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  המערערות /המבקשות 

  -נגד  -

 . שר הפנים1

 . שר הבטחון 2

  . אלוף פיקוד דרום3
 970941159כרימה מוחמד סלמאן אחרואת, ת.ז . 4

  באמצעות פרקליטות המדינה
    ירושלים 29דין -צאלח  א מרח'

  המשיבים  
  

  

  חלקי של פסק דין בקשה לעיכוב ביצוע

 המשפט בית של דינו פסק של חלקי ביצוע עיכוב על להורות בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית

 מ"בעת) ביתן אליהו השופט כבוד( מינהליים לעניינים משפט כבית בשבתו שבע בבאר המחוזי

 25,000 סך משפט בהוצאות לחיוב באשר, 11.5.2011 מיום הפנים שר' נ קישאוי 11268-02-11

  .בערעור להכרעה עד וזאת ח"ש

  הנורמטיבית המסגרת

 את מעגנת 2000- א"תשס), דין סדרי( מינהליים לעניינים משפט בתי לתקנות 43 תקנה .1

 הערעור הגשת לאחר מינהליים בהליכים דין פסקי של ביצוע לעיכוב בקשות להגיש האפשרות

 .הפסוקה בהלכה בהרחבה ונדונו פורטו הם, הרלוונטיים לשיקולים באשר. הערעור לערכאת

 פסק ביצוע לעיכוב בקשהב הרלוונטיים השיקולים ,המושרשת המשפט תיב לפסיקת בהתאם .2

 במסגרת העליון משפט בית קובע כך. הנוחות ומאזן הערעור סיכויי: אדנים שני על יםנשענ

 : לישנא בהאי) 1.8.2006 פורסם לא( חורש' נ אטלנוב 4705/06 א"ע

 מבחנים לשני להידרש המשפט-בית על, ביצוע לעיכוב בבקשה בדונו"
 הערעור כי ימצא ואם, הערעור סיכויי את לבחון עליו, ראשית: מצטברים

 היינו, הצדדים של הנוחות מאזן לבחינת לעבור עליו, יסוד משולל אינו
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 עד לבחון זה ובכלל הצו מתן-אי או ממתן לצדדים שייגרם היחסי הנזק
 ראו( הערעור ויתקבל היה, לקדמותו המצב את להשיב יהיה ניתן כמה
  )מ"הח, הוספה הדגשה( ."העיקר הוא הנוחות מאזן). בצלאל עניין

 

 ד"פ אמר' נ מ"בע דיסקונט מרכנתיל בנק 6994/00 א"רע במסגרת המשפט בית קובע עוד  .3

 :הרלוונטיים השיקולים שני בין גומלין יחסי קיימים כי)], 2001( 529) 1(נו

"שני התנאים למתן הסעד הזמני אינם בלתי תלויים זה בזה. ישנם יחסי 
ככל שמאזן הנוחות נוטה יותר לכיוונו של  :גומלין הדדיים ביניהם, קרי

מבקש הסעד ומעמיד בסכנה ממשית את היכולת להחזיר מצב לקדמותו 
ל ההליך העיקרי טענותיו של המבקש אם הסעד הזמני יסורב, ובסופו ש

תתקבלנה, כך הדרישה להתקיימותו של התנאי הראשון בדבר סיכויי 
התביעה או קיומה של שאלה רצינית לדיון מתמתנת. מובן כי אין מדובר 
במצב שבו נראה, על פניו, כי התביעה היא תביעת סרק, שאז אין מקום 

קש. אולם מקום שאין לסעד זמני גם אם מאזן הנוחות נוטה לעבר המב
עניין בתביעה כזו אלא בשאלת סף אם מעלה התביעה שאלה שראוי 
לבררה, הרי משקלה של שאלה כזו פוחת ככל שמאזן הנוחות נוטה יותר 
לטובתו של מבקש הסעד, ולהפך. זאת, על שום הסיכון הרב שבמניעת 
יכולת השבת מצב המבקש לקדמותו אם תתקבל בסופו של דבר התביעה 

  קרית."העי

  

  הערעור סיכויי

 לסוגיית באשר הן, גופא לסוגיה באשר הן גבוהים הערעור סיכויי כי טוענות המבקשות .4

 א"עעל כל פנים, על פי ההלכה הפסוקה די בכך כי הערעור איננו משולל יסוד. כך ב .ההוצאות

 ): 19.11.2000 מיום, פורסם לא(  יפו א"ת עיריית' נ בצלאל 6146/06

-בית הגיע, כאמור הערעור סיכויי את המשפט בית שבחן לאחר אם
 התנאי לבחינת לעבור עליו, יסוד משולל אינו הערעור כי, למסקנה המשפט

 שייגרם היחסי הנזק בחינת והוא, דין-פסק של ביצועו לעיכוב השני
  .הצו מתן-אי או ממתן לצדדים

