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העותרת

נגד-*

ישראלמדינת

לישראלהגנהצבא

הכלליהביטחוןשירות

ישראלמשטרת

1391"מתקך"המכונההכליאהמתקןמפקד
המדינהפרקליטותבאמצעות

המשיבים

נוספיםפרטיםמתןעללהורותלבקשההמשיביםתגובת

לכתבבנוגענוספיםפרטיםלמסורלמשיביםיורההמשפטביתכימבקשתהעותרת
11.העתירה20.5.2004ביוםלדםעלשהוגשהתשובה

ידםעלכענתהנוספיםפרטיםלקבלת1.6.04מיוםלמשיביםפנייתהכיהעותרונ,טוענת
פרטיםיוסיפוהמשיביםכימבקשתהיאולפיכךמתחתך"אוחלקיבאופן"6.7,04ביום

הנכבד,המשפטביתבפנישהובאהבבקשתהכמפירטנוספים,



כללימבהוךהמשיביםעמדת

הדיוןממסגרתחררגיםלקבלהעותרתמבקשתאותםהכוספיםהפרטיםהמשיבים,לדעת3.

למעשהמהוויםוהםהנכבד,המשפטביתשהוציאתנאיעלבצושנקבעהכפיבעתירה,

ישועוד,זאתוכדומה.בעברבושהוחזקוהעצוריםההיסטורי,עברוהמתקן,אודותשאלון

הביטחונייםלטעמיםבאשרפרטיםהעותרתמןלהוציאניסיוןמשוםהעותרתבבקשת

שלאחסוי,בנושאמדוברכישהובהרלמרותסודי,שמיקומובמתקןהעצוריםלהחזקת

אחד.צדבמעמדאלאלגביולהרחיבניתן

נענולאכןועלנוספים,פרטיםלבקשניחןשלשמןלמטרותזרותמטרותהןאלה,מטרות

המשיבים,ע"יאלהבקשות

דנן.בנושאהענייניםהשתלשלותבקצרהנביאלעיל,האמורלהסבירכדי

שהוחנקופרטנייםעצוריםשלבעניינםקודמותעונירותשתיהגישההעותרתמלכתחילה,4.

ועלתמתקןאתאלהעצוריםעזבוהעתירות,בירורמועדלפנירבומןנ193.במתקןבעבר

.ל"תיאורטיות"העתירוניהפכוכן

שאהין8696/02בג"ץ(אלהעתירותבשתי7,9.03מיוםהנכבדהמשפטביתשלדינובפסק

צה"לכוחותמפקדנ'ג'דאללה10327/02ובגחןהמערביתבגדהצה"לצוחוהמפידנ'

:כדלקמןזהבהקשרהמשפטביתצייןהמערבית),בגדה

תוךהעתירה,מןבהלחזורהעותריםכוחלבאתהצענואלובנסיבות"

הפלטלהגנתהמוקדבשםהמשפטלביתולפנותלשובזיהוהשמירת

מרתעןשלחוקיותושאלתאתלבירורלהעמידשמטרתהחדשה,בעתירה

כיעלינומקובלכחסוי.המיינהידיעלמוגדרהימצאושמקוםמעצר

לעניינובהתייחסשלאגםלהידוןראויהתהא-תוגשאם-כזאתעתירה

האמור".המעצרבמיתקןשנכלאמאייםפרטשל

2.11.03ביוםהעותרתהגישההנכבד,המשפטביתשלדלעיללהחלטהבהמשךואכן,5.

אתלהרחיבהעותרתביקשהעתירתהבכתבזאת,עםהנכבד.המשפטביתבפניזועתירה

שלרבערבהנכבדהמשפטביתבפניתעלתהכןלעלהנ"ל,בפסה"דשתוצעההדיוןמסגרת

טענות1391,במתקןבעברשנכלאועצוריםשלטענותלרבות1391,מתקןכנגדטענות

ועוד.במתקןהמעצרלתנאיבאשרטענוניבו,למוחזקיםליחסבאשר



ידו,תחתשיצאתכאיעלבצווצמצם,הנכבדהמשפטביתשב1.12.2003מיוםבהחלטתו

תנאי.עלצוניתןלגביהשרקבלבד,אחתעקרוניתלשאלהזובעתירההדיוןמסגרתאת

:המשפטביתכלשון

המפונההמתקןשלהפיזימיקומוסודיותלעניןירקאד-תנאיעלצו"

1391"מתקן

מטעמםשהוגשהתשובהובכתבלעתירהחמקדמיתבתגובההעמידוכיסבורים,המשיבים

ביתשהוציאתנאיעללצובהתאםזו,עתירהשללבירורההנדרשתהמלאההתשתיתאת

הנכבד.המשפט

בכתבשנמסרולפרטיםבאשרהבהרהאונוסףפרטהעותרתשביקשהככלועוד,זאת

תמענהבמסגרתהמשיביםמסרוהו-העתירהבירורלצורךלהחסרשלדעתההעישובה,

זהשפרטככל6.7.2004,ביוםנוספיםפרטיםלקבלתהעותרתשללפנייתהשנתנוהמפורט

למוסרםשישהפרטיםמסוגהואכישנמצאככלבעתירה,הדיוןלמסגרתרלוונטינמצא

ראו(וכסוישאינובפרטמדוברכישנמצאוככלנוספיםפרטיםבקשתשלהליךבמסגרת

נוספים),לפרטיםלבקשהע/73נספח

היאהפרקעלהעומדתהשאלה1,12.2003,מיוםהנכבדהמשפטביתשלמהחלטתוכעולה

אתבסודלשמורמותרתאםהשאלה,היאהדין,שללפרשנותובאשרמשפטיתשאלה

סבנהונהליו,במתקן,המעצרתנאיזאת,לעומתכלשהו.מעצרמתקןשלתפיסימיקומו

זובעתירההנבחנתהשאלה;הפרקעלעומדיםאינסומפעיליו,ההיסטוריעברוהפיזי,

זה.מתקןשלמישומוסודיותלחוקיותורקאךנוגעת

בשלבמתקןלעצוריםשנגרמולדידה,לעוולות,ביחסטענותהעותרתשהעלתהככללכן,

אתהנכבדהמשפטביתהפנהטענות,ושארבו,תפקידיםבעלישלהתנהגותםנהליו,

שניתןתנאיעלהצואתוצמצםהמוסמכיםלגורמיםקונקרטיותתלונותלהגישהעותרת

הפרק,עלהעומדתבלבדהמשפטיתלשאלהידועל

מצוייםםנ14שדבריםעונירתהאללהחזירמבקשתוהיאנואש,אמרהלאשהעותרתאלא

עלתעומדתהמשפטיתהסוגיהלבירורנדרשיםושאינםהמשפט,ביתשללפתחועוד

יד.לוליתןואיןלגיטימיאינוזהצעדונפרק.

