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.לשיפורבהצעותונסייםההגבלהצוויהסדרעלוהןהמנהליהמעצרהסדר



  –ההסדר המוצע  .א

 

הצעתהחוקמותירהלמעשהעלכנואתההסדרהקייםשלמעצרמנהליהקבוע .1

תשל"ט )מעצרים( חירום שעת סמכויות הישן"(,1979-בחוק ההסדר )להלן:"

ומציגההסדרחדששלצוויהגבלה.שניההסדריםמסמיכיםאתשרהביטחון,

הציבור ביטחון או המדינה ביטחון שטעמי להניח סביר יסוד לו יש כאשר

מחייביםזאת,להורותבצולהטילעלאדםמעצרמנהליאוצוויהגבלהבמעמד

לתקופהשלאתעלהעל אתהמעצר, ה6צדאחד. ואתצווי הגבלה,חודשים,

 .1לתקופהשלאתעלהעלשנה

 

להטיל .2 ניתן ,לפיה, כה הצעתהחוקמבטלתאתההגבלהשהייתהקיימתעד

 .2מעצרמנהלירקכאשרשוררבמדינהמצבחירום

 

לפיההצעה,שרהביטחוןלאיטילצוהגנהלפנישנתןלאדםשהוצאנגדוהצו, .3

אםסברשר דאעקא, שימושכזההזדמנותלהשמיעאתדבריו. כי הביטחון

                                                 
1
 . להצעת החוק( ג(+)ב)120וסעיף , להסדר הישן 2סעיף  
2
 . להצעת החוק 120סעיף  



 

 

ימיםמיוםמתן30-יכוללסכלאתמטרתהצו,אפשרלדחותשימועזהעדל

 .3הצו



 

)לשישהחודשיםבכל .4 המעצר מפעםלפעםאתצו להאריך יכול הביטחון שר

פעם(אואתצוההגבלה)לשישהחודשיםבכלפעם(ללאהגבלה,במידהוהיה

 לויסודסבירלהניחשטעמיביטחוןהמדינהאוביטחוןהציבורמחייביםזאת.



 .4הפרהשלצוההגבלהגוררתאחריהעונשמאסרשלעדשנתיים .5



וכוללת5רשימתצוויההגבלהששרהביטחוןיכוללהטילאינהרשימהסגורה .6

ביןהיתר,הגבלתיציאתושלהחשודממקוםאומאזורמסוים,איסוריציאה

מהארץ,איסורלהיכנסלאזורמסוים,חובהלגורבאזורמסוים,הגבלהביחס

של קבוצה או מסוים אדם עם להתקשר ואיסור עיסוק או אנשים.לעבודה

 להלןמספרמאפייניםמרכזייםשלהצעתהחוקשישלשיםאליהםלב:



 מדוברברשימהפתוחה. .א

להחליטאיזה .ב ההגבלותכלליותומעניקותשיקולדעתרחבלשרהביטחון

 הגבלותלהטילעלהחשוד.

 איןהגבלהעלמספרצוויההגבלהשניתןלהטילעלהחשודבאותההעת. .ג

ש .ד הבית היכןההסגר/מעצר שלו בבית להיות בהכרח חייב לא החשוד ל

למקום ממשפחתו הרחק להעבירו גם אפשר כלומר, נמצאת. שמשפחתו

שנמצאבחזקתהמדינהושלאבהסכמתו.כן,איןהגבלהעלמספרהשעות

 שאפשרלהחזיקבהםאדםבמעצרביתביממה.

הוראה .ה אין וכן החשוד מחזקת להחרים שניתן מה על הגבלה אין

לקייםשמ יוכל שהחשוד מנת על החיוניים מינימאליים לתנאים תייחסת

כגון-חייםיוםיוםנורמאלייםעדכמהשאפשרושאותםאיאפשרלהגביל

 טלפון.

                                                 
3
 . להצעת החוק( 4)120סעיף  
4
 . להצעת החוק( 12)120סעיף  
5
 . להצעת החוק( 5)120סעיף  



 

 

התקשורתבאדםספציפי .ו באיסור מותנה אינו ההתקשרותשנקבע איסור

אובקבוצהספציפיתשלאנשיםולפיההצעהניתןלהטילעלהחשודאיסור

 קשרותכללי.הת



לצורךהוצאתצוהמעצראוצוהגנהוכןלצורךהארכתם,מספיקכיהיהלשר .7

הביטחוןיסודסבירלהניחשטעמיבטחוןהמדינהאובטחוןהציבורמחייבים

 כיאדםפלונייוטלבמעצראויוגבלבאופןאחר.



 –ביקרותשיפוטית .8



שעות48שפטמחוזיתוךאדםשהוצאנגדוצומעצריובאבפנינשיאביתמ .א

ממעצרו.נשיאביתהמשפטהמחוזימוסמךלאשראתהצו,לבטלואולקצר

הגבלה.אדם עלצווי אתתקופתהמעצרשנקבעהבו.הסדרזהלאהוחל

 יכול הגבלה צו עליו לענייניםביוזמתושיוטל המשפט לבית לעתור

יהלביתהמשפטמנהליים.כלומר,לפיהצעתהחוק,אםהחשודלאיוזםפנ

שיכולה ההגבלה, צו תקופת כל שבמשך מצב ייתכן מנהליים, לעניינים

 להימשךשנים,צוויההגבלהלאיעברוכלביקורתשיפוטיתשהיא.

נותרההסדרהחוקי .ב באשרלטיבהביקורתהשיפוטיתלאישורצוהמעצר,

מתבצעתביקורתשיפוטית"חלשה"הבודקתרקאת הקייםכיוםעלפיו,

לפי לעומק. הראיות את בודקת ואינה המבצעת הרשות החלטת סבירות

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

שהטעמיםשבגללםניתןלאהיוטעמיםעניינייםשלביטחוןהמדינהאושל

 ביטחוןהציבוראושניתןשלאבתוםלבאומתוךשיקוליםשלאלעניין.

לכך, .ג לסטותבנוסף המעצר בצו לשופטהדן ההסדרהמאפשר בעינו נותר

מדיניהראיות,אםהואמשוכנעשהדבריועיללגילויהאמתולעשייתמשפט

הגנהשמוגשות צווי המוגשותכנגד עתירות גםעל זההוחל הסדר צדק.

 .6בביתמשפטלענייניםמנהליים

לנשיאביתהמשפט .ד ההסדרהמאפשר בעינו נותר כן, לעשותכמו המחוזי

שימושבראיותחסויות,לקבלראיותבמעמדצדאחדובלאלגלותןלעצור

אובאכוחו,אםהואסבורכיגילויהראיהעלוללפגועבביטחוןהמדינהאו

                                                 
6
 . להצעת החוק( 8)120סעיף  



 

 

בביטחוןהציבור.גםהסדרזההוחלעלההליכיםבעתירותהמוגשותכנגד

 .7צוויההגבלהבפניביתהמשפטלענייניםמנהליים

עיוןתקופתיבצוהמעצרה .ה צעתהחוקהותירהבעינואתההסדרהמחייב

משמעות3כל ההגבלה. הסדרחשובזהפסחעלצווי עקא, דא חודשים.

לבית ביוזמתו הצו כנגד עותר אינו ההגבלה צו נשוא שאם היא, הדבר

לשום כפופים יהיו לא שלו וההארכות הצו מנהליים, לעניינים המשפט

טיתבשוםשלבשלההליךויהיובאחריותוהבלעדיתשלשרביקורתשיפו

 הביטחון.

המעצרוהחלטתשופטבית .ו לצו בכלהנוגע החלטותביתהמשפטהמחוזי

ניתנות הגבלה, צווי כנגד המוגשות בעתירות מנהליים לעניינים המשפט

למרותהפסיקההענפהעדהיוםבעניין ביתהמשפטהעליון. לערעורבפני

הביק המשפטטיב ובבית העליון המשפט בבית הראויה השיפוטית ורת

,8המחוזיואשרלפיהביתהמשפטיבחןמחדשאתחומרהראיותבהכרעתו

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

הקייםהקובעכילשופטביתהמשפטהעליוןולשופטביתהמשפטהמחוזי

מצומצמותואשרלפיהןהםיבטלואתצוהמעצריהיוסמכויותמוגבלותו

של עניינים טעמים היו לא ניתן שבגללם שטעמים להם הוכח אם רק

מתוך שלאבתוםלבאו שניתן הציבוראו שלביטחון המדינהאו ביטחון

 9שיקוליםשלאלעניין.

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

 והגבלהבפניביתהמשפטלענייניםמנהליים.בנוגעלצ

 

הצעתהחוקגםמבטלתאתההסדרהישןשקבעשהדיוניםבתיקיםאלהיהיו .9

 בדלתייםסגורות.

 

שניהשינוייםהיחידיםשמוצגיםבהצעת .10 בכלהנוגעלמעצרהמנהלי, לסיכום,

הקייםהינם: המצבהחוקי שלמצבהחירום1החוקאלמול ביטולהתנאי .

הסעיפים2 יתר כל סגורות. בדלתיים הדיונים את לקיים החובה .ביטול

 והפרוצדורותשהיוקיימיםערבההצעהנותרובעינם.

