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   המשיב
 

 מינהלית עתירה 

, לכל ימות השנה היתר לצרכים חקלאיים 2לתת לעותרת  הנכבד מתבקש להורות למשיבהמשפט בית 

 . 1לצורך גישתה הסדירה והרציפה לאדמה של אמה, העותרת 

בהימנעות של המשיב מלאשר את הבקשה להיתר כניסה למרחב התפר עבור העותרת עניינה של העתירה 

)ה( לתוספת 3, בצירוף פרט 2000-מינהליים, התש"ס( לחוק בתי משפט לעניינים 1א)א()5על פי סעיף . 2

 הרביעית, נושא זה מצוי בסמכותו של בית משפט נכבד זה. 

 התשתית העובדתית 

 משטר ההיתרים

חוקיות נושא גדר ההפרדה. שורה של עתירות הוגשו ב החליטה ממשלת ישראל על הקמת 2002בשנת  .1

של חלקים שונים מהתוואי שלה. בפסקי הדין שניתנו  םוחוקיותככלל ה של גדר ההפרדה תהקמ

אם הוא מאזן האם תוואי הגדר הוא חוקי או לא תלויה בשאלה הבעתירות אלו נקבע כי השאלה 

או, לבין ההגנה על זכויות האדם של התושבים המוגנים )ר שבבסיסוכראוי בין השיקולים הביטחוניים 

ץ "בג ;(2004) 807( 5נח) פ"ד ,יק נ' ממשלת ישראלמועצת הכפר בית סור 2056/04ץ "בג, לדוגמא

מועצת מקומית  5488/04ץ "בג (;2005) 477( 2ס)פ"ד , מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל 7957/04

פ"ד , יאסין נ' ממשלת ישראל 8414/05ץ "בגו ;(13.12.2006)פורסם בנבו,  אלראם נ' ממשלת ישראל

 ((. 2007) 822( 2סב)



הגדה שטחי רדה הביא לכך שחלקים משמעותיים מהגדר נבנו בתוך התוואי שנקבע לגדר ההפ .2

בין גדר ההפרדה לבין  ושנותר יםעל השטח , הכריז המשיבאלו גדר של חלקי תםהמערבית. עם הקמ

 הםוהשהייה ב אליהם, שהכניסה "מרחב התפר" ים, המכונים יחדיוסגור יםשטחעל הקו הירוק כ

 תושבי מדינת ישראל כך. האיסורים האלה אינם חלים עלות, אלא אם ניתן לאדם היתר לשם אסור

 . ככל שיחפצו להיכנס למרחב התפר מורשים, הועל תיירים

 נגד הוגשו עתירות, 2.10.2003על סגירת שטחי מרחב התפר, שנחתמה ביום הכרזה הראשונה בסמוך ל .3

 שםכניסתם לת יישל מרחב התפר בפני פלסטינים והתנ תובחוקיות סגיר , שעסקוההיתרים משטר

פסקי מתן עד לבמשך למעלה משבע שנים, . ההכרעה בעתירות אלו הושהתה מיוחדים בקבלת היתרים

ץ "בג, עתירותפסק הדין בו באותה העת. כתוצאה מכך, שנדונ ,דין בעתירות בנושא גדר ההפרדה

 )פורסם בנבו, המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר נ' ממשלת ישראל 9961/03

פרדה כעובדה מוגמרת, נכתב מתוך התייחסות לגדר הה(, ההיתרים משטר פסק דין להלן: , 5.4.2011

תושבים הפלסטינים במנותק מפגיעתה של גדר במשטר ההיתרים של הפגיעה ובמסגרתו נבחנה 

 ההפרדה בהם. 

למתן היתרי כניסה  הסדרים שקבע המשיבבפסק הדין נבחנה פגיעתו של משטר ההיתרים על רקע ה .4

מרחב התפר ונוהל טיפול בשימוש לרעה בהיתר מרחב קפ"ק "למרחב התפר לפלסטינים, בין היתר, 

. בית כי ההסדרים ייושמו באופן ליברלי טענות המשיב יסודועל (, מרחב התפר קפ"קהתפר" )להלן: 

עט מספר עניינים הפגיעה של משטר ההיתרים בתושבים הפלסטינים היא מידתית, למקבע כי המשפט 

 נקודתיים שנפסלו. 

