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:בוהנטעןאודות

הופיעבעתירההדיוןלקראתמוגדר.בלתילמתקןהתייחסנובעתירה1.

כינאמר4(2,3,ס'(בתצהירהאיתורים.לאחדבתשובה1391המספר

ידוע.היהלאהימצאםשמקוםבזמןמתקןבאותוהוחזקוהעותריםכל

אלו?כמהוכן,אםנוספים?ישהאם

ושמקומוכלואיםמוחזקיםבוהיחידהמתקןהוא1391האםא.2.
חסוי?

הימצאםשמקוםישראלבשירותנוספיםכליאהמתקניישהאםב.

חסוי?



קיימים?כאלוחסוייםמתקניםכמהבן,אס1.

וזהותם.המתקניםאתלפרטנאכן,אם2.

דיוןהמצדיקותקונקרטיותנסיבותנטולתשהעתירהנאמר6בסעיף3.

ימים.מספררקבמתקןהוחזקושהעותריםמשוםהיתרביןכללי,

ספורים?לימיםרקבוהוחזקוזהבמתןשהוחזקומיכלהאםא.

ארסלהתויקמותרבהםהימיםלמספרקצובהמכסהישהאםב.
ששהההמקסימוםמהנוירולוג?פסיכולוג?קובעומיזה?במתקן
הממוצע?מהאדם?

באופןבין(עצוריםשלהמקסימליהההזקהמשךאתקובעמי1.
פרטני)?באופןוביןכללי

במעורבותו?אופסיכולוגעל-ידינעשיתהקביעההאם2.

במעורבותו?אונוירולוגעל-ידינעשיתהקביעההאם3.

הקמתו?מאזבמתקןשההשאדםהמרביהזמןמשךמהוג.

שמאזבתקופהבמתקןכלואשלהממודעהשהייהמשדמהוד.

?הקמתו

למעלהבמשך3בסעיףלדבריכםבמקום,הוחזק2מספרעותר4.
המליםמתכוונותלמהלדייקנא-ל27.1.03-(מ)24.11.02-מחודשיים

פרקי"המליםמתכוונותולמהשלישיתפסקה6בסעיףימים"מספר"

11.בסעיףקצרים"זמן

מיוחדים...."למקריםככללמיועד,"המעצרמתקןכינאמר,9בסעיף5.

:לפרטנא

המצוילמתקןעצוריםמובאיםמדועמיוחדתסיבהישהאםא.

אחר?למקוםמובאיםואינםהסודיבבסיס

להקירהזאולמעצראתריסבמקומותמחסורבשלהאם1.

במתקןמיוהדיםבשירותיםשימושלעשותצורךבשלהאם2.

לחקירות?במיוחדשסוגל



דווקא?1391במתקןכלואהחזקתעלמורהמיב,

דווקא?יהבמתקןכלואההזקתלענייןקריטריוניםקיימיםהאםג.

הקריטריונים?מהכן,אם

במתקןהשימושלעילותלפרטיכוליםשאינכםאומרים9בסעיף
בבטחוןלפגיעהחששבשלבושמוחזקיםהמיוחדים"ול"מקרים
נאגלוי.הואבמתקןעצוריםשהיוהעותריםשלעניינםאולםהמדינה.

דווקא.זהבמתקןוהקירתםמעצרםשהצריךהייהודמהלפרט

במלהנוקטיםאינכםמעצר.כמתקןמשמששהמתקןנאמר9בסעיף
חקירה"."

שפוטים?בומוחזקיםהאםלחקירות?גםמיועדהמתקןהאםא.

להקירות?רקמיועדהמתקןהאםב.

הקירות?במתקןמתנהלותהאםג.

בידודם?לצורךכלואיםבמתקןמוחוקיםהאםד.

שלמסוימותקטגוריותשללהחזקהמיועדשהמתקןעולהמהתצהיר
ועוד),שנייהפסקה11סעיףשנייה,פסקה9מסעיףעולהכך(כלואים

תושביעצוריםשלקטגוריהזמניבאופןנוספההאחרונהבשנהכאשר

ואםחוקיתהיאוחסויצבאיבמתקןהההזקהאסההכרעההשטחים.

