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 עתירה מנהלית דחופה

 בית המשפט הנכבד להורות למשיבים מוגשת בזאת עתירה מינהלית דחופה במסגרתה מתבקש

לביקור  גדהלעבור לצאת מרצועת עזה ול תלעותר להתירו 23.1.2020להפוך את החלטתם מיום 

 שפז מאז. ומאו 22.10.2019אשר עבר ניתוח ביום  אביּהאצל 

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

 עו"ד בצירוף מע"מ כדין. 

 בשל הדחיפות, לעתירה נלווית בקשה לקיום דיון דחוף.

דין ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר תיאום  ךבפני עור םשנחת תהעותר תצהירנתמכת בעתירה ה

בית  העתירה, מתבקש ב"כ ובשל דחיפותלבין  תהקושי בקיום מפגשים בין העותרטלפוני. בשל 

 שנחתמו ונשלחו בפקס.התצהירים ואת ייפוי הכוח נכבד לקבל את המשפט ה
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 נימוקי העתירה: ואלו 

 התשתית העובדתית 

, מתגוררת 31אשר מענה הרשום בעזה, בת  ת פלסטיניתתושביא ה( העותרת)להלן:  1ת העותר .1

   . 2-3העותרים  ,ילדים אם לשניו עזה ברצועת

 1ע/מן העתק ת.ז. של העותרת מצ"ב ומסו

בגדה מתגורר  ,65בן  ,000000000, ת.ז. ****** ***** ******* ******מר  ,של העותרת ביהא .2

עקב שתי בגבו עבר ניתוח  22.10.2019ביום ומקאצד -אושפז בבית החולים אלהאב  המערבית.

לאחר הניתוח הופנה החולה לאשפוז  .רו אותו ללא יכולת ללכתאשר הותיפריצות דיסק 

 במוסד שיקומי. 

 2ע/ מצ"ב ומסומן 23.10.2019מיום  רפואיהעתק סיכום 

הועברה בקשתה של העותרת לצאת לגדה המערבית לבקר את אביה  24.10.2019ביום  .3

 זומנה 31.10.2019ביום באמצעות הוועדה האזרחית הפלסטינית בעזה, אל המשיבים. 

 התייצבה לשיחה בה ענתה על השאלות שנשאלה. . היא לשיחה בטחונית במעבר ארז העותרת

התבקשה להביא ו לוועדה האזרחית הפלסטינית בשניתלאחר שהמתינה כחודש, פנתה  .4

הגישה העותרת את המבוקש. המסמכים בתחילת דצמבר  .מסמכים רפואיים עדכניים

 ,בבית החולים השיקומי בבית לחםהפעם  ,מאושפזאביה ממשיך להיות העדכניים מעידים ש

מן הכתוב בדו"ח הרפואי עולה שהחולה מציג שיפור במצבו, הניתוח.  לצורך שיקום בעקבות

 , בין היתר בתפקודי היום יום. טיפולים רבים ועזרהו זקוק לעוד אך

 בראשית ינואר התבקשה העותרת להגיש שוב מסמכים רפואיים עדכניים ולפיכך הגישה .5

, ומזה מאושפז בשיקום יןהמעיד כי האב עדי 30.12.2019מסמך רפואי מתוארך ליום 

    .חודשייםכ

 3ע/העתק המסמכים הרפואיים אותם הגישה העותרת בראשית ינואר, מצ"ב ומסומן נספח 

ולאחר שלושה חודשים ממועד הבקשה הראשונה של העותרת, ומשלא  22.1.2020ביום  .6

לדרישת תה העותרת באמצעות עמותת גישה אל המשיבים. התקבל האישור המיוחל, פנ

ו בפניה מספרי הפניה אצל הוועדה האזרחית הפלסטינית. עוד נכתב המשיבים בפניות כגון דא,

על המשיבים לאשר את בקשת העותרת שכן מדובר בבקשה הומניטארית אשר כי נכתב 

 עומדת בקריטריונים של המשיבים.

