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 תנאי-על-עתירה בהולה למתן צו

 

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

 לבוא וליתן טעם:

 לביתם שברצועת עזה.דרך מעבר אלנבי  1-2את חזרתם של העותרים  יאשרו מדוע לא (א)

 תושבי עזה , ליציאה לחו"ל  כתנאי לקבלת היתר ,הדרישה כיאת  יבטלומדוע לא  (ב)

 משך שנה לפחות.  ות שלא לשוב לביתםייחתמו על מסמך התחייב

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

 עו"ד, בצירוף מע"מ כדין. 

 *ההדגשות בציטוטים המובאים בעתירה אינן במקור אלא אם כן צוין אחרת. 
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 ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָלא ַקְרַקע ֶאֶרץ ְקַטָנה,

 ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָלא ַתְבִנית נֹוף־מֹוַלְדתֹו,

 ַרק ַמה־ֶשָסְפָגה ָאְזנֹו עֹוָדּה ַרֲעַנָנה,

 ַרק ַמה־ֶשָסְפָגה ֵעינֹו ֶטֶרם ָשְבָעה ִלְראֹות,

 ָכל ֲאֶשר ָפַגע ְבִמְשעֹוֵלי־ְטָלִלים ֶיֶלד

 ִמְתַלֵבט, ִנְכָשל ַעל ָכל ּגּוש ְוִעי־ֲאָדָמה,

 ְבעֹוד ְבֵסֶתר ַנְפשֹו ּוְלֹבא־ֵדַע ָערּוְך

 ִמְזֵבַח, ָעָליו ַיְקִטיר ִמֵדי יֹום ְביֹומוֹ 

 ִלְמֶלֶכת־ַהָשַמִים, ְלכֹוָכב ּוַמָזלֹות.

 ְוַאְך ִבְרבֹות ַהָיִמים ּוְבִמְלֶחֶמת־ֵישּות,

 –ֶפר ַחָייו הֹוְלָכה ִמְתָפֶרֶשת, ּוְמִגַלת־סֵ 

 ּוָבאּו ֶאָחד ֶאָחד, ְוִיָּגֶלה ֵפֶשר

 ָכל אֹות ָואֹות ְוֵסֶמל ֵסֶמל ָכל ַהָבאֹות,

 –ֶשֹחְקקּו ָעֶליָה ְבֵראִשית ְבִרָיָתּה, 

 ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָלא ַתְבִנית־נֹוף מֹוַלְדתֹו.
 (טשרניחובסקי)שאול       

 ניות התנועה מרצועת עזה ואליהמדי-מבוא 

בהתאם המשיבים מידי טעונה קבלת היתר  לישראלכניסתם של תושבי רצועת עזה  .1

מדינת ישראל  .2003-, תשס"ג(הוראת שעה)חוק האזרחות והכניסה לישראל .ב ל3לסעיף 

מתנה את יציאתם של תושבי עזה לחו"ל וכניסתם חזרה לרצועה דרך שטחה בקבלת 

היתר מוקדם. עקרונות מדיניות התנועה לה כפופים תושבי עזה  נקבעו על ידי המשיבים 

ופורסמו במסמך "מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה". יודגש כי 

דרך  מעברבהכרח כניסה לשם שהות בה. כל  אינה ראל, כוונת המשיבים בכניסה ליש

ישראל ולו לזמן קצר, דורש תיאום וקבלת היתר מהמשיבים. יציאה מהרצועה לחו"ל 

מתאפשרת אך ורק דרך נסיעה למעבר אלנבי ויציאה לירדן ומשם לחו"ל. חזרה לרצועה 

  . מתאפשרת רק דרך גשר אלנבי ומעבר ארז

במסמך המכונה "סטאטוס הרשאות" ובו מפורסמים  המדיניות על פרטיה מרוכזת .2

קריטריונים מתעדכנים לקבלת היתרים. העיקרון המרכזי של מדיניות התנועה של 

אסורה אלא אם  ,המשיבים הוא שכניסת תושבי עזה לשטח ישראל, לרבות לצרכי מעבר

 כן נקבע מפורשת קריטריון המתיר אותה.  

 עזה בהתאם למטרת היציאה קריטריונים למתן היתר יציאה מרצועת

הקריטריונים הצרים שקבעו המשיבים איפשרו יציאה מרצועת  2016עד חודש פברואר  .3

החזרה אליה )זאת כמובן בכפוף לתיאום מראש  בנוגע למועד הגבלה כלשהיא  ללא עזה 

תושב עזה יכול לסטטוס ההרשאות נקבע כי  1)ד(4סעיף בוקבלת היתר מהמשיבים(. 

 לפנות למשיבים בבקשה לקבל היתר לשם קבלת "טיפול רפואי ייחודי" בחו"ל; 

. במסמך קבועה מכסה יםאקדמאי לימודים לצורך"כנסים ייחודיים"; או השתתפות ב

 . שבועל תושבים 100מרבית של 
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 מפקחיםאחריה ו עוקביםאת תנועת תושבי עזה,  מגביליםמהאמור נלמד כי המשיבים  .4

על תנועת תושבי עזה, נובעת מעצם הדרישה  מגבלה ראשונהה באמצעים שונים: עלי

נובעת מהגבלת מספר ההיתרים  ומגבלה נוספתלעמוד בקריטריונים שקבעו המשיבים 

  שמוכנים המשיבים להנפיק מידי שבוע. 

את אפשרות התנועה של התושבים מחוץ לרצועה, גם באמצעות  מגביליםהמשיבים  .5

ריכוז הנפקת ההיתרים למעבר אלנבי רק לימי שלישי בשבוע ובכפוף ליציאה באוטובוס 

מאורגן )"שאטל"(,  בליווי נציג מהרשות הפלסטינית. השאטל מסיע את התושבים 

בשטח ישראל. על  ללא עצירהשהונפק עבורם היתר ישירות ממעבר ארז למעבר אלנבי, 

 בשניםחודש  באף פי נתוני הוועדה האזרחית הפלסטינית, שהועברו לידי ב"כ העותרים,

בממוצע  245והוא עומד על  400-מספר היוצאים מעזה לחו"ל ל הגיע לאהאחרונים 

. 2015בממוצע חודשי לשנת  121-ו 2016בממוצע חודשי לשנת  225, 2017חודשי לשנת 

בשל מיעוט בקשות להיתרים אלא בשל ריבוי תשובות הסירוב זאת, חשוב לציין, לא 

 . בקשותל

 היתר יציאה הגליה כתנאי ל

הוסיפו המשיבים קריטריון לקבלת היתר יציאה מרצועת עזה. מכוח  2016בפברואר  .6

הוראה זו שנוספה לסטטוס ההרשאות,  תושב עזה שמבקש לצאת לחו"ל, לכל צורך יוכל 

זאת בכפוף ל"הסכמתו" להגליה מביתו אליה הוא . אלנבילקבל היתר יציאה דרך גשר 

קריטריון  .הקרובה בשנה לרצועה לשובשלא  התחייבותעל  חתימהמתחייב באמצעות 

בשל חשיבותו יוצגו הסעיפים המרכזיים  זה הוא העומד במרכז הדיון במסגרת עתירה זו.

