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 תגובה מטעם העותרים

, מתכבדים העותרים להגיש תגובה מטעמם לתגובה 22.2.2021בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום 

 כדלקמן:המקדמית מטעם המשיבים, 

הוא נכנס לרצועת עזה בית לחם בגדה המערבית ומענו הרשום שם. ב המתגורר, תושב פלסטיני 1העותר  .1

שנפטר באופן  השתתפות באבל על מות אביוביקור הומניטרי ללצורך  באישור המשיבים 12.11.2020ביום 

 . עתירתו הנוכחית היא בכדי לאפשר חזרתו מרצועת עזה לגדה.1.11.2020פתאומי ביום 

היעדר בהעותרים סברו כי המשיבים מתנהלים בחוסר תום לב ו ,וקבלת התגובה העתירהעד להגשת  .2

מענה השתהו המשיבים עד שנתנו  מעל לשלושה שבועותרק לנוכח האופן בו טרטרו את העותר: הגינות 

מת״ק לכי עליו להגיש את בקשתו  ואף אז לא השיבו לגופו של עניין אלא טענו ראשוני לבקשתו של העותר

בכדי לתת בגדה לאחר הגשת בקשתו נוספים השתהו המשיבים ימים  10; בהיותו תושב הגדהבית לחם 

יין אי אפשר לאשר הם מודיעים כי ״אם מדובר בבקשה לעזה אז לצערי עד וולא ברור כלל לפיתמוה מענה 

 לאחר בדיקה מול מרכז היתרים עקב קורונה.״

לאחר קבלת התגובה המקדמית, התחוור לעותרים כי חוסר תום הלב של המשיבים עמוק ממה שסברו,  .3

שכן בתגובתם המקדמית טענו המשיבים לראשונה כי העותר אינו זכאי לקבל היתרי ביקור מאחר 

ואף ולו ברמז ולא ניתן היה להבין  כך בים כלל לא טענוהמשי קודם לכן,שהשתקע ברצועת עזה. 

  מהתנהלותם אלא את ההפך מטענה מופרכת זו. 

קבלת כבר עתה כי  יודגש, להלן פורטוישו, דיוקים רבים המצוינים בתגובתם של המשיביםמעבר לאי  .4

המדינה ניצלה : מתן גושפנקא וחותמת כשרות להתנהלות פסולה ולא ראויהמשמעותה היא  טענותיהם
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ביקור  נתנה לו היתר – כדי לטמון לו פחאת מצוקתו של העותר, שביקש להתאבל על מות אביו, 

יציאתו את ואז תוכל למנוע  הלרצועשיכנס בכדי , כיווני(-רצועת עזה )שמטבעו הוא היתר דוהומניטרי ב

  . משם

, העותר המתגורר בגדה ועובד בישראל, ביקש להיכנס לרצועת עזה 2020כאמור, בחודש נובמבר  .5

בטענה כי ״אין אישור להנפיק היתרים אלה עקב  לבקשהלהשתתפות באבל. המשיבים סירבו תחילה 

בתשובה לבקשת העותרים לשקול החלטתם מחדש, המשיבים ביקשו צילום של תעודת הקורונה״. 

משיכו בטיפול. לאחר העברת המסמכים המבוקשים, המשיבים אישרו יובדיקת קורונה בכדי שהפטירה 

 לעתירה(. בתשובת המינהל האזרחי בגדה צוין:  2את בקשתו של העותר )ר׳ נספח ע/

 נביא לידיעתך כי נפתח היתר עבור התושב שבנדון לשם מעברו לרצועת עזה כפי שמבוקש . 3״

 בפנייה.

 ״.19:00 -07:30בין השעות  2020בנובמבר  12פעיל ביום חמישי . ההיתר יהיה 4  

-לעניין תוקף ההיתר לשהייתו של העותר ברצועת עזה, מר יואב ברכאשר ביקשו העותרים לקבל הבהרה  .6

 :11.11.2020נס מלשכת ראש המינהל האזרחי בגדה נתן את המענה הבא ביום 

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

בעת שיידע את מועד בקשת החזרה שלו, יש להגיש כשבוע מראש בקשה לחזרה מעזה שבועיים, 

 וזאת לשם בחינה למול הגורמים הרלוונטיים. ,לאיו״ש

)ההדגשה אינה  פעילות החלון במת״ק.״אוסיף כי קיימת אפשרות לאסוף את ההיתר היום בשעות 

 במקור(

, ושבוע לפני המועד הרצוי באבל השתתפות לצורך ביקור בהיתרכך פעל העותר. הוא נכנס לרצועת עזה  .7

 כי עותרלשלב לא נאמר  בשום(. לעתירה 3לחזרתו מעזה לגדה הוא הגיש בקשתו למשיבים )נספח ע/

