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תשע"זתשרי"הכ

לכבוד

סלומינסקיניסןכ"ח

ומשפטחוקהחוקהועדתר"יו

ישראלכנסת

 

 והגבלות( )מעצרים מינהליות סמכויות חוק הצעת בעניין עמדה נייר

 

)להלן:"051סעיף5102-בטרור,התשע"ההמאבקהחוקלהצעתהערותינועיקרלהלן

עלהןכלליותהערותנעירמכןלאחר,המוצעההסדרסקירתבתחילנ.החוק"(הצעת

.לשיפורבהצעותונסייםהלבההגצוויהסדרעלהןוהמנהליהמעצרהסדר



  –ההסדר המוצע  .א

 

הקבועשלמעצרמנהלימותירהלמעשהעלכנואתההסדרהקייםהצעתהחוק .1

 חירום שעת סמכויות תבחוק הישן"(,1979-ל"טש)מעצרים( ההסדר )להלן:"

כיםאתשרהביטחון,ישניההסדריםמסמשלצוויהגבלה.חדשהסדרומציגה

כ אשר לו הציבוריש ביטחון או המדינה ביטחון שטעמי להניח סביר יסוד

במעמדאוצוויהגבלהמנהלימעצרעלאדםלהורותבצולהטילמחייביםזאת,

,אתהמעצר.צדאחד ואת6לתקופהשלאתעלהעל חודשים, הגבלה,הצווי

 .1לתקופהשלאתעלהעלשנה

 

כההצעתהחוקמבטלתאתההגבלהשהייתהקיימ .2 להטיל,לפיה,תעד ניתן

 .2מעצרמנהלירקכאשרשוררבמדינהמצבחירום

 

,שרהביטחוןלאיטילצוהגנהלפנישנתןלאדםשהוצאנגדוהצולפיההצעה, .3

מנותלהשמיעאתדבריוהזד דא. כי אםסברשרהביטחון שימושכזהעקא,

                                                 
1
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ימיםמיוםמתן30-זהעדליכוללסכלאתמטרתהצו,אפשרלדחותשימוע

 .3הצו



 

 .4 יכול הביטחון )לשר המעצר מפעםלפעםאתצו כלבחודשיםשישהלהאריך

מידהוהיהב,כלפעם(ללאהגבלהבחודשיםלשישה)צוההגבלהאתפעם(או

 לויסודסבירלהניחשטעמיביטחוןהמדינהאוביטחוןהציבורמחייביםזאת.



 .4עונשמאסרשלעדשנתייםגבלהגוררתאחריהההפרהשלצוה .5



וכוללת5צוויההגבלהששרהביטחוןיכוללהטילאינהרשימהסגורהרשימת .6

ממקוםאומאזורמסוים,איסוריציאהשלהחשודביןהיתר,הגבלתיציאתו

וים,הגבלהביחסמהארץ,איסורלהיכנסלאזורמסוים,חובהלגורבאזורמס

עיסוק או להתקולעבודה אנשים.שראיסור של קבוצה או מסוים אדם עם

 להלןמספרמאפייניםמרכזייםשלהצעתהחוקשישלשיםאליהםלב:



 .מדוברברשימהפתוחה .א

להחליטאיזהההגבלותכלליותומעניקותשיקולדעתרחבלשרה .ב ביטחון

 להטילעלהחשוד.הגבלות

 תההעת.באואיןהגבלהעלמספרצוויההגבלהשניתןלהטילעלהחשוד .ג

הביתההסגר .ד החשו/מעצר של שלו בבית להיות בהכרח חייב לא היכןד

נמצאת. למקום,כלומרשמשפחתו ממשפחתו הרחק להעבירו גם אפשר

השעותאיןהגבלהעלמספר,כן.שלאבהסכמתוושנמצאבחזקתהמדינה

 .אדםבמעצרביתביממהשאפשרלהחזיקבהם

הגבלה .ה אין מה על שניתן ומחזקתלהחרים החשוד הוראהכן אין

לתנאים שמתייחסת החיוניים מינימאליים מנת לקייםעל יוכל שהחשוד

כגון-איאפשרלהגבילםעדכמהשאפשרושאותחייםיוםיוםנורמאליים

 .פוןטל
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ההתקשרות .ו התקשורתבאדםסשנקבעאיסור באיסור מותנה פציפיאינו

ניתןלהטילעלהחשודאיסורולפיההצעהאובקבוצהספציפיתשלאנשים

 .התקשרותכללי



כיהיהלשרמספיק,לצורךהארכתםכןוהגנהלצורךהוצאתצוהמעצראוצו .7

הביטחוןיסודסבירלהניחשטעמיבטחוןהמדינהאובטחוןהציבורמחייבים

 כיאדםפלונייוטלבמעצראויוגבלבאופןאחר.



 –ביקרותשיפוטית .8



שעות48ביתמשפטמחוזיתוךיובאבפנינשיאצומעצראדםשהוצאנגדו .א

,לבטלואולקצרמוסמךלאשראתהצוהמחוזיביתהמשפטנשיאמעצרו.מ

נקבעהבו.הסדרזהלאהוחלאתתקופתהמעצרש הגבלה. אדםעלצווי

עליושי וטל יכול הגבלה לענייניםביוזמתוצו המשפט לבית לעתור

הצעתהחוק,אםהחשודלאיוזםפניהלביתהמשפטלפיכלומר,מנהליים.

מנהליים לעניינים שבמש, מצב שיכולהייתכן ההגבלה, צו תקופת כל ך

 .צוויההגבלהלאיעברוכלביקורתשיפוטיתשהיאשנים,להימשך

נותרלאישורצוהמעצרבאשרלטיבהביקורתהשיפוטית .ב ההסדרהחוקי,

הקייםכיוםעלפיו בודקתרקאתה"חלשה"תשיפוטיתביקורמתבצעת,

המבצעת הרשות החלטת לעומקסבירות הראיות את בודקת ואינה לפי.

לו הוכח אם הצו את לבטל יכול המחוזי המשפט בית נשיא זה, הסדר

שהטעמיםשבגללםניתןלאהיוטעמיםעניינייםשלביטחוןהמדינהאושל

 שיקוליםשלאלעניין.ביטחוןהציבוראושניתןשלאבתוםלבאומתוך

 .ג לכך, לסטותבנוסף המעצר בצו לשופטהדן ההסדרהמאפשר בעינו נותר

יללגילויהאמתולעשייתמשפט,אםהואמשוכנעשהדבריועמדיניהראיות

זההוחל הסדר עתירותצדק. גםעל הגנהשמוגשותהמוגשות צווי כנגד

 .6שפטלענייניםמנהלייםבביתמ

 .ד נותר כן, לכמו ההסדרהמאפשר ביתהמשפטנשיאבעינו לעשותהמחוזי

לעצורלגלותןלקבלראיותבמעמדצדאחדובלא,שימושבראיותחסויות

אובאכוחו,אםהואסבורכיגילויהראיהעלוללפגועבביטחוןהמדינהאו
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כנגדהמוגשותהסדרזההוחלעלההליכיםבעתירותגםבביטחוןהציבור.

 .7תהמשפטלענייניםמנהלייםפניביצוויההגבלהב

עיוןתקופתיבצוהמעצרוקהותירהבעינואתההסדרהמחייבהצעתהח .ה

3כל משמעותדאחודשים. ההגבלה. הסדרחשובזהפסחעלצווי עקא,

הצו כנגד עותר אינו ההגבלה צו נשוא שאם היא, הדבר תלביביוזמתו

מנהליים לעניינים שהמשפט וההארכות הצו , יהיו לא לשוםכפופיםלו

תשלשרהבלעדיבשוםשלבשלההליךויהיובאחריותוביקורתשיפוטית

 .חוןהביט

המעצרהחלטותביתהמ .ו לצו בכלהנוגע והחלטתשופטביתשפטהמחוזי

מנהליים לעניינים המשפט הגבלה, צווי כנגד המוגשות ניתנותבעתירות

ביתהמשפטהעליון. בענייןעדהיוםסיקההענפהלמרותהפלערעורבפני

הש הביקורת העליוןטיב המשפט בבית הראויה המשפטיפוטית ובבית

,8ביתהמשפטיבחןמחדשאתחומרהראיותבהכרעתולפיהואשרהמחוזי

זו מבוססת הלכה אימצה לא החוק, הצעת את כנו על והותירה הנוסח,

כילשופטביתהמשפטהעליוןולשופטביתהמשפטהמחוזיהקייםהקובע

ואתצוהמעצריבטלואשרלפיהןהםסמכויותמוגבלותומצומצמותיהיו

להם הוכח אם שלרק עניינים טעמים היו לא ניתן שבגללם שטעמים

שלאבתו שניתן הציבוראו שלביטחון המדינהאו מתוךביטחון םלבאו

 9.שיקוליםשלאלעניין

הדיונים .ז על גם הוחל בעניינו בדיונים נוכח להיות לעצור המתיר ההסדר

 בנוגעלצוהגבלהבפניביתהמשפטלענייניםמנהליים.

 

יםאלהיהיושקבעשהדיוניםבתיקהסדרהישןצעתהחוקגםמבטלתאתהה .9

 בדלתייםסגורות.

 

וםלסיכ .10 שניהשינוייםהיחידיםבכלהנוגעלמעצ, שמוצגיםבהצעתרהמנהלי,

הקייםהינם המצבהחוקי שלביטול.1:החוקאלמול מצבהחירוםהתנאי
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הסעיפים.2 יתר כל סגורות. בדלתיים הדיונים את לקיים החובה ביטול

 נותרובעינם.ערבההצעהשהיוקיימיםוהפרוצדורות



תלהטילעלאדםצוויהגבלה.החידושהעיקרישלההצעההואהוספתהאפשרו

פידבריההסברבהצעתהחוק,לאורהוספת"סלכליםזה"ייתכןכיבמקריםל

יהיהלהסתפקבהטלתמגבלותשונותעלאדם,ויהיהבכךכדילייתרניתןרבים

,ממעצרומברכיםעלהניסיוןליצורהסדרפחותפוגעניאנאתהצורךבמעצרו.