עומדתהנכבד,המשפטביתשללפתחוהמצויההמשפטיתבשאלהלדיוןהנדרשתכתשתית

סל"את1391במתקןלנחקריםלתתומקפידמקפידההיאכיהמדינה,שלהצהרתה

תנאימבחינתוהןכנגדםהמתנהליםהחקירההליכימבחינתהןהדין,פיעלזכויותיהט"



והםבוהמתקןשלהפיזימיקומוהואלעצוריםנמטרשאינוהיחידהפרטוכימעצרם,
המדינה.בטחוןשלמטעמיםוזאתהמדינה,מפתעלשוהים

עיבדתייםפרטיםשוסנדרשיםלאזו,עקרוניתעתירהשלבירורהלצורךהמשיבים,לדעת

המדינהשלהתשובהבכתבלעותריםשנמסרולאלהמעבר1391,מתקןאודותנוספים

נוספים.לפרטיםלבקשתםובמענה

היאהנוכחיתובבקשתההדיון,מסגרתאתלהרחיבמאמץכלעושהשהעותרתאלא

כדלקמןפרטים,מאותלקבלמבקשת

סוהרכביונהכרזתולפני1391במתקןכלואיםהוחזקומכוחוהדיןהוראותא.
צבאי.

1391.במתקןהכלואיםהעצוריםזוכיםלהםהמעצרתנאיב.

בצה"ל.המודיעיןלחילהשתייכותםושאלת1391במתקןהחוקריםזהיתג.

ומשך1391במתקןהשניםבמשךשהוחזקוהעצוריםשלמספרםבדברפירוטד.

במתקן.העיווייםכלשלהחזקתם

1391.במתקןההחוקהתמיישעניינםהנהליםהעברתה.

1391.במתקןהנערכותהביקורותאודותנוספיםפרטיםו.

מעצר.להארכתבעבר1391במתקןשהתנהלומשפטייםדיוניםאודותפרטיםז.

אל-כריםועבדדיראכימצטפאהעציריםשלכליאתםתנאיאודותנוספיםפרטיםח.

.עוביך

מבנהאתיכירושלאבאופןעצוריםלהוליך1391במתקןבפראקטיקהשימושט.

המתקן.

השכיםבשש1391במתקןשהוחזקולעצוריםשניתנוהוכויוח:כללפירוטי.

האחרונות,

1391.במתקןלבקרישראלממשלתשרישלזכותםבירוריא_

המדוברוהאםהמיקוםבאותוהשניםמשךבכלמצויהיה1391מתקןהאטיב.

בגדרה,בעברשהיהבמתקן

צוהוצאשלגביההיחידההשאלהבירורלצורךכללנחוציםאינםאלהשפרטיםעקאדא

להדחות.הבקשהדיןכןועל-תנאיעל



שישמטענותנובעותנוספיםפרטיםלקבלהעותריםשלרבותבקשוהכינוסיף,זהבהקשר

במתקן,-לטענתם-שבוצעהאחרתפסולהלהתנהגותאומנהליםחריגהלגבילוום

חריגהלכאורה,בוצעה,1391במתקןמסויםבמקרהכיבלבד,הדיוןלצורךנניח,אםאף

בבקרהצולךשקייםאומסוימיםנהליםבמתקןלתקןצורךשישאומנהלים,כלשהי

הצעדיםנקיטתסאושנמצאהפגםבתיקוןנעוץלכךשהפתרוןהרי-פעילותועלאחרה

לגילויהנטענתהחובהלשאלתקשרכללכךואיןוזעניין,לפיהמעורבים,כנגנותמתאימים

בעתירה.שהוצאתנאיעלהצובלבהעומדתשהיאהמתקן,מיקום

לפרטיםבקשהכלממילא,אלה.בענייניםתנאיעלצולהוציאביהמ"שסירבבכדילא

להדחות.דינה-שכאלהלעניניםהנוגעיםנוספים

המדינהאתלהביאהינה-בחלקהולו-העותרתבקשתשלהאמיתיתמטרתהכיחוששנו,

איןלכךהמתקן.שלמיקומוסודיותעללשמורהיאמבקשתבגינםסודותיה,לחשיפת

להסכים.

החלטתואחלעקוףגסנועדההעותרתשלזובקשתההמשיביס,לדעת;זואףזולא

עלשנתבקשבינייםצוידותחתלהוציאשלא1.12.2004,מיוםהמשפטביתשלהמפורשת
:בזמנוהעותרתריקשהוכדבמפורש.אלהבענייניםייה

כלמיתםלפרט1למשיבהלהורותהנפבדהמשפטביתיתבקשעוד"

שפעלוגופיםבין1391",מתקן"המכונהבמתקןשימושעשיאשרהגופים

עשושימושאיזהברשותה/פעלואךלהשייכיםשאינםגופיםוביןמטעמה

זה".שימושעשומהומתוקףבו,

השאלהלענייןתנאיעלצויינתןכי1.12.2003ביוםהנכבדהמשפטביתהחליטכנכור,

עלמוגדרשמיקומוכליאהמתקןשלמיקומולחוקיותהנוגעתבלבד,העקרוניתהמשפטית

.כיבמפורש,וקבעכחסיי,המדינהידי

ביניים"צויינתןכלא

ומביאההנכבדהמשפטביוץשלהמפורשתהחלטתואתבבקשתהוזעותרתעוקפתכעת,16.

