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 11933-08-21עת"מ                                                                                             בבית המשפט המחוזי בירושלים 
 בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 

 
  ******ת.ז., *******ד"ר  .1

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע"  -עמותת "גישה .2
 

 ;  (52260)מ.ר.  ליפשיץ -אסנת כהן ;(37566סיגי בן ארי )מ.ר.  ע"י ב"כ עוה"ד
 (54434)מ.ר.  ; מונא חדאד(77328)מ.ר.   מוריה פרידמן שריר

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

    03-6244130, פקס: 03-6244120טלפון: 
 info@gisha.org דוא"ל:

 ים העותר

 -נגד  -

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים  .1

 מנהלת תיאום וקישור לרצועת עזה  .2

 המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית  .3
 

 ע"י פרקליטות מחוז ירושלים )מינהלי( 
 ., מעלות דפנה, ירושלים7רחוב מח"ל 

 .9149301 מיקוד:, 49333ת.ד. 
 02-6468053; פקס: 02-5419555טלפון: 
  civil@justice.gov.il-JER-DAדוא"ל: 

 המשיבים
 

 דחופה עתירה מינהלית 

לבקשת העותר   השיב ללמשיבים נהלית במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות ימוגשת בזאת עתירה מ 

יציאת   להסדיר ו  1 ל  ואת  עזה  המערבית  מרצועת  שבגדה  ההסמכה  ,  16.8.2021ביום  רמאללה  מבחני  לצורך 

  .24.8.2021וימשכו עד ליום  17.8.2021ברפואה מטעם המועצה הרפואית הפלסטינית שיחלו ביום 

 לעתירה זו נלווית בקשה לקיום דיון דחוף. בשל הדחיפות בקבלת מענה, 

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

 כדין.  

עו  םשנחת  1  העותר  תצהיר נתמכת בעתירה  ה בשל  "ד  בפני  ונשלח לח"מ, לאחר תיאום טלפוני.  עזה  ברצועת 

העותר בין  מפגשים  בקיום  מתבקשלבין    הקושי  העתירה,  דחיפות  ובשל  את  ה משפט  הבית    ב"כ  לקבל  נכבד 

 שנחתמו ונשלחו בפקס. התצהיר ואת ייפוי הכוח 
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 ואלו נימוקי העתירה: 

 הסמכות

  לתוספת   א3  ופרט   לחוק  א5  )סעיף  2018-התשע"ח  (,117  מס'  )תיקון  מנהליים  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  בהתאם

  מהגדה   מעבר   שעניינן  בעתירות  לדון  הסמכות   מסורה  בירושלים  מינהליים  לעניינים  המשפט  לבית   הרביעית( 

  ואח'   פלונית 8856/18  בבג"ץ  משלים  פס"ד   )ור'   ישראל  דרך   המערבית  לגדה   עזה   ומרצועת   עזה   לרצועת  המערבית

   זה(. לעניין  ואח' הביטחון שר נ'

 האגרה 

 .2007-התשס"ז )אגרות(,  המשפט בתי לתקנות  לתוספת 20 פרט פי על ₪ 1,969

 נוסף  הליך

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

 : הצדדים 

, סיים לימודי רפואה וסטאז' ברפואה ונדרש  גורר ברצועת עזהת המ א פלסטיניוההעותר(   )להלן:, 1 העותר .1

   מבחני ההסמכה ברפואה מטעם המועצה הרפואית הפלסטינית את כעת לעבור 

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

 הן הזכות לחופש התנועה. יהנתונים לשליטתה, בינ 

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

   האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים.

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

 אמון על בחינה, אישור והנפקה בפועל של היתרי כניסה לישראל לתושבי עזה.     2ישראל ברצועת עזה. המשיב  

הצבאילן:  )לה  3המשיב   .5 ישראל,  המפקד  מדינת  מטעם  המערבית  הגדה  לאזור  הצבאי  המפקד  הינו   )

 המחזיקה בגדה המערבית תחת כיבוש צבאי מזה חמישים שנים.  

 העובדות  

ה .6 פלסטינוהעותר  צעיר  בן  א  רווק  עזה  מתגורר,  27י,  העותר  ברצועת  לרפואה  .  ד"ר  לימודי  את  סיים 

הוא מועסק    .2020וסיים את הסטאז' בבית חולים בעזה בשנת    2018במצריים בשנת  באוניברסיטת קהיר  

 . הפנימית בבית החולים נאצר בעזה ה במחלקכרופא  כעת 

 1ע/העתק ת"ז של העותר מצ"ב ומסומן 

 2ע/מצ"ב ומסומן   העתק אישור על סיום לימודי הרפואה מאוניברסיטת קהיר

 3ע/העתק תעודת הסטאז מצ"ב ומסומן 

על מנת להשלים את הליך קבלת הרשיון, על העותר לעבור את מבחני ההסמכה מטעם המועצה הרפואית   .7

התמחות בתחום בו יבחר. יצוין כי בראשית שנת  התחיל הפלסטינית. ללא קבלת הרשיון לא יכול העותר ל



3 
 

אולם הבקשות   2.3.2020וביום    23.2.2020ם, ביום  למבחני הסמכה ברמאללה בשני מועדיזומן העותר    2020

על מנת לגשת למבחנים לא נענו. לאחר מכן, כפי שיפורט    תשהגיש למשיבים ליציאה מעזה לגדה המערבי

 בהמשך הוחמר הסגר על הרצועה בעקבות הקורונה ולא ניתן היה לצאת מרצועה, למעט במקרים בודדים.  

