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 1851/20בג"ץ                 בית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 
 

 000000000 ת.ז. ,***** ***** ***** ***** .1
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע )ע"ר(  - גישהעמותת  .2

ליפשיץ; מוריה -; אסנת כהןע"י ב"כ עוה"ד מונא חדאד
 שריר;סיגי בן ארי -פרידמן

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –מעמותת "גישה 
 תל אביב 42רחוב הרכבת 

 03-6244130, פקס: 03-6244120טלפון: 
 

  
 
 

 ותתרהעו
 -נגד  -

 
 אלוף פיקוד הדרום .1

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים .2

 מנהלת תיאום וקישור לרצועת עזה .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-ליתן צובית המשפט הנכבד מתבקש בזאת 

שמונה היחד עם בנה בן , את בקשתה של העותרת ויאשרו 4.3.2020לא ישנו החלטתם מיום מדוע טעם 

לקבל היתר כניסה לרצועת עזה לשם איחוד עם אבי המשפחה, תושב רצועת עזה, במסגרת , חודשים

 נוהל "משפחות חצויות".

חיפות בקבלת מענה, ובשל אופיה ההומניטארי של הבקשה, לעתירה זו נלווית בקשה לקיום בשל הד

 דיון דחוף.

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

 מע"מ כדין. 
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 רקע עובדתי

 :הצדדים

ולהם  2018שנת לפלסטיני תושב רצועת עזה בנישאה אזרחית ישראלית, אשר הינה , 1העותרת  .1

 בן שמונה חודשים. תינוק

שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל  הינה עמותה ישראלית", גישה"עמותת , 2 העותרת .2

 ובשטחים הנתונים לשליטתה, ביניהן הזכות לחופש התנועה.

( הינו המוסמך להתיר את כניסתם של ישראלים לשטח רצועת אלוף פיקוד דרום)להלן:  1המשיב  .3

 . 2005-חוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"הלעזה בהתאם 

 למשרד הביטחון( הוא גוף הכפוף המתפ"שאו מתאם פעולות הממשלה בשטחים )להלן:  2המשיב  .4

ידי המתפ"ש הוסמך על  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 מת"ק עזה)להלן:  3המשיב  .5

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

 לתושבי עזה, וכן גם היתרי כניסה לרצועת עזה לישראלים.  

 העתירה הרלוונטייםהאירועים ההשתלשלות 

 ***** ***** *****למר . היא נישאה 7.9.1999הינה אזרחית ישראלית, ילידת ישראל ביום  1העותרת  .6

חוזה הנישואין  .8.12.2017ביום תושב פלסטיני המתגורר ברצועת עזה,  ,000000000ת.ז.  ,******

 .2018בחודש מרץ  טקס חגיגת החתונה התקיים ברצועת עזהו נערך בבית דין שרעי בישראל

 .1ע/העתק תעודת זהות של העותרת מצ"ב ומסומן נספח  

לבקשתה של העותרת ובני משפחתה לצאת לרצועת עזה לצורך  היצוין כי המשיבים סירבו תחיל .7

הוגשה  2018חתונתה בטענה לקיומם של טעמים ביטחוניים שלא פורטו. בעקבות כך, בפברואר 

משפט נכבד זה בשמה של העותרת ובני משפחתה בכדי לאפשר את יציאתם לבית  עתירה דחופה

 (. 1481/18בג"ץ ) החתונהמישראל לרצועת עזה לצורך 

לבדה  מאפשר את יציאתה של העותרתבסופו של דבר, הצדדים בעתירה הנ"ל הגיעו להסדר ה .8

היה על העותרת . בהתאם לאותו הסדר, לצורך חתונתה ובכדי שתוכל לחיות עם בן זוגה לרצועת עזה

לחתום על "הצהרה והתחייבות" )להלן: ההצהרה(. בהצהרה זו צוין כי עמדת גורמי הביטחון היא 

להצהרה(. בהתאם לכך  1וגה "הוא פעיל חמאס אשר היה מעורב בפעילות טרור" )סעיף שבן ז

 העותרת נדרשה להצהיר ולחתום, בין היתר, על הדברים הבאים:

העותרת מתחייבת שלא לעסוק בפעילות חבלנית העלולה לסכן את בטחון מדינת ישראל  -

 להצהרה(; 2)סעיף  או תושביה
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, ככל שתיכנס העותרת 2020ועד מרץ  2018דהיינו ממרץ במהלך השנתיים הקרובות,  -

לישראל שלא מטעמים הומניטריים יתנגדו כוחות הביטחון ליציאתה של העותרת מישראל 

כניסה לישראל . באשר לעניינה הספציפי של העותרת, הוסכם כי "לרצועת עזה בעתיד

 להצהרה(. 5" )סעיף לצורך לידה תיחשב לכניסה מטעמים הומניטריים מיוחדים

 .2ע/מצ"ב ומסומן נספח  12.3.2018רה וההתחייבות עליה חתמה העותרת ביום ההעתק ההצ

 7.10.2018ברצועת עזה יחד עם בן זוגה. ביום  להתגורר חתמה על ההצהרה הנ"ל ועברה העותרת  .9

, עמותת גישה, לצורך חידוש היתר שהייתה ברצועת עזה 2פנתה העותרת באמצעות העותרת 

 ובקשתה אושרה. 

יה בקרב בני יושה לצורך לידת בנהבהיותה בהיריון העותרת נכנסה לישראל  2018בחודש דצמבר  .10

נולד  2019.00.00 . ביוםהמאפשרת לה לעשות כן להצהרה הנ"בהתאם ל , זאתמשפחתה בתקופה זו

 . בישראל יחד עם משפחתהבנה של העותרת ומאז שהתה 

 .3ע/מצ"ב ומסומן נספח  העתק תעודת הלידה של בנה של העותרת

ורצונה הוא  2020ינואר  בסוף חודש, העותרת עזבה את בית הוריה ******* *** ******* ****** ***** .11

עברה להתגורר באופן זמני אצל לחזור לרצועת עזה לחיות עם בן זוגה, אשר טרם ראה את בנו. היא 

 הסדרת יציאתה לרצועת עזה.בזמן שהיא ממתינה ל ********

פנתה העותרת באמצעות עמותת גישה למשרד ישראלים במת"ק עזה לצורך  13.2.2020ביום  .12

 הסדרת יציאה לרצועת עזה. 

 .4ע/מצ"ב ומסומן נספח  13.2.2020העתק הפניה של עמותת גישה מיום 

לפיה בקשתה של העותרת לא מאושרת, "על רקע טעמים  3התקבלה תשובת המשיב  2.3.2020ביום  .13

 ביטחוניים פרטניים, אשר מטבע הדברים לא ניתן לחשפם". 

 .5ע/מצ"ב ומסומן נספח  2.3.2020מיום  3העתק תשובת המשיב 

להצהרה לפיו  5זאת נוכח סעיף  ובקשה לשקול מחדש את תשובת 3למחרת, נשלחה למשיב יום  .14

לא יתנגדו ליציאתה מישראל של העותרת אם היא נכנסה מטעמים ציינו כי גורמי הביטחון 

שוב צוין  בההסטנדרטית  3בת המשיב התקבלה תשו 4.3.2020. ביום )הכוללים לידה( הומניטריים

מתשובה זו מתקבל הרושם כי  לא מאושרת על רקע טעמים ביטחוניים.כי בקשתה של העותרת 

המשיבים לא בחנו ושקלו מחדש את בקשתה של העותרת ולא לקחו בחשבון את ההצהרה עליה 

 סכם מולם. החתמה בהתאם ל

 .6ע/מצ"ב ומסומן נספח  3.3.2020העתק הפניה החוזרת של עמותת גישה מיום 

 .7ע/מצ"ב ומסומן נספח  4.3.2020מיום  3העתק תשובת המשיב 

המשיבים מונעים את חזרתה של העותרת לרצועת עזה בכדי שתוכל לחיות שם עם בן זוגה, בניגוד  .15
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 *********להתחייבות ולהסכם עם המשיבים, וללא שיש לה כל יכולת לחזור לבית הוריה וללא שיש 

 זו.  דחופה ן עתירהמכאכל יכולת להמשיך ולארח אותה. 

