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ן-פסק  די

 
 :לוי' א'  אהשופט

 

, ולפיכך, שוב אין צורך להידרש אליהם, שניים מן הסעדים להם עתרו העותרים 

ם לחייב את המשיבים להשיב לבקשותיהם של תושבי רצועת עזה נותרה לדיון בקשת

כך , תוך זמן סביר, לרבות לצורך מעבר מעזה לגדה, למתן היתרי כניסה לישראל

 .תאפשר להם להשיג על ההחלטות בפני גורמים מנהליים או ערכאות שיפוטיותיש

 

וכיצד היו יכולים לטעון , המשיבים אינם חולקים על חובתם לפעול במהירות 

יש , יחד עם זאת. 1981-א"התשמ,  לחוק הפרשנות11אחרת נוכח הוראתו של סעיף 

הואיל וההחלטה היא בעיקרה , קושי לקבוע נורמה מחייבת באשר למועד מתן התשובה

מבקשת את היתר הכניסה או פרטנית ותלויה בנסיבותיו המיוחדות של המבקש או ה

 .המעבר

 

כי , 25.6.06 בתגובה משלימה שהגישו ביום ,המשיבים הודיעו לבית המשפט 

 3התשובה להן תינתן לכל המאוחר , בקשות שהוגשו זמן סביר מראששהוחלט על ידם 

 הסדר זה מותיר בידי המבקש פרק זמן ,להשקפתנו. מבוקשהמועד היציאה ל קודםימים 

טוב יעשו המשיבים אם על כן ו, אם בקשתו תסורבי לנקוט בהליכים קצר ביותר כד

 ימים בטרם 7- ל5בפרק זמן שבין , חייבו זאתימקרים שהנסיבות בלמעט , ישיבו לפונים

  .מועד היציאה המתוכנן

 

, עתירה סעד קונקרטיהבכפוף להערה זו לא מצאנו מקום להושיט בגדרה של  

 .דחותהומכאן החלטתנו ל
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