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 :הצדדים

 הנשואה לאזרח ירדני.  שמענה הרשום עזה, היא פלסטינית, 1ת העותר .1

הינה עמותה ישראלית שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל ובשטחים עמותת "גישה",  ,2העותרת  .2

 הנתונים לשליטתה, ביניהן הזכות לחופש התנועה.

והינו  למשרד הביטחון( הוא גוף הכפוף המתפ"שאו מתאם פעולות הממשלה בשטחים )להלן:  1המשיב  .3

  האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים.

וממונה על יישום המדיניות האזרחית של ממשלת ישראל  1( כפוף למשיב מת"ק עזה)להלן:  2המשיב  .4

 לתושבי עזה.   אמון על בחינה, אישור והנפקה בפועל של היתרי כניסה לישראל 2ברצועת עזה. המשיב 

( הינו המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית מטעם מדינת ישראל, המפקד הצבאי)להלן:  3המשיב  .5

 המחזיקה בגדה המערבית תחת כיבוש צבאי מזה חמישים שנים. 

 העובדות 

על                 מספר לאומי  ,           מר. היא נשואה טרייה לאזרח ירדני,  2. העותרת היא צעירה פלסטינית, בת .6

הפלסטינית בבקשה לצאת , לוועדה האזרחית 1.3.2020מנת להתאחד עם בן הזוג, פנתה העותרת ביום 

 . הקים משפחה בירדןלומרצועת עזה 

 1ע/ נספח , מצ"ב ומסומןנישואין חוזהוצילום דרכון העתק 

ועה ישיר לו, הוטל על הרצבשל חג הפורים. בסיומו ובהמשך הוטל על רצועת עזה סגר,  העת בסמוך לאותה .7

זאת לאור ירדן שינתה באותה התקופה את מדיניות הכניסה אליה מספר פעמים, וסגר בשל מגפת הקורונה. 

מאי, בשל כוונת מדינת ישראל לספח שטחים בגדה במהלך חודש בנוסף, פת הקורונה. התפשטות מג

בשל אירועים אלו, . ישראל מדינת הודיעה הרשות הפלסטינית על הפסקת התיאום בינה לביןהמערבית, 

 המתינה העותרת על מנת שהמצב יתבהר. 

אל המשיבים בבקשה כי ימהרו ויאשרו את הבקשה,  2באמצעות העותרת  1פנתה העותרת  28.10.2020ביום  .8

  .4.11.2020לפניה צורף, בין היתר, אישור כניסה לירדן, בתוקף עד ליום חצי שנה לאחר שהוגשה. 

 2ע/ מצ"ב ומסומן נספח)ללא נספחים(  28.10.2020העותרת מיום העתק פניית 

הודיעה הרשות הפלסטינית שהיא תשוב לעבוד עם ישראל. הוועדה האזרחית שבה  17.11.2020 ביום .9

 לפעילות בשבוע שלאחר מכן. 

 :3התקבל מייל מהמשיב  ,הרשות הודעת לאחר שבועיים ,1.12.2020ביום  .10

פנייתכם הועברה לבדיקת הגורמים המוסמכים. במסגרת בחינת הבקשה נבקש  שלום רב,"

כי יושלמו המסמכים הבאים: אישור ממשרד הפנים הירדני המעיד על כך שכניסתה של 

התושבת לירדן מאושרת. כמו כן נבקש לקבל את פרטי הרכב )לוחית זיהוי( וכן פרטי הנהג 

הצורך יאפשרו את מעברה של התושבת  שינהג בו )שם, ת"ז ומספר טלפון( אשר במידת



ממעבר "ארז" למעבר "גשר אלנבי" ככל שהבקשה תאושר. יודגש כי הבקשה עודנה בבחינה 

 .  "ואין בהודעה זו כדי להביע או לשקף עמדה כלשהי ביחס לבקשה גופה

הודעה זו מגיעה כשלב ממקרים אחרים בעת האחרונה.  2את הודעת המשיבים מיום מכירה העותרת  .11

 . בדרך כלל התיאום נעשה למעבר תוך ימים ספורים ולעיתים מהיום למחר.האחרון באישור הבקשה

בבוקר, נשלח האישור ושאר  8:35בשעה  9.12.2020ביום . בהתאם לכך, העותרת תאמה את כניסתה לירדן .12

את נשלח מייל נוסף מ 10.12.2020וביום  , באמצעות מייל,הפרטים המבוקשים, בהתאם לבקשת המשיב

פניה נוספת  .16.12.2020תואם על ידי הרשויות הידניות ליום  1העותרות, אשר מעיד כי מעברה של העותרת 

מתוך תקווה קלושה להספיק להגיע  ,15.12.2020, נעשתה ביום בעניינה של העותרת, ונשים נוספות במצבּה