ביתידיעלשנדחתהבעייט,לצובקשתהבמקום;אדרתבשינויהגברת,אותהאתבפניו



ענייניםאותםלגבינוספיםפרטיםמתןעללהורותבקשההיאמגישה-הנכבדהמשפט

עצמם.

אשרבבקשההמדוברכיהנכבדהמשפטביתבפנימציינתאינהגםהעותרתכן,בעשותה17.

ונדחתה.-נדונהממש,זההליךבמסגרתהנכבדהמשפטביונבפניידהעלהונחה

בכללותה.הבקשהאתלדחותכדיהמשיביס,לדעתאלה,בכלדי18,

נציגשתחילהאלאלגופו,בבקשתהנכללפרטלכלגםבהמשךנידרשהאמור,למרות

זה.לדיוןהרלוונטיתהמשפטיתהתשתיתבתמצית

המשפטיתהתשתית

מספיק,בלתילונראהשהמענהאולמענה,זכהולאנוספיםפרטיםלקבלדיןבעלמשפנה19,

לצדקהגבוההמשפטבביתהדיןסדרלתקנות12לתקנהבהתאםלפעולהוארשאי
:הקובעת1984,-תשמ"ד

שניתנוהפיטיםאו...שדרשנוספיםפרטיםדיןבעלקיבללא"

אוהמשפטלביתלהגיש...הוא,רשאימספיקים,בלתילונראו

הרשםאוהמשפטוביתנוספיםפרסיםמתןעללצוותבקשתלרשם

המועדיתוךלנכוןשימצאנוספיםפרטיםאותםמתןעללצוותרשאי

דין".בעללכלתומצאכאמורשהוגשהבקשהעלהודעתשיקבע;

הנקודותשלותגדרהצמצוםהראשונה,-נוספיםפרטיםבקשתשללהליךמטרוהשתי20.

צעדיולכלכלשכנגדלצדלאפשרכדידיןבעלעמדתהבהרת-השניהבמחלוקת,השנויות

370-372ע'1995(,שביעית,מהדורה(האזרחיהדיןידרווסמן,י':לראההפתעהולמנוע

לא(ז"לשלחד"רבירושלים/השלוםמשפטביתשופטנ'איוב20/87בשגעךגםוראת

פורסם)].

לא(דתותלעניניהשרניצבויאירח"כ339/87בבגאזבבקשתה,העותרתשציינהכפי21.

לצדקהגבוההמשפטבביתוודיןטורזהב,הרר'בספרמגבאיתההחלטה-פורסם

להבהירהיאהנוספיםהפרטיםבקשתשמטרתנקבע233(ע'1991,ת"אבורסי,הוצאת(

:התשובהבתצהיראובעתירההכלוליםובריס



מדיסתמייםמשמעיים,דוסתומים,יישארוההבהרתבלעדייאשר

233(.בע'שם,(מובנים"בלתיאו

שלהיקפהעלגםהמצביעזר,החלטהשלהמשכהאתגםלהביאהיהשראוידומהאולם,

:שכזובקשה

לפרטיםהבקשהלביןהשאלוניםשלהדיוניהמוסדביןהחוצץהקומכאן"

הדשתחוםלפתיחתגורדולאהאחרוניםאלוכאשריותר,וממרטיםנוטפים

כדבעי"נתבהרוטרםבי-דיןבכתבישנדוןנושאשלשפיתוחולהבהרתואלא

ow).שם,(

הצדאתלהביאאינהותכליתהשאלוןאינהנוספיםפרטיםבקשתכישלה,האמורמן

:אחרבעניןגםנפסקכךיודותיו.לגלותשכנגד

הםאסגםהמבוקשים,הנושפיםשהפרטיםמהבקשה,עתהאם"

שכנגדהצדאתלאלץהיאמטרתםומהתצהירים,מהעתירהעלים

משמשיםאלהוכשפרטיםראיותיו,כספתאתהמבקשלפנישיפתח

מסודותיו,שיגלהשכנגדהצדאתלהביאלניכיוןאולשאלוןכסות

כלעל"ידילויעזוראאלמבקשייואתהמשפטביתיושיטלא

ביתהעתירה.בירורלשםלנדרשמעברלעצמותועלתלהפיק

לאפשרכדיורקאדהנווופיסולפיטיםמתךעליצווההמשפט

נ'מורגנשטרן58/86בשג"ץ(העתירה"מפנינהלכהלהתגונןלמבקש

249(.246,מ)2(פ"דמורגנשטרן,

-ובהמשך

ביתלפנילהביאחייבצישכלקובע,היסודיהכלללסיכום:"

שכנגדהצדאםלעניין.הנוגעותהמלאותתעוביותאתהמשפט

שלבתצהיר-עוברהשלוהןחוקשלהן*מהגימיקיםשאהדסבור,

נושף,פירושהואשטעוןאומושלמת,בצורההובאלאשכנגדהצד

וזאתפירושו,אתאוהנימוקהשלמתאתמהמצהירלבקשהואיכול

להצגתיביאואשרהנוספים,בפרטיםהשימושעל"ידיורקאך

הפרטיםומפורשות.שלמותכשהןלענייןהוגעותהעוביותמיכת

אתלבררהדיןבעליכולשבאמצעותוהיחידי,המכשירהםהנוספים

שלוצמצוםהבהוההיאשמטרתםלנכוי,עלינואחםהעובדות,

תמכסההיריעהפרישתכדיעדהלחבטתולאשבעתירההעוביות

מכשירשבאמצעותהדעה,עליתקבלשלאובוודאיהנושא,כלאת

להיציא(שכנגדהצדאתלהכותהמבקשיוכלהנוספיסהפרסים



חקירהאותולחקלרהיהיכולאילולקבל,היהשיכחאחממנו

שם).שם,(נגדית"

.תנאיעלצויצאעליהםלנושאיםרקמוגבלהנוטפיםהפרטיםהיקף;ועודואת23.

