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 ואלו נימוקי העתירה:

 הצדדים

הוא בגדה המערבית ו הואהרשום במרשם האוכלוסין ו מענ ,1985 פלסטיני יליד ,העותר .1

 ברצועת עזה.  מתגורר

על יישום המדיניות האזרחית בשטחי יהודה (, הינו האחראי המתפ"ש)להלן:  1המשיב  .2

 על תיאום וקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה.  ןאמווושומרון ורצועת עזה, 

( הוא הממונה על יישום המדיניות האזרחית של המשיבאו  מת"ק עזה)להלן:  2המשיב  .3

עבור אזרחי ישראל, ממשלת ישראל ברצועת עזה, לרבות הנפקת היתרי כניסה לרצועת עזה 

 . 2וכפוף למשיב 

 הוא המפקד הצבאי של אזור הגדה המערבית מכח כללי המשפט הבינלאומי.   3המשיב  .4

 תקציר העובדות ומיצוי ההליכים  

עבר עם משפחתו  1989בשנת גדה המערבית, שם נרשם מענו. ב 1985נולד בשנת  העותר .5

עברה המשפחה לעזה. העותר למד סיעוד והוא אח במקצועו. בשנים  1994. בשנת למצרים

 ואב לשני ילדים.  עותר נשויהאחרונות עבד כמוכר בחנות. ה

 .1ע/העתק ת"ז העותר מצ"ב ומסומן 

באמצעות הוועדה האזרחית, בקשות לחזרה לגדה מגיש העותר למשיבים,  2017 החל משנת .6

נמסר לו, באמצעות  2018בחודש ספטמבר  .לצורך מגורי קבע. חלקן לא נענו וחלקן סורבו

הוועדה האזרחית הפלסטינית, כי בקשתו לחזור לגדה אושרה. הוא הגיע למעבר בהתאם 

 נמסר לו כי המעבר נסגר בשל חגי תשרי. באולם למועד שנמסר לו, ולאחר שהמתין שעות רבות

  ולא נענה.  2019העותר הגיש בקשה נוספת בחודש יולי 

עמותת פנה העותר למשלא נענה,  .8.1.2020הבקשה נשואת עתירה זו הוגשה למשיבים ביום  .7

לחזור  את בקשת העותרהסדיר ביקשה לו 12.2.2020ביום  למשיבבשמו , אשר פנתה "גישה"

ים מענה המשיב ועל פיו הבקשה מסורבת "מטעמים ביטחוניהתקבל  13.2.2020 ביוםלגדה. 

  . שמטבע הדברים לא ניתן לחשפם" 

 . 2ע/מצ"ב ומסומן  12.2.2020ום מי "גישה"ב העתק מכת

 . 3ע/מצ"ב ומסומן  13.2.2020ום העתק תשובת המשיב מי

הוגשה עתירה מינהלית לבית משפט נכבד זה ביום לבקשת העותר הביטחוני נוכח הסירוב  .8

22.3.2020 .  

ועד  28.6.2020החליט בית המשפט הנכבד כי דיון מוקדם בעתירה יתקיים ביום  4.6.2020ביום  .9

 יוגש כתב תשובה.  22.6.2020ליום 
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תגובה  24.6.2020ת מועד להגשת תגובתם, הגישו המשיבים ביום ולאחר שהתבקשו ארכ .10

העתירה וביטול הדיון במסגרתה הודיעו כי לא קיימת מניעה ביטחונית  ובקשה למחיקת

למעברו של העותר לגדה אולם בשל סגירת המעברים בין ישראל לעזה בשל נגיף הקורונה, לא 

 יותר מעברו. 

הוגשה תגובת העותר לבקשת המשיבים למחיקת העתירה. העותר הודיע כי  25.6.2020ביום  .11

אך מתנגד למחיקת העתירה ומבקש להגיש תגובה מפורטת או הוא מסכים לביטול הדיון 

 לחילופין עתירה מתוקנת. 

