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 תנאי-על-עתירה למתן צו

תנאי המופנה כנגד המשיבים, והמורה להם לבוא -על-בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו

  :וליתן טעם

רמאללה מרצועת עזה להרשום  ומענ לשנות את המבקש העותר תפניימדוע לא ישיבו ל .4

 ;גדה המערביתשב

לאחר  גדה המערביתברמאללה מרצועת עזה ל ו הרשום של העותרמדוע לא ישנו את מענ .4

בכל  וא עומדובשעה שה וחצילפני יותר משנתיים  פי הנחיות המשיבים-על ואת בקשת שהגיש

 ו.התנאים לשינוי מענ

 

כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותר בעתירה זו, לרבות שכ"ט 

 עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

 מוקדם                     בקשה לקיום דיון 

בה רכש את השכלתו, התחתן, רכש  ,בגדה המערבית 4445מאז שנת  ברציפות ותר המתגוררהע

לפני ההכרזה על הגיש בקשה לשינוי מענו הרשום רק שלושה חודשים  בית והביא לעולם ילדה,

, קרי לפני למעלה משנתיים 0.44.4646המחווה מדינית המחדשת את התהליך של שינוי מען, ביום 

וחצי, אך עד עצם היום הזה, העותר טרם קיבל כל תשובה, וזאת למרות שהוא עומד בכל התנאים 

 שפחתו,סובל העותר וסבלו מקרין גם על מ בינתייםשל המחווה המדינית, כפי שיפורט להלן. 

, להשתתף בכנסים והשתלמויות מקצועייםהוא אינו יכול . ושינוי מענ-עקב אי ומפגיעה בזכויותי

לצאת את הגדה המערבית דרך גשר אלנבי וגם  תיאום מוקדם ומורכב, הוא איננו מסוגל ללא שכן
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הוא פגש את הוריו הקשישים רק פעם אחת מאז שנת  אם יבקש, אין ערובה שיאושר לו לצאת;

בשל החשש שאם ישוב לבקר ברצועת  4444והוא כלל לא ראה את אחיו ואחיותיו מאז שנת  4444

הוא איננו יכול לקבל שירותים מרשויות הצבא, ככל תושב  עזה לא יותר לו לשוב לביתו בגדה;

פלסטיני הרשום בגדה המערבית, מחשש שגם אז יעוכב ויורחק בשל מענו הרשום, וכך הלאה וכך 

פקט אחד של חייו שאיננו מושפע מכך שמענו איננו משקף את המציאות הלאה. אין אס

 הנורמטיבית בה הוא חי.  

לאחר שנתיים ויותר על פי יומנו של בית המשפט הנכבד, בהקדם לאור זאת נבקש כי הדיון ייקבע 

 . ועדין מסרבים לעשות כן ולהשיב עליה שיבים לא טרחו לדון בבקשת העותרבהם המ

 

 לעתירההצדדים 

עיר רמאללה אשר העתיק את מגוריו מרצועת עזה ל, 09 ןב תושב פלסטיני והינ העותר .4

 . 4445בשנת עוד גדה המערבית שב

 . ( הינו הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבאשר הביטחון)להלן:  4המשיב  .4

זור הגדה המערבית, מטעם מדינת ( הוא המפקד הצבאי לאהמפקד הצבאי)להלן:  4המשיב  .0

 .יבוש צבאי מזה למעלה מארבעים שנהישראל, המחזיקה בגדה המערבית תחת כ

( הוא הממונה על יישום המתפ"שאו  מתאם פעולות הממשלה בשטחים)להלן:  0המשיב  .9

ועל פעילות המינהל האזרחי בשטחים  מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים

 .הכבושים

 

 ואלה נימוקי העתירה:

 התשתית העובדתית .א

עבר עם משפחתו בעודו קטין להתגורר ברצועת  4459בשנת  .4480בשנת  בלובנולד העותר  .5

עבר העותר מעזה לגדה המערבית דרך מעבר "ארז" בהיתר לטובת לימודי  4445בשנת עזה. 

תואר ראשון בפסיכולוגיה ובחינוך באוניברסיטת ביר זית שבגדה המערבית. הוא התגורר 

 , אז עבר להתגורר ברמאללה, שם הוא גר עד היום. 4660 בסמוך לאוניברסיטה עד לשנת

 4445-4666הראשון של מר עקל בביר זית ותרגומו לעברית מהשנים  העתק חוזה השכירות
 . 3נספח ע/ מצ"ב ומסומן

ועד לשנת  4445/4444לימודים באוניברסיטת ביר זית החל משנת הלימודים העתק אישור על 
 .2נספח ע/מצ"ב ומסומן  4664/4646הלימודים 

תושבת , 485540649נבאל מוחמד חליל אחמד ת.ז. גב' התחתן העותר עם  4664בשנת  .0

 תו הבכורהנולדה ב 4646. בשנת בבית פאג'ר שבגדה המערבית םפלסטינית שמענה הרשו

רכש העותר בית עבור משפחתו הגדלה  4646בשנת  .זוגו ללדת בשנית-ן הקרוב עתידה בתובזמ

 ברמאללה.

 .1נספח ע/תו מצ"ב ומסומן זוגו וב-בת ותהעתק ת.ז. העותר בו רשומ
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 .4נספח ע/העתק חוזה קניית הבית ברמאללה ותרגומו לעברית, מצ"ב ומסומן 

בתחום  בטכנולוגיות עתירות ידע ובפרטדיו ועד היום עוסק העותר ולימ מאז החל את .8

 Webבאוניברסיטת ביר זית כמנהל אתר האינטרנט ) העותר כיום מועסקוהמדיה.  התקשורת

Master)מפתח רשת , (Web Developer( ומתכנת רשת )Web Programmer .) 

פנה העותר מספר פעמים לוועדה האזרחית הפלסטינית ברמאללה בבקשה  4445מאז שנת  .5

ת כתובתו אולם שוב ושוב נענה כי הדבר אינו בידי הוועדה האזרחית ולכן אין לעדכן א

 באפשרותה לעזור לו. 

