בבית המשפט העליון
בשבתו

בג " ץ

כבית משפט גבוה לצדק

2690 / 09

קבוע 17 . 3 . 10 :

" יש דין "  -ארגון מתנדבים לזכויות אדם ואחי
על ידי ב " כ עוה " ד מיכאל ספרד וראו שלומי זכריה ו /או נטע פטריק

רח ' אחד העם , 49

תל-אביב

טמון  ; 03 - 6206947 :פקס '

:

הע1תרי

03 - 6206950

ם

נ ג ד

 , 1 - 4מפקד כוחות צה " ל באיו " ש ואח '
המשיבים על ידי פרקליטות המדינה ,
משרד המשפטים  ,ירושלים
טלפון  ; 02 - 6466472 :פקס ' :

המשיבי

02 - 6467011

ם

תגעה מטעם המשיבים
.2

בהתאם להחלטת

כב ,

השופט מלצר מיום

, 25 . 3 . 09

להחלטת כב ' הנשיאה ביניש על

הארכת מועד  ,ולקראת הדיון בעתירה  ,הקבוע ליום  , 17 . 3 . 10מתכבדים המשיבים להגיש
תגובתם

לעתירה .

עניינה של העתירה בבקשת העותרים מבית המשפט

הנכבד  ,כי יורה למשיבים

לבוא וליתן

טעם מדוע לא יימנעו מלהחזיק עצירים מנהליים פלסטינים  ,וכן עצורים ואסירים

פלסטיניים  ,תושבי איו " ש  ,אשר נכלאו מכוח פסקי דין או צווים שניתנו על-פי הדין
באיו " ש  ,במתקני כליאה ומעצר מחוץ לשטח איו " ש .
עוד מבקשים העותרים מבית המשפט הנכבד  ,כי יורה למשיבים לבוא וליתן טעם  ,מדוע

לא יימנעו מקיום הליכי הארכרנ נועצר של פלסטינים תושבי איו " ש  ,המתקיימים

מכוח

הדין באיו " ש  ,בבתי משפט הממוקמים בתוך מדינת ישראל .

הנה כי כן  ,עניינה

של העתירה הוא חוקיות החזקתם של פלסטינים תושבי איזור יהודה

והשומרון ( להלן  -איו " ש או האזור) במעצר או במאסר במתקני כליאה המצויים בתוך
שטחה של מדינת

ישראל ;

וכן חוקיות קיומם של הליכים משפטיים בעניינם בשטח

ישראל .

המשיבים יטענו  ,כי דינה של העתירה להידחות  ,על -הסף ולגופת  ,תוך חיוב העותרים

בהוצאות לטובת אוצר המדינה  .עמדת המשיבים תפורט להלן .

ע=

ודח זו מבקסת (

שין

מחדש  ,ולבט(  ,הפכה פסוקה מושרשת  ,שיצאה מלפני בית

המשפט הנכבד לפני שניס  ,ושעליה

חור בית המשפט הנכבד מאז בהזדמנויות שונות  ,הן

לפני והן אחרי חקיקתו של חוק יסוד

:

כבוד האדם וחירותו .

ההלכה הפסוקה קובעת  ,כי ניתן להחזיק עצירים מנהליים פלסטינים  ,וכן עצורים
ואסירים פלסטיניים  ,תושבי איו " ש  ,אשר נכלאו מכוח פסקי דין או צווים שניתנו

על-פי

הדין באיו " ש  ,במתקני כליאה ומעצר מחוץ לשטח איו " ש  ,קרי  ,בישראל  .עוד נקבע  ,כי
ניתן לקיים הליכי הארכת מעצר של פלסטינים תושבי איו " ש  ,המתקיימים

מכוח הדין

באיו " ש  ,בבתי משפט הממוקמים בתוך מדינת ישראל .

העותרים טוענים כי בפועל  ,נגרמת לתושבי איו " ש פגיעה עקב ההחזקה האמורה בישראל .
אלא שהסעד שמצאו העותרים לנכון לבקש לאור פגיעה זו ,אינו ראוי  ,אינו רצוי  ,והוא

.

אף מכביד ותובעני  -כל זאת תן גפן המעשי והן בפן המשפטי ודוק  :במקום לבקש את

שיפור תנאי המעצר (ככל שיש לעותרים עילה

העותרים ביטיל

לכך -

ואף על כך אנו חולקים)  ,מבקשים

גופף של וכדיניות הנהוגה תוה עשרות

כאמור  ,על  -ידי בית

שטיפ  ,מדיניות אשר אושנה ,

המשפט הנכבד  -וכל ואת באופן שיהיו לו השלכות רוחב

משמעותיות על אינטרסיט ביטחוניים במציאות

של עימות מזוין מתמשך כנגד ארגוני

טרור .
על-אף שהתוצאה המעשית של קבלת העתירה  ,היא ביטול הלכה פסוקה שעליה התבסס

בית המשפט הנכבד לאורך שנים  ,העותרים אינם מציגים כל תשתית משפטית או
עובדתית המצדיקה לקיים הליך נדיר של עיון מחדש בהלכה פסוקה  ,בפרט כאשר מדובר

בהלכה פסוקה יסודית ומושרשת כמו זו שבה עסקינן ן בנוסף  ,בשל העובדה שאלפים מבין
תושבי איו " ש הנכנסים לגדר האוכלוסייה שבה עוסקת העתירה מוחזקים בבתי כלא
בישראל  ,זאת  ,בין היתר  ,בשל הסתמכותה של המדיגה לאורך השנים על הלנת מגידיה ,

הרי שתוצאה מעשית נוספת של קבלת העתירה תהיה צורך בבנייתם של אלפי מקומות
כליאה  ,וככל הנראה בנייתם של מספר בתי כלא חדשים בתחום איו " ש -

דבר שיחייב

תפיסה או הפקעה של קרקעות רבות באיו " ש  ,על כל המשתמע מכך מבחינת פגיעה
בזכויות התושבים המוגנים  .נראה אפוא כי סעד זה אוהו מבקשים העותרים הוא סעד

קיצוני  ,שאין כל עילה לתיתו .
עמדת המשיבים תפורט להלן .
רקע נורמטיבי
.6

החזקתם של תושבי איו " ש  ,במאסר ובמעצר ( פלילי ומינהלי )  ,במתקני כליאה המצויים

בתוך שטחת של מדינת ישראל  ,נמשכת מנה שנים רבות  ,וראשיתה  ,ככל הנראה  ,בשנותיו

הראשונות של הבומשל הצבאי באוור .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- .

3

תפסים החוקי להחזקה בישראל קל -פי החקיקה באיו " ש

.7

בדין הישראלי  ,הבסיס החוקי להחזקתם כאמור של תושבי איו " ש מצוי בתקנות ( 6א ) ו -

 )% 6לתקנות שעת חירום ( יהודה והשומרון וחבל עזה  -שיפוט בעבירות ועורה משפטית) ,
התשכ " ז  ( 1967 -להלן  -תקש " ח השיפוט בעבירות )  ,המורות כדלקמן :
" (א ) מי שנדון והוטל עליו עונש בבית משפט צגאי  ,יהא ענשו ניתן לביצוע

גישראל בדרך שמבצעים בישראל עונש שהוטל על ידי בית משפט ,במידה

שלא נוצע העונש באזור ".

" (ב ) מי שניתנו
שהוענקה על ידי מנשר או צו של מפקד ,יהיו מעצרו והחזקתו במעצר
נגדו פקודת מעצר או צו מעצר באזור מכוח סמכות

.

ניתנים לביצוע בישראל בדרך שמגצעים בישראל פקודת מעצר או צו מעצר
וכן ניתן להעבירו למעצר נאזור שבו נעברה העבירה

תקש " ח השיפוט בעבירות הותקנו מיד לאחר הטלת הממשל הצבאי בשטחים שנכבשו על

ידי

צה " ל במלחמת ששת היכיס  .מאז  ,מוארך תוקפן בחקיקה ראשית מעת לעת  -כנדרש

בסעיף

)14( 9

לפקודת סדרי השלטון

והמשפט  ,תש " ח . 1948 -

נכוך

להיום  ,סעיף

 1לחוק

להארכת תוקפן של תקנות שעת חירוט ( יהודה והשומרון וחבל עזה  -שיפוט בעבירות

ועורה משפטית)  ,התשס " ו  , 2007-קוצע כי התקנות יעמדו בתוקפן עד ליום . 30 . 6 . 20 % 2
בתחיקת הביטחון  ,הבסיס להחזקתם של תושבי האזור במעצר או במאסר פלילי במתקני
כליאה בישראל מצוי כיום בסעיפים

והשומרון) ( מס '  , ) 322הונשכ "

 ( 5א ) (  ) 1ו  ( 5 -ב ) (  ) 1לצו בדבר

דרכי ענישה ( יהודה

ט : 1969 -

" מי שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר מכוח תחיקת הביטחון יהיו
מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לגיצוע בישראל בדרך שמבצעים בישראל
פקודת מעצר או צו מעצרן
" מי שבדון והוטל עליו עונש בבית משפט צבאי  ,יהא עונשו ניתן לביצוע

בישראל בדרך שמגצעים בישראל עונש שהוטל על ידי בית משפט בישראל ,
במידה שלא בוצע העונש באזור ובכפוף לכל תחיקת ביטתוןף
נעיר  ,במאמר

מוסגר  ,כי ביום

 1 . 11 . 09נחתם הצו בדבר הוראות ביטחון בנוסח משולבן

( יהודה והשומרוח ( מסי  , ) 1651התש " ע . 2009-צו נוטל משולב זה ייכנס לתוקפו בתאריך

 . 1 . 5 . 2010במועד זה  ,ההוראות האמורות יוחלפו על ידי סעיפים ( 265א) ו  ( 266 -א ) לצו זה ,
בהתאמה .

-

-

-

4

. 10

.- .

.

הבסיס להחזקתם של תושבי איאש במעצר מינהלי במתקני כליאה בישראל מצוי כיוס
בסעיף בלט לצו בדבר

והשומרון )

מעגריס ומינהליים ( הוראת שעה) [נוסח משולב] (יהודה

( מסי  , ) 1591התשסיוו  , 2007 -ובו נקבע כי ניחן להחזיק עציר במשמורת  ,בין השאר  ,בבית

סוהר כמשמעו בפקודת בתי הסוהר מוסח חדש ]  ,התשל" ב . 1971 -
הבסיס החוקי להחזקה הישראל של אסירים ועצירים פלסטינייס על -פי פסיקת בית

המשפט

הנכבד

. 11

בנוסף על תקש " ח השיפוט בעבירות  ,שהינן כיום במעמד של חקיקה ראשית  ,בסיס חוקי
נוסף להחוקתם של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל מצוי בפסיקתו של בית
המשפט העליון  ,שכן סוגיה זו תועלתה ונידונה גפניו  -והוכרעה על
בפסק דינו העקרוני בבג " ץ
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שגידיה נ ' שר הביטחון  ,פ " ד

ידיו -

מנבר ,

זה

מב ( ) 1988 ( 301 ) 3

( להלן -

עניין סגופיה) .

. 12

העתירה בעניין סג ' דיה

תקפה הן את חוקיות עצם החזקתם של פלסטינים תושבי איו " ש

במתקני פליאה בישראל  ,והן את תנאי החזקתם  .בעניין הראשון  ,הסתמכה העתירה על
הוראות שונות באמנת ג ' נבה

הרביעית  ,בדגש על סעיפים , 76 , 49

78

ו  , 80 -כדי

לטעון

שהחוקתם של תושבי שטח כבוש במתקני כליאה המצויים מחוץ לשטח מהווה הפרה של

חובותיה של ישראל מכוח המשפט הבין -לאומי  .כאמור לעיל  ,גאותה עת כבר

עמדי

בתוקפן תקנות ( 6א ) ו( 6 -ב ) המיל  ,ועל כן נטען בעתירה  ,כי נוכח הסתירה בין התקנות
לבין הוראות אמנת ג ' נבה הרביעית  ,אין לנהוג בהתאם לתקנות אלה  ,ולחלופין יש לפרשן
בצמצום ניכר .

