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 4512/21בג"ץ   בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק 

 
 

  **** ****, ת.ז.***  **** א **** ו .1
 "מרכז לשמירה על הזכות לנוע -עמותת "גישה .2

 (;  52260ליפשיץ )מ.ר. -(; אסנת כהן54434ע"י ב"כ עוה"ד מונא חדאד )מ.ר. 
 (37566(; סיגי בן ארי )מ.ר. 77328מוריה פרידמן שריר )מ.ר. 

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע"  –מעמותת "גישה 
 תל אביב  42רחוב הרכבת 

 03-6244130, פקס: 03-6244120טלפון: 
   info@gisha.orgדוא״ל: 

 
 ות העותר

 -נגד  -

 . שר הביטחון  1
 . מתאם פעולות הממשלה בשטחים2
 התיאום והקישור )עזה(  . מינהלת3

 צים, פרקליטות המדינה "ע"י ב"כ עו"ד ממחלקת הבג
 , ירושלים 31דין -רח' צלאח א

 02-6467011, פקס: 02-6466590טלפון: 
 המשיבים

 

 תנאי -על-עתירה דחופה למתן צו

  םתנאי המופנה כנגד המשיבים, והמורה להם לבוא וליתן טע-על-בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו

 : מדוע לא

לקבל היתר כניסה לרצועת    1  תשל העותר  תהאת בקשויאשרו    1.6.2021מיום    םתבהם מהחלט  ויחזר .א

 ; ה והקשיש ה החול העזה, לצורך ביקור אמ 

ואישור  את  יבטלו   .ב בחינת  והמונעת  ארז  מעבר  של  הפעילות  אופן  על  אלה  בימים  החלה  המדיניות 

 . ביקורי חולים ן הומניטריים שהתאפשרו בעבר, ביניהבקשות לכניסה ויציאה מרצועת עזה לצרכים  

 בשל הדחיפות בקבלת מענה, ובשל אופיה ההומניטארי של הבקשה, לעתירה זו נלווית בקשה לקיום דיון דחוף. 

, לרבות שכ"ט עו"ד, בצירוף מע"מ  ותבנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותר

 כדין.  
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 נימוקי העתירה: ואלו 

 סמכות 

  אזרחי   וילדיה   ארעית  תושבת  של  כניסה  בבקשת   דובר מ  .בעתירה  לדון  עניינית   סמכות   זה  נכבד  משפט  לבית

  בתי  לחוק  בתוספות   המנויים הנושאים באחד  המדובר אין העקרוני. לסעד  בנוסף  עזה, לרצועת מישראל ישראל

 . 2000-תש״ס  מנהליים, לעניינים משפט

 האגרה 

 .2007-התשס"ז )אגרות(,  המשפט בתי לתקנות  לתוספת 24 פרט פי על ₪ 1,812

 נוסף   הליך

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

 לעתירה  הצדדים

בת  ה(  תהעותר)להלן:    1העותרת   .1 ****,  ****ינה תושבת ארעית בישראל,  המבקשת לבקר את אמה  ****   ,

*** **** **** **** **** **** **** **** **** ****   , ת.ז.****החולה ברצועת עזה, יחד אם ארבעת ילדיה הקטינים: 

   (. הילדים, כולם אזרחים ישראלים )להלן: **** **** **** **** 

"גישה    2העותרת   .2 )להלן:    -עמותת  )ע"ר(  לנוע"  הזכות  על  לשמירה  גימרכז  הינה  שהעמותת  עמותה  ( 

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

 התנועה. 

 ( הינו הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא. שר הביטחון)להלן:  1המשיב  .3

( הוא גוף הכפוף למשרד הביטחון והינו  המתפ"שאו    מתאם פעולות הממשלה בשטחים)להלן:    2המשיב   .4

ידי המפקד הצבאי   האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים. המתפ"ש הוסמך על 

 להנפיק היתרי כניסה ושהייה לתושבים ואזרחים ישראלים ברצועת עזה. 

עזה )להלן:    3המשיב   .5 כפוף למשיב  מת"ק  האזרחית של    2(  המדיניות  יישום  על  ישראל  וממונה  ממשלת 

אמון על בחינה, אישור והנפקה בפועל של היתרי כניסה לישראל לתושבי עזה, וכן    3ברצועת עזה. המשיב  

 גם היתרי כניסה לרצועת עזה לישראלים.   

 רקע עובדתי

)מעל ל1  העותרת  .6 ב  21-, תושבת ארעית בישראל  ****  שנים( אשר מתגוררת  היא    ****  יחד עם משפחתה. 

****  ילידת ביום    ****  עזה  ****ברצועת  ביניהם ארבעה  ****  ילדים,  ולהם שבעה  ישראלי,  נשואה לאזרח   ,

 קטינים. 

 .1ע/והנספח מצ״ב ומסומן נספח   העתק ת.ז. העותרת 
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סרטן המעי הגס  ב  החול  אמה.  המתגוררת ברצועת עזה  84בת    העותרת מבקשת לבקר את אמה, אלמנה  .7

,  וסופני, ובימים אלה מקבלת טיפול פליאטיבי  רע נמצאת במצב רפואי    יא אשר התפשט ושלח גרורות. ה

 .  אות מרפ כטיפול אשר נועד להקל על סבלם של חולים במחלות חשו

 .2ע/העתק ת.ז. אם העותרת והמסמכים הרפואיים מצ״ב וסומן נספח  

אל   .8 פנתה  עזה  העותרת  במת״ק  ישראלים  הערב  8.4.2021  חמישי  ביוםמשרד  עמותת  בשעות  באמצעות   ,

 , יחד עם המסמכים הרלוונטיים. גישה, בבקשה לביקור אמה החולה והגוססת יחד עם ילדיה הקטינים

 .3ע/מצ״ב ומסומן נספח   (11.4.2021נושא תאריך המכתב  ) 8.4.2021העתק בקשתה של העותרת מיום 

המת״ק  התקבל  בבוקר    11.4.2021  ראשון  ביום  .9 העותרת, מענה  של  בקשתה  סורבה  אי״  בו  עמידה  -לאור 

לרצועת   התנועה  על  החלה  המדיניות  במסגרת  זו  בתקופה  עזה  לרצועת  ישראלים  ליציאת  בקריטריונים 

הזמן הקצר ביותר שעבר מאז שליחת הבקשה ועד לקבלת המענה,  ״.  עזה בשל התמודדות עם נגיף הקורונה

כך  על  ב  מצביע  את  דחו  לשקול שהמשיבים  נסיבותיה,  את  לבחון  מבלי  הסף,  על  העותרת  כל    את   קשת 

כך למשל, המשיבים לא טרחו  השיקולים הרלוונטיים, ולספק מענה מנומק לדחיית בקשתה של העותרת.  

מחוסנת  העותרת  באם  מחלימה  לברר  בקורונהאו  שתחלה  הסיכון  את  משמעותית  שמוריד  מה  או    , 

 אם היא מוכנה להיכנס לבד בלי ילדיה הקטינים.  ו,  להתפשטות המחלה

 .4ע/מצ״ב ומסומן נספח  11.4.2021העתק תשובת מת״ק עזה מיום 

בהחלטתם,  ותהעותר,  28.4.2021ביום   .10 מחדש  לעיון  בקשה  למשיבים  רפואיים    שלחו  מסמכים  עם  יחד 

העותר לבקשת    הדגישו  ות עדכניים.  להיענות  המצדיקים  חריגים  טעמים  מתקיימים  העניין  בנסיבות  כי 

בקריטריונים נכנסת  שאינה  אף  ו  .העותרת  לגישתם  בהתאם  השונים  לזאת  המשפט  בבתי  הצהרותיהם 

 לפיהם הם בוחנים בקשות לגופן ומוכנים לאשר בקשות אם קיימים טעמים חריגים המצדיקים זאת.  

"מסמך המעיד על   ו לקבלבה ביקש מת״ק עזה, התקבלה הודעת דוא"ל מ 5.5.2021שבוע לאחר מכן, ביום   .11

שעות   ארבע  תוך  ירוק(".  )תו  הקורונה  נגיף  בפני  מחוסנת  הינה  שבנידון  שהתושבת  המסמך    נשלחכך 

שהמבוקש.   עד  סחבת  לנקוט  המשיכו  המשיבים  ואך  שבוע  עוד  הודעת   12.5.2021ביום  עבר    התקבלה 

כידוא"ל   נמסר  ובה  עזה  בכלי  "  ממת״ק  שפורסם  כפי  הביטחוני.  המצב  לאור  מסורבת  הינה  בקשתכם 

התקשורת מעבר ארז סגור עד להודעה חדשה. ככל שהמצב ישתנה יהיה באפשרותכם להגיש את הבקשה  

 ".  בשנית

 .5ע/מצ״ב ומסומן נספח  12.5.2021עד  28.4.2021העתק ההתכתבות בין הימים 

  בתקופת הלחימה ברצועת עזה, במבצע הצבאי המכונה ״שומר חומות״ שהתרחש ביןזו התקבלה  תשובה   .12

לתוקף הפסקת האש. במהלך תקופה זו, ובהתאם להודעתו של    ה אז נכנס  ,21.5.2021עד    11.5.2021  הימים

ראלים  , מעבר ארז נסגר באופן מוחלט עבור פלסטינים ויששפורסמה בעמוד הפייסבוק בערבית  המתפ״ש

 והמשיבים מנעו יציאת אנשים באופן גורף, לרבות לצרכים רפואיים והומניטריים דחופים. 

