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 המשיבים

 
 

 עתירה למתן צו-על-תנאי

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

המערבית, וזאת  שבגדה לשכםמרצועת עזה מענו הרשום של העותר ישנו את וליתן טעם מדוע לא 

לשינוי האחרונה הגיש את בקשתו עשרה שנים, -כחמשמנסה לשנות את מענו מזה  מאחר שהעותר

 שהוא עומד בכל התנאים לשינוי מענו.ובשעה לפני כארבע שנים,  ןמע

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

 בצירוף מע"מ כדין. 

 דיון מוקדםקיום בקשה ל

 2000 שנת מאז .1995 מאז שנתברציפות בגדה המערבית  הוא תושב פלסטיני המתגורר העותר

 .המערבית לגדה עזה מרצועת ומענ רישום את לשנות העותר מנסה

על המחווה המדינית  בסמוך להכרזה, 2011 בשנת ולשינוי מענ בקשות השאר, הגיש העותר בין

 – העותר, נפגעות זכויות יסוד של . בינתייםאלו לבקשות תשובה כל קיבל לא העותרלשינוי מען. 

התקדמותו  ,גם חופש העיסוקדת ופולחן.  ולחופשלחיי משפחה לחופש תנועה,  וובעיקר, זכות

וזכותו לרכוש  - מדע המדינה העוסק בקידום זכויות אדם וחוקרעיתונאי  - של העותר המקצועית

 נפגעים קשות. השכלה, 

לקבל  . הוא אינו יכול2000שנת  תו המתגוררים ברצועת עזה מאזאת בני משפח לא פגש העותר

מושפע מכך  היבט בחייום בגדה המערבית. כל וככל תושב פלסטיני הרש שירותים מרשויות הצבא

 . שמענו אינו משקף את מציאות חייו
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המשיבים לא טרחו לדון בבקשת  בהן שניםכארבע לאחר ו ,הפגיעה המתמשכת בעותר נוכחל

ייקבע בהקדם על פי יומנו של בית נבקש כי הדיון , ולהשיב עליה ועדין מסרבים לעשות כן העותר

 .המשפט הנכבד

 

 :הצדדים

 ומענו 1995 בגדה המערבית משנת הוא תושב פלסטיני אשר מתגורר( העותר)להלן העותר  .1

 הרשום הוא רצועת עזה. 

 ( הינו הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא.שר הביטחון)להלן:  1המשיב  .2

( הוא המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית מטעם מדינת המפקד הצבאי)להלן:  2המשיב  .3

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

( הוא הממונה על יישום המתפ"שאו  מתאם פעולות הממשלה בשטחים)להלן:  3המשיב  .4

 ם הכבושים.מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים ועל פעילות המינהל האזרחי בשטחי

לפניות ובקשות בעניינים מענה הממונה על מתן ( הוא קצין פניות הציבור)להלן:  4המשיב  .5

 שבתחום אחריותו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. 

 

 ואלו נימוקי העתירה:

 

  התשתית העובדתית .א

 נסיבותיו האישיות של העותר

 עזה.  בית לאהיה שברצועת יליד, 41תושב פלסטיני בן  הוא העותר .1

 במדעי המדינה ראשוןו לתואר החל את לימודיעזב העותר את רצועת עזה ו 1995בשנת  .2

היתרי שהייה בגדה ובעקבות  העותרקיבל  2000נג'אח בשכם. עד לשנת -באוניברסיטת א

, שכבר השתקע בגדה, העותראירועי שנה זו, כמו רבים אחרים, לא חודשו עוד היתריו. 

, וכיום הוא עובד כמרצה 2010המשיך את לימודיו, סיים גם את לימודי התואר השני בשנת 

 משתתף בקורסים ופעילויות מטעם האוניברסיטה.ונג'אח -באוניברסיטת א

נספח  ( מצ"ב ומסומן31.12.2000ף עד בגדה )בתוק העותרהעתק היתר השהייה האחרון של 
 1ע/

 2נספח ע/ יםלעברית מצ"ב ומסומנ ןותרגומ יום תואר ראשון ותואר שניהעתקי תעודות ס
מצ"ב  ותרגומו לעברית ואילך 2007משנת  העותרהעתק אישור האוניברסיטה על עבודתו של 

 3נספח ע/ומסומן 
, 2000, תעודת סטודנט משנת 1998-1997העתקי כרטיס חבר באגודת הסטודנטים לשנת 

  4נספח ע/ מצ"ב ומסומנים ותרגומם לעברית 2007ותעודת מרצה משנת 
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בתחנת  הגיש 1.8.2005ועד ליום  1.9.2000יום מכעיתונאי. בין השאר,  העותרבמקביל עבד  .3

תכנית אירוח בה השתתפו גורמים  הטלוויזיה המקומית "אפאק" הממוקמת בשכם,

דנו בנושאים פוליטיים וחברתיים שעל אשר מהרשות הפלסטינית והרשויות המקומיות, 

סדר היום. על עבודתו בעיתונות הכתובה זכה מר בלי פעמיים בפרס בתחרות שאורגנה על 

 חק". -ידי סוכנות הידיעות מען וארגון זכויות האדם "אל

מצ"ב  ותרגומו לעברית העתק מכתב ממנכ"ל התחנה המעיד על תקופת העסקתו של העותר
 5נספח ע/ ומסומן

 מתגורר 2003מאז שנת ור, העותר השתקע בגדה לפני עשרים שנה ושם מרכז חייו. כאמ .4

בשכירות בשכונת רפידיא שבעיר שכם. גם בבחירות המקומיות שנערכו ברשות  העותר

הפלסטינית הצביע העותר ממקום מושבו בעיר שכם כפי שרשום בתעודת הבוחר. הוא 

 .2010חודשה בשנת , ותעודת הבוחר שלו 2005הצביע בבחירות בשנת 

  6נספח ע/ מצ"ב ומסומןותרגומו החלקי לעברית  1.7.2003 העתק חוזה שכירות מיום
 7נספח ע/מצ"ב ומסומן  ותרגומו החלקי לעברית 1.1.2009העתק חוזה השכירות מיום 

 8נספח ע/מצ"ב ומסומן ותרגומה לעברית  10.3.2010העתק תעודת הבוחר המחודשת מיום 

בקשות מספר והגיש  להסדיר את מעמדו בגדה העותרניסה  בגדה המערביתשהייתו במשך  .5

 לאף אחת מבקשותיו.העותר לא קיבל מענה . 2011לשינוי מענו, האחרונה בשנת 

נספח  מצ"ב ומסומן ותרגומה לעברית 12.7.2011העתק קבלה על בקשה לשינוי מען מיום 
 9ע/

להסתובב  הוא אינו יכולבגדה המערבית לא הוסדר,  משום שרישום מענו של העותר .6

 המשיבים בשל הקושי לעבור במחסומים. ולנסוע בין הערים בגדה בחופשיות בגדה המערבית

המוקד להגנת  4019/10)ר' בג"ץ  שלא לגרש מהגדה אנשים במצבו של העותר הסכימואמנם 

)פסק  ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר

המציאות , אך לא די בהימנעות מגירוש. "(שינוי מען, להלן "בג"ץ (21.4.2013 דין מיום

חיי חופש התנועה,  –הבסיסיות  ואת הגשמת זכויותי ממנומונעת  העותרשנכפתה על 

 . והפולחן שלהדת ו וחופש , חופש העיסוק והזכות לרכוש השכלההמשפחה

מאחר שמעמדו בגדה המערבית לא הוסדר, העותר אינו יכול לצאת את הגדה ולשוב אליה.  .7

כתוצאה מכך הוא למעשה מנותק מבני משפחתו, המתגוררים כולם ברצועת עזה, שאותם 

של אחיו  יהםחתונותב להשתתףהעותר מן  מנע. בין השאר נ2000שנת לא ראה מאז 

. 11-ו 7ואת אחיותיו פגש לאחרונה כשהיו ילדות בנות ואחיותיו. את אחייניו לא פגש כלל, 

והוא חש געגועים עזים להוריו ההולכים  העותר חש שהוא אינו מכיר כלל את אחיותיו

סירבו בעבר בשל חוסר הוודאות בדבר מעמדו והמשך שהותו של העותר בגדה,   .ומזדקנים

 . להקים משפחהלהשיא לו את בנותיהם, והוא אינו יכול  משפחות

מעמדו הבלתי מוסדר של העותר פוגע בהתקדמותו המקצועית. כך, למשל, לפני כשנתיים  .8

התפקיד דרש הגיש העותר מועמדות למשרה בוועדה העצמאית לזכויות האזרח ברמאללה. 