שהיאכפיבעתירההדיוןאתלשרהנועדהנוטפיםהפוטיםמנגנון"

המשפטית~ידיעלנקבעתהדילןמיגרתהמשפט.ביתבפנימונחת

במסגרתהנשאלתשאלה-מכאןייו.עלהמוצאתנאיעלהצופיעל

הענייניםממסגרתלחרוגיכמהאינהנושפיםלפרטיםדרישה

הנדוןלעניןרלבנטיתלהינעעליהמקלהובכלתנאיעלבצוהכלולים

תנאי"עלהציפיעלהמשפטביתבפנילדיוןעומדשהואכפי

ד"רבירושלים/השלוםהמשפטביתשופטב'אזוב20/87עשג"ץ

פורסם)).לא(ז"לשלח

;יעוד

בעתירהמהמבוקשבהיקפוצרזובעתירהשיצאתנאיעלהצו"

וישהתשובההצהירניתןזושאלהבלבד,..עלאהדלעניווהוגבל

מסגרת"_באותהנושפיםלפרטיםהבקשהאחלבחון

שלהבחינהועדתנ'וסרקרוגראובןד"ר%4/86בג"ץ(182/86בשג"ץ(

הרר'בספרמובאיונההחלטה-פורסנז)לא(ואחיהמדעיתהמועצה

ת"אבורסי,הוצאת(לצדקהגבוההמשפטבביתהדיןסדרוחב,

213(.בע'212,ע'ג?19,

המשיביםשלהתשובהבתצהירמסוימיםפרטיםמשאוזכרוכיהעותרת,טוענניבבקשתנו24.

:שנפסקכפיהיא.ולאלענין,הנוגעיםהנתוניםמכלולאתלפרושהמשיביםנדרשים

תשובהבתצהירהנזכרענייןכלכיהעותרתכחבאשלטענתו..."

באזכרת.דיאיןבמיקצת.לנתמרחיקה-נוספיםלפיטיםנושאהינן

פרטיםלגביויבקשיהיהשניתךכדיהתשובנובתצהירעניין

נוגעהתשובהבתצהירהנזכרהענייןאםלבחוןצורןישנוספים.

צורךיששניתן.תנאיעלהצופיעללדיוןהעומדיםהענייניםלגדר

אונוספיםפרטיםבגדרהםהמבוקשיםהפרסיםאםגםלבדוק

חקייהאושאלוךמסמכים,לגילהבקשהבמהותה,הינה,שודבקשה

נגדית"



חיפהעיריתנ'בע"מאהרוןאיזומנורה444/87(בג"ץ(54/87ששגען

הדיןסדרוהב,הרר'בספרמובאתההחלטה-פורסם)לא(ואח'

בע'235,ע'1991,ת"אבורסי,הוצאת(לצדקהגבוההמשפםבבית

.)237

לפרטיעתהנתייחסרקעהעלהרלוונטית.המשפטיתהמסגרתבתמציתהינהאיפואזו25.

הבקשה.

העושיתלבישותחתייהסות=הפוטאלהכללמן

לבקשהג2ליעיתגובה

כלואיםהיחוקודיןאיזהפיעליסבירוהמשיביםכיהעותרתמבקשתלמכתבה,7בסעיף26.

שאינוהיסטורי,בעניןשמדוברלמרותצבאי.סוהרכביתלהכרותולילם1391במתקן

לדעתההמצדיקיםטעמיטשניהעותרתמעלהעתיד,פניחצופהעתירהלבירורנדרש

-שיכוליםהדיניםעללהצביעתוכלהתשובהלדעתה,ראשית,אלה.פרטיםמסירת

זהמידעלטענתה,ושנית,במתקן,המוחזקיםלכלואיםרלוונטייםלהיות-פוטנציאלית

אי-חוקיות".מולידהסודיות"כיבטיעוןלתמוךאולייכול

התשובהבמכתבשנכתבכפיהעתירה,לבירורנדרשאינוזהפרטהמשיבים,לדעת27.
:טעמיםמבמהוזאתלעוהוית,

וממילאעקרונית,משפטיתשאלההיאתנאי,עלהצוניתןלגביההשאלה-כאמורראשית,

עצמההעותרתואכן,העתירה.לבירוררלוונטיאינןנ193מתקןשלמהיסטוריעברו

כאלה,היואםעבר,מחדלילבחוןנועדהולאעתידפניצופההעתירהכיבבקשתה,כותבת

ויודגש,(העתירה.לבירוררלוונטיתאינההרחוקהעברששאלתבודאיהדבר,שכךוכיוון

כדין).שלאבמתקןהוחזקואמנםעצוריםכיללמדבהאיןלעותרתהפרטיםמסירתאיכי

החוקתאודותמידעכלבידיהאיןשכןדיג",מסע"והבענייןלעשותמנסויהעותרתשנית,

פרטים"לויתןבקשהבמסגרתלגיטימיאינובודאידיג",מסע"כדין.שלאבמתקןעצורים

נוספים".



שלמעצרםעלהחליםהדיניםמהםבמפורש,לעותרת,מסרוהמשיביסשלישית,

למכתב5)"ו-א)5(לסעיפיםע/73,בנספחהמשיביםהתייחסותראו(במתקןהכלואים

לתשובהנדרשתאינההעותרתממילאלכן,העותרת).שלהנוספיםהפרטיםבקשת

שהיאכפיבמתקן,עצוריםהחזקתעללהוליכוליםדיניםאיזהלהסיקנדיהמבוקשת

בבקשתה.טוענת

בהכרחכאילוהעותרת,שלהלכתמרחיקתטענתהעלחולקיםהמשיביםרביעית,
רבותפעולותלבצענאלצניישראלמדינהכילציין,למותראי-חוקיות".מולידהסודיות"

יבהתאםדיןפיעלכןעושהוהיאבטחונה,שמירתשלמטעמיםסודיות,שלמעטהתחת

צבאיסוהרכביתעליושהכריוה1391,מתקןלגבישניתנהההכרותגםולראיה;לדין.

