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 הודעה ובקשה מטעם העותרים
 

 
הוגשה כי , מבקשים העותרים לעדכן 26.7.2020בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום 

הרשום כתושב בעניינו של העותר בקשה מפורטת ומנומקת בעניין הכללתו בחריג המאפשר לאדם 

המשיבים הקורונה. למרבה הצער, סרבו י מגדה להגיש בקשה לעבור לגדה במסגרת המדיניות בי

לקחת בחשבון ומבלי ם נימוקים שהוצגו בכתב התגובה נית בהתבסס על אותכלבקשה החדשה והעד

  הנדרשים לעניין.  השיקוליםאת כלל 

לקבוע את העתירה ואשר על כן יבקשו העותרים מבהמ"ש להורות למשיבים להגיש כתב תשובה 

 לדיון. 

 ואלה נימוקי הבקשה: 

הוגשה בחודש מרץ קורית נזכיר כי מדובר בעתירה מתוקנת בעניינו של העותר. העתירה המ .1

ביטחוני לבקשת העותר שמענו רשום בגדה המערבית, לעבור מעזה לגדה  בכנגד סירו 2020

המשיבים טענו כי לאחר הגשת העתירה הוסרה המניעה הביטחונית ומיד לצורך מגורי קבע. 

המעבר. נוכח ההגבלות בעקבות וירוס הקורונה, לא יותר הרי ש מניעה למעברוכל אין למרות ש
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לגדה מוגבל בעת הזו, בשל הקורונה, רק למקרים  בתגובתם טענו המשיבים כי המעבר מעזה

 כנגד החלטה זו הוגשה העתירה המתקונת. הנוגעים לקבלת טיפול רפואי מציל חיים. 

התברר כי בנוסף לחריג של מקרים  26.7.2020ן בעתירה שהתקיים ביום במהלך הדיו .2

הומניטאריים דחופים ביותר הנוגעים לקבלת טיפול רפואי מציל חיים, יכול אדם הרשום 

כתושב הגדה המערבית להגיש בקשה להיתר כניסה לגדה דרך ישראל וזו תיבחן. בעקבות זאת 

 מנומקת תוגש בעניינו של העותר. החליט בית המשפט הנכבד כי בקשה מפורטת ו

ינו של העותר. ואלה הטעמים המפורטים יהגישו העותרים את הבקשה בענ 30.7.2020ביום  .3

 למתן היתר למעברו של העותר לגדה: 

  בגדה המערבית, שם נרשם מענו. נוכח זאת, קנויה לו זכות  1985העותר נולד בשנת

 אף מעוגנת בנהלי המשיבים.  במשפט הבינלאומי לשוב לגדה המערבית וזכות זו

  בחודשים האחרונים נפרד העותר מאשתו. הילדים, אשר נותרו ברשותו, מטופלים

מרבית הזמן על ידי הוריו. העותר מובטל כרגע, אינו יכול לפרנס את עצמו ואת ילדיו 

ונעזר לשם כך בהוריו ובאחיו שנמצא ועובד בגדה. בשל מצוקה הכלכלית והאבטלה 

עזה הוא לא יכול לעבוד שם ואילו בשכם ממתינה לו הצעת עבודה  הגואה ברצועת

)ראה נספח( והוא מוזמן להתגורר אצל אחיו. כך יוכל לפרנס את ילדיו. יצוין כי גם 

 בני משפחתו של העותר מצד אביו מתגוררים בגדה המערבית. 

