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ליפשיץ ו/או סיגי בן ארי -שריר ו/או אסנת כהן ע"י ב"כ עוה"ד מוריה פרידמן
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 תל אביב 42רחוב הרכבת 

   03-6244130 , פקס:03-6244120טלפון: 
  

 תהעותר

 -נגד  -

 . שר הביטחון 1
 . מתאם פעולות הממשלה בשטחים2
 . מינהלת התיאום והקישור )עזה(3

 צים, פרקליטות המדינה"ע"י ב"כ עו"ד ממחלקת הבג
 , ירושלים31דין -רח' צלאח א

 02-6467011, פקס: 02-6466590טלפון: 
 המשיבים

 
 

 עתירה למתן צו-על-תנאי

תנאי המופנה כנגד המשיבים, והמורה להם לבוא וליתן -על-בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו

בין רצועת עזה  מדוע לא תבוטל המדיניות האוסרת על העברת כבודה אישית במעבר ארזטעם 

 .לישראל

ף ת לרבות שכ"ט עו"ד, בצירובהוצאות העותר בנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים

 מע"מ כדין. 

  הצדדים לעתירה

קידום והגנה על חופש ( הינה ארגון זכויות אדם שפועל למען עמותת גישה )להלן: 1העותרת  .1

התנועה בישראל ובשטחים שבשליטתה. זאת בדגש על זכותם לחופש התנועה של תושבי רצועת 

 . עזה מכוח המשפט הבינלאומי והישראלי

 הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא.( הינו שר הביטחון)להלן:  1המשיב  .2

על יישום המדיניות האזרחית בשטחי יהודה ושומרון )להלן: המתפ"ש(, הינו האחראי  2המשיב  .3

 על תיאום וקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה.  ןאמווורצועת עזה, 
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( הוא הממונה על יישום המדיניות האזרחית של ממשלת ישראל מת"ק עזה)להלן:  3המשיב  .4

 .2אזרחי ישראל, והוא כפוף למשיב עבור ברצועת עזה, לרבות הנפקת היתרי כניסה לרצועת עזה 

 הרקע העובדתי

 ,תושבי המדינה, כולכם תיענשו"

 גזרות חדשות מדי יום יתחדשו

 יהיו עונשים

 לגברים ונשים

  ".מהיום יסבלו אלפי אנשים

 )עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור/אפרים סידון(    

 והגדה ישראל לבין עזה רצועת בין אנשים לתנועת המיועד היחיד היבשתי המעבר הוא ארז מעבר .5

. תושבי עזה נאלצים לעשות בו שימוש כל אימת שהם זקוקים לנסוע לחו"ל, לגדה המערבית

 ם לצאתדרכו יכולים תושבי ,הנוסףהמערבית וכמובן לישראל. מעבר רפיח, המעבר היחיד 

היה מעבר  2017סגור רוב ימות השנה ונפתח אד הוק לימים ספורים בלבד. בשנת  ת עזה, רצועמ

 מאפשרת ישראל, כיום . ימים התאפשרו יציאות מעזה 24 -מתוכם רק ב ימים 36 רפיח פתוח רק

 חברים, סוחרים, חוליםל בעיקר עזה מרצועת פלסטינים תושבים עבור ארזמעבר  דרך מעבר

, הומניטריים מקרים"בו ל"בחו ללמוד שמבקשים סטודנטים מעט, לאומיות ספורט בנבחרות

  ". דחופים רפואיים מקרים על בדגש

 1991 מאז. השנים במהלך והצטמצמה הלכה לישראל להכנס עזה רצועת תושבי של יכולתם .6

. השנים חלוף עם ניתנו פחות ופחות ש לישראלכניסה  באישורי להצטייד הרצועה תושבי נדרשים

 לא, מאזו לישראל מהרצועה פועלים כניסת ומנעה השטחים על סגר ישראל הטילה 2006במרץ 

 עזה רצועת על גורף סגר ישראל הטילה, הרצועה על חמאס השתלטות לאחר. כניסתם עוד הותרה

 םבעיקרהווים שמ, צרה קריטריונים לרשימת בהתאם רק מהרצועה פלסטינים יציאת ואפשרה

 מעבר, אלו מקריטריונים חלק ישראל שינתה השנים שעם למרות". חריגים הומניטריים מקרים"

 .כלל מתאפשר אינו הפלסטינים רוב ועבור, מאוד מוגבל נותר לגדה עזה בין אנשים

על מכלול ההיבטים הקשורים ביציאה מעזה, ולא רק על זהות התושבים ההגבלות השונות חלות  .7

תושבים מחוץ לרצועה: שהות ל למשך הזמן המוקצה גם ההגבלות נוגעותוהקריטריונים למעבר. 

גם אם החולה על ערש דווי וגם אם חלפו  ,ביקור חולה, שלושה ימיםהמשיבים מקצים ל כך למשל

המשיבים ידרשו התחייבות שלא לשוב למשך שנה שנים ממועד הפגישה האחרונה ולהבדיל, 

 .גם אם המבקש מעוניין להשתתף בכנס של שבועיים ימים בלבד ,יציאה לחו"ל לצורך לרצועה 

למועד אף והן נוגעות  : מי בשאטל סגור ומי באופן עצמאי,אופן המעברל גם נוגעות ההגבלות 

כך למשל, אישור מעבר לצורך ראיון ויזה בקונסוליה, גם אם אושר, לא יהיה תקף : המעבר

 לתאריך אחר מזה שהתבקש. 
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 ארז במעבר יד כבודת הנחיות

העוברים במעבר העברת כבודת יד לצרכים אישיים על  על  רשמית לא הייתה מגבלהעד לאחרונה,  .8

בנוהל הנוגע ליציאת תושבי עזה לביקור קרוביהם הכלואים בישראל.  החריג היחיד נקבעארז. 

