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 2619/18בג"ץ  בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" -עמותת "גישה

ליפשיץ ו/או סיגי בן ארי -שריר ו/או אסנת כהן ע"י ב"כ עוה"ד מוריה פרידמן
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –מעמותת "גישה ו/או מונא חדאד 

 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

 
 

 תגובה לתגובת המדינה

בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום ///// מתכבדת העותרת להגיש תגובה לתגובת 
 המדינה:

תגובה זו התעלמה מסוגיות כבדות משקל הנוגעות הוגשה תגובת המדינה לעתירה.  23.8.2018ביום  .1

)מדיניות  בין עזה לגדהלעתירה והעלתה סוגיות אשר אינן רלוונטיות לענייננו, כדוגמת מדניות התנועה 

 , אשר מונהגת על ידי ישראל. הבידול(

רק מי שעומד אינה נתקפת במסגרת עתירה זו. נהפוך הוא.  תנועת האנשיםמדיניות ונאמר שנקדים  .2

מדיניות טענות הנוגעות ל בתנאים הקפדניים של מדיניות זו, נפגע מההוראות הנוגעת לכבודה.

 , מאריכות אותו ללא צורך ואף עלולות להסיט אותו. אחורה את הדיוןמסיגות 

תחת זאת, נבקש למקד את תשומת לב בית המשפט הנכבד וב"כ המדינה לסוגיות מהותיות אשר לא  .3

 זכו למענה בתגובת המדינה:

שהאמצעי שנבחר הוא האמצעי המדינה לא מפרטת איזה חלופות נשקלו, כך  .א

חסה אל אפשרות אחרת, אולי יקרה המדינה לא התיי .שפגיעתו היא הקלה ביותר

מכשירים מעט יותר, להתמודדות עם הקושי שמעלה כבודת היד. פתרונות כגון 

האם לעבור את הליך  מתן אפשרות הבחירה ם יותר, עוד עמדות בידוק,חדישי

 , לא עלו ולא נדונו. הבידוק המורכב ולהתעכב וכו'
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נפח פעילות רב יותר ואיומים המדינה לא מסבירה כיצד היא מצליחה להתמודד עם  .ב

 .אשר בשליטה, לרבות נמלי תעופה האחרים יטחוניים חמורים יותר במעברי הגבולב

הביטחוני להליך המדינה תולה את שינוי הוראות הכבודה בשינוי הליך הבידוק כך, 

. האם ייתכן מגובות בנתונים ןאינ אלו טענות"מורכב יותר" אשר אורך זמן רב יותר. 

דיקה של כבודת יד אשר עולה למטוס למשל, אורך פחות זמן מהליך שהליך הב

הבדיקה של כבודה דומה אשר עולה לאוטובוס אשר נוסע ישירות לגשר אלנבי ומשם 

 עוברת לירדן?  (ובעליה)הכבודה 

 המדינה לא מסבירה מהו אותו "שוני רלוונטי" בין הקטגוריות השונות.  .ג

הקטגוריות השונות הם רלוונטיים, במיוחד  המדינה לא מסבירה כיצד ההבדלים בין .ד

 לאור הדוגמאות שהם הביאו לעניין האירועים הבטחוניים. 

 

 העדרו של  עותר קונקרטי

המדינה על בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה על הסף בשל העדרו של עותר קונקרטי. לטענת  .4

 משרד' נ לעובד קו 11437/05 טענה זו נדונה פעמים רבות בבתי המשפט. כך למשל במסגרת בג"צ

יום. במסגרת  90, אז נדון הנוהל המורה לעובדת זרה אשר ילדה בישראל לעזוב את הארץ בתוך הפנים

 פסק הדין נקבע כי:

 עשויה רחב ציבורי אופי בעל בענין העוסקת עתירה כי, נפסק כבר"

 בלא גם, ציבוריים עותרים באמצעות ציבורית עתירה במסגרת להידון

, סרוזברג ענין) המינהלי מהמעשה במישרין הנפגעים ספציפיים עותרים

 פסקאות, לממשלה המשפטי היועץ' נ לירן ד"עו 962/07 צ"בג; 631' בעמ

 אחת על((. לירן ענין: להלן( )1.4.2007[, בנבו פורסם)] דיני לפסק 14-15

 מהגרות פוטנציאליות בנפגעות זה במקרה משמדובר, הוא כך וכמה כמה

 של כלים להן שחסרים להניח וניתן, ביותר מוגבלים שמשאביהן, עבודה

. בענייניהן תביעה הליכי ייזום לצורך הנדרשים, והתמצאות ממון, ידע

 תישמע לא ציבורית עתירה לפיה הנטענת לטענה מענה מהווה זה טעם

  ."סעד ולבקש מלעתור נמנע אשר מסוים פוטנציאלי נפגע בו שיש בענין

 

הדברים, בשינויים המתבקשים, נכונים גם לגבי התושבים המעטים בעזה אשר ניתנת להם 

 אפשרות לצאת, ולו לימים ספורים, מעזה המסוגרת. 

מעברם  אישורלעתירה, על התושבים בעזה חלות מגבלות רבות הנוגעות למעברם  ו 7ודוק. כאמור בס'  .5

אינן ואכן, רוב בקשות היציאה מרצועת עזה  .נתון לשליטה מלאה ושיקול הדעת הבלעדי של המדינה

, כמענה לבקשה על פי 25.6.2018על פי נתוני המתפ"ש כפי שנשלחו לעמותת גישה ביום נענות בחיוב. 

