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 02-21- עת"מ                                                                                             בבית המשפט המחוזי בירושלים 
 בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 

 
  ***** *****, ת.ז.*****  ב *****מ .1
  ***** *****, ת.ז(***** ב***** ***** ) .2
 "מרכז לשמירה על הזכות לנוע -עמותת "גישה .3

 
  ;(37566סיגי בן ארי )מ.ר. ( ;77328)מ.ר.   מוריה פרידמן שריר ע"י ב"כ עוה"ד

 (54434)מ.ר.  ; ; מונא חדאד(52260)מ.ר.  ליפשיץ-אסנת כהן
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע"  –מעמותת "גישה 

 תל אביב  42רחוב הרכבת 
    03-6244130, פקס: 03-6244120טלפון: 
 info@gisha.org דוא"ל:

 ים העותר

 -נגד  -

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים  .1

 מנהלת תיאום וקישור לרצועת עזה  .2

 המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית  .3
 

 ע"י פרקליטות מחוז ירושלים )מינהלי( 
 .מעלות דפנה, ירושלים, 7רחוב מח"ל 

 .9149301 , מיקוד:49333ת.ד. 
 02-6468053; פקס: 02-5419555טלפון: 
  civil@justice.gov.il-JER-DAדוא"ל: 

 המשיבים
 

 דחופה עתירה מינהלית 

  ים לבקשת העותר  השיב ללמשיבים  נהלית במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות  מוגשת בזאת עתירה מ

    ומשם לביתם בערב הסעודית. גשר אלנבי מרצועת עזה לירדן דרך  םאת יציאת להסדירו 1-2

 לעתירה זו נלווית בקשה לקיום דיון דחוף. בשל הדחיפות בקבלת מענה, 

, לרבות שכ"ט עו"ד, בצירוף מע"מ  יםהמשיבים בהוצאות העותרבנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את  

 כדין.  

ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר תיאום טלפוני. בשל  "ד  בפני עו ם שנחת 1-2 ים העותר תצהיר נתמכת בעתירה  ה

נכבד לקבל את  המשפט  הבית    ב"כ ובשל דחיפות העתירה, מתבקשלבין    יםהקושי בקיום מפגשים בין העותר 

 שנחתמו ונשלחו בפקס. ואת ייפוי הכוח   יםהתצהיר
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 ואלו נימוקי העתירה: 

 הסמכות

  לתוספת   א3  ופרט   לחוק  א5  )סעיף  2018-התשע"ח  (,117  מס'  )תיקון  מנהליים  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  בהתאם

  מהגדה   מעבר   שעניינן  בעתירות  לדון  הסמכות   מסורה  בירושלים  מינהליים  לעניינים  המשפט  לבית   הרביעית( 

  ואח'   פלונית 8856/18  בבג"ץ  משלים  פס"ד   )ור'   ישראל  דרך   המערבית  לגדה   עזה   ומרצועת   עזה   לרצועת  המערבית

   זה(. לעניין  ואח' הביטחון שר נ'

 האגרה 

 .2007-התשס"ז )אגרות(,  המשפט בתי לתקנות  לתוספת 20 פרט פי על ₪ 1,969

 נוסף  הליך

 דומה.  עובדתית  למסכת  בקשר  דין  בבית  או משפט בבית  נוסף הליך   קיים לא

 : הצדדים 

אשר גדל וחי בערב הסעודית,  ותושב ערב הסעודית,  יליד רצועת עזה,    א פלסטיניוההעותר(    )להלן:,  1  העותר .1

 .  2נשוי לעותרת 

 .  1הנשואה לעותר , 20בת פלסטינית ילידת רצועת עזה, היא העותרת(  )להלן:, 2העותרת  .2

 העותרים(  )להלן:

"גישה",    ,3העותרת   .3 ובשטחים  עמותת  בישראל  אדם  זכויות  על  להגן  שמטרתה  ישראלית  עמותה  הינה 

 הן הזכות לחופש התנועה. יהנתונים לשליטתה, בינ 

והינו    למשרד הביטחון( הוא גוף הכפוף  המתפ"שאו  מתאם פעולות הממשלה בשטחים  )להלן:    1המשיב   .4

   האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים.