  בבקשות לעבור לגדה המערבית ואילו התנהלו  2017העותר פונה למשיבים מאז

שיבים כפי שהיה עליהם להתנהל, יכול היה העותר לממש את זכותו לעבור לגדה המ

לא קיבל העותר מענה. לבקשותיו  24.1.2018-ו 11.9.2017זה מכבר. לבקשותיו מימים 

קיבל העותר מענה של סירוב מטעמים לא ידועים )יצוין  9.5.2018-ו 25.1.2018מימים 

מר במפורש. במקרים אלה נמסר כי הבקשה כי כאשר הסירוב הוא ביטחוני העניין נא

, 2.7.2018סורבה ללא פירוט הטעם לסירוב(. בהמשך לבקשה נוספת שהגיש ביום 

קיבל העותר הודעה מהועדה האזרחית כי הבקשה אושרה וכי עליו להגיע למעבר ארז 

. ואולם, לאחר שעות של המתנה במעבר נמסר לו כי המעבר נסגר נוכח 21.9.2020ביום 

  )בעניינה  29.7.2019תשרי" והוא חזר על עקבותיו. בקשה נוספת הוגשה ביום  "חגי

 8.1.2020טענתם בדיון כי היא נענתה בסירוב ביטחוני( והבקשה נשואת העתירה מיום 

קיבלה מענה של סירוב ביטחוני אשר הוסר מיד לאחר הגשת העתירה הראשונית. 

ה ראוי לבקשותיו של העותר ואילו שאילו נתנו המשיבים מענה ו/או מענמכאן עולה, 

היו בוחנים לעומקה, בטרם הגשת העתירה, את המניעה הביטחונית שהושתה עליו, 

היה העותר ממשש את זכותו לעבור להתגורר בגדה חודשים ארוכים לפני הסגר 

 שהוטל בעקבות התפשטות הקורונה. 

  שאישרו בקשות על המשיבים לאשר את בקשתו של העותר לעבוד לגדה המערבית כפי

אחרות של בעלי מען רשום בגדה לעבור לגדה )שתיים מהן נאלצו להגיש עתירה לשם 

(. נבריץ נ' מתפ"ש 17561-07-20ועת"ם  ח'אטר נ' מתפ"ש 57422-06-20כך: עת"ם 

לא קיים כל שוני רלוונטי לעניין המאבק בקורונה בין אחרים שמענם רשום בגדה לבין 
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, ואף חד כיווני בן שעות ספורות בלבד בתוך ישראל מדובר במעברהעותר. שהרי, 

, ברכב סגור ובאופן ישירהעותר, כפי שהתבקש מהעותרות בעתירות לעיל, יעשה אותו 

. מעבר אינו מהווה סכנה כלשהי לעניין הקורונה מעבר מסוג זהללא תחנות ביניים. 

ם בה, או לכך, כפי שצויין בעתירה, הקורונה לא התפשטה ברצועה ומספרי החולי

יום( נמוך  21החשודים ככאלה )כולם נמצאים בבידוד במתקנים ממשלתיים בן 

 ביותר.

 .  7ע/העתק פניית העותרים באמצעות ב"כ המשיבים מצ"ב ומסומן 

. ניתנה תשובת המשיבים על פיה הפנייה נבחנה בשנית והוחלט לסרבה 6.8.2020ביום  .4

שנה,  אישתו וילדיו הם  15-ברצועת עזה כהשיקולים שנשקלו ע"פ מענה זה הם: הנ"ל גר 

סורבו מטעמים  20וינואר  19ובקשותיו מיולי  ותושבי הרצועה, בקשותיו הקודמות סורב

ביטחוניים. כן טוענים המשיבים כי בניגוד לטענת העותר לא אושר לו היתר חזרה לגדה והיתר 

צא טעם להחריג נמ, לא ג. לפיכך, לטענת המשיביםחב םזה לא נשלל ממנו בשל סגירת מעברי

 את העותר ממדיניות הסגר. 

 . 8ע/מצ"ס ומסומן  6.8.2020העתק תשובת המשיבים מיום 

ראשית יצוין כי בניגוד למה שהתבקש במהלך הדיון על ידי בהמ"ש הנכבד, על ההחלטה לא  .5

קצין פניות  על ההחלטה חתוםחתום ואף לא מצוין הגורם שבחן את הבקשה והחליט לדחותה. 