                                                 
7
 להצעת החוק( 8)120סעיף  
8
 (. 2000) 921-922, 913,0( 4)ד נה"פ, שר הביטחון. שייח עבד אלכרים עובייד נ,  5652/00מ "עמ 
9
 . להצעת החוק( 6)120להצעת המחקר וסעיף ( 9)120סעיף  



 

 



שלההצעההואהוספתהאפשרותלהטילעלאדםצוויהגבלה.החידושהעיקרי

לפידבריההסברבהצעתהחוק,לאורהוספת"סלכליםזה"ייתכןכיבמקרים

רביםניתןיהיהלהסתפקבהטלתמגבלותשונותעלאדם,ויהיהבכךכדילייתר

אתהצורךבמעצרו.אנומברכיםעלהניסיוןליצורהסדרפחותפוגעניממעצר,

דאעקא,וכפישנסבירבהרחבהבהמשך,ההסדרכפישהואמוצעהיוםבעייתי

העדר לאור היתר, בין זאת החשוד. של בזכויותיו מידתי בלתי באופן ופוגע

ביקורתשיפוטיתמסודרתותקופתיתבמהלךתקופתהצווים,היכולתלהשתמש

האריךבחומריםחסוייםבמעמדצדאחדוהתקופההלאמוגבלתשבהאפשרל

אתהצווים.בעייתיותהסדרזהמקבלתמשנהתוקףלאורההגדרותהרחבות

בחוק שעוגנו טרור" בארגון "חבר ו טרור" "ארגון טרור" מעשה " המונחים

הטרורושעלוליםלאפשרלהפעילסמכויותדרקוניותאלהגםעלאנשיםשאין

בינםלביןטרורולאכלום.



 עצרהמנהלי.תחילהנתייחסלהסדרשלהמ

 

 –מעצר מנהלי  .ב



ההסדרהקייםהיוםשלמעצרמנהליתלויבהתקיימותושלמצבחירוםעלפי .11

הכרזהשלהכנסת.הצעתהחוקמבקשתלשמרמצבזהגםכאשרמצבהחירום

שינויזהאשרמרחיבאתהשימושבמעצריםבמנהליםומבקשת אינובתוקף.

ישראל,אינוראויואינומידתי.לעגןאותוכחקיקהקבועהבמדינת

 

לפחות או זה הסדר לבטל אמורה הייתה קיים, מצב לתקן שבאה רפורמה

לצמצםאותוכדישיחולרקבמקריחירוםקיצונייםשאינםמאפשריםלעשות

מצב לאותו בזיקה ורק המדינה שברשות הרגילים האכיפה באמצעי שימוש

עיכהחריגאמורלדאוגלהגברתחירום.כמוכן,הסדרשמתירשימושבאמצ

הערובותהניתנותלעצוריםעלמנתלקדםאתהוגנותההליךהמוענקלהם.קל

וחומרשאםמאמציםאתהמעצרהמנהלישלאבמצבחירום,ישצורךלהוסיף

 מגבלותוערובותשיגנועלהעצורועלההליךהוגןשמוענקלו.

 



 

 

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

הליך במסגרת היא בחירותו, הפוגעים אדם כנגד צעדים לנקוט המלך דרך

פליליהוגןבוניתנתלומלואההזדמנותלהתגונן.מעצרמנהלי,לעומתזאת,

מוטלע"יהרשותהמבצעתכדילמנועסיכוןעתידי.מדוברבמעצרמניעתילכל

 החוקיותשלמעצרמנהלי ובדרךכללדבר. נבחנתרקלאחרשהמעצרמוטל,

השיפוטית הביקורתהשיפוטיתמתבצעתלרוב  הביקורת אפקטיבית.  אינה

במעמדצדאחדובהסתמךעלראיותחסויותולאקבילותשלאמוצגותלעצור

ושר מוגבל, אינו בתיאוריה המנהלי המעצר לעיל, שציינו כפי כוחו. ולבא

 ושובללאהגבלה.הביטחוןיכוללהאריכושוב



הפליליבהליךאדםלהרשיענבקשלהבהיראתהבעייתיות,הטמונהבו.הקושי .13

השימושבמעצרמנהלינפוץ,עקאדא.מנהלילמעצרעילהאמורהלהיותאינה

כמעט להרשיע. קושי של בסיטואציות מתבקשבכלדווקא בהם המצבים

הקוהפליליות.הטעםהואהמעשיםהמיוחסיםלוחוציםאת,מעצרושלאדם

לחצותומאודקלטרורארגונישלבעבריינותמדוברשכאשר לאורבמיוחד,

ממוקדיםמאודמעשיםגםהכוללותהטרורבחוקהעבירותהגדרותהרחבת

כןעל.טרורפעולותתכנוןשל וקבילות,חסויותלאראיותבנמצאהיובאם,

המעצרובפועל,,מכךכתוצאה.הפליליבהליךלדיןמועמדיםהיואלהאנשים

לעקיפתמשמשהמנהלי רבים וההגנותההליךבמקרים ,בוהניתנותהפלילי

הפליליבהליךהחשדותאתלהוכיחקושיישנוכאשרשימושבוונעשה

הנוקשה לאמור. לרשותעומדותשבהםהמקריםביןבעצםהיאההבחנה,

הרשויותבידיאיןשבהםמקריםהוביןהרשעהלהשגתקבילותראיותהתביעה

כאשרבידיהתביעהקיימתהאפשרותלעקוףאתדרישותההליך.כאלהראיות

קטןקבילותראיותלחפשהמשטרהשלהתמריץהפלילי, איןשבובמצב.

להשיגכדייותרמתאמצתהמערכתהייתה,מנהלימעצרשל"סידור"בנמצא

קבילותראיות אחרת. כלליםשלנוקשהפליליתמערכתלבנותהטעםמה,

?מהםלהתעלםשמאפשרתחלופיתמערכתנבניתנשימהבאותהכמעטכאשר

כךגם,מואשםהואבמהידעלאשנאשםהדעתעליעלהלאפליליבהליךאם

מנהלימעצרשלבהליךהמצבלהיותצריך והעקרונותהכלליםשלמעמדם.

אותםמקדשיםפליליבהליךאםקשותייפגעפליליבמשפטחשוביםהכה

 .כלילעליהןמוותריםהמנהליהמעצרבהליךנשימהובאותה





 

 

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

ובהפרדת משפטי בזכותלייצוג בחזקתהחפות, הוגן, להליך בזכותו לחירות,

חשודיםלעצורכדיהרשויות.הסדרשכזההואהסדרזרבמדינהדמוקרטית.

שלהםהמסכנותיסודעל בעתידפשעלבצעעלוליםהםכילהוכיחיש, כדי.

זאתלקבוע בעברלמעשיומלהתייחסמנוסאין, היאזוהשלכהאבל.

גדול.בעייתיתומאודספקולטיבית הוא עוול לגרימת הסיכון וכתוצאהמכך

תחומיהידעשלבניהמטלהשלצפייתהתנהגותוהעתידהשלאדםהיאמחוץל

האדם.מהשמחריףאתהבעיהזהשבמדינתישראל)להבדילממדינותאחרות

כגוןאוסטרליהשמאפשרתמעצרמנהליקצרלמניעתפעילותטרורממשית(,

אפשרלהטילמעצרלצורךמניעתסכנהכלליתומופשטת.מעצראדםעליסוד

המוגבלת הניבוי יכולת בשל בעייתי הינו כזו הנחהסכנה ומניחה אדם, של

אשרעלכן,ובשל.10דרכיהםאתמשניםולאמשתניםלאאנשיםמעוותתלפיה,

בעיקר לזכותושלהעצורלהליךהוגן,-בעייתיותושלאמצעיזה, הסיכוןשלו

והסטייההבוטהשלומעקרונותההליךהפלילי,היינומצפיםשההסדרהמוצע

יחולרקבמקריקיצוןכאשראמצעיהאכיפההרגיליםאינםישימים,ושיכלול

 כדי נוקשים פרוצדורליים מנגנונים אלאבתוכו הזו. בעייתיות את  לצמצם

לחלקמסלהכלים היאהופכתאתהמעצרהמנהלי שההצעהאינהעושהכן.

שנמצאבידיהשוטריםבמאבקםהכלליבטרורגםכשלאבמצבחירום,ואינה

שהצורך למרות הוגן הליך התקיימות להבטחת לחשוד ערובות די מספקת

מנהליישים,כפישמוצע,גםבערובותכאלההואחשובכפלייםכאשרהמעצרה

 במקריםשאינםמקריחירום.

 

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

 -מעצרמנהלי



ההצעההמבקשתלהנציחבחקיקהקבועההסדרבעייתי בעשותהכן, כאמור,

ראויה. שיפוטית ביקורת ומונע חסוי חומר על גורפת הסתמכות המאפשר

במקוםלבטלאתמצבהחירוםהשוררבמדינהמאזהקמתהשלאבצדק,היא

ביטלהאתהדרישההזוכלילבהתייחסלהפעלתהמעצרהמנהלי.



                                                 
10
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 (. 2010)המכון הישראלי לדמוקרטיה,אלעד גיל , גירוש ותיחום מגורים, הריסת בתים, מנהלי



 

 

שבמצבי כך על נשענת חירום במצבי מנהליים במעצרים לשימוש ההצדקה

בחלקם מגויסים המדינה משאבי למשל, טבע אסונות או מגיפות מלחמה,

סכ מפני אמצעילהתגוננות אלה, במצבים המדינה. של לקיומה ממשית נה

האכיפההשגרתייםאינםמהוויםכליאפקטיבי,בעיקרבמונחיהרתעהומניעה,

הציבור לביטחון ולהזיק להוסיף המבקשים עוינים גורמים עם להתמודדות

בשיטות השימוש את מונע החירום מצב כי היא ההנחה לאמור, והמדינה.

