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 4143474בג"ץ  בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 
 000000000וחידי, ת.ז.  ***********************

מרכז  –ו/או איתן דיאמונד מ"גישה  מעין נייזנהע"י ב"כ עוה"ד נעמי הגר ו/או 
 לשמירה על הזכות לנוע"

 24רחוב הרכבת 
 07776תל אביב, 

   60-0422406; פקס: 60-0422446טלפון: 
 תהעותר

 -נגד  -

 מפקד איזור רצועת עזה. 7
 שר הביטחון . 2

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

 המשיבים
 

 עתירה למתן צו-על-תנאי

תנאי המופנה כנגד המשיבים, והמורה להם לבוא וליתן -על-בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו

 יאפשרו את חזרתה של העותרת לרצועת עזה. מדוע לא טעם

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

 מע"מ כדין. 

 דחוףבקשה לקיום דיון 

להתגורר עמו ועברה  4290בשנת . היא נישאה לתושב פלסטיני 04בת  הינה אזרחית ישראליתהעותרת 

לבני הזוג נולדו שני ילדים, היום בשנות העשרים לחייהם. לפני כתשע שנים  .4297ת בשנ רצועת עזהב

מידי כמה חודשים. לאחרונה היא  נוהגת לבקר את משפחתה בישראל העותרת התאלמנה העותרת.

פי המקובל, -כדי לבקר את אחיה החולה. לאחר תום הביקור ועל 44.2.4642נכנסה לישראל ביום 

מאת המפקד הצבאי לשוב לביתה שברצועת עזה, כפי שעשתה פעמים רבות  ביקשה העותרת היתר

 בעבר. להפתעתה המרובה, בקשתה נענתה בסירוב "עקב התנגדות בטחונית". 

העותרת היא אישה מבוגרת וחולה במחלות רבות. בין היתר, היא עברה לאחרונה פעמיים אירוע מוחי 

טופלת ברצועת עזה, שם היא מבוטחת . העותרת מXXXXXXXXXXXXXXXובנוסף היא סובלת 

בביטוח בריאות. בישראל, לעומת זאת, היא אינה זכאית לביטוח רפואי, או למרשמי תרופות. בעת 

ביקורה, היא סמוכה על שולחן אחיה וגיסתה, הן לדיור, הן לצרכים היומיומיים והן לצרכים 

ון תמוהה, כל עיכוב בחזרתה הרפואיים. לא זו בלבד שלאור נסיבות חייה התנגדות גורמי הבטח
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לביתה, לילדיה ולאמצעים הרפואיים הזמינים לה ברצועת עזה, פוגע אנושות בבריאותה גורם לה 

 סבל, ואף מסכן את חייה. 

כדי שתיפסק על פי יומנו של בית המשפט הנכבד, בהקדם האפשרי, נבקש כי הדיון ייקבע לאור זאת 

ככל שיחליט בית חיי משפחה, ובזכותה לבריאות. לאלתר הפגיעה הקשה בזכותה של העותרת ל

המשפט לבקש את תגובת המשיבים לעתירה, נבקש כי מועד הגשתה ייקבע סמוך ככל הניתן למועד 

 .הגשת עתירה זו

 

 :הצדדים

 ..תושב פלסטיני שהתגורר ברצועת עזה אלמנתו של ,הינה אזרחית ישראליתהעותרת  .4

סמך לאשר כניסת ישראלים לרצועת עזה בהתאם ( הוא המוהמפקד הצבאי)להלן:  4המשיב  .4

  .4662-, תשס"הפי חוק יישום תכנית ההתנתקות-לנהלי הצבא ועל

 ( הינו הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא.שר הביטחון)להלן:  4המשיב  .0

 

 ואלו נימוקי העתירה:

 

  א. התשתית העובדתית

נישאה העותרת למר  4290שנת ב , היא ילידת ישראל ואזרחית ישראלית.04העותרת, בת  .2

 42.2.4297-. היא נכנסה לרצועת עזה ב******************************************************

 –ומאז היא מתגוררת ברצועת עזה, זה עשרים ושבע שנה. מנישואים אלו נולדו שני ילדים, מאהר 

 .  4292ילידת  –ואייאה  4299יליד 

 7ע4 נספחהעותרת מצ"ב ומסומן העתק דרכונה הישראלי של 

זוגה וילדיה. כמי שזכתה -מאז עקרה העותרת לרצועת עזה, מרכז חייה היה שם יחד עם בן .2

, 4662לילדים בגיל מאוחר יחסית בחייה, היא הקדישה את חייה לביתה ולילדיה. בסוף שנת 

ז נישואי התאלמנה העותרת. לאחר מות בן זוגה, המשיכה העותרת להתגורר ברצועת עזה ומא

בנה, היא מתגוררת בבית קטן לידו וממשיכה להקדיש את זמנה לילדיה. בין לבין שני ילדיה 

 נישאו וכיום לעותרת חמישה נכדים, בהם היא מטפלת, ככל יכולתה.

