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 1481/18בג"ץ                 בית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק
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 אסנת כהן ליפשיץע"י ב"כ עוה"ד מורן גור ו/או  
 שריר ידמן פרמוריה ו/או  
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" -מ"גישה  
 67770תל אביב,  42רחוב הרכבת  
  03-6244130; פקס: 03-6244120טלפון:  
 info@gisha.orgדוא"ל:  

 יםהעותר
 -נגד  -

 
 אלוף פיקוד הדרום .1

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים .2

 רצועת עזהמנהלת תיאום וקישור ל .3
 

 כולם ע"י ב"כ מפרקליטות המדינה, מחלקת בג"צים
 9711054ירושלים,  31דין -מרח' צלאח א

 02-6467011; פקס: 02-6466590טלפון: 
 dep@justice.gov.il-HCJדוא"ל: 

 המשיבים

 עתירה דחופה למתן צו-על-תנאי

תנאי המופנה כנגד המשיבים, והמורה להם לבוא וליתן -על-בקש בזאת ליתן צובית המשפט הנכבד מת

 כדלקמן: טעם 

 חתונתה לצורך, ישראלית אזרחית, 1 תהעותר של עזה לרצועת היציאת את יאפשרו לא מדוע .1

 . עזה ברצועת משפחה והקמת מגורים ולצורך, עזה רצועת תושב פלסטיני, זוגה בן עם

 1 העותרת של משפחתה בני, 2-10 יםהעותר של עזה לרצועת תםיציא את יאפשרו לא מדוע .2

  . זוגה בן עם 1 העותרת של חתונתה חגיגת לצורך ,ישראלים ואזרחים

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

 מע"מ כדין. 

mailto:info@gisha.org
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 רקע עובדתי

 :הצדדים

 נישאה לפלסטיני תושב רצועת עזה. ישראלית, אשר אזרחית הינה , 1העותרת  .1

ומשפחתו  הינו בעל מעמד תושב ארעי בישראל 2. העותר 1הינם הוריה של העותרת  ,2-3העותרים  .2

 אזרחית ישראלית.הינה  3העותרת מתגוררת ברצועת עזה. 

 .והם אזרחים ישראלים 1יה הקטינים של העותרת שבעת אחיה ואחיותהינם  ,4-10העותרים  .3

שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל  הינה עמותה ישראלית", גישה"עמותת , 11העותרת  .4

 ובשטחים הנתונים לשליטתה, ביניהן הזכות לחופש התנועה.

( הינו המוסמך להתיר את כניסתם של ישראלים לשטח רצועת אלוף פיקוד דרום)להלן:  1המשיב  .5

  .0052-חוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"הלעזה בהתאם 

 למשרד הביטחון( הוא גוף הכפוף המתפ"שאו מתאם פעולות הממשלה בשטחים )להלן:  2המשיב  .6

המתפ"ש הוסמך על ידי  והינו האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים.

 תושבים ואזרחים ישראלים ברצועת עזה.ל ושהייה המפקד הצבאי להנפיק היתרי כניסה

וממונה על יישום המדיניות האזרחית של ממשלת  2( כפוף למשיב ק עזהמת")להלן:  3המשיב  .7

היתרי כניסה לישראל ה בפועל של אמון על בחינה, אישור והנפק 3ישראל ברצועת עזה. המשיב 

 לתושבי עזה, וכן גם היתרי כניסה לרצועת עזה לישראלים.  

 האירועים קודם להגשת העתירהההשתלשלות 

. לפיכך, במהלך שם, נולד ברצועת עזה ובני משפחתו מתגוררים 1 תר, אביה של העות2העותר  .8

השנים ביקרו העותרים ברצועת עזה, באמצעות היתרים שניתנו להם מאת המשיבים. הפעם 

, בהיותה 2015בחודש יולי נכנסה לרצועת עזה בהיתר מאת המשיבים הייתה  1האחרונה שהעותרת 

 (.2-10 עותריםהקטינה, בלוויית כל בני המשפחה )

(, תושב פלסטיני 000000000ת.ז. ) ****** ***** ***** *****למר  1העותרת נישאה  2017.120.ביום  .9

ובן זוגה קבעו  1העותרת . בבית דין שרעי בישראלשמענו רשום ברצועת עזה. חוזה הנישואין נערך 

 .10.2.2018את חגיגת נישואיהם ברצועת עזה ביום 

 1נספח ע/מצורף ומסומן  1-3 העותריםשל העתק תעודת זהות 

 2נספח ע/העתק תעודת זהות של בן הזוג הפלסטיני מצורף ומסומן 

 3נספח ע/מצורף ומסומן  2017.120. העתק חוזה נישואין מיום

 4נספח ע/מצורף ומסומן  10.2.2018העתק הזמנה לחתונה ביום 
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למשרד ישראלים במת"ק  1-10פנו העותרים  , למעלה מחודש לפני המועד המבוקש,7.1.2018ביום  .10

לבקשה . 10.2.2018ועת עזה לצורך עריכת חגיגת החתונה ביום כניסתם לרצעזה, וביקשו להתיר את 

העותרים הגישו את בקשתם צורפו חוזה הנישואין וההזמנה לחתונה וכן מסמכים מזהים. 

