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 המשיבים

 לתגובת המשיבים תגובה

, מתכבדת העותרת להגיש תגובה לתגובה 29.5.2018בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מהיום, 

 : המקדמית של המשיבים

הוגשה העתירה שבכותרת כנגד החלטת המשיבים לסרב את יציאתה של  27.5.2018ביום  .1

. הדיון בעתירה נקבע למחר,  טחוניםימטעמים בהעותרת לחו"ל, דרך מעבר אלנבי, 

 .10:00בשעה  30.5.2018

את תגובתם המקדמית.  היום הנכבד הגישו המשיביםבהתאם להחלטת בית המשפט  .2

מטעמים של  טחוניות אך עומדים על הסירוביחוזרים בהם המשיבים מהטענות הבבתגובתם 

   ".אי עמידה בקריטריונים"

פרשנות המשיבים . המשיבים של הצרים בקריטריונים עומדת העותרתואולם,  .3

עומדת בכללי הפרשנות ואף לא לא לראשונה בכתב התגובה,  הנים, כפי שהוצגקריטריול

פסל. כמו כן, להי המבוססת על פרשנות זו במבחן המציאות. לאור זאת, דינה של ההחלטה

 אשר נעשה ברגע האחרון מעורר שאלות באשר למהינות הטענות.חזית השינוי 

 פרשנות המשיבים 

"כניסת פלסטינים תושבי רצועת עזה לצורך יציאה שעניינו המשיבים טוענים כי הסעיף  .4

כנסים שעניינם שיקום נועד לאפשר קבלת היתר אך ורק ללחו"ל" לעניין "כנסים ייחודיים" 

לתגובת המדינה(. פרשנות זו אינה  20,26רצועת עזה בתחומי כלכלה, בריאות ותשתיות )ס' 

הרשאות. כמו כן, הוס לאור כללי הפרשנות והפסיקה ולאור ניסוחו של סטט סבירה 
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  .הפרשנות אינה עומדת במבחן המציאות

 ניסוחו של סטטוס הרשאות

אין מחלוקת שהמשיבים מנהיגים מדיניות מצמצמת ביותר באשר ליציאת תושבות  .5

. כאמור בתגובת לתגובת המדינה( 17)ס'  ותושבים מעזה לישראל, לחו"ל ולגדה המערבית

אפשרו המגדיר מהם המקרים החריגים בהם יהמדינה, סטטוס הרשאות הוא המסמך 

 המשיבים יציאת תושבים. מקרים אלו הם ה"קריטריונים" המפורטים בסטטוס ההרשאות. 

מסמך סטטוס הרשאות מתעדכן תדיר והנוסח האחרון שלו פורסם על ידי המשיבים ביום  .6

 )יוער כי במסמך קיימים מספר סעיפים אשר רלוונטיים לעניין יציאה לכנסים. 16.5.2018

 19בתגובת המדינה בס'  "כניסת פלסטינים תושבי רצועת עזה לצורך יציאה לחו"ל"סעיף ב

 היתרים, אך נראה כי מקורו של מספר זה בטעות(: 333מצוין שהמכסה היא 

 

 :כניסת תושבי רצועת עזה לכנסים/השתלמויות באיו"ש וישראל""

 

 השתתפות בכנס:למטרת   ש"איו/לישראל  תושבי עזה  כניסת

 

עינינו הרואות כי בסעיף העוסק בכניסה לכנסים בישראל או בגדה המערבית נאמר מפורשות  .7

באילו נושאים הכנסים הכלולים עוסקים. לעומת זאת, לעניין כנס בחו"ל, אין פירוט או 

הגבלה של נושא הכנס או תחום עיסוקו וזאת לא בכדי. צמצום תחומי הכנסים בישראל 

המערבית לעומת כנסים בחו"ל עולה בקנה אחד עם העמדה הכללית של המשיבים ובגדה 

לפיה, שהות בישראל ובגדה המערבית מעוררות קשיים ביטחוניים אשר פוחתים כאשר 

 סטטוס ההרשאות לפרקיםלראיה, המשיבים חילקו את  מדובר ביציאה ושהיה בחו"ל.