 .16.12.2020 בו תואמה היציאה לבקשת המשיבים, למעבר למחרת, ביום

  3/ענים הירדני, מצ"ב ומסומן נספח אישור משרד הפ העתק

 4/ע, מצ"ב ומסומן נספח 16.12.2020תיאום כניסת העותרת לירדן ליום העתק 

 5/עמצ"ב ומסומן נספח  15.12.2020ומיום  10.12.2020העתק פניות בעניין העותרת מיום 

כי לא הועברה בקשה מהוועדה  בים. בתשובה זו נכתבהתקבלה תשובה אחרת מאת המשי 20.12.2020ביום  .13

כן" נכתב בתשובה, "... המסמכים -"כמו זאת, למרות שבקשה כאמור הועברה כבר בחודש מרץ. האזרחית.

, בשל סד הזמנים הקצר מועד הכניסה המבוקש 16.12.2020לצורך כניסה ב  10.12.2020הנחוצים הועברו ב 

נית עם יבקשה נוספת מהוועדה האזרחית הפלסט חלף מבלי שהתאפשר לבחון את הבקשה, כעת, נדרש שתוגש

 ...".מועד כניסה עדכני

 6/ע נספחמצ"ב ומסומן  20.12.2020תשובת המשיבים מיום  העתק 

הטענה על סד הזמנים הקצר מקוממת, שכן, העותרת לא קיבלה הנחיות בנוגע לסד הזמנים, ויתרה מכך,  .14

אשר ליוותה  2, אינה מוכרת לעותרת הבדיקהבשלב הסופי של , הטענה על סד זמנים קצר 11כאמור לעיל, בס' 

 ומלווה נשים רבות במצבה של העותרת. 

מצעות הוועדה פעם נוספת, בא את בקשתה העותרתחרף האמור, ולמרות שהתהליך כמעט והושלם, הגישה  .15

  .176212מספר הבקשה:  23.12.2020האזרחית הפלסטינית, והבקשה הועברה ביום 

, במכתב אל ובשמן של נשים נוספות במצבּה 1בשמה של העותרת  2פנתה העותרת  30.12.2020ביום במקביל,  .16

. בפניה נמסרו מועד הגשת הבקשה לוועדה האזרחית ומספרה. עוד נכתב בפניה שהמועד אותו תאמה 2המשיב 

יג תחילה את העותרת לצורך כניסתה לירדן, עם הרשויות הירדניות, חלף. כעת, נמסר לעותרת, עליה להצ

הסכמת הצד הישראלי )המשיבים( ליציאתה מרצועת עזה, כתנאי לקביעת מועד חדש. תנאי זה, כך נמסר 

עותרת ולשכמותה מועד למעבר לירדן, אך המעבר ל ריבוי הפעמים והמקרים, בהם נקבע לעותרת, נקבע בשל

 . 5.1.2021יב לפניה עד ליום התבקש להש 2סוכל משום שהמשיבים לא אפשרו את יצאן מרצועת עזה. המשיב 

 7ע/ נספח ומסומן"ב מצ 30.12.2020 מיום העותרת פניית העתק



, ונמצאת בטיפול המשיבים לכל הפחות חודשיים. 2020מאז מרץ הנה כי כן, בקשה נמצאת אצל המשיבים  .17

אשר גם אותן מלאה בטרם העלו המשיבים דרישות חדשות, למרות השלב הסופי אליו הגיע הטיפול בבקשה 

 העותרת, מענה לבקשת העותרת, טרם התקבל. 

, אמתלות ותירוצים עמומותמאופן הטיפול בבקשת העותרת, תוך העלאת טענות אשר אינן נכונות, דרישות  .18

לאי טיפול בבקשה והתעלמות ממצבה ההומניטארי, עולה כי רק פניה לבית המשפט תשים סוף למסכת 

 ההתעמרות הבירוקרטית ותאפשר לעותרת להתאחד עם בן זוגה ולהקים משפחה בירדן. 

 בחינת בקשות להיתרים של תושבי רצועת עזה בעת הזו

המצב בנוגע לבחינת ואישור בקשות תושבי רצועת עזה בעת הזו, להשלמת התמונה, תובא בתמצות תמונת  .19

פעולת התיאום של הוועדה האזרחית הפלסטינית מול ה וחזרה של נוכח מגיפת הקורונה ובמקביל, הפסק

 . ישראל

חודש מרץ הוטל על רצועת עזה סגר בשל חג הפורים. בסיומו ובהמשך ישיר לו, הוטל כאמור לעיל, החל מ .20

מאי, במהלך חודש . למעט במקרים של טיפול רפואי דחוף ומציל חיים בשל מגפת הקורונה על הרצועה סגר

