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 . מתאם פעולות הממשלה בשטחים1
 התיאום והקישור )עזה(   . מינהלת2
 . המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית 3

 ע"י פרקליטות מחוז ירושלים )מינהלי( 
 , מעלות דפנה, ירושלים 7רח' מח"ל 

 02-6468056, פקס:  02-5419554טלפון: 
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  עתירה מינהלית דחופה 

להנפיק במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים    מוגשת בזאת עתירה מינהלית

, עד לגדה המערבית  מעבר קבעמרצועת עזה לצורך  יציאה    יהיתרולששת ילדיה הקטינים    1ת  לעותר

מנת שתוכל העותרת להגיע עם בנה בן הארבע לבית החולים   עלזאת, בין היתר,    .17.2.2022ליום  

 . 21.2.2022 יוםמ החלשיתקיימו לצורך טיפולים בליבו 

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

 בצירוף מע"מ כדין. 

עזה ונשלח לח"מ, לאחר תיאום שנחתם בפני עורך דין ברצועת    1  תהעתירה נתמכת בתצהיר העותר

בית  מתבקש  העתירה,  דחיפות  ובשל  ב"כ  לבין  העותר  בין  מפגשים  בקיום  הקושי  בשל  טלפוני. 

 המשפט הנכבד לקבל את התצהיר ואת ייפוי הכוח שנחתמו ונשלחו בפקס.

 בשל נסיבות העניין, לעתירה נלווית בקשה לקיום דיון דחוף. 
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 ואלו נימוקי העתירה: 

 הסמכות 

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

 בעתירות  לדון  הסמכות  מסורה  בירושלים  מינהליים  לעניינים  המשפט  לבית  הרביעית(  לתוספת  א3

 ד פס"   )ור'  ישראל  דרך  המערבית  לגדה  עזה  ומרצועת  עזה  לרצועת  המערבית  מהגדה  מעבר  שעניינן 

   זה(. לעניין ואח'  הביטחון שר  נ'  ואח' פלונית 8856/18 בבג"ץ  משלים

 האגרה

 . 2007-התשס"ז )אגרות(, המשפט בתי לתקנות לתוספת 20 פרט  פי על ₪ 2014

 נוסף  הליך

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

 הצדדים 

, תושבת פלסטינית אשר מענה רשום בגדה המערבית, נשואה 31בת    (ת)להלן: העותר  1  תהעותר .1

, עם בעיות בלב.  4ואמא לשישה קטינים, אחד מהם, בן  לתושב הגדה המערבית המתגורר שם  

  היא מבקשת לשוב לגדה המערבית עם ילדיה.

( הינה  עמותת גישהמרכז לשמירה על הזכות לנוע" )ע"ר( )להלן:    -עמותת "גישה    ,2העותרת   .2

ביניהן  עמותה ישראלית, שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה,  

 . הזכות לחופש התנועה

על יישום המדיניות האזרחית בשטחי יהודה ושומרון ( הינו האחראי  המתפ"ש)להלן:    1המשיב   .3

 על תיאום וקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה.  ןאמוו ורצועת עזה, 

עזהאו    המשיב )להלן:    2המשיב   .4 של  (  מת"ק  האזרחית  המדיניות  יישום  על  הממונה  הוא 

 . 2כפוף למשיב וממשלת ישראל ברצועת עזה, 

 של איזור הגדה המערבית מכח כללי המשפט הבינלאומי. הוא המפקד הצבאי  3המשיב  .5

 תקציר העובדות ומיצוי ההליכים   

נישואיה, שם נולדו לה  היא עברה לרצועת עזה בעקבות  ת היא תושבת הגדה המערבית.  העותר .6

והקטן ביותר   14הגדול בן    *****************************************************  -שישה ילדים

 בן פחות משנה. 

 1ע/העתק תעודת זהות העותרת, מצ"ב ומסומן 

סובל ממומים בלב. עליו לעשות בדיקות בבית החולים תל  , בנה בן הארבע של העותרת,  **** .7

מזה חמישה    משיב  מוגשות ללצורך יציאה לבדיקות בישראל    בקשותלפני ניתוח לב.    ,השומר

 חודשים, אינן נענות.  

