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 151/415בג"ץ  בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 
 *********. ז.ת, עליאן ***** **** ****. 1
 *********. ז.ת, עליאן  ***** **** **** .2
 *********. ז.ת, עליאן  ***** **** **** .3

איתן  ו/אונעמי הגר ו/או מעין נייזנה טליה רמתי ו/או ע"י ב"כ עוה"ד 
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –מ"גישה  ו/או שרי בשי דיאמונד

 8777776 תל אביב,  24רחוב הרכבת 
   70-8422407; פקס: 70-8422447טלפון:  

 יםהעותר

 -נגד  -

 שר הביטחון. 1
 מתאם פעולות הממשלה בשטחים. 2
 . מפקד מת"ק עזה3
 . המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית/
 . שר הפנים5

 צים, פרקליטות המדינה"ע"י מחלקת הבג
 , ירושלים42דין -רח' צלאח א

 יםהמשיב
 

 עתירה למתן צו-על-תנאי

לבוא  הם, והמורה ליםתנאי המופנה כנגד המשיב-על-צויתן בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ל

לחו"ל לצורך  רצועת עזהמ לצאת כולם, הכלה והוריה, יםיאפשרו לעותר אמדוע ל וליתן טעם

לרצועת  0-ו 4, וכן יתירו את חזרתם של העותרים עם בחיר לבה בתורכיה 4ה של העותרת תחתונ

 עזה עם תום הביקור.

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

 בצירוף מע"מ כדין. 

                      מוקדםבקשה לקיום דיון 

פגשה את בחיר לבה  4גוררים ברצועת עזה. העותרת העותרים הינם תושבים פלסטינים המת

מעוניינת היא כעת . כשלושה חודשיםלפני  ימוה על חוזה נישואין עמחתבביקורה בתורכיה ו

שני קיים טקס חתונה כראוי בנוכחות מנת ל-עלשם הוא מתגורר ועובד, אליו לתורכיה, להצטרף 

זוגה בתורכיה, אך שני הוריה, -ות עם בןלהישאר לחי 4. בכוונת העותרת 0-ו 4הוריה, העותרים 

בקשה ליציאה העותרים הגישו לצורך כך, מבקשים לשוב אל ביתם ברצועת עזה עם תום הביקור. 

 , אך הבקשה סורבה.מרצועת עזה ומעבר דרך גשר אלנבי לירדן

זוגה ולהתחיל -ת מעוניינת לממש את זכותה החוקתית לחיי משפחה, להתאחד עם בןהעותר

ך תוו שלא כדין הממנ נמנעזה איחוד אולם, . , כמו כל זוג צעירהמשותפים בתורכיהבחייהם 

 .זו בזכותשאינה סבירה ואינה מידתית פגיעה 

כדי על פי יומנו של בית המשפט הנכבד, , האפשרי בהקדםנבקש כי הדיון ייקבע לאור זאת 

ליט בית המשפט ככל שיח לחיי משפחה. ם של העותריםבזכות הקשהשתיפסק לאלתר הפגיעה 
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לבקש את תגובת המשיבים לעתירה, נבקש כי מועד הגשתה ייקבע סמוך ככל הניתן למועד הגשת 

  עתירה זו.

 

 הצדדים

 תושבת פלסטינית המתגוררת ברצועת עזה.  ( הינההכלה)להלן:  1ת העותר .4

 , תושב פלסטיני המתגורר ברצועת עזה.4הינו אביה של העותרת  2העותר  .4

 , תושבת פלסטינית המתגוררת ברצועת עזה.4אמה של העותרת הינה  3העותרת  .0

 ( הינו הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא.שר הביטחון)להלן:  1המשיב  .2

הממונה על יישום וא ( המתאם פעולות הממשלה בשטחים או המתפ"ש)להלן:  2המשיב  .5

 .חים הכבושיםועל פעילות המינהל האזרחי בשט מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים

( ממונה על יישום המדיניות האזרחית של ממשלת ישראל מת"ק עזה)להלן: מפקד  3המשיב  .8

 ברצועת עזה. 

 הגדה לאזור הצבאי המפקד( הוא המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית)להלן:  /המשיב  .7

 את לאפשר, וממנה הגדה אל פלסטינים של מעברם את להתיר הסמכות בעלו המערבית

 .ירדן דרך גשר אלנבייציאתם ל

 לאשר כניסה לישראל.בעל הסמכות ( הוא שר הפנים)להלן:  5המשיב  .6

 

 ואלו נימוקי העתירה: 

 התשתית העובדתית  .א

 מרנישאה ל, לאחרונה. 40ת פלסטינית המתגוררת ברצועת עזה, בת הינה תושב 4העותרת  .2

 ועובד מתגורר כעת אך עזה ברצועת רשום מענו אשר פלסטיני תושב, **********************

