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התיעצה
.1

המפקד הצבאי הה-ה בצו בי חמשיי ל38ה יוחזק במעצר במשך שלחטה
תופשים ,עד תאריך וב.ס ,28.5במן חיותו פעיל פח"ע אשו לו כוונות לביצוע
פיגועים המיייט.חימשיב הובא בסני כבוד השוטט וסין פנתם ליברמן ,לצורך
כיקירת

שיפוטיה על הצו" השופט התלים

לקצו

מהותית את

המעצב עד

תאריך וי.ס .28.8על החלטה וו בא קרעור התגיעה ,ולו חנטנדרשו כעת.
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האזעקות ~aaaטמא
משלטת ההטופי קטא  nff~wבעיקי בשנ' נושאינש .תנושא הבאשיו עניינו
בירבר מעצתם מינחליים הוראת) שעה( מספר ו2ב 6בסעיף
תדדישת של הצו
כי הביקוית השיפוטית בערכאה ראשונת בעניינו של עצור מיגמלי,
* (,)4
ויון"
דודהר,
תחל תוך  8ים'ם מיום תמעלי .השופט קמא קובע י ':קיומו של
דהיינו דיון שבו השופט רק מודיע לעצור כי חבי,קורת השיפוטית נדהית
למועד אחר ,אין בו יד 3לעמיד בדרישות הזין .מאחו שכעניינו של חמשיב
התקיים דיק" רהיטן שכזח ,ורק בענוי זמן מוז חובא המשיב לביקורת
אנן
למשיג,
עוול  ,רזו ניודה
שיפועית סהותית בסת השופט קמש הוי שנגדם
שהן לשקי ,כאשר מהסטים אס לאשר את מעצוו,
התשא השני
קמא בי:

הוא

הנסיט למעצר

המנוולי

של " ,a1WKlכאן מותג

השיפי

גיא  wwnnחצמאה טיד1קועל
ביהרכם
ושנמרה

iat~nv
;Saeka~i

" בפקרה הנוכחי מוחזק חעצוו כארבע תנים בחווגסט על חוסו אשו נאסף
לפני כחמישים הודש ,ואשר על פיו עולס השד ממטי שתעצור התכתן לבצע
פיגועהתאבדתם.[ 1*1.
לאחו עיון בהוסר החסוי אשר הוצג בפניי וכהתחשב בעוכניות שפ*
בהתחשב בשקופת מעצוי של העצור* ובעובדה כ' נגיש לי עוול כפי שצוין
בהרחבה לעיל ,הגעתי למסקנה כי לא יהיח ניתן לתאריך את מעצרו של
חאאאוד סע 6ניספח ללא שיוצג תומר חדש ומשמעותו זהיר יכול לחמייך
ס51בלה אחמסמורר.
ליבה האסור אני מקצר באופן מהותי את צו חמעצר אשר נחתם בעניינו של
העצור כך שיעמוד על תודשייס ,חסתיים פייט ס 5ג.5וו.
נ,

תמצית פגשיני חצדבנם
בערעור טען נאגצמנ8ננצעב כי למשיב לצ נגרם כל עוול בכן שהינקיים דיון
וחוית ,שכן מלוא החומר החסה הונח נפני גית הפשפט .אף אם נוום לו
קורל ,אין לחעניי ק:ל נך את הצ*גור שלא זוטא ,בכך שישוחרר אדם חמסנן
את העיבוו .חתוגע ציין כי מוזבר גם ,יהתכוון לבצע פיגוע התאגדות,
והוא עריין מסוכן למרות תקופת המעצר חמפושכהן
הטגיגופ~ת תחטטה כי תקופת המעצו מסכסכת מאוד ,בת  4שמם ,לטעמה,
לא ניתן לקבוס כי המשיב פסיכי כיום לציבור ,על סמך ואיית המראות
יצפני  4שמס תחוזה לו כוונה לבצע פיגוע חתאבדווגי למענתה יש צורך
גהומר תאט פתותי על מנת להצדיק ססקגה כי קריין כשקפת שנכה מן
הפשיב .
דעה

*.