וממונה על יישום המדיניות האזרחית של ממשלת    1( כפוף למשיב  המשיבאו   מת"ק עזה)להלן:    2המשיב   .5

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

הצבאי)להלן:    3המשיב   .6 ישראל,  המפקד  מדינת  מטעם  המערבית  הגדה  לאזור  הצבאי  המפקד  הינו   )

 תחת כיבוש צבאי מזה חמישים שנים.  המחזיקה בגדה המערבית 

 העובדות  

, והגיע  ***** ***** ***** *****, נולדו שם. ***** ***** כל אחיו ואחיותיו, ערב הסעודית. תושב א וה 1העותר  .7

, נולדה וגדלה בעזה.  2העותרת  ***** ***** ***** ***** *****. כשהיה בן פחות מחודש ימים. לערב הסעודית  

ברצועת עזה, והעותר החל להסדיר את מעמדה של רעייתו הטריה    *****  *****  *****שאו ביום  יהעותרים נ

שהעותרת   לאחר  ביתם.  את  שם  להקים  שיוכלו  מנת  על  הסעודית,  בערב    2בערב  שהייה  אשרת  קיבלה 
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במקביל, הם גם הסדירו  הסעודית, ביקשו העותרים לצאת מהרצועה ולהתחיל את חייהם המשותפים שם. 

  .ניסתם למדינת ירדן, לצורך מעבר בהאת כ

 1ע/מצ"ב ומסומן נספח  בערב הסעודית ואשרת השהיה העתק התושבות

 2ע/נספח מצ"ב ומסומן הרשויות הירדניות  יאישור העתק

מספר הבקשה  פנו העותרים לוועדה האזרחית הפלסטינית ובקשתם הועברה למשיבים.    30.12.2020ביום   .8

  .***** ***** הוא

התקבלה מאת המשיב    11.2.2021  ו  7.2.2021באמצעות מייל ובימים    2פנה העותר אל המשיב    8.2.2021  ביום  .9

  .תשובה כי הבקשה לא הועברה מהוועדה האזרחית הפלסטינית 2

 3ע/, מצ"ב ומסומן נספח 11.2.2021 ו 7.2.2021מימים  2ת המשיב והעתק תשוב 

. בפנייתם ציינו העותרים שמלבד הפנייה ביום  3מצעות העותרת  פנו העותרים שוב, הפעם בא  14.2.2021ביום   .10

ביום    30.12.2020 נוספת  פניה  נעשתה  האזרחית,  המשיב  8.2.2021לוועדה  אל  נשלחה  זו  פניה  ביום    2. 

בוועדה האזרחית הראו לעותרים את טופס הבקשה שנשלח  . עוד נכתב בפניה ש176231, ומספרה 9.2.2021

  .אל המשיבים

 4ע/מצ"ב ומסומן נספח   14.2.2021מיום  3העתק פניית העותרים באמצעות העותרת 

ה  .11 אכן  שהבקשה  המשיבים  הודו  במסגרתה  המשיבים  תשובת  התקבלה  היום  באותו  אליהם עוד    ועברה 

 ."מהוועדה האזרחית הפלסטינית, אך שהבקשה "טעונה בדיקות נוספות

 5ע/ומן נספח מצ"ב ומס 14.2.2021העתק תשובת המשיבים מיום 

העותרת    23.2.2021וביום    21.2.2021ביום   .12 המשיבים    3פנתה  תשובת  את  לקבל  וביקשה  מייל  באמצעות 

ביום   לירדן  23.2.2021לפניה.  למעבר  שאושר  חדש  מועד  צרפה  תסוכל    1.3.2021ליום    אף  שלא  מנת  על 