 4ע/מצ"ב ומסומן נספח  22.1.2020מותת גישה מיום פנית העותרת באמצעות עהעתק 

 יוון שהיאתשובת המת"ק במסגרתה נכתב כי הבקשה מסורבת מכ התקבלה 23.1.2020ביום  .7

"לפי המידע המצוי ברשותנו המבוקר איננו בסכנת חיים אינה עומדת בקריטריונים. זאת, שכן 

 טריונים..."או שמא במצב בו חל שינוי טעם החיים כליל כפי שנדרש בקרי

 5ע/המת"ק מצ"ב ומסומן  תשובתהעתק 
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לביקור חולה העותרת ת סירובם לבקשהמשיבים להנמקת יצוין כבר עתה ויפורט בהמשך, כי  .8

כניסה מעזה על פיהם ) טיפול רפואיהיתר למטרת קבלת מבוססת על הקריטריונים לקבלת 

 (העדרו טעם החיים משתנהקבלת טיפול רפואי מציל חיים או טיפול רפואי שבמותרת לצורך 

לביקור קרוב )על פיהם כניסה מעזה מותרת  הקריטריום לביקור קרוב משפחה חולהולא על 

לרבות אשפוז במוסד הבראה או אשפוז  -משפחה מקרבה ראשונה הנמצא באשפוז ממושך 

 או החולה במחלה קשה, אשר יש בה חשש לחיי החולה( -ביתי הכרוך במעקב וליווי רפואיים 

ותוך התעלמות ואדישות באופן רשלני וכלאחר יד  ןניתכי המענה לבקשה ר המעיד דב

 נסיבות ההומניטאריות בהן מדובר.ל

 אדם לא צעיר המתמודד עם פרוצדורה רפואית לא פשוטה והליך שיקום ארוך ,אבי העותרת .9

  ועודו נמצא באשפוז.השיקום מצוי בעיצומו של הליך וקשה, 

 6ע/מצ"ב ומסומן נספח  עדכניהעתק אישור אשפוז 

 העותרת מוגשת העתירה דנן.  ה ההומניטארית שללבקשתסביר בלתי הסירוב הנוכח  .10

 הטיעון המשפטי

 המסגרת הנורמטיבית 

בהתאם להסמכה לפי , מידי מת"ק עזהרצועת עזה לישראל טעונה היתר  תושביכניסתם של  .11

התאם לסמכויות מפקד וב, 2005-תשס"ה( פטור תושבי רצועת עזה)צו הכניסה לישראל 

 .   2003-, תשס"ג(הוראת שעה)חוק האזרחות והכניסה לישראל האזור לפי 

-, נקבע בהחלטת הקבינט המדיני2007עם עלייתו של שלטון החמאס ברצועת עזה, בחודש יוני  .12

 שטח בתוך אנשים תנועת עלתוטל מגבלה כי לצד הגבלות נוספות,  19.9.2007בטחוני מיום 

ואליה. ממועד זה ואילך, יציאתם של תושבי עזה לגדה המערבית,  הרצועה ןמ ישראל מדינת

מסמך משרד הביטחון  -מותנית בעמידה בקריטריונים שנקבעו בשני מסמכי מדיניות כלליים

מסמך )להלן:  2011שכותרתו "מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה" משנת 

 פלסטינים לכניסת מסווג בלתי הרשאות ססטטו"( ומסמך המתפ"ש ששמו המדיניות

)להלן:  "ל"לחו וליציאתם עזה רצועת לבין ושומרון יהודה אזור בין למעברם, לישראל

(. סטטוס ההרשאות מתעדכן מעת לעת ואמור לשקף איזון בין צרכיה הרשאות סטטוס

טטוס כאחד. ס הרצועההגדה והמשפטיות כלפי תושבי  הביטחוניים של ישראל ובין חובותיה

 .6.5.2019ההרשאות הנוכחי מעודכן ליום 

למסמך המדיניות: 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting

03.pdf_gaza/  

 לסטטוס ההרשאות: 
http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%9

5%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf  
  .דעוש אינו תקין "שצוין בעתירה מאתר מתפ סטטוס ההרשאותשל ישור הק* 

