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 למת� צו ביניי�בקשה עתירה למת� צו על תנאי ו

 לבוא ה! והמורה לי!משיבהמופנה כנגד ה, להוציא צו על תנאיבזאת בית המשפט הנכבד מתבקש 

 :קמ�לדולית� טע! כ

 . לרצועת עזהבעל כורחה 1 את העותרת מלהעביר ומדוע לא ימנע. א

 ש! שירותי! ה לו ברמאללה שבגדה המערבית ויספק1 העותרת של  בתושבותהומדוע לא יכיר. ב

 .מרשויות הצבא

לרבות , דנ�י! בעתירה העותר בהוצאות י!מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיב, וס.בנ

 .מ כדי�"שכר טרחת עור/ די� בצירו. מע
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 בקשה למת� צו ביניי�

 להימנע ה!והמורה ל י!נגד המשיבכהמופנה , בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא צו ביניי!

וזאת עד שבית המשפט הנכבד יכריע בעתירה , זהעלרצועת בעל כורחה  1 את העותרת מלהעביר

� .דנ

בעל  ממקו! מגוריה יעקרוה שמא המשיבי!, 1 העותרתשל  המבוסס חשש0א והרקע לבקשה זו ה

משו! רק , בשל מדיניות! למנוע מתושבי! פלסטיניי! מלשהות בגדה המערביתוזאת , כורחה

. השגה ואבירור / כלשהו של קיו! הליללא ו, "עזהרצועת " הרשו! בתעודת הזהות הוא !שמענ

מסביבתה מאחיותיה ו, מחבריה, מעבודתה,  מביתה1 העותרתתקרע את  העברה כפויה זו

 .זית� ותמנע ממנה להמשי/ לעבוד לפרנסתה באוניברסיטת בירתחריב עליה את עולמה, החברתית

ע!  ע! חיילי! או השלשכל מפגש , בשל החשש רמאללהעיר בלמעשה כלואה  1העותרת  ,כיו!

והעברתה  לאלתר מביתה לעקירתה ושוטרי! באחד מהמחסומי! הפרוסי! מחו1 לעיר יביא

 אשר מענ! רשו! ,נגד תושבי! פלסטיניי! נוספי!המשיבי! נקטו צעד זה ב. לרצועת עזההכפויה 

 .עזהב

, היא ביסוד המחלוקת בעתירה דנ�בגדה המערבית  1 העותרת של הבקשה להכיר בתושבותה

 . לגופהעד שבית המשפט הנכבד יכריע בעתירהוזאת  , הקיי! ישמרוראוי כי המצב

 

 בקשה לקיו� דיו� מוקד�

מתחילת חודש ולא יאוחר , בעתירהבית המשפט הנכבד מתבקש לקיי! דיו� מוקד! ככל האפשר 

  :הבאי! וזאת מהטעמי! ,2007אוגוסט 

אינה ג!  1ותרת הע,  ברמאללה1 אינו מכיר בתושבותה של העותרת 1בשל העובדה שהמשיב 

 2007ספטמבר ב 3�ב. משו! שאי� היא יכולה לעבור במעבר הגבול אלנבי, ל"יכולה לצאת לחו

) FOJO" Institute for Further Education of"במכו�   להשתת$ בסמינר1עתידה העותרת 

Journalists( בשבדיהש. �, ככל הנראה, שבראשית חודש אוקטובר תבקש העותרת לצאת, עוד יצוי

 1לא תוכל העותרת , ברמאללה ה ללא הכרה בתושבות.לאנגליה לש! המש/ לימודיה האקדמיי!

 . תדע א! תוכל לחזור לביתה בתו! הביקורלא כ� ו דר/ מעבר הגבול באלנבי ל"לצאת לחו

בית המשפט הנכבד מתבקש להתחשב בלוח זמני! זה ולקבוע בהתא! מועדי! למסירת כתב 

  .דרשייהדבר ככל ש, דיו� להורות על קיו!כ�  ו,תשובה
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 תמצית העתירה

תושבת העיר רווקה ו, בעלת תואר שני בסוציולוגיה, 33פלסטינית בת ב עניינה של עתירה זו הוא

אינה יכולה לנוע ברחבי הגדה ,  מגוריה כלואה בעיר1שבשל מדיניותו של המשיב , רמאללה

לבקר את משפחתה בעזה או יכולה ואינה המערבית  אינה יכולה לצאת את שטחי הגדה, המערבית

 לעזה בעל ָהוהמשיבי! יעקרו אותה מביתה ברמאללה ויעביר ש,זאת בשל החששכל . ל"לנסוע לחו

 .כורחה

 

  לעתירההצדדי�

המתגוררת בעיר רווקה , 33בת פלסטינית תושבת  הינה )תהעותר: להל� (1 תהעותר .1

ת הינה בעלת העותר. עזה כדי� מרצועת האליה הגיע, 2000ינואר חודש רמאללה מאז 

 . באוניברסיטת ביר זית__________ ועובדת בסוציולוגיה תואר שני 

שמטרתה להג� על זכויות האד! בישראל ובשטחי! ,  הינה עמותה ישראלית2ת העותר .2

 .הנתוני! לשליטתה

דינת ישראל בשטחי הגדה המערבית הינו מי שמחזיק מטע! מ) המשיב: להל�( 1המשיב  .3

, ברמאללה העותרת של הלהכיר בתושבותוביכולתו מי שבסמכותו , יתתפיסה לוחמתב

האפשרות מת� לרבות , מרשויות הצבאשוני! ולספק לה שירותי!  לכבד את זכויותיה

, חזור לביתהאחר מכ� לל ול"לחואת הגדה לצאת ,  עצמהלנוע בתו/ הגדה המערבית

�  .ולרבות הגשת בקשות שונות לרשויות הצבא והטיפול בה

היא  והיא שאחראית על ליווי תושבי! פלסטיניי! בתחומי מדינת ישראל 2יבה המש .4

רצועת היה ברשו! המענ! ושששהו בגדה המערבית , העבירה תושבי! פלסטיני!שבעבר 

 . בעל כורח!, ישראלמדינת  אל רצועת עזה דר/ תחומי ,עזה

שהנפיק והוא  הוא בעל השליטה בכל המעברי! שבי� רצועת עזה לגדה המערבית 3המשיב  .5

  .באמצעותו עברה כדי� להתגורר ברמאללה, לעותרת את כרטיס המעבר הבטוח

 

 התשתית העובדתית

סיימה  1998בשנת . חא� יונס שברצועת עזהב נולדה, 33תושבת פלסטינית בת  ,העותרת .6

  .העותרת את לימודיה לתואר ראשו� בכלכלה באוניברסיטה האיסלמית בעזה

מרכז " כמזכירה ב החלה העותרת לעבוד,לימודיהחר סיו! לא, 1998בחודש אוגוסט  .7

בזמ� עבודתה ש! המשיכה . ברצועת עזה "הפלסטיני לפתרו� סכסוכי! קהילתיי!

 . וכתיבת תזה ודוקטורט, לחלו! על המש/ לימודי!העותרת 

 ושאפתנותה הניעו אותה לבקש להמשי/ וללמוד ולמצות את ת של העותרסקרנותה .8

ה העת לא נית� היה ללמוד לתארי! מתקדמי! במוסדות באות, בר!. כישוריה
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רש! ללימודי! באוניברסיטת ביר זית י והעותרת החליטה לההאקדמיי! ברצועת עזה

 .שברמאללה

אלא ג! בשל , המעבר לגדה המערבית קר1 לעותרת לא רק בשל האפשרות ללמוד ש! .9

רווקה , השמתאימה יותר לאישה צעיר,  המערביתהאווירה החברתית השונה בגדה

, רמאללההעותרת ממקו! מגוריה בעזה לעברה  2000בחודש ינואר , ואכ�. וחילונית כמוה

העותרת . באוניברסיטת ביר זיתלתואר שני בכלכלה על מנת להתחיל את לימודיה 

מעבר "באמצעות כרטיס  רמאללהלעיר מרצועת עזה  כדי�העתיקה את מקו! מגוריה 

 .3ב המשיעל ידי  עבורהשהונפק " בטוח

 .1/ ב ומסומ� ע"צילו! כרטיס המעבר שהונפק לעותרת מצ 

 

במהל/ הלימודי! החליטה העותרת לזנוח את לימודי הכלכלה ותחת זאת לעבור ללמוד  .10

 סיימה העותרת בהצלחה את 2006בשנת . בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה

  .לימודיה לתואר שני בסוציולוגיה באוניברסיטת ביר זית

 .2/ ב ומסומ� ע"מצ 25.5.2006 מיו! "מוסמ/ בסוציולוגיה"ל קבלת תואר תעודה ע 

  

 ._______ עובדת העותרת באוניברסיטת ביר זית, היו!ועד  2000ספטמבר חודש מהחל  .11

 2000 העבודה שבי� העותרת לבי� אוניברסיטת ביר זית החל מספטמבר ההעתקי! מחוז 

 .ה�3א3/ עני! ב ומסומ" מצ2006וכ� אישור על עבודה באוניברסיטה בשנת  

 

לפתח בעיר והחלה העותרת להתערות  2000ינואר ע! הגעתה של העותרת לרמאללה ב .12

 .קשרי חברות וידידות

 ובחודש מר1,  ברמאללה של זו האחרונההתבדירבתחילה התגוררה העותרת ע! אחותה 

 ע! יחד ,שבמרכז העיר המאנר�הסמוכה לכיכר אל עברה להתגורר בדירה שכורה 2000

 . הסכ! השכירות בינה לבי� השותפות נער/ בעל פה. שותפותשתי 

לאחר שאחת מהשותפות ,  עברה העותרת לגור בדירה שכורה אחרת2003בחודש מר1 

 . 2006בדירה זו התגוררה עד לחודש ינואר . שלה התחתנה

,  העותרת עברה להתגורר בגפה בדירה השייכת לאוניברסיטת ביר זית2006בשנת ינואר 

 .בה היא מתגוררת ג! כיו!

