
! לא עמדו בפני שביתת הרעבשהראיות החסויות 

0Fרימא איוב

1 

 'מס צו: שלושה מקורות מכוננים את שיטת המעצרים המנהליים שישראל עושה בהם שימוש

1Fבדבר מעצרים מנהליים 1591

החל  2F3)מעצרים(חוק סמכויות שעת חירום , החל בגדה המערבית 2

3Fבישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

המעצרים המנהליים מתבצעים  מרבית. 4

 לתקופה בת שישה הסמכות לכלוא תושבים פלסטינים כל מפקד צבאימקנה לש 1951בהתאם לצו 

 . שניתנת להארכה לתקופות נוספות בבית המשפט הצבאיחודשים 

במדינות רבות נהוג לנקוט בהליכי מעצר מנהלי כצעד חריג וקיצוני שבו מדינה מודה שאין ראיות 

והיא שוללת את הזכויות המוענקות לחשודים אחרים בהליכים  עצורס אשמה נגד השיוכלו לבס

4Fאך מחליטה להחזיק באדם בכלא מתוך חשש להתממשות סכנה בעתיד, פליליים

במהלך , ואולם. 5

רובם המוחלט , שנים רבות ישראל עשתה שימוש רחב היקף בשיטה זו ועצרה אלפי תושבים

עומד  של העצורים המנהלייםמספרם . וללא העמדה לדיןללא הגשת כתבי אישום , פלסטינים

מעצרים מנהליים יכולים להיארך שישה חודשים נוספים כל פעם ויש . יםעצור 310 כ- כיום על

  . המבלים שנים בכלא מבלי שיוכלו להתגונן מפני אשמה

  !ולא זו היא הצרה היחידה

עצר מינהליים שהוצאו נגד עצורים צווי מ, לרבות ערכאות הערעור, טפלא אחת אישרו בתי המש

ם קבעו כי לא ניתן מנהליים ולא אחת דחה בית המשפט העליון עתירות על החלטות אלו וכול

טחון המדינה אם לא יבוצע בב קיימת ודאות קרובה לפגיעהכי ו, לדין פליליים רולהעמיד את העצ

5Fהמעצר המינהלי

אשר לא ניתן  ראיותו דא עקא שהחלטות אלו תמיד מבוססות על חומר חסוי .6

יביא לפגיעה חמורה ובלתי הפיכה במקורות ובשיטות  הדבר כי בית המשפט סבור שכןלגלותן 

.  חוןטעבודה של שירותי הב

, נין'פלסטיני מהכפר עראבה שליד ג, עדנאן דר'הוצא צו מעצר מנהלי נגד ח 08/1/2012 ביום

 13/02/2012וביום , הדין הצבאי בבית 07/02/2012הצו אושר ביום , לתקופה בת ארבעה חודשים

ב פתח בשביתת רע עצורה. בית המשפט הצבאי לערעורים דחה את את הערעור על אישור הצו

דר עדנאן המשיך 'ח, כ"מצד חוקרי השב ס משפילכמחאה על יח, בשלבי החקירה הפלילית

  .ימים 66שנמשכה לתקופה , גם לאחר שהוצא צו המעצר המנהלי נגדושביתת הרעב ב

לבית המשפט המשפט העליון על החלטת  עצורגיש הבמסגרת העתירה שה 21/02/2012 שלשום

הודעה משותפת ופרקליטות המדינה  הגישו סניגורו, לאשר את מעצרו בית הדין הצבאי לערעורים
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 בכפוף לכך שלא יתווסף חומר חדש 17/04/2012לפיה המעצר המניהלי לא יוארך מעבר ליום 

, המשפט העליון את החלטותובטרם נתן בית , בנסיבות אלה. עצורשל ה ומשמעותי בעניינו

.  שביתת הרעב הפסיק את עצורהעתירה התייתרה וה

שביתת הרעב . שדנו בענייןשל בתי המשפט  אינה פרי החלטה, תוצאה המבורכתשה, מכאן

שהובילו הקמפיינים  ,כוח ההישרדות ,בפני סכנת חיים ממשית דר עדנאן'חשהעמידה את  הארוכה

