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 47176-02-17עת"מ  המחוזי בבאר שבעהמשפט בבית 
 בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

 
 

 000000000, ת.ז. ******* **** ***** ******ר ד" .1

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע )ע"ר( -גישה  .2

ו/או אסנת  מורן גור ו/או מיכל לופט ב"כ עוה"דע"י 
 נון -ליפשיץ ו/או סטפאני בן-כהן

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –מ"גישה  
 67770תל אביב,  42רחוב הרכבת  
  03-6244130; פקס: 03-6244120טלפון:  
 info@gisha.orgדוא"ל:  

 יםהעותר

 -נגד  -

 שר הביטחון .1

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים  .2

 מינהלת התיאום והקישור לרצועת עזה .3

 פרקליטות מחוז דרום )אזרחי(כולם ע"י  
 10309ת.ד. , ( באר שבע8)קומה  4בניין קרסו, קרן היסוד 

  02-6467058; פקס: 073-3801222טלפון:                 
 civil@justice.gov.il-BSH-DAדוא"ל:    

 המשיבים
 

 מינהלית דחופהעתירה 

 בזאת עתירה מינהלית דחופה במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים: מוגשת

לצאת מרצועת עזה ולהכנס לישראל לצורך  (העותר)להלן:  1של עותר מס'  לבקשתו להשיב .א

הקונסוליה קיום ראיון אשרה בקונסוליה האמריקאית שבירושלים המזרחית )להלן: 

 .28.2.2017 -הקרוב הג'  ביום(, ראיון שעתיד להתקיים האמריקאית

 ביוםכמפורט לעיל כנס לישראל לצורך קיום ראיון אשרה לצאת מרצועת עזה ולהלעותר  להתיר .ב

 .28.2.2017 -הקרוב הג' 

 4212/06Avocats Sansבג"ץ בית המשפט העליון ב המלצתפעול בהתאם ללהורות למשיבים ל .ג

Frontieres  להלן: בג"ץ 28.06.2006)פורסם בנבו, נ' אלוף פיקוד הדרום .Avocats Sans 

(Frontieres כניסה לישראל, לרבות לצורך מעבר לגדה ולהשיב לבקשות תושבי רצועת עזה ל

באופן שיאפשר , ימים בטרם מועד היציאה המתוכנן 5 -ל 7 פרק זמן שביןבתוך המערבית, 

לקבלת סעד מבית המוסמכים או בית המשפט השגה על ההחלטות בפני הגורמים במידת הצורך 

 המשפט.

כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרות בעתירה זו, לרבות שכ"ט 

 עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

 בשל הדחיפות הנובעת מהמועד הקבוע לראיון בקונסוליה, לעתירה נלווית בקשה לקיום דיון דחוף. 
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 הצדדים לעתירה .א

להיכנס לישראל לצורך קיום ראיון  ו תושב פלסטיני המבקשהינ (העותר)להלן:  1מס'  עותרה .1

  .אשרה

הינה עמותה ישראלית, שמטרתה להגן על ( העותרת או עמותת גישה )להלן: 2עותרת מס' ה .2

 זכויות אדם בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה, ביניהן הזכות לחופש התנועה.

 .הינו הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא 1המשיב  .3

, 1למשיב ( הוא גוף הכפוף המתפ"שאו מתאם פעולות הממשלה בשטחים )להלן:  2המשיב  .4

המתפ"ש הוסמך על ידי  והינו האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכבושים.

 חוקהמפקד הצבאי להנפיק היתרי כניסה לתושבים פלסטינים מרצועת עזה לישראל, מכוח 

 .2003-ג"תשס(, שעה אתהור) לישראל והכניסה האזרחות

וממונה על יישום המדיניות האזרחית של ממשלת  2( כפוף למשיב מת"ק עזהלהלן: ) 3המשיב  .5

ישראל ברצועת עזה. המת"ק אמון על בחינה, אישור והנפקת היתרי כניסה לישראל לתושבי 

 עזה.

 נימוקי העתירה: וואל  

 התשתית העובדתית .ב

העותר הינו שמענו רשום ברצועת עזה.  00בן , הינו תושב פלסטיני ******* ******מר העותר,  .6

להשתלם ולהתמחות ברפואה בארה"ב, על כל המשתמע מבחינת הרמה המעוניין רופא צעיר 

בהמשך, הגבוהה והחידושים הטכנולוגיים אליהם ייחשף בארה"ב, לעומת המצוי ברצועת עזה. 

הבריאות שבה  תכוש בעבודתו ברצועת עזה, שמצבה של מערכיוכל לעשות שימוש בכלים שיר

 יתר מחוסר בכוח אדם מקצועי. הבכי רע, וסובלת בין 

את בחינות הרישוי האמריקאיות לעיסוק ברפואה לעבור  הגשמת תוכנית זו על העותרלשם  .7

להיבחן , וכדי  United States Medical Licensing Examination -(USMLE(בארה"ב 

 .בארה"ב, על העותר להתייצב לראיון אשרה בקונסוליה האמריקאית במועד שנקבע על ידה

 1ע/מצ"ב ומסומן נספח  העתק תעודת הזהות של העותר

 2/ע נספח העתק אישור סיום לימודי רפואה מצ"ב ומסומן

 Step –נפרט, כי מבחן הרישוי האמריקאי מורכב משלושה מבחנים שונים, שאת החלק האחרון  .8

2 CS ,לא ניתן לעבור אלא בארה"ב. מדובר במבחן מעשי במתקן מיוחד , אליו נרשם העותר

 - 1535$היא  על ידי העותר, מה, שכמובן כבר שולעלות הרישום למבחן זהשעות.  8האורך 

, שאם לא כן ייאלץ 20.11.2017על העותר להגיע ולהיבחן עד ליום  .סכום עצום עבור העותר

, תלוי במועד 1280$של עד נוספת דחיית מועד המבחן כרוכה בעלות . לקבוע מועד חדש למבחן

  :USMLEבאתר  אלוכללים ניתן למצוא השינוי. 

http://www.usmle.org/apply/index.html. 

http://www.usmle.org/apply/index.html
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 3ע/נספחן  ןמצ"ב ומסומ 12.4.2017ביום זימון למבחן מעשי בארה"ב העתק 

  4ע/מצ"ב ומסומן נספח  1535$העתק קבלה בגין תשלום אגרת רישום למבחן בסך 

הקריטריונים של המשיבים מתירים לתושבי עזה לצאת לישראל לצורך קיום ראיונות אשרה  .9

בקשה דרך הוועדה  והגיש 1.11.2016פנה העותר ביום לפיכך, בקונסוליות או שגרירויות זרות. 

 האזרחית הפלסטינית בעזה לצאת לראיון אשרה בן מספר שעות בלבד בקונסוליה

לשמחתו, אישרו המשיבים את הבקשה ונמסר לו על  .28.11.2016, שנקבע ליום אמריקאיתה

 קבלת ההיתר. 