להגיע. כך למשל, הקריטריון השלישי ליעד אליו מבקשים התושבים הפלסטינים בהתאם 

לכניסת פלסטינים לישראל  ההרשאות סטאטוס -פרק ג' )השתתפות בכנס( נמצא ב 6בס' 

לשם מעבר בין איו"ש ורצ"ע. מכיוון שקריטריון זה תקף גם לגדה המערבית וגם לישראל, 

ציין הדברים צויינו במפורש הן בכותרת והן בגוף הטקסט. עם זאת, המשיבים נמנעו מל

 שקריטריון זה תקף גם ליציאה לחו"ל.
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 של אופיו את להגביל המשיבים מעוניינים שכאשר מלמדים( אחרים ורבים) אלו סעיפים .8

טוענים בתגובתם המשיבים . הגבלה אותה מהי בפירוט כותבים הם, ההכשרה או הכנס

, שאינן מצוינות שתתפות בכנסים יחודיים בחו"למגבלות החלות על השההמקדמית 

להשתתפות בכנסים בסטטוס הרשאות, הן אותן המגבלות המצויינות בו במפורש בנוגע 

שונים בתכלית של הסבר לניסוחים הכל יחודיים בישראל או בגדה המערבית, מבלי להעלות 

 כאמור לעיל, מדובר בהגדרות אשרהסעיפים השונים, אשר משקפים תמונה שונה לגמרי. 

 מחדש לפני פחות משבועיים.ופורסמו  תוקפו

עקרונות כלליים של המשפט בפרשנות )אהרון ברק,  "גבול הפרשנות הוא גבול הלשון" .9

וברור לכל שהלשון "כנסים  ((2002) 1מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן , המשפט, 

כשרצו לפיכך, יחודיים" אינה טומנת בחובה הוראה לכנסים יחודיים בנושאים מסויימים. 

המשיבים להצר את הקריטריון בנוגע ליציאה לכנסים, הם שקדו על ניסוח מפורש וזאת 

 . גדהבישראל וב לכנסים  יציאת התושבים מעזהבנוגע לצוינו לעיל שסעיפים הבמסגרת שני 

זאת עשו מתוך הבנה שלשון הקובעת שקריטריון מסוים, לא קובעת מגבלות ספציפיות 

 הוא נכתב במפורש.לקריטריון זה, אלא אם 

 הפרשנות אותה מציגים המשיבים אינה עומדת במבחן המציאות

המשיבים מציינים שכנסים והכשרות בחו"ל אשר אינם עוסקים בכלכלה, בריאות ותשתיות  .10

אינם נכנסים בגדר הקריטריונים. ואולם, המשיבים מאשרים דרך קבע יציאה לכנסים 

ככל שהמשיבים עומדים בנושאים המפורטים.  והשתלמויות כאמור, גם כאשר אינם עוסקים

על טענתם כי ההיתר האמור מוגבל כמפורט בתגובתם, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות 

באילו להם להמציא את הנתונים המלאים על מספר ההיתרים שניתנו לכנסים ייחודיים ו

  כנסים מדובר. 

של הסעיף, כפי שפורטה העותרת אף עומדת בפרשנות המצמצמת מעבר לנדרש יצוין כי  .11

בה עובדת העותרת היא  "עאישה" עמותתשכן, כפי שצוין בכתב העתירה,   בתגובת המדינה

 ותמיכה כלכלית העצמה באמצעות מגדרי שילוב להשגת הפועל עצמאי פלסטיני נשים ארגון

היינו, העמותה עוסקת הן בתחום הכלכלה , עזה ברצועת שוליים לקבוצות סוציאלית-פסיכו

והן בתחום בריאות הנפש והכנס אליו מבקשת העותרת לצאת נועד לסייע בידה למטרות 

  אלה.  

 שינוי חזית ברגע האחרון

כזכור, העתירה הוגשה כנגד טעמים בטחוניים אשר לטענת המשיבים מנעו מהעותרת לצאת  .12

מוך מאוד למועד הדיון, הובאה לידיעת להכשרה המבוקשת. רק לאחר הגשת העתירה, וס

 . מאחד לאחר תוך החלפת כלל מערך הטיעונים לסירובאך העותרת כי הסירוב נותר על כנו, 

 היא תחילה. "נימוקיה את משנה הרשות כאשר להתערער עשויה הרשות נימוקי אמינות .13

 כי לה נתברר כאשר אולי, מה זמן ולאחר, אחד נימוק על מתבססת ההחלטה כי טוענת

 לזה קראו כך – זוהי. אחר נימוק על מבוססת ההחלטה כי טוענת היא, חוקי אינו זה נימוק

 אחים 509/88  ץ"ובבג(. 1295' עמ, המינהלית הסמכות" )נימוקים של קונברסיה – פעם

...  נימוקים העלאת" כי נאמר( 2.10.1990) לישראל הראשית הרבנות מועצת' נ מכלוף
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 של מהימנותם מידת בדבר תמיהה לעורר עשויה מחדש פעם בכל מאלה אלה השונים