ידי נציגי הרשויות במעבר ארז לבחור את מקום -לאחר התאלמנותה, התבקשה העותרת על .0

יה זה שנים רצועת עזה, היא ויתרה על תושבותה תושבותה. בשל העובדה שמרכז חייה ה

הישראלית והונפקה לה תעודת זהות פלסטינית. לא למותר לציין שהעותרת שמרה על אזרחותה 
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 הישראלית.  

עם השנים הדרדר מצבה הרפואי של העותרת והיא החלה לסבול משורה ארוכה של מחלות, אשר  .7

 סססס סס הן שלובות זו בזו. כל אחת מהן היא מחלת מסכנת חיים, בודאי כאשר

סס___סססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס

 . סססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס

 2נספח ע4מצ"ב ומסומן  06.0.4642העתק דו"ח רפואי מיום 

 . 3נספח ע4 מצ"ב ומסומנים 4660-4662בקופת חולים מהשנים  העתקי סיכומי ביקור

ותרת המשיכה לשמור על קשר חם עם בני משפחתה המתגוררים בישראל, אחים ואחיות, הע .9

והיא מבקרת אותם מידי פעם. בשנים האחרונות היא נכנסה לביקורים כפעמיים בשנה. 

 בביקורים אלו שהתה העותרת אצל אחד מאחיה וגיסתה והיא נסמכה על שולחנם. 

עת עזה בהיתר המפקד הצבאי במסגרת "נוהל מזה שנים הקפידה העותרת להיכנס בחזרה לרצו .2

 משפחות חצויות" המסדיר את סוגית כניסתם ואת שהייתם של אזרחים ישראלים ברצועת עזה. 

קישור לנוהל כאן: 

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

ng_gaza/02.pdf  

 2.44.4640לישראל על מנת לבקר את משפחתה. ביום העותרת נכנסה  47.46.4640ביום והנה  .46

נמסרה  46.44.4640חזרתה לרצועה וחידוש היתר השהייה שלה. ביום  להסדיר את ה בקשהנשלח

להגיע למעבר לצורך "שיחה  על העותרתפקד משרד ישראלים במת"ק עזה לפיה תשובתו של מ

 " למחרת היום. תביטחוני

 . 4ע4 נספחהעתק התכתובת מצ"ב ומסומן 

בשל הדרישה החריגה שהוצבה כתנאי לאישור בקשתה של העותרת לשוב לביתה, נשלח למת"ק  .44

כי השיחה תערך כוחה -באי ודרש . במכתב40.44.4640ביום  כוחה-עזה מכתב תמה מטעם באי

עוד נכתב והודגש כי העותרת חולת , קרי בעיר רמלה. לעותרתדין ובמקום הנוח -בלווי עורך

סכרת ונזקקת לתרופות ובשל העיכוב באישור חזרתה, התרופות אזלו ומצבה הרפואי אינו יציב. 

ז ביום להתייצב לפגישה במעבר אר העותרתמכתב לפיו היה על התקבל  4.44.4640ביום 

ולפיכך לא ברור לרשויות הצבא, אם הבקשה עדיין רלוונטית.  , והיא לא הגיעה אליה44.44.4640

הודעה טלפונית כי בקשתה להיכנס לרצועה  קיבלו באי כוחה של העותרת 46.44.4640ביום 

מיוצגת ואין  העותרתכי  הבהירו באי כוחהזו  המאושרת ועליה להגיע למחרת למעבר ארז. בשיח

. כמו כן ניתן לעותרת מכתב ייצוג, ב אותה או לתחקר אותה במעבר ללא נוכחות עורך דינהלעכ

התקבלה  44.44.4640. ביום כוחה בכל מקרה בו תעוכב או תיחקר-המבקש ליצור קשר עם באי

לצאת לרצועת עזה למשך ששה חודשים  העותרתבקשתה של תשובה בכתב המאשרת את 

 . כמקובל

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/02.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/02.pdf
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 .  5נספח ע4מסומן העתק התכתובת מצ"ב ו

. היא הבחינה כי הפקידה מחזיקה בהיתר שהונפק למעבר ארז העותרתהגיעה  47.44.4640ביום  .44

לה, אך תחת שתקבל אותו, התבקשה העותרת להמתין בחדר אחורי. לאחר עשר דקות, היא 

בשלב שני גברים חמושים לבושים בבגדים אזרחיים וחיילת להתלוות אליהם.  ידי-התבקשה על

ויש ליצור קשר עם  "גישה"מכתב המעיד על כך שהיא מיוצגת על ידי עמותת  העותרתהציגה  זה

 התעלמו ממכתב הייצוג.  ןהעמותה בכל מקרה של עיכוב או חקירה. אנשי הביטחו

 . 6נספח ע4 מצ"ב ומסומן הייצוג מכתבהעתק 

ד עקב גילה העותרת המתינה כשעה, בעמידה, על רצפת מתכת, עמידה שהיתה קשה לה במיוח .40

ובעיקר עקב מחלותיה. רק לאחר שעה ארוכה זו, נכנסה החיילת לחדר וערכה לעותרת חיפוש 

גופני, שנחווה על ידי העותרת כמשפיל במיוחד. לאחר החיפוש, שוב הובלה העותרת לחדר אחר 

ושוב נבקשה להמתין. העותרת כבר לא יכלה לעמוד עוד במאמץ והיא החלה לחשוש לבריאותה. 

