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 עתירה מינהלית 

להתיר  להורות למשיביםמוגשת בזאת עתירה מינהלית במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד 

ה לישראל יחד עממרצועת עזה להיכנס  אזרחית ישראלית, ,1מס'  ילדיה הקטינים של העותרתל

-2חודש אוגוסט )חופשת הקיץ של העותרים מהלך ב שבישראל,וקרוביהם משפחתם לשם ביקור 

5 .)  

 פתח דבר

המתגוררת ברצועת עזה עם בן זוגה  קטינים ילדים ארבעההעותרת היא אזרחית ישראלית, אם ל

הם מחזיקים בתושבות פלסטינית . תושב הרצועה. ילדיה של העותרת אינם אזרחים ישראלים

 בלבד. 

, הם יםאחיה של העותרת, כמו רבים מקרוביה ומכריה מתגוררים בישראל. בשל נהלי המשיב

מבקשת לפיכך, . אלא אם תמות או תחלה במחלה סופנית אינם מורשים לבקרה ברצועת עזה

מטבע הדברים, היא מבקשת ביה ומכריה. ורותה ולהתאחד עם קחהעותרת להיכנס לארץ אזר

 שילדיה יתלוו אליה עת היא מבקרת בארצה ופוגשת את בני משפחתה. 
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לתי הולמת נתפסת כב – עם ילדיהלשהות במדינתה  –למרבה הצער, בקשה צנועה זו של העותרת 

 כמסכנת את בטחון מדינת ישראל. שאילולי כך, לא ניתן להבין מדועאף ויתכן  יםעל ידי המשיב

המונעת את כניסתם לישראל של ילדי  כוללתמדיניות  והנהיג היא סורבה בפרט, ומדוע המשיבים

 למעט במקרים חריגים ביותר.  המתגוררות ברצועת עזה אזרחיות ישראליות

החוקתיות של בזכויותיהם ובזכויות ים, זו הפוגעת אנושות בטובתם של הילדשרירותית מדיניות 

זאת מבלי שניתן לה נימוק  .תפסה את מקומה של מדיניות הפוכה, מאוזנת וסבירה יותרהעותרת 

 דיק את הפגיעה החמורה הטמונה בה.אשר יצ

החלטת המשיבים, מונעת מהעותרת הלכה למעשה להיכנס לביקור בארץ אזרחותה. כנגד 

 עתירה.החלטה לא סבירה זו מופנית ה

 הצדדים לעתירה

 ילידת רצועת עזה. אזרחית ישראלית, ה הינ, העותרת, 1ת מס' עותר .1

 (.12)בת  3.4.2005ה תושבת פלסטינית, בתה של העותרת, ילידת הינ 2מס'  תעותר .2

 (.10)בן  27.6.2007הינו תושב רצועת עזה, בנה של העותרת, יליד  3עותר מס'  .3

 .(6)בת  10.12.2010בתה של העותרת, ילידת  הינה תושבת פלסטינית, 4עותרת מס'  .4

 .(5)בת  21.6.2012הינה תושבת פלסטינית, בתה של העותרת, ילידת  5עותרת מס'  .5

הינה עמותה ישראלית, שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל "( גישה)להלן: " 6עותרת  .6

בדגש על זכותם לחופש התנועה של תושבי רצועת עזה האמור  .ובשטחים הנתונים לשליטתה

 ואזרחי ישראל שבתחומה, מכוח המשפט הישראלי והבינלאומי. 

 הינו הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא. 1המשיב  .7

, 1למשיב ( הוא גוף הכפוף המתפ"שאו מתאם פעולות הממשלה בשטחים )להלן:  2המשיב  .8

המתפ"ש הוסמך על ידי  שלת ישראל בשטחים הכבושים.והינו האחראי על יישום מדיניות ממ

 המפקד הצבאי להנפיק היתרי כניסה לתושבים פלסטינים מרצועת עזה לישראל, מכוח חוק

להנפיק היתרי , מוסמך כן. כמו 2003-ג"תשס(, שעה הוראת) לישראל והכניסה האזרחות

 . 2005 -"ההתשס ההתנתקות,ת חוק ליישום תוכניכניסה לישראלים אל רצועת עזה מכוח 

וממונה על יישום המדיניות האזרחית של  2( כפוף למשיב מת"ק עזה)להלן:  3המשיב  .9

ת היתרי כניסה לישראל ממשלת ישראל ברצועת עזה. המת"ק אמון על בחינה, אישור והנפק

 לתושבי עזה, וכן גם היתרי כניסה לרצועת עזה לישראלים.  

 עובדתיקע ר

 משפחות חצויות-עזהישראלים ברצועת 

 הם ם המוחלטאזרחים ותושבי קבע. רוב –של ישראלים  חיים כיום כמה מאותברצועת עזה  .10

כיצד . תםילדים למשפחהו, לתושבי רצועת עזה אשר עברו לרצועת עזה כדי להינשא ישראלים

 התופעה? התפתחה
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חופש התקיים במשך שנים רבות  1967בשנת עם כיבוש שטחי רצועת עזה והגדה המערבית  .11

היתר כניסה כללי )תושבי אזורים הוצאת וזאת מכח  ,בין ישראל לשטחים הכבושיםתנועה 

במקביל אליו הוצא היתר יציאה כללי  .1972 –( )יהודה והשומרון(, תשל"ב 5מוחזקים( )מס' 

 וכניסתם לשטחי ישראל והגדה יציאת תושבי הרצועהאת עת עזה שהתיר מאזור רצו

 המערבית.

וחדשים  בין תושבי ישראל והשטחים, משפחתיים וכלכליים התחדשו ,קשרים תרבותיים כך, .12

ישראל ואזרחיה לתושבי השטחים הכבושים,  נישאו רבים מתושביעל רקע זה, נוצרו. 

 זוגם-בני בבתיהם שללהתגורר על פי המסורת היו אלו לרוב הנשים שעברו  ולעניינינו הרצועה.

    בישראל או ברצועה )בהתאם לנסיבות הקונקרטיות(. ות ומבקרות תוך שהן חוזר

לצד  .הוגבלה משמעותית ישראל לרצועת עזההתנועה בין לנוכח המצב הבטחוני, והשנים עם  .13

מצדיו השונים של החיים בין אנשים  ה כי יש להגן על תאי המשפחה שנוצרובנזאת ומתוך ה

ישראלים  לאזרחיםמתאפשר  ,הנוהל מכוח .חצויותנוהל משפחות , גובש נוהל המכונה הגבול

הסדר זה ) מתחדשיםשהייה בכפוף לקבלת היתרי  ,ברצועה וילדיהם לשהות עם בני זוגם

אלוף פיקוד הדרום מתוקף סמכות " לאחר ביצוע תוכנית "ההתנתקותלהתקיים המשיך 

, ההתנתקותת ליישום תוכני לחוק 24סעיף  לפילהתיר כניסת ישראלים לרצועת עזה, 

 (. 2005 -"ההתשס

)להלן:  2003-ג"תשס(, שעה הוראת) לישראל והכניסה האזרחות חוק הוראותלצד האמור,  .14

עבור  שינו את פני התמונה, 15.6.2008מיום  3598החלטת הממשלה מס' ( ו"הוראת השעה"

תושבים  עם משפחה לחיי זכותם את ישראליםמ ששללו משום זאת .החצויותהמשפחות 

 שנותרה היחידה פשרותאה משכך .ישראל שטחי בתוך( המערבית)ומהגדה  עזה מרצועת

 היתרי במסגרת ברצועה לשהות, היא לשמור על משפחתם מאוחדת אלו ישראלים בידי

   ."חצויות משפחות"

קיומה של אפשרות זו היווה את הבסיס לטענת המדינה, במסגרת העתירה שעסקה למעשה,  .15

שהיא אינה  המדינה טענה. כי מדובר בהוראה מידתית וחוקתית ,בחוקיותה של הוראת השעה

י אלא מגבילה אותה בלבד, שכן ניתן לממשה בשטח עת לחלוטין את הזכות לחיי משפחה,מונ

שר נ'  עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל 7052/03בג"ץ ר': ) האזור

 ."(בג"ץ עדאלה)להלן: " (2006) 202( 2, סא)הפנים

היעדר יכולת לחיות בשל  ;ישראליות רבות מצאו את עצמן בין הפטיש לסדן, לנוכח האמור .16