, 2005 בדצמבר העתק מייפוי הכוח שחתמה העותרת לטובת אוניברסיטת ביר זית

  .4 /ממשכורתה מצור. ומסומ� ע 2006נת המאפשר את ניכוי שכר הדירה לש 

העתק מהתחייבותה של העותרת בפני שלטונות האוניברסיטה לעמוד בכללי שכירות  

 .5/ ר. ומסומ� עהדירה מטע! האוניברסיטה מצו 
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כללי ההתנהגות החלי! על עובדי האוניברסיטה בדירות שמושכרות לה! על ידי  

  .6/מצור. ומסומ� ע , עליה! חתמה העותרת, האוניברסיטה 

 מצור. ומסומ� 2003�2004 השכירות לדירתה של העותרת ברמאללה בשני! החוזמהעתק  

 .7/ ע 

 

. ש! סביבתה החברתית וש! עבודתה, ביתהש! . העותרת ברמאללה חיה מזה שבע שני! .13

, לפתח את חייה כאישה עצמאיתהעותרת ובאווירה השוררת בה יכלה בעיר רמאללה 

לחלו! בקול ר! ולשוחח באופ� חופשי על שאיפותיה לפרנס את עצמה ו, משכילה

חברתי בו �א/ ג! המרכז התרבותי, רמאללה היא מקו! מגוריה של העותרת. האישיות

ש! רואה העותרת הצגות תיאטרו� וסרטי! באול! הקסבה או .  בנוחחשה העותרת

ש! סועדת העותרת ע! חברותיה במסעדות או יושבת עימ! , במרכז הפלסטיני לתרבות

 . לצאת מדי פע! למועדוני ריקודי!ג! בתקופות של רוגע נהגה העותרת . בבתי קפה

 

 הרשו�מענה שהמשיב ישנה את ,  של העותרת להביא לכ'הניסיונותי

פנתה העותרת לוועדה האזרחית הפלסטינית , סמו/ לאחר מעברה לרמאללה, 2000בשנת  .14

כי הודעה על כ/ , העותרת ביקשה. לרמאללהמקו! מגוריה העתקת והודיעה על בעיר 

המוחזק על ידי , שינוי זה יירש! במרש! האוכלוסי� הפלסטינילידי ישראל ושתועבר 

 כי השינוי לא יתבצע בשל התנגדות , להית מסרונציגי הרשות הפלסטינ, בר!. ישראל

 .הרשויות בישראל

אז נאמר . לוועדה האזרחית בבקשה דומה בשנית פנתה העותרת 2001פברואר בחודש  .15

, בית אלידי הרשויות הישראליות היושבות בהועברה ל �הודעתה על השינוי במעכי , לה

 ות� שלא לרשו! שינויי! מדיניבשל , סירבו לרשו! את השינויאלה האחרונות אול! 

 .  אשר העתיקו את מקו! מגוריה! מעזה לגדה המערבית,במענ! של תושבי! פלסטיניי!

 לוועדה בשלישיתפנתה העותרת , 2001מאי בחודש , שלושה חודשי! מאוחר יותר .16

 �ובשלישית בקשתה . רישו! השינוי במענ0להביא לנוס. האזרחית הפלסטינית בניסיו

 . התנגדות הרשויות בישראל בשל,נענתה בשלילה

 לנציגי הרשות הפלסטינית בבקשה לשנות ברביעית פנתה העותרת 2005נובמבר בחודש  .17

בו , נקבע הסדראז נמסר לה על ידי נציגי הרשות כי . את מענה הרשו! בתעודת הזהות

תושבי! מספר מוגבל של להכיר בשינוי מענ! הרשו! של הסכימו בישראל הרשויות 

לידי ישראל הועברו  וש העתיקו את מקו! מגוריה! מעזה לגדה המערביתאשר ,פלסטיני!

 ה הגיעהודעתהש, עוד נאמר לה. של העותרתהודעתה לרבות , הודעות על שינוי מע�מספר 

�וכעת , שינוי מענההתנגדות לרישו! כי אי� ,  נמסרישראלשמצד  ולשלב הבדיקה האחרו

  .כל שנותר הוא להמתי� לשינוי בפועל



 

 - 6 - 

לרשות הבחירות קיו!  לאחר ,2006פברואר בחודש , רבעה חודשי! מאוחר יותרא, בר! .18

כי נותק הקשר בי� ישראל , נמסר לעותרת על ידי נציגי הרשות הפלסטינית ,תיהפלסטינ

 . ובשל כ/ אי� ה! יודעי! מה עלה בגורל שינוי המע� שהתבקש, לבי� הרשות

 .לא שונה, מכל מקו!,  של העותרתמענה הרשו! .19

 

  והשלכותיועקירהה איו�

אשר ,  של המשיבי!ובאישור!גדה המערבית כדי� להתגורר בעברה , כאמור, העותרת .20

שאפשר לה לעבור דר/ המעבר הבטוח שפעל באותה , "בטוחמעבר "הנפיקו עבורה כרטיס 

, בהתנהגותה דברשינתה ומבלי ש, במהל/ שהייתה של העותרת בביתה ברמאללה. עת

תושבת רצועת רשומה כ וזאת בטענה שהיא ," בלתי חוקיתשוהה"הפכה לשיטת המשיב ל

טענה זו מקימה מעל לראשה של . בגדה המערביתעזה ושאי� המשיב מכיר בתושבותה 

 .שתועבר בעל כורחה מביתה לרצועת עזה, העותרת סכנת עקירה מביתה ואת האפשרות

 דעההתוו, חודשי! לאחר הגעתה לרמאללה ולאחר פרו1 האינתיפאדה השניהמספר  .21

בו היא עלולה משטרת ישראל שוטר או ל " צהחיילשקיימת סכנה כי , העותרת לעובדה

השמועות על כ/ . לרצועת עזהובניגוד לרצונה לעכבה ולהחזירה ב� רגע עלול  ,להיתקל

 .נפוצו בקרב קהילת הפלסטיני! שגרו בעיר ושמענ! הרשו! נותר עזה

העותרת מלעבור מחסומי! בתו/ הגדה נמנעת , מחשש כי ג! היא תועבר לעזה בעל כורחה .22

 עת חזרה ,2000מאז חודש ספטמבר . למעשה כלואה בתו/ העיר רמאללההיא המערבית ו

לא עזבה העותרת את אזור מגוריה ולא , לביתה ברמאללה מביקור משפחתי ברצועת עזה

 .  לאור/ השני!תהובסביבותיה השתנרמאללה ל שפריסת! ב"התקרבה למחסומי צה

הכפרי! בסביבה הקרובה  והעיר רמאללהלגבולות  הצטמצ! העותרתה של תחו! המחי .23

 המדובר בטווח –  מחסומי! קבועי!כיו�שבינ! לבי� העיר אי� , זית�אוניברסיטת בירו

, המבוססחששה זה בשל מחיה  אינה עוזבת תחו! העותרת.  קילומטר�20מחיה של כ

 היא תעוכב ובו ,מערביתממאות המחסומי! הפרוסי! בגדה התגיע בדרכה לאחד שא! 

 . לרצועת עזהבעל כורחה במקו! תועבר 

אשר (" אדרסו"ובעיקר למחסו! , מחסומי!אות! אחד מקרבת בעודה מגיעה ל, לא פע! .24

,  המחסו! המרכזי באזור רמאללה ושלט על התנועה בי� העיר לכפרי! שממערב לההיה 

,  ונשי!גברי!, אורחעוצרי! עוברי  חיילי! העותרתראתה ) 2001�2004בי� השני! 