  23.2.2021עוד באותו היום,  .  24.2.2021עד ליום    התבקשה תשובת המשיבים הסופית  היציאה במועד זה,

 .התקבלה "תשובת ביניים" נוספת של המשיבים

 6ע/, מצ"ב ומסומן נספח 23.2.2021מיום  2תשובת המשיב העתק 

 7ע/, מצ"ב ומסומן נספח 1.3.2021העתק אישורי המעבר ליום 

ות, בין השאר בשל העובדה שאביו מאושפז בשל בעיות לב )במקביל  מעוניין לשוב לביתו בדחיפ  1העותר   .13

מענה  עד לכתיבת שורות אלה לא ניתן  לבעיות בריאותיות נוספות( בבית החולים מזה מספר שבועות. ואולם,  

   .זודחופה מכאן עתירה  . יםסופי לבקשת העותר

 8ע/, מצ"ב ומסומן נספח  1העתק דו"ח רפואי של אבי העותר 

 הטיעון המשפטי 
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 המסגרת הנורמטיבית  

בעמידה   .14 מותנה  אשר  מהמשיבים  היתר  לקבל  נדרש  הרצועה,  מגבולות  לצאת  המבקש  עזה  תושב 

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

, שקראה להגבלה של תנועת אנשים וסחורות מהרצועה ואליה. מדיניות זו באה לידי ביטוי  2007מספטמבר 

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

נשים וסחורות  (, המסמך המעגן ומפרט את מדיניות המשיבים לגבי תנועת א סטטוס ההרשאות" )להלן:  עזה

  .בין רצועת עזה, הגדה המערבית וישראל

אלנבי    יובהר .15 גשר  דרך  לחו"ל  לצאת  בקשה  כי  שהוא,  ויודגש,  צורך  על  לכל  העולה  חודשים,    3לתקופה 

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

 :"בחו"לשכותרתו "שהיית ארוכת טווח 

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

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

לפחות, שנה  לחצי  עזה  לרצועת  תאושר   ואיו"ש  ביטחוני    בקשתו  לאבחון  בכפוף 

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

 9ע/העתק העמודים הרלוונטיים מסטטוס הרשאות, מצ"ב ומסומן          

מסמך    12.8.2020טות הקורונה, פרסמו המשיבים ביום  במסגרת החמרת הסגר על הרצועה בעקבות התפש .16

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

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

פ ינואר  מסמך  בחודש  המשיבים  מיום  רסמו  המדיניות  מסמך  את  המחליף  בהתאם  12.8.2020מעודכן   .

למסמך זה, "כניסה מרצועת עזה לישראל, מעבר לאיו"ש ולחו"ל"  מותרת במקרים הומניטאריים מצילי  

  .חיים, חזרה לגדה או לחו"ל, חזרה לרצועה ולצורך השתתפות באבל

  " לכניסתם של תושבי  העתק מסמך  ואיו"ש  רצועת עזהמדיניות הסגר ביחס  והעתק המסמך  לישראל   "

   10ע/העדכני "צמצום התנועות במעבר ארז במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה" מצ"ב ומסומן  

העותרים .17 בקריטריונים הקבועים בסטטוס   כך,  אם  בקשת  בקשות הכלולות  הן  אחרות,  דומות  ובקשות 

הק  מתוך  כאחד  קבועות  ואף  לחו"ל  ממושכת  ליציאה  חריג  ההרשאות  המהווים  הבודדים  ריטריונים 

    .להחמרת הסגר נוכח התפשטות הקורונה

ולשם הזהירות נציין, שמבחינת התמודדות עם נגיף הקורונה, הרי שאין שום שוני רלוונטי   2בנוגע לעותרת  .18

מתכננת להקים משפחה    2בין מי ששבה לביתה ובין מי שמקימה אותו רק עתה. בהתחשב בכך שהעותרת  

עודית ולעשות לה שם בית, ניתן על נקל, לקרוא את הבקשה כעומדת בחלופה של חזרה למדינת  בערב הס