הסדרת מעמדו, העותר לא -בשל אי בין ערי הגדה המערבית.נוכחות בשטח ויכולת להתנייד 

 , ולא התקבל לתפקיד. יכול היה לעמוד בדרישות אלו
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)מסלול לימודים שאינו קיים בגדה  עותר מעוניין ללמוד לדוקטורט בתחום זכויות האדםה .9

מספר הזדמנויות לצאת ללימודי דוקטורט באירופה בשנתיים ניקרו  בדרכו, והמערבית(

 דרך גשר אלנבי האחרונות. רישום מענו של העותר בעזה מונע ממנו לצאת מהגדה המערבית

, ואף ירשם לתכנית לימודים בה לא יכול להשתתף(יטעם שחיל בלימודים )כך שאין אף ולהת

יתרה מזאת, קיימות  אם יצליח לצאת, רישום מענו בעזה ימנע ממנו לשוב לגדה המערבית.

נג'אח. -בוגרי אוניברסיטת אדוקטורנטים ל ות המעניקות מלגות מהאיחוד האירופיתכני

מלגות אלו. רשויות  אפשרות לקבלתרישום מענו של העותר ברצועת עזה מונע ממנו 

העותר לא יוכל לצאת את הגדה משום ש מדותומוע האוניברסיטה אינן מגישות את 

לא יוכל לשוב כאמור, ואפילו אם היה מקבל מלגה ומצליח לצאת, המערבית ללימודים, 

  נג'אח.-לגדה המערבית ולאוניברסיטת א

(, שלא במסגרת החג' )עלייה לרגלהעמרה לקיים את מצוות מוסלמי מאמין, מעוניין , העותר .10

המגבלות המונעות בפועל את , בשל לצאת מהגדה המערבית ולנסוע למכהאינו יכול הוא אך 

מספר פעמים . רשום ברצועת עזה םמענמעברם דרך גשר אלנבי של תושבים פלסטיניים ש

 לו לנסיעה למכה,ות הנדרשת כניסה לירדן ולערב הסעודית אשרוכבר טרח העותר להשיג 

זה משום שלא ניתן מענה לבקשות שהגיש ובכל פעם סוכל ניסיון  ושילם עבורן במיטב כספו

. החשש המרכזי הוא שאף אם במת"ק שכם, להסדיר את יציאתו מהגדה דרך גשר אלנבי

יינתן לו לצאת ולקיים את מצוות דתו, הוא לא יורשה לחזור לשגרת חייו בגדה המערבית 

 בשל מענו הרשום. 

גם באי כוחו של העותר פנו מספר פעמים לגורמים במנהל האזרחי, בכדי שיסדירו את  .11

. העמרהאתו של העותר מהגדה המערבית דרך גשר אלנבי, כדי שיוכל לקיים את מצוות יצי

נמסר  2014במשך חודשים ארוכים כלל לא התקבלה תשובה לבקשת העותר. בחודש נובמבר 

כוח העותר, בתשובה לפנייתם, כי בקשת העותר "בטיפול", ומאז טרם התקבלה -לבאי

 .תשובה נוספת

 10נספח ע/ מצ"ב ומסומן 19.6.2014מיום  חימנהל האזרהפנייה להעתק 

 מענו רישום לשנות את ניסיונותיו של העותר

זאת למרות הקשיים הרבים בהם , ולאות, ללא בדרכים שונות מענורישום לשינוי  העותר פעל .12

  . נתקל

פנו העותר וסטודנטים אחרים שמענם הרשום ברצועת עזה, למשרד לעניינים  2000בשנת  .13

צד במטרה להסדיר את שהותם בגדה המערבית. פקידי המשרד מסרו להם שהאזרחיים, 

 מען מרצועת עזה לגדה המערבית. הישראלי לא מאשר בקשות לשינוי

על מחווה מדינית לשליח הקוורטט שתכלול, בין השאר, שינוי  הוכרז 2011בראשית שנת  .14

פס'  רשום בעזה )ראוומענם בגדה המערבית תושבים פלסטינים המתגוררים  5,000של מענם 

  (.להלן 39-32

  : 4.2.2011לפרטים על המחווה המדינית, ראו ידיעה באתר משרד החוץ מיום 
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ressRoom/2011/pages/PM_Netanyahu_Quartet_Rhttp://www.mfa.gov.il/MFA/P
2011.aspx-Feb-ep_Blair_economic_steps_PA_4 

במת"ק שכם בתחילת חודש יולי  במסגרת המחווה העותר הגיש בקשה לשינויי מען לראשונה .15

. חודש 12.7.2011, ובנוסף הוא פנה למשרד הפנים הפלסטיני והגיש בקשה נוספת ביום 2011

פנה העותר שוב למת"ק שכם על מנת לברר מה עלה בגורל בקשתו. במת"ק נמסר לאחר מכן 

לו כי הבקשה הועברה למשרד לעניינים אזרחיים ברמאללה, ואם ברצונו לעקוב אחר הבקשה 

 כי לו נמסר שםעליו לפנות למשרד זה. העותר פנה למשרד לעניינים האזרחיים ברמאללה, 

כלול אינו  של העותר הפקיד הוסיף כי שמו .ליהישרא הצד לטיפול הועברה אכן בקשתו

פורסמו ההכרזה על המחווה מאז שעל שמם רשומה מניעה ביטחונית. ברשימת האנשים 

אף אחת הופיע בלא  אושר, אך שמו של העותר מענםתושבים ששינוי  שלרשימות מספר 

 עד היום, פונה העותר מדי חודש למשרד לעניינים אזרחיים, אך אין חדש.  מרשימות אלו.

קצין פניות הציבור , 4משיב קודמו בתפקיד של הלכוחו של העותר -פנו באי 15.7.2014 ביום .16

כיר בבקשה לה ,)שהתחלף מאז( , סרן אלעד רחמיםביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים

 לגדה.  ולשנות בהתאם את רישום מענובגדה המערבית העותר של  בתושבותו

 11נספח ע/ מצ"ב ומסומן 15.7.2014 העתק המכתב לקצין פניות הציבור מיום

. בתשובה נאמר כי השתקעות תושבי רצועת סרן רחמיםהתקבלה תשובתו של  20.7.2014 ביום .17

עזה בגדה המערבית מוסדרת באמצעות "נוהל הטיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה 

תווה באיו"ש", בקשות כאלו מוגשות באמצעות הרשות הפלסטינית, ובקשות שלא הוגשו במ

כי "באפשרות מרשך להגיש בקשה לקבלת  סרן רחמיםזה לא ייבחנו לגופן. בנוסף השיב 

 .היתרי שהייה באיו"ש, לפי "נוהל הנפקת רישיון שהייה באיו"ש לתושבי עזה"

 12נספח ע/ מצ"ב ומסומן 20.7.2014 םהעתק תשובתו של קצין פניות הציבור מיו

, לאחר שהתקבל מכתבו של סרן רחמים, פנה העותר למת"ק הפלסטיני בשכם 24.7.2014ביום  .18

  בבקשה להנפיק לו היתר שהייה בגדה המערבית. במת"ק נמסר לו כי אין בקשות מסוג זה. 

היתר שהייה  פנה שוב העותר למת"ק הפלסטיני בשכם, בבקשה להנפיק לו 13.1.2015ביום  .19

אסף את בקשתו של העותר יחד עם בגדה המערבית. אחד מפקידי המת"ק הפלסטיני 

מסמכים אחרים וניסה להגיש את הבקשה במת"ק הישראלי, אולם במת"ק הישראלי סירבו 

לקבל את הבקשה, והודיעו לו כי על תושבים שמענם רשום בעזה להגיש בקשה כזו במעבר 

 ובה זו חורגת במפורש מהוראות הנוהל. . כפי שיוסבר בהמשך, תשארז

פנה העותר ישירות למת"ק הישראלי בשכם, בבקשה להנפיק לו היתר שהייה.  18.1.2015ביום  .20

 אינם מטפלים בבקשות מסוג זה. הם במת"ק סירבו לקבל את בקשתו, ומסרו לו ש

 14-10-41146)ת"א( עת"מ  - לבית המשפט המחוזי העתירה שהוגשה בשם העותר

 ותשובה לא התקבלה. הרשום, ולשינוי מענ של העותר מאז הגשת בקשותיוחלפו מספר שנים  .21

 ,)כעולה במפורש מתשובותיהם במסגרת בקשות חופש מידע( לפי ההליך שקבעו המשיבים

מרגע העברת הבקשה מהרשות הפלסטינית לגורמים הישראליים, האחרונים הם היחידים 

מידע בדבר טיפול זה. מהרשות הפלסטינית  שברשותםהיחידים  –המטפלים בבקשה, ועל כן 

http://www.mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2011/pages/PM_Netanyahu_Quartet_Rep_Blair_economic_steps_PA_4-Feb-2011.aspx
http://www.mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2011/pages/PM_Netanyahu_Quartet_Rep_Blair_economic_steps_PA_4-Feb-2011.aspx
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פנו  ניתן לקבל לכל היותר אישור שהבקשה הועברה לצד הישראלי, אך לא מעבר לכך. משכך,

 2.7.2014 ביום 3ביחידת המשיב שום חוק חופש המידע של העותר לממונה על יי ובאי כוח

, כדי שיעביר להם מידע עדכני )להלן: החוק( 1998-, תשנ"חבבקשה לפי חוק חופש המידע

ביקשו "מידע בדבר הבקשה ובכלל  כוחו של העותרשל העותר. באי  ובדבר הטיפול בבקשותי

זה מידע בדבר המועד בו התקבלה הבקשה בישראל, החלטות שניתנו לגביה ומועדיהן, לרבות 

מרשנו לשינוי מען  כל תרשומת ו/ו טופס ו/או מסמך המצוי בידיכם שעניינו בקשתו של

  במסגרת המחווה המדינית".

