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 23628-02-21עת"מ   מחוזי בירושליםבבית המשפט ה
 לעניינים מינהלייםבשבתו כבית המשפט 

 
 

 ה'  'מ .1
  מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –עמותת "גישה  .2

 

 ; (52260)מ.ר.  ליפשיץ-אסנת כהן(; 54434)מ.ר.  ע"י ב"כ עוה"ד מונא חדאד
 (37566סיגי בן ארי )מ.ר. ; (77328)מ.ר.  מוריה פרידמן שריר

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –מעמותת "גישה 
 תל אביב 42רחוב הרכבת 

 03-6244130, פקס: 03-6244120טלפון:  
 יםעותרה

 -נגד  -

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים .1
 (מינהלת התיאום והקישור )עזה .2
 תי לאזור הגדה המערביאהמפקד הצב .3

 מחוז ירושלים )מינהלי(פרקליטות ע"י 
 ירושלים, מעלות דפנה, 7מח"ל רח' 

 02-6468056, פקס: 02-5419554טלפון: 
 המשיבים

 

 מינהליתעתירה 

להסדיר להורות למשיבים המשפט הנכבד במסגרתה מתבקש בית  מוגשת בזאת עתירה מינהלית

  .לביתו בגדה המערבית מרצועת עזה בכדי שיוכל לחזור 1 העותראת יציאתו של 

 .לעתירה זו נלווית בקשה לקיום דיון דחוף, עתירהההומניטארי של ההדחוף ו יהבשל אופי

, לרבות שכ"ט עו"ד, תולחייב את המשיבים בהוצאות העותרבנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד 

 בצירוף מע"מ כדין. 

 נשלח לח"מ, לאחר תיאוםו ברצועת עזהבפני עו"ד ם שנחת העתירה נתמכת בתצהיר העותר

לבין ב"כ, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את  טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר

 התצהיר ואת ייפוי הכוח שנחתמו ונשלחו בפקס.
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 ואלו נימוקי העתירה:

 הסמכות

 לחוק א5 )סעיף 2018-התשע"ח (,117 מס' )תיקון מנהליים לעניינים משפט בתי לחוק בהתאם

 לדון הסמכות מסורה בירושלים מינהליים לעניינים המשפט לבית הרביעית( לתוספת א3 ופרט

 ישראל דרך המערבית לגדה עזה ומרצועת עזה לרצועת המערבית מהגדה מעבר שעניינן בעתירות

   זה(. לעניין ואח' הביטחון שר נ' ואח' פלונית 8856/18 בבג"ץ משלים פס"ד )ור'

 האגרה

 .2007-התשס"ז )אגרות(, המשפט בתי לתקנות לתוספת 20 פרט פי על ₪ 1,969

 נוסף הליך

 דומה. עובדתית למסכת בקשר דין בבית או משפט בבית נוסף הליך קיים לא

 לעתירה הצדדים

 בימים אלה ונמצא גדה המערביתמתגורר בה יפלסטינ תושב(, העותרלהלן: ) 1 העותר .1

  . ברצועת עזה

הזכות הינה ארגון זכויות אדם שפועל למען קידום והגנה על ( עמותת גישה:להלן) 2העותרת  .2

מכוח המשפט הבינלאומי ישראל  בשטחים שבשליטתוזכויות נוספות  חופש תנועהל

 .והישראלי

( הינו האחראי על יישום המדיניות האזרחית בשטחי יהודה המתפ"ש)להלן:  1המשיב  .3

 ושומרון ורצועת עזה ואמון על תיאום וקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה. 

הוא הממונה על יישום המדיניות האזרחית של ( מת"ק עזהאו  המשיב)להלן:  2המשיב  .4

עבור ישראלים, והוא ממשלת ישראל ברצועת עזה, לרבות הנפקת היתרי כניסה לרצועת עזה 

 . 2כפוף למשיב 

 פט הבינלאומי. שהוא המפקד הצבאי של איזור הגדה המערבית מכח כללי המ 3המשיב  .5

  התשתית העובדתית

הוא פועל בניין , נשוי ואב לשבעה ילדים. פלסטיני תושב בית לחם בגדה המערבית ,העותר .6

 ועובד בישראל. 

 1ע/ מצ"ב ומסומןהעותר  העתק תעודת הזהות של

בשעות הערב לאחר  1.11.2020ביום באופן פתאומי  , הלך לעולמו'' הו של העותר, מר ממאבי .7

בקשתו של העותר להיכנס . 2.11.2020. הלווייתו התקיימה ביום אשפוז של מספר ימים

בצר לו,  לרצועת עזה לצורך השתתפות באבל על מות אביו סורבה תחילה על ידי המשיבים.