באותו יום ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד ועל פיה הדיון מבוטל והעותר רשאי להגיש  .12

 . מכאן עתירה מתוקנת זו. 5.7.2020עתירה מתוקנת עד ליום 

 הטיעון המשפטי

ולהתגורר בגדה חזור ממש את זכותו ללשמענו רשום בגדה,  לאפשר לעותרהמשיבים מסרבים  .13

. זאת נוכח מדיניות למרות עמידתו בקריטריונים של מעבר מעזה לגדה שקבעו המשיבים

כללית, שנקבעה לפני ארבעה חודשים, במטרה להיאבק בהתפשטות הקורונה. למרות 

, הסרת הרוב המוחלט בתקופה זו וביניהם, מניעת התפשטות הנגיף ברצועההשינויים שחלו 

רת מעבר בין הגדה המערבית המאפשמדיניות ישראלית של הגבלות התנועה בתוך ישראל; 

קפאה מדיניות זו על שמריה והיא גורמת לפגיעה בלתי מידתית בזכויות יסוד של , לישראל

 תושבי עזה ובכללן העותר.

נותנת כל משקל שאינה , ובלתי מידתיתבעניינו של העותר קיבלה המדינה החלטה בלתי סבירה  .14

את  בוטהבאופן מפרה  . ההחלטהאינדיבידואליתבלי שנערכה בדיקה  ,שיקולים פרטנייםל

באופן בלתי סביר ובלתי מידתי בזכויות העותר לחופש  תעקרונות המשפט המינהלי ופוגע

  ואוטונומיה אישית. פרנסה תנועה, 

 המסגרת הנורמטיבית 

בהתאם לדין הבינלאומי זכותו של תושב פלסטיני שכתובתו רשומה בגדה, לשוב לשטחי  .15

 הגדה המערבית. 

רצועת עזה לצורך מעבר לגדה המערבית המתגוררים ב ם פלסטיניםשל תושבילישראל  כניסתם .16

פטור תושבי רצועת )צו הכניסה לישראל בהתאם להסמכה לפי טעונה היתר מטעם המשיב 

חוק האזרחות והכניסה לישראל ובהתאם לסמכויות מפקד האזור לפי , 2005-תשס"ה( עזה

. למותר לציין כי כניסתו לגדה המערבית של מי שמענו רשום בה, 2003-, תשס"ג(הוראת שעה)

 . אינה דורשת כל היתר

-, נקבע בהחלטת הקבינט המדיני2007עם עלייתו של שלטון החמאס ברצועת עזה, בחודש יוני  .17

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

ואליה. ממועד זה ואילך, יציאתם של תושבים פלסטינים מרצועת  הרצועה מן ישראל מדינת

 -עזה לגדה המערבית, מותנית בעמידה בקריטריונים שנקבעו בשני מסמכי מדיניות כלליים
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תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה" מסמך משרד הביטחון שכותרתו "מדיניות 

 מסווג בלתי הרשאות סטטוס"( ומסמך המתפ"ש ששמו מסמך המדיניות)להלן:  2011משנת 

 וליציאתם עזה רצועת לבין ושומרון יהודה אזור בין למעברם, לישראל פלסטינים לכניסת

לשקף איזון  (. סטטוס ההרשאות מתעדכן מעת לעת ואמורהרשאות סטטוס)להלן:  "ל"לחו

 הרצועההגדה והמשפטיות כלפי תושבי  בין צרכיה הביטחוניים של ישראל ובין חובותיה

 כאחד. 

המדיניות: למסמך

/LegalDocuments/procedures/entering_and_exitinhttp://www.gisha.org/UserFiles/File

g_gaza/03.pdf 

 לסטטוס ההרשאות: 

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

מדינת ישראל ובית המשפט הנכבד הכירו בחובותיה של ישראל לאפשר מעבר של יצוין כי  .18

רצועת עזה לשטח ישראל ולגדה או לחו"ל, ולו במקרים חריגים מ ם פלסטיניםתושבי

שבינה לבין רצועת עזה  נוכח מידת שליטתה של ישראל במעברי הגבולוהומניטאריים. זאת, 

 9132/07ה עקב שנות הכיבוש הארוכות )בג"צשנוצר ,הרצועה בישראלם מוהתלות של תושבי

. כאמור, חובותיה ההומניטריות של ישראל כלפי ((30.1.2008) נ' ראש הממשלה אלבסיוני

, כפי שאלו נתפסות על ידה, מוזכרות במסמך המדיניות ם פלסטיניים המתגוררים בעזהתושבי

 ובסטטוס ההרשאות.  