. 13

בית המשפט הנכגד  ,מפי כגי הנשיא שמגר  ,דחה את היתירה נעניין סידיה במלואה ,
בהתבסס על הטעמים הבאים

:

ראשית  ,נקבע כי הסעיפים באמנת ג ' נבה תרביעית עליהם תסתמנו העותרים אינם

אויוים על החזקתנו של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל  .בעניין זה
המשפט הנכבד בעיקר על הפרשנות שאימץ בפסיקה קודמת ביחס לסעיף

49

נסמך בית

לאמנה  ,לפיה

עניינו מוגבל לגירוש המוכי של תושבי השטח הכבוש ולא לגירוש או הרחקה של

אינדיבידואלים מטעמי ביטחון ( ראו ,
בגדה המערנית  ,פ " ד

שנית ,

בפסק

מב ( 4 ) 2

הדין נקבע  ,כי

למשל

( להלן  -עניין

:

בג " ץ
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עפו נ '

מפקד כוחות צה " ל

עפח ) .

אמנת ג ' נבה הרביעית בכלל והסעיפים עליהם הסתמכו

העותרים בפרט  ,משקפים משפט בין -לאומי הסכמי  ,ועל כן הס נסוגים מפני הוראות

החוק " הפנימי " הקיימות בעניין  -תקנוני  ( 6א) ו -

6י

) הנ " ל .

בהקשר זה יצוין  -ואנו נשוב ונידרש לכך בהמשך  -כי פסק הדין כלל דעת יחיד מפי כב '
השופט בד  ,אשר הצטרף לדעת הרוב מבחינת התוצאה הסופית  ,וקבע כי יש לדחות את

. 14

העתירה  ,אך חלק על הנימוק הראשון דלעיל  .בהקשר וה  ,קבע כב ' השופט בך  ,כי
החזקתם של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל מנוגדת לסעיף  49לאמנת ג ' נבה
הרביעית  .באשר לנימוק השני  ,הצטרף כב ' השופט בך לקביעה  ,כי

מעמדה של האמנה הוא

הסכמי בלבד  .בצד ואת  ,הוסיף כב ' השופט בך שאילו היה מוצא

כי

הוראות אלה הינן

" בעלות אופי הומניטארי "  ,היה מוכן הוא לחייב את המדינה לפעול על פיהן מכוח
הצהרתה בעניין זה  .עם ואת  ,כב ' השופט בך הצטרף לדעת הרוב  ,וקבע כי

גם אם מדובר

בהוראה מנהגית של המשפט הבינלאומי  ,היא אינה יכולה לגבור על הוראת חקיקה

פנימית ישראלית .

העתירה הנוכחית  -בקשה ל " עיון חוזר " כהלכה הפסוקה והמושרשת של גיח
העתירה הנוכחית היא  ,למעשה  ,בקשה מבית המשפט הנכבד

. 15

תמשפט הנסגד

כי " יעיין מחדש "

בהלכה

המושרשת שנקבעה בפרשת הגידיה .
בעתירה הנוכחית

6נ .

נטען  ,כי יש מיום

להתייחסות משפטית מחודשת לסוגית החזקתם

של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל  ,תוך סטייה מקביעותיו (או ביטולן ) של בית
המשפט הנכבד בעניין שגידיה  ,וזאת מן הטעמים הבאים

א.

הפרשנות של סעיף

לדעת העותרים .
יו

49

:

לאמנה  ,שעמדה גבסים פסע דין

סג 'דיה  ,תינה שגויה ,

יצוין  ,כי העותרים אינם מבהירים כיצד  ,לדעתם  ,יש

לפרש הוראה

בענייננו  ,אך הן מהמבוא לעתירה והן מהחלק העוסק ביחס בין המשפט הבין -

לאומי למשפט הישראלי הפגימי עולה בבירור  ,כי לשיטתם ישנה התנגשות חויתית
בין תקנות ( 6א ) ה6טמ לסעיף הנ " ל  ,ומכאן שלכל הפחות הס דוגלים בפרשנות לו

שהוצגה בשעתו על ידי העותרים בעניין סג 'דיה .
לחלופין  ,טוענים העותרים כי בהינתן מספרם של תושבי איו " ש מקרב אוכלוסיית

העתירה  ,המוחיקיס
למרך  , )2009מתחייבת

כיום במתקני כליאה בישראל ( למעלה מ  , 7 , 000 -לטענתכן  ,נכון

המסקנה

כי

המדובר בהפרה של סעיף

שניתנה לו בעניין סג ' דיה  ,שכן לטענתם יש

ב.

מאז ניתן פסק הדין חל " שינוי מהותי " ,
הרביעית  .כאמור  ,שם קבע בית תמשפט

לראות בכך

49

אף לפי הפרשנות

" העברה כפויה המונית " .

לטענת העטורים  ,במעמדה של אמנת ג ' נבה
העליון  -בהמשך לשורה ארוכה של פסקי

דין בהם נקט בגישה זו  -כי הוראות אמנת ג ' נבה הרביעית הינן  ,בכללותן  ,בעלות

מעמד של משפט בין -לאומי הסכמי  .אולם  ,מאז השתרשה התפיסה  ,כי האמנה

משקפת משפט בין  -לאומי מנהגי

;

ולמצער  ,טוענים העותרים  ,כי אותם סעיפים

באמנה עליהם הם מסתמכים  66 , 49 -ו  - 76 -הינם מנהגיים .

ג.

מאז ניתן פסק

בשטח ,

הדין חלו " שיגוייס משמעותיים " ,

לטענת העותרים  ,אף במציאות

נוכח המגבלות המוטלות על כניסת פלסטינים תושבי איו " ש

לישראל .

העותרים טוענים  ,כי שינויים אלה גורמים מגיעה של ממש בזכויותיהם של

הפלסטינים המוחזקים במתקני כליאה בישראל  ,בדגש על וכויותיהם לחיי משפחה
ולהליך הוגן  .פגיעה זו  ,לטענתט  ,מנוגדת להוראות נוספות של אמנת ג ' נבה הרביעית

(סעיפים

72

ו , ) 116 -

,

וכן לנורמות של משפט זכויות האדם הבין  -לאומי והיא לא

עמדה בפני בית המשפט העליון בשעה שניתן פסק הדין בעניין שגידיה .
ד.

מאז ניתן פסק הדין נחקק חוק יסוד  :כגור האדם וחירותו ( להלן  :חוק היסחף  ,אשר
עיגן מספר זכויות בסיסיות מהן נהנה כל אדם הנמצא בישראל והקנה להם הגנה על -

חוקית בדמות ' פסקת ההגבלה '  .בעתירה נטען  ,כי
מהשינויים האמורים במציאות בשטח  ,הינן זכויות

זכויות הכלואים הנפגעות כתוצאה

בהן אינה לתכלית ראויה והינה בלתי -מידויית
. 17

בנוסף על כך טוענים

העותרים  ,כי

המוגנות בחוק היסוד  ,שהפגיעה

,

פסק הדין בעניין סג 'דיה התייחס באופן חלקי בלבד

לסוגיית החזקתם של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל  ,מכיוון שעסק רק בהחזקה
כאמור של עצירים מינהליים ובהוראות אמנת ג ' נבת הרביעית

החלות על כך .

בהתאם  ,סעיף  76לאמנת ג ' נבה הרביעית  -החל בעניינם של אסירים פליליים  -לא נידון
במסגרת פסק

. 18

הדין .

העותרים מעלים טענות אף ביחס לסוגיה משיקה  ,והיא קיומם

של

דיוני

הארכת מעצר

על ידי בתי המשפט הצבאיים בתוך שטחה של ישראל  -דבר המנוגד  ,בראייתם ,
להוראת סעיף  66לאמנת ג ' נבה הרביעית .

נעיר  ,כי סוגיה וו אמנם לא נידונה בפסק הדין בעניין שגידיה  ,אולם בית
נדרש אליה בפסק דין נפרד  ,בבג " ץ
( להלן

 -עניין ואג ' יה)  ,אשר זיתו

6504 / 95

ואג ' יה

המשפט הנכבד

נ ' מדינת ישראל תק  -על

6 % 3 ) 3 ( 95

לאחר חקיקתו של חוק יסוד  :כבוד האדם וחירותו .

בהקשר זה  ,טוענים העותריס  ,כי בעניין ואג ' יה לא נבחנו היבטי המשפט הבין  -לאומי
הסוגיה

;

של

כי השינויים העובדתיים שהוזכרו לעיל  ,כתוצאה מהמגבלות המוטלות על

,

כניסת פלסטינים תושבי איו " ש לישראל  ,משליכים אף על סוגיה זו וכי קיום הדיונים אף

מנוגד לסעיף  1לחוק יסוד  :השפיטה  ,מכיוון שהם אינס נכללים ברשימה הסגורה של

בתי משפט המנויה בו .
. 19

הבסיס החוקי לקיומם של דיונים משפטיים אלה בישראל מצוי גם הוא בתקנה

)% 6

הנ " ל  ,אשר אמנם אינה מתייחסת למקום מושבו של בית המשפט הנותן את פקודת

המעצר  ,אך היא זו שמאפשרת את פעילותם מהבחינה המהותית .

7

בתחיקת

הביטחון  ,הבסיס לכך מצוי בסעיף

והשומרון ) ( מס '

, ) 378

,1

התש " ל 70 -

הקובע כי

6

לצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה

:

~

" ( א ) המקום והזמן אשר בו יתחיל בית משפט צבאי לדון במשפט פלוני
יקבע על ידי נשיא בית המשפט.

(ב ) על אף האמור בסעיף קטן ( א) ישב דן יחיד באותם זמנים ומקומות
שיורה עליהם הוא עצמון
. 20

מהפרקליטות הצבאית נמסר  ,כי בתי המשפט הצבאיים באיו " ש (וככל הנראה ,

גם

באוח " ע  ,בשעתו) החלו לקיים דיוני הארכות מעצר באולמות המצויים בתוך שטחה של
מדינונ ישראל לפני למעלה

שנים  ,במהלך האינתיפאדה הראשונה  .זאת  ,בעיקר

מ 20 -

מטעמים של קושי בשינוע העצורים  -שמספרם באותן שנים גדל באופן משמעותי -

ממתקני הכליאה בישראל לבתי תמשפט הצבאייס .
. 21

כיום  ,בתי המשפט הצבאיים מקיימים בישראל דיוני הארכות מעצר ( וכן דיוני ביקורת

תקופתית על צווי מעצר מינהליים) ,

באחד מחמישה אולמות שהוקצו לטובנו כך  :במתקן

המעצר הצמוד לתחנת המשטרה ב  ' -מגרש הרוסיס ' בירושלים
לתחנת המשטרה בפתח תקווה

;

במתקן הכליאה

' שקמה '

;

במתקן המעצר הצמוד

באשקלון ,

במתקן המעצר

' קישון ' ; ובמתקן הכליאה ' קציעות ' (אשר  ,כידוע  ,מנוהל כיום על ידי השב" ס )  .דיוני מעצר
רבים מתקיימים בבתי המשפט הצבאייס בסאלם וב " עופר "  ,שבתחום האזור .

הסעד המבויש בעתירה  -סעד גורף

. 22

הסעד המבוקש בעתירה הוא ביטולה הגורף של מדיניות החוקתם של פלסטינים תושבי
איו " ש במעצר או במאסר במתקני כליאה המצויים בשטחה

של מדיניו ישראל ,

והעברתם

של כלל העצירים המינהליים  ,העצורים והאסירים הפליליים הנכנסים לגדר אוכלוסיית
העתירה למתקני כליאה בשטח איו " ש

;

וכן  -הפסקת קיומם של דיוני הארכת מעצר על

ידי בתי המשפט הצבאיים באולמות הנמצאים בשטתה של ישראל .