   .מוצא, המהווה חריג להחמרת הסגר נוכח התפשטות הקורונה

 הזכות לשוב הביתה והזכות לחופש תנועה   
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חזרה של אדם לביתו, לארצו ומולדתו היא זכויות יסוד, הנתונה לכל בן אנוש מכוח המשפט הבינלאומי.   .19

התנהלות המשיבים בעניין של העותרת שוללת מהן את זכות היסוד לחזור לביתן. המשיבים מחויבים לכבד  

ני זכויות האדם  מכוח די   םגם בתושבות פלסטינית, לשוב לבית  ים , המחזיקיםאת זכות היסוד של העותר

הבינלאומיים ודיני הכיבוש, החלים על תושבי רצועת עזה לנוכח שליטתה המלאה והמוחלטת של ישראל על  

  .המעברים בין עזה לישראל ובין עזה לחו"ל

תנועה   .20 לחופש  הזכות  היא  המשיבים  מהתנהלות  כתוצאה  נפגעת  אשר  ביותר  הבסיסית  היסוד  זכות 

ד לאמנה הבינלאומית בדבר  12לביתו. זכות זו מעוגנת, בין היתר, בסעיף  ובעקבותיה, זכותו של אדם לשוב  

הקובע כי "לא תישלל באורח שרירותי מאיש הזכות להיכנס לארצו    1966פוליטיות ואזרחיות משנת  זכויות  

 "הוא.

של הזכות לחופש תנועה ככל שהיא נוגעת לכניסת אדם אל ארצו נלמדת גם מסעיף י"ג   החשיבות המיוחדת .21

רזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. בסעיף זה נקבע כי "כל אדם זכאי לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו,  להכ

ולחזור לארצו". סעיף ט' להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם קובע כי: לא ייאסר אדם, לא ייעצר  

  ."ולא יוגלה באופן שרירותי

מגוריו ולחזור אליה היא "זכות טבעית". היא אחת   גם בפסיקה נקבע כי "אכן, זכותו של אדם לצאת מארץ  .22

שיח' ראיד    4706/02מזכויות היסוד של האדם. הגבלתה של הזכות פוגעת פגיעה חמורה בזכויותיו" )בג"ץ  

 .((2002) 695( 5, נו)סלאח נ' שר הפנים

גם בעת הזו, למרות הידוק הסגר בשל הקורונה, הכירה פסיקתו של בית משפט נכבד זה בחשיבות העליונה   .23

שיש לחזרת אדם לביתו ומחויבות המשיבים לאפשרה נוכח שליטתם על המעברים מעזה וממנה. בעת"ם  

פשרו רק יציאה  (, שניתן  בעת שהמשיבים א23.8.2020)פס"ד מיום  כרנז ואח' נ' מתפ"ש ואח'    54435-07-20

מעזה לצורך טיפולים רפואיים מצילי חיים )ובעת שלא התקיים תיאום בין המשיבים לוועדה האזרחית(,  

  .הורה בית המשפט לאפשר לעותרים לחזור לביתם ברצועת עזה למרות התנגדות המשיבים

מסמך מדיניות   ואח' להציג  זנון נ' מתפ"ש  46697-07-20בהמשך לכך, עת נדרשו המשיבים במסגרת עת"ם  .24

, מסמך  12.8.2020בנוגע להחמרת הסגר על רצועת עזה עקב התפשטות הקורונה, הם פרסמו, כאמור, ביום 

חזרה הביתה,  קצר, המפרט שני חריגים בלבד ליציאה מרצועת עזה בעת הזו: מקרים רפואיים קשים וכן  

ומדת בשורה אחת עם הזכות  לגדה המערבית ולחו"ל. בזאת הכירו המשיבים בכך שהזכות לשוב הביתה ע

לחיים ושלמות הגוף, וקריטריון הומניטרי זה הוא היחיד, זולת סכנה ממשית לחיים, שמצא ביטוי במסמך  