 החתן של בהיעדרו, 42.44.4742 ביום בעזה נישואין חוזה על חתמוהשניים  .בתורכיה

 הזוג בניוכעת,  ,פי דיני האסלאם כמקובל בנישואים שרעיים-על כוחו מיופה ובאמצעות

 .המשותפים חייהם את לחיות ברצונם שם, בתורכיה החתונה מסיבת את לקיים מעוניינים

 1נספח ע4מצ"ב ומסומן  4 דת הזהות הפלסטינית של העותרתהעתק תעו

 2נספח ע4מצ"ב ומסומן  ***********העתק תעודת הזהות הפלסטינית של מר

 3נספח ע4מצ"ב ומסומן  ותרגומו החלקי לעברית העתק חוזה הנישואין

 Fanarשם הוא הקים חברת תיירות בשם "לפני כשלוש שנים, תגורר בתורכיה עבר לה ***מר  .47

orld Group TurizmWמחזיק  ***. מר , ושם הוא גם משלם מיסים כחוק" שהוא בעליה

, בכוונתו תושב המאפשרת לו להתגורר ולעבוד בתורכיה. לאור הצלחתו העסקיתבאשרת 

 . בתורכיה חייו הבוגריםהמשיך את ל
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מצ"ב  ותרגומו החלקי לעברית לחברה שבבעלותו ***של מר  מורשה חתימההעתק אישור 
 /נספח ע4ומן ומס

 5נספח ע4מצ"ב ומסומן ותרגומו החלקי לעברית העתק אישור רשות המיסים על פתיחת תיק 

  6נספח4ומסומן מצ"ב  ***בתורכיה של מר  תושבהעתק אשרת 

ובאחד מביקוריה, במסגרתו שהתה אצל אחיה חודש  השני אחים המתגוררים בתורכי כלהל .44

והיא  מאז, כל חייה מכוונים למעבר לתורכיה. הו זה בזהתאהבהם ו ***תמים, פגשה את מר 

לימודי  4740, אשר סיימה בשנת 4העותרת בנוסף, . קורס בתורכית למתחילים החלהאף 

מנת לעסוק -להשתמש בתואר זה על, מתכננת בהוראת אנגלית כשפה שניהתואר ראשון 

לצורך זה . הובכלל זה בתורכי כמעט בכל מדינה בעולםבהוראת אנגלית, מקצוע אשר נדרש 

 היא אף למדה לתעודת הוראה וסיימה לימודים אלו.

נספח מצ"ב ומסומן כשפה שניה אנגלית  הוראתלימודים לתואר ראשון בסיום העתק תעודת 
 7ע4

 8נספח ע4מצ"ב ומסומן  ותרגומה לעברית העתק תעודת הוראה

להעביר גם היא את מעוניינת להצטרף אליו ו 4בנה את חייו מחדש בתורכיה, והעותרת  ***מר  .44

כנקודת  –מכאן גם החשיבות בעריכת מסיבת החתונה בתורכיה כיה. מרכז חייה לצידו, בתור

הורי  –ובפרט וכן החשיבות הרבה בנוכחותם של יקיריהם  –פתיחה לחייהם המשותפים 

 שוב כי הוריה יעמדו לצידה במעמד המרגש של חתונתה. ח כלהל. 0-ו 4הכלה, העותרים 

 המשותפים,את חייהם  ליחתמנת לה-צמאים לממש את אהבתם ולהתאחד עלאשר הזוג, בני  .40

הונפקו עבור הכלה כך,  . לצורך4742החתונה כבר בחודש דצמבר בת קיוו לקיים את מסי

בני המשפחה אף נרשמו בתור  והוריה אשרות כניסה לתורכיה, וכן אשרות מעבר דרך ירדן.

ל האירועים במצרים ואי הסדירות בפתיחת מעבר בש –ליציאה דרך מעבר רפיח, אך לדאבונם 

רפיח היה פתוח  במהלך החודשים דצמבר וינואר, מעבר כייצוין הדבר לא עלה בידם.  –רפיח 

 6,777-למיטב ידיעת הח"מ, כיום רשומים כ .ובחודש פברואר, אף לא יום אחד ימים בלבד 8

 איש ברשימות ההמתנה ליציאה דרך מעבר רפיח. 

 9נספח ע4 ב ומסומניםבדרכוני העותרים מצ" 42.44.4742מיום לתורכיה  העתק האשרות

נספח מצ"ב ומסומנים  ותרגומם לעברית מסמכי עדם ממאנעה ירדניים של העותריםהעתק 
 11ע4

, הדרך היחידה שנותרה עלו בתוהודרך מצרים ניסיונותיהם של העותרים לצאת היות ש .42

 דרך גשר אלנבי.  יציאתם הינהאפשרית 

 ן דרך גשר אלנבידרנות העותרים להסדיר את יציאתם לייוניס

וועדה האזרחית ל 48.44.4742העותרים ביום מנת להסדיר את נסיעתם לתורכיה, פנו -על .45

 בבקשה לתאם את יציאתם מרצועת עזה ומעברם לירדן דרך גשר אלנבי.  הפלסטינית בעזה

ו העותרים לבאי כוחם פנ, האזרחית הוועדה של מטעמה תשובה כל התקבלה ולא הואיל .48

 בבקשתם לצאת לירדן דרך גשר אלנבי.להם בעתירה דנן, עמותת "גישה", בבקשה כי יסייעו 

פנו באי כוחם של העותרים למפקד מת"ק עזה, אל"מ פארס עטילה,  4.4.4745ואכן, ביום  .47

אם מת לנהלי בהתאם זאת, האמורה בחתונה השתתפות לצורך יציאתם את להסדיר בבקשה
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בפנייתם ציינו כי חתונה מהווה טעם . הממשלה בשטחים )להלן: המתפ"ש(פעולות 

וכי התרת יציאתם לצורך כך תעלה בקנה אחד עם חובת ידי המתפ"ש -הומניטארי המוכר על

כן -כמו מדינת ישראל לאפשר לעותרים לממש את זכויותיהם לחופש תנועה ולחיי משפחה.

