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 המשיבים
 

 נהלית דחופה עתירה מ 

מ עתירה  בזאת  למשיבים מוגשת  להורות  הנכבד  המשפט  בית  מתבקש  במסגרתה  דחופה  נהלית 

לצורך מרצועת עזה ולהיכנס לישראל  לצאת    תולהתיר לעותר  9.12.2021  יוםמלהפוך את החלטתם  

 בישראל.  החולה אחותהביקור 

הבקשה,   של  ההומניטארי  אופייה  ובשל  מענה,  בקבלת  הדחיפות  בקשה בשל  נלווית  זו  לעתירה 

 לקיום דיון דחוף. 

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

 עו"ד בצירוף מע"מ כדין. 

בעתירה  ה עו   םשנחת  תהעותר  תצהירנתמכת  תיאום "ד  בפני  לאחר  לח"מ,  ונשלח  עזה  ברצועת 

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

 . דוא"לשנחתמו ונשלחו ב התצהיר ואת ייפוי הכוח נכבד לקבל את המשפט ה
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 סמכות 

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

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

 או של גוף המנוי בתוספת הראשונה ולמעט החלטה שהסעד העיקרי בה עניינו תקנות. 

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

 ארז. במעבר מושבו במקום

 האגרה 

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

 הליך נוסף 

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

 לעתירה הצדדים

תושבת    העותרת .1 מענ  תפלסטיניהיא  יליד  האשר  עזה,  ברצועת  בתרשום  עזה,  נשואה  ,  51  ת 

 ואמא לשישה. היא מבקשת לבקר את אחותה, חולת סרטן אשר מתגוררת ומטופלת בישראל. 

בשטחים  (להלן:    1המשיב   .2 הממשלה  פעולות  הכפוף  המתפ"שאו  מתאם  גוף  הוא  למשרד  ) 

   והינו האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים. הביטחון

וממונה על יישום המדיניות האזרחית   1) כפוף למשיב  המשיבאו  מת"ק עזה  (להלן:    2המשיב   .3

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

   מעזה. כניסה לישראל 

 ואלה נימוקי העתירה: 

 התשתית העובדתית  

 . , תושבת רצועת עזה, נשואה ואמא לשישהתהעותר .4

 2ע0העתק ת"ז העותרת, מצ"ב ומסומן  

העותרת  אחותה .5 בת  שראליתי  ********ת.ז.  ,  ********גב'  ,  של  ירושלים,  מזרח  תושבת   ,55 ,

(להלן:   הגס  המעי  מסרטן  האחות  האחות)  אוהחולה  סובלת  כימי  .  טיפול  תחת  נמצאת 

רקע,   ממחלות  סובלת  היא  בנוסף,  ניתוח.  לקראת  וטיפול  קרינתי  לטיפול  ומועמדת 

  .יתר שומנים בדם ויתר לחץ דם -תת פעילות בלוטת התריס, היפרליפדמיה  -היפוטירדיזם  

 3ע0מהמרכז הרפואי שערי צדק ירושלים מצ"ב ומסומן  של החולה רפואיים דוחותהעתק 

האזרחית   10.11.2021ביום   .6 הוועדה  באמצעות  החולה  לביקור  בקשה  העותרת  הגישה 

מרכז לשמירה על הזכות   –פנתה גם באמצעות עמותת "גישה    18.11.20201הפלסטינית. ביום  

 לנוע".  

 4ע0, מצ"ב ומסומן 18.11.2021העתק פניית העותרת מיום 
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עזה,    9.12.2021ביום   .7 מת"ק  תשובת  "התקבלה  מסורבת  הבקשה  כי  נכתב  מטעמים במסגרתה 

 ". ביטחוניים, שמטבע הדברים, לא ניתן לחשפם
 5ע0, מצ"ב ומסומן נספח 9.12.2021העתק תשובת המשיבים מיום 

 מוגשת עתירה זו.   ,תההומניטארית של העותר הנוכח הסירוב הביטחוני לבקשת .8
 

 הטיעון המשפטי 

ניתן ללא נימוק, ללא פירוט, ללא ,  החולה  אחותהלצאת לביקור    תסירוב המשיבים לאפשר לעותר .9

תפוגה נגד  הבפני  שהוצגומבלי    ,תאריך  והראיות  ושניתנה  ההטענות  להשיב.   לה,  הזדמנות 

באופן בלתי   תהתנהלות זו של המשיבים מהווה הפרה בוטה של עקרונות המשפט המינהלי ופוגע

,  תהעותר  ולאור הפגיעה הקשה בזכויות  . מכל הסיבות הללו,תסביר ובלתי מידתי בזכויות העותר

 מדובר בהחלטה מנהלית פגומה שדינה בטלות. 

ולא .10 שב"כ  ידי  על  ההחלטה  התקבלה  ידי    בפועל,  את על  לקבל  הסמכות  בעלי  שהם  המשיבים 

משכך הם המשיבים לא בוחנים את החלטת השב"כ ולא מפעילים שיקול דעת עצמאי.  .  ההחלטה

הדברים,   מפני  זו  מנהלית  להפעהווה  עתירה  ויחידה  ראשונה  על  להזדמנות  שיפוטית  ביקורת  ת 

 ..כהחלטת השב" 

 
 חובת המשיבים לבסס את הסירוב הביטחוני   

נורמטיבית,   .11 מבוגרת,  אישה  היא  אישומים העותרת  או  חשדות  נגדה  הועלו  לא  מעולם  אשר 

ביטחון.  דבר  לעותרת    אין.  כלשהם ענייני  עם  דבר  מוחצי  הדעת  על  להעלות  לעותרת  ה קשה 

בפעולת מונעופסוכעת  פגום    הלכאורה  שהמשיבים  כך  כדי  עד  א  ממנהים  ל  אחותה, ביקור  צל 

לפחות על פניו, נראה כי הסירוב המתמודדת עם מחלת הסרטן, הרחק ממשפחתה ברצועת עזה.  

