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  03-6244130; פקס: 03-6244120טלפון: 

 info@gisha.org דוא"ל:
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 –נגד  -
 

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים  .1

 מנהלת תיאום וקישור לרצועת עזה .2

 המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית .3
 
 

 פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(ע"י 
 ., מעלות דפנה, ירושלים7רחוב מח"ל 

 .9149301 , מיקוד:49333ת.ד. 

 02-6468056; פקס: 02-5419554טלפון:   
 המשיבים

 
 

 מינהליתעתירה 

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

לצורך מגורי  מרצועת עזה לגדה המערביתחזור רשום בגדה, ל ושמענ, 1 את בקשת העותרשר לא

 קבע. 

, לרבות שכ"ט עו"ד, יםבהוצאות העותרבנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים 

 כדין.בצירוף מע"מ 

ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר תיאום "ד העתירה נתמכת בתצהיר העותר שנחתם בפני עו

הנכבד לקבל את  טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר לבין ב"כ, מתבקש בית המשפט

 התצהיר ואת ייפוי הכוח שנחתמו ונשלחו בפקס.
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 ואלו נימוקי העתירה:

 סמכות עניינית

הקובע פלונית ואח' נ' שר הביטחון ואח'  8856/18ניתן פס"ד משלים בבג"ץ  20.1.2019ביום  .1

א לחוק 5)ס'  2018-( התשע"ח117כי בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים )תיקון מס' 

א לתוספת הרביעית( "לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים מסורה הסמכות 3ופרט 

נן מעבר מרצועת עזה לאזור דרך ישראל". בהתאם לכך, מוגשת העתירה לדון בעתירות שעניי

 לבית משפט נכבד זה.  דנן 

 הצדדים

הרשום במרשם האוכלוסין הינו בגדה ו מענ, 1995 פלסטיני יליד ,(העותר)להלן:  1 העותר .2

 ברצועת עזה. כיום הוא מתגורר המערבית ו

( הינה עמותת גישהמרכז לשמירה על הזכות לנוע" )ע"ר( )להלן:  - עמותת "גישה ,2 העותרת .3

עמותה ישראלית, שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה, 

 .ביניהן הזכות לחופש התנועה

על יישום המדיניות האזרחית בשטחי יהודה (, הינו האחראי תפ"ש)להלן: המ 1המשיב  .4

 על תיאום וקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה.  ןאמווושומרון ורצועת עזה, 

( הוא הממונה על יישום המדיניות האזרחית של המשיבאו  "ק עזהמת)להלן:  2 המשיב .5

עבור אזרחי ישראל, ממשלת ישראל ברצועת עזה, לרבות הנפקת היתרי כניסה לרצועת עזה 

 . 2וכפוף למשיב 

 הצבאי של אזור הגדה המערבית מכח כללי המשפט הבינלאומי.   הוא המפקד 3המשיב  .6

 תקציר העובדות ומיצוי ההליכים  

 ****, באותה עת  שם בגדה המערבית, כמענו של אביומענו נרו 1995בשנת עזה נולד ב העותר .7

  . (000000000)ת"ז  ***** **** ****

  .1ע/של העותר מצ"ב ומסומן  העתק ת"ז ותעודת הלידה

ורי לעבור לגדה המערבית לצורך מג העותר  , אושרה בקשת20בן כהיותו ב, 2015סוף שנת ב .8

 .16.1.2016והוא עבר לגדה ביום קבע 

לבקר את משפחתו בעזה והוא נכנס לרצועה ביום העותר  אושרה בקשת 2018 בחודש יולי .9

5.7.2018 . 

בקשה לחזור לגדה המערבית העותר הגיש  1.8.2018ושוב ביום  22.7.2018, חודש אותובסוף  .10

 בקשותיו לא קיבלו מענה. אך 
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למשיב ביום  ו, אשר פנתה בשמ2לעמותת "גישה", העותרת  העותרפנה  ,בהיעדר מענה .11

 וביקשה להסדיר את יציאתו לגדה בהקדם האפשרי.   26.9.2018

 .2ע/מצ"ב ומסומן  26.9.2018ותת גישה למשיב מיום העתק מכתב עמ

פיה "התושב הינו תושב עזה לנו של העותר והתקבלה תגובת המשיב בעניי 21.10.2018ביום  .12

 ולא תושב איו"ש" ולכן הוחלט לסרב לבקשתו. 

