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 הודעה מטעם העותרים

את תגובתם , מתכבדים העותרים להגיש 20.5.2015בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 להודעת העדכון מטעם המשיבים: 

 מבוא

העדכון מטעמם )להלן "הודעת העדכון"( פירטו המשיבים שורה של טענות, שעיקרן בהודעת  .1

בכך שלעמדת המשיבים, על העותרת לפנות לרשות הפלסטינית בבקשה ל"השתקעות" בגדה 

המערבית, ורק לאחר שהמשיבים יקבלו את בקשת העותרת מנציגי הרשות הפלסטינית, הם 

 דיעתם העותרת לא ניסתה להנפיק רישיון שהייהיטפלו בה. כן טענו המשיבים כי למיטב י

 , וכי לצורך כך עליה לפנות למת"ק הפלסטיני בחברון.זמני

טענות אלו, רובן ככולן, כמו גם הליכים אחרים שאליהם מפנים המשיבים ויש להם לכאורה  .2

נגיעה לעניין שלפנינו, אינן רלוונטיות לעניינם של העותרים, אין בהן מענה ממשי לטענות 

 לב. -שעלו בעתירה, והתנהלות המשיבים כפי שהיא עולה מהן אינה סבירה ונעדרת תום

בפרט, מקוממות ההפניות החוזרות ונשנות ל"נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת  .3

עזה באיו"ש" )"נוהל השתקעות"(, שכלל אינו רלוונטי לעותרים. הנוהל נועד להסדיר מעבר 

 מעברםלנוהל, המתייחס ל"תושבי עזה שיאושר  13)ר' סעיף  לגדה המערבית והשתקעות בה

, ותכליתו צמצום התנועה בין (לאיו"ש, בהתאם לאמור לעיל..." ]ההדגשה הוספה, מ.נ.[

 24מתגוררת בגדה המערבית מזה  )להלן: העותרת( 1רצועת עזה והגדה המערבית. העותרת 

נולדו בגדה, שנים רבות טרם גובש הנוהל. הם נמצאים בגדה ממילא,  4-2שנים, העותרים 
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אינם מתכוונים לעבור אליה, ואין לרישום מענם בגדה כל נגיעה לצמצום התנועה מרצועת 

זו לפני עליה הכרי המחווה המדיניתהמשיבים עצמם טענו בפני בית המשפט הנכבד כי  עזה.

 לעתירה(.  45-43שנים אחדות היא הפתרון לעניינם של אנשים במצבה של העותרת )ר' פס' 

היא הגישה בקשות  .(4-2נה ומענם של ילדיה )העותרים ביקשה לשנות את מע 1 העותרת .4

, ופנתה שוב 2012)פעמיים(, בשנת  2011, בשנת 1998באמצעות הרשות הפלסטינית בשנת 

העותרים לעתירה(.  25-ו 20)ר' פס'  2014ן בקשותיה לשינוי מען בשנת לנציגי הרשות בעניי

נציגי הרשות הפלסטינית, המאשרים כי לעותרת  העתקי קבלות שמסרו צירפו לעתירתם

 . לעתירה( 9)נספח ע/ בקשותיה לשינוי מען התקבלו ברשות

למסור  סירבו המשיבים כשפנתה העותרת למשיבים כדי לברר מה עלה בגורל בקשותיה, .5

בדבר הטיפול בבקשתה, בתואנה של "חשש לפגיעה ביחסי חוץ", כך במכתב  לעותרת מידע

( יחד עם זאת, 25.1.2015ביום  העתירה נמחקה, בלי נ' מתפ"ש 41146-10-14וכך בעת"מ 

 את העבירו כי לעותרת הפלסטינית הרשות נציגי מסרובשתי הזדמנויות שונות לפחות, 

לעתירה;  25)ר' פס'  24.2.2015ום ובי 21.10.2014ביום  – הישראלי לצד מען לשינוי בקשתה

