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 ואלו נימוקי העתירה:

 הצדדים לעתירה

, תושב פלסטיני שמענו רשום ברצועת עזה, מתגורר עם בת זוג וארבעת )להלן: העותר(, 1העותר  .1

 שם. מעמד של תושב ילדיו בקטר, ובעל 

 ( הינהעמותת גישהמרכז לשמירה על הזכות לנוע" )ע"ר( )להלן:  -עמותת "גישה  ,2העותרת  .2

ביניהן עמותה ישראלית, שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה, 

 .הזכות לחופש התנועה

על יישום המדיניות האזרחית בשטחי יהודה ושומרון ( הינו האחראי המתפ"ש)להלן:  1המשיב  .3

 על תיאום וקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה.  ןאמווורצועת עזה, 

הוא הממונה על יישום המדיניות האזרחית של ( מת"ק עזהאו  המשיב)להלן:  2המשיב  .4

עבור ישראלים, והוא ממשלת ישראל ברצועת עזה, לרבות הנפקת היתרי כניסה לרצועת עזה 

 . 2כפוף למשיב 

 עובדתיהרקע ה

תושב פלסטיני שמענו רשום ברצועת עזה, נשוי ואב לארבעה קטינים. לפני  ,35, בן העותר .5

, שם יש לבני הזוג מעמד של תושבים. לעותר עברה המשפחה להתגורר בקטרשנים כשמונה 

למסחר העותר הוא שותף בבעלות של חברה . שבועייםכבן  תינוקו 8, 11,10ארבעה ילדים בני 

 יטים. ברה

 1ע/ב ומסומן  ותעודת התושבות שלו בקטר מצ" תעודת הזהות של העותר העתק

ביקש לבקר את  הגיע העותר לרצועת עזה דרך מעבר אלנבי ומעבר ארז. הוא 15.2.2020ביום  .6

, בהמשך ישיר 12.3.2020החל מיום ואולם,  משפחתו ולחזור לביתו בקטר לאחר כחודש ימים.

ה ואליה ים מרצועת עזמעברההכריזו המשיבים על סגירת , 8.3.2020שהוטל מיום  לסגר פורים

 . בשל החשש מהתפשטות וירוס הקורונה

העותר הבין שלא יוכל לשוב לביתו באופן מיידי והחליט להמתין, בתקווה לשיפור המצב  .7

ולעותר , כל שינוי לא חל במדיניות המעברים ופתיחת המעברים. חלפו למעלה מארבעה חודשים

בת זוגו של העותר היתה י המעבר אפשרי רק במקרים רפואיים מצילי חיים. נאמר שוב ושוב כ

פנה לעמותת "גישה"  על מנת שזו תסייע והעותר  ,בעת הזו בהריון, מועד הלידה הלך והתקרב

 ו לחזור בדחיפות לביתו ולמשפחתו.ביד

ופה הדרך היחידה בה יכול תושב עזה בימים אלה לצאת לחו"ל היא דרך נמל תעיצוין כי  .8

ל"עדם מומנעה", היתר  ירדן אינה מקבלת בקשות 11.3.2020החל מיום זאת משום ש אל.רביש

כניסה לירדן לתושב עזה, וזאת בשל התפשטות וירוס הקורונה. בכך נסגרה "דרך המלך" שבה 

      העותר מתעתד לטוס מישראל לתורכיה ומשם לביתו בקטר.  ים לחו"ל.אהיו תושבי עזה יוצ

את בדחיפות  על מנת להסדירו של העותר פנתה עמותת "גישה" למשיב בשמ 13.7.2020ביום  .9

זה לחו"ל דרך נמל נתעופה בן גוריון, על מנת שיוכל לחזור לקטר ולהיות לצד יציאתו מרצועת ע



 3 

כי בת הזוג נמצאת בימים אלה בחודש התשיעי, סובלת  במכתב צויןבת זוגו בעת הלידה. 

 . 20.7.2020מאנמיה ונזקקת לעירוי ברזל. התבקש מענה לפנייה עד ליום 

וביקש, לצורך בחינת הבקשה, "לקבל את המסמך  2פנה המשיב לעותרת  19.7.2020ביום  .10

וגלובין טבלת השוואה של נורמות המ(ו)... המראה את כמות ההמוגלובין של אשת התושב

העותרים סברו כי מדובר בדרישה בלתי סבירה וכי זכותו של העותר לשוב הנהוגות בקטאר". 