 ת. המספיקה לביסוס הפגיעה הקשה בעותר לבקשה אינו מתבסס על תשתית עובדתית 

פי .12 על  המאששות  ראיות  המנהלית  הרשות  בפני  שתהיינה  בכך  די  לא  כי  היא  את   הלכה  תוכנן 

 בענייננו מדובר כאמור בפגיעה בזכות לחופש תנועה   -מסקנותיה. אם קיימת פגיעה בזכויות יסוד  

של  ול משפחה  מינימום  להיות    -חיי  צריכות  שאינן  הראיות  משמעיות  חד  מהימנות,  ברורות, 

(בג"ץ  מותרות מקום לספק   להוות תשתית להחלטה  שיוכלו  כוחות   159/84כדי  נ' מפקד  שאהין 

עזהצ רצועת  באזור  לט( ה"ל  פ"ד  עמ'  309)  1,  גודלה  ).  327,  כן  להיפגע,  העלולה  הזכות  כגודל 

 :   ועוצמתה של הראיה הנדרשת

אינן  אם  שגם  מינהליות,  ראיות  סמך  על  לפעול  המינהלית  הרשות  על 

ומשכנעות.   ברורות  שהן  הרי  משפט,  בבית  הפגיעה קבילות  שעוצמת  ככל 

נדרשת רמת שכנוע גבוהה יותר, בהתבסס על  בזכות האדם גדולה יותר כך  

כדי להצדיק את החלטתה נפגעות הראיות שבפני הרשות,  יש שהזכויות   .

חומר  יסוד  על  אלא  אתן,  להתמודד  שאפשר  גלויות,  עובדות  יסוד  על  לא 

שיפוטי  פיקוח  מחייב  הפקודה  לפי  שננקט  המינהלי  האמצעי  חסוי. 

יגים גורמי המשטרה בצורה  אפקטיבי. יש לבחון את המידע והראיות שמצ

וקפדנית.   עצמו  זהירה  האדם  מן  נמנעת  רבים  במקרים  כי  לזכור  יש 
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האפשרות להתמודד עם חומר הראיות המינהלי שקיים נגדו, דבר המחייב  

החומר בבחינת  זהירות  במשנה  ניצב   951/06בג"ץ  (  נקיטה  רב  נ'    שטיין 

  30.4.2006לפס"ד מיום  21, פורסם בנבו, פסקה קראדי

נ'   אמארה  2028/05ובג"ץ    251עמ'    ,  נ' ועדת הבחירות המרכזית   ניימן  משה   2/84וראה גם: ע"ב   .13

 . 17, פס' שר הפנים

בזכויות   .14 קשה  בפגיעה  מדובר  נדרשות   תהעותרבעניינו  ולפיכך  משפחה  לחיי  הזכות  זאת  ובכלל 

לשלול   מנת  על  משמעיות  וחד  חזקות  זכותהראיות  את  בצוק   ממנה  החולה  אחותה  את  לבקר 

    . העיתים

 את זכות הטיעון תהמשיבים הפרו את חובת ההנמקה ושללו מהעותר 

שהחלטת הסירוב ניתנה ללא   אינדיקציה נוספת להיעדרו של בסיס מספק לסירוב הביטחוני היא .15

פראפרזה לעניין מהות הסירוב הביטחוני. לא זו בלבד שהיעדר הנמקה    ולוכל הנמקה ולא ניתנה  

מערער את בסיס הסירוב, אלא שהתנהלות זו של המשיבים חורגת מעקרונות יסוד של מנהל תקין 

מנהלית   רשות  הפהמחייבים  כלפי  מרבית  בהגינות  ולנהוג  החלטותיה  את  כפי לנמק  אליה  ונה 

להתמודד באופן מהותי עם   תלעותר  מאפשר  שיפורט בהמשך. במובן המעשי, סירוב לא מנומק, לא

של הטיעון  זכות  את  ולממש  הרשות  והההחלטת  הטבעי,  הצדק  מכללי  חלק  שהיא  ת נותר  יא, 

 אונים מול כוחה חורץ הגורלות.  חסרת 

בחוק   .16 הקבועה  ההנמקה,  סדריחובה  תשי"ט  המינהל   לתיקון  והנמקות),  היא 1958-(החלטות   ,

את  גם  מחייבת  היא  עבודתן.  של  פן  בכל  המינהל,  רשויות  כל  על  החלה  ומקיפה  כללית  חובה 

 הרשויות הפועלות מול תושבים שאינם אזרחי המדינה, כדוגמת התושבים הפלסטינים. 