 (. 9.3.2015מטעם העותרים מיום מעדכנת הודעה 

העותרים הציגו לפני המשיבים ולפני בית המשפט הנכבד מסמך באשר לפנייה אחרונה זו,  .6

בו מעיד נציג הרשות הפלסטינית כי הרשות העבירה לצד הישראלי בקשה  כתוב וחתום,

מסמך זה אכן אינו מתייחס . טרם התקבלה תשובה לבקשה, וכי לשינוי מענה של העותרת

לתגובתם(, אך אין בכך ולא כלום,  5בסעיף למועד בו הוגשה הבקשה )כפי שציינו המשיבים 

מענה זהות בתוכנן, ורק המועדים בהם הוגשו שהרי הבקשות שהגישה העותרת לצורך שינוי 

עדין  –וכולן כאחת  שונים, ובכל מקרה המשיבים לא השיבו אף לא לאחת מהבקשות האלו

 . תלויות ועומדות

העותרים עשו כל שלאל ידם בכדי לשנות את מענם, לרבות פניות לרשות הפלסטינית  .7

אפשרי שנכפה עליהם, ואין כל  ולמשיבים. זכויות היסוד שלהם נשללות כתוצאה ממצב בלתי

 תכלית להמשך ההתעמרות בהם. בית המשפט הנכבד הוא המוצא האחרון למצבם הנואש. 

 הפער בין נהלי המשיבים ובין המציאות

העותרים לנהליהם, תוך יצירת מצג לפיו נהלים המשיבים בתשובותיהם חוזרים ומפנים את  .8

ות מטענות העותרים באשר למצב הדברים אלו מסדירים הליך נגיש ורלוונטי, ותוך התעלמ

 בפועל. 

, בובמתווה הקבוע  נבחנו שתי בקשות בלבדבמשך שש שנים,  .מתה אות הוא השתקעות נוהל .9

המשיבים ) לתגובתם 15מפנים המשיבים בסעיף  הםאלי, 584/13בג"ץ בו 580/13בבבג"ץ 

התייחסו ל"בחינת בקשת שלושה העותרים דשם", אלא שה"עותר השלישי" בהליך הוא 

עמותה ישראלית, "המוקד להגנת הפרט", שלא נדרשת להשתקעות בגדה המערבית(. מלבדן, 

ושתיהן הוגשו טרם פרסום הנוהל,  – שתי בקשות בלבדעוד לפיו  נבחנומאז פרסום הנוהל 

", כאשר הליך בעניינן תלוי ועומד לפני בית המשפט הנכבד )ר' טעות עקבוטופלו לפי הנוהל "
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בוחנים , אלא בבקשות שהמשיבים התקבלוודוק: אין מדובר בבקשות שלעתירה(.  71פס' 

 לגופן. 

הקבועות בו  הסף נוהל שבמשך שש שנים לא נמצאו יותר משתי בקשות העומדות בדרישות .10

מבלי להיכנס לשאלת טיפול בבקשות.  לחוסרהוא מתווה  – לטיפול בבקשותראוי אינו מתווה 

תחומי אחריותם של גורמים ברשות הפלסטינית ועמידתם באחריות זו, המשיבים הם שקבעו 

שכללו בו דרישות שהציבור אינו יכול לעמוד בהן, את הוראות נוהל השתקעות, המשיבים הם 

פרוצדורה הבלתי אפשרית בוהמשיבים הם שמתעקשים שלא לטפל בבקשות שאינן עומדות 

 . הם שנושאים באחריות מלאה לגיבוש הסדרים בלתי סבירים . המשיביםשקבעו

 סבירות וחוסר תום לב-אי

להשיב לכל  מסרביםבלתי נסבלת. המשיבים  התנהלות המשיבים בעניינם של העותרים הינה .11

המשיבים בקשה שמופנית אליהם באשר למידע בדבר קבלת בקשות לשינוי מען והטיפול בהן. 