 בעודזאת  .ת עזהרצועלהעתיק את מגוריהן לנאלצו  הן בישראלמרצועת עזה עם בן זוגן 

  מכריהן נותרו בישראל.ו, קרוביהן ,הםשמרכז חיי

מעמד פלסטיני בלבד עד אשר זכאים ל ,"החצויות"לישראליות ברצועת עזה  וילדים שנולדה .17

 יכול הרישום ככל שהם זכאים לכך(.) הם נרשמים כישראלים במרשם האוכלוסין הישראלי

כמו אמותיהם הילדים  ,, וקבלת תיעוד ישראליומרגע הרישום ישראל בשטח רק להתבצע

תם ילדים אין לאואם על מנת לשהות ברצועה. מתחדש חצויה" משפחה נדרשים ב"היתר 

 ההורה הישראלינס לישראל יחד עם היכל מנת לע, (2-5)כמו העותרים  עמד ישראליזכאות למ
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 היתר כניסה מידי המשיבים. נדרשים ב, הם בביקוריו השונים

מדיניות בשנים האחרונות, ובמיוחד לאחר השתלטות החמאס על רצועת עזה, מנהיגה ישראל  .18

על בני משפחה של נשים  נאסרבשל מדיניות זו,  .צמצום כניסת ישראלים לרצועת עזהשל 

כמו )הומניטארי חריג  בעל טעם אלא אם כן מדובר בביקור לבקרן ברצועת עזה "חצויות" 

הישראליות  שלהאפשרות היחידה  אי לכך,. (ה מדרגה ראשונה, הלוויה או חתונהביקור חול

לכן,  .בישראל היא ,ןילדיה לבין ביניהם ולהפגישבישראל  קרוביהםלהיפגש עם  "החצויות"

 . ןלהיכנס לישראל לביקורים יחד עם ילדיה "חצויות"מקפידות ישראליות בין היתר, 

בין  חופש תנועה ןדיהלולי ישראליותלאפשר מלרחוק נוהל משפחות חצויות נסיבות אלו, חרף  .19

בנוהל טמונות מגבלות קשות על חופש התנועה שמשמעותן הישירה היא . ישראל לרצועת עזה

 לחיי משפחה באופנים שונים:פגיעה בזכות 

 ילדים ,כלומר. בלבד 18 גיל עדלבני זוג ולילדים  ניתןהשהייה ברצועת עזה  היתר 

 מהוריהם ולהתנתקאת ביתם  לעזוב נאלציםלמשפחות חצויות,  18 בגיל ישראלים

יודגש כי מדובר בניתוק מוחלט מאחר שמרגע שהילד אינו מחזיק בהיתר  .עזה ברצועת

לרצועה אסורה  כניסתו, כאמורישראלי אשר  ככלהמשיבים  בעיניחצויה, הוא נחשב 

 וניתנת רק במקרים החריגים שצוינו לעיל. 

 ישראליותאזרחיות ה את מחייבלכן ותוקף של חצי שנה בלבד  בעל הינוהניתן  ההיתר 

 . תכוף באופן לחדשו

  בחופש התנועה  שמעותיתמ פגיעה היא המשמעות. חוזרות כניסות מאפשר אינוההיתר

 לשלוט האפשרות מהישראליות נשללתלמעשה,  הלכה כאשר "החצויותהנשים "של 

 לביקור נכנסות שהן פעם בכלאומר,  הווהתקופות השהייה שלהן בישראל.  במשך

 לרצועה בתום הביקור.  החזרהאת  להן שיאפשרבקשה להיתר  גישהל עליהן, בישראל

 ק עזה המכונה "משרד ישראלים", מתמטופלת על ידי גוף פנימי בתוך  להיתר בקשה"

לרבות גורמי בטחון ונציגי רשות האוכלוסין.  -והיא נדרשת בבחינה של גורמים רבים

משך הטיפול בממוצע  ,בייצוג ישראליות חצויות העותרים"כ ב ניסיון לפיבהתאם לכך ו

 מתקשותאילוץ זה ומסיבות ברורות  בשלשלמים.  שבועות שלושההינו  זושכ בבקשה

את ילדיהם הקטינים מאחור בעת ביקוריהם  להותיר חצויות ישראליות מהותיא מאד

 בישראל. 

 . 1ע/העתק נוהל טיפול בבקשת ישראלים ליציאה לרצועת עזה מצ"ב ומסומן 

 המשיבים מסרבים – הגבלה נוספת הוסיפו המשיביםאם לא די בכל ההגבלות המתוארות,  .20

מהות ישראליות חצויות, להתלוות אליהן בביקוריהם יפלסטינים לאקטינים לאפשר לילדים 

 .עתירה זומופנית זוהי ההגבלה כלפיה בישראל. 

 בכניסה לישראל חצויות -הגבלת ילדי ישראליות 

מהות ישראליות חצויות המבקשות להיכנס לישראל יחד עם ילדיהם יכל שנדרש מא ,בעבר  .21

 וועדה האזרחית הפלסטיניתלהיתר כניסה עבור הילדים ל להגיש בקשה היה ,הפלסטינים
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בצירוף מסמכים  )הגוף האחראי להעביר את הבקשות מהצד הפלסטיני למת"ק עזה(. האמור

 מיוחד לביקור.קרי ללא צורך בהצגת טעם  -מזהים בלבד

אישור כניסה לישראל לקטינה פלסטינית בת לאם ישראלית )פרטים  לדוג' של העתק

  . 2מצ"ב ומסומן ע/ 23.4.2012מושחרים( מיום 

ההיגיון מאחורי מדיניות זו היה כי לישראלית ישנה זכות מוקנית להיכנס לארצה, וככל שיש   .22

 .בהוכחת טעם מיוחד לביקור לה נלווים קטינים, הם הולכים "אחריה", ללא צורך

מקרים בהם המשיבים סירבו להתיר  ,6העותרת חרף האמור לעיל, לאחרונה הגיעו לטיפול  .23

נטען  ,מהות ישראליות להיכנס לישראל. במקרים אלויאל ילדים ,לקטינים פלסטינים

מאחר שמטרת טריונים יעל ידי המשיבים כי הבקשה אינה עומדת בקרלראשונה ובמפתיע 

כלומר, המשיבים התייחסו לקטינים הנלווים אינה לצורך הומניטארי מיוחד.  הביקור

כתושבים פלסטינים בגירים שצריכים להוכיח טעם מיוחד לבקשת הכניסה לישראל. בכך, הם 

הטילו מגבלה דה פקטו על יכולתן של האזרחיות הישראליות להיכנס לארצן, בניגוד לזכותן 

 החוקתית לעשות כן. 

, כאחראי על קביעת 2למשיב  6העותרת נשלחה פניה עקרונית מטעם  24.8.2016ביום אי לכך  .24

לחזור בו משינוי המדיניות. בפניה הוסברה  2בפנייה התבקש המשיב מדיניות מתן ההיתרים. 

כי מניעת כניסת הילדים תמנע מהוריהם הישראלים לממש את זכותם להיכנס  2למשיב 

על ילדיהם הקטינים. כמו כן נטען כי אין כל טעם  לישראל, בשל הצורך שלהם להשגיח

 .מדיני למנוע את כניסתם(-בטחוני

 .3מצ"ב ומסומן ע/ 24.8.2016העתק הפניה העקרונית מטעם גישה מיום 

. התשובה הסתכמה בחצי עמוד, ללא 2התקבלה תשובה מטעם המשיב  27.9.2016ביום  .25

 שבקשתעל כך  2בתשובה, עמד המשיב  .6התייחסות לכלל הטיעונים שהוצגו על ידי העותרת 

 להורים הנלווים קטינים להיותם קשר וללא, פלסטיני כל של כבקשה נבחנת הילדים

על כן נדרש מהם להוכיח טעם הומניטארי מיוחד לצורך כניסה לישראל, ככלל  .ישראלים

 הפלסטינים. 

