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הדמוקרטיתישראל-מרצ2.

ואח'קידרעוה"דב"כע"י

העותרים

נגד

הבטחוןשי

המדינה,פרקלימוהיריעל

ירושליםהמשפטיםמשרד

בישמה

המדינהפרקליטותמטעםהודעה

מבוא

העותרת),:להלן(1מס'לעותרתלאפשרהמשיבאתלחייבהנכבדהמשפטביתמתבקשזובעתירה

במתקןהמדוברהמתקן).:להלן(1391"מתקן"המכונההמעצרבמתקןלבקרכנסת,חברתשהינה

זהבמתקןלבקראופשרלאלעותרתהמדינה.בטחוןשלמטעמיםבסודנשמרשמיקומוכליאה

העתירה.מוסבתכךונגד

הכנסת,חבריחסינותלחוקא)(9סע'מכוחזה,במתקןלבקרזכותלהמוקניתכיטוענתהעותרת

זכותמקנהזהחוקסעיףהעותרת,לטענתהחוק).:להלן(1951-התשי"אוחובותיהם,זכויותיהם

להלאפשרהמשיבשלסירובו-לטענתה-כןעלואשרשהואכליאהמתקןבכללבקרכנסתלחברי

חוקי.בלתיהינוהביקוראת

כנסתחברשלגישתולמנועניתןכיבמפורשקובעהנ"לאן(9שסע'למרותכיהעותרת,טוענתעוד

שוםאיןשכןדנן,במקרהחללאזהשסייגהריהמדינה,בטחוןשלמטעמיםבמדינהמקוםלכל

הביקור.למנועעילהיששבגינוהמדינהבטחוןשלאמיתיטעם

במתקןמדוברכישנבהירתוךהמתקן,אודותתמציתיעובדתירקעתחילהנביאלעתירהבתגובתנו

הואהמתקןשלייחודואכן,החוק.פיעלזכאיםהםלהםהזכויותכללעצוריםמוקנותשבוכליאה

אתלחשוףהמחייבתחוקהוראתשוםאיןאולםהמדינה,בטחוןמטעמיבסודנשמרשמיקומובכך

המיקום.חשיפתאיעקבנפגעיםאינםבוהעצוריםוזכויותהמתקןשלמיקומו



אולםבסוד,המתקןשלמיקומונשמרמדועזוגלויהבתגובהלהבהירניתןלאסודיותמגבלותעקב

אחד.צדבמעמדזהמידעבפניולהביאכמובןיהיהניתןהנכבד,המשפטביתזאתיבקשאם

עתירהזו,עתירהלהגשתבמקבילהוגשה,הנכבדהמשפטלביתכיעתהכברנצייןזהבהקשר

בג"צ(זהכליאהמתקןשלמיקומובסודלשמורהמדינהרשאיתהאםבשאלההדנהאחרת,

במסגרתשהתבקשהבינייםצולמתןבקשהמקום,מכלועומדת.תלויהעדייןזועתירה9733/03(.

הנכבד.המשפטביתידיעלנדחתהעתירה,אותה

המתקן.אודותתמציתיעובדתירקעאפואנביאהתשובהשלהראשוןבחלק

מתקןבכללבקרזכותלהמקנההחוקלפיההעותרתלטענתנתייחסזהכללירקעהבאתלאחר

העותרתכיונראהלחוק,קאןבסעיףהקבועיםהסייגיםאחדמתקייםאםאלאשהוא,כליאה

לחברזכותמקנהשאינובאופןהסעיףפורשמכברזהשיובהר,כפילחוק.א)(9סע'בפרשנותשוגה

כליאה.במתקנילבקרכנסת

עדיין,רגיל,כליאהבמתקןלבקרזכותכנסתלחברמקנההסעיףהיהלואףכינבהיר,מכןלאחר

הקובעלחוק,א)(9בסע'הקבועהחריגסמךעלהביקור,אתמהעותרתלמנועהמשיבהיהרשאי

עלמבוססתההגבלהאםשהואמקוםלכלכנסתחברשלהגישהזכותאתלהגבילניתןכיבמפורש

המדינה.בטחוןשלטעמים

חשששלממשייםטעמיםעלמבוססתהגישההגבלתדנןבמקרהכינבהיר,לכךבהמשך

כינטעןכןועלהעותרת,בקשתבבסיסהעומדהאינטרסעלהגובריםהמדינה,בבטחוןלפגיעה

במתקן.הביקוראתמהעותרתלמנועהמשיבבהחלטתפגםכלנפללא

אשרהמשיב,בהחלטתהתערבותהמצדיקהשבדיןעילהכלאיןכינטעןהללוהטעמיםמכללפיכך,

להדחות.העתירהדיןכינטעןכןעל

המתקןאודותתמציתיתסקירהלהבאתתחילהכןאםנעבורדיוננו.מהלךאפואיהיהכך

בסוד.מיקומולשמירתוהסיבות



1391מתקן-כללירקע

אתמשמשהבסיססודי.צבאיבסיסבתוךמצוי-העתירהנושאהמתקן-1391מתקן1.