 גם כאשר היקף ההנמקה מוגבל מטעמי ביטחון, אין בכך כדי למנוע גילוי נימוקים באופן מוחלט:  .17

גם בהחלטה סטנדרטית, אין די בכך שהרשות תנמק את החלטתה באופן כללי  

וספציפית   עניינית  התייחסות  וללא  טעמיה  של  'הכותרת  ציון  תוך  וסתמי 

דהיינו,   הנידון.  המקרה  בנוסח  לנסיבות  מטעמי  בהודעה  נדחתה  'בקשתך 

סגי    –ביטחון'   "לא  דותן,  וגופים  (יואב  מינהל  רשויות  של  ההנקה  חובת 

  ).  37, עמ' 5-65(תשסב)  1 ", מחקרי משפט יט,נבחרים

של  .18 כניסה  לסרב בקשות  את החלטותיהם  לנמק  חובת המשיבים  על  עמד  העליון  בית המשפט 

 . ר' למשל בפרט  ל טעמים ביטחונייםפלסטינים לישראל בכלל ובמקרים בהם הסירוב מבוסס ע

 ):11.8.2009פס' ל"א (פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' חסין געאביץ, 1038/08עע"מ 

...ברי כי במקרים רבים חוות הדעת של הגורמים הבטחוניים מבוססת על חומר  

אלו   המבקשים...במקרים  בפני  לחשוף  ניתן  לא  אותו  מסווג,  דרוש מודיעיני 

זות של החומר, תוך פירוט ככל הניתן, ותוך השתדלות לא מאמץ ליצירת פרפר

לקוניות. באמירות  הכוחות    להסתפק  יחסי  הרשות  עם  הפרט  בהתמודדות 

נסתר   המבקש  בעניין  כשהחומר  אלה,  במקרים  אך  שקולים,  אינם  לעולם 

זו מגבלה  ולצמצם  לשאוף  ויש  שאת,  ביתר  הדבר  נכון  למינימום    מעיניו,  עד 

 הנדרש. 

http://www.nevo.co.il/case/5736662
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   זאת ועוד:

לאקוני  בניסוח  תחילה  ונוקטת  לשיעורין,  עמדתה  את  מנמקת  המדינה  כאשר 

מוצדקת... אינה  זה  משפט  לבית  עתירה  שהגשת  לומר  קושי  קיים   ו"מקודד", 

בעניינו   האפשר  ככל  מנומקת  תשובה  לקבל  הזכות  לאדם  עומדת  לעולם 

  הכול כמובן בהתחשב בנסיבות העניין ובמגבלות הנדרשות, כך  האינדיבידואלי,

(בג"ץ   צעדיו..."  את  לכלכל  המפקד    10329/09שיוכל  נ'  מנאצרה  גאנדי  ד"ר 

המערבית הגדה  לאזור  בנבו,    הצבאי  אינה 07.04.2010(פורסם  (ההדגשה   (

זמיר   יצחק  גם  ר'  ב',  הסמכות המינהלית  במקור);  (מהדורה שנייה,    1285כרך 

2010 .(( 

ג פראפרזה רחבה ככל הניתן חוזרים למרות הקביעות החוזרות ונשנות אודות חובת הרשות להצי .19

"טעמים ביטחוניים שמטבע הדברים לא ניתן לפרטם"  וחוטאים שוב   –המשיבים על משפט קבוע  

ושוב לחובתם לנמק את החלטותיהם. לרוב, גם לאחר הגשת העתירה, לא נעשה דיי מאמץ לספק  

 פראפרזה רחבה ככל הניתן.   יםלעותר

א .20 המשפט  בתי  ממלאים  רבים  החסוי במקרים  בחומר  העיון  ולאחר  המשיבים,  של  תפקידם  ת 

-1917-07מספקים פראפרזה רחבה יותר, כזו שהיה על המשיבים להציג מראש. כך למשל בעת"ם  

נמסר בכתב התגובה כי לעותרת קשר עם גורמי טרור ותו לא. לאחר שעיין   דרה נ'  מתפ"ש,  19

רב פרטים  לעותרים  נמסרו  החסוי  בחומר  סובל  השופט  הביטחוני  כב'  החומר  אודות  יותר  ים 

המיוחס לעותרת ובכלל זאת אופי הקשר לגורמי טרור, מידת מהימנותו ואמינותו, מהות החשש 

את   שקיבל  הגורם  העותרת,  של  בעניינה  הביטחונית  ההערכה  לשינוי  הסיבה  לגדה,  למעברה 

 ההחלטה והעובדה שלא נחשף לחומר הביטחוני.  

מיום   סמירה דרה נ) מתפ#ש  1917-07-19בעת"ם  דיון  טוקול ה פרוהעמודים הרלוונטיים מהעתק  
 6ע0מצ"ב ומסומן  7.7.2019

זכות הטיעון   .עותרתזכות הטיעון הנתונה לבהמשיבים גם  פגעו  חובת ההנמקה,    נוסף להפרתב .21

תושבים   זאת  ובכלל  בזכויותיו  הפוגעת  החלטה  בעניינו  מקבלת  שהמדינה  אדם  לכל  קנויה 

 הרב הראשי לישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה  3495/06בג"ץ  . בתפלסטיניים כדוגמת העותר

 ) נאמר מפי הנשיאה דאז בייניש:30.7.2007(פורסם בנבו,  

עקרון יסוד מושרש בשיטתנו המשפטית הינו כי רשות מנהלית תימנע מהחלטה  

הוגנת  הזדמנות  לו  שניתנה  לאחר  אלא  אדם,  של  ובמעמדו  בזכויותיו  הפוגעת 

 ).  9ונאותה להביא טענותיו בעניין (פס' 

אף    .22 נכונה  ממנה,  שנפגע  מי  של  השימוע  זכות  שתמומש  מנת  על  מפורטת  הנמקה  לתת  החובה 

ב ביטחוניכשמדובר  חומר  עומד  שבבסיסה  השופט -הנמקה  כב'  דברי  זה  לעניין  יפים  מודיעיני. 

