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 בבית משפט העליון  5209/22 בג"ץ   
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 ז ת" , אלדעאמסה .1

 ושב השטחים הכבושיםת

 לוטה זלצברגר רהמוקד להגנת הפרט מיסודה של ד" .2
 580163517ע"ר מס' 

 

דניאל שנהר )מ"ר ( ו/או 66713נדיה דקה )מ"ר ע"י ב"כ עוה"ד 
-ו/או אהרון מיילס (71836ה מאיר )מ"ר ו/או תהיל( 41065

בו עכר )מ"ר א -( ו/או מיסא אבו סאלח 78484קורמן )מ"ר 
( ו/או עלמה אלימלך 89020ו/או נאדין אבו ערפה )מ"ר  (52763
 (82867)מ"ר 

 
 מהמוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר

 97200, ירושלים, 4רח' אבו עוביידה 
 6276317-02 ; פקס:6283555-02 טל:

 
 בעניין:

 
 
 

  העותרים

 
 -נ ג ד  -

 

 

 בגדה המערביתהצבא מפקד כוחות  .1
 קצין משטרה צבאית ראשי .2

 נציב שירות בתי הסוהר .3

 משטרת ישראל –המפקח הכללי  .4
 

 באמצעות פרקליטות המדינה
 91010 , ירושלים29דין -צלאח א

 

 

 
 המשיבים 

 
 

 הביאס קורפוסעתירה לצו 

 ,לבוא וליתן טעםהם והמורה לים אל המשיבית תנאי, המופנ על למתן צו מוגשת בזאת עתירה

 כדלקמן:

שנעצר , של העותר ועלה בגורל מה( העותר)להלן:  1 מדוע לא יודיע למשפחת העותר – 1למשיב  .א

; אינו ידוע , נכון לעכשיו,וצאאשר מקום הימו 1.8.2022 ידי כוחות הביטחון של ישראל ביום

ומכוח איזה דין; ואם  מוחזקוא היכן ה ;ידי מי מטעמו-ידו או על-עלמוחזק אכן  ואהם הא

היום. ככל  ומה ידוע לו על מקום הימצא ;י מימתי, היכן, ליד –לגורם אחר  או הועבר שוחרר

 .ולהורות על שחרור טהמשפ-יתבקש ביתשהעותר מוחזק בידי רשות ישראלית שלא כדין, 

תושב  של כל עצור החזקתוומקום  ודכני בדבר מעצרמדוע לא יחזיק בידיו מידע ע – 2למשיב  .ב

 השטחים, המוחזק על ידי איזו מרשויות המדינה. 

ו כדין, ובזמן אמת, את שמריימדוע לא  –, אם העותר מוחזק בידי מי מהם 4-ו 3למשיבים  .ג

  .ויודיעו על כך לאלתר של עצור ומקום מעצר
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 בקשה לקביעת דיון דחוף

 .וע דיון דחוף בעתירהבית המשפט הנכבד מתבקש לקב

ם אחריעל ידי חיילים או כוחות ביטחון  , שנעצרהיסודית ביותר של עצור וו בזכותעניינה של עתירה ז

ייצוג ל – מימושן של זכויות אחרות של העצורייוודעו. בזכות זו תלוי  וומקומ ושל ישראל, שדבר מעצר

, לדעת מה עלה זכותה של משפחת העצור כות היא גםהזוכד'.  ומשפטי, להתערבות בעניין תנאי מעצר

 .מוחזק ם והיכן הואבגורל יקיר

 משפחת העותר .ללא שיהוישל עצור תימסר לאדם הקרוב לו  והדין מורה, כי הודעה על מקום מעצר

 . יודעת, נכון להיום, היכן יקירה מוחזק האינ

. הזמן החולף גם התואת חרד ה, את דאגתההמשפח החיהזמן החולף מגביר את חוסר הוודאות בו 

כוח  נטול וא, וההמצוי במשמורת ,היסודיות ביותר של עצור וזכויותיאת מימוש  –מרגע לרגע  –מסכל 

 . וצמבעו להגן על ענייני

ולמנות  ואודות מקום הימצא ידימעל פי דין לדעת  הבידי רשויות המדינה, זכאית המשפח ואם עוד

כל בדחיפות צא מידי המדינה, חובה על המדינה לספק  בהליכי המעצר. אם י ואות דין שייצג עורך