חסוי.הינוהבסיסשלמיקומוכךובשלשונים,חסוייםלצרכיםהבטחוןגורמי

משמששלהםהסודייםהצרכיםאתלחשוףניתןלאהמדינהבבטחוןלפגיעהחששבשל

המשפט,בביתלהציגםמניעהכלכמובן,תהיה,לאואולםזו,גלויהבתשובההמתקן

בכך.צורךהמשפטביתכב'ימצאואםהעותריםלכךיסכימואםאחד,צדבמעמד

צבאי.סוהרכביתהמוכרזצה"לי,מעצרמתקןמצויהבסיסבתוך2.

בכלל,מיועד,הואאלאשבשגרה,כדברמעצרבמתקןשימושנעשהלאהמעצרבמתקן

שטחים.תושבישאינםולעצוריםמיוחדיםלמקרים

וככללמיוחדים,מקריםבאותםחקירות"כ"מתקןלשמשהואהמתקןשלהעיקריייעודו

הסתיימה.שחקירתםלאנשיםכליאה"כ"מתקןלשמשמיועדהואאין

שחקירתםלאחרגםשניםמשךבמתקןשהוחזקומנהלייםעצוריםשנישלהמקרהלמעט3.

שהוחזק,.מחבשםנוסףעצורוכןדיראני),ומוסטפאעוביידהשייח(הסתיימה

משופריםתנאיםקבלתתוךמיוחדים,ומטעמיםחריגותבנסיבותוזאתוחצי,כשנהבמתקן

לאחרוסמוךחקירה,למטרותרקבמתקןשימושנעשהשנים,מזהשבפועל,הרימהמקובל,

אחרים.כליאהלמתקניהנחקריםהועברוהחקירהסיום

המתקן.שלמיקומואתבסודלשמורהוחלטהמדינהלבטחוןהנוגעיםמטעמים4.

זה,מעצרמתקןשלמיקומואתבסודלשמוריששבגינןהמיוחדותהסיבותבענייןפירוט

מפאתזו,גלויהבתשובהלהציגניתןלאסודי,צבאיבסיסבתוךמצויהיותולעובדתמעבר

בביתזהמידעלהציגמניעהכלכמובן,תהיה,לאואולםהמדינה.בבטחוןלפגיעההחשש

העותרלס.לכךיסכימואםאחד,צדבמעמדהמשפט,

זאתבלבד.בודדיםעצוריםהאחרונותהשנים5ב-בושהוהמתקן,שלייחודיותובשל5.

קשהמצוקהבשלשבמהלכה,3/03,חודשועד4/02מחודשמשנה,פחותשלתקופהלמעט

מבצעבגיןשנוצרההכללי,הבטחוןשירותפועלשבהםחקירהבמתקנימקומותהעדרשל
הוחזקוזובתקופההכללי.הבטחוןשירותאתזמני,באופןזה,מתקןשימשמגן",חומת"

שירותידיעלנחקרואשרשטחים,תושביעצוריםיחסית,קצריםזמןלפרקיבמתקן,

הכללי.הבטחון



עודאיןהכלליהבטחוןלשירותכיהוחלטשאזיבנדוןהעובדתיהמצבהשתנה3/03בחודש

זה.במתקןשימושלעשותצורך

כמתקןבמתקןשימושלעשותהכלליהבטחוןשירותהפסיקזו,החלטהקבלתבעקבות

ייעודואתלשמשהמזנקןחורשאזיבו,שהוחזקוהעצוריםאתמהמתקןוהוציאחקירות

המקורי.

במסגרתחקירה,למטרותבודדים,עצוריםבמתקןהוחזקו7/03,חודשועד3/03חודשמאן

קצרות.זמןלתקופותזאתואףהמתקן,שלהמקוריייעודו

בכךהיהלאשכןבמתקן,עצירשוםהוחזקלאהיום,ועד2003יוליחודשמחציתמאז

צורך.