החלה לדפוק על הדלת ולצעוק לעזרה, מכיוון שחשה שהיא עומדת להתעלף. היא דרשה היא 

 מאיש הבטחון שנכנס להישאר עמה, אך הוא סרב. 

לאחר כרבע שעה, שב איש הביטחון לחדר יחד עם איש בטחון נוסף, והם החלו לתחקר את  .42

בישראל  דקות, חקירה שכללה שאלות על בני משפחתה של העותרת 22-העותרת במשך כ

וברצועת עזה. מרבית השיחה התמקדה בשאלות על בנו של בן זוגה המנוח מאשה אחרת, צעיר 

 שלעותרת אין כל קשר אתו. 

 בסופו של יום, תרתי משמע, נמסר לעותרת היתר השהייה שלה והיא שבה רצוצה לביתה.   .42

רה שלאחר בחלוף חודשים מספר החליטה העותרת לשוב ולבקר את משפחתה בישראל. היא סב .40

התלאות שעברו עליה במעבר, החיפוש והתחקור, ומתן היתר הכניסה והשהייה ברצועת עזה, 

למעבר  העותרתהגיעה  44.2.4642בבוקר יום החליטו אנשי הבטחון, כי באו על סיפוקם. לפיכך, 

גרועה יותר מאשר והנה, שוב עברה העותרת מסכת ייסורים, ארז במטרה לצאת מרצועת עזה. 

 . 2073 חודש דצמברעברה ב

במהלך היום הזה, עברה העותרת שני חיפושים גופניים, תחקור, ושוב נאלצה לחכות שעות בין  .47

פעולה למשניה. העותרת חשה ברע, ורק הצעת אחת העובדות לתת לה מזון השיבה את רוחה. גם 

וריה, דקות. הפעם נשאלה על בני משפחתה ברמלה ובעזה, על מקום מג 22-הפעם נחקרה במשך כ

על מצבה הכלכלי ואף נשאלה מספר פעמים האם העבירה משהו בין עזה לישראל. העותרת 

סיפרה כי אין לה מקורות פרנסה מאז נפטר בן זוגה, ולפיכך היא מקבלת מאחיה בישראל 

במעבר העותרת בסך הכל שהתה סכומים קטנים של כסף ומצרכי מזון המשמשים למחייתה. 

, למרות שברי כי כל אזרח , עד שהותר לה להיכנס לישראלותו יוםכשמונה וחצי שעות באארז 

. בעקבות היחס המחפיר לו זכתה העותרת ישראלי, זכותו הקנויה להיכנס לישראל ללא כל תנאי

תלונה על עריכת "שיחות בטחוניות"  44.0.4642והפגיעה הקשה בזכויותיה נשלחה ביום 
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התקבלה תשובה כי  44.0.4642-לה. בלאזרחים ישראלים במעבר ארז למשרד ראש הממש

 הגורמים הרלוונטיים יטפלו בפניה.

ואישור הקבלה מיום  44.0.4642העתקי מכתב ללשכת פניות הציבור במשרד ראש הממשלה מיום 

מהמכתב הושמטו פרטים עובדתיים על אודות שיחה ). 1נספח ע4 מצ"ב ומסומנים 44.0.4642

 ת(.  בטחונית שנערכה לאזרחית ישראלית אחר

הסדיר את ללמת"ק עזה המבקש מכתב  "גישה"עמותת כוחה מ-באי ושלח 42.2.4642ביום  .49

"התנגדות עקב לבקשה זו,  סירובהתקבל  44.0.4642רק ביום כניסתה של העותרת לרצועת עזה. 

 ביטחונית".

 . 8נספח ע4מצ"ב ומסומן  42.2.4642העתק המכתב מיום 

 . 9נספח ע4 "ב ומסומןמצ 44.0.4642העתק מכתב הסירוב מיום 

, שוהה העותרת בישראל אצל קרוביה. העותרת ,למעלה מחודש וחצימאז כניסתה לישראל, לפני  .42

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX היא אישה מבוגרת הסובלת מ כאמור,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  נזקקת כתוצאה ממצבה הרפואי הרעוע היא

שראל אין לה גישה לתרופות הנחוצות לה כדי למתן לטיפולים רפואיים ונוטלת תרופות רבות, ובי

ד"ר אלמגרבי יוסף, רופא שטיפל בה בעבר ובדק את מצבה ה. יתואת התסמינים של מחל

 (2נספח ע4)ר'  היעדר הטיפול מסכן את חייהלאחרונה, קבע כי 

הייתה העותרת מטופלת בקופת חולים מאוחדת, אך לאחר שוויתרה על תושבותה,  4660עד שנת  .46

עותרת אינה זכאית לשירותי בריאות בישראל. מצבה הכלכלי אינו מאפשר לה לרכוש תרופות ה

ברצועת  ביטוח בריאות בעזה, ובאמצעותו היא מקבלתבאופן פרטי. העותרת מחזיקה בפנקס 

  תרופות, עבורן משלם משרד הרווחה הפלסטיני.בלא תשלום  עזה

 .  70נספח ע4 מןהעתק כרטיס קופ"ח של העותרת ברצועה מצ"ב ומסו

וכעת, מנותקת העותרת לחלוטין מביתה, מילדיה, מנכדיה ומשגרת חייה, כאשר מצבה  הרפואי  .44

