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המערבית הגדה לאזור הצבאי המפקד
 המדינה, פרקליטות באמצעות

ירושלים ,29 א~דין צלאח רח>
ב 02-6467011:פקס } 02-6466194:טל י ש מ ה

הגפבד המשפט בית להחלטת *התאם הודעה

 המשיב מתכבד שהתבקשה, המוסכמת ולארכה ,5.7.16 מיום והחלטה דין לפסק בהתאם .1

 אין ״מדוע בשאלה האזרחי, המינהל ראש מטעם בתצהיר נתמכת מטעמו, הודעה להגיש

 בזבוז כל על עתירה להגיש נאלצים והם דא, כגון במקרים לפונים במועד משיבים

 ״מנגנון לכלול ההודעה על האמורה, להחלטה בהתאם עוד, הצדדים". של המשאבים

אלה״. ונשנים חוזרים מצבים למניעת

 הבג״צים, מחלקת מנהלת בראשות ישיבה נערכה ,25.7.16 ביום כי לעדכן נבקש .2

 לקראת הביטחון. וגורמי לאיו״ש המשפטי הייעוץ האזרחי, המינהל נציגי בהשתתפות

העותר מאת כתובה התייחסות המדינה ולפרקליטות האזרחי למינהל הועברה זו, ישיבה

הפרט. להגנת המוקד ,2

,1מש/ ומסומן מצורף 20.7.16 מיום הפרט להגנת המוקד מכתב צילום

 בפרקי בעמידה החשיבות - הגורמים כלל דעת על - הובהרה שהתקיימה, הישיבה בפתח .3

 להסרת אזור תושבי של בבקשות הניתן ככל מהיר מענה במתן בנהלים, הקבועים הזמן

 לתת האזרחי המינהל נדרש שבהם האחרים בנושאים גם כמו לחו״ל, ליציאה מניעה

 מן חריגה ישנה שבהם המקרים את הניתן, ככל להפחית, כדי האזור. תושבי לפונים מענה

 שלא הנכבד המשפט לבית לעתור הפונים את מביא אשר באופן בנוהל, הקובעים המועדים

 על הביקורת מנגנוני ואת הנהלים את יחדד האזרחי המינהל ראש כי הוסכם לצורך,

בבקשה. בטיפול השונים השלבים

 המינהל ראש של לתצהירו להפנות נבקש ,הביקורת ומנגנון ההנחיות חידוד לעניין .4

ממנה. נפרד בלתי חלק ומהווה זו, להודעה המצורף האזרחי



 בחודש הבג״צים מחלקת מנהלת בראשות נוספת ישיבה תתקיים כי הוסכם האמור, בצד .5

 והכל שהוצבו, ביעדים העמידה את ולבחון ההתקדמות אחר לעקוב כדי הקרוב, ינואר

 בהליכים בנקיטה צורך למנוע וכדי הפונים, לטובת הטיפול לטיוב להביא במטרה

 קיים הדברים, מטבע בכך. הכרוכות העלויות כלל על מענה, אי-מתן בשל רק משפטיים

 האזור לתושבי במועד הולם מענה ליתן בדבר הנוגעים הגורמים כלל של משותף אינטרס

לצורך. שלא משפטית התדיינות למנוע כך ואגב האזרחי, למינהל ובקשותיהם בפניותיהם
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בד&ןמן! בזאת מעודדת.ז. חור, בן אחוות ף1אל תת חח״מ, אני

.2016 מני מחודש החל חאודחי, חמתהל בראש משמש חמי . 1

 עמידח תוך ובפביותיחם, האזרחי למגהל 0זטתי5&9ח חתושבים בבקשות מיטבי טיפול .2

 חשיגזת בעל נושא בראייתי, חמו, חמעגח, למתן ממלים הקבועות הזמיס במסגרות

גבוחח.

 למנוע מנת ועל ,3764/16 בבג״ץ מגבבד חמשפט בית חחלטת לידיעתי שהובאה לאחר נ.

 לפונים מענה מתן אי בעקבות חמשפט לבית עתיחת מוגשות שבחם מקרים הישנות

 שמטרתן בדבר, הנוגעים התפקידים לבעלי הנחיות מספד יץ0לח לנכון מצאתי במועד,

m אחד ח והבקי ח1יק4מ חימק nin ,חשות לבקשות זה זגגלל לבגידת wמחוה יעת 

לחר׳ל.

 בסגקדת אנ״ס לענף דיווח העברת והקישור התאום מפקדות את הנחיתי השאר, בין .4

t6 מגיעה להסית בקשה לכל ביחס האזרחי, חממחל v גווהי בה נתקבלה 

לאהד הג״סחת

 עדכונים ועד״א לע• ״עוניו־ האורחי במינהל הצימר פניות קצ»ן פי ומחיתי ,p כמו .5

סקבלוק. or* 30 מזך יד% על נענו שלא לחו^ל, מניעה להסרת בקשות בנושא פניות אודות

ת בזמן העיכובים ובחינת זוה בקדח מנגנון כי היא תקוותי .6 מ די א < י ל  חסטפליס, חגורמים ע

במועד. ח0ו3ל נססרסענח לא שבהם חמקרים מספר את לממימוס עד יצמצם



 □פניה! חשיצול בתחליך מעדכתי לשיעור מטח עבודת אלח כימים מחמזלת זאת, לצד .7
 חמעגח מתן סמטת את לבור האפשרות גשקלת חיתר, ביו סמעח. חסרת לבקשות

 פניות קצין טמשרד יחנאות הכתובות חתשוגות כלל שבו היום, למצב בניגוד למת״קיס,
חציבור.

1 ווו שמי m כי ר מצחי תמי .6

אלוף תת מגי חיפיע atf&flC בידם כ* בוח מאשר עו״ד, Pfc הח״׳ס, אני
 P חגשח לא שאם תאמת את לומר עליו כי שחזחרתיז ולאחר אישית, לי חמוכר מר, p אחוות
תצזזירו. על מגי תתגז בחוק, חקמעים לעתשים צפוי יחיח
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