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  וצו ביניים למתן צו על תנאי בהולהעתירה 

יימנעו מלגרש את מדוע לא  המורה למשיבים לבוא ולתת טעם ,מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי

  .העותרות לרצועת עזה ובכך להפרידן ממשפחותיהן וממקום מגוריהן שבגדה המערבית

  מתן צו ביניים בהולה לבקשה 

מקום , ועת עזהנעצרו היום בישראל ונמצאות בהחזקת המשטרה אשר מתכוונת לגרשן לרצת והעותר

ילדים  1-2לעותרות . מתגוררות בגדה המערבית למעלה מעשור אף שחלק מהעותרות, מענם הרשום

  .שנה ה בתלרבות ילד, קטינים בגדה המערבית

. ו בשטחי מדינת ישראללאחר שנתפס, י המשטרה"ברגעים אלה העותרות מובאות לרצועת עזה ע

  . ושם ילדיהם אף שהסבירו לשוטרים כי מקום מגוריהן הינו בעיר רמאללה הגירוש מתבצע

  .ביצוע הגירוש יגרום נזק אדיר לעותרות ולילדיהן הרכים

שלא לגרש את העותרות לרצועת לפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו ביניים המורה למשיבים 

   .עזה

  צדדים לעתירה

 .שנים 13הינה תושבת פלסטינית שמענה רשום בעזה המתגוררת ברמאללה מזה  1 עותרתה .1

 .שנים 13הינה תושבת פלסטינית שמענה רשום בעזה המתגוררת ברמאללה מזה  2עותרת ה .2
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 .שנים 6מזה  הינה תושבת פלסטינית שמענה רשום בעזה המתגוררת ברמאללה 3עותרת ה .3

 .הינה הגנה על הזכות לחופש התנועה הינה עמותה רשומה שמטרתה 4העותרת  .4

 .האחראית על ליווי תושבים פלסטיניים בשטחי ישראל, הינה משטרת ישראל 1המשיבה  .5

, 4מטעם המשיבה , המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הוא) פקד הצבאיהמ: להלן( 2המשיב  .6

 1המשיב . נההמחזיקה בגדה המערבית תחת כיבוש צבאי מזה למעלה מארבעים ש, מדינת ישראל

 .הוא בעל הסמכות להתיר את מעברם של פלסטינים אל הגדה וממנה

, יועצו המשפטי של המפקד הצבאי ומטעמו ניתנה ההתחייבות הוא )ש גדה"יועמ: להלן( 3המשיב  .7

 . עד שתוגש עתירה בעניינה שלא להרחיק את העותרת לרצועת עזה ,שהופרה

  .הוא השולט בכניסה לרצועת עזה דרך מעבר ארז 4המשיב  .8

  רקע עובדתי

 מסמכים ופרטים לאיסוף פועלות עודן העותרות .עתה כבר זו עתירה מוגשת העניין דחיפות בשל .9

 .הנדרש ככל ומסמכים להוסיף פרטים וכן טיעוניהם את להשלים ותהעותר יבקשו, לכך יא. נוספים

שמענן רשום ברצועת עזה ושמתגוררות בגדה המערבית מזה הינן תושבות פלסטיניות  1-3העותרות  .10

 .שנה 13

. לירושלים בדרכן לבית החולים מוקאסד שבמזרח ירושלים 1-3נכנסו העותרות  1.6.2010ביום  .11

 1-3העותרות . שוטרים עצרו אותן והביעו כוונה להרחיקן לרצועת עזה, בשעות אחר הצהריים

להחזירן לגדה  השוטרים סירבו. יקשו שיגורשו לשםהסבירו שהן מתגוררות בגדה המערבית וב

 .לרצועת עזה ,מילדיהם 2יחד עם , 1-3מסיעים את העותרות השוטרים ברגעים אלה  .המערבית

שהקטנה מהם בת , חודשים שנמצא איתה וכן ילדים נוספים בגדה המערבית 5תינוק בן  1לעותרת  .12

 .שנה 12

 .שהקטנה הינה בת שנה, ים נוספים בגדה המערביתילד 8-שנמצאת איתה ו 11ילדה בת  2לעותרת  .13

 .בן זוג חולה לב ברמאללה 3לעותרת  .14

אלה לא עד לרגע זה . )י"מחוז ש(ונציג המשטרה יצרה קשר עם גורמי הפרקליטות  4העותרת  .15

תוך גרימת נזק  עשוי להתבצע בשעה הקרובה –לא צו שיפוטי אשר ל, לעצור את הגירוש התחייבו

 . עצום

  

  משפטיהטיעון ה

, עליהם פרידה כואבתולבני משפחותיהם משום שיכפה  1-3ביצוע הגירוש יגרום נזק עצום לעותרות  .16

 .תינוקת בת שנהלרבות של אם מ
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העותרות הינן תושבות העיר רמאללה שבגדה המערבית וגירושן לרצועת עזה תפר את זכויותיהן  .17

הגירוש יפר את , כן. ולכבוד האדםלבחירת מקום מגוריהן , לרבות זכותן לחיי משפחה, הבסיסיות

 .החובות ההומניטאריות של המשיב כלפי תושבים פלסטיניים מוגנים

ועל כך העותרות  בלתי חוקיהינו  –ולא מקום המגורים בפועל  –עצם הגירוש על בסיס מען רשום  .18

 .יבקשו להרחיב

נית עם הגשתה בשל דחיפות העניין עתירה זו מוגשת באמצעות הפקס לפרקליטות המדינה בוזמ .19

 . לבית המשפט הנכבד

 .גם שמוגשת באמצעות הפקס וללא תצהירים, בית המשפט הנכבד מתבקש לקלוט את העתירה .20

 .מתחייבת להגיש תצהיר תומך וכן להסדיר את תשלום האגרה 4העותרת 

  

וכן להוציא המשפט הנכבד להוציא צו ביניים כמבוקש בראש העתירה -מכל הטעמים הללו מתבקש בית

  .ו על תנאי כמבוקשצ

   

  2010ביוני  1

  
  ד"עו, שרי בשי

  ותכ העותר"ב