העותרת תה יהיתמונה זו למראה . כתנאי למעבר במחסו!, תעודות זהותמה! מבקשי! ו

מגיעה לאוניברסיטת ביר זית היתה לא ובאותו היו! ,  וחוזרת לביתהל עקבותיהשבה ע

זו מבעיתה תמונה . שתעקר מביתהוהחשש בשל הפחד זאת , )לימודי! או לעבודהצור/ ל(

, ובימי! שלאחר מכ�, ימי!באות! . בסיוטי הלילה, לאחר מכ�ג! היתה שבה אליה 

שה! חסרי חשיבות ומנוהלי! בשרירותיות על , חשה שחייה אינ! חיי!היתה העותרת 

לחיות חיי! הפשוט רצונה לשכלל לא שת ליבו למצוקותיה ו, ידי כוח עליו� חזק ממנה

 . !ינורמלי
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 התפתחותה המקצועית של ! אתסו חמגבולות אזור רמאללהלצאת חוסר האפשרות  .25

על כדבר שבשגרה הנעשות לצרכי עבודה נסיעות ש, בשל העובדה הפשוטהזאת . העותרת

בפני העותרת עמדה לאחרונה , למשל, כ/. בלתי אפשרויות עבורה, ידי בעלי מקצוע

 העוסקי! ,בתפקיד של מנהלת פרויקטי! בו ד ולעבוארגו� חברתיהצטר. להאפשרות ל

עבודה זו היתה כרוכה בנסיעות לערי! , בר!. בהכשרת� לתפקידי ניהולבהעצמת נשי! ו

ולכ� העותרת לא יכלה לקבל על ,  בה! מופעל הפרויקטהמערביתולכפרי! בתו/ הגדה 

 .עצמה עבודה זו

, עזב את תפקידובאוניברסיטת ביר זית בעת שמנהלה הקוד! של העותרת . לא זו א. זו .26

זה תפקיד ג! כיו� ש, בר!. פקיד מנהלת המחלקהעמד על הפרק קידומה של העותרת לת

 .אפשרות זו לא התממשה, כרו/ בנסיעות ברחבי הגדה המערבית

בשל חוסר יכולתה להשתת. בהשתלמויות ג! התפתחותה המקצועית של העותרת נפגעת  .27

 .גדה המערביתרחבי ההנערכות באוניברסיטאות ב, שונות

האפשרות את ג! אללה שוללת ממנה סירובו של המשיב להכיר בתושבות העותרת ברמ .28

העותרת . בני משפחתהאת  ברצועת עזה רל או לבק"לצאת מהגדה המערבית ולנסוע לחו

בשל סירובו של המשיב לאפשר לה , אינה יכולה לצאת מהגדה המערבית דר/ גשר אלנבי

לאפשר לה לאחר מכ�  –וחשוב מזה דר/ הגבול בי� הגדה המערבית לבי� ירד� לצאת 

 .ביתה ברמאללהללחזור 

אח נוס. מתגורר בגרמניה ושתי . הברצועת עזה גרי! שני! מאחיה של העותרת והורי .29

הוריה  את העותרתלא ראתה , בשל מדיניותו של המשיב .אחיותיה גרות ג! ה� ברמאללה

  . 2000מאז חודש ספטמבר , מזה כשבע שני! ברצועת עזה המתגוררי!משפחתה ובני 

30. ______ . 

התקבלה ללימודי! לתואר שני  שקיבלה העותרת הודעה על כ/ 30.4.2007יו! ב .31

. 2007שעתידי! להתחיל בחודש אוקטובר לימודי! , אנגליהשב" דורה!"באוניברסיטת 

בימי! אלה ממתינה העותרת לתשובות בדבר קבלתה ללימודי! ממספר אוניברסיטאות 

העותרת . ביקשהבאשר למלגות אות� וכ� לתשובות , אליה� נרשמה, נוספות באנגליה

נשי! "נרשמה ה� ללימודי תואר שני וה� ללימודי דוקטורט ומעוניינת לחקור את הנושא 

, ע! תו! לימודיה, מטבע הדברי!".  פלסטי� כמקרה מבח�–ומדינת הרווחה המודרנית 

רוצה העותרת לשוב לרמאללה ולאוניברסיטת , שצפויי! להימש/ בי� שנה לארבע שני!

  .  בסגל האקדמיביר זית ולהשתלב ש!

לעותרת  נשלחהש" דורה!" מאוניברסיטת 30.4.2007העתק מהודעת הקבלה מיו!  

 .8/  ע� ומסומ.באמצעות הדואר האלקטרוני מצור 

 

במהל/ החופשות לביקורי! לביתה ברמאללה  תרצה העותרת לשוב ,במהל/ לימודיה .32

, כמו כ�. י! בביתול ושב מפע! לפע! לביקור"כמו כל סטודנט אחר שלומד בחו, שוטפי!
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 אותו היא עתידה המחקרביצוע לגדה המערבית לצור/ מפע! לפע! תרצה העותרת להגיע 

 .ראיונות אישיי! ע! נשי! פלסטיניותקיו! מתודות המרכזיות בו היא השאחת מ, לערו/

 FOJOמעוניינת העותרת להשתת. בסמינר שיער/ במכו�  בחודש ספטמבר הקרוב .33

(Institute for Further Education of Journalists)בעיר  שKalmar ,אליו , דיהבש

המיועד לשפר את ,  מפעיל באוניברסיטת ביר זית פרויקט FOJOארגו�. הוזמנה

, בתפקידה בבית הספר לתקשורת, העותרת. מקצועיות! של עיתונאי! פלסטיני!

 על התיאו! ע! הארגו� והשתתפותה בסמינר נחוצה על מנת שהפרויקטג! אחראית 

�ויער/ בי� התאריכי! , ימי!חמישה הסמינר עתיד להימש/ . ימשי/ להתנהל באופ� תקי

 .2007  בספטמבר3�8

 .9 /מצורפת ומסומנת עתוכנית הכנס  

  � .10 /מ לסייע לעותרת להגיע לסמינר מצור. ומסומ� ע" מהחFOJOבקשת ארגו

 

נה אחד ע!  בקה ללמוד ולהתפתח עול,רצונה של העותרת להמשי/ ולרכוש השכלה .34

את השתתפותה בהשתלמות מדיניותו של המשיב עלולה לסכל , בר!. כישוריה ויכולותיה

 מעוניינת ,ל"ככל סטודנט הנוסע ללימודי! בחו, העותרתואילו . באנגליהלימודי! ואת ה

העותרת אינה ש, יודגש. חופשות ע! תו! לימודיההלהיות מסוגלת לשוב לביתה במהל/ 

אלא א/ לעזוב למספר שני! לצור/ לימודי! , גוריה לארצות הי!להעתיק את ממעוניינת 

 . ואז לשוב לביתה

לרצונה לממש את , היומיומיי! של העותרתושאיפותיה  יהאלה דוגמאות לרצונות .35

 . שקיומ� ומימוש תלוי בהכרתו של המשיב בתושבותה ברמאללה, זכויותיה

 

 מיצוי הליכי�

תושבי! כמו ג! בשמ! של , העותרת של בשמה 2 העותרת פנתה 17.8.2006ביו!  .36

בבקשה שתוכר , מתא! פעולות הממשלה בשטחי!אלו. משלב ל, פלסטיני! נוספי!

מכתב אחד שפירט את :  שלחה שני מכתבי!2 העותרת . ברמאללההעותרת של התושבות

, שמענ! רשו! בעזה, הבעייתיות במדיניותו של המשיב למנוע מתושבי! פלסטיניי!

התייחס לנסיבות הפרטניות של שוכ� מכתב , ריה! בגדה המערביתמלשהות במקו! מגו

 . שיכירו בתושבות שלה בגדה המערביתקשהו בהעותרת וב

 מצור. 17.8.2006 למתא! הפעולות בשטחי! מיו! 2 העותרתמטע!  העתק ממכתב 

 � .11/  עומסומ

צור.  מהעותרת של  בעניינה17.8.2006ות בשטחי! מיו! העתק מהפניה למתא! הפעול 

  � .12/ עומסומ
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הממשלה מתא! פעולות בש!  סג� פריימ�ענה  14.11.2006מכתב שנושא את התארי/ ב .37

הופסקה קבלת וההסלמה הבטחונית ' גאות ושפל'ע! פרו1 אירועי , כידוע"כי , בשטחי!

למעט מקרי! הומניטריי! , פניות מהרשות הפלסטינית למטרת שינוי כתובת

 " בקשות מהרשות לבצע שינויי� במרש� האוכלוסי�כיו� לא מתקבלות...חריגי!

 ). ההדגשות הוספו(

 14.11.2006לפני  2לעותרת סג� פריימ� הומצא שמכתבו של , מ"יציי� החבמאמר מוסגר 

להמציא את באדיבותו נאות סג� פריימ� , 2 העותרת ולבקשת ,לאחר שהמכתב אבדאול! 

