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הנתוןהכלואשלהאדםבכבודפוגעיםהםתרבות.בןאדםשלביותרהאלמנטרייםהצרכים

נאחד.אותם,המקייםהכולאושלבהם

מעצרבמתקנישמדיברשונים,צה"לייםמשפטייםגורמיםידיעללנונאמרזאת,אףעל15.
ע"יכדיןהוכרזואשרחוקיים

כוחותמפקד
באיו'יש.צה"ל

הגורמיםמפישמענולאמעולם

נהפוךאלה.במתקניםהאדםזכויותומצבהמעצרמתנאיהסתייגותהצה"לייםהמשפטיים

הנורמותעלעוניםבהםהתנאיםלעת,מעתלנונמסרהכפיאלה,גורמיםלדעתהוא;
צרכיהםאתבהםלעצוריםמספקיםוהםחוקפיעלD'nlSVלהחזקתהנדרשיםוהסטנדרטים

שנשלחבמכתבוהשומרוןסאלם)(מנשההמעצרלמתקניבהתייחסכךרצון.משביעבאופן

בשם
לחלוקאלאלנונותרלא3(.-3ע/(2.12.02ביוםהבינלאומילדיןפצ"רע"י

מהמציאות.להערכתנו,מאד,הרחוקהזועמדהעלבהחלטיות

לעכשיונכוןנתוניםבהםהתנאיםתיאורגםכמולהלן,המובאיםוהמספריםהעובדות16.

רשמיים,מסמכיםעלמתבססיםאלפים,שחלפההשנהבמרוצתנתוניםוהיועצורים,מאות

המוקדעובדישלתצהיריםרשמיים,נתוניםאלה,במתקניםכלואיםשהיומישלתצהירים

המעצרבמתקניממעצרששוחררומיאועצוריםמפימידעשקיבלודיןועורכיהפרטלהגנת

לעתירה.נספחיםהתצהיריםגלעבודתם.אגבאחרתבדרךאו

המעצרבמתקניהשהייהוזמןהעצוריםמספר

273בהםהיוב-2.3.03איש,314המעצרמתקניבחמשתכלואיםהיו-3.4.03לנכון17.
בלבד.1-22ך20.0-בו.178,-2003ינוארבראשיתאיש,

64,םהיוב-2.3.03איש,88ב-3.4.03כלואיםהיוביותר,המאוכלםהמעצרמתקןבעציון,
10.-1ך20.0-ב.49,-2003ינוארבראשית

ע/5ומסומנותצהלדוברע"המופצותכליאהבמתקניבטחונייםעצוריםמצבות4נספחות



אחר'הפרטלהגנתהמוקדשלהמעקבזאתעםרבה,היאהמתקניםבכלהתחלופה
להתארכותהמגמהעללאחרונה,בפרטמצביע,לאתרם,ביקשושמשפחותיהםהעצורים
הזמניים.במתקניםהכליאהתקופת

הואשמוב-30.10.02.שנעצראדםכלואהיה6.4.03,ביוםסאלם),(מנשההמעצרבמתקן
עציר23.3.03,מיוםזה,במתקןכלואהיהכןכמות"זעני,אל

,שמובאנמיה,הלוקהך.86,7.ילידמנהלי
ת"ז

פברוארמחודש20037,ינוארמחודשאנשים3הוחזקו6.4.03,ביוםאפרים,במתקן
1,ךב-2.03.שנעצרת"זשרים-מנהלייםעציריםמהם20033,

ת"זסמרה,אבור2,ב-2.03.שנעצרת"זחנון

ר30.3.2-ב.שנעצר

פברואומחודשך20033,ינוארמחודשאנשים6כלואיםהיו,6.4.03ביוםשומרון,במתקן
2003.מרץחודשמחצ'תלפנישנעצרונוספיםךו-20033,

שמו,ר.5ב-03.שנעצראחדעצורהוחזק8.4.03,ביוםבנימין,המעצרבמתקן
ת"זסעדי

2003פברוארחודשמראשיתעצוריםשלושההוחזקו70.4.03,ביוםעציון,המעצרבמתקן
תי'זמיאלהאבות"ז

ת"זג'חשיהאבופברואר;מחודששםשהועצוריםשלשהעוד.

