
  בבית המשפט המחוזי בירושלי�

  בשבתו כבית משפט לעניני� מנהליי�

  

 :בעני�

  

  כול� מעי� גויזה, וולג'ה, הר גילה ירושלי�        

  )6138כול� ע"י ב"כ עו"ד אהר� גבע (        

  91021, ירושלי� 12מרחוב שמאי         

  6255039, פקס. 6232541טל.         

  

  העותרי�                
  

  נ ג ד         
  
  

  שר הפני�      

  ע"י פרקליטות מחוז ירושלי�      

        המשיב                
  
  
  

  עתירה
  

  
בית המשפט הנכבד מתבקש בזה להורות למשיב להתייצב בפניו ולנמק, א� רצונו בכ), מדוע לא 

לבקשות העותרי� לקבלת מעמד של תושבי קבע בישראל,  12.8.2008יחזור בו מסירובו מיו� 

  רה לישיבת קבע בישראל.מדוע לא יאשר אות� בקשות ויעניק לה� אש

  
כ� יתבקש כבוד בית המשפט לית� צו ביניי� המורה למשיב להעניק לעותרי� אשרת שהיה 

תקופתית מתחדשת בישראל או לחילופי� לצוות כי העותרי� לא יגורשו מ� האר* עד לסיו� 

  ההליכי� בתיק וה� יורשו לעבור במחסו� וולג'ה הממוק� בסמו) לבית�.

  

  
  :תירהואלה נימוקי הע

  כלליא. 

  

עתירה זו הינה השלישית שמגישי� העותרי� בנסיונ� לממש את זכות� לקבלת אשרה  .1

 לישיבת קבע בישראל:

בחמש עתירות מקבילות  28.5.2006העתירה הראשונה הוגשה ע"י העותרי� בתארי) 

העתירה הראשונה). בדיו� מאוחד באות�  –(להל�  535/06עד  532/06בתיקי עת"מ 

הצהיר ב"כ המשיב כי המשיב יחליט בבקשות  8.6.2006קיי� ביו� עתירות שהת

יו�. בעקבות הצהרה זו בקשו העותרי� למחוק את העתירה ללא צו  60העותרי� בתו) 

  להוצאות. 
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יו�) שנקבע למת� החלטת המשיב נמנע בית המשפט ממת� צו  60לאור פרק הזמ� הקצר (

  ביניי�.

  .1עת/מצ"ב ומסומ�  8.6.2006פרוטוקול הדיו� ופסה"ד מיו� 

  

לאחר שעד למועד הגשת  446/07העתירה השניה הוגשה ע"י העותרי� בתיק עת"מ  .2

) לא קיבל המשיב החלטה בבקשות העותרי� לקבלת אשרה 30.4.2007אותה עתירה (

 לישיבת קבע בישראל (להל� העתירה השניה).

 

 3.2.2008העתירה השניה נמחקה לבקשת העותרי� ובהסכמת המשיב לאחר שביו�  .3

הודיע המשיב בכתב על סירובו לבקשות העותרי�. כל העותרי�, ללא כל יוצא מ� 

 הכלל, סורבו ונדחו ע"י המשיב.

 .2עת/מכתב הסירוב לבקשות העותרי� כא� מצ"ב ומסומ� 

 .3עת/ופסק הדי� מצ"ב ומסומ�  10.2.2008פרוטוקול דיו� בבית המשפט מיו� 

  צו הביניי� שנית� על  ידו במסגרת אותו תיק.כבוד בית המשפט הותיר על כנו את 

 

בנסיו� אחרו� להמנע מפניה נוספת לבית המשפט הנכבד, ועפ"י מדיניות המשיב  .4

בעניני� דומי�, סוכ� בי� ב"כ העותרי� לבי� הגב' חגית וייס, מנהלת לשכת מזרח 

ירושלי� של רשות האוכלוסי� וההגירה במשרד הפני�, כי העותרי� יוכלו להגיש 

אליה� יצרפו ראיות נוספות לביסוס טענותיה�  2עת/ררי� על החלטות הסירוב ע

 למגורי� בשכונת עי� ג'וויזה בכפר וולג'ה בתחו� ישראל.