 הטיעון המשפטי

 " בין ישראל ורצועת עזה משפחות חצויות" -נורמטיבית המסגרת ה

 והכניסה האזרחות חוק פי-על וזאת נישואין מכוח בישראל למעמד זכאים אינם עזה רצועת תושבי .16

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

הנישאים לתושבי רצועת עזה יכולים לממש את זכותם לחיי משפחה רק באמצעות מעבר לרצועת 

 מתחדשים מהמשיבים וזאתהיתרי שהייה קבלת באמצעות השהייה ברצועת עזה מתבצעת  .עזה

 .2005-ה"תשס, ההתנתקות תכנית יישום )א( לחוק24מכוח סעיף 

לרצועת עזה של ישראלים, אם יש להם קרובי מחוק זה נגזרו קריטריונים המתירים את כניסתם  .17

משפחה ברצועה, וזאת רק במקרים שהוגדרו כ"צורך הומניטארי חריג": ביקור חולה במצב קשה, 

)ישראלים הנשואים לתושבי עזה(, הרלוונטי  "משפחות חצויות"השתתפות בלוויה או חתונה ו

שרת רק למי שנחשב לקרוב משפחה לענייננו. הכניסה והשהייה בעזה לפי הקריטריונים הללו מתאפ

ילדיו הקטינים  -מ"דרגה ראשונה" של תושב עזה אותו הוא מבקש לבקר ולנלווים של המבקר 

 . 16שמתחת לגיל 

"נוהל טיפול בבקשות ישראלים ליציאה  -קריטריונים אלו נקבעו בשני מסמכי מדיניות כלליים  .18

ומסמך מתפ"ש שכותרתו "סטאטוס  2017משרד ישראלים" מחודש אוגוסט  -מישראל לרצועת עזה

ההרשאות", המתעדכן מדי חודש. לצד מסמכים אלו פורסמו במרוצת השנים מספר נהלים הנוגעים 

 לכניסת ישראלים לרצועת עזה ולאופן מעברם במעבר ארז.

מצ"ב  15.12.2019 העתק העמודים הרלוונטיים ממסמך "סטאטוס ההרשאות" מעודכן ליום

 .8ע/נספח ומסומן 

 לסטטוס הרשאות המלא: 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf 

 משרד ישראלים": -"טיפול בבקשות ישראלים ליציאה מישראל לרצועת עזהלנוהל 

 http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents/171.pdf 

יאת ישראלים לשטח רצועת עומדת בקריטריונים של יצ תשל העותר הכי בקשת קבעניינו, אין חול .19

. בפרק ב' לסטטוס ההרשאות, וכי יציאתה, 2.ג.7כקבוע בסעיף "משפחה חצויה",  העזה בהיות

, לרצועת עזה היא הדרך היחידה שיתאפשר להם להתאחד ביחד שמונה חודשיםיחד עם בנה בן 

 עם בו זוגה ובכך לקיים חיי משפחה. 

 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents/171.pdf
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 לוקה בחוסר סבירות קיצוני של המשיבים ההחלטה

יטענו כי החלטת המשיבים מושא העתירה בלתי סבירה באורח קיצוני, וזאת מן הטעם  העותרות .20

הסכמה אשר הגיעו אליה , גם לא את השהמשיבים לא שקלו את כלל השיקולים הרלוונטיים לעניין

. זאת ועוד, מתשובת המשיבים המפנה ,ולא העניקו להם את המשקל הראוי ,2018הצדדים בשנת 

באופן עמום ובלתי מנומק ל"טעמים ביטחוניים" עולה כי אין כל בסיס ותשתית ראייתית לסירוב 

 הביטחוני. 

