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העותר   .15 פנה  הפרסומים,  העותרת  שוב  לאור  ביום    2באמצעות  המשיבים  הן 1.8.2021אל   ,  

ו השינוי  הן  טלפונית  לאור  העדכנית,  המשיבים  תשובת  את  ביקש  העותר  מייל.  באמצעות 

   בקריטריונים. בשל הקרבה למועד החתונה, ביקש העותר כי המענה יינתן לו עוד באותו היום.  

1העתק פניית העותר מיום  8  6ע/מצ"ב ומסומן   2021

 ואולם, עד למועד כתיבת שורות אלו, אף מענה לא התקבל. .16

משתוקק להתחיל את חייו המשותפים יחד. דחיית מועד החתונה משמעותה, דחיית  הזוג הצעיר   .17

התחלת החיים המשותפים. אף על פי כן, הזוג הצעיר ממתין חודשים ארוכים מתוך רצון עז  

 שגם אבי הכלה, העותר, יהיה בין הנוכחים בחתונת בתו, כפי שראוי שיהיה.  

בשל סמיכות הזמנים בין הגשת העתירה ומועד החתונה, וחרף הקושי שבדבר, הזוג הצעיר   .18

אם העתירה לא תדון במועד  מהלך השבועות הקרובים.  לחתונה, ב  מועד רביעי יהיה נכון לקבוע  

 שיאפשר את כניסתו של העותר לחתונה במועד הנקוב.  

עליהם  ים על ידי מגבלות שמטילה  ה של פלסטינים המתגוררים באזורים שונים נשלט ח חיי משפ .19

משפחתיים   למפגשים  ההזדמנויות  ישראל.  ביותר.מדינת  נדירות  לחתונות    הן    16  – בנוגע 

לחתונות. ליציאה  בקשות  מאשרים  ואינם  בוחנים  אינם  שהמשיבים  מזה    חודשים  משכך, 

חתונולמעלה משנה   ואחים מחמיצים את  הקרובים ביותר  שהורים  חתונה ללא  יקיריהם.  ת 

 ובבנותיו הישראליות.  בעותר  – מהווה פגיעה בכל המשפחה, בענייננו לאחד מבני הזוג, 

 הזו  בעת ארז   במעבר  אנשים תנועת  מדיניות

בין תושבי  אפשרות המפגש    במסגרתה מצמצמים המשיבים את ,  מירההמח  הסגר   מדיניותאת ה  .20

: התמודדות  תולים המשיבים בשני עניינים  בישראל ובגדה המערבית,רצועת עזה לקרוביהם  

 עם נגיף הקורונה והמערכה האחרונה ברצועת עזה, המכונה "שומר חומות".  

28העתק מסמך המדיניות העדכני, מתוארך ליום  7  7ע/מצ"ב ומסומן  2021

רצועת  תנועה מעל  2020המגבלות מרחיקות הלכת החלות מאז מרץ  ,ואולם, כפי שיפורט להלן  .21

, קשורות קשר קלוש ביותר להתפשטות נגיף הקורונה. יתרה מזאת, הניסיון לתלות  וממנה עזה

 . , אינו סבירזה מכבר לוחמתית אשר הסתיימהאת המגבלות גם במערכה 

 החמרת הסגר על רצועת עזה לאחר התפרצות מחלת הקורונה

שעלה בהתדיינויות משפטיות שונות, המגבלות על התנועה מרצועת עזה ואליה מבוססת על  כפי   .22

בעקבות  באשר לרצועת עזה והגדה המערבית   17.3.2020דרג מדיני" שהתקבלה ביום " החלטת

ניפין זנון ואח'  46697-07-20בעת"ם  9.8.2020הדיון מיום  ר' למשל פרוטוקול)משבר הקורונה 

רצועת עזהאותה החלטה  המדיני קבע בהדרג    .(נ' מתפ"ש על  יוטל סגר  במקרים  כי  , למעט 

אותה החלטת    כי  הובהר  מתפ"ש ואח'שוא ואח' נ'    43976-08-20עת"מ  . במסגרת  הומניטאריים

מהם   לקבוע  הדעת  שיקול  את  למתפ"ש  העניקה  מדיני  ה  כידרג  מקרים    ומניטריים אותם 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 שיאפשרו תנועה מעזה וממנה. 

  לא פרסמו את מדיניות בעקבות ביקורת נוקבת שהשמיעו בתי המשפט בשל העובדה שהמשיבים   .23

פורסם לראשונה מסמך ״מדיניות הסגר ביחס לכניסתם של תושבי    12.8.2020ה"קורונה", ביום  
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שקבע שני חריגים יציאה מרצועת עזה.    ( להלן: מסמך המדיניות)עזה לישראל ואיו״ש״    רצועת 

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

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

 לגדה או למדינת מוצא אחרת.  וזרים שנמצאים ברצועת עזה

קריטריונים למדיניות זו.  עוד  , נוספו  2ופניות של העותרת    דיונים משפטייםולאחר  טיפין טיפין   .24

חזרה לרצועת עזה; כניסה או    הבאים: הקריטריוניםגם  ים  , נוספו על שני החריג 2021עד מאי  

כל שאר הקריטריונים, אשר    יציאה מרצועת עזה לצורך השתתפות באבל; ריאיון בשגרירות.