וכל זאת בשל נימוק בטחוני עלום, אשר במקרה הטוב, איננו מתייחס אליה, אלא   -הולך ומדרדר 

לאפשר סירובם של המשיבים זוגה המנוח מאשה אחרת, אשר אין לה כל קשר עמו. -לבנו של בן

אינו עומד בשום קנה מידה הומניטרי ולפיכך, מוגשת עתירה זו לה לשוב לביתה ברצועת עזה 

 . לבית משפט נכבד זה, על מנת שיאפשר לאשה בודדה וחולה זו לשוב לביתה

  

 ב. הטיעון המשפטי

 מבוא

העתירה שבכותרת מתמקדת בסיפור קשה של אשה, מבוגרת, אלמנה וחולה, אשה החיה ברצועת  .44

זה שנים רבות והנה יום לא בהיר אחד, היא מנועה מלשוב לביתה, לילדיה ולשירותי הבריאות ע
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הזמינים לה וכל זאת בשם מניעה בטחונית עלומה, שאיננה קשורה לה אישית; וכל זאת ללא 

עריכת האיזונים הראויים. הפגיעה בעותרת היא קשה מנשוא ולא יעלה על הדעת כי היא 

 מוצדקת. 

 רמטיביתהמסגרת הנו

 נוהל משפחות חצויות

 חוק פי-על וזאת נישואין מכוח בישראל למעמד כיום זכאים אינם עזה רצועת תושבי, כידוע .40

יחד עם זאת,  .(הוראת השעה)להלן:  4660-ג"תשס(, שעה הוראת) לישראל והכניסה האזרחות

ממש את מדינת ישראל מאפשרת לאזרחים ישראלים הנישאים לפלסטינים תושבי רצועת עזה ל

)א( 42זכותם לחיי משפחה מלאים באמצעות מתן היתרי שהייה ברצועה הניתנים מכוח סעיף 

ובהתאם ל"נוהל משפחות חצויות", המאפשר לבן  4662-ה"תשס, ההתנתקות תכנית יישום לחוק

 הזוג הישראלי לבקש ולקבל היתר שהייה ברצועה מאת המפקד הצבאי.

במסגרת הנוהל, והעותרת הקפידה  הוסדרה תה בהכניסתה של העותרת לרצועת עזה ושהיי .42

להסדיר את כניסתה לרצועת עזה, להחזיק בהיתרים תקפים ולשהות ברצועה אך ורק בהתאם 

 לחוק ולנוהל.  

 מידתיות הסירוב לבקשת העותרת וסבירותו

הסירוב לבקשת העותרת לשוב לביתה שברצועת עזה נשען על הטעם הלאקוני של קיום  .42

לשקול שיקולים בטחוניים, כאשר הוא מאשר  ברי כי על המפקד הצבאיונית". "התנגדות ביטח

 יםיחיד יםשיקולאך שיקולים אלו אינם  .על כך אין מחלוקת. כניסת ישראלים לרצועת עזה

בראש ובראשונה, זכויות הפרט  –עם שיקולים נוספים שעל הרשות לשקול ם לאזנ. יש יםומוחלט

למול עצמת הסיכון הבטחוני הנשקף מכניסת  עה הזו יש לאזן. את הפגישנפגע מהחלטת הסירוב

לאור פריסת העובדות בעניינה של העותרת, נראה כי בלשון . האזרח הישראלי לרצועת עזה

 המעטה, האיזונים לא נערכו כראוי.

העותרת "נחקרה" פעמיים בחודשים האחרונים על חייה ומקורביה. המידע היחיד אתו עומתה  .40

מלבד זאת לא עלה בחקירות זוגה מאשה אחרת, עמו אין לה שום קשר. -נו של בןהיה המידע על ב

כל נושא אחר המצביע על הסיכון שנשקף מכניסתה של העותרת לרצועה. העותרת ענתה בחפץ לב 

כל השאלות שהפנו אליה באשר לקרוביה בישראל ולחייה ברצועת עזה, למרות שלשאלות  לע

וונטיות לנושאי בטחון. כלומר, בחקירות לא עלה כל חשד ובעיקר לתשובות לא היתה שום רל

קונקרטי, אלא השאלות היו כלליות וסטנדרטיות, או שנגעו לאדם שאין לעותרת כל קשר אליו. 

רבות מן השאלות סבבו סביב קרוביה בישראל, כולם אנשים מבוגרים, שאין כל חשד שהם 

 מעורבים בפעילות בלתי חוקית כלשהי. 

, שגם הם לא העלו דבר. העותרת גופנייםבחודשים האחרונים שלושה חיפושים העותרת עברה  .47

"הודתה" שאחיה בארץ נותנים לה מעט כסף מזומן ומצרכים, בהעדר מקורות פרנסה אחרים 



7 

 

 הזמינים לה. 