עוד הובהר בפסק הדין כי הקביעות לגבי מידתיות הפגיעה של משטר ההיתרים בתושבים הפלסטינים  .5

כי קיימים מקרים פרטניים בהם נגרמת פגיעה חמורה בזכויות הקניין אינן שוללות את האפשרות "

במידה הנדרשת להם או נתקלים  והפרנסה של תושבים פלסטינים שאינם זוכים לעבד את אדמתם

", וכי בקשיי גישה אחרים, והמשיבים מצידם אינם עושים די על מנת להביא למזעור פגיעה זאת

מקרים אילו ניתנים לבירור במסגרת עתירות פרטניות, במסגרתן יוכל בית המשפט לבחון את מכלול "

תבצע בתחומו בין זכויות ההסדרים הרלוונטיים לאזור מסוים, ולבחון את האיזון הפרטני המ

 (. לפסק הדין 34סעיף התושבים לבין אינטרסים אחרים, כפי שנעשה בעבר בעתירות דומות" )

אחוז הסירובים לבקשות של בעלי אדמות להיתרי על פי נתונים שהתקבלו לאחרונה מהמשיבים,  .6

, כך שאופן היישום של 72%-ל 24%-כניסה למרחב התפר עלה במהלך חמש השנים האחרונות מ

משטר ההיתרים היום שונה בתכלית מזה שנטען לפני בית המשפט כאשר החוקיות של משטר 

נאלצים לפנות לבית  הסירוב המונהגת על ידי המשיבההיתרים עמדה לדיון. הנפגעים ממדיניות 

 המשפט בעתירות פרטניות כדי לקבל את ההיתרים להם הם זקוקים, כמו בענייננו. 

 .1ע/מצורף ומסומן  26.11.2018מכתבו של המשיב מיום  העתק

פורסמה גרסה חדשה ופוגענית ביותר של קפ"ק מרחב התפר, על פיה כלל לא  2019בחודש ספטמבר  .7

ניתן לקבל היתרי כניסה למרחב התפר לצרכים חקלאיים אלא למכסה של ימים ספורים בשנה, וזאת 

הבקשה של העותרת הוגשה לפני שהנהלים האלה  אפילו כאשר מדובר בבעל האדמה עצמו. אולם,

 פורסמו. 

 

 

 לעתירה  הצדדים



א . הי1 תשל העותר היא בתה( תהעותר)להלן:  2 תהעותר. במרחב התפר האדמ תבעל אהי 1 תהעותר .8

הגישה בקשה להיתר לצורך עיבוד האדמה של אמה ולצורך שימור הזיקה של המשפחה אליה, אך 

 בקשתה לא נענתה ולא ניתן לה ההיתר הדרוש לה.  

 עמותה הפועלת לקידום זכויות האדם של פלסטינים בשטחים הכבושים.  היא 3העותרת  .9

 .גדה המערבית מטעם מדינת ישראלהוא המפקד הצבאי בהמשיב  .10

 י העובדות ומיצוי ההליכיםעיקר

לשני בנים וארבע בנות, וביניהן העותרת. היא מתגוררת נשואה ואם  ,1964שנת  ת, יליד1 תהעותר .11

 שבנפת ג'נין. טורה אלגרביה ב

 .2ע/מצורף ומסומן  1 תהעתק תעודת הזהות של העותר

 שבנפת ג'נין. זיד, נשואה ואם לארבעה ילדים. היא מתגוררת בנזלת 1984העותרת, ילידת  .12

 .3ע/העתק תעודת הזהות של העותרת מצורף ומסומן 

היא בעלת אדמה המצויה באדמות עאנין, במרחב התפר. היא ירשה את האדמה מאביה  1העותרת  .13

 זידדונם. מר  266. גודל החלקה 1980דה, שהלך לעולמו בשנת אמהמנוח, מר מוחמד מוצטפא אבו ח

 החלקה לא חולקה בעין. לקה. ת הבעלות על החיוהיה בעל שליש מזכו

 ;4ע/העתק מנסח מס הרכוש מצורף ומסומן 

 .5ע/העתק מצו הירושה מצורף ומסומן 

העותרת קיבלה בעבר היתרים לצרכים חקלאיים לצורך גישתה לחלקת אדמה של חמיה. ההיתר  .14

 האחרון שלה היה תקף עד לפני כשנתיים. 