זוגה, ואילו הוריה, העותרים -רכיה לחיות עם בןמעוניינת להישאר בתו הכלהצויין במפורש כי 

דרך גשר לרצועת עזה,  ,מעוניינים בתום ביקורם בתורכיה, לתאם את חזרתם הביתה 0-ו 4

 אלנבי ומעבר ארז.

 11נספח ע4מצב ומסומן  4.4.4745העתק פניית עמותת "גישה" למפקד מת"ק עזה מיום 

אמר נסראלדין, קצין פניות הציבור של עליה חתום רס"ב ע ההתקבלה תשוב 5.4.4745ביום  .46

לאחר סירובם הראשון אשר נשלח לוועדה האזרחית הפלסטינית, מת"ק עזה, ובה נכתב כי 

הגורמים המוסמכים בחנו את הבקשה בשנית,  ,בעקבות פנייתם של באי כוחם של העותרים

 אינה עומדת בקריטריונים. שהבקשה כיוון להשאיר את הסירוב על כנו והוחלט 

 12נספח ע4מצ"ב ומסומן  5.4.4745העתק תשובת קצין פניות הציבור במת"ק עזה מיום 

 44.4.4745פנו באי כוחם של העותרים למחלקת בג"צים ביום  סירובם של המשיבים,בתגובה ל .42

קשה להתערבותם אצל הרשויות בכדי שאלו יסדירו את יציאתם של בג"ץ בב-בהליך קדם

בפנייה ציינו באי כוחם של העותרים כי תשובת גשר אלנבי.  העותרים מרצועת עזה לירדן דרך

-מנוגדת לחלוטין לנהלי המתפ"ש הקיימים, בבסיסם עומד קריטריון 5.4.4745המת"ק מיום 

בנוסף, הפנו  העל ההומניטארי האמור להנחות את כל פעולותיהם ובפרט את מדיניות המעבר.

 לכניסת הרשאות סטאטוס-ש"מתפ תפקוד"ל ח4 סעיף של נוסחובאי כוחם של העותרים ל

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

 הרצועה תושבי של ליציאתם הנוגע, 4745 פברואר בחודש לאחרונה שהתעדכן( בסגר הרשאות

 ביטחוני ןלאבחו בכפוף, כחריג )הומניטארי( תאושר: "זו כי וקובע אלנבי גשר דרך לירדן

  ".אלנבי לגשר הקישור לשכת/ש"איו ז"למנהא עזה ק"מת בין תיאום ולאחר

 13נספח ע4מצ"ב ומסומן  44.4.4745בג"ץ מיום -העתק קדם

הפנייה הועברה לבחינתם ת ביניים ממחלקת בג"צים לפיה בהתקבלה תשו 44.4.4745ביום  .47

ה תשובת יועמ"ש מת"ק עזה, התקבל 42.4.4745תייחסותם של הגורמים הרלוונטיים וביום וה

סרן  במסגרתה צויין כי הבקשה סורבה בנימוק של אי עמידה בקריטריונים. סרן גיא שקל

)פורסם  עביר חמדאן נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש 4724/42שקל אף הפנה בתשובתו לבג"ץ 

ים את המדיניות הננקטת במקר אישראשר לטענתו (, חמדאן)להלן: פרשת  (47.0.4742בנבו, 

 ונזף בעותרים כי אלו לא תיאמו עימו מראש את סידורי החתונה. אלו, 

 /1נספח ע4מצ"ב ומסומן  44.4.4745העתק תשובת הביניים ממחלקת בג"צים מיום 

 15נספח ע4מצ"ב ומסומן  42.4.4745העתק תשובת יועמ"ש מת"ק עזה מיום 

גם עומדת עומדת בניגוד לאמור בתשובתו של סרן שקל, הבקשה  –ויודגש כבר עתה  .44

אינה דומה למקרה שלפנינו ולכן ההפניה כולה אינה רלוונטית, חמדאן בקריטריונים, פרשת 

והניסיון לנזוף בעותרים, לא רק שאינו במקום ומהווה הפרה בוטה של כללי המינהל התקין 

 .להלןוהכל כפי שיפורט בהרחבה בחלק המשפטי  ;אלא אף כלל אינו בסמכותו



5 

 

לא נותר לחיי משפחה,  םלממש את זכות יםעותרל המשיבים המונעת מן הלאור התנהלותם ש .44

את יציאתם של למשיבים להתיר ולבקש שיורה  לבית המשפט הנכבד פנותלמנוס אלא 

לביתם ברצועת  0-4ואת חזרתם של העותרים  העותרים מרצועת עזה לירדן דרך גשר אלנבי

 . עזה לאחר החתונה

 

 הטיעון המשפטי .ב

כי הסירוב להתיר את יציאתם מרצועת עזה לירדן דרך מעבר גשר אלנבי פוגע  העותרים יטענו .40

מסכל כל אפשרות  - 4, והלכה למעשה, בשביל העותרת פגיעה אנושה בזכותם לחיי משפחה

מנת -זוגה אשר מרכז חייו כעת הינו בתורכיה. על-לבן לאחרונהנישאה  4העותרת למימושה. 

