
 9269/11בג"ץ  בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 
 ***********ת.ז.  ****ז **** ****איהאב  .1

  )ע"ר( מרכז לשמירה על הזכות לנוע –גישה  .2
 –מ"גישה איתמר ענברי כולם ע"י ב"כ עוה"ד נעמי הגר ו/או שרי בשי ו/או 

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע"
 67770 תל אביב, 42רחוב הרכבת 

   03-6244130; פקס: 03-6244120טלפון: 
 

 
 העותרים

 -נגד  -

 משרד הביטחון .1

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים .2

 המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית .3

 אלוף פיקוד הדרום .4

 צים, פרקליטות המדינה"כולם ע"י מחלקת הבג
 , ירושלים29דין -רח' צלאח א

 המשיבים
 

 

 עתירה למתן צו על תנאי

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

, גדה המערבית דרך גשר "אלנבי"ל להיכנס( העותר)להלן:  1לעותר  וליתן טעם מדוע לא יתירו

 .לצורך ביקור קצוב מועד, ויתאמו את יציאתו מהגדה לירדן עם תום הביקור

 בקשה לקיום דיון דחוף

כעת הוא מתגורר בארה"ב במסגרת שמענו הרשום הוא ברצועת עזה. פלסטיני, תושב העותר הוא 

. הוא יצא ******במדינת  *******לימודיו לתואר שני בהנדסת "ניהול מערכות מידע" באוניברסיטת 

בדרכו לארה"ב. כעת מבקש , 8.4.2010, בהיתר, ביום והגדה המערבית את רצועת עזה, דרך ישראל

מועד בגדה המערבית כדי לבקש את ידה  ובלהיכנס לביקור קצ , במהלך חופשת הסמסטר,תרהעו

רה לארה"ב להמשיך את לימודיו ואת עבודתו צא בחזישל בחירת ליבו. לאחר הביקור י

העותר . 9.1.2012באוניברסיטה. על העותר להתייצב בחזרה ללימודיו ולעבודתו לא יאוחר מיום 

 . לתוצאות העתירהמחכה נמצא כעת בירדן, 

ומשלא נענה פנה,  22.11.2011העותר פנה בבקשה להסדיר את כניסתו לגדה המערבית עוד ביום 

 "בג"ץ-קדם"(, למחלקת הבג"צים בהליך של העותרתאו  עמותת גישה)להלן:  2באמצעות העותרת 

 . , סורבה בקשתו13.12.2011רק ביום . 6.12.2011ביום 

 אירוסיו לצורךגדה המערבית לשל העותר כניסתו לאור הקשיים שמערימים המשיבים על 

דחוף מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע את העתירה לדיון  מסגרת הזמן הדוחקת,ובהתחשב ב
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ככל . , לבקר בגדה ולהתארס, כך שהעותר יוכל לממש את זכויותיו20.12.2011ולא יאוחר מיום 

את תגובת המשיבים לעתירה, נבקש כי מועד הגשתה ייקבע סמוך ככל  שיחליט בית המשפט לבקש

  הניתן למועד הגשת עתירה זו.

 

 הצדדים לעתירה

להיכנס לגדה המערבית דרך "אלנבי" מבקש ה ,בארה"בהמתגורר  תושב פלסטיניו הינ העותר

 .לצורך ביקור קצוב מועד ולצאת מהגדה עם תום הביקור

הינה עמותה ישראלית, שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל ובשטחים הנתונים  העותרת

 לשליטתה, ביניהן הזכות לחופש התנועה.

 ( הינו הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא.שר הביטחון)להלן:  1המשיב 

( הוא הממונה על יישום מדיניות המתפ"שאו  מתאם פעולות הממשלה בשטחים)להלן:  2המשיב 

 .ועל פעילות המינהל האזרחי בשטחים הכבושים שלת ישראל בשטחים הכבושיםממ

זור הגדה המערבית, מטעם מדינת ישראל, ( הוא המפקד הצבאי לאהמפקד הצבאי)להלן:  3המשיב 

הוא בעל  3המחזיקה בגדה המערבית תחת כיבוש צבאי מזה למעלה מארבעים שנה. המשיב 

, לאפשר את תנועתם בתוך הגדה אל הגדה וממנה הסמכות להתיר את מעברם של פלסטינים

 .המערבית וכן לספק שירותים מרשויות הצבא בגדה המערבית

להנפיק אישורי יציאה מרצועת עזה, סמכות ( הינו בעל הבדרום המפקד הצבאי)להלן:  4המשיב 

 .1 סמכות אותה האציל לו המשיב

 

 

 ואלה נימוקי העתירה:

 התשתית העובדתית א.

חזרה  2000בשנת  להורים בעלי תושבות פלסטינית. 1985בשנת  בערב הסעודיתהעותר נולד  .1

 את  המשפחה להתגורר ברצועת עזה. בשנה זו ביקרה המשפחה בגדה המערבית ושם פגש

 . *********, ת.ז. **** **** **** *****, גב' תוקרובת משפח

 . 1נספח ע/מצ"ב ומסומנים  ****העתק ת.ז. של העותר ושל גב'  

אזהר ברצועת עזה בניהול -באוניברסיטת אללתואר הראשון סיים את לימודיו העותר  .2

בתחום זה השני  רמערכות מידע. לאחר סיום הלימודים הוא נרשם והתקבל ללימודי התוא

 בארה"ב.  *******שבמדינת  ********באוניברסיטת 

 . 2ע/בתוקף מצ"ב ומסומן נספח  I-20העתק טופס  

לראיון אשרה בקונסוליה  , באמצעות היתר שהונפק על ידי המשיבים,לימודיו הוא יצאלשם  .3

ביום ולאחר קבלת האשרה,  2010האמריקאית בירושלים המזרחית בתחילת חודש ינואר 
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לארה"ב בדרכו הוא יצא מרצועת עזה, דרך ישראל והגדה המערבית לירדן ומשם  8.4.2010

להיכנס  2010בעיה כלשהי כאשר ביקש פעמיים בשנת בל ללימודיו. יצוין כי העותר לא נתק

 לישראל.