 .והוא הומצא ע! תארי/ זה, המכתב בשנית

 .13/  ע מצור. ומסומ�14.11.2006הנושא את התארי/ של סג� פריימ� מכתבו  

 

, כמו ג! לפרקליטות הצבאית, מ ליוע1 המשפטי של המשיב" פנה הח1.20073.ביו!  .38

שתשובתו של מאחר , זאת.  ברמאללההעותרת של הבתושבותבבקשה שהמשיב יכיר 

 .לת ההכרה בתושבותולא בשא, עסקה בשאלת שינוי המע� הרשו!) 31/ע(מתא! הפעולות 

 כי בקשתה של העותרת הינה כי רשויות הצבא בגדה ,מ"הובהר על ידי החבפניה זו 

יאפשרו ויימנעו מלהעביר אותה לעזה בעל כורחה , דהיינו, יכירו בתושבות שלההמערבית 

להגיש בקשות לרשויות הצבא , ולחזור לגדה המערבית בתו! הנסיעהל "לחולה לצאת 

 . בתושבות שלה ברמאללההישראליות ות מהכרת� של הרשויות למיניה! וכ� ליהנ

 .14/ ע מצור. ומסומ� 3.1.2007מיו! ד פלג "פנייתו של עו מהעתק 

  

תזכורת ליוע1 מכתב ב פנה 6.2.2007וביו!  מ"שב הח, משלא התקבל מענה לפניה זו .39

 .וכ� לפרקליטות הצבאית המשפטי של המשיב

 .15/ ע מצור. ומסומ� 6.2.2007 ממכתב התזכורת מיו! העתק 

 

, ל בגדה המערבית" בש! היוע1 המשפטי לכוחות צה ענתה סג� אופינקרו2.200781.ביו!  .40

בתשובתה לא ציינה סג� אופינקרו מועד לסיו! . כי הבקשה התקבלה והועברה לטיפול

 .הטיפול בבקשה זו

  .16/ ע מצור. ומסומ� 19.2.2007של סג� אופינקרו מיו! מתשובתה העתק  

 

 במכתב 12.3.2007מ ופנה ביו! "שב הח , ודבר לא התקד! נוס.לאחר שעבר כחודש ימי! .41

  .תזכורת ליוע1 המשפטי של המשיב

 .17/ ע מצור. ומסומ� 12.3.2007העתק ממכתב התזכורת מיו!  
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עדיי� לא ידעה , מ ע! סג� אופינקרו"בשיחת טלפו� שער/ הח 12.3.2007ביו! , למחרת .42

 .העותרתאימתי יסתיי! הטיפול בבקשת , ה לשאלהאחרונה להשיב

תשובה עד ליו! לית� הבטיחה ש, מ ע! סג� אופינקרו"שוחח החשוב  30.4.2007ביו!  .43

 . עד לרגע חתימת העתירהתשובה זו לא התקבלה, בר!. 10.5.2007

 

 הטיעו� המשפטי

 תמצית הטיעו�

על , שני! שבע מזה הבית, ברמאללהשל העותרת  התושבות שתוכר ות מבקשתוהעותר .44

סביבתה מעקירה מביתה והפחד מ ולהשתחרר  בשלווהלחיות את חייהוכל תמנת ש

  . והמקצועיתהחברתית

45. �מש/ ש מבלי , והקימה בית ברמאללהשעה שהעותרת העתיקה את מקו! מגוריה כדי

ומשעה שלאחר מכ� מילאה את חובתה והודיעה ,  הותנתה בדברבגדה המערביתשהייתה 

הרי שהפכה העותרת לתושבת , כ/ שעברה להתגורר ברמאללהלרשות הפלסטינית על 

 .המקו!

מנע ות לחופש עיסוקו לחופש תנועה ה לממש את זכותתהכרה בתושבות תאפשר לעותר .46

,  ובזכותה לגישה לחינו/בזכותה לחיי משפחה, החירותב,  הפגיעה בכבודהאת המש/

שתיעקר מחשש , יהמגורעיר ב הכלואלהישאר בו היא נמצאת האילו1 הנגרמי! בשל 

  .מביתה

לנוע בתו/ אזור מגוריה , ה לשהות בשלו! בביתהעותרת של הבזכותתירה זו עוסקת ע .47

סירוב המשיבי! להכיר מקורו ב, זהפחד . תיקרע מביתה ללא פחד שהלחיות את חייו

 הינה בסמכות! העותרת של הההכרה בתושבותש,  יודגש. שבגדה המערביתהבתושבות

ששולטי! בתנועה בתו/ הגדה המערבית וכ�  המשיבי! ה! אלה .הבלעדית של המשיבי!

 את העותרותהפנו  ובשל כ/ – ה מביתהעותרתשמאיימי! לעקור את וה! אלה , ממנה

פונות העותרות כעת , ומשלא התקבלה תשובה במש/ חודשי! ארוכי! (בקשת! אליה!

  .)לבית המשפט הנכבד

 

 המסגרת הנורמטיבית

 ולחובותיו , שטח הנתו� לתפיסתו הלוחמתית של המשיבתושב כת,העותרת של הזכויותיל .48

מקורות שלושה ישנ! , העותרתובכלל! , של המשיב כלפי התושבי! המוגני! כול!

 : !יינורמטיב

ובכלל זה החובה לכבד זכויות אד! ולנהוג , עקרונות היסוד של המשפט הישראלי .א

מפקד ' אי! לזכויות אד! נרופ 4764/04צ "בג (שרירותיבאופ� מידתי ובלתי , בסבירות

מפקד ' מעית אסכא� נ'ג 393/82צ "בג, 393, 385) 5(ד נח"פ, ל בגדה המערבית"כוחות צה
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, )"מעית אסכא�'פרשת ג: "להל� (785) 4(ד לז"פ, ל באזור יהודה ושומרו�"כוחות צה

  ).529) 2(ד מג"פ, אלו. פיקוד המרכז' האגודה לזכויות האזרח נ 358/88צ "בג

מתית והמטיל נלאומי המג� על זכויותיה! של תושבי שטח הנתו� לתפיסה לוחהדי� הבי .ב

, כוח התקנות בדבר דיניה ומינהגיה של המלחמה ביבשהמ חובות על הכוח הכובש

אשר חלות ישירות במשפט הישראלי בהיות� נמנות , 1907הנספחות לאמנת האג משנת 

נבה הרביעית בדבר 'מנת גמכוח הסעיפי! ההומניטאריי! של או, על המשפט המינהגי

צ "בג ;792, מעית אסכא�'פרשת גראו ( 1949משנת הגנת אזרחי! בימי מלחמה 

: להל� (358, 352) 6(ד נו"פ, ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' ורי נ'עג 7015/02

, 3333) 3(2005על �תק, ראש ממשלת ישראל' מראעבה נ 7957/04צ "בג ;)"ורי'פרשת עג"

 "). פרשת מראעבה: "להל� (�57 ו14בפסקות 

אמנות שאושררו על ידי מדינת ה : בדבר זכויות האד!המשפט הבינלאומי ההסכמי .ג

פרשת  ( בית המשפט הנכבד הביע נכונות להניח כי ה� חלות באזור לגביה�ואשרישראל 

, 736) 4(ד נט"פ, מדינת ישראל' עיריית בית לח!  נ 1890/03צ "בג ;27בפסקה , מראעבה

נית� ביו!  (ממשלת ישראל'  עינויי! נגדהוועד הציבורי נ 769/02צ "בג; 754�756

ת את אמנות אלו מציבו ). ברק)בדימוס( לפסק דינו של הנשיא 20פיסקה ) 14.12.2006

שעה שהוא מקבל ,  שחובה על המפקד הצבאי לשקולזכויות האד! במרכז השיקולי!

' הס נ 10356/02צ "בג(ני! החלטות הנוגעות לחובותיו וזכויותיה! של התושבי! המוג

 ).455, 443) 3(ד נח" פ,ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה

 

 לחיי משפחה הבזכות לכבוד וה של העותרתזכותפגיעה ב

, זכותה לכבוד ולחיי משפחהות של העותרת בגדה המערבית פוגע בהסירוב להכיר בתושב .49

, ! ברצועת עזהלבקר את בני משפחתה המתגורריבי� היתר משו! שהוא מונע ממנה 

, כידועש, כבוד האד!הזכות לחיי משפחה נגזרת מהזכות ל .שבע שני!כאות! לא ראתה 

: לחוק יסוד �4ו 2 פי!סעיראו  .מעמד בכורה חוקתי במשפט הישראליזכות בעלת הינה 

 .כבוד האד! וחירותו

 

 ובלשונה של). מעית אסכא�'פרשת ג(על המשיבי! מוטלת החובה לכבד זכות יסוד זו  

 :כבוד השופטת דורנר 

דעת המעוג� בדי� שהיה קיי! � לרבות שיקול–דעת שלטוני �בהפעלת שיקול"

 יש לתת משקל מוגבר לזכות המעוגנת בחוק –לפני תחילתו של חוק היסוד 

 ).130, 94) 4(ד מט"פ, שר הביטחו�' מילר נ 4541/94צ "בג" (היסוד

לפגוש את אחיה והוריה  שעה שאי� היא יכולה  כאד! נפגעת של העותרכבודה .50

כבודה . ושאי� היא יודעת מתי בעתיד תוכל לשוב ולפגוש אות!, המתגוררי! ברצועת עזה

 נאבקה שעה שאימ0, אינו מכובדשל העותרת כאד! נפגע והתא המשפחתי לתוכו נולדה 
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 לא יכלה להיות – העותרת –וביתה , במחלת הסרט� והתמודדה ע! טיפולי! רפואיי!

