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4. � אלו& פיקוד הדרו

  צי�, פרקליטות המדינה"כול� ע"י מחלקת הבג
  , ירושלי�29די� ) רח' צלאח א

�  המשיבי
  

�  תגובת העותרות להודעה מטע� המשיבי

  בקשה למת� צו על תנאיו

 �, מתכבדות העותרות להגיש את תגובת� 23.5.2012בהתא� להחלטת בית המשפט הנכבד מיו

 �  , כדלקמ�:23.7.2012להודעה מטע� המשיבי� מיו

  

לצמצ� את  , וזאת בנסיו�זמ� קצר ביותר לאחר הגשת הודעת המשיבי�תגובה זו מוגשת  .1

 �הנזק שנגר� כתוצאה מהתעקשות� של המשיבי� לנהל את ההלי. דנ� בהתא� ללוח הזמני

תו. שבחרו, תו. התעלמות מלוח הזמני� הדוחק לפתיחת השנה האקדמית עבור העותרות ו

יוזכר, כי המשיבי� ביקשו הארכת מועד של שלושה  הפרה של הוראת בית המשפט הנכבד. 

,�א. בית המשפט הנכבד הקצה לה� שבועיי� אורכה בלבד, תו.  שבועות בהגשת תגובת

 �התחשבות בפתיחת הסמסטר באוניברסיטת ביר זית. והנה, בחרו המשיבי� לעשות די

 �לפי לוח הזמני� שהתאי� לה�, שלושה ימי� לאחר חלו/ לעצמ� ולהגיש את תגובת

 . המועד שקבע בית המשפט הנכבד

הורה למשיבי� לשקול שוב את עמדת�, במיוחד לגבי  לגופו של עניי�, בית המשפט הנכבד .2

ה� עיו� בהודעת המשיבי� לא מגלה כל זכר לכ. שאכ� כ. (וזאת לנוכח גיל�).  4)1העותרות 

 עשו.
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� כלל הנסיבות הכרוכות בעניי� שנשקלו על ידי במשפט אחד מה הודעת� אינה מפרטת ולו .3

�בלבד שבה נכתב  אחת ופסקה ענינית המשיבי�, אלא היא כוללת ציטוט נרחב משני פסקי די

טעמי� בטחוניי� ומטעמי מדיניות, עומדי� המשיבי� על עמדת� מכי באופ� הלקוני ביותר 

 איסור גור/ על מעבר סטודנטי� מרצועת עזה לגדה המערבית.   ימשי. לחולכי 

המשיבי� מסרבי� לשקול את נסיבותיה� ג� בפסקה זו, כמו ג� בתגובה המקדמית,  .4

מושתתת על טעמי� בטחוניי� ה –ת של כל העותרות ולייש� את המדיניות הפרטניו

 � . לאור הנסיבות הפרטניות של כל מקרה –ומדיניי� כלליי

5.  �אי� כל סימ�, פירוט, הסבר או נימוק, שיצביע על מלאכת איזוני� שנעשתה על ידי המשיבי

לא פורטו) שאשר שקלה את הטעמי� המדיניי� ( מלאכת איזוני� ) יו� 60) במהל. יותר מ

�והטעמי� הבטחוניי� (שלא פורטו), למול נסיבותיה  �הייחודיות של העותרות, נסיבות שבגינ

 .  את עמדת� למשיבי� לשקול בשנית הורהבית משפט נכבד זה 

לפרט לא טרחו לבצע את שהורה בית המשפט הנכבד, או לפחות  המשיבי� לא טרחו .6

. ה� נמנעו עשתה בדיקה פרטנית באשר לעותרותלו במשפט אחד, כי אכ� נבהודעת�, ו

 �מלפרט כיצד המדיניות, אשר מבוססת בי� היתר על הערכה של סטודנטי� כמשתייכי

 ,�לפרופיל סיכו� בשל גיל� הצעיר ורצו� למנוע שהות בגדה המערבית לפרקי זמ� ארוכי

שר מעונינת לעבור לגדה לארבעה שנה, א 49, אשה בת 1עותרת מיושמת בעניינה של ה

�. ה� נמנעו מלפרט כיצד אות� בלבד, כדי לסיי� את לימודי התואר השני רצופי� חודשי

שיקולי� בטחוניי� כלליי�, המיועדי� לצמצ� את המעבר בי� עזה לגדה, מיושמי� במקרה 

ת לגדה המערבית להשתלמויות בסוגיו מורשות לנסועאשר  4)ו 3עותרות הקונקרטי של ה

 . הכשרה שתעניק לה� תואר שניל אא. ל, הקשורות לקידו� מעמד האשה

אכ�, בית משפט נכבד זה דחה עתירות קודמות שהוגשו בשמ� של סטודנטי� מרצועת עזה,  .7

יחד ע� זאת, הציטוט הסלקטיבי מפסקי הדי� הקודמי� אשר ביקשו ללמוד בגדה המערבית. 