. 23

בתוך כך  ,מבקשים העותרים מבית המשפט לקבוע כי דינן של תקנות

 ( 6א ) ו ( 6 -ב )

להתבטל  ,הן בשל הסתירה  ,לטענת העותרים  ,בינן לבין ההוראות הרלבנטיות במשפט

,

הבין  -לאומי והן בשל הפגיעה שנגרמת  ,לטענת העותרים  ,בזכויות לחיי משפחה ולהליך

תוגן של תושבי איו " ש  ,כתוצאה מהחוקתס בישראל  ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
' פסקת

ההגבלה ' שבחוק יסוד  :כבוד האדם וחירותו .

לחלופין  ,העותרים טוענים  ,כי מטעמים
ו

(

=

רז

=ו נר~הוי~

פ

יל

אלה

יש

לפרש את התקנות האמורות בצמצום

תועבן ח ו " ש גירגר חן
(

ב=

אער באו ~ קנ

(

פליאה ב ערחל
(

תיעשה במקרים חריגים בלבד .
עמדת המשיבים

. 24

המשיביס יטענו  ,כי דין העתירה להידחות בשל הפגמים הרבים בהם לוקה העתירה -
מהותיים ופורמאליים כאחד  .בפגמים אלה יש כדי להצדיק דחייתת של העתירת על -
הסף  .לכך נפנה להלן .

דחיית העתירה על " הסף בשל קיומת של הכרעה שיפוטית בנושא

. 25

נשוב

ונזכיר  ,כי המדיניות

אותה תוקפת העתירה עניינה עצם החזקתם של פלסטינים

תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל .

אלא שבנושא זה קיימת ,

כאמור  ,הכרעה שיפוטית של בית המשפט הנכבד  -הלכת

פסוקת המצוטטת על  -ידי בית המשפט הנכבד בפסקי דין רבים .
. 26

הסעד המבוקש בעתירה הינו  ,כאמור  ,גיט

ח הגורף של מדיניות זו או צמצומה באופן

~
להדגיש  ,כי העתירה אינה תוקפת את האופן שבו
השקול  ,למעשה  ,לביטולה  .מנגד  ,נבקש
מבוצעת מדיניות

וו .

לפיכך  ,נקודת המוצא לבחינת טענות העותרים
הקשור לתנאי

היא  ,כי

הם אינם מבקשים סעד כלשהו

החזקתם של פלסטינים תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל .

התנהלותם זו של העותריט מעוררת תמיהה

:

מכיוון שבית המשפט הנכבד כבר הכריע

בסוגיית עצם ההחזקה בישראל  ,וקבע כי החזקתם של עצורים פלסטיניים בישראל היא

חוקית  ,הרי שלכאורה ,

" דרך

המלך " מבחינת העותרים  ,הייתה

תקיפתם של תנאי

ההחזקה של אסירים ועצורים פלסטינייט בישראל  ,ככל שהייתה לעותרים עילה

לכך

,

העותרים לא עושים ואת  ,אלא משתמשים בטענות הנוגעות לתנאי התחוקה על -מנת

לתקוף את חוקיותה של עצם ההחזקה בישראל .

ניסיון זה " לעקוף " ,
ויש לדחותו על  -הסף .

בדרך עקלקלה  ,הלכה פסוקה של בית המשפט הנכבד אינו

ראוי ,

9

. 27

העתירה מתייחסת אמנם לשלושה תיבטים של סוגיית תנאי ההחזקה  -ביקורים של
קרובי משפחה במתקני הכליאה  ,נוכחות קרובי משפחה בדיוני הארכת מעצר ונגישות

,

עצורים ואסירים לעורכי דינם דא עקא  ,שהעותרים אינם טוענים  ,כי שיקול הדעת
שמפעילים המשיבים בקובעם את תנאי ההחזקה

בשלושת ההיבטים הנ " ל חורג ממתחם

הסבירות  .כמו כן  ,העתירה אינה מציגה בסיס עובדתי כלשהו לטענה כי המדיניות פוגעת

בזכויותיהם של הכלואיס  ,לחיי משפחה או להליך הוגן .
. 28

לפיכך  ,הפגם הראשון בו לוקה העתירה  ,המהותי וההשיה ביותר  ,נעוץ בניסיון לכרוך
ביחד את שתי הסוגיות הללו  -עצם ההחוקה ותנאי (או אופח ההחוקה .

כפי שנראת להלן  ,טענותיהם של העותרים מופנות אך ורק נגד חוקיות המדיניות שעניינה
עצם החזקתם של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל
אלה להידחות מחמת קיומה של הכרעה שיפוטית

;

אך מכיוון שדינן של טענות

בנושא  ,העותרים מנסים " לעוטפן "

באמירות הנוגעות לאופן בו מבוצעת מדיניות וו .

. 29

מכל מקוס  ,זו תמצית טענת המשיבים בהקשר זה

:

דרכם של העותרים לערער על

חוקיות עצם החזקתם של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל ועל חוקיות קיומם של

דיוני הארכת מעצר של בתי המשפט הצבאיים בישראל  ,מובילה
חזיתית עם שני פסקי דין עקרוניים של בית המשפט הנבגד  ,בעניין סג 'דיה וכעניין

את העותרים להתנגשות

ואגאה  ,שם נדונו והוכרעו סוגיית אלה .

. 30

העותריס טוענים  ,כי יש

מקוט לסטות מקביעותיהם של פסקי הדין הללו  ,אך תחילה היה

עליהם להצביע על טעמים המצדיקים את עצם העיון המחודש בקביעות אלה  ,בניגוד
לעקרון סופיות הדיון .

. 31

בהקשר זה  ,ראוי

לשוב

להזכיר  ,תחילה  ,כי

הן בעניין סעדיה והן

בעניין ואג ' יה ,

העתירות שופן  ,וכי פסק הדין בעניין ואג ' יה ניתן לאחר חקיקתו של חוק יסוד

:

נדחו
כבוד

האדם ותירותו .
. 32

עוד יוזכר  ,כי פסק הדין בעניין שגידיה מהווה

יה

מכבר הלכה פסוקה מושרשת  .מדובר

בהחלטה שיצאה מלפני בית המשפט הנכבד לפני למעלה מעשרים

שניס ,

ומאז היא

עומדת  ,במפורש או במשתמע  ,בבסיסה של פסיקת ענפה ונרחבת בסוגיית כליאתם של

פלסטינים תושבי איו " ש  .ראו ,

למשל  :בג " ץ

צה " ל באזור הגדת המערבית  ,פ " ד
קציעות  ,פ " ד

פסק

נז ( 403 ) 1

3278 / 02

נז ( ; ) 2002 ( 385 ) 1

המוקד להגנת הפרט נ ' מפסד
בג " ץ

5591 / 02

יאפין

כוחות

נ ' מפקד מחנה

( . ) 2002

הדין בעניין ואג ' יה

אמנם לא הצמיח פסיקה בהיקף דומה  ,אך גס הוא ניתן לפני

למעלה מחמש עשרה שנים .

10

. 33

מעבר לכך  ,שני פסקי הדין מעגנים פרקטיקה מתמשכת שהייתה נהוגה הן על ידי
תצבאי באיו " ש והן על ידי

הממשל

הממשל הצבאי באזח " ע משך מרבית שנות קיומם  ,לפני ואחרי

שניתנו  .למותר לציין כי בכל שינוי בפרקטיקה וו יהיו כרוכות השלכות רחבות היקף
במגוון מישוריט -

בשים לב  ,בין

השאר  ,למספר הפלסטינים המוחזקים כיום במתקני

כליאה בישראל  ,ובהתחשב בכך שהמדינה הסתמכה על הלכת סג 'דיה
משמעותית

עת הרחיבה בצורה

ביותר  ,בעיקר כתוצאה מפרוץ העימות המזוין בשנת , 2 , 000

את מספר

מקומות הכליאה המיועדים לתושבי איו " ש הנכנסים לגדר האוכלוסיה הרלוונטית
לעניינה של עתירה זו .

. 34

המשיבים יטענו  ,כי המדובר בפסקי דין שהם בגדר הלכה פסוקה מושרשת  ,אשר

בקשה " לעיון

מחודש "

בקביעותיהם  ,בהינתן קיומה של הכרעה שיפוטית בנושא ,

חייבת לעמוד גרף גבוה במיוחד  ,שכן לסטייה מההלכה הפסוקה של בית

המשפט

הנכבד בהקשר זה תהיה משמעות דרמאטית  -משפטית ומעשית  .המשיבים יטענו  ,כי
העותרים אינם מרימים את הנטל בעניין זה  ,ואף אינם מתקרבים לכך .

. 35

העתירה מעלה  ,כאמור  ,אותה סוגיה שנבחנה על יז -י בית המשפט העליון בעניין סג ' דיה ,

ואף הסעד המבוקש בעתירה זהה לוה שנתבקש או  .איו

המדהר  /אס כן  ,בעתירה

המבוססת על עילה משפטית חדשה  -אלא בעתירה המתיימרת לתעלות טענות חדשות
(בפן המשפטי) ולהציג נסיבות חדשות (בפן

בשעתו  -ועל כן  ,מצדיקות

העובדתי) ,

שלא היו בפני בית המשפט העליון

לטעמם של העותרים דיון מחדש בסוגיה וקביעת הלכה שונה

לגביה .
. 36

לכך נשיב בשניים
שנית  ,גם בפן

:

ראשית  ,בפן המשפטי אין כל הצדקה לעיון מחודש בהלכת סג 'דיה ,

העובדתי  ,שינוי הנסיבות

הנטען אינו מצדיק עיון מחדש בהלכת

סג 'דיה .

נפרט עמדתנו בשתי הסוגיות הנ " ל להלן .

היעדר עילה משפטית לעיון מחדש בהלכת סעדיה

37

,

בפן המשפטי  ,ככלל  ,עצם העלאתן של טענות או נימוקים נוספים שלא נידונו בעתירה

הראשונת אינה מספיקה כדי שבית המשפט הנכבד ישוב וידון בעתירה שנדחתה על ידיו
( ראו  :בג " ץ  578 /82נעים נ ' בית הדין הרבני האזורי בירושלים  ,פ " ד

השוו  ,בשינויים המחויבים

:

להתיישבות קהילתית בע " מ נ '
9461

[. ) ) 2010

בג " ץ

10293 / 09

נגוהות

אגודת

לז ( ; ) 1983 ( 701 ) 2

שיתופית

מפקד כוחות צה "ל ביהודה ושומרון  ,תק  -על

חקלאית
) 1 ( 2010
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אמנם  ,במקרים מסוימים  ,בשל טבעם המיוחד של ההליכים בבג " ץ  ,גילה בית המשפט
הנכבד נכונות  ,במקרים חריגים  ,לשוב ולדון בסוגיות שהוכרעו על ידיו בעבר ; אלא שלא

זו בלבד שהעתירה שבפנינו אינה מגלה עילה חדשה לדון בסוגית חוקיות החזקתם של
תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל  ,אלא שהיא למעשה כלל אינה מעלה טענות
חדשות בסוגיה  .לכך נפנה עתה .

