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 הודעת ערעור

ט לעניינים חוזי בבאר שבע בשבתו כבית משפמוגש בזאת ערעור על פסק דינו של בית המשפט המ

, 11.5.2011מיום  קישאוי נ' שר הפנים 11268-02-11בעת"מ  (אליהו ביתן מינהליים )כבוד השופט

להתיר את  רותבו דחה בית המשפט את עתירת המערע, 22.5.2011ואשר הומצא למערערות רק ביום 

 . במקומות הקדושים לדת האסלאם מימוש חופש הפולחןלצורך מרצועת עזה לישראל  ןכניסת

 .1/ענספח פסק הדין של בית המשפט קמא מצ"ב ומסומן העתק 

 .2נספח ע/העתק פרוטוקול הדיון בבית המשפט קמא מצ"ב ומסומן 

בית המשפט הנכבד מתבקש לקבל את הערעור ולהורות למשיבים להתיר את כניסתן של המערערות 

בכפוף  שי,יימי ש לרבותבכל מועד דתי שהוא,  אקצא,-לישראל למען תוכלנה להתפלל במסגד אל

  לבדיקה בטחונית פרטנית, כמקובל.
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הסכום שנפסק לטובת המשיבים במסגרת פסק כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על השבת 

המערערות המצורפת לערעור זה, או  ת, אם לא יעוכב תשלומו לבקשדינו של בית המשפט קמא

 .ל ביטול החלטתו של בית משפט קמא באשר לפסיקת ההוצאות לטובת המשיביםלחלופין, להורות ע

(. לפיכך הפכה למשיבה לפי 7)העותרת  4, אבד הקשר עם המשיבה 7למרות מאמציה של המערערת 

. בשל אובדן הקשר הטלפוני ומגוריה של 1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 424הוראות תקנה 

 ם לא ניתן יהיה להמציא לה את מסמכי הערעור.    ברצועת עזה, ג 4המשיבה 

 

 בקשה לקיום דיון מוקדם

ומבקשות עדיין לחלות את פני אלוהיהן במסגד  נשוא ערעור זה ביקשו במסגרת העתירה המערערות

 במועד דתי קרוב.   ,אקצא, המקום השלישי בחשיבותו באסלאם-אל

ום עלייתו של הנביא מחמד השמימה ממסגד אלאסראא ואלמעראג' )י המועד הדתי הקרוב הינו יום

בין הימים השנה חודש הרמדאן החל המועד הדתי הבא אחריו הינו  .29.6.2011אקצא( החל ביום -אל

  .3.9.2011-ו 1.8.2011

הוא יום בו המוסלמים מציינים את  יום "אלאסראא ואלמעראג", המסע הלילי של הנביא מוחמד,

למסגד  מכהפי המסורת המוסלמית נסע הנביא במסעו הלילי מ-השמימה. על נביאמסע עלייתו של ה

 ת, ומשם עלה לשבעת הרקיעים בלווייבוראק-אל, על גבי בהמה פלאית ששמה ירושליםב אקצא-אל

ך גבריאל. גולת הכותרת של המסע היתה פגישתו עם האל. בפגישה זו הוא קיבל את מצוות המלא

 התפילה, אותה מצווים המוסלמים לקיים חמש פעמים ביום.

פטר, הוא אחד משני החגים החשובים ביותר -עיד אל שבסופו חוגגים המסלמים אתחודש הרמדאן, 

, אחת מחמש מצוות היסוד באסלאם. בחודש באסלאם. הצום בחודש הרמדאן, מהווה, כמו התפילה

חודש זה מוקדש זה, מאמינים המסלמים, החלו פסוקי הקראן להתגלות לנביא מחמד. לפיכך, 

, חודש בו להתבוננות פנימית, התקרבות לאל, צניעות ואיפוק, כפרה על עוונות ועשיית מעשי חסד

  .מרבים המסלמים להתפלל תפילות חובה ורשות

ובאפליה אותה נוקטים  לחןוד בפגיעה אנושה בזכותן של המערערות לחופש פערעור זה מתמק

המשיבים למול המיעוט הנוצרי המתגורר ברצועת עזה, מיעוט הזוכה לחופש פולחן נרחב בניגוד 

לקיים דיון מוקדם מתבקש בית המשפט הנכבד,  לתושבים מסלמיים. בהתחשב בפגיעה קשה זו,

 .  למצות את זכויותיהן המשפטיות בטרם סופו של חודש הרמדאן מערערותה בערעור, למען תוכלנה

 

 ואלה נימוקי הערעור:

 

 לודוויג ויטגנשטיין"להתפלל פירושו להרהר במשמעותם של החיים."  

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%A7
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-ְמעּון, ֶאתִכי ִיְש   ֵמַעְםָך ִיְשָרֵאל, הּוא; ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחוָֹקה, ְלַמַען ְשֶמָך.-ַהָמְכִרי, ֲאֶשר ֹלא-ְוַגם, ֶאל"

)מלכים א' ח':   ".ַהַבִית ַהֶזה-ָיְדָך ַהֲחָזָקה, ּוְזֹרֲעָך ַהְמטּוָיה; ּוָבא ְוִהְתַפֵלל, ֶאל-ִשְמָך ַהָגדוֹל, ְוֶאת

 מב(-מא

 

 מבוא א.

שלא  , )להלן: "המערערות"(6-1המערערות הבסיסיות של  הןערעור זה עוסק בפגיעה בזכויותי .1

לממש את זכותן  כדילצאת מרצועת עזה הוא  ןשכל מבוקשיטחונית ונטענה כלפיהן כל טענה ב

 .אקצא, המקום השלישי בקדושתו באסלאם-לחופש הפולחן במסגד אל

הסירוב הגורף לאפשר למסלמים תושבי רצועת עזה את מימוש חופש הפולחן בישראל, בניגוד  .2

וה פגיעה חמורה מהו ,לאחיהם הנוצרים העושים כן פעמיים בשנה במאותיהם כדבר שבשגרה

בעקרון השוויון, עקרון אשר עליו להיות נר לרגלי הרשות המינהלית בכל החלטה והחלטה ובכל 

 מדיניות שהיא בוחרת ליישם.

בית משפט קמא, בהחלטתו לדחות את העתירה, הסתמך על נתונים עובדתיים שנטענו בעלמא  .3

 ת.ועל הבחנות משפטיות שגויות אשר מנוגדות להלכה פסוקה מושרש

ית המשפט קמא, בהחלטתו להשית הוצאות כבדות על ארגון זכויות אדם בנסיון להרתיע ב .4

אותו ותושבים פלסטיניים מלבקש ביקורת שיפוטית על החלטותיהן של רשויות הבטחון, סתר 

הלכות מושרשות של בית משפט נכבד זה באשר לצורך בביקורת שיפוטית על פעולותיהן של 

של עותרים  םוכן באשר למקומ ים הפלסטיניים של רצועת עזההנוגעות לתושבהרשויות 

 ציבוריים במערכת המשפט הישראלית.

, 40המערערות הינן תושבות פלסטיניות המתגוררות ברצועת עזה, כולן נשים מסלמיות מעל גיל  .5

 .**, רווקה בת 4למעט המערערת מס' כולן נשואות ואמהות לילדים, 

מהן רק אחת ה קשה ומתישה של טיפול בילדים ובנכדים, כאשר רובן מעבירות את ימיהן בשגר .6

 .העובדת לפרנסת

, נשים השמות את עצמן ואת צרכיהן בתחתית סדר העדיפויות, והנה, רצון עז להן, למערערות .7

תפילה במסגד  ולמלא מצווה דתית שללהתעלות למשך שעות מספר מעבר לשגרת יומן הקשה 

. תפילה זו, דווקא (לאחר הערים מכה ומדינה)באסלאם  אקצא, המקום השלישי בחשיבותו-אל

שיאפשרו להן לשוב לחייהן ברצועת עזה ולהמשיך להעניק  ,שם, תעניק להן כוחות נפשיים

 מטובן לבני משפחותיהן. 

התפילה בירושלים דווקא, הובהר  וחשיבותערך התפילה באסלאם, אחת מחמש מצוות היסוד,  .8

התמקד ביום הולדתו של הנביא. אך  הפירוטת הגשת העתירה, ופורט בעתירה. בשל הנסיבות בע

וחשיבות  םחשיבותחודש הרמדאן,  יום "אלאסראא ואלמעראג", ים,הבא ייםהדת יםגם המועד

 ערך מיוחד למאמינים.   יבעל ם, הינהםהתפילה בירושלים דווקא ב
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  להגשת הערעורעד  השתלשלות האירועיםב. 

הגישה בשמן של המערערות בקשה לבקר בירושלים ה"( )להלן: "עמותת גיש 7המערערת  .9

, כבר ביום 15.2.2011המזרחית לרגל יום הולדתו של הנביא מחמד שחל השנה ביום 

-הבקשה סורבה ומאמציהן של המערערות להשיג על הסירוב במסגרת "קדם. 21.12.2010

הבקשה מסורבת הודיעו נציגי הפרקליטות כי  1.2.2011עתירה מינהלית" העלו חרס. ביום 

הוגשה עתירה בשמן של המערערות לבית המשפט המחוזי בבאר שבע רק ביום ולפיכך 

7.2.2011. 

הודגש מעמדו של אקצא בפרט. עוד -בעתירה נפרשה חשיבות התפילה באסלאם בכלל ובאל .10

חופש הפולחן והגישה למקומות הקדושים, הן בחקיקה, הן בהלכה הפסוקה, הן במשפט זכויות 

בעתירה התבקש בית המשפט לקבוע דיון מוקדם ככל האפשר, על מנת נלאומי. האדם הבי

ביום הולדתו של הנביא, אך הודגש כי אם הדבר אינו  אאקצ-גד אלסלאפשר לעותרות להגיע למ

בכל מועד דתי אחר, לרבות כל יום שישי,  אאקצ-להגיע למסגד אלתבקשנה אפשרי, העותרות 

 הנחשב ליום קדוש בדת האסלאם.

