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לעתירה. תגובתו את להגיש המשיב מתכבד ,23,1.2017 ליום

 לכוחות ״להורות למשיב יורה הנכבד המשפט בית כי העותרת בקשת העתירה, של עניינה .2

 מעצר הליכי במהלך פרטי רכוש תפיסת על אסמכתא לתת תחתיו הפועלים הביטחון

התפיסה, עצם על להודעה מוסף שתכלול, הכבושים, בשטחים תושבים בבתי וחיפוש

 רכושו את לקבל כדי לפנות יוכל הכבושים השטחים תושב אליו חגורם אודות מידע

דין״, כל פי על בחזרה,

 ״עדכון במטכ״ל המבצעים חטיבת פרסמה 2016 מאי בחודש כי להודיע מתכבד המשיב .3

 מבצעי נוהל הינו הנוהל באיו״ש״ פלסטינים גבתי וחיפושים ׳״סריקות לנוהל «1 מספר

 מצורף הנוהל צילום זאת, עם לעותרת. להעבירו ניתן לא כן ועל כ״שמור״, ומסווג

הנכבד. המשפט לבית המוגשים התגובה לעותקי סגורה במעטפה

 כספט״י ״נוהל איו״ש, ^וגדת של רלוונטי נוהל האמורה במעטפה מצרף המשיב כן, כמו

כסודי. המסווג ערך״, שווה ותפיסת טרור[ ]כספי

ז הבאה ההוראה נכללה למצות, ומבלי מבצעים, חטיבת של הנוהל הוראות בין .4

 המעיד התפיסה מדו״ח העתק הבית לתושבי למסור ״יש

 הבית לתושבי זאת מסירה לתעד ויש שנתפס, הרכוש על

התפיסה. דו״ח גבי על

1



 העתק המונע מובהק בטחוני צורך קיים אם אלא זאת,

 מוקדם לתעד הכוחות על כזה,במקרה הדו״ח. מסירת

 חעתק נמסר שלא העובדה את הדו״ח גבי על האפשר ככל

לכך״ הסיבה ואת הבית לתושבי

:איו״ש אוגדת ובנוהל .5

 תפיסת על הודעה טופס הרמש בעל בידי להשאיר ״יש

 סיבת שנתפס, הרכוש כל מפורט בו הערבית, בשפה טובין

 איו איו״ש. יועמ׳יש לשכת של טלפון ומספר התפיסה,

 ס0טו taifrtta להשאיד מגלי התפיסה ממום את לעזוב

 )ההדגשה ,'בערבית בשפה טוניו תפיסת על תודעה

במקור(.

ש/ומסומן מצורף הערבית בשפה טובין תפיסת טופס העתק צילום «1■

 איו״ש, מיועמ״ש הנמסר פי על כי כדוגמה, לציין, נבקש אלו הוראות של יישומן לעניין .6

 הכוחות שהשאירו האסמתכא הכלל, דרך על מצורפת, תפוסים לשחרור המגיעות לפניות

הטובין. את שתפסו

להימחק. ודינה התייתרה, העתירה כי המשיב יטען אלו, בנסיבות .7

איו״ש. אג״ם קצין שגיב, דהן ל”סא של בתצהירו נתמכת וו תגובה .8

היום,

 תשע״ז טבת ז׳
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