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 עתירה מינהלית 

מינהלית עתירה  בזאת  להורות    מוגשת  הנכבד  המשפט  בית  מתבקש  להשיב  ,  למשיביםבמסגרתה 

העותר יציאה    ה ללהנפיק  ו  תלבקשת  עזה היתר  על מנת שתוכל    מרצועת  לגשר אלנבי  הגעה  לצורך 

 אצל בן זוגה המתגורר שם.  ארוכת טווח לשהייה  טורקיהלצאת ל

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

 בצירוף מע"מ כדין.  

העותרת   בתצהיר  נתמכת  עו  1העתירה  בפני  תיאום    ״ד שנחתם  לאחר  לח"מ,  ונשלח  עזה  ברצועת 

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

 המשפט הנכבד לקבל את התצהיר ואת ייפוי הכוח שנחתמו ונשלחו בפקס. 
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 ואלו נימוקי העתירה: 

 הסמכות

  ופרט   לחוק   א 5  )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

  פס"ד  )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 

בת  העותרת)להלן:    1העותרת   .1 בעזה,  היא תושבת פלסטינית אשר מענה רשום  , מתגוררת  29( 

 ברצועת עזה, נשואה ואם לשני ילדים קטינים בני חמש וארבע שנים.  

הינה עמותה ישראלית שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל    ( עמותת גישה)להלן:    2העותרת   .2

 ובשטחים הנתונים לשליטתה, ביניהן הזכות לחופש התנועה.

המערבית  המתפ"ש)להלן:    1המשיב   .3 בגדה  האזרחית  המדיניות  יישום  על  האחראי  הינו   )

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

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

 .  2, והוא כפוף למשיב ציאה מרצועת עזהממשלת ישראל ברצועת עזה, לרבות הנפקת היתרי י

 הוא המפקד הצבאי בגדה המערבית.   3המשיב  .5

 תקציר העובדות ומיצוי ההליכים   

בטורקיה,   .1 המתגורר  ילדיה  ואבי  זוגה  בן  את  לבקר  מבקשת  עזה,  רצועת  תושבת  העותרת, 

 ולשהות לצידו מספר חודשים.  

 1ע/העתק ת.ז. העותרת מצ"ב ומסומן נספח  

ליציאה   .2 בקשתה  הגישה את  עזה  העותרת  בוועדה האזרחית    בחו״ל  לשהייה ממושכתמרצועת 

את המסמכים הנדרשים לצורך מעברה    ותרתהע  צירפה. לבקשתה  2.11.2021הפלסטינית ביום  

 והאשרה הטורקית(.  ״ויזיט גורדןאישור ״דרך ירדן לטורקיה )

פנתה   .3 קיבלה מענה, העותרת  סיוע מלאחר שלא  גישהלקבל  עזה    , אשר שלחהעמותת  למת"ק 

התאריך    14.11.2021ביום   במכתב  נרשם  את  מכתב  (  14.10.2021)בטעות  להסדיר  בקשה 

באותו יום התקבלה תשובת מת״ק עזה המודיעה על זימונה של העותרת לתחקור  כבר  יציאתה. 

 יועברו באמצעות הוועדה האזרחית.   אליו ביטחוני. בתשובה זו צוין כי מועד התחקור והזימון

 2ע/מצ"ב ומסומן נספח  14.11.2021ותשובת המת״ק מיום העתק פניית עמותת גישה  
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העותרת לא קיבלה כל זימון ולא נמסר לה כל מועד. בפניותיה לוועדה האזרחית  עברו שבועיים ו  .4

עזה כל   התקבל ממת״ק  נאמר לה כי לא  גישה  .  דבר בעניינההפלסטינית  פנתה עמותת  משכך 