וזהב. התושבים ₪  1,400סכום כסף העולה על  ,טלפונים ניידים הכנסתעל איסור חל חל  שם

מעבר  התיר התבקשו להימנע מתכשיטים ומוצרים אלקטרוניים, על מנת להקל בבידוק. הנוהל

  .ומוצרים אישיים אחרים, ללא הסייג "לשימוש אישי" מזוןעם 

 1ע/העתק נוהל מעבר ביקורי כלואים במעבר ארז מצ"ב ומסומן נספח 

 לעוברים יד כבודת על חדשות הגבלות להנהיג הרשויות בכוונת כי לעותרת נודע 2017 יולי בסוף .9

 ק"במת בינלאומיים ארגונים ממדור ווגייר יונתן סגן ששלח במייל הועברה זו כוונה. ארז במעבר

 .  19.7.2017 ביום, בלבד ולהם, עזה ברצועת הפועלים ארגונים של לתפוצה, עזה

 2ע/ נספח ומסומן ב"מצ 19.7.2017 מיום ווגייר סגן של המייל הודעת העתק

ו"המוקד להגנת הפרט" מייל ממשרד  העותרתקיבלו מספר רכזי פניות של  31.7.2017ביום  .10

", 1.8.2017החל מתאריך  -ישראלים במת"ק עזה, שכותרתו "הגבלות נשיאת כבודה במעבר ארז

או לאתר רשות  2המשיב . הודעות אלו לא פורסמו בציבור, ולא הועלו לאתר יום למחרתקרי 

לא הועלה עדכון על , 1.8.2017-בלתוקף של ההנחיות,  כניסתן המעברים בשום שלב. אפילו ביום 

בגוף המייל הופיעה  .רשות המעבריםהמשיבים או של של  או לפייסבוק כך לאתרי האינטרנט

 הטבלה להלן:

איסור הכנסת 
 טואלטיקה

איסור 
הכנסת 

 אוכל

מכשירים )למעט 
צרכים 

 הומניטארים(

הגבלת 
 20  משקל

 ק"ג לאדם

איסור כבודה 
 קשיחה

)תיק עם דפנות 
יק עץ/ברזל, ת

 חו"ל סטנדרטי(

 אוכלוסייה

 
              

 סוחרים אסור אסור סלולארי בלבד אסור אסור

לשימוש  אסור

 אישי

 בק"כ אסור אסור אסור

לשימוש  אסור

 אישי

 הומניטארי אסור אסור סלולארי בלבד

עובדי ארב"ל  אסור אסור סלולארי בלבד אסור אסור
 פלס'
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 3ע/מצ"ב ומסומן נספח   31.7.2017העתק הודעת המייל ממדור ישראלים במת"ק עזה מיום 

קיימים חפצים מסוימים שעל העברתם אסרו המשיבים. כן נלמד שלא  כי מהטבלה נלמד .11

קושי אלא נשיאתם על ידי נוסעים בעלי פרופיל  תמעוררהיא השל החפצים עצמם העברתם 

המשיבים חילקו את העוברים במעבר ארז לקבוצות ולכל אחת מהקבוצות קבעו שהרי מסוים: 

הקבוצות אינן נחלקות לפי אופי הנסיעה )נסיעה לטווח ארוך או קצר,  עבורה. איסורים ייחודיים 

 נסיעה באמצעות שאטל מאורגן או עצמאית וכו'( אלא על פי פרופיל הנוסעים. 

בקשר יום יומי עם העוברים בארז,  תהעומד עותרתעל פי מיטב ידיעתה של הנכון להיום,  .12

 באופן הבא: בשטח, ההגבלות על הכבודה באות לידי ביטוי 

 לחו"להיוצאים ישראלים, הסוחרים, האוכל בשום פנים ואופן בקטגוריות  לא ניתן להעביר מזון:

ברירת המחדל היא איסור גורף על הוצאת כמו כן, . פלסטינים של ארגונים בינ"להובדים עהו

בקונסוליה היציאה לראיונות : בעניין היציאה לראיונות לקונסוליה האמריקאיתמזון. כך למשל, 

הוקפאה לפני שפורסמו ההגבלות על כבודה וחודשה במתכונת של יציאה על גבי  האמריקאית

מוסדרת בהוראות  זו אינה משכך, קטגוריה .בנוגע לכבודה פרסום ההגבלותלאחר  ,שאטל סגור

דא עקא, לראיונות כאמור לשאת איתם מזון.  למרות זאת, חל איסור על הנוסעים .1.8.2017מיום 

סגור אשר נוסע  שאטלבאמצעות היציאה לקונסוליה האמריקאית ייחודית בכך שהיא מתבצעת 

ממעבר ארז לקונסוליה וחזרה, תוך הוראה מפורשת שלא לעצור בדרך ולא לאפשר את יציאת 

, ממכר מזון, כל היוצאים לצורך זהלהמרואיינים מהקונסוליה. כיוון שבקונסוליה אין מקום 

ן יצוי .איסורהבשל  , עד שובם לביתםנאלצים לצום במהלך היוםכולל ילדים, חולים וקשישים, 

במעבר, גם לא תמורת מזון ניתן להשיג בלבד ולא  ממכר משקאותלשבמעבר ארז ניצבת מכונת 

 תשלום. 

כבודות  2עד  סלולארי בלבד אסור אסור

 20לאדם )

ק"ג כל 

 כבודה(

פלסטינים  אסור

היוצאים 

לחו"ל 

 )שאטל(

בכפוף לחתימת  אסור לשימוש אישי

"חוזה   הצהרה

 שח"ש"

כבודות  2עד 

 20לאדם )

ק"ג כל 

 כבודה(

 ישראלים אסור

בכפוף לחתימת  מותר מותר

"חוזה   הצהרה

 שח"ש"

 זרים מותר מותר
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כאשר הם  כריכים ומים,הוועדה האזרחית , עובדי מתנדביםלעיתים קורה שהתושבים מקבלים מ

אשר תלויה ברצונם הטוב של המתנדבים  מדובר בחלוקה וולונטריתזאת עם  נמצאים על השטאל.