, הוא סיים את לימודיו, התחיל העותר המשיך להתגורר בגדה המערבית ובנה בה את חייו .4

לחשוש מידי יום ביומו מפני גירוש וחי תחת העותר המשיך . אולם, לעבוד והקים משפחה

חשש מתמיד מעקירה. נמנע ממנו לנוע בחופשיות בגדה המערבית, לצאת לחו"ל ולשוב לביתו 

 לקבל שירותים מרשויות הצבא. ו

פנה העותר אל עמותת "גישה" וביקש סיוע משפטי בשינוי מענו. לאור העובדה  4646בפברואר  .46

וכי הוא עבר לגדה המערבית בהיתר  4666בית מלפני שנת שהעותר חי ברציפות בגדה המער

האלוף איתן דנגוט, מתאם פעולות הממשלה פנתה העמותה בשמו של העותר אל ודרך ישראל, 

 . תו של העותר ברמאללה ולהסדיר את מעמדו שםובושלהכיר בתוביקשה  בשטחים

 . 5/נספח עמצ"ב ומסומן  44.0.4646ם העתק מכתב עמותת "גישה" מיו

בתו של סרן חוסאם דגש, קצין פניות הציבור בלשכת מתאם ושהתקבלה ת 0.9.4646ביום  .44

"נוהל הטיפול -לפיה על העותר להגיש בקשה פרטנית בהתאם ל ,פעולות הממשלה בשטחים

בבקשות להשתקעות תושבי רצועת עזה באיוש". נוסף על כך, באפשרותו של העותר לפנות 

 מגוריו לצורך הגשת בקשה פרטנית להיתרי שהייה זמניים. למשרדי הקישור הפלסטיני באזור 

 . 6/נספח עמצ"ב ומסומן  0.9.4646 המענה מיוםהעתק 

תשובת המתפ"ש לא הייתה רלוונטית לגבי העותר שכן הוא כבר השתקע זה מכבר בגדה  .44

פנתה עמותת  40.5.4646המערבית ולא ביקש לעבור מהרצועה לגדה המערבית. לפיכך, ביום 

און, יועמ"ש הגדה המערבית, בבקשה נוספת להכרה -בשם העותר אל אל"מ אלי בר "גישה"

בתו של העותר בגדה המערבית וזאת משום שהן מבחינה פרוצדוראלית והן מבחינה ושבת

מהותית נוהל השתקעות אינו חל על העותר ויש לטפל בעניינו באופן אחר. בפנייה זו הובהר גם 

רק בשנת באה לעולם גדה הינה דרישה בדיעבד שכן היא כי הדרישה לקבל היתר שהייה ב

 ומכל מקום היתרי שהייה זמניים אינם מספקים פתרון עבור העותר.  4668

 .7ע/נספח מצ"ב ומסומן  40.5.4646העתק מכתב עמותת "גישה" מיום 

, מ"מ רמ"ד מרשם אוכלוסין. לטענתו שומהתקבלה תשובתו של סרן מתן סול 44.8.4646ביום  .40

ש, יועמ"ש הגדה המערבית אינו ממונה על יישום נוהל השתקעות וטרם גיבש ומשל סרן סול

את עמדתו באשר לתושבים פלסטינים שמענם הרשום בעזה אולם השתקעו זה מכבר בגדה 

 המערבית, הגם שלכאורה נוהל השתקעות חל בעניינם. 

 .8ע/ נספח מצ"ב ומסומן 45.8.4646העתק המענה מיום 
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הגיש שוב את בקשתו לשינוי  0.44.4646ש וביום ומשל סרן סול בותיוושמתהעותר לא נואש  .49

הכריז ראש  9.4.4644ביום מען במשרד לעניינים אזרחיים. שלושה חודשים לאחר מכן, 

זה בנימין נתניהו, על חבילת מחוות לפלסטינים, שכללה גם שינוי מען מרצועת עמר הממשלה, 

תושבים פלסטינים וזאת במסגרת מחוות לשליח המיוחד מטעם  5,666לגדה המערבית של 

 , מר טוני בלייר. הקוורטט

 לנוסח ההודעה ראו:

http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventblair040211.aspx 

ותרגומו  והעברתה לישראל העתק אישור המשרד לעניינים אזרחיים על הגשת הבקשה
 .9ע/נספח מצ"ב ומסומן  לעברית

אף אחת לא פורסם ב שם העותרבקשתו של העותר לשינוי מען הועברה לצד הישראלי אולם  .45

גם . נרשמו שמותיהם של אלו ששינוי מענם אושר על ידי ישראל ןשפורסמו ובהשימות רמה

כיתות רגליים למשרד הפנים הפלסטיני לא העלה דבר. "טרם נתקבלה תשובה מהצד 

 .סטיניהישראלי", חזרו ואמרו הפקידים במשרד הפנים הפל

ו לעותר והעניק השתקעותו של העותר בגדה המערביתבין לבין המשיבים המשיכו להכיר ב .40

. טרם פקיעתו פנה 4640ההיתר האחרון פג בחודש מרץ כאשר  היתרי שהייה מתחדשים,

הפלסטיני באזור מגוריו בבקשה כי יחודש ההיתר השהייה שלו,  למשרדי הקישורהעותר 

פנתה עמותת "גישה"  49.5.4640אולם ולמרות פניות חוזרות ונשנות, טרם חודש ההיתר. ביום 

ל קצין פניות הציבור במינהל האזרחי בבקשה לברר את סטאטוס הטיפול בשם העותר א

הנה כי כן, בבקשת העותר לחדש את היתר השהייה שלו אולם לפנייה זו לא נתקבל כל מענה. 

לא רק שהרשויות לא עונות לבקשתו של העותר לשינוי מענו אלא שגם את היתרי השהייה 

 המתחדשים הוא אינו מקבל כבעבר.

  .31נספח ע/ מצ"ב ומסומן 4644-4640מהשנים  תרי השהייההי יהעתק

 .33נספח ע/ מצ"ב ומסומן 49.5.4640העתק הפנייה מיום 

בכל  אור העובדה שהעותר עומדמיום הגשת הבקשה ולוחצי לאחר חלוף יותר משנתיים  .48

ה עמותת "גישה" מכתב אל קצין לח, שכפי שיובהר להלן ידי המשיבים-התנאים שנוסחו על

ואף  וובו ביקשה לברר את סטטוס הטיפול בבקשת 49.0.4640פניות הציבור במתפ"ש ביום 

 למסור לוח זמנים צפוי באשר לקבלת מועד התשובה. 

  .32נספח ע/ מצ"ב ומסומן 49.0.4640העתק מכתב עמותת "גישה" מיום 

העותר לב"כ באותו יום ממש נכתבה תשובתו של קצין פניות הציבור, למרות שהיא נשלחה  .45

מעביר את תשובתו לרשות הפלסטינית ורק  0במסגרתה נמסר כי המשיב  ,4.9.4640ביום רק 

 דרכם ניתן להתעדכן בנוגע להחלטות פרטניות במסגרת המחווה המדינית.

