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דגנ

'ואחש"באיול"צהכוחותמפקד,4-1
,המדינהפרקליטותידיעלהמשיבים

ירושלים,המשפטיםמשרד
םיבישמה6467011-02:'פקס;6466472-02:טלפון

המשיביםמטעםתגעה

עלבינישהנשיאה'כבלהחלטת,09.3.25מיוםמלצרהשופט,כבלהחלטתבהתאם.2

להגישהמשיביםמתכבדים,10.3.17ליוםהקבוע,בעתירההדיוןולקראת,מועדהארכת

.לעתירהתגובתם

וליתןלבואלמשיביםיורהכי,הנכבדהמשפטמביתהעותריםבבקשתהעתירהשלעניינה

ואסיריםעצוריםוכן,פלסטיניםמנהלייםעציריםמלהחזיקיימנעולאמדועטעם

הדיןפי-עלשניתנוצוויםאודיןפסקימכוחנכלאואשר,ש"איותושבי,פלסטיניים
.ש"איולשטחמחוץומעצרכליאהבמתקני,ש"באיו

מדוע,טעםוליתןלבואלמשיביםיורהכי,הנכבדהמשפטמביתהעותריםמבקשיםעוד

מכוחהמתקיימים,ש"איותושביפלסטיניםשלנועצרהארכרנהליכימקיוםיימנעולא

.ישראלמדינתבתוךהממוקמיםמשפטבבתי,ש"באיוהדין

יהודהאיזורתושביפלסטיניםשלהחזקתםחוקיותהואהעתירהשלעניינה,כןכיהנה

בתוךהמצוייםכליאהבמתקניבמאסראובמעצר(האזוראוש"איו-להלן)והשומרון

בשטחבעניינםמשפטייםהליכיםשלקיומםחוקיותוכן;ישראלמדינתשלשטחה

.ישראל

העותריםחיובתוך,ולגופתהסף-על,להידחותהעתירהשלדינהכי,יטענוהמשיבים

.להלןתפורטהמשיביםעמדת.המדינהאוצרלטובתבהוצאות



ביתמלפנישיצאה,מושרשתפסוקההפכה,)ולבט,מחדששין)מבקסתזוודח=ע

הן,שונותבהזדמנויותמאזהנכבדהמשפטביתחורושעליה,שניסלפניהנכבדהמשפט

.וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקשלחקיקתואחריוהןלפני

עצוריםוכן,פלסטיניםמנהלייםעציריםלהחזיקניתןכי,קובעתהפסוקהההלכה

פי-עלשניתנוצוויםאודיןפסקימכוחנכלאואשר,ש"איותושבי,פלסטינייםואסירים
כי,נקבעעוד.בישראל,קרי,ש"איולשטחמחוץומעצרכליאהבמתקני,ש"באיוהדין
הדיןמכוחהמתקיימים,ש"איותושביפלסטיניםשלמעצרהארכתהליכילקייםניתן

.ישראלמדינתבתוךהממוקמיםמשפטבבתי,ש"באיו

.בישראלהאמורהההחזקהעקבפגיעהש"איולתושבינגרמת,בפועלכיטועניםהעותרים

והוא,רצויאינו,ראויאינו,זופגיעהלאורלבקשלנכוןהעותריםשמצאושהסעדאלא

אתלבקשבמקום:ודוק.המשפטיבפןוהןהמעשיגפןתןזאתכל-ותובענימכבידאף

מבקשים,(חולקיםאנוכךעלואף-לכךעילהלעותריםשישככל)המעצרתנאישיפור
,אושנהאשרמדיניות,שטיפעשרותתוההנהוגהוכדיניותשלגופףביטילהעותרים
רוחבהשלכותלושיהיובאופןואתוכל-הנכבדהמשפטביתידי-על,כאמור

ארגוניכנגדמתמשךמזויןעימותשלבמציאותביטחונייםאינטרסיטעלמשמעותיות

.טרור

התבססשעליהפסוקההלכהביטולהיא,העתירהקבלתשלהמעשיתשהתוצאהאף-על

אומשפטיתתשתיתכלמציגיםאינםהעותרים,שניםלאורךהנכבדהמשפטבית

מדוברכאשרבפרט,פסוקהבהלכהמחדשעיוןשלנדירהליךלקייםהמצדיקהעובדתית

מביןשאלפיםהעובדהבשל,בנוסףןעסקינןשבהזוכמוומושרשתיסודיתפסוקהבהלכה

כלאבבתימוחזקיםהעתירהעוסקתשבההאוכלוסייהלגדרהנכנסיםש"איותושבי
,מגידיההלנתעלהשניםלאורךהמדיגהשלהסתמכותהבשל,היתרבין,זאת,בישראל

מקומותאלפישלבבנייתםצורךתהיההעתירהקבלתשלנוספתמעשיתשתוצאההרי
שיחייבדבר-ש"איובתחוםחדשיםכלאבתימספרשלבנייתםהנראהוככל,כליאה
פגיעהמבחינתמכךהמשתמעכלעל,ש"באיורבותקרקעותשלהפקעהאותפיסה

סעדהואהעותריםמבקשיםאוהוזהסעדכיאפואנראה.המוגניםהתושביםבזכויות

.לתיתועילהכלשאין,קיצוני

.להלןתפורטהמשיביםעמדת

נורמטיבירקע

המצוייםכליאהבמתקני,(ומינהליפלילי)ובמעצרבמאסר,ש"איותושבישלהחזקתם.6

בשנותיו,הנראהככל,וראשיתה,רבותשניםמנהנמשכת,ישראלמדינתשלשטחתבתוך

.באוורהצבאיהבומשלשלהראשונות
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ש"באיוהחקיקהפי-קלבישראללהחזקההחוקיתפסים

-ו(א)6בתקנותמצויש"איותושבישלכאמורלהחזקתםהחוקיהבסיס,הישראליבדין.7

,(משפטיתועורהבעבירותשיפוט-עזהוחבלוהשומרוןיהודה)חירוםשעתלתקנות(6%
:כדלקמןהמורות,(בעבירותהשיפוטח"תקש-להלן)1967-ז"התשכ

לביצועניתןענשויהא,צגאימשפטבביתעונשעליווהוטלשנדוןמי(א)"

במידה,משפטביתידיעלשהוטלעונשבישראלשמבצעיםבדרךגישראל

".באזורהעונשנוצעשלא

סמכותמכוחבאזורמעצרצואומעצרפקודתנגדושניתנומי(ב)"

במעצרוהחזקתומעצרויהיו,מפקדשלצואומנשרידיעלשהוענקה

מעצרצואומעצרפקודתבישראלשמגצעיםבדרךבישראללביצועניתנים

.העבירהנעברהשבונאזורלמעצרלהעבירוניתןוכן
עלשנכבשובשטחיםהצבאיהממשלהטלתלאחרמידהותקנובעבירותהשיפוטח"תקש

כנדרש-לעתמעתראשיתבחקיקהתוקפןמוארך,מאז.היכיסששתבמלחמתל"צהידי
לחוק1סעיף,להיוםנכוך.1948-ח"תש,והמשפטהשלטוןסדרילפקודת(14)9בסעיף

בעבירותשיפוט-עזהוחבלוהשומרוןיהודה)חירוטשעתתקנותשלתוקפןלהארכת

.2%20.6.30ליוםעדבתוקפןיעמדוהתקנותכיקוצע,2007-ו"התשס,(משפטיתועורה

במתקניפליליבמאסראובמעצרהאזורתושבישללהחזקתםהבסיס,הביטחוןבתחיקת

יהודה)ענישהדרכיבדברלצו(1)(ב)5-ו(1)(א)5בסעיפיםכיוםמצויבישראלכליאה

:1969-ט"הונשכ,(322'מס)(והשומרון

יהיוהביטחוןתחיקתמכוחמעצרצואומעצרפקודתנגדושניתנומי"
בישראלשמבצעיםבדרךבישראללגיצועניתניםבמעצרוהחזקתומעצרו

מעצרןצואומעצרפקודת

לביצועניתןעונשויהא,צבאימשפטבביתעונשעליווהוטלשבדוןמי"
,בישראלמשפטביתידיעלשהוטלעונשבישראלשמגצעיםבדרךבישראל

ביטתוןףתחיקתלכלובכפוףבאזורהעונשבוצעשלאבמידה

משולבןבנוסחביטחוןהוראותבדברהצונחתם09.11.1ביוםכי,מוסגרבמאמר,נעיר

בתאריךלתוקפוייכנסזהמשולבנוטלצו.2009-ע"התש,(1651מסי)והשומרוחיהודה)

,זהלצו(א)266-ו(א)265סעיפיםידיעליוחלפוהאמורותההוראות,זהבמועד.2010.5.1
.בהתאמה
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4.

כיוסמצויבישראלכליאהבמתקנימינהליבמעצראיאשתושבישללהחזקתםהבסיס.10

(והשומרוןיהודה)[משולבנוסח](שעההוראת)ומינהלייםמעגריסבדברלצובלטבסעיף

בבית,השארבין,במשמורתעצירלהחזיקניחןכינקבעובו,2007-התשסיוו,(1591מסי)

.1971-ב"התשל,[חדשמוסחהסוהרבתיבפקודתכמשמעוסוהר

המשפטביתפסיקתפי-עלפלסטינייסועציריםאסיריםשלהישראללהחזקההחוקיהבסיס

הנכבד

חוקיבסיס,ראשיתחקיקהשלבמעמדכיוםשהינן,בעבירותהשיפוטח"תקשעלבנוסף.11
ביתשלבפסיקתומצויבישראלכליאהבמתקניש"איותושבישללהחוקתםנוסף

,מנברזה-ידיועלוהוכרעה-גפניוונידונהתועלתהזוסוגיהשכן,העליוןהמשפט
-להלן)(1988)301(3)מבד"פ,הביטחוןשר'נשגידיה88/253ץ"בבגהעקרונידינובפסק

.(סגופיהעניין

ש"איותושביפלסטיניםשלהחזקתםעצםחוקיותאתהןתקפהדיה'סגבענייןהעתירה.12

עלהעתירההסתמכה,הראשוןבעניין.החזקתםתנאיאתוהן,בישראלפליאהבמתקני
לטעוןכדי,80-ו49,76,78סעיפיםעלבדגש,הרביעיתנבה'גבאמנתשונותהוראות

שלהפרהמהווהלשטחמחוץהמצוייםכליאהבמתקניכבוששטחתושבישלשהחוקתם

עמדיכברעתגאותה,לעילכאמור.לאומי-הביןהמשפטמכוחישראלשלחובותיה
התקנותביןהסתירהנוכחכי,בעתירהנטעןכןועל,המיל(ב)6-ו(א)6תקנותבתוקפן

לפרשןישולחלופין,אלהלתקנותבהתאםלנהוגאין,הרביעיתנבה'גאמנתהוראותלבין

.ניכרבצמצום

,במלואהסידיהנענייןהיתירהאתדחה,שמגרהנשיאכגימפי,הנכגדהמשפטבית.13
:הבאיםהטעמיםעלבהתבסס

אינםהעותריםתסתמנועליהםתרביעיתנבה'גבאמנתהסעיפיםכינקבע,ראשית

ביתנסמךזהבעניין.בישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלהחזקתנועלאויוים

לפיה,לאמנה49לסעיףביחסקודמתבפסיקהשאימץהפרשנותעלבעיקרהנכבדהמשפט

שלהרחקהאולגירושולאהכבושהשטחתושבישלהמוכילגירושמוגבלעניינו

ל"צהכוחותמפקד'נעפו87/785ץ"בג:למשל,ראו)ביטחוןמטעמיאינדיבידואלים
.(עפחעניין-להלן)4(2)מבד"פ,המערניתבגדה

הסתמכועליהםוהסעיפיםבכללהרביעיתנבה'גאמנתכי,נקבעהדיןבפסק,שנית

הוראותמפנינסוגיםהסכןועל,הסכמילאומי-ביןמשפטמשקפים,בפרטהעותרים

-ו(א)6תקנוני-בענייןהקיימות"הפנימי"החוק
6י

.ל"הנ(



'כבמפייחידדעתכללהדיןפסקכי-בהמשךלכךונידרשנשובואנו-יצויןזהבהקשר.14
אתלדחותישכיוקבע,הסופיתהתוצאהמבחינתהרובלדעתהצטרףאשר,בדהשופט

כי,בךהשופט'כבקבע,והבהקשר.דלעילהראשוןהנימוקעלחלקאך,העתירה
נבה'גלאמנת49לסעיףמנוגדתבישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלהחזקתם

הואהאמנהשלמעמדהכי,לקביעהבךהשופט'כבהצטרף,השנילנימוקבאשר.הרביעית

הינןאלההוראותכימוצאהיהשאילובךהשופט'כבהוסיף,ואתבצד.בלבדהסכמי

מכוחפיהןעללפעולהמדינהאתלחייבהואמוכןהיה,"הומניטאריאופיבעלות"
מדובראםגםכיוקבע,הרובלדעתהצטרףבךהשופט'כב,ואתעם.זהבענייןהצהרתה

חקיקההוראתעללגבוריכולהאינההיא,הבינלאומיהמשפטשלמנהגיתבהוראה

.ישראליתפנימית

הנסגדתמשפטגיחשלוהמושרשתהפסוקהכהלכה"חוזרעיון"לבקשה-הנוכחיתהעתירה

בהלכה"מחדשיעיין"כיהנכבדהמשפטמביתבקשה,למעשה,היאהנוכחיתהעתירה.15

.הגידיהבפרשתשנקבעההמושרשת

החזקתםלסוגיתמחודשתמשפטיתלהתייחסותמיוםישכי,נטעןהנוכחיתבעתירה.6נ

ביתשל(ביטולןאו)מקביעותיוסטייהתוך,בישראלכליאהבמתקניש"איותושבישל
:הבאיםהטעמיםמןוזאת,שגידיהבענייןהנכבדהמשפט

,שגויהתינה,דיה'סגדיןפסעגבסיםשעמדה,לאמנה49סעיףשלהפרשנות.א
הוראהלפרשיש,לדעתם,כיצדמבהיריםאינםהעותריםכי,יצוין.העותריםלדעת

-הביןהמשפטביןביחסהעוסקמהחלקוהןלעתירהמהמבואהןאך,בענייננויו

חויתיתהתנגשותישנהלשיטתםכי,בבירורעולההפגימיהישראלילמשפטלאומי
לובפרשנותדוגליםהסהפחותשלכלומכאן,ל"הנלסעיףה6טמ(א)6תקנותבין

.דיה'סגבענייןהעותריםידיעלבשעתושהוצגה

אוכלוסייתמקרבש"איותושבישלמספרםבהינתןכיהעותריםטוענים,לחלופין

נכון,לטענתכן,000,7-מלמעלה)בישראלכליאהבמתקניכיוםהמוחיקיס,העתירה

הפרשנותלפיאף49סעיףשלבהפרההמדוברכיהמסקנהמתחייבת,(2009למרך

."המוניתכפויההעברה"בכךלראותישלטענתםשכן,דיה'סגבענייןלושניתנה

נבה'גאמנתשלבמעמדה,העטוריםלטענת,"מהותישינוי"חלהדיןפסקניתןמאז.ב

פסקישלארוכהלשורהבהמשך-העליוןתמשפטביתקבעשם,כאמור.הרביעית

בעלות,בכללותן,הינןהרביעיתנבה'גאמנתהוראותכי-זובגישהנקטבהםדין

האמנהכי,התפיסההשתרשהמאז,אולם.הסכמילאומי-ביןמשפטשלמעמד

סעיפיםאותםכי,העותריםטוענים,ולמצער;מנהגילאומי-ביןמשפטמשקפת

.מנהגייםהינם-76-ו49,66-מסתמכיםהםעליהםבאמנה



במציאותאף,העותריםלטענת,"משמעותייםשיגוייס"חלוהדיןפסקניתןמאז.ג

.לישראלש"איותושביפלסטיניםכניסתעלהמוטלותהמגבלותנוכח,בשטח
שלבזכויותיהםממששלמגיעהגורמיםאלהשינוייםכי,טועניםהעותרים

משפחהלחייוכויותיהםעלבדגש,בישראלכליאהבמתקניהמוחזקיםהפלסטינים

הרביעיתנבה'גאמנתשלנוספותלהוראותמנוגדת,לטענתט,זופגיעה.הוגןולהליך

לאוהיא,לאומי-הביןהאדםזכויותמשפטשללנורמותוכן,(116-ו72סעיפים)

.שגידיהבענייןהדיןפסקשניתןבשעההעליוןהמשפטביתבפניעמדה

אשר,היסחףחוק:להלן)וחירותוהאדםכגור:יסודחוקנחקקהדיןפסקניתןמאז.ד

-עלהגנהלהםוהקנהבישראלהנמצאאדםכלנהנהמהןבסיסיותזכויותמספרעיגן

כתוצאההנפגעותהכלואיםזכויותכי,נטעןבעתירה.'ההגבלהפסקת'בדמותחוקית

שהפגיעה,היסודבחוקהמוגנותזכויותהינן,בשטחבמציאותהאמוריםמהשינויים

,מידויית-בלתיוהינהראויהלתכליתאינהבהן

בלבדחלקיבאופןהתייחסדיה'סגבענייןהדיןפסקכי,העותריםטועניםכךעלבנוסף.17

בהחזקהרקשעסקמכיוון,בישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלהחזקתםלסוגיית

.כךעלהחלותהרביעיתנבת'גאמנתובהוראותמינהלייםעציריםשלכאמור

נידוןלא-פלילייםאסיריםשלבעניינםהחל-הרביעיתנבה'גלאמנת76סעיף,בהתאם

.הדיןפסקבמסגרת

מעצרהארכתדיונישלקיומםוהיא,משיקהלסוגיהביחסאףטענותמעליםהעותרים.18

,בראייתם,המנוגדדבר-ישראלשלשטחהבתוךהצבאייםהמשפטבתיידיעל
.הרביעיתנבה'גלאמנת66סעיףלהוראת

הנכבדהמשפטביתאולם,שגידיהבענייןהדיןבפסקנידונהלאאמנםווסוגיהכי,נעיר

3%6(3)95על-תקישראלמדינת'ניה'ואג95/6504ץ"בבג,נפרדדיןבפסקאליהנדרש

.וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקשלחקיקתולאחרזיתואשר,(יה'ואגעניין-להלן)

שללאומי-הביןהמשפטהיבטינבחנולאיה'ואגבענייןכי,העותריסטוענים,זהבהקשר

עלהמוטלותמהמגבלותכתוצאה,לעילשהוזכרוהעובדתייםהשינוייםכי;הסוגיה

אףהדיוניםקיוםוכי,זוסוגיהעלאףמשליכים,לישראלש"איותושביפלסטיניםכניסת

שלהסגורהברשימהנכלליםאינסשהםמכיוון,השפיטה:יסודלחוק1לסעיףמנוגד

.בוהמנויהמשפטבתי

(6%בתקנההואגםמצויבישראלאלהמשפטייםדיוניםשללקיומםהחוקיהבסיס.19

פקודתאתהנותןהמשפטביתשלמושבולמקוםמתייחסתאינהאמנםאשר,ל"הנ

.המהותיתמהבחינהפעילותםאתשמאפשרתזוהיאאך,המעצר
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יהודה)ביטחוןהוראותבדברלצו6בסעיףמצוילכךהבסיס,הביטחוןבתחיקת

70-ל"התש,(378'מס)(והשומרון
~

:כיהקובע,1

פלוניבמשפטלדוןצבאימשפטביתיתחילבואשרוהזמןהמקום(א)"
.המשפטביתנשיאידיעליקבע

ומקומותזמניםבאותםיחידדןישב(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(ב)

עצמוןהואעליהםשיורה

גם,הנראהוככל)ש"באיוהצבאייםהמשפטבתיכי,נמסרהצבאיתמהפרקליטות.20

שלשטחהבתוךהמצוייםבאולמותמעצרהארכותדיונילקייםהחלו(בשעתו,ע"באוח

בעיקר,זאת.הראשונההאינתיפאדהבמהלך,שנים20-מלמעלהלפניישראלמדינונ

-משמעותיבאופןגדלשניםבאותןשמספרם-העצוריםבשינועקושישלמטעמים

.הצבאייסתמשפטלבתיבישראלהכליאהממתקני

ביקורתדיוניוכן)מעצרהארכותדיוניבישראלמקיימיםהצבאייםהמשפטבתי,כיום.21

במתקן:כךלטובנושהוקצואולמותמחמישהבאחד,(מינהלייםמעצרצוויעלתקופתית

הצמודהמעצרבמתקן;בירושלים'הרוסיסמגרש'-בהמשטרהלתחנתהצמודהמעצר

המעצרבמתקן,באשקלון'שקמה'הכליאהבמתקן;תקווהבפתחהמשטרהלתחנת

מעצרדיוני.(ס"השבידיעלכיוםמנוהל,כידוע,אשר)'קציעות'הכליאהובמתקן;'קישון'
.האזורשבתחום,"עופר"ובבסאלםהצבאייסהמשפטבבתימתקיימיםרבים

גורףסעד-בעתירההמבוישהסעד

תושביפלסטיניםשלהחוקתםמדיניותשלהגורףביטולההואבעתירההמבוקשהסעד.22

והעברתם,ישראלמדיניושלבשטחההמצוייםכליאהבמתקניבמאסראובמעצרש"איו

אוכלוסייתלגדרהנכנסיםהפלילייםוהאסיריםהעצורים,המינהלייםהעציריםכללשל

עלמעצרהארכתדיונישלקיומםהפסקת-וכן;ש"איובשטחכליאהלמתקניהעתירה

.ישראלשלבשטתההנמצאיםבאולמותהצבאייםהמשפטבתיידי

(ב)6-ו(א)6תקנותשלדינןכילקבועהמשפטמביתהעותריםמבקשים,כךבתוך.23

במשפטהרלבנטיותההוראותלביןבינן,העותריםלטענת,הסתירהבשלהן,להתבטל

ולהליךמשפחהלחייבזכויות,העותריםלטענת,שנגרמתהפגיעהבשלוהן,לאומי-הבין

עםאחדבקנהעולהשאינובאופן,בישראלמהחוקתסכתוצאה,ש"איותושבישלתוגן

.וחירותוהאדםכבוד:יסודשבחוק'ההגבלהפסקת'