 2.12.2012מיום  בנושא המחווה המדינית העתק תשובת הממונה על חופש המידע במתפ"ש
 13נספח ע/מצ"ב ומסומן 

 14נספח ע/ מצ"ב ומסומן 2.7.2014העתק בקשת חופש המידע מיום 

 15ע/נספח העתק האישור על קבלת הבקשה באמצעות הדוא"ל מצ"ב ומסומן 

בניגוד להוראות וזאת , שהוא מענהכל מעבר לאישור על קבלת הבקשה, לא ניתן לבקשה זו  .22

כוחו של בלא תשובה לבקשה, הגישו באי ארבעה חודשים כחוק חופש המידע. לאחר שחלפו 

אביב עתירה מינהלית לפי חוק חופש -לבית המשפט המחוזי בתל 26.10.2014ביום  העותר

 (. 41146-10-14שמצבם דומה )עת"מ  שלהם ובשם לקוחות אחרים בשמו של העותרהמידע 

 16/נספח עהעתק האישור על פתיחת תיק מצ"ב ומסומן 

( שחלה 31הוגשה תשובת המשיבים לעתירה, בה נטען בין השאר )בסעיף  15.1.2015ביום  .23

תקלה ביחס לבקשות חופש מידע של העותר )ואחרים(, תקלה זו תתוקן בימים הקרובים, 

ימסר תשובה הדוחה את בקשות המידע. למרות האמור בתשובת המשיבים, תשובה כאמור ות

 לעותרים האחרים שעניינם דומה(, נכון למועד הגשת עתירה זו.  אולא נמסרה לעותר )

 17נספח ע/ מצ"ב ומסומנים 15.1.2015העתקי העמודים הרלוונטיים מכתב התשובה מיום 

התקיים דיון בעתירה. בין השאר, המליצה כבוד השופטת שיצר לעותרים  25.1.2015ביום  .24

לפנות לבית המשפט הנכבד, שבו רבים יותר סיכוייהם לזכות לסעד המבוקש. בנסיבות אלו, 

העתירה  ,ואכןביקשו העותרים למחוק את העתירה, תוך שהם שומרים על טענותיהם. 

 . נמחקה באותו היום

 18נספח ע/ מצ"ב ומסומן 25.1.2015טוקול וההחלטה מיום העתק הפרו

האמור לעיל, ולאחר שלעותר לא נותר כל אמצעי אחר שיאפשר לו להגן על זכויותיו, לנוכח  .25

מוגשת עתירה זו לבית המשפט הנכבד, בתקווה שעניינו של העותר והפגיעה הממושכת 

 סוף, לידי סיום. -בזכויותיו יובאו, סוף

 

 הטיעון המשפטי  .ב

לבחור  וזכות ,לחופש תנועה זכותולגופה הפר את  והסירוב לבחון את בקשת כי יטען העותר  .26

, זכותו לחיי משפחה, זכותו לחופש עיסוק, להתקדמות מקצועית ולרכישת מקום מגורים

 של העותרו . כמו כן, בהיעדר כל טיפול בבקשותילחופש דת וחופש פולחן וזכותו השכלה
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לקצין פניות תי לבקשה האחרונה שנשלחה שנים רבות, ובסירוב הלאקוני והשרירובמשך 

 נפלו פגמים מינהליים משמעותיים. , הציבור

כעשרים  מזה -מרבית חייו הבוגרים  .אינו מבקש להעתיק כעת את מרכז חייו לגדההעותר  .27

 . שם הוא עובד ושם הוא מנהל את ענייניו .בגדה המערבית נטועהוא שנה, 

הם רבים.  בבקשתו של העותר להסדיר את רישום מענוטיפול הפגמים המינהליים שנפלו ב .28

האחרונה של  ולבקשת מענהכלל, וכשכבר ניתן  המענהמוקדמות של העותר לא זכו ל ובקשותי

 זה לקה בשרירות, אי סבירות וחוסר תום לב.  מענה, (12ע/ נספח) 2014יולי  בחודשהעותר, 

 של תושבים פלסטינים מענםשינוי 

פי צו של החקיקה הצבאית, "צו בדבר תעודת -שינוי מען של תושבים פלסטיניים היה נהוג על .29

" שהסדיר את שינוי המען, והיה דומה מבחינת 297זהות ומרשם אוכלוסין, צו מס' 

די היה בהודעה לרשות המוסמכת. לפי הצו, שינוי מען בישראל. עדכון הפרוצדורה והמהות ל

חתימת הסכמי הביניים בין מדינת ישראל לרשות הפלסטינית, נקבעו הסדרים מיוחדים עם 

 תתוך הכרה בכך שהגדה המערבית ורצועת עזה הינן יחידה טריטוריאלי ,ין שינוי המעןילענ

אחת. העברת האחריות למרשם האוכלוסין הפלסטיני ממדינת ישראל לרשות הפלסטינית 

: IIIלתוספת הראשונה לנספח  28וזאת בסעיף  28.9.1995ם עוגנה בהסכם הביניים שנחתם ביו

 אזרחיים. םפרוטוקול בנושא ענייני

מעזה לגדה  מענםבפועל הרשויות הישראליות הקשו על תושבים שביקשו לשנות את  .30

הוקפא רישומם של שינויי המען מרצועת עזה לגדה המערבית. בכל  2000בשנת המערבית ו

הנוגע לשינויי מען מעזה לגדה המערבית, עותק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידי ישראל 

פיו מוגבל -הוקפא, ללא רישום של שינויים שדווחו על ידי הרשות הפלסטינית, והוא זה שעל

 עד עצם היום הזה.   חופש התנועה של תושבים פלסטינים

 זהמצב של תושבים פלסטינים.  מענםאת יתה כל אפשרות לשנות יכך נוצר מצב בו לא ה .31

 לאומי-כוח דיני הכיבוש והוראות המשפט הביןחובות המפקד הצבאי מ הפרת משמעו

שמירה על מרקם חיים תקין בשטח הכבוש; שהרי מען משקף את המצב הנורמטיבי של ל

כתובתו בפועל והוא זה שמאפשר לו חופש תנועה, מיצוי זכויות וקבלת  התושב הפלסטיני ואת

שסבבו משפט הנכבד מספר עתירות פרטניות שירותים מהכוח הכובש. לפיכך, הוגשו לבית ה

עתירות הביע בית המשפט הנכבד דאגה ממדיניות ההרחקות דיון בסביב סוגיה זו. במסגרת ה

ה אולם הם שוהים בגדה המערבית, המדינה רשום בעז מענםשל תושבים פלסטיניים אשר 

הגישה לבית המשפט הסברים באשר למדיניותה אשר, כפי שנראה, מתבססים על מתן 

 . העותר שמצבם כשלאפשרות לשינוי מען עבור אנשים 

 המען שינוי תהליך הפשרת

 עתירה זו,הדיון ב במסגרת. המוזכר לעיל מען שינוי"ץ בג כנגד הקפאת שינויי המען הוגש .32

 הם אולםרשום ברצועת עזה  םמענלבעייתם של תושבים פלסטינים, ש ןהמדינה הציעה פתרו

-ל לאפשר שאמורה" מדינית"מחווה  על"ץ לבגהודיעה  המדינה. המערבית בגדה מתגוררים

 לגדה םמענ את לשנות, בגדה מתגוררים אך בעזה רשום םמענש, פלסטיניים תושבים 5,000
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ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, והשליח המיוחד  על המחווה הכריזו. המערבית

  .4.2.2011לקוורטט, מר טוני בלייר, ביום 

המשיבים קבעו קריטריונים לבחינת בקשות במסגרת המחווה: מען רשום ברצועת עזה,  .33

לכל המאוחר והעדר מניעה ביטחונית  31.12.2007שהייה באופן רציף בגדה המערבית מיום 

 ופלילית.  

 19נספח ע/באשר לקריטריונים מצ"ב ומסומן  22.7.2012מיום  3תשובת המשיב  העתק

הוא . 2011בשנת  לשינוי מענובקשות  הגיש, כמו אלפי תושבים פלסטינים אחרים, העותר .34

הוא הרשום ברצועת עזה,  מענו  -בכל הקריטריונים המנויים לעיל לבחינת בקשות  עומד

שהן, ככל מניעות כל וולא רשומות על שמ 1995באופן רציף בגדה המערבית מאז שנת  מתגורר

תושבים פלסטינים במצב זהה,  אלפיהוגשו בקשות של , העותר בקשתו שליחד עם . הידוע לו

 מענם. שנדונו, הוכרעו, וכתוצאה מההכרעה, שונה 

המערבית לפחות מאז , המתגוררים בגדה עמה נמנה העותרשקבוצת האנשים עבור כלומר,  .35

תהליך שינוי המען הוחלט "להפשיר" את  ולא רשומה על שמם מניעה ביטחונית, 2007שנת 

הוקפא לאחר שנת ש, את ההסכמיםגן בהסכמי אוסלו וכן בחקיקה הצבאית המיישמת שעו

2000 . 

