
 

 

 
 21.10.2020תאריך:        

 
 לכבוד 

 מג'ד בוטרוס"ד עו
המייל  אמצעותב                             פרקליטות מחוז ירושלים

            
 שלום רב,

 ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה ***** **** 20-02-67454עת"מ הנדון: 

בקשתו של נוגע לותינו ב, מצ"ב טענ18.10.2020בהתאם להחלטתו של כבוד בית המשפט מיום  

 . לגדה לצורך מגורי קבעעבור לשמענו רשום בגדה,  העותר

 ואלה נימוקי הבקשה: 

 והתנהלות המשיבים בעניינו של העותר תוהעובד

עבר לגדה דרך מעבר ארז,  19, נשוי ואב לילדים. הוא נולד ברצועת עזה ובהיותו בן 40, בן העותר .1

דה. העותר חי ועבד בגדה כשוטר ברשות הפלסטינית וכתובתו נרשמה בג ,באישור המשיבים

קיבל העותר היתר מהמשיבים לבקר אצל אמו החולה ברצועה.  2008שנים. בשנת  10-במשך כ

בהגיעו לרצועה נעצר למשך כחודש ימים ע"י שלטונות החמאס בשל קשר עם הרשות הפלסטינית 

 ולאחר מכן נשאר להתגורר ברצועה.

בשנת . מבקש העותר לחזור לגדה ולעבודתו כשוטר ברשות הפלסטינית 2014החל משנת נזכיר כי  .2

בקשתו אושרה אך חמאס מנע את יציאתו. הוא המשיך להגיש בקשות למשיבים  2015

קיבל סירוב  12.11.2019תו מיום על בקש. זכה למענהולא ( 24.9.2019, 8.1.2019, 27.10.2017)

 .  א נענול ,בקשות נוספות מאוחרות למועד זה. יביטחונ

, נדרשה התערבות עמותת גישה 2020גע לבקשתו האחרונה, נשואת עתירה זו, מחודש ינואר בנו .3

התבקשו המשיבים לשקול מחדש את . במכתב הפנייה של עמותת גישה, לצורך קבלת מענה

, לפרט בפרפראזה, ככל הניתן, את )ככל שהוא שריר וקיים( 2019הסירוב הביטחוני מנובמבר 

את זכותו  לאפשר לעותר לממשה הביטחונית ובכלל זאת מתי הוזנה ומה תוקפה וכן סיבת המניע

, המתעלמת מבקשת לעתירה(. החלטת המשיב הלקונית והסטנדרטית 2)נספח ע/ לטיעון ולשימוע

בו ביום ומכאן עולה כי ניתנה  ,מטעמים ביטחונייםה לעבור לגדה מסרבת לבקשהעותר לשימוע ו

 . לעתירה( 3)נספח ע/ בוקשלא נערך שיקול מחדש כמ

, המועד שנקבע להגשת 24.3.2020-החל מ. 1.3.2020ביום הוגשה כנגד הסירוב הביטחוני העתירה  .4

מבית המשפט מכיוון שכעת רכות ומשיבים אביקשו  ,ולאורך כארבעה וחצי חודשיםובה, גת כתב

 יש לתמוהורים. החליטו לתחקר את העותר אך טענו כי נוכח מגיפת הקורונה, לא נערכים תחק

למרות שחודש וחצי קודם  ,רק לאחר הגשת העתירההעותר את שהמשיבים החליטו לתחקר 

  כן על ידי העותר ולא טרחו להשיב לבקשתו.  ותלכן התבקשו לעש

 העותר. 12.8.2020ביום  כי העותר מוזמן לתחקורבפתאומיות הודיעו המשיבים  9.8.2020ביום  .5

כניסה לצד הישראלי תחייב משום שכל להגיע לתחקור פרונטלי כי לא יוהודיע באמצעות ב"כ 
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יום בבידוד במתקן ממשלתי ברצועה והוא אינו יכול להרשות זאת לעצמו  21אותו לשהות 

, או בכל אמצעי אחר תחקור טלפוני או באמצעות זוםכי ייערך לו עותר הציע המבחינה כלכלית. 

 אך המשיבים סרבו.  שאינו פרונטלי, כפי שנהוג בימי קורונה אלה,

, פנה העותר לבית המשפט וביקש כי יקבע דיון בו יוצג החומר 25.8.2020אשר על כן, ביום  .6

עוד ביקש העותר כי  .10.3.2020של בית המשפט מיום  חסוי, כפי שנקבע בהחלטה הראשוניתה

ו בהמ"ש את האפשרות של תחקוריבחן צורך בתחקור, יעלה ה עדייןבחומר, אם לאחר העיון 

בית המשפט באמצעים שאינם פרונטליים, נוכח חלוף הזמן ונוכח הימשכות משבר הקורונה. 

