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חוקיים*בלתיבלוחמיםהטיפול

כללי

במבצעיםעובר,ש"בט/משגרההחל,השונותבזירותל"צהשלפעילותובמסגרת.א

צורךקייםאשר,אויבלוחמייו-ביונופלים,כוללתבמלחמהוכלהליים"מטכ

בחייליםשמדוברככל,"הלחימהמעגל"אלחזרתםמניעתלשםבעיקר,בהחזקתם
בהםוהטיפול,לכידתםעם'מלחמהשבוי'למעמדזכאיםהם,סדירצבאשל

.0110.38.מ.בפמוסדר

,סדירים*בלתיכוחותשלשורותיהםעלשנמניםבמישמדוברככל,ואתלעומת

כגון-טרורבפעילייהיהמדוברכללבדרך)הלחימהדעיאתמכבדיםאינםאשר

'מלחמהשבוי'למעמדזכאיםאינםהם,(החיזבאללהאוס"החמאבארגוןפעילים

.(חים"לב:להלן)'חוקיים"בלתילוחמים'ונקראים

בישראלחים"לבשלהחזקה,דיןפי*עללהתבצעחייבבישראלשמעצרמכיוון.ב

החוקייםהמקורותאחד,זהלעניין.לכליאתםמשפטיתאסמכתאהוצאתטעונה

,חוקייםבלתילוחמיםשלכליאתםחוקהואכאמוראסמכתאלהוציאניתןמכוחם

.(ח"הלבחוק:להלן)2002-ב"התשס

אחריםחוקייםבמקורותשימוששוללאינוח"הלבחוקשלקיומועצםכי,יודגש.ג

מעצר,פלילילדיןהעמדה-טרורפעילישללמעצרכבסיסהישראליבדיןהקיימים

אואלהאחרותבחלופותתעסוקלאזוהוראה.גירושצומכוחהחזקהאומינהלי

.ביניהןבבחירה

הנוטיה

לסטותאולשנותול"צהבאפשרותואין,הכנסתשלחוקהואח"הלבחוק.א

ל"צדבפקודותהחוקהוראותאתלהטמיעמיועדתזוהוראה,בהתאם.מהוראותיו
מרגעהחל,חים"בלבהעיקרייםהטיפולשלביפירוטידיעלביניהן"לתאם"ו

ובהחזרתםבשחרורםוכלה(כליאתםתנאילרבות)בההזקתסעובר,כליאתם.ב

.נתפסובולמקום

תאויםשטתטעומישנתפסואנשיפהןמכוחולכלואוניתן,תמידחלח"הלבחוק,ג

חוקשלתחולתו.(חודרים/מסתננים)ישראלמדינתבשטחשנתפסואנשיםוהן

לי"מטכמבצע,ש"בט/שגרה)ל"צהשמנהלהלחימהמהיקףמושפעתאינתח"הלב
בצד.לתימהמתארובכלזמן_5b3תחולזוהוראהאף,בהתאס.(כוללתמלחמהאו
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שלבסיטואציהבוהקבועיםמהתנאיםחלקשלהגמשתמאפשרהחוק,זאת

.(להלן7סעיףראו)"נרחבבהיקףלחימה"
על,לכן.ייגאלמדיגתשלשטחהעתודורקאךחל,אחרחוקכלכמו,ח"הלבחוק.ד

,המדינהשללשטחהמחוץשנתפסמיאתגםח"הלבחוקמכוחלכלואשניתןאף
גם,בהתאם.הגבולקואת"חצה"שהעצורמשעהרק"יופעל"עצמוהאזק

הואכיבעניינוחשדקייםאשר,עצורשבוהרגעהיאזוהוראהשל"המוצאנקודת"
חוקמכוחלכליאתוחוקיתאסמכתאלהוציאצורךוקייםבישראלנמצא,ח"לב

.ח"הלב

למדינתשמחוץבשטחיםמעצריםביצועעלשימולוההוראות,זאתלעומת

לחוקבהתאםבהםהטיפולוהמשךלישראלהענבריםהבאתלרגעעד,ישראל

,הרלבנטיותהמבצעובפעודותהפרטניותהאופרטיביותבתורניותיוסדרו,ח"הלב

.חים"בלבלטיפולהנוגעבכלהתפקידיםבעליאתלהגדירמיועדתווהוראה,בנוסף.ה

הגררות.3

בין,ישראלמזיינתנגדאיבהבפעולותחלקשנטלאדם-"חוקי-בלתילוחם".א

,ישראלמדינתנגדאיבהפעולררנהמבצעכוחעלנכונהאו,בעקיפיןוביןבמישרין

-הביןהמשפטשלהלחימהבדיניכהגדרתו'מלחמהשבוי'למעמדזכאיאינואשר

.לאומי

הרשאי,ל"הרמטכשקבעבתפקיד,לפחותסרןבדרגתקצין-מוסמךזוטרקציו_ב

.("זמניתכליאה")שעות96עדשלומןלפרקח"לבשלכליאתועללהורות

אתלשמועהוסמךאשר,הערביתבשפהשליטהבעל,ל"סאבדרגתקצין-שומע.ג

.("שימוע")מוסמךבכירקציןבפניולהביאןח"לבשלטענותיו

להורותהרשאי,ל"הרמטכידי-עלשהוסמך,אלוףבדרגתקצין-שוטמךבכירקצין,ד

.("קבועהכליאה")זמוהגבלתללאח"לבשלכליאתועל

הרשאי,ן"אמ'ראול"הרמטכידי-עלשהוסמך,משנה-אלוףרות-(בקצין-ממונה.ה

עםח"לבשלפגישהמניעתעללהורות
עורי

ימיםעשרהעדשללתקופהצינו

.כליאתוממועד

בכלמשפטיייעוץלתתשהוכשרו,ובמילואיםבסדיר,ר"מפצקציני-ח"לבצוות,ו

.(ן"אמש"יועמ)מודיעיןאגףשלהמשפטיליועץכפוףהצוות,חיס"לבלמעצרהנוגע

חיס"לבלמעצרהנוגעבכלהייעוץ,בשגרה;בלבדחירוםבשעתיפעלזהצוות,ככלל

ן"אמש"יועמידי-עליינתן

השיטת.4
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סדירים-בלתיכוחותכנגדל"צהשלמפעילותכחלקלהתרחשצפויהחים"לבשלאה,כלי
:עיקריותטיטואציותמשתיאחתבמסגרת,(טרורארגוני)