 . 3נספח ע/העתק אשרת הסטודנט של העותר מצ"ב ומסומן  

העותר מתמיד בלימודיו ואף משמש עוזר הוראה באחת ממעבדות האוניברסיטה. במהלך  .4

חופשת הסמסטר הנוכחית ביקש העותר להיכנס לביקור קצר מועד בגדה המערבית, כדי 

, אותה פגש בילדותו. כנהוג בחברה המסלמית המסורתית, על ****ש את ידה של גב' לבק

אף הודיעה  ****החתן המיועד להתייצב בעצמו בפני הוריה של הכלה ולבקש את ידה ומשפחת 

ר ין יעשה העותר כל מאמץ כדי להסדיאועוד נציין כי לאחר הניש לו כי לא תמחל על מחווה זו.

בתום לימודיו, יבקש  רה"ב כדי שתוכל לחלוק את חייה עימו שם.את מעמדה של כלתו בא

העותר למצוא עבודה המתאימה לכישוריו בארה"ב ובעקבות זאת, לקבוע את מרכז חייו ואת 

 זוגו המיועדת שם.-חיי בת

 .4ע/ נספחמצ"ב ומסומן  *******העתק מכתב חידוש משרת עוזר ההוראה באוניברסיטת  

כרטיס טיסה הלוך ושוב לעמאן, כאשר מועד החזרה נקבע ליום זאת, רכש העותר לאור  .5

וזאת  . במקביל פנה העותר לעותרת כדי שתסייע לו להיכנס לגדה המערבית2.1.2012

על העותר לשוב ללימודיו ולעבודתו באוניברסיטה לא יאוחר מיום . לשבועיים ימים בלבד

9.1.2012 . 

 .  5ספח ע/נהעתק כרטיס הטיסה של העותר מצ"ב ומסומן  

  .6נספח ע/העתק מכתב האוניברסיטה על המשך לימודיו של העותר מצ"ב ומסומן  

וביקשה להסדיר  22.11.2011העותרת פנתה בעניינו של העותר מבעוד מועד למת"ק עזה ביום  .6

את כניסתו לגדה המערבית. הפנייה נערכה דווקא למת"ק עזה, כי על פי כללי הצבא, תושב 

תהא אשר תהא בקשתו, ויהיה אשר יהיה מקום מגוריו  -רשום ברצועת עזה פלסטיני שמענו ה

בפועל, עליו לפנות למת"ק עזה. במכתב זה פורטו נסיבותיו של העותר ובקשתו ההומניטרית 

בג"ץ" ביום -להיכנס לגדה המערבית. כאשר לא נתקבלה כל תשובה לפנייה זו, נשלח גם "קדם

במכתב זה אף העותר ללא שיהיה צורך לפנות לערכאות. , כדי לקדם את ענינו של 6.12.2011

 ין כי העותר מוכן לעמוד בתנאים לשם אישור בקשתו. צו

 .7נספח ע/מצ"ב ומסומנים  6.12.2011ומיום  22.11.2011העתק מכתבי העותרת מיום  

אשר מזכיר כי על תושב פלסטיני להפנות את בקשתו באותו היום התקבל מענה מן המת"ק,  .7

ורק אחרי שזו תעביר את  ,ובראשונה לוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועת עזהבראש 

 הבקשה לצד הישראלי, הבקשה תטופל.

 . 8נספח ע/מצ"ב ומסומן  6.12.2011העתק תשובת מת"ק עזה מיום  

מטפלת בבקשות נית, הינה מקוממת. הוועדה האזרחית ברצועת עזה יתשובה זו, שאיננה עני .8

בקשות מעין אלה ת אליה מתושבים פלסטיניים הנמצאים ברצועת עזה ואינה מקבלת ושמופנ

של תושבים פלסטינים שמענם הרשום ברצועת עזה, המבקשים להיכנס לגדה המערבית דרך 
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היא סירבה לעשות כן גם במקרה זה. רק לאחר הפצרות רבות של נציגי העותרת,  . גשר אלנבי

 . 6.12.2011ביום אופן חריג בהסכימה הוועדה לקבל את הבקשה 

בנימוק כי הבקשה איננה קריטריונית. לאור התקבל סירוב המת"ק  13.12.2011רק ביום  .9

תשובה סופית זו, לא נותר מנוס אלא לפנות אל בית המשפט הנכבד בבקשה לסעד, כדי שיוכל 

 .  העותר לממש את זכויותיו הבסיסיות לחיי משפחה, לכבוד ולחופש תנועה

 . 9ע/מצ"ב ומסומן נספח  13.12.2011תב המת"ק מיום העתק מכ

 חלק משפטיב. 

יטען העותר כי ההחלטה בעניינו והסירוב לבקשתו הצנועה, נוגדת את שהוחלט לגבי ראשית  .10

 מקרים דומים בעבר. 

כי הימנעותם של המשיבים מלהתיר את כניסתו לגדה המערבית לצורך  שנית יטען העותר .11

ביקור קצוב ולהבטיח את יציאתו מהגדה עם תום הביקור, אינה מתיישבת עם חובותיהם של 

המשיבים כלפי תושבים מוגנים ופוגעת בזכויותיו של העותר לחופש תנועה, לכבוד ולחיי 

כלפי ובסבירות וג בהגינות יתירה משפחה. בכך, לא מילאו המשיבים את חובתם לנה

 התושבים המוגנים הפונים אליהם.

להיכנס לגדה המערבית ולצאת הזכות עומדת לו ככל תושב פלסטיני,  יטען העותר כי לבסוף .12

גם ממנה. העובדה שכתובתו על פי המרשם הישראלי היא בעזה אינה מורידה או מעלה, שכן 

 עזה הן חלק מטריטוריה אחת. ורצועתמדינת ישראל מכירה בכך כי הגדה המערבית 

 

 הסוטה מהתנהלות במקרים דומים בעברהתנהלות 

. טוענים המשיבים כי הבקשה ההתנהלות במקרים דומים בעברסירוב המשיבים נוגד את  .13

על איננה עומדת בקריטריונים המתירים כניסת פלסטיני תושב רצועת עזה לגדה המערבית. 

בקשות להשתתפות בחתונה של קרוב משפחה מדרגה הנוהגים לעת הזאת, קריטריונים פי ה

 להיכנס לגדה המערבית לשם השתתפותראשונה מאושרות. מכאן עולה כי אדם מורשה 

בחתונתו הוא! וזאת כאשר אין חולק כי העותר  "השתתפות"לשם בחתונת קרובו, אך לא 

וכי הוא הצהיר שהוא מוכן לעמוד צא מהגדה המערבית בתום הביקור וישוב לחייו בארה"ב יי

 בכל תנאי סביר שיושת עליו. 