. 39

ראשית  ,כאמור

יל  ,טוענים העותרים כי מאז ניתן פסק הדין בעניין שגידיה חל שינוי

~ ג ' נבה הרביעית  ,כך שכיום אין חולק על כך שהיא משקפת משפט בין -
במעמדה של אמנת

לאומי מנהגי .
נשיב לטענה זו  :עמדתו העקרונית של בית המשפט העליון בעניין סג 'דיה הייתה כי

אמנת

ג ' נבה הרביעית בכלל  ,ותסעיפים עליהם הסתמכו העותרים דאו ( ועליהם מסתמכים

העותרים דהיום )  ,בפרט  ,משקפים משפט בין  -לאומי הסכמי ; ואולם  ,מקריאת פסק הדין

עולה בבירור  ,כי

במסגרת הדיון בשאלת היחס בין המשפט הפנימי הישראלי למשפט

הבין -לאומי הפומבי  ,נלקחה בחשבון אף האפשרות שאמנת ג ' נבה הרביעית הינה בעלת

מעמד מנהגי .
בהקשר

בע " פ

זה  ,הפנה כב ' הנשיא שמגר בפרשת סג ' דיה

336 / 61

איימתן נ '

לפסק דינו של בית המשפט העליון

היועץ המשפטי לממשלה  ,פ " ד טד  , 2033אשר כזכור עסק

בהתנגשות בין הוראות חקיקה ראשית ( חוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם  ,תש " י 950 -ג )

לבין כלל מינהגי של המשפט הבין-לאומי הפומבי ( עקרון הריבונות הטריטוריאלית) .

כידוע  ,העיקרון

שבא

לידי ביטוי

בהלכה

וו ,

המהווה מושכלת יסוד בשיטת המשפט

הישראלית  ,הוא שהוראה מפורשת בחקיקה ראשית כותת יפה

אף ביחס לנורמת סותרת

.

בעלת מעמד מנהגי נראה  ,כי אף העותרים שגפנינו אינם חולקים על כך  .בהתאם  ,סיכם

הנשיא שמגר חלק וה של פסק דינו בעניין סג ' דית

באופן הבא

:

" אס כך בקשר לכלל מינהגי של המשפט הבינלאומי הפומבי  ,הרי על אחת
כמה וכמה יפים הדברים  ,כמוזכר כגר  ,לגבי סימן

49

שהוא בגדר כלל

הסכמי  .סיכומה של נקודה זו  ,הוראה מפורשת של החוק הישראלי הפנימי
היא המכריעה גכגון
( ההדגשה

ודוק

:

דאון

הוספה )

השאלה המהותית שעמדה על הפרק בעניין שגידיה  -והיא השאלה המהותית

העומדת על הפרק אף בעתירה זו  -היא מהו היחס בין המשפט הישראלי הפנימי למשפט

הגין  -לאומי הפומבי  .סוגיית מעמדה של אמנת ג ' נבה הרביעית  ,כדין מנהגי או כדין
הסכמי  ,מתעוררת אך ורק בגדרי שאלה מהותית זו .

12

דא עקא  ,שכפי שנקבע בפרשת סג 'דיה  ,מקום בו ההקשר המעשי בו נידונה השאלה
המתותית האמורה הוא של התעשות עם הוראת חוק

מפורשת ,

כלל

הנורמת שעמה היא מתנגשת היא בעל מעמד תסכמי או מנהגי

הראשונה על העליונה .

כי

הנח

אין זה משנה האם
כך או כך  ,ידה של

:

.

כן  ,טענתם של העותרים לעניין " מנהגיותה " של אמנת גינבת תרביעית נבחנה

,

ונדחתה בפסק הדין בעניין שגידיה ממילא  ,ההכרעה בת אינה תכרחית בענייננו  ,בשים
לב לקיומן של הוראות חוק מפורשות אשר גוברות גם על נורמות של משפט בין -לאומי
מנהגי .
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שגית  ,מוסיפים העותרים וטוענים כי בית המשפט העליון שגה בפרשנותו את סעיפים
ו 78 -

49

לאמנת גבבה הרביעית .

נשיב

לטענה זו

שאלת פרשנית זו אינה דורשת הכרעה בעתירה הנוכחית  ,הסיבה

:

העיקרית לכך  ,היא

שדעת הרוב בעניין שגידיה  ,אשר אימצה את הפרשנות עליה חולקים

העותרים  ,לא הסתפקה בכך כבסיס לדחיית העתירה ן נהפוך הוא  -דעת הרוב בפרשת
לגידיה

קבעה  ,כי

גס אימוץ פרשניהם של העותרים (דאז וכהיות ) לסעיפים האמורים

אינה מכריעה את הכף לטובתם .

כאמור לעיל  ,השאלה שעמדה במוקד פסק הדין בעניין סג 'דיה הינת היחס בין הוראות
החוק הישראלי לבין הסעיפים הרלבנטיים באמנני ג ' נבה הרביעית .

לכאורה  ,לאור העמדה הפרשנית של בית

המשפט הנכבד בפרשת סג ' דיה ביחס לסעיף , 49

כלל אין סתירה בין הוראה זו לבין הוראות החוק הישראלי  ,שכן  ,מאחר שהאיסור הקבוע

בו חל רק ביחס לגירוש או הרחקה כפויה " המוניים "  -ואינו שולל הרחקה
אינדיבידואלית מטעמי ביטחון [ ראו עניין עפו ,

לעיל ) -

לא ניתן לומר כי הוא שולל

החדקרנ עצוריכ) ואשירים במתקני כליאה בישראל  .מכאן  ,ששאלה זו כלל לא הייתת
הכרחית לצורך ההכרעה בפרשת שגידיה ומשכך אין היא יכולה להוות עילה לעיון מחדש
בתלכה הפסוקה .

על כן לא היה צורך להידרש לשאלת היחס בין הנורמות  .אף על פי כן  ,פסק הדין בעניין

סג 'דיה

מנתח שאלה וו בהרחבה  .אלא שעיון בפסק הדין מלמד

כי בית

המשפט הנכבד

49

ו  , 78 -תהא כפי

קבע שממילא  ,גס אם נקודת המוצא לדיון זה  ,לגבי פרשנות סעיפים

שטענו העותרים דאג  ,וכפי שטוענים העותרים שבפנינו היום ,

המבוקשת על -ידי

העותרים  .כך  ,במילותיו של כב ' הנשיא שמגר

לא תנבע מכך התוצאה

:

" עיקרו של דגר  ,כפי שהוזכר כבר ,הרי לצורך התיק שלפנינו  ,אין כל צורך
לדוו געגיין פרשנותו של סעיף

9י

.

במה דברים

אמורים ?

טיעונם של

13

העותרים אמנם מתמקד באמור בסעיף

; 49

אולם לאור קיומה של הוראת

חוק מפורשת במשפט מדינת ישראל כגיטויה בתקנה
לובשת הבעיה המשפטית שלפנינו לבוש שונה

הנושא ,

לחלוטין :

בדיקה בתיק זה  ,איננו מה פרשנותם של סעיפים
שבין שתי מערכות המשפט המוזכרות

( 6ב )

49

כאן ; לשון

ו,78-

לתקנות

הטל ,
הטעון

אלא מהי הזיקה

אחר  ,אפילו נצא מן

ההנחה התיאורטית .
הקותרים  .הרי יש לגחוןי בראש ובראשונה  .מה דיגו של האמור בסעיפים
כי פרשנותם של סעיפים

ה78

49

היא כגירסת

.

אלה מבחינת תחולתו בישראלי כאשר יש הוראה שונה ונוגדת במשפט

הפנימי של המדינה  .קושיה זו צריכה להידון  ,לפי טעמי  ,על -פי הדיכוטומיה
המקובלת גין

המשפט הבינלאומי

לבין המשפט הגינלאומי

המינהגי

ההסכמי ".
( ההדגשה

הוספה )

יתרה מכך  :המשיבים ציינו לעיל  ,כי כב ' השופט בך היה בדעת מיעוט בפרשת סעדיה ,
בנקודה זו  ,קרי באשר לאופן פירושו של סעיף  . 49חרף זאת  ,כב' השופט בך הצטרף לדעת
הרוב מבחינת התוצאה הסופית  ,ומצא לנכון ליצוע כי יש לדחות את העתירה ימילים
אחרות ,

הגם שכב ' השופט בך היה שותף לעמדתם של העותרים (דאו ודהיום ) בשאלה

הפרשנית  ,הוא ויגיע למסקת שונה בשאלה היישומית

:

" העולה מהאמור לעיל הוא  ,כי הייתי נוטה לקבל את טענת באי -כוח
העותרים  ,לפיה אין האמנה מתירה העברתם של עצירים מינהליים אל
שטח המדינה הכובשת לצורך ריצוי תקופת

.

היא בי אין

מעצרם . . .

[ עם זאת ] גס דעתי

בכוחן של הוראות האמנה לגבור על חקיקה מקומית

ספציפית ,

כאשר זו  ,גנקודה מסוימת  ,עומדת בניגוד להן )'

( ההדגשה הוספה ) .
. 41

על כן  ,אף טענה

11

של העותרים  ,אשר נבחנה ונדחתה הן על

דעת היחיד בעניין סידיה  ,אינה מצמיחה הצדיה לעיט

ידי דעת הרוב והן על ידי

מחדש בקביעותיו של פסו הדין

בעניין יעדיה .

. 42

מן המקובץ לעיל עולה  ,כי שני הנימוקים המשפטיים שמביאה העתירה שבפנינו כעילה ,
כביכול  ,לסטייה מקביעותיו של בית המשפט העליון בפסק דינו בעניין סעדיה  ,אינם
מהווים כל טענה משמעותית חדשה  ,המתווספת לאלה שהועלו במסגרת העתירה
ובהמשך לכך נבחנו ונדחו בפסק

הדין  .עוד ראינו  ,כי

טענות אלה בעצם כלל אינן נחוצות

להכרעה בסוגיה המהותית שעל הפרק  -היחס בין תקנות

ג ' נבה הרביעית .

דאו ,

 ( 6א ) ו  ( 6 -ב)

לבין הוראות אמנת

מנאן  ,שבפן המשפטי  ,אין העתירה עומדת ברף המחייב לצורך " עיון מחודש " ובמסגרת
עתירה חדשה) בהלכה הפסוקה של בית המשפט הנכבד  -בין אט מרובד ברף ה " רגיל "

ל " עיון מהדש "

בפסקי דין שניתנו בעתירות לבג" ץ  ,ובין אם מדובר ברף גבוה יותר לצורך

,

" עיון מחדש " כפי שמכתיבים  ,לדעת
בעניין שגידיה ו  -ואג ' ית ,

המשיבים  ,מאפייניהם

הספציפיים של פסקי הדין

בשל המאטריה בה הם עוסקים  ,בשל המשמעויות הרחבות של

סטיה מהם  ,ובשל ההסתמכות לאורך שנים ארוכות  ,על הלכות אלה .

נעיר  ,לגבי פסק הדין בעניין ואג ' יה  ,כי

השאלה המהותית שהיבטי המשפט הבינלאומי

מעוררים בהקשר הנדון בעתירה שלפנינו זהה לוו שנידונה והוכרעה בעניין סג ' דיה  :היחס
בין הוראות חקיקה ראשית לכללי המשפט תבין  -לאומי  .אף בפן המעשי  ,המדובר באותן

הוראוה חוק המתנגשוה עם הוראות שמקורן באותה אמנה בין  -לאומית ולהן רציונאל

זהה  .על כן  ,את קביעותיו של פסק הדין בעניין סג 'דיה ניתן לראות כתקפות אף בהקשר

של מקום מושבם של בוני המשפט הצבאיים .
היעדר עילה בפן העובדתי לעיון מחדש בהלנת הפסוקה
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המשיבים יטענו אפוא כי אין מקום  ,בפן המשפטי  ,לעיון מחדש בהלכה הפסוקה של בית
המשפט הנכבד  .אלא שמבחינה תיאורטית  ,הצדקה חלופית לעיון מחדש בהלכה הפסוקה

הנ " ל עשויה  ,אולי  ,להימצא בפן העובדתי  ,כתוצאה משינוי נסיבות מתותי שחל מאז

ניתנו  .בהקשר זה  ,כאמור לעיל  ,מבקשים העותרים להסתמך על שינויים מסוימים ,
נורמטיבייט ומעשיים  ,שהתחוללו מאז ניתנו פסקי הדין

בעניין סעדיה ובעניין ואג ' יה ,

אשר אמורים לשיטתם להצמיח את ההצדקה האמורה לעיון מחודש בהלכה הפסוקה .
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תחילה  ,מצביעים העותרים על שינויים שהתחוללו במסגרת הנורמטיבית הרלבנטית

לסוגית מקום הכליאה  ,לאור חקיקתו של חוק יסוד

:

כבוד האדם וחירותו  ,והפסיקה

שניתנה לאורו .