 במידת הצורך.  וובהגנה עלי ו,יסייע באיתורמידע ש

בעניין תושבי  ,המשפט נכבד ז-לבית 2 תעותרידי ה-עתירות הביאס קורפוס שהוגשו עלבמספר 

משפט קבע תקופה ה-די חיילים או כוחות ביטחון אחרים של ישראל, ביתי-השטחים שנעצרו על

 נאסר 2878/13 לעתירה. כך, למשל, בבג"ץ הגיביה לשבגדרה על המשיב ה שעות 24של  מקסימלית

 .ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

 הם נימוקי העתירה ואלו

  של העותר ועניינ

יום אור ל 5:00בשעה  .בית לחםשבנפת  מחנה פליטים דהיישה תושב, 26בן  הוא 1 העותר .1

מביתו במחנה פליטים דהיישה ולעיני בני  עצרו אותו, יטחון של ישראלכוחות הב ,1.8.2022

 על מקום החזקתובני המשפחה הודיע לל הגורם העוצר לא טרח. עקבותיו ועלמ, ומאז נמשפחתו

 . ובשל מה הוא נעצר

 (המוקד או המוקד להגנת הפרט)להלן:  2בו ביום בני המשפחה המודאגים יצרו קשר עם העותרת  .2

ע לה באיתורו. מיד לאחר פניית המשפחה, פנה המוקד למרכז השליטה הפועל תחת בבקשה לסיי

 (. משל"ט כליאה)להלן:  2המשיב 

, ע"י נציגה מטעם המוקד. מאז  1.8.2022מיד עם פניית משפחת העותר, נשלחה פניה בשמו, ביום  .3

חזקתו של נציגת המוקד הייתה בקשר עם משל"ט כליאה אך לא נמסרה כל תשובה אודות מקום ה

 , שהעצור "לא פעיל".2.8.2022 -העותר, וכתשובה סופית, נמסר בשעות הבוקר של היום, ה
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בעקבות המענה שהתקבל, יזמה נציגת המוקד בדיקה ישירות מול מתקני המעצר של הצבא,  .4

בשעות . הדברים נמסרו למשפחת העותר אשר עידכנה כי שם שומרון ועציון, אך העותר לא נמצא

תקשר איש לאימו של העותר ומסר שראה את בנה בבית החולים , ה1.8.2022 -מול, ההערב של את

 "שערי צדק". 

בעקבות המידע האמור, יזמה נציגת המוקד בירור מול קצינת אג"ם בפיקוד מרכז על מנת לברר  .5

האם העותר מוחזק בשמירת "פח"ע", אך התשובה שהתקבלה הייתה שלילית. במקביל נשלחה 

ל משל"ט כליאה שהתבקש לבדוק שוב אם העותר מוחזק על ידי המשטרה או פנייה חוזרת א

שב"ס. ממשל"ט התקבלה תשובה לפיה הנ"ל אינו מוחזק בשב"ס. עד רגע כתיבת שורות אלו טרם 

 נמסר מענה בנוגע לבדיקה מול המשטרה.

ן מה לא הצליחו להבי ן, במהלכשעות 24-מ למעלה בני משפחתו נותרו בחוסר וודאות במשךמאז  .6

לא  למשפחה היכן יקירה מוחזק. טרח להודיע אף אחד מהגורמים לא כאמור, .עלה בגורל יקירם

, זו אף זו, בני המשפחה אינם בקשר עם ב"כ כלשהו, שאמור לייצג את יקירם בעת הארכת מעצר

ה אין צל , ולמשפחיממה שלמהלמעלה מחלפה . לסיכום נקודה זו, צפוי להתקייםככל שדיון כזה 

, ועוד עולה חשש לבריאותו משנסר על ידי איש שראה אותו בבית ושג היכן נמצא יקירהשל מ

   .חולים "שערי צדק"

משל"ט , וככל הנראה שככל שנקפו השעות עלה כי אין בידי משל"ט כליאה לאתר את העותר .7

שים אחריו ו, אף כי לא ציינו במפורש כי החיפואפשרויות החיפוש שעמדו לרשות הצמיכליאה 

  אך טרם התקבלה תשובה על כך. ,קופס

 1לאתר את העותר  דהמוקהמשפחה וניסיונות , שעות 24-למעלה מ אחרי שחלפואם כן, עתה, עד  .8