עד כאן התשהית לערעור ,והנה הגענו לעצם ההון .אתחיל בנושא חפורמלי
* מהותי המהמינוי למועד התחלת הביקורת השיפוטית.
סעיף * ( 04לצו כדבר מעצריפ פינהליים קובע יכ2
אצר 8~84יפי עו זח ,יובא תון  8ימים  npaויעציו כאמור לפזי שופט
כתיאו באי בצו(* לצו ברבו חוראות באוזון ניהורה חי81ר1הוו מט')
ן5ע 8התשבל " שן 10להלן!) חצו כדגו הוראות בג"זהג ובלמד שירפאו לא
תפהק טרופת רסונן .החיותה רשאי לאשרעט 4עוהם,עומר לבטלו או לקצר את
תקופון המעצר יצו;

נדח חפשתם WU1ftלערעורים
ייתמם
ימסמרון

סשע18מ"מע12

לא הובא תעציר לפני חיווט ולא הוחל בדיון לפני איך ש * a'aבאמור,
ישתחרר וועציר ,זולת אם שיימת עילה אתרת למדתוו לפי כל דין ותתרקח
בטהון' .
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מלשון אסעיף נראה בי המחוקק שאף למצב בו ת"ז  8ימים מיום חמעצר,
ככר תתקבל הוזלטה שיפוטית לגבי המעצר .עם זאת ,חמתוקק צפה ואישר
גם אפשרות שחדיון יחחחלסתז לא יסתיימו ביום חשמיבי* על כן קבע
בגחינת חמינימום שאין בלתה כ ,בתוך  8ימים ווייבים לחביא את העצור

בפני יופט ולמתחיל בייץ ,שאחוח ישוחור העצור.
מדזע! רוב חויוניט בביקורת השיפוטית בהארנונ מעצריט מינהל-ים נול
חושבי האיזור מתקיימים בבית תמשפט תצבאי בקציעות .מזנייות בית
ט8ש8ה מונהיוז לוןבוע את הדיונים על פי חצו בתוך שמונה מיפ '.כבלל
חביקודת חשיפוט,ח :מסתיימת ניזם ה"ון ,או שמפוסט כותב את תחהלטה
כעגני מספר ימים.
עם זאת ,כפעם נפעם נאלצת המזכירות לקבוע דיון גביקורת ש'סוטית
גקציעווק אשר מראש ידוע בי לא תהא בו אלא תפילתן של דיון ,קיא עיירו
ולא נאדמו .הדבר נובע מאילוצים שונים* לעיתים הסניגורים פבקשים שלא
לקבוע לחם דיון בקציעות ביסים מסיימים ,והמועד שאפשרי להם חל לאחר
חלוף שמונת הימים .לעיתים בל מעצרים מביא לו,יבוי צווים בנקודת זמן,
מעבר לקיבולת של מספר ימי דיונים .בסקרים שכאלו ,קובעת חמשנירות
מועד ראשון לזהרן נתוך שמונת הימים ,מתוך תונח שאן תתחיל הכיקורת
השיפשפתו אולם עיקיה של הביקורת חעץפוטית PSWIומתגצע במועד
שניווי לאחר שמונת הימים היאשתים.
,,

ובכן מח אמור התתבצע בדיון שבו מחתילה הביקורת זתיט81ישה תאט די
שהעצה מובא בפני  ,o~lwnונמסות לו הודעת נדי חדיון בעניינו יתקיים
גפוזד מאושר יותר ,או שמא נרדש יתר" ךכמ1
לנועמי חתשובת על כך פשוטה ובדורה ,אס הייתח נדרשת אך הודעה על
מועד דיון עתידי ,לא היה צורך לחביא את העצוו גפניז81נ3פ די ה'ח לי ני
יובא גטי מזמות בית המשפט ,ובעצם לא היה צורך להביאו כח ,שנן
התעה על מיעד דיון בית! לתת לו גם בתאו בנלא .ברור שאם דרש המחוקק
מ העצור יובא בסני שובס ,טוון המחוקק לפעולוז ששופט דווקא ,מסוגל