 וביקשה לקבל מענה לבקשתה של העותרת.  28.11.2021שוב למת״ק עזה ביום 

 3ע/מסומן נספח מצ״ב ו 28.11.2021העתק פניית עמותת גישה מיום 

ולמת״ק  7.12.2021ביום   .5 למתפ״ש  גישה  עמותת  סבירה    פנתה  בלתי  סחבת  על  בתלונה  עזה 

המבקשים להסדיר את כניסתם   עזה  רבות של תושבים מרצועת  לפניות  וליקויים במתן מענה 

העותרת של  עניינה  פורט  זו,  בפניה  מהרצועה.  תושבים  ויציאתם  שלושה  של  עניינם  גם  כמו   ,

ביטחוני ללא  נוספים, אשר קיבלו תשובה על החלטת הגורמים הישראליים לזמן אותם לתחקור 

 שהדבר נעשה בפועל. 

 4ע/מצ״ב ומסומן נספח  7.12.2021העתק פניית עמותת גישה מיום 

התקבלה תשובה ממת״ק עזה בה נטען כי העותרת ״זומנה    27.12.2021למרבה ההפתעה, ביום   .6

ליום   לשיחה  המקובלים  להגיע  ,  15/12/2021בערוצים  שלא  ובחרה  פעולה  שיתפה  לא  אולם 

לוועדה  לשיחה   מראש  הועברה  לשיחה  זימונה  על  הודעה  כאשר  נקבעה,  אשר  הביטחונית 

 )ההדגשה במקור(.  האזרחית הפלסטינית״

 5ע/מצ״ב ומסומן נספח  27.12.2021העתק תשובת מת״ק עזה מיום 

הוועדה   .7 מול  ובבדיקה  זימון לתחקור  כל  קיבלה  העותרת לא  עזה,  ידי מת״ק  על  לנטען  בניגוד 

ג כי  כל עדכון  האזרחית עלה  נמסר  ידי מת״ק עזהם להם לא  על  לנטען  לכך,  בקשר  בהתאם   .

בהתראה לפני פניה לערכאות וביקשה   29.12.2021ביום   באמצעות ב״כ פנתה הח״מ למת״ק עזה

העותרת פנתה לצורך קבלת  עותרת ללא דיחוי. בפניה זו גם הודגש כי  הלקבל החלטה בבקשת  

על    חובה הייתה  מכאן ש  ,כוחה לפנות בשמה לרשויותסיוע משפטי מעמותת גישה וייפתה את 

 .ןלבקשותיה דרך מיופי כוחה ולא להתעלם מהגם המת״ק לענות 

 6ע/מצ״ב ומסומן נספח  29.12.2021העתק פניית עמותת גישה מיום 

, עמותת גישה  המשפט על מנת לייתר הגשת עתירה לביתמעל לנדרש ומכתב זה לא קיבל מענה.   .8

כנגד הסחבת הבלתי סבירה והליקויים במתן מענה לפניות    6.1.2022למשיבים ביום  פנתה שוב  

  של תושבים להסדרת כניסתם ויציאתם מרצועת עזה. גם במכתב זה פורט עניינה של העותרת.

ביום   ביטחוני  לתחקור  האזרחית  מהוועדה  בהודעה  זומנה  העותרת  זו,  מפנייה  כתוצאה 

 .  עד שבוצע התחקור שעות 6-חיכתה במעבר ארז מעל לו  ועדת הגיעה לאותו מ. העותר10.1.2022

 7ע/מצ״ב ומסומן נספח  6.1.2022העתק פניית עמותת גישה מיום 

מיום    התקבלה תשובה לקונית של המתפ״ש  18.1.2022ביום   .9 גישה  . 7.12.2021למכתב עמותת 

  בעניין העותרת כל שנמסר הוא ש״תשובה בנושא תימסר לוועדה האזרחית בימים הקרובים״.