ל פי עשהוא,  המחליט ולא הגורםבין מקבל ההחלטה למבקש  "ק עזה, הגורם המתווךמת

 פעולות הממשלה בשטחים םמתאאנסטסיה סורג'נקו, גב'  המשיבים בדיון, נציגתאמירות 

  (. 17-20בשורות  7 ועמ' 22-24, 13לפרוטוקול בשורות  6)ראה לעניין זה עמ' 

זכותו הקנויה  –בתשובת הסירוב לא ניתנה כל התייחסות לנימוק הפותח של העותר שנית,  .6

במשפט הבינלאומי לשוב לגדה המערבית, זכות שהמשיבים מכירים בה ועל כן קבעוה 

 בנהליהם. 

מילה אלא חזרה על מילה ב"החלטה חדשה"  , הלכה למעשה,החלטת המשיבים אינה שלישית, .7

אין בהם בהמ"ש קבע כי ש( ו16' סב התגובה של המשיבים )על עילות הסירוב שהובאו בכת

החלטה פרטנית ומנומקת. המשיבים בהחלטתם הנוכחית חוזרים על הנאמר בכדי להוות 

הרצועה.  ישנה, וכי אישתו וילדיו הם תושב 15בכתב התשובה כי העותר מתגורר ברצועת עזה 

ילדיו נותרו אצלו והם ששנפרד מאישתו,  –דווקא למידע החדש שסיפק העותר בפנייתו 

ממתינה לו עבודה בגדה שהוא מובטל ואינו יכול לפרנסם ושמטופלים בעיקר על ידי הוריו, 

 אין כל התייחסות במכתב התשובה ועולה שלא ניתן למידע זה כל משקל .  - המערבית

ן מענה. בתשובתם זאת ועוד. העותר פרט בפנייתו את מספר הבקשות שהוגשו ואשר לא ניתן לה .8

  המשיבים באופן כללי כי הבקשות סורבו, ללא פירוט של תאריכים. ראשית יצוין כיקובעים 

אכן לא נענו. באשר לבקשות  –כי לא נענו עותר האזרחית, הבקשות שציין ה על פי אתר הוועדה

נומק , אלא בסירוב לא מ)בכך לא כופרים המשיבים( לא מדובר בסירוב ביטחוניהרי ש שסורבו

כן, הסירוב הביטחוני שניתן לבקשת העותר לאחרונה הוסר כאמור כמו שאין לדעת מה טיבו. 
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באשר לטענת המשיב כי לעותר לא וסס דיו. בלאחר הגשת העתירה ולא מן הנמנע שלא היה מ

יודגש כי העותר  2019ניתן היתר לחזור לגדה וזה אף לא נשלל ממנו נוכח סגר החגים בספטמבר 

קיבל היתר אלא שנמסרה לו הודעה מהוועדה האזרחית שבקשתו אושרה ועליו  לא טען כי

לאור להגיע למעבר, שם המתין להנפקת היתר שלא הונפק בסופו של יום בשל סגר חגי תשרי.  

מנעה ממנו לעבור לגדה הרבות  התנהלותם של המשיבים מול בקשותיוזאת טען העותר כי 

שיש לקחת בחשבון ואולם גם בנוגע לשיקול זה לא לפני משבר הקורונה וזהו שיקול עוד 

   ניתנה כל התייחסות בתשובת הסירוב.

מקרים אחרים של בעלי מען רשום בנוסף לכך, לא ניתן במכתב הסירוב כל הסבר להבדל בין  .9

בגדה שבקשתם למעבר מעזה לגדה אושרה ולטענה שלא קיים כל שוני רלוונטי לעניין המאבק 

 . עותרן הביאלה לבין בקורונה 

קשתו בחרצו מראש את גורלו של העותר ולא בחנו את  מכל הנאמר לעיל עולה כי המשיבים .10

ולא  גובהבלב פתוח ובנפש חפצה כפי שנדרש מהם, נצמדו לתשובתם כפי שניתנה בכתב הת

  ם. השעמדו בפניכלל הנתונים לייחסו כל משקל 

לקבוע את העתירה ולהורות למשיבים להגיש כתב תשובה אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד 

 לדיון. 

 

 

 
17.8.2020  

__________________ 
 , עו"דסיגי בן ארי

 ב"כ העותר
 