ת  גם כאשר מדובר בזכויו  כאות מתה בסטטוס הרשאות. זאת,, נותרו  2020היו בתוקף עד מרץ 

משפחה לחיי  הזכות  כגון  אשר  בסיסיות  שבשגרה,  ,  בימים  וגם  מעשור  למעלה  גבלת  וממזה 

 . מתחת למינימום הראויהרבה 

הקורונה. במקביל, חלו   .25 נגיף  בהתמודדות עם  ובעולם,  בארץ  עובדתיים משמעותיים    שינויים 

עם   החיסונים  בישראל,  מבצע  של  על  הוסרו  התקדמותו  רבות  הארץ  מגבלות  בתוך  תנועה 

שוניםו במקומות  התקהלות  ועל  ותוך  כיום,    .בגבולותיה  במשורה  מוטלות  חדשות  מגבלות 

 המצב העובדתי, ובהתאם לו.  של  בדיקה מתמדת 

לכך   .26 בנוגע  המערבית.  גם    משתנות   לישראל  המערבית  הגדה   בין  המעבר   אודות   ההנחיות גדה 

ככלל, מותרת כניסת אלפי  .  הקורונה  התפשטות   אודות   עדכניות   להערכות   בהתאם   לעת  מעת

ביום  מהגדה  פועלים   אחרים.  מגוונים  היתרים  לצורך  וכניסה  יום  בכל   15.7.2021לישראל 

המשיב  לדוגמא,   שחל    2הודיע  הקרבן,  חג  יולישבתקופת  משפחות    יאושרו  ,בחודש  ביקורי 

הביתובישראל   בהר  ".  תפילות  יונפקו  אך  ההיתרים  הנדבקים,  בהיקף  העליה  עבור  לאור 

הימצאות   זיהוי  לצורך  לקורונה  סרולוגית  בדיקה  שיציגו  מחלימים,  או  מחוסנים  תושבים 

   ."נוגדנים בדם

15מיום  , 7 ערוץ מאתר  ידיעה  העתק 7  8ע/  ומסומן"ב מצ , 2021

  מדינת   לפיו  ברור  מסר   המשיבים בהחלטות    השני  כחוט   עובר מתחילת התפשטות נגיף הקורונה,   .27

  ולהסיר   לאפשר תנועה של פלסטינים מהגדה, לשמור על שגרה   במטרה   דרך   בכל   פועלת   ישראל

מגבילים את  ם  המשיבי  ,2020מאז חודש מרץ    ,ואילו ברצועת עזה  . הכרחיות  שאינן   מגבלות

כגון  ה הומניטריים,  במקרים  גם  דנןתנועה  ותולים  המקרה  אשר  הגבלות  ,  במדיניות  אלו, 

 שאינו מתקיים כבר ימים רבים. מצב וודאות ולחץ גדול,  חוסרהותוותה בימים של 

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

, התנהלה לחימה ברצועת עזה, המכונה ״שומר החומות״.  21.5.2021  –  10.5.2021בתקופה שבין   .28

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

לרצועת    נגרמו בין היתר לתשתיות ולמתקנים חיוניים. במהלך כל התקופה הזאת, המעברים

היו סגורים למעבר אנשים וסחורות, לרבות במקרים בהם נדרשה כניסה של סחורות וציוד    עזה

ביום  .  , כגון טיפולים רפואיים מצילי חייםך חריג ודחוףהומניטארי או יציאה מהרצועה לצור 

 . לפנות בוקר הוכרז על הפסקת אש 2:00בשעה  21.5.2021

סגורים .29 נותרו  המעברים  הלחימה,  סיום  לאחר  ביום  ו   גם  על  דיווחו    25.5.2021רק  הרשויות 

אנשים הנזקקים לטיפול    -  פתיחת מעבר ארז למתי מעט על פי קריטריונים מצומצמים ביותר
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ידי המשיבים כמצב חירום המצריך הגעה מיידית לבית חולים באמבולנס   והוגדרו על  רפואי 

בשיטת "גב אל גב". בעקבות הליכים משפטיים, המשיבים שינו ממדיניותם זו ואפשרו יציאה  

אדם נ׳    רופאים לזכויות  3843/21חולים העונים על הקריטריון בסטטוס ההרשאות )ר׳ בג״ץ  ל

ואח׳ ישראל  ובהמשךממשלת  העותרת  (,  ועתירות של  פניות  הוסיפו קריטריונים    ,  2, לאחר 

 בג״ץ ;    אבו למדי נ' מתפ"ש  24996-04-21עת"מ  )ר'    יקור חולה, בהם ב מאד  מצומצמים  ,נוספים

שר הביטחון  נ'    פא אבו תקפה ו  4512/21  בג"ץ;    'ואח  שר הביטחוןנ'    אמנה אלמנס  4455/21

 . (שר הביטחון ואח' נצרה צליח ואח' 8589-06-21 עת"מ)ר'  והשתתפות באבל בישראל  ( ואח'

אין בכוונתה של ישראל לפתוח  וכן מפרסום המדיניות העדכנית,  בתקשורת,    כעולה מדיווחים .30

וזאת למרות ההשלכות הקשות של סגירתם  שהיה טרום הלחימה  למצב  בהתאם    את המעברים

ובמיוחד לאחר למעלה משנה בה היו המעברים סגורים   האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה על 

 בשל "סגר הקורונה".  