ממשיכים   המשיבים  מדוע  ברור  לא  וגם  התקבלה  לא  העותרת  של  בעניינה  שתשובה  כמובן 

 . אמצעותהבומעלמים מהעובדה כי העותרת מיוצגת על ידי עו״ד וכי זכותה לקבל תשובה גם  

 8ע/מצ״ב ומסומן נספח   18.1.2022העתק תשובת מתפ״ש מיום 

לאחר שלא נמסרה כל תשובה בעניינה של העותרת ואחרים שממתינים תקופה ארוכה לצורך   .10

למתפ״ש ולמת״ק עזה לצורך    24.1.2022טיפול בבקשותיהם ומתן מענה, נשלחה תזכורת ביום  

מענה.   הפנה  קבלת  הח״מ    המתפ״שבמענה,  את  הפנה  בתורו  והמת״ק  למת״ק,  הח״מ  את 
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  26.1.2022למתפ״ש. לאחר שעמדה על קבלת תשובה בעניין הפניות הפרטניות מהמת״ק, ביום  

 המענה המפתיע הבא של מת"ק עזה:  את  קיבלה ב״כ העותרת

הבקשות   כלל  על  הפלסטינית,  הרשות  עם  שהוסכמו  העבודה  לנהלי  ״בהתאם 

פלסטינים   כניסת  לוועדה  שעניינן  מופנות  להיות  ישראל,  לשטח  עזה  מרצועת 

העברת   ותעדוף  ריכוז  על  האחראי  הגוף  את  מהווה  אשר  הפלסטינית,  האזרחית 

בקשותיהם של פלסטינים תושבי רצועת עזה לצד הישראלי. לאור האמור, יש לפנות  

אל הוועדה האזרחית לצורך בירור מצב הטיפול בבקשה, בדרכים המקובלות. לאחר  

הוועדה    שתתקבל ידי  על  שהועברה  כפי  הנדון/נה,  של  לבקשתו  בנוגע  החלטה 

היא   האזרחית,  לוועדה  בעניין  עדכון  יועבר  לעיל,  כמפורט  הפלסטינית  האזרחית 

גם   יופיע  האישור  הבקשה  שתאושר  ככל  הפונים.  עדכון  על  האמון  הגורם 

 ."באפליקצית "אלמונאסיק 

 9ע/העתק ההתכתבות בין הצדדים מצ״ב ומסומן נספח 

המת"ק  .11 הנראה,  ככל  האחרונה.  בתקופה  זה  מענה  שקיבלה  היחידה  אינה  שינה    העותרת 

ממדיניותו בין לילה, והחל להתעלם מבקשותיהם של תושבים רבים, גם אלה המבקשים לצאת  

מכירה   אינה  אשר  זו,  התנהלותם  אדם.  זכויות  ארגוני  בסיוע  המוגשות  דחוף,  רפואי  לטיפול 

בזכותם של תושבות ותושבי רצועת עזה לקבלת סיוע מארגוני זכויות אדם, מהווה הפרה בוטה  

ש הגינות,  לחובותיהם  והיעדר  מובהק  לב  תום  בחוסר  והתנהלות  מנהלית  כרשות  המשיבים  ל 

של   הומניטריות  בבקשות  משמדובר  במיוחד  זאת  לערכאות.  לגישה  הבסיסית  בזכות  ופגיעה 

תושבים אשר עומדים בפניהם מכשולים רבים במימוש זכויותיהם הבסיסיות ביותר, ביניהם:  

א  כלכליים,  באמצעים  מחסור  שפה,  והיעדר  -ימחסום  כלליה  על  המשפטית  המערכת  הכרת 

 השוויון הקיצוני ביניהם לבין הצבא הישראלי.  

ההתנהלות הפסולה של  ו נוכח הזמן שעבר מיום הגשת בקשתה של העותרת לצאת מרצועת עזה   .12

 המשיבים, מוגשת עתירה זו.  

 הטיעון המשפטי

 המסגרת הנורמטיבית  

הרצועה, נדרש לקבל היתר מהמשיבים אשר מותנה בעמידה  תושב עזה המבקש לצאת מגבולות   .13

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

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

טינים לישראל, ליציאתם סטאטוס הרשאות לכניסת פלסמדיניות זו באה לידי ביטוי במסמך "

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

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

 וישראל.  