  הכלכליות ולפיכך אינה מתקיימת על בסיס קבוע ולא ניתן להסתמך עליה.  וביכולותיהם

לפי העדויות, המשיבים אינם מאפשרים לתושבים לעבור עם תרופות אלא אם כן : תרופות

  .ולאותן תרופות מרשםמציגים התושבים 

 המסדיר את ההליךנוהל ניתן לקחת בתיאום מראש, ואולם, אין טופס ואין  :מחשבים ניידים

כלל לא ברור מהם התנאים בהם מאשרים כמו כן, . העוברים מודעים להסדרמומשכך, מעטים 

 גורמי המת"ק מעבר של תושבים עם מחשבים, גם כאשר הם מבקשים לעשות זאת. 

 לא ניתן להעביר כלל.  - (מהסוג ללא סים)מכשירי אייפד 

כך, ביום  –, חל איסור חדש על העוברים במעבר ארז מראש ללא התרעהו באופן פתאומי: מזוודות

לצאת  ארז עוברים במעברנאסר על הלא ברור מתי בדיוק החל האיסור החדש( כאשר )בהיר אחד, 

, מהם גלגלים או מסגרת ברזל. התושבים אשר הגיעו באותו יום למעברמזוודות בעלות עם 

להשאיר את המזוודות במעבר ויצאו  נאלצו מהגרים שעזבו את רצועת עזה שלא על מנת לחזור,

תושבים ניתן לראות המעבר איסור זה עודו בתוקף וכאשר מטלטליהם צרורים בשקיות ניילון. 

 .  ניילון שקיותנושאים 

 ,שחלפה מאז נכנסו ההנחיות לתוקף, הגיעו אל ארגון "גישה" עדויות על פיהןבמהלך התקופה  .13

, אוזניות USBמכשירי בנוסף על מגבלות אלו, במקרים מסוימים החרימו עוברי המעבר מתושבים 

הגם שאלו לא נאסרו מפורשות בהודעות המייל לעיל. עוד התברר כי כאשר תושבים  -אף תרופותו

האסורים לעיל כגון סנדוויצ'ים, משחת שיניים או מחשב  חפציםהגיעו למעבר ובתיקם אחד מה

היום קיימת אפשרות לשים את  הונחו לזרוק את הציוד לפח או שהציוד הוחרם מהם. נייד, הם

איסוף על ידי קרוב צורך מוצרי החשמל, הקוסמטיקה וכיוב' בחלק הפלסטיני של המעבר ל

 משפחה בעזה. 

שלחה מנהלת המחלקה המשפטית אצל העותרת מכתב לשר הביטחון אשר  1.10.2017ביום  .14

ן ובקשה להורות על ייטהנחיות והפגיעה הרבה הנגרמת לתושבים בעהתריע על אי חוקיות ה

אף תגובה, נשלחה תזכורת למכתב זה, שגם היא לא ומשלא נתקבלה  12.11.2017ביטולן. ביום 

מפקד פעולות הממשלה בשטחים וראש רשות המעברים  -נענתה. יצוין שגם המכותבים 

 עותרת עד למועד זה. השיבו ללא  - היבשתיים

 4ע/מכתב העותרת לשר הביטחון והתזכורת, מצ"ב ומסומן נספח  העתק
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במצב שנוצר, כאשר ההוראות השרירותיות והפוגעניות עודן חלות על העוברים במעבר ארז ופניה  .15

ישירה לשר הרלוונטי, כמו גם למפעילי המעבר, העלתה חרס, לא נותר אלא לעתור לבית המשפט 

 הנכבד. 

 המשפטי הטיעון

 האוסרת על העברת כבודה אישית במעבר ארז בין רצועת עזה לישראל.ההנחיות 

 אינן חוקיות האוסרות על העברת כבודה אישית במעבר ארז בין רצועת עזה לעשראל  נחיותהה .16

בלתי סבירות באופן קיצוני, מפלות ו שרירותיותולכן יש להורות על ביטולן. זאת, מן הטעם שהן 

 של העוברים במעבר ארז היא בלתי מידתית בעליל. הבסיסיות ביותר ופגיעתן בזכויותיהם

 ים בפרסום ההנחיות ובאופן יישומן., נפלו פגמים מהותיבנוסף

 תושבי עזה מהרצועה. ליציאת ביחס המשיבים מדיניות – כללי רקע

מסמיך את המשיבים להסדיר את  2003-חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג .17

, גם לצורך מעבר בה לשעות וממנה כניסתם ויציאתם של תושבי עזה והגדה המערבית אל ישראל

ספורות עד הגיעם לגשר אלנבי, לצורך יציאה לירדן. זו האפשרות היחידה כמעט העומדת בפני 

התושבים בעזה לצאת אל העולם. מתוקף כך, גיבשו ומגבשים המשיבים מדיניות הנוגעת לתנועת 

סטטוס הרשאות בלתי מסווג לכניסת פלסטינים , והיא מוסדרת בין היתר ב"אנשים כאמור

סטטוס " )להלן: למעברם בין אזור יהודה ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל ,לישראל

.א' ל"נוהל כניסת האוכלוסייה הפלסטינית לישראל", סטאטוס ההרשאות 6(. לפי ס' הרשאות

ם. זאת בין היתר לאחר עבודת מטה להרחבה או צמצום יעודכן במידת האפשר אחת לשבועיי

 המדיניות על פי בחינת הצרכים של האוכלוסייה הפלסטינית. 

ככלל מדיניות התנועה שמנהיגים המשיבים היא צמצום והגבלת התנועה של כאמור לעיל,  .18

ס פלסטינים תושבי רצועת עזה ככל הניתן. ברירת המחדל היא שתושבי עזה אינם רשאים להיכנ

. הכניסה לישראל לישראל ואף לא לעבור בה, אלא אם כן הם עומדים בקריטריונים מסוימים

נהלים  אמצעות הקריטריונים מוסדרים במותנית בכל מקרה בבחינה ואישור של גורמי הביטחון. 