הכלואיםהםמילדעתישהחוק,דרישותעלעוניםבווהתנאיםהמתקן

לפרטנאאי-לכך,וכדומה.כלואיםהםדיןאיזהעל-פיבו,המוהוקים

:אתהשניםבמשךבמתקןשהוחזקולכלואיםבנוגע

המשפט/הפנימיהישראליהדין(הירותםנשללהעל-פיוהדיןא.
;אחר)דין/בשטחיםההלהצבאי

ההלביטחוןהוראותבדברהצו(כליאתםעלהחולשדב.
הצבאיהשיפוטחוק/הישראליהפליליהדיןסדרחוק/בשטחים

הלאהלוחמיםחוק/מעצרים)(חירוםשעתסמכויותחוק
;לפרט)נא-אחרחקיקהדבר/חוקיים

ד.
;העוצרהגוף

שבויהחוקת/מינהלימעצר/הקירהלצורךמעצר(הכליאהסוג



,שפוט)אסירשלמאסר/הליכיםתוםעדמעצר/מלחמהה.

,הכלואיםשלנתינותםו.

אזרחיםגםבמתקןכלואיםשהיואושכלואיםמיביןהאםן.

ישראלים?
ח.

ישראל?תושביגםבמתקןכלואיםשהיואושכלואיםמיביןהאם
ט.

צה"ל?חייליגםבמתקןכלואיםשהיואושכלואיםמיביןהאם
י.

מדינותנתיניגםבמתקןכלואיםשהיואושכלואיםמיביןהאם
ידידותיות?יא.

מדינותנתיניגםבמתקןכלואיםשהיואושכלואיםמיביןהאם

אויבו

הקונסוליותהאםישראלי,ואינושטחיםתושבאינוכלואכאשר

קונסול?ביקוריישהאםהודעה?מקבלותהרלוונטיות

עציריםהוחזקואםכגון,(מורכבתמהשאלותלאיזושהתשובהככל

כלאתלפרטנאשונות),נתינויותבעליאושוניםחקיקהדברימכוח
המתאיםהכלואיםשלהיחסיהחלקלרבותהרלוונטיות,הקטגוריות

בתולדותלתקופהמתקופהמשתנותהתשובותאםקטגוריה.לכל

תקופות.לפיגםלפרטנאהמתקן,

איוהזבינלאומי?לסטנדרטעונההמתקןהאם9.

מצוקתהיההשב"כעל-ידיבמתקןהשימוששסיבתנאמר11בסעיף10.

מאחרהעובדתי".המצבהשתנהש"לאחרונהנאמרעודמעצר.מקומות

2682.:2002אפרילעצוריםנמספרעלהאלאפחתלאהעצוריםשמספר

הסעיףזמתייחסאליוהעובדתיבמצבהשינוימהו3316[,2003:מרץ

להפסקתלסיבהבמתקןהשימושלתחילתהסיבהביןקורלציהאיןמדוע
בו?השימוש

במתקןשימושלעשותהפסיקהשב"ככינאמר2פסקה11בסעיף11.
למטרותבמתקןשימושלעשותממשיךהשב"כהאסמעצר".כמתקן"

חוקיות?מותקןמהן?אחרות?



אתלשמשהגרהמתקןחודשים...מספרלפניכבר2:פסקה11בסעיף12.

אהרןהקירותימתקןהמקוריוייעודומההמקורי".ייעודו

מזהבודדים.עצוריםמספרבמתקןמוחזקיםכעתכינאמר12בסעיף.13

אותרלאלמוקדשהגיעולאיתוריםרבותפניותולמרותשבועות,מספר
המוחזקיםהעצוריםשלוזהותםמספרםאתלצייןנאב1391-.איש

לבקשההתשובותמתןליוםונכוןהתצהירמתןליוםנכון(במתקן
חיוני,הפירוט(כדלהלןמהםאהדכללגביולפרטנוספיםלפרטים

וכןהרלוונטיהדיןעל-רקעהההזקהחוקיותלבחינתכאמור,
בנסיבותהתשובהשבתצהירתכלליותההצהרותשללקונקרטיזציה

:העדכניות)