את    12.7.2021ביום   .8 העותר  לקיבל  לההזמנה  הרפואית  הגיע  המועצה  מטעם  ברפואה  ההסמכה  מבחני 

ביום    הפלסטינית  יתקיימו  המעשיים  ההסמכה  מבחני  ברמאללה.  ההסמכה    17.8.2021שנערכים  ומבחני 

 .  24-25.8.2021להתמחות יתקיימו בימים 

 4ע/ההסמכה מטעם המועצה הרפואית הפלסטינית מצ"ב ומסומן   מבחני העתק ההזמנה ל

פנה העותר לוועדה האזרחית הפלסטינית ובאמצעותה הגיש את  , 12.7.2021ביום קבלת ההזמנה למבחנים,  .9

יציאתו  למשיבים  בקשתו   את  לתאם  ביקש  העותר  ברמאללה.  למבחנים  לגשת  מנת  על  מהרצועה  לצאת 

   .16.8.20212ליום מהרצועה 

וביקשה לקבל מענה לבקשה עד ליום    18.7.2021ביום   .10 . 3.8.2021פנתה עמותת גישה בשם העותר למשיב 

"טעונה בדיקות נוספות לשם קבלת  בקשת העותר לצאת להשתלמות רפואית  ענה המשיב כי    19.7.2021ביום  

נשלחה    1.8.2021ביום    החלטה, והיא כבר הועברה לבחינת הגורמים הרלוונטיים במסגרת הליך הטיפול".

  מהמשיב,   . בו ביום התקבל מענה3.8.2021למשיב תזכורת במייל אודות הבקשה ושוב נתבקש מענה עד ליום  

    הבקשה טעונה בדיקות נוספות והועברה לבחינת הגורמים הנרלוונטיים.   – 19.7.2021זהה למענה מיום 

 .  5ע/מצ"ב ומסומן גושה והמשיב בעניינו של העותר   התכתבויות עמותת  קהעת

   זו.   דחופה  מענה סופי לבקשת העותר ומכאן עתירהעד לכתיבת שורות אלה לא ניתן  .11

 אחרונהבעת ה המחמיר שקבעו המשיבים משטר ההיתרים 

שהטילה ישראל על תנועת אנשים מרצועת עזה  המחמירות  נסקור בקצרה את ההגבלות להשלמת התמונה,  .12

 "שומר חומות".  יםבשל ארועי הלחימה המכונ בהמשך,  ו  הקורונה  חלתהתפשטות מ טענתה נוכח ואליה, ל

חודש מרץ הוטל על רצועת עזה סגר בשל חג הפורים. בסיומו ובהמשך ישיר לו, הוטל על הרצועה סגר בשל  ב .13

הקורונה תנועה מהרצועה  מגפת  מנעו המשיבים  דחוף ומציל    במסגרתו  טיפול רפואי  במקרים של  למעט 

 .  חיים

על התנועה מרצועת עזה ואליה מבוססת על החלטת    משפטיות שונות, המגבלות בהתדיינויות  כפי שעלה   .14

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

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

תהא אפשרות להגדיר חריגים המאפשרים כניסה      -המתפ"ש  הוא    –   1סגר על רצועת עזה אך נקבע כי למשיב  

הייתה לאפשר    1שיב  ההסמכה שניתנה למך החסוי ניתן היה ללמוד כי  מ מהמס  לישראל לתכליות שונות.

הוגדר   לא  הומניטריים'  'מקרים  המונח  מתפ"ש".  הגדרת  פי  על  הומניטריים,  ב"מקרים  לישראל  כניסה 

ובעקבות התדיינות משפטיות   . על בסיס שיקול הדעת שניתן לו 1המשיב  מפורשות, אלא נותר לשיקול דעת

 .  קבע המתפ"ש חריגים כפי שיתואר להלן,
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  ישראל   בין  למעבר בקשות ולאשר  לבחון  המשיבים החלו , 2 העותרת של  פניות ועתירותטיפין טיפין, ולאחר  .15

  עזה   לרצועת  כניסה,  זאת  בכלל.  בלבד  חיים  מציל  רפואי  לטיפול   יציאה   שאינם   במקרים   גם (  ולהיפך)  לעזה

  פיקוד   אלוף '  נ'  ואח  אלטייף  2442/20  ץ"בג'  ר)  שם  ומתגוררות   הרצועה   לתושבי  הנשואות   ישראליות  נשים  של

  ודיה 23943-08-20 מ"עת' ר) ל"בחו ם לבית תושבים ת חזר לצורך  עזה  מרצועת   ליציאה בקשות(; 'ואח דרום

-17561-07"מ  עתוב'  ואח  ש"מתפ'  נ  אטר'ח  57422-06-20"מ  עת'  ר)  לגדה   חזרה   בקשות(;  'ואח  ש"מתפ'  נ

