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 1863/19בג"ץ   בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 
 

 *********, ת.ז. 0000 000
ליפשיץ; -ע"י ב"כ עוה"ד מונא חדאד; אסנת כהן

 מוריה פרידמן שריר ; סיגי בן ארי
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" –מעמותת "גישה 

 תל אביב 42רחוב הרכבת 
   03-6244130, פקס: 03-6244120טלפון: 

 

 העותרת

 -נגד  -

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים .1
 . מינהלת התיאום והקישור )עזה(2

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

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

 

 תנאי-על-עתירה דחופה למתן צו

יבים, והמורה להם לבוא תנאי המופנה כנגד המש-על-בזאת ליתן צובית המשפט הנכבד מתבקש 

לקבל היתר  תשל העותר האת בקשת ויאשרו 3.3.2019ישנו החלטתם מיום לא מדוע וליתן טעם 

 לצורך ביקור אחיה החולה. כניסה לרצועת עזה

 , לעתירה זו נלווית בקשהההומניטארי של הבקשה הובשל אופיבשל הדחיפות בקבלת מענה, 

 לקיום דיון דחוף.

בנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים, לרבות שכ"ט עו"ד, 

  בצירוף מע"מ כדין.
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 :העתירה נימוקי ואלו

 התשתית העובדתית 

נולדה ברצועת עזה העותרת . בגפּה ברחובות, מתגוררת אלמנה, 57העותרת, אזרחית ישראלית בת  .1

לאזרח ישראל, אשר למרבה הצער נפטר  תנישאה העותר 1982בשנת  לנישואיה התגוררה שם.ועד 

נולדו לעותרת . יתר בני משפחתהממנותקת  היאבישראל כש הלפני כשמונה שנים, ומאז היא חי

 1996ובן שנולד בשנת  ;ואמא לילד אחד נשואהוהיום היא  ,1992שנת נולדה ב שני ילדים: בת אשר

 חיים ברצועת עזה. של העותרת כל יתר בני משפחתה  ממחלת ניוון שרירים. 2017 נפטר בשנתאך 

 . 1ע/נספח מן . של העותרת מצ"ב ומסוהעתק ת.ז

וסובל מלחץ  63בן  ,*********, ת.ז. 000000 000000-000 000 0000000-000מר , של העותרת אחיה .2

בעורקים הכליליים של הלב.  חסימותו דם, סכרת, חולשה בשריר הכליה, חולשה בשריר הלב

 הותקן לו קוצב לב והוא מונשם בחמצן ברציפות.

 .2ע/ נספח העותר והדו"ח הרפואי בעניינו מצ"ב ומסומןהעתק ת.ז. אחיה של 

 תה העותרתפנ שנים, 10אשר העותרת לא ראתה מזה  ,אחיההמתדרדר של הרפואי  ומצב נוכח .3

, לרצועת עזה האת כניסת הסדירבבקשה ל 27.1.2019ביום למשיבים  עמותת "גישה"באמצעות 

 זמן מה.   וולסעוד אות ו, על מנת לבקר24.10.2017אליה צרפה דו"ח רפואי מיום 

 .3נספח ע/מצ"ב ומסומן ואישור קבלה  16.11.2017מיום  תהעתק פניית העותר

העותרת לא , לפיה בקשתה של 2התקבלה תשובת משרד ישראלים אצל המשיב  3.3.2019ביום  .4

 מאושרת "על רקע טעמים ביטחוניים פרטניים, אשר מטבע הדברים לא ניתן לחשפם".

 .4נספח ע/מצ"ב ומסומן  3.3.2019מיום  2העתק מענה המשיב 

המשיבים נמנעו לציין מי קיבל את ההחלטה בפועל ומהם אותם טעמים ביטחוניים, אף לא  .5

ה את אופן הטלת המניעה או את דרכי אין שום מסגרת המתוובפרפרזה. בתשובת המשיבים 

 הסרתה ולעותרת לא ידוע על כל סיבה סבירה שיכולה להוליד טענה של מניעה ביטחונית. 