בצמצוםהאמורותהתקנותאתלפרשישאלהמטעמיםכי,טועניםהעותרים,לחלופין

ערחל)בפליאה)קנ~באואער=בחןגירגרש"ו)חתועבןילפ~הוי~נרו=רז=)ו

.בלבדחריגיםבמקריםתיעשה

המשיביםעמדת

-העתירהלוקהבהםהרביםהפגמיםבשללהידחותהעתירהדיןכי,יטענוהמשיביס.24

-עלהעתירתשלדחייתתלהצדיקכדיישאלהבפגמים.כאחדופורמאלייםמהותיים

.להלןנפנהלכך.הסף

בנושאשיפוטיתהכרעהשלקיומתבשלהסף"עלהעתירהדחיית

פלסטיניםשלהחזקתםעצםעניינההעתירהתוקפתאותההמדיניותכי,ונזכירנשוב.25

.בישראלכליאהבמתקניש"איותושבי

הלכת-הנכבדהמשפטביתשלשיפוטיתהכרעה,כאמור,קיימתזהשבנושאאלא

.רביםדיןבפסקיהנכבדהמשפטביתידי-עלהמצוטטתפסוקת

גיט,כאמור,הינובעתירההמבוקשהסעד.26
~

באופןצמצומהאוזומדיניותשלהגורףח

שבוהאופןאתתוקפתאינההעתירהכי,להדגישנבקש,מנגד.לביטולה,למעשה,השקול

.וומדיניותמבוצעת

כלשהוסעדמבקשיםאינםהםכי,היאהעותריםטענותלבחינתהמוצאנקודת,לפיכך

.בישראלכליאהבמתקניש"איותושביפלסטיניםשלהחזקתםלתנאיהקשור

הכריעכברהנכבדהמשפטשביתמכיוון:תמיההמעוררתהעותריטשלזוהתנהלותם

היאבישראלפלסטינייםעצוריםשלהחזקתםכיוקבע,בישראלההחזקהעצםבסוגיית

תנאישלתקיפתםהייתה,העותריםמבחינת"המלךדרך",שלכאורההרי,חוקית

,לכךעילהלעותריםשהייתהככל,בישראלפלסטינייטועצוריםאסיריםשלההחזקה

מנת-עלהתחוקהלתנאיהנוגעותבטענותמשתמשיםאלא,ואתעושיםלאהעותרים

.בישראלההחזקהעצםשלחוקיותהאתלתקוף

,ראויאינוהנכבדהמשפטביתשלפסוקההלכה,עקלקלהבדרך,"לעקוף"זהניסיון
.הסף-עללדחותוויש
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שלביקורים-ההחזקהתנאיסוגייתשלתיבטיםלשלושהאמנםמתייחסתהעתירה.27

ונגישותמעצרהארכתבדיונימשפחהקרובינוכחות,הכליאהבמתקנימשפחהקרובי

הדעתשיקולכי,טועניםאינםשהעותרים,עקאדא,דינםלעורכיואסיריםעצורים

ממתחםחורגל"הנההיבטיםבשלושתההחזקהתנאיאתבקובעםהמשיביםשמפעילים

פוגעתהמדיניותכילטענהכלשהועובדתיבסיסמציגהאינההעתירה,כןכמו.הסבירות

.הוגןלהליךאומשפחהלחיי,הכלואיסשלבזכויותיהם

לכרוךבניסיוןנעוץ,ביותרוההשיההמהותי,העתירהלוקהבוהראשוןהפגם,לפיכך.28

.ההחוקהאופחאו)ותנאיההחוקהעצם-הללוהסוגיותשתיאתביחד

שעניינההמדיניותחוקיותנגדורקאךמופנותהעותריםשלטענותיהם,להלןשנראתכפי
טענותשלשדינןמכיווןאך;בישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלהחזקתםעצם

"לעוטפן"מנסיםהעותרים,בנושאשיפוטיתהכרעהשלקיומהמחמתלהידחותאלה
.וומדיניותמבוצעתבולאופןהנוגעותבאמירות

עללערערהעותריםשלדרכם:זהבהקשרהמשיביםטענתתמציתזו,מקוסמכל.29

שלקיומםחוקיותועלבישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלהחזקתםעצםחוקיות

להתנגשותהעותריםאתמובילה,בישראלהצבאייםהמשפטבתישלמעצרהארכתדיוני
וכענייןדיה'סגבעניין,הנבגדהמשפטביתשלעקרונייםדיןפסקישניעםחזיתית

.אלהסוגייתוהוכרעונדונושם,ואגאה

היהתחילהאך,הללוהדיןפסקישלמקביעותיהםלסטותמקוטישכי,טועניםהעותריס.30

בניגוד,אלהבקביעותהמחודשהעיוןעצםאתהמצדיקיםטעמיםעללהצביעעליהם

.הדיוןסופיותלעקרון

נדחו,יה'ואגבענייןוהןסעדיהבענייןהןכי,תחילה,להזכירלשובראוי,זהבהקשר.31

כבוד:יסודחוקשלחקיקתולאחרניתןיה'ואגבענייןהדיןפסקוכי,שופןהעתירות

.ותירותוהאדם

מדובר.מושרשתפסוקההלכהמכבריהמהווהשגידיהבענייןהדיןפסקכי,יוזכרעוד.32

היאומאז,שניסמעשריםלמעלהלפניהנכבדהמשפטביתמלפנישיצאהבהחלטה

שלכליאתםבסוגייתונרחבתענפהפסיקתשלבבסיסה,במשתמעאובמפורש,עומדת

כוחותמפסד'נהפרטלהגנתהמוקד02/3278ץ"בג:למשל,ראו.ש"איותושביפלסטינים

מחנהמפקד'ניאפין02/5591ץ"בג;(2002)385(1)נזד"פ,המערביתהגדתבאזורל"צה

.(2002)403(1)נזד"פ,קציעות

לפניניתןהואגסאך,דומהבהיקףפסיקההצמיחלאאמנםיה'ואגבענייןהדיןפסק

.שניםעשרהמחמשלמעלה
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הממשלידיעלהןנהוגהשהייתהמתמשכתפרקטיקהמעגניםהדיןפסקישני,לכךמעבר.33

ואחרילפני,קיומםשנותמרביתמשךע"באזחהצבאיהממשלידיעלוהןש"באיותצבאי

היקףרחבותהשלכותכרוכותיהיווובפרקטיקהשינויבכלכילצייןלמותר.שניתנו

במתקניכיוםהמוחזקיםהפלסטיניםלמספר,השארבין,לבבשים-מישוריטבמגוון

בצורההרחיבהעתדיה'סגהלכתעלהסתמכהשהמדינהבכךובהתחשב,בישראלכליאה

מספראת,000,2בשנתהמזויןהעימותמפרוץכתוצאהבעיקר,ביותרמשמעותית

הרלוונטיתהאוכלוסיהלגדרהנכנסיםש"איולתושביהמיועדיםהכליאהמקומות

.זועתירהשללעניינה

אשר,מושרשתפסוקההלכהבגדרשהםדיןבפסקיהמדוברכי,יטענוהמשיבים.34

,בנושאשיפוטיתהכרעהשלקיומהבהינתן,בקביעותיהם"מחודשלעיון"בקשה

המשפטביתשלהפסוקהמההלכהלסטייהשכן,במיוחדגבוהגרףלעמודחייבת

כי,יטענוהמשיבים.ומעשיתמשפטית-דרמאטיתמשמעותתהיהזהבהקשרהנכבד
.לכךמתקרביםאינםואף,זהבענייןהנטלאתמרימיםאינםהעותרים

,דיה'סגבענייןהעליוןהמשפטביתי-יזעלשנבחנהסוגיהאותה,כאמור,מעלההעתירה.35

בעתירה,כןאס/המדהראיו.אושנתבקשלוהזההבעתירההמבוקשהסעדואף

חדשותטענותלתעלותהמתיימרתבעתירהאלא-חדשהמשפטיתעילהעלהמבוססת

העליוןהמשפטביתבפניהיושלא,(העובדתיבפן)חדשותנסיבותולהציג(המשפטיבפן)

שונההלכהוקביעתבסוגיהמחדשדיוןהעותריםשללטעמםמצדיקות,כןועל-בשעתו

.לגביה

,דיה'סגבהלכתמחודשלעיוןהצדקהכלאיןהמשפטיבפן,ראשית:בשנייםנשיבלכך.36
.דיה'סגבהלכתמחדשעיוןמצדיקאינוהנטעןהנסיבותשינוי,העובדתיבפןגם,שנית
.להלןל"הנהסוגיותבשתיעמדתנונפרט

סעדיהבהלכתמחדשלעיוןמשפטיתעילההיעדר

בעתירהנידונושלאנוספיםנימוקיםאוטענותשלהעלאתןעצם,ככלל,המשפטיבפן,37

ידיועלשנדחתהבעתירהוידוןישובהנכבדהמשפטשביתכדימספיקהאינההראשונת
;(1983)701(2)לזד"פ,בירושליםהאזוריהרבניהדיןבית'ננעים82/578ץ"בג:ראו)

חקלאיתשיתופיתאגודתנגוהות09/10293ץ"בג:המחויביםבשינויים,השוו

(1)2010על-תק,ושומרוןביהודהל"צהכוחותמפקד'נמ"בעקהילתיתלהתיישבות

9461[2010)).



המשפטביתגילה,ץ"בבגההליכיםשלהמיוחדטבעםבשל,מסוימיםבמקרים,אמנם.38

שלאאלא;בעברידיועלשהוכרעובסוגיותולדוןלשוב,חריגיםבמקרים,נכונותהנכבד

שלהחזקתםחוקיותבסוגיתלדוןחדשהעילהמגלהאינהשבפנינושהעתירהבלבדזו

טענותמעלהאינהכלללמעשהשהיאאלא,בישראלכליאהבמתקניש"איותושבי
.עתהנפנהלכך.בסוגיהחדשות

כאמור,ראשית.39

~

שינויחלשגידיהבענייןהדיןפסקניתןמאזכיהעותריםטוענים,יל

-ביןמשפטמשקפתשהיאכךעלחולקאיןשכיוםכך,הרביעיתנבה'גאמנתשלבמעמדה

.מנהגילאומי

אמנתכיהייתהדיה'סגבענייןהעליוןהמשפטביתשלהעקרוניתעמדתו:זולטענהנשיב

מסתמכיםועליהם)דאוהעותריםהסתמכועליהםותסעיפים,בכללהרביעיתנבה'ג

הדיןפסקמקריאת,ואולם;הסכמילאומי-ביןמשפטמשקפים,בפרט,(דהיוםהעותרים

למשפטהישראליהפנימיהמשפטביןהיחסבשאלתהדיוןבמסגרתכי,בבירורעולה

בעלתהינההרביעיתנבה'גשאמנתהאפשרותאףבחשבוןנלקחה,הפומבילאומי-הבין

.מנהגימעמד

העליוןהמשפטביתשלדינולפסקדיה'סגבפרשתשמגרהנשיא'כבהפנה,זהבהקשר

עסקכזכוראשר,2033טדד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נאיימתן61/336פ"בע