המדינה טענה  ;שינוי מעןהודעה על החלטה זו הוגשה לבית המשפט הנכבד במסגרת בג"ץ  .36

עומדים בקריטריונים של המחווה, הגיעה לכלל פתרון ה (העותרכגון )שבעייתם של אנשים 

, תגובה מקדמית מטעם שינוי מעןולכן אין הצדקה שבית המשפט הנכבד ידון בה. ראו בג"ץ 

 :38, סעיף 27.3.2011המשיבים מיום 

 פעולות יאוםת גורמי לידי תביא הפלסטינית הרשות כי"במסגרת זו סוכם, 
, האמורים התנאים על העונים תושבים של רשימה בשטחים הממשלה

ה שתיעשה על ידי הגורמים ניחבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולאחר ב
ם מענ ישונההמוסמכים, תאושר השתקעותם באזור וכפועל יוצא מכך 

 ".הרשום

בהודעות  5,000-להמוזכר בתגובה המקדמית עודכן  3,300במאמר מוסגר יצוין, כי המספר 

 מאוחרות של המדינה.

 נספחמצ"ב ומסומן  4019/10 במסגרת בג"ץ העתק העמודים הרלוונטיים בתגובה המקדמית
 20/ע

כמו גם  – מענםתושבים תינתן אפשרות לשנות את  5,000-על בסיס הודעת המדינה כי ל .37

רשום בעזה אולם נכנסו לגדה עד  מענםההבטחה שלא להרחיק מהגדה המערבית תושבים ש

ועתה, כאשר המדינה מתבקשת  בית המשפט הנכבד דחה את העתירה. – 2005ספטמבר 

ואף מסרבת  שנים כארבעמשך היא מתמהמהת ב –לממש את התחייבותה הלכה למעשה 

  !העותר בקשתו שללהודיע האם התקבלה או לא התקבלה 

טענו בפני בית המשפט הנכבד כי המחווה היא הפתרון לבעייתם של המשיבים  רה מזו,ית .38

 שינוי המעןב"כ המדינה בדיון במסגרת בג"ץ  כך אמרה. העותראנשים שמצבם הוא כשל 

יש את : "אני לא מבינה למה חברי מדבר על אנשים שאין להם פתרון. 21.4.2013מיום 

צג לבית המשפט הנכבד עבור אנשים יודגש: הפתרון שהו .(מ"נ" )הדגשה הוספה, המחווה...
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, הינו 2008, העתיקו את מקום מגוריהם מעזה לגדה המערבית עובר לשנת העותראשר, כמו 

 שינוי המען שהופשר במסגרת המחווה המדינית. 

 21נספח ע/ מצ"ב ומסומן  4019/10 במסגרת בג"ץ 21.4.2013העתק פרוטוקול הדיון מיום 

 בכל התנאים וחלפו כבר העומד ,העותרשל  במצבואנשים "יש את המחווה" עבור  אם כך, אם .39

שנה מאז עשרה -וכחמשלאחר הכרזת המחווה המדינית  הגיש את בקשותיומאז  כארבע שנים

עניני, להחליט  מענה לבקשתו, הרי שהמחדל להשיב ניסה לראשונה להסדיר את מעמדו בגדה

 כל אלו חורגים לחלוטין ממתחם הסבירות.  – מענוולשנות את  בעניינו

 ב לשנות את מענוהפגיעה בזכויות העותר הנובעת מהסירו

 מקום מגוריםהזכות לחופש תנועה ולבחירת 

. וולבחירת מקום מגורי ים, כלכל תושב פלסטיני, ישנה זכות לחופש תנועה בשטחלעותר  .40

מגוריו בתוך הטריטוריה בה  חופש התנועה טומן בחובו את זכותו של אדם לקבוע את מקום

 ,1966, לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות-)א( של האמנה הבין12כך לפי סעיף  הוא חי.

 : (1991על ידי מדינת ישראל בשנת )אשר אושררה 

אדם הנמצא כחוק בתוך שטחה של מדינה זכותו, בתוך שטח זה, לנוע "
    ."ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי

בשורה ארוכה של פסקי דין, הכיר בית משפט זה בחשיבות חופש התנועה, הן כזכות בפני  .41

חורב נ' שר  5016/96עצמה והן כמפתח למימוש זכויות יסוד אחרות. ראו, למשל, בג"ץ 

בג"ץ  ;(לאוטונומיה של הרצון הפרטי)חופש התנועה כביטוי  59, 1( 4, פ"ד נא)התחבורה

 . 710, 708( 4, פ"ד מב)קוד צפוןעתאמללה נ' אלוף פי 672/87

יוזכר, כי הזכות לחופש התנועה הוכרה בהקשר הקונקרטי של האוכלוסייה הפלסטינית,  .42

, נ' מפקד כוחות צה"ל שאהין 13/86 החיה בגדה המערבית וברצועת עזה. ראו, למשל, בג"ץ

ופש ענקת לח. פסק דין זה ואחרים מעגנים את ההגנה הרחבה, שמו210, 197( 1פ"ד מא)

להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות  13לאומי. ראו, למשל, סעיף -התנועה מכוח הדין הבין

 . 1966לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות,  12סעיף  ;1948האדם משנת 

הזכות לחופש תנועה והזכות לבחירת מקום מגורים מוקנית לכל תושב פלסטיני, בין שהוא  .43

 אביב-מתללעבור  מוקנית הזכותאזרחית ישראלית לכשם ש. מתגורר בעזה, בשכם או בחברון

ולתושבת פלסטינית הזכות לעבור משכם לרמאללה, מוקנית לתושב פלסטיני  לירושלים

 . לשכםהזכות לעבור מעזה 

 –זכות זו מוסברת בהיותן של רצועת עזה והגדה המערבית חלק מיחידה טריטוריאלית אחת  .44

ברורות ומפורשות שהביעו רשויות המדינה בעבר, בין השאר לפני  עמדה הנתמכת גם בטענות

עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל  7015/02בית המשפט הנכבד. כך, למשל, בתגובת המדינה בבג"ץ 

הוזכרה במפורש ההסכמה  "(עג'ורי)להלן "עניין  (15.8.2002)תגובה מיום  ביהודה ושומרון

)אשר  "המערבית ורצועת עזה הגדה בדבר פלסטיני – הישראלי הביניים הסכם"ל 11בסעיף 

 בגדה ( לפיה הצדדים רואים33, 1071( )כתבי אמנה 28.9.1995נחתם בוושינגטון ביום 



10 
 

את  דחתה במפורשהמדינה עצמה אחת."  טריטוריאלית עזה "יחידה וברצועת המערבית

 (. 50הטענה כי מדובר ביחידות טריטוריאליות נפרדות )פס' 

גדה המערבית ורצועת עזה אינה משתנה לפי כיוון הרוח או לפי הטענות הנוחות הזיקה בין ה .45

 1995 בשנתמעברו של העותר לגדה למשיבים. מדובר היה ביחידה טריטוריאלית אחת בעת 

, ביחידה טריטוריאלית אחת כשביקש העותר באותה שנה בעת החתימה על הסכם הבינייםו

, ומדובר ביחידה טריטוריאלית אחת, שתושביה חולקים שפה, 2011 בשנת ולשנות את מענ

היסטוריה, הנהגה ומגוון של קשרים ארגוניים, משפחתיים, כלכליים ותרבותיים, עד עצם 

 היום הזה. 

חופש תנועה, לבחור את מקום בתוך אותה יחידה טריטוריאלית מוקנית לעותר הזכות ל .46

בזכויות העותר אינה פגיעה בזכויות  הפגיעהולקבל שירותים מהכוח הכובש.  ומגורי

הרשויות אינן שנובעת מכך ה ,ויומית בזכויותי-גיעה מתמשכת ויוםפערטילאיות, אלא 

 . ו להתגורר בגדה המערביתבזכותמכירות למעשה 

בין רצועת עזה ובין  ופוגע הן בחופש התנועה של מענו של העותררישום הסירוב לתקן את  .47

לעבור  ולנוע בחופשיות בתוך הגדה, וזאת בשל הקושי של והגדה המערבית, הן ביכולת

מגבלות אלו על חופש ברצועת עזה.  ונרשם מענ ובמחסומים כאשר בתעודת הזהות של

 התנועה מובילות גם לפגיעה בזכויות אחרות של העותר. 

 הזכות לחיי משפחה

הגם שחרב ההרחקה אינה מרחפת מעל ראשו של העותר, זכותו לחיי משפחה נפגעת קשות.  .48

העותר אינו בשל חוסר הוודאות האופפת את המשך שהותו בגדה, העותר אינו יכול להינשא. 

