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המתקן,וןאללהעזירםביקשולחלופיןשנים.משךבמתקןלרשותנישהועמדוהתנאים

2578/02(,ת"א)(אסיריםעווירת(

ל"חסךהםגורמיםאשרעדבעתירה,כנטעןקשים,כהבמתקןהשהייהתנאיהיואמכםאם

שנים,משךבמתקןעצוריםשהיואנשיםכילהלוםקשהכנטען,בישיך,מרעיןולשארחושי"

זה.איום""למתקןלחזוריבקשובה)!(עתירהמשפטלביתיגישו

תנאיעלצוהוציאלאהנכבדהמשפטביריכאמוו-,שכןנאריך,ולאנסתפק,זהעניןבהזכרה

במתקן.המעצרותנאיהחקירהשיטותלענין

להתייחסעתהנעבורהלום,עדמשהגענוענושא.הרלוונטיותהעובדותאפואהןאלו16.

קיימתכיבטענתההעותרתמסתמכתשעליהןבעתירה,המועלותהמשפטיותלטעכות

המירכזן.שלהפיסימיקומואתלגלותחובהכביכול

בעתירההמועלותהמשפטיותלטענותהתייחסות

שלמיקומואתלגלותשלאממשיטעםכלאיןכיהינה,העותרתשלהראשונההטענה?1.

לפימקומי'.אבדך"תחושתלעציריםלגרוםברצוןענייכולכךהיחידהטעתוכיהמתקן.

להשתמשברצוןעניינוהמתקן,מיקוםאתלגלותשלאכביכולהיחידהטעםהטענה,

לגיטימי.בלתיאמצעישהינוחקירהכאמצעיזובסודיות

ואיןמובהק,בטחוניטעםהינוהמתקןמיקוםפרסוםלאיהטעהשכןממשכלאיןזובטעכה

ממשייםנימוק-םקיימיםוו,לתשובהבמבואכאמורבנדון.חקירתית""כוונהשום

שנימוקיםאלאהמתקן.שלהפיסימיקומועלבסודהמדינהשומרתשבגינםולגיטימיים

בהרחבהאלהויצוקיםיוצגוכןועלהמדינהןבטחוןמטעמיחסויים-בעיקולם-הינםאלה

העותרת.לכךתסכיםאםאהד,צדבמעמד



אתבעצוריםליצורנועדולמתקןההעברההליכיכאילוזה,בהקשרבעתירה,כטעןעוד18,

ולהעציםסודי,הפיסישמיקומואל",ושכוחעלוםאחר,לעולם"הגבולחוציםשהםהרושם

העצירים.שלהאוניםחוסרתחושתאת

ממש.איןאלהבטענותגם

הראשית,הצבאיתהמשטרהבאמצעותככללמבוצעתוממנוהמתקןאלהעצוריםהעברת

הצבאיים,הכליאהמתקנילכלהצבאירנהמשטרהשלהכלואיםהובלתלכהליבהתאם

המתקן.שלמיקומוסודיותעללשמורמנתעלהננקטיםלרעדיםהנוגעאחדבשינוי

כההעינייםבכיסוימכוסותכשעיניהנ]וממנולמתקןיובלוהעצוריםכינקבע,זובמטירת

במתקן,השבייכידיעלשנחקרועצוריםשהוכאשרגםבעתירה)_כנטעןלראשם,כששקולא(

נוהל,אותולפישב"כ,אנשיידיעלככלב,אליו,הובלוהם

לצורךכמקובל,חיצוני,חיפושעליוונערךהרכבמכליהעצורמורדלמתקן,העצורהגעריעם

שוניםבכיווניםסוהרידיעלהעצורמולךאויןאחרים.אסוריםוחפציםאמל"חאיתור

לאררהמתקן.מבנהאתללמודהאפשרותאתמנונולמנועמנתעלסיבוביים,ובמסלולים

כמקובל,במתקןהעצורקלט(מכך,

הגעתעיבדתלמעטלגמרי,רגילבאופןמתנהלתלמתקןהתעברהכיעולה,לעילמהאמיר

המתקןמיקוםחשיפתמניעת-יגיטימיתשמטרתהמכיסות,כשעיניולמתקןהעציר

ומבנהו.