(950ג-י"תש,ועוזריהםבנאציםדיןלעשייתחוק)ראשיתחקיקההוראותביןבהתנגשות

.(הטריטוריאליתהריבונותעקרון)הפומבילאומי-הביןהמשפטשלמינהגיכלללבין

המשפטבשיטתיסודמושכלתהמהווה,וובהלכהביטוילידישבאהעיקרון,כידוע

סותרתלנורמתביחסאףיפהכותתראשיתבחקיקהמפורשתשהוראההוא,הישראלית

סיכם,בהתאם.כךעלחולקיםאינםשגפנינוהעותריםאףכי,נראה.מנהגימעמדבעלת

:הבאבאופןדית'סגבענייןדינופסקשלוהחלקשמגרהנשיא

אחתעלהרי,הפומביהבינלאומיהמשפטשלמינהגילכללבקשרכךאס"
כללבגדרשהוא49סימןלגבי,כגרכמוזכר,הדבריםיפיםוכמהכמה

הפנימיהישראליהחוקשלמפורשתהוראה,זונקודהשלסיכומה.הסכמי
דאוןגכגוןהמכריעההיא

(הוספהההדגשה)

המהותיתהשאלהוהיא-שגידיהבענייןהפרקעלשעמדההמהותיתהשאלה:ודוק

למשפטהפנימיהישראליהמשפטביןהיחסמהוהיא-זובעתירהאףהפרקעלהעומדת

כדיןאומנהגיכדין,הרביעיתנבה'גאמנתשלמעמדהסוגיית.הפומבילאומי-הגין

.זומהותיתשאלהבגדריורקאךמתעוררת,הסכמי
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השאלהנידונהבוהמעשיההקשרבומקום,דיה'סגבפרשתשנקבעשכפי,עקאדא

האםמשנהזהאיןכלל,מפורשתחוקהוראתעםהתעשותשלהואהאמורההמתותית

שלידה,כךאוכך:מנהגיאותסכמימעמדבעלהיאמתנגשתהיאשעמההנורמת

..העליונהעלהראשונה

נבחנהתרביעיתגינבתאמנתשל"מנהגיותה"לענייןהעותריםשלטענתם,כןכיהנח

בשים,בענייננותכרחיתאינהבתההכרעה,ממילא,שגידיהבענייןהדיןבפסקונדחתה
לאומי-ביןמשפטשלנורמותעלגםגוברותאשרמפורשותחוקהוראותשללקיומןלב

.מנהגי

49סעיפיםאתבפרשנותושגההעליוןהמשפטביתכיוטועניםהעותריםמוסיפים,שגית.40

.הרביעיתגבבהלאמנת78-ו

הסיבה,הנוכחיתבעתירההכרעהדורשתאינהזופרשניתשאלת:זולטענהנשיב

חולקיםעליההפרשנותאתאימצהאשר,שגידיהבענייןהרובשדעתהיא,לכךהעיקרית

בפרשתהרובדעת-הואנהפוךןהעתירהלדחייתכבסיסבכךהסתפקהלא,העותרים

האמוריםלסעיפים(וכהיותדאז)העותריםשלפרשניהםאימוץגסכי,קבעהלגידיה

.לטובתםהכףאתמכריעהאינה

הוראותביןהיחסהינתדיה'סגבענייןהדיןפסקבמוקדשעמדההשאלה,לעילכאמור
.הרביעיתנבה'גבאמנניהרלבנטייםהסעיפיםלביןהישראליהחוק

,49לסעיףביחסדיה'סגבפרשתהנכבדהמשפטביתשלהפרשניתהעמדהלאור,לכאורה
הקבועשהאיסורמאחר,שכן,הישראליהחוקהוראותלביןזוהוראהביןסתירהאיןכלל

הרחקהשוללואינו-"המוניים"כפויההרחקהאולגירושביחסרקחלבו

שוללהואכילומרניתןלא-(לעיל,עפוענייןראו]ביטחוןמטעמיאינדיבידואלית

הייתתלאכללזוששאלה,מכאן.בישראלכליאהבמתקניואשירים(עצוריכהחדקרנ

מחדשלעיוןעילהלהוותיכולההיאאיןומשכךשגידיהבפרשתההכרעהלצורךהכרחית

.הפסוקהבתלכה

בענייןהדיןפסק,כןפיעלאף.הנורמותביןהיחסלשאלתלהידרשצורךהיהלאכןעל

הנכבדהמשפטביתכימלמדהדיןבפסקשעיוןאלא.בהרחבהוושאלהמנתחדיה'סג

כפיתהא,78-ו49סעיפיםפרשנותלגבי,זהלדיוןהמוצאנקודתאםגס,שממילאקבע

התוצאהמכךתנבעלא,היוםשבפנינוהעותריםשטועניםוכפי,דאגהעותריםשטענו

:שמגרהנשיא'כבשלבמילותיו,כך.העותריםידי-עלהמבוקשת

צורךכלאין,שלפנינוהתיקלצורךהרי,כברשהוזכרכפי,דגרשלעיקרו"
סעיףשלפרשנותוגעגייןלדוו

שלטיעונם?אמוריםדבריםבמה.9י
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הוראתשלקיומהלאוראולם;49בסעיףבאמורמתמקדאמנםהעותרים

,הטללתקנות(ב)6בתקנהכגיטויהישראלמדינתבמשפטמפורשתחוק
הטעון,הנושא:לחלוטיןשונהלבוששלפנינוהמשפטיתהבעיהלובשת

הזיקהמהיאלא,78-ו49סעיפיםשלפרשנותםמהאיננו,זהבתיקבדיקה

מןנצאאפילו,אחרלשון;כאןהמוזכרותהמשפטמערכותשתישבין

כגירסתהיאה4978סעיפיםשלפרשנותםכי.התיאורטיתההנחה
בסעיפיםהאמורשלדיגומה.ובראשונהבראשלגחוןיישהרי.הקותרים

במשפטונוגדתשונההוראהישכאשרבישראליתחולתומבחינת.אלה

הדיכוטומיהפי-על,טעמילפי,להידוןצריכהזוקושיה.המדינהשלהפנימי
הגינלאומיהמשפטלביןהמינהגיהבינלאומיהמשפטגיןהמקובלת

".ההסכמי

(הוספהההדגשה)

,סעדיהבפרשתמיעוטבדעתהיהבךהשופט'כבכי,לעילציינוהמשיבים:מכךיתרה
לדעתהצטרףבךהשופט'כב,זאתחרף.49סעיףשלפירושולאופןבאשרקרי,זובנקודה

ימיליםהעתירהאתלדחותישכיליצועלנכוןומצא,הסופיתהתוצאהמבחינתהרוב

בשאלה(ודהיוםדאו)העותריםשללעמדתםשותףהיהבךהשופט'שכבהגם,אחרות

:היישומיתבשאלהשונהלמסקתויגיעהוא,הפרשנית

כוח-באיטענתאתלקבלנוטההייתיכי,הואלעילמהאמורהעולה"
אלמינהלייםעציריםשלהעברתםמתירההאמנהאיןלפיה,העותרים

דעתיגס[זאתעם]...מעצרםתקופתריצוילצורךהכובשתהמדינהשטח

,ספציפיתמקומיתחקיקהעללגבורהאמנההוראותשלבכוחןאיןבי.היא
'(להןבניגודעומדת,מסוימתגנקודה,זוכאשר

.(הוספהההדגשה)

ידיעלוהןהרובדעתידיעלהןונדחתהנבחנהאשר,העותריםשל11טענהאף,כןעל.41
הדיןפסושלבקביעותיומחדשלעיטהצדיהמצמיחהאינה,סידיהבענייןהיחידדעת

.יעדיהבעניין

,כעילהשבפנינוהעתירהשמביאההמשפטייםהנימוקיםשניכי,עולהלעילהמקובץמן.42
אינם,סעדיהבענייןדינובפסקהעליוןהמשפטביתשלמקביעותיולסטייה,כביכול

,דאוהעתירהבמסגרתשהועלולאלההמתווספת,חדשהמשמעותיתטענהכלמהווים
נחוצותאינןכללבעצםאלהטענותכי,ראינועוד.הדיןבפסקונדחונבחנולכךובהמשך

אמנתהוראותלבין(ב)6-ו(א)6תקנותביןהיחס-הפרקשעלהמהותיתבסוגיהלהכרעה

.הרביעיתנבה'ג



ובמסגרת"מחודשעיון"לצורךהמחייבברףעומדתהעתירהאין,המשפטישבפן,מנאן

"רגיל"הברףמרובדאטבין-הנכבדהמשפטביתשלהפסוקהבהלכה(חדשהעתירה

לצורךיותרגבוהברףמדובראםובין,ץ"לבגבעתירותשניתנודיןבפסקי"מהדשעיון"ל

הדיןפסקישלהספציפייםמאפייניהם,המשיביםלדעת,שמכתיביםכפי,"מחדשעיון"
שלהרחבותהמשמעויותבשל,עוסקיםהםבההמאטריהבשל,ית'ואג-ושגידיהבעניין

.אלההלכותעל,ארוכותשניםלאורךההסתמכותובשל,מהםסטיה

הבינלאומיהמשפטשהיבטיהמהותיתהשאלהכי,יה'ואגבענייןהדיןפסקלגבי,נעיר

היחס:דיה'סגבענייןוהוכרעהשנידונהלווזההשלפנינובעתירההנדוןבהקשרמעוררים

באותןהמדובר,המעשיבפןאף.לאומי-תביןהמשפטלכלליראשיתחקיקההוראותבין

רציונאלולהןלאומית-ביןאמנהבאותהשמקורןהוראותעםהמתנגשוהחוקהוראוה

בהקשראףכתקפותלראותניתןדיה'סגבענייןהדיןפסקשלקביעותיואת,כןעל.זהה

.הצבאייםהמשפטבונישלמושבםמקוםשל

הפסוקהבהלנתמחדשלעיוןהעובדתיבפןעילההיעדר

ביתשלהפסוקהבהלכהמחדשלעיון,המשפטיבפן,מקוםאיןכיאפואיטענוהמשיבים.43

הפסוקהבהלכהמחדשלעיוןחלופיתהצדקה,תיאורטיתשמבחינהאלא.הנכבדהמשפט

מאזשחלמתותינסיבותמשינויכתוצאה,העובדתיבפןלהימצא,אולי,עשויהל"הנ

,מסוימיםשינוייםעללהסתמךהעותריםמבקשים,לעילכאמור,זהבהקשר.ניתנו

,יה'ואגובענייןסעדיהבענייןהדיןפסקיניתנומאזשהתחוללו,ומעשייםנורמטיבייט
.הפסוקהבהלכהמחודשלעיוןהאמורהההצדקהאתלהצמיחלשיטתםאמוריםאשר

הרלבנטיתהנורמטיביתבמסגרתשהתחוללושינוייםעלהעותריםמצביעים,תחילה.44

והפסיקה,וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקשלחקיקתולאור,הכליאהמקוםלסוגית