יכול לנסוע לרצועת עזה, בשל החשש שלא יוכל לחזור לביתו בגדה המערבית, בשל רישום 

עשרה -ה זכה העותר לפגוש את בני משפחתו הייתה לפני כחמשמענו בעזה. הפעם האחרונה ב

שנים ארוכות. העותר לא זכה לשמוח עם אחיו ואחיותיו בחתונותיהם, ולא זכה להכיר את 

אחייניו. את אחיותיו הצעירות פגש העותר בפעם האחרונה בעת שהיו ילדות, והוא  -ילדיהם 

 חש שכלל אינו מכיר את הנשים שגדלו להיות. 

 :כי קבע כבר זה נכבד משפט ביתלמעמדה של הזכות לחיי משפחה,  אשר .49

 הפגיעה היקף צמצום מחייבת ולהורות למשפחה אדם זכות של קיומה"
 ."הניתן ככל בה

 ניתן. פורסם טרם, הסוהר בתי שירות' נ דוברין 2245/06 ץ"לבג 15 פסקה)
 (13.6.2006 ביום

 :כי עוד נקבע דוברין בפרשת .50

, האדם זכויות במידרג יותר גדולה עוצמה בעלת הינה האדם שזכות ככל"
 "בה הפגיעה את להצדיק כדי יותר חזקים טעמים נדרשים כך

 (. 14 בפסקה, שם)

 : כי נקבע עוד
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 לחיים הזכות על ההגנה לאחר, החוקתיות האדם זכויות במידרג"
זכות .... ולמשפחה להורות הזכות על החוקתית ההגנה באה, הגוף ולשלמות

ניצבת, איפוא, במדרגה נעלה במידרג זכויות האדם החוקתיות. היא זו 
קודמת בחשיבותה לזכות הקנין, לחופש העיסוק, ואף לצינעת הפרט. 'היא 

 ."משקפת את תמצית הווייתו של האדם, ואת התגלמות הגשמת עצמיותו'

 (.12 בפיסקה, שם)

 ובמשפט ההומניטארי לאומי-ןהבי במשפט ומוגנת מוכרת זכות הינה משפחה לחיי הזכות .51

 לאמנת האג:  46למשל נקבע בתקנה   כך. לאומי-ןהבי האדם זכויות

יש לכבד את כבוד המשפחה וזכויותיה, חיי אדם, רכוש פרטי, וכן את "
 ".הדת ומנהגי הפולחן-אמונות

(, בהכרזה לכל באי עולם בדבר 1949לאמנת ג'נבה הרביעית ) 27הוראות דומות קיימות בסעיף 

 ויות אדם, ובשלל אמנות נוספות. זכ

 הזכות על להגן מחויבת ישראל כי זה נכבד משפט בית ידי על נפסק ונשנות חוזרות פעמים .52

 ץ"בבג חשין השופט' כב דבריראה, למשל, ) לאומי-ןהבי המשפט של מכוחו אף משפחה לחיי

על העותר ומשפחתו נכפה קשר של ריחוק,   (.728( 2)נג ד"פ הפנים שר' נ סטמקה 3648/97

הזכות העילאית לחיי משפחה מצדיק היענות העצום בין קשר זה ובין  הפערניתוק וזרות. 

  לבקשתו של העותר. 

 הזכות לחופש עיסוק, רכישת השכלה והתקדמות מקצועית

סירובם של המשיבים להסדיר את מעמדו של העותר בגדה המערבית פוגע קשות בזכותו  .53

ופש העיסוק, שהיא זכות יסוד חוקתית, שעקרונותיה חלים על המשיבים בטיפולם לח

 1715/97בבקשות מעין אלו. ראו חוק יסוד: חופש העיסוק. ראו גם, בין רבים אחרים, בג"ץ 

יורונט קווי  987/94בג"ץ  ;382, בעמ' 367( 4, פ"ד נא)לשכת מנהלי ההשקעות נ' שר האוצר

בז'רנו נ' שר  1/49בג"ץ  ;434, בעמ' 412( 5, פ"ד מח)התקשורת( בע"מ נ' שרת 1992זהב )

)"לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק בעבודה או במשלוח יד  82, בעמ' 80, פ"ד ב המשטרה

 אשר יבחר לעצמו"(. 

בנסיבות דומות, בדונו בעתירתו של פלסטיני שעבודתו נפגעה בשל אי הנפקת היתר מעבר,  .54

קבע בית המשפט הנכבד כי חופש העיסוק כולל גם את החופש מהכבדה על העיסוק )ר' בג"ץ 

 (.76-75, 70( 5, פ"ד נח)סייף נ' לשכת העיתונות הממשלתית 5627/02

 6בסעיף לאומי. כך, למשל, נקבע -ת האדם הביןהזכות לחופש עיסוק מוכרת גם במשפט זכויו .55

, שאושררה על ידי מדינת ישראל 1966, לאמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

 :  1991בשנת 

מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות לעבודה, הכוללת את זכותו " 
של כל אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה, או 
יקבלנה, באורח חופשי, והן ינקטו צעדים מתאימים כדי להבטיח זכות 

 " זו.
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יים תעיתונאי וחוקר בתחום מדע המדינה, מתעניין בחיים החבר בלי, ******, מר העותר .56

והפוליטיים בקהילה בה הוא חי, מחויב להגנה על זכויות אדם ואף זכה להישגים מקצועיים 

 בתחום זה. 

האקדמיים והמקצועיים, העותר נתקל בקשיים שונים בהתקדמותו  למרות הישגיו וכישוריו .57

כתוצאה מהפגיעה הסדרת מעמדו בגדה המערבית. -המקצועית. לקשיים אלו קשר הדוק לאי

בחופש התנועה שלו, ומחוסר יכולתו להתנייד בתוך הגדה המערבית כתושבים פלסטינים 

 . אחרים, נשללות ממנו הזדמנויות מקצועיות

בגדה המערבית גורם לפגיעה קשה  תרהסירוב להסדיר את מעמדו של העו –יתרה מזאת  .58

ביכולתו לרכוש השכלה ולהתפתח מבחינה מקצועית ואקדמית. העותר מעוניין ללמוד 

לדוקטורט בתחום זכויות האדם, ולאור ניסיונו, הישגיו והזדמנויות קיימות, אין ספק שיוכל 

 להתקדם במסלול זה. 

ומציאות  –אלא שעבור העותר, אקדמאי פלסטיני המתעניין בזכויות אדם, חלומות לחוד  .59

, הוא אינו יכול להירשם למסלול לימודים, לחוד. כל זמן שמענו של העותר רשום ברצועת עזה

לא תתמוך בבקשתו נג'אח -ת אמשום שלא יוכל לצאת את הגדה דרך גשר אלנבי. אוניברסיט

מהגדה, הן מניעה מפני שובו  יציאתוהן מניעת  יגרור בעזה שוםלמלגות, משום שמענו הר

 לאוניברסיטה עם סיום לימודיו. 

 הזכות לחופש דת וחופש פולחן

לאומי. -חופש דת היא אחת מזכויות היסוד של כל אדם, המוכרות במשפט זכויות האדם הבין .60

 :(1966) ותלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיני-( לאמנה הבין1)18כך, לפי סעיף 

לכל אדם הזכות לחופש המחשבה, המצפון והדת. זכות זו תכלול את " 
החופש להיות בן דת או אמונה, לאמץ דת או אמונה שבחר, ואת החופש 
ליתן ביטוי לדתו או לאמונתו, ביחידות או בצוותא, אם בפומבי ואם באורח 

 ."פרטי, בפולחן, שמירת מנהגים, מצוות מעשיות והוראה

 אף במקרים של מצב חירום כללי אסור לגרוע מהוראה זו. 

 נבה'ג לאמנת 38-ו  27 פיםבסעי כךלאומי. -מוגנת אף בדין ההומניטרי הביןהזכות לחופש דת  .61

 . נוספות אמנות ובשלל ,(1907) האג לאמנת 46 תקנהב (, כך1949) הרביעית

מכירה בפועל בזכותם לחופש דת של פלסטינים המתגוררים בגדה המערבית.  מדינת ישראל .62

 : 443(3פ"ד נח) ,הס נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 10356/02בבג"ץ כך נאמר במפורש 

כן נתון לתושבי  ]..[תושבי האזור זכות חוקתית לחופש דת ופולחן. ל"
האזור חופש תנועה, שבאמצעותו ניתן לממש, בין היתר, את זכות הגישה 

. לזכות התנועה והגישה למקומות קדושים עוצמה למקומות קדושים
במקרה זה חופש התנועה כרוך באופן הדוק בזכות  ]...[חוקתית גבוהה 

 ]...[למימוש חופש הדת והפולחן ומשתלב בה. 