אין די בכך כדי  –מהווה סכנה בטחונית כל שהיא  של העותרת אחד מקרוביה או מכריהגם אם  .49

 עותרת, וברי שאין להעלות על הדעת שהיא עצמה מהווה סכנה כלשהי.להצדיק את הפגיעה ב

מגמה זו של ניתוק בין הסכנה הבטחונית שמהווים מכרים וקרובי משפחה החשודים במעשים  .42

המסכנים את הבטחון לבין הסכנה שמהווה האדם עצמו, באה לידי ביטוי בפסקי דין רבים, כך 

מדינת  4602/46(; בדנג"צ 44.9.62)לא פורסם מיום  מדינת ישראל נ' געאביץ 4609/69בעע"ם 

)לא  נצאר נ' מדינת ישראל 4420-62-46( ובעת"מ 42.9.4646)לא פורסם מיום  ישראל נ' דקה

 (.44.9.4646פורסם מיום 

לא זו בלבד שפסקי דין אלו מבחינים באופן מובהק בין האדם עצמו לבין קרוביו ומכריו, הם  .06

הבטחון, הינן בגדר המלצות בלבד וכי על הגורם המינהלי לשקול  מדגישים כי המלצות גורמי

 לעיל: נצאר ענייןשיקולים נוספים בטרם החלטתו. כך נקבע באופן מפורש ב

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

גשה ' לעניין אישור בקשות לאיחוד משפחות. " )הד'זכות וטובלתו. אין לשב"כ 

 במקור(

שנדרש  כפיאינה נדרשת ככלל לראיות קבילות,  ,לטתהמנהלית, בבואה לבסס את הח רשות .04

בלבד.  שמועותבהליכים משפטיים. חרף זאת, אין הרשות רשאית לבסס את החלטתה על יסוד 

יהיה קטן, או אפילו  הראייתיהרשות רשאית לקבל כל מידע, כולל שמועות והלשנות, אך משקלן 

 4/22 ץכב' השופט ש.ז. חשין כבר בבג" כדברי(. 724-724 ב המינהלית הסמכותזמיר  אפסי )י'

 : 92, 96ב  ד"פ, 'רנו נ' שר המשטרהבז

על יסוד שמועות פורחות  פרנסתויורדין לחייו של אדם ואין מקפחין  אין"

 בלבד".   

 לעיל כי: דקה ענייןעוד מודגש ב .04

גנה על הציבור מפני סיכון "הנטל המוטל על המדינה לשכנע כי צורכי הה

בטחוני ממשי מחייבים פגיעה ממשית בזכות אדם, וכי לא ניתן לענות לצורך 

הציבורי האמור בלא פגיעה כזו, או למצער, בפגיעה מתונה יותר אשר אין בה 

שלילת איחוד משפחה מכל וכל. עליה לשכנע כי ההסתברות להתממשות 

עד כי היא מחייבת נקיטת צעדי הסכנה הביטחונית הינה גבוהה במידה כזו 

הגנה על החיים והביטחון אף שהם פוגעים בזכויות אדם במידרג החוקתי 

העליון ... עוצמת ההסתברות לקיום סיכון לעולם עומדת כנגד משקל הערכים 

 הנפגעים, הכל בהתאם למכלול הנסיבות המיוחדות למקרה הנדון." 
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של ה ות בתוך ישראל, יפים הדברים גם לעניינהגם שפסקי דין אלו סובבים סביב איחוד משפח .00

 . ברצועת עזה ביתה, ילדיה ונכדיהמ תוהמנותקכעת בישראל  ההמצוי תהעותר

שנמנעת ממנה גישה לתרופות וטיפול רפואי, שעה שחוות  חולהבענייננו מדובר באישה מבוגרת ו .02

אם כן נזק  . הנזק לזכויות הפרט הואשחוסר הטיפול מסכן את חייהדעת רפואית קובעת 

 קונקרטי, קרוב וחמור מאוד, ומטה את הכף כנגד הסירוב לבקשתה. 

. רצועת עזהאת משך התקופה בה חיה העותרת בגם בקביעת מידתיות הסירוב יש לקחת בחשבון  .02

בענייננו לא מדובר בסירוב להיכנס לרצועה בפעם הראשונה, אלא סירוב לאפשר לאישה מבוגרת 

הפגיעה בזכויות העותרת היא . ודאי שבמקרה זה מזה עשוריםלשוב למקום מגוריה היחיד 

בהקשר דומה הכריע בית משפט נכבד זה בעבר כי הציפייה למימוש הזכות משמעותית ביותר. 

למשפחה במקום שניתן בעבר היתר איחוד משפחות )ובענייננו, היתר לעותרת להיכנס לרצועת 

יפייה להיתר כאשר טרם ניתן היתר כזה עזה ולחיות שם עם משפחתה( גוברת בעוצמתה על הצ

( )להלן 44.4.4646)פורסם בנבו  42-42, ס' הפנים שר' נ דקה מסעוד בלאל 7222/60 בג"ץבעבר )ר' 

 ."(דקה"עניין 

 עוצמת מול אל, החיים נעשה שימוש במבחן הסתברותי של מידת הסיכון לביטחון דקהעניין ב .00