18.2.03מיוםת"זג'השיה'
ך30.2.9-.מת"זמלבאבו

הארגוןשבטיפולהמעצר,במתקניעציריםבדברהפרטלהגנתהמוקדנתונישלעמודים5נספחים
ו.-אןע6ומסומניםמתופחותיהם,לבקשת

תצהיריםמתוך-באיו'ישהמעצרמתקניבחפשתהאדםוזכויותהכליאהתנאי

המצבעלכללימבט

במתקןהעצוריםודוברנציגהודאוו,ך,העותרמתארר4.03,2.מיוםבתצהירו18.
השונים.הבטיועלזהכליאהבמתקןהשוררהמצבאתאפריים,המעצר
ום.'13מזהאפריים)(קדומיםמעצרבביתמוחזקאניכילהצהיריהרינו'

במתקן.העצוריםודוברנציגמשמשאני

בחדריםמוחזקיםאשרעצורים60-70ביןנעבמתקןהעצוריםמספרכילהצהירהריני
עלישניםאנושיים.בלתיהחזקתםתנאיחדר.בכלעצורים9מרובע,מטר3%3קטנים,
בהםשאיןחדריםשניש'נורמאלית.שינהמונעתהצפיפותהרצפה,עלדקיםמזרנים
מדוברהועילו.לאהחשמליתהתקלהאתלתקןדרישותינוכלחשמלי.קצרבשלתאורה
1.5,מס'בחדרים

עגבניות4-6ביום,מצותר0מחולקותחדרלכלמזעריות.בכמויותחדרלכלמגיעהאוגל
בארוחתהערב.בארוחתנוספותקופסאות2הבוקר,בארוחת5%גבינהקופסאות2ביום,

ארגזיםבשניהאוגלאתמביאיםאורז.וצלחתלחדרשניצלחתיכות3-8מחולקיםהצהרים
אומגשיםאיןהחדרים.ביןהאוכלאתמחלקיםשליIflunlאניתנובה.שלמפלסטיקירוקים



פירות.כללאיןצלחות.2מחלקותחדרלכלחד.'לאכולנאלציםכולםעצור.לכלאוכלכלי
חמהשתייהלנושיגישובקשות'נוכלהק'בה.לריכוךמרקולאוחמהשתייהמקבליםאיננו
בתוהו.עלו

להתגלח,לכבס,עליהםזהבזמןביום.דקותל-35לחצרוצאים'חדרים2מכלהעצורים
אלהבלבד.מקלחותו-2שירותים2לרשותםעומדיםלחצרסמוךצרכים.לעשותלהתקלח,
לחצרהיציאהבזמןולחץצפיפותשלמצבנוצרנךבמתקן.היחידיםוהמקלחתהשירותים

כראו'.להתאווררלכבס,להתקלח,אפשרותואין

התפילה.לקראתהגוףאתלנקותבאפשרותנואין

לעצוריםדקות,ך5-ך0למשךבוקרכללשירותיםלצאתלנומרשיםלחצר,מהיציאהחוץ

בערב.דקות15-10וכןחדרים.שנימכל
בקבוקיממלאיםהעצוריםלחצר,היציאהבזמןכך,בשלשתייה.למיחופשיתגישהאין

לחדרים.ומכניסיםבמיםפלסטיק

עצוריםהרבהרפואי.טיפולשוםניתןולאהמעצרלביתרופאהג'עלאיום]ר3]מעצריבזמן
רפואילטיפולדרישותינוכלגב.וכאביעורמחלותשיניים,ומכאביראשמכאביסובלים

ומשונות.שונותבדחיותנדחות

רפואיטיפולמקבלואינולבבעיותעםמחודשייםיותרמזההמוחזקאחדעצ)רשישלציין,

הולם.

והשמצות.קללות-מעליבמאדהעצוריםכלפיהחייליםיחס

זמןהרבהבמשךהחזקתנורפואי.בטיפולמחסורבאוכל,מחסורזהלנומפריעשהכימה
בסיסיים.תנאיםבושחסריםנזהזמניבמתקן

מנהל"ם.עצורים1רבמתקןישזכרונילמיטב

ותחתונים".מגבותוהביאאחתפעםביקרהאדוםהצלב

עצוריםשהיומיאוהעצוריםשלנוספיםותצהירים1-8העותריםמתצהירינעולהר9.

עםבעליבותם.לאלהאלהדומיםהמתקניםבחמשתהקיוםתנאיהמעצרןבמתקנילאחרונה
האדם.שלהאישיותלנסיבותיובהתאםלכלוא,מבלואמשתנההסבלעומקזאת

D'1IAn

.qgבחדרכלואים4מקום:אפסעדומאוכלסיםקטניםחדריםאובתאיםמוחזקיםהעצורים
7(;העותרשלתצהירועציון,מעצר(מ'%2מ'1/22שגודלו

ן(ג7/עקטאוי,שלתצהירושומרון,מעצר(ימ%2מ4'ששטחובחדרכלואיםר2

.)ד7/עחנטולישלתצהירושומרון,מעצר(מ3'%ימ3ששטחובחדרכלואים8

המזרניםמספרומעופשים.לחיםהחדריםלחים,נקיים,לאמזרניםa~olnDהחדררצפתעל

4ישחדרבכל)הרצפהעלישניםקטןבחדרעצוריםששהכל"הבלואים:ממספרנופל



עווד,שלתצהירוקדומים),(אפריםמעצר(שמיכות"שלושש'עצורולכלמזרנים
ן)א7/ע

ד7/ע(,חנטולישלתצהירושומרון,מעצר(הרצפה"עלרטובמזרןעלישן][אני"