י של חופש דת נמנה עם זכויות היסוד של האדם. הוא חופש הפולחן כביטו
פי אמונתו תוך מימוש -משתרע על חירותו של הפרט להאמין ולנהוג על

חופש זה קשור למימוש זהותו העצמית של האדם. ]...[ ציווייה ומנהגיה 
בתחומי חופש זה מוכרת כמיהתו של האדם המאמין להתפלל במקום 
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חוקתית הרחבה הניתנת לזכות הגישה קדוש. הכרה זו משתלבת בהגנה ה
של בני הדתות השונות אל המקומות המקודשים להם ובאיסור הפגיעה 

לחוק השמירה על המקומות  1ברגשותיהם ביחס לאותם מקומות )סעיף 
  " (.1967-הקדושים, תשכ"ז

 לפסק דינה של השופטה פרוקצ'יה, ההדגשות הוספו(.  15)פס' 

חשיבותה הרבה של הזכות לחופש דת ופולחן מוכרת אף על ידי המדינה, המאפשרת מזה  .63

מתושבי רצועת עזה לתפילה בירושלים בכל שבוע, חרף המגבלות  200-מספר חודשים יציאת כ

 הקשות המוטלות ברגיל על מעבר מהרצועה לשטח ישראל. 

כדי נית משמעותית ביותר. , מדובר בחוויה רוחמצוות העמרהמעבר לחשיבות הרבה שבקיום  .64

נדרש העותר לצאת את הגדה המערבית דרך גשר אלנבי. אלא שכתושב שמענו  זולממש מצווה 

לעבור דרך גשר אלנבי, והוא נדרש לקבל אישור מיוחד לצורך כך. הוא אינו יכול רשום בעזה, 

, חרף ניסיונותיו וניסיונות באי כוחו, לא עלה בידו של העותר לעיל 11-10 בסעיפיםכאמור 

 להשיג אישור זה, וזכותו הבסיסית לחופש פולחן נפגעת. 

בלב אותה הזכות שבית  תשל העותר לחופש פולחן ולקיום מצוות העלייה לרגל עומד וזכות .65

 ,לדין בניגוד, וזכות זו נשללת ממנו –תית גבוהה" משפט נכבד זה הגדיר כבעלת "עוצמה חוק

 הרשום.   מענורק בשל הסירוב השרירותי והמקומם לשנות את 

  פגיעה באינטרס הציבורי 

ודאי שפגיעה ביכולתו של העותר לעסוק בהגנה על זכויות האדם פוגעת לא רק בהתפתחותו  .66

האישית, אלא גם במוסד בו הוא עובד, שיכול היה להרוויח מתרומתו של חוקר מנוסה ומסור, 

. אף לציבור הישראלי , שתזכה ליהנות מכישוריו וממרצו של העותר ובקהילה בה הוא חי

ומחויבות  מתון אינטרס מובהק בפעילותם של חוקרים ואנשי תקשורת המקדמים שיח

ות קול והעותר, במעמדו כעיתונאי ואיש חינוך מוערך, יכול להלזכויות אדם בגדה המערבית. 

 הכבוד לכל אדם באשר הוא אדם. –סביב ערכים משותפים  לוגלתקווה, לשיתוף פעולה ולדיא

 היעדר אפשרות אחרת לקבלת הסעד המבוקש

, הפנה קצין פניות הציבור את העותר (11ע/ נספח) בתשובה לבקשת העותר לשנות את מענו .67

"נוהל טיפול בבקשות השתקעות  -לשני נהלים שלפיהם יוכל העותר, לכאורה, להגיש בקשה 

עזה באיו"ש" )להלן "נוהל השתקעות"(, ו"נוהל הנפקת רישיון שהייה באיו"ש  תושבי רצועת

 להלן "נוהל הנפקת רישיון שהייה"(.לתושבי עזה" )

 . המבוקשבסעד לזכות  העותר יוכל, בפועל אין אמצעי אחר שדרכו בתשובה זוחרף האמור  .68

וכפי , 20.7.2014עת שלח את תשובתו מיום  לקצין פניות הציבורכפי שהיה ידוע בלי ספק 

ם פלסטיניים תושבי נועד להסדיר את מעברם של השתקעותנוהל שניכר מהוראות הנוהל, 

ואינו מתאים למצבם של המבקשים להשתקע בגדה המערבית, ורצועת עזה ב המתגוררים

כוח המדינה -)עבורם, לדברי באת ים בגדה המערבית מזה שנים ארוכותלתושבים המתגורר

 . בנוסף, הוראות הנוהל קובעות תנאי סף מחמירים"יש את המחווה"(, שינוי מעןבבג"ץ 

)כמו רבים אחרים  העותרו -)ולמעשה, בלתי אפשריים( להגשת בקשות במסגרתו  ביותר

. מאחר שעמדת המשיבים היא שבקשות שאינן בקריטריונים הקבועים בו אינו עומד( ובמצב
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בקשה, רק  העותר יגישהיה כל טעם ש יבחנו לגופן, ממילא לאעומדות בדרישות הנוהל לא 

 . כדי שזו תידחה על הסף

 בבחינת הוא" השתקעות נוהל" שאותו היטב ידוע עצמם למשיבים אףש חמור לא פחות הוא .69

 באי שהגישו מידע חופש לבקשות בתשובה, כך. שימוש כל בו נעשה לאלמעשה ו, מתה אות

)שמילא אז את מקום הממונה על חופש המידע  קצין פניות הציבורהשיב  העותרשל  וכוח

במסגרת  שאושרה להשתקעות אחת בקשה לא אף הייתה לא הנוהל שנקבע מאז כי במתפ"ש(

 לפני שהוגשו בקשות היו לפי המתווה הקבוע בנוהלשטופלו  היחידות הבקשות שתי – הנוהל

לפי המתווה הקבוע בנוהל "עקב טעות", ומתוכן אחת אושרה ואחת  וטופלו שפורסם הנוהל,

  נדחתה. 

נספח  מצ"ב ומסומן 15.9.2014לבקשת חופש מידע, מיום  קצין פניות הציבורהעתק תשובת 

 22/ע

במקרים דומים בעבר, אושרו בקשות לשינוי מען לא לפי נוהל השתקעות )שכאמור, לא נעשה  .70

בו כל שימוש(, אלא דווקא לאחר הגשת עתירות של תושבים שבקשותיהם במסגרת המחווה 

בין אם במסגרת המחווה, בין אם מכוח החלטה אחרת של המשיבים. כך היה,  –לא טופלו 

 מטר  נ' שר הביטחון-נאהד פארוק מוחמד אבו 5934/13בג"ץ למשל, בעניינם של העותרים ב

 אלקאדר עקל נ' שר הביטחון-וליד אחמד עבד 5939/13( ובבג"ץ 1.5.2014)פסק דין מיום 

בשני המקרים שונה מענם של העותרים דשם, אף שלא הגישו . (22.5.2014)פסק דין מיום 

 הקבוע בנוהל.  בקשה לפי נוהל השתקעות, ומענם שונה שלא לפי המתווה

( שבכותרתבעתירה  3-1 הודיעו המשיבים דשם )שהם המשיבים עקלובעניין  מטר-אבובעניין  .71

לבית המשפט הנכבד כי "באחרונה התקבלה החלטה עקרונית בדבר יישום מחווה מדינית, 

שיכול כי תשפיע על עניינו של העותר שבפנינו. בעקבות החלטה זו, נערכת בימים אלה עבודת 

, שנוסחו זהה בשתי הודעות מעדכנות 3מטה הכוללת בדיקות שונות שטרם נשלמו" )סעיף 

(. לעותר לא ידוע מהי אותה "החלטה עקרונית" שלא 5.3.2014ביום מטעם המשיבים, שהוגשו 

יכולים שינוי מענם של העותרים דשם,  לאפשר אתפורסמה, אך ברי שאם היה בה כדי 

 , שנסיבותיו דומות. דכאן להסתמך עליה כדי לשנות אף את מענו של העותר המשיבים

 23נספח ע/ מצ"ב ומסומנים 5.3.2014העתקי ההודעות המעדכנות מיום 

הוא , וכאמור לעיל היתר שהייהלו היה ביכולתו של העותר לבקש גם   -באשר להיתר שהייה  .72

(, ממילא לא היה לעיל 20-18)ראו פס'  להיתר זהבקשה  לעצם הניסיון להגשת נתקל בסירוב

 בקבלת רישיון שהייה להסדיר את רישום מענו בגדה או להגן על זכויותיו בגדה ולמנוע את

 (.לעיל 67-48-ו 11-6הפגיעות המוזכרות לעיל )ראו פס' 

לעיל(, עתירה זו נמחקה  25-22 בסעיפיםאשר לעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי )כאמור  .73

לעותרים לפנות לבית המשפט הנכבד. קשה מאוד התוצאה לנוכח המלצת בית המשפט 

המעשית של כל האמור, לפיה הדרך היחידה לעותר )ולאחרים במצבו( לקבל מידע על הטיפול 

 אין.   –בבקשותיהם היא להטריח את בית המשפט הנכבד ולבזבז את זמנו, אך אמצעי אחר 
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אלא  לו, לא נותר העותרפני שמוצו כל הדרכים האחרות שהיו פתוחות במובנסיבות אלו,  .74