עהיוםבעייתיההסדרכפישהואמוצ,בהמשךבהרחבהעקא,וכפישנסבירדא

של בזכויותיו מידתי בלתי באופן העדרתזאהחשוד.ופוגע לאור היתר, בין

ביקורתשיפוטיתמסודרתותקופתיתבמהלךתקופתהצווים,היכולתלהשתמש

ךריאהאפשרלהבחומריםחסוייםבמעמדצדאחדוהתקופההלאמוגבלתשב

ורההגדרותהרחבותנהתוקףלאמשתמקבלבעייתיותהסדרזה.אתהצווים

ה טרור" בארגון "חבר ו טרור" "ארגון טרור" מעשה " מונחים בחוקשעוגנו

להפעילסמכויותדרקוניותאלהגםעלאנשיםשאיןשעלוליםלאפשרוהטרור

בינםלביןטרורולאכלום.



 תחילהנתייחסלהסדרשלהמעצרהמנהלי.

 

 –מעצר מנהלי  .ב



ההסדרהקייםהיוםשלמעצרמנהליתלויבהתקיימותושלמצבחירוםעלפי .11

הכרזהשלהכנסת.הצעתהחוקמבקשתלשמרמצבזהגםכאשרמצבהחירום

ומבקשתשינויזהאשרמרחיבאתהשימושבמעצריםבמנהליםאינובתוקף.

.אינוראויואינומידתילעגןאותוכחקיקהקבועהבמדינתישראל,

 

ר או זה הסדר לבטל אמורה הייתה קיים, מצב לתקן שבאה לפחותפורמה

שאינםמאפשריםלעשותכדישיחולרקבמקריחירוםקיצונייםאותולצמצם

מצב לאותו בזיקה ורק המדינה שברשות הרגילים האכיפה באמצעי שימוש

להגברתאמורלדאוגשמתירשימושבאמצעיכהחריגהסדר,חירום.כמוכן

קללקדםאתהוגנותההליךהמוענקלהם.עלמנתלעצוריםובותהניתנותהער



 

 

ישצורךלהוסיף,וחומרשאםמאמציםאתהמעצרהמנהלישלאבמצבחירום

 מגבלותוערובותשיגנועלהעצורועלההליךהוגןשמוענקלו.

 

המנהלי .12 מעצר של בכלי השימוש על הראויות המגבלות לניתוח שניגש .לפני

 צעדים לנקוט המלך כדרך אדם נגד הליךבחיהפוגעים במסגרת היא רותו,

פליליהוגן בוניתנתלו לעומתזאת,,מעצרמנהלימלואההזדמנותלהתגונן.

מדוברבמעצרמניעתילכלמוטלע"יהרשותהמבצעתכדילמנועסיכוןעתידי.

 נבחנתרקהחוקיותשלדבר. שהמעצרמוטללאחרמעצרמנהלי בדרךכללו,

השיפוטית   הביקורת  הביקורתהשיפוטיתאפקטיביתאינה לרובמתבצעת.

ילותשלאמוצגותלעצורבמעמדצדאחדובהסתמךעלראיותחסויותולאקב

כוחו ולבא . לעיל,כפי ושרשציינו מוגבל, אינו בתיאוריה המנהלי המעצר

 האריכושובושובללאהגבלה.הביטחוןיכולל



הפליליבהליךאדםלהרשיעהקושי.יראתהבעייתיות,הטמונהבולהבהנבקש .13

השימושבמעצרמנהלינפוץ,עקאדא.מנהלילמעצרעילהלהיותאמורהאינה

קו של בסיטואציות להרשדווקא שי מתבקשהמצביםבכלכמעטיע. בהם

.הטעםהואותהמעשיםהמיוחסיםלוחוציםאתהקוהפלילי,מעצרושלאדם

לחצותומאודקלטרורארגונישלבעבריינותמדוברכאשרש לאורבמיוחד,

וקדיםמממאודמעשיםגםהכוללותהטרורבחוקהעבירותהגדרותהרחבת

כןעל.טרורפעולותתכנוןשל ,וקבילותחסויותלאראיותבנמצאהיובאם,

המעצר,ובפועל,מכךכתוצאה.הפליליבהליךלדיןמועמדיםהיואלהאנשים

במשמשהמנהלי רבים ,בוהניתנותוההגנותהפליליההליךלעקיפתמקרים

הפליליבהליךהחשדותאתלהוכיחקושיישנוכאשרשימושבוונעשה

הנוקשה לאמור. לרשותעומדותשבהםהמקריםביןבעצםהיאההבחנה,

הרשויותבידיאיןשבהםהמקריםוביןהרשעהלהשגתקבילותראיותהתביעה

כאשרבידיהתביעהקיימתהאפשרותלעקוףאתדרישותההליך.כאלהראיות

קטןקבילותראיותלחפשהמשטרהשלהתמריץהפלילי, איןשבובמצב.

להשיגכדייותרמתאמצתהמערכתהייתה,מנהלימעצרשל"סידור"בנמצא

קבילותראיות אחרת. כלליםשלנוקשהפליליתמערכתלבנותהטעםמה,

?מהםלהתעלםשמאפשרתחלופיתמערכתנבניתנשימהבאותהכמעטכאשר

כךגם,מואשםהואבמהידעלאשנאשםהדעתעליעלהלאפליליבהליךאם

מנהלימעצרשלבהליךהמצבלהיותצריך והעקרונותהכלליםשלמעמדם.



 

 

אותםמקדשיםפליליבהליךאםקשותייפגעפליליבמשפטחשוביםהכה

 .כלילעליהןמוותריםהמנהליהמעצרבהליךנשימהובאותה



היא .14 המנהלי המעצר של תוצאתו , כן, הפרטאם של בזכותו קשה פגיעה

 בחזקתהחפותלחירות, הוגן, להליך ובהפרדתזכב,בזכותו משפטי ותלייצוג

חשודיםורלעצכדיהסדרזרבמדינהדמוקרטית.שכזההואהסדרהרשויות.

שלהםהמסכנותיסודלע בעתידפשעלבצעיםעלולםהכילהוכיחיש, כדי.

זאתלקבוע בעברלמעשיומלהתייחסמנוסאין, היאזוהשלכהאבל.

ובעייתיתומאודספקולטיבית לכתוצאהמכך גדול.הסיכון הוא עוול גרימת

שלאדםהיאמחוץלתחומיהידעשלבניצפייתהתנהגותוהעתידההמטלהשל

)להבדילממדינותאחרותשבמדינתישראלהבעיהזהשמחריףאת.מההאדם

(,רלמניעתפעילותטרורממשיתאוסטרליהשמאפשרתמעצרמנהליקצכגון

מניעתסכנהכלליתומופשטת.מעצראדםעליסודאפשרלהטילמעצרלצורך

ו אדם, של המוגבלת הניבוי יכולת בשל בעייתי הינו כזו הנחהמניחהסכנה

אשרעלכן,ובשל.10דרכיהםאתמשניםולאמשתניםלאאנשיםלפיה,תמעוות

בעיקרבעייתיו לזכותושלהעצורלהליךהוגן,הסיכוןש-תושלאמצעיזה, לו

שההסדרהמוצעהיינומצפים,וטהשלומעקרונותההליךהפליליהסטייההבו

יכלולושיחולרקבמקריקיצוןכאשראמצעיהאכיפההרגיליםאינםישימים,

נוקשים פרוצדורליים מנגנונים בתוכו לצמצם כדי הזובעייתיותאת אלא.

ההצעהאינהעושהכןש היאהופכתאתהמעצרהמנהלי לחלקמסלהכלים.

אינהבטרורגםכשלאבמצבחירום,ושנמצאבידיהשוטריםבמאבקםהכללי

 מספקת התקיימדי להבטחת לחשוד הוגןערובות הליך שהצורךות למרות

כפישמוצע,גםבערובותכאלההואחשובכפלייםכאשרהמעצרהמנהליישים,

 .במקריםשאינםמקריחירום

 

להטיליטולב .15 יהיה שאפשר כדי מוכרז חירום" "מצב התקיימות של התנאי

 -מעצרמנהלי
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, אלעד גיל ,המכון הישראלי בטרור, מעצר מנהלי, הריסת בתים, גירוש ותיחום מגורים
 (. 2010לדמוקרטיה)



 

 

 כאמור, הסדרבעייתיבחקיקהקבועהההצעההמבקשתלהנציחבעשותהכן,

 חומר על גורפת הסתמכות ראויה.המאפשר שיפוטית ביקורת ומונע חסוי

,היאשלאבצדקבמקוםלבטלאתמצבהחירוםהשוררבמדינהמאזהקמתה

ילבהתייחסלהפעלתהמעצרהמנהלי.ביטלהאתהדרישההזוכל



 כך על נשענת חירום במצבי מנהליים במעצרים לשימוש במצבישההצדקה

 המדינה משאבי למשל, טבע אסונות או מגיפות בחלקםמגויסיםמלחמה,

מפנ להתגוננות המדינה. של לקיומה ממשית סכנה אלהי אמצעיבמצבים ,

האכיפההשגרתייםאינםמהוויםכליאפקטיבי,בעיקרבמונחיהרתעהומניעה,

להוסי המבקשים עוינים גורמים עם להתמודדות הצוף לביטחון יבורלהזיק

 והמדינה. לאמור, כי היא בשיטותההנחה השימוש את מונע החירום מצב

 החוק אכיפת של ישוהרגילות אשר אלה של תנועתם הגבלת אלה, מטעמים

הלאומי הביטחון את המסכנים מעשים לבצע עשויים הם כי מידע לגביהם

 השימוש בין קשר קיים עוד כל מוצדקת להיות יכולה לביןבמעצר המנהלי

החירום.ה מצב על להכרזה רגיליםסיבה שלאבמצבים החריגים במקרים ,

.םהיאבאמצעותמעקבאחריהמתכונןהגיעולכדיעבירה,הדרךלהתמודדאית

בתנאאינומאפשרמעקבזהאפשרלהצדיקמעצרמנהליכאשרמצבהחירום

שיהיה קרי המצב חומרת מפאת הכרחי באופן שדרוש ממה יחרוג שלא

"strictly required by the exigencies of the situation"שברק כפי .