הודיעה הרשות הפלסטינית על הפסקת התיאום בשל כוונת מדינת ישראל לספח שטחים בגדה המערבית, 

בין היתר, כולל צעד זה את הפסקת התיאום בין הוועדה האזרחית הפלסטינית ישראל.  מדינת בינה לבין

הגוף מטעם הרשות הפלסטינית האחראי על תיאום בקשות להיתרי התנועה של תושבי עזה  -ברצועת עזה 

 .2לבין המשיבה  –

ין החלו המשיבים לבחון ולאשר בקשות למעבר ב ,2ת טיפין טיפין, ולאחר פניות ועתירות של העותר .21

ישראל לעזה )ולהיפך( גם במקרים שאינם יציאה לטיפול רפואי מציל חיים בלבד. בכלל זאת, כניסה 

אלטייף  2442/20לרצועת עזה של נשים ישראליות הנשואות לתושבי הרצועה ומתגוררות שם )ר' בג"ץ 

בחו"ל )ר'  םלביתת תושבים (; בקשות ליציאה מרצועת עזה לצורך חזרואח' נ' אלוף פיקוד דרום ואח'

ח'אטר נ' מתפ"ש  57422-06-20עת"מ (; בקשות חזרה לגדה )ר' ודיה נ' מתפ"ש ואח' 23943-08-20עת"מ 

כרנז  54435-07-20חזרה לרצועת עזה מירדן )עת"מ  (מתפ"ש ואח'נ' נבריץ  17561-07-20עת"מ ובואח' 

 2211-09-20עת״מ מתפ"ש ואח', נ'  מצרי 55215-08-20עת"מ , (עניין כרנזלהלן: ) ואח' נ' מתפ"ש ואח'

חזרה לרצועת עזה מחו"ל  ; (אבו גאמע נ' מתפ"ש ואח' 23352-08-20עת"מ מחמוד ואח' נ' מתפ"ש ואח', 

כניסה לרצועת עזה של ישראלים, לצורכי השתתפות  וכן( אמל וזיר ואח' נ' מתפ"ש ואח' 2029-10-20)

 (ברכה נ' שר הביטחון ואח' 8510/20באבל )בג"ץ 

וויה של קרוב במסגרת עתירות, אישרו המשיבים לאחרונה גם כניסות לישראל לצורך השתתפות בלשלא  .22

תושבי עזה הנמצאים בירדן לשוב כן, החלו המשיבים לאשר בקשות של כמו משפחה מדרגה ראשונה. 

החלו המשיבים, הגם שבמספרים זעומים ולא מספקים, לאשר את מעברם  החל משלהי ספטמברלביתם. 

דרך גשר אלנבי, של ירדנים ובעיקר ירדניות, בעלות תושבות פלסטינית, אשר מבקשות חודשים ארוכים 

  לשוב מרצועת עזה לביתן בירדן.

שות לבין ישראל. זה הרשות הפלסטינית על חידוש התיאום ביו הרהכרי 17.11.2020ביום רק כאמור לעיל,  .23

 שבה לפעילות באופן הדרגתי, באותו השבוע. הפלסטינית ברצועה, הוועדה האזרחית 



נבחנו על ידי המשיבים בהתאם לחובותיהם כל הבקשות המפורטות לעיל )ועוד, כפי שיפורט להלן(  .24

. עם חזרת התיאום הישירות כלפי רצועת עזה, ולמרות החלטת הוועדה האזרחית שלא להעביר בקשות

ועמו נכונות הוועדה האזרחית להעביר בקשות, הורו המשיבים לוועדה שלא לעשות כן, ולאחר מכן נתלו 

 בעובדה שלא הועברה הבקשה, על מנת למסמס אותה. 

 הטיעון המשפטי

 המסגרת הנורמטיבית 

עמידה תושב עזה המבקש לצאת מגבולות הרצועה, נדרש לקבל היתר מהמשיבים אשר מותנה ב .25

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

, שקראה להגבלה של תנועת האנשים והסחורות מהרצועה ואליה. מדיניות זו באה לידי 2007מספטמבר 

"ש לבין סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איוביטוי במסמך "

 תנועת לגבי המשיבים (. זהו המסמך המעגן ומפרט את מדיניותסטטוס ההרשאות" )להלן: עזהרצועת 

 , הגדה המערבית וישראל. עזה רצועת בין וסחורות אנשים

חודשים,  3לתקופה העולה על לכל צורך שהוא, ויודגש, כי בקשה לצאת לחו"ל דרך גשר אלנבי  יובהר .26

בפרק ב'(  5, כמצוין בגוף הקריטריון )ס' ברירת המחדל היא אישור הבקשהמוסדרת בקריטריון בו 

 שכותרתו "שהיית ארוכת טווח בחו"ל":