תשובת המשיבים הקצרה והבלתי מנומקת, לא מצוינים השיקולים אשר נשקלו. זאת בכמו כן,  .6

הקריטריונים של חרף העובדה שהעותרת פעלה בהתאם לנהלי המשיבים והעובדה שהיא עונה על 

 .חולה לצורך ביקור קרוב משפחה , בין היתר,ישראלים לרצועת עזה יציאת המשיבים המתירים

ר והוא חולה במחלה המסכנת את תדרדממשיך לה תשמצבו של אחיה של העותרמו ,בנסיבות אלה .7

 פגיעההאת המשיבים לקיים את חובתם המנהלית ולחדול מ ביאניכר כי רק הגשת עתירה, ת ,חייו

 . תבזכויות החוקתיות והחוקיות של העותר המתמשכת

 הטיעון המשפטי

 המסגרת הנורמטיבית 

לאחר ה"התנתקות" נקבע בחוק כי כל ישראלי המבקש להיכנס לרצועת עזה צריך לקבל היתר  .8

(. מחוק זה נגזרו 2005-ה"תשס, ההתנתקות תכנית יישום לחוק)א( 24ממפקד פיקוד דרום )סעיף 
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המתירים את כניסתם לרצועת עזה של ישראלים, אם יש להם קרובי משפחה  קריטריונים

: ביקור חולה במצב קשה, "צורך הומניטארי חריגברצועה, וזאת רק במקרים שהוגדרו כ"

השתתפות בלוויה או חתונה ו"משפחות חצויות" )ישראלים הנשואים לתושבי עזה(. הכניסה 

שרת רק למי שנחשב לקרוב משפחה מ"דרגה והשהייה בעזה לפי הקריטריונים הללו מתאפ

ילדיו הקטינים שמתחת  -ראשונה" של תושב עזה אותו הוא מבקש לבקר ולנלווים של המבקר 

 . 16לגיל 

"נוהל טיפול בבקשות ישראלים ליציאה  -קריטריונים אלו נקבעו בשני מסמכי מדיניות כלליים  .9

ומסמך מתפ"ש שכותרתו  2017משרד ישראלים" מחודש אוגוסט  -מישראל לרצועת עזה

"סטאטוס ההרשאות", המתעדכן מדי חודש. לצד מסמכים אלו פורסמו במרוצת השנים מספר 

 נהלים הנוגעים לכניסת ישראלים לרצועת עזה ולאופן מעברם במעבר ארז.

מצ"ב  29.1.2019העתק העמודים הרלוונטיים ממסמך "סטאטוס ההרשאות" מעודכן ליום 

 .5ע/נספח ומסומן 

 לסטטוס הרשאות המלא: 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf 

 ם":משרד ישראלי -"טיפול בבקשות ישראלים ליציאה מישראל לרצועת עזהלנוהל 

http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents/171.pdf  

עומדת בקריטריונים של יציאת ישראלים לשטח  של העותרת האין חולק כי בקשתבעניינו,  .10

רצועת עזה לצורך ביקור קרוב משפחה מקרבה ראשונה החולה במחלה קשה אשר יש בה חשש 

. לסטטוס ההרשאות )נספח 5.ג.14כקבוע בסעיף לחיי החולה או כזו המצריכה אשפוז ממושך, 

  לעיל(. 5ע/

 החלטת המשיבים אינה מבוססת ונעדרת תשתית עובדתית

סירוב בקשת העותרת על בסיס "טעמים ביטחוניים" הינו חסר כל שחר. המדובר באישה מבוגרת  .11

. אכן, קשה 1982שואיה בשנת יונורמטיבית. היא אזרחית ישראלית המתגוררת בישראל מאז נ

 לשער מה במעשיה או בפעולותיה הוביל את נציגי המשיבים לקבוע כי ישנם טעמים ביטחוניים

 .קרוב משפחה חולה ברצועת עזהכנגדה והחוסמים את בקשתה לביקור  העומדים פרטניים

צאת לרצועת עזה בהתאם ה לתלשמש נגדה במניע על כל סיבה או עילה היכולותלעותרת לא ידוע 

 לקריטריונים אשר נקבעו על ידי המשיבים עצמם.