לביתשהוגשוהעתירותלפניובוודאי(המתקןשלסודיותושמירתתוךנעשתה2002,בשנת

בלבד_ספקולטיביתהינההעותרתשטענתמכאן,המתקן).בעניןהנכבדהמשפט

היינו,(1391"במתקןשימושבעברנעשהמהמתוקף"שהשאלההרי-לכלומעל-לסיום

המשפטשביתהשאלותאחתהיתהבעבר),עצוריםזהבמתקןהוחזקודיניםאלומתוקף

העותרתשהגישההבקשהבמסגרתתשובה,להןליחןהמשיביםאתלחייבהתבקשכבר

לעיל).14-15סע'ראו(הנכבדהמשפטביתידיעלנדחתהיובקשהוכזכור,ביניים,לצו

ל"פרטיםבקשהבמסגרתהיום,זהמידעלקבללבקשניתןשלאבודאיאלהבנסיבוונ

.נוספים"

להדחות.הראשונההבקשהדיןהללוהטעמיםמכל

לבאשהג2לסטתגובה

נכוןאםיאשרו,המשיביסכיהעותרתביקשההעותרת,שללמכתבהש8(בסעיף28.

בצה"ל.המודיעיןלחילהשייכיםחייליםהםחלקם)או(במתקןשהחוקרים

תשובהעלעומדיםוהםהעתירהלבירורנדרשאינוכללזהשפרטלעותרתמסרוהמשיבים

ין.

שאלההפרקעלעומדתהנכבו-,המשפטביתידיעלשכיתןתנאיעללצובהתאםכאמור,

חקירותמתקןשלמיקומושלבסודשמיררנוחוקיותשאלתוהיאבלבד,עקרוניתמשפטית

מאליומובןמקרה,ובכלבמתקן,החוקריםזהותלשאלתקשרכלאיןוולשאלהמסויים,

בסיסאיןממילא,גו.המנוהלותהחקירותאפלקצעמסימניםבמתקןהחוקריםכיהוא,



לחוקריםאםלבררנועדהמבוקשהמידעכאילווו,בקשהבלבהעומדתהעותרתלטשת

נחקרים.לחקורהסמכהאיןאויש

להדחות.דינהזובקשהגםלפיכך

לאכללהעתירה,לבירורנדרשאעוזהפרטכיסבוריםוהמשיביםונואילכייודגש,29.
בפנילהצביעמחויביםעצמםרואיםאינסהמשיביםככלל,סודיותו.לשאלתהתייחסו

נעשה-כןשעשווככללעתירתה,רלוונטייםאינםאםפרטים,שלסודיותםעלהעותרת

הדין.משורתלפניםהדבר

סודית.הינהוולשאלההתשובהמקרה,בבלכינבהיר,הנדרשמןלמעלה

ביניים,לצובבקשתהבמפורשהעותרתביקשהשאותםבפרטיםהמדוברכייודגש,עוד30.

הנכבד.המשפטביתידיעלנדחתהכאמור,זו,ובקשה

לח"מבישראלעינוייםנגדהוועדפנהלאחרונהכינציין,הנדרשמןולמעלהלבסוף,31.

סמכות-מצ"חעלנמניםשאינס-בצה"לחוקריםשואביםמהיכןבשאלה,ולפצ"ר

להתייחסמבלישניתנהבענין,הח"מידיעלשניתנההתשובהבזאתמצורפתלחקור.

שלקיומהעלהח"מהצביעזובתשובהדווקא;במתקןהחווריםשללהשתייכותם

הפרוצדורהלפקודת2)1(סעיףלפילחקורמהחוקרים,אוידלכלשניתנהאישיתהסמכה

זעדות).הפלילית

העותרת.זעתאתלהניחצריכהודאיא',המסומכתזו,תשובה

לבקשה13לסע'תגובה

במתקןשהוחזקוהעצוריםכללאודותרביםפרטיםהעותרתביקשהלמכתבה14בסעיף32.

נתינותםבמתקן,המעצרזמןמשכיהמתקן,שלהמירביתתפוסתוהקמתו,יוםמאז1391

המדינהכיגםמבקשתהעותרתוכיו"ב.במתקןממושכיםומןפרקישהוחזקועצוריםשל

ועוד.בחתקןשוווהיםחילידיעלשנתפסונשקספינותעלשנעצרומיאםתאשר,

מןחלקוממילאהעתירה,לבירורנדרשתאינהאלהפרטיםשמסירתהיאהמשיביסעמדת

חסויות.הןהתשובות

באשרמקיף)(שאלוןאםכינוספים,פרטיםשלדרישהאינתזודרישההמשיבים,לדעת33.

חורגתוודייישהועוד,זארנבו.שהוחזקומיאודותופרטיםמבנהוהמתקן,שללעברו



המתקן.שלמיקומולהודיותרקהנוגעזו,בעתירהשהוצאתנאיעלהצושלמהיקפו
שנעשההשימושאודותרב,בפירוטתשובות,למתןויינההבקשהלמעשה,מזו,יתירה

זושבקשהאלאביניים.לצובבקשתהכברהעותרתהעלתהאותועניין-בעברבמתקן

להלהענותווקוםשאיןבודאיוממילא,הנכבד,המשפטביתידיעלכאמור,נדחתה,

הנוכחית.במסגרת

בנושאמינימלייםפרטיםמסרושהמשיביםשמרגעהעותרת,טוענתבבקשתהכינוסיף,עוד

העותרת,שתדרושככל-בנושארבפירוטלפרטהםחייבים-התשובהבתצהירהנדון

בנדון,להלכהנפנהזהולענין-ממשזובטענהאיןכיבמפורשקובעתשההלכהעקא,דא

לעיל.24בסע'שהובאה

לפיכךמקרה.בכלחסויותהינןמהתשובותחלקהרנשובה,במכתבכמצוייןכינוסיף,עוד

להדחות.הבקשהדיןחללו,הטעמיםמכל

לבקשה14לסע'תגובה

הנוהגיםהנהליםאתלעיונהיעבירוהמשיביסכיהעותרתביקשהלמכתבה,זגבסעיף

שסוהרבתישבכלללאלוזהיםבמתקןהנוהגיםהתנאיםאםלבררביקשהוכןבמתקן
אלה,נהליםשלבזמןלתחולתםבאשרלבררהעוונרתביקשהכןבחלקם.רקאוהצבאיים