 

 .2עת/ערר על החלטת הסירוב  31.3.2008עפ"י אותו סיכו� הגישו העותרי� ביו�  .5

 .4עת/מכתב הערר על נספחיו מצ"ב ומסומ� 

יב בכתב לב"כ העותרי� כי הוא דוחה את הערר וכי הודיע המש 12.8.2008בתארי)  .6

 .2עת/אינו רואה מקו� לשנות את החלטתו 

  .5עת/תשובת המשיב מצ"ב ומסומנת 

 

תושבי הכפר וולג'ה הבנוי ופרוש על המדרו� הצפוני של הר חלק מהעותרי� כול� הינ�  .7

 גילה לכיוו� נחל רפאי� מול השכונות המערביות של העיר ירושלי�.

 .חמת השחרור מרכז הכפר וולג'ה היה באזור שבו מצוי היו� המושב עמינדבעד למל

לחצות את נחל רפאי� לנטוש את בית�, בעקבות אותה מלחמה נאלצו תושבי הכפר 

 ולהתמק�  במדרו� הר גילה ממול לישוב המקורי.

הגבול התוח� את השטח שצור/ לישראל לאחר מלחמת ששת הימי� ואשר עליו הוחל  .8

הדרומי של הכפר  0שראלי חוצה את הכפר וולג'ה באופ� שהחלק העליו�השלטו� הי

מצוי בתחו� איו"ש ואילו החלק הצפוני הנמו) הכולל את שכונת עי� ג'ויזה כלול בשטח 

 מדינת ישראל. 
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 כאמור, כל העותרי� גרי� באותו חלק של הכפר המצוי בתחו� מדינת ישראל.

חזיקי� בתעודות זהות של האזור לאחר העותרי� כמו כל יתר תושבי הכפר וולג'ה מ .9

שהפוקדי� מטע� המשיב אשר פקדו את הכפר מייד ע� תו� מלחמת ששת הימי�, 

 סברו בטעות כי כל שטח הכפר מצוי מחו* לתחו� מדינת ישראל.

כתובות העותרי� בתעודות הזהות שהונפקו לה� היא "וולג'ה" או "עי� ג'ויזה" שהינו 

 גוריה�, בכפר.השכונה במקו� מ –ש� המקו� 

גרי� בתחו� ישראל ברציפות מאותו  1967אלה מבי� העותרי� שנולדו לפני חודש יוני  .10

מועד ועד היו�. יתר העותרי� שנולדו לאחר מכ� גרי� בתחו� ישראל ממועד לידת� 

 ועד היו�.

שבתי� רבי� בו נבנו ללא היתר ונהרסו בצו  ,בעקבות אכיפת חוקי התכנו� והבניה בכפר

הובטח לתושבי הכפר כי תוכ� תכנית מתאר שתאפשר לתושבי� לבנות ט, בית המשפ

  בתי� לדור ההמש) על חלקות הקרקע שבבעלות המשפחות.

תכנית מתאר לא הוכנה עד היו� ובעקבות כ) נאלצו תושבי הכפר לבנות את בתיה� 

ללא קבלת היתר. רשויות התכנו� יזמו  הליכי� משפטיי� נגד אות� בוני בתי�, ניתנו 

בית משפט זה במסגרת ערעורי� שהגישו הובא להכרעת צוי הריסה והנושא כולו 

  התושבי� על פסקי הדי� של בית המשפט לעניני� מקומיי�.

  .6עת/פסק הדי� מצ"ב ומסומ� 

 –נסיו� של ועד תושבי הכפר ליזו� שינוי ת.ב.ע. נתקבל בסירוב מהטע� שיוזמי התכנית 

  אינ� תושבי ישראל. –תושבי הכפר 

תחו� הכפר וולג'ה נערכו מספר מפקדי אוכלוסי� חלק� ע"י עובדי המשיב וחלק� ב .11

 מטע� עירית ירושלי�.

נאמר לתושבי הכפר כי בית� נמצא באזור  1972 0 ו 1968במיפקדי� שנערכו בשני� 

 איו"ש וה� הופנו למנהל האזרחי בבית לח� לקבלת תעודות זהות בהתא�.            

, כנראה מטע� עירית ירושלי�, נמסרו לעותרי� טפסי� 1982במיפקד שנער) בשנת 

למילוי לצור) רישו� במירש� האוכלוסי� של ישראל, ואול� בביקור נוס/ של הפוקדי� 

 שנער) כעבור מספר ימי� נמסר לעותרי� כי ההלי) היה מוטעה והטפסי� נלקחו מה�.