זכותה לנהל חיי זוגיות ומשפחה תקינים, על  זוגה ולממש את-שתוכל להתאחד עם בן

יציאתה מרצועת עזה, דרך הגדה המערבית וגשר אלנבי לחו"ל. כל המשיבים לאפשר את 

 , הינו לעבור בישראל ובגדה המערבית, ולצאת דרך גשר אלנבי לירדן.4מבוקשה של העותרת 

מינהליים חמורים, סירובם העיקש של המשיבים להתיר מעבר זה, לוקה בפגמים זאת ועוד.  .42

ומהווה עובר בהפנייתם לפסק דין שאינו רלוונטי לענייננו  ,יישום שגוי של הנהליםמהחל 

. החלטת מהווה חריגה בוטה מסמכותםהבעותרים המופרכת  הוכלה בנזיפשיקול זר, 

המשיבים אינה סבירה ואינה מידתית, וטוב היה לו היו חוזרים בהם מסירובם עוד במסגרת 

 , וכך היה ניתן לחסוך את זמנו היקר של בית משפט נכבד זה.בג"ץה-קדם

 המסגרת הנורמטיבית

מעוגנת בשני מסמכים באשר ליציאת תושבים פלסטינים מרצועת עזה  ישראלמדיניות  .45

 5.5.4744מסמך "מדיניות תנועת אנשים בין ישראל לרצועת עזה" מיום  -כלליים: הראשון 

מך מדיניות שמתעדכן מעת לעת כשהמעודכן ביותר הינו מס -)להלן: מסמך המדיניות(; השני 

סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים -כותרתו "פקודת מתפ"שו 4745 פברוארמחודש 

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

יטאריות כלפי מהווים הוכחה להכרתה של מדינת ישראל בחובותיה ההומנ מסמכים אלו

קובעים את העקרונות הכלליים על בסיסם פועלות הרשויות בכל הם  תושבי רצועת עזה וכן

בנוסף קיימים  העל ההומניטארי.-, והכל בכפוף לקריטריוןהנוגע לתנועת אנשים במעברים

לטיפול רפואי, נוהל משפחות יציאה  נוהלנהלים ייעודיים לצרכים שונים, כגון נוהל סוחרים, 

 יות ועוד.חצו

 16נספח ע4מצ"ב ומצורף  4744העתק מסמך המדיניות משנת 

 17נספח ע4מצ"ב ומצורף  העדכני ותאהרלוונטיים מסטאטוס הרש ודיםהעתק העמ

למסמך המדיניות מפרט אילו מקרים מהווים "טעם הומניטארי"  א7סעיף : מסמך המדיניות .48

: טיפולים רפואיים, כניסה לצרכי לתושבי רצועת עזה, וביניהםהמצדיק היתר כניסה לישראל 

ן מתייחס למקרים של חתונה, אף מצוי, ה2א7, ועוד. בסעיף חתונות והלוויותמסחר, 

 ".מעבר לאיו"ש או לחו"לאף לצורך מפורשות כי הכניסה לישראל תאושר "
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סעיף הינם בסטאטוס הרשאות הנוגעים לסוגיה זו, הסעיפים הרלוונטיים : סטאטוס הרשאות .47

ב לפרק שכותרתו 2כותרתו "פירוט סטאטוס ההרשאות ברצועת עזה", וסעיף ח לפרק ש4

הסעיפים זהים  "פירוט סטאטוס ההרשאות הנוגעות למעבר בין איו"ש לרצ"ע )ולהיפך(. שני

 :וקובעים כי יציאת תושבי הרצועה לירדן דרך גשר אלנבי

 , בכפוף לאבחון ביטחוני ולאחר תיאום בין(הומניטארי) כחריג תאושר"
" )ההדגשה אינה מת"ק עזה למנהא"ז איו"ש/לשכת הקישור לגשר אלנבי.

 ט.ר.( –במקור 

"הנפקת היתרים לתושבי רצועת עזה מטעמים הומניטאריים )חתונות והלוויות("  :נוהל ייעודי .46

 . 4742)להלן: נוהל חתונות והלוויות(, מחודש אוקטובר 

 18נספח ע4העתק נוהל חתונות והלוויות מצ"ב ומסומן 

 למסמך המדיניות קובע כי:  8סעיף  .42

"מלבד הקריטריונים הנקבעים מעת לעת לבחינת בקשות הכניסה 
כלל הבקשות נבחנות לגופן, בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל לישראל, 

 ט.ר.( –)ההדגשה אינה במקור  ..."מקרה ומקרה

ליציאה מרצועת מן המסמכים שהוצגו לעיל עולה בבירור כי חתונה נחשבת כטעם הומניטארי  .07

עזה, כי מעבר תושבים פלסטינים מרצועת עזה לירדן דרך גשר אלנבי, אף הוא מאושר 

העל ההומניטארי, -כלל הבקשות יבחנו לאור קריטריוןמטעמים הומניטאריים ובכל מקרה 

  לגופן.

 יםפגמים מנהליים שנפלו בסירוב לבקשת העותר

   יישום שגוי של הנהלים

  םכלליהעקרונות והשל העותרים, היה על המשיבים לפעול על פי  בבואם לשקול את בקשתם .04

המכירים הכללים והעקרונות ו –בפרט ועולים ממסמכי המדיניות ומנהלי המתפ"ש הם כפי ש

 בחתונה כטעם הומניטארי המצדיק מתן היתרי יציאה מרצועת עזה. 

