
1 

 

 

 /41בג"ץ  בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 
  200248808אלראזק מצרי ת.ז. -אללה עבד-נאדר עבד

מרכז לשמירה על  –ע"י ב"כ עוה"ד עידו קטרי ו/או נעמי הגר מ"גישה 
 הזכות לנוע"

 24רחוב הרכבת 
 07776תל אביב, 

   60-0422406; פקס: 60-0422446טלפון: 
 העותר

 -נגד  -

 שר הבטחון .4

 המפקד הצבאי בדרום .4

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים .0
 צים, פרקליטות המדינה"כולם ע"י מחלקת הבג

 , ירושלים42דין -רח' צלאח א
 המשיבים

 

 עתירה למתן צו-על-תנאי

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות ליתן על צו תנאי המופנה כנגד המשיבים, והמורה להם 

א יסדירו את כניסתו של העותר, אצן אולימפי, לצאת מרצועת עזה לבוא וליתן טעם מדוע ל

-הכלל, על מנת להשתתף במרתון 40.2.4642 -2.2.4642 ולהגיע לגדה המערבית בין התאריכים

 .44.2.4642הפלסטיני השני שיתקיים בעיר בית לחם ביום 

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

 בצירוף מע"מ כדין. 

 בקשה לקיום דיון דחוף                     

העותר, אצן אולימפי המתגורר ברצועת עזה, מבקש להגיע לגדה המערבית ביום רביעי הבא, 

 -הפלסטיני השני שיערך בעיר בית לחם ביום שישי ה -הכללעל מנת להשתתף במרתון  ,4.1.8041

שיוכל להתכונן כראוי להשתתפות במרתון. בקשה בשם העותר הועברה וזאת על מנת  44.1.8041

. כבר בתחילת חודש מרץבהתאם לנהלים התקפים ישירות מנציגי הרשות בגדה אל המשיבים 

. ברם 46.0.4642העותר הגדיל לעשות ופנה בעצמו באמצעות באי כוחו לרשויות הצבא כבר ביום 

בטענה השגויה שהיא אינה עומדת בקריטריונים.  47.0.4642המשיבים סירבו את הבקשה ביום 

כדי לנסות ולהשיג את  47.0.4642העותר פנה גם למחלקת הבג"צים של פרקליטות המדינה ביום 

נמסר לח"מ, כי  4.2.4642הסעד מבלי להטריד את בית המשפט הנכבד, אך ללא הועיל. ביום 

ירה זו פחות משבוע לפני מועד מוגשת עתהסבירות שהחלטת המשיבים תשתנה, קלושה. לפיכך, 

 . היציאה המבוקש
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על פי יומנו של בית המשפט הנכבד,  2.2.4642-לאור זאת נבקש כי הדיון ייקבע עד ליום ה

ככל שיחליט בית המשפט לבקש את תגובת  שאלמלא כן יהפוך הסעד המבוקש לבלתי רלוונטי.

  ן למועד הגשת עתירה זו.המשיבים לעתירה, נבקש כי מועד הגשתה ייקבע סמוך ככל הנית

 

 הצדדים

 אצן אולימפי אשר הוזמן אישית להשתתף במרתון -הינו תושב פלסטיני מרצועת עזה  העותר .4

 הפלסטיני השני על ידי הועד האולימפי של הרשות הפלסטינית. -הכלל

 ( הינו הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא.שר הביטחון)להלן:  4המשיב  .4

הינו בעל הסמכות להוצאת היתרי כניסה לישראל ( המפקד הצבאי בדרום)להלן:  8המשיב  .0

 , סמכות אותה האציל לו שר הפנים.לצורך מעבר מרצועת עזה ואליה

לקביעת הקריטריונים, המשתנים מעת לעת, הינו בעל הסמכות ( מתפ"ש)להלן:  3 המשיב .2

 בנוגע למעבר אנשים מרצועת עזה ואליה.

 

 ואלו נימוקי העתירה: 

 

 שתית העובדתית הת .א

, נשוי ואב לחמישה ילדים. העותר 02העותר הינו תושב פלסטיני המתגורר ברצועת עזה, בן  .5

ייצג את הרשות הפלסטינית  פלסטינים,ספורטאי אולימפי במקצועו, מבכירי האתלטים ה

, למרות סירוב ראשוני של 4662לאומיות רבות בשנים האחרונות. בשנת -ביןבתחרויות 

להשתתפות דרך ישראל והגדה המערבית סדרה יציאתו של העותר המשיבים, הו

ואף הוסדרה יציאתו לצורך אימונים לקראתה. בכך הפך העותר לנציג  ת בייג'ינגבאולימפיאד

היחיד של הרשות הפלסטינית באולימפיאדה ולאחד מארבעה ספורטאים שייצגו את הרשות 

 הפלסטינית באולימפיאדה מאז ומעולם.