ות שכונת מגורי סברו השלטונות כי הכפר וולג'ה כולו לרב 90 0עד למחצית שנות ה .12

 העותרי� אינו כלול בשטח מדינת ישראל.

בעקבות זאת, כל תושבי הכפר וולג'ה, ובכלל זה העותרי� התפקדו כתושבי האזור 

 והענקו לה� תעודות זהות בהתא�.
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לעותרי� לא נמסר באופ� רשמי כי חלה טעות במפקד האוכלוסי�. השינוי בעמדת  .13

מטע� המשיב ומטע� אג/ הפיקוח על ניי� התכנוהרשויות בא לידי ביטוי בהליכי� 

הבניה בעירית ירושלי� שיזמו הליכי� משפטיי� להריסת בתי� שנבנו ע"י תושבי 

 הכפר ללא רשיו� בניה.

באות� הליכי� משפטיי� טענו תושבי הכפר לחוסר סמכות טריטוריאלית לדו� אות� 

קבע כי מקו� בהיות הבתי� ממוקמי� באיו"ש . הטענה נבדקה באופ� יסודי ואז נ

  הינו בתחו� ישראל.המצא הבתי� 

א/ שכאמור נקבע כי חלק מ� הכפר וולג'ה מצוי בתחו� ישראל, עד היו� אי� עירית  .14

ירושלי� מספקת כל שירותי� לתושבי הכפר וולג'ה ואלה לא נדרשו ע"י העיריה לשל� 

 ארנונה עבור בתי המגורי� שלה�.

 ד היו� מבית ג'אלה או בית לח�.אספקת המי� והחשמל לתושבי הכפר מתבצעת ע

 העותרי� גרי� בתחו� ישראל למ� לידת� ועד היו�. .15

  ערב מלחמת ששת הימי�. �משפחות העותרי� היה קייהמקורי של  �ת הישיהב

  .7עת/מצ"ב ומסומ�  1967של הכפר מנובמבר תצלו� אויר 

בתחו�  ת העותרי� נמצאיכ� מצ"ב חוות דעת של מומחה לפענוח צילומי אויר לפיה ב

בנוי במקו� במועד עריכת צילו� האויר (אי� צילומי אויר קודמי�  הישראל והי

 ).1967לנובמבר 

  .8עת/חוות הדעת מצ"ב ומסומנת 

  :היו�כ� מצ"ב מפת מדידות עדכנית של הכפר עליה מסומני� בתי העותרי� 

  .9עת/המפה מסומנת 

  

טריד את תושבי הכפר בעקבות בניית הגדר עוט/ ירושלי� החלו כוחות הבטחו� לה .16

הגרי� בתחו� ישראל תו) שה� מואשמי� בשהיה בלתי חוקית בישראל בשל מגוריה� 

 בבתיה� על אדמותיה�.

עקבותיה שב) 5436/04בעקבות זאת יזמו תושבי הכפר עתירה לבית המשפט העליו� (בג"צ 

  הושעו הטרדות תושבי�.

 .10עת/החלטת בית המשפט מצ"ב ומסומנת 

עו תושבי הכפר הגרי� בתחו� ישראל מלנקוט בצעדי� לשינוי  מעמד� עד לשלב זה נמנ

באופ� המפלג את הכפר, אלא שעתה כבר לא נותרה בידיה� הברירה אלא להסדיר את 

 מעמד� כחוק בתחו� ישראל.
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עניני� של העותרי� ויתר תושבי וולג'ה הגרי� בתחו� ישראל דומה עקרונית לענינ�  .17

אשר ג� הוא, כמו וולג'ה מצוי בחלקו בתחו�  ר עונהבישל חלק מתושבי הכפר הסמו) 

 ישראל ובחלקו בתחו� איו"ש.

ענינ� של תושבי הכפר ביר עונה נידו� במסגרת עתירות שהוגשו ע"י תושביו בתיקי 

. בסופו של יו� הסכי� המשיב להעניק מעמד של תושבי קבע 699/98"ו  3652/96בג"צ 

י אויר כי בתיה� היו קיימי� בתחו� לאות� תושבי הכפר שהוכיחו בעזרת צילומ

 ואשר גרו בתחו� ישראל מאז ועד היו�. 1967ישראל כבר משנת 

למת$ צו ביניי� לפיו ניתנו לאות� עותרי� במסגרת אות� הליכי� הסכי� המשיב ג� 

 י�, אישורשהיה חצי שנתי בתחו� ישראל ישהיו זכאי� לכ& לכאורה, אישור

  תעודות הזהות. מעת לעת עד למועד הענקת ושהתחדש

) לאות� עותרי� באות� 00היו� אישורי שהיה תקופתיי� (ג� המשיב ממשי) להנפיק 

  תיקי� שבקשת� לקבלת אשרה לישיבת קבע נדחתה על ידו וע"י בית המשפט.

