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 דחופה  מינהליתעתירה 

 למשיבים במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות  דחופה,  מוגשת בזאת עתירה מינהלית  

ו ל מהחלטתם  בהם  יציאתחזור  את  העותר  הלאשר  עזה    תשל  חולים  מרצועת   ״ אלאהלי ״לבית 

 מציל חיים. חיוני לצורך קבלת טיפול רפואי  22.2.2022ביום   בחברון

  לקיום דיון דחוף. בשל הדחיפות, לעתירה זו נלווית בקשה  

עו"ד,  שכ"ט  לרבות  העותר  בהוצאות  המשיבים  את  לחייב  הנכבד  המשפט  בית  מתבקש  בנוסף, 

 בצירוף מע"מ כדין. 
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 ואלו נימוקי העתירה: 

 סמכות עניינית

ואח'    8856/18ניתן פס"ד משלים בבג"ץ    20.1.2019ביום   נ' שר הביטחון  ואח'  כי פלונית  הקובע 

א לחוק ופרט 5)ס'    2018-( התשע"ח117בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים )תיקון מס'  

לדון 3 הסמכות  מסורה  בירושלים  מינהליים  לעניינים  המשפט  "לבית  הרביעית(  לתוספת  א 

לבית ך, מוגשת העתירה דנן  בעתירות שעניינן מעבר מרצועת עזה לאזור דרך ישראל". בהתאם לכ

 משפט נכבד זה.  

 : הצדדים

ב  האשר מענ  תפלסטיני  תתושב(,  ת העותר)להלן:      1ת  העותר .1 עזההרשום הוא    אי. הרצועת 

   .חברוןב״אלאהלי״ בבית חולים דחוף וחיוני לקבל טיפול רפואי  מרצועת עזה לצאת תמבקש

אלמיזאן)להלן:    2ר  העות .2 עמותה  מרכז  הינו  ש(,  עזה  ברצועת  על  מהממוקמת  להגן  טרתה 

 זכויות האדם של פלסטינים בשטחים הכבושים. 

אביבעמותה  הינה  ,  (גישה  עמותת  )להלן:  3העותרת    .3 בתל  על    הממוקמת  להגן  שמטרתה 

 ביניהן הזכות לחופש התנועה. זכויות אדם בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה, 

 בשטחים הכבושים על יישום המדיניות האזרחית  ( הינו האחראי  המתפ"ש)להלן:    1המשיב   .4

 על תיאום וקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה.  ןאמוו

 ממונה על יישום המדיניות האזרחית של ממשלת,  (מת"ק עזהאו    המשיב )להלן:    2המשיב   .5

   1משיב והוא כפוף ל ישראל ברצועת עזה

  הגדה המערבית. הוא המפקד הצבאי של  3המשיב  .6

 ומיצוי ההליכים שתית העובדתית  הת

היא סובלת מסרטן    .********ילידת    ברצועת עזה,  תהמתגורר  תפלסטיני  תתושב  יאה  תהעותר .7

. הטיפול החיוני והדחוף שהיא נזקקת לו מאוד  בלוטות התריס ונמצאת במצב בריאותי קשה

עזה.   ברצועת  זמין  לצורך  אינו  הנדרש  הרפואי  הטיפול  לקבלת  הפניה  קיבלה  היא  משכך, 

 הצלת חייה בבית חולים ״אלאהלי״ בחברון, הגדה המערבית. 

 .  1ע/מצ"ב ומסומן  והמסמכים הרפואיים תהעתק ת"ז של העותר

מנסה  עותרה .8 אוקטובר  ת  חודש  לצורך   2021מאז  לגדה  עזה  מרצועת  יציאתה  את  להסדיר 

לצורך  מועד הטיפול הראשון  הנדרש.  ו  , הדחוףהחיוניקבלת הטיפול הרפואי   עבודה  שנקבע 

היה  הרפואי  הטיפול  האזרחית, 24.10.2021ליום    קבלת  בוועדה  בקשתה  את  הגישה  היא   .