 .4מצ"ב ומסומן ע/ 27.9.2016מיום  2העתק תשובת המשיב 

השלמת המבקשת את  2פנייה נוספת למשיב  20.10.2016ביום , נשלחה החסר בהינתן המענה .26

שלא ניתן לדרוש טענה ל. כמו כן התבקשה התייחסותו התייחסותו לטיעונים שהועלו

 היכנס לישראלהצורך שלהם לש מאחרמהקטינים שתהיה להם עילה הומניטארית לביקור, 

 ר אותם ללא השגחתם ברצועת עזה. שהוריהם הישראלים לא יכולים להותינובע מהעובדה 

 .5/מצ"ב ומסומן ע 20.10.2016העתק הפניה מטעם גישה מיום 

חזר על טיעוניו  2לפניה הנוספת. המשיב  2התקבלה תשובת המשיב  6.12.2016ביום  .27

כי לשיטתו בקשה לפיה יוכל כל פלסטיני  2הקודמים ועמד על התנגדותו. עוד הוסיף המשיב 

כנס כנלווה להוריו "משמעה למעשה מתן היתרים בלתי מוגבלים בזמן שהוריו ישראלים להי

 ובתכלית" ואלו אינם בסמכותו. 
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 .6מצ"ב ומסומן ע/ 6.12.2016מיום  2העתק תשובת המשיב 

 ם של העותריםההשתלשלות העובדתית בעניינ

של  ביהכבת למשפחה חצויה. א ,( ברצועת עזה28)בת  2.11.1988נולדה ביום  העותרת  .28

רצועת  תתושב ,*******הגב'  אמה,נישא לאשר וא אזרח ישראל ה **************, מר העותרת

 עזה. 

 .7ע/העתק ת.ז של אביה של העותרת מצ"ב ומסומן 

לצד זאת (*********)מספר זהות עותרת במרשם האוכלוסין הפלסטיניהעם לידתה נרשמה  .29

-()ד( לחוק האזרחות, תשי"ב2)א()4לידה ולפי סעיף העותרת נחשבת אזרחית ישראלית מכוח 

 "(.חוק האזרחות)להלן: " 1952

  .למחצה מנישואיו הקודמים של אביה וחמישה אחים ,לעותרת שבעה אחים מהוריה .30

 עותרת. ה, ואמה קיבלה מעמד ארעי בישראלעברה עם משפחתה לישראל העותרת 12בגיל  .31

 ביפו.עירוני י"ב  ט בבית ספר תיכון-למדה בכיתות ז'

  .8/ע של העותרת מצ"ב ומסומן ם לימודי תהעתק תעוד

בשל  אמהו אחיה חזרה לרצועת עזה יחד עם היא 15.5בת הייתה כאשר העותרת  ,2004בשנת  .32

 שנתיים לאחר מכן. שם . אביה של העותרת נשאר לחיות בישראל ונפטר מחלה של סבתה

, לא היה בידי העותרת כל תיעוד ישראלי, (2004)בשנת  המשפחה חזרה לרצועת עזהכאשר  .33

 , והיא נכנסה לרצועת עזה כפלסטינית. טרם הונפק לה דרכון או תעודת זהותכלומר, 

, לתושב רצועת עזה, 16, כשהיא בת העותרת התחתנה באותה שנה ,בהתאם לרצון משפחתה .34

  *********.ת.ז.  *************מר 

מאחר שהעותרים  .2-5העותרים , הם 12-5עה ילדים בגילאים לעותרת ולבן זוגה נולדו ארב .35

 )גם הם וגם אמם נולדו ברצועת עזה(, לפי חוק האזרחות הם למעשה "דור שני" ברצועת עזה

 2-5מכוח אזרחותה של אמם. לכן לעותרים  זכאים לאזרחות ישראלית אוטומטית אינםהם 

 תושבות פלסטינית בלבד. 

 .9ע/ן מצ"ב ומסומם העותרת והספח בו רשומים ילדיהבן זוגה של  העתקי ת.ז של

 . כיוםבה ארבעה מאחיה של העותרת חזרו לישראל ומתגוררים יצוין כי,  .36

בבקשה שזו תסייע לה להיכנס  ,6", העותרת גישהארגון "פנתה העותרת אל  2016בנובמבר  .37

, לישראל להיכנס יכלה לא העותרת .ומכריה שם אחיהלישראל לארץ אזרחותה, לבקר את 

משכך לא . כלשהו ישראלי בתיעוד החזיקה לאש משום ,כן לעשות המוקנית זכותה אף על

-חוק הדרכונים, תשי"בלפי  יכלה לעבור במעבר גבול בין רצועת עזה לישראל )"מעבר ארז"(

העותרת אשר התייתמה מאביה הישראלי בגיל צעיר, וכן התחתנה בגיל , . מעבר לכך1952

 .זכויותיה כאזרחית ישראליתמהן צעיר עם תושב רצועת עזה, לא ידעה באופן מלא 
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מרכז לשמירה על  -גישה  3985/15בג"ץ ) ובזכות עתירה של גישה 2015רק בשנת יוער כי   .38

נוהל ( רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה "(20.10.2015)פורסם בנבו,  הזכות לנוע נ' שר הפנים

ניסויי לבירור זהותם של תושבי רצועת עזה הטוענים כי הינם אזרחי ישראל לצורך קבלת 

יצר הליך שמאפשר הנוהל  .(24.9.2015מיום  3.2.0012)מספר  "דרכון ישראלי וכניסה לישראל

מבקשים הם ישראלי ו תיעוד אינם ברשותם לזהות אזרחי ישראל תושבי רצועת עזה, אשר 

  .נדרשאת התיעוד העבורם להיכנס לישראל ולהנפיק 

והיא נכנסה הונפק לעותרת דרכון ישראלי , 6העותרת בסיוע של  ,28.11.2016כך, ביום  .39

 שנה.  12לישראל לראשונה מזה 

 .10ע/העתק הדרכון הישראלי של העותרת מצ"ב ומסומן 

נדרשה באותו מועד להסדיר את מעמדה משום שבין היתר חודשיים. העותרת שהתה בישראל  .40

לו היא , ("חצויה"היינו היתר ) שיאפשר לה לשוב לחיות ברצועת עזה, ולקבל היתרכחצויה 

חזרה לרצועת עזה בהיתר  18.1.2017תיעוד ישראלי. ביום  המחזיקהנדרשת כישראלית 

 . התקף לחצי שנה "חצויה"

  .11ע/העתק היתר החצויה של העותרת מצ"ב ומסומן 

היא מעוניינת להפגיש בינם לבין  .העותרת מעוניינת לבקר שוב בישראל יחד עם ילדיהכיום,  .41

היא מעוניינת להראות שנים.  12קרוביה ומכריה שחיים בישראל, ושאותם לא ראתה גם היא 

בקשה פשוטה זו הינה לילדיה את ארץ אזרחותה ולבלות עימם שם במהלך חופשת הקיץ. 

מעבר לכך, נסיבות חייה קשה אנושית שכל אחד יכול להזדהות עימה. ברורה מאליה, ב

האישיות של העותרת אינן מאפשרות לה, אפילו אם הייתה רוצה, להשאיר את חמשת ילדיה 

 .בישראל הקטינים ברצועת עזה כאשר היא

 מיצוי הליכים

האזרחית  לוועדה 30.1.2017ביום  לאור האמור, ובהתאם למדיניות המשיבים, פנתה העותרת .42

  .2-5הפלסטינית וביקשה היתר כניסה לישראל עבור ילדיה, העותרים 

נשלח מכתב  19.4.2017ביום מאחר שלא התקבלה תשובה לבקשה בחלוף כשלושה חודשים,  .43

 תזכורת למת"ק עזה מטעם גישה.

