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 הגשת תצהירים מטעם העותרים 

להגיש את זאת מתכבדים בהעותרים  ,21.5.2017בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

וזאת "לביסוס טענתם כי המצב לפיו מאוחדי משפחות ]..[ יכולים לצאת  מטעמםתצהירים ה

 כדלקמן. .שנה ולא שנתיים כטענת המדינה" 20-דרך נתב"ג נמשך כ

, כמותם ולאחריםלאפשר להם  7-ו 6, 1עניינה של העתירה בבקשת העותרים כזכור,  .1

איחוד להליך  מכח בישראל בתושבות ארעיתאו שהייה  יהיתרהמחזיקים ב פלסטינים

חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, ושחל עליהם  ,בו הם נוטלים חלקמשפחות 

 פלסטינים אושחל עליהם חוק האזרחות והכניסה לישראל  פלסטינים :)להלן 2003-תשס"ג

. כן (נתב"ג :)להלן בן גוריוןמעבר הגבול נמל התעופה דרך  עבורל, (איחוד משפחותלבהליך 

הגורף איסור את ה 1מטיל המשיב  םמכוחוהסמכות בסיס החוקי שאלת הבתירה עהעוסקת 

  .איחוד משפחותל ךבהלישל פלסטינים דרך נתב"ג  מעברםעל 

( 5עתירה גילו המשיבים כי פלסטינים בעלי תושבות ארעית )א/לתגובתם המקדמית במסגרת  .2

ת וזאבאופן חופשי וללא צורך בהיתר צבאי דרך נתב"ג לנסוע משך תקופה בהיו יכולים 

(. ת מנהל מעברי הגבול בנתב"גיהנחי :יה של מנהל מעברי הגבול בנתב"ג )להלןיבהתאם להנח

כי הנחיה זו אינה תואמת את עמדת  ,26.10.2016לבית המשפט הנכבד ביום המשיבים הודיעו 

איחוד משפחות חל גם לוכי האיסור הגורף על נסיעת פלסטינים בהליך הביטחוניים הגורמים 

 על מי שמחזיק בתושבות ארעית. 

ית מנהל מעברי הגבול בנתב"ג יהודיעו המשיבים כי הנח 21.5.2017במסגרת הדיון ביום  .3

כי הנתון שהציגו  ,במסגרת הדיון העותריםטענו  . לעומת זאת,בלבד בתוקף שנתיים הייתה

פלסטינים בעלי תושבות ארעית נסעו דרך  המשיבים אינו מתיישב עם הנתון שבידם, לפיו

 נתב"ג במשך כעשרים שנה. 

כי מתן תצהיר יחשוף  פלסטינים בהליך לאיחוד משפחותיודגש, כי בשל החשש הטבעי של  .4

ויוביל לפגיעה בהליך בו הם נוטלים חלק מזה  את פרטיהם בפני המשיבים וגורמי הביטחון
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 אחריםו , ופרטי תצהיריהם יפורטו להלן,לחשוף את זהותם מוחלקם הסכירק שנים רבות, 

. אי לכך לחתום על תצהיר ולחשוף בזאת את זהותם ואמנם לתת פרטים אך סירב מוהסכי

  .של מי שהעדיפו שזהותם לא תיחשף תצהיר כללי מטעמה אודות הפניותבזאת מצרפת הח"מ 

ת הפרט מפלסטינים בעלי אשרת אודות פניות שהגיעו אל המוקד להגנהח"מ העתק מתצהיר 

 .50ע/ומסומן בזאת אשר העדיפו שזהותם לא תיחשף מצורף  5א/

ואשר נסעו דרך נתב"ג באופן  להלן הפרטים אודות הפונים שהסכימו לתת תצהירים מפורטים .5

גבלה כלשהי, בדומה לכל תושב ארעי בישראל או אזרח ישראלי, וזאת עד לשינוי החופשי וללא 

 וניםחשוב להדגיש כי הפ .זו עתירהבמסגרת  2016אוקטובר בהמשיבים  הודיעו ועלי המדיניות

 :במקומות יישוב שונים ברחבי הארץ מתגוררים

. לחם מבית במקור, ירושליםתגוררת במ ,_______ ישראלית זת" ,(_____סלפיטי ) __גב'  .6

איחוד לבמסגרת הליך  1999בשנת  (5בישראל )א/ תושבת ארעיתשל קיבלה מעמד גב' סלפיטי 

ובמשך  ארעיתהת ותושבהעם בעלה. גב' סלפיטי הצהירה כי מאז קבלת מעמד משפחות 

ך נתב"ג, זאת דר ,וללא היתר צבאי ללא הגבלהאופן חופשי, ב נסעההיא  העשרה שנ-כשמונה

 . במסגרת העתירה עליה הודיעו המשיבים עד לשינוי המדיניות

 .51ע/מצורף ומסומן  ,בצירוף נספחים לתצהיר ,(_____סלפיטי ) __העתק מתצהירה של גב' 

. מר שחשיר משכם במקור, טייבהתגורר במ ,_______, ת"ז ישראלית שחשיר ____מר  .7

. מר שחריר במסגרת הליך לאיחוד משפחות 2000( בשנת 5תושב ארעי )א/ של קיבל מעמד

, נסע באופן חופשי וללא הגבלה דרך נתב"גהוא  תארעיה ותתושבהקבלת מעמד מאז  הצהיר כי

 . עשרה שנה-ששכבמשך 

 .52ע/מצורף ומסומן  , בצירוף נספחים,שחשיר ____העתק מתצהירו של מר 

מר בדרה קיבל  .עזה מרצועת במקור ,נצרתב מתגורר, _____ ישראלית , ת"זבדרה ____מר  .8