 העותר עומד בקריטריון לחזרה לגדה המערבית

במסמך המדיניות העוסק כאמור בתנועה בין ישראל לרצועת עזה, נקבע כי אחד המקרים  .19

כניסת פלסטינים שמענם הרשום באיו"ש לישראל לצורך המאפשר כניסה לישראל הוא "

מקום בו המעבר לרצועה נעשה על דעתה של מדינת ישראל ובתיאום עמה,  -חזרתם לאיו"ש 

לחלק א במסמך(. קריטריון זה בלשון זהה,  12)ס'  ראל"ומבלי שהוגבלה חזרתם לאזור דרך יש

ט לפרק ג' לסטאטוס ההרשאות המפרט את הקריטריונים לכניסת 2מופיע גם בסעיף 

 פלסטינים לישראל לצורך מעבר בין הגדה המערבית ורצועת עזה.   

 . 4ע/העתק החלק הרלוונטי במסמך המדיניות מצ"ב ומסומן 

 . 5ע/העתק החלק הרלוונטי בסטטוס ההרשאות מצ"ב ומסומן 

נוהל הנפקת היתרים עבור תושבי איו"ש הנפקת היתר לצורך חזרה לאיו"ש נעשית לפי " .20

 (. 2016" )נוהל המתפ"ש מחודש ספטמבר הנמצאים ברצועת עזה

 . 6ע/העתק נוהל הנפקת היתרים לתושבי איו"ש הנמצאים ברצועת עזה מצורף ומסומן 

עותר אם כן עומד בתנאי מדיניות התנועות של המשיבים לצורך מעבר מרצועת עזה לגדה ה .21

המערבית: מענו של העותר רשום בגדה המערבית והוא לא נכנס לעזה שלא "על דעתה של 

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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 מדינת ישראל ובתיאום איתה".  

 לאומי לשוב לגדה המערבית וזכות זו אףנלנוכח העובדה שלעותר קנויה זכות במשפט הבי .22

מעוגנת בנהלי המשיב, לא ניתן למנוע את מעברו אלא בנסיבות חריגות ביותר. החלטתו 

 הנוכחית של המשיב אינה מתבססת על נסיבות כאלו ולכן יש להורות על ביטולה.   

  על המעבר בין עזה לישראל בתקופת הקורונההבלתי  מידתיות המגבלות 

פורים, הוטלו  געל הרצועה והגדה בשל חסגר שהוטל ל בהמשך ישיר, 12.3.2020החל מיום  .23

 סבשל החשש מהתפשטות וירו רצועת עזה והגדה המערבית לישראלמגבלות על המעבר בין 

תנועת אנשים אל הפלסטינית ברצועת עזה כי   תלוועדה האזרחיעת נמסר אותה הבהקורונה. 

 רשום שמענם לפלסטיניםמחוץ לרצועה תוגבל לחולים ולמלוויהם, לאזרחים ישראליים, 

הרצועה יורשו להיכנס  עוד נמסר כי אל, למקרים הומניטריים חריגים ולאזרחים זרים. בגדה

 כל הנכנסים לרצועה מושמים מידית בבידוד, במרץ 15יצוין כי מאז  רק פלסטינים תושבי עזה.

 .בזכות מדיניות מחמירה זו, נגיף הקורונה לא התפשט ברצועהנראה כי  .יום 21למשך  ממשלתי

כי ההחלטה למנוע את מעברו של העותר מציינים המשיבים  24.6.2020בבקשתם מיום  .24

ניסיון  לבקשה. או מצורפתכלשונה אך זו אינה מצוטטת  ,החלטת הדרג המדינימתבססת על 

ככל הידוע לעמותת "גישה", כל ההודעות מטעם  לאתר העתק מהחלטת הדרג המדיני לא צלח.

חשבון הפייסבוק של במתפרסמות  ,רונהוהמעברים בשל הקהמשיבים הנוגעות לסגירת 

ועד לימים האחרונים, חוזר  10.3.2020החל מיום אלה, בהודעות המתפ"ש בשפה הערבית. 

ומודיע על כך שתנועה דרך מעבר ארז לרצועה וממנה לא תתאפשר למעט במקרים  1המשיב 

 . כידוע,חריגיםהומניטאריים מקרים  דות הנכלל בגדראוהומניטאריים וחריגים. אין פירוט 

המשיבים מתייחסים לרבים מהקריטריונים למעבר מעזה ואליה, הקבועים בסטטוס 

ההרשאות, כקריטריונים הומניטאריים חריגים, ובכלל זאת יציאה לביקור חולה, יציאה 

רוב המכריע של המקרים בלפי המידע שיש בידי עמותת "גישה", לחתונה או הלוויה ועוד. 

