
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 41/1348 ץ"בג
 בבית המשפט העליון

 בשבתו כבית משפט הגבוה לצדק
 

 'ואח _____ז "ת, מאל'אבו ג ___
 

 ' בנימין אחסתריבה ואחד "הכ עו"י ב"ע

 ר לוטה זלצברגר"מהמוקד להגנת הפרט מיסודה של ד
 00299, ירושלים, 4אבו עוביידה ' רח
 5205320-92: פקס; 5253666-92: טל

 :בעניין
 
 
 

   ותהעותר

-נ ג ד  -   
 

 ' ואח שר הפנים
 

 המדינהבאמצעות פרקליטות 
  ירושלים, 20דין -א-צלאח' רח
 5455023-92: פקס; 5455609-92: טל

 

   יםהמשיב
 

 העותרותמטעם בקשה 

ולקבוע דיון בבקשה  321612926לשקול מחדש את החלטתו מיום בית המשפט הנכבד מתבקש 

לחלופין מתבקש בית המשפט הנכבד  (1העותרת: להלן) 2ביניים בעניינה של העותרת -למתן צו

 1להורות על דיון דחוף בעתירה

 :ואלה טעמי הבקשה

 רקע עובדתי בקליפת אגוז

את לבטל , 241312926מיום  2של המשיב פסולה ה וזו בהחלטתמתוקנת  עניינה של עתירה  21

לגדה ולהרחיקה , שכל חייהם חיו בישראלתושבי קבע לשלושה ילדים  ה של אםהיתר השהיי

, עימו נטלה חלק בהליך לאיחוד משפחות, המנוח של בעלה השתתפותובשל , זאת1 רביתהמע

אין פיגוע  אשר , 2512212924ביום בבית כנסת בשכונת הר נוף שבירושלים  שבוצע בפיגוע

 1כל נגיעה אליוולא הייתה  ילדיה הקטנים איןללעותרת וחולק כי 

 2שנתן המשיב החדשה  בבסיס ההחלטהגם כי  העותרותהדגישו  251412926מיום  בעתירתן 21

כי מדובר בנוסף נטען בעתירה 1 עמדו שיקולים זרים, בעניינה של העותרת 241312926ביום 

 ומיידיתהיסוד ותוך פגיעה קשה ן פסול מפגום ובתום הליך מינהלי בהחלטה שהתקבלה 

 1בזכויות היסוד של העותרת וילדיה

למשיבים שלא  שיורה צו בינייםמתן בקשה דחופה ל העותרות הגישוכי לצד העתירה , יודגש 31

 1 מיצוי ההליכים המשפטיים בעניינהללהרחיק את העותרת מישראל עד 

המשיבים מבית  דרשו ,בתגובתם1 גישו המשיבים את תגובתם לעתירהה 321612926ביום  41

לדחות את העתירה ואת הבקשה למתן צו כן ו 2להתערב בהחלטת המשיב  המשפט שלא

 1ביניים
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שלא להיעתר לבקשה  ,321612926החליט בית המשפט הנכבד ביום , בעקבות תגובת המשיבים 61

נקבע על ידי עם זאת 1 3912212924למתן צו ביניים ולבטל את הצו הארעי שניתן על ידו ביום 