על אף שמדובר בצעדים הפוגעים בצורה חמורה בזכויות הבסיסיות ביותר של תושבי רצועת   .31

עזה, ביניהם הזכות לתנועה, לחיי משפחה, לפרנסה ולכבוד, המשיבים אינם מצביעים על טעם  

 ו צורך היכולים להצדיק את הצעדים הדרסטיים בהם הם נוקטים. א

סופק  מ" מבלי שהערכות המצב העדכניותנקבעת "לאור  העדכנית  על פי המשיבים, מדיניותם   .32

וכן בטרם התפשטות נגיף    , הדעת לעובדה כי אף בטרם הלחימה  ת כל הסבר אחר ומבלי שניתנ

הייתה  הקורונה,   ואליה  עזה  מרצועת  למקרים  התנועה  ורק  אך  והוגבלה  ביותר  מצומצמת 

כ ההומניטרי    . ״מקרים הומניטריים״-שהוגדרו  במינימום  לפגוע  כן, מבקשים  המשיבים, אם 

פסיקת בתי  שנותר וזאת בניגוד מוחלט לחובותיה של מדינת ישראל בהתאם לדין הבינלאומי ו

 המשפט.  

ת התנועה הן במעבר ארז  בהתאם לדיווחים בתקשורת, עולה החשש כי המשיבים מגבילים א .33

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

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

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

1631c6ef80cb971027.htm-military/2021 q2/Article-https://www.mako.co.il/news .)

העותר של  בקשתו  להלן,  עזה    כמפורט  רצועת  על  הכללי  הסגר  במדיניות  המעוגן  עומדת 

ההרשאות״ זאת, ב״סטאטוס  עם  ב  .  מצמצמת  מדיניות  מהחלת    ממנו   נמנעת,  ותרי כתוצאה 

  תוכל   בה  הכושר  לשעתאזרחית ישראלית הממתינה    ,ומהבת,  בתו  בחתונת  להשתתף  האפשרות

 . זוגה בן  במחיצת חייה  את  להתחיל האפשרות   נמנעת,  אביה עם להיפגש

ביקורים  העובדה ש .34 נמנעים  בחתונה של קרוב  הומניטריים  מזה למעלה משנה  להשתתפות 

ממשפחה   חלק  מתנערת  שהם  שישראל  כך  על  מצביעה  משפחה,  לחיי  הבסיסית  הזכות 

האוכלוסיי כלפי  או    ה מחובותיה  בריאותיים  שיקולים  לא  כי  נראה  עזה.  ברצועת  האזרחית 

אין כל היגיון למנוע מאנשים להמשיך את מסלול . עומדים מאחורי אותה החלטהביטחוניים 

לא בשל נגיף אשר רוב אוכלוסית ישראל מוגנת מפניו, ולא בשל מערכה צבאית אשר  חייהם,  

 רת הגורמת לאנשים סבל רב שלא לצורך. מדיניות כזו היא מדיניות אכזרית ומתעמ  הסתיימה.
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 הטיעון המשפטי 

לצאת מגבולות הרצועה, נדרש לקבל היתר מהמשיבים אשר מותנה בעמידה    המבקש עזה    תושב .35

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

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

 מסמך המדיניות זמין בכתובת:  

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering and exiting
gaza/03.pdf  

במסמך    מדיניות  .36 ביטוי  לידי  באה  ל"זו  פלסטינים  לכניסת  הרשאות  ישראל, סטאטוס 

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

מדיניות את  ומפרט  המעגן  הגדה   רצועת בין אנשים תנועת לגבי המשיבים המסמך  עזה, 

 המערבית וישראל.  

 זמין בכתובת:   (19.2.2020)מיום  סטטוס הרשאות המעודכן
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf  

בקריטריונים לתנועת  עומדת  של בתו של העותר להשתתפות בחתונה  יובהר ויודגש, כי בקשתו  .37

לרצועה  מחוץ  עזה  רצועת  בסעיף  תושבי  שקבוע  ב'.ח.  5  כפי  ההרשאות.    בפרק  לסטאטוס 

"כניסת תושבי רצועת עזה לישראל )אף לצורך מעבר לאיו"ש    תתאפשר  קריטריון זה קובע כי

 ".  ...או לחו"ל( לצורך השתתפות בחתונה או הלוויה של קרוב משפחה מקרבה ראשונה

 9ע/העמודים הרלוונטיים מסטטוס ההרשאות מצ"ב ומסומן נספח   העתק

 המדיניות שרירותית, אינה סבירה ואינה מידתית 

במסגרת מסמך המדיניות "צמצום התנועות במעבר ארז במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה   .38

. אולם  המשיבים תולים את המדיניות הנוכחית שלהם בשני גורמיםומבצע "שומר חומות""  

פגיעה בחיי  למספיקים  בנפרד או ביחד, אינם יכולים להוות הסבר או סיבה    י גורמים אלו,שנ

 חלוף הזמן.  נוכח , במיוחד המשפחה

המשיבים אינם מציגים נתונים רלוונטיים, או הסבר להכרח להמשיך לנקוט    - בעניין הקורונה .39

