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 59754-02-20עת"מ   בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
 בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

 
  

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

 
  ;ליפשיץ-אסנת כהן ;סיגי בן אריע"י ב"כ עוה"ד 

 ; מונא חדאדמוריה פרידמן שריר
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –מעמותת "גישה 

 תל אביב 42רחוב הרכבת 
   03-6244130, פקס: 03-6244120טלפון: 

  
 העותר 

 -נגד  -

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים  .3

 מינהלת התיאום והקישור לרצועת עזה .4
 

 ע"י פרקליטות מחוז דרום )אזרחי(
 10309ת.ד. ( באר שבע, 8)קומה  4בניין קרסו, קרן היסוד 

  02-6467058; פקס: 073-3801222טלפון: 
  

 המשיבים

 

 עתירה מינהלית 

 עותרל להנפיקלהורות למשיבים מוגשת בזאת עתירה מינהלית במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד 

 מערבית לצורכי מסחר.הלגדה יסה רב פעמית מרצועת עזה לישראל ו, המקנה כנהיתר מסחר

כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותר בעתירה זו, לרבות שכ"ט עו"ד 

 בצירוף מע"מ כדין. 

 הצדדים לעתירה

מבקש להיכנס לישראל  עזה,רצועת , אשר מענו הרשום בתושב פלסטיני (העותר)להלן:  1 עותרה .1

 פגישות מסחר ועבודה. לצורך קיום 

( הינה עמותת גישהלשמירה על הזכות לנוע" )ע"ר( )להלן:  מרכז -"גישה  עמותת ,2העותרת  .2

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

 הזכות לחופש התנועה.

 ( הינו האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים.המתפ"ש)להלן:  1המשיב  .3

להנפיק היתרי כניסה לתושבים פלסטינים לישראל, מכוח  המפקד הצבאימך על ידי המתפ"ש הוס

 (.החוק)להלן:  2003-ג"תשס(, שעה הוראת) לישראל והכניסה האזרחות חוק

כפוף למתפ"ש והינו זרוע ביצועית שלו בכל הנוגע לקשר  (המשיבאו:  מת"ק עזה)להלן:  2המשיב  .4

עם תושבי רצועת עזה. מת"ק עזה הינו הרשות המינהלית המוסמכת לקבל בקשות של תושבי 

 רצועת עזה להיכנס לישראל, לבחון אותן, ולקבל החלטה באם לסרב או לאשר אותן. 
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 ואלה נימוקי העתירה: 

 התשתית העובדתית

  תשעה. , נשוי ואב ל48הינו תושב פלסטיני המתגורר ברצועת עזה, בן  עותרה .5

עובדים, בהתאם להיקף ההזמנות.  40-ל 20המעסיק בין  בגדיםהוא בעל מפעל ליצור  העותר .6

העותר נמצא בקשרי מסחר עם חברות טקסטיל ישראליות עבורן הוא תופר בגדים לפי הזמנתן, 

היא עם חברה הממוקמת בתל אביב  כיום עיקר עבודתו בהתאם לדגמים ולבדים שנשלחים אליו.

  ".**** *** *****"בשם 

   1ע/ העתק תעודת הזהות של העותר ורישום בלשכת המסחר מצ"ב ומסומן 

רשומה החברה שבבעלותו בלשכת  2001והחל משנת  2000העותר החל לעסוק במסחר בשנת  .7

בהיתרי סוחר, אך לאחר עליית חמאס העותר החזיק  2000-2007המסחר הפלסטינית. בין השנים 

התרחבו עסקיו  2016החל משנת . המפעל שבבעלותו עבד באופן חלקי בלבדו לשלטון נפגעו עסקיו

אליו דגמים   תאשר שולח ,"**** **** ****" ,טקסטיל ישראלית תעם חברוהעותר החל לעבוד 

ר מעוניין להרחיב את היקף העותלישראל. חזרה  יםבדים אשר נתפרים במפעל בעזה ונשלחו

לישראל היתר סוחר שיאפשר לו להיכנס לשם כך נזקק לעבודתו מול חברות טקסטיל בישראל ו

  ולפתח את עסקיו. 