  ב. הרקע להגשת העתירה הראשונה

18.   

פנו העותרי� באמצעות הח"מ אל המשיב בבקשה  2.8.2005בתארי)  .18.1

 בע בישראל.לקבלת אשרה לישיבת ק

 לפניה הפרטנית צור/ ג� מכתב עקרונות כללי.

 .11עת/הפניות מצ"ב ומסומנות 

 התקבלה תשובת המשיב לפיה הנושא נמצא בבדיקה. 22.9.2005בתארי)  .18.2

  .12עת/התשובה מצ"ב ומסומנת 

 

כחודש לאחר מכ� פנה הח"מ טלפונית אל מנהל הלשכה במזרח ירושלי�  .18.3

על קיו� פגישה לאחר שהנושא ילמד מר אבי לקח. באותה שיחה סוכ� 

 ע"י מר לקח.

 0 ו 14.11.05בהעדר כל התקדמות נשלחו למר לקח תזכורות בתאריכי�  .18.4

 א', ב'. 13עת/. המכתבי� מצ"ב ומסומני� 12.12.2005

הח"מ טלפ� למר לקח עוד מספר פעמי� כאשר בכל שיחה נתבקש להמתי� 

המסומ�  �3.4.06 מספר ימי� לבדיקת הנושא ועקב כ) נשלח המכתב מיו

  .14עת/

העותרי� פנו עוד קוד� לכ� למשרד הפני� במכתב של ב"כ עו"ד פלג 

. כ� מצ"ב תשובת ראש הממשלה 1.11.04 0ו  24.4.04, 17.8.03מהתאריכי� 

  לשאילתה שהוגשה לה. 29.8.93המנוח יצחק רבי� מיו� 
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רה לעותרי� חודשי� לא נות 8בהעדר כל התייחסות לבקשת� במש) תקופה העולה על  .19

וה� פנו בעתירה הראשונה לבית  הברירה אלא לחפש את תרופת� בבית המשפט

 .המשפט הנכבד

 

  ג. הרקע להגשת העתירה השניה

 

כאמור עתירת� הראשונה של העותרי� נמחקה לאור התחייבות המשיב בפני בית  .20

 יו�. 60המשפט לית� החלטה בעניינ� בתו) 

שהתקיי� בדיו� בעתירה הראשונה המציאו  לאור  הערות בית המשפט הנכבד בדיו�

תצהירי� נוספי� ומפורטי� יותר של ראשי  4.7.2006המערערי� למשיב בתארי) 

  המשפחות להוכחת מגורי העותרי� בתחו� ישראל.

  .15עת/מצ"ב ומסומ�  4.7.06המכתב מיו� 

  

, לאחר שחל/ המועד שנקבע למשיב למת� החלטה, התקבלה פניית 28.8.2006בתארי)  .21

מנהל לשכת מנהל האוכלוסי� במזרח ירושלי� ולפיה על כל העותרי� להגיש בקשות 

 עפ"י נהלי� וטפסי� חדשי� שגובשו ע"י המשיב.

  , א', ב'.16עת/מסומנת  31.8.06במצור/ פניית המשיב ותשובת ב"כ המערערי� מיו� 

 

בעקבות דרישת המשיב ועל א/ הטירחה הרבה הכרוכה בהכנת טפסי הבקשה  .22

ה הכספית בגי� האגרה שנדרשה, הגישו העותרי� במהל) חודש ספטמבר באופ� וההוצא

 מרוכז  את הבקשות.

 

העבירו העותרי� למשיב צילומי כרטיסי מזו� של סוכנות הסעד  29.11.2006בתארי)  .23

 לפליטי� המעיד על מגוריה� בוולג'ה.