המדינהלשטחמחוץל"צהכוחותפעילות.א

הפעילותגזרת(1

(עזהורצועתלבנוןעלובדגשהגזרותבבללל"צהכוחותפעילותבמסגרת.א

נגדבלחימהאובטרורשונהמעורבותמידתבעליאדםבנילהיעצרעשויים

הוראהתחולועליהםח"הלבלחוקבהתאםיטופלוחלקםאשר,כוחותינו

,זו

,ח"הלבחוקמכוחאיוקשתושביפלסטיניםמעצרמתאפשרלא,להיוםנכון.ב
בפעילישמדוברככל,זאתעם.אלולמעצריםרלבנטיתאינהווונוראהולכך

עקרוניתמניעהאין,ש"איותושביואינסז"פקמבגזרתהנתפסיםטרור

.הקונקרטיותלנסיבותבכפוף-ח"הלבחוקאתבעניינםלהפעיל

הפעילותסוג(2

עובר,ש"בט/משגרההחל,ומןטפלחליםזווהוראהח"חלבחוק,כאמור.א

.כוללתבמלחטהוכלהליים"מטכבמבצעים

,משתנהחמעצריסמתבצעיםבמסגרתההפעילותשלהיקפה,בהתאם.ב

עלמסוימיםעצוריםאיסוף)'נקודתיי"מעצריםממבצעלנועעשויוהוא

כללאיסוף)"נרחב"מעצריםלמבצעועד(פרטנימודיעינימידעבסיס

,(מסויםגילאיםובחתךמסויםבאזורהמתגורריםהגברים

ממימושכחלקגםלהתבצעצפוייםאףהללוהסוגיםמשנימעצרים.ג

יכולמעצר,כןכמו.ל"הנבגזרותל"צהשלהאופרטיביותהתוכניות

אונכנעיםהטרורפעיליכאשר,עצמהמהלחימהכחלקגסלהתבצע

.נפצעים

ידי-עלשייעצרואדםבניבאותםחטיפול,מהמתאריםאחדבכלכי,יובהר(3

לתהומילהבאתםועדבשטחתפישתםמרגע,הפעילותבמסגרתל"צהכוחות

האופרטיביתהתוכניתאוהמבצעפקודתבמסגרתיוסדר,ישראלמדינת

בהתאם,(המתאימיםבמקרים"מעצריםנספח"-בלרבות)הרלבנטית

תחולזוהוראה,זאתלעומת.המתוכננתהפעילותשלהספציפייםלמאפיינים

והוחלטישראלמדינתלתחומישהובאומהרגע,מתארבכל/העצוריםכללעל

,ח"הלבלחוטבהתאםיטופלוכי

לשמירהל"צהכוחותפעילותבמסגרת-המדינהשטחבתוךל"צהכוחותפעילות.ב

-*-ע

ירדייה"הובנבקיי"

~
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('בניפה)"שטהמעצרתיעודטופי"למילוירבההשיבותישנת,כךלצורך(2

בסמוך,העצוראתהקולטמי"האגהגורםידי-עלאוהעוצרהכוחידי*על

יש,ב"חקשנלווהכאמורלפעילותכאשר,בנוסף.למעצרהאפשרבכל
ציוד,מסמכיםבדברתיעודוכןידו-עלשנערךהתחקוראתגםלהעביר

02,02.02ש"מודלהוראתבהתאם)לונוגעיםאוברשותונתפסואשרח"ואמל

.("בלחימהב"החקשעבודת"

"שטחמעצרתיעודטופס"למילוימבצעיתהיתכנותקיימתלאבהםבמקרים(3
רבמספרלתשאללעצורכוונהקיימת-לדוגמא)מהעצוריםאחדלכלביחס

המבצעבפקודתלהגדיריש,(פרטנימידעבסיסעלשלא,אנשיםשלמאוד

במסגרתלמלאישמסמכיםאלוהרלבנטיתהאופרטיביתבתוכניתאו

.המתוכנניםהמעצוים

לשטחמחוץל"צהשלמפעילותכחלקמתבצעהמעצויכאשר,מקרהבכל(4

האופרטיביתהתוכניתאוהמבצעפקודתבמסגרתתוסדרווסוגיה,המדינה

.הצפוייםהפעילותלמאפייניזועקרוניתהנחייהתתאיםאשר,הרלבנטית

זמניתכליאה.ג

בסעיףכהגדרתו)מוסמךזוטרקציןעל,ח"לבשללמעצרוהאפשרככלבספוד(1

שנעצרח"בלבשמדוברה-במיז,זמניתכליאההוראתבעניינולתת(לעיל(ב)3

האפשרככלבסמוךלהינתןהזמניתהכליאההוראתעל,המדינהלשטחמחוץ

.המדינהתחומילתוךלהבאתו

מידע-ח"הלבשלבעניינוהקייפהמידעבסיסעלתינתןומניתכליאההוראת(2

b9הסרלמען,ייבהר.מעצרונסיבותשעניינומידעוגאומודיעיני

~

po1_ניתןלא

אובלחימהמעורבותולגבימידעכלשאיןאדםשלזמניתכליאהעללהורות

.בטרור
יביריסודישהמוסמךהזוטרלקציןכאשררקתינתןומניתכליאההוראת(3

.(לעיל(א)3בסעיףכהגדרתו)ח"בלבהמצוברכילהניה

שנועץלאחרזמניתכליאההוראתבדברהחלטהיקבלמוסמךזוטרקצין(4

,ן"אמש"יועמ/ח"לבצוותנציגעם,האפשרבמידת,בעניין

בעניינוזמניתכליאההוראתלהזזשלאהחליטהמוסמךהזוטרשהקציןבמידה(5

.(להלן(ה)5סעיף)לאלתרלשחררויש,ח"הלבשל

אסמכתאתהווההיא,ח"הלבשלבעניינוזמניתכליאההוראתניתנהאס(6

.שניתנהמרגע,שעות96עדשללתקופהלכליאתו



בלם--
"