, המעוגן  טווחהיציאה לחו״ל לצורך שהייה ארוכת  בעניינו, בקשת העותרת עומדת בקריטריון   .14

 .  13.1.2022. בפרק ב׳ לסטטוס ההרשאות המעודכן ליום 4בסעיף ו.

 10ע/העתק העמודים הרלוונטיים מסטטוס ההרשאות מצ״ב ומסומן נספח  
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 הפרת הזכות להליך הוגן, לייצוג ולסיוע משפטי

ועמידתה    בפניותיו של ארגון גישה למשיבים, מפורטות הנסיבות המיוחדות של בקשת העותרת  .15

יציאתה הסדרת  לצורך  העותרת.  בקריטריונים  ידי  על  חתום  כוח  ייפוי  מצורף  זו  לפניה   .

מענה   ולתת  לבחון  ובסירובם  כוחה  מיופי  באמצעות  העותרת  של  מפנייתה  בהתעלמותם 

בצ  מפרים  המשיבים  זו,  ולייצוג  לבקשתה  הוגן  להליך  העותרת  של  זכותה  את  חמורה  ורה 

 משפטי.  

אין צורך להכביר מילים על חשיבותן של שתי זכויות אלה, במיוחד כאשר מדובר באוכלוסיה   .16

אשר תלויה במשיבים לצורך מימוש זכויותיה הבסיסיות ביותר ובחוסר השווין הקיצוני בין שני  

רצוע ותושבי  העותרת,  של  זכותה  ארגוני  הצדדים.  של  בסיוע  למשיבים,  לפנות  בכלל,  עזה  ת 

המובטחת לכל אדם לקבל מענה מהרשות ללא   חלק מהזכות  כוח מהווה  ומיופיי  זכויות אדם 

כבוד   יסוד:  בחוק  המעוגנת  לכבוד  החוקתית  מהזכות  חלק  המהווה  פנים,  משום  וללא  עיכוב 

  המשפטלה לזכות חוקתית״  מזכות רגי  -האדם וחירותו )ר' יורם רבין "זכות הגישה לערכאות  

נ' מנהל מס שבח מקרקעין חיפה  3115/93((. כפי שצוין בע"א  2000)  217,  5 פ"ד   ,ראובן יעקב 

 :(1997) 549( 4נ)

״יש להעדיף את הפתרון המקיים את זכותו של האזרח למצות הליכים כדי  

את כל   להעלות  של  הבסיסית  בזכותו  מעוגנת  זו  פרשנית  עמדה  טענותיו... 

עניינואדם   את  זו   להביא  זכות  המוסמכות.  השיפוטיות  הערכאות  לפני 

של זכותו  יסוד.  כזכות  בפסיקה  אדם   הוגדרה  בדרכו  כל  יועמדו  שלא 

זכותו מכשולים של  המעשי  מימושה  את  ממנו  ימנעו  אשר  לבתי   ,  לפנות 

אמורים  הדברים  סביר...  בלתי  באופן  זו  זכות  על  יכבידו  אשר  או   המשפט 

דברים  בהגבלות   רקע  על  נורמטיביות...  בהגבלות  אמורים  גם  הם  פיסיות. 