ביום   .13 ופנתה  גישה  עמותת  חזרה  הלחימה,  סיום  העותרת    26.5.2021עם  של  בשמה  השלישית  בפעם 

במכתב זה הודגש כי המצב הביטחוני  למשיבים בבקשה לאשר את בקשתה להיכנס לביקור אמה החולה.  

יכול להצדיק   ואינו  המשך ההגבלות הדרסטיות על תנועת אנשים וסחורות מרצועת עזה  עוד את  השתנה 
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כגון בקשת העותרת. עוד הודגשה חובת המשיבים   ואליה, ובטח לא סירוב בקשות לצרכים הומניטריים, 

   ולהתחשב בנסיבותיה.   ןלבדוק את הבקשות לגופ

 .6ע/מצ״ב ומסומן נספח  26.5.2021יית עמותת גישה מיום העתק פנ

סורבת ״לאחר בחינת  מ  1ו בקשתה של העותרת  של המשיבים לפי   הלקוני התקבל המענה    1.6.2021ביום   .14

החלה   מהמדיניות  לחרוג  מקום  נמצאה  ״לא  כי  בטענה  לה״  שצורפו  והמסמכים  התושבת  של  בקשתה 

. זאת לאור המדיניות החלה בימים אלה ועליה הוחלט בתאריך  זארבימים אלה על אופן פעילותו של מעבר 

לאור הערכות המצב העדכניות, אשר נבחנות מעת לעת, במסגרתה ישראלים נכנסים לרצועת עזה    24/5/21

 .״ על פי קריטריון משפחות חצויות או ללוויה בלבד

 .7ע/ ח מצ״ב ומסומן נספ 1.6.2021העתק תשובת המשיבים מיום 

רבים.   .15 חודשים  כבר  החולה  אמה  את  לבקר  מנסה  הידרדרות  העותרת  שמתרחשת  ארוכה  תקופה  כבר 

י של אמה והעותרת חיה עם העובדה שככל שעובר יום נוסף, סיכוייה לראות את אמה  בריאותבמצבה ה 

פוחתים  יום  וכי    בחיים  עלולה בסופו של  זו.    היא  הראשונה  להפסיד הזדמנותה  חודש  שהוגשה בבקשתה 

שהמצב   לאחר  בקשתה  הגישה  עצמה  העותרת  כאשר  זאת  הקורונה״,  ״מדיניות  בגלל  סורבה  אפריל 

משמעותית השתנה  הנגיף  בהתפשטות  עודכנה  לטובה  העובדתי  אשר  הקורונה,  מדיניות  זאת,  למרות   .

 כפי שיתואר להלן, עודנה בתוקף נכון להיום.  2021רץ בפעם האחרונה על ידי המשיבים בחודש מ 

, עד  במתן מענה מהיר ומנומק, המשיבים השתהו  (5)נספח ע/  לאחר ששלחו העותרות בקשה לעיון מחדש .16

החומות״   ״שומר  המכונה  המבצע  במסגרת  הלחימה  ש  9שנמשכה  שהחלה  על    יהםלאחרימים,  הוחלט 

 בלתי מוצדקות על תנועת אנשים וסחורות מרצועת עזה ואליה.  ו  קשות נוספות הגבלות   יישום

בחרו לצמצם  בנוסף למדיניות הקורונה, שהמשיבים לא הכריזו על שינוייה או ביטולה, הם  בימים אלה,   .17

יותר שנות   את  עוד  הומניטריות  הת  אפשרות מ  ר מה  בקשות  שאפילו  באופן  ואליה,  עזה  מרצועת  נועה 

   מסורבות ואינן נבחנות לגופן.  , מהדרגה הראשונה

אז הטילה ישראל סגר )נוסף( על רצועת עזה לאחר התפשטות נגיף הקורונה    -  2020מאז חודש מרץ  בפועל,   .18

מונעת    – מות  ישראל  עד  להמתין  מהם  דורשת  ישראל  למעשה,  החולים.  יקיריהם  את  לבקר  מאנשים 

אליה, שכן או  עזה  מרצועת  מעבר  היתר  לקבל  בכדי  לאחר    יקיריהם  אלה  בימים  וגם  הקורונה  בעת  גם 

מתאפשרים   חומות״  ״שומר  בלבדמבצע  בהלוויות  להשתתפות  שבעת  ביקורים  פעם,  לא  קורה  ואכן,   .

 בחינת הבקשה, או לאחר שסורבה, נפטר החולה. נסתפק בשתי דוגמאות מהעת האחרונה: 

ברצועת עזה, בשל מדיניות ישראל.  שנה לא הייתה    15. מזה  70הגברת פ' א', אזרחית ישראלית בת   -

אושפז אחיה, בטיפול נמרץ כשהוא נמצא בסכנת חיים. במצוקתה הרבה, מיהרה    2020בחודש דצמבר  

גב' פ' א', מצוידת במסמכים הנדרשים ישירות למעבר ארז, מתוך תקווה שתספיק לפגוש את אחיה  

באופן חד משמעי שכניסה לרצועת   בעודו בחיים. במעבר לא הנחו אותה להגיש בקשה, אלא הודיעו לה

ביום   לוויה.  של  במקרה  רק  תתאפשר  בקשתה    30.12.2020עזה  ואכן,  ע'  א'  פ'  הגב'  של  אחיה  נפטר 

 .1.1.2021להיכנס להשתתף באבל על מותו אושרה למחרת והיא נכנסה לרצועת עזה ביום 
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ב' א', אזרחית ישראלית בת   - , בשל מדיניות ישראל.  שנה לא הייתה ברצועת עזה  14. מזה  59הגברת 

בבקשה לבקר את אחיה החולה. הבקשה    2021הגב' ב' א'  פנתה באמצעות עורכת דין בחודש אפריל  

ביום   עזה.  ברצועת  חולים  ביקורי  יותר  אין  הקורונה  שבשל  מכיוון  א',  ב'  לגב'  שנמסר  כפי  סורבה, 

ל על אחיה. הבקשה אושרה  פנתה הגב' ב' א'  בבקשה להיכנס לרצועת עזה להשתתפות באב  18.4.2021

 והיא נכנסה לרצועה למחרת היום.

 בתקופת הקורונה ״מסמך המדיניות״ הדרקוני שקבעו המשיבים  

הוטל על רצועת עזה סגר בשל חג הפורים. בסיומו ובהמשך ישיר לו, הוטל על    2020בתחילת חודש מרץ   .19

טיפול   של  במקרים  למעט  מהרצועה  תנועה  המשיבים  מנעו  במסגרתו  הקורונה  מגפת  בשל  סגר  הרצועה 

 רפואי דחוף ומציל חיים.  

ל החלטת  כפי שעלה בהתדיינויות משפטיות שונות, המגבלות על התנועה מרצועת עזה ואליה מבוססת ע .20

ביום   שהתקבלה  מדיני"  פרוטוקול    17.3.2020"דרג  למשל  )ר'  יחד  המערבית  והגדה  עזה  לרצועת  באשר 

ניפין זנון ואח' נ' מתפ"ש(. הדרג המדיני קבע בהחלטה חסויה    46697-07-20בעת"ם    9.8.2020הדיון מיום  

למשיב   כי  נקבע  אך  עזה  רצועת  על  סגר  יוטל  המתפ"ש    –  2כי  אפש   -הוא  חריגים  תהא  להגדיר  רות 

 המאפשרים כניסה לישראל לתכליות שונות.  

מדיניות   .21 את  פרסמו  לא  שהמשיבים  העובדה  בשל  המשפט  בתי  שהשמיעו  נוקבת  ביקורת  בעקבות 

ביום   רצועת    12.8.2020ה"קורונה",  של תושבי  לכניסתם  ביחס  הסגר  ״מדיניות  לראשונה מסמך  פורסם 

( שקבע שני חריגים למניעת היציאה מרצועת עזה. החריג  ניותמסמך המדיעזה לישראל ואיו״ש״ )להלן:  

בהתאם   רפואי  טיפול  לצורך  ולגדה  לישראל  ומלוויהם  חולים  של  עזה  מרצועת  יציאה  הוא  האחד, 

שנמצאים   וזרים  הגדה  תושבי  של  בקשות  הוא  השני,  החריג  ההרשאות״.  ״סטטוס  המסמך  לקריטריון 

במדינת  או  עזה לחזור לביתם בגדה  אף אחד מהקריטריונים לא התייחס לתנועת  מוצא אחרת.    ברצועת 

 ישראלים לרצועת עזה וממנה. 