.לאורושניתנה

מבקשיםהעותרים.מינומשאינומיןמערביםהעותריםכי,ולהדגישלשובמתחייבכאן

תושביאתלהחניקהחוקיתהאפשרותעצםלביןבישראלההחזקהתנאיביןלערב

.בישראלמדוברבהםש"איו

שלהחזקתםעצםכי-זהבתקשראחרתנטעןלאבעתירהכיונראה-יטענוהמשיבים

בזכות,לכשעצמה,פוגעתאינהישראלבשטחהמצוייםכליאהבמתקניש"איותושבי
הישראליהמינהליאוהחוקתיהמשפטכיחולקאין,אחרותבמילים.כלשהיחוקתית

.באזורהמצוייםכליאהבמתקנימוחזקיםלהיותש"איותושבישלזכותםאתמעגןאינו

--
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,היותרלכל,רלבנטיהיסודבחוקיהמתבטאהנורמטיבישהשינוי,מכאן

~

תנאיניין
כןועל,דנןהעתירהשלמעניינהאינהזוסוגיה,כאמור,אולם;ש"איותושבישלכליאתם

.יה'ואגובענייןשגידיהבענייןהדיןבפסקמחדשלעיוןהצדקהלשמשיכולאינוזהשינוי

בהקשרים,דיה'סגהלכתעלהתבססהנכבדהמשפטביתכי,זהבהקשרנדגיששד.45

המוקד02/3278ץ"בג:למשל,ראוזהלעניין.היסטחושחקיקתלאחרגם,שונים

ץ"בג;(2002)385(1)נזד"פ,המערביתהגדהבאאדל"צהכוחותמפקד'נהפרטלהגנת
שר'נעלי96/2717ץ"בג,(2002)403(1)נוד"פ,קציעותמחנהמפקד'ניאמין02/5591

(נן2ד"פ,הצלליהביטחוןשירות'נאחמד96/1622ץ"בג,(1996)848(מ2ד"פ,הביטחון

749(1996).

והסתמך,הגידיהבענייךהדיןניפתקלסטרניראהלאהנכבדהמשפםבית,כןכיהנה

בשנתהיסודחוקשחוקקלאחרשניתנודיןפסקישלבשורה,שוניםבהקשרים,עליו

1992.

במדיניותמשינוייםשנבעומעשיותלהתפתחויותהעותריםמפנים,לעיללאמורבהמשך.46
.לישראלש"איותושביכניסתלענייןהמשיבים

בעתבהרחבהולהשלכותיהםאלהלשינוייםלהידרשצורךאיןכי,יטענוהמשיבים.47

ההחזקהעצםחוקיותשעניינה,העותריםלטעכתרלבנטייםאינםהםאףשכן,הנוכחית

.ישראלמדינתבשטחהמצוייםכליאהבמתקניש"איותושבישל

ביצועאופןלענייןטענותלבסס,היותרלכל,יכוליםזהבהקשרהעותריםטיעוני
.(בהמשךבקצרהנתייחסולכך)הביקורותנאיהכליאההגאילעניין,כלומר-המדיניות

בענייןהדיןבפסקימחדשלעיון"עובדתית"עילהמקימיםאינסאלהששינוייםאלא

.יה'ואגובענייןסגותיה

שעילתןעתירותלגופןנדחויה'ואגובענייןדיה'סגבענייןהדיןבפסקי:זהפרקלסיכות.48

מאזומהווים,רבותשניםלפניניתנול"הנהדיןפסקי.שבפנינוהעתירהשבבסיסלדוגתה

שובדיה'סגדיןפסועלשהתבסס-העליוןהמשפטביתבפסיקתהן,מושרשותהלכות

.ש"באיוהצבאיהממשלשלבפרקטיקתוהן-ושוב

,מיגיעותיהםולסטותמחדשהדיןבפסקילעייןהמבקשים,העותריםכתפיעל,כןעל
הזדמנויותובמספר,שיפוטיתהכרעהלכדישתגיעבענייןמדוברשכן/כצדנטלרובץ

.הנכבדהמשפטביתידי"עלההלכה"אושררה"מאז
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כוו,חדשהמהותיתמשפטיתטענהבהמועליתלא:העתירהבמיגרשהורםלאזחנטל

לסוגיהרלבנטייםעובדתייםשינוייםבהמוצגיםולאןהדיןבפסקיונדחתהנבחנהשלא

.בישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלההחוקהחוקיותעצם-שבפנינוהמהותית

עתירההגשת-ממשבהןהיהאס-להצדיקהיויכולותהעותריםשלטענותיהםעיקר

בשאלתמחדשעיוןלהצדיקכדיבהןאיןאך'וכוהביקורתנאי,ההחזקהתנאישעניינה

.כאמור,בישראלההחזקהעצם

הכרעהגולעיוניהעקבהסףעלהעתירהאתלרתותמקוםישכינטען,זאתלאור.49

.הדיוןסופיותועקרון,בנושאשיפוצית

המבוקשיםהעיקרייםשהסעדיםבלבדזושלא,ולהזכירלשובלמוהרלא,זהבהקשר.50

;יה'ואגובענייןמגידיהבענייןהעותריםידיעלשהתבקשולאלהוהיםשלפנינובעתירה

,ם)6-ו(א)6תקנותשלמצמצמתפרשנות-השתריםשמבקשיםהחלופיהסעדשגםאלא
,נבחן-לחריגבישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלהחזקתםאתשיהפוךבאופן
.כגידיהבענייןהעליוןהמשפטביהידיעל,ונדחה

ץ"בבגרבותשניםלפנישנכתבו,הנכבדהמשפטביתשלדבריוזהלענייןיפים,לבסוף.51
כיהמבהירים,(24519641(יח31ר"פ,התעבורהעלהמפעת'נמ"בע/המסיירי"64/20

שיקולעלמשליכה,העליוןהמשפטביתידיעלונדחונבחנומסוימותשטענותהעובדה

:דאכגון"חוורות"בעתירותהצדקמןסעדלתתבגואודעתו

עניניםמחדשלהעלותחורין-בןאיננולצדקהגבוההמשפט-בביתלדיוןצד"
כמשפט-ביתדיוניעלחלהזההכלל.קודםבדיוןשפוטדגרבבחינתשהם

לאהמשפט-שגיתמשוםואם'דין-בית-מעשה'תורתלפיאםלצדקהגבוה

והוכרעלכןקודםבפניוהובאשכברבדגרשניתלהטרידודין-לבעלירשה

מושיטזהמשפט-שביתונסעד.בפניומובאלהיותהיהיכולאו,ידיועל

-בשיקולישתמשלאהואכללובדרךדעת-שכשיקולסעדהואדין-לבעלי
שהואדבר,לפגיוהיהשכברבענייןומטרידוהתוזרדין-געל)לטובודעתו

המשפטני-ביתבהליכילרעהשימושבבחינת

מפקד'נחינוכייםמפעליםל.ע.שעמותת08/6492ץ"בג:המחויביםבשינויים,השוועוד

.(10.1.14ביוםניתן;פורסםטרם)המערביהבגדהל"צהכוחות

ככל:הבאהתמסקנהלטעמנומתחייבת,לעילבהרחבהשחבאנוהנימוקיםמכל.52

במתקניאיובשתרשבישלהחזקתםקצםתוויותאתלתקוףמבקשתשבפנינושהעתירה

בתיידיעלמעצרהארכתדיונישלבישראלקיומםחוקיותאתוכן)בישראלכליאה
חדשותנסיבותבסיסעלאוהמשפטיבפן"חדשות"טענותבסיסעל-(הצבאייםתמשפט

.הסףעללהידחותדינה-תעובדתיבפן



הכרעהשיצרה,יה'ואגובענייןשגידיהבענייןהעליוןהמשפטביתשלפסיקתונוכח,ואת

.הדיוןסופיותלעקרוןובהתאם,בנושאשיפוטית

ראויהעובדתיתתשתיתונעדרתכוללניתהיותהעקבהסף"עלהעתירהדחיית

העובדתיותההתפתחויותכי,נניחלעתירההתייחסותנוחמשךלצורך,לעילהאמוראףעל.53

שעלהמהותיתהסוגיתשל"עקיפהתקיפה"למעיןבסיסלהוותעשויותבהשמוצגות

ש"איותושבישלהחזקתם,שכיוםכטוענתהעתירהאתלראותניתן,נלומר.הפרק
,הוגןולהליךמשפחהלחייגזכויותיהסקשהכהבפגיעהכרוכהבישראלכליאהבמתקני

אף-עלוזאת-כאמור,החזעתםעצםלחוקיותמתחתהקרקעאתשומטשהדברעד

תיגתבישראלתהחזקהעצםכיהכריעההנכבדהמשפטביתשלהפסוקהשההלכה

.חוקית

השוניםהטעמיםבשל,זו"עקיפהתקיפה"מעיןטענתאתגםלדחותיש,לשיטתנו.54

.הסףעלשבבסיסההטענותשללדחייתן

העותריםלטענותעובדתיבסיסשלקיומוהעדרהינואלהטענותלדחייתהעיקריהטעם.55

במתקניההחזקהתנאישלהיבטיםשלושהשלהשטחיתלסקירתםמעבר:והבהקשר

הארכתבדיונינוכחותם,הכליאהבמתקנימשפחהקרוביביקורי-בישראלהכליאה

קונקרטיותעובדותמפרטתהעתירהאין-דינםלעורכיהכלואיםשלונגישותםמעצר

,האחרונותבשניםשאירעועובדתיותהתפתחויותמאותןכתוצאהכי,ללמודניתןמהן

כלשאיןוחומרקל,נפגעותאכןהוגןולהליךמשפחהלחייהכלואיםשלזכויותיהם

בעתירהעובדתיבסיס
לבי

חוקיותעצטאתהשחלתבמידהנפגעותאלהשזכויות

מדוברכי,כאמור,שקבעההברורההפסוקהלהלכהבניגודוזאת,בישראלהחזקתם

.חוקיבאקט

הפשוטהמהעובדהגסללמודניתן,והבהקשרהעותריםטענותשלהעובדתיתחולשתןעל.56

מושפעיםאינםכללאיוששתושבישלכליאתםתנאישלמסוימיםהיבטיס:הבאה

במתקנימוחזקיםש"איותושבישלמהיותם,קרי,ההחזקתממקוםמשמעותיתבצורה

.בישראלכליאה

תואמתשם-הכליאהבמתקנימשפחהקרוביביקורישלבהקשרבמיוחדנכוןהדבר

לנהלילישראלהמבקריםכניסתשלבפן)ש"באיול"צתכוחותמפקדשלמדיניותו

בפועלכילזמרניתן,בהתאם.(לביקוריםהכלואיםשלזכאותםהיקףשלובפןס"השב

במתקנןש"איותושבישלהחזקתםתנאיבין,הביקוריםבנושא,מהותיהבדלכלאין

במתקןהאחרוניםאלהשלהחזקתםתנאילבין,ישראלשלבשטחההמצוייםתכליאה

.באזורהמצוי,"עופר"הכליאה
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מימושאופןסוגיית,ובאזורבישראלהכליאהתנאיביןמהותיהבדלבהיעדרכי,ברור
,לכאורה,השפעתהלרבות)בישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלהחזקתםמדיניות

מדיניותשל
בעניי

לישראהאוורתושבישלכניסתם

"
-לבסיסלהוותיכולהאינה

.בישראלההחנקהעצםחוקיותשל"עקיפהתקיפה"

-נפגעותאכןהוגןולהליךמשפחהלחייהכלואיםשלשזכויותיהםככל,אחרותבמילים.57

תוצאה,אלא,דווקאבישראלכליאהבמתקניההזקתםשלתוצאהמהווהאינהוופגיעה

ביןהרלבנטייםהגורמיםשעורכיםהאיזוןעקב,שהואמתקןבכל,כליאתםעצםשל

איזון.ממימושןלהיפגעשעלוליםהלגיטימייםהביטחונייםהאינטרסיםלביןאלהזכויות

,זהלעניין;בסוגיההכליאהלרשויותהמוקנהזעתשיקולשלרחבממתחםחלקהינוזה
,הביטחונייםוהאסיריםהעצורים,העציריםאוכלוסייתעלשמדובר,לזכוריש

.הזכויותמאוזנותמולסאלהאינטרסיםעלמשליכיםהיחודייםשמאפייניה

דעתםשיקולאתתוקפתאינההעתירהכי,ספקכלהסרלמען,ונזכירנשוב,לכךבהמשך.58

תנאיאתבקובעוס"השבשלדעתושיקולאת:אלהבהיבטיםהרלבנטייםהגורמיםשל

המדיניותאתבקובעוש"באיול"צהכוחותמפקדשלדעתושיקולאתאוןההחזקה

.(ההחזקהתנאיעלמשפיעהאכןשזוככל)לישראלהאזורתושבישלכניסתםלעניין

מהותיפגםבונפלכיאוהסבירותממתחםחורגזהדעתשיקולכיבעתירהנטשלא,כך

זהלענייןהמקובליםלמבחניםבהתאם,העליוןהמשפטביתשלהתערבותואתהמצדיק

,השידוררשות'נמ"בעזהבדפי80/389ץ"בג:למשל,ראו)והמינהליהחוקתיבמשפט
יהודהבאגורל"צהכוחותמפקד'נאסכאןמעית'ג82/393ץ"בג;(1980)421(1)להד"פ

ד"פ,הראשיהצבאיהצנזור'נשניצר88/680ץ"בג,(1983)785לולאד"פ,והשומרין
;(1990)485(2)מדד"פ,לממשלתהמשפטיהיועץ'נגנור89/935ץ"בג,(1989)617(4)מב

93/3872ץ"בג;ZllD(229(1993)ד"פ,והשיכוןהבינוישרניאייזנברג92/6163ץ"בג

.((1993)485(5)מזד"פ,הדתותושרהממשלהראש'נמ"בעמיטראל

בתשתיתתיתמךכי,לצפותהיהניתן,לכתמרחיקכהבההמבוקששהסעדמעתירה.59

וממשיותקונקרטיות,המורותפגיעותשתציגכזו:ומעמיקהמקיפהשבדתית

ובני)הכלואיםאוכלוסייתלכללביחסהן,ש"איותושבישלהמוגנותבזכויותיהם

מהשינוייםאלהפגיעותנובעותכיצדשתמחישכזו;פרטנייםבמקריםוהן(משפחותיהם

כוו;לישראלהאוורתושבישלכניסתםלענייןש"באיול"צהכוחותמפקדשלבמדיניותו

שהתשתית,עקאדא.המבוקשהסעדמתןידיעלהיאלתקנןהיחידההדרךמדועשתבאר

עתירההיאהתוצאה.מאלהאחדולועושתלאשבפנינובעתירההמובאתהעובדתית
עתירהגסהיא-בהלדוןעילההיעדרכדיעד-ביותרכוללניתלהיותהשמעבר

משפטיותבשאלותלדיוןהנכבדהמשפטביתאתלגרורהמבקשת,ואקדמיתתיאורטית

.המעשהבחייהשפעהתהיהבהןלהכרעהמדועלהסבירמבלי,ומורכבותסבוכות
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סוגייתשלהעיקרייםתהיבטיםלשלושתבקצרהנתייחסלהלן,וונקודהלהבהירמנתעל

ביתםבעתירהשקייםהעובדתיהבסיסאתונציג,בעשירהמוזכריםאשר,הכליאהתנאי
,מהםאחדלכל

כליאה"בממקנועשפההקרביביקולי

לענייןש"באיול"צהכוחותמפקדשלבמדיניותולשינויכי,(77פסקה)נטעןבעתירה.60

-לישראלהאזורתושביכנינזונ

היות,בישראלפלסטיניםכליאתשלהנושאעלמימדיםאדירותהשלכות"
.קיימתבלתיעדמועטההיאאליהםלהגיעמשפחותיהםבנישלויכולתם
,רבותשמםבמשךקרוביםמשפחהבנילפגושזוכיםאינםרביםאסירים

אינןההדגשות)בישראלההסוהרבתיבכלהמוכרתמציאותהואוהדגר

.(במקור

ולומציגהואינהטוענתהיאלוהדבריםמצבאודותמרחיבהאינההעתירת:לאותוהא.61

בהפניהמסתפקתהיא,ואתתחת.וווכוללניתקשהבאמירההתומךאחדפרטנימקרה

סוכנותושל('הפרטלהגנתהמוקד'-ו'בצלם')ישראליםאדםזכויותארגונישלחות"לדו

תושבישלהתנועהחופשבסוגיתעוסקיםשהלקס,(ע0011()ש"באיוהפועלתם"או

כן.משפחהקרובילביקוריש"איותושביכלואיםשלבזכותםואתריסבכללותהש"איו

הקרוביםביקוריסוגיתשלשוניםבהיבטיםץ"לבגשהוגשועתירותלמספרהעתירהמפנה

.בעניינןשניתנוולהחלטותלכלואים

הם,בכללותההתנועהחופשבסוגייתעוסקיםשהניככלכיתחילהנציין,חות"לדובאשר.62

לביןש"איוביןולא,ש"איובתוךהתנועהעלהמוטלותבמגבלותבעיקרמתמקדים

לבקרהמשפחהבנישליכולתםעלהשלכהישאכןאלהשלמגבלותככלכי,ברי.ישראל

כליאהבמתקניהאחרוניםאלהיוחזקואםאףתתקייםזו,הכלואיסקרוביהםאת

.בשוורהמצויים

של"עקיפהתקיפה"מעיןעל,כאמור,מדוברהעתירהשלזהשבחלקמכיוון,משכך

הפגיעהבסיסעל,בישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלהחוקתםעצםחוקיות

הרלבנטיותהתנועהמגבלותהעובדתישבפןהרי,בוכויותיהסמכךכתוצאההצומחת

.האזורבטיבשחליתאלהאינןלענייננו

מתייחסיםזהבהקשרבעתירההמובאיםמהדלוחותחלקלפחותכי,לצייןראויכן.63

בתוךפלסטיניםתנועתעלהןתמוטלותהמגבלותהיקף:עדכניתאינהשכלללמציאות

פרוץלאתרשמידהתקופהמאומאודהשתנהלישראלהאזורביןתנועתםעלוהןהאזור

.אנולימינוועד2000בספטמברהאלימותאירועי
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,וכתריםסגריםבוטלו-האזורבתוךתנועהמגבלותהאחרונהבתקופההוסרו,השארבין
.לישראלהכניסהמדיניותבמקצתהוגמשהואף-בידוקונקודתמחסומיםהוסרו

כמו,הביקוריםבסוגייתספציפיבאופןהעוסקיםחות"לדוביחסאףתקפיםאלהדברינו.64

שהועלוהטענותאתאשר,זהבהקשרהעתירהמפנהאליהןולהחלטותלעתירותביחסגם

פרוץעקב,הביקוריםכללשלמוחלטתהפסקהשעניינןכאלה:לשנייםלחלקניתןבהן

שלהסדירבקיומםנקודתייםקשייםשעניינןוכאלהי2000בספטמברהאלימותאירועי

שלבעניינו"ביטחוניתמניעה"שלקיומהעקבאוסגרהטלתעקב,למשל,הביקוריט

.לישראלכניסההיתרלקבליכולתואתהמגבילה,המבקרהמשפחהקרוב

עקבבישראלהכליאהבמתקניהמשפחהקרוביביקורישלהמוחלטתלהפסקתםבנוגע.65

הסדריבגיבושמעשייםמקשייםנבעהשזוהרי,2000בספטמברהאלימותאירועיפרוץ

אףעלהביקוריםקיוםאתשיאפשרו,הכליאהבמתקניהולמיםואבטחהבידוק

שגובשומשעה.עתבאותהבשטחיםהביטחוניתבמציאותשחלההדרמטיתההתדרדרות

נמחקהזהבענייןשהוגשההעתירהואף,מלאבאופןהביקוריםהתחדשואלההסדרים

3998(2)2003על-תק,'עופר'הצבאיהכליאהמתקןמפקד'נדיריהג02/198%ץ"בג)

(2003)).

וובסוגיהשעסקוחות"בדווכן,עתירותבאותןהמתוארתהעובדתיתהמציאות,כןעל

.שבפנינובעתירההמועליתלטענהעובדתיכבסיסלשמשיכולהאינההיאאף,עתבאותה

כלואיםאצלמשפחהקרובישלביקוריםכי,זהבהקשרנמסרהצבאיתמהפרקליטות

מפקדלמדיניותבהתאם,כסדרםכיוםמתקיימים,בישראלהמוחזקיםש"איותושבי

בשטחיםהממשלהפעולותתיאוםמפקדתידיעלהמגובשת,ש"באיול"צהכוחות

יהודהגאזותל"צהכוחותמפקד'נפגעאן97/1981ץ"בג:השוו)כ"השבעםבתיאום

.((1997)6(2)97על-תק,ושומרון

מעתמתעורריםשאלהשככלהרי,הביקוריםבסוגיתנקודתייםקשייםשללקיומםבנוגע.66

הכלואיםושלהמבקריםשלזכותםביןהמאזניםמעשייםפתרונותלהםנמצאים,לעת

שלקיומםלהמשךבנוגע,כאמור,היהכך.הביטחונייםהאינטרסיםלביןמשפחהלחיי
'גהפרטלהגנתהמוקד05/9437ץ"בג)השטחיםעל"כלליסגר"שמוטלבשעההביקורים

שקיימתלמבקריםובנוגע,((2005)5117(1)2005על-תק,ש"גאיול"צתפוחותמפקד

כוחותמפקד'ננחלה03/8851ץ"בבגההליכיםבמסגרת)"ביטחוניתמניעה"בעניינם

.((פורסםלא)המערביתבגדהל"צה
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הדבראסבין-פתרונועלגאאחראוכעתנקודתישקושימשעהכי,ברי,מקוםמכל