 . 11באמצעות עמותת "גישה", העותרת 

 5נספח ע/מצורף ומסומן  7.1.2018העתק הבקשה מיום 

, והודיע כי הבקשה סאלחהתקשר נציג משרד ישראלים במת"ק עזה, סג"מ חוסאם  9.1.2018ביום  .11

את כניסתה של כוללים  אינם, שכן אלו לכניסת ישראלים לרצועת עזה אינה עומדת בקריטריונים

בני של לצורך חתונתה שלה, אלא רק את כניסתם של קרובי משפחה מדרגה ראשונה  הכלה עצמה

השיב נציג עמותת "גישה" כי העותרת ובן זוגה למעשה כבר נשואים, ועל כן  לכךזג המתחתנים. הו

בן זוגה ולפיכך עונה על הקריטריון היא, ככל אישה נשואה, קרובת משפחה מדרגה ראשונה של 

 במפורש. 

בפניו, וחרף העובדה שחוזה הנישואין מונח כי לאור האמור, סאלח מ הודיע סג", 10.1.2018 למחרת, .12

 1. העותרת , ואז להגיש את הבקשה בשניתןלעדכן את נישואיה במרשם האוכלוסי 1על העותרת 

ספח  עבור כל בני משפחתה בצירוף את הבקשה בשניתהגישה  15.1.2018פעלה כאמור, וביום 

בהתאם לנוהל רשות מצוין כי מצבה המשפחתי "בבירור", תעודת הזהות החדש שניתן לה )בספח 

והל ביצוע )נ ן בדבר שינוי מצבם המשפחתי של ישראלים אשר נישאו לבני זוג זריםהאוכלוסי

 .((20.10.2015מיום  שינויים ותיקונים במצב אישי )נישואין/גירושין/התאלמנות(

 6ע/)עמוד ראשון בלבד( מצורף ומסומן נספח  15.1.2018העתק בקשה מיום 

 7ע/ומסומן נספח עם ספח מעודכן מצורף  1העתק תעודת זהות העותרת 

הפעם , אינה קריטריונית 10-1כי הבקשה שהגישו העותרים סאלח הודיע סג"מ שוב  25.1.2018ביום  .13

יש להגיש  , סאלחסג"מ הודיע טיפול בבקשה, משום שהיא כוללת את כל בני המשפחה יחדיו. לצורך 

פעלו בהתאם  ריםוהשניה עבור בני משפחתה. העות 1העותרת  שתי בקשות נפרדות: האחת עבור

  שתי בקשות נפרדות.הפעם ב, שלישיתפעם הבוהגישו את הבקשה 

יג משרד הודיע נצ, שלושה שבועות לאחר שהבקשה הוגשה בפעם הראשונה, 28.1.2018ביום  .14

למעשה נוהל "משפחות חצויות" )ובכך בהתאם ל 1לטפל בבקשתה של העותרת ישראלים כי הוחלט 

 כי בקשתה קריטריונית(.  אושר

 8נספח ע/מצורף ומסומן  )עמוד ראשון בלבד( 1ק בקשת העותרת העת

 9נספח ע/)עמוד ראשון בלבד( מצורף ומסומן  2-10העתק בקשת העותרים 

הודיע גלעד, , למעלה משלושה שבועות לאחר שהוגשה הבקשה בפעם הראשונה, 30.1.2018ביום  .15

להעביר את מספרי הטלפון , יש 2-10נציג משרד ישראלים, כי לצורך טיפול בבקשת העותרים 

 .כמבוקש להמספרים הועברו בדוא". 2-3הניידים של העותרים 
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, מועד החתונה, טרם ניתנה החלטת המשיבים, והעותרים נאלצו לבטל את 10.2.2018ביום  .16

 תוכניותיהם ולדחות את האירוע. 