  .17עת/ העתק מכתב מדגמי מצ"ב ומסומ�

 

יקש הח"מ להגיש באופ� מרוכז בקשות של תושבי� ע� סיו� הגשת בקשות העותרי� ב .24

נוספי� בכפר וולג'ה אשר לא הצטרפו לעתירה הראשונה. המשיב נאות לקבל אות� 

 .2007בקשות רק בחודש מר* 

  .18עת/מסומ�  30.10.06מצ"ב מכתב הח"מ מיו� 

  נכו� להיו� טר� ניתנה תשובת המשיב לאות� בקשות נוספות.

  

) פנה הח"מ אל מנהל לשכת המשיב 9/06במהל) החודשי� שחלפו למ� הגשת הבקשות ( .25

במזרח ירושלי� מר אבי לקח מספר רב של פעמי�. תחילה נטע� ע"י מר לקח כי הורה 

 על איסו/ החומר הדרוש. לאחר מכ� נטע� כי יש צור) לגבש עקרונות בטיפול בבקשות. 
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לקח כי עתה יתפנה לדו� בבקשות ולפיכ) בפניות האחרונות של הח"מ נטע� ע"י מר  .26

 .18.3.07נשלח לו המכתב מיו� 

  .19עת/המכתב מצ"ב ומסומ� 

 

חודשי� ממועד מחיקת העתירה הראשונה ו  9נכו� למועד הגשת העתירה השניה חלפו  .27

 חודשי� מהמועד שבו התחייב המשיב לית� את החלטתו. 7 –

חודשי� לא  9 0ה של למעלה מבהעדר כל התייחסות לבקשת� במש) תקופה כה ארוכ

נותרה לעותרי� הברירה אלא לחזור ולפנות לבית המשפט הנכבד. עתירה זו נמחקה 

 תו) חיוב המשיב בהוצאות לאחר מת� עמדת המשיב הדוחה את הבקשות.

  

  הרקע להגשת עתירה זוד. 

  

כאמור, בעקבות סירוב המשיב לית� לעותרי� אשרות לישיבת קבע בישראל הגישו  .28

 ערר על אותה החלטה 26.3.2008י� ביו� העותר

 .4עת/עותק מ� הערר על צירופיו מצ"ב ומסומ� 

על  12.8.2008בעקבות תזכורות בע"פ ובכתב של ב"כ העותרי�, הודיע המשיב ביו�  .29

 .ועל כי אינו חוזר בו מהחלטתו לסרב לבקשות דחיית כל העררי� שהוגשו

  .5עת/המכתב מצ"ב ומסומ� 

 

א נותר לעותרי� אלא לחזור ולפנות בעתירה פרטנית לבית לאור עמדת המשיב ל .30

 המשפט הנכבד.

  

  

  טיעו� המשיב

  

לערר שהגישו העותרי� הוא כי אי� המסמכי�   א'5עת/טיעו� המשיב במכתב התשובה  .31

שהוגשו מטע� אות� עותרי� מספקי� הוכחות חותכות למגורי העותרי� בבית� בעי� 

 ואיל) ברציפות. 1967ג'ויזה משנת 

 

מפרט המשיב המסמכי� שצורפו לערר הפרטני שהגישו העותרי�  5עת/מכתב הסירוב ב .32

ומציי� כי אי� באות� מסמכי� ובמסמכי� קודמי� שהוגשו כדי לשכנעו כי העותרי� 

 זכאי� לקבלת המעמד המבוקש על יד�.

  

צור/ מכתב תשובה כללי המתייחס לכלל העותרי� בתיק עת"מ   5עת/למכתב התשובה  .33

446/07. 

 2.9.2008א) הומצא לח"מ בפקס רק ביו�  12.8.2008מכתב הכללי נושא תארי) ה

  א' .5עת/המכתב מצ"ב ומסומ� 
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מעלה מספר נקודות כלליות כאשר מכתב הסירוב  א'5עת/מכתב הסירוב הכללי  .34

 מבוסס על עמדות המשיב כפי שה� מפורטות במכתב הסירוב הכללי. 20עת/הפרטני 

משיב בקביעתו כי כתנאי לקבלת מעמד של תושבי קבע על העותרי� אינ� חולקי� על ה

העותרי� להוכיח כי התגוררו בכפר וולג'ה בתחו� ישראל עובר למלחמת ששת הימי� 

  וכי המשיכו לגור בתחו� ישראל מאז ועד היו�.