הסביר"איןדיבכךשהמעצרהמנהליננקטבשעתחירום,אלאנדרשכיהמעצר

ל קשור יהיה של המיוחדיםקיומו הצרכים מתוך ונגזר החירום מצב

.11המתעורריםבמצבשכזה"



השימושבמעצרמנהליבנוסףלמחסורבמשאבים,מצבחירוםיכוללהצדיקאת

מ ויבשני המנהלית הסמכות במישור נוספים: ששורים הדעתבמישור יקול

 הסמכותהמנהלי. -במישור חירום, מצב המדובר עשויכאשר מוגבל, בזמן

בעיקרון פגיעה תוך אדם בזכויות הפוגעות מנהליות סמכויות מתן להצדיק

 הסדראשרמעניקסמכויותעקאדאהפרדתהרשויות. כהרחבותלמנהלגם,

בשלטוןהחוקובהפרדתהרשויותכפישההצעהמציעה,פוגעשלאבמצבחירום,

במדינהדמוקרטית.הענקתסמכותכהרחבהלממשלהמעמידהמעלהמחוקק

 החוק. אותהמשלטון הדעתהמנהליבאשרלובכךמחריג רוםמצבחי-שיקול
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 . פסק דינו של השופט ברק. 97( 1, פ"ד נג)פלונים נ. שר הביטחוןעמ"מ  



 

 

גנהעלזכויותהוןעלפניהיתרלשיקוליביטחיכוללהצדיקמתןעדיפותומשקל

אפשרבמצבקיצוניזהלסבול,עלכןזכויותיולהליךהוגן.באשרלהעצורבעיקר

פגיעהבזכותושלהחשודלהליךהוגן.כאשרלאשוררבמדינהמצבחירוםזמני,

איןהצדקהלהעניקסמכויותכהרחבותלרשותהמבצעת,ואיןהצדקהלהעדיף

ותושלהחשודלהליךהוגן.אתביטחוןהמדינהעלזכ



 חירוםאשרהחלתהסדרהמעצריםהמנהלייםגםכיתרהמזו, מצב עלולאין

הםכעת"חוקיםחריגיםובעייתייםלהטיהמצערתלפיההסדריחירוםלגרום

היכוללהביאלנורמליזציהשלהסמכויותהדרקוניותהמעוגנותבזהרגילים".

"רגילו כלי להיות יהפוך זה לנסיבותכלי השמור מיוחד מכלי להבדיל "

השימושהרבהלמדרוןחלקלקהיאגדולה.כנהסבמצבזה,קיצוניותוחריגות.

מערכת משמשים בבירור הם שם המוחזקים, בשטחים המנהליים במעצרים

הפ על מלמד הפלילי, החוק אכיפת למערכת הטמוןחלופית החמור וטנציאל

למצבחירום,הצעתהחוקמבקשתלהנציחבביטולהדרישהלקיומושבכליזה.

.בחקיקההקבועהשלמדינתישראלחקיקהבעייתיתוחריגהזו





 –ההליךההוגן .16



ההליך של ההכרחי שלמעצרמנהליהרושםהברורהואשאופיו אולי הטעם,

המעצרהמנהליזכויותהדיוניותשלהחשוד.האתקיומוהואהצורךלצמצםל

 כן, אם פוגע, בזכותו העצור הוגן.של בלהליך שהפסיקה פלא מדינותלא

ןהקשהשלמהשנדרשלקיומושלהליךהוגןכאלדמוקרטיותמתייחסותלגרעי

.המינימוםההכרחילהליךהוגןהואשמבדילבין12קןתחתוןשאיןלסגתממנו

עלכן,איאפשרלקבלהליךכהבעייתיבלימדינתחוקלמדינהשאיננהכזאת.

קלוחומרכאשרהליךהוגן.הגרעיןהקשהשלהלדאוגשלחשודמוענקלפחות

 חירום. גםשלאבמצבי להחילו דואגתלכך,מוצע הצעתהחוקאינה למצער,

ההנכסוהתוצאההיאשלילת יקר לחשודביותר חייו וזאתחירותו,-לאחר

בלאשמוענקלוהליךראוי.



                                                 
12
 , 172ל,  עמ' לעי 10קרמניצר, ה"ש  



 

 

הסדרהמעצריםהמנהלייםהבעיההעיקריתשל–ראיותחסויות .א אושהי,

אהיכולתלעשותהיהסיבהליצירתהסדרהמעצרהמנהלימלכתחילה,םג

חסויות בראיות קבילותושימוש בלתי בעינו.בראיות נותר זה הסדר

ההגנה צווי הסדר על גם והוחל החוק ובהצעת למצביםאף גם הורחב

הגלויותאינןמהוותכאשרהראיותלפיהסדרזה,שאינם"מצביחירום".

בסי למעצר, מספיק המשפטס שלאיכולבית חסויות, ראיות לבחון

הןהמעצרהמנהליבפועל,רובהראיותבהליכי.13בנוכחותהעצורובאכוחו

אות סמך על מעצר לאשר יכול גם ביתהמשפט חסויותןחסויות. ראיות

אינומציבהמוצעהסדרה.מקריםמהוותעדויותלאקבילותהשלםשברוב

כלדרישהלגילוימינימאלישלמידעחיונילחשודכדילאפשרלולהתגונן

ו בסיכון, נמצאת לחירות הבסיסית זכותו שבה בסיטואציה גםההצעה

למתן,אינה כדי מיוחד, עורךדין במעט,וולבוחנתמנגנוניםנוספיםכגון

 וליכולתו ההוגן להליך בזכות הפגיעה את החשוד הגנהקבללשל

 אפקטיבית.



יודעבמההואמואשם נשללתממנו,ומהמהותהראיותנגדואדםשאינו

להתגונן חסויותהיכולת ראיות לאותן אלטרנטיבי הסבר אם.ולתת

 לעצור עדים, הם שלהםאיןהמקורות האמינות את לערער הזדמנות

ולחשוףמניעיםנסתריםשלהםאםישכאלה הזכות.הואמגששבאפלה.

יחשףלחומרהראיותולהאשמותהמופנותנגדכלאדםבאשרהוא,היאלה

בגרעינהשלהזכותלהליךהוגן.מובןכיהצורךלהגןעלחומרראיותרגיש

קיפוחמסויםשלהזכותלהליךהוגן,אבלשומהעלהחוקועלביתלגורם

המשפטלהבטיחכיגרעינהשלהזכותיישמר.הליךהוגןפירושוזכותושל

את להפריך ולנסות טענותיו את להשמיע נגדו תלוי מעצר שצו אדם

החשדותנגדו.דברזהניתןלעשותרקאםמוצגתלפניועילתהמעצרובסיס

,גםאםבאופןחלקי.העובדתילהצדקת

השימושבראיותחסויותלאזובלבדשהואפוגעבזכותושלהעצורלהליך

.המשפטלבצעביקורתשיפוטיתאפקטיביתהוגן,הואגםפוגעביכולתבית

יתמתקייםהליךשלביקורתשיפוטית,איןבכךכדילהוותאףאםפורמאל

טעו שרירותיים, מעצרים למניעת משמעותית לרעהערובה שימוש או יות

נחשףלהאשמותספציפיותוקונקרטיות.בסמכות אין,כאשרהעצוראינו
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-הגנהמשמעותיובפניביתהמשפטישנהרקגרסהאחתביכולתולספקקו

 המדינה. באפלהשל מגשש גם המשפט בית כזה, יכולת-במצב לו אין

לחקורעדיםכדילעמודעלהאמינותשלהםוגםאיןלואתהצדהשנישל

חלקןבדרךכללהןהסיפור.לזהמתווספתהעובדהכיהראיות בעייתיות,

ש ממקור שמיעה אנושייםעדויות בעדים מדובר ולפעמים שלישי או ני

נגדית. חקירה בלא שלהם והמניעים מהימנותם את לקבוע קשה שמאוד

הכלי כזה, לבחוןבמצב כדי השופטים בידי הנמצאים הרם איותאת

 מוגבלים. מאוד הם מצופההחסויות המשפט חדמבית ראיות להעריך

להתרש ובלא עדים להזמין בלא כתובות, לכך,צדדיות, בנוסף מהם. ם

שופטיביתהמשפטבד"כלאעובריםהניסיוןמלמדכיולאורקוצרהזמן,

עלכלהחומריםהנמצאיםבידיהשב"כומסתפקיםבתקציריםשמועברים

.ב14להם הליךזההואמאודמצבכזה, הסיכוןשלטעותהואמאודגבוה.