 .3ע/מצ"ב ומסומן  12.10.2018העותרים לחזור לגדה מיום  העתק תשובת המשיב לבקשת

כתובתו בתעודת הלידה ובתעודת הזהות רשומה בגדה שכן  תשובה זו הפתיעה את העותר .13

, בהסתמך על כתובתו הרשומה בגדה, אושרה בקשתו לעבור 2016המערבית וכמו כן, בשנת 

 לגדה לצורך מגורי קבע. 

וציינו כי טענת המשיב כי העותר הוא  15.10.2018אשר על כן פנו העותרים שוב למשיב ביום  .14

תעודת הלידה  – "אינה מתיישבת עם עם המסמכים שבידיותושב עזה ולא תושב הגדה 

 2016ואף לא עם העובדה כי בראשית שנת ותעודת הזהות שלו, בהן מענו רשום ביריחו 

כן ביקשו העותרים אישרתם את בקשתו לחזור לגדה  בהיותו בעל מען רשום הגדה". 

 -בתעודת הזהות עובדה כי בתעודת הלידה ועם הכיצד מתיישבת טענתו להבהיר מהמשיב 

מאושרים פרטי הרישום בהם אשר מסמכים רשמיים שהונפקו על ידי הרשות הפלסטינית 

התיר  2016בשנת רשום מענו של העותר בגדה ועם העובדה ש – על ידי ישראלדרך קבע 

 המשיב את חזרתו לעזה, היתר שניתן רק למי שמענו רשום בגדה. 

 . 4ע/ מצ"ב ומסומן 15.10.2018העתק מכתב העותרים מיום 

, ניתנה תשובת המשיב לפנייה בעניינו של 17.12.2018לאחר חודשיים של אי מענה, ביום  .15

דת חזור לגדה סורבה "משום שאינה עומהעותר )ובעניינם של אחרים( ועל פיה בקשתו ל

שאלות שהעלו לתייחסות כל הניתנה לא בקריטריונים מאחר והתושב רשום כתושב עזה". 

שבתעודות הרשמיות שבידיו רשום העותר כתושב גדה וכי בקשתו לחזור לגדה  -העותרים 

 אושרה בעבר בהסתמך על כתובתו הרשומה. 

  .5ע/ב ומסומן מצ" 17.12.2018בת המשיב מיום והעתק תג

 מוגשת עתירה זו. נוכח תשובת המשיב  .16
 

 הטיעון המשפטי 

  בגדה הפלסטיני במרשם האוכלוסיןנו של העותר מערישום 

הסכם מסגרת לרשות הפלסטינית בעברה הומרשם האוכלוסין הפלסטיני ניהול ל אחריותה .17

לתוספת הראשונה  28וזאת בסעיף ( הסכם הביניים)להלן:  28.9.1995הביניים שנחתם ביום 

בהתאם )פרוטוקול בנוגע לעניינים אזרחיים(.  IIIלנספח )העוסק במרשם אוכלוסין ותיעוד( 
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הרשות הפלסטינית תחזיק ותנהל את מרשם האוכלוסין של תושבי  ,(2)28-( ו1)28לסעיפים 

במקביל להעברת האחריות על ניהול המרשם השטחים וזאת לאחר שתקבלו מידי ישראל. 