בית הטיעון המשפטי הוקדש לפגיעה החמורה בעקרון השוויון אשר מניעת כניסתן של מר .11

נוצרים תושבי רצועת עזה שמאות המערערות לישראל לשם מימוש חופש הפולחן מהווה. בעוד 

 נכנסים לישראל בחגיהם כדבר שבשגרה, הדבר נמנע לחלוטין ממסלמים תושבי רצועת עזה. 

יננו מידתי וגם אם אינטרסים בטחוניים מכתיבים את מדיניות עוד נטען כי הסירוב הגורף א .12

 המשיבים, הרי שניתן לאזן את הפגיעה החמורה באמצעים פשוטים וקיימים.   

 , לאחר חלוף מועד יום הולדתו של הנביא. 10.3.2011הדיון בעתירה נקבע רק ליום  .13

כי העתירה תיאורטית  נטען 7.3.2011בתגובתם המקדמית של המשיבים לעתירה שהוגשה ביום  .14

בשל חלוף מועד יום הולדתו של הנביא. עוד נטען כי לעותרות אין זכות שבדין להיכנס לישראל 

היא כי ניסה לפלסטינים תושבי רצועת עזה וכי המדיניות הנוהגת באשר למתן היתרי כ

תתאפשר כניסה רק במקרים הומניטריים חריגים בדגש על מקרים רפואיים דחופים. מאחר 

 עניינן של העותרות אינו בא בגדר מקרים אלו, אין לבחון את בקשתן. ו

 . 3נספח ע/העתק תגובתם המקדמית של המשיבים מצ"ב ומסומן 

היתרי כניסה לישראל לצרכי פולחן בשלוש השנים האחרונות  ולנוצרים ניתנ עוד נטען כי .15

יים, הנוגעים "מטעמים בעיקר מדינ יהוק-אד על בסיסבמסגרת הקלות לאוכלוסייה זו 

למדיניות החוץ של מדינת ישראל, אסטרטגיים, ביטחוניים והומניטאריים, לאור היותה של 

אוכלוסייה זו אוכלוסייה נרדפת, אשר מעטות האפשרויות העומדות לרשותה לעריכת טקסים 

 ת בניגוד לאוכלוסייה המוסלמית..."אדתיים ופולחן דתי ברצועה, ז
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המערערות כדין כל נתין אויב, שברי שאם במקרה מסוים תינתן כי דין טענו המשיבים לסיום  .16

   לו האפשרות להיכנס לארץ, הדבר לא יצמיח זכות לכל נתיני אויב לדרוש אותה זכות עצמה. 

המערערות טענו וגם טיעונים לגופו של עניין. משפט נשמעו טיעונים פרוצדורליים בדיון בבית ה .17

וכיוון  אלכל מועד דתי שהו מערערותהתבקשה יציאת ה, כיוון שכי העתירה איננה תיאורטית

שהסירוב לאפשר זאת אינו קשור למועד שהתבקש אלא למדיניות כללית שלא לאפשר 

מחד כי קבע . בית המשפט קמא מועד דתי בשוםלמסלמים תושבי עזה לצאת לישראל להתפלל 

ד המסוים בו כי דחיית בקשת המערערות איננה קשורה למועהעתירה תיאורטית ומאידך 

אלא לעמדה קטגורית כללית של המשיבים, העשויה לזמן עתירות נוספות ביקשו להיכנס 

 באותו עניין, ולכן החליט לדון בעתירה לגופא.

באשר לסעד שהתבקש, קרי כניסת המערערות לישראל, קבע בית המשפט קמא כי ככלל אין  .18

לישראל מרצועת עזה, החלטה לבית המשפט להתערב בהחלטת הרשות המבצעת בעניין כניסה 

 אשר הינה החלטה מתחום יחסי החוץ, האסטרטגיה והבטחון. 

זכות קנויה אין לעותרות זכות קנויה לחופש תנועה בישראל או עוד קבע בית המשפט קמא כי  .19

לחופש פולחן בה שמכוחן קמה חובה לישראל להכניסן אליה. חובותיה של ישראל, לפי בית 

 "אך "לצרכים ההומניטאריים הבסיסיים של תושבי הרצועהת מצטמצמו ,המשפט דלמטה

(. בית 30.1.2008 )לא פורסם, מיום אלבסיוני נ' ראש הממשלה 9132/07סמך בג"ץ -וזאת על

כגון בריאות, מזון, מים,  לענייניםהמשפט קמא מפרש צרכים הומניטריים באופן מצמצם 

, או בזכות מוש הזכות לחופש הפולחןגג וכיוצא בזה, ולפיכך איננו רואה במי-לבוש, קורת

כנכללת במסגרת הצרכים ההומניטריים הבסיסיים, שמחובתה של מדינת ישראל  לשוויון

 לאפשר לתושבי רצועת עזה. 

כל המבקש את אין לחייב את הרשויות לבדוק בדיקה פרטנית משפט קמא, כי עוד קבע בית  .20

ערערות לעומת תושבי רצועת עזה אין כל הצדקה להפלות דווקא את המו להיכנס בשעריה,

מופעלת מדיניות כללית האוסרת כניסה לישראל אלא בנסיבות הומניטריות שכלפיהם האחרים 

 חריגות. 

בין תושבי רצועת עזה לבין  גם לא הבחיןבית משפט קמא באשר לכניסה לישראל לצרכי פולחן,  .21

ותיהם של כל נתיני אויב אויב וראה אבסורד בכך שיוקם מנגנון לבדיקת בקשמדינות נתיני 

 המבקשים לחלות את פני אלוהים בירושלים. 

מתפללות נוצריות עוד קובע בית המשפט קמא כי דין טענת ההפליה של המערערות למול  .22

תושבות רצועת עזה, אשר יוצאות דרך קבע מן הרצועה דרך ישראל כדי לממש את חופש 

היא  שאוכלוסיית הנוצרים ברצועת עזה םהפולחן שלהן בחגיהן הדתיים, להידחות. זאת, משו

בניגוד לאוכלוסיה המסלמית אשר  ,בעלת שוני רלוונטי הנעוץ בכך, כי היא אוכלוסייה נרדפת

 מממשת את חופש הפולחן במכה.
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גם אם היה מדובר באוכלוסיות דומות, הרי שלדידו של בית המשפט קמא על מתן פריבילגיות  .23

 . השוויוןון למי שאינם אזרחי המדינה לא חל עקר

בקובעו כי העתירה בזבזה את ₪ אלף  25בית משפט קמא השית על המערערות הוצאות בסך  .24

 שעמותת גישהב בכך שזמנו של בית המשפט, כי לא היתה כל הצדקה בהגשתה, ולכן אין להתח

לחם ". עוד הוא קבע, כי הגשת עתירות היא )המירכאות במקור(הינה עמותה "לזכויות אדם" 

ואין להתחשב ב"ציבוריות"  מקצועית" עותרת"כאת עמותת גישה  כן יש לראותול "חוקה

, בית משפט "כאל כל עותר אחר"שקבע, לכאורה, כי יש להתייחס לעמותת גישה  בעוד העותרת.

קמא דאג לציין ש"חלק בלתי מבוטל מהעתירות המוגשות לבתי המשפט בישראל, מוגש על ידי 

וכן ציין את רצונו "לנצל באופן  ,גישה נמנית עליהןותת עמ, אשר עמותות 'לזכויות אדם'"

 . מיטבי את זמן השיפוט ולהימנע מבזבוזו"

ברם, בכל הכבוד, פסיקתו של בית המשפט קמא מושתתת על טעויות שבדין ועל קביעות  .25

בעתירה  והיא מתעלמת באופן מופגן מהפסיקה הרלוונטית שהוצגה בפניועובדתיות שגויות, 

בכך  עולה תחושה של פקפוקמפסק הדין כי , בכל הזהירות, המערערותתטענה עוד . ובעת הדיון

שאכן שמות בראש מעייניהן מאבק למען  הינן עמותותמסוגה, אחרות ועמותות שעמותת גישה 

כפולות לציון  תבמירכאולידי ביטוי גרפי בשימוש  אף בא הדברזכויות אדם באשר הוא אדם. 

נראה, כי לצורך הטלת הוצאות משפט, בית  .ת על המערערותובהשתת הוצאות חריגו פעולתן

משפט קמא מבקש ליצור קטגוריה חדשה של עותרים, דהיינו "עותרים מקצועיים" וכן לקבוע 

הלכה חדשה, לפיה ארגוני זכויות אדם נמנים על קטגוריה זו ולא על הקטגוריה הידועה בהלכה 

 הפסוקה, דהיינו עותרים ציבוריים.

 שגיאות בפסיקת בית המשפט קמא –עור נימוקי הער .ג

 מבוא .1ג

. בית שגה בית המשפט קמא בקביעתו כי העתירה נשוא ערעור זה היא עתירה תיאורטית .26

המשפט קמא קבע כי העתירה תיאורטית מאחר ובעת מועד הדיון מועד יום הולדתו של הנביא 

לדתו של הנביא וכי כבר חלף. קביעה זו מתעלמת מכך כי העתירה הוגשה טרם מועד יום הו

גם שבסעד שהתבקש בעתירה צוין מועד אותו חג, ה. מוקדם ככל האפשרהתבקש מועד דיון 

מימוש זכות הסעד ציין בבירור כי בקשתן של העותרות היא להיכנס לירושלים לצורך נוסח 

הסעד שהתבקש היה אקטואלי שי. יכל יום ש לרבותהפולחן בירושלים בכל מועד דתי אחר, 

 . והוא אקטואלי גם היוםהגשת העתירה, במעמד קיום הדיון ובמעמד מתן פסק הדין, במעמד 

שבי רצועת עזה לכל נתין זר באשר ואין כל הבדל בין תשגה בית המשפט קמא בקובעו כי  .27

בית המשפט קמא קבע כי אין שוני בין פלסטינים המתגוררים  .כלפיהםמדינת ישראל  ותחובל

נות זרות, ובפרט אזרחי מדינות אויב, לעניין חובותיה של מדינת ברצועת עזה לבין אזרחי מדי

 ,בית המשפט העליוןשל ישראל כלפיהם. קביעה זו עומדת בסתירה מובהקת לפסיקות קודמות 

 על כן עליה להיפסל. ו ,השלכותיה המשפטיות מרחיקות לכת
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ביקורתו על החיל את עקרון השוויון כאשר העביר את שבט שגה בית המשפט קמא בכך שלא  .28

החלטת הרשות המינהלית שלא לבחון ולהתיר את כניסתן של המערערות לישראל לשם 

בית המשפט קמא  מימוש חופש הפולחן, בקובעו כי עקרון זה איננו חל על הענקת פריבילגיות.