שלמשפחתםקרוביעםהרלבנטייםהגורמיםשלהשוטפיםושיחהשיגבמסגרתנעשה

-הנכבדהמשפטלביתעתירהבענייןשהוגשהלאתראסובין,כותםובאיהכלואים

שלהעובדתיתהתשתיתבמסגרתעודלשמשיכלהאינהבעברהתעורוהואכיהעובדה

.שבפנינוהעתירה

קשייםגםכמו-נפתרווטרםשהתעוררונקודתייםקשייםישנםאסאף,כןעליתר.67

עלמעידיםאינסלכשעצמנזהם-בעתידיתעוררוכילצפותסבירבלתישלאנקודתיים

,בישראלכליאהבמתקניהמוחזקיםש"איותושבישלמשפחהלחייבוכותםקשתפגיעה

אלהשלהחוקתםעצםחוקיותשל"עקיפהתקיפה"מעיןלבססניתןשעליהכזו

.אלהבמתקניםהאחרונים

עתירותנמחקואונדחובהםהשוניםהדיןפסקיכילטעוןניתן,המשפטיבפן,ועודזאת.68

מהווים,המשפחהקרוביביקוריבקיום,נקודתייםאועקרוניים,קשייםבשלשהוגשו

.זובסוגיההכלליתהמדיניותשלמשתמעאשרורלמעשה

טענתאתהסותרתשבדתיתכתשתיתדווקאמשמשתזופסיקה,אחרותבמילים

הכלואיסשלבוכותסקשהפגיעהטמונההביקוריםשבסוגיתככל,שכן;העותרים

כניסתםלענייןהכלליתמהמדיניותלנבועאמורהזו,משפחהלחייבישראלתמוחוקים

בכךשעסקההעליוןהמשפטביתשבפסיקתומכיווןווולמטרהלישראלש"איותושבישל

לא,וומדיניותלשנותנצטוולאהמשיביםוממילא,ביקורתוומדיניותעלנמתחהלא

.העותריםטועניםלה,האמורהבזכותקשהפגיעהאותהבהכרוכהאכןכילטעוןניתן

מדיניותביןמלאהכמעטהתאמהישנהכי,שוביצויין,הדבריםבשוליושלא,לבסוף.69

הכלואיםקרוביהםביקורלצורךהאזורתושביכניסתלענייןש"באיול"צהכוחותמפקד

רובםאשרקבוצה-הביטחונייםהאסיריםשלזכויותיהםבסוגיהס"השבנהליובין-

.אליהמשתייכיםש"איותושביהכלואיסשלהמגריע

אצלהביקוריםהתדירותלגביוהן;למבקרהכלואביןהנדרשתהקרבהמידתלגביהן,כך

חקיקההוראותבחלקםמשקפיםאףס"השבנהלי,זואחרונהובסוגיה)מסויםכלוא

:(משנה-וחקיקתראשית

,"ביטחונייםלאסיריםביחסכללים"שכותרתה,00.02.03הסוהרבתינציבותפקודת
קירבהמדרגתמשפחהביקורילקבליורשוועצוריםאסיריםכי(3)(א)17בסעיףקובעת

כניסהלענייןש"באיול"צהכוחותמפקדבמדיניותזההבאופןהמוגדרת,ראשונה

תדירותכילפקודהט)17בסעיףנקבע,לעצוריםבאשר.כלואיםביקורילצורךלישראל

הפליליהדיןסדרלתקנות12תקנהלהוראתבהתאם,זאת)בשבועפעםתהיההביקור

.(1997-ז"התשנ,(במעצרתחוקהתנאי)(מעצרים-אכיפהסמכויות)
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.לשבועייםאחתתהיההביעוריםתדירותכי,(ה)17בסעיףנקבע,לאסיריםבאשר
דרגתבקריטריוןהעומדיםהתושבים,ש"באיול"צהכוחותמפקדלמדיניותבהונאס

.הגבלהללאביקוריםלצורךלהיכנסרשאים"ע"הפחגילאי"בטווחאינוושגילםהקרבה

עללהצביעכדיבעתירההמוזכריםוהעתירותחות"הדובאוסףהיהאםשאף,מכאן.70

לביןהפגיעהביןהקשראתלהמחישכדיבכךהיהלא,זהבהקשרמוגנותבזכויותפגיעה

אף,לכאורה:לישראלהאוורתושביכניסתלענייןש"באיול"צהכוחותמפקדמדיניות

תושבכלשללישראלכניסתואתמאפשרשהיהבאופן,"מורחבת"הייתהזומדיניותאס

ישראלשלבשעריהכניסהשכן,משתנההיהלאהביקוריםהיקף,כלואלבקרהמעוניין

,הכליאהמתקןבשעריכניסהמשמעהאין

העתירהשמציעההדלילההעובדתיתבתשתיתאיןממילאכי,לומרניתן,לכךבהמשך.71

ידיעלהמבוקשלסעדלהיענותישמדועלהסבירכדימשפחהקרוביביקורישלבהקשר
.העותרים

דינםלעורכיהכלואיםנגישות

לישראלהאוורתושביכניסתלענייןבמדיניותהשינויכי,(78פסקה)עודנטעןבעתירה.72

.אליהם:להגירבישראלהמוחזקיםשלהפלסטיניםהשןעורכישליכולתםעלגםמשפיע"
.(במקוראינהההדגשה)קיימתיוחינהכמעטזואפשרותשניםמספרמזה

למעט,העתירהבהמשךעובדתייםלתימוכיןזוכהאינהווחמורהאמירהגס,עקאדא

,ש"באיוהצבאייםהמשפטבתילהתנהלותבנוגע1'מסהעותרשפרסםח"דומתוךציטוט
מימושבהגטהתכשליםשלארוכהשורה"ממנועולהכי,(84פסקה)נטשבעתירהאשר

."הפלסטינייםוהאסיריםהעצורים,המינהלייםהעציריםשלההוגןההליךזכויוונ

ח"הדוכי,(90פסקה)בעתירהנטען,דינםלעורכיהכלואיםנגישותשלהספציפיבהקשר.73

האדםזכויותובמשפט)הרביעיתנבה'גבאמנתהרלבנטיותלהוראותכימגלההאמור

עורכיעםלהיפגשנאשמיםשלוכותםלעניין(עתהנידרשלאתחולתושאל,לאומי-הבין

בבתיהנוהגבדיןביטויכלאין",הוגןלהליךהזכותשלכנגזרתאולכשעצמה,דינם

.(הוספהההדגשה)",הצבאייםהמשפט

הנגישותסוגיתנידונהבוהאמורח"מהדופסקאותשתיהעתירהמצטטת,לכךבהמשך.74

"מאודמגבילה"בישראלכליאהבמתקניש"איותושבישלהחזקתםכי,נאמרשם.לגופה
עלגורףאיסור"שלקיומועקב,זאת.ללקוחותיהםהפלסטיניםהדיןעורכינגישותאת

נטען,מכךכתוצאה."לתחומה,דיןעורכיגםובהם,השטחיםתושביפלסטיניםכניסת

3אלציסוהם"העצוריםעםממפגשלגמריכמעטמנועיםהפלסטיניםהדיןעורכי",ח"בדו

.ישראליםדיןעורכיכךלשםלשכור



23

הפרקליטותלביןמחגריוביןבמחלוקתגיותרשנוימסמךהינוהאמורח"הדוכי,נציין.75
מחבריושללמתודולוגיההנוגעבכלהן,ש"באיוהצבאייםהמשפתבתיויחידתהצבאית

עקרוניתממחלוקתבמנותואף.השוניםבהקשריםומסקנותיהםלממצאיהםבנוגעוהן

עובדתיתכתשתיתלהיחשביכולותאינך-נחרצותןחרף-אלוכלליותאמירות,וו

מלווהאינהח"בדוזואמירה.זהבהקשרלבססמנסהשהעתירהלטענהמיפית

לצורךלישראלכניסתםשנמנעההפלסטיניםהדיןעורכימספרלגבינלשתםבנתונים

,זאת.פרטנייםלמקריםבהתייחסותלאואף,הנליאהבמתקנילקוחותיהםפגישת
כללייםהינםאלודבריםואף-ח"בדוהמצוטטים,חסןאבופארםד"עושלדבריולמעט

לישראלפלסטיניםדיןעורכישלכניסתםנמנעתמצביםאונסיבותבאלומפרטיםואינם

.לקוחותיהםפגישתלצורך

.ראויהעובדתיתתשתיתשלבהיעדרההעתירהלוקההאמורבהיבטשגם,מכאן.76

תעצלהאוכחמ)נדימשמתהקרינהמכהנת

בתחיקתמעוגןהדיוךפומביותשעקרוןהעובדהאףעלכי,(95לפסקהעודנטעןבעתירה.77

באולמוההצבאייםהמשפטבתימקיימיםהמעצרהארכתמדיוניחלקאת,הביטחון

ישראלאיןהשטחיםשלהסגרמדיניותגמסגרת"וכי,ישראלשלבשטחההמצויים

אינהההדגשה)"אלהלדיוניםלהגיעהפלסטיניםולסנגוריהםהעצוריםלמשפחותמתירה

האמוריםהדיוניםנערכיםבהםהאולמותשלמיקומםכי,6אפסקה)נטעןכן.במקוח

"אלהבדיוניםלצפותהפלסטיניםהעצוריםשלמשפחותיהםמקרובילחלוטיןמונע"
.במקוהאינהההדגשה)

במקריםאוכללייםבנתוניםמלוותשאינןביותרנלליוהטענותעלהמדוגר,באןגם.78

ל"צתכוחותמפקד'נסלהב90/2560ץ"בבגהדיןפסקאתוהלעניין,נזכיר.ספציפיים
נדחתה,מקרהבאותו.(הלהבעניין-ולהלך(ן3131997(1197על-תק,ושומרוןביוזודה

המשפטבתיידיעלמעצרתארכתדיונישלקיומםבחוקיותהואאףשעניינהעתירה

בעקרוןפגיעהשלטענותהועלובה,ישראלשלבשטחההנמצאיםבאולמות,הצבאיים

.הוגןולהליךלייצוגובזכויותהדיוןפומביות

מצדפרטניותפניותבמשרדםהתקבלולאכי,נמסראףש"איוש"מיועמ:ועודזאת.79

משפחתםקרוביבענייןמעצרהארכתבדיוניהשתתפותםשנמנעה,איוסדונושבי
.בישראלשהתקיימו

העובדתיבהיבטהעתירהלוקהזולטענהבנוגעגם,לפיכך.80
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בההמועלותהטיפלתניןהלימההיקדרנשלהסף-עלהעתירהדהיית
~
המביעיהיעדין

טענותביןהלימהאין:לעתירהביחסהמשיביםשלמרכזיתלטענהשביםאנוכאן.81

,להצדיקכדיבהןשהיהטענותמציגיםהעותרים:ודוק.המבוישהשערלביןהעותרים

העותרים,זאתתחת.הכליאההנאיבנושאיעתירותהגשת,נכונותהןאם,לכאורה
,בישראלהכליאהחוקיותעצםאתותוקפים,"קונוונציונליבלתי"בנשקלנקוטמבקשים

-מאזזוהכרעהעלוחזר-שניסלפניהכריענברהנכבדהמשפטביתכאשרזאת

,קשותתןהעתירהקבלתשלהמעשיותהמשמעויותכאשר)חוקיתבישראלשהכליאה
,הקייםמהמצבש"איותושבישלהאדםוכויותמבחינתבחרבהתמורותגסכי,ונראה

חדשיםכלאבתימספרבבנייתהכרחהואהעתירהקבלתשלהמעשיתהמשמעותשהרי

ל"הנהכלאלבתיגישהציריסלילת,שטחיםשלהפקעהאותפיסהתוך,ש"איובשטחי
.וכדומה,מכךהמשתמעכלעל,נוספיםשטוויםשלתפיסהאוהפקעהתוך