המשפט/הפנימיהישראליהדין(הירותםנשללהעל-פיוהדיןא.
;אחר)דין/בשטחיםההלהצבאי

ב.
החלביטחוןהוראותבדברהצו(ליאתםלליד

הצבאיהשיפוטהוק/הישראליהפליליהדיןסדרחוק/בשטהים

ג.
הלאהלוחמיםהוק/מעצרים)(הירוםשעתתהוק
;לפרט)נא-אהרהקיקהדבר/חוקיים

ד.
אותם?שעצרהגוףהואמי

ה.
,היוםמיוצרםעלהאחראיהגוףהואמי

ו.
,הקירתםאתהמנהלנוףו,-בחקירהנתוניםהםאם

ז.
;לראשונהמהםאהדכלנעצרהיכן

ח.
;לראשונהמהםאחדכלנעצרמתי

שבויהחוקת/מינהלימעצר/הקירהלצורךמעצר(הכליאהסוגט.

;שפוט)אסירשלמאסר/הליכיםתוםעדמעצר/מלחמה
י.

;הכלואיםשלנתינותם
יא.

ישראלים?אזרחיםביניהםישהאם
יב.

ישראל?תושביביניהםישהאם

צה"לזהייליביניהסישהאם



ידידותיות?מדינותנתיניביניהםישהאםיד.

אויב?מדינותנתיניביניהםישהאםטו.

מעצרם? ומקוםמעצרםבדברלמשפחותיהםהודעותנמסרוהאםטו.

לעורכי-דין?הודעותנמסרוהאםיז.

עורכי-דין?עםנפגשוהאםיח.

זקונסולים להודעותנמסרוהאםנריםבנתיניםומדוברבמידה
יט.

קונסולימזעםנפגשוהאם

כ.
לצלב-האדום?מעצרםעלהודעותנמסרוהאם

הצלב-האדום?נציגיעםנפגשוהאם

במתקן?מוחזקיםעצוריםכמהא.14.

מאגזמני- בובאופןבמתקןשהוחזקהמרביהעצוריםמספרמהב.

?הקמתו

המתקן?שלהמרביתהתפוסהמהג.

למעלהזה מקיים1391מתקןכיעולה,התשובהלתצהיר10מסעיף15.

שנים.מחמש

המתקן?נפתחמתיא.

לפיצבאי כבית-סוהוהכרזתולפניפעלחוקיבסיסאיזהעל-פיב.

משו/)?(2002באפרילהביטחוןשרצו

לגרסתכם, היתה,2003אפרילעדבמתקןבלואיםקתחהאםג.
בלתי-חוקיתי

משו/?ההכרזהפורסמההיכן16.

בכלעומד המתקן"כימצייניםהנכםראשונהפסקה14בסעיף17.

צבאי".סוהרמביתהנדרשיםהסטנדרטים



בתנאישינוייםנעשוצבאיכבית-סוהרהמתקןהכרזתלצורךהאםא.

בו?ההחזקה
ב.

שינויים?אלוכן,אם

נעשובהןהטיפולבמהלךאוהעתירותהגשתבעקבותהאםג.
בו?ההחוקהבתנאישינויים

ד.

נעשו?שינוייםאלוכן,אם

בגודלםאחידיםהתאיםכימציינים,הנכםשנייהפסקה14בסעיף18.
מוחזקיםבמתקןהעצוריםככללוכימ"ר")4.5הינותאכלגודל"(

תא").בכלאחדעצורשוההככלל,"(בבידוד

בתא?בנפרדכל-אחדהעצוריםלהחזקתהטעםמהא.

העצורים?אתלבודדהיאהמטרההאםב.

התאים?גודלהיאהסיבההאםג.

אחד?מעצורליותרתאיםישהאםד.

נוהל?איזהועל-פיבבידודעצורהחזקתעלמחליטמיה.

כיצדנוהל?אייהעל-פימבידוד?עצורהוצאתעלמחליטמיו.

מבידוד?עצורהוצאתעלהחלטהממומשת

:אוורור"ישהמעצרבתאי"כימצייניםהנכםשניה,פסקה14,בסעיף19.

חלונות?בתאיםישהאםא.

האוורורואמצעימהוב.

נוספיםגורמיםידיעלביקוריםבמתקןנערכו"כינאמר15בסעיף20.