מצ"ב ומסומן  5.5.2011גדה יום -העתק הסעיף הרלוונטי ממסמך הקריטריונים של מעבר עזה 

 .10נספח ע/

במקרים דומים, כאשר תושבים פלסטינים שמענם הרשום ברצועת עזה ביקשו להיכנס לגדה  .14

 בין בתנאים ובין אם לאו, וזאת,  ,, ביקורם הותרםלשם "השתתפות" בחתונת עצמ המערבית

. עליהם היה לעבור בישראל גופא מן המקרה דכאן שלכאורה המקרה היה "קשה" יותר אף

במקרה של  כאמור, נה על ידי הרשויות "חשש להשתקעות".ומה שמכ ריחף באווירוכמו כן 

 . חשש מעין זה, לא כולו ולא מקצתואין  –העותר דכאן 
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)לא עאמר נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית  2680/07כך למשל, קיבל המשיב בבג"ץ  .15

שלפיה תושבת רצועת עזה ובני משפחתה ייצאו  ,( את הצעת בית המשפט1.4.07מיום  ם,פורס

בכפוף לכך שבני המשפחה ישובו לרצועת  ,כרם שבגדה המערבית-לחתונתה של האישה בטול

לפי הצעת בית המשפט, היתר לשהות בגדה  ן,נה. לכלה ניתעזה בתוך שבועיים מיום החתו

המערבית חודשיים ימים לאחר חתונתה ובמקביל, כך הוחלט, היא תפנה בבקשה להעתקת 

 מקום מגוריה. 

לא פורסם, )חמידאת נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית  3592/08בפרשה אחרת, בג"ץ  .16

ולהוריה, שמענם הרשום רצועת עזה,  ( הודיע המשיב כי הוא מתיר לכלה11.6.08מיום 

שלפיה הכלה  ,להיכנס לגדה לצורך טקס נישואין עם הבעל המיועד בגדה בכפוף להתחייבות

תתחייב לחזור לעזה תוך זמן קצר מהטקס ותיתן ערובות לכך עד להכרעה הסופית בעתירה 

ות הצבא עאמר נ' מפקד כוח 660/08עקרונית שתלויה ועומדת בפני בית משפט זה בבג"ץ 

 .   בגדה המערבית

נמחק בהסכמת )עאלאת ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית  8355/07בג"ץ בגם  .17

כך שתוכל להשתתף  ,( אישר המשיב את כניסתה של פלסטינית מהרצועה לגדההצדדים

בחתונתה שלה ולשהות עם בעלה הטרי משך חודשיים ימים, בכפוף לחתימתה על התחייבות 

בתום תקופה זו ולפעול במקביל לשינוי מענה הרשום. במקרה דנן אישר המשיב  לשוב לרצועה

תוך התחייבות מצדם לשוב לרצועה בתוך שבועיים  ,גם לבני משפחתה של הכלה להיכנס לגדה

 ימים. כתוצאה מהסכמת המשיב, ביקשו הצדדים למחוק את העתירה.    

גם  ,כנס לגדה כדי לקיים טקס נישואיןכי המשיב אפשר לפלסטינים להי ,עינינו הרואות אפוא .18

כאשר מדובר היה בתושבי הרצועה המתגוררים בה בפועל וגם כאשר מדובר היה בכניסה 

וכאשר בית המשפט הכיר בכך כי בני הזוג שואפים להמשיך ולחיות  לישראל בואך הגדה

 . יחדיו בגדה המערבית. זאת ועוד, לא נדרשה אף ערובה כספית ברובם של המקרים

(, נדון עניין 8.6.2010)לא פורסם מיום  נגאר נ' משרד הבטחון ואח' 4175/10בנוסף, בבג"ץ  .19

זהה. תושב פלסטיני שמענו הרשום ברצועת עזה, החי בארה"ב לצורך התמחות ברפואה, 

ביקש להיכנס לביקור קצר מועד לגדה המערבית כדי להתארס. בית המשפט הנכבד ביקש מן 

ם משורת הדין, לאפשר את כניסתו של העותר לתקופה קצרה, תוך המשיבים כי ישקלו, לפני

הפקדת ערבות כספית מצדו לקיום התחייבותו לצאת בתום תקופת ההיתר. המשיבים נתנו 

את הסכמתם העקרונית בשל נתוניו האישיים של העותר והעובדה שהוא עתיד היה לצאת 

 ₪. 10,000לארה"ב לאחר שבועות מספר ובית המשפט קבע ערבות בסך 

עוד נציין כי לו היה מבקש העותר לבקר את משפחתו הגרעינית ברצועת עזה במהלך לימודיו  .20

במקרים של מלגאים  בארה"ב לצורך הומניטרי, הרי שהמשיבים, כפי שהם מצהירים תדיר

, היו מעדיפים כי ייכנס לביקור זה דרך מעבר היוצאים ללימודים בחו"ל בתיאום ישראלי

פיקוח ישראלי ולא דרך "מעבר רפיח", אשר איננו מפוקח על ידי ישראל. כך, "ארז", עליו יש 

עובר במעבר ארז לרצועת  ,היה העותר נכנס לגדה המערבית דרך גשר אלנבי, נכנס לישראל

עזה, וחוזר חלילה בתום הביקור. לעומת זאת, מבקש העותר במסגרת עתירה זו להיכנס לגדה 

 מניטרי שאין חולק עליו, ללא צורך בכניסה לישראל גופא.  המערבית בלבד, וזאת גם לצורך הו
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לאור זאת, לא ברור מדוע החליטו המשיבים דווקא במקרה זה לסרב לבקשתו של העותר  .21

 .וזאת ללא כל סיבה הנראית לעין ,לממש את זכותו לחיי משפחה ולסטות ממדיניותם הנוהגת

 

 ים ברצועת עזהחובותיה של מדינת ישראל לתושבים פלסטינים המתגורר

( בית המשפט העליון 30.1.08פורסם מיום  )טרם הממשלה נ' ראש אלבסיוני 9132/07 ץ"בבג .22

 של לאחר יישומה עזה ברצועת והנורמטיבי העובדתי התייחס לשינויים הנובעים מהמצב

וקבע מפורשות כי לישראל חובות הומניטאריות כלפי תושבי רצועת  "ההתנתקות" תכנית

תיה של ישראל כלפי תושבי עזה נובעות מעצם מצב הלחימה, כמו גם ממידת עזה, וכי חובו

שליטתה של ישראל במעברי הגבול ומהתלות של רצועת עזה בישראל בשל שנות הכיבוש 

 הארוכות של ישראל בעזה: 