 האדם: זכות

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

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

 שמדיניות מקום, הרשות של הביטחון שיקולי בבחינת ריסון, כלל דרך, נוקט

 של שיקוליה סבירות את לעומק לבחון יש, אדם בזכויות פוגעת הביטחון

 בחינה במסגרת. ]...[ להפעיל בקשתמ שהיא האמצעים מידתיות ואת, הרשות

 מידה אמות פי-על, הביטחוני הסיכון עוצמת של הערכה נדרשת, זו

 ומידתיות, כנגדה הניצבת הנפגעת הפרט זכות עוצמת מול אל, הסתברותיות

 נבחן הביטחוני השיקול. הציבורי האינטרס הגשמת לצורך בזכות הפגיעה

; הביטחון צרכי בדבר ההטענ אמינות נבחנת תחילה: שלבי דו בהליך

 כי ההסתברות מידת מבחינת הביטחוני השיקול עוצמת נבחנת, לאחריה

 47)ס'  ."(דיני לפסק 44 פסקה, עדאלה פרשת) יתממש אכן הביטחוני הסיכון

 (לפס"ד של השופטת פרוקצ'יה

 בענייננו, הנושא הביטחוני הקונקרטי היחיד שעלה ב"שיחות" הביטחוניות שנערכו לעותרת היה .07

תו. ודאי שאין , שהעותרת כלל אינה בקשר אהמנוח מאישה אחרת ן זוגהשל ב ובנפעילותו של 

קשר רציונלי בין פעילותו של אותו קרוב )אף אם פעילות זו עצמה גורמת לסיכון ביטחוני( ובין 

תו דבר וחצי דבר לשוב לחיק משפחתה שאין לה א האיסור השרירותי על אישה חולה ומבוגרת

מניעת תרופות וטיפול רפואי  כיצדלו היה שיקול ביטחוני תקף בעניין, קשה לראות אף  בעזה.

מבני משפחה היכולים לסעוד אותה היא "האמצעי שפגיעתו והרחקתה  שחייה בסכנה אישהמ
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היתרון גובר על פחותה" כנגד אותו סיכון ביטחוני, וודאי שבמקרה זה הנזק שנגרם לעותרת 

 עת כניסתה לרצועה. הביטחוני העמום שנובע ממני

המשיבים כלל לא בחנו דרכים שתצמצמנה את הפגיעה החמורה בזכויות העותרת, הם בחרו  .09

מראש באמצעי שפגיעתו היא הקשה ביותר. הנזק לעותרת הוא כבד מנשוא, ולא ברור כלל איזה 

 תועלת תצמח ממניעת שובה של העותרת לביתה. 

 שרירות בהחלטת הסירוב

הסתמכות על כוחה  נימוקים שלפניה, תוךללתת את הדעת לנתונים ו מעשה של הרשות מבלי .02

מעשה ששולטות בו העדר התחשבות וחוסר זהו  הריהו מעשה שנעשה בשרירות. ,השלטוני ותו לא

 206, 222( 4לו ) פ"ד, שר התקשורת 'נ לוגסי 070/94ץ "בגדברי השופט שמגר בתשומת לב )ר' 

(4294 .)) 

לתקופה של חצי שנה, משמע  44.44.4640ביום  ניתן לעותרתהאחרון  כאמור לעיל, היתר השהייה .26

המועד בו החליט המשיב לזמנה לשיחה ביטחונית.  לאחר, וזאת 4642עד לאמצע חודש יוני 

תום התקופה הקבועה בהיתר זה. לו הייתה העותרת  לפניהעותרת יצאה את רצועת עזה חודש 

שוהה ברצועת עזה בהיתר במועד שבו יתה מוותרת על ביקורה האחרון בישראל, הרי שהי

 לרצועה בשל "התנגדות ביטחונית".  כניסתהלראשונה נאסרה 

בכל הכבוד, העלאת הטענה כי קיימת התנגדות ביטחונית לכניסתה של העותרת לרצועה, מטעם  .24

אינה  אותה התנגדות ביטחונית נטענהברצועה לתקופה בה אותו גוף שאישר את שהייתה 

 ה ותקינה של רשות מינהלית, ועולה ממנה חשש כבד לשרירות.התנהלות סביר

עותרת והתעלמות חוסר התחשבות בוטה במצבה של ה זאת ועוד, בנסיבות המקרה ניכר .24

ריות המובהקות במקרה הזה, המצדיקות כניסתה לרצועה, אל בני משפחתה מהנסיבות ההומניט

     ולמקום בו תוכל לזכות לטיפול רפואי.

 היעדר הנמקה

עובד הציבור קובע כי  4229-לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"טא לחוק 4סעיף  .20

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

הנימוק היחיד שקיבלה העותרת לסירוב לאפשר את חזרתה לרצועת עזה הוא שקיימת  סירובו.

תשובה לאקונית זו אינה ממלאת את חובת ודאי שית" ליציאתה לרצועה. "התנגדות ביטחונ

לא נמסרה פרפראזה מפורטת של הטעמים ההנמקה הנדרשת מעובד ציבור בבואו לסרב לבקשה. 