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

',  ואח  ש "מתפ'  נ'  ואח  מחמוד  2211-09-20  עת״מ',  ואח  ש "מתפ'  נ  מצרי   55215-08-20  מ "עת,  (כרנז  עניין

'  נ'  ואח  וזיר  אמל  2029-10-20)  ל"מחו  עזה   לרצועת  חזרה  ; ('ואח  ש "מתפ'  נ  גאמע   אבו   23352-08-20  מ"עת

  שר '  נ  ברכה  8510/20  ץ"בג)  באבל  השתתפות   לצורכי,  ישראלים  של  עזה  לרצועת  כניסה  וכן(  'ואח  ש"מתפ

 . ('ואח הביטחון

לא פרסמו את מדיניות ה"קורונה",  העובדה שהמשיבים  בשל  בעקבות ביקורת נוקבת שהשמיעו בתי המשפט   .16

מסמך שקבע שני חריגים המאפשרים כניסה לישראל. החריג האחד, הוא   לראשונה פורסם 12.8.2020ביום 

כניסה לישראל לצורך טיפול רפואי מציל חיים. החריג השני, הוא כניסה לישראל לצורך חזרה לגדה או  

 למדינת מוצא אחרת.  

  חודש מרץ ד  למדיניות זו. ע נוספים  , נוספו עוד קריטריונים  2ופניות של העותרת  עתירות  טיפין טיפין ולאחר   .17

, נוספו על שני החריגים גם הקריטריונים הבאים: חזרה לרצועת עזה; כניסה או יציאה מרצועת עזה  2021

, נותרו  2020לצורך השתתפות באבל; ריאיון בשגרירות. כל שאר הקריטריונים, אשר היו בתוקף עד מרץ  

 כאות מתה בסטטוס הרשאות. 

הוחמרה המדיניות אף יותר.  ,  10.5.2021שהחלה ביום  ת"  ואולם, בעקבות הלחימה המכונה "שומר חומו .18

לתנועת    רזבדף הפייסבוק בערבית על סגירתו של מעבר א   1שיב  בשעות הבוקר, הודיע המ  11.5.2021  ביום

להודעה   עד  הלחימההחדשאנשים  סבב  בשל  וישראלים  .  ,  פלסטינים  עבור  מוחלט  באופן  נסגר  המעבר 

 והומניטריים דחופים.   פואייםלצרכים ר והמשיבים מנעו יציאת אנשים באופן גורף, לרבות 

דיווחו הרשויות על פתיחת    25.5.2021נכנסה לתוקף הפסקת אש. למרות זאת, רק ביום    21.5.2021ביום   .19

;  עובדי ארגונים בינלאומיים;  עיתונאים זרים ים ביותר: מעבר ארז למתי מעט על פי קריטריונים מצומצמ

כניסת ישראלים  ו   ( הגדה המערביתושבים לעזה )מישראל ומת ת זר ; חיציאת חולים לטיפולים מצילי חיים

ישירות מידי    2. בשלב זה, פירוט הקריטריונים נמסר לעותרת  כניסה ללוויה  או  משפחות חצויות של  לעזה  

 רות בר.  עוזרת שר הביטחון, עוה"ד 

 6ע/, מצ"ב ומסומן   25.5.2021העתק פירוט הקריטריונים לתנועת אנשים, נכון ליום  

המאפ  לאחר בהמשך,   .20 נוספו לקריטריונים  גישה  ועתירות של עמותת  גם  שפניות  ואליה  תנועה מעזה  רים 

( באבל  הביטחון    8589-06-21עת"ם  ר'  השתתפות  שר  נגד  ואח'  בהתאם  ,  (ואח'צליח  קשה  חולה  ביקור 

שר  נ'    אמנה אלמנס   4455/21  בג״ץ,  אבו למדי נ' מתפ"ש ואח'  64996-04-21עת"ם  ר'  )לסטטוס הרשאות  

נ' שר הביטחון ואח'  4512/21בג"ץ    ',ואח  הביטחון  15035-07-21)עת"ם  ויציאה לשגרירויות    (אבו תקפה 

לעמותת גישה, פורטו    2במסגרת תשובת המשיבה    17.6.2021  ביוםתוך כך,  ב (.  אלזהארנה נ' מתפ"ש ואח'

 .  הקריטריונים המצומצמים לכניסה וליציאה מרצועת עזה
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     7ע/מצ"ב ומסומן   17.6.2021העתק תשובת המשיב המפרטת את הקריטריונים לתנועה מעזה ואליה מיום 

הודיעה הוועדה האזרחית הפלסטינית כי ישראל הוסיפה קריטריונים בודדים   12.7.2021ביום כי יצוין  עוד  .21

בינהם   מעזה,  יציאה  יום  מאותו  החל  בענף  שיאפשרו  הקשורים  וקורסים  השתלמויות  לצורך  יציאה 

נכללההרפואה היא  העותר למשיבים,  בקשתו של  ככל הנראה, . כך שבעת שהוגשה  בגדר הקריטריונים    , 

 . 17.6.2021עם זאת, קריטריון זה אינו מופיע במסמך המצוין לעיל מיום ים יציאה מהרצועה. המאפשר

לאחר פניה של עמותת גישה למשיבים בדרישה לפרסם את המדיניות העדכנית,  אף כאן  ,  28.7.2021ביום   .22

נה  את המסמך אודות " צמצום התנועות במעבר ארז במסגרת התמודדות עם נגיף הקורו  1פרסם המשיב  

ומבצע "שומר חומות". ע"פ מסמך זה יציאה מעזה תתאפשר במקרים של טיפול רפואי, חזרה לגדה, יציאה  

כ חולה.  וביקור  לוויה  המוצא,  למדינת  תתאפשר  נלחו"ל  לרצועה  לוויה,  יסה  ולצורך  חצויות,  למשפחות 

 ביקור חולה וחזרה לרצועה.  

