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 המשיביםהודעה מעדכנת מטעם 

 
מוגשת בזאת , 31.8.20מיום  בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד )כבוד השופט נ׳ הנדל( .1

 . הודעה מעדכנת מטעם המשיבים, כדלקמן

 

 נמסר, 23.8.20לכתב התשובה מטעם המדינה מיום  17כזכור, בפסקה השלישית לסעיף  .2

 כדלקמן:

 

המדינה להציג בפני בית המשפט הנכבד ככל שלא יהא בידה של "
-שינוי של החלטת הקבינט המדיני 3.9.20בהודעה שתוגש עד ליום 

ביטחוני, באופן שיאפשר עיכוב של השבת הגופה הספציפית מושא 
מלהפוך את  ססבור היועץ המשפטי לממשלה שלא יהא מנו –העתירה 

  "לצו מוחלט. –הצו על תנאי שהוצא 
 

התקיים כזכור דיון בהתנגדות לצו על תנאי, ובסיומו ניתנה החלטת בית  25.8.20 ביום .3

 המשפט הנכבד, כדלקמן:

 

ישיבת קבינט בתאריך  –לנוכח תקופת הדחייה הקצרה המבוקשת " 
 אנו נעתרים לבקשה. – 3.9.2020והודעת עדכון עד  31.8.2020

  
. תשומת הלב 3.9.2020משיבי המדינה יגישו הודעת עדכון עד לתאריך 

של התגובה בדבר ההשלכות  3פסקה  17לעמדת משיבי המדינה בסעיף 
 וזאת לפי עמדת היועץ המשפטי לממשלה. –של אי הגשת הודעת עדכון 
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 , נמסר כך:28.8.20למתן ארכה מיום  ת המדינהבהמשך, בבקש .4

 

עתה נעדכן כי בשל אילוצי לוח זמנים של הדרג המדיני,  .3"
, הנוגעים לנסיעה הצפויה של שהתעוררו לאחר מועד הדיון שנזכר לעיל

גורמים מטעם המדינה לאיחוד האמירויות במהלך השבוע הבא, נדחתה 
, ליום 31.8.20ביטחוני שנועדה להתקיים ביום -ישיבת הקבינט המדיני

2.9.20. 
 
מנת שיהיה בידי הגורמים הרלוונטיים, -, ועלבנסיבות אלה .4

לרבות המשפטיים, שהות מספקת להידרש לתוצאות ישיבת הקבינט 
ולהשלכותיה על הגופה מושא ענייננו לאחר תום ישיבת הקבינט, 
מבוקשת ארכה קצרה, כך שהודעת העדכון מטעם המדינה תוגש ביום 

שבת, -ימי שישיימים להגשת ההודעה )לרבות  3, קרי ארכה בת 6.9.20
 החלים בתוך ימי הארכה המבוקשת(.

 
כן, בנסיבות אלה, ככל שייעתר בית המשפט הנכבד -כמו .5

לארכה המבוקשת, יבקש היועץ המשפטי לממשלה, לראות בעמדתו כפי 
המצוטטת לעיל, כחלה בשינוי  17שהובאה בפסקה השלישית לסעיף 

שלא יהא בידה של המדינה להציג במחויב, קרי, נוסח העמדה יהא: ככל 
שינוי של  6.9.20בפני בית המשפט הנכבד בהודעה שתוגש עד ליום 

ביטחוני, באופן שיאפשר עיכוב של השבת -החלטת הקבינט המדיני
סבור היועץ המשפטי לממשלה  –הגופה הספציפית מושא העתירה 

 "לצו מוחלט. –שלא יהא מנוס מלהפוך את הצו על תנאי שהוצא 
 

דעת "נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת הארכה, תוך שקבע כך: , 31.8.20בהחלטתו מיום  .6

 המותב אינה מרוצה מהגשת הבקשה. לא מבלי התלבטות, אני נעתר לה".

 

, התקבלה 2.9.20ביטחוני, שנערכה ביום -עתה נבקש לעדכן כי בתום ישיבת הקבינט המדיני .7

שנוסחה הוא, כדלקמן )להלן:  בדבר עדכון מדיניות הטיפול בגופות מחבלים, החלטת קבינט

 (: החלטת הקבינט החדשה

 

"מ ח ל י ט י ם, לעדכן את החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי 
ולהוסיף כי יש למנוע החזרת גופות מחבלים,  1.1.2017מיום  171מס' ב/

ם רצחו או פצעו אדם, או ללא קשר לשיוכן הארגוני, זאת, אם המחבלי
 נשאו אמצעי לחימה )קר או חם(.

 
לכשתיפטר סוגיית השו"ן, תיבחן ההחלטה מחדש בהתאם ובכפוף 

 להערכת מצב.
 

 בסמכותו של שר הביטחון לחרוג ממדיניות זו במקרים מיוחדים."
  

וו בהחלטת בעקבות זאת, נבחן עניינה של הגופה מושא העתירה, בהתאם לכללים שהות .8

על המשך עיכוב השבת  יורההמפקד הצבאי  כיהקבינט החדשה, ובתום בחינה זו הוחלט 

 הגופה. 
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ככל שיורה על כך בית המשפט הנכבד, ובהסכמת העותר, תציג המדינה במעמד צד אחד  

 בפני בית המשפט הנכבד את החומר החסוי מושא ענייננו.

 

בנסיבות אלה, ולאור השינוי החל במסד העובדתי והמשפטי הרלוונטי לסוגיה שבמוקד  .9

העתירה, הרי שהתשתית העומדת בבסיס העתירה במתכונתה הנוכחית, אינה רלוונטית 

כן, סבורים המשיבים כי דין -עוד )הגם שלא חל שינוי ביחס לסעד המבוקש בעתירה(. על

להתבטל; בנסיבות העניין,  מוצע כי תינתן לעותר  – 22.7.20הצו על התנאי אשר ניתן ביום 

רשות לתקן את עתירתו נוכח המפורט במסגרת ההודעה המעדכנת דנן, וכי בידי המדינה 

מנת להגיש את תגובתה לעתירה -יינתן פרק זמן בן שבועיים מעת תיקון העתירה על

 המתוקנת, ובהמשך לכך ייקבע המשך הטיפול בעתירה.

 

אל"מ מורן עומר, רמ"ח  העובדות המפורטות בהודעה המעדכנת נתמכות בתצהירו של .10

 .באמ"ץ מבצעים

 

 תש"ף ,"ז באלולי היום,

  2020 ,בספטמבר 06 
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