כולהכלמכוסההחדררצפתאחד.קטןבחדרנשפיםעצוריםסךעםכלוא"צלאחנאבו
בו-זמנית"לכולםמקוםבהעדרבתורנותישניםהםשעליהםמזרנים,

בית(בנימיןמעצר(

ן)ו/7עיסנרפ0,עו'ידשלתצהירהאל),

ועובשי'לחותמזרנים,5-5חדריבכל'
חופש,שלתצהירו,תוארה)(שומרוןמעצר(

)ה7/ע

תצהירואפרים,מעצר(הצד"עלרקאלאהגב,עללישוןאפשרותאין,בחדרהצפיפותבגלל"

3(העותרשל

מזרנים4פרוסיםכנ"לקטןבתאשםבנימין,במתקןשוררביותרהחמורשהמצבדומה,

אחת.ובשמיכהאחדבמזרןלהסתפקנאלציםכלואים3איש,1רלרשותהעומדים
עו"דשלתצהירובנימין,מעצר(30.עדר5מבניובגירים,קטיניםביחדמוחזקיםזהבתא

ז7/ע(.קוזמאר

לשירותיםנגישות

ארוחותאחרירקאלהפעמיםישלושביום.פעמיםשלושלשירותיםאותנומוציאים"20.
למותרמעלשםומתעכבבשירותיםנמצאאניואםלשירותים.לצאתלנואסורהיוםובשאר

7(;העותרעציוןמעצר(משם"אותימוציאיםאז

שומרוןמעצר(פעמים'ישלושאותם][הטיולוגםביוםפעמיםשלושלשירותיםיוצאים"
ן)ה7/עחופש,שלתצהירו,חוארה)(

דקות10,בייםפעמים3הכלובסךהראשונהבפעםבצהרייםמוציאיםלשירותים"
ד7/ע(חנטול',שלתצהירושומרון,מעצר(אנשים"ל-10שירותים

לצאתשצריךמיבלילה.23:00ובשעהבצהרייםביום;פעמייםלשירותיםD'NYlnהעצורים"
לעשותניילוןובשקיתמימיוהטלתלשםבבקבוקלהשתמשנאלץאחרתבשעהלשירותים

האחרים"צרכיו
;)ו7/עפרנסים,עו"דשלתצהירהאל),בית(בנימיןמעצר(

עוזרולאבחדרזאתלעשותמצטרךיותרשצריךומיביוםפעמים3רקלשירותיםייוצאים'

לשירותים"אותנולהוציאלחייליםשקוראיםכמה
שלתצהירוקדומים),(אפריםמעצר(

.)א7/עעווד,

רחצה

מעצר(בברז".פניםלרחוץמאפשריםום'מדי...פעמייםהתרחצתיהימים30במשך"ר2.
1II'YUן(7העותרשלתצהירו

ולאביוםעצירים4-ל-3מספיקיםהחמיםהמיםכיאחת,פעםרקהתקלחנוום'22במשך"
בגדים"מקבליםלאאנחנוכיבגדיםהחלפתי

;)ה7/עחופש,שלתצהירו,חוארה)(שומרוןמעצר(



בלבד"בשבועפעםלהתקלחמורשההעצורים,כלכמוהוא"
אל),בית(בנימיןמעצר(

;)ע/17פרנסים,עו"דשלתצהירה

אחד"סבוןויש...פעמייםרקהתקלחתיום]'27לפני[מעצרימאז"
אפריםמעצר(

א7/ע(;עווד,שלתצהירוקדומים),(

יוסף).!5העותרתצהיראפרים,(סבון"מספיקייאין

מזון

מוגשוהאוכל...אנשים,ל-4גרם250גבינהגביעכמוקטנותכמויותלאוכל;בקשר"22.
עציון,מעצר(אותן"לרחוץלנושירשומבליזאתבידיים,לאכולאותנומאלץוזהכףבל'

ן)7העותרשלתצהירו

חתיכות,לחםוככרקטנהלבנהאוגבינהקופסתחדרלכלהבוקרארוחתמאד,רעהאוכל"

שומרוןמעצר(נקניק"פרוסותשלשעםאורזקצתהצהריםוארוחתערב,ארוחתונמוה
.)ה7/עחופש,שלתצהירו,תוארה)(

אורזקצתבצהריםלחם.פרוסות4עגבניהחתיכתאנשים,ל-6רשמנתבבוקר-אוכל"
מצלחתבידייםאוכליםאנשים.ל-6שניצלחתיכות2לפעמיםלחם,פרוסות4,בצלחת

ד7/ע(;,חנטולישלתצהירושומרווימשותפת"(מעצר

גבינהגביעעםבבוקראחת,לחםכיכרארוחהבגלביום:ארוחות3מקבליםהעצוריםך1י'