מאז מר בדרה הצהיר כי איחוד משפחות. לבמסגרת הליך  2000תושב ארעי בשנת  של מעמד

 . עשרה שנה-שבעכ, היינו במשך דרך נתב"ג באופן חופשי וללא הגבלהנסע  הואקבלת המעמד 

 .53ע/מצורף ומסומן  ,םנספחי, בצירוף בדרה ____העתק מתצהירו של מר 

מעמד של  . מר ח'לף קיבל'ניןמג במקור, מנצרת ,_______, ת"ז ישראלית חלף ____ מר .9

-איחוד משפחות. מר ח'לף נסע דרך נתב"ג במשך ששלבמסגרת הליך  2001תושב ארעי בשנת 

 עשרה השנים האחרונות. 

יצוין, כי מר חלף הוא איש עסקים ובעל עסק פרטי לייבוא ושיווק מוצרי קרמיקה וחומרי 

 ,נסיעותיו לחו"ל היו בין היתר לצורך ביצוע עסקאות סחרבניין ביישוב מוקייבלה בישראל. 

 חופשות משפחתיות.כן לייבוא סחורה ו

 .54ע/מצורף ומסומן  ,נספחים, בצירוף חלף ____של מר  ותצהירהעתק מ

 2001. בשנת מטולכרם במקור, מירושלים ,______, ת"ז ישראלית עבדין _______גב'  .10

 איחוד משפחות בישראל.לת הליך במסגר (5)א/ תושבת ארעיתמעמד של  ___קיבלה גב' 

דרך נתב"ג, באופן חופשי  2016ועד לשנת  2002נסעה מאז שנת  ____גב' ה בהתאם לתצהירה

 .וללא הגבלה

 .  55ע/מצורף ומסומן  ,נספחים, בצירוף עבדין _____העתק מתצהירה של גב' 

. בשנת עזה מרצועת במקור, מכפר כנא ,________, ת"ז ישראלית אלסלאם ___מר היתם  .11

איחוד משפחות ל( במסגרת הליך 5תושב ארעי )א/של אלסלאם מעמד  ____קיבל מר  2000

, 2013שנת באלסלאם התחיל לנסוע לחו"ל דרך נתב"ג  ___בישראל. בהתאם לתצהירו, מר 
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אלסלאם נסע  ____מר  לעסק שלו בכפר כנא.ייבוא סחורה ביצוע עסקאות לוזאת לצורך 

 באופן חופשי וללא הגבלה.דרך נתב"ג לחו"ל 

 .56ע/מצורף ומסומן  , בצירוף נספחים,אלסלאם ____היתם העתק מהתצהיר של מר 

קיבל  2013מאלעיזריה. בשנת  במקור ,מירושלים ,_____ישראלית , ת"ז אלדג'אני ___ר מ .12

איחוד משפחות בישראל. לבמסגרת הליך ( 5תושב ארעי )א/של מר אלדג'אני את מעמד 

בהתאם לתצהירו, מאז קבלת מעמדו כתושב ארעי בישראל ועד לשינוי המדיניות של 

וש שנים, הוא נסע לחו"ל דרך , היינו במשך כשלעתירה זו במסגרת עליה הודיעו המשיבים

 אופן חופשי וללא הגבלה.בנתב"ג 

 .57ע/מצורף ומסומן  , בצירוף נספח,אלדג'אני ____העתק מהתצהיר של מר 

נגבו מאנשים המתגוררים ביישובים  , אשרוהמצורפים בזאת לעילהמפורטים מהתצהירים  .13

בעלי תושבות כי פלסטינים  ,עולה ,שונותלשכות אוכלוסין טופלים בומ, מדינהרחבי השונים ב

. עד לא מכבר דרך נתב"ג שנים רבותו במשך נסעהמצויים בהליך לאיחוד משפחות ארעית 

 (,5א/)ת ארעית בעלי תושבובהליך לאיחוד משפחות  םפניות שהגיעו לח"מ מפלסטינימבנוסף, 

יותר, ארוכה אף פה ותקבמשך תקיימה ם, עולה כי מדיניות זו אף השסירבו לחשוף את פרטיה

באופן חופשי וללא צורך בהיתר צבאי דרך נתב"ג אנשים אלו נסעו גם  .שנהעשר -של כשמונה

החיים  שאינם פלסטינים,תושבי המדינה ולתושבים ארעיים  לבדומה לכל וזאת ,כלשהו

 איחוד משפחות. לבמדינה במסגרת הליך 

 במשך שנים רבות דרך נתב"ג ביצי נסוענהגה אם כן ל זואוכלוסייה  .14

ציבה מ האינכי אוכלוסייה זו ברורה לכך  ההוכחזוהי  אליה. שובהתה את הארץ לחו"ל ובא .15

ני כלשהו לתעופה וסיכון ביטח ההווואינה ממיתר אוכלוסיית המדינה אתגר ביטחוני חריג 

 נתב"ג.  ב

 

 

                                                                                   _____________ 
 דּכוור-עּביר ג'וּבראן           
 דין כתעור             
 ב"כ העותרים           

 2017, יוני 29, ירושלים

  [83936]ת.ש.  