יש  1העותרת  בבקשתה שלכי לצורך טיפול  ,נציגת משרד ישראליםעמית, ה הודיע 12.2.2018ביום  .17

, 11עובדת ארגון "גישה", העותרת . תושב רצועת עזה בן זוגה,להעביר את מספר הטלפון הנייד של 

 . 1לעותרת בנושא הודיעה כי תפנה ביקשה לקבל את הדרישה בכתב, ו

 10נספח ע/מצורף ומסומן  12.2.2018העתק פניית משרד ישראלים מיום 

ס למספר הטלפון של בן הזוג תושב רצועת עזה, התקבלו , בטרם ניתן מענה ביח13.2.2018ביום  .18

"על רקע ועת עזה, להיכנס לרצ 1-10החלטות משרד ישראלים, אשר דוחות את בקשות העותרים 

 . טעמים ביטחוניים פרטניים, אשר מטבע הדברים לא ניתן לחשפם"

 11נספח ע/, מצורף ומסומן 13.2.2018העתק החלטות סירוב בקשות העותרים, מיום 

 מכאן עתירה זו. 

 

 הטיעון המשפטי

 " בין ישראל ורצועת עזה משפחות חצויות" -מסגרת נורמטיבית 

 האזרחות חוק פי-על וזאת נישואין מכוח בישראל למעמד זכאים אינם עזה רצועת תושבי, כידוע .19

אזרחים ותושבים  לפיכך, .(הוראת השעה)להלן:  2003-ג"תשס(, שעה הוראת) לישראל והכניסה

ראלים הנישאים לתושבי רצועת עזה יכולים לממש את זכותם לחיי משפחה רק באמצעות יש

מתחדשים היתרי שהייה קבלת באמצעות השהייה ברצועת עזה מתבצעת  .מעבר לרצועת עזה

ובהתאם ל"נוהל  2005-ה"תשס, ההתנתקות תכנית יישום חוק)א( ל24מכוח סעיף  מהמשיבים וזאת

ה" /חצויהיתר "לבקש ולקבל  /תהזוג הישראלי או בת , המאפשר לבן3משיב השל  משפחות חצויות"

ישראלים הנשואים  כמה מאות. כיום חיים בעזה לצורך כניסה ושהייה ברצועת עזה מתחדש

 לתושבי עזה.

 ,הנכבד פטהמש בית בפני המדינה של טענתה בבסיס מד, הוא שעוז אפשרות של קיומהלמעשה,  .20

 החוק ה,המדינ לגרסת: לישראל והכניסה האזרחות חוק של חוקיותו בעניין העתירה במסגרת

 אותה מגביל אלא, מוחלט באופן משפחה לחיי הזכות את איין"מ" אינו שכן י,וחוקת מידתי האמור

 .למגורים ברצועת עזה - בלבד

 ש"יועמ ממכתב ללמוד ניתןנוהל "משפחות חצויות",  של קיומו שמאחורירב השנים  הרציונל על .21

 :9.11.2004מיום  "הפרט להגנת מוקד"ה ארגוןל עזה
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משפחה  חיי ולקיים הילדים וטובת המשפחתי התא על להגן "הרצון

אחד  של באזור. היותו צה"ל רשויות עיני לנגד עומד האפשר ככל תקינים

הרשות  תושב הינו השני הזוג בן ישראל, בעוד תושב הזוג מבני

קל  תקינים, שפחהמ חיי קיום על מקלה שאיננה הפלסטינית, בוודאי

 האמור לקושי המודעות לאור זו. במציאות ילדים מעורבים כאשר וחומר

 חצויות". העוסקים במשפחות עבודה נהלי לעיל, גובשו

 12נספח ע/ ומסומן צ"במ 9.11.2004 מיום מכתב היועמ"ש העתק

, 2014מאי )פורסם בחודש  2"נוהל טיפול בבקשות ישראלים ליציאה לרצועת עזה" של המשיב  .22

(, מסדיר את הפרוצדורה בטיפול בבקשותיהם של אזרחים 2017אוקטובר חודש ותוקן, לאחרונה ב

 ישראלים להיכנס לרצועת עזה. בנוהל נקבע כי היתרי שהייה של משפחות חצויות יינתנו לתקופה

לשלושה , והיתרי שהייה של בני משפחה הנכנסים לרצועת עזה לחתונה, יינתנו עד חצי שנהשל 

 בלבד.  םימי

אוקטובר " מחודש משרד ישראלים -העתק "נוהל טיפול בבקשות ישראלים ליציאה לרצועת עזה

 13נספח ע/ומסומן  צורףמ 2017

על פי מצום בכניסת ישראלים לרצועת עזה. מדיניות צהנהיגו המשיבים  2015יולי יצוין כי בחודש  .23

מעט במקרים חריגים והומניטאריים, לחלוטין כניסת ישראלים לרצועת עזה, לנאסרה מדיניות זו, 