 של התושבים. אפשרויות התנועה המכתיבים את 

במעבר , במענה לפניית "גישה", נמסר מרשות המעברים כי: "2010כבר בשנת   ,לעניין הכבודה  .19

, הביטחון ממשרד נמסר 2013 ". וכן בשנתארז אין הגבלה על העברת ציוד אישי ומתנות אישיות

 כבודתו את לשאת עובר לכל מאושר ארז במעבר ככלל" :כי, המעברים רשות כפופה אליו

 ."ביטחון מטעמי, השיקוף במכונת לעבור היכול לגודל בלמוג היד כבודת של גודלה. האישית

באותו מכתב נמסר כי קיים איסור להעביר: זהב, ציוד חשמלי )למעט מכשיר סלולארי אישי 

שימושי, -שהם מותרים(, צומח/חי )אלא בתיאום קמ"ט חקלאות(, ציוד דו -ומחשב נייד אישי

 מטעמי ביטחון.  -ציוד תקשורת )אלא בתיאום עם קמ"ט תקשורת( וחומרים אבקתיים/טבק
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והעתק תשובת משרד הביטחון לבקשת חופש מידע מיום  6.6.2010 מיום ם"רמי מכתב העתק

 5ע/מצ"ב ומסומן נספח  1.10.2013

אשר על פיה המדיניות. במקום ברירת המחדל באחת התהפכה  1.8.2017כאמור לעיל, החל ביום  .20

שורת הגבלות נקבעה להעביר כל דבר ופריט אשר אין בו להוות קושי בטחוני או אחר, היה ניתן 

מדוע  העלו טעםהמשיבים מעולם לא  .ורנטדכריך והדאוהלרמת גורפת, הכוללת הגבלות עד 

 גם לא בדיעבד.  מבלי לפרסמם,גורף, וומדוע נעשו הדברים באופן קטגוריאלי הגבלות אלו, הושתו 

גם לו היו המשיבים מעלים טעם ראוי לאיסורים החמורים אשר חלים על העוברות והעוברים  .21

במעבר ארז )כולם לאחר בדיקה של השב"כ, אשר מהווה חוליה בשרשרת הבדיקות לקבלת אישור 

  לא מידתית ופוגענית זו.  מדיניותהפגמים הגלומים באת לתקן על מנת לא היה די בכך המעבר(, 

 חוסר סבירות קיצוני

. טעמים ממספר, קיצוני באופן סביר בלתי שהוא מינהלי מעשה משקפות החדשות ההנחיות .22

 על המוטלות ביותר מצומצמות מהגבלות -הכבודה בהנחיות קיצוני שינוי על מדובר ,ראשית

. הפלסטינים העוברים כלל על במיוחד ומכבידות מקיפות להגבלות ,עוברים של קטנה קבוצה

 ארז במעבר שהעוברים האישית הכבודה סוג על מגבלות שום היו לא לאחרונה עד, לעיל כאמור

אשר סותר  קיצוני בשינוי מדובר(. כלואים לביקורי היוצאים על מגבלות למעט) עימם לשאת יכלו

 את ההלכה בעניין הגבלות על ציוד:

 או" אסורים" אינם השוהים ולפיה המוצא נקודת את ואזכיר אחזור"

 מותר שהכל הוא הכלל, מדיו בעניין הדין פסק לאור וכי", עצורים"

 סביר אינו, הנוכחית בתצורתו, זה איסור... במפורש נאסר אם אלא

 מחייבת לכבוד במתקן השוהים של זכותם שמירת...  בטלות ודינו

 ,במקום ידם על שונים חפצים החזקת על להגבלות זהירה התייחסות

 אנואר 4581/15 )בגץ  "מזון מוצרי על מדובר כאשר וכמה כמה אחת על

  הסוהר( בתי נציב' נ איסמעיל ארבאב סולימאן

 בקבלת ויחיד מכריע שיקול להוות יכולים לא הם ההגבלות בבסיס עומדים ביטחון טעמי אם אף .23

, אשר עולות בנסיבות לכת מרחיקותכה  מגבלות להטלת להוביל יכולים אינםממילא ו ההחלטה

היא מדיניות  (flat ban)מדיניות היוצרת איסור גורף הפסיקה קבעה כי . כדי ענישה קולקטיבית

עדאלה המרכז  7052/03ץ "באשר היא פוגעת מעבר לנדרש בזכויות יסוד )בג בלתי חוקתית

 משקל לתת מחויבת מינהלית רשות(. המשפטי זכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים

 סבירות נמדדת ובכך החלטתה את תקבל בטרם לפניה הנפרשים הרלוונטיים השיקולים לכל ראוי

בבחינת קל וחומר  .סבירה בלתי החלטה יוביל הביטחוני לשיקול בלעדי משקל מתן. ההחלטה

כה טחוני בלבד היא פוגענית באופן ישיקול בההחלטה שהתקבלה לאור כאשר התוצאה של 

 קיצוני. 
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 יד כבודת לשאת מונחים העובריםנוכח העובדה כי  ביטחוןה צרכי מובטחים עתה כבר, ועוד זאת .24

, לרבות בטחוני לבידוק כפופה כבודה העברת .השיקוף במכונת שעובר הגודל על עולה שאינה

 נעשה כך. מידתי הסדר המאפשר באופן שיקוף של כל פריט ופריט ובדיקה ידנית במידת הצורך,

  .ארז במעבר גם להיעשות צריך וכך היבשתיים המעברים ובכל העולם בכל

ובכבוד  בשיוויוןעל בסיס גזע ומשכך הן מהוות פגיעה ג" נ, ההוראות מהוות "פרופיילישנית .25

לפרופיילינג גזעי השלכות רוחביות וחמורות, בין היתר בהנצחת דעות קדומות וגזענות האדם. 

והשפלה ודיכוי מאידך. היחס השונה אותו מקבלת כל אחת מהקבוצות, צריך בשל כך  ,מחד

ניתן  לאלהיות מנומק על ידי הרשות וזאת על ידי הצבעה על צורך קונקרטי ומוחשי ליחס השונה. 