ועוד.לתוקף,כניסתםמועדדהינו,

כתבבמסגרתבתמצית,ילואלה,בנושאיםפרטיםהמשיביםמשכללוכיטוענתהעותרת

העותרת.ע"יהנדרשככללגביהםלפרטעליהםהתשובה,

בונשובתם,העתירהבירורלצורךנדרשתאינהאלהפרטיםמסירוגכיטוענים,המשיביס

תוכןאודותמרוביםפרטיםכילעותרת,המשיביםמסרוהנוספיםהפרטיםלבקשת

הובאוהקוימתבהודעהלעתירה.שהוגשהתקודמתהמדינהבהודעתלמצואניתןהנהלים
ביתסרבשכזכור,אלאבמתקן_המעצרבתנאיגםעסקההמקוריתהעתירהשכןהפרטים,

לבירורנדרשיםאינםהפרטיםולפיכך,זה,בנושאתנאיעלצולהוציאהנכבדהמשפט

מעצרמתקןשלמיקומושמירתלחוקיותהנוגעתהעקרוניתהשאלהשעניינההעתירה,

בסוד,

אינהודאיהתשובה,בכונבגםבתמציתזהעניןלאזכרלנכוןמצאושהמשיביםהעובדה

שםלעיל,4?לטע'וכפנהנשובזהולעניןיה,בנושאשאלהלכללהשיבונובה""יוצרת
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יהיהשניתןכדיהתשובהבתצהירעניןבאזכרתדיאיך"כיהקובעתההלנהמובאת

נוגעהתשובהצתצהירהנוברהעגיןאפלבחוןצווךישאלאנוטפים,פרטיםלגביולבקש

שניתן".תנאיעלהצופיעללדיוןהעומדיםהעניניםלגלע

ודאידנובנושאהמבוקשיםהפרטיםוכלמאוד,ממוקדשהוצאתנאיעלחצובענייננו,

אליו.רלוונטייםאינם

שאלוןאלאאינםהעותרתמבקשתשאותםהנוספיםהפרטיםהמשיבים,לדעתועוד,ואת37.

חנדרשיםנוספיםפרטיםבגדראינםהםוממילאבו,המעצרותנאיהמתקןאודות

בעתירה,הדיוןלמסגרת

לבקשה1$לסע'תגובה

במתקןהנערכותהביקורותאודותנוספיםפרטיםהעותרתביקשהלמנתצה,22בסעיף38.

ידיעלבמתקןנערכותכאלהביקורותכיתשובתהבכתבמסרהשהמשיבהלאחר1391,

במתקן,שנערכוהביקורותממצאיאודותמירעלקבלמבקשתהעותרתשונים.גורמים

מסוימים,בתאיםהכימייםהשירותים-לרבותבו,המעצרלתנאינוגעותשהןככל

ועוד,זורמיםמיםהעדרהתאים,צבעלפסיכיאטריה",מומחה"שלביקורות

תנאיהעתירה.לבירורנדרשיםאינםאלהפרטיםכילעותרת,זהבעניןהשיבוהמשיבים39.

הכדרש,מןלמעלההנאי.עלצולגביהםניתןא%לדיוןרלוונטייםאינםבמתקןההחזקת

תנאילשיפורהביאוביקורותבהםמקריםהיובהחלטכילעותרת,המשיביםהשיבו

הפרותשלבקיומןמודים""אינםהמשיביסכיזה,בהקשריודגשןעודבמתקן.ההחזקה

העותרת.שטוענתכפיבמתקן,חוק

אינוודאיביקורות",שלקיומן"נושאבתמציתהוזכרהתשובהשבכתבהעובדהעצם

ממצאיאודותפרטיםפרטילבקש-נוספים"לפרטיםבקשה"במסגרת-מאפשר

תנאי,עלצויצאשלגביולנושארלוונטיותאינןכלללכךהתשובותשכןהללו,הביקורות

לעקשה16ליעיתגובה

שיפוטיותהחלטותבענייןפרטיםלקבלהעותרתביקשהלמכתבה,ד)("יא)42(בסעיפים40,

לקבלביקשהזהובכללמעצר,להארכותבנוגעסגורות,בדלונייסבמתקןדיוניםקיוםעל

דיונים.אותםשלפרוטוקולים



וציינו,העתירה,לבירורנדרשותלאזהבענייןשאלותיהכילעותרתהשיבותמשיבים41,

עלהחלטהקיבלושופטיםשבהםבלבדבודדיםבמקריסמדוברכיהנדרש,מןלמעלה

נוכחותלאפשרמקוםשישסבוריםהשופטיםהיואםכיהוסיפו,כןבמוזקן.דיוןקיום

במתקן.ולאבבימ"שבודאימתקייםהדיוןהיהאלה,בדיוניםקרול

שיצאתנאיעללצוקשרשוםאיןהעותרת,ע"יאלהבנושאיטהמבוקשיםהפרטיםלכל

להדחות.הבקשהדיןכןעלאשרבעתירה.

לפרטיםבקשוניבגדראינהבודאיםילוקוטורפ3(מסמכיםלקבלתבקשהכינוסיף,לכך

.נוספים

פסולההתנהגותהמייחסתבבקשה,המועליתתעוונרתלטענתבסיסכלאיןכינוסיף,עוד

בסיס.אוסיבהכלללאבנדוןכוללניותהאשמותהטיחההעווירתלצערנו,ישראל,לשופטי

לבישהי1לטעותגובה

דיראגישהגישואסיריםלעתירתבנוגעפרטיםהעותרתביקשהלמכתבה,25בסעיף
המעצרתנאיבנושאכיהשיבו,המשיביסבתגובה,שלהם.המעצרבתנאישעסקהועוביים,

בירורלצורךנדרשותאינןהעותרתשללשאלותיההתשובותולכןתנאיעלצוהוצאלא
בנדון,נוספיםפרטיםלבקשתעילהכלאיןמכך,יוצאכפועלהעתירה.