.

כאן מתחייב לשוב ולהדגיש  ,כי העותרים מערבים מין משאינו מינו העותרים מבקשים
לערב בין תנאי ההחזקה בישראל לבין עצם האפשרות החוקית להחניק את תושבי

איו " ש בהם מדובר בישראל .
המשיבים יטענו  -ונראה כי בעתירה

לא נטען אחרת בתקשר זה

 -כי

עצם החזקתם של

תושבי איו " ש במתקני כליאה המצויים בשטח ישראל אינה פוגעת  ,לכשעצמה  ,בזכות

חוקתית כלשהי  .במילים אחרות  ,אין חולק כי המשפט החוקתי או המינהלי הישראלי

אינו מעגן את זכותם של תושבי איו " ש להיות מוחזקים במתקני כליאה המצויים באזור .

--

15

מכאן  ,שהשינוי הנורמטיבי המתבטא בחוקי היסוד רלבנטי  ,לכל היותר  ,ניין תנאי
כליאתם של תושבי איו " ש ; אולם  ,כאמור  ,סוגיה זו אינה מעניינה של העתירה~דנן  ,ועל כן

שינוי זה אינו יכול לשמש הצדקה לעיון מחדש בפסק הדין בעניין שגידיה ובעניין
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ואג ' יה .

שד נדגיש בהקשר זה  ,כי בית המשפט הנכבד התבסס על הלכת סג ' דיה  ,בהקשרים

שונים ,

גם לאחר חקיקת חוש היסט  .לעניין זה ראו  ,למשל

:

להגנת הפרט נ ' מפקד כוחות צה "ל באאד הגדה המערבית  ,פ " ד
5591 / 02

יאמין

הביטחון  ,פ"ד
749

הנה

נ ' מפקד מחנה קציעות  ,פ " ד

מ) 1996 ( 848 ) 2

,

נו ( ) 2002 ( 403 ) 1

,

בג " ץ

3278 / 02

המוקד

נז ( ; ) 2002 ( 385 ) 1

בג " ץ

2717 / 96

בג " ץ

עלי נ ' שר

בג " ץ  1622 /96אחמד נ ' שירות הביטחון הצללי  ,פ" ד

נן) 2

(. ) 1996

כי

כן  ,בית המשפם הנכבד לא ראה לסטרני ניפתק הדין בענייך הגידיה  ,והסתמך

עליו  ,בהקשרים שונים  ,בשורה של פסקי דין שניתנו לאחר שחוקק חוק היסוד בשנת

. 1992
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בהמשך לאמור לעיל  ,מפנים העותרים להתפתחויות מעשיות שנבעו משינויים במדיניות

המשיבים לעניין כניסת תושבי איו " ש לישראל .
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המשיבים יטענו  ,כי אין צורך להידרש לשינויים אלה ולהשלכותיהם בהרחבה בעת
הנוכחית  ,שכן אף הם אינם רלבנטיים לטעכת העותרים  ,שעניינה חוקיות עצם ההחזקה
של תושבי איו " ש במתקני כליאה המצויים בשטח מדינת ישראל .

טיעוני העותרים בהקשר זה יכולים  ,לכל היותר ,
המדיניות  -כלומר  ,לעניין הגאי הכליאה ותנאי הביקור (ולכך נתייחס בקצרה בהמשך) .
אלא ששינויים אלה אינס מקימים עילה " עובדתית" לעיון מחדש בפסקי הדין בעניין
סגותיה ובעניין ואג 'יה .

לבסס טענות לעניין אופן ביצוע
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לסיכות

פרק זה

:

בפסקי הדין בעניין סג 'דיה ובעניין ואג ' יה

נדחו לגופן עתירות שעילתן

גתה לדו שבבסיס העתירה שבפנינו  .פסקי הדין הנ" ל ניתנו לפני שנים רבות  ,ומהווים מאז
הלכות מושרשות  ,הן בפסיקת בית המשפט העליון  -שהתבסס

על פסו דין סג 'דיה

שוב

ושוב  -והן בפרקטיקת של הממשל הצבאי באיו " ש .
על כן  ,על כתפי העותרים  ,המבקשים לעיין בפסקי הדין מחדש ולסטות

מיגיעותיהם ,

רובץ נטל כצד  /שכן מדובר בעניין שתגיע לכדי הכרעה שיפוטית  ,ובמספר הזדמנויות

מאז "אושררה "

ההלכה

על "

ידי בית המשפט הנכבד.

16

נטל

זח לא הורם במיגרש העתירה  :לא מועלית בה טענה משפטית מהותית חדשה  ,כוו

שלא נבחנה ונדחתה בפסקי הדין

ן

ולא מוצגים בה שינויים עובדתיים רלבנטיים לסוגיה

המהותית שבפנינו  -עצם חוקיות ההחוקה של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל .

עיקר טענותיהם של העותרים יכולות היו להצדיק -

אס היה בהן ממש  -הגשת עתירה

שעניינה תנאי ההחזקה  ,תנאי הביקור וכו ' אך אין בהן כדי להצדיק עיון מחדש בשאלת

עצם ההחזקה בישראל  ,כאמור .
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לאור זאת  ,נטען כי יש מקום לרתות את העתירה על הסף עקב עיוניה

גול הכרעה

שיפוצית בנושא  ,ועקרון סופיות הדיון .
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בהקשר זה  ,לא למוהר לשוב ולהזכיר  ,שלא זו בלבד שהסעדים העיקריים המבוקשים

בעתירה שלפנינו והים לאלה שהתבקשו על ידי העותרים בעניין מגידיה ובעניין ואג ' יה
אלא שגם הסעד החלופי שמבקשים

;

השתרים  -פרשנות מצמצמת של תקנות ( 6א ) ו  ( 6-ם ,

באופן שיהפוך את החזקתם של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל לחריג  -נבחן ,
ונדחה  ,על ידי ביה המשפט העליון בעניין
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לבסוף  ,יפים לעניין

כגידיה .

זה דבריו של בית המשפט הנכבד  ,שנכתבו לפני שנים רבות בבג " ץ

" המסיירי בע" מ נ ' המפעת על התעבורה ,פ " ר

20/64

/

יח245 ) 31

 , ) 19641המבהירים כי

העובדה שטענות מסוימות נבחנו ונדחו על ידי בית המשפט העליון  ,משליכה על שיקול
דעתו בגואו לתת סעד מן הצדק בעתירות " חוורות " כגון דא

:

" צד לדיון בבית-המשפט הגבוה לצדק איננו בן  -חורין להעלות מחדש ענינים
שהם בבחינת דגר שפוט בדיון קודם  .הכלל הזה חל על דיוני בית  -כמשפט

הגבוה לצדק אם לפי תורת 'מעשה -בית-דין ' ואם משום שגית-המשפט לא

ירשה לבעל -דין להטרידו שנית בדגר שכבר הובא בפניו קודם לכן והוכרע
על ידיו  ,או יכול היה להיות מובא בפניו  .ונסעד שבית -משפט זה מושיט

לבעלי  -דין הוא סעד שכשיקול -דעת ובדרך כלל הוא לא ישתמש בשיקול-

דעתו לטובו( געל -דין התוזר ומטרידו בעניין שכבר היה לפגיו  ,דבר שהוא
בבחינת שימוש לרעה בהליכי בית -המשפטני

עוד השוו  ,בשינויים המחויבים
כוחות
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צה " ל בגדה

:

בג " ץ

6492 /08

..

עמותת ש ע ל מפעלים חינוכיים נ ' מפקד

המערביה (טרם פורסם ; ניתן ביום . ) 14 . 1 . 10

מכל הנימוקים שחבאנו בהרחבה לעיל ,מתחייבת לטעמנו תמסקנה הבאה

:

ככל

שהעתירה שבפנינו מבקשת לתקוף את תוויות קצם החזקתם של תרשבי איובש במתקני

כליאה בישראל (וכן את חוקיות קיומם בישראל של דיוני
תמשפט

הצבאיים ) -

הארכת מעצר על

ידי בתי

על בסיס טענות " חדשות " בפן המשפטי או על בסיס נסיבות חדשות

בפן תעובדתי  -דינה להידחות על הסף .

ואת  ,נוכח פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין שגידיה ובעניין ואג ' יה  ,שיצרה הכרעה

שיפוטית בנושא  ,ובהתאם לעקרון סופיות הדיון .
דחיית העתירה על " הסף עקב היותה כוללנית ונעדרת תשתית עובדתית ראויה
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על אף האמור לעיל  ,לצורך חמשך התייחסותנו לעתירה נניח  ,כי ההתפתחויות העובדתיות

שמוצגות בה עשויות להוות בסיס למעין " תקיפה

עקיפה "

של הסוגית המהותית שעל

הפרק  .נלומר  ,ניתן לראות את העתירה כטוענת שכיום  ,החזקתם של תושבי איו " ש

במתקני כליאה בישראל כרוכה בפגיעה כה קשה גזכויותיהס לחיי משפחה ולהליך הוגן ,
עד שהדבר שומט את הקרקע מתחת לחוקיות עצם החזעתם  ,כאמור  -וזאת על  -אף

שההלכה הפסוקה של בית המשפט הנכבד הכריעה כי

עצם תהחזקה בישראל תיגת

חוקית .
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לשיטתנו  ,יש

לדחות גם את טענת מעין

" תקיפה עקיפה "

זו  ,בשל הטעמים השונים

לדחייתן של הטענות שבבסיסה על הסף .
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הטעם העיקרי לדחיית טענות אלה הינו העדר קיומו של בסיס עובדתי לטענות העותרים
בהקשר וה

:

מעבר לסקירתם השטחית של שלושה היבטים של תנאי ההחזקה במתקני

הכליאה בישראל  -ביקורי קרובי משפחה במתקני הכליאה  ,נוכחותם בדיוני הארכת
מעצר ונגישותם של הכלואים לעורכי דינם  -אין העתירה מפרטת עובדות קונקרטיות

מהן ניתן ללמוד  ,כי

כתוצאה מאותן התפתחויות עובדתיות שאירעו בשנים האחרונות ,

זכויותיהם של הכלואים לחיי
בסיס עובדתי בעתירה

לבי

משפחה ולהליך הוגן אכן

נפגעות ,

קל וחומר שאין כל

שזכויות אלה נפגעות במידה השחלת את עצט חוקיות

החזקתם בישראל  ,וזאת בניגוד להלכה הפסוקה הברורה

שקבעה  ,כאמור  ,כי

מדובר

באקט חוקי .
. 56

על חולשתן העובדתית של טענות העותרים בהקשר וה  ,ניתן ללמוד גס מהעובדה הפשוטה

הבאה  :היבטיס מסוימים

של תנאי כליאתם של תושבי איושש כלל אינם מושפעים

בצורה משמעותית ממקום ההחזקת  ,קרי  ,מהיותם של תושבי איו " ש מוחזקים במתקני

כליאה בישראל .
הדבר נכון במיוחד בהקשר של ביקורי קרובי משפחה במתקני הכליאה  -שם תואמת
מדיניותו של מפקד כוחות צת " ל באיו " ש (בפן של כניסת המבקרים לישראל לנהלי

השב " ס ובפן של היקף זכאותם של הכלואים לביקורים)  .בהתאם  ,ניתן לזמר כי
אין כל הבדל מהותי  ,בנושא הביקורים  ,בין תנאי החזקתם של תושבי איו " ש במתקנן

בפועל

תכליאה המצויים בשטחה של ישראל  ,לבין תנאי החזקתם של אלה האחרונים במתקן

הכליאה " עופר "  ,המצוי

באזור .