ן דרך גשר לפנות תחילה לסעיפים הנוגעים ליציאה מרצועת עזה לירד משיבים היהעל ה .04

ינתנו במקרים יבסעיפים אלו מצוין מפורשות כי היתרים  אלנבי, כפי שביקשו העותרים.

  הומניטאריים.

האם מדובר  לאחר בחינת הסעיפים הנוגעים למעבר דרך גשר אלנבי, היה על המשיבים לבחון .00

מכים המפורטים במסגרת , ניתן היה לעבור על כל אחד מהמסכךבצורך הומניטארי. לצורך 

כי חתונה מוכרת כטעם הומניטארי  –הנורמטיבית, אשר מכולם עולה בלי יוצא מן הכלל 

גם השכל הישר מצביע על כך כי מימוש הזכות לחיי משפחה, אשר  המצדיק היתר יציאה.

 הינו טעם הומניטארי. –במקרה זה מתאפשר רק בתורכיה 

ה עשו המשיבים? המשיבים בחרו להתעלם מהבקשה עצמה ולהתייחס אליה כאילו אך מ .02

הייתה בקשת מעבר לגדה המערבית לצורך חתונה. בקשות כאלו נדונות במסגרת נוהל חתונות 

המשיבים טענו  והלוויות, אשר קובע כי היתרי מעבר יינתנו לבעלי קרבה ראשונה לחתן/כלה.

 –יטריונים כיוון שהיא לא בעלת קרבה ראשונה לחתן/כלה ובצדק, כי הכלה אינה עומדת בקר
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השילו מעצמם את האחריות הכבדה אותה הם נושאים, הם כך ב היא היא, הכלה עצמה.

 לחובותיהם ההומניטאריות כלפי תושבי רצועת עזה.

בכל אחת מפניות העותרים ובכל אחת מהבקשות צוין במפורש ובדרך שאינה ויודגש,  .05

, דרך גשר אלנבי, לחתונה שתתקיים הם מבקשים לצאת לירדן, כי משתמעת לשתי פנים

  .ולא בגדה המערביתבתורכיה, 

הנה כי כן, המשיבים בחרו להתעלם מהעובדות הקונקרטיות של המקרה הספציפי הנדון  .08

בחרו לבחון את הבקשה על פי העקרונות והכללים אשר רלוונטיים למקרה בעל ובעתירה זו 

 . לית, בחינה אשר הובילה לסירוב הבקשהרקע עובדתי שונה בתכ

 חמדאןאבחון פרשת  –שיקולים זרים 

וכלל  נגועה בשיקולים זרים חמדאןלפרשת בחינת הבקשה בהתאם העותרים יוסיפו ויטענו כי  .07

 אינה רלוונטית למקרה שלפנינו. 

 עוסקת בבקשה ,(415)נספח ע 42.4.4745אליה הפנו המשיבים בתשובתם מיום , חמדאןפרשת  .06

של תושבת רצועת עזה להתחתן עם בחיר ליבה בגדה המערבית. לשם כך, ביקשה העותרת 

זוגה -, עם בןלהסדיר את מעברה לגדה המערבית לצורך קיום מסיבת חתונה בגדה המערבית

נכתב כי הנימוק  48.0.4742בתגובת המשיבים לעתירה דשם מיום . המתגורר בגדה המערבית

לתגובת המשיבים  47-47שתקעות באיו"ש" )ר' סעיפים לסירוב הבקשה הינו "החשד לה

 (. חמדאןבפרשת 

 19נספח ע4מצ"ב ומסומן  48.0.4742מיום  חמדאןהעתק תגובת המשיבים בפרשת 

, מדיניות הוקדש פרק שלם ל"מדיניות הבידול" חמדאןזאת ועוד. בתגובת המשיבים בפרשת  .02

 –גדה המערבית, וכפועל יוצא שמר את ההפרדה בין רצועת עזה להמשיבים אשר מטרתה ל

 44-0)ראו סעיפים  ואת השתקעותם בה את מעברם של תושבי רצועת עזה לגדה המערבית

 . (חמדאןלתגובת המשיבים בפרשת 

לכוונתה  שמא העותרת משתמשת בחתונה ככסות חששו חמדאןברי כי המשיבים בפרשת  .27

ו, החתונה הייתה אמורה שם, בניגוד למקרה שלפנינלהשתקע בגדה המערבית.  –האמיתית 

לפחות ולכן חשש המשיבים,  והחתן התגורר בגדה המערבית להתקיים בגדה המערבית

 .לחלוטין לא היה מופרך ,לדידם

הינם תושבי רצועת עזה, והחתן גם הוא תושב רצועת עזה אולם במקרה שלפנינו, העותרים  .24

, לעצם המעבר בלבדהאזכור היחידי של הגדה המערבית, הוא המתגורר כעת בתורכיה. 

, וזאת, מאחר שגשר אלנבי יציאתם לירדן דרך גשר אלנביאשר מתחייב לשם  שיארך כשעה,

החתונה תתקיים  נותר הדרך היחידה האפשרית מבחינתם לצאת לירדן, ומשם לתורכיה.

