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 19648-11-16 מעת"  המחוזי בבאר שבע המשפט-בבית
          לעניינים מנהליים בשבתו כבית משפט

 

    :יםתרהעו
 000000000אחבאכ, ת.ז. -אבו ******** *****יהאן 'ג .1

 000000000ת.ז. , קטינה, חבאק-סולימאן סאלם אבו *****ר .2

 000000000ת.ז. , קטין, חבאק-סולימאן סאלם אבו ****ס .3

 000000000, ת.ז. קטין, חבאק-סולימאן סאלם אבו ****ע .4

 000000000ת.ז.  ,קטין, חבאק-סולימאן סאלם אבו ****י .5

 /או מיכל לופט ו ןבן נו סטפאני/או ו מורן גוררכות הדין ב"כ עוע"י 
 "מרכז לשמירה על הזכות לנוע - "גישהעמותת מ

 6777008ב, תל אבי, 42ת רחוב הרכב
 03-6244130: ; פקס03-6244120: טלפון
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  -נגד  -     
   המשיבים:

 שר הביטחון .1

 הפנים שר .2

 אלוף פיקוד הדרום .3

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים  .4
 

 כולם ע"י פרקליטות מחוז דרום )אזרחי(
 10309ת.ד. , ( באר שבע8)קומה  4בניין קרסו, קרן היסוד    

 02-6467058; פקס: 073-3801222 טלפון:   
 civil@justice.gov.il-BSH-DAדוא"ל:    

 

 מינהלית בהולה עתירה

ד להורות למשיבים לאשר מוגשת בזאת עתירה מינהלית בהולה במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכב

שנפטר  , אזרח ישראליאבל על בעלה ז"לביקור לשם מרצועת עזה לישראל,  1את כניסתה של העותרת 

ה תשבקש ולאחר, לא נענתהלהיתר כאמור  לאחר שבקשתה ,24.10.2016ביום , למעלה משבועייםלפני 

גם , טרם פטירתו, וליםבעת שאושפז במצב קשה בבית חסעוד את בעלה ז"ל להיתר כניסה ל קודמתה

ילדיה עם להיות ברגעים קשים אלו יחד וכל ת תשהעותרהביקור הבהול מתבקש כדי . לא נענתההיא 

על מנת שיוכלו להתאבל בצוותא על  ותושבי ישראל שנותרו כעת ללא השגחת הורים,, אזרחי הקטינים

 .(2-5העותרים )להלן: אבי המשפחה  אובדן

, שאין חולק כי כה מובהקת באישור בקשה הומניטרית של המשיבים הבלתי סבירה תבשל ההתמהמהו

 , מוגשת בקשה נפרדת לקביעת מועד דיון בהול בעתירה. לכניסה לישראל היא עומדת בקריטריונים

לרבות שכ"ט עו"ד, בצירוף  תלחייב את המשיבים בהוצאות העותר כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד

 מע"מ כדין. 
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 התשתית העובדתית 

 הצדדים .א

. (העותרת)להלן:  שמענה רשום ברצועת עזה, 12.12.1981, ילידת תפלסטיני תתושב ההינ 1 תהעותר .1

ת.ז. אזרח ישראלי, , ז"ל חבאק-למר סולימאן סאלם סלים אבו 6.10.1997העותרת נישאה ביום 

התגוררו  ז"ל ובעלההעותרת  לאחר שיצאה מרצועת עזה ונכנסה לישראל בהיתר.. 000000000

של  את תושבותה הארעית 2לעת חידש המשיב מעת , כשבישראל ונולדו להם ארבעה ילדים

 . העותרת

 1נספח ע/מצ"ב ומסומנים  העתק ת.ז. פלסטינית ות.ז. ישראלית ארעית של העותרת

 2נספח ע/העתק תעודת נישואין מצ"ב ומסומן 

 א' 3נספח ע/העתק ת.ז. הבעל ז"ל מצ"ב ומסומן  

בישראל והם אזרחים נולדו ל, אשר ז" ובעלהשל העותרת הקטינים הם ילדיהם  2-5העותרים 

ת.ז. , 15.5, בן ****ס ,3העותר ; 000000000ת.ז.  ,17בת כמעט  ,*****רהיא  2העותרת ישראלים: 

  .000000000ת.ז. , 10, בן ****י, 5העותר ; 000000000ת.ז. , 14, בן ****ע ,4העותר ; 000000000

גורשה והיא דש את תושבותה הארעית של העותרת ללא הנמקה, לח 2סירב המשיב  2007בשנת  .2

תונה להם, בניגוד לא יידע את העותרת ואת בעלה ז"ל בדבר זכות הערעור הנ 2המשיב לרצועת עזה. 