התפרס לעיל,  כאמור  לכך,  בהמשך  המצומצם.  שהתגבשה    ם המדיניות  המדיניות  אודות  מעודכן  מסמך 

 .בעקבות פסקי דין והחלטות של בתי המשפט

 בה לפעול במהירות הראויה המשיבים הפרו את החו

מנת   .25 על  המוגשת אליהם, תהיה תשובתם אשר תהיה. זאת  פניה  חובה להשיב לכל  המשיבים מוטלת  על 

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

תנהלות המשיבים בעניין זה,  מפרה חובה זו. למרות שלא פעם הביע בית המשפט את מורת רוחו מאופן ה
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לעיתים קרובות נדרשים תושבים לפנות לבית המשפט על מנת לקבל מענה מאת המשיבים אפילו כשמדובר  

 .במקרים הומניטריים דחופים, ביניהם בקשות לקבלת טיפול רפואי דחוף

היא ממושכלות  חובתה של רשות מנהלית לפעול במהירות הראויה ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן סביר   .26

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

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

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

)א( לחוק לתיקון סדרי  2(. חובה זו נלמדת בין היתר מסעיף 2008) 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   .27

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

נ' ועדת הבדיקה הממשל  1999/07בג"ץ    (;1994)  441(  4, פ"ד מח)השר לענייני דתות תית לבדיקת  גלאון 

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

  .להעיד על חוסר סבירות בהתנהלות הרשות, שמצדיקה התערבות שיפוטית

בה  הפסיקה פירשה את המושג "מהירות ראויה" כמתייחסת למעשה למענה תוך "זמן סביר".  אולם, התשו  .28

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

לוח הזמנים בטיפול בנושא הנדון שקלה הרשות את כלל השיקולים הראויים תוך מתן משקל ראוי לכל אחד  

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

מחד  14.4.2008)  ישראל מעשיים  מאילוצים  נגזרת  הקונקרטי  במקרה  לפעולה  הסביר  הזמן  קביעת   .)

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

ל זכויות אדם מקבל מושג "הזמן הסביר"  (. כאשר מדובר בסוגיה או החלטה שיש לה השלכה ע8לעיל, פס' 

  .( ועל הרשות לקחת זאת בחשבון בעת הטיפול בפנייה153לעיל, גלאון משמעות מיוחדת )עניין 

שבביצוע   .29 והחשיבות  המשקל  מעוצמת  לחלוטין  התעלמו  המשיבים  כי  נראה  בפסיקה,  לאמור  בהתאם 

העות  של  האינטרס  לאור  במהירות  בארצ  ריםהפעולה  משפחה  העותר  להקים  של  של 1ו  החדש  ביתה   ,

  .2העותרת 

 על המשיבים מוטלת חובה לבחון כל בקשה הומניטארית של תושב עזה       

חובת המשיבים כלפי תושבי רצועת עזה נובעת מהשליטה הבלעדית של ישראל על המעברים מעזה ואליה.   .30

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

(30.1.2008):  

  רצועת   לתושבי  ביחס  ישראל  מדינת  על  המוטלות   העיקריות   החובות,  שנוצרו  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
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  כמעט  תלות   הזו   לעת   נוצרה  בעקבותיו  אשר ,  באזור  הישראלי  הצבאי  השלטון   שנות

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

במסמך   .31 אף  מוזכרות  במעברים,  השליטה  מכח  הרצועה  תושבי  כלפי  ישראל  של  ההומניטריות  חובותיה 

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

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

  :הביטחון כי

לישראל,   הכניסה  בקשות  לבחינת  לעת  מעת  הנקבעים  הקריטריונים  "מלבד 

מקרה   כל  של  הפרטניות  לנסיבותיו  בהתאם  לגופן,  נבחנות  הבקשות  כלל 

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

של   והאסטרטגיים  המדיניים  הביטחוניים,  האינטרסים  בדיקת  משפחתו, 

המצורפים"  המסמכים  אמיתות  נבדקת  וכן  הבקשה  באישור  ישראל  מדינת 

   , ההדגשה הוספה(. למסמך המדיניות 6)סעיף 

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

הכיר בחובתם של המשיבים לבחון כל בקשה של תושב הרצועה להיכנס או לעבור בישראל )גם    המשפטבית   .32