 .  8ע/מצ"ב ומסומן  28.7.2021העתק מסמך המדיניות העדכני, מתוארך ליום        

פורסם בכלי התקשורת הפלסטינים כי חלק מההגבלות החלות בעת הזו על רצועת    31.7.2021  זאת ועוד. ביום  .23

שעות בטרם    72למחוסנים או מחלימים או למי שביצעו בדיקת קורונה    1.8.2021עזה יוסרו החל מיום א'  

, תותר יציאה  תאפשר יציאה מהרצועה לחו"ל דרך גשר אלנבי. בין היתר פורסם כי בתנאים אלה תהמעבר

ההודעה אודות התרת יציאה מרצועת עזה לחו"ל דרך גשר  להשתתפות בחתונות ויציאה של אנשי עסקים.  

 בערבית.   1אף באתר הפייסבוק בערבית של המשיב  29.7.2021אלנבי פורסמה ביום 

בין  ישראל  ב   באופי המעבר רלוונטי, לעניין הקרונה,  כי הלכה למעשה, לא ניתן להצביע על שוני  ברור לכל,   .24

מבקש לצאת  בין מי שלצורך ביקור חולה, השתתפות בהלוויה או ריאיון בשגרירות מי שיוצא מרצועת עזה  

 .  ממנה לצורך השלמת הסמכתו ברפואה

רוחב והוא נוגע בזכות לבריאות ולשרותי רפואה של   השלכותשיש בו יותר מכך, במקרה דנן, מדובר בעניין  .25

לאחר שנים של סגר על רצועת עזה,    . תושבי הרצועה, אשר סובלים ממערכת בריאות שמצבה עגום ביותר

ברצועה מתמודדות הרפואית  בבדיקות, חומרי  רפואיים קשה בצוותים  מחסור  עם המערכת  , בהכשרות, 

 חיטוי ובתרופות.  

הדרישה לרופאים גדולה כל  )ר' למשל כתבתו של יניב קובוביץ על פיה  .  עזה משוועת לאנשי רפואהודוק:   .26

לחו"ל יציאתם  על  אחת  לא  אוסרים  בעזה  הממשל  שגורמי  בכתובת:    כך, 

1.7254520-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium    על נור  עבדאל  לילא  של  וכתבתה 

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-:   עזיבה המונית של אנשי רפואנ את הרצועה בכתובת

681248 .) 

יפ .27 פצועים שנדרשים  הדברים  ועם אלפי  הקורונה  מגפת  וחצי של התמודדות עם  ים שבעתיים לאחר שנה 

כתבתה של שירין פלאח מחודש מאי השנה    )ר' למשל  לטיפולים רפואיים כתוצאה מסבב הליחמה האחרון

בכתובת  רפואיים  בצוותים  החמור  והמחסור  החולים  ובתי  הבריאות  מערכת  מצב    אודות 

1.9797162-MAGAZINE-https://www.haaretz.co.il/news/magazine/.premium . 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7254520
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-681248
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-681248
https://www.haaretz.co.il/news/magazine/.premium-MAGAZINE-1.9797162
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כי  עוד   .28 להדגיש  המשיבים  בעניין  חשוב  מיישמים  המערבית,  בגדה  הפלסטינים  שונה  התושבים  מדיניות 

  עדכניות   להערכות בהתאם לעת מעת משתנות לישראל המערבית  הגדה בין המעבר   אודות ההנחיות לגמרי.

כניסת  .  הקורונה  התפשטות   אודות  יום אלפי  ככלל, מותרת  בכל  היתרים  ו  פועלים לישראל  לצורך  כניסה 

יולי,    2הודיע המשיב  אף  ,  15.7.2021ביום  לאחרונה,  .  מגוונים אחרים שבתקופת חג הקרבן, שחל בחודש 

 למחוסנים, מחלימים ונבדקים.   תפילות בהר הביתוביקורי משפחות בישראל יאושרו 

 9ע/  ומסומן"ב מצ  15.7.2021מיום  7 ערוץ מאתר  ידיעה  העתק

על מנת לאפשר    במטרה   דרך   בכל  פועלת  ישראל  מדינת   לפיו   ברור  מסר   בהחלטות המשיבים   עובר   השני  כחוט  .29

ואילו ברצועת עזה, מאז    .הכרחיות  שאינן  מגבלות  ולהסיר  שגרהפלסטינים מהגדה, לשמור על  תנועה של  

מרץ   המשיבים  2020חודש  ו,  לקדמותו  המצב  את  מחזירים  במקרים  אינם  גם  התנועה  את  מגבילים 

 .  ואינם הומניטריים

יש  ,  עזה  רצועת  על  הסגר  מאוד  שהוחמר  לאחר  וחצי  שנהכ  קרובכיום,   .30 רבה בנוגע    משמעותלחלוף הזמן 

מעבר קצר  לאישור  שכל אשר נדרש לו הוא    ,העותרשל  ו  פגיעה בזכויות תושבי רצועת עזה. כך למשל, בעניינל

  כל  אין  למשיבים כי   נראה ף על פי כן אבישראל על מנת להתקדם במקצועו לטובתו ולטובת תושבי הרצועה.  