בעע"מ נגד   1038/08רובינשטיין,  ישראל  געאביץ  מדינת  (חסין  (להלן:  11.8.2009,   בג"ץ) 

 ): לעיל:געאביץ

ממש   של  טעם  אין  ענייננו  נשוא  אלה  כגון  במקרים  כי  כאמור,  טענה,  המדינה 

קש אינו יכול להיחשף למידע המודיעיני, ולכן יסתפק בעריכת שימוע, כיון שהמב 

זו;   טענה  לקבל  אין  לטעמי  החומר.  של  גורפת  מצד  בהכחשה  מקדימה  קביעה 
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הרשות בשאלה האם יש לאדם מה לטעון כל עיקר, שומטת את הקרקע מתחת  

השימוע. שזו    לעקרון  ללא  הרשות  בפני  עמדה  השמעת  היא  השימוע  תכלית 

מג או  קדומה  דעה  באילו קבעה  מראש  לקבוע  הרשות  בידי  שאין  כך  ובשת, 

 ." (פסקה כ"ב לפס"ד). מקרים השימוע הוא חסר טעם

זכות   ה, משמעהלהתגונן בפני הטענות כלפי  ההזדמנות  מניעה מהעותרת של .23 גם הפרה בוטה של 

 וחובת השימוע בה חבים המשיבים.   ההטיעון של 

רחבה .24 פראפרזה  מועברת  הייתה  שאם  הסברים יתכן  המשפט  בית  בפני  להציג  יכולה  העותרת   ,

מניחים את הדעת אשר יפיגו את החשש "לקשר עם גורמי טרור".  כאשר המשיבים טוענים באופן 

כללי לקשרים של העותרת עם גורמי טרור, היא לא יכולה להתגונן מפני הטענה ולא יכולה לשכנע 

 ים ניתן להסבר והצדקה: את בית המשפט שקשרים אלו לא קיימים כלל או שאופי

בדבר הסיבה שבגינה   על הליך השימוע לבוא לאחר הודעה מפורטת ככל הניתן 

כראוי  עצמם  את  להכין  המבקשים  שיוכלו  מנת  על  הבקשה,  דחיית  נשקלת 

כזו,  לקראתו.   מוקדמת  הודעה  ללא  רבה  במידה  פוחת  הטיעון  זכות  של  ערכה 

השימ את  למצות  המבקשים  יוכלו  בהינתנה  להםואילו  הנערך  זה  וע  בהקשר   .

השופט   מכבר  אז    -אמר  "  –כתארו  כי  אפשר  לנדוי,  שכנגד  הצד  טענות  את 

להתווכח אפשר  אי  ספינקס  עם  ידועות;  כשהן  רק  (לסתור    111/53בג"ץ  " 

נ' שר הפנים זקאופמן  ). ועם זאת, ברי כי במקרים רבים חוות  541,  534  , פ"ד 

הדעת של הגורמים הבטחוניים מבוססת על חומר מודיעיני מסווג, אותו לא ניתן  

 -לחשוף בפני המבקשים. דבר זה הוא בחינת מציאת חיים בנסיבות הישראליות  

תוך  פלסטינאיות.   החומר,  של  פרפרזות  ליצירת  מאמץ  דרוש  אלו  במקרים 

ניתן, ותוך השתדלות לא להסתפק באמירות לקוניות. בהתמודדות  פירוט ככל ה 

אלה,  במקרים  אך  שקולים,  אינם  לעולם  הכוחות  יחסי  הרשות  עם  הפרט 

לשאוף   ויש  שאת,  ביתר  הדבר  נכון  מעיניו,  נסתר  המבקש  בעניין  כשהחומר 

 .ולצמצם מגבלה זו עד למינימום הנדרש

 ... 

במסגרתה   אך  היא;  חשובה  טיעון  זכות  כי  הענקת  להבטיח,  הצורך  חשוב 

מתוכן ריק  פורמלי  להליך  יהפוך  ולא  ממשי,  יהא  להפיכת  השימוע  המפתח   .

למבקשים יינתן מידע ממשי, ככל הניתן, אם גם השימוע להליך אמיתי הוא, כי  

מובנות כראוי.  במגבלות  להליך  להתכונן  להם  שיאופשר  כך  שהמדוב,  ר  ככל 

במקרים שבהם לא ניתן שימוע מוקדם וניתנה החלטה, ככלל יהא מקום לשוב  

בעקבותיו מחודשת  החלטה  ולקבל  שימוע  (פס"ד  וליתן  מעלה  לאמור  בכפוף   ,

 געאביץ, פס' ל"א, ל"ד, ל"ה לפס"ד של הש' רובינשטיין).  

"טעמים ביטחוניים שמטבע הדברים   –ואולם, המשיבים מספקים רק משפט קבוע שאין בו דבר   .25

  -לא ניתן לחשפם". ככל שמוגשת עתירה, כמו במקרה דנן, יתחלף המשפט למשפט גנרי אחר כגון  

 "קשר עדכני עם גורמי טרור". 

לעותר .26 נתונה  מהחלטתם  הנפגע  של  הטיעון  וזכות  המשיבים  של  השימוע  חובת  כי  אף   תיצוין 

 ": ה "זר הבהיות

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/g-5300111.pdf
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/g-5300111.pdf
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באה לידי ביטוי בטיעוני המדינה, לפיה מכח ריבונותה ...אותה תפיסה גורפת ה

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

עוד. דבר יום ביומו באים בפנינו ענייניהם של זרים אשר זכויותיהם הבסיסיות 

של   מטעמים  המדינה  של  בתחומה  להישאר  הזר  מבקש  אם  בין  כך  נפגעות. 