מציינים אילו הם אינם המשיבים בתשובתם אינם מספקים כל הסבר או נימוק או טעם לסירוב.  .12

שיקולים שקלו אם בכלל, ואיזה משקל העניקו לכל אחד מהם. כמו כן, הם לא פירטו מהו המשקל 

המשיבים לא טרחו להסביר, וייתכן שאף הם אינם יודעים מהו  שהעניקו להמלצת גורמי הביטחון.

 בדיוק הסיכון הביטחוני שאליו מכוונים גורמי הביטחון.

בעלות קשות דה על השרירותיות והקלות בה מסרבים המשיבים בהתנהלות זו של המשיבים מעי .13

תוך פגיעה בזכותה הבסיסית והחוקתית של העותרת לחיי משפחה וזכותה  ,אופי הומניטארי

באמצעות טיעונים בעלמא בדבר קיומם של "טעמים ביטחוניים". החוקתית לכבוד האדם, זאת 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents/171.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents/171.pdf
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ן לשלוף בכל פעם ללא חובה לנמק בעוד שעבור המשיבים מדובר ב"קלף מנצח" אותו נית

ולהסביר, עבור העותרת מדובר בגזירת גורל נוראית שכן בכוחה של התנגדות ביטחונית זו לחסום 

שם כאמור חיים מרבית בני  ,ברצועת עזהשל ביקור העותרת  –ועתידית  קרובה –כל אפשרות 

 משפחתה, אף במצבים החריגים וההומניטאריים.

די בכך שתהיינה בפני הרשות המנהלית ראיות המאששות על פי תוכנן את  ודוק: הלכה היא כי לא .14

ברורות, חד משמעיות מסקנותיה, אם יש בהן פגיעה בזכויות קיימות הן צריכות להיות 

. קל וחומר כאשר מדובר בפגיעה בזכויות , כדי שיוכלו להוות תשתית להחלטהומשכנעות

. כגודל הזכות העלולה להיפגע, כן גודלה ועוצמתה של הראיה הנדרשת )ר' חוקתיות של אזרחים

שאהין נ'  159/84( בג"ץ 2004) 865899( 3פ"ד נח) מוסטקי נ' פרקליטות המדינה 3379/03למשל: 

 ((. 1985) 327, 309( 1, פ"ד לט)מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת עזה

מהווה חלק ממגמה גורפת של  תבקשת העותרלמעלה מכך, חשוב להבהיר כי הסירוב הביטחוני ל .15

סירובים ביטחוניים אשר בשל מעטה החשאיות אשר נוהגים בו גורמי השב"כ לא ניתן להתגונן 

פגום ופסול עד כדי כך  הכלל מה לכאורה בפעולת תיודע תמולם שכן, בפועל, אין העותר

 ת עזה.בקר את אחיה החולה ברצועיכולתה ללבין  השהמשיבים שמים מכשול בינ

מעלה יותר מחשש כי הסירוב נבע ממדיניות ההחמרה  תהעובדה שניתן סירוב לבקשת העותר .16

. לחילופין, יתכן גם כי מדיניות ת עצמהולא ממניעה קונקרטית הנובעת מהעותרהכללית 

ההחמרה הביטחונית הביאה להענקת משקל יתר לטענות הביטחוניות ולמשקל חסר לנסיבות 

היא כי פגיעה בזכות יסוד, כגון חופש התנועה תהיה חשודה בחוסר ההומניטאריות. הלכה 

מידתיות אם היא נעשית על בסיס גורף ולא על בסיס של בחינה אינדיבידואלית )ר' לעניין זה: 

אח' נ' שר  24-עלי חסיין מחמוד אבו צפייה, ראש מועצת הכפר בית סירא ו 2150/07ץ "בג

 (. 13.1.2010) הביטחון

 חוסר סבירות חוסר מידתיות ולוקה בסירוב הבקשה 

 מבלי לשקול שיקולים עניינים ומבלי לערוך איזוןניכר כי המשיבים סירבו את בקשת העותרות  .17

