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 עתירה מנהלית 

מדוע לא לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיב לבוא וליתן טעם,  מינהליתעתירה  זוהי

קורס מהגדה המערבית לישראל לצורך  1יסיר את המניעה הקיימת על כניסתו של העותר 

  מכון הערבה ללימודי הסביבה )להלן: מכון הערבה(.ב ההשתלמות

לרבות שכ"ט עו"ד,  ים, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרבנוסף

 בצירוף מע"מ כדין. 

 

 הצדדים לעתירה

מבקש להיכנס לישראל ו לחם-ביתבהמתגורר  תושב פלסטיניו הינ( העותר)להלן:  1 העותר .1

 .במכון הערבהס ההשתלמות קורסיים את למנת -על

 מרכז אקדמי אזורי הפועל לפיתוח מנהיגות סביבתית תוך( הוא מכון הערבה)להלן:  2העותר  .2

 מקומית קיימא ברמה-שימת דגש על שיתוף פעולה באזור. המכון פועל למען שלום ופיתוח בר

 .וגלובלית

, בין היתר, על ממונה ( הואהמתפ"שאו  מתאם פעולות הממשלה בשטחים)להלן:  1המשיב  .0

יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים ועל הקשרים בין מדינת ישראל ובין 

 הרשות הפלסטינית.
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( הוא המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית, מטעם מדינת המפקד הצבאי)להלן:  2המשיב  .2

המפקד ישראל, המחזיקה בגדה המערבית תחת כיבוש צבאי מזה למעלה מארבעים שנה. 

הוא בעל הסמכות להתיר את מעברם של פלסטינים אל הגדה וממנה, לאפשר את  יהצבא

 תנועתם בתוך הגדה המערבית וכן לספק שירותים מרשויות הצבא בגדה המערבית.

( הינו בעל הסמכות לחוות דעה באשר השב"כאו  שירות הביטחון הכללי)להלן:  0המשיב  .3

 סה לישראל. להשלכות הביטחוניות הכרוכות באישור בקשה לכני

 

 ואלה נימוקי העתירה:

 התשתית העובדתית א.

סיים העותר את לימודיו  2610לחם. בשנת -, המתגורר בבית20העותר הינו תושב פלסטיני בן  .0

ומיד לאחר מכן החל תואר שני  קדס-באוניברסיטת אלומינהל עסקים לתואר בוגר בכלכלה 

 . ם סיום שנת הלימודים הראשונהדיס בלימודי אירופה אך הפסיק ע-באוניברסיטת אבו

  2נספח ע/מצ"ב ומסומן  10.0.2612 מיוםהעתק תעודת בוגר של העותר 

להמשיך את  ןהסביבה לפני שנים מספר והוא מעוניי איכותהעותר החל להתעניין בנושאי  .7

לעותר עניין ייחודי בנושא טיהור  .גוריון-באוניברסיטת בן לימודיו האקדמיים בתחום זה

לחם וברצונו ללמוד על -שכן הוא נחשף לזיהום הנחלים שבאזור מגוריו בנפת ביתשפכים, 

במסגרת חיפושיו אחר לימודי המשך ותשוקתו העזה לנושאים פתרונות אפשריים לסוגיה זו. 

חודשים שמציע מכון הערבה בנושא  2השתלמות בת בהעותר  נתקלסביבתיים ואקולוגיים, 

השתלמות זו פעמיים בשנה, כאשר העותר ביקש  מכון הערבה מקייםאיכות הסביבה. 

 .8.1.2613ביום  עתיד להסתייםו 7.4.2612ביום  להירשם למועד הסתיו, שהתחיל

מנהל המכון, מר דוד לרר, פנה לכן, . את כל שלבי המיון והתקבל להשתלמותהעותר צלח  .8

טודנטים כדי לתאם את כניסתו של העותר וחמישה ס 0.8.2612ביום  1אל המשיב כמקובל 

 נוספים לישראל לצורך השתתפותם בהשתלמות. 

 7נספח ע/מצ"ב ומסומן  0.8.2612העתק פניית מכון הערבה מיום 

בעקבות פניית מכון הערבה, הונפק היתר כניסה לישראל עבור העותר הכולל לינה החל  .4

ומו לאחר קי ים מסוג זה ניתנים. ויודגש, היתר10.1.2613ועד ליום  2612ספטמבר מתחילת 

  מדובר בתקופה ארוכה ובלינה בישראל.  ן, שכשל אבחון ביטחוני מדוקדק

 8ע/נספח  העתק היתר כניסה לישראל של מר אלרדאידה מצ"ב ומסומן

נהג  1ידי המשיב -שניתן עלהיתר הבאמצעות העותר החל את לימודיו במכון הערבה במועדם ו .16

. ה, ביקורים אלו נערכו ללא כל קושיעד עתלחם פעם בחודש. -לחזור ולבקר בביתו שבנפת בית

לחם. בדרכו חזרה -מיתר ומשם בחזרה לביתהיה נוסע בתחבורה ציבורית למעבר העותר 

 למכון היה עובר במעבר מיתר, מציג את ההיתר שבידיו ונכנס חזרה לישראל.