בשלבין,עי"יחרעעעלהינהההסתננות/החדירהכיאינדיקציהוומת.גכאשר

,(חמושיםהינםהחודריםכאשרלמשל)בשטחהנסיבותלאורוביןמודיעינימידע
,ח"הלבחוקמכוחלכליאהבסיסלהוותעשויהדבר

איבהח"מלבחוץמכוחחודר/מסתנןלכלואשניתןהעובדהעצם,לעילכאמור

בנושאהקיימותלהוראותבהתאם)גירושצומכוחלהחזיקוהאפשרותאתשוללת

לנסיבותבהתאםתעשההאפשרויותביןהבחירה.פלילילדיןלהעמידואו(ל"בצה

.הרלבנסייסהאזרחייםהגורמיםעםבהתייעצות,ר"מפצבאחריותוהינההמקרה

חוקמכוחלכליאהבסיסקיים,לעיתים-מאירסיוםלאחרהחזקההמשו,ג

עונשאתלבצותשסייםלאחר,ונכלאהורשע,לדיןשעמדטרורפעילשלח"הלב

אסירהחזקתלהמשךהעילהגיבוש.(שוחררבטרםאך)עליושהוטלהמאסר

זוהוראהולכן,ס"ושבר"מפצבתיאום,כ"שבבאחריותהינהזהבאפיקח"כלב

.(אחרתלהלןהסעיפיםבאחדנאמראםאלא)אליורלבנטיתאינהככלל

('דבנספחמפורטזרימהתרשיסראו)חיס"בלבהטיפולשרתשר.5

כללין:1

,ש"בט/בשגרחל"צהכוחותידיעלשנעצראדםעלהאחריות,זהנוהלבמסגרת.א
באופןנחלקת,ח"כלבלהחזיקוכוונהויש,להםמחוץאוהמדינהשטחיבתוך

:הבא

מרגעבאחריותישא(הממונהוהמפקדההעוצרהכוח)חמבצעיהגורם.א

.ר"מקמצ/ס"שבשלכליאהלמתקןח"הלבלהעברתועדהמעצר
עלהיאהאחריות,ח"הלבשללשחרורוועדהכליאהלמתקןההעברהמרגע.ב

.הכליאהמתקןאתהמפעילהגורכן

פעילותבהמתנהלתעתשבאותהלגזרהמתבצעאם-ח"הלבשחרור.ג

המרחביהפיקודשלהיאלשחרורוהכוללתהאחריות-לחימאית

בכל.הכליאהמתקןאתהמפעילהגורסבאחריות-לאאס;הרלבנטי

הכליאהממתקןהמשתחררח"הלבאתלשנעהאחראיהואזהגורם,מקרה

.משחגוו'לנק
האחריותחלוקתכוללתמלהמה/ילי'מטכמבצעבמסגרתמתבצעהמעצרכאשר.ב

.חרלבנטיתהאופרטיביתהתוכניתשל"חמעצריםנספח"-בתוסדרהגורמיםבין

ח"כלבאדםכליאתעלהחלטהלצורךהנדרשהמידע.ב
מידענהול,ח"כלבאניסשללכליאתובסיסישהאםלהחליטיהיהשניתןכדי(1

עקבאינוהמעצרכאשרבעיקר,מעצרונסיבותלגביהאפשרככלמפורט
,4

ןק"יייייי-יעיזגט1ביי-----

~
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שימוע.ד

כהגדרתו)שומעבפניח"הלבאתלהביאישהזמניתהכליאהשלהומןבפרק(1

,(לעיל(ג)3בסעיף

גםעליוזובמסגרת.ח"כלבנעצרהואכי,בשפתו,ח"ללבלהסבירהשומעעל(2

טרורלארגוןהשתייכותובשל:למשל)ח"כלבמוחזקהואמדועח"ללבלהסביר

.זהלענייןחמודיעיןגורמילושיעבירולפאראפרזהבהתאם,זאת.(מסוים

על.לכליאתובנוגעטענותלהעלותח"למללאפשרהשומעעל,מכןלאחר(3

.('גניפח)השימועבטופסאלוטענותלתעדהשומע

שומעי"עגם,כלומר)מתורגמןבאמצעותלהיערךיפולהשימועכי,יובהר(4

.חריגיםבמקריםרקזאתאך,(ח"הלבשלשפתואתדוברשאינו

להמשיךצורךשקייםוהוחלט,מאסרעונשהמרצהבאסירמדוברכאשר(5

בעניינותינתןלאלרוב,ח"הלבחוקמכוחמאסרותקופתתוםעםבהחזקתו

אתלרצותמסייסהאיירבטרםייערךהשימועולכוומניתכליאההוראת

.פליאתצוהוצאתובטוסעונשו
טבועהכליאה.ה

הפליאהשלהזמןפרקמתוםיאוחרלאמקוהובכל/האפשרככלמועדם(1

כהגדרתו)מוסמךבכירקציןבפניח"הלבשלעניינואתלהביאיש,הזמנית

.כליאהצועלחתימהלצורך,(לעיל(ד)3בסעיף

לרבות,ח"מלבשלבעניינוהקייםהמידעבכלליעייןהמוסמךהבכירהקצין(2

לושהיוככל)כליאתובענייןח"הלבשלטענותיופירוטובוהשימועטופס

.(כאלה

כילהניחלצבירסיד?ישהמוסמךהבכירלקציןכאשררקיינתןהכליאהצו(3

בביטחוןיפגעשחרורווכי(לעיל(א)3בסעיףכהגדרתו)ח"בלבהמדובר

.המדינה

עםבענייןשנועץלאחררקכליאהצובדברהחלטהיקבלמוסמךבכירקצין(4

.ן"אמש"יועמ/ח"לבצוותנציג

שלבעניינוכליאתצולתתשלאהחליטהמוסמךהבכירשהקציןבמידה(5

יש,בהתאם.הזמניתהכליאהשלהזמןלפרקמעברלהחזיקוניתןלא,ח"הלב
,(להלן(ו)5נסעיףלאלתרלשחררו