  .12מצ"ב ומסומן ע/ 19.4.2017העתק מכתב תזכורת מיום 

כי הגורמים המוסמכים החליטו לסרב את בקשתם  התקבלה תשובת המת"ק 15.5.2017ביום  .44

שאינה עומדת בקריטריונים, כפי שנקבע מעת לעת, בהתאם למצב "משום  2-5של העותרים 

 . "בטחוני-המדיני

  .13מצ"ב ומסומן ע/ 15.5.2017מת"ק עזה מיום העתק תשובת 

, 27.9.2016מיום שמתבסס על העמדה העקרונית שנמסרה לגישה במכתבים  לנוכח מענה זה, .45

 אלא להגיש עתירה זו.ים עותרבידי הברירה לא נותרה , 6.12.2016 מיוםו
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ולמשך זמן לישראל הוא בחודש אוגוסט  2-5יוער כי המועד המבוקש לכניסת העותרים 

 .(2-5של העותרים  חופשת הקיץבעת )משמעותי 

 הטיעון המשפטי 

 :כיטען יתובא התשתית הנורמטיבית נשוא העתירה. בפתח הטיעון המשפטי  .46

  .להיתר 2-5 יםשל העותר זכאותםמקימים את עצמם נהלי המשיבים  .א

נימוקי המשיבים לעמדתם )שניתנו כמענה לפניות העקרוניות בנושא העתירה( נעדרים  .ב

לא ניתן לקבל את הטענה שבקשת העותרים אינה עומדת : ימשפט-בסיס נורמטיבי

 . בקריטריונים

 הקטינים לעניינם של העותריםהמתייחס בנהלי המשיבים טריון יאין קרייקבע כי אף אם  .ג

להפעיל שיקול דעת , חובה על המשיבים כרשות מנהלית )ולא כך הוא( באופן ספציפי

 לישראל לנוכח נסיבות המקרה הקונקרטי.  יםשל העותר םולהתיר את כניסתעצמאי 

סירוב מתן  :היורדים לשורש העניין מנהליים בפגמים נגועה חלטת המשיביםהלמעלה מכך,  .47

. ללא טעם ענייני לכך בעבר נהגהש המשיבים ממדיניות סטייה תוך התקבלההיתר לעותרים 

 .קיצוני סבירות בחוסר לוקהוהוא  שרירותי באופן התקבל הסירוב

 זכותה למימוש של העותרת פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויות יסודהחלטת המשיבים בנוסף,  .48

 לחופש תנועה. ולחיי משפחה תקינים,  לישראל, החוקתית להיכנס

 .2-5כלפי העותרים  ההומניטארית חובתם את מפרההמשיבים  החלטת כמו כן,  .49

 התשתית הנורמטיבית

, 2-5הסעד המתבקש בעתירה זו, הוא קבלת היתר מידי המשיבים לכניסת העותרים כאמור,  .50

 ישראל. לכנלווים לאמם אזרחית ישראלית, 

יוער תחילה לשם הבהרה: היות שעתירה זו עוסקת בבקשה של פלסטינים הרי שהבקשה היא  .51

)אשר כניסתם לישראל אינה  ואין זה רלוונטי שהוריהם ישראלים ,בסמכותם של המשיבים

 בסמכותם של המשיבים(.

)יהודה ושומרון וחבל עזה(  האיזורהוא החוק בו מוסדרת כניסתו של תושב הוראת השעה  .52

 :ב קובע כי3לישראל. סעיף 

 ".....רשאי מפקד האזור לתת היתר לשהייה בישראל למטרה כמפורט להלן:

 טיפול רפואי; (1)

 עבודה בישראל; (2)

למטרה זמנית, ובלבד שהיתר לשהייה למטרה כאמור יינתן לתקופה  (3)
 הח"מ()ההדגשה של  " מצטברת שלא תעלה על שישה חודשים.

ובלבד שלא תעלה על שישה זמנית  הסעיף נוקט בלשון רחבה כשמדובר במטרה אין חולק כי .53

 הנה כי כן,. מדובר בסעיף סל שיכול לקלוט לתוכו ביקורים לצרכים שונים בישראל. חודשים
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הצטרפות להורה ישראלי לצורך ביקור, היא אחת המטרות אליהן כיוון שבהחלט ניתן לפרש 

 הסעיף. 

 2המשיב ים שקבע פיההסדרים הספציהרי שאף מבלי להידרש לפרשנות הכללית לעיל,  .54

 ,לכניסת פלסטינים לישראלשנקבעו הקריטריונים היינו  מתוקף סמכותו למתן היתרים,

. מתירים במפורש את כניסתם לישראל של ילדים קטינים פלסטינים כנלווים להוריהם

הסדרים אלו קבועים בקובץ הפקודות מטעם המתפ"ש, המכונה "סטאטוס הרשאות לכניסת 

אשר מתעדכן פלסטינים לישראל, ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצועת עזה" 

  "(.הרשאותסטאטוס )להלן: " מידי מספר חודשים

כניסה של פלסטינים תושבי רצועת  ,(6.4.2017 שעודכן לאחרונה ביום) לפי סטאטוס הרשאות .55

 ,בו נוייםלישראל, וכן כניסת ישראלים לרצועת עזה, תתאפשר לצרכים שונים המ עזה

ניסת פלסטינים לישראל במידה ותאושר כנקבע ששהמשותף להם הוא שאופיים הומניטארי. 

 כך נכתב:. יוכלו להתלוות אליהם ילדיהם הקטיניםלמטרת אותם צרכים, 

של ( 15עד גיל )מתאפשרת כניסתם של ילדיו הקטינים  -כנלוויםכניסת ילדים "

תושב הרצועה שהותרה כניסתו לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה החולה 

 (1.א.4 סעיף) לצורך השתתפות בלוויה או חתונה( לעיל 3.א.2סעיף )במחלה קשה 

( 2)4" )סעיף  םאו לצורך הומניטארי אחר, על פי שיקול דעת הגורמים המוסמכי

 לסטאטוס הרשאות(.

 ולעניין כניסת ישראלים לרצועת עזה נכתב:

בלבד, של ישראלי  16מותרת יציאתם לרצועה של ילדיו עד גיל  -יציאת נלווים"

 .כנלוויםשהותרה יציאתו לרצועה בהתאם לקריטריונים לעיל, 

ין מתגורר פי נישוא-יציאת ישראלים שבן זוגם על -יציאת "משפחות חצויות"

לצורך התאחדות עם בן הזוג, יחד עם ילדיהם  )ת""משפחות חצויו)ברצועה 

 לסטאטוס הרשאות (2)ג( )5סעיף  -()ג( ו1)ג()5." )סעיפים 18הישראלים עד גיל 

 (. )ההדגשה של הח"מ

  .14ע/ם בסטאטוס הרשאות מצ"ב ומסומן יהעתק הסעיפים הרלוונטי

 לישראל להתיר את כניסת העותרים ישבסטאטוס הרשאות סדר הלפי ה

ההתייחסות לעניינם של קטינים הנלווים  -עובדה פשוטה מעלה  בקריטריונים לעיל, עיון .56

, , אם במסגרת חצויות ואם לאולהוריהם, אם בכניסה לישראל ואם בכניסה לרצועת עזה

אין קריטריונים עצמאיים להסדרת מעברם של  .הינה תמיד נגזרת ממטרת הוריהם בביקור

ם לעמוד בקריטריונים ונדרשיעבורם הקטינים עצמם, והוריהם הם שמגישים את הבקשות 

הסיבה לכך ברורה: הקטינים אינם עומדים ברשות עצמם, הוריהם אחראים לקבלת היתר. 

 עליהם, וחובתם, כאפוטרופסיהם הטבעיים, להשגיח עליהם. 

מתייחסת כפי שכתובה בסטאטוס הרשאות,  הפלסטיניםנלווים של ההזכאות הסיבה שכי  ברי .57

שפלסטינים יכולים להיכנס ובעת מכך נ ,ומניטארייםמים הטעמ הוריהם בישראללביקור 
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לביקור בישראל רק מטעמים הומניטארים וכנ"ל לגבי ישראלים המבקשים להיכנס לרצועת 

 של ההורים הפלסטינים בישראל, יוכלו יקורבכל בקורלציה זו מלמדת, למעשה, כי עזה. 

וכן כי בכל ביקור של ישראלים ברצועת עזה יוכלו להתלוות אליהם  להתלוות אליהם ילדיהם,

 ילדיהם. 