מאחר ואין לפלסטינים תושבי רצועת עזה זכות קנויה להיכנס לישראל, אין עוד עילה קבע כי 

התעלם  ךיניות המשיבים האוסרת על כניסת פלסטינים תושבי עזה לישראל. בכמדבלהתערב 

בית המשפט קמא מן ההלכה הפסוקה המושרשת אשר קובעת באופן נחרץ כי עקרון השוויון חל 

 על כל החלטה מינהלית, גם כאשר המדובר במתן פריבילגיות. 

סיית הנוצרים ברצועת שקיים שוני רלוונטי בין אוכלושגה בית המשפט קמא בשעה שפסק  .29

שוני  קבע כי קייםבית משפט קמא  .עזה לאוכלוסיית המסלמים בה לעניין חופש הפולחן

ואשר נובע , כלפיהןחסות שונה של הרשויות בישראל ירלוונטי בין שתי הקבוצות, המצדיק התי

בשל היותם לממש את חופש הפולחן שלהם בתוך רצועת עזה מחוסר יכולתם של הנוצרים 

בכך אימץ בית המשפט טענה עובדתית עלומה מצד המשיבים, . הרצועהט נרדף בתוך מיעו

שאינה נתמכת בנתונים, במסמכים או בתצהיר, והמערערות חולקות עליה בתוקף. יתר על כן, 

גם אם נכון היה שלנוצרים קשה יותר לממש את חופש הפולחן שלהם ברצועת עזה, שגה בית 

הצדיק מדיניות מפלה וגורפת ביחסה של ישראל כלפי תושבים המשפט בקבעו כי יש בכך כדי ל

 פלסטיניים מרצועת עזה. 

יש לפרש בצמצום את השיקולים ההומניטריים העומדים שגה בית המשפט קמא בקובעו כי  .30

הן מסמכים רשמיים של בבסיס מתן היתרי כניסה לישראל לפלסטינים תושבי רצועת עזה. 

מקרים הומניטריים ריטריון "מצביעים על כך כי הק ישהעמותת גהמשיבים, הן נסיונה של 

ריטריון אשר המשיבים עצמם מפרשים ק וחריגים בדגש על מקרים רפואיים דחופים", הינ

ולפיכך הם מעניקים היתרי כניסה לישראל גם למי שאיננו נכלל במסגרת הצרה של רחבה בה

מזו, בית המשפט קמא שגה יתירה . מקרים הומניטריים, כפי שבית המשפט קמא פרש אותה

מאות הניתנים כדרך שגרה, ניתנים  ההומניטריים כי במסגרת ההיתריםמכך בהתעלמו 

  לצאת מרצועת עזה לצורך מימוש זכות הפולחן.  של המערערותמסוגן לאנשים  בשנההיתרים 

שגה בית המשפט קמא בקובעו כי בחינת בקשות מסלמים להיכנס לישראל תחייב הקמת  .31

המנגנון לבחינת בקשות פרטניות של המבקשים  .ליוני פוניםיבחינת בקשותיהם של ממנגנון ל

לממש את חופש הפולחן בישראל קיים ופועל ובודק מידי שנה עשרות אלפי בקשות. בית 

את כלל הפלסטינים  הןהוא שם בסל אחד מאחר ו קבע שמדובר במיליוני בקשותהמשפט קמא 

קיבוץ תושבי רצועת עזה וכל נתיני מדינות אויב. כאמור,  תושבי רצועת עזה, הן את כל נתיני

הנהלים של המשיבים עצמם מגלים כי כל בקשה בנוסף, אין לו מקום.  –מדינות אויב בסל אחד

מתושב עזה המוגשת לרשויות הבטחון נבחנת לגופה. על המשיבים לוודא שהקריטריונים שהם 

להיכנס לישראל לצורך מימוש הזכות מפעילים לצורך בחינת בקשות אלה, לרבות בקשות 

  , ללא הפליה על בסיס דת.ישוויוניופעלו באופן  –לפולחן 

הוצאות על המערערות בכנותו ₪  25,000לבסוף, שגה בית המשפט קמא בהשיתו סכום של  .32

יש מאין של "עותר חדשה קטגוריה יצר בית המשפט קמא "עותר מקצועי".  עמותת גישהאת 
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בית המשפט קמא שאל מושגים  מצויה לא בחקיקה ואף לא בפסיקה. מקצועי", אשר איננה

נכבדים המניעים  ףמתחום התביעות הייצוגיות אשר במסגרתן מדובר לעיתים בסכומי כס

"כעותר מקצועי"  עמותת גישהתובעים לשוב ולתבוע, גם כאשר אין הצדקה לכך. בסיווג 

שה בית המשפט קמא את ער למבסכומים ניכרים, סוגעל כל המערערות ובהשתת הוצאות 

ותושבים פלסטיניים אשר מבקשים  עמותות לזכויות אדם מסוגה ,עמותת גישה שעריו בפני

לעותר  , דבר הנוגד את זכות העמידהביקורת שיפוטית על החלטותיהן של רשויות הבטחון

ופוגע פגיעה אנושה ביכולתן של  הנהוגה מזה שנים רבות בשיטתנו המשפטית הציבורי

   .לבקש סעדכלוסיות המוחלשות ביותר האו

העתירה שהוגשה לבית משפט קמא לא היתה עתירה תיאורטית בשל מועד הגשתה ובשל . 2ג

 מהות הסעד שהתבקש בה

כפי העתירה הוגשה במועד שהוגשה בשל התנהלות המשיבים אשר התמהמהו בתשובותיהם.  .33

, יותר 21.12.2010מועד, עוד ביום פורט בגוף העתירה, עמותת גישה פנתה אל הרשויות מבעוד ש

התקבל כל מענה, אף נשלח ביום שלא מחודש וחצי לפני מועד היציאה המבוקש. מאחר 

התקבל סירוב ממת"ק  16.1.2011לפרקליטות דרום. ביום  "עתירה מינהלית-קדם" 13.1.20111

סירוב שהובטח, לא התקבל אף פה מפרקליטות דרום, אך -סירוב בעל 1.2.2011עזה, ביום 

 7.2.2011בכתב. בשל קוצר הזמן אשר נכפה על ידי המשיבים, הוגשה העתירה רק ביום 

יצוין, כי לפי פסיקתו של בית משפט נכבד זה, די ובמסגרתה נתבקש דיון מוקדם ככל הניתן. 

בכך שתושבים פלסטיניים המבקשים להשיג על סירוב בקשותיהם להיכנס לישראל יגישו 

 4212/06ראו בג"ץ ת )נלפני מועד הנסיעה המתוכנ עד שבעה ימיםחמישה עתירה מתאימה 

Avocats Sans Frontieres  (. במקרה דנן, 28.6.2006נ' אלוף פיקוד דרום )לא פורסם, ניתן ביום

ימים לפני מועד הנסיעה המתוכננת. אף על פי כן, בית משפט קמא נמנע  שמונההוגשה העתירה 

 רי.מלקבוע מועד דיון לפני החג המקו

בקשתן של המערערות הינה יתרה מזו: מלשון הסעד שהתבקש בעתירה עולה בבירור כי  .34

בבקשה לקיום דיון מוקדם עוד נכתב . אקצא בכל מועד דתי אשר יתאפשר להן-להתפלל באל

 כי אם לא תוכל העתירה להשתלב ביומנו של בית המשפט קמא לפני מועד החג, הרי שהעותרות

 ש הפולחן שנמנע מהן, כדי שתוכלנה לממשו גם בכל מועד דתי אחר. מבקשות לדון בסוגית חופ

שגה בית משפט קמא כאשר קבע כי משעבר המועד המקורי שצוין בבקשת המערערות לרשויות  .35

. זאת, לאור העובדה כי סירובם של המשיבים אינו קשור לתיאורטיתהבטחון, הפכה העתירה 

למסלמים לעבור במעבר ארז לצורך  למועד הנסיעה שהתבקש אלא מהחלטה שלא לאפשר

כי ית, ציין בית משפט קמא טשהעתירה תיאור קבעגם שה. אמימוש חופש פולחן בכל מועד שהו

הסירוב לבקשת המערערות הינו על רקע קטגורי ולא לבקשה הספציפית של המערערות לצאת 

הגישה ביום עמותת גישה ואכן כך המצב: ולממש את חופש הפולחן ביום הולדתו של הנביא. 

"אלאסראא , בקשה בשם אותן המערערות לצאת ולהתפלל בירושלים לרגל יום 27.4.2011
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וגם בקשה זו סורבה באמצעות אותו סטנסיל של תשובה, , 29.6.2011ל ביום ושיחואלמעראג", 

 אשר נשלח גם לאחר הבקשה הראשונית. 

 .    4נספח ע/מסומן מצ"ב ו 16.5.2011ומיום  27.4.2011העתק חליפת המכתבים מיום 

על כל פנים, בית משפט קמא החליט לדון בעתירה לגופא, בשל העובדה כי עתירות מסוג זה  .36

בסוגיית חופש הפולחן של תושבי רצועת עזה היא סוגיה אשר יש לדון בה בהזדמנות שעלתה, 

 בשל הסיכוי הסביר שסוגיה זו תעלה ותבוא בשנית. בית משפט קמא דן בסוגיה, הכריע בה

 לגופא ועל הכרעתו זו נסוב הערעור. 