 שפטי, נאלצו להסכין עם ההחלטה השרירותית. סיוע משכירת אמצעים ללדין, ובהיעדר 

, הורע מצבה של העותרת, שנותרה לבדה ברצועת עזה, עד 2014"צוק איתן" בקיץ בעקבות מלחמת  .3

זכאית לקצבת  כדי כך שחתמה על מסמכי גירושין לפי ייעוץ משפטי שקיבלה, וזאת על מנת להיות

אף לאחר רישום גירושיהם הפורמליים, נותרו העותרת ובעלה ז"ל בקשר סיוע מטעם אונר"א. 

 לא נחלש ברבות השנים.  2-5עותרים העותרת והגע זה אל זו. גם הקשר בין טלפוני, ולא חדלו להתגע

חבאק ז"ל לאחר אשפוז בבית החולים -נפטר מר אבו 24.10.2016יום ערב כפי שיפורט בהמשך, ב .4

 . סורוקה

 ב' 3נספח ע/מצ"ב ומסומן  27.10.2016העתק אישור קבורה שהתקבל אצל העותרת ביום 

 .חוק יסוד: הצבא( הינו הממונה על הצבא מכוח הביטחוןשר )להלן:  1המשיב  .5

( הינו הממונה על משרד הפנים, שאליו כפופים רשות האוכלוסין שר הפנים)להלן:  2המשיב  .6

 וההגירה ומינהל מעברי הגבול.

הינו בעל הסמכות להוצאת היתרי כניסה לישראל לצורך ( המפקד הצבאי בדרום)להלן:  3המשיב  .7

 , סמכות אותה האציל לו שר הפנים.ואליה מעבר מרצועת עזה

לקביעת הקריטריונים, המשתנים מעת לעת, בנוגע הינו בעל הסמכות ( מתפ"ש)להלן:  4 המשיב .8

היא , (מת"ק עזה)להלן:  מנהלת התיאום והקישור ברצועת עזה למעבר אנשים מרצועת עזה ואליה.
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הפלסטינים תושבי הרצועה ונציגי הרשות נציגות מתפ"ש המקשרת בין עובדי הממשלה וצה"ל ובין 

 הפלסטינית.

 השתלשלות האירועים .ב

 להיכנס לרצועת עזה לבקר את העותרת  5-2לכניסת הבעל ז"ל והעותרים ת ובקש

סדיר , מכוחו ניתן היה לה"נוהל משפחות חצויות"לא היו מודעים לקיומו של העותרת ובעלה ז"ל  .9

דבר שאינו מתמיה, לנוכח העובדה  – ברצועת עזה  2-5ושל העותרים ז"ל  של הבעלאת ביקוריהם 

ל יודעי ח"ן שעשר שנים ממועד גיבושו, הנוהל לא פורסם ולא היה נגיש לציבור, אלא לקבוצה ש

 ז"ל והעותרים הבעלביקשו  ,2015, בשנת על קיומו של הנוהלבני המשפחה על משנודע לרק בלבד. 

)להלן:  לבקר את העותרת, באמצעות נציגי עמותת "גישה" עת עזההיתר כניסה לרצולראשונה  5-2

  .(בקשה מכוח נוהל משפחות חצויותה

 4נספח ע/מצ"ב ומסומן  9.9.2015העתק הבקשה הראשונה שנשלחה למת"ק ביום 

להיכנס לרצועת עזה לבקר את העותרת  2-5יובהר, כי פרק זה, העוסק בבקשת הבעל ז"ל והעותרים  .10

השרירותי והלקוי עתירה שבכותרת, אך אופן הטיפול סעד המבוקש בבמישרין לאינו רלוונטי 

 בעניינם. לעותרים, ויתכן שאף משוא פניםבעיה עקבית ביחס  בקשה מלמד עלב

והתעלם בלבד  2שוב ושוב סירב המת"ק לבקשת הבעל ז"ל, התיר את בקשתה של העותרת כך,  .11

המקרה "אינו הומניטארי , בנימוק לפיו העותרת ובעלה ז"ל אינם נשואים וכי 3-5מבקשת העותרים 

אישור נישואין לא השתנתה גם לאחר שהוצגו לו ביחס לבעל ז"ל תשובת המת"ק אף על פי כן, דיו". 