 

 זהו. ₪ 25,000 בסך המשיבים בהוצאות, ולחוד ביחד, המערערות על השית קמא המשפט בית .5

 בשם עותרת אשר ציבורית עותרת קרי, העתירה בנסיבות ורע אח לו שאין הוצאות סכום

 בהתנהלותה דופי היה לא אשר עותרת, מוחלשת אוכלוסייה של הפלחן וחופש השוויון עקרון

 המצורפים התצהירים מן שעולה כפי, כספיים אמצעים משוללות, עזה תושבות עותרות וכן

  .גישה מעמותת תשלום ללא משפטי לסיוע זכו מצבן בשל אשר, זו לבקשה

, כפיים נקיון-באי, לב-תום בחוסר לקו לא העותרות. פגם כל נפל לא זה ערעור נשוא בעתירה .6

 מה בשל פנו העותרות. אחרת חריגה התנהלות בכל או הליכים מיצוי-באי, בוטה בלשון

 בשיטתנו יסוד עקרון, השוויון עקרון ליישום באשר הפסוקה ההלכה של הפרה היתה שלדידן

 .  המשפטית

 עדת בין רלוונטי שוני שיש או, חל איננו השוויון עקרון כי קמא המשפט בית סבר אם אף .7

 תפקידן בדיוק זהו. העתירה הגשת בעצם פגם כל אין, עזה ברצועת הנוצרים ולעדת המסלמים

 וכי ישראל מדינת ידי על יכובדו אדם זכויות כי לכך החותרות אדם לזכויות עמותות של

 פעלו האם להכריע, המשפט בתי של תפקידם בדיוק וזהו תקין מינהל על תקפדנה הרשויות

 .  לאו אם, כהלכה הרשויות



 3

 אינם אשר", מקצועיים עותרים, "עותרים של חדשה קטגוריה מאין יש יצר קמא המשפט בית .8

 מענף מונחה את שואל קמא משפט בית. הוצאות בפסיקת התחשבות לשום לדידו ראויים

 אותו המניעים וברציונלים בנסיבותיו לחלוטין שונה ענף על אותו ומיישם הייצוגיות התביעות

  . ציבוריים עותרים ידי על המוגשות המינהליות העתירות ענף -

 על שהושתו ההוצאות גובה בין העצום הפער בשל, במפורש זאת קבע שלא למרות. ועוד זאת .9

 ציבורי עותר על הוצאות הושתו בהם האחרים המקרים במעט ההוצאות גובה לבין העותרות

 קמא המשפט בית שהשית ההוצאות מצטיירות) כאמור שלו פגומה התנהלות בשל לרוב(

 משפט בית מצטט אותו הדין-בפסק ודווקא זה נכבד משפט בית פסק וכבר. עונשיות כהוצאות

 15 בסעיף, 600), 1(ס ד"פ, יבוא רשיונות למתן המוסמכת הרשות' נ תנובה 891/05 ץ"בג, קמא

 :כך

 יריבו את גרר כי על שהפסיד הדין בעל של ענישה אינה הוצאות פסיקת"
 על לעלות לו ואל עונשי אינו לפסוק שיש ההוצאות שיעור ממילא. לדין

 לא בהוצאות חיוב, כי בהתאם נפסק בכדי לא...בפועל שהוצאו ההוצאות
 לבית סמכות אין כי וכן'... במשפטו שהפסיד הצד את להעניש נועד

  )הוספה הדגשה..." (עונשיות הוצאות לפסוק המשפט

 

, אדם לזכויות כעמותה העמותה של הגדרתה, הדין מפסק כעולה, קמא המשפט בית של לדידו .10

, אדם זכויות לקידום הפועלת עמותה באמת איננה העמותה. בלבד סובייקטיבית הגדרה הינה

 לצנינים היא המשפט לבית פונה שהעמותה העובדה גם. ככזו עצמה מגדירה רק היא אלא

 השתת ידי על כן ולעשות להמשיך העמותה מן למנוע יש ולפיכך קמא המשפט בית בעיני

 משפט בית אותו שמכנה כפי", חוקה לחם" את למצוא העמותה תיאלץ כך. חריגות הוצאות

 .המשפט בית את עוד תטריד שלא והעיקר אחר במקום, קמא

 בישראל הרשויות כי כך ועל פלסטינים של זכויותיהם על עומדת גישה עמותת כי העובדה .11

 תופעה היא, קמא משפט בית של לדידו, והבינלאומי המינהלי המשפט כללי פי על ינהגו

 העמותה של עמוק הלא בכיסה פגיעה באמצעות וזאת השורש מן לעקרה שיש שלילית

 .בלבד מתרומות המתקיימת

 בעיקר אך, גישה לעמותת הן, קשות תוצאות הן, קמא המשפט בית של זו קביעה תוצאות .12

 מאזן" הכותרת תחת להלן שיפורט כפי, שלישיים צדדים של ולאינטרס הציבורי לאינטרס

 ". הנוחות

 להוצאות באשר הערעור סיכויי, אלו בנסיבות החריג ההוצאות סכום ולאור, לעיל האור לאור .13