 5ע/מצ"ב ומסומן נספח  28.11.2016 האמריקאית ביוםהעתק זימון לראיון בקונסוליה 

לצד הישראלי של מעבר ארז  9:00בשעה  28.11.2016ביום  האמור, לאחר שהגיע העותרל אף ע .10

ס העותר הוכנ, 14:00לאחר חמש שעות, בשעה להמתין.  נלקחה ממנו תעודת הזהות והוא נדרש

דקות  20, שארכה במהלך השיחה"נאצר".  ם נציג שב"כ שהציג עצמו בשםלשיחה ביטחונית ע

שכר דירה שבבעלות משפחתו, ולאחר מכן רכש שבעבר  אדםעל תר, , בין היהעותר נשאל בלבד,

אינו יודע מה לכך, העותר אינו מכיר אותו מעבר  .אותו אדם הינו פעיל בארגון החמאסאותה. 

העותר השיב בכנות לכל השאלות שנשאל . ואינו עומד עמו בקשר כלשהו תפקידו ומה מעשיו

 והמכונה נאצר הודיע כי אין עימו כל בעיה והוא יוכל לצאת לישראל היום או מחר.  

חרף האמור, לאחר שהסתיימה השיחה הביטחונית לקח חייל לבוש מדים את ההיתר שניתן  .11

המציין כי סיבת ההחרמה היא ביטחונית, ללא  דף ביטול היתרומסר תחתיו לאותו היום לעותר 

בציפיה לקבל "(, 5-5ם תיאועותר בצד הפלסטיני של מעבר ארז )"למחרת התייצב ה. נימוקים

 לשווא. אך את ההיתר שהבטיח המכונה "נאצר" 

 6ע/מצ"ב ומסומן נספח  28.11.2016 העתק דף ביטול היתר מיום

. 21.12.2016שבוע לאחר מכן קבעה הקונסוליה האמריקאית מועד חדש לראיון העותר, ביום  .12

באמצאות הוועדה האזרחית  להיתר, שניה במספר, בקשה חדשה 6.12.2016העותר הגיש ביום 

 . המשיבים לא טרחו להשיב לבקשה זו של העותר, השניה במספרהפלסטינית. 

 7ע/מצ"ב ומסומן נספח  21.12.2016לראיון בקונסוליה האמריקאית ביום שני העתק זימון 

ה למועד לראיון, וזו הזמינה את לפיכך, פנה העותר לקונסוליה האמריקאית בשלישית בבקש .13

הגיש העותר את הבקשה להיתר  26.12.2016. ביום 25.1.2017העותר לראיון אשרה ביום 

 צעות הוועדה האזרחית הפלסטינית כנדרש. מבא

 8ע/מצ"ב ומסומן נספח  25.1.2017 העתק זימון שלישי לראיון בקונסוליה האמריקאית ביום 

-עמותת "גישהקבלת סיוע מל ומשום שטרם ניתן מענה לבקשה, פנה העותר לאור ניסיון העבר .14

עמותת גישה  פנתה 2.1.2017(. ביום עמותת גישהמרכז לשמירה על הזכות לנוע" )להלן: 

קצרת המועד ולהתיר את יציאתו  למת"ק עזה בשם העותר בבקשה לסיים את הטיפול בבקשתו

 .25.1.2017ביום לראיון 

 9/ע מצ"ב ומסומן נספח 2.1.2017העתק מכתב עמותת "גישה" מיום 
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טרם קיבל בהיעדר מענה, פנה העותר למת"ק עזה בשנית באמצעות עמותת גישה, בתזכורת כי  .15

 מענה והמועד המבוקש ליציאה לראיון חל בעוד שלושה ימים. 

 10ע/מצ"ב ומסומן נספח  22.1.2017העתק מכתב עמותת "גישה" מיום 

הגורמים נמצאת בטיפול ו הםהועברה אליהתקבלה תשובת המת"ק כי הבקשה  23.1.2017ביום  .16

אחראית על עדכון הרלוונטיים לקבלת החלטה סופית, שתועבר לוועדה האזרחית הפלסטינית ה

מסר לידי עמותת גישה, מיופת הפונים )זאת, אגב, חרף העובדה שההחלטה הסופית צריכה להי

 יומיים בלבד לפני המועד המבוקש.ר זאת כאמו (.כוחו של העותר

 11ע/ מצ"ב ומסומן נספח 23.1.2017מת"ק עזה מיום העתק תשובת הביניים של 

, לא הועברה ההחלטה הסופית בבקשת העותר 23.1.2017יום חרף האמור בתשובת המת"ק מ .17

לפיכך, החמיץ העותר גם את הריאיון השלישי שקבעה לו  לוועדה האזרחית הפלסטינית.

 קונסוליית ארה"ב. 

, רביעי במספרהעותר פנה לקונסוליית ארה"ב, וזו הסכימה לקבוע מועד נוסף לראיון אשרה,  .18

הפעם, להבדיל מהפעמים הקודמות, סירבה הוועדה האזרחית לקבל  .28.2.2017ליום 

. זאת, בהתאם ניתן מענה לבקשותיו הקודמותמהעותר בקשה חדשה להיתר, משום שטרם 

 לנהלי העבודה שבינם ובין המת"ק וכפי שמתרחש במקרים דומים אחרים. 

. 15.2.2017ביום באמצעות עמותת גישה  למת"ק בניסיון לייתר הגשת עתירה זו, פנה העותר .19

הוא  ,20.2.2017 -בל החלטה בבקשתו עד ליום ב' האם לא יקלאור לוח הזמנים, הודיע כי ו

הבהיר העותר כי אין באפשרותו להגיש בקשה עוד בית המשפט. ל לקבלת סעדייאלץ לפנות 

כי ככל שקיימת בעיה בעבודה חדשה, וממילא לא קיבל החלטה בבקשות הקודמות. כן הבהיר, 

מוטלת על המת"ק.  החובה לברר אותה ולתקנה הוועדה האזרחית הפלסטינית, וביןבין המת"ק 

 פניה עוד באותו היום. האת קבלת ישר המת"ק א

 12ע/מצ"ב ומסומן נספח  28.2.2017העתק זימון רביעי לראיון בקונסוליה האמריקאית ביום 

 13ע/מצ"ב ומסומן נספח  בצירוף אישור קבלה 15.2.2017העתק מכתב עמותת גישה מיום 

 ונוכח העובדה ,)!( ימים 75לפני  ,העותר האחרונה שהגישניתנה החלטה בבקשה  משלא .20

 לא נותרה, 2017.228. -הקרוב, ה ג'ביום ת אמריקאיבקונסוליה ה הראיון שנקבע לעותרש

 זו. דחופה ברירה אלא להגיש עתירה בידיו

 הטיעון המשפטי .ג

, הפרו המשיבים את חובתם לפעול במהירות הראויה במחדלם ליתן החלטה בבקשת העותר .21

שהפכה לאחרונה לנורמה ולהשיב בתוך זמן סביר לפניות של תושבים פלסטיניים. התנהלות זו, 

, מפרה גם את חובת ההגינות של הרשות ומסכלת את יכולתם של תושבי עזה בקרב מת"ק עזה

ת העותר לתי מידתי בזכולתכנן את חייהם. בכך, התנהלות הרשות פוגעת גם באופן ב

 לחופש תנועה ולחופש עיסוק. אוטונומיה,ל
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  המשיבים הפרו את החובה לפעול במהירות הראויה 1ג.