 ,כאן וברחבי העולם ערים השונותבוהמחאה על מעצרו פגנות הה, ארגונים מקומיים ובינלאומיים

 כל אלה חברו יחדיו ,הרעבוהצטרפות האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים לשביתת 

, קתרין אשטוןשרת החוץ של האיחוד האירופאי השבוע פירסמה , לא בכדי. תקדים חסר הד יצרוו

, עדנאןדר 'ח המנהלי עצורמצבו המידרדר של ההאיחוד מודאג מאוד מהדיווחים על "ה לפיה הודע

 ".וכי האיחוד האירופי מודאג מהחזקתו של עדנאן במעצר מנהלי ללא הגשת אישום רשמי נגדו

 פגיעה בזכויות אסיריםמצב בו על יסוד ראיות חסויות בתי המשפט מאשרים כדבר של מה בכך ב

בעניינו של קליטות הפרהודעת ספק רב אם , מעצרים מנהליים בפרטבכלל ו טחונייםמסווגים כבה

ואלמלא המחאה הגוברת והפגיעה אילולא מצבו הבריאותי המדרדר  דר היתה ניתנת'עדנאן ח

מתערב ומסרב ספק רב אם בית המשפט העליון היה . הצפויה בתדמית ישראל בזירה הבינלאומית

. סוד ראיות חסויות גם לו היה דן בעתירה לגופהלאשר את המעצר המנהלי על י

פוטים המסווגים כבטחוניים אסירים ש 1,417 זכויותיהם שלים מנהליים ועצור 310 כ-גורלם של 

, אין גישה אליוכ "נשלטים על ידי תחום אפל שלאיש פרט השב בבתי הכלא הישראליםומוחזקים 

  . ממלכת הראיות החסויות

וכנגד  שיפור תנאי שהותם בבית הכלאאסירים המסווגים כבטחוניים ל י"עוגשות מעתירות רבות 

י מידע "ע בזכויות באופן שיטתי בתי המשפט מאשרים את הפגיעה, ואולם, הפגיעה בזכויותיהם

ייפגשו אותם אסירים עם עורכי דינם ובני  על גבי שניםשנים  כתוצאה מכך. מודיעיני חסוי

לא יוכלו לקבל ביקורי  ;עמים פגישות אלו אף ייאסרוולפ משפחותיהם מעבר למחיצת זכוכית

לא יוכלו לבצע שיחות האסירים  ;ובני משפחה מעזה לא יבקרו כלל וכלל משפחה מדרגה שניה

6Fלא יוכלו להתייחד עם בנות זוגם ;למשפחותיהם טלפוניות

ייכבלו בידיהם וברגליהם בעת  ;7

, צמו ערוצי הטלוויזיה שיוכלו לצפות בהםיצומ ;טיפול רפואי בבתי החוליםקבלת ביקורים ובזמן 

שאין , הראיות החסויות והכל על יסוד... לעיין בהם ועוד ועוד וויוגבלו העיתונים והספרים שיוכל

   .אפשרות אמיתית לסותרן או להתגונן מפניהן

מאבקו ): לשם שינוי(והנה ראיה גלויה , הדרך היעילה מסתבר שהפניה לבית המשפט אינה בהכרח

 . ת החסויותוהראי גברו על ממלכת, ת נרחבת מקומית ובינלאומיתסולידריוחד יחד עם יש אשל א

 מקוריהמעצר המנהלי לפי הצו האת תקופת  מקייםאמנם  ו של עדנאןההסדר שהושג בעניינ

טיח את אך הוא מב, תקופת החקירה הפליליתבניכוי ימי המעצר מ חודשים הארבע, שהוצא נגדו

                                                
שירות בתי ' נ וליד דקה 54950-11/11) נצרתמחוזי-(מ "החלטה מובהקת ועדכנית בסוגייה זו ניתן בשבוע שעבר בעת 7

).  15.02.2011ניתן ביום , טרם פורסם(הסוהר 



, 17/04/2012, יום האסיר הפלסטיניבדיוק ב אשר במקרה נופל, מוסכםהמועד בכי  קווהנ .שחרורו
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