במעצרלהחנקתואסמכתאיהווההוא,ח"הלבשלבעניינוכליאהצוניתןאם(6

:שיפוטיתלביקורתברפוף,זמןהגבלתללא ק
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* הוראתשניתנהמרגע,היותרלכל,יום14תוךהראשוניתהביקורת

,הזמניתהכליאה

אםאלא)שנהלחציאחת,עיתיבאופןנערכתהביקורת,מכןלאחר.ב

,(המשפטביתידי-עלאחרתנקבעמסויםבמקרה

שבמסגרתאו,יום14תוךראשוניתביקורתלצורדשופטבפניהובאשלאח"לב

לפיהסופיתהחלטהניתנה(העיתיתאוהראשונית)השיפוטיתהביקורתהליך

סעיף)המשפטביתלהורארנבהתאםלאלתרישוחרר,בעניינוהכליאהצויבוטל

גי~
.(להלן(

ועלהמשפטלביתהבאתועלהאחריות,ל"צהשלבמתקןמוחזקח"שהלבככל

הצבאיתהמשטרהיחידתמפקדשלהינההדיוןבמהלךעליוהשמירה

הינההאמורההאחריות-אחרת.הכליאהמתקןפועלשבמרחבוהפיקודית

.ש"ביממטעםלזימוןבהתאם,תשבעשל

ח"הלבשחרור

:הבאיםריזקריםלאלתרישוחררח"לב,לעיללאמורבהמשך(1

;בעניינוזמניתכליאההוראתלתתשלאהחליטהמוסמךהזוטרהקצין

קיבללאאו,בעניינוכליאהצולתתשלאהחליטהמוסמךהבכירהקצין

הוראתשניתנהמרגעשעות96שלזמןבפרקזהלענייןכלשהיהחלטה

;תזמניתהכליאה

14תוךראשוניתשיפוטיתביקורתלצורךשופםבפניהבנאלאח"הלב

,בעניינוהזמניתהכליאההוראתשניתנהמרגעיום
ניתנה,העיתיתאוהראשונית,השיפוטיתהביקורתהליךבמסגרת

;בעניינוהכליאהצויבוטללפיהסופיתהחלטה

קציןהורהאחראירועכלאוחדשמודיעינימידע/נסיבותשינויבעקבות

.ח"הלבשלבעניינוהכליאהצוביטולעלמוסמךבכיר

שלהינהשחרורוביצועעלהאחריות/ל"צהשלבמתקןמוחזקח"שהלבככל(2

.הכליאתמתיוסוקלשבמרחבוהפיקודיתהצבאיתהמשטרהיחידתמפקד
.ס"השבשלהיגההאמורההאחריות-אחרת

כין"אמש"יועמ/ח"לבצוותנציגבפנילהתריעהמחניקהגורסעל,בנוסף(3
שעות48ודאת,לפקועעומדתידו"עלהמוחזקח"לבשללכליאתוהאסמכתא

הובאלאכליאהצובעניינושהוצאח"לבבובמקרה,למשלכךי.פקיעתהבטרם

הוראתשניתנהמרגעיום12שחלפואףעל,ראשוניתלביקורתשופטבפני

16ן[691[0



יש-הקרוביםביומייםלביקורתמועדעלוע-יוולא,בעניינוהומניתהכליאה

:ההחזקהמקוםלפינחלקתלהודיעהאחריות.ח"לבצוותלנציגכךעללהודיע

הצבאיתהמשטרהיחידתמפקד-ל"צהשלבמתקןמוחנקח"הלבאם

ידם-עלשייקבעהגורם-ס"שבאס,הכליאהמתקןפועלשבמרחבוהפיקודית

.זהלעניין

שללהחזקתוחלופיתאסמכתאאיןכילוודאיש,בפועלהשהרווביצועבטרם(4

/ח"לבצוותנציגידיעלתעשהכאמורבדיקה.נדרששהדברככל,ח"הלב

,ן"אמש"יועמ

הקבועההאחריותלחלוקתבהתאםששוחררהלביתשלהחזרתובמסגרת(5

הרלבנטייםהגורמיםמולזאתלתאםיש,התגוררבולמקוםלעיל(א)5בסעיף

ק"המתאו(מצריםאוירדן,בלבנוןכשמדובר)הקישורגורמי-ל"בצה
.ל"לצהמהולרלבנטייםגוזמיםיעדכנוהצורךבמידתאשר-(בעזהכשמדובר)

שללחימתיתפעילותמתנהלתעדייןח"הלבמוחזראליושבאזורככל,בנוסף(6

.משתחררהואאליובאזורשכנהח"ללבנשקפתלאכילוודאיש,ל"צה

:הבאותבפעולותלנקוטישזובמסגרת

תנועתמתאפשרעליו,הומניטאריצירבקרבתח"הלבאתלשחרריש,א

,הלחימהבמהלךפצועיםאואזרחים
בלחימהזמניתלהפוגהח"הלבשחרוףעםלהמתיןיש,האפשרבמידת.ב

ממשיךח"הלבבולמצבלהגיעאין,זאתעם.(הומניטאריחלון,למשל)

;וומסיבה,להשתחררהיהשאמוראחרירבזמןמוחזקלהיות

השחרוראת(ק"המתאוהקישורגורמיבאמצעותאובמישרין)לתאםיש.ג

אתולבחון,לאומי-הביךהאדוםהצלבכגוך,מתאיםלאומי-ביןגורםעם

.בטוחלמקוםח"הלבאתילווהזהגורםכיהאפשרות

שלהבטוחשחרורואתמאפשראינובשטחהלחימהשמצבכפל,מקרהבכל(7

ולעדקגהשחרוראתלעכביש,לעילהמפורטותמהחלופותאחתבאףח"הלב

.ר"פפצותיאוםאפשריותפעולהדרכיתבחןאשרמ/חאתבעניין

חיס"לבשלהתועתם.6

כללי..א

בלתילוחמיםשלכליאתםבתקנותמפורטיםחים"לבשלההזקתםתנאי(1

לחוק(ב)10סעיףמכוההוצאואשר,2002-ב"התשס,(כליאהתנאי)חוקיים

(דיןעורךביקורמניעת-למשל)מסוימותעקרוניותסוגיות,בנוסף.ח"הלב
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"ס"בלמ-