זו כ /עזהבכניסה לישראל נלוויםהקטינים הזכאותם של מקור למובהקת ההפרשנות לנוכח  .58

תם כללים יחולו גם על שאוב ראוי ומתחיי אין ספק כי ,/עזהבכניסת הוריהם לישראלהתלויה 

המשיב  לטענת האמור בניגוד. בכל ביקוריהם בישראל יםהורים ישראללסטינים נלווים פל

מטעמים הומניטאריים של ביקורים רק במקרים , שיש לאפשר את כניסת העותרים כנלווים 2

בתנועתן לתוך אינן מוגבלות  הישראליות אזרחיותה ,שכן .המנויים בסטאטוס הרשאות

 .לכל מטרה שהיא זכות קנויה להיכנס לישראל ןולה ,לביקורים הומניטאריים בלבד ישראל

, בכך שהוא ישראליותכ ןאת זכויותיהדה פקטו מגביל  2המשיב במדיניות החדשה אם כן,  .59

הורים  חלים עלשקריטריונים אותם הל ,את כניסת ילדיהם הפלסטינים לישראלתוחם 

  פלסטינים.

תקף באותה מידה על הורים הולכים אחר הוריהם" ילדים "של  הרציונלכי , אפוא, ברור לכל .60

תמיד גם הורים ישראלים נדרשים שכן  ,ביקורסוג של בכל ולכן עליו להתממש  ישראלים

ביתר נכון אף צריך להיות הדבר . יתרה מזאת, הפלסטיניםהקטינים להשגיח על ילדיהם 

פי שצוין בחלק העובדתי, הפרוצדורה של חזרת הישראליות לרצועה . כקבוצה זועבור  שאת

היתר הניתן  ,להבדיל .בשל כך באופן קבועבישראל  ומאריכה את הביקוראורכת זמן 

, לפלסטינים הוא דו כיווני כך שהם אינם נדרשים בהמתנה להיתר חדש בעת חזרתם לרצועה

וודאי שביקורים ארוכים יותר  על כן. לרוב קצרה יותר מטבע הדבריםבישראל ושהותם 

 . להתיר את כניסת ילדיהם של האמהות הישראליות כנלווים בביקוריהןמגדילים את הצורך 

זאת ועוד, לישראליות יש זכויות יסוד מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וככאלו על  .61

מפגיעה בזכות הנשים לתנועה ולחיי משפחה. לפיכך, מקל  המשיבים להגן עוד יותר ולהמנע

וחומר, מקום שבו ניתנת הרשות לתושבים פלסטינים להיכנס לישראל עם ילדיהם הקטינים, 

 ודאי שרשות כזו צריכה להינתן לתושבים הישראלים החיים ברצועת עזה.

 להיתר מקים את זכאותם של העותריםהרציונל שעומד בבסיס נוהל משפחות חצויות 

כך נכתב ב"נוהל משפחות חצויות" שפורסם במסגרת מכתב מאת היועץ המשפטי של איזור  .62

 : 9.11.2004חבל עזה מיום 

"הרצון להגן על התא המשפחתי וטובת הילדים ולקיים חיי משפחה תקינים 

ככל האפשר עומד לנגד עיני רשויות צה"ל באזור. היותו של אחד מבני הזוג 

ן הזוג השני הינו תושב הרשות הפלסטינית, בוודאי תושב ישראל, בעוד ב

ילדים  כאשר מעורבים קל וחומרשאיננה מקלה על קיום משפחה תקינים, 

. לאור המודעות לקושי האמור לעיל, גובשו נהלי עבודה העוסקים במציאות זו

 ." )ההדגשה של הח"מ(במשפחות חצויות...

 .15ע/מצ"ב ומסומן  9.11.2014חבל עזה מיום  שמכתב יועמ"העתק 
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כאשר מדובר  אינה צריכה להשתנותהם וטובתם של ילדי משפחות חצויות, כיבצר ההכרה .63

לא ייתכן, אפוא, שהמשיבים מחד יצהירו כי עומדת בילדים פלסטינים למשפחות חצויות. 

ויצרו נוהל על מנת  ם חיי משפחה תקיניםילקי זכותם של בני משפחות חצויותלנגד עיניהם 

 טריוניםיעומדת בקרכי בקשת העותרים אינה  יחליטומהצד השני , אך להגן על אותם ערכים

 . ויסרבו אותה אוטומטית

את מדיניותם שלהם כאשר הם מסרבים להתיר לקטינים סותרים המשיבים אם כן,  .64

 בביקור משפחתה בישראל. הואיל - ית חצויהישראל -פלסטינים להתלוות לאמם

תכלית , צריכים לשקף את 2הקריטריונים, קרי ההנחיות המנהליות על בסיסן פועל המשיב ו

  מדיניותו, מתחייב כי בקשת העותרים תאושר.

לא ניתן לקבל את הטענה : משפטי-נעדרים בסיס נורמטיבי המשיבים לעמדתםנימוקי 

 שבקשת העותרים אינה עומדת בקריטריונים

אליו שנעשו מטעם  ותהעקרוניפניות מסגרת הב 2נטענו בפני המשיב , לעילשהוצגו הטיעונים  .65

המשיב ( 11ע/ -ו 9) ע/ בתשובותיוזניים ערלות. ונפלו על אהם אולם , (10ע/ -ו 8/)ע 6העותרת 

וילדיהם  לאזרחים ישראלים נגרמתאשר לא התייחס למרבית הטיעונים ולפגיעה  ,2

כדי לבסס את עמדתו הציג המשיב  ,6 העותרתלשיטת לא כל שכן  .מדיניותוהפלסטינים עקב 

 . ואף חסרי תום לב נעדרי כל בסיס משפטי נימוקים 2

צריכים להוכיח  ילדי ישראליותשכך שני נימוקים מרכזיים להוצגו על ידי המשיב  ,למעשה .66

 :טעם הומניטארי בביקור בישראל

ושב רצועת עזה, עניינו של כל פלסטיני ת"כי  2נטען על ידי המשיב  -ראשוןנימוק  .א

בעניין כניסת פלסטינים תושבי  םהמבקש להיכנס לישראל, נבחן בהתאם לקריטריוני

 .)ההדגשה של הח"מ( "כך גם בעניינם של מי שהוריהם ישראלים ,רצועה לישראל

נימוק המנותק ומדובר בהמשגה שגויה של הבקשה הנדונה,  6לשיטת העותרת  -(9/)ע

הפלסטינים מתייחס לבקשת הילדים  2המשיב לחלוטין מהנסיבות הקונקרטיות. שכן 

הוא כאשר  2המשיב טועה אולם . כאילו מדובר בבקשה עצמאית שלהםלהיכנס כנלווים 

 .בבקשת הוריהם עבורםשמדובר מתעלם ממהות הבקשה והיא 

 פלסטיני בבגירהיה מדובר אכן ככל שיכלה אפוא להיות הגיונית,  2תשובת המשיב  

 -המבקש להיכנס לישראל אך היא לא יכולה להיות נכונה לעניינם של העותרים

וזאת  ככל שהוריהם נכנסים לישראל לביקור ,להםשזכאותם להיתר צריכה להתקיים 

  .לעניין הורים פלסטינים נקבע בסטאטוס הרשאותכפי ש

באופן שאין הנחיה מפורסמת מטעם המשיבים המתייחסת המציאות היא למרבה הצער, 

אך זו לא סיבה לבחון אותם תחת ספציפי לילדים נלווים פלסטינים להורים ישראלים, 

 קריטריון שגוי ולהתייחס אליהם כבגירים. 

להתיר לקטין פלסטיני להיכנס ו אין בסמכותכי  2נטען על ידי המשיב  -שנינימוק  .ב

משמעה למעשה מתן היתרים "שמאחר  ,לכל מטרה שהיא כנלווה להוריו הישראלים

מסיבה שהיא  תשובה זו לקבל שלא ניתןייטען . (11/)ע בלתי מוגבלים בזמן ובתכלית"
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כי התבקש ביקור  2ב חסרת תום לב ולכל הפחות פשטנית. הרי הובהר במפורש למשי

כותו להנפיק היתר סמיש בו -למשך חופשת הקיץ של הילדים -במקרה דנןמוגבל בזמן, 

. , ולמקסימום של ששה חודשים )ר' הוראת השעה("מטרה זמנית"שכזה כאמור לכל 

עם ילדיהם  היה נהוג פעמים רבות בביקורים של אמהות ישראליותהלכה למעשה, כך 

. במסגרת ההיתר שהונפק לילדיהםאשר חזרו בתום התקופה שניתנה  הפלסטינים,

, והבחירה לראות בהיתרים אלו כבלתי את ההיתרת המשיב להגביל שבאפשרובוודאי 

. אמתלה זו אינה יכולה לסרב את בקשת העותרים מוגבלים היא בגדר אמתלה בלבד

לעמוד בעיקר כאשר היא גוררת פגיעה בזכויות יסוד של ישראלים ובחובות 

   כלפי תושבי הרצועה הפלסטינים.הומניטאריות 

 אינו עומדלהחליט כי מקרה מסוים  3של המשיב  הדעתשיקול בנוסף יש להבהיר כי  .67

נקבע בג"ץ  . כךבלבד יםטחוניימוגבל לשיקולים בטריונים לקבלת היתר כניסה לישראל, יבקר