  מדובר .  ביותר  הבסיסיות   זכויותיהם  את  ולממש  יומם  לשגרת  לחזור   עזה  לתושבי   לאפשר  רצון   או  כוונה

 .  העותר של במקרה  בוודאי ,  מידתית ואינה  סבירה שאינה בהתנהלות

 הטיעון המשפטי 

 המסגרת הנורמטיבית  

היתר   .31 לקבל  נדרש  הרצועה,  מגבולות  לצאת  המבקש  עזה  בעמידה  תושב  מותנה  אשר  מהמשיבים 

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

, שקראה להגבלה של תנועת האנשים והסחורות מהרצועה ואליה. מדיניות זו באה לידי  2007מספטמבר  

חו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין  סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם לביטוי במסמך "

 תנועת לגבי המשיבים (. זהו המסמך המעגן ומפרט את מדיניותסטטוס ההרשאות" )להלן:  עזהרצועת  

 עזה, הגדה המערבית וישראל.   רצועת בין וסחורות אנשים

לצאת מעזה להשתלמות רפואית או התמחות היא בקשה הנכללת בקריטריונים  ויודגש, כי בקשה    יובהר  .32

 . 20.12.2021המעודכן ליום ד לפרק ב' בסטטוס ההרשאות  2ליציאה מרצועת עזה קריטריונית בהתאם לס' 

 10/עהעמודים הרלוונטיים מסטטוס הרשאות מצ"ב ומסומן  העתק

לעמדתם ההוראות הקבועות בו  אחדים,    לפני חודשיםלמרות שהמשיבים עדכנו את סטטוס ההרשאות רק   .33

שאף הוא, כפי שפורט לעיל, אינו מעודכן ואינו    28.7.2021שפורסם ביום  מסמך  הלא מחייבות אותם, אלא  

למשל יציאה לחו"ל דרך גשר אלנבי   ך)כ  מתירים יציאה או כניסה לרצועה בעת הזוהכולל את כל החריגים 

    .  (לעיל 23אמור בס' כ

השולטת על תנועת אנשים, אין צורך להכביר מילים. גם לא על   העכדנית   מדיניותה שיבות הפרסום של על ח .34

החובה החוקית לעשות כן. תושבי עזה עומדים בפני חוסר וודאות בכל הנוגע לזכותם לחופש תנועה ואפשרות  
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שוללים    ם גת, הלפרסם את המדיניות הנוה  המשיבים  תקיפתם את המדיניות הנוהגת. בנוסף לכך, במחדל

עומדות   בקשותיהם  כאשר  גם  בסיסיות  אדם  זכויות  לממש  אפשרות  עזה  רצועת  מתושבי  בפועל 

 עה במעבר ארז.  לתנובקריטריונים הצרים 

במקרה של העותר, נדמה, נוכח הפרסומים של הוועדה האזרחית הפלסטינית ונוכח תשובות הביניים של   .35

אה להשתלמות רפואית ולמבחני הסמכה ברפואה אכן כלולה  כי יצי ,המשיבים שהודיעו כי הבקשה בטיפול

בקריטריונים העדכניים ליציאה מהרצועה. ואולם המשיבים, באי פרסום הקריטריון באופן רשמי ומופרש,  

גישה   פנתה עמותת  זה  ובתושבים אחרים. בעניין  ופוגעים בעותר  המינהלית  בניגוד לחובתם  שוב  פועלים 

מיום  ודר  3.8.2021ביום    1למשיב   האחרון  בהתאם למדיניות    28.7.2021שה לעדכן את מסמך המדיניות 

 העדכנית.  

 11ע/בנוגע לחובת פרסום המדיניות העדכנית מצ"ב ומסומן   1העתק מכתב עמותת גישה למשיב 

 המשיבים הפרו את החובה לפעול במהירות הראויה 

על המשיבים מוטלת  כאמור, על אף הדחיפות שבאישור הבקשה, המשיבים טרם מסרו את החלטתם לעותר.   .36

חובה להשיב לכל פניה המוגשת אליהם, תהיה תשובתם אשר תהיה. זאת על מנת לאפשר למבקשים לכלכל  

   את צעדיהם ולפעול למיצוי זכויותיהם. התנהלותם של המשיבים במקרה דנן מפרה חובה זו. 

