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  שלום רב,

  סירוב מת"ק עזה לטפל בפניות תושבי עזה באמצעות ארגוני זכויות אדםהנדון: 
   

מיזאן לזכויות אדם, - המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, מרכז אל בשם ארגוני זכויות האדם,

לפנות  והרינ מרכז לשמירה על הזכות לנוע, –וגישה  ,רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט

בדרישה כי מת"ק עזה יחזור בו לאלתר מסירובו לטפל בפניות תושבות ותושבי רצועת  כםאלי

   . הכל כמפורט  להלן:עזה, המופנות אליו באמצעות מיופה כוח מארגוני זכויות אדם

 ועורכי דין מטעמם במשך שנים רבות, תושבי רצועת עזה מיוצגים על ידי ארגוני זכויות אדם .1

הנדרשים לשם מיצוי זכויותיהם. ככלל, קודמת לפניה באמצעות בהליכים  אל מול מת"ק עזה

מיופה הכוח מטעם הארגונים אל המת"ק, פניית המבקש אל הוועדה האזרחית הפלסטינית, 

 אשר מעבירה את הפניה מטעמה וזאת לעמדת המת"ק כתנאי לטיפול בבקשה. 

ית, בחן מת"ק עזה עד לאחרונה, ככל שאכן הועברה פניה ראשונית באמצעות הוועדה האזרח .2

את הפניות שהועברו על ידי ארגוני זכויות האדם והשיב להן (ואין זה המקום לעמוד על 

הן מבחינה פרוצדורלית והן  ,בבחינת הבקשות הפגמים הרבים שאפיינו את התנהלות המת"ק

המת"ק שולח מענה "אוטומטי" לפניות הארגונים  13.1.2022מהותית). החל מיום מבחינה 

   שון: בזו הל

בהתאם לנהלי העבודה שהוסכמו עם הרשות הפלסטינית, על כלל הבקשות "

שעניינן כניסת פלסטינים מרצועת עזה לשטח ישראל, להיות מופנות לוועדה 

האזרחית הפלסטינית, אשר מהווה את הגוף האחראי על ריכוז ותעדוף 

 העברת בקשותיהם של פלסטינים תושבי רצועת עזה לצד הישראלי. לאור

האמור, יש לפנות אל הוועדה האזרחית לצורך בירור מצב הטיפול בבקשה, 

בדרכים המקובלות. לאחר שתתקבל החלטה בנוגע לבקשתו של הנדון/נה, כפי 

שהועברה על ידי הוועדה האזרחית הפלסטינית כמפורט לעיל, יועבר עדכון 

תאושר בעניין לוועדה האזרחית, היא הגורם האמון על עדכון הפונים. ככל ש

 ".״הבקשה האישור יופיע גם באפליקצית "אלמונאסיק

מהודעה זו עולה, כי מת"ק עזה שינה ממדיניותו בין לילה וכי הוא אינו מכיר עוד בזכותם של  .3

. הלכה או ייצוג משפטי לקבלת סיוע מארגוני זכויות אדםעזה תושבות ותושבי רצועת 

  לכבוד      לכבוד        לכבוד        לכבוד
  מר מש ה טטרו    מר רסאן עליאן  ירושלמי-עו״ד יפעת תומר    ד״ר אביחי מנדלבליט

  רמת״ק      מתפ״ש  הפרקליטה הצבאית הראשית    היועץ המשפטי לממשלה
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או  םייאלצו לוותר על זכויותיהלמעשה, משמעות ההחלטה היא שתושבי ותושבות הרצועה 

שיענה על מקדים  משפטי , מבלי לקיים הליךיידרשו לפנות ישירות לבתי המשפט בישראל

  .מבתי המשפט ומהצדדים וזמן רב צרכי התושבים ויחסוך משאבים

כוז ותעדוף הפניות והעברתם , הוועדה האזרחית אחראית על ריהמת״ק כאמור בתשובת .4

למת"ק. הוועדה האזרחית לא מתיימרת לספק ולא מספקת סיוע לפונים בדומה לסיוע הניתן 

על ידי ארגוני זכויות האדם, לא מייעצת להם משפטית או אחרת, לא טוענת בשמם, ואין לה 

 להם.הפרטניים ש ההומניטריים  האינטרסיםו הבסיסיות זכויותיהםאת האפשרות להגן על 

בנוסף, כידוע למת"ק היטב, לוועדה האזרחית הפלסטינית אין סמכות לקבל החלטות בפניות. 

מהווה התעמרות בירוקרטית שמטרתה לרפות את  הארגונים לוועדה האזרחית על כן הפניית

כי במקרים רבים, הוועדה האזרחית עצמה מפנה  זאת במיוחד נוכח העובדה ידיהם ותו לא.