לישראל ולאיו"ש לצורך יציאה לחו"ל  ככלל, כל תושב רצועת עזה שמעוניין להיכנס"

בכתב שלא לשוב ולהיכנס דרך ישראל  למטרות אישיות שונות, תוך התחייבות

. בכפוף לאבחון ביטחוני בקשתו תאושר ה לחצי שנה לפחות,ואיו"ש לרצועת עז

שלא לשוב לרצועת עזה דרך ישראל ואיו"ש  פרטני ולחתימה על מסמך התחייבות

 )ההדגשות כאן ולאורך כל העתירה של הח"מ( "למשך של מינימום חצי שנה

  8/עהעמודים הרלוונטיים מסטטוס הרשאות, מצ"ב ומסומן   העתק       

מסמך  12.8.2020במסגרת החמרת הסגר על הרצועה בעקבות התפשטות הקורונה, פרסמו המשיבים ביום  .27

מדיניות שקובע שני חריגים המאפשרים כניסה לישראל בעת הזו. החריג האחד הוא כניסה לישראל לצורך 

א אחרת. טיפול רפואי מציל חיים והחריג השני הוא כניסה לישראל לצורך חזרה לגדה או למדינת מוצ

: חריגים שלושה מונה הוא וכעת המסמך את המשיבים עדכנו, 2021 ינואר חודש בתחילת, יותר מאוחר

הביתה, ולצורך  חזרה לצורךאל ומרצועת עזה  תנועהו, קריטי רפואי טיפול קבלת לצורך עזה מרצועת יציאה

 "לוויה"(. קריטריון) באבל השתתפות

ת אם כך, ובקשות דומות אחרות, הן בקשות הכלולות בקריטריונים הקבועים בסטטוס בקשת העותר .28

. בהתחשב בכך שהעותרת מתכננת להקים משפחה בירדן, ניתן על נקל, יציאה ממושכת לחו"ללההרשאות 

חריג להחמרת הסגר נוכח לקרוא את הבקשה כעומדת בחלופה של חזרה למדינת מוצא, המהווה 

   התפשטות הקורונה. 

  9/ע" מצ"ב ומסומן  לישראל ואיו"ש מדיניות הסגר ביחס לכניסתם של תושבי רצועת עזההעתק מסמך " 



 המשיבים הפרו את החובה לפעול במהירות הראויה

על מנת  ליהם, תהיה תשובתם אשר תהיה. זאתעל המשיבים מוטלת חובה להשיב לכל פניה המוגשת א .29

לאפשר למבקשים לכלכל את צעדיהם ולפעול למיצוי זכויותיהם. התנהלותם של המשיבים במקרה דנן 

מפרה חובה זו. למרות שלא פעם הביע בית המשפט את מורת רוחו מאופן התנהלות המשיבים בעניין זה, 

אפילו כשמדובר  תושבים לפנות לבית המשפט על מנת לקבל מענה מאת המשיביםנדרשים  קרובות לעיתים

 במקרים הומניטריים דחופים, ביניהם בקשות לקבלת טיפול רפואי דחוף.

חובתה של רשות מנהלית לפעול במהירות הראויה ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן סביר היא ממושכלות  .30

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

(. חובה זו הינה חובה כללית החולשת (2011) 1098 שנייה מהדורה', ב כרך, המנהלית הסמכותיצחק זמיר 

כמעט על כל הפעולות המנהליות, למעט כאשר דין ספציפי קובע חובת עשייה במועד נקוב )אליעד שרגא 

)א( לחוק לתיקון סדרי 2סעיף מ (. חובה זו נלמדת בין היתר2008) 338, 3, כרך המשפט המנהליורוני שחר, 

 . 1981 -לחוק הפרשנות, תשמ"א  11סעיף ומ 1958-המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט

למעשה, החובה המוטלת על הרשות המנהלית להפעיל את סמכויותיה במהירות ראויה היא חלק מהחובה  .31

להכשרת טוענות בית דין נ' המכון  6300/93בג"צ ) החלה על רשות לנהוג בסבירות במובנה הרחבהכללית 

גלאון נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת  1999/07 ץבג" (;1994) 441( 4פ"ד מח), השר לענייני דתות

((. עיכוב במתן מענה לפיכך יכול גלאון( )להלן: עניין 2007) 123( 2, פ"ד סב)2006אירועי המערכה בלבנון 

 להעיד על חוסר סבירות בהתנהלות הרשות, שמצדיקה התערבות שיפוטית. 