 .8ע/מצ״ב ומסומן נספח  12.8.2020העתק מסמך המדיניות מיום 

העותרת   .22 של  ועתירות  פניות  ישראל  2לאחר  בין  ויציאה  כניסה  בקשות  ולאשר  לבחון  המשיבים  החלו   ,

ובכלל זאת: כניסה לרצועת עזה של נשים ישראליות הנשואות לתושבי   ורצועת עזה גם במקרים נוספים 

)ר' בג"ץ   נ' אלוף פיקוד דרום ואח'  2442/20הרצועה ומתגוררות שם  (; כניסה לרצועת עזה  אלטייף ואח' 

(;  בג״ץ ברכה)להלן:    עצאם ברכה נ' שר הביטחון  8510/20תפות באבל )ר' בג״ץ  של ישראלים לצורך השת

עת"מ   )ר'  בחו"ל  לבית  חזרה  לצורך  עזה  מרצועת  ליציאה  ואח'  23943-08-20בקשות  מתפ"ש  נ'  (;  ודיה 

)ר'   עזה  לגדה מרצועת  חזרה  ואח'  57422-06-20עת"מ  בקשות  נ' מתפ"ש    17561-07-20עת"מ  וב  ח'אטר 

ואח'נ'  נבריץ   )עת"מ  מתפ"ש  מירדן  עזה  לרצועת  חזרה  וכן  מתפ"ש  54435-07-20(  נ'  ואח'  ואח',    כרנז 

מחמוד ואח' נ'    2211-09-20ולאחר קבלת טיפול רפואי ר' עת״מ   מצרי נ' מתפ"ש ואח'  55215-08-20עת"מ  

יצבות  (; וכניסה מרצועת עזה לישראל להתיאבו גאמע נ' מתפ"ש ואח'  23352-08-20, עת"מ  מתפ"ש ואח'

 (.  שוא נ׳ המתפ״ש ואח׳ 20933-03-21לראיון בקונסוליה )עת״מ 

באוגוסט   .23 פרסומו  בינואר  2020לאחר  פעמיים,  עודכן  המדיניות  מסמך  תושבי  2021ומרץ    2021,  עבור   .

רצועת עזה המבקשים לצאת, כעת המסמך מונה ארבעה חריגים: יציאה מרצועת עזה לצורך קבלת טיפול  
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מרצועת עזה לצורך חזרה הביתה , מעבר לצורך השתתפות באבל )קריטריון "לוויה"(    רפואי קריטי, תנועה 

קובע   עזה, המסמך  בקונסוליה/שגרירות. ביחס לכניסת ישראלים לרצועת  לצורך ראיון  וכניסה לישראל 

 שני חריגים: משפחות חצויות וקריטריון לוויה.  

התמודד  במסגרת  "ארז"  במעבר  התנועות  "צמצום  מסמך  מיום  העתק  הקורונה"  נגיף  עם   26.1.2021ות 

 .9ע/מצ"ב ומסומן נספח  10.3.2021ויום 

ביקורי חולים במצב קשה,   .24 ובעיקר  ביקורים הומניטריים  אינו מאפשר  המדיניות  לעובדה שמסמך  מעבר 

הומניטרי, צורך  בהינתן  בקשות  אישור  המאפשר  סל  סעיף  קובע  אינו  גם  מיוחד    המסמך  אישי  צורך  או 

היציאה   תקנות סמכויות )השווה:   )הגבלת  )הוראת שעה(  הקורונה החדש  נגיף  מיוחדות להתמודדות עם 

 , ואינו מציין במפורשות את חובת הרשויות לעשות זאת. (2021-והכניסה אליה(, התשפ"א מישראל

ולנוכח השינויים הדרמטיים  , שנה ושלושה חודשים לאחר שהוחמר מאוד הסגר על רצועת עזהכיום, מעל ל .25

במצב המגיפה, לחלוף הזמן יש משמעות רבה בנוגע לפגיעה בזכויות תושבי רצועת עזה ובני משפחתם. אף  

יומם ולממש את   עזה לחזור לשגרת  או רצון לאפשר לתושבי  כוונה  אין כל  נראה כי למשיבים  כן  פי  על 

  ת ה ואינה מידתית, בוודאי במקרה של העותרזכויותיהם הבסיסיות ביותר. מדובר בהתנהלות שאינה סביר

במצב רבים  בעודם  הואנשים  האחרונה  בפעם  יקיריהם  את  לראות  האפשרות  את  להחמיץ  שעלולים   ,

 בחיים.   

 החמרת הסגר על רצועת עזה לאחר המבצע המכונה ״שומר חומות״ 

במבצע  21.5.2021  –  10.5.2021בתקופה שבין   .26 עזה,  ברצועת  התנהלה לחימה  החומות״.  ,  המכונה ״שומר 

כחלק מהמתקפה המזוינת נהרגו אזרחים רבים והותקפו מטרות אזרחיות רבות. נזקים כבדים נגרמו בין  

היתר לתשתיות ולמתקנים חיוניים. במהלך כל התקופה הזאת, המעברים לרצועת עזה היו סגורים למעבר  

יציאה מהרצועה  אנשים וסחורות, לרבות במקרים בהם נדרשה כניסה של סחורות וצ יוד הומניטארי או 

לפנות בוקר הוכרז על    2:00בשעה    21.5.2021ביום  לצורך חריג ודחוף, כגון טיפולים רפואיים מצילי חיים.  

 . הפסקת אש

ישראל   .27 בכוונתה של  אין  כעולה מדיווחים בתקשורת,  סגורים.  נותרו  המעברים  הלחימה,  סיום  גם לאחר 

שהיה   כפי  למצב  המעברים  את  האוכלוסייה  לפתוח  על  סגירתם  של  הקשות  ההשלכות  למרות  וזאת 

 האזרחית ברצועת עזה.  

ביותר.    25.5.2021ביום   .28 פי קריטריונים מצומצמים  על  על פתיחת מעבר ארז למתי מעט  דיווחו הרשויות 

תחילה, המשיבים אפשרו תנועה רק עבור אנשים הנזקקים לטיפול רפואי והוגדרו על ידי המשיבים כמצב  

חירום המצריך הגעה מיידית לבית חולים באמבולנס בשיטת "גב אל גב". גם בקשות למעבר דרך מעבר  

וחריגים   דחופים  הומניטאריים  במקרים  מצילי    -ארז  רפואיים  לטיפולים  הזקוקים  חולים  בקשות  כגון 

מבקשות  חיים מחוץ לרצועת עזה, חולים הנמצאים בגדה ומחכים לחזור לבתיהם ברצועת עזה, משפחות ה

עזה   לרצועת  חזרה  יקיריהם  גופות  את  ישראליים    -לקבל  אזרחים  של  בקשותיהם  גם  הסף.  על  נדחו 

זה,   נכבד  בעקבות עתירה שהוגשה לבית משפט  יצוין, כי  סורבו.  עזה לחזור לישראל,  ברצועת  הנמצאים 

יציאה עבור חולים העונים על הקריטריון בסטטוס ההרשאות )ר׳    המשיבים שינו ממדיניותם זו ואפשרו 
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(, ובהמשך הוסיפו קריטריונים נוספים מאוד  רופאים לזכויות אדם נ׳ ממשלת ישראל ואח׳  3843/21בג״ץ  

 מצומצמים. 

. פירוט אודות הקריטריונים נמסר  מעולם לא פורסמהככל הידוע לעמותת גישה, מדיניות זו של המשיבים   .29

מיום   לפנייתה  בתשובה  גישה  א23.5.2021לעמותת  עם  יחד  סגירת  ,  נגד  נוספים,  אדם  זכויות  רגוני 

מיום   זו  לתשובה  בהתאם  מיום  17.6.2021המעברים.  בהחלטה  מדובר  התנועה    24.5.2021,  את  לצמצם 

 במעבר ארז. צוין: 

פעילותו   את  לאפשר  הוחלט  העדכניות  המצב  להערכות  בהתאם  כי  לעדכן  נבקש  לפנייתך,  ״בהמשך 

סה מרצועת עזה לישראל נבחנות על בסיס קריטריון  המצומצמת של מעבר ארז. לפיכך בקשות הכני 

טיפול רפואי המפורט בסטטוס ההרשאות. כמו כן, מתאפשר מעבר לתושבי איו״ש המבקשים לחזור  

לזרים   בנוסף,  עזה.  לרצועת  ואיו״ש  מישראל  עזה  רצועת  תושבי  חזרת  וכן  לאיו״ש,  עזה  מרצועת 

בינל ארגונים  עובדי  מוצאם;  למדינת  לחזור  ארז;  המבקשים  מעבר  דרך  זרים  ועיתונאים  אומיים 

ובישראל. כמו כן מתאפשר   באיו״ש  ראשונה  בלוויות מקרבה  עזה להשתתפות  יציאת תושבי רצועת 

)ההדגשה   וללוויות.״  חצויות  משפחות  קריטריון  בסיס  על  מישראל  עזה  לרצועת  להיכנס  לישראלים 

 אינה במקור( 

 .10ע/מצ״ב ומסומן נספח  17.6.2021פ״ש מיום ותשובת המת 23.5.2021העתק פניית עמותת גישה 

על אף שמדובר בצעדים הפוגעים בצורה חמורה בזכויות הבסיסיות ביותר אזרחים ותושבים ישראליים,   .30

ביניהם העותרת, ושל תושבי רצועת עזה, ביניהם הזכות לתנועה, לחיי משפחה, לפרנסה ולכבוד, המשיבים  

 אינם מצביעים על טעם או צורך היכולים להצדיק את הצעדים הדרסטיים בהם הם נוקטים. 