חד צדדי העצורומוטה כנגד . של ההסדר של חריגותו מנהלינוכח מעצר

הפרד לעקרון נוכחהסכנההפוטנציאליתשהואמהווה הרשויותתובפרט

.בה,גוברהצורךבביקורתשיפוטיתאדוקהואפקטיביתעלהחלטתהמנהל

עמדעלכךנשיאביתהמשפטבדימוסשמגרבציינוכי:



עלול אפקטיבית שיפוטית ביקורת ללא מנהלי מעצר "

 או בעובדה לטעויות שמשמעותןלגרום דעת, בשיקול

.15שלילתחירותושלאדם,בלישיהיהלכךבסיסענייני"



שאמור חדש החדשהבהסדר לעת ולהתאימו הקודם ההסדר את לתקן

דרכיםלמתןאתהפרקטיקהשלשימושבראיות היהלבחון חסויותראוי

ראויהיהוואתהעדרהאיזוןהנוצרכתוצאהמהשימושבראיותמסוגזה,

להגןעלזכותושלהעצורלהליךהןלקבועהסדריםמינימאלייםשיכולים

 והוגן שיפוטיתהן ביקורת לבצע המשפט בית של יכולתו את להגביר

אנויכוליםלהציעשניהסדריםכאלה:.אפקטיבית



התנאי-"Gistחשיפהמינימליתשלעובדותכדישהעצוריוכללהתגונן" .ב

חוסר את לצמצם בראיותהבסיסי מהשימוש כתוצאה הנגרם האיזון
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בצלם והמוקד להגנת הפרט, מעצר מנהלי של פלסטינים ע"י ישראל וחוק כליאתם של לוחמים 
 12-13. (, עמ' 2010בלתי חוקיים )אוקטובר 

15
 (. 1988) 819, 801( 3)סג'ידה נ. שר הביטחון, פ"ד מב, 253/88בג"ץ  



 

 

 לחסויות לספק הוא אינפורמציה במספיק לו-Gist–עצור לאפשר כדי

זה בסיסי מידע בלי אפקטיבי. באופן אתהגנתו ,להכין יכולהעצור אינו

זכותושלהעצורלהגןעלעצמו.באמתלהשתתףבהליךשכהגורלילחירותו

יאחלקמהזכותלכבוד.המינימוםהנדרשניצבתבלבהזכותלהליךהוגןוה

כדישהעצוריוכללהגןעלעצמוהואלדעתאתמהותהחשדותנגדו.בהעדר

,מספיקהאינפורמציה רלבנטית, בלתי תהיה העצור של מופרכתתגובתו

לאלשתוקולהיותפסיבי.הואשיהיהעליואףאבסורדית.התוצאהתהיהו

ועינ ידיו כי עצמו על להגן יוכל יו שליהיו הנוכחות במשפטקשורות. ו

וחותביןהכלמראיתעין.בהעדרחשיפהכזו,פעררקבנסיבותאלהתהיה

ו עצום הוא לעצור בהליכיםהמדינה להשתתף אדם להכריח הוגן זה אין

 מסוגזה.



בתיהמשפט,עליונרחיבבהמשךשםמונהגהסדרשלצוויהגנהבבריטניה,

 סעיף כי ל6קבעו אדםאמנה לזכויות רקיתקייםECHR))האירופית

 לפחותל נחשף  the essence of the case against"במידהוהעצור

[him]"16 ב. פיליפ דיןלורד שה AF פסק יכוליםילההדגיש, אינם כים

ביתהדין.17להיחשבהוגניםאםאחדהצדדיםאינומודעלטיבהחשדותנגדו

יןשנדוןבהםבהמשך.האירופיאימץעמדהזהבמספרפסקיד





החשיבותשלהליצירתהליךGist-הדרישהלחשוףלעצוראתה ועלאף

 השיפוטיתהוגן הביקורת של בחוקולאפקטיביות קיימת הייתה לא ,

המנהליים החוק.המקוריהמעצרים משנההצעת זהאינה מצב ההסדר.

ישןה את חייב לא ההרשויות את נהגו,הרשויותGist-להעביר לא גם

.18עלחשיפהכזאתוובתיהמשפטלאהתעקשולהעביר

 

סיותשלהעצורבלתיאפשרילהגןבכלהמקריםגםעלזכויותהאדםהבסי

ו על דאגם המדינה. הביטחון המינימוםGist-עקא, להיות הקו-חייב

                                                 
16

 Secretary of State for the Home Department v AF and others [2009] UKHL28 
17

Ibid, p-63  
18
חמדאן עבדאללה , 2595/09, עמ"מ 43-)לא פורסם( , פסקה פלוני נ. מ"י 6659/06ביניש בע"פ  

 (. 2009י )לא פורסם()שחאדה סופי נ. מ"



 

 

והאד בפניהמדינהתעמודדילמה:האםם. "ביטחוןמעטלוותרעל"אכן,

 ,לאפשראתהמעצרכדי להעדיף "מוחלט"או ולוותרעלהמעצר.ביטחון

Gist-האתהצגתהדילמהיכולהלהיותקשה,אבלהליכיםשאינםכוללים

 שללעצור האדם כבוד את מכבדים ואינם הוגנים להיות יכולים אינם

.העצורועלכןאיןלהןמקוםבמשטרדמוקרטי



כיישלהציגלפניהעצוראתהחשדאשרעלכן,הצעתהחוקצריכהלקבוע

בפני ביעילות להתגונן לו שתאפשר כזאת פירוט ברמת המעצר שביסוד

נגדוהחשד הוגןות הליך של אינהמקיימתמינימוםהכרחי גישהאחרת .

ופוגעתאנושותבכבודהאדםשלהעצור.

 

 .ג העורך הפגיעה-(dvocateSpecial A)מיוחדהדין עם להתמודד בכדי

פיתחובהליך שונות מדינות חסויות, בראיות בשימוש הטמונה ההוגן

 אתמודלבריטניהוקנדהמנגנוניםשוניםלהתמודדעםתופעהזו. אימצו

 המיוחד",ה"עורך אימצהדין קורפוס ההביאס בתיקי סתגרוארה"ב,

המסווג"ה דין מעטהגרסשמהווה"עורך מהשונה דיןמודל ה"עורך

י.המיוחד" שיטה לכל שלה, והחסרונות היתרונות את בנייתש ולצורך

ה ביטחוןמודלהאידיאלי בצורהטובהיותרביןשיקולי לאזן כדי שישבו

 .מדינותהניסיוןשלשלושתהוללמודמלהסתכליש,לזכותלהליךהוגן

 

 דיןהעורך עורך הוא המיוחד להיחשףייעודידין שרשאי לכך שהוסמך

ה החסוילחומר .ראיות השבעוד דין לייצוגהעורך אחראי מיוחד

הראיות של אתתוכנן לגלותלו רשאי הואאינו החשוד, האינטרסיםשל

הואללאאישורביתהמשפט.,לאחרשנחשףלהןאולהיפגשעימוהחסויות

החסויות. לראיות החשיפה לפני רק העצור את לפגוש יכול דיןהעורך

והמיוחד שלהעצור האישי עורךדינו המדינהמתוךאינו הואממונהע"י

אבל העצור של האינטרסים את מייצג אמנם הוא מאושרת. רשימה

לקוח" "עו"ד של רגילים יחסים אינם ביניהם הדיון.19היחסים בזמן

ותלנס(1יםעיקריים:תפקיד2לעורךהדיןהמיוחדישהאדברסריהחסוי

החומרשמוצגתאמינולנסותלערעראת(2לחשוףכמהשיותרחומרלעצור
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 Barak Erez and M.Waxman, Secret evidence and the Due Process of Terrorists 
Detentions (2009) 48 Columbia Journal of Transnational Law 3, 28.  



 

 

באו מיושם זה מודל המדינה. ע"י וקנדה בבריטניה שונה נקיפן ואינו

מבעיות.אחדההבדליםביןהשיטותהואהיקףהחומרשנחשףלעורךהדין

יטהלהמיוחדנחשףרקלחומרשהמדינהמחהמיוחד.בבריטניהעורךהדין

המיוחדהעורךדין,בקנדה.לעומתזאתנטילהגנתהעצורשהואחומררלב

תיקהחקירה.נחשףלכל

 של "המודל המסווגהעורך "דין עורך של מהמודל שונה דיןהבארה"ב

דיןהפרטישלהעורךבמודלזה(1:המיוחדבשלושהמאפייניםבסיסיים

לחשוף לא ומסכים ביטחוני סיווג עובר בפניהעצור הסודי החומר את

 (2הלקוחשלו. יהעורך המסווג לפגושאתהעצורלאחרהחשיפהדין כול

עוד כל זה חומר על בהסתמך שאלות אותו לשאול ויכול המסווג לחומר

20הואלאחושףאתעצםהימצאותושלהחומרוכמובןאתהתוכןשלו (3.

-דיןהמסווגהיאשאמנםעורכיהורךתכונהנוספתהמאפיינתאתשיטתע

החודיןה את לחשוף יכולים בפלא המסווג מר הם אך העצור, יכוליםני

 לשתף המידע את  אחרים מסווגים דין עורכי הכליאהעם מתקן בתוך

הרבהמהתיקיםבגואנטנמוקשוריםמאודשכןשובחזומאפיין.בגואנטנמו

עור זו בדרך חופפות. ראיות ולהשוותכוחולקים להחליף יכולים הדין י

ורות.מקלמודיעיםונוגעלהאשמותדומותובנוגעלהערותב



התפקוד על שההגבלות מתלוננים בבריטניה מיוחדים דין עורך בפועל

נחשפיםשלהם שהם אחרי החשוד עם שלהם המפגש מניעת במיוחד ,

החסוי, לחומר שלפוגמות להעניקבאפקטיביות יכולים שהם ההגנה

קייםחששכיהשתתפותשלעורךדיןמיוחדתקריןאווירהשל.21לעצורים

 איננו. שהוא מקום הוגן, הםהליך בתיאוריה שאמנם מציינים גם הם

 חקירה לבצע יכולים וםהמשלעצמאית ראיות, לאסוף לאאך זה בפועל

החקירהשלהםמצ החששטקורה. וזאתמתוך באינטרנט לבדיקה מצמת

לחשיפ תביא אקטיבית מסווגיםשחקירה חומרים 22ת . שני, הבעיהמצד

העיקריתעליהמתלונניםעורכידיןמסווגיםבארה"בהיאשמדינהמפקחת
                                                 
20
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והלקוחשלועלה דין העורך ופגישותבין כלאתבודקיםכוחותהביטחון

כולל העצור עם שלו מהפגישה ומוציא מכניס הדין שעורך החומרים

.23ההערותשלובכתב



ש אללמרות מושלמים,המודלים מלהיות הביקורותרחוקים ולמרות

 כלפיהן, יוםהמועלות של בסופו להליךמוסיפיםהם אדוורסרי פן

כייישמעוטיעונינגדמאדםהאמוןעלטובתהעצורועלהוגנותיםומבטיח

עדיפה זו שיטה נגדו. המתנהל ההליך הקיים המצב על היוםבהחלט

רקביתהמשפטולפי,בהצעתהחוקשובוהמוצע, צדדי, חד בהליך יכול,

בדיוניםבמעמדצדהיעדרותושלהעציראומימטעמו.לעייןבחומרהחסוי

היעדרות.נוסףעלכךןהאדברסרישלופבבהשתתפותובהליךומתדפוגאח

 פוגעת זו הביקורתהשיפוטית. באפקטיביותשל דין אלהמיוחדיםעורכי

 החשיפה לפני העצור במקריםבהםהנפגשיםעם המסווג, Gist-לחומר

צפויהלספקלהםכלים,לעצורהועבר זו להתמודדמספיקיםפגישה כדי

אליהםע שייחשפו החסויות הראיות ייפגשם לא אם אפילו העצור, עם ו

עזורלביתהמשפטלבצעביקרותנוכחותםבדיוןתאחריהחשיפהלראיות.

