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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים
מר *********************** שריף ת.ז 000000000
ע"י ב"כ עוה"ד מוריה פרידמן שריר; אסנת כהן-
ליפשיץ; סיגי בן ארי; מונא חדאד
מעמותת "גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע"
רחוב הרכבת  42תל אביב
טלפון ,03-6244120 :פקס03-6244130 :

העותר
 נגד - .1מתאם פעולות הממשלה בשטחים
 .2מינהלת התיאום והקישור (עזה)
כולם ע"י פרקליטות מחוז דרום (אזרחי)
בניין קרסו ,קרן היסוד ( 4קומה  )8באר שבע ,ת.ד10309 .
טלפון ;073-3801222 :פקס02-6467058 :
המשיבים

עתירה מינהלית דחופה
מוגשת בזאת עתירה מינהלית דחופה במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים
להתיר לעותר לצאת מרצועת עזה ולהיכנס לישראל כדי שיוכל להגיע לקונסוליה האמריקאית
שבירושלים המזרחית ,לצורך ראיון הגירה ,במועד שנקבע ליום .26.12.2018
כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים בעתירה זו ,לרבות שכ"ט
עו"ד בצירוף מע"מ כדין.
בשל הדחיפות הנובעת מהמועד הקבוע להתייצבות בקונסוליה ,לעתירה נלווית בקשה לקיום דיון
דחוף.
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ואלה נימוקי העתירה:
 .1העותר הוא תושב פלסטיני בן  ,59אשר מענו הרשום בעזה והוא נשוי ואב ל 00 -ילדים .בנם
****** מתגורר מזה כעשור בארצות הברית ולו בן ,נכדם ,בן  .7העותר ורעייתו ביקשו לצאת
לראיון בקונסוליה האמריקאית על מנת להתאחד עם בנם ולהגר אל המדינה .לשם כך נקבעו
להם מס' מועדים להתייצבות בקונסוליה האמריקאית ,לצורך ראיון הגירה ,שירות אשר אינו
זמין בעזה והדורש את התייצבותם האישית בקונסוליה.

העתק תעודת הזהות של העותר מצ"ב ומסומן נספח ע1/
 .2מכיוון שמאז שנת  2015ניסה העותר בלוויית רעייתו לצאת לראיון המיוחל ,ומשנחסמה
דרכם אל הריאיון באופנים רבים ,הוגשה ביום  9.10.2018עתירה בשמם של העותר ורעייתו
עת"מ  ***** 21283-10-18שריף ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח' (להלן,
העתירה הקודמת) .בעתירה פורטו תלאותיהם של העותר ורעייתו בניסיון לקבל את אישור
המשיבים ליציאה מעזה ולממשו לצורך ראיון בקונסוליה.

העתק החלק העובדתי בעתירה הקודמת ,מצ"ב ומסומן נספח ע2/
 .3ביום  16.11.2018לאחר הגשת העתירה הקודמת ובמסגרתה ,הודיעו המשיבים כי אישרו את
בקשת רעייתו של העותר לצאת לראיון במועד נשוא העתירה .ביום  11.11.2108הודיעה
המדינה במסגרת העתירה הקודמת כי מעברו של העותר אושר לאחר קיומו של תחקיר
בטחוני שנקבע בעקבות הגשת העתירה .מכיוון שמועד הריאיון נשוא העתירה חלף בטרם
התקבל האישור למעברו של העותר ,הודיעו המשיבים כי מעברו יאושר ככל שתוגש בקשה
חדשה .כן ביקשו המשיבים לסלק את העתירה על הסף.

העתק הודעת המדינה מיום  11.11.2108מצ"ב ומסומן נספח ע3/
 .4ביום  12.11.2018הוגשה הודעה מעדכנת מטעם העותרים לביהמ"ש .בהודעה נמסר כי ביום
 24.10.2018הגיש העותר בקשה מעודכנת בוועדה האזרחית ,למועד עדכני לראיון בקונסוליה
האמריקאית ,הוא  .26.12.2018בס'  4לבקשה הוזכרו מקרים קודמים בהם לעותר נמסר שיש
לו אישור לעבור ,אך בבואו לממש אישור זה ,מעברו סורב .על מנת שלא תשנה השתלשלות
עניינים כזו גם הפעם ,ביקשו העותרים להשאיר את העתירה תלויה ועומדת תחת עינו של בית
המשפט הנכבד ,עד אשר יממש העותר את האישור אשר הושג במסגרת העתירה .ואולם,
בהחלטת בית המשפט מיום  12.11.2018נקבע שהעתירה תימחק.