 למת״ק עזה לצורך קבלת מענה.  בשמה ומרכז אלמיזאן גם פנה

 התקבל מענה מת״ק עזה לפיו:  24.10.2021ביום  .9

 נעדכן כי לאחר בחינת הבקשה, החליטו הגורמים המוסמכים לסרבה בשל חשד כי ״

שלפי  לכך  לב  בשים  זאת,  חוקית.  בלתי  שהייה  למטרת  לרעה  ינצלה  התושב 

בישראל   הרישומים חוקי  בלתי  באופן  כיום  לתושב קרוב משפחה השוהה  שבידינו 

 ״ או באיו"ש.
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 2ע/מצ״ב ומסומן נספח  24.10.2021העתק פניית ארגון אלמיזאן ותשובת המת״ק מיום 

היתר.  .10 ללא  לרצועה  מחוץ  שוהה  אשר  העותרת  של  לבעלה  מתייחסת  התשובה  הנראה  ככל 

עוד.   זוגי  קשר  ביניהם  ואין  אותה  עזב  העותרת  של  בעלה  כי  שלושה    חמשתיצוין  ילדיהם, 

מהם קטינים, חיים עם העותרת ברצועת עזה. עם תשובה זו, לא יכולה העותרת להשלים שכן 

יא חייבת להגיע לגדה המערבית על מנת לקבל טיפול מציל  כאמור, חייה עומדים בסכנה וה

 חיים.  

בית החולים תיאם לעותרת, שמצבה הרפואי רק הלך והתדרדר, מועד חדש לקבלת משכך,   .11

זו של העותרת לא קיבלה כל מענה מהמשיבים  אך   7.12.2021הטיפול ליום   על אף   בקשתה 

זו 28.12.2021ליום  . על כן, תואם לעותרת מועד חדש  מצבה הבריאותי הקשה . גם בקשתה 

 הוגשה דרך הוועדה האזרחית וארגון אלמיזאן פנה בשמה למת״ק עזה לקבלת מענה. 

)יום לאחר שחלף מועד הטיפול( הוא חזר על תשובת    29.12.2021בתשובת מת״ק עזה מיום   .12

 לבקשת העותרת ״בשל חשד כי התושבת תנצלה לרעה למטרת שהייה בלתי חוקית״. הסירוב 

מיום    העתק אלמיזאן  ארגון  מיום    27.12.2021פניית  המת״ק  מצ״ב   29.12.2021ותשובת 

 3ע/ומסומן נספח 

בית   .13 חייה.  להצלת  הרפואי החיוני  להפסיד שוב את המועד לקבלת הטיפול  נאלצה  העותרת 

ליום  החולים   חדש  מועד  עבורה  היא 25.1.2022קבע  האזרחית  לוועדה  בקשתה  הגשת  עם   .

בבית הדין השרעי בחאן יונס בו היא מצהירה כי    נחתםמכתב הצהרה ש   לצורך,, מעל  צירפה 

הנזקים   על  בעלה  נגד  תביעה  הגישה  אותהלה    שגרםהיא  עזב  עודנה    כאשר  זו  תביעה  וכי 

   תלויה ועומדת בבית הדין השרעי.

 4ע/העתק הצהרת העותרת מצ״ב ומסומן נספח 

פנת .14 ומשכך  מענה,  קיבלה  לא  העותרת  של  זו  בהליך  בקשתה  אלמיזאן  מרכז  באמצעות  ה 

ביום   ולמפקד הצבאי הראשי  ירושלים  לפרקליטות מחוז  עתירה״  בבקשה    16.1.2022״קדם 

. פנייתה זו של העותרת לא 25.1.2022דחופה לאשר את יציאתה למועד הטיפול הקבוע ליום  

 מענה. כל קיבלה 

 5ע/מצ״ב ומסומן נספח   16.1.2022העתק פניית אלמיזאן מיום 

החולים   .15 בבית  נדרשת  היא  אליו  החיוני  הטיפול  מועד  את  שוב  להפסיד  נאלצה  העותרת 

, הוא המועד הרלוונטי  (1)ע/  22.2.2022אלאהלי. בית החולים קבע לעותרת מועד חדש ליום  

 לענייננו. בקשתה הוגשה שוב דרך הוועדה האזרחית, ונכון להיום טרם קיבלה כל מענה. 

