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  :בעניין
  
  
 

     יםהעותר

-נ ג ד  -   
  

  המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
  

  

      המשיב

  

  ובקשה דחופה למתן צו ביניים תירה למתן צו על תנאיע

לא מדוע , לבוא וליתן טעם והמורה לו אל המשיב המופנה, את עתירה למתן צו על תנאימוגשת בז

   .גדה המערבית לרצועת עזהביתו שבמ, )העותר: להלן( 1העותר יימנע מגירושו של 

 העותרים עודם פועלים לאיסוף מסמכים אם כי, כבר עתה דחיפות העניין מוגשת עתירה זובשל 

את טיעוניהם וכן להוסיף  בתוך שבוע ימיםלהשלים העותרים יבקשו  ,אי לכך. ופרטים נוספים

  .ככל הנדרש פרטים ומסמכים

  דחופה למתן צו בינייםבקשה 

  אשר יורה למשיב להמנע מלגרש את , ביניים- המשפט הנכבד מתבקש בזאת להוציא צו-בית

  . וזאת כל עוד העתירה תלויה ועומדת, תו שבגדה המערבית לרצועת עזהמבי, 1העותר 

לבוקר יום ראשון ש המשיב נמסר כי הליך גירוש העותר לרצועת עזה מתוכנן "מלשכת יועמ

 .23.8.09, הקרוב



 

  

  :ואלה נימוקי הבקשה

   2העותרים . שבגדה המערבית בחברון ורריםהמתג, פלסטינים, הם בני זוג 2-ו 1העותרים 

 .שנהבן , מחמד, 4והעותר , שנתיים וחציהיא בת , נהאד, 3העותרת  :ם הקטניםהם ילדיה 3-ו

  .נמצאת כעת בחודש הרביעי להריונה 2העותרת 

ונעצר  בסמוך לרמאללהבמחסום  העותרנעצר , בשעות הצהריים, 19.8.09, יום רביעי, אתמול

באופן רשום  סות על כך שמענותוך התבסוזאת , ו מהגדה המערבית לרצועת עזהלהרחיק במטרה

  .ברצועת עזה שגוי

בכוונת המשיב לגרשו ש נמסר כי "ומלשכת יועמ, מוחזק מאז במתקן הכליאה הזמני עציון העותר

  .23.8.09, כבר בבוקר יום ראשון הקרובלרצועת עזה 

רום יג העותר גירושו שלשכן , מאזן הנוחות במקרה זה נוטה בפירוש לטובת הוצאתו של צו ביניים

שום אינטרס של , לעומת זאת. ולילדיו הקטניםההרה לאשתו , לו –למשפחה בל יתוקן  נזק

  .המשפט- נדון בבית בגדה המערבית בזמן שעניינו העותרשהותו של המשיבים לא ייפגע מהמשך 

  :ואלה נימוקי העתירה

  והעובדות הצדדים

שנת  נשואים מאז הם. המתגוררים בגדה המערבית, זוג פלסטינים- בניהם  2-ו 1ים העותר .1

 .בן שנה, מחמד, 4העותר ו, בת שנתיים וחצי, נהאד, 3העותרת  :ולהם שני ילדים, 2005

 .שבגדה המערביתחברון בהמשפחה כולה מתגוררת . העותרת נמצאת בחודש הרביעי להריונה

, עבר העותר מהגדה לרצועת עזה 2006בשנת . עזה הוא יליד רצועת, 1982יליד , העותר .2

 . שהונפק לו במשרד הקישור והתיאום לרצועת עזה, היתר כניסה לישראלות באמצע

לא נדרש העותר לקבל או להחזיק כל היתר לשם , למעט היתר הכניסה לישראלכי , יודגש .3

כל תנאי או מגבלה ביחס קל וחומר כי לא הוטל , סתו לגדה המערבית או שהייתו שםכני

היו קיימים כלל היתרי שהייה בגדה  לאאותה עת  כי, יצוין( כניסתו או המשך שהייתו בגדהל

  ).או כל היתרים דומים אחרים המערבית

נעצר העותר במחסום בסמוך , בשעות הצהריים, 19.8.09, יום רביעי, אתמול, כאמור לעיל .4

באופן תוך התבססות על כך שמענו רשום , לרמאללה והוצא בעניינו צו גירוש לרצועת עזה

  .ברצועת עזה שגוי

בכוונת המשיב ש נמסר כי "ומלשכת יועמ, ר מוחזק מאז במתקן הכליאה הזמני עציוןהעות .5

  .23.8.09, כבר בבוקר יום ראשון הקרובלגרשו לרצועת עזה 



 

העוסקת בהגנה , זכויות אדםעמותה להיא ) המוקד או וקד להגנת הפרטהמ :להלן( 2העותרת  .6

 .על זכויותיהם של תושבי השטחים הכבושים

המחזיקה בגדה , המשיב הוא המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית מטעם מדינת ישראל .7

 . המערבית תחת כיבוש צבאי מזה למעלה מארבעים שנה

 הליכיםהמיצוי 

פנו בני משפחתו , לרצועת עזה כוונת המשיב לגרש את העותרדבר עם הוודע , 20.8.09, היום .8