בהתאם לתשובתם של המשיבים, מדיניותם זו מבוססת על ״הערכות המצב העדכניות״ מבלי שסופק כל   .31

הייתה   ואליה  עזה  מרצועת  התנועה  הלחימה  בטרם  אף  כי  לעובדה  הדעת  שניתנה  ומבלי  אחר  הסבר 

כ שהוגדרו  למקרים  ורק  אך  והוגבלה  ביותר  בדיקה  -מצומצמת  שביצעו  ולאחר  הומניטריים״  ״מקרים 

ונית עבור כל מי שמבקש לעבור במעברים. המשיבים, אם כן, מבקשים לפגוע במינימום ההומניטרי  ביטח 

בית   של  הפסיקה  וגם  הבינלאומי  לדין  בהתאם  ישראל  מדינת  של  לחובותיה  מוחלט  בניגוד  וזאת  שנותר 

 משפט נכבד זה. 

ביל את התנועה הן  החמור מכך, בהתאם לדיווחים בתקשורת, עולה החשש כי המשיבים מבקשים כעת להג  .32

במעבר ארז לתנועת אנשים והן במעבר כרם שלום לתנועת סחורות, לצורכי משא ומתן במסגרת הדיבורים  

ולדמן,   ועמית  שניידר  ירון  )ר׳  עזה  ברצועת  הרשויות  על  ללחוץ  במטרה  שבויים״  ״עסקת  בדרך  על  

בישראל ינחת  מצרי  בכיר  במצרים,  בביקור  אשכנזי  חדשות  להסדרה?   ,N12,ֿ  30.5.2021 :

). 1631c6ef80cb971027.htm-military/2021_q2/Article-https://www.mako.co.il/news 

בקשת  .33 ונדגיש,  העותרת  הנחזור  ב״סטאטוס    של  המעוגן  עזה  רצועת  על  הכללי  הסגר  במדיניות  עומדת 

ההרשאות״. עם זאת, כתוצאה מהחלת מדיניות סגר הקורונה ובימים אלה המדיניות התמוהה שהושתה  

שמאפשרים יציאה לרצועת    –המשיבים    .מה החולההאפשרות לבקר את א  מנהלאחר הלחימה, נמנעת מ

ומכל מי שמבקש לצאת מרצועת עזה או להיכנס    מנהם מבקשים מבעצ  –עזה למשפחות חצויות וללוויות  

https://www.mako.co.il/news-military/2021_q2/Article-1631c6ef80cb971027.htm
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בקשותיהם   אישור  לצורך  יקיריהם  למות  עד  ולחכות  מרחוק  להמתין  קשה,  חולה  ביקור  לצורך  אליה 

 לביקור.  

העובדה שמתאפשרת כניסה של ישראלים לרצועת עזה לצורך השתתפות בלוויות מצביעה על כך שלא   .34

עומדים מאחורי אותה החלטה וכי מדובר בפעולה לצורך הפעלת לחץ על  מדובר בשיקולים ביטחוניים ה

השלטונות ברצועת עזה דרך הענשתה של האוכלוסייה האזרחית. אין כל היגיון לאפשר לאנשים להיכנס  

היא   כזו  מדיניות  הוא  נהפוך  מהם.  להיפרד  או  בחיים  לראותם  ולא  מתים  יקיריהם  את  לראות  בכדי 

 הגורמת לאנשים סבל רב שלא לצורך. מדיניות אכזרית ומתעמרת

הכבד לאבד את אמה  .35 חששה  נמצאת במצוקה ממשית בשל  מבלי שתזכה לראותה שוב. מדובר    העותרת 

בבקשה הומניטארית מהמעלה הראשונה, שמצויה ברף הגבוה של דחיפות. למרות זאת, המשיבים סרבו  

המשיבים   כי רק הגשת עתירה, תביא את  ניכר  זו.  יד, פעם אחר פעם. מכאן עתירה  כלאחר  הבקשה  את 

בזכויות המתמשכת  מהפגיעה  ולחדול  המנהלית  חובתם  את  ואחרים     יהלקיים  העותרת,  של  החוקתיות 

 במצבה. 

 הטיעון המשפטי 

המדיניות הנמצאת בתוקף בימים אלה בנוגע לכניסה ויציאה מרצועת עזה, מטילה מגבלות משמעותיות   .36

על תנועת אנשים ופוגעת בזכויותיהם הבסיסיות המינימליות, ביניהם הזכות לתנועה והזכות לחיי משפחה  

לעניינה עזה    הרלוונטיות  רצועת  ומתושבי  ישראלים  מאזרחים  מונעות  אשר  המגבלות  העותרת.  של 

ביקורים הומניטריים של קרובים החולים במחלה קשה הוטלו בצורה גורפת, בלתי סבירה ובלתי מידתית  

 ושאינה לוקחת בחשבון כלל השיקולים הרלוונטיים. בנוסף, ההגבלות לא פורסמו בציבור.  

יטענו  .37 העותרות  כפי    לחילופין,  הקיימת,  ונסיבותיה מחייבות החרגה מהמדיניות  העותרת  המקרה של  כי 

 שיתואר בהרחבה להלן.  

 המסגרת הנורמטיבית 

היתר ממפקד   .38 צריך לקבל  עזה  המבקש להיכנס לרצועת  ישראלי  כל  כי  נקבע בחוק  ה"התנתקות"  לאחר 

)סעיף   דרום  תשס"ה24פיקוד  ההתנתקות,  תכנית  יישום  לחוק  קריטריונים  2005-)א(  נגזרו  זה  מחוק   .)

ם  רק במקריהמתירים את כניסתם לרצועת עזה של ישראלים, אם יש להם קרובי משפחה ברצועה, וזאת  

: ביקור חולה במצב קשה, השתתפות בלוויה או חתונה ו"משפחות  ״שהוגדרו כ"צורך הומניטארי חריג

)ישראלים הנשואים לתושבי עזה(. הכניסה והשהייה בעזה לפי הקריטריונים הללו מתאפשרת רק   חצויות"

  -ל המבקר למי שנחשב לקרוב משפחה מ"דרגה ראשונה" של תושב עזה אותו הוא מבקש לבקר ולנלווים ש

 .  16ילדיו הקטינים שמתחת לגיל 

"נוהל טיפול בבקשות ישראלים ליציאה מישראל    -קריטריונים אלו נקבעו בשני מסמכי מדיניות כלליים   .39

עזה מפעם   -לרצועת  המתעדכנים  ההרשאות",  "סטאטוס  שכותרתו  מתפ"ש  ומסמך  ישראלים"  משרד 

נ  השנים מספר  פורסמו במרוצת  אלו  עזה  לפעם. לצד מסמכים  ישראלים לרצועת  לכניסת  הנוגעים  הלים 

 ולאופן מעברם במעבר ארז. 
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ליום   מעודכן  ההרשאות"  "סטאטוס  ממסמך  הרלוונטיים  העמודים  ומסומן   20.12.2020העתק    מצ"ב 

 . 11ע/נספח  

 לסטטוס הרשאות המלא:  

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

עזהלנוהל   לרצועת  מישראל  ליציאה  ישראלים  בבקשות  ישראלים":    -"טיפול  משרד 

 http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents/171.pdf 

ת בקריטריונים של יציאת  ו עומד  תוהגוסס   ההחול תה של העותרת לביקור אמה בעניינו, אין חולק כי בקש .40

 לפיו: . א.1.ג.7ישראלים לשטח רצועת עזה, כקבוע בסעיף 

 "יציאה במקרה של צורך הומניטארי חריג: 

סבא    / ראשונה  מקרבה  משפחה  קרוב  ביקור  לצורך  עזה  לרצועת  ישראלים  יציאת 

או כזו המצריכה אשפוז   החולה  חשש לחיי  במחלה קשה, אשר יש בה  סבתא, החולה 

 ממושך.״  

  בגלל נגיף הקורונה  , המדיניות כלפי יציאת אזרחים ישראלים לרצועת עזה2021לחודש ינואר  עד  כאמור,   .41

ומדי  ידועה  הייתה  ביום  לא  פורסמה.  המשיבים לא  )בג״ץ    26.1.2021ניות  לבג״ץ  ובעקבות שתי עתירות 

ברכה(,   ובג״ץ  נגיף  אלטייף  עם  התמודדות  במסגרת  ״ארז״  במעבר  התנועות  ״צמצום  מסמך  פורסם  

ולוויות.    הקורונה״ חצויות  משפחות  עזה:  לרצועת  ישראלים  לכניסת  חריגים  שני  כלל  ביום  אשר 

 . פורסם עדכון לאותו מסמך, אשר לא כלל כל שינוי בחריגים לכניסת ישראלים לרצועת עזה, 10.3.2021

  , מתסשאינה מפור  ,כיום, לאחר הלחימה האחרונה ברצועת עזה, מסתמכים המשיבים על מדיניות נוספת .42

וסחורומגבילה   אנשים  מרצוותנועת  ואליה  עתת  מצומצמים.  ב  למעט,  עזה  מאוד  שראלים, לימקרים 

 מתאפשרת כניסתם לרצועת עזה רק למשפחות חצויות וללוויות. 