לבצעם ,ולא בעל ונפקיד אוזר,

ביוד הרשפםה24שת לערעוריט
ביחודה
ושיפרז

slndata""#

על חשיבות המעורבות חשיפוגהת בהלץ מעצר ,מוקדם כגל תאפשר ,כבר
נכתב רבות ,כך בביץ  5239/01ש איאד אעתק מרפוד מרעב ב' מפער כותית
צהול ,נתב בשיא ביחשת וועליון:
מעורבות' שיפוטית באשר לצווי מעצר חיא חיונית .בצדק ציין חשופט י'
זמיו כין אביקורת חעהפונהת היא קו חהגנח על התירות ,ואן מרו* עליה
מכל מ*מר' גבג"ץנמ/שש 25מלחמלה ואח' נ' מפקד כוהות צהול באזור
יהודה ישומרון ואח' ,ם ד" ב) 1 )5
תו3רועמחוהכרפייהה 1היא המחסום נפני השחרותן היא מתנקשת מעקרון
ילשין החוק ראו) ד ! ,ן  988( 1! EHRRן(  United King'~omעBrog~n .
ג( 43היא סגנהחח כי האיזון תעדין כין ההרותו של הסרט לבין כיסחונו של
תכלל  8רמזון המונה כיסיו דיני המעצו  -יישמר ואו) עם"מ א/סו פלוניפ גי
שר הביטח~ן ,ד %מ ו  708ז*( ,.גמשפס הישואלי תפנימי נקבעו בעניין זח
ויראות ברודות.
במסגרת תמעצר הפלילי הירגיזן ישו להביא את העצוו בפני ופט* בתוך 24
 mysקראו סעיף אע )9לחוק סדר הזין הפלילי יטפכויות אכיפה  -מעצרים(,
גו99עוישתח יהוצאת צו חמעצו נעשית על יח השופט עצמו,
נמעטם ' מינהל* יש להביא אוז צו המעצר בפני כשיא בית המשסט חמהוזי
 48 Tnsשעות סעיף) לאן לחדק סמכויות עתאזירום* מעצריטג) התשליט*
שוקותי התלמת נשיא בית חמשפט הכחוי היא חלק מגיבוש צו חמעצר
חמיבחל ,לראו עבףמ  2aeפלוני נ' שר הביסהוה  740מא .ISOS,515 2
במעצוו של לוחם" בלתי חיק" יש לחביא את הכלוא לפני שופט בית
הפשפט הפחוזי לא יאוחר ו4ימ מים' מיום פתן צו חכליאח על יוד חרמסעיל
סעיף)  8לחוק כליאיזס של לוחתים גלתי חוקיים ,התשכיביבסש(ן
באשר לנועציו של הייל בצבא ,נקבע בסעיף א2גז' לחוק משיפוט הצבאי,
ך519שוףנשתח ,כי יש להביא התייל בפס שזפת צבאי בתוך  96שעות ,ומאותו
מועד ונהלך הוצאת תצו חיא פעולה שנעשית אך  %ידי שופט.
חוראח זו נידונה בפנינה יוזהלטגו כי חיא בלתי וזוקתית ,שכן היא פוגעת
שלא כרין נתירות חאישית ואינה מידתית פרשת) ובמה( ,בעקבות פסק דיגנו
תוקן החוק ונקבע כי במעצר תייל על פי חוק חשיפתי חצכאי יש לחביא את
החייל תעצור בפני שופט בינוך  48שעוונ.
מה הדיז אם המעצר נעשת באוזר .מת קובע הדין וזחלו
חמשפס חבינלאומי נהנו קוצב את מספדם של ימים אשר ניתן לעצוד בהם
אדט ללא פעייבות שיפועית .תחת זאת נקבע עקוון כללי ,אותו יש ליישט
בנכהבותיו של כל מקרה ומקפח .תעקרון הכללי העוצר ההוט השני גמשפס
חבינלאומי ,תוא י 3יש להביא את חהחליה בדגר המעצר ללא ייחוי
) (Pramptlyלשופט( עו גורם שיפוטי קהי בעל סמכויות שיפוטיות".
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ובגן חוזות חשאלח לסיומה ,מה יכול לעשות הסופגה שבעל תפקיד אחר
אינו ינולו התשובה על ך 5באורח ,תשופם אמו* לחחליס האם הפעצר