והתבקש  פניה בהולה למת"ק בעניינו 4.11.2020פנה העותר לעמותת גישה וזו הגישה ביום 

 . 6.11.2020מענה סופי עד ליום 

"אין אישור להנפיק היתרים אלה בטענה כי המשיבים חזרו על סירובם לבקשתו של העותר  .8

עם בקשה לשקול מחדש את החלטתם  עמותת גישה חזרה ופנתה למשיבים עקב הקורונה".

העובדה כי בקשות אחרות להשתתפות באבל אכן אושרו על ידי המשיבים נוכח והדגישה את 

תשעה ולאחר  ובהמשך להתכתבות נוספות בין הצדדים, . כתוצאה מכך,אופיין ההומניטרי

, אישרו ובהלווייתוהגשת בקשתו לצורך השתתפות העותר מיום פטירתו של אביו  ימים
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 .12.11.2020והוא נכנס לרצועת עזה לחיק משפחתו ביום  המשיבים את בקשתו של העותר

 כדלקמן: של העותר לגדה חזרתולעניין ציינו מלשכת המנהל האזרחי בתשובה לבקשתו  .9

 עזה ברצועת לשהות עליו כי אציין ראשית התושב, של לחזרתו באשר בירור לאחר

 כשבוע להגיש יש שלו, החזרה בקשת מועד את שיידע בעת שבועיים. הפחות לכל

 .הרלוונטיים הגורמים למול בחינה לשם וזאת לאיו"ש, מעזה לחזרה בקשה מראש

 .2ומן נספח ע/ומס מצ״בהעתק ההתכתבות בין הצדדים 

. בהתאם לתשובתם של המשיבים הנ״ל, 10.1.2021העותר ביקש לחזור לביתו בגדה ביום  .10

וביקשה את  , שבוע לפני המועד המבוקש לחזרתו,3.1.2021פנתה עמותת גישה בשמו ביום 

 .10.1.2021ליום  הסדרת חזרתו

 .3מצ״ב ומסומן נספח ע/ 3.1.2021העתק מכתב עמותת גישה מיום 

הן לנציגי המת״ק והן לנציגי  , פנתה נציגת עמותת גישהבמועד המבוקש משלא התקבל מענה .11

 נהל האזרחי לצורך קבלת מענה או מועד צפוי לתשובה. על אף ניסיונותיהימפניות ציבור ב

נשלחה למשיבים התראה לפני  21.1.2021 , לא התקבל כל מענה. ביוםשבועייםהרבים במשך 

. גם 24.1.2021נקיטה בהליכים והמשיבים התבקשו לתת מענה לבקשתו של העותר עד ליום 

, ולאחר ניסיונות טלפוניים לקבלת מענה, בקשתו של העותר לא קיבלה מענה וכל הפעם

 שנמסר הוא כי היא עדיין בטיפול, ללא שנמסר כל מועד צפוי לקבלת מענה.

 .4מצ״ב ומסומן ע/ 21.1.2021תק מכתב עמותת גישה מיום הע

. 24.1.2021כאשר היא נושאת תאריך  26.1.2021דוא״ל ביום תשובת המשיבים התקבלה ב .12

 בתשובה זו צוין כי:

 לאחר בדיקת פנייתך נביא לידיעתך כי על התושב מושא הפנייה להגיש את בקשתו

 .מרצועת עזה למשרד הקישור הפלסטיני בבית לחם למעבר לאיו"ש

 .5מצ״ב ומסומן נספח ע/ 26.1.2021העתק תשובת המשיבים מיום 

תוך התעלמות טעם פרוצדורלי תשובה זו חוטאת בחוסר הגינות ושרירות בהתבססה על  .13

בעזה )כי שם הוא נמצא( ונציגי עמותת גישה  שהבקשה של העותר הוגשה למת״ק מהעובדה

. עם זאת, העותר ביקש מחבר שנמצא בבית לחם עם המת״ק ועם המינהל האזרחיהיו בקשר 

להגיש את הבקשה בשמו למת״ק בית לחם כפי שביקשו המשיבים. ואכן הבקשה הוגשה ביום 

27.1.2021. 

וא״ל גם את כתובת הד )והוסיפוותרים ופנו בכתב למשיבים חזרו הע 31.1.2021ביום  .14

זאת בהתאם  3.2.2021קשו לקבל את תשובתם עד ליום יבשהופיעה בתשובת המשיבים(, ו

 להתחייבותם לתת מענה לבקשת העותר שבוע לאחר הגשת בקשתו.