במשפט הישראלי הוכרה הזכות להגנה על התא המשפחתי . געי! קשי!לידה באות! ר

 :כזכות יסוד בפני עצמה

ועליו נבנית חברה , התא המשפחתי הוא תא היסוד של החברה האנושית"

שהזכות לחיי משפחה הוכרה בקהילה , אפוא, אי� פלא בדבר. ומדינה

' עדאללה נ 7052/03צ "בג" (כ/ ג! במשפט ישראל. הבינלאומית כזכות יסוד

 לפסק דינו של המשנה לנשיא 47פיסקה , )14.5.2006נית� ביו!  (שר הפני!

 .)חשי�) בדימוס(

הזכויות  פוגעת בכל ,בני משפחתהמלפגוש את המונעת מהעותרת , מדיניותו של המשיב .51

 . ובוודאי שמבלי לעמוד בדרישות הדי�,נדמה שאפילו מבלי לית� על כ/ את הדעת, הללו

 

  לחופש עיסוקה של העותרתזכותפגיעה ב

הנתונה כולה לתפיסתו , סירובו של המשיב לאפשר לעותרת לנוע ברחבי הגדה המערבית .52

זכות , פוגע שלא לצור/ ומעבר למידה הדרושה בחופש העיסוק של העותרת, הלוחמתית

חלה ,  בהיותו נמנה על רשות מרשויות המדינה,על המשיב. יסוד חוקתית המוקנית לה

שעה שהוא שוקל ומחליט בעניינ! של תושבי! ,  משקל הול! לזכות זוחובה להעניק

, חופש העיסוק: את הוראות חוק יסוד, בי� היתר, על כ/ ראו. פלסטיני! הפוני! אליו

שר ' זרנו נ'ב 1/49צ "החל מבג, עובר לכינו� חוק היסודעוד , והפסיקה הענפה בעניי� זה

ד "פ, שר האוצר' כת מנהלי ההשקעות נלש 1715/97צ " וכ� בג82, 80ד ב "פ, המשטרה

 .382, 367) 4(נא

 , בשל מדיניותו של המשיב, בר!.  עובדת כיו! באוניברסיטת ביר זית,כאמור, העותרת .53

לממש את רצונה לעבור קל וחומר , על עבודה אחרתאפילו לחלו! העותרת אינה יכולה 

ידיעתה כי כל עבודה בשל , כל זאת. להתקד! ולהתפתח מבחינה מקצועית, לעבודה אחרת

 לא בשל מחסור –הדורשת יציאה מהעיר רמאללה למעשה איננה מהווה אופציה עבורה 

על ידי  עליה הטלואלא בשל הגבלת התנועה הגורפת שה, ידע או כישורי!, בהשכלה

 . המשיב

 

 גישה לחינו'ל ה של העותרתזכותפגיעה ב

זכות , ! בזכותה לגישה לחינו/ גתפוגע הגבלת תנועותיה של העותרת לעיר רמאללה עצמה .54

 להכרזה 26ראו סעי. (המוגנת ה� על ידי המשפט הבינלאומי וה� על ידי המשפט הישראלי 

,  לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות13 סעי. ;לכל באי עול! בדבר זכויות האד!

על  13' וכ� הערה כללית מס) 205 ' ע31כר/ , 1037אמנה כתבי (ותרבותיות , חברתיות

התרבות , שר החינו/' נ" ת"שוחרי גיל" 11554/95 " בג;1999יישומה של האמנה משנת 

, שרת החינו/' ועד הורי! עירוני ראשו� לציו� נ 7351/03צ "בג; 27, 2) 3(ד נ"פ, והספורט

 ).  506) 3(2005על �תק
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 המשפט הבינלאומי,  יצירת החוק�היסוד לחינו/ �זכות: "ובלשונה של השופטת דורנר 

 ,834, )5(ד נו"פ, משרד החינו/' יתד נ 2599/00 צ"בג( " עומדת על רגליה שלה�והפסיקה  

 .)ההדגשה הוספה. 844 

או במקומ! , לא נית� להפריז בחשיבות! של הלמידה והחינו/ לקידומו האישי של האד! .55

 :בית המשפט הנכבד עמד על כ/ וקבע. המרכזי בחייה התקיני! של חברה

החינו' . קציות החשובות ביותר של הממשלה והמדינהמדובר באחת הפונ"

הוא מהווה יסוד . הוא חיוני לקיומו של משטר דמוקרטי חופשי חי ומתפקד

הוא חיוני להצלחתו ולשגשוגו של כל . הכרחי למימושו העצמי של כל אד�

בה חיי! ופועלי! אנשי! ,  הוא חיוני לקיומה של חברה.פרט ופרט

" לרווחתה של הקהילה כולה, בתו/ כ/, י!המשפרי! את רווחת! ותורמ

, 2) 3(ד נ"פ, שר החינו/ והתרבות' נ" ת" גילישוחר"עמותת  1554/95צ "בג(

 ).ההדגשה הוספה). 24

 

 אי� העותרת יכולה לממש את האפשרות שנפתחה בפניה, על פי מדיניות המשיב כיו! .56

 להשתלמויות אינה יכולה לצאתא. העותרת . ל"ולצאת להשתלמויות ולימודי! בחו

 האשר יש בה! לקד! את השכלתה והתפתחות, וכנסי! הנערכי! בגדה המערבית

 .פגיעה גורפת זו בזכותה נעשית בניגוד לדי�. המקצועית

 

לבחור את מקו�  הזכות והגדה המערביתחופש תנועה בתו'  להעותרת של הכותזפגיעה ב

 המגורי

הינה זכות יסוד , שלטו� זה או אחרמללא אישור , זכותו של אד! לבחור את מקו! מגוריו .57

כנסת '  נחו. עזההמועצה האזורית  1661/05צ "בג (הנובעת מ� הזכות לכבוד האד!

עומדת "הזכות לכבוד האד! בבסיס . )לדעת הרוב 82�83אות פסק, 481) 2(ד נט"פ, ישראל

 15688/92 "בג" (המפתח את גופו ורוחו על פי רצונו, כי האד! הוא יצור חופשי, ההכרה

 מהעותרת 1את כל אלה מונע המשיב ). 827, 812) 2(ד מז"פ, שר הביטחו�' ויכסלבאו! נ

 .במש/ שני! ארוכות מבלי לית� לכ/ כל הסבר או הצדקה

ה� במשפט במשפט הבינלאומי ומענו מוגנת ה� מקו! מגוריו ושל אד! לשנות את חירותו  .58

ה הבינלאומית בדבר זכויות  לאמנ12סעי. . חופש התנועההמגני! על הזכות ל, הישראלי

 : קובע)1966 (אזרחיות ומדיניות

לנוע , בתו/ שטח זה, אד! הנמצא כחוק בתו/ שטחה של מדינה זכותו"
 ".ולבחור את מקו! מגוריו באופ� חופשי

 
 43תקנה  ;1948 להכרזה לכל באי עול! בדבר זכויות האד! משנת 13ראו ג! סעי. ו

' חורב נ 15016/96 "בג;  סדר החיי! בשטח כבושלתקנות האג בדבר החובה לאפשר המש/

 . וההפניות ש! 62, 1) 4(ד נא"פ, שר התחבורה
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באר שבע תושב , כ/ למשל. ה כרצונה לבחור את מקו! מגוריהחופשי, ככל אד!, העותרת .59

תושב קלקיליה אינו , לחדרהאינו זקוק להיתר א! ברצונו להעתיק את מקו! מגוריו 

אינו זקוק חא� יונס בית לח! ותושב עתיק את מקו! מגוריו לזקוק להיתר א! ברצונו לה

 בי� רצועת עזה שהמעבר הג! .לרמאללהמגוריו מקו! להיתר א! ברצונו להעתיק את 

א/ משעה שמעבר זה בוצע על ידי העותרת באישור! של , לגדה המערבית טעו� היתר

והיכ� יהיה מרכז לעותרת עומדת הזכות לקבוע היכ� תתגורר , ללא כל תנאי והמשיבי!

  .חייה

 ,ברמאללהאותה  הכלא למעשה בגדה המערביתשל העותרת  האי ההכרה בתושבות .60

 מאחורי מה לא הושהעותרת. ושללה ממנה את האפשרות לממש את זכותה לחופש תנועה

בעותרת פגיעה קשה זו .  ותנועותיה מוגבלות מאוימת תדירה א/ חירות,סורג ובריח

 :ובלשונו של השופט זמיר. יהפות בזכויותגוררת אחריה פגיעות נוס

יוצרת מעגל מתרחב של , כמו פגיעת אב� במי!, הפגיעה בחירות האישית"

אלא ג! בחופש , לא רק בחופש התנועה: פגיעה בזכויות יסוד נוספות

 6055/95צ "בג" (בזכות הקניי� ובזכויות נוספות, בצנעת הפרט, הביטוי

 ).  261, 241) 5(ד נג"פ, שר הביטחו�' צמח נ

אד! לגור  נובע ג! הצור/ להג� על זכותו של מ� הזכות לחופש התנועה ולכבוד האד! .61

הוצאתו של "כי הנכבד בית המשפט  הדגיש פרשת חו. עזהב. בביתו ללא פחד מפני עקירה

ראו ).  לדעת הרוב83פסקה " ( מהווה פגיעה במספר זכויות אד!אד! מסביבתו הטבעית

 :ורי'פרשת עגבג! 