כי הרשות הפלסטינית  הנכבד מהראיה שהציגה העותרת בפני בית המשפט התעלמו לחלוטין

. מהודעת העדכון מטעם טרם השיבו לבקשההם וכי  העבירה להם את בקשתה של העותרת

משתמע כי המשיבים אינם מייחסים כל משקל לראיה זו, וכי  18.5.2015המשיבים מיום 

 . יאהשקר  - נציג הרשות חתימתמבחינתם 

 תפקיד ממלא של כמכתבו וברורה קבילה מנהלית בראיה אף די לא אם – במפורש לומר יש .12

 שתוכל, ולגיטימית חוקית בדרך להשיג הפונה שיכול, שהיא ראיה שום שאין הרי, רשמי

בעניינו יכול להביא אישור . ברגיל, אדם שנזקק להוכחה שגורם רשמי טיפל זה במקרה לסייע

. מה ירצה את המשיבים בעניינם של לענייןודי בכך כראיה מנהלית  מטעם אותו גורם

תה? בקשל התייחסותהעותרים? האם על העותרת לפרוץ למחשבי המשיבים כדי לנסות לאתר 

להפעיל האזנות סתר על קווי הטלפון המשמשים לשיחות בין נציגי המשיבים ונציגי הרשות? 

מה עוד יכולה אשה אחת לעשות מול הבירוקרטיה הבלתי אפשרית הזו? כמה פעמים תלך עוד 

 ותחזר על הפתחים כאשר דבר אינו מרצה את המשיבים?

שות לשינוי מען היא באמצעות המשיבים הם שקבעו נוהל לפיו הדרך היחידה להגשת בק .13

  .מעןהלהליך שינוי הרשות הפלסטינית. בכך הפכו המשיבים את הרשות הפלסטינית לשותפה 

בנושא זה.  של הרשות הפלסטינית בכך שהם סומכים ידיהם על פעולותיההכירו המשיבים 

בגוף  לגישתם מדובראם המשיבים אינם מרוצים מהתנהלות הרשות הפלסטינית בעניין, אם 

התחייבויותיו  אחרשלא ניתן לסמוך עליו ושאינו ממלא  ,שמחלק אישורים כוזבים בלתי אמין

 פעולה הרשות נתונה להם לבחור במתווה אחר לטיפול בבקשות, שלא יחייב אותם לשתף –

 . הולסמוך על התנהלות עם הרשות הפלסטינית

י מעולם לא קיבלו את בקשת יש לומר בבירור: אפילו אם היה יסוד לטענתם של המשיבים כ .14

העותרת באמצעות הרשות הפלסטינית )והראיות, כאמור, מוכיחות כי לא אלו פני הדברים(, 

הרי שבנסיבות הקיימות, על המשיבים לטפל בבקשה כאילו התקבלה מהרשות הפלסטינית. 

 נסביר: 
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בענייננו, אין חולק כי העותרת הגישה בקשה לנציגי הרשות הפלסטינית, ואין חולק כי  .15

החליטו שיש להעבירה לצד  ,הגורמים המוסמכים ברשות הפלסטינית אישרו את הבקשה

אף אם בשל תקלה טכנית כלשהי אבדה הבקשה בדרכה למשיבים, . ואף עשו כן הישראלי

 תומכים הרשות ונציגי, הרשות לנציגי תהבקש הגישה העותרת כי המשיבים משלמדו

. כל הדרישות המהותיות הבקשה את לבחון עליהם, בה לטפל מהמשיבים ומצפים בבקשתה

כל המידע הרלוונטי לבחינת הבקשה, לרבות עמדת בפרוצדורה שקבעו המשיבים מולאו, ו

שהבקשה לא המשיבים . בנסיבות אלו, התעקשות הרשות הפלסטינית, נמצא בפני המשיבים

חסרת תום  -היא התעקשות פורמליסטית בלבד, ובנסיבות העניין  הועברה ולכן אין לטפל בה,

 לב.  