 ומתדרדר והיא זקוקה לטיפול רפואי בבית החולים בחברון  אי של העותרת הולךומצבה הרפ .16

המשיבים מבקשים למנוע טיפול חיוני מהעותרת, לסכן את חייה .  שהוא חיוני ביותר עבורה

בזכות במכוון  לבריאותלחיים  הולפגוע  הגוף    ,  או ולשלמות  מבקשותיה  התעלמות  דרך  אם 

אשר יש בהם בכדי להענישה על ו  קשורות אליה  םטענות למעשים שאינ  סירובם בהסתמך על

 . לא עוול בכפה 

זונוכח   .17 המשיבים  התנהלותם  רפואי  של  טיפול  לקבל  לעותרת  לאפשר  מוגשת ומניעתם   ,

 עתירה דחופה זו. 
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 הטיעון המשפטי

לצורך קבלת טיפול רפואי  לעותרת לצאת מרצועת עזה    החלטתם של המשיבים שלא להותיר .18

מוחלט   בניגוד  מועלת עומדת  ההומניטארי,  הבינלאומי  המשפט  מכוח  לחובותיהם 

בחובותיהם מכוח דיני זכויות האדם ועומדת בניגוד לכללי המשפט הישראלי בהיותה בלתי 

מניעת ושרירותית.  מידתית  בלתי  )ו  סבירה,  חוליםיציאתה  של  לקבלת   אחרים(  יציאתם 

לשמירה על החיים והגוף,   עולים בקנה אחד עם חובתה של מדינת ישראל  הטיפול רפואי אינ

 . ומהווה הענשה של העותרת על לא עוול בכפה  הזכות לבריאות ולכבוד

בכדי למנוע טיפול רפואי הוא פסול   ״שהייה בלתי חוקיתל״  לחשדבטענה  זאת ועוד, השימוש   .19

ל  בניגוד  עומד  הוא  הבינלאומיואסור.  הדין  המחייבהוראות  בהיות  ות,  ישראל  מדינת    ןאת 

ה מהמשפט  לפסיקתחלק  ובניגוד  העליון  ומנהגי,  המשפט  בית  המדינה   של  של  ולהצהרתה 

  ( 11.9.2019)פסק דין מיום  רופאים לזכויות אדם נ׳ אלוף פיקוד דרום    9045/18במסגרת בג״ץ  

 .(עניין רופאים לזכויות אדם)להלן: 

 המסגרת הנורמטיבית

מותנה   המבקשעזה    תושב .20 אשר  מהמשיבים  היתר  לקבל  נדרש  הרצועה,  מגבולות  לצאת 

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

מספטמבר   ישראל  של  והסחורות  2007בטחוני  האנשים  תנועת  של  להגבלה  שקראה   ,

 מסמך המדיניות זמין בכתובת:  מהרצועה ואליה. 

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

gaza/03.pdf 

במסמך    מדיניות .21 ביטוי  לידי  באה  לישראל,  "זו  פלסטינים  לכניסת  הרשאות  סטאטוס 

רצועת   לבין  איו"ש  בין  ולמעברם  לחו"ל  ההרשאות)להלן:    עזה"ליציאתם  זהו סטטוס   .)

ומפרט את מדיניות עזה,  רצועת בין וסחורות אנשים תנועת לגבי המשיבים המסמך המעגן 

 הגדה המערבית וישראל. 

 אתר עמותת גישה: סטטוס הרשאות המעודכן זמין ב

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

בקשתי .22 כי  ויודגש,  העותר  הובהר  בקריטר  תשל  המשיבים.  עומדת  ידי  על  שנקבעו  כך יונים 

קובע כי כניסה לישראל מתאפשרת בין היתר לצורך  סטטוס ההרשאות  ל  ׳פרק בב  א..2  עיףס

 טיפול רפואי:קבלת 

לצורך קבלת  ,כניסה לישראל מתאפשרת, אף אם לצורך מעבר לאיו"ש או לחו"ל ״

משתנה כליל. כל    טיפול רפואי מציל חיים או טיפול רפואי שבהעדרו טעם החיים

  .זאת, בכפוף לכך שהטיפול המבוקש אינו זמין ברצועת עזה

חולקים  המשיבים .23 העותרעל    לא  בקשת  חייה מ  הםאך  ,  בקריטריונים  תעמידת  את  סכנים 