עצוריםחקירתלמטרותבמתקןלהשתמשהחלהכלליהבטחוןששירותלפניכייצויין,

לפיסמכותובתוקףצבאי",סוהרכ"ביתהבטחוןשרידיעלהמתקןהוכרזשטחים,תושבי

1955.-התשט"והצבאי,השיפוטלחוק505סעיף

בבתיעצוריםזוכיםלהםלתנאיםהעצוריםזוכיםבמתקן,עצוריםנמצאיםבהןבתקופות

מהשיטותשונותאינןהןאףבמתקןהנוהגותהחקירהשיטותאחרים.צבאייםסוהר

אחרית.חקירהבמתקניוהמותרותהנוהגות

אלהמנהליםחריגהמחייבים.כתוביםלנהליםכפופהוהסוהריםהחוקריםהתנהלות

משמעתית.עבירהבגדרהינה

בהלדרךהנוגעיםההיבטיםלכללהתייחסותכולליםבחלקם,חסוייםשהינםאלה,נהלים

בסדריהמשךלמתקן,עצורשלהגעתומרגעהחללפעול,והחוקריםהסוהריםחייבים

המתקן.מןהעצורשלשחרורובדרךוכלהואחזקתו,קליטתו

אםהחובש.ידיעלביוםפעםנבדקעצורכלחובש.במתקןמצויביממהשעות24משך

לעצור.זהטיפולכמובןניתןחובש,ידיעלטיפולנדרש

למפקדכפוףאינוהרופארופא.ידיעללשבועאחתלפחותנבדקהעצוריםמןאחדכל

ראשי.רפואהקציןלמפקדתאלאהמתקן

להוראותבהתאםרופא,ידיעלהאפשריבהקדםנבדקרפואיתבעיהעלהמתלונןעצורכל

לו.מחוצהאובמתקןהנדרש,הרפואיהטיפוללעצורניתןהצורךובמידתמקרפ"ר,



לפינוימסודריםנהליםוקיימיםרפואיוציודבתרופותהמצוידתמרפאהקיימתבמתקן

חולים.בביתלאשפוזחירום

מכתבים.ולקבלמכתביםלשלוחהעצוריםרשאיםהחקירה,לצורכיבכפוף10.

בהתאםהרלוונטיים,לגורמיםנמסרת'ןקתמב1המוחזקיםעצוריםשלמעצרםעלהודעה11.

אתהמרכזהמשל"ט"),":להלן(בצה"להכליאהמתקנישלהשליטהמרכזדין.פיעללנדרש

לקבלו,שמבקשמילכלזהמידעוהמוסרמעצרם,ומקומותהעצוריםזהותאודותהנתונים

העצורשלהיותועובדתאתבמתקן,העצורעצורשלבענייננושפונהמילכללמסורמונחה

פניותלהעברתברורהכתובתלפונההמשל"טמוסרכן,כמו1391.שכינויוזהבמתקןעצור

העצור.שלבענייננוובקשות

זאת.המונעכדיןספציפיצוהוצאאםאלאדין,עורכיעםלהפגשרשאיםבמתקןהעצורים12.

נקבעלפגישה,בקשהמגיעהשכאשרהוא,הכלללמתקן.מחוץמבוצעותשכאלהפגישות

בוצעושכאלהפגישותהאפשרי.בהקדםמבוצעתוהפגישהלמתקן,מחוץהפגישהמיקום

אםאלאבמתקן,שהוחזקועצוריםעםהפגישותהתבקשובהעתבכלהאפשריבהקדם

לכך.חוקיתמניעההיתה

פיעלומבוצעותמותרותשכאלהפגישותשגםהריהאדום,הצלבנציגיעםלפגישותאשר

מיוחדת,מניעהלכךואיןשכאלה,פגישותמתבקשותכאשרבנדון.הנוהגיםהכללים

הפגישותלגבינהגוכךלמתקן.מחוץדין,עורכיעםלפגישותבדומההפגישות,מבוצעות

במקריסנהגווכךבמתקןאלהשהועתשב"כ,נחקריעםהאדוםהצלבנציגישקיימו

אחרים.

מזכויותיוגורעתאינהחסוי,הינוהמתקןשלשמיקומוהעובדהכיעולה,לעילהאמורמכל13.

להפגשהעצירשללזכויותיוהנוגעבכלוהןהמעצרלתנאיהנוגעבכלהןזאתבו.העצורשל

ספציפיתמניעהאיןכאשר(דינועורכיובראשםלהפגש,הוארשאישעמםגורמיםעם

הדין).מכוחלכך

המתקןשלמצבועלביקורותנערכותעצורים,במתקןמוחזקיםבהעתבכלכינוסיף,לכך14.

אחרים.צבאייםסוהרבבתישנעשהכפיבו,העצוריםהחזקתותנאי

הפרקליטותאנשיידיעלובפרטצה"ל,אנשיידיעלנערכותזהבנושאשוטפותביקורות

בשניםשכיהנוהראשייםהצבאייםהפרקליטיםכלבמקוםביקרובנוסף,הצבאית.

האחרונות.

מרשויותנוספיםגורמיםידיעלמעטיםלאביקוריםבמתקןנערכוהשניםבמשךכן,כמו

בשניםביקרוזובמסגרתשונים.בטחוןומגורמיהמשפטיםממשרדובעיקרהשלטון,

המשפטיהיועץבמקוםביקרואף2003,בקיץמשפטים.שרישניבמתקןהאחרונות



והח"מ.הבג"ציםמחלקתמנהלתהראשי,הצבאיהפרקליטהמדינה,פרקליטתלממשלה,

היושלאבעצוריםדוברכאשרמעצר,הארכותדיוניקיוםלצורךשופטיםלמתקןהגיעוכן

מיוצגים.

וחוקיים,סביריםמעצרלתנאיהעצוריםזוכים1391במתקןכיעולה,לעילהאמורמכל15.