בענייננו, הפרופיילינג לעניין כבודה אך בשל הבדל במוצאו של האדם.  לקבוצות יחס שונהלהלום 

אזרחי אשר בו פלסטינים נחשבים כמסוכנים ביותר, ערבים  מדרג מסוכנות גזעיבמעבר ארז יוצר 

 נחשבים מסוכנים פחות, ואילו הזרים נחשבים כלא מסוכנים. אין גבול להשפלה מדינת ישראל

אשר לבטח חשים אזרחי כל מדינה אשר מדינתם שמה אותם בחזקת חשודים יותר מזרים 

 גמורים. בעניין פרופיילינג בכלל וכלפי אזרחי המדינה בפרט נפסק כי: 

  

החלת פרופיל סיכון על אזרח ישראלי, באופן שיצדיק עריכת בדיקה "

אזרח, ביטחונית מחמירה יותר גם בהעדר מידע קונקרטי לגבי אותו 

מעוררת קושי רב. ספק בעינינו אם שימוש בפרופיל סיכון המושתת על 

מאפיינים גורפים וכוללניים, ואשר נסמך על השתייכות הנוסע לקבוצת 

 4797/07בג"ץ ) .הוא לגיטימי –אוכלוסייה מסוימת כמאפיין בלעדי 

 (.האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד רשות שדות התעופה

 

 ניתן ושלא הנוסעים ציבור עבור ביותר חיוניים שהם פריטים על הוטלו ההגבלות, לישיתש .26

 סבירה בלתי כמה ועד, לאדם חיוני מזון כמה עד במלים להכביר צורך אין. בלעדיהם להסתדר

 סבירה בלתי במיוחד זו החלטה. עזה מרצועת היציאה בעת אוכל נשיאת על לאסור החלטה היא

, ההיתר לקבלת המתנה שכוללות רבות שעות אורכת לעתים ארז במעבר שהשהייה העובדה נוכח

 על לאסור סביר זה אין אלו בנסיבות. ביטחוניים תחקורים אף ולעתים לתחבורה המתנה, בידוק

בשל אורכו של המסע . אישית לצריכה שמספיקה בכמות הפחות לכל, מזון עימם לשאת אנשים

גם למוצרי הטואליטיקה שלו, לתרופותיו, בין אם הן ניתנו עם מרשם ובין אם לאו  נזקק האדם 

ועוד ועוד. נזכיר כי עבור חלק מהתושבים מעבר ארז וכן היציאה דרך גשר אלנבי האישי  ולמחשב

 לירדן הן רק תחילתו של המסע, אשר אורך לפעמים ימים מספר עד הגעתם למחוז חפצם. 

גם כאשר הדבר מעלה  ,ר לאדם לאכול כפי דרכו ותרבותולאפש הפסיקה קבעה שעל הרשות .27

אין מפשפשים בכליו של אסיר לא קשיים. כך למשל החליטה המדינה בעניין אסירים ש"

ואם יאכל אותם בימי הפסח יעשה כן יהודי המחזיק בארוניתו מלפני פסח מוצרי חמץ, 
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של חבריו היהודים  באופן מכובד ונפרד שלא יפגע ברגשותיהם הדתיים והלאומיים

)פורסם בנבו,  מדאבה מחמוד ראיק נ' שירות בתי הסוהר 4201/09רע"ב  ר')  ".לתא

"גם אם בישול עצמאי אינו זכות חוקתית מהמעלה הראשונה, וכן הוכר בפסיקה כי  (24.03.2010

כדוגמת בישול  יומיות-הרי שניתן להכיר בקשר שבין החירות לבצע משימות בסיסיות ויום

 נציב' נ איסמעיל ארבאב סולימאן אנואר 4581/15 בגץ) "וצריכת אוכל עצמאית לבין כבוד האדם

הפסיקה גם מכירה בחומרה של מניעת מזון למספר שעות,  .)להלן: עניין איסמאיל( הסוהר בתי

 21434/08ם( -ת"א )שלום יגם כאשר מדובר בעציר, ומזונו הוגש לו לאחר עיכוב של שעות מספר )

 . (10.02.2012)פורסם בנבו,  שטרת ישראלמאיתמר בן גביר נ' מדינת ישראל 

 חיוניים בעת פריטים הם, אחרים חשמליים מכשירים גם כמו, הנייד המחשב גם, למזון מעבר .28

, טואלטיקה מוצרי לגבי גם הדין זהו. ולימודים עבודה לצרכי בעיקר, עזה מרצועת יציאה

טספהיוט מדיו נ' נציבות בתי  4386/16בג"ץ )השווה  כל וחובק גורף הינו לגביהם שהאיסור

ים לכל אדם מחשב אישי, תמרוקים ומזון הם יחודי (.(13.06.2017)פורסם בנבו,  הסוהר

אופן קשה וללא הצדקה . נטילתם באופן גורף פוגעת בואישיותו עמיוומשקפים את בחירותיו, ט

  וגורמת להשפלתם. אוטונומיה של התושביםב

 שרירותיות

' ד' א" אותיות חמש ולבטא להגות ותוהברי כל על מהיום אוסר, אנוכי כלומר, הטוב המלך"

 מכלל ויוציאו האיסור בתכלית לביטוי יאסר מעכשיו החל לחלוטין יתבטלו' ו וגם' מ' י

 )עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור/אפרים סידון( "ודיבור משפט

חשפו השיקולים אשר ההחלטה בעניין הכבודה ומשכך לא ננימקו את כאמור לעיל, המשיבים לא  .29

. העדרם של הנימוקים אינו מאפשר את בחינתם, זירות החדשות בענייןהנחו אותם בקביעת הג

"חובת ההנמקה של הרשות חשובה מכמה טעמים, . אכן, ומעלה את החשד לשרירות בהחלטה

, משום שהיא מחייבת את תרותישריראשית החובה לנמק מסייעת לקבלת החלטה רציונלית ולא 

משפט )דפנה ברק ארז,  מיה"הרשות לבסס את ההחלטה על תהליך מסודר שבו נשקלים טע

אשר עיון בהנחיות עצמן אינו מעלה אף רמז לשיקול רלוונטי  (.2010) 423כרך א, עמד מינהלי 

 יכול היה לעמוד בבסיסן.