שניצלחתיכתלפעמיםבערב.גםוכךלכולםמשותפתאחתאורזצלחתבצהרייםאחד,לבנה

ן(ו/7עפרנסים,עו"דשלתצהירהאל),בית(בנימיןמעצרלאורז.י'(מתווספת

גבינהקופסתהיא-עצוריםששה-החדרלכלהבוקרארוחתוכמות.באיכותרעהאוכל"

אורזצלחתהיאעצוריםלששהצהריםארוחתכן.גםלערבהארוחהאותהוזולחםונגר
היוםועדיום]27לפני[מעצרימאזמרטדלה.פרוסותושלושאחדלאדםnp~Donשבקושי
עווד,'שלתצהירוקדומים),(אפריםמעצר(תה."חם,משקהפעמייםרקשתיתי
.)א7/ע

.)ג7/עקטאוי,שלתצהירושומרון,מעצר(רעבים"פשוטאנחנוי'

ביגוד

ה7/ע(חופש,שלתצהירוחוארה),(שומרוןמעצר(בגדימי'מקבליםלאאנחנו..."23.

שומרון,מעצר(חמים"דבריםמקבליםלאמאד.קרדקים.בבגדיםהרוב,כמואנילהערכתי"
ן)ג7/עקטאוי,שלתצהירו

תצהירוקדומים),(אפריםמעצר(תחתונים"לאגםלנו,נותניםלאכי,בגדיםהחלפתאין"

א7/ע(.עווד,של

רפואה



שליתצהירותוארה)(שומרוןמעצר(לרופא"אותולוקחיםלאיחלההעצוריםאחדאם"24.

ן(ה7/ע,חופש,

ביןחובשתעוברתדקות,5במשךבשבוע,פעםבמתקן.חוליםרביםעצוריםשנם'"

לאועדייןיום90כאןנמצאאניידה...כףעלפרטיםרושמתבטן,בחולצתלבושההחדרים,
רופא"ראיתי

2(.עותרשלתצהירואפרים,מעצר(

ראיתיאחתפעםהפרטים,אתידהכףעלרושמתלערך...מים'ךב-0פעםבאההחובשת"

זריב);4,העותרתצהיראפרים(קטן"פתקעלרושמתאותה

טיול

מוציאיםשלאימיםויששעהחציאודקותל-20ביוםאחתפעםלטייליוצאיםאנו"25.

;)א7/עעווד,שלתצהירוקדומים),(אפריםמעצר(.אותנו

7(.העותרעציוןתצהיר(דקות"15-30בשבועפעמייםאופעםטיוללנומרשים"

דיןעורכיביקור'

בכלל"דיןעורכיביקוריאין"27.
)ה7ע/קטאוי,לשלתצהירושומרון,מעצר(

דין).עורכיביקורימתקיימיםהאחריםהמעצרבמתקני(

החיצוניהעולםעםקשר

עתונים,איןספרים,איןאין.משפחהביקוריבערך.לחודשייםאחתמבקרהאדוםהצלב28.

המעצרדי'עלהופסקושלימודיהםמהצעיריםעיסוק.כלללאנותריםהכלואיםטלוויזיה.אין

המתאפשרדברבגרות,לבחינותלגשתעצמם,בכוחותבלימודיםלהמשיךהאפשרותנמנעת
ועופר.קציעותהכליאהבמתקנילכלואים

ז7/ע(.קוזמארעו"דתצהירו(הזמן"לבילויאחרדברכלאוכתיבהמכשיריואיןספריםאין"

וענישהלכלואיםהבולאיםחס'

באכזריותהגובליםיעונשיםגסח'0שלעבודה,כפייתשלמקריםמתוספיםאלהכלעל29.

בתצהירון7העותרלדבריכךקטין,בתצהיריוומתארבבשרוחזהאותם

עו"דשלתצהירו(ובגשם"קריםבימיםגםבחוץשאבח""בקשירתפעוטדברכלעלנענשים"

ן(ז7/עקוזמאר

אפרים.ממתקןזריבוהעותריםיוסף,5העותרשלבתצהיריםמוזכרותהכאות

סיכום

חנטול'שלתצהירושומרון,מעצר(קציעות"אולעופראותנושיעבירומתחנניםאנו"30.

ןד7/ע



נסבלהבלת'המצבבשלאחרכליאהלמתקןאותישיעבירוהמתקןממפקדביקשתי"
ום".'105עדכאןאותילהחזיקלומאפשרהחוקלדבריואבל,זהבמתקןאנושיוהבלתי
;)5העותרוסף,'שלתצהירו(

אנושיים,נורמליים,תנאיםעםקבועלמתקןהזההעלובמהמתקןאותילהעבירבקשות'יכלי'
בדחיות"נתקבלו

ן(2העותרשלתצהירו(

בביתהמעצרבמתקןלסבלםקץלשיםכדיביכולתיאשרכללעשותביקשוניהנ"למרשי"
ז7/ע(.קוזמאר,עו"דשלתצהירו(אלה