 .הפסוקה בהלכה שנקבע רף את עוברים

באשר לסיכויי הערעור בסוגיה המהותית, עמותת גישה עתרה לבית המשפט קמא בשם  .14

יישומו של עקרון השוויון על מתן היתרי כניסה לישראל לשם מימוש חופש הפלחן של תושבי 

רצועת עזה. ככל שהמשיבים מתירים כניסה לצורך זה לאוכלוסיה הנוצרית המתגוררת 

תן היתרי כניסה גם לאוכלוסיה המסלמית. זו היתה ברצועת עזה כדבר שבשגרה, כך יש לי

 תמצית הטיעון. 
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בית המשפט קמא דחה את העתירה בקובעו כי יש שוני רלוונטי בין המסלמים לנוצרים  .15

המתגוררים ברצועת עזה וזאת על סמך אמירה בעלמא של המשיבים כי המיעוט הנוצרי נרדף 

 עזה. ואין הוא יכול לממש את חופש הפלחן שלו ברצועת 

לא זו בלבד שבכך התעלם בית המשפט קמא מחובת הרשות המינהלית לבסס את החלטותיה  .16

על תשתית עובדתית ראויה, הוא התעלם מן העקרון הבסיסי על פיו כל החלטה מינהלית, בין 

 יש לתיתה תוך יישום  עקרון השוויון. –אם היא מממשת זכות קנויה, בין אם לאו 

ון ולו על מתן פריבילגיות לאוכלוסיות דומות מעוגנת בהלכה החלה זו של עקרון השווי  .17

), 1(מו ד"פ, האוצר שר' נ ישראל למדינת חוקה 637/97 ץ"בג הפסוקה מזה שנים רבות. (ראו:

191.(  

מהות הערעור איננה מבוססת על הטענה כי בית המשפט קמא שגה בקביעותיו העובדתית,  .18

להתערב בהן. ההיפך הוא הנכון. מהות הערעור קביעות שבית המשפט שלערעור איננו נוטה 

סובבת סביב הטענה כי המשיבים ובעקבותיהם בית משפט קמא ביססו את החלטותיהם על 

בסיס תשתית ראייתית שאיננה מעוגנת בדבר, אך בעיקר על הטענה כי המשיבים התעלמו 

 לחלוטין מיישומו של עקרון השוויון, החל על כל החלטה מנהלית.

 הערעור סיכויי, העקרונית הסוגיה לעניין הן, ההוצאות לעניין הן כי עולה לעיל האמור מן .19

 . גבוהים להתקבל

 

 הנוחות מאזן

 מיוחדות בנסיבות אלא, כספי חיוב של ביצועו את יעכב לא המשפט בית כי היא הלכה .20

 עזבון' נ ושדי 2075/11 א"ע: ראו. (ביצוע עיכוב מצדיקות הנסיבות, דנן במקרה. וחריגות

 )12.6.2011 מיום פורסם לא, מוזבלט המנוח

 תוצאות הינן הכספי החיוב של תוצאותיו, כספי חיוב דין בעל על מוטל כאשר, המקרים ברוב .21

 הערעור אם לקדמותו המצב בהשבת קושי כל אין שבשגרה כדבר כן וכמו גרידא כלכליות

 .ששולמו הכספים השבת ידי על וזאת מתקבל

 ולאינטרס שלישיים לצדדים, מייצגת גישה שעמותת לאוכלוסייה שייגרם הרב הנזק, ואולם .22

 . הפיך שאיננו נזק, כספי איננו שבעיקרו, רב נזק כדי עולה, הציבורי

 הגישה בזכות קשות יפגע בערעור ההכרעה טרם ההוצאות תשלום חיוב? אמורים דברים במה .23

 עותרים ושל גישה עמותת של יתר הרתעת יהווה ואף מוחלשות אוכלוסיות של לערכאות

 מיום פורסם לא, הפתוח הבית' נ ירושלים עיריית 5905/06 ם"עע: ראו. (בכלל ציבוריים

 ). ביצוע לעיכוב בבקשות כשיקול שלישיים בצדדים בפגיעה להתחשבות באשר, 30.4.2007

חיובה של העמותה בתשלום ההוצאות כעת, יפגע בהתנהלותה הסדירה, שכן הוצאה חריגה זו  .24

לא תוקצבה בתקציב העמותה ועל כן תחייב אותה לפגוע בסעיף תקציבי שיועד למתן סיוע 

משפטי לתושבים פלסטיניים המבקשים כי תיערך ביקורת שיפוטית על מעשיהן של רשויות 

תהא פגיעה מהותית ביכולתה של העמותה לייצג את  הבטחון הישראליות. המשמעות

האוכלוסיות המוחלשות אותן היא מייצגת ללא תמורה. בכך, תושג התוצאה עליה נסוב 
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הערעור: חסימת הגישה לערכאות עבור תושבים פלסטיניים באמצעות הרתעתם והרתעת 

 ארגוני זכויות האדם אשר מושיטים להם סיוע משפטי. 