: ""החליטו בקשת העותריםל המשיבים לבלשון הסירוב ש כך נכתב במפורש ;עדאלה

טריונים, כפי שנקבע מעת לעת, יהגורמים המוסמכים לסרבה, משום שאינה עומדת בקר

סטאטוס מבוא למסמך בנכתב כך גם  ;)ההדגשה של הח"מ( "בטחוני-למצב המדיני בהתאם

התאם לסמכויות המוקנות לגורמי המתפ"ש, להחלטות הדרג המדיני ולסיכונים ב"הרשאות: 

 יישום, -הביטחוניים הנובעים מפעילות ארגוני הטרור המנצלים לרעה את תנועות האנשים

עיצוב והגדרת המדיניות הנוגעת לתנועת אנשים בין מדינת ישראל, יהודה ושומרון ורצועת 

 .))ההדגשה של הח"מ "ביטחוני המשתנה-קשורות בחבל הטבור למצב המדיניעזה, 

עד  כי ילדים קטינים ,במקרה של העותרים אין כל טענה וכן לא תעלה על הדעת טענה -ברם .68

במסגרת בחינת בקשות כניסה ראיה מובהקת לכך היא ש. מהווים סיכון בטחוני 15גיל 

, 16לפלסטינים קטינים מתחת לגיל  ידורשים אבחון בטחונמעולם לא המשיבים לישראל 

תם של אין בכניס גם לשיטתם של המשיבים,הווה אומר, נדרש אבחון בטחוני רק להוריהם. ו

וני מדיני בין ישראל לרצועת חטיכדי להשפיע על המצב הב, 5-12העותרים, קטינים בגילאים 

-מצב הבטחונימכוח האך ורק יונים של המשיבים נוצרים טריומאחר שהקרלפיכך  עזה.

 .טריוניםיעומדת בקר, אין כל עילה לקבוע שכניסתם של העותרים אינה מדיני

המניעה  העומד בסיס אף אם יציגו המשיבים שיקול לגיטימי כלשהו לעיל,  מבלי לפגוע באמור .69

שיקול זה אינו יכול לקבל כל משקל משמעותי גם לנוכח היות ישראליות, ילדי  כלפי  ההאמור

. שכן, מניין המשפחות החצויות ברצועת עזה מונה מאות ספורות התופעה מצומצמת ביותר

. לכן יםאינם ישראלשאף פלח מצומצם יותר של הורים ישראלים לקטינים קיים ובתוכן 

היא אינה אפשרות כה  -לדי ישראליות לכל ביקורמתן היתר לי– האפשרות המבוקשת

, ומן הצד השני  המניעה היא להתמודד איתה שמשיבים לא יוכלודרמטית שתיצור "הצפה" 

  פוגענית לאין שיעור.

 נסיבות המקרה הקונקרטי מחייבות את קבלת בקשת העותריםמפורש, גם ללא קריטריון 

אף אם אין הנחיה קיימת בנהלי המשיבים המסדירה באופן מפורש את עניינם של  ,בלאו הכי .70

בעיקרן הן העובדה  נסיבות המקרה הקונקרטי מחייבות את קבלת הבקשה.העותרים, 

ל לממש את זכותה להיכנס לישראל כל עוד ילדיה לא יוכלו להתלוות אליה, עותרת לא תוכשה
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חה תקינים ולבקר את קרוביהם בישראל, והעובדה העובדה שלילדיה עומדת הזכות לחיי משפ

 שאין כל טעם בטחוני או אחר לסרב לבקשה.

המשיבים טומנים את ראשם בחול ונצמדים לעמדה דווקנית כי בקשת העותרים אינה אולם   .71

שיקול הדעת בכך המשיבים מפרים את חובתם להפעלת שיקול דעת. . עומדת בקריטריונים

, ולא יב אותה לבחון כל מקרה על סמך נסיבותיו הקונקרטיותמחיהמסור לרשות המנהלית 

לדחותו על יסוד עמדה עקרונית המתבססת על נהלים קיימים. האיסור על כבילת שיקול 

ה של בית המשפט הדעת הרשות המנהלית וחובתה לסטות מהנחיות, מעוגן בפסיקה ענפ

 2355, טו חוץ-המפקח על מטבע-והאוצר -שרנ'  יהודה וינשל 295/61בג"ץ )ר' למשל:  העליון

יואב דותן  ;ועוד (1980) 421( 1, לה)רשות השידורנ'  דפי זהב בע"מ 389/80בג"ץ  ;(1961)

 .((1996) 136ע'  הנחיות מנהליות

מנית למטרה זלתושבי הרצועה היא בקשה להיתר בקשת העותרים ייטען כי  :לסיכום פרק זה .72

באשר לילדים  2המשיב ה בקנה אחד עם נהלי עולהבקשה . 2ונמצאת בסמכותו של המשיב 

מניעה ביטחונית לאשר אין כל  ת של המשיבים כלפי משפחות חצויות.עם המדיניו וכן נלווים

אין בסיס  ,את הבקשה ונסיבות הקונקרטיות של הבקשה מחייבות את אישורה. על כן

אלו להחלטת המשיבים כי הבקשה אינה עומדת בקריטריונים, ובלאו הכי הקריטריונים הם 

 -בקשת העותריםשצריכים להתיישר עם החובה הנורמטיבית שהוצגה. לפיכך יש לאשר את 

 ילדיה הקטינים של העותרת להתלוות אליה בביקורה בישראל. ללהתיר 

 פגמים מנהלים

 ללא טעם ענייני סטייה מהחלטות קודמות

נהגו המשיבים להתיר את כניסתם של קטינים פלסטינים לישראל  בעברכאמור בחלק העובדתי,  .73

 וזאת ללא דרישה של טעם הומניטארי מיוחד לביקור.  -כנלווים להוריהם הישראלים

שאינה בשלב לא ידוע החליטו המשיבים להפסיק את מדיניות זו והחליטו כי מדובר בבקשה  .74

 .בקריטריוניםעומדת 

אולם גם בתקופה בה התירו המשיבים את כניסתם של קטינים פלסטינים להוריהם הישראלים  .75

הקריטריונים ללא דרישה של טעם מיוחד לביקור, וגם כעת כאשר הם אינם מתירים זאת, 

תמיד התירו המשיבים  אודות כניסתם של פלסטינים לישראל בהקשר הרלוונטי נותרו זהים.

יד הייתה חסרה טינים להתלוות להוריהם הפלסטינים בביקוריהם בישראל, ותמלקטינים פלס

לכן החלטתם של המשיבים לסרב פלסטינים להורים ישראלים. התייחסות מפורשת לקטינים 

לפתע את כניסתם של העותרים בהתבסס על נימוק של אי עמידה בקריטריונים, היא חשודה, 

 שרירותיות מוחלטת. נדמה שאינה מתבססת על דבר ומעידה של 

אין מחלוקת כי מותר לרשות מנהלית לשנות מדרכה ולסטות מהחלטות קודמות או מהנחיות  .76

פנימיות, אך בוודאי שהיא אינה פטורה מחובתה לעשות כן על בהתקיים נסיבות המצדיקות 

ע"פ  זאת: על יסוד שיקולים עניינים בלבד, באופן סביר ותוך שהיא מנמקת את החלטתה )ר':

ראש -פרנס נ' יושב 5205/01עש"ם  ;( 10.9.13]פורסם בנבו[ ) מדינת ישראל נ' פרץ 6328/12

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206328/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206328/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206328/12
http://www.nevo.co.il/case/5999752
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( 3פ"ד נד) הממשלה,-הלני נ' ראשק 5060/96בג"ץ  ;((2001) 21, 9( 2), פ"ד נורשות השידור

חובה זו גם נובעת מחובתה של הרשות המנהלית לפעול בהגינות ובתום לב שהיא  )27

 ממושכלות היסוד של המשפט המנהלי. 