 . 2, ומשום מה לבסוף סורבה גם בקשת העותרת ואישור מצב אישי מבית הדין השרעי בישראל

מצ"ב  7.12.2015, 2.12.2015, 25.11.2015, 4.11.2015, 18.10.2015ים מיום תכתובת בין הצדד העתק

 5נספח ע/ומסומן 

 נהפרקליטות המדי בה ביקשה את התערבות בג"ץ-בלית ברירה, הגישה עמותת "גישה" קדם .12

הודיע  16.12.2016ביום אינם מתיישבים עם עובדות המקרה.  המת"ק, שהנימוקים להן החלטותב

, שהביא המצב הביטחוני ברצועת עזהיועמ"ש המת"ק כי הסירוב עומד בעינו, בהתבסס על 

מדיניות , פרט למקרים פרטניים ובנסיבות חריגות. הלמדיניות של צמצום יציאת ישראלים לרצועה

 הוצגה כזמנית, וכמתבססת על מידע מודיעיני המתקבל מעת לעת. 

, 9.12.2015 המת"ק ויועמ"ש המת"ק מימים ותשובות 9.12.2015יום מץ בג"-העתק קדם

 6נספח ע/מצ"ב ומסומן  16.12.2015 -ו 10.12.2015

כשהם  לרצועת עזה לבקר את העותרת,על בקשתם להיכנס  2-5ו הבעל ז"ל והעותרים חזר המשך,ב .13

ועל מסמכים  המטפלת במשפחהבמכתבה של העובדת הסוציאלית גם הפעם תומכים את בקשתם 

 **************************************************************************************רפואיים 

ל ושל , ועל התרת כניסתם של הבעל ז"אישור הבקשההודיע מת"ק עזה על  2.2016.7ביום  .********
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נפגשו בני המשפחה  בהתאם, למשך שבוע ימים.לרצועת עזה לבקר את העותרת  5-2ם העותרי

 שנים.  8, לאחר שלא התראו 2016שבוע בסוף חודש פברואר ל

 מצ"ב ומסומן 7.2.2016, 28.1.2016, 18.1.2016, 30.12.2015העתק תכתובת בין הצדדים מיום 

 7ע/ נספח

בקשה  2-5עם חופשת האביב ממוסדות הלימוד, הגישו הבעל ז"ל והעותרים , 2016בסוף חודש מרץ  .14

, אף שהתבססה את העותרת. למרבה ההפתעה הבקשה סורבה לכניסה נוספת לרצועת עזה לבקר

בעקבות בדיוק על אותן הנסיבות ובאותו אקלים ביטחוני כבקשה הקודמת, שאושרה לעיל. 

כניסתו של בשנית הותרה ק והתערבותה של מחלקת בג"צים, בוטלה החלטת הסירוב של המת"

בני המשפחה . משך שישה חודשים, ללרצועת עזה לבקר את העותרת 5-2הבעל ז"ל ושל העותרים 

 .ושהו בה שבועיים 5.7.2016נכנסו לרצועה בשנית ביום 

מצ"ב ומסומן  14.6.2016, 9.6.2016 ,19.4.2016, 30.3.2016תכתובת בין הצדדים מיום העתק 

 8כנספח ע/

 9/ע כנספחמצ"ב ומסומן  5.7.2016העתק היתרי יציאה לשטח רצועת עזה מיום 

להיתרים לכניסות נוספות לרצועת עזה לביקור  5-2הבעל ז"ל ושל העותרים בקשות נוספות של  .15

 . 2016גם בחודש אוגוסט  בשלישית ובני המשפחה התאחדו, אושרו, העותרת

 10כנספח ע/מצ"ב ומסומן  7.8.2016והודעה על אישורה ביום  2.8.2016העתק בקשה להיתר מיום 