. 24.7.2019העותרת הגישה בקשה להיתר לצרכים חקלאיים לצורך גישתה לאדמה של אמה ביום  .15

בקשתה נדחתה בטענה שעליה להמציא נסח מס רכוש עדכני. נסח מס הרכוש הונפק חודשים ספורים 

יא הגישה בקשה נוספת עם ולכן הודרישה זו היתה תמוהה בעיני העותרת, , 7.3.2019לפני כן, ביום 

. מהקישור הפלסטיני נמסר כי הבקשה הועברה מהקישור 2019אותם המסמכים בסוף חודש אוגוסט 

 ולא נענתה.  22.9.2019הפלסטיני למת"ק ביום 

.א. לפרק "לוח 5על פי נהלי המשיב, היה עליו להשיב לבקשה של העותרת בתוך ארבעה שבועות )סעיף  .16

 (.שונות"זמנים לטיפול בבקשות ה

 .6ע/הפרק "לוח זמנים לטיפול בבקשות השונות" בנהלי המשיב מצורף ומסומן 

על כן, משחלפו למעלה מארבעה שבועות ולא התקבלה תשובה לבקשה של העותרת, המוקד להגנת  .17

 . 27.10.2019הפרט הגיש ערר בעניין ביום 

 .7ע/העתק הערר מצורף ומסומן 

על כן, המוקד להגנת הפרט פנה לקצין פניות הציבור . עררחלף למעלה מחודש ולא התקבל מענה ל .18

 וביקש שהעותרת תוזמן לדיון בוועדת הערר ללא דיחוי.  3.12.2019במינהל האזרחי ביום 

 .8ע/מצורף ומסומן  3.12.2019העתק הפנייה מיום 



רת אולם עד היום לא התקבל כל מענה לבקשה של העותרת או לערר שהוגש בעניין ולא ניתן לעות .19

היתר לצרכים חקלאיים, שיאפשר לה לגשת לאדמה של אמה באופן רציף וקבוע.  –ההיתר הדרוש לה 

 מכאן העתירה.

 הטיעון המשפטי

ההימנעות של המשיב מלתת לעותרת היתר לצורך גישתה לאדמה של אימה,  כי ותלהלן יטענו העותר .20

לקניין ובזכות היסוד של  1 תבזכות היסוד של העותר ובלתי מידתית בצורה קשה, פוגעת 1העותרת 

  .ת לחופש תנועה בארצההעותר

 הרקע הנורמטיבי

מדינת ישראל החליטה להקים חלק גדול מגדר ההפרדה בתוך הגדה המערבית, ולסגור בפני פלסטינים  .21

מרחב התפר. בכך נפגעו,  –את חלקי הגדה המערבית שבין גדר ההפרדה לבין גבולה של ישראל 

ונפגעות, זכויות היסוד של התושבים המוגנים, ובמיוחד זכויותיהם של בעלי האדמות שנכלאו במרחב 

לצמצם ככל הניתן את פגיעתה של גדר ההפרדה  על רקע זה נקבע בפסיקה כי המשיב חייבהתפר. 

 בבעלי האדמות: 

א שנרים מבטנו ונשקיף על עם סיום בחינת מידתיות של כל צו בנפרד מן הראוי הו
מידתיותו של מלוא מתווה גדר ההפרדה נושא הצווים כולם. אורכה של גדר 
ההפרדה נושא הצווים שלפנינו היא כארבעים קילומטר. היא פוגעת בחייהם של 
שלושים וחמישה אלף תושבים מקומיים. ארבעת אלפים דונם מאדמותיהם 

צי זית הגדלים בתוואי עצמו נעקרים. ידי תוואי הגדר עצמה, ואלפי ע-נתפסות על
הגדר חוצצת בין שמונה כפרים שבהם מתגוררים התושבים המקומיים לבין 
למעלה משלושים אלף דונם מאדמותיהם. חלקן הגדול הן אדמות מעובדות, והן 

משטר כוללות עשרות אלפים של עצי זית, עצי פרי וגידולים חקלאיים שונים. 
לקבוע ואשר הוחל על שטחי קרקע רבים אין בכוחו  הרישוי שהמפקד הצבאי מבקש

למנוע באופן משמעותי את ממדיה של הפגיעה הקשה בחקלאים המקומיים או 
, שהמרחק באפשרות לחצות שערים האפשרות להגיע לאדמות תלויהלהפחיתה. 