 כלשונם: 

ככלל, כל תושב רצ"ע שמעוניין להיכנס לישראל ולאיו"ש לצורך יציאה  3)ד(4"

לחו"ל למטרות אישיות שונות, תוך התחייבות בכתב שלא לשוב ולהיכנס דרך 

זאת בכפוף לאבחון ישראל ואיו"ש לרצועת עזה לשנה אחת, בקשתו תאושר. 

 ..., בהתאם למדיניות האבחוןביטחוני פרטני

... 

תושב המבקש לצאת לחו"ל תחת קריטריון זה יחתום על מכתב הצהרה  6)ד(4

בו הוא מתחייב על כך שלא ישוב לרצ"ע למשך שנה אחת דרך שטח ישראל 

ואיו"ש. ההתחייבות האמורה, תהיה על גבי טופס הצהרה סטנדרטי. יודגש כי 

אשר הועבר לידי הוועדה (הצהרת התושב באמצעות חתימה על טופס זה 

 .הינה תנאי למימוש היציאה לחו"ל )רחית ברצ"עהאז

... 

 .כלל המבקשים יאובחנו ביטחונית 9)ד(4

... 

במידה ותושב רצ"ע אשר יצא לחו"ל לשהייה ארוכת טווח, יבקש לשוב  11)ד(4

מטעמים הומניטאריים, אף בטרם נסתיימה  (דרך איו"ש וישראל)לרצ"ע 

תתקבל החלטה בעניינו לפי שיקול דעת הגורם המאשר  -השנה
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 "., על בסיס בחינת נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה לגופו(מתפ"ש/רמת"ק)

 . 1נספח ע/העתק הסעיפים הרלוונטיים במסמך "סטאטוס ההרשאות" מצ"ב ומסומן 

 

בדרישה  2יחד עם "המוקד להגנת הפרט" למשיב  3פנתה העותרת  2016בחודש אפריל  .7

לבטל את התניית יציאתם של תושבי עזה לחו"ל בחתימה על התחייבות שלא לשוב. 

בפניה הוסבר כי תנאי זה מהווה הפרה חמורה של חופש התנועה של תושבי עזה, זכותם 

ת לבטל א נדרש המשיב לשוב למולדתם וזכויות יסוד נוספות הקנויות להם. משכך,

  התנאי ולאפשר יציאה לחו"ל מבלי לעמוד עליו. 

כי "הקריטריונים החדשים... נקבעו לרווחתם של  2השיב המשיב  ,2016בחודש יוני  .8

תושבי רצועת עזה, תוך איזון וניסיון למתן מענה לסיכונים הביטחוניים הקיימים... 

מטרתם של הקריטריונים החדשים על התנאים שנקבעו למימושם... היא להקל על 

הם". בהמשך בהשוואה למצב שקדם ל יציאתם של תושבי עזה לחו"ל דרך ישראל

כי "תכליתו של התנאי, הדורש התחייבות שלא לשוב לרצועת עזה  2טען המשיב המכתב 

למשך שנה אחת היא למנוע תנועות תכופות בכמות בלתי מבוקרת דרך שטח ישראל 

      ואיו"ש, ומכאן לצמצם את הסיכונים הביטחוניים הכרוכים במעברם...".

העתק ההתכתבות של הארגונים עם המשיבים בנושא קריטריון היציאה לחו"ל, מיום 

 .2נספח ע/מצ"ב ומסומן  13.6.2016-ו 19.4.2016

המשיבים היתרי יציאה מכוחו מנפיקים  ,ככל הידוע לעותרים, מאז קבעו את הקריטריון .9

שראלי של בצד הי ,למבקשים את ההיתריםמוסרים  3. נציגי המשיב לחו"ל לתושבי עזה

משך לעל ההתחייבות לגלות מביתם  ,בלית ברירה ,חתמורק לאחר שאלו  ,מעבר ארז

, מסרו המשיבים כי אינם יודעים כמה 3של העותרת  בתשובה לבקשת חופש מידע שנה.

; כמה בקשות הגישו תושבי עזה לשוב לביתם תושבי עזה חתמו על מסמך ההתחייבות

 במהלכה. לאחר תום השנה או 

 .3נספח ע/העתק בקשת חופש המידע והתשובה לה מצ"ב ומסומן 

כתנאי  ,ביתם משך שנהשת המשיבים מתושבי עזה שלא לשוב לשדרי ,נדמה כי אין חולק .10

באופן חסר תקדים. בנסיבות אלו,  הקנויות להם , פוגעת בזכויות יסודלמתן היתר יציאה

ניתן היה לצפות כי המשיבים יעקבו בקפידה אחר הנתונים הרלבנטיים להתניה ולו רק 

על מנת לבחון את היקף הפגיעה הטמון בה ואת נחיצותה. למרבה הצער, תשובת 

כי הם מתייחסים בקלות ראש לדרישתם  ,המשיבים לבקשת חופש המידע מלמדת

 בי הרצועה. ולהשלכותיה על תוש

 עניינם של העותרים  –התשתית העובדתית 

 6.5.1949, תושב פלסטיני אשר מענו רשום ברצועת עזה, נולד ברצועה ביום 1העותר  .11

, בת 2העותרת . העותר הוא מנהל הסהר האדום הפלסטיני ברצועהוהתגורר בה כל חייו. 

, תושבת פלסטינית אשר מענה רשום ברצועת עזה. העותרת נולדה ביום 1זוגו של העותר 

 ילדים משותפים.  8לעותרים והתגוררה ברצועה כל חייה.  29.5.1951

 . 4נספח ע/, מצורפים ומסומנים  1-2העתקי תעודות הזהות של העותרים 

MAYA
Rectangle
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פנו העותרים לוועדה האזרחית הפלסטינית והגישו באמצעותה  2017אוגוסט  ראשיתב .12

הבן, נסע לתורכיה בשנת  בתורכיה. בקשה להיתר יציאה לביקור בנם החולה ,3למשיב 

המפרט את מצבו של הבן דו"ח רפואי  ה צורףלבקשומאז לא ראה את הוריו.  2011

וממנו עולה כי הוא סבל מהפרדות רשתית אשר גרמה לפגיעה בחמורה  יםאבראה

 תקפהיתה ישה יהכורתלאשרת כניסה  ובעטיה נזקק לניתוח. עוד צורפו לבקשהבראייה 

עד ליום  אשר הייתה תקפה (עדם ממאנעהאשרת מעבר בירדן )ו 14.11.2017עד ליום 

15.9.2017. 

