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 2022-02-2266ת"מ  ע                   בבית המשפט המחוזי בירושלים                                                            
 

 ************, ת.ז. ******                   
 

 (; אסנת 77328שריר )מ.ר. -ע"י ב"כ עוה"ד מוריה פרידמן
 (;  37566(; סיגי בן ארי )מ.ר. 52260ליפשיץ )מ.ר. -כהן

 (  54434מונא חדאד )מ.ר. 
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע"  –מעמותת "גישה 

 תל אביב  42רחוב הרכבת 
 03-6244130; פקס: 03-6244120טלפון: 
 info@gisha.orgדוא"ל: 

 העותרים 

 -נגד  -

 . מתאם פעולות הממשלה בשטחים1
 . מינהלת התיאום והקישור )עזה( 2
 . המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית 3

 
 ע"י פרקליטות מחוז ירושלים )מינהלי( 

 ., מעלות דפנה, ירושלים7רחוב מח"ל 

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

 המשיבים
 
 

 דחופה  עתירה מינהלית

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

 אמה החולה.  , על מנת לבקר את  יחד עם ארבע מילדיה לגדה המערביתהיכנס ל תבקשת העותר 

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

 בצירוף מע"מ כדין. 

 בשל הדחיפות, לעתירה נלווית בקשה לקיום דיון דחוף.

ונשלח לח"מ, לאחר תיאום טלפוני. בשל   ברצועת עזה״ד  בפני עו  םשנחת  תהעותר  תצהירנתמכת בעתירה  ה

נכבד לקבל את המשפט  הבית    העתירה, מתבקש  ב"כ ובשל דחיפותלבין    תהקושי בקיום מפגשים בין העותר

 . דוא"לשנחתמו ונשלחו בהתצהירים ואת ייפוי הכוח  
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 ואלו נימוקי העתירה: 

 הסמכות 

 א 3  ופרט  לחוק  א5  )סעיף  2018-התשע"ח  (,117  מס'  )תיקון  מנהליים  לעניינים  משפט  בתי  לחוק   בהתאם

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

 בבג"ץ   משלים  פס"ד  )ור'   ישראל  דרך  המערבית  לגדה  עזה  ומרצועת   עזה  לרצועת  המערבית  מהגדה

   זה(. לעניין ואח'  הביטחון  שר נ'  ואח' פלונית 8856/18

 האגרה

 . 2007-התשס"ז )אגרות(, המשפט בתי לתקנות לתוספת 20 פרט פי  על ₪ 2,014

 נוסף  הליך

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

 : הצדדים

פלסטינית  תהעותר .1 בת    היא  חברון,  ילדת  עזה,  רצועת  ארבע   45תושבת  מהם  ילדים,  לשישה  ואמא 

 קטינים. 

גוף הכפוף  המתפ"שאו  מתאם פעולות הממשלה בשטחים  )להלן:    1המשיב   .2  למשרד הביטחון( הוא 

   והינו האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים.

הממונה על יישום המדיניות האזרחית של ממשלת ישראל ( הוא  מת"ק עזהאו    המשיב)להלן:    2המשיב   .3

 . 1ברצועת עזה והוא כפוף למשיב 

ישראל, המפקד הצבאי)להלן:    3המשיב   .4 הינו המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית מטעם מדינת   )

 המחזיקה בגדה המערבית תחת כיבוש צבאי מזה חמישים שנים.  

 תקציר העובדות ומיצוי ההליכים

היא   .5 עזההעותרת  ברצועת  משפחתה  עם  המתגוררת  חברון,  ילידת  לתושב   פלסטינית  נישואיה  מאז 

, ******  , ת.ז.******,  ****** , ת.ז.  ******  -. לעותרת שישה ילדים, מהם ארבע קטינים  1977הרצועה בשנת  

 ************, ת.ז. ******ו ,**********, ת.ז. ******

 1ע/מצ"ב ומסומן  תהעתק ת.ז. העותר

לא פגשה העותרת את משפחתה בגדה, אלא בחמש הזדמנויות שנים,    20  -נישואיה, לפני למעלה ממאז   .6

קדם בג"ץ הליך  , לאחר  2017בשנת  בהן  האחרונה  נדירות בהן אישרו המשיבים את בקשותיה לביקור.  