על פיהם הצד הפלסטיני ימציא  ((10)28עיף )ס גם נהלי עדכוןלרשות הפלסטינית, נקבעו 

ו במטרה לאפשר לישראל לשמור באורח סדיר מידע מלא אודות המרשם וכל שינוי שנעשה ב

כידוע, . סדרי מעבר תקינים כפי שנקבעו בהסכםה, בין השאר, יבטיח על מרשם מעודכן אשר

מנשר בדבר יישום הסכם הביניים מנשר הסכם הביניים עוגן בחקיקה הצבאית באמצעות 

 . 1995-תשנ"ו, (7)יהודה והשומרון( )מס' 

ב של הסכם הביניים בתרגום לעברית מצ"   III לתוספת הראשונה לנספח 28העתק ס' 

    .6ע/מסומן ו

תורגם של הסכם הביניים זמין בכתובת: מנוסח מלא 

https://www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb4.htm#s28 

( כי הצד הפלסטיני רשאי לרשום במרשם 12)28באשר לרישום ילדים, נקבע בסעיף  .18

 16-דה המערבית אשר גילו מתחת לבחו"ל או ברצועת עזה ובג מי שנולדהאוכלוסין את כל 

 הוא תושב רצועת עזה או הגדה המערבית.  מהוריושנה ואחד 

הרשות הפלסטינית במרשם , על ידי 1995הסכם הביניים, נרשם העותר, יליד ל בהתאםכך,  .19

בתעודת הלידה ובתעודת  . עובדה זו משתקפתכשמענו הרשום בגדה האוכלוסין הפלסטיני

מן הסתם, בהתאם ועדכון על כך הועבר  הזהות שלו שהונפקו על ידי הרשות הפלסטינית

 לרשויות הישראליות.   להסכמי הביניים,

לאחר תחילת האינתיפאדה השניה, החליטו , 2000שנת שלהי בצוין כי נדרש ימעבר ל .20

עדכון הכתובות במרשם האוכלוסין הפלסטיני בין רצועת המשיבים בין השאר, על הקפאת 

עזה לגדה, כחלק ממגמה כללית ליצירת הפרדה בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית. המידע 

תו, לתקנו, לשנוולא ניתן היה  –הרשום באותה עת במרשם האוכלוסין הוקפא כפי שהיה 

מכאן עולה, כי אף . למעט מקרים בודדים, יוצאי דופן עד היוםנמשכת ולעדכנו. הקפאה זו 

 . הוקפאכשמענו הרשום בגדה , 1995בשנת רישומו של העותר במרשם האוכלוסין 

הרשומה ו עולם לשנות את כתובתמ , או הוריו בעת היותו קטין, לא ביקשומעבר לכך, העותר .21

 באופן שרירותי ובניגוד לרצונובשגגה או במרשם האוכלוסין ואם נעשה הדבר, הרי שנעשה 

  .סמכותהתאם לאיזו ובמדוע ולא ברור  של העותרולידיעתו 

למרות מענו הרשום של העותר הוא בעזה לא ברורה טענתו של המשיב כי מכל הנאמר לעיל,  .22

שהונפקו על ידי הרשות הפלסטינית, בהתאם  -רישומו בתעודת הלידה ובתעודת הזהות שלו 

לא ן יכבעל מען גדה. בקשת העותרים להבהרת העני -לסמכויות שניתנו לה בהסכם הביניים 

 .נענתה

 

  

https://www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb4.htm#s28
https://www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb4.htm#s28
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 העותר עומד בקריטריון לחזרה לגדה המערבית

לשטחי היכנס , זכותו של תושב פלסטיני שכתובתו רשומה בגדה, להבינלאומיבהתאם לדין  .23

 הגדה המערבית. 

רצועת עזה לצורך מעבר לגדה המתגוררים ב ם פלסטיניםשל תושבילישראל  כניסתם .24

פטור תושבי )צו הכניסה לישראל בהתאם להסמכה לפי המערבית טעונה היתר מטעם המשיב 

חוק האזרחות והכניסה ובהתאם לסמכויות מפקד האזור לפי , 2005-תשס"ה( רצועת עזה

. למותר לציין כי כניסתו לגדה המערבית של מי שמענו 2003-, תשס"ג(שעההוראת )לישראל 

 . רשום בה, אינה דורשת כל היתר

, נקבע בהחלטת הקבינט 2007עם עלייתו של שלטון החמאס ברצועת עזה, בחודש יוני  .25

 בתוך אנשים תנועת עלתוטל מגבלה כי לצד הגבלות נוספות,  19.9.2007בטחוני מיום -המדיני

