
 

 

 
 3.11.2020תאריך:        

 
 לכבוד 

 אופיר גבעתי"ד עו
המייל  אמצעותב                             פרקליטות מחוז ירושלים

            
 שלום רב,

 ואח' נ' מתאם פעולות הממשלהואח'  ***** **** 20-07-18654עת"מ הנדון: 

 יםבקשת העותרנוגע לענותינו ב, מצ"ב ט1.11.2020 מיום הנכבד בהתאם להחלטתו של בית המשפט

 . לגדה לצורך מגורי קבע חזורלרשום בגדה,  םשמענ

 ואלה נימוקי הבקשה: 

 ם של העותרים נהתנהלות המשיבים בענייהעובדות ו

ארבעתם רווקים ובוגרי לימודים לחייהם,  20-ים הם שלוש אחיות ואח, בשנות ההעותר .1

סיימה  2ספרות אנגלית וצרפתית. העותרת  סיימה לימודי 1אקדמיים באוניברסיטה. העותרת 

סיימה  4הוא בוגר הנדסת מערכות מחשוב והעותרת  3לימודי הנדסת מחשבים ותקשורת. העותר 

העותרים מובטלים מאז סיום לימודיהם לפני כשנה. הם אינם מצליחים לימודי הנדסה אזרחית. 

מהגדה  המשפחת העותרים הגיענזכיר כי למצוא עבודה בתחום לימודיהם או בכל עבודה אחרת. 

אבי המשפחה ם רשום בגדה המערבית. ההוריומען ומענם  2003המערבית לרצועת עזה בשנת 

 באישור המשיבים.  2019חזר לגדה במאי 

הארבעה מבקשים לחזור לגדה המערבית על מנת למצוא עבודה בתחום שלמדו ולבנות שם את  .2

החל  4והעותרת  2017החל משנת  ותאיממת ותלמשיבים בבקשנו פ 3-1 העותריםעתידם. 

, 2020חודש פברואר אך בקשותיהם לא זכו למענה. בקשתם האחרונה מ 2020מראשית שנת 

, לא נענתה אף היא. לאחר התערבות עמותת "גישה" הודיעו המשיבים נשואת העתירה שבנדון

ורמים הרלוונטיים כי הבקשות טעונות בדיקות נוספות והועברו לג 6.4.2020-ו 16.2.2020בימים 

 במסגרת תהליך הטיפול.   

העתירה בעניינם. בכתב התגובה מיום  8.7.2020כל מענה, הוגשה ביום לעותרים משלא ניתן  .3

טענו המשיבים כי הבקשה נדחתה נוכח המדיניות שהוכרזה בעקבות סגר הקורונה  25.10.2020

. ואינה סבירה הזו אינה ראויתשובה וכי הודעה על כך הועברה לוועדה האזרחית הפלסטינית. 

השיבו , חודש לאחר שהכריזו המשיבים על סגר הקורונה, הם 6.4.2020שהרי כאמור, ביום 

לכך ראייה לעמותת גישה כי הבקשה נמצאת בטיפול. בנוסף לזה, המשיבים אינם מציגים כל 

לא יכלו וועדה האזרחית הפלסטינית ואף כי הודעה על כך הועברה על ידם שדחו את הבקשה ו

. זאת 1.11.2020לנקוב בתאריך הדחייה הנטענת, כפי שהסתבר בדיון בעתירה שהתקיים ביום 

ועוד, מאתר הוועדה עולה כי בקשתם של העותרים לא זכתה לכל מענה ובכל מקרה, היה על 

 . ואף דבר זה לא נעשה ,המשיבים לענות לבקשה באמצעות ב"כ העותרים
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שה לפני חודשים רבים ושהתנהלות המשיבים בעניינה העובדה שבקשתם של העותרים הוג

טעם לאשר את הבקשה ללא עיכובים כשלעצמה היתה בלתי הולמת ובלתי מקצועית מהווה 

 נוספים. 

 טעמים נוספים לאישור בקשת העותרים

לגדה  עבורזכות במשפט הבינלאומי ל יםלעותרקנויה  ,רשומה בגדה םשכתובת העובדהנוכח  .4

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

לחזור  םלעניין זכותאין כל רלוונטיות  בשנים האחרונות יםלשאלת מרכז החיים של העותר

 . (לגדה

את כניסתם של כללו בא לידי ביטוי גם בכך שהמשיבים  זו של זכותוחשיבותה מעמדה המרכזי  .5

 תיריםכאחד משני הקריטריונים היחידים המתושבי גדה מעזה לישראל לצורך חזרה לגדה 

ב 1ך, סעיף כ. כניסה לישראל של תושבי עזה במסגרת מדיניות התנועה בימי הסגר הקורונה

קובע כי החריג השני המאפשר מתן היתרים לכניסה לישראל מהרצועה המדיניות למסמך 

 ובהיעדרשטיפול תרים לנזקקים לטיפול רפואי מציל חיים או במסגרת מדיניות הסגר )בצד הי

( הוא "בקשות של תושבי איו"ש וזרים שנמצאים ברצועת עזה לעבור משתנה כליל טעם החיים

 יםשהבקשה הוגשה באמצעות הוועדה האזרחית הפלסטינית. העותרבכפוף לכך . זאת לאיו"ש"

    גם בתנאי זה.      יםכאמור עומד

בקשות  ולעבוד לגדה המערבית כפי שאישר יםלאשר את בקשת העותרמשיבים ה עללפיכך,  .6

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

 בקשהאף אישרו המשיבים חרונה לא. (נבריץ נ' מתפ"ש 17561-07-20ועת"ם  ח'אטר נ' מתפ"ש

ואח', לטענתם לאור "בחינת  מוגרבי נ' מתפ"ש 36580-03-20במסגרת העתירה בעת"ם דומה 

המדיניות ... אשר צפויה להשפיע על עניינם של תושבי איו"ש נוספים הנמצאים ברצועת עזה 

  ה שבנדון(. גם בתגובתם לעתירדבר שצוין ומבקשים לעבור באיו"ש" )

 שמענם רשום בגדה בין אחרים בקורונה קלא קיים כל שוני רלוונטי לעניין המאביודגש, כי   .7

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

 ויעשמאושר מעברו בישראל, שמתבקש ממי , כפי שים, ואף העותרספורות בלבד בתוך ישראל

אינו מהווה סכנה כלשהי  מעבר מסוג זה. , ללא תחנות בינייםברכב סגור ובאופן ישיראותו 

הדברים נכונים על אחת כמה וכמה בהינתן שהמשיבים בוחנים שינוי במדיניות  .לעניין הקורונה

  שנקבעה בשל הקורונה.  

חזור ל םלממש את זכות יםאשר את בקשת העותרל כםנבקש לאור כל הטעמים שפורטו לעיל

   ולהתגורר בגדה המערבית. 

       _____________ 

 סיגי בן ארי, עו"ד

 יםהעותרב"כ     
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