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 8564/17 בג"ץ      בפני בית המשפט העליון
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 העותרים:

 
 949086045חסן עבד אלגליל סבאחי, ת.ז.  .1

 אלמיזאן לזכויות אדםמרכז  .2

 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל –עדאלה  .3

ו/או מונא חדאד ו/או חסן ג'בארין כולם ע"י ב"כ עו"ד 
סאוסן זהר ו/או מאיסאנה מוראני  ו/אוסוהאד בשארה 

 ו/או פאדי ח'וריו/או מוחמד בסאם 

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  –מעדאלה 
 בישראל

 31090, חיפה 8921, ת.ד. 94רחוב יפו 
 04-9503140; פקס: 04-9501610טל: 

 052-6651176טלפון נייד: 
 muna@adalah.org דוא"ל:

 

 -נ  ג  ד     -

 המשיבים:

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים .1

 מפקד פיקוד דרום .2

 ע"י פרקליטות המדינה )מחלקת בג"צים(
 9711052, ירושלים 26דין -מרחוב צלאח א

 

 ובת העותרים להודעה מטעם המשיביםגת

תגובתם להודעת את , מתכבדים העותרים להגיש 5.11.2017בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 

 המשיבים, והכל כמפורט להלן:

חמשת גופותיהם של כי , בשעות הערב, 5.11.2017יום המשיבים הודיעו לבית משפט נכבד זה ב .1

 יהם. האנשים הנעדרים מעזה אותרו על ידי כוחות הצבא הישראליים וכעת הם מצויים ביד

על אף שהפניות של העותרים אל המשיבים וכן הגשת העתירה הדחופה נעשו במועדים אקטואליים  .2

שלדעת העותרים הן  -המשיבים טוענים כעת כי לאור הנסיבות החדשות  ורלבנטים לסעד שהתבקש, 

סעד העתירה נהפך   -הינן בניגוד מוחלט להוראות הדין הבינלאומי פעולותיו אלה של הצבאמעידות כי 

 ללא רלבנטי. 

זאת צוותי ההצלה והחילוץ בעזה לאתר את הנעדרים, לאפשר להתבקשו המשיבים  בסעד העתירה   .3

כי בנו עדיין בחיים.  1אמונתו ותקוותו של העותר מס' מתוך כמתחייב מהוראות המשפט הבינלאומי, ו

 . העותרים עמדו על חובת המשיבים לאפשר את החילוץ גם אם מדובר בגופותאכן 

כמו גם  ץ "בג-בהליך של קדםלמשיבים בצהריים לה, כי פנייתם הבהולה של העותרים ביום חמישי עו .4

וגם תגובתם הראשונית והלקונית של המשיבים לעתירה פניות הצלב האדום לגורמי הצבא השונים, 

שכן מפירסומי התקשורת עולה כי ההחלטה של המשיבים להוציא את הגופות לא נענו ולא בכדי. 
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לאחר הגשת העתירה על מנת לא לאפשר החלטה שתחייב את המשיבים לאפשר לצוותי  נעשתה

ההצלה מעזה להוציא את הגופות כמתחייב מכללי המשפט הבינלאומי ההומניטארי וכי המשיבים 

 מעוניינים להחזיק את הגופות במטרה לנהל משא ומותן לחילופי גופות. 

שהוגשה לבית משפט נכבד זה בתגובתם לעתירה  המשיבים לא התייחסואכן, וכנראה לא במקרה ש .5

תגובה לקונית המתעלמת מחובות ב ותגובתם הראשונית הסתפקו ,למועד שבו הוציאו את הגופות

 המשפט הבינלאומי ובטיעונים קיצוניים פרוצודרליים. 

לכל הדעות, הדברים המתוארים לעיל הינם בבחינת שימוש לרעה בהליכים, חסרי ניקיון כפיים,  .6

הם מנוגדים לכללי המשפט , מסכלים את זכות הגישה לערכאות, פוגעים בשלטון החוק והחשוב מכל

 הבינלאומי ההומניטארי בכל הקשור לחילוץ הומניטארי מיידי.  

ועוד, המשיבים זילזלו ופגעו בתקינות ההליך השיפוטי, בזכויות הדיוניות של העותרים ובעקרון של  .7

חסוי  כפי שצוין בתגובתם סודי חומר ישו בפני בית המשפט הנכבד עצמאות השפיטה וזאת כאשר הג

( וזאת ללא שהתקבלה הסכמת ב"כ העותרים. 4( וההודעה הדחופה מטעמם )בסעיף 3לעתירה )בסעיף 

זו לא הפעם הראשונה שהמשיבים עושים שימוש לרעה בהליכים שיפוטיים שכן הוא התעורר בדיונים 

אחמד  5887/17מסגרת בג"ץ בהיתה מעורבת בהם לאחרונה ובדיונים שהתנהלו  3שהעותרת מס' 

אך כשהדבר התברר נזפו שופטי ההרכב במשיבים ואף חייבו אותם  ,ג'בארין ואח' נ' משטרת ישראל

את החומר בפני בא כוח העותרים. על מנת לא להפוך את התנהלותם של המשיבים לנורמה לחשוף 

ובשל קיצוניות המהלך שלהם בהיותו מנוגד לדין מבקשים העותרים מבית משפט נכבד זה שיקבע כי 

המהלך הזה שבו מוגש חומר חסוי לבית המשפט הנכבד ללא הסכמת העותרים ואף אם הדבר הוגש 

   הינו כשלעצמו בלתי חוקי. במעטפה סגורה  

, ומבלי לפגוע בזכותם של העותרים לפנות שוב לבית משפט נכבד זה בענין השבת על יסוד האמור לעיל .8

הגופות למשפחות ומבלי לפגוע בטיעונים עתידיים שלהם בדבר אי חוקיות פעולותיהם של המשיבים 

אשר לא מתיישב עם  ,אתמול בערב שתוארו לעיל ולאור שינוי הנסיבות שהודיעו המשיבים אודותיו

 סעד העתירה המבוקש, מודיעים העותרים לבית משפט נכבד זה על משיכת עתירתם. 

 

 

________________ 

 מונא חדאד, עו"ד

 ב"כ העותרים

 .6.11.2017חיפה, 