המוטלות על מדינת ישראל ביחס  בנסיבות שנוצרו, החובות העיקריות"
 הלחימה השורר בינה לבין ארגון חמאסנובעות ממצב  לתושבי רצועת עזה

שליטתה של מדינת  השולט ברצועת עזה; חובות אלה נובעות גם ממידת
רצועת עזה; וכן מהמצב שנוצר בין  ישראל במעברי הגבול שבינה לבין

 שטח רצועת עזה אחר שנות השלטון הצבאי הישראלי מדינת ישראל לבין
צועת רמוחלטת של  מעטבאזור, אשר בעקבותיו נוצרה לעת הזו תלות כ

  לפסק הדין(. 12)בפסקה  עזה באספקת החשמל מישראל."

בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה היא בעלת מעמד מנהגי  לאמנת האג 43תקנה  .23

צבאי בשטח שאינו  חמחייב במסגרת לחימה, עימות מזוין, כיבוש או הפעלת שליטה על ידי כו

 קובעת: ,ובריבונות

“The authority of the legitimate power having in fact passed in 

to the hands of the occupant, the latter shall take all measures in 

his power to restore, and ensure, as far as possible, public order 

and safety…” 

 

 :622( 2פ"ד לו ) ,נ' שר הביטחון 'סעיד מחמוד טביב ואח, 202/81 ץך נאמר בבג"כ .24

"מהי הבטחת סדר וחיים ציבוריים? התשובה המתבקשת היא: הפעלת 
על כל שלוחותיו הנהוגות בימינו בארץ מתוקנת, כולל  ממשל תקין

 .אך בין היתר גם איכות החיים והתחבורה" סעד, ,ביטחון, בריאות, חינוך

והזכות ובהן חופש התנועה  של העותר, חובת המשיבים לדאוג לכך כי זכויותיו האזרחיות .25

דרך גשר תיאום כניסתו  –ימומשו. והנה, כאשר מבקש העותר בקשה פשוטה  ,לחיי משפחה

ביקור קצוב מועד בגדה המערבית ואפשרות להתארס ולהתחיל בבניית "אלנבי" לשם 

 , המשיבים אינם פותחים את השער. משפחה

 

 חובת הרשות לנהוג בהגינות

 כרמל התפלה נ' מדינת ישראל 470/08כב' השופט א' רובינשטיין במסגרת רע"א כפי שקבע  .26

 : (4.3.10)לא פורסם, מיום 
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"חובת המדינה להגינות יתרה בהתנהגותה בכל דרכיה ברורה לדידי 
כשמש בצהרי היום, עד כי אינה טעונה אסמכתאות; 'דבר שאינו מחוור 

רבים' )מתוך אוצר  ומבורר אל נכון, מבקשים לו אסמכתאות ממקומות
המשלים והפתגמים לי"ח טביוב(. זהו מותר המדינה, במיוחד, והשירות 
הציבורי בכללו, באופן חד ומובהק. אף שאין הדברים צריכים ראיה, בית 
משפט זה עמד פעמים רבות על חובותיה של המדינה כנאמן הציבור )ראו 

ישראל נ' מכרז הקבלנים והבונים ב 840/79בג"ץ דברי הנשיא ברק ב
סויסא נ'  7074/93בג"ץ , וכן דבריו ב745, 729( 3)פ"ד לד ממשלת ישראל

 (. 775, 749( 2), פ"ד מחהיועץ המשפטי לממשלה

 

העותר סבור כי הימנעותם של המשיבים מלהתיר את כניסתו מהגדה המערבית לצורך ביקור  .27

 קצוב מועד אינה מתיישבת עם חובותיהם לנהוג כלפיו בהגינות. 

, כאשר נדונה בקשתו (23.5.10מיום  ,)לא פורסם חליחל נ' שר הפנים 2390/10במסגרת בג"ץ  .28

קבלת פרס ספרותי, ראה כבוד בית המשפט של סופר ישראלי כי תותר יציאתו ללבנון לשם 

במקרה זה מקרה מיוחד במשפט המינהלי, אשר בו על הרשות לפעול תוך הפעלת שיקול דעת 

 פרטני. כך היה על המשיבים לעשות גם כאן.   

יטען העותר, כי המשיבים הפרו את חובת ההגינות כלפיו בכך שלא ענו לפניותיו תוך זמן  עוד .29

 שלושה, לפני כ22.11.2011המשיבים מבעוד מועד, כאמור עוד ביום  העותר פנה אלסביר. 

להשיב לו רק בחלוף שלושה שבועות, ביום בו ביקש להיכנס בחרו אולם, המשיבים . שבועות

בסד זמנים בלתי אפשרי, אשר מכביד גם על ובכך העמידו את העותר  לגדה המערבית

ביקורתו השיפוטית על התנהלות האפשרות לפנות אל בית המשפט למען יעביר את שבט 

 .לבקר בגדה המערבית ולהתארס שםהרשויות במועד שיאפשר לעותר לממש את ההזדמנות 

אם אכן הבקשה איננה עומדת בקריטריונים, הרי שניתן היה לענות לעותר עוד באותו היום.  .30

ל כמו כן, גם אם היה צורך בבדיקת גורמי הבטחון, הרי שהעובדה שנכנס פעמיים לישרא

אין כל בעיה בחזית זו ועל כל פנים, על פי נהלי הצבא  , מלמדת שככל הנראה2010בשנת 

  עצמם, בדיקת גורמי הבטחון אורכת ששה ימי עבודה בלבד.

 . 11ע/מצ"ב ומסומן נספח  27.6.2007העתק נוהל מתן מענה מיום  

 השל מת"ק עז . סטיה נוספת מעקרון ההגינות באה לידי ביטוי בתשובת הסטנסילזאת ועוד .31

על פיה : "...בעת הנוכחית, לאור המצב המדיני ביטחוני הנכחי, לא מותרת כניסתם של תושבי 

רצועת עזה לישראל אלא במקרים הומניטאריים חריגים, בדגש על מקרים רפואיים דחופים." 