 .� איננו תור� לחיזוק עמדת� של המשיבי

8.  �, )3384, 3)2004על () (תק כוחות צה"ל אלראזי נ' מפקד 7640/04מתעלמי� מבג"1 המשיבי

בג"1 , אינ� כלולות בו. המשיבי� מתעלמי� מ4)1בו נפרש "פרופיל הסיכו�", אשר העותרות 

11120/05 �בית  חיפשמסגרתו ), שב7.8.2007(לא פורס�, מיו�  חמדא� נ' אלו& פיקוד הדרו

ת� סעד בגישה פרגמטית ולא דווקנית במסגרת בדיקה פרטנית, חיפוש אפשרויות למ המשפט

איזוני�, כינו� ועדת חריגי�, או מנגנו� אחר, שיעסוק פרטנית במקרי� שלפתרונ� עשויות 

 להיוודע השלכות אנושיות חיוביות. 

שבחרו המשיבי� , 9.12.2009, מיו� נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש עזא� 8731/09בג"1  .9

של הרחקתה לא סב באופ� ישיר בסוגיה העומדת בבסיס הלי. זה, אלא במניעת לצטט, 

, לאחר שבית המשפט הנכבד קיבל את העותרת כדי שיתאפשר לה לסיי� את לימודיה

עמדת� של המשיבי�, לפיה מעברה של העותרת לגדה המערבית לצור. לימודי� לא אושר 

 . על יד� ככזה, אלא למטרה אחרת, קצרת מועד

א. ), 7.7.2010(לא פורס� מיו�  שרי& נ' שר הבטחו� 4906/10צטטו המשיבי� את בג"1 עוד  .10

  לעותרות דכא�. 28די� בת )ה� לא התייחסו לדמיו� ובעיקר לשוני שבי� העותרת דש�, עורכת

11.  .�המשיבי� חזרו אכ�, המדיניות, כמדיניות, מבוססת על טעמי� מדיניי� וטעמי� בטחוניי

פיו חל איסור גור/ על מעבר סטודנטי� בי� רצועת עזה לגדה –וחוזרי� על הכלל, על
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ה� לא מערערות על המערבית. הג� שהעותרות אינ� מסכימות ע� הכלל, במסגרת עתירה זו 

, וא/ בית המשפט הנכבד בהחלטתו, לא התייחס לכלל, אלא בושינוי הכלל ולא מבקשות 

בנסיבות  יישומוהכלל, אלא את  לעותרות הספציפיות ולכ� הוא הורה לשקול מחדש, לא את

 . הפרטניות של כל אחת מהעותרות 

ג� כאשר המדיניות נוקשה, יש לכבד את מקומו ותפקידו של החריג ובנימה מופשטת יותר,  .12

כ. למעשה עושי� המשיבי� באשר ליציאת אנשי� מרצועת עזה לישראל  הדופ�.)ויוצא

 �ולגדה המערבית. הג� שה� מכריזי� על הכלל של היתרי יציאה רק "במקרי� הומניטריי

חריגי� בדגש על מקרי� רפואיי� דחופי�", בפועל ה� שוקלי� וא/ מאפשרי� במסגרת 

צאת את רצועת עזה דר. מעבר ארז הכלל הנוקשה הזה, לאלפי אנשי� מידי חודש בחודשו ל

היוצאי�, כגו� אלו היוצאי� לראיו� אשרה בקונסוליות הזרות,  לעתירה). 86)80(ראו ס' 

כדורגלני�, משתתפי� בכנסי� והשתלמויות שונות, ביניה� השתלמויות בנושאי העצמת 

עת עזה כל אלו ה� חריגי�, למרות הכלל, ולמרות שרצו –, ועוד 4)ו 3נשי�, כמו העותרות 

 ."�   הוכרזה כ"שטח עוי

כ., למרות הטעמי� הבטחוניי� הכללי� והמדיניי� הכלליי�, המשיבי� התירו את החריג   .13

   לעתירה).  79)77(ס'  A PLUSהסטודנטי� הצעירי� בתכנית  3של 

14.  �עתה הורה בית המשפט הנכבד למשיבי� לשקול את העותרות כחלק מ� "החריגי�" המלווי

אל ביציאת פלסטיני� דר. מעבר ארז לישראל ולגדה המערבית, מאז את מדיניות ישר

 שנפתח לתנועת אנשי� ותחת כל הנסיבות המדיניות והבטחוניות המתרחשות באזורנו. 

העובדה שהמשיבי� עומדי� על הכלל, איננה מיתרת את שקילת הנסיבות הפרטניות. אפשר  .15

 ה, מחייב שקילת חריגי�. ללכת צעד נוס/ ולטעו� שדווקא קיומו של כלל כה נוקש

מתבקש בית המשפט הנכבד לית� צו על ועל סמ. הנטע� בעתירה, לאור כל האמור לעיל,  .16

תנאי כפי שהתבקש בגו/ העתירה, תו. קביעת לוח זמני� קצר, שיביא בחשבו� את מועד 

 � .    22.8.2012תחילת הלימודי�, ביו

  

  , עו"דד"ר נעמי הגר 26.7.2012

  ותב"כ העותר

 

 

 

 