כבודה עצמה, היה עליהם לאסור ב מה שעלול להיכללכך למשל, לו היו המשיבים חוששים מ .30

מאידך, חשש בטחוני צריך . ללא תלות בזהות המכניסים אותם מסוימיםכניסתם של פריטים 

היה להתאיין לאורך הבדיקות המקיפות אשר התושבים עוברים בדרך לקבלת אישור המעבר 

איסור על הכנסת כבודה על פי  . ונדגיש:במעבר ארז עצמוהכבודה  ובמהלך בדיקותהמיוחל 

  הקטגוריות הקבועות בהנחיות אינו משקף שיקול זה.

 ואחרות כאלה מגבלות , וברוב המדינות קיימותשטחהלכל מדינה מדיניות הכנסת כבודה ל .31

למדינה. לעיתים קרובות מדיניות זו מפרטת את הרציונל בבסיס ההחלטות למנוע מעבר  בכניסה
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ברה של מוצרים מן החי, הטיעונים אשר עומדים בבסיס ההגבלות הן של מוצרים. כך למשל בהע

בריאות הציבור ובריאות החי והצומח במדינת היעד. מעיון בהגבלות הכנסת כבודה  תחוםמ

אישית למדינות אחרות )לשם הנוחות נבדקו ההגבלות בכניסה לארצות הברית וכל יבשת 

 המוצר טיב פי על היא המניעה ;מותר -אסור שלא מה. מפורטת מאוד עולה כי הרשימה  1אירופה(

האיסור הוא גורף לגבי כניסה למדינה, ללא תלות בזהות העוברים או  ;העוברים זהות פי על ולא

במעבר הגבול דרכו נכנסו. לעניין זה נציין כי על אותם תושבי עזה, כאשר הם נכנסים לישראל דרך 

 לא חלות מגבלות אלו. גשר אלנבי בשובם לעזה, 

כבודה עצמה, תוכן הכבודה אשר אינה תלויה ב הדברים מדברים בעד עצמם. הגבלה על הכנסת .32

 אלא בזהות העוברים, במעבר הגבול בו הם משתמשים ובמטרת הנסיעה, הן שרירותיות. 

אמת, המשיבים אחראיים על תפעולו של מעבר "ארז" וסמכותם אינה מוגבלת לעניין זה. יחד עם  .33

 ה היא מקדמת דנא שאין לה לרשות מנהלית סמכות בלתי מוגבלת:זאת, לא די בכך. הלכ

 

 – מוחלט הוא אפילו – מינהלית לרשות שניתן דעת-שיקול אך"

 לתפקידי היינו, למלאה חייבת שהרשות לחובה תמיד צמוד

 ככל; דעתה-שיקול לפי לפעול הרשות הוסמכה שלמענם המינהל

. מוגבלת-בלתי יהא לא לעולם, גדול להיות יכול לבחור שהחופש

 שדבר, סובייקטיביים מניעים מתוך שנעשה מעשה, לב-שרירות

 שרשאי מי. דעת-שיקול מגדר חורג, המינהל צרכי עם להם אין

 לענין השייכים מניעים תוך לנהוג חייב, דעתו-שיקול לפי לנהוג

 נ"ד)." נפשו תאווה כאשר, לב-שרירות תוך לנהוג רשאי ואינו

 (.(1962) 1202 טז, החברות רשם' נ כרדוש תאפיק מנצור 16/61

 

המשיבים העמידו הגבלות קשות על העוברים במעבר ארז, לאחר שהם אישרו את מעברם ותוך  .34

בדיקות בטחוניות קפדניות, הן לפני המעבר והן במהלכו. המשיבים לא נוהגים באותו האופן 

נוהגים באותו האופן עם באותם אנשים כאשר הם פוקדים את מעברי הגבול לישראל וגם אינם 

                                                           
(:19.3.2018את הוראות הכבודה ניתן למצוא בקישורים הבאים )ניצפו ביום  
1
 

: ארצות הברית  

 https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/agricultural-items  
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items 

-אירופה   

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en 
 

 

https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/agricultural-items
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/agricultural-items
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
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העוברים האחרים במעבר "ארז". אין זאת אלא כי החשד לשרירותיות מתעורר לאור האמור, ודי 

 בכך להורות על בטלות ההנחיות.

 בשוויון פגיעה

 עימה שבאים הפונים לכל ביחס, שוויוני באופן דעתה שיקול את להפעיל מחויבת מינהלית רשות .35

 היגיון יש אם אף. שונות אוכלוסייה לקבוצות שונים הסדרים נוצרו, דנן במקרה ואולם. במגע

 רב לזמן נוסעים שהם ההנחה נוכח, יותר רבה כבודה עם והזרים הישראלים של מעברם בהתרת

 בכל הפלסטינים התושבים לבין בינם בהפליה היגיון שום שאין ודאי, עזה לרצועת מחוץ יותר

 כולם. אדם בני הם ככולם כולם. וטואלטיקה חשמליים מכשירים, אוכל נשיאת על לאיסור הנוגע

 זה אין. אחרים חשמליים ולמכשירים נייד למחשב, בסיסיים היגיינה למוצרי, לאוכל זקוקים

 איש שכל במוצרים מדובר. הסופי היעד ומהו עזה מרצועת היציאה מטרת מהי זה לעניין משנה

יתרה מכך, לו היו נשקלים השיקולים הראויים, הרי שלא  .נסיעתם במהלך להם זקוקים ואישה

היה מקום למנוע את מעברם של פלסטינים היוצאים לחו"ל עם ציוד כגון מחשבים ומזון, ובוודאי 

שלא להגביל את סוג המזוודות אשר הם רשאים לשאת איתם בצאתם מעזה. המשיבים יודעים 

וצאים לשהות ממושכת, בין אם מרצונם ובין היטב שקיימים מקרים רבים בהם היוצאים לחו"ל י

קבלת המהווה תנאי אם מכח הכפייה לחתום על ההתחייבות שלא לשוב במשך שנה, התחייבות 

כן יודעים המשיבים כי רבים מאלו היוצאים  עבור חלק מהמבקשים לצאת לחו"ל. אישור היציאה

יודעים כמה ארוך ומתיש הינם סטודנטים אשר בוודאי יזדקקו למחשבם בלימודיהם ועוד הם 

אשר רק בו יכולים הטסים לחו"ל להזין את עצמם בפעם הראשונה מאז המסע אל גשר אלנבי, 

 יצאו ללא מזון מרצועת עזה. 