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

שגורמי התיאום של המשיבים צריכים  ובן זה  עתירה  "במ( קיבל בית המשפט הנכבד את ה24.8.2020)מיום  

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

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

בענייננו,  לבקשה  בניגוד  זה,  שנקבעו    בעניין  החריגים  הקריטריונים  בשני  כלולה  שאינה  בבקשה  דובר 

שוא ואח' נ'   43976-08-20"ד ברוח דומה ניתן גם בעת"ם  פסכמאפשרים יציאה מעזה בעת סגר הקורונה.  

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

   .ל בה החלטה לגופהלגופה של בקשה  ולקב

   באופן בלתי מידתי בזכויות העותרים המשיבים פוגעים  

מבקש    1יותיהם. העותר  פוגע קשות בזכו  כמוהו כסירוב לבקשתם. הוא   המשיבים לבקשת העותריםאי מענה   .33

מבקשת להקים את ביתה החדש עם  2לשוב לביתו ומשפחתו, לעבודתו ולחייו, הפעם, כאיש נשוי. העותרת 

כאמור לעיל,    והזכות לאוטונומיה אישית.הזכות לחופש תנועה  ובהן    נפגעות  זכויות יסוד אחרותאישּה.  

ן שטחה ושליטתה על תחומי חיים רבים של  נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבי

תושבי עזה, מחויבת היא מכוח המשפט הבינלאומי והישראלי לכבד ולהגן על אותן זכויות האדם המושפעות  

  .בראשן ובעיקרן הזכות לחופש התנועה של התושבים והזכויות שנגזרות ממימוש חופש התנועה  -משליטתה  

  פורום משפטי למען ארץ ישראל נ' ראש הממשלה  1169/09העליון בבג"ץ  יפים לעניין זה דברי בית המשפט   .34

 :(15.6.2009) 21פס' 

הבסיסיים של   הישראלי לדאוג לקיום הצרכים ההומניטאריים  הממשל  חובתו של  על 

תושבי איו"ש והרצועה עמדה פסיקת בית משפט זה לא אחת. גם אם רצועת עזה נשלטת  
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הו  אשר  החמאס,  תנועת  ידי  על  טרור,  כיום  ארגון  הזקוקים  כרזה  תושבים  בה  חיים 

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

עזרה כדי לאפשר סיפוק צרכים הכרחיים לאוכלוסייה המקומית, שבלעדיה לא יקבלו  

 מענה.

להתחיל את חייהם  ל מנת היתר מהמשיבים עהעותרים תלויים בתשובת המשיבים ובהנפקת הבמקרה דנן,  .35

שניתן לטעון כי  אינה מידתית. הגם  יצאתם לביתם, ומניעת  המשותפים בארצם. אי מענה ממושך לבקשתם

הרי שנוכח הפגיעה    -מניעת התפשטות וירוס הקורונה    – על יציאה מעזה נועדו לשרת תכלית ראויה    ההגבלות

למעבר חד כיווני קצר בין     נדרשים   כי העותרים  אינה מידתית. יש לזכורהפגיעה    –   העותריםהקשה בזכויות  

אושרו בעבר הקרוב והוכרו   דינת ישראל וכי בקשות כדוגמת בקשותיהםשעות ספורות ברכב סגור בשטח מ 

  .כבקשות הומניטאריות

 

מרצועת    1-2להסדיר את יציאת העותרים  נוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים  

   בערב הסעודית. אלנבי ומשם לביתם עזה על מנת שיגיעו לגשר  

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

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

 

 

 
25.2.2021 

_________________ 
 , עו"ד מוריה פרידמן שריר

 יםב"כ העותר 