 התשובהאולם,  הפסיקה פירשה את המושג "מהירות ראויה" כמתייחסת למעשה למענה תוך "זמן סביר".  .32

 בקביעתה, יש לבחון אם תיקבע בכל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו הוא. על פי הפסיק" סביר"זמן  מהו לשאלה

 אחד לכל ראוי משקל מתן תוך םראוייה השיקולים כלל את הרשות שקלהבטיפול בנושא הנדון  הזמנים לוח

 ממשלת' נ כהן פנחס 7844/07 ץ(; בג"15.12.2004) החינוך שרת' נ המורים ארגון 10296/02 ץ"בג) מהם

 מחד מעשיים מאילוצים נגזרתלפעולה במקרה הקונקרטי  הסביר הזמן קביעת(. 14.4.2008) ישראל

גלאון , מאידך )עניין היחיד או הכלל לאינטרס ביחס במהירות הפעולה לביצוע והחשיבות המשקל ומעוצמת

 "הסביר הזמן" מושג מקבל אדם זכויותסוגיה או החלטה שיש לה השלכה על ב מדובר כאשר(. 8לעיל, פס' 

  ועל הרשות לקחת זאת בחשבון בעת הטיפול בפנייה. (153, לעילגלאון עניין ) מיוחדת משמעות

בהתאם לאמור בפסיקה, נראה כי המשיבים התעלמו לחלוטין מעוצמת המשקל והחשיבות שבביצוע  .33

להתאחד עם בן זוגה, לממש את נישואיה ולהקים  הוזכות תהפעולה במהירות לאור האינטרס של העותר

 משפחה.

      

 

 

 



 תושב עזה  בקשה הומניטארית שלכל מוטלת חובה לבחון המשיבים על 

. מעזה ואליה נובעת מהשליטה הבלעדית של ישראל על המעבריםחובת המשיבים כלפי תושבי רצועת עזה  .34

 אלבסיוני ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' 9132/07על האחריות הנובעת משליטה זו עמד אף בבג"ץ 

(30.1.2008 :) 

 רצועת לתושבי ביחס ישראל מדינת על המוטלות העיקריות החובות, וצרושנ בנסיבות

 ;עזה ברצועת השולט החמאס ארגון לבין בינה השורר הלחימה ממצב נובעות עזה

 שבינה הגבול במעברי ישראל מדינת של שליטתה ממידת גם נובעות אלה חובות

 לאחר עזה רצועת שטח לבין ישראל מדינת בין שנוצר מהמצב וכן; עזה רצועת לבין

 כמעט תלות הזו לעת נוצרה בעקבותיו אשר, באזור הישראלי הצבאי השלטון שנות

 )ההדגשה הוספה(. .למישרא החשמל באספקת עזה רצועת של מוחלטת

במסמך אף מוזכרות מכח השליטה במעברים, חובותיה ההומניטריות של ישראל כלפי תושבי הרצועה  .35

והן העומדות בבסיס הקריטריונים הקבועים בסטטוס ההרשאות  2011המדיניות של משרד הביטחון משנת 

של המשיבים. ביחס לבקשות התושבים להיתרים ליציאה מהרצועה צוין במסמך המדיניות של משרד 

 הביטחון כי: 

"מלבד הקריטריונים הנקבעים מעת לעת לבחינת בקשות הכניסה לישראל, 

הבקשות נבחנות לגופן, בהתאם לנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה כלל 

וכן בהתאם לבחינה ביטחונית פרטנית הנוגעת למבקש ו/או בני  ומקרה,

משפחתו, בדיקת האינטרסים הביטחוניים, המדיניים והאסטרטגיים של 

מדינת ישראל באישור הבקשה וכן נבדקת אמיתות המסמכים המצורפים" 

  , ההדגשה הוספה(. יניותלמסמך המד 6)סעיף 

 העתק מסמך מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה, מצ"ב ומסומן

היא בחופש התנועה של תושבי רצועת עזה. מדינת ישראל ו היא השולטת הבלעדית במעברים ישראלמדינת  .36

בית ם. הנפקתלמתן היתרים ועל פן בלעדי על הקריטריונים היא שולטת באושיצרה את משטר ההיתרים ו

הכיר בחובתם של המשיבים לבחון כל בקשה של תושב הרצועה להיכנס או לעבור בישראל )גם בעת  המשפט

)מיום שוא נ' מתפ"ש ואח'  26857-08-20שלא היה תיאום בין המשיבים לרשות הפלסטינית(. בפס"ד עת"ם 

שגורמי התיאום של המשיבים צריכים ן זה וב( קיבל בית המשפט הנכבד את העתירה  "במ24.8.2020

ולקבל החלטה לגופה של  כהומניטרית, שהעותר מגדיר אותה, מבחינתו ,להתייחס לגופה של הבקשה

". יובהר כי בשל אי עמידה בשני הקריטריונים המוחרגים הקיימים כיום  הבקשה, מבלי לדחותה על הסף

שני הקריטריונים החריגים יכולה להימנות על שאינה בעניין זה, בניגוד לבקשה בענייננו, דובר בבקשה 

שוא  43976-08-20"ד ברוח דומה ניתן גם בעת"ם פסשנקבעו כמאפשרים יציאה מעזה בעת סגר הקורונה. 

