוליובחשבוןהמשפטביתיביאאותןשרקמנהליותבראיותאלאתוכחלאהעילה.25

לבדוק,כליאהצוהבוחן,המשפטביתשלחובתואתבפלוניםהדגישזהנכבדמשפטבית

קמאהנכבדהמשפטביתשגה.המעצרעילתלהוכחתומשכנעותברורותראיותשלקיומן

שגה.זהבמבחןעמידהלהבטיחמנתעל,הנדרשתבזהירותהמשיבהראיותאתבחןמשלא

הקשייםאףעל,המערערשלכליאתוהמשךעלמשהורה,קמאהנכבדהמשפטבית

.נבדקולאשכלל,המערערשלהברורותטענותיואףועל,המשיביםשבגירסאותהמהותיים

:פלוניםבענייןהנכבדהמשפטביתכדברי

וקיצוניחריגאמצעיהמנהליהמעצרשלהיותונוכחכיבעברפסקכברזהמשפטבית"
ומשכנעותברורותראיותנדרשות,אישיתלחירותהחוקתיתבזכותבפגיעתוובהתחשב

'בעמ,ורי'עגפרשת:ראו)מנהלילמעצרעילההמקיםביטחוניסיכוןלהוכיחמנת-על
השופטתדברי:והשווראועוד.מגוריםתיחוםשללאמצעיביחסזוהלכהנקבעהשם,372

;264'בעמ,(2004)258(3)נטד"פ.ישראלמדינת'נפחימה04/8607מ"בעמיה'פרוקצ'א

,(בראנסהפרשת:להלן,1982)247(4)לור"פ.המרכזפיקודאלוף'נבראנסה81/554ץ"בג
250).

בלתילוחמיםשלכליאתםחוסשלהוראותיואתדומהבאופןלפרשראויכינראה

.הימיים

חשיבותלייחסישכיהינהומשכנעותברורותראיותשללקיומוהדרישהמשמעות

הרלוונטיהמודיעיניהחומרשלהעדכניותלמידתוכןהעצורנגדהראיותולאיכותלכמות
דברי:ראו)בעברהעצורפעולותבדברקונקרטיממידעאלהסיכוניםללמודניתן;נגדו

כוחותמפקד'נפלוני05/11026צ"בג;250-249'בעמ,בראנסהבפרשתשמגר'מהנשיא

מעצרלשם,זאתעם.(5בפסקת,(פלוניפרשת:להלן,2005.12.22,[בנבופורסם])ל"צה
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מינהליותבראיותצורךיש,חוטייםבלתילוחמיםשלכליאתםחובלפיטווח-ארוך

.הרחוקבעברשבוצעהפעמית-חדפעילותבדבריחידהבראיהדיואיןמספקות

למהימנותןלהידרשהשופטעל,מנהליותהראיותבהיותדילא.26

הראיותמהימנותאתלבחוןהשופטחובתאתבפלוניםהדגישאףזהנכבדמשפטבית

הדגישהמשפטשביתכפי.בפניוהמובאות,המנהליות

,אדםשלמעצרולצורךמנהליותראיותעלבהסתמכותהטמונההבעייתיותנוכחכייודגש"
ככל,המודיעיניהחומרשלובחינהבקרהכליהשניםבמשךהשיפוטיתהמערכתפיתחה

.מנהלייםמעצריםעלהשיפוטיתבביקורתהמתקייםהסוגמןבהליךניתןשהדבר

המנהליותהראיותשלומהימנותןתקפותןלשאלתהשופםנדרש,האמורההליךבמסגרת

שופט'נברהם98/4400צ"בבגנפסק,זהבעניין.משקלןולהערכתבפניוהמוגשות

זכותו:כדלקמןאור'תהשופטמפי,346'בעמ,(ברהםעניין:להלן)37(5)נבד"פ.משפטאי

ערךעלההגנה.מתוכןריקהסיסמהאינהלחירותאדםהואבאשראדםכלשלהבסיסית

.מינהלימעצרעלהשיפוטיתהביקורתלהליךמשמעותיתוכןליצוקמחייבתזהיסודי
עלהאםלשאלהרעלאלהידרשוצריךרשאימשפסאיהשופטכיסבוראני,זובמסגרת

החומרבסיסעלשהחליטהאתלהחליטרשאיתהמוסמכתהרשותהייתההדבריםפני
כחלק,הפוגשהחופרשלמהיפנותולשאלהגםלהידרשהשופטעל;בפניהשהיה