מניעתשלבהעדרה(האדוםהצלבונציגידיןעורךעםלהיפגשאפשרותמתןלרבות

לקרוביכן.לעשותהרשאיםאחריםמגורמיםוביקוריםמכתביםקבלתולרבותפגישה)

שונות,ובקשותפניותהגשתולצורךמידע,קבלתלצורךברורהכתובתניתנתהעצורים

המתקןשלמיקומוהיותעובדתכיבבירורלקבועניתןלפיכךלביקורים.בקשותלרבות

העצורים.מזכויותבזכותפוגעתאינהחסוי,

וכיו"ב.לעצורים,בוהניתניםהתנאיםשבו,הפיסייםהתנאיםהמתקן,תיאוראפואזהו16.

עובדתייםפרטיםעםיחד9733/03,בבג"צשהוגשהלעתירהבתשובהכברהובאזהתיאור

המדינהעמדתעצםנתקפהזובעתירהכזכור,במתקן.המעצרתנאיאודותנוספיםרבים

בטחונייםטעמיםקיימיםאםכליאהמתקןשלמיקומולפרסםשלאהיארשאיתלפיה

ועומדת.תלויהעדייןזועתירהזאת.המצדיקים

משת.כנספחזולעתירההמדינהתשובתמצ"בהמשפט,ביתלנוחיות

נציין,כןתגובה.באותהשנטעןלכלהנכבדהמשפטביתאתלהפנותנבקשלהאריךשלאכדי

משת.כנספחהמצורףאדי","המכונההמתקן,מפקדשלבתצהירונתמכהתגובהאותהכי

המבוססתבעתירה,בתמציתהמועליתמהתמונהעובדתית,מבחינהבעליל,שונהזותמונה

זהבנושאמעטלהרחיבלנכוןמצאנולפיכךלעתירה.ע/1כנספחשצורפהעתונאיתכתבהעל

מכונם.עלדבריםלהעמידכדי

חקירהשיטותבמתקןננקטוכינטעןגםעתירהבאותהכינציין,התמונהלהשלמת17.

תנאיוכיעציריםבולהחזיקראוימתקןאינוהמתקןכינטעןכןראויות.ובלתיפסולות

בטרםהעתירההוגשהאלהשבנושאיםאלאראויים.תנאיםאינםהעציריםשלההחזקה

נדחתהכןועלבפרוטרוט,עליהןלהגיבשניתןוממוקדותספציפיותתלונותלמדינההוגשו

לצורךהמוסמכותלרשויותהופנתהשהעותרתתוךאלה,לתלונותהנוגעבכלהעתירה

לשובזכותהשנשמרהותוךבכך,רצונהאםאלה,בנושאיםספציפיותתלונותהגשת

דעתה.אתתניחלאהרשויותתשובתאםהמשפטלביתולפנות

עלצובעתירההוצאהמתקן,שלהפיזימיקומוסודיותלעניןהנוגעבכלזאת,לעומת

שמ/3.כנספחמצ"בבנדון,המשפטביתהחלטתתנאי.

ועומדת.תלויהעדייןהעתירהזהבנושאכאמור,



לעתירההמדינהבתשובתכברהובאהמהתלונותלחלקמפורטתהתייחסותמקרה,בכל

-לתשובה5-24לעמ'מופנההנכבדהמשפטוביתזו,לתגובהמשתכנספחשצורפהזו,

דנן.העתירהלעניןצורךבכךשימצאככל

ישכאילולטענההמדינהתשובתבהרחבה,עתירה,לאותהשהוגשהבתשובהמובאתכן

לתגובה24-32בעמ'התייחסותישנהזהלעניןבסוד.נשמרהמתקןשלשמיקומובכךפגם

צורך.בכךשימצאככלהתשובה,שלזהלחלקגםמופנההנכבדהמשפטביתזו.

הפיסימיקומולשמירתהטעמיםואודותהמתקןאודותתמציתירקעאפואהבאנוכאןעד18.

כאמור,דנן.בעתירההמועלותהמשפטיותהטענותלבחינתלעבורנוכלעתה,בסוד.

וכיבמתקן,לבקר-כנסתכחברת-זכותיש1לעותרתכיהעותרים,טועניםבתמצית

זה.במתקןביקורקיום-מהעותרתדנןובענין-כלשהוכנסתמחברלמנועאסורלמשיב

בהרחבה.אלהלטענותנתייחסלהלן

בעתירההמועלותהמשפטיותלטענותהתייחסות

זכותהכנסת)חבריולכל(להמקנהלחוקא)9(סע'כיהינההעותרתשלהראשונהטענתה19.

הקבועהחריגמתקייםאםרקשכזהביקורלמנועניתןוכיכליאה,מתקןבכללבקר

סודאוהמדינהבטחוןשלמטעמיםכנסתחברשלהגישהבחופשלפגועהמאפשרבסעיף,

צבאי.

הקבועהחריגמתקייםלאדנןבמקרהכיהינה,העותרתשלוהמשלימההשניהטענתה

לפיכךהביקור.מניעתאתהמחייבהמדינהבטחוןשלממשיטעםשוםאיןשכןבחוק,

עלכמבוקשבמתקן,הביקורקיוםאתלהלהרשותהיהחייבהמשיבכיהעותרתטוענת

ידה.