 שרירות

מעבר לעובדה שהמשיבים אינם עקביים במדיניות ביחס לכניסה לישראל של קטינים  .77

הציגו כל טעם ממשי מדוע יש לסרב את בקשת לא גם המשיבים פלסטיניים להורים ישראלים, 

טעם כזה אינו קיים מאחר שלא יכול להיות טעם בטחוני למנוע את  ,כן. לא כל שהעותרים

רת הפניות שקדמו לעתירה, גהתעלם מן הטענות שהובאו בפניו במס 2כניסת העותרים. המשיב 

פלסטינים להתלוות  הוא לא הציג כל מענה לבעיה שיוצרת מדיניותו שלא לאפשר לקטינים

הסבר לאקוני הוא אותו  3להוריהם הישראלים בביקוריהם השונים בישראל. כל שנתן המשיב 

  ".טריוניםישהבקשה "אינה עומדת בקר ואוטומטי

כי  -והוא, לפנייה העקרונית שנעשתה בנושא וטעם חסר תום לב נתן הסבר 2בנוסף המשיב  .78

 ישראל של נלווים פלסטינים להורים ישראלים,כניסה הנושא אינו בסמכותו מאחר שמשמעות 

הבקשה היא להיתר מובל בזמן ולמטרה כי ברור שהיא היתר שאינו מוגבל בתוקפו, זאת למרות 

 זמנית. 

מעבר  . לא כל שכן,את נסיבות המקרה ואת אופי הסוגיה נוכלל לא בח יםעולה כי המשיב .79

יתייחס לבעיה בכללותה ויסדיר  2ב שמשי לאישור בקשת העותרים באופן ספציפי היה ראוי גם

 הקיים חלל משפטילא הגיוני שהמשיבים מסרבים בקשה על בסיס  בנהליו את סוגיה זו.

להיכנס לישראל יחד עם ילדיהם  כל סיבה לא לאפשר להורים ישראליםבנהליהם, שהרי אין 

צגו בטיעון הדבר מתחייב לנוכח כל הטעמים שהו -הוא הנכון. ההפך בכל ביקוריהם הפלסטינים

, להורים ישראלים קטינים פלסטיניםהטריון שכזה לכלל יהמשפטי. מתחייב כי יהיה קיים קר

 ואחת כמה וכמה מתחייב שהבקשה תאושר במקרה הספציפי של העותרים.

עם מצב בו רשות מנהלית פוגעת בחייהם של תושבים, ללא בחינת אפוא, לא ניתן להשלים  .80

צדקת ההחלטה נוכח הנסיבות. החלטה שנעשית באופן זה היא  נסיבות העניין, מבלי לבחון את

 ודינה בטלות. , שרירותית

 חוסר סבירות קיצוני

חוסר הסבירות בהחלטת המשיבים ברור ואין צורך להרחיב בסוגיה. אף אם היו טעמים  .81

כלשהם לסירוב בקשת העותרים, הרי שיש צורך כי שיקולים אלו יהיו כבדי משקל לנוכח 

בג"ץ )ר' למשל:  2-5ה בזכויות יסוד של העותרת, ובזכויותיהם של העותרים הפגיעה הקש

(. בייחוד כאשר עסקינן באזרחית ישראלית ולה זכויות מוקנות בכניסה לישראל. לא עדאלה

ניתן לטמון את הראש בחול ולטעון כי המשיבים אינם פוגעים בזכויותיה של אזרחית 

היא כמו למנוע להתלוות אליה בביקוריה בישראל ישראלית, שהרי למנוע מילדיה הקטינים 

 זכות זו ממנה. 

מבלי לשקול שיקולים עניינים ומבלי לערוך ניכר כי המשיבים סירבו את בקשת העותרים  .82

http://www.nevo.co.il/case/5999752
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בין טעמיה של מדיניות כללית וגורפת לבין זכויותיו של הפרט במקרה קונקרטי,  ראוי איזון

 לכן החלטתם לוקה בחוסר סבירות קיצוני. 

יוער כי, במקרה שבו הרשות מתעלמת לחלוטין משיקול מסוים ורלוונטי, להבדיל ממקרה  .83

שבו השיקול אינו זוכה למשקל ראוי, ההצדקה לביקורת שיפוטית והתערבות בהחלטה שכזו 

לפסילה אוטומטית של החלטת גבוהה במיוחד. לעיתים התעלמות זו אף תהווה בסיס 

 (.1995) 195( 2פ"ד מט) ויכסלבאום נ' שר הביטחון 3299/93)ר' לעניין זה: דנג"ץ  הרשות

חופש תנועה ל הזכותה להיכנס לישראל וזכויותי -המשיבים מונעים מהעותרת זכויות יסוד

 וחיי משפחה 

מעוגנת אף  בסיסית זו זכותולה זכות קנויה להיכנס לישראל.  יתהעותרת היא אזרחית ישראל .84

)ב( כי "כל אזרח ישראלי הנמצא 6במפורש בסעיף בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע 

לצד זכות זו  בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל". זוהי זכות יסוד שאין להתנות אותה בדבר.

הזכות לחופש תנועה שמעמדן הוכר בפסיקה כחוקתיות, כגון  ת,ות נוספעומדת לעותרת זכויו

הזכות של  מזכויות אלו נגזרת. מהוות חלק מכבוד האדםגם הן אשר  לחיי משפחה הזכותו

 בקר את אחיה ולהפגיש אותם עם ילדיה. היכנס לישראל, להעותרת ל

ילדים הקטינים והוריהם נחשבים כיחידה אחת מכוח חובת האפוטרופסות של יודגש כי  .85

לכך מצטרפות גם החובות המוסריות שבין  ההורים המשתקפת באספקטים משפטיים רבים.

הגבלת חופש  מכאן כי שר המיוחד שבין אם לילדיה הקטינים.הורה לילדו ובשים לב לק

עת"מ )ר' למשל:  התנועה של הקטינים מגבילה בהכרח גם את חופש התנועה של הוריהם

 (.(30.11.2016)פורסם בנבו,  משרד הפניםנ'  סוסון רחמנוב 16793-09-16)מינהליים חי'( 

ן אשר אין לפגוע בו אלא במקרים קשר זה שבין ילד להורה הוא קשר בעל מעמד משפטי מוג .86

-895, עמ' 872(, 4, פ"ד נו)אח' נ' פלוני ואח' 2-פלונית ו 3009/02רע"א למשל  חריגים. ראה

 , שם נאמר:896

  

עומקו ועוצמתו של קשר ההורות האוצר בתוכו את זכותם הטבעית של הורה וילדו ”

לקשר חיים ביניהם הפכו את האוטונומיה המשפחתית לערך בעל מעמד משפטי מן 

הדרגה הראשונה, אשר הפגיעה בו נסבלת רק במצבים מיוחדים וחריגים ביותר. כל 

ש לפרש את היוצאים מן הכלל ניתוק ילד מהורה מהווה פגיעה בזכות טבעית ולכן י

המאפשרים שלילת הזכות, בין לצמיתות ובין לזמן מוגדר, בזהירות יתירה ועל דרך 

 ”. צמצום רב

 

מגע פיסי עם ילדו היא זכות מוכרת במשפט וכבר נפסק כי קשר ישיר עד כדי זכות ההורה ל .87

משפט . מערכת המשפט הטבע הוא המזין את זכותם של אם ושל אב להחזיק בילדם""

ת היסוד, שאינה מכירה במשפט הטבע ובזכות היסוד ואולם גם ביכולתה להגביל את זכו

, עמ' 133(, 3, פ"ד נ) אח' 2-פלוני נ' פלונית ו 3798/94ע"א ראויות. ראה:  מוחלטת, ולתכליות

166-167. 

http://www.nevo.co.il/case/5870716
http://www.nevo.co.il/case/5917050
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את מימושן  יםמתנ םבכך שהשל העותרת בפועל המשיבים מעקרים את זכויותיה ודוק:  .88

בפני בחירה  ת העותרתבהשארת ילדיה הקטינים התלויים בה מאחור. המשיבים מציבים א

קיום לוותר על  בנוסףעליה להותיר את ילדיה הקטינים והתלויים בה מאחור, בין שתי רעות: 

 ;ילדיה לבגוד בחובותיה המוסריות והמשפטיות כלפיעם אחיה שבישראל, ובכך  הקשר שלהם

בין כך ובין כך נפגעת עם אחיה ועל זכותה בכניסה לישראל.  שלה או שעליה לוותר על קשר

 זכותה של העותרת לחיי משפחה. 