ממנובריאותה   ל   הומונעים  הנחוץ  הרפואי  הטיפול  את  ובלתי    הלקבל  פסולים  מטעמים 

 . חוקיים, כפי שיתואר להלן

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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תוך מניעת טיפול רפואי    על מעשי האחר  ה כאמצעי והענשת  ת, חולת סרטן, בעותרשימוש אסור  

 מציל חיים 

לפי תשובת המשיבים, הם מונעים מהעותרת לצאת מרצועת עזה לצורך קבלת טיפול רפואי   .24

״ רישומיהם  לפי  כי  בטענה  וזאת  עזה  ברצועת  זמין  שאינו  משפחה חיוני  קרוב  לתושבת 

ככל הנראה טענותיהם של  (.  3וע/  2״ )ע/בישראל או באיו"שהשוהה כיום באופן בלתי חוקי  

אשר   זוגה  בן  כלפי  מופנים  העותרת המשיבים  מהצורך  למעלה  עזה.  ברצועת  נמצא  אינו 

וכי היא הגישה תביעה לשעבר    עם בן זוגה  בקשר טוב  האינ  יאמשיבים כי הלביקשה להבהיר  

בכל זאת עומדים על   המשיבים ולעותרת  גם זה לא עזר    .בשל נזקים כבדים שגרם לה  נגדו

  ומניעת טיפול רפואי ממנה.ובריאותה הענשתה על מעשי בן זוגה באמצעות סיכון חייה 

אסורה, מנוגדת לעקרונות  או כל אדם אחר הינהלשעבר  בן זוגה  על החלטת    תהענשת העותר  .25

בכבוד ופוגעת  לבריאות   יסוד  לחיים,  ביותר  הבסיסיות  בזכויות  פוגעת  אף  זה  ובמקרה 

פוגלמן בבג"ץ  הגוףולשלמות   ידי כבוד השופט  נ' ראש    5693/18. כפי שצוין על  ואח'  ציאם 

מיום    הממשלה דין  )פסק  ציאם)להלן:    (26.8.2018ואח'  את  (עניין  לזכור  לעינו  "שומה   :

 ... בחטאו יומת... אין מכים אלא את העבריין לבדו"איש בעוונו יישא ואיש  העיקרון שלפיו  

   לעקרון יסוד זה לא ניתן משקל מתאים בהחלטת המשיבים."

ציאםב .26 חיוני    עניין  רפואי  טיפול  למנוע  ומדיניותם  המשיבים  טענות  את  דחה  המשפט  בית 

בטענה עזה  רצועת  חמאס״קרב״-ל  מתושבי  אנשי  של  ראשונה  מדרגה  משפחה  באותו  .  ת 

כיעניין   ל  אומנם  צוין  דעת  שיקול  לטיפול  למשיבים  ליציאה  הומניטאריות  בקשות  אשר 

אף במקרה   . הודגש כימניעה ביטחונית מצד מבקש ההיתר עצמו   רפואי, אך זאת כאשר יש

זה חובה על המשיבים ״לאתר את נקודת האיזון שתאפשר מתן מענה רפואי הולם, בישראל 

)ר׳ סעיף     20או מחוץ לה, גם כאשר מדובר במי שנשקפת ממנו סכנה ביטחונית מובהקת״ 

 לפסק דינו של השופט פוגלמן(. 

תן הדבר אינו ה דנן לא מועלות נגד העותרת כל טענות ביטחונית )שכאמור אף בהעלאמקרב .27

מוביל בהכרח להצדקת מניעת מתן ההיתר( ובכל זאת המשיבים מבקשים להענישה ולסכן  

 את חייה. 

ב .28 ועוד,  רזאת  אדםעניין  לזכויות  לפיה  ,  ופאים  הברורה  המדינה  הצהרת  אין  נרשמה 

לטיפול   יציאה  בקשות  לסירוב  כבסיס  בגדה״  חוקית  בלתי  משהייה  ״חשש  של  קריטריון 

תושבי של  כדין״    רפואי  ״שוהים שלא  ישראל  לגישת  משפחה אשר  בני  וחזרת  עזה,  רצועת 

 בישראל או בגדה אינו מהווה תנאי למתן היתר יציאה.  

