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המשיביםמטעםתגובה

ליוםלדיוןהעתירהלקביעתובהמשך16.12.04,מיוסגרוניסהשופטכבילהחלטתבהונאם1.

לעתירה,תגובתםלהגישהמשיביסמתכבדים4.05_4,

וליתןלבוא1למשיביורהכיהנכבדהמשפטמביתהעותריםבבקשתהעתיו-השלעויינה2.

-להלן(2העותרעגלתלוכתובדברומקיפהיסודיתפליליתחקירהתיערךלאמדועטעם

2003שכתבראשיתהשב"כחוקייעל-ידיבחקירתונדיןשלאוהישפלעונהכיהעותר),

ונוצאותאתיפרסםלאמדועןג193"מתקן"המכונהידועאינושמיקומוהסודיבמתקן

הוצאותיה,ואתשהסתיימהבמקויההחקירה

לאמדועטעםוליתןלבואלכושיבינ)יורהכיהנכבדהנושפטמביתהעוונריסמבקשיםעוד

בתנאיםבמעצרהוחזקכיהעותר,שלתלונתובדברומקיפהיסודיתפליליתחקירהתיערך

האנזיחקרולאמדוע,1391במתקןשהותובעתלדיןבניגודאנושייםובלתימשפילים

יפרסמולאמרוע;במקוםהסוהריםהתנהגורנועלהכליאהתנאיעלהשבאיחוקריידעו

שהסתיימה,במקרההחקירהתוצאותאת

להלן.תמשיביםיפרטולכךנימוקיכםאתלהידחות.העתירהדיןכייטעכוהמשיבים3.



לענייךהצריכותהעובדותעיקרילהלן

1391במתקןבעותרשלמעצרו

עצורכללגביבמקביל,הנערכים,שוכים,שגרתייםרישומיםמספרמבוצעים1391ן(עזו1כב

יומןאתבעיקר,כוללייך,אלהרישומיםשוגלם.ולפקיריםבעליעל-ידיבנותקן,השוהה

ונפרטנרחיבבהכישךייעודי.תברואהויומןהעציר,שלהרפואיתיקוהצבאית,המשטרה
אלה.לרישומיםבאשיו

בלוםלראשונהלמתנגןהגיעהעותרכיעולה,לעותרביחסבמתקןהקייםהכייעודמן

לגביהממבצעתחובש,לבדיקתלמרפאההעותרנלקח;3018בשעה:14.18בשעה29.1.03,

המתקן.לנהליבההאםלמתקן,הגיעועםוצע41כל

העותרהוצאלחובש,הרפואימצבואודותהעותרשמסרהפרטיםנוכחהנראה,ככל

התיעודפיעלהיום.באותועידןושיק"1,המעצרבביתשבוצעהרופא,לבדיקתמהמתקן

טיפוללורשםוהרופאהרופא,ידיעלגופניתבדיקהנבדקהעותרשברשותנו,הרפואי

טענותיו.לנוכחתרופתי

1391,למתקןהעותרהוחזרהיוםבאותו

בבדיקההמדוברבמתקן.רופאידיעלנוספתגופניתבדיקההעותרנבזוקלמחרתכבר

למעצר.רפואית"כשיר"בסיכומהנמצאוהעותרהמתקןמנהליהמתחייבתשגרתית

בנוסף,יום,מדיכמעטייזמוה:,בדיקותחובש,ידיעלהעותרנבדקבמתקןמעצרובהמשך

בידינוהמתקן.מטעםושגרתיינוםבאופןרופא,על-ידיפעמיםשלרבמספרהעותרנבדק

דלעיל,הבדיקותעלנוסףרופאים,מספרידיעללעותישבוצעוגופניותלבדיקותתיעוד

ו-3,2.03,6.2.03,13.2.0317.2.03.20.2.03,בתאריכים

שהותובמהלךבמזנקן,שוניםתפקידיםבבעלישמקורוהמשיביס,שברשותהתיעודפיעל

29.1.03התאריכיםבין:במתקןשוניםתאיםבארבעההעותרהוחנקבמתקןהעותרשל

התאריכיםביןשני,בתא-ג30.2,7ועד6.2.03התאריכיםביןראשון,בתא-6.2.03ועד

ביוםהמתקןמןלהוצאתוועד19,2.03התאריכיםוביןשלישיבתא-19.2.03ועד2.0317

רביעי.בתא-24.2.03

20במעיףהעותרטענתאתלחלוטיןיותרותדלעילהעוגיותכינציין,עתהכבר

המתקן.שהותוזמןכלאחדבתאשההלפיהלעתירתי,



טוביםהמעצרתנאישבובוגאהעותרהוחזק17.2,03ועד6.2,03מתאריכיתביןבייצוין,%0.

וורמיםמיםאיךבובתאהמדובר;הובזק)בוהשניבתאהמדובר(אחריםמתאיםפחות

לרשויךעומדיםזהבחדרהשהיהבעתלשתיה.מיסקנקןעתבכלמועמדלרשותואך
כימיים.שירוהיםהעצור

עלתברואהביקורותבמתקןבוצעוהעותנישללהחזקתוהרלוונטיתבתקופהכייצוין,עוד11.
תפקידיםבעליהינםבמתקןהו-ופאים(לערךלשבועאחתשונים,רופאיםשלושהידי

העצורים,תאיבדיקתאתהכוללותאלה,ביקורותבו).הסגלעלנמניםשאינםחיצוניים

הרופאים.הערוהקבלתאתלאשרהנדרשהמתקן,סגלשללעיונםמובאות

למעטחריגים,ממצאיםעוליםלאבוהעותרשהייתבעתבמתקןשנערכובביקורותמעיון
שללבקשתיהתאים,באחדשנרטבמזרוןהוחלףפ10.2,5ביוםשנערכהבביקורת:שניים
לאחדכיהרופאהעיר20.2.03ביוםשבוצעהבביקורתבעותר).המדובראין(העצור

מעיל_העצוריםלרשותלהעמידלהקפידוהורהמעילחסרהעותר)שאינו(מעצורינו

חני".במעילכולםאתלאלתרלצייד"הורההמונקןמפקדשללעיונוזוביקורתמשהובאה
חריגים.ממצאיםכלעלולאכן,אסהעותר,לגבי

ילג.7?1391מתקן

בתוז.מצוי-העתירהבמרכזעומדיםלכאורה,בו,שנעשושמעשיםהמתקן-1391מתקן12.

כךובשלשונים,חסוייםלצרכיםהביטחוןגורמיאתמשמשהבסיססודי.צבאיבסיס
חסוי.הינוהבסיסשלמיקומו

צבאי,סוהרכביתהמוכרזצה"לי,מעצרמתקןמצויהבסיסבתוך13.

ככלל,מיועד,הואאלאשבשגרה,כדברמעצרכמתקןשימושנעשהלאוכמעצרבמתקן
D*~WW,תושבישאינםולעצוריםמיוהדיםלמקרים

וככללמיוחדים,מקריסבאותםחקץרות"נ"מתקןלשמשהואהמתקןשלהעיקריייעודו
הסתיימה,י~חקירתסלאנשיםכליאה"כ"מתקןלשמשמיועדהואאין

שחקירתםלאחרגםשניםמשךבמתקןשהוו]וקומנהלייםעצוריםשנישלהמקרהלמעט14.

שהוחזקןמחבשםנוסףעצורוכןדיראני),ומוסטפאעוביידהשייח(הסתיימה

תנאיםקבלתתוךמיוחדים,ומטעמיםחריגותבנסיבותוזאתוחצי,כשנהבמתקן

למטרותרקימתקןשימושנעשהשנים,מזהשבפועל,הרימהמקובל,משופרים
אחרים.כליאהלמתקניהנחקריםהועברוהחקירהפיוסלאחרוימוךחקירה,



בבג"ץהנכבדהמשפטביתבפניועומדהתלויהונמתקןשלמיקומוסודיותשאלתכינציין,15,

אחד.צדבמעמדאלה,טעמיםהנכבדהמשפטלביתנמסרוגםבמסגרתו9733/03,

ביותרקטןעצוריםמספרהאחרונותהשנים7ב-בושהוהמתקן,שלייחודיותובשל16.

פחותשלתקופהלמעטזאת9733/03(.סמג"דהעתירהבשיגרתניתןבענייןפירוש(

בשלשבמהלכה,-לענייננוהרלוונטיונהתקופהי-3.03חודשוקד4.02מחודשמשנה,

הכללי,הביטחוןשירותפועלשבהםחקירהבמתקנימקומותהעדרשלקשהמצוקה

הביטחוןשירותלרשותזמני,באופןיה,מתקןהועמדמגן",חומנו"מבצעבגיןשנוצרה

הכללי.

חקירוונכמתקןבמונקןשימושלעשותהכלליהביטחוןשירותהפסיק2003,מרץבחודש17.