במצבים מסכני חיים  חוליםב דובר אמנם תירה ישראל מעבר בעת האחרונהשבהם ה

 . נוספים מקרים גם יש אולם ,וויהםלומ

כי לא מאושרת כניסת ישראלים לרצועה  1הסגר הגורף הודיע המשיב  יצוין כי במסגרתעוד  .25

ואח',  אלטייף ואח' נגד אלוף פיקוד דרום 4224/20ונדרשה עתירה לבית המשפט העליון, בג"ץ 

על מנת לאפשר לישראליות שבני זוגן נמצאים בעזה )"משפחות חצויות"( להיכנס חזרה לביתן 

ישראלים בפרשה זו, לאחר הגשת העתירה, שינו המשיבים את מדיניותם וכיום ברצועה. 

 וישראליות שהם חלק ממשפחה חצויה רשאים להיכנס לרצועה. 

ות סגירת מעבר ארז למעט במקרים שוב ושוב אודעל עצמה ההודעה החוזרת  לעומת .26

הומניטאריים חריגים, ההודעות אודות המעבר בין הגדה המערבית לישראל משתנות מעת לעת 

הודיע  21.3.2020ביום אודות התפשטות הקורונה. כך למשל,  עדכניות בהתאם להערכות

עברים לאחר שקודם לכן הודיע על תנאים מסויימים מעל סגירה מוחלטת של ה 1המשיב 

כי כחלק מהמאמצים  1לכניסת עובדים מהגדה לישראל. חודש לאחר מכן הודיע המשיב 
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להחזיר את החיים לשגרה תותר כניסת עובדים לישראל מהגדה בתנאים מסויימים. בתחילת 

ם להחזיר את החיים כי בשל שיפור יחסי במצב הקורונה והמאמצי 1חודש מאי הודיע המשיב 

מציין  11.5.2020-לשגרה נפתחים חלק הממעברים וניתן יהיה להנפיק כרטיסים מגנטיים. ב

ביום פועלים.  21,000תושבי גדה ביניהם  38,000כי בשבוע שעבר נכנסו לישראל  1המשיב 

תאפשר כניסת פועלים וסוחרים לישראל מכל  31.5כי החל מיום  1מודיע המשיב  28.5.2020

עברי הגדה וכי בניגוד למגבלות עד כה, הנכנסים לישראל לא יאולצו להישאר תקופה מ

ממושכת ויוכלו לעבור באופן יומיומי בין הגדה לישראל. כמו כן בוטלה מגבלת הגיל על 

ביום מגוונות. כי תותר כניסה למחזיקי היתרים למטרות  ,הפועלים הנכנסים. כן נכתב

 58,000פלסטינים מהם  72,000-יום נכנסו לישראל יותר מכי ה 1הודיע המשיב  31.5.2020

הודיע  25.6.2020. ביום המעברים פועלים במתכונת הרגילה לפני משבר הקורונהפועלים וכי 

 על מגבלות מסויימות לכניסת עובדים מהגדה לישראל נוכח העלייה במקרי הקורונה 1המשיב 

כחוט השני עובר בהחלטות מתאם  .וכך הוא ממשיך בהודעותיו בהתאם להערכות המצב

לשוב פעולות הממשלה בשטחים מסר ברור לפיו מדינת ישראל פועלת בכל דרך במטרה 

 לשגרה ולהסיר מגבלות שאינן הכרחיות. 

 חודש מרץראשית מאז החל הסגר בבמצב כל שינוי אין מלכת. עמד הזמן  – ובאשר לעזה .27

 ,והקפיא כמעט לחלוטין את תנועתם של תושבי עזה בין הרצועה לגדה ובין הרצועה לישראל

גם במקרים בהם נפגעות זכויות יסוד כמו הזכות לטיפול רפואי, לחיי משפחה לפרנסה, 

בכל הקשור להתפשטות  ישראל(ב)שהפתיע גם את הרשויות  למרות המצב הטובלחינוך ועוד. 