בעותרעצם   .29 שימוש  לעשות  בתקווה    תהניסיון  המשיב,  מטרת  בשירות  אמצעי  או  ככלי 

שיפעיל לחץ על קרוב משפחה כדי שיחזור לרצועת עזה, הינו בלתי חוקי ועומד בניגוד להלכה  

 הפסוקה: 

אמצעי.   כאל  אלא  מטרה  כאל  אינה  הח"מ[  אדם,  ]אל  אליו  "ההתייחסות 

האדם  "כבוד  כאדם.  בכבודו  נוספת  פגיעה  הינה  ספק  ללא  זו  התייחסות 

ברק, פרשנות ה באדם מטרה ולא אמצעי להשגת מטרות של אחרים" )רוא

אדם לעולם עומדים כתכלית וערך בפני עצמם.  -בני(. "421, בעמ'  חוקתית

תהא המטרה נאצלת   –אין לראות בהם אמצעי בלבד ולא מוצר לסחור בו  

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/359
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/359
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שתהא )ענייככל  בעמ'  "  הראשון,  לעובד  קו  כך  399ן  על  עמדתי  אני  אף   .)

נלוות  ש" תכליות  להשגת  בלבד  אמצעי  כאל  אדם  אל  להתייחס  אין 

הפילוסוף חיצוניות של  מתורתו  כנלמד  בכבודו",  פגיעה  נעוצה  בכך  שכן   ,

פסקה   האדם,  זכויות  חטיבת  )עניין  קאנט  )  3עמנואל  דיני(."  בג"ץ לפסק 

הכנסת  7146/12 נ'  אדם  סרג'  מיום  נג'ט  פס"ד   86פס'  ,  16.09.2013  , 

 (.  ואילך

אין לה כל נגיעה או שליטה   במיוחד כאשר  וסיכון חייה  על מעשי אדם אחר  תהענשת העותר  .30

העותר את  להפוך  והניסיון  המעשים  משפחה    תעל  קרוב  על  לחץ  שללאמצעי  לגישתה   כי 

 . זכויות יסודלחזור לעזה, הינם אסורים מנוגדים לעקרונות יסוד ופוגעים בעליו ישראל 

את   .31 להפוך  בניסיון  או  בהענשה  מדובר  לא  כי  המשיב  יטען  וכי    תרתהעו אם  לחץ  לאמצעי 

חשש  הס קיים  כי  העובדה  בשל  רק  הוא  למטרות ת  העותרתש ירוב  ההיתר  את  לרעה  נצל 

בטענה   שמדובר  הרי  חוקית,  בלתי  בסיס שהייה  כל  חסרת  באופן   שהיא  סבירה  ובלתי 

 קיצוני.  

 אינה סבירה באופן קיצוני  המשיבים החלטת

אינה סבירה באופן קיצוני, אם בשל כך שמשיבים    תשל העותר  ההחלטת המשיבים בעניינ .32

כך  בשל  ואם  החלטה  לקבלת  המלאה  הרלוונטית  העובדתית  התשתית  כלל  את  שקלו  לא 

השיקולים   כלל  בין  הנכון  האיזון  את  עשו  ולא  הראוי  המשקל  את  נתנו  לא  שהמשיבים 

 שחובתם לשקול בעת מתן החלטה.  

י לה קרוב משפחה השוהה בגדה שלא על  סורבה בשל העובדה כ  ת של העותר  הכאמור בקשת .33

שבן זוגה לשעבר )שעזב אותה וגרם  מעלים "חשד" כלשהו, והעובדה    לא  המעשידעת ישראל.  

נזקים(    ברצועה    לה  ללא  רלוונטית  על מעשיה  עותרתאינה  להשליך  בכדי  ובטח  ואין בה   ,

. כך את חייהשאין בהם בכדי להצדיק מניעת יכולתה לקבל טיפול רפואי אשר יכול להציל  

שהטעם המועלה על ידי המשיבים אינו מבוסס על תשתית עובדתית כלשהי, וכאמור העלאת 

 .בעותרתטיעון בעניין התנהגות של אדם אחר, אינו יכול להצדיק פגיעה כה חמורה 

. חובה התשתית העובדתית הרלוונטית המלאהעל כל החלטה מינהלית להיות מבוססת על   .34

)ר' למשל ע"א   עיריית חולון נ' ארגון    1711/02זו היא חלק מחובת הרשות לנהוג בסבירות 