אפקטיבית. אחרות,שיפוטית הדרישתבמילים לעצור Gist-מסירת

ביןאתהקושיהנגרםמהעדרהתקשורתלמתןבשיטההבריטיתישבהכדי

כאשר המסווג. לחומר לאחרחשיפתהאחרון המיוחד הדין לעורך העצור

יודעאתה Gist, -העצור ישהואידעבמההואמואשםוכתוצאהמכך,

.במצבהמדינהמצבשיוכללנחשאתהאינפורמציהוהראיותהקיימותבידי

 המיוחדעםפגישהבכזה, איךלהדריךאותוהואיהיהמסוגל,העורךדין

לגביה. הגרסהשלו עורכילהתייחסלאותהאינפורמציהומה לכך, בנוסף

מאשרלביתהמשפטשטובעבעומס להתעמקדיןאלהישלהםיותרזמן ,

בתי.באופןהכיטובכדילבנותאתהגנתהעצורהחסויחומרולבחוןכלה

המשפטבאנגליהחזרווהדגישואתהחשיבותוהאפקטיביותשלהמוסדשל

 דין העורך המיוחדהמיוחד, דין הבעיותיםוהעורכי כל במוסדלמרות

.24המשיכולכהןבתפקידשלהם
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השושילוב מהשיטות שונים ההגנהנותאלמנטים לשיפור להביא יכול

שלעורכיהדיןלחלוקאינפורמציההיכולתר.לעצוהניתניםוההליךההוגן

המסווגתוך,פגישהעםהעצוראחריהחשיפהלחומרבינםבמתקןהמעצר

וחשיפת נוקשות מגבלות הדיןהטלת עורכי לאותם הראיות תיק מלוא

היכולה מסופק שלנאשם בהנחה Gist-, כליםל, הדין לעורכי ספק

מהליךהוגןובפניביתהמשפטהנאשםייהנהלהתמודדעםטענותהמדינה.

יהיושניהצדדיםשלהסיפורדברשיהפוךאתהביקורתהשיפוטיתלהרבה

 אפקטיבית. ביותר מסופק והעצור בהנחה שיGist-לסיכום, אימוץ טה,

לעצור תאפשר מיוחד דין העורך של אקטיבילמשופרת שותף היות

ותעדן לטעויות הסיכון את ,תקטין נגדו ,ולובהליכים אתבמעט,

מנהלי. מעצר של המוסד בעברהבעייתיותשל הושמעו בישראל כי לציין

השופטתביניישקבעה:25קריאותלאימוץמודלזה.בפסקדיןגעאביץ



 והיא" זהאינהחדשהבמקומותינו, הצעהלסדרמעין

הועלתהעודלפנישניםרבותבמאמרושליצחקזמיר"

(.עד1989)17משפטיםיטזכויותאדםוביטחוןהמדינה"

דומה, הסדר הישראלית המשפט בשיטת אומץ לא כה

חרףהקשייםהרביםשמעוררמצבהדבריםהקייםהיום

כפישפורט.נראהכיבשלההעתלבחוןאימוצושלפתרון

ולו-מעיןזהאףבשיטתנושלנו,שכןיכולויהיהבומענה

בשמירה-חלקי הצורך שבין האינהרנטי עללקושי

זכותו לבין המידע חסיון על הגנה תוך המדינה ביטחון

המתעורר לו, המיוחס המידע עם להתמודד הפרט של

.26אצלנובאופןתדירובמסגרותשונות"

 

 –בזמןקצובלאמעצר .17



ומהותית נוספת לאבעיה שההצעה היא החוק, הצעת המצבשל את שינתה

חודשיםכלפעם6-חרישנהלולפיוהארכתהמעצראהבעייתיבהסדרהקיים
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כיחלפההסכנהותלויהבמועדשבויקבעשרהביטחוןהיאבלתימוגבלתבזמן

המעצרהוצא שבגינהצו ההגנה. הסדרזהכעתחלגםעלצווי היא. הצעהזו

שמאמצותהדמוקרטיותשרוברובןשלהמדינותלאורהעובדהתמוההבעיקר

מגבלותזמן"מלאכותיות"אשראחריהןהסדרשלמעצרמנהליקבעובחוקיהן

איןלהוסיףולהחזיקבעצורללאהליךפלילי.



ביןנבדקו,מדינות21-ב,מנהלימעצרכולל,המעצריםמשטרחןאתשבבמחקר

המותרהמעצראורךאתהיתר ש. מעלה אתמגבילותהמדינותרובהמחקר

,מעצרשלמוגבלתלאתקופהשמאפשרתמסינגפורחוץ.המנהליהמעצראורך

במצברק)פעםכלימים30שלמוגבללאמעצרשמאפשרתאפריקהדרוםמו

מתוךארוךהכיהמעצר.המעצרתקופותאתמגבילותהמדינותיתרכל(,חירום

)הכלבסךחודשים18עדמעצרשמאפשרתסרילנקהשלהואשנבדקוהמדינות

30-להמעצראתמגבילה,רוסיהלמשלכמואחרותמדינות(.פעםכלחודשים3

מקסימוםימים ימים20-לסין, חוץ.27ימים14אוסטרליהוימים180-הודו,

מסינגפוראףאחתמהמדינותהאלה,לאמתקרבתלמצבהמוצעבהצעתהחוק

שלאשמאפשרמעצרשלשנהעםהארכהלאמוגבלת פעם, שנהכל שלחצי

במצבחירום.



 מהווה המעצר של המקסימלי האורך הגבלת ביןמידתיבלתיאיזוןאי

היחידזכויותלביןהביטחוניהאינטרס ייעשהכיהחששאתמעלהזהאיזון.

מניעהלמטרותבמקוםענישהלמטרותבחוקשימוש דמוקרטיתמדינה.

נורמהשלההחוקיםבספרלכלוליכולהאינהלחירותהאדםלזכותשמחויבת

מיעלמוטלזהמעצרכאשרוכמהכמהאחתעל,מוגבלבלתימעצרשמאפשרת

.פגומהלהתגונןיכולתוולפיכךנגדולראיותנחשףשאינו

  :הבינלאומיהדין .18



שהדיןלמרות.הבינלאומיהדיןדרישותעםמתיישבתאינהגםהחוקהצעת

כירמבהחלטהוא,מנהליבמעצרהשימושעלאוסראינוהבינלאומי

.בוהשימושעלנוקשותהגבלותומטילשלובבעייתיות
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 Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of his or her Liberty 
by Arrest or Detention to Bring Proceedings Before Court , A Comparative Analytical 
Review of State Practice (April 2014), p- 48-52  



 

 

שימושתמאפשרECHR))האדםלזכויותהאירופיתהאמנה:מצבחירום .א

.לאמנה5מסעיףחריגההמצדיקמוכרזחירוםמצבכשבנמצארקזהבכלי

לכךבנוסף פורשהשלהסעיף"reasonable suspicion"שלהדרישה,

האירופיהדיןביתי"ע שאםוספציפיותקונקרטייםחשדותכדורשת

טרורשלבמקרה28.עבירהלבצעעלולהואייעצרלאהחשוד הדרישות,

קצתממותנות זהכלישלהבעייתיותאתמשקפתהדיןביתשלזוגישת.

לחירותלזכותמהווהשהואהסיכוןואת השימושכןועל, הוגבלבו

אךלאורחשיבותה,זולאמנהצדאינה,כמובן,ישראל.ההכרחילמינימום

תענייןתהאמנהשבגוףהזכויותאתמכבדתהמדינהכלראויכי,שלהאמנה

 .שבאמנההמהותיותלזכויותהדיןביתשלבפרשנויות



לזכויותלמרות האמנה ומדיניות) חתומה1966אזרחיות שישראל )

 אליה ICCPR-הומחויבת השאינה את במנהלימתנה במעצר ימוש

סברה29הוועדההבינלאומיתשלזכויותהאדם,מוכרזחירוםמצבבקיום

שיש לעשותניתןהיהשלאקיצונייםלמקריםלהגבילו שימושבהם

האיוםלהדיפתנחוץשהואלתקופהורקהפליליבהליךאפקטיבי

35בהערה.הביטחוני אולם,חוקייתבלאינומנהלימעצראמנםכינקבע

נקבעזהמעצר.חירותשלשרירותיתלשלילהגדולסיכוןבחובוטומןהוא

אפקטיביבאופןשימושלעשותיהיהניתןאםמידתילאאושרירותיייחשב

ממהחורגבאמצעיוהשימושובמידההנתונהבסיטואציההפליליבדין

הביטחוניהסיכוןאתלהדוףכדישנחוץ רקמותרזהשכלינקבעעוד.

"under the most exceptional circumstances,"קיצונייםבמקרים

זהלסוגבפניההצורךאתשמעוררומשמעותיישיר,מידיסיכוןישנוכאשר

מעצרשל סיכוןמטילשהחשודלהראותהמדינהעלמוטלההוכחהנטל.

אחריםבאמצעיםסיכוןאותועםלהתמודדאפשרושאיכזה זהנטל.

אינוהמעצרכילהראותצריכותגםהמדינות.נמשךשהמעצרככלמתגבר
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 UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 35, Article 9 (Liberty 
and security of person), 16 December 2014, CCPR/C/GC/35, available at: 
http://www.refworld.org/docid/553e0f984.html [accessed 27 October 2016] 



 

 

ההגנותאתמכבדושהואבזמןקצובשהוא,שנדרשלמהמעברנמשך

לעורךגישה,שיפוטיתביקורתכוללשזה-המצביםבכל9בסעיףהמצוינות

35הערה.החשדותמבוססותעליוהראיותמהותלפחותלעצורוחשיפהדין

,להסתייגותנתוניםשאינםבסעיפיםנכללאינו9סעיףאמנםכימדגישה

מוגבלתאינהמסעיףשההסתייגותאומרזהאיןאך צריכותהמדינות.