מינהליתראייההינומסוים"חומר"שהעובדה,אנן.החומרמשקלבדברמהערכתו
האחרותהראיותרקעעלמהימנותומיזםאתפלבחוןהשופטאתפוטרתאינה,כשרה

השופטאתלפסועכדי"מינהליתראייה"שלבתגאין,נדבתוך.המקרהנסיבותופנלול

,אחרתלומר.אותםלספקהמסוגליםהגורמיםמאתהסבריםולקבללדרושהצורומן
לפרקיחירותשלילתולאפשר,השיפוטיתהביקורתתהליךאתמאדעדלהחלישפירושו

הדעתעלמתקבלתאינהכזותוצאה.מספקובלתידלחומרבסיסעל,ממושכיםזמן

".יסודזכותהאדםבחירותהרואהמשפטבשיטת

מטעםלוהוגשאשר,החומרמהימנותאתמלבחוןמשנמנע,קמאהנכבדהמשפטביתשגה

מבלי,המדינהעמדתאתאוטומטיבאופןמשקיבל,הנכבדהמשפטביתשגה.המשיבה

לפתחהשתייכותובדברהמערערולטענות,בגרסאותיהשהתגלולסתירותהדעתאתלתת

מבליאף,המדינהעמדתאתקיבלהמשפטבית.הפלסטיניתהרשותעובדהיותוובדבר

כדיבכךיש.טענותיואתבשניתלבדוקלמשיבהלהורותומבלי,להעידלמערערלאפשר
הראיותחומראתלבחוןהחובהבדברזהנכבדמשפטביתהלכתאתמובהקבאופןלסתור

.לעומקו

מנהליבמעצרהדןשופטשלהמיוחדתפקידו.27



אדםשלבכליאתוהטמונה,העמוקהבבעייתיותהכירהנכבדהמשפטבית,פלוניםבפסויד

,אלהבנסיבות.נגדוהטענותמפניכראוילהתגונןממנוהמונעבאופן,הסויחומרסמךעל
יתירהבזהירותהראיותאתלבחון,מיוהדתהגבההשופטעלמוטלת,הדגישהמשפטבית

:לעצור"פה"ולשמש

המשפט-ביתמצווה,אהדצדבמעמדחסויותראיותבהגשתהטמונההבעייתיותנונח..."

ההומרבבחינתרבהובקפדנותבזהירותלנהוג'מנהלמעצרעלשיפוטיתביקורתהמפעיל

זהירות-במשנהלנהוגהובההמשפט-ביתעלמוטלת,באמורבנסיבות.בלבדלעיניוהמובא

יכולואינולחומרנחשףשאינו,העצורשלבמשקפיולוהמוגשההסויההומראתולבהנן

לטעוי
לנהוגמיוהדתהובההמשפטביתעל...":ה"פרוקצ'אהשופטתשלובלשונה.נגדו

לשמרנהשףאינושהואמקום"לפה'ילעצורולהיות,ההסויההומרבבהינתיתירהזהירות

יהודהבאזורל"צהנוחותמפקד'נקאדרי04/11006ץ"בג)להתבונןיייכולואינונגדו

(42-43-פסקה)י',[בנבופורסם])ושומרון

פיואתסתםאףהואאלא,לעצור"פה"שימשלאקמאהנכבדהמשפטשביתרקלא,דעבמקרה

ההשבהליךגירסתואתולמסורלהעידת*המינימאהזכותאתממנוומנע,המערערשל
"
בו,כךכלב

,ההמוריםהפגמיםולאור-הענייןבנסיבות.גורלוהוכרע
~

DIW1צוהוצאבוהמינהליבהליך

מיוהדתלפגיעהלהביאכדיהמבדהמשפטביתשלזובהתנהלותהיה-המערערנגדהכליאה
.המערערבזכויות

המשיבהעלהמוטלההוכההנטלמהות:המשפטיהפן.ד

,הכליאהצולשורשהיורדתהטיעוןזכותשלילתובראשם,הפרוצדוראלייםלפגמיםבנוסף.28
אתלהריםתוכלהמשיבהאםהוארבספק,שיפוטיתהביקורתבהליךלהעידהמערערזכותושלילת