)שמשום מה  אסרו על חזרתם לרצועת עזה של ישראלים מ"משפחות חצויות"והמשיבים אף 

בעקבות  , ואלו נקרעו ממשפחותיהם וחייהם ברצועה. אולם,בקשותיהם לא הוגדרו כהומניטריות(

 וק נ' אלוף פיקוד דרוםצעל  5588/15עתירות פרטניות שהוגשו לבית משפט נכבד זה )בג"ץ שורה של 

; בג"ץ (6.9.2015)פורסם בנבו,  צאנע נ' אלוף פיקוד דרום 5555/15(; בג"ץ 6.9.2015)פורסם בנבו, 

עוילה נ' -אבו 6729/15(; בג"ץ 20.10.2015)פורסם בנבו,  דקה נ' אלוף פיקוד דרום-אבו 6730/15

כויות אדם כגון עמותת "גישה" ארגוני זולחץ של  (20.10.2015)פורסם בנבו,  אלוף פיקוד דרום

את מחדש והחלו לאשר  מסירובם בשלב מסוים חזרו בהם המשיבים ו"המוקד להגנת הפרט",

 . כניסתם של ישראלים חזרה לביתם שבעזה

בכך הביעו המשיבים את הבנתם כי לא ניתן למנוע את ישיבתם בעזה של ישראלים הנשואים לבני 

 חיי המשפחה.זכותם לדרכם היחידה לממש את  זוג תושבי עזה ולהם ילדים, שכן זו

סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם לחו"ל "במסמך כיום מעוגנת  מדיניות זו .24

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

עזה, הגדה המערבית וישראל, אשר  רצועת בין וסחורות אנשים תנועת לגבי המתפ"ש את מדיניות

 אמור להתעדכן מידי חודש. 

 14נספח ע/ומסומן  , מצורף10.12.2017מיום רלוונטיים מסטטוס ההרשאות הנוכחי העתק עמודים 
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בקשה קובע כי  "נוהל טיפול בקשת ישראלים ליציאה לרצועת עזה"להשלמת התמונה יצוין כי  .25

 שנקבעו על ידי המשיב.  עומדת בקריטריונים שונהקרוב משפחה מדרגה רא חתונה שלבמקרה של 

 עודות בקריטריונים ואין צורך להרחיב בעניין זה.  2-10משכך, גם בקשותיהם של העותרים 

 נימוקי העתירה 

 והיעדר מידתיות  חוסר סבירות .א

 נשען על הטעם הלאקוני בדבר קיומם של להיכנס לרצועת עזה 1-10 סירוב לבקשת העותריםה .26

נישואים והאפשרות להקים מניעת מימוש ה משמעות הסירוב היא ".םיטחוניים פרטנייטעמים ב"

   (.לחיי משפחה תושב עזהכי נפגעת גם זכותו של בן הזוג )לא מיותר לציין  משפחה עם בן הזוג הנבחר

לשקול שיקולים ביטחוניים, כאשר הוא מאשר  ייבואף ח אירשאין מחלוקת כי המפקד הצבאי  .27

. יש לאזנם שיקולים אלו אינם שיקולים יחידים ומוחלטים עם זאת,ם לרצועת עזה. כניסת ישראלי

מהחלטת  זכויות הפרט שנפגע בראש ובראשונה ,שיקולים נוספים שעל הרשות לשקול אל מול

כל ראיה לכך שהמשיבים ערכו איזון כלשהו בין צורכי הביטחון אין הסירוב. במקרה של העותרים 

אפוא, משקל בלעדי לשיקול  המשיבים נתנוהעומדים מנגד. נראה, כי יות והזכוובין האינטרסים 

 . אינו מבוסס דיוגם עמום, ועל פניו שהוא כשלעצמו  ,ביטחוני

לעותרים אין כל ידיעה מדוע קבע השב"כ כי מטעמים ביטחוניים אין להתיר את יציאתם לרצועת  .28

טעמים שעומדים בבסיס קביעה זו.  עזה לאחר שעשו כך במשך שנים. ניתן להעלות על הדעת מספר

חשש למעורבות ישירה מצדו הוא  השניישראלים ברצועה. החייהם של לסיכון הוא חשש  הראשון

רצועת תנועתם של ישראלים בין ישראל להוא הסיכון הטמון בניצול  . השלישי,הוא בפעולות טרור

לו רלוונטי לסירוב הלההיבטים  לושתמה מש לא פירטוהמשיבים עזה לצרכי ארגוני טרור. 