של  בזכות הגישה לערכאות משפטיותעל כן יפגע  ם ההוצאות כעתבתשלו חיוב העמותה .25

כבוד החיונית להגנה על זכויות היסוד שלהן ובראשן על , זכות אוכלוסיות מוחלשות אלו

. חיוב העמותה יפגע הן בזכות הגישה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותומעוגן האדם, ה

  .אחרים לערכאות של המבקשות דכאן הן בזכותם של פונים רבים

את החשיבות המוגברת של עקרון הגישה לערכאות בית המשפט העליון הדגיש לא אחת  .26

המבקשים להשיג על החלטותיהן של רשויות הצבא כאשר מדובר בתושבים פלסטיניים 

ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה נ' מפקד  393/82והבטחון הישראליות. (ראו: בג"ץ 

 ).  810, 785) 4, פ"ד לז(כוחות צה"ל

תושבים פלסטיניים אינם אזרחי המדינה ואין להם זכות בחירה פוליטית בה. הם אינם  .27

בוחרים את הרשויות הישראליות ואין להם כל אפשרות להשפיע על עיצוב המדיניות בדרך 

של בדרך הצבעה. בתי המשפט הם הכתובת היחידה לתושבים פלסטיניים להשיג על החלטות 

 גורליות עבורם.  

 וברור חד מסר יהווה בערעור ההכרעה טרם ההוצאות בתשלום גישה עמותת חיוב, ועוד זאת .28

 סעד לבקש כדי המשפט לבתי פנייתם טרם יתר זהירות להיזהר, ככלל ציבוריים לעותרים

 . הרשויות בהתנהלות פגמים על להתריע וכדי

 המשפט מערכת של גאוותה. הציבורי לאינטרס מנוגדת ציבוריים עותרים של יתר הרתעת .29

 התפיסה מאחוריה שעומדת זכות, רחבה עמידה זכות של מדיניות על היא ישראל מדינת ושל

 .  לרווחה שעריו את פותח זה נכבד משפט בית כי, המשפט בבית להישמע ראוי קול כל כי

 אם .ההכרעה תינתן בו המועד מהו לדעת אין אך, מוקדם לדיון בקשה הגישו המבקשות .30

 בדמות שהנזק הרי, יתקבל ערעורן אם גם, ההוצאות בתשלום עתה המבקשות תחויבנה

 להצטבר ימשיכו הפגיעה ותוצאות נעשה כבר לערכאות הגישה בזכות והפגיעה היתר הרתעת

 . בערעור להכרעה עד

 הסוגיות מהות ואת העותרים מספר את לאמוד ניתן לא. הפיך בלתי נזק הוא זה מסוג נזק .31

 בשל המינהליים המשפט בתי הן, העליון המשפט בית הן, המשפט בתי של לפתחם יגיעו שלא

 לתקן יהיה ניתן לא – ההוצאות לעניין יתקבל הערעור דבר של בסופו אם גם. היתר הרתעת

 ושל אחרים ישראליים אדם זכויות ארגוני של, גישה עמותת של הלקוחות לקהל הנזק את

 עד בפניהם ייסגרו הישראלית המשפט מערכת של דלתותיה אשר, הפלסטיני הציבור כלל

 .בערעור להכרעה

 כי ברי. כעת המשפט הוצאות תשולמנה לא אם ייפגעו לא, כרשות, המשיבים, גיסא מאידך .32

 מונים בעשרת עולה הביצוע לעיכוב צו מתן באי הציבורי ולאינטרס למבקשות שייגרם הנזק

 בתוספת תשולמנה ההוצאות הרי, הערעור יצלח לא אם גם. למשיבים להיגרם שעלול הנזק על

 .חסרים יצאו לא והמשיבים, והצמדה ריבית
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  סיכום

 והפגיעה הקשות הרוחב השלכות לאור ובמיוחד הערעור סיכויי לאור, לעיל האמור כל לאור .33

 מתבקש הנכבד המשפט בית, ההוצאות תשלום ביצוע לעיכוב צו מתן באי הציבורי באינטרס

 .בערעור החלטה למתן עד ₪ 25,000 בסך משפט בהוצאות המבקשות חיוב את לעכב

  

  ד"עו, הגר נעמי ר"ד 19.6.2011

 המבקשות כ"ב

  

  