גיס המשפט תאפאי לערעורים
עיתודי
ושהארע

עמ"פ uawei~l

מוצדק או לא" אוילה כזכור עסקיכן בדיון חומזלתי בפדי תשופי עדיין אינו
יכול לתת חתליה האם המעצר מוצדקי כיוון שסרם שמע אוו חצדהם
טאניט לשש של עניין ניטיעינים אלו ישמעו רק בדיון העיקרי שיקבע
בוזייך .ובכן לדעתי בשלב השתלוזי זה ,אמנם אין חשופט צריר לקכל החלטה
סופית ,אולם חוא אמוו לבדוק תאם על פמתדבדים_.אצ בב %בטולשמעצו_
 1218228ם" אין שרם בטיס למעצר ,על השופט לשחרר מיייית את רו2עח ,זו
השויבה שהמהוקע דרש כי העצור יובא במהרה בפני שופט .אם נעשתח
טעות ואין בסיס למעצר ,חשופט יורה מייהת על תשחרור .כך ימושער הנזק
שננום לעציר.
כיצד תתבצע אותה בפקח לכאורית ,של כסיס למעצו מיגחלי על סני
חדברימו גרור כי על השופם לעיין נתומר תחסו ,לצורן יך ,אציין י 3לרוב
עווך ובזומר כך ,שלעין שיפוטית מיומנת אין קושי לאבוזן אם זה מקוח
שאין בו כל בסיס למעצר מיגחלי ,או שמא על פגי הדברים יש יסוד למעצר.
כמו כן על חשיבת להסביר לעצור שזו תחילונה של הביקורת השיפוטית,
ולשמח אפ בוצונו לומו דבר מה.
על כן אטכס ואומר שזהן מניעה משפטית לקבוע חון שנועד רק להתחלת
מביקורת השיפוטית ,ובלבד שאכן תתחיל בו הביקורת חשיפוט*ת לנום של
עביין כאמור לעיל.
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כעת משבדור עקרון הפעולה הראני ,ניתן לבחון את עובדות המקרת שלפני,
בי9םת עצור בפועל מיום ןוו0.ו "24עז המעצו המינהלי חנוכתי מחתיל
בוזארין  26.9408ומסתייס גתאריך  .2*.12.04הדיון תראשון בביקורת
שישוטית גש מנוכחי התקיים ביום גוס 504בפני גבור oDIWnדקרן מייקל נן
דוד .כלומר תוך י ימים מעת תחילת תקיפוז הממצר תמינתלי חנוכחיתן
באותן חון ציין חמשיב מ אין לו התנגדוה לדחייוצ תדיזן ,והשומט קבע בי
חתוזילה הביעורת חשיפוטית .אין לדעת מן הפוויוקרל האם עיין חשופס
כתופר וחוסיי ,אם לאו" גם אס שורך תדיין הנוכחי נניח לטובת תחגנה ,כי
השופט לא עיין בתומר החיוי ,תאם בקש נטים בי81םל עוולו במאמר השופס
קמא? אני טבור שלתג שחרי הביקורת מטיפוסית בטון ראשרכי שכזה ,נועדה

כפי שציינתי לעיל ,ליירט מצב בו אין כל בסיט שנעצר המינהלי .וחנה גם
חשופס קמא קבע שיש ברהט למעצד חמינהלי הנוכחי אך) קיצו אותו כך
שיכתז"ס ביום  1oeו .)28.לכן בדיעבד ניתן לזמר ומלמשיב כ %לא תירו משנה
שהשופט קמא דן כעניינו ביום שריסונו כליסר  15ימים מחתילת צי חמעצי,

תי8הששפטהצנפילערשריפ
מלתודת
ושארי

אשנ*'יע38%

ולא מוקדם יותר,
בכל מקרה ,אם הייתה נאן חריגה מסוימת מן הנדוצדורה הנדרשתי אין נכן
אלא שיקול אחד בין מגוון השיקולים .מאחר שלע נגרם עוול מהותי למשיב,
מדובר בשיקול שמשקלו תיחסי קטן ,ובוודאי שחוא גטוג בפג ,בסהון
תציבור.