  .31/נספח ע מצ"ב ומסומן 49.0.4640העתק תשובת המתפ"ש מיום 

למרות חוסר התוחלת המוחלט בפניה לרשות הפלסטינית, שאינה, במקרה זה אלא ו לפיכך, .44

והפעם ביקש אישור  9.0.4640צינור, שוב כתת רגליו העותר אל משרד הפנים הפלסטיני ביום 

קשתו, אכן ניתן בכתב כי בקשתו הועברה לצד הישראלי, אולם טרם נתקבלה כל תשובה. לב

http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventblair040211.aspx
http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventblair040211.aspx
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נכתב במפורש כי אכן הגיש בקשה לשינוי מען, אך ובו  ,4, המצ"ב כנספח ע/לו אישור זה

 .9.0.4640עד ליום  המשיבים טרם הכריעו בעניינו

בשמו של העותר אל הממונה על יישום חוק חופש  עמותת "גישה"בצוק העיתים אף פנתה  .46

לה. רוביקשה מידע בדבר בקשתו של העותר לשינוי מענו ומה עלה בגו 0המידע של המשיב 

המבקשת  0התקבלה תשובת המשיב  46.5.4640, ביום 48.9.4640ביום  הבקשה נשלחה

  להאריך את מועד המענה בשלושים יום נוספים.

 .34/נספח עמצ"ב ומסומן  46.5.4640ומיום  48.9.4640מיום  חליפת המכתבים העתק

 40.5.4640לבקשת חופש המידע ביום  0בסופו של יום, התקבלה תשובתו הסופית של המשיב  .44

נכתב כי המידע המבוקש לא יימסר בשל חשש לפגיעה ביחסי החוץ של המדינה בהתאם  ובה

. העותר שוקל את צעדיו במסגרת 4445-( לחוק חופש המידע, תשנ"ח4)א()4להוראות סעיף 

 ההליכים מכוח חוק חופש המידע, שהינם הליכים נפרדים מן העתירה דנן. 

 .35ע/ נספחמצ"ב ומסומן  40.5.4640מיום  0העתק תשובתו הסופית של המשיב 

הוא הרשות אשר בוחנת את בקשות התושבים הפלסטינים לשינוי מען והיא אף  0המשיב  .44

(. למרות 31נספח ע/) 0סמך תשובת המשיב -הרשות המחליטה על שינוי המען וזאת גם על

איננה  יובוודאטינית, איננה מחליטה בסוגיה זאת, היא מסרבת לענות. מאחר והרשות הפלס

, אין מנוס עוד 0אחראית על התמהמהותם של המשיבים במתן תשובה, לנוכח תשובת המשיב 

מלפנות אל בית משפט נכבד זה בבקשה להורות למשיבים לבחון את בקשת העותר, להשיב 

  עליה בחיוב ולשנות את מענו הרשום מרצועת עזה לגדה המערבית. 

 

 עון המשפטיהטי .ב

 שינוי מען של תושבים פלסטינים

פי צו של החקיקה הצבאית, "צו בדבר תעודת -היה נהוג על מען של תושבים פלסטינייםשינוי  .40

" שהסדיר את שינוי המען, והיה דומה לעדכון מבחינת 448זהות ומרשם אוכלוסין, צו מס' 

הפרוצדורה והמהות לשינוי מען בישראל. די היה בהודעה לרשות המוסמכת. עם חתימת 

הסדרים מיוחדים לענין שינוי  הסכמי הביניים בין מדינת ישראל לרשות הפלסטינית, נקבעו

אחת. העברת  תהמען תוך הכרה בכך כי הגדה המערבית ורצועת עזה הינן יחידה טריטוריאלי

האחריות למרשם האוכלוסין הפלסטיני ממדינת ישראל לרשות הפלסטינית עוגנה בהסכם 

ול : פרוטוקIIIלתוספת הראשונה לנספח  45וזאת בסעיף  45.4.4445הביניים שנחתם ביום 

 אזרחיים. םבנושא ענייני

הוקפא רישומם של שינויי המען מרצועת עזה לגדה המערבית. בכל הנוגע  4666כידוע, בשנת  .49

לשינויי מען מעזה לגדה המערבית, עותק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידי ישראל הוקפא, 

בל חופש פיו מוג-ללא רישום של שינויים שדווחו על ידי הרשות הפלסטינית, והוא זה שעל

 התנועה של תושבים פלסטינים עד עצם היום הזה.  
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כך נוצר מצב בו לא היתה כל אפשרות לשנות את מענם של תושבים פלסטינים, מצב אשר  .45

והמשפט הבינלאומי, כחלק משמירה  מילוי חובות המפקד הצבאי מכוח דיני כיבוש-שיקף אי

ב הנורמטיבי של התושב על מרקם חיים תקין בשטח הכבוש; שהרי מען משקף את המצ

הפלסטיני ואת כתובתו בפועל והוא זה שמאפשר לו חופש תנועה, מיצוי זכויות וקבלת 

שירותים מהכוח הכובש. לפיכך, הוגשו לכבוד בית המשפט העליון מספר עתירות פרטניות, 

שסבבו סביב סוגיה זו. כאשר במסגרת העתירות בית המשפט הנכבד הביע דאגה ממדיניות 

ת של תושבים פלסטיניים אשר מענם רשום בעזה אולם הם שוהים בגדה המערבית, ההרחקו

המדינה הגישה לבית המשפט הסברים באשר למדיניותה אשר, כפי שנראה, מתבססים על 

 מתן אפשרות לשינוי מען עבור אנשים כמו העותר.

 הפשרת תהליך שינוי המען

המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מפקד  9644/46כנגד הקפאת שינויי המען הוגשה עתירה, בג"ץ  .40

עתירה  במסגרת(. מען שינוי"ץ בג: להלן( )44.9.4640)לא פורסם, מיום  אזור הגדה המערבית

 אולםים, שמענם רשום ברצועת עזה לבעייתם של תושבים פלסטינ ןתרוזו, המדינה הציעה פ

 לאפשר שאמורה" מדינית"מחווה  על"ץ לבגהודיעה  המדינה. המערבית בגדה מתגוררים הם

 לגדה מענם את לשנות, בגדה מתגוררים אך בעזה רשום שמענם, פלסטיניים תושבים 5,666-ל

ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, והשליח המיוחד  , כאמור,הכריזוכך . המערבית

 . 9.4.4644ביום לקוורטט, מר טוני בלייר, 

 : 9.4.4644מיום  משרד החוץלפרטים על המחווה המדינית, ראו ידיעה באתר 

uartet_Rehttp://www.mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2011/pages/PM_Netanyahu_Q

2011.aspx-Feb-p_Blair_economic_steps_PA_4 

המשיבים קבעו קריטריונים לבחינת בקשות במסגרת המחווה: מען רשום ברצועת עזה,  .48

לכל המאוחר והעדר מניעה ביטחונית  04.44.4668שהייה באופן רציף בגדה המערבית מיום 

 ופלילית.  