 (. ד"לפס 11' ס" )שהועלו הנימוקים

בשל טעמים בטחוניים.  מסורבת תהעותר בקשת כי טענו המשיבים ראשית, בענייננו .14

משפנתה העותרת לבית המשפט ובעקבות כך התברר למשיבים כי אין טעמים בטחוניים 

 והוא, אחר לטיעון יםהמשיב העותרת להכשרה הרצויה, פנואשר עלולים למנוע את יציאת 

 מעוררת זו התנהלות, לעיל בפסיקה כאמור לא עומדת בקריטריונים. תהעותר בקשת כי

 . המשיב שהעלה הטעמים למהימנות בנוגע תמיהה

, הוא לבדיקת הבקשה חלף שלילתה המיידית סף תנאי, יםהמשיבנהלי ל בהתאם. ועוד זאת .15

 שעל הראשוןשהעמידה בקריטריונים היא המבחן  מכאןשהבקשה עומדת בקריטריונים. 

 הסירוב עילת, תהעותר של במקרה, ואולם. בקשה םלפתח שמונחת שעה לערוך יםהמשיב

בקשת העותרת מסורבת ממניעים  כי, תהיהי העותר לבקשת יםהמשיב שהעלו הראשונה

 נובח לא, תהעותר בקשת את בקבלם, יםהמשיב כי יתכן כיצד, השאלה נשאלת. בטחוניים

 כי העובדה. הסירוב לצורך אחרת בעילה וונאחז, עמידה בקריטריוניםשל  הסף תנאי את

 מחזקתכי העותרת אינה עומדת בקריטריונים רק בשלב מאוחר יותר, " גילו" יםהמשיב

ודוק: מדוע עם הסרתה של . שהוצגו הסירוב עילות למהימנות בנוגע התמיהות את ומגבירה

המניעה הבטחונית, חזרו המשיבים לאחור על מנת לבדוק את השלבים הקודמים בטיפולם 

בבקשה? מדוע לא הודיעו עם הסרת המניעה הבטחונית, על הסרתו של המכשול היחיד 

אין זאת אלא העומד בפני  העותרת ליציאתה להכשרה ובשל כך על שינוי ההחלטה? 

להגיע לתוצאה מסוימת ומחפשים במה לתלות את החלטתם לסרב את  שהמשיבים נחושים

הבקשה, ולסירוב זה יפים טיעונים מן היקב ומן הגורן, ובלבד שתתקבל התוצאה המבוקשת. 

 בשרירות. אף גם נגועה ההחלטה כן על

 של תשתית יסוד על אלא החלטה תקבל לא, סביר אדם כל כמו, סבירה מנהלית רשות .16

 אכן(: 1119' עמ, 2011, המנהלית הסמכות, זמיר יצחק) היסודית בחינתן ולנוכח עובדות

 דעת שיקול. מוחלט חופש הוא אין אך, שונות אפשרויות בין לבחור חופש הוא הדעת שיקול

 הנודעות העובדות בירור ללא שלה הדעת שיקול את שמפעילה מנהלית רשות. קפריזה אינו

 ללא מתמסוי לתוצאה להגיע נחושה שדעתה או, בעלמא תחושה יסוד על ומחליטה, לעניין

 על לומר ניתן זה במקרה. בחוק כנדרש דעת שיקול מפעילה אינה, המקרה בעובדות תלות

 היא. קיצונית חומרה בה יש. שחיתות של סוג היא שרירות. בשרירות פועלת היא כי הרשות

' פס, 13.4.05, יפו אביב תל עיריית נגד פלד 986/05 ץ"בג) מינהלית החלטה כל לפסול עילה

 (.ד"לפס 15

טוענים המשיבים שלא קמה עילה להתערבות בית המשפט לתגובתם  24-, ו3 בסעיפים .17

מצמצמת אשר אינה עומדת במבחן המציאות ושרירות פרשנות  הנכבד בהחלטתם. ואולם,

מקימים עילה להתערבות בית המשפט בהחלטת כל רשות מנהלית, אפילו אם ההחלטה 

 זרה. תושבת נוגעת ל

29.5.2018          

            ___________ ______ 

 , עו"דמוריה פרידמן שריר

 ב"כ העותרת


