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ן-פסק  די
 
 ועדת החקירה הממלכתית לחקר התנגשויות בין -העותרים משיגים לפנינו על החלטת המשיבה  .1

 שלא לחשוף את עדויותיהם של אנשי 27.1.02מיום )  הועדה-להלן (כוחות הביטחון ואזרחים יהודים וערבים 

 .כ לפניה לדיון פומבי"השב

 

ני אוספי החומר שהיא מינתה עולים בהחלטתה קבעה הועדה כי מתוך עיון בדברי העדים שהובאו בפ 

כי לאחר שמיעת עדויותיהם של "עם זאת קבעה הועדה . טעמים המצדיקים שמיעת העדויות בדלתיים סגורות

 ".נחליט על כך, וככל שנמצא שניתן לפרסם חלקים מהם, ל"העדים הנ

 

עם ; הוא של דיון פומבי)  החוק-להלן  (-1969ט"תשכ,  לחוק ועדות חקירה18הכלל שנקבע בסעיף  .2

העותרים לא הניחו . כולם או מקצתם בדלתיים סגורות, זאת ניתן לוועדת חקירה שיקול דעת לקיים את דיוניה

מתוכן ההחלטה אך ברור הוא שהועדה נתנה את דעתה לשאלה . את דעתנו שקיימת עילה להתערב בשיקול זה



 2

;     שאלה זו בשלילה לפי החומר שלפניהכ בדלתיים פתוחות והשיבה על"אם יש מקום לשמוע את עדי השב

בכך איזנה ; היא הותירה לעצמה את האפשרות לפרסם חלקים מן העדויות אם בדיעבד יתברר שהדבר אפשרי

והעותרים לא הצביעו ; הועדה כראוי בין השיקולים המחייבים גילוי העדויות לבין צרכי הבטחון כפי שהם נראו לה

 . להתערב בשיקול דעת זה- בגדר החוק -לפנינו על כל נימוק המצדיק 

 

 .אשר על כן אנו דוחים את העתירה 

 

 ).4.2.2002(ב "ב שבט תשס"ניתן היום כ 
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