לכל  .יכולת להפריך את הטענות לחשש הנובע מהםועל כן אין לעותרים  בקשותיהם של העותרים

, בפעם 2נכנסו לא פעם לרצועת עזה לביקור משפחתו של העותר הפחות הם יכולים להזכיר כי 

עותרים הבדבר סיכון הנובע מגורם אחר, יובהר כי ע לטענה גבכל הנו. 2015האחרונה בשנת 

להצדיק את הפגיעה החמורה בעותרת כדי  די בכךאין מכחישים אפשרות זו מכל וכל וממילא 

  .עצמה

אין די בטענה כללית כלפי העותרים ויש להראות , על פי ההלכה הפסוקה של בית משפט נכבד זה .29

 חה: כי הסיכון הביטחוני נשקף ממבקש ההיתר אם במישרין ואם בשל חשש ניצול על ידי קרוב משפ

פי החוק הוא, בכל מקרה, סיכון ביטחוני -נשוא המניעה הביטחונית על"

בין סיכון ישיר, הנובע מחשש למעורבות  –הנשקף ממבקש ההיתר עצמו 

ישירה מצדו הוא בפעולות טרור, ובין סיכון עקיף, הנובע מחשש שייעשה 

 .ידי קרובי משפחה המעורבים בטרור"בו שימוש פסול ב
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)פורסם בנבו,  38פס'  אל מסעוד דקה נ' שר הפניםבל 7444/03ץ "בג

22.2.2010) 

. לעניין זה יפים 1בעניינו, יש לזכור כי על כף המאזניים מונחת זכותה לחיי משפחה של העותרת  .30

 הדברים הבאים: 

".... שקילת עוצמתה הגדולה של הזכות למשפחה המאפיינת את משפחת 

הביטחוני העקיף הנובע  פוטנציאל הסיכוןהעותרים במקרה זה, כנגד 

בינה לבין אביה ואחיה המעורבים  מהעותרת בעטיים של קשרי המשפחה

בטרור, שמידת עוצמתו וההסתברות להתממשותו נותרו בגדר השערה 

בלבד, מורה כי אין הצדקה, נכון לעת זו, לביטול כוללני של היתר הישיבה 

יים מרווח גם אם מתקשניתן לעותרת בישראל במסגרת איחוד משפחות. 

סיכון מסוים מפניה של העותרת, שלקיומו אין להתכחש, מדובר בשולי 

סיכון נסבלים, שראוי לקחתו כדי למנוע את פירוד המשפחה או עקירתה 

, וכחלק ממחיר שנדרש לשלם לצורך קיום משטר חוקתי המגן מסביבתה

  לפסק הדין של השופטת פורקצ'יה(. 51סעיף  )שם, על זכויות אדם."

 זכור בכניסה לרצועת עזה ולא בכניסה לישראל. כירה דנן, אנו עוסקים בעת

טחון, יכי המלצות גורמי הביקה מדגישה )כמו גם נהלי המשיבים עצמם( סעוד חשוב לציין כי הפ .31

טרם החלטתו. כך נקבע  שיקולים נוספיםוכי על הגורם המינהלי לשקול  המלצות בלבדהינן בגדר 

 לעיל: נצאר ענייןבאופן מפורש ב

המלצת השב"כ ויתר גורמי הבטחון אינה בגדר של גורם מכריע שאין "

 ניין אישור בקשות לאיחוד משפחות".לע 'זכות וטו'בלתו. אין לשב"כ 

 .(מ.ג. - )הדגשה במקור

, ישראל לקיים חיי משפחה בשטח 1לעותרת  שהמדינה היא זו שלא מאפשרתיש לזכור, בהקשר זה  .32

המציאות  -יש לומר זאת באופן ברור  יים את חיי משפחתה ברצועת עזה.אנוסה לק 1על כן העותרת ו

שיוצרים המשיבים בסירובם, היא לא רק בלתי סבירה אלא בלתי נתפסת ואנושית, וודאי שאין 

 . לקבלה

ישראל או בטחונם מדינת טחון יב שמעלה חשש לסיכוןטחונית כלשהי יאף אם קיימת אינדיקציה ב .33

מתחייב כי המידע פגיעה בזכויות הפרט ובייחוד בזכות לחיי משפחה, , במקרה של של העותרים

 לעיל כי: דקהכך נקבע בעניין  .טחוני יהיה עוצמתי ובעל הסתברות ממשית קרובה לוודאייהב

"... במתח הקיים בין ערך ביטחון החיים לבין זכויות אדם אחרות, ובכללן 

ה הסתברות הזכות למשפחה, גובר שיקול הביטחון רק מקום שישנ

קרובה לוודאות, כי אם לא יינקטו אמצעים מתאימים הכרוכים בגריעה 
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 15)פסקה ." .מזכות אדם, כי אז עלול שלום הציבור להיפגע באופן ממשי.