פנחס כהן נ' מנהל מקרקעי    5042/96לפס"ד של השו' חיות, ע"א    8, פס'  הקבלנים והבונים

בנבו(. בענייננו, החלטת המשיבים,    13, פס'  ישראל פורסם  על תשתית  המתבססת  לפס"ד, 

 הינה  בלתי סבירה באופן קיצוני.   עובדתית לקויה,

העניינים   .35 השיקולים  כל  את  לשקול  המינהלי  המשפט  עקרונות  מכוח  מחויבים  המשיבים 

לערוך  מהם  דורש  הסבירות  עקרון  הראוי.  המשקל  את  מהם  אחד  לכל  ולהעניק  לבקשה 

ובין כלל האינטרסים והזכויות הניצבים על    איזון בין כלל השיקולים שנמצאו כרלוונטיים 

 כף המאזניים. 

החלטת המשיבים לוקה בחוסר סבירות קיצוני, שכן, כעולה מהחלטתם, המשיבים לא שקלו  .36

בטרם קבלתה את כלל השיקולים הרלוונטיים לעניין, ואם שקלו, לא נתנו להם את המשקל 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12071460-b24.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12071460-b24.htm
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וטענות שאינן קשורות  הראוי ״חשדות״  בגלל  חולת סרטן  של  חייה  את  הם מסכנים  שכן   ,

   להצדיק מניעת טיפול רפואי חיוני! ותיכול ןכל מקרה אינבעותרת עצמה וב

 כבוד לבריאות ו, בזכות לחייםוהבלתי מידתית הפגיעה החמורה 

לא רק שאינו בלתי    לאפשר יציאתה של העותרת לקבלת טיפול רפואישל המשיבים    סירובם .37

היסוד של העותר בזכויות  פוגע  בהיותו  מידתי  בלתי  גם  הוא  הזכותתסביר, אלא  ,  לחיים  : 

הגוף,  לבריאות ולתנועה לשלמות  לכבוד  בעותר,  לפגיעה  מכך,  יותר  רוחב,   ת.  השלכות  יש 

 כמפורט לעיל, גם על תושבי הרצועה.  

רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על  יוזכר, כי נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין .38

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

  הזכות לחופש התנועה בראשן ובעיקרן    -ולהגן על אותן זכויות האדם המושפעות משליטתה

לח הזכות  דנן  במקרה  כגון  התנועה,  חופש  ממימוש  שנגזרות  והזכויות  התושבים  יים של 

ולשלמות הגוף. בית המשפט העליון הכיר בכך שנוכח שליטתה של ישראל על מעברי הגבול, 

והתלות שפיתחו תושבי עזה בישראל באספקטים רבים, היא מחויבת להבטיח את הצרכים  

 אלבסיוני ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח'  9132/07ההומניטאריים של תושבי עזה )בג"ץ  

(30.1.2008 .) 

פורום משפטי למען ארץ ישראל נ'    1169/09  ין זה דברי בית המשפט העליון בבג"ץיפים לעני  .39

 (:15.6.2009) 21פס'  ראש הממשלה

ההומניטאריים  הצרכים  לקיום  לדאוג  הישראלי  הממשל  של  חובתו  "על 

לא   זה  משפט  בית  פסיקת  עמדה  והרצועה  איו"ש  תושבי  של  הבסיסיים 

די תנועת החמאס, אשר הוכרזה אחת. גם אם רצועת עזה נשלטת כיום על י

ארגון טרור, חיים בה תושבים הזקוקים לשירותים חיוניים לקיום איכות 

לאפשר   כדי  עזרה  להושיט  נדרשת  ישראל  ואנושית.  סבירה  חיים  ורמת 

יקבלו  לא  שבלעדיה  המקומית,  לאוכלוסייה  הכרחיים  צרכים  סיפוק 

 מענה." 