מקנהאינוכללהחוקכינבהירתחילהבנפרד.הטענותמשתיאחתלכלנתייחסלהלן20.

שלהמנהלידעתהלשיקולנתוןהדבראלאכליאה,מתקןבכללבקרכנסתלחברזכות

תנאים.ובאלושכזהביקורקיוםלהתיראםלהחליטהצריכההמוסמכת,הרשות

הביקור,אתהמבקשהגורםמיהותאתגםלשקולהרשותצריכהשיקוליהבגדראכן,

בהעדרשככלל,הריתפקידו,ביצועלצורךכליאהבמתקןלבקרמבקשכנסתחברוכאשר

לקיומו).שייקבעוובהסדריםבתנאים(הביקוריתאפשרהביקור,למניעתמיוחדתסיבה

ביקורלקיים-החוקמכוח-מוקניתזכותכנסתלחבראיןמשפטית,מבחינהעדיין,אולם

שכזו.זכותלומקנהאינובחוקסעיףשוםשכןשכזה,

בטחוןשלממשייםטעמיםדנןבמקרהמתקיימיםמקרה,בכלכינבהיר,לכךבהמשך

הביקור.בהתרתההומניםהטעמיםעלהגובריםהביקור,מניעתאתהמחייביםהמדינה



רשאיעדיין,כליאה,במתקןלבקרזכותהכנסתלחברמקנההסעיףהיהלואףכן,עלאשר

בחוק.הקבועהחריגהתקיימותעקבדנןבמתקןהביקורקיוםאתלמנועהמשיבהיה

אינושהחוקבכךבהתחשבאלה,טעמיםעקבהביקורלמנועהיהרשאישהמשיבבודאי

זה.במתקןלבקרזכותהכנסתלחברמקנה

בנדון.המשיבבהחלטתפגםכלנפללאכינטעןלפיכך

לנושאהרלוונטיתהנורמטיביתלתשתיתנתייחסותחילהכסידרןטענותינואפואנביאלהלן

הנדון.

הנורמטיביתהתשתית

:כדלקמןקובעלענייננו,הרלוונטיהסעיףשהואלחוק,א)(9סעיף21.

שאינובמדינה,מקוםלכלהגישהאתהמגבילהאוהאוסרתהוראהשום"

ההגבלהאוהאיסורהיואםאלאהכנסת,חברעלתחוללאהיחיד,רשות

צבאי".סודשלאוהמדינהבטחוןשלמטעמים

היועץידיעלשהוצאה1.1.73,מיום21.406מספרלממשלההמשפטיהיועץבהנחיית

האםהשאלהנבחנההיתרוביןבפירוט,זוחוקהוראתנותחהשמגר,מאירדאג,המשפטי

היועץכליאה.למתקןאומשטרתילמתקןלהכנסכנסתלחבריזכותמקנהזוהוראה

:בקובעובשלילהזולשאלההשיבלממשלההמשפטי

כוונהעללהצביעכדיהכנסתחבריחסינותלחוק9סעיףבהוראתאין"

כליאה."למתקןאומשטרתילמתקןכניסהכנסתלחברלאפשר

שמ/4.כנספחמצ"בהמשפטיהיועץהנחיית

:הבאותהמסקנותסמךעלהיועמ"שהגיעזולמסקנה22.

למקוםגישהזכותהכנסתלחברימקנהאיננה9סע'שהוראתהריהחוק,מנוסחכעולהא.

היחיד.רשותשהואבמדינה

רשות"בגדרעת,באותהלכאורה,הוא,היחיד,רשותאיננונתוןבזמןאשרמקוםב.

:כקובעמגמתוהבנתלצורך-הסעיףלקרואישכןעלהרבים".

רשותשהואבמדינהמקוםלכלהגישהאתהמגבילהאוהאוסרתהוראהשום"

אם..."אלאהכנסתחברעלתחוללאהרבים,



כללבדרךלפרשישזהומונחציבורי",מקום"למונחמקבילהרבים"רשות"המונחג.

בכךהינוציבורי"מקום"שלהבולטסממנותמך.נסיבותמקום,שלמשולבבהקשר

אובתנאיםבו,להמצאאואליולגשתרשאיאוזכאיהרחבשהקהלמקוםעלשמדובר

תנאים.ללא

זכות""איןממנו,לחלקואףכולו,לקהלשכןאלה,סממניםנעדרסוהרשביתכיווןד.

עלאשרהרבים".רשות"בגדרואינוציבורי"מקום"אינוסוהרשביתהריאליו,להכנס

הסוהר,לבתיכניסהזכות""כנסתלחברמקנהאינההחוקהוראתכיהיועמ"שקבעכן

זו.רשותלתתהמוסמכתמהרשותכךלשםרשותלקבלעליואלא

גישהזכותכנסתלחברלהבטיחאינההסעיףמטרתכיהובהר,המשפטיהיועץבהנחייתה.