לעותר לשם השתתפות באולימפיאדה ובאימונים לקראתה מצ"ב  ושהונפק יםהעתק ההיתר

 .4ע/ ניםומסומ

יצא העותר את הרצועה לצורך  4660כאמור, לעותר קריירה בינלאומית ענפה. גם לפני שנת  .0

שנערכה  42 -ה באליפות אסיההוא השתתף  4664באוקטובר בין היתר, תחרויות באופן סדיר. 

השלישיים  יםהשתתף העותר במשחקים המערב אסייתי 4665ובשנת  בדרום קוריאה

 ,4222שנערכו באירלנד בשנת  הוא ייצג את פלסטין גם בתחרויות. שהתקיימו בדוחא

   .4660ובדוחא בשנת  4662, בבלגיה בשנת 4666בפורטוגל בשנת 

מצ"ב  בדרום קוריאה ובדוחא העותר לתחרויותיציאותיו של על  העתק מסמכים המעידים

 .4ע/נים ומסומ
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בייג'ינג כנציג  תהוסדרה יציאתו של העותר והוא השתתף באולימפיאד 4662כאמור, בשנת  .7

ביקשה עמותת "גישה" בשם העותר כי תוסדר  4662בשנת  היחיד של הנבחרת הפלסטינית.

 -יציאתו דרך ארז ומשם דרך גשר אלנבי לחו"ל במטרה להשתתף באליפות אסיה לקרוס

ין. בקשתו של העותר אושרה והונפק לו היתר. אולם, מסיבותיו קאנטרי שהתקיימה בבחרי

 שלו הוא לא ניצל את ההיתר ולא יצא לתחרות.

 .0בייג'ינג מצ"ב ומסומן ע/ תהמעידה על השתתפות באולימפיאד התעודהעתק 

 בשנים האחרונות העותר השתתף בעשרות תחרויות רשמיות באסיה, אפריקה ואירופה. .2

 4644 ; בשנתשנערכו בסין 40 -ף העותר במשחקים האסייתיים ההשתת 4646בשנת  למשל:

השתתף בתחרות  4640ובמרץ  שנערכה בקובו יפן 42 -השתתף העותר באליפות אסיה ה

בשל מדיניות ישראל הוא יוצא לתחרויות אלו דרך מעבר רפיח באופן סדיר,  .רישמית במצרים

לונדון ועמד  דתינית באולימפיאהעותר נבחר אף לייצג את הרשות הפלסטכפעמיים בשנה. 

בקריטריונים האולימפיים להשתתפות, אולם הוא נאלץ להיעדר מהאולימפיאדה בשל פציעה. 

לאחרונה הוא הוזמן להשתתף בתחרות רשמית בדנמרק אולם לא הצליח לעשות משום 

 רפיח סגור.מעבר ש

 .2ומסומן ע/ המעידה על השתתפות בתחרות המצרית ותרגומה לעברית מצ"ב ההעתק תעוד

 .5מצ"ב ומסומן ע/ בשנים האחרונות העתק מסמכים המעידים על השתתפות בתחרויות

-, המרתון הכללברה ביקש העותר כי תוסדר יציאתו לשם השתתפות במרתון הקודםשעבשנה  .2

. בקשתו סורבה, יחד עם בקשותיהם של כל האצנים מרצועת עזה. בשל הפלסטיני הראשון

 מרתון, לא הוגשה עתירה בעניין. למועד ה צמודהתקבל הסירוב בקוצר הזמן אשתקד, עת 

אחד מבכירי האצנים הפלסטינים, הוזמן לאחרונה העותר על ידי הועד האולימפי של הרשות כ .46