, לאחריו קיבלו הדברים תפנית חדה ומטרידה. 24.11.2612אולם, לא כך הדבר מאז יום  .11
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נציגים משירות הביטחון הכללי ובידם זימון לשיחה של העותר  והגיעו אל בית היום באותו

לו מיד על הזימון במסגרתו התבקש העותר להתייצב הודיעה של העותר אמו . וביטחונית עבור

-לחם, והוא מצדו מיהר לארוז את חפציו ולנסוע לבית-במשרדי המת"ק בבית 1.12.2612ביום 

 . עוד באותו היום לחם

, נמסר לו כי לחם כפי שהתבקש-במת"ק בית העותרהתייצב כאשר , 1.12.2612ביום זאת,  עם .12

שוב המת"ק אך  יחזר בשנית למשרד 2.12.2612ביום ו לחזור למחרת. נמצא ועלי לא החוקר

  ו לחזור למחרת.הגורם המזמן אינו נמצא ועלי –קיבל אותה התשובה 

טחון ישירות הבמטעם  חוקרהעותר לישית, פגש , כאשר התייצב בש0.12.2612לבסוף, ביום  .10

הציע לו לשתף פעולה עם שירות הביטחון  כהבמהלקיים איתו שיחה ביטחונית הכללי, אשר 

במסגרת השיחה התמקד החוקר בקשריו החברתיים של העותר עם  בתמורה לתשלום קבוע.

יות נוספות שהוא אודות פעילועל עמיתיו להשתלמות, בדגש על עמיתיו היהודים, וכן בירר 

משתתף בהן במסגרת ההשתלמות. בשולי הדברים שאל החוקר את העותר על קשריו עם 

אביו, והאחרון ציין כי הוא אינו נמצא בקשר עמו בשש השנים האחרונות. יצוין כי אביו של 

סירב העותר שנים. עם סיום השיחה,  8העותר הינו אסיר ביטחוני והוא כלוא בכלא רמון מזה 

 לאחר השיחה, נלקח מן העותר הזימון לשיחה., ודרכיהם נפרדו. ס להצעת החוקרבנימו

, העותר מעולם לא נעצר, לא הוגשו נגדו כתבי אישום ואין לו עבר למיטב ידיעת הח"מ .12

כל מבוקשו  שאינו מאמין בדרך האלימות. הינו אדם נורמטיבי ושוחר שלום, העותרביטחוני. 

דומה אם כן, כי הסיבה היחידה  .ני איכות הסביבהיורי בענילפעול למען שיתוף פעולה אזהוא 

 .0 פעולה ולמסור מידע למשיבסיון לשכנעו לשתף ילזמנו לשיחה ביטחונית הינה הנ

ת להיכנס חזרה לישראל מנ-למעבר מיתר על ויצא העותר מבית, 2.12.2612למחרת, ביום  .13

נאמר לו כי הוא לישראל,  הסכניוהציג את היתר הכאשר הגיע למעבר ולשוב ללימודיו, אך 

 מנוע מלהיכנס. 

כיוון שהעותר חשש שמא השיחה הביטחונית שזומן אליה היא שגרמה למניעה, מיד פנה  .10

למכון הערבה והודיע להם על השתלשלות האירועים שהובילו למניעה. מכון הערבה, שמכיר 

סייע שזו תמנת -על עמותת "גישה"היטב את התנהלות המשיבים במקרים מעין אלו, פנו אל 

 . להסדיר את חזרתו למכון הערבהלעותר 

 066יסה שוב להיכנס לישראל, הפעם דרך מעבר נ 4.12.2612ביום העותר חיכה מספר ימים ו .17

אחר . אולם לצערו הוא נאלץ לשוב על עקבותיו לבעיהשם הותרה כניסתו ללא כל לירושלים, 

ל כן, החליט לנסות ולצאת שוב ביום שהסתבר לו ששכח בביתו חלק מחפציו האישיים. אשר ע

דרך מעבר מיתר במטרה להגיע בחזרה אל לימודיו אך גם הפעם נמנעה כניסתו  16.12.2612

, אך גם שם לפנייום , שם הותרה כניסתו 066מעבר. בהמשך היום, ניסה את מזלו במעבר ב

 . הפעם נמנעה כניסתו

בבקשה דחופה להסדיר  1למשיב  16.12.2612ביום  עמותת "גישה"האמור לעיל, פנתה בשל  .18

לצורך המשך לימודיו במכון הערבה; זאת,  את כניסתו של העותר מהגדה המערבית לישראל

נוכח החשד הכבד כי הסיבה היחידה למניעה הינה סירובו של העותר להיעתר לדרישתם של 
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 0 המשיבסירוב העותר לשתף פעולה עם  -ונדגיש את המובן מאליו  המשיבים לשיתוף פעולה.