היאמבקשתשלדבריה,אלאנוספים,פרטיםלמתןעילהאיןזהבעניןכימודההעותרת

המדינהאחמחייבהלבתוםעקרוןכיסבורהחיא,הלבונוםעקרוןעלזהבענייןלהסתמך

שלהתנו;גותהבשלהעותרת,שלכלשונהשעוותה,התמונה"אתלהשלים"דיןכבעל
התשובהלכתב15בסעיףהמדינהשלבהתייחסותהכיהיאהעותרתשלטענתההמדינה.
שעלולמוטעהרושם"שיצרחסלקטיביונ,בצורהדבריםהוצגוועובייד,דיראנישללעניינם
הכוונה".לכךושמאביהמ"ש-עללהשפיע

בצורהונאוסלקטיביתבצורהדבריםהציגוכיהעותרתשלטענתהאהדוחיםהמשיבים
להסתמך,העותרתמבקשתעליוהלב,תוםעקרוןהמשיבים,לדעתמוטעה_רושםהיוצרת
שלליבםתוםבדברשחר,חסרותשוואהאשמותמהטלתלהימנעלהנחותההיהצריך

בבקשתה,ונשנותהחוזרותהמשיבים,

עילהמהווהתשובהבתמחירהמוזכרעניןכללא11,לתגובה24בסעיףכאמורמקרה,בכל45,

היאאסהשאלהפיעלנוספים,לפרטיםבקשהכללבחוןוישלגביונוספיםפרטיםלבקשת



הינה,הבקשהשמאאושנילן,תמניעלהצופיעללדיוןהעוממיםהענייניםלגדרמתייחסת

נגדית.חקירתאושאלוןמסמכים,לגילויבקשתבמהותה,

שצוייןכפיהנדרש,מןלמעלההובא,ועובידדיראנישהגישוהאסיריםעתירתעניין46.

תנאי,עלהצושלמהיקפותורגבמתקןהכליאהתנאיענייןשכןהתשובה,בכתבבמפורש

בנדון.נוספיםפרטיםלמתןמקוםאיןבודאיכןועל

לבקשה18ליע'תגובה

בעתסיבובייםבמסלוליםהעצוריםהובלתעלהעותרתשואלתלמכתבה,28בסעיף47.

לבירורנדרשתאינההתשובהכילבךהשיבוהמשיביס1391.מתקושלבתחוחוהובלתם

בנקיטתהמשיביםשלעקביותלחושרוטוענתשאלותיהעלהעותרתחוזרתעתהרועונירה.

האמורה.הפרקטיקה

העתירה,לבירורדרושהאינהזולשאלהחתשובהכיומבהיריםחוזריםהמשיבים48.

אחרתאוזופרקטיקהשלחוקיותהולאהמתקןשלמקומוסודיותחוקיותשעניינה

בחקירה,פסולאמצעיהמהווהפרקטיקהקיימתכיהעותרתסבורהאםבמתקן.הנהוגה

נפרדת.בעתירתבמישריןוופרקטיקהותתקוףהעותרתתואיל

בהלדיוןמקוסאיןהמתקן,שלמקומומסודיותנובעשטעמהפרקטיקהגס:ויודגש49.

שלבחוקיותהפגםהעותרתשללטעמהישאםגםשכןהנוכחית,העתירהבמסגרת

השאלהעצםעללהשליךכדיבכךיהיהלאלפוסלה,יששבגינומסוימת,פרקטיקה

בסוד,מעצרמתקןשלהגיאוגרפימיקומושמירתחוקיותבדברהפרק,שעלהעקרונית

פרקטיקה.אותהשלחוקיותהעללהשליךכדיבכךיהיההיותרלכלאלא

לבקשה19לסע'תגובת

;החוץעםכלואיםשלמגעיהםעלשוניםפרטיסהעותרתביקשהלמכתבה,30בסעיף50.

משפחה,בניעםפגישותדת,כהןעםפגישותלמתקן,מכתביםמשלוחאודותפרטים

ועוז".האדוםהצלבנציגידין,עורכיעםפגישות

פרטיםעלנוספים"לפרטיםשאלה"בגדראינההשאלהכילעותרת,השיבוממשיבים51,

מכך,יתירהמענה.מחייבתאינהולפיכךהתשובהבכתבשנמסרומשפטייםאועובדתייט

לרכזניתןאםברורלאיכללרבהאיסוףעבודתמצריךאלהמשאלותלחלקחתשובהמתן
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לקבלזכותאיןחקירה,בתקופתכיהמשיבים,ציינוהנדרשמןלמעלההנתונים_בלאת

היתהלאכאשרצל"א,ונציגיע"דעםנפגשובמתקןששהועצוריםוכימכתביםולשלוח

לכך.מניעה

בקשתה.עלהעותרתחוזרתעתה52.

משפטיתשאלההיאתנאיעלצוהוצאלגביההשאלהכיומבהיריםחוזריםהמשיבים53.

נוגעאינוזהוצובסוד,מעצרמתקןשלמיקומושמירתחוקיותלשאלתהנוגעתעקרונית

וכויותשלבנושאעוסקאינוואףבמתקן,שהוחזקומסוימיםנחקריםשללעניינם

הנחקרים.

זכאיםבמתקןעצוריםכיהמשיביםהצהרתעומדתזחעקרונילדיוןהנדרשתכתשתית54.

ששהיעצוריםכיהמשיבים,ציינוספקהסרולמעןדין,פיעללהםהמגיעותהזכויותלכלל

מטעמילכךמניעההייתרולאכאשרהאדום,הצלבנציגיועםדיןעורכיעםנפגשובמתקן

קיוםמנעהלאהמתקןסודיותכיבכך,ולהדגיםלהבהירביקשוהמשיביםהחקירה.

מקום,מכלסודי,המתקןמקוםהיהאילולאמתאפשריםהיואשרהחוץעםקשרים

עובדתימידעלגבינוספים"פרטים"שלפירוטשאינורקלאבבקשהמנדרשהפירוט

העתירה,בלבהעומדתהשאלחלבירורלסייעיכולאינושגםאלאבבקשה,שהובא

שללגופולתקיפהניתןהדברהיההריהחוץ,עםלקשרנחקרשלזכותוקופחהאילוושוב,55.