זאת, . אותולא הצליח לאתר  2של המשיב  כליאהכון למועד הגשת עתירה זו, משל"ט חרס. נ והעל

"ט למשלוקד לראשונה מאז פנה המ שעות 24-ו, מאז נעצרשעות  36-כלמעלה  שחלפועל אף 

  .ובעניינ 2של המשיב כליאה 

 אודותשלא נמסר להם כל מידע  לא רק .מעצרהבעקבות  במצוקהנתונה  העותרמשפחת יודגש כי  .9

בני המשפחה אינם בקשר עם עוד נשוב ונדגיש כי עתיד להילקח. לאן נמסר אף לא  ,מעצר יקירה

 ג משפטי הולם.מקבל ייצו םיודעים אם יקיר דין כלשהו ואינם-עורך

לפלסטינים תושבי הגדה המערבית,  תזכויות אדם, המסייעהיא עמותה העוסקת ב 2 תהעותר .10

ל שבאיתור מקום החזקתם  תא מסייעי, הה. בין שאר פעולותייםשזכויותיהם קופחו בידי המשיב

 עצורים שנעצרו על ידי כוחות הביטחון של ישראל.

 הטיעון המשפטי

 2-ו 1תם של המשיבים חוב – הודעה על מקום מעצר

אין צורך להכביר מלים בדבר הזכות למסירת הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו. זכות  .11

הן של העצור והן של בני משפחתו. זכות זו מהווה חלק מזכות היסוד לכבוד  –זו, זכות יסוד היא 

שבמשמורתה  האדם. מערכת שלטונית שאינה מקפידה על קיומה, אלא מעלימה ומחביאה אנשים
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משך פרקי זמן ניכרים, נוהגת באכזריות הפוגעת קשות בצלם האנוש של למבני משפחותיהם 

 העצור ובני משפחתו.

–(, התש"ע1651 )אזור יהודה והשומרון( )מס'דבר הוראות בטחון ]נוסח משולב[לצו ב)א( 53סעיף  .12

 כי: קובע, 2009

, ימצאו לאדם הקרוב אליונעצר אדם, תימסר ללא שיהוי ידיעה על מעצרו ומקום ה

 (..ד.נ –שלי הן )כל ההדגשות בעתירה  זולת אם ביקש העצור שלא להודיע כאמור

גם בפסיקת בית משפט נכבד זה הוכרה הזכות למסירת הודעה כאמור כזכות יסוד. כדברי המשנה   .13

, 515 (,4, פ"ד מג)עודה ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל באיו"ש 670/89 בבג"ץדאז לנשיא מ' אלון 

517: 

-חובת הודעה זו הינה פועל יוצא מזכות יסוד הנתונה לאדם שנעצר כדת וכדין על

ידי השלטונות המוסמכים, שאלה יביאו את דבר מעצרו לידיעת קרוביו, למען יידעו 

מה עלה בגורלו של קרובם העצור וכיצד ניתן להושיט לו העזרה הדרושה לו כדי 

עית היא, ונגזרת היא מכבוד האדם ומעקרונות זכות זו זכות טבלהגן על חירותו. 

 .הצדק הכלליים, ונתונה היא הן לעצור עצמו והן לקרוביו

לבג"ץ  גיש המוקד להגנת הפרט עתירהלא עמד בחובותיו, ה הכליאה משל"ט, לאחר ש1995בשנת  .14

: )לא פורסם, להלן חירבאוי ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון 6757/95)בג"ץ 

. במסגרת הליך זה, נתן בית המשפט העליון תוקף של פסק דין להסדר שהגיעו (פסק דין חירבאוי

 אליו הצדדים, שלפיו:

תימסר ללא שיהוי הודעה על מעצרו ומקום א( עם מעצרו של אדם תושב האזור, 

 באמצעות הטלפון למספר טלפון אותו ימסור העצור לגורם העוצר. מעצרו

ודעה טלפונית כאמור, וירשום בטופס שיוכן לצורך כך פרטי הגורם העוצר ימסור ה

 ההודעה שמסר ופרטי מקבל ההודעה.