 20129129261ה תועבר לדיון בפני הרכב עד ליום העתירכי , בית המשפט בהחלטתו

 הטעמים שעמדו בבסיס הבקשה למתן צו ביניים

על מנת לשמר את המצב הקיים ולמנוע  הנכבדהתבקש מבית המשפט כי צו הביניים  ,יודגש 51

את הפרדתם של הילדים מאמם ולחלופין את גירושם של הילדים תושבי הקבע לשטחים יחד 

 1 ד לא מוצו עד תום ההליכים המשפטיים בעניינםכל עווזאת , עם אימם

היא כי ו לא חטאה ולא פשעהשהעותרת אין חולק על כך כי  העותרותהצביעו תן בבקש 01

1 לאחר ששהתה כדין בישראל על לא עוול בכפה מצויהנקלעה למצב הבלתי אפשרי בו היא 

עצם לא נטען כי אף כיום  ןכו, טענה ביטחונית העותרת פימעולם לא הועלתה כל כמו כן 

כי גירושה של , מאידך ברור1 בישראל מסוכנת או מסכנת את ביטחון הציבורשהייתה 

יפגע אנושות ובאופן מיידי בזכויות , ששהתה בישראל שנים כדין לצד ילדיה לאחרהעותרת 

וגירושם עם אמם לגדה  ,מסביבתם הטבעית ,שעקירתם מביתם ,הילדים שלהיסוד 

הרי  ,העתירהבסופו של יום אם תתקבל כמו כן 1 ביותרטומנת בחובה פגיעה קשה  ,המערבית

את , עם אמם את הבית בו גדלו כל חייהםהנזק שייגרם לילדים כתוצאה מאילוצם לעזוב ש

מתן הצו לעומת זאת 1 הינו רב ובלתי הפיך, חבריהם ובני משפחתםואת , מסגרות הלימודים

ין לצד ילדיה עד להכרעה בעתירה אינה גורמת נזק הארעי המאפשר לעותרת לשהות כד

 ן חד משמעיפובאו בהכרחמאזן הנוחות נוטה , בעניין דנןעל כן אשר 1 כלשהו למשיבים

  1מתן צו ביניים והותרת המצב הקיים על כנו עד תום ההליך המשפטי לטובת

 נפגעת, ייטול הצו הארעניים תוך ביהבקשה לצו הבכתוצאה מדחיית  כי, יצוין כבר עתה 51

וזאת  ,בריאותביטוח ל ,ילדיה הקטנים של העותרת, 4-2העותרים של זכותם  באופן מיידי

כי מעמדם של הילדים  51212926מיום  6לעותרת בהתאם להודעת המוסד לביטוח לאומי 

העותרות מבקשות לשוב 1 בצו מטעם בית המשפט הנכבד אמםיוותר על כנו כל עוד מחזיקה 

סובל ממום בלב והוא אף  2העותר  –ילדים שחלקם אינם בקו הבריאות ולהדגיש כי מדובר ב

קיים חשש לאפילפסיה ומצוי בהשגחת  4הולך ומאבד את שמיעתו ואצל העותר 

 1ילדים שלא חטאו ולא פשעו1 גאסטרואנטרולוג

 411/עב ומסומנת "מצ 51212926מיום המוסד לביטוח לאומי הודעת 

 בקשהלהמשיבים  התנגדו 251612926מיום לעתירה  תגובההבמסגרת כי בעוד ש, בנוסף יצוין 01

אלא , קיומו של הצול התנגדותכל הביעו לא  הםלא זו בלבד ששעד כה הרי , ביניים-למתן צו

התגובה  להגשת ארכותלקבלת בקשות חוזרות ונשנות שבו והגישו לבית המשפט הם ש

ובכך איפשרו , יך הקודםהן במסגרת ההליך הנוכחי והן במסגרת ההל, מטעמם לבית המשפט

דבר זה מחזק 1 מחודש נובמבר דאשתקד הארכת שהייתה של העותרת בישראל למעשה את

 1 מוחלט לטובת הילדיםברור  וטענת העותרים בדבר מאזן הנוחות הנוטה באופן 

 ,מסגרות הזמנים שנקבעו להםכל הקפידו שלא לעכב את ההליכים ועמדו ב, מנגד העותרות 291

 1מצומצמות ביותריה במסגרות זמנים מדובר הגם כאשר 



 3 

 ,לה ייתאפשר כישל העותרת  משהחליט בית המשפט שלא לקבל את בקשתה, משכך 221

 ,בפניויתברר עניינה אשר עד  ללא חשש לגירושהלצד ילדיה להמשיך ולשהות בישראל 

דיון בבקשה  תוך קביעתהעותרות מבית המשפט הנכבד לשקול מחדש את החלטתו  מבקשות

 1 לפניו בהקדם האפשרי בינייםלמתן צו 

במידה ובית המשפט הנכבד לא ימצא לנכון לשקול מחדש את החלטתו שלא  ,לחלופין 221

השלכות של החלטה זו והותרת העותרת ללא ה לאורהרי ש, להיעתר לבקשה למתן צו ביניים

מתבקש , כל הגנה מפני גירוש וכן הותרת ילדיה ללא ביטוח רפואי וללא זכויות סוציאליות

 1 בית המשפט להורות על דיון דחוף בעתירה גופא

 מפאת דחיפות העניין ,ברם1 אך זו טרם התקבלה ,כ המשיבים"הבקשה הועברה לתגובת ב 231

 1מוגשת הבקשה ללא תגובת המשיבים

  1  מן הדין ומן הצדק להיענות לבקשה 241

 2926יוני  2 ,ירושלים 

 

 

 
____________________ 

 ד"עו,בנימין אחסתריבה

 ותהעותרכ "ב

 

 (155053 ש1ת)

 

 

 
 

 