שפחות", בין אם מטעמי מקלט הומניטרי ובין אם מנסיבות ייחודיות "איחוד מ

לנסיבות  בהתאם  איפוא,  נבחנות,  הזר  של  וזכויותיו  בישראל  אחרות...שהייתו 

האיזונים   מערכת  על  הדברים  מטבע  משליכה  זו  גישה  הקונקרטיות.  עניינו 

לבין  הזר  של  זכויותיו  בין  לאזן  הנדרשות  השלטון,  רשויות  את  המחייבת 

 (פס"ד געאביץ, דברי הש' בייניש).   אינטרסים ציבוריים נוספים..

בהליך איחוד  .27 "זר" שאינו  כלפי  גם  חובת השימוע של הרשות הקיימת  חודדה  ולמען הסר ספק, 

 משרד הפנים  'לילה הילאל נ   1954-09)  ם-י ת"ם (עמשפחות בדברי כב' השופט משה יועד הכהן ב

 בהתייחסו לפס"ד גאעביץ כדלקמן:   

זהאע בעניין  של    ,יר  השימוע  בזכות  אומנם  עסק  געביץ  בעניין  הדין  פסק  כי 

שהמניעה   חוקיים,  בלתי  שוהים  חלקם  איו"ש,  תושבי  משפחות  איחוד  מבקשי 

לאיחוד המשפחות לגביהם היא ביטחונית. אולם, מהנאמר בו משתקפת השקפה  

זר, שכניסתו  לגבי כל אדם, גם    -גם בעל פה    -קיום חובת שימועמרחיבה לגבי  

 או שמבקשים לגרשו.  למדינה נמנעת

הנמקה כלשהי באשר לסיבת המניעה   תהמשיבים נתקבלה מבלי שניתנה לעותר  בענייננו, החלטת .28

כנגד המוטלת  שהעותר  ההביטחונית  זכות  המימש  תומבלי  טענותי  האת  את  בפני   הלהשמיע 

לא לא  ואף  לפני קבלת ההחלטה  לא  מניעת מימושה  המשיבים,  העותרחריה.  זכות  לטיעון   תשל 

 תשל העותר  ת כעת. ברי כי אין ביכולתהמממש  יאלגישה לערכאות שאותה ה  הפוגמת גם בזכות

ה מהו המידע הביטחוני שנצבר כנגד   תה יודעתלו הי  נתה טועתלטעון כעת את מלוא הטענות שהי

 בעמדה נחותה מול המשיבים. תא נמצאיוה

 החלטת המשיבים אינה סבירה ומתעלמת משיקולים רלוונטיים  

המשיבים לא ביטחוניים. הא ותו לא.    םסורבה מטעמי  תשל העותר  הבקשת  המשיבים הודיעו כי .29

ציינו איזה שיקולים שקלו אם בכלל, ואיזה משקל העניקו לכל אחד מהם. כמו כן הם לא פירטו 

גורמי   להמלצת  שהעניקו  המשקל  יש   הביטחון. מהו  הביטחון  שלגורמי  בעוד  כי  נקבע  בפסיקה 

תפקיד מייעץ חשוב, בוודאי בנושא של כניסת תושבים פלסטינים לישראל, המשיב מחויב לשקול 

 אזרחיים, כלכליים והומניטאריים:   -לצד השיקול הביטחוני שיקולים אחרים

כבר נאמר לא אחת, כי טענת "צורך ביטחוני" מפי המדינה אינה נוסחת קסם,  

שעצם העלאתה מצדיקה את קבלתה ללא הרהור. אף שבית המשפט נוקט, דרך  

הרשות,   של  הביטחון  שיקולי  בבחינת  ריסון  הביטחון  כלל,  שמדיניות  מקום 

את סבירות שיקוליה של הרשות, לעומק  לבחון  יש  בזכויות אדם,  ואת    פוגעת 

לפסק דינה של   17(פס"ד דקה פס'    מידתיות האמצעים שהיא מבקשת להפעיל

 השופטת פרוקצ'יה). 

 וגם: 
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ןאכן, הביטחון הוא ערך יסוד בחברתנו. ללא ביטחון לא ניתן לשמור על זכויות  

אדם ועל אינטרסים מוגנים אחרים, אך בדומה לזכויות האדם אף ערך זה אינו 

נטרס השמירה על הביטחון לבין זכויות ואינטרסים נדרש איזון בין אימוחלט;  

. עמד על כך הנשיא ברק: "באיזון זה [בין זכויות מוגנים אחרים המתנגשים בו

האדם לבין צורכי הביטחון] זכויות האדם אינן יכולות לקבל את מלוא ההגנה,  

כאילו אין טרור, וביטחון המדינה אינו יכול לקבל את מלוא ההגנה, כאילו אין 

אדם.  ז ורגישכויות  עדין  איזון  (נדרש  הדמוקרטיה"  מחיר  זהו    7015/02"ץ  בג. 

המערבית בגדה  צה"ל  כוחות  מפקד  נ'  בעמ'  6[  עג'ורי  בג"ץ   נ).383],  מתוך 

 ) 67: (עמ' סייף נגד לשכת העיתונות הממשלתית 5672/02

להל .30 שיובהר  כפי  העותרן,  ואולם,  בקשת  את  סירבו  עניינים   תהמשיבים  שיקולים  לשקול  מבלי 

איזון לערוך  העותר  ראוי  ומבלי  על  המוטלת  לכאורה  הביטחונית  המניעה  זכויותי  ,תבין   ה לבין 

למעשה, המשיבים עצמם אינם יודעים על במקרה קונקרטי, לכן החלטתם לוקה בחוסר סבירות.  