 . הם מודים כי בקשתוימים 60כמעט מזה  מתן החלטה בבקשת העותרמ נמנעיםהמשיבים  .14

הטיפול ו מדוע מתעכב לא פירטהמשיבים  .הכרעה קיבלו בההועברה אליהם אך עד עתה טרם 

 ולא הציגו נסיבות כלשהן שעשויות להצדיק עיכוב זה.  בבקשת העותר

הינה, למרבה הצער, התנהלות המאפיינת את  שמאפיינת את הטיפול בבקשת העותר הסחבת .15

עומדים , עותרת ציבורית, 2באי כוחה של העותרת עבודת מת"ק עזה בחודשים האחרונים. 

בעשרות רבות של בקשות של תושבי עזה לים ומטפיומי עם מת"ק עזה -טף ויוםבקשר שו

במשך חודשים על  , לעיתיםתשובות בהן לא מתקבלות אשר לצאת לישראל לצרכים שונים

פרקטיקה חדשה של תחת מתן מענה ענייני וסופי, החלו עובדי המת"ק ליישם  .גבי חודשים

"עודנה בטיפול אצל הגורמים המוסמכים  המוסרות כי הבקשה"תשובות ביניים"  משלוח

והחלטה סופית תועבר לוועדה האזרחית הפסטינית". אולם, לאחר שליחת תשובה זו לא נראה 

 שבמת"ק מאיצים את הטיפול בבקשות והמחדל של אי מתן מענה נמשך זמן רב. 

שובה ההשלכות של אי מתן מענה על ידי מת"ק עזה הן רבות וקשות. התושבים, הממתינים לת .16

תלויים ביציאה מרצועת עזה  הם בבקשתם, אינם יכולים לקדם את עניינם בכל דרך אחרת שכן

מועדים "קשיחים" שנקבעו לאירועים  מחמיציםדרך ישראל. בשל אי מתן המענה רבים מהם 

 . בשל כך נגרמים להםאו ראיון אשרה בקונסוליה או שגרירותשונים כגון חתונה, הלוויה, כנס 

אירועים שנקבעו  החמצתים וכלכליים קשים, שלא ניתן לפצות עליהם. זאת ועוד, נזקים אישי

מראש מצריכה את התושבים להקצות משאבים רבים לשם תיאום מחדש של מועדי יציאה 

  :זמיר' והמתנה מחודשת לתשובה. לעניין זה יפים דבריו של פרופ

"מבחינתו של אדם הנזקק להחלטת הרשות, שיהוי במתן החלטה 

לול לגרום נזק רב...לעתים, כאשר העניין דחוף, נזקו של שיהוי יכול ע

', ב כרך, המנהלית הסמכות)זמיר,  להיות שקול כנגד נזקו של סירוב"

 (.זמיר)להלן:  (2011) 1093 שנייה מהדורה

בפרט ובעניינם של תושבי עזה בכלל, עולה כדי  זו של המשיבים בעניינה של העותר התנהלות .17

 לפעול במהירות הראויה חובתה של רשות מנהליתהפרה של חובתם לפעול במהירות הראויה. 

לעיל,  זמיר)ר'  ממושכלות היסוד של מינהל תקיןהיא מן ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן סביר 

((. 2007) 762( 1)סב"ד פ, ביטחון פניםרופאים לזכויות אדם נ' השר ל 4634/04בג"צ ; 1098בעמ' 

חובה כללית החולשת כמעט על כל הפעולות המנהליות, למעט כאשר דין ספציפי  חובה זו הינה

(. 2008) 338, 3כרך , המשפט המנהלישחר, רוני שרגא ואליעד קובע חובת עשייה במועד נקוב )

-המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"טחוק לתיקון סדרי ל)א( 2סעיף חובה זו נלמדת בין היתר מ

 . 1981 -חוק הפרשנות, תשמ"א ל 11סעיף ומ( החוק לתיקון סדרי מינהל)להלן:  1958

למעשה, החובה המוטלת על הרשות המינהלית להפעיל את סמכויותיה במהירות ראויה היא  .18

המכון  6300/93בג"צ ) רשות לנהוג בסבירות במובנה הרחבהחלה על הכללית חלק מהחובה 

גלאון נ'  1999/07 ץבג" (;1994) 441( 4פ"ד מח), להכשרת טוענות בית דין נ' השר לענייני דתות

 (2007) 123( 2, פ"ד סב)2006ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 
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((. עיכוב במתן מענה לפיכך יכול להעיד על חוסר סבירות בהתנהלות הרשות, גלאון)להלן: עניין 

 מצדיקה התערבות שיפוטית. ש

 הפסיקה פירשה את המושג "מהירות ראויה" כמתייחסת למעשה למענה תוך "זמן סביר".  .19

על פי תיקבע בכל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו הוא. " סביר"זמן  מהו לשאלה התשובהאולם, 

 כלל את הרשות שקלהטיפול בנושא הנדון ל הזמנים לוח בקביעתהפסיקה, יש לבחון אם 

' נ המורים ארגון 10296/02 ץ"בג) מהם אחד לכל ראוי משקל מתן תוך םראוייה השיקולים

)פורסם  ישראל ממשלת' נ כהן פנחס 7844/07 ץ(; בג"15.12.2004)פורסם בנבו,  החינוך שרת

 מעשיים מאילוצים נגזרתלפעולה במקרה הקונקרטי  הסביר הזמן קביעת((. 14.4.2008בנבו, 

, היחיד או הכלל לאינטרס ביחס במהירות הפעולה לביצוע והחשיבות המשקל ומעוצמת מחד

 זכויותסוגיה או החלטה שיש לה השלכה על ב מדובר כאשר(. 8לעיל, פס' גלאון מאידך )עניין 

 הבדיקה ועדת' נ גלאון 1999/07 ץ"בג)ר'  מיוחדת משמעות "הסביר הזמן" מושג מקבל אדם

 ועל הרשות לקחת זאת בחשבון בעת הטיפול בפנייה. (153, 123( 2, פ"ד סב)הממשלתית

אחד השיקולים שהמשיבים חייבים לקחת בחשבון במסגרת לוח הזמנים שנקצב על ידם לטיפול  .20

היכולת להספיק ולהשיג באופן אפקטיבי על ההחלטה, במידה וסורבה, בפני  הוא בבקשה,

ייעוץ משפטי והגשת ההשגה הרשות המינהלית או השיפוטית, כלומר הותרת די זמן לקבלת 

. ברור, שקבלת החלטה המסרבת את הבקשה יום או שניים טרם המועד אליו התבקש ההיתר

לפני המועד המבוקש )שיכולים להיות גם ימי מנוחה או חג( אינה מאפשרת להשיג על ההחלטה 

ולמעשה מסכלת לחלוטין את האפשרות לבחון מחדש או לבקר את החלטת המשיבים. לפיכך, 

יש לחייב את המשיבים למסור את החלטותיהם הסופיות בבקשות התושבים כולם )בהיעדר 

 . בתוך פרק זמן סביר בן חמישה ימים לפחות לפני המועד הבוקשנסיבות חריגות( 

ומהו זמן סביר לקבלת מענה לבקשות תושבי רצועת עזה לכניסה לישראל )לרבות לצורך מעבר  .21

 קש? לגדה המערבית( לפני המועד המבו

טרם מועד מענה לבקשת תושב עזה בית המשפט העליון כבר קבע מהו פרק הזמן הסביר למתן  2ג.