, דבר בשערים ייערכו בדיקות ביטחוניותביניהם רב ושאינם פתוחים כל העת. 
תורים ארוכים ושעות ר כלי רכב, ואשר ייצור מטבע הדברים שעלול למנוע מעב

כל אלה אינם עולים בקנה אחד עם יכולתו של חקלאי לעבד את . המתנה רבות
יהיו בוודאי מקומות שבהם לא יהא מנוס מכך שגדר ההפרדה תחצוץ בין . אדמתו

התושבים המקומיים לבין אדמותיהם. באותם מקומות יש להבטיח מעבר 
מועצת הכפר בית  2056/04בג"ץ ) כל האפשר את הפגיעה בחקלאיםשיקטין כ

 (.(30.6.2004)פורסם בנבו,  82סעיף , סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל

 וכן:

המסקנה לפיה לא ניתן להתוות תוואי גיאוגרפי חלופי לגדר שפגיעתו פחותה אינה 
 בבחינת מידתיותמסיימת, כשלעצמה, את בחינת המידתיות במובנה השני. 

הפגיעה שיוצרת הגדר, כרוכים זה בזה התוואי הגיאוגרפי ומשטר ההיתרים 
. מטעים ואדמות מרעה של העותרים והמעברים לאדמות שנותרו מערבית לה

על המשיבים לדאוג כי יקבעו הסדרי נותקו על ידי גדר ההפרדה. במצב דברים זה, 
עד כמה מעבר ומשטר נגישות סבירים לאדמות העותרים, באופן המצמצם, 

)פורסם  16, סעיף עליאן נ' ראש הממשלה 4825/04)בג"ץ  שניתן, את הפגיעה בהם
 ((.16.3.2006בנבו, 

 וכן: 

מזדמן, כפי -אף ההסדרים שגובשו בעניין הנפקת היתרים לבעלי עניין קבוע ו
שפורטו, עומדים לשיטתנו במבחן המידתיות השני. כפי שציינו לעיל, מקובל עלינו 

בוצה זו הינה פגיעה קשה. פרטים שעיבדו את אדמתם במרחב התפר, כי הפגיעה בק
ניהלו את עסקיהם שם ויצרו קשרי חברות ומשפחה, נאלצים עתה, ועל מנת לשמר 
את אורחות חייהם, לבקש היתר כניסה על בסיס עילות מצומצמות שונות. גם 

ת התושבים במרחב עצמו נפגעים מן המשטר שהוחל בו, שכן בעל כורחם הופכ
מציאות חייהם קשה ומורכבת, עת נכפה עליהם בידוד חברתי ועסקי באזור 

פגיעות אלו מחייבות קביעתם של הסדרים המשמרים ככל הניתן את מגוריהם. 



. נראה מרקם החיים שקדם להכרזה, בכפוף לצרכים הביטחוניים המחייבים זאת
סדרים הנוגעים לנו, כי ככלל, ההסדרים שגובשו מקיימים דרישה זאת. נתייחס לה

 .(33)פסק דין משטר ההיתרים, סעיף  לקבוצות בעלי העניין השונות

בפסק דין משטר ההיתרים נקבע כי הפגיעה שבסגירה של מרחב התפר בפני פלסטינים היא  כאמור, .22

כי הם יישמו את משטר ההיתרים באופן שישמר שם מידתית, בין היתר, על בסיס טענת המשיבים 

, לרבות עיבוד האדמות על ידי בני האדמות כפי שהיה לפני הקמת גדר ההפרדהאת מצב העיבוד של 

 :המשפחה של הבעלים

המשיבים מכירים בזכותם פני הדברים כי -בנסיבות העניין שלפנינו נראה אכן על
של התושבים להמשיך לעבד את אדמותיהם ומבקשים להביא לכך שבעלי הזיקה 

תוך מתן אפשרות לקרובי משפחה , לאדמות במרחב התפר ימשיכו בעיבודן
נראה לנו כי הסדר זה נותן מענה סביר ... ועובדים אחרים לסייע להם בעבודתם

אנו מניחים בקביעתנו זו כי הממזער את הפגיעה בזכויותיהם של החקלאים, ו
המשיבים אכן יוצקים תוכן ממשי להצהרותיהם באשר לחשיבות שבהמשך מתן 

 .(34)סעיף  זורמענה ראוי לצורכי החקלאים בא

 ת לקניין הפגיעה בזכו

יסוד: כבוד האדם וחירותו, המגן על -לחוק 3הזכות לקניין היא זכות יסוד, המעוגנת בסעיף  .23

 :לשטח הכבוש רלוונטיותוכן באמנות הבינלאומיות ה זכויותיהם של כל בני האדם,

כות יסוד זכות הקניין נמנית אף היא על זכויות היסוד של האדם. זכות זו הוכרה כז
דויקאת נ'  390/79בג"ץ זה )ראו למשל:  משפטהראויה להגנה בפסיקתו של בית 