במתקניהאחרונה,בעתכלואיםשהיומיאוכלואים,שלתצהירום5תצהירים:7לעתירהנספחים

דין.עורכישלתצהיריםו-2המעצר,
אע/7מסומןקדומים),(אפריםמעצר-עווד*
ב7ןעמסומןסאלם),(ממיהמעצר-סופיאןאבו*
גע/7מסומן,שומרוןמעצר-קטאוי*
דןע7מסומןתוארה),(שומרוןמעצר-חנטולי*
ה7ןעמסומןשומרוןבמעצרכלואהיה-חופש*
מעצרם.במקומותומבקרתהצבאייםההשפטבבתיונאשמיםעצוריםמיצגת,פרנסיםסחרעו'יד*

וע17מסומןאל),בית(בנימיןבמעצרצלאחאבוחטאןמהשהעדותעלהמבוססתצהיר
ברמאללהשמושבוהפלסטיניהסניף,DCIהילדלהגנתהבינלאומימהארגוןקוזמארחאלדעו"ד*

קוזמארעו"דפגשאותםקטינים,חלקםנערים,8מפןהתרשומתעלמבוססהתצהיררמאללה.
ז,ע7ןמ!0מבית-אל).(בנימיןהמעצרבמתקן

הדיומכשהרש!י!תה!ב!ת

ידיעלהמוחזקיםבשטחיםהממוקמיםעסקינן,בהםהמעצרמתקניעלהחלהדין31.

וההומניטאריהבינלאומיהמשפטהביטחון,חקירתשלהרלוונטיותההוראותהןישראל,

העליון.המשפטביתשלבפסיקתונקבעואשרוהנורמותהמנהגי

אלהמעצרבמתקניכדיןשלאולמחדליםלמעשיםפיקודיתולאןישירהאחריותהאחראים32.

בנוסף,הפיקודית.ההיירארכיהברצףומפקדיהםהמתקניםשלהפיקודיהסגלאנשיהם

שלו.להתנהגותואישיתבאחריותבמתקןמהמשרתיםאחדכלנושא

הרלוונטיתהביטחוןחקיקת

קובעביטחוןבדברלצוב87סעיף33.
בו,ולהיוועץדיןעורךעםלהיפגשרשאישייעצור

פיקוח.המאפשרים-זאתעםאךהשיחה,סודיותאתהמבטיחיםובתנאיםביחידותזאת

מפרטן.ביטחוןבדברשצומסוימותביטחוניותבנסיבותלהשהיהניתנותאלהזכויות

.34
אזור(כליאהמתקןהפעלתבדברבצווראשונה,בראשקבועימןבאזורהנליאהתנאי"

מס'(המערבית)הגדה
,)29

1987".-התשנ'יז
נקבענך(

בבג"ץ
להגנתהמוקד3278/02

הפרט
ניואח'

כוחותמפקד
צה"ל

מכברלאניתןאשר22(,פסקה(המערביתהגדהבאזור
עופר).הכליאהבמתקןהנליאהתנאיבעניין

המערבית)הגדהאזור(כליאהמתקןהפעלתבדברשבצוזולעתירההרלוונטיותההוראות



טיפול5תזונה,4בסעיפיםקבועותכליאה")מתקןצו"-להלן(ן7691-תשנ"ז29(,מס'(
ביקורים12דין,עורךעםפגישה11וחבילות),מכתביםקבלת(דואר9דתי,פולחן8רפואי,

דעתו,שיקוללפילקבוע,רשאיש'יהמפקדקובע32סעיףתלבושת.23משפחה,בניל~(
שהוענקובזנויותפגיעהמשוםבהםתהיהשלאבתנאיכלואיםשללהחזקתםנוספיםתנאים

זה"צומכוחלכלואים

בקשתו".לפילעיון,כלואכללרשותיעמודזהש"צומוסיף,עיוןזכות33סעיף

תת

מגדיר:הנ'ילהצושלךסעיף
כליאה".מתקןמפקדלתפקידצבאימפקדידיעלשימונהאדםכל-מפקד''"
כמקוםלשמשצבאימפקדידיעלאוידיעלשייקבעבאזורמקוםכל-כליאה'מתקן'"

כלואים'י.ומעצרמאסר

ע/8ומסומןnDoJכליאהמתקןצו

להלן(1981-תשמ"באיו"ש,מנהל',במעצרהחזקהתנאי(מנהל'מעצרבדברתקנות35.
המעצרבמתקנימהכלואיםניכרואחוזהואיללענייננו,מאדחשובותמנהלי")מעצריתקנות'-

מיוחדים,לתנאיםזכויותהמנהלילעצירמעניקותהןמנהליים.עציריםהםהזמניים
הן;לענייננושהרלוונטיות

למשפט;הממתיניםומעציריםשפוטיםמאסיריםבנפרדהחזקה-2תק'
לבגדים;הזכות-4תק'
מעצרןמקוםבאותולסוהריםהניתנתהמזוןמנתקבלת-5תק'
בריאותוןממצבכמתחייברפואיוטיפולבדיקה-6תק'
ביומןשעתייםלפחותהשמייםכיפתתחתטיול-7תק'

