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 74461-06-20עת"מ   מחוזי בירושליםבבית המשפט ה
 לעניינים מינהלייםבשבתו כבית המשפט 

 
 

 000000000, ת.ז. ********* ****** ********* ****** .1
 000000000, ת.ז. ********* ****** ********* **** .2
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –עמותת "גישה  .3
 

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

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" -מ"גישה  
 תל אביב 42רחוב הרכבת 

   03-6244130, פקס: 03-6244120טלפון: 
 תועותרה

 -נגד  -

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים .1
 (. מינהלת התיאום והקישור )עזה2
 תי לאזור הגדה המערביאהצבהמפקד . 3

 פרקליטות מחוז ירושלים )מינהלי(ע"י 
 ירושלים, מעלות דפנה, 7מח"ל רח' 

 02-6468056, פקס: 02-5419554טלפון: 
 המשיבים

 

 מינהליתעתירה 

לתת מענה להורות למשיבים המשפט הנכבד מוגשת בזאת עתירה מינהלית במסגרתה מתבקש בית 

דרך צאת לגדה המערבית לברצועת עזה,  תוהמתגוררשתי אחיות  ,תובקשת העותראת לאשר ו

 לצורך השתתפות באבל על מות אביהן.ישראל 

 .לעתירה זו נלווית בקשה לקיום דיון דחוף, עתירהההומניטארי של ההדחוף ו יהבשל אופי

, לרבות שכ"ט עו"ד, תולחייב את המשיבים בהוצאות העותרבנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד 

 בצירוף מע"מ כדין. 

בפני עו"ד ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר  מושנחת תוהעותר ים שלהעתירה נתמכת בתצהיר

לבין ב"כ, מתבקש בית המשפט הנכבד  תותיאום טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר

 ואת ייפוי הכוח שנחתמו ונשלחו בפקס. יםלקבל את התצהיר

חתימת העותרות על תצהיר בפני עורך דין התעכבה בשל טעמים טכניים. עקב דחיפות העתירה, 

מוגשת עתירה זו ללא תצהירי העותרות ואלו יצורפו לתיק בית המשפט מוקדם ככל האפשר ותוך 

 שעות.  24
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 ואלו נימוקי העתירה:

 סמכות עניינית

הקובע כי פלונית ואח' נ' שר הביטחון ואח'  8856/18ניתן פס"ד משלים בבג"ץ  20.1.2019ביום 

א 3א לחוק ופרט 5)ס'  2018-( התשע"ח117בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים )תיקון מס' 

לתוספת הרביעית( "לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים מסורה הסמכות לדון בעתירות 

לבית משפט נכבד ך, מוגשת העתירה דנן שעניינן מעבר מרצועת עזה לאזור דרך ישראל". בהתאם לכ

 זה.

 :הצדדים

 ת ברצועת עזה. ומתגוררתושבת פלסטינית ה ן שתי אחיות,(, התוהעותרלהלן: ) 2-1 תוהעותר .1

הינה ארגון זכויות אדם שפועל למען קידום והגנה על חופש ( עמותת גישה:להלן) 3העותרת  .2

זכותם לחופש התנועה של תושבי רצועת התנועה בישראל ובשטחים שבשליטתה. זאת בדגש על 

 .עזה מכוח המשפט הבינלאומי והישראלי

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

 ושומרון ורצועת עזה ואמון על תיאום וקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת 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 

 פט הבינלאומי. שהוא המפקד הצבאי של איזור הגדה המערבית מכח כללי המ 3המשיב  .5

  התשתית העובדתית

, תושבת פלסטינית אשר מענה הרשום הוא ברצועת עזה. היא נולדה בג'נין בגדה 1העותרת  .6

 .היא נשואה ואם לארבעה ילדים. 16.7.1971המערבית ביום 

, תושבת פלסטינית אשר מענה הרשום הוא ברצועת עזה. היא נולדה ברפיח ביום 2 העותרת .7

 ילדים בגירים. שמונה , נשואה ואם ל13.2.1967

 1ע/ נספח מצ"ב ומסומןהעותרות  ת הזהות שלותעודהעתק 

במותו,  77בן , 000000000, ת.ז. ********* ********* ****** *********מר ת, ושל העותר אביהן .8

בבית החולים הממשלתי בג'נין עקב דום לב, לאחר שסבל  27.6.2020היה חולה לב ונפטר ביום 

 מזיהום בחלל החזה וכשל נשימתי. 