. 44.2.4642פלסטיני השני שיתקיים בבית לחם ביום -כללהפלסטינית להשתתף במרתון ה

לם. בשנה שעברה השתתפו במרתון במרתון עתידים להשתתף מאות אצנים מכל רחבי העו

משום שהעותר הוא ספורטאי בקנה מידה  מדינות שונות. 45 -גברים מ 200 -נשים ו 452

אולימפי בעל יכולות מוכחות, השתתפותו במרתון תתרום רבות לקידום מעמדו הבינלאומי 

 . של התחרות תשגיואת רמת ההי יתעלה באופן משמעותשל המרוץ ו

 .0/ע ןומסוממצ"ב  תבריותרגומה לע האולימפי של הרשות הפלסטינית דהעתק הזמנה מהווע

, םעל האירוע ביניה םחסותאת מלבד הרשות הפלסטינית עצמה גם גופים אחרים פרשו  .44

 Right To Play( וארגון הסיוע ההומניטרי KVINFOהמרכז הדני למגדר, שוויון והאתניות )

המרתון, כאירוע ורי חיים ושלום. בספורט על מנת לקדם בריאות, כישהעושה שימוש 

לאומי, נועד לקדם את חופש התנועה והוא מבקש להראות פנים אחרות של -ספורטיבי רב

 סיפור הרוח הספורטיבית, סיפור של שלום. -הפלסטינים ולספר סיפור אחר אודותיהם 

 http://palestinemarathon.comר' אתר הארוע: 

לסטינית הגיש בקשה לשם השתתפות במרתון ישירות הועד האולימפי של הרשות הפכאמור,  .44

, כבר בתחילת חודש למתפ"ש לצד הישראלי, עבור העותר ועבור אצנים אחרים מרצועת עזה
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. בהמשך לכך ולאחר שלא נתקבל מענה, פנתה עו"ד נעמי הגר, מנהלת המחלקה 4642מרץ 

דרת יציאתו של וביקשה את הס 46.0.4642למת"ק עזה ביום  ,המשפטית בעמותת "גישה"

פורט כי הוגשה במכתב . 2.2.4642-ליום ה העותר מרצועת עזה לצורך השתתפות במרתון

לאינטרס הישראלי. גם דגשה חשיבות יציאתו של העותר הובקשה בהתאם לקריטריונים ו

כוח העותר -יובהר כי הגוף המבקש היה ונותר הרשות הפלסטינית ואילו בפנייתם ביקשו באי

איזון בין יבות של עמידה בכללי מינהל תקין, קרי מסגרת נורמטיבית, החשלהדגיש את 

  מענה בזמן.מתן אינטרסים ו

 .7/מצ"ב ומסומן ע 46.0.4642מיום  העתק פניית עמותת גישה

על מנת שיוכל להתכונן כראוי  2.2.4642יוער כי יציאתו של העותר מתבקשת כבר ביום  .40

לית וגופנית מעמיקה. משום שהמרתון מתקיים הדורש הכנה מנטמירוץ להשתתפות במרתון, 

 .40.2.4642בסוף השבוע חזרתו מתבקשת ביום 

השיב מוקד פניות הציבור במת"ק עזה  47.0.4642ביום , עמידת הבקשה בקריטריוניםלמרות  .42

 כי הבקשה מסורבת "בשל אי עמידה במדיניות הקיימת".

 .2ע/מצ"ב ומסומן  47.0.4642מיום  תשובת המת"קהעתק 

בו ביום פנה החתום מטה לעו"ד אסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה,  .45

בבקשה כי תתערב עבור העותר אצל הגורמים המוסמכים על מנת שאלו יסדירו את יציאתו. 

במכתב זה הודגש כי אין בידי העותר לקבל את סירוב המת"ק שכן הבקשה נכללת 

רתון נתבקשה תשובתה של מחלקת הבג"צים עד ליום בקריטריונים. מפאת קוצר הזמן עד המ

4.2.4642. 

  .2/מצ"ב ומסומן ע 47.2.4642ץ מיום העתק קדם בג"

כוח העותר והודיע להם -יצר הועד האולימפי הפלסטיני קשר עם באי 4.2.4642בצהרי יום  .40

בשם העותר ואחרים סורבה ללא כל נימוק. לאור הודעה זו  למתפ"ששהבקשה שהגישו 

 ו באי כוח העותר כי כלו כל הקיצים ויש להגיש עתירה. החליט

עת העתירה כבר נכרכה והייתה מוכנה להגשה, הגיע מכתב מסרן  42:06באותו היום בשעה  .47

גיא שקל, יועמ"ש מת"ק עזה, לפיו בקשתו של העותר מסורבת משום שלא "הועברה לגורמים 

כוח העותר יצרו -ת". באיהמוסמכים כל בקשה בשמו של מרשכם מטעם הרשות הפלסטיני

 ל מהם אישור בכתב על סירוב הבקשה.מיד קשר עם הועד האולימפי הפלסטיני וביקשו לקב

לא ניתן היה לקבל אישור כאמור והחתום  , מטבע הדברים,ברם עד למועד הגשת העתירה

 מטה יעשה כל מאמץ להביא אישור כאמור לדיון בעתירה. 