בתה של רשות מנהלית לפעול במהירות הראויה ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן סביר היא ממושכלות  חו .37

(;  2007) 762( 1)סב"ד פ, רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים 4634/04בג"צ היסוד של מינהל תקין )

(. חובה זו הינה חובה כללית החולשת  (2011)  1098  שנייה  מהדורה',  ב כרך, המנהלית  הסמכותיצחק זמיר  

כמעט על כל הפעולות המנהליות, למעט כאשר דין ספציפי קובע חובת עשייה במועד נקוב )אליעד שרגא  

)א( לחוק לתיקון סדרי  2סעיף (. חובה זו נלמדת בין היתר מ2008) 338, 3, כרך המשפט המנהליורוני שחר, 

 . 1981 -לחוק הפרשנות, תשמ"א  11סעיף ומ 1958-המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט

  התשובה אולם,  הפסיקה פירשה את המושג "מהירות ראויה" כמתייחסת למעשה למענה תוך "זמן סביר".   .38

  בקביעתתיקבע בכל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו הוא. על פי הפסיקה, יש לבחון אם  "  סביר"זמן    מהו  לשאלה

  אחד   לכל   ראוי   משקל  מתן  תוך   ם ראוייה  השיקולים  כלל   את   הרשות   שקלה בטיפול בנושא הנדון    הזמנים  לוח

  ממשלת'  נ  כהן  פנחס  7844/07  ץ(; בג"15.12.2004)  החינוך   שרת'  נ  המורים  ארגון  10296/02  ץ"בג)  מהם

הקונקרטי    הסביר  הזמן  קביעת(.  14.4.2008)  ישראל במקרה    מחד   מעשיים  מאילוצים  נגזרתלפעולה 

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

  "הסביר הזמן" מושג מקבל אדם זכויותסוגיה או החלטה שיש לה השלכה על ב מדובר כאשר(. 8לעיל, פס' 

 ועל הרשות לקחת זאת בחשבון בעת הטיפול בפנייה.   (153, לעילגלאון עניין ) מיוחדת משמעות

החשיבות שבביצוע הפעולה במהירות לאור  יבים התעלמו לחלוטין  מ בהתאם לאמור בפסיקה, נראה כי המש  .39

ו העותר  של  ל  ויותיזכו האינטרס  הזכות  ביניהן  והנפגעות,  עיסוק  חופש  פרנסה,  אישית,  חופש  התפתחות 

לתרום  כאמור,  .  תנועה לו  ויאפשר  סביבתו  על  ומשפיע  מקרין  אלה  זכויותיו  מימוש  העותר  של  במקרה 

 רע.     י מערכת הבריאות בכ שבו מצב לבריאות הציבור במקום 
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   הרשות  של ההגינות  חובת את  הפרו המשיבים

 164/97חובת ההגינות של הרשות היא אבן פינה בדיני המינהל הציבורי, בהיותה נאמן של הציבור )בג"ץ   .40

((. חובת  2010)  276כרך א'  משפט מינהלי,  ארז,  -(; דפנה ברק1998)  289(,  1, פ"ד נב)קונטרם נ' משרד האוצר

שווי אינם  והיחיד  שהשלטון  מכך  נובעת  שווי -ההגינות  ואינם  ועצמה  -כוחות  כוח  מחזיק  השלטון  מעמד. 

תלוי   עדיין הוא  ישראל,  אינו אזרח  הגם שהעותר  ורסן לעצמה.  לכוח  בלם  נועדה לשמש  וחובת ההגינות 

לישראל, הגם שלצורך מעבר בה בלבד, ועל    בהחלטת המשיבים. כל עוד למשיבים היכולת למנוע את כניסתו

דרך זו לפגוע בזכויות יסוד המוקנות לו, עליהם החובה לנהוג כלפיהם במידת ההגינות, כמו כלפי כל פונה  

 התלוי ברשות.   

חובת ההגינות מחייבת את הרשות לטפל באופן רציני ואחראי בפנייתם של תושבים כדוגמת  העותר, ולהשיב   .41

הי החלטתה. אי מתן מענה במשך תקופה החורגת מגדר הסביר כמוה כדחיית הבקשה  להם בזמן סביר מ

פס'   )ר'  נימוקים  מתן  ב  7ללא  הדין  ואח'  17515-02-17עת"מ  בפסק  הביטחון  שר  נ'  מאדי  מיום  עביר   ,

12.3.2017 .) 

הפונה מצוי בפני שוקת שבורה .42 יודע  -כך,  ואין הוא  בקשתו,  בכלל תאושר  ואם  יודע מתי  כיצד    אין הוא 

הפוגע   דבר  נדחית,  למעשה,  הלכה  או,  מתעכבת  בקשתו  מדוע  נימוקים  גם  בפניו  אין  לעיכוב.  להתייחס 

יפים דברי השופטת יהודית  לעניין זה  .  ביכולתו למצות את זכויותיו באפיקים אחרים ובפרט בפני ערכאות

 (: 25.07.2007) 49פס' משה כהן נ' שר הפנים  139/07ם( -צור בעת"מ )י

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

בדרך עניינית ויעילה. חשוב במיוחד להקפיד על מתן תשובה תוך זמן סביר והעיקר יש  

ממנו   נדרש  ומה  בעניינו  הרשות  עמדת  מהי  ומדויקת  ברורה  בצורה  הפונה  את  ליידע 

 ניינית."  לעשות על מנת לקדם את עניינו בצורה יעילה וע

ובתושבי   .43 בו  שפוגע  באופן  העותר,  של  המקצועית  התקדמותו  המשך  את  מונעים  המשיבים  דנן,  במקרה 

 הרצועה.   