פוגענית יישומה, פטרו    באותה מדיניות  הכללי  מרחיקת לכת. כבר מתחילת  בטיעון    – עצמם 

הקורונה. זהו, לכל הדעות אינטרס חיוני אך הדרך להגשימו אינה    הצורך במיגור התפשטות נגיף

עזה. למרות השינויים, העליות ומורדות בהתפשטות הנגיף,    מחייבת סגירה הרמטית של רצועת 

המשמעותיות  ההתפתחויות  לנג   ולמרות  החיסון  פיתוח  ובעיקרן  האחרונים,  יף  בחודשים 

היקף ורחב  אפקטיבי  חיסונים  מערך  של  את    והקמתו  לעדכן  טרחו  לא  המשיבים  בישראל, 

 מדיניות הכללית.  עדכון הבאופן דומה ל  כלפי עזה  מדיניותם

ותולים את ביטולו של קריטריון השתתפות בחתונה, בהתפשטות  ודוק:   .40 המשיבים ממשיכים 

פוגעניים   עומדים לרשותם אמצעים  כאשר  הנגיף  פחות נגיף הקורונה,  . למעלה  להתמודד עם 

העותר. לרבות  עזה,  ברצועת  התחסנו  איש  אלף  בדיקת    ממאה  הצגת  מתחסן,  תעודת  הצגת 

לאפשר  קורונה שלילית וחיוב בבידוד, הם רק חלק מהאמצעים בהם משתמשים כיום על מנת  

חזרל בטוחה תושבים  חיים.    ה  בס'    לשגרת  לעיל  משתמשים  ,  62כאמור  עצמם  המשיבים 

 באמצעים אלו, על מנת לשוב לשגרה.  
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עתירה הרביעית שהגישו ארגוני זכויות נגד  בהיקשר זה יפים דברי כב׳ הנשיאה חיות במסגרת ה .41

 6732/20סמכת השב״כ באופן גורף בביצוע חקירות אפידמיולוגיות )בג״ץ  משך ההממשלה וה

הכנסת נ׳  האזרחי  לזכויות  מיום    האגודה  דין  )להלן:  1.3.2021)פסק  האגודה(  כב׳  עניין   .)

שאפשרו לנקוט בצעדים  אנחנו כבר לא בימי החרדה והבלבול הראשונים הנשיאה הדגישה כי 

דרסטיים מסוימים וכי חלו שינויים עובדתיים משמעותיים בתמונת ההתמודדות עם הנגיף,  

שינויים אלה בתמונת המציאות היו צריכים  . נקבע כי  במיוחד התקדמותו של מבצע החיסונים

השב״כ,   הסמכת  על  הממשלה  בהחלטת  ביטוי  את  לקבל  ולקבל  להמשיך  ניתן  לא  וכי 

. בין  באופן גורף על כלי השב״כ כאמצעי עיקרי להתמודדות עם התפשטות הנגיףהסתמכותה  

 היתר צוין: 

ההתפתחות המשמעותית ביותר בחודשים האחרונים היא פיתוח החיסון לנגיף  

היקף. על פי נתוני משרד הבריאות,  -והקמתו של מערך חיסונים אפקטיבי ורחב 

מיום   להכרזה  כ 10.2.2021שקדמו  התחסנו  מנות  מ   3.6-,  בשתי  תושבים  יליון 

כ  ומתוכם  יום    2.3-החיסון,  בכל  השנייה;  הספיקו להתחסן במנה  מיליון כבר 

האוכלוסייה   מרבית  מכך,  וכתוצאה  חדשים;  מתחסנים  אלפי  עשרות  נוספים 

, כבר מחוסנת )ראו באתר  60המצויה בסיכון גבוה, קרי תושבי המדינה מעל גיל 

בכתובת  הבריאות  -datadashboard.health.gov.il/COVID משרד 

19/general  חוק חקיקת  במועד  סבירה  כאפשרות  נצפתה  לא  זו  התפתחות   .)

הסמכת השב"כ והיא משמעותית במיוחד בהינתן ההנחיות הנוכחיות של משרד  

הבריאות, אשר לפיהן מי שזכאי לתעודת מתחסן אינו חייב בבידוד, אף אם בא  

 במגע קרוב עם חולה מאומת. 

הסתמכותם על אותה מדיניות    בדבר קבל את טענת המשיבים  המשיך וללא ניתן לבעניינו,  כך גם   .42

תקינים חיים  של  מינימום  עזה  רצועת  מתושבי  המונעת  ופוגענית  מהעותר  גורפת  והמונעת   ,

לפגוש את בנות ובני משפחתו, ילדיו עצמו ובשרו, בעת יום חגה של  הזדמנות נדירה וחד פעמית 

 בתו. 