בגדה המערבית, כפי שהיה  מענולבקש מבית המשפט הנכבד להורות למשיבים לרשום את 

  .ועליהם לעשות לפני שנים רבות, כך שיישקף את מציאות חיי

 פגמים מנהליים שנפלו בסירוב

 להליכים חסרי סיכוי העותרחוסר תום לב בהפניית 

לשרת את האזרח )ובענייננו,  חובתההרשות המינהלית נדרשת לתום לב מוגבר, וזאת הן בשל  .75

את התושב( בנאמנות, הן בשל חוסר השוויון המובנה בין הרשות לתושב, כאשר הרשות היא 

אליעד בעלת המידע ובעלת הכוח להשפיע על זכויותיו של התושב וחובותיו )ראו לעניין זה 

 ((.  2008) 180-179, כרך ג', פט המינהליהמששרגא ורועי שחר 

, בתחומים שבאחריות המתפ"ש מענוכקצין האמון על מתן  שקצין פניות הציבור,אין ספק  .76

הנדרש מתוקף תפקידו לעיסוק יומיומי בסוגיות עליהן הוא נשאל, מודע היטב למצב הקיים, 

הפנה את הוא  20.7.2014בתשובתו מיום  בפועל. למרות זאת,וליישומם  יםלהוראות הנהל

י לקבל באמצעותם את הסעד סיכו לולהליכים שאינם רלוונטיים, ושבפועל לא היה  העותר

כל סעד לקבל בדרכים אלו  יכול היה מעשה, נסיבות המקרה מוכיחות כי לאול -המבוקש 

לא  –שינוי מען במסגרת המחווה  –דווקא להליך היחיד הרלוונטי לבקשתו של העותר . שהוא

 תייחס קצין פניות הציבור. ה

, לציבור המענובפרט, פקיד הרשות הממונה על מתן  -  עובד הרשות הציבוריתתפקידו של  .77

הוא לשרת את הציבור, לסייע לו בפנייתו לרשות, ולהבטיח שיזכה לטיפול הגון וענייני 

היא הפרה  ,ולמיצוי זכויותיו. מסירת מידע מוטעה ומטעה שהינו לכל הפחות שגוי ומיתמם

הינה בלתי סבירה, בלתי נסבלת, ונגועה בחוסר תום לב , של עובד הציבור בוטה של חובותיו

 קיצוני. 

בתנאי הסף להם  שהמבקשים אינם עומדים בעבר זיהה בית משפט נכבד זה הצעת פתרונות .78

)ג( לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה 19עם התנהלות חסרת תום לב של הרשות )ראו פס' 

 121( 3ס ) , ראש המטה הכללי, צבא ההגנה לישראל 'בל )יפה( פלצמן נ 6840/01 בבג"ץ

באותו עניין תיארה כבוד השופטת פרוקצ'יה את ניסיון הגורמים הצבאיים להציע ((. 2005)

תפקידים מאוישים או תפקידים שלא התאימו לה מלכתחילה כ"אחיזת  דשם לעותרת

 עיניים".

, בדבר כסומים –הממונה על פניות הציבור הוא מומחה ובקיא בתחומו, ואילו הפונים אליו  .79

בצדק עמד בית המשפט הנכבד על הקושי של הנאלצים לסמוך על המצג שהוא מציג בפניהם. 

את  קושי המחייבאזרח מן השורה להתמודד עם הסבך הבירוקרטי הכרוך בפעולת הרשות, 

לפסק דינו של  20פס' קראי "לפני עור לא תתן מכשול" )ראו את הציווי המהרשות לזכור 

  (.14.4.2014)פורסם בנבו,  מדינת ישראל 'נ מוחמד ג'אבר 9075/12 פ"בשהשופט סולברג ב

כאשר הממונה הוא ואם כך באשר לאזרח מן השורה, הרי שהתנהלות זו צורמת שבעתיים  .80

, שנגישותה לסיוע מוחלשתלאוכלוסיה  והפונה הוא בן, כבוש קצין בצבא השולט בשטח

ולמידע מהימן מצומצמת ביותר )וזאת, בין השאר, בשל מחדלם של המשיבים להבטיח מידע 
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במיוחד בשרירות ליבו של פקיד הרשות.  והוא תלוי(, ואמין והליך תקין והוגן לאנשים במצב

 הייתכן צורך מובהק יותר למילוי תפקידו של עובד הציבור בתום לב? 

 בהתנהלות המת"ק בשכם גמיםפ

שהייה במת"ק. אולם, כשפנה העותר  היתרקצין פניות הציבור הפנה את העותר להנפיק   .81

לפי המלצתו של קצין פניות הציבור, סירבו גורמי המת"ק הישראלי מספר פעמים למת"ק 

הן כשהועברה אליהם באמצעות נציג המת"ק הפלסטיני, הן כשניסה  –לקבל את בקשתו 

 להגישה בעצמו. העותר 

"תושבי ל(, כפי שיפורט להלןמעולם,  לפי הוראות נוהל הנפקת רישיון שהייה )שלא פורסם .82

, ושמרכז חייהם בגדה, עזה השוהים באופן ממושך באיו"ש", שביקשו בעבר לשנות את מענם

. כך, בסעיף יונפק היתר שהייה במת"ק בגדה המערבית, ושם עליהם להגיש את בקשתם

הנפקת ההיתר באיו"ש  – תושבי עזה השוהים באופן ממושך באיו"שלנוהל נאמר כי "( 3)א()3

 )ג(4במת"ק הרלוונטי, מקום שהייתו בפועל של תושב עזה." )ההדגשה במקור, מ"נ(. בסעיף  

( נאמר כי "בקשות פרטניות לאישור שהייה באיו"ש שיועברו ישירות למת"ק, יועברו 2)

. שהוראות אלו חלות על הקבוצה עמה נמנה העותרברור  .כבמ"ס למרכז ההיתרים ]...["

אין כל אפשרות מעשית עבור תושבים אלו להגיש את בקשתם  –ברור  הגיונו של הסדר זה

ברצועת עזה. בוודאי שאם יידרשו להגיע למעבר ארז כדי להגיש בקשה, לא יורשו לשוב לגדה, 

 ובכך תסוכל מטרת ההוראה. 

 24נספח ע/ שהייה מצ"ב ומסומןנוהל הנפקת רישיון העתק 

תוך הפרת הוראות הנוהל,  –למרות זאת, גורמי המת"ק סירבו לקבל את בקשתו של העותר  .83

מקרים דומה אפיינה גם לב. למרבה הצער, התנהלות -בשרירות, בחוסר סבירות ובחוסר תום

גבארין  8101/14לעתירה בבג"ץ  24-27כוח העותר )ר' לדוגמה סעיפים -אחרים המוכרים לבאי

((, ואין מנוס מהמסקנה העגומה כי מדובר 30.11.2014)הוגשה ביום  ואח' נ' שר הביטחון ואח'

 בפגמים שיטתיים בהתנהלות גורמים במת"קים. 

 שלא פורסםלנוהל  העותרהפניית 

 ולהגיש בקשת העותרבפני קצין פניות הציבור המליץ  (12נספח ע/) 20.7.2014מיום מכתבו ב .84

, נוהל שהמשיבים כלל לא טרחו לפרסם, ואינו נגיש לציבור - "לפי "נוהל הנפקת רישיון שהייה

אי פרסום נהלים פותח פתח לשרירות ואף הופך את  .וזאת בניגוד להוראות חוק חופש המידע

הנהלים עצמם לחסרי תוקף. כך, בלשונו הציורית של השופט )בדימוס( מ' חשין במסגרת בג"ץ 

 ( :1999) 774, 728( 2, פ"ד נג)סטמקה נ' שר הפנים 3648/97

"למותר לומר, כי קריטריונים השוכנים במגירת הפקיד ואינם רואים 

מזמינים שרירות בעשייה ומשקלם אינו אלא כמשקלה של  יום,-אור
 " .נוצה מרוטה

 
 כן נקבע כי תוקפם של נהלים מותנה בפרסומם לרבים:

"תנאי מוקדם והכרחי לקביעתן ולהחלתן של הנחיות פנימיות הוא 
בהבאתן של אותן הנחיות לידיעת המעוניינים, בין בפירסומן לרבים בין 

בהנחיות שיש בהן כדי לאצול על זכות אחרת. מדברים אנו, כמובן, 
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( 3, פ"ד מו)אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91הפרט, כמו בענייננו כאן. )בג"ץ 
501 ,513 (1992" .)) 

אפילו אם היו המשיבים בעצמם מקפידים על קיום הוראות הנוהל )ומהאמור לעיל ניכר שאין  .85

, שהוראותיו נסתרלהגיש בקשה לפי נוהל  ידע העותרש ניתן לצפותהדבר כך(, לא ברור כיצד 

, נראה שאף הם לקבל את הבקשה מסירובם של עובדי המת"ק .מוכרות ליודעי ח"ן בלבד

 . להוראותיואינם מודעים 

על  תוך חוסר מחשבה, שניתן לעותרבמענה מדגישות את היעדר תום הלב מעין אלו תשובות  .86

 –לפעול לפי המלצה זו, וכן את הצורך בפרסום ברור של נהלי המשיבים  העותרשל  יכולתו

באותו עניין ראוי מיוזמתם, במועד, ובאופן שיהיה נגיש לאוכלוסיה הכפופה לנהלי סתר אלו. 