, פ"ד נוסייבה נ' שר האוצר 4466/94דנג"ץ ; 15-14, 1( 1)ממשלת ישראל, פ"ד לד
חוק יסוד: כבוד האדם ל 3בסעיף ( ואף זכתה לעיגון חוקתי מפורש 85-83, 68( 4)מט

. זכות זו מוכרת גם במשפט הבינלאומי, ובכל הנוגע לשטחים המוחזקים וחירותו
 באמנת האג ובאמנת ג'נבה הרביעית עוגנת היא, בין היתר,בתפיסה לוחמתית מ

לפסק  20, סעיף עירית בית לחם נ' מדינת ישראל משרד הבטחון 1890/03בג"ץ )
פרשת עירית בית להלן: ; 3.2.2005דינה של כב' השופטת )כתוארה אז( ביניש )

 .((לחם

דה לצורך הגנה על חיי אדם, היא נוע הפגיעה בזכות הקניין של התושבים המוגנים אסורה אלא אם .24

  חיונית לכך:והיא 

 בלתי נמנעתהחובה להגן על הביטחון עשויה, לעתים, להיות כרוכה בפגיעה 
ההגנה על ביטחון החיים ושלמות הגוף עומדת בראש מידרג .. בזכויות קניין פרטי.

בצד זכות זו עומדת זכות הקניין ... העניינים הנתונים לאחריותו של מפקד האזור
של תושבי האזור, המוכרת אף היא כזכות יסוד חוקתית מוגנת. היא מוכרת ככזו 

יסוד: כבוד האדם וחירותו. -לחוק 3פי סעיף -מכוח המשפט החוקתי בישראל על
הפגיעה בזכויות קניין, ובכלל זה פגיעה היא מוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומי. 

פי דיני המלחמה של המשפט -ן של הפרט, אסורה עלבזכויות מקרקעי
 ...הבינלאומי, אלא מקום שהדבר הכרחי לצורכי לחימה

דעת קפדני וזהיר ביותר בטרם יוציא צו הפוגע -על מפקד האזור להפעיל שיקול
. חובה זו מוטלת עליו הן מכוח דיני בזכויות קניין של אזרחים בשטח מוחזק

כוח המשפט החוקתי הנוהג בישראל, המגדיר המלחמה במשפט הבינלאומי הן מ
אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל  7862/04)בג"ץ  זכות קניין כזכות יסוד חוקתית

  ((.2005) 378-376, 368( 5נט )פ"ד , ביהודה ושומרון

 תההימנעות של המשיב מלטפל בבקשה להנפקת היתר כניסה למרחב התפר לעותרת ולאשרה פוגע .25

לקניין,  1דמתה ובעיבוד האדמה, ובכך נפגעת בצורה קשה הזכות של העותרת בזיקה של המשפחה לא

 וזאת ללא כל הצדקה.

 הפגיעה בזכות לחופש תנועה

הזכות לחופש תנועה פנים מדינתי מוכרת בדין הבינלאומי כזכות יסוד. זכות זו עוגנה בהכרזה  .26

 האוניברסלית על זכויות האדם, שגובשה בעקבות מלחמת העולם השנייה:

http://www.nevo.co.il/case/16999650
http://www.nevo.co.il/case/16999650
http://www.nevo.co.il/case/17923357
http://www.nevo.co.il/case/17923357
http://www.nevo.co.il/law/70320/3
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320


Everyone has the right to freedom of movement and residence within the 

borders of each State (Article 13(1), 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/en

g.pdf).  

 :1966וכן באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות משנת 

Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that 

territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose 

his residence. (Article 12(1) 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx)/  

לפסק דינה של  15 עיףסבכך נקבע . זכות לחופש תנועה כזכות יסודגם הפסיקה הישראלית הכירה ב .27

 :עירית בית לחםכב' השופטת ביניש בפרשת 

. עמדנו על כך חופש התנועה הוא מזכויותיו הבסיסיות ביותר של האדם
שבשיטתנו המשפטית הוכר חופש התנועה הן כזכות יסוד העומדת על רגליה, הן 

כבוד כזכות הנגזרת מהזכות לחירות, ויש אף הגורסים כי מדובר בזכות הנגזרת מ
לפסק הדין והאסמכתאות הנזכרות שם(. חופש התנועה  15האדם )ראו פיסקה 

רה של אמנות מוכר גם כזכות יסוד במשפט הבינלאומי וזכות זו מעוגנת בשו
 בינלאומיות.