 המשיבים פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות העותר 

מחדלם של המשיבים להשיב לבקשת העותר לא רק שאינו בלתי סביר נוכח חלוף הזמן, אלא הוא גם בלתי   .44

. יותר  להתפתחות אישית, פרנסה, חופש עיסוק וחופש תנועה בהיותו פוגע בזכויות היסוד של העותרמידתי 

   על תושבי הרצועה.כלל לפגיעה בעותר יש השלכות רוחב, כמפורט לעיל, גם כאמור לעיל, מכך,  

י חיים  של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על תחומ  השליטהיוזכר, כי נוכח   .45

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

של התושבים והזכויות שנגזרות ממימוש    הזכות לחופש התנועהבראשן ובעיקרן    -המושפעות משליטתה

יר בכך שנוכח שליטתה  בית המשפט העליון הכלהתמקצעות.  חופש התנועה, כגון במקרה דנן הזכות לחינוך ו

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

  )  אלבסיוני ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח'  9132/07את הצרכים ההומניטאריים של תושבי עזה )בג"ץ  

 (. עניין אלבסיוני, להלן: 30.1.2008
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  פורום משפטי למען ארץ ישראל נ' ראש הממשלה  1169/09  בית המשפט העליון בבג"ץיפים לעניין זה דברי   .46

 (: 15.6.2009) 21פס' 

"על חובתו של הממשל הישראלי לדאוג לקיום הצרכים ההומניטאריים הבסיסיים של  

תושבי איו"ש והרצועה עמדה פסיקת בית משפט זה לא אחת. גם אם רצועת עזה נשלטת  

טרור,   ארגון  הוכרזה  אשר  החמאס,  תנועת  ידי  על  הזקוקים  כיום  תושבים  בה  חיים 

ירה ואנושית. ישראל נדרשת להושיט  לשירותים חיוניים לקיום איכות ורמת חיים סב

עזרה כדי לאפשר סיפוק צרכים הכרחיים לאוכלוסייה המקומית, שבלעדיה לא יקבלו  

 מענה." 

בכדי  מעבר דו כיווני בישראל למשך שעות ספורות  היתר  במשיבים לצורך קבלת  במקרה דנן, העותר תלוי   .47

נקיטת הסחבת מצד   בנסיבות אלו, את מבחני ההסמכה ברפואה ובהמשך את ההתמחות.שיוכל להשלים ה

ובלתי מידתית בזכו יותיו ובאפשרותו לתרום  המשיבים במתן מענה לבקשת העותר מביאה לפגיעה קשה 

 לבריאות הציבור ברצועת עזה.  

 על המשיבים מוטלת חובה לבחון כל בקשה הומניטארית של תושב עזה  

כי במקרים רבים דוחים המשיבים בקשות על הסף, ללא נימוק אך ורק משום  מלמד   2ל העותרת שניסיונה  .48

לנוכח כך, הסעד המתבקש בעתירה זו הוא לא רק קבלת מענה  שלשיטתם הן אינן עומדות בקריטריונים.  

גם  אלא גם אישור הבקשה. על רקע זה ועל מנת לייעל את ההליך, יציגו העותרים בקצרה את טענותיהם  

 לעניין זה.  

קריטריונים  דח .49 על  בהסתמך  הסף,  על  פרטניתבלבד  יה  הנמקה  הרשות    , וללא  של  לחובותיה  חוטאת 

על כל רשות מינהלית מוטלת החובה להפעיל שיקול דעת גם כאשר היא פועלת בהתאם להנחיות  המינהלית.  

ת  ולנהלים שקבעה לעצמה. בכל בקשה המובאת בפניה, על הרשות לבחון אם נסיבות המקרה אינן מחייבו

זמיר,   )יצחק  היא שא(.  הסמכות המנהליתסטייה מהנוהל שגיבשה  לדחות  רשות המינהלית  סור להלכה 

 .  הנחיות פנימיות שקבעה לעצמהך על אותן בהסתמ  רקבקשה המונחת לפניה 

חובת המשיבים כלפי תושבי רצועת עזה נובעת מהשליטה הבלעדית של ישראל על המעברים מעזה  כאמור,  .50

חובותיה ההומניטריות של    .עניין אלבסיוניב בית המשפט האחריות הנובעת משליטה זו עמד אף ואליה. על 

במסמך המדיניות של משרד הביטחון  אף  מוזכרות  מכח השליטה במעברים,  ישראל כלפי תושבי הרצועה  

והן העומדות בבסיס הקריטריונים הקבועים בסטטוס ההרשאות של המשיבים. ביחס לבקשות    2011משנת  

מלבד הקריטריונים  "  סמך המדיניות של משרד הביטחון כיתושבים להיתרים ליציאה מהרצועה צוין במה

לישראל,   הכניסה  בקשות  לבחינת  לעת  מעת  לנסיבותיו הנקבעים  בהתאם  לגופן,  נבחנות  הבקשות  כלל 

   , ההדגשה הוספה(. למסמך המדיניות 6)סעיף  ..."הפרטניות של כל מקרה ומקרה

 12/ע  צ"ב ומסומןמ מסמך מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה הרלוונטי ב החלק העתק

, על ידי המשיבים דכאן,  ללא תלות בעמידתם בקריטריוניםהפרטנית של בקשות להיתרים    הבחינה סוגיית  .51

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

העותרות  ארבעת  של  כניסתם  אושרה  עזה,  לרצועת  מיום    ישראלים  הדין  נחתם    26.4.2020ופסק 

דכאן[ כי כפי שציינה בתגובתה, תוסיף לדון במקרים    2] הוא המשיב    3חזקה על המשיבה  במילים:"... 