 .36/נספח עטריונים מצ"ב ומסומן אשר לקריב 44.8.4644מיום  0העתק תשובת המשיב 

. 0.44.4646העותר, כמו אלפי תושבים פלסטינים אחרים, הגיש את בקשתו, כאמור כבר ביום  .45

העותר עומד בכל הקריטריונים המנויים לעיל. מענו הרשום ברצועת עזה, הוא מתגורר באופן 

הידוע לו. זאת כל שומות על שמו מניעות כלשהן, כולא ר 4445רציף בגדה המערבית מאז שנת 

מאישור  ( והן46השהייה המתחדשים לעותר )ר' נספח ע/ יהן ממתן היתר אפשר להסיק

, בקשותיו לצאת את הגדה המערבית ולחזור דרך גשר אלנבי לשם השתתפות בכנסים בחו"ל

. לו לצאת את הגדה לצורך השתתפות בכנס בתוניס 4644כפי שאושרה בקשתו בחודש אפריל 

 שהייה ומקל וחומרשל העותר לא היו ניתנים לו היתרי יעות על שמו ו רשומות מנהי

למדינות זרות ובעיקר חזרתו לגדה המערבית, למרות שמענו הרשום הוא ברצועת  ושיציאותי

 . ותעזה, לא היו מאושר

מצ"ב  4.9.4644ומענה מת"ק עזה מיום  40.0.4644מיום  "גישה"העתק מכתב עמותת 
 .37/נספח עומסומנים 

http://www.mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2011/pages/PM_Netanyahu_Quartet_Rep_Blair_economic_steps_PA_4-Feb-2011.aspx
http://www.mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2011/pages/PM_Netanyahu_Quartet_Rep_Blair_economic_steps_PA_4-Feb-2011.aspx
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העותר עומד בכל התנאים של המחווה, בקשתו הוגשה לפני שנתיים וחצי ובידו אסמכתא על  .44

הגשת הבקשה וכן אסמכתא כי הרשות הפלסטינית טרם קיבלה מענה לבקשתו מאת הרשויות 

, שנדונו, של רבבות תושבים פלסטינים במצב זהההוגשו בקשות בישראל. יחד עם בקשתו, 

 .ונה מענםהוכרעו, וכתוצאה מההכרעה, ש

הוחלט "להפשיר" לגביה את התהליך שעוגן  –כלומר, קבוצת האנשים שהעותר נימנה עליה  .06

בהסכמי אוסלו וכן בחקיקה הצבאית המיישמת אותם, תהליך שינוי המען אשר הוקפא לאחר 

. הוחלט להסיר את המכשול המדיני שהוצב כנגד שינוי המען לאנשים כמו העותר 4666שנת 

ושאין נגדם מניעה בטחונית. הודעה על החלטה זו  4665המערבית לפני  המתגוררים בגדה

אנשים בעייתם של המדינה טענה ש ;שינוי מעןהוגשה לבית המשפט הנכבד במסגרת בג"ץ 

יטריונים של המחווה, הגיעה לכלל פתרון ולכן אין הצדקה שבית קרבכגון העותר, שעומדים 

, תגובה מקדמית מטעם המשיבים מיום ןשינוי מעהמשפט הנכבד ידון בה. ראו בג"ץ 

 :05, סעיף 48.0.4644

 תיאום גורמי לידי תביא הפלסטינית הרשות כי"במסגרת זו סוכם, 
 התנאים על העונים תושבים של רשימה בשטחים הממשלה פעולות

ה שתיעשה ניח, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולאחר בהאמורים
על ידי הגורמים המוסמכים, תאושר השתקעותם באזור וכפועל 

 .הרשום מענם ישונהיוצא מכך 

 זו בעת רלוונטית אינה כללאלה ברור כי העתירה שלפנינו  בנסיבות
מקום  אין, וממילא האמורים התנאים על העונה לאוכלוסייה ביחס

, ביחס כוללני או פרטני –בית המשפט  בפניזו לקיים דיון  בעת
 אליה".

 .38/ע נספחתגובה המקדמית מצ"ב ומסומן ב םייהרלוונט יםהעמודהעתק 

 5,666-עודכן להמוזכר בתגובה המקדמית  0,066במאמר מוסגר יצוין, כי המספר 

 בהודעות מאוחרות של המדינה.

תושבים במצבו של העותר תינתן אפשרות לשנות את  5,111-הודעת המדינה כי לעל בסיס  .04

כמו גם ההבטחה שלא להרחיק מהגדה המערבית תושבים שמענם רשום בעזה אולם –מענם 

ועתה, כאשר המדינה  בית המשפט הנכבד דחה את העתירה. – 4665נכנסו לגדה עד ספטמבר 

היא מתמהמהת למשך יותר משנתיים וחצי  –מתבקשת לממש את התחייבותה הלכה למעשה 

 ה בקשתו של העותר! ואף מסרבת להודיע האם התקבלה או לא התקבל

יתירה מזו. המשיבים מפנים אנשים כמו העותר אל המחווה שלכאורה היא פעילה. אומרת  .04

: "אני לא מבינה למה חברי 44.9.4640מיום  שינוי המעןב"כ המדינה בדיון במסגרת בג"ץ 

.( יודגש: הפתרון ע.ק " )הדגשה הוספה,יש את המחווה...מדבר על אנשים שאין להם פתרון. 

הוצג לבית המשפט הנכבד עבור אנשים אשר, כמו העותר, העתיקו את מקום מגוריהם מעזה ש

 , הינו שינוי המען שהופשר במסגרת המחווה המדינית. 4665לגדה המערבית עובר לשנת 

אז אם "יש את המחווה" עבור אנשים כמו העותר שעומד בכל התנאים וחלפו כבר יותר 

ו, הרי שהמחדל להשיב לו מענה עניני, להחליט בענינו משנתיים וחצי מאז הגיש את בקשת

 כל אלו חורגים לחלוטין ממתחם הסבירות.  –ולשנות את מענו 
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 הרשום מענו את לשנות הסירוב מן כתוצאה העותר בזכויות הפגיעה

  הזכות להליך הוגן והזכות לייצוג

בית המשפט איננו אמור להיות המקום בו לראשונה ישמע העותר אם דנו בבקשתו, אם לאו.  .00

ההכרח להגיש עתירה במקרה זה הוא מקומם ובעיקר מיותר. כתיבת עתירה בהעדר כל מידע 

 כוח העותר לכלי ריק. -אודות הבקשה הופכת את באי

כוחו לא יוכלו להגיב -, באיככל שבמסגרת עתירה זו, ישמע העותר לראשונה כי בקשתו סורבה .09