 .5נספח ע/, מצ"ב ומסומן 2017העתק המסמכים אשר צורפו לבקשה באוגוסט 

מעבר היתר  נמסר לעותרים טלפונית כי הונפק עבורםערב, שעות הב 28.8.2017ביום  .13

לצד הישראלי של מעבר ארז נדרשו לחתום  29.8.2017. כאשר הגיעו ביום לבוקר המחרת

על טופס התחייבות שלא ישובו לרצועת עזה למשך שנה לפחות. העותר הסביר לקצין 

יחתמו על הטופס, כי הוא יוצא עם אשתו לבקר את בנו החולה ובתום הביקור שדרש כי 

הם מעוניינים לשוב לביתם. בתגובה הסביר לו הקצין כי הוא מחויב לחתום על מנת 

לחזור לרצועה. עוד הוסיף  יאה אך לאחר שיצא יוכל להגיש בקשהלקבל את היתר היצ

שבים לרצועה ללא קושי לאחר  ,הקצין, כי הרבה אנשים אשר חתמו על ההתחייבות

שהגישו בקשה. בנסיבות אלו, חתמו העותרים על הטופס בלית ברירה ומתוך אמונה כי 

 אכן יינתן להם לשוב לביתם בתום ביקור בנם החולה.

 .6ע/ נספח ההתחייבות עליו חתמו העותרים, מצ"ב ומסומן יטופסו י ההיתריםהעתק

והוא אושפז  1התדרדר מצבו הרפואי של העותר בעת ששהו העותרים לצד בנם בתורכיה,  .14

בעמוד השדרה  ,19.10.2017ביום  ,עבר שני ניתוחים. הראשון 1בבית החולים. העותר 

  פרוסטטה מוגדלת.בשל  ,30.11.2017ביום  ,והשני בשל פריצת דיסק

 .7נספח ע/, מצ"ב  ומסומן 1העתק המסמכים הרפואיים של העותר 

 )ירדן( השתפר, הגיעו העותרים לעמאן 1הרפואי של העותר לאחר שמצבו  2017בדצמבר  .15

במטרה לשוב לרצועת עזה דרך גשר אלנבי. על מנת להסדיר את חזרתם, פנה בשמם 

קרוב משפחה לוועדה האזרחית הפלסטינית. מהוועדה נמסר כי לעותרים מתואמת חזרה 

הם ו הורשו לעבורכאשר הגיעו לצד הישראלי בגשר אלנבי, לא  . 26.12.2017לעזה ליום 

אחד מילדיהם אשר נמצא  למחרת היום, הגיש בשמםנדרשו לחזור על עקבותיהם. 

את הדוחות הרפואיים הבן לבקשה צירף ה. בקשה נוספת לחזור לרצועברצועה 

ת מצב בתם של מסמך רפואי המתאר א ,וכן 1העותר  המתארים את מצבו הרפואי של

    המתמודדת עם תסמונת דאון.  ,30-לובנא בת ההעותרים, 

ושבר  1בעת ששהו העותרים בירדן בציפייה לשוב לביתם, החליק העותר  6.1.2018ביום  .16

 7.2.2018ביום  את רגלו. העותרים נאלצו לשוב לתורכיה, שם עבר העותר ניתוח נוסף.

העותרים, הם רכשו א מתכונן. מיד לאחר ששמעו על כך נפתח מעבר רפיח באופן ל

את מעברם לרצועה בטרם  סי טיסה למצרים. לצערם הרב, לא הצליחו להסדירכרטי

יצוין, כי מעבר רפיח אינו פתוח ברוב ימות השנה נסגר רפיח והם נאלצו לשוב לתורכיה. 

 בתורכיהכיום נמצאים העותרים ואלפים ממתינים לפתיחתו משני צדי הגבול. 

 וממתינים להחלטת המשיבים בעניינם.

MAYA
Rectangle

MAYA
Rectangle

MAYA
Rectangle

MAYA
Rectangle

MAYA
Rectangle
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בבקשה כי תתואם  1-2למשיבים בשם העותרים  3פנתה העותרת  11.2.2018ביום  .17

בני הזוג ממתינים מזה זמן רב לשוב לביתם וכי חזרתם לביתם בהקדם. בפניה הודגש כי 

 יש לאפשר את חזרתם הביתה ללא דיחוי.

 .8נספח ע/, מצ"ב ומסומן 3העתק פניית העותרת 

: "לאחר בחינת הבקשה, . בתשובה נמסר כי3התקבלה תשובת המשיב  4.3.2018ביום  .18

החליטו הגורמים המוסמכים לסרבה, משום שאינה עומדת במדיניות כפי שנקבעת מעת 

לעת... לאור ההתחייבות עליה חתמו התושבים כתנאי לכניסתם הקודמת לישראל. זאת 

כי ישנו טעם הומניטארי בשים לב לכך שלא נטען בבקשה ובוודאי שלא נתמך במסמכים, 

לא נותרה לעותרים ברירה זולת  כלשהו לבקשה לחזרה לרצועת עזה".  לנוכח תשובה זו

 פניה לבית משפט נכבד זה. 

נספח , מצ"ב ומסומן (21.2.2018 )מתוארך ליום 4.3.2018 מיום 3העתק תשובת המשיב 

 .9ע/

 הטיעון המשפטי 

סירוב המשיבים לאפשר לעותרים לחזור לביתם פוגע באופן אנוש בזכויות היסוד  .19

, מלכתחילה פעלו המשיבים חמור מכךהקנויות להם ולכן הוא אינו סביר ואינו מידתי. 

תנאי הכופה על תושב עזה להתחייב "מרצונו" לגלות מביתו קבעו בניגוד לדין כאשר 

לדין הבינלאומי למשך שנה. דרישה זו של המשיבים אינה חוקית שכן היא מנוגדת 

 ולמשפט הישראלי. 

 פגיעה בזכויות יסוד אוניברסאליות

לתושבי עזה מוקנות זכויות יסוד אוניברסאליות אותן ישראל מחויבת לכבד, מכוח דיני  .20

האדם הבינלאומיים ודיני הכיבוש, החלים על תושבי רצועת עזה לנוכח שליטתה זכויות 

 המלאה והמוחלטת של ישראל על המעברים בין עזה לישראל ובין עזה לחו"ל. 