החירוםממצבכתוצאהשנדרשממהתחרוגלאשההסתייגותלדאוג

לאמור. ההגנותאתשיכבדצריךהואחוקייהיהמנהלישמעצרבכדי,

כנראהאפשר,אחרותבמילים.להסתייגותנתונותשאינן9בסעיףהקבועות

מנהלימעצרלהצדיקICPR-הלפי חירוםבמצבשלאגם, הואעודכל,

וכןמפלהלא,9בסעיףהקבועותההגנותאתמכבד,מידתי,שרירותיאינו

.הביטחוניהאיוםעםלהתמודדכדיחיוניכשהוא



לחשודGist-הלהעברתגדולהחשיבותמייחסהבינלאומיהדין-istG -ה .ב

קיצונייםוגםהראיותעלחסיוןכשמוטלגם חירום במקרי הדיןבית.

מהותגםלהכיליכולאינומידעשלחסיוןכיאחתלאקבעהאירופי

כדי,אדםלזכויותהאירופיתלאמנה(4)5סעיףלפי.30העצורכנגדהחשדות

אפקטיביתהזדמנותלעצורלספקישההוגןההליךדרישתאחרילמלא

נגדוהראיותאתלסתור מהותאתלעצורלהעבירהמדינהאתמחייבזה.

נגדוההאשמות שגם A V. UKבקבעאדםלזכויותהאירופיהדיןבית.

האירופיתהאדםזכויותמאמנתגריעההמצדיקחירוםבמצב ניתןלא,

.המשפטבביתלהתגונןהזדמנותלולהעניקמבליאדםשלחירותולשלול

מידעמספיקשזה-Gistהאתלחשוףצריכההמדינהיתאפשרשזהכדי

31אפקטיביבאופןהמיוחדהדיןהעורךאתלהנחותלושיאפשר באשר.

המידעלהיקף לגופוייבחןמקרהשכלנקבע, חלקהאמור,דיןהבפסק.

טרורקבוצותלטובתכספיםבגיוסבמעורבותהואשמומהעותרים

קאעידהאללארגוןבשייכותוחלקםקאעידה-לאלהקשורות הדיןבית.

בריטניהבהציבורעללהגןכדיחיוניהיההעותריםשלמעצרםכיהסכים

                                                 
30
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זהותאתבסודלשמורבצורךמשוכנעהיהוגםטרורפעולותכנגד

המודיעים זאתלמרות. יוכלהמיוחדהדיןשעורךבכדיכיקבעהדיןבית,

תפקידואתלמלא אתלפחותעצורהלחשוףבפניצריך,אפקטיביבאופן

לולאפשרכדינגדוהחשדותמהות המיוחד דין אתהעורך אופןלהדריך

 .זודרישהעלעונהאינוביתהדין,קבע,כללימידע.אפקטיבי



לעשותלמדינותמאפשריםהאדםזכויותדיניכאמור,-ICCPR -לבאשר

הואעודכלוזאתמפלהאושרירותיאינועודכלמנהליבמעצרשימוש

-השלהדרישה.לאמנה9הסעיףוהמעוגנותלעצורמינימליותהגנותמספק

Gist:(5)9בסעיףמופיעה informed be shall arrested is who anyone

arrest his for reason the of arrest the of time the atהפרשנותלפי.

חלהסעיף8בהערהאדםלזכויותבינלאומיתלהוועדהע"ילסעיףשניתנה

 מנהליים.מעצריםעלגם



האלהבדרישותעומדתאינההחוקהצעת למקריםשמוראינוהמעצר,

כלליחשדכללפיההצעהואינומותררקכשהסיכוןישירוקונקרטי.הקיצוניים

כלליבמעשהלמעורבות המדינה ביטחון את .מנהלימהעצרמצדיקהמסכן

באופןמוגדרטרורשמעשההעובדהלאורתוקףמשנהמקבליםאלהדברים

,שכזהלעצרהמועמדיםמספראתבהחלטשמגדילמה,הטרורבחוקרחבמאוד

ובלבדוחמוריםקיצונייםלמקריםשמוראינושהואכך לכךבנוסף.  המעצר,

אינומטיל,הביטחוניהאיוםאתלהדוףכדישנחוץלמהמוגבלאינו,קצובאינו

הרשויותחובה שיוכלכדינגדוהחשדותמהותאודותמידעלחשודלספקעל

אותועםלהתמודדאפשרשאילהוכיחהמדינהעלנטלשוםמוטלולא,להתגונן

החוקהצעת,האלההנושאיםכלעםהתמודדותבלא.אחריםבאמצעיםסיכון

.אליוומחויבתלוצדהיאשישראלהבינלאומילדיןמנוגדת



  –צווי הגבלה  .ג

 

האפשרותלהטילצוויהגבלהעלתאהוספיחידושהעיקרישלהצעתהחוק,הה .19

בהצעהמבורכת מדובר במקוםמעצר. ראויהחשוד באופן ,ובמידהשתוסדר



 

 

עדקייםוהמצבשהיההואילרמנהליעשויהלצמצםאתההיזקקותלמעצהיא

כלל איכה או מעקב מעצר, בין צעדים-בחירה בנקיטת מדובר גסה. בחירה

האמצעיםלרמות של יותר שאינהמאפשרתהתאמהמדודה שונותשלמדי,

איתן. ראשבהגבלותישלשים,אולםסכנהשישלהתמודד להקל אין כי לב

פגיעהשלהןלמעצרשעלולותלהיותמכבידותביותרולהתקרבבמידתהאלה

גםבהםישלנהוגבזהירותואיפוק,עלכן ממש.מנהלישל מדוברבהגבלות,.

משמעותיות וחייומאודחלקן עלחירותו ךעלחומרחסוי,מתשלאדםבהס,

לחשודמבל לתת לי ומבלי להתגונן נגדותפאפשרות פליליים בהליכים וח

מציעההשימושבאמצעיזה,בהסדרתהצעתהחוקלדעתנו,הוכחתאשמתו.ל

 אדםאיזון זכויות מפר הוא שכן הרצויה, הנוסחה את נכונה משקף שאינו

בסמכות. לרעה שימוש למניעת מספיקות ערובות לספק בלא בסיסיות

ואףביתרשאת,כשמדוברהחששותשהעלנולעיללגביהליךהוגןמתקיימים,

 בהגבלותחמורותפחותעלהחירות.



לפיההצעהוכפישהסברנולעיל:



 מוטלע"ישרהביטחוןלתקופהשלשנה.צוההגנה .א

להאריכו .ב יכול לפישיקולדעתוהבלעדי,שרהביטחון בחצישנהכלפעם,

 הגבלה.ללא

 איןצורךבאישורביתהמשפטלהוצאתהצווגםלאלהארכתו. .ג

הצו .ד כנגד עותר אינו העותר מנהלייםבאם לעניינים הדין הצולבית לא,

 .יעבורביקורתשיפוטית

 .ביקורתשיפוטיתתקופתיתעלהצוכפישישבמקרהשלמעצרמנהליאין .ה

יכול .ו מנהליים לעניינים המשפט בית הצו כנגד עותר והחשוד במידה

כןמותרלוושלאבנוכחותהעצורלעשותשימושבראיותחסויותבהחלטתו

 ראיותלאקבילות.להסתמךעל

 .החשודבוזמניתאיןהגבלהעלמספרצוויההגנהשאפשרלהטילעל .ז

היארשימהפתחוהושרהביטחוןיכוללהטילגםצוויםרשימתצוויההגנה .ח

 יותרחמוריםשאינםמופעיםבהצעתהחוק.

וגםאיןחובהלהעבירלו .ט איןחובהלהודיעלחשודאתטיבהחשדותנגדו,

 אתחומרהראיותעליומסתמכתהמדינה.



 

 

המחייבאתמט .י בהצעתהחוקשוםתנאי לדאוגשהחשודיוכלאין ילהצו

להמשיךלנהלאורחחייםרגילעדכמהשאפשר.

 

ב .20 הגנה צווי של נעשהאמצעי מדינות במספר שימוש בריטניהביניהן

בהניסיון.32ואוסטרליה אלה במשטרמדינות הטמונות הסכנות על מלמד

ב הjoint committee on human rights-ה2000-שכזה. פרלמנטשל

חידושהמשטר,הבריטי לאי קראה אף בבריטניה ההגנה צווי מצדשל אשר

אחדמשליךקשותעלחיימישהוצאוצוויםכאלהנגדםועלבנימשפחותיהם

 .33ומצדשניאינומאפשרהליךהוגןראוי



בבריטניה .21 במצב אתמקד זה במנהלי,בנייר מעצר של המוסד בוטל שם ,

מ הגנה. צווי של הוקדםהמוסד בובמקומו הקמתו אנגליהצברה2005-אז ,

.עלההסדרתוקןושופרמספרפעמיםבעקבותהשימוששנעשהבווניסיוןרב

 בטרםנאמץהסדרדומהאצלנו.כן,ניתןללמודהרבהמניסיוןזה



 -בריטניה .22





ב .א לראשונה עוגנו ההגנה  Preventive Terrorism Act-צווי

(PTA)2005כימעצרלאקצובשלזריםאינו,אחרישביתהלורדיםקבע

לזכויות האירופית האמנה לפי אנגליה של החובות אחרי ממלא

המכאמור,.34אדם המעצרים משטר את ביטל זה זריםהסדר של נהליים

הראשונית בגרסה אז. עד נהוג שהיה צווים של סוגים שני :נקבעו

derogating control orders-לכן קודם מצריך בהם שהשימוש

 הסתייגות המדינה אדםשל לזכויות האירופית חירוםמהאמנה במצב

הואחיוניבשלהאמצעיהמוצענדרששיוכחש,.כןהמסכןאתחייהקהילה

למשל היא כה לצו דוגמה המצב. מסוימתחומרת בכתובת קבוע מעצר

מזכ ההכרזהעלמצבחירום, אחרי הממשלה. מנוהלתע"י ירהשייכתאו

                                                 
32
 .2005-בצווי ההגנה אומצו באוסטרליה  

33
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34
 A V Secretary  of State for the Home Department, HL 16 DEC 2004 



 

 

בק מגיש המדינה המשפט לבית אחדשה הצו. לאישור אחד צד במעמד

למצב קשור או נובע הסיכון האם הוא ישקול המשפט שבית הדברים

ו3536החירום .derogating control orders-non-שמתיישביםעםסעיף

לאמנה5 מזכירהאירופית. מוציא ,המדינה אלה ביתצווים בהסמכת

תתףבפעילותהקשורהשחשדשהפרטמשתתףאוה,אםמתעוררהמשפט

והטלתם מלטרור פרטיםבחברה על להגן כדי חיונית של פעילותהסיכון

אתטרור.במקריםדחופיםאפשרלהוציאצובלאאישורביתהמשפטאך

הוצאתדיוןל.בזהישראחריהאישורישלהוציאבדיעבדבמעמדצדאחד

הצו, את רק בודק המשפט המבצעבית הרשות החלטת במידסבירות ה.