10

הוגדרשאדםמרגעחלותאלוהוראות.עצמוח"הלבבחוקאףמוסדרות

.בעניינוהזמניתהכליאההוראתשניתנהמרגעכלומר,ח"כלב

*הפיוגדיןהרלבנטייםהכלליםגםחים"לבשלהחזקתםעליחולו,לכךמעבר(2

,שוניםבהקשריםהעליוןהמשפטביתבפסיקתשפורשוכפי,לאומי

הכליאהמקום.ב

:כליאהמקומותממספרבאחדלהתבצעיכולהחיס"לבשלהחזקתם(ג

;(מעצרמקוםאוסוהרבית)י"שבמיסו.א

;צבאיסוהרבית,ב

;ח"הלבלחוק(3%אסעיףלפי,בצוהביטחוןשרשקבעמקום,ג

אך-הכליאהבצואוהזמניתהכליאהבהוראתשנקבע,אחרמקוס.ד

.יום14עליעלהלאזהבמקוםההחזקהמשךזהבמקרה

וידעמומחיותמצריךביטחונייםבעצוריםשהטיפולהעובדהנוכחכי,יורגש(2

בעצוריםעודכיוםמחזיקאינוככלנאשרל"בצהולאס"בשבהקיימים

במתקניהמתהיםשללהחזקתםמרביתעדיפותלתתיש,(ביטחוניים

.וכאיםהסלהםהתנאיםאתלהםלספקהערוכים,ס"השב

באופןלאלפחות)אפשריתאינתס"לשבהעברהבומצבייתכןבהחלט,זאתעם(3

,זהבמצבאף.ל"צהבאחריותהמצויבמתקןתתבצעחים"הלבוהחזקת,(מיידי
בלבדראשוניזמןלפרקתהיהל"צהשבאחריותבמתקןהחזקהכילשאוףיש

.ס"שבלמתקןח"הלביועברשלאחריו

ר"מימצגורמיעל,ל"צהשבאחריותבמתקןמוחזקיםהים"הלבבוזמןבכל(4
להיערךויש,(להלןכמפורט)זכאיםהםלהםהתנאיםכללמסופקיםכילוודא

.חים"הלבלקליטתהמתקניםשלהכנתםבמסגרתלכך

*כקציןלמנותישחים"לבבושמוחזקיםל"צהשבאחריותמתעןלכל,בנוסף(5

כלפיוביטחוןמשמעתבאמצעילנקוטבסמכותואשר,"הנליאהמתקןמפקד"
.(להלן(ה)סעיףראו)חים"הלב

,אופרטיביתתוכניתשלממימושכחלק,נרחבבהיקףמעצריםצפוייםכאשר(6

הפיקודבאחריות,העצוריםהחזקתלצורךמסויםמקוםלייחדכוונהוקיימת

שאלובכדי,(המבצעיםחטיבתעדכוןתוך)ר"למפצלפנותהרלוונטיהמראמי
אשרהביטחוןשרמטעםצולהוצאת,ט"משהבגורמיובסיועבתיאום,ידאגו

."כליאהמקום"-כהעצוריםלהחזקנושיוגדרהמקוסעליכריז

~
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-ס'נלמן-

11ן

לגרועמיועדיםאינםאלודגשים.ההחזקהתנאילעוייןכללייםדגשיםלהלן(7

.זהלעניין(ס"שב/ר"מקמצ)המחזיקהגורםשקבעפנימיותהנחיותשלמתוקפן

כללייםדגשים.ג

מנהגיולרבות)כבודועלשמירההכולל,הולםליחסעתבכלזנאיח"לב(1

.ברוחואוח"הלבשלבגופופגיעהעלמוחלטאיסורחל,בריאותוועל(הדתיים

הדגיאםאלא,עינייםבביטויאואזולאוכפותכשהואח"לבלהחזיקאין(2
צורךשלבמקרה.בטחוניסינוןח"מהלבנשסהאטאוההשאוללצרכידרוש

.הביטחוניהצורךעלהעונהבאופוהדבריתבצע,איזוקאובכפיתה
ובמידת,לגילםהמותאםמיוחדליחסזכאים(18לגילמתחת)קטיניםחים"לב(3

.מהבגיריםבנפרדלהחזיקםישהאפשר

.ונשיםגבריםביןלהפרידישהכליאהבמקום(4

התנאיםפירוט.ד

מזון(1

בגילםבהתחשב,מספליטומגווןאיכות,בנמיתמזוןחים"ללב,לספעיש.א

,בריאותםובמצב

.לשתייהמספיקיםמיםחים"ללבלספקיש.ב

,אוכלשולחנותחים"הלבלרשותלהעמידיש.ג

והיגיינהבריאות(2

בידירפואיתבדיקהלקייםיש,הכליאהלמקוםההגעהלאחרבסמוך.א
.ח"לבלכלרופא

לשירותינגישותלהיותצריכהח"ללב,הכליאהבמקוםתחזקה,ובמהלך.ב

כמתחייברפואיוציודרפואיטיפול,רופאי"עבדיקהלרבות,רפואה

.בריאותוממצב

,במקוםהתברואהתנאיאתלבדוקהכליאהבמקוםהרופאעל.ג

אחוקהתנאי(3

להיותהכליאהמקוםעל.האווירמזגמפגעימחיהחים"ללבלספקיש.א

.אורותכיבוילשעתהשמששקיעתשביןבזמןבמיוחד,ומוארמחומס

בכלנגישיםשיהיווהיגיינייםנקייםשירותיםיעמדוחיס"הלבלרשות.ב

.היממתשעותן

בלי,סבון,מיםלהםישכיולוודאמילחותחים"הלבלרשותלהעמידיש.גן
.לרחצהומןודי,רחצהן
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,ס"בלמ*
12