המתקן.שלמיקומוסודיותחוקיותלשאלתנוגעאינוזהעניןאולםענין,

רלוונטיתלאשהשאלהטעןלאהמשיביםב"ככיזה,בהקשרוטענההוסיפההעותרת56,

איננהאכןהשאלהלטעמוכיבזאתמבהירהמשיביםב"כלבקשה).שניהפסקה9עמוד(

במכתבו_שנכללההתשובההתבוננהולכךזו,עתירתשלעניינהלברוררלוונטית

לבקשה20לסע'תגובה

במתמןלבקררשאיםהממשלהשריהאםלבררהעותרתביקשהלממתגה,ג)3ג(בסעיף57.

נוספיט.לפרטיםבבקשההמדובראיןכיהשיבוהמשיבים1391.



41בסעיףהאמורלהבהרונבשאלההמדוברכיוטוענתבקשתהעלהעותרתחוורתעתה58,
בועדתהמכהניםכנסתחבריע"יפרלמנטרית,ביקורתשלבקיומהתעוסקהתשובה,לכתב

הכנסת.שלוהביטחוןהחוץועדתשלחשאייםלשיו,תיםהמשנה

שלמענהכאילוןבפיהםדבריםלשיםהעותרתמבקשתמדועתחילה,תמהיםהמשיבים59.
לחלוטיןאחרבעניןלמסקנהמביאנוספים,לפרטיםבקשהבגדראינוהעניןכיהמשיבים,

מעיוןכעולהבמתקן)_לבקרכביכול,רשאים,אינםוסגניהםהממשלהשריכאילוהינו,~
זה.לעניןבתשובתםהתייחסולאכללהמשיביסהתשובה,במכתב

הרשותשלפרלמנטרית,ביקורתביןמבחינהאינהשהעותרוגדומהכינאמר,הבקשהלגוף60.
שלהביקורתלביןלתשובתם,41בסעיףהמשיביםשלהתייחסותםנושאהמחוקקת,

המבצעת.הרשות

-אחרבעניךעוסקתהעותריושאלתואילו-פרלמנטריתבביקורתעוסקהתשובהכתב

בתשובת.שהובאמידעעלנוספיםלפרטיםבבקשהמדובראיןכןועל

שנילפיוהתשובה,לכתב12בסע'שהובאלמידעהלבתשומתאתנסבהנדרשמןלמעלה
במתקן.האחרונותבשניםביקרו-לממשלהכידועהשייכים-משפטיםשרי

לבקשהSt121/_תגובה

למקוםממקוםהועבר1391מתקןאםהעותרתשאלהלמכתבה,נה)-וד)23(בסעיפים61.
בגדרה.לטענתה,שפעל,כליאהלמתקןבאשרפרטיםביקשהוכןוישניםבמשך

אוןמקרה,ובכלהעתירה,לבירורנדרשיםאינםאלהפרטיםבילעותרתהשיבוהמשיבים62.

התשובה.בכתבשפורטונוספיםלפרטיםבקשהזו

שבולאופןהמשיביםשלפרשנותםהבנתלצורךנדרשזחמידעכיהעותרת,טוענתבתגובה63.

במפורשמוזכראינוהגיאוגרפימיקומוכאשרמעצר,כמתקןמתקןעללהכריזניתן

בהכרזה.



בעווירה,הדיוןלהיקףרלוונטישאינומידע,אחרליידוג"העותרתמבקשתששוב,אלא64.

בסעיפיםהעותרתלשאלוונתתשובההנכבד_המשפטביתשהוציאתנאיעללצובהתאם

לפרטיםבקשוןבגדרחיאאיןכןועל-דנןהעקרוניתלשאלהכללרלוונטיתאינהאלה,

.נוספים

לסיכום

בפועלהמדוברנוספימולפרטיםבקשהאינההעותררנשלזובקשתלמעשה,מלכה65.

וו,בדרךלעתירה.תשובתםבדברלמשיביםהמופנהנגדית,בחקייהלאאםבשאלון,

וכןהמשפט,ביתשהוציאעל-וגנאיהצושלהמצומצםהיקפואתלעקוףהעותרתמבקשת

המשיבים.שלסודותיהםאתלגלותלנסות-מסוימותבשאלות-היאמבקשת

ביתשלהמפורשונהחלטתואתלעקוףלב,חוטבחוסרמבקשת,העותרתועוד,ואת66.

היסוסללאהיאומבקשתהעותרת,ביקשהאותובינייםצולהוציאשלאהנכבד,המשפט

נדחתה-להןלהשיבאותםלחייבקודמתשבקשהלשאלות,להשיבהמשיביםאוילחייב

המשפט.ביתידיעל

-נדונהכברזובקשתהכיהמשפטביתבפנילצייןטורחתאינהאףהעותרתמזו,יתירה
ונייחתה.

הנדרשתהמלאההעובדתיתהתשתיתאתהנכבדהמשפטביתבפניהניחושהמשיביםאף67.

שלהגיסימיקומוחיסיוןחוקיותשלהעקרוניתלשאלההנוגעתהעתירה,שללבירורה

ביתבפניולהביאלחזורמבקשתוהיאנואשאמרהלאשהעותרתדומהמעצו,מתקן

תנאי,עלצולהוציאהנכבדהמשפטביתסירבלגביהךטענותיה,מכלולאתהנכבדהמשפט

ועוד.במתקןספציפייםעצוריםאוניותבטענותהמעצר,בתנאיהעוסקות

שנמסרולפרטיםמעבךבעתירה,הדיוןלהיקףרלוונטייםפרטיםהעותרתשביקשהככל68.

ואףהללו,הפרטיתאונ6.7.04,מיוםבמכתבםלעותרתהמשיביםמסרו-התשובהבכתב

העתירה.לבירורהנדרשמןלמעלהפרטיםלעותרתמסרו

העותרת.ידיעלכמבוקש-נוסףמידעלמסורמקוםאיןלבך,מעבר



להידחות.זובקשהדיןכיהמשיביםסבוריםלעיל,האמורכלנוכח69.

רנשגז"החשוןי"ג:היום
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