 .46מצ"ב ומסומן ע/ 4.2.4642העתק תשובת סרן שקל מיום 

סד הזמנים הדחוק  לאור התנהלות המשיבים ותשובתם שנתקבלה רק ברגע האחרון, ברי כי .42

 לעותר ברירה אלא לפנות כעת לבית המשפט הנכבד בתקווה כי בקשתו תאושר.  מותירלא 
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 הטיעון המשפטי .ב

 מבוא

גורר ברצועת העתירה שבכותרת סובבת סביב בקשתו של אצן אולימפי, תושב פלסטיני המת .42

, על מנת להשתתף 40.2.4642 -עד הו 2.2.4642עזה, להיכנס לגדה המערבית בין התאריכים 

 במרתון ובאירועים הנלווים אליו, כולם מאורגנים על ידי הרשות הפלסטינית.

כניסה לצורך השתתפות באירועים של הרשות הפלסטינית מרצועת עזה לישראל ולגדה  .46

רש במסגרת הקריטריונים הנוכחיים, כפי שיודגם להלן. כלומר, באופן מפונכללים המערבית 

המשיבים מכירים בחשיבות של אירועי הרשות הפלסטינית ובצורך של הרשות הפלסטינית 

 , לאירועים מיוחדים הנערכים בחסותה. יםאולימפי להזמין אישים חשובים, כגון ספורטאים

וה המינהלי הקבוע, במסגרת זמנים הבקשה הוגשה בהתאם לקריטריונים המפורסמים, במתו .44

ובמסגרת  ה כלאחר יד על בסיס טענה שגויהידי המשיבים ולמרות זאת נדחת-אשר נקבעה על

סירוב זה עומד בניגוד למחויבות ישראל כלפי התושבים  התנהלות מינהלית פגומה.

וחופש  הפלסטינים ברצועת עזה, פוגע פגיעה בלתי מידתית בזכויותיו של העותר לחופש תנועה

 העיסוק ונוגד את האינטרס הציבורי.

 

 הסביבה הנורמטיבית – מדיניות מעבר אנשים מרצועת עזה לישראל

מדינת ישראל אוכפת מדיניות של הגבלת תנועת אנשים מרצועת עזה  4666כידוע, משלהי שנת  .44

 לואליה דרך מעברי הגבול הנתונים תחת שליטתה. לפי המדיניות, מעבר בין עזה לבין ישרא

מתאפשר במקרים רבים באמצעות משטר של היתרים בהתאם לקריטריונים  ולגדה המערבית

 . 0המשיב אשר נקבעו מראש בהנחיות משרד הביטחון ובקובץ פקודות המתעדכן תדיר מטעם 

הגים נכנסים מידי חודש בחודשו אלפי תושבים פלסטיניים לישראל ומכוח הקריטריונים הנ .40

שבים המשתתפים באירועים ובכנסים של הרשות הפלסטינית. רק תווביניהם בעילות שונות, 

 2,004הונפקו , 4642פי נתונים רשמיים של המתפ"ש בחודש פברואר -כדי לסבר את האוזן, על

ברי, כי ביחס לנתוני העבר . ולגדה המערבית פלסטינים מרצועת עזה לישראלליציאת  תריםיה

 ם. וגודל האוכלוסיה ברצועת עזה, זוהי טיפה בי

 .44/מצ"ב ומסומן ע 4642העתק דו"ח המתפ"ש לחודש פברואר 

הנחיות משרד הבטחון מוגדרות במסמך "מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת  .42

 למסמך המדיניות קובע מפורשות כדלקמן:  40)א(7(. סעיף מסמך המדיניותעזה" )להלן: 

ת הפלסטינית מעת לעת, בכפוף לקבלת בקשה מפורטת מנציגי הרשו"

באיו"ש, ובכפוף לאישור שר הביטחון, מותרת כניסתם של תושבי רצועת 

לצורך השתתפות בכנסים או אירועים מיוחדים הנערכים עזה לישראל 

 )הדגשה הוספה, ע.ק.( ."בחסות הרשות הפלסטינית

 .44/העתק מסמך המדיניות מצ"ב ומסומן ע
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סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים  -קובץ הפקודות מטעם מתפ"ש "פקודת מתפ"ש .45