גם היא  –בתורכיה, החתן מתגורר בתורכיה, ובאמתחתו אף תעודת תושב, החברה בבעלותו 

מבחינת העותרים, כל דרך שבסופה יגיעו לתורכיה, טובה היא. אם חוששים ה. רשומה בתורכי

 המשיבים ממעבר בגדה המערבית, הם יכולים להתיר את מעברם גם דרך נתב"ג.
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הדבר חמור במיוחד כיוון שהמשיבים בעתירה דכאן ניסו להשוות בין שני המקרים ללא ציון  .24

יתר מעבר לגדה המערבית, כאשר החשש האחד, בקשה לה –ההבדל המהותי העומד בבסיסם 

בקשה להיתר יציאה לירדן דרך גשר  –הינו רצונה של העותרת דשם להשתקע, ואילו השני 

אלנבי, לצורך קיום חתונה בתורכיה שלאחריה תיוותר העותרת בתורכיה. החשש העולה 

סו זאת, המשיבים ני-, כלל לא תקף למקרה שלפנינו. עםחמדאןמהמקרה הראשון, בפרשת 

 להציג מצג שווא, כאילו היו שני האירועים זהים מהותית.

מהווה הוכחה לכך  חמדאןלפרשת  ההפנייהבחינת המשיבים את בקשת העותרים תוך  .20

שיקול שאינו רלוונטי לנסיבות  רבבבחינת השיקולים לאישור/סירוב הבקשה, השתלש

מהווה  זהחשש  השיקול בדבר "חשש ההשתקעות". –הקונקרטיות הנוגעות לעתירה דנן 

וראו בבג"ץ  אשר תוצאותיו בבטלות החלטת המשיבים.פגם מינהלי חמור  –שיקול זר 

 :42, בעמ' (7.44.4778)פורסם בנבו,  פולגת ג'ינס בע"מ נ' ממשלת ישראל 2744/72

רשות מינהלית המפעילה סמכות שלטונית חייבת להתחשב בשיקולים "
יקולים ענייניים בלבד . עליה להתבסס על שרלבנטיים, ובהם בלבד
 ט.ר.( –)ההדגשה אינה במקור  ".ולהימנע משיקולים זרים

 סמכותמ חריגה

 5מצוי בסעיף ( 15)נספח ע4 42.4.4745העולה מתשובת המשיבים מיום השלישי הפגם  .22

 לתגובתם:

קבעו ו"יוער, כי קיים אף טעם לפגם בכך שמרשיכם כבר ערכו סידורים 
מבלי שקיבלו לכך היתר כנדרש מראש  לעצמם תאריכים לקיום האירוע,

מהרשויות המוסמכות, ותוך שהמדיניות הקיימת בעניין מפורסמת 
 וידועה לציבור."

מנוסחו של הסעיף עולה כי העותרים הפרו את כללי המשיבים כאשר ערכו סידורים לקראת  .25

מסיבת החתונה, וזאת, ללא הסכמתם וידיעתם מראש של המשיבים. העותרים לא האמינו 

למראה עיניהם ונאלצו לקרוא סעיף זה שוב ושוב עד שהיכתה בהם ההכרה כי המשיבים אכן 

דורשים מהעותרים לתאם עימם, לא רק את עצם יציאתם לצורך החתונה, אלא אף את 

סידורי החתונה עצמה! איך העזו העותרים לתאם את סידורי החתונה מבלי שקיבלו היתר 

 מהמשיבים עצמם? 4ידה של העותרת כנדרש? האם היה על החתן לבקש את 

זמנים בהם הכולל האם בכוונת המשיבים לפרסם נוהל חדש שכותרתו "מתן היתר להתחתן"  .28

מותר להתחתן, מקומות בהם מותר להתחתן, וכן תפריט רצוי ולבוש הולם? עזות המצח 

הנוטפת מתשובה זו צריכה לקומם לא רק בית המשפט הנכבד, אלא אף את הרשויות עצמן 

 הנושאות באחריות על כתיבת שורות אלו בתשובתו של סרן שקל. 

, לפיה היה (15)נספח ע4 42.4.4745לתגובתם המשיבים מיום  5הדרישה המשתמעת מסעיף  .27

על העותרים לתאם עם המשיבים מבעוד מועד את סידורי החתונה מהווה חריגה בוטה 

ותרים, כפי שהם מרבים המשיבים אומנם יכולים להגביל את תנועתם של הע מכותם.מס

, אך נימוק הלאקוני לפיו "אין לעותרים זכות קנויה להיכנס לישראל"שימוש בלעשות תוך 

אין הם יכולים לפלוש לחייהם הפרטיים ולהחליט עם מי יתחתנו, מתי יתחתנו והיכן. את 

ההחלטות הנוגעות לסידורי החתונה, ישאירו המשיבים לעותרים. ובכל מקרה, אין זה 

 ותם.בסמכ
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ידי -"הטעם לפגם", כפי שנטען בתשובתו של סרן שקל, אינו מצוי בקביעת סידורי החתונה על .26

 -העותרים מבלי לערב את המשיבים. הטעם לפגם, מצוי בכל אחד מסעיפי תגובת המשיבים 

החל מקביעתם הלא מבוססת שהבקשה אינה עומדת בקריטריונים, עובר בניסיון ההטעייה 

, וכלה בניסיון האומלל ומהווה שיקול זר שאינו דומה למקרה שלפנינו ןחמדאלפרשת בהפניה 

, וזאת תוך חריגה של המשיבים לדרוש מהעותרים לתאם עימם מראש את סידורי חתונתם

 . בוטה מסמכותם

 לחיי משפחה יםהפגיעה בזכות העותר

טרם יא הו כשלושה חודשים. מאז חלפו 42.44.4742חתמה על חוזה נישואין ביום  4העותרת  .22

זוגה -מנת שתוכל להתאחד עם בן-הצליחה להסדיר את יציאתה מרצועת עזה לתורכיה, על

 ה, בנוכחות שני הוריה. לציון אירוע משמח זולערוך מסיבת חתונה 

כבר השתקע ושם הוא מעוניין זוגה הינו בתורכיה, שם הוא -כפי שצויין לעיל, מרכז חייו של בן .57

מרצועת עזה,  4לכך, הסירוב להתיר את יציאתה של העותרת אי . 4לחיות עם זוגתו, העותרת 

 כמוהו כסירוב לאפשר לבני הזוג לממש את זכותם לחיי משפחה. 