 אכיפת של ישהרגילות אשר אלה של תנועתם הגבלת אלה, ומטעמים החוק

הלאומי הביטחון את המסכנים מעשים לבצע עשויים הם כי מידע לגביהם

לבין המנהלי במעצר השימוש בין קשר קיים עוד כל מוצדקת להיות יכולה

שלא החריגים במקרים רגילים, במצבים החירום. מצב על להכרזה הסיבה

להתמודדאיתםהיאבאמצעותמעקבאחריהמתכונן.הגיעולכדיעבירה,הדרך

כאשרמצבהחירוםאינומאפשרמעקבזהאפשרלהצדיקמעצרמנהליבתנא

שיהיה קרי המצב חומרת מפאת הכרחי באופן שדרוש ממה יחרוג שלא

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

המנהליננקטבשעתחירום,אלאנדרשכיהמעצרהסביר"איןדיבכךשהמעצר

המיוחדים הצרכים מתוך ונגזר החירום מצב של לקיומו קשור יהיה

.11המתעורריםבמצבשכזה"



בנוסףלמחסורבמשאבים,מצבחירוםיכוללהצדיקאתהשימושבמעצרמנהלי

הדעת שיקול ובמישור המנהלית הסמכות במישור נוספים: מישורים בשני

המנ הסמכותהלי. עשוי-במישור מוגבל, בזמן המדובר כאשר חירום, מצב

בעיקרון פגיעה תוך אדם בזכויות הפוגעות מנהליות סמכויות מתן להצדיק

הסדראשרמעניקסמכויותכהרחבותלמנהלגם דאעקא, הפרדתהרשויות.

שלאבמצבחירום,כפישההצעהמציעה,פוגעבשלטוןהחוקובהפרדתהרשויות

במדינהדמוקרטית.הענקתסמכותכהרחבהלממשלהמעמידהמעלהמחוקק

 החוק. אותהמשלטון הדעתהמנהליובכךמחריג מצבחירום-באשרלשיקול

יכוללהצדיקמתןעדיפותומשקליתרלשיקוליביטחוןעלפניההגנהעלזכויות

וניזהלסבולהעצורבעיקרבאשרלזכויותיולהליךהוגן.עלכן,אפשרבמצבקיצ

פגיעהבזכותושלהחשודלהליךהוגן.כאשרלאשוררבמדינהמצבחירוםזמני,

איןהצדקהלהעניקסמכויותכהרחבותלרשותהמבצעת,ואיןהצדקהלהעדיף

אתביטחוןהמדינהעלזכותושלהחשודלהליךהוגן.
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 . פסק דינו של השופט ברק. 97( 1)ד נג"פ, שר הביטחון. פלונים נמ "עמ 



 

 



חירום מצב החלתהסדרהמעצריםהמנהלייםגםכאשראין עלוליתרהמזו,

לגרוםלהטיהמצערתלפיההסדריחירוםחריגיםובעייתייםהםכעת"חוקים

רגילים".זהיכוללהביאלנורמליזציהשלהסמכויותהדרקוניותהמעוגנותבה

לנסיבות השמור מיוחד מכלי להבדיל "רגיל" כלי להיות יהפוך זה וכלי

דולה.השימושהרבקיצוניותוחריגות.במצבזה,הסכנהלמדרוןחלקלקהיאג

מערכת משמשים בבירור הם שם המוחזקים, בשטחים המנהליים במעצרים

הטמון החמור הפוטנציאל על מלמד הפלילי, החוק אכיפת למערכת חלופית

בכליזה.בביטולהדרישהלקיומושלמצבחירום,הצעתהחוקמבקשתלהנציח

ראל.חקיקהבעייתיתוחריגהזובחקיקההקבועהשלמדינתיש





 –ההליךההוגן .16



הטעם אולי ההליךשלמעצרמנהלי, של ההכרחי הרושםהברורהואשאופיו

לקיומוהואהצורךלצמצםאתהזכויותהדיוניותשלהחשוד.המעצרהמנהלי

במדינות שהפסיקה פלא לא הוגן. להליך העצור של  בזכותו כן, אם פוגע,

שנדרשלקיומושלהליךהוגןכאלדמוקרטיותמתייחסותלגרעיןהקשהשלמה

.המינימוםההכרחילהליךהוגןהואשמבדילבין12קןתחתוןשאיןלסגתממנו

מדינתחוקלמדינהשאיננהכזאת.עלכן,איאפשרלקבלהליךכהבעייתיבלי

לדאוגשלחשודמוענקלפחותהגרעיןהקשהשלההליךהוגן.קלוחומרכאשר

גםשלאבמצב להחילו דואגתלכך,מוצע הצעתהחוקאינה למצער, חירום. י

 חייו לאחר לחשוד ביותר היקר וזאת-והתוצאההיאשלילתהנכס חירותו,

בלאשמוענקלוהליךראוי.



ושהיא–ראיותחסויות .א הבעיההעיקריתשלהסדרהמעצריםהמנהליים,

תגםהסיבהליצירתהסדרהמעצרהמנהלימלכתחילה,היאהיכולתלעשו

בעינו נותר זה הסדר קבילות. בלתי ובראיות חסויות בראיות שימוש

למצבים גם הורחב ואף ההגנה צווי הסדר על גם והוחל החוק בהצעת

שאינם"מצביחירום".לפיהסדרזה,כאשרהראיותהגלויותאינןמהוות

שלא חסויות, ראיות לבחון יכול המשפט בית למעצר, מספיק בסיס
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 , 172' עמ,  לעיל 10ש "ה, קרמניצר 



 

 

.בפועל,רובהראיותבהליכיהמעצרהמנהליהן13ובאכוחובנוכחותהעצור

חסויות ראיות אותן סמך על מעצר לאשר יכול גם ביתהמשפט חסויות.

שברובםשלהמקריםמהוותעדויותלאקבילות.ההסדרהמוצעאינומציב

כלדרישהלגילוימינימאלישלמידעחיונילחשודכדילאפשרלולהתגונן

שבה גםבסיטואציה וההצעה בסיכון, נמצאת לחירות הבסיסית זכותו

במעט, ולו למתן, כדי מיוחד, עורךדין אינהבוחנתמנגנוניםנוספיםכגון

הגנה לקבל החשוד של וליכולתו ההוגן להליך בזכות הפגיעה את

 אפקטיבית.



נשללתממנו יודעבמההואמואשםומהמהותהראיותנגדו, אדםשאינו

 אםהיכולת חסויות. ראיות לאותן אלטרנטיבי הסבר ולתת להתגונן

שלהם האמינות את לערער הזדמנות אין לעצור עדים, הם המקורות

הואמגששבאפלה. הזכותולחשוףמניעיםנסתריםשלהםאםישכאלה.

להיחשףלחומרהראיותולהאשמותהמופנותנגדכלאדםבאשרהוא,היא

ן.מובןכיהצורךלהגןעלחומרראיותרגישבגרעינהשלהזכותלהליךהוג

גורםלקיפוחמסויםשלהזכותלהליךהוגן,אבלשומהעלהחוקועלבית

המשפטלהבטיחכיגרעינהשלהזכותיישמר.הליךהוגןפירושוזכותושל

את להפריך ולנסות טענותיו את להשמיע נגדו תלוי מעצר שצו אדם

ותרקאםמוצגתלפניועילתהמעצרובסיסהחשדותנגדו.דברזהניתןלעש

עובדתילהצדקתה,גםאםבאופןחלקי.

השימושבראיותחסויותלאזובלבדשהואפוגעבזכותושלהעצורלהליך

הוגן,הואגםפוגעביכולתביתהמשפטלבצעביקורתשיפוטיתאפקטיבית.

כדילהוותאףאםפורמאליתמתקייםהליךשלביקורתשיפוטית,איןבכך

לרעה שימוש או טעויות שרירותיים, מעצרים למניעת משמעותית ערובה

אין נחשףלהאשמותספציפיותוקונקרטיות, כאשרהעצוראינו בסמכות.

-ביכולתולספקקוהגנהמשמעותיובפניביתהמשפטישנהרקגרסהאחת

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

לחקורעדיםכדילעמודעלהאמינותשלהםוגםאיןלואתהצדהשנישל

חלקן הסיפור.לזהמתווספתהעובדהכיהראיותהןבדרךכללבעייתיות,

אנושיים בעדים מדובר ולפעמים שלישי או שני ממקור שמיעה עדויות

נגדית. חקירה בלא שלהם והמניעים מהימנותם את לקבוע קשה שמאוד
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 . להצעת החוק( 8)120סעיף  



 

 

כזה, הראיותבמצב את לבחון כדי השופטים בידי הנמצאים הכלים

חד ראיות להעריך מצופה המשפט מבית מוגבלים. מאוד הם החסויות

לכך, בנוסף מהם. להתרשם ובלא עדים להזמין בלא כתובות, צדדיות,

ולאורקוצרהזמן,הניסיוןמלמדכישופטיביתהמשפטבד"כלאעוברים

השב"כומסתפקיםבתקציריםשמועבריםעלכלהחומריםהנמצאיםבידי

הליךזההואמאוד14להם .במצבכזה,הסיכוןשלטעותהואמאודגבוה.