 למי הסמכות?  –הסכם הביניים 

המשיבים טענו כי "בקשות למתן מעמד באזור, מוגשות לרשות הפלסטינית, אשר רשאית  .16

( 11)28הוראת סעיף  לאור וזאתלהעבירן לבחינה ולאישור הגורמים הישראליים הרלוונטיים" 

" )פס' פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה-לנספח האזרחי ל"הסכם הביניים הישראלי

 . להודעת העדכון( 15

המוזכר ( 11)28סעיף מוטעה ומטעה מבחינה עובדתית ומשפטית כאחד.  ובר בטענה שהינהמד .17

עזה למי שאינם תושבים למתן מעמד בגדה המערבית וברצועת מתייחס  בתשובת המשיבים

וילדים של תושבים פלסטינים, ואנשים  זרים כגון משקיעים זרים, בני זוג –פלסטינים

אחרים. סעיף זה, ככלל הסכם הביניים, מתייחס לרצועת עזה ולגדה המערבית כאל יחידה 

 חתימת בתקופת טריטוריה באותה פלסטינים תושבים שתנועתטריטוריאלית אחת, ובוודאי 

ים מהרשו, העותרים של לעניינם רלוונטי אינו כלל זה סעיף". מעמד מתן" אינו ההסכם

. הסעיף הרלוונטי לבקשות לשינוי מען הוא שינוי מענםהמבקשים את במרשם הפלסטיני ו

 ()ב( לאותו נספח, בו נאמר כי:10)28סעיף 

כדי להבטיח סדרי מעבר תקינים ולמנוע שיבושים בהם ובמגמה . 10

על מרשם מעודכן ושוטף, הצד הפלסטיני ימציא  לשמורלאפשר לישראל 

המידע הבא ביחס  לישראל באורח סדיר באמצעות הוע"א, את

 :לדרכונים/תעודות מסע ותעודות זהות

]...[ 

יידע את ישראל לגבי כל שינוי במרשם האוכלוסין שלו, הצד הפלסטיני 

]ההדגשה  .שינוי במקום המגורים של כל תושב כולל, בין היתר, כל

 [.נהוספה, מ.

ככל שהמשיבים מסתמכים על הסכם הביניים בעניין שינוי מען, עליהם ברור, אם כן, ש .18

לסטיני קובע במפורש כי בבקשות לשינוי מען נדרש הצד הפ)ב( ה10)28להסתמך על סעיף 

ההסכם כלל אינו מחייב אותו להגיש לה בקשות או לזכות  ליידע את ישראל, וזו בלבד.

. מקומם שנציגיה הרשמיים של המדינה הציגו בפני בית המשפט כדי המוקדם לאישורה

לתמוך בטענתם סעיף שאינו רלוונטי, והתעלמו מהסעיף הרלוונטי לאותו הסכם ממש, המצוי 
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כי על המשיבים  –, ומוכיח בדיוק את טענת העותרים בעתירה זו אך שורות אחדות מעליו

 .לאפשר את שינוי מענם לגדה המערבית

מהרשות שנטען שלא הועברו  רו מספר הליכים בהם נדחו בקשותהמשיבים בתשובתם הזכי .19

הליכים אלו אינם רלוונטיים לעניינה להודעת העדכון(.  13לצד הישראלי )ר' פס' הפלסטינית 

, ירדנייםשל עתירה זו. כל ההליכים אליהם הפנו המשיבים עוסקים בעניינם של אזרחים 

הסכם הביניים אכן קובע רבית לצורך ביקור או איחוד משפחות. שביקשו להיכנס לגדה המע

קשותיהם של אזרחים זרים לבקר בגדה המערבית וברצועת עזה, או להתאחד עם קרובי כי ב

כאמור משפחתם הפלסטיניים המתגוררים באזורים אלו, דורשות את אישורה של ישראל. 

