
 

 המשיביםמטעם הודעת עדכון 

 
, (ההחלטה)להלן:  25.3.21מיום  )כב' השופט נ' הנדל( בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד .1

ובהתאם להארכת המועד שניתנה , 18.3.21שניתנה בעקבות הדיון שהתקיים ביום 

( להגיש הודעה המדינה, מתכבדים המשיבים )להלן: 5.7.21בהחלטת בית המשפט מיום 

 .ןקמכדל מעדכנת מטעמם,

 

 :כדלקמן נקבע, האמורהבהחלטת בית המשפט הנכבד  כזכור, . 2

 מכן ולאחר, שניהם במעמד תחילה. הצדדים טענות את שמענו"

 – אחד צד במעמד הביטחון וגורמי המדינה משיבי כ"ב נשמעו
  .העותר כ"ב בהסכמת

יהיה זה מועיל ויעיל בשלב זה לדחות את ההכרעה בעתירה על מנת 

למשיבים להגיש הודעת עדכון על רקע הערותינו בדיון לאפשר 
בהתנגדות לעשיית הצו על תנאי לצו מוחלט. הודעה זו תוגש עד יום 

1.7.2021. 
אך  –במידת הצורך, ב"כ המדינה יוכלו להגיש הודעת עדכון חסויה 

 במקרה זה יגישו, בד בבד, הודעה גלויה לגבי עצם הגשת הודעה זו."

 

לעיון בית המשפט  סגורה במעטפהבזאת  מצורפתלאור החלטת בית המשפט הנכבד,  .3

 "ל.בצה מבצעיםהאגף  ראשמטעם  הודעת עדכון חסויה הנכבד בלבד,
 

לבית המשפט הנכבד, במעמד צד  ו, הוצג18.3.21, כזכור, במהלך הדיון מיום כךבנוסף ל .4

הביטחון ונוהל פנימי מיישם  מסמך הנחיה בחתימת רמ"טית שראחד ובדלתיים סגורות, 

בצה"ל, "אשר מוסיפים ומחדדים על הנהלים הקיימים בצה"ל בנושא החזקת גופות 

. כפי שצוין בהודעת העדכון 20.12.20מחבלים", כלשון הודעת העדכון מטעם המדינה מיום 

האמורה, בין היתר, ההנחיה והנוהל, נדרשים "לאמות המידה שלאורן ישקול שר הביטחון 

להפעיל את סמכותו, הקבועה בהחלטת הקבינט החדשה, להורות על השבת גופות אם 

מחבלים ב"מקרים מיוחדים"" )כל זאת, על רקע דיון קודם שהתקיים בעתירה שבכותרת, 

 העליון בבית המשפט
 גבוה לצדקבשבתו כבית משפט 
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ראו בהקשר, ; , ועל רקע החלטת בית המשפט הנכבד שניתנה בעקבותיו18.11.20ביום 

 (. 20.12.20הודעת העדכון מיום 

 

אכן, ההנחיה והנוהל, לרבות אמות המידה שגובשו לעניין בחינת האפשרות להורות כאמור,  

, בחלקו 18.3.21על השבת גופות מחבל, הוצגו בפני בית המשפט הנכבד במהלך הדיון מיום 

 שהתקיים במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות.

 

, 18.3.21יום עתה נעדכן, כי בשים לב להערות בית המשפט הנכבד מן הדיון שהתקיים ב .5

לאמות המידה ביחס על ידי הגורמים הרלוונטיים הצגתה של פרפרזה גלויה אושרה 

 :החסויות, שזו לשונה

 

"אמות המידה הן חסויות, אולם ניתן לציין כי במסגרת התהליך 

שמתבצע לצורך קבלת החלטה ביחס לכל גופה, נשקלים 

מאפייני לנסיבות הפיגוע ותוצאותיו; קריטריונים הנוגעים 

למשא ומתן להשבת אזרחי מדינת ; ונסיבות הקשורות המחבל

 "ישראל וחללי צה"ל.

 

כן, אושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים הצגת תרשים המתאר את  עיקרי אופן קבלת 

 ההחלטה בעניין החזקת או החזרת גופת מחבל.  

 

  1התרשים מצורף ומסומן מש/

 

וכן  דכון החסויה מטעם ראש אגף המבצעים בצה"ל,הודעת העלאור האמור בהודעה זו וב .6

על עמדתה כי דין הצו המדינה שנמסר על ידי המדינה בהליך שבכותרת, תשוב  מה לאור כל

להידחות. ככל שבנסיבות העניין יעוכב מתן פסק דינו  –על תנאי להתבטל, וכי דין העתירה 

 חסויה עדכון הודעת להגיש המדינה בידי רשות תינתן כי וצעמשל בית המשפט הנכבד, 

 .חודשים 6 בתוך מטעמה נוספת

 

לעיונו של בית שהוצגו למען הסדר הטוב, ככל שעל המדינה להעביר את החומרים החסויים  .7

, לשם הותרתם  במשמורת 18.3.21ומיום  18.11.20המשפט הנכבד, במהלך הדיונים מיום 

כי בית המשפט הנכבד ייתן החלטה  מוצעבכספת בית המשפט עד למתן פסק דין בעתירה, 

)למען היעילות, מוצע כי החומרים יועברו לעיון  המורה על העברת החומרים למשמורתו

בית המשפט הנכבד בצוותא עם הגשתה של הודעת העדכון הבאה, ככל שבית המשפט 

 הנכבד יורה על הגשתה, ולחלופין, במועד אחר שיקבע בית המשפט הנכבד(.  

 

 תמוז תשפ"אב ח"כהיום, 

 2021ביולי  08 

 

 

 אבי מיליקובסקי, עו"ד

 ממונה על ענייני בג"צים

 בפרקליטות המדינה

 קובי עבדי, עו"ד

 במחלקת הבג"צים ראשי עוזר

 בפרקליטות המדינה
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 תפיסת גופת אדם החשוד כמחבל

 החזקת הגופה החזרת הגופה

 מדובר במחבל )גורמי המבצעים והמודיעין( בדיקה האם

 מיוחדות התומכות בהחזרת הגופההאם קיימות נסיבות 
 בהתאם לאמות המידה שנקבעו

לשר הביטחון לעניין החזקת הגופה או  ותגיבוש המלצ
 החזרתה בהתחשב בנסיבות המיוחדות

 האם החזקת גופת המחבל עומדת בתנאי החלטות הקבינט

 

 אינו מחבל

 

קבלת התייחסות גורמי 

 המבצעים והמודיעין

  

 

 נמצא שמדובר במחבל

 

 לא עומדת בהחלטת הקבינט

 

קבלת התייחסות גורמי 

 המבצעים והמודיעין

 החזקת הגופה עומדת בהחלטת הקבינט       

 

 אין נסיבות מיוחדות

 

 קיימות נסיבות מיוחדות

 

 הביטחון לעניין החזקת הגופה או החזרתה בהתחשב בנסיבות המיוחדותהחלטת שר 
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