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 1 
<#3#> 2 

 3 פסק דין

 4 

 5זהו פסק דין בעתירה להתיר כניסת העותרים מרצועת עזה לישראל כדי לעלות אל קבר בנם המנוח 

 6ימי האבל לאחר פטירתו, הוחלט  30, בתוך תקופת 3אביו של העותר מספר  – 2 -ו 1של העותרים 

 7 .שלא לקבל את העתירה כמפורט להלן

 8 

 9, כאשר הלך לעולמו הותיר 24.5.21ישראל, נפטר בישראל ביום המנוח, מנסור סליח ז"ל, תושב 

 10, גם הם כמובן אזרחים ישראלים, שהינם 7-20ילדים בגילאי  12-אחריו רעיה אזרחית ישראל ו

 11. עוד ברקע הדברים ייאמר, כי 3אחים מצד האב של העותר מספר ו 2-ו 1נכדיהם של העותרים מספר 

 12 ם. שני 5העותרים לא ראו את המנוח מזה 

 13 

 14מיד עם היוודע להם דבר פטירתו של המנוח הגישו העותרים בקשה להכנס מרצועת עזה לישראל 

 15להשתתף בהלוויה ולהימצא לצד יתר בני המשפחה במהלך שלושת ימי האבל הראשונים. הבקשה 

 16נדונה רק לאחר שלושת ימי האבל, ונדחתה מן הטעם שהקריטריונים הקשיחים שנקבעו, סמוך 

 17(, אינן 21.5.21והסתיים ביום  10.5.21צע "שומר החומות" )אשר החל ביום לאחר סיום מב

 18מאפשרים כניסת תושבי רצועת עזה לישראל, אלא במקרה אחד ויחיד: "פלס' הזקוקים לטיפול 

 19( לפקודה שכותרתה "מדיניות אזרחית ברצ"ע 3)ב( ) 1מציל חיים )בשיטת 'גב אל גב' בלבד(", )סעיף 

 20 (.1עדכון מס'  –פקודת ח"מ  – לאחר בצע שומר החומות

 21 

 22העתירה המפורטת והמעמיקה מופנית הן כלפי החלטה זו והן כלפי המדיניות שפורטה בפקודה 

 23 האמורה, שהיא, לפי דברי המשיבה, מדיניות שהתוותה על ידי הדרג המדיני. 

 24 

 25פן ההחלטה עצמה נטען כי הינה שרירותית במובן זה שהתקבלה מבלי שהרשות שקלה אולעניין 

 26פרטני את נסיבותיהם הייחודיות של העותרים, לרבות הניתוק מזה זמן רב מן המנוח עובר 

 27לפטירתו, והיות המפגש המבוקש בגדר האפשרות היחידה של העותרים ושל נכדיהם להיפגש על רקע 

 28האסון שהתרחש עם פטירת המנוח. העותרים לומדים לשיטתם כי ההחלטה התקבלה בשרירות 

 29 ולים ראויים, מתוך כך שבהחלטה שניתנה לא פורטו הנסיבות האמורות. מבלי לשקול שיק

 30 

 31לעניין המדיניות שיושמה במסגרת ההחלטה האמורה לכאורה, טוענים העותרים, כי הינה בלתי 

 32סבירה באורח קיצוני, משום שלא ניתן במסגרתה שיקול דעת לרשות להתיר כניסת תושבי רצועת 

 33ניטריים מיוחדים וייחודיים, המתקיימים, לסברתם, גם במקרה עזה לישראל בהינתן שיקולים הומ

 34זה. עוד טוענים העותרים בהקשר זה, כי על הרשות היה לפרוש בתשובתה ובמהלך הדיון בעתירה, 

 35בפני ביהמ"ש, את מלוא השיקולים שעמדו ביסוד המדיניות שנקבעה, על מנת שניתן יהיה להפעיל 

 36מדובר בשיקולים ענייניים שאינם פוגעים פגיעה שלא לצורך  כלפיהם, ביקורת שיפוטית ולבחון האם
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 1תוך בזכויות אדם של תושבי רצועת עזה, כגון, לשיטת העותרים, ענישה קולקטיבית או הפעלת לחץ 

 2 יצירת מצוקה אנושית קשה, כדי להשפיע על מדיניות שלטון החמאס ברצועה. 

 3 

 4היתר, כי המדיניות הינה מדיניות ראויה המשיבה טענה בתשובתה שגם היא מפורטת ומעמיקה, בין 

 5תקינים וכי בעניין זה שהתקבלה על ידי הגורמים המדיניים המוסמכים, באופן תקין ומשיקולים 

 6עומדת חזקת תקינות למקבלי ההחלטות. ועוד נטען, כי הרשות אשר קיבלה את ההחלטה לדחות 

 7יא כפופה להוראות הדרג את בקשת העותרים, לא היתה רשאית למעשה לפעול אחרת, שכן, ה

 8 המדיני ומדיניותו .

