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 עתירה למתן צו על תנאי

  

 (4.4.2414)        ד"תשעה ניסן ב' ז :תאריך הישיבה

 

 נעמי הגרד "עו; ד עידו קטרי"עו :בשם העותר

 

 עטילה-ערין ספדיד "עו :בשם המשיבים
 

ן-פסק  די

 
 :ארז-ברק' ד השופטת

 

בקש להשתתף במירוץ הוא מ. שהינו רץ מרתון, העותר הוא תושב רצועת עזה . 1

בקשתו להיכנס לשטח ישראל . באזור בית לחם 11.4.2014מרתון שצפוי להתקיים ביום 

לצורך מעבר לאזור שבו יתקיים המירוץ נדחתה בהתאם למדיניות המצמצמת בכל 

 .העתירה מכוונת כנגד החלטה זו. הנוגע לכניסתם של תושבי עזה לישראל

 

כספורטאי מצטיין , יחסו לפגיעה בעותרהעתירה התבססה על טענות שהתי . 2

תוך הצבעה על כך שאין כל מניעה ביטחונית הנוגעת , רוץילהשתתף במ, בתחומו

המשיבים הצביעו על כך , מנגד. לעותר עצמו בכל הנוגע למעבר מעזה דרך ישראל

הידועה )שלנוכח ההתייחסות לרצועת עזה כישות עוינת המדיניות הנוהגת בנושא 

אשר אף  –וכי ההחלטה בעניינו של העותר , היא מצמצמת ביותר"( ידולמדיניות הב"כ
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כן . ידי גורמים רמי דרג במערכת הביטחונית-התקבלה על –אינו מקרה הומניטארי 

" מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה"שכותרתו מסמך הנטען כי 

שטחי רצועת עזה לשטחי מונה מקרים שבהם יתאפשר מעבר מ( מסמך המדיניות: להלן)

לביקור של קרוב משפחה , ובכלל זאת מקרים הנוגעים לטיפול רפואי דחוף, האזור

מקרים אשר , החולה במחלה קשה ובאירועים משפחתיים של קרוב מדרגה ראשונה

למסמך ( 16)המשיבים אישרו כי סעיף א. כאמור עניינו של העותר אינו נמנה עליהם

תותר כניסת תושבי רצועת עזה לצורך השתתפות  קובע כי מעת לעתהמדיניות 

עם . וזאת בכפוף לאישור שר הביטחון, באירועים הנערכים בחסות הרשות הפלסטינית

המשיבים טענו כי קריטריון זה נוגע לשיקולים מדיניים וליחסי החוץ של מדינת , זאת

 . תחומים שבו מוקנה למשיבים שיקול דעת רחב שאין מקום להתערב בו, ישראל

 

במהלך הדיון שהתקיים בפנינו ביקשנו לוודא כי ההחלטה בדבר בקשתו של  .3

הודיעה לנו , ולאחר הפסקה בדיון, בהמשך לכך. ל דעת שר הביטחון עצמוהעותר היא ע

כוח המשיבים כי העניין הובא בפני שר הביטחון אשר אישר את ההחלטה שלא -באת

 .מירוץלאפשר לעותר להיכנס לאזור לצורך השתתפות ב

 

שר הביטחון פעל לכאורה . בנסיבות שתוארו אין בידינו לקבל את העתירה .4

וכידוע תחום ההתערבות , ל שיקול הדעת המסור לו לפי מסמך המדיניותבגדרו ש

 שר הביטחון' עזאת נ 495/12ץ "בג: ראו)בשיקול דעת זה הוא מצומצם ביותר 

מורכבות , עזאתבעניין  רובינשטיין' אכדברי השופט ((. עזאתעניין : להלן( )24.9.2012)

יש (. ג"בפסקה י, שם" )מייאשתכמעט "המצב הנוגע ליציאת אזרחים מרצועת עזה היא 

כי בעתיד יחול שיפור במצב הביטחוני ויביא בתורו יביא גם להקלה , כמובן, לקוות

לא למותר לציין כי מסמך המדיניות כולל התייחסות גם לקטגוריה של . בתחום זה

בהקשר לפעילותה של נבחרת הכדורגל הפלסטינית והנבחרת " כניסת כדורגלנים"

כך שהדעת נותנת כי אף לשיטת גורמי הביטחון מעבר לצורך , יניתהאולימפית הפלסט

טוב יעשו המשיבים אם ישקלו האם ניתן להרחיב . פעילות ספורטיבית ראוי להישקל

. מתאימים בהתייחס למקרים עתידיים ,באותה רוח חריג זה גם לענפי ספורט נוספים

בנסיבות הנוכחיות  –ככל שהביקורת על ההחלטה מוגבלת להיבט המשפטי , מכל מקום

 .איננו יכולים להושיט לעותר סעד
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 . העתירה נדחית בלא צו להוצאות: סוף דבר .5

 

 (.7.4.2014 )ד "בניסן התשע' ז , ניתן היום 

 

 ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט ת
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