לא . לגדה לחזור יוכל לא ולכן שם השתקע הוא כי הטענה הועלתה ולאכיוונית, -חד תהיה לעזה כניסתו

 ותטענות מסוג זה המונעמעלים לראשונה יעלה על הדעת כי כעת בתגובתם המקדמית של המשיבים הם 

 זור לביתו בגדה. לחמהעותר 

דבריו של בית ,  יפים אביו להלוויית לעזה כניסתו למשמעות באשר לעותר מראש הבהרה היעדר לעניין  .8

שקיבל את  (10.1.2021)פסק דין מיום  ואח' "שמתפנ'  סרסק 54868-09-19בעת"ם משפט נכבד זה 

למשמעות  מראשלעותרת שם, לא ניתנה הבהרה כי  ית המשפטמציין ב לפסק דין 8 קההעתירה. בפס

כיווני לצורך השתקעות אלא -יציאתה לגדה המערבית וכי בקשת העותרת "לא התיימרה להיות מעבר חד

השתתפות בחתונת אחיה" וכי "הסיכוי שהעותרת היתה מוכנה "להקריב"... לטובת השתתפות בחתונת 

בהתאמה לעניינו, לפס"ד(.  8אחותה, את זכותה לשוב למקום מגוריה הרשום בגדה... נמוך ביותר" )פס' 

ינה משנה כהוא זה( כי יציאתו להלוויית האב הינה חד כיוונית אאף לעותר לא הובהר מראש )והסיבה לכך 

והסיכוי שהיה מקריב את האפשרות לחזור לגדה ולפרנס את משפחתו, אילו היה יודע כי לא תתאפשר 

 חזרתו, נמוכה ביותר. 

, תוך הצגת לפעול ת המשיביםכוונהתראה כי כך ב, וללא רמדובר בניצול מצוקה והעברה בכפייה של העות .9

לדין הבינלאומי, ולחובותיהם של המשיבים  בניגוד מוחלטמצגים שגויים המגיעים לכדי הצבת מלכודת, 

 לוויתור טענה תוך עזה, ברצועת להישאר העותר אילוץ כרשות מנהלית לנהוג בסבירות, הגינות ותום לב.
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 עזה, ברצועת לביקור כיווני-דו היתר מתן ידי על הטעייתו ותוך יםשנ 3-ל מעל לפני לגדה לחזור זכותו על

  פסול. לחץ והפעלת פסול שלטוני כח ניצול תוך נעשה

מספיק בטעמים אלה בכדי לדחות את טענותיהם של המשיבים ולאפשר את חזרתו של העותר לביתו  .10

 בגדה.

בדה כי ניתן לעותר וולע המתוארת לעיל להתנהלותםבתגובתם המשיבים אינם מתייחסים כלל יצוין כי  .11

ברצועת עזה מטעמים הומניטריים )השתתפות באבל( וכי הובטחה חזרתו לגדה לאחר סיום  ביקורהיתר 

 ור. הביק

 המשיבים לעניין השתלשלות האירועים שקדמה לעתירההתייחסות לטענות 

בתגובתם המשיבים מציגים תמונה מוטעית, מסלפים עובדות וטוענים טענות שאין בינן לבין האמת ולא  .12

בכדי למנוע את חזרתו  של המשיבים לגבי השתלשלות האירועים אין בטענות אלהלמותר לציין כי כלום. 

והתחייבו לעניין  עזה ברצועת לביקור אישורהמשיבים עצמם נתנו לו זאת לאחר ש. בגדה של העותר לביתו

  חזרתו לגדה. 

. העותר, 2015משנת  מתגורר בגדה . הוא2001נולד ברצועת עזה ושינה מענו לגדה עוד בשנת אכן העותר,  .13

לפרנס את משפחתו ברצועת  . זאת על מנתעובד בישראל בכל הזדמנות שמתאפשרת לו כמתואר בעתירה,

תר קיבל לתגובתם(, העו 17לטענת המשיבים לפיה לעותר אין היתר עבודה בישראל )סעיף  בניגודעזה. 

. באותה תקופה העותר נאלץ לשנות מעביד והוא 20.1.2017עד  20.7.2016מיום  רישיון עבודה בישראל

בשנת . העותר קיבל רישיון עבודה נוסף 4.8.2016עד  31.7.2016קיבל היתר לצורך חיפוש עבודה לתאריכים 

בע״מ עד לכניסתו לרצועת עזה להשתתפות באבל. בידי  ________והועסק על ידי חברת קבלני  2020

 . עותק מההיתר הנוסף לא נשמר.   2.7.2020עד  2.1.2020העותר רישיון העבודה מיום 

 .9ונות העבודה והיתר חיפוש העבודה בישראל מצ״ב ומסומן ע/יהעתק ריש

ר מילים על המצב הכלכלי הקשה ברצועת עזה ואפשרויות העבודה והפרנסה המוגבלים אין צורך להכבי .14

 . מצוקה כלכלית ואבטלה קשה גורמות למעבר מהרצועה לגדה. כתוצאה מהמדיניות הישראליתשם

, דוגמת בת זוגו וילדיו של העותר שמענם הרשום הוא בעזה, פלסטיניות שאינה מאפשרת למשפחות

, נאלצות משפחות כגון זו של העותר "לבחור" אם להגיע לפת לחם או לקרוע בגדה להתאחד ולחיות ביחד

 את התא המשפחתי.