ובי דיון נקבע הצו, את מאשר המשפט ת הצדדים, שני בהקדםבמעמד

רהצו,ואישהחלטהל.לצורךימיםמיוםמתןהצו7-האפשריולאיאוחרמ

למרותשחומרלאקביללעשותשימושבחומרמודיעיניביתהמשפטיכול

 פליליים. בהליכים קביל אינו זה של מקסימלית לתקופה הוא 12הצו

 חודשיםנוספים.12-לאחרפקיעתתוקףהצו,אפשרלהאריכובשים.חוד



 .ב הגנהבערעור צווי כנגד עיראקיים שישה ע"י נגדםשהוגש ,שהוצאו

 סעיף את מפרים עליהם שהוטלו הצווים כי טענו לאמנה5העותרים

מדו היה אדם. לזכויות לבהאירופית בית מעצר של בצווים שעות18-ר

ו הביום, ההוהשעותשנותרו6-על ללכתתעלגבלוטלו המקומותשיכלו

יםאזיקלהיותאזוקיםבהצוויםגםחייבואתהחשודים.החשודיםאליהם

ביםאלקטרוני אנשים עם להיפגש עליהם אסרו וכן מהבית ליכשיצאו

א ביטל המשפט בית מוקדם. אתאישור מפרים הם כי וקבע הצווים ת

.37לאמנההאירופית5הזכותלחירותהקבועהבסעיף

Justice Sullivan :  

 

"… in terms of the length of the curfew 

period, the extend of the obligation, and 

                                                 
35

 Jaggers B, Anti-Terrorism Control Orders in Australia and the United Kingdom: A 
comparison, Parliament of Australia :Department of Parliamentary Services: 
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary
_Library/pubs/rp/RP0708/08rp28 

36
 לא נעשה שימוש בצווים מסוג זה אף פעם.  

37
 Secretary of state v. jj and others [2006] EWHC 1623 (admin) 



 

 

their intrusive impact on the 

respondent's ability to lead anything 

resembling a normal life, whether inside 

their residence within the curfew, or for 

the 6 hours period outside it   



להסגרלהסכיםמסוגליםשיהיוהבהירוהלורדיםרובהדיןפסקעלבערעור

עילה,הצוויםשלהמחמיריםלתנאיםבנוסף.38שעות03ואפילו01של

הצוויםאתלבטלהראשונהבערכאההמשפטביתאתשהביאהנוספת

אתלאשרבהחלטתוהמשפטביתהסתמךעליוהחומרתרבהעאיהייתה

החשודשלבזכותולפגועכדיבכךישכיקבעהמשפטבית.הצוואלנשהצו

הצולנושאהחומרהעברתאיכיבעקהלורדיםבית,בערעורגםהוגן.להליך

היהלאיםמיוחדיםסנגורלהםשהיוובדהוהעהוגןלהליךוזכותאתפרהה

.39זובעיהלפתורכדיבה

2011-ב .ג אתהסבריטניהשינתה, ההגנהוהחליפהאותםב צווי TIMPדר

  Terrorism Prevention and Investigation Measures-בשעוגנו

Act 2011 (UK) c23 (TPIM act)ההסדר את לתקן נועד זה הסדר .

הצו לנושא זכויות יותר ולהעניק אלההקודם חדשים צווים לא. קיבלו

 ."control orders lite"אחתאתהכינוי



:הינםהסדרהחדשהכלוליםבהשינוייםהעיקריים



רשימתהצוויםשאפשרהיהל (1 שבהסדרהקודם, נשואבזמן על הטיל

סוגי12רהחדשקבערשימהסגורהשל,ההסדהצולאהייתהמוגבלת

בלבדצווים . לנהל לחשוד לאפשר הייתה  as typical a"המטרה

pattern of life as possible"-.הTIMP מאפשריםהסגרבמהלך

הלילהרקבמקוםמגוריושלהחשודואםאיןלואזבמקוםמתאיםאו

העליומוסכם יכולת את מבטל זה תנאי את. מחדש למקם מדינה

                                                 
38
 Jaggers 13לעיל, עמ'  35, ה"ש 
39
 לעיל.  16, ה"ש AF פס"ד  



 

 

אותםלשעותהלילההחשודכןהואמפחיתאתשעותההסגרומגביל

 .בלבד

ההסדרהחדשאחריםהמותריםצווים (2 מנסיםלהפחיתאתרמתלפי

.למשלבכלהנוגעעדכמהשאפשרההפרעהלחייהיוםיוםשלהחשוד

גישהלקונקבעכיישלאפשרלנושאהצואלקטרוניים,לשימושבכלים

יידבליטלפוןנלקבועשלטלפון,למחשבעםאינטרנטעםקוקבוע,וכן

כ ספק אין לאינטרנט. בהתקשרגישה זהירים יהיו החשודים ויותי

 .40שלהםבשלהצפילמעקבאחריהם

ל (3 הנוגע היהבכל ההסדרחידושנוסף פגישותלפי הגבלהעל פגישות.

 ספהוגבלההחדש בוטלהלאדם מסוים. תיאור עם לאדם או ציפי

 אפשרלמנועפגישותעםאנשיםבאופןכללי.האפשרות

 (4 הוא חדש בהסדר ששונה נוסף נושא העליון המשפט מחליטשבית

 הצו.עלהוצאתתכע

שנדרשה (5 החשד רמת החדש הצובהסדר שלהוצאת למזכירהייתה

 reasonable"במקום"reasonable beliefהמדינהצריךלהיות"

doubtלפי בפעולתטרור משתתף השתתף שהפרט הקודם, בהסדר "

גבוהונוקשהנועדלהציגרףיותריהפניהלביתהמשפטהעליון.השינו

כירףזההואעדייןמתחתלמאזןביתהמשפטקבע.הלהוצאתצוהגנ

41ההסתברויות ב. תוקן זה וכיום,2015-מצב התיקון, מזכיר,לפי

 להיות צריך נהמדינה כי ההסתברויות מאזן לפי הצוושמשוכנע א

 .42משתתףאוהשתתףבמעשהטרור

שנהשללמקסימוםלהינתןיכולבהסדרהחדש,ההגנהצו-הצומשך (6

נוספתלשנהלהאריכואפשרותעם רקחדשהגנהצוולהוציאאפשר.

.הקודםההגנהצוובזמןעלהלקיומהשהחשדחדשהטרורפעולתבשל

ההגנהמצוויחלקשבוביחסלהסדרהקודםמשמעותיזההואשינוי

שנים4-מהלמעלנמשכו שלשזמןהואזוהגבלהמאחוריגיוןיהה.

שליכולתואתלהקטיןארוךכדימספיקזמןהואמעקבתחתשנתיים

                                                 
40
 Clive walker לעיל.  24, ה"ש 

41
 Secretary of State for the Home department v. BM, [2012] EWHC 714 (Admin],  

Para 34; Clive walker , fn 24, p -10 
42

 Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011 (UK) c23 (TPIM act), 
article s3(1) 



 

 

פעילטרוריסטלהיותלהמשיךהצונושא לפחותאו, כדימספיקזמן

.אישוםכתבנגדולהגישראיותמספיקלאסוף

 

שניומצדהחשודשלזכויותיומבחינתמשמעותייםאחדמצדאלה,שינויים

ההסדר.לסיכום,43הציבורלביטחוןנשלטבלתינוסףסיכוןשיצרונראהלא

.הטרוראיומיעםלהתמודדיותרמידתיפתרוןהואהחדש



 .ד ביתהמשפטמתכנסבמעמדבשלבהראש-הפרוצדורהבהסדרהבריטי ון

,כןמגישהערכתהסיכוןצוהוצאתמזכירהמדינהמגישבקשהלצדאחד.

.במקריםדחופיםאפשר44צורךבצוהעלהסברהנשקףמנשואהצובנוסףל

ערעורעלהחלטהראשוניתזכותאין.45יאישורביתהמשפטלהוציאצובל

ה הוא השני השלב  Direction Hearing-זו. מחליטים אודותשבו

קובעיםאת,בדיוןזהכןהיקףהחשיפהלחשוד.אודותוהראיותהחסויות

החשודיכוללהיותנוכחמועד בצו. בדיוןהזהאךלאבזמןהדיוןהעיקרי

שדני תוך ייערך זה דיון החסויות. בראיות 46ימים7ם הוא. הבא השלב

לאשר,לבטלאולשנותאתהצו.ןהעיקרי,שבוביתהמשפטיחליטאםהדיו

זה לההמשפטתבי,47בדיון ביקורתשיפוטיתרגילמוסמך ופעיל ,בפועלה

 ביתהמשפטמפעילביקורתשיפוטיתמדוקדקתוקפדנית.