ששת    29.11.2021ביום   .8 עם  יחד  המערבית,  לגדה  קבע  מעבר  לצורך  בקשה  העותרת  הגישה 

הפלסטינית.   האזרחית  בוועדה  הקטינים,  נוספת,   5.1.2022ביום  ילדיה  בקשה  הגישה 



 3 

הבהירה העותרת את דחיפות קבלת המענה בשל מצבו הקשה  בבקשה זו  .  2באמצעות העותרת  

של הילד אמיר, והעובדה שכל עוד הוא נמצא ברצועת עזה, נמנע ממנו הטיפול הרפואי לו הוא  

אי גם  התבקש  הפניה  במסגרת  לילדזקוק.  הקבוע  הרפואי  לטיפול  יציאה  ביום   שור 

17.1.2022. 

 2ע/, מצ"ב ומסומן כולל נספחים 5.1.2022העתק פניית העותרות מיום 

לא לעניין המעבר לגדה   –הנסיבות ההומניטריות, לא התקבלה תשובת המשיבים  ואולם, חרף   .9

מועד הביקור בבית החולים  מכיוון שארבע.  הילד בן  ה ואף לא לבקשה ליציאה לטיפול בלבו של  

הוא   חדש,  מועד  נקבע  המעודכן  21.2.2022חלף,  המועד  את  הגישה  כבר  העותרת  בוועדה  . 

 האזרחית הפלסטינית.

 3ע/, מצ"ב ומסומן 21.2.2022העתק ההזמנה העדכנית לבית החולים ליום 

הזוג .10 בן  של  שמענו  הילדים  יצוין  לגדה  ואבי  מתגורר    שונה  כיום  והוא  חלקו שםהמערבית,   .

ולאשר . גם מטעם זה, יש למהר  חסר עד מאד לעותרת,  ****  החולהן  בבבטיפול בילדים, ובכללם  

מעברה של העותרת לגדה במהירות את יציאת העותרת עם ילדיה ולאפשר את איחוד המשפחה.  

ההורה    יוכל אחד ההורים להישאר עם יתר הילדים, כאשר  האפשרית נחוץ גם מהטעם שרק אז

 בבית החולים.   לטיפולים הילד אמיר  השני ילווה את

העותרת, הן ליציאה לגדה    לבקשות  מענה  ריעדהנסיבות ההומניטאריות המפורטות לעיל, ובב .11

רפואי טיפול  לקבלת  והן  משפחתה  בנה  עם  להגיש  עבור  אלא  ברירה,  לעותרת  נותרה  לא   ,

 עתירה דחופה זו. 

 

 הטיעון המשפטי 

 המסגרת הנורמטיבית  

בהתאם לדין הבינלאומי זכותו של תושב פלסטיני שכתובתו רשומה בגדה, לשוב לשטחי הגדה  .12

 המערבית. 

יציאתם של תושבים פלסטינים מרצועת עזה לגדה המערבית, מותנית בעמידה   2007מאז שנת   .13

מסמך משרד הביטחון שכותרתו "מדיניות   -בקריטריונים שנקבעו בשני מסמכי מדיניות כלליים

( ומסמך  מסמך המדיניות)להלן:    2011תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה" משנת  

הרשאות בלתי מסווג לכניסת פלסטינים לישראל, למעברם בין אזור המתפ"ש ששמו "סטטוס  

)להלן:   לחו"ל"  וליציאתם  עזה  רצועת  לבין  ושומרון  הרשאותיהודה  סטטוס  סטטוס   .)

ובין   ישראל  של  הביטחוניים  צרכיה  בין  איזון  לשקף  ואמור  לעת  מעת  מתעדכן  ההרשאות 

 חובותיה המשפטיות כלפי תושבי הגדה והרצועה כאחד.  

 טטוס ההרשאות המעודכן:  לס .14

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

df 

https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
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יובהר ויודגש כי בהתאם לחובתם ע"פ הדין הבינלאומי, עיגנו המשיבים בסטטוס ההרשאות  .16

היא בקשה    ת ובקשת העותראת זכותו של מי שכתובתו רשומה בגדה לעבור למגורי קבע בגדה 

ט לפרק ג' בסטטוס ההרשאות 2בהתאם לסעיף    הנכללת בקריטריונים ליציאה מרצועת עזה

 . 13.1.2022המעודכן מיום 

 4/עהעמודים הרלוונטיים מסטטוס הרשאות מצ"ב ומסומן  העתק

 המשיבים הפרו את החובה לפעול במהירות הראויה 

חובתה של רשות מנהלית לפעול במהירות הראויה ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן סביר היא   .17

, רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים  4634/04ממושכלות היסוד של מינהל תקין )בג"צ  

(.  (2011)  1098, כרך ב', מהדורה שנייה  הסמכות המנהלית (; יצחק זמיר  2007)  762(  1פ"ד סב)