ככל    עושים המשיביםכי מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש    ניכר  -  המערכה הצבאיתעניין  ב .43

יד לאחר    םשלאל  לשגרה  לשוב  ממנה  ולמנוע  האזרחית  האוכלוסייה  על  להכביד  מנת  על 

  בין .  , כל עוד ישראל אינה מתקדמת במשא ומתן עם שלטונות עזההמתקפה ההרסנית שספגה

תנועת  שננקטו הצעדים   של  מוחלטת  כמעט  הגבלה  ולאחריה  מוחלטת  הפסקה    פלסטינים : 

סחורות;   וייצוא  שיווק  על  איסור  הדייג;  מרחב  צמצום  קשים;  חולים  לרבות  ארז,  במעבר 

הדואר; אשר    העברת  מניעתעל ייבוא סחורות;    מחמירותהגבלות    ולאחריה  מוחלטת  הפסקה

 .  הפעלת לחץ שלטוני פסול ושלא כדיןכולם נועדו למרר את חיי תושבי הרצועה באמצעות 

כיום, ולאחר בקורת בינלאומית ועתירות לבתי המשפט, השתפר מעט המצב וחלק מההגבלות   .44

ת אשר הסתיימה  המשיבים שבים ותולים את המדיניות העדכנית, במערכה צבאיהוסרו. אך  

 , תוך התעלמות מעובדה זו.  ייםלפני למעלה מחודש

במדיניות ש .45 בלתימדובר  היסוד של   נוכח מידתית    היא  ובזכויות  עזה  ברצועת  הקשה  פגיעתה 

פגיעתה  התושבים, ביניהן הזכויות הבסיסיות ביותר לתנועה, לחיים, לחינוך, למשפחה ועוד.  
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הרעה של המדיניות משתרעת על הזכויות הבסיסיות ביותר ופוגעת בכלל האוכלוסיה. מבחינה  

 זו המדיניות אינה מידתית ושרירותית.  

לצורך    מנצלת   ישראל .46 שליטתה  הפוגעות    הטלתאת  וגורפות  קשות  תנועה    בזכות מגבלות 

על פי פרסומים, בשל משא ומתן  . ועוד  בכבוד מינימאלי לקיום, משפחה לחיי, לחיים, לתנועה

אזרחית   אוכלוסיה  על  שליטה  לעניין  רלוונטיים  שאינם  זרים  בשיקולים  מדובר  חמאס.  עם 

של תושבי רצועת    ושגרת יומם   והישראלי, לעניין  כיבוד זכויותיהםוקיום מצוות הדין הבינ"ל 

 עזה. 

, כי נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על  יוזכר .47

  לכבד   והישראלי  הבינלאומי  המשפט  מכוח  היא  מחויבתתחומי חיים רבים של תושבי עזה,  

  התנועה   לחופש  הזכותבראשן ובעיקרן    -משליטתה  המושפעות  האדם  זכויות  אותן  על  ולהגן

של התושבים והזכויות שנגזרות ממימוש חופש התנועה, כגון במקרה דנן המינימום שבמינימום  

 משפחה.  חיי מהזכות ל

 המשיבים פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות העותר ובני משפחתו

  העותר   של  היסוד  בזכויות  קשהה  בשל פגיעתוהוא בלתי מידתי    סירוב המשיבים לבקשת העותר .48

. יוזכר, כי נוכח השליטה של ישראל על מעברי  שהם בעלי תעודת זהות ישראלית  משפחתו   ובני

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

  המושפעות   האדם  ת זכויו  אותן  על  ולהגן  לכבד   והישראלי   הבינלאומי   המשפט  מכוח

של התושבים והזכויות שנגזרות ממימוש    התנועה   לחופש   הזכותבראשן ובעיקרן    -משליטתה

  העליון  המשפט בית לעיל,   כאמור חופש התנועה, כגון במקרה דנן הזכות לחיי משפחה תקינים. 

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

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

 (. 30.1.2008) אלבסיוני ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' 9132/07

מנת   .49 על  מהמשיבים  בהיתר  תלוי  העותר  דנן,  בתובמקרה  בחתונת  חלק  המתגוררת    לקחת 

  רק   אפשרית  לישראל  עזה  רצועת  דרך  היציאה.  10.8.2021, הצפויה להתקיים ביום  בישראל

  . ההיתר ממילא יכול להינתן  בנסיבות שהוצגו בעתירה לעיל ישראל שבשליטת ארז   מעבר  דרך 

  . קשה  בזכותו של העותר לחופש תנועה    לפגיעה מביא    סירוב  ה.  ובנסיבות בודדות אחרות 

בדחותה את החתונה פעם אחר פעם, המשיבים פוגעים גם בזכויות  בתו  ולחיי משפחה תקינים.  

 של העותר, אזרחית ישראלית, ובעיקר בזכותה לחיי משפחה תקינים.  

דיני    -של העותר אסורה כאמור לפי המשפט הבינלאומי ההומניטארי  בזכויותיו ,זוכגון  פגיעה   .50

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

עליה לעמוד במבחני הסבירות והמידתיות, אך היא איננה עומדת בהם. פגיעה זו אינה נעשית  

, הרי שהפגיעה  לפגיעה  משיבים כי ישנה תכלית כלשהילתכלית ראויה. אף אם יוכח על ידי ה

 תכלית זו. הטמונה בכך לזכויות העותר עולה על המידה הדרושה לשם הגשמתה של 

   תת הנמקה מלאה  לו על המשיבים מוטלת חובה לבחון כל בקשה הומניטארית של תושב עזה 

להיתרים   .51 בקשות  של  הפרטנית  הבחינה  בקריטריוניםסוגיית  בעמידתם  תלות  ידי  ללא  על   ,