וספרים;עתוניםלקריאהלקבלקוראן,ברשותולהחזיקרחצה,כלילקבלהזכות-8תק
שכרןותמורתבקשתולפירקלעבוד-9תק'
מעשן;שהואהוכיחאםלחודשסיגריות100בחוץהנמצאמאדםלקבל-10תק'
ואחרים;משפחהמבנימבקריםלקבל-11תק'
משפטי;בענייןלטיפולדיןעורךביקורלקבל-12תק'
מכתבים;ולשגרלקבל-14תק'

מטעמיככללהמפקד,דעתשיקוללפילהגבלותנתוןככולו,רובןהנ"ל,בתקנותהקבוע
בטחון.

לשונה:וזומסויגת,אינה19בתק'הקבועההזכות
האפשרי.בהקדםלידיעתואלהתקנותיובאוהמעצר,למקוםעצירהבאתלאחרא)(
להעתיקן.וכןכןלעשותביקשאםאלהבתקנותסבירזמןבכללעייןזכאיעצירב)(

ע/9ומסומנותלעתירהתוח09נמנהלימעצרתקנות

3בסעיףמצויההמעצרבמתקניקטיניםכליאתלתנאירלוונטיתהביטחוןחקיקתהוראת36,
מס'(המערבית)הגדהאזור(צעיריםעברייניםשיפוטבדברלצו

,)132
1967-תשכ"ז

"-להלן(
במתקניקטיניםמהחזקתנובעתשלההרלוונטיותצעירים").עברייניםבדברצו

ולאהחוק.מחייבשכךבטענהבבידודולעתיםבוגריםעםלעתיםשרירותי,באופןאלהמעצר
שנה]16לומלאושטרםמי[רךבוגראונער"-דהינוקטין,כימורההנ"ל3סעיףהיא.
מסויםמקרהלגביאחרתצבאימפקדהורהאםאלאהכלואים,מיתרבנפרדבמעצריוחזק

הח"מ).שלההדגשה(מקרים".שלסוגלגביאו



הכרהמתוךהטתםמןשבד'ן.חובהאיפואאיננהמהבגיריםבנפרדקטיןשלהחזקתו
הקטיניםשלהפרדתםענ"ןאתהצבאיהמחוקקר0מהילד,טובתשלהעיקרוןבעליונות
הצבאי.המפקדשלדעתולשיקולמהבגירים

ע,10ןמ01מונספחצעיריםעברייניםבדברצו

במעצוהחזקהתנאי(מנהל'מעצרלתקנות2כתקנהכמוהלקטיןהמתייחסתזווכמכות37.
המנהליהעצירעםלהיטיבתכליתהבנפרד'י;יוהחזקהשנותרתור89י,-תשמי'במנהלי),

הביטחון,שרנ'סג'דיה253/88מבג"צעולהכךלויתור.ניתנתהיאמצוקתו.אתלגבירולא
ך80במ)3(פ"ד

הבינלאומיהדין

המשיביםמחויביםלעיל,הוצגולענייננוהרלוונטייםשעיקריההביטחוןלחקיקתמעבר38.
הבינלאומיהמשפטועקרונותלהוראותוכןשלנוהעליוןהמשפטביתשללפסיקתוופיקודיהם

שלרלוונטיותהוראותיהובפרטהמוניציפלית,החקיקהאתסותריםאלהשאיןנכלהמנהגי
MINIMUMSTANDARDוכןג'נבה")אמנת"-להלן(7948משנתהרביעיתג'נבהאמנת

PRISONERSOFTREATMENTT~EFORRULES)אלהוהוראותשעקרונותהכללים")":להלן
נועדוהכלליםואילוהמנהליים,לעציריםמתייחסותג'נבהאמנתשלהוראותיהבהם.קבועים

הם.באשרהכלואיםעללחול

ע111ומסומניםלעתירהנספחיםהגללים
12ע/ומסומניםלעתירהנספחיםהרביעיתג'נבהאמנתשל79-126סעיפיםשלהוראות

מגורים

מנחה;סוד'עקרוןסרכללקובער4,-9שבכלליםלפרטיםבנוסף39.
ALLPARTICULARאזANDPRISONER~OFUSETNEFOR'VIDEDPROI770"ACCOMMODA:ALL

REGARDDUEHEALTH,OFREQUIREME~TSLLגAdFETSHALLACCOMODATIONSLEEPING
AIR,01CONTENTCUBICroPARTICULARLYANDCOND/TIO/VSL'L/MATICTOPAIDBEING

VENT/LATIONמאגLIGHTNING~PACE,FLOOR,MIN/MUM

85בסעיףהמנהלייםהעציריםשלבמגוריםדנהגינבהאמנת

לביגודהזכות40.

ג'נבה.לאמנת90ונ)עיףך7בכללקבועהנקייםמיטהיכלילבגדיםהכלואיםשלזכותם

לשירותיםנגישותר4.