בוויהיוהיטבמאוורר,מרווחשיהיה,לשינהמקוםיוקצהללבייחים

.והימוטתאורה

.מספיקבגובהנפרדתמיטהתהיהח"לבלכל

ובהתאם,הצורדבמידתושמיכותמתאימיםמיטהכלייסופקוחים"ללב,י
.האתירמזגלתנאי

ביגוני(4

דתייםסמליםלרבות,הפרטייםבגדיואתללבושח"ללבלאפשרניתן,א

.מקובלבגודל

.(מדיםלא)ונעלייםלבניט,בגדיםה"ללבלספקיש,הצורךבמידת.ב
.האווירמזגתנאיאתלהלוםח"ללבהמסופקיםהבגדיםעל.ג

אישייםחפצים(5

.כלשהימזההתעודהללאח"לבלהשאיראין.א

אתלהפקידממנולדרושניתן,הכליאהלמקוםח"לבשלהגעתועם.ב

פוגעיםשאינםרגשיאואישיערךבעליהסאםלמעט)האישייםהפציו

הנלקחיםההפציםכללשלרישוםלערוךיש.(המתקןואבטחתבסדר

לויוהורווהם,להםזקוקהואאםלקבלםרשאיהוא.הגעתועםה"מהלב

.מעצרובתום

נוספותוכויות(6

הסיגריותמנרנלותסופק,לעשןנוהגשהואלמפקדשהוכיחח"לב.א

.המקובלת

לוהדרושיםקדושהותשמישיקודשספיברשותולהחזיקזכאיח"לב.ב

.דתילפולחןומקוםזמןלולאפשרויש,לתפילה

למתחםמחוץהיוםבמהלךמסויםזמןפרקלשהותחים"ללבלאפשריש.ג

לבצעאוהכליאהבמקוםמוגדרבמרחבלטייליוכלובמסגרתו,המגורים

,גופניתפעילות

בדברמשפחתולבניהודעה,המעצרעםמיד,לשלוהרשאיח"הלב.ד

-הביןהאדוםהצלבארגוןנציגיבאמצעותיתבצעהדבר,ככלל.מעצרו

רשימותאוחים"הלבשימלאוייעודיותגלויותבסיסעל-(א"הצל)לאומי

,פרטיהםעםמרוכנות

ביקורים
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מקוםמפקדשיקבעבתנאיםתצלעאנציגישלביקוריםלסבליורשוחים"לב(1

.א"דבל/ר"ומפצת"אגגורמיבאמצעותיתבצעהביקורתיאום,הכליאה

בדברעה-הוולארגוןלמסוריש,א"והצלישראלביןהמקובללסיכוםבהתאם

הארגוןלנציגילאפשרויש;יום12תוךח"הלבשלהמזהיםפרטיוובההמעצר

,זאת.נוספיםיום14חודנוסףוביקוריום14תווח"הלבשלראשוןביקור
.ביטחוןצרכיבהתקייםלמעט

יותרולא,האפשריביותרהמוקדםבמועדדיןבעורךלפגושה"ללבלאפשריש(2

(לעיל(ה)3בסעיףכהגדרתו)"ממונה"בהחלטת.הכליאהמיוםימיםמשבעה

,הכליאהצוהוצאתמיוםימים10עדשלזמןלפרקהפגישהאתלדחותניתן

עללהודיעיש,הפגישהדחייתעלשהוחלטבמקרה.וכתובהמנומקתבהחלטה

,מחוזימשפטביתבפניחהחלטהעללערערוכותואתבפניוולצייןח"ללבכך

וביטחוןמשמעתאמצעי.ו

דרושהדבראסבבידודה"הלבהחזקתעללהורותרשאיהכליאהמקוםמפקד(1

.ה"הלבשלהאישיביטחוניעלשמירהלצורךאוהמדינהלביטחון

הפוגעמעשהלעשותאחרלעצורסייעאולעשותניסה,עשהח"לבבובמקרה(2

מקוסמפקדרשאי,בריחהניסיוןשלבמקרהוכןהכליאהמקוםבמשמעת

שלילת,סיגריותלקבלהזכותשלילתכגוןמשמעתאמצעינגדולנתןטהכליאה

,מקרהבכל.יוסעשרארבעהעדשלזמןלפרץ,-בידוזהחזתהאולטיילהזכות

.מיםאומזון,רפואילטיפולגישהמעצוריםלמנועאין

בהיקףלתימהפעולות"שלקיומןבדברממשלהההלטתבהינשלה"הלבחוקייוזום.7

"שנתב

במהלכןאשר,(כוללתמלחמהאולי"מטכמבצע)לחימהפעולותמנהלל"צהכאשר.א

גדולהלקכיהערכהישאשר,אדםבנישלרבמספרלהיעצרצפוייםאונעצרים

,בוהקבועותמהדרישותחלקשלהגמשהח"הלבחוקמאפשר,הים"לביהיומהם

:כוללתזוהגמשה,ב

.ימים7-לשעות96-מהזמניההכליאההוראתשלהועפהמשךשלהארכה(1

.לסרןל"מסא(לעיל(3יגבסעיףכהגדרתו)"שומע"-השלדרגתוהורדת(2

מאלוףלעיל(ד)3בסעיףכהגדרתו)המוסמךהבכירהיציןשלדרגתוהורדת(3

ל"לתא
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מבתיחים"לבשלבעניינםהמתקיימיםהשיפוטיתהביקורתהליכיהעברתא
סעיףראו,נוסףאישורטעון)הצבאייםהדיןבתילמערכתהאזרחייםהמשפט

,(להלן(ה)7

,"נרחבבהיקףלחימהפעולות"שלקיומןעלממשלהבהכרזתמותניתההגמשה
לשלושההואותוקפההכנסתשלוהביטחוןהחוץועדתבאישורמותניתאשר