 לביתו ומשפחתו אינה תלויה ברמת המוגלובין כזו או אחרת של בת זוגו אשר עומדת ללדת.

  27.7.2020ות זאת, ועל מנת לקדם את הטיפול בעניין ונוכח הדחיפות, העבירו למשיב ביום רלמ

 . 2.8.2020ד ליום ובקשו מתן מענה ע מסמכים הדרושיםאת ה

 . 2ע/עניין העותר מצ"ב ומסומן ב בהתכתבויות עמותת "גישה" והמשיהעתק 

  ילדה בת זוגו של העותר בן בקטר מבלי שהעותר זכה להיות לצידה בעת הזו.  26.7.2020 ביום .11

עד לכתיבת שורות אלה לא ניתן כל מענה לבקשת העותר לשוב לביתו, בת זוגו, ילדיו והרך  .12

 הנולד בקטאר. לפיכך מוגשת עתירה זו. 

 הטיעון המשפטי

 המסגרת הנורמטיבית 

לצאת מגבולות הרצועה, נדרש לקבל היתר מהמשיבים אשר מותנה בעמידה  המבקשעזה  תושב .13

בטחוני של -בקריטריונים נוקשים ביותר. הסדר זה הוא תולדה של החלטת הקבינט המדיני

, שקראה להגבלה של תנועת האנשים והסחורות מהרצועה ואליה. 2007ישראל מספטמבר 

 מסמך המדיניות זמין בכתובת: 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting
_gaza/03.pdf  

סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, "זו באה לידי ביטוי במסמך  מדיניות .14

(. זהו סטטוס ההרשאות)להלן:  עזה"ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצועת 

עזה,  רצועת בין וסחורות אנשים תנועת לגבי המשיבים המסמך המעגן ומפרט את מדיניות

 הגדה המערבית וישראל. 

 זמין בכתובת:  סטטוס הרשאות המעודכן
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf  

בקריטריונים לתנועת  עומדת בחו"ל ולשוב לביתו לצאת מעזההעותר  יובהר ויודגש, כי בקשת .15

 6לתקופה העולה על  למעשה, בנוגע לבקשות יציאה לחו"ל .רצועת עזה מחוץ לרצועהתושבי 

ציינו זאת בגוף  ף, קבעו המשיבים קריטריון בו ברירת המחדל היא אישור הבקשה, ואחודשים

 :שכותרתו "שהיית ארוכת טווח בחו"ל" בפרק ב'( 5הקריטריון )ס' 

שראל ולאיו"ש לצורך לי ככלל, כל תושב רצועת עזה שמעוניין להיכנס"

בכתב שלא לשוב  יציאה לחו"ל למטרות אישיות שונות, תוך התחייבות

בקשתו  ולהיכנס דרך ישראל ואיו"ש לרצועת עזה לחצי שנה לפחות,

 תאושר. בכפוף לאבחון ביטחוני פרטני ולחתימה על מסמך התחייבות

שלא לשוב לרצועת עזה דרך ישראל ואיו"ש למשך של מינימום חצי 

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.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
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 . "שנה

לפרק ב' מציין כי "היציאה תתבצע דרך מעבר 'אלנבי',  8באשר לאופן היציאה לחו"ל, ס'  .16

 " וכי "ככלל, לא מאושרת יציאת פלסטינים דרך נתב"ג,בקבוצות ובליווי )שאטלים( בלבד

 20ובמקרים הומנטאריים, חריגים ביותר וייחודיים מכסה של עד  BMCתב"ג, למעט בעלי נ

 בחודש(. 

 . 3ע/העתק העמודים הרלוונטיים מסטטוס ההרשאות מצ"ב ומסומן  

אין ספק כי העותר שמבקש לחזור לביתו, בת זוגו וילדיו, והדרך היחידה הפתוחה בפניו היא  .17

 טיסה מנתב"ג, נכלל בגדר אותם מקרים חריגים שיש לאשר את יציאתם דרך נתב"ג. 