 :של גישהלמסמך הרלוונטי לעתירה באתר קישור * 
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/old/22.12.19.pdf  

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/03.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/03.pdf
http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/old/22.12.19.pdf
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 בקשת העותרת עומדת בקריטריונים

בקריטריונים שפירסמו  ותבקשה העומדהחולה היא  ביהאלביקור  תבקשת העותר .13

( בפרק ב' ה)2לסעיף  זאת בהתאם. לצורך ביקור חולההמשיבים לתנועת תושבי עזה 

)שכותרתו סטטוס הרשאות לאוכלוסיה הפלסטינית ברצועת עזה( לסטטוס הרשאות המתיר 

 את: 

 (אף לצורך מעבר לאיו"ש או לחו"ל)כניסת תושבי רצועת עזה לישראל 

לרבות  - קרוב משפחה מקרבה ראשונה הנמצא באשפוז ממושךלביקור 

או  -או אשפוז ביתי הכרוך במעקב וליווי רפואיים  אשפוז במוסד הבראה

במסגרת זו נלקח )החולה במחלה קשה, אשר יש בה חשש לחיי החולה. 

 .)בחשבון גם גילו של החולה

 7ע/ בסטוטוס ההרשאות מצ"ב ומסומן העתק החלק הרלוונטי

אפשרות לבן משפחה מעזה המ בודדות נסיבותוא אחד מתוך הקרוב משפחה חולה  ביקור .14

משיבים על תושבי עזה לצאת חלוטין שקבעו ההאיסור הגורף כמעט ליו. נוכח לבקר את יקיר

הגדה להיכנס אליה לביקור, פגישות בין בני משפחה, לרבות ישראל מהרצועה ועל תושבי 

 ם נדירים. ראשונה, אסורות, למעט במקרימקרבה 

ם יאו גוררים רגלי ,ביקור חוליםלשהמשיבים מסרבים לבקשות חרף האמור, קורה לא פעם  .15

ולה קרוב משפחה מדרגה ראשונה החומתמהמהים במתן מענה ובכך מונעים ביקור אצל 

בטרם הקרוב ידה ממסכל את הפר אי מענה או סירוב לבקשהלעיתים קורה שבמחלה קשה. 

 ילך לעולמו. 

קיבלה אזרחית ישראלית תשובת סירוב לבקשתה לבקר את אביה  22.1.2018ביום כך למשל,  .16

החולה ברצועת עזה, "זאת, לאור העובדה שמצבו הרפואי של החולה אינו עומד 

והיא  נפטר האב מבלי שניתנה לבתו הזדמנות להיפרד מעליו 15.2.2018בקריטריונים". ביום 

 יקור ֵאֶבל ברצועה. נאלצה להגיש בקשה לב

העתק תשובת הסירוב לביקור האב הגוסס מהטעם של אי עמידה בקריטריונים, הודעת 
 8ע/ל, מצ"ב ומסומן בֶ הפטירה ואישור כניסת הבת לביקור אֵ 

דוגמא נוספת היא בקשתם של אזרחים קנדיים לבקר אצל אימם הגוססת בעזה, בקשה אשר  .17

אבלים מבלי שהצליחו  לא טופלה במשך חודשיים, אז נפטרה האם וילדיה נכנסו לביקור

 להיפרד מעליה בעודה בחיים. 