-החוקהוראותמכוח-המדינהחייבתמקרה,בכלכיהינההעותרתשלהשניההטענה19.

למשפחתו.הוו-עהכךעלולתתועצור,עצורכלשלהפיסימיקומואתלחשוף

בהרחבה.אליהנתייחסכןועלבעתירה,המועליתהעיקריתהטענהזולטעמנו,

מתקןכלשלהפיסימיקומוחשיפתאתהמחייבתחוקהוראתשוםאיוהמשיביס.לדעת

.מעצר

מקוםועלמעצרועצםעלדינועורךואתעצורשלמשפחתואתליידעמחייבהדיןאכן,

מכורונאסרהלאעודכל(קשרעמוליצורהדיןולעורךלמשפחהלאפשרבמגמההימצאו

מעצרבמתקןאדםשלהחוקתועללאסורכדיאיןבכךאולםשכוה).קשריצירתהדין

לגיטימיים.כנטעמיםבועודנשכורהפיסישמיקומו

הוקיימכמקורותהעותרתמפנהאליהןהחוקהוראותלסקירתכפנהוו,טענהלהבהירכדי

העצור.שלהפיסימקומועלהודעהמתןלדעתההמחייבים



-אכיפהסמכויות(הפליליהדיןסדרלחוקא),33בסע'קבועהבנדוןהמרכזיתההוראה0?

:אדםשלמעצרועלמשהוחלטכיהקובעהמעצרים),חוק.להלן;1996-תשני,ומעצרים)

הימצאומקוםועלמעזירועלהודעהדיחויללאתימסר"

העצורביקשאסזולתבשמו...נקגשהואלוקרובלאדט

כאמור".ויודעהלמסורשלא

בשמו.נקבשהעצורדיןלעורךגסכווהודעהתמסרהעצורלבקשתכיקובעב)(33סע'

א722סע'ראו-'ההש"צ):להלן(הצבאיהשיפוטחוקלפימעצרעלגםחלותאלההוראות
לחש"צ.

חירוםשעתסמכויותחוקלפימנהלימעצרעלגםר;נטען,לפיאלה,הוראותחלותכרכמו

כליאתםחוקלפימעצרעלוגםהמנהליים)המעצריםחוק:לנילן(1979-תשליטמעצרים)(

ג)(1סע'הוראנומכוהוזאתהלב"ח),חוק;להלן[2002-תשס"בחוקיים,בלתילוחמיםשל

המעצרים.לחוק

הוראותבדברלצוב)א87(בסעיףקבועההמעצריםלחוקא)(3סע'להוראתמקבילההוראה

הצו'),':להלן(1988-התשמיח1220(,מס'(והשומרון)יהודהאזור(53(מס'תיקון(בטחון

:הקובע

ומקוםמעצרועלידיעהשיהויללאתימסראדם,נעצר"

שלאהעצורביקשאםזולתאליו,תקריבלאדםהימצאו

כאמור".להודיע

הימצאו,',מקוטועלמעצרועלהודעה"המונחלפירושנוגעתלענייננוהרלוונטיתהשאלה21

מיקומואתלמסורחובהישההודעהבמסגרתכיסבורה,העותרתברוק.הקבועעצור,של

כ'לשוןמחוייבאינוזהפיויושכיסבורים,מצידםהמשיביםהמעצר.מתלןשלהפיסי

מצויבוהמתקןשלשמובציוןודיהיידוע"),הוראות"בהמשךשיכונו(הנ"להחוקהוראות

זה.במתקןהכלואלעצורהנוגעבכלבקשותלהפכותניתןשאליהכתובתמתןתוךהעצור,

שבגינההתעליתמהילבחוןכמובןישהיידוע,הוראותשלהנכוןפירושןקביעתלצורך22.