 :וחובות לאפשר חיים תקינים ישראל חבה בחובות הומניטריות כלפי תושבי רצועת עזה. 3ג 

החובות הנובעות משליטתה של ישראל במעברי הגבול ולנוכח התלות של רצועת עזה בישראל 

  לאורך הכיבוש הממושך כפי שהתפתחה 

של מימוש זכותן של המערערות לחופש פולחן, הרי אין כל שלעניין זה בית המשפט קמא קבע  .37

בית קבע  ,ועל סמך קביעה מוטעית זו, בין היתר ,הבדל בינן לבין לתושבי כל מדינת אויב אחרת

. ן לחופש הפולחןתות באשר למימוש זכוכי למדינת ישראל אין כל חובה כלפי המערערהמשפט 

ה מדינה. הרשויות הישראליות נמנעו מלהכריז נננה מדינת אויב. רצועת עזה אינרצועת עזה אי

על רצועת עזה כעל "אויב", דבר שהיה גורר הגבלות על קיום מגעים עם תושבי עזה )ראו, 

ר עם האויב(. לא רק וכן ראו פקודת המסח 1977-"זשלהת ,לחוק העונשין פרק ז'למשל, 

בידי הרשויות  עזה אינם "נתיני אויב" אלא הם זכאים ליחס מיוחד שתושבי רצועת

ות, אשר קבעו הסדרים מיוחדים לתת ביטוי לחובותיה של מדינת ישראל כלפי תושבי יהישראל

 עזה. 

תפיסה 'אין מתקיימת עוד  12.9.2005...מאז " על פי פסק דינו של בית המשפט דלמטה .38

של ישראל ברצועה ואין לישראל שליטה אפקטיבית על הנעשה בשטח זה. מאז, ' לוחמתית

לצרכים ההומניטאריים הבסיסיים של תושבי 'ה העיקריות של ישראל מצטמצמות אך חובותי

, אלא אלבסיוני בית המשפט מפנה לעיגון קביעתו לפסק דינו של בג"ץ  בפרשת ." 'הרצועה

מובילה לתוצאה הפוכה מזו שהגיע אליה בית  אלבסיונישלהבנתן של המערערות הפסיקה ב

  .המשפט קמא

 העובדתי המשפט העליון התייחס לשינויים הנובעים מהמצב בית יוניאלבס בפרשת .39

וקבע מפורשות כי לישראל  ,"ההתנתקות" תכנית של לאחר יישומה עזה ברצועת והנורמטיבי

חובות הומניטריות כלפי תושבי רצועת עזה, וכי חובותיה של ישראל כלפי תושבי עזה נובעות 

ל במעברי הגבול ומהתלות של רצועת מעצם מצב הלחימה, כמו גם ממידת שליטתה של ישרא

 עזה בישראל בשל שנות הכיבוש הארוכות של ישראל בעזה: 

המוטלות על מדינת ישראל ביחס  בנסיבות שנוצרו, החובות העיקריות"
 נובעות ממצב הלחימה השורר בינה לבין ארגון חמאס לתושבי רצועת עזה

ה של מדינת שליטת השולט ברצועת עזה; חובות אלה נובעות גם ממידת
רצועת עזה; וכן מהמצב שנוצר בין  ישראל במעברי הגבול שבינה לבין

 שטח רצועת עזה אחר שנות השלטון הצבאי הישראלי מדינת ישראל לבין
צועת רמוחלטת של  באזור, אשר בעקבותיו נוצרה לעת הזו תלות כמעט
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  לפסק הדין(. 12)בפסקה  עזה באספקת החשמל מישראל."

המלאה של מדינת ישראל על המעברים כולם, ובעיקר על המעבר לישראל ברי כי שליטתה  .40

המוביל לירושלים, וחובתה של מדינת ישראל לאפשר למאמיני כל הדתות חופש פולחן, כיבוד 

המנהגים הדתיים וגישה למקומות הקדושים, כל אלו מעצימים את חובתה לאפשר לעותרות 

 אקצא שבירושלים. -גישה למסגד אל

( שם חזר 19.1.09)טרם פורסם,  רופאים לזכויות אדם נ' ראש הממשלה, 201/09ג"ץ ראו גם ב .41

על חובות המדינה באשר  םבית המשפט הנכבד על קביעתו באשר לחלות הדינים ההומניטריי

 לתושבי רצועת עזה והתייחס להסכמת המדינה לכך.

כלל , את הנוהגם עזה אינה מאיינת, במצב הדברירצועת "ההתנתקות" של ישראל מאי לכך,  .42

משיבים מכירים ה כלפי תושבי עזה לאור הדין הבינלאומי והישראלי.אחריותה וחובותיה 

וכוח התלות  םבחובותיהם ההומניטריות לתושבי רצועת עזה הנובעות משליטתם במעברי

 .בישראל במשך כארבעה עשורים של כיבוש

מנוגדת לכללי  ופש הפולחןמימוש חלשם  ללישרא ותאת כניסת המערערההחלטה שלא לאפשר  .43

, ואינה עולה בקנה אחד עם החובות ההומניטריות החלות על המשיבים המשפט הבינלאומי

עם ההגנה המוענקת לזכויות אדם במסגרת החקיקה הפנימית או  כלפי תושבי רצועת עזה

 במדינת ישראל. 

, חיים ערותמערה ןהעיקרון עולה גם מחובתם של המשיבים להבטיח לתושבים מוגנים, ובה .44

)תקנות  1907בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה,  לאמנת האג 43תקינים על פי תקנה 

, וזאת ככל שקיום חיים האג(, שאף הוא קנה לו מעמד של דין מנהגי המחייב את כולי עלמא

 :כגון השליטה על המעברים –תקינים תלוי בהיבטי החיים בהם מפעילה ישראל שליטה 

ות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה בכל בעבור סמכוי"
האמצעים שביכלתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים 
הציבוריים, עד כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים 

  "במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין.

חיבה המשתרעת על כל שטחי פרשנות מר בית המשפטלתיבה "הסדר והחיים הציבוריים" נתן  .45

ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלחמדודה  393/82ראו בהקשר זה בג"ץ  החיים.

 .785( 4, פ"ד לז)אלמסאוליה נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון

 כדלקמן: 1907לאמנת האג,  46לתקנה זו מצטרפת ומפרטת תקנה  .46

אדם, רכוש פרטי, וכן את יש לכבד את כבוד המשפחה וזכויותיה, חיי "
 "הדת ומנהגי הפולחן. אין להחרים רכוש פרטי.-אמונות

מאחר וכאמור ישראל מפעילה שליטה רלוונטית לעניין חופש הפולחן הכולל גם את זכות  .47

הגישה למקומות קדושים עבור תושבי רצועת עזה, הרי שעליה לכבד שני סעיפים אלו, אם לא 

 .(פרשת אלבסיוניל 12)ראו סעיף  ה הרלוונטיתמדיני הכיבוש ממש, מעצם השליט
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לאמנת ג'נבה הרביעית החל גם מכוח דיני העימות המזוין, דורש כי בכל  27על כל פנים, סעיף  .48

 הנסיבות תושבים מוגנים יזכו לכבוד לאמונותיהם הדתיות ולמנהגי דתם. 

המחייב את כל במשפט הבינלאומי ההומניטרי עיקרון זה קנה לעצמו מעמד של כלל מנהגי,  .49

 ICRC Study on Customaryאומות העולם ותקף לעימות בינלאומי ופנימי כאחד )

International Humanitarian Law, Volume 1: Rules (2005), Rule 104 העיקרון .)

דתיים, הוא כי כיבוד זה כולל בחובו גם את  ומנהגיםהעולה מכלל זה העוסק בכיבוד אמונות 

ות קדושים. ניתן לשלול גישה זו רק כאשר היא מסכנת את בטחונם של זכות הגישה למקומ

 אנשים אחרים. 

 חלותו של עקרון השוויון בעת מתן פריבילגיות. 4ג

קובע בית משפט קמא כי כאשר מדובר בזרים, אין למדינת ישראל מחויבות להעניק פריבילגיות  .50

לקבל תביעת אוכלוסיה ממדינה בית המשפט קמא כי: "היעלה על הדעת  תוההבאופן שוויוני. 

מסוימת, נגד מדינה אחרת שסייעה לחלק מתושבי המדינה, או לתושבי מדינה אחרת, לחייב 

 "שנתנה לאחרים? את המדינה המסייעת לסייע גם לה או לתת לה טובת הנאה

זרים, בכל הכבוד מוטעית היא, כפי כובכן, תפיסת בית המשפט קמא את תושבי רצועת עזה  .51

 זרים.יל. תושבי רצועת עזה אינם ככל השפורט לע

קרון השוויון חל גם על מתן פריבילגיות. גם אם לתושבי רצועת עזה אין זכות , עעל כל פנים .52

קנויה להיכנס למדינת ישראל, הרי שמדינת ישראל החליטה להעניק לנוצרים, כפריבילגיה, 

מימוש חופש הפולחן  נציין גם שישראל מאפשרת את. לממש את חופש הפולחן שלהם בישראל

 בישראל לתושבים פלסטיניים תושבי הגדה המערבית, בני דת האסלאם. 

שיקול הדעת הנתון כעניין של  לקבוצה אחת, אם מחליטה הרשות המינהלית ליתן פריבילגיה .53

לה, הרי שעליה ליתן אותה פריבילגיה ממש גם לקבוצה אחרת שאין בינה לבין הקבוצה 

 הראשונה שוני רלוונטי. 

ברי כי קיים שוני רלוונטי, אך  –לו קבוצה אחת היתה בעלת אזרחות ישראלית והשנייה לא  .54

ואפליה על רקע  ,ההבדל היחיד בין קבוצת המסלמים תושבי רצועת עזה לנוצרים בה היא דתם

 דתי לעולם אפליה פסולה היא.