אף גורמי הצבא עצמם, אלא שסיסמא שחוקה זו, לא זו בלבד שהיא חוטאת למתרחש בפועל, 

 רו ממנה.התנע

תחת הכותרת "שיפור  1.12.2011כך למשל באתר המתפ"ש בידיעה שהתפרסמה שם מיום  .32

 דובר המתפ"ש רס"ן ענבר: מתבטאכלכלי בעזה." וכך 

"מרכיבי המדיניות האזרחית מול רצועת עזה נוגעים למסחר, ייצוא 
מרכיבים שהם חלק בלתי נפרד וחשוב מאד  –חקלאי... ותנועת אנשים 

החיים בעזה, מרכיבים אלה מבטאים את המדיניות  מקיום מרקם
לא מדובר המבדילה בין האוכלוסייה האזרחית לבין ארגון הטרור חמאס. 
" )הדגשה רק בפעילות הומניטארית ובהעברת חולים כפי שנהוג לחשוב.

 הוספה, נ.ה.(

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NG-2-749-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NG-2-749-L.doc
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זה חודשים ארוכים הקריטריון המוצהר של מעבר אנשים לצרכים הומניטריים חריגים, בדגש  .33

. ואף אם היה בשימוש, האם בקשתו של ים רפואיים דחופים, כבר אינו בשימושרעל מק

 העותר איננה בקשה הומניטרית לעילא ולעילא? 

 פש תנועהפגיעה בזכותו של העותר לחו

הזכות לחופש תנועה הינה זכות יסוד של הפרט, והוכרה ככזו במשפט החוקתי הישראלי  .34

ובמשפט זכויות האדם הבינלאומי. לזכות זו ישנה חשיבות הן בפני עצמה והן כמפתח למימוש 

 זכויות אדם נוספות. על חשיבות זו עמד בית המשפט הנכבד עוד לפני שנות דור, כשקבע:

של האזרח מן הארץ אל מחוצה לה, היא זכות טבעית,  "חירות התנועה
, פ"ד ז קאופמן נ' שר הפנים 111/53ץ "מוכרת, כדבר המובן מאליו" )בג

534 ,536 .) 

לחוק יסוד: כבוד  6המחוקק בישראל הכיר בחשיבותה של זכות זו וקבע מפורשות בסעיף  .35

פרשנות האדם וחירותו, כי "כל אדם חופשי לצאת מישראל" )ראו בעניין זה: אהרן ברק, 

, פ"ד חורב נ' שר התחבורה 5016/96; בג"ץ 428-429(, 1994)נבו,  פרשנות חוקתית -במשפט 

 (.695( 5, פ"ד נו)סלאח נ' שר הפנים 4706/02ץ "; בג59, 1( 4נא)

הזכות לחופש התנועה היא המנוע שמניע את מארג זכויותיו של האדם, המנוע שמאפשר  .36

לאדם לממש את האוטונומיה שלו, את בחירותיו. כאשר מגבילים את חופש התנועה נפגע 

לות אותו "מנוע" וכתוצאה מכך חלק מהאפשרויות והזכויות של האדם נפגעות ואף חד

 מלהתקיים. מכאן החשיבות הרבה המיוחסת לזכות לחופש התנועה.

מעוגנת גם במשפט זכויות האדם ההזכות לחופש תנועה הינה זכות יסוד המובטחת ו .37

הינה אבן יסוד במשפט הבינלאומי. סעיף  –הבינלאומי, והזכות לצאת מטריטוריה כלשהי 

 קובע: הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם( ל2)13

 " ולחזור אל ארצו"כל אדם זכאי לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו 

 הח"מ[. –]ההדגשה שלי 

, 701 (2פ"ד מ), שר הפניםדאהר נ'  448/85בג"ץ יפים לענייננו גם דבריו של כב' השופט בך ב .38

712: 

הגבלת חופש תנועתו של אזרח במובן זה, שנאסרת עליו היציאה מתחום "
פגיעה חמורה בזכויות הפרט, ומי כמו המדינה לארצות אחרות, הינה 

הציבור הישראלי חייב, מטעמים מובנים וידועים, להיות רגיש לנושא 
  "זה.

 (:  1949לאמנת ג'נבה הרביעית ) 35זכות זו קיימת גם בזמן מלחמה, כפי שקובע סעיף  .39

"All protected persons who may desire to leave the 

territory…may be entitled to do so.... The applications of 

such persons to leave shall be decided in accordance with 

regularly determined procedures and the decision shall be 

taken as rapidly as possible…if any such person is refused to 

leave the territory he shall be entitled to have such refusal 

reconsidered…" [emphasis added]. 

http://www.cogat.idf.il/901-9481-he/Cogat.aspx
http://www.cogat.idf.il/901-9481-he/Cogat.aspx
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 המלומד פיקטה מבהיר בפרשנותו כי: .40

"It should be noted that the right to leave the territory is not in 

any way conditional, so that no one can be prevented from 

leaving as a measure of reprisals…It is therefore essential for 

States to safeguard the basic principal by showing moderation 

and only invoking these reservations when reasons of the 

utmost urgency so demand." [emphasis added]. 

(Pictet J.S. Commentary: IV Geneva Convention – Relative to 

the Protection of Civilian Persons in Time of War. P. 235-236 

(Geneva, 1958)).  

בהיותו עקרון יסוד של המשפט הישראלי, על חופש התנועה להוות שיקול מרכזי בשיקוליו של  .41

לו הנתונים על המשיב לממש זכות זו של א המפקד הצבאי, בבואו להכריע בעניינו של העותר.

לשליטתו, ולא להגבילה. המשיב מחויב לכבד את זכותו וחירותו של העותר לחופש תנועה גם 

לאור ההכרה בזכות זו בשורת אמנות בינלאומיות, שעולה לכדי הכרה בה כזכות מנהגית )יפה 

 (. 83, 70כג )תשנ"ד(  משפטים ,זילברשץ, "זכות היציאה ממדינה"

השנים שוב ושוב על חובתה של רשות, המבקשת להגביל את בית המשפט הנכבד עמד במשך  .42

חופש התנועה של אדם, לעשות כן רק שעה שאינטרסים כבדי משקל אחרים מונחים על כך 

עליה לצמצם למינימום האפשרי המאזניים. באותם מקרים בהם הרשות מחליטה לעשות כן, 

 :ולא יותר את הפגיעה בזכויות הפרט, באופן שיהלום את האינטרס הבטחוני

כל מידה של פגיעה בחופש התנועה חייבת להיות תולדה של העמדת שני "
הערכים, זה מול זה, ושל השכנוע, כי הפגיעה אכן מתחייבת למען השגת 
המטרה הביטחונית הספציפיית שהיא באה למנוע. משמעות הדבר, כי 
 חייב להיות קשר ישיר בין האמצעי שננקט לבין מידת הסכנה הנשקפת מן

