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  עתירה מינהלית 

את    אשרלמוגשת בזאת עתירה מינהלית במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים  

על  , ילדיה הקטיניםלושת  יחד עם ש לגשר אלנביהגעה מרצועת עזה לצורך לצאת  1בקשת העותרת 

     . התאחד עם בן הזוג ואבי הילדים בסעודיה ולסעוד אותול  ווכלימנת ש

, לרבות שכ"ט עו"ד, ותהנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרבנוסף, מתבקש בית המשפט  

 בצירוף מע"מ כדין. 

שנחתם בפני עורך דין ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר תיאום   1  תהעתירה נתמכת בתצהיר העותר

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

 המשפט הנכבד לקבל את התצהיר ואת ייפוי הכוח שנחתמו ונשלחו בפקס.

 לעתירה נלווית בקשה לקיום דיון דחוף. בשל נסיבות העניין, 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gisha.org


 2 

 ואלו נימוקי העתירה: 

 הסמכות 

 ופרט   לחוק  א5  )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 ₪ 1,969

 נוסף  הליך

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

 הצדדים 

עם כרגע    תנמצא שלושה,  נשואה ואם ל ,  תפלסטיני  תושבת,  27  תב  (ת העותר)להלן:    1  תהעותר .1

  הנמצא בסעודיה.   עם אבי המשפחההתאחד ל תברצועת עזה ומבקשילדיה 

  ( הינה עמותת גישהמרכז לשמירה על הזכות לנוע" )ע"ר( )להלן:    -עמותת "גישה    ,2העותרת   .2

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

 . הזכות לחופש התנועה

,  בשטחים הכבושים על יישום המדיניות האזרחית  ( הינו האחראי  המתפ"ש)להלן:    1המשיב   .3

 על תיאום וקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה.  ןאמוו

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

עבור ישראלים, והוא  ממשלת ישראל ברצועת עזה, לרבות הנפקת היתרי כניסה לרצועת עזה  

 . 2וף למשיב כפ

כללי המשפט   ומתפקידו ליישם אתהוא המפקד הצבאי של איזור הגדה המערבית    3המשיב   .5

 הבינלאומי.  

 תקציר העובדות ומיצוי ההליכים   

 , (*********)ת.ז.    *********ל נשואה  שמענה רשום ברצועת עזה,    תפלסטיני  תתושב  איה  תהעותר .6

)ת.ז.   *********התאומים  ,  ילדים  שלושהלבני הזוג    תגורר ועובד שם. מיליד ותושב סעודיה, ה

   בת שנה וחצי.  ,(*********)ת.ז.  *********ובני השלוש  ,(*********)ת.ז.  *********ו  ,(*********

 1ע/ של העותרת וילדיה מצ"ב ומסומן תעודת הזהות  העתק

העותרת    נפצע    13.9.2021ביום   .7 של  זוגה  חולים בבן  בבית  ואושפז  קשה  נפילה  תאונת 

חוליות בגב שלוחצת על חוט מה"מוואסאת" בסעודיה. הוא אובחן כסובל משבר קשה באחת  

 .  17.10.2021השדרה ונקבע לו ניתוח ליום 

 2ע/ מצ"ב ומסומן + תרגום  העתק הדו"ח הרפואי
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בצרוף  20.9.2021ביום   .8 בסעודיההדו"ח  ה,  החולים  מבית  לירדן  רפואי  כניסה  פנתה  והיתר   ,

ילדיה  על  לצאת לחו"ל עם    הוועדה האזרחית הפלסטינית, בבקשהלמשיב, באמצעות    העותרת

אותו.   ולסעוד  המשפחה  לאבי  להצטרף  קיבל  תהעותרמנת  פנכל    הלא  כן  ועל  שוב מענה  תה 

בצירוף היתר עדכני לכניסה    25.10.2021ביום    ,למשיב, באמצעות הוועדה האזרחית הפלסטינית

 לירדן.  