למשיבים בבקשה לקבל היתר סוחר אך בקשותיו לא  העותר פונה 2016אשר על כן, החל משנת  .8

לוועדה האזרחית הפלסטינית והגיש  למשיבים באמצעות פנה העותר 5.5.2019ביום נענות. גם 

בשל העובדה  ,ככל הנראה ,בקשה להיתר, אך נמסר לו כי בקשתו מסורבת בשל "מאחרים". זאת

 ולא שב אליה.  2015יצא מהרצועה בשנת  , 24בן  ,****הבכור  כי בנו

. בפניה פורטו העותרבעניינו של  "גישה"מטעם עמותת למשיב נשלחה פניה  4.7.2019ביום  .9

פוגעת באופן משמעותי ביכולתו לנהל את העותר יבות הבקשה וכן העובדה כי מניעת היתרים מנס

עסקיו, לספק עבודה לעובדי החברה ולפרנס את משפחתו. כמו כן, נכתב בפניה, כי כניסת סוחרים 

ואנשי עסקים לישראל ולגדה למטרת מסחר מתחייבת לצורך התפתחות הכלכלה ברצועת עזה 

ע זה, סירוב בקשות להיתרי מסחר הן בעלות משמעות רוחביות מרחיקות לכת. ושיקומה. על רק

מענה לפניה זו . הענשת אדם בשל מעשיו של אחר, אף אם הוא בן משפחה, אינה חוקיתכן צוין כי 

 לא התקבל עד היום. 

 .2ע/מצ"ב ומסומן  4.7.2019מיום  למת"ק "גישה" עמותת העתק פנית

ב"כ מעמותת גישה לפרקליטות מחוז דרום באמצעות הליך פנה העותר באמצעות  3.9.2019ביום  .10

הענשת אדם בשל מעשיו סירוב בשל "מאחרים" הינה כי בקדם העתירה נטען גם . קדם עתירה

 . היא בלתי חוקית ומנוגדת להלכה הפסוקהושל אחר 

 . 3ע/מצ"ב ומסומן  3.9.2019העתק קדם העתירה בעניינו של העותר מיום 

על פיה בקשת העותר "סורבה היות שלא כללה הפרקליטות תשובת ה התקבל 22.9.2019ביום  .11

קבלות עדכניות מששת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, ואשר מעידות על עסקאות עם 

ר שאיגיש בקשה "ככל שהעותר ו "סוחרים מישראל/איו"ש/חו"ל כפי שנדרש בהתאם לנהלים

יטות לא נאמר דבר לבתשובת הפרקנהלים, היא תטופל בהקדם. כנדרש בתיתמך במסמכים 

 בשל "מאחרים".לבקשת העותר אודות סירוב 
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  .4/ע בעניינו של העותר מצ"ב ומסומן רקליטות מחוז דרוםפ העתק תשובת

העותר להגיש בקשה להיתר סוחר הנתמכת במסמכים באמצעות הוועדה ביקש  עקבות מענה זהב .12

קיימת הנחייה מטעם חודשים לא עלה בידו לעשות כן בטענה כי  3ך משמשך האזרחית, אולם ב

המת"ק שלא להעביר בקשות זהות בתכיפות. בסופו של יום, עלה בידי העותר להגיש את הבקשה 

 , אליה צורפו קבלות עדכניות. 1.1.2010ביום 

נפק לו פנתה עמותת "גישה" בשם העותר למשיב וביקשה כי בקשתו תיענה ויו 14.1.2020ביום  .13

 היתר לצרכי מסחר ללא שיהוי נוסף.

 .5ע/מצ"ב ומסומן  14.1.2020העתק פנית עמותת "גישה" למת"ק מיום 

לאחר בחינת הבקשה, החליטו הגורמים המוסמכים " הו ביום התקבלה תשובת המשיב על פיב .14

לסרבה בשל חשד כי התושב ינצל לרעה למטרת שהייה בלתי חוקית. זאת, בשים לב לכך שלפי 

 ". הרישומים שבידינו לתושב קרוב משפחה השוהה כיום באופן בלתי חוקי בישראל או באיו"ש

 . 6ע/מצ"ב ומסומן  14.1.2020העתק תשובת הסירוב של המשיב מיום 

העילה בשלה סירבו המשיבים לבקשת העותר אינה סבירה  המשך,בפורט ייאמר כבר עתה וי .15

כי בסיס העובדתי לאותו "חשד" המועלה על ידי המשיבים . ראשית, אין כל תואינה חוקי

בנו הבכור של אמנם, כפי שצוין לעיל, העותר ינצל לרעה את ההיתר למטרת שהייה בלתי חוקי. 

בהיתר המשיבים והחליט להישאר שם וללמוד  2015, עבר לגדה בשנת 24העותר, בגיר בן 

הוא עובד כקצין מודיעין במודיעין ם ביריחו וכעת, משסיים לימודיו, באקדמיה לשוטרי

מהם קטינים, כולם רווקים המתגוררים בביתו  6ילדים נוספים,  8לעותר  ואולם, הפלסטיני.