 מ.ג.( -הוספו לפסק הדין של השופטת פרוקצ'יה( )הדגשות 

 ק הדין של השופטת פרוקצ'יה: פסל 17כמו כן נקבע בפסקה 

 נוסחת אינה המדינה מפי" ביטחוני צורך" טענת כי, אחת לא נאמר "כבר

 שבית אף. הרהור ללא קבלתה את מצדיקה העלאתה שעצם, קסם

, הרשות של הביטחון שיקולי בבחינת ריסון, כלל דרך, נוקט המשפט

 את לעומק לבחון יש, אדם בזכויות פוגעת הביטחון שמדיניות מקום

 מבקשת שהיא מצעיםהא מידתיות ואת, הרשות של שיקוליה סבירות

 מ.ג.(.  -)ההדגשה הוספה  "...להפעיל

לא עשו שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת להסיר כי המשיבים  ביחס לאמור, יודגש .34

. כך לדוגמא, המשיבים לא המתינו עם החלטתם עד לקבלת את החשד המרחף מעל ראשי העותרים

מהעותרים לתחקור ביטחוני או לשיחת אזהרה,  מספר הטלפון הנייד של בן הזוג ולא זימנו איש

ולם לא נעצרו או עוכבו על ידי עכנוהגם, על מנת לאמת או להפריך את חששותיהם. העותרים מ

  להם מושג מדוע סורבה בקשתם לפתע. רשויות החוק, הם אזרחים שומרי חוק ואין

לל השיקולים כשקלו את אין כל אינדיקציה לכך שהמשיבים חרף ההלכה הפסוקה לעיל,  .35

קשה לתאר כיצד נוצרו לפתע "טעמים ביטחוניים פרטניים" ביחס הרלוונטיים בנסיבות המקרה. 

על כן החלטתם לוקה בחוסר  .העותרים, באופן שהסיכון נובע מכל אחד מהם באופן אישי לכל

סבירות קיצוני, התקבלה ללא הפעלת שיקול דעת של הרשות המנהלית כחובתה לעשות כן, ודינה 

   בטלות.

נהלי הוא הכלל המחייב את הרשות יאחד הכללים החשובים הנוגעים להפעלת שיקול הדעת המ .36

המינהלית להפעיל את שיקול דעתה במידתיות. מידתיות פירושה, כי שיקול הדעת השלטוני הופעל 

כדין רק אם האמצעי השלטוני שננקט לשם הגשמת התכלית השלטונית הוא במידה הראויה, ולא 

המידתיות מחייבת את  ((.16.3.2006)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' אורן 4614/05עע"מ לכך )מעבר 

השלטון לבחור באמצעי "גזור בקפידה" ההולם את הגשמת התכלית שאותה מבקשת הרשות להשיג 

 עטייה נ' שר החינוך התרבות-בן 3477/95בג"צ הפרט ) באופן היוצר פגיעה מינימלית בחירויות

יסוד: כבוד האדם -ת ההגבלה שבחוקבפסק , בין היתר,עוגנה ((. המידתיות23.7.1996בו, )פורסם בנ

שהיא אחד התנאים להפעלה חוקתית וחירותו, בתיבה הלשונית "במידה שאינה עולה על הנדרש", 

 .של סמכות שלטונית

כן  בשניים ממבחני המשנה של דרישת המידתיות, ועל תעומד ההמשיבים אינהחלטת כפי שנראה,  .37

באמצעי  המשיבים יבחרו, מחייב כי מבחן האמצעי שפגיעתו פחותההחלטתם אינה מידתית. 

. שמירה על ביטחון המדינה – הםעינישפגיעתו פחותה ביותר לצורך הגשמת המטרה העומדת לנגד 

בכך לרצועת עזה וכל בני המשפחה יציאת נראה כי המשיבים הטילו איסור גורף על במקרה שלפנינו 
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 מכל אחד מהעותרים. סיכון הנשקף לכאורהאת האינדיבידואלי לבחון באופן ת חובתם הפרו א

ייתכן שהמשיבים היו יכולים לעשות שימוש באמצעים נוספים להסרת עננת החשש אשר מרחפת 

או לנקוט באמצעים , בלבד 1העותרת  מעל ראשי העותרים. יתכן שניתן היה לאשר את כניסתה של

 ן "רמות סיכון שונות" שעולות מהעותרים.אחרים לצורך הבחנה בי

, קובע כי פגיעה היא מידתית אם מתקיים יחס ראוי בין הפגיעה מבחן המידתיות במובן הצר .38

, 1נפגעה זכותה של העותרת  בזכויות האדם לתועלת הצומחת ממנה. במקרה שלפנינו אין חולק כי

את  משיבים לא ניסו לצמצםהלחיי משפחה, לאוטונומיה ולחופש תנועה. אזרחית ישראלית, 

הפגיעה בעותרת, לא זימנו אותה לתחקור ביטחוני ואף לא המתינו לקבלת הפרטים שביקשו ממנה. 