ם פלסטינים ואליה. ממועד זה ואילך, יציאתם של תושבי הרצועה מן ישראל ינתמד שטח

עזה לגדה המערבית, מותנית בעמידה בקריטריונים שנקבעו בשני מסמכי מדיניות  מרצועת

מסמך משרד הביטחון שכותרתו "מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת  -כלליים

 בלתי הרשאות סטטוס"( ומסמך המתפ"ש ששמו יותמסמך המדינ)להלן:  2011עזה" משנת 

 עזה רצועת לבין ושומרון יהודה אזור בין למעברם, לישראל פלסטינים לכניסת מסווג

(. סטטוס ההרשאות מתעדכן מעת לעת ואמור הרשאות סטטוס)להלן:  "ל"לחו וליציאתם

הגדה המשפטיות כלפי תושבי  לשקף איזון בין צרכיה הביטחוניים של ישראל ובין חובותיה

 כאחד.  הרצועהו

המדיניות:  למסמך

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and

_exiting_gaza/03.pdf 

לסטטוס ההרשאות: 
rocedures/general/50.pdhttp://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/p

f 

עוד יצוין, כי מדינת ישראל ובית המשפט הנכבד הכירו בחובותיה של ישראל לאפשר מעבר  .26

רצועת עזה לשטח ישראל ולגדה או לחו"ל, ולו במקרים חריגים מ ם פלסטיניםשל תושבי

שבינה לבין רצועת עזה  נוכח מידת שליטתה של ישראל במעברי הגבולוהומניטאריים. זאת, 

 9132/07הרצועה בישראל שנוצרה עקב שנות הכיבוש הארוכות )בג"צם מוהתלות של תושבי

. כאמור, חובותיה ההומניטריות של ישראל כלפי ((30.1.2008) נ' ראש הממשלה אלבסיוני

, כפי שאלו נתפסות על ידה, מוזכרות במסמך ם פלסטיניים המתגוררים בעזהתושבי

 ובסטטוס ההרשאות.  המדיניות 

במסמך המדיניות העוסק כאמור בתנועה בין ישראל לרצועת עזה, נקבע כי אחד המקרים  .27

כניסת פלסטינים שמענם הרשום באיו"ש לישראל לצורך המאפשר כניסה לישראל הוא "

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/03.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/03.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
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מעבר לרצועה נעשה על דעתה של מדינת ישראל ובתיאום המקום בו  -חזרתם לאיו"ש 

לחלק א במסמך(. קריטריון זה  12)ס'  "חזרתם לאזור דרך ישראל עמה, ומבלי שהוגבלה

המפרט את הקריטריונים הרשאות הסטאטוס ל פרק ג')ז( ל16בלשון זהה, מופיע גם בסעיף 

 הגדה המערבית ורצועת עזה.   מעבר בין לצורך כניסת פלסטינים לישראל ל

  .7/עהעתק החלקים הרלוונטיים במסמך המדיניות מצ"ב ומסומן 

  .8ע/ העתק החלק הרלוונטי בסטטוס ההרשאות מצ"ב ומסומן

נוהל הנפקת היתרים עבור תושבי איו"ש הנפקת היתר לצורך חזרה לאיו"ש נעשית לפי " .28

 (. 2016מבר " )נוהל המתפ"ש מחודש ספטהנמצאים ברצועת עזה

  .9ע/ העתק נוהל הנפקת היתרים לתושבי איו"ש הנמצאים ברצועת עזה מצורף ומסומן

של המשיבים, ויש להתיר את מעברו מרצועת  ההעותר אם כן עומד בתנאי מדיניות התנוע .29

עזה לגדה המערבית: מענו של העותר רשום בגדה המערבית והוא לא נכנס לרצועת עזה שלא 

 2016כשאישרו בשנת כך יבים סברו . אף המש"על דעתה של מדינת ישראל ובתיאום איתה"