18

ברור  ,כי בהיעדר הבדל מהותי בין תנאי הכליאה בישראל ובאזור  ,סוגיית אופן מימוש
מדיניות החזקתם של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל ( לרבות

של מדיניות

בעניי

כניסתם של תושבי האוור לישרא

" תקיפה עקיפה " של חוקיות עצם ההחנקה בישראל .
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במילים

אחרות  ,ככל שזכויותיהם של הכלואים

לחיי

"

השפעתה  ,לכאורה ,

אינה יכולה להוות בסיס ל-

משפחה ולהליך הוגן אכן נפגעות -

פגיעה וו אינה מהווה תוצאה של ההזקתם במתקני כליאה בישראל דווקא  ,אלא  ,תוצאה

של עצם כליאתם  ,בכל מתקן שהוא  ,עקב האיזון שעורכים הגורמים הרלבנטיים בין
זכויות אלה לבין האינטרסים הביטחוניים הלגיטימיים שעלולים להיפגע ממימושן  .איזון
זה הינו חלק ממתחם רחב

יש לזכור ,

על

שמדובר

של שיקול זעת המוקנה לרשויות הכליאה בסוגיה ; לעניין זה ,
אוכלוסיית העצירים  ,העצורים והאסירים הביטחוניים ,

שמאפייניה היחודיים משליכים על האינטרסים אל מולס מאוזנות
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בהמשך לכך  ,נשוב ונזכיר  ,למען הסר כל ספק  ,כי

הזכויות .

העתירה אינה תוקפת את שיקול דעתם

של הגורמים הרלבנטיים בהיבטים אלה  :את שיקול דעתו של השב " ס בקובעו את תנאי
ההחזקה

ן

או את שיקול דעתו של מפקד כוחות צה " ל באיו " ש בקובעו את המדיניות

לעניין כניסתם של תושבי האזור לישראל ( ככל שזו אכן משפיעה על תנאי ההחזקה) .

כך  ,לא נטש בעתירה

כי שיקול

דעת זה חורג ממתחם הסבירות או כי נפל בו פגם מהותי

המצדיק את התערבותו של בית המשפט העליון  ,בהתאם למבחנים המקובלים לעניין זה
במשפט החוקתי והמינהלי ( ראו  ,למשל  :בג " ץ

פ"ד

לה ( ; ) 1980 ( 421 ) 1

בג " ץ

והשומרין  ,פ " ד לולא 785
מב ( ) 1989 ( 617 ) 4

בג " ץ

6163 / 92

,

בג " ץ

393 / 82

( ) 1983

935 / 89

,

389 / 80

ג ' מעית אסכאן נ ' מפקד כוחות צה" ל באגור יהודה

בג " ץ

680 / 88

שניצר נ ' הצנזור הצבאי הראשי  ,פ " ד

גנור נ ' היועץ המשפטי לממשלת  ,פ " ד

אייזנברג ני שר הבינוי והשיכון ,

מד ( ; ) 1990 ( 485 ) 2

פ " ד  ; ) 1993 ( 229 (ZllDבג " ץ

מיטראל בע " מ נ ' ראש הממשלה ושר הדתות  ,פ " ד
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דפי זהב בע" מ נ ' רשות השידור ,

מז ( ) 5

3872 / 93

. ) ) 1993( 485

מעתירה שהסעד המבוקש בה כה מרחיק לכת  ,ניתן היה לצפות  ,כי תיתמך בתשתית
שבדתית מקיפה ומעמיקה

:

כזו

שתציג פגיעות

המורות ,

קונקרטיות

וממשיות

בזכויותיהם המוגנות של תושבי איו " ש  ,הן ביחס לכלל אוכלוסיית הכלואים ( ובני
משפחותיהם) והן במקרים פרטניים ; כזו שתמחיש כיצד נובעות פגיעות אלה מהשינויים
במדיניותו של מפקד כוחות צה " ל באיו " ש לעניין כניסתם של תושבי האוור לישראל ; כוו

שתבאר מדוע הדרך היחידה לתקנן היא על ידי מתן הסעד המבוקש  .דא עקא  ,שהתשתית

העובדתית המובאת בעתירה שבפנינו לא עושת ולו אחד מאלה  .התוצאה היא עתירה

שמעבר להיותה כוללנית ביותר  -עד כדי היעדר עילה לדון בה  -היא

גס עתירה

תיאורטית ואקדמית  ,המבקשת לגרור את בית המשפט הנכבד לדיון בשאלות משפטיות

סבוכות ומורכבות  ,מבלי להסביר מדוע להכרעה בהן תהיה השפעה בחיי

המעשה .
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על מנת להבהיר נקודה וו  ,להלן נתייחס בקצרה לשלושת תהיבטים העיקריים של סוגיית
תנאי הכליאה  ,אשר מוזכרים בעשירה  ,ונציג את הבסיס העובדתי שקיים בעתירה ביתם
לכל אחד מהם

,

ביקולי קרבי עשפהה בממקנו כליאה

"

. 60

בעתירה

נטען ( פסקה

 , ) 77כי

לשינוי במדיניותו של מפקד כוחות צה " ל באיו " ש לעניין

כנינזונ תושבי האזור לישראל -

" השלכות אדירות מימדים על הנושא של כליאת פלסטינים בישראל  ,היות
ויכולתם של בני משפחותיהם להגיע אליהם היא מועטה עד בלתי

קיימת.

אסירים רבים אינם זוכים לפגוש בני משפחה קרובים במשך שמם רבות ,
והדגר הוא מציאות

המוכרת בכל בתי הסוהר בישראלה ( ההדגשות אינן

במקור) .

. 61

הא ותו לא  :העתירת אינה מרחיבה אודות מצב הדברים לו היא טוענת ואינה מציגה ולו
מקרה פרטני אחד התומך באמירה קשה וכוללנית וו  .תחת ואת  ,היא מסתפקת בהפניה
לדו " חות של ארגוני זכויות אדם ישראלים ( ' בצלם ' ו  ' -המוקד להגנת
או " ם הפועלת באיו " ש

()ע, ) 0011

הפרט '

)

ושל סוכנות

שהלקס עוסקים בסוגית חופש התנועה של תושבי

איו " ש בכללותה ואתריס בזכותם של כלואים תושבי איו " ש לביקורי קרובי משפחה  .כן

מפנה העתירה למספר עתירות שהוגשו לבג " ץ בהיבטים שונים של סוגית ביקורי הקרובים

לכלואים ולהחלטות שניתנו בעניינן .
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באשר לדו " חות  ,נציין תחילה כי

ככל שהני עוסקים בסוגיית חופש התנועה בכללותה  ,הם

מתמקדים בעיקר במגבלות המוטלות על התנועה בתוך איו " ש ,

ישראל  .ברי  ,כי ככל שלמגבלות אלה אכן יש

ולא בין איו " ש לבין

השלכה על יכולתם של בני המשפחה לבקר

את קרוביהם הכלואיס  ,זו תתקיים אף אם יוחזקו אלה האחרונים במתקני כליאה
המצויים בשוור .

משכך  ,מכיוון שבחלק זה של העתירה מדובר  ,כאמור  ,על מעין " תקיפה עקיפה "

של

חוקיות עצם החוקתם של תושבי איו " ש במתקני כליאה בישראל  ,על בסיס הפגיעה
הצומחת כתוצאה מכך

בוכויותיהס  ,הרי

שבפן העובדתי מגבלות התנועה הרלבנטיות

לענייננו אינן אלה שחלית בטיב האזור .
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כן

ראוי לציין  ,כי לפחות חלק מהדלוחות המובאים בעתירה בהקשר זה מתייחסים

למציאות שכלל אינה עדכנית  :היקף המגבלות תמוטלות הן על תנועת פלסטינים בתוך
האזור והן על תנועתם בין האזור לישראל השתנה מאוד מאו התקופה שמיד לאתר פרוץ

אירועי האלימות בספטמבר  2000ועד לימינו אנו .
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בין השאר  ,הוסרו בתקופה האחרונה מגבלות תנועה בתוך האזור  -בוטלו סגרים וכתרים ,

הוסרו מחסומים ונקודת בידוק  -ואף הוגמשה במקצת מדיניות הכניסה לישראל.
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דברינו אלה תקפים אף ביחס לדו " חות העוסקים באופן ספציפי בסוגיית הביקורים  ,כמו
גם ביחס לעתירות ולהחלטות אליהן מפנה העתירה בהקשר זה  ,אשר את הטענות שהועלו
בהן ניתן לחלק לשניים

:

כאלה שעניינן הפסקה מוחלטת של כלל הביקורים  ,עקב פרוץ

אירועי האלימות בספטמבר  2000י

וכאלה שעניינן קשיים נקודתיים בקיומם הסדיר של

הביקוריט  ,למשל  ,עקב הטלת סגר או עקב קיומה של

" מניעה ביטחונית "

בעניינו של

קרוב המשפחה המבקר  ,המגבילה את יכולתו לקבל היתר כניסה לישראל .

. 65

בנוגע להפסקתם המוחלטת של ביקורי קרובי המשפחה במתקני הכליאה בישראל עקב
פרוץ אירועי האלימות בספטמבר

 , 2000הרי

שזו נבעה מקשיים מעשיים בגיבוש הסדרי

בידוק ואבטחה הולמים במתקני הכליאה  ,שיאפשרו

את קיום הביקורים על אף

ההתדרדרות הדרמטית שחלה במציאות הביטחונית בשטחים באותה עת  .משעה שגובשו

הסדרים אלה התחדשו הביקורים באופן מלא  ,ואף העתירה שהוגשה בעניין זה נמחקה

(בג " ץ  % 198 /02ג דיריה נ ' מפקד מתקן הכליאה הצבאי

' עופר ' ,

תק  -על

3998 ) 2 ( 2003

(. ) ) 2003
על כן  ,המציאות העובדתית המתוארת באותן עתירות  ,וכן בדו " חות שעסקו בסוגיה וו
באותה עת  ,אף היא אינה יכולה לשמש כבסיס עובדתי לטענה המועלית בעתירה שבפנינו .

מהפרקליטות הצבאית נמסר בהקשר זה  ,כי ביקורים של קרובי משפחה אצל כלואים

תושבי איו " ש המוחזקים בישראל  ,מתקיימים
כוחות צה " ל באיו " ש  ,המגובשת על ידי

כיום כסדרם  ,בהתאם למדיניות מפקד

מפקדת תיאום פעולות הממשלה בשטחים

בתיאום עם השב " כ ( השוו  :בג " ץ
ושומרון  ,תק -על
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6 ) 2 ( 97

1981 / 97

פגעאן

נ'

מפקד כוחות צה " ל גאזות יהודה

( . )) 1997

בנוגע לקיומם של קשיים נקודתיים בסוגית הביקורים  ,הרי

שככל שאלה מתעוררים מעת

לעת  ,נמצאים להם פתרונות מעשיים המאזנים בין זכותם

של המבקרים ושל הכלואים

לחיי

משפחה לבין האינטרסים הביטחוניים  .כך היה  ,כאמור  ,בנוגע להמשך קיומם של

הביקורים בשעה שמוטל

" סגר כללי " על השטחים (בג " ץ  9437/ 05המוקד להגנת הפרט ג '

מפקד פוחות צת " ל גאיו " ש  ,תק  -על

בעניינם " מניעה ביטחונית "
צה " ל בגדה המערבית

5117 ) 1 ( 2005

(  , ))2005ובנוגע למבקרים שקיימת

(במסגרת ההליכים בבג " ץ

(לא פורסם) ) .