ו של אד! אינו רק קורת גג לראשו אלא ג! אמצעי למיקומו הפיזי בית"
 ). 365' עמ" (! ויחסיו החברתיי!ישל חייו הפרטי, והחברתי של אד!

 

 העתיקה את מקו� מגוריה לרמאללה כדי�העותרת 

באמצעות , 26עת היתה בת , 2000לרמאללה בשנת העתיקה את מקו! מגוריה העותרת  .62

 . )1/ ע (3 לה על ידי המשיבהונפק שכרטיס מעבר בטוח 

, "פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה�הסכ! ביניי! ישראלי"ל'  לנספח א10סעי.  .63

, )הסכ! הביניי!:  להל�.1071, 33, כתבי אמנה (28.9.95אשר נחת! בוושינגטו� ביו! 

המש/ שהייתה של העותרת בגדה קובע כי , ההוראות בדבר המעבר הבטוחאת המסדיר 

 בכל תניה או ה מוגבל ולא הי אישור נוס. מטע! המשיבי!�ית לא היה טעוהמערב

�שנחת! ב, הבטוח לפרוטוקול המעבר 6סעי. , לא זו א. זו. לחזור לרצות עזה, דרישה

 בקבלת אישור נוס. ית עזה מותנ של העותרת לרצועתחזרתהדווקא קובע כי , 5.10.1999

תושב פלסטיני שעבר ,  המעבר הבטוח לפרוטוקול6לפי סעי. : ודוק. מטע! המשיבי!

 אישור נוס$צרי/ לקבל , לגדה המערבית ונשאר בגדה למעלה משבועיי!רצועת עזה מ
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בעוד שהמש/ השהייה בגדה המערבית לא היה , מהמשיבי! על מנת לעבור חזרה לעזה

 � . אישור שכזהטעו

 .18 / ע� ומסומ.להסכ! הביניי! מצור'  לנספח א10 .סעי 

 .19 / מצור. ומסומ� ע5.10.1999וטוקול המעבר הבטוח מיו!  לפר6סעי.  

 

 ):אנגלית(את המסמכי! המלאי! נית� למצוא באתר משרד החו1 

Relatio20%Foreign20%Israels/Relations20%Foreign/MFA/il.gov.mfa.www://http

-/1999201947%since20%ns

2%the20%between20%passage20%safe20%concerning20%Protocol20%/402001

We0 

 htm.safe_passage/docs/process/il.gov.knesset.www://http): עברית(ובאתר הכנסת 

 אלא מהווה ג! חלק מהמשפט הפנימי החל, הסכ! הביניי! אינו הסכ! מדיני בלבד .64

להסכ! זה נית� תוק. : "בי� היתר מכוח התחיקה הצבאית, ברצועת עזה ובגדה המערבית

מנשר בדבר  ; לדעת הרוב10פסקה , פרשת חו. עזה; 20פסקה , אעבהפשרת מר" (באזור

מנשר בדבר יישו! ; �1995ו"התשנ, )7' מס) (יהודה והשומרו�(יישו! הסכ! הביניי! 

, נכבד הכיר בכ/המשפט ה בית .)�1995ו"התשנ, )5' מס) (אזור חבל עזה(הסכ! הביניי! 

 חליפו את ההוראות הקודמותשהוראותיו של הסכ! הביניי! באשר למרש! אוכלוסי� ה

לא  (ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' עלי נ 2151/97צ "בג(בתחיקה הבטחונית 

 ).פורס!

ביתה (ורמאללה ) של העותרתמקו! מגוריה הקוד! (חא� יונס ש, העותרות יבקשו להזכיר .65

כפי שקבע בית המשפט , יחידה טריטוריאלית אחתכול� חלק מאותה ה� ) ומרכז חייה

 :ורי' בפרשת עגהנכבד

ה! חלק מאר1 ישראל ] הגדה המערבית ורצועת עזה[שני האזורי! ה! "

)Palestine (ה! נתפסו בתפיסה לוחמתית על ידי מדינת ישראל. המנדטורית .

נתפסי! שני האזורי! על ידי הנוגעי! בדבר , מבחינה חברתית ופוליטית

 ).369, ורי'פרשת עג" (כיחידה טריטוריאלית אחת

 . להסכ! הביניי!) 8(�31 ו11 את סעיפי! וראו ג!
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העותרת מילאה את ו, מעברה של העותרת לרמאללה נעשה כדי� ובאישור! של המשיבי! .66

לאחר שהקימה את מרכז חייה , עתה. חובתה והודיעה לרשות הפלסטינית על שינוי מענה

ה אי� למשיבי! סמכות לשלול ממנה את הזכויות הנובעות מתושבות שנרכש, ברמאללה

� .כדי

 

 את מקו! המגורי!הרישו! במרש! האוכלוסי� אינו קובע , באופ� כללי

בשלו� אינה ולחיות את חייה זכותה של העותרת לשהות בביתה  כי,  יטענוהעותרות .67

  .תלויה ברישו� זה או אחר

68. �על מנת למנוע מהעותרת מלממש , הסתמכות המשיבי! על הרישו! במרש! האוכלוסי

שהרי ע! פרו1 . ובסבירותתו! הלב מפרה את חובת! לנהוג בפסולה ואת זכויותיה 

חדלו המשיבי! מלרשו! שינויי! במע� של תושבי עזה , 2000האינתיפאדה בספטמבר 

מדיניות זו ידועה היטב לתושבי השטחי! ונאמרה באופ� . שעברו לגור בגדה המערבית

 ). 13/ ע(מפורש בתשובה לפניית העותרת 

. הבוח� את זיקתו של האד! למקו!, בע לפי מבח� המציאותמקו! המגורי! של אד! נק .69

' גולדמ� נ 6539/03צ "בג( לא ליצור אותו –תפקידו של הרישו! הינו לשק. את המציאות 

 :שלזינגר�פרשת פונקבכפי שנקבע ).  לא פורס! (י"מ

�לא שיוותה לרישו! במרש!] פקודת מרש! התושבי![ל "הפקודה הנ"

לאסו. ... מטרת הפקודה היא .  הוכחה לשו! דברהתושבי! כוח של ר7יה או

ואיש אינו ערב , נכו��חומר זה יכול שיהא נכו� ויכול שיהא לא. חומר סטטיסטי

: להל�. 249, 225ד יז "פ, הפני! שר' פונק שלזינגר נ 1143/62 "בג" (לנכונותו

 .)שלזינגרפרשת פונק 

70. � פקיד המרש! לרשו! כי בסמכותו של,  קובע�1965ה"תשכ, חוק מרש! האוכלוסי

ללא צור/ בהצגת תעודה או ראיה כלשהי , שינוי! במע� ג! על פי הודעות האזרח בלבד

 ). ג לחוק המרש!19סעי. (

 ואינו משק. בהכרח סטיסטי גרידא�אקט מנהליהרישו! במרש! האוכלוסי� אינו אלא  .71

, 721) 2(וד נ"פ, שר הפני!'  נעמת נ5070/95צ "בג; פרשת פונק שלזינגר. את המציאות

של איסו. נתוני! א/ אלא , יהרישו! אינו תוצאה של חקירה ובירור עובדת). 735

הלכת פונק שלזינגר עומדת בתוקפה ג! כיו! ש, יצוי� .שנמסרי! לאחראי! על המרש!

 14פיסקה , )21.11.2006נית� ביו!  (מנהל מינהל האוכלוסי�' ארי נ�ב� 3045/05צ "בג(

 .)ברק) וסבדימ(לפסק דינו של הנשיא 
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 ולא בהכרח הרישו! במרש! האוכלוסי� הפלסטיני אינו קובע את מקו! מגוריו של העותרת

 משק. אותו

של אד! ולא  מקו! המגורי! הרישו! אינו קובע את, ג! במרש! האוכלוסי� הפלסטיני .72

על השינוי , ותו לא, כי על התושב להודיע, תחיקת הביטחו� קובעת. בהכרח משק. אותו

 לצו בדבר תעודת זהות ומרש! אוכלוסי� 13סעי. (עה שהעתיק את מקו! מגוריו ש, במענו

)� ).�1969ט"התשכ, )297' מס) (יהודה ושומרו

מרש! בעדכוני! ביצוע אחראית על היא שהרשות הפלסטינית , הביניי!מכוח הסכ!  .73

�על הרשות , על פי ההסכ!.  בכל הנוגע לתושבי! הרשומי! ש! ולילדיה!,האוכלוסי

) הסכ! הביניי!ל' לנספח ג) 10(28סעי.  (על שינויי! במרש!לישראל טינית להודיע הפלס

 . 

