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והשומרון יהודה אזור
המשפטי היועץ לשכת

90631 אל בית ,5 ת״ד
02-9977071/711 טל׳:
02-9977326 פקס:
זמני - 363/00

 התשע״ך בתמוז כ׳
2014 ביולי 18

לכבוד
צמל לאו? עו"ד

(02-6289327 )בפקס:

ח.נ.,

ת.ז. מוואסמה, המפגע גית - ולהדוס להחדים כוונה על השגה :הנדון

(14:35,17.07.2014 ביום למשרדנו )הועבר 14.07.2014 תאריך נושא ,2/12בת :שלכם
(09:02,18.07.2014 ביום למשרדנו )הועבר 16.07.2014 תאריך נושא ,2/12בת

שבסמך. מכתבייך קבלת לאשר הרינו .1

 עד במשרדנו התקבל לא ,14.07.2014 תאריך נושא מכתבך כי יצוין, הדברים, בפתח .2
 והשומרון יהודה לאזור המשפטי היועץ בלשכת אין וממילא 17.07.2014 לתאריך

 הפקס באישור מעיון כי )יצוין, ״נטשה״ או ״שירה״ לשם העונים קצינה או חיילת
 ככל נשלח הוא כי עולה, ״נטשה״ של שמה יד בכתב מצוין שעליו זה, למכתבך הנלווה
הפרט(. להגנת למוקד הנראה

 וערוך חתום כוח ייפויי צורף לא כלל 14.07.2014 מיום למכתבכם כי לציין, למותר .3
 ביום רק נחתם כאמור, כוח ייפויי כי עולה ,18.07.2014 מיום ממכתבכם ומעיון כדין

17.07.2014!

a בפעולה שמדובר הרי ,01.07.2014 ביום שבנדון המפגע בבית שבוצעה לפעולה ביחס 
 הסיכון נוכח סבירים ובכוח באמצעים שימוש נעשה במסגרתה שבנדון, המפגע לחיפוש

 חמוש הינו המפגע ולפיו המבוסס החשד נוכח החיפוש, בעת הכוחות בפני שעמד
ומסוכן.

 שבנדון, המפגע התגורר שבו המבנה ולהריסת להחרמה הכוונה על ההודעה מאידך, .5
 )שעת ההגנה לתקנות 119 בתקנה המעוגנת הצבאי המפקד של סמכותו מכוח ניתנה

.1945 חירום(,

 ה־ ראשון ליום עד ארכה בזאת לך ניתנת זה, בשלב ההשגה, של לגופה להתייחס מבלי .6
שנדרש. ככל להשגה, ביחס טיעונים להשלמת ,11:00 בשעה 20.07.2014

תינתן. לא נוספת ארכה ליבך, לתשומת .7
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 הרי במכתביכם, תשובה לקבלת שפרטתם הדחיפות אף על כי יצוין, הדברים בשולי .8
 בשם )שהזדהה מטעמך המתמחה עם יותר ומאוחר עימך הטלפונית שבשיחתי
מ נמסר ״אחמד״(, ח׳ מ של ובקשתו היום עובדים אינכם כי ל ח׳  טלפון מספר לקבלת ה

 בסירוב. נענתה מתקבל, הנ״ל התשובה מכתב כי לוודא קשר ליצירת אחר או נייד
כ אף זה מכתב של העתקו להעביר בחרנו לפיכך, ב׳  שכעולה הפרט להגנת המוקד ל

שבנדון. המפגע את הוא אף מייצג הכוח מייפויי

ובברכה, רב בכבוד

 נוי, עדי
 רת״ח
 מדור

לשכת

תפר/
בטחון

יועמ״ש

רס״ן
!תשתית
ופלילי
איו״ש

באזור צה״ל כוחות מפקד בשם

הפרט. להגנת המוקד בן-ארי, סיגי עו״ד :העתק
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