חוקה  637/97ץ באשר למתן פריבילגיות זכה לניתוח משפטי מעמיק במסגרת בג" השוויוןעקרון  .55

 . 191(, 1, פ"ד מו)למדינת ישראל נ' שר האוצר

 כי: 11דין זה מתחילה בקביעה הפסקנית המופיעה בסעיף -ניתוח טענת ההפליה במסגרת פסק .56

"מכאן, שכל סמכות שלטונית, הפועלת מכוח הוראת חוק, חייבת לפעול 
  "מתוך שוויון, שאם לא כן, תחרוג מסמכותה. 

 בנחרצות כי: 13בסעיף  הדין-עוד קובע פסק .57
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זכאי לכך כי ההחלטה בענינו תתקבל מתוך יחס של שוויון  כל אדם"
 כלפיו." )הדגשה הוספה(

 במסגרת ניתוחובית משפט נכבד זה מוסיף לנתח את יישום עקרון השוויון בפעולה שלטונית ו .58

יש להם השלכות שונות. המצב הראשון הוא המצב בו שהוא מונה שלושה מצבים אפשריים 

דעת -ין, ללא היזקקות לשיקולדלפלוני ולאחרים שכמותו אינטרס מוגן באופן אובייקטיבי ב

כמותו אינטרס מוגן שלואין לפלוני  הרשות. במקרה זה ברי כי ההפליה פסולה. במצב השני

שיקול דעת והסמכה להעניק פריבילגיה לא לפלוני ולא לשכמותו. במצב זה ברי כי אין  לרשותו

יה לאחד פסול וכך גם למי שכמותו. במצב זה על הרשות להפסיק ליתן את מתן פריבילג

 באופן פסול.לו אותה הפריבילגיה האמורה, גם למי שעד כה העניקה 

המצב השלישי, הוא המצב בו לפלוני ולאחרים שכמותו אין אינטרס המוגן באופן אובייקטיבי  .59

פריבילגיה של יק ניקול דעתה, להעפי ש-בדין. עם זאת, הדין הסמיך את הרשות השלטונית, על

 לפלוני ולאחרים.  אינטרס

 במצב זה שוב קובע בית משפט נכבד זה נחרצות:  .60

אם הרשות השלטונית קבעה מדיניות, לפיה זכאים האחרים לטובת "
הנאה, הרי לאור הדמיון בין פלוני לבין אותם אחרים, גם פלוני זכאי 

 ה(." )הדגשה הוספלהיכלל במסגרת מדיניות זו

חלק בלתי נפרד מהחובות ההומניטריות שחבה המערערות טוענות כי מימוש חופש הפולחן הוא  .61

לכתב הערעור. אך גם אם יסבור  3מדינת ישראל כלפי תושבי רצועת עזה כפי שהובהר בסעיף ג

בית המשפט הנכבד כי מימוש חופש הפולחן בישראל הוא פריבילגיה בלבד, הרי שכאמור, 

  עת באופן נחרץ שעקרון השוויון חל על מתן פריבילגיות. ההלכה הפסוקה קוב

עוד קובע בית משפט נכבד זה כי למעשה ההבדל בין מקרים במצב הראשון, בו הזכות קבועה  .62

מקרים במצב השלישי בו אין זכות קנויה אלא פריבילגיה בלבד, איננו הבדל מהותי בין ל  ,בדין

 תתו של פלוני היא כי שיקול הדעת של הרשושכן זכוועיקר, אלא שוני בדרגה בלבד,  לכל

 . ןהשלטונית יופעל כלפיו כדי

משיבים יש בדין לחד וחלק. גם אם לתושבי רצועת עזה אין זכות קנויה להיכנס לישראל, הרי ש .63

שיקול דעת להתיר את כניסתם לישראל וכך הם עושים ומעניקים היתרי כניסה לישראל לקרוב 

. במסגרת מספר זה של כניסות, מעניקים המשיבים היתרי אשה ואיש מידי שנה 30,000-ל

-חג הפסחא, עלבהמולד ו -ם בשנה, בחגיכניסה לנוצרים תושבי רצועת עזה לצרכי פולחן, פעמי

עדר מניעה בטחונית. מידי חג, נכנסים לישראל מאות מאמינים יפי קריטריונים של גיל וה

 חופש הפולחן שלהם. ומממשים את  ,נוצרים, פלסטינים תושבי רצועת עזה

אין כל שוני רלוונטי בין אוכלוסיית הנוצרים ואוכלוסיית המסלמים ברצועת עזה לעניין מימוש  .64

 מעניקהחופש הפולחן הכרוך בכניסה לישראל. אם הרשות המינהלית שלה הסמכות שבדין 

הם  פריבילגיה לנוצרים, הרי שלאור הדמיון בינם לבין המסלמים, אחיהם תושבי הרצועה, גם

 זכאים להיכלל במסגרת מדיניות זו.
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עוד יצוין כי גם כבוד השופט ביתן עצמו סבור כי עקרון השוויון חל גם על מתן פריבילגיות. כך  .65

(. כבוד 15.3.2009)לא פורסם, מיום  אלירן נ' מדינת ישראל 5994/08בפסק דינו במסגרת עעא 

במתן הפריבילגיה של  השוויוןן לאי השופט פסק כי על שירות בתי הסוהר להיערך ולמצוא פתרו

 יחדות לאסירים.יהת

לשם סיכום סוגית חלות עקרון השוויון גם על מתן פריבילגיות נוסיף את שקבע בית משפט  .66

כאשר הרשות מפלה בין . 657(, 3, פ"ד לא)פוגל נ' רשות השידור 112/77נכבד זה במסגרת בג"ץ 

עצם ההפליה מקים לאזרח זכות מהותית יה, במתן פריבילגיות, שאינן זכות קנואזרח לאזרח 

 הדין(.-לפסק 666. )בעמ' בשל עצם ההפליה

בי רצועת עזה לעניין מימוש חופש ושהאם קיים שוני רלוונטי בין נוצרים ומסלמים ת .5ג

 הפולחן לישראל? 

ן לו היה מדובר בקבוצות השונות זו מזו, כגון אזרחי המדינה, למול מי שאיננו אזרח, או אז נית .67

מדינת  3969/97רע"ב  היה לטעון לשוני רלוונטי. כך גם קבע בית משפט נכבד זה במסגרת

 באשר לזכות לשיקום תוך כדי מאסר.  ,470(, 5, פ"ד נא)ישראל נ' אבו רביע

שוב קובע בית משפט נכבד זה כי כאשר המדובר בשניים שווים זה לזה, הרי שהם זכאים לזכות  .68

ש הבדלים של ממש, או אז היחס השונה הופך מהפליה פסולה רק כאשר בין השניים י .שווה

מדובר לא על זכות קנויה אלא על מתן פריבילגיות  בפסק דין זה היהלאבחנה מותרת. גם 

הנתונות לשיקול דעתו של נציב שירות בתי הסוהר. בית משפט זה קובע כי כאשר מדובר במתן 

כזה, הרי שההבחנה מותרת. יחד עם זאת מי שאיננו ובמניעתן מפריבילגיות למי שהוא אזרח 

חל גם על פעולה מינהלית אשר איננה מכוונת  השוויוןקובע בית המשפט באופן נחרץ כי עקרון 

 ריבילגיה שמקורה בשיקול הדעת של הרשות המינהלית. פלמימוש זכות קנויה, אלא למתן 

 תם, הן אוכלוסייהנוצרי ת. הן אוכלוסייואך כאמור, זה אינו המצב העובדתי בעניינינ .69

המסלמים ברצועת עזה, אינם אזרחי המדינה. הם תושבים פלסטינים המתגוררים באותו אזור 

 וההבדל היחיד ביניהם הוא אמונתם השונה. הא ותו לא!

המיעוט הנוצרי מיעוט נרדף הוא ואפשרויותיו למימוש חופש כי  דלמטה קבע,המשפט בית  .70

ישראל לאפשר לו לממש את חופש הפולחן במקומות הפולחן מועטות. לפיכך, החליטה מדינת 

הקדושים לנצרות, ירושלים ובית לחם. את קביעתו זו סמך בית המשפט קמא על משפט 

שאין כל הוראה המחייבת להגיש  הדבר הוא בתגובתם המקדמית של המשיבים לעתירה. נכון

מא דן בעתירה תצהיר יחד עם התגובה המקדמית, אך לנוכח הסכמת המשיבים בית המשפט ק

 כאילו הוגש בה כתב תשובה. 

כך נותרת טענתם העובדתית של המשיבים באשר להיותו של המיעוט הנוצרי בעזה מיעוט נרדף  .71

שגה בית משפט קמא  על מצבו של המיעוט הנוצרי.  רלוונטיללא כל מסמוך או למצער תצהיר 

 ., שלא נתמכה בדבר.כאשר סמך את החלטתו על טענה בעלמא
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נה כאילו המסלמים יוצאים למכה כדי לממש את מצוות החג' ואילו לנוצרים אין גם הטע .72

פריבילגיה דומה, גם היא אין לה על מה שתסמוך. הרי באותה מידה שמסלמים יוצאים דרך 

אך לירושלים ניתן להגיע, כמובן רק דרך  את לרומא.מעבר רפיח למכה, כך הנוצרים יכולים לצ

 מסלמים.     הן נוצרים, הן  "מעבר "ארז

על כל פנים, הסתמכות בית המשפט קמא על טענה עובדתית זו, טענה העומדת על כרעי  .73

ן קביעת שוני רלוונטי בין המסלמים לנוצרים תושבי רצועת יתרנגולת, אינה רלוונטית כלל לעני

 עזה. 

בבחינת היא הסתמכות המשיבים על היותו לכאורה של המיעוט הנוצרי ברצועת עזה נרדף,   .74

מסלמים בין אוכלוסיית השיקול זר לעניין קביעת שוני רלוונטי בין אוכלוסיית הנוצרים ל

ה העולה חמורההפליה הלמצער, הוא שיקול שמשקלו נמוך ביותר למול  ברצועת עזה.

 ממדיניות המשיבים.

