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2361/13 בג"א הנדוו:

 כניסה היתר לו יונפק כי העותר(, )להלן: 1 העותר בבקשת שבנדון העתירה של עניינה .1

 באמעות המבוקש ההיתר להנפקת העותר בקשת נתקבלה שלא מאחר התפר. למרחב

זאת, הישראלי. המת״ק במשרדי הבקשה להגשת מועד לעותר תואם הפלסטיני, המת״ק

 את העותר הגיש לכך בהמשך בעניינו. הטיפול החשת לצורך ואך הדין משורת לפנים

 ניתן בכך חודשים. שישה בת לתקופה היתר הונפק לעותר הישראלי. במת״ק בקשתו

בעתירה. המבוקש הסעד למעשה

 )וראו דומות עתירות במסגרת לכם שנמסר כפי כי נזכיר, ההיתר תוקף לסוגיית באשר .2

 המשיבים שעמדת הרי (3177/12 בבג״ץ 1.5.13 המשיבים מטעם במכתב האמור לדוגמא

 קבע פקודות קובץ כידוע, )שהינו, הקפ״ק הוראות את מיישם האזרחי המינהל כי הינה

 תוקפו כי נקבע שבקפ״ק הגם לאמור, תכליתית, פרשנות של בדרך האזרחי( המעהל של

 היתר להנפיק המשיבים רשאים לשנתיים, יהא התפר במרחב קבוע חקלאי היתר של

 בטחונית מניעה של קיומה רקע על כולה הבקשה סירוב חלף וזאת יותר, קצרה לתקופה

 זו הוראה לעגן האפשרות נשקלת כי נעיר, מקום מכל שנתיים. של לתקופה ההיתר למתן

הקפ״ק. בגדרי במפורש

 בשל קבוע חקלאי היתר לעותר יינתן לא כי משמעה, אחרת פרשנות כי לציין, יהיה למותר

 ליתן מאפשרת הקפ״ק של התכליתית שהפרשנות בעוד הבטחונית, המניעה של קיומה

העותר. של בעניינו שהוחלט כפי משנתיים, קצרה לתקופה כאמור היתר

 רוצח של אחיו הינו העותר כי נמסר, הביטחון מגורמי כי להודיעך, הריני מקום, מכל .3

 זה מידע מסר לא אולם לפרטיו, הרצח לביצוע מודע היה העותר לאומני. רקע על מורשע

 והקשר העותר של מחדלו נוכח שב׳יכ. לחקירת שנעצר לאחר אלא בישראל לרשויות

 כניסה היתר מתן לבחון יש זה בשלב כי הינה הביטחון גורמי עמדת שלו, המשפחתי

לצורך וזאת חודשים, בשישה פעם תכופה, עיתית בחינה העותר של בעניינו התפר למרחב



 לעותר הונפק משכך, העותר. מן הנשקפת הבטחוני הסיכון מידת של עדכנית בחינה קיום

 חדשה בבקשה לפנות העותר יוכל ההיתר, תקופת תום לקראת כי ׳ברי זו. לתקופה היתר

 כפי העדכניות, לנסיבות בהתאם תיבחן אשר התפר, למרחב כניסה היתר לקבלת

אז. שתתבררנה

זו. עתירה בעניין העדכנית עמדתכם בדבר תודיעיני כי אבקש לעיל, האמור לאור

רב, בכבוד
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