המקורי.לייעררולשמשהמתקןחדדשאזיבו,שהוהזקיהעשוריםאתמהמתקןוהשיא

במסגרתחקירה,למטרותבודדים,עצוריםבמתקןהוחזקוהיוטועדS/O3חודשמאג

קצרות,ומןלתקופותואתואףהמתקן,שלהמקוריייעודו

עצוריםונקירתלמטרותבמתקןלהשתמשההלהכלליהביטחוןששירותלפניכייצוין,18,

ממכלתובתוקףצבאי",סוהרכיביתהביטחוךשרידיעלהמתקןהוכרושטחים,תושבי
1955.-המשטיוהצבאי,השיפוטלחוק505סעיףלפי

במסגרתעלהכברבוהשורריםוהתגאיסהמתקןנושאכייצוין;התמונהלהשלמת19.
הועלתהעתירהבאותהישראל.מדינתנ'הפלטלתגנתהמוקד9733/03בבג"ץהעהירה
שיטותבוננקטותכיסוג-י,מיקומוכיהטענהבגיןואת1391,מתקןאתלסגורדרישה

במסגרתהרנבקש,הנכבדהמשפטביתקשיט.בוהמעצרתנאיוכיאסורוונחקירה

ביוםהוגשהלעתירההמדינהתגובתהמתקן.שלהפיזימיקומואתלחשוףהעתירה,

בתמצית,היתה,המדינהעמדתs/Y.וסומנהשבפנינולעתירהצורפהיןתגובה28.11.03.

ממשאיןוכישפורטו,מטעמיםהמתקןשלמיקומוסודיותעללשמורהכרחקייםכי

במתקן,והתנאיםהחקירהשיוטתבדגיובעתירהשהועלובטענות

המשפטביתהחליטהדיוןסיוםעם9733/03.בבגאזבעתירהדיוןהתקיים1.12.03ביום

המכונההמתקןשלהפיזימיקומוסודיותלענייןורקאך"על-וגנאיצוהוצאתעלהנכבד
שלההחזקהלתנאיהנוגעותלטענותבאשרכיההחלטה,קבעהעוד1391"..."מיתקן"
אתהעותרתמיצתהלאפסולות,הקירהשיטוונהפעלרנבדברולטעגותבמתקןעצוריכ

ביתבהחלטתנרשמהכןוממוקדות.ספציפיותבתלונותלרשויותפנתהולאההליכים

שעניעןתלונותעלהישיבנהשהתלוליתנבל"לניההמדינה,נציגהודעתהנכבדהמשפט

מבת"ן)(בשבחינחקריטתצוגותלבירודלמחלקההתלונותתועברנההשב"כ,חקירת

ככלהמדיגה.בפרקליטותמילחדיםלתפקידיםהמחלקהלמנהלבכפיפותהפועלת

יחליטאשרהראשיהצבאילפרקליטאלותלונותתועברנהאחרות,בתלונותשהמדובר

בהן"יטפלומיתטופלנהכיצד



ע/6.וסומנהלעתירהצורפה9733/03בבג"ץההחלטה

לפתוחבדרישהולפצ"רלמבת"ןהעותריםפנולעתירה,36-53בסעיפיםכמפורטואמנם,

9733/03.בבג"ץלעתירהשצורפומהתצהיריםהעולותהוילונותבענייןבחקירה

מקיפותבדיקותערכוהראשיתהצבאיתהפרקליטותוהןמבתרןתןלהלן,שיפורטכפי

ואושרונבחנוהבדיקותממצאיזו,אףזולאאליחי.שהועברוהתלוננתבענייןויסודיות

הפרקליטותלחקירתגוגעיסשהיבריםככל(הואשיהצבאיהפרקליטעל"ידיהן

מבת"ן),לממצאיטגעיסשהדבריםככל(לממשלההמשפטיהיועץש"ידיוהןהצבאית)

דנן.היותרתלונותגםנבחנוזובמסגות

ביתבפניועומדתתלויהעודנה9733/03בבג"ץהעתירהכינצייןהרנמונה,שלמותלשם

המשיבים.מטעםתשובהכונבבמסגרונההוגששאףלאחרהככבד,המשפט

פירוטלהלןנביאהעותר,שלתלונתובענייןכאמור,שנערכו,הבדיקותלפירוטנגיעבטרם20,

לטענותבחמשךנתייחסזהמידערקעעלבמתקן.השורריםהתנאיםאודותעובדתי

אלה.בנושאיםבעתידההמועלות

במתקןהשודריםהתנאיתתיאור

בבתיעצוריםזוכיםלהםלתגאיסהעצוריםזוכיםבמתקן,עצוריםנמצאיםבהןבתקופותז2.

אחרים.צבאייםסוהר

אלהמנהליםחריגהמחייבים,כתוביםלנהליםגפופהוהפוחדיםהחוקריםהתנהלות

משמעתית.עגילהמהווה

בהלדרךהנוגעיםההיבטיםלכללהתייחסותכולליםבחלקם,חסוייםשהינםאלה,נהלים

בסדריהמשךלמתקן,עצורשלהגעתומרגעהחללפעול,והחיקריסהסוהריטחייבים

חסוייםבלתישכהליתככלהמתקן.מןהעצורשלשחרורובדרךוכלהואחזקתו,קליטתו

בהמשך,אליהםנתייחסלעכייננו,רלוונטייםיהיו

ישנםזה.בגודלהינםהתאיםרובמ"ר.4.5הינובמתקןסטנדרטיתאשלגודלוככלל,22.

שגודלםתאיםארבעהישנםוכןמ"ר),מ-6למעלהשגודלם(יותרגדוליםבודדיםתאים

הסטכדרטיים,בתאיםבלבד.ארודלעצורמקוםישהקטניםבתאיםמ"ר.כ-3.7יותר,קטן

מוחזקחקירה,צרכיבשלכלל,בדרךזאת,למרותעצורים.לשנימקוםישיוהר,הגדולים

בתא_עצוריםשנימוחזקיםבהםמקריםישנםכיאסנפרד,בודאעצורכל

עציריםשנישלהחזקתםואףונכלל,שהינהמ"ר,4.5שגודלובתאאחדעצירשלהחזקתו

פגם.כלבהאיןגודלו,שזהבתא



אוורור.מערכתישהמעצרתאיבכל23,

ביום.ארוחות3מקבליםהעצורים24.

אתהמשרתהמתקן,ממטבחהמגיעהאוכלהינוהעצוריםמקבליםאותוהאוכל
במתקן.הנוצוילםוהחייליםהמפקדים

העצורים,שלבריאותםעללשמירההמתאיםבהרכבוניונןואיכותי,מגווןהאוכל

ביום,אחתחמהארוחהלפחותכוללהאוכל

חמה.שתייההעצוריםמקבליםהחורף,בתקופתוהערב,הבוקרארוחותבימן

גרביים,מגבת,לבנים,נקיים,בגדיםהכוללאישיצווךמקבלבמתקןהניוצאעצורכל25.

טואלט.תיירשינייםמברשתרחצה,סבוןשמיכות,מזרן,כפכפים,

הצורך.פיעלמתבצעתומגבתלבניםוהחלפתחפש,בגדיםסטהעצירמקבלשבועכל

הצורך.פיעלאובחודשפעםמוחלפותשמיכות

זאת,לעכבהחקירווצוותראשהחליטאםלמעט(להתקלחלעצוריםמאפשריםליוםאחת

גילויוימיט).לשלושהעדהפליליהדיןסדרתקנותהוראותפיעללעשותושניתןדבר

הצורך.פיעלניתניםותספורת

כמקובל.ניקוי,חומרילעצוריםמסופקיםוהשירותיסהמעצרתאיניקוילצורך

אסלות,ישתאיםבשניניקון.מערכתעםטורקיים"שירותים"ישהמעצרתאיבכלכמעט

כימיים,שירותיםישמנוקזים,שירותיםאיןבהםבלבד,תאיםבארבעה

רופא,ידיעלשבועומדיחובשידיעליוםמדיתברואהביקורתנערכתבמתקן

החובשידיעלביוםסעסנבדקעצורל3ככלל,חובש.במתקןמצויביממהשעות24חשך26.
נדרשאםהעצור),תלונותושמיעתומשקלחוםדם,לחץמדדבדיקתכוללתהבדיקה(

לעצור.זהטיפולכמובןניתןחובש,ידיעלטיפול

למפקזכפוףאינותרופארופא.ידיעללשבועאחתלפחותנבדקהעצוריםמןאהדכל

ואשי.רפואהקציןלמפקדתאלאהמתקן



להוראותבהתאםרופא,ידיעלהאפשריבהקדםנבדקרפואיהבעיהעלהמתלונןעצורכל
לו.מחוצהאובמתקןהגדרש,הרפואיהטיפוללעצורניתןהצורךובמידתמקרפ"ר,

לפינוימסודריםנהליםוקיימיםרפואיוציוויבתרופותהמצוידתמרפאהקיימתבמתקן
ן.ךו,ר13

חולים.בביתלחשתוו

מכתביס.ולקבלמכתביםלשלוחהעצוריםרשאיםההקירה,לצורביבכפוף17.

בהתאםהרלוונטיים,לגורמיםנמסרת,במתקן,המוחזקיםעצוריםשלמעצרםעלהודעה28.

מתקנישלהשליטהמרכזבמפורשרענחהכשנחייכן,לפניבנוסף,דין.פיעללנדרש

ומקומותהעצוריםזהותאודותהנתוניםאתהמרכןהמשל"ט),-להלן(בצה"להכליאה

עצורשלבענייננושפונהמילכללמסורלקבלו,שמבקשמילכלזהמידעוהמוסרמעצרם,

ניתנהדוהנחיה(1391שכינויובמתקןעצורהעצורשלהיותועובדתאתבמתקן,העצור

ברורהכתובתלפונההמשל"טמוסרכן,כמובעבר).זהבענייןשאירעותקלותבעקבות

העצור.שלבענייננוובקשותפניותלהעברת

המזועכדיןספציפיצוהוצאאסאלאדין,עורכיעםלהיפגשרשאיםבמזנקןהעצורים29.