 המתוכנןהיציאה 

מהו זמן סביר לקבלת מענה לבקשות תושבי רצועת עזה דן בשאלה  כבר ית המשפט העליוןב .22

במסגרת  , וזאתגדה המערבית( לפני המועד המבוקשלכניסה לישראל )לרבות לצורך מעבר ל

על ידי עמותת גישה. בעתירה  ,בין היתר ,גשההובעתירה ש, Avocats Sans Frontieres בג"ץ

לאחר שניתן התבקשו סעד פרטני וסעד עקרוני הזהים לאלו שהתבקשו בעתירה שבכותרת. זו 

ככלל, הם הודיעו כי והמשיבים  בסעד העקרוני שהתבקשלדון המשיכו הצדדים הסעד הפרטני, 

  )למעט בנסיבות חריגות(. טרם מועד היציאה המבוקששלושה ימים  בתוךישיבו לבקשות 

 מצ"ב ומסומן Avocats Sans Frontieresבבג"ץ  25.6.2006הודעת המשיבים מיום העתק 

 14ע/ נספח

 :בפסק הדין כי קבע כב' השופט א' לוי ז"ללאחר עיון בהודעת המשיבים  .23

"שניים מן הסעדים להם עתרו העותרים, שוב אין צורך להידרש 

אליהם, ולפיכך, נותרה לדיון בקשתם לחייב את המשיבים להשיב 
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לבקשותיהם של תושבי רצועת עזה למתן היתרי כניסה לישראל, 

לרבות לצורך מעבר מעזה לגדה, תוך זמן סביר, כך שיתאפשר להם 

 ים או ערכאות שיפוטיות.להשיג על ההחלטות בפני גורמים מנהלי

המשיבים אינם חולקים על חובתם לפעול במהירות, וכיצד היו יכולים 

-לחוק הפרשנות, התשמ"א 11לטעון אחרת נוכח הוראתו של סעיף 

. יחד עם זאת, יש קושי לקבוע נורמה מחייבת באשר למועד מתן 1981

התשובה, הואיל וההחלטה היא בעיקרה פרטנית ותלויה בנסיבותיו 

   המיוחדות של המבקש או המבקשת את היתר הכניסה או המעבר.

המשיבים הודיעו לבית המשפט, בתגובה משלימה שהגישו ביום 

, כי הוחלט על ידם שבקשות שהוגשו זמן סביר מראש, 25.6.06

ימים קודם למועד היציאה  3התשובה להן תינתן לכל המאוחר 

המבקש פרק זמן קצר להשקפתנו, הסדר זה מותיר בידי המבוקש. 

ביותר כדי לנקוט בהליכים אם בקשתו תסורב, ועל כן טוב יעשו 

המשיבים אם ישיבו לפונים, למעט במקרים שהנסיבות יחייבו זאת, 

)ההדגשה  "ימים בטרם מועד היציאה המתוכנן 7-ל 5בפרק זמן שבין 

 מ.ג.(. –הוספה 

כי פרק הזמן שייחשב לסביר טרם  לאור האמור, הרי שבית המשפט העליון הנכבד הביע עמדתו .24

 -ימים, וזאת כיוון שפרק הזמן עליו הצביעו המשיבים  7 -ל 5הוא בין  מועד היציאה המתוכנן,

ימים בלבד טרם מועד היציאה המתוכנן, אינו מותיר בידי המבקשים די זמן לנקיטה בהליכים  3

נם מכבדים את לא רק שהמשיבים אילמעשה, כיום, הבקשה תסורב. משפטיים במידה ש

 הםפעמים רבות שמים את המלצת בית המשפט העליון, אלא שהתחייבותם שלהם ואינם מיי

לפעול לפי קביעת בית המשפט  םיש לחייב אינם משיבים כלל לפני המועד המבוקש. לפיכך, אף

 .Avocats Sans Frontieresבבג"ץ  העליון

ובכך חרגו  ,כמעט חודשיים הממתיןהעותר  תנו החלטה בבקשת, המשיבים לא נבמקרה דנן .25

למעשה, העותר מעולם ר" לטיפול בבקשה. ללא ספק ממה שיכול היה להיות מוגדר כ"זמן סבי

 .ימים 77. מאז, חלפו 6.12.2016לבקשתו הקודמת, שהוגשה ביום גם לא קיבל מענה 

המדינה  ולרשויותבפרט בתי המשפט כבר שפכו קיתונות של דיו כדי להבהיר למשיבים למרות ש .26

הגשת פעמים רבות,  , עדיין נראה כיתוך זמן סבירכי חובתן לענות לפונים אליהם  בכלל

נכתב לדוגמה כך העתירה היא האמצעי היחיד העומד בפני התושב לזרז את הטיפול בבקשה. 

 :(24.1.2007)פורסם בנבו,  ארואטי נ' משרד הפנים 1602/06בעת"מ 

מולו דלת נעולה, אוזן ערלה  "לא יתכן שאזרח שנזקק לרשות, ימצא

וחלון אטום. לא יתכן שרק עתירה מינהלית תגרום לרשות למלא את 

 חובתה הפשוטה להתייחס לאזרח".

. עיון בעתירות המוגשות על ידי עמותת במיוחד מסקנה זו נכונהבמקרה של המשיבים דנן  .27

ה מלמד כי במספר "גישה" ועמותות אחרות כגון "המוקד להגנת הפרט" בעניינם של תושבי עז

רק בעקבות הגשת העתירה נאותים המשיבים לתת החלטה בבקשת לא קטן של תיקים, 
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אלרחמאן -עבד 29895-02-17 )ב"ש( בעת"מ כך למשל היה. התושב או התושבת לקבלת היתר

עביר  17515-02-17 )ב"ש( בעת"מ (;13.2.2017)הוגשה ביום  היבה נ' שר הביטחון ואח'-אבו

נסמה אלנזלי  43430-01-17 )ב"ש( בעת"מ(; 8.2.2017)הוגשה ביום  הביטחון ואח'מאדי נ' שר 

אחבאכ -ג'יהאן אבו 19648-11-16בעת"מ )ב"ש( (; 23.1.2017 נמחקה ביום)נ' שר הביטחון ואח' 

סעיד -נאצר אבו 56769-07-15(, בעת"מ )ב"ש( 14.11.2016)נמחקה ביום ואח' נ' שר הביטחון 

חמרה נ' שר -אנס אבו 37461-07-13)ב"ש( עת"מ (, ב11.10.2015קה ביום )נמח ואח' נ' מתפ"ש

מרכז המידע הישראלי )בצלם(  19657-08-13 )ב"ש( עת"מ(, ב22.7.2013)נמחקה ביום  הביטחון

גבר נ' שר מחמד  13-02-43615 )ב"ש( עת"מ( וב28.1.2014)פורסם בנבו,  ואח' נ' שר הבטחון

 (. 10.4.2013)נמחקה ביום  פנים

 טעמים המצדיקים היעתרות לבקשת העותרהמשיבים לא העניקו משקל ראוי ל  3ג.