לחייש"איותושביהכלואיםשלוכויותיהםכי,מניחיםהיינואילואפילו,כןכיהנה.82

וכי,בישראלכליאהבמתקניהחזקתםמעצםכתוצאהנפגעותאכןהוגןולהליךמשפחה
משאלתבמנותק,ואחוכל)נמנעתזופגיעההייתהבאזורכליאהבמתקנימותזקיסהיולו

אזגםכינראה-(הכליאההנאיקביעתעלהאמוניםהגורמיםשלהדעתשיקולסבירות
הסעדהואבההמביקשהסעדמדועמסבירהאינהכללשהיאבכך,העתירהכבשלת

הנראהבבלתביאעמלתהובאשר,האמורההפגיעהאתלרפא,ביותיהטובאוהיעיל

.אהריסש"איובתושבילפגיעה

הרחבדעתובשיקולהמצוי,הצפקמןסעדיינתןכיהמבקשתבעתירהכי,לצייןלמותר.83

.התבקשובגינוהפגיעהאוהפגםלביןבעתירההמבוקשהסעדביןהלימהנחוצה,ץ"בגשל

,אפשרייםסעדיםכמהישנסכאשר,העליוןהמשפטביתשללפסיקתובהונאם,ושדואת
זהלעניין-הענייןבנסיבותביותרהמתאיםהסעדאת-לבקשגם,ובהתאם-לבחוריש

-תק,אעגליןהמקומיתהמועצה'נאעבליןהמגדליםשותפות02/4264ץ"בג:למשל,ראו

על
2006י

.(ש3701200(

מדיניותשלהגורףביטולה,העותריסשללשיטתם:שלפנינובעתירהנעשהכךלא.84

שנגרמתהפגיעהאתמאליהתרפאבישראלהכליאהבמתקניש"איותושבישלהחזקתם

.מכךכתוצאההכלואיםבזכויותלטענתם
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לכלואיםשנגרמתלפגיעהבנוגענכונותהעותריםשלטענותיהםכלהיואילואף,אולם

נוסףאפשריסעד-כךעלחולקיםכמובןואנו-ישראלבשטחכליאתםבשלהפלסטיניים

,הרלבנטייםהגורמיםשלדעתםבשיקולהתערבותהינווולכאוריתפגיעהלרפאשבכוחו
תושבישלכניסתםמדיניותלקביעתביחסאובישראלהכליאהתנאיבקביעתבנוגע

לאורךדברואתאמרהנכבדהמשפטביתכינראהאלהבסוגיותשגסאף)לישראלהאזור

הנטעןהפגםאתההולםהסעדזהו,העותריםבטענותממשהיהאילו,לכאורה.(השנים

הסעדוזהו;ל"הנהמדיניותאת-כאמור,בעקופין-העותריסתוקפיםבסיסושעל

המהותיתלפגיעהישירמענהנותןשהואזהבמובןהן,הענייןבנסיבותביותרהמתאים

.בהרבהוממוקדותמצומצמותשלוהרוחבשהשלכות,זהבמובןותן,הנטענתוהמעשית

היהאםאףאשר,נחוץ.ובלתיכוללניסעדהינוהעותריםידיעלהמבוקשתסעד,מנגד

לשםהנחוצותובעובדות(לעילבמפורט/העתירהמןהנעדרות)מהותיותבטענותנתמך

.לתתומקוסהיהלא/לחלחכמפורט,תןגםהנעדרות)כך

(אחרתרלבנטיתערכאהלכלאו)הנכבדהמשפטלביתשיעתורלאסיר?הדברמשוללמה

עליורההמשפטביתכייבקשוכסעד-כדיןשלאנפגעוהמוגנותוכויותיוכיבטענה

מןסעדליחןסמכותואתהנכבדהמשפטביתמפעילכךלא.ממאסרוהמיידישחרורו

כיטענתותתקבלאםואפילונפגעואכןזכויותיוכיהאסיריוכיחאםאפילו:הצדק

לחדולאולפעולשיורההכליאהלרשויותצויהיהלושיינתןהסעד,כדיןאינההפגיעה

תפגיעהתתרפאבכךשאףהגם)שחרורועלשיורתצוולא,הפגיעהאתשירפאבאופן

.(מאליההאמורה

מעיןלבצעשתכליתוככזהבעתירההמועלההמהותיבטיעוןשנראת3כל/לסיכות.85

בישראלכליאהבמתקניאיששתושבישלהחזקתםחוקיותשל"עויפהתקיפה"
אתהמחייניסקשיםגפגמיסהואלוקהכיניווכח,(זהפרקבראשיתעמדנועליוובמובן

הכלואיםבזכויותהפגיעהלענייןממשיותטענותמעלהאינההעתירה:הסףעלדחייתו

כליאהבמתקניהוחזקולונמנעתשהייתהפגיעה,כלומר)בישראלמהחזקתםכתוצאה

בחריגהכרוכהשהיאכלומר,"נדיןאינת"זופגיעהמדועמסבירהאינההיא)(באזור

והיאלתמוהמוענההרהבהדעתמשיקול,ל"ובצהס"בשב,הרלבנטייםהגורמיםשל

~
wi)snהענייןבנייעותנחוץשאינו,גורףסעד.

אלא,להידחותדינובגינטפגמיםנפלועצמוהמהותישבטיעוןבלבדזולא:ועודואת

אתנעדרהואשכן,לעמודהעתירהשלזחחלקשלבנוחואיןממסבמנותקשאף

.לכךהנחוצההעובדתיתהתשתית



26

של_וקיומכהליכיםמיצוי-איישלהשף"עלחעתירהדחיית
חלופיסעי

.הליכיםמיצוי-איבשלאףהסף-עללהידחותהעתירהדיןכי,יטענוהמשיבים.86

שלבזכויותיהםמהותיתפגיעהעלהמצביעקונקרטיעובדתימידעהעותריםשבידיככל.87

לא,לעילשכאמור,מידע)ישראלמדינתשלשטחהבתוךמהחזקתםכתוצאההכלואים

המשיביםגפניזהמידעלהציגעליהםהיה,(העתירהבמסגרתהוצג
~

שהותלהםיתן
,הליקוייםאתלתקןהעודךובמידתלדבריםלהתייחם

,(08.5.1מתאריך)העותריםשלכוחם-באיבפנייתאףכי,להזכירראוי,זהבהקשר.88
מידעהוצגלא,ש"באיול"צהכוחותולמפקדפניםלביטחוןלשר,לעתירההמצורפת

הועלואלא-מהכלואיםמישלבזכויווניהםכלשהיקונקרטיתפגיעהעלהמצביעעובדתי
זולפניהש"איוש"יועמבתשובת,בהתאם.בלבדהעקרוניבמישורכלליותטענות

:כיבמפורשנאמר,(08.5.27מתאריך)

הנוצריםספציפייםלקשייםהנוגעות,פרטניותטענותגידיכםשישככל"
,לעצורערדגישתכדוגמת)ישראלבמדיגתמסויםאדםשלהחזקתועקב

'!מפורטתפניהקבלתלאחרבענייןלטפלנשמחי(ב'וכירמשפחותניקורי

-שבפנינוהעתירהאתלהגישוהעדיפו,זומקריאהלהתעלסבחרוהעותרים,עקאדא.89

ואתהפלסטיניםוהעצוריםהאסיריםהחזקתשלהעקרוניההיבטאתיחדיוהכורכת

.ההחזקהשלהמעשיההיבט

טענותלהעלותהיהוצריךניתןשבהן,נוספותמשפטיותערכאותקיימות:ועודואת.90

לביתעתירההגשתבטרם,ש"איותושביכלואיםשלבזכויותיהםלכאוריתפגיעהלעניין

ניתן,למשל,כך:נפגעותהעותריםשלטענתהנכויותסוגנוכחבפרט,ואת.העליוןהמשפט

שאילולצפותהיה
~

בכך-הוגןלהליךאולייצוגש"איותושבעצורשלוכותוגעה

שלאהתנהלזהשדיוןבכךאומעצרהארכתדיוןבטרםדינועורךעםפגישתושנמנעה

בהליךהדןהצבאיהמשפטביתהינוזהבענייןטענהלהעלות"הנאותהפורום"-בפומבי

.עצמוהפלילי

:כפולהלכךהסיבה

ההליךלתקינותהדוקבאופןקשורהאלהבמקריםלכאורההנפגעתחוכות,ראשית

,ההליךמתנהלבפניוהמשפטביתהואעליויפקחכיוראוישמוסמךהגורםאשר,הפלילי
מעין,שראינוכפי,מהווהשלמעשה)ץ"לבגעתירהשלבהליךהנכבדהמשפטביתולא

עובייד02/2055ץ"בג:השוו-(בהרבהורחבהעקרוניתמדיניותשל"עקיפהתקיפה"
.(2002)294(4)2002על-תק,הביטחוןשר'נואחי
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,דןהואשבעניינוספציפינאשםאולעצורביחסהמשפטביתבפניהטענההעלאת,שנית
מוויותרומעמיקהמקיפה,מיידיתשתחיה,העניגןנסיבותשלעובדתיתבחינהתאפשר

.העליוןהמשפטביתבפניבהליכיםלקייםשניתן

תושבעצורשלבזכותופגיעהבענייןקונקרטיתטענהמועליתהייתהאילוכי,עולהמכאן.91

,בעניינוהדןהצבאיהמשפטביתבפניבישראלהחוקתועקבהוגןלהליךאולייצוגש"איו
סעדלתתביכולתוהיה,כאמורפגיעהנגרמהאכןכימשתכנעהיההאחרוןשזהוככל

שלנקודתיריפוי-לעילעמדנועליהםהמובניםבשני,הענייןבנסיבותבחרבהאפקטיבי

.בסוגיההרוחבהשלכותוצמצוםהפגט

בתיבפנילהליכיםרלבנטיתאינהאמנםמשפחהקרובישלביקוריםבענייןטענההעלאת.92

כלליוגעתירההעותריםהגישובטרםכי,לטעוןניתןכאןגם,אולם,הצבאייםהמשפט

נפגעושוכויותיהסהכלואיםשלבעניינםפרטניותעתירותלהגישעליהםהיהבסוגיה

עתירתשלנבהליךהמחוזיהמשפטלביתמוגשותלהיותצריכותהיואלועתירות.בפועל

סמכותנתונהשלחאחרתמשפטיתערכאהשלבדמותה,חלופיסעדשלקיומו.(אסיר

'רזהלעניין-הסףעלהעתירהדחייתאתהואאףמצדיק,ץ"בגשללסמכותומקבילה

פיקודאלוףתעזהל"צהכוחותמפקד'נאדםלזכויותרופאיםעמותת08/4487ץ"בג

.(2008)4631(3)2008על-חק,חדווט

,להידחותהעתירהדיןכי,יטענוהמשיבים,לעילשהוצגוהטעמיםמכלוללאור,לסיכום.93
.המדינהאוצרלטובתבהוצאותהעותריםחיובתוך

ע"תשבאדרה"כ,היום

41-"'"ל11.ן:)