 .6/מצ״ב ומסומן נספח ע 31.1.2021העתק פניית העותרים מיום 

ניסו לקבל משיבים ונציגי עמותת גישה לא התקבל כל מענה מה 3.2.2021למרות זאת, ביום  .15

וביקשו לקבל  7.2.2021מענה טלפוני, ללא הצלחה. העותרים פנו שוב בתזכורת בדוא״ל ביום 

 9.2.2021בתשובה מאותו יום צוין ״נשלח תזכורת למתק״, וביום מענה מוקדם ככל האפשר. 

 התקבלה תשובה מוזרה ביותר מהמשיבים לפיה:

 מרכז מול בדיקה לאחר לאשר אפשר אי עדיין לצערי אז לעזה בבקשה מדובר אם
 הקורונה עקב היתרים
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 נעים יום המשך

 

 .7העתק ההתכתבויות בין הצדדים מצ״ב ומסומן נספח ע/

העותר מנסה לחזור לביתו בגדה כבר מתחילת חודש ינואר, שם הוא יכול לחזור לעבודתו  .16

המשיבים לאפשר את חזרתו לביתו לאחר למרות התחייבות . בישראל ולפרנס את משפחתו

הביקור בעזה להשתתפות באבל על מות אביו, ולתת מענה לבקשתו תוך שבוע ימים, עבר מעל 

הם מסרבים את  . בתשובתם האחרונה של המשיבים עולה כילחודש מיום בקשתו של העותר

וכח התנהלות , ונבנסיבות אלו. ניתן להבין אותן ובוודאי לא להצדיקןבקשתו מסיבות שלא 

 .עתירתו זולעותר ברירה זולת הגשת  הלא נותר המשיבים,

 הטיעון המשפטי

מחייב קבלת היתר מהמשיבים אשר מותנה בעמידה מעבר בין הגדה המערבית לרצועת עזה  .17

בטחוני של -בקריטריונים נוקשים ביותר. הסדר זה הוא תולדה של החלטת הקבינט המדיני

, שקראה להגבלה של תנועת האנשים והסחורות מהרצועה ואליה. 2007ישראל מספטמבר 

 מסמך המדיניות זמין בכתובת: 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_

gaza/03.pdf  

סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים "מצמצמת זו באה לידי ביטוי במסמך  מדיניות .18

לישראל, ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצועת עזה", המסמך המעגן ומפרט את 

 עזה, הגדה המערבית וישראל.  רצועת בין וסחורות אנשים תנועת לגבי המשיבים מדיניות

 סטטוס הרשאות המעודכן זמין בכתובת: 

https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf 

קיבל העותר אישור מהמשיבים  – באבל על מות אביוהשתתפות  -בקריטריונים  ונוכח עמידת .19

 בגדה המערבית.   ואת חזרת העותר לבית שיאפשרים כעת נדרש אישור המשיבלבקר בעזה. 

במסגרת החמרת הסגר על הרצועה בעקבות התפשטות הקורונה, פרסמו המשיבים יודגש,  .20

מסמך מדיניות שקובע שני חריגים המאפשרים כניסה לישראל בעת הזו.  12.8.2020ביום 

ין נכלל , עדי26.1.2021מסמך זו עודכן כל כמה חודשים, ובעדכון האחרון שפורסם ביום 

החריג המאפשר כניסה מרצועת עזה לישראל, מעבר לגדה ולחו״ל מתאפשרת, בין היתר, 

 למסמך(. ii.א.1)סעיף  לגדה המערביתלצורך חזרה 

 .8מצ״ב ומסומן נספח ע/ 26.1.2021העתק מסמך המדיניות מיום 

 קיצוניוהחלטתם אינה סבירה באופן  1המשיבים פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות העותר 

בגדה המערבית של העותר שוללת ממנו את היכולת לחזור לביתו  נוהתנהלות המשיבים בעניי .21

וזאת כאשר . העותר תלוי בהיתר מהמשיבים על מנת לשוב לביתו, ולעבודתו בישראל

המשיבים התחייבו לתת מענה לבקשתו תוך שבוע ימים, ולאחר שהיה ברור ביותר כי עם 

 , הם יאפשרו חזרתו. , ודרישתם כי הוא ישהה שם לפחות שבועייםאישור כניסתו לרצועת עזה

סירוב המשיבים לאפשר את יציאתו מרצועת עזה מהווה הפרה חמורה של זכויות יסוד ובהן  .22

כאמור  והזכות לאוטונומיה אישית. חזור לביתו ולפרנסתו,הזכות לחופש תנועה, הזכות ל

בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על לעיל, נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/03.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/03.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
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, מחויבת היא מכוח המשפט הבינלאומי התושבים הפלסטיניםתחומי חיים רבים של 

בראשן ובעיקרן הזכות  -והישראלי לכבד ולהגן על אותן זכויות האדם המושפעות משליטתה 

 לחופש התנועה של התושבים והזכויות שנגזרות ממימוש חופש התנועה.