מצ"ב  הפטירה של משרד הבריאות הפלסטיני ובית החולים הממשלתי בג'ניןהעתק הודעת 

 2נספח ע/ן ומסומ

סיבוכים של מחלת לב כאשר היה האב בחיים, ביקשו העותרות לראותו ולהיפרד מעליו, לנוכח  .9

ניסו העותרות לקבל את תשובת  2019אשר הובילו לאשפוזים חוזרים ונשנים. החל מספטמבר 

 25.11.2019ביום המשיבים לבקשתן, אך ללא הועיל. לבסוף, נאלצו העותרות להגיש עתירה 

ה, לאחר הגשת העתירמתן מענה. בשל אי ואח' נ' מתפ"ש ואח'(  ********* 19-11-59395)עת"מ 

 זומנו העותרות לתחקיר בטחוני אשר בעקבותיו הושתו עליהן מניעות בטחוניות. 
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לאחר שעיין בחומר אשר אישר את המניעה הביטחונית, בפסק דינו של כב' השופט סובל,  .10

טחוני נכתב מתוך מבט צופה עתיד כי בית המשפט אינו נוקט עמדה בנוגע לבקשה לכניסה הבי

 בנסיבות של בקשה להשתתפות באבל. 

מצ"ב  59395-11-19העתק העמוד הרלוונטי מפרוטוקול הדיון בעניינן של העותרות בעת"מ 

 3ע/נספח ומסומן 

נפטר האב ולמחרת היום, ומיד כשהיו בידן המסמכים הנדרשים,  27.6.2020כאמור לעיל, ביום  .11

אל המשיבים בבקשה בהולה לאישור מעברן לגדה  3באמצעות העותרת  פנו העותרות 

המערבית, לצורך השתתפות באבל על מות אביהן, ממנו לא זכו להיפרד בעודו בחיים, בחיק 

 המשפחה האבלה. 

 4נספח ע/מצ"ב ומסומן  28.6.2020מיום  3ת העותרות באמצעות העותרת העתק פניי

, בשעות הצהריים, הצליח נציג 29.6.2020לאחר שלא התקבלה כל תגובה לפניה, אתמול,  .12

. במסגרת השיחה אישר הנציג את קבלת הבקשה והודיע 2לשוחח עם נציג המשיב  3העותרת 

 .תשובה כזואך נכון לכתיבת שורות אלה, לא התקבלה כל בקרוב. תינתן  2כי תשובת המשיב 

אין מחלוקת כי מדובר בבקשה הומניטארית מהמעלה הראשונה, שמצויה ברף הגבוה של  .13

המשיבים אינם ממהרים להשיב לפניה. יצוין שפניות בנסיבות דומות דחיפות. למרות זאת, 

 מטבע הדברים תוך שעות עד יממה מיום הפניה.  נענות

 ת אלו לא נותרה לעותרות ברירה זולת הגשתה של עתירה דחופה.נסיבוב .14

 הטיעון המשפטי

 המסגרת הנורמטיבית

תושב עזה המבקש לצאת מגבולות הרצועה, נדרש לקבל היתר מהמשיבים אשר מותנה בעמידה  .15

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_exitng_gaza/03.pdf 

פלסטינים לישראל, ליציאתם  מדיניות זו באה לידי ביטוי במסמך "סטאטוס הרשאות לכניסת .16

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

עזה, הגדה המערבית  רצועת בין וסחורות אנשים תנועת לגבי המשיבים ומפרט את מדיניות

 וישראל. 