. מדובר בעניינה של תושבת עזה 2כך נהגו המשיבים במקרה דומה שהגיע לפתחה של העותרת  .18

נמנע בשל סגירת , בה יש לה מעמד של תושבת, לביקור ברצועה וחזרתה לביתה בארה"ב השהגי

בעקבות זאת, ביקשה התושבת . עקב הקורונה מעבר אלנבי על ידי הירדנים בראשית חודש מרץ

  ב דרך נתב"ג ובקשתה אושרה ע"י המשיבים. לחזור לביתה בארה"

 . 4ע/ העתק אישור ליציאה מעזה דרך נתב"ג מצ"ב ומסומן

, 12.3.2020החל מיום נזכיר כי  בימי הקורונה להשלמת התמונה אודות המעברים מעזה ואליה .19

על המעבר נוספות  פורים, הוטלו מגבלות גסגר שהוטל על הרצועה והגדה בשל חבהמשך ישיר ל

. בהיעדר, נכון להיום, החלטה ברורה לעניין מגבלות רצועת עזה והגדה המערבית לישראלבין 

אלה, הרי שמהודעות המתפ"ש בדף הפייסבוק בשפה הערבית ומתגובות המשיבים לעתירות 

הכניסה מרצועת עזה  התפשטות וירוס הקורונה,כדלקמן: נוכח שהוגשו לבית המשפט עולה 

מוגבלת למקרים הומניטאריים רפואיים, לחזרתם של תושבי הגדה לגדה לישראל ולגדה 

לאחר בחינה פרטנית של נסיבות הבקשה ולישראלים שנמצאים  בעלי אזרחות כפולהולזרים או 

בעזה ומבקשים לשוב לישראל. מכאן עולה, כי על אף שההחלטה לא פורסמה וקיימת אי 

עומד העותר, בהיותו בעל , הרי שגם לשיטת המשיבים, הכלולים בה בהירות באשר לחריגים

 מעמד בקטר, בחריגים שמאפשרים כניסה לישראל או לגדה בעת קורונה זו. 

ניפין זנון נ' מתפ"ש  46697-07-20בתגובת המשיבים בעת"ם  (22)ס'  הרלוונטי קהעתק  החל

  .5ע/ זה מצ"ב ומסומן שם מופיעה עמדת המשיבים לעניין ,ואח

 ם פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות העותרהמשיבי

העותר ובהם  באופן קשה בזכויות היסוד של פוגעמחדלם של המשיבים להשיב לבקשת העותר  .20

יוזכר, כי נוכח השליטה של ישראל על מעברי ועוד.  , הזכות לחיי משפחהלביתוהזכות לשוב 

מחויבת היא הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על תחומי חיים רבים של תושבי עזה, 

 מכוח המשפט הבינלאומי והישראלי לכבד ולהגן על אותן זכויות האדם המושפעות משליטתה

נגזרות ממימוש חופש של התושבים והזכויות ש הזכות לחופש התנועהבראשן ובעיקרן  -

התנועה, כגון במקרה דנן הזכות לחיי משפחה תקינים. בית המשפט העליון הכיר בכך שנוכח 

שליטתה של ישראל על מעברי הגבול, והתלות שפיתחו תושבי עזה בישראל באספקטים רבים, 

אלבסיוני  9132/07היא מחויבת להבטיח את הצרכים ההומניטאריים של תושבי עזה )בג"ץ 

 (.30.1.2008) ח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח'וא



 5 

פורום משפטי למען ארץ ישראל נ'  1169/09 יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בבג"ץ .21

 (:15.6.2009) 21פס'  ראש הממשלה

"על חובתו של הממשל הישראלי לדאוג לקיום הצרכים ההומניטאריים 

ת משפט זה לא אחת. הבסיסיים של תושבי איו"ש והרצועה עמדה פסיקת בי

גם אם רצועת עזה נשלטת כיום על ידי תנועת החמאס, אשר הוכרזה ארגון 

טרור, חיים בה תושבים הזקוקים לשירותים חיוניים לקיום איכות ורמת 

חיים סבירה ואנושית. ישראל נדרשת להושיט עזרה כדי לאפשר סיפוק 

 מענה."צרכים הכרחיים לאוכלוסייה המקומית, שבלעדיה לא יקבלו 

. וולהתאחד עם משפחת ובמקרה דנן, העותר תלוי בהיתר מהמשיבים על מנת לחזור לבית .22

פגעו קשות בזכותו של העותר כאשר במחדלם לתת מענה לבקשתו, מנעו ממנו  המשיבים כבר

פגיעה בלתי מידתית זו בזכותו לחיי משפחה ובזכותו לחזור . להיות עם בת זוגי בעת לידת בנם

בדרישות בלתי סבירות שדורש המשיב מהעותר ובעידר מענה על אף שדרישות  ביתו נמשכת

 אלה מולאו. 