 מדיניות המשיבים גורפת ובלתי סבירה  

לצורך    ,משיביםמדיניות ה .43 יקיריהם החולים ביקור  שאינה מאפשרת לישראלים להיכנס לרצועת עזה 

לעולמםקשה,   ילכו  בטרם  מהם  בלתי  ,  ופרידה  זאת  הינה  מידתית,  ובלתי  סבירה  בלתי  גורפת,  ראויה, 

במיוחד נוכח חלוף הזמן מאז הטלתו של סגר הקורונה והעובדה כי התרחשו שינויים רבים בתמונת המצב  

ה על  להשפיע  שאמורה  הרלוונטיים העובדתית  מציגים    גורמים  אינם  המשיבים  המדיניות.  קביעת  בעת 

במדיניות שהטילו נוכח התפשטות מגפת הקורונה או  לנקוט    נתונים רלוונטיים, או הסבר להכרח להמשיך 

 .  ת לכתומרחיק ות ופוגעני במדיניות הענישתית שהוטלה לאחר מבצע ״שומר החומות״, שתיהן

כתוצאה   .44 הנגרמות  אדם  בזכויות  והיומיומית  הקשה  הפגיעה  את  שקלו  לא  התנועה  המשיבים  מצמצום 

ארז ס במעבר  דעתה  .  שיקול  בהפעלת  המינהלית  הרשות  ששוקלת  השיקולים  מערך  לפי  נמדדת  בירות 

לשקול הרשות  על  החלטותיה.  ענייניים  רק    ובקבלת  את    ורלבנטיים שיקולים  מהם  אחד  לכל  ולתת 

כגון זו, חורגת ממתחם הסבירות. זוהי   המשקל הראוי בנסיבות העניין. ברי כי קבלת החלטה קטגורית 

נה מבוססת על שקילת כלל השיקולים הרלוונטיים וההשלכות החמורות שיש לה על  החלטה שממילא אי

על   שעולה  במידה  פוגעת  וגם  העובדתית,  התשתית  במישור  לוקה  גם  היא  משכך,  שלמה.  אוכלוסייה 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents/171.pdf
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בג"ץ   )ראו  יסוד  בזכויות  הפנים  82/297הנדרש  שר  נ'  ואח'  לז)ברגר  פ"ד  בג"ץ 1983)  48-49,  29(  3,   ;)

( נ' 1992יורונט קווי זהב )  987/94(; בג"ץ  1997)  1(  4פ"ד נא)ב ואח' נ' שר התחבורה ואח',  חור  5016/96

 279,  271(  1, פ"ד מו)עיריית רמלה נ' שר הפנים  2013/91(; בג"ץ  1994)  412(  5פ"ד מח)שרת התקשורת,  

(1991 .)) 

יישומה, פטרו עצמם  באשר למדיניות הקורונה,   .45 הצורך במיגור    –בטיעון הכללי  המשיבים  כבר מתחילת 

חיוני אינטרס  הדעות  לכל  זהו  הקורונה.  נגיף  סגירה    ,התפשטות  מחייבת  אינה  להגשימו  הדרך  כה  אך 

עזה קיצונית   רצועת  השתנה  של  העובדתי  ולאחר שהמצב  ארוכה  כה  תקופה  השינויים,  ובמשך  למרות   .

ומורדות בהתפ ובעיקרן  העליות  שטות הנגיף, ולמרות ההתפתחויות המשמעותיות בחודשים האחרונים, 

להקל במגבלות הסגר )הנוסף( שהוטל על  פעלו  בישראל, המשיבים לא  רחב היקף של האוכלוסייה  חיסון  

עזה הומניטרייםרצועת  לצרכים  עזה  לרצועת  ישראלים  לכניסת  הקשור  בכל  במיוחד  כי    . ,  עולה  עוד 

תנועה   בכדי לאפשר  בהם  ברורים אשר יש  וקריטריונים  תוכנית  המדיני, לא קבעו  ואף הדרג  המשיבים 

כפי שצוין   עזה.  נ׳ הכנסת  6732/20בבג״ץ  מרצועת  לזכויות האזרחי  מיום    האגודה  דין  ( 1.3.2021)פסק 

 (:  עניין האגודה)להלן:  

שלה את שיקול דעתה על פי חוק  ״אומר כבר עתה כי בחינת האופן שבו הפעילה הממ 

ממש,   של  בקושי  נתקלת  השב"כ  קבעה  הסמכת  לא  שהממשלה  משום  וזאת 

בחוק  שנמנו  הכלליים  השיקולים  ליישום  וברורים  מדידים  עיון   . קריטריונים 

מיום   האחרונה  ההכרזה  ובכללן  השב"כ,  הסמכת  על  הממשלה  ,  10.2.2021בהחלטות 

ובפני   השרים  צוות  כי אף שבפני  המתייחסים  מלמד  הונחו מסמכים שונים  הממשלה 

בחוק,   המנויים  השיקולים  קריטריונים  למכלול  כל  ההחלטות  מתוך  לחלץ  ניתן  לא 

זה.  בהקשר  הממשלה  והפעילה  שקבעה  כן   מדידים  מהו   כמו  ההחלטות  מן  ברור  לא 

בחוק.  המנויים  השיקולים  מן  אחד  לכל  שיוחס  לב    המשקל  בשים  מתחדד  זה  קושי 

שהחלה  שמאז  ההסדר    21.7.2020ביום    לכך  פי  על  בשב"כ  ההסתייעות 

כדי   שבחוק,  לכאורה  בהם  שיש  העובדתית  המצב  בתמונת  רבים  שינויים  התרחשו 

בעת   לשקול  הממשלה  על  ושאותם  לעיל  עמדתי  שעליהם  השיקולים  על  להשפיע 

ועד   האמורה  התקופה  כל  לאורך  השב"כ  הסמכת  אך  השב"כ,  הסמכת  על  ההכרזה 

 " )ההדגשות אינן במקור( . היום נותרה גורפת 

משפט   .46 בית  השב״כ,  הסכמת  חוק  זהבבחינת  כאשר    נכבד  מאחוריו,  שעמדו  השיקולים  על  הסתכל 

הרלוונטי לעניינו הוא השיקול הנוגע לסיכון הנשקף מהתפשטות נגיף הקורונה. כאמור, לגישת המשיבים  

הנוכחית. בהקשר זה הדגיש בית המשפט כי    יקול היחידי העומד בבסיס מדיניות הקורונה דכאן הוא הש

א בחשבון  ״תיקח  אשר  חדשה  בחקיקה  צורך  השנה  יש  בחצי  שהתרחשו  העובדתיים  השינויים  כלל  ת 

בזכויות   הפוגעת  בשב״כ,  ההסתייעות  לפיה  לפרקטיקה  קץ  לשים  הצורך  הודגש  ובהמשך  האחרונה״. 