וחצי   מענה   רבהיעד .9 כחודש  בשמ  ,במשך  גישה  עמותת  הע פנתה  של  ביום  תרת  וה  למשיב 

ליום  וביקשה מענה דחוף לבק  3.11.2021 שתה ההומניטארית של העותרת, לכל המאוחר עד 

ביום  10.11.2021 לערכאות.  10.11.2021.  פניה  על  והודעה  למשיב  תזכורת  ב  נשלחה  יום,  בו 

ועל פיו "מספר הטלפון שהועבר מהוועדה האזרחית אינו תקין וכי "לשם    המשיבהתקבל מענה  

יצוין כי עמותת  .  ""תשל התושב  הטיפול בבקשה נדרש מספר טלפון תקין אשר נמצא בשימוש

העותר  עם  שיחות  לצורך  תדיר  שימוש  עושה  תקין"    תגישה  ש"אינו  טלפון  מספר  באותו 

 לכאורה ומעולם לא נתקלה בשום בעיה. 

הטלפון שהועבר באמצעות הוועדה האזרחית  עמותת גישה למשיב כי  השיבה    28.10.2021ביום   .10

העותר את  שמשמש  והיחיד  תקין  טלפון  העותרת  .  תהוא  ציינה  מדובר  2כן  בבקשה    כי 

הפצוע של העותרת אמור לעבור ניתוח נוסף.    הומניטארית מן המדרגה הראשונה וכי בן זוגה

מספר הטלפון שמסרה העותרת למשיב  על כך שאישור חברת הסלולר    צורף  ,למעלה מן הצורך

של העותרת וילדיה את הסדרת יציאתה  ביקשה    2העותרת    ,אשר על כןפעיל ורשום על שמה.  

 .  13:00בשעה   14.11.2021לא יאוחר מיום 

 3ע/למשיב מצ"ב ומסומן  העתק ההתכתבות בין עמותת גישה

  + תרגום 17.11.2021העתק דו"ח רפואי על פיו בן זוגה של העותרת עתיד לעבור ניתוח נוסף ביום  

  4ע/מצ"ב העתק ומסומן 

  5ע/מצ"ב ומסומן תרגום   + העתק אישור חברת הסלולר 

,  כמעט חודשיים העותרת ממתינה להיתר המבוקש במשך  .  לא התקבל מהמשיבים  מענהכל   .11

    כאשר מדובר במקרה הומניטארי המחייב טיפול מהיר ויעיל.

במהלך המוגשת לבית משפט נכבד זה    רביעיתהעתירה היצויין כבר עתה ויפורט בהמשך, זוהי   .12

כלפי תושבי עזה שביקשו לצאת המופנית    טענת המשיבים ל"טלפון לא תקין" בשל    חודש ימים 

לאחר לחו"ל עתירה  .  לסוגיית    ,הגשת  שוב  להתייחס  מבלי  הבקשה  את  המשיבים  מאשרים 

    תקינות הטלפון. 

 גם במקרה דנן, לא נותר לעותרות אלא להגיש עתירה לבית משפט נכבד זה.  .13

 
 הטיעון המשפטי 

 המסגרת הנורמטיבית  

לצאת מגבולות הרצועה, נדרש לקבל היתר מהמשיבים אשר מותנה בעמידה   עזה המבקשתושב   .14

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

מספטמבר   ואליה.  2007ישראל  מהרצועה  והסחורות  האנשים  תנועת  של  להגבלה  שקראה   ,
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אות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם סטאטוס הרשמדיניות זו באה לידי ביטוי במסמך "

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

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

 וישראל.  

  3לתקופה העולה על  לכל צורך שהוא,  , כי בקשה לצאת לחו"ל דרך גשר אלנבי  ויודגש  יובהר .15

בו   בקריטריון  מוסדרת  הבקשהחודשים,  אישור  היא  המחדל  בהמשך ברירת  כמצוין   ,

 ( שכותרתו "שהיית ארוכת טווח בחו"ל": 5.ז.5הקריטריון יציאה לחו"ל )ס' 

לישראל ולאיו"ש לצורך   ככלל, כל תושב רצועת עזה שמעוניין להיכנס"