 םהועלו על ידהיו בידיעת המשיבים והטענות הביטחונית בעניין בן זוגה של העותרת כבר יודגש,  .21

הגיעו  עזה לצורך חתונה. והרי בגלל טענות אלהכאשר ביקשה העותרת לצאת לרצועת  2018בשנת 

המאפשר יציאת העותרת לרצועת עזה וכניסתה לישראל תוך הכרה בזכויותיה הצדדים להסכם 

. יחד עם זאת, המשיבים מתעלמים באופן מוחלט ובלתי סביר מההסדר אליו הגיעו הבסיסיות

יים, ובהם נכלל גם לצורך הצדדים, המאפשר את כניסתה של העותרת לישראל לצרכים הומניטר

 לידה, והמאפשר את חזרתה לרצועת עזה לאחר מכן. 

הינם אזרחים ישראליים המתגוררים בישראל. קשה לשער מה במעשיה או  העותרת ובנה .22

את נציגי המשיבים לקבוע כי ישנם טעמים ביטחוניים פרטניים הובילו בפעולותיה של העותרת 

לראות את בן זוגה. זאת במיוחד כאשר היו אמורים לשקול בקשתה והחוסמים את  ההעומדים כנגד

ין ביכולת העותרת לשהות עם בני משפחתה בישראל הגיעו להסדר ושאהצדדים את העובדה ש

כתוצאה מכך, העותרת ותינוקה נאלצים להתדפק על הדלתות ותלויים בחסדיהם של בתקופה זו. 

 אחרים על מנת שיהיה להם מקום לינה. 

הם אינם מציינים אילו בתם אינם מספקים כל הסבר או נימוק או טעם לסירוב. המשיבים בתשו .23

בנוסף, הם לא מציינים אם לקחו  שיקולים שקלו אם בכלל, ואיזה משקל העניקו לכל אחד מהם.

אף לא לאחר שנדרשו לעשות זאת בבקשת  2018בחשבון את ההסדר אליו הגיעו הצדדים בשנת 

 לאוקל שהעניקו להמלצת גורמי הביטחון לא פירטו מהו המשהמשיבים  העותרות לשקול מחדש.

וני שאליו מכוונים גורמי טרחו להסביר, וייתכן שאף הם אינם יודעים מהו בדיוק הסיכון הביטח

כאשר החליטו לאשר את בקשתה של העותרת לצאת  2018הביטחון, ואשר לא היה קיים בשנת 

 לרצועת עזה. 

קשות בעלות מעידה על השרירותיות והקלות בה מסרבים המשיבים ב התנהלות זו של המשיבים .24

לחיי משפחה וזכותם  זכותם הבסיסית והחוקתית של העותרת ובנהאופי הומניטארי, תוך פגיעה ב

באמצעות טיעונים בעלמא בדבר קיומם של "טעמים ביטחוניים". החוקתית לכבוד האדם, זאת 

אותו ניתן לשלוף בכל פעם ללא חובה לנמק ולהסביר,  בעוד שעבור המשיבים מדובר ב"קלף מנצח"

מדובר בגזירת גורל נוראית שכן בכוחה של התנגדות ביטחונית זו לחסום כל אפשרות  תעבור העותר

. כפי ולשהות במחצית אבי יוכלה ן זוגה וכי בנתוכל לראות את בשהעותרת  –ועתידית  קרובה –

, מכאן הצורך ההומניטארי ביותר כי אביו ישיר עם מגעטרם היה  לבנה של העותרתשצוין לעיל, 

 לרצועת עזה. העותרת ובנהשל  התותר כניסת
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עילות פהטענה שבן זוגה "מעורב בלמען הזהירות יצוין, כי ככל שהמשיבים מבססים את סירובם על  .25

ובגלל טענה זו הגיעו הצדדים להסכם  2018טרור", הרי עובדה זו הייתה ידועה להם עוד בשנת 

 (.2המאפשר פתרון, המאזן בין טענותיהם לבין זכויותיה של העותרת, המתבטא בהצהרה )ע/

על פי ההלכה הפסוקה של בית משפט נכבד זה, אף במקרים בהם נטען למעלה מהצורך יוזכר, כי  .26

למבקש ההיתר, או לכל הפחות מוכר על ידו, אין בכך להשליך על  ישיר שהקשר לגורמי הטרור הינו

מגמה זו באה לידי י הנוגעת בהכרח למבקש עצמו ועל כן אינה מצדיקה את הפגיעה בו. סכנה כלשה