בדין הישראלי, הזכות לנוע בתוך המדינה מוכרת כזכות עוצמתית עוד יותר מהזכות לחופש תנועה בין  .28

 מדינות:

הוא מהזכויות היותר בסיסיות. כך הוא  –היא הזכות הנפגעת  –חופש התנועה  
במשפט המשווה. כך הוא אצלנו. בהתייחסו אל "חירות התנועה של האזרח מן 

 הארץ אל מחוצה לה", ציין השופט זילברג, כי זכות זו: 

"...היא זכות טבעית, מוכרה, כדבר המובן מאליו, בכל מדינה בעלת משטר 
 (. 536[, בעמ' 42] הפנים ואח'-קאופמן נ' שר 111/53טי..." )בג"ץ דימוקר

. אכן, דברים אלה יפים, על אחת כמה וכמה, לעניין חופש התנועה בתוך המדינה
החופש לנוע בתוך גבולות המדינה נתפס לרוב כבעל עוצמה חוקתית גבוהה יותר 

(. 708, בעמ' [23מחופש התנועה אל מחוץ לגבולות המדינה )ראה פרשת דאהר ]
לרוב, מעמידים את חופש התנועה בתוך גבולות המדינה על רמה חוקתית דומה 

[ ראתה המשנה לנשיא, השופטת 23. כך למשל, בפרשת דאהר ]לזו של חופש הביטוי
ץ "בג) "זכויות שוות ערך במשקלן" )שם( פורת, בחופש התנועה ובחופש הביטוי-בן

 ((.1997) 49 1( 4נא )"ד פ, חורב נ' שר התחבורה ואח' 5016/96

על פי הספרות המחקרית, "ככל שמטרת התנועה תהיה חשובה יותר, כך ההגנה החוקתית שיש  .29

 –מדינתית -להעניק לזכות לחופש תנועה תהיה רבה יותר" )יפה זילברשץ "על חופש התנועה הפנים

 815, 793ד  וממשלמשפט חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח' )טרם פורסם("  5016/96בעקבות בג"ץ 

 )תשנ"ח((.

וכל בית, כדי שתתוך הגדה המערחופשיות ב, לנוע בת, העותרהה לכך שיתאפשר לבתזקוק 1 תהעותר .30

בני המשפחה , לפיו בחברה הפלסטינית , בהתאם לנוהג המקובלשבמרחב התפר לעבד את האדמה שלה

 של הבעלים הרשום של האדמה משתתפים בעיבוד האדמה. 

להגיע לאדמה של  פל בבקשה של העותרות פוגעת באפשרות של העותרתמלטשיב של המ ההימנעות .31

, ן הכרוך בקשרי המשפחה שלהבאופלחופש תנועה פנים מדינתי,  ת בזכותהופוגע ולעבדה, מהא

 מנהגים המקומיים המושרשים ובזיקתה לאדמה שעתידה לעבור גם אליהלקניין, ב בזכותה של אמה

לחופש  תבהתחשב בכל אלה, הפגיעה בזכות העותר בשל הזנחה בלבד.ללא כל הצדקה וזאת בירושה. 

 תנועה היא חמורה במיוחד.

 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
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 סיכום

 , וללא כל הצדקהלתקופה ממושכת היעדר הטיפול של המשיב בבקשה של העותרות מונע מהעותרת .32

זכויות בצורה קשה בכך נפגעות  ולעבד אותה., 1 תהעותר ,אמהשל  אדמהלהגיע באופן סדיר ל ,ברורה

 לחופש תנועה.לקניין ו ותהיסוד של העותר

לתת לעותרת קבל את העתירה, ולהורות למשיב , מתבקש בית המשפט הנכבד ללעיל כל האמור נוכח .33

והרציפה לאדמה של אמה, העותרת  קבועה, לצורך גישתה הלכל ימות השנה היתר לצרכים חקלאיים

1. 

 ולחייב את המשיבלעתירה,  לתגובת המשיב לקצוב פרק זמן קצרכן מתבקש בית המשפט הנכבד  .34

 ן.די כישכר טרחת עורבו ותבהוצאות העותר

למוקד להגנת הפרט בפקס, לאחר  בפני עו"ד בגדה המערבית ונשלח בתצהיר שנחתםעתירה זו נתמכת  .35

בפקס, ם ניתנו ההכוח שאף  ייפויואת י תצהיר זה,תיאום טלפוני. בית המשפט הנכבד מתבקש לקבל 

 .ןלבין באי כוח ותמפגש בין העותרים בבקשיים האובייקטיביבהתחשב 
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