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מטעמם. עדכון

 ידי על העותר של בעניינו שנערך האיתור הליך של בדיקה נערכה כי יעדכנו המשיבים .2

קרי, ״טורי״, באופן נעשה האיתור הליך כי עלה, מהבדיקה ובקרה. שליטה מרכז מפקד

במקביל. ולא השנייה אחרי אחת נעשו השונות הביטחון לרשויות הפניות

 השבוע סוף לפיה שגויה יסוד הנחת הייתה ובקרה שליטה מרכז חיילי בקרב כי עלה, עוד .3

 מרכז חיילי כך, על נוסף עצורים. לאיתור להם הנתונות השעות 24 במניין נמנה אינו

 סוף במהלך ישראל ומשטרת הסוהר בתי שירות גורמי עם קשר יצרו לא ובקרה שליטה

השבוע.

 מרכז חיילי את רבות פעמים מעדכנים הפרט להגנת המוקד נציגי כי יצוין זה בעניין

 בסוף גם האיתור הליך המשך את הדורש דחוף איתור לגישתם ישנו כאשר ובקרה שליטה

כאמור. עדכון התקבל לא זה במקרה ואילו השבוע,

המשיבים מטעם הודעה

 בפני ולהבהיר לחדד הוחלט הנכבד המשפט בית להחלטת ובהתאם לעיל האמור לאור .4

 יהודה אזור תושבי עצורים איתור הליך בדבר הנהלים את ובקרה שליטה מרכז חיילי

להלן. שיפורט כפי ושומרון.
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 ובקרה, שליטה מרכז חיילי עם ישיבה ובקרה שליטה מרכז מפקד ערך 25.2.18 ביום .5

:כדלקמן והדגשים הנהלים לחיילים הועברו במסגרתה

פניה. קבלת לאחר מיידי באופן איתור הליך פתיחת א.

מקביל. באופן האיתור הליך במסגרת הביטחון לרשויות פנייה ב.

השבוע. בסוף לרבות ,שעות 24 מ- יאוחר ולא האפשרי בהקדם לפונה מענה מתן ג.

 שליטה מרכז מפקד ע״י יינתן אותר לא העצור לפיו עדכון כי הישיבה במסגרת הובהר עוד .6

 במקרה כן, כמו העצור. אותר לא בהם הליכים על פיקוח להבטיח במטרה בלבד, ובקרה

 למפקד מיידי באופן על־כך לדווח יש הפניה קבלת מרגע שעות 12 בחלוף אותר לא שעצור

 לרע״ן או מבצעים לרמ״ד דיווח להעביר יש שעות 24 בחלוף ובקרה, שליטה מרכז

הצבאית. המשטרה בחיל מבצעים

 ובקרה, שליטה מרכז לחיילי כיס פק״ל חולק הנהלים, הטמעת מהליך כחלק כי יצוין, .7

האיתור. הליך במסגרת לבצע שיש הפעולות סדר ואת העיקריים הדגשים את הכולל

 המשפטי הייעוץ בשיתוף בנושא מקיף פנימי נוהל מגבש מבצעים ענף אלו בימים בנוסף,

ראשי. צבאית משטרה קצין למפקדת

 בה, התומך התצהיר את זו להודעתם לצרף יכולים המשיבים אין טכניים קשיים בשל .8

 המשיבים יבקשו האמור, לאור הדברים. את ואישר קרא מטעמם המצהיר הגורם אולם

הפסח. חג פגרת לאחר בסמוך מטעמם החתום התצהיר את להגיש

 תשע״ח בניסן י׳ היום,
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