לנתוני   והחיסונים,  הבדיקות  למערך  התאמה  וללא  גורף  ״באופן  נעשית  האדם,  של  ביותר  בסיסיות 

 רך התמודדות עם הנגיף.״ התחלואה ולכלים הנוספים הנתונים בידי הממשלה לצו 

שהרשות   .47 מנהלית,  הנחיה  כשל  הוא  שמעמדו  המתפ״ש,  של  המדיניות  מסמך  כאשר  בעניינו,  וחומר  קל 

ואשר יש בו להגביל גם את חופש התנועה   (777זמיר, הסמכות המינהלית )נבו, תשנ"ו( קבעה לעצמה )ר׳ י' 
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ישראליים אזרחים  עצמם  של  המשיבים  אף  כי  יצוין,  זה  בהקשר  בלבד .  כהנחיה  זה  במסמך  ר׳  )  רואים 

בבג"ץדב ביום  בדיון  המשיבים  ב״כ  עמ׳    רי  את  ״:  1-2שורות    8ברכה,  נתן  בשטחים  הפעולות  מתאם 

  .(ההנחיה״

ומשליך על    מרצועת עזה ואליה,מסמך זה מוביל לפגיעה גורפת ורחבת היקף במינימום התנועה שנותר   .48

המוגנת על ידי    , אשר הוכרה כזכות חוקתית חיי משפחהכות לזכויות יסוד נוספות, ביניהם, כבענייננו, הז

וחירותו האדם  כבוד  יסוד:  בג״ץ    חוק  הערבי    -דאלה  ע  7052/03)ר׳  המיעוט  לזכויות  המרכז המשפטי 

  .((14.5.2006) בישראל נ׳ שר הפנים 

עיגון מפורש במסמך  אומנם המשיבים טוענים כי כל הבקשות נבחנות לגופן, אך בפועל ומאחר שאין לדבר  .49

הם דוחים בקשות לא כתוצאה מבחינתן לאור נסיבותיהן,  גם לא במסגרת ״סעיף סל״,  ,  כלשהו  מדיניות 

של    ןבעניינ כך הייתה התשובה של המשיבים  .  בקריטריונים המצומצמים  אלא בשל כך שהן אינן עומדות

  .מגיעים לעמותת גישהשרבים אחרים   םוזוהי תשובתם במקרי ,1 העותרת 

 ת ומידתי  ןאינ  המשיביםמדיניות 

עזה    המשיביםמדיניות   .50 מרצועת  יציאה  מאפשרת  הומניטרייםשאינה  לצרכים  אליה  בראשם  וכניסה   ,

קשה, במצב  חולים  של    ביקורי  היסוד  בזכויות  הקשה  פגיעתה  בשל  מידתית  בלתי  ותושבי   היא  אזרחי 

  .לחינוך, לפרנסה, ולהזדמנויותלחיי משפחה, ביניהן הזכות לתנועה, ישראל ותושבי עזה, 

הומניטריים   .51 ביקורים  המונעת  המשיבים  של  גםהמדיניות  את    מהווה  ולטפח  לכבד  החובה  של  הפרה 

של   זכותן  ביניהם  בעזה,  האזרחית  האוכלוסייה  של  לצרכיה  פוזיטיבי  באופן  ולדאוג  האזרחיים  החיים 

בהוראות תקנה   זו מעוגנת  הקשים ביותר. חובה  בימים  ראשונה( להיפגש  לתקנות    43משפחות )מקרבה 

  .האג המחייבת את ישראל

ג'נבה הר  27בנוסף, בסעיף   .52 ( נקבעה חובה להגן על כבודם של התושבים המקומיים.  1949ביעית )לאמנת 

חובה   לצד  עזה,  ברצועת  האזרחית  באוכלוסייה  מפגיעה  להימנע  חובה  ישראל  על  מטילים  אלה  דינים 

בג"ץ   )ראו  התקינים   והחיים  הציבורי  הסדר  ולקיום  ההומניטריים  לצרכיה  לדאוג   4764/04פוזיטיבית 

ואח'  אדם  לזכויות  בעזה  רופאים  צה"ל  כוחות  מפקד  נח)נ'  פ"ד  סעיף  2004)  393,  385(  5,  גם  ר׳   ;)46  

(. במקרה דנן, ההגבלות על מעבר של  1907לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת  

ארז פוגעת בצרכים ההומניטריים ובחיים התקינים של אזרחי ותושבי ישראל ותושבי רצועת עזה ומונעת  

 .של קיום חיי משפחה תקינים, במיוחד בתקופה זו שלאחר הלחימהמהם האפשרות 

נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על תחומי    גם  יוזכר, כי  .53

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

משלי המושפעות  שנגזרות    -טתההאדם  והזכויות  התושבים  של  התנועה  לחופש  הזכות  ובעיקרן  בראשן 

הזכות   דנן  במקרה  כגון  התנועה,  חופש  הכיר  לחיי משפחהממימוש  העליון  המשפט  בית  לעיל,  כאמור   .

בכך שנוכח שליטתה של ישראל על מעברי הגבול, והתלות שפיתחו תושבי עזה בישראל באספקטים רבים,  

להבט  מחויבת  )בג"ץ  היא  עזה  תושבי  של  ההומניטאריים  הצרכים  את  ראש    9132/07יח  נ׳  אלבסיוני 

קל וחומר בעניינו כאשר הפגיעה הישירה היא גם באזרחי מדינת    ((.30.1.2008)פסק דיון מיום    הממשלה

  .ישראל המבקשים לקיים את זכויותיהן החוקתיות לחופש תנועה ולחיי משפחה
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לצורך    המשיביםמדיניות   .54 הוא  הנוסף  הסגר  הטלת  כי  נניח  אם  גם  מידתית,  בריאות  אינה  על  שמירה 

  :יפים לענייננו דבריו של כבוד השופט חשין. או מהערכות מסוימות בקשר למצב הקיים  הציבור בישראל

  

כעוצמת   או  הנפגעת  הזכות  כעוצמת  כי  זאת,  עוד  נזכור  המידתיות  עילת  את  "בהחילנו 

  2355/98)בג"ץ  הפגיעה בזכות כן תהא עוצמת הקפדתנו עם הרשות בעילת המידתיות."  

 ((.1999) 777, 728( 2סטמקה נ' שר הפנים, פ״ד נג)

לעניין   .55 למטרה:  האמצעי  בין  ההתאמה  את  בוחן  הראשון  המידתיות  הפסיקה  מבחן  שבה  זה,  מבחן 

לא   להיעשות  צריכה  והבחינה  המטרה  להגשמת  שנבחרו  האמצעים  התאמת  את  לבחון  יש  כי  והדגישה 

)בג"ץ   הגשמתו  בתוצאות  הנבחן  מעשי,  כעניין  תיאורטי, אלא  לאיכות השלטון   6427/02כעניין  התנועה 

((. עוד נפסק ביחס למבחן זה  2006לפס"ד של הנשיא ברק )  68-63, פס'  619(  1פ״ד סא)  בישראל נ' הכנסת, 

אבו מדיגם    2887/04כי הדרישה לקשר רציונלי אינה מסתפקת בקיומו של קשר סיבתי טכני גרידא  )בג"ץ 

)  37, פס'  57(  2, פ״ד סב)נ׳ מינהל מקרקעי ישראל (( אלא מכוונת לכך שאין  2007לפס"ד של הש' ארבל 

הגיון. בעניינו, אל מול המטרה שהיא שמירה על בריאות  לנקוט באמצעי שרירותי, בלתי הוגן או מחוסר  

, נעשה שימוש בהטלת מגבלות תנועה  הביטחוני  או הטענה להערכות המצב  הציבור לנוכח מגפת הקורונה

הפוגעות   וגורפות  מוגדרתקשות  שאינה  היתר    לתקופה  ולקיום  בין  משפחה,  לחיי  לתנועה,  בזכות 

 מינימאלי בכבוד.  

פגיעה במידה המועטה ביותר: מבחן המידתיות השני דורש כי האמצעי הננקט    –  מבחן המידתיות השני .56

יש   כי  יודגש  זה  באשר למבחן  גם  החלופות האפשריות.  היא הפחותה מבין כלל  זה שפגיעתו בפרט  הוא 

להפעילו בהתחשב במהות הזכות שעל הפרק וכשמדובר בזכות יסוד חשובה במיוחד, כמו בענייננו, מצווה  

יד יותר על בחירת אמצעי הפוגע בה במידה המזערית. במקרה כזה על בית המשפט לוודא  הרשות להקפ 

המבוקשת   התכלית  את  להגשים  שבכוחו  פחותה  שפגיעתו  חלופי  אמצעי  קיים  לא  אמנם  כי  שאת  ביתר 

ישראל  8425/13)בג"ץ   ממשלת  נ'  ישראלית  הגירה  מדיניות  פס׳  איתן  בנבו,    61,  ( 22.9.2014)פורסם 

 ((.  יין איתןענ)להלן:  

העובדה כי מדיניות המשיבים אינה מבוססת על האמצעי שפגיעתו פחותה מתחזקת במיוחד נוכח העובדה   .57

המשיבים   מדיניות  הקורונה  כי  נגיף  משמעותי  בעניין  באופן  השתנתה  למשל, חודשים  15כבר  לא  כך   .  

ויציאה מישראל, השתנו מהותית    2020מאז מרץ  בעדו שההגבלות בישראל, כולל הגבלות לעניין כניסה 

הנוגע   בכל  האחרונה,  בתקופה  מובמיוחד  אנשים  עזה לתנועת  שינוי    ואליה  רצועת  כל  התרחש  לא 

וניים  בועות ולא ניתן עוד לטעון כי שיקולים ביטח גם מיום כניסת הפסקת האש לתוקף חלפו ש   משמעותי. 