   מגורי קבע. בקשתו לעבור לגדה לצורך את 

 מהימנה ינה וא בזכות הטיעון של העותר תפוגעבחובת ההנמקה, ת עומד החלטת הסירוב אינה

הנמקת החלטה מינהלית מקטינה את החשש מפני החלטות שרירותיות או שגויות, מסייעת  .30

לקיים ביקורת על הרשות, מאפשרת לנפגע מההחלטה לשקול האם להעמידה לביקורת 

, הסמכות המינהליתזמיר, ת הביקורת השיפוטית )לפעלבית המשפט בהשיפוטית ומסייעת 

 (. 1269, עמ' הסמכות המינהלית: להלן ,2010-התש"ע

)חוק ההנמקות(  1958-לחוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, התשי"טא 2ס'  .31

, מחייב מתן הנמקה במקרה של סירוב לבקשה. שחל גם על המשיב בהיותו רשות מינהלית

היינו  –היקף החובה נגזרת מתכליותיה והנמקה שאין בה להשיג את תכליות חובת ההנמקה 

לאו הנמקה היא   -לאפשר לנפגע להתמודד עם ההחלטה ולהעמידה לביקורת שיפוטית 

(. בסירוב 354עמ' , III, כרך 2008 –התשס"ח , המשפט המינהלי אליעד שרגא ורועי שחר,)

נשוא העתירה, הרי שהנמקה שתמלא, ולו באופן הבסיסי ביותר, אחר חובת ההנמקה, 

למרות רשום בעזה  העותרמענו של פרטים נוספים ביחס לטענה כי הסבר ומחייבת מתן 

שבתעודות הלידה והזהות שבידיו, שהונפקו על ידי הרשות הפלסטינית בהתאם 

  כבעל מען גדה. הוא נרשם  ,לסמכויותיה

זאת ועוד. החלטה מינהלית הפוגעת בזכויות יסוד, כמו החלטת המשיב נשואת עתירה זו,   .32

  -מחייבת את הרשות לאמץ אמת מידה ראייתית מחמירה מן הרגיל וכפי שהגדירה הפסיקה 

(. 447, עמ' 2010, משפט מינהלי. )דפנה ברק ארז, ראיות ברורות, חד משמעיות ומשכנעות

 משיב חוטא לחובה מוגברת זו. ברי שה
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מהווה פגם מינהלי בפני עצמו. מפגם זה,  כדבעי היותה של החלטת המשיב נעדרת הנמקה .33

 נגזר פגם נוסף והוא פגיעה בזכות הטיעון של העותר.  

רשות מינהלית תימנע עקרון יסוד מושרש בשיטתנו המשפטית הינו כי 

א לאחר שניתנה לו מהחלטה הפוגעת בזכויותיו ובמעמדו של אדם, אל

הרב  3495/06בג"צ  הזדמנות הוגנת ונאותה להביא טענותיו בעניין

  לפס"ד(.  9) סעיף'  הראשי לישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה

מקה מלאה ובהירה, לא יכול העותר להעלות את טענותיו במלואן ולממש את נבהיעדר ה .34

 זכות השימוע הנתונה לו. 

טוען כי בקשת העותר מסורבת משום שהוא רשום כתושב עזה. ואולם, גם לאחר  בענייננו, .35

כים סמשהתבקש מפורשות, לא הסביר המשיב כיצד מתיישבת טענתו עם העובדה כי במ

ת מעברו אוכי בהסתמך על כך, אישר המשיב רשומה כתובתו בגדה הרשמיים שבידי העותר 

 לטענתו בדבר הרישום. או הסבר כמו כן לא הציג המשיב כל אסמכתא בעבר. לגדה המערבית 

 את בקשת העותרשר לא למשיביםהורות ל הנכבד המשפט בית מתבקשלאור כל הנאמר לעיל, 

 בהוצאות המשיבים את ולחייבלצורך מגורי קבע  לגדה המערביתמרצועת עזה חזור ל 1

 .דין עורך ט"ושכ העותרים
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