מבלי  משמעה סירוב הבקשה ותם של המשיבים ממתן החלטה בבקשת העותר,הימנעבפועל,  .28

( לחוק לתיקון סדרי ב)6סעיף זו עולה גם מפרט את הנימוקים לסירוב. משמעות טרוח ולל

דחייתה מפרים את החובה המוטלת  אולטענת העותרים, אי מתן מענה לבקשת העותר המינהל. 

על המשיבים להפעיל את שיקול דעתם בסבירות, תוך שקילת כלל השיקולים הרלוונטיים 

 בנסיבות המקרה. ואיזון ראוי ביניהם 

ורציה פרופ גםיים, שכן לאחר איתורם, על הרשות לערוך איזון ראוי בין השיקולים הרלוונט .29

מעוותת בין השיקולים הרלוונטיים לבין עצמם תוביל למסקנה מופרכת מעיקרה, ובשל כך גם 

)פורסם  דקה נ' שר התחבורה 156/75בג"צ בהנשיא שמגר  )כדברי כב' בלתי סבירה לחלוטין

 ייתכן שבמסגרת נוסחת האיזון יהא צורך להעריך הסתברויות שללפיכך, (. 27.1.1976, בנבו

ו אחר, או את האינטנסיביות של הפגיעה ביחיד או בציבור, או את עוצמת הפגיעה שיקול זה א

 ביחיד או בציבור.

כנדרש בין אינטרסים ציבוריים ושיקולים ביטחוניים מחד שלפנינו, על המשיבים לאזן במקרה  .30

כדברי המשיבים עצמם ו מאידך. יים ואישיים הנוגעים לבקשת העותרשיקולים הומניטארובין 

 במסגרת בקשת חופש מידע:

"החלטת המפקד הצבאי תתקבל בכל מקרה לגופו ובהתחשב בכלל 

נסיבות העניין, תוך עריכת איזון בין הסכנה הביטחונית או הפלילית 

לבין הנסיבות ההומניטאריות הקונקרטיות הגלומה בהנפקת ההיתר, 

 מ.ג.(. –הוספה  )ההדגשה "של הבקשה

 15/נספח ע ןמצ"ב ומסומ 12.6.2013נת הפרט מיום העתק תשובת המתפ"ש למוקד להג

בעניינו של ומהם אותם שיקולים הומניטאריים ואישיים אשר היו המשיבים מחויבים לבחון  .22

 העותר?

 קבועה בקריטריוניםהעובדה כי כניסה לצורך ראיון אשרה בקונסוליה בישראל  ראשית,

. עובדה זו מלמדת על כך שהמשיבים הגיעו למסקנה, שנקבעו לתנועת אנשים מרצועת עזה

בעצמם ומיוזמתם, כי כניסת תושבי עזה לצורך זה הינה "הומניטארית" במובן זה שהיא 

קריטית וחיונית לחיי התושבים ברצועת עזה שישראל שולטת באופן כמעט בלעדי על יציאתם 
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ה זרה ולעתים הסדרת מעמד ראיון קונסולרי, הנפקת אשרת נסיעה למדינלעולם. אכן, קיום 

חופש התנועה של  - במדינה זרה, היא הכרחית למימוש וקידום זכויות רבות של תושבי עזה

 התושבים וכן זכויותיהם לחיי משפחה, לחינוך, לפרנסה, להזדמנויות ועוד.

העותרת  עובדה שאת ראיון האשרה אותו ביקש, המשיבים היו צריכים לשקול את השנית .23

. ככתוב לקיים במקום אחר ן הוא יכולאילקיים בקונסוליה האמריקאית בירושלים המזרחית, 

בלתי מסווג לכניסת פלסטינים לישראל, למעברם בין אזור יהודה  סטאטוס ההרשאות"ב

 היציאה לראיון אשרה ,2017, המעודכן לפברואר "ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל

. ואכן, אין בעזה נציגות אמריקאית בה ניתן הראיון אינו זמין ברצועת עזהמתאפשרת מקום בו 

להנפיק אשרות לארה"ב, ותושבי עזה מופנים לקבלת שירות בקונסוליה אשר יושבת בירושלים 

 -)ר' באתר האינטרנט של הקונסוליההמזרחית 

visas-https://jru.usconsulate.gov/visas/immigrant/ .) 

 16ע/העתק העמוד הרלוונטי מסטטוס ההרשאות מצ"ב ומסומן נספח 

אין אפשרות לערוך את הראיון במדינה זרה אחרת. לא רק שהיציאה  לעותר יתרה מכך, .24

למצרים דרך מעבר רפיח הינה כמעט בלתי אפשרית )המעבר נפתח לעתים נדירות מאוד וגם 

לא ניתן ככלל זאת לימים ספורים במהלכם מרבית מתושבי עזה לא מצליחים לצאת(, אלא ש

של  בדיוק בעייתו נה שלישית, והרי זולצאת דרך מעבר רפיח ללא הצגת אשרת כניסה למדי

 לעת הזאת באשרת כניסה לארה"ב. שהוא אינו מחזיק -העותר

נוהל הנפקת היתרי "המשיבים היו מחויבים לשקול את אופי ההיתר המבוקש. על פי , שלישית .25

היתר  ,(2015)מחודש יוני  של מת"ק עזה" שגרירות כניסה לישראל לצורך ביקור בקונסוליה/

לומר, בניגוד כובסיומו חוזר תושב רצועת עזה לביתו.  למספר שעות בלבד ביום נתון,ניתן  זה

ההיגיון והשכל הישר מספר שעות ותו לא.  מדובר בביקור קצר ביותר שללהיתרים אחרים, 

כתוצאה מכניסת  וקיים שיתכןלסיכון ביטחוני כל חשש צריכים להוביל לכך שעובדה זו תרכך 

 נעדר סבירות באופן קיצוני אלאאינו רק בקשת העותר  לישראל. בנסיבות אלו, סירוב העותר

נ' מפקד כוחות צה"ל באזור ריאן  23654-09-15ם( -מ )י"עת)השווה:  אף בלתי מידתי בעליל

 (.26.1.2016)פורסם בנבו,  יהודה ושומרון

מצ"ב ומסומן  שגרירות וליה/נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל לצורך ביקור בקונסהעתק 