לי כי יש לאמץ עיקרון פרשני, שלפיו בפרשנות הוראות שבדין יש   אלה, נראה

אשר אין בה להגביל או להציב מכשול לפני מי שמבקש   להעדיף את הפרשנות

לפסק דינו של כב׳ השופט    11שיפוטית." )פסקה   להביא את עניינו לביקורת 

 ור, ההדגשה אינה במקור(.  א

הסיוע המשפטי הוא בעל חשיבות רבה נוכח היותו כלי להגנה ולמימוש זכויות נוספות, ובמקרה   .17

להסיר   החובה  מוטלת  המשיבים  על  משפחה.  ולחיי  תנועה  לחופש  העותרת  של  זכותה  דנן 

לפנות   הזכות  תישמר  עזה  רצועת  לתושבי  כי  ולהבטיח  אלה  זכויות  מימוש  בפני  חסמים 

ובאמצעים   בדרכים  לנקוט  בוחרים  המשיבים  זאת,  במקום  הליכים.  ולמצות  לערכאות 

 המערימים קשיים וחסמים עבור תושבים המבקשים לממש את זכויותיהם הבסיסיות ביותר.  

והעברתם   .18 הפניות  ותעדוף  ריכוז  האזרחית אכן אחראית על  הוועדה  המת״ק,  בתשובת  כאמור 

א מתיימרת לספק ולא מספקת סיוע לפונים בדומה לסיוע  למת"ק. עם זאת, הוועדה האזרחית ל

טוענת   או אחרת, לא  מייעצת להם משפטית  זכויות האדם, לא  ידי ארגוני  על  הניתן  המשפטי 

בשמם, ואין לה את האפשרות להגן על האינטרסים הפרטניים שלהם. על כן הפניית הארגונים  

 פות את ידיהם ותו לא.   לוועדה האזרחית מהווה התעמרות בירוקרטית שמטרתה לר

למרבה הצער, אין זו הפעם הראשונה שמת"ק עזה מנסה לרמוס את הזכות לייצוג משפטי של   .19

נעשה    2009תושבות ותושבי הרצועה באמצעות הפניית עורף לארגוני זכויות האדם. כבר בשנת  
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קדם לאחר  עזה.  מת"ק  ידי  על  דומה  ה-ניסיון  בו  חזר  הארגונים,  ידי  על  שהוגש  מת"ק  בג"ץ 

 .  המת"ק מחויב להשיב ישירות בכתב לארגון הפונה אליומעמדתו והובהר כי  

מיום   המדינה  בפרקליטות  בג"צים  מנדל ממחלקת  עו"ד אסנת   5.11.2009העתק תשובתה של 

 11/עמצ"ב ומסומן נספח 

גם בית המשפט העליון ביקר עמדה זו של המדינה המבקשת להתנער מחובותיה כלפי הפונים   .20

 והפונות אליה מרצועת עזה, בעניין אחר שהובא לפניו צוין:   

מכח  " לפיה  המדינה,  בטיעוני  ביטוי  לידי  הבאה  גורפת  תפיסה  אותה 

 ריבונותה לא מוטלת על המדינה חובה משום סוג כלפי אדם בשל היותו זר

עוד.   מקובלת  אשר  אינה  זרים  של  ענייניהם  בפנינו  באים  ביומו  יום  דבר 

נפגעות... הבסיסיות  המודעות     זכויותיהם  וגדלה  הולכת  הנוכחי  בעידן 

לזכויות האדם באשר הוא אדם ומדינות רבות כאשר הן דנות בהגבלות על  

בשעריהן.   הבאים  של  בזכויותיהם  הכרוכות  בעיות  עם  מתמודדות  הגירה 

וזכויותיו של הזר נבחנות, איפוא, בהתאם לנסיבות עניינו  שהיי תו בישראל 

געאביץ   1038/08)עע״מ    "הקונקרטיות. נ׳  ישראל  מיום    מדינת  דין  )פסק 

 (, ההדגשה אינה במקור(. 11.8.2009

 המשיבים הפרו את חובת ההגינות של הרשות  

בה  .21 הציבורי,  המינהל  בדיני  פינה  אבן  היא  הרשות  של  ההגינות  הציבור  חובת  של  נאמן  יותה 

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

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

נועדה לשמש בלם לכוח ורס ן לעצמה. הגם  מעמד. השלטון מחזיק כוח ועצמה וחובת ההגינות 

נתונה   למשיבים  עוד  כל  המשיבים.  בהחלטת  תלוי  עדיין  הוא  ישראל,  אזרח  אינו  שהעותר 

היכולת למנוע את כניסת העותרת לישראל ובאופן זה לפגוע בזכויות יסוד המוקנות לה, מוטלת  

 עליהם החובה לנהוג כלפיו במידת ההגינות, כמו כלפי כל פונה התלוי ברשות.   