חובה זו הינה חובה כללית החולשת כמעט על כל הפעולות המנהליות, למעט כאשר דין ספציפי  

(.  2008)  338,  3, כרך  המשפט המנהליקובע חובת עשייה במועד נקוב )אליעד שרגא ורוני שחר,  

-)א( לחוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט2חובה זו נלמדת בין היתר מסעיף  

 .  1981 -לחוק הפרשנות, תשמ"א  11סעיף ומ 1958

סביר".    .18 "זמן  תוך  למענה  למעשה  כמתייחסת  ראויה"  "מהירות  המושג  את  פירשה  הפסיקה 

אולם, התשובה לשאלה מהו "זמן סביר" תיקבע בכל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו הוא. על פי 

שקלה   הנדון  בנושא  בטיפול  הזמנים  לוח  בקביעת  אם  לבחון  יש  כלל  הפסיקה,  את  הרשות 

ארגון המורים נ'    10296/02השיקולים הראויים תוך מתן משקל ראוי לכל אחד מהם )בג"ץ  

החינוך  בג"ץ  15.12.2004)  שרת  ישראל  7844/07(;  ממשלת  נ'  כהן  (.  14.4.2008)  פנחס 

ומעוצמת  מחד  מעשיים  מאילוצים  נגזרת  הקונקרטי  במקרה  לפעולה  הסביר  הזמן  קביעת 

והחשיבות לב )עניין המשקל  יצוע הפעולה במהירות ביחס לאינטרס הכלל או היחיד, מאידך 

(. כאשר מדובר בסוגיה או החלטה שיש לה השלכה על זכויות אדם מקבל  8לעיל, פס'  גלאון  

( ועל הרשות לקחת זאת בחשבון  153לעיל,  גלאון  מושג "הזמן הסביר" משמעות מיוחדת )עניין  

 בעת הטיפול בפנייה.  

החשיבות שבביצוע הפעולה מסיקה, נראה כי המשיבים התעלמו לחלוטין  בהתאם לאמור בפ .19

לאור   העותרת.  במהירות  בפניית  בהרחבה  פורטו  שהן  העובדה  אף  על  הבקשה,  בין  נסיבות 

לגדה   לעבור  העותרת  לבקשת  למענה  בהתמהמהות  שנפגעות  הזכות  כלולה  הזכויות  גם 

בן ארבע.   ילד  ולחיים של  לחופש לבריאות  הזכות  כגון  הנפגעות,  בנוסף לשאר הזכויות  זאת 

 . וכן עיקרון טובת הילד תנועה, הזכות לחיי משפחה והזכות לאוטונומיה אישית

 המשיבים הפרו את חובת ההגינות של הרשות  

בהיותה נאמן של הציבור )בג"ץ חובת ההגינות של הרשות היא אבן פינה בדיני המינהל הציבורי,   .20

משפט מינהלי,  ארז,  -(; דפנה ברק1998)  289(,  1, פ"ד נב)קונטרם נ' משרד האוצר  164/97

-כוחות ואינם שווי-((. חובת ההגינות נובעת מכך שהשלטון והיחיד אינם שווי2010)  276כרך א'  
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רסן לעצמה. הגם  מעמד. השלטון מחזיק כוח ועצמה וחובת ההגינות נועדה לשמש בלם לכוח ו

וילדיהשהעותר היםישראל  יםאזרח  םאינ  ת  תלוי  ם,  עוד    םעדיין  כל  המשיבים.  בהחלטת 

ול   עותריםה  היכולת למנוע את כניסתנתונה  למשיבים   זה  ישראל  יסוד באופן  לפגוע בזכויות 

במידת ההגינות, כמו כלפי כל פונה התלוי   הםעליהם החובה לנהוג כלפימוטלת  ,  הם המוקנות ל

 ברשות.  

