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 777-90-31 עת"מ בתל אביבהמחוזי בבית המשפט 
בפני כב' הש' ד"ר אבניאלי         בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

             
 

 073029119מוחמד עומר אחמד שקארנה, ת.ז. 
ו/או קנת מן שרי בשי עידו קטרי ו/או ע"י ב"כ עוה"ד נעמי הגר ו/או 

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –מ"גישה 
 24רחוב הרכבת 

 07776תל אביב, 
   60-0422406; פקס: 60-0422446טלפון: 

 /המבקשהעותר

 -נגד  -

  מתאם פעולות הממשלה בשטחים .4

 המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית .4
 פרקליטות מחוז תל אביב ע"י

 , תל אביב4רח' סאלד 
 המשיבים

 

 בקשה למתן צו להוצאות 

, העותר מתכבד להגיש בקשה למתן צו להוצאות 0.46.4640פי החלטת כבוד בית המשפט מיום -על

 מן הטעמים הבאים:

אכן טוב כי נמצא פתרון לעותר וכי הונפק לו היתר כניסה לישראל לצורך לימודיו  .4

 ש את בית המשפט ליתן צו להוצאותהעותר יבק. יחד עם זאת, 4.46.4640האקדמאיים ביום 

ובניגוד לחוק, לעקרונות המשפט  אור העובדה שהמשיבים פעלו באופן לא ראויוזאת ל

  ולנהלים שלהם עצמם. המינהלי

בבקשת  כראוי נוכח מחדלן של הרשויות לטפל אך ורק הגיעה לפתחו של בית המשפטהעתירה  .4

חודשים לא ניתן בה  ארבעהובכל זאת לאחר  4העותר, אשר הוגשה במועד, לפי נהלי המשיב 

המשיבים יבחנו ש על כךבית המשפט  עמד השבעקבותי ,הגשת העתירה. עניני וסופי מענה

 התייתר.לכך שלעותר ניתן הסעד בטרם  היא שהובילה ,החלטתםבשנית את 

 רקע עובדתי 

ביקש העותר לקבל היתר לצורך לימודים לתואר  4644כמפורט בגוף העתירה, עוד בשנת  .0

, אולם של האוניברסיטה העברית בפקולטה למדעי החברהשלישי במחלקה לגיאוגרפיה 

 נדחתה ללא הנמקה מספקת וללא שזכתה לטיפול ראוי.  זו בקשתו

לשם כך הוא פנה אל  .להגשים את חלומו ללמוד לתואר שלישי ומניסיונהעותר לא נואש  .2

 44)ר' נספח ע/ 4640במרץ גם האוניברסיטה העברית והתקבל לאותה תוכנית לימודים 

 40לעתירה(. בהתאם ועל פי נוהל "כניסת סטודנטים מאיו"ש ללימודים בישראל" )ר' נספח ע/

פנה המוסד האקדמי, באמצעות  06.2.4640לעתירה( )להלן: נוהל כניסת סטודנטים(, ביום 

 44, בבקשה להנפיק לעותר היתר לשם לימודיו )ר' נספח ע/4אפרת מורין למשיב ד"ר 

למשרדי הקישור הפלסטינים באזור מגוריו  2.0.4640לעתירה(, ובמקביל פנה העותר ביום 
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בקשה ה הושלמה הגשתוהגיש בקשה להיתר כאמור. הנה כי כן, כבר בתחילת חודש יוני 

 בהתאם לפרוצדורה הדואלית הקבועה בנוהל ובצירוף כל המסמכים הנדרשים.

 תשתיתהחסרה כל  ,ות את הבקשה בקש בטענההחליט לדח 4המשיב  40.0.4640אולם, ביום  .2

 42כי קיימת חלופה בגדה המערבית לתחום הלימודים המבוקש )ר' נספח ע/ ,תעובדתי

 לעתירה( 40)ר' נספח ע/ 4אל המשיב  העותר כוח-ו באיפנ 46.0.4640לפיכך, ביום לעתירה(. 