גם לו היה ממש בטענה זו של נרדפות, גם החלטות שמקורן בנימוקים מדיניים וכיוצא בהן, גם  .75

, 168/91הן חל עקרון השויון המחייב כל רשות מינהלית. כך באופן מפורש במסגרת בג"ץ עלי

 . 467(, 1, פ"ד מה)מורכוס נ' שר הבטחון

בפסק דין זה נדונה סוגית חלוקת ערכות מגן לאוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית. מכיוון  .76

ל התושבים, קבעו שלא היו ברשות מערכת הבטחון ערכות מגן במספר המספיק לחלוקה לכ

לאחר מכן לתושבים היהודים בגדה והמשיבים דשם כי הערכות יחולקו תחילה לתושבי ישראל 

המערבית. כך קרה שערכות המגן לא חולקו לתושבים הפלסטיניים בגדה המערבית. עוד טענו 

באיים ומדיניים, אל לבית צהמשיבים כי מאחר וההחלטה כרוכה בשיקולים בטחוניים, 

 תערב בה. המשפט לה

לא רק שקבע כי לעניין חלוקת ערכות  .גם כאן בית משפט נכבד זה אמר את דברו באופן נחרץ .77

יש , הוא קבע כי כלל  ו רלוונטיהמגן השוני שבין האוכלוסיה היהודית לזו שאיננה יהודית איננ

 כי: 471עוד הוא קבע בעמ'  .ליישם את עקרון השוויון על שתי האוכלוסיות

ן היא נינו, כי דין העתירה להידחות, שכבים חזר וטען לפכוח המשי-"בא
כרוכה בשיקולים ביטחוניים, צבאיים ומדיניים, שאינם שפיטים. טענה זו 

חוסר שוויון הוא תמיד עלינו לדחות. טענת הפליה היא תמיד שפיטה. 
 ."  שפיט

ת עזה היא לא ניתן לטעון כי מאחר וההחלטה ליתן פריבילגיות לאוכלוסיה הנוצרית ברצוע .78

החלטה המונעת משיקולים מדיניים ומשיקולים הנוגעים למדיניות החוץ של ישראל, אין 

 להתערב בה. ההיפך הוא הנכון כאשר מועלית טענה של חוסר שוויון.  

  פרשנות המשיבים בפועל ל"מקרים הומניטאריים חריגים". 6ג

ק לצרכי הקיום הבסיסי. עוד קובע בית משפט קמא כי יש לפרש חובות הומניטריות בצמצום ר .79

קובע בית משפט קמא כי מדיניות זו של מתן אישורי כניסה לישראל רק למקרים הומניטריים 
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חריגים בדגש על מקרים רפואיים, הינה המדינות הראויה והמדיניות הנוהגת, כפי שאף 

 מדגישים המשיבים בתגובתם המקדמית.

ר המגביל והמצמצם את תנועת האנשים מן על רצועת עזה מוטל סגאך למעשה לא כך הדבר.  .80

של תושבים  השנתיהיציאות הרצועה לישראל והמונע קיומם של חיים תקינים. מספר 

מן האוכלוסייה. יחד עם זאת, היתרי כניסה  2%אישה ואיש, מהווה אך  30,000-, כפלסטיניים

מפרשים את , המצביעים על כך שהמשיבים עצמם לישראל ניתנים לצרכים שונים ומגוונים

, או לחלופין, שעם הזמן טריות באופן רחב יותר מצרכי הקיום הבסיסייחובותיהם ההומנ

. מבלי להכריע אם צרכים אלו מהווים צורך הומניטרי, הקריטריונים לכניסה לישראל השתנו

, כפי שפורט אם לאו, ברי כי על הרשות המינהלית לאפשר כניסה לישראל על בסיס שוויוני

פיו, -שיש להתיר כניסה על כצורך המצדיק מתן היתרים, הריורך כלשהו הוכר . אם צלעיל

   לאחר בחינת הבקשה לגופא ובדיקת המבקש כמקובל. 

חודש בחודשו נכנסים מרצועת עזה לישראל אלפי פלסטינים, שרק מחצית מהם הינם מידי  .81

הממשלה  חולים ומלוויהם. כך עולה במפורש מנתונים המתפרסמים באתר מתאם פעולות

פלסטינים מרצועת  16,589נכנסו  2010בשטחים. )להלן: "המתפ"ש"( בחצי הראשון של שנת 

  היו "שונות" על פי נתוני המתפ"ש.  7,338-מהם היו חולים ומלווים, ו 9,251עזה לישראל. 

ואנשי  לו שמספרם כה גבוה? ה"שונות" כוללים ביקורי משפחות, סוחריםלמי הם ה"שונות" ה .82

עובדי ארגונים בינלאומיים, נוצרים פלסטינים גורמים פלסטיניים בכירים, , ליום( 70) עסקים

, לצורך ראיונות ויזה, או לצורך יציאה לחו"ל ללימודיהם סטודנטיםלצרכי פולחן במאותיהם, 

עיתונאים,  לשם הגעה לקונסוליה של המדינה הזרה, בעלי נתינות זרה ותושבות פלסטינית

השתתפות בכנסים או באירועים מיוחדים הנערכים בחסות  שםים ל, ופלסטינכדורגלנים

  5.5.11)ראו לעניין מדיניות תנועת אנשים מרצועת עזה לישראל מיום  הרשות הפלסטינית.

http://www.cogat.idf.il/UsefulInformation/Forms/Documents/kriterionim.pdf)  

 ןת פלסטינים מרצועת עזה מצ"ב ומסומויציאמספר מאתר המתפ"ש באשר ל העתק מסמך 

 .5נספח ע/

 סטינים שיצאו לשם השתלמויות מקצועיותאף ניתן להוסיף פל עמותת גישהמנסיונה של  .83

כגון השתלמות בעיצוב שיער ופלסטינים שאינם בעלי  שונות, שאינן בחסות הרשות הפלסטינית,

 נתינות זרה, או סטודנטים, לשם ראיון אשרה בקונסוליה. 

הקריטריון של "מקרים הומאניטאריים חריגים  מם אתמכאן עולה בבירור, כי המשיבים, ביישו .84

פרשנות רחבה של הקריטריון, פרשנות הכוללת  , מפעילים"על מקרים רפואייםבדגש 

מכדורגלנים, ועד פלסטינים החפצים לבקר את קרוביהם בארה"ב למשל, רק בשל העובדה 

המשיבים שינו את הקריטריונים שהיו בתוקף שלחלופין ניתן לומר  .שגעגועיהם תכפו עליהם

וכיום הם כוללים גם את  מכי המתפ"ש באופן ברור מסמ, כפי שניתן 2007לאחר חודש יוני 

 חופש הפולחן וגם צרכים רבים אחרים.

http://www.cogat.idf.il/UsefulInformation/Forms/Documents/kriterionim.pdf
http://www.cogat.idf.il/UsefulInformation/Forms/Documents/kriterionim.pdf


 

 16 

מצטט את אמירת המשיבים באשר יתירה מזו, בית המשפט קמא בפסק דינו, כאשר הוא  .85

רים צלהיותם של הנוצרים מיעוט נרדף, מקבל את גרסת המשיבים הרואה בהחלטה לאפשר לנו

הנובעת גם ממניעים הומניטריים. כלומר, הן בית המשפט חופש פולחן בירושלים, החלטה 

קמא, הן המשיבים רואים בהחלטה לאפשר חופש פולחן, החלטה שנובעת גם משיקולים 

 הומנטריים. 

   האמנם? –הצורך במנגנון לבדיקת בקשות למימוש חופש הפולחן . 7ג

ידואלית, הרי כל בית המשפט קמא קובע כי אם תתקבל בקשתן של העותרות לבדיקה אינדיב .86

פולחן בירושלים והדבר תושבי מדינות אויב יבקשו ליהנות מפריבילגיה זו של מימוש חופש ה

להקים מנגנון מתאים לבדיקה אינדיבידואלית של כל נתין אויב המבקש לעלות יחייב 

 ליונים כאלה בפוטנציה...כל מי שעיניו בראשו מבין את מופרכות הדרישה."ייש מ" –לירושלים 

בין נתיני מדינות אויב, לתושבי רצועת עזה,  ,ראש ובראשונה יש להבחין, כפי שכבר הובהרב .87

אשר אינם נתינים של אף לא מדינה ואשר למדינת ישראל יש חובות כלפיהם מתוקף השליטה 

 במעברים ומתוקף שליטתה רבת השנים שם.

ן זה כבר קיים והוא מיומן שנית, אין צורך להקים מנגנון מיוחד לבדיקת כל הפונים, שכן מנגנו .88

ית יבבדיקת עשרות אלפי הפונים בבקשה להיכנס לישראל מסיבות שונות, כולל אוכלוס

 הנוצרים ברצועת עזה המבקשת להיכנס לצרכי פולחן. 

פלסטינים תושבי רצועת עזה לישראל. כפי שקיימים  30,000-כאמור, מידי שנה נכנסים קרוב ל .89

 להיכנס ה בטחונית הן באשר לאוכלוסיית הנוצרים המבקשתקריטריונים של גיל והעדר מניע

 באשר לאוכלוסיית המסלמים הנכנסת לישראל מן הגדה המערבית, וקריטריונים לישראל

, הן בכל יום ששי, כך ניתן המסלמיים הן בחגים גם קריטריון של מין ומצב משפחתי, הכוללים

סלמים המבקשים להיכנס לישראל להגדיר קריטריונים מקדמיים באשר לבחינת בקשות של מ

 לשם מימוש חופש הפולחן. 

באשר למתפללים מסלמים, תושבי הגדה המערבית הרוצים להתפלל בחגיהם במסגד לדוגמא,  .90

 30, נשים נשואות מגיל 50, גברים לא נשואים מעל גיל 45אקצא: גברים נשואים מעל גיל -אל

לל כדי לצאת להתפלל במסגד אל אקצא אינם נדרשים להיתר כ 45ונשים לא נשואות מעל גיל 

בזמן החגים. רק מי שאינו עומד בתנאי הגיל יכול לבקש היתר מיוחד, או אז בקשתו תיבדק 

באופן פרטני. באשר לתפילות יום ששי שאינן בחגים, קריטריון הגיל עולה במקצת, הן לגברים, 

גם בימי שישי שאינם  אאקצ-הן לנשים, ומי שעומד בקריטריון הגיל מורשה לצאת למסגד אל

 במועדי חג. 

