בג"ץ 8705/17

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק
 .1גב' שהריאר עבד-אלסלאם עבד-אלגפאר בצל ו 22-אח'
ע"י ב"כ עוה"ד מיכל לופט ו/או אסנת כהן-ליפשיץ ו/או מורן גור ו/או
מוריה פרידמן-שריר מעמותת "גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע"
רחוב הרכבת  42תל אביב
טלפון ,03-6244120 :פקס03-6244130 :

העותרים
 נגד - .1שר הביטחון
 .2מתאם פעולות הממשלה בשטחים
 .3מינהלת התיאום והקישור (עזה)
ע"י ב"כ עו"ד ממחלקת הבג"צים ,פרקליטות המדינה
רח' צלאח א-דין  ,31ירושלים
טלפון ,02-6466590 :פקס02-6467011 :
המשיבים

הודעה מעדכנת דחופה מטעם העותרים
 .1בהתאם להחלטת כב' בית המשפט הנכבד מיום  ,8.11.2017נדרשו המשיבים להגיש תגובתם
המקדמית ביחס לעותרים מס'  18-22עד היום ,ה.14.11.2017-
 .2לפני זמן קצר מסרו המשיבים לב"כ העותרים כי יציאתם של העותרים מס'  22 -18לערב
הסעודית תאושר ,בכפוף לשני תנאים )1 :היציאה תבוצע אך ורק בשאטל מאורגן ,שיוצא
מעזה פעם בשבוע (כל יום שלישי) ולכן הם יוכלו לצאת רק ביום שלישי הבא ,ב-
 )2 ,21.11.2017היציאה אושרה למשך שנה שלמה ,ולא לביקור חולה ,כך שהעותרים ייאלצו
לחתום על התחייבות שהם לא ישובו לביתם שבעזה במשך שנה.

מצ"ב הודעת המשיבים ומסומנת נספח .1
 .3אישור מותנה זה אינו מקובל על העותרים .כפי שהובהר בעתירה ,בקשת העותרים 18-22
הייתה לצאת לביקור חולה דחוף בחו"ל .הבקשה נשלחה למת"ק עזה לפני חודשיים ולמרות
דחיפותה ואופייה ההומניטארי הם לא טיפלו בה עד עכשיו .אישור הבקשה ליום שלישי הבא
לוקה בחוסר תום לב -אם המשיבים מתעקשים על כך שתושבי עזה יוכלו לצאת לחו"ל רק
פעם בשבוע ,הם יכלו לאשר את בקשת העותרים  22 -18אתמול ,או בכל מועד מוקדם יותר,
כך שהעותרים יוכלו להספיק לשאטל שיוצא היום .לחלופין ,ככל שבקשת העותרים מאושרת
ולא נטענה טענה ביטחונית כלשהי כלפיהם ,על המשיבים לאשר את יציאתם ללא שאטל,
מחר או בכל מועד סמוך לכך.
 .4העותרים גם אינם רוצים לעזוב את ביתם שבעזה למשך שנה שלמה והמשיבים אינם יכולים
לכפות זאת עליהם .כפי שהובהר בעתירה ,והדבר ידוע למשיבים היטב ,מדובר באישה
וארבעת ילדיה הקטנים .למשפחה חיים שלמים בעזה ,בית ספר ועבודה .הם מבקשים לצאת
לביקור קצר בחו"ל ולחזור .כך גם ניסחו את בקשתם שהועברה לוועדה הפלסטינית ומשם
למת"ק עזה .לבקשה צורפו מסמכים רפואיים -מה שמעיד על מטרת היציאה .למשיבים ישנו
1

קריטריון של יציאה לביקור חולה בחו"ל (סעיף (2א)( )3בעמוד  14במסמך "סטאטוס
ההרשאות") ,אך בחוסר תום לב הם החליטו לראות בבקשה כבקשה למטרת "שהייה
ממושכת בחו"ל" ,המותנית בחתימה על התחייבות שלא לשוב במשך שנה לעזה .זהו חוסר
תום לב מובהק לאור העובדה שגם במכתב ב"כ העותרים מיום  18.10.2017הובהר כי מדובר
בבקשת ביקור חולה .התנהלות זו מעלה את החשד שהמשיבים מבקשים להוציא כמה שיותר
תושבי עזה לחו"ל לצמיתות ,מבלי לאפשר להם לשוב לביתם.
 .5לאור האמור העותרים עומדים על כך שככל שמאושרת בקשתם ,יציאתם לערב הסעודית
תתאפשר בימים הקרובים וללא תלות בשאטל שיוצא פעם השבוע ,וכן תאושר ללא תנאי
כלשהו של חתימה על התחייבות שלא לשוב .זאת ,באופן שיאפשר לעותרים לשוב לביתם
שבעזה בתום הביקור.

14.11.2017

______________

מיכל לופט ,עו"ד
באת-כוח העותרים
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