נפנהלטךתכליתית.בפרשנותהחוקלפרשיהיהזיתושאזיההודעה,מסירתחובתנקבעה

עתה.

שלקרוביולידיעתלהביאהינההנ"ל,היידועחובתשלהברורהתכליתהכיכקבע,בפסיקה23.

העצוהלקרובילספקוכןייעלמו,לאשעצוריםמנתעלסררבם,שלבגורלועלהמההעצור

זכויותיו.עלהגנהלשםלוהדרושההעזרהאתלעצורלהושיטלהםשיאפשרמידע



פד".יצה"ל,כוהותמפקדנגדעודאמוחמדיונימודוא0/89;6בבג"צנדונהזויידועחובת

כדלקמן:זהבענייןנאמרישם515,517,;4(,מג

לאדשהנתונהיסודמזכותיוצאפועלהינהזותודעהחובת"

שאלההמוימכיס,השלטונותידיעלוכדיןכדתשכעצר

למעןקרוביו,לידיעתמעצרוומקוטמעצדודבראתיביאו
להושיטניתןוכיצדהעצורקרובםשלבגורלועלהמתיידעו

זו,זכותחירותו.עללהגןכדילוהדיושההעזרהאתלו

ומעקרונותהאדםמכבודהיאונגזרתהיא,טבעיתזכות

לקרוביו"והןעצמולעצורהןהיאונתונההכלליים,הצדק

ש.נ.).-שליההדגשה(

הודגשוהיידוע,בחובתהואאףהדןלאחרונה,שניתןאנקון,הרשםכב'שלנוסףדיןבפסק

שבומצביהיהלאכיהמטרהובראשןההודעה,מסירתחובתהוטלהשבגינןדומותמטרות
הסבר".בלא"אדםיעלם

פורטנ)).לא;צה"לכוחותמפקדנ.ואח'ג'ראר9332/02בג"צ:ראר

מתעןשלשמולונמסרובמסגרתהלקרובו,אדנ)שלמעצרועלהודעהשנמסרתמשעה24.

לרבותשונות,ולפניותמכתביכלהעברתברורהכתובתלווניתנתמוחזק,הואבוהמעצר
עלההודעהחובתתכליתמוגשמתדין,עורךעםמפגשובענייןביסוריםבקשתבענייןהיוה

בדברלצוב)(א)87(ובסעיףהמעצריםלחוק33בסע'הקבועההחובהומתמלאתהנועצר

בטחווהוראות

ליצורניתןכיצדהיאיודעתנעצר,קרובהכייודעתהמשפחההנ"ל,המידעמסירתמרגע

שעומדותהתכליותכלמוגשמותבכךבעניינו,בקשותלהפנותלמיהיאויודעתקשר,עמו
אפליםבמשטריםכנהוגייעלמו","לאאנשיםכימובטחבכךהיידוע.חובתביסוד

מסוימים.

מאיולקרוביו,לעצורפגיעהכלנגרמתלאאלובנסיבותהעותרים,ידיעללנטעןבניגוד

היולהזכות,אףמהםכמנעתלאשכןלידיהם,המעצרמתקןשלהפיסימיקומומיירת

אהב,כליאהמתקןבכלאואחגצבאיסוהרבביתמוחזקהעצורהיהלוזכאים,

באיזהלהםנמסרקרובם,שלמעצרואודותמידעהעצורשלמשפחתולבניניתןעודכל25.