.חודשים

שהוצגלאחר,הביטחוןשרבאמצעותתעשהכאמורהכרוהלצורךלממשלהפנייה

,מ/חידי-עלתגובשזהלענייןל"לרמטכהמלצה.ל"הרמטכבאמצעותהצורךלו

.ר"מפצבתיאום

שלהוראה-נוסףאישורמצריכהלעיל(4)(ב)7בסעיףהמנויהההגמשההפעלת

כלל,כאמורהוראהבהתקיים.הביטחוןשרבהסכמתהמוחנית,המשפטיםשר

הדיןבתילמערכתיועבויוח"הלבחוקמכוחהמתנהליםהמשפטייםההליכים

זולאפשרות.הצבאיתלפרקליטותיועברואלובהליכיםוהטיפול,הצבאיים

להלהיערךישכןועל,פשקלכבדותוכספיותלוגיסטיות,תפעוליותמשמעויות

להתבצעצפוייםבמסגרתןהאופרטיביותהתוכניותגיבושבמסגרתמאדמבעוד

.גדולבהיקףמעצרים
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'אנספה

והכשרתםתפקידיםגעלי

בעלימספרמערבת,זולהוראה5בסעיףמתוארתשהיאכפי,חים"בלבהטיפולשרעיררנ

זחותאתלהגדיריש,זומסיבה.ח"הלבחוקמכוחסמכויותלהםמוקנותאשר,ים-תפגזיז

הסמכותלהםולהוציא,השוניםהתפקידיםאתשימלאו,ובמילואיםבסדיר,נינים,הק

אתתתפקידיםבעלישלהגדרתםאופןאחלקבועהיאזהנספחמטרת.מתאימות

.תפקידםמילוילצורךלעבורשעליהםבשרה'הה

:מוסמךזוטרקצין

הוסמכו,09,1.2בתאריךל"הרמטכידי-עלשנחתםתפקידיםקביעתלכתבבהתאם.א

סרןשדרגתם,הצבאיתתמשסרהקציניובללהמודיעיןקציניכללזהלעניין

.ומעלה

להגדיר-ן"ופצז"פקמ,ם"פד,קמצנה,ר"קמנ-הבאיםמהגורמיםאחדכלעל.ב

לצורדזמיניםיהיואשר,אלותנאיםעלהעוניםסדירבשירותקציניםשמונה

.(בהירוםאומבשגרהיידרשהדברוכאשראס,זמנייםכליאהצוויעלחתימה

תוך(ר"מפצ)ן"אמש"ויועמ(מ/ח)מרכזרירלידיעתיועברוהקציניםשמות.ג

.זוהוראההפצתממועדשבועיים

ידירבקציןההלפתומחייבתתפקידואתהמוגדריםהקציניםאהדשלעזיבהכל,ד
.אלוגורמיםשלמיידיועדכוןהתנאיםעלהעונהאחר

:מוסמרבנירלנציו

הוסמך,09.4.3בתאריךל"הרמטכידי-עלשנחתםסמכויותהאצלתלכתבבהתאם.א

ידי-עלשנחתמוסמכויותהאצלתלכתביבהתאם,בנוסף;ץ"אמ'רזהלעניין
.מילראינזבשירותאלופיםשניוהלענייןהוסמכו,09.1.2בתאריךל"הרמטכ

אלופיםשנילמסמלתהמלצהיגבשא"אכ,זוהוראההפצתמסועדהודשתוך.ב

מתאימיםסמכויותהאצלתכתבייועברו,מכןלאחר.סדירבשירותנוספים

.ל"הרמטכלחתימת

יגבש,ל"מצהומשתחררהסדירשירותואתמסייסשהוסמכוהאלופיםאחדכאשר.ג

מתאיםסמכויותהאצלתוכתב,במקומואחראלוףשללהסמכתוהמלצהא"אכ

.ל"הרמטכלחתימתיועבר
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קציניםלארבעההמלצהיגבשא"אכ,ווהוראהנופצתממועדהודשתוך,בנוסף.ד

שללמגורהזהלענייךלהסמיךיהיהניתןאותם,מילואיםבשירות,ל"תאבדרגת

.נרחבבחיקףלחימהפעולותעלהכרזה

מכויות()רוהאצלתכתביאתלהעבירר"מפצבאחריות,ההמלצהאישורעם.ה

.ל"הרמטכלחתימת

:שונע.*

עשרהעלהמלצהתגבשא"חתומכ/א"אג,זותוראההפצתממועדשבועייםתוך,א

הסמכתםלצורך,ערביתדוברישהינם,סדירבשירות,ל"סאבדרגתקצינים

.זהלעניין

כתבייועברו,בהתאם,ן"חמש"ויועממרכזר"רזלידיעתיועברוהקציניםשמות.ב

.ל"הרמטכלחתימתמתאימיםהסמכה

(חירוםאושגרה)עתבכלשימועלעריכתזמיניםלהיותמהקציניםאחזיכלעל.ג

בחודשיס)לשנהאחת."לומדיט"בסטטוסשהינםכלציניםלמעדףבגוחלךולכך

שהוגדרוהקציניםכללכילוודאא"חתומכ/א"אכבאחריות,(ספטמבר-אוגוסט

מרכזר"רזידועתוך,הרשימהאתלרענןהצורךובמידתזהבסטטוסמצוייםעדיין

.ן"אמש"ויועמ

עלהמלצהתגבשא"חתומנ/א"אכ,זוהוראההפצתממועדחודשתוך,בנוסף.ד

ניתןאותס,ערביתדוברישהינם,מילואיםבשירות,סרןבדרגתקציניםעשרים

.נרחבבהיקףלחימהפעולותעלהכרזהשללמקרהזהלענייןלהסמיךיהיה

הסמכויותהאצלתכתביאתלהעבירר"מפצבאחריות,ההמלצהאישורעם.ה

,ל"הרמטכלחתימת

:תפקידיםבעליהכשרת.5

הסמכויוונהפעלתולשםחים"בלבלטיפולהנוגעבכלתפקידםמילוילצורך.א

קציניםועלמוסמךזוטרכקציןשיוגדרוקציניםעל,ח"הלבבחוקלהםהמוקנות

.ן"אמש"יועמידי-עלתועברההכשרה.מקדימההכשרהלעבורכשומעיםשיוסמכו

עם,(והלנספח2סעיף)מוסמכיםזוטריםכקציניםשיוגדרוהקציניםלעניין.ב

הגופיםבתיאום)מ/חידי-עלייקבעו,הרלבנטייםהגורמיםמצדשמותיהםהעברת

כללבילוודאהגופיםבאחריות.ההכשרהלהעברתומקוסמוער(ך"אמש"ויועמ

,זהלענייךשייקבעוובמקוםבמועדפתייצביסידם-עלשהוגדרוהקצינים

מצדשמותיהםהעברתעם,(זחלנספח4סעיף)כשומעיםשיוסמכוחעוציניםלעניין.ג

מועד(ן"אמש"ויועמפרט/א"אכבתיאום)מ/חידי-עלייקבעו,א"חתומכ/א"אכ
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שהוגדרוהקציניםכללכילוודאפרט/א"אכבאחריות.ההכשרהלהעברתומקום