ההגבלה. מידת הסכנה נלמדת מן הראיות  האיש שכנגדו הוצא צו
המצויות לפני מוציא הצו, אשר עליו להשתכנע, כי הן מחייבות את 

 ."משמעיות ומשכנעות לקיומה של אותה סכנה-ההגבלה, בהיותן חד
 (.710, 708( 4, פ"ד מב)עתאמללה נ' אלוף פיקוד הצפון 672/87ץ ")בג

ובכלל  –א פעם הגבלות שונות, שהכבידו על מימוש חופש התנועה בית המשפט הנכבד פסל ל

 זה הגבלות שהיו תחומות בזמן ו/או לא קבעו איסור מוחלט על מימוש הזכות. 

יש לזכור כי משמעותה של שלילת זכותו של העותר לבקר בגדה המערבית, תוך פגיעה חריפה  .43

תקינים ופגיעה קשה בהזדמנות מניעת קיום חיים בחירותו ובכבודו כאדם, משמעותה 

  וזאת ללא כל אינטרס בטחוני אמיתי העומד מנגד.  ממשית לחיי משפחה

 

 בחור בת זוג ולהקים משפחהפגיעה בזכות ל

 ובמשפט ההומניטארי הבינלאומי במשפט ומוגנת מוכרת זכות הינה משפחה לחיי הזכות .44

 קובע, 1948, אדם זכויות בדבר עולם באי לכל להכרזה 16 סעיף .הבינלאומי האדם זכויות

 :כי
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"Men and women of full age, without any limitation due to race, 

nationality or religion, have the right to marry and to found a 

family. 

[…] 

The family is the natural and fundamental group unit of society 

and is entitled to protection by society and the State." 

הזכות לחיי משפחה הועלתה על נס בפסיקתו של בית משפט נכבד זה כזכות אדם מרכזית  .45

(. 3569, 3564(, 2)2006על -, תקדוברין נ' שרות בתי הסוהר 2245/06ומהותית )ר' למשל בג"ץ 

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט  –עדאלה  7052/03כמו כן, מרבית שופטי ההרכב בבג"ץ 

סברו שהזכות לחיי משפחה היא זכות חוקתית הנגזרת מהזכות לכבוד  הערבי נ' שר הפנים

 האדם:

 Roberts"קשריו המשפחתיים של האדם הם במידה רבה טעם חייו )ראו 

v. United States Jaycees, 469 U.S 609, 618-619 1984 מעטות הן .)
יו של אדם ומשפיעות עליהן כהחלטה עם מי ההחלטות המעצבות את חי

לפסק דינו של  32יקשור את גורלו ועם מי יקים את משפחתו." )פסקה 
 הנשיא ברק(

 של כל בן אנוש: בחייו הזוגי הקשר של ולמשמעותו לחשיבותו באשר במלים להכביר ניתן לא .46

"מטבעו של האדם, מטבע בריאתו ממש, לחפש לו את זוגו או את זוגתו, 
יחיה את חייו, עמם יקים את משפחתו. כך מזה עידן ועידנים וכך גם עמם 

בימינו אנו, חרף שינויים רבים אשר באו על דרכי האדם ועל משפחתו. גם 
פעם וגם היום נאמר, כי "לא טוב היות האדם לבדו" )בראשית ב', י"ח( 
 ונכיר ברצונו העז של האדם למצוא 'עזר כנגדו', אשר גורלם ייקשר יחדיו.

על חיפושיו של האדם אחר 'עזר כנגדו', אודות משמעות הקשר בינו ובין 
מושא אהבתו, נכתבו מילים כה רבות, עד כי נדמה, כי חלק הארי של 

 אנושית מוקדש לבחינתו של קשר זה...היצירה ה

 מגשים, משפחתם ביצירת, עמו המשותפים בחייו, זוגו-בן אחר בחיפושו
 נדמה. העולם מפני ומגן מפלט בונה, זהותו את יוצר, עצמו את האדם

 מגשים בהן אשר, הבחירות הן מעטות, והמורכב הסוער בעולמנו שדווקא
 חייו." את יחלוק עמו באדם בחירתו כמו, החופשי רצונו את האדם

 
 רצונו את אדם מגשים בהן אשר, הבחירות הן מעטות, שבימינו נדמה

, משפחתו את יקים עמו, חייו את יחלוק עמו באדם בחירתו מו, כהחופשי
 מבטא, עמו הנישואין קשר בקשירת, זוגו-בן בבחירת. ילדיו את יגדל עמו

 המרכזיים ממרכיביה אחד את ומממש אישיותו את האדם
 ."שלו האישית האוטונומיה של

 
 לפס"ד של כבוד השופט ג'ובראן(. 7, 3-1, סעיפים עדאלה פרשת(

 

 :אחת גג קורת תחת משותפים מגורים הוא הזוגי הקשר של וטבעו מהותו .47

 החיים נמצאים, ולנישואין משפחה לחיי החוקתית הזכות של ליבה בלב"
 שראה רק לא, ועקבית עניפה בפסיקה. אחת גג קורת תחת, המשותפים

 המשפחה חיי של המרכזי כמרכיב המשותפים בחיים זה משפט-בית
 ובין המשותפים החיים בין וזיהה לעשות הגדיל שאף אלא, והנישואין

 ...הזוגי הקשר של קיומו

 בשולי הנמצא מאפיין אך אינם המשותפים החיים כי הרואות עינינו
 המהותיים ביותר ממרכיביה אחד אלא, משפחה לחיי הזכות של היקפה

 של ביכולתו שפגיעה הרי ,משכך. שבהם המהותי לא אם, זו זכות של
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 פגיעה למעשה הריהי, זוגו בן עם יחד משותפים חיים לנהל אדם

 באחד בפגיעה אך מדובר אין : ודוק ...המשפחתיים חייו של במהותם
 בשלילתה אלא ,משפחה חיי לקיום החוקתית הזכות של ממובניה
לפסק דינו של  10-9." )שם, ס' אותה לבחון יש וככזו זו זכות של המלאה