בנושאלרבותשונים,בענייניםלפניותברוייהכתובתלהםוניתנתמוחזקהואמתקן

המתקן.שלהפיזימיקומולמטירתמשמעותכלאיןו-ין,עורךנע2ומפנשביקורים



אינןמשפחותיהםוזכויות1391במתקןהמוחזקיםהעצוריםשלזנויותיהםבינמצא,

להם.נמסרואינוידועאינוהמתקןשלהפיזימיקומואםגםבמאוס,נגרעות

שלביקוריםולקבלתדיןעורכיעםהמפגשלזכותהנוגעבכלגםבמלואהחלהזוקביעה

שהותרביקורכללצורךלעיל,שהוסברכפישכןלכך),מניעהשאיןבמקרים(האדוםהצלב

המפגש.מקויםבולמקוםלמתקן,מהולאלהאפשריבהקדםהעצוריםמועברים

המשליט),(הצהיליהשליטהמרכזהעובדתי.בפרקשהוסברכפיכינדגיש,זוןבהקשר

למשל"טשפונהמילכללהבהירמונחהועצור,עצורכלשלמיקומועלהכיידעאתהמרכן

זה,במתקןעצורהואכי1391,במתקןהכלואעצורשלמיקומואורלבררבבקשה

בקשרומכתביםפניותבקשות,להפנייתברורהכתובתפונהלכללמסורמחוייבוהמשליט

עצור.לאותו

אםהמתקןשלהפיסימיקומולהםידועאםהבדלכלאיוהדיו,ועורךהמשפחהמבהינת

בניאיןלמשפחה,ידועהפיסישמיקומוהקירהבמתקןאדםעצורשבובמקרהגםשכןלאו,

דנן_בעניןגםהמצבהואוכךותיאוםאישורללאהעצורלפגושילוכי0הדיןועורךהמשפחה

מתייחסתשאליוהעצוריושבהיכןהג)יודעיכ)רגיל,שבמקרהבכך,הינוההבדלכל

יחלוףכייונכןכן,נמוזאת.יודעיםהםאין1391,במתקןהעצוראדםשלבביבעודבקשתם,

האפשריבהקדםהביקורלקייםמאמץכלשנעשהאףהביקור,לקיוםעדומןיותרמעט

לפיכך_לעכשיו"מעכשיו"בהכרחמתבצעיםאינםאחריםמעצרבמתקניביקוריסשגסואף

העצורים.שלכלשהיבזכותפגיער,שוםזהבנושאאיןכינטען,

אתגםבתשרןלקחתישהסעיף/שלהתכליתיתהפרשנותבגדרכילהוסיף,ישלכך27.

עלבסודלשמודהמחייביםביותר,וממשייםלגיטימייםאינטרייסשישנסהעובדה

מקום.להאיןאלה,מאינטרייםשתתעלםפרשנותהמתקן.שלמיקומו

היידועחובתאתלפרשמחייבתתכליתיתפרשנותביהמשיחים,סבוריטאלהבנסיבות28.

הואהמעצרמיקוםכיהבהוהתוךאדם,שלמעצרועללמסורכחובהבחוק,הקבועה

מיקומואתדווקאלמסורחובהכלואיןבכינויו,אובשמואושיינקבפלוגי/במתקן

המתקן.שלהפיסי

המשפטיתהטענההיאהבנתנושלמיטבהעותרת,שלזושניהלטענתתשובתנולסיכום29.

