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 המשיבים
 

 עתירה מינהלית דחופה 

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

העותר  להשיב שתלצאת    ה ל  להתירו  תלבקשת  כדי  לישראל  ולהיכנס  עזה  להגיע מרצועת  וכל 

 . 22.4.2021במועד שנקבע ליום  קבלת אשרת הגירה, , לצורך בירושלים אמריקאיתה שגרירותל

ש החולה  הברית,בתה  בארצות  לה  ממתינה  העותרת  ניתוח    ל  הממוקם להסרת  לקראת  גידול 

היא מרצועת עזה לצורך התייצבות בשגרירות,  של העותרת  בראשה. ככל שלא תתאפשר יציאתה  

 תאחר להגיע אל בתה, אותה היא מבקשת לסעוד.  

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

 עו"ד בצירוף מע"מ כדין. 

בשל הדחיפות הנובעת מהמועד הקבוע להתייצבות בקונסוליה, לעתירה נלווית בקשה לקיום דיון  

 דחוף. 

 סמכות 

 מנהליים,   לעניינים  המשפט  בתי  לחוק)  1(5סעיף    בעתירה.  לדון  עניינית  סמכות  זה  נכבד  משפט  לבית

קובע שלבית משפט נכבד זה סמכות לדון בעתירה נגד החלטה של רשות או של גוף   2000-התש״ס

 שהסעד העיקרי בה עניינו תקנות. המנוי בתוספת הראשונה ולמעט החלטה 

 עזה   במת״ק  מתקבלות  המשיבים  שהחלטות  משום  בעתירה  לדון  מקומית  סמכות  המשפט   לבית

 ארז. במעבר מושבו במקום
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 האגרה 

.  2007-לתוספת לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז ₪20 על פי פרט  1969  

 הליך נוסף 

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

 לעתירה הצדדים

תושבת רצועת עזה. היא בעיצומו של הליך הגירה   תא פלסטינייה  ),ת העותר  (להלן:  1העותרת   .1

 לארצות הברית, אליה היא מתעתדת להגר, בין היתר, לצורך סיוע לבתה החולה שם. 

"גישה",  ,  2העותרת   .2 זכויות אדם בישראל עמותת  על  הינה עמותה ישראלית שמטרתה להגן 

 הן הזכות לחופש התנועה. יובשטחים הנתונים לשליטתה, בינ

בשטחים  (להלן:    1המשיב   .3 הממשלה  פעולות  הכפוף  המתפ"שאו  מתאם  גוף  הוא  למשרד  ) 

   והינו האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים. הביטחון

וממונה על יישום המדיניות האזרחית   1) כפוף למשיב  המשיבאו  מת"ק עזה  (להלן:    2המשיב   .4

אמון על בחינה, אישור והנפקה בפועל של היתרי    2של ממשלת ישראל ברצועת עזה. המשיב  

 כניסה לישראל לתושבי עזה.  

 ואלה נימוקי העתירה: 

 רקע עובדתי

ומאז היא   *** ***ביום    נולדה ברצועהתושבת פלסטינית אשר מענה רשום בעזה,  העותרת היא   .1

, ומתגוררת  , היא אזרחית אמריקאית******גב'  בתה,  מתגוררת שם, בשנים האחרונות בגפה.  

 אינו מתגורר בארצות הברית.   אבי הבנותבארצות הברית עם שתי בנותיה. 