 זכויותיו של הפרט במקרה קונקרטי, לכן החלטתם לוקה בחוסר סבירות קיצוני. ל, הנוגע ראוי

של בני משפחה הקרועים  התלות המוחלטתבין השיקולים הרלוונטיים מהם התעלמו המשיבים:  .18

ובאופן בו הם בנהליהם, בקריטריונים אותם הם מפרסמים  בין רצועת עזה לישראל, במשיבים,

החוקית  ההעותרת, אזרחית ישראלית אשר זכות; העובדה כי מפרשים קריטריונים אלו

יעה אנושה בשל והחוקתית לחיי משפחה, נפגעת ממילא בשל נסיבות חייה, נפגעת כעת פג

בעיקר וייתכן,  חיה של העותרת הוא אדם מבוגר וחולה מאודא העובדה כי ;החלטה שרירותית זו

 . תוכל העותרת לראותו הפעם האחרונה בה לאור הקריטריונים הצרים למעבר לרצועת עזה שזו

בנסיבות אלו, בהן אזרחית ישראלית תלויות לחלוטין באישור המשיבים לבקר את בני משפחתם  .19

ל המשיבים לשקול היטב כל בקשה, בוודאי כזו העומדת ברף ההומניטארי הגבוה אשר בעזה, ע

ביותר, ולקיים מאזן שיקולים עדין. בוודאי אין למשיבים אפשרות להוסיף ולהערים תנאים 

פורום הערים  1027/04ג"ץ ב)ר'  ומכשלות חדשים כאשר הפונות אליהם פעלו על פי הנחיותיהם

 .(לפסק דינה של השופטת ארבל 42(, סעיף 9.6.2011) ישראל העצמאיות נגד מועצת מקרקעי
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אלא הוא בלתי סביר,  סירובם של המשיבים לאפשר לעותרת לבקר את אחיה החולה לא רק שהוא .20

 גם בלתי מידתי בהיותו פוגע באופן קשה בזכויות היסוד של העותרת.

 המשיבים הפרו את חובת ההנמקה 

בכך  היאבעניין דנן בסירוב הביטחוני  וחוסר הסבירות אינדיקציה נוספת להיעדר הבסיס .21

. לא פורטו השיקולים אשר נשקלו מעבר לשיקול הביטחוני שהחלטת הסירוב ניתנה ללא הנמקה

הצר וכן לא ניתנה אפילו פרפרזה. אף לא ניתנה לעותרת הזכות לדעת מיהו האדם אשר שקל את 

רק שהיעדר הנמקה מערער את בסיס  עניינה ולשוב אליו בבקשה להבהיר את החלטתו. לא

הסירוב, אלא גם התנהלות זו של המשיבים חורגת מעקרונות יסוד של מנהל תקין המחייבים 

רשות מנהלית לנמק את החלטותיה ולנהוג בהגינות מרבית כלפי הפונה אליה. זאת בייחוד כאשר 

, ישראל נ' חסין געאביץמדינת  1038/08ר' למשל: עע"מ  .ההחלטה פוגעת בזכויות יסוד של הפרט

 (:11.8.2009סק הדין )ל"א לפ פס'

"...ברי כי במקרים רבים חוות הדעת של הגורמים הבטחוניים מבוססת על חומר 

מודיעיני מסווג, אותו לא ניתן לחשוף בפני המבקשים...במקרים אלו דרוש מאמץ 

הסתפק ליצירת פרפרזות של החומר, תוך פירוט ככל הניתן, ותוך השתדלות לא ל

באמירות לקוניות. בהתמודדות הפרט עם הרשות יחסי הכוחות לעולם אינם 

שקולים, אך במקרים אלה, כשהחומר בעניין המבקש נסתר מעיניו, נכון הדבר 

 ביתר שאת, ויש לשאוף ולצמצם מגבלה זו עד למינימום הנדרש".

 וכן ראו:

סוח לאקוני "כאשר המדינה מנמקת את עמדתה לשיעורין, ונוקטת תחילה בני

 ו"מקודד", קיים קושי לומר שהגשת עתירה לבית משפט זה אינה מוצדקת...