 בעניינה. 

אמהכיום   .7 את  לבקר  מבקשת  האם,    ,העותרת  הקטינים.  ילדיה  ארבעת  עם  ת.ז.    ************יחד 

כיום יש החמרה על פי הדוחות הרפואיים,  מזה שנים.  סרטן  מחלת הסובלת מ,  28אישה בת    ************

גרורות. מהתפשטות  סובלת  והיא  המחלה  האזרחית   , יצוין  של  הוועדה  אל  הועברו  הדו"חות  שכל 

 . 1.2.2022הועבר לוועדה ביום  26.1.2022מיום  העדכני הפלסטינית. הדו"ח 

 2ע/העתק דו"חות רפואיים המעידים על מצבה של האם, מצ"ב ומסומן 
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הקטינים,  הגישה העותרת בקשה דחופה לביקור אמה החולה, יחד עם ארבעת ילדיה    29.12.2021ביום   .8

 פנתה בשנית באמצעות עמותת גישה. 3.1.2022בוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועת עזה. ביום 

 3ע/מצ"ב ומסומן  3.1.2022מיום  תהעתק פניית עמותת גישה בשם העותר

התקבלה תשובת המשיבים שהבקשה מסורבת "מטעמים בטחוניים, שמטבע הדברים,   23.1.2022ביום   .9

 לא ניתן לחשפם".  

בשל סירוב לאקוני ובלתי סביר זה, מוגשת 4ע/, מצ"ב ומסומן  23.1.2022תשובת המשיבים מיום  העתק   .10

 עתירה זו.  

 הטיעון המשפטי 

הוברסיב .11 לבקשתם  מנומק  העותר  הבלתי  של  והקריטריונית  את  המשיבים    מפרים  ת,ההומניטארית 

מידת ובלתי  סבירה  בלתי  בצורה  ופוגעים  המינהלי  המשפט  מכוח  הבסיסיות חובותיהם  בזכויות  ית 

 לתנועה ולחיי משפחה.   תביותר של העותר

 המסגרת הנורמטיבית 

בעמידה  .12 מותנה  אשר  מהמשיבים  היתר  קבלת  מחייב  עזה  לרצועת  המערבית  הגדה  בין  מעבר 

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

שקראה להגבלה של תנועת האנשים והסחורות מהרצועה ואליה. מסמך המדיניות ,  2007מספטמבר  

 זמין בכתובת: 

ering_and_exiting_ghttp://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/ent

 aza/03.pdf 

סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם "מדיניות מצמצמת זו באה לידי ביטוי במסמך   .13

 תנועת לגבי המשיבים לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצועת עזה", המסמך המעגן ומפרט את מדיניות

 עזה, הגדה המערבית וישראל.  רצועת בין וסחורות אנשים

  :בכתובת זמין המעודכן הרשאות סטטוס 

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

בסעיף   .14 המעוגן  חולה״  ״ביקור  בקריטריון  עומדת  העותרת  בקשת  בסטטוס  2בעניינו,  ב׳  בפרק  .ה. 

 כך לשון הקריטריון:  ההרשאות.

"ש( לביקור כניסת  תושבי רצועת  עזה  לישראל  )אף  לצורך  מעבר  לאיו  ביקור חולה:

לרבות אשפוז במוסד הבראה - קרוב משפחה מקרבה ראשונה הנמצא באשפוז ממושך  

או החולה במחלה קשה, אשר יש בה -או אשפוז ביתי הכרוך במעקב וליווי רפואיים  

 חשש לחיי החולה. )במסגרת זו נלקח בחשבון גם גילו של החולה(. 