לא רק שאינו סיבה מוצדקת למניעת כניסתו לישראל, הוא אף מהווה הפרה בוטה של הדין 

לדאוג  1במסגרת הפנייה ביקשה העותרת מהמשיב הבינלאומי ושל כללי המינהל התקין. 

אשר לאחריו אם לא יוסדר הנושא, תראה את דרכה  12.12.2612להסרת המניעה עד ליום 

 לערכאות פתוחה. 

 1נספח ע/מצ"ב ומסומן  16.12.2612מיום עמותת "גישה" פנייתה של העתק 

התומך בבקשת  4.12.2612צורף מכתב מטעם מכון הערבה מיום עמותת "גישה" של לפנייה זו  .14

כוללת הכשרה בתחומים אשר  ,העותר ומפרט על אודות ההשתלמות בה הוא משתתף

המרצים ד"ר דן תמיר וד"ר גבי  במסגרתה הוא מנהל מחקר עצמאי בהנחייתם של אקולוגיים

-משתתף בסמינר לבניית שלום ודוצוין במכתב כי העותר  בנט בנושא ניהול שפכים. בנוסף

ערבה וכן השתתף כנציג המכון בכנס בינלאומי בנושא מדבור שהתקיים שיח מטעם מכון ה

 .2612לנובמבר  18-17גוריון בתאריכים -באוניברסיטת בן

 5/ענספח מטעם מכון הערבה מצ"ב ומסומן  4.12.2612העתק מכתב מיום  

לא נותר מנוס אלא לעתור , לא נענתה 16.12.2612ת עמותת "גישה" מיום פנייכעת, לאחר ש .26

 לבית המשפט הנכבד.

 

 מכון הערבה ללימודי סביבה

מכון הק"מ צפונית לעיר אילת.  36 –מכון הערבה ללימודי סביבה ממוקם בקיבוץ קטורה, כ  .21

סביבתי. התכנית מכשירה את  ית המובילה במזרח התיכון ללימוד ומחקרמציע את התכנ

. באזורהבעיות הסביבתיות  מנהיגי העתיד, יהודים וערבים, לאתגר המשותף של פתרון

אקדמאית, מחקר, ויוזמות  גוריון, מכון הערבה מציע תכנית-כשלוחה של אוניברסיטת בן

במכון  ומשתלמים סטודנטים .סביבתיים םלשיתוף פעולה בינלאומי במגוון סוגיות ואתגרי

תחומית, -גבולות ובין הערבה עוסקים במגוון רחב של נושאים סביבתיים מנקודת מבט חוצת

 בין הסטודנטים .עמיםה ובכך רוכשים כישורי מנהיגות ויכולות בבניית יחסי שלום בין

שונות  מדינותינים, ישראלים וסטודנטים מסטבמכון ניתן למצוא ירדנים, פל והמשתלמים

 ברחבי העולם. מכון הערבה מציע להם הזדמנות חד פעמית ללמוד ולחיות יחד לתקופה

 ממושכת. החיים יחד תורמים לבניית מרקם היחסים ולפיתוח ההבנות אשר יאפשרו בעתיד

 .שיתוף פעולה וחברתית במזרח התיכון ומחוצה לו

 טיים. זו עובדה, תכנית לימודים ודרךרעיון כי לטבע אין גבולות פוליהמוטו של המכון הוא ה

 .חיים

 המכון ניסח את חזונו באופן הבא:  .22

 דור חדש של אנשי מקצוע מתוחכמים מכון הערבה ללימודי הסביבה יספק למזרח התיכון"

 .שלום שיכירו באתגרים סביבתיים אזוריים עם מגוון רחב וחדשני של פתרונות תוך בנית

 ה מכון ללימודי סביבה ופעילות מחקרית בעל מוניטיןמשימתנו היא ליצור בקיבוץ קטור

 :עולמי אשר
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       יוביל בתחומי מחקר, שימור, הגנת הסביבה ופיתוח בר קיימא במרחב כולו. 1

  סביבה אזוריות  יכשיר מנהיגים ערבים ויהודים לשיתוף פעולה בהתמודדות עם בעיות. 2

  יקפיד על רמה אקדמית גבוהה. 0

 טים מהמזרח התיכון והעולם כולו אפשרויות מעולות ללימוד וחקר נושאיםיספק לסטודנ. 2
  סביבתיים חוצי גבולות

 יטפח בית חם לפעילויות בנושאי פיוס ושיתוף פעולה במזרח התיכון, במטרה להתעלות. 3
 "מעל הגבולות במדיניים בדרך להשגת שינוי סביבתי

 http://www.arava.org/he/cat.asp?catid=9&subcatid=4ראו: 

המכון משלב לימודים מקצועיים ועיוניים מנקודת מבט חוצת גבולות ובין תחומית וכך הוא  .20

הלימודים כוללים תכנית מקיפה נה למשתלמים כישורי מנהיגות והשכנת שלום. קמ

קה, פוליטיקה, כלכלה, אקולוגיה וקיימות סביבתית. במקביל בלימודים סביבתיים, כולל אתי

המשתלמים משתתפים בסמינר מנהיגות ובניית שלום, שם הם מחויבים לקיים דיון המתמקד 

 בנושאים שנויים במחלוקת של הקיום יחד, סובלנות והדברות, ולהתעמת עמם. 