 השתתפות לצורך עזה לרצועת מהגדה להיכנס העותר של בקשתו את אישרו המשיבים, 2016 בינואר .15

 .21.3.2016 ביום אושרה וחזרתו 17.1.2016 ביום ביקור לאותו עזה לרצועת נכנס העותר. אחיו בחתונת

 .10העתק היתר החזרה מרצועת עזה לגדה מצ״ב ומסומן ע/

במת״ק בגדה לצורך ביקור אמו החולה והציג דוחות רפואיים העותר הגיש בקשה  2017בחודש אפריל  .16

 ביקש לא מעולם העותר(, לתגובתם 9)סעיף  המשיבים של לטענתם בניגודהמעידים על מצבה הרפואי. 

ו כי עליו הגשת בקשתו לביקור אמו החולה, נמסר ל לאחר .עזה לרצועת חזרה לצורך בקשה הגיש ולא

)לא ברור מתי, המסמך אינו  מסמךחתם על אותו  . העותרלחתום על טופס כלשהו לצורך מתן ההיתר

לא גילה כל הסכמה אמיתית לפיה הוא מוותר על  וממילא ללא הבנת משמעותו והשלכותיו מתוארך(

 מסיבות אישיות, נמנע מהעותר לצאת לאותו ביקור מבוקש. זכותו להתגורר בגדה.
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, עם קבלת מסמכים רפואיים חדשים המעידים על 2017לאחר מספר חודשים, בחודש ספטמבר  .17

 חדשה בקשהשל אמו, העותר פנה שוב למשרד הקישור הפלסטיני והגיש מצבה הקשה התדרדרות ב

והוא קיבל היתר כניסה לישראל, כאשר בהיתר מופיע בעברית  אושרה. בקשתו זו של העותר לביקור אמו

 מטרת כי נכתב ,ומבין מדבר שהעותר השפה ,ובערבית ״,לאזח"ע חזרה-ייחודים הוא ״למטרת: צ׳ כי

 לא זה,ה בבשל גם .״עבודה פגישת -מיוחדים ״צרכים שמשמעותו ״عمل لقاء -خاصة احتياجات״ היא היציאה

 כלשהו מסמך על הוחתם לא והוא בביקור, ולא כיווני חד במעבר מדובר המשיבים לשיטת כי העותר ידע

 ,העותר של בשפתו היתרב במפורש ולכתוב בתגובתם המשיבים לטענת בניגוד .מועד באותו יציאתו עם

 משפחתו ופרנסת פרנסתו משמקור במיוחד עזה, ברצועת להשתקע הסכים ולא ביקש לא מעולם תרהעו

  ובישראל. בגדה היה

 .11מצ״ב ומסומן ע/ 14.9.2017העתק ההיתר מיום 

, לאחר הביקור המבוקש ברצועת עזה, המשיבים מנעו את חזרתו של מוחלט, ובחוסר תום לב למרות זאת .18

כשביקש לחזור מהביקור בעזה לגדה, ועד לחודש  2017אכן, כפי שציינו המשיבים, משנת העותר לגדה. 

הגדול של הבקשות לא קיבלו מענה  ןחלק בקשות לצורך חזרתו לגדה. 12העותר הגיש , 2019ספטמבר 

בניגוד  .ביטחוניים״ מטעמיםהאחר התקבל סירוב ״ ןבחלק .של המשיבים(לשמצה )התנהלות ידועה 

בשום שלב לא צוין בפני העותר כי בקשותיו מסורבות בגלל לתגובתם(  11מוחלט לטענות המשיבים )סעיף 

מענה ב :לראייה .או כי בקשתו אינה עומדת בקריטריונים משיבים הוא השתקע ברצועת עזההשלגישת 

)המענה היחיד שניתן לעותר בכתב( לאחר פנית עמותת גישה בעניינו ביום  9.9.2019שהתקבל ביום 

 , מצוין מפורשות כי הסירוב נובע מטעמים ביטחוניים.בכדי לאפשר חזרתו לגדה 3.9.2019

 .12מצ״ב ומסומן ע/ 3.9.2019תשובת המת״ק מיום ו 3.9.2019עמותת גישה מיום העתק פנית 

 לטענת מוחלט בניגוד אלנבי. גשר דרך 11.12.2019 ביום לגדה נכנס אכן העותר ולעבוד, לגדה לחזור נואש .19