לפגישה,בקשהמגיעהשכאשרהוא,הכלללמתקן.מירוץמבוצעותשכאלהפגישותיאת.

שכאלהפגישותהאפשרי.בהקדםמבוצעתוהפגישהלמתקן,מחוץהפגישהמיקוםנקבע

אלאבמרנקן,שהוחזקועצוריםעםהפגישותהתבקשובהעתבכלהאפשריבהקדםבוצעו

לכך.חוקיונמניעההיתהאם

אינםהנחקריםחקירה,במהלךככלל,שכידוע,הרימשפחה,בניעםלפגישותאשר

הדיןסוירבתקנותמעוגןוהדברהחקירה,לשיבושמחששמשפחהבניעםלהיפגשמורשים

דנן.במתקןגםהמצבוכךהחקירהמתקניבכלהנוהגהואכךהפלילי.

פיעלומבוצעותמותרותשכאלהפגישותשגםהריהאדום,הצלבנציגיעםלפגישותאשר

מיוחדת,מניעהלכךואיןשכאלה,פגישותמתבקשותכאשרבנדון.הנוהגיםהכללים

הפגישותלגבינהגוכךלמורקן.מחוץדין,עורכיעםלפגישותבדומההפגישות,מבוצעות

במקריםנהגווכךבמתקןאלהשהועתשב"כ,נחקריעםהאדוםתצלבנציגישקיימו

אוזרים.

המתקןשלמצבועלביקורותנערבותעצורים,במתקןמוחזקיםבהעתבכלכיניסיף,30.

אתוייג.צבאייםשוהובבתישנעשהכפיבו,העצוריםתחזקתותנאי

הפרקליטותאנשיידיעלובפרטצה"ל,אנשיידיעלבערכותזהבנושאשוטפזרנביקורות31.

בשייםשכיהנוהראשייםהצבאייםהפרקליטיםכלבמקוםביקרובנוסף,הצבאית,

האחרונות.



מרשויותנוספיטגורמיכןשלמעטיםלאביקוריםבמתקןנערכוהשניםבמשךכן,כמו

בשניםביקרוזובכוטגרתשונים.ביטחוןומגורמיהמשפטיםממשרדובעיקרהשלטון,

במתקןנערך2003מרץחודשבתחילתבנוסף,משפטיס.שרישניבמתקןהאחרונות

ששון,טליההגב'דאג,המדינהבפרקליטותמיוחדיםלענייניםהמחלקהמנהלתשלביקור

תלונותלבירורהמחלקהעלאחראיתשהייתה
במתקןתבמ"1(.-להלן(בשב"כנחקרים

מנחלתהראשי,הצבאיהפרקליטהמדינה,פרקליטזגלממשלה,המשפטיהיועץביקרואף

כןגיצן,עו"ד'שידהיום,מיוחדיםלתפקידיםהמדינהלפרקליטוהמשנההבגיציםמחלקת

היושלאבעצוריםדוברכאשרמעצר,הארכותדיוניקיוםלצורךשופטיםלמתקןהגיעך

המשנהועדתהבז'ליבוביץ',אילןח"כבמתקןביקרמכברלאועוד,זאתמיוצגים,

הכנסת,שלוהביטחוןהחוץועדהשלחשאייםלשירותים

מתןלרביתושוקיים,סביריםמעצרלתנאןהעצלרינזזוגים1391במתקוכן,כיהכה32.

ולרבותפגישה)מניעתשלבהעדרה(האדוםהצלבונציגידיןעוריעםלהיפגשאפשרות

ניתנתהעצוריםלקרוביכן.לעשותהרשאיםאחריםמגורמיםוביקוריםמכתביםקבלת

בקשותלרבותשתות,ובקשותפניותהגשתאצורךמידע,קבלתלצורןברורהכתובת

אינהחיל,המתקןשלמיקומוהיותעובדתכיבבירורלקצתניתןכןועללגיקוריס,

העצורים.מזכייותבוכותפוגעת

וכיו"ב.לעצורים,בוהניתניםהרננאיםשבו,הפיסייםהתכאיםהמתקן,תיאוראפואזהו33.

המשיביםלתגובתשצורףאדי","המכונההמתקן,מפקדשלבתצהירונתמךזהתיאור

שאלהככלנוספים,עובדתייםפרטיםיובאובהמשך9733/03,לבג"ץ28.11.03מיום

העותרים.לטענותהתייחסותלצורךיידרשו

ע/5,וסומןלעתירהצורףק40/337בבג"ץהמדינההודעתצילום
9733/04לבג"ץהמדינהבתגובתהאמורותבעובדותשתמךאדי","המכונהשלתגהירו

משת.ומסומןמצורף

לידיהםשקיבלולאחרהמשיביסשערכוהבדיקותשלתוצאותיהןא"נלפרטעתהנבקש34.

על-ידייסודיותגדיקותנערכוהעותרשלבעניינוכישוב,נדגישהעותר.שלטענותיוא"נ

ככלהעותרשלטענותיואתבחנההצבאיתמפרקליטותלעניין:חצויניסחגירמיםשני

הנוגעותהעותרטענותאתגחןשמבת"ןבעודשבסמכותה,לענייניםנוגעותשהן
שבסמכותו.לעניינים

היומבתניןבדיקתוהןהעותרשלבעניינוהצבאיתהפרקליטותבדיקתהןכיונדגיש,כשוב

הועברוהבדיקותממצאיוו,אףזולאלהלן.שישרטכפיומעמיקות,יסיזיותבזיקות

להכרעתהועברההצבאיתהפרקליטותבדיקת;המשפטמערכתראשישללהכרעתנ]

ליועץהמשנהשלואישורלבחינהזכתהמבת"ןבדיקתואילוהראשי,הצבאיהפרקליט

עצמולממשלההמשפטיוהיועץהמדינהפרקליטלממשלה,המשפטי



איןגילמסקנההובילילעיל,הפירטוהמסלוליתבשניהמשיבים,שערנוהבדיקות

עםבמגעשבאוהחייליםצ4הסוהריםמהחוקרים,מינגדפליליתבתקילהלפתוחמקוס

מעצרו.תקופתבמשךהעותר

בענייןהפצ"רלהחלטתשהובילוהראשיתהצבאיתהפרקליטותממצאיאתעתהנפרט35,

היועץלההלטתשהובילומבת"ן,ממצאיאתנפרטמכןולאחרהעותר,שלתלונתו

כיעו-גה,כברנדגישבענייננו.פלילייםבהליכיםלפתיחהריקוםאיןכי(n>WDUהמשפנני

המשפטיהיועץעל-ידיואושרו(בלבדמבת"ןעל-ידינבחנוהעותרשלמטענותיוחלק

על-.ידיוחלקןצפה"41(,על-ידיואושרו(בלבדהצבאיתהפרקליטותעל-ידיחלקןלממשלה),

רכל-הפצ"ר)על-ידיוגםלממשלההכשפטיהיועץעל-ידיגםאושרושאז(הגופיםשני

שלמטעכותיולחלקלהלן,שיפורטכפימשכך,הגופים.ביןהאחריותלחלוקתבהתאם

מבת"ןברקירתוהןהצבאיתהפרקליטותבחקירתהן-כפולה""התייחסותישנההעותר

המצורףהעותר,שלבתצהירושהועלולטענותהןנוגעתשלהלןההתייחסותכינציין,עוד

הדברים).ביןחפיפהשאיןככל(העונירהבגוףהעולותלטענותוהןלעתירה,

העותרשלבעניינופליליתחקירהפתיחתעללהודותשלאהפצ"רהחלטת

כללי

מסוימותטענותשלאמינותךמאוסרלהתרשםניתןהעותרשלתצהירומקריאתכבר36.

שהליןהטעטמןרקמעצרוהאריךשופטלפיה28,בסעיףטענתולמשל,ראו,(בוהמועלותי

ולאנכבשו""אלהשטענותהשבדהלנוכחמתחזקתזוהתרשמותמקלחות),העדרעל

21-30בסעיפיםבהרחבהעמדנוזהענייןעלהמוסמכות.הרשויותבפניידיו.עלהועלו

כי:ציינושם28.11.03,מיום33/03~9בבג"דהמדינהלהודעת

ו"ג.ש)ע.ה-העותרוביגיהס(מצהיריםשבעההמצהירים,עשרתימגין'

קודםהקשותטענותיהםאתפירטובהלרשויותתלונהכלהגישולא

חמורWWhהיאומעלהדרשניכמובןאומרתזועובדהזי.עתירהלהגשת

כמובןגורעיםאינםאלהפוייחהאמינותן...דברי%הטענותלמגמתיות

ישכיבריראולםוכקפדנות.ברצינותלתצהיריםלהתייחםמהצורך

המלמדותלעיל,שפורטוהעיבדותרקעעלגםהתצהירים,אמינותלגחון

רב".ומןמשךהוצלונותרובכבישת""עללמעשה
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פוגעתאינההעותרשלתלונותיוכבישה""כיוובהר,לל.
גסאםכיטענותיו,באמינותו-(ן

חלוףמעצםהנובעהקושיעלנוסףועוד,זאתמהן.ניכרחלקלבררהיכולתעלמקשה

מהעדויהנובעהעותר',שלטענותיומביןמסוימותטענותלבררקושימתגוררהומן,

אחראוזהבאירוענוכחיםשהיומסוימיםתפקידיםבעלישלוהותםאתלבררהאפשרות

אחרת.אוזותלונהנסובהשעליהםבמתקן,

העותו.טועןאםכך,:העותרשללתלונתוהנוגעיםהיבטיםלמספרמתייחסיםאלהקשיים38.