פניות שעניינן יציאה מרצועת עזה דרך מעבר ארז, מתוכן  118,296הוגשו  2017ח"ח המידע, בשנת 

 . 47,052אושרו רק 
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 '.א ומסומנים ב"מצ לבקשת חופש המידע, ש"המתפ הממענ הרלוונטיים העמודים

וגם אז, סיכוייהם לקבל את אישור  בנסיבות אלו, בהן על התושבים לעמוד בקריטריונים צרים ביותר .6

אין זה סביר לצפות שימצאו ותלויים לחלוטין בשיקול דעתה של המדינה  היציאה אינם גבוהים

התושבים אשר יסכנו את האישור המיוחל ויתקוממו כנגד המגבלות החלות על מעברם, בלתי סבירות 

ככל שיהיו. תושבים אשר עוברים באופן חד פעמי, בתוך כך, הגירה לחו"ל ויציאה נדירה לאירוע 

, לא ידרשו עוד לסוגיה לאחר שמעברם הושלם. מאידך, תושבים אשר לֵאב  חתונה, או להבדיל, 

שים במעבר באופן תדיר, לא יסכנו את האישור הניתן להם, ויספגו את ההשפלה והיחס הלא משתמ

אנושי בהכנעה. כחלופה לעותרים פרטניים, וככל שידרש על ידי בית המשפט הנכבד, תציג העותרת 

תחושות רעב ומצוקה במסע . בין אלו: תצהיר לעניין השלכות האיסורים על העוברים במעבר ארז

ונסוליה האמריקאית, המשאבים הרבים המושקעים בהצטיידות מחדש במחשב נישא לראיון בק

 , וכןבארץ חדשה, לרבות תוכנות וקבצים, אצל מהגרים מעזה לחו"ל, לצרכי לימודים אקדמיים

יציאה לקבלת טיפול רפואי, לעיתים ממושך, כאשר על החולים או מלוויהם מוטל לשאת את הכבודה 

 של האיסור על גלגלים.כל העת בכח השרירים, ב

, מדיניות, נהלים והוראות רבים נבחנו על ידי בית המשפט הנכבד לאורך השנים גם בהעדרם של ואכן .7

ם החשובים אשר הגיעו לפתחו של בית עותרים פרטניים. אבקש לנצל הזדמנות זו להזכיר חלק מהליכי

 :המשפט באופן זה

בנמל  עתירה נגד הפרופיילינג - ות התעופה ואח'האגודה לזכויות האזרח נ' רשות שד 4797/07בג"ץ 

עתירה לביטול המתנה של חודשים עד לעדכון מצב  - גישה נ' שר הפנים 3987/15בג"ץ התעופה. 

 - 'ואח וההגירה האוכלוסין רשות' נ גישה 2620/18  צ"בגמשפחתי של ישראלים הנישאים לאזרח זר. 

 8091/14בג"צ . בעזה ונולדנגד העדר האפשרות המעשית לרשום את ילדים ישראלים אשר עתירה 

 לשם 119 בתקנה השימוש חוקיותעתירה נגד  - 'המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח

 משרד ת"מנכלי' נ ומהגרים  לפליטים סיוע ארגון - ף.ס.א 718/17 בגץ. עונשית בתים הריסת

 אביגדור 733/18 ץ"בג. חולות למתקן בסיני העינויים מחנות קרבנות זימון כנגד -ואח'  המשפטים

 המרכז – עדאלה 3799/02 ץ"בג. לרואנדה מקלט מבקשי גירוש בעניין - ישראל מדינת' נ פלדמן

עתירה נגד "נוהל שכן" )נוהל  - ל"בצה מרכז פיקוד אלוף' נ בישראל הערבי המיעוט לזכויות המשפטי

 נגד עינויים.  - ישראל ממשלת' נ בישראל עינויים נגד הציבורי הוועד 5100/94בג"ץ  מוקדמת(.אזהרה 

בי פעילותה של יחידת הטיפול במבקשי לג - המוקד לפליטים ולמהגרים נ' שר הפנים 7501/17 ץ"בג

יצוין שהעתירה נמחקה בשל קיומו של סעד חלופי, הוא פניה לביהמ"ש . מקלט מדיני בישראל

 לעניינים מנהליים. הדברים הבאים הובאו במסגרת קבלת בקשת דחית העתירה: 

 להעדיף בהכרח יש שלפיה המשיב עמדת את מקבל איני, האמור "בצד

 לעררים הדין בבית דנן העתירה בגדרי שהועלו הטענות של בירורן

 כך, בעניינו החלטה שתתקבל קונקרטי עורר ידי על שיוגש ערר במסגרת

 ערר להגיש לאפשרות, למעשה הלכה, יוגבל בענייננו החלופי שהסעד

 בגדר באות בענייננו העותר של טענותיו, שציינתי כפי. הדין לבית פרטני

 גם בהן לדון מוסמך וזה מינהליים לעניינים המשפט בית של סמכותו

 של שונים בהיבטים העוסקת ציבורית עתירה בגדר הנוכחית במתכונתן
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 של מזכותו לגרוע מבלי, זאת) מקלט במבקשי הטיפול יחידת התנהלות

 כפי סמכותו לגדר בהתאם, לעררים הדין לבית ערר להגיש פלוני פונה

 את להעלות רשאי העותר, לפיכך(. לישראל הכניסה בחוק שנקבע

 לבית שתוגש מינהלית עתירה במסגרת האמורות הכלליות השגותיו

 עניינו במסגרת מובאות אינן אלו אם גם, מינהליים לעניינים המשפט

 בשל הן, בענייננו המיוחדות העניין נסיבות נוכח הן וזאת פרטני עותר של

 שצורפו התצהירים ראו) בהן לתמיכה שהובאה העובדתית התשתית

  ."(המעדכנת ולהודעה לעתירה

 

 

 

  

27.8.2018                                                                                               ______________ 
 מוריה פרידמן שריר, עו"ד        
 תכוח העותר-באת        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