 השופט ג'ובראן( 

 אחת גג קורת תחת ושיתוף זוגיות חיי עימו ולחיות זוגו בן את לבחור אדם של זכותו ימושמ .48

 יסודית אדם זכות היא שאף, בארצו ביתו את להקים זכותו: שלו נוספת זכות במימוש תלויה

 :חיות השופטת כדברי .האדם של מהותו לשורש הנוגעת

 להקים חפץ הוא שעימו הזוג בן את לבחור לאדם העומדת הזכות"
 הן, חי הוא שבה במדינה ביתו את להקים לו העומדת הזכות וכן משפחה

 הווייתו תמצית את מגלמות הן. הראשונה המעלה מן אדם זכויות בעיני
 העמוק במובן כפרט חירותו ואת אדם הוא באשר האדם של וכבודו

 ".ביותר

 (חיות השופטת של דינה לפסק 4 סעיף, עדאלה פרשת(

 מיקומו את לבחור החופש גם משמעה משפחה לחיי הזכות כי דינו בפסק הדגיש לוי השופט .49

 :המשפחתי התא של

, והשקפתו רצונו פי-על לבו ת/לבחיר להינשא אדם של היסודית זכותו"
בחינת  אף בצוותא חייהם את לקיים משפחתו ולבני לו יינתן כי וזכותו

 ".לעצמם בחרו הם אותו המשפחתי, התא של הגיאוגרפי מיקומו

 (לוי השופט של דינו לפסק 7ף סעי, עדאלה פרשת(

 זר נתין עם משפחתי תא להקים המבקש המדינה לנתין ביחס עדאלה בפרשת נקבע כך ואם .50

 יחדיו משפחה להקים מבקשים אשר ת,ישו אותה של תושבים בשני מדובר כאשר וחומר לק

 .הפלסטינית הרשות תושבי פלסטינים שני – ובענייננו, בארה"ב

, בכך שהם לחלוטין אותה שוללים ולמעשה משפחה לחייו של העותר בזכות פוגעים המשיבים .51

מונעים ממנו מלהציע לבחירת ליבו לבוא בברית הנישואין ולהציע לה להצטרף אליו לארה"ב. 

מהטעם היחיד  משפחה לחייו הבסיסית של העותר בזכותהפגיעה הקשה שפוגעים המשיבים 

 שכתובתו רשומה בעזה אינה סבירה ואינה מידתית ועל כן דינה להתבטל. 

פגיעה בזכות כה יסודית כזכות לחיי משפחה לא תיתכן אלא מטעמים כבדי משקל ולאחר  .52

איזון ראוי ושקול בין הפגיעה בזכות הפרט לבין הטעמים לפגיעה בה העומדים מנגד. 

למעט התשובה  המשיבים לא העלו כל טעם ביטחוני או אחר לשלילת זכותו של העותר,

  .הלקונית כי הבקשה איננה קריטריונית

 

המשיבים מפרים את חובתם כלפי העותר כתושב מוגן בכך שמונעים ממנו את האפשרות להיכנס 

 לגדה המערבית ולצאת ממנה בהסתמך על כתובתו בלבד

עדכון הכתובות הינה סוגיה עקרונית וחשובה מעין כמוה, אין מקום לפתור  תייסוגעל אף ש .53

במסגרת הליכים  בפני בית משפט נכבד זהמדת ותלויה ועאותה במסגרת עתירה זו, שכן היא 
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(, וכן מכיוון שממילא לא מתכוון העותר להשתקע כעת בגדה 4019/10אחרים )בג"ץ 

 ולשם הוא מתכוון לחזור.  ,המערבית. עתידו המקצועי בארצות הברית

מאחר ורק בשלה נמנעת מן  ,בקצרהצורך להתייחס לסוגיה זו, ולו עולה ה יחד עם זאת, .54

 גשר "אלנבי". כניסה לגדה המערבית דרך העותר ה

הסתמכות המשיבים על הרישום במרשם האוכלוסין, כדי למנוע מהעותר מלממש את  .55

זכויותיו פסולה ומפרה את חובתם לנהוג בתום לב ובסבירות. מקום המגורים של אדם נקבע 

שקף את לפי מבחן המציאות, הבוחן את זיקתו של האדם למקום. תפקידו של הרישום הינו ל

 הההלכה שנקבע (.385(, 3, פ"ד נט)גולדמן נ' מ"י 6539/03ץ "לא ליצור אותו )בג –המציאות 

 , תקפה גם היום:249, 225, פ"ד יז הפנים פונק שלזינגר נ' שר 143/62בג"ץ כבר ב

-הפקודה הנ"ל ]פקודת מרשם התושבים[ לא שיוותה לרישום במרשם" 
דבר. מטרת הפקודה הוא ...  התושבים כוח של רָאיה או הוכחה לשום

נכון, -לאסוף חומר סטטיסטי. חומר זה יכול שיהא נכון ויכול שיהא לא
 ."ואיש אינו ערב לנכונותו

 

כי רצועת עזה והגדה המערבית הן יחידה טריטוריאלית אחת. כל זאת נכתב על רקע העובדה  .56

של מדינת ישראל  טיעון זה התקבל על ידי בית המשפט, בהתאם להתחייבויות הבינלאומיות

 ובהתאם להיסטוריה ולאופיו של האזור:

( המנדטורית. הם Palestineישראל )-שני האזורים הם חלק מארץ"
ידי מדינת ישראל. מבחינה חברתית -נתפסו בתפיסה לוחמתית על

ידי כל הנוגעים בדבר כיחידה -ופוליטית, נתפסים שני האזורים על
 (.369בעמ' , ורי'פרשת עג... )טריטוריאלית אחת 

פלסטיני בדבר הגדה המערבית -הסכם ביניים ישראלי"ל 11סעיף הכרה זו הינה בהתאם ל .57

 ,( )להלן: "הסכם הביניים"(1071, 33 כ"א) 28.9.95", אשר נחתם בוושינגטון ביום ורצועת עזה

 הקובע: 

“The two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a 

single territorial unit, the integrity and status of which will be 

preserved during the interim period”.  