מנהלי מעצר של ההסדר של חריגותו נוכח העצור. כנגד ומוטה צדדי חד

הפרדתהרשויות לעקרון נוכחהסכנההפוטנציאליתשהואמהווה ובפרט

ואפקטיביתעלהחלטתהמנהל.בה,גוברהצורךבביקורתשיפוטיתאדוקה

עמדעלכךנשיאביתהמשפטבדימוסשמגרבציינוכי:



עלול אפקטיבית שיפוטית ביקורת ללא מנהלי מעצר "

שמשמעותן דעת, בשיקול או בעובדה לטעויות לגרום

.15שלילתחירותושלאדם,בלישיהיהלכךבסיסענייני"



הקו ההסדר את לתקן שאמור חדש החדשהבהסדר לעת ולהתאימו דם

דרכיםלמתןאתהפרקטיקהשלשימושבראיותחסויות היהלבחון ראוי

וראויהיה ואתהעדרהאיזוןהנוצרכתוצאהמהשימושבראיותמסוגזה,

לקבועהסדריםמינימאלייםשיכוליםהןלהגןעלזכותושלהעצורלהליך

ב לבצע המשפט בית של יכולתו את להגביר והן שיפוטיתהוגן יקורת

אפקטיבית.אנויכוליםלהציעשניהסדריםכאלה:



-"Gistחשיפהמינימליתשלעובדותכדישהעצוריוכללהתגונן" .ב התנאי

בראיות מהשימוש כתוצאה הנגרם האיזון חוסר את לצמצם הבסיסי

 אינפורמציה במספיק לעצור לספק הוא לו-Gist–חסויות לאפשר כדי

אתהגנת יכוללהכין אינו העצור זה, בסיסי מידע בלי אפקטיבי. באופן ו

באמתלהשתתףבהליךשכהגורלילחירותו.זכותושלהעצורלהגןעלעצמו

ניצבתבלבהזכותלהליךהוגןוהיאחלקמהזכותלכבוד.המינימוםהנדרש

כדישהעצוריוכללהגןעלעצמוהואלדעתאתמהותהחשדותנגדו.בהעדר
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 (. 1988) 819, 801( 3)בד מ"פ, שר הביטחון. ידה נ'סג, 253/88ץ "בג 



 

 

מופרכתאינפורמצי רלבנטית, בלתי תהיה העצור של תגובתו מספיקה, ה

ואףאבסורדית.התוצאהתהיהשיהיהעליולשתוקולהיותפסיבי.הואלא

במשפט שלו הנוכחות קשורות. יהיו ועיניו ידיו כי עצמו על להגן יוכל

בנסיבותאלהתהיהרקלמראיתעין.בהעדרחשיפהכזו,פערהכוחותבין

לעצור בהליכיםהמדינה להשתתף אדם להכריח הוגן זה ואין עצום הוא

 מסוגזה.



בבריטניה,שםמונהגהסדרשלצוויהגנהעליונרחיבבהמשך,בתיהמשפט

 סעיף כי אדם)6קבעו לזכויות האירופית רקECHR)לאמנה יתקיים

 לפחותל נחשף  the essence of the case against"במידהוהעצור

[him]"16לורד  . דין בפסק יכולים AF פיליפ אינם שההליכים הדגיש,

.ביתהדין17להיחשבהוגניםאםאחדהצדדיםאינומודעלטיבהחשדותנגדו

האירופיאימץעמדהזהבמספרפסקידיןשנדוןבהםבהמשך.





החשיבותשלהליצירתהליךGist-הדרישהלחשוףלעצוראתה ועלאף

הביקור של ולאפקטיביות בחוקהוגן קיימת הייתה לא השיפוטית, ת

ההסדר זה. מצב משנה אינה החוק .הצעת המנהלייםהמקורי המעצרים

ה את להעביר הרשויות את חייב לא נהגוGist-הישן לא גם ,הרשויות

.18להעבירוובתיהמשפטלאהתעקשועלחשיפהכזאת

 

בלתיאפשרילהגןבכלהמקריםגםעלזכויותהאדםהבסיסיותשלהעצור

ה עקא, דא המדינה. ביטחון על המינימוםGist-וגם להיות הקו-חייב

בפניהמדינהתעמודדילמה:האםלוותרעל"מעט"ביטחון האדום.אכן,

ולוותרעלהמעצר. "מוחלט" להעדיףביטחון או לאפשראתהמעצר, כדי

Gist-היכולהלהיותקשה,אבלהליכיםשאינםכולליםאתהצגתההדילמ

של האדם כבוד את מכבדים ואינם הוגנים להיות יכולים אינם לעצור

העצורועלכןאיןלהןמקוםבמשטרדמוקרטי.
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אשרעלכן,הצעתהחוקצריכהלקבועכיישלהציגלפניהעצוראתהחשד

שת כזאת פירוט ברמת המעצר בפנישביסוד ביעילות להתגונן לו אפשר

הוגן הליך של אינהמקיימתמינימוםהכרחי גישהאחרת נגדו. החשדות

ופוגעתאנושותבכבודהאדםשלהעצור.

 

המיוחד .ג הדין הפגיעה-(Special Advocate)עורך עם להתמודד בכדי

פיתחו שונות מדינות חסויות, בראיות בשימוש הטמונה ההוגן בהליך

אתמודלמנגנונים בריטניהוקנדהאימצו שוניםלהתמודדעםתופעהזו.

גרסת אימצה קורפוס ההביאס בתיקי וארה"ב, המיוחד", הדין "עורך

דין ה"עורך מהמודל  שונה מעט גרסה שמהווה המסווג" דין ה"עורך

בניית ולצורך שלה, והחסרונות היתרונות את יש שיטה לכל המיוחד".

ביטחוןהמודלהאידיאלישישבו בצורהטובהיותרביןשיקולי לאזן כדי

 לזכותלהליךהוגן,ישלהסתכלוללמודמהניסיוןשלשלושתהמדינות.

 

להיחשף שרשאי לכך שהוסמך ייעודי דין עורך הוא המיוחד הדין עורך

לייצוג אחראי המיוחד דין שהעורך בעוד החסוי. הראיות לחומר

רשא הואאינו החשוד, הראיותהאינטרסיםשל של אתתוכנן לגלותלו י

החסויותאולהיפגשעימולאחרשנחשףלהן,ללאאישורביתהמשפט.הוא

הדין עורך החסויות. לראיות החשיפה לפני רק העצור את לפגוש יכול

המדינהמתוך והואממונהע"י שלהעצור האישי עורךדינו המיוחדאינו

האינט את מייצג אמנם הוא מאושרת. אבלרשימה העצור של רסים

לקוח" "עו"ד של רגילים יחסים אינם ביניהם הדיון19היחסים בזמן  .

(לנסות1תפקידיםעיקריים:2האדברסריהחסוילעורךהדיןהמיוחדיש

(לנסותלערעראתאמינותהחומרשמוצג2לחשוףכמהשיותרחומרלעצור

וקנ בבריטניה שונה באופן מיושם זה מודל המדינה. נקיע"י ואינו דה

מבעיות.אחדההבדליםביןהשיטותהואהיקףהחומרשנחשףלעורךהדין

המיוחד.בבריטניהעורךהדיןהמיוחדנחשףרקלחומרשהמדינהמחליטה

שהואחומררלבנטילהגנתהעצור.לעומתזאתבקנדה,העורךדיןהמיוחד

נחשףלכלתיקהחקירה.
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באר המסווג" הדין "עורך של הדיןהמודל עורך של מהמודל שונה ה"ב

(במודלזהעורךהדיןהפרטישל1המיוחדבשלושהמאפייניםבסיסיים:

בפני הסודי החומר את לחשוף לא ומסכים ביטחוני סיווג עובר העצור

 לפגושאתהעצורלאחרהחשיפה2הלקוחשלו. יכול המסווג הדין עורך )

בהס שאלות אותו לשאול ויכול המסווג עודלחומר כל זה חומר על תמך

20הואלאחושףאתעצםהימצאותושלהחומרוכמובןאתהתוכןשלו (3.

-תכונהנוספתהמאפיינתאתשיטתעורךהדיןהמסווגהיאשאמנםעורכי

יכולים הם אך העצור, בפני המסווג החומר את לחשוף יכולים לא הדין

 בתוך  אחרים מסווגים דין עורכי עם המידע את הכליאהלשתף מתקן

בגואנטנמו.מאפייןזוחשובמאודשכןהרבהמהתיקיםבגואנטנמוקשורים

ולהשוות להחליף יכולים הדין עורכי זו בדרך חופפות. ראיות וחולקים

הערותבנוגעלהאשמותדומותובנוגעלמודיעיםולמקורות.



התפקוד על שההגבלות מתלוננים בבריטניה מיוחדים דין עורך בפועל

נחשפיםשל שהם אחרי החשוד עם שלהם המפגש מניעת במיוחד הם,

להעניק יכולים שהם ההגנה של באפקטיביות פוגמות החסוי, לחומר

.קייםחששכיהשתתפותשלעורךדיןמיוחדתקריןאווירהשל21לעצורים

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

עצמ חקירה לבצע לאיכולים זה בפועל אך ראיות, ולאסוף משלהם אית

החשש וזאתמתוך באינטרנט לבדיקה החקירהשלהםמצטמצמת קורה.

