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 תגובת העותרים לבקשת המשיבים

. העותרים תגובתם להגישמתכבדים העותרים  20.12.2017המשיבים מהיום,  הודעתבהתאם ל

עתירה סעד השלישי באינם עומדים עוד על קיומו של דיון דחוף, אך יבקשו לקיים את הדיון ב

 :מהטעמים הבאים 

לצאת מרצועת עזה,  , בני הדת הנוצריתסירוב המשיבים לאפשר לעותריםשל העתירה בעניינה  .1

להחלטת המשיבים בעניינם סעדים. הסעד הראשון והשני נוגע  3לרגל חג המולד. בעתירה התבקשו 

הפרטני של העותרים ומשניתנו סעדים אלו על ידי המשיבים, אין הם רלבנטיים עוד. הסעד 

השלישי מתמקד בהתנהלותם הפסולה של המשיבים לאורך השנים. סעד זה לא נענה על אף 

חשיבותו הרבה והשלכותיו מרחיקות הלכת על כלל המאמינים הנוצרים והמוסלמים תושבי 

 ועה. הרצ

 עתירה תּואר נוהגם של המשיבים "להשיב" למבקשים לצאת מעזה לרגל חגי הנוצריםב .2

שאופן פעולתם זה של  נטען . בעתירהבאמצעות הנפקת ההיתר ביום החג או יום לפניו והמוסלמים

למנוע מעבר מתושבים, מבלי החג, מאפשר להם  לפניהמשיבים, קרי, אי מתן מענה בזמן סביר 

. זאת כיוון שלא נותר זמן לתושבים אשר לא מבחנים של סבירותאו להיות כפופים ללתת הסברים 

הדברים כרוכים זה בזה. נטען בעתירה שחלטה, בטרם יחל החג. ההונפק להם היתר להשיג על ה

 . אי מתן מענה מראש, מאפשר את הפרקטיקה של פיצול המשפחות שכן,

נהפוך  סוגיה.יינם. עם זאת אין בכך פתרון להעותרים מברכים על השינוי בעמדת המשיבים בענ .3

בנוגע  יהםהשתלשלות העניינים בעניינם של העותרים הפרטניים, מוכיחה ביתר את טענות :הוא

עצמה על  די היה בהגשת העתירההעותרים,  8מתוך  7בנוגע ל  -. לראיה לחשיבות ההודעה מראש

, מדגים ביתר שאת את 1מנת שיהפכו המשיבים את החלטתם. עניינו של העותר השמיני, עותר 

הצורך בקבלת החלטת המשיבים מבעוד מועד. אין ספק שבעקבות ההחלטה השוללת את מעברו 

הוגשה ההשגה על החלטה זו, באמצעות עתירה. כך גם אין ספק שבעקבות הגשת  1של העותר 
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לתחקיר בטחוני ובעקבות כך השתנתה החלטת המשיבים גם לגביו.  1העותר העתירה זומן 

 דורשת זמן.   ,השתלשלות עניינים כאמור

לתושבים האם הם יקבלו את ההיתר המבוקש, או  הודעה מראשעניינם של העותרים מדגים כיצד  .4

ייתה . משמעות ההודעה מראש במקרה דנן, הלעניין השגה אפקטיבית על ההחלטה קריטיתלא, 

 אין ספק שאילולי ידעו העותריםקבלת ההיתר המיוחל ליציאה לתפילה במקומות הקדושים. 

תוצאה . רצועת עזהשאר ביהיו הם נאלצים לה על כוונת המשיבים לסרב את בקשתם,מראש 

 עגומה זו נמנעה מהם, רק הודות לידיעה המוקדמת והאפשרות לפעול על פיה. 

, עוד לא קיבלו כל התושבים הנוצרים את ההיתרים המיוחלים, חרף העובדה 20.12.2017היום,  .5

 לא ובוודאי כתיאורטי הדיון אין לסווג את, כך בשל גם. 19.12.2017 -שהם תקפים החל מאתמול 

 מבני חלק רק אשר משפחות של אקטואליים מקרים קיימים להיום נכון כי נציין. כמיותר

 .  מאחור נותר אחר וחלק היתרים קיבלו המשפחה

 החל מהרצועה לצאת המאמינים יכולים המולד לחג היתר שבמסגרת אף על, לעותרים הידוע ככל .6

 נוספים היתרים 210. מאמינים 490 -ל רק זאת ואף ההיתרים נמסרו היום רק, 19.12.2017 מיום