היעדר הנמקה מהחלטות קודמות. להשתת אותה "התנגדות ביטחונית" ולשינוי הפתאומי 

 יבים בשרירות. מחזקת את החשש כי במקרה זה התקבלה החלטת המש

 הסתמכות על החלטות המשיבים

, והמשיבים הכירו בה כתושבת רצועת 4297 משנתכאמור לעיל, העותרת מתגוררת בעזה החל  .22
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ישראל וחזרה לעזה ביקורים בוש השנים האחרונות נכנסה העותרת לבשל. 4662עזה מאז שנת 

סירוב לאפשר לה  ודותגם טרם צאתה לישראל לא שמעה מהמשיבים דבר א. לפחות חמש פעמים

 טרם פג.  44.44.4640-לשוב לרצועת עזה, מה עוד שתקפו של ההיתר שקיבלה ב

בנסיבות אלו, רשאית הייתה העותרת להניח כי כשם שלא נמנעה ממנה כניסה חזרה לביתה בעזה  .22

סירוב לאפשר לה לשוב לביתה בפעמים הקודמות, לא תימנע ממנה כניסה לביתה גם עתה. 

בהסתמכותה על התנהלות המשיבים במשך מספר שנים ועד לסירוב מיום גע ומשפחתה פו

44.0.4642 . 

 הפגיעה בזכויות העותרת 

 הזכות לחיי משפחה

הזכות למשפחה היא זכות יסוד במדרג העליון של זכויות אדם בשיטת המשפט הישראלית.  .20

ים מלממש את אזרחים ותושבים ישראלים רבים הנשואים לתושבים פלסטינים, מנוע, כידוע

 הוראת השעה. זכותם לחיי משפחה בארצם, וזאת עקב 

פעמיים נדרש בית משפט זה לסוגיה הקשה שמעלה הוראת השעה. בפעם השנייה בה נדרש בית  .27

 יחד-צ"מר גלאון זהבה כ"ח 200/67 משפט זה לבחון את חוקתיות הוראת השעה, במסגרת בג"ץ

(, קבע ברוב דעות פרשת גלאון( )להלן: 44.4.4644, )פסק דין מיום לממשלה המשפטי היועץ' נ

השופטים שבהרכב, כי הוראת השעה עומדת בתנאי חוק יסוד: כבוד האדם  44של ששה מתוך 

 הזכות מן הנגזרת משפחה לחיי חוקתית זכות של בקיומה על אף כי הכירו, הרוב וחירותו. שופטי

 בישראל הזכות מימוש כדי משתרע אינו הזכות לחיי משפחה של היקפה כי קבעו, האדם לכבוד

  .דווקא

ממנה המשיבים מונעים של מגורים ברצועת עזה יחד עם משפחתה, לאחר למעלה מעשרים שנה  .29

מרכז  .כעתמד בפניה ואופן היחיד שעבלקיים חיי משפחה זכותה ממש את המשיך ולללמעשה 

  וררים ילדיה.. שם ביתה ושם מתגחייה של העותרת מזה שנים ארוכות הינו ברצועת עזה

 הזכות לבריאות

, מחלת עינייםו , דכאון, מחלת כליותמחלת לבהיא אישה מבוגרת, סובלת מסכרת,  העותרת .22

ונוטלת תרופות רבות על בסיס יומיומי. ברצועת עזה יש לה גישה , עברה פעמיים אירוע מוחי

איסור לשוב הלטיפולים ותרופות, ושם מתגוררים ילדיה שיכולים לעזור לה ולסעוד אותה. 

בוודאי מעבר לסיכון החמור הזה,  .ויש חשש שיסכן את חייה, לביתה מונע ממנה טיפול הולם

 שהנסיבות שכפו עליה העותרים אין בהן כדי להיטיב עם מצבה הגופני והנפשי הרעוע ממילא. 

ריות שקשה למצוא מובהקות מהן. ההתעקשות נה של העותרת מעלה נסיבות הומניטעניי .26

 ,תוך סיכון חייה למנוע ממנה תרופות וגישה לטיפול רפואיישה מבוגרת וחולה, להתעמר בא

ולהרחיק אותה מבני משפחתה הינה בלתי סבירה ובלתי אנושית, ואפילו בהיעדר הנחיות 
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 מנהליות רלוונטיות יש להפעיל שיקול דעת ולהיענות לבקשתה. 

ריות נסיבות הומניט עזה. חלות בעניינההעותרת מבקשת להתאחד עם ילדיה ברצועת  .24

מצבה הרפואי וגילה המבוגר מחייבים טיפול והשגחה של קרובי משפחה שיסעדו ואובייקטיביות, 

בנסיבות אפילו המשיבים בנהליהם המחמירים והדרקוניים מזהים צורך להתחשב אותה. 

 . חריגות כאלו

 זכות השיבה של אדם לביתו

זכותו של אדם לשוב לביתו מעוגנת ה לכל אדם. הינה זכות חוקתיות בסיסית, הנתונזכות השיבה  .24

 הן במשפט הישראלי והן במשפט הבינלאומי. 

זכויות  על( להכרזה האוניברסלית 4)40זכות השיבה מעוגנת באופן הברור והנחרץ ביותר בסעיף  .20

 , בהאי לישנא:4229אדם, ה

'Everyone has the right to leave any country, including his own, and 

to return to his country." 