   . בעת האחרונה של בתי המשפט המשיבים דכאן, זכתה להתייחסות חוזרת ונשנית
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שעסק במנעת כניסה  מרפת אלטייף ואח' נ' אלוף פיקוד דרום ואח'    2442/20בג"ץ  כך, במסגרת   .52

ישראלים   של  העותרותגורפת  ארבעת  של  כניסתם  אושרה  עזה,  מיום  ו  לרצועת  הדין  פסק 

במילים:"...  26.4.2020 המשיבה  נחתם  על  המשיב    3חזקה  הוא  שציינה    2]  כפי  כי  דכאן[ 

 ". בתגובתה, תוסיף לדון במקרים חריגים המובאים לפתחה

חובתם של המשיבים לבחון כל בקשה של תושב הרצועה  את    המשפט בית  הדגיש  פעם נוספת   .53

(. 24.8.2020)מיום  שוא נ' מתפ"ש ואח'    26857-08-20עת"ם  בלהיכנס או לעבור בישראל בפס"ד  

שגורמי התיאום של המשיבים צריכים  ובן זה  אז קיבל בית המשפט הנכבד את העתירה "במ 

ולקבל החלטה   כהומניטרית, שהעותר מגדיר אותה, מבחינתו  ,להתייחס לגופה של הבקשה

על הסף לדחותה  מבלי  הבקשה,  של  המוחרגים      לגופה  הקריטריונים  בשני  עמידה  אי  בשל 

". יובהר כי עתירה זו עסקה בבקשת העותר לצאת לראיון אשרה בישראל, בעת  הקיימים כיום

 סגר הקורונה, על מנת שיוכל להגיע ללימודים בחו"ל מאוחר יותר.  

קיבל בית המשפט    שוא ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים  43976-08-20עת"מ  ב  גם   .54

 להגדירה ניתן  האם לבחון ,הבקשה של לגופה להתייחס המשיבים על את העתירה ופסק ש"...

 של לגופה החלטה  ותתקבל  ,לעיל שפורטו  ההערות  לכל  הדעת  שתינתן  תוך  ,כהומניטרית

 .כיום הקיימים המוחרגים הקריטריונים בשני עמידה אי בשל הסף על לדחותה מבלי הבקשה

 מכלול ראיית  תוך מרחיבה תהא הבחינה כי – מכרעת דעה מחווה  אינני  זה שבהקשר אף – ראוי

 (.1.9.2020)פסק דין מיום    ."דווקנית לפרשות  היצמדות חלף  ,והאילוצים הצרכים  ,האינטרסים

פעם אחר פעם, מסרבים המשיבים את הבקשות כלאחר יד, אך בשל אי עמידתן  למרות זאת,   .55

נפסק רק לאחרונה כי הטענה בדבר בדיקה פרטנית של הבקשה, ללא  בקריטריונים. בעניין זה  

 מתן החלטה מנומקת, אין בה די: 

נטען כי בקשת   5.8.20בכתב התגובה שהגישו המשיבים ביום  

אחת  1עותרת   על  עונה  שנקבעו    אינה  החריגות  מהקטגוריות 

 ככאלה שבהן תיתכן התרת כניסת תושב רצועת עזה לישראל

הקורונה.  נגיף  עם  ההתמודדות  בתקופת  בתגובת   ולאיו"ש 

  1נתווספה הטענה כי בקשת עותרת    22.10.20המשיבים מיום  

מתקיימים טעמים חריגים דיים   נבחנה לגופה ונמצא כי לא

שאי אף  לבקשה  להיענות  לחריגים המצדיקה  נכנסת  היא  ן 

במסמך הקריטריונים. היות שלא צורפה לתגובה זו   שנקבעו

הדין פסקי  פי  על  כנדרש  מנומקת,  העתירה   ...  החלטה 

ומנומקת  חדשה  כך שעל המשיבים לקבל החלטה  מתקבלת 

עותרת של  באיו"  בבקשתה  החולה  אביה  )עת"מ לביקור  ש... 

ואח'  46697-07-20 מתפ"ש  נ'  ואח'  די  זנון  מיום פסק  ן 

3.2.2021 .) 

מהמדיניות   .56 החרגתה  את  המצדיקים  טעמים  עלו  לא  מהבקשה  "כי  במענה  נכתב  בענייננו, 

 אילו טעמים נשקלו ואיזה משקל ניתן להם  הקיימת". הא ותו לא. המשיבים אינם מפרטים 
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זו של המשיבים פסולה גם מן הטעם   התנהלותממילא ההחלטה שניתנה אינה מנומקת כדבעי.   .57

שהיא חורגת מעקרונות יסוד של מינהל תקין, המחייבים רשות מנהלית לנמק את החלטותיה.  

חובת ההנמקה מושתתת על כך שהיא מסייעת לרשות לקבל החלטה רציונאלית ולא שרירותית  

שקלים  ביחס לבקשת הפרט, מחייבת את הרשות לבסס את ההחלטה על תהליך מסודר שבו נ

סירובם   דנן,  במקרה  עליה.  הפרט  של  נכונה  להסתמכות  ומסייעת  הרלוונטים  השיקולים  כל 

חובותיהם של המשיבים כלפי  מלא את  הלקוני של המשיבים בהיעדר הנמקה מפורטת לא מ

שלו   הכפוי  לניתוק  ביחס  העותר  של  העגומות  מהנסיבות  גם  מתעלמת  וההחלטה  העותר, 

בתו להתעקש על עוד מפגש נדיר עמו, גם במחיר של דחיית חתונתה  באופן כזה שגורם למבנותיו,  

    פעם אחר פעם. 