 ". גורמי הביטחוןעמדת מה מתבססת החלטתם, זולת "

המשיבים  השיקוליםבין   .31 התעלמו  מהם  והרלוונטיים  תנועה  לחופש  הבסיסית  הזכות  לחיי : 

אדם,  משפחה   לכל  החולה,  הנתונה  אחותה  את  לפגוש  עותרת  של  זכותה  זה,   ה תלות ומכלל 

העובדה כי מדובר בבקשה הומניטארית מן המדרגה ,  ישראלהמוחלטת במשיבים לצורך כניסה ל

ועוד.   אלה  הראשונה  שיקולים  כי  ועל  נראה  חשבון  בכלל  נלקחו  אינה  לא  המשיב  החלטת  כן 

 סבירה.  

 על החומר החסוי חשיבותה של הביקורת השיפוטית 

שמקבלת את ההחלטה, אינם נחשפים לחומר המודיעיני אשר   הרשות המינהליתהמשיבים, הם   .32

הסירוב. החלטת  את  נתנו  עליו  התברר  בהתבסס  זה  במסגרת    לאשורו  דבר  שנערך   עת"מ בדיון 

פעולות הממשלה בשטחים,    52234-11-19 נ' מתאם  נציגי השב"כ נעים עסלי  במסגרתו הצהירו 

אין הערות, יש   -בדמות שלוש חלופות  תוצאת האבחון שמקיים השב"כ למבקש  וב"כ המשיבים כי  

נותן החלטתו בהתאם להמלצה   2. המשיב  2מועברות למשיב    –התנגדות, המבקש מוזמן לשימוע  

הצהרות אלה באות לידי ביטוי אף בפס"ד. הדברים   .ללא כל בחינה נוספתלפרוטוקול)    7,8זו (עמ  

 ).  8.1.2020(מיום נ' מתפ"ש  גפרי 48424-11-19חוזרים על עצמם גם בפרוטוקול הדיון בעת"ם 

 

נ) מתפ#ש  נעים ע  52234-11-19מפרוטוקול הדיון בעת"מ    ם י יהרלוונט  יםהעתק העמוד מיום סלי 
 7ע0, מצ"ב ומסומן 23.1.2020

 
כל  .33 או  עצמה  המינהלית  הרשות  ידי  על  נבחן  ולא  נחשף  לא  המודיעיני  החומר  בה  זו,  במציאות 

גורם אחר למעט השב"כ, חשיבותה של הביקורת השיפוטית שעורך בית המשפט בנוגע לחומר 

רבה   -המודיעיני המצוי בידי שב"כ ומהווה את התשתית העובדתית הבלעדית להחלטת הסירוב  

 : הביקורת השיפוטית יש ערך בפני עצמה, ללא קשר לתוצאה הסופית לפעולתלאין שיעור. 

" זכויות האדם ובטחון המדינה יפים לענייננו דבריו של השו' בדימוס, פרופ' יצחק זמיר, במאמרו " .34

 משפטים י"ט, תשמ"ט:    

לקביעת האמת " ביותר  הוא שהדרך הטובה  יסוד מוסד של מערכת המשפט 

כאן,  ואילו  שכנגד...  הצד  בפני  העובדות  חשיפת  היא  המשפט  בית  ידי  על 

http://www.nevo.co.il/case/6093062
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בלבד,   אחד  צד  במעמד  המשפט  בית  בפני  נחשפות  החסויות  הראיות  כאשר 

חייב  המשפט  בית  כזה  במצב  האמת.  לקביעת  ביותר  החשוב  המכשיר  נשלל 

רבה על הרשות המציגה בפניו את טעמי הביטחון ואת הראיות   לסמוך במידה

האם ניתן וראוי להניח כי הרשות אכן  החסויות, שהיא מציגה תמונת אמת.  

בית   את  מטעה  ואינה  טעתה  לא  ואמין,  יסודי  באופן  הראיות  את  בדקה 

תטעה שלא  בארץ  רשות  אין  מסוכנת.  הנחה  זו  להמשפט?  מעבר  ך:  כ. 

י בדבר הונאה רשמית ושיטתית של בית המשפט על  הממצאים של ועדת לנדו

 ) 35(עמ'  ידי שירותי הביטחון הכללי במשך שנים רבות, ממחישים את הסכנה

 

עצומות ...   בסמכויות  המחוקק  ידי  על  צוידה  הבטחון  מערכת  כי  לזכור,  יש 

אלו  בתנאים  קשים.  בתנאים  אלו  סמכויות  מפעילה  היא  וקיצוניות. 

ואפיל ו של שרירות מוחשית מאוד. ביקורת רופפת על האפשרות של טעות 

ההפעלה של סמכויות אלה מסכנת באופן ממשי את זכויות האדם. הביקורת  

על הסמכויות מצד בית הנבחרים או מצד גופים אחרים היא רופפת. לפיכך  

בית   ידי  על  יעילה  מביקורת  והקשיים  הרגישות  אף  על  להירתע,  אין 

לתרום לאיזון הראוי בין האינטרס של    המשפט. חובתו של בית המשפט היא 

 . ) 37(עמ' " בטחון המדינה לבין האינטרס של זכויות אדם גם בתחום זה

למרות  אמנם,   .35 השב"כ,  הקיצוניותועל  סמכויותיו  לביקורת.להיות  ,  בשל  העת  כל  רק   נתון 

הקורונה לאחרונה,   משבר  עם  התמודדות  במסגרת  נוספות,  סמכויות  שב"כ  בדו"ח  קיבל  מבקר . 