 5נספח ע/ים מסטטוס הרשאות מצ"ב ומסומן יהעתק העמודים הרלוונט

 המשיבים הפרו את חובתם  לבסס את הסירוב הביטחוני ואת חובת ההנמקה   

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
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
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. אין לעותרת  אשר מעולם לא הועלו נגדה חשדות או אישומים כלשהםהיא אישה נורמטיבית,  העותרת .15

בפעולתה פגום כעת ופסול  ה לכאורה  דבר וחצי דבר עם ענייני ביטחון. קשה לעותרת להעלות על הדעת מ

לפחות על פניו, נראה כי הסירוב לבקשה   אימה החולה.עד כדי כך שהמשיבים מונעים ממנה ביקור אצל  

 המספיקה לביסוס הפגיעה הקשה בעותרת. אינו מתבסס על תשתית עובדתית 

תוכנן את מסקנותיה.   בפני הרשות המנהלית ראיות המאששות על פי  שתהיינההלכה היא כי לא די בכך   .16

בענייננו מדובר כאמור בפגיעה בזכות לחופש תנועה ולמינימום של חיי   -אם קיימת פגיעה בזכויות יסוד  

להיות    -משפחה   כדי  ברורות, מהימנות, חד משמעיות שאינן מותרות מקום לספק  הראיות צריכות 

(  1, פ"ד לט)שאהין נ' מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת עזה  159/84חלטה )בג"ץ  שיוכלו להוות תשתית לה

 :   כגודל הזכות העלולה להיפגע, כן גודלה ועוצמתה של הראיה הנדרשת(. 327, עמ' 309

על הרשות המינהלית לפעול על סמך ראיות מינהליות, שגם אם אינן קבילות בבית 

ככל שעוצמת הפגיעה בזכות האדם גדולה יותר משפט, הרי שהן ברורות ומשכנעות. 

כדי   הרשות,  שבפני  הראיות  על  בהתבסס  יותר,  גבוהה  שכנוע  רמת  נדרשת  כך 

החלטתה את  עלהצדיק  יסוד  על  לא  נפגעות  שהזכויות  יש  שאפשר .  גלויות,  ובדות 

הפקודה  לפי  שננקט  המינהלי  האמצעי  חסוי.  חומר  יסוד  על  אלא  אתן,  להתמודד 

גורמי  שמציגים  והראיות  המידע  את  לבחון  יש  אפקטיבי.  שיפוטי  פיקוח  מחייב 

יש לזכור כי במקרים רבים נמנעת מן האדם עצמו  המשטרה בצורה זהירה וקפדנית.  

ת המינהלי שקיים נגדו, דבר המחייב נקיטה האפשרות להתמודד עם חומר הראיו

, פורסם בנבו, שטיין נ' רב ניצב קראדי  951/06בג"ץ  )  במשנה זהירות בבחינת החומר

  30.4.2006לפס"ד מיום  21פסקה 

נ' שר   אמארה  2028/05ובג"ץ    251עמ'    ,  המרכזית  הבחירותנ' ועדת    ניימן  משה  2/84ראה גם: ע"ב  

 . 17, פס' הפנים 

בעניינו מדובר בפגיעה קשה בזכויות העותרת ובכלל זאת הזכות לחיי משפחה ולפיכך נדרשות ראיות  .17

 חזקות וחד משמעיות על מנת לשלול ממנה את זכותה לבקר את אמה החולה בצוק העיתים.    