המגבלות הטלת  את  מחייבים  ללחימה  עזה  הקשורים  רצועת  על  הישראלי  הסגר  נוכח  במיוחד  זאת   ,

 .המאפשר תנועה דרך מעבר ארז למקרים מאוד מצומצמים

נמנעו   .58 גם  המשיבים  ועוד.  תקופה  זאת  כל  מחדש  בחינתה  שיחייב  מה  בזמן,  המדיניות  את  מלהגביל 

נמנעו   וגם  אשרסבירה,  סל,  סעיף  במדיניות    מלקבוע  עומדים  אינם  אפילו  המתאימים,  במקרים  יופעל 

תקנות    הכללית. זאת, למרות שכך נעשה בעניין הגבלות תנועה מהעת האחרונה במעברי הגבול. ר׳ למשל,

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת היציאה מישראל והכניסה  

נדונו במסגרת בג״ץ  2021-אליה(, תשפ"א נ׳ ראש הממשלה ואח׳  1107/21, אשר  )פסק    אורן שמש ואח׳ 
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"הוראה בדבר איסור כניסה ויציאה והיתרים כלליים )מעבר גשר אלנבי(, התשפ"א  (;  17.3.2021דין מיום  

  ( מגדיר סייג למניעת מעבר בגשר של מי ש" כניסתו לאיזור נדרשת לצורך 2)ב()4ס'    7.2.2021" מיום  2021-

( מגדיר את תוקפה  5הומניטארי או אישי מיוחד המחייב כניסתו לאזור". למותר לציין כי סעיף נפרד )ס'  

 .  (של ההוראה, באופן שמחייב את בחינתה מחדש, בתוך פרק זמן מוגדר

  העדרו של סעיף סל,   ,ואליה  התנועה מרצועת עזה  בעניינו, אין ספק כי קביעת חריגים מצומצמים עבור  .59

לפג עזה מובילה  רצועת  בתושבי  ביותר  קשה  ישראלים  יעה  אזרחים  שכוללים  משפחתם  דוגמת  ובני   ,

ובזכויותיההעותר העותרהחוקתיות  םת,  כאמור,  אמה  להחמיץ    העלול   ת.  את  לראות  ההזדמנות  את 

 .הקשישה והחולה מאוד בעודה בחיים

בין    –מבחן המידתיות השלישי   .60 מבחן המידתיות במובן הצר: מבחן המידתיות השלישי דורש יחס ראוי 

בג"ץ   )ראו  בו  מהשימוש  שתצמח  התועלת  לבין  באמצעי,  השימוש  מן  הנובעות  הפרט  בחירויות  הפגיעה 

)  13, פס'  44(  2, פ״ד סה)גלאון נגד היועמ"ש  466/07 ג'ובראן  נוכח היקפן  ((.  2012לפס"ד של כב' השופט 

העצום של הפגיעות הנגרמות כתוצאה ממדינות המתפ״ש, לרבות הפגיעה הקשה בחופש התנועה, הזכות  

משפחה בכלל    לחיי  לא  השלישי  המידתיות  במבחן  עומדת  אינה  המשיבים  התנהלות  כי  ספק  אין  ועוד, 

 . כפי שצוין בעניין איתן: תובוודאי לא באשר לפגיעה הקשה בעותר

במשמ אדם  היא  ״החזקת  ממסלולם.  חייו  את  מסיטה  תמימה  שנה  למשך  ורת 

בלתי  –"מקפיאה"   זמן  פרק  ועיקר  -למשך  כלל  חייו    –מבוטל  את  לנהל  יכולתו  את 

ביחס    –ולו בקירוב    –ולממש את האוטונומיה שלו. להשקפתי, פגיעה זו אינה עומדת  

 ישר לתועלת המופקת ממנה. ככזו, היא אינה מידתית ואינה חוקתית.״ 

 צמצום התנועה במעברים מהווה הענשה קולקטיבית אסורה

חומות״  ותהעותר  .61 ״שומר  מבצע  לאחר  ארז  מעבר  דרך  התנועה  והגבלת  המשיבים  פעולות  כי  לא    יטענו 

פסול,   שימוש  לעשות  הפחות  ולכל  להעניש,  מבקשים  הם  שכן  כלשהי,  ראויה  תכלית  לשרת  נועדו 

עזה.   ברצועת  שלטון  על  להשפיע  במטרה  אזרחית  המשפט  כבאוכלוסייה  בית  האמורה,  התכלית  לעניין 

פו, על מנת  ( כי הפגיעה בפלוני, על לא עוול בכ16.9.2013)פורסם בנבו,  אדם נ׳ הכנסת 7146/12עמד בבג״ץ 

להרתיע את אלמוני, אינה יכולה להיחשב כתכלית ראויה, וזאת משום שההתייחסות לאדם ״אינה כאל  

מטרה אלא כאל אמצעי". התייחסות זו ללא ספק הינה פגיעה נוספת בכבודו כאדם. ׳כבוד האדם רואה  

אדם לעולם  -. "בני(421באדם מטרה ולא אמצעי להשגת מטרות של אחרים׳ )ברק, פרשנות חוקתית, בעמ' 

בו   מוצר לסחור  ולא  בלבד  אין לראות בהם אמצעי  בפני עצמם.  וערך  כתכלית  תהא המטרה    –עומדים 

(. "אף אני עמדתי על כך ש׳אין להתייחס אל אדם  399קו לעובד הראשון, בעמ'   נאצלת ככל שתהא" )עניין

פגיע נעוצה  בכך  שכן  חיצוניות,  נלוות  להשגת תכליות  בלבד  אמצעי  של  כאל  מתורתו  כנלמד  בכבודו׳,  ה 

)עניין קאנט  עמנואל  פסקה   הפילוסוף  האדם,  זכויות  )פסקה    3חטיבת  דיני(״.  של    86לפסק  דינה  לפסק 

 .(השופטת ארבל

זכויות   .62 וכיבוד  מאחר  ראויה  להיות  יכולה  אינה  המשיבים  החלטות  של  תכליתן  כי  יודגש  זה  בהקשר 

מב  שהגשמתה  התכלית  בבסיס  שיעמוד  צריך  מינהלית  האדם,  מדיניות  או  חקיקה  דבר  ידי  על  וקשת 

כלשהי, במיוחד כאשר בקידומה כרוכות פגיעות בזכויות יסוד ואין לסבול שימוש בבני אדם כקלפי מיקוח  

או ככלי להפעלת לחץ. כלל ידוע הוא כי ככל שהזכויות הנפגעות נמצאות ברמה גבוהה יותר במדרג זכויות  
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ה לבחינת  המידה  שאמת  הרי  בג"ץ  היסוד,  )ראו:  יותר  מחמירה  הינה  התכלית  להגשמת    1661/05צורך 

חורב נ'    5016/96(. ראו גם: בג"ץ   2005)  549,  481(  2, פ"ד נט)המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל

(;  2002)  264,  235(  1, פ"ד נז)מנחם נ' שר התחבורה  4769/95(; בג"ץ  1997)  53,  1(  4, פ"ד נא)שר התחבורה

האוצר  5587/02בג"ץ   שר  נ'  ואח'  נט)מנור  פ"ד  השימוש  2004)  729(  1,  כי  ספק  אין  העניין,  בנסיבות   .))

, מלמד על האופי הגורף של לצורכי מו"מ באוכלוסייה האזרחית, כאמצעי לחץ או כקלף מיקוחבמעברים ו

של  המדיניות באופן שהופך אותה לענישה קבוצתית, שבפני עצמה אמורה להוביל למסקנה כי התכלית  

 .המדיניות האמורה אינה ראויה

עזה   .63 רצועת  שלתושבי  קולקטיבית  ענישה  בהיותה  הבינלאומי  למשפט  מנוגדת  אף  המשיבים  החלטת 

קרובי  המבקשים   עם  ישראליות  אזרחיות  של  אף  דנן  ובמקרה  ביותר,  הבסיסיות  זכויותיהם  לקיים 

עזה ברצועת  הנמצאים  ראשונה  מדרגה  לכך  משפחה  גורמת  זו  החלטה  או  .  לצאת  הנדרשים  שאנשים 

  ה עלול  תלהיכנס לרצועת עזה לביקורים וצרכים הומניטריים שאושרו בעבר, יסורבו. במקרה דנן, העותר

  .בחיים הבעוד  להפסיד  הזדמנות אחרונה לראות את אמה

 :לתקנות האג אוסרת ענישה קולקטיבית וקובעת כי  50תקנה  .64

"No general penalty, pecuniary or otherwise, shall be inflicted upon the 

population on account of the acts of individuals for which they cannot be 

regarded as jointly and severally responsible. " 

לאמנת ג'נבה הרביעית קובע את העיקרון לפיו "איש בשל עבירתו ייענש". גם סעיף    33בדומה לכך, סעיף   .65

 :טוקול הראשון הנוסף לאמנות ג'נבה קובע כי ( לפרו2)75

"The following acts are and shall remain prohibited at anytime and in any 

place whatsoever, whether committed by civilian or by military agents… 

(d) collective punishments." 

כי   .66 מבהירה  הראשון  לפרוטוקול  או  הפרשנות  סנקציה  לכל  היא  הכוונה  קולקטיבית"  "ענישה  במונח 

וכדומה משטרתיות  אדמיניסטרטיביות,  פליליות,  כלשהו:  מסוג   Commentary on the) הטרדה 

additional protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Y Sandoz 

et al. eds., Geneva, 1987, 874 ). 