“In order to ensure efficient passage procedures and to avoid 

discrepancies and with a view to enabling Israel to maintain an 

updated and current registry, the Palestinian side shall provide 

Israel, on a regular basis through the CAC, with the following 

information regarding passports/travel documents and identity 

cards:” 

… 

“The Palestinian side shall inform Israel of every change in its 

population registry, including, inter alia, any change in the 

place of residence of any resident.” 

 ).ההדגשות הוספו ('גלנספח ) 10(28סעי. 

 

של תושב אינו טעו� אישור הרשו! השינוי במע� , להבדיל משינויי! אחרי! במרש! .74

  נוהל של אנו למדי! על הכוונה להסדיר, מעיו� בסעיפי! האחרי! של ההסכ!. ישראלי

הרשות הפלסטינית רשאית , )11(28לפי סעי. , לש! השוואה. אישורבקשה ל ולא הודעה

 :אול! פעולה זאת טעונה אישור ישראלי, להוסי. תושבי! למרש!

with the prior approval of the Palestinian side has the right, “

, to grant permanent residency in the West Bank and the Israel

Gaza Strip to: 

a. investors, for the purpose of encouraging investment; 

b. spouses and children of Palestinian residents; and 
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c. other persons, for humanitarian reasons, in order to promote 

and upgrade family reunification.” 

 ).ההדגשה הוספה(

 על פי ינוי במרש! על פי ההודעות שנמסרו שלא לבצע את הש�3 ו1נהגו המשיבי! , בפועל .75

ישראל אינה רושמת שינויי! במענ! של ,  השניהומאז פרו1 האינתיפאדה, ההסכ!

תושבי! פלסטיני! אשר מענ! הרשו! היה ברצועת עזה וה! עברו להתגורר בגדה 

שהרישו! אשר בהגדרה אינו , הרי שלא יכולי! המשיבי! לטעו�, ומשכ/. המערבית

� .  זה שיקבע את מקו! מגוריה של העותרתהוא, מעודכ

76. �מרש� האוכלוסי� של , מסיבה זו או אחרתש, המחוקק בישראל מכיר בכ', יתר על כ

חוק  ל1סעי. ב.  העובדתיתבהכרח את המציאותפלסטיניי� אינו משק$ התושבי� ה

 : הוא" תושב אזור"שנקבע , 2003ג "תשס) הוראת שעה(האזרחות והכניסה לישראל 

 לרבות מי שמתגורר באזור א. שאינו רשו! במרש! � 'ראזותושב '"
 ".האוכלוסי� של האזור

 ��ה"התשס, )הוראת שעה) (פטור תושבי רצועת עזה( הכניסה לישראל צו ל1סעי. ב, כמוכ

שר הפני! תושב עזה הגדיר , )28.9.2005, ה"ד באלול התשס"כ, 6425קוב1 תקנות  (2005

� :כדלקמ

וכ� מי שרשו! כתושב רצועת עזה במרש! , מי שמתגורר ברצועת עזה"
  ."האוכלוסי� של המועצה הפלסטינית

 

יו כראייה ואינ� מסתמכות עלברישו! הרשויות בישראל עצמ� אינ� מסתפקות , קרי 

כי כ/ יש ג! לנהוג שעה , ברי. שעה שה� מחליטות מהו הדי� החל על פלוני או אלמוני, בלעדית

 .  ולהכיר בתושבותה של העותרתיות אד!שבאי! להג� ולממש קיומ� של זכו

 

מקו! מגוריו של להתעקש כי  –אי� להתיר למשיבי! להחזיק את המקל בשתי קצותיו  .77

ג! כאשר הרישו! אינו עולה בקנה אחד ע! , פלוני נקבע א/ ורק לפי המע� הרשו!

כי הרישו! אינו משנה לצור/ החלת די� , ובמקרי! אחרי! לומר, המציאות וסותר אותה

כאשר באופ� שיטתי , על אחת כמה וכמה. אלא המבח� הקובע הוא מבח� המציאות, חרא

 . הרשויות אינ� מעדכנות את הרישו! בדבר מקו! המגורי!

הל/ בעקבות המשיב ש, העותרות ג! מפנות את תשומת ליבו של בית המשפט הנכבד לכ/ .78

 מרכז החיי!  שבי� המע� הרשו! לבי�,פערהיטב את המכיר המחוקק הראשי וג! הוא 

עמדתו ביחס למעמדה של , כפי שנטע� לעיל, על כ�. בפועל של התושבי! הפלסטיני!

  .העותרת בגדה המערבית לוקה בחוסר תו! לב
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, מ"בהקשר למקרה אחר בו טיפל הח, 12.4.2007 ביו! 2ותרת במכתב ששלח המשיב לע .79

ברצועת עזה ביקשו לשוב לבית! , שמענ! רשו! בגדה המערביתבני משפחה אחת בו ש

 :צוי� כי, לאחר ביקור משפחתי בגדה המערבית

חר. היותה , זאת. מרשת/ מעוניינת לשוב לביתה שברצועת עזה"

ני� שבאזור יהודה 'רשומה במרש! האוכלוסי� כמתגוררת בנפת ג

�ככל שמעוניינת מרשת/ בהיתר כניסה לישראל לצור/ , משכ/. ושומרו

כהבעת דעה ברורה עבר זה הרי שרואי! אנו מ, מעברה לרצועת עזה

מצד מרשת/ וילדיה בדבר היות מרכז חייה! ברצועת עזה ולא באזור 

�בעתיד לא תתאפשר חזרתה , ככל שכ/ ה! פני הדברי!. יהודה ושומרו

, מרצועת עזה לאזור יהודה והשומרו� דר/ שטחה של מדינת ישראל

". אלא במקרי! הומניטריי! וחריגי! בהתא! לנהלי! הקיימי!

. 13.4.2007מ מיו! " למכתבה של סג� אופינקרו לח3�5פי! סעי(

  ).ההדגשה במקור

/  מצור. ומסומ� ע13.4.2007מ בעניי� משפחת שלח מיו! "מכתבה של סג� אופינקרו לח

20. 

 

�שמענ! רשו! בגדה , שכאשר המשיבי! מבקשי! למנוע מתושבי! פלסטיניי!, לא ייתכ

קי! את מרכז החיי! בפועל ולא את ה! בוד,  מלשהות בגדה המערבית,המערבית

�שמענה רשו! בעזה אול! כאשר מבקשת תושבת פלסטינית , הרישו! במרש! האוכלוסי

מהמציאות ורואי! המשיבי! מתעלמי! , בגדה המערביתבפועל להישאר במקו! מגוריה 

 .  לצור/ פגיעה בזכויות אד!במרש! האוכלוסי� כראיה מכרעת

ס לישראל ולעבור לגדה המערבית באמצעות המעבר משאפשרו המשיבי! לעותרת להיכנ .80

ג! א! המשיבי! יטענו .  אי� לה! סמכות להגביל את שהייתה בגדה המערבית–הבטוח 

 ות חולקות טענה שהעותר–כי חל שינוי במצב משפטי זה לאחר סגירת המעבר הבטוח 

ערבית  שהעותרת העתיקה את מקו! מגוריה לגדה המ, לא נית� להתעל! מהעובדה–עליה 

שקבעו את התנועה והמגורי! בשטחי! אלה באשר למעבר הבטוח היו  ההסדרי!שעה 

 .הפלסטיניי!

אול! אי� היא שולטת , ישראל אמנ! שולטת במרש! האוכלוסי� הפלסטינימדינת  .81

. נישואי� והעתקת מגורי!, וביניה� לידות, שהמרש! אמור לשק.החיי! בהתפתחויות 

 יפי! .של האוכלוסייה האזרחיתהטבעית תחותה להפריע להתפהמשיב אינו מוסמ/ 

 : מעית אסכא�'פרשת ג ב)כתוארו אז (דבריו של השופט ברק

אינ! שוקטי! על השמרי! אלא , כחייו של יחיד, חייה של אוכלוסיה"

ממשל צבאי . צמיחה ושינוי, שיש בה התפתחות, מצויי! בתנועה מתמדת

' בעמ" (פיא את החיי!אי� הוא רשאי להק. אינו יכול להתעל! מכל אלה

 . ) לדעת הרוב9בפסקה , פרשת חו. עזה ; לתקנות האג43סעי. ראו ; 804
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על אחת כמה וכמה במצב , במצב של כיבוש ותפיסה לוחמתיתג! לזרו! החיי! ממשיכי!  .82

בוחרי! , לומדי!, מתבגרי!, בני אד! נולדי!.  שני!40הנמשכת של תפיסה לוחמתית 

ואינה מוסמכת וא. רשות שלטונית אינה יכולה  ,ריה!עוזבי! את בית הו ומשלח יד

 .בדי�בוודאי שלא בלי הצדקה ו, לעצור חיי! אלה

83. �אול! סירוב זה ,  יכול לסרב לרשו! נישואי� או לרשו! יילודי!,שלטו� צבאיוג! , שלטו

להכיר בעובדה כי המשיב אי� בסירובו של . המציאותקיומה של לבטל את אינו יכול 

עוסקת בקידו! , מנהלת חיי! עצמאיי!, למדה לתואר שני, הת בית הורי אה עזבהעותרת

כדי לאיי� את , נשי! ומעוניינת להמשי/ ולהרחיב את השכלתה וללמוד לתואר דוקטור

ללא פחד מפני , מגוריהלהישאר במקו! רת תהעו של הההגנה המשפטית הפרושה על זכות

 . עקירה

 

 הסעד המתבקש הוא הכרה בתושבות : ודוק

 שהועלו, ת של המשיבי!ו אפשריותטענשתי עותרות מבקשות להתייחס בקצרה לה .84

 או כי על ,סוגיה מדיניתהנדונה היא הסוגיה  ש,אהטענה הי. בעברבמקרי! דומי! 