בכתב שלא לשוב   יציאה לחו"ל למטרות אישיות שונות, תוך התחייבות

לפחות,  לחצי שנה  עזה  לרצועת  ואיו"ש  ישראל  דרך  בקשתו    ולהיכנס 

 . בכפוף לאבחון ביטחוני פרטני ולחתימה על מסמך התחייבותתאושר

של   למשך  ואיו"ש  ישראל  דרך  עזה  לרצועת  לשוב  חצי שלא  מינימום 

 . )ההדגשות כאן ולאורך כל העתירה של הח"מ( "שנה

ל"שהייה ארוכת  הנדרש  הזמן  עודכן משך  כי בטבלאות המצורפות לסטטוס ההרשאות,  יצוין 

 טווח בחו"ל" לשלושה חודשים.  

 6/עהעמודים הרלוונטיים מסטטוס הרשאות, מצ"ב ומסומן  העתק

לעמדתם ההוראות הקבועות בו , את סטטוס ההרשאותמעדכנים בקביעות למרות שהמשיבים  .16

המצמצם את התנועה מעזה    12.8.2021לא מחייבות אותם, אלא מסמך המדיניות שפורסם ביום  

על פי מסמך זה, כניסה לישראל לצורך יציאה לחו"ל דרך גשר  אלא שגם   ואליה בעת הזו.  

 . בסטטוס ההרשאותאלנבי אפשרית בהתאם לקריטריונים הקבועים 

 7/ע מצ"ב ומסומן 12.8.2021העתק מסמך המדיניות העדכני מיום 

העותר .17 ליציאה    תבקשת  בקריטריונים  כלולה  כך,  ההרשאות חו"ל  אם  בסטטוס  הקבועים 

ואף במסמך המדיניות העדכני המצמצם את התנועה במעבר ארז    2020המעודכן לחודש דצמבר  

כל  .  מדובר בבקשה הומניטארית שיש לטפל בה ולאשרה במהירותמעבר לכך,    בעת הנוכחית. 

באשר לכך, אין ספק כי הבעיה אינה  .  הטלפוןמספר  סוגיית    הוא  ,בן זוגהן העותרת למפריד ביש

 עושים בו שימוש תדיר.  2שהרי כאמור, נציגי העותרת    תקינותו של המכשיר. המכשיר תקין

ש אינם  השב"כ  גורמי  הנראה  להם ככל  שנמסר  מהמספר  רצון  העותרת  בעי  את  .  המשמש 

     לה. הנדרש  לקבל את ההיתר  לספק את המשיב והעותרת אינה יודעת כיצד עליה לפעול על מנת  

 המשיבים הפרו את החובה לפעול במהירות הראויה 

אף   .18 על  העותרת    שהבקשהכאמור,  של  המשיביםההומניטארית  של  לפתחם  מזה   עומדת 

  ה ידאל  ה את כל אשר לתש ת אף שזו עלעותר  הסופית    טרם מסרו את החלטתם  הם,  ייםכחודש

מספר  כי  למשיבים לקח כחודש וחצי להשיב לעותרתזאת ועוד,  .על מנת לעמוד בדרישותיהם

הטלפון שהועבר אינו תקין, חודש וחצי שבמהלכם עמדה בקשתה כאבן שאין לה הופכין וזאת  

בבקשה   שמדובר  הפצוע.אף  הזוג  בן  את  לסעוד  דחוף  ובצורך  של    הומניטארית  התנהלותם 

  באופן בוטה את חובתם לפעול במהירות הראויה. המשיבים במקרה דנן מפרה 
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חובתה של רשות מנהלית לפעול במהירות הראויה ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן סביר היא   .19

,  זכויות אדם נ' השר לביטחון פניםרופאים ל  4634/04בג"צ  ממושכלות היסוד של מינהל תקין )

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

חובה זו הינה חובה כללית החולשת כמעט על כל הפעולות המנהליות, למעט כאשר דין ספציפי  

(.  2008)   338,  3, כרך  ליהמשפט המנהקובע חובת עשייה במועד נקוב )אליעד שרגא ורוני שחר,  

-)א( לחוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט2סעיף  חובה זו נלמדת בין היתר מ