.המהותיהדיןשלהפרמטריםפיעלהצושלחוקיותולהוכיחהנטל

.ל"הנפלוניםד"בפסבינישהנשיאהבהרהבהדנהאלהבפרמטרים

שלתכליתוידיעלמוגדרתהכליאהצושלהוקיותולהוכחתהמשיבהשלנימוקיהמסגרת.29

הזרהלמנוענועדההוק...'מיקוחוקלפיערובהעניההזקתלאפשרנהםלאההוק":החוק

."טרורלארגוןהשתייכותואופעילותובמסגרתהמדינהבטחוןאתשמסכןמישלהלחימהלמעגל
5נפסקה

פסקאורךלכלכאמור:ודוק.המערערשלהאשיתמסוכנותואת,אשא,להוכיההמשיבהעל

.לעילכאמור,מנהליותבראיותוזאת,להוכיח-הדין
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מסוכנותעלהמבוססתמעצרעילתשלבקיומהמותנית[החוקשל]מכוחוהמעצרנסמכות.30

.הדיןפסקושונהחוזרכך,"העצורשלאינדיבידואלית

שלההגדרה".חוקיבלתילוחם"שלההגדרהבגדרנכנסשהמערערלהוכיחהמשיבהעל,לפיכך

לכוחהשתייךאוחלקנטלעצפוהעצורכילהוכיחדורשתלחוק2בסעיף"חוקיבלתילוחם"
רקקמההחוקמכוחהמעצרעילת,3מםבסעיףוכאמור.ישראלמדינתנגדאיבהרעולותהמבצע

להצביע,משלימהדרך."המדינהבביטחוןיפגעשחרורוכי"להניחסביריסודלגביושישלמיבנוגע

יבטלהמחוזיהמשפטביתכיהקובעלחוק(ג)5בסעיףקבועה,אישיתמסוכנותלהוכיחהחובהעל

...'המדינהבביטחוןלפגתכדי'העצורשלבשחרורוכשאין...החוקמכוחשהוצאמעצרצו
הלוחם"שלחזרתואתלמנועהמנהליהמעצרנועד,החוקשללתכליתובהתאםכי,להוסיףישלכך

0אופסקה."מלכתחילהזהלמעגלהשתייכותועלהמצביעבאופן,הלחימהמעגלאל"חוקיחבלתי

בראיותלהוכיחהמדינהעל,לפנינוהנדוןהחוקמכוחמעצרלצורך,כןכיהנה".31

עקיףאוישירבאופןנטלשהוא,דהינו,..."חוקיבלתילוחם"הינוהעצורכימנהליות

מדינתנגדהאיבהבפעולות,שוליאוזניחשאינוחלק:ודוק,ללחימהתרומהבושישחלק

בזיקתולהתחשבישואז,איבהפעולותהמבצעלארגוןהשתייךהעצורכיאו,ישראל

."זהמושגשלהרחבבמובנוהארגוןשלהלחימהלמעגלהעצורשלתרומתוובאופי
(20-21עסקאות

.בחוקקבועותחזקותשתי.32
(לחוק3בסעיףולנדרשהמדינהבביטחוןיפגעעצורשלשחרורוכיהקובעת7שבסעיףהחזקה

לוחם"שלההגדרתתנאיבעצורשהתקיימוהוכיחהשהמדינהלאחררקרלוונטיתלהיותעשויה

שלמסוכנותואתלהוכיחהמדינהעלהמוטלתהחובהאתמאייןאיש7סעיף"."חוקיבלתי

לפיה,המדינהעמדתאתקיבלהמשפטבית,פלוניםבעניין,זאתעם.בפלוניםנפסק-"...העצור

המשפטביתנמת,אלהבנסיבות.לחוק7בסעיףהקבועההחזקהעללהסתמךנוהגתהיאאין

לשוביהיהניתן,בעתידהחזקהשתופעלככלכי,הבהירהואאולם,חוקתיותהאתמלבחוןהנכבד

הכלואלכתפיהמעבירת,זוחזקה.וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקבתנאיעומדתהיאאםולבדוק

ההגבלהפיסקתלתנאיבניגוד,הכלואבזכויותחמורבאוץפוגעות,סבירובלחיקשהראייתינטל

.היסודחוקשל

להועיליכולההיתהלאזו,8שבסעיףלחזקההנוגעבכלכילהבהיריש,הצורךמןולמעלה,לענייננו

החזיתכי,לחוק8בסעיףכאמורתעודההוציאלאהביטחוןששרמשום,זאת.דנןבמקרהלמשיבה

אילוגם,אלהבנסיבות."ישראלמדינתנגדאיבהפעולותמבצע"ה,"מסויםכוח"היאהדמוקרטית

עונהאינה11טענה,לעילהכאמורזהלארגוןמשתייךהמערערכי,המשיבהטענתהיתהנכונה
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כל