מסווגים חומרים לחשיפת תביא אקטיבית הבעיה22שחקירה שני, מצד .

העיקריתעליהמתלונניםעורכידיןמסווגיםבארה"בהיאשמדינהמפקחת

ו והלקוחשלו דין העורך בודקיםאתכלעלהפגישותבין כוחותהביטחון

כולל העצור עם שלו מהפגישה ומוציא מכניס הדין שעורך החומרים

.23ההערותשלובכתב
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הביקורות ולמרות מושלמים, מלהיות רחוקים אלה שמודלים למרות

להליך אדוורסרי פן מוסיפים הם יום של בסופו כלפיהן, המועלות

אמוןעלטובתהעצורועלהוגנותומבטיחיםכייישמעוטיעונינגדמאדםה

היום הקיים המצב על בהחלט עדיפה זו שיטה נגדו. המתנהל ההליך

יכול צדדי, חד בהליך רקביתהמשפט, לפיו בהצעתהחוק, שוב ,והמוצע

לעייןבחומרהחסוי.היעדרותושלהעציראומימטעמובדיוניםבמעמדצד

שלו.נוסףעלכךהיעדרותאחדפוגמתבהשתתפותובהליךובפןהאדברסרי

מיוחדיםאלה דין עורכי הביקורתהשיפוטית. פוגעתבאפקטיביותשל זו

במקריםבהםה המסווג, לחומר החשיפה לפני העצור Gist-נפגשיםעם

להתמודד צפויהלספקלהםכליםמספיקיםכדי זו פגישה לעצור, הועבר

 לא אם אפילו אליהם, שייחשפו החסויות הראיות העצורעם עם ייפגשו

אחריהחשיפהלראיות.נוכחותםבדיוןתעזורלביתהמשפטלבצעביקרות

ה מסירת דרישת אחרות, במילים אפקטיבית. לעצור Gist-שיפוטית

בשיטההבריטיתישבהכדילמתןאתהקושיהנגרםמהעדרהתקשורתבין

כ המסווג. לחומר לאחרחשיפתהאחרון המיוחד הדין לעורך אשרהעצור

יודעאתה ישGist, -העצור הואידעבמההואמואשםוכתוצאהמכך,

מצבשיוכללנחשאתהאינפורמציהוהראיותהקיימותבידיהמדינה.במצב

איך הואיהיהמסוגללהדריךאותו המיוחד, בפגישהעםהעורךדין כזה,

עורכי לכך, בנוסף לגביה. הגרסהשלו להתייחסלאותהאינפורמציהומה

להתעמק מאשרלביתהמשפטשטובעבעומס, דיןאלהישלהםיותרזמן

ולבחוןכלהחומרהחסויכדילבנותאתהגנתהעצורבאופןהכיטוב.בתי

המשפטבאנגליהחזרווהדגישואתהחשיבותוהאפקטיביותשלהמוסדשל

במוסד הבעיות כל למרות המיוחדים דין והעורכי המיוחד, דין העורך

.24לכהןבתפקידשלהםהמשיכו



ההגנה לשיפור להביא יכול השונות מהשיטות שונים אלמנטים שילוב

וההליךההוגןהניתניםלעצור.היכולתשלעורכיהדיןלחלוקאינפורמציה

בינםבמתקןהמעצר,פגישהעםהעצוראחריהחשיפהלחומרהמסווגתוך

לאות הראיות תיק מלוא וחשיפת נוקשות מגבלות הדיןהטלת עורכי ם
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ה מסופק שלנאשם בהנחה כליםGist-יכולה, הדין לעורכי לספק ,

להתמודדעםטענותהמדינה.הנאשםייהנהמהליךהוגןובפניביתהמשפט

יהיושניהצדדיםשלהסיפורדברשיהפוךאתהביקורתהשיפוטיתלהרבה

ב מסופק והעצור בהנחה לסיכום, אפקטיבית. שיGist-יותר אימוץ טה,

אקטיבי שותף להיות לעצור תאפשר מיוחד דין העורך של משופרת

את במעט, ,ולו ותעדן לטעויות הסיכון את ,תקטין נגדו בהליכים

בעבר הושמעו בישראל כי לציין מנהלי. מעצר של המוסד הבעייתיותשל

השופטתביניישקבעה:25קריאותלאימוץמודלזה.בפסקדיןגעאביץ



הצעהלסדרמע והיא" זהאינהחדשהבמקומותינו, ין

הועלתהעודלפנישניםרבותבמאמרושליצחקזמיר"

(.עד1989)17זכויותאדםוביטחוןהמדינה"משפטיםיט

דומה, הסדר הישראלית המשפט בשיטת אומץ לא כה

חרףהקשייםהרביםשמעוררמצבהדבריםהקייםהיום

ימוצושלפתרוןכפישפורט.נראהכיבשלההעתלבחוןא

ולו-מעיןזהאףבשיטתנושלנו,שכןיכולויהיהבומענה

על-חלקי בשמירה הצורך שבין האינהרנטי לקושי

זכותו לבין המידע חסיון על הגנה תוך המדינה ביטחון

המתעורר לו, המיוחס המידע עם להתמודד הפרט של

.26אצלנובאופןתדירובמסגרותשונות"

 

 –בזמןקצובלאמעצר .17



המצב את שינתה לא שההצעה היא החוק, הצעת של ומהותית נוספת בעיה

חודשיםכלפעם6-הבעייתיבהסדרהקייםולפיוהארכתהמעצראחרישנהל

היאבלתימוגבלתבזמןותלויהבמועדשבויקבעשרהביטחוןכיחלפההסכנה

ההגנה הסדרזהכעתחלגםעלצווי המעצרהוצא. שבגינהצו היא. הצעהזו

תמוההבעיקרלאורהעובדהשרוברובןשלהמדינותהדמוקרטיותשמאמצות

                                                 
25
 . 2009( לא פורסם) געאביץ. מדינת ישראל נ,  1038/08ם "עע 
26
 . הוא עניין למחוקק להסדירגם השופט מלצר מצטרף לקריאה זו אך קובע כי נושא זה  



 

 

הסדרשלמעצרמנהליקבעובחוקיהןמגבלותזמן"מלאכותיות"אשראחריהן

איןלהוסיףולהחזיקבעצורללאהליךפלילי.



נבדקובין,מדינות21-ב,מנהלימעצרכולל,המעצריםשבחןאתמשטרבמחקר

המותרהמעצראורךאתיתרה שרוב. מעלה אתמגבילותהמדינותהמחקר

,מעצרשלמוגבלתלאתקופהשמאפשרתמסינגפורחוץ.המעצרהמנהליאורך

במצברק)פעםכלימים30שלמוגבללאמעצרשמאפשרתאפריקהומדרום

מתוךארוךהכיהמעצר.המעצראתתקופותמגבילותהמדינותיתרכל(,חירום

)הכלבסךחודשים18עדמעצרשמאפשרתסרילנקהשלהואשנבדקוהמדינות

30-להמעצראתמגבילהרוסיה,למשלאחרותכמומדינות(.פעםכלחודשים3

מקסימוםימים ימים20-לסין, חוץ.27ימים14ואוסטרליהימים180-הודו,

מסינגפוראףאחתמהמדינותהאלה,לאמתקרבתלמצבהמוצעבהצעתהחוק

שלאשמאפשרמעצרשלשנהעםהארכהלאמוגבלת פעם, שנהכל שלחצי

במצבחירום.



איזון מהווה המעצר של המקסימלי האורך הגבלת ביןמידתיבלתיאי

היחידזכויותלביןהביטחוניהאינטרס ייעשהכיהחששאתמעלהזהאיזון.

מניעהלמטרותבמקוםענישהלמטרותבחוקשימוש דמוקרטיתמדינה.

נורמהשלההחוקיםבספרלכלוליכולהאינהלחירותהאדםלזכותשמחויבת

מיעלמוטלזהמעצרכאשרוכמהכמהאחתעל,מוגבלבלתימעצרשמאפשרת

.פגומהלהתגונןיכולתוולפיכךנגדולראיותנחשףשאינו

  :הבינלאומיהדין .18



שהדיןלמרות.הבינלאומידרישותהדיןעםמתיישבתאינהגםהחוקהצעת

מכירבהחלטהוא,מנהליבמעצרהשימושעלאוסראינוהבינלאומי

.בוהשימושעלהגבלותנוקשותומטילשלובבעייתיות



שימושמאפשרתECHR))האדםלזכויותהאירופית:האמנהמצבחירום .א

.לאמנה5מסעיףחריגההמצדיקמוכרזחירוםמצבכשבנמצארקזהבכלי
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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  



 

 

לכךבנוסף פורשהשלהסעיף"reasonable suspicion"שלהדרישה,

האירופיהדיןביתי"ע שאםוספציפיותקונקרטייםחשדותכדורשת

טרורשלבמקרה28.עבירהלבצעעלולהואייעצרלאהחשוד הדרישות,

קצתממותנות זהכלישלהבעייתיותאתמשקפתהדיןביתשלזוגישת.