 ניתנו.  רםט

. לעתירתם בסעד השלישיהעותרים סבורים כי ראוי שבית המשפט הנכבד ידון ויכריע על רקע זה,  .7

את הצורך  מחזקת רי עוד ביחס לחג המולד הקרוב, רקשמתן הודעה מראש אינו אפש העובדה

 בקיום הדיון, זאת בהתאם להלכה:

"כלל הוא, כי בית משפט אינו עוסק, דרך כלל, בשאלות 

תיאורטיות, ואינו מכריע בענין אקדמי מקום שלא נדרשת הכרעה 

כאשר מדובר בענין  –והוא  ישנו חריג לכלל זהבענין קונקרטי. 

אשר, על פי טיבו, עשוי לעלות מחדש, ובשל נסיבות מהותי וחשוב 

של זמן ואילוצים נוצר קושי להכריע בו הכרעה שיפוטית עקרונית 

 73/85)בג"ץ  בסמוך ממש להתרחשות עצמה, וקודם לפתרונה

; בג"ץ (1985) 146, 141( 3סיעת "כך" נ' יושב ראש הכנסת, פ"ד לט)

(; ע"א 1999) 250, 241( 5צמח נ' שר הביטחון, פ"ד נג) 6055/95

המוסד לביטוח לאומי נ' בר מימון בע"מ )בפירוק(,  7175/98

אלטויל נ'  8845/04(; בש"פ 17.12.2001)]פורסם בנבו[,  5-6פסקאות 

פלוני נ'  8823/07(; בש"פ 2005) 449, 446( 3מדינת ישראל, פ"ד ס)

לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין  9-10סקאות מדינת ישראל, פ

פורום משפטי למען ארץ  1169/09(; בג"צ 11.2.2010)]פורסם בנבו[, 

 ((."15.6.2009)]פורסם בנבו[,  4ישראל נ' ראש הממשלה, פסקה 

טבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך  7426/08בג"ץ 

ההדגשות בסעיף זה אינן  )כל .(2010) 820( 1, סד)פרופ' יולי תמיר

 במקור(.

 וכן:
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אכן, יש מספר חריגים לצד הלכה זו. אלה יחולו כאשר סירוב לדון "

שבית עקב הפיכתן תיאורטיות יוביל לכך  חשובותבשאלות 

' ראש נ חלפין 9279/04)בג"ץ  המשפט לא יוכל לדון בהן לעולם

שייח עבד אל  3660/03ע"פ בתוך ," ההוצאה לפועל )לא פורסם((

 (08.09.2005)פורסם בנבו,  קארים עבייד נ' מדינת ישראל

 וגם:

משפט זה אינו דן בשאלות שאינן אקטואליות, -"אמת הדבר, בית

דעת אקדמית גרידא בשאלות בעלות עניין -ואין הוא נותן חוות

תיאורטי, אך כלל זה אינו חל במקום שטבעו של האירוע, שעליו 

שהכרעה שיפוטית בו עשויה לבוא לאחר סבה העתירה, הוא כזה, 

אך תוך קיום הסתברות סבירה, שאירועים שהאירוע התרחש, 

... אל לו לבית המשפט לנעול דלתותיו בפני דומים יתרחשו בעתיד

מקרים אלה בטענה של חוסר אקטואליות, שאם ינהג כן, יהא 

תחום שלם של עניינים קונסטיטוציוניים חשובים חסין בפני 

-יושב -יעת "כך" נ' שלמה הלל ס 73/85בג"ץ יפוטית". ביקורת ש

 (1985) 141( 3, לט)הכנסת ראש

או "קיום  בענייננו, אין מדובר כלל בעניין תיאורטי באופן זה שהעניין "עשוי לעלות מחדש" .8

לפיכך . כעת ממש קורים הדבריםהסתברות סבירה שאירועים דומים יתרחשו בעתיד" שכן, 

מתבקש בית המשפט הנכבד להותיר את הדיון הקבוע למחר לשם ליבון הסעדים המבוקשים 

 .. יחד עם זאת, העותרים אינם עומדים עוד על קיומו של דיון דחוףבעתירה

לחילופין, ככל שיחליט בית המשפט הנכבד להורות על מחיקת העתירה, מבקשים העותרים לטעון  .9

 הוצאות. עניין בנפרד ל

 

 

  

20.12.2017                                                                                               ________ ______ 
 , עו"דמוריה פרידמן שריר        
 כוח העותרים-באת        

 

 

 

 

 

 