בקשה שאין טבעי  מבקשת כי יהיו נוכחים במסיבת חתונתה שני הוריה, 4זאת ועוד. העותרת  .54

כל הדרך.  זוגה, ואמה תוכל לעמוד לצידה לאורך-כך שאביה יוכל למסור אותה לבן ממנה,

, אינם קלים 4משותפים, שאף הם חדשים לעותרת  המעבר לארץ חדשה, והתחלתם של חיים

 כלל וכלל, ואלו בדיוק הרגעים בהם היא זקוקה להוריה יותר מכל.

כאחת  ,בפסיקתו של בית משפט נכבד זההוכרה בדין הישראלי, ובפרט  משפחה לחיי הזכות .54

' נ דוברין 4425/78 ץ"בגת האדם. כך למשל נאמר בדרג זכויוימהזכויות הגבוהות ביותר במ

 :"(דוברין שתפר)להלן " (40.8.4778 )פורסם בנבו,, הסוהר בתי שירות

 לחיים הזכות על ההגנה לאחר, החוקתיות האדם זכויות במידרג"
.... ולמשפחה להורות הזכות על החוקתית ההגנה באה, הגוף ולשלמות

. החוקתיות האדם זכויות במידרג הנעל במדרגה, איפוא, ניצבת זו זכות
. הפרט לצינעת ואף, העיסוק לחופש, הקנין לזכות בחשיבותה קודמת היא

 הגשמת התגלמות ואת, האדם של הווייתו תמצית את משקפת היא'
 '."עצמיותו

 (.44 סקהבפ, שם)

 למשל כך. לאומי-הבין האדם זכויות במשפט ומוגנת מוכרת זכות הינה משפחה לחיי הזכות .50

 לאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות: -אמנה הביןב בענק

. המשפחה היא היחידה הקיבוצית הטבעית והיסודית של החברה, 4"
 והיא זכאית להגנה מטעם החברה והמדינה.

. הזכות לשאת בן זוג ולכונן משפחה תהיה מוכרת לגבר ולאשה שבגיל 4
 " הנישואין.

 . נוספות אמנות ובשלל אדם זכויות בדבר עולם באי לכל בהכרזה קיימות דומות הוראות .52
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 הזכות על להגן מחויבת ישראל כי זה נכבד משפט בית ידי על נפסק ונשנות חוזרות פעמים .55

 ץ"בבג חשין השופט' כב דברי, למשל, 'ר) לאומי-הבין המשפט של מכוחו אף משפחה לחיי

 (.746( 4)נג ד"פ ,הפנים שר' נ סטמקה 0826/27

, )פסק דין לממשלה המשפטי היועץ' נ יחד-צ"מר גלאון זהבה כ"ח 288/77 בג"ץבמסגרת  .58

 לחיי חוקתית זכות של בקיומה הכירו שופטי הרוב, (גלאון פרשת)להלן:  (44.4.4744מיום 

 אינו הזכות לחיי משפחה של היקפה כי קבעו אך, האדם לכבוד הזכות מן הנגזרת משפחה

 .דווקא בישראל הזכות מימוש כדי משתרע

מקום היכולת להטיל מגבלות על הזכות הבסיסית לחיי משפחה, תלויה באנו למדים כי  מכך .57

בו מבקשים בני הזוג להקים את משפחתם. ברי כי במקרים בהם בני הזוג מבקשים להכיר 

בית המשפט או בגדה המערבית הנמצאת תחת כיבוש, בזכותם לחיי משפחה דווקא בישראל, 

אינטרס משפחה מחד, לבין  ינטרסים העדין בין זכותם לחייכי באיזון הא כול לפסוקיהנכבד 

שיקולים אלו תלויי זאת, -עם. אינטרס הציבורילטובת ה יטוהמאזניים  כפות –מאידך  ציבורי

  אינם תקפים כלפי ארצות אחרות.מקום הם, ו

גבוהה ביותר במידרג זכויות  כאמור לעיל, הזכות לחיי משפחה נמצאת במדרגהזאת ועוד.  .56

וככל שעוצמתה של זו גדולה יותר, כך גם נדרשים טעמים חזקים יותר כדי להצדיק את  האדם

  (.דובריןבפרשת  42פגיעתה )וראו פס' 

של העותרים מרצועת עזה, לצורך  במקרה זה ספק אם ישנו טעם ענייני למנוע את יציאתם .52