לעולם עומדת לאדם הזכות לקבל תשובה מנומקת ככל האפשר בעניינו 

הכול כמובן בהתחשב בנסיבות העניין ובמגבלות הנדרשות, כך  האינדיבידואלי,

אצרה נ' המפקד הצבאי ד"ר גאנדי מנ 10329/09שיוכל לכלכל את צעדיו..." )בג"ץ 

( )ההדגשה אינה במקור(; ר' גם יצחק זמיר 07.04.2010) לאזור הגדה המערבית

 ((.2010)מהדורה שנייה,  1285כרך ב', הסמכות המינהלית 

מהותי עם החלטת הרשות  להתמודד באופן תבמובן המעשי, סירוב לא מנומק, לא מאפשר לעותר .22

 הגורלות.  אונים מול כוחה חורץ תחסר ומתיר אותה

לקבל מידע מפורט ככל הניתן לגבי החלטות שהם  תשל העותר המשיבים אינם מכבדים את זכותה .23

אפשרותם לקבל מקבלים המשפיעות על חייה באופן משמעותי. הם סבורים, שלא בצדק, כי ב

ללא צורך בהנמקה או פירוט מינימאלי. אך  מרצועת עזה כניסההחלטות לסרב בקשות יציאה ו

הדין מחייב את המשיבים לנמק את החלטותיהם וזאת מכוח תחולתם של עקרונות המשפט 

 .המינהלי עליהם

אם ההחלטה התקבלה  -הנמקת ההחלטה יכולה להעיד על הליך קבלת ההחלטות בו נקטה הרשות .24

הרלוונטיים. ללא הנמקה, לא ניתן לאחר תשתית עובדתית מוצקה ולאחר שקילת כל השיקולים 

אכן, העדר ההנמקה מצד המשיבים במקרה  להתחקות אחר אופן הפעלת הסמכות של הרשות.
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דנן מחזק את הטענה כי אין להחלטה כל בסיס עובדתי והיא נטענה בעלמא מבלי שישנן ראיות 

 .רצועת עזהל תהעותר יציאתמקונקרטי המעידות על סיכון ביטחוני 

שיבים מהנמקה מעלה גם את החשד כי הם לא איזנו כלל בין השיקולים הרלוונטיים הימנעות המ .25

העדר הנמקה  , כפי שיפורט להלן.לבקשת העותרת והעניקו משקל בלעדי להמלצת גורמי הביטחון

גם מעלה את החשד כי בפני המשיבים לא היה למעשה את אותו המידע הביטחוני אשר הוביל 

 ם מסיבה זו, כפי שנטען לעיל, החלטתם פגומה ודינה בטלות. להמלצת גורמי הביטחון, וג

 התפרקות משיקול דעת -המשיבים נשענו באופן מוחלט על עמדת גורמי הביטחון

ימה את תהמכ כאמור, המשיבים לא פירטו אילו שיקולים הם שקלו בטרם קבלת החלטתם .26

ורמי בתמצית, אותה עמדת ג, ומהי, ולו , אזרחית ישראלית, בטיעונים ביטחונייםתהעותר

"מטעמים ביטחוניים, שמטבע  לא אושרה ה. כל שאמרו זה שהבקשהביטחון, אותה החליטו לאמץ

 לא ניתן לחשפם". ,הדברים

התנהלות זו מעידה על פעולה בחוסר סמכות ועל חוסר סבירות קיצוני שנפל בהחלטת המשיבים.  .27

ם כי הסמכות היא בידם להחליט לגבי למרות לשון החוק הברורה, שוב ושוב שוכחים המשיבי

, ולא בידי גורמי הביטחון המוסמכים לייעץ להם ויציאה לרצועת עזה בקשות כניסה לישראל

היפוך התפקידים, כאשר (. 2002-( לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב5)ב()7בלבד )סעיף 

שנהפך לנורמה,  השב"כ נהיה המחליט והמתפ"ש הוא רק הגורם המפנה אליו את הבקשה, הגם

נצאר נ'  1551-06-09. די להפנות לעניין זה לעת"מ הוא פסול ופגום מבחינה חוקתית ומנהלית