לעצם הסירוב. אם לדידם של המשיבים, אין חובה לענות, אולי גם אין חובה לנמק. ברי  כי 

אין לדרוש מן הרשות הפלסטינית, אשר תפקידה להעביר את התשובה לפונים, כי ינמקו את 

 יך הוגן. הסירוב עליו החליטה ישראל. וכך שוב תיפגע זכות הייצוג של העותר וזכותו להל

 הזכות לחיי משפחה

רשום גדה המערבית. רק הוא מכל משפחתו מענם הרשום ב – תובזוגו ו-לעת הזאת, בת .05

פי התחיבויות המדינה במסגרת בג"ץ שינוי מען, -ברצועת עזה. במצב הנורמטיבי היום ועל

נות העותר אינו מועד להרחקה לרצועת עזה. יחד עם זאת, בכל רגע נתון המשיבים עשויים לש

את מדיניותם ולהרחיק את כל מי שמענו הרשום הוא ברצועת עזה, או להטיל עליו מגבלות 

 שונות. או אז, תהפוך המשפחה למשפחה מפוצלת וזכותו לחיי משפחה תימוג. 

הגם שחרב ההרחקה אינה מרחפת מעל ראשו, יחס השלטונות אליו שונה מאשר לשאר בני  .00

את הגשר לירדן, כל בני המשפחה יכולים לנסוע  המשפחה. כאשר כל המשפחה רוצה לחצות

ללא כל הכנות מיוחדות, אך העותר צריך לתאם באופן מיוחד את יציאתו ואת שובו ולקבוע 

 אותם ליום מסוים. 

כאשר המשפחה רוצה להיכנס לירושלים כדי לממש את חופש הפולחן, הרי שהיא יכולה  .08

ון פלסטינים נכנסו בחודש הרמדאן האחרון פי אמות המידה הנהוגות בחגים )כמלי-להיכנס על

 לישראל(  ואילו העותר ייאלץ להיוותר מאחור. כך גם בכל מחסום ומחסום, רק הוא יעוכב.

ון פלסטינים בחודש רמדאן האחרון: יליעל כניסת מ 0קישור לידיעה באתר המשיב 

http://www.cogat.idf.il/901-11037-he/Cogat.aspx 

ך שישקף את מציאות חייו בפועל, מתקשה העותר לבקר את הוריו בשל אי שינוי מענו כ .05

, אחיו ואחיותיו הקשישים המתגוררים ברצועת עזה ואת שאר בני משפחתו מדרגה ראשונה

השנים האלו  49-העותר מעולם לא פגש את אחייניו שנולדו ב .4444אותם לא ראה מאז שנת 

מאז עקר העותר לגדה המערבית  העותר.תו של לם לא פגשו את בת דודתם הקטנה, בוהם מעו

 מואזאת רק "הודות" לכך שגם ו 4646רק פעם אחת בשנת , הוא פגש בהוריו 4445 בשנת

 .  ואביו נתלווה אליה נזקקה לטיפול רפואי מחוץ לרצועת עזה

 :כי קבע כבר זה נכבד משפט בית .04

 הפגיעה היקף צמצום מחייבת ולהורות למשפחה אדם זכות של קיומה"
 ".הניתן ככל בה

 ניתן. פורסם טרם, הסוהר בתי שירות' נ דוברין 4495/60 ץ"לבג 45 פסקה)
 (40.0.4660 ביום
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 :כי עוד נקבע דוברין בפרשת .96

, האדם זכויות במידרג יותר גדולה עוצמה בעלת הינה האדם שזכות ככל"
 "בה הפגיעה את להצדיק כדי יותר חזקים טעמים נדרשים כך

 (. 49 בפסקה, שם)

 : כי נקבע עוד

 לחיים הזכות על ההגנה לאחר, החוקתיות האדם זכויות במידרג"
.... ולמשפחה להורות הזכות על החוקתית ההגנה באה, הגוף ולשלמות

זכות זו ניצבת, איפוא, במדרגה נעלה במידרג זכויות האדם 
החוקתיות. היא קודמת בחשיבותה לזכות הקנין, לחופש העיסוק, 

הפרט. 'היא משקפת את תמצית הווייתו של האדם,  ואף לצינעת
 ."ואת התגלמות הגשמת עצמיותו'

 (.44 בפיסקה, שם)

 הזכות על להגן מחויבת ישראל כי זה נכבד משפט בית ידי על נפסק ונשנות חוזרות פעמים .94

 0095/48 ץ"בבג חשין השופט' כב דברי) הבינלאומי המשפט של מכוחו אף חהמשפ לחיי

 (.845( 4)נג ד"פ הפנים שר' נ סטמקה

 ובמשפט ההומניטארי הבינלאומי במשפט ומוגנת מוכרת זכות הינה משפחה לחיי הזכות .94

 האג לאמנת 90 תקנה(; 4494) הרביעית נבה'ג לאמנת 48 בסעיף כך. הבינלאומי האדם זכויות

 . נוספות אמנות ובשלל

 העיסוקלחופש , הזכות לבחור מקום מגורים והזכות חופש התנועהלהזכות 

יומית -אין המדובר בפגיעה בזכויות ערטילאיות של העותר, אלא בפגיעה מתמשכת ויום .90

הפגיעה בזכויות נובעת מכך כי הרשויות אינן מכירות למעשה בזכותו להתגורר  בזכויותיו.

בגדה המערבית, וכי מרכז חייו מזה שנים ארוכות בגדה המערבית. הרשויות מתכחשות באשר 

, כי הגדה 005(, 0)פ"ד נו) עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל 8645/64בג"ץ להצהרתן במסגרת 

 אחת. תהמערבית ורצועת עזה מהוות יחידה טריטוריאלי

חופש התנועה טומן בחובו את זכותו של אדם לקבוע את מקום מגוריו בתוך הטריטוריה בה  .99

)א( של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות )אשר 44הוא חי. כך לפי סעיף 

 אושררה ונכנסה לתוקף בישראל(. 