"
חוקיבלתילוחם"להמערעראתלהפוךכדיבכךישכי,להוכיחהמשיבהעלהיה,

המסק,"
.הביטחוןאתאישיבאוץ

המקוערבגרסתהתומךנוסףולחונטימידע.ה

ביתבפניטעןשלאעובדתיותטעמתבערעורוהדןזהנכבדמשפטביתלפניבזאתמביאהמערער.34

כ"בבידיעלה-לפניוהדיוןאחרי-דהיינו,09.2.3ביוםורקהואילזאת,שבעבארהמחוזיהמשפט
.בתצהירלידיעתהאותןלמסורלושאפשרובנסיבותאותולפגושהמערער

.1/עומסומןלערעורנספחהתצהירתדפיס,שילכאשר

.שיקוליובחשבוןאלהעובדתיותטעמתלהביאמתבקשהנכבדהמשפטבית.35

הואהכלל,פליליבערעורהדיןמסדרישלהבדיל,היאהעליוןהמשפטביתשלהלכתו.36

,(מעצרים)חרוםשעתסמכויותחוקמכוחהמנהליהמעצרעללערעוריםהמשפטביתכי
מיידיעללפניוהמובאותחדשותבראיותדן("המעצריםחוק"-להלן)1979-ט"ל"תש

.מהצדדים

עלמבססיםאנוטענתנואת.החוקשלהוראותיואתדומהבאופןשרשהראוימן,המערערלטענת

כבודשלדינהפסקועל,החוקיםבשניערעורבהליכיהדנים,הסעיפיםבהוראותהרבהדמיון

.מעצריםחוקבדברלפסיקההחוקפרשנותלשםונזקקהחזרהאשר,פלוניםבפרשתהנשיאה

לפני...לערעורניתנת...המחוזיהמשפטביתהחלטת"-בו(ד)5בסעיףבחוקכאמור.38

המשפטלביתשהוענקוהסמכויותכליהיוהעליוןהמשפטלבית;...העליוןהמשפטבית

,"ערעור"שכותרתו,סיפא7סעיףללשוןדומהזוהוראהשללשונה".זהחוקלפיהמחוזי
ביתלנשיאשהוענקוהסמכויותכליהיוהעליוןהמשפטלבית":שהיאהמעצריםלחוק

."זהחוקלפיממחוויהמשפט

רוחבהבלטתתוךהעליוןהמשפטביתשלבפסיקתו,לעילכאמור,פורשהמעצריםלחוק7סעיף

שלדרןועל,המנהליללויסע1רלערעורינוהמשפטכביתבשבתועליוןהמשפטביתשלסמכויותיו

.מנהלישלברעללערעורהפליליהערעורביןהבדל

.החוקמכוחהערעורעלאףחלהזופרשיותהמערערלטענת

:מצאהשופטפסק919,922,נהנאד"פהביטחוןשר'נלחסיד00/5652מ"בעמ.39

שלהכרעתהלבחינתמוגבלתאינהמינהלימעצרצוהמאשרתהחלטהעלהשיפוטיתהביקורת"
נתבססהשעליהעובדתיתתשתיתיסודועלגרידאערעוריותמידהאמותפיעלהראשונההערכאה

בבחינתחובהירייוצאתאינהאףמינהלימעצרשלבהליךהחלטהעלהערעורערכאת.ההחלטה

יסודעלהןגופוהמעצרצדקתאתגםעליהמוטלאלא,המחוזיהמשפטביתנשיאשלהחלטתו
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שהתרחשועובדותלרבות,לפניההמובאותנוספותעובדותלאורוהןהנשיאלפנישהיההחומר

,מהווהמנהלימעצרלאשרהחלטהעלבערעורהדיוןכינמצא.המקוריתההחלטהמתןלאחר
הביטחוןשר'ניוסףבן94/2מ"בעמבךהשופטכךעלעמד.המעצרבצו'מחדשדיון'למעשה

הביקורת"שהיאהפסוקההלכה,המעצריםחוקמכוחהמנהליהמעצרעלהערעורבשאלת

בצומחדשיודיון,למעשה,מהווהמינהלימעצרלאשרהחלטהעלהערעורבערכאתהשיצטית

.920,922חקנחד"פ,הביטחוןשר'נעבייד00/5652במצאהשופטשלבלשונוכך."המעצר
של"דומהברוחמדברים"וכן94/2מ"בעמבדהשופטמדבריבהסכמהמצאהשופטמצטטבהמשך