העותרי� חולקי� על המשיב בשאלת כמות ההוכחות והראיות שיש לדרוש מה� 

ה המוטל עליה� והא� נטל זה יחשב כמוכח על יד� להוכחת גירסת�, מהו נטל ההוכח

ולא באופ�  1967ג� א� ימציאו ראיות למגוריה� במקו� רק בנקודות זמ� שונות מאז 

  ואיל). 1967רצי/ במהל) כל התקופה משנת 

  

  1967ו. קיו� בית העותרי� בשנת 

  

התנאי הראשו� לקבלת מעמד בישראל, כפי שנקבע כבר בפסיקה קודמת של בית  .35

שפט העליו� הוא הוכחת קיומו של בית מגורי� של המשפחה עליה נמני� העותרי� המ

 בתחו� ישראל.

. (לפני מועד זה לא 1967העותרי� המציאו למשיב צילו� אויר שנער) בחודש נובמבר 

. לצילו� האויר 1של העותר מס'  ונערכו צילומי אויר לאזור). בצילו� האויר מופיע בית

ר) הצילו� המעידה כי הבית כפי שהוא מופיע בצילו� מצוי צורפה חוות דעת של עו

  .1967בתחו� השטח שסופח למדינת ישראל בשנת 

מדובר איפוא בראיה אוביקטיבית על מגורי המשפחה במקו� וקיו� זיקה למקו� כבר 

  .1967בשנת 

המשיב התעל� מאותה ראיה בטענה שמדובר בחוות דעת של מומחה פרטי בעוד 

  העותרי� היה להביא הוכחה כאמור מהמרכז למיפוי ישראל.שלטענתו היה על 

   

  העותרי� יטענו כי אי� בטענה זו ממש:

  מדובר בתצ"א שהינו לכשעצמו מסמ) אוביקטיבי שאינו נית� לשינוי או לפרשנות. .א

מ� הסת� היה   0א� המשיב סבור כי המסמכי� שהביאו העותרי� אינ� נכוני�  .ב

 מימצאי התצ"א שהמציאו העותרי�. עליו להביא ראיה משלו הסותרת את

המשיב ג� מבסס קביעתו על העובדה כי חלק מהעותרי� (המבוגרי� שבה�) עסקו  .ג

ברעיית צא� והמציאו למשיב אישורי� לרעיית צא� בתחו� הכפר וולג'ה. אי� 

מגורי בעלי באישורי� אלה דבר וחצי דבר על מקו� רעיית הצא� אלא רק על מקו� 

זאת ועוד, הא� רעיית צא� סותרת מקו� מגורי�? בוודאי . ההיתר בכפר וולג'ה

 שלא כאשר מדובר באזור כפרי חקלאי!

 3652/96באמצעות תצלו� אויר שהתקבל כראיה מכרעת בתיקי בג"צ  לסיכו�:

הוכיחו העותרי� כי בית אבי המשפחה היה קיי� בתחו� ישראל  699/98ובג"צ 

הביא כל ראיה לסתור מימצא  , ואילו המשיב לא1967בכפר וולג'ה כבר בשנת 

  עובדתי זה.
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  ואיל) 1967מגורי העותרי� למ� שנת   ז.

  

גר עדיי� בבית  1967, ובשנת 2לעותרת מס'      נישא בשנת       יליד שנת 1העותר מס'  .36

בנה  3. העותר מס' 1972היש�. היו� גרי� העותר ואשתו בבית חדש שנבנה על ידו בשנת 

הנ"ל וגר בה, שאר ילדי העותרי� בנו לעצמ� בתי� בתחו� למשפחתו דירה על גג הבית 

  מסגד בכפר וולג'ה.הישראל ליד 

בתי המשפחה סומנו ע"ג המפה המצבית שצורפה לבקשה המקורית של העותרי� וש� 

  ג� מצאו אות� עובדי המשיב בעת ביקור� בכפר. 

  

יל) הוגשו וא 1967הראיות התומכות בגירסת העותרי� לפיה ה� גרי� בוולג'ה משנת  .37

למשיב במסגרת העתירה הקודמת והערר שהגישו למשיב. מדובר במסמכי� 

אובייקטיבי� כמו אישור חברת החשמל, תעודות בתי ספר של ילדי העותרי� בביה"ס 

המקומי ומסמכי� רשמיי� שוני� שנערכו במהל) תקופת שלטו� ישראל. כ� צורפו 

� כאשר בכל אות� מסמכי� מסמכי� המתייחסי� לתקופה שלפני מלחמת ששת הימי

 נכתב במפורש כי מענו של נושא התעודה הינו בוולג'ה.