8851 / 03

נחלה נ ' מפקד כוחות

21

מכל

מקום  ,ברי  ,כי משעה שקושי נקודתי כעת או אחר גא על פתרונו  -בין אס הדבר

נעשה במסגרת השיג ושיח השוטפים של הגורמים הרלבנטיים עם קרובי משפחתם

של

הכלואים ובאי כותם  ,ובין אס לאתר שהוגשה בעניין עתירה לבית המשפט הנכבד-

העובדה כי הוא התעורו בעבר אינה יכלה לשמש עוד במסגרת התשתית העובדתית

של

העתירה שבפנינו .

. 67

יתר על כן  ,אף אס ישנם קשיים נקודתיים שהתעוררו וטרם נפתרו  -כמו גם קשיים
נקודתיים שלא בלתי סביר לצפות כי יתעוררו בעתיד  -הם לכשעצמנז אינס מעידים על

פגיעה קשת בוכותם לחיי משפחה של תושבי איו " ש המוחזקים במתקני כליאה בישראל ,
כזו שעליה ניתן לבסס מעין " תקיפה

עקיפה "

של חוקיות עצם החוקתם של אלה

האחרונים במתקנים אלה .
. 68

זאת ועוד  ,בפן המשפטי  ,ניתן לטעון כי פסקי הדין השונים בהם נדחו או נמחקו עתירות
שהוגשו בשל קשיים  ,עקרוניים או נקודתיים  ,בקיום ביקורי קרובי המשפחה  ,מהווים
למעשה אשרור משתמע של המדיניות הכללית בסוגיה זו .

במילים אחרות  ,פסיקה זו משמשת דווקא כתשתית שבדתית הסותרת את טענת

העותרים ; שכן ,

ככל שבסוגית הביקורים טמונה פגיעה קשה בוכותס של הכלואיס

תמוחוקים בישראל לחיי משפחה  ,זו אמורה לנבוע מהמדיניות הכללית לעניין כניסתם
של תושבי איו " ש לישראל למטרה וו ו ומכיוון שבפסיקת בית המשפט העליון שעסקה בכך

לא נמתחה על מדיניות וו ביקורת  ,וממילא המשיבים

לא נצטוו לשנות מדיניות וו ,לא

ניתן לטעון כי אכן כרוכה בה אותה פגיעה קשה בזכות האמורה  ,לה טוענים העותרים .
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לבסוף  ,ושלא בשולי הדברים  ,יצויין
מפקד כוחות צה " ל באיו " ש לעניין כניסת תושבי האזור לצורך ביקור קרוביהם

שוב  ,כי ישנה התאמה כמעט מלאה בין מדיניות
הכלואים

 -ובין נהלי השב " ס בסוגיה זכויותיהם של האסירים הביטחוניים  -קבוצה אשר רובם

המגריע של הכלואיס תושבי איו " ש משתייכים

אליה .

כך  ,הן לגבי מידת הקרבה הנדרשת בין הכלוא למבקר ; והן לגבי התדירות הביקורים אצל
כלוא מסוים ( ובסוגיה אחרונה זו  ,נהלי השב " ס אף משקפים בחלקם הוראות חקיקה

ראשית

וחקיקת  -משנה)

:

פקודת נציבות בתי הסוהר , 03 . 02 . 00
קובעת בסעיף

ראשונה ,

 ( 17א ) ( ) 3

שכותרתה

כי אסירים ועצורים יורשו

" כללים ביחס לאסירים ביטחוניים " ,
לקבל ביקורי משפחה מדרגת קירבה

המוגדרת באופן זהה במדיניות מפקד כוחות צה " ל באיו " ש לעניין כניסה

לישראל לצורך ביקורי כלואים  .באשר לעצורים  ,נקבע בסעיף ( 17ט לפקודה כי תדירות
הביקור תהיה פעם בשבוע ( זאת  ,בהתאם להוראת תקנה  12לתקנות סדר הדין הפלילי

( סמכויות אכיפה -

מעצרים )

( תנאי תחוקה במעצר)  ,התשנ " ז . ) 1997-
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באשר לאסירים ,

 ( 17ה) ,

נקבע בסעיף

כי תדירות הביעורים תהיה אחת לשבועיים .

בהונאס למדיניות מפקד כוחות צה " ל באיו " ש  ,התושבים העומדים בקריטריון דרגת

הקרבה ושגילם אינו בטווח " גילאי הפח " ע" רשאים להיכנס לצורך ביקורים ללא הגבלה .
. 70

מכאן  ,שאף אם היה באוסף הדו " חות והעתירות המוזכרים בעתירה כדי להצביע על

פגיעה בזכויות מוגנות בהקשר זה  ,לא היה בכך כדי להמחיש את הקשר בין הפגיעה לבין
מדיניות מפקד כוחות צה " ל באיו " ש לעניין כניסת תושבי האוור לישראל  :לכאורה  ,אף

אס מדיניות זו הייתה " מורחבת " ,

באופן שהיה מאפשר את כניסתו לישראל של כל תושב

המעוניין לבקר כלוא  ,היקף הביקורים לא היה משתנה  ,שכן כניסה בשעריה של ישראל

אין משמעה כניסה בשערי מתקן
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הכליאה ,

בהמשך לכך  ,ניתן לומר ,כי ממילא אין בתשתית העובדתית הדלילה שמציעה העתירה

בהקשר של ביקורי קרובי משפחה כדי להסביר מדוע יש להיענות לסעד המבוקש על ידי

העותרים .
נגישות הכלואים לעורכי דינם

. 72

בעתירה נטען עוד (פסקה  , ) 78כי השינוי במדיניות לעניין כניסת תושבי האוור לישראל
" משפיע גם על יכולתם של עורכי השן הפלסטינים של המוחזקים בישראל להגיר:
מזה מספר שנים אפשרות זו כמעט וחינה קיימתי ( ההדגשה אינה במקור) .

אליהם .

דא עקא  ,גס אמירה חמורה וו אינה זוכה לתימוכין עובדתיים בהמשך העתירה  ,למעט

ציטוט מתוך דו " ח שפרסם העותר מס '  1בנוגע להתנהלות בתי המשפט הצבאיים באיו " ש ,
אשר בעתירה נטש (פסקה

 , ) 84כי

עולה ממנו " שורה ארוכה של כשלים בהגטהת מימוש

זכויוונ ההליך ההוגן של העצירים המינהליים  ,העצורים והאסירים הפלסטיניים" .
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בהקשר הספציפי של נגישות הכלואים לעורכי דינם  ,נטען בעתירה

( פסקה  , ) 90כי

הדו " ח

האמור מגלה כי להוראות הרלבנטיות באמנת ג ' נבה הרביעית ( ובמשפט זכויות האדם

הבין  -לאומי  ,שאל תחולתו לא נידרש עתה) לעניין וכותם של נאשמים להיפגש עם עורכי
דינם  ,לכשעצמה או כנגזרת של הזכות להליך הוגן  " ,אין כל ביטוי בדין הנוהג בבתי

המשפט הצבאיים  ( " ,ההדגשה הוספה) .
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בהמשך לכך  ,מצטטת העתירה

לגופה  .שם נאמר  ,כי

שתי

פסקאות מהדו" ח האמור בו נידונה סוגית הנגישות

החזקתם של תושבי איו " ש במתקני כליאה

בישראל " מגבילה מאוד "

את נגישות עורכי הדין הפלסטינים ללקוחותיהם  .זאת  ,עקב קיומו של

" איסור

גורף על

.

כניסת פלסטינים תושבי השטחים  ,ובהם גם עורכי דין  ,לתחומה " כתוצאה מכך  ,נטען

בדו " ח  " ,עורכי הדין הפלסטינים מנועים כמעט לגמרי ממפגש עם העצורים " והם 3אלציס

לשכור לשם כך עורכי דין ישראלים .
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נציין  ,כי הדו " ח האמור הינו מסמך שנוי גיותר במחלוקת בין מחגריו לבין הפרקליטות
הצבאית ויחידת בתי המשפת הצבאיים באיו " ש  ,הן בכל הנוגע למתודולוגיה של מחבריו

והן בנוגע לממצאיהם ומסקנותיהם בהקשרים השונים  .אף במנותו ממחלוקת עקרונית
וו ,אמירות כלליות אלו  -חרף נחרצותן  -אינך יכולות להיחשב כתשתית עובדתית

מיפית

לטענה שהעתירה מנסה לבסס בהקשר זה  .אמירה זו בדו " ח אינה מלווה

בנתונים נלשתם לגבי מספר עורכי הדין הפלסטינים שנמנעה כניסתם לישראל לצורך

פגישת לקוחותיהם במתקני הנליאה  ,ואף לא בהתייחסות למקרים פרטניים  .זאת ,
למעט דבריו של עו " ד פארם אבו חסן  ,המצוטטים בדו " ח  -ואף דברים אלו הינם כלליים
ואינם מפרטים באלו נסיבות או מצבים נמנעת כניסתם של עורכי דין פלסטינים לישראל

לצורך פגישת לקוחותיהם .

. 76

מכאן  ,שגם בהיבט האמור לוקה העתירה בהיעדרה של תשתית עובדתית ראויה .

מכהנת קרינה

. 77

משמתה נדי ( מ האוכח תעצל

בעתירה נטען עוד לפסקה  , ) 95כי על אף העובדה שעקרון פומביות הדיוך מעוגן בתחיקת

הביטחון ,את חלק מדיוני הארכת המעצר מקיימים בתי

המשפט הצבאיים באולמוה

המצויים בשטחה של ישראל ,וכי " גמסגרת מדיניות הסגר של השטחים אין ישראל
מתירה למשפחות העצורים ולסנגוריהם הפלסטינים להגיע לדיונים אלה" ( ההדגשה אינה

במקוח  .כן נטען (פסקה 6א  ,כי מיקומם של האולמות בהם נערכים הדיונים האמורים
" מונע לחלוטין מקרובי משפחותיהם של העצורים הפלסטינים לצפות בדיונים אלה"

( ההדגשה אינה במקוה .
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גם באן  ,המדוגר על טענות נלליוה ביותר שאינן מלוות בנתונים כלליים או במקרים

ספציפיים  .נזכיר  ,לעניין וה את
ביוזודה ושומרון  ,תק  -על

פסק הדין בבג " ץ  2560/90סלהב נ ' מפקד כוחות צת " ל

 313 ) 1197ן) 1997

ולהלך  -עניין

הלהב) .

באותו מקרה  ,נדחתה

עתירה שעניינה אף הוא בחוקיות קיומם של דיוני תארכת מעצר על

ידי בתי

המשפט

הצבאיים  ,באולמות הנמצאים בשטחה של ישראל  ,בה הועלו טענות של פגיעה בעקרון

פומביות הדיון ובזכויות לייצוג ולהליך הוגן .

. 79

זאת ועוד
ונושבי

:

מיועמ " ש איו " ש אף

איוסד ,

נמסר  ,כי

לא התקבלו במשרדם פניות פרטניות מצד

שנמנעה השתתפותם בדיוני הארכת מעצר בעניין קרובי משפחתם

שהתקיימו בישראל .