והוא המפרנס היחיד שלהם ואין לו כל כוונה לעזוב את הרצועה, להפקירם לנפשם או לוותר על 

שנית, לא ניתן  שנה. 20מזה נהל מקור פרנסת משפחתו בעזה ועל המפעל שהקים והוא מ

בשל מעשי בנו הבגיר אשר מעברו והחלטתו להישאר בגדה להעניש את העותר על לא עוול בכפו 

בהענשת אדם בשל מדובר  נעשו בעת היותו עצמאי ומבלי שנדרש ללהסכמתו או לדעתו של אביו.

 . מעשיו של אחר, דבר שהינו בלתי חוקית ומנוגד להלכה הפסוקה

  לא נותרה ברירה בידי העותר אלא להגיש עתירה זו.עם לסירוב נוכח סירוב המשיבים והט .16

 הצהרות המשיבים וחשיבות מתן היתרי המסחר 

בהתאם להצהרותיהם של המשיבים, הם האמונים על קידום צעדים אזרחיים שיסייעו בפיתוח  .17

"כי המצב הכלכלי הינו המרכיב הראשון במעלה מצהירים הם הכלכלה המקומית בעזה. עוד 

" )ר' לשיפור איכות חייהם של התושבים, ובהתאם ליציבות הבטחונית ולרגיעה באזור

xhttp://www.cogat.mod.gov.il/he/Gaza/Pages/economysectiongaza.asp .) 

לתרום לשיקום רצועת עזה. כך נכתב למשל באתר  תםמחויבו עלהמשיבים הצהירו לא פעם  .18

 המתפ"ש:

מנהלת התיאום והקישור של עזה פועלת ליישם את המדיניות האזרחית, במסגרתה, "

מקדמת שורה של צעדים לקידום ולפיתוח כלכלת רצועת עזה. במסגרת זו מידי יום 

למיזמי בינוי; מתקיים יבוא סחורות; ייצוא תוצרת מגוונת; כניסה של חומרי בנייה 

ותיאום מעברים של תושבי עזה דרך מעבר ארז, כל אחד למטרותיו, כגון: מסחר, אנשי 

http://www.cogat.mod.gov.il/he/Gaza/Pages/economysectiongaza.aspx
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." עסקים, השתלמויות בארץ, וליציאה לחו"ל לשם לימודים והשתלמויות

(.mod.gov.il/he/Our_Activities/Pages/GazaAgriculutre7.2.17.aspxwww.cogat ) 

באופן ספציפי הצהירו המשיבים כי ישנו קשר בל ינותק בין מתן היתרי סוחר לבין קידום  .19

 הכלכלה בעזה:

צעד נוסף התורם לכלכלת הרצועה הוא מתן היתרי המסחר, המאפשרים סחר פנימי "

ת סוחרים מעזה עוברים מידי יום לישראל כדי כך, מאו. ותורמים להנעת הכלכלה

 " )שם, ההדגשה אינה במקור(.לרכוש מוצרים לשיווק בתוך הרצועה.

אחד הגורמים המרכזיים לשיתוק הכלכלי ברצועת  ההגבלות על תנועת אנשים וסחורות מהוות .20

עזה, לקריסת עסקים ולעלייה דרמטית באחוז האבטלה. דוחות בינלאומיים רבים התייחסו 

 למצב הכלכלי וההומניטארי הקשים ברצועת עזה ולאחריות ישראל למצב זה. 

המצב  ,ועזהבעניין המצב הכלכלי בגדה המערבית  27.9.2018בהתאם לדוח הבנק העולמי מיום  .21

וזאת בעקבות ירידה בפעילות  2018הכלכלי בשטחים הפלסטיניים נפגע באופן משמעותי בשנת 

הכלכלית בעזה. הסיבה העיקרית לירידה זו היא ההגבלות על תנועה )של אנשים וסחורות(, גישה 

תיעוש -ומסחר. הגבלות אלה מובילות לרמות השקעה נמוכות מאוד, וכתוצאה מכך לדה

"(deindustrialization .)" 

זהיר מפני קריסה כלכלית, אשר מוהדוח עוד מדגיש את המצב הכלכלי הקשה ביותר בעזה  .22

מאיימת על השירותים החברתיים החיוניים בה. צוין בבירור כי קיים צורך לאפשר צמיחה 

ביכולת הייצור והפעולה של המגזר  , בין היתר,ושיקום לכלכלה הפלסטינית, וכי העניין תלוי

 הפרטי שיוכל להתחרות בשווקים אזוריים ועולמיים ולהגדיל את ייצוא הסחורות והשירותים.