 17ע/נספח 

היו צריכים להתחשב בתכלית הסופית של בקשת היציאה, הנושאת אופי  המשיבים, ביעיתר .26

מעוניין להשתלם ולשפר את . העותר למבחן רישוי והשתלמות בארה"ב ההגעהומניטארי ברור: 

לאפשר  ובכךכישוריו כרופא בארצות הברית, ובהמשך ליישם כישורים אלו ברצועת עזה 

. כידוע, קיים מחסור ולחיים בריאיםהולם ה לממש את זכותם לטיפול רפואי הרצועלתושבי 

ברצועת עזה באנשי רפואה ולפיכך, האינטרס הציבורי מחייב לאפשר לאנשי רפואה מוכשרים 

להשתלם בחו"ל כדי לשוב לרצועה ולהעניק טיפול מיטבי לתושביה. כך יוכל העותר להנחיל 

זה ידע חדשני בתחום הרפואה שעשוי להציל חיי רבים מבאי בית החולים ואף לשפר ברצועת ע

 באופן ניכר את איכות חייהם. 

https://jru.usconsulate.gov/visas/immigrant-visas/
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/movement_between_israel_and_the_west_bank/147.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/movement_between_israel_and_the_west_bank/147.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/movement_between_israel_and_the_west_bank/147.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/movement_between_israel_and_the_west_bank/147.pdf
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וגם מבחינתם מדובר בטעם הומניטארי המצדיק מתן אינטרס ציבורי זה ידוע היטב למשיבים  .27

, 3. ראיה לכך ניתן למצוא באתר האינטרנט החדש של המשיב היתרים לכניסה לישראל

"ש, המתגאה בפעילותו לחיזוק מערכת הבריאות ברצועת עזה באמצעות הנפקת היתרים המתפ

 לכניסה לישראל לצורך השתתפות סדנאות והשתלמויות רפואיות: 

 רפואה וצוותי רופאים של השתתפותם את המשרד מתאם, בנוסף"

 בתחום לחידושים להכשירם שנועדו והשתלמויות בכנסים מעזה

 רבים מקשיים הסובל, ברצועה הבריאות מערך לפיתוח לסייע בשאיפה

 275 הונפקו 2016 בשנת, למשל כך. מהותיים אתגרים בפני וניצב

 רפואיות והשתלמויות בסדנאות להשתתפות לישראל כניסה אישורי

 מ.ג.(. -)ההדגשות הוספו  "זה מסוג

 http://www.cogat.mod.gov.il/he/Gaza/Pages/healthsectiongaza.aspx :אתר המתפ"ש

 סירוב הבקשה )או היעדר מענה( מהווים פגיעה בלתי מידתית בזכויות יסוד של העותר  4ג.

טענה נוספת היא לבקשתו,  –כל תשובה שהיא  –בנוסף לטענת העותר כי על המשיבים להשיב  .28

שכן סירובה פוגע רה והמתבקשת היא אישור הבקשה, נסיבות המתוארות, ההחלטה הסביכי ב

 בזכויות יסוד של העותר באופן בלתי מידתי: 

נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על ראשית,  .29

מחויבת היא מכוח המשפט הבינלאומי והישראלי לכבד תחומי חיים רבים של תושבי עזה, 

 הזכות לחופש התנועהבראשן ובעיקרן  -זכויות האדם המושפעות משליטתהולהגן על אותן 

של התושבים והזכויות שנגזרות ממימוש חופש התנועה, כגון במקרה דנן הזכות לחיי משפחה 

ועוד. בית המשפט העליון הכיר  תקינים, הזכות לגישה להזדמנויות, הזכות לפרנסה ותעסוקה

רי הגבול, והתלות שפיתחו תושבי עזה בישראל בכך שנוכח שליטתה של ישראל על מעב

באספקטים רבים, היא מחויבת להבטיח את הצרכים ההומניטאריים של תושבי עזה )בג"ץ 

 (.30.1.2008)פורסם בנבו,  אלבסיוני ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' 9132/07

נ'  -רץ ישראל פורום משפטי למען א 1169/09 יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בבג"ץ .30

 (:15.6.2009)פורסם בנבו,  21פס'  ראש הממשלה

"על חובתו של הממשל הישראלי לדאוג לקיום הצרכים ההומניטאריים 

הבסיסיים של תושבי איו"ש והרצועה עמדה פסיקת בית משפט זה לא 

אחת. גם אם רצועת עזה נשלטת כיום על ידי תנועת החמאס, אשר 

תושבים הזקוקים לשירותים חיוניים  הוכרזה ארגון טרור, חיים בה

לקיום איכות ורמת חיים סבירה ואנושית. ישראל נדרשת להושיט עזרה 

המקומית, שבלעדיה  כדי לאפשר סיפוק צרכים הכרחיים לאוכלוסייה

 ."לא יקבלו מענה

, לחופש תנועה ובהיתר מהמשיבים על מנת לממש את זכות העותר תלויבמקרה דנן כאמור,  .31

מעזה לישראל לצורך ראיון אשרה בקונסוליה אשר נמצאת  . יציאתופש עיסוקלחולהשכלה ו

ארה"ב. אין באפשרות וכל לקבל אשרה לשבלעדיו לא י שלב הכרחיבירושלים המזרחית היא 
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לצאת  ראיון בקונסוליה זו ואין באפשרותולהשיג את האשרה שלא באמצעות קיום  העותר

אשרה  בלא שיש בידוממעבר רפיח, הנפתח ממילא רק לעתים רחוקות וכרגע סגור לתנועה, 

בקשתו, הסחבת מצד המשיבים במתן מענה ל . בנסיבות אלו,מטעם קונסוליית ארה"ב שכזו

והוא  לחופש תנועה , שרירותית ונמשכת בזכותומביא לפגיעה קשה ועוד ללא כל סיבה,

 צליח לנוע אל העולם החיצון.יכולת לתכנן ולצפות מתי י כל" ברצועת עזה ללא "תקוע

דיני כיבוש  -פגיעה זו בזכויותיו של העותר אסורה כאמור לפי המשפט הבינלאומי ההומניטארי  .32

ודיני זכויות האדם, ומפירה גם את העקרונות המנהליים והחוקתיים של המשפט הישראלי. על 

מידתיות, אך היא אינה עומדת בהם. פגיעה זו החלטת המשיבים לעמוד במבחני הסבירות וה

אינה נעשית לתכלית ראויה, שהרי המשיבים לא פירטו ולא הצדיקו בשום אופן את העיכוב 

 במתן המענה. 

למעשה, קשה להעלות על הדעת הנמקה שיש בה כדי להצדיק אי מתן מענה לאורך תקופה כה  .33

המועלית לאחר יד לצורך ההליך ארוכה. כל הנמקה שתינתן כעת, בדיעבד, חשודה ככזו 

המשפטי בלבד. בנוסף, גם אם יוכח על ידי המשיבים כי יש תכלית כלשהי לעיכוב, הרי שהפגיעה 

ודוק: עיכוב הטמונה בכך לזכויות העותר עולה על המידה הדרושה לשם הגשמתה של תכלית זו. 