 בקשות העותרת להיכנס לישראל 

מחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים סורוקה בבאר אושפז בעלה ז"ל של העותרת ב 2.10.2016ביום  .16

 .6.10.2016ר טיפול, שוחרר ביום , עקב אי ספיקה נשימתית, טרומבוציטופניה ואנמיה. לאחשבע

הגישה העותרת בקשה לקבלת היתר כניסה לישראל, על מנת לסעוד את בעלה  13.10.2016ביום  .17

וועדה האזרחית בקשת העותרת הוגשה ל. 2-5בעותרים  התאושש בביתו, ולתמוךל, אשר ז"

התושבים הפלסטינים ולהעברתן  בקשותברצועת עזה, המשמשת צינור לקבלת הפלסטינית 

 . אך לא ניתנה בה החלטהלבקשה צורפו המסמכים הרפואיים המצ"ב, להחלטת מת"ק עזה. 

מצ"ב ומסומן  2.10.2016-6.10.2016ל ז"ל בימים העתק מסמכים רפואיים אודות אשפוזו של הבע

 11כנספח ע/

במשך  חבאק ז"ל, בעלה של העותרת, בעת שהמתינה ללא תוחלת-נפטר מר אבו 24.10.2016ביום  .18

 להחלטת המת"ק בבקשתה לסעוד אותו בחוליו. ימים ארוכים 

בידו ולהיפרד ממנו לאחוז שנים של העותרת לבעלה, מבלי שתוכל  20כך תמו נישואים בני כמעט 

  ., ומבלי שתוכל לתמוך בילדיה בשעה קשה זאתבימיו האחרונים
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להתיר את כניסתה דחופה בקשה לוועדה האזרחית הפלסטינית העותרת  הגישה 27.11.2016ביום  .19

  . 2-5ועל מנת לתמוך בעותרים  לישראל לקחת חלק באבל על בעלה ז"ל

בשם העותרת למפקד מת"ק עזה, אל"מ פארס בבקשה זהה פנתה עמותת "גישה"  31.10.2016ביום  .20

 יאתה מרצועת עזה ולכניסתה לישראל. עטילה, בבקשה בהולה להסדרת יצ

 12כנספח ע/מצ"ב ומסומן  31.10.2016העתק פניה בהולה למפקד המת"ק ביום 

בר לשיחה ביטחונית במעבלילה  22:00בשעה  31.10.2016ביום לפניה זו זומנה העותרת  בתגובה .21

בבוקר, ולאחר המתנה  8:00העותרת התייצבה במעבר ארז בשעה  .1.11.2016ביום המחרת, ארז, 

 בת חצי שעה.  לשיחה ביטחונית 13:30בת חמש שעות וחצי, הוכנסה בשעה 

מאז ועד היום לא ניתנה החלטה בבקשתה של העותרת, חרף פניות למשרד קצין פניות הציבור  .22

 במת"ק עזה לזירוז הטיפול. 

 מכאן עתירה זו. 

 הטיעון המשפטי .ג

העתירה שבכותרת נסובה על בני משפחה אחת, אב, אם וארבעה ילדיהם, שנקרעו אלו מאלו בשנת  .23

לערער על , להרחקתה של העותרת מישראלעים לזכויותיהם לקבל הסבר היו מוד, מבלי ש2007

ההחלטה, ובהמשך להיאבק על אחדות משפחתם ועל עריכת מפגשים במסגרת נוהל משפחות 

 חצויות. 

למעלה מן הצורך בנסיבות שתוארו, נפרט מדוע יש לאשר את בקשתה של העותרת להיכנס לישראל,  .24

  משיבים, שטרם השיבו לבקשה הבהולה:נפל פגם חמור בהתנהלות הוממילא מדוע 

 טיביתהמסגרת הנורמ

מכירה באפשרות של ישראל מדיניות המשיבים בנוגע לתנועת תושבים פלסטינים בין רצועת עזה ל .25

 וביקור אבלאו השתתפות בהלוויה  ביקור חולהלצורך  לישראלתושב עזה לקבל היתר כניסה 

אבל נמצאים חולה או במקרה של פטירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. הקריטריונים לביקורי 

"סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, במסמך מתאם פעולות הממשלה בשטחים 

שהעדכני מביניהם פורסם בחודש  ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצועת עזה"

כניסה "נוהל : 2014מאוקטובר  יםספציפיבנהלים  הקריטריונים . כמו כן מעוגנים2016ספטמבר

הנפקת היתרים מטעמים הומניטאריים "ונוהל שפז בישראל/איו"ש/חו"ל" לביקור חולה המאו

 . )חתונות והלוויות( לתושבי רצועת עזה"

 -קישור למסמכי הקריטריונים ניתן למצוא באתר הזמני של המתפ"ש ב

a.wix.com/ugd/36db95_92d0089607c34fd0a36d7ef7eb656acf.pdfhttp://medi 

http://media.wix.com/ugd/36db95_92d0089607c34fd0a36d7ef7eb656acf.pdf
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 קישורים לנהלים הנ"ל מאתר המתפ"ש

http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/1/4571.pdf 

http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/9/4569.pdf 

בענייננו, שתי בקשותיה של העותרת עומדות בקריטריונים שקבעו המשיבים: הן הבקשה הראשונה  .26

הואיל והעמידה חר פטירתו. לביקור בעלה ז"ל בעת שהיה חולה, והן הבקשה השניה ז"ל לא

 בקריטריונים הינה מובהקת, לא יורחב בנושא. 

 והיעדר מידתיותחוסר סבירות קיצוני חריגה מסמכות,  –לבקשות היעדר מענה 

למרות ולהשיב לבקשותיה של העותרת  כותםמלהפעיל סמכליל במקרה דנן המשיבים נמנעו  .27

כי בכל הנוגע לבקשות להיתר  יובהר,, במקרה הומניטארי דחוף ביותר. יםהלשמדובר, כלשון הנ

המתבססות על מחלה או פטירה, מנגנון המשיבים מורגל ומותאם לבחינת הבקשות ולמתן החלטה 

"הנפקת היתרים מטעמים  והל, כפי שעולה בסיפת נאף באותו היוםוד, בתוך פרקי זמן קצרים מאו

 . ( לתושבי רצועת עזה"הומניטאריים )חתונות והלוויות

מהסמכות שהואצלה חרגו המשיבים  לותם המתוארתלטענת העותרים, בהתנה – חריגה מסמכות .28

רשת חברת תקשורת  4915/00בג"צ ) ניתנה להם לשם הפעלתהשכן זו  – להם מאת שר הפנים

אף על פי כן, המשיבים בחורים שלא לעשות  (. 27.11.2000, פורסם בנבו, ממשלת ישראל והפקות נ'

שימוש בסמכותם ולא לאשר או לסרב את בקשת העותרת. בדרך זו, לא רק שנמנעת מהעותרת 

זכותה להשתתף באבל על בעלה )!( ולתמוך בילדיה הקטינים, אלא שגם אין באפשרותה להתמודד 

 5872/07בג"ץ )ר' לעניין זה גם  כל את המשך צעדיהולכלעם נימוקי הסירוב, להבין היכן היא עומדת 

פורסם בנבו, ; איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל נ' הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

27.10.2010). 

לעשות  ים את חובתםהמשיב ובהיעדר החלטה עד היום, הפר לטענת העותרים, – המהירות הראויה .29

)להלן:  1981 -חוק הפרשנות, תשמ"א ל 11הקבועה בסעיף  ,"במהירות ראויה"שימוש בסמכותם 

 (:"חוק הפרשנות"

משמעם  -"הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו 

ולחזור ולעשותו  במהירות הראויהשיש סמכות או חובה לעשותו 

 מזמן לזמן ככל הנדרש לפי הנסיבות". 