ניתןהיידועהוראותשלתכליתןאתכילהדגיש,נבקשהעונירה,בלבהעומדתהמרכזית

התכליתזאת,לעומתהמתקן.שלהפיזימיקומוחשיפתללאגםשהראינו,כפילתישים,

המדינהתחוייבאםכלילתסוכלחסוי,באופןהמתקןשלהפיזימיקומונשמרשלשמה

נזקתגרוםהמתקןשלהפיתימיקומושחשיפתממשיחששק"משכןמיקומו,בחשיפת

בדרךתכליתי,באופןתפורשנההיידועתוראותכינבקשלפיכךהמדינה.לבטחוןחמור

האמורה.הפרשנית



בזכויותפוגעהמעצר,מתקןשלמיקומופרסוםאיכיהינההעותרתשלהשלישיתהטענה30

גםכיבעתירה,נטעןלפיכךהמשיבים,ידיעגלנטעןבניגודונאההעצורים,שלמהותיות

הנגרמתהפגיעהעקבלפרסמוחובההלההמעצר,מקוםאתלפרסםשבדיןחובהאיןאם

העצורים_לזכויותמכך

כיונראהלאחת,אחתהעותרתידיעלהמוזכרותהזכויותסקירתתוךזו,טענהננתחלהלן

איעקבנפגעתלאבמרנקןהעצוריםשלמהותיתזכותשוםשכןממש,כלזובטענהאין

מיקומו.חשיפת

טענהלשוםכביכול/הנפגעותהזנויותאתהמפרטבחלקהעתירה,הפנתהלאבפדי/לא

זו.טענהלתמיכתכבסיסבעתירת,התומכיםבתצהיריםשהועלתה

עלולהנמצא,הואבדיוקהיכןעצורשלידיעתואיכאילוויל,בהקשרבעתירהנטעןתהילה31.

ושיכחה",העלמה"מפניחרדהשלולמצבהעצוראצלדיסאוריינטציה""של<lsaלגרום

נפשית.פגיעהשלסכנהבושיש

עצורשללמשפחתוהנמסרתהודעהשבמסגרתמרגעבעלמא.בטענההמדוברהכבוד,כלעם.32

תהיהשלעצורסיבהכלאיןבעניינו,לפניותכתובתלהםוניתנתנעצרקרובםכילהםמודע

ולדרךהמעצרלעצנונוגעלמוסרו,שישהחשובבמידענשכח.אונעלםהואכיחרדהתחושה

העצור.שלהפיסילמיקומוולאהכליאה,רשויותעםלתקשר

וישלעצור,הנגרמתשוליתבפגיעתשמדוברהריממש,זובטענההיהאםאחמוו,יתירה33,

צריכההאיזוןתוצאתלטעמנו,לעיל.שהוזכרוהבטחוןשיקולימילאלזהשיקוללאון

הנוכחיות.בנסיבותגוברהמדינהבבטחוןפגיעהמפניהחששכילמסקנהלהוביל

במקוםוידידיםמשפחהבנישלביקוריםלקבלעצוריםשלוכותםכיבעתירה,נטעןעוד34.

לממשה.באפשרותפוגעתולמעצרמתקושלמיקומוחשיפתשאייסוד,נכותהינהמעצרם,

-אכיפהסמכויות(הפליליהדיןסדרלרנקנותג)(12לתקנההעותרתמפנהזו;בהקשר

:כיהקובעתהמעצרים),תקנות:להלן(1997-תשנ"זבמעצר)הוקזקהתנאי;מעצרים)

ביקורבולאפשרניתןשלאמעצרבמקוםמבקריםלקבלהזכאיעצוריוחזקלא"

לכך...".הזכותלושקמהמיוםימיםמל-למעלהבמשךמבקרים/

:כיהקובעתתקנות,לאותןב)(12מוגקנהמרנעלמתשהעותרתעקא,דא.35

המעצר,במקוםמבקריםלקבלזכאייהיהלאאישוםכתבנגדוהוגששטרםעצור"

בחקירה."לפגועכדיבכךיהיהלאכיאישרהחקירהעלהממונהכןאםאלא



(הקובעתד)(12בתקנההעותרתמתעלמתכן

ישאסביקור,..לצורךמעצרלמקוםאדםבניסתלאסוררשאימעצרמקוסמפקד"

בבטחוןלפגיעהיגרילןהמעצרבמקוםאדםאותושלשביקירולחששסבירסד'לו

המדינת..."