דיני כיבוש ודיני  -עותר אסורה כאמור לפי המשפט הבינלאומי ההומניטאריהפגיעה זו בזכויות  .23

והיא גם כפופה לעקרונות מנהליים וחוקתיים של המשפט הישראלי. עליה  -זכויות האדם

ות והמידתיות, אך היא איננה עומדת בהם: הפגיעה אינה נעשית לתכלית לעמוד במבחני הסביר

ות ובדריש ראויה, שהרי המשיבים לא פירטו ולא הצדיקו בשום אופן את העיכוב במתן המענה

אף אם יוכח על ידי המשיבים כי ישנה תכלית כלשהי לעיכוב, הרי הבלתי סבירות שלהם. 

 ה על המידה הדרושה לשם הגשמתה של תכלית זו. שהפגיעה הטמונה בכך לזכויות העותר עול

 המשיבים הפרו את החובה לפעול במהירות הראויה

על המשיבים מוטלת חובה להשיב לכל פניה המוגשת אליהם, תהיה תשובתם אשר תהיה. זאת,  .24

על מנת לאפשר למבקשים לכלכל את צעדיהם ולפעול למיצוי זכויותיהם. התנהלותם של 

 מפרה חובה זו. המשיבים במקרה דנן 

ונים אליה בתוך זמן סביר היא חובתה של רשות מנהלית לפעול במהירות הראויה ולהשיב לפ .25

, רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים 4634/04בג"צ מושכלות היסוד של מינהל תקין )מן 

(. (2011) 1098 שנייה מהדורה', ב כרך, המנהלית הסמכות(; יצחק זמיר 2007) 762( 1)סב"ד פ

חובה זו הינה חובה כללית החולשת כמעט על כל הפעולות המנהליות, למעט כאשר דין ספציפי 

(. 2008) 338, 3, כרך המשפט המנהליקובע חובת עשייה במועד נקוב )אליעד שרגא ורוני שחר, 

-)א( לחוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט2סעיף חובה זו נלמדת בין היתר מ

 . 1981 -לחוק הפרשנות, תשמ"א  11סעיף ומ 1958

נהלית להפעיל את סמכויותיה במהירות ראויה היא למעשה, החובה המוטלת על הרשות המ .26

המכון  6300/93בג"צ ) החלה על רשות לנהוג בסבירות במובנה הרחבהכללית חלק מהחובה 

גלאון נ'  1999/07 ץבג" (;1994) 441( 4פ"ד מח), להכשרת טוענות בית דין נ' השר לענייני דתות

( 2007) 123( 2, פ"ד סב)2006ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 

((. עיכוב במתן מענה לפיכך יכול להעיד על חוסר סבירות בהתנהלות הרשות, גלאון)להלן: עניין 

 שמצדיקה התערבות שיפוטית. 
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 הפסיקה פירשה את המושג "מהירות ראויה" כמתייחסת למעשה למענה תוך "זמן סביר".  .27

. על פי תיקבע בכל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו הוא" סביר"זמן  מהו לשאלה התשובהאולם, 

 כלל את הרשות שקלהבטיפול בנושא הנדון  הזמנים לוח בקביעתהפסיקה, יש לבחון אם 

' נ המורים ארגון 10296/02 ץ"בג) מהם אחד לכל ראוי משקל מתן תוך םראוייה השיקולים

 קביעת(. 14.4.2008) ישראל ממשלת' נ כהן פנחס 7844/07 ץ(; בג"15.12.2004) החינוך שרת

 המשקל ומעוצמת מחד מעשיים מאילוצים נגזרתלפעולה במקרה הקונקרטי  הסביר הזמן

לעיל, גלאון , מאידך )עניין היחיד או הכלל לאינטרס ביחס במהירות הפעולה לביצוע והחשיבות

 הזמן" מושג מקבל אדם זכויותסוגיה או החלטה שיש לה השלכה על ב מדובר כאשר(. 8פס' 

ועל הרשות לקחת זאת בחשבון בעת הטיפול  (153, לעילגלאון עניין ) מיוחדת משמעות "הסביר

 בפנייה.