לחירותלזכותמהווהשהואהסיכוןואת הוגבלהשימושכןועל, בו

אךלאורחשיבותה,זולאמנהצדאינהישראל,כמובן,.ההכרחילמינימום

תתענייןהאמנהשבגוףהזכויותאתהמכבדתמדינהראויכיכל,שלהאמנה

 .שבאמנההמהותיותלזכויותהדיןביתשלבפרשנויות



 ומדיניות) אזרחיות לזכויות האמנה חתומה1966למרות שישראל )

 אליה ICCPR-הומחויבת במנהליאינה במעצר השימוש את מתנה

סברה29הוועדההבינלאומיתשלזכויותהאדםמוכרז,חירוםבקיוםמצב

שיש שימושתלעשוניתןהיהשלאקיצונייםלמקריםלהגבילו בהם

האיוםלהדיפתנחוץשהואלתקופהורקהפליליבהליךאפקטיבי

35בהערה.הביטחוני אולם,חוקיבלתיאינומנהלימעצראמנםכינקבע

נקבעזהמעצר.חירותשלשרירותיתלשלילהגדולסיכוןבחובוטומןהוא

אפקטיביבאופןשימושלעשותיהיהניתןאםמידתילאאושרירותיייחשב

ממהחורגבאמצעיוהשימושובמידההנתונהבסיטואציההפליליבדין

הביטחוניהסיכוןאתלהדוףכדישנחוץ רקמותרזהשכלינקבעעוד.

"under the most exceptional circumstances,"קיצונייםבמקרים

זהלסוגבפניההצורךאתשמעוררומשמעותיישיר,מידיסיכוןישנוכאשר

מעצרשל סיכוןמטילשהחשודלהראותהמדינהעלמוטלההוכחהנטל.

אחריםבאמצעיםסיכוןאותועםלהתמודדאפשרושאיכזה זהנטל.

אינוהמעצרכילהראותצריכותגםהמדינות.נמשךשהמעצרככלמתגבר

ההגנותאתמכבדושהואבזמןקצובשהוא,שנדרשלמהמעברנמשך

לעורךגישה,שיפוטיתביקורתכוללשזה-המצביםבכל9בסעיףהמצוינות
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35הערה.החשדותמבוססותעליוהראיותמהותלפחותלעצורוחשיפהדין

,להסתייגותנתוניםשאינםבסעיפיםנכללאינו9סעיףאמנםכימדגישה

מוגבלתאינהמסעיףשההסתייגותאומרזהאיןאך צריכותהמדינות.

החירוםממצבכתוצאהשנדרשממהתחרוגלאשההסתייגותלדאוג

לאמור. ההגנותאתשיכבדצריךהואחוקייהיהמנהלישמעצרבכדי,

כנראהאפשר,אחרותבמילים.להסתייגותנתונותשאינן9בסעיףהקבועות

ה מנהלימעצרלהצדיקICPR-לפי חירוםבמצבשלאגם, הואעודכל,

וכןמפלהלא,9בסעיףהקבועותההגנותאתמכבד,מידתי,שרירותיאינו

.הביטחוניהאיוםעםלהתמודדכדיחיוניכשהוא



לחשודGist-הלהעברתגדולהחשיבותמייחסהבינלאומיהדין-Gist -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, האמור,בפסק. חלקהדין

טרורקבוצותלטובתכספיםבגיוסבמעורבותהואשמומהעותרים

קאעידהאללארגוןבשייכותוחלקםקאעידה-לאלהקשורות הדיןבית.

בבריטניההציבורעללהגןכדיחיוניהיההעותריםשלמעצרםכיהסכים

זהותאתבסודלשמורבצורךמשוכנעהיהוגםטרורפעולותכנגד

המודיעים זאתלמרות. יוכלהמיוחדהדיןשעורךבכדיכיקבעהדיןבית,
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תפקידואתלמלא אתלפחותהעצורלחשוףבפניצריךאפקטיבי,באופן

אופןלולאפשרכדינגדוהחשדותמהות המיוחד דין אתהעורך להדריך

 .זודרישהעלעונהאינוקבעביתהדין,,כללימידע.אפקטיבי



לעשותלמדינותמאפשריםהאדםזכויותדיני,כאמור-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.

חלהסעיף8בהערהאדםלזכויותלבינלאומיתהוועדהי"עלסעיףשניתנה

 .מנהלייםמעצריםעלגם



האלהבדרישותעומדתאינההחוקהצעת למקריםשמוראינוהמעצר,

כלליחשדלפיההצעהכלומותררקכשהסיכוןישירוקונקרטי.הקיצונייםואינ

כלליבמעשהלמעורבות המדינה ביטחון את .מנהלימהעצרמצדיקהמסכן

באופןמוגדרטרורשמעשההעובדהלאורתוקףמשנהמקבליםאלהדברים

,שכזהלעצרהמועמדיםמספראתבהחלטשמגדילמה,הטרורבחוקרחבמאוד

ובלבדוחמוריםקיצונייםלמקריםשמוראינושהואכך לכךבנוסף.  המעצר,

אינומטיל,הביטחוניהאיוםאתלהדוףכדישנחוץלמהמוגבלאינו,קצובאינו

הרשויות על שיוכלכדינגדוהחשדותמהותאודותמידעלחשודלספקחובה

אותועםלהתמודדאפשרשאילהוכיחהמדינהעלנטלשוםמוטלולא,להתגונן

החוקהצעת,האלההנושאיםכלעםהתמודדותבלא.אחריםבאמצעיםסיכון

אליו.ומחויבתלוצדהיאשישראלהבינלאומילדיןמנוגדת



  –צווי הגבלה  .ג

 

החידושהעיקרישלהצעתהחוק,היאהוספתהאפשרותלהטילצוויהגבלהעל .19

 ובמידה בהצעהמבורכת מדובר במקוםמעצר. ראוי,החשוד באופן שתוסדר

היאעשויהלצמצםאתההיזקקותלמעצרמנהליהואילוהמצבשהיהקייםעד

אי או מעקב מעצר, בין בחירה כלל גסה-כה בבחירה מדובר צעדים. נקיטת



 

 

שונותשל האמצעיםלרמות של יותר שאינהמאפשרתהתאמהמדודה מדי,

 אין כי ישלשיםלב אולם, איתן. ראשבהגבלותסכנהשישלהתמודד להקל

אלהשעלולותלהיותמכבידותביותרולהתקרבבמידתהפגיעהשלהןלמעצר

גםבהםישלנהוגבזהירותואיפוק.מדוברבהגבלות, מנהלישלממש. עלכן,

שלאדםבהסתמךעלחומרחסוי, וחייו עלחירותו משמעותיותמאוד, חלקן

 לפתוח ומבלי להתגונן אפשרות לחשוד לתת נגדומבלי פליליים בהליכים

להוכחתאשמתו.לדעתנו,הצעתהחוקבהסדרתהשימושבאמצעיזה,מציעה

אדם זכויות מפר הוא שכן הרצויה, הנוסחה את נכונה משקף שאינו איזון

בסמכות. לרעה שימוש למניעת מספיקות ערובות לספק בלא בסיסיות

תרשאת,כשמדוברהחששותשהעלנולעיללגביהליךהוגןמתקיימים,ואףבי

 בהגבלותחמורותפחותעלהחירות.



לפיההצעהוכפישהסברנולעיל:



 צוההגנהמוטלע"ישרהביטחוןלתקופהשלשנה. .א

בחצישנהכלפעם .ב לפישיקולדעתוהבלעדי, להאריכו, יכול שרהביטחון

 ללאהגבלה.

 איןצורךבאישורביתהמשפטלהוצאתהצווגםלאלהארכתו. .ג

לא .ד הצו מנהליים, לעניינים הדין לבית הצו כנגד עותר אינו העותר באם

 יעבורביקורתשיפוטית.

 איןביקורתשיפוטיתתקופתיתעלהצוכפישישבמקרהשלמעצרמנהלי. .ה

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

צורוכןמותרלובהחלטתולעשותשימושבראיותחסויותשלאבנוכחותהע

 להסתמךעלראיותלאקבילות.

 איןהגבלהעלמספרצוויההגנהשאפשרלהטילעלהחשודבוזמנית. .ז

רשימתצוויההגנההיארשימהפתחוהושרהביטחוןיכוללהטילגםצווים .ח

 יותרחמוריםשאינםמופעיםבהצעתהחוק.

וגםאיןחובהלהעבירלו .ט איןחובהלהודיעלחשודאתטיבהחשדותנגדו,

 אתחומרהראיותעליומסתמכתהמדינה.

לדאוגשהחשודיוכל .י המחייבאתמטילהצו בהצעתהחוקשוםתנאי אין

להמשיךלנהלאורחחייםרגילעדכמהשאפשר.



 

 

 

 .20 ביניהן מדינות במספר שימוש נעשה הגנה צווי של בריטניהבאמצעי

במשטר32ואוסטרליה הטמונות הסכנות על מלמד  אלה במדינות הניסיון .

ב הפרלמנטjoint committee on human rights-ה2000-שכזה. של

מצד בבריטניהאשר ההגנה צווי של חידושהמשטר לאי קראה אף הבריטי,

הםאחדמשליךקשותעלחיימישהוצאוצוויםכאלהנגדםועלבנימשפחותי

 .33ומצדשניאינומאפשרהליךהוגןראוי



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

ב הקמתו מאז הגנה. צווי של הוקדםהמוסד אנגליהצברה2005-ובמקומו ,

על ניסיוןרבוההסדרתוקןושופרמספרפעמיםבעקבותהשימוששנעשהבו.