 .  1981 -לחוק הפרשנות, תשמ"א  11סעיף  ומ 1958

סביר".  .20 "זמן  תוך  למענה  למעשה  כמתייחסת  ראויה"  "מהירות  המושג  את  פירשה    הפסיקה 

תיקבע בכל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו הוא. על פי "  סביר"זמן    מהו   לשאלה  התשובהאולם,  

אם   לבחון  יש  הנדון    הזמנים  לוח  בקביעתהפסיקה,  בנושא    כלל  את  הרשות   שקלהבטיפול 

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

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

הקונקרטי    הסביר  הזמן במקרה   המשקל   ומעוצמת  מחד  מעשיים  מאילוצים  נגזרתלפעולה 

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

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

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

 בפנייה.  

בהתאם לאמור בפסיקה, נראה כי המשיבים התעלמו לחלוטין מהחשיבות שבביצוע הפעולה  .21

ובמהירות   המקרה  של  ההומניטאריות  הנסיבות  העותרלאור  של  האינטרס   וילדיה   תלאור 

  . עה הזכות לחופש תנו ו  חיי משפחההנפגעות, ביניהן הזכות ל םהוזכויותי

 המשיבים הפרו את חובת ההגינות של הרשות  

חובת ההגינות של הרשות היא אבן פינה בדיני המינהל הציבורי, בהיותה נאמן של הציבור )בג"ץ  .22

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

מכך  2010)  276א'   נובעת  ההגינות  חובת  שווי((.  אינם  והיחיד  שווי-שהשלטון  ואינם  -כוחות 

עמד. השלטון מחזיק כוח ועצמה וחובת ההגינות נועדה לשמש בלם לכוח ורסן לעצמה. הגם  מ

היתישראל  יתאזרח  האינ   תשהעותר תלוי א  י,  למשיבים   העדיין  עוד  כל  המשיבים.  בהחלטת 

באופן ו  החד עם בן זוגהגיע להתאעל מנת ל  ישראלל  תהעותר  היכולת למנוע את כניסתנתונה  

במידת ההגינות, כמו   העליהם החובה לנהוג כלפימוטלת  ,  הלפגוע בזכויות יסוד המוקנות לזה  

 כלפי כל פונה התלוי ברשות.  

  לטפל וזמן סביר  פרק  תוך    תנים דוגמת העותרולפ  חובת ההגינות מחייבת את הרשות להשיב .23

 אינו תקין   תהקובע כי מספר הטלפון של העותר. מענה לא מספק  באופן רציני ואחראי בפניות  

  מפרים את   –  כאשר הדברים חוזרים על עצמם במקרים נוספים  ,  תהתעלמות מהסברי העותר ו

כדחיית הבקשה ללא מתן נימוקים )ר' בהגינות בפונים אליהם וכמוהם    גחובת המשיבים לנהו

נ' שר    17515-02-17עת"מ  בבפסק הדין    7פס'   ואח'עביר מאדי  מיום  הביטחון   ,12.3.2017  .)

 זמיר:  ' לעניין זה יפים דבריו של פרופ
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עלול   החלטה  במתן  שיהוי  הרשות,  להחלטת  הנזקק  אדם  של  "מבחינתו 

להיות  יכול  שיהוי  של  נזקו  דחוף,  העניין  כאשר  רב...לעתים,  נזק  לגרום 

 (. 1093לעיל,  זמירשקול כנגד נזקו של סירוב" )

אין הוא יודע מתי ואם בכלל תאושר בקשתו, ואין הוא    -וקת שבורההפונה מצוי בפני ש  כך, .24

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

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

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

רך עניינית ויעילה. חשוב במיוחד להקפיד על מתן תשובה של אזרחים בד

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

עניינו  את  לקדם  מנת  על  לעשות  ממנו  נדרש  ומה  בעניינו  הרשות  עמדת 

 בצורה יעילה ועניינית." 