 סטטוס הרשאות המעודכן זמין בכתובת: 

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

עומדת בקריטיונים הצרים  ת לביקורוראשית יובהר כי אין מחלוקת על כך שבקשת העותר .17

 בים לתנועת תושבי עזה מחוץ לרצועה. שפירסמו המשי

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

תושבים פלסטינים מרצועת עזה לשטח ישראל ולגדה או לחו"ל, ולו במקרים חריגים 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exitng_gaza/03.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf


4 

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

 9132/07ץ והתלות של תושבים מהרצועה בישראל, שנוצרה עקב שנות הכיבוש הארוכות )בג"

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

ת תושבים פלסטיניים המתגוררים בעזה, כפי שאלו נתפסות על ידה, מוזכרות במסמך המדיניו

 ובסטטוס ההרשאות.

 המשיבים מפרים את חובותיהם כרשות מינהלית 

ת, חרף העובדה שהיא ברמת ובבקשת העותרברורה המשיבים מתמהמהים עם מתן החלטה  .19

דחיפות גבוהה ביותר. התנהלות זו עולה כדי הפרה של חובת המשיבים לפעול במהירות 

הראויה. חובתה של רשות מנהלית לפעול במהירות הראויה ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן 

 4634/04; בג"צ 1098לעיל, בעמ'  זמירסביר היא מן ממושכלות היסוד של מינהל תקין )ר' 

((. חובה זו הינה חובה 2007) 762( 1, פ"ד סב)רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים

כללית החולשת כמעט על כל הפעולות המנהליות, למעט כאשר דין ספציפי קובע חובת עשייה 

(. חובה זו נלמדת 2008) 338, 3, כרך המשפט המנהליבמועד נקוב )אליעד שרגא ורוני שחר, 

ומסעיף  1958-חוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט)א( ל2 בין היתר מסעיף

 . 1981 -חוק הפרשנות, תשמ"א ל 11

החובה המוטלת על הרשות המינהלית להפעיל את סמכויותיה במהירות ראויה היא חלק  .20

המכון  6300/93)בג"צ  מהחובה הכללית החלה על רשות לנהוג בסבירות במובנה הרחב

גלאון  1999/07((. בג"ץ 10.8.1994)פורסם בנבו,  ת בית דין נ' השר לענייני דתותלהכשרת טוענו

)פורסם בנבו,  2006נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 

((. עיכוב במתן מענה לפיכך יכול להעיד על חוסר סבירות גלאון(, להלן: עניין 19.4.2007

 ת שיפוטית. בהתנהלות הרשות, שמצדיקה התערבו

כאשר הפסיקה פירשה את המושג "מהירות ראויה" כמתייחסת למנה תוך "זמן סביר".  .21

מדובר בסוגיה או החלטה שיש לה השלכה על זכויות אדם, כגון הזכות לחופש תנועה והזכות 

ועל הרשות  לחיי משפחה, כבמקרה שלפנינו, מקבל מושג "הזמן הסביר" משמעות מיוחדת

 לעיל(. גלאון עת הטיפול בפנייה )עניין לקחת זאת בחשבון ב

יוזכר כי בעניינן של העותרות, גם כאשר ביקשו לבקר את האב בעודו בחיים, נדרשה עתירה  .22

על מנת להביא את המשיבים להשיב להן. רק לאחר הגשת העתירה ובעקבותיה, בחלוף שלושה 

עותרות זומנו חודשים מבקשתן הראשונה לבקר את האב החולה הקשה, טופלה הבקשה וה

 לתחקיר בטחוני. 

ביקשו העותרות לבקר את אמן החולה, בקשה אשר גם היא לא טופלה  2016בשנת זאת ועוד,  .23

בקשה פרד מעליה בעודה בחיים. ית יכלו לההאם נפטרה מבלי שהעותרו במהירות הראויה.

מעודכנת שנאלצו העותרות להגיש בצער, לצאת ולהשתתף באבל על מותה של האם, נענתה 

 בחיוב. 