באוקטובר   ו2020המדינה  עליו  שהוטלה  במשימה  עמד  לא  שהשב"כ  נקבע  "נמצא  ,   פעל שהוא 

ו  בניגוד בארבע "  לפרטיות  בזכות  מידתי  לא  באופן  לפגוע  כדי  בה  שהיה  ובדרך,  לנהליםלכללים 

אירועים (ר' "דו"ח ביניים מיוחד בנושא התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונה" של מבקר 

   המדינה).

פרקטיקה  ביקורת מתמשכת,  מתקיימת כאשר מוטלת על אדם מניעה ביטחונית, ומוגשת עתירה.   .36

 זו היא בבחינת "הכרח בל יגונה" והיא הנוהגת בעתירות כגון דא:  

הבאים " המרובים  ההליכים  נוכח  האחרונים,  בעשורים  כידוע, 

לביקורת שיפוטית בפני בית משפט זה, שבהם מעורבות החלטות של  

יות הביטחון המתבססות על ראיות חסויות, התפתחה פרקטיקה רשו

ביטוי  לנוהג שמצא  הייתה  והיא אף  בראיות אלה  לאופן העיון  ביחס 

מטור נ' מפקד כוחות צה"ל   792/88בג"ץ  בפסיקתו של בית משפט זה (

משרד הפנים    5237/05בר"ם  );  1989(   542)  3(ד מגבגדה המערבית, פ"

) קרלסון  טוביאס  בנבו]נ'  לפי  25.4.2006,  [פורסם  הפרקטיקה  ); 

שהייתה לנוהג מוכר ומקובל במסגרת הליך של ביקורת שיפוטית על 

לבית   ביטחון  מטעמי  חסוי  חומר  הצגת  מתאפשרת  הרשות  פעולות 

. עמד צד אחד בלבד, אם ניתנת לכך הסכמתו של העותר המשפט במ

יעיין  המשפט  שבית  לכך  העותר  הסכמת  שניתנת  ככל  לכך,  בהתאם 

תעודת  להציג  חייבת  הרשות  אין  אחד,  צד  במעמד  החסוי  בחומר 

[נוסח חדש],   פקודת הראיותל  44-45סעיפים  חיסיון בהתאם להוראות  

http://www.nevo.co.il/case/17942209
http://www.nevo.co.il/case/17942209
http://www.nevo.co.il/case/6001735
http://www.nevo.co.il/law/98569/44;45;
http://www.nevo.co.il/law/98569
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הראיות  1971  -תשל"א   פקודת  שהתפתח  (להלן:  הנוהג  במסגרת   ;(

הצורך  על  ולעמוד  החסוי  החומר  את  לבחון  המשפט  בית  בידי 

ש פרטים וההצדקה  לחשוף  ניתן  אם  בשאלה  להכריע  וכן  בחיסיונו, 

שלו   והרלוונטיות  מהימנותו  על  לעמוד  גם  כמו  ממנו,  נוספים 

גופה  המינהלית  לקבל ...להחלטה  המשפט  בית  נוהג  זה  בהליך 

הסברים מפורטים מגורמי הביטחון אודות ההצדקה לקיום החיסיון,  

הוא סבור כי    וככל שהדבר ניתן מבקש להביא לחשיפת נתונים שאין

   ראוי לחסותם.

יתרונותיה של פרקטיקה זו רבים, שכן יש בה כדי לקיים ביקורת  ...

ביסוד ההחלטה  הרשות הביטחונית העומדים  שיקולי  על  שיפוטית 

את מהימנות המידע החסוי, והכל    –ככל הניתן    –הנדונה, ואף לבחון  

 האדם;  מבלי להזניח את חשיבות ההגנה על זכויות ביעילות שיפוטית

ההסכמה ... ביסוד  היתר,  בין  הפרקטיקה,  של  חסרונותיה  זאת,  עם 

דיון  מחייבת  שהיא  בכך  גם  כמו  למימושה,  מרכזי  תנאי  המהווה 

הקושי לפניו  פעמים רבות עמד בית משפט זה על  ...    במעמד צד אחד

ניצב הצד הנתקל בטענת הרשות המינהלית אודות חסיונו של מידע,  

כוחו כסומא באפילה, המנסה להתגונן מפני  -המציב אותו או את בא

לו. ידועות  שאינן  נוכח   טענות  נמנע  בלתי  לעיתים  הוא  זה  קושי 

למצב  הראיות.  חיסוי  את  להצדיק  העשויים  השונים  האינטרסים 

בשיטתנו יותר  טוב  פתרון  נמצא  טרם  זה  שפורט ...    מיוחד  המתווה 

זה   משפט  בית  של  השנים  רבת  פסיקתו  על  הנשען  לעיל, 

בין  סביר  איזון  לפיכך  מהווה  הנוהגת,  השיפוטית  והפרקטיקה 

על  להגן  הצורך  לבין  הפרק  על  העומדים  השונים  האינטרסים 

מוגרבי נ'    5696/09(בג"ץ    יות שבית המשפט מופקד על שמירתן  הזכו

 . לפס"ד של הנשיאה בייניש)    4-2, פס' אלוף פיקוד העורף

ש .37 הקביעה  על  היתר  בין  נשענת  זו  ביפרקטיקה  בטחון,  בענייני  להיות גם  צריכה  שיפוטית  קורת 

 מופעלת כרגיל:
האופי הביטחוני של שיקול הדעת המינהלי הרתיע בעבר מפני ביקורת שיפוטית.  