 הזכות לחופש תנועה

הזכות לחופש היא  דרישת המשיביםהזכות הבסיסית ביותר אשר נפגעת כתוצאה מ .21

לאמנה הבינלאומית בדבר  12בסעיף ן היתר, בי הזכות לחופש תנועה מעוגנתתנועה. 

 :1966זכויות פוליטיות ואזרחיות משנת 

א. אדם הנמצא כחוק בתוך שטחה של מדינה זכותו, בתוך שטח זה, לנוע "

  ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי.

  ב. כל אדם בן חורין לעזוב כל ארץ שהיא, לרבות ארצו הוא.

יהיו כפופות לכל הגבלות, למעט אותן הגבלות נו לעיל לא ג. הזכויות שצוי

הקבועות בחוק, הנחוצות לשמירת הבטחון הלאומי, הסדר הציבורי 

)תקנת הציבור( בריאות או מוסר הציבור, או זכויות הזולת וחירויותיו 

  המתיישבות עם הזכויות האחרות שהוכרו באמנה זו.

 ".לארצו הואלא תישלל באורח שרירותי מאיש הזכות להיכנס ד. 
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החשיבות המיוחדת של הזכות לחופש תנועה ככל שהיא נוגעת לכניסת אדם אל ארצו  .22

נלמדת גם מסעיף י"ג להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. בסעיף זה נקבע כי "כל 

 ".ולחזור לארצואדם זכאי לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו, 

כותם לחופש תנועה ולצאת המבקשים לממש את ז ,דרישת המשיבים כי תושבי עזה .23

, יחתמו על התחייבות שלא לשוב לביתם משך שנה, מהווה (ביניהם העותרים)ו לחו"ל

פגיעה אנושה בזכותם לחופש תנועה. דרישה זו שוללת באופן שרירותי את זכותם 

בו,  הקריטריון, על התנאי הקבועמטרתו של . המשיבים אמנם טוענים כי להיכנס לארצם

ם, אך טענה זו מקוממת ואין לקבלה. המשיבים מבקשים להציג עצמם התושביקל על לה

כמי שמתוך דאגה לחופש התנועה של התושבים, מרחיבים את הקריטריונים ליציאה 

מהרצועה. למעשה, הם שוללים בשרירות את חירותו של התושב להיכנס לרצועה כתנאי 

לוותר על זכות יסוד  למימוש זכותו לצאת ממנה. מצב בו רשות שלטונית דורשת מאדם

וחומר כאשר הקנויה לו בהיותו אדם, כתנאי למימוש זכות אחרת הוא אינו חוקי. קל 

 מלכתחילה.  ואדם נדרש להשעות את קיומה כתנאי למימושה זכות מדובר על אותה

הטלת מגבלה שרירותית זו אף עומדת בניגוד לפרקטיקה המקובלת בנוגע למגבלות על  .24

חופש התנועה של תושבים פלסטיניים. כך, כשישראל מחליטה לעתים להטיל מגבלה על 

חזרתו של תושב הגדה המערבית מחו"ל לשטחי הגדה למשך תקופה מסוימת, הדבר 

יכון קונקרטי העולה ממנו לביטחון מתבסס על מניעה ביטחונית העומדת כנגדו ועל ס

החלה ישראל להחתים פלסטיניות  2004ישראל ולביטחון האזור. להבדיל, כאשר בשנת 

אזרחיות ישראל על התחייבות שלא ישובו מרצועת עזה לישראל למשך תקופה מסוימת, 

, הפרקטיקה נפסקה באיבה וישראל ללא כל הצדקה ביטחונית קונקרטית הנוגעת אליהן

זולפא חוסייני ואח' נ'  5076/04ממנה לאחר שהוגשה בנושא עתירה לבג"ץ )בג"ץ  נסוגה

  (.07.07.2004)  אלוף פיקוד דרום

זועקת לשמים שכן המשיבים אינם מציגים כל טעם אשר בענייננו שרירות הדרישה  .25

טוענים כי הפגיעה בזכות נובעת מצרכים המשיבים יצדיק את הפגיעה בזכות. אכן, 

ודוק. המשיבים אינם טוענים כי הדרישה  אלא שצרכים אלו נותרים עלומים. ביטחוניים,

לחתימה על ההתחייבות נובעת מטעמים ביטחוניים פרטניים כנגד מבקש ההיתר. מתן 

 ההיתר בכפוף להתחייבות אף לא פוטרת את המבקש מבחינה ביטחונית. נהפוך הוא,

תן ההיתר בבחינה ביטחונית כעולה מלשון סטטוס ההרשאות, המשיבים, מתנים את מ

אין כל ברור כי מכיוון שכל תושב מקבל היתר רק לאחר שקיבל אישור ביטחוני, מקיפה. 

 הצדקה למנוע את חזרתו מטעמים ביטחוניים. 

לנוכח האמור לעיל, ברי כי דרישת המשיבים פוגעת אנושות בזכות לחופש תנועה הקנויה  .26

 פרטניים כות אינה נובעת מטעמים ביטחונייםכמו לכל תושבי עזה. הפגיעה בז ,לעותרים

 או אחרים ומשכך היא שרירותית ואסורה. 

 הזכות שלא להיות נתון להגליה

סעיף ט' להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם קובע כי: לא ייאסר אדם, לא ייעצר  .27

אדם אשר נגזרת עליו גלות, סובל לא רק מכפייתו להתגורר ולא יוגלה באופן שרירותי". 

בחבל ארץ אחר אלא גם מניתוקו ממשפחתו, מחבריו וממכריו, מעבודתו ומכל 
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המאפיינים של סביבת חייו. גלות משמעה גם ניתוק מהקהילה הפוליטית אליה משתייך 

 הפרט ומזהותו הלאומית. 

 גוזרת עליהם גלות ,ביתם משך שנההחתמת העותרים על מסמך אשר מונע מהם לשוב ל .28

אמנם, העותרים, כמו גם תושבי עזה  ומרחיקה אותם בכוח ובכפיה מביתם וממולדתם.

אך זאת למשך זמן  אחרים שנכפו לחתום על ההתחייבות, ביקשו ורצו לצאת מהרצועה.

. כך למשל, אין מחלוקת כי ולאחר מכן לשוב לביתם קצר ומוגבל למטרה כזו או אחרת

ים ביקשו לצאת לרצועת עזה על מנת להגיע לתורכיה. עם זאת, ברי כי הם ביקשו העותר

לשהות מחוץ לרצועה לפרק זמן מוגבל על מנת לבקר את בנם החולה וקיוו כי עם תום 

)כפי שנאמר להם במעמד חתימתם על ההתחייבות  הביקור יינתן להם לשוב לביתם

לא הרחיקו בכוח את העותרים  בנסיבות אלו, העובדה כי המשיבים. במעבר ארז(

מביתם, אינה סותרת את העובדה כי שימוש פסול בכוחם השלטוני ותושבים אחרים 

 עתה הוא אשר גוזר גלות על העותרים. 