בחקירההמצוייםעצוריםהחזקתככללהינההמתקןמטרתשהוסבר,שכפימאחר

כלללמעשהמתעוררתלאאצלם,משפחתםבנישלביקורמאפשרותלאשככלל,בנסיבות

במתקן,העצוריםאצלמשפחותבניביקורבנושאהעוסקתהבעיה

תהיהלאמשפחה,בנישלביקוריםלקבלרשאיאחראוזהעצירכייוברראםמקום,מכל

לגבישנעשהכפימראש,שיתואםבמקוםהמתקן,לכותלימחוץזהביקורלקייםמניעהכל

דין_עורכיביקורי

פוגעתהמעצרמקוםחשיפתאיכיהטענההיאהקשרבאותובעתירההמועליתנוספתטענה36.

יסוד.זכותשהינהדין,עורכיעםלהפגשהעצוריםבזכות

שלשזכותםאלאכמובן,חולקאינואישיסודךזכות"ווזכותשלהיותהעלכינשיב,לכך

עתבכללפיכך,בה.פוגעאינוואישבקפידהנשמרתדיןעורכיביקורילקבלבמתקןעצורינז

לכותלימחוץהביקוי,מתאפשרשכזה,ביקורלקייםהחוקמכוחספציפיתמניעהאיןבה

לקיוםהבקשההגשתלאחרהאפשריבהקדםווארגמראש,המתואםבמקוםהמתקן,

הביקור,

עםרבותפעמיםנפגשוזה,במתקןרבזמןשהוחזקוודיראני,עוביידכינציין,המחשהלשם

בנדון.בעיהכלנוצרהולאהמתקן,לכותלימהוליינס,עורך

שלממשרדהאחמדאבועו"דעםנפגשאמרבערירה,ממצהיריםאחדבדומה,

לקיוםהבקשההגשתלאחרמידשבוצעמאד,מהירבתיאום10.7.03,ביוםצמלעוה"ד

המפגש.

העצורים.בדכויותפגיעהשוםהוכחהלאדהבנושאאףלפיכך,

הארכתדיוניהתקיימונדיריםבמקריםרקשככלל,הריפומבי",דיוןלקיוםל,'זכותאשר37.

מניעהכלאיןמקום,מכלמיוצבים.היושלאבעצוריםדוברכאשרוזאתבמתקן,מעצר

המתקן.לכתלימחוץיקויוםפתוחות,בדלתייםהואמתקייטעודכלשכוהןשדיון

הצלבנציגיעםזרות),מדינותלנתיני(קונסוליםעםדת,כוהניעםלהפגשלנכויותאשר38.

כלאיןששוב,הרישכאלה),ביקוריםלקבלהזכאיםלעצירים(סיועארגוניועםהאדום

ואכן,המתקן.לכותלימחוץ-הדיןמכוחקיומםמותרעת-שכאלהביקוריסלאפשרמניעה
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עצוריםעםהאדוםהצלבנציגינפגשושבהםמקריםבאותםבעבר,גםהמשיביםנהגוכך