מידה הטעם הראשון שהעלו המשיבים הינו אי עבתורכיה.  4נסיעתם לחתונת העותרת 

בקריטריונים, אשר כפי שנדון בהרחבה לעיל, מהווה יישום שגוי של הנהלים; הטעם השני, 

החשש מהשתקעות, שגם הוא משולל כל הגיון. ברי כי אשר נרמז אך לא נאמר מפורשות, הינו 

המשיבים לא הצליחו להעלות אף לא שיקול אחד מהותי ורלוונטי שיוכל לעמוד במבחני 

 הנדרשים בעת פגיעה בזכות החוקתית לחיי משפחה. המידתיות והסבירות

לקיים חיי  –המצומצמת גם כך  – האת זכותלממש  4ת המשיבים מונעים למעשה מן העותר .87

במלאכת האיזונים העדינה למעשה, . תורכיהמשפחה תקינים אף מחוץ לישראל, קרי ב

לחיי משפחה,  אל מול זכותם של העותריםהנדרשת בבואנו לבחון פגיעה בזכות חוקתית, 

האפשרות  את סיכול מחייבברור איזה אינטרס ציבורי , לא 4בדגש על זכותה של העותרת 

ידי המשיבים, הינו החשש -היחיד שמובא עלהמהותי רה מכך, האינטרס יתלמימוש נישואיה. 

ברי כי מהשתקעות, שכפי שנדון בהרחבה לעיל, מהווה שיקול זר שאינו רלוונטי לעתירה דנן. 

ים לא הצליחו להביא ולו טעם אחד ענייני ורלוונטי המצדיק פגיעה כה אנושה בזכותם המשיב

 . של העותרים לחיי משפחה

 סיכום

, 0-ו 4חייה לתורכיה. העותרים מרכז זוגה ולהעתיק את -מעוניינת להתאחד עם בן 4העותרת  .84

ם, העותרים שלושתפעמי של חתונת בתם. -המרגש והחדמעוניינים לקחת חלק באירוע 

 מבקשים היתר מעבר בלבד, לצורך נסיעתם לתורכיה, דרך הגדה המערבית וגשר אלנבי לירדן.
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ממש את זכותה החוקתית לחיי זוגה ול-להתאחד עם בן 4ללא היתר זה, לא תוכל העותרת 

 לא יוכלו להיות נוכחים באיחוד זה.  0 -ו 4, והעותרים בתורכיה משפחה

, במסגרתה שכנעו המשיבים חמדאןנינו, לפרשת המשיבים מנסים לדמות את המקרה שלפ .84

. אולם על הסף את העתירה למחוקדשם את בית המשפט כי קיים חשש להשתקעות, ולכן יש 

שם, החתן התגורר בגדה המערבית והכלה  –לעתירה דנן אין דבר וחצי דבר  חמדאןבין פרשת 

תושב רצועת עזה  ביקשה לעבור לגדה המערבית להתחתן עימו, ואילו כאן, החתן שהינו

שם תיערך  אליו לתורכיה,במקור, בכלל מתגורר בתורכיה, והכלה והוריה מבקשים לנסוע 

, 0-ו 4לחיות את חייה המשותפים עימו. העותרים  4מסיבת החתונה ושם מתעתדת העותרת 

 ברצועת עזה.  םהביקור לשוב על עקבותיהם בחזרה לבית םמבקשים עם תו

היכן הם  –זוגה -גיה ציבורית כי אם בסוגיה פרטית, בין אישה לבןמדובר בסו לא. עודזאת ו  .80

מעוניינים לערוך מסיבת חתונה, והיכן הם מעוניינים להשתקע. ודוק. לו היו השניים 

מעוניינים להשתקע בגדה המערבית, או אז ניתן היה לצפות את התערבותם של המשיבים, אך 

לחיות את חייהם המשותפים בתורכיה,  בתחום חייהם הפרטי, וברצונם –התערבותם כעת 

 מהווה חריגה קשה מסמכותם.

ברים הינו הקריטריון המנחה את מדיניות ישראל באשר לתנועת אנשים במעויוזכר,  .82

מעברם של העותרים. הרי למצדיק את מתן היתר הוא הקריטריון ההומניטארי, וככזה, 

זאת כפועל יוצא של הזכות ים בחתונה כטעם הומניטארי מובהק, והמשיבים בעצמם מכיר

ממשקלה של הזכות לחיי משפחה ולא חרף האמור, המשיבים מתעלמים לחיי משפחה. 

 וענייני. כל נימוק רלוונטימאפשרים את המעבר; כל זאת, ללא 

לירדן דרך הנה כי כן, העותרים מבקשים לממש את זכותם לחיי משפחה ולהתיר את מעברם  .85

 ידי המשיבים עצמם.-קרונות והכללים שנקבעו עלגשר אלנבי, והכל כפי שעולה מהע

עורך דין ברצועת עזה עתירה זו נתמכת, בין היתר, בהצהרות של העותרים שנחתמו בפני  .88

כוחו, בית משפט נכבד זה -. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותרים לבין באיונשלחו לח"מ

 טלפוני.  מתבקש לקבל את הצהרות העותרים ואת ייפוי הכוח שנחתם בתיאום

 בראש כמבוקש, תנאי-על צו להוציא הנכבד המשפט-בית מתבקש הללו הטעמים מכל .87

 את ולחייב למוחלט תנאי-על הצו את להפוך, המשיבים תשובת קבלת ולאחר, העתירה

 .עו"ד ט"שכלרבות  העותר בהוצאות המשיבים
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 , עו"דטליה רמתי

 יםב"כ העותר

 