נדבקים  2300-לעומת כ איש 72וואה לגדה המערבית )בעזה נדבקו , גם בהשהקורונה ברצועה

החלימו ורק אחד נפטר וכאמור לעיל כל הנכנסים לרצועה מושמים בבידוד  57, מתוכם בגדה

נראה כי ( והמחלה לא התפשטה כלל בתוך הרצועה יום 21במתקנים ממשלתיים לתקופה של 

ולממש את  ה לחזור לשגרת יומםאין כל כוונה או רצון לאפשר לתושבי עזלמשיבים 

  מדובר בהתנהלות שאינה סבירה ואינה מידתית. .  הבסיסיות ביותר זכויותיהם

  אינה סבירהו מתעלמת משיקולים רלוונטייםהחלטת המשיבים 

כאמור לעיל, מדיניות המשיבים בנוגע לסגירת המעברים בין עזה לישראל אינה ברורה ואינה  .28

בין עזה  מעברכי ה ,המשיבים םלתגובת 3בס' דוייקים דברי המשיבים אכן מואם חד משמעית 

במקרים הומניטאריים דחופים ביותר הנוגעים לקבלת טיפול רפואי לישראל מתאפשר רק 

 בעניינו ובוודאי כולל באופן מידתית ובלתי סבירה בלתי בהחלטה, הרי שמדובר מציל חיים

לא מעט ממגבלות התנועה שהוטלו בשל "מצב מדינת ישראל הסירה כאמור לעיל, . העותר של

בין הגדה  פלסטינים תנועת מאפשרת, ישראל החירום הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה"

המערבית ובין ישראל כמעט באופן שגרתי ומצב הקורונה בעזה לא מצדיק את הקפאת חופש 

  חודשים.   4התנועה לאורך כמעט 

)של סגירת המעבר,  "למיטב הידיעה מדיניות זו כיכך כתבו המשיבים באותו סעיף בנוסף ל .29

שגוי ומטעה. הרשויות בעזה מאפשרים באופן  –על ידי הרשויות בצד העזתי"  אף ננקטת הח"מ(

אשר מותנית בשהייה  אך ורק בכניסההמגבלה קיימת מגבלה כלשהי. יציאה מהרצועה ללא 
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. תמוה כי המשיבים, אשר שולטים במעבר ארז, בת שלושה שבועות במתקני בידוד ממשלתיים

    אינם יודעים זאת וטוענים אחרת. 

מעבר לכך שהמדיניות עליה מבססים המשיבים את סירובם לבקשת העותר לעבור לגדה  אינה  .30

כי  ובכל מקרה היא אינה סבירה ואינה מידתית, טוענים המשיבים ברורה וחד משמעית

. ואולם או דחופים המצדיקים את מעברו לגדה אינה מעלה טעמים מיוחדיםהבקשה 

ואחד איזה שיקולים שקלו אם בכלל, ואיזה משקל העניקו לכל אחד  לא ציינו המשיבים 

מבלי לשקול שיקולים בקשת העותר לכי המשיבים סירבו  ,חשש עולהמכאן עולה מהם. 

סגירת המעברים למקרים מוגבלים כללית של  מדיניות בין ראוי עניינים ומבלי לערוך איזון

 בענייננו.  העומדים על הפרק הנוספים השיקולים הזכויות ולבין 

 העניין בנסיבות הרלוונטיים השיקולים כלל על המתבססת החלטה היא סבירה החלטה .31

 :הראוי משקלו מהם אחד לכל שניתן באופן ביניהם ומאזנת

היתה תוצאה של אם קבלתה  סבירה חלטה מינהלית תיחשב להחלטהה

איזון בין שיקולים ואינטרסים רלוונטיים שונים, ואם ניתן לשיקולים אלה 

היא לעולם פועל  . כפי שנאמר בעבר "סבירותמשקל הולם בנסיבות העניין

יוצא של הגורמים הרלוונטיים ושל המשקל הראוי שיש ליתן להם ביחסיהם 

מכירה בקיומם של מניח תפיסה פלורליסטית, ה הסבירות הפנימיים. מושג

מספר שיקולים ראויים והמבקשת לאזן ביניהם על ידי מתן משקל 'ראוי' 

ליחסים הפנימיים שביניהם )...( משקלם 'הראוי' של הגורמים הרלוונטיים 

נקבע על פי כוחם לקדם את המטרות העומדות ביסוד הפעולה )או ההחלטה(, 

פגומה, אפילו שקלה  החלטה עלולה להיותעומדת לבחינה ...  אשר סבירותה

הרשות שיקולים ענייניים בלבד ולא בא זכרו של שיקול זר בין שיקוליה, 

אם האיזון הפנימי בין השיקולים, והמשקל היחסי שניתן לכל שיקול, היו 

פורום הערים העצמאיות נגד מועצת מקרקעי  1027/04)בג"ץ מעוותים 

 רבל(. לפסק דינה של השופטת א 42(, סעיף 9.6.2011) ישראל

על המשיבים מוטלת החובה לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, ולבחון את התמונה  .32