 משום: ודוק. המגבילות ההנחיות את להצדיק שיכול הללו הקבוצות בין רלוונטי שוני שום אין .36

 -ביטחוני טעם או -היגיון אין, בידוק ממילא עוברת ארז במעבר העוברים כלל של הכבודה שכלל

של לעניין זה יפים הדברים אשר . הפלסטינים קבוצת לבין והישראלים הזרים קבוצת בין בהבחנה

מחמוד מגאדבה נ' שרות בתי  43249-09-11עת"א )מינהליים מרכז( ב ורדה מרוזכבוד השופטת 

נתקפה ההחלטה להתקין ארוחות חג , שם (15.03.2012)פורסם בנבו,  מחלקת האסיר-הסוהר

 :בלבד בחגי היהודים יוחדותמ

 

"...הכבוד האסור בפגיעה והזכאי להגנה אינו רק שמו הטוב של 

הפגיעה בכבודו אינה  האדם, כי אם גם מעמדו כשווה בין שווים.

אלא גם בהפלייה רק בהוצאת שם רע או בעלבונות וגידופים, 

ההגנה  ענית או משפילה.פנים ובהתייחסות גז-וקיפוח, במשוא

על כבוד האדם אינה רק באיסור לשון הרע, כי אם גם בהבטחת 

שוויונו בזכויות ובסיכויים, ובמניעת הפלייה כלשהי מחמת מין, 
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דת, גזע, לשון, דעה, השתייכות פוליטית או חברתית, ייחוס 

 משפחתי, מקור אתני, רכוש או השכלה"

 

הערבים, ואילו התושבים  אזרחי המדינה. לפחות הקלות זוכים זריםהיחס המקל ביותר ניתן ל .37

הפלסטינים סובלים מאפליה חמורה והגבלות מרחיקות לכת. לשם השוואה, עובד של ארגון 

, אם הוא אזרח ללא הגבלות כבודה כללבינלאומי אשר יבקש לצאת את הרצועה יוכל לעשות זאת 

  את אפילו עם כריך, אם הוא פלסטיני.לא יוכל לצ בינלאומי אותו ארגוןזר. עובד של 

 והאיסור שחל " בפוטנציה מחבלים"כ למעבר שמגיעים הפלסטיניים התושבים לכלל ההתייחסות .38

 להוביל שצריכה, מוצדקת ובלתי פסולה יסוד, מהווה הפליה מוצרי לשאת קטגורי באופן עליהם

 . מוחלט באופן ההחלטה לבטלות

 מידתיות חוסר

 בלתי היא הפרט בזכויות הפגיעה שכן, מובהקת מידתיות בחוסר לוקות החדשות ההנחיות .39

שהרי, . , ככל שאלו ניתנים לשיעורההנחיות שבבסיס והרציונל התכלית למול בעליל מידתית

 יש בכך וגם החדשות ההנחיות בקביעת התכלית מהי להבין ניתן לא המייל מהודעות, לעיל כאמור

 ולא, ראויה תכלית ישנה כי ייטען אם אף, ואולם. לציבור ושקיפות הנמקה העדר של פגם משום

 .ארז במעבר העוברים בזכויות הלכת ומרחיקת האדירה הפגיעה למול לאזנה ניתן לא, מהי משנה

התושבים, בהם מהגרים לארץ חדשה, חולים, נשים לבדן מטופלות בילדים וקשישים, נאלצים  .40

כולם לסחוב תיקים כבדים בידיהם שכן מזוודות עם גלגלים אסורות. מי שמגלה זאת מאוחר 

נכונה דרך ארוכה. הם יאלצו להמתין למים  עובריםבשקיות. למטענו מדי, נאלץ להסתובב עם 

או בכלל לא יוכלו  ,של סוחרים זהבמקרה הטוב כגון  ,לצו לרכוש בישראלומזון אשר אותם יא

לאכול במקרה של יציאה לראיון בקונסוליה האמריקאית. הם יאלצו להסתדר ללא מחשב אישי, 

ישורי שפה מספקים, כבארץ זו, פעמים רבות ללא גם אם הם יוצאים לרכוש השכלה בארץ זרה. 

מחשב, אשר אין חולק לגבי חשיבותו לחיים בכלל ולחיי יאלצו להוציא סכום כסף ניכר על 

 הסטודנט בפרט בימינו. דברים אלו כרוכים בהשפלה וברמיסת הכבוד העצמי של התושבים.

האיסור הגורף תושבי רצועת עזה רק בשל מקום מגוריהם. אין לפגוע בכבודם של זאת יש לומר,  .41

גם אלא א רק שלא נערכו האיזונים כראוי, כי ל עיד מ קבוצות אוכלוסיהעל הוצאת כבודה על פי 

אל מול שיקולים אחרים אשר  אשר תשמור על כבודם של העובריםלא נשקלה דרך ביניים, ש

מעולם לא נחשפו. חירותם וחופש התנועה של תושבי רצועת עזה מוגבלים ממילא. במצב כזה יש 

 להקפיד הקפדה יתרה על פגיעה מידתית ומינימאלית ככל האפשר:
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מסתננים אינם מאבדים מזכותם לכבוד כמלוא הנימה אך בשל 

כך שהגיעו למדינה בדרך לא דרך. אין הם משילים את כבודם 

בהיכנסם למשמורת או למרכז השהייה, והזכות לכבוד עומדת 

להם במלוא עוזה גם אם הגעתם למדינה נעשתה בדרך של הגירה 

ה עליו. בלתי מוסדרת. כבודם אסור בפגיעה והם זכאים להגנ

דווקא בעניינם אנו מחויבים לדקדק ולהקפיד בקלה  –יתרה מזו 

צא ולמד על דרך המשל: הלכה מושרשת היטב ...  כבחמורה. 