  (:29.9.2009)פורסם בנבו,  משרד הפנים

אין . המלצת השב"כ ויתר גורמי הבטחון אינה בגדר של גורם מכריע שאין בלתו"

ת. אמנם לחוות דעתו לעניין אישור של בקשות לאיחוד משפחו לשב"כ "זכות וטו"

של השב"כ מעמד מרכזי בשיקולי המשיב, ובדין ניתן לעמדת השב"כ מעמד זה, 

נוספים בבואו להחליט בבקשה  על המשיב לשקול מכלול של שיקוליםואולם 

 (.ההדגשות אינן במקורלאיחוד משפחות" )

, )פורסם הפניםבלאל מסעוד דקה נ' שר  7444/03וכן ראה דבריו של בית המשפט העליון בבג"ץ 

 :(דקה)להלן: עניין  (22.2.2010בנבו, 

טענת "צורך ביטחוני" מפי המדינה אינה נוסחת קסם, "כבר נאמר לא אחת, כי 

אף שבית המשפט נוקט, דרך  שעצם העלאתה מצדיקה את קבלתה ללא הרהור.

כלל, ריסון בבחינת שיקולי הביטחון של הרשות, מקום שמדיניות הביטחון פוגעת 

בזכויות אדם, יש לבחון לעומק את סבירות שיקוליה של הרשות, ואת מידתיות 

 (לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה 17פס' ) ".האמצעים שהיא מבקשת להפעיל

מטעמים ביטחוניים אותם לא ניתן לפרט, כי הבקשה מסורבת ים במשפט הסתום דבקות המשיב .28

המשיבים עצמם אינם יודעים ולא נחשפו למידע שעומד בבסיס  אף מעלה את החשד כי

. כלומר, למרות היותם הרשות המוסמכת לקבל החלטה ההתנגדות הביטחונית, ככל שיש כזה

, בחנו את עוצמתו ושקלו בבקשת העותרת, ישנו ספק אם הם עצמם ראו את החומר הביטחוני

 אותו למול שיקולים אחרים. 
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עיון בפסיקה מלמד כי אין זו הפעם הראשונה שכך מתקבלות החלטות הנוגעות לבקשות של  .29

ר תאאר מחרוק נ' המפקד הצבאי ד" 679/16תושבים פלסטיניים להיתרי כניסה לישראל. בבג"ץ 

 ב' השופט פוגלמן כי:(, קבע כ2.2.2016)פורסם בנבו,  לאיזור הגדה המערבית

"הרשות המוסמכת נסמכת בהחלטותיה על פרפראזות שמציגים לה גורמי 

הביטחון ואין היא נחשפת למידע המודיעיני עצמו )הגם שלא התבהר לפרקליטות 

 אין כי בדיון הערנובשלב זה מה היקף המידע המודיעיני שנכלל בפרפראזות אלו(. 

 התייחסות תוך להחלטה הנדרשת התשתית את הרשות לפני להניח יש כי; בכך די

 " .גרידא בפרפראזה להסתפק אין וכי; המודיעיני למידע ישירה

כאשר המשיבים נסמכים על המלצה של גורמי הביטחון אשר תוכנה לא נמסר להם, אין הם  .30

מפעילים שיקול דעת עצמאי ואין הם מבססים את החלטתם על תשתית עובדתית ראויה )השווה: 

בנסיבות  ((.28.2.2016)פורסם בנבו,  אורן שטיינברג נ' מדינת ישראל 11842-02-16 עת"מ )ת"א(

אלו, אף הצגת החומר המודיעיני לכבוד בית המשפט אינה יכולה לרפא את הפגמים הנטענים 

הם, ויבחן את -לעיל. שכן, בכך מבקשים למעשה המשיבים כי בית המשפט ימלא את תפקידם

צריכים לבחון בטרם קיבלו את ההחלטה. זאת אין לקבל, ויפים לשם החומר המודיעיני שהם היו 