אדם הנמצא כחוק בתוך שטחה של מדינה זכותו, בתוך שטח זה, לנוע "
    ."ת מקום מגוריו באורח חופשיולבחור א

בשורה ארוכה של פסקי דין, הכיר בית משפט זה בחשיבות חופש התנועה, הן כזכות בפני  .95

חורב נ' שר  5640/40בג"ץ עצמה והן כמפתח למימוש זכויות יסוד אחרות. ראו, למשל, 

בג"ץ  ;(לאוטונומיה של הרצון הפרטי)חופש התנועה כביטוי  54, 4( 9נא), פ"ד התחבורה

 . 846, 865( 9, פ"ד מב)נ' אלוף פיקוד צפון עתאמללה 084/58

יוזכר, כי הזכות לחופש התנועה הוכרה בהקשר הקונקרטי של האוכלוסייה הפלסטינית,  .90

, נ' מפקד כוחות צה"ל שאהין 31/86 בג"ץהחיה בגדה המערבית וברצועת עזה. ראו, למשל, 

חופש ל וענקתשמ ,הגנה הרחבהגנים את הפסק דין זה ואחרים מע. 446, 448( 4פ"ד מא)
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להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות  40סעיף  , למשל,ראו. הדין הבינלאומימכוח  התנועה

 . 4400לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות,  44סעיף  ;4495האדם משנת 

נולוגיות עתירות הידע כמנהל אתר כאמור, עובד לפרנסת משפחתו בתחום טכ העותר, .98

דמה ישאר בחזית הקיתו זו דורשת ממנו להודאינטרנט, מפתח רשת ומתכנת רשת. עב

בכנסים מקצועיים ולעיתים הוא אף  לעיתים תכופותהטכנולוגית ולכן הוא נדרש להשתתף 

מוזמן להרצות בהם. אולם, כאמור, משום שמענו של העותר רשום בעזה הוא אינו יכול לצאת 

י ככל תושב פלסטיני אחר. במקום זאת הוא צריך לעבור כנס את הגדה דרך גשר אלנביולה

 הליך של תיאום מורכב. 

, בבקשה להתיר את "גישה"פנה העותר, באמצעות עמותת  40.0.4644ביום למשל, כאמור,  .95

וזאת  יציאתו, דרך גשר אלנבי לירדן ולהבטיח את חזרתו לגדה המערבית דרך גשר אלנבי

ביום  להסדיר את יציאתו בכוחות עצמו נכשל. ושניסיונלאחר  ,לצורך השתתפות בכנס בתוניס

)ר' נספח  המשיבים נעתרו לבקשה והתירו את יציאתו ואת חזרתו של העותר לגדה 4.9.4644

 (. 48ע/

, הוא 4640נבול בחודש מאי תכאשר ביקש העותר להשתתף בכנס מקצועי באיס רק לאחרונה .94

אזרחיים ברשות הפלסטינית כממונה  לענייניםל, אשר עובד במשרד פנה תחילה למר נביל נחא

ל לא הצליח לתאם את בקשתו של אעל תושבי הגדה המערבית שמענם הרשום בעזה. מר נח

אזרחיים  לענייניםהעותר. במאמצים רבים עלה בידו של העותר ליצור קשר ישיר עם השר 

 מושל השר תוא, אשר רק הודות להתערבותו האישית 'שייח-לבכבודו ובעצמו, מר חוסיין א

 מעברו של העותר וחזרתו לגדה. 

הוזמן העותר לכנס מקצועי מרכזי בארה"ב. אולם משום , 4640במקרה נוסף, בחודש יוני  .56

שאין באפשרותו לקבל היתרי כניסה לישראל, שכן מענו הרשום בעזה והוא תושב הגדה 

המקום היחיד בו ארה"ב בירושלים המזרחית,  נציגותל להגיע לוכה ייההמערבית, הוא לא 

אשרה הנדרשת לנסיעה. כך תקוותו של העותר העותר להתראיין לשם קבלת היכול היה 

  להשתתף בכנס נגדעה באיבה.

 , והן חופש העיסוק שלו נפגעים קשות, כדבר שבשגרה. של העותרוכך, הן חופש התנועה  .54

 שלא להשיב   1החלטת המשיב 

טוענים המשיבים כי אין בכוונתם להעביר תשובות סופיות בענין שינויי המען, אלא דרך  .54

הרשות הפלסטינית, לא במסגרת מכתבי הפנייה ואף לא במסגרת פנייה מכוח חוק חופש 

( מפורטת 31נספח ע/המידע. במענה שניתן לבקשתו של העותר לבירור הסטטוס בבקשתו )

הפרוצדורה של הגשת הבקשה והמענה לה, תוך הדגשת העובדה שמדובר במחווה מדינית; 

כי מענה כאמור יפגע ביחסי החוץ של  0ובמענה לפנייה מכוח חוק חופש המידע, טוען המשיב  

 מדינת ישראל. 

ים , כרשות מינהלית, חובה לענות לפונ0להשיב לעותר. למשיב  0תמוה ביותר סירוב המשיב  .50

אליו, גם כאשר מדובר במחווה מדינית. העובדה שמדובר במחווה מעין זו אינה מפחיתה כהוא 

זה את חובתו לענות, כאשר ידוע שהבקשה הוגשה לו וכאשר הוא הסמכות היחידה שמחליטה 
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בבקשה. הפנית העותר לרשות הפלסטינית לשם קבלת מענה היא זריית חול בעיניו. כאמור, 

 לחה את הבקשה לישראל וטרם קיבלה ממנה כל מענה. הרשות הפלסטינית ש

על עצם ההחלטה להכריז על מחווה לשינוי מען, על מספר לא מדובר בבקשה להשיג   .59

התושבים שמענם ישונה, על הקריטריונים שנקבעו לשינוי מען, או על כל היבט מהותי של 

כויותיו של העותר . מדובר בבקשה לקבל מידע על אודות בקשה פרטנית שנוגעת לזהמחווה

חובה  –ולחובותיו של המפקד הצבאי כלפיו. מחובת המשיבים כרשות מינהלית להשיב לו 

המעוגנת בכללי המשפט המינהלי, אשר מחייבים כל רשות ורשות. כל שמבקש העותר לדעת 

 הוא האם אכן הגיעה הבקשה אל הצד הישראלי ומה סטטוס הטיפול בה. זאת בלבד!

ההיבט המדיני ובין ההיבט הפרוצדורלי של מעשה מדיני נדונה, ולא  האבחנה הברורה בין .55

אחת, בפני בית משפט נכבד זה, אשר פסק באופן ברור, כי ככל שהתערבות בתי המשפט 

בהחלטות מדיניות אכן תהיה מצומצמת, על בית המשפט להבטיח את תקינות המעשה 

 המינהלי הנובע מן המעשה המדיני. 