.זהלענייןשייקבעוובמקוםבמועדמתייצבים

העברתלאחר,ל"הנהקטגוריותמשתילאחתחדשיםקציניםשיתווספוככל

בעליהכשרתשלהדחיפותמידהתיבחןן"אמש"ויועממרכזלרירשמותיהם

.נוספותהכשרותשלקיומןמועדבדברחחלטהתתקבלובהתאםנוספיםתפקידים

,א"חתומכ/א"אכאוהרלבנטייםהגופיםבאמצעותלקציניםתימסרההודעה

.הענייןלפי

עם,(זהלנספח3סעיף)מוסמכיםבכיריםכקציניםשיוסמכוהקציניםלעניין

מולאומולםיתואמול"הרמטכידי-עלחסמכויותהאצלתכתביחתימת

.אינדיבידואליתלהכשרהמועדלשכותיהם

961611י01
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'בנספח
שטחמעצרתיעודטופח

.בשטחכוחותינושלפעילותבמהלךאדםמעצרשלמקרהבכללמלאישזהמסמך

ישאותוהמידעבאמצעות.ביותרגבוהההינהאמתובזמןמדויק,מפורטבאופןזהמסמךמילויהשיבות-יודגש
.בשטחשייעצרעצורלכלביחסהמתאימיםהמשפטייםבהליכיםלנקוטיהיהניתןזהבמיזמךלמלא

:דרכון/.ז.ת:העצורשנד.1

בבירורשנמסרופרטים

"
העוצרהכוחם

__י(הצוותרמתעדלפרטיש)רעוצרהכוח.2
__:במעצרמקוס.3
__:המעצרשעת.4
יהמעצרבשעתגצור:המצב.5

קשורהעצורהאם,בכוהותינולפגועניסחאופגעהעצורהאם,האדםנעצרבגללההסיבה)המעצרנסיבות.6
:(ב"וכיוכוחותנוכנגדשימושבושנעשהח"לאמל

:(ב"וכיומסמכים,נפץחומר,ח"אמל,מדים)המעצרבמהלךשנתפסוחפציכ.7

:(ב"וכיוהעצורעםיחדשנעצרואתריסעצורים,מהכוהאחריםאנשים)המעצרבזמןשנכחונוספיםאנשינו,8

:השטחבתשאולשעלוהדבריםפירוט.9

ן(העצורסומןלפיוזיהויסימן-להזדהותהעצורסרבאםלרבות)נוסףמידע,10

:.א.מ;מלאשם:ח"הרוממלאפרניי.11

:ח"הדוממלאחתימת:ח"הדומילויושעתתאריך

[ס
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'גנטפח

שימועטופי

:הכלואשם

:האבםש

:לידהשנת

:כוץובת

,כנגדוזמניכליאהצוהוצאתעללכלואהודעתיבמקוםביוםא.2
,לחוק(1)(ב)3לסעיףבהתאםנגדוכליאהצולהוציאהכוונהועללחוק(א)3לסעיףבהתאם

הואשכןחוקיבלתילוחםהואכילהניחסביריסודשישמשוםהוצאשהצולכלואהסברתי.ב
בביטחוןיפגעשחרורווכי[המודיעיןגורמישיספקוהפראפרזהבסיסעלניישלס

.המדינה

בין,ישראלמדינתנגדאיבהבפעולותחלקשנטלאדםהואחוקיבלתישלוחםלכלואהסברתי,ג
מתקיימיםשלאישראלמדינתנגדאיבהפעולותהמבצעכוחעםנמנהאו,בעקיפיןוביןבמישרין

.ההומניטרילאומי-הביןבמשפטמלחמהשבוישלמענודהמקניםהתנאיםלגביו

האלוףלעיוןויובארידיעלירשמוטענותיו,הצובענייןטענותלטעוןבאפשרותוישכילכלואמסברתי.3
.כנגדוהכליאהצוהוצאתאתיבחןחשר

ההזדמנותאתלממששלאבחראסלטעונךסירובואוהכלואטענותירשמוהבאנבסעיףהחלואטענות.4
,[כןלעשותלוהניתנה

(ולמספרםדפיםלהוסיףישמספיקלאזחדףאם)

הקציןחתימתהכלואחתימתתאריך

ס(מללס
~
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'דנספח

לשטחמחוץאדםמעצרשטחבתוךאדםמעצר
מפעילותכחלק-המדינהמסתנן/חודר-המדינה

בניגש,ל"צהשלמבצעיתארשהוחלט,עי"פחרקעעלח"הלבשחרור
.ולבנוןז"רצעגזרותעל,ח"כלבלהחזיקוהחזרתו'ו

אולמדינה
ןבויושטח

צןבתיאום,נרנמען
"קי.:תמהן),ית,מ.אה,ראתכל.השל--הו--,ה-ו

מיימו
זמניתכליאהן,, ,
!,נ

1ן2
"ושי,1,ן1

,

ל
יחקם

,
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.

ש===
~
קרמןק

למתוןתעברה:במקביללחציאחת)עיתיתשיפוטיתביקורת
-ס"שעבאחריותכליאהאם,יוונרמוקדםבמועדאושנה בוצעלאאם(המשפטביתבהחלטתנקבע

ומןאותועד
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