 הפרת החובה להפעיל שיקול דעת 

במקרים מסוימים פסל בית המשפט  .  על כל רשות מנהלית מוטלת החובה להפעיל שיקול דעת .58

ומנעה בחינה פרטנית של כל מקרה   גורפת  מינהלית, שהייתה  או החלטה של רשות  מדיניות 

(  2, פ"ד נח)האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לבטחון פנים  6778/97ומקרה. כך בבג"ץ  

(( 2004)  70(  5, פ"ד נח)סייף נ' לשכת העיתונות הממשלתית  5627/02(; בג"ץ  2004)  367,  358

 )להלן: עניין סייף( ועוד.  

ים הפלסטינים,  קבע בית המשפט כי הסירוב לתת תעודות עיתונאי לכלל התושב סייף  בעניין   .59

מבלי לבחון את בקשותיהם באופן פרטני, חורג מעקרונות הסבירות והמידתיות שהמדינה חבה  

 בהם. יפים לעניינו, בשינויים המתחייבים, הדברים שנאמרו שם:

הסירוב הטוטלי להעניק תעודות עיתונאי לפלסטינים תושבי  "

ע  האזור...מלמד כי מלאכת האיזון בין שיקולי הביטוי והמיד

פנים האיזון שנעשה  -כל-לשיקולי הביטחון לא נעשתה כלל, ועל

כדין... אינדיווידואלית  אינו  בדיקה  כל  ללא  להעניק סירוב 

תעודת עיתונאי בשל מסוכנות אינהרנטית של כל העיתונאים 

האזור   תושבי  להיכנס   –הפלסטינים  הזכאים  אלה  לרבות 

. פשריהוא האמצעי הפוגעני ביותר הא  – לישראל ולעבוד בה  

חופשית,   לעיתונות  באינטרס  חזקה  בצורה  פוגע  זה  אמצעי 

על למונעה  ניתן  שהיה  ביטחוניות -פגיעה  בדיקות  ידי 

 לפסק הדין, הדגשות של הח"מ(.  7אינדיווידואליות" )סעיף 

טריות שבבסיסן זכויות חוקתיות ועקרונות  יהלכה זו יפה שבעתיים כאשר מדובר בבקשות הומנ .60

כי פגיעה בזכות יסוד תהיה  יסוד. בפרשת עדאלה ק בע בפסק דינו הנשיא ברק )כתוארו אז(, 

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

צורך לנקוט באמצעי שפגיעתו פחותה, מונע לעתים קרובות "ה

(. הטעם לכך הוא שברבים flat banאת השימוש בהסדר גורף )

אינדיבידואלית משיג  -השימוש באמת מידה פרטנית  מהמקרים

בזכות  שפגיעתו  באמצעי  שימוש  תוך  הראויה  התכלית  את 

המשפט  בית  של  בפסיקתו  מקובל  זה  עקרון  פחותה.  האדם 
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(. 779; פרשת סטמקה, עמ'  15עטיה, עמ'  -העליון )ראו פרשת בן

באחת הפרשות ... ציינתי כי: המעביד יתקשה לקיים את 'מבחן  

ה הקטנה יותר', אם אין לו נימוקים כבדי משקל, שיש הפגיע

של  הגשמתה  ימנע  אינדיבידואלי  מבחן  כי  לשכנע  כדי  בהם 

)בג"ץ   להגשים  מבקש  הוא  אותה  הראויה   6778/97המטרה 

פנים נ' השר לבטחון  לזכויות האזרח בישראל  פ"ד  האגודה   ,

  (. 367, עמ' 358(, 2נח)

בעניינ .61 לעיל,  שכמפורט  העותרו  המשיבים    ,ל  ורקהסתמכו  הכללית    אך  המדיניות    בנוגע על 

 , אין זכר במענה לבקשתם.  ו הפרטני של העותרכנימוק לסירוב הבקשה. לעניינרצועת עזה,  ל

ודוק: המשיבים כלל לא טרחו לברר האם העותר מחוסן, האם ניתן להעלות סייגים ליציאתו,   .62

הם לא העלו בתשובתם  כגון הצגת בדיקת קורונה עדכנית, או דרישה לבידוד בבית המשפחה.  

את הפגיעה בבתו, אזרחית ישראלית, אשר תאלץ, אך בשל הסירוב השרירותי, לבחור בין שתי  

ועוד את חייה המשותפים עם בן זוגה, או לוותר על הזדמנות נדירה לפגוש  לדחות עוד   –רעות  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  את אביה, ולפגום בשמחת יומה, כשהיא חוגגת את נישואיה, בהעדרו של אביה.  