העתק ההודעה המעדכנת מיום ע"ג ההודעה החלטת ביהמ"ש ,שתיהן מיום  12.11.2018מצ"ב
ומסומן נספח ע4/
 .5ביום  12.12.2018ומשבושש אישורם המובטח של המשיבים לבקשת העותר להגיע ,יצרה ב"כ
העותר קשר עם ב"כ המשיבים בעתירה הקודמת .ביום  17.12.2018התקבלה תשובתו של ב"כ
העותרים כי טרם התקבלה תשובת המשיבים בעניין.
 .6אתמול 19.12.2108 ,יצרה ב"כ העותרים קשר פעם נוספת עם ב"כ המשיבים ,טלפונית ובמייל.
במסגרת זו הודיעה כי ככל שלא תתקבל תשובת המשיבים עד השעה  ,14:00תאלץ להגיש
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עתירה נוספת בעניינו של העותר .כחצי שעה לאחר מכן הודיע ב"כ המשיבים בשמם כי
הבקשה מאושרת .כעבור חצי שעה נוספת לערך ,עדכן ב"כ המשיבים את תשובתו והודיע
שכיוון שהמשיבים אינם מוצאים את הריאיון ,הם בינתיים לא מאשרים את הבקשה .מאוחר
יותר גיבה דברים אלו בכתב.

העתק ההתכתבות בין ב"כ הצדדים במייל מצ"ב ומסומן נספח ע5/
 .7ואולם ,טענה זו אין לה שחר .העותר תאם את הגעתו לקונסוליה כפי שעשה בכל הפעמים
הקודמות בהם תאם את הגעתו .אתמול 19.12.2108 ,בשעות הבוקר ,אף צלצל נציג
הקונסוליה אל העותר לתזכור מועד הריאיון ולוודא שיש בידו של העותר מסמכים עדכניים
לביסוס בקשת ההגירה .כך לדוגמא מסמכים רפואיים ,הנלווים לבקשת הגירה ,מאבדים
מתוקפם לאחר חצי שנה .נציגי הקונסוליה מוצאים לנכון להזכיר עובדה זו בפני התושבים
מעזה אשר מעוניינים להגיש בקשות הגירה ,שכן היעדרות מראיון בקונסוליה של תושבי עזה,
אם בשל סירוב המשיבים לבקשות או מחדלם במתן מענה בזמן לבקשות ,הינה עניין
שבשגרה.

העתק הודעת הזימון לריאיון בקונסוליה האמריקאית עבור העותר ביום  26.12.2018מצ"ב
ומסומן נספח ע6/
 .8הנה כי כן ,משך למעלה משלוש שנים מבקש העותר לצאת לשעות ספורות מהרצועה על מנת
לשנות את נתיב חייו .עם השנים משתנה זהות החותמים על המכתבים ,השתנה המנגנון אותו
מפעילים המשיבים לצורך קיום ראיונות בקונסוליה האמריקאית ולעותר נולדו נכדים .שני
דברים נותרו איתנים :התלות המוחלטת של העותר באישור המשיבים לצאת לראיון
בקונסוליה האמריקאית ,כתנאי לקבלת אישור הגירה וכישלונו החוזר ונשנה להשיג אישור
זה .בנסיבות אלו לא נותרה לעותר ברירה ,אלא להגיש עתירה נוספת לבית משפט נכבד זה.