בהתאם לדוח, הקלה בהגבלות המוטלות על תנועה, גישה ומסחר היא שתביא לתועלת המרבית 

 לכלכלה.

לדוח המלא: 

-http://documents.worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986

final.pdf-Report-AHLC-2018-Sept-Bank-World-REVISED  

ה של סירובים לבקשות ול המשיבים, המספר הגבבניגוד להמלצות אלה, ולהצהרות המפורשות ש .23

היתרי סוחר ובקשות חידוש היתרי סוחר עבור סוחרים מרצועת עזה, דוגמת העותר, בתואנות 

שונות המועלות בעלמא, פוגע לא רק בזכויותיהם של הסוחרים עצמם לעיסוק ופרנסה, אלא גם 

 בהתפתחות הכלכלית של רצועת עזה הנמצאת על סף קריסה.

 ון המשפטיהטיע

החלטת המשיב לסרב לבקשת העותר להיתר סוחר מהווה ענישת העותר על לא עוול בכפו ושימוש  .24

 -העילה שהעלה המשיב לקידום מטרות, דבר המנוגד למושכלות יסוד ולפסיקה. אמצעי בו כ

 הבסיס עובדתית ואינכל  תנטול - "חשד כי התושב ינצל לרעה למטרת שהייה בלתי חוקית"

  .החלטתו זו חרג המשיב מסמכותו ושקל שיקול זרנוסף לכך, בבאופן קיצוני. ב הסביר

 

 

http://www.cogat.mod.gov.il/he/Our_Activities/Pages/GazaAgriculutre7.2.17.aspx
http://documents.worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-Report-final.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-Report-final.pdf
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 הנורמטיבית המסגרת

( מסמיך את החוק)להלן:  2003-חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג .25

( 3ב)3המשיבים לתת היתרי שהייה בישראל לתושבים פלסטינים, למטרות זמניות שונות )סעיף 

   לחוק(. 

אחת מעילות הכניסה לישראל שבגינה יינתן היתר לתושבי עזה היא כניסה לצרכי מסחר. על פי  .26

, היתרי סוחר יינתנו 2011"מסמך מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה" משנת 

לסוחרים בכירים, אשר בכניסתם "יש כדי לתרום לשיפור כלכלת הרצועה" ואשר עוסקים 

 ((.6)אאושרים בהתאם למדיניות האזרחית בעת הגשת הבקשה" )סעיף "במסחר בטובין המ

 למסמך המדיניות: 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exitin

g_gaza/03.pdf 

בשנים לאחר היתרי סוחר לתושבי עזה בזמן נתון.  70באותו מסמך מדיניות נקבעה מכסה של  .27

מכן המשיבים העלו את המכסה עד מאד, מתוך הבנה כי המסחר הוא מפתח לחיזוק וקידום 

תושבים יוכלו להחזיק  2,000, נקבע כי 2014בשנת . עזה והאוכלוסייה האזרחית בה כלכלת

 הנכונההמכסה  זוהי. היתרים בזמן נתון 5,000-הועלתה המכסה ל 2015בהיתרי סוחר. בפברואר 

"סטטוס הרשאות בלתי מסווג לכניסת פלסטיני לישראל, למעברם בין אזור . לפי מסמך להיום

ההיתר מקנה  (,סטטוס ההרשאות)להלן:  "רצועת עזה וליציאתם לחו"ליהודה ושומרון לבין 

 במשך שלושה חודשים.  ולחו"ל לגדה המערבית, תנועה לישראללסוחר 

 לסטטוס ההרשאות: 

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

המשיבים מאפשרים לתושבי עזה לבקש כקבוע בסטטוס ההרשאות, נוסף על היתר הסוחר,  .28

 200)עד  לרעיות של סוחרים היתרים באמצעות למטרות הקשורות למסחרלהיכנס לישראל 

 ;היתרים( 500) (BMG- Business Man Gaza) עסקים בכיריםלאנשי היתרים  ;היתרים בשבוע(

באשר להיתר אחרון זה, לאחרונה  .היתרים( 70) לקיום פגישות עבודה בישראל ובגדהוהיתרים 

 להרחיב את היקף השימוש בהיתר. החליטו המשיבים 

מלמדים על ההבנה בקרב  , כמו גם הצהרותיהם של המשיבים כפי שפורט לעיל,היתרים אלו .29

 חיזוק קשרי העבודה והמסחרהמשיבים כי התרת התנועה של תושבי עזה לישראל ולגדה לצורך 

 חיזוקה.לחיונית לתפקוד השוטף של הכלכלה בעזה ו שלהם

חובה לקבל היתר מהמשיבים לצורך כניסה לישראל, לגדה המערבית או לצורך נסיעה מעבר ל .30