ת סטודנטים, שכן נה עומדת בכללים שהוא עצמו קבע בנוהל כניסלו כי תשובתו אי ווהבהיר

 . לא קיימת חלופה לתחום הלימודים

את חשיבות  4כוח העותר הבהירו למשיב -ית שבאלפנייה זו לא נתקבל מענה וזאת למרו .0

יובהר כי לוח קבלת המענה במסגרת סד הזמנים הצר עד לתחילת שנת הלימודים האקדמית. 

בגינם חגי תשרי, אשר ל סמיכות פתיחת שנת הלימודים האקדמאייםהזמנים הדוחק נבע מ

 המועדים בהם ניתן היה להגיש עתירה ולקבוע בה מועד לדיון. צומצמו

 -אביב במסגרת "קדם-כוח העותר אל פרקליטות מחוז תל -ו באיפנ 41.7.4640על כן, ביום  .7

, במטרה לקבל מענה ולמנוע את הצורך לפנות לעתירה( 47)ר' נספח ע/ עתירה מינהלית"

 לערכאות. 

לפיה טרם  4, התקבלה תשובת ביניים מהמשיב 4.8.4640נייה לפרקליטות, ביום הפ בעקבות .8

טלפונית עם , במסגרת שיחה 0.8.4640. ביום לעתירה( 48)ר' נספח ע/ הסתיים בירור הסוגיה

 לאבחון בקשהאת ה 4רק לאחר התערבות הפרקליטות הפנה המשיב הפרקליטות, נתגלה כי 

המטפלת כי האבחון הבטחוני ימשך שבועות מספר,  בטחוני. לאור הבהרתה של הפרקליטה

את המועד האחרון  ודחובהתאם  לערכאותכוח העותר לדחות את הפנייה -יבא והחליט

  לעתירה(. 41)ר' נספח ע/ 47.8.4640עד ליום לקבלת תשובה בטרם פנייה לערכאות 

ש את העתירה לא נתקבלה כל תשובה ולפיכך נאלץ העותר להגי 47.8.4640 -גם לאחר ה ,ברם .1

, לאחר שברור היה כי ללא הגשת עתירה, לא יענו 4.1.4640ביום  מיד עם תום פגרת הקיץ

 . המשיבים במועד והחשש כי העותר לא יספיק להגיע ללימודיו הלך וגבר 

עתירה לדיון כבר ביום חלטת בית המשפט הנכבד הקובעת את הקבלה ההת 4.1.4640ביום  .46

עוד צוין בהחלטה כי ראוי שהמשיבים יתנו דעתם  חגי תשרי. , מיד עם סיומם של06.1.4640

 שנית לנושא ובמידת הצורך ישקלו אם יש מקום להיעתר לבקשה. 

אכן שקלו המשיבים את הנושא בשנית הנכבד לעמדתו הנחושה של בית המשפט הודות  .44

כי ניתנה החלטה חדשה בעניינו אך יום לפני הדיון,  ,41.1.4640ביום  ,והודיעו לבית המשפט

 של העותר אשר תאפשר לו לקבל היתר למטרת לימודים אקדמאיים. 

 שנת תחילת לפני בלבד יםושבוע הבקשה הגשת לאחר חודשים ארבעה, 4.46.4640 ביום .44

 לתקופה של חצי שנה. אקדמאיים לימודים למטרת יתרה עותרהונפק ל ,האקדמית הלימודים
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 להוצאותהטעמים למתן צו 

השתלשלות העניינים שפורטה לעיל מצדיקה מתן צו להוצאות כנגד המשיבים ופסיקת שכר  .40

אל נסאסרה נגד שר הבינוי  824/10טרחת עורך דין, וזאת על פי הקריטריונים שנקבעו בבג"ץ 

 . לאמור:441, 447(, 2, פ"ד מח)והשיכון

סדרת הכניסה מהגדה האחראים על ההמשיבים הם  –הצידוק בהגשת העתירה המקורית  .א

. המשיבים הם אשר קבעו את בכלל ולמטרות לימודים אקדמאיים בפרט המערבית לישראל

חובות מכוח המשפט המינהלי לבסס את על המשיבים מוטלות נוהל כניסת סטודנטים. 