 כן,ניתןללמודהרבהמניסיוןזהבטרםנאמץהסדרדומהאצלנו.



 -טניהברי .22





ב .א לראשונה עוגנו ההגנה  Preventive Terrorism Act-צווי

(PTA)2005אחרישביתהלורדיםקבעכימעצרלאקצובשלזריםאינו,

לזכויות האירופית האמנה לפי אנגליה של החובות אחרי ממלא

זרים34אדם של המנהליים המעצרים משטר את ביטל זה הסדר .כאמור,

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

derogating control orders-לכן קודם מצריך בהם שהשימוש

חירום במצב אדם לזכויות האירופית מהאמנה המדינה של הסתייגות

המסכןאתחייהקהילה.כן,נדרששיוכחשהאמצעיהמוצעהואחיוניבשל

קב מעצר למשל היא כה לצו דוגמה המצב. מסוימתחומרת בכתובת וע

מזכיר ההכרזהעלמצבחירום, אחרי הממשלה. מנוהלתע"י השייכתאו

אחד הצו. לאישור אחד צד במעמד המשפט לבית בקשה מגיש המדינה

למצב קשור או נובע הסיכון האם הוא ישקול המשפט שבית הדברים
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ו3536החירום .derogating control orders-non-שמתיישביםעםסעיף

ביתלא5 ,בהסמכת אלה צווים מוציא המדינה מזכיר האירופית. מנה

המשפט,אםמתעוררחשדשהפרטמשתתףאוהשתתףבפעילותהקשורה

פעילות של פרטיםבחברהמהסיכון על להגן כדי חיונית והטלתם לטרור

טרור.במקריםדחופיםאפשרלהוציאצובלאאישורביתהמשפטאךאת

בדבמעמדצדאחדישראחריזה.בדיוןלהוצאתהאישורישלהוציאבדיע

במידה המבצע. הרשות החלטת סבירות את רק בודק המשפט בית הצו,

בהקדם הצדדים, שני במעמד דיון נקבע הצו, את מאשר המשפט ובית

ימיםמיוםמתןהצו.לצורךהחלטהלאישורהצו,7-האפשריולאיאוחרמ

מודיעינילאקביללמרותשחומרביתהמשפטיכוללעשותשימושבחומר

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

 חודשיםנוספים.12-חודשים.לאחרפקיעתתוקףהצו,אפשרלהאריכוב



נגדם, .ב שהוצאו הגנה צווי כנגד עיראקיים שישה ע"י שהוגש בערעור

א מפרים עליהם שהוטלו הצווים כי טענו העותרים סעיף לאמנה5ת

ל בית מעצר של בצווים מדובר היה אדם. לזכויות שעות18-האירופית

ה ועל ללכת6-ביום, המקומותשיכלו הגבלותעל הוטלו השעותשנותרו

אליהםהחשודים.הצוויםגםחייבואתהחשודיםלהיותאזוקיםבאזיקים

אנשי עם להיפגש עליהם אסרו וכן מהבית כשיצאו בליאלקטרוניים ם

את מפרים הם כי וקבע הצווים את ביטל המשפט בית מוקדם. אישור

.37לאמנההאירופית5הזכותלחירותהקבועהבסעיף

Justice Sullivan :  

 

"… in terms of the length of the curfew 

period, the extend of the obligation, and 

their intrusive impact on the 

respondent's ability to lead anything 
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resembling a normal life, whether inside 

their residence within the curfew, or for 

the 6 hours period outside it  



להסגרלהסכיםמסוגליםשיהיוהבהירוהלורדיםרובהדיןפסקעלבערעור

עילה,הצוויםשלהמחמיריםלתנאיםבנוסף.38שעות03ואפילו01של

הצוויםאתלבטלהראשונהבערכאההמשפטביתאתשהביאהנוספת

אתלאשרבהחלטתוהמשפטביתהסתמךעליוהחומרהעברתאיהייתה

החשודשלבזכותולפגועכדיבכךישכיקבעהמשפטבית.הצושואלנהצו

הצולנושאהחומרהעברתאיכיקבעהלורדיםבית,בערעורגם.הוגןלהליך

היהלאמיוחדיםסנגוריםלהםשהיווהעובדההוגןלהליךזכותואתהפרה

.39זובעיהלפתורכדיבה

2011-ב .ג ההגנהוהחליפהאותםב צווי שינתהבריטניהאתהסדר ,TIMP

ב  Terrorism Prevention and Investigation Measures-שעוגנו

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

לא קיבלו אלה חדשים צווים הצו. לנושא זכויות יותר ולהעניק הקודם

 ."control orders lite"אחתאתהכינוי



השינוייםהעיקרייםהכלוליםבהסדרהחדשהינם:



נשוא (1 על רשימתהצוויםשאפשרהיהלהטיל שבהסדרהקודם, בזמן

סוגי12הצולאהייתהמוגבלת,ההסדרהחדשקבערשימהסגורהשל

 לנהל לחשוד לאפשר הייתה המטרה בלבד.  as typical a"צווים

pattern of life as possible"-.הTIMP מאפשריםהסגרבמהלך

הלילהרקבמקוםמגוריושלהחשודואםאיןלואזבמקוםמתאיםאו

את מחדש למקם המדינה יכולת את מבטל זה תנאי עליו. מוסכם

החשודכןהואמפחיתאתשעותההסגרומגבילאותםלשעותהלילה

 בלבד.
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ההסדרהחדשמנסי (2 םלהפחיתאתרמתצוויםאחריםהמותריםלפי

ההפרעהלחייהיוםיוםשלהחשודעדכמהשאפשר.למשלבכלהנוגע

לשימושבכליםאלקטרוניים,נקבעכיישלאפשרלנושאהצוגישהלקו

קבועשלטלפון,למחשבעםאינטרנטעםקוקבוע,וכןלטלפוןניידבלי

בהתקשרויות זהירים יהיו החשודים כי ספק אין לאינטרנט. גישה

 .40שלהםבשלהצפילמעקבאחריהם

ההסדר (3 פגישותלפי הגבלהעל לפגישות. הנוגע היהבכל חידושנוסף

בוטלה מסוים. תיאור עם לאדם או ספציפי לאדם הוגבלה החדש

 האפשרותאפשרלמנועפגישותעםאנשיםבאופןכללי.

מחליט (4  העליון המשפט שבית הוא חדש בהסדר ששונה נוסף נושא

 הוצאתהצו.כעתעל

שלמזכיר (5 הייתה הצו להוצאת החדש בהסדר שנדרשה החשד רמת

 reasonable"במקום"reasonable beliefהמדינהצריךלהיות"

doubtלפי בפעולתטרור משתתף השתתף שהפרט הקודם, בהסדר "

הפניהלביתהמשפטהעליון.השינוינועדלהציגרףיותרגבוהונוקשה

יתהמשפטקבעכירףזההואעדייןמתחתלמאזןלהוצאתצוהגנה.ב

ב41ההסתברויות תוקן זה מצב מזכיר2015-. התיקון, לפי וכיום, ,

הצו נשוא כי ההסתברויות מאזן לפי משוכנע להיות צריך המדינה

 .42משתתףאוהשתתףבמעשהטרור

שנהשללמקסימוםלהינתןבהסדרהחדש,יכולההגנהצו-הצומשך (6

נוספתלשנהלהאריכואפשרותעם רקחדשהגנהצוולהוציאאפשר.

.הקודםההגנהצוובזמןעלהלקיומהשהחשדחדשהטרורפעולתבשל

ביחסלהסדרהקודםשינוי ההגנהמצוויחלקשבוזההואמשמעותי

שנים4-מלמעלהנמשכו שלשזמןהואזוהגבלהמאחוריההיגיון.

שליכולתואתארוךכדילהקטיןמספיקזמןהואמעקבתחתשנתיים

פעילטרוריסטלהיותלהמשיךהצונושא מספיקלפחותאו, כדיזמן

.אישוםכתבנגדולהגישראיותמספיקלאסוף
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שניומצדהחשודשלזכויותיומבחינתמשמעותייםאחדמצד,אלהשינויים

ההסדר,לסיכום.43הציבורלביטחוןנשלטבלתינוסףסיכוןשיצרונראהלא

.הטרוראיומיעםלהתמודדיותרמידתיפתרוןהואהחדש



 .ד ביתהמשפטמתכנסבמעמד-הפרוצדורהבהסדרהבריטי בשלבהראשון

צדאחד.מזכירהמדינהמגישבקשהלהוצאתצו,כןמגישהערכתהסיכון

.במקריםדחופיםאפשר44הנשקףמנשואהצובנוסףלהסברעלהצורךבצו

.איןזכותערעורעלהחלטהראשונית45אישורביתהמשפטלהוציאצובלי

ה הוא השני השלב אודות Direction Hearing-זו. מחליטים שבו

הראיותהחסויותואודותהיקףהחשיפהלחשוד.כן,בדיוןזהקובעיםאת

החשודיכוללהיותנוכחבדיוןהזהאךלאבזמן בצו. מועדהדיוןהעיקרי

החסוי בראיות שדנים תוך ייערך זה דיון הוא46ימים7ות. הבא השלב .

הדיוןהעיקרי,שבוביתהמשפטיחליטאםלאשר,לבטלאולשנותאתהצו.

