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מעצרים מנצעי כמהלד פלסטינים מושגים מידי ציוד תפיסת כנושא פנייתכם :הנדון
 16.9.2015 וממם 13.4.2015 ממם ,14.9.14 ממם ,2.6.14 ממם 78563:שלכם

30.12.2014 ממם 775281,18.9.14 ממם 769616 שלנו־

שבסמך. מכתבכם קבלת לאשר הרינו .1

 כי באזור, הפועלים לכוחות פנייתנו את בחיוב רואים אתם כי ציינתם, שבסמך במכתבם .2
 ביטחוניים בהקשרים רכוש תפיסות במהלך חוקית אסמכתא למסור בדין חובה בהעדר אף

 אסמכתא למסור ראוי זאת, המתעים אחרים או ביטחוניים אילוצים ובהיעדר ופליליים,
 את לעגן וראוי די, בדבר אין בעיניכם, כי ציינתם זאת עם יחד הרכוש. לתפיסת חוקית

בדין. הדרישה

 הביטחוניים בהקשרים כי ונדגיש נשוב ,30.12.2014 ה׳ מיום בתשובתנו שציינו כפי .3
 הוראות בדבר לצו 60 בסעיף המעוגנת רכוש, לתפיסת סמכות באזור קיימת והפליליים

 גם קיימות בנוסף, .2009תש״ע- (,1651 )מס* והשומרון( )יהודה משולב[ ]נוסח ביטחון
 לכספים הנוגע בכל למשל, כך רכוש. לתפיסת ומשאיות, ספציפיות נוספות, סמכויות

 לתקנות 84 בתקנה התפיסה סמכות מוסדרת מותרת, שאינה להתאחדות השייכים ורכוש
.1945 חירום(, ההגנה)שעת

 לתפיסה, אסמכתא למסירת חוקית חובה באזור אין כי, עולה לעיל שהזכרנו מהסעיפים .4
 מונחים ש״באיו הפועלים הכוחות האמור, אף על כי, גציין בסעיף. האמור מן הנלמדת
 במקרים למעט רכוש, ונתפס בבית חיפוש מבוצע כאשר רכוש, לתפיסת אסמכתא להשאיר
ביטחוניים. מטעמים נמנע שהדבר

 בישראל הדין כי העובדה עצם ,30.12.2014 מיום במכתבנו שכתבנו כפי כי, ונציין נשוב .5
 באזור. גם זהה חובה להקים כדי כשלעצמו בו אין כאמור, חוקית אסמכתא למסור מחייב
 נובע זה עניין מוחלטת. הלימה אין בישראל החל הדין לבין באיו״ש החל הדין בין כידוע,

 תחיקת הבינלאומי, המשפט כללי חלים )בו ש״באיו הדין של הייחודי הרכבו מטעמי הן
 המצב בשל והן באיו״ש[ הצבאי הממשל להחלת עובר באזור שחל המקומי והדין הביטחון

והשומרון. יהודה באזור הייחודיים הביטחוניים והצרכים הביטחוני
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 יפנו חיפוש נעשה בו הבית בעלי כי בעתיד, אלו מעין במקרים נציע לעיל, האמור נוכח .6
התפיסה. נסיבות אודות על נוספים פרטים בירור לשם הגזרתי למת״ק

בברכה,

Vv /  מ*ב

המשפט המ*גץ בשם *
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