 ,(סטאטוס הרשאותלישראל, ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצועת עזה" )להלן: 

אשר מתעדכן מידי חודש, מפרט את משטר ההגבלות וההיתרים התקף באותה עת כלפי 

קובע  8043מחודש מרץ לקובץ  46ב( בעמוד )40האזרחית. סעיף הפלסטינית האוכלוסייה 

 כדלקמן: 

מאושרת בכפוף  -כניסה לכנסים ואירועים של הרשות הפלסטינית"

ציגי הרשות הפלסטינית באיו"ש, ובכפוף נלקבלת בקשה מפורטת מ

לאישור מתפ"ש, לצורך השתתפות בכנסים או אירועים מיוחדים 

 ".הנערכים בחסות הרשות

 .40ע/ מצ"ב ומסומן 4642ודש מרץ ות לחאהעתק סטאטוס הרש

עבור העותר ואצנים אחרים למתפ"ש הנה כי כן, הרשות הפלסטינית הגישה בקשה מפורטת  .40

ופנה באמצעות באי כוחו במכתב לעשות . העותר עצמו הגדיל 4642, כבר בתחילת חודש מרץ

למת"ק  , 46.0.4642 כבר ביום םהמפרט את נסיבות הבקשה ומבהיר את עמידתה בקריטריוני

. לאחר עזה האחראי בפועל על הנפקת היתרי הכניסה לישראל מרצועת עזה והכפוף למתפ"ש.

פנה העותר גם למחלקת הבג"צים והפנה את תשומת ליבה  ,מנומק כהלכה-הלא הסירוב

במסמכי המדיניות המעידים על עמידת הבקשה בקריטריונים. למרות  םלסעיפים הספציפיי

אשר את בקשת העותר וכעת, פחות משבוע לפני מועד היציאה כל זאת, מיאנו המשיבים ל

 . הנכבדנאלץ העותר לפנות לבית המשפט  ,המבוקש

 

 התנהלות מינהלית פגומה

הטיפול בבקשת העותר רצוף כשלים מינהליים. ההחלטה התקבלה על בסיס תשתית עובדתית  .47

ל פי מסמכי פגומה. בקשה רשמית מהרשות הפלסטינית הוגשה בהתאם למתווה הנדרש ע

ורק שהעותר פנה באמצעות  במשך שבועות ארוכים המדיניות. לבקשה זו לא נתקבל כל מענה

כוחו נתקבלה תשובה לפיה הבקשה מסורבת מהטעם שהיא אינה קריטריונית, למרות -באי

-באי, כפי שעולה מהמסמכים שצורפו לפניית ולעילא שמדובר בבקשה קריטריונית לעילא

 הכוח. 

, מעידה על שרירות מבלי לתת את הדעת על נימוקיה, דחיית הבקשה כלאחר ידיתר על כן,  .42

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

 :206, 222( 4, פ"ד לו)לוגסי נ' שר התקשורת 070/24במסגרת בג"ץ 

י, למעשה "כפשוטו ובעיקרו מתיחס ביטוי זה ]השרירות[, לפי השקפת
 מבלי לתת את הדעת לנתונים ולנימוקים שלפניה,ידי רשות, -שנעשה על

. לא המירמה שולטת בכיפה תוך הסתמכות על כוחה השלטוני ותו לא
." )הדגשים העדר התחשבות וחוסר תשומת הלבבמעשה השרירות אלא 

 .(ע.קהוספו, 

בתואנה שמדובר בבקשה  ואכן, המשיבים החליטו לדחות את הבקשה ולעמוד על סירובם זה,  .42

לא קריטריונית, תוך התעלמות מעמידתה של הבקשה בקריטריונים שהם עצמם קבעו, תוך 
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כל הצדדים הנוגעים בדבר, כולל האינטרס חוסר תשומת לב לחשיבות מעברו של העותר ל

 , וזאת ללא כל סיבה הנראית לעין, ללא כל נימוק ראוי.הציבורי

חובה זאת הרשויות יפעלו בהתאם לכללים שהן עצמם קבעו. התקינות המינהלית מחייבת כי  .06