 2ע0 סומן נספחהעתק תעודת הזהות של העותרת מצ"ב ומ

,  אשרת ביקורקיבלה  בעקבותיו  יצאה העותרת לראיון בקונסוליה האמריקאית, ו  2014בשנת   .2

 באותה ביקרה את בתה כל שנה וסייעה לה בטיפול בבנותיה שכן  . העותרת  לשלוש שניםבתוקף  

   ה.גידול בראשהתגלה  תקופה

היה עליה לעבור ניתוח נוסף נקבע כי י  2020בסוף ספטמבר  .  מורכבמצבה הרפואי של הבת עדיין   .3

ובתה מנסות להסדיר את מעמדה של העותרת מהר ככל האפשר בארצות בראשה.   העותרת 

 .  ולסייע לה הברית. זאת, על מנת שהעותרת תוכל להגר לשם ולגור לצד בתה

העותרת    7.12.2020ביום   .4 באמצעות  העותרת  את    2פנתה  להסדיר  לראיון  בבקשה  יציאתה 

צורפו28.12.2020ליום    בשגרירות הפניה  במסגרת  ביום ה  .  הבת.  של  הרפואיים  מסמכים 

של    17.12.2020 בעניינה  בקשה  הועברה  לא  כי  נכתב  במסגרתה  המשיבים  תשובת  התקבלה 

 העותרת מהוועדה האזרחית הפלסטינית בעזה. 

מצ״ב ,  7.12.2020מיום    העותרתהמסמכים הרפואיים של בת    פניית העותרות בצירוף  העתק
 3ע0ומסומן 

 4ע0מצ"ב ומסומן   17.12.2020העתק תשובת המשיבים מיום 
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ועברה מהוועדה האזרחית מספר הבקשה שה  פנו העותרות בשנית, תוך ציון  17.2.2021ביום   .5

התקבלה הודעת מייל מנציג   9.3.2021ביום    .8.3.2021הפלסטינית, בבקשה לצאת לריאיון ביום  

 : 2המשיב 

"שלום רב, הבקשה הנ"ל סורבה כיוון שאינה עמדה [כך במקור] בקריטריונים 

במועד בה [כך במקור] הוגשה. כעת עליכם לפנות אל הוועדה האזרחית ולהגיש 

 את הבקשה מחדש בכדי שתוכל להיבחן בשנית".  

 5ע0סומן מצ"ב ומ 9.3.2021ותשובת המשיבים מיום  17.2.2021העתק פניית העותרות מיום 

פנתה שוב לוועדה  היא    .22.4.2021, אשר נקבע ליום  העותרת מיהרה ותאמה מועד נוסף לריאיון .6

לשעות ספורות להשלמת והעבירה את בקשתה לצאת    14.2.2021ביום    האזרחית הפלסטינית

ה ביום  הגירה הליך  במקביל,  העותרת    21.3.2021.  באמצעות  המשיבים 2פנתה  כי  בבקשה   ,

 . 22.4.2021ביום חודש מאוחר יותר, שגרירות וישיבו לבקשתה, ויתאמו את יציאתה לימהרו 

 6ע0מצ"ב ומסומן  22.4בצירוף ההזמנה ליום  21.3.2021העתק פניית העותרות מיום 

, לא התקבלה כל תשובה  תשל העותר   הנכון למועד כתיבת שורות אלה, ועל אף דחיפות בקשת .7

וכל שנמסר הוא ,  בניסיון לקבל מענה  2למשיב    חזרו ופנו. נציגי עמותת גישה  מטעם המשיבים

   עדיין בטיפול. היאשהבקשה אכן התקבלה מהוועדה האזרחית, אך 

 7ע0מצ"ב ומסומן  21.3.2021המשיבים מיום  ביניים"  מענה"העתק 

, התריע נציג העותרות 11.4.2021הבוקר,    2עם נציגי המשיב    2יצוין שבשיחה של נציגי העותרת   .8

למרות זאת לא התקבל   בשל אי מתן המענה.  פנות בעתירהברירה אלא ללעותרת  כי לא נותרה  

מוגשת עתירה    ,מצבה הרפואי של הבת, ודחיפות הבקשהנוכח    מענה או צפי למועד קבלתו.