טענותמשפטביתבפנילהעלותמהצדדיםלמנועאין...":קבעהאשרכהן-שטרסברגהשופטת

ביתבפנישהיהזהעלנוסףבחומרלעייןולבקשקמאמשפטביתבפנישהועלואלהעלנוספות

שלילתעלשיפוטיתביקורתלאפשרמנתעלמחששתבדיקהלערוךהיאכשהתכלית,קמאמשפט

ז"תשנ(2)97כרך,עליון-תקדין,ישראלמדינתנגדפלוני97/6מ"עמ."מעצרידיעלאדםשלחירותו
.4פסקה,1997-ח"תשנ/ז"תשנ-

מחדששמיעהשללזודומה"מנהלימעצרעלבערעורהמופעלתשהביקורתקבעגרוניסהשופטגם

)DE

ON

VO(שר,מופזשאולעדפדרמןנעם03/8788מ"ממו"רגילהנערעוריתלביקורתמאשר

פחיסהטלי04/8607מ"בעמיה'פרוקצהשופטתדבריגםוראו.(14פסקה176(1)נחד"פ,הביטחון

.9פסקה,ישראלמדינתמד

:המערערשלל"הנהעובדתיותטענותיולהלן.40

,מעצרולאחררקלעוצריוהתבררהזהותו.כאלמוניאחריםרביםעםיחדנעצרהמערער.א
החזיתארגוןבמסגרתצבאיתלעילותהשיפוטיתהביקורתבעתנמסרהשזוכפימעצרועילת.ב

ןהשיבטילהליךקודםפגשאותםהביטחוןגורמיידיעלהוזכרהלאהדמוקרטיות

נטלאשר,עוצריומביןחייללפניאותההציגהוא.הפלסטיניתהרשותעובדתעודתהיתהלמערער.ג

.החזירהולאמידיואותה

;בארז,מעצרובהמשךחוקרוהיהחיילשאותולונראה.ד

כך,הביטחוןגורמיעםפעולהלשיתוףגיוסוהייתה,בדיעבדאומראש,מעצרוותכליתאפשר.ה

,המילהראשונהבחקירתושיחהדוסמךעללשערניתן
פ"רשעובדהיותובגללמוניתכנהגלעבודממנומתושחמאס,לחוקרוהמערערסיפר,זובחקירה.ו

שאםמוניםכנהגמלעבודלהימנעהתחייבותעלאותווהחתימועצרוהוהם,להםנשמעלאומשלא

,שח000,2.בסךקנסבתשלוםיחויבכןלא
BANK)פלסטיןבנקחשבוןהמערערבפניהוצג-בושנרשםכפי-התצהירגבייתבמהלך.ז OF

.(בתצהירנרשמוודבריו)אמרעליושבתגובה,(3/עומסומןזהלערעורהנספח4ק[ז8ש,שא

מדישנכנסיםשקלהאלף,ששליהבנקחשבוןשזהרואהואנימסמךלימראהאת":כדלהלן

הרשותשלעובדשאניבגלל,הפלסטיניתמהרשותאזן-מאבוהיאשליהבנקלחשבוןחודש

,"עבודתישכרוזההפלסטינית
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בתרגוםאישימלווה)ראשוכשומרהפלסטיניתברשותעובדשהוא,נאמרהתצהירבהמשך.ח

;ונהגוחסיןשנדבללהמותמדסעידהאלוףשלמערבייךמשלי

ןח"פתמשפחת,ככל,היאהמורחבתאשתאמנהמשפחת.ט

ידיעלהמאוכלסתשכונהזוכיכךהנקראמקוס,"רבועבדעזבת"בהמערערהתגורר2006לפני.י
.מדיקטןהיהשהביתמשוםתאנוןלביתעברהוא.רבועבדמשפחתבני