תו, לצורך עסקיו וכיו"ב, צריך לקבל תושב עזה המעוניין להכניס סחורה לעזה למחיילחו"ל, 

ככלל מותרת כניסתם של רצועת עזה של כל  . על פי נהלי המשיבים,אישור מוקדם מהמשיבים

שעות לפחות  24כלל הסחורות צריכות לעבור הליך של תיאום הטובין אשר לא הוגבלו, כאשר 

 )נוהל "תאום הכנסת סחורות לרצועת עזה"(.  , הוא מעבר הסחורותלפני הגעתן למעבר כרם שלום

 

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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   שימוש אסור בעותר כאמצעי והענשתו על מעשי האחר

סורה, מנוגדת לעקרונות יסוד א הינהכל אדם אחר הענשת העותר על החלטת בנו הבגיר או  .31

ציאם ואח' נ' ראש  5693/18פי שצוין על ידי כבוד השופט פוגלמן בבג"ץ ופוגעת בכבוד. כ

"איש בעוונו (: "שומה לעינו לזכור את העיקרון שלפיו 26.8.2018ח' )פסק דין מיום וא הממשלה

יתן משקל לעקרון יסוד זה לא ניישא ואיש בחטאו יומת... אין מכים אלא את העבריין לבדו...

עיונים בחוק  –מתאים בהחלטת המשיבים.". במאמרו "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית 

 , תשנ"ד(  כותב חיים ה. כהן כך: הפרקליט, ספר היובלותו" )יסוד כבוד האדם וחיר

ם לא הוכחה )ועל פי רוב אינה שהתכלית להעניש בני אדם שאשמת"חוששני 

נטענת(, לעולם אינה יכולה להיות "ראויה". ואם תמצי לומר שהתכלית של כל 

פגיעה שכזאת היא מניעת פעילות חבלנית והענישה הקולקטיבית אינה מעין אלא 

תוצאת לוואי בלתי נמנעת, אף אני אשיב שכל מניעה כזאת היא ספקולטיבית 

 א מוחשית ואכזרית מאד". גרידא, בו בזמן שהענישה הי

 מעבר לעובדה כי העותר לא היה מעורב ולא היתה לו כל שליטה על החלטות בנו הבגיר ומעשיו .32

אין כל תכלית בשל מעשי בנו גם להענשתו הרי ש, והמשיבים מענישים אותו על לא עוול בכפו

ה רק בשל העובדה את חייו, לא יחזור לרצוע בה חיבה ושהרי ברור כי בנו שהתיישב בגדה, עובד 

 רב להנפיק לאביו היתר לצרכי מסחר. סכי המשיב מ

חץ פעיל לשיבתקווה בשירות מטרת המשיב, או אמצעי ככלי  שות שימוש בעותרעעצם הניסיון ל .33

 הינו בלתי חוקי ועומד בניגוד להלכה הפסוקה:  ,ר לרצועת עזהועל קרוב משפחה כדי שיחז

ה כאל מטרה אלא כאל אמצעי. אינ "ההתייחסות אליו ]אל אדם, הח"מ[

התייחסות זו ללא ספק הינה פגיעה נוספת בכבודו כאדם. "כבוד האדם רואה 

, ברק, פרשנות חוקתיתבאדם מטרה ולא אמצעי להשגת מטרות של אחרים" )

וערך בפני עצמם. אין לראות בהם אדם לעולם עומדים כתכלית -בני(. "421בעמ' 

" )עניין קו תהא המטרה נאצלת ככל שתהא –אמצעי בלבד ולא מוצר לסחור בו 

אין להתייחס אל אדם כאל (. אף אני עמדתי על כך ש"399לעובד הראשון, בעמ' 

, שכן בכך נעוצה פגיעה בכבודו", אמצעי בלבד להשגת תכליות נלוות חיצוניות

 3סוף עמנואל קאנט )עניין חטיבת זכויות האדם, פסקה כנלמד מתורתו של הפילו

, 16.09.2013 , פס"ד מיום נג'ט סרג' אדם נ' הכנסת 7146/12בג"ץ ) ."לפסק דיני(

 (. ךלואי 86פס' 

או שליטה על כאשר אין לו כל נגיעה  ,אחר של כל אדםה בנו או על מעש ההענשת העותר על מעש .34

אופן בלתי חוקי "לאמצעי לחץ על קרוב משפחה הנמצא בוך את העותר והניסיון להפהמעשים 

 ופוגעים בכבוד. לעקרונות יסוד  הינם אסורים מנוגדים "גדהישראל או בב

אם יטען המשיב כי לא מדובר בהענשה או בניסיון להפוך את העותר לאמצעי לחץ וכי הסירוב  .35