הקריטריונים הקבועים במסמכי המדיניות, מאפשרים להגיש מקבלת משנה חשיבות שכן 

כדבר שבשגרה לא ניתן כלל לצאת שבעוד  ,סיטואציותשל  במנעד צר מאוד בקשה ליציאה רק 

אחת הסיטואציות את הרצועה דרך ישראל. מכאן מתחייב כי מקום שבו מתקיימת 

 הרשויות יתייחסו אליהן במלוא הרצינות ויבחנו את הבקשה לעומקה. ,לולההספציפיות 

 

 חובותיה של מדינת ישראל לתושבים פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה

( בית המשפט העליון 06.4.4662)לא פורסם מיום  הממשלה נ' ראש אלבסיוני 2404/67 ץ"בבג .04

 של לאחר יישומה עזה ברצועת והנורמטיבי העובדתי מהמצב התייחס לשינויים הנובעים

וקבע מפורשות כי לישראל חובות הומניטאריות כלפי תושבי רצועת  "ההתנתקות" תכנית

עזה, וכי חובותיה של ישראל כלפי תושבי עזה נובעות מעצם מצב הלחימה, כמו גם ממידת 

ישראל בשל שנות הכיבוש שליטתה של ישראל במעברי הגבול ומהתלות של רצועת עזה ב

 הארוכות של ישראל בעזה.

לצורך עתירה זו אין צורך בהכרעה לגבי מעמדה של רצועת עזה. זאת מאחר שככל שמדובר  .04

בשליטה במעברים ובאספקת שירותים לרצועה מבחוץ, ברור שישראל עדיין שולטת שליטה 

י רצועת עזה, בלי קשר אפקטיבית, ולכן לפחות בהיבט זה, נותרו לישראל חובות כלפי תושב

עת עזה הנו של שטח כבוש, אם לאו. מכאן כי למשיבים לשאלה אם ככלל המעמד של רצו

 חובות כלפי העותר בכל הנוגע להסדרת יציאתו ולמעברו בין רצועת עזה לגדה המערבית.

משיבים טענו בפני בית משפט נכבד זה, כי רצועת עזה והגדה המערבית הן יחידה יתר על כן, ה .00

ריטוריאלית אחת. טיעון זה התקבל על ידי בית המשפט, בהתאם להתחייבויות ט

במסגרת בג"ץ  הבינלאומיות של מדינת ישראל ובהתאם להיסטוריה ולאופיו של האזור

, כי הגדה המערבית ורצועת עזה מהוות 005(, 0)פ"ד נו) עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל 7645/64

-ל"הסכם ביניים ישראלי 44ינה בהתאם לסעיף הכרה זו האחת.  תיחידה טריטוריאלי

)כתבי  42.2.25ם פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה", אשר נחתם בוושינגטון ביו

 .(4674, 00אמנה, 

מעמדו של הסכם הביניים אינו מוגבל למישור המדיני. ההסכם מהווה חלק מהמשפט הפנימי  .02

 7257/62התחיקה הצבאית )ראו בג"ץ  החל ברצועת עזה ובגדה המערבית, בין היתר מכוח

, בפסקה פרשת חוף עזה ;46( בפסקה 45.2.65 פורסם בנבו,) מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל

; מנשר בדבר 4225-(, התשנ"ו7מנשר בדבר יישום הסכם הביניים )יהודה והשומרון( )מס'  ;44

זו נעשתה על ידי הרכב קביעה  (.4225-(, התשנ"ו5יישום הסכם הביניים )אזור חבל עזה( )מס' 

של תשעה שופטים של בית המשפט העליון, אשר הסתמך על המקורות הנזכרים לעיל ופסק, 
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לפיכך, יש לכבד  (.46, פסקה מראעבהת רשפ"להסכם זה ניתן תוקף באזור" )פה אחד, כי: 

 את זכותו של העותר לנוע בין שני חלקי הטריטוריה האחת. 

 

 חופש העיסוקהזכות לחופש התנועה והזכות ל

אין  חוקתיות של העותר לחופש תנועה ולחופש עיסוק.בזכויות  התנהלות המשיבים פוגעת .05

המדובר בפגיעה בזכויות ערטילאיות של העותר, אלא בפגיעה קונקרטית וודאית בזכויותיו. 

הפגיעה בזכויות נובעת מכך כי הרשויות אינן מאפשרות לאצן אולימפי לנוע לגדה המערבית 

 . הפלסטיני האולימפילהשתתף בתחרות רשמית המאורגנת על ידי הועד על מנת 

חופש התנועה טומן בחובו את זכותו של אדם לנוע בתוך הטריטוריה בה הוא חי. כך לפי סעיף  .00

)א( של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות )אשר אושררה ונכנסה לתוקף 44

 בישראל(. 