ניתנה ללא כל    של בסיס מספק לסירוב הביטחוני היא  להיעדרו אינדיקציה נוספת   .18 שהחלטת הסירוב 

הנמקה ולא ניתנה ולו פראפרזה לעניין מהות הסירוב הביטחוני. לא זו בלבד שהיעדר הנמקה מערער  

את בסיס הסירוב, אלא שהתנהלות זו של המשיבים חורגת מעקרונות יסוד של מנהל תקין המחייבים 

טותיה ולנהוג בהגינות מרבית כלפי הפונה אליה. במובן המעשי, סירוב לא לנמק את החלרשות מנהלית  

לעותרת להתמודד באופן מהותי עם החלטת הרשות ולממש את זכות הטיעון שלה,   מאפשר מנומק, לא

 שהיא חלק מכללי הצדק הטבעי, והיא נותרת חסרת אונים מול כוחה חורץ הגורלות. 

בחוק   .19 הקבועה  ההנמקה,  תשי"טס  לתיקוןחובה  והנמקות(,  )החלטות  המינהל  חובה  1958-דרי  היא   ,

כללית ומקיפה החלה על כל רשויות המינהל, בכל פן של עבודתן. היא מחייבת גם את הרשויות הפועלות  

 מול תושבים שאינם אזרחי המדינה, כדוגמת התושבים הפלסטינים. 

 ילוי נימוקים באופן מוחלט: ההנמקה מוגבל מטעמי ביטחון, אין בכך כדי למנוע ג היקףגם כאשר  .20

גם בהחלטה סטנדרטית, אין די בכך שהרשות תנמק את החלטתה באופן כללי וסתמי  

תוך ציון 'הכותרת של טעמיה וללא התייחסות עניינית וספציפית לנסיבות המקרה 

דהיינו,   ביטחון'  הנידון.  מטעמי  נדחתה  'בקשתך  בנוסח  סגי    –בהודעה  )יואב לא 

http://www.nevo.co.il/case/5736662
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" ההנקהדותן,  נבחרים  חובת  וגופים  מינהל  רשויות  יט,של  משפט  מחקרי   ,"  1  

  (.  37, עמ' 5-65)תשסב( 

של  .21 כניסה  בקשות  לסרב  החלטותיהם  את  לנמק  המשיבים  חובת  על  עמד  העליון  המשפט  בית 

עע"מ    . ר' למשלבפרט  פלסטינים לישראל בכלל ובמקרים בהם הסירוב מבוסס על טעמים ביטחוניים

 (:11.8.2009פס' ל"א )פורסם בנבו,  ישראל נ' חסין געאביץ, מדינת  1038/08

...ברי כי במקרים רבים חוות הדעת של הגורמים הבטחוניים מבוססת על חומר מודיעיני  

דרוש מאמץ ליצירת פרפרזות  מסווג, אותו לא ניתן לחשוף בפני המבקשים...במקרים אלו  

לא   השתדלות  ותוך  הניתן,  ככל  פירוט  תוך  החומר,  לקוניות. של  באמירות    להסתפק 

בהתמודדות הפרט עם הרשות יחסי הכוחות לעולם אינם שקולים, אך במקרים אלה, 

ולצמצם  לשאוף  ויש  שאת,  ביתר  הדבר  נכון  מעיניו,  נסתר  המבקש  בעניין  כשהחומר 

 עד למינימום הנדרש.  מגבלה זו

   זאת ועוד:

תחילה בניסוח לאקוני ו"מקודד", כאשר המדינה מנמקת את עמדתה לשיעורין, ונוקטת  

זה אינה מוצדקת... לעולם עומדת לאדם    קיים קושי לומר שהגשת עתירה לבית משפט 

הכול כמובן בהתחשב   הזכות לקבל תשובה מנומקת ככל האפשר בעניינו האינדיבידואלי,

 ד"ר  10329/09בנסיבות העניין ובמגבלות הנדרשות, כך שיוכל לכלכל את צעדיו..." )בג"ץ  

המערבית הגדה  לאזור  הצבאי  המפקד  נ'  מנאצרה  בנבו,    גאנדי  (  07.04.2010)פורסם 

יצחק זמיר   ר' גם  ב',  הסמכות המינהלית  )ההדגשה אינה במקור(;  )מהדורה   1285כרך 

 ((. 2010שנייה, 

חוזרים   למרות .22 הניתן  ככל  רחבה  פראפרזה  להציג  הרשות  חובת  אודות  ונשנות  החוזרות  הקביעות 

"טעמים ביטחוניים שמטבע הדברים לא ניתן לפרטם"  וחוטאים שוב ושוב   – שפט קבוע  המשיבים על מ

לחובתם לנמק את החלטותיהם. לרוב, גם לאחר הגשת העתירה, לא נעשה דיי מאמץ לספק לעותרים 

 פראפרזה רחבה ככל הניתן.  