בביה"ס המקומי  7 –ו  5, 3מתייחסות ללימודי העותרי� תעודות בתי הספר כ) למשל 

. נכתב כי אי� לתת 2עת/. במכתב הסירוב לבקשה 1977ועד לשנת  1968בי� השני� 

פר ממוק� פיזית בחלק הכפר שמחו* משקל לאות� תעודות ואישורי� מאחר שבית הס

לערר לאחר שנטע� בערר  21עת/לתחו� ישראל. על טענה זו לא חזר המשיב בתשובתו 

כי אי� זה סביר כי בכפר קט� אחד יהיו שני בתי ספר מה ג� שבאותה תקופה סברו 

  עדיי� הרשויות והתושבי� כי כל הכפר מצוי מחו* לתחו� ישראל.

ע"י  1967י� קשר וזיקה לכפר וולג'ה עוד קוד� לשנת לחיזוק גירסת� הראו העותר

  .על כ)צירו/ תעודות רשמיות של ממשלת ירד� המעידי� 

שבו  11.9.1971ש עבודה" מלשכת התעסוקה מיו� רציר/ "כרטיס דוא/  1העותר מס' 

העותר יכול היה לדעת אז כי בעתיד יצטר) להוכיח את  הא�  צוי� מענו בכפר וולג'ה

  בוולג'ה?מקו� מגוריו 

, קוד� לכ� 1982זאת ועוד, כפי שפורט בערר, בית העותר חובר לרשת החשמל רק בשנת 

תושב אחר בכפר סופק חשמל לבתי הכפר באמצעות גנרטורי� שאחד מה� נרכש ע"י 

והוא סיפק חשמל למספר בתי אב בשכונה. העותרי� המציאו מסמ)/קבלה מיו� 

  המעידה על כ). 16.11.1975

ראיות אוביקטיביות רבות המשתרעות על התקופה מערב מלחמת ששת  קיימות איפוא

הימי� ועד ימינו אלה, למגורי העותרי� בכפר וולג'ה. נכו�, כל אות� אישורי� 

מתייחסי� לנקודות זמ� שונות, א) חלק� (תעודות בתי ספר) מתייחסי� לשני� לא 

  מעטות מתו) התקופה הכוללת השנויה במחלוקת.

י נטל הראיות הנדרש מה� להוכחת מגוריה� בתחו� ישראל הינו העותרי� יטענו כ

חיו  ,90 "עד לתחילת שנות ה ,במש& שני� ארוכותו מאחרמופחת מזה הנדרש כרגיל 

תחת הרוש� המוטעה כי בית� נמצא באיו"ש. הרוש� המוטעה הינו באשמת 
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לתיקו$  ולפיכ& לא נית$ לצפות כי העותרי� יפנו בתו& זמ$ קצר ,הרשויות שקבעו כ&

  ויאספו ראיות מתאימות לכ&. המעוות

  

מעבר לראיות הקיימות מבקשי� העותרי� להסתמ) על תיעוד שאינו נמצא ברשות�  .38

(חלקו נמצא ברשות המשיב) ואשר יכול לבסס את גירסתו למגורי� בוולג'ה בתחו� 

 .1967ישראל משנת 

  מפקדי אוכלוסי�

  

 1967וסי� השוני� שנערכו משנת הבוגרי� שבי� העותרי� התפקדו במיפקדי האוכל

  בכפר וולג'ה.ואיל) 

המשיב אשר מסיבות השמורות עימו נמנע  טופסי הרישו� במיפקדי� נמצאי� ברשות

  עד היו� מלחשו/ אות� בפני העותרי�.

כאמור, טעות של הפוקדי� אשר סברו כי הכפר וולג'ה ממוק� כולו באיו"ש גרמה לכ) 

  ת� הופנו לקבלת תעודות זהות בבית לח�.שהעותרי� כמו כל יתר תושבי שכונ

העותרי� יטענו כי התפקדות� בכפר וולג'ה בתחו� ישראל מהווה ראיה חותכת 

עווד נ. יצחק  282/83לזכאות� לקבלת מעמד בישראל לאחר שנפסק כבר בתיק בג"צ 

כמי שקיבל  1967 0שמיר כי "רואי� בכל מי שהתפקד במיפקד האוכלוסי� שהתקיי� ב

  יבת קבע".רשיו� ליש

טעות הרשות ביחס למיקו� בית העותרי� בתו) תחו� ישראל אינה יכולה לעמוד לה� 

  לרוע* ודי בסבל שעבר עליה� עד היו�.

