בג"ץ 6097/19

בית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 .1עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעט הערבי בישראל
 .2האגודה לזכויות האזרח בישראל
 .3המרכז לנפגעי גזענות ,המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,התנועה
הרפורמית – יהדות מתקדמת בישראל
על-ידי ב"כ עוה"ד סארי עראף ואח'
מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
רח' יפו  ,94ת"ד  ,8921חיפה 31090
טלפון ;04-9501610 :נייד ;052-5460188 :דוא"לsari@adalah.org.il :
וכן על-ידי ב"כ עוה"ד אן סוצ'יו ואח'
מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
רח' נחלת בנימין  ,75תל אביב 65154
טלפון ;03-5608185 :פקס03-5608165 :

העותרים

נ ג ד
 .1המרכז הרפואי ע"ש ברזילי
 .2משרד הבריאות
 .3משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 .4משטרת ישראל
על-ידי פרקליטות המדינה
משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;02-6466663 :פקס02-6467011 :
" .5דן בדרום" – תחבורה ( )2015בע"מ
על-ידי ב"כ עוה"ד כפיר ידגר ו/או יחיאל ציפורי
ממשרד גורניצקי ושות' עורכי דין
שד' רוטשילד  ,45תל אביב 6578403
טלפון ;03-7109191 :פקס03-5606555 :
 .6חברת האבטחה  – T&Mכפיר אבטחה
על-ידי ב"כ עוה"ד נעם ודעי ואח'
מרח' לה גארדיה  ,7תל אביב
טלפון ;03-6376900 :פקס03-6976939 :

המשיבים
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בקשה להגשת נספחים במעמד צד אחד מטעם המשיבים 4–1
.1

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  ,27.1.20והארכות שניתנו ,מוגשת הודעה
מעדכנת מטעם המשיבים ( 4–1להלן :ההודעה המעדכנת ו-המשיבים ,בהתאמה) במקביל
להגשת הבקשה דנן.

.2

כזכור ,במסגרת העתירה מבוקש ,כי יבוטל "נוהל הבידוק הביטחוני המופעל כלפי נוסעי
קו  18של חברת דן בעת כניסתו למתחם בית החולים ברזילי באשקלון ,בהיותו מבוסס על
תיוג גזעי ובידוק מפלה של נוסעים בתחבורה ציבורית".

.3

במסגרת ההודעה המעדכנת ,מתייחסים המשיבים לעדכון שבוצע בנוהל משרד הבריאות
"סינון ובידוק בכניסה לבי"ח כללי" (להלן :נוהל משרד הבריאות) ,תוך מתן משקל לטענות
העולות במסגרת העתירה דנן ובשים לב למחויבות לפעול באופן ענייני ושוויוני .זאת ,בשים
לב לתיקון שבוצע בחודש אפריל  2019בנוהל משטרת ישראל "סינון ובידוק ביטחוני בגוף
מאובטח" (להלן :נוהל המשטרה) ,בין היתר בהגדרת "סימנים מחשידים" ,המשליך על
הוראותיו של נוהל משרד הבריאות הנגזרות מנוהל המשטרה.

.4

לנוכח העובדה כי הנהלים המוזכרים בהודעה המעדכנת חסויים ,לא ניתן להציגם
במסגרתה .אשר על-כן ,מצורפים לבקשה זו הנהלים המצוינים בהודעה זו (בנוסחם הקודם
והעדכני) במעטפה סגורה ,ובית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את הגשתם ואת עיונו בהם
במעמד צד אחד.
צילום נוהל משטרת ישראל בנוסחו הקודם מחודש אפריל  2015מצורף ומסומן מש.1/
צילום נוהל משטרת ישראל בנוסחו העדכני מחודש אפריל  2019מצורף ומסומן מש.2/
צילום נוהל משרד הבריאות בנוסחו הקודם מחודש ינואר  2015מצורף ומסומן מש.3/
צילום נוהל משרד הבריאות בנוסחו העדכני מחודש אוקטובר  2020מצורף ומסומן מש.4/
עמדות הצדדים:
ב"כ המשיבה  ,5עוה"ד יחיאל ציפורי ,מסכים לבקשה זו.
ב"כ המשיבה  ,6עו"ד נעם ודעי ,מסכים לבקשה זו.
ב"כ העותרים ,עוה"ד סאוסן זהר ועוה"ד אן סוצ'יו ,מסרו כדלקמן:
" לעמדת העותרים לא הונחה תשתית מספקת המצדיקה את הצגת נהלי הבידוק בכניסה
לבתי חולים במעמד צד אחד ,תוך פגיעה קשה בהליך האדברסרי .עתירה זו חשפה ,כי
המשיבים פעלו בהתאם לנוהל רשמי שהורה למאבטחי בתי החולים לבצע בידוק מפלה
כלפי ערבים באוטובוסים הנכנסים לבתי חולים ולהוריד אותם מהאוטובוס .נוכח חומרת
הדברים ובשל החשש כי הפרקטיקה נמשכת ,העותרים מבקשים להבטיח ,כי לא נותר בנוהל
החדש כל סממן לבידוק מפלה ,ישיר או עקיף ,ומשכך יש לאפשר להם לעיין בנוהל .נהלים
דומים של רשויות ציבוריות אחרות אינם חסויים .כך ,לדוגמה ,נוהלי הביטחון בבתי הספר
ובכלל זה "נהלי עבודת המאבטח" של משטרת ישראל ומשרד החינוך מפורסמים אף שהם
כוללים פירוט הדרכים לזיהוי חשוד בקרבת מוסד החינוך וכן רשימת "סימנים מחשידים"
ביחס לאנשים ולכלי רכב חשודים (עמ'  31-33לנהלי עבודת המאבטח:
.)https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/RikuzNehaleiAvtaha.pdf
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ככל שבית המשפט סבור כי יש מקום לאסור על פרסום הנוהל ,יסכימו לכך העותרים ,אך
יבקשו כי הנוהל יוצג גם לבאי כח העותרים בדיון בדלתיים סגורות ויתאפשר להם לטעון
לעניין הנוהל .לחלופין יבקשו העותרים שהנוהל יועבר אליהם בהשחרת הקטעים החסויים
בלבד או שלמצער תועבר אליהם פרפראזה לגבי הנוהל המתוקן ,ובכל מקרה שהנוהל יוצג
במהלך דיון בהשתתפות הצדדים ,וכי יתאפשר לעותרים לטעון לעניין הנוהל על בסיס
הפרפראזה עובר לעיון במעמד צד אחד".
.5

לאור תגובה העותרים נבקש להבהיר ,כי מדובר בנהלים הקובעים שיטות עבודה ,אשר
חשיפתן עלולה לפגוע באבטחת גופים מאובטחים ובכלל זה אבטחת בתי חולים.

היום ,א' בחשון תשפ"א
 19באוקטובר 2020

דניאל מארקס ,עו"ד
ממונה על ענייני בג"צים
בפרקליטות המדינה

יובל שפיצר ,עו"ד
עוזר במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