,9

תע ,3לאחו כל הרבריס הללק תגעתי לבחינת  %וזמעצר המנתק* במקרה וק?
דהיינו התומר חחסוי .עיון בחומר מעלה כי אכן חידיעות החמורות ביוונו
חחקבלו בשנת וססנ והן מצביעות על ותסלחו 4של חמערער לבצע פיגוע
התאבכות ,על רצינות כוונותיו אל 04נותרו באו פנימה בלבדן ועל הקשר
שלו לוששרמוצ הפעילות חצבאית של חחמאט .בנוסף קיימית ידיעות
המתתהטות אינת סח 2יתעות)  ,12 ,18בטב*מ( התומכות אף הן בראיות
* כזונותיו הרעתניות של המערער ,ועל היבורו ו'תשתית חצגאית .גם אתר
כר נוסרו ידיעות ,אולם אין הן כה מהותיות.
אנן חטיעון של הסנגורית הנו בעל פשקל ,לאחו שחלפו * שנים העת מעצרו
של המערער ניצד סכל לומר יאכן קיימת בלבו כוונת כזו ? אולס דומני שזחו
טיעון שיותר קל לטעון אותו ,מאשר לקבל החלטה ,שהמערער ישווזדר
לחופיי לעשות בו-צונו .תרי כשם שייתכן שהפעועו זנח את כלנוזו ,יחכן
שעדיין מחדק חוא נאותה דעה ,ואווזו רצון רצחני מפעם כלבו ,אם כך הוא
הדבר ,אד רורתש '4יהא שעות גורלית .טעווז קטלנית .מי שמחליט בפקרה
שכזה ,נושא על כתפיו את חאחויות לשלומו של הציבור,

,10

על פי הצו בדבר מעצריפ מינחליים  ,סעיף ו אן) ודרש יסוף ולניר להניח כי
פעמי כסחון האזור או הציבור מחייבים את המעצו,
במקרה שלפנינו המשיב היה בן  20כשבעצר ,כלומר ל %ניר שהטייול דעתו
טרם עוצב ,אלא אדם בוגר*  tsaאם צעיר ,שכבר עמד על רעתו ,אם גיבש
החלטת לבצע  Pu*Oהתאגדות ,ננראח שסיבותיו עימו .כפי שציינתי מדובר
בהחלמה שלא ושארה בגדר מחשבות בלבד* נוסף .:למשיב חיה קשר
לתשתית הצבאית ,הנדושת להפקת הפיגוע .בט'ניפ שחלפו היה חמשיב
בכלא ,אמנם בגר מעט ,אן אין כגבח להניח כי דווקןא בכלא קציעות ,יחד עם
גל העצירים ותאמירים חבסחונ"ם ,גברה בלבו ה.אחבח לישראל -בנוסף יש
ימ* 1גי המצב הבסתוני בשטחים התלהט לאחיונהי ובוצעו ואף ושנלו

ן8שי8"5ע3288

בית gtwwnחארטה לעושרים
ביחודה
ושנתלע

פיגועים רבים .הי!טתיות תעבאיוה של הארגונים האסורים רוחשות פעילות.
במצב רברים זח ,ניתן לומר בבסתון כי למפקד ווצבאי אכן היח יסוד סביר
להניח כי חמשיב עודנו ן13סמ.

גג.

בנסינות אלו החלצתי לקבל את ערעור ההביעת ,ולאשר את צו
המינחלי במלואי.

המשי

מתנא היום ,ק/4דו/ש בלשכה,
פזנירות במשרש תעכיר pnw1בטיתלנאז %לשדי חעדדיפ.
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