 7444/03 בג"ץ(; 11.8.2009) מדינת ישראל נ' געאביץ 1038/08ביטוי בפסקי דין רבים, כך בעע"ם 

 1196-05-10עת"מ "(; דקה עניין( )להלן "22.2.2010) 25-24, ס' הפנים שר' נ דקה מסעוד בלאל

  (.22.8.2010) נ' מדינת ישראל נצאר

סירבה המדינה לחדש את היתר איחוד המשפחות של העותרת בישראל מסיבה  עניין דקהב .27

שם נקבע סירוב זה הוביל להפרדתה דה פקטו מילדיה וביתה.  ביטחונית הקשורה לבני משפחתה.

 לפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'יה:  51בפסקה 

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

כנגד פוטנציאל הסיכון הביטחוני העקיף הנובע מהעותרת בעטיים של במקרה זה, 

קשרי המשפחה בינה לבין אביה ואחיה המעורבים בטרור, שמידת עוצמתו 

צדקה, נכון לעת וההסתברות להתממשותו נותרו בגדר השערה בלבד, מורה כי אין ה

בישראל במסגרת איחוד  זו, לביטול כוללני של היתר הישיבה שניתן לעותרת

אם מתקיים מרווח סיכון מסוים מפניה של העותרת, שלקיומו אין משפחות. גם 

להתכחש, מדובר בשולי סיכון נסבלים, שראוי לקחתו כדי למנוע את פירוד המשפחה 

ש לשלם לצורך קיום משטר חוקתי המגן , וכחלק ממחיר שנדראו עקירתה מסביבתה

 )ההדגשה אינה במקור(. על זכויות אדם."

טחון, הינן בגדר המלצות בלבד וכי על הגורם ימדגישים כי המלצות גורמי הבבנוסף, פסקי דין אלו  .28

 לעיל: נצאר ענייןהמינהלי לשקול שיקולים נוספים בטרם החלטתו. כך נקבע באופן מפורש ב

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

 .' לעניין אישור בקשות לאיחוד משפחות. " )הדגשה במקור('זכות וטולשב"כ 

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

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

 ריסון, כלל דרך, נוקט המשפט שבית אף. הרהור ללא קבלתה את מצדיקה העלאתה

, אדם בזכויות פוגעת הביטחון שמדיניות מקום, הרשות של הביטחון שיקולי בבחינת

 שהיא האמצעים מידתיות ואת, הרשות של שיקוליה סבירות את לעומק לבחון יש

  ..."להפעיל מבקשת
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לעיל, נדמה כי המשיבים כלל לא שקלו את הנסיבות ההומניטריות הברורות חרף ההלכה הפסוקה  .29

עלום ואשר מתעלם לחלוטין . במקום זאת הם התבססו על נימוק בטחוני ותשבבסיס בקשת העותר

לא ברור כלל אם מדובר בטעמים חדשים אשר עשויים  .2018מההסדר אליו הגיעו הצדדים בשנת 

על כן החלטתם לוקה בחוסר סבירות קיצוני, ו הצדדים. חריגה מההסדר אליו הגיעלהצדיק 

   התקבלה ללא הפעלת שיקול דעת של הרשות המנהלית כחובתה לעשות כן, ודינה בטלות.

לקיים חיי  ,תישראלי ת, אזרחיתלעותר מאפשרתהמדינה היא זו שלא שזאת ועוד, יש לזכור,  .30

היחידה שבה כל בני המשפחה יכולים הדרך על כן  ישראל יחד עם אבי המשפחה. משפחה בשטח

 רת ובנהלהיות ביחד ולקיים את חיי המשפחה שלהם, היא באמצעות מתן ההיתר המבוקש לעות

המדינה תמנע את  שנייה. אזי, לא ייתכן שכעת ביד בכדי להיכנס לרצועת עזה כמשפחה חצויה

יש לומר זאת באופן  ה כל יכולת לקיים חיי משפחה.מנותמנע מלרצועת עזה  תשל העותר הכניסת

המציאות שיוצרים המשיבים בסירובם, היא לא רק בלתי סבירה אלא בלתי נתפסת  -ברור

 רצועת עזה.ל להיכנס ת ובנה. על המשיבים להתיר לעותרואנושית, וודאי שאין לקבלה

של  ס מוצק להתנגדות הביטחונית לבקשתהזאת ועוד, אף אם המשיבים היו מוכיחים כי ישנו בסי .31

היתר ביקור במקרה כזה, וראוי היה שכך יעשה  תלהעניק לעותר 2, עדיין מוסמך המשיב תהעותר

 במקרה דנן, שכן המדובר במקרה הומניטארי ביותר. 