משלל פסקי הדין שעסקו אף הם במחוות מדיניות, קרי שחרור אסירים  אבחנה ברורה זו עולה .50

פלסטינים לרגל חגים מסלמיים, או לקראת ועידת שלום כלשהי. כך למשל בהחלטה במסגרת 

(, בפסקה ו' מפי כב' 45.44.4665)לא פורסם, מיום  משל"ט נ' ממשלת ישראל 46585/65בג"ץ 

 השופט א' רובינשטיין:

 בית בפני רבות פעמים שעלה, פלסטינאים ריםאסי שחרור "בנושא
 המשפט שבית מובהק מדיני מרכיב בין להבדיל יש, זה משפט
 רכיבי לבין, בעבר ושוב שוב שנפסק כפי, בו להתערב שלא שוקד

 ."ומידתיותן סבירותן, החלטות קבלת הליכי, קרי, מינהלי משפט
  .(ע.ק)הדגשה הוספה, 

שחרור אסירים כמחווה מדינית נדחו על הסף, הרי שעתירה זו  בעוד שעתירות אחרות בענין .58

דין, הגם שהאסירים כבר שוחררו והעתירה הפכה -נידונה לגופו של עניין ואף ניתן בה פסק

לעתירה בעלת סממנים תיאורטיים. על אף כל זאת, ובניגוד לפרקטיקה אשר מסלקת עתירות 

את ההליך מהיבטיו המינהליים ולתת תיאורטיות, בית המשפט הנכבד מצא לנכון לבחון 

 דין עניני, אך ורק לגבי ההיבטים המינהליים של מחוות שחרור האסירים. -פסק

 קובעת כב' השופטת ע' ארבל: 0.44.4664לפיכך גם בפסק הדין הסופי באותה העתירה מיום  .55

"הליך קבלת ההחלטה על שחרור אסירים, מעצם היותו החלטה מינהלית 
במהותה, נדרש לעמוד באמות המידה המחייבות את הרשות המינהלית 

 ואת החלטותיה." 

אם בעתירות מן הסוג הרגיש הזה, בית המשפט דן בסוגיות מן המשפט המינהלי כגון: האם  .54

של בחינת התשתית העובדתית המלאה, התקבלה ההחלטה לגבי כל אסיר ואסיר, תוך בחינה 

והאם ניתן זמן מספיק בין פרסום רשימת האסירים לבין השחרור בפועל, קל וחומר שעל 

קרי, מתן מענה  –המשיבים בעתירה שבכותרת למלא את החובה המינהלית הבסיסית ביותר 

 והחלטה לגופו של עניין בדבר שינוי המען.

עותר, אשר הגיעה לידיהם באמצעות הרשות על המשיבים להבהיר מדוע בקשתו של ה .06

הפלסטינית, ואשר עומדת בכל הקריטריונים שנקבעו, מחכה כבר יותר משנתיים וחצי למענה. 
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פרוצדורלי מובהק, הגם שהוא במסגרת מחווה מדינית -הבהרה זו, כאמור, הינה פן מינהלי

די להבטיח הליך ולפיכך, כפי שמורה ההלכה הפסוקה, הוא פן שבתי המשפט יתערבו בו כ

 מינהלי תקין. 

נסיון המשיבים לטעון כי מתן המענה מוטל על כתפיה של הרשות הפלסטינית, בשל היותה  .04

 במסגרת מחווה מדינית, איננו אלא לעג לרש. בעל הסמכות הוא גם בעל החובה לענות. נסיון

המשיבים לטעון כי מענה יפגע ביחסי החוץ של מדינת ישראל, הוא היתלות באילנות גבוהים 

מבלי כל הצדקה. אין מקום במסגרת עתירה זו לטעון טיעונים של חוק חופש המידע ובכך 

לקעקע את תשובת המשיבים. יוזכר אך זאת. המבחן שיושם בשני המקרים הבודדים שבהם 

כי חופש מידע, היה המבחן המחמיר של ודאות קרובה לפגיעה עלה טיעון זה במסגרת הלי

ממשית ובשני המקרים, לא היה מדובר בפנייה של עותר המבקש מידע אודות עצמו, אלא 

ישראל )לא פורסם הניג נ' מדינת  465/68מידע על מדיניות ומידע סטטיסטי. )ראו: עת"מ 

 אדם נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדיםעמותת יפו לזכויות  4464/68ועת"מ ( 45.44.4668מיום 

 (. 4.0.4646)לא פורסם, מיום 

כאמור, הרשות הפלסטינית החליטה להעביר את בקשתו של העותר לצד הישראלי כבר  .04

ובזאת תפקידה הסתיים. עד לקבלת תשובה מהצד הישראלי, האחראי  4644בחודש פברואר 

לסטינית כל ברירה, אלא להמתין הבלעדי על דיון בבקשה ועל מתן החלטה בה, אין לרשות הפ

לתשובה. כל פניה אליה, כפי שעשה העותר פעמים אין ספור, לא הניבה ואף לא יכולה להניב 

 כל תוצאה.

בבקשת העותר לקבלת מענה באשר לסטטוס הטיפול בבקשתו, אין הוא חותר תחת סמכות  .00

בהן ומי שלא  הרשות הפלסטינית להחליט מי מהבקשות להעביר למדינת ישראל לשם הכרעה

להעביר; שהרי הרשות הודיעה לעותר שבקשתו הועברה ועתה הטיפול נמצא בידי ישראל. 

מוכן העותר אף לחכות לעדכון מאת הרשות הפלסטינית ובלבד שידע אם אכן בקשתו נמצאת 

כוחו -בטיפול ובלבד שהמשיבים יענו, כפי שכל רשות מינהלית אמורה לעשות, לפניות מצד באי

 המינהלי הכרוך בטיפול בבקשתו. באשר לפן 

פי אמות המידה של -על המשיבים, כרשות מינהלית ישראלית וכגוף המחליט, לפעול על .09

המשפט המינהלי ופשוט לענות. על המשיבים, בחלוף זמן כה רב ובהתחשב בעובדה שהעותר 

ת לענות, ולענו –עומד בכל תנאי המחווה ובהתחשב בכך שמענם של כל בני משפחתו שונה 

 בחיוב, קרי לשנות את מענו הרשום. 

המוגשת על ידי תושב פלסטיני, בין אם הוא  כל בקשהעוד יצוין כי בפרקטיקה הנוהגת  .05

מתגורר בגדה המערבית ובין אם הוא מתגורר ברצועת עזה וברצונו להיכנס לישראל, בין אם 

בקשה שמוגשת כדי לשהות בה ובין אם לעבור לחלק השני של הטריטוריה הפלסטינית, היא 

לנציגי הרשות הפלסטינית ואו אז היא מועברת לצד הישראלי הדן בה, מכריע, ולאחר מכן 

 מוסר את החלטתו לנציגי הרשות הפלסטינית, אשר מוסרים בתורם את ההחלטה לתושב.