ליצור חברויות ולפתח במהלך הלימודים והמגורים המשותפים, למשתתפים ניתנת הזדמנות  .22

כישורים אשר יאפשרו להם להנהיג את האזור תוך שותפות והבנה הדדית ולהוביל לפתרון 

 אתגרים סביבתיים והתמודדות מול האתגרים במזרח התיכון ומחוצה לו. 

ההשתלמות במכון הערבה, תכנית אשר מתקיימת כבר שנים, תורמת תרומה מכרעת לקידום  .23

בכל המרחב. בהשתלמות זו מוכשרים תושבים פלסטינים אשר  נושאים של איכות סביבה

קיימא -ם בחייהם המקצועיים יחד עם מומחי סביבה ישראלים לשם קידום פיתוח ברפועלי

 אשר ממנו ייהנו כל תושבי האזור, בין אם הם אזרחי ישראל ובין אם הם תושבים פלסטיניים. 

שפיעים על הדרך בה הקהילות והאזורים ואכן, בוגרי מכון הערבה מפוזרים ברחבי העולם ומ .20

הבוגרים מועסקים היום  266בהם הם חיים מתייחסים לבעיות סביבתיות. רבים מבין 

תועלת מן הכישורים שהמכון הקנה להם הם בתחומי הסביבה  יםבעמדות מפתח אשר מפיק

 כמו גם מהניסיון שלהם בפיוס ודיאלוג יעיל בין תרבויות שונות. 

 

 פטיב. הטיעון המש

מצביעה על דפוס פעולה העניינים כפי שפורטו בחלקה העובדתי של העתירה דנן השתלשלות  .27

כללי המשפט הבינלאומי הנוגד הן את כללי המשפט הבינלאומי והן את כללי המינהל התקין. 

אוסרים במפורש להפעיל לחץ על מוגנים לשתף פעולה ולספק מידע על אנשים שונים, בתמורה 

אמנת ג'נבה בדבר הגנת אזרחים בימי ל 01פי סעיף  הם הבסיסיות, וזאת עללמימוש זכויותי

 (אמנת ג'נבה)להלן:  2010מלחמה, 

http://www.arava.org/he/cat.asp?catid=9&subcatid=4
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הם. למשיבים חובות כלפי התושבים המוגנים בשטח הכבוש, שהעותר נימנה עליזאת ועוד.  .28

בהחלטתם, מתעלמים המשיבים מחובותיהם מחד ופוגעים פגיעה קשה בזכויותיו של העותר 

 ובחופש העיסוק. בכך הופכת החלטתם להחלטה שאיננה סבירה ואיננה מידתית. לחינוך

 שטחים הכבושיםב כיבוד זכויות האדם היא יםשל המשיבם חובת

הינם,  הםתית של ישראל והדינים שחלים לגבילתפיסה לוחמהשטחים הכבושים נתונים  .24

דיניה ומנהגיה של  תקנות בדברבראש ובראשונה, דיני תפיסה הלוחמתית המעוגנים בעיקר ב

 ( והוראותתקנות האג)להלן:  2092 -המלחמה ביבשה, הנספחות להסכם האג הרביעי מ

 , המשקפות כולן משפט בינלאומי מינהגי.אמנת ג'נבה

 ,נובעת הן מההלכה הפסוקה ים כלפי תושבים מוגנים בשטחים הכבושיםשל המשיב םחובת .06

נות המשפט הבינלאומי. אומרת כב' מעקרומהמשפט החוקתי והמינהלי הישראלי והן  הן

בגדה המערבית, אלוף  להס נ' מפקד כוחות צה" יואב 16030/62 צהשופטת א' פרוקצ'יה בבג"

 :  8, ס'  220( 0נח) ד, פ"פיקוד מרכז

לפעול בשני תחומים מרכזיים:  האיזורהאג מסמיכה את מפקד  אמנת"
 -טח, והשני בש המחזיקהבטחת האינטרס הבטחוני הלגיטימי של  -האחד 

. לוחמתיתהבטחת צרכיה של האוכלוסיה המקומית בשטח הנתון לתפיסה 
האוכלוסיה המקומית לענין זה כוללת את התושבים הערביים והישראלים 

 הראשוןהומניטרי.  -האחד הוא צבאי והאחר הוא צורך אזרחי הצורךכאחד. 
באחריות  -מתמקד בדאגה לבטחון הכח הצבאי המחזיק במקום, והשני 

