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 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 6579/08  ץ"בג

 
 ביניש' כבוד הנשיאה ד    :בפני

 גרוניס' כבוד השופט א 
 פוגלמן' כבוד השופט ע 
 

  קבלאן________. 1 :העותרים
 קבלאן ________. 2 
ר לוטה "המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד. 3 

 זלצברגר
                                            

 ד  ג  נ 
                                                                                                      

 ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה :המשיב
                                                                                       

 עתירה למתן צו על תנאי
                                                                                       

  (12.07.2010)        ע"באב התש' א :תאריך הישיבה
  

 ד מרטין קיאל"עו; ד אלעד כהנא"עו; ד עידו בלום"עו :בשם העותרים
  

 ד דניאל מארקס "עו :בשם המשיב
  

 
 

 דין- פסק
  

 2- ו 1 העתירה שלפנינו אינה אקטואלית עוד ככל שהיא מתייחסת לעותרים                     

אשתו ובנו של אבי המשפחה ששהה בעזה והעותרים ביקשו לצאת לבקרו עקב היותו 

  . חולה

 

 מאז הוגשה העתירה עוד לפני שנתיים אופשר לעותרים לצאת לעזה ולחזור והם                     

 ביקש באמצעות עתירה זו 3העותר . אמנם חזרו לאחר תקופה של שנה ומחצה לערך

חבת היקף של מניעת ביקורים קצרי מועד של תושבי להעלות שאלה שלטענתו היא ר

  . ש בעזה אלא אם הם מתחייבים לצאת שלא על מנת לחזור"איו

  

  

  



 בהודעה כתובה מטעם המדינה הוכחשה הטענה כי מדובר במדיניות כוללת אף                     

כוח המדינה אישרה שהיתרי היציאה ניתנים במשורה רק במקרים חריגים - כי באת

  . ים ויש מדיניות מצמצמתוהומניטרי

  

כוח העותרים אף - ובא, עניינה הקונקרטי של העותרת בא על פתרונו,  כאמור                    

בית משפט זה אינו . ציין שמקרים קונקרטיים נוספים נפתרו כאשר עתר לבית המשפט

והעתירה לא הניחה תשתית מספקת , בוחן שאלה שהפכה להיות תיאורטית וכללית

  .ן לבחינת המדיניות הכלליתבנסיבות העניי

  

  . אשר על כן העתירה נדחית                    

  

  .כוח הצדדים- בפני באי, )12.07.2010(ע "באב התש' א,  ניתן היום                    
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