הינו לעג לרש, שרירות לב  אי מתן מענה לבקשת העותרות בנסיבות המתוארות לעיל .24

 והתעמרות. 
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 תוהמשיבים פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות העותר

 אלא גם בלתי מידתי ר,בלתי סבי ואהלא רק ש לבקשת העותרותמחדלם של המשיבים להשיב  .25

 פוגע באופן קשה בזכויות היסוד של העותרות.  ובהיות

יוזכר, כי נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על  .26

מחויבת היא מכוח המשפט הבינלאומי והישראלי לכבד תחומי חיים רבים של תושבי עזה, 

 לחופש התנועהבראשן ובעיקרן הזכות  -אותן זכויות האדם המושפעות משליטתהולהגן על 

 הזכות לחיי משפחהשל התושבים והזכויות שנגזרות ממימוש חופש התנועה, כגון במקרה דנן 

בית המשפט העליון הכיר בכך שנוכח שליטתה של ישראל על מעברי הגבול, והתלות  .תקינים

שפיתחו תושבי עזה בישראל באספקטים רבים, היא מחויבת להבטיח את הצרכים 

 אלבסיוני ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' 9132/07ההומניטאריים של תושבי עזה )בג"ץ 

 (.30.1.2008)פורסם בנבו, 

נ'  -פורום משפטי למען ארץ ישראל  1169/09דברי בית המשפט העליון בבג"ץ  יפים לעניין זה .27

 (:15.6.2009)פורסם בנבו,  21ראש הממשלה פס' 

על חובתו של הממשל הישראלי לדאוג לקיום הצרכים ההומניטאריים 

הבסיסיים של תושבי איו"ש והרצועה עמדה פסיקת בית משפט זה לא 

יום על ידי תנועת החמאס, אשר הוכרזה אחת. גם אם רצועת עזה נשלטת כ

ארגון טרור, חיים בה תושבים הזקוקים לשירותים חיוניים לקיום איכות 

ורמת חיים סבירה ואנושית. ישראל נדרשת להושיט עזרה כדי לאפשר 

 .סיפוק צרכים הכרחיים לאוכלוסייה המקומית, שבלעדיה לא יקבלו מענה

דיני כיבוש  -אסורה כאמור לפי המשפט הבינלאומי ההומניטארי תוזו בזכויות העותר פגיעה .28

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

 במבחני הסבירות והמידתיות, אך היא איננה עומדת בהם. 

 סיכום

פורות מהן העותרות מבקשת להתאבל במחיצת בני משפחתה על אבדן האב, במרחק שעות ס .29

התנהלות ומבלי שעלה בידן להיפרד מעליו. המשיבים מצידם גוררים רגליים בטיפול בבקשה. 

המשיבים בטיפול בבקשות העותרות חורגת מכל סטנדרט תקין של פעילות מנהלית. היא 

מפרה את החובה להשיב במהירות הראויה ואת חובת ההגינות שהמשיבים כפופים לה. 

 ת לאין שיעור בזכויות יסוד של העותרות.כתוצאה מכך, היא פוגע

כמתואר לעיל, המשיבים מעידים בכל צעד ופעולה שלהם בטיפול בבקשות העותרות, כי הם  .30

עיוורים לצורך האנושי העומד בבסיסן ומקלים בו ראש. זאת, חרף העובדה שמעצם עמידתן 

עובדה שבבסיס של העותרות בקריטריונים הצרים של המשיבים משתמע כי גם הם מכירים ב

הבקשה עומד צורך הומניטארי מובהק. עוד מתעלמים המשיבים מהתלות המוחלטת של 

 העותרות בהחלטתם.

לאור כל הנאמר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לאשר את בקשתן של  .31

 .מעליהןאביהן  משפחתן, עם לכתו של אצלצאת ולהתאבל העותרות ל
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ד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים, לרבות שכ"ט עו"ד, כן מתבקש בית המשפט הנכב .32

 בצירוף מע"מ כדין. 

דין ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר  כתבפני עור םשנחת ותהעותר תצהירנתמכת בעתירה ה .33

ב"כ ובשל דחיפות העתירה, לבין ים תיאום טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר

 שנחתמו ונשלחו בפקס.התצהירים ואת ייפוי הכוח נכבד לקבל את המשפט הבית  מתבקש

 שעות.  24וכן, לאור האמור ברישא, לאשר צירוף התצהירים לתיק בית המשפט בתוך 

 

30.6.2020 

  

_________________ 

, עו"דמוריה פרידמן שריר  

תוב"כ העותר  