העובדתית המלאה והמדויקת קודם שיקבלו החלטה. הכל נגזר מחובת ההגינות, הסבירות 

והשקיפות המוטלות על רשות שלטונית לפי המשפט המנהלי הישראלי וכן על־פי הפסיקה, 

בירה מחייבת מידה של זהירות ורצינות בהליך של קביעת שלפיה קבלת החלטה מנהלית ס

נ' שרת  ( בע"מ1992יורונט קווי זהב ) 987/94העובדות, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה )בג"ץ 

 לפס"ד של הש' זמיר(.  11(, פס' 16.11.1994התקשורת )

עליהם חובה ששיקולים רלוונטיים ובעניינו של העותר נדמה כי המשיבים המתעלמו מזכויות  .33

נפרטם . לאזנם נוכח המדיניות להגביל את התנועה בין עזה לגדה במסגרת המאבק בקורונה

 . להלן: 
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. בגדהחזור להתגורר ל, בהיות מענו הרשום בגדה, זכותו של העותר עומדת בראש ובראשונה

ובכלל זאת הזכות לחופש תנועה, יסוד  פגיעה בזכות זו גוררת פגיעות נוספות בזכויות

 לאוטונומיה אישית ולפרנסה. 

ולממש את הזכות הקנויה לו, נדרש העותר  לגדה המערביתעבור לעל מנת יש לקחת בחשבון כי 

. לא ברור כיצד מעבר קצר בין שעות ספורות ברכב סגור בשטח מדינת ישראלחד כיווני למעבר 

 מעבר ארז פתוחהקורונה. נזכיר כי  סוירו מסוג זה פוגע באינטרס של מניעת התפשטות

ומעברו של העותר בו אינו מחייב פרוצדורה מיוחדת או , למקרים מסויימים, אף אם מועטים

 נוספת לזו הקיימת ממילא. 

מאז מנסה לחזור לגדה המערבית  העותרנתון מרכזי בקבלת ההחלטה מינהלית תקינה הוא ש

ופנה למשיבים בבקשה קריטריונית, בהתאם לנהליהם  העותר שב ,פעם אחר פעם. 2017שנת 

ענתה בסירוב ביטחוני נובקשתו האחרונה  ואלה סיכלו את מעברו. רוב בקשותיו לא נענו כלל,

לעשות כאשר הנפיקו לו היתר, המשיבים  אף הגדילו 2018בשנת אשר הוסר עם הגשת העתירה. 

על המשיבים היה לקחת י תשרי". בשל "חגממנו לעבור, מנעו זאת אך ביום בו היה אמור 

העותר נמצא תקופה ארוכה ברצועה ואין כי הטענה ובעניינו של העותר את מחדליהם בחשבון 

 היתה נטענת. שלא , בנסיבות אלה, מן הראוי כל דחיפות שישוב לרצועה

מוגר הקורונה ומתי נזכה לשוב לשגרה. החלטת תעוד יש לקחת בחשבון, כי איש אינו יודע מתי 

המשיבים למנוע את מעברו של העותר עד שהמצב ישוב לקודמתו, משמעה כי יתכן שבמשך 

חודשים ארוכים ואף שנים, לא יוכל העותר לממש את זכותו וזאת מבלי שיש לכך כל הצדקה. 

 על פלסטינים טילה מגבלות תנועה חמורות ביותרהגם טרם התפשטות המגיפה, ישראל 

המתגוררים ברצועה ומצב בו ישראל מבקשת להקפיא את האפשרות לנהל חיים תקינים חורג 

 ממתחם הסבירות באופן קיצוני. 

ועל כן  התעלמו המשיבים או אפשר שלא נתנו להם את המשקל הראויהללו, מכל השיקולים 

  החלטתם שלא לאפשר לעותר לעבוד לגדה, אינה סבירה. 

 מידתית והפרת חובה מינהליתהחלטה בלתי 

 זכויותאכן, הן ברמה הכללית והן ברמה הפרטנית.  ינה מידתיתאהחלטתם של המשיבים  .34

 כויות אחרותם למען שמירה על זוניתן להגביל אות יםמוחלט םאינואינטרסים מוגנים 

כאשר היא נעשית לתכלית ראויה, להיות , גם על הפגיעהואולם, נטרסים מוצדקים. ואי

 מידתית ולא לעלות על הנדרש. 