הטיעון המשפטי
 .9תושב עזה המבקש לצאת מגבולות הרצועה ,נדרש לקבל היתר מהמשיבים אשר מותנה
בעמידה בקריטריונים נוקשים ביותר .הסדר זה הוא תולדה של החלטת הקבינט המדיני-
בטחוני של ישראל מספטמבר  ,2007שקראה להגבלה של תנועת האנשים והסחורות מהרצועה
ואליה .מסמך המדיניות זמין בכתובת:
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiti
ng_gaza/03.pdf

 .10מדיניות זו באה לידי ביטוי במסמך "סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל,
ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצועת עזה" (להלן :סטטוס ההרשאות) .זהו
המסמך המעגן ומפרט את מדיניות המשיבים לגבי תנועת אנשים וסחורות בין רצועת עזה,
הגדה המערבית וישראל.
סטטוס הרשאות המעודכן זמין בכתובת:
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
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 .11יובהר ויודגש ,כי בקשות העותר לצאת מרצועת עזה לצורך הגעה לראיון בקונסוליה
האמריקאית בירושלים המזרחית עומדות בקריטריונים לתנועת תושבי רצועת עזה מחוץ
לרצועה כפי שקבוע בסעיף .12א 7.לסטאטוס ההרשאות בעניין "ראיון שגרירות" .קריטריון
זה קובע כי:
"ראיון שגרירות -כניסת תושבי רצועת עזה לישראל לצורך ראיון
בקונסוליות/שגרירויות ,בתנאי שהריאיון המבוקש איננו זמין ברצועת עזה .כניסת
תושבי רצ"ע לקונסוליה האמריקאית בירושלים יתאפשר בכפוף לתאריכים שתואמו
מראש מול הקונסוליה האמריקאית".
 .12ואכן ,העותר פעל לאורך השנים בהתאם לאמור ותיאם מועדים מראש מול הקונסוליה
האמריקאית בירושלים המזרחית היות ששירות זה אינו זמין ברצועת עזה.