 ,למטרות שהייה בלתי חוקיתאת ההיתר לרעה עותר ינצל קיים חשש שההוא רק בשל העובדה כי 

 חסרת כל בסיס ובלתי סבירה באופן קיצוני. רי שמדובר בטענה שהיא ה

 

 

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/359
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12071460-b24.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12071460-b24.htm
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  קיצוני באופן סבירה אינה המשיבים החלטת

ת המשיבים בעניינו של העותר אינה סבירה באופן קיצוני, אם בשל כך שבפני המשיבים ההחלט .36

לא עמדה התשתית העובדתית הרלוונטית המלאה לקבלת החלטה ואם בשל כך שהמשיבים לא 

נתנו את המשקל הראוי ולא עשו את האיזון הנכון בין כלל השיקולים שחובתם לשקול בעת מתן 

 החלטה. 

לרעה למטרת שהייה בלתי חוקית  האמור בקשתו של העותר סורבה בשל  "חשד כי התושב ינצלכ .37

בשים לב שלפי הרישומים ... לתושב קרוב משפחה השוהה יום באופן בלתי חוקי בישראל או 

המשיבים הסתמכו בסירובם רק על רישומיהם ולא טרחו אף לציין מיהו קרוב  באיו"ש".

 בבנואמור, ככל הנראה מדובר כמבוסס החשד בגינו מסורב העותר. המשפחה בו מדובר ועל מה 

באישור המשיבים ומאז לא שב לרצועה. ואולם,  2015אשר עבר לגדה בשנת  הבכור של העותר

מהם קטינים, כולם  6ילדים נוספים,  8לעותר המתגורר ועובד בגדה, עצמאי בן בכור ומעבר ל

 . היחיד שלהםרווקים המתגוררים בביתו והוא המפרנס 

. חובה זו מלאההרלוונטית העובדתית התשתית העל כל החלטה מינהלית להיות מבוססת על  .38

נ' ארגון הקבלנים  ןעיריית חולו 1711/02א ע"ר' למשל היא חלק מחובת הרשות לנהוג בסבירות. )

 13' , פספנחס כהן נ' מנהל מקרקעי ישראל 5042/96לפס"ד של השו' חיות, ע"א  8, פס' והבונים

 . לפס"ד, פורסם בנבו(

עמדה התשתית  יםאם בפני המשיבספק , והנימוק לסירוב לבקשתו של העותר לאור החלטתה .39

ילדים שמתגוררים עימו ושהוא מפרנסם  8-עותר בת זוג וובעיקר העובדה של העובדתית המלאה

יים חשש שהעותר שהרי הגיעו לכלל מסקנה כי ק -נראה כי עובדה זו נעלמה מעיניהם . היחיד

וותר על מקור ינטוש את ילדיו ויפקיר וית ההיתר לשהייה בלתי חוקית והלכה למעשה אינצל 

התבססה על , שככל הנראה ההחלטהועל כן  –שנה  20שהוא מטפח מזה המשפחה  פרנסת

 הינה  בלתי סבירה.  ,תשתית עובדתית לקויה

והם  העובדתית המלאה בעניינו של העותראילו עמדה לנגד עיני המשיבים התשתית גם ואולם,  .40

למרות זאת הם החליטו לסרב לבקשה בשל החשד שהעותר ו נפשות בעזה 9ידעו כי הוא מפרנס 

 . בהחלטה בלתי סבירה באופן קיצונימדובר שהרי  ,יתר לשהייה בלתי חוקיתהצל את הני

העניינים לבקשה המשיבים מחויבים מכוח עקרונות המשפט המינהלי לשקול את כל השיקולים  .41

ולהעניק לכל אחד מהם את המשקל הראוי. עקרון הסבירות דורש מהם לערוך איזון בין כלל 

 .המאזנייםכף השיקולים שנמצאו כרלוונטיים ובין כלל האינטרסים והזכויות הניצבים על 

היא החלטה המתבססת על כלל השיקולים הרלוונטיים בנסיבות העניין ומאזנת  סבירההחלטה  .42