לאמור בפסיקה, נראה כי המשיבים התעלמו לחלוטין מעוצמת המשקל והחשיבות  בהתאם .28

ולהקדים להיות  ו ולמשפחתולביתשל העותר לשוב  הצורךשבביצוע הפעולה במהירות לאור 

תר להיות לצד ו. ואכן, בשל מחדל המשיבים לשיב לבקשתו, לא זכה העלצד בת זוגו בטרם תלד

  ואף כעת נמנעת יציאתו נוכח אי מענה המשיבים.  בעת שילדה את בנם ובת זוג

המשיבים יו וממשפחתו, סביר בו נגזר על העותר ניתוק משגרת חי משך הזמן הבלתי למרות .29

אכן, למרות שבתי המשפט כבר שפכו קיתונות של דיו . העותרממהרים להשיב לבקשת  אינם

כדי להבהיר למשיבים דכאן ולרשויות המדינה בכלל כי חובתן לענות לפונים אליהם תוך זמן 

הגשת העתירה היא האמצעי היחיד העומד בפני התושב סביר, עדיין נראה כי פעמים רבות, 

 ארואטי נ' משרד הפנים 1602/06כך נכתב לדוגמה בעת"מ לזרז את הטיפול בבקשה. 

(24.1.2007:) 

לא יתכן שאזרח שנזקק לרשות, ימצא מולו דלת נעולה, אוזן ערלה וחלון "

אטום. לא יתכן שרק עתירה מינהלית תגרום לרשות למלא את חובתה 

 הפשוטה להתייחס לאזרח."

הסחבת  במת"ק עזה במתן מענה במקרה של המשיבים דנן מסקנה זו היא במיוחד נכונה.  .30

לבקשות של תושבי עזה הפכה כבר לנורמה, והובילה לפגיעה בזכויותיהם של מאות תושבים. 

רק מתי מעט מתוכם, שזכו לקבל ייצוג משפטי, הצליחו באמצעות הגשת עתירות לקבל מענה 

 אכן, עתירות רבות הוגשו לבתי המשפט בגין העדר מענה מצד מת"ק עזה. לבקשותיהם.

 תבטא בית המשפט העליון באומרו:ספציפית ביחס לתושבי עזה ה .31

מצדיק  הוא אין ואולם כתפיהם, על המוטל הרב העומס ניכר המשיבים "מתגובת

וסאם גודה נ' שר  4653/17)בג"ץ העותר"  של ונשנות חוזרות מבקשות להתעלם

 (.15.06.2017)פורסם בנבו,  הביטחון

 בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע גם הוא: .32

וף מנהלי אחר, להשיב לפניות אליו בתוך זמן סביר, ברורה "חובת המת"ק, ככל ג

עצם התשובה הוא מאליה. התשובה כמובן יכולה להיות בעלת תכנים מגוונים, אך 

מצב בו פניה נותרת ללא תשובה כאשר ברקע ישנו אירוע מוגדר בזמן, קולעת חובה. 
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לבית המשפט." את הפונה למצב של אי וודאות ומאלצת אותו, כמו במקרה זה, לפנות 

 ( 30.4.2017)לא פורסם,  נסרין עזיז ואח' נ' מדינת ישראל 40140-03-17עת"מ )

יפים שבעתיים, בימים אלה של קורונה, בהם ממילא, מספר הבקשות שמועברות  הדברים .33

, וכולל, כאמור לעיל, בעיקר בקשות לטיפולים רפואיים למשיבים מצד תושבי עזה מוגבל מאד

נאלצת להגיש לבית המשפט בקשות הומניטאריות מן  2מצילי חיים. למרות זאת, העותרת 

 4224/20המדרגה הראשונה על מנת שהמשיבים יטפלו בבקשות ויאשרו אותן. כך למשל בג"ץ 

מ"משפחות חצויות" שחזרתן לביתן בעניינן של ישראליות  אלטייף ואח' נגד אלוף פיקוד דרום

 אימאן ח'אטר נ' מתפ"ש ואח' 57422-06-20גם בעת"ם רה רק לאחר העתירה. כך שבעזה התאפ

, שתי עתירות בעניינן של תושבות הגדה אנשראח נבריץ נ' מתפ"ש 17561-07-20ועת"ם 

שרה פהמערבית ששהו בביקור בעזה בזמן סגירת המעברים עקב הקורונה וחזרתן לביתן התא

ואח'  כרנז ואח' נ' מתפ"ש 54435-07-20. בעתירה נוספת, עת"ם רק לאחר הגשת העתירות

שהוגשה נוכח סירוב המשיבים לאפשר לעותרים, תושבי הרצועה, לחזור לביתם מחו"ל, ניתן 

פס"ד הקובע כי על המשיבים להסדיר בתוך ארבעה ימים את חזרתם של העותרים דרך גשר 

 אלנבי לביתם ברצועת עזה. 