ולטפל זמן סביר  פרק  תוך    יםנים דוגמת העותרולפ  חובת ההגינות מחייבת את הרשות להשיב .21

ים, בין אם ליציאה לגדה ובין  של העותר  בקשותיהםבפניות באופן רציני ואחראי. התעלמות מ 

חובת המשיבים מפרים את    –  ואי מתן מענה במשך זמן כל כך ממושך  אם ליציאה לטיפול רפואי,

בפסק הדין   7כדחיית הבקשה ללא מתן נימוקים )ר' פס'  בהגינות בפונים אליהם וכמוהם    גלנהו

(. לעניין זה יפים 12.3.2017, מיום  עביר מאדי נ' שר הביטחון ואח'  17515-02-17עת"מ  ב

 דבריו של פרופ' זמיר:  

עלול   החלטה  במתן  שיהוי  הרשות,  להחלטת  הנזקק  אדם  של  "מבחינתו 

להיות  יכול  שיהוי  של  נזקו  דחוף,  העניין  כאשר  רב...לעתים,  נזק  לגרום 

 (. 1093לעיל,  זמירשקול כנגד נזקו של סירוב" )

אין הוא יודע מתי ואם בכלל תאושר בקשתו, ואין הוא    -הפונה מצוי בפני שוקת שבורה  כך, .22

  139/07ם(  -יהודית צור בעת"מ )י יפים דברי השופטת  לעניין זה  להתייחס לעיכוב.    יודע כיצד

 (: 25.07.2007) 49משה כהן נ' שר הפנים פס' 

"בתי המשפט חזרו והדגישו את החובה של רשות ציבורית לטפל בפניות 

של אזרחים בדרך עניינית ויעילה. חשוב במיוחד להקפיד על מתן תשובה 

ומדויקת מהי  ברורה  בצורה  הפונה  ליידע את  יש  והעיקר  זמן סביר  תוך 

עניינו  את  לקדם  מנת  על  לעשות  ממנו  נדרש  ומה  בעניינו  הרשות  עמדת 

 לה ועניינית." בצורה יעי 

לצאת לגדה המערבית למגורי קבע.   יםשל העותרבקשה פשוטה  במדובר  כאמור, במקרה דנן,   .23

הדחיפות    .ומשם גם יצאו לטיפולים הרפואיים של הילד אמירשם יפגשו את אבי המשפחה  

לבקשותיו   במענה  כשלו  שהמשיבים  ומשום  הילד,  של  הבריאותי  ממצבו  נובעת  דנן  במקרה 

בו מבקשת    משך הזמן הבלתי סבירשהמשיבים מודעים ללמרות    יפול רפואי. הרבות לצאת לט

העותרת לצאת לטיפולים רפואיים עם בנה, הם נמנעים ממתן החלטה גם בבקשתה הפשוטה  

    עם ילדיה, באופן כזה שיאפשר גם את מתן הטיפול הנחוץ לילד.גדה לשוב ל

למרות שבתי המשפט כבר שפכו קיתונות של דיו כדי להבהיר למשיבים דכאן ולרשויות המדינה  .24

רבות,   פעמים  כי  נראה  עדיין  סביר,  זמן  תוך  אליהם  לפונים  לענות  חובתן  כי  הגשת  בכלל 

כך נכתב לדוגמה העתירה היא האמצעי היחיד העומד בפני התושב לזרז את הטיפול בבקשה.  

 (: 24.1.2007) י נ' משרד הפניםארואט 1602/06בעת"מ 

לא יתכן שאזרח שנזקק לרשות, ימצא מולו דלת נעולה, אוזן ערלה וחלון  "

חובתה  את  למלא  לרשות  תגרום  מינהלית  עתירה  שרק  יתכן  לא  אטום. 

 הפשוטה להתייחס לאזרח." 
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 וילדיה   תבאופן בלתי מידתי בזכויות העותר המשיבים פוגעים 

, ףאליו נוסלעבור לגדה למגורי קבע, כאשר    תבקשת העותראשר את  ם של המשיבים למחדל .25

לא רק שאינו סביר, אלא הוא גם בלתי  ,  בקשותיה לאפשר טיפול רפואי לבנהלאשר את  מחדלם  

יוזכר, כי נוכח השליטה של ישראל על  .  העותרת וילדיה  בזכויות היסוד שלמידתי בהיותו פוגע  

עזה,   תושבי  של  רבים  חיים  תחומי  על  ושליטתה  שטחה  לבין  עזה  רצועת  בין  הגבול  מעברי 

האדם   זכויות  אותן  על  ולהגן  לכבד  והישראלי  הבינלאומי  המשפט  מכוח  היא  מחויבת 

משליטתה ובעיקרן    -המושפעות  התנועה בראשן  לחופש  והזכויות   הזכות  התושבים  של 

הזכות לחיי   לבריאות ולחיים,שוב  רה דנן הזכות לשנגזרות ממימוש חופש התנועה, כגון במק

בית המשפט העליון הכיר בכך שנוכח שליטתה הזכות הזכות לאוטונומיה אישית ועוד.  משפחה,  