  אינו תקין""שטלפון  מספרהטענה אודות 

תושב עזה  נוגע ל בלא תקין  אין זו הפעם הראשונה שבה עולה טענה של מספר טלפון  כאמור,   .25

  ניסיון ה מ  ואולם,  ובקשתו מסורבת בשל כך.    םהומניטריי  לצרכיםאשר מבקש לצאת מהרצועה  

ועיקר.    שאינם תקינים, כי אין מדובר במספרים  עולה  הרב של עמותת "גישה" מספר  כלל 

כל   תהמשיבים הוא מספר הטלפון שבו משוחחים נציגי גישה עם העותרהטלפון שאותו קיבלו  

" כאשר לא אינו תקין , המשיבים טוענים כי מספר הטלפון "ככל הנראה  אימת שהדבר נדרש.

נוכח טענתם ,  נחה דעתו של השב"כ מההתקשרויות אשר נערכות במספר טלפון מסוים. לא אחת

פלסטינים מרצועת עזה לרכוש מספר חדש יין הטלפון, נאלצים  נהבלתי ברורה של המשיבים בע

  הטענה אודות "טלפון שאינו תקין".  םבניסיון להתמודד ע ולהעבירו למשיבים, 

  2.7.2019ביום . "לא תקין"הטלפון ההגשת עתירה פותרת את בעיית רק נראה כי בנוסף לכך,  .26

תחריר יאסין ואח' נ'    5897-07-19  עת"מ  עתירה בנסיבות דומות,    הוגשה לבית משפט נכבד זה

העותרת לצאת ולהשתתף בחתונת אחותה בגדה המערבית   קשהיבעתירה זו ב .  מתפ"ש ואח'

בלוויית ילדיה הצעירים. גם שם הטענה היחידה שעמדה כנגד העותרת הייתה שמספר הטלפון  

אינו תקין.   להשתתף    יםמיוישלה  לצאת  העתירה אושרה בקשתה של העותרת  לאחר הגשת 

הילדים.   בלוויית  דומההוגש  21.1.2020ביום  בחתונה  עתירה    50133-01-20עת"מ  ,  ספתנו  ה 

העותרת לצאת לירדן על מנת להתאחד   בעתירה ביקשה .  עיטה ואח' נ' מתפ"ש ואח'  -עטאף אבו

בחלוף שבוע וחצי מהגשת העתירה,  עם ילדיה ומשפחתה, אחרי ניתוק כפוי של ארבעה חודשים.  

עתירה נוספת באותו  בוהעתירה התייתרה.    שהבקשה אושרהלאחר  כבר הייתה העותרת בביתה,  

מספר ימים מבלי    ניתן הסעד המבוקש לאחר,  אלאא מצרי נ' מתפ"ש  67380-02-20עניין, עת"ם  

לאחרונה,  ו  שהוגשות  בעתיר  פסק הוצאות לטובת העותרים.אף  ובית המשפט  שהשתנו הנסיבות  

  אבו שארבין נ' מתפ"ש   62494-10-21עת"ם    ,מצרי נ' מתפ"ש ואח'ואאל    45708-10-21עת"ם  

כי בקשת   העובדתית,  דבר במסכת  ומבלי שהשתנה  העתירה  הגשת  לאחר  המשיבים,  הודיעו 

שסרבו לבקשה נוכח טענה למספר טלפון בלתי תקין. וזאת לאחר  לצאת לחו"ל אושרה    יםהעותר

, עדיין תלויה ועומדת בפני רשא חדאד נ' מתפ"ש  5325-11-21, עת"ם  באותו עניין וספתעתירה נ

 כי הדברים יסתיימו באותו אופן.  ומשיחה עם ב"כ המשיבים, עולה   בית המשפט הנכבד
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מספר טענה לבסירובם לבקשות ליציאה לחו"ל  על המשיבים לערוך בדק בית יסודי בנוגע ל .27

מדובר בהתנהלות קלוקלת ובלתי הוגנת עד כדי התעמרות בתושבים אשר   . טלפון בלתי תקין

שהרי מסרו למשיב   ,המענה לבקשתם מתעכב ונמנע מלהגיע, והם אינן יודעים מה עליהם לעשות