רווחתם של התושבים. בתחום האחרון מופקד מפקד האיזור לא רק  לקיום
אלא גם על הגנת זכויותיהם, של התושבים  והבטחוןעל שמירת הסדר 

. הדאגה לזכויות אדם להםובמיוחד על זכויות האדם החוקתיות הנתונות 
 ...השיקולים ההומניטריים שחובה על המפקד לשקול.עומדת במרכז 

להבטיח, איפוא,  האיזורבביצוע תפקידו בשמירת הסדר והבטחון, על מפקד 
של  האינטרסיםאת האינטרסים הבטחוניים החיוניים מזה, ולהגן על  

שני מוקדי אחריות אלה, נדרש  ביןהאוכלוסיה האזרחית באיזור מזה... 
, איזון עדין בין שני כללהמלחמה יוצרים, בדרך  דיניאיזון ראוי. אכן, "

 מאידךקטבים מגנטיים: צורך צבאי, מחד גיסא, ושיקולים הומניטריים 
גיסא" )י. דינשטיין, סמכות החקיקה בשטחים המוחזקים, עיוני משפט ב 

(. בשיקוליו, על המפקד להתרכז בצרכיו של 364, 363( גתשל"-ב)תשל"
עיניו את שיקוליה של המדינה שמכוח תפיסתה לו לשים לנגד  ואלהאיזור, 

  את סמכויותיו." הואהצבאית את השטח מפעיל 

, פ"ד רופאים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה 2702/62 ץ)ראה גם בג"

 . )הדגשה הוספה((042, 083( 3נח)

יו של לתקנות האג. ובעניין זה יפים דבר 20חובה זו של המפקד הצבאי מעוגנת היטב בתקנה  .01

ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלחמדודה  040/82השופט ברק, כתוארו דאז, בבג"צ 

 : 783( 2, פ"ד לז)אלמסאוליה נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון

חייה של אוכלוסיה, כחייו של יחיד, אינם שוקטים על השמרים אלא "
וי. ממשל צבאי מצויים בתנועה מתמדת, שיש בה התפתחות, צמיחה ושינ

" )בעמ' אינו יכול להתעלם מכל אלה. אין הוא רשאי להקפיא את החיים
862) . 

 
 .2002( 2)2660על -, תקמוראר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון 4340/62וראו גם בג"צ 
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 האינטרסיםלאזן בין האינטרסים הביטחוניים לבין  הגדה המערבית, חובתו של מפקד כאמור .02

טת המפקד למנוע תמוהה החל ר,של העותללא הדופי לאור עברו יה האזרחית. ישל האוכלוס

חודשים שלמים, וכעת  2וזאת, לאחר שניתן לו היתר לתקופה של  לפתע את כניסתו לישראל,

 נותר לו חודש וחצי בלבד להשלים את לימודיו.

 יםמוגנתושבים האיסור על הפעלת לחץ על  –הוראות הדין הבינלאומי ההומניטארי 

האיסור המפורש על הפעלת לחץ בידי הצבא הכובש על התושבים המוגנים במטרה לקבל  .00

לתקנות  22וכן בסעיף  לאמנת ג'נבה 01הם שיתוף פעולה, מעוגן בסעיף מהם מידע ולכפות עלי

קובע איסור מפורש על הפעלת לחץ פיזי או מוסרי על תושבים  'נבהאמנת גל 01סעיף . האג

 עות מהם או מצד שלישי. וראו נוסחו המקורי:מוגנים לשם השגת ידי

"No physical or moral coercion shall be exercised against protected 

persons, in particular to obtain information from them or from third 

parties." 

 

מתית אשר פיסה הלוחכי אם מהווה חלק ממכלול דיני הת םלבד יםעומד פים אלו אינםסעי .02

 0744/62ץ "בגמטרתם הינה להגן על התושבים המוגנים. יפים לעניינו דבריו של הנשיא ברק ב

, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' אלוף פיקוד מרכז בצה"ל  –עדאלה 

 :07( 0ס)פ"ד 

ונה? לדעתי, ידם של באיזון בין שיקולים נוגדים אלה ידו של מי על העלי"...
ונה. ביסוד ים האוסרים על הצבא לעשות שימוש בתושב מקומי על העליהשיקול

עיקרון בסיסי העובר כחוט , ראשית. השקפתי זו מונחים כמה טעמים עקרוניים
השני בדיני התפיסה הלוחמתית הוא האיסור על שימוש בתושבים מוגנים כחלק 

 אין לנצל את האוכלוסייה האזרחיתמהמאמץ המלחמתי של הצבא התופס. 
כן נגזר מעיקרון זה איסור השימוש בכפייה לצרכיו הצבאיים של הצבא התופס... 