   אדם לצורך קבלת סיוע בבקשותיהם.הלארגוני זכויות  את התושבים לפנות

ככל שאלו עומדים בדרישות הדין הישראלי, מת"ק עזה רשאי לגבש נהלי עבודה עם ברי כי  .5

הוועדה האזרחית הפלסטינית. על נהלים אלו לעלות בקנה אחד עם עקרונות היסוד של 

הרצועה. דרישת ארגוני  המשפט המנהלי ואין לפגוע באמצעותם בזכויות יסוד של תושבי

זכויות האדם לקבל מענה ישיר לפניות בשם לקוחותיהם ממת"ק עזה אינה משפיעה כהוא זה 

  . תחליף לתפקיד הוועדה האזרחית מהווהואינה  על נהלי העבודה הנטענים

למרבה הצער, אין זו הפעם הראשונה שמת"ק עזה מנסה לרמוס את הזכות לייצוג של  .6

נעשה  2009ה באמצעות הפניית עורף לארגוני זכויות האדם. כבר בשנת תושבות ותושבי הרצוע

בג"ץ שהוגש על ידי הארגונים, חזר בו המת"ק -על ידי מת"ק עזה. לאחר קדם ניסיון דומה

(מצ"ב תשובתה  ישירות בכתב לארגון הפונה אליוהמת"ק מחויב להשיב מעמדתו והובהר כי 

 ).5.11.2009של עו"ד אסנת מנדל מיום 

לפגוע בזכויות יסוד של תושבות  פעם נוספת להצר על העובדה כי מת"ק עזה מנסה עתה יש .7

, כאשר ניסה המת"ק 2009כבר בשנת ותושבי הרצועה, לאחר שניסיון דומה נכשל בעבר. 

פונות ופונים מהרצועה, ביקר בית המשפט העליון עמדה זו לראשונה להתנער מחובותיו כלפי 

  בעניין אחר שהובא לפניו: 

אותה תפיסה גורפת הבאה לידי ביטוי בטיעוני המדינה, לפיה מכח "

ריבונותה לא מוטלת על המדינה חובה משום סוג כלפי אדם בשל היותו זר 

דבר יום ביומו באים בפנינו ענייניהם של זרים אשר . אינה מקובלת עוד

בעידן הנוכחי הולכת וגדלה המודעות   ..זכויותיהם הבסיסיות נפגעות.

לזכויות האדם באשר הוא אדם ומדינות רבות כאשר הן דנות בהגבלות על 

הגירה מתמודדות עם בעיות הכרוכות בזכויותיהם של הבאים בשעריהן. 

שהייתו בישראל וזכויותיו של הזר נבחנות, איפוא, בהתאם לנסיבות עניינו 

(פסק דין מיום  מדינת ישראל נ׳ געאביץ 1038/08(עע״מ  "הקונקרטיות.

11.8.2009(  
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 ועל כוח מיופה באמצעות עזה"ק מת אל לפנות זכות קנויה עזה רצועת ותושבי לתושבות .8

זו מתעצמת במיוחד נוכח העובדה זכות  בהגינות. אלו לפניות להשיב החובה מוטלת"ק המת

לדוגמא, בקשות  ןכי על שולחנו של המת״ק מונח הטיפול בבקשות ההומניטריות ביותר, ביניה

ליציאה לקבלת טיפול רפואי מציל חיים. זאת כאשר עומדים מכשולים רבים בפני תושבי 

רצועת עזה במימוש זכויותיהם הבסיסיות ביותר, ביניהם מחסום שפה, המחסור באמצעים 

 הכרת המערכת המשפטית על כלליה. - כלכליים ואי

מנוגד לדין ולכללי הצדק  סייעים להםהמ ניסיונכם לפגוע בתושבים ובארגוני זכויות האדם .9

מדובר בפגיעה קשה בזכויותיהם של בין היתר הטבעי ואינו יכול לעמוד בביקורת שיפוטית. 

לאמנה בדבר זכויות אזרחיות  14סעיף . ולהליך הוגן ץ וסיוע משפטיהתושבים לקבל ייעו

השונים וזכותו כי  ומדיניות מעגן את זכותו של כל אדם לגישה שווה לבתי המשפט ובתי הדין

של ועדת זכויות האדם בעניין  32בהערה כללית מס׳ כיאות. כפי שהובהר  וו יישמעיטיעונ

חיונית לצורך הבטחת ניהול הליך ההנ״ל, מדובר באחת הזכויות הבסיסיות ביותר ו 14סעיף 

 זכות זו חלה על כל בניזאת ועוד, הובהר כי  .שורה ארוכה של זכויות יסודמימוש ותקין 

היא חלה בתי משפט ובתי דין, אלא אינה מוגבלת ל ההחובה לכבדהאדם (ולא רק אזרחים) ו

 ). 32להערה כללית  9-ו 7, 2(ר׳ פסקאות  שיפוטי-גוף הממלא תפקיד שיפוטי או מעין על כל

גרם ארגוני זכויות האדם המתקבלות דרך של תושבי רצועת עזה סירובכם לבחון את הפניות  .10

כבר עתה. לנוכח האמור לעיל, ובהינתן הנזק הכבד המצטבר בכל יום נזק ניכר לפונים 

 . לאלתרכי תודיעו לנו על ביטול ההחלטה  כםשמדיניותכם החדשה עומדת על כנה, נבקש

, נבקש כי יקבע מועד קרוב לפגישה עם נציגי הארגונים במסגרתה יוסדרו ממשקי בנוסף

 מיטבי לתושבי הרצועה.העבודה עם מת"ק עזה באופן שיבטיח מתן סיוע 

  

  

  בברכה, 

  אסנת כהן ליפשיץ, עו"ד
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