 .  עתה  דחופה זו

יצ .9 התמונה  שלמות  בעניינהלצורך  עתירה  בעבר  הוגשה  כי  העותר  וין,  רצ   תשל  לצאת תעת  ה 

טענות המשיבים ל"מניעה בטחונית". לאחר הגשת העתירה  וזאת על רקע  לראיון בקונסוליה,  

צוראני   36058-05-18עת"מ  (  לריאיוןובעקבותיה, הוסרה המניעה הביטחונית והעותרת יצאה  

 .נ' מתפ"ש ואח')

 הטיעון המשפטי 

לצאת מגבולות הרצועה, נדרש לקבל היתר מהמשיבים אשר מותנה בעמידה    המבקשעזה    תושב .10

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

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

 מסמך המדיניות זמין בכתובת:  

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

ng_gaza/03.pdf 

סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם  "זו באה לידי ביטוי במסמך    מדיניות .11

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

עזה, הגדה המערבית  רצועת בין וסחורות אנשים תנועת לגבי המשיבים ומפרט את מדיניות

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


4 
 

 וישראל.  

 סטטוס הרשאות המעודכן זמין בכתובת:  

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

בקשת העותרת לצאת מרצועת עזה לצורך התייצבות לראיון בשגרירות האמריקאית עומדת  .12

לרצועהבקריטריונים   מחוץ  עזה  רצועת  תושבי  בסעיף    לתנועת  שקבוע  ב׳ 5כפי  בפרק  .ה. 

 לסטאטוס ההרשאות בעניין "ראיון שגרירות". קריטריון זה קובע כי:

שגרירות: " ראיון   ראיון  לצורך  לישראל  עזה  רצועת  תושבי  כניסת 

כניסת   עזה.  ברצועת  זמין  איננו  המבוקש  שהריאיון  בתנאי  בקונסוליות/שגרירויות, 

לתאריכים ושבי  ת בכפוף  יתאפשר  בירושלים  האמריקאית  לקונסוליה  עזה  רצועת 

 שתואמו מראש מול הקונסוליה האמריקאית".

 8ע0העתק הסעיף הרלוונטי במסמך "סטטוס ההרשאות" של המתפ"ש מצ"ב ומסומן נספח 

ביום   .13 המשיבים  פרסמו  הקורונה,  התפשטות  בעקבות  הרצועה  על  הסגר  החמרת  במסגרת 

החריג   12.8.2020 הזו.  בעת  לישראל  כניסה  המאפשרים  חריגים  שני  שקובע  מדיניות  מסמך 

האחד הוא כניסה לישראל לצורך טיפול רפואי מציל חיים והחריג השני הוא כניסה לישראל  

יותר, השתנתה מעט מדיניות המשיבים   לצורך חזרה לגדה או למדינת מוצא אחרת. מאוחר 

 לצורך השתתפות בראיון בשגרירות.ונכון להיום מותרת יציאה 

העתק המסמך העדכני "צמצום התנועות במעבר ארז במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה"  
 9ע0מצ"ב ומסומן  

ואף בקריטריונים הקבועים בסטטוס ההרשאות    ההכלול   ה בקשהיא    כך   אם  בקשת העותרת .14

 בשנה האחרונ.  כאחד מתוך הקריטריונים הבודדים המהווים חריג להחמרת הסגר  קבועה

  היות   שגרירות בירושליםמועדים מראש מול ה   מהתיאבהתאם לאמור, ו  הפעל  תהעותרואכן,   .15

עזה.  ברצועת  זמין  אינו  זה  האזרחית   אישרומצדם  המשיבים    ששירות  מהוועדה  שהבקשה 

  השיבו לפניה. , אך לא אצלם  התקבלה הפלסטינית בעזה

 המשיבים הפרו את החובה לפעול במהירות הראויה

על המשיבים מוטלת חובה להשיב לכל פניה המוגשת אליהם, תהיה תשובתם אשר תהיה. זאת  .14

של   התנהלותם  זכויותיהם.  למיצוי  ולפעול  צעדיהם  את  לכלכל  למבקשים  לאפשר  מנת  על 