היא  רבים,  באספקטים  בישראל  עזה  תושבי  שפיתחו  והתלות  הגבול,  מעברי  על  ישראל  של 

אלבסיוני ואח'    9132/07  מחויבת להבטיח את הצרכים ההומניטאריים של תושבי עזה )בג"ץ

 (.30.1.2008) נ' ראש ממשלת ישראל ואח'

פורום משפטי למען ארץ ישראל נ'    1169/09יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בבג"ץ   .26

 (: 15.6.2009) 21פס'  ראש הממשלה

ההומניטאריים  הצרכים  לקיום  לדאוג  הישראלי  הממשל  של  חובתו  "על 

הרצועה עמדה פסיקת בית משפט זה לא אחת. הבסיסיים של תושבי איו"ש ו

גם אם רצועת עזה נשלטת כיום על ידי תנועת החמאס, אשר הוכרזה ארגון  

ורמת   חיוניים לקיום איכות  טרור, חיים בה תושבים הזקוקים לשירותים 

סיפוק  לאפשר  כדי  עזרה  להושיט  נדרשת  ישראל  ואנושית.  סבירה  חיים 

 ת, שבלעדיה לא יקבלו מענה." צרכים הכרחיים לאוכלוסייה המקומי

להתאחד עם בן זוגה ואבי ילדיה, ועל  בהיתר מהמשיבים על מנת    התלוי  תרבמקרה דנן, העות .27

פגום.   לב  עם  קטן  ילד  בבנם,  לטפל  להם  לאפשר  אלו,מנת  מצד    בנסיבות  הסחבת  נקיטת 

     בעותרת וילדיה בצורה ממשית ומובהקת. היתר למשיב פוגעת המשיבים במתן 

העותר .28 בזכויות  זו  ההומניטארי  ת פגיעה  הבינלאומי  המשפט  לפי  ודיני    -אסורה  כיבוש  דיני 

האדם עליה   -  זכויות  הישראלי.  המשפט  של  וחוקתיים  מנהליים  לעקרונות  כפופה  גם  והיא 

פגיעה אינה נעשית לתכלית : הלעמוד במבחני הסבירות והמידתיות, אך היא איננה עומדת בהם

אף אם    .לא פירטו ולא הצדיקו בשום אופן את העיכוב במתן המענה  ראויה, שהרי המשיבים

שה הרי  לעיכוב,  כלשהי  תכלית  ישנה  כי  המשיבים  ידי  על  לזכויות יוכח  בכך  הטמונה  פגיעה 

 עולה על המידה הדרושה לשם הגשמתה של תכלית זו.  תהעותר

 סיום

יציאתה לגדה עם בכיליון עיניים לקבל את תשובת המשיבים המאשרת את  ן  ממתי  תהעותר .29

חורגת מכל  ה התנהלות המת"ק בעניינ  .  ם הוא נזקק. הולאפשר לבנה את טיפולי הלב ל ילדיה, 

להשיב במהירות הראויה ואת חובת  החובה  סטנדרט תקין של פעילות מינהלית: היא מפרה את  

ת ופוגעת יא פוגעת בזכויות יסוד של העותרה מכך, הההגינות שהמשיבים כפופים לה. כתוצא 

 . פגיעה ממשית בבריאותו של בנה הקטן
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המקרה דנן מצטרף לשורה של מקרים בהם תושבי עזה נאלצים להגיש עתירה לבית המשפט  .30

ייצוג  ואולם, תושבים אלו הם אותם מתי המעט שזכו לקבל  הנכבד רק בשל אי מתן מענה. 

ישרא ערכאות  בפני  התושבים  משפטי  של  המוחלט  הרוב  לבקשתם.  מענה  לקבל  ובכך  ליות, 

יוצאים  כך  בעזה.  ונותרים  מתייאשים  זכויותיהם,  על  מוותרים  פשוט  נענו  לא  שבקשותיהם 

 המשיבים נשכרים מהתנהלותם הפסולה. 

להסדיר  ו  תנוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים להשיב לעותר .31

שיגיעו לגדה המערבית, שם נמצא אבי  מרצועת עזה על מנת    יחד עם ששת ילדיהה  את יציאת

 המשפחה ומשם יוכלו לצאת לטיפולים הנחוצים לילדם. 

לאור התנהלות המשיבים שתוארה לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד גם לחייב את המשיבים  .32

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

 

 

 
2.2021.23  

 __________________ 
, עו"ד מוריה פרידמן שריר  

ות ב"כ העותר  
 


