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 080768476. ז. ת,הלסי נהאר. 1 
 710871910' ב מס"דרכון ארה, מרעי פוזייה. 2
 212595672. ז.ת, )קטינה(הלסי נור . 3
 325870665. ז.ת, )קטינה(הלסי סאלם . 4
 326791530. ז.ת, )קטין(הלסי חמזה . 5
 331006304. ז.ת, )קטין(הלסי עומר . 6

 :בעניין

  ד"וכ ע"י ב"ע יב זאיד 'נג העותרים 

  ד  ג  נ 

  משרד הפנים  
  באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים  המשיב 

 
 יב זאיד 'ד נג"כ העותרים עו"ב

  בעצמו 1העותר 
 שרון -ד יעל ענתבי"כ המשיב עו"ב

 :נוכחים

 1 
 2 פרוטוקול

   3 
 4הלא היא שאלת מתן , בכתב התשובה אין התייחסות לשאלה המתעוררת בתיק: כ העותרים"ב

 5אשר , לאחרונה החליט השופט עדיאל. ן קודם למתן ההחלטה הדוחה את הבקשהזכות הטיעו
 6ביטל החלטה של סירוב לאיחוד משפחות על יסוד מניעה ביטחונית , נתן דעתו לזכות הטיעון

 7. מפאת הפגיעה בזכות הטיעון משום שלא נערך שימוע מוקדם לפי הכלל הרחב החל בעניין זה
 8אבקש מבית המשפט הנכבד לקבל את העתירה ,  לפיכך.הוא החליט להחזיר את זה לשימוע

 9זאת , והחזרת העניין למשיב לשם קיום שימוע, במובן זה שיורה על ביטול ההחלטה המינהלית
 10לאחר שהמשיב או בית המשפט הנכבד לחילופין יגלה על שום מה ולמה קיימת מניעה 

 11מה , החומר החסויהשופט עדיאל גילה קצת מ' כב. ביטחונית ככל שהדבר ניתן לחשיפה
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 1כמו כן אבקש . משרד הפנים' עביס חוסין נ'ג 514/07מ "מפנה לעת. ככל שהדבר ניתן, שאפשר
 2 . לחייב את המשיב בהוצאות העתירה

 3 
 4השופט עדיאל היו לו נסיבות מיוחדות ' התיק שנדון בפני כב, ראשית, במקרה הזה: כ המשיב"ב

 5אנו מציעים שבית המשפט .  החומר הביטחוניזה היה תלוי בטיב. וזה לא דומה למקרה שלפנינו
 6. 7/כן מפנה למש, הערר מאד מפורט. 6/מפנה למש. יראה את החומר החסוי במעמד צד אחד

 7 .הוא עדיין לא חלוט, לגבי פסק הדין של השופט עדיאל
 8 

 9בית המשפט מעיין במעמד צד אחד בחומר החסוי שמציג בפניו נציג שירות הביטחון הכללי 
 10 .פה- משלימים בעלושומע הסברים

 11 
 12 : לאולם1כ העותרים והעותר "לאחר חזרת ב

 13 
 14וזאת גם על , להלן המידע אשר ניתן לגלותו מתוך החומר החסוי שהוצג בפניי: בית המשפט
 15 :כ"דעת השב

 16 
 17 . הנו פעיל בכיר של תנועת החמאס בירושלים, 2בעלה של העותרת , 1העותר  .1
 18לרבות כאלה שאינם , קשרים עם פעילי חמאס מקיימת 2העותרת , בהתאם למידע עדכני .2

 19 . בני משפחתה
 20.  כנגד ביטחון המדינה2קיים מידע המצביע על פעילות בעבר של אביה של העותרת  .3

 21 .2000אין מידע לגבי האב מאז שנת . '90-וה' 80-המידע מתייחס לשנות ה
 22חסן יוסף  ( נשואים לבנות של פעילי חמאס בכירים מהאזור2שני האחים של העותרת  .4

 23 ).חליל ופאדל חמדאן
 24 
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 1אבקש להורות על קיום שימוע . יש לנו הרבה טענות שיכולות לסתור טענות אלה: כ העותרים"ב
 2כי המשיב נעול בדעתו לקיום , בפני משרד הפנים כדי שיישמע טענותנו תוך ביטול ההחלטה

 3 .שימוע מאוחר
 4 
 5השאלה האם החומר שהוצג כעת . החומר שהוצג במעמד צד אחד הנו חמור דיו: כ המשיב"ב

 6הם יודעים מה בני המשפחה . כי מדובר בפעילות שידועה להם, באמת הפתיע את העותרים
 7 . שלהם עושים

 8 

 9 פסק דין

 10 
 11המידע אשר הוצג היום בפני העותרים לא הוצג בהחלטה נשוא העתירה בה נדחתה בקשתם 

 12בטרם תתקבל ההחלטה , ע זהלפיכך יש ליתן לעותרים זכות טיעון לגבי מיד. לאיחוד משפחות
 13העותרים רשאים להציג בפני משרד . 15.11.06לפיכך אני מבטל את ההחלטה מיום . בעניינם

 14לאחר מכן תתקבל החלטה חדשה .  יום את טענותיהם לגבי המידע שפורט לעיל30הפנים תוך 
 15 . בבקשה לאיחוד משפחות

 16 
 17 . אין צו להוצאות

 
 . במעמד הצדדים)2008ר  בינוא23(ח "ז בשבט תשס"טניתן היום 

 

                                                                                 18 
 שופט, משה סובל

 19 
 20 אביטל: קלדנית