אינה מסתפקת בלגיטימיות של התכלית, אלא  המידתיות רישתד

יורדת לפרטי ההסדרים, לרבות חלופות פוטנציאליות להם. היא 

נקבעת לפי שלושה מבחני משנה המוחלים באופן מצטבר, והם מבחני 

הדווקנות שבה  מידת ההתאמה, הפגיעה הפחותה והיחסיות.

הזכות מבחנים אלה מוחלים תלויה במשקלה הסגולי של 

החשיבות של התכלית שלשמה נעשתה הפגיעה... גם  ובמידת הנפגעת
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נוסחות האיזון אשר גובשו בפסיקה לפני קליטתה של 

המידתיות, כגון מבחן הוודאות הקרובה ומבחן האפשרות  דרישת

הסבירה, מתחשבות במשקל הזכות ובתכלית שלמענה מתבקשת 

הפגיעה בה. עם זאת להבדיל מנוסחות איזון 

מתחשבת לא רק בשיקולים הסתברותיים, אלא בין  המידתיות ,אלה

היתר, גם בשאלות של הימצאות חלופות לאמצעים הפוגעים בזכויות 

חופש המידע, חופש  –ונאותות הפגיעה. בענייננו, לזכויות הנפגעות 

משקל סגולי גבוה. הגם שאף לתכליתה  –הביטוי והזכות לאוטונומיה 

חשיבות רבה, וככלל, הזכויות  –אדם  שמירה על חיי –של הפגיעה 

י לפטור נסוגות מפניה אם אין מכך מנוס, הרי שאין בחשיבות זו כד

עו"ד מיכאל קירש נגד  2753/03בג"ץ  המידתיות" את הרשות מנטל

 .368-369, 359( 6, פ"ד נז)ראש המטה הכללי של צה"ל

 מניעת התפשטות וירוס הקורונה –ראויה נועדו לשרת תכלית יציאה מעזה ההגבלות על שגם ה .35

חינה ב דשים שבמהלכם היה על המשיבים לערוךכמתואר לעיל, חלפו ארבעה חוהרי ש -

גדה, ולעדכן את לו בנוגע שכפי שעקורונה בעזה וסיכויי התפשטות הנגיף, מחודשת של מצב ה

 ברורה להחזיר, ככל הניתן את המצב לשגרה, תוך מטרה התנהלותם והחלטותיהם בהתאם

. בהקפאת המצב ושלילת ולאפשר לתושבי עזה לממש את זכויותיהם שהיתה טרם הקורונה

אף ברמה  , פועלים המשיבים באופן בלתי מידתי.כולה עזהה זכויות יסוד של אוכלוסי

ותה פוגעת בזכויות יסוד של העותר למרות הפרטנית החלטת המשיבים אינה מידתית בהי

ות, בתוך ישראל, לא יסכן את התכלית בשמה הוטלו שמעברו החד כיווני, בן שעות ספור

לא התגלו מקרים בתוך הרצועה נזכיר שוב, המגיפה לא התפשטה ברצועת עזה. המגבלות. 

 בתוך מתקני הבידוד הממשלתיים. שהיו אלא רק בעת כניסת תושבים מבחוץ 

פועלת  על כל רשות מינהלית מוטלת החובה להפעיל שיקול דעת גם כאשר היא זאת ועוד.  .36

בהתאם להנחיות ולנהלים שקבעה לעצמה. בכל בקשה המובאת בפניה, על הרשות לבחון אם 

 (.הסמכות המנהליתשגיבשה )יצחק זמיר, נסיבות המקרה אינן מחייבות סטייה מהנוהל 

ך על אותן בהסתמ רקלדחות בקשה המונחת לפניה רשות המינהלית סור לאהלכה היא ש

 :  הנחיות פנימיות שקבעה לעצמה

שנתקבלה ומסורה היא: רשות אשר קנתה שיקול דעת אסור הלכה  ...