לטענה . העותרת לשוב ולפנות לרשות הפלסטינית בבקשה להגיש הודעה על שינוי מענה

 :תשובותשלוש הזו 

כת היחסי! המדינית שבי� הרשות הפלסטינית לבי� מדינת עתירה זו אינה נוגעת למער. א

אינו דורש את הסכמת , הסעד המבוקש נמצא בסמכותו הבלעדית של המשיב. ישראל

ותכליתו היא הבטחת קיומ� של זכויות האד! של , הרשות הפלסטינית או תיאו! עמה

 . תושבת מוגנת על פי המשפט הבינלאומי–העותרת 

להכיר שככל שהמשיב יבחר , כמוב�. ת בשינוי מע� לכשעצמהעתירה זו אינה עוסק. ב

א/ . הדר/ פתוחה בפניוהרי ש,  הרשו!שינוי מענה באמצעות העותרת של הבתושבות

ויכבדו את הזכויות  כי המשיבי! יכירו בתושבותה של העותרת ,אבקשת� של העותרות הי

 . דבר שנמצא בסמכות! הבלעדית–שנובעות מעצ! התושבות 

,  מרצועת עזה לגדה המערבית עוד בקשות לשינוי מע�י!מקבלאינ! בי! המשי .ג

הודעתה על , כי ככל שידוע לעותרת, יוזכר.  מטע! הרשות הפלסטיניתעברות אליה�המו

סעיפי!  (וזו האחרונה סירבה לרשו! את השינוי, שינוי מענה כבר הועברה לידי ישראל

על העותרת להגיש בקשה  כי ,נו זו ויטע לעתירהי! המשיבוא! ישיב, כעת. ) לעתירה14�19

חובת תו! הלב בה! חייבי! לבניגוד יהיה הרי שהדבר , נוספת לרשו! את השינוי

 :ברק) כתוארו אז(בלשונו של השופט  .החל עליה! יהמנהלהמשפט כללי המשיבי! מכוח 

ובידיה הופקד , הפועלי! בשמה היא נאמ� של הציבור המדינה באמצעות"

 ...רי והנכסי! הציבוריי! לש! שימוש בה! לטובת הכללהאינטרס הציבו

, ביושר, מעמד מיוחד זה הוא המטיל על המדינה את החובה לפעול בסבירות

לפעול מתו/ שרירות או חוסר , אסור לה למדינה להפלות. בטוהר לב ובתו! לב

עליה לקיי� את כללי הצדק . תו! לב או להימצא במצב של ניגוד ענייני!
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מרכז הקבלני!  840/79צ "בג" (עליה לפעול בהגינות, ורו של דברקיצ. הטבעי

ההדגשה . 745�746, 729) 3(ד לד"פ, ממשלת ישראל' והבוני! בישראל נ

  ).הוספה

 

 :והשופטת דורנר מציינת

 שיסודה במעמדה של הרשות כנאמנה כלפי �חובת ההגינות המינהלית "

המידה המחמירה .  הפרט מחמירה יותר מחובת תו! הלב הנדרשת מ��הציבור 

חלה בי� א! פועלת הרשות בתחו! המשפט האזרחי ובי� א! פועלת היא 

ד "פ, מינהל מקרקעי ישראל' עפר� נ 4422/92צ "בג" (בתחו! המשפט הציבורי

 ).860, 853) 3(מז

 

  לעקור את העותרת ממקו� מגוריה ולהעבירה לרצועת עזה סמכותלמשיב אי� 

 של כל חייל בכל מחסו! לעצור את העותרת ובי� סמכותובלפיה , י! של המשיבעמדת! .85

  .ת הדי� החל על פעולותיה!נוגדת א, רגע להעבירה באופ� כפוי לרצועת עזה

בבואו , חוקית היחידה שעומדת בפני המשיבהוא האפשרות ה" צו תיחו! מגורי!" .86

פירט  ורי'עגבפרשת . להעביר באופ� כפוי תושב פלסטיני מהגדה המערבית לרצועת עזה

בית המשפט . בית המשפט הנכבד באופ� נרחב את התנאי! הדרושי! להפעלת סמכות זו

 שסמכותו של המשיב להוציא צו זה מתגבשת רק ע! קיומ! ,על כ/בי� היתר הנכבד עמד 

שבעת שנשקלת , דינועוד ציי� בית המשפט הנכבד בפסק . של שיקולי ביטחו� כבדי משקל

להקפיד על שמירת זכויותיה! של התושבי! הפלסטיני! יש , הוצאת הצו ובעת שזה מוצא

שקמות לאד! נגדו הוחלט להוציא צו , ובאופ� מיוחד להקפיד על ההגנות הפרוצדוראליות

כי קיומה של סמכות גורפת לכל חייל בכל , ברי). 358�370, ורי'פרשת עג(בדי� , שכזה

נה אחד ע! ההלכה מחסו! בכל זמ� לתלוש את העותרת ממקו! מגוריה אינה עולה בק

 .שיצאה מלפני בית המשפט הנכבד

 3519/05צ "בגבמסגרת , בית משפט נכבד זה מתח ביקורת על דר/ פעולת! של המשיבי! .87

בית המשפט הנכבד ד� , )26.7.2006נית� ביו!  (ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' ורד נ

ש! , ועת עזהלרצ, אשר השתחרר ממאסר, בסמכותו של המשיב להעביר תושב פלסטיני

בית המשפט . עובר למעצרו, בגדה המערביתהעותר התגורר הג! שבפועל , רשו! מענו

כי מענ! הרשו! אינו , כי המשיבי! יאפשרו לתושבי! פלסטיניי! להראות, הנכבד המלי1

 :משק. את מקו! מגוריה! בפועל

, מ� הראוי שהמשיבי! ישקלו קביעת נוהל אשר יאפשר למורחק"

הלי/ של , ות ג! ללא הוצאת צו לתיחו! מגורי!בנסיבות המתאימ

שימוע להעלאת טענותיו שעה שהוא חולק על הרישו! במרש! 

 ).  לפסק דינה של כבוד השופטת חיות6פיסקה " (האוכלוסי� הפלסטיני
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סיונותיה! לעקור תושבי! פלסטיניי! יהמשיבי! מוסיפי! בנ, המלצה זותחת קיו!  .88

רק כאשר מוגשת עתירה לבית המשפט . בעזהמשו! שמענ! רשו!  מהגדה המערבית

. ולו באופ� זמני, מסכימי! המשיבי! לאפשר לתושבי! להישאר במקו! מגוריה!, הנכבד

 ל בגדה"מפקד כוחות צה' ר נ'נאג 11595/05צ "בבג את ההסדרי! שנעשו,  למשל,ראו(

לא  (ת המערביל בגדה"מפקד כוחות צה' שוויח נ 1096/06צ "בבג, )פורס!לא  (המערבית

צ "בג, )לא פורס! (ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' גדילי נ 4465/05צ "בג, )פורס!

כחלות  5504/03צ "בג, )לא פורס! (ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' נבאהי� נ 3555/05

 ). לא פורס! (ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' נ

 

 סיכו�

לצאת ברצונה . ח. מעל לראשה מבקשת להשתחרר מאיו! העקירה התמידי המרהעותרת .89

להתפתח , לפגוש את בני משפחתה, שני!שבע אותה לא עזבה כבר , מעיר מגוריה

העותרת רוצה לכתוב את סיפור  .ל ולחזור הביתה בשלו!"לנסוע לחו, מקצועית ואישית

 על המשיבי! לכבד רצו� זה .חייה על פי בחירתה ולממש את האוטונומיה האישית שלה

 . ות כ�ואת זכותה לעש

 

בייפוי כוח ובתצהיר אשר נחתמו על ידי העותרת בפני עור/ , בי� היתר, עתירה זו נתמכת .90

בשל הקושי בקיו! . לאחר תיאו! טלפוניבאמצעות הפקס ומ "די� ברמאללה ונשלחו לח

מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את התצהיר , מפגשי! בי� העותרת לבי� באי כוחה

 .ותרתוייפוי הכוח עליה! חתמה הע

 

, בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא צו על תנאי וצו ביניי� כמבוקש, לאור האמור לעיל

 .להפו' את הצו למוחלט, ולאחר שמיעת תשובת המשיבי�
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