משפט קמא לצייר מבול של פניות שלא ניתן יהיה לטפל בו, אין בו הלפיכך, נסיונו של בית  .91

ממש. המנגנון קיים ממילא. הוא אמון על טיפול בעשרות אלפי פניות בשנה )הרי מספר הפניות 

ניות רבות מן הרגיל הכללי עולה על מספר הפניות המאושרות(. הוא אמון גם על טיפול בפ

 ולכן, טענה של העדר מנגנון לטיפול, אין בה ממש. הרלוונטיים חגיםהלקראת 
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יותר מן הרגיל, כבר  וגם אם אכן ייאלצו המשיבים בימי החגים המסלמים לטפל בפניות רבות .92

מחייב את הרשות להוצאות, אך לעיתים  השוויוןפסק בית משפט נכבד זה כי מימוש עקרון 

, נשמת אפו של משטרנו להוות מחסום בפני יישום עקרון זהאין די בהן כדי  –ו הוצאות אל

, פ"ד מילר נ' שר הבטחון 4541/94הדין העקרוני בג"ץ -החוקתי. כך נפסק עוד במסגרת פסק

     :528)נבו, תשנ"ד(  פרשנות חוקתית, כרך ג - פרשנות במשפטאהרן ברק, וכן  94(, 4מט)

צריכה להיות מכוסה במציאות המעמידה  הרטוריקה של זכויות אדם"
זכויות אלו בראש סולם העדיפויות הלאומי. הגנה על זכויות אדם עולה 
כסף, וחברה המכבדת זכויות אדם צריכה להיות נכונה לשאת במעמסה 

  ".הכספית

 

 עותר מקצועי? . 8ג

. ₪ 25,000המשיבים בסך הוצאות את בית המשפט קמא השית על המערערות, ביחד ולחוד,  .93

עמותת  ה שליבוא מכיסהתשלום , ביחד ולחוד הוצאות הוטלו על המערערותהש אףברי כי 

יצוין, כי  , כולן נשים שאין הפרוטה מצויה בכיסן.1-6בלבד ולא מכיסן של המערערות  גישה

, אשר כאמור אינן 1-6 עמותת גישה אינה גובה שכר טרחה מלקוחותיה, ובמקרה של המערערות

בגין  אף בהוצאות הגשת העתירה והערעור, עמותת גישה שילמה את האגרה אתשמסוגלות ל

 הגשת הערעור דנן.בגין הגשת העתירה וכן 

השתת סכום כה נכבד וכה יוצא דופן על עמותה לזכויות אדם, כמוה כנעילת שערי בית המשפט  .94

עמותות אשר מייצגות ללא תמורה את האוכלוסיות  - בפני עמותות כגון עמותת גישה

כמוה כנסיגה רבתי מזכות העמידה  ;של שערי בתי המשפט תהמוחלשות ביותר המידפקו

הרחבה של עותרים ציבוריים, זכות עמידה שדומה היה כי היא כה מושרשת בשיטתנו 

 .המשפטית

על עותר ציבורי שהינו עמותה, אין אח ורע. למרות שלא  בסדר גודל מעין זה הוצאותלהשתת  .95

רות ההוצאות שהשית בית המשפט קמא כהוצאות עונשיות. וכבר קבע זאת במפורש, מצטיי

תנובה  891/05הדין אותו מצטט בית משפט קמא, בג"ץ -פסק בית משפט נכבד זה ודווקא בפסק

 כך: 15, בסעיף 600(, 1, פ"ד ס)נ' הרשות המוסמכת למתן רשיונות יבוא

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

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

 הוצאות עונשיות..." )הדגשה הוספה(

הוצאות נכבדות על עותרים ציבוריים בשנים האחרונות, בית  במקרים שבית המשפט השית .96

קיון כפיים. כך  במסגרת עת"מ יהמשפט קבע כי העותרים לקו בחוסר תום לב או בחוסר נ

(, הושתו על כל אחד 18.1.2005, )לא פורסם מיום "אדם טבע ודין" נ' הועדה המחוזית 1190/04

קיון כפיים, שבית ייב בשל שיהוי, חוסר נלכל מש ₪ 5,000מן העותרים הוצאות ושכ"ט של 

 קיון כפיים בלשון המעטה ואף פגם אתי לכאורה!  יהמשפט מכנה אותו, חוסר נ
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יחד עם זאת ולמרות ההתנהלות הלקויה ביותר של העותרת הציבורית, שאף היא כידוע,  .97

 שיב. בלבד לכל מ ₪ 5,000"מגישת עתירות סדרתית", השית בית המשפט על העמותה סכום של 

, )לא פורסם מיום העמותה לקידום דרך אחרת נ' שר האוצר 6259/10כך גם בבג"ץ  .98

לטובת אוצר המדינה.  ₪ 35,000(, הושתו הוצאות על העותר הציבורי בסכום של 13.12.2010

צירוף משיב, אי מיצוי הליכים, שימוש בלשון בוטה -זאת נעשה בשל שלל פגמים הכוללים אי

 בראש חוצות בטענות שווא.והשחרת פניו של אדם 

(, 8.2.2010)לא פורסם מיום  עמותת איתך נ' שר התעשייה והמסחר 10038/09כך גם בבג"ץ  .99

בלבד וזאת בשל אי מיצוי הליכים לאחר שהעתירה  ₪ 3,000הושתו הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 

 נדחתה על הסף. החלטה זו משקפת את שיקול דעתו של בית המשפט העליון באשר להוצאות

 אליות בהליך קצר.    יר

נקיון כפיים, -לב, באי-. העותרות לא לקו בחוסר תוםבעתירה נשוא ערעור זה לא נפל כל פגם .100

מיצוי הליכים או בכל התנהלות חריגה אחרת. העותרות פנו לבית המשפט -בלשון בוטה, באי

שלדידן  בשם הזכות לחופש הפולחן של שבע נשים תושבות רצועת עזה. העותרות פנו בשל מה

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

 המשפטית.

אף אם סבר בית המשפט קמא כי עקרון השוויון איננו חל, או שיש שוני רלוונטי בין עדת  .101

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

על ידי מדינת ישראל וכי תכובדנה ת לזכויות אדם החותרות לכך כי זכויות אדם של עמותו

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

 הרשויות כהלכה, אם לאו.  לפיכך, אין כל הצדקה להשתת הוצאות כלל. 

ט קמא בהכרעתו והגשת העתירה היתה , כי שגה בית המשפמערערותעל כל פנים, טוענות ה .102

וכי העתירה נשוא הערעור דומה לעשרות עתירות אחרות מסוגה המוגשות לבתי  ,מוצדקת

 .פוסקים בהן הוצאות לטובת המדינה המשפט ואשר אף אם הן נדחות, בתי המשפט אינם

הוא בית המשפט קמא יוצר יש מאין קטגוריה חדשה של עותרים, "עותרים מקצועיים", כאשר  .103

שם מטבע הדברים מדובר בתובעים אשר להם  .שואל את המונח מענף התביעות הייצוגיות

 אינטרס כלכלי מובהק ובאופן כללי מדובר בסכומי עתק.

הרציונל המנחה את תיוגו של תובע כתובע מקצועי הוא רציונל שאיננו דומה כלל לתיוג אשר  .104

"תובע מקצועי" איננו דווקא טעם תייג בית משפט קמא את עמותת גישה. בעוד היות אדם 

(, מתייג בית 10.12.2010, לא פורסם מיום נ' ממןבע"מ פון אפל 1791/08לפגם )ראו תצ )ת"א( 

היא כי יש גם יש טעם לפגם בכך המשפט קמא את עמותת גישה כעותרת מקצועית וכוונתו 

 בפעולתה לקידום זכויות אדם.

ות, אלא אף באופן שבו תיאר בית המשפט הדבר ניכר לא רק בסכום החריג שהושת כהוצא .105

מן התיאור עולה, כי לדידו של בית דינו. -בפרק "הוצאות" בפסק 2בסעיף קמא  את העמותה 



 

 19 

בלבד.  תסובייקטיבי הגדרה ההמשפט קמא, הגדרתה של העמותה כעמותה לזכויות אדם, הינ

דירה עצמה ככזו. העמותה איננה באמת עמותה הפועלת לקידום זכויות אדם, אלא היא רק מג

גם העובדה שהעמותה פונה לבית המשפט היא לצנינים בעיני בית המשפט קמא ולפיכך יש 

למנוע מן העמותה להמשיך ולעשות כן על ידי השתת הוצאות חריגות. כך תיאלץ העמותה 

 למצוא את לחם חוקה במקום אחר והעיקר שלא תטריד עוד את בית המשפט.

ת על זכויותיהם של פלסטינים ועל כך כי הרשויות בישראל עומד עמותת גישההעובדה כי  .106

על פי כללי המשפט המינהלי, לדידו של בית משפט קמא, היא תופעה שלילית שיש תנהגנה 

לעקרה מן השורש וזאת באמצעות פגיעה בכיסה הלא עמוק של העמותה המתקיימת מתרומות 

 בלבד. 

מלפעול, השימוש המוגבר במירכאות  עוד מגביר את הרושם שמוטב לו היתה העמותה חדלה .107

כפולות, למשל בעמותות "לזכויות אדם", כאילו העמותות אינן עמותות לזכויות אדם ומטרתן 

 היא להטריד את בית המשפט בעתירות מופרכות.