לאמנת  01)סעיף  )גופנית או מוסרית( כלפי אנשים מוגנים לשם השגת ידיעות
 )ההדגשה הוספה( (81(..." )בעמ' 214 בעמ',[7] ג'נבה הרביעית; פיקטה

סירב העותר לשתף פעולה עם  הסמיכות הזמנים בין קיומה של השיחה הביטחונית, במסגרת .03

 יממה לאחר מכן, מעלה חשד כבד כישהופיעה  , לבין המניעה על כניסתו לישראל0 המשיב

הטלת מניעה על כניסתו של העותר לישראל הינה עונש על סירובו לשתף פעולה. במילים 

בהיתר כניסתו לישראל, שמהווה את המפתח לסיום לימודיו  ףמנופ 0 המשיב –אחרות 

 . ימומים במכון הערבה, ככלי להפעלת לחץ על העותר להיכנע ולשתף פעולה עהמתקד

אף הגדיל לעשות והציע להעביר לעותר סכומי כסף באופן קבוע בתמורה לשיתוף  0המשיב  .00

פעולה מצידו ובתמורה למידע שימסור. מכאן, שהמשיב הפעיל לחץ כפול על העותר, תחילה 

ל ושנית תוך שימוש בלחץ כלכלי בידיעה כי העותר אכן ידי הטלת מניעה על כניסתו לישרא-על

 נזקק לסיוע מעין זה. 

שתוצאותיו היו אבחון  -עבר אבחון בטחוני מדוקדק רק לפני חודשים מספר העותר העובדה ש .07

הווה מ –כולל לינה ההונפק לו היתר כניסה לישראל לארבעה חודשים אף בסופו חיוביות ו

 ה עומד הסירוב לשתף פעולה, ותו לא. ביסוד המניעהוכחה נוספת לכך ש
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 פגיעה בזכויות

 חופש העיסוק

סירובם של המשיבים לאפשר בפועל את מעברו של העותר לישראל פוגע קשות בזכותו לחופש  .08

העיסוק, שהיא זכות יסוד חוקתית, שעקרונותיה חלים על המשיבים בטיפולם בבקשות של 

. ראו גם, בין רבים יסוד: חופש העיסוק חוקפלסטינים המבקשים להשתלם בישראל. ראו 

  ;082, בעמ' 007( 2, פ"ד נא)לשכת מנהלי ההשקעות נ' שר האוצר 1713/47אחרים, בג"ץ 

 ;202, בעמ' 212 (3פ"ד מח) ,( בע"מ נ' שרת התקשורת2007יורונט קווי זהב ) 487/42 ץבג"

נויה זכות טבעית לעסוק )"לכל אדם ק 82, בעמ' 86פ"ד ב  בז'רנו נ' שר המשטרה, 1/24בג"ץ 

  .בעבודה או במשלוח יד אשר יבחר לעצמו"(

, תחום אשר חשיבותו הולכת וגוברת חפץ לפתח את עצמו בתחום לימודי הסביבההעותר  .04

בשנים האחרונות יחד עם המודעות לאחריות המשותפת לסביבה ולמפגעים יצירי האדם 

תוף הפעולה בין ישראלים האסון בערבה רק מצביע על חשיבות שישהסביבה סובלת. 

העותר מתכוון להשתמש בכל לתושבים פלסטינים וירדנים בכל הנוגע לנושא הגנת הסביבה. 

מציע תכנית כה  2בכל מסגרת מקצועית אשר יעבוד בה. רק העותר  זההידע שילמד בתחום 

ייחודית, הן מבחינת הסילבוס והן מבחינת מרקם המשתלמים. התכנית כאמור משלבת 

סביבה יחד עם העצמת מנהיגות אזורית שתפעל למען הטמעת חשיבות הקיימות  לימודי

לחיינו העתידיים באזור. לאחר מפגש בלתי אמצעי זה, יחזור העותר למקום מושבו ויפעל 

 להטמעת הידע המקצועי והערכים שספג בתכנית.  

, ברי 8.1.2613חודשים מלאים והיא מסתיימת ביום  2אורכה של ההשתלמות הינה זאת ועוד.  .26

כי העותר נמצא בשלבים מתקדמים של לימודיו ונותר לו חודש לימודים אחד בלבד. ויודגש, 

לא רק את האפשרות לקבל את התעודה המגיעה לו עם סיום קטיעתם כעת תמנע ממנו 

 ההשתלמות אלא אף את היכולת להמשיך ללימודים מתקדמים בתחום זה. 