למקוםגישהעלשהגבלותלהבטיחהיאמטרתהאלאציבורי,מקוםבגדרשאינולמקום

יכולעודכללפיכך,כנסת.חברעליחולולאמנהלית,רשותידיעלהמוטלותציבורי,

למעטזאת,עמו.יהיהתמידהכנסתחברשלחלקומסוים,למקוםלגשתהקהלמןחלק

שאזיהגישה,זכותאתלהגבילהצדקהיששבגינהבטחוניתעילהקיימתבובמקרה

הרחבהציבורכאשראולםהציבורי.למקוםהכנסתחברגישתאתגםלהגבילניתן

כנסתלחברלהקנותמקוםכללאיןמסוים,למקוםלגשתזכאיאינוממנו,חלקאוכולו,

שכזו.זכותלולהקנותהתכווןלאהחוקכיקבעוהיועמ"ששכזהלמקוםלהכנסזכות

זכות""כנסתלחבראיןכילממשלה,המשפטיהיועץקבעכאמור,אלה,מטעמיםו.

הכלא.לבתילהכנס

בג"צ(מיעאריבפרשתהעליוןהמשפטביתידיעלאושרה9סע'להוראתזופרשנות23.

חסינותסוגייתנדונהזובפרשה169(.)4(מאפ"דואח',הכנסתיו"רנ.מיעארי620/85

9סע'מכוחהכנסתלחברהמוקנההתנועהחופשהיקףגםנדוןובכללההכנסת,חברי

:העליוןהמשפטביתלענייננוקבעוכךלחוק.

-החסינותלחוק9סעיף(זהבסעיףהכנסתלחברהמוקניתהחסינות"

רשאישהואזהבמובןהיחיד,רשותשאינומקוםלכלגישהלומתירה1ש.נ.

ובושממנולחלקאולציבוראשרלמקוםמשמעציבורי,מקוםלכללגשת

חלקומסוים,למקוםלגשתהציבורמןחלקיכולבומקוםאליו...וכלגישה

עמו...הכנסתחברשל

לציבורהגישהאתהכנסתמחברלשלולמשלדרךמאפשרתאינהההוראה

שבהםולאירועיםלמקומותכנסתמחברהגישהשלילתעלואוסרתבוחריו

199(.בעמ'שם,(למישהו."רצויהאינהנוכחותו



אוגישהזכותכנסתלחבראיןכיברורהעליון,המשפטביתידיעלגםשאומץזה,מבחןלפי

החריגאחראווובמקרהמתקייםלאאםאףוזאתכרצונו,כליאהמתקןלכלכניסה

בסעיף.הקבועהבטחוני

מתקןלכלאו1391למתקןכניסהאוגישהזכות""לעותרתמקנהאינוהחוקכינמצא,24.

איןממילא,למתקן.הכניסהאתלמנועבטחוניתעילהאיןאםאףוזאתאחר,כליאה

התרתושאלתהנ"ל,למתקןלהכנסמוקניתזכותישלעותרתכאילובטענהממש

בנדון.המוסמכתהרשותדעתלשיקולמסורהלמתקןהכניסה

אתהמבקשהגורםמיהותאתגםלשקולהרשותצריכהשיקוליהבגדרכאמור,אכן,

שככלל,הריתפקידו,ביצועלצורךכליאהבמתקןלבקרמבקשכנסתחברוכאשרהביקור,

שייקבעוובהסדריםבתנאים(הביקוריתאפשרהביקור,למניעתמיוחדתסיבהבהעדר

-החוקמכוח-מוקניתזכותכנסתלחבראיןמשפטית,מבחינהעדיין,אולםלקיומו).

שכזה.ביקורלקיים

שלהםהרבים",רשות"המהוויםמקומות,לאותםגםהסעיף,מלשוןכעולהמזו,יתירה25.

עקבהאיסורמוטלאםהכנסת,חבריגישתאתלאסורניתןלגשת,הכנסתחבריזכאים

להכנסזכות""לעותרתהיתהלואףממילא,צבאי".סודאוהמדינהבטחון"שלטעמים

המדינה.בטחוןשלמטעמיםזאתלהגבילניתןהיהלמתקן,

נדונהבו509,)2(נופ"דהבטחון,שרנ.ברקהח"כ9293/01לבג"צגםנפנהזהבהקשר26.

להכנסמהםמנעהההגבלההמדינה.בטחוןמטעמיכנסתחבריעלשהוטלהתנועההגבלת

עתרוזוהגבלהונגדבטחוניים,מטעמיםבעזה,הפלסטיניתהרשותשבשליטתלשטחים

במידהפוגע"האיסורכישמצאלמרותוזאתהעתירה,דחההמשפטביתהעותרים.