על-ידיביקוריםנערכוששוןטליההגב'מלבדהאםהשלטון".מרשויות

מתי?גורמים?אלונוספים?גורמים

שהםכפיהמתואריםהתנאיםמונהגיםממתיו17-18לסעיפים21.

?מתוארים

שולחן)זעל-גביהאםלמשל,(וכיצדהארוחותמוגשותהיכן:17לסעיף22.



גילוח?כלישיניים?משחתשיניים?מברשתמקבליםהאם:18לסעיף23.

נפרזמקלחתבתאאובתא(המקלחתמתבצעתהיכן:4פסקה18לסעיף24.

התשובה)זמתצהירכעולה

המתקן.אתלתארנאשירותים?מתקןישתאבכלהאם25.

כיור?ישתאבכלהאס26.

שליטהישלכלואהאסקבוע?באופןבתאיםוורמיםמיםישהאם27.

המים?בזרימת

מההתאורה?עצמתמהתאורה?איזולתאורה?חלוןבתאיםישהאם28.

בתאורהזשולטמיהתאורה?שעות

קדושה?תשמישימקבליםהכלואיםהאם29.

יומי?לטיולאפשרותמקבליםהכלואיםהאם30.

היאממתיכן,אםיומי?לטיולהמיועדתחצרישנהבמתקןהאם31.

זה?לייעודמשמשת

הרפואיותוהביקורותהבריאותשירותיאתמפרטיםהנכם19בסעיף32.

:לפרטנאבמתקן.הנהוגות

ורפואהזתברואהבנושאהביקורותאתעושהמיא.

נפשובריאותשלשירותיםבמתקןישהאםב.

התאמתוולענייןהנפשבריאותבתחוםביקורותבמתןישהאםג.

הנפשית?בריאותםמבחינתאנשיםלהחזקת

החקירה)לצורכיבכפוף(רשאיםהעצוריםכימצייניםהנכם20בסעיף33.

מכתביםלמשלוחהדוארכתובתמהמכתבים.ולקבלמכתביםלשלוח

במתקן?לכלואים

ביןבפועלקשרמשקףאינו20-23בסעיףהאמורכיסבורים,העותרים34.

העצוריםוכויותשלכלליבתאורדיאיןהחיצון.העולםלביןהעצורים

בתצהירלפרטהיהנחוץאלאבאוויר,תלוייםכשהםבעניינם,והנהלים

:לפרטלכן,נבקש,למעשה.הלכהממומשותאלוזכויותכמהועדכיצד



כלואעל-ידימכתבהתקבלאומכלואמכתבלאחרונהנשלהמתיא.

במתקן?
ב.

האחרונות?השניםהמשבמהלךהתקבלואונשלהומכתביםכמה
ג.

-האחרונותהשניםבחמשמהכלואיםאחוזאיזה

במהלךלמשפחותיהםמעצרםמקוםעלהודעהנמסרה1.

;במתקןשהייתם

במהלךלעורך-דינםמעצרםמקוםעלהודעהנמסרה2.
;במתקןשהייתם

במהלךהאדום-לצלבמעצרםמקוםעלהודעהנמסרה3.
,במתקןשהייתם

;במתקןשהייתםבמהלךהצלב-האדוםשלנציגעםנפגשו4.

במתקןזשהייתםבמהלךעו"דעםנפגשו5.

מהקליטההממוצעהומןמשךאתגםלצייןנאתשובהבכל

הטווחאתוכןהפגישה,קיוםאוההודעהלמסירתועדבמתקן

ביותר).והארוךביותרהקצרהומןמשך(

פירוטובוכתובמסמךמקבלבמתקןהמתקבלעצורכלהאםד.

לצרפו.נאכן,אס-זכויותיו?

במתקןהמוחזקיםעצוריםשלמעצרםעלהודעה"כינאמר21בסעיף35.