נענה לבקשה וקבע את כי דיון בעתירה, בו יוצג החומר הביטחוני החסוי לעיון בית המשפט, 

 . 18.10.2020ייערך ביום 

מעברו של אין מניעה ביטחונית להגישו המשיבים כתב תגובה והודיעו כי  14.10.2020ביום  .7

בשל מגבלות הסגר שהוטל על כעת אך מעברו מסורב  העותר מרצועה עזה לגדה המערבית

  מגיפת הקורונה. נוכח הרצועה 

ומעלה הינה בעייתית ביותר למניעה הביטחונית שהוטלה על העותר יחס התנהלות המשיבים ב .8

 יםהמשיב מו. תחילה התעלכנדרש תמבוססהמניעה  ה שלבנוגע למידת היותכבדים ספקות 

יצוין כי לא מן מבקשתו של העותר לאפשר לו את זכות השימוע ולשקול מחדש את בקשתו. 

תחקור ים היו מזמנים אותו להנמנע שהעותר יכול היה להגיע לגדה לפני סגר הקורונה אם המשיב

רק לאחר הגשת העתירה בעניינו.  הביטחוני מחדש את החומר ניםאו אפילו בוח על ידו כמבוקש

כי לא ניתן לערכו עקב הקורונה. לאחר מכן,  ז טענולזמנו לתחקור ואולם א יםהמשיב וליטהח

לאפשר לו להיחקר באמצעים  ורביאת העותר לתחקור וס יםהמשיב נולמרות הקורונה, זימ

 ועותר על כך שבית המשפט יבחן את החומר החסוי, הסירמשעמד ה. לבסוף, טלייםונשאינם פר

טעם הזה בלבד, ראוי היה המן נוכח התנהלות זו ו יטחונית של העותר. את המניעה הב יםהמשיב

 לאשר את בקשת העותר כעת, משהוסרה המניעה הביטחונית בעניינו, ללא עיכובים נוספים. 

  טעמים נוספים לאישור בקשת העותר לעבור לגדה 

 עבורומי לזכות במשפט הבינלאלעותר קנויה שכתובתו של העותר רשומה בגדה,  העובדהנוכח  .9

פעמים ירו , וכפי שהצהמשיביםכידוע ל) המשיבים לגדה המערבית וזכות זו אף מעוגנת בנהלי

לעניין זכותו לחזור אין כל רלוונטיות  לשאלת מרכז החיים של העותר בשנים האחרונותרבות, 

 . (לגדה

סתם של את כניכללו בא לידי ביטוי גם בכך שהמשיבים  זו של זכותוחשיבותה מעמדה המרכזי  .10

 תיריםכאחד משני הקריטריונים היחידים המתושבי גדה מעזה לישראל לצורך חזרה לגדה 

צורף המסמך )כניסה לישראל של תושבי עזה במסגרת מדיניות התנועה בימי הסגר הקורונה 

קובע כי החריג השני המדיניות ב למסמך 1ך, סעיף (. כ14.10.2020לתגובת המשיבים מיום 

ם לכניסה לישראל מהרצועה במסגרת מדיניות הסגר )בצד היתרים המאפשר מתן היתרי

( הוא "בקשות משתנה כליל טעם החיים ובהיעדרשטיפול לנזקקים לטיפול רפואי מציל חיים או 

שהבקשה בכפוף לכך . זאת של תושבי איו"ש וזרים שנמצאים ברצועת עזה לעבור לאיו"ש"
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    ותר כאמור עומד גם בתנאי זה.     הוגשה באמצעות הוועדה האזרחית הפלסטינית. הע

בעת הדיון כי לאישור בקשת העותר יהיו  יםבהקשר זה יצוין כי החשש שהעלה ב"כ המשיב .11

של בבקשות  רקמדובר על פי המדיניות האמורה, השלכות רוחב אין לה על מה שתסמוך, שהרי 

 , היינו לפני יוםשהוגשו לפני הפסקת התיאום של הוועדה האזרחית הפלסטיניתתושבי גדה  

 ואושרו על ידי המשיבים.  ,19.5.2020

בקשות  ולאשר את בקשתו של העותר לעבוד לגדה המערבית כפי שאישרהמשיבים  עללפיכך,  .12

 57422-06-20אחרות של בעלי מען רשום בגדה )שתיים מהן נאלצו להגיש עתירה לשם כך: עת"ם 

 (. "שנבריץ נ' מתפ 17561-07-20ועת"ם  ח'אטר נ' מתפ"ש

 בין אחרים שמענם רשום בגדה בקורונה קלא קיים כל שוני רלוונטי לעניין המאביודגש, כי   .13

מדובר במעבר חד כיווני בן שעות  בכל מקרה לבין העותר. שהרי ומעברם מעזה לגדה אושר

יעשה מאושר מעברו בישראל, שמתבקש ממי , ואף העותר, כפי שספורות בלבד בתוך ישראל

מעבר מסוג . , תוך מתן פרטי הנהג ופרטי הרכב, ללא תחנות בינייםובאופן ישיר ברכב סגוראותו 

 . אינו מהווה סכנה כלשהי לעניין הקורונה זה

הימשכות ההליכים בעניינו של העותר והימשכות משבר הקורונה לאור כל הטעמים שפורטו לעיל, 

עבור ולהתגורר בגדה ו ללממש את זכותאשר את בקשת העותר ל כםנבקששקיצו לא נראה באופק, 

   המערבית. 

 

       _____________ 

 סיגי בן ארי, עו"ד

 ב"כ העותר    

 