רק חלק קטן מהם מגיע לידי הגשת עתירה אשר מביאה פר הטלפון בו הם משתמשים.  סאת מ

          ר אונים וללא מענה. לאישור המיוחל אבל הרוב המוחלט נותר חס

, דבר אשר נמנע התאחד עם בן זוגהל  ת של העותרבקשה פשוטה  במדובר  כאמור, במקרה דנן,   .28

נוכח טענה מעורפלת זו, אודות מספר טלפון שאינו תקין.  ה ולא ברורה  ישגו  הבשל טענממנה  

טיפול.   ללא  המשיב  בידי  העותרת  בקשת  של וד,  ועזאת  נשארת  הטלפון  מספר  היה  לו  גם 

נוכח    תהעותר הבקשה  אישור  מחשיבות  מוריד  או  מעלה  זה  פרט  אין  הנסיבות שגוי, 

 ת העותר, וכפי שהוסבר למשיבים,  כאמורואולם,  עמידתה בתנאי הקריטריון.  ההומניטאריות ו

קשר    ותיא  יםבאתר הוועדה האזרחית ונציגי עמותת גישה יוצרטלפון אשר מעודכן  משתמשת ב

 באמצעות טלפון זה.  

בקשתה ההומניטארית של העותרת מצויה בידי המשיב והבהרתה אודות  למרות משך הזמן בו   .29

ולמרות  ה או להבהיר את טענתם.  המשיבים אינם ממהרים להשיב לבקשתמספר הטלפון,  

תי המשפט כבר שפכו קיתונות של דיו כדי להבהיר למשיבים דכאן ולרשויות המדינה בכלל כי  ב

הגשת העתירה היא  חובתן לענות לפונים אליהם תוך זמן סביר, עדיין נראה כי פעמים רבות,  

בבקשה.   הטיפול  את  לזרז  התושב  בפני  העומד  היחיד  בעת"מ האמצעי  לדוגמה  נכתב  כך 

 (: 24.1.2007) ארואטי נ' משרד הפנים 1602/06

לא יתכן שאזרח שנזקק לרשות, ימצא מולו דלת נעולה, אוזן ערלה וחלון  "

חובתה  את  למלא  לרשות  תגרום  מינהלית  עתירה  שרק  יתכן  לא  אטום. 

 הפשוטה להתייחס לאזרח." 

בכ  המשיבים .30 גם  העותרת  כלפי  הגינותם  חובת  את  בפעם    ךהפרו  ולא  מבהירים,  אינם  שהם 

הראשונה, מה דרישתם מהעותרת, מה הבעיה עם מספר הטלפון שנמסר להם ומה עליה לעשות  

על מנת שתוכל לקבל החלטה בבקשתה לשוב לביתה. לאחרונה הוגשה לבית משפט נכבד זה  

 עתירה בנוגע לטענה של המשיבים ל"מסמכים בלתי תקינים" כאשר לא ניתנה כל הבהרה על 

-33041איזה מסמכים מדובר ומה נדרש מהעותר לעשות על מנת לקבל מענה לבקשתו )עת"ם  

   ואח'(. נואל אבו הודרוס נ' מתפ"ש 10-21

למרות ו  רים בכך כי בקשתה של העותרת עומדת בקריטריונים שקבעויכאמור, המשיבים מכ .31

זאת, הם בחרו לסרב את הבקשה ולהשתמש לשם כך בנימוק סתום שלא ניתן להבין ממנו דבר.  

להיות מטופלת   צריכה  העותרת  של  כגון בקשתה  וביעילותבקשה  המשיב    ברגישות  היה  ועל 

 מספר הטלפון שמסרה וכיצד עליה לפעול. במהירות למבקשת, מה הבעיה ב להבהיר 

 ת מידתי בזכויות העותר  באופן בלתיהמשיבים פוגעים 

לא רק שאינו   סעודיהעם בן זוגה בהתאחד  ל   תאת בקשת העותר  אשרשל המשיבים לם  מחדל .32

יוזכר, כי נוכח .  ושל ילדיה  הבזכויות היסוד שלסביר, אלא הוא גם בלתי מידתי בהיותו פוגע  

השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על תחומי חיים רבים  
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מחויבת היא מכוח המשפט הבינלאומי והישראלי לכבד ולהגן על אותן זכויות  של תושבי עזה, 