בוודאי . שינוי מענם של תושבים פלסטינים אישור כזה לצורך דורש אינוהסכם הביניים לעיל, 

להשתקע בגדה המערבית לבקשתם של תושבים לבקר או שאין דומה בקשתו של אזרח זר 

)והמשיבים עצמם מכירים בכך שלא הייתה כל  פלסטינים שנולדו בגדה ובה חיו כל חייהם

מרצועת , או לבקשתה של תושבת פלסטינית שעברה בעזה( של הילדים סיבה לרישום מענם

שנים, בתקופה בה כלל לא התקיים הבידול בין הגדה  24-לגדה המערבית לפני כעזה 

 . , לרשום את מענם בהתאם למקום בו הם חייםולא הוגבל מעבר זה המערבית ורצועת עזה

לא  –כלל לא נטען )ולמצער  ההליכים אליהם מפנים המשיביםכמו כן, ברובם הגדול של  .20

כי הוצגו הוכחות כלשהן שהבקשות הועברו מהרשות הפלסטינית לצד הדין(  יהוזכר בפסק

במקרים בהם הוצגה ראיה כלשהי להעברת הבקשה, בניגוד לעניינם של העותרים.  –הישראלי 

. הנטל דכאן שהציגה העותרת החזקה לא ברור מהו תוכנה וספק האם היא דומה לראיה

מוטל על המשיבים, שכלל שקרי,  – כאן או שהמסמך שהוצגלהראות כי מדובר בראיה דומה 

ומשכך, לא ניתן לראות במקרים  -לא טרחו להעלות טענה כזו או להביא לה סימוכין 

 המוזכרים בתגובתם תקדימים רלוונטיים. 

  לקבלת רישיון שהייה  קשהבה

כדי לתת מענה לקשיים בהם נתקלים זמני כאמור בעתירה, לא די בהנפקת רישיון שהייה  .21

העותרים, ויש צורך לשנות את מענם. אלא שאפילו את הסעד החלקי של הנפקת רישיון 

העותרת ניסתה להנפיק (, 27-24כאמור בעתירה )פס' שהייה מונעים המשיבים מהעותרים. 

ת, תצהירה החתום של העותר לכך היאהאינדיקציה הברורה . רישיון שהייה ובקשתה סורבה

התעלמו המשיבים  ומכך – המאשר את הגשת הבקשה, ומציין את מועד ומקום האירוע

 . לחלוטין

למת"ק  באפשרות העותרת לפנותכי  17.5.2015לאחר שהמשיבים התעקשו בתגובתם מיום  .22

, ומתוך היכרות עם הקשיים המעשיים זמני שהייה בבקשה לקבלת היתר הפלסטיני בחברון

במת"ק מסוים כוח העותרת מהמשיבים להפנותם לגורם -ביקשו באי ,בקבלת רישיון שהייה

מסרו המשיבים כי על  31.5.2015להיתר שהייה. רק ביום  החברון, שיוכל לטפל בבקש

 העותרת לפנות למת"ק הפלסטיני, בלא שיציינו גורם ספציפי במת"ק. 

למרות החשש כי גם הפעם לא תטופל בקשתה, העותרת פנתה למת"ק הפלסטיני ביום  .23

. העותרת פנתה למנהל המת"ק, שהסביר לה כי לא מוגשות בקשות מסוג זה, 28.5.2015

והמת"ק אינו מטפל בהן. המנהל אמר שמדובר בבקשה "מוזרה" )כלומר חריגה, שאינה 
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, אך 2010תר שהייה התקבלו בסביבות שנת מוכרת(. לדברי עובד אחר במת"ק, בקשות להי

 .  אין בקשות מסוג זהכיום 

מנהל המת"ק הפנה את העותרת למשרד הפנים הפלסטיני, ואמר כי ייתכן ששם יוכלו לעזור  .24

לה. העותרת פנתה עוד באותו יום למשרד הפנים, אולם שם אמרו לה שאינם מטפלים 

ו את העותרת למת"ק הפלסטיני, בבקשות להנפקת רישיון שהייה. אף שהמשיבים הפנ

בניסיונה למצות כל דרך פעולה אפשרית, העותרת פנתה באותו יום אף למת"ק הישראלי, 

 אולם שם סירבו להכניסה בתואנה כי אנשים רבים מדי ממתינים במת"ק. 

