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לכבוד,
• הפרט״ להגנת המוסד” ארי- בו סיגי עו״ד

 מבוה הכבושים השטהים תושבי של רבוש החרמת הליכי בנושא צה"ל לדובר פגייתד הנדון:
המידע חופש ?7חו לפי ביטחוו, הוראות בדבר הצו ומבוח 0חירו לשעת ההגנה תמגות

רב, שלום

הגורמים להתייחסות והועברה במדורנו התקבלה שבנדון, בנושא ,2015 ביולי 21ה־ מיום פנייתך
המוסמכים.

:לבקשתך צה״ל דובר בחטיבת הציבור פניות מדור התייחסות להלן

 מכוח צווים 107 על הצבאי״( באיו״ש)להלן:״המפקד צה״ל כוחות מפקד חתם 2014 בשנת א.
 הוראות בדבר לצו 61 סעיף מכוח צווים שלושה על ההגנה; לתקנות 120ו- 84 תקנות
 לא 2014 בשנת ;1(74 או 120 )תקנות ההגנה מתקנות נוספות סמכויות עם בשילוב ביטחון
,2014 שנת במהלך כי יצוין בלבד. ביטחון הוראות בדבר לצו 61 סעיף מכוח כספים הוחרמו
 להחזרת בקשה שהוגשה לאחר מקרים 35ב- שנתפסו תפוסים לבעליהם להחזיר הוחלט
 והוחזר שנתפס רכוש אודות על מידע בידנו ידנו)אין על נבחנה זו ובקשה שנתפס, הרכוש

התפוס(. להחזרת בקשה בעניינו שהוגשה מבלי

 במעבר שנתפסו לכספים מתייחסים 2014 בשנת שנחתמו הצווים סך מתוך צווים 68 ב.
אלנבי.

 צה״ל כוחות ידי על שנתפסו לכספים מתייחסים 2014 בשנת שנחתמו הצווים סך צווים 39 ג.
התפיסה. מקומות אודות על מידע בידנו אין ושומרון, יהודה באזור

 באזור צה״ל כוחות מפקד בסמכות כי קובע עבירה״(, בהם שנעברה ביטחון)״טובין הוראות בדבר לצו 61 סעיף 1
 טובין כי קובעת וכו׳״( שמט )״תפיסה, ההגנה לתקנות 74 תקנה הצו. על עברה נעברה שלגביהם טובין בצו להחרים

 120 תקנה פקמ״ז. מפקד שיורה ככל בהם לעשות ויש מוחרמים המם ההגנה, תקנות על עבירה נעברה שלגביהם
 אדם של רכוש להחרים ניתן באזור, צה״ל כוחות מפקד בהוראת כי קובעת יחידים״( של רכושם ההגנה)שמט לתקנות

 תקנות על עברה לעוברים מעשה לאחר שותף היה או העוברים, ידי את חיזק או עבירה לעבור ניסה או עברה שעבר
צבאי. בבית־משפט נדונים שעליה עברה או הטלת-אימה, או אלימות כרוכות שבה עברה ההגנה,
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 מכוח צווים 41 על באיו״ש, צה״ל כוחות מפקד חתם ,2015 אוגוסט לאמצע עד ,2015 בשנת ד.
 עם ביטחון. הוראות בדבר לצו 61 סעיף מכוח אחד צו ועל ן ההגנה לתקנות 120ו־ 84 תקנות

 מקרים 16ב- שנתפסו תפוסים לבעליהם להחזיר הוחלט ,2015 שנת במהלך כי יצוין זאת,
 הפרקליטות ידי על נבחנה זו ובקשה שנתפס, הרכוש להחזרת בקשה שהוגשה לאחר

 בקשה בעניינו שהוגשה מבלי והוחזר שנתפס רכוש אודות על מידע בידנו )אין הצבאית
התפוס(. להחזרת

 11 אלנבי. במעבר שנתפסו כספים הינם 2015 בשנת שנחתמו הצווים סך מתוך צווים 30 ה.
 יהודה באזור צה״ל כוחות ידי על נתפסו 2015 בשנת שנחתמו הצווים סך מתוך צווים

התפיסה. מקומות אודות על מידע בידנו אין ושומרון,

התפיסה. בבסיס העומד המודיעיני המידע לאור נבחנות ההשגות השגות, מוגשות כאשר ו.
 13ב־ מקרים, 22ב- התפוסים הוחזרו ומתוכן פניות, השגות/ 50 הוגשו ,2014 בשנת כך,

,2015 בשנת כה עד פניה. השגה/ שהוגשה מבלי לבעליהם הכספים הוחזרו נוספים מקרים
 נוספים מקרים בשמונה מקרים, 8ב- התפוסים הוחזרו ומתוכן פניות, השגות/ 13 הוגשו

פניה. השגה/ שהוגשה מבלי לבעליהם הכספים הוחזרו

 הוגשו לא כה, עד ,2015 בשנת רכוש. החרמת נגד לבג״ץ עתירות ארבע הוגשו 2014 בשנת ז.
לבג״ץ. עתירות

בעתיד. לרשותך לעמוד נשמח
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