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עבד אלמעטי אברהים עבד אלמעטי הביל ,ת.ז964956452 .
מרכז אלמיזאן לזכויות אדם בעזה
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
ע"י ב"כ עוה"ד מונא חדאד; אסנת כהן ליפשיץ;
מוריה פרידמן שריר; סיגי בן ארי מ"גישה"  -מרכז
לשמירה על הזכות לנוע"
רחוב הרכבת  42תל אביב67770 ,
טלפון ;03-6244120 :פקס03-6244130 :
דוא"לinfo@gisha.org :

העותרים

 נגד - .1משרד הביטחון
 .2הפרקליט הצבאי הראשי
 .3מפקד חיל הים
ע"י ב"כ ממחלקת בג"צים ,פרקליטות המדינה
רחוב צלאח א-דין  31ירושלים9711054 ,
טלפון ;6466590-02 :פקס6467011-02 :

המשיבים

תגובת העותרים לתגובה המקדמית
בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד מיום  2.5.2019ומיום  ,8.5.2019מתכבדים העותרים להגיש
תגובתם לתגובה המקדמית מטעם המשיבים ,כדלקמן:
 .1העותרים עמדו בעתירתם על שני סעדים .הסעד הראשון ,הוא הסעד הפרטני ,נוגע לעניינו של
העותר  1ועומד על לשחרור סירתו עם כל אשר היה על סיפונה ,לאלתר וללא הצבת תנאים .בסעד
השני ,התבקשו המשיבים לשחרר ולהחזיר את כל הסירות של הדייגים מרצועת עזה ,עם כל אשר
היה על סיפונן ,לאלתר וללא הצבת תנאים.
 .2בתגובה המקדמית מטעמם ,המשיבים הודיעו על כוונתם לפעול להחזרת סירת העותר ,כמו גם
שאר סירות הדיג של דייגי רצועת עזה .יחד עם זאת ,ומבלי להתייחס לחוקיות תפיסת הסירות,
הרי שמתגובת המשיבים עולה כי לא היה כל צורך בהחזקת סירתו של העותר  1כמו גם  65סירות
נוספות של דייגים מרצועת עזה שלא התבקשה החרמתן .עוד מתבסס החשש ,כי התנהלות זו של
המשיבים נעדרת כל בסיס .סירות אלה של הדייגים הוחזקו בידי המשיבים במשך חודשים ושנים
מבלי שהיה צורך בכך ותוך פגיעה חמורה ביותר במקור פרנסתם היחידי של עשרות דייגים,
עובדיהם ובני משפחותיהם.
 .3לצורך תגובה זו יודגש ,כי כוונה זו של המשיבים אינה ממלאת אחר הסעדים המבוקשים בעתירה,
כפי שיפורט להלן.
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הצורך בקביעת מנגנון ברור להחזרת הסירות וקביעת לוח זמנים
 .4בתגובתם של המשיבים אין כל התייחסות ברורה לאופן החזרת הסירות ,אם דרך היבשה או דרך
הים ,והם אינם מציינים באופן חד-משמעי כי לא יחזרו על הצבת תנאים כלשהם לצורך החזרת
הסירות.
 .5בעתירתם ,העותרים ביקשו כי הסירות יוחזרו לבעליהן לאלתר וללא הצבת תנאים .הסירות הן
מקור הפרנסה של הדייגים וכל השתהות בהחזרתן מעמיקה את הפגיעה הקשה ברכושם
ובפרנסתם של הדייגים.
 .6כפי שצוין בסעיפים  20ו 25-לעתירה ,המשיבים כבר היו מוכנים להחזרת הסירות "לפנים משורת
הדין" תוך הצבת תנאים לא מוצדקים ובלתי ריאליים בפני העותר ודייגים נוספים מרצועת עזה
לצורך קבלת סירותיהם" .פתרון" זה נדחה על ידי העותרים כפי שהבהירו זאת בפני המשיבים
בטרם הגשת העתירה (ע )7/ובעתירה עצמה.
 .7מכאן ,גם לא ברור מדוע המשיבים מציינים בסעיף  16לתגובתם כי היה באפשרותו של העותר 1
לפעול בעצמו לתיאום ,איסוף והעברת סירתו מבסיס חיל הים באשדוד .זאת כאשר העותרים
התייחסו בהרחבה לעניין זה ולהיעדר יכולתו של העותר לעמוד בתנאים אלה ,במיוחד לאחר
ששללו ממנו את מקור פרנסתו במשך שנים ,תוך שהם מודים כי לא היה כל צורך בהחזקת
הסירה ולא התבקשה החרמתה.
 .8אשר על כן ,המשיבים מתבקשים לציין את מועד ההשבה שיהיה קרוב ככל שניתן וללא דיחוי
והכל ללא הצבת תנאים כפי שצוין בעתירה (סעיפים  50-59לעתירה).

בקשת העותרים כוללת גם החזרת כל הציוד אשר היה על סיפונן של הסירות
 .9בתגובתם ,המשיבים אינם מתייחסים לעניין החזרת כל הציוד אשר היה על סיפונן של הסירות
בעת ההשתלטות עליהם על ידי חיל הים ,וחובתם לעשות זאת.
 .10העותרים ביקשו את החזרת הסירות עם כל אשר היה כל סיפונן ,וכפי שצוין בעתירה בעניינו של
העותר  ,1סירתו הכילה ציוד רב ויקר מאוד ,הכולל ,בין היתר ,מנוע (סעיף  17לעתירה).
 .11זאת ועוד .שתיים מתוך ארבע הסירות אשר החזרתן התבקשה בקדם בג"ץ מיום 21.10.2018
(ע ,)8/ואשר הוחזרו על ידי המשיבים לבעליהם במסגרת ההחזרה היזומה האחרונה של חיל הים
(סעיף  12לתגובת המשיבים) ,הוחזרו ללא הציוד שהיה על ספינות ,הכולל מערכות ג'י .פי .אס,.
מנועים ,חכות ורשתות דייג ,שהינם חיוניים ביותר עבור הדייגים ,ואשר לא התבקשה החרמתם.
 .12מכאן ,מתבקשים המשיבים להתחייב גם להחזרת כל הציוד אשר היה על סיפונן של כל אחת
מאותן סירות.
 .13לבסוף ,ולמען הזהירות ,יציינו העותרים כי הם חולקים על המסגרת הנורמטיבית אותה מבקשים
המשיבים להחיל על פעולותיהם של הדייגים ברצועת עזה ,וטענתם לפיה תפיסת אותן סירות
הייתה כדין .בשלב זה ,העותרים לא ירחיבו בעניין וישמרו על טענותיהם לעתיד.
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 .14אשר על כל האמור לעיל ,מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים להציג המועדים ולוח
זמנים להחזרת הסירות; לפרט את אופן החזרתן; להתחייב כי ההחזרה תתבצע על ידי המשיבים
עם כל הציוד ,ללא תנאים.

היום14.5.2019 ,

_______________
מונא חדאד ,עו"ד
ב"כ העותרים
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