למעלהואףרביםחודשיםבחלוףבדיעבד,הדבריםאחלבחוןיקשוזוהודלפו,לאבגדיוכי

זילתעלהיכהצבאישוטרכיהעותרטועןאםלדוגמא,עודבמתקן.כליאתו,מיוםמשנה

ובוודאיהשוטר,אוזנושלזהותועללהצביעממילא,קשה,בלילה,תאושלהסגורההברזל

לבסוף,האירוע.קרותממועדמשנהלמעלהחלוףלאחוימוגשתכשהתלונההדברשכך

ככל(לעותרתחתוניםבגדיכןשלהספקתםאיטענתאתלבחוןיקשהמידהבאותה

לפליליכ)),חשדכללישאלהשבדברים

נוספות,לעובדותמצטרפתמסוימותבטענותהקונקרטיזציהוהעדרהומןחלוףבעיית?3.

היובמתקןהאו.וחותכיטועןהעורנרלמשל,כך,התצהיר,שלאמינותועלהמעיבות

לארוחותצלויהוביצהמלפפוןחציעגבניה,רבעלחם,פרוסות"3עלובות":"

לבורגול"שדומהמשהואולבן,אורןשלקטנהכמותלימגישיםהיובוקר,..בצהריים

טענותלברריהיהניתןאםרבשספקבלבדזולאזה,בענייןגסלעתירה).16-17סעיפים[

מלכתחילה,נמוכה,אלהטענונושלשאמינותןאלאכליאורו,מאזרבזמןבחלוףאלה

28,11.03מיוםלבגאזהמדינהבהודעתשכאמורמשוםנמוכה,אלהטענותשלאמינותן

הצבאילסגלהמסופקלמזוןזהההינולעשויטהמסופקהמזון9733/04(,בג"ץבמסגרת[

המזוןלטבלתבהתאםליום,מיוםמשהנהזהמזוןצבאי,בסיסבכלכנהוגבמקום.

הצה"לית.

מסיכוםעולהאלה,בנושאיםהתמקדהלאהמגת"ןשחקירתאףכינציין,הדבריםבשולי40_

היהלעוהוישניתןהמזוןכיאישרוהעותרשלחוקריוגסכילהלן,שיפורטכפיהתיק,

הכלעשוכיתחתוכיס,בבגדיםמחסורהיהלאכיוהחיילים,החוקריםשאכלומזוןאותו

העותר.לרשותמעילהעמדתלרבותקור,שלמצבלמנוע

ידיעלנוספותפעולותמספויבוצעוהעותר,ונצהירשללכאורה,הנמוכה,אמינותוחרף41_

כילמסקנה,הובילואלהבדיקותטענותיוןמאמיתותלהתרשםבכייהצבאיתהפרקליטות

פלילית.בחקירהלפתיחההענייןבנטיבוהנמקוםאין
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המצויהעותרשלבעניינוהמלעודמכלוללעיונההועבוהצבאית,הפרקליטותז-רישתפיעל42.

הצואייםהשוטריםיומויאתלהלו.שיפורטהפיכוללוהתיעודהמתקן,רשויותבידי

המתקןבנהלימחודשעיוןהתבצעבנוסף,העותר.שלהרפואיותיקוהחובשיומניבמתקן,

במתקן.עצןריטלהחזקתהכוגעיס

הנערכיםשוניםרישומיםבמספרכן,אםהוא,לפרקליטותשהועברהתיעודשלתקורו43,

:שוניםתפקידיםבעליידיעלבמורקן,השוההעצורכללגביבמקביל,במתקן,

ידיעלשרוצעוהעיקריותלפעולותבאשרתיעודכוללהיומן-הצבאיתהמשטרהיומןא.

עצור.לכלביחסמשמרתבכלהצבאייםהשוטרים

ידיעללעותרשבוצעוהרפואיותהבדיקותעלמתועדותבתיק-העותרשלהרפואיתיקיב.

והחובשים.המתקןרפואי

קרפייר,והוראותהמטכ"ללפקודותבהוראםהמתנהלזה,ביומן-ייעידיתבטאהיומןג.

כללמתועדותזהביומןרופאים,ידיעלבמתקןהנערכותהתברואהביקורוהמתועדות

רבאישומלווהרפואיסגלאישידיעלהמבוצעתביקורת,כל,במתקךשבוצעוהביקורות

תיעודקייםביומן(סגנואוהמתקןמפקדלאישורמובאיםוממצאיההיחידהנגד

אלה).לאישורים

תפקידיםבעליידיעלהמבוצעבתיעודהמדוברכיבכךגעולהלענייננוהדבריםחשיבות44.

נהוגהיהאשרהיוםסדראתרזכותעדשולינז,צבאייםושוטריםחובשיםרופאים,:שונים

כפוףאינוכללהרופאים)(אלהתפקידיםנובעליחלקהעותר.שלמעצרובעתבמתקן

גסעצמאית,מקצועיתבאחריותנושאיםהחובשים)(וחלקםהמתקןלמפקדתפיקודית

במקום.הפיקודיהסגלמול

מאמינותוהההרשמותאתמאודחיזקבמונקןהעוונרשלהחזקתומהלךאודותהתיעוד45.

שלהעיקריותטענותיואתמפריךוהתיעודלמעשה,תצהירו.שלהמעטה,בלשוןהנמוכה,

להלן.זהענייןנפרטאמינותן,עלמאודמעיבלפחותאובתצהירו,ממועלותהעותר



20סעיף-שירותיםללאאחדטן-גתאהוחזקהואבמתקןשהותוזמןכלמשךכיהעותרטענת

רהשתי

במתקןהחוקתותקופותכלמשךכקיבר"ידיועלהמכונהבתאהוחזקכיטוען,העותר46.

שהההעותולעיל,המפורטשברשותנו,התיעודמןכעולהעקא,דאימים.כ-139130,

הינוזהבנושאהתיעודכייובהר,1391.במתקןמעצליבמהלישוניםתאיםבארבעה

תוךאליו,והחזרתוהתאיםנאןהעורנרשלהוצאהלכלמתייחסהואשכןמאוד,מפורט

הטענה.לדחייהבכךדיצבאיים.שוטריםמספרידיעלוזאתהתא,מספרציון

הונאיטכ"קבר".בתיאורםממשאיןהעותר,הוחזקבהםהתאיםלגודלבאשרלכך,מעבר

לעיל.שפורטכפיבגודלהינם

לעתירה20סעיף-התאבתוךהסניטרייםהתנאיםבדברהטענה

הואוכישירותיםללאבתאשההכאילוהעותרלטענתלהתייחסנבקשלעיל,לאמורמעבר47,

נסבל.בלתיהירוהנלישהכילהריחוכימפלסטיק,כליבתוךצרכיולעשותאולץ

התאיםבכלכמעטכי28.11.03,מיום9733/03בבגאזהמדינהבהודעתשנמסרכפינציין,

אסלה,ישאףתאיםבשניניקוז.למערכתהמחובריםטורקיים",שירורנינש"ישבמתקן

-כימיים"שירותיס"הותקנוובהםמנוקזים,שירותיםאיןבלבדתאיםבארבעה

וכןהפחמכסהבאמצעותסגורים,הינםאלהפחיםשחורים.פחיםבתוךאכךהמצויים

המשתמשידיעלנסגריםהםאסצחנהלהותיראמורשלאבאופןפנימי,סגרבאמצעות

הםמוחזקיםואסעצורים,מווזוקיםלאכללאלהתאיםבאצבעהלרוב,בנוסף,כראוי.

יחסית.קצריםזמןבפרקימדוברככללאלה,בתאים

:הבאיתההוראותהשירותיםבנושאקבועותהמחייבים,המתקןבנוהלי48.

לשבוע.אחתויחוטאיוםמידישיווקהשימושביתיימצאתאבכל"

נוזליוסבוןמברשתבאמצעותהעצוריםע"ייוםכלויחוטאוינוקיהעציריםתאי

הצבאיים."השוטריםבאחריותיום,מידילעצוריםשיינתנו

כדיקהבמתקןמבוצעתיוםמדיכייודגש,וכלשונם,ככתבםמקוימיםאלהנהלים

כךרופא.שלתברואתיתביקורתבמתקןמביצעתאףלשבועואחתחובששלתברואתית

שלושהעל"ידישנעשואלה,לביקורותתיעודוברשותנוהעותרשלבעניינואףהיה

במתקו.העותרשלשהותיבעתשוניםרופאים



לפרקרגילים.טורקייםשירותםעםבתאיםהעותרשהההמעצרזמןרובמשךכאמור,

לעבירהחשדכאןנמצאלאמקרה,בכלכימיים.שירותיםעםבתאהוחזקקצרומן

בהםבתאיםהשימושהגבלתעללאחרונההוחלטכינבהיר,התמונהשלמותלשםפלילית.