המשיבים הפרו את החובה לפעול במהירות הראויה
 .14על המשיבים מוטלת חובה להשיב לכל פניה המוגשת אליהם ,תהיה תשובתם אשר תהיה.
זאת ,על מנת לאפשר למבקשים לכלכל את צעדיהם ולפעול למיצוי זכויותיהם .התנהלותם של
המשיבים במקרה דנן מפרה חובה זו .למרות הצהרות חוזרות ונשנות באשר ל"עבודת מטה"
הנעשית במטרה לייעל את הטיפול בבקשות היתרים ולמרות שלא פעם הביע בית המשפט את
מורת רוחו מאופן התנהלות המשיבים בעניין זה ,נדרשים התושבים לפנות לבית המשפט על
מנת לקבל מענה מאת המשיבים.
 .15חובתה של רשות מנהלית לפעול במהירות הראויה ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן סביר היא
ממושכלות היסוד של מינהל תקין (בג"צ  4634/04רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון
פנים ,פ"ד סב( ;)2007( 762 )1יצחק זמיר הסמכות המנהלית ,כרך ב' ,מהדורה שנייה 1098
( .) )2011חובה זו הינה חובה כללית החולשת כמעט על כל הפעולות המנהליות ,למעט כאשר
דין ספציפי קובע חובת עשייה במועד נקוב (אליעד שרגא ורוני שחר ,המשפט המנהלי ,כרך ,3
 .)2008( 338חובה זו נלמדת בין היתר מסעיף (2א) לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות
והנמקות) ,תשי"ט 1958-ומסעיף  11לחוק הפרשנות ,תשמ"א .1981 -
 .16למעשה ,החובה המוטלת על הרשות המנהלית להפעיל את סמכויותיה במהירות ראויה היא
חלק מהחובה הכללית החלה על רשות לנהוג בסבירות במובנה הרחב (בג"צ  6300/93המכון
להכשרת טוענות בית דין נ' השר לענייני דתות ,פ"ד מח( ;)1994( 441 )4בג"ץ  1999/07גלאון
נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון  ,2006פ"ד סב()2007( 123 )2
(להלן :עניין גלאון)) .עיכוב במתן מענה לפיכך יכול להעיד על חוסר סבירות בהתנהלות
הרשות ,שמצדיקה התערבות שיפוטית.
 .17הפסיקה פירשה את המושג "מהירות ראויה" כמתייחסת למעשה למענה תוך "זמן סביר".
אולם ,התשובה לשאלה מהו "זמן סביר" תיקבע בכל מקרה לגופו ,על פי נסיבותיו הוא .על פי
הפסיקה ,יש לבחון אם בקביעת לוח הזמנים בטיפול בנושא הנדון שקלה הרשות את כלל
השיקולים הראויים תוך מתן משקל ראוי לכל אחד מהם (בג"ץ  10296/02ארגון המורים נ'
שרת החינוך (פורסם בנבו ;)15.12.2004 ,בג"ץ  7844/07פנחס כהן נ' ממשלת ישראל (פורסם
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בנבו .))14.4.2008 ,קביעת הזמן הסביר לפעולה במקרה הקונקרטי נגזרת מאילוצים מעשיים
מחד ומעוצמת המשקל והחשיבות לביצוע הפעולה במהירות ביחס לאינטרס הכלל או היחיד,
מאידך (עניין גלאון לעיל ,פס'  .)8כאשר מדובר בסוגיה או החלטה שיש לה השלכה על זכויות
אדם מקבל מושג "הזמן הסביר" משמעות מיוחדת (עניין גלאון לעיל )153 ,ועל הרשות לקחת
זאת בחשבון בעת הטיפול בפנייה.
 .18אחד השיקולים שהמשיבים נדרשים לקחת בחשבון במסגרת הטיפול בבקשה ,הוא היכולת
של הפונה להספיק ולהשיג באופן אפקטיבי על ההחלטה ,במידה וסורבה ,בטרם ייגרם לו
נזק בלתי הפיך (כמו למשל שמועד חתונה או לימודים שהוא אמור להתחיל יחלפו ,או אדם
קרוב שהוא אמור לבקר ייפטר חלילה) .כלומר ,חשוב לוודא כי ייוותר די זמן לקבלת ייעוץ
משפטי ופנייה לערכאות.
 .19בית המשפט הנכבד התייחס ספציפית לשאלה מהו זמן סביר לקבלת מענה לבקשותיהם של
תושבי רצועת עזה להיכנס לישראל (לרבות לצורך מעבר לגדה המערבית ולחו"ל) .בבג"ץ
 Avocats Sans Frontieres 4212/06נ' אלוף פיקוד הדרום ( ,)28.06.2006קבע כב' השופט א'
לוי ז"ל:
"נותרה לדיון בקשתם לחייב את המשיבים להשיב לבקשותיהם של תושבי רצועת
עזה למתן היתרי כניסה לישראל ,לרבות לצורך מעבר מעזה לגדה ,תוך זמן סביר ,כך
שיתאפשר להם להשיג על ההחלטות בפני גורמים מנהליים או ערכאות שיפוטיות.