(. גם במקרה זה קיבל בית המשפט את העתירה וקבע כי על המשיבים 1.9.2020)מיום  ואח' נ' מתפ"ש אח'

 בה החלטה לגופה מבלי לדחותה על הסף. להתייחס לגופה של בקשה  ולקבל 

 



 ת המשיבים פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות העותר

להצטרף אל בן זוגה  ה, פוגע קשות בזכותוההתמהמהות באישורהת עותרבקשת ההמשיבים לאי מענה  .37

והזכות הזכות לחופש תנועה, הזכות לחיי משפחה , כמו גם בזכויות יסוד אחרות ובהן ולהקים עמו משפחה

נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה כאמור לעיל,  לאוטונומיה אישית.

, מחויבת היא מכוח המשפט הבינלאומי והישראלי לכבד ושליטתה על תחומי חיים רבים של תושבי עזה

תנועה של התושבים בראשן ובעיקרן הזכות לחופש ה - ולהגן על אותן זכויות האדם המושפעות משליטתה

 והזכויות שנגזרות ממימוש חופש התנועה. 

 פורום משפטי למען ארץ ישראל נ' ראש הממשלה 1169/09 יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בבג"ץ .38

 (:15.6.2009) 21פס' 

על חובתו של הממשל הישראלי לדאוג לקיום הצרכים ההומניטאריים הבסיסיים של 

והרצועה עמדה פסיקת בית משפט זה לא אחת. גם אם רצועת עזה נשלטת  תושבי איו"ש

חיים בה תושבים הזקוקים , כיום על ידי תנועת החמאס, אשר הוכרזה ארגון טרור

לשירותים חיוניים לקיום איכות ורמת חיים סבירה ואנושית. ישראל נדרשת להושיט 

מית, שבלעדיה לא יקבלו עזרה כדי לאפשר סיפוק צרכים הכרחיים לאוכלוסייה המקו

 מענה.

ה , לאחר שנקלעלבן זוגה ולממש את נישואיהבהיתר מהמשיבים על מנת לשוב  תלויהבמקרה דנן, העותרת  .39

. אי מענה הפלסטינית האזרחית בוועדה הבקשה הגשת ולאחרלאחר הנישואין למצב של מגיפה בינלאומית 

על יציאה מעזה  שניתן לטעון כי ההגבלותאינה מידתית. הגם  האיחוד עם בן הזוג,ומניעת  הממושך לבקשת

)המגולמות, נכון להיום, באי קבלת בקשות מסוגים מסוימים מהוועדה האזרחית הפלסטינית( נועדו לשרת 

הפגיעה  –הרי שנוכח הפגיעה הקשה בזכויות העותרת  -מניעת התפשטות וירוס הקורונה  –תכלית ראויה 

נדרשות  למעבר חד כיווני קצר בין שעות ספורות ברכב סגור בשטח  תכי העותר אינה מידתית. יש לזכור

 אושרו בעבר הקרוב והוכרו כבקשות הומניטאריות.  המדינת ישראל וכי בקשות כדוגמת בקשת

 המשיבים הפרו את חובת תום הלב וההגינות של הרשות 

סמכויות המינהל את החובה להפעלת החשובים והבסיסיים החלים על רשויות המינהל, הוא  הכלליםאחד  .40

. הפרתו של כלל זה הוא פגם בהתנהלותה וככזה הוא גם עשוי להביא את בית המשפט להתערב לב בתום

 אבן אף היא הרשות של ההגינות חובת(. 449( 2, לו)משה לוגסי נ' שר התקשרות 376/81בג"ץ במעשיה )

(, 1)נב ד"פ, האוצר משרד' נ קונטרם 164/97 ץ"בג) הציבור של נאמן בהיותה, הציבורי המנהל בדיני פינה

 שהשלטון מכך נובעת ההגינות חובת((. 2010) 276' א כרך, מינהלי משפט, ארז-ברק דפנה(; 1998) 289

 בלם לשמש נועדה ההגינות וחובת ועצמה כוח מחזיק השלטון. מעמד-שווי ואינם כוחות-שווי אינם והיחיד

 עוד כל. המשיבים בהחלטת התלוי עדייןיאה, ישראלית אזרחית האינ תשהעותר הגם. לעצמה ורסן לכוח

האפשרות להקים  ובאופן זה, את לישראל כניסתן את למנוע והיכולת המעברים על השליטה למשיבים