 לחופש תנועה הזכותיבים לכבד את זכויות היסוד של העותר, וביניהן המשיבים מחו .23

ד לאמנה 12זכות זו מעוגנת, בין היתר, בסעיף  ובעקבותיה, זכותו של אדם לשוב לביתו.

לא תישלל באורח הקובע כי " 1966פוליטיות ואזרחיות משנת הבינלאומית בדבר זכויות 

 "שרירותי מאיש הזכות להיכנס לארצו הוא.

אכן, זכותו של אדם לצאת מארץ מגוריו ולחזור אליה היא "זכות בפסיקה נקבע כי " גם .24

טבעית". היא אחת מזכויות היסוד של האדם. הגבלתה של הזכות פוגעת פגיעה חמורה 

 (.(2002) 695( 5, נו)שיח' ראיד סלאח נ' שר הפנים 4706/02בג"ץ " )בזכויותיו

עזה בשל הקורונה ובטרם חזר התיאום מול  גם בעת הזו, למרות הידוק הסגר על רצועת .25

הרשות הפלסטינית, הכירה פסיקתו של בית משפט נכבד זה בחשיבות העליונה שיש לחזרת 

אדם לביתו ומחויבות המשיבים לאפשרה נוכח שליטתם על המעברים מעזה וממנה. בעת"מ 

עת שהמשיבים (, שניתן  ב23.8.2020)פס"ד מיום כרנז ואח' נ' מתפ"ש ואח'  54435-07-20

אפשרו רק יציאה מעזה לצורך טיפולים רפואיים מצילי חיים ובעת שלא התקיים תיאום בין 

המשיבים לוועדה האזרחית, הורה בית המשפט לאפשר לעותרים לחזור לביתם ברצועת עזה 

 למרות התנגדות המשיבים. 

בזכותו של  ירוהכ( עולה כי הם 8ממסמכי המדיניות שהמשיבים מפרסמים בעת הזו )נספח ע/ .26

 זכותו לחזור לביתו בגדה.במכירים היכנס לרצועת עזה לצורך השתתפות בהלוויה, והעותר ל

 נותנים תשובות לא מובנות , משתהים במתן מענה,יחד עם זאת הם מערימים בפניו קשיים

 והופכים את יציאתו לכמעט בלתי אפשרית. 

בעניינו של העותר בעתירה דנן, התנהלותם של המשיבים היא בלתי סבירה אף יותר. הם  .27

הפרו בין היתר את החובה לפעול תוך זמן סביר, שהיא מן מושכלות היסוד של מינהל תקין 

(; יצחק 2007) 762( 1)סב"ד פ, רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים 4634/04בג"צ )

 (. (2011) 1098 שנייה מהדורה', ב כרך ,המנהלית הסמכותזמיר 

מעבר לכך, המשיבים הפרו בצורה בוטה את ההתחייבות שלהם לתת מענה לבקשתו של  .28

העותר כשבוע ימים לאחר הגשת בקשתו, והציגו בפניו מצג שווא לפיו הוא יוכל לחזור לביתו 

כי בקשתו במועד שיבקש. כל זאת כאשר המשיבים עצמם פרסמו מסמך ממנו עולה במפורש 

 (. 8של העותר אכן עומדת בקריטריונים המצומצמים החלים בימים אלה )נספח ע/

 המשיבים הפרו את חובת ההנמקה

. יחד עם 3.1.2021בקשתו של העותר לחזור לביתו גדה מונחת על שולחן המשיבים כבר מיום  .29

את הטיפול  עכבזאת, הם השתהו במתן מענה, נאחזו בפרוצדורות לא מובנות בכדי ל

 בבקשתו, ובסוף נתנו תשובה לא מנומקת, לא מוצדקת, ולא מובנת כלל ועיקר.