קשה להעלות על הדעת טעמים אשר באמצעותם ניתן יהיה להצדיק נקיטת אמצעי  .29

ככל הידוע לעותרים, מדינת ישראל לא נקטה שלטוני כה פוגעני כהגליית אדם ממולדתו. 

  במקרים אחרים, בוודאי לא בהעדר כל טעם ביטחוני לכך.של הגליה בפרקטיקה דומה 

ניתן להצביע על מקרים בהם קבעה המדינה כי קיומם של טעמים ביטחוניים אכן,  .30

גירושו את אפילו או  ,של אדם מחוץ לאזור בו התגורר חזקים מחייב "תיחום מגורים"

הדגיש בית המשפט את הפגיעה הקשה  ,במקרים אלובמקרים קיצוניים במיוחד. 

הנגרמת לאדם אשר נקרע מביתו ואת הטעמים כבדי המשקל שעל המדינה להציג על מנת 

  שהפגיעה תחשב מידתית: 

ביתו של אדם אינו רק קורת גג לראשו אלא גם אמצעי למיקומו הפיזי "

כמה זכויות אדם  ...הפרטיים ויחסיו החברתייםוהחברתי של אדם, של חייו 

בסיסיות נפגעות בשל עקירתו הלא רצונית של אדם מביתו והעברתו למקום 

זכויות אדם אלה ...אחר, גם אם העברה זו אינה כרוכה בחצייתו של גבול מדיני

מקורן בחלקן במשפט הפנימי של המדינות השונות, ובחלקן מעוגנות הן 

היקף הפגיעה המותרת בזכויות האדם בשל י...בינלאומבנורמות של המשפט ה

פי הטעמים המונחים ביסוד -העברתו הכפויה ממקום למקום משתנה על

. לא הרי העברה הנגרמת בשל פעולות לחימה )בין בשל סכסוך ההעברה

בינלאומי ובין בשל מלחמת אזרחים( כהרי העברה הנגרמת בשל אסון )שהטבע 

 ."ם(גרמו או שהוא מעשה ידי אד

 352( 6, נו)מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית כיפאח עג'ורי נ' 7015/02בג"ץ 

(2002 ,)365 . 

טוענים כי בעניינם החילו המשיבים פרקטיקה של תיחום מגורים  אינםיודגש. העותרים  .31

בזכות לכבוד, לחירות שהפגיעה לאמנת ג'נבה הרביעית. טענתם היא,  78מכוח סעיף 

הוכרה על ידי בית המשפט שכפי בתיחום מגורים כפי שהוסברה והטמונה ולקניין, 

. פגיעה זו אושרה על ידי בית המשפט רק לאחר הנכבד נכונה גם לנסיבות עניינם



9 
 

שהשתכנע כי "עקירתו הלא רצונית של אדם מביתו" חיונית למניעת סכנה ממשית 

 טחון האזור:ילפגיעה בב

גוריו מבקשים לתחם, ומהי מהי רמת הסיכון הנובעת מהאדם שאת מקום מ"

מידת הסתברותה? התשובה הינה כי לא די בסיכון של מה בכך. לאור אופיו 

כלל רק אם קיימות ראיות -המיוחד של אמצעי זה ניתן לנקוט אותו בדרך

משפט, הרי הן ברורות ומשכנעות, שאם -מינהליות, שגם אם אינן קבילות בבית

, קיימת אפשרות סבירה כי תהא לא יינקט האמצעי של תיחום מקום מגורים

 (.371, עגורי)  ..."נשקפת ממנו סכנה ממשית לפגיעה בביטחון האזור

 –הגליה  -אחר  "מיוחד"כאמור, בעניינם של העותרים עשו המשיבים שימוש באמצעי  .32

השימוש בהגליה כלפי תושבי עזה גוזר . לא פחות. הפגיעה הגלומה בו זהה וחמורה אך 

ל"גבול המדיני", הרחק מהטריטוריה הפלסטינית, במדינה מעבר  עליהם שהייה ארוכה 

לשהות לפרק זמן ממושך. חוקי ומוסדר קיבלו אישור  בהכרח שהיא זרה להם ושבה לא

בהעדר טענה ביטחונית פרטנית כלפי העותרים )או מי מתושבי עזה האחרים שנאלצו 

לחתום על ההתחייבות(, אין אלא לקבוע כי המשיבים עושים שימוש בפרקטיקה פסולה 

 ופוגענית בניגוד לחוק הישראלי והבינלאומי. 

 הזכות לאוטונומיה הנגזרת מהזכות לכבוד האדם

וביניהם העותרים, יתחייבו לא לשוב לביתם משך שנה דרישת המשיבים כי תושבי עזה  .33

פוגעת גם בזכותם לאוטונומיה, זכות יסוד הנגזרת מזכותם לכבוד ומוגנת בחוק יסוד: 

 מיה קבע בית משפט נכבד זה כך: וכבוד האדם וחירותו. באשר לזכות לאוטונ

, טל חוק עניין) זה משפט בית של בפסיקתו שאומץ" הביניים מודל" פי "על

 הדוק בקשור הקשורה פגיעה גם האדם כבוד בגדרי לכלול יש(, 684-683' בעמ

 וכיוצא ופעולה בחירה חופש, הפרטי הרצון של כמבטא אוטונומיה האדם לכבוד

 להגנה זוכה והיא, האדם מכבוד חלק אפוא היא לאוטונומיה הזכות...באלה

, חופשי יצור הוא שהאדם בכך ההכרה עומדת ביסודה. היסוד בחוקי חוקתית

 פרט לכל כי משמעותה. חי הוא שבה בחברה רצונו פי על עצמו את המפתח

 בהתאם ולפעול, לבחירותיו בהתאם ומאווייו מעשיו על לשלוט הזכות נתונה

 לקנות זכותו; כרצונו אישיותו את ולפתח, גורלו ואת חייו את לעצב זכותו. להן

 יחיה מי עם; יעסוק במה; יחיה היכן להחליט; ומיומנויות ערכים, תרבות, דעת

 ..."יאמין ובמה

 ממשלת ישראל ן מדיניות הגירה ישראלית ואח' נ'אית 8425/13בג"ץ 

   לפסק דינו של כב' השופט פוגלמן.  120-121(, ס' 22.9.2014)

הזכות לאוטונומיה כנגזרת מן הזכות לכבוד קנויה לכל אדם באשר הוא אדם ובכלל זה  .34

 ה: גם לעותרים, תושבי עז

 האדם לכבוד מהזכות. פשוטה זו לשאלה התשובה? זו בזכות האוחזים ומיהם"