ה גבוהה ביותר במדרג נמצאת במדרגבתי המשפט קבעו פעמים רבות כי הזכות לחיי משפחה  .89

 זכויות האדם:

 לחיים הזכות על ההגנה לאחר, החוקתיות האדם זכויות במידרג"
.... ולמשפחה להורות הזכות על החוקתית ההגנה באה, הגוף ולשלמות

זכות זו ניצבת, איפוא, במדרגה נעלה במידרג זכויות האדם 
החוקתיות. היא קודמת בחשיבותה לזכות הקנין, לחופש העיסוק, 

הפרט. 'היא משקפת את תמצית הווייתו של האדם,  ואף לצינעת
 ."ואת התגלמות הגשמת עצמיותו'

 ניתן. פורסם טרם, הסוהר בתי שירות' נ דוברין 2245/06 ץ"לבג 12 פסקה)
 (13.6.2006 ביום

 :כי עוד נקבע דוברין בפרשת

 הפגיעה היקף צמצום מחייבת ולהורות למשפחה אדם זכות של קיומה"
 ".הניתן ככל בה

 (15 פסקה, בשם)

, האדם זכויות במידרג יותר גדולה עוצמה בעלת הינה האדם שזכות ככל"
 "בה הפגיעה את להצדיק כדי יותר חזקים טעמים נדרשים כך

 (. 14 בפסקה, שם)

הזכות לחיי משפחה כוללת בחובה את חובתה של המדינה שלא להתערב בתא המשפחתי ולא  .90

פלוני ואח' נ'  488/77לכפות פרידה כלשהי בין בני הזוג ובין הורים וילדיהם )ר' למשל: ע"א 

 (. 421,432 (3, פ"ד לב)היועץ המשפטי לממשלה

יה של העותרת לכניסה עקרונות היסוד וההלכה הפסוקה, המשיבים פועים בזכויותחרף  .91

. החלטת המשיבים התקבלה כאשר בקלות בלתי נסבלתלישראל, לחיי משפחה ולחופש תנועה 

ציגו המשיבים שהוכפי שנטען בפרק הקודם הנימוקים , לא מתקיים כל נימוק מהותי לסירוב

טעם המצדיק  מתקיים בטח שלא. על כל פנים, הם כעורבא פרח במענה לפניות העקרוניות,

ובוודאי  -אין לה תכלית -בזכויות העותרת. על כן הפגיעה העותרת ה כה חמורה בזכויותפגיע

 שאינה מידתית. 

  5-2המשיבים לא מקיימים את חובותיהם ההומניטאריות כלפי העותרים 

ם המתגוררת בישראל, וכן לפגוש את משפחת 2-5המשיבים מונעים מן העותרים  לעיל, כאמור .92

תבחר לממש את זכותה ולהיכנס לישראל, המשיבים דנים את העותרים  ,העותרתככל שאמם, 

. זאת כאשר יוזכר שמדובר בילדים רכים בשנים, בלתי מבוטלללא אמם לפרק זמן להיוותר 

. למותר לציין שהפרדת הילדים מאמם לפרקי זמן משמעותיים כגון 6בת הצעירה מבינם רק 
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ן מסגרת והם מצויים בחופשת הקיץ, תפגע אלו העומדים על הפרק, ובטח בעת שלילדים אי

 . ובנפשם באיכות חייהם

דאגה לטובתם של תושבי רצועת עזה, או לכל הפחות מניעת הפגיעה בהם ככל האפשר, מחויבת  .93

נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה, ושליטתה על תחומי חיים 

וח המשפט הבינלאומי והישראלי לכבד ולהגן על אותן מחויבת מכרבים של תושבי עזה. ישראל 

. בית המשפט העליון הכיר בכך שנוכח שליטתה של ישראל זכויות האדם המושפעות משליטתה

על מעברי הגבול, והתלות שפיתחו תושבי עזה בישראל באספקטים רבים, היא מחויבת להבטיח 

לבסיוני ואח' נ' ראש ממשלת א 9132/07את הצרכים ההומניטאריים של תושבי עזה )בג"ץ 

(. אלו הן בראש הזכות לחופש התנועה של התושבים וכן 30.1.2008)פורסם בנבו,  ישראל ואח'

כל הזכויות שנגזרות ממימוש חופש התנועה, כגון הזכות לחיי משפחה תקינים, הזכות לגישה 

 להזדמנויות, הזכות לפרנסה ותעסוקה ועוד.

גם  המשיבים בעקבותיו, 2-6לבקשת העותרים והפגיעה בעותרים  יתרה מכך, בסירובם .94

עקרון טובת הילד הוא עקרון מנחה בכל עת . שלו מעמד עצמאי, מעקרון טובת הילדמתעלמים 

, וכן באשר בה נדרשת מערכת המשפט להפעיל שיקול דעתה בפירוש ובישום הוראות חוק

(, 1), פ"ד לפלונים נ' היועץ המשפטי לממשלה, 549/75ע"א . כפי שנאמר בלהחלטות הרשות

 :465-466,עמ'  459

  

אין לך ענין שיפוטי הנוגע לקטינים, אשר בו טובתם של הקטינים אינה השיקול "הראשוני ”

 ”. והעיקרי"

 3הקובעת בסעיף  1989מדינת ישראל אף אשררה את אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד משנת  .95

כי עניינם של ילדים יילקח בחשבון כנתון מרכזי בכל מעשה שלטוני. מכאן עולה כי כל דבר 

חקיקה ראוי לו שיפורש באופן המאפשר לשמור על זכויות הקטין. בבואו של בית המשפט 

 לפרש הוראת חוק יעשה זאת תוך שמיעת קולו של הילד ושמירה על זכויותיו.

 סיכום

, 5הם היא רק בת יכי ארבעת ילדיה הקטינים שהקטנה מבינ -מבקשת בקשה צנועה העותרת .96

בארץ אזרחותה ישראל, ושם לבקר את משפחתה.  תחום בזמן יוכלו להתלוות אליה לביקור

יא מבקשת לממש את זכותה לאחר שהעותרת לא יכלה לבקר בישראל שנים רבות ה

 הבסיסית.

היא אינה אפשרות שהעותרת תוכל לעמוד  ועת עזה,, ברצלהשאיר את ילדיה הקטינים מאחור .97

בה. מעבר לכך אפשרות זו תפגע בזכותה וזכותם של ילדיה לחיי משפחה תקינים, ותפגע 

 בטובתם. 

 אינה יכולה להתקבל:ו ,החלטת המשיבים כי בקשתה אינה עומדת בקריטריונים .98

בסמכותם להנפיק היתרי כניסה לישראל לתושבי רצועת עזה לכל מטרה ראשית, כי  .א

 זמנית. 
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 .תםיונולה בקנה אחד עם נהליהם ומדיאינה עשנית כי החלטתם  .ב

הפרו את חובתם להפעלת שיקול דעת כאשר לא בחנו את נסיבותיו ם הכי  שלישית .ג

 הקונקרטיות של המקרה.

ה, ומנגד החלטתם פוגעת את בקשת לסרב מדיני-ממשי בטחוניאין כל טעם רביעית כי  .ד

  ומשכך החלטתם שרירותית ובלתי סבירה. באופן בלתי מידתי בזכויות העותרים,

לישראל  2-5ותרים יש להורות על המשיבים להתיר את כניסתם של הע ,לנוכח כל האמור לעיל .99

 , למשך חודש אוגוסט הקרוב. כנלווים לעותרת

דין ברצועת עזה ונשלח לח"מ,  כתני עורשנחתם בפ תהעותר תצהירנתמכת בעתירה ה .100

ב"כ ובשל דחיפות לבין ת לאחר תיאום טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר

שנחתמו ונשלחו התצהיר ואת ייפוי הכוח נכבד לקבל את המשפט הבית  העתירה, מתבקש

 בפקס.
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