באופן כה נחרץ כי עולה ממנה סיכון כה עצום, אשר מצדיק את מניעת  לפיכך, ספק אם ניתן לטעון

  איחודה עם בן זוגה.

 . כתוצאה,שיבים מונעים את איחודה עם בן זוגהשהמכל הולכת וגדלה כ 1בנוסף, הפגיעה בעותרת  .39

הזמן ולבסוף תהפוך  תהפוך לעוצמתית יותר עם חלוף ,ת הדרךמידתית בתחילכנדמית אשר פגיעה 

)פורסם בנבו,  מרדכי ואנונו נ' אלוף פיקוד העורף יאיר נווה 6358/05בג"ץ ) לבלתי מידתית

)פורסם בנבו,  פלונים נ' שר הבטחון 7048/97השווה דברי הנשיא ברק בדנ"פ ; (12.01.2006

12.4.2000) .) 

 היעדר הנמקה .ב

עובד הציבור קובע כי  1958-לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"טחוק א ל2סעיף  .40

וסירב לבקשה, יודיע למבקש בכתב את נימוקי פי דין -להשתמש בסמכות שניתנה לו על שנתבקש

 קיומם של הוא את כניסתם לרצועת עזה לסירוב לאפשר  םיהעותר והנימוק היחיד שקיבל סירובו.

 בטחוניים פרטניים"."טעמים 

לבקשה תשובה לאקונית זו אינה ממלאת את חובת ההנמקה הנדרשת מעובד ציבור בבואו לסרב  .41

לאחר שעתירות מסוג זה מגיעות לדיון בבית ככלל, הרי ולעותרים אין כל יכולת לדעת מדוע סורבו. 

מתבקש בית לפיכך, לסירובם. של הטעמים מפורטת יותר לעותרים פרפראזה נמסרת המשפט, 

דין, לנמק את החלטתם כלתקן את הפגם שנפל בהתנהלותם ומשיבים להורות להמשפט הנכבד 

בדבר התקיימותם של טעמים ביטחוניים לכאורה, להתגונן מפני הטענות באופן שיאפשר לעותרים 

 ועת עזה.לרצבקשתם לצאת המצדיקים את סירוב 

 חיי משפחה וחופש תנועה  - 1פגיעה בזכויות החוקתיות של העותרת  .ג

היא זכות יסוד בעלת מעמד חוקתי במשפט הישראלי וזכות אוניברסאלית  - הזכות לחיי משפחה .42

להכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם,  (3)16וסעיף  12 סעיףמוכרת במשפט הבינלאומי )ר' 

לאמנה  23-ו  17; סעיפים 1966ר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, לאמנה בדב 10; סעיף 1948

 27; סעיף אדםהזכויות בדבר לאמנה האירופית  12סעיף ; 1966בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, 
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 לאמנת ג'נבה הרביעית(. 

בית המשפט הנכבד חזר והדגיש את מעמדה החוקתי ואת חשיבותה הרבה של הזכות לחיי משפחה  .43

 ואח' נ' שר הפנים עדאלה 7052/03בג"צ קי דין רבים. כך למשל קבע כב' הנשיא בדימוס ברק בבפס

 לפסק דינו: 25בסעיף ( 14.5.2006)פורסם בנבו, 

הראשונית והבסיסית לקיים, לטפח ולשמור על התא החברתי "חובתנו 

היסודי והקדום ביותר בתולדות האדם, שהיה, הווה ויהיה היסוד 

הלוא היא המשפחה  -את קיומה של החברה האנושית המשמר ומבטיח 

ונח ביסוד המשפט הישראלי. למשפחה ... מהקשר המשפחתי...הטבעית

תפקיד חיוני ומרכזי בחייו של היחיד ובחייה של החברה. הקשרים 

המשפחתיים, עליהם מגן המשפט ואותם הוא מבקש לפתח, הם 

  "מהחזקים ומהמשמעותיים ביותר בחייו של אדם.