הביע בית המשפט את מורת רוחו מאופן  המשיבים במקרה דנן מפרה חובה זו. למרות שלא פעם  

התנהלות המשיבים בעניין זה, לעיתים קרובות נדרשים תושבים לפנות לבית המשפט על מנת 

 . לקבל מענה מאת המשיבים אפילו כשמדובר במקרים הומניטריים דחופים

חובתה של רשות מנהלית לפעול במהירות הראויה ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן סביר היא  .15

,  רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים  4634/04בג"צ  ושכלות היסוד של מינהל תקין (ממ

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

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

 ).  2008( 338, 3, כרך המשפט המנהלישייה במועד נקוב (אליעד שרגא ורוני שחר, קובע חובת ע 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
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למעשה, החובה המוטלת על הרשות המנהלית להפעיל את סמכויותיה במהירות ראויה היא  .16

המכון    6300/93בג"צ  (  החלה על רשות לנהוג בסבירות במובנה הרחב הכללית  חלק מהחובה  

גלאון נ'   1999/07  ץבג"  );1994(  441)  4פ"ד מח(,  לענייני דתותלהכשרת טוענות בית דין נ' השר  

בלבנון   המערכה  אירועי  לבדיקת  הממשלתית  הבדיקה  סב(2006ועדת  פ"ד   ,2  (123  )2007  (

)). עיכוב במתן מענה לפיכך יכול להעיד על חוסר סבירות בהתנהלות הרשות, גלאון(להלן: עניין  

 שמצדיקה התערבות שיפוטית. 

סביר".  .17 "זמן  תוך  למענה  למעשה  כמתייחסת  ראויה"  "מהירות  המושג  את  פירשה   הפסיקה 

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

אם  הפסיק לבחון  יש  הנדון    הזמנים  לוח  בקביעתה,  בנושא    כלל   את  הרשות   שקלהבטיפול 

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

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

הקונקרטי    הסביר  הזמן במקרה   המשקל  ומעוצמת  מחד  מעשיים  מאילוצים  נגזרתלפעולה 

לעיל,  גלאון  , מאידך (עניין  היחיד  או  הכלל  לאינטרס  ביחס  במהירות  הפעולה  לביצוע  והחשיבות

 הזמן "  מושג  מקבל  אדם  זכויותסוגיה או החלטה שיש לה השלכה על  ב  מדובר  כאשר).  8פס'  

ועל הרשות לקחת זאת בחשבון בעת הטיפול   )153, לעילגלאון עניין ( מיוחדת משמעות "הסביר

 בפנייה.  

והחשיבות   .18 המשקל  מעוצמת  לחלוטין  התעלמו  המשיבים  כי  נראה  בפסיקה,  לאמור  בהתאם 

העותר של  האינטרס  לאור  במהירות  הפעולה  וזכויותיהשבביצוע  בפרט  חיי  ל  ת  אוטונומיה, 

 עזה בכלל.   , אך גם של אוכלוסייתמשפחה וחופש תנועה

אכן, למרות שבתי המשפט כבר שפכו קיתונות של דיו כדי להבהיר למשיבים דכאן ולרשויות   .19

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

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

 ):24.1.2007(  ארואטי נ' משרד הפנים 1602/06ת"מ בע

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." 

בית המשפט הנכבד התבטא בחומרה ביחס לתופעה זו, בה נציגי המשיבים מתמהמהים זמן רב   .20

עם מתן החלטה בבקשות להיתרים של תושבים פלסטיניים, ורק הגשת עתירה מביאה לקבלת 

ביחס לסחבת    עלי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית,   3764/16החלטה. וכך נאמר בבג"ץ  

 סטינים תושבי הגדה:במתן מענה לבקשות של פל 

להיתרים  הפלסטינית האוכלוסיה על הניתן ככל להקל במאמץ צורך "יש הנזקקת 

 המשפטית והיומיומית המדינית, במציאות החיים את לפשט כדי המינהלי, במישור
 מכל  ולחסוך בירוקרטיה. עצמן על להקל הרשויות לכאורה יכולות גם בכך המורכבת.

