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 הודעה מטעם העותרים
 

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מהיום, מתכבדים העותרים להודיע כי הם עומדים על 

 עתירתם, מהטעמים הבאים: 

בתגובתם המקדמית הודיעו המשיבים כי בקשתו של העותר עומדת בקריטריונים ליציאה  .1

לתגובה(.  9, 2לתגובה( וכי לא עומדת כנגדו מניעה ביטחונית )סעיפים  3לחו"ל )סעיף 

המשיבים מסכימים להנפיק היתר ליציאתו של העותר לפיכך, הנחת היסוד היא כי 

  :המקרהמועד היציאה האפשרי והראוי בנסיבות להכריע בדבר ונותר  ללימודים בחו"ל,

לכל המאוחר ביום  של העותר לאשר את בקשתובעתירה שבכותרת התבקשו המשיבים  .2

, שכן מקומו בתכנית הלימודים וכן המלגה המלאה בה זכה, 11.10.2017רביעי הקרוב, 

העותר פנה אל האוניברסיטה . פאונד, שמורים לו עד תאריך זה בלבד 000000בסך 

באנגליה בבקשה כי יאפשרו לו להתחיל את לימודיו במועד מאוחר יותר בשל הנסיבות. 

בתגובה נענה כי בשל האינטנסיביות של תוכנית הלימודים ואופי הקורסים בה בשום 

ראו הודעתה הרשמית של האוניברסיטה . 11.10.2017מקרה לא יוכל להגיע לאחר יום 

 לעתירה.  6פח ע/שצורפה כנס

והחל ממועד זה  11.10.2017אחר ויודגש: אין טעם ביציאת העותר ללימודים בחו"ל ל

 העותר לא יוכל לממש את ההיתר שינתן לו.

לפי , שכן 17.10.2017ביום ים, העותר יוכל לממש את ההיתר לכל המוקדם לטענת המשיב .3
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פעילות מעבר ארז מצומצמת ביותר במהלך חג  שלא צורפה לתגובה(החלטת שר הביטחון )

  ., ומיועדת למעבר מקרים הומניטאריים וחריגים ודחופים במיוחדהסוכות

אין לקבל עמדה זו, ובית המשפט הנכבד מתבקש להורות על יציאת העותר מרצועת עזה  .4

 , מהטעמים הבאים: 11.10.2017עד ליום לחו"ל 

עד ליום על אף ימי חג הסוכות, מעבר ארז פתוח וניתן לאפשר את מעברו של העותר  .5

כל החלטה אחרת תגרום לעותר נזק ון מעבר אלנבי, כמקרה חריג ודחוף. לכיו 11.10.2017

, שכן הוא יחמיץ הזדמנות חריגה ובלתי חוזרת להשכלה ומימוש כבד ובלתי מידתי

היעתרות לבקשת העותר לא כספית גבוהה ביותר. הזדמנויות בחו"ל, במלגה מלאה בעלות 

 תגרום כלל לנזק כלשהו עבור המשיבים, ואף לא להכבדה או אי נוחות כלשהי. 

מעת לעת המשיבים מתירים את מעברם של סטודנטים ממעבר ארז למעבר יובהר, כי  .6

אלנבי שלא בשאטל הייעודי, וזאת במקרים דחופים בדומה לעניינו של העותר. לעמותת 

בכל מקרה, ניתן יהיה , ידוע על שני מקרים כאלו רק בשבוע האחרון. 2"גישה", העותרת 

למצוא פתרון לליווי העותר למעבר אלנבי ובמקרה הצורך עו"ד מטעם עמותת "גישה" 

 תיאות ללוותו. פתרון זה התקבל בעבר על ידי בית המשפט הנכבד ועל ידי המשיבים.  

ט הנכבד להורות על יציאת העותר מרצועת עזה לחו"ל לנוכח האמור מתבקש בית המשפ .7

 ולחילופין להורות על עריכת דיון דחוף בעתירה.  11.10.2017עד ליום 

מבקשים העותרים להגיב בנפרד לעניין פסיקת  ,לנוכח יתר טענות המשיבים בתגובתם .8

 הוצאות. 

 
 

 ______________                9.10.2017היום, 
 מורן גור, עו"ד           
  ב"כ העותרים          