מונה בית המשפט את התכליות שעומדות בבסיס החיוב בהוצאות. העקרון  תנובהבפרשת  .108

. דומה זכות הגישה לערכאותדינו הוא הבטחת -לפסק 16 הראשון שמונה בית המשפט בסעיף

ר למעשה גישה זו בפני עמותת גישה ובפני גשבית המשפט קמא ס ,שלא יכולה להיות מחלוקת

שהיא ועמותות אחרות מסוגה מייצגות. מוסיף בית המשפט וקובע כי יש  ,הציבור המוחלש

שלטון שמירה על יבור כולו באינטרס של הצהיא  . מניעת הרתעת יתרלהימנע מהרתעת יתר

 שזכות הגישה לערכאות לא תינזק. כדי החוק 

. השתת סכום חריג זה של הוצאות פוגע בשמירה על זכות הקניין של הפרטהעקרון השני מצוי  .109

פוגע במהלך עבודתה התקין של העמותה הפועלת בזכות ו, המערערותבזכות הקניין של 

ערוך להוצאה חריגה מעין זו. האינטרס השלישי  תרומות, כאשר תקציבה של העמותה איננו

. ברי כי השתת הוצאות חריגות מעין אלו הן על המערערות והן על בשוויון בין בעלי הדיןהינו 

נוגד את האינטרס האמור. האינטרס הרביעי, שבו ובו בלבד  ,עמותת גישה, שהן דלות באמצעים

להפחית את מספר ההליכים הנדונים כדי  מניעת תביעות סרקהתמקד בית המשפט קמא, הוא 

 בבתי המשפט. 

הליכים בהם ההוצאות נפסקו לטובת בעל דין יותר על כל פנים, ההלכה בפסק דין זה הולמת  .110

שהינו חברה מסחרית. באשר להליך מעין זה, בית המשפט קבע כי יש להשית הוצאות ריאליות, 

ה המצב בהליך שבכותרת, בו פסיקת כל עוד הינן סבירות, הכרחיות ומידתיות. ברי, כי אין ז

 ההוצאות החריגות, מהווה לכל הדעות הרתעת יתר ויצירת חוסר שוויון בולט בין הצדדים.     

, כאמור, מאותת בית המשפט קמא לעמותות מערערותעל ה ₪ 25,000בפסיקת הוצאות של  .111

יל בית הפועלות לשם קידום זכויות אדם, שלא להמשיך במפעלן המבורך הזה. בכך מפע

המשפט קמא הרתעת יתר, הרתעה שללא ספק תפגע באפשרות הציבור להתריע על פגמים 

 קשים בהתנהלות הרשויות. 
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עוד מאותת בית המשפט קמא לתושבים הפלסטיניים כי אל להם לפנות אל בתי משפט בישראל  .112

 תחת שבט ביקורתם. העברת החלטות מינהליות בעניינם לשם

את החשיבות המוגברת של עקרון הגישה לערכאות כאשר א אחת בית המשפט העליון הדגיש ל .113

המבקשים להשיג על החלטותיהן של רשויות הצבא והבטחון מדובר בתושבים פלסטיניים 

, ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה נ' מפקד כוחות צה"ל 393/82הישראליות. )ראו: בג"ץ 

 (.  810, 785( 4פ"ד לז)

חי המדינה ואין להם זכות בחירה פוליטית בה. הם אינם בוחרים תושבים פלסטיניים אינם אזר .114

את הרשויות הישראליות ואין להם כל אפשרות להשפיע על עיצוב המדיניות בדרך של הצבעה. 

 בתי המשפט הם הכתובת היחידה לתושבים פלסטיניים להשיג על החלטות גורליות עבורם.  

יטול החלטתו של בית המשפט קמא באשר לפיכך, מתבקש בית משפט נכבד זה להורות על ב .115

 להוצאות החריגות שהושתו על המערערות.     

 הבסיס לביקורת שיפוטית על קביעות והחלטות המשיביםד. 

הצבא, כפופות לכללי המשפט המנהלי הישראלי גם  גורמי פעולותיהן של רשויות המדינה, ובהן .116

, פ"ד נח נ' לשכת העיתונות הממשלתיתסייף  5627/02כאשר הן מופנות כלפי זרים )ראו בג"ץ 

(, ודאי וודאי כאשר הן מופנות כלפי מוגנים שלישראל חובות כלפיהם מתוקף 75, בעמ' 70( 5)

 (. 12, פסקה אלבסיוניאמצעי השליטה שהיא מפעילה עליהם )פרשת 

היא מסתמכת על תשתית עובדתית  כפי שפורט לעיל, ,חמורההחלטת המשיבים נגועה בהפליה  .117

די באי ישומו של עקרון השוויון ומבוססת על שיקולים ומטרות שאינם רלוונטיים. ה בחסר לוק

שתוצאתו בהפליה חמורה על רקע דת, כדי להצדיק את התערבותו של בית משפט נכבד זה וכדי 

לבטל את החלטת המשיבים באשר לאיסור הגורף על מסלמים לממש את חופש הפולחן שלהם 

 בישראל. 

התמונה במלואה טוענות המערערות עוד כי התשתית העובדתית על פיה נקבעה רק לשם הצגת  .118

מדיניות המשיבים באשר למתן היתרי כניסה לישראל לנוצרים תושבי רצועת עזה, הינה 

 תית לקויה.יתשתית ראי

-כך עליה להתבסס על ראיות ברורות, חד ככל שהפגיעה כתוצאה מההחלטה תהיה קשה יותר, .119

יותר, במיוחד החלטות מינהליות העלולות לפגוע בזכויות הפרט )ראו משמעיות ומשכנעות 

 .(3429( 1)2006על -, תקחווא נ' שב"ס 426/06רע"ב 

 םעוד טוענות המערערות שהנחה זו כי הנוצרים הם מיעוט נרדף כנימוק למתן פריבילגיה לה .120

ך החלטת מאידלמטרה שאינה רלוונטית.  היא הכנסת שיקול שאיננו רלוונטימחד, בלבד, 

 המשיבים מהווה השמטה של שיקול רלוונטי מרכזי בדמות עקרון השוויון.
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ה של שיטת יככיל גם מטרות כלליות הנובעות מערכל חוק המסמיך רשות מינהלית לפעול מ .121

המשפט. שיקול השוויון הוא אחד מן הערכים המרכזיים של שיטתנו המשפטית ולפיכך הוא 

 החלטה מינהלית.  הופך לשיקול רלוונטי ומרכזי בכל

 324, 309( 2)פ"ד מב ,יפו -עיריית תל אביב שפורז נ' רא 953/87ץ "כבוד השופט ברק קבע בבג .122

 כי:

"אכן, הרשות השלטונית... רשאית לפעול על פי שיקול דעתה, ובלבד 
ששיקול דעת זה מקיים את כללי המשפט המנהלי הישראלי )החקוק 

דעת מינהלי. על כן, -לתו של שיקולוההלכתי, המהותי והדיוני( בעניין הפע
חייב שיקול הדעת השלטוני לקחת בחשבון אותם שיקולים, הנופלים 
לדל"ת אמותיו של החוק המסמיך אותו להפעיל שיקול דעת. שיקול החורג 

 ממטרותיו של החוק המסמיך הוא שיקול זר, ועל כן פסול..."

כות פוסלת את מעשה הרשות. זאת ועוד, שקילתם של שיקולים זרים במסגרת הפעלת הסמ .123

 קבע השופט כהן כי: 666( 1, פ"ד לו )קוואסמה נ' שר הביטחון 1/82בעמ"ם 

"שימוש בסמכות שלא לאותה מטרה שבשבילה היא ניתנה פוסל את 
 מעשה הרשות"

 

 החובה להפעיל שיקול דעת בסבירות ולנהוג בהגינות .1ד

אין המדובר  אולם ,לישראל ותערהמערלמשיבים מוקנה שיקול הדעת באשר להתרת כניסת  .124

בשיקול דעת מוחלט, אלא בשיקול דעת הכפוף להוראות המשפט המנהלי. הגדיר זאת כבוד 

 :85( 4פ"ד לט ) כהנא נ' יו"ר הכנסת, 742/84 ץהנשיא ברק בבג"

הוא שיקול דעת  "כל שיקול דעת שלטוני, היונק כולו מדבר חקיקה,
אכן ... דבר חקיקה להגשים המטרות שאותן בה אותו המוגבל במסגרת

שיקול דעת סטטוטורי לעולם אינו מוחלט. אפילו נאמר בדבר החקיקה כי 
שיקול הדעת הוא מוחלט, הרי גם אז בעל הסמכות אינו רשאי לעשות 
כרצונו. לא רק שעליו לפעול בהגינות, בתום לב ללא הפליה ושרירות 

, שרק ממנה ובסבירות, אלא שעליו לפעול תוך הגשמת מטרות החקיקה
 יונקת סמכותו"

 יותזכובהפגיעה  שקלו כנדרש את משקללא , ותמערערבבואם לבחון את בקשת ה ,המשיבים .125

וגם את הפגיעה החמורה בעקרון השוויון, עקרון בסיסי של , לחופש הפולחן ותמערערה

 השיטה המשפטית. 

י שסיפקו ראיות , מהטעמים שהטעימו ואף מבלותשל המערער ןעל כן, סירוב המשיבים לבקשת .126

את דרישת הסבירות כפי שעוצבה על ידי בית משפט נכבד זה בשורה מקיים  ואינ, םלביסוס

היה גם היה מקום להתערבות שיפוטית בהחלטתם של המשיבים על כן, ארוכה של פסקי דין. 

 .מלהתערבושגה בית המשפט קמא שעה שנמנע 

 
החלטתו של בית המשפט קמא לבטל את מתבקש בית משפט נכבד זה  לאור כל האמור, .127

 ,מימוש חופש הפולחןלישראל לצורך  ותשל המערער ןולהורות למשיבים לאפשר את כניסת
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המשיבים בהוצאות את ולחייב לאחר בדיקות פרטניות כמקובל, לערעור,  כמבוקש ברישא

 בשכ"ט עו"ד ומע"מ.העתירה והערעור, 

 

 

 

 

 , עו"דד"ר נעמי הגר 20.6.2011יום 

 ותמערערה       ב"כ 

 