 אף כך...היסוד מחוק מתחייב כך. אדם הוא באשר אדם כל ליהנות זכאי

, בפרט המשפטית שיטתנו ושל בכלל הדמוקרטיה של היסוד מאדני מתחייב
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 חברה: האדם כבוד של היסוד ממידת ומקובלת טובה מידה לך אין" שהרי

 שמודדין הכבוד במידת העשוקה או הפראית החברה מן נבדלת ונאורה חפשית

 אדם כל של זכותו היא האדם לכבוד הזכות, "אכן..."אדם הוא באשר לאדם לו

 עציר, אסיר, בנפשו וחולה בריא, ואישה גבר, ומבוגר צעיר. אדם הוא באשר

 לכבוד הזכות עומדת מהם אחד לכל – זר או ישראלי תושב אזרח, דרך ותמים

 ושל האחר של הכבוד גם אלא שלי הכבוד רק אינו האדם כבוד" שכן", האדם

לפסק דינו של כב' השופט  122, ס' איתן מדיניות הגירה ישראלית...". )"השונה

 פוגלמן(. 

נדון עניינם של תושבי המועצה אשר נדרשו  בפרשת מועצה אזורית חוף עזה .35

לעזוב את ביתם ולהעתיק את מקום מגוריהם לנוכח התנתקות ישראל מרצועת 

פוגעת במספר  הוצאתו של אדם מסביבתו הטבעיתבית המשפט קבע כי עזה. 

 : הן הזכות לכבוד והזכות לאוטונומיהיזכויות יסוד ובינ

המפונה מביתו, מסביבתו, מבית יישום ההתנתקות מנתק את הישראלי "

הכנסת שלו ומבית הקברות בו קבורים מתיו. הוא פוגע באישיותו. אכן, ביסוד 

כבוד האדם כזכות חוקתית "עומדת ההכרה, כי האדם הוא יצור חופשי, 

ברוח דומה עמד השופט ת' אור על זכות  ...מפתח את גופו ורוחו על פי רצונו"ה

 התייחסו לתוכנה של זכות זו קבע השופט אור:ב...יסוד של האדם לאוטונומיה

"זכותו זו של אדם לעצב את חייו ואת גורלו חובקת את כל ההיבטים 

היא  היכן יחיה; במה יעסוק; עם מי יחיה, במה יאמין. –המרכזיים של חייו 

מרכזית להווייתו של כל פרט ופרט בחברה. יש בה ביטוי להכרה בערכו של כל 

עצמו. היא חיונית להגדרתו העצמית של כל פרט, במובן  פרט ופרט כעולם בפני

זה שמכלול בחירותיו של כל פרט מגדיר את אישיותו ואת חייו של הפרט...הנה 

כי כן, פינוי הישראלים מהשטח המפונה פוגע במגוון זכויות אדם המעוגנות 

  יסוד: חופש העיסוק. -יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק-בחוק

 481( 2, נט )ועצה אזורית חוף עזה ואח' נגד כנסת ישראל ואח'מ 1661/05בג"ץ 

(2005) ,561-562 . 

בפרשת מועצה אזורית חוף עזה, אישר בית המשפט את הפגיעה בזכות לאוטונומיה  .36

וזכויות נוספות של המפונים מביתם לנוכח הטעמים כבדי המשקל שעמדו בבסיס 

קיימים טעמים שיש בהם כדי לצדיק את  לאהחלטת הפנוי. בעניינם של העותרים, 

הפגיעה. המשיבים מעולם לא טענו כי הם מבקשים לעודד מעבר של תושבים מרצועת 

עזה לחו"ל. הם בוודאי לא הצהירו על מדיניות של טרנספר. הנימוק היחיד אותו הציגו 

דרך שטחה של ישראל )מעבר במעבר העותרים ברצועה אלא  בישיבתלא קשור כלל 

 שעה קלה ונעשה בשאטל מאורגן אשר מפוקח על ידם(.  הנמשך

עליהם ניתוק  וזרתסירובם של המשיבים לאפשר לעותרים לשוב לביתם גאין חולק כי  .37

לעצב את חייהם. הם כפוי מסביבתם הטבעית. מחוץ לסביבה זו הם איבדו את יכולתם 

, תסמונת דאוןלא יכולים להתראות עם ילדיהם ונכדיהם, לטפל בבתם המתמודדת עם 

מבלי שנטען נגדם באופן פרטני דבר . כל זאת וכיוצא באלולעבוד, להיפגש עם מכריהם 
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אכן, הזכות  ומבלי שגלותם הרחק מהרצועה מממשת אינטרס כלשהו של המשיבים.

ומשיקולים זרים כפי  לאוטונומיה אינה זכות מוחלטת, אך אין לפגוע בה בשרירות

 ל רבים אחרים מקרב תושבי עזה. שנעשה בעניינם של העותרים וש

 התניית מתן היתר יציאה לחו"ל בהתחייבות שלא לשוב לרצועה משך שנה אינה מידתית

. החלטה בלבד מידתיותהמשיבים, כמו כל רשות מנהלית מחויבים לקבל החלטות   .38

( המקיימת קשר בין התכלית )הראויה( העומדת בבסיסה לבין 1מידתית היא החלטה )

( עושה שימוש באמצעי הפוגע 2שננקטים להגשמתה )מבחן הקשר הרציונלי(. )האמצעים 

( המקיימת יחס ראוי בין האמצעי 3בזכויות במידה הקטנה ביותר )מבחן המינון(. )

למטרה, כך שהתועלת הצומחת מהפגיעה בזכויות עולה על הנזק לפרט )מבחן המידתיות 

 הצר(.

"...תכליתו של התנאי ]דרישת ההתחייבות[ טענו המשיבים כי  15.6.2016במכתב מיום  .39

היא למנוע תנועות תכופות בכמות בלתי מבוקרת דרך שטח ישראל ואיו"ש ומכאן 

לצמצם את הסיכונים הביטחוניים הכרוכים במעברם של תושבי רצועת עזה דרך ישראל 

לנוכח הפגיעה החמורה הטמונה בדרישת ההתחייבות, ניתן אכן להניח כי ואיו"ש". 