 הזכות לחינוך

לסיים את התיר את כניסתו של העותר לישראל באופן שיאפשר לו סירובם של המשיבים ל .21

פוגע גם בזכותו לחינוך, שהיא זכות המוגנת הן לימודיו במסגרת ההשתלמות של מכון הערבה 

הכרזה לכל באי עולם ל 20על ידי המשפט הבינלאומי והן על ידי המשפט הישראלי. ראו סעיף 

ומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות, אמנה הבינלאל 10סעיף  ;בדבר זכויות האדם

על יישומה של האמנה משנת  10וכן הערה כללית מס'  263 ע' 01, כרך 1607אמנה  ,ותרבותיות

, 802( 3, פ"ד נו)עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך-יתד 2344/66בג"ץ  ;1444

( 0פ"ד נ) , התרבות והספורט,עמותת "שוחרי גיל"ת" נ' שר החינוך 1332/43בג"ץ  ;822בעמ' 

 )חובה על המדינה להבטיח חירות ובחירה בחינוך(.  27, בעמ' 2

, ולאחריהם מתחילים שבועיים של נותרו שבועיים בלבד של קורסים עיונייםלציין כי  חשוב .22

הקורסים  –מבחנים מסכמים ופרזנטציות בהם הסטודנטים מציגים את המחקר שערכו; קרי 
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. 28.12.2612-והמבחנים מתחילים ביום ראשון שלאחר מכן ה 23.12.2612מסתיימים ביום 

. ברי כי החודש האחרון של 8.1.2613טקס הסיום של ההשתלמות צפוי להיערך ביום 

 הלימודים הינו קריטי לסיום ההשתלמות בהצלחה. 

גרמה לפגיעות קשות בזכויותיו של העותר כבר התנהלות המשיבים עד עתה לא זאת בלבד, ש .20

בלחץ להשלים ו עלי שיהיה םיילימודים אינטנסיב יים מלאים שלהחסיר שבועהוא נאלץ לו

התעקשותם שלא להסיר את המניעה גם עתה הלכה למעשה שוללת ממנו את , אדירזמנים 

. ללא לקיחת חלק בפרזנטציות וללא פתירת המבחנים, לא יוכל האפשרות לסיים את לימודיו

רד יאמץ הרב שהשקיע בשלושת החודשים האחרונים ילהשלים העותר את ההשתלמות והמ

 לטמיון.

 האינטרס הציבורי 

המשיבים אף לא לקחו בחשבון את האינטרס הציבורי של מדינת ישראל, לטפח שיתוף פעולה  .22

אזורי, שכן צורכי הכלכלה והסביבה אינם מתחשבים בגבולות מדיניים כלל. הסביבה שייכת 

אביה, ללא הבדל דת, גזע ומין. הכלכלה של היום, גם לכל המתגוררים בה ומנצלים את מש

היא כלכלה גלובלית שאיננה מתחשבת בגבולות מדיניים. אם לא יטופח קאדר של פעילים 

מסוג זה, המסוגלים לשיתוף פעולה פורה ומפרה, במיוחד כל עוד שיתוף הפעולה המדיני לוקה 

 ובמיוחד בטווח הארוך.  בחסר, הרי שהסביבה ועימה כולנו, נסבול הן בטווח הקצר

מדינת ישראל הכירה בחשיבותן של תכניות השתלמות מסוג זה. במסגרת הודעה מעדכנת  .23

( צוינו 26.0.68)לא פורסם מיום  סלאמה נ' מפקד כוחות צה"ל 8222/60מטעם המדינה בבג"ץ 

תנאי סף לבדיקת בקשות של סטודנטים מהגדה המערבית המבקשים ללמוד בישראל. 

 הראשונה המוזכרת באשר ללימודי התואר השני הינה:הקטגוריה 

"תוכניות שעניינן המיוחד הוא שיתוף פעולה אזורי או תוכניות שעניינן המיוחד 
 הוא פיתוח הדו קיום והשלום האזורי."

כאן המקום לציין כי העותר מתעניין בהמשך לימודיו בנושאי סביבה בדגש על נושא טיהור  .20

ובע מההכרות העמוקה שלו עם בעיית הזיהום במי הנחלים באזור שפכים. עניין ייחודי זה נ

מגוריו ובאזור הגבול. בעיה זו אינה ייחודית לאזור השטחים הכבושים אלא קיימת גם 

במקומות רבים בתוך תחומי ישראל. לאור האמור, בעיסוק זה ישנו פוטנציאל רב לשיתוף 

 .לבעיות הסביבהפעולה אזורי ולמציאת פתרון משותף 

 הפרת חובת ההגינות והסבירות המינהלית 

חודשים שלמים במטרה לאפשר  2-סיפקו לעותר היתר כניסה לישראל להמשיבים, כאמור,  .27

כעת הם שוללים ממנו היתר זה ללא כל , אך את השתתפותו בהשתלמות של מכון הערבה

 הסבר מניח את הדעת. 