על בסיס טעמים ביטחוניים הינו סירוב בלתי סביר באופן קיצוני  אם כן, סירוב בקשתה של העותרת .32

קולים הרלוונטיים לעניין ולא העניקו להם את וזאת משום שהמשיבים לא שקלו את כל השי

מהחלטת המשיבים עולה כי הם העניקו לשיקול הביטחוני, שהינו כאמור  המשקל הראוי. בעיקר,

אכן,  ניתן משקל אפסי.מכריע, בעוד שלשיקול ההומניטארי  חסר בסיס מלכתחילה, משקל

נקודת בסיס במדיניות  המשיבים התעלמו מקריטריון העל ההומניטארי שגם לשיטתם מהווה

הגבלת התנועות בין רצועת עזה לישראל. גם לשיטתם משפחות חצויות נחשבים מקרים 

 הומניטאריים אותם ראוי לאשר, אף במקרים של אינדיקציה ביטחונית כאמור. 

 פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות יסודסירוב הבקשה 

א רק שהוא בלתי לרצועת עזה ל הפעוטה של העותרת ובנה הסדיר כניסתסירובם של המשיבים ל .33

לחיי  ת ובנהסביר, אלא הוא גם בלתי מידתי בהיותו פוגע באופן קשה בזכויות היסוד של העותר

 משפחה, לכבוד ולחופש תנועה.

כידוע, לחיי משפחה.   עותרתאין צורך להכביר מילים בדבר זכות היסוד והזכות החוקתית של ה .34

 פטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפניםעדאלה המרכז המש 03/7052בג"ץ ב

מוגנת על ידי חוק יסוד: כבוד האדם חוקתית ה(, הוכרה הזכות לחיי משפחה כזכות 14.5.2006)

לקיים בן זוגה אינם יכולים ו ,בנה, 1ת ור לעיל, עקב הוראת השעה, העותרוחירותו. נזכיר כי, כאמ

היתרים לצורך כניסה  שהעותרת תקבלכדי חיי משפחה בישראל כך שהם תלויים במשיבים ב

 לרצועת עזה.
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 , באומרה:דקההשופטת א' פרוקצ'יה בעניין  כבוד על הזכות לחיי משפחה עמדה .35

"זכות האדם למשפחה היא מיסודות הקיום האנושי; מימושה הוא תנאי למיצוי 

החיים וטעם החיים; היא תנאי להגשמה העצמית של האדם, וליכולתו לקשור את חייו 

עם בן זוגו וילדיו בשותפות גורל אמיתית. היא משקפת את תמצית הווייתו של האדם, 

בת במידרג עליון של זכויות האדם. ואת התגלמות מאוויי חייו. הזכות למשפחה ניצ

גריעה מזכות זו תתכן רק מקום שכנגדה ניצב ערך נוגד בעל עוצמה וחשיבות מיוחדים" 

 (.15)פסקה 

, שלו מעמד עצמאי והוא עקרון על מעקרון טובת הילדמתעלמת  זאת ועוד. החלטת המשיבים .36

המשפט להפעיל שיקול  משפטי. עקרון טובת הילד הוא עקרון מנחה בכל עת בה נדרשת מערכת

פלונים  549/75ע"א דעתה בפירוש וביישום הוראות חוק, וכן באשר להחלטות הרשות. כפי שנאמר ב

 :465-466, עמ' 459(, 1), פ"ד לנ' היועץ המשפטי לממשלה

"אין לך ענין שיפוטי הנוגע לקטינים, אשר בו טובתם של הקטינים אינה השיקול 

 הראשוני והעיקרי". 

