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 המשיביםמטעם  הודעה

לב לבקשה למתן ארכה  בשיםו, 19.5.20מיום  גרוסקופףת כב' השופט בהתאם להחלט .1

המשיבים  מטעם הודעהמוגשת בזאת וטרם ניתנה בה החלטה,  26.5.20שהוגשה ביום 

 ., כדלקמןשבכותרת לעתירה

חופשית ומעבר בשטחי תנועה " להםכי יאפשרו  ,בבקשת העותריםהעתירה עניינה של  .2

ישראל; בפרט: מדוע לא תותר למחזיקי היתר אחמ"ש הנמצאים בישראל כדין תנועה 

". חופשית בין שכונות ירושלים הנמצאות מאחורי גדר ההפרדה לבין שאר שכונות ירושלים

תוסר כל הגבלת תנועה המוטלת על אנשים המחזיקים בהיתרי עוד מבוקש בעתירה, כי "

ייקבע כי בכל מצב חירום עתידי, לא תיפגענה "; וכן כי "בישראל כדיןאחמ"ש הנמצאים 

 . "זכויותיהם של אנשים המחזיקים בהיתרי אחמ"ש

כפי שנראה להלן, התשובות שקיבלו נציגי העותרים אכן לא היו אחידות, בשל הנסיבות  .3

הייחודיות של מחזיקי היתר אחמ"ש המתגוררים בשכונות המצויות מעבר לגדר הביטחון 

 (. שכונות התפר)להלן: 

 קורונה נגיף)להלן:  SARS-CoV-2נגיף , במסגרת התמודדות עם התפשטות 17.3.20ביום  .4

 . סגר על אזור יהודה ושומרון ורצועת עזה , הוטל1המשיב  ובהתאם לאישור, (הנגיףאו 



2

נקבע  (,פקודת הסגר)להלן:  "הטלת סגר על איו"ש ורצ"ע – פקודת ח"מ"כך, במסגרת 

ישראל, וזאת להוציא אוכלוסייה "חסינת סגר" ומקרים ל מאיו"שאיסור כניסת פלסטינים 

הופצה פקודה מטעם  26.3.20נוסף על כך, ביום  בפקודת הסגר.הומניטריים שפורטו 

, אשר עדכנה את רשימת האוכלוסייה שאושרה לכניסה נהל האזרחי ביהודה ושומרוןיהמ

המחזיקים היתרי שהייה בישראל מכוח פלסטינים  מוגבלת בישראל מאיו"ש.הייה וש

 ושהוחרגהאוכלוסייה קבוצות לא נכללו במסגרת  (היתרי אחמ"שאיחוד משפחות )להלן: 

  .מן האיסור הגורף

שכן הם מתגוררים בישראל  –נזכיר, כי העותרים הקונקרטיים כאן מצויים במצב ייחודי  .5

של גדר הביטחון. משכך, הם המזרחי  תרי אחמ"ש, אך בשכונה המצויה בצדמכוח הי

 כדי להגיע ליתר חלקי ירושלים. יםנדרשים לעבור במעבר

 ההנחיות הנוגעות להתמודדת עם משבר נגיף הקורונה, המהיר שבו השתנוקצב הלנוכח  .6

אשר חלו לא רק על תושבי השטחים אלא לפרקים גם על אזרחי ישראל  ,ומגבלות התנועה

ה זו, אשר יביחס לאוכלוסי . זאת בפרטבהנחיות םמסוי נוצר חוסר תיאום ותושביה,

נמסרו תשובות סותרות לפניות לא מן הנמנע כי כך, . בתוך כאמור לעיל ,נסיבותיה ייחודיות

 ידי נציגי המשיבים.-העותרים על

בנקודת הזמן הנוכחית, על רקע ההקלות בצעדים שננקטו להתמודדות עם מכל מקום,  .7

 אחמ"שיקי היתר מחזלוסיית וכמשבר הקורונה, ממילא לא נמנעת כניסתם של א

בדומה לתושבי ישראל  יםם יוכלו לעבור במעברובהר כי הוה המתגוררים בשכונות התפר,

 המתגוררים באותן שכונות. 

 של אוכלוסיות שונות ככל שיעלה הצורך לשוב ולהגביל את המעברבמבט צופה פני עתיד,  .8

דיות של מחזיקי ינתן הדעת לנסיבותיהם הייחותמאיו"ש לישראל מטעמי בריאות הציבור, 

 התפר.בשכונות היתר אחמ"ש המתגוררים 

רס"ן ענבל ממן, ראש מדור תיאום אזרחי ביחידת נתמך בתצהיר מטעם  זוהאמור בתגובה  .9

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

סנ"צ העובדות המפורטות בתגובה זו, הנוגעות למשטרת ישראל, נתמכות בצהיר מטעם  

 קצין אג"מ עוטף ירושלים במשטרת ישראל.גולן שרוני, 

' בסיון תש"ףד היום,

 2020במאי  27 

 יונתן ברמן, עו"ד      

סגן בכיר במחלקת הבג"צים        

 בפרקליטות המדינה        

 , עו"דיובל שפיצר      

עוזר במחלקת הבג"צים  

 בפרקליטות המדינה       
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