 9ע/העתק קדם בג"ץ בעניינם של האזרחים הקנדים מצ"ב ומסומן 

מכירים מקרים נוספים בהם בקשה  ,הן עמותת גישה והן המשיביםאלה שתי דוגמאות בלבד.  .18

על "אי עמידה  תמוהה בשל אי מתן מענה בזמן או החלטה -לביקור חולה הפכה 

  .לבֵֶ לבקשה להשתתפות באֵ  -ונים" בקריטרי

זאת ועוד. לא אחת לא זו בלבד שבקשות לביקור חולה לא נענות תקופה ארוכה, אלא שבעת  .19

ובלתי מקצועי , מדובר במענה בלתי סביר של "אי עמידה בקריטריונים" מענהשניתן להן 
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מענה כזה,  ואכן, מיד לאחר שמוגשת עתירה כנגד. כמו במקרה של העותרת שניתן כלאחר יד

שתי בלמשל ניתן היתר לביקור החולה. כך קרה ולעותר אין המשיבים עומדים על סירובם 

פאטמה כרים נ'  32730-02-19עת"ם  -עתירות שהוגשו לאחרונה לבית משפט נכבד זה 

כנגד סירוב לאפשר  ואשר הוגש אסמאא יחיא נ' מתפ"ש 49199-02-19ועת"ם  מתפ"ש

חזרו בהם המשיבים  הגשת העתירה לאחרקרוב משפחה חולה.  לצאת מעזה לביקורות לעותר

 מהסירוב לבקשה ואישרו את הביקור. 

 10ע/ב ומסומן על אישור הביקור מצ" 32730-02-19 מבעת" יםהעתק הודעת המשיב

 11ע/מצב ומסומן  49199-02-19 מהעתק הודעת העדכון בעת"

כי הבקשה "אינה עומדת המשיבים הזדרזו לקבוע עולה כי גם במקרה של העותרת,  .20

עונה האב של  ברור כי מצבובמקצועיות. בענייניות ומבלי לבחון את הבקשה בקריטריונים" 

 .משפחה חולה תחד משמעי על הקריטריונים שקבעו המשיבים לביקור קרובברור ובאופן 

עומדת באופן מובהק בקריטריונים לא אושרה אלא בקשה אשר הלא זו בלבד שהבקשה ש .21

על הקריטריון שקבעו המשיבים ליציאה מעזה לצורך שניתנו לסירוב מבוססים שהטעמים 

, היינו הסירוב ניתן לביקור קרוב משפחה חולה ולא על הקריטריון קבלת טיפול רפואי

קובע כי  ,חולים, העוסק בא לפרק ב' לסטטוס ההרשאות2סעיף . מטעמים שלא מן העניין

בר לאיו"ש או לחו"ל, לצורך קבלת טיפול כניסה לישראל מתאפשרת, אף אם לצורך מע"

רפואי מציל חיים או טיפול רפואי שבהעדרו טעם החיים משתנה כליל. כל זאת, בכפוף לכך 

 . "זהשהטיפול המבוקש אינו זמין ברצועת ע

ניתן לעותרת של יציאה מעזה לצורך קבלת טיפול רפואי בהתבסס על קריטריון הנה כי כן,  .22

 באופןן שנית מדובר אם כן על מענהור קרוב משפחה חולה. מענה המסרב לבקשתה לביק

ולתפקידה של רשות  נסיבות ההומניטאריות בהן מדובררשלני וכלאחר יד שחוטא ל

 מינהלית. 

 והתעלמות משיקולים רלוונטיים קיצוני סירוב הבקשה לוקה בחוסר סבירות

 וברגישות נותברצי ,בכובד ראש לא נשקלה כי בקשת העותרתברור מתשובת המשיבים  .23

החלטה הועל כן  מבלי לערוך איזון ראויו ענייניםהשיקולים את כלל הבחון מבלי ל הנדרשת,

 לוקה בחוסר סבירות קיצוני. 