לא רק שהיעדר הנמקה מערער את בסיס הסירוב, אלא גם התנהלות זו של המשיבים חורגת  .30

מעקרונות יסוד של מנהל תקין המחייבים רשות מנהלית לנמק את החלטותיה ולנהוג 

ניפין  46697-07-20)ר׳ למשל מהתקופה האחרונה: עת״מ   בהגינות מרבית כלפי הפונה אליה

(. זאת בייחוד כאשר ההחלטה פוגעת בזכויות 3.2.2021)פסק דין מיום  זנון ואח׳ נ׳ מתפ״ש

ל"א לפסק הדין  , פס'מדינת ישראל נ' חסין געאביץ 1038/08יסוד של הפרט )ר' גם עע"מ 
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 ((. 11.8.2009)פורסם בנבו, 

חובה ההנמקה היא חובה כללית ומקיפה החלה על כל רשויות המינהל, בכל פן של עבודתן.  .31

היא מחייבת גם את הרשויות הפועלות מול תושבים שאינם אזרחי המדינה, כדוגמת 

בית המשפט העליון עמד על חובת המשיבים לנמק את החלטותיהם התושבים הפלסטינים. 

אל בכלל ובמקרים בהם הסירוב מבוסס על לסרב בקשות כניסה של פלסטינים לישר

 לעיל(.געאביץ  )ר' עניין בפרט טעמים ביטחוניים

הימנעות המשיבים מהנמקה מעלה גם את החשד כי הם לא איזנו כלל בין השיקולים  .32

 הרלוונטיים לבקשת העותר ולא בחנו כלל את נסיבות בקשתו. 

 המשיבים הפרו את חובת ההגינות של הרשות 

בים אישור את כניסתו של העותר לרצועת עזה לצורך השתתפות באבל על מות כאמור, המשי .14

אביו. בתשובתם הם ביקשו כי ישהה ברצועת עזה לפחות שבועיים, וכי יגיש את בקשתו שבוע 

מועד חזרתו לעבודתו  לפני מועד החזרה הרצוי. העותר סמך על תשובה זו, וגם לעניין חישוב

אשר מונע את חזרתו של העותר לו כפי שהתנהלו באופן עם זאת, המשיבים התנהבישראל. 

לצורך זניחת בקשתו של העותר לביתו לעבודתו. הם השתהו במתן מענה, נאחזו בפרוצדורה 

עמותת גישה ובלמרות שהיא נשלחה למשרדי המת״ק בטענה כי לא הוגשה למת״ק הנכון, )

, התעכבו עוד יותר לאחר שהוגשה הבקשה ווידאו כי היא הגיעה לידי המינהל האזרחי(

שמשמעותו בסוף היא מניעת לא ברור ולא מובן  למת״ק הרצוי ובסוף נתנו מענה סתמי,

חזרתו של העותר לביתו. מכאן ההפרה הבוטה ביותר לחובת ההגינות וחוסר תום הלב 

 המובהק של המשיבים.

רי, בהיותה נאמן של הציבור חובת ההגינות של הרשות היא אבן פינה בדיני המינהל הציבו .15

משפט ארז, -(; דפנה ברק1998) 289(, 1, פ"ד נב)קונטרם נ' משרד האוצר 164/97)בג"ץ 

כוחות -((. חובת ההגינות נובעת מכך שהשלטון והיחיד אינם שווי2010) 276כרך א' מינהלי, 

וח ורסן מעמד. השלטון מחזיק כוח ועצמה וחובת ההגינות נועדה לשמש בלם לכ-ואינם שווי

לעצמה. הגם שהעותרים אינם אזרחי ישראל, הם עדיין תלויים בהחלטת המשיבים. כל עוד 

למשיבים היכולת למנוע את כניסתם לישראל ועל דרך זו לפגוע בזכויות יסוד המוקנות להם, 

 עליהם החובה לנהוג כלפיהם במידת ההגינות, כמו כלפי כל פונה התלוי ברשות.  

ת את הרשות לטפל באופן רציני ואחראי בפנייתם של תושבים כדוגמת  חובת ההגינות מחייב .16

 ולנמק אותה, דבר אשר לא נעשה במקרה זה. העותר, ולהשיב להם בזמן סביר מהי החלטתה

 נוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים להשיב לעותרת ולאשר .17

 את בקשתה באופן בהול.

 שתוארה לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד גם לחייב את המשיביםלאור התנהלות המשיבים  .18

 .בהוצאות העותרת, לרבות אגרת בית משפט ושכ"ט עו"ד כדין

 

10.2.2021 

________________ 
 , עו"דמונא חדאד

 יםב"כ העותר          