ההגינות   .22 ולטפל  חובת  זמן סביר  לפונים דוגמת העותרת תוך פרק  מחייבת את הרשות להשיב 

של   הכוח  מיופיי  דרכי  אלה  פניות  מתקבלות  כאשר  זאת  ובכלל  ואחראי,  רציני  באופן  בפניות 

והתעלמות   לא תטופל,  גישה  דרך ארגון  העותרת  של  בקשתה  לפיו  אוטומטי  מענה  התושבים. 

מפרים את  חובת המשיבים לנהוג    –שך זמן ממושך  מבקשותיה של העותרת ואי מתן מענה במ

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

 (.  12.3.2017, מיום עביר מאדי נ' שר הביטחון ואח' 17515-02-17בעת"מ 

בפני שוקת שבורה  כך,  .23 מצוי  בקשתו  -הפונה  ואם בכלל תאושר  יודע מתי  הוא  הוא  אין  ואין   ,

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

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

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

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

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

לה  הרשות בעניינו ומה נדרש ממנו לעשות על מנת לקדם את עניינו בצורה יעי

 ועניינית."  
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דנן, מדובר בבקשה פשוטה של העותרת   .24 יציאתה מרצועת עזה בכדי  כאמור, במקרה  להסדרת 

שתוכל להגיע לגשר אלנבי ומשם לטורקיה בכדי שתוכל לבקר ולהתאחד עם בן זוגה המתגורר  

מעזה.  שם ליציאה  המשיבים  שקבעו  המצומצמים  בקריטריונים  עומדת   זו  בקשה  כאמור,   .

 העותרת וב״כ. המשיבים אינם טורחים להשיב לפניות ואולם, 

 המשיבים הפרו את החובה לפעול במהירות הראויה 

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

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

 . ן מפרה חובה זוהמשיבים במקרה דנ 

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

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

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

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  11ומסעיף  1958

סביר".    .27 "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  

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

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

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

המשקל   ומעוצמת  מחד  מעשיים  מאילוצים  נגזרת  הקונקרטי  במקרה  לפעולה  הסביר  הזמן 

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

מושג "הזמן  8פס'   זכויות אדם מקבל  השלכה על  החלטה שיש לה  או  בסוגיה  (. כאשר מדובר 

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

 בפנייה.  

הגישה .28 לפני    העותרת  עזה  יציאתה מרצועת  חודשיםאת בקשתה להסדרת  . כל  כמעט שלושה 

מבוקשה הוא להתאחד עם בן זוגה בטורקיה, כחלק מזכותה לחיי משפחה. העותרת שבה ופנתה  

בלתי   בהתנהלות  נתקלה  היא  בהגינות,  בבקשתה  לטפל  ובמקום  מענה,  לקבל  בכדי  למשיבים 

התשובה   בעליל.  סבירה  ובלתי  המתעלמת  הוגנת  העותרת  של  לב״כ  המשיבים  של  האחרונה 

דרך   המוגשת  בקשתה  את  לבחון  והמסרבת  הוגן  ולהליך  משפטי  לייצוג  העותרת  של  מזכותה 

 גדישה את הסאה. ב״כ ה

בהתאם לכך, נראה כי המשיבים התעלמו לחלוטין מהחשיבות שבביצוע הפעולה במהירות לאור   .29

מענה בזמן סביר בכדי שתוכל לממש את    לקבלולייצוג משפטי    האינטרס והזכות של העותרת