בירושלים הינה יציאתו של העותר מביתו שברצועת עזה למספר שעות לצורך ראיון אשרה 

הרי, ממילא היתרים שניתנים לצורך אותו יכלו המשיבים לבחור.  הפוגעני ביותרהאמצעי 

ראיונות בקונסוליה הם היתרים המוגבלים בזמן ובמקום, וכבר בכך יש משום פגיעה מובנית 

 בזכויותיהם של תושבי עזה )ואיזון למול אינטרסים ציבוריים(.

 נזקי התנהלות מת"ק עזה בעת האחרונה  –למעלה מן הצורך  5ג.

כאמור, כבר קיימת פסיקה של בית המשפט העליון בסוגיית פרק הזמן הסביר למתן מענה  .34

לבקשות תושבי רצועת עזה לכניסה לישראל. אף על פי כן, יש להדגיש את חשיבות הציות 

חרונים: לפסיקת בית המשפט העליון לאור התנהלותם הקלוקלת של המשיבים בחודשים הא

בתקופה האחרונה הכלל במת"ק עזה הוא התמהמהות גורפת במתן החלטות בבקשות של 

תושבי עזה לקבלת היתרי כניסה, ושליחת תשובות ביניים שהנושא "בטיפול" עד אין קץ. בשל 

מוחמצים בזה אחר זה, ותושבים רבים  מועדים קשיחים שנקבעו מראש כך, עשרות רבות של

מועד בו יצליחו לצאת לראיון ולתכנן את חייהם בהתאם. התנהלות נותרים באפלה באשר ל

 קלוקלת זו של המשיבים אינה ראויה והיא מפרה את חובותיהם תחת המשפט המינהלי. 

כאמצעי לסרב את למרבה הצער, נדמה כי המשיבים עושים שימוש בטכניקה של אי מתן מענה,  .35

באופן שאינו  –מדים בבסיס הסירוב הבקשות ללא צורך בנימוק או בפירוט השיקולים העו

חמיץ את המועד שנקבע לראיון, פוטרים עצמם לאחר שהמבקש מ .מאפשר לבקר את ההחלטה

דורשים המשיבים כי  , ככלל,בשלב זההמשיבים מהצורך להשיב לבקשה שכן התייתרה. 

ויגיש בקשה חדשה להיתר באמצעות הוועדה האזרחית המבקש יתאם מועד חדש לראיון 

דרישה המחזירה את המבקש למעגל שוטה המחייב המשך המתנה בלתי נגמרת  – טיניתהפלס

הגשת עתירה כנגד מובילה למצב בו מבחינת המשיבים, מדיניות זו  בנוסף,להחלטת המשיבים. 

מועד הראיון שנקבע כבר משום ש - תהא תמיד מוקדמת או מאוחרת מידיזו  התנהלותם

  .טרם הוגשההוחמץ ובקשה נוספת לראיון נוסף 



12 

 

שגם הרשות השופטת וגם הרשות , שהיעדר מענה מרשויות המדינה הפך "מכת מדינה" נראה .36

רו אז( על תופעה )כתואז"ל  השופט שמגרשנים הלין כב'  40לפני כבר  המחוקקת נדרשו לה.

של התעלמות הרשויות מפניותיהם של אזרחים ואי מתן תשובות, תוך שהוא פסולה וחמורה 

פרג' נ'  153/77ג"צ ב) ר שאינם משיבים במועדלפעול בחומרה כנגד פקידי ציבוקובע כי יש 

 :(בג"ץ פרג'. להלן: (19.7.1977)פורסם בנבו,  תקוה-עירית פתח

מתן תשובות לאזרח הפונה אל הרשות הוא בגדר רעה חולה ונפוצה -אי"

במציאות שלנו, וככל הנראה לא ניתן לשרש תופעה זו, אלא אם יינקטו 

החלטיים ויעילים יותר מאלה הנוהגים עתה, לרבות נקיטת  צעדים

הליכים משמעתיים נגד פקידי הציבור שאינם משיבים במועד על 

פנייתו של אזרח... יש יסוד להניח כי תגובות כאמור, בלוויית הדרכה 

-והסברה נאותות יהיה בהן כדי להגביר את המודעות לחובת מתן

גם בלעדי זאת מיחסי אנוש בת התשובה, המעוגנת בחוק ואשר מתחיי

 לפסק הדין(. 5)סעיף  "נאותים

, ראה בית המשפט העליון את הצורך להתיר לפונה די זמן בג"ץ פרג'בלענייננו, חשוב לציין כי 

 להשיג על ההחלטה, כחלק בלתי נפרד מהדיון בלוח הזמנים המחייב לפעילות הרשות:

בהקשר זה  ...במקרה שבפנינו בא ענין ערעורו של העותר על תיקונו "

יוצאים אנו מתוך הנחה, כי המשיבה תכבד בכל מקרה את הודעתה 

כדי לאפשר לעותר פניה בפנינו, כי תשהה פעולותיה, למשך זמן סביר, 

אל הממונה על המחוז. לצורך זה נראית לנו תקופה של שבועיים מעת 

תקופה מספקת לצורך הגשת ההשגה לממונה על מתן החלטתנו זו, כ

  מ.ג.(. –לפסק הדין. ההדגשה הוספה  6)סעיף  "המחוז

מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בפנייה לרשות , והם בה הצער, נכונים הדברים גם כיוםלמר .37

לעומת היעדר שיש לה השלכות מרחיקות לכת על זכויותיהם הבסיסיות ביותר של הפונים. 

מהרשויות לבקשות אזרחים ישראלים, הרי שהפגיעה הטמונה בהתנהלות  "רגיל"מענה 

המשיבים קשה במיוחד, שכן היא מכוונת כלפי אוכלוסייה מוחלשת שדרכה לבקשת סעד בבתי 

המשפט רצופה מהמורות ומכשולים. כידוע, פניה אל בית המשפט דורשת הכרות עם מערכת 

גם משאבים כלכליים אשר לא תמיד מצויים  המשפט הישראלית והסעדים שניתן לקבל בה, כמו

בידי התושבים. משכך, ברוב המכריע של המקרים, בהם המשיבים פועלים באופן הפסול 

המתואר לעיל, מוותרים המבקשים על זכויותיהם ולא פונים לערכאות לקבלת סעד. כך יוצאים 

 תנהלותם.   המשיבים נשכרים מהתנהלותם הפסולה ואינם נדרשים להתעמת עם תוצאות ה

יפים לענייננו גם דבריו של כבוד השופט לוי, המבטאים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את  .38

 החומרה הרבה שבהתנהלות של סחבת, עיכובים ואי מתן מענה ענייני מצד הרשות: 

באופן בו  -כמוהם ככל פונה אחר  -המשיב אינו רשאי לנהוג בעותרים "