חה של מדינה זכותו, בתוך שטח זה, לנוע אדם הנמצא כחוק בתוך שט"
    ."ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי

בשורה ארוכה של פסקי דין, הכיר בית משפט זה בחשיבות חופש התנועה, הן כזכות בפני  .07

חורב נ' שר  5640/20עצמה והן כמפתח למימוש זכויות יסוד אחרות. ראו, למשל, בג"ץ 

בג"ץ  ;(לאוטונומיה של הרצון הפרטיופש התנועה כביטוי )ח 52, 4( 2, פ"ד נא)התחבורה

 . 746, 762( 2, פ"ד מב)עתאמללה נ' אלוף פיקוד צפון 074/27

יוזכר, כי הזכות לחופש התנועה הוכרה בהקשר הקונקרטי של האוכלוסייה הפלסטינית,  .02

, ה"לנ' מפקד כוחות צ שאהין 43/21 החיה בגדה המערבית וברצועת עזה. ראו, למשל, בג"ץ

. פסק דין זה ואחרים מעגנים את ההגנה הרחבה, שמוענקת לחופש 446, 427( 4פ"ד מא)

להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות  40התנועה מכוח הדין הבינלאומי. ראו, למשל, סעיף 

 . 4200לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות,  44סעיף  ;4222האדם משנת 

ופש העיסוק, שהיא זכות יסוד חוקתית, שעקרונותיה חלים של העותר לחזכותו נפגעת גם עוד  .02

על המשיבים בטיפולם בבקשות מעין אלו. ראו חוק יסוד: חופש העיסוק. ראו גם, בין רבים 

  ;024, בעמ' 007( 2, פ"ד נא)לשכת מנהלי ההשקעות נ' שר האוצר 4745/27אחרים, בג"ץ 

 ;202, בעמ' 244 (5פ"ד מח) ,התקשורת( בע"מ נ' שרת 4448יורונט קווי זהב ) 227/22 ץבג"

)"לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק  24, בעמ' 26, פ"ד ב בז'רנו נ' שר המשטרה 4/22בג"ץ 

  .בעבודה או במשלוח יד אשר יבחר לעצמו"(

בשל אי הנפקת בגדה שביסודה טענה על פגיעה  םשנגעה לכלל העיתונאים הפלסטיניבעתירת  .26

ש העיסוק כולל גם את החופש מהכבדה על העיסוק וכן את חופש נקבע כי חופ ,מעבר יהיתר

 לשכת' נ סייף 5047/64)ר' בג"ץ  בחרהנהתנועה הדרוש לשם עיסוק יעיל והולם במקצוע 

 (.75-70, 76( 5)נח"ד פ, הממשלתית העיתונות
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העותר מבקש לממש את הפוטנציאל המקצועי שלו ולהשתתף בתחרות המרתון. יוער כי אין  .24

מקבילות המתקיימות ברצועת עזה או תחרויות כלשהן המתאימות לאצנים  תחרויות

ברי כי השתתפותו ואף אין אדם אחר ברמתו של העותר עימו הוא יכול להתאמן.  םאולימפיי

 של העותר באירוע זה תתרום רבות להתפתחותו המקצועית. 

ורטאים בענפים עוד יצוין כי למרות שאצני מרתון זוכים לקריירה ארוכה יותר מאשר ספ .24

שנה, ולכן חשיבות השתתפותו במרתון זה כה גדולה. וזאת גם  02אחרים, לעותר מלאו כבר 

 בשל פציעה. 4644לונדון שהתקיימה בשנת  תלאחר שלא הצליח להשתתף באולימפיאד

כי סירוב המשיבים להיענות לבקשתו של העותר, לא רק שאינה עולה בקנה אחד עם  ,מכאן  .20

לית המוצהרת והמיושמת, אלא טומנת בחובה השלכות קונקרטיות וישירות המדיניות הישרא

 הן על זכותו לחופש תנועה והן על זכותו לחופש עיסוק ומימוש הזדמנויות. 