 ההחלטה לוקה בשרירות 

, מעידה על שרירות ועל ניצול  באופן רציני    דעתאת העליה  הבקשה כלאחר יד מבלי לתת    דחיית .63

הכוח השלטוני באופן שאיננו ראוי. כך הגדיר כב' השופט שמגר מעשה של שרירות במסגרת  

 :460, 449( 2, פ"ד לו)לוגסי נ' שר התקשורת 376/81בג"ץ 

זה ביטוי  מתייחס  ובעיקרו  למעשה  ]השרירות[  כפשוטו  השקפתי,  לפי   ,

ידי רשות, מבלי לתת את הדעת לנתונים ולנימוקים שלפניה,  -שנעשה על

בכיפה   שולטת  המירמה  לא  לא.  ותו  השלטוני  כוחה  על  הסתמכות  תוך 

 .  העדר התחשבות וחוסר תשומת הלב במעשה השרירות אלא 

(, מפנה בית  13.4.2005)פורסם בנבו,    יפו-פלד נ' עיריית תל אביב  986/05"צ  בגב אחר,    במקום .64

 : הסמכות המינהליתהמשפט לספרו של יצחק זמיר, 

הוא   אין  אך  שונות,  אפשרויות  בין  לבחור  חופש  הוא  הדעת  שיקול  אכן 

את   שמפעילה  מנהלית  רשות  קפריזה.  אינו  דעת  שיקול  מוחלט.  חופש 

שיקול הדעת שלה ללא בירור העובדות הנודעות לעניין, ומחליטה על יסוד  

או שדעתה נחושה להגיע לתוצאה מסויימת ללא תלות  ,  תחושה בעלמא

אינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוק. במקרה זה ניתן    בעובדות המקרה, 

 ההדגשה הוספה ע"י הח"מ( . )לומר על הרשות כי היא פועלת בשרירות. 

מן הנסיבות, לא מעניקה   .65 היא מנותקת  בשרירות:  לוקה  החלטת המשיבים  במקרה שלפנינו, 

לב ש  תשומת  לכך  הדעת  את  נותנת  לא  היא  העניין,  העותר   כניסתולפרטי  בקשה    של  היא 

מלבד הסתמכות עיוורת על נהלים, אין כל התייחסות לבקשת  הומניטארית ממדרגה ראשונה.  

בקשתו נכללת  לא השיבו לפנייתו האחרונה של העותר בניסיון לברר אם  אף המשיבים. העותר
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בכך, לוקה ההחלטה גם  חרף קרבת הזמנים לחתונה.  בקריטריונים שעודכנו בימים האחרונים,  

 בחוסר סבירות.    

סיכום

נמנעת הזדמנות חד פעמית להשתתף בחתונת בתו, ועל הבת, אזרחית ישראלית, נגזר    מן העותר .66

ושוב את חתונתה. זאת, לא תוכל לעשות לנצח. בכך, פוגעים המשיבים בזכות לחיי   לדחות שוב 

ובתו.   בשל סמיכות הזמנים בין הגשת העתירה  יודגש כי, כאמור לעיל,   משפחה של העותר 

לחתונה,   רביעי  מועד  לקבוע  נכון  יהיה  הצעיר  הזוג  שבדבר,  הקושי  וחרף  החתונה,  ומועד 

הב העותר  הקרובים  שבועותמהלך  של  כניסתו  את  במועד שיאפשר  תדון  לא  העתירה  אם   ,

לחתונה במועד הנקוב.  

בלתי  מדיניות    שנקבעו במסגרת    אי עמידה בקריטריונים  בשל  לבקשת העותר  המשיבים סרבו .67

  יא ושקיים חשש כבד שה הנשענת על שני אדנים שהם משענת קנה רצוץ,  סבירה ובלתי מידתית,  

זרים  תנובע התעלמו  משיקולים  כן  בעשותם  משקלמ   המשיבים.  כבד  הזכות  בדמות    שיקול 

עזהעל  רק  והסתמכו  הנפגעת   רצועת  המונעת מתושבי  ופוגענית  גורפת  ומקרוביהם,    מדיניות 

ואת זכותם למינימום של חיי משפחה. מינימום של חיים תקינים,

דיני כיבוש    -אסורה כאמור גם לפי המשפט הבינלאומי ההומניטארי  פגיעה זו בזכויות העותר .68

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

ברא בהם,  עומדת  איננה  היא  אך  והמידתיות,  הסבירות  במבחני  בשל  לעמוד  ובראשונה  ש 

המדיניות אותה מנהיגה ישראל בימים אלו. פגיעה זו אינה נעשית לתכלית ראויה. קשה להלום  

  , מחוסן ונכון לבדיקה עדכנית, הי לפגיעה בעת הזו, כאשר ברור כי העותרכי ישנה תכלית כלש

וכי ממילא אין כל הצדקה להותיר את  אינו מסכן את מדינת ישראל בהתפשטות נגיף הקורונה,  

חודשים, על כנו.    16האיסור על יציאה לחתונות, אשר נקבע לפני 

שה .69 הרי  לסירוב,  תכלית  יש  אם  העותר בפגיעה  גם  לשם   זכויות  הדרושה  המידה  על  עולה 

הגשמתה של תכלית זו.  

העותר    לאשר את בקשת נוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים   .70

.  חתונת בתומרצועת עזה לישראל לצורך השתתפות ב  ולאפשר יציאתו

  לאור התנהלות המשיבים שתוארה לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד גם לחייב את המשיבים  .71

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

2.8.2021
, עו"ד מוריה פרידמן שריר

 יםב"כ העותר 