הוא נוהג; המשיב אינו רשאי להותיר את עניינם תלוי ועומד בלא מענה 

ענייני... המשיב אינו רשאי להתיש את העותרים ללא תוחלת, לגרום 

להם להוצאות מיותרות ולעכב, אגב כך, את בירורו המהותי של עניינם. 
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חו מן המשיב טיבן של חובות בהן הוא חב, כי אז מחובתו של ואם נשתכ

משרד בן אבדקול נ'  10399/04בג"צ ) "לשוב ולשננן באוזניובית המשפט 

 ((.3.8.2005)פורסם בנבו,  הפנים, מינהל האוכלוסין

לתיקון הצעת חוק חוצת מפלגות לאחרונה כדי להביא לשינוי בהתנהלות קלוקלת זו הוגשה  .39

 )ב( לחוק לתיקון סדרי המינהל-)א( ו6כיום קובעים סעיפים קטנים סדרי המינהל. החוק לתיקון 

יום הודעה מנומקת אודות הצורך  45יום אם ניתנה בתוך  90יום )ואף  45כי אי מתן מענה במשך 

בהליך משפטי כנגד הרשות ללא מתן נימוקים. כתוצאה,  כדחיית הבקשהבזמן נוסף( כמוה 

 . ועל הרשות יהיה להוכיח כי בהתנהלותה זו פעלה כדיןלא תחול חזקת התקינות 

 . כהיענות להלא ייחשב לדחיית הבקשה אלא מבקשת לקבוע כי אי מתן תשובה הצעת החוק 

משחרר אותם הנוכחי סדר הבעיני חלק מעובדי הציבור, החוק נכתב כי ההסבר להצעת הבדברי  .40

האזרח שאינו מקבל תשובה אינו , ובנוסף דבר שאינו תקין בעליל, מחובת מתן תשובה והנמקה

ערער על ההחלטה בהליך שיפוטי. תיקון החוק נועד לתמרץ את עובדי הציבור מודע לזכותו ל

לעמוד בהוראות החוק ולתת תשובה במועד, ובכך תוגשם תכליתו של החוק וייושמו בצורה 

ציבור הפועל הטובה ביותר העקרונות המנחים לפיהם הרשות הציבורית היא נאמן של ה

  לטובתו.

מילוי הוראות -תוצאות אי -הצעת חוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות( )תיקון 

 :30.1.2017, מיום 20/3789, פ/2017–החוק(, התשע"ז

https://www.nevo.co.il/law_word/law04/20_lst_367738.doc 

לתשומת הלב, כי גם כאן קשר המחוקק בין לוח הזמנים המחייב את הרשות למתן מענה לפניית 

 האזרח, ובין זכותו ויכולתו של האזרח להגיש ערעור על החלטת הרשות. 

רצועת עזה ונוכח התנהלות  על כן, נוכח חשיבות העמידה בזמנים לתקינות חייהם של תושבי .41

להורות למשיבים לפעול  המת"ק לאחרונה )לרבות בעניינה של העותרת(, מתבקש בית המשפט

ולהשיב לבקשות   Avocats Sans Frontieresבג"ץבהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ב

 פרק זמן שביןתושבי רצועת עזה לכניסה לישראל, לרבות לצורך מעבר לגדה המערבית, בתוך 

, באופן שיאפשר במידת הצורך השגה על ההחלטות ימים בטרם מועד היציאה המתוכנן 7-ל 5

 בפני הגורמים המוסמכים או בית המשפט לקבלת סעד מבית המשפט.

 סיכום .ד

לצאת  נת כנגד אי מתן מענה בבקשת העותרהעתירה דנן מכוו - ביחס לסעד הפרטני המבוקש .42

. 28.2.2017בירושלים המזרחית, ראיון הקבוע ליום  האמריקאיתלראיון אשרה בקונסוליה 

 המשיבים לא. 26.12.2016ביום  בפעם השלישיתבים טרם השיבו לבקשה, אשר הוגשה המשי

מתעכב כל כך, ומה יכול להצדיק את הפרת חובתם לענות  הסבירו מדוע הטיפול בבקשת העותר

מתבקש לחופש תנועה. על כן  תיוסביר, לנהוג בהגינות כלפי העותר ולכבד את זכויו תוך זמן

להיכנס  ים להשיב לבקשת העותר בדחיפות, ולאשר את בקשתובית המשפט להורות למשיב

  .28.2.2017לישראל לצורך הראיון שיתקיים ביום 

https://www.nevo.co.il/law_word/law04/20_lst_367738.doc
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כחלק מהסעד הפרטני בעתירה, מתבקש בית המשפט הנכבד לא רק להורות למשיבים להשיב  .43

יודיעו שלאחר הגשת העתירה . ככל ם שנמנו בעתירהאלא גם לאשרה, מהטעמילבקשת העותר, 

ל זכותם לתקן את המשיבים על סירוב הבקשה תוך ציון נימוקים לכך, יעמדו העותרים ע

העתירה בהתאם. יוזכר, כי ממילא החוק לתיקון סדרי מינהל קובע כי היעדר מענה לבקשה 

נימוקים, ועל כן אם וכאשר יפרטו המשיבים את נימוקיהם לדחייה,  פירוט חייתה ללאמשמעו ד

 יש להתיר לעותרים לטעון כנגד נימוקים אלו. 

התפתחותה של תופעה מדאיגה במסגרתה בקשות רבות  לנוכח - ביחס לסעד העקרוני המבוקש .44

לפעול בהתאם לפסיקת בית למשיבים  להורותהנכבד  המשפטלא נענות כלל מתבקש בית 

להשיב לבקשות הכניסה של תושבים ו  Avocats Sans Frontieresבג"ץט העליון בהמשפ

 ן.ימים בטרם מועד היציאה המתוכנ 7-ל 5פרק זמן שבין בתוך פלסטיניים בתוך 

לשם דיון בסעד העיקרי שהתבקש בעתירה, אין צורך שבית המשפט יידרש למחלוקת יודגש, כי  .45

הם של תושבי עזה להיכנס לישראל ולעבור לגדה שקיימת בין הצדדים באשר לאופי זכויותי

המערבית, שכן כל עוד המשיבים מפעילים את סמכותם להכריע בבקשות אלה, עליהם לעשות 

 זאת בסבירות, תוך ציות לכללי המנהל התקין, לרבות החובה למסור תשובות תוך זמן סביר. 

שת העתירה שבכותרת, לאור התנהלות המשיבים המתוארת בפרק העובדתי, שהצריכה את הג .46

מתבקש בית המשפט הנכבד גם לחייב את המשיבים בהוצאות העותר, לרבות אגרת בית משפט 

 ושכ"ט עו"ד כדין.

דין ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר  כתהעותר שנחתם בפני עור תצהירנתמכת בעתירה ה .47

 העתירה, מתבקשב"כ ובשל דחיפות לבין  תיאום טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר

 שנחתמו ונשלחו בפקס.התצהיר ואת ייפוי הכוח נכבד לקבל את המשפט הבית 

 

 

 _______________                                 21.2.2017היום,    
 מורן גור, עו"ד      

 כוח העותרים-באת  
 