 

ניסיו .ה נולמרות הוועדה ההת דרישת את להכניס אדם לזכויות -משותפת

Gist ה לתוך הסכימה המדינה התנגדהחקיקה, אך הדרישה למהות

חזרואישרביתהמשפטBMאולם,בפסקהדיןבענייןלחקיקה.להכנסתה

.48הלכהזו



 : 21 Para 
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 which restrictions the that be may it while "

 less slightly are TPIM by imposed be can

 imposed be could which those than severe

 be to approach the orders, control by

 is There AF(no.3). in out set that is adopted

 has contrary the and difference material no

.." me. before argued been not 



למרותהשינוייםשהוכנסו,בתיהמשפטעדייןזהיריםבהפעלתצוויההגנה .ו

 DD v Secretary of State for the Home Departmentבפס"ד–

[2014] EWHC 3820 (Admin),  

הואאמצעיםחודרנייםושישלעשותבהם TPIM-ביתהמשפטקבעכיה

מקריםחריגיםשבהםלאניתןלהתמודדעםאיוםהטרורע"ישימושרקב

העמדהלדיןפליליאוגירוש.



 :  הצעת החוק הצעות לשיפור .ד



אנו לעיל האמור כל שימושלאור לעשות שמאפשרת להצעה מתנגדים

חירום במצב שלא גם מנהלי ההצדקהקיצוניבמעצר שהסברנו כפי .

 מנהלייםהיחידה במעצרים לשימוש היא חירום במצבי משאבישבהם

של לקיומה ממשית סכנה מפני להתגוננות בחלקם מגויסים המדינה

בעיקרוהמדינה אפקטיבי, כלי מהווים אינם השגרתיים האכיפה אמצעי

במונחיהרתעהומניעה,להתמודדותעםגורמיםעויניםהמבקשיםלהוסיף

 הציבורוהמדינה. הגבלתתנועתםשלרקולהזיקלביטחון מטעמיםאלה,

את המסכנים מעשים לבצע עשויים הם כי מידע לגביהם יש אשר אלה

 מוצדקת להיות יכולה הלאומי הביטחון ביןוזאת קשר קיים עוד כל

החירום. מצב על להכרזה הסיבה לבין המנהלי במעצר לעומתהשימוש

עבזאת, לכדי הגיעו שלא החריגים במקרים רגילים, הדרךבמצבים ירה,

המתכונן אחרי מעקב באמצעות היא איתם השימושלהתמודד ע"י או

 כפישהיאכפישהמצבבאנגליהבמוסדצוויההגבלה, קידוםהצעהחוק, .



 

 

 מקבילים תהליכים עם אחד בקנה עולה אינה בעולםהיום, המתרחשים

אף על הבינלאומי. מנהליובדין למעצר ביחס העקרונית שלאעמדתנו

ח במצבי בוודאי תתקבל, לא שהיא ובהנחה לדוןיששירום, מקום

המנתקתאתהקשרביןמעצרמנהליומצבהחירום.להצעהבשיפורים



 מעצרמנהלי: .1



באחד .א להסתפק אפשר באם תחילה לשקול הרשות על חובה להטיל יש

יהא אפשרי, בלתי הדבר כי יוחלט אם למעצר. הפניה לפני ההגנה מצווי

להסביר עליה המעביר המשפט בלבית אישורשיפוטיתיקורת במעמד ,

מדועבמקרהפלוניבחרבעלהסמכותלהורותעלמעצרמנהליולאעלהצו,

לאמור,המעצרהמנהלייובאבחשבוןשימושבאחדהכליםהמתוניםיותר.

ורק אותו הציבוריחייבו ביטחון המדינהאו רקכאשרההגנהעלביטחון

 .49צאאמצעיחריףפחותלהשגתהתכליתהרלבנטיתכאשרלאיהיהבנמ

דיןךהעורמודלאימוץ,בעיקר–ההליךהוגנותלהבטחתהסדריםקביעת .ב

לעיל,המיוחד שהסברנו כפי השונות מאפייניםמהשיטות שילוב וכןתוך

 חובת -הלהתגונןיוכלשהחשודכדימידעשלמינימליתחשיפהקביעת

Gist . האירופיהדיןביתשלAדיןבפסקתהתקדימיהחלטהבכאמור,

אדםלזכויות אתלשלולניתןלאחירוםבמצבגםכיקבעהדיןבית,

.המשפטבביתלהתגונןהוגנתהזדמנותלולהעניקמבליאדםשלחירותו

דיןעורכישלבמנגנוןשימושנעשהכאשרכיהבהירגםהמשפטבית

מספיקלעצורמגליםאיןאםהוגןלהיותיכולאינושיפוטיהליך,מיוחדים

 .50המיוחדהדיןלעורך"אפקטיביותהנחיות"לתתלולאפשרכדימידע

אחרותמדינותשלהניסיוןאבל,שרירותיממדישתקופהשלקביעהבכל .ג

.קצריםיותרמעצרמשכיהקובעחדשלאיזוןמקוםישכיבבירורמצביע

לדעתנו פעםכלחודשיים-להמעצראורךאתלהגבילמקוםיש,

חודשים12שלולמקסימום אדםשאותוחששישזותקופהאחריאם.

אחדוןכגאחריםפיקוחאמצעיכלפיולהפעילניתן,מסוכנתפעילותימשיך

 .צוויההגנההמוצעיםמ
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 אמצעים חריגים למאבק בטרור, מעצר מנהלי, הריסת בתים, גירוש ותיחום מגורים,אלעד גיל,  

 156,(2010המכון הישראלי לדמוקרטיה)
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 A and Others v. UK [GC], ibid, fn 31. 



 

 

מעצרצועלותאתרמתהחשדשלשרהביטחוןבכדישיוכללהוציאישלה .ד

-הישנעשהבאנגליהבהקשרשליות,כפפחותלרמהשלמאזןההסתברול

TPIM.  כי בפסיקהלציין המקובל היוםהמבחן של זה ודאות"הינו

כי51,פלונינ.שרהביטחון10/94השופטתדורנרקבעהבפסדדין)"קרובה

תביר ממעצר שהימנעות קרובה וודאות קיום הוא מנהלי למעצר תנאי

הציבור בביטחון המדינהאו שרלפגיעהממשיתבביטחון נ. עמ"מפלוני ;

 .) הביטחון

 .ה השיפויש הביקורת את המחוזייטלשנות המשפט בית של המותרת ת

תאמתהלפסיקתביתהמשפטשבודקתרקאתסבירותההחלטהוהוהעליון

אתהתיקמחדשה הערכאותיבחן קבעהשביתהמשפטבשתי אשר עליון

de novo52,בבחינהמדוקדקתוקפדנית. 

ישלשנותאתהסיכוןשמצדיקמעצרמנהלימסיכוןכללי,לסיכוןקונקרטי .ו

וישיר.



 :צוויהגנה .2

 

הןבשלבאישורהצוישלהוסיףביקורתשיפוטיתעלהשימושבצוויההגנה .ז

 .שלפעםבשלושהחודשיםוהןבאופןתקופתישעות48אחרי

גםרלבנטיGist-החשיפתושלמיוחדד"עושללעילהמוצעההסדר .ח

הגנהבצוויכשמדובר 2009ביוני. ההלכהאתהחילהלורדיםבית,

ההגבלהצווימשטרעלהדיןביתשלהתקדימית לשימושנכנסאשר,

כשמדוברשגם,הבהירהלורדיםבית.המנהליהמעצרהליךביטולבעקבות

באופןהחסויבחומרלהשתמשניתןלאעדיין,בחירותחמורהפחותבפגיעה

לזכויותל6בסעיףהמעוגנתהוגןלהליךבזכותשפוגע האירופית אמנה

הדרושהמידעאתהחשודבפנילחשוףהרשויותעלכןועל,(ECHRאדם)

 .אפקטיביתהגנהלגבשכדילו

ההבחנה .ט לאישורביטול הקשור בכל ההגבלה צווי ובין מנהלי מעצר בין

אינו ההגבלה צו ההצעה לפי שהזכרנו, כפי שיפוטי,וטעשיפוטי. אישור ן

עתירהמגישבעצמאלאאםנשואהצו .לביתהמשפטלענייניםמנהלייםו

                                                 
51
 . 97(, 1פ"ד נג) פלונים נ. מדינת ישראל, 10/94עמ"מ  
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 לעיל.  8, ה"ש שייח עבדפס"ד  



 

 

הגבלהישלדרושכיהצוהצדקהלהבחנהזווגםבמקרהשלצוואיןנלדעת

,35הערה.שעותאחריהטלתהצו48פוטיע"ישרהביטחוןיובאלאישורשי

 4)9סעיף ( לזכויותאדם, הוועדה הגבלותעלתמאפשרשל הוטלו מי לכל

אודות יחליט המשפט שבית כדי משפט בית בפני הליכים לקחת חירותו

 .53אוההגבלהחוקיותהמעצר

 גורה.ישלהפוךאתרשימתהצוויםששרהביטחוןיכוללהטיללרשימהס .י

ישלהטיל,אפשרכדישהחשודיוכללקייםאורחחייםנורמאליעדכמהש .יא

עלמגבלותעלהצווים וכןהיקףאותןהגבלותששרהביטחוןיכוללהטיל,

רנטבתנאיםט:גישהלאינבריםמסוימיםאיאפשרלהגבילכגוןלקבועשד

 גישה למגבילים, טלפון, כי תתייחסינמלקבוע אנשים עם פגישה עת

מלאנ להבדיל ספציפיים כללי,שים איסור יש הטלתכן אפשרות למנוע

.בנוסףשלאבביתושלאבהסכמתווהרחקממשפחתומעצרביתעלהחשוד

ישלהגבילאתהשעותביממהשאפשרלהשאירבהםאתהחשודלכך, כן

 .במעצרבית

 .יב מעצרמנהלי, במקרהשל הגנהגםבנוגעלצווכמו ישלהעלותאתרמתי

 החשדאצלשרהביטחוןכדישאפשריהיהלהטילצולמאזןההסתברויות.

להארכה .יג עםאפשרות לשנה ההגנה צו משך את להגביל נוספתיש בשנה

 חשד ומתעורר במידה ההסתברויות מאזן טרורלפי פעילות להתרחשות

חדשה.קונקרטית
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