כוח וזה מבקש להוסיף נימוקים, טיעונים ו/או -יחד עם זאת, כאשר התושב מיוצג על ידי בא  .00

ת התושב ולכן פונה במכתב ישירות אל הצד הישראלי, או שהוא מבקש רק מסמכים לבקש

לברר את סטטוס הבקשה, או לקבל נימוקים לסירוב הבקשה, קציני פניות הציבור משיבים 
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הכוח כדבר שבשגרה. לעיתים הם שולחים אסמכתא בכתב שהבקשה אושרה, או -לבאי

הצד הישראלי ולכן נדרש התושב  סורבה, ולעיתים הם מוסרים כי הבקשה לא נתקבלה אצל

כוחו מה סטטוס הטיפול בבקשה והם יכולים -להגיש את בקשתו מחדש. כך יודעים הפונה ובא

 להיערך בהתאם.  

העתק מכתב סטנדרטי המודיע כי בקשת התושב לא נקלטה בצד הישראלי מצ"ב ומסומן 
      .39/נספח ע

לפניות המוגשות דרך קבע באמצעות לא זו בלבד שבפרקטיקה הנוהגת עונים המשיבים  .08

במקרים אחרים הנוגעים למחווה עצמה, ענו המשיבים רמים ברשות הפלסטינית, אלא שאף גו

על פניות פרטניות זהות לפנייתו של העותר. נצרף שתי דוגמאות לתשובות המשיבים לפניות 

של אחת  עשות ואף כותבים במפורש בסופההמשיבים לים ידמגפרטניות בעניין המחווה. 

עם קבלת החלטת הגורמים המוסמכים, מתשובותיהם לבא כוח ישראלי שפנה אליהם: "

.(. בתשובה השניה הם מודיעים על החלטתם שלא לאפשר ע.ק)הדגשה הוספה, ." נודיעך דבר

 פי המחווה בתשובה לפניה פרטנית.-שינוי מען על

 .21ע/ נספח מסומנותהעתק תשובות המשיבים לפניות פרטניות בעניין המחווה מצ"ב ו

העובדה שלעיתים המשיבים עונים לפניות פרטניות ולעיתים הם מפנים את הפונים לרשות  .05

הפלסטינית מעידה בבירור, הן על שרירותיות והן על חוסר עקביות, הפוגעות בזכויות העותר 

 ובדומים לו והחורגות באופן ניכר מכללי המינהל התקין.

לאות  4455-ן סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"טהמשיבים הופכים את חוק לתיקו .04

לחוק, לא זו בלבד שהוא מחייב לתת תשובה במועד, החוק קובע כי "עובד  4מתה. סעיף 

הציבור יודיע על החלטתו למבקש מיד לאחר קבלתה." כלומר, החובה כוללת גם להשיב בכתב 

 למי שפנה בכתב.  

באפשרותה להשיב לפונים באופן פורמלי בלבד,  הרשות הפלסטינית, אליה המשיבים מפנים, .86

ולא באופן מהותי. כל שביכולתה למסור לעותר הוא האם הגיעה אליה תשובה כלשהי מהצד 

הישראלי ואת זאת אכן עשתה. היא איננה יכולה למסור אם הבקשה נדונה כלל, מתי נדונה, 

ענתה בשלילה, מה האם היתה החלטה, אך מסיבה כלשהי טרם הגיעה לידיה ואם הבקשה נ

 היו נימוקי הסירוב. 

בהקשר זה נזכיר מושכלות ראשונים. חובת ההנמקה כוללת גם את החובה לקבל החלטה  .84

מנומקת, אך גם את החובה למסור את נימוקי ההחלטה, לפרט הנוגע בדבר או אף לציבור 

(. בנוסף, ראוי לזכור כי ככל 945, כרך א' בעמ' משפט מינהליארז, -כולו. )ראו: דפנה ברק

 שהחלטה איננה מנומקת, היכולת של העברת ביקורת שיפוטית על ההחלטה נחלשת. 

 סיכום

סירובה של המדינה להשיב לעותר גובל במעשה של שרירות, בניצול כוחה השלטוני באופן  .84

לוגסי נ'  080/54שאיננו ראוי. כך הגדיר כב' השופט שמגר מעשה של שרירות במסגרת בג"ץ 

 :906, 994( 4, פ"ד לו)שר התקשורת
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"כפשוטו ובעיקרו מתיחס ביטוי זה ]השרירות[, לפי השקפתי, למעשה 
ידי רשות, מבלי לתת את הדעת לנתונים ולנימוקים שלפניה, -לשנעשה ע

. לא המירמה שולטת בכיפה תוך הסתמכות על כוחה השלטוני ותו לא
." )הדגשים העדר התחשבות וחוסר תשומת הלבבמעשה השרירות אלא 

 .(ע.קהוספו, 

ני, החליטו שלא להשיב, בתואנה שמדובר במעשה מדי -ואכן, הרשויות בישראל עשו מעשה  .80

תוך התעלמות מהפן המינהלי המובהק של בקשתו של העותר ומחובותיהן מכוח המשפט 

המינהלי, תוך חוסר תשומת לב לגורלו של העותר, שמצפה כבר שנתיים וחצי להתיחסות מאת 

הרשויות בישראל, שרואה כיצד כל משפחתו נענית, ורק הוא נותר מאחור וזאת ללא כל סיבה 

ימוק ראוי. השרירות שבמעשה מקבלת משנה תוקף מן העובדה הנראית לעין, ללא כל נ

 שברצותם המשיבים עונים וברצותם הם מתעלמים מחובתם לענות.

האיסור לנהוג בשרירות חל על מעשה, כמו גם על מחדל. הרושם המתקבל הוא כי למשיבים  .89

לנות רצונם, הם ניתלים באי-אין "סבלנות" לטפל בפונים כמו העותר וכדי לכסות על אי

, תוך צפיה מגבוה בדמויות ואילן יחסי החוץ של מדינת ישראל אילן המעשה המדיני –גבוהים 

 הקטנות הרצות אנה ואנה, ללא תוחלת, כאשר ברור שהסוגיה נמצאת לפתחם, ולפתחם בלבד.   

 בתיאום, בפקס מ"לח ונשלח בגדה המערבית ד"עו בפני םשנחת בתצהיר נתמכת זו עתירה .85

, בפקס ןנית ואה שאף הכוח ייפויי ואת, זה תצהיר לקבל מתבקש הנכבד המשפט בית. טלפוני

 .וכוח באי לבין העותר בין למפגש בנוגע האובייקטיביים בקשיים בהתחשב

 בראש כמבוקש, תנאי-על צו להוציא הנכבד המשפט-בית מתבקש הללו הטעמים מכל .80

 את ולחייב להחלטי תנאי-על הצו את להפוך, המשיבים תשובת קבלת ולאחר, העתירה

 .דין ט"ושכ העותרים בהוצאות המשיבים

 

 4.4.4640היום, יום 

 

 , עו"דעידו קטרי

 העותר       ב"כ 

 


