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מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
על ידי פרקליטות חמדינח,
משרד המשפטים ירושלים
הם ש י ב

היעה מטעם הלישיב ובקשה שביטא דיון
פרקליטות המדינה

מלכבדת להגיש חבוב המקדמית מטעם המשיב לעתירה למתן צו על"תנאי,

כדלהלן !
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בהתחשב במללול גסיבוה העניין ,המשיב החליט לאפשך את שובו של העותר מס' 1
לאזור יהודה

והשומרון .לצורך כך ,מפקד כוחות צה"ל באגור יהודה

והשומרון כבר

הורה ביום  18.6.2006על ביטול צו הגירוש שהוצא כעד העותר,
צילום צו ביטרל הגירוש מצורף מסומך) ןומ.1/
.2

על השתר

לינות ולהגיש בקשה לקבלת

רישיון

ביקור

לגורמים

הרלבנטיים ברשות

הפלסטינית .בהתחשב כאופייה ההומניטרי החריג של בקשה ין ,ישראל תהא מוכנה
לקבל את בקשתו של העותר לקבלת רישיון ביקור ,אס וככל שבקשה זו תוגש על.ייי
דרנים זוטרים ברשות הפלסטינית ,שאינם מזוהי .חמא"ס.

לאחר כניסתו של העותר מס'  1לאזור ,על-פי רישיון ביקור ,המשיב יתן את הסכמתו
להחזרת שמו של העותר למדשס התושבים באזור יהודה

והשומרון.

בנסיבות אלו ,מובע על-ידי חמשיב כי בית-המשפט יורה על ביטול הדיון
וו ביום  ,6.7.2006ויתיר לצדז"ס להגיש הודעת משלימה בעוד כ 30-ימים על מגת יעקוב
הקבועבעתירה

אחר אוץ יישום המפורט לעיל_

תגובת ב"כ העותרים :
עם ביטול צו הגיווש
לעותר  1זכות' מיידית
הביטול.

בהנחה)
להיכנס

שהיה תקף( ,עומדת
לשטחים ,החל מרגע

השטחים .מקור
מדובר במי שהיה ונשאר תושב
כניסתו
היה
תקנה
הטמכות הלכאורי היחיד למנוע את
 )1(112סימא לתקנות ההגנה .מרגע שבוטל הצו ,אין
למש*נ כל ספנות  -אמיתית ע טדוסה  -למסע את
כניסת העותד לשטחים בכל עת כה יתייצב במעבר
הנבול_ מדובר בוכות מוחלטת ,שאין לה חריגים ,ואין
צורך כשום עילה גוססת  -הומניטריה או אחרת -
למימושה.
כתושב השסחימצ אין העותר זקוק מבחעה משפטית
לרשיון ביקור הניתן לווים* כניסה על רשיון ביקור
היא לכל היותר אמצעי טכני ,כתחליף למסמך נסיעה
של השטתים ,שהעותר לא מחזיק ברגע כידיו.
גם אם היה צורך משפטי כרשיון ביקור ,הדרישה
שהבקשה תועבר ע"י פקיד זוטר ברשות הפלסטינית
שאינו מווהה עם החמאס ,היא דבשה בלתי-חוקית.
במנשר בדבר יישום הסכם הכינתם יהודה)
מס') י( ,ו"נשתה ,1995-הורה המשיב כי!

ושומרון(

מפקד כוחות צה"ל באזור וראש המנהל
יעבירו
לידי
האזרחי
המועצה
ורשויותיה כוחות ותחומי
הפלסטינית[]
אחריות המצוחם כיזיהם או בידי מי
שהוסמכו על ידם או מונו מטעמם ,לרשת
כוחות חקיקה ,שיפוט ומינהל...

טדובר בחקיקה צבאית ,שחוקק המשיכ ,שהמשיב לא
שינה עד עצם היום הוה ושמחתכת אא המשיכ עצתו.
בהתאם לחקיקה זו* האציל המשרב חלק
כמפקד השטח הלבוש לפקידי הרשות הפלסשרמת,
בהתמם למינשרם שתבצע המועצה הפלסטינית_
מסמכויותיו

עובדי הציבור של הרשות הסלסטינית הם רשויות
מוסמכות כההאם לחקוקה הצבאית המחייבוז את
המשיב_ אין לערבב בין פעילותם בכשירותם כרשתות
מוסמכוה לבין פעילותם כאנשים פרטיים ,תחום שבו -
ורק כו  -הס עשויים להיות מזוהים עם מפלגה כזו או
אחרת .ההפרד" בין האישיות המששטח של הרשות
לבין'האישיות
המינהלית
הטבצית של האדם שממלא
אח התפק-ד היא יסוד מושד של המשפט המינהלי.
אכן ,בשטחים נערכו בחירות למרעצה המחוקקת
להסכמי
הפלסטינית .הבחיררת
התקיימו בהתאם
הביכתם שעוגנו בדין הצכאי ,והתנהלו הן בשטחים
המוחזקים כידי',צה"ל והן במזרח ירושלים ,בתאום עם
ישראל ועם כוחוא הביטחון שלה .ישראל החליטה
להחרים את הממשלה שנבחרה כבחירות אלו .זוהי
החלטה פוליטית בהחום מדיניות החרץ .אין בהחלטה
זו נד* להתיר למשיב להתנער מהחקיקה הצבאית
שהזקק הוא עצמו ולהפסיק את המגעים עם פקירי
הרשות  -כולם או חלקם  -כאשר הן הוא והן הם
מינהליות
בכשירותם,
פועלים
מוסמכות
כרששות
בשטח.
יש לזכור עוד ,שכמפקר צבאי ,נושא המשיב

באחריות

הכולית לתחם .התקינים בשטח הכבוש :על כל
רוכדיהם .הוא אית יכוללהתפרק מאחריות זו על-יסוד
שינויים במוסדות השט" הכבוש ר') בסעיף ד 4לאמנת
לנכה הרביעית(.
עם זאת ,לאור ההודעה; על ביטול צו הגירוש ,חלה
התפתחות כהליכים כעתירה ,הא 71משמעותה נדע רק
בתוך השבועות הקרובי"_ במצב זה ,לא הולם לקיים
את הדיון במועד שנקבע;

המשיב לא טרח לענות ליפניות העותרים במשך למעלה
משנה ,כעת מעדיף המשיב ,כנראה ,ליתן את הסעד
הפרטני נדי להפוך את הסעד הכללי
לתיאורטי.

בהתחשב בכך ,ומאחר שיש לשער שהמשיב לא ינצה
להתבזות במגיעת כניסתו לשטח של תושב בן 88
כעגלות של תרם פוליטי על הרש"פ .מעריך ב"כ
העותרים שהמשיב ימעא פתרון שיכיא אח הסעד
הפרטני שבעתירה על סיפוקו ובקרוב כדרך זו או
אחית.
כנסיבות אלו מקבלים העוקרים אח הצעת
שכית*המשפט יורה ,על כיטוב מועד הדיון רעל הגשת
הודעה נוספת מטעם הצדדים כתוך  30ימים"
המשיב
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לאור כל האמור ,מוסנט על הצדדים ,כי בית המשפט הנכבד יורה על ביטול הדיוך
הקבוע בעתירה זו ביום  ,6.7.2006ויתיר לצדדים להגיש הודעה משליחה בעוד כ 30-ימיט
ימי) פגרת יבואו במנין( ,על מגת לעקוב אחך אופן יישום המפורט לעילנ

יוני,
10%
ו:

היום ,כ"ו סיון ,תשס"ו

יל-יובל.

יוגל יהטש ,עי"ד

סגן לפרקליט המדיגה