 המשיבים הפרו את חובת ההגינות של הרשות 

חובת ההגינות של הרשות היא אבן פינה בדיני המינהל הציבורי, בהיותה נאמן של הציבור )בג"ץ  .34

כרך משפט מינהלי, ארז, -(; דפנה ברק1998) 289(, 1, פ"ד נב)קונטרם נ' משרד האוצר 164/97

-כוחות ואינם שווי-((. חובת ההגינות נובעת מכך שהשלטון והיחיד אינם שווי2010) 276א' 

שלטון מחזיק כוח ועצמה וחובת ההגינות נועדה לשמש בלם לכוח ורסן לעצמה. הגם מעמד. ה

שהעותרים אינם אזרחי ישראל, הם עדיין תלויים בהחלטת המשיבים. כל עוד למשיבים היכולת 

למנוע את כניסתם לישראל ועל דרך זו לפגוע בזכויות יסוד המוקנות להם, עליהם החובה לנהוג 

 ת, כמו כלפי כל פונה התלוי ברשות.  כלפיהם במידת ההגינו

חובת ההגינות מחייבת את הרשות לטפל באופן רציני ואחראי בפנייתם של תושבים כדוגמת   .35

, ולהשיב להם בזמן סביר מהי החלטתה. אי מתן מענה במשך תקופה החורגת מגדר תהעותר

 17515-02-17עת"מ בבפסק הדין  7הסביר כמוה כדחיית הבקשה ללא מתן נימוקים )ר' פס' 

 זמיר: ' (. לעניין זה יפים דבריו של פרופ12.3.2017, מיום עביר מאדי נ' שר הביטחון ואח'

"מבחינתו של אדם הנזקק להחלטת הרשות, שיהוי במתן החלטה עלול 

לגרום נזק רב...לעתים, כאשר העניין דחוף, נזקו של שיהוי יכול להיות 

 (.1093לעיל,  זמירשקול כנגד נזקו של סירוב" )

אין הוא יודע מתי ואם בכלל תאושר בקשתו, ואין הוא  -הפונה מצוי בפני שוקת שבורה כך, .36

יודע כיצד להתייחס לעיכוב. אין בפניו גם נימוקים מדוע בקשתו מתעכבת או למעשה נדחית, 

ים יפלעניין זה דבר הפוגע ביכולתו למצות את זכויותיו באפיקים אחרים ובפרט בפני ערכאות. 

 (:25.07.2007) 49פס' משה כהן נ' שר הפנים  139/07ם( -דברי השופטת יהודית צור בעת"מ )י

בתי המשפט חזרו והדגישו את החובה של רשות ציבורית לטפל בפניות של "

אזרחים בדרך עניינית ויעילה. חשוב במיוחד להקפיד על מתן תשובה תוך 

ורה ומדויקת מהי עמדת זמן סביר והעיקר יש ליידע את הפונה בצורה בר
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הרשות בעניינו ומה נדרש ממנו לעשות על מנת לקדם את עניינו בצורה יעילה 

 ועניינית." 

, במסגרת הקריטריונים של המשיבים, בקשה של מדובר על אישור בקשה פשוטהבמקרה דנן,  .37

שזה עתה נולד ולחזור לשגרת יומו בביתו. בשיהוי  תינוק בן זוג ואב להתאחד עם משפחתו ועם

הפרו  במתן מענה, בדרישות שלא ממן העניין ובמחדל שגרם לכך שהעותר נעדר מלידת בנו,

 ו בו ובמשפחתו. עופג חובת ההגינות כלפי העותרהמשיבים את 

 סיכום

בקטר  ו לביתובכיליון עיניים לקבל את תשובת המשיבים המאשרת את יציאתן ממתיהעותר  .38

ו פגעה וממשיכה לפגוע בזכויות יסוד של העותר ובינהם בעניינמשיבים התנהלות הדרך נתב"ג. 

חורגת מכל סטנדרט תקין של פעילות והזכות לחיי משפחה. התנהלות זו  וביתלהזכות לשוב 

להשיב במהירות הראויה ואת חובת ההגינות שהמשיבים החובה מינהלית: היא מפרה את 

 כפופים לה. 

את  נוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים להשיב לעותר ולאשר

 .לאלתר ובקשת

לאור התנהלות המשיבים שתוארה לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד גם לחייב את בנוסף, 

 , לרבות אגרת בית משפט ושכ"ט עו"ד כדין.יםבהוצאות העותר המשיבים

 

 

11.8.2020 __________________ 

 , עו"דסיגי בן ארי
 ים ב"כ העותר

 