הכימיים.השירותיםמותקכיס

הכימיים,השירותיסמותקניםבהםבתאיםהשימושהגבלתעלהוחלטבנוסף,49_

שינה"מניעת"בדברטענות

אותו,והעירותאודלתעלהסוווריסדפקובלילתכילעתירתו,25בסעיףטוען,העותר50,

אמיונותן.לבררדרךכיוםשאיווכסובוהמתקן,לרשויותמוכרותלאזהמסוגטענוונ

.הקובעתהנוהללהוראתנפנהזוגולענייןכך,עלאוסריםשהגהליסהואלצייןשנוכלכל

אתלהעירמבלי(שעהבכלאחתפעםלפחותמאויישבתאלבקרחייבתורןצבאישוטר"
ו-ג.ש).ע.ההוספה-ההדגשה(העצור)"

חרץדרךלתוכו,הסתכלותתוךהתא,לידלמעבראךהינהלבקר'י,"במונחשהכוונהיצוין,

תא.כללתוךלהירנסיששעהשמדילכךהכוונהואיןלכך,המיועד

השכמת""שלאחראוכזהאירועלגביכוובדיקהשלסיכוייהלעיל,כאמורועוד,זאת

וביןפרקטיים,מטעמיםוזאתקלושים,במוזקן,הצבאייםמהשוטריםמיעל-ידיהעותר

אמינותןלאוראםספקכן,עליתרוכעותר,על-ידיהטענונישלכבישתן""עקבהשאר

שממילאכזו,בדיקהבעריכתטעםכללישלעיל,כאמורהעוהר,טענותשלהנמוכה

הטענה).שלאופייהמולאלהבדיקהלקשיילבבשיס(תוצאותשתניבהסיכוייםכמוכים

לושהאנקלקוירפואיטיפולבדבבהעותרטענית

טעןהשאר,ביןבמוזקן.לושהוענקהרפואיהטיפולכנגדהופנוהעותרשלנוספותטענות51,

:כיבתצהירוהעותר

לחקירותאותימוציאיםהיוהראשוניםהחקירהימישלושהאחרי"

רופא.גפניאותימביאיםהיובשבוע,פעמייםוחמישי,שנייווןוכל

צלליותבזיקיתאלאהספציפיותהבעיותלגביאותיבדקלאהרופא

עושר;אניומהחושבאנימהעלתפסיכולוגי,בכיווןייפושאלותושאל

נפשית".מצוקהליהיתהנפשית,אותישמלחיציםהרגשתיבתא.



הפרקליטותקיבלהבו,הרפואהגורזנילטיפולביחסהעותרשלטענותיובחינתלצורך

מפקדתלבדיקתהרפרפני,התיקבצדתצהיו-ו,הופנהוכןהרפואיתיקואתלעיונההצבאית

אלה,בטענותממשמצאהלאאשרראשיירפואהקצין

לבדיקורנתיעודקייםהעותון,שלהרפואיבתיקוהמצייהמפורטהתיעודמןכעולה

לטענותיותיעודקייםבנוסף,במתקן.רופאיטמועפלידיעללעותרשנערכוכולאותגופניות

טענותיו.בגיןלושהוענקתרופתיולטיפולזהבהקשרשנערכולבדיקותל"ראומטיזם,',

בעיהבדברטענהבמתקןהו.פואיהסגלבפניהעלהשהעותרככלכיהיאההתינשמות53.

לטענותיובסיסנכזצאלאלפיכך,השונים.הגורמיםמצדהתייחסותקיבלההיארפואית,

פלילית.חקירהפתיחההמצדיקותזה,בהקשרהעותרשל

ומפקדינודדמתקןמפקדזומנוובחינונו,העותראודותהמידעאיסוףלאחרכייצוין,עוד54.

ר;ונייוקסוונםלקבלתהתצייר),(הראשית:הצבאיתלונובעתלענייןהרלוונטייםנוספים

עלהפיקוחאתלהגבירבכדיהיחידהידיעלשננקטוצעדיםגםהוצגווובפגישהלדברים.
לפתוחעילהשאיןהוחלטשנערכו,הבדיקותמכלולבעקבותבמתקן.הצבאייםהשוטרים
פלילית,בתקירה

טעיהושלהנמוכהאמינותןלנוכחזיעה?11בנסיניתכימצאהפצ"רדבר,שלסיתומו55,

מאזשחלףהומןלנתוזטענותיו,שהפריךהמפורטהרפואיהתיעודלנוכחהעותר,
לפירוחמקוסאיןלעיל,המפירשיםנוספיםמטעמיטוכןהשענות,העלאתועדהאירועים
פלילית.כחקירה

העוליתלטענותבאשרפליליתהקירהמתיחתעללהורותשלאהפצ"רהחליטלפיכך,
הפצ"ר.שליובהחלטתופגניכלגמללאכייטענוהמשיביםהעותר.שלמתצהירו

צורף1391מתקןבענייןהפרטלהגנונלמוקדהראשיתהצבאיתהתובעתשלמכתבה
ע/26.וסומןלעתירה

בעתירההמועלותהעובדתיותלטענותוהתייחסותומבת"ןבדיקת

שיטותבמתקן,התנאיםאודותהעותרטענוונצבתיןעל-ידיגסנבדקולעיל,באמור56.
כפיאלה,לטענותנתייחסלהלןוניו"ב.למתקן,ההגעהדרכיבו,הנוהגותהחקירה

לאחת.אחתמבת"ןעל-ידישנפקרו



על-ידילממשלה,המשפטיליועץהמשנהעל-ידינבחנומבת"ןממצאיפישופ,נדגיש

איןי3הייתהומסקנתםעצמו,לממשלההמשפטיהיועץועל-ידיהמדינהפרקליט

מחוקרימיכלפיאחריםאומשמעתייםפלילייפ,נקישת)עדיםלחייבכדיבממצאים

השברג.

כמובן,מסכימים,המשיבינ)ביותר".י'סודיגווסמ7ודו"חהינובכללותוהמבת"ךדו"ח

עם(אחדצדובמעמדסגורותבדלהייסהנכבדהמשפטביתבפניהמלאהדו"חלהצגה

המועלותלטענותנוגעיםשהםככלהדו"חשלה"גלויים"הממצאיםאתלהלן,נפרטזאת,

.בעתירה)

שלבעניינוהפרטלהגנתלמוקדמבהחן,עלהממונהזכריה,דודיעו"דשלמכתבוצילום

משת,ומסומןמצורףהעותר

לעתידה18יעיףהמתיוןאלהונערהבנושאטענות

שוכבשהעותרתוךנעשןאליווההגעההמתקןאלההעברהכאילונטען,לעתירה18בסעיף57

שקומעליהםכהווןמשקפייםמעליושחור,בבדמכוסותכשעיניוצבאי,ג'יפרצפהעל

חייליםעשרהלעיניו,יהופשטהחדו-סלאחדהוכנסהעותךכיבעתירה,נכתבעודמבד.

,בהפשטתו"שהתבוננובאלותהאוחזים

שםםמ9ץלקו2392למתקןעצוריםהבאתלענייןהגחלים

המשטרהבאמצעותככללמבוצעתוממנוהמתקןאלהעצוריםהעברתכינדגיש,ראשית,58.

מתקנילכלהצבאיתהמשטרהשלהכלואיסהובלתלנהליבהתאםהראשית:הצבאית

סודיותעללשמורמנתעלהננקטיםלצעדיםהנוגעאחדבשינויהצבאילס,הכליאה

מכוסותכשעיכיהסוממנולמתקןיובלוהעצוריםכינקבע,וובמסגרתהמתקן.שלמיקומו

עלשנחקו.ועצוריםשהוכאשרבעתירה).כנטעןלראשם,כששקולא(כההעינייםבכיסוי

שב"כ.אנשיידיעלנכלל,אליו,הובלוהםבמתקן,השב"כידי

כמקובל,חיצוני,חיפושעליוונערךהרכבמכליהעצורמורדלמתקן,העצורהגעהעם

בכיווניםסוהרידיעלהעצורמולךאוי,אחרים.אסוריםותפציםאמל"חאיתורלצורך

המתקן.מבנויאווללמודהאפשרותאתממנולמנועמגתעלסיבוביים,ובמסלוליםשונים
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מופשטוהואעיניןכיסוימוסרשםהמתקן,מרפאתאלישירותהעצורמובלמכן,לאחר

החבלותכללמתועדותגםיןבמסגרתרפואיונ.בדיקהלשםכולל)לא(לתחתוניועד

היוקירהבמהלךאלהחבלותגרימתלגביעתידיותטענותלמנועמנתעלשבגופו,והצלקות

במקוםרפואיתיקלוונפתניהכלואשלהחיונייםמדדיונלקחיםבנוטף,במתקן.והשהייה

למתקן.מהגעתושעות24תוךהיותרלכלרופאידיעלנבדקהעצורבהמשך)_כךעל(

.בנדוןהמחייבהנוהליובאלהלן

:ינכחובהדריאשרבמרפאהנפרדובאופןאחדאחדיקלטוהעציריטא."
קליטה.וארגוןמו"רקביעתהעציר,לצילוםאחראי-מש"ק/קמב"ץ

הראשתיס.הפרטיםלקביעתאחראי-חוקר

גופנית.לבדיקהאחראי-חובש

.)חיפוש(פיסיתלבדיקהאחראי-משמרתאחראי

:עצירקליטתפעולותסדרלהלןב.

בגדיו.והחלפתבדיקתוובבגדיו,גופועליסודיגופניחיפוש

מו"ר.מייוקביעתעצירצילום

בסיסיים_זיהויפרטיקבלתלצורךחוקרע"יתשאי

נפרד.נוהלראה-זהויותיוטופסעלוהחתמתוזפויאיושקראת

לאחרתבמקוםרופאנוכחאפאלאחובשע"יסטנדרטיתרפואיתבדיקה

מהגעתה.שעות24תוךרופאע"יייבדק

לצורד".בהתאםמעצר/חקירהלתאהעצירהובלת

שסוקליטתולמתקןהעותרלהבאתבאשרמבה"ןחקירתממצאי

הכלליםהפרתתוךנעשתנולאהכליאהלמתקןמעותרהעברתכיהעלתה,מבת"ןחקירת59.