כדי ככל ומובנת הניתן  ככל פשוטה למסגרת להגיע ראוי מקום,  להסיר  הניתן, 
 ונמחקות בטרם המוגשות הרבות העתירות האוכלוסיה. בחיי נחוצים לא מעקשים

 מעיקרן אילו כמיותרות כך ידי-על והמוכחות הקונקרטית, הבעיה שנפתרה כיון דיון

 ) 20.4.2017בשיפור" (החלטה מיום   הצורך על עדים כמאה מעידות הנושא, טופל
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במתן מענה   2אצל המשיב  מקרה של המשיבים דנן, מסקנה זו היא במיוחד נכונה. הסחבת  ב .21

לפגיעה בזכויותיהם הבסיסיות  והובילה  לנורמה,  יציאה של תושבי עזה הפכה כבר  לבקשות 

ביותר של מאות תושבים. רק מתי מעט מתוכם, שזכו לקבל ייצוג משפטי, הצליחו באמצעות 

הגשת עתירות לקבל מענה לבקשותיהם. אכן, עתירות רבות הוגשו לבתי המשפט בגין העדר 

 ק עזה.   מענה מצד מת"

על   .22 מוטל  אשר  הסגר  אליה, ודוק:  ולהיכנס  לצאת  האפשרות  את  מגביל  מטיבו  עזה,  רצועת 

  מגיעות אלו ככל אינן  הומניטריות  למקרים הומניטריים בלבד. מזה למעלה משנה, שגם בקשות  

או שהן מסורבות באופן אוטומטי בשל "אי עמידה בקריטריונים". רק מתי מעט של מקרים,  

לעיל, נבחנים. במצב זה, וכאשר המשיבים מכירים את עניינה של העותרת מלגו    13כמפורט בס'  

ארוכים, וכאשר אין להם אלא בקשות ספורות אשר עומדות   ומלבר, מזה שנים ולפחות חודשים

 בקריטריונים הצרים ביותר לבחינה, הרי שהתמהמהותם אינה סבירה. 

 

  הרשות של ההגינות חובת את הפרו המשיבים

חובת ההגינות של הרשות היא אבן פינה בדיני המינהל הציבורי, בהיותה נאמן של הציבור (בג"ץ  .23

כרך  משפט מינהלי,  ארז,  -); דפנה ברק 1998(  289),  1, פ"ד נב(קונטרם נ' משרד האוצר  164/97

שווי2010(  276א'   אינם  והיחיד  שהשלטון  נובעת מכך  ההגינות  חובת  ואינם  -)).  -שוויכוחות 

עמד. השלטון מחזיק כוח ועצמה וחובת ההגינות נועדה לשמש בלם לכוח ורסן לעצמה. הגם  מ

אינהשהעותר היאאזרח  ת  עדיין  ישראל,  עו  התלוי  ית  כל  המשיבים.  למשיבים בהחלטת  ד 

לישראל, הגם שלצורך מעבר בה בלבד, ועל דרך זו לפגוע בזכויות   היכולת למנוע את כניסתה

לה,   המוקנות  כלפיהיסוד  לנהוג  החובה  התלוי    עליהם  פונה  כל  כלפי  כמו  ההגינות,  במידת 

 ברשות.  