קויימו,אלהביקוריםבמתקן.שנחקרואחריםעצוריםועםה'יב"כידיעלבמתקןשנחקרו

המתקן.לכותלימחוץמראש,תיאוםלאחרכאמור,

מלרמה,ושבויימוגניםמוחנקיםבהםבמקומותלבקרהאדוםהצלבכציגישללזכותאשר

שלמיקומושכאמור,מכיווןואת.מונעיםבטחוןטעמישבובמקרהוולהאינהוושוכותהרי

עצוריםלבקרהאדוםהצלבלנציבילאפשרניתןלאבטחון,מטעמיחסויהינודכןהמתקן

לכתלימחוךהעצוריםעםפגישתםמתאפשרתכאמור,אולםדווקא,המתקןבתוךאלה

העצוו.ים.מצבעללעמודהאדוםהצלביכולשאזיהמתכנן,

עקבנפגעתאינההעצוריםשלמהותיתזכותשיםכיעילה,דלעילהפירוטמכללטיכוס,

דינההעותרת,שהעלתהזושלישיתטענהגםלפיכךהמתקן.שלהפיסימיקומוחסיון

.להדחות

יכולאינוהמעצרמתקןשלהפיזימיקומוכירביעית,כטענהוטוענת,מוסיפההעותרת

ביקורות_בולערוךהאפשרותנמנעתזהחסיוןשעקבמכיווןגםחסיי,להישאר

נכו-ט.ילהלןנכונהאינהזוטענהגם

להכריזהמוסמךהגורסעלמוטלתהבלציבבתיהולמיםהנאיםלקיוםהאחריותכידוע,

מעצר,ביתאוסוהרביתכעלכליאהמקוםעל

שרהינולכךהמוסמךהגורסעמהם,כמגהדנןשהמתקןצבאיים,טוהרבבתישמדוברככל

דרישותאתיהלמוהמעצרבבתישהתנאיםלכךלדאוגהבטחוןשרשלומחובתוהבטינון

הדין_

מתקיימותהדין,דרישותאתהולמיםהמוכרזיםהסוהרבתיכילהבטיחמנתעלואכן,

נערכותאלהביקורותהצבאית.הפרקליטותשלפנימינוהלפיעלשוטפות,ביקורותבהם

הצבאית.הפרקליטותמןמשפטייםגורמיםידיעל

עצורים.בושמוחזסיםבעת1391.במתקןגסכמובן,נערכות,זהמסוגביקורות

גורמיעםנמניםשאינםגורמיםגםבמתקןביקרוהעובדתי,בפרקשצוייןנפיבנוסף,

ועוד,המדינהפרקליטתלממשלה,המשפטיהיועץמשפטיט,שרירלרבותהבטחוו/

אוולהביאואףמעצרולתנאיהנוגעבכלטענותלהעלותכמובן,זכאי,עצור,כלמזו,יתירה

המתקןאתלפתוהמניעהכלכמובןתהיהלאהצורך,ובמידתשיפויית,לביקורתהדבר

הכליאה.תנאיעלביקורתעריכתלצירךישראלשופטיבפני



קיומהאישעלהמתקן,עלפרלמנטריתביקורתשללקיומהמניעהכלגםאיןכן,כמו

שלמיקומולחשיפתממשיחששתעוררלאזושביקורתובלבדבמיוחד,העותרו:מלינה

עלפרלמנטריתביקורתשללקיומההאפשרותאתגימאמחדלהבטיחכדיהמוזקן.

שללקיומהמניעהכלתהיהלאכיהוחלטמיקומו,חשיפהאיאתVIA:-:ומאידךהמוזקן,

ועדתכחבריהמכהניםכנסתחבריידיעלתבוצעזושביקורתובלבדפרלמנטרית,ביקורת

סודותיהממילאנחשפיםשבפניהםוהבטחון,החוץועדתשלחשאייםלשירותיםהמשנה

דלעיל.השיקוליםשניביןסבירבאופןמאזנתיוזרדהמדינה_שלהכמוסים

נ.גלאוןזהבהח"כ8102/03בבג"צשהוגשהלעייריהבתשובתנובהרחבהעסקנודהבענין

לאמורמעברשכרחיבצורךאיןכןועלדנן,בעתירההדיוןעםאוהדבושהדיוןהבטחון,שר
זה_בנושא

הריאדם,זכויותארגוניושלהדיןעורכילשכתנציגישלבמקוםביקורםלאפשרותאשר

נהוגיםלאשוניםאחריםחקירהבמתקניואףזאתלאפשךשבחוקהובהשוםשאין

שכאלה.ביקורים

להדחותדינההעותרתשליונ~יעיתטענהגםלסיכום,

כופנהאליהןנוספות,חוקהוראותשקיימותבכך,עניינההעותרתשלחמישיתטענה42.