שםמחסלאחד:הפרטיששמםנוספיםאנשיםשניישנםהמורחבתאשתאמנהבמשטפת.יא

ן-המערערלשםזהיםמשטרתוושםהפרטישמורקוהשניאלעתאמנהב-כשלומשולש

;אלעתמנה

אנשימוכניםלעומתם.ח"פתאישהיותומשוםלקרבםלקבלוחמאסאנשיסירבובקציעות.יב

.קטנטןבחדרבצריףבחדרמוחזקהואאך,לקבלוח"פת

עמאומסומןמהתצהירנפרדבלתיכחלקנספחמבאליהסטך,פלסטיןבבנקחשבונופרוט

באיבאוזניטעןאשרועיסוקווהאירגוניתהאישיתזהותולגביהמערערשלהעובדתיותטענותיו

.שבתצהירוהפרטיםידיעלנתמכיםהכליאתושלהמנהליההליךבמהלךהמשיבהשלכוחה

,המשיבהכוחבאיבאוזניושטענומהטענותממערבמזרחכרחוקרחוקיםאלהופרטיםטענות
הגלויחלקיהשניעלהשיפוטיתבביקורת,ובהמשך,חמאסואישחוקיבלתילוחםהואכי-תחילה

עלנתמכה,המעצרעילתאתהמהווה,זוגרסה:הדמוקרטיתהחזיתשלצבאיפעילשהוא,והחסוי

זועומדותהגרסאות.המערערשלטענותיואתשדוקראתהלאהמשיבה.חסוישכולוחומרידי
.להכרעתווממתינותזהנכבדמשפטביתבפניזומול

ומסקנותסיכום.ו

נפגעאםייפלאלאבהןבנסיבותנעצרהוא.בעזהקשהלחימהשלקיומהובגיןבעתנעצרהמערער

קמאהמשפטבביתהדיוןאף.המשיבהשלהרלוונטייםהזרועותשלוהשקולהתקיןתפקודם

קפדניתבדיקהלבצעוניתןמשמעותיבאופןהמתתשכךמאז.וסועריםo)wpבימיםהתקיים

ולנמקלהצדיקניתןאסלקבועכדיהכליאהצושביסודהמשיבהשלממצאיהעלשקולהוביקורת

המשיבהבידיישהאםלקבועכדי:אחר16ון.עתההמשכוואתמלכתחילההמערערשלמעצרואת
-השתייכותונטענהאליו"המסויםכוח"לשייךבהיות"חוקיבלתילוחם"היהשהמערערלהוכיח

שבכך,בעזהישראלמדינתנגדלחימהפעולותמבצעועודנוביצעזהכוחוכי-הדמוקרטיתהחזית

יחזירנוששחרורו,מעצרוהמשךאתמחייבועודנוחייבאשר"הלחימהמעגל"מחלקהמערערהיה

חזרהלמנועכדיאלאנדרשלאבמעצרהחזקתוהמשךשכן.המדינהבטחוןאתויסכןלחימהלמעגל

.תקופתהואתכליאתושלהנחיצותעצםאתמחדשלשקולמקוםישאלהכללאור.הלחימהלמעגל

שלכליאתםחוקלפימעצרעלשיפוטיתביקורתהמפעילמשפט-בית",שנפסקשכפי,לצייןלמותר

בהתחשבהמעצרתקופתאתולקצרלהגעיל[אףאלאלבטלרקלא]רשאי,חוקייםבלתילוחמים
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לוחם"בהיותומהעצורהנשקףהביטחונילסיכוןבנוגעבפניוהמובאותהראיותובעוצמתבטיב

"...חוקבלתי

,מאידך.זהמשפטלביתותגישקמאהמשפטלביתהגישהאשרראיותהמשיבהשלבאמתחתה
יגישאותםלראיהמסמכיםובידיורבותפעמיםמעצרוובמהלךמרגעטענותיואתהמערערטען

שלוהראיותהטענותעםמתיישבותאינןהחסויותוראיותיההמשיבהטענות.זהנכבדמשפטלבית

.לגישורניתןשלאבאופןהמערער

הטעויותשורשיעללהצביע,החסויהחומרעםלהתמודדהמערערשלידולאלאיןהדבריםמטבע

שלושלהגלוייםוהחומריםהטענותעםלהתמודדהמשיבהסירבהמדועלהסבירממנונבצר.שבו

.המשפטביתבידיהמלאכהאתוהשאירהבדיקתםידיעל

זהערעורקבלתשליתןעלבמהללותלהפריעהנעבדהמשפטביתמתבקש5ןעלאשר

~
עלהורות

לביתהשחרורוהגלקיצורואוהמערערנגדשהחראהכליאהצושלביטחו

,-וי
ן1

/יהלו
ד"עו,שריקפלגתמר

המערערכ"ב
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