הביטחון.   בשיקולי  להתערב  להם  ואל  ביטחון,  אנשי  אינם  במשך שופטים 

ההתערבות   לעניין  הביטחון,  בשיקולי  ייחוד  כל  אין  כי  הובהר,  השנים 

מחייב   וטית.השיפ הרשויות  הפרדת  עקרון  אך  מינהל,  אנשי  אינם  שופטים 

המינהל.   אנשי  של  החלטותיהם  חוקיות  על  לפקח  מעמד  אותם  אין  זה  לעניין 

פי החוק, וגם על  -מיוחד לשיקולי הביטחון. גם אלה חייבים להיות מופעלים על

מסוגלים   שהשופטים  כשם  שיפוטית.  ביקורת  להיות  צריכה  וחייבים  אלה 

של שיקול הדעת המקצועי בכל תחום ותחום, הם מסוגלים  סבירותו  לבדוק את

. מכאן הגישה, כי אין של שיקול הדעת הביטחוני סבירותו וחייבים לבדוק את

דעת מינהלי שעניינו  -מגבלות מיוחדות על היקף הביקורת השיפוטית של שיקול

באומרי:   אחת,  בפרשה  כך  על  עמדתי  המדינה.  בידי ביטחון  מתרכז  רב  כוח 

על שיפוטית  ביקורת  להפעיל  הראוי  מן  החוק  שלטון  ולמען  צבאי,  פי  -ממשל 
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לביטחון   מומחה  עצמו  עושה  אינו  המשפט  בית  ודוק:  הרגילים"...  המבחנים 

הדעת   בשיקול  הסמכות  בעל  של  הביטחוני  הדעת  שיקול  את  מחליף  ואינו 

שיקול הדעת הביטחוני,  הביטחוני של השופט. בית המשפט אך בודק את חוקיות  

שיקול  סבירותו לרבות זה.  -של  היקף  דעת  בין  הבדל  כל  אין  זה,  בעניין 

ההתערבות בשיקול הדעת הביטחוני לבין היקף ההתערבות בשיקול הדעת של 

כל רשות מינהלית אחרת. בכל המקרים כולם, בית המשפט אינו הופך להיות  

של  -שלטונית-רשות חוקיותו  את  בוחן  אך  אלא  השלטוני.  על,  הדעת  שיקול 

הראוי   מן  השיפוטית  הביקורת  היקף  ביטחון.  לשיקולי  ייחוד  כל  אין  זו  בדרך 

בהעדר הוראה מפורשת בחוק אין   הוא כי יהא אחיד לכל רשויות השלטוניות.

ביקורת  בפני  מחסינות  תיהנינה  מסוימות  שלטוניות  רשויות  כי  רצוי,  זה 

) פס'  10.1.1989(  צנזור הצבאי הראשימאיר שניצר נגד ה  680/88(בג"ץ  שלטונית.  

 לפס"ד)  26

כי   .38 עולה  ביטחוניות  כנגד מניעות  "גישה" בבתי המשפט  החומר מהליכים רבים שמנהלת עמותת 

משמעי חד  תמיד  אינו  בהם  הביטחוני  מקרים  מעט  לא  יש  לאחר .  הביטחונית  המניעה  מוסרת 

נ' מתפ"ש  14184-03-19(ר' עת"ם    הגשת העתירה נ' מתפ"ש  33826-04-19, עת"ם  גנים  , עוידה 

-61511-06, עת"ם  אשביר נ' מתפ"ש  59630-06-19, עת"ם  תלבאני נ' מתפ"ש  58731-06-19עת"ם  

.  חמאד נ' מתפ"ש  74074-01-20עת"ם  ומאדי נ' מתפ"ש    7222-02-20עת"ם  ,  מצרי נ' מתפ"ש  19

(ר'  הביטחונית  המניעה  חרף  היציאה,  את  לאפשר  החלטה  מתקבלת  הדיון  שבמעמד  גם  וקורה 

נ' מתפ"ש    26292-12-19עת"מ   יצא   הביטחון שר 'נ 'עאבד-אבו  5923-08-21"מ  עתועאשור  שם 

 העותר בתנאים לחתונת בתו בישראל) 
 סיכום

הסרטן.    תמבקש  תהעותר .39 מחלת  עם  המתמודדת  אחותה  את  והלא לבקר  הלאקוני  בסירובו 

 מבלי לבסס את הסירוב הביטחוני.  תהעותרהומניטאריות ביותר של  פוגע המשיב בזכויותמנומק, 

העותר .40 לבקשת  לסרב  המשיב  והסתמכות   תהחלטת  דעת  משיקול  התפרקות  תוך  התקבלה 

הפר את חובת ההנמקה שחלה עליו, לא שקל    מוחלטת על חוות דעת של גורמי הביטחון. המשיב

 שיקולים שהיה עליו לשקול ולאזנם נוכח המלצת כוחות הביטחון ועל כן החלטתו אינה סבירה. 

 ביקורת שיפוטית בנסיבות אלו, היא חיונית בפני עצמה.  .41

 
אשר את בקשת העותרת נוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים ל

 . בצוק העיתיםחותה א היפגש עםל  לה ולאפשר

המשיביםכן   את  לחייב  גם  הנכבד  המשפט  בית  העותר  מתבקש  בית תבהוצאות  אגרת  לרבות   ,

 משפט ושכ"ט עו"ד כדין. 
 

14.12.2021  __________________ 

 , עו"ד מוריה פרידמן שריר

 ת ב"כ העותר

 