ים רבים מוותרים על האפשרות לצאת מהרצועה לחו"ל ומשכך מתקיים קשר בין תושב

כי תנועה תכופה ולא מבוקרת  ,התכלית לאמצעי הננקט. עם זאת, חשוב לציין כבר עתה

של תושבי עזה דרך שטח ישראל, לא מתקיימת ולא יכולה להתקיים ללא קשר לתנאי 

גם ללא  ועל זהותם מעבריםמספר העוברים בזה. למשיבים יש שליטה מלאה על 

 מעבר בלתי מבוקר אינו אפשרי בשום מצב. . השימוש באמצעי ההגליה

כמתואר לעיל, במבחן המינון נכשלת דרישת המשיבים כישלון חרוץ. בניגוד מוחלט לכך,  .40

 ה פגיעלהמשיבים בחרו באמצעי דרקוני הפוגע בצורה אנושה בזכויות יסוד רבות. בנוסף 

ובזכות לאוטונומיה ולכבוד, פוגעת  לחיות בגלותבזכות לחופש תנועה, בזכות שלא 

בזכות לחיי משפחה, לחופש עיסוק, לחינוך,  :הדרישה גם בזכויות הנגזרות מכל אלו

לבריאות ועוד. כך למשל, בשל דרישת ההתחייבות, תושבי עזה רבים מוותרים על 

מצאים בחו"ל; נמנעים מיציאה לחו"ל על אפשרות לראות את הוריהם או את ילדיהם הנ

ולהשתתף בכנסים אקדמאיים  מנת לקבל טיפול רפואי, לקבל הכשרה מקצועית, ללמוד

, לסעוד קרובי משפחה חולים ועוד. זאת כאשר המצב ברצועת עזה קשה בפגישות עבודהו

  וההזדמנויות בה מוגבלות בשל הסגר שמטילים עליה המשיבים. ביותר

על התנועה של תושבי הרצועה דרך ישראל אף מבלי  מוחלטים באופן המשיבים שולט .41

לעשות שימוש בדרישת החתימה. כאמור בחלק העובדתי, המשיבים עושים שימוש 

במגבלות ישירות ועקיפות על מנת לשלוט בתנועה. המגבלות נובעות מקביעת 

יות ; מדרישות ביטחונבחודש( 400) קריטריונים צרים; מקביעת מכסות נמוכות

מחמירות ביותר; מאבחונים ביטחוניים ארוכים ומסורבלים; מדרישות בירוקרטיות 

כגון הגבלה על מועדים בשנה בהם ניתן  ,בלתי עבירות; מקביעת תנאים לאופן היציאה

האזרחית  רק באמצעות שאטל המלווה על ידי נציג הוועדהאחת לשבוע, לצאת, ויציאה 

איש אינו יוצא מהרצועה או נכנס אליה דרך ם. ובפיקוח הדוק של המשיבי הפלסטינית

  ישראל מבלי שהמשיבים יודעים על כך, מפקחים על כך ומסכימים לכך.
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אף הם בזכויות התושבים  נעשית באמצעים הפוגעיםכמתואר לעיל, אכן, הגבלת התנועה  .42

זו הנגרמת בשל דרישת נה בהם אינה גבוהה כם. עם זאת, מידת הפגיעה הטמוהפלסטיני

 .האמצעי הנוסף שנבחר על ידי המשיבים הוא אמצעי שפגיעתו קשה ביותרחייבות. ההת

תושבים  ושי להרחיב את הקריטריונים ליציאתעל אף שהמשיבים יכולים ללא קזאת 

הגשמה  . בחירה באמצעים אחרים לא תמנעמהרצועה מבלי לעשות שימוש באמצעי זה

ודוק. לא נטען כי קיימת מניעה ביטחונית מלאה של התכלית אותה הם מבקשים להשיג. 

פרטנית בעניינם של התושבים הנדרשים לחתום על ההתחייבות וממילא, כל אותם 

 תושבים עברו אבחון ביטחוני מקיף עובר לאישור הבקשה ומתן ההיתר.  

דרישת המשיבים לא עומדת גם במבחן המידתיות הצר. הנזק שנגרם לתושבי רצועת עזה  .43

ם על ההתחייבות שלא לשוב לביתם משך שנה הוא עצום. נזק נגרם גם הנאלצים לחתו

לא יצאו לחו"ל ונאלצו לוותר על כל המטרות החשובות לשמן  ,למי שבשל הדרישה

אינן מותירות לחותמים ברירה אמיתית ביקשו לצאת. נסיבות החיים הקשות בעזה, 

צב בו הורים ינותקו ועניינם של העותרים ממחיש זאת היטב. קשה להעלות על הדעת מ

מילדיהם, למשך שנים ארוכות ולא יוכלו להיות לצדם ברגעים קשים ובעת חולי. אלו הן 

הנסיבות שהובילו את העותרים לחתום על ההתחייבות שכן אילולי לא היו חותמים לא 

 היו זוכים לראות את בנם. 

, הרי מנגד, על אף שיתכן שלמשיבים צומחת תועלת כלשהי מדרישת ההתחייבות .44

שמדובר בתועלת מוגבלת ביותר. לא נטען על ידי המשיבים ולא הוכח על ידם, כי צמצום 

אכן תורם לאינטרס הביטחוני. ממילא, הם אינם יכולים להצביע על  באופן זה התנועה

קשר בין בטחון לבין תנועתם של העותרים או של תושבים אחרים עליהם גזרו גלות. 

בטחון וההיתר ניתן רק לאחר לה נממי שאינו מהווה סכ כאמור, מדובר בדרישה גורפת

 אבחון ביטחוני. 

לנוכח כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי החלטת המשיבים להתנות את  .45

יציאת העותרים ותושבי עזה אחרים לחו"ל בהתחייבותם שלא לשוב לביתם, אינה 

     אינה חוקית. מידתית ולפיכך 

 יציאה לחו"ל בהתחייבות שלא לשוב לרצועה משך שנה אינה סבירההתניית מתן היתר 

לים הרלבנטיים בנסיבות וקיהחלטה מנהלית סבירה היא החלטה המתבססת על כלל הש .46

כי שני שיקולים  ,בענייננו, טוענים המשיבים העניין ונותנת משקל ראוי לכל אחד מהם.

הראשון עמדו לנגד עיניהם כאשר החליטו להתנות את מתן ההיתר בהתחייבות. השיקול 

שיקול בטחוני בגינו נדרש לעמדתם, צמצום המעבר של פלסטינים תושבי הרצועה  הוא

ורצונם של המשיבים להקל  בשטחי ישראל. שיקול נוסף הוא, רווחתם של תושבי עזה

 עליהם. 

הסגר שמנהיגים המשיבים על רצועת עזה הופכת את חייהם קשים מנשוא. אכן, מדיניות  .47

בהעדר אפשרות לנוע מהרצועה ואליה, נפגעת תשתית החיים האזרחיים בעזה 

של חיי היום יום. מתן אפשרות לתושבים לצאת  והאוכלוסייה נפגעת בכל היבט 

צער, במקרה מהרצועה לחו"ל יכולה בהחלט לתרום לרווחתם ולהקל עליהם. למרבה ה

דנן דרישת המשיבים, מעמידה בפני התושבים שתי אפשרויות גרועות במיוחד. במצב 
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דברים זה, ניכר כי השיקול בדבר רווחתם של התושבים בעזה קיבל משקל מזערי 

 בהחלטת המשיבים, בעוד השיקול "הביטחוני" קיבל את מלוא כובד המשקל. 