 ת וילדיה המשיבים פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות בסיסיות של העותר

וכן, ייתכן מאוד  ת להיות לצידה של אימה, לסעוד אותה  מחדלם של המשיבים לאשר את בקשת העותר .23

יוזכר, כי העותרת וילדיה.  בהיותו פוגע בזכויות היסוד של    הוא אינו סביר ואינו מידתי  להיפרד ממנה,

יים רבים נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על תחומי ח

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

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

 חופש התנועה, כגון במקרה דנן הזכות בסיסית לחיי משפחה.  

בכך שנוכח שליטתה של ישראל על מעברי הגבול, והתלות שפיתחו תושבי עזה    בית המשפט העליון הכיר .24

בישראל באספקטים רבים, היא מחויבת להבטיח את הצרכים ההומניטאריים של תושבי עזה )בג"ץ 

פורום    1169/09(. כפי שנקבע בבג"ץ  30.1.2008)  אלבסיוני ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח'  9132/07

ישר ארץ  למען  הממשלהמשפטי  ראש  נ'  פס'  15.6.2009)  אל  לקיום 21(,  לדאוג  ישראל  של  חובתה   ,

ו  ״לאפשר סיפוק צרכים הכרחיים  -הצרכים ההומניטאריים הבסיסיים של תושבי רצועת עזה והגדה 
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מדיניות המשיבים היא אינה יכולה לחיות העותרת נאלצת לחיות ברצועת עזה משום שלפי  ,  דנן  במקרה .25

עם בן זוגה בגדה. כתוצאה מכך, היא נפרדה מבני משפחתה ומאמה וכל שנותר לה מהזכות לחיי משפחה  

בנסיבות מחלה.  של  במקרה  כגון  בודדים,  הומניטאריים  במקרים  ביקורים  הבקשה   סירוב,  אלו  הם 

 בזכויות העותרת ובזכויות ילדיה.   הסבר פוגעים כל ללא  מטעם עלום של טעמים בטחוניים,

 -  האדם  זכויות  ודיני  כיבוש  דיני  -ההומניטארי  הבינלאומי  המשפט   לפי  אסורה  בזכויותיהם  זו  פגיעה .26

 הסבירות   במבחני  לעמוד  עליה.  הישראלי  המשפט  של  וחוקתיים  מנהליים  לעקרונות  כפופה  גם  והיא

 פירטו   לא  המשיבים  שהרי,  ראויה  לתכלית  נעשית  אינה  הפגיעה:  בהם  עומדת  איננה  היא  אך,  והמידתיות

מחדש  במתן  העיכוב  את  אופן  בשום  הצדיקו  ולא לשיקול  לבקשה  מנומק   המענה  הבלתי  ובסירוב 

 בכך  הטמונה  שהפגיעה  הרי,  לעיכוב  כלשהי  תכלית  ישנה  כי  המשיבים  ידי  על  יוכח  אם  לבקשתה. אף 

 זו. תכלית של הגשמתה לשם הדרושה המידה  על עולה, העותרים לזכויות

 

ולאפשר   ת לבקשת העותר  נוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים להשיב

 חולה. ה אמּהמרצועת עזה לגדה המערבית לביקור  ה עם ילדיה הקטיניםיציאת

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

  ., לרבות אגרת בית משפט ושכ"ט עו"ד כדיןתעותרה
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