 לחיי משפחה והזכות לחופש תנועה. זכויותיה 

 המשיבים פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות העותרת 

מחדלם של המשיבים לאשר את בקשתה של העותרת וסירובם לבחון את בקשתה שנשלחה דרך   .30

רק שאינ בזמן סביר לא  גישה ולתת לה מענה  ה, איםסביר   םעמותת  מידתי  םלא  בלתי    ים גם 
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מעברי    ים פוגע  םבהיות על  ישראל  של  השליטה  נוכח  כי  יוזכר,  העותרת.  של  היסוד  בזכויות 

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

המושפעות   האדם  זכויות  אותן  על  ולהגן  לכבד  והישראלי  הבינלאומי  המשפט  מכוח 

ובעיקרן    -יטתהמשל והזכויות שנגזרות ממימוש    הזכות לחופש התנועה בראשן  של התושבים 

שנוכח   בכך  הכיר  העליון  המשפט  בית  משפחה.  לחיי  הזכות  דנן  במקרה  כגון  התנועה,  חופש 

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

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

 (. 30.1.2008) ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח'

מנת   .31 על  מהמשיבים  בהיתר  תלויה  העותרת  דנן,  בטורקיה  במקרה  זוגה  בן  את  לבקר  שתוכל 

 נקיטת הסחבת מצד המשיבים במתן היתר למשיב פוגעת בזכויותיה.   . ולהתאחד איתו

הה  .32 הבינלאומי  המשפט  לפי  אסורה  העותרת  בזכויות  זו  ודיני    -ומניטארי פגיעה  כיבוש  דיני 

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

לעמוד במבחני הסבירות והמידתיות, אך היא איננה עומדת בהם: הפגיעה אינה נעשית לתכלית  

באמצעות  ראויה, שהרי המשיבים לא פירטו ולא הצדיקו בשום אופן את העיכוב במתן המענה  

כי   ידי המשיבים  על  יוכח  באמצעות עמותת גישה אף אם  פנייתה  ודחו את  האזרחית  הוועדה 

המידה   על  עולה  העותרת  לזכויות  בכך  הטמונה  שהפגיעה  הרי  לעיכוב,  כלשהי  תכלית  ישנה 

 הדרושה לשם הגשמתה של תכלית זו.  

 סיכום

תושבי עזה אינם מקבלים מענה  המקרה דנן מצטרף לשורה של מקרים מהעת האחרונה בהם   .33

מענה   לקבל  בכדי  אדם  זכויות  ארגוני  לסיוע  ופניותיהם  ארוכה  תקופה  לבקשותיהם 

נת ההומניטריות,  אלבקשותיהם  לבחון  עזה  מת״ק  של  בסירוב  מענה  ותם  קלו  עליהם  ולתת 

סביר.   זמן  ותוך  תשובת  כנדרש  את  לקבל  עיניים  בכיליון  ממתינה  העותרת  דנן,  במקרה 

 .  בכדי שתוכל לבקר את בן זוגההמאשרת את יציאתה, המשיבים 

את   .34 מפרה  היא  מינהלית:  פעילות  של  תקין  סטנדרט  מכל  חורגת  בענייננו  המת"ק  התנהלות 

הראויה   במהירות  להשיב  המשיבים  וחובות  הוגן,  ולהליך  משפטי  לייצוג  העותרת  של  זכותה 

יסוד ש בזכויות  גם  פוגעת  היא  וחופש  ולנהוג בהגינות. כתוצאה מכך,  ל העותרת לחיי משפחה 

 תנועה. 

להסדיר  נוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים להשיב לעותרות ו .35

העותרת   של  יציאתה  זוגה  מרצ   1את  לבן  ומשם  אלנבי  לגשר  להגיע  שתוכל  בכדי  עזה,  ועת 

 .   בטורקיה

לחייב את המשיבים  לאור התנהלות המשיבים שתוארה לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד גם   .36

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

 

 _________________ 

 מונא חדאד, עו"ד 

 ב"כ העותרות 
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