לה לדחות בקשה המונחת לפניה אך בהסתמכה על הנחיות פנימיות 

ושומה עליה לבדוק כל בקשה ובקשה לגופה, תוך שקבעה לעצמה, 

שהיא בוחנת אותה לאור אותן הנחיות... הלכה זו מקובלת מכבר, 

והנה, כדי שרשות  שוב ושוב... ובית המשפט לא נלאה מהזכירה

תוכל למלא חובתה זו כראוי, חייבת היא לאפשר לנאשם בכוח 

פ"ד , אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91בג"ץ ב" )להעלות עניינו לפניה

 ( לפס"ד 24פס' , 501, 3מו)
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בבקשות הומנטאריות שבבסיסן זכויות חוקתיות הלכה זו יפה שבעתיים כאשר מדובר  .37

פגיעה בזכות יסוד קבע בפסק דינו הנשיא ברק )כתוארו אז(, כי עדאלה בפרשת יסוד. ועקרונות 

תהיה חשודה בחוסר מידתיות אם היא נעשית על בסיס גורף ולא על בסיס של בחינה 

 :אינדיבידואלית

הצורך לנקוט באמצעי שפגיעתו פחותה, מונע לעתים קרובות את 

רבים מהמקרים (. הטעם לכך הוא שבflat banהשימוש בהסדר גורף )

אינדיבידואלית משיג את התכלית -השימוש באמת מידה פרטנית

הראויה תוך שימוש באמצעי שפגיעתו בזכות האדם פחותה. עקרון זה 

עטיה, עמ' -מקובל בפסיקתו של בית המשפט העליון )ראו פרשת בן

המעביד  (. באחת הפרשות ... ציינתי כי:779; פרשת סטמקה, עמ' 15

, אם אין לו נימוקים 'מבחן הפגיעה הקטנה יותר' יתקשה לקיים את

כבדי משקל, שיש בהם כדי לשכנע כי מבחן אינדיבידואלי ימנע 

בג"ץ ) אותה הוא מבקש להגשים הגשמתה של המטרה הראויה

פ"ד  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לבטחון פנים, 6778/97

  (.367עמ' , 358(, 2)נח

ם פסל בית המשפט מדיניות או החלטה של רשות מינהלית, שהייתה גורפת מסוימי במקרים .38

האגודה לזכויות האזרח  6778/97בג"ץ ב פרטנית של כל מקרה ומקרה. כךומנעה בחינה 

לשכת סייף נ'  5627/02(; בג"ץ 2004) 367, 358( 2פ"ד נח) בישראל נ' השר לבטחון פנים,

 ( ועוד. עניין סייף(( )להלן: 2004) 70( 5, פ"ד נח)העיתונות הממשלתית

התושבים הפלסטינים,  לקבע בית המשפט כי הסירוב לתת תעודות עיתונאי לכלבעניין סייף  .39

, חורג מעקרונות הסבירות והמידתיות שהמדינה חבה פרטנימבלי לבחון את בקשותיהם באופן 

 המתחייבים, הדברים שנאמרו שם:ם בהם. יפים לעניינו, בשינויי

תעודות עיתונאי לפלסטינים תושבי  הסירוב הטוטלי להעניק

האזור...מלמד כי מלאכת האיזון בין שיקולי הביטוי והמידע לשיקולי 

פנים האיזון שנעשה אינו -כל-הביטחון לא נעשתה כלל, ועל

להעניק תעודת עיתונאי  סירוב ללא כל בדיקה אינדיווידואליתכדין...

בשל מסוכנות אינהרנטית של כל העיתונאים הפלסטינים תושבי האזור 

הוא האמצעי  –לרבות אלה הזכאים להיכנס לישראל ולעבוד בה  –

. אמצעי זה פוגע בצורה חזקה באינטרס הפוגעני ביותר האפשרי

 ידי בדיקות ביטחוניות-לעיתונות חופשית, פגיעה שהיה ניתן למונעה על

 לפסק הדין, הדגשות של הח"מ(. 7אינדיווידואליות" )סעיף 

הכללית מבלי לערוך בדיקה מדיניות כמפורט לעיל, בעניינו של העותר הסתמכו המשיבים על ה .40

 פרטנית ולקחת בחשבון את נסיבות עניינו של העותר. 

http://www.nevo.co.il/case/6083000
http://www.nevo.co.il/case/6083000
http://www.nevo.co.il/case/6083000
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, העותראת בקשת  לאשרלהורות למשיבים  בשל כל הנאמר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד

לחייב את לצורך מגורי קבע  רצועת עזה לגדה המערביתמחזור ל, המערבית רשום בגדה ושמענ

 , לרבות שכ"ט עו"ד, בצירוף מע"מ כדין.יםהמשיבים בהוצאות העותר

 

 

 

 
30.6.2020  

__________________ 
 , עו"דסיגי בן ארי

 ב"כ העותר
 