 הם באופן שניתן לכל אחד מהם משקלו הראוי:ביני

אם קבלתה היתה תוצאה של איזון בין  סבירה החלטה מינהלית תיחשב להחלטה

שיקולים ואינטרסים רלוונטיים שונים, ואם ניתן לשיקולים אלה משקל הולם 

היא לעולם פועל יוצא של הגורמים  . כפי שנאמר בעבר "סבירותבנסיבות העניין

ל המשקל הראוי שיש ליתן להם ביחסיהם הפנימיים. הרלוונטיים וש

מניח תפיסה פלורליסטית, המכירה בקיומם של מספר שיקולים  הסבירות מושג

ראויים והמבקשת לאזן ביניהם על ידי מתן משקל 'ראוי' ליחסים הפנימיים 
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החלטה עלולה להיות פגומה, אפילו שקלה הרשות שיקולים ענייניים ... שביניהם 

בלבד ולא בא זכרו של שיקול זר בין שיקוליה, אם האיזון הפנימי בין השיקולים, 

פורום הערים  1027/04בג"ץ )והמשקל היחסי שניתן לכל שיקול, היו מעוותים 

דינה של  לפסק 42(, סעיף 9.6.2011) העצמאיות נגד מועצת מקרקעי ישראל

 . (השופטת ארבל

החלטת המשיבים לוקה בחוסר סבירות קיצוני, שכן, כעולה מהחלטתם, המשיבים לא שקלו  .43

בטרם קבלתה את כלל השיקולים הרלוונטיים לעניין, ואם שקלו, לא נתנו להם את המשקל 

עובדת היותו של העותר ל הולם שקליתן מובראשונה לא נהראוי. מההחלטה עולה כי בראש 

אותם. כמו כן לא  עסק וותיק המאפשר לו לפרנסבעל ילדים ו 8רנס יחיד למשפחתו המונה מפ

וכי מתן היתר לעותר ישרת את את נשקלה כראוי העובדה כי כנגד העותר אין מניעה ביטחונית 

האינטרס שיש למשיבים לשיקום וקידום האוכלוסייה האזרחית והכלכלה בעזה. לעומת זאת 

נשאר בגדה שלא בהתאם להיתר לעותר קרוב משפחה שלעובדה כי  מכריעמשקל נתנו המשיבים  

, על ישומיהםרהוא השיקול היחיד והבלעדי אותו שקלו המשיבים , למעשהעולה כי  .שניתן לו

 םהחלטתולכן  לעותר "קרוב משפחה השוהה כיום באופן בלתי חוקי בישראל או באיו"ש"פיהם 

 בעניינו של העותר היא בלתי סבירה באופן קיצוני. 

  שקל שיקול זר והמשיב חרג מסמכותו 

מהטעם ש"לתושב קרוב משפחה השוהה כיום באופן בלתי  -בהחלטתם לסרב לבקשת העותר  .44

שבבסיסו ו ושקל שיקול זר הסמכות הנתונה ל יגדרמ המשיבחרג  –חוקי בישראל או באיו"ש" 

    מטרה זרה. 

רישות הבסיסיות של המשפט המינהלי, אם לא הבסיסית שבהן, היא שכל אחת אחת הד .45

הסמכות מהרשויות המינהליות תפעל אך ורק בגדר הסמכויות הנתונות לה )יצחק זמיר 

(. על כן, משנדרש בית המשפט לבחון את חוקיות הפעולה 131, התשנ"ו, עמ' המינהלית

ורת השיפוטית. דרישת סמכות מבטיחה את המינהלית, שאלת הסמכות היא השלב הראשון בביק

פעילותה התקינה של הרשות המינהלית, במובן זה שהרשות לא תפעל בשרירות, מחוץ לגדר 

החוק המסמיך אותה ולא תעשה שימוש לרעה בכוחה. דרישה נוספת, הנובעת מדרישת ההסמכה, 

וענקה אותה היא שהרשות תפעיל את הסמכות הנתונה לה רק לשם הגשמת המטרות שלשמן ה

משפט סמכות ואסור לה להפעיל שיקולים זרים ולפעול לקידום מטרות זרות )דפנה ברק ארז, 

(. גם אם מניעיה של הרשות הם לטובת הציבור, אסור לה לשקול שיקולים 635, עמ' 2010, מינהלי

של שאינם בגדר סמכותה וגם שיקול חיובי ורצוי, כשלעצמו, עלול להיפסל כשיקול זר מבחינתה 

 (. 637רשות שלא הופקדה עליו )שם, עמ' 

היא לבחון את  ,, כעולה ממסמך המדיניות ומסטטוס ההרשאותיםהסמכות המוקנית למשיב .46

. כמצוין ומתעדכנים מפעם לפעם שנקבעו הבקשות המועברות אליהם בהתאם לקריטריונים

בסטטוס ההרשאות, הנפקת ההיתרים נעשית על ידי המשיב בהתאם להסמכה לפי צו הכניסה 

וכן לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל  2005-לישראל )פטור תושבי רצועת עזה(, תשס"ה