החלטותיהם על תשתית עובדתית ראויה, לנמק את החלטותיהם וליתן מענה לבקשתו של 

ע בחוק. משסירבו המשיבים לשקול בשנית את החלטתם השגויה, העותר תוך הזמן הקבו

משיבים למרות שהעותר ניאות פעם אחר פעם ליתן לו למרות פניות חוזרות ונשנות של העותר

המשיבים  אין לקבל התנהלות בההגשת העתירה הייתה בלתי נמנעת. , שהות לקבל החלטה

ין לא ניאותים לטפל בבקשה דוחים בקשות בקש וכשמעמידים אותם על טעותם הם עדי

  במהירות הראויה. ולהעבירה לאבחון ביטחוני

להגשת  עובר וותר עשה כל שביכולתלעתירה, הע 48-42כמתואר בסעיפים  – מיצוי ההליכים .ב

אל פניות  , בין היתר באמצעותלצורך לימודיו הגבוהים לישראל ור כניסתילהסדהעתירה 

. עתירה מינהלית"-לגורמים בכירים במסגרת "קדם ובכלל זה פניות פה-ובעלבכתב המשיבים 

העותר הוא שניאות לתת למשיבים שהות לקבל החלטה גם שסד הזמנים היה דוחק ואילו 

ביותר והבסיסיות המתבקשות  תהמשיבים הם שישבו על המדוכה ולא ביצעו את הפרוצדורו

 לשם קידום הבקשה ומתן מענה. 

בעקבות סירובם . 06.2.4640 נשלחה למשיבים ביוםשל ד"ר מורין  פנייה הראשוניתה– שיהוי .ג

גישה בשם ראשונה מטעם פנייה , אשר העתירה הוכיחה שבטעות יסודו, לבקשה של המשיבים

לפרקליטות העותר  הפנלבקשותיו לאחר שלא ניתן מענה . 46.0.4640נשלחה ביום  העותר

 מספיק למשיבים זמן העותר העניקלבקשת הפרקליטות, . 41.7.4640ביום  מחוז תל אביב

, שלושה חודשיםפנה לערכאות ומשזו בוששה לבוא, בחלוף יסופית בטרם למתן תשובה 

  הוגשה העתירה.

העותר של  וכאמור, כל מאמצי – האם הגשת העתירה הביאה להשגת הסעד המבוקש .ד

המשיבים . טרם הגשת העתירה, כשלוהאקדמאיים  ולצורך לימודילישראל  וכניסתלהסדרת 

תוך זמן סביר ורק הודות לתקיפותו בית  להפנות את הבקשה לאבחון בטחוני כנדרשמיאנו 

הושלם טרם פתיחת שנת הלימודים האקדמאית ונתקבלה האבחון הושלם המשפט הנכבד 

 של העותר והעתירה לא היו המשיבים נותנים מענה לבקשת אלמלא הוגשה. החלטה חיובית

, העותר היה 4644ושוב, כמו בשנת  לישראל והתיר את כניסתולא היו מחליטים ל במועד

מחמיץ את שנת הלימודים האקדמאית ואת ההזדמנות להגשים את חלומו להשלים תואר 

 . שלישי בחקר מדבר יהודה וים המלח

 לסיכום

בזכותו הואילו המשיבים  והבלעדי הגורם המכריע האין ספק, כי הגשת העתירה היית .42

ה לו הי. טרם התאיינה בשל פתיחת שנת הלימודים האקדמאית של העותר ולבקשת שלהידר
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העותר מטופל, בהתאם לנוהל כניסת סטודנטים והחלטה בעניינו הייתה מתקבלת על בסיס 

  כלל. תשתית עובדתית ראויה ותוך זמן ראוי, לא הייתה מוגשת העתירה

לאור כל זאת, מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק הוצאות כנגד המשיבים, ובכלל זה לפסוק  .42

 שכר טרחת עורך דין. 

"המשיבים מתנגדים כוח העותר כי -כוח המשיבים, עו"ד עדי אברונין, הודיע לבאי-בא .40

  פשר להם להגיב בנפרד לבקשת העותר."הוצאות ומבקשים כי בית המשפט יאלפסיקת 

 

 

 ___________________ 8.46.4640היום, יום 

 , עו"דעידו קטרי
 העותרב"כ             