מקוםכעלמסויםמקוםעללהכריזמכהלינוהםשלבסמכוהוהדנותהוראותשהןהעותרת,

מקוםכלשלהפיסימיקומולגילוי-כביכול-חובהמקורבהןגםמוצאתוהעותרתמעצר,

נכונה.אינהזוטענהשגםאלאמעצר_

לקבועהבטחוןשראתהמסמיכהלחש"צ,505סע'הוראתהיאהרלוונטיתההוראהבענינני,

לפרסםיששכיהצוצבאי.מעצרמוזנהאוצבאיסוהרביתיהיהבצוהמתוארשהמקוםבצו

הכריזזוסמכותמכוחלחט"צ).506סע'(ברשומותלפרסמוחובהואיןהצבא,בפקודות

לעייירה.ע;,45נספחראוצבאי.סוהרביתהינודנןשהמתקןכךעלמכבריההשר

הסוהרביתשלהפיסימיקומוארגידולנקוימחייבתויהוראהכאילוטוענת,העותרת

מאפשריםלעילשפורטוהשיקוליםכלכיסבוריםואגובדין,ביסוסאיןוושלטענהאלא

צורךכלואיןבלבד,כינויואושמונקיבתידיעלסוהר,כביתהמתקןעללהכריזלשר

פסול,כלאיןובכךדנןבמקרההשרעשהכךהפיסי.המצאומקוםבנקיבת

להדחות.ז-ינהזוחמישיהטענהגםכןעלאשר

אחריםכליםרזמדינהבידיישכאילולעתירה,בסיפאהמועלותהעותרת,לטענותאשרנ4_

81-82סעיפים(המתלןמיקוםחשאיותנשמרתשלשמההמטרהאתלהשיגהיבולים

כדיהעותרתידיעלהמוצעיםהנוספיםבכליםאיןשכןמאום,זובטענהשאיןהרילעתירה),

זולטענהכחסוי.המתקושלמיקומושמירתביסודהעומדהמיוחדהבטחוניהצורדעללהגן



הפיסיוניקומושמירתביסודהעומדהחסויבחומרהעיוןבעתבהרחבהלהתייחסיהיהניתן

בסוד.המתקןשל

בנליםשימושלעשותההצעהאתמאמציםהמשיביםהיולוכישבוריסאנומזאת,יתירה

עםמפגשמניעתהמעצר,עלידיעהעיכובכגון:(העותרתידיעלהמוצעיםהחלופיים

בנבורופגיעהכךעקבנגרמתהיתהוכו'),שופט,בפניעצורהבאתהשהייתעו"ד,

כיום.בבלל)אם(לוהנגרמתמהפגיעהבהרבהגבוההבמידהתעציר,שלוזכויותיו

נוקטתבהלדרךאותןונשווההעוהרתשלהמרכויותלהצעותנתייחסתשובתנולהמחשת

:המשיבה

ידיעלכמוצעמה,זמןמשךמעצרו,דבראתהעצירלמשפחתכלללהודיעשלאעדיףהאם

מיקומואתלאאםאף(המעצרמקוסאתואףדהמידעלמשפחהלמסורבמקוםהעותרת,

,!כיוםלעשותשמתאפשרכפיהפיזי),

שלמעצרומקוםסודיותעללהגןכדידינו,עורךעםלהפגשהעצורמןלמנועעדיףהאם

כיוםכנהוגהמעצר,למקוםמחוץזופגישהלאפשרבמקוםהעותרת,ידיעלכמוצעהעצורן

להדחות.דינהווטענהג()כןיעלמאליהברורהאלהלשאלותהתשובה

כינטען,לפיכךלהדחות.ז-ינןכיוהוכחנולאחת,אחתהעותרתטענותאתבחנודבר,סוף44.

להדחות.העתירהדיןבהרהבוי,לעילשפורטוהטעמיםמכל

.1391מתקןעלהאחראישלתצהירובזאתמצורףיו,בהודעההכלולותהעובדותלאימות45.

משסידאיירכ"ח.היום
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ניצןשי

המדינהלפרקליטתהמשנה

מיוחדים)תפקידים(