חובת ההגינות מחייבת את הרשות לטפל באופן רציני ואחראי בפנייתם של תושבים כדוגמת    .24

אי מתן מענה במשך תקופה החורגת מגדר   בזמן סביר מהי החלטתה.  להם  ולהשיב  העותר, 

(ר' פס'    הסביר כמוה כדחיית הבקשה ללא מתן   17515-02-17עת"מ  בפסק הדין ב  7נימוקים 

 ).  12.3.2017, מיום עביר מאדי נ' שר הביטחון ואח'

א  י, ואין הת מתי ואם בכלל תאושר בקשתהא יודעיאין ה  -בפני שוקת שבורה  הכך, הפונה מצוי .25

ה, מתעכבת או, הלכה למעש  הגם נימוקים מדוע בקשת  הכיצד להתייחס לעיכוב. אין בפני  תיודע

לעניין  .  באפיקים אחרים ובפרט בפני ערכאות  הלמצות את זכויותי  הנדחית, דבר הפוגע ביכולת

(יזה   בעת"מ  צור  יהודית  השופטת  דברי  הפנים    139/07ם)  -יפים  שר  נ'  כהן   49פס'  משה 

)25.07.2007 :( 

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

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

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

ה הרשות בעניינו ומה נדרש ממנו לעשות על מנת לקדם את עניינו בצורה יעיל 

 ועניינית."  
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לצאת לראיון שגרירות, כאשר מוסכם כי שירות זה    תמהעותר  במקרה דנן, המשיבים מונעים .26

יינתן על ידי השגרירות בירושלים ובעשותם כך הם דנים אותה ואת    עבור תושבי רצועת עזה

 בתה לצער רב ולמצוקה בריאותית ונפשית. 

   של העותרת תהמשיבים פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות בסיסיו

יוזכר, כי נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על   .27

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

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

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

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

(ב נ' ראש ממשלת ישראל ואח'  9132/07ג"ץ  ההומניטאריים של תושבי עזה   אלבסיוני ואח' 

)30.1.2008 .( 

פורום משפטי למען ארץ ישראל נ'    1169/09  יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בבג"ץ .28

 ):15.6.2009( 21פס'  ראש הממשלה

ההומניטאריים  הצרכים  לקיום  לדאוג  הישראלי  הממשל  של  חובתו  "על 

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

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

טרור, חיים בה תושבים הזקוקים לשירותים חיוניים לקיום איכות ורמת  

סיפוק  לאפשר  כדי  עזרה  להושיט  נדרשת  ישראל  ואנושית.  סבירה  חיים 

 ומית, שבלעדיה לא יקבלו מענה." צרכים הכרחיים לאוכלוסייה המק

העותר .29 דנן,  מנת  התלוי   תבמקרה  על  מהמשיבים  התייצבות  בהיתר  לצורך  היתר    ה לקבל 

שירות זה אינו זמין ברצועת עזה  האמריקאית, לצורך התאחדות עם בתה החולה.  בשגרירות  

קיימת העותרת.כ   ולא  לרשות  העומדת  אחרת  חלופה  מצד   אלו,  בנסיבות  ל  הסחבת  נקיטת 

העותר לבקשת  מענה  במתן  מידתית    תהמשיבים  ובלתי  קשה  לפגיעה  של    הבזכויותימביאה 

  . לסייע לבתה ומשפחת הבת ת וביכולתההעותר

מחדלם של המשיבים להשיב לבקשת העותרת לא רק שהינו בלתי סביר נוכח חלוף הזמן, אלא  .30

הזכות העותרת:  של  היסוד  בזכויות  פוגע  בהיותו  מידתי  בלתי  גם  תנועה,  לח  הוא  לחיי  ופש 

  משפחה ולאוטונומיה. 

את    ולאשר  תנוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים להשיב לעותר

האמריקאית למועד אליו וכל להתייצב בשגרירות  שתעל מנת    22.4.2020ביום  לצאת מעזה    הבקשת

   ולהשלים את תהליך ההגירה לארצות הברית במועד זה. , הוזמנה

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

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

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

טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר לבין ב"כ, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את 

 התצהיר ואת ייפוי הכוח שנחתמו ונשלחו בפקס.
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 , עו"ד מוריה פרידמן שריר
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