במידה וביקש זאת העצור, תימסר הודעה טלפונית גם לעורך דין שהעצור נקב 

 .., הגורם העוצר יודיע לעצור על זכותו זו.בשמו ומסר פרטיו

בין שהמדובר בגורם )בין שהמדובר במרכז השליטה ומרכז השליטה הצהל"י ב( 

מידע עדכני בדבר מעצרו ומקום מעצרו של עצור אחת  ...יקבל מכל הגורמים אחר(

 לפי פניה בכתב של גורמי חוץ.ליממה, באופן שניתן יהא לאתר העצור, 

מרכז השליטה הצה"לי ימסור פרטים מן המידע האמור, על פי פניה בכתב של ג( 

ג ל פי פניה בכתב של עו"ד מיופה  כוח המייצ, ו/או עאגודות ציבוריות שעיסוקן בכך

 את העצור או משפחתו.

 לאחר העברת הפניה בכתב יוכל הגורם הפונה לקבל את המידע באמצעות הטלפון.

מסרו המשיבים  ,(22.8.2013-)פסק דין מ מחמוד אבו סל נ' המפקד הצבאי 8435/12במסגרת בג"ץ  .15

לי העבודה של משל"ט הכליאה, כדי למנוע כי חודדו נה ,)שהם אותם משיבים שבעתירה דנן(
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לתגובת המשיבים  4כך מצוטטים הנהלים החדשים הללו בסעיף מצבים בהם עצורים "נעלמים". 

 :25.2.2013מיום 

, נקבע כי במידה והעצור לא נמצא בשב"ס, משטרת ישראל ומתקני ראשית

בעלות  ההשהיה הפיקודיים באיו"ש, אזי תיערך פניה לשבע החטיבות המרחביות

האחריות על הגזרות השונות באזור יהודה ושומרון, אשר הן האמונות על הפעלת 

הכוחות הצבאיים המבצעים את המעצרים באיו"ש. זאת, על מנת לברר האם נעצר 

כך ]העצור על ידי מי מהחטיבות המרחביות, וטרם הועבר לידי הגופים האמורים 

  על החזקתם של עצורים באיו"ש. [.ד.נ –במקור 

, לאחר בדיקה עם החטיבות המרחביות, ובמידה והעצור לא נמצא בהן, שנית

תיערך בדיקה אל מול גורמי המשטרה הצבאית בפיקודים של צה"ל )צפון, דרום 

 ולים המצוי בגזרת אחד הפיקודים.ח-ומרכז(, כדי לברר האם העצור פונה לבית

הודעה, בין טלפונית ובין בדרך של העצור  ולמסור למשפחת 1הנה כי כן, מחובתו של המשיב  .16

להחזיק מידע עדכני בדבר מעצרו ומקום מעצרו  2מחובתו של המשיב . ואחרת, על מקום החזקת

חות לפנות לארגונים כדוגמת . כגיבוי לחובה זו, נקבע מנגנון שיאפשר למשפשל כל עצור ועצור

יקירה, וזאת באמצעות  נת לקבל מידע עדכני אודות מקום המעצר שלמ-ין, עלד-ולעורכי ,המוקד

 המשל"ט.

ותפקוד המשל"ט נדון גם בהחלטתו של כב' הרשם בעז אוקון בבג"ץ  יםנושא איתור העצור .17

 . בהחלטתו כותב כב' הרשם:ג'ראר נ' מפקד כוחות צה"ל 9332/02

מסירת המידע מהווה אמצעי בקרה ופיקוח, אך יש לה חשיבות אנושית מבחינת 

. יש לדיווח משמעות שלא ניתן להפריז בחייו העצור המאבד באחת את השליטה

בחשיבותה מבחינת בני המשפחה, אשר קרוב להם נעלם "בלא הסבר". ההגנה 

על הפומביות מהווה ערובה למניעת שימוש לרעה ביכולת לעצור, ומונעת שימוש 

 . אכן, כוחה של המדינה, ויהיו כוונותיה טובות ככל שיהיו,בלתי מרוסן ביכולת זו

ל. בלא דיווח עלול כוח זה לצאת מכלל שליטה, גם אם הוא מוסבר הוא גדו

בשיקולים ביטחוניים. ויתור או הגמשה טומנים בחובם סיכונים ברורים. הנסיון 

מלמד ששימוש יתר בכוח, שלא שורש בעיתו, יוצר מציאות חדשה. הכוח אינו כמו 

הקפדה של ממש הוא לא חוזר. על כן מצווה הרשות ל –בומרנג, כשמשחררים אותו 

הקפדה זו מחייבת דיווח מיידי על עצם בכל הנוגע להפעלת סמכויות המעצר. 