( לאמנה בדבר זכויות אזרחיות 2)44-( ו4)44זכות השיבה מעוגנת באופן מפורט יותר בס'  .22

 , אמנה אשר מדינת ישראל אשררה. הסעיפים קובעים כדלקמן:4200ופוליטיות, 

"(1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within 

that territory, have the right to liberty of movement and freedom to 

choose his residence.  

(2) Everyone shall be free to leave any country, including his own.  

(3) The above-mentioned rights shall not be subject to any 

restrictions except those provided by law, are necessary to protect 

national security, public order (ordre public), public health or morals 

or the rights and freedoms of others, and are consistent with the 

other rights recognized in the present Covenant.  

(4) No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own 

country."  

, הקובע את זכותו של אדם לשוב לארצו, איננו מוגבל בהיקפו, כמו 2מנוסח הסעיף עולה כי ס"ק  .22

אשר ניתן להגביל בעילות של ביטחון המדינה, הסדר הציבורי ועילות נוספות. יתרה  4-ו 4ס"ק 

כי יש, אם בכלל,  הת האמנה, קבעזכויות האדם של האו"ם, הגוף המוסמך המפרש א וועדתמזו, 

רק נסיבות מועטות אשר בגינן ניתן לומר כי שלילת זכותו של אדם להיכנס לארצו הינה סבירה. 

במקרים קיצוניים בלבד, כאשר חייה של האומה ועצם קיומה נתונים בסכנה ניתן להגביל זכות 

 . זו
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על כל  בצורה רחבה ביותר, סעיףתחולת ה מוגדרת( 2)44לסעיף  47מס' הכללית  להערה 46 בסעיף .20

אדם, גם על מי שמדינתו סופחה או הועברה למדינה אחרת, ואף על אנשים חסרי אזרחות. מכאן 

עולה כי ללא קשר למעמדה של רצועת עזה או למעמד האזרחי של תושביה, זכות השיבה חלה על 

 . תכל אדם ובכלל זה היא חלה על העותר

כאשר  ה לשם עם נישואיה,עקר ת. העותר4297משנת  זהברצועת ענקבע  תשל העותר הבית .27

, האת מרכז חיי הא קבעיהמעבר לא הצריך היתר או כל פעולה אדמיניסטרטיבית אחרת. שם ה

עם דרישת הרשויות וכאשר נדרשה, הפקידה את  ההעותרת שיתפה פעול. ילדיםי נש לה הונולד

 פלסטינית. תעודת הזהות הישראלית שלה וקיבלה תמורתה תעודת זהות 

  .זכות השיבה של העותרתאופן אנוש בעת, אם כן, בפוג ההתנהלות הרשויות בענייני .29

 הפגיעה בחופש התנועה 

סירובם של המשיבים לאפשר את מעברה של העותרת בחזרה לביתה פוגע בזכותה לחופש  .22

 התנועה, שהיא זכות שהשתרשה עמוקות במערכת המשפט הישראלית והבינלאומית.

כה של פסקי דין, הכיר בית משפט זה בחשיבות חופש התנועה, הן כזכות בפני עצמה בשורה ארו .06

, פ"ד חורב נ' שר התחבורה 2640/20והן כמפתח למימוש זכויות יסוד אחרות. ראו, למשל, בג"ץ 

עתאמללה נ'  074/97בג"ץ  ;(לאוטונומיה של הרצון הפרטי)חופש התנועה כביטוי  22, 4( 2נא)

 . 746, 769( 2פ"ד מב) ,אלוף פיקוד צפון

 

 

 סיכום

היא נישאה בגיל מבוגר יחסית לחברה בה היא חיה,  נסיבות חייה של העותרת לא היטיבו עמה. .04

. העותרת סובלת מתחלואים רבים המחלישים בלבד, התאלמנה 20, כאשר היא בת 4662ובשנת 

וספת, בהחלטתם על כל פגעיה אלו החליטו המשיבים להוסיף התאכזרות נאת גופה ואת נפשה. 

  הולם. טיפול רפואי לנתק בינה לבין ילדיה ונכדיה ולמנוע ממנה למנוע ממנה חזרה לביתה, 

בהחלטתם האחרונה לסרב את כניסתה של העותרת לרצועת עזה התעלמו העותרים משיקולים  .04

עבר ב יהםהסתמכותה על החלטותמרלוונטיים בדבר מצבה הרפואי והמשפחתי של העותרת, 

התנהלות זו של המשיבים, מעבר בהפעולה המלא שלה עם דרישות החוק והנוהל. שיתוף מו

ההחלטה התקבלה בשרירות,  –, נפלו פגמים מהותיים לחוסר אנושיותה ולאטימות המופגנת בה

 אינה סבירה ואינה מידתית.והיא  מכללי המינהל התקין, בלא הנמקה, בחריגה
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, העתירה בראש כמבוקש, תנאי-על צו וציאלה הנכבד המשפט בית מתבקש הללו הטעמים מכל .00

 בהוצאות המשיבים את ולחייב להחלטי תנאי-על הצו את להפוך, המשיבים תשובת קבלת ולאחר

 .דין עורך ט"ושכ העותרים

 

 

 
6.1.2074 

 

 
 , עו"דמעין נייזנה

 תב"כ העותר

 

 

 

 