בפסיקתנו היא כי שלילת החירות האישית וחופש התנועה של 

האסיר, הכרוכה בעצם המאסר, אינה מצדיקה פגיעה נוספת 

מתחייבת ביתר זכויות האדם של האסיר מעבר למידה ה

או לשם הגשמת אינטרס ציבורי חיוני המוכר מהמאסר עצמו 

; ראו גם עניין גולן, 571בדין )עניין הפרטת בתי הסוהר, בעמ' 

(. כפי שנקבע לפני שנים רבות, "חומות הכלא אינן 153-152בעמ' 

החופש נשלל מהעצור; ..רידות בין העצור לבין כבוד האדם.מפ

(. אמנם, 298ין קטלן, בעמ' צלם האדם לא נלקח ממנו" )עני

"רעות רבות הכרוכות בחיי הכלא, מתווספות עוד על שלילת 

החופש. אבל בל נוסיף על הרעות ההכרחיות שאין למנען מגבלות 

איתן  8425/13בג"ץ  ופגיעות שאין בהן לא צורך ולא הצדקה" 

)פורסם בנבו,  מדיניות הגירה ישראלית ואח' נ' ממשלת ישראל

22.09.2014).) 

 

, כל התושבים אשר אינם אסיריםלא רק שתושבי עזה  -ובבחינת קל וחומר לענייננו. ויודגש .42

עוברים במעבר ארז עושים זאת לאחר שהתקבלה עמדת השב"כ בעניינם ונמצא כי לא עלה טיעון 

 מיוחד, במצב זה, ברור שהעוברים אינם מעלים קושי בטחוני או אחר המצדיק את מניעת מעברם.

המקובלים ננקטים בנוגע להעברת הכבודה במעבר,  ןטחויאמצעי הב בנוסף, .ו אחרבטחוני א

כלל לא עולה צורך להגביל את הכבודה אשר תעבור עם אותם  . משכךלרבות שיקוף הכבודה

הן  קבוצות אוכלוסיהמבוססות על הגבלות דרקוניות אשר קבוע כי תושבים, ובוודאי שלא ניתן ל

 מידתיות. 

 ביטחון שיקולי על למשל ומבוססת ראויה שהיא ככל -התכלית בין רציונאלי קשר אין  .43

 בידוק עוברת ארז במעבר העוברים של היד כבודת כלל, לעיל כאמור. האמצעי לבין -לגיטימיים

 כי להניח יש. אחרים טכנולוגיים ואמצעים שיקוף מכונת באמצעות שנעשה, מקיף ביטחוני

 ביטחון את, במעבר העוברים ביטחון את להבטיח ביותר המתקדמים הכלים את ישנם לרשויות

. זו נעלה מטרה למען בהשקעה חוסכות אינן והן, ישראל מדינת של ביטחונה ואת בו העובדים
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 חשמליים מכשירים, טואלטיקה, מזון נשיאת על גורפים איסורים הטלת של שהאמצעי מכאן

 .התכלית את להגשים מנת על דרוש אינו וסוגי מזוודות

 שניתן ביותר הפוגעני האמצעי עוררין ללא היא הכבודה נשיאת על גורפות מגבלות הטלת, שנית .44

 של אדם במניעה רמיסת הכבוד. למטרה האמצעי בין רציונאלי קשר היה אם אף, לאמץ היה

 למהלך אישית לצריכה שמספיקה כמות ולו, עזה לרצועת מחוץ לנסיעתו מזון איתו לשאת

אשר  ,ודורנטטואלטיקה בסיסים כדאמוצרים לאדם שנאלץ לנדוד ללא  העלבון ;והביקור הנסיעה

בסטודנטים אשר יוצאים  הפגיעה הקשה ;נחוץ לו במסע הארוך לשימור תחושתו כבן תרבות

, להם יזדקקו במהלך לדרך חדשה במדינה זרה, במניעת מעברם עם המחשבים הניידים שלהם

כל אלו לא נלקחו רכושו צרור בשקיות, נאלץ להגר כאשר  של אדם אשר ההשפלה ;לימודיהם

   בחשבון כלל.

 סיכום

תושבי רצועת עזה אינם יכולים לעזוב את הרצועה שלא דרך מעבר ארז. מי שאינו מקבל את  .45

, אינו רשאי לעבור במעבר וות דעת השב"כאשר ניתן רק לאחר קבלת חאישור הרשויות בישראל, 

ברי שלא היה צורך בהחמרה של הפיקוח על העברת כבודה. ההגבלות ארז. בנסיבות אלו, 

מצב, לא החדשות, לא רק שהן מהוות החמרה, הן חורגות ממתחם הסבירות ואינן מידתיות בכל 

 המתוארות לעיל.  כל שכן, בנסיבות

ופוגעות בכבוד ובאוטונומיה של התושבים, כולם  ההגבלות גורפות ועולות כדי ענישה קולקטיבית .46

 אנשים אשר מגיעים למעבר על דעתם ובאישורם של המשיבים.

אשר נכנסו של הוראות הכבודה החדשות הבית המשפט הנכבד מתבקש להורות על ביטולן לאור האמור,  .47

 מועד זה.ולהורות על חזרה להוראות הכבודה המידתיות אשר חלו לפני  1.8.2017לתוקף ביום 

בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים, לרבות אגרת בית  .48

 משפט ושכ"ט עו"ד כדין.
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