 האינטרס הציבורי 

מדינת ישראל תעמוד לימין הרוח האולימפית ולא כנגדה האינטרס הציבורי מחייב כי  .22

הפוטנציאל המקצועי שלהם ולהשתתף באירועים  לממש את םותאפשר לספורטאים אולימפיי

. בין היתר, מטרתו של המרתון ואירועים הפלסטינית מיוחדים אותם מארגנת הרשות

 . דעת הקהל פנים אחרות של הציבוריות הפלסטינית ציג בפנילהכדוגמתו הינו 

ות נוסף על כך האינטרס הציבורי מחייב כי מדינת ישראל תעמוד גם לימין שותפתה, הרש .25

בימים אלו של חוסר יציבות הפלסטינית ותכבד בקשות המופנות אליה מן הרשות. דווקא 

המדובר אזורית, זהו אינטרס ישראלי ראשון במעלה לתמוך ברשות הפלסטינית ובפרט כאשר 

 ושיתוף פעולה בינלאומי באירוע ספורט המבקש לשדר מסר של אחווה ושלום

כי "תרבות של פעילות גופנית היא נדבך מרכזי של משרד התרבות והספורט הישראלי מצהיר  .20

הספורט מהווה מנוף לגיבוש החברה והקהילה כי "המשרד עוד כותב  ."חברה בריאה

" ברי, כי לישראל אינטרס כי החברה הפלסטינית ולהטמעת ערכים בקרב ילדים ובני נוער.

ספורט הינו שפה ער. בקרב ילדים ובני נוחיוביים תהיה חברה בריאה וכי יוטמעו בה ערכים 

אוניברסלית המקדמת ערכי אחווה וכבוד עם פוטנציאל ליצירת גשר בין אנשים ותרבויות 

 צא נשכר מהשתתפותו של העותר במרתון.ישונות ולפיכך גם האינטרס הציבורי הישראלי י

  http://mcs.gov.il/Sport/About/Pages/default.aspx :ר' אתר משרד התרבות והספורט

רס הציבורי אף מחייב כי הרשויות יפנימו כי עליהן לעמוד בכללים המנהליים שהן האינט .27

שקריטריונים אלו וזאת במיוחד לאור העובדה  ובקריטריונים שהן עצמם קבעו עצמן קבעו

 מצומצמים מאוד. 

  

 סיכום

דובר בבקשתו של אצן אולימפי שהוזמן על ידי הועד האולימפי הפלסטיני להשתתף במרתון מ .22

מאורגן על ידי הרשות הפלסטינית וחרט על דגלו להראות "פנים אחרות" של הציבור  אשר
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על ידי נציגי הרשות בגדה לגורמים הרלוונטיים בישראל הפלסטיני. הבקשה הוגשה ישירות 

 לשם השתתפות באירוע מיוחד וכל זאת בהתאם לקריטריונים.

שתתפות בתחרויות, מעיד הן תיאום יציאותיו של העותר בשנים קודמות לשם אימונים וה .22

על כך שאין מניעה בטחונית לאישור הבקשה והן על כך שמדינת ישראל מכירה בחשיבות 

השתתפותם של ספורטאים בפעילויות תרבותיות וספורטיביות ורואה בכך סיבה מוצדקת 

 למעבר מרצועת עזה לגדה המערבית. 

ודחו את בקשת העותר עו שהם עצמם קב בקריטריוניםלמרות זאת, המשיבים לא עמדו  .56

. לפיכך, מוגשת עתירה זו לבית המשפט הנכבד, בהליך מיותר שמבזבז את זמנם כלאחר יד

. לו היו המשיבים מתנהלים העותרכוח -כוח המדינה ושל באי-היקר של בית המשפט, של באי

 לא היתה עתירה זו באה לעולם.  הקריטריונים שנקבעו על ידםפי -על

 הבפני עורך דין ברצועת עזה ונשלח המשנחת הצהרת העותרין היתר, בעתירה זו נתמכת, ב .54

, בית וכוח-ילח"מ, לאחר תיאום טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר לבין בא

 העותר ואת ייפוי הכוח שנחתמו ונשלחו בפקס. הצהרתמשפט נכבד זה מתבקש לקבל את 

להסדיר את להשיב למשיבים  המשפט הנכבד להורות-מכל הטעמים הללו מתבקש בית .54

, 2.2.4642-40.2.4642בין הימים  יציאתו של העותר מרצועת עזה ואת כניסתו לגדה המערבית 

 ושכ"ט כדין. יםכמבוקש בראש העתירה, ולחייב את המשיבים בהוצאות העותר

 

 

 
0.2.4642 

 

 
 , עו"דעידו קטרי

 ב"כ העותר

 
 