התלות המוחלטת של בני משפחה בין השיקולים הרלוונטיים מהם התעלמו המשיבים:  .24

אותם הם  במשיבים, בנהליהם, בקריטריוניםהקרועים בין רצועת עזה לגדה המערבית 

עוצמת העותרת ו ביהמצב הרפואי של א ;מפרסמים ובאופן בו הם מפרשים קריטריונים אלו

יים בנסיבות שלני בבקשה ומניעת הפגישה בין השנהטיפול הרנוכח , אבובבעותרת הפגיעה 

 האשפוז. 

יבים לבקר את בני בהם התושבים בעזה תלויים לחלוטין באישור המשבנסיבות אלו,   .25

על המשיבים לשקול היטב כל בקשה, בוודאי כזו העומדת ברף , בישראל משפחתם אשר

ולקיים מאזן שיקולים עדין. בוודאי אין למשיבים בכובד ראש , ההומניטארי הגבוה ביותר

נוספים על הקריטריונים הקבועים והצרים להוסיף ולהערים תנאים ומכשלות אפשרות 
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   : לה מטעמים שאינן מן העניין ולבחון את הבקשה באופן רשלני ולסרב מלכתחילה

אם קבלתה היתה תוצאה של איזון בין  סבירה החלטה מינהלית תיחשב להחלטה"

שיקולים ואינטרסים רלוונטיים שונים, ואם ניתן לשיקולים אלה משקל הולם 

היא לעולם פועל יוצא של הגורמים  . כפי שנאמר בעבר "סבירותבנסיבות העניין

הראוי שיש ליתן להם ביחסיהם הפנימיים. הרלוונטיים ושל המשקל 

מניח תפיסה פלורליסטית, המכירה בקיומם של מספר שיקולים  הסבירות מושג

ראויים והמבקשת לאזן ביניהם על ידי מתן משקל 'ראוי' ליחסים הפנימיים 

שביניהם )...( משקלם 'הראוי' של הגורמים הרלוונטיים נקבע על פי כוחם לקדם את 

עומדת לבחינה.  ת ביסוד הפעולה )או ההחלטה(, אשר סבירותההמטרות העומדו

אכן, משקל 'ראוי' אינו תופעת טבע הטבועה בגורמים הרלוונטיים. משקל 'ראוי' לא 

פי דדוקציה לוגית )...( משקל 'ראוי' הינו הערכה, עד כמה הגורמים השונים -נקבע על

גנור  935/95 ץבג") מקדמים את המטרות אשר הפעולה )או ההחלטה( באה להגשים"

((". בהתאם לכך, החלטה 1990) 513, 485( 2)נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד מד

של  עלולה להיות פגומה, אפילו שקלה הרשות שיקולים ענייניים בלבד ולא בא זכרו

שיקול זר בין שיקוליה, אם האיזון הפנימי בין השיקולים, והמשקל היחסי שניתן 

פורום הערים העצמאיות נגד מועצת  1027/04בג"ץ  לכל שיקול, היו מעוותים".

 לפסק דינה של השופטת ארבל. 42(, סעיף 9.6.2011) מקרקעי ישראל

היעדר מדובר ב על טעמיה, ,שניתנה ותשובת הסירוב תעל פי אופן הטיפול בבקשת העותר .26

ואי מתן משקל הולם לפגיעה העותרת  אביהבקשה ושל מצב בחינה מקצועית ורצינית של 

באופן  אינה סבירההחלטת המשיבים בשל מניעת הפגישה. בשל כך  בשנייםהאפשרית 

 . קיצוני

 ירלהתלהפוך את החלטתם ולהורות למשיבים  הנכבד המשפט בית מתבקשלאור כל הנאמר לעיל, 

 החולה. לגדה המערבית ולבקר את אביהלעותרת לצאת מרצועת עזה 

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

 עו"ד בצירוף מע"מ כדין. 

 

 

3.2.2020 

__________________ 

 , עו"דמוריה פרידמן שריר
 ותב"כ העותר
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