 כל כלפי כמו, ההגינות במידת כלפיו לנהוג החובה עליהם, לה המוקנות יסוד בזכויות , באופן הפוגעומשפחה

 .ברשות התלוי פונה



להגינות מינהלית ולתום לב מוגבר, החלות עליו  את חובותיו 2, הפר המשיב תכלפי העותר ובהתנהלות .41

רשות מינהלית. תפקידו של עובד הרשות הציבורית הוא לשרת את הציבור, לסייע לו בפנייתו לרשות, כ

, הפסקת טיפול בבקשה טעהולהבטיח שיזכה לטיפול הגון וענייני ולמיצוי זכויותיו. מסירת מידע מוטעה ומ

הפרה לאחר זמן כה ממושך, תוך העמדת תנאים חדשים, והתמהמהות נוספת לאחר מכן, כל אלו מהווים 

 בלתי סבירה, בלתי נסבלת ונגועה בחוסר תום לב קיצוני.  היא זו התנהלות. בוטה של חובותיו

וזאת בכמה רבדים: בקשת  תהעותרבענייננו הפרו המשיבים את חובת תום הלב ואת חובת ההגינות כלפי  .42

בעת שלא בהתאם לנהלים, באמצעות הוועדה האזרחית. מאוחר יותר, העותרת הוגשה לפני חודשים רבים, 

ישירות לידי המשיבים  את הבקשה השוהגי , פנתה העותרת בשניתהתקיים תיאום בין המשיבים לרשות

ששבה הרשות הפלסטינית לשתף פעולה עם  זאת, גם אחריומידע נוספים, ודרשו מסמכים  בה טיפלו והם

רק מאוחר יותר, ולאחר שהעותרת תאמה בהתאם לבקשת המשיבים את מועד יציאתה מהרצועה,  ישראל.

חובת ההגינות מחייבת את המשבים להמשיך ולטפל  חזרו בהם המשיבים והפסיקו את הטיפול בבקשה.

מזה זמן, ות במהירות לבקשה המוכרת להם בבקשה שקיבלו והחלו את הטיפול בה זה מכבר בוודאי לענ

 המשיביםכמו כן,  .הפלסטיניתבאמצעות הוועדה האזרחית  ,ללא כל צורךו אליהם שוב, לדרישתם שהועברה

אישרו לפני זמן קצר בקשות של תושבי ירדן, שהיו בעזה ושהייתם בה התארכה בשל סגר הקורונה, להיכנס 

בקשות לחזור לגדה המערבית ובקשות לחזור לרצועה מחו"ל(. היינו, לישראל ולחזור לביתם בירדן )כמו גם 

למרות  הם מכירים בעובדה שמדובר בבקשות הומניטאריות מהמדרגה הראשונה שיש לאשרן גם בעת מגפה.

  ת.  נמנעים מלסייע לעותרזאת הם 

באופן רגיל, הקושי של אזרח מן השורה להתמודד עם הסבך הבירוקרטי הכרוך בפעולת הרשות מחייב את  .43

לפסק דינו של השופט סולברג  20הרשות לזכור את הציווי המקראי "לפני עוור לא תתן מכשול" )ראו פס' 

(. ההתנהלות במקרה שלפנינו 14.4.2014)פורסם בנבו, מדינת ישראל  נ' מוחמד ג'אבר 9075/12בבש"פ 

צורמת שבעתיים כאשר הרשות המנהלית מייצגת כוח כובש, והעותרים משתייכים לאוכלוסייה המוחלשת 

 . ביותר, שנגישותה לסיוע ולמידע מהימן מצומצמת מאוד 

 הפרת החובה להפעיל שיקול דעת

ל דעת גם כאשר היא פועלת בהתאם להנחיות ולנהלים על כל רשות מינהלית מוטלת החובה להפעיל שיקו .44

שקבעה לעצמה. בכל בקשה המובאת בפניה, על הרשות לבחון אם נסיבות המקרה אינן מחייבות סטייה 

לדחות בקשה רשות המינהלית סור להלכה היא שא(. הסמכות המנהליתמהנוהל שגיבשה )יצחק זמיר, 

 :  פנימיות שקבעה לעצמההנחיות ך על אותן בהסתמ רקהמונחת לפניה 

הלכה שנתקבלה ומסורה היא: רשות אשר קנתה שיקול דעת אסור לה לדחות בקשה  ...