של התושבים והזכויות   הזכות לחופש התנועה בראשן ובעיקרן    -האדם המושפעות משליטתה

דנן הזכות  שנ כגון במקרה  בית המשפט העליון  .  יי משפחהלחגזרות ממימוש חופש התנועה, 

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

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

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

פורום משפטי למען ארץ ישראל נ'    1169/09  יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בבג"ץ .33

 (:15.6.2009) 21פס'  ראש הממשלה

ההומניטאריים  הצרכים  לקיום  לדאוג  הישראלי  הממשל  של  חובתו  "על 

ה לא אחת. הבסיסיים של תושבי איו"ש והרצועה עמדה פסיקת בית משפט ז

גם אם רצועת עזה נשלטת כיום על ידי תנועת החמאס, אשר הוכרזה ארגון  

ורמת   חיוניים לקיום איכות  טרור, חיים בה תושבים הזקוקים לשירותים 

סיפוק  לאפשר  כדי  עזרה  להושיט  נדרשת  ישראל  ואנושית.  סבירה  חיים 

 צרכים הכרחיים לאוכלוסייה המקומית, שבלעדיה לא יקבלו מענה." 

וילדיה  רבמקרה דנן, העות .34  להתאחד עם אבי המשפחה בהיתר מהמשיבים על מנת    יםתלוית 

אותו אלו,.  ולסעוד  מצד    בנסיבות  הסחבת  במתן  נקיטת  קשיים  היתרהמשיבים  הערמת   ,

   ה ובזכות ילדיה. פוגעת בזכויותודרישות בלתי ברורות על העותרת 

העותר .35 בזכויות  זו  הבינלאו  ת פגיעה  המשפט  לפי  ההומניטאריאסורה  ודיני    -מי  כיבוש  דיני 

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

פגיעה אינה נעשית לתכלית : הלעמוד במבחני הסבירות והמידתיות, אך היא איננה עומדת בהם

ובדרישתם    מענהראויה, שהרי המשיבים לא פירטו ולא הצדיקו בשום אופן את העיכוב במתן ה

ואת העיכוב במתן הסבר אודות מה שנדרש להם לצורך קבלת   לקבל מידע שכבר הומצא להם

פגיעה הטמונה  . אף אם יוכח על ידי המשיבים כי ישנה תכלית כלשהי לעיכוב, הרי שה החלטה

 עולה על המידה הדרושה לשם הגשמתה של תכלית זו. וילדיה,  תבכך לזכויות העותר

 םוסי

ה עם ילדיה  בכיליון עיניים לקבל את תשובת המשיבים המאשרת את יציאת  נהממתי  תהעותר .36

חורגת מכל סטנדרט   הבעניינ  משיבהתנהלות ה  התאחד עם אבי המשפחה.למהרצועה על מנת  

להשיב במהירות הראויה ואת חובת ההגינות החובה  תקין של פעילות מינהלית: היא מפרה את  

 . ת וילדיהיסוד של העותרהיא פוגעת בזכויות שהמשיבים כפופים לה. כתוצאה מכך, ה

המקרה דנן מצטרף לשורה של מקרים בהם תושבי עזה נאלצים להגיש עתירה לבית המשפט  .37

ואולם, תושבים אלו הם אותם מתי המעט   .או מענה שאינו ברור  מענה  מתן  אי  בשל  רקהנכבד  

שזכו לקבל ייצוג משפטי בפני ערכאות ישראליות, ובכך לקבל מענה לבקשתם. הרוב המוחלט 

של התושבים שבקשותיהם לא נענו פשוט מוותרים על זכויותיהם, מתייאשים ונותרים בעזה.  

 התנהלותם הפסולה. כך יוצאים המשיבים נשכרים מ

 



 9 

להסדיר  ו  תלהשיב לעותרנוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים   .38

    סעודיה. לאלנבי ומשם לגשר  ועל מנת שיגיעעם ילדיה   את יציאתו מרצועת עזה

 לאור התנהלות המשיבים שתוארה לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד גם לחייב את המשיבים  .39

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