במסגרת  ו, שעניינה הטיפול בבקשתהעותרלהשיב לבקשת חופש מידע של  המחדללציין כי גם 

 הל התקין ועקרון השקיפות. המחווה, מהווה הפרה של כללי המנ

 העותרשל  ולבקשתשרירות בסירוב 

עולה רושם  מענולהסדיר את שינוי  העותר בקשתו שלל קצין פניות הציבורמתשובתו של  .87

, בלא לשקול את הנתונים והטיעונים הרלוונטיים שהובאו דחייה שרירותית על הסףברור של 

 בנסיבות המקרה.  קצין פניות הציבורבבקשה, ואת חוסר הרלוונטיות של ה"פתרונות" שהציע 

 העותרחוסר סבירות בסירוב לבקשת 

הוא בגדה  העותרשל תי האמ מענו. למעלה מעשרים שנהבגדה המערבית מזה  העותר מתגורר .88

שבידי המשיבים משקף מציאות זו, בין אם הבלתי מעודכן בין אם המרשם וזאת  –המערבית 

 מענולהתאים את רישום  –היא בקשה פשוטה ובסיסית  של העותר היחידה ולאו. בקשת

היענות לבקשה זו תהלום את מחויבות המשיבים כמוסבר לעיל, בפועל.  ולמציאות חיי

הבסיסיות של  והגנה על זכויותיבשטח הכבוש ול ומרקם החיים התקין לשמירה על הסדר

 . בנוסף, היענות לבקשה זו תעלה בקנה אחד עם טענות שהשמיעה המדינה בדברהעותר

המדינה בפני בית המשפט וכן עם העמדה שהציגה  הזיקה בין הגדה המערבית ורצועת עזה,

של  הרשום של אנשים במצבו מענואמצעי להסדרת היא המחווה המדינית הנכבד לפיה 

 . העותר

יישום  – העותרבפני המשיבים, אם כן, ניצבים שיקולים רבים התומכים בהיענות לבקשת  .89

לאומי, כללי המינהל התקין -עקבי ושיטתי של מדיניות הממשלה, הוראות הדין הבין

. למול שיקולים אלו, אין אף לא העותרשל  ומציאות חיי –הקבועים בדין הישראלי, ומעל לכל 

המתעלם  העותרבנסיבות אלו, סירוב לבקשת מך בסירוב לבקשה. אחד התו עניינישיקול 

 "לכאורה-פתרונות"ו עניינייםהאישיות, ונשען דווקא על טיעונים לא  ולחלוטין מנסיבותי

 , הוא בלתי סביר לחלוטין. חלים בנסיבות אלושכלל אינם 

הסדיר את למשיבים נתון, כמובן, שיקול דעת בטיפול בבקשותיהם של תושבים פלסטיניים ל .90

הן "שיקול" )משמע, שקילת האינטרסים השונים  דורשמעמדם בגדה. אלא ששיקול דעת 

הכרוכים בעניין זה ועריכת איזון ביניהם(, הן "דעת" )משמע, התבססות על עובדות ונתונים 

גם את הראשון, גם את והסקת מסקנה הגיונית(. דומה שהסירוב לבקשתו של העותר נעדר 

 האחרונה. 
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, והשרירות וחוסר תום הלב בהם העותרשל  והזמן הממושך שבו לא טופלו בקשותי פרקגם  .91

בעילות אחרות סבירות השלובה  חוסר, מצביעים כולם על המענל המשזכ העותרנתקל 

 לביקורת שיפוטית על החלטת המשיבים לסרב לבקשה. 

 משמעות חלוף הזמן בעניינו של העותר

, וודאי שהוא בלתי שנים כארבע , לפני העותר שלבקשתו הזמן הממושך שחלף מאז הוגשה  .92

ומקומם שזמן ארוך כל כך יכול לחלוף, בלא שתטפל הרשות בבקשה  ,סביר לחלוטין

שהעותר עבר לגדה המערבית טרם תכנית ההתנתקות, בעת בה  ראוי לצייןשהועברה אליה. 

נוהל השתקעות לא היה קיים, לא נדרשו היתרי שהייה בגדה, ולא הייתה מחלוקת על תפיסתן 

ביקש העותר,  2000כבר בשנת של הגדה המערבית ורצועת עזה כיחידה טריטוריאלית אחת. 

ו בגדה המערבית, אלא שאפשרות יחד עם סטודנטים אחרים במצב דומה, להסדיר את מעמד

עשרה שנה הוא מחכה, אם כן, לאפשרות להסדיר את -כחמשכזו כלל לא ניתנה לו. מזה 

דרך שגם  –מעמדו. אף כאשר נפתחה דרך להסדרת שינוי המען, באמצעות המחווה המדינית 

לא ניתן לעותר לשנות את מענו  –המשיבים רואים בה פתרון לאנשים במצבו של העותר 

 פיק זה. בא

 סיכום

 ופוגע בזכות מענוהסירוב לרשום בהתאם את בגדה.  העותר חייו שלאין חולק על כך שמרכז   .93

למרות זאת, . וובחופש הדת של לחיי משפחה, לחופש עיסוק ורכישת השכלה,לחופש תנועה, 

 –בגדה המערבית  העותרשל  מענוסירבו המשיבים להכיר במציאות זו ולרשום בהתאם את 

וזאת תוך התעלמות משיקולים רלוונטיים ואף מהמדיניות עליה הצהירו לפני בית משפט 

 נכבד זה, והתנהלות שלקתה בפגמים רבים. 

הסירוב להסדיר את מעמדו של העותר בגדה המערבית גורם לו פגיעה קשה ביותר, ופוגע אף  .94

האינטרס הישראלי, ביכולתו לתרום לאוניברסיטה בה הוא עובד ולקהילה הסובבת אותו. גם 

לקדם ערכים של זכויות אדם בגדה המערבית )לצד ההשפעות הממתנות הברורות של שיח 

 שבליבו ערכי זכויות אדם(, נפגע. 

אין. אין ולו אינטרס לגיטימי אחד שייפגע  –הנזק בהמשך המצב הקיים ברור, ואילו תועלת  .95

ז חייו של העותר, ושם, כפי בלי בגדה המערבית. בגדה מרכ *****אם יירשם מענו של מר 

אין מדובר בשינוי המצב הקיים, במתן מעמד או ברכישת יישאר.  –שידוע היטב אף למשיבים 

מה הטעם, . מציאות חייו של העותראלא בתיקון רישום שממילא אינו משקף את  –אזרחות 

 אם כן, בהתעמרות בעותר, בסירוב להשיב לבקשתו, ובהתעלמות מהפגיעה הקשה בזכויותיו? 

מאפשרת לו, אולי, הגנה זו בגדה המערבית.  ואכן, בעת הזו מוגן העותר מפני גירוש מבית .96

לשרוד, אך לא די בה כדי לאפשר לעותר חיים תקינים והגנה על זכויותיו הבסיסיות. בית 

בד וכן רשויות המדינה, הכירו בהזדמנויות שונות בכל שלא ניתן לשלול זכויות המשפט הנכ

יסוד לאורך שנים, אף ממי שלא הוכר כתושב )כך, למשל, ניתנה גישה לשירותי בריאות גם 

פלסטינים שנכנסו לישראל תושבים לעובדות סיעוד השוהות בישראל תקופה ממושכת, ול

 הישראלים(. במסגרת איחוד משפחות עם בני זוגם 
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הפגמים בהתנהלות הדרך היחידה לרפא, ולו במעט, את העוול המתמשך שנגרם בשל  .97

בגדה המערבית. כך היה על המשיבים לעשות,  העותרשל  מענוהיא לרשום את  המשיבים

 , מתבקש בית המשפט הנכבד להורות להם למלא את חובתם. כשהתבקשו ומשלא עשו זאת

 בתיאום, בפקס מ"לח הונשלח בגדה המערבית ד"עו בפני מהשנחת הצהרהב נתמכת זו עתירה .98

, בפקס ןנית ואה שאף הכוח ייפויי ואת, וז הצהרה לקבל מתבקש הנכבד המשפט בית. טלפוני

 .וכוח באי לבין העותר בין למפגש בנוגע האובייקטיביים בקשיים בהתחשב

 בראש כמבוקש, תנאי-על צו להוציא הנכבד המשפט-בית מתבקש הללו הטעמים מכל .99

 את ולחייב להחלטי תנאי-על הצו את להפוך, המשיבים תשובת קבלת ולאחר, העתירה

 .דין-עורך ט"ושכ העותר בהוצאות המשיבים

 

 22.2.2015 היום, יום

 

 , עו"דמעין נייזנה

 העותר  ב"כ 