  

  1972מעצר העותרי� בשנת ג.      

  

, במהל) תקופת הרמאדא�, נעשה נסיו� ירי ממרגמה                 1972בחודש אוקטובר 

  ג'ה. הירי כוו� לבני� הכנסת בירושלי�.מאולתרת מתו) תחומי הכפר וול

 19, 1נעצרו כל הגברי� בכפר ונלקחו למעצר. העותרי� מס'  בעקבות גילוי נסיו� הפיגוע

נעצר במסגרת אותו ארוע ועצ� מעצר� מצביע על כי היו תושבי הכפר בעת   31 –ו 

  אותו ארוע.

  

  נטילת טביעת אצבעות מגברי הכפר .ד

  

ו� לילה כל גברי הכפר וולג'ה ע"י כוחות משטרה ומג"ב נעצרו באיש 1992במהל) שנת 

  ונלקחו מה� טביעות אצבעות.

  העותרי� נמני� על העצורי� אז ועובדה זו מצביעה על מגוריה� בכפר אותה עת.

  

  צו ביניי�
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הבית הינו בבעלות העותרי� (ולא  העותרי� מתגוררי� בבית הנמצא בתחו� ישראל. .39

 ש אותו ולעבור לגור בשטחי�.בשכירות) ואי� באפשרות� לנטו

במצב דברי� זה, כאשר העותרי� מחזיקי� בתעודת זהות של האזור הינ� נתוני� 

ללחצי� ואיומי� מצד שוטר מג"ב בפלוגת עוט/ ירושלי� לסילוק� וגירוש� מבית� 

  בהיות� שוהי� בבית� באופ� בלתי חוקי. 

  

נית� צו המונע את  5436/04ובמסגרת בג"צ  446/07לבקשת העותרי� נית� בתיק עת"מ  .40

 גירוש העותרי� מבתיה� בתחו� הכפר.

 

לעותרי� אי� אישור כניסה או שהיה בישראל ובנסיבות אלה נמנע מה� לעבוד  .41

 בישראל.

 

ובג"צ  699/98במסגרת ההליכי� המשפטיי� שיזמו תושבי הכפר ביר עונה (בג"צ  .42

אישורי כניסה ושהיה  הענקו לאות� עותרי�) נית� בהסכמה צו ביניי� לפיו 3652/96

 חודשי�. 6 –שהתחדשו אוטומטית אחת לשנה או אחת ל  תקופתיי� בישראל

העותרי� זכאי� כי ג� בענינ� ינת� צו ביניי� דומה או למיצער צו שימנע את גירוש� 

  מ� האר*.

  

העותרי� מצויי� בעיצומו של מאבק משפטי כנגד הריסת בתיה� כאשר הריסת הבתי�  .43

 בהליכי תכנו� לאישור ת.ב.ע. שתתיר את בניית�. תופסק רק א� יוחל

מאיד) הליכי התכנו� מעוכבי� מהטע� שאי� העותרי� מוכרי� כתושבי קבע, וכ) 

נמצאי� העותרי� במילכוד כאשר מצד אחד ה� מצווי� להרוס את בתיה� כי אלה 

ומאיד)  אי� ה� עצמ� מוכרי� כתושבי ישראל, ולא  ,נבנו שלא כחוק בתחו� ישראל

  ., ע"י הגשת ת.ב.ע. מתאימהתנת לה� הזכות לפעול להכשרת בניית אות� בתי�ני

העותרי� זכאי� להירש� במירש� האוכלוסי� של ישראל ולקבל מעמד של תושבי קבע  .44

בישראל מכח מגוריה� ברציפות בתחו� ישראל החל מערב מלחמת ששת הימי� ועד 

 היו�.

ברישא לעתירה ולחייב המשיב בהוצאות כ� מתבקש כבוד בית המשפט לצוות כנעתר 0לאשר ע

 העותרי�.

  
  

          ___________  

  אהר� גבע,  עו"ד          

  ב"כ העותרי�          
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