זה ובפועל,47בדיון ביקורתשיפוטיתרגילה להפעיל ביתהמשפטמוסמך ,

 ביתהמשפטמפעילביקורתשיפוטיתמדוקדקתוקפדנית.

 

לזכו .ה המשותפת הוועדה ניסיונות הלמרות דרישת את להכניס אדם -יות

Gist התנגדה אך הדרישה למהות הסכימה המדינה החקיקה, לתוך

ביתהמשפטחזרואישרBMלהכנסתהלחקיקה.אולם,בפסקהדיןבעניין

.48הלכהזו
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 imposed be could which those than verese

 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



צוויההגנהלמרותהשינוייםשהוכנסו,בתיהמשפטעדייןזהיריםבהפעלת .ו

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

[2014] EWHC 3820 (Admin),  

הואאמצעיםחודרנייםושישלעשותבהם TPIM-ביתהמשפטקבעכיה

שימושרקבמקריםחריגיםשבהםלאניתןלהתמודדעםאיוםהטרורע"י

העמדהלדיןפליליאוגירוש.



 הצעות לשיפור הצעת החוק :  .ד



שימוש לעשות שמאפשרת להצעה מתנגדים אנו לעיל האמור כל לאור

ההצדקה שהסברנו כפי קיצוני. חירום במצב שלא גם מנהלי במעצר

משאבי שבהם חירום במצבי היא מנהליים במעצרים לשימוש היחידה

של לקיומה ממשית סכנה מפני להתגוננות בחלקם מגויסים המדינה

השגרתיי האכיפה ואמצעי בעיקרהמדינה אפקטיבי, כלי מהווים אינם ם

במונחיהרתעהומניעה,להתמודדותעםגורמיםעויניםהמבקשיםלהוסיף

הגבלתתנועתםשל רקמטעמיםאלה, הציבורוהמדינה. ולהזיקלביטחון

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

כ וזאת מוצדקת להיות יכולה הלאומי ביןהביטחון קשר קיים עוד ל

לעומת החירום. מצב על להכרזה הסיבה לבין המנהלי במעצר השימוש

הדרך עבירה, לכדי הגיעו שלא החריגים במקרים רגילים, במצבים זאת,

השימוש ע"י או המתכונן אחרי מעקב באמצעות היא איתם להתמודד

כפיש קידוםהצעהחוק, כפישהמצבבאנגליה. היאבמוסדצוויההגבלה,

בעולם המתרחשים מקבילים תהליכים עם אחד בקנה עולה אינה היום,

שלא מנהלי למעצר ביחס העקרונית עמדתנו אף על הבינלאומי. ובדין



 

 

לדון מקום שיש בוודאי תתקבל, לא שהיא ובהנחה חירום, במצבי

בשיפוריםלהצעההמנתקתאתהקשרביןמעצרמנהליומצבהחירום.



 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

אישור במעמד שיפוטית, ביקורת המעביר המשפט לבית  להסביר עליה

הצו,מדועבמקרהפלוניבחרבעלהסמכותלהורותעלמעצרמנהליולאעל

ליםהמתוניםיותר.לאמור,המעצרהמנהלייובאבחשבוןשימושבאחדהכ

ורק אותו הציבוריחייבו ביטחון המדינהאו רקכאשרההגנהעלביטחון

 .49כאשרלאיהיהבנמצאאמצעיחריףפחותלהשגתהתכליתהרלבנטית

עורךהדיןמודלאימוץ,בעיקר–ההליךהוגנותלהבטחתהסדריםקביעת .ב

מאפ שילוב תוך לעיל,המיוחד שהסברנו כפי השונות וכןייניםמהשיטות

חשיפה חובת מידעמינימליתקביעת היוכלשהחשודכדישל -להתגונן

Gist בהחלטה. האירופיהדיןביתשלAדיןבפסקהתקדימיתכאמור,

אדםלזכויות בית, אתלשלולניתןלאחירוםבמצבגםכיקבעהדין

.המשפטבביתלהתגונןהוגנתהזדמנותלולהעניקמבליאדםשלחירותו

דיןעורכישלבמנגנוןשימושנעשהכאשרכיהבהירגםהמשפטבית

מספיקלעצורמגליםאיןאםהוגןלהיותיכולאינושיפוטיהליך,מיוחדים

 .50המיוחדהדיןלעורך"אפקטיביותהנחיות"לתתלולאפשרמידעכדי

אחרותמדינותשלהניסיוןאבל,שרירותיממדישתקופהשלקביעהבכל .ג

.קצריםיותרמעצרמשכיהקובעחדשלאיזוןמקוםישכיבבירורמצביע

לדעתנו פעםכלחודשיים-להמעצראורךאתלהגבילמקוםיש,

חודשים12שלולמקסימום אדםשאותוחששישזותקופהאחריאם.

כגוןאחדאחריםפיקוחאמצעיכלפיולהפעילניתן,מסוכנתימשיךפעילות

 .מצוויההגנההמוצעים

ישלהעלותאתרמתהחשדשלשרהביטחוןבכדישיוכללהוציאצומעצר .ד

-לפחותלרמהשלמאזןההסתברויות,כפישנעשהבאנגליהבהקשרשלה
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TPIM. "ודאות של זה הינו היום בפסיקה המקובל המבחן כי לציין

כי51,פלונינ.שרהביטחון10/94קרובה")השופטתדורנרקבעהבפסדדין

תביר ממעצר שהימנעות קרובה וודאות קיום הוא מנהלי למעצר תנאי

שר נ. עמ"מפלוני הציבור; בביטחון המדינהאו לפגיעהממשיתבביטחון

 .) הביטחון

המחוזי .ה המשפט בית של המותרת השיפוטית הביקורת את לשנות יש

אמתהלפסיקתביתהמשפטוהעליוןשבודקתרקאתסבירותההחלטהוהת

אתהתיקמחדש הערכאותיבחן קבעהשביתהמשפטבשתי אשר העליון

de novo52,בבחינהמדוקדקתוקפדנית. 

ישלשנותאתהסיכוןשמצדיקמעצרמנהלימסיכוןכללי,לסיכוןקונקרטי .ו

וישיר.



 :צוויהגנה .2

 

אישורהצוישלהוסיףביקורתשיפוטיתעלהשימושבצוויההגנההןבשלב .ז

 שעותוהןבאופןתקופתישלפעםבשלושהחודשים.48אחרי

גםרלבנטיGist-החשיפתושלמיוחדד"עושללעילהמוצעההסדר .ח

ביוניבצוויכשמדובר 2009הגנה. ההלכהאתהחילהלורדיםבית,

ההגבלהצווימשטרעלהדיןביתשלהתקדימית לשימושנכנסאשר,

כשמדוברשגם,הבהירהלורדיםבית.המנהליהמעצרהליךביטולבעקבות

באופןהחסויבחומרלהשתמשניתןלאעדיין,בחירותחמורהפחותבפגיעה

לזכויות6בסעיףהמעוגנתהוגןלהליךבזכותשפוגע האירופית לאמנה

הדרושהמידעאתהחשודבפנילחשוףהרשויותעלכןועל,(ECHRאדם)

 .אפקטיביתהגנהלגבשכדילו

לאישור .ט הקשור בכל ההגבלה צווי ובין מנהלי מעצר בין ההבחנה ביטול

שיפוטי, אישור טעון אינו ההגבלה צו ההצעה לפי שהזכרנו, כפי שיפוטי.

עתירהלביתהמשפטלענייניםמנהליים. מגישבעצמו אלאאםנשואהצו

שכיהצולדעתנואיןהצדקהלהבחנהזווגםבמקרהשלצוהגבלהישלדרו

,35שעותאחריהטלתהצו.הערה48יובאלאישורשיפוטיע"ישרהביטחון
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 הגבלותעל4)9סעיף הוטלו מי מאפשרתלכל לזכויותאדם, הוועדה של )

אודות יחליט המשפט שבית כדי משפט בית בפני הליכים לקחת חירותו

 .53חוקיותהמעצראוההגבלה

 חוןיכוללהטיללרשימהסגורה.ישלהפוךאתרשימתהצוויםששרהביט .י

כדישהחשודיוכללקייםאורחחייםנורמאליעדכמהשאפשר,ישלהטיל .יא

עלהיקףאותןהגבלותוכן מגבלותעלהצוויםששרהביטחוןיכוללהטיל,

לקבועשדבריםמסוימיםאיאפשרלהגבילכגון:גישהלאינטרנטבתנאים

מניעת כי לקבוע לטלפון, גישה תתייחסמגבילים, אנשים עם פגישה

הטלת אפשרות למנוע יש כן כללי, מאיסור להבדיל ספציפיים לאנשים

מעצרביתעלהחשודשלאבביתושלאבהסכמתווהרחקממשפחתו.בנוסף

ישלהגבילאתהשעותביממהשאפשרלהשאירבהםאתהחשוד כן לכך,

 במעצרבית.

 .יב לצווי גםבנוגע מעצרמנהלי, במקרהשל הגנהישלהעלותאתרמתכמו

 החשדאצלשרהביטחוןכדישאפשריהיהלהטילצולמאזןההסתברויות.

נוספת .יג בשנה להארכה עםאפשרות לשנה ההגנה צו משך את להגביל יש

טרור פעילות להתרחשות ההסתברויות מאזן לפי חשד ומתעורר במידה

קונקרטיתחדשה.
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