 ( להסכם.8)31ראו גם סעיף 

מעמדו של הסכם הביניים אינו מוגבל למישור המדיני. ההסכם מהווה חלק מהמשפט הפנימי  .58

 7957/04בג"ץ מערבית, בין היתר מכוח התחיקה הצבאית )ראו החל ברצועת עזה ובגדה ה

, פרשת חוף עזה ;20( בפסקה 15.9.05, )לא פורסם מיום מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל

; 1995-(, התשנ"ו7מנשר בדבר יישום הסכם הביניים )יהודה והשומרון( )מס'  ;11בפסקה 

קביעה זו נעשתה  .(1995-(, התשנ"ו5מנשר בדבר יישום הסכם הביניים )אזור חבל עזה( )מס' 

על ידי הרכב של תשעה שופטים של בית משפט נכבד זה, אשר הסתמך על המקורות הנזכרים 

 (.20, פסקה פשרת מראעבה) זה ניתן תוקף באזור" "להסכםלעיל ופסק, פה אחד, כי: 
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לפיכך, יש לכבד את זכותו של העותר לנוע בין שני חלקי הטריטוריה האחת, במיוחד כאשר  .59

מעבר בתוך שטחה ה של צמצוםרציונל הו ,הוא אינו עתיד להיכנס כלל לישראל במקרה זה

 עות".   וכך גם לא "חשש מהשתק ,איננו חל למינימום הריבוני של ישראל

 סיכוםמידתיות ודברי 

על המשיבים לנקוט זהירות בשימוש בסמכותם להגביל את תנועתם של תושבי רצועת עזה.  .60

עליהם להשתכנע כי הדבר דרוש לשם קידום אינטרס ביטחוני כבד משקל, וכי ההגבלה 

 :708 בעמ' עתאמללה פרשתהספציפית תקדם אינטרס זה. ראו 

כל מידה של פגיעה בחופש התנועה חייבת להיות תולדה של העמדת שני "
הערכים, זה מול זה, והשכנוע כי הפגיעה אכן מתחייבת למען השגת 

 .(710)בעמ'  "הספציפית שהיא באה למנוע תהביטחוניהמטרה 

דרישת המידתיות נותנת ביטוי לחשיבותן של זכויות האדם שנפגעות וכן למרכזיות של  .61

ל הזכות, אשר סופג את הפגיעה ואשר עשוי לסבול ממנה. אף כאשר קיים חשש האדם, בע

 ביטחוני, יש לנהוג משנה זהירות בטרם יוחלט לפגוע בזכויותיו של הפרט, למען טובת הכלל. 

מבלי להיכנס לניתוח מפורט של מבחני המידתיות, ברי כי במקרה זה, החלטת המשיבים  .62

תחשב בעובדה כי ההחלטה מסכלת את יכולתו של איננה עומדת במבחנים אלו וזאת בה

מה עומד? לא סכנה בטחונית, לא מעבר  –בברית הנישואין עם בחירת ליבו ומנגד  אהעותר לבו

 בישראל, לא חשש השתקעות ולא כל נימוק משכנע אחר.  

אינה עומדת במבחנים אלה. בהיעדר מידע בטחוני ספציפי אודות  יםשל המשיב םמדיניות .63

גלומה  כניסתו לגדה המערביתהאישיים, לא ניתן לקבוע כי ב ובמיוחד לאור נתוניהעותר, ו

 סכנה כלשהי, ובכך מתערער הקשר בין המטרה הביטחונית לבין ההגבלה. 

אף אם קיים קשר רציונאלי בין האמצעי לבין המטרה, החלטתם של המשיבים מהווה אמצעי  .64

 וונית, אשר לכאורה גלומה בשהייתדראסטי, הרבה מעבר לנדרש, לשם מזעור סכנה ביטח

 הקצרה של העותר בגדה המערבית. 

הימנעותם של המשיבים מלהתיר את כניסתו של העותר לגדה המערבית לצורך ביקור קצוב  .65

לעזוב להיכנס ובזכות היסוד שלו  תפוגעמועד ולהבטיח את יציאתו מהגדה עם תום הביקור 

בת ולממש את הזכות הבסיסית כל כך לבחירת את ארצו, באוטונומיה שלו וביכולתו להגשים 

 . במניעת מימוש זכויותיו הבסיסיות של העותר. המדובר זוג ולהקמת משפחה

חופש התנועה אינה עוד זכות ככל זכות אחרת, שכן חופש התנועה הוא המפתח להגשמת  .66

וחשובה, זכויות אדם בסיסיות. זכותו של אדם להיכנס לארצו ולעזוב אותה היא כה מהותית 

עד כי הגבלתה צריכה להיעשות במקרים חריגים ביותר, ורק מטעמים ביטחוניים פרטניים 

  כבדי משקל במיוחד.

לא יכול להיות חולק, כי העותר מתכוון לצאת את הגדה המערבית בתום ביקורו ולחזור  .67

ללימודיו ולעבודתו בארה"ב ולעשות כל אשר לאל ידו כדי לצרף את כלתו המיועדת אליו 

העותר מבקש להיכנס ולהתחיל שם לבנות את חיי המשפחה המשותפים, להם הוא מייחל. 

רות קונקרטיות, שיש בהן לקדם את זכויותיו לגדה המערבית לתקופה קצרה ולמט
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ושאיפותיו. כפי שהצהיר בעבר, העותר מוכן למלא כל תנאי סביר שיושת עליו לשם קבלת 

 היתר הכניסה והיציאה מהגדה המערבית.

לאור כל זאת, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש, להורות על קיום  .68

להורות למשיבים להתיר את  המשיבים להפכו למוחלט, דיון דחוף, ולאחר שמיעת תשובת

כמבוקש לגדה המערבית ולתאם את יציאתו ממנה עם תום הביקור, של העותר כניסתו 

 ולחייב המשיבים בהוצאות העתירה ובשכ"ט עו"ד ומע"מ., ברישא לעתירה

לידי  יש לציין, כי העובדות המפורטות בעתירה זו נתמכות בתצהירו של העותר, אשר הועבר .69

ידו ולאחר שהוזהר כי עליו לומר את -הח"מ באמצעות פקס, לאחר שהוקראו לו ואומתו על

האמת כנדרש בחוק. כיוון שהעותר שוהה כעת בירדן לא מתאפשר מפגש בינו לבין ב"כ. 

 בהתחשב בנסיבות ובדחיפות העניין, נבקש מבית המשפט הנכבד לקבל את התצהיר כמצורף.

 ונשלח באמצעות המייל עוד מארה"ב. כך גם יפוי הכוח שנחתם

 

 , עו"דר נעמי הגר"ד 14.12.2011

 יםב"כ העותר

 

 