ושומה עליה לבדוק המונחת לפניה אך בהסתמכה על הנחיות פנימיות שקבעה לעצמה, 

כל בקשה ובקשה לגופה, תוך שהיא בוחנת אותה לאור אותן הנחיות... הלכה זו 

והנה, כדי שרשות תוכל  שפט לא נלאה מהזכירה שוב ושוב...מקובלת מכבר, ובית המ

בג"ץ ב" )למלא חובתה זו כראוי, חייבת היא לאפשר לנאשם בכוח להעלות עניינו לפניה

 ( לפס"ד 24, פס' 501, 3פ"ד מו), אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91



יסוד. ועקרונות בבקשות הומנטריות שבבסיסן זכויות חוקתיות הלכה זו יפה שבעתיים כאשר מדובר  .45

פגיעה בזכות יסוד תהיה חשודה בחוסר קבע בפסק דינו הנשיא ברק )כתוארו אז(, כי עדאלה בפרשת 

 :מידתיות אם היא נעשית על בסיס גורף ולא על בסיס של בחינה אינדיבידואלית

הצורך לנקוט באמצעי שפגיעתו פחותה, מונע לעתים קרובות את השימוש בהסדר גורף 

(flat banהטעם לכך הוא שברבים מהמקרים השימוש באמת מידה פרטנית .)-

אינדיבידואלית משיג את התכלית הראויה תוך שימוש באמצעי שפגיעתו בזכות האדם 

; 15עטיה, עמ' -פחותה. עקרון זה מקובל בפסיקתו של בית המשפט העליון )ראו פרשת בן

ביד יתקשה לקיים את המע(. באחת הפרשות ... ציינתי כי: 779פרשת סטמקה, עמ' 

, אם אין לו נימוקים כבדי משקל, שיש בהם כדי לשכנע כי 'מבחן הפגיעה הקטנה יותר'

בג"ץ ) אותה הוא מבקש להגשים מבחן אינדיבידואלי ימנע הגשמתה של המטרה הראויה

עמ' , 358(, 2)' השר לבטחון פנים, פ"ד נחהאגודה לזכויות האזרח בישראל נ 6778/97

367.)  

ם פסל בית המשפט מדיניות או החלטה של רשות מינהלית, שהייתה גורפת ומנעה בחינה מסוימי במקרים .46

 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לבטחון פנים, 6778/97פרטנית של כל מקרה ומקרה. כך בבג"ץ 

(( 2004) 70( 5, פ"ד נח)סייף נ' לשכת העיתונות הממשלתית 5627/02(; בג"ץ 2004) 367, 358( 2פ"ד נח)

 ( ועוד. עניין סייף)להלן: 

קבע בית המשפט כי הסירוב לתת תעודות עיתונאי לכלל התושבים הפלסטינים, מבלי לבחון את בעניין סייף  .47

והמידתיות שהמדינה חבה בהם. יפים לעניינו, בשינויים  בקשותיהם באופן פרטני, חורג מעקרונות הסבירות

 המתחייבים, הדברים שנאמרו שם:

תעודות עיתונאי לפלסטינים תושבי האזור...מלמד כי מלאכת  הסירוב הטוטלי להעניק

פנים -כל-האיזון בין שיקולי הביטוי והמידע לשיקולי הביטחון לא נעשתה כלל, ועל

להעניק תעודת  סירוב ללא כל בדיקה אינדיווידואליתהאיזון שנעשה אינו כדין...

 –עיתונאי בשל מסוכנות אינהרנטית של כל העיתונאים הפלסטינים תושבי האזור 

הוא האמצעי הפוגעני ביותר  –לרבות אלה הזכאים להיכנס לישראל ולעבוד בה 

תן . אמצעי זה פוגע בצורה חזקה באינטרס לעיתונות חופשית, פגיעה שהיה ניהאפשרי

לפסק הדין, הדגשות של  7ידי בדיקות ביטחוניות אינדיווידואליות" )סעיף -למונעה על

 הח"מ(.

. , אלא להקים את ביתההחריג במדיניות הקורונה לשוב לביתה" כדרישתאמנם, העותרת אינה מתכוונת " .48

 גםבקשות דומות לשוב הביתה. עם זאת, בקשתה מעלה את אותם טעמים הומניטריים הרלוונטים לאישור 

 נסיעה של שעות ספורות ברכב סגור ישירות מרצועת עזה לגשר אלנבי. –אופן מימוש ההיתר דומה בעניין זה 

המשיבים להפעיל שיקול דעת בעניינה של העותרת ולבחון את הבקשה תוך שימת לב למצבה  על .49

בקשותיהן מאושרות בהתאם למדיניות.  ההומניטארי המיוחד, הדומה מאוד למצבן של נשים אחרות, אשר

במסגרת שיקולים אלו על המשיבים לקחת בחשבון גם את משך הזמן בו עמדה בקשתה של העותרת כאבן 

 שאין לה הופכין אצל המשיבים.
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מרצועת עזה  תהעותרלהסדיר את יציאת נוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים 

 .אלנבי ומשם לירדןיע לגשר תגעל מנת ש

בהוצאות  לאור התנהלות המשיבים שתוארה לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד גם לחייב את המשיבים

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