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                                                                                            המשיבים
 

  בקשה מטעם העותרת לתגובה קצרה

-א הוסברה עלהמשיבים טוענים שללהתיר לעותרת להבהיר נקודה שבית המשפט הנכבד מתבקש 

 :וזו ההבהרה. המשפט-כ המשיבים משאיר בקשה זו לשיקול דעת בית"ב. ידה כהלכה

' 1391מתקן 'מדוע לא ייסגר מתקן הכליאה המוכנה "תנאי שהתבקש בעתירה היה -על-הצו .1

טיים לנימוקים המשפ." ולא ישמש עוד לחקירתם של אנשים או להחזקתם במשמורת

: השני; העובדה שמיקומו של המתקן סודי: האחד: לעתירה היו שני ראשים עיקריים

תנאי בנוגע לראש -על-המשפט הוציא צו-בית. היסטוריה קשה של הפרות חוק הנוגעות אליו

 .הראשון שבנימוקים

ומכל , העתירה לא הוגשה מתוך סקרנות. השאלה איננה איפה נמצא המתקן פיסית: ודוק .2

השאלה . באינטרנט ימצא את התשובה לכךרב שיש לו נגישות לפרסומים -בי-כל בר, מקום

גם אם הסוד נחשף לציבורים . היא אם מותר להפעיל מתקן כליאה שמיקומו הוא בגדר סוד

מסירת המקום -באי,  בהיעדר פרסום פורמאלי–הוא ממשיך להיות בעל אפקט , מסוימים

 .בהגבלת הביקורת של גורמי חוץ וכן הלאה, לכלואים

אך ורק משום שהוראות הדין המחייבות התייחסות העותרת לתנאי ההחזקה במתקן היא  .3

. הן מיועדות לשרת תכליות מסוימות. שקיפות של מקומות כליאה אינן הוראות שרירותיות

את הפרת הוראות . בסיס ניסיון החיים האנושי לאורך שנות היסטוריה ארוכות-הן נקבעו על

 די .את החוק יש לקיים. האם קוימו אם לאו: ה במובן הפשוטאלו יש לבחון בראש ובראשונ

 ה פטורה שאינה סברתהעותר, עם זאת. בעצם הפרת החוק כדי לחייב את סגירת המתקן

אלא , לפגיעה בזכויות אדם) אינהרנטי(הפרת החוק לא רק נושאת פוטנציאל מלהראות ש

 .שפוטנציאל זה מתממש בפועל

תסתפק העותרת בהצעה , ענות שהועלו בהשלמת הטיעוןלעניין התייחסויות המשיבים לט .4

 ;"ברחל בתך הקטנה"המשפט לבחון אחת לאחת אלו טענות בחרו המשיבים להכחיש -לבית

אינם מכחישים דבר באלו מקרים הם ; באלו מקרים הכחשתם מטושטשת וכוללנית

ובאלו ; דם גרסה פוזיטיבית מצמבלי להביאבטענה שהמתלונן אינו אמין ) למשל(מסתפקים ו

 . מסקנותיה מאלפות– בחינה מעין זו .מקרים הם מודים בטענות בחצי פה או בשפה מכובסת
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