ההכרחי:המינימוםאתמשמעיתחדך2כללקובעהשירותיםבעניין
)(,PRIS'()NEREVE"YEN/(BLE)(,'ADEe(MTEBES'~lALL"")ג,/,,,,"",אז')ן,1[7ג"/7ל"א

יג(,.)/(,,ץן7)/'1;"/77ע,(/]/"")(,ו,,;גWHEN'TUREא,[ן5,ג"עAND/"גג""AND)1ע(,],מ,
MAN/fER

רחצה

ך3;כללקובעלמקלחתזכות/חובהבדבר42.



EVERYזTHA'50~VIDEDPROiBESHALLTIONS~INSTALLA'~HOWERAND'THINGBA'TEADEOUA'

MAPR/,SONERע"VEHAroREOUIREDANDEIVABLED5ג'BAאוSlf0WER,ORג,
FORNECES.SARYYASFREQUENTL:AS'TE,L'L/MA'THETO~U/TABLETURETEMPERAג

'LEAkSTBUTAT,REGION~GEOGRAPHICALAND.YEASONroAL'CORDINGHYGIENEGENERAL
'TE.CLIMA'TE/TEMPERA'ו/גWEEKגONCE

מזון

קובעו20גלל43.
iV[TRY]ק"/ע0""אע//"""r~oVIDE'D5ע"~/77גמ74/"/גיזא/0771"ג'7ן[V,SUA/"77א()(7א"

OF",77ז"""סAND//EAL'I'll,וו~1ו()ו,[,יי'()"4"קו7'ו,ו()()"(ו().,א1זו()א/11.['1("גן,)/"איל,SERVED
ם(,גו.1זע,ANDן;"]!,ח]אגק"אקג"1)

89סעיף-ג'נבהאמנת

רפואה

קובע[25ללכ.22-82בכלליםנדוניםרפוא"םשירות'ם44.
T//Eמ/(S~ALL()FFIC'ER,41~41.ג"ן"1HEA,MENTXLANDPHY,S/CUL'fHE0,'RECA,TY~Eוז,

L'OMPLAI~WHOALL11קאש0"ןSICKALLS'EEץDAIL.kSHOULIJמ"גPR/.YONER,Y7"0ץ,
DIREC'TED.ע~PEL-/ALL;,גה,ן"077"עH/.SWI~()MTOFRAS()NERANYAiVD,/LLNESSOF

92ר9,סעיפים-ג'נבהאמנת

החיצוניהעולםעםקשר

37כללקובעהמשפחהבניביקורילעניין45.
וא1"70עןאצNECESSARIUNDER'WEDALLOIBE~ULDSHOIץCOMMUNICA:TO'VISION~UPERIןז
FRIENDS.REPUTABLEAND,FAAdIL:THEIRWITHגז5BOTH'VALSINTERI:ULAR'REGiע

VISITS.rv/]y~RECEIIANDCORRESPONDENCE
רר6,רס7סעיפים-ג'נבהאמנת

ורדיועיתוניםבאמצעותבעולםהמתרחשבדברסדירמידעלקבלהזכותאתמבטיח39נלל

77,בגללקבועהבלימודיםלהמשיךהזכות
94בסעיף-ג'נבהבאמנת

דתיפולחןלקיוםהזכות

ג'נבה.לאמנתו-8893ובסעיפיםר4בכללמפורטתזוזכות46.

לעציריםמוקנותנוספותמיוחדותזכויות
ככולה)רובהעמם,נמניתהמעצרמתקנישאוכלוסייתיצוייןשנשפטו,מהאסיריםלהבדיל(

היתר[ובין,

מעצרו.עלמידלמשפחתולהודיענשפטשטרםעצירשלזכותוקבועה92בכלל47.

כאמורשעציר92כללקובעכן
"0"RL'AS()NrIBLEFACII.ITIES"(ג11/,"""ה"]ן/ע

FR(9MV/S/TS7,/ץ/7עסי)"א(),אA/VDF'RIENDS'ג14/,,עמ"גH/S'WIT/~T/NU)ן)4ו14(7"/(ןג
T)/E"/NE~'EkS.SARYARE,/"0/ק""""ןAND""()77]/[7ל)""מזא,עk~UBJEL'T,ופסאז

ORDERGOOD.YECUR/TYANDTHE"ו)/,""(,גמOF,,,0"IDM/NISTRA'גTI/E0,/NTERE.ST

דינו.עורךאתלפגושהעצורשלזכותואתומפרטמרח'ב93כלל



משמעתיתענישה

עםלהתיישבצריךהנליאהבמתחםהמשמעתשמשטרקובעג'נבהלאמנת700סעיף48.
העצורים.שלוברוחםבגופםלפגועאיןהאנושיים.העקרונות

אנושילאאכזרי,עונשוכלחשוך,בתאהחזקהגוף,עונשימוחלטבאופןאוסרר3כלל
ומשפיל.