. 80

לפיכך  ,גם בנוגע לטענה זו לוקה העתירה בהיבט העובדתי

24

ין היעד

דהיית העתירה על -הסף נשל היקדר הלימה נין הטיפלת המועלות בה
~
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כאן אנו שבים לטענה מרכזית של המשיבים ביחס לעתירה

:

המביעי

אין הלימה בין טענות

העותרים לבין השער המבויש .ודוק  :העותרים מציגים טענות שהיה בהן כדי להצדיק ,

לכאורה  ,אם הן נכונות  ,הגשת עתירות בנושאי הנאי הכליאה  .תחת זאת  ,העותרים
מבקשים

לנקוט בנשק

" בלתי קונוונציונלי "  ,ותוקפים את עצם חוקיות הכליאה בישראל ,

זאת כאשר בית המשפט הנכבד נבר הכריע לפני שניס  -וחזר על הכרעה זו מאז -

שהכליאה בישראל חוקית

(

כאשר המשמעויות המעשיות של קבלת העתירה תן

קשות ,

ונראה  ,כי גס תמורות בחרבה מבחינת וכויות האדם של תושבי איו " ש מהמצב הקיים ,
שהרי המשמעות המעשית

של קבלת העתירה הוא הכרח בבניית מספר בתי כלא חדשים

בשטחי איו " ש  ,תוך תפיסה או הפקעה של שטחים  ,סלילת צירי גישה לבתי הכלא הנ " ל
תוך הפקעה או תפיסה של שטווים נוספים  ,על כל המשתמע מכך  ,וכדומה .
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הנה כי כן  ,אפילו אילו היינו מניחים  ,כי וכויותיהם של הכלואים תושבי איו " ש לחיי

משפחה ולהליך הוגן אכן נפגעות כתוצאה מעצם החזקתם במתקני כליאה בישראל  ,וכי
לו היו מותזקיס במתקני כליאה באזור הייתה פגיעה זו נמנעת ( וכל ואח  ,במנותק משאלת

סבירות שיקול הדעת של הגורמים האמונים על קביעת הנאי הכליאה)  -נראה כי גם אז
כבשלת העתירה  ,בכך שהיא כלל אינה מסבירה מדוע הסעד המביקש בה הוא הסעד

היעיל או הטוב ביותי ,

לרפא את הפגיעה האמורה  ,ובאשר עמלתה תביא בבל הנראה

לפגיעה בתושבי איו " ש אהריס .
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למותר לציין  ,כי בעתירה המבקשת כי יינתן

סעד מן

הצפק ,

המצוי בשיקול דעתו הרחב

של בג " ץ  ,נחוצה הלימה בין הסעד המבוקש בעתירה לבין הפגם או הפגיעה בגינו התבקשו .

ואת ושד ,

בהונאם לפסיקתו של בית המשפט

העליון  ,כאשר ישנס כמה סעדים אפשריים ,

יש לבחור  -ובהתאם  ,גם לבקש  -את הסעד המתאים ביותר בנסיבות העניין  -לעניין זה
ראו  ,למשל  :בג " ץ

על
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) 3701

2006י

4264 / 02

שותפות המגדלים אעבלין נ ' המועצה המקומית אעגלין  ,תק -

ש. ) 200

לא כך נעשה בעתירה שלפנינו

:

לשיטתם של העותריס  ,ביטולה הגורף של מדיניות

החזקתם של תושבי איו " ש במתקני הכליאה בישראל תרפא מאליה את הפגיעה שנגרמת

לטענתם בזכויות הכלואים כתוצאה מכך .

25

אולם  ,אף אילו היו כל טענותיהם של העותרים נכונות בנוגע לפגיעה שנגרמת לכלואים
הפלסטיניים בשל כליאתם בשטח ישראל  -ואנו כמובן חולקים על כך  -סעד אפשרי נוסף

שבכוחו לרפא פגיעה לכאורית וו הינו התערבות בשיקול דעתם של הגורמים הרלבנטיים ,

בנוגע בקביעת תנאי הכליאה בישראל או ביחס לקביעת מדיניות כניסתם

של תושבי

האזור לישראל (אף שגס בסוגיות אלה נראה כי בית
השנים)  .לכאורה  ,אילו היה ממש בטענות העותרים  ,זהו הסעד ההולם את הפגם הנטען

המשפט הנכבד אמר את דברו לאורך

שעל בסיסו תוקפים העותריס  -בעקופין ,

כאמור  -את המדיניות הנ " ל ; וזהו הסעד

המתאים ביותר בנסיבות העניין  ,הן במובן זה שהוא נותן מענה ישיר לפגיעה המהותית
והמעשית הנטענת  ,ותן במובן זה  ,שהשלכות הרוחב שלו מצומצמות וממוקדות בהרבה .

מנגד  ,תסעד המבוקש על

ידי

.

העותרים הינו סעד כוללני ובלתי נחוץ  ,אשר אף אם היה

נתמך בטענות מהותיות (הנעדרות מן העתירה  /במפורט לעיל) ובעובדות הנחוצות לשם

כך (הנעדרות גם תן  ,כמפורט לחלח  /לא היה מקוס לתתו .

למה משול הדבר ? לאסיר שיעתור לבית המשפט הנכבד (או לכל ערכאה רלבנטית

בטענה כי וכויותיו המוגנות נפגעו שלא כדין  -וכסעד יבקש כי בית

המיידי

שחרורו

אחרת )

המשפט יורה על

ממאסרו  .לא כך מפעיל בית המשפט הנכבד את סמכותו ליחן סעד מן

הצדק  :אפילו אם יוכיח האסיר כי זכויותיו אכן נפגעו ואפילו אם תתקבל טענתו כי
הפגיעה אינה כדין  ,הסעד שיינתן לו יהיה צו לרשויות הכליאה שיורה לפעול או לחדול
באופן שירפא את הפגיעה  ,ולא צו שיורת על שחרורו ( הגם שאף בכך תתרפא תפגיעה

האמורה מאליה) .
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לסיכות

/

3כל שנראת

בטיעון המהותי המועלה בעתירה ככזה שתכליתו לבצע מעין

" תקיפה עויפה" של חוקיות החזקתם של תושבי אישש במתקני כליאה בישראל
ובמובן עליו עמדנו בראשית פרק זה) ,

ניווכח כי לוקה הוא גפגמיס קשים המחייניס את

דחייתו על הסף  :העתירה אינה מעלה טענות ממשיות לעניין הפגיעה בזכויות הכלואים

כתוצאה מהחזקתם בישראל ( כלומר  ,פגיעה שהייתה נמנעת לו הוחזקו במתקני כליאה
באזור

)(

היא אינה מסבירה

מדוע פגיעה זו " אינת נדין"  ,כלומר שהיא כרוכה בחריגה

של הגורמים הרלבנטיים  ,בשב" ס ובצה "ל  ,משיקול הדעת הרהב המוענה לתמו והיא

סעד גורף  ,שאינו נחוץ בנייעות העניין .

wi) sn

~
ואת ועוד  :לא זו בלבד שבטיעון המהותי עצמו נפלו פגמים בגינט דינו להידחות  ,אלא

שאף במנותק ממס אין בנוחו

של חלק זח של העתירה

התשתית העובדתית הנחוצה לכך .

לעמוד ,

שכן הוא נעדר את

26

דחיית חעתירה על " השף ישל אי  -מיצוי הליכים

וקיומכ_של

סעי חלופי

אף בשל אי -מיצוי הליכים .
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המשיבים יטענו  ,כי דין העתירה להידחות על -הסף
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ככל שבידי העותרים מידע עובדתי קונקרטי המצביע

על פגיעה מהותית בזכויותיהם של

הכלואים כתוצאה מהחזקתם בתוך שטחה של מדינת ישראל (מידע  ,שכאמור לעיל ,
הוצג במסגרת העתירה )  ,היה עליהם להציג מידע זה גפני המשיבים

להתייחם לדברים ובמידת העודך לתקן את הליקויים
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בהקשר זה  ,ראוי להזכיר  ,כי

לא

יתן להם שהות
~

,

אף בפניית באי  -כוחם של העותרים

(מתאריך , ) 1 . 5 . 08

המצורפת לעתירה  ,לשר לביטחון פנים ולמפקד כוחות צה " ל באיו " ש  ,לא הוצג מידע

עובדתי המצביע על פגיעה קונקרטית כלשהי בזכויווניהם של מי
טענות כלליות במישור העקרוני בלבד  .בהתאם ,
( מתאריך  , ) 27 . 5 . 08נאמר במפורש כי

מהכלואים  -אלא הועלו

בתשובת יועמ "ש איו " ש לפניה זו

:

" ככל שיש גידיכם טענות פרטניות  ,הנוגעות לקשיים ספציפיים הנוצרים
עקב החזקתו של אדם מסוים במדיגת ישראל (כדוגמת גישת ערד לעצור,

ניקורי משפחות וכיר' ב )י נשמח לטפל בעניין לאחר קבלת פניה
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מפורטת ! '

דא עקא  ,העותרים בחרו להתעלס מקריאה זו  ,והעדיפו להגיש את העתירה שבפנינו -

הכורכת יחדיו את ההיבט העקרוני של החזקת האסירים והעצורים הפלסטינים ואת
ההיבט המעשי של ההחזקה .
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ואת ועוד

:

קיימות ערכאות משפטיות נוספות  ,שבהן ניתן וצריך היה להעלות טענות

לעניין פגיעה לכאורית בזכויותיהם של כלואים תושבי איו " ש  ,בטרם הגשת עתירה לבית

המשפט העליון  .ואת  ,בפרט נוכח סוג הנכויות שלטענת העותרים נפגעות  :כך  ,למשל  ,ניתן

געה וכותו של עצור תושב איו " ש לייצוג או להליך

היה לצפות שאילו

הוגן  -בכך

~

שנמנעה פגישתו עם עורך דינו בטרם דיון הארכת מעצר או בכך שדיון זה התנהל שלא

בפומבי  " -הפורום הנאות " להעלות טענה בעניין זה הינו בית המשפט הצבאי הדן בהליך

הפלילי עצמו .
הסיבה לכך כפולה

:

ראשית  ,חוכות הנפגעת לכאורה במקרים אלה קשורה באופן הדוק לתקינות ההליך

הפלילי  ,אשר הגורם שמוסמך וראוי כי יפקח עליו הוא בית המשפט בפניו מתנהל ההליך ,
ולא בית המשפט הנכבד בהליך של עתירה לבג " ץ ( שלמעשה מהווה  ,כפי שראינו  ,מעין
" תקיפה עקיפה " של מדיניות עקרונית ורחבה
ואחי נ ' שר הביטחון  ,תק  -על . )2002 ( 294 )4( 2002

בהרבה ) -

השוו

:

בג " ץ

2055 / 02

עובייד
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שנית  ,העלאת הטענה בפני בית המשפט ביחס לעצור או נאשם ספציפי שבעניינו הוא דן ,
תאפשר בחינה עובדתית של נסיבות העניגן  ,שתחיה מיידית  ,מקיפה ומעמיקה יותר מוו
שניתן לקיים בהליכים בפני בית המשפט העליון .
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מכאן עולה  ,כי אילו הייתה מועלית טענה קונקרטית בעניין פגיעה בזכותו של עצור תושב

איו " ש לייצוג או להליך הוגן עקב החוקתו בישראל בפני בית
וככל שזה האחרון היה משתכנע כי אכן נגרמה פגיעה

המשפט הצבאי הדן

כאמור  ,היה

בעניינו ,

ביכולתו לתת סעד

אפקטיבי בחרבה בנסיבות העניין  ,בשני המובנים עליהם עמדנו לעיל  -ריפוי נקודתי

של

הפגט וצמצום השלכות הרוחב בסוגיה .
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העלאת טענה בעניין ביקורים של קרובי משפחה אמנם אינה רלבנטית להליכים בפני בתי
המשפט הצבאיים  ,אולם  ,גם כאן ניתן

לטעון  ,כי

בטרם הגישו העותרים עתירה כלליוג

בסוגיה היה עליהם להגיש עתירות פרטניות בעניינם של הכלואים שוכויותיהס נפגעו

בפועל  .עתירות אלו היו צריכות להיות מוגשות לבית המשפט המחוזי נבהליך של עתירת
אסיר)  .קיומו של סעד חלופי  ,בדמותה של ערכאה משפטית אחרת שלח נתונה סמכות

מקבילה לסמכותו של בג "ץ  ,מצדיק אף הוא את דחיית העתירה על הסף  -לעניין זה ר '
בג " ץ
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לסיכום  ,לאור מכלול הטעמים שהוצגו לעיל  ,המשיבים יטענו  ,כי דין העתירה להידחות ,
תוך חיוב העותרים בהוצאות לטובת אוצר המדינה .
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