  – וביקשו לעצור את הליך הגירוש, הפרט באמצעות המוקד להגנת, ש המשיב"בדחיפות ליועמ

ובמידת הצורך לעתור לבית  ,פחות לעכבו במספר ימים על מנת לברר את הענייןלכל הו

 .המשפט הנכבד

מצורף , 20.8.09ש המשיב מיום "העתק פנייתו הדחופה של המוקד להגנת הפרט ליועמ

  .1/עומסומן 

ש "עם סגן מתן סולומש מלשכת יועמ כ העותרים טלפונית"שוחח ב, העברת הפנייהלבסמוך  .9

וכי הדבר אמור , אכן יש כוונה להרחיק את העותר לרצועת עזהסגן סולומש מסר כי . המשיב

 . עוד היום

הרחקתו ", כי לאור פניית העותרים, בכתבהודיע סגן סולומש בשעות אחר הצהריים , עם זאת .10

לתשובה צורף אף  .23.8.09בתאריך , של הנדון נדחתה ותתבצע בבוקר יום ראשון הקרוב

 .בעניינו של העותר" טופס תשאול"

 .2/עמצורף ומסומן  20.8.09ש המשיב מיום "העתק תשובת יועמ

  הטיעון המשפטי

העותרים , כאמור לעיל. הטיעוניםעיקרי  להלן מובאים, מפאת קוצר הזמן ודחיפות העניין .11

 .עוניהם בתוך שבוע ימיםייבקשו להשלים את ט

בעת הפעלת . כי החלטתו של המשיב הינה בלתי סבירה ובלתי מידתית יטענוהעותרים  .12

ים הצעד בו נקטו המשיב. לשקול אך ורק שיקולי ביטחון טהורים ועלי, סמכותו של המשיב

בכך בזכויות היסוד של העותרים ושל ילדיהם  המשיב פוגעו, אינו נובע משיקולים ביטחוניים

  .ללא נימוק המצדיק זאת

תוך התבססות על מענו הרשום השגוי במרשם , את העותר מביתו ההחלטה להרחיק .13

הרחקתו של העותר מביתו כי  יטענוהעותרים . הינה בלתי סבירה באופן קיצוני ,האוכלוסין

חריגה בוטה מסמכויות המפקד הצבאי בשטחים והפרה וכן , פסול וממשפחתו תהווה גירוש

 .חמורה של המשפט הבינלאומי



 

ינה משוללת יסוד ואינה בביתו ה" שוהה בלתי חוקי"ו העותר הינו טענתו של המשיב כאיל .14

העותרים יטענו כי מעברו של העותר מרצועת  .המקומי והן הבינלאומיהן  –תואמת את הדין 

יודגש כי במשך עשרות , בין השאר. כחוק וכדין ועודם עזה לגדה המערבית ושהייתו שם היו

, )בין בגדה ובין בעזה(היית פלסטינים בשטחים שנים לא היה קיים כלל היתר כלשהו לשם ש

 .קיכל בסיס חו תחסר בדרישהוכי מדובר 

. מובן כי ההיבט העיקרי בעתירה זו הינו ההיבט האנושי הפשוט, מעבר לטענות המשפטיות .15

תגורר במשך ממשפחתו ומהבית בו הוא מ, ו ביום בהיר אחד נלקח אדם מביתוהרעיון לפי

הסתמכות על פרט טכני כגון כתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין תוך  – שנים ומגורש ממנו

תושב שטחים המתגורר פלסטיני אלא ב, לא מדובר בזר: ודוק. בלתי נסבלהוא רעיון 

  !הפלסטינים בשטחים

מובן כי גירושו של העותר מביתו יפגע באופן קיצוני ובלתי מידתי בזכות היסוד של העותרים  .16

להורות וכן בטובת  בזכותם, ת מקום מגוריהם המשותףבזכותם לבחור א, לחיי משפחה

לגדול ולאלצם חייהם  המשיב מבקש לשנות בן רגע את מסלולאשר  –ילדיהם הקטנים 

   .כיתומים מאב

בית . ואושר באמצעות הטלפון, בתיאום טלפוני, מ בפקס"עתירה זו נתמכת בתצהיר שנשלח לח

, שאף הוא ניתן בפקס, 2מטעם העותרת הכוח ואת ייפוי , המשפט הנכבד מתבקש לקבל תצהיר זה

, בשל קוצר הזמן .וכוח לבין באי בהתחשב בקשיים האובייקטיביים בנוגע למפגש בין העותר

לאפשר לעותרים מתבקש בית המשפט הנכבד . 1מוגשת עתירה זו בלא יפוי כוח מטעמו של העותר 

  .23.8.09, עד ליום ראשון הקרובהחסר את יפוי הכוח להשלים 

להשלים את טיעוניהם בתוך שבוע הנכבד לאפשר לעותרים מתבקש בית המשפט , לאור האמור

קש בית כמו כן מתב. ולאחר שמיעת המשיב לעשותו למוחלט, להוציא צו על תנאי כמבוקש, ימים

  .ד"ט עו"הוצאות ושכ העותריםהמשפט לפסוק לטובת 

  

  2009 באוגוסט 20
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  ד"עו, עידו בלום       

    העותריםכ "ב        
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