הצבאיתהפרקליטותבגייסתכיזה,לענייןנצייןעת.באותהנהוגיםשהיווהנהלים

חיילים".עשרה"לעינימשפילבאופןהופשטהעותרכילטענהבסיסנמצאלאכיהעלתה,

באופןלהתבצעיכולהלמתקןשב"כנחקרישלהעברתםכימבת"ן,היהסבורזאת,עם

לעילשצורףזכריה,עו"דשלבמכתבוכאמורזאת,לאורהנחקרים.עלפחותשיכביד

תיעשהנחקריםהעברתכישיבטיחונהליםלגבשלשב"כהוראהניתנהשמ/2,וסומן

עליהם,מיותרתהכבדהשתמנעבצורה

פלילית.בחקירהפתיחההצדיקשלאודאיזהכושאמקרה,בכל



לעתידה19סעיף-היותרשללמידתומתאימיםשאינםבגדיםמתןבדברטענות

אתהלםשלאביגודלעותרסופקבמתקןהקליטהבעתכי19(,סעיף(בעתירהנטעןעוד60.

מידותיו,

--זהבנושאהעצורמצדבעיהמתעוררתאסבמתקן,הנהוגלפיכינשיב,וולטענה

קייםבחיוב.נענותככלל,שכאלה,ובקשות--בגדיואתלהחליףבבקשהלפנותבאפשרותו

במתקן,השוהיחשלהמצומצםהיקפםובשלהכלואים,עבורשונותבמידותביגודבמתקן

הבגדים_למידותהקשורהבעיהבעברהייתהכיהרלבנטייםלגורמיםזכורלא

כדיבהשאיןודאי.מקרהובכלוו,קונקרטיתטענהלבררהיהניתןלאהומן,חלוףבשל

פלילית,בחקירהפוניההלהצדיק

לעתירה20421סעיפים-הכליאהתנאיבדבףטענות

שחורצבועקטן,בתאלבדו,ששהההעובדה-הכליאהתנאיבדברטענותמעלההעותר61,

בדיוקידעוהשב"כחוקריכילעתירתו,21בסעיףוטוען,מוסיףהעותרשירותים.וללא

תנאים.ובאילומוחזקהואהיכן

מווזוקיסהחקירה,לטובתהנוגעיםטעמיםבשלשאכן,הריה"בידוד",לטענונאשר62,

חקירה.מטעמינדרשהדבראואחרתרופאהורהאסאלאכלל,בדרךבכפרד,הנחקרים

בחקירות.מקובלבצעדומדוברפגם,איןבכךאולם

)4(גגת"דישראל,ממשלתנ.עינוייםנגדהועד5100/94בבג"ץברקהנשיאשצייןכפי

,817838:

הנחקרגיןקשרבמניעתחצותושעניינםחקירהשטעמיישכיעלינו/מקובל"

שימנעואמצעייונקיטתמחייביםלחוקריו,הנחקרביןאףואיליאחרים,לגחקדיס

כאמור"_קשר

ואפילואסירים,גסבהפרדהלהחזיקמותרהסוהרבתיפקודתלפיכינציין,זהבהקשר

בפקודה.הקבועיםבתנאיםושנים,חודשיםשללתקופות



התאלעניין

לעויותשוניאיןבכךאולטצוין,שכברכפייום,באורמואריםאינםבמתקןהתאיםאכן,63.

שגודלםבחדריםסטנדרטיות,בכורותמואריםהתאיםאחרים,מעצרתאימאות

ודאיאולםכהה,אפורבצבעחלקיהםברובצבועיםהתאיםאכן,מ"ר.4.5הואהסטנדרטי

בעתירת.כנטעןכולם",שחורים"שאינם

שבהונאםהריבשק,ראשוכוסההחדריםביןהועברשהעותרעתבכלכאילולטענהאשר

אךכדקההאורךדבר(עיניהםמכוסותהמתקו,ברחביהכלואיםהובלתבעתלנהלים,

כיטויבאמצעותנעשהזהכיסויהכנתקן,מבנהעלילמדושלאכדיבלבד),בודדותדקות

ואתהחייליםאתלראותהכלואיםיכוליםאחרת,שעהבכלאולםבשק.ולאעיניים
הרפואיות.והבדיקותההקירותבעתארוכות,שעותבמהלךוזאתהחוקנים,

העותר,כיהעלתההראשיתהצבאיתהפרקליטותבדיקתלעיל'ואקורגינדגיש,עוד

שהו;אלאבמתקך,שהייתותקופתגלמשךאהדבתאהושםלאבתצהירו,לנאמרבניגוד

שונים.תאיםב-*

לעתירה23סעיף-החיקויםמצדאליטיחסבדברטרגית

היאזוטענהלטעמנו,חקירתו,בעתאליפותכלפיוהפגינושחוקריוכךעלמוילונןהעותר64,

בעתירה.העיקריתהטענה

אלה.לטענותבאשרנשאלוחוקריווהןועותרהן:מבת"ןעל-ידיבהרחבהנבחנהזוסוגיה

העותרכלפיאלימותשהפעילוהכחישוהעורנרשלחוקריוכלכיהעלו,הבדיקהממצאי

לסוגייתהנוגעבכלמגת"ןבפניעדותןבמהלועצמושתרעצמוהעותרחקירתו.בעת

שמסושעהאמן(,כלת?.עושםמבת"ןעלחוהירהואכביכול.בלפיושהופעלההאלימות

כשלאףהעותרועוד,זאתכלפיו.שהופעלההאלימהולאופיבאשרשונותשסאותמיפי

:אלימותכלפיוהפעילמבת"ן)בפני(שלטענתוהחקירה,צוותראששלהפיזיבתיאורו

צוותראםשלאהריובהיר",גבוה"היההחוקרכימבת"ןבפניטעןשהעותרבעוד
זהלתיאורעוניםהעותרשלמחוקריואישולאהחקירה

עליו,שהופעלהלאלימותבנוגעהעותר,שלטעכווניוביןמשמעותיפערקייםכינוסיף,

מבת"ן.ענםבשיחהשהעלההטענותלביןלעתירה,שצורףכפיבתצהירו,כביכול,

שעגלתיפעכ,לי...כלהרביצוהחקירהבמהלך"העותרטועןלתצהירו24בסעיףלמשל,כך,

טעןאחדבמקוט:שונותגרסאותמסרמבת"ןשבפניבעודלי",הרביצונכובהלאתשובה
כינויו(י'היכו..,לאהחוקרים"אומראחרובמקוםאותו,היכההחוקריםצוותראשכי

האשכים".עללהלרקו-ג.ש)ע.ה-החוקרשל



-מובהקיםדיוקיטואיאחרותלסתירותמצטרפותאלהסתירותכילציין,למותרקהא

טענותיו.מהימנותועלהעותר,שלאמינותועלמאודעדמעיביםאשר-לעילפורטוחלקם

אלימות,כלמכחישווכשהחוקריםמשמעווני,באופןעצמוסתרכשהעותראלה,בנסיבוונ

לגביפליליתלחקירהעילהשאיןהוחלטהטענות,כבישתעקבשחלףבזמןגםובהתחשב

אלהטעכות

המשיביםענידת

להידחות.העתירהדיןכייטענוהמשיבים65.

וכריהעו"דשלמכתבולעותריכזנמסו"בטרםהוגשההעתירהכיהמשיביםיטענוראשית,

לעותריםהועברובטרםהוגשההעונירוזכיבריאלה,בנסיבותשמ/2.וסומןלעילשצורף

שלזהראשהדיןכיהמשיביםיטענומשכך,פלילית.בהקירהלפתוחשלאמבת"ןנימוקי

מוקדמת".עתירה"בגדרזהחלקהיותמחמתהסף,עללהידחותהעתירה

הפרקליטותעל-ידיהןהיטב,נבחנווזעותרשלטענותיוכייטענו,המשיביםעניין,שלתופו

הגיעוהעותרשלטענותיואתשבחנוהגורמיםשנימבת"ן,על-ידיורוןהראשיונהצבאים

שללאישורםזכתהזועמדהמהמעורבים.מינגדפליליתבחקירהלפתוחאיןכילמסקנה,

-הצבאיתוהמערכתהאזרהיונהמערכת-התביעהמערכותבראשהעומדיםשני

לממשלה.המשפטיוהיועץהראשיהצבאיהפרקליט

לפתוחשלאבהחלטהלהתערבותעילהכלאיןכיהמשיביםסבוריםאלה,בנסיבות

להלן,תפורטהמשיביםשלזועמדתםבחקירה.

פליליתבחקירהלפתוחשלאובהחלטתןהתביעהגורמישלדעתםבשיקילהתערבות

דעתםשיקוללבחינתמנחיםעקרונותלצדקהגבוההמשפטביתקבעהחלטותשלבשורה66.

לממשלה.המשפטיהיועץושלהפצי'רשל

בהחלטותלצדקהגבוההמשפטביתשלההתערבותמידתכן,אםהפסוקה,ההלכהפיעל67.

וככלל,ביותר,מצומצמתבמידההינההראשי,הצבאיהפרקליטלרבותהכללית,התביעה

על".פצ"ר"אועל"משפטייועץ"עצמוישיםלאהנכבדהמשפטבית

בהםאחריםרביםדיןפסקיישכיאףמרכזיים,דיןפסקילכמהלהפנותובקשזהבעניין
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5960/98בבג"ץדינובפסקזמירהשופטכב'הביאזהבענייןההלכהשלתמציתיסיכום68.

!572)1(552,גהפ"רהבירחון,שרנ'שלפוברסקי

המשפטיהיועץושלהפצעישלבהחלטותיהםלהתערבלבית-המשפטיסודישהאם"

ו;צבאיהפרקליטנ'צופאן425/89בבג"ץביטוילידיבאהזהבענייןההלכהלממשלה?

בנוגעהפצירשלוסמכלוצומעמדומבחימרכי725(בעמ'(צייןביירוקיהשופטהייאשי,

לממשלה,המשפטיהיועץלביןהפצירביןדמיוןשלרבהמידהיש.,."ליין,להעמדה

לויןד'השופטשלכלשונוההלנה,גמעתמפאןוניניהם".מוחלטתזהותשאיןהגם

גלוישבהןקיצוניות,בנסיבותויקאךהפצ"יבשיקול-דעתנתערבילפיה'742(,בעם'(

אתהדורשאחרמהותיעיויתשנתגלהאוענייו/שללשורשיהיורדמשגהשנפלוברור,

:גםראו736.בעמ'שם,קדמי,והשופט729בעמ'שם,בייסקי,השופטגם:ראותיקונו.

;583582-כעמ'הראשי,הצבאיהתובענ'שפרן6009/94בג"ץ
בעמ'הנ"ל,4550/94בג"ץ

737."בעמ'למכשלה,המשפטיהיועץנ'עטייה4723/96בג"ץולאחרונרז,2?870-8

הוספו),ההדגשות(

ונצבאיהפרקליטדעתבשיקולההתערבותמידתכיבבירור,נקבעבפסיקהכיונציין,נוסיף69.

היועץדעתבשיקולההתערבורנלמידתזהההצבאית,התביעהכראשבתפקידוהראשי

מגפ"רהראשי,הצבאיהפיקליטנ.צופאן425/89בג"צלמשלראולממשלה.המשפטי

היועמ"ש,דעתבשיקולההערבותמידתלגבילהלןשתובאהפסיקהכללפיכך,718.נק

הראשי,הצבאיהפרקליטלעניןגםהיאיפה

הראשי,הצבאיהתובענ'שפרן6009/94לבגדןגסגפנההתערבות,מידתלאותהאשר

כדלקמן:נקבע573,582,)5(מחפ"ד

שיקולאתממיראינוהמשפטביתאחת,לאשנקבעגפי"

ביתאיןשלו.דעתובשיקוללממשלההמשפטיהיועץדעת

ביתיתערבלאלפינךעלי.משפטיפ"יועץפועלהמשפט

רקלממשלה,המשפטיהיועץשלבהחלטתוהמשפט
יתערבהמשפטביונאךאחרת.מחליטהיהשהואמכיוון

סבירותבחוסרלוקהזואםהמשפטיהיועץשלבהחלטתו

מהותי."בעיוותאוקיצונית

485.)2(מדפ"דלממשלה,המשפטשיוקונ'ואח'גנור935/89בג"ץ:גםראוזהלעניין

סוכמהבו1,)3(כאפידהמדינה,פרקליטותנ'יהביונהח"כ2534/97לבג"צנפנהכן

.המשפטביתשםקבעוכךזה.בכושאהפסיקהבהרחבה

ראיותדיפלוניבעניןישהאםההחלטהכילזכור,יש"

הדיוןבמוקדהעומדתההחלטה-לדיןהעמדהלצורך

היועץשלסמכותושלתקשהבגרעיןמצויה"בענייננו

לעשותעליואשרתיסודיתההכרעהוולממשלה.המשפטי
להגישבימכותושימושלעשותאניבהחליטוהחוי,פיעל



הפלילי,הדיןיודרלחוקא)(62יעיףראו(אישוםכתב
המשפטיהיועץרשאיכך/בתוךג289(.-התשמ"ב
אתלהעריךאישנם/כתבלהגישאסבהחליטולממשלה,
הסיכוייםואתייערך,אםמשפטשלהצמייונתוצאותיי
גנור94/342$גבג"צהדיןלפוהק10פיסקהראו(להרשעה

רשאיהואפורסם)).טרם(לממשלההמשפטיהיועץנ'
לייחסהמשפטביהשעשויהמהימנותלמידתגםלהידרש
לכאורה,ראיותשלקיומןאףשעלולסיכוי,לראיות
עו"ד3846/91בג"צ(ההלילשלבסיומויזוכההנאשם
423,)5(סופ"רלממשלה,המשפטיהיועץג'מעוזפינחס
המשפטיהיועץנ'יהודה653/94בג"צגםראו436;

הדין).לפסק2בפיסקה)2(,ג$32עליוןתקדיןלממשלה,
בפרטבפגיעהטעםואיןהתביעהמנגניבהפעלתטעםאין

ההליךשלביופואםלדין,ההעמדהעצםידיעלהנגרמת
בדינו.ילרשעפרטשאיתוסביךסיכויאין

עובדתית"הערכהשלמובהקתישאלההואהמדובר
זומעיןהחלטהלגביייתכנלטיבה,מעצםומשפטית.

בענייןדעתישיקחאתבהפעילושונות.והערכותעמיות
מקצועיותידע,עללממשלתהמשפטיהיועדנשעןזה,

ההליךתוצאותאתלהעריךביזוהמסייעיםכליםוניסיון,
העומדיםאלהכליםבזלותקיומו.עליחליטאםהמשפטי,

עללהחליטהחשיבוה/רבתהסמכות,בידונמסרהלרשותו
ליועץהמסורהדעתשיקחכימכך,עולהלדין.העמדה

רחב.הואזהלעניןלממשלההמשפטי

ישכיהמסקנה/מתחייכתאלהשיקביסממכלוללדעתי,
בהחלטותיורחבסבירותמיתחםשלבקיומולהכירמקום

לצורךהראיותדיותבדברלממשלההמשפטיהיועץשל
הראויהמשקלאתזהבהקשרליתןישליין.העמדה
ליתןישלממשלה.המשפטיהיועץשלהמיוהדלמעמיו

ממעמדוהנוגעהאשראיאתלממשלההמשפטיליועץ
מתיבלתוומליןהחלטה"ביולהניחהביוחדים,וכשירלוצו

ואגבהראיותחומרכלשלוענייניתמעמיקהבדיקהלאחר
מהימנותןלהערכתהשלגיי,העדיםהתעותביןעיסית

בבג"צבךהשופטהיחיי"(דבריומשילוהלבאורית
להגישהתמכותכיבחשבון/לחביאישהנ"ל).94/342$

לממשלה,wDwnn'ליועץהחוק,פיעלהיא,אישוםכתב
זהבעניןלממשלההמשפטיליועץהנתוןהדעתשיקולוכי
נרחב.הוא

להתערבהמשפטביתשלנטייתו"מכךילצאכפועל
תהיהזהבנושאלממשלההמשפטיהיועץבהחלטות
בהיקףייחודלדעתיישזה,במובןביותר.מצומצמת

היועץשלבהחלטותיוהמשפטביתשלבפועלההתערבות
שיבהחלטותההתערבותלהיקףכיחילממשלה,המשפטי
למעשה/הלנהכיסבוראניאחיות.מעטותלארשויות
המשפטיהיועץשלבהחלטותיוההתערבותמיתחם

צר.הואאלהבעניינים

היועץשלפעילותועלהמפקחמשפטביתבידיאכן,
המשפטיליועץכמוכליםאותםקיימיםהמשפטי/
כדידיבוישאםולקביעהראיות,חומרלבדיקתלממשלה
ביתאחת,לאשנאמרכפיאךלדין.העמדהלהצדיק
אתלעצמוליטוללוואלעל",משפטייועץ"אינוהמשפט
הואעושההיהמהולהחליטהבושפטיהיועץשלתפקידו



כדיגגךדיסבירותה,מבחינתאפשריתהחלטההינה
הואהיהמהלקבועמהניסיתידוימשוךהמשפטשגית

עמוד(בידו,"היתהלדיןהעמדהגרגרההחלטהלומחליט,
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הוספו),הפגשות(

אךלדין,להעמידלממשלההמשפטיליועץהנתוןהדעתשיקולבענייןכאמרואלהדברים70.

לגבילוהנתוןהדעתשיקוללענייןגםיותר,מאוחרתבפסיקהשנקבעכפיהס,נכונים

הרי1עורב.פרניר]רל

ויצורך,דיהתבהרההעובדתיתהתמונהכילהניחנירנןבובמקרהכייוטעס,זהבהיעשר71.

לדיןהעמדהונסתברבסופההאםפלילית,חקירהפתיחתשנשקלתבעתכברלהעריךיש

וכירבהמשמעותנודעותפליליתבחקירההפתיחהלעצםכילזכור,ישמהמעורבים.מישל

עצמה.בפכיתכליתמהווהאינההפליליתהחקירה

לאיכותהתנועה3993/01בבג"ץזה,ככבדמשפטביתמלפנישיצאודבריםזהלענייןיפים

:שמ/3(ומסוויןמצורףהדיןפסק-פורסםלא(לממשלההמשפטיוניועץכ'השלטון

בדיקהעריכתלענייןדעתהשיקולאתמפעילההפרקליטיתכאשר"

לאו/אסמשטוסיהחקירהפתיחתעללעוורותאםלהחליטמנת%

ורעלתהנילוןעלגורליותהשלכווצבעלתלהיותהחלטתהעשויה

בכללותו."לציבורמיוחדתמשמעות

:השוועז]"

ן807-808עמ',793נ)4(,פ"41המשפטי,היועץנ'אולמרטאהודחה"כ6781/96בג"ץ
;17בפסקה505מ)T"D)1ישראל,מדינתנ'ואח'יוסףחגי1767/94ע"פ
;485508,דמr,,D)21ואח',לממשלההיועמ"שנ'ואח'גגור935/89בג"ץ

כשיקולמהמעורביםמישללדיןלהעמדתותובילהחקירהכיהאפשרותבחינתלשיין72.

6302/01בבג"ץזהנכבנימשפטביתלאחרונהאךפסקפלילית,בחקירהפתיחהבטרם

בפסקה,!2002155)3(,תקדין-עליוןואח'לממשלההמשפטיהיועץנ'דרעיאריההרב

12;

בוכויהצמשטרתיתחקירהכלשלפגיעתהגיסא,מהדנוכח,..."

ומאידך"גיסא,החקירה,מתנהלתשכנגדומישלוגאיגטרסיס

החקירה,קיוםלצורךלהפנותהמשטרהשנדרשתהמשאביס

לממשלההמשפטיהיועץנדרשבמחסור,מצוייםהדבריטשמטבע
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אםמשטרתית,בחקירהפתיחהעללחורותאםגהחליטולשקול,

באינטרסגםבהתיישבזאת,כזו.בחקירהממשיתתיעלתישאומגס

כיבמשפטנו,הואמקובלשהלואפלילי.לדיןהחשודשבהבאת

חשודלדיןלהעמידשאיןלקבוערשאילמפשלההמשפטיהיועץ

באינטרסיםבהתחשבאולציבור,ענייןחוסרשלמטעמיםפלוני..,

האיגטדסעלעדיפיםהסהפטלשבאיזוןשאפשראחרים,ציבוריים

ממסוים."במקרההחוקשבאכיפת

לבצעניתןכ(נזויכ(ות,בנסיבור(פליליתחקירהלפתיחונהשוניםהטעמיםשקילתלצורך

חקירהשלבניהולהמהתועלתגםלו;תרשםניונןממנוראשוני,ובירורמקדמיותבדיקות

היועץג'השלטוןלאינותהתנתה1396/02דנג"ץ-והשווראו(הענייןבנסיבותפלילית

שמ/4(.ומטומןמצורףהדיןפסק-פורסםטרם(ואח'לממשלההמשפטי

-הראשיהצבאיהפרקליטבהפלטתכשמדוברנםיפיםאלהדבריםכידפליגמאןלית

פתיחתעלהחוקרתהצבאיתלמשטרתלהורותוהמוסמךבצבאהחוקאכיפתעלהממונה

בדיקהעללהסתודךרשאיאףהואכיברי,פלילית.בחקירהלפתוו)שלא-פליליתחקירה

לאו.אםמשטרתיתבחקירהפתיחהעללהורותהאםלהחליטמנתעלראשונית

עצמומלשיםמאדיזהרהמשפטביתכיבבירורעקהלעיל,שהונאההפסיקתמכל

לבעלינמולהפשיקה/פיעללממשלה"הפשפשיתיועץאוהראשיהצבאיהפרקליטתחת

ושיפוטם,הכרתםמיטבלפילהפעילוועליהםביותר/נרחבדעתשיקחאלהתפקידים

מעיןתפק-ד"הםממלאיםכןבעשותםבפניתם.שהיבאותלכאוריותהראיותפיש

ביותר.נדיריםבמקריםרקזהדעתבשיקהיתעיבזהנכבדמשפטוביתשיפוטי",

הפרטאלהפללמן

טענרתשלויסודיתעמוקהבחינהשלפנינו,במקרהנערכה,בהרעבה,לעילשהוצגכפי76.

נוגעיםשהדבריםככלהראשית,הצבאיתהפרקליטותעל-יפיהןנעשתההבחינההעותר.

שהדבריםככלהמבהין,על-ימיוהןבסמכותה,המצוייםבענייניםהעותרשהפנהלטענות

בסמכותו.מצויהשבדיקתןהעותרלטענותנוגעים

כנגדפליליתבחקירהלפתותמקוםכלאיןכילעיל,כאמורהעלו,שנעשו,הבדיקותשתי

היהניתןשבומקוםשבכלהעותר,שלהנמוכהמאמינותוהןנבעהזומסקנהדהוא.מאן

nDY>לעיל,שפורטכפיממש,שלפערמתגלהמעצרובענייןהקייםתיעודלמולטענותיו

שאותןונשום-ובעיקר--והןמהתלונות,חלקובבירורמהנילוניםחלקבאיתומקשייםהן

לפלילים,חששעולהלאכיהעלושנערכויסודיותבדיקות



הצבאיהפרקליטשללהחלטתםהועברווכבדיקהגופישנישלמסקנותיהסוו,אףךולא

פליליתבחקירהלפתוחמקוםמצאולאזהגסזהלממשלההמשפטיהיועץושלהראשי

מהמעורבים.מינגד

כלבפניהםשהונחולאחרהכריעו,אשראתלממשלההמשפטיוהיועץהפצ"רמשהכריעו

אתשהפעילולואחריסודיות,מקדימותבדיקותשנערפולאחרלעניין,הצריכיםהנתונים

ההוולטהלנמקהיהשניתןככל(החלטתםשנימקוולאחרהמקצועי,דעתםשיקול

דעתם.בשיקוללהתערבעילהכלאיןכיהמשיביסיטענוהמקרה),בנסיבות

בהתקיימןשרקוחריגות,נדירותנסיבותאותךבענייננומתקיימיםשלאובוודאיבוודאי

מהותי"עיוורי"התקיימותכגון-התבלעהרשויותשלדעתןבשיקוללהתערבבג"ץישקול

לעיל.שרוובארוהפסיקהבכלשנקבעכפי-וכיו"בבהחלטה

להידחות.העתירהדיןכיהמשיביסכאמור,יטענו,משכל,

למשאפליליתחקקהשלפתיחתהלאיהטעמיםלפיסוסבאשר

לטענותביחסבחקירותלפונותשלאהתציירהחלטתביסודהעומדיםהכללייםהטעמים77.

שצורף18.11.04,מיוםהתצ"רשלבמכתבה1לעותרתנמסרוהשוניםבתצהיריםשהועלו

לעתירה.ע/26כנספח --

הממונהזכריה,עו"דשלבמכתבו1לעותרתנמטרומבת"ןהחלטתביסודשעמדוהטעמים

שמ/2.וסומןזולתגובהצורףהמכתב27.1.05.ביוםהמבת"ן,על

בדלהייסאלאזו,לעתירהבתגובתנולפרטניתןלאאותםכוספיםפרטיסקיימיםככלל,78.

אחד.צדובמעמדסגורות

לבינום

לאחרותקבלההעותרשלבתצהירוהמועלותהטענותבגיןבחקירהלפתוחשלאההחלטהע7.

מבהחן.ומטעםהפצ"רמטעםבנושאשנערכומקדימיםבירורים

העותרשלבתצהירוהמועלותהטענותשלאמינותןהדברים,פניעלכי,העלואלהבירורים80.

המצוירבתיעודובעיקרשונים,נתוגיסעםמתיישבותאינןטענותיווכיביותרנמוכההינה

שוניםתפקין-יםבעליידיעלשנערך1391,במתקןהכזקתולמהלךהנוגעהמשיביסברשות

בפניבעדותוגסכינדגישהמתקן.למפקדתמקצועיתאופיקודיתכפופיםאינםחלקם-

תצהירו.לביןעדותוביןסתירותלרבותמהימן,בלתירושםהעותרהותירמבת"ן
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המוסמכותהרשויותבפניבמועדהועלוושלאש"נכבשו"בטענותיוהמדוברועוד,זאת

יובהרספק,להסירעל-מנתהזמן.בוזלוףמהןנכבדחלקלברריהיהניתןאסגסרבוספק

ביסודיותנברקוחמורים,מעשיםלביצועחשדבהןשישהעותר,שלהמרכזיותטענותיוכי

ממשבהןישכינמצאללא

במתקןשערכוכביקוריםלרבותשוטף,באופןנבחנואלהבמתקן,הכליאהלתנאיאשר

נוספיס,משפטייםגורמיםהפציר,דאג,המדינהפרקליטתדאז,לממשלההמשפטיהיועץ

והביטחון.החוץבוועדתהחבףכנסתחברגס-ולאחרונה

בנהליפגםנמצאשלאואףשנערכו,המקדמיותריבדיגזותבעקבותכילצייןראוילבסוף,

המתקן.וכגלשעלהפיקוחוהגברתאלהבנהליםשיגוייסמספרעלהוחלטהמתקן,

להידויורנ.העתירהדיןכיהמשיביסיטענולעיל,האמוםכלבשל

בינשסייייבאיכיינים,

ועגוהלמן/

עו"דשירמן,גלעדלך/,ע,-עו"ד
המדינהלפרקליטעויר///"גג"ציכוענייניעלממונה

-המדינהבפרקליטות