 :32ן בסעיף וכ

ע"א "נקודת המוצא הינה כי המשפחה הינה "יחידה חוקתית" )ראו 

(. היא זוכה 17, 1( 1)פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד מ 232/85

להגנה חוקתית. הגנה זו מצויה בליבה של הזכות לכבוד האדם. היא 

יסוד: כבוד האדם -חוקל )א(7סעיף זכות לפרטיות )ראו נשענת גם על ה

(. אכן, הזכות לחיות יחדיו כתא משפחתי, היא חלק מהזכות וחירותו

ד האדם הוא כוחו לכבוד האדם...אחד המרכיבים היסודיים ביותר של כבו

של האדם לעצב את חיי המשפחה שלו על פי האוטונומיה של רצונו 

החופשי, ולגדל במסגרתו את ילדיו, תוך חיים משותפים של מרכיבי התא 

המשפחתי. התא המשפחתי הוא ביטוי מובהק למימושו העצמי של 

 (;22.2.2010)טרם פורסם,  דקה נ' שר הפנים 7444/03בג"ץ )ר' גם  האדם."

 ((.2012) 44( 2סה ) , פ"דהיועץ המשפטי לממשלה נ'גלאון   466/07 בג"ץ

  

כידוע, זכותם החוקתית לחיי משפחה של אזרחים ישראלים שלהם בני משפחה המתגוררים בשטחי  .44

הגדה המערבית או רצועת עזה ממילא מוגבלת. נוכח חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת 

כולים להיפגש עם בני משפחתם בשטח ישראל, למעט במקרים , הם אינם י2003-שעה(, תשס"ג

הדרך היחידה כמעט של אותם אזרחים ישראלים לבקר את בני משפחתם היא חריגים. לפיכך, 

 באמצעות קבלת היתר שהייה בשטחי רצועת עזה או הגדה המערבית. 

ישראל  ההסדרים שהמשיבים יצרו, אשר מאפשרים בנסיבות מסוימות את כניסתם של אזרחי .45

לרצועת עזה, נועדו אם כן על מנת שלא לשלול באופן מוחלט את זכותם החוקתית לחיי משפחה. 

, הינם הכרחיים לאור ההחלטה, שאושרה ם שהם מינימאליים באופיים ובהיקפםהסדרים אלו, הג

http://www.nevo.co.il/case/17936939
http://www.nevo.co.il/case/17936939
http://www.nevo.co.il/law/70320/7.a
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
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בבג"ץ מספר פעמים, למנוע כמעט כליל את כניסתם של תושבי רצועת עזה לישראל לצורך איחוד 

נג'מה חדרי נ'  4047/13בג"צ לעיל; עניין גלאון לעיל; עדאלה ות וביקורי משפחה )ר' עניין משפח

 (.(14.6.2015)פורסם בנבו,  ראש הממשלה

פוגע לרצועת עזה  כניסתם של העותרים סירובם של המשיבים לאפשר את -הזכות לחופש התנועה  .46

רכת המשפט הישראלית זכות שהשתרשה עמוקות במעמדובר ב. תנועה לחופשגם בזכותם 

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

 ץ"בג, למשל, ראו. (משפחה חיי דוגמת) אחרות יסוד זכויות למימוש כמפתח והן עצמה בפני

של הרצון  יהלאוטונומ כביטוי התנועה חופש) 59, 1( 4)נא ד"פ, התחבורה שר' נ חורב 5016/96

 .710, 708( 4, פ"ד מב)עתאמללה נ' אלוף פיקוד צפון 672/87בג"ץ  ;(הפרטי

 סיכום 

, 1 העותרת בראשם, עותריםבזכויות יסוד של ה קשותניכר כי החלטת משיבים פגעה , לסיכום .47

מבלי   . זאתבידואלידאינהנראה לא בשל סיכון הנובע מכל אחד מהם באופן  לכוכ גורף באופן

  .התועלת על עולה בהחלטתם הנזק כי ברור וכאשר, פחותה שפגיעתם אמצעיםשנשקלו 

 המשפט בית מתבקש, 1-10 העותרים בזכויות הפגיעה את מעמיק שחולף יום ומשכל, האמור לאור .48

ועל כניסתם של העותרים לרצועת עזה לצורך חתונתה של  םיהמשיב החלטת ביטול על להורות

 בן הזוג שבחרה לה.ם ע והתחלת חייה המשותפים 1העותרת 

מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים, לרבות אגרת  בנוסף לאמור .49

 בית משפט ושכ"ט עו"ד כדין.

 מצורף לעתירה. 1-3ים תצהיר העותר .50

 

 ______________                19.2.2018היום, 
 מורן גור, עו"ד           
  ב"כ העותרים          

 

 