שהיו צריכים לעמוד אל מול עיניהם,  המשיבים לא נתנו כל משקל לשיקולים נוספים .48

ראשם הפגיעה הקשה הטמונה בדרישתם כמתואר בפירוט לעיל. עוד יש לשקול את וב

נסיבות החיים הקשים ברצועת עזה והמצוקה העמוקה ממנה סובלים  השלכות

במצבי דחק כה קשים, מתקשים התושבים להבין את מלוא משמעות התושבים. 

מסרבים להאמין כי המשיבים אכן ימנעו את חזרתם  . מרבית התושביםהתחייבותם

לביתם ולכן הם חותמים על ההתחייבות מבלי לקחת בחשבון את השלכותיה. 

נעשית בלית ברירה ובהעדר רצון חופשי. יתרה מזו, זכותו של אדם  ,אם כן ,התחייבותם

שהתושב תן לטעון כי מדובר בזכות קוגנטית לשוב למדינתו ולביתו היא כה חזקה עד שני

 אינו יכול לוותר עליה. 

הדרישה שהציבו המשיבים בפני תושבי עזה חורגת ממתחם מהאמור לעיל נלמד כי  .49

הסבירות באופן קיצוני ביותר. זאת הן משום שהמשיבים לא שקלו את כל השיקולים 

מפני שנתנו משקל מוגזם לשיקול הביטחוני. העובדה כי המשיבים  ,הרלבנטיים והן

ק מעמיקה את חוסר הסבירות החיוני להקל על תושבי עזה, רמכירים בצורך 

 אינה חוקית. שבהחלטתם ועל כן יש לקבוע כי 

 של העותרים אינה מידתית ואינה סבירה ן חזרתם לרצועההחלטת המשיבים בעניי

לנוכח כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי מלכתחילה פעלו המשיבים  .50

התנו את מתן ההיתר לעותרים בחתימתם על ההתחייבות שלא לשוב בניגוד לחוק כאשר 

מיום כי גם החלטת המשיבים  ,לביתם. למען הזהירות בלבד, מבקשים העותרים להבהיר

במסגרתה סירבו לתת לעותרים היתר חזרה לביתם בהעדר טעם הומניטארי,  4.3.2018

טאריות המשמעותיות  מכוח הנסיבות ההומניקל וחומר וכן כוח זאת מ פסולה ובטלה.

 ר את חזרתם לביתם בכל מקרה. יתבגינן יש לה

כאמור, העותרים הם אנשים מבוגרים, אשר נולדו ברצועה וחיו בה כל חייהם. מצבו  .51

בכי רע ובתקופת גלותו נזקק לשלושה ניתוחים שונים. לעותרים  1הבריאותי של העותר 

וזקוקה סמונת דאון תמתמודדת עם אחת מבנותיהם . רצועהב ילדים ונכדים הנמצאים

עודנו עובד, אך לשם כך נדרשת נוכחותו ברצועה. העותרים הציגו  1ם. העותר לטיפול

לטענת המשיבים הם אף הציגו מסמכים  בניגוד גמורבפני המשיבים טעמים אלו. 

התומכים בקיומם. זאת הן באמצעות הוועדה האזרחית הפלסטינית והן באמצעות 

 . 3העותרת 

. טעם הומניטארי עמוק הינה כשלעצמה תו של אדם לחזור למולדתו ולביתו בקש .52

החלטת המשיבים פוגעת בעותרים ומשפילה את כבודם. המשיבים ניצלו את מצוקת 

החולה מבלי לוותר על כל המוכר והידוע להם.  םהעותרים אשר ביקשו לשהות לצד בנ

החתמתם על המסמך מהווה מלכתחילה שימוש פסול בכוח שלטוני, אך סירוב המשיבים 

 לאפשר להם לשוב לביתם מהווה התעמרות שלטונית של ממש.  

המשיבים ביססו את החלטתם אך ורק על העובדה כי העותרים חתמו על מסמך  .53

יבות אלו, ההתחייבות. שיקולים חשובים יותר, כמפורט לעיל, לא קיבלו כל משקל. בנס
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החלטת המשיבים מבוססת על שיקולים פרוצדוראליים ופורמאליים בלבד ומתעלמת 

  משיקולים מהותיים רבי חשיבות. 

המשיבים בחרו באמצעי שפגיעתו עמוקה ביותר על אף שיכלו לבחור באמצעי חלופי  .54

 נזק כבד ביותר נגרם לעותרים, השוהים בתורכיה כחצי שנה וכמהיםשימתן את הפגיעה. 

לשוב לביתם. מנגד, אם היו המשיבים מאפשרית את חזרתם, לא היה נגרם להם כל נזק. 

העותרים אינם מהווים סיכון ביטחוני והמשיבים אינם טוענים כי חזרתם נמנעת בשל 

 חשש ביטחוני או מניעה ביטחונית פרטנית. 

של החשש המשיבים יטענו בוודאי כי יש לדחות את בקשת העותרים משיקולי מדיניות וב .55

להשלכות רוחב. העותרים יקדימו את המאוחר ויזכירו כי לטענה מסוג זה אין שחר 

 וממילא היא תטען בעלמא. 

כאמור, המשיבים אינם יודעים או אינם חושפים בכמה מקרים ביקשו תושבי עזה לשוב  .56

הם אינם יכולים לאסוף את הנתונים.  םלטענתו ר שהוחתמו על ההתחייבותלאחלביתם 

עוד, שיקולי רוחב אינם יכולים לעמוד בפני עצמם ואינם פוטרים את המשיבים זאת ו

 מבחינת הנסיבות הייחודיות של העותרים. 

 

 סיכום

לאור האמור מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי כמפורט ברישא, ולחייב את 

 המשיבים בהוצאות העותרים, לרבות אגרת בית משפט ושכ"ט עו"ד כדין. 

ונשלח לח"מ, לאחר  בתורכיהדין  כתבפני עור םשנחת יםהעותר תצהירנתמכת בעתירה ה

העתירה,  ב"כ ובשל דחיפותלבין ים בין העותר המרחק הגיאוגרפיתיאום טלפוני. בשל 

שנחתמו ונשלחו התצהירים ואת ייפוי הכוח נכבד לקבל את המשפט הבית  מתבקש

 בפקס.

  

 

 __________________       8.3.2018היום, 
 , עו"ד אסנת כהן ליפשיץ     
  ב"כ העותרים       