ות היסוד של מינהל היא ממושכל החובה לפעול במהירות ראויהבפסיקת בתי המשפט נקבע כי  .30

וכי  (12.07.2007, פורסם בנבו, רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים 4634/04תקין )בג"צ 

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

למעשה, החובה המוטלת  )התשנ"ו((. 718הסמכות המינהלית חובת עשייה במועד נקוב )יצחק זמיר 

על הרשות המינהלית להפעיל את סמכויותיה במהירות ראויה היא חלק מהחובה החלה על הרשות 

המכון להכשרת טוענות בית דין נ' השר לענייני  6300/93בג"צ ) לנהוג בסבירות במובנה הרחב

http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/1/4571.pdf
http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/9/4569.pdf
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ורסם בנבו, )פ משה כהן נ' שר הפנים 139/07ם( -בעת"מ )י (.10.08.1994פורסם בנבו, , דתות

 ( נקבע:25.07.2007

"בתי המשפט חזרו והדגישו את החובה של רשות ציבורית לטפל 

בפניות של אזרחים בדרך עניינית ויעילה. חשוב במיוחד להקפיד על 

והעיקר יש ליידע את הפונה בצורה מתן תשובה תוך זמן סביר 

ברורה ומדויקת מהי עמדת הרשות בעניינו ומה נדרש ממנו לעשות 

 –)ההדגשה הוספה  "מנת לקדם את עניינו בצורה יעילה ועניינית על

 . מ.ג.(

כתוצאה מהפעלה או  בפגיעה בזכויות הפרטו בנסיבות העניין בין היתרתלויה "מהירות ראויה"  .31

 1999/07 ץהשופטת א' פרוקצ'יה בבג". לעניין זה יפים דבריה של כב' מאי הפעלתה של הסמכות

)פורסם בנבו,  2006שלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון גלאון נ' ועדת הבדיקה הממ

19.04.2007:) 

תוכנו של 'הזמן הסביר' לביצוע פעולה הוא, לעולם, פרי ... "

הנסיבות הייחודיות שהולידו את הצורך בפעולה, ולקביעת גדריו, 

יש לשקלל את מכלול האינטרסים המתמודדים להשגת נקודת 

 האיזון הראויה".

לכל לאבל על בעלה ז"ל בענייננו, היה על המשיבים להשיב לבקשת העותרת לכניסתה לישראל  .32

 בהקשר זה יצוין הברור מאליו,, לאחר שנערכה לה השיחה הביטחונית. 1.11.2016ביום המאוחר 

הייתה עולה מהשיחה מניעה ביטחונית כלשהי, היו המשיבים מסרבים את הבקשה מטעם זה,  כי לו

  הנימוקים לטענה בדבר מניעה. י, וללא פירוט באופן מייד

 וכי פעלכעת להוכיח  עליהם -מספר תוצאות: ראשית  יםשל המשיב במקרה שלפנינו, להשתהותם .33

)ב( לחוק  -ס"ק )א( ו 6. זאת מכוח סעיף העותרתבקשת לדחות את , למעשה, וכדין כאשר החליט

שהו מאז הוגשה הבקשה  שחלפונסיבות הגשת הבקשה השתנו. במהלך הימים  - ההנמקות. שנית

הטבעית  האפוטרופוסיתהתאלמנו מאביהם, ללא אמם, שהיא עתה , קטינים שרק 2-5העותרים 

הם נתונים למתח רב, כשתחת מצוקתם במהלך ימים אלו רק גברה, ושלהם וחובתה לדאוג להם. 

הם נדרשים לעסוק בבירוקרטיה  ו ם התהפכו היוצרות,ות בינם ובין עצמם ואבל על אביההתכנס

 . סייע להם בזמנים קשים אלותדאג להם, תתמוך בהם ותבמקום שאמם  –אמם לישראל  סתלהכנ

, המנהלית הסמכות, זמיר' פרופמתוך ספרו של מתוך שלל הציטוטים בסוגה זו יובא רק אחד, קצר  .34

 :(2011) שנייה מהדורה', ב כרך

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

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

 .(מ.ג.)הדגשה הוספה,  (1093) "שקול כנגד נזקו של סירוב
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מידי ים כתוצאה מאי מענה הפגיעה בזכויות היסוד של העותרלטענת העותרים,  – היעדר מידתיות .35

 ומהווה לפיכך פגיעה בלתי מידתית.  ,הדחופה עולה על הנדרש לבקשתם

האוניברסאליות לחופש תנועה ולחיי  זכויותיהאין צורך להרחיב בדבר ביחס לעותרת, הרי ש .36

גם מכוח המשפט הבינלאומי ההומניטארי המחייב את המשיבים  ה, המוקנות למשפחה תקינים

איננו מדברים אף על חיי משפחה תקינים, אלא על המינימום והרי, כאן ביחסם מול תושבי עזה. 