העליוןהמשפטביתשלפסיקתו

המעצרתנאיבדברבעתירהכברלאזהניתןאשר3278/02,בג"צחדיש,דיןבפסק49.
כבודמפיהעליוןהמשפטביתקבעפסה"ד"),"-להלן(שבאיו"שעופרהכליאהבמתקן
כדלקמן:הנשיא,

22פסקה(כליאהמתקניבדברבצווראשונה,בראשקבועים,באזורהכליאהתנאי50.
לפסה'יד).

הבינלאומיהמשפטשלהכללייםלעקרונותכפופותכליאהמתקןבדברצושלהוראותיו
הרביעיתג'נבהאמנתשללכליאההרלבנטיותההומניטריותלהוראותיההמנהגי,

שם).(PRISONERSOFTREATMENTTHEFORRULESMINIMUM.STANDARDול-

הכליאהתנאיבדברעברומשניםהעליוןהמשפטביתלפסיקתמפנההנשיאנבודר5,
ן359-540ר)הל(536,פ"דהסוהר,בתישירותנ'דרוישבג"צוהיא:לעניין,הרלוונטית

ביהודההמרכזיהסוהרביתמנהלניואח'יוסף546-540/84בג"צדרויש;פרשת-להלן

שרנ'ואח'סג'דיה253/88בג"ציוסףןפרשת-להלן573;567,מ(ר),פ"דוהשומרון,
ד"ה0פל(.23פסקה(סג'דיהפרשת-להלן832;ף80,במ)3(פ"דהביטחון,

המנהלי,המשפטשלהכללייםהעקרונות-הנשיאכבודמוסיף-חליםענייננועל52.
באזורצה"לכוחותמפקדנ'אסכןג'מעית393/82בג"צבאזור,ישראליחיילכלהמלווים
שם)(785זל)4(פ"דואח',והשומרוןיהודה

ישראליגורםכלוהמחייביםהנ"ל,במסמכיםהגלומיםהעקרונותשלתמציתםועוד:זאת53.
זכויותבדברהבינלאומיתלאמנהר0סעיףבהוראתביטוימוצאתועציר,אסירכלכלפי

לשונה:וזומנהגי.בינלאומימשפטהמשקף1966משנתומדיניותאזרחיות
IfIJMANITYWITHTREATED8]SHALLLIBERTYTHEIROFDEPRIVEDPERSONSALL

PERSON"HUMANTHEOFDIGNITYINHERENTTHEFORRESPECTWITHAND
לפסה"ד)24פסקה(

כדין)שנעצראו(למאסרשנידון,בישראלאדםשליזכותו'מדגיש:העליוןהמשפטבית54.
האדם...שלהיסודמזכויותהיאתרבותיים...זכותאנושחייהמאפשריםבתנאיםלהיכלא
לפסה"ד).24פסקה(538("ע'הנ"ל,דרוישפס"ד(

מעצרלקייםניתןהאדם.בכבודפגיעהמהותו,מעצם,להצדיקכדיבמעצר][בואין..."
העצור.שלהאדםכבודעלשישמורבאופןהציבורושלוםהמדינהביטחוןאתולהבטיח

שם).(573("ע'יוסףפס"דהשוו(

ותוךמינימלית,אנושיתברמהלמעצרזכאיםהטרורשבמעשיבגרועיםהחשודיםגם"
שם).(הנשיאכבודמוסיף-בסיסיים"אנושצרכיהבטחת



צרכילביןכבושבשטחהעצורזכותביןהראויהאיזוןאתהמשקפותספציפיותהוראות55.
עלבמישריןחלותהןהרביעית.ג'נבהאמנתשלבהוראותיהקבועותהאזורשלהביטחון
לצורכיהעצוריםלהםשזכאיםהתנאיםעלגםהשפעהלהןש'אךהמנהל"ם,העצירים
100,8589,הסעיפיםהוראותאתבהמשך,ומפרט,העליון,המשפטביתקובע-חקירה.

רלוונטייםבהיותם21,26,ן1091,הגלליםואתגינבהאמנתשל94ן29ר90,9,,

עת'רה.לאותה

381)1(,נזפיידהמערביתהגדהבאזורצה"לכוחותמפקדלואח'הפרטלהגנתהמוקד3278/02בג"צ

ביומויוםמדימופריםלהיותומוסיפיםהופרוהזמנייםבמתקניםהמקובץ,מןכעולה55.

שלהיסודועקרונותהבינלאומיהמשפטגלליהביטחון,חקיקתהוראותועצורעצורכלוגלפי

הישראלי.המנהליהמשפט

בראשיתכמבוקשתנאיעלצומלפניולהוציאהנכבדהמשפטביתמתבקשכןעלאשר

למוחלט.לעשותוהמשיביםתשובתקבלתולאחרזו,עתירה

עורניטרחתושכרמשפטבהוצאותהמשיביםאתלחייבהנכבדהמשפטביתמתבקשגן

דין.
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