שהוא  –, סירוב 0 ולה עם המשיבירובו העיקש לשתף פעההסבר היחיד העולה על הדעת הינו ס .28

לא רק זכותו הבסיסית של העותר, אלא אף מכוח הדין הבינלאומי ההומניטארי האוסר על כל 

 פעולה שיש עימה הפעלת לחץ על מוגנים למסירת מידע. 
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והלכה למעשה למנוע את אפשרותו לסיים  למנוע את כניסתו של העותר לישראל,ההחלטה  .24

אינה סבירה ואינה מידתית. הרי העותר עבר אבחון ביטחוני  במכון הערבההשתלמותו את 

לא רק וכולל כניסתו לישראל שמאפשר את חודשים, טרם קבלתו את ההיתר  2יסודי רק לפני 

כניסה יומיומית לישראל אלא אף לינה בשטחי ישראל במהלך כל התקופה האמורה. ויודגש, 

קשה להשיג היתר הכולל לינה בשטחי המשיבים מכירים היטב את נהליהם ויודעים עד כמה 

חודשים עלה כי העותר אינו מהווה איום  2ישראל. ברי כי מהאבחון הביטחוני שנערך לפני 

 ביטחוני על ישראל. 

ינסו המשיבים לשכנענו האם באמת ובתמים אז מהיכן הגיחה לה המניעה הביטחונית כעת?  .36

עניינו הוא לסיים את לימודיו וליזום  כי בן יום הפך העותר מבחור חביב ונעים הליכות, שכל

ברמה כזו שחובה תכניות משותפות של ישראלים ופלסטינים לטיהור שפכים, לסיכון ביטחוני 

 ? לקטוע את התכנית הייחודית בה הוא משתתף וזאת לקראת סופה

סיום לימודיו של המשיבים לא שקלו את התועלת המרובה שעשויה לצמוח מזאת ועוד.  .31

ולעשייה חשובה ומבורכת לטיהור  ,להוביל להמשך לימודיו בתחום יםיכולאשר , העותר

. האם תועלת זו בכלל עמדה לנגד עיני המשיבים ישראלבהן ורשות הפלסטינית בהן השפכים 

 כאשר  קיבלו את החלטה האומללה והשרירותית הזו למנוע את כניסתו של העותר לישראל?

 סיכום
 

ללא עבר פלילי או ביטחוני, אשר החליט להשקיע את זמנו  שנה, 20בן זה סביר כי אדם  אין .32

אבחת חרב של דרש ביומרצו בלימודי סביבה במטרה למצוא פתרונות לטיהור מי השפכים, י

 . כעונש על סירובו לשתף פעולה עימו הכל לפח; וזאת,את להשליך  - 0 המשיב

לקחת חלק פעיל במאבק  במקום לעודד בחורות ובחורים צעירות וצעירים -המשיבים בוחרים  .30

 –פלסטיני בתחומים אלו -הסביבתי לשיפור פני האזור ולעודדם לפעול לשיתוף פעולה ישראלי

הם שיתוף הם קשיים, למנוע מהם להשתתף בהשתלמויות רלוונטיות ולכפות עלילהערים עלי

  פעולה מסוג מאוד אחר, ובניגוד לרצונם. ומי מהם שמעז לסרב להצעתם "הנדיבה", נענש.

מכון הערבה בהליך הקבלה בודק לא רק את הכישורים האקדמיים של חשוב לציין כי  .32

המועמדים אלא את התאמתם הפסיכולוגית למסגרת הייחודית של מגורים בצוותא במשך 

 ירדנים, של ישראלים, פלסטינים ,חודשים מספר בקיבוץ קטורה המבודד מכל יישוב

ויוער כי ה כל רגע מחייהם במשך חודשים אלו. , אשר יחלקו זה עם זבצוותא ובינלאומיים

ישראלי, -שיח פלסטיני-העותר הראה נכונות מרשימה לקחת חלק פעיל בסמינר לבניית דו

וזאת כהוכחה נוספת לאישיותו החיובית, הפתוחה, והנכונה ללמוד ולתרום לחברה בה הוא 

 חי.

להסיר את המניעה  ה,, כמפורט ברישא לעתירמשיביםל הורותלבית המשפט מתבקש על כן  .33

מהגדה המערבית לישראל לצורך סיום לימודיו במכון  1הקיימת על כניסתו של העותר 

הערבה ללימודי הסביבה; וזאת, נוכח אי החוקיות שבהחלטת המשיבים, שעומדת בניגוד 

מוחלט לכללי המינהל התקין ולדין הבינלאומי ההומניטארי ופוגעת קשות בזכויותיו 
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העיסוק ולחינוך. החלטה זו, אינה סבירה ואינה מידתית ולכן דינה  הבסיסיות לחופש

 להתבטל.

 .דעו" ט"ושכ יםבהוצאות העותר יםכן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיב כמו .30

עתירה זו נתמכת, בין היתר, בתצהיר של העותר שנחתם בפני עורך דין בגדה המערבית ונשלח  .37

כוחו, בית -שי בקיום מפגשים בין העותר לבין באילח"מ, לאחר תיאום טלפוני. בשל הקו

משפט נכבד זה מתבקש לקבל את תצהיר העותר שנחתם בפני עורך דין בגדה המערבית ונשלח 

 בפקס וכן את ייפוי הכוח שנחתם לאחר תיאום טלפוני ונשלח בפקס.
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