 ,מוחלטת ישראלית שליטה תחת נמצא אלנבי מעבר כידוע, .םיד על אושר העותר של מעברו המשיבים,

 ודיפלומטים תיירים המזרחית, ירושלים ,בגדה הרשומה הפלסטינית לאוכלוסיה המוגבל – דרכו ומעבר

 כל אין .כניסה חותמת מנפיקה וההגירה האוכלוסין ברשות גבולות ביקורתו ישראל אישור את מחייב –

 דעתה לשיקול ובהתאם ישראלי ואישור פיקוח ללא אלנבי גשר באמצעות המערבית לגדה להיכנס דרך

 שלא נעשתה העותר של לגדה כניסתו כי לתגובתם( 12 )סעיף המשיבים של טענתם המדינה. של הבלעדי

 .בעותר ופיד להטילו המשפט בית את שולל הוליךל שנועדה אמת, שאינה טענה היא אישורם וללא כדין

   .המדינה מרשויות רשות ידי על וחומר קל ,כלל תטען שלא היה מוטב

 הבינלאומי לדין ומנוגדת העותר של בכפייה העברה מהווה המקדמית בתגובה המדינה עמדת

 חסרת בצורה הטעייתו לאחר ,עזה לרצועת העותר של בכפייה העברתו משמעותה המשיבים, טענות קבלת .20

 הפעלת תוך אם ,לרצונו בניגוד אדם של העברתו על איסור קובע ,הרביעית נבה'ג לאמנת 49 סעיף לב. תום

 "הסכמתו"ל טענה בזהירות לבחון יש כאשר שלטוני כח ניצול תוך ואם גלוי או סמוי ,עקיף או ישיר לחץ

 אותו של פגיעותו למידת לב תשומת מתן ותוך לכאורה ההסכמה ניתנה בו המלא בקונטקסט אדם של

 .אדם

 והזכויות ההנאות את ממוגנים ישללו לא ואופן פנים בשום כי במפורש קובע נבה'ג לאמנת 47 סעיף .21

 ורשויות הכובש הכוח של הרשויות בין שנעשה הסכם בגלל לא גם ,היתר ובין ,זו מאמנה להם המוקנות
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 קל .אלה צדדים שני בין כוחות ופערי שוויון חוסר יהיה תמיד לפיו ההיגיון מתוך זאת .הכבוש השטח

 מסמך על חתימה בגלל בגדה ולבית לשוב וזכות את מהעותר לשלול המשיבים ביקשו בו ונבעניינ וחומר

   כיווני.-דו ביקור היתר לו נתנו שהם ולאחר כלשהו,

 להפרות נחשבים מוגנים של בכפייה רההעב או גירוש .מוחלט שהוא איסורב עוסקים אנו כי ,יודגש .22

 לחוקק החברות המדינות על ,לאמנה 146 לסעיף בהתאם .הרביעית נבה'ג לאמנת 147 סעיף לפי חמורות

 החמורות ההפרות אחת את לבצע מצוויים או ,המבצעים לאנשים יעילים עונשים לקבוע כדי חוקים

 גירוש ידי על אנשים של כפויה העברה כי קובע רומא לאמנת (d()2)7 סעיף ,ועוד זאת .147 בסעיף המנויות

 .האנושות נגד כפשע נחשב בכפייה אחר מעשה או

 והסכמתו להתניה ניתנות שאינן קוגנטיות זכויות הינן נבה'ג באמנת למוגנים הנתונות הזכויות .ועוד זאת .23

 אנשים יהיו לא ואופן פנים בשום כי קובע נבה'ג לאמנת 8 סעיף .תוקף חסרת היא עליהן לוותר אדם של

 .האמנה ידי על להם המובטחות הזכויות מן זכות על לוותר רשאים מוגנים

 לצורך עזה לרצועת שם, רשום ושמענו בגדה המתגורר העותר, של כניסתו את אישרו המשיבים בעניינו, .24

 מסמך על חתם כי בטענה לרצונו בניגוד לגדה, חזרתו את לאפשר מסרבים הם כעת .הומניטרי ביקור

 להתגורר זכותו את לבטל בכדי בו שיש בדעתו עלה לא ובטח שנים, 3-ל מעל לפני לו, הובהר לא שפשרו

 בגדה.

 של בקשתו את לאשר למשיבים להורות הנכבד המשפט בית מתבקש העתירה, ובכתב לעיל האמור על אשר .25

 המערבית. לגדה ולחזור עזה מרצועת לצאת מתגורר, הוא ושם בגדה רשום שמענו ,1 העותר
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