 לעיל:שטיינברג כך דברי בית המשפט לעניינים מינהליים בעניין 

, הסמכות בעלי הגורמים עיני לנגד פרוש היה לא המודיעיני החומר אם"ראשית, 

 לא, לבקר מנהליים לעניינים המשפט בית אמור)והחלטתם(  התנהלותם שאת

 גורמים אותם מאשר יותר טוב במצב אמצא – שאחרת, לעיוני להציגו ניתן

 במצב להימצא המשפט לבית לאפשר יש מדוע ביארו לא המשיבים. מוסמכים

הלא השאלה הטעונה הכרעה בעתירה דנן,  .המוסמכים הגורמים מאשר יותר טוב

אינה משקל החומר החסוי )שלא היה נגד עיני הגורמים המחליטים(, טיבו 

ומשקלו. השאלה היא אם ההחלטה ניתנה כדין, אם לאו, קרי: האם נפל בה פגם 

 מפגמי המשפט המנהלי המצדיקים התערבות בה...

מפי המשיבים כי חומר  ההודיי, עצם ההצעה להציג החומר לעיוני מכילה שנית

)חסוי( זה לא היה נגד עיני הרשות המוסמכת. במצב דברים זה, לא ברור לי כיצד 

 יכולה הייתה הרשות המוסמכת לקבל החלטה כלשהי." )ההדגשות אינן במקור(.

זאת ועוד, אף אם המשיבים היו מוכיחים כי ישנו בסיס מוצק להתנגדות הביטחונית לבקשתה של  .31

 9-10להעניק לעותרת היתר ביקור במקרה כזה )ר' סעיפים  2ן מוסמך המשיב העותרת, עדיי

 לעתירה לעיל(, וראוי היה שכך יעשה במקרה דנן, שכן המדובר במקרה הומניטארי דחוף ביותר. 

אם כן, סירוב בקשתה של העותרת על בסיס טעמים ביטחוניים הינו סירוב בלתי סביר באופן  .32

לא שקלו את כל השיקולים הרלוונטיים לעניין ולא העניקו להם  קיצוני וזאת משום שהמשיבים

מהחלטת המשיבים עולה כי הם העניקו לשיקול הביטחוני, שהינו  את המשקל הראוי. בעיקר,

 ניתן משקל אפסי.מכריע, בעוד שלשיקול ההומניטארי  כאמור חסר בסיס מלכתחילה, משקל

י שגם לשיטתם מהווה נקודת בסיס אכן, המשיבים התעלמו מקריטריון העל ההומניטאר

במדיניות הגבלת התנועות בין רצועת עזה לישראל. גם לשיטתם ביקורי חולים, השתתפות 

בחתונות והלוויות נחשבים מקרים הומניטאריים דחופים אותם ראוי לאשר, אף במקרים של 
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ו הם ממילא אינדיקציה ביטחונית כאמור. יודגש כי ההיתרים שניתנים לתושבי עזה במקרים אל

 הם כבולים בזמן וניתנים רק לקרובים מדרגה ראשונה.  -מוגבלים

 

 סיכום

לראות את אחיה החולה  , אלמנה ואם שכולה,של העותרת עניינה של עתירה זו בצורך האנושי .33

 3המשיב התנהלות  להתרועע עם בני המשפחה.ו שנים 10ואת בני משפחתה אשר לא ראתה מזה 

חורגת מכל סטנדרט תקין של פעילות מינהלית. כתוצאה מכך, היא  תבטיפול בבקשת העותר

לנוע.  הוזכות, לחיי משפחה הזכות ,תשל העותרוזכויות חוקתיות בזכויות יסוד לאין שיעור פוגעת 

 נענית באטימות.  ראות את אחיה החולהל אחותת, משאלת האנושית של העותר משאלתה

תנאי כאמור בכותרת וכן לחייב את -להוציא צו על לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד .34

 אגרת בית משפט ושכ"ט עו"ד כדין. , לרבותתהמשיבים בהוצאות העותר

 

12.3.2019 

 

___________________ 

 מונא חדאד, עו"ד

 ב"כ העותרת