העותר .40 יציאת  רפואי   תמניעת  טיפול  או  חיים  מציל  רפואי  טיפול  לקבלת  מעזה  ותושבים 

שבלעדיו טעם החיים משתנה כליל, מהווה מעשה אסור והפרה לחובותיה ההומניטריות של 

החיים  את  ולטפח  לכבד  החובה  של  בהפרה  מדובר  בנוסף,  הרצועה.  תושבי  כלפי  ישראל 

האוכלוסיי של  לצרכיה  פוזיטיבי  באופן  ולדאוג  זו האזרחיים  חובה  בעזה.  האזרחית  ה 

בהוראות תקנה   בסעיף    43מעוגנת  בנוסף,  האג.  ג'נבה  27לתקנות  )  לאמנת  (  1949הרביעית 

וסעיף   על כבודם של התושבים המקומיים,  לאמנה מעגן את החובה    38נקבעה חובה להגן 

שמקבלים  לאלה  המשתווים  שירותם  רפואי,  לטיפול  הזקוקים  מוגנים,  לתושבים  לספק 

 אזרחיה. 

זו  .41 זכות  אדם.  לכל  הנתונה  בסיסית,  חוקתית  זכות  הינה  לחיים  הזכות  הישראלי,  במשפט 

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע כי "אין פוגעים בחייו, בגופו, או   2מעוגנת בסעיף  

"כל אדם   4בכבודו של אדם באשר הוא אדם". סעיף   וקובע:  על כך  זה מוסיף  יסוד  לחוק 

 על גופו וכל כבודו". זכאי להגנה על חייו, 
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רפואי,  .42 טיפול  לקבלת  הזכות  את  בחובן  כוללות  הבריאות  ועל  החיים  על  להגנה  הזכות 

גילה    3071/05בג"ץ  )ר׳    במיוחד טיפול שעשוי להציל חיים, להאריכם או לשפר את איכותם

ישראל ממשלת  נ'  בבג"ץ  (.  (28.7.2008)  לוזון  שנקבע  הרפואית    5304/15כפי  ההסתדרות 

נ' כנסת ישראל   והמדינה מחויבת 11.9.2016)בישראל  ניתן לשלול את הזכות לחיים  (, לא 

וכאשר  החיים",  "קדושת  של  הערך  על  ולשמור  אקטיבית  בצורה  לחיים  הזכות  על  להגן 

הדבר נתון לאחריותה הישירה, מתן טיפול רפואי מציל חיים הוא חובתה של המדינה והוא  

 ו על שיקולים ביטחוניים. הגובר אפיל

בזכותה  .43 פגיעה  מהווה  לה  חיצונית  שהיא  מטרה  להשגת  כאמצעי  בעותרת  השימוש  גם 

האדם   לכבוד  הכנסת  7146/12בג"ץ  ר׳  )החוקתית  נ'  אדם  סרג'  דין    נג'ט  מיום  )פסק 

 .  ואילך( 86, פס' 16.09.2013

 סיכום

י שאינו זמין ברצועת  ת לצאת לקבלת טיפול רפואהחלטת המשיבים לסרב לבקשת העותרב .44

ר דין מוות, או גזר דין של חיים בייסורים, וזאת מטעמים פסולים  זעזה הם גוזרים עליה ג

ה של  ושימוש בה ככלי לקידום מטרותי  הלא עוול בכפה של העותרת  ענשת ה  ובלתי חוקיים.

נטולת כל בסיס  החלטתם של המשיבים  למושכלות יסוד ולפסיקה.    ים,  מנוגדמדינת ישראל

והיא פוגעת בצורה בלתי מידתית בזכויותיה הבסיסיות   עובדתי ואינה סבירה באופן קיצוני

 . בנוסף לכך, בהחלטתו זו חרג המשיב מסמכותו ושקל שיקול זר. ביותר של העותרת

בקשת את  לאשר  למשיבים  להורות  מתבקש  הנכבד  המשפט  בית  לעיל,  האמור  כל  של    הנוכח 

את    תהעותר המערבית  כניסתה  ולהתיר  לצורך   22.2.2022ביום  לגדה  אחר  עתידי  מועד  ולכל 

 . קבלת הטיפול הרפואי הדרוש לה 

בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים, לרבות אגרת בית 

 משפט ושכ"ט עו"ד כדין. 

 

 

 

 ________ 

 מונא חדאד, עו"ד 

 העותרים ב"כ 

3.2.2022 

 