517(.עמ'שם,(כנסת"כחבריהעותריםשלהתפקודביכולתמסוימת

:כדלקמןוקבעהנ"לא)(9סע'אתהמשפטביתבחןהדיןפסקבמסגרת

מטעמיםהואהתנועהאיסורשבהםבמקריםממילאנסוגהשבסעיףהזכות"

עלאשר558(.חפ"דהבטחון,שרנ.טובי69/54בג"צ(המדינהבטחוןשל

להכנסמוקניתזכותלהםמקנהאינוכנסתכחבריהעותריםשלמעמדםכן,

שיקולהפעלתבמסגרתשיקולאךהואמהווהאלאכ"סגור",שהוכרזלשטח

הסגור".לשטחכניסהלהתירבבקשהדןשהואשעההמפקדשלדעתו

להגבילניתןגישה,הגבלתהמצדיקיםבטחוןטעמיקיימיםכאשרמקרה,בכלכינמצא,

שיקוללכלהולםמשקלינתןההחלטהשבמסגרתובלבדמסוים,למקוםכנסתחבריגישת

גוברהבטחוניהשיקולכיויימצאהכנסת,חברישללמעמדםלרבותלהחלטה,הרלוונטי

זה.שיקולעלבמשקלו



המשיב.פעליסודהועללענייננוהרלוונטיתהנורמטיביתהתשתיתאפואזוהי27.

בבקשתהחלטהקבלתלצורךהרלוונטייםהשיקוליםאתעשתנפרטוותשתיתבסיסעל

העותרת.

העותרתבעניןלהחלטההרלוונטייםהשיקולים

רחבה,שאלהמשקילתכחלקלשקולישהעותרתבקשתאתכילהבהיר,נבקשתחילה28.

חופשי,באופןכנסתחברישלביקורים1391במתקןלהתירמקוםישהאםהשאלההיא

בכך.החפציםהכנסתחבריכלידיעלהמתקןעלפרלמנטריפיקוחקיוםלצורך

שבגינםהבטחונייםהטעמיםאתגיסא,מחדלשקול,ישזושאלהשקילתבמסגרת

לקייםהצורךאתלשקולישגיסאומאידךבסוד,המתקןשלמיקומועללשמורהוחלט

אתנפרטלהלןפרלמנטרי.פיקוחלרבותבו,השורריםוהתנאיםהמתקןעלפיקוח

להעתרשלאהוחלטמדוענבהירבסיסםועלבנדוןהרלוונטייםהשוניםהנימוקים

העותרת.לבקשת

הוחלטממשייםבטחונייםטעמיםשעקבהריהתשובה,שלהראשוןבחלקשהובהרכפי29.

הפנינו,אליהאחרת,בעתירהועומדתלויזהנושאהמתקן.שלמיקומואתלפרסםשלא

מיקומולשמירההצדקהישכיבהרחבההמדינהטענהעתירהלאותהתשובתהובמסגרת

כלשלהפיסימיקומופרסוםהמחייבתשבדיןחובהכלאיןוכיבסודהמתקןשלהפיזי

מקום,מכלועומד.תלויבהוהדיוןתנאיעלצוהוצאעתירהבאותהכאמור,כליאה.מתקן

לאשמיקומוזה,במתקןעציריםלהחזיקהמדינהעלשיאסורביניים,צולמתןבקשה

הנכבד.המשפטביתידיעלהתקבלהלא-פורסם

המדינהבהחלטתפגםנפלכיעתירהאותהבמסגרתהנכבדהמשפטביתקבעלאעודכל

הדיוןלצורךכן,ועלחוקית,בהחלטהשמדוברהריבסוד,המתקןשלמיקומועללשמור

שלאההחלטהלפיההנחהמנקודתלצאתישזו,החלטהתוקפתשאינהדנן,בעתירה

חוקית.החלטההינההמתקןשלמיקומואתלפרסם

אתבפניולפרוסיהיהניתןהנכבד,המשפטביתזאתיבקשאםלעיל,כאמורמקרה,בכל

אחד.צדבמעמדוזאתבסוד,המתקןשלמיקומונשמרשבגינםהחסוייםהנימוקים

נחשףהיהחופשי,באופןזהבמתקןלבקרכנסתחברירשאיםהיולוהדברים,מטבע30.

המדינה.לבטחוןממשינזקנגרםהיהובכךהמתקן,שלמיקומו

לבקרבכךהחפץכנסתחברלכללאפשרמקוםשאיןהיהנראהבטחון,מטעמילפיכך,

במתקן.
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המתקןעלביקורתבקיוםשישלחשיבותכמובןמודעתהמדינההשני,העברמןזאת,עם31.