 ".  חריגים המובאים לפתחה

את חובתם של המשיבים לבחון כל בקשה של תושב הרצועה להיכנס או    המשפטהדגיש בית    נוספתפעם   .53

(. אז קיבל בית המשפט  24.8.2020)מיום  שוא נ' מתפ"ש ואח'    26857-08-20לעבור בישראל בפס"ד בעת"ם  

"במ  העתירה  את  זה  הנכבד  הבקשהובן  של  לגופה  להתייחס  צריכים  המשיבים  של  התיאום   ,שגורמי 

   ולקבל החלטה לגופה של הבקשה, מבלי לדחותה על הסף כהומניטרית,  מבחינתו שהעותר מגדיר אותה,  

". יובהר כי עתירה זו עסקה בבקשת העותר  בשל אי עמידה בשני הקריטריונים המוחרגים הקיימים כיום

 לצאת לראיון אשרה בישראל, בעת סגר הקורונה, על מנת שיוכל להגיע ללימודים בחו"ל מאוחר יותר.  

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

ש"...  תוך ,כהומניטרית  להגדירה  ניתן האם לבחון ,הבקשה של לגופה להתייחס המשיבים על ופסק 

 בשל הסף  על לדחותה מבלי הבקשה של לגופה החלטה ותתקבל ,לעיל שפורטו  ההערות  לכל הדעת שתינתן 

 מכרעת דעה  מחווה  אינני  זה שבהקשר אף  – ראוי   .כיום הקיימים  המוחרגים  הקריטריונים בשני עמידה אי

 לפרשות היצמדות  חלף  ,והאילוצים הצרכים ,האינטרסים מכלול  ראיית  תוך  מרחיבה  תהא  הבחינה  כי –

 (.1.9.2020)פסק דין מיום  ."דווקנית

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

נפסק רק לאחרונה כי הטענה בדבר בדיקה פרטנית של הבקשה, ללא מתן החלטה מנומקת, אין  בעניין זה  

 בה די: 

אינה    1נטען כי בקשת עותרת    5.8.20בכתב התגובה שהגישו המשיבים ביום  

מהקטגוריות החריגות שנקבעו ככאלה שבהן תיתכן התרת    ל אחתעונה ע

ולאיו"ש בתקופת ההתמודדות עם נגיף    כניסת תושב רצועת עזה לישראל

מיום    הקורונה. בקשת    22.10.20בתגובת המשיבים  כי  הטענה  נתווספה 

לא  1עותרת   כי  ונמצא  לגופה  דיים    נבחנה  חריגים  טעמים  מתקיימים 

במסמך    אף שאין היא נכנסת לחריגים שנקבעוהמצדיקה להיענות לבקשה  

זו החלטה מנומקת, כנדרש על   הקריטריונים. היות שלא צורפה לתגובה 

הדין  פסקי  החלטה    ...  פי  לקבל  המשיבים  שעל  כך  מתקבלת  העתירה 

ומנומקת   עותרת חדשה  של  באיו"  בבקשתה  החולה  אביה  ש...  לביקור 

 (. 3.2.2021פסק דין מיום  ואח'זנון ואח' נ' מתפ"ש  46697-07-20)עת"מ 

של העותר, גם אם אינה עומדת לשיטתם בקריטריונים העדכניים, ולתת    ועל המשיבים לבחון את בקשת  .56

החלטה מנומקת המפרטת את כלל השיקולים שנשקלו ואת המשקל שניתן לכל אחד ואחד מהם. בכלל זאת  

רפואה ברצועת עזה, החמרת הסגר הנמשכת    זכויות היסוד הנפגעות, המחסור באנשיעל המשיבים לבחון את  

  יואת העובדה שבשל מחדלם להשיב לבקשת ,כבר כשנה וחצי ואינה מאפשרת לעותר להשלים את הסמכתו

עדיין  והקודמ  ההסמכהת, הוא  השלים את  העותר  ו   לא  ביציאת  הסיכון שיש  לבריאות  לרמאללה  היעדר 
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ונלי בין האמצעי הננקט בעניינו של העותר לבין  . על המשיבים לבחון האם קיים קשר רצי הציבור בישראל

 עומדת בכלל מבחני המידתיות.   ם בעניינו המטרה הכללית והאם החלטת

למשיבים   להורות  מתבקש  הנכבד  המשפט  בית  לעיל,  האמור  כל  ונוכח  לעותר  יציאתלהשיב  את    ו להסדיר 

ההסמכה ברפואה מטעם המועצה הרפואית  מבחני  בלהיבחן  על מנת    16.8.2021לרמאללה ביום  מרצועת עזה  

 ביום למחרת.   הפלסטינית שיחלו

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

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

 

 
4.8.2021 

 __________________ 
 , עו"ד סיגי בן ארי 

 יםב"כ העותר 
 