 .המעצר

שעניינם מחויבותם של המשיבים במסירת  ,מכאן שני הסעדים הראשונים המבוקשים בעתירה .18

, הכליאה משל"ט, באמצעות 2של המשיב  וומחויבות של אדם וומקום מעצר והודעה על מעצר

ידע עדכני בדבר מעצרו ומקום מעצרו של כל עצור המוחזק על ידי מי מזרועות להחזיק בידיו מ

 .המדינה
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 במקום המעצר רישום העצור

ם רישומו של עצור במקושמקום מעצרו יהיה ודאי וברור לכל. ישנה זכות עצור מובן מאליו כי לכל   .19

ו לברר עם האחראים ועורך דינמעצרו הוא תנאי הכרחי למימוש זכויותיו. רק כך יוכלו משפחתו 

האם ומתי ניתן להיפגש עימו תנאי מעצרו, על מקום המעצר מהו מעמדו, מצבו הבריאותי, 

כים . רק כך יוכלו לפעול למען מימוש זכויותיו כעצור. אף זכותו של עצור להיות נוכח בהליוכדומה

  המשפטיים המתנהלים נגדו תלויה ברישומו המסודר במקום מעצרו. 

בזכויות הבסיסיות שלו ושל בני משפחתו. מערכת פוגע קשות  במקום המעצרעצור  אי רישומו של .20

שלטונית שאינה מקפידה על רישום העצור במקום מעצרו ועל היכולת לקבל אינפורמציה שוטפת 

 . על סמך רישום זה, אינה ממלאת את חובתה ומועלת בתפקידה

והן באשר  3המוחזקים בידי המשיב רישום ראוי של עצורים מוסדר בחקיקה הן באשר לעצורים  .21

 .4לעצורים המוחזקים בידי המשיב 

 3עצורים המוחזקים בידי המשיב רישום 

עוגנה חובת הרישום בחקיקה  ,בשל החשיבות העליונה שיש לרישומו של עצור במקום מעצרו .22

 קובע כי :  1971-לפקודת בתי הסוהר )נוסח חדש( תשל"ב 4 עיףסראשית. 

הר ידאג מנהל בית הסוהר שיירשמו בנוגע אליו הפרטים התקבל אדם לבית סו

 שנקבעו

 ( נכתב:5.06להוראות שירות בתי הסוהר )סעיף  5בפרק  .23

 ....בבית הסוהר יתנהל רישום מעודכן ומדוייק לגבי כל אסיר המוחזק בו

 4עצורים המוחזקים בידי המשיב רישום 

מרחיקות לכת אף יותר מאלו  4ההוראות העוסקות ברישום עצורים המוחזקים בידי המשיב  .24

, 12.03.01( לפקודת המטה הארצי 2א)3. בסעיף 3החלות על העצורים המוחזקים בידי המשיב 

 נקבע כי: ,שכותרתה "הטיפול בכלואים בבית המעצר"

מסר  המעצר החקירה או על לפני שהממונה עללא יכלא אדם בבית המעצר, 

על זכותו  קצין והודיע לו אותו ולפני שראיין ,משפחתו לבני המעצר הודעה על

 ליצור קשר עם עורך דין

אשר אינו מכאן הסעד השלישי המבוקש בעתירה, שעניינו הפקת לקחים מהמקרה הנוכחי,   .25

, מצד המשיבים בחוסר הקפדה על הנהלים הקבועים בחוק המקרה הראשון בו נתקל המוקד

 .ןדנ העותר , כדוגמתוהקפדה על נהלים שימנעו היעלמות עצורים
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לעתירה מצורף . 1 של העותר וכוח מטעמ יממהותה של עתירה זו שהיא אינה מגובה בתצהיר ובייפו

במשרדיו ובנוגע לפעולותיו  בנוגע לקבלת המידע אודות העותר ייפוי כח מטעם המוקדתצהיר ו

 . ובעניינ

להוציא בדחיפות צו על תנאי כמבוקש בראש  הנכבד המשפט-מטעמים אלה, מתבקש בית

את הוצאות המשפט  הם, להופכו להחלטי ולהטיל עלייםרה, ולאחר קבלת תשובת המשיבהעתי

 ושכר טרחת עו"ד.

 

 2022 באוגוסט 2ירושלים, 

_____________ 

 , עו"דנדיה דקה

 ב"כ העותרים

 (118599 )ת.ש.

 