 9 

 10לעניין החלטה עצמה, טענה המשיבה כי זו התקבלה בהתאם למדיניות האמורה, אשר לא התירה 

 11שיקול דעת במקרים חריגים, וכי כל המידע הרלוונטי עמד לפני הרשות עובר לקבלת ההחלטה, ואין 

 12 המדובר בהחלטה שרירותית כי אם בהחלטה עניינית. 

  13 

 14אכן, אין ספק כי במקרה זה מתקיים שיקול הומניטרי כבד משקל. מדובר בהורים שאיבדו את ילדם, 

 15 ובבן שאיבד את אביו ומכל היבט אנושי, ראוי, לאפשר את האיחוד המשפחתי המבוקש והעליה לקבר. 

 16 

 17הן יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שרק לפני שבועות ספורים, התחוללה הן בשטח רצועת עזה ו

 18בשטח מדינת ישראל לחימה עזה אשר הופסקה, מבלי שהתגבש, לפחות על פי מה שידוע לביהמ"ש כל 

 19הסדר אשר ניתן לראותו כהסדר שביתת נשק, או אי לוחמה לתקופה ממושכת או מוגבלת, ואין מדובר 

 20ושמה בשגרה או ברגיעה. על פני הדברים, במצב כזה, קשה לראות פגם על פני ההחלטה המדינית אשר י

 21במסגרת הפקודה, המגבילה מעבר תושבי רצועת עזה לישראל. אמנם, לא נפרשו בפני ביהמ"ש מלוא 

 22לא הוצבע על פגם השיקולים, אך במצב כזה, בהינתן ההיגיון הכללי שהובא בפתח פסקה זו וכאשר 

 23אלא  ספציפי, אינני סבור, כי המסקנה המסתברת היא שהמדיניות נשענת על שיקולים זרים ופסולים,

 24 עומדת חזקת תקינות בהתייחס למדיניות האמורה.  –נדמה כי להפך 

 25 

 26 על כן, אינני רואה כיצד ניתן לקבל את הטענה התוקפת את המדיניות באופן כללי. 

 27 

 28לעניין ההחלטה עצמה, יש לזכור כי בית המשפט איננו רשאי להחליף את רשות דעת הרשות בשיקול 

 29 בהחלטה פגם העשוי להצדיק התערבות בהחלטת הרשות.דעתו, ועליו לבחון האם נפל 

 30כאמור, נטען לפגם של שרירות בקבלת ההחלטה, וזאת מקום שלא צוינו במסגרתה הנסיבות 

 31הייחודיות של העותרים.  ואולם, אין  חולק על כך כי הנסיבות הללו הונחו בפני הרשות במסגרת 

 32לא נשקלו. דא עקא, שנוכח הפקודה המחייבת הבקשה והעובדה שלא צויינו, אין משמעה כי הנסיבות 

 33על רקע המדיניות המחייבת את רשויות הצבא, לא רק שההחלטה אינה נחזית שרירותית, אלא נדמה 

 34 כי, קשה היה לקבל כל החלטה אחרת, בהינתן ההוראות.

 35 
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 1 לפיכך, חרף האהדה לעותרים במצבם, ועל אף השיקול האנושי כבד המשקל כאמור לעיל, סבורני כי

 2 אין  לקבל את העתירה. 

 3 

 4 העתירה נדחית אפוא.

 5 

 6 בנסיבותיהם של העותרים, לא ראיתי לחייבם בהוצאות. 

 7 

 8תי באולם לפני נציגי המשיבה, בשולי הדברים, אבקש להעלות על הכתב, את האפשרות שהעלי

 9שינוי ושאותה לא אישרו בינתיים, אך גם לא דחו על הסף, והיא, כי המשיבה תשקול בבוא העת, לאחר 

 10המדיניות שיאפשר כניסה לישראל לצורך אבל, ככל שיבוא, לראות את העותרים כמי שמצויים 

 11ימים ממועד שינוי המדיניות, ולשוב ולבחון  30בתקופת האבל, לעניין כניסה לישראל בלבד, למשך 

 12 נדמה, כי מקום שכך יעשה, עשוי לבוא מזור מעט לעותרים בכאבם. בקשתם אז לגופה. 

 13 
<#4#> 14 
 15 במעמד הנוכחים. 10/06/2021, ל' סיוון תשפ"איתנה והודעה היום נ

 16 

 
 

 שופט, גדעון גד

  17 
 18 רוימי אילנית ידי על הוקלד