כי  3הקובעת בסעיף  1989מדינת ישראל אף אשררה את אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד משנת  .37

מעשה שלטוני עולה כי כל  עניינם של ילדים יילקח בחשבון כנתון מרכזי בכל מעשה שלטוני. מכאן

 .ראוי לו שיפורש באופן המאפשר לשמור על זכויות הקטין

להיכנס לרצועת עזה בכדי לשהות יחד עם אבי המשפחה  תלפיכך, אין חולק כי סירוב בקשת העותר .38

. הסירוב אינו מידתית באשר הוא ת ובנהמביאה לפגיעה קשה וחמורה בזכויות חוקתיות של העותר

, כאשר לא ברור מהי התכלית העומדת בבסיס הסירוב, פוגע בזכויות אלו במידה שעולה על הנדרש

ותהא אשר תהא, היא גורמת נזק חמור פי כמה מהתועלת שתופק משלילת מתן ההיתר. כאמור, 

משמעו  –א נידונו בעבר בין הצדדים לוש –הסירוב "מטעמים ביטחוניים" אותם לא ניתן לפרט 

בן זוגה, ובמיוחד משאין לה מקום ת את לראו 1חסימה בלעדית ומוחלטת של סיכוייה של העותרת 

 ה. זוהי פגיעה אנושה בזכותבנה לראות את אביו יוסיכוי מוגן ותומך לשהות בו בימים אלה בישראל,

לחיי משפחה תקינים, זכות שהיא ממילא מצומצמת למינימום, פגיעה שקשה למצוא  תשל העותר

 לה הצדקה.

 המשיבים הפרו את חובת ההנמקה 

בכך שהחלטת  היאבעניין דנן בסירוב הביטחוני  וחוסר הסבירות נוספת להיעדר הבסיסאינדיקציה  .39

התבקש לבחון מחדש את החלטתו לאור  3אף לאחר שהמשיב  הסירוב ניתנה ללא הנמקה

 . ההצהרה הקיימת בעניינה של העותרת

רזה. אף לא אפילו פרפלא פורטו השיקולים אשר נשקלו מעבר לשיקול הביטחוני הצר וכן לא ניתנה  .40

ולשוב אליו בבקשה להבהיר את  הענייןלדעת מיהו האדם אשר שקל את הזכות  ניתנה לעותרות

החלטתו. לא רק שהיעדר הנמקה מערער את בסיס הסירוב, אלא גם התנהלות זו של המשיבים 

http://www.nevo.co.il/case/17939564
http://www.nevo.co.il/case/17939564
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חורגת מעקרונות יסוד של מנהל תקין המחייבים רשות מנהלית לנמק את החלטותיה ולנהוג 

במיוחד משהיא חורגת מההסדר עליו הסכימה בעניינה של  רבית כלפי הפונה אליהבהגינות מ

מדינת  1038/08ר' למשל: עע"מ  .בייחוד כאשר ההחלטה פוגעת בזכויות יסוד של הפרט, והעותרת

 (:11.8.2009סק הדין )ל"א לפ , פס'ישראל נ' חסין געאביץ

הבטחוניים מבוססת על חומר "...ברי כי במקרים רבים חוות הדעת של הגורמים 

מודיעיני מסווג, אותו לא ניתן לחשוף בפני המבקשים...במקרים אלו דרוש מאמץ 

ליצירת פרפרזות של החומר, תוך פירוט ככל הניתן, ותוך השתדלות לא להסתפק 

באמירות לקוניות. בהתמודדות הפרט עם הרשות יחסי הכוחות לעולם אינם שקולים, 

ומר בעניין המבקש נסתר מעיניו, נכון הדבר ביתר שאת, ויש אך במקרים אלה, כשהח

 לשאוף ולצמצם מגבלה זו עד למינימום הנדרש".

 וכן ראו:

"כאשר המדינה מנמקת את עמדתה לשיעורין, ונוקטת תחילה בניסוח לאקוני 

לעולם  ו"מקודד", קיים קושי לומר שהגשת עתירה לבית משפט זה אינה מוצדקת...