המשיבים אינם חולקים על חובתם לפעול במהירות ,וכיצד היו יכולים לטעון אחרת
נוכח הוראתו של סעיף  11לחוק הפרשנות ,התשמ"א .1981-יחד עם זאת ,יש קושי
לקבוע נורמה מחייבת באשר למועד מתן 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  ,25.6.06כי הוחלט
על ידם שבקשות שהוגשו זמן סביר מראש ,התשובה להן תינתן לכל המאוחר  3ימים
קודם למועד היציאה המבוקש .להשקפתנו ,הסדר זה מותיר בידי המבקש פרק זמן
קצר ביותר כדי לנקוט בהליכים אם בקשתו תסורב ,ועל כן טוב יעשו המשיבים אם
ישיבו לפונים ,למעט במקרים שהנסיבות יחייבו זאת ,בפרק זמן שבין  5ל 7-ימים
בטרם מועד היציאה המתוכנן" (ההדגשה אינה במקור).
 .20על פי אמות המידה שנקבעו בפסיקה ,ניתן לומר כי הזמן הסביר למתן החלטה בבקשת העותר
חלף עבר לו .בהתאם לאמור בפסיקה ,נראה כי המשיבים התעלמו לחלוטין מעוצמת המשקל
והחשיבות שבביצוע הפעולה במהירות הן לאור האינטרס של העותר במימוש תכניתו להגר
לארצות הברית והן לאור העובדה שהמשיבים הודיעו לבית המשפט אך לאחרונה שיאשרו
את בקשתו ואף ביקשו למחוק את העתירה הקודמת על סמך הבטחה זו .על סמך הודעה זו
גם נענה בית המשפט לבקשתם .בסיטואציה הזו ,העותר מוצא עצמו נאלץ שוב לפנות לבית
המשפט על מנת שיניע את המשיבים לתת החלטה אותה כבר קיבלו ,כאמור.
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 .21אכן ,למרות שבתי המשפט כבר שפכו קיתונות של דיו כדי להבהיר למשיבים דכאן ולרשויות
המדינה בכלל כי חובתן לענות לפונים אליהם תוך זמן סביר ,עדיין נראה כי פעמים רבות,
הגשת העתירה היא האמצעי היחיד העומד בפני התושב לזרז את הטיפול בבקשה .כך נכתב
לדוגמה בעת"מ  1602/06ארואטי נ' משרד הפנים (:)24.1.2007
"לא יתכן שאזרח שנזקק לרשות ,ימצא מולו דלת נעולה ,אוזן ערלה וחלון
אטום .לא יתכן שרק עתירה מינהלית תגרום לרשות למלא את חובתה
הפשוטה להתייחס לאזרח".
 .22במקרה של המשיבים דנן מסקנה זו היא במיוחד נכונה .הסחבת הפושעת במת"ק עזה במתן
מענה לבקשות יציאה של תושבי עזה הפכה כבר לנורמה ,והובילה לפגיעה בזכויותיהם של
מאות תושבים .רק מתי מעט מתוכם ,שזכו לקבל ייצוג משפטי ,הצליחו באמצעות הגשת
עתירות לקבל מענה לבקשותיהם .אכן ,עתירות רבות הוגשו לבתי המשפט בגין העדר מענה
מצד מת"ק עזה .ביניהן ניתן לציין את העתירות הבאות ,שנמחקו לאחר שנמסר המענה:
עת"מ  43430-01-17נסמה אלנזלי נ' שר הביטחון ואח'; עת"מ  17515-02-17עביר מאדי נ'
שר הביטחון ואח' ( ;)12.3.2017עת"מ  47176-02-17מחמד גראבלי נ' שר הביטחון ואח';
עת"מ  62251-02-17נרמין רמלי נ' שר הביטחון ואח'; עת"מ  6293-03-17אלאא אבו-גזר ואח'
נ' שר הביטחון ואח' ; עת"מ  40140-03-17נסרין עזיז ואח' נ' מדינת ישראל (;)30.4.2017
בג"ץ  4653/17וסאם גודה נ' שר הביטחון; בג"ץ  5052/17נוף אבו-עאבד ואח' נ' שר הביטחון
ואח'; בג"ץ  7343/17ד"ר סעיד יעקבי ואח' נ' שר הביטחון ואח'; בג"ץ  7767/17עומר שוא
ואח' נ' שר הביטחון ואח'; בג"ץ  8254/17ד"ר עבד-אלחכים אבו-נצר נ' שר הביטחון ואח';
בג"ץ  8325/17נור מוראד ואח' נ' שר הביטחון ואח'; בג"ץ  8736/17הודא דאוד ואח' נ' שר
הביטחון; בג"ץ  8490/17לואי הביל ואח' נ' שר הביטחון; בג"ץ  9019/17נעימה מוסא ואח' נ'
שר הביטחון; בג"ץ  8705/17בצל ו 22-אח' נ' שר הביטחון; בג"ץ  469/18חאלד מהדי ואח' נ'
שר הביטחון; בג"ץ  751/18אבו עבדה ושיח אלעיד נ' שר הביטחון; בג"ץ  549/18רואן כוארע
נ' שר הביטחון;  1799-12-18אבו זריק ואח' נגד שר הבטחון ואח'.
 .23יצוין כי כבר בחודש אפריל  2017ציינו באי כוח המשיבים בפני בית המשפט כי בעיית העומס
במת"ק והסחבת במתן מענה לבקשות מוכרת ונמצאת בטