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לצדקגבוהמשפטכביתבשבתו

קטין,ו.

הפרטלהגנתהמוקד2.

בישראלהאזרחלזכויותהאגודה3.

ו/אויקירדןו/אוזיונטעו/אואברםאליהועוה"דב"כעל-ידיכולם
קשתכהןבקיו/אותגריהדסו/אובן-דוריהודהו/אואלכסנדרדנה
הואבי-דיןכתבילהמצאתשמענםקיטאי,רינתו/אוג'באריןחסןו/או

8273,ת.ד.ב92,היסודקרןרח'בישראל,האזרחלזכויותהאגודה
02-248910.פקס:02-243984,טל':91082,ירושלים

העותרים

נגד

ושומרוןיהודהבאזורצה"לכוחותמפקד

צה"למרכז,פיקודמפקדת

המשיב

תנאיעלולצוקורשםהביאםלצועתירה

ביתבפנילהביאלווהמורההמשיב,אלהמופנהקורפוס,הביאסצולמתןעתירהבזהמוגשתא.

ככלהואאךמשפחתו,לבניידועאינוהימצאומקוםאשר-1העותראתזהנכבדמשפט

לשחררו.מנתעלוזאת-המשיבידיעלבמעצרמוחזקהנראה

וליתןלבואלווהמורההמשיב,אלהמופנהתנאי,עלצולמתןעתירהבזהמוגשתכמו-כןב.

טעם:

תחיקתמכוחשנעצרעצור,שלהימצאוומקוםמעצרודברעלהודעהכייורה,לאמדועו.

הקרובלאדםהטלפוןבאמצעותתימסרהאזור),להלן:(ושומרוןיהודהבאזורהבטחון

לאדםידיעהלמסורניתןדרכואשרטלפון,מספרקייםשבומקרהבכלוזאתלעצור,

לעצור;הקרוב

לעילכאמורהודעהכילהבטיח,בכוחםאשריעילים,סידוריםהמשיבינהיגלאמדוע2.

למסורניתןלאכאשרוזאתלעצור,הקרובלאדםאישיתבמסירהשיהויללאתימסר

הטלפון;באמצעותהודעה

במתקןבאזורהבטחוןתחיקתמכוחשנעצראדםייכלאלאכיהמשיב,יורהלאמדוע3.

בהודעהביןלעיל,כאמורהודעההחקירהעלאוהמעצרעלהאחראישמסרלפניכליאה

אישית;במסירהוביןטלפונית



גםהטלפוןבאמצעותלעילכאמורהודעהשיהויללאתימסרכיהמשיב,יורהלאמדוע4.

בשמו;נקבשהעצורדיןלעורך

להודיעאותהיחייבלאומדועעצוריםלאיתורמוסמכתרשותהמשיבימנהלאמדוע5.

מכוחשנעצרעצורכלשלהחזקתוומקוםמעצרודברעלדין,ולעורכיוכןו-23לעותרים

יעלהשלאסבירזמןפרקבתוךוזאתיהא,אשרכליאתומקוםיהאבאזור,הבטחוןתחיקת

אותושלבעניינולרשות,הדיןעורךשלאוהעותריםשלהפנייהממועדשעותארבעעל

עצור.

העתירה:נימוקיואלה

מטעמוהפועלותהבטחוןורשויותהמשיבשלהמתמשךכישלונםהואזועתירהשלעניינה1.

העצור.שלהחזקתוומקוםהמעצרעצםעלהודעהעצוריםשלמשפחותיהםלבנילמסור

בתחיקתהקבועהחובההיאשנעצראדםשללקרובושיהויללאהודעהלמסורהחובה

והואזו,חובתואתמקייםאינוהמשיבכןפיעלאףחשיבותה.עלעורריןאיןבאזור.הבטחון

ו-23העותריםמתריעיםעליהםהקיימיםשבהסדריםהיסודייםהליקוייםאתמלתקןנמנע

משפחותיהם,בנימעיניעצוריםנעלמיםמכךכתוצאהחדשים.עשרהזהצה"לרשויותבפני

והיכןלאו,ואםנעצרואםבגורלם,עלהמהלבררארוכותתקופותבמשךמצליחיםאינםאשר

מוחזקים.הם

בחזקתוהואצה"ל,חייליידיעלמביתושנלקחלאחרשנעלםקטיןו,העותרשלהמקרה

המייצגמקרההואלהגנתו,סניגורלוולהעמידלאתרושניתןמבליימים,ארבעהזהנעדר

חודש.מידידומיםמקריםעשרות

והיעלמותפיסתו1.העותר2.

העוסק28.4.78,ילידחברון,תושבקטין,הוא,ו,העותרא.

הוריו,בביתמתגוררהואמשפחתו.שלהתכשיטיםבחנותבצורפות

נמרה.בשכונת

בלבושאדםבליוויחיילים,לביתנכנסובוקר,לפנות01:30בשעה26.10.95,בתאריךב.

נוכחהיהו,העותרשלאחיוג'אודה.קפטןבשםעצמואתשהציגאזרחי

באחים,הצעיראתלהעירדרשג'אודהקפטןמהבית,הגבריםהוצאתלאחרעת.באותה

ידיואתלהחזיקלוהורווחייליםמהבית,העותרכשיצאמהבית.ולהוציאוו,העותרהוא

היכוחייליםכעשרהלדבריו,בתגובהצועקים.הםלמהאותםשאלהואראשו,מאחורי

הרצפה,עלהעותרכשהתמוטטדקות.כשבעבמשךגופוחלקיבכלבוובעטובחוזקהאותו

הסיעומכןלאחרמים.עליושפכווהםהתעלף,הנראהככלשהואהחייליםהבחינו

ונעליפיג'מהולובשבידיוכפותכשהואצבאי,רכבבכלימהמקוםוהעותראתהחיילים

בלבד.בית



עוצריםהםאםואחיו1העותרשלהוריובנוכחותהודיעולאג'אודהוקפטןהחיילים

יוחזק.והיכןיקחוהולאןומהי,מעצרעילתישאםלאו,אםאותו

החיילים.ממכותגופוובקדמתבפניונפגעשהואחוששים1העותרשלמשפחתובני

שמספריהםתקיןבמצבטלפוניםישהמשפחהשלובחנותוהעותרשלמשפחתובביתג.

1העותרשלמעצרועללהודיעמנתעללמשפחההתקשרלאאישהיטב.לוידועים

לבןאוהעותרלהוריאחרתבדרךנמסרהלאזו,עתירההגשתלמועדעדהימצאו.ומקום

הימצאו.ומקוםמעצרובדברידיעהכלאחרמשפחה

במתקן1העותראתהאחחיפש28.10.95,עדמ-26.10.95ימים,שלושהבמשךד.

במשטרה,לשאוללואמרובשערהחייליםבחברון.המימשלבנייןשבקרבתההשהייה

למתקןבשובוההשהייה.במתקןהחייליםאצללבררהשוטריםלוהורוהמשטרהובתחנת

המובאאדםכיהוסיף,הואאבלשם,נמצאאינו1העותרכיחייל,לואמרההשהייה

דבר.עליויודעיםלא-השב"כידיעללמתקן

העותראחיו,שלבאיתורוסיועוביקש2העותרלמשרדיהתקשר29.10.95,בבוקרה.

שיפורטכפיו,העותראתלאתר2העותרעובדיהצליחולאזועתירההגשתלמועדעד1.

להלן.6בסעיף

האזרחילמנהל15:00בשעה29.10.95ביוםניגש,:ו,העותרשלאחראח1.

בהן.נכלללא1העותרשלשמושם.התלויותהעצוריםרשימותאתובדקבחברון

מצורףהמל,העובדותאתהמאמתו,העותרשלאחיושלתצהירו

ע/ו.ומסומןלעתירה

ימיםשישהבמשךקטיןהיעלמותשלמקרה

עמדובשמושגםנערלגביהענייניםהשתשלשלותלהלןדומים.רביםמקריםמייצג1העותר

שנלקחלאחרימיםשישה30.10.95,ביוםאותרשהואעדזו,בעתירהלעתורהעותרים

העתירה.הוגשהבטרםוזאתמביתו,

נשפטולאנעצרלאמעולםהואחברון.ותושב15.9.78,ילידקטין,הואןא.

הוריו,בביתמתגוררהואווילונות.שטיחיםבהרכבתלפרנסתועובדהואבעבר.

אדםובליוויצה"לחייליידיעלהוריומביתנלקח23:30,בשעה24.10.95,בלילב.

נוכחיםהיוןואחיו,שלהוריוארז.כקפטןשהזדההאזרחיבלבוש

עוצריםהםאםשלהוריובנוכחותהודיעולאארזוקפטןהחייליםתפיסתו.בעת

יוחזק.והיכןיקחוהולאןומהי,מעצרעילתישאםלאו,אםבנםאת

נמצאיםהוריולידהמתגוררתאחותושלובביתהשבחברוןשלאחיובחנותג.

לאחותואולאחיוהתקשרלאאישל:היטבידועיםשמספריהםתקיןבמצבטלפונים

לאהנערשלשמוהחזקתו.ומקוםמעצרועלהמשפחהלבנילהודיעמנתעלשל

האח.בדקאותםהאזרחי,במינהלהעצוריםברשימותנכלל



עזרתואתוביקש2לעותרשלאחיוהתקשר10:00,בשעה,27.10.95בתאריךד.

ומסרומרכזבפיקודלכלואיםהשליטהלמרכזמידהתקשרו2העותרעובדיאחיו.באיתור

התקבלהתשובההמשטרה.שלהארציוהמטהשב"סדרךאותוחיפשווכןהנער,פרטיאת

בדהריה.צה"לשלכליאהבמתקןמוחזקהואלפיה30.10.95,ביוםרקהשליטהממרכז

לעתירהמצורףהעל,העובדותאתהמאמתהנער,שלאחיושלתצהירו

ע/2.ומסומן

עצוריםלאיתורופעילותו2העותר4.

שבמזרחממשרדיוהאזורלתושביהמסייעתעמותה,הואהפרט,להגנתהמוקד2,העותרא.

המדינה,רשויותידיעלקופחושזכויותיהםלאנשיםלסייעמטרותיוביןירושלים.

עללהגןוכןאלה,לרשויותתלונותיהםבהעברתלעזרההזקוקיםלאלהובמיוחד

זכויותיהם.

האזורמתושביבקשותשלוגוברהולךבזרם2העותרמטפל1989,בשנתשנוסדמאזב.

הימצאם.מקוםעלמהמשיבדברנודעולאנעלמואושנעצרומשפחותיהם,בניאתלאתר

בבקשות2לעותרפונים-3העותרתביניהם-אחריםוארגוניםפרטייםדיןעורכיגם

ובזכותבנושא,2העותרשלהתמחותולאורוזאתהאזור,מןעצוריםעבורםלאתר

להלן.5בסעיףהמפורטיםצה"ל,רשויותלביןבינושנקבעומיוחדיםהסדרים

לאתרעזרתואתהמבקשיםהשטחיםמתושביפניותעשרות2העותרמקבלשבועמידיג.

החלקמהוותעצוריםלאיתוראלובקשותשנעלמו.אושנעצרומשפחותיהםקרוביאת

הואאףגדללאיתורבקשותשלהכוללמספרן2.העותרשלשבטיפולוהפניותשלהארי

1995.שלהראשונהבמחציתהאזורתושביעצוריםלאיתורפניותאלףעלועלהשנה,מידי

המעצר,מועדלאחרמיממהלמעלה2לעותרמוגשותלאיתורהפניותשלככולןרובןד.

צה"לרשויותאיןכןפיעלאףההיעלמות.אוהמעצרמועדלאחראחדיםימיםכללובדרך

החזקתוומקוםמעצרולגבי2העותרלשאלתלאלתרתשובההמקרים,במרביתמספקות,

צה"ללרשויותונישנותחוזרותפניות2העותרשלבמאמציוכרוכותכןעלאדם.של

העצור.שללאיתורועדכליאהלמתקניוכןאחרותולרשויות

ידיעהובמסירתהימצאם,מקוםנודעשלאעצוריםלאתראדםוכוחמשאביובהשקעתה.

חובה2העותרממלאהאיתור,לאחרבמעצרהחזקתםומקוםמעצרםבדברמשפחהלבני

הימנעותובשלורקאךנדרשתזהבתחום2העותרשלפעולתוהמשיב.עלבדיןהמוטלת

הבטחון.בתחיקתהקבועהחובתואתלקייםהמשיבשל

מרכזבפיקודעצוריםלענייניהשליטהלמרכז2העותרשלבלעדיתגישהשלההסדר5.

לבעיהמענהמתןולצורךהצבאית,המערכתעבור2העותרשממלאהנחוץהתפקידלאורא.

שלמעצרםבדברהודעהמקבליםאינםאשרהשטחים,תושביאלפישלהדחופה



שבפיקודעצוריםלענייןהשליטהמרכזמפקדובין2העותרביןהסדרנקבעקרוביהם,

המשיב.שלמטעמוהפועלהשליטה),מרכזלהלן:(מרכז

השליטהמרכזמפקדלבין2העותרביןמכתביםבחלופתביטוילידיבאיםההסדרפרטיב.

תשובותלספקאמוריםהשליטהמרכזעובדיההסדר,לפיו-11.11.93.15.11.93מתאריך

הצבאית,במערכתכעצוראדםשלהימצאותולגבי2העותרעובדישללשאלותברורות

מידעלמסירתבאחריותנושאהשליטהמרכזאיןאבלאחרת,כליאהלמערכתהעברתואו

בויוםבאותוזה,הסדרפיעללהינתן,אמורותהיותשובותאחרת.במערכתאדםלגבי

אדם.לאתרבבקשההשליטהלמרכז2העותרפונה

בלבד.2העותרלעובדיניתנתהשליטהשבמרכזלמידעהישירההטלפוניתהגישהג.

1העותראתלאתר2העותרשלנסיונותיו6.

מרכזבפיקודהשליטהלמרכז3העותרשלעובדפנה10:15,בשעה29.10.95,בתאריךא.

הוא10:40בשעההשליטה.מרכזשללחייל2העותרשלתפיסתווזמןפרטיואתומסר

ישראל.משטרתשלהארצילמטה11:20ובשעהבתי-הסוהר,שירותשלהמידעלמרכזפנה

אצלם.כמוחזקרשוםאינו1העותרכימסרוהגופיםכל

העותרקיבלטרםהשליטה,למרכזפנייתואחרימיממהלמעלההעתירה,הגשתלמועדעדב.

1העותרכי2העותרסבורהענייןשבנסיבותלמרותהשליטה,ממרכזנוספתתשובה2

באזור.צה"לשלכליאהבמתקןמוחזק

3העותרת7.

שמטרתהעמותההיאהעותרת),להלן:(בישראלהאזרחלזכויותהאגודה3,העותרתא.

לשליטתה.הניתניםובאזוריםישראלבמדינתהאדםזכויותעלוהגנהשמירהקידום,

הנמצאיםקרוביהםאתלאתרמשפחהמבניבקשותבעשרותהעותרתטיפלהבעברב.

הניתנתמרכזבפיקודהשליטהלמרכזהבלעדיתהגישהלנוכחהאחרונות,בשניםבמעצר.

עצורים.איתורלשם2העותרשללעזרתוהעותרתפונה2,לעותר

)4(מגפ"דואח',ושומרוןיהודהבאזורצי'לכוחותמפקדנ'ואח'עודה670/89בבי'צג.

עלנודעשלאעצוריםשלמשפחהבניעםביחדזה,נכבדמשפטלביתהעותרתעתרה515,

שיעצור.אדםכלשלמעצרועלהודעהלמסורהמשיבאתלחייבוביקשההימצאם,מקום

לקרוביהודעהלמתןחדשותנוהלהוראותהמשיבהנהיגהעתירההגשתבעקבות

אם"כי522(,בעמ'(נקבעאולםהמשפט.ביתכבודדעתעלהתקבלהזוושיטההעצורים,

תצדקנהוהנסיבותהנאות,ופתרונםתיקונםאתמצאולאשהדבריםזמן,כעבוריתברר

שעהו'אותהשתהיינההנסיבותעל-פיחדשה,עתירהלהגשתהדלתתהיהפתוחהזאת,



למציאותהתאמתםוחוסרהודעהלמתןהקיימיםהנהליםשלבישומםליקויים

הודעה,למתןהמשיבנהלישלישומםמידתאת3העותרתבדקההאחרונההשנהחצינמשך8.

הבדיקותלמעשה.הלכההעצורלמשפחתידיעהבהבאתאלהנהליםשליעילותםואת

העותרתשלשטחיםלענייניהרכזידיעלהאזרחיהמינהלשלשונותבנפותנערכוהעיקריות

ו-23.4.95,30.4.95,1.5.95,2.5.95,31.5.95,11.6.95,15.6.95,11.9.95.20.9.95,בתאריכים

אוגלוייהקיבלוהםאםלשאלה,באשרעצוריםשלמשפחהבניאצלבדיקותנערכובמקביל

העציר.שלהימצאומקוםבדבראחרתהודעה

להלן.12עד10בסעיפיםמפורטיםהעיקרייםהמימצאים

אלה,מימצאיםהמאמתהעותרת,שלשטחיםלענייניהרכזמועדי,עאטףמרשלתצהירו

ע/3.ומסומןלעתירהמצורף

גלויות9.

בגלוייהלכתובבמעצר,קליטתובעתגלוייהלקבלאמורעצורכלהמשיב,נהליפיעלא.

הכליאהמתקןידיעלנשלחתוהגלוייההימצאו,ומקוםמעצרועלמשפחתולבניבעצמו

למענה.רגילבדואר

גםוזאתהעצור,מןגלוייהקיבלולאהמשפחהבנילאחד,פרטשנבדקו,המקריםבכלב.

מקריםאחד-עשרמביןהבדיקה.למועדעדהמעצרממועדשבועותשלושהשעברולאחר

יומייםנשלחהאשרגלוייה,קבלתעלדיווחהאחתמשפחהרק8.6.95,בתאריךשנבדקו

העצור.שללמעצרוהארבעה-עשרביוםהמשפחהלבניוהגיעההמעצרמועדלאחר

כליאהבמתקןוהוחזקבטחוןהוראותבדברהצומכוחשנעצרעצורשלאחדבמקרהג.

ובקשתולהוריוגלוייהלשלוחמיזמתוביקשהואכיהעצורהצהירבישראל,משטרתי

נדחתה.

ע/4.ומסומןלעתירהמצורףפזיהעצור,שלתצהירו

מקרים,לאלפיהמתייחסעצורים,שלמשפחהלבניבסיועו-23העותריםשלהטיפולבכלד.

אחדים.ימיםשלזמןבפרקמהעצורגלוייההגיעהשבואחדמקרהעללעותריםידועלא

הודעהכליאה,מתקניביןתכופות,ולעתיםרבים,במקריםמועבריםשעצוריםהיות

כליאהבמתקןויותרלכןקודםשבועייםלפניהעצורהוחזקלפיהגלוייה,באמצעות

מקום.באותונמצאעדייןשהעצורלכךערובהאינהמסויים,

עצוריםרשימות10.

להיותאמורותהאזרחיהמינהלשלנפהבכלהמשיב,ידיעלשנקבעוהנהליםפיעלא.

מהנפה,ועצוריםהנפה,שלהשהייהבמתקןהמוחזקיםונצורים,שלרשימותתלויות

שהועברועצורים,שלנפרדותרשימותוכןאחרות,נפותשלהשהייהבמתקניהמוחזקים

אחרים.כליאהלמתקנימהנפה



שרשימותהתגלה,בנפותהאזרחיהמינהלבבנייני3העותרתעל-ידישנערכוהבדיקותבכלב.

שלשמותיהםהמודעותבלוחהתלויותהעצוריםברשימותנמצאולאשלמות.אינןאלו
העותרת,הבנתלמיטבלרשימות.הרלוונטייםבתאריכיםנפהבאותהשנעצרועצורים

קבועמנוהלאלאהרשימות,בהרכבתמרשלנותנובעואינומקרי,אינוהשלמותחוסר

לבנייניהסמוכיםצה"לשלההשהייהבמתקניהמוחזקיםעצורים,ורקאךבהןלכלול

אואחרתבנפההמוחזקיםמהנפהעצוריםשלשמותכוללותאינןהרשימותהמימשל.

אומשטרהבמתקניהמוחזקיםעצוריםנכלליםלאנפה.אותהבתוךקבועכליאהבמתקן
בישראל.המוחזקיםעצוריםנכלליםלאשב"ס.

למתקןהשהייהממתקןהמועברים)או(הועברואשרעצורים,שלרשימותבכללאיןג.

אחר.כליאה

ובחגיםבשבתותקהל.קבלתשלובשעותבימיםאלאגישהאיןהעצוריםלרשימותד.

בתורבהמתנהכרוכההבנייניםשבתוךלרשימותהגישהאחדותבנפותסגורים.הבניינים

ארוכות.שעותבמשך

העצוריםרשימותעידכוןחוסרשלחמורותבעיותנתגלו1995ומאימרץבחודשיםה.

נותרוהרשימותאךתוקנו,אלהליקוייםושמירתן.הצגתןבאופןורשלנותהנפות,במרבית

בהן.הכלוליםהעצוריםהיקףמבחינתביותרחלקיות

טלפוניותהודעותוו.

שלמשפחהלבניישירהטלפוניתהודעהניתנהשבוו-2,3לעותריםהידועהיחידהמקרהא.

שלהכליאהממתקןחשהועברלאחרחעשלמקרהוהואעצור,

בעתמטלטולושנפטרולפניכרם,עיןהדסהחוליםלביתהרוסיםבמגרשהמשטרה

החולים.בביתאישפוזועלמשפחתולבניטלפוניתהודעהנמסרהחקירתו,

אוזוגו,בןאווהוריוהעצורשלמגוריובביתישעצורים,לאיתור2לעותרהפניותבמרביתב.

למשפחה.הודעהישירותלמסורניתןשבאמצעותוטלפוןהאחרים,מקרוביואחדבבית

הודעהלמסורניתןשדרכוטלפון,בעלאחראדםישתמידכמעטאחריםבמקרים

למשפחה.

פמעידטלפונית,הודעהאי-מסירתבשלמשפחה,לבניהנגרםהסבלעלג.

הוראותבדברהצומכוחנעצרביר-זית,באוניברסיטתסטודנטבנו,אשרא

עלהמהלבררהצליחולאטלפון,ובביתםעזה,ברצועתהמתגורריםמשפחתוובניבטחון,

היעלמו:מיוםימיםכארבעיםבמשךבגורלו

חיובביתהילדים13וכלהעצור]הבן[שלוסבתאאשתיוגםאני"

יכולהייתיבני.נעלםשבההתקופהכלבמשךאבל,כמומתמדת,בדאגה

עםלחיותאולישוןיכולתילאאבלבני,שלמעצרועובדתעםלהשלים

לוו'קרהומהנמצאהואאיפההידיעהחוסר

ע/5.ומסומןלעתירהמצורףהאבשלתצהירו



דיןלעורכיהודעהאי-מסירת12.

בסמוךעצוריםשלהימצאםמקוםעלהדיןלעורכימודיעיםאינםהכליאהמתקנישלטונות
קרהלאשבטיפולו,עצוריםאיתורשלהמקריםמאלפי2,העותרשלידיעתולמיטבלמעצרם.

דין,לעורךישירההודעהמסירתידיעלנודעעצורשלהימצאושמקוםאחתפעםאפילו

רשויותשלמסירובןהשארביןנובעזהמצב2,העותרהבנתלמיטבהמעצר.לאחרבסמוך
לעורךהטלפוןבאמצעותישירההודעהלמסורהאחריםהכליאהמתקנירשויותושלצה"ל
מעצרו.עללולהודיעהעצורמשביקשדין,

השליטהמרכז13.

ונגישותממצותרשימותשלובהעדרןעצורשלמשפחתולבניישירההודעהמסירתבהעדר

לאפשרהוא-ההודעהמתןחובתאתמשקףשאינו-הפתרוןעצורים,שלמיקומםלעניין
מרכזעצורים.שלהחזקתםמקומותלגביומעודכןמרוכזמידעלספקהמוסמךלמקורגישה

משפחהבניעבורהמידעאתולספקזו,פונקציהלמלאאמורמרכזבפיקודהשליטה

השליטה.מרכזעבודתאתמאפייניםויסודייםרביםליקוייםברם2.העותרבאמצעות

ולשב"סלמשטרההעברותא.

שלאוהמשטרהשלמעצרבבתיהנמצאיםעצורים,עלמידעמספקאינוהשליטהמרכז

במתקנימוחזקיםהשב"כ,ידיעלהנחקריםמהעצורים,ניכרחלקבתי-הסוהר.שירות

רגע.בכלזמיןאלהעצוריםלגביהדרושהמידעשכלספקאיןבאיזור;אובישראלמשטרה

פינויעםבישראלושב"סהמשטרהלמתקנייועברואומועבריםהעצוריםשלניכרחלק

למעקבממוחשבתמערכתבתי-הסוהרלשירותוהןלמשטרההןבאזור.רביםמעצרמתקני

מידעלמקורותלהתחברהיהיכולהשליטהמרכז2,העותרידיעתולמיטבעצורים,אחרי

אלה.

כלעלהמידעאת2לעותרלספקבעברדאגדרוםפיקודשלהשליטהמרכזכילציין,יש

אוישראלמשטרתבידיהיאהחזקתוכיכשהתבררגםרבה,ביעילותוזאתמאזוי'ע,עצור
השב"ס.

עידכוןחוסרב.

ובדרךהמעצר,אחרייממהלפחות2לעותרהמשפחהפונהבכולם,לאאםהמקרים,ברוב

עלמיידימידעלקבלבקשהאינההשליטהלמרכז2העותרשלהפנייהיותר.מאוחרכלל

המידעאתולקלוטהמעצרעללדווחהיהניתןשטרםיתכןכאשרנעצר,עתהשזהאדם

מתקשהזאת,למרותשעות.24לפחותכברכלואהשאילתהנשואהאישהעצור.אודות

המעצר.אחריימיםוחמישהארבעהשלושה,אפילולאתרוהשליטהמרכזשלהמערכת

שב"ס.ושלהארציבמטההמשטרהשלהממוחשבותבמערכותקיימתאינהזובעיה



הכליאהבמתקניהנמצאיםהעצוריםלגביאוטומטיתמעודכןאינוהשליטהמרכזמחשב

הקבועים.הכליאהבמתקניהעצוריםסטטוסלגביעדכניתמגובהאינוגםולרובהזמניים,

אינןהןגםלמשנהו,אחדממתקןומועבריםבמתקניםכברשנקלטועצורים,שלהעברות

השליטה.מרכזמחשבעלעדכניכמידענמצאותאינןהמקריםוברובמדווחות,

כלסךשמתוךגילתה,השליטה,למרכזפניותיולגבי2העותרשערךסטטיסטית,בדיקה
צה"לבמתקנידברשלבסופוהעציריםאותרושבהם1995,לאפרילינוארשביןהמקרים

אותרוכשהעצוריםהשליטה,ממרכזכלשהיתשובההתקבלהלאמהמקריםב-17%באזור,

בו-~So/eהמדינה,לפרקליטותפניהלאחראוהכליאהלמתקניישירותפניותידיעל

ממועדימיםשלושהעדיומייםכעבוררקהשליטהמרכזתשובתהתקבלהמהמקרים

הפנייה.

תשובהבמתןשעות24שלהמתנהג.

תשובהלעכברשאיםהםלפיוכלל,לעצמםאימצוהשליטהבמרכזהעובדיםהחיילים

לפחותכאמור,באה,2העותרפנייתשממילאהיותשעות.24במשך2העותרשללפנייה

ובמסירתו.המידעבחיפושלעיכובענייניתהצדקהאיןהמעצר,אחרייום

מוגבליםעבודהימיד.

השליטה.מרכזשלהמהשבאנשינמצאיםלאוחגים,ובשבתותחג,ובערבישישיבימי

עצורים,לאתרכלל,בדרךמוכנים,אינםהםאךהשליטהבמרכזנמצאיםהחמ"לאנשי

לערוךלאאבלכעצור,במחשברשוםהאישאםלבדוקלהסכיםעשוייםהיותרולכל

מסרביםבאיזורהמעצרבמתקניגםדחוף.לאיתורחלופיתמערכתאיןנוספות.בדיקות

וחג.שבתשישי,בימיאצלםכלואעצוראםלהשיב

זהותתעודותבמספריטעויותה.

שנמסרים.הזהותתעודותבמספריטעויותלאתרמסוגלאינוהשליטהמרכזמחשב

טעויותלאתראפשרותישהמשטרה,ושללאיזורהיועמ"ששלאלוכגוןאחרות,במערכות

מולבעבודההואכךלאעצורים.לגביהתשובהמתןזמןאתהמזרזדברזהות,במספרי

השליטה.מרכז

השליטהמרכזשלבלעדיותו.

התקשרותמחייביםקצר,זמןתוךהמידעמסירתאיאוהשליטה,ממרכזתשובותהיעדר

ישירה

שלבסופוהעצוריםנמצאובהםאיתורים,280שלסךמתוךהצבאיים.הכליאהלמתקני

15ב-2העותרנתקל1995,ואפרילינוארהחודשיםביןהצבאיתהכליאהבמערכתדבר
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בית-לחם,שלהזמניהכליאהומתקןקציעותדהריה,המתקניםמצדסירובשלמקרים

השליטה.מרכזשלברורההנחיהעל-פיוזאת,מידע,ישירות2לעותרלמסור

בפניותבהםהמוחזקיםהעצוריםעלמידעלמסורמסרביםכללבדרךהכליאהמתקני

במתקנילרישוםהאחראיםפלסטינאים.דיןעורכיושלאחריםארגוניםשלטלפוניות

מקום,באותוכלואעצוראםלבררהפונהדין,מעורךדורשיםלעתיםצבאייםכליאה
כלא.באותועצורשלהימצאודברלוודאמנתעלהכלאבשערילהתייצב

שלאעצוריםלאיתורביותריעילמקורשימשובעבראשרצה"ל,שלהמשפטיותהמערכות

הבינלאומיהדיןוענףלאזורהמשפטיהיועץלשכת-השליטהמרכזבאמצעותנמצאו

פרקליטותעצורים.לאיתור2העותרלפניותלהשיבכעתמסרבות-הצבאיתבפרקליטות

לספקאותםמשכנעתאינהההפנייהאךאלה,לגורמים2העותראתמפנההמדינה

תשובה.

2העותרשלבלעדיותז.

אחרים,לארגונים2.העותרהואהפרט,להגנתלמוקדורקאךמידעמוסרהשליטהמרכז

השליטהבמרכזלהיעזראפשרותאיןמשפחה,ולבניפרטיים,דיןלעורכי3,העותרתכגון

המשמשהמוקד,עלרבעומסמטילזהמצבעצורים.איתורלצורךחלופימרכזיבמקוראו

השירותעליודעשאינואדםכלפתרוןללאמשאיראףזהמצבכולם.עבורכמתווך

המוקד.שמספק

מוסמךמרכזימקורשלהיעדרוח.

לדאוגשבסמכותוחלופי,מוגדרבמקורצורךיוצרותהשליטהמרכזשלבתפקודוהמגבלות

בהםהמקריםאותםבכללפחותוזאתעצור,שלמעצרומקוםעלדחוףמידעלמסירת

היועץללשכתלפנות2לעותרכשמתאפשראכןהשליטה.במרכזזמיןאינוהמידע

מתקבלתכללבדרךהצבאית,בפרקליטותהבינלאומיהדיןלענףאולאיזורהמשפטי

כימוכיח,הדברהמבוקש.העצורשלמעצרומקוםלגביביותרקצרזמןתוךתשובה

סמכותומחוסרהשליטהמרכזממגבלותנובעהשליטהמרכזבאמצעותבאיתורהקושי

הענףקצינימסרולאחרונהעצור.לאתראובייקטיביתאפשרותמחוסרולאעובדיו,של

כפיכמו-כן,2.העותרבקשתפיעלעצוריםלאתרמוכןאינושהענףהבינלאומי,הדין

דחופותטלפוניותפניותלקבללאזורהמשפטיהיועץשלהלשכהמסרבתבהמשך,שיפורט

השליטה.מרכזבאמצעותנמצאושלאעצוריםלאיתור2מהעותר

צה"ללרשויותו-34העותריםפניות14.

תשומתאתלהפנותו-23העותריםניסו1995,אוגוסטעדמפברוארחודשים,שישהבמשך

אדםשלמעצרועלמשפחהלבניהודעהאי-מסירתשלהבעיהלחומרתצה"לרשויותשלליבן

יעילים.פתרונותלמצואאותןולהניעהשליטה,מרכזשלתיפקודוולחוסרהימצאו,ומקום

בנושא.ההתכתבותבחלקהתפורטלהלן



המשפטיהיועץבלשכתמשפטימנהללמדור2העותרמנהלתפנתה19.2.95בתאריךא.

ובזמןנכונהאינפורמציהבמסירתהשליטהמרכזשליעילותוחוסר"עלוהתריעהלאזור,
איתורובדברלפנייהמענהלתתשלאהשליטהמרכזשלהנוהלעלהתלוננהוכןסביר",

שעות.24כעבוראלאעצירשל

ע/6.ומסומןלעתירהמצורףהמכתב

תשובה.התקבלהלאזהלמכתב

לדיןהראשיהצבאיהפרקליטלעוזר2העותרשלהמנהלתפנתה5.3.95בתאריךב.

עצוריםעלהמידעמתןמערךקרסהאחרוניםבחדשים"כילווהודיעההבינלאומי

האחריותאתמעביריםהמשפטייםהגורמיםכיעודציינההיאמרכו'.פיקודשלפלסטינים

למשנהו.אחדלעניין

ע/7.ומסומןלעתירהמצורףהמכתב

לתשובה.זכהלאזהמכתבגם

לבניהודעהאי-מתןבענייןבאזורהתביעהעללממונההעותריםב"ככתב25.4.95בתאריךג.

וקרוביוושומרון,יהודהבאזורבטחוןהוראותבדברהצומכוחשנעצרעציר,שלמשפחה

התביעהעלהממונהיום.ארבעיםבמשךבעניינוהודעהכלקיבלולאעזהשברצועת

ההודעה.מתןאתלמנועחוקיבסיסהיהאםלהשיבהתבקש

ע/8.ומסומןמצורףהמכתב

כי,צייןהואהנ"ל.לשאלההתביעהעלהממונההשיבלא30.4.95מתאריךבתשובתו

הצבאיתהתביעהגורמיאינםאדםשלמעצרועללהודיעהחובהמוטלתעליהםהגורמים"

הכליאהרשויותקרי:(המעצרועלהמשטרה)קרי:(החקירהעלהמופקדיםאלא

מדינתבתחומיבמעצרהאדםהוחזקבודנןהמקרהדוגמתבמקרהובמיוחדהרלוונטיות),

ישראלו'

ע/9.ומסומנתלעתירהמצורפתבאזורהתביעהעלהממונהשלזותשובתו

באזורממלאיםאיןכיוהתריעלאזורהמשפטיליועץהעותריםב"כפנה3.5.95בתאריךד.

הימצאו.ומקוםמעצרודברעלשנעצראדםשללקרובושיהויללאלהודיעהחובהאת

המשפטיהיועץוביישומם.הקיימיםבנהליםהעיקרייםהליקוייםאתמסכםהמכתב

הודעה.למסירתהזכותתקויםומתיכיצדלהשיבהתבקש

ע/10.ומסומןלעתירהמצורףהמכתב

זו]בעיהשל[חשיבותהעל"כי9.5.95,בתאריךלאזורהמשפטיהיועץסגןהשיבזהלמכתב

קונקרטייםמקריםאגברקכיציין,הואזאתעםיחדמחלוקת".להיותיכולהלאכינדמה

שלביצועןעללהקפידידרושהואובינתייםהכשל",נקודותאתלאתר"יוכלהוא

הקיימות.ההוראות

עתו.ומסומןלעתירהמצורףהמשפטיהיועץסגןשלמכתבו



לאזורהמשפטיהיועץלסגן3העותרתשלשטחיםלענייניהרכזהעביר18.5.95בתאריךה.
עצור.שלמשפחהלבניהודעהניתנהלאבהםספציפיים,מקריםשלפירוט

ע/12.ומסומןלעתירהמצורףהמכתב

ההוראותחודדו"כיו-2,3לעותריםלאזורהמשפטיהיועץסגןהודיע1.6.95בתאריךו.
שלהאיתורבמערךלשיפוריםהתייחסהואבעתיד".תקלותהשנותלמנועכדיהמתאימות

שלבנפותתלויותעצוריםשלמעודכנותרשימותכילוודאולהנחייההשליטה,מרכז
העותרים,ידיעלשהועלווההצעותהטענותשארלכלהתייחסלאהואהאזרחי.המינהל

משפחה.לבניטלפוניתהודעהמתןביניהן

ע/13.ומסומןלעתירהמצורףהמכתב

שלציוןעםמפורט,במכתבהמשפטיהיועץלסגןהעותריםב"כפנה18.6.95בתאריךז.

תיקונםעלבאולאהעיקרייםשהליקוייםלהוכיחמנתעלקונקרטיות,דוגמאותעשרות

שלחובהקביעתלרבותהמצב,אתלתקןספציפיותהצעותהציעהעותריםב"כוכלל.כלל

ומינויאחר,כליאהלמקוםשהועברועצוריםשלרשימותהכנתטלפונית,הודעהמסירת

לאלתראותוולספקהגורמיםמכלמיידימידעלקבלהמוסמךמרכזיכמקוראיתוריםקצין

איתור.למבקשי

ע/14.ומסומןלעתירהמצורףהמכתב

הבעיהאתלהעלותבכוונתנו"26.6.95,בתאריךהתביעהעלהממונההשיבהמללמכתב

שליסודילפתרוןלהביאמנתעלמרכז,בפיקודדרגרמיגורמיםבפניחריפותהבמלוא

"בפנייתךהנזכרותהבעיות

ע/15.ומסומןלעתירהמצורףהתביעהעלהממונהשלמכתבו

עדייןהשליטהמרכזכיהמדגימים,מקריםופירטהמשפטי,היועץלסגןפנה2העותרגםח.

האיתור.בענייןמהותיותלבעיותמענהנותןאינו

ע/16.ומסומןלעתירהמצורף2.7.95,מתאריךזה,מכתב

סופיתתשובההמהווהמכתב,העותריםלב"כהתביעהעלהממונהכתב8.8.95בתאריךט.

ביותרהבכיריםהגורמיםכיבו,נמסרהעותרים.שלהקודמותהפניותלכלצי'לגורמישל

מסירתלענייןהןבמלאכה,העוסקיםלגורמיםמתאימותהנחיות"קבעומרכזבפיקוד

אלו.הנחיותשללתוכנןרמזאיןאיתורו'בבקשותטיפוללענייןוהןמעצרעלהודעה

איתורבבקשותהטיפולמצויואחריותותפקידושבתחוםהבלעדיהגוףכיעוד,נמסר

למרכזרקלהפנותישלאיתורבקשותכןועללכליאה,השליטהמרכזהואעצורים

עםאליולהפנותישהתביעה,עלהממונההוסיף1995אוגוסטתחילתלאחרהשליטה.

בנוהל.תקלותשיתרחשובמידהשמיות,רשימות

.ע/17ומסומןלעתירהמצורףהתביעהעלהממונהשלמכתבו



חדשים,נהליםקביעתבעקבותמהותישינויבכלו-23העותריםהבחינולאלאכזבתםח.

ו-13.8.95,28.8.95מהתאריכיםהמרכזפיקודלאלוףבמכתביםאוגוסט.בתחילתכביכול,

כעשרים-ושלושה2העותרפירט1.10.95,מתאריךהתביעהעללממונהמפורטתובפנייה

מרכזבאמצעותסבירזמןתוךעצוריםלאתרהיהניתןלאשבהםהכל,בסךמקרים

עלהעונותאלו,מפורטותלרשימותבאמצעותו.בכלללאתרםהיהניתןלאאוהשליטה

מענה.כל2העותרקיבללאהנ"ל,ע/17במכתבוהתביעהעלהממונהשלהנחייתו

המדינהלפרקליטותפניות15.

הודעהמתןבדברבנהליםמהותילשינוילהביאהצבאיתהמערכתשליכולתהחוסרלאורא.

במערכתמשפטייםגורמיםשלסירובםולנוכחגיסא,מחדאיתוריםובדברמשפחהלבני

החלהשליטהלמרכזשניתןבנושאבטיפולהבלעדיותבגללעצוריםלאתרלסייעהצבאית

לאתרהמדינהלפרקליטותלפנות2העותרנאלץגיסא,מאידך1995אוגוסטמחודש

עצורים.

כלהמדינה.לפרקליטותבקשותאחת-עשרה2העותרהגישבלבד1995ספטמברבחודשב.

העותרופניותהימצאו,מקוםעלהודעהקיבלולאמשפחתושבנילאדם,התייחסהבקשה

הפנייה.ממועדשעות48עלהעולהזמןפרקבמשךנענולאלאתרוהשליטהלמרכז2

לפרקליטותפנייהכלהאדם.שלהיעלמומועדאחריאחדיםימיםבאהלפרקליטותהפנייה

העצור.של-ספורותשעותתוך-מיידילאיתורהביאההמדינה

מפרקליטותניצןשילעבוד2העותרבשםרוזנטלאנדרהעתדכתב29.9.95בתאריךג.

מקוםעלידיעהמסירתאיןשבוהקיים,המצבעםלהשליםאיןכיוהתריע,המדינה

לקרוביו.מעצרועםמידעצורשלהימצאו

ע/18.ומסומןלעתירהמצורףזהמכתב

המשפטיהטיעם

הבטחוןתחיקתפיעלהודעהמתןחובת

בדברהצולהלן:[ל'שתה-3781970(,מס'(והשומרון)יהודה(בטחוןהוראותבדברהצו16.

והשומרון)יהודהאזור(53(מס'תיקון(בטחוןהוראותבדברבצושתוקןכפיבטחון],הוראות

לאמור:א87בסעיףקובעח"משתה-1220,1988(,מס'(

מתקןהפעלתבדברבצוכהגדרתו-כליאה'מתקן'זהפרקלענייןא)("
ז"כשתה-29.1967(,מס'(המערבית)הגדהאזור(כליאה

לאדםהימצאוומקוםמעצרועלידיעהשיהויללאתימסראדם,נעצרב)(
כאמור.להודיעשלאהעצורביקשאםזולתאליו,הקרוב

לעורךגםב)(קטןבסעיףכאמורהודעהתימסרהעצורשללבקשתוג)(
בשמו.נקבשהעצורדין

בסמוךהמתקןמפקדלויודיעכליאה,למתקןוהובאאדםנעצרד)(
ו-(ג)"ב)(קטניםבסעיפיםהאמורותזכויותיואתלמתקן,להגיעו



שלהמעצרסמכויותאתכלליבהסדרמסדיר778,עד78בסעיפיםבטחון,הוראותבדברהצו17.
עלבאזור.הבטחוןתחיקתמכוחשנעצרעצורכלשלהזכויותואתמטעמו,והפועליםהמשיב

היאשנעצר,אדםשללקרובושיהויללאידיעהלמסורלצו,ב)א87(סעיףפיעלהחובהכן

זהאיןהבטחון.תחיקתמכוחאדםשנעצראימתכלהבטחוןרשויותעלהחלהכללית,חובה

אומעלהזהאיןהשב"כ.אוהמשטרהצי'ל,הואהעצוראתהחוקרהגוףאםמורידאומעלה

באזור.הבטחוןתחיקתמכוחשנעצרובלבדלאו,אםהאזורתושבהואהעצוראםמוריד

וביןבאזורצה"לשלכליאהבמתקןהעצורמוחזקאםביןהמשיבעלחלהההודעהמתןחובת18.

הודעהלמסורהחובהאתיוצרתהבטחוןתחיקתמכוחהמעצרעובדתאחר.כליאהבמקום

מיקומו.אוהעצורנכלאשבוהכליאהמתקןסוגולאלצו,ב)א87(סעיףפיעל-

ידיעלשייקבעבמקוםיוחזקזהצולפיעצור"בטחון,הוראותבדברלצוא)04(סעיףעל-פי

שלהכליאהמתקניכלוכןבתי-הסוהרשירותמתקניכלכילציין,חשובצבאל'.מפקד

כלואים,שלמאסראולמעצרשישמשוכמקומותהאזורמפקדעל-ידינקבעוישראלמשטרת

שתוקןכפיז'לשת-43,1967(,מס'(המערבית)הגדהאזור(סוהרבתיבדברהצופיעלוזאת

כמקוםמגדירצואותושללתוספת6סעיףבישראל.עצורהחזקתלגביהדיןהואלעת.מעת

בתי-שירותושלישראלמשטרתשלבישראלכליאהמתקןכל"כלואיםשללמעצרשישמש

ללאהמעצרעללהודיעהמשיבשלחובתולפיכךבישראל'.החלהדיןפיעלהפועלהסוהר,

באזור,הבטחוןתחיקתמכוחשנעצרכשעצור,גםעומדתבעינההעצורמשפחתלבנישיהוי

בישראל.כליאהלמקוםמועבר

בישראלבמעצרלהחזקההמועברמהאזורעצורשלדינו19.

עדייןבישראל,כליאהבמתקןלהחזקהבאזורהבטחוןתחיקתמכוחשנעצרעצורמועברא.

כמוסברבטחון,הוראותבדברלצוא87סעיףמכוחהאזורמפקדחובותמעצרועלחלות

עצורים.זכויותלענייןישראלדיניגםבמקבילעליוחליםזאת,עםיחדלעיל.

לזוזההחובהקובעב'ישתה-1982,משולב],נוסח[הפליליהדיןסדרלחוקא)82(סעיףב.

עלידיעהשיהויללאתימסראדם,נעצר"בטחון:הוראותבדברלצוב)א87(שבסעיף

אותושלהימצאומקוםידועאםאליו,הקרובלאדםבמעצרהימצאומקוםועלמעצרו

כאמורו'להודיעשלאהעצורביקשאםזולתאדם,

האפשריבהקדםמעצרועללהודיעהמשטרהתחנתמפקדעלחובהמוטלתקטין,נעצר

א'לשתה-1971.טיפול),ודרכיענישהשפיטה,(הנוערלחוק11סעיףלפימהוריו,לאחד

נקבעול'מ],[הפליליהדיןסדרלחוקא)82(סעיףעל-פיהמשטרהשלחובותיהמילוילשםג.

י"פ(מעצרבביתבכלואיםהטיפולבדבר12.03.01מס'משטרהבפקודתביצועהוראות

לאמור:קובעזולפקודהא)3()2(סעיף4228(.בעמ'דרתה0324
המעצרעלאוהחקירהעלשהממונהלפנימעצר,בביתאדםיכלאלא"

לווהודיעקציןאותושראייןולפנימשפחתו,לבניהמעצרעלהודעהמסר



הדבריצוייןאלו,זכויותעלהכלואויתרדין.עורךעםקשרליצורזכותועל

א'א').-במקורלאהדגש(לכליאה"באסמכתא

90-920-60:מס'המשטרהלנוהליה)2(סעיףקובעכמו-כן

תימסרשהיאסיבהמכלאחרמעצרלביתאחדמעצרמביתעצורהועבר"

בקשתוו'על-פידיןלעורךאומשפחתולקרוביהעברתועובדתעלהודעה

אלאשעות,24שללתקופהאפילולעצור,הקרובלאדםהודעהמתןלעכברשאיהמשיבאין20.
ראשרשאיו)(ב)ד87(,סעיףפיעלבטחון.הוראותבדברלצו778בסעיףהמפורטותבנסיבות

תעלהשלאלתקופהאדםשלמעצרועלידיעהמסירתעיכובעללהורותבשב"כחוקריםצוות

סעיףפיעלזאת.מחייביםבטחוןצרכיכיסבורהואאםמעצרו,ממועדשעות24על

עצורשלמעצרועלידיעהתימסרשלאלהרשותמשפטאישופטרשאיו-)6(,ב)ד87()2(

אוהאזורבטחוןשלטעמיםכישוכנעאםהמעצר,ממועדימים12עלתעלהשלאלתקופה

שאינהבעבירהחשודהעצוראםו-)2(,ו)(א)ד87(סעיףפיעלזאת.מחייביםחקירהצרכי

שלאלתקופהוזאתההודעה,מסירתאתלעכברשאימשפטאישופטרקלצו,בתוספתמנוייה

ימים.8עלתעלהשלאכוללתולתקופהפעם,כלשעות96עלתעלה

ידיעהלמסורוישמיידית,היאההודעהמתןחובתאחרמקרהבכלכימלמדות,אלוהוראות

המעצר.ממועדשעותמ-24בפחותלאלתר,העצורשלהחזקתוומקוםהמעצרעל

הוראה"היאבטחוןהוראותבדברלצוב)א87(סעיףעל-פיהמעצרעלהודעהלמסורהחובה21.

בבי'צאורהשופטכב'כדבריפיה",עללנהוגהאזורים]מפקדי[המשיביםועלמחייבת,

על515.522,)4(מגפ"דואח',ושומרוןיהודהבאזורצה"לכוחותמפקדנ.ואח'עודה670/89

כילהבטיחכדיסביריםבצעדיםלנקוטמטעמוהפועליםהמעצרשלטונותועלהאזורמפקד

שם).(העצורשללקרובוהודעהשיהויוללאבפועלתימסר

מעצרעלהודעהלמתןיסודזכות

העצורשלהןיסוד,זכותהיאהחזקתוומקוםאדםשלמעצרובדברהודעהלמסירתהזכות22.

שלטוניתמערכתהאדם.לכבודהיסודמזכותחלקמהווהזוזכותמשפחתו.בנישלוהן

משפחותיהםמבנישבמשמורתהאנשיםומחביאהמעלימהאלאקיומה,עלמקפידהשאינה

העצור,שלהאנושבצלםקשהפגיעההפוגעתבאכזריותנוהגתניכרים,זמןפרקיבמשך

517:בעמ'העל670/89בבי'צאלוןלנשיאהמשנהכדבריזוגו.ובןילדיואחיו,הוריו,
כדתשנעצרלאדםהנתונהיסודמזכותיוצאפועלהינהזוהודעהחובת"
לידיעתמעצרודבראתיביאושאלההמוסמכים,השלטונותעל-ידיוכדין

להושיטניתןוכיצדהעצורקרובםשלבגורלועלהמהיידעולמעןקרוביו,

היא,טבעיתזכותזוזכותחירותו.עללהגןכדילוהדרושההעזרהלו



הןהיאונתונההכלליים,הצדקומעקרונותהאדםמכבודהיאונגזרת

לקרוביוף'והןעצמולעצור

להיפגשעצורכלשליסודלזכותאמיץקשרקשורההעצורשללקרובוהודעהלמסירתהזכות23.

הופכיםהמעצרעםאישית.לחירותהיסודזכותלמימושחיוניאמצעישהיאדין,עורךעם

המעצרדברעלידיעהבהיעדרהחיצון.העולםלביןבינוהקשראמצעילהיותהעצורקרובי

להיפגשיכולהדיןעורךואיןדין,עורךלולהעמידיכוליםמשפחתובניאיןהמעצר,ומקום

כוחותמפקדנ.סופיאן3412/91בבי'צאלוןלנשיאהמשנהכדבריחירותו.עלולהגןאתו
בדברהצומכוחשנעצרלעצורבהתייחסו843,847,)2(מזפ"דואח',עזהחבלבאזורצה"ל

עזה):חבלבאזורכתוקפו(בטחוןהוראות
נגזרתזוזכותלו.היאיסודזכותעורך-דיןעםלהיפגשעצורשלזכותו"

האדםכבודלחוק-יסוד:5סעיףראה(אישיתלחירותהאדםשלמזכותו

..1'וחירותו)

חייבתולחירות,האדםלכבודהיסודבזכויותמרכיבהמעצרעלהודעהלמסירתהזכותבהיות24.

ו-וו4סעיפים(עליהולהגןזוזכותלכבד-ביניהןוהמשיב-השלטוןמרשויותרשותכל

הזכות,שמירתלשםבעברכמספקיםשנראוכללים,אותםוחירותו).האדםכבודלחוק-יסוד:

דרישותאתתואמיםבהכרחעודאינםחוקתי,מעמדולחירותלכבודהזכויותקיבלובטרם

הפוגעותחוקלהוראותודווקניחדשפירושמתןמחייבהיסודשחוקכשםהיסוד.חוק

משקללתתישהישן,בדיןהמעוגןשלטוני,דעתשיקולבהפעלת..."כןאדם,שלבחירותו

לנשיאהמשנהדברי(היסוי'בחוקהמעוגנותהאדםזכויותשלהחוקתילאופיומוגברחדש

לפסק64בעמ'פורסם)טרם(ישראלמדינתנ.גנימאת537/95בבעריפברקהשופטאז)כתארו(

הדין).

מעצרודיניבכלל,הפליליההליךבתחוםבמיוחדחזקההישןהדיןעלהיסודחוקשלהשפעתו25.

דינולפסק80-79בעמ'537/95,בטייפ(הפרטשלהאישיתלחירותוהאמיץהקשרבשלבפרט,

5(:בעמ'שם,(דורנרהשופטתכב'כדברילנשיא).המשנהשל
אתולבחוןלשובעלינווחירותו,האדםכבודחוק-יסוד:משנתקבלאכן,"

"...מעצריםדיניובראשונהובראש-הפליליהדיןבתחוםפסיקתנו

הפעלתבדברשהצטברהנסיוןולאורולחירות,לכבודהיסודזכויותשלהחדשמעמדןלנוכח26.

המשפטביתמתבקשהמשיב,שהנהיגעצוריםשלמשפחהלבניההודעותלמתןהנהלים

הנהליםכילקבוע,מתבקשהנכבדהמשפטביתאלה.נהליםמחדשולבחוןלשובהנכבד

מביאיםוהםהעצור,שללקרובושיהויללאהודעהלמתןהחובהאתמקיימיםאינםהנהוגים

670/89בבי'צהדיןפסקמשפחותיהם.ובניהעצוריםשלהיסודבזכויותיום-יומיתלפגיעה

לתתהצורךבחשבוןהובאלאוממילאוחירותו,האדםכבודחוק-יסוד:חקיקתלפניניתן



כי522(,בעמ'(אורהשופטכב'העירכברגופוהדיןבפסקהעצור.לזכויותומוגברחדשמשקל

תצדקנהוהנסיבותהנאות,ופתרונםתיקונםאתמצאולאשהדבריםזמן,כעבוריתברראם"

שעהו'אותהשתהיינההנסיבותעל-פיחדשה,עתירהלהגשתהדלתתהיהפתוחהזאת,

היוםנסיבותאתתואמתואינההיסודזכותאתמגשימהאינההנהוגההשיטה

הגלוייהמשלוחשיטת27.

הוראותבדברלצו78סעיףהתירעוד670/89(,בל'צ(עודאבפרשתהגלויותהסדרכשנדוןא.

הארכתלצורךשופטבפנילהבאתועדיום18במשךשנעצראדםשלהחזקתואתבטחון

בדברהצופיעלהיום,הכלל.היההימים18תקופתבתוםהמעצרבהארכתדיוןמעצרו.

בתאריךלתוקףשנכנס(גרשתה-13911993(,מס'(יריש)(70(מס'תיקון(בטחוןהוראות

דרשתה-14131994(,מס'(יו"ש)(74(מס'תיקון(בטחוןהוראותבדברהצוועל-פי1.4.93(,

ממועדימיםשמונהבתוךמעצרולהארכתשופטבפניעצורלהביאחובהמ)-18.7.94(,

אחד-עשרעדלהחזיקניתןאותוחמור,בפשעחשדלושמיוחסבוגרלעצירפרטמעצרו,

לפניהמשפחהלבניתגיעשגלוייהלקוות,מקוםאוליהיהבעבראםשיפוטי.צוללאימים

היוםהריהדיון,לפניסניגורלעצורלהעמידלקרוביםויתאפשרהמעצר,בהארכתהדיון

עצור,שללמשפחתוימיםמשמונהבפחותגלוייהמגיעהשבומקרה,ישאםכך.הדבראין

עללשמורבכוחואשראמצעי,אינוגלוייהבאמצעותהודעהמתןלעותרים.ידועאינוהוא

דין.עורךעםלהיפגשהיסודזכות

שלקליטתםמהליךכחלקבאזורלמשפחותגלויותמשלוחהעותריםידיעתלמיטבאיןב.

הסדראומר,הווהבישראל.ומשטרהשב"סבמתקניהבטחוןתחיקתמכוחעצורים

שלכליאהבמתקניהאזור.מןהעצוריםשלוגדלהולךחלקעבורכללנהוגאינוהגלויות
עדהחולףוהזמןבעניין,הקפדהאיןגלויות,משלוחהנראהככלנהוגעדייןבהםצה"ל,

משמעות.לחסרההסדראתהופךלמענוהגלויהלהגעת

522(:בעמ'(670/89בבל'צאורהשופטכב'קבעג.
להבטיח,כדינוספיםסביריםבצעדיםלנקוט...המעצרשלטונותעל"

להבטיחכדיגלוייהבמשלוחדיאיןשמאחששקייםבהםמקריםשבאותם

העציר..ו'שללקרובוהודעהבפועלתימסרהמעצר,בדברהודעהמסירת

והנוטההקייםחששהואגלוייהבמשלוחדיאיןשמאחששכימראה,העובדתיהמצב

כשנשלחהגםמשפחהלבנישיהויללאהודעהמביאאינוהגלויותהסדרמקרה.בכללוודאות

העציר.שללקרובוויזומהישירההודעהבפועללמסורהמשיבחייבכןעלגלוייה.

העצוריםרשימותתלייתשיטת28.

להיותהיואמורות519(,בעמ'(670/89בבי'צהמשפטלביתשהוצגכפיהנוהל,על-פיא.

יומיותרשימותשתינפהכלשלהאזרחיהמינהלבבנייןהמודעותלוחעלעתבכלתלויות

שלשמיתמרשימהמורכבתלהיותאמורההיתההראשונההרשימהעצורים.של
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שלשמותוכןהמימשל,לבנייןהסמוךצה"לשלההשהייהבמתקןהמוחזקיםהעצורים,
היתההשנייההרשימהאחרת.שבנפהההשהייהבמתקןהמוחזקיםנפה,מאותהעצורים

אחרים.כליאהלמתקניההשהיהממתקןשהועברועצורים,שלשמותיהםלכלולאמורה

עצורים.רשימותבדברההוראהאתבמלואהבעברקיימוולאמקיימיםלאבפועלב.

במתקןהנמצאיםעצורים,שלרשימההיאהנפותבבנייניהתלוייההיחידההרשימה

ואיןאחרות,בנפותההשהייהשבמתקנימהנפהעצוריםשלשמותאיןהסמוך.ההשהייה

אחרים.כליאהלמתקניהעברותשלרשימה

משפחהלבניהודעהלמסורלחובהמענההרשימותתלייתשלבשיטההיהלאמלכתחילהג.

יזומהלמסירההנסיבותבכורחתחליףמעיןלשמשהיתהאמורההשיטהעצור.של

כפיבטחון.הוראותבדברלצוב)א87(סעיףעל-פיכנדרשהעצור,שללקרובוואישית

ההודעה.מתןלחובתחלקיתחליףאפילובהןאיןלמעשה,הלכההרשימותשמתנהלות

למתקנילהעברתםעדעצוריםשלזמניתלהחזקהנועדוהנפותלידההשהייהמתקני

אינןאלורשימותכמו-כןעצור.לאתרניתןלאהמועברים,רשימתללאקבועים.כליאה

משטרהבמתקנימלכתחילהלעתיםהמוחזקיםעצורים,שלוגדלההולךלמספרמתייחסות
ישראל.ובתוךבאזורושב"ס

הגדהעלהישראלי-פלסטינאיהבינייםהסכםכריתתעםהרשימותשיטתעלהכלחאבדד.

יפנהההסכםפיעלראשית,.בא)אוסלול'הסכם28.9.95מתאריךעזהורצועתהמערבית
שלהסמוכיםההשהיהומתקניהנפותבנייניעתהעדנמצאובהןהעריםכלאתצה"ל
שליחידהקבוצהאותהכןעליפורק.האזרחיהמינהלפונה.כברבג'ניןהנפהבנייןצה"ל.

תלייתמקוםואףעוד,תתקייםלאבנפותהתלויותברשימותכהעדשנכללהעצורים

מתפנים,שבאזורהאחריםהכליאהמתקנירובשנית,ייעלם.הציבורלעיוןהרשימות

עצוריםבישראל.כליאהלמתקנימהםרביםעצוריםמועבריםהעותרות,ידיעתולמיטב

העצורים.ברשימותמעולםנכללולאבישראלהמוחזקים

עודלהצטמצםעתידמספרםעודא.בי'צשבתקופתמזהניכרבאופןפחתהעצוריםמספרה.

במרכזיהפלסטינאיתלרשותהציבוריהסדרשמירתבענייןסמכויותהעברתבעקבותיותר

קיימיםאינםהעברנהלישביסודהאילוציםב"'.אוסלוהסכם"על-פיבאזורהאוכלוסין

המעצרעלההודעהשלומיידיתישירהלמסירהלתחליףהיוםהצדקהאיןולפיכךעוד,

לקרוביו.העצורשלהימצאוומקום

טלפוניתהודעה29.

לתרופותזקוקשהעצורכגון(חריגיםבמיקריםרקהמשיב,שקבעהנוהלהוראותעל-פיא.

משפחתו.לבניהעצירשלהימצאוומקוםמעצרועלטלפוניתהודעהתועברמיוחדות),

הוראהשלקביעתהעצםחריגים.במקריםמבוצעתזוהוראהאםיודעיםאינםהעותרים

שתגיעטלפוניתהודעהלמסורהמקריםבמרביתניתןשאכןבכךמכירהמשיבכימראה,זו

העצור.שלקרובושללידיעתומיידיבאופן



באמצעותמשפחהלבנימודיעותאינןהמשיבשלמטעמוהפועלותהרשויותככלל,ב.

היעיל,זהאמצעישלהיותולמרותהעצור,שלהימצאוומקוםהמעצרדברעלהטלפון

המליץ670/89בבי'צכברהמקרים.במרביתהאפשרייםהאמצעיםמביןוהמתבקשהזמין

הודעותמסירתשלשיטהינהיגהמשיבכימצא,השופטכב'הצטרףאליואור,השופטכב'

522(:בעמ'(כדבריוטלפוניות.
ללא'להתבצעצריכהכאמורעצירשללקרובוידיעהלמסורהחובה"

כשהדבררגילות,שבנסיבותלי,נראההעל.ב)א87(בסעיףכאמורשיהוי',

סיבותבשלואםטכנייםאם-בקשייםאובהגבלותכרוךואינואפשרי

טלפוניתהודעהמסירתעל-ידיכאמורהחובהאתלקייםראוי-בטחוניות

הידיעה)'במסירתמיותרשיהוייימנעכךועל-ידיהעציר,שללקרובו

תישארב"',אוסלוהסכם"על-פיבאזור,העריםממרכזיצה"לכוחותשליציאתםאםג.

עצורשללקרובוואישיתישירההודעהלמסירההיחידהאמצעיהטלפוניתההודעה

טלפון.קוויבמיוחדנפוציםבעריםדווקאכייצוייןהאלו.העריםבאחתהנמצא

טלפוניתבהודעהוהצורךדיןלעורךהודעהמתן30.

דברעלהודעהתימסרכילבחור,העצורשלזכותוגםהיאהודעהלמתןהיסודזכותא.

כבודאתהודעהלמתןהזכותמגשימהזובדרךגםדין.לעורךהימצאוומקוםמעצרו

מעונייןשהואאליוהקרובאדםלושאיןבמקוםטובתו,ותופקרהעצורייעלםלבלהאדם,

עורךעםלהיפגשהיסודיתזכותואתלממשגםבעצמוהעצוריוכלוכךהודעה;לולמסור

ג)א87(בסעיףקבועהזוזכותמשפחתו.בבניכךלשםתלוישיהיהמבליבו,ולהיוועץדין

בטחון.הוראותבדברלצו

דעתלשיקולהנתוןענייןאינודיןעורךעםלהיפגשעצורלבקשתההיענותשמועדכשםב.

ע"פ(האפשריבהקדםלהלהיענותישאלאהמעצר,מקוםעלשמופקדמישלמוגבלבלתי

למסירתהזכותוכמהכמהאחתעל65(,בעמ'57,)3(לחפ"דישראלמדינתנ'זכאי533/82

פרט(כללאותהלעכבשאיןזכותהיאהעצורשלומקומוהמעצרדברעללסניגורהודעה

ההודעהשמסירתראויכןעלבטחון).הוראותבדברלצו778בסעיףהמנוייםלמקרים

טלפונית.הודעהשלוהמהירההטבעיתבדרךתהיהדיןלעורך

השליטהמרכז31.

אינולו,הזמיניםהמידעמאגריובהיקףבתיפקודוהיסודייםהליקוייםבשלהשליטה,מרכז

גורםשלקיומוזאת,עםיחדמשפחה.בניאלישירההודעהשבאי-מסירתהחסרעלמפצה

איןעודכלחיוניהואעצורים,עלהמידעמאגריכלמתוךמוסמךמידעלספקהמוסמךמרכזי,

שלבסמכותושנעצר.אדםכלשללקרוביולאלתרהודעהלמסירתובטוחיםיעיליםהסדרים

העברונסיוןהבטחון,תחיקתמכוחשנעצרועצורים,לאיתורמוסמכתרשותלמנותהמשיב

שבפרקליטותהבינלאומיהדיןלענףפניותעםוהןדרוםפיקודשלהשליטהמרכזעםהן

למעשה.הלכהאפשריהדברכימוכיח,הצבאית
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המשפטביתשלבהתערבותוהצורך32.

כייבטיחו,אשרחדשיםנהליםלקבועהמשיבנציגיאתלהניעיכולתםכמיטבעשוהעותרים

ומקוםהמעצרעלעצורשלמשפחתולבניהודעהלמסירתהיסודזכותבאזורתקויים
נמנעואךהבעיה,וחריפותהזכותחשיבותלגביהעותריםעםהסכימוהמשיבנציגיהימצאו.

הנכבד.המשפטביתשלהתערבותוחיוניתכןעלהמתבקשים.הכלליםאתמלהנהיג

כמבוקשתנאיעלוצוקורפוסהביאסצולהוציאהנכבדהמשפטביתמתבקשכןעלאשר
המשיבאתולחייבלמוחלט,להפכותנאיעללצוהמשיבתשובתקבלתולאחרזו,עתירהבראשית

עמיד.שכ"טלרבותהעותריםהוצאותבתשלום

1995(באוקטובר)30התשרובחשווןוהיום,

עתדאברם,אליהו

העותריםב"כ