שלנו).הדגשה(דין"פיעללנדרשבהתאםהרלוונטיים,לגורמיםנמסרת

דינים?אלוולפיהודעותנמסרותגורמיםלאלולפרטנא



ובקשותל"פניותברורה"כתובת"מזכיריםהנכם2123-271,בסעיפים36.
שונות,ובקשותפניותוהגשתמידע,קבלתלצורך"העצור",שלבעניינו

לרבותשונותולפניותמכתביםו"לקבלתלביקורים"בקשותלרבות
עורך-דין".עםמפגשובענייןביקורים,בענייןפניות

המשפטיתטענתכםבלבעומדתברורה"כתובת"אותהשלקיומה
מקוסבדברלהודעהראויבתחליףשמדוברבטענהבכתב-התשובה,

המעצר.

ברורה.כתובתאותהמהילפרטנא

מעולמובמתקןביקרלאשהצלב-האדוםנכוןהאםא.37.

לצלב-האדום?מעולםהודעלאהמתקןשלקיומושדברנכוןהאםב.

מתי?-לצלב-האדוםהודעהמתקןשלקיומודבראםג.

במתקן?ביקראחרבינלאומיגוףהאםד.

אייה?כן,אםה.

מפגשמניעתצוישנובמתקןהמוהוקעצורכלשלגבינכוןהאםא.38.
להטעות?נועד29בסעיףהאמורולפיכךעו"דעם

ב.
הנוהלמהולפרטנאצל"א,ביקורמניעתאומפגשמניעתאיןאם

עו"ד?לביקורישגובש
ג.

הביקורואתלתאםישמראשזמןכמהספונטני,ביקורשאיןנכון
ד.

מראש?תיאוםנדרשלמהמראש,תיאוםנדרשאם
ה.

אועו"דע"ימיידילביקורהמתקןלרשותעומדיםאמצעיםאלו
צל"א?

עםקשרליצורהמשפחהיכולהבפועלכיצדסיפא:2פסקה30לסעיף39.

זה?בסעיףכאמורזכויותיועלבהגנהעגהלולהושיטכדיבמתקןהכלוא

על-פיוהצבאיתהפרקליטותשלהנוהלאתלצרףנאסיפא,30לסעיף40.

במתקן.שוטפותביקורותלדבריכם,מתנהלות,



:31לסעיף41

תנאיבדברטענותלהעלותלעצורישאמצעיםאלולפרטנאא.

משפטית.לביקורתהדבראתולהביאמעצרו

הכליםאתלפרטנאהקודם,הקטןבסעיףלפירוטבהמשךב.

בדברמסמכים(זהלצורךהעצורבידישעומדיםהטכניים
ניירמשפטי,לייעוץנגישותהאפשריות,והפרוצדורותזכויותיו

וכדומה).כתיבהוכלי

לרשותוהעומדיםהאמצעיםבדברהעצוראתמיידעיםהאםג.

הדבראתלהביאואףמעצרולתנאיהנוגעבכלטענותלהעלות
משפטית?לביקורת

אלו?אמצעיםבדברהעצוראתמיידעיםכיצדד.

בוהמתקן,שלקיומושנותכלבמהלךהמקרים,כלאתלפרטנאה.
בו.המעצרתנאיבענייןשיפוטיתביקורתהתקיימה

שאינובכלא1391במתקןהמתנהלותהחקירותאתלנהלאי-אפשרלמה42.

לכליאהאולחקירההמוסףהערךמהוסודי?צבאיבסיסבתוךמצוי

כזהובסיסבתוךנתוןהמתקןשלמהיותו

הואאיו"שיועמ"שע'מדועשטחים,לתושבימיועדאינוהמתקןאם42.
בכתב-התשובה?המצהיר

1391"מתקןעלהאחראיאדי,המכונה"שלתצהירצורףהתשובהלכתב43.

המתקן?עלאדי""המכונהאחראיבחינהמאיזוא.

במתקן?יוחזקמיקובעאדי""המכונההאםב.

המתקן?מפקדהואאדי""המכונההאםג.

החקירה?מצוותהואאדי""המכונההאםד.

אדיס"המכונהשלשמואתמוסריםאיןמדועה.

צבאזאישהואאדי""המכונההאםו.



דרגתו?אתמוסריםאיןמדועצבא,אישהואאדי""המכונהאםן.
דרגתו?מהי

מהידיעתוזלמיטבורקאךלהצהירמסוגלאדי""המכונהמדועח.
ידיעתו?מקור

..רב,ייו...יבכבוד
ציי

1111
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