בקשה על לכל הוראה המסמיכה את המשיבים לסרב באלה אין . 2003-)הוראת שעה(, תשס"ג

רבה לאדם "השוהה באופן ינצל לרעה היתר לשהייה בלתי חוקית נוכח ק שאדםסמך טענה לחשד 

 בלתי חוקי בישראל או באיו"ש".
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למתן היתרים ואופן התנאים יותר מכך, בסטטוס ההרשאות ובנהלים של מת"ק עזה קבועים  .47

וחרים יציאת סם לי. בהוראות סטטוס ההרשאות הנוגעמסוגים שונים בחינת בקשות להיתרים

ונשוי  25של הסוחר בן למכסה שקבעו המשיבים, להיות כי מתן היתרים מוגבל ע זה נקבמע

 3קבועה בס'  2019בנוהל הנפקת היתרי מסחר של מת"ק עזה מחודש יולי  וכפוף לאבחון ביטחוני.

( עמידה 1: )הבדיקות שיש לבצע בעת בחינת בקשה להיתר סוחר ותג מפורט3ה"שיטה" ובס' 

( 2) ;אות לרבות גיל, מצב משפחתי והיבטים ביטחוניים נוספיםבקריטריונים ובסטאטוס ההרש

ם הנדרשים לקבלת י( קיום כלל המסמכ3ומעברים פנימיים של התושב; ) םהיסטוריית היתרי

( סוחר בעל פרופיל מקצועי ... מתועד במת"ק לא נדרש להציג 4היתר מסחר כמפורט לעיל; )

ד, מצוין כי "לאחר בדיקת כלל המסמכים ועמידה במדיניות 3קבלות במעמד החידוש. בס' הבא, 

י תנאקובע , אינו רתהנוהל העדכני ביוהבקשה תועבר לאבחון ביטחוני במידת הצורך". כך, 

"חשד   - שמסמיך את המשיב לסרב לבקשה להיתר סוחר מהטעם שנתן המשיב בבקשת העותר

שהתושב ינצלה לרעה למטרת שהייה בלתי חוקית. זאת, בשים לב שלפי הרישומים שבידינו 

אשר על כך, בהחלטתו בעניין לתושב קרוב משפחה השוהה באופן לא חוקי בישראל או באיו"ש". 

  מכות הנתונה לו ומנהליו שלו.    העותר, חרג המשיב מהס

  .7ע/העתק החלקים הרלוונטיים בסטטוס ההרשאות מצ"ב ומסומן 

 .8ע/עתק נוהל הנפקת היתרי מסחר של מת"ק עזה מצ"ב ומסומן ה

לצרכי הדיון כי הטיפול בתופעת ה"שהייה הבלתי חוקית" נמצאת בגדרי סמכותו של גם אם נניח  .48

, הרי בחינת בקשות להיתר סוחר וכי אין בו בכדי שיקול זר המשיב בשעה שהוא מפעילה לצורך

הענשת העותר על מעשי בנו ושימוש בו כאמצעי  –שכאמור לעיל, האמצעי בו נקט המשיב 

 הינו אסור, מנוגד לעקרונות יסוד ופוגע בכבוד ועל כן אינו מידתי.   -להפעלת לחץ על בנו 

 לסיכום,  .49

מהווה ענישת העותר על לא עוול בכפו ושימוש ר סוחר החלטת המשיב לסרב לבקשת העותר להית .50

"חשד  -העילה שהעלה המשיב בו ככלי לקידום מטרותיו, דבר המנוגד למושכלות יסוד ולפסיקה. 

 הסביר הבסיס עובדתית ואינכל  תנטול - כי התושב ינצל לרעה למטרת שהייה בלתי חוקית"

 מסמכותו ושקל שיקול זר. החלטתו זו חרג המשיב נוסף לכך, בבאופן קיצוני. ב

דין ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר תיאום  ךהעותר שנחתם בפני עור תצהירנתמכת בעתירה ה .51

נכבד לקבל את המשפט הבית  ב"כ, מתבקשלבין  טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר

 שנחתמו ונשלחו בפקס.התצהיר ואת ייפוי הכוח 

הנכבד מתבקש לבטל את החלטת המשיבים ולהורות למשיבים לאור האמור לעיל, בית המשפט 

גם לחייב את המשיבים  מתבקש בית המשפט הנכבד. להיכנס לישראל לצורך מסחר לאפשר לעותר

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

 

 

 
23.2.2020 

__________________ 
 , עו"דסיגי בן ארי

 יםב"כ העותר

 