תנאיו.ועל

שביקורםהשונות,המדינהמרשויותשוניםלגורמיםויתאפשרמתאפשרזהמטעם

ככלבמקוםלבקרבכך,ושעיסוקםהמתקן,מיקוםלחשיפתחששמעורראינובמקום

עליהם.ולפקחותנאיוהמתקןאתלבחוןשיוכלוכדישיחפצו,

הפרקליטותמןמשפטייםגורמיםידיעלשוטפותביקורותבמתקןמתקיימותזובמסגרת

נוספותביקורותבמקוםמתקיימותכןעצורים.במתקןמוחזקיםבועתבכלוזאתהצבאית,

שונים.בטחוןגורמישל

משפטים,שריולרבותהבטחון,גורמיעםנמניםשאינםגורמיםגםבמתקןביקרובנוסף,

ועוד.המדינהפרקליטתלממשלה,המשפטיהיועץ

אתלהביאואףמעצרולתנאיהנוגעבכלטענותלהעלותכמובן,זכאי,עצור,כלמזו,יתירה

המתקןאתלפתוחמניעהכלכמובןתהיהלאהצורך,ובמידתשיפוטית,לביקורתהדבר

הכליאה.תנאיעלביקורתעריכתלצורךישראלשופטיבפני

ביקורתגםלקייםלאפשרהצורךאתמייתריםאינםהללוהביקורתאמצעיכלאכן,

הגורמיםכלידיעלהנערכותהביקורותעללהתווסףשתוכלהמתקן,עלפרלמנטרית

כנסתחברכלשללביקורהמתקןפתיחתכילוודאיקרובשכאמור,עקא,דאלעיל.שפורטו

לבטחוןנזקותגרוםהמתקןמיקוםאתתחשוףתפקידו,מילוילצורךבמקוםלבקרשיבקש

המדינה.

במתקןלקייםלאפשרמקוםישאםלשאלההרלוונטייםהשיקוליםשניכןאםהםאלו32.

הטעמיםקיימיםגיסא,מחדהעותרת.לרבותכנסת,חברישלביקוריםחופשיבאופן

במקוםלקייםלאפשרהצורךאתלשקולישגיסא,ומאידךלעיל,שפורטוהבטחוניים,

לאזן.ישהללוהשיקוליםביןפרלמנטרית.ביקורתולרבותביקורת,

זהאיזוןבמסגרתבהחלט.סבירהינובנדון,ידהעלשנערךהאיזוןהמדינה,לדעת33.

לאזושביקורתובלבדהמתקן,עלפרלמנטריתביקורתלקייםיהיהניתןכיהוחלט

הבטחוןלגורמינראיתבסודששמירתוהמתקן,שלמיקומולחשיפתממשיחששתעורר

ביותר.כחיוניתולמשיב

עלפרלמנטריתביקורתשללקיומהמניעהכלתהיהלאכיהוחלטזאתלאפשרכדי34.

המשנהבועדתהמכהניםכנסתחבריידיעלתבוצעזושביקורתובלבדהמתקן,

סודותיהממילאנחשפיםשבפניהםוהבטחון,החוץועדתשלחשאייםלשירותים

הרלוונטייםהשיקוליםשניביןביותרסבירבאופןמאזנתזודרךהמדינה.שלהכמוסים



בודאיוהואפגםכלנפללאזהבאיזוןכייטעןוהמשיבבהרחבה,עמדנושעליהםלנושא,

לחוק.א)(9סע'שללשונועםאחדבקנהעולה

חוץועדתשלחשאייםלשירותיםהמשנהועדתעלנמניתאיננהשהעותרתמאחר35.

נפללאזובהחלטהכייטעןהמשיבזה.במתקןלבקרלהלאפשרשלאהוחלטובטחון,

פגם.כל

הנדון.לעניןהרלוונטייםנוספיםשיקוליםכמהלצייןנבקשהתמונהלהשלמת36.

בסוד.נשמרהפיסישמיקומוהיחידהמתקןהוא1391מתקןראשית,

אלאשבשיגרה,כדברמעצרכמתקןשימושנעשהלאזהבמתקןלעיל,שצויןכפישנית,

שטחים.תושבישאינםולעצוריםמיוחדיםלמקריםמיועדהוא

וככלל,כליאה,למטרותולאחקירה,למטרותרקבפועלהמשמשבמתקןמדוברשלישית,

אחרים.למתקניםהנחקריםמועבריםהחקירהתוםלאחרסמוך

שלתקופהלמעטבלבד,בודדיםעצוריםבמתקןשהוהאחרונותבשניםבפועל,רביעית,

מקוס,ומכלהשב"כ,אתזמניבאופןהמתקןשימששבמהלכהא/30/3-20)משנהפחות

זה.במתקןעצוריםשהולאכללהיום,ועד2003יוליחודשמאז

ביקורשללקיומורשותמתןאיעקבהנגרמתהפגיעהאתכמובןמפחיתזהשיקוליםמגוון

העותרת.לרבותשכזה,ביקורלקייםהרוצהכנסתהברלכלבמתקן

לקייםמתאפשרלאבהםשגםנוספיםרביםסודייםמתקניםקיימיםכילציין,נבקשעוד37.

לעבודתםלתרוםשכאלהביקוריםיכוליםאםאףבכך,החפץכנסתחברכלשלביקורים

מחויבתהינההכנסתחברישלהגישהחופשעלזומגבלההכנסת.חברישלהפרלמנטרית

דנן.העתירהבנושאשונהנוהגיונהגשבגינהממשיתעילהכלואיןהמציאות,
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נושאבהחלטהפגםכלנפללאכילטעוןנבקשלעילשפורטוהטעמיםכלבגיןדבר,סוף38.

העתירה.דחייתאתנבקשכןועלוסבירה,חוקיתשהינההעתירה,

תשס"דניסןכ"ז:היום

2004אפריל18

ניצןשי

המדינהלפרקליטתהמשנה

מיוחדים)תפקידים(