הזכות להתאבל על בעל שנפטר,  –, הגרעין הפועם במרכזם של הטעמים ההומניטאריים שבמינימום

 ושהות לצד הילדים הקטינים שנותרו ללא הורים לצידם. 

א הוריהם, לל ,קטינים אזרחי ישראל, 2-5בנוסף, בהחלטתם, מותירים המשיבים את העותרים  .37

על -, לו ניתן מעמדמעקרון טובת הילדהתנהלות זו מעלמת בתנאי חוסר וודאות. ובשעה קשה זו, 

( 1נה ), הדין הרבני הגדול בירושלים-מיכל דויד נ' בית 5227/97בג"ץ ) בשיטת המשפט הישראלית

453).  

 גם אלא, םדימצ ומידתיות סבירות חוסר על רק לא מעידההמשיבים  התנהלותלטענת העותרים,  .38

מעל הכל, ברור כי  .יםבעותרבלתי ברורה  התעמרות כדי שעולה, הגינות וחוסר שרירותיות על

והפגיעה הקשה בזכותם הבסיסית לשהות במחיצת בני  יםבמקרה דנן הנזק שייגרם לעותר

 לת עליה ניתן לחשוב מהגבלת כניסתה של העותרת משפחתם בשעה קשה זו עולה וגובר על כל תוע

להשיב לבקשת העותרת, ולמעשה לסרבה  החלטת המשיבים שלאלפיכך, עת עזה לישראל. מרצו

 . חוק יסוד: כבוד האדם וחירותובאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה הקבועה  ללא נימוק,

 סיכום .ד

 ת היתר כניסה לישראל שיאפשר לה להשתתף באבל עלמקרה זה זועק לשמים. יש להעניק לעותר .39

העותרת עונה על הקריטריונים הקבועים בנוהלי , ילדיה הקטינים. 2-5בעלה ז"ל ולתמוך בעותרים 

 המשיבים, והמשיבים לא הצביעו על כל מניעה למתן היתר כאמור. 

רים את חזקת התקינות הנתונה סותהינם חמורים, ושצוינו לעיל בהתנהלות המשיבים הפגמים  .40

הגשת  לאחר על מניעה כלשהי להיעתרות לבקשת העותרת ככל שהמשיבים יצביעו לפיכך,להם. 

מדוע לא הוצגה לעותרת  ולבדוק , שיש לבחון בשבע עינייםעתירה זו, הרי שמדובר במניעה "חשודה"

הלוויות נחשבים של המשיבים, ביקורי חולים והשתתפות בגם לשיטתם ממילא, בזמן אמת.

)וכאן לא  במקרים של אינדיקציה ביטחוניתריים דחופים אותם ראוי לאשר, אף מקרים הומניטל

 . נטען לקיומה(

החריגות, ולאחר שהמשיבים לא הצביעו על הדחופות ולאור האמור ולנוכח הנסיבות ההומניטריות  .41

להתיר ולתאם להורות למשיבים  בית המשפט הנכבדטעם לסרב את בקשתה של העותרת, מתבקש 

כדי להשתתף באבל  בימים הקרוביםלישראל  את יציאתה של העותרת מרצועת עזה ואת כניסתה

 ילדיה הקטינים.  2-5על בעלה ז"ל ולתמוך בעותרים 
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לחייב את לאור התנהלות המשיבים המתוארת בפרק העובדתי, מתבקש בית המשפט הנכבד  .42

 כדין.עו"ד ושכ"ט  ת, לרבות אגרת בית משפטצאות העותרהמשיבים בהו

דין ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר תיאום  כתי עורשנחתם בפנ תהעותר תצהירנתמכת בעתירה ה .43

בית  ב"כ ובשל דחיפות העתירה, מתבקשלבין ת של הקושי בקיום מפגשים בין העותרטלפוני. ב

 שנחתמו ונשלחו בפקס.תצהיר ואת ייפוי הכוח הנכבד לקבל את המשפט ה

 

 _________________ 
 מורן גור, עו"ד         

 ב"כ העותרים                8.11.2016היום, 