בתקשורת,  ועוד,  זאת   .67 לדיווחים  שימושבהתאם  לעשות  מבקשים  בתושבים  ו   במעברים  המשיבים 

ערובה'   'בני  מהווים  עזה  מסוימות. תושבי  בפעולות  לנקוט  בעזה  השלטון  על  ללחוץ  מנת  על  פלסטינים 

ומונעת ממנה את "המינימום ההומניטרי"  מובילה לפגיעה קשה באוכלוסייה  והחלטתם זו של המשיבים  

  .משיבים מחויבים להימנע מפגיעה בהשעה שה

ובין בעקיפין, על אוכלוסייה    31סעיף   .68 ג'נבה הרביעית מטיל איסור על הפעלת לחץ, בין במישרין  לאמנת 

 :אזרחית מוגנת ואוסר על כפייה לכל מטרה ומכל מניע

"No physical or moral coercion shall be exercised against protected persons..." 

, פ"ד  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' אלוף פיקוד מרכז  –  עדאלה   3799/02בג"ץ   : ראו

בו2005)  67(  3ס) בתושבים    פסל   (,  שימוש  של  האיסור  בשל  מוקדמת"  "הודעה  נוהל  את  המשפט  בית 
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תפיסתה   שמשמעה  ערובה",  כ"בני  שימוש  בהם  לעשות  והאיסור  הצבא  לכוחות  סיוע  לשם  מקומיים 

 . והחזקתה של אוכלוסייה אזרחית כמקור לחץ על גורמים אחרים(

 מצדיק חריגה מהמדיניות  ת של העותר העניינ לחילופין: 

כי    העותרות .69 לחילופין,  ויטענו,  יוסיפו  העותר  העניינ עוד  הקיימת   תשל  מהמדיניות  חריגה    מצדיק 

ארז.  ו במעבר  אנשים  תנועת  על  אלה  בימים  בקשהמיושמת  משיקולים    תה סירוב  התעלמות  משמעה 

  .רלוונטיים, שרירותיות וחוסר סבירות ומידתיות

, הם סירבו בקשתה תוך הסתמכות  11.4.2021בתשובתם לבקשתה הראשונה של העותרת מיום  כאמור,   .70

המצב   וכי  ירוק  תו  שלעותרת  העובדה  ההומניטריות,  נסיבותיה  בחינת  ללא  הקורונה״  ״מדיניות  על 

אך הפעם נה השתנה משמעותית. בקשתה האחרונה של העותרת גם היא סורבה  בהתפשטות נגיף הקורו

ועליה הוחלט בתאריך   לאור הערכות המצב העדכניות״.    24/5/2021״לאור המדיניות החלה בימים אלה 

אכן נבחנו בטרם    של העותרת  ונסיבותיה ההומניטריות   תה לא ברור באילו הערכות מדובר, ואם אכן בקש

  .תשובותיהם קיבלו המשיבים את 

מקרה   .71 בכל  דעת  שיקול  להפעיל  החובה  גלומה  המוגשת אליהן,  בקשה  כל  לבחון  המשיבים  חובת  בתוך 

אינן מחייבות סטייה   נסיבות המקרה  הרשות לבחון אם  על  המובאת בפניה,  בקשה  ובכל  ככל,  ומקרה. 

המנהלית(.   הסמכות  זמיר,  )יצחק  המינהלית לדחות בקשה  הלכה היא שאסור לרשות  מהנוהל שגיבשה 

   :המונחת לפניה רק בהסתמך על אותן הנחיות פנימיות שקבעה לעצמה

לדחות   לה  אסור  דעת  שיקול  קנתה  אשר  רשות  היא:  ומסורה  שנתקבלה  הלכה  ״... 

בקשה המונחת לפניה אך בהסתמכה על הנחיות פנימיות שקבעה לעצמה, ושומה עליה  

בוחנת אותה לאור אותן הנחיות... הלכה זו  לבדוק כל בקשה ובקשה לגופה, תוך שהיא  

מקובלת מכבר, ובית המשפט לא נלאה מהזכירה שוב ושוב... והנה, כדי שרשות תוכל  

בבג"ץ  למלא חובתה זו כראוי, חייבת היא לאפשר לנאשם בכוח להעלות עניינו לפניה" )

 לפס"ד(  24, פס' 501, 3, פ"ד מו)אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91

יפה   .72 זו  יסוד.  הלכה  ועקרונות  חוקתיות  זכויות  שבבסיסן  הומניטריות  בבקשות  מדובר  כאשר  שבעתיים 

בחוסר   חשודה  תהיה  יסוד  בזכות  פגיעה  כי  אז(,  )כתוארו  ברק  הנשיא  דינו  בפסק  קבע  עדאלה  בפרשת 

 :מידתיות אם היא נעשית על בסיס גורף ולא על בסיס של בחינה אינדיבידואלית 

באמצעי שפגיע לנקוט  בהסדר  ״הצורך  מונע לעתים קרובות את השימוש  תו פחותה, 

-(. הטעם לכך הוא שברבים מהמקרים השימוש באמת מידה פרטניתflat banגורף )

בזכות   שפגיעתו  באמצעי  שימוש  תוך  הראויה  התכלית  את  משיג  אינדיבידואלית 

בן  פרשת  )ראו  העליון  המשפט  בית  של  בפסיקתו  מקובל  זה  עקרון  פחותה.  -האדם 

עמ עמ'  15'  עטיה,  סטמקה,  פרשת  המעביד  779;  כי:  ציינתי   ... הפרשות  באחת   .)

משקל,   כבדי  נימוקים  לו  אין  אם  יותר',  הקטנה  הפגיעה  'מבחן  את  לקיים  יתקשה 

הראויה   המטרה  של  הגשמתה  ימנע  אינדיבידואלי  מבחן  כי  לשכנע  כדי  בהם  שיש 

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר    6778/97בג"ץ  אותה הוא מבקש להגשים״ )

  ( 367, עמ' 358(, 2)לבטחון פנים, פ"ד נח
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באחת העתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים בתקופה זו של נגיף הקורונה בעניין בקשתה של   .73

חובת השקי כי  למשיבים  הובהר  בגדה,  החולה  אביה  את  לבקר  מהגדה  הפרטנית  תושבת  וההנמקה  לה 

עומדת במדיניות ובחריגיה עת"ם   אינה  הבקשה  גם אם  וקיימת  נ'    46697-07-20שרירה  ואח'  זנון  ניפין 

ומנומקת בבקשתה  מתפ"ש (. בית המשפט קיבל את העתירה, כך ש"על המשיבים לקבל החלטה חדשה 

  ."של העותרת לביקור אביה החולה באיו"ש

מחובותיהם כרשות מנהלית, גם לאחר פניות לבית המשפט, והם מסרבים  המשיבים ממשיכים להתנער   .74

בקשות, דוגמת בקשת העותרת, מבלי לתת כל נימוק או הסבר או לטרוח להראות כי בקשתה ונסיבותיה  

  .אכן נבחנו

העותר .75 שפירטו  עניינלמשיבים  ןבפניותיה   ות כפי  העותר  ה ,  בין    תשל  הקיימת  חריגה מהמדיניות  מצדיק 

מהס  שלא  היתר  ככל  להלן:  לעותרתיבות  עזה,  תאפשר  לרצועת  להיכנס  את    היאת  להפסיד  עלולה 

בחיים.   בעודה  מאוד  והחולה  הקשישה  אמה  את  לראות  האחרונה  הומניטרי  הזדמנותה  בצורך  מדובר 

  ה מהמעלה הראשונה ולא יעלה על הדעת כי המשיבים מבקשים מהעותרת להמתין מרחוק עד למות אמ

 .להיכנס לרצועת עזהעל מנת שיאפשרו לה 

 סיכום 

ובלתי   .76 סבירה  בלתי  גורפת,  מדיניות  היא  ואליה  עזה  מרצועת  אנשים  לתנועת  ביחס  המשיבים  מדיניות 

  ה הקשיש  את אמה לבקר  , זכות בסיסית  יתישראל  ארעית   תושבת ,  תמן העותרת  נמנעכתוצאה,  מידתית.  

מאודהו דווי.  , חולה  ערש  המשיבים פוגע  בכך   על  משפחה.    ים  לחיי  העותרת  של  וחוקית  חוקתית  בזכות 

 .  סיבת המניעה, אי עמידה בקריטריונים, אינה מעלה שיקולים כבדי משקל כנגד הזכות הנפגעת

המשיבים   .77 את  ולחייב  ברישא,  כמפורט  תנאי  על  צו  ליתן  הנכבד  המשפט  בית  מתבקש  האמור  לאור 

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

 

27.6.2021 

 

 

 ___________________ 

 מונא חדאד, עו"ד 

 ות ב"כ העותר 

 


