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 יםהמשיב מטעם הודעה
 

עדכנית בפני בית , ולשם הצבת תמונה עובדתית ומשפטית שבכותרתלקראת הדיון בעתירה  .1

 .כדלקמןלהגיש הודעה, (, המדינה המשיבים )להלן גם: מתכבדים, המשפט הנכבד

 

 : (39)בסעיף  כך צוין, 2.5.21יום מ כזכור, בתגובה מטעם המשיבים .2

 

ועל  הפיילוט סיום על המרכז בפיקוד הוחלטמשכך, "

נוהל מבצעי המגדיר באילו נסיבות ובאיזה אופן  גיבוש

. בהתאם, היזום מעצרו חלף טלפונית קטיןניתן לזמן 

בימים אלה עמלים גורמי צה"ל הרלוונטיים, בשיתוף 

ישראל וגורמי הביטחון, על גיבוש  משטרתם פעולה ע

 קבוע. יצוין, כי עבודתנוהל שיסדיר את הנושא באופן 

 החודשים הקרובים המטה בעניין צפויה להסתיים במהלך

 "הח"מ[ –]ההדגשות במקור 
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 אבי מיליקובסקי, עו"ד

 ממונה על ענייני בג"צים 

 בפרקליטות המדינה

כי אכן, בימים אלו ממש אושר על ידי פיקוד  ,בהמשך לדברים אלו, תעדכן המדינה עתה .3

המרכז ומחוז ש"י נוהל הנוגע לסוגיית זימון קטינים חשודים לפני מעצר יזום באזור יהודה 

 ושומרון. 

 

 . 1/משצילום ליבה בלתי מסווגת של הנוהל הפיקודי מצורף ומסומן  

 

לעיונו של בית ה ככל שיורה על כך בית המשפט הנכבד ובהסכמת העותרים, תציג המדינ 

המשפט הנכבד את הנוהל המסווג, שליבתו הבלתי מסווגת מצורפת כאמור, בדלתיים 

  .צד אחד סגורות ובמעמד

   

מבוקש סעד עקרוניים )ולא  -שעה שהסעדים המבוקשים בעתירה שבכותרת הם רוחביים  .4

ת התפתחות שבעטיה ספק סבורה המדינה כי חלה כע (,פרטני בעניינו של עותר זה או אחר

אם העתירה שבכותרת רלוונטית במתכונתה הנוכחית; לפיכך, ומטעמי יעילות דיונית, 

רשות לתקן את  ים, תינתן בידי העותר2.8.21מוצע כי חלף קיום הדיון הקבוע ליום 

 ., המדינה תגיב לעתירה המתוקנת, ובעקבות כך, ייקבע המשך הטיפול בתיקםעתירת

  

, כי עמדת המדינה היא כי גם לולא הנוהל החדש, דין העתירה להידחות, הכל כמפורט יודגש

"כאמור לעיל, בימים אלה עמלים גורמי צה"ל )לתגובה  82, כאמור בסעיף בתגובתה

הרלוונטיים, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל וגורמי הביטחון, על גיבוש הנוהל; ועבודת 

ך החודשים הקרובים. אולם יוזכר ויודגש, כי עמדת המטה בעניין צפויה להסתיים במהל

המשיבים היא שגם אילולא עבודת המטה האמורה, הרי שלא קמה בענייננו עילה 

להתערבות שיפוטית, בהיעדר חובה פוזיטיבית בדין החל באזור לפעול כמבוקש בעתירה, 

גרידא, מוצע המתווה  תאך כאמור, משיקולי יעילות דיוני ;(ודין העתירה להידחות"

  .   המפורט לעיל

 

משעה שהנוהל נחתם בימים האחרונים ממש, ראתה המדינה לנכון לעדכן את בית המשפט  .5

המדינה פנתה הנכבד באמור, בהקדם ככל הניתן, ובטרם הדיון הקבוע בעתירה. כמו כן, 

ל הבלתי מסווגת; ב"כ והעבירה לעיונה את ליבת הנוה, 28.7.21ביום  יםלב"כ העותר

אשר למתווה הדיוני המוצע הגשת בקשה זו. עצם נתנה את הסכמתה האדיבה ל יםהעותר

לעיל, מסרה ב"כ העותרים כדלקמן: "באת כוח העותרים מתנגדת בתוקף למתווה הדיוני 

המוצע לעיל. מדובר בנוהל מסווג שהעותרים חשופים רק לפרפראזה ממנו לפי בחירת 

צורך שבית המשפט הנכבד יעביר את הנוהל תחת שבט ביקורתו. בנוסף המשיבים, מכאן ה

 יבקשו העותרים להתייחס לפרפראזה שהוצגה על ידי המשיב, במעמד הדיון".

 

 

 היום, כ' באב התשפ"א 

 2021ביולי  29          
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