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 תיקון הצווים המקימים את הוועדה לבחינה של תפיסת טובין :הנדון
; פסק הדין בבג"ץ 9.5.2017 הודעתכם לבית המשפט מיוםסימוכין: 

 10.5.2017מיום  4064/14-ו 1785/14, 1292/14
 
הוגשה מטעמכם הודעה לבג"ץ, במסגרת העתירות שבסמך )המוקד  9.5.2017ביום  .1

להודעה צורפו טיוטות (. הצבאיצראוי נ' המפקד  1785/14להגנת הפרט עותר בבג"ץ 
תפיסת טובין, השני מפרט של שני צווים; האחד מקים את הוועדה לבחינה של 

למחרת ניתן פסק דין בעתירות, בעקבות הגשתן של טיוטות  אודות סדרי עבודתה.
 הצווים. 

 
דא עקא, לטעמנו ישנו נושא מהותי שלא בא על פתרונו במסגרת טיוטות הצווים.  .2

בעת ידי העותרים -נושא, שמן הצדק לתת עליו את הדעת, מה גם שהוא הועלה על
 . 1.6.2016הודעתם המשותפת מיום , בין היתר בהעתירות התנהלו

 
מהם  ,המדובר בדרישה שיילקח בחשבון עניינם של כל אותם תושבים מוגנים .3

הוחרם רכוש בין מועד פרסום הצו שקבע שאין אפשרות לערער על החרמת רכוש 
 , ועד הקמת הוועדה לבחינת תפיסה של טובין.2013בדצמבר 

 
תושבים אלו מאחר שהחקיקה הצבאית החלה  קיים הכרח להתחשב בעניינם של .4

כיום )ועד לחתימת הצווים( אינה מאפשרת כל דרך של השגה או פנייה לביקורת 
גם שיפוטית, זולת עתירה לבג"ץ כנגד תפיסת הרכוש והחרמתו. ברי, וכפי שציינו 

, עתירה לבג"ץ הינה הליך מורכב, 6.1.2016פה בעתירות ביום -במהלך הדיון בעל
ויקר למדי עבור מרבית התושבים מהם הוחרם רכוש. לכן, ניתן להניח מסובך 

במידה רבה של ודאות שישנם רבים מהם הוחרם רכוש בשנים האחרונות )מאז 
(, אולם דלתות הביקורת השיפוטית על 2013הוצאת הצו מושא העתירות בדצמבר 

 החלטת ההחרמה נותרו נעולות בפניהם.
 

, כי לא מדובר בדרישה 1.6.2016ו בהודעתנו מיום נשוב ונדגיש, כפי שכבר הדגשנ .5
פי חוק חופש -מסגרת בקשה עלפי נתונים שקיבל המוקד להגנת הפרט ב-בעלמא. על

צווים מכוח  107חתם המפקד הצבאי על  2014, רק בשנת 1998-המידע, התשנ"ח
לצו בדבר הוראות  61לתקנות ההגנה, ועל עוד שלושה מכוח סעיף  120-ו 84תקנות 

 42)עד אמצע אוגוסט( חתם המפקד הצבאי על  2015טחון. עוד נמסר כי בשנת בי
צווים שכאלו. כלומר, במהלך שנה ושמונה חודשים לאחר כניסת הצו שמנע ביקורת 

פעמים, וזאת  152שיפוטית על החרמות רכוש לתוקף, החרים המפקד הצבאי רכוש 
ם(. יה )כמעט שנתיים ימעד עת 2015מבלי לחשב את ההחרמות שבוצעו בין אוגוסט 

 מן הסתם, רק מיעוט מאותם תושבים פנה בבקשה לסעד משפטי כלשהו.
 

מכאן שאנו דורשים כי דלתותיה של הוועדה לבחינה של תפיסת רכוש תיפתחנה גם  .6
בפני תושבים מהם הוחרם רכוש מאז כניסת הצו המבטל את הביקורת השיפוטית 

 שתיטען לגביהם טענת שיהוי., בלא לתוקף ועד יום הקמת הוועדה בפועל
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פה ביום -נטעים כי דרישתנו זו הועלתה בפני בית המשפט במסגרת הדיון בעל .7
, 5.6.2016בנוסף, בהחלטה מיום  , וזכתה להתייחסות אוהדת מהמותב.6.1.2016

בעקבות הגשתו של המסמך שכלל את הדרישה דלעיל, ציין השופט רובינשטיין כי 
 ו בשאלות העותרים וייתנו דעתם..."."חזקה על המשיבים שיעיינ

 
לאור כל האמור לעיל, נבקשכם לשנות את הוראת המעבר, כפי שקבועה בטיוטת  .8

הצו שהוגשה לבית המשפט, כך שתכלול בגדרה אף טובין תפוסים, שנתפסו לאחר 
פרסום הצו המבטל את הביקורת השיפוטית, ואשר לא הוגשו בעניינם טענות, כך 

  שרכושם נתפס והוחרם שהות לפנות לוועדה.   שתינתן אף לתושבים
 

 .לטיפולכם ותגובתכם נודה .9
 

 בכבוד רב,
 

 דניאל שנהר, עו"ד
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