 1העתק תצהירה של העותרת המאמת את האמור מצ"ב ומסומן ע/

להנפיק רישיון שהייה, שוחחה נציגת עמותת בהמשך לניסיונותיה הכושלים של העותרת  .25

"גישה" עם נציג משרד הפנים הפלסטיני ותיארה לו את קורותיה של העותרת. הנציג מסר 

לנציגת עמותת גישה כי שוחח עם נציגי המת"ק הפלסטיני בחברון, ואלו מסרו כי שוחחו עם 

הנפקת היתרי הורו להם שלא להעביר בקשות לנציגי המת"ק הישראלי בחברון, ואלו 

  . שהייה

כשל בדיוק כשם  28.5.2015ניסיונה הנוסף של העותרת לבקש רישיון שהייה בגדה, ביום  .26

וזאת לאחר שהסתבר כי הגורם אליו הפנו אותה המשיבים כלל אינו  –שכשל ניסיונה הקודם

ידי נציגי המשיבים עצמם שלא -מכיר בקשות כאלו, אינו מטפל בהן, ונראה שאף הונחה על

סבירות -התנהלות המשיבים באשר להנפקת רישיון שהייה לוקה באילהעביר בקשות כאלו. 

 ובחוסר תום לב. 

הגיעה במתווה שאותו דרשו המשיבים הם הנפיקו רישיון  במקרים אחרים, כאשר הבקשה לא .27

שהייה בלי שתידרש פנייה נוספת של המבקש למת"ק. כך, למשל, נעשה בעניינו של מר נאצר 

נאצר בלי נ' שר  1337/15בלי, שעתירה בעניינו תלויה ועומדת בפני בית המשפט הנכבד )בג"ץ 

ם, לאחר שבמת"ק סירבו לקבל את (, והיתר שהייה הונפק לו ביוזמת המשיביהביטחון

 בקשתו להנפיק לו רישיון שהייה.  

העותרים עשו ככל יכולתם להנפיק רישיון שהייה, וניסיונותיהם סוכלו בשל התנהלות  .28

בגדה מקל על תושבים פלסטינים  זמני להבהיר, שוב, כי אף שרישיון שהייה המשיבים. יש

ה עשורים, מדובר לכל היותר בסעד זמני יום שלהם במקום בו הם מתגוררים מז-בחיי היום

 הסדרת מענם בגדה. -ומוגבל, שאינו פותר את כלל הבעיות הנובעות אי

 סיכום

ההליך שאליו מפנים המשיבים את העותרים לפי נוהל השתקעות אינו רלוונטי לנסיבותיהם  .29

שניים מהם מקרים בלבד )ארבעה האישיות, אינו מתקיים בפועל ובמשך שש שנים נדונו לפיו 

(. כמו כן, כל המידע הנדרש בטעות, וכולם כחלק מהליכים שנדונו בפני בית המשפט הנכבד

למשיבים כדי שיקבלו החלטה בעניינם של העותרים, לרבות עמדת הרשות הפלסטינית, נמסר 

להם כבר. בנסיבות אלו סירוב המשיבים לבחון את בקשת העותרים ולהיענות לה הינו בלתי 

 תום לב.  סביר וחסר 
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 בתיאום, בפקס מ"לח ונשלח בגדה המערבית ד"עו בפני םשנחת בתצהיר נתמכת זוהודעה  .30

 האובייקטיביים בקשיים בהתחשב, זה תצהיר לקבל מתבקש הנכבד המשפט בית. טלפוני

 .הכוח באי לבין תהעותר בין למפגש בנוגע

להיענות לבקשת העותרים פוגע קשות בזכותם לחיי משפחה, לחופש  סירובם של המשיבים .31

תנועה ולחופש דת ופולחן, והתנהלותם מהווה התעמרות של ממש בעותרת. לעותרת לא נותר 

עוד לאן לפנות, ובית המשפט הנכבד הוא המוצא האחרון להפסקת התעמרות זו. בית המשפט 

, ולו מהטעם שהמשיבים עצמם פשוט הנכבד מתבקש לבחון את בקשת העותרת ולהכריע בה

 מסרבים לעשות כן. 

 

 1.6.2015היום, 

 

 , עו"דמעין נייזנה
 יםהעותר  ב"כ 