הכול  עומדת לאדם הזכות לקבל תשובה מנומקת ככל האפשר בעניינו האינדיבידואלי,

כמובן בהתחשב בנסיבות העניין ובמגבלות הנדרשות, כך שיוכל לכלכל את צעדיו..." 

 ד"ר גאנדי מנאצרה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית 10329/09)בג"ץ 

כרך ב', הסמכות המינהלית גם יצחק זמיר  ( )ההדגשה אינה במקור(; ר'07.04.2010)

 ((.2010)מהדורה שנייה,  1285

להתמודד באופן מהותי עם החלטת הרשות  תבמובן המעשי, סירוב לא מנומק, לא מאפשר לעותר .41

 אונים מול כוחה חורץ הגורלות.  תחסר הומתיר אות

לקבל מידע מפורט ככל הניתן לגבי החלטות שהם  ותשל העותר ןהמשיבים אינם מכבדים את זכות .42

באופן משמעותי. הם סבורים, שלא בצדק, כי  1של העותרת  מקבלים המשפיעות על חייה

ללא צורך בהנמקה או פירוט  מרצועת עזה כניסהאפשרותם לקבל החלטות לסרב בקשות יציאה וב

מכוח תחולתם של עקרונות  מינימאלי. אך הדין מחייב את המשיבים לנמק את החלטותיהם וזאת

 .המשפט המינהלי עליהם

אם ההחלטה התקבלה  -הנמקת ההחלטה יכולה להעיד על הליך קבלת ההחלטות בו נקטה הרשות .43

לאחר תשתית עובדתית מוצקה ולאחר שקילת כל השיקולים הרלוונטיים. ללא הנמקה, לא ניתן 

מקה מצד המשיבים במקרה דנן אכן, העדר ההנ להתחקות אחר אופן הפעלת הסמכות של הרשות.

מחזק את הטענה כי אין להחלטה כל בסיס עובדתי והיא נטענה בעלמא מבלי שישנן ראיות 

. בהיקשר זה העותרות רצועת עזהל עותרת ובנהה יציאתמ קונקרטיהמעידות על סיכון ביטחוני 

ם הגיעו להסכם ישובו וידגישו כי עניין טענותיהם של המשיבים כבר נידון בהליך הקודם והצדדי

  בנוגע ליציאתה של העותרת לרצועת עזה וכניסתה לישראל. 
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הימנעות המשיבים מהנמקה מעלה גם את החשד כי הם לא איזנו כלל בין השיקולים הרלוונטיים  .44

העדר  , כפי שיפורט להלן.והעניקו משקל בלעדי להמלצת גורמי הביטחון ובנה לבקשת העותרת

הנמקה גם מעלה את החשד כי בפני המשיבים לא היה למעשה את אותו המידע הביטחוני אשר 

 הוביל להמלצת גורמי הביטחון, וגם מסיבה זו, כפי שנטען לעיל, החלטתם פגומה ודינה בטלות. 

 

 סיכום

שמונה להיכנס לרצועת עזה, יחד עם בנה בן  1עניינה של עתירה זו הוא בצורך האנושי של העותרת  .45

ואבי בנה הקטן שעוד לא יצא להם  1, על מנת לראות ולשהות בקרב בן זוגה של העותרת חודשים

חורגת מכל סטנדרט תקין של פעילות  רתבטיפול בבקשת העות המשיביםהתנהלות להתראות. 

, ת ובנהכתוצאה מכך, היא פוגעת לאין שיעור בזכויות יסוד וזכויות חוקתיות של העותרמינהלית. 

העותרת נענית האנושית של ההומניטארית ו בקשתהלנוע.  םוזכותלכבוד לחיי משפחה,  םזכות

 באטימות.

תנאי כאמור בכותרת וכן לחייב את -לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על .46

 ת, לרבות אגרת בית משפט ושכ"ט עו"ד כדין.והמשיבים בהוצאות העותר

 

 

9.3.2020 

 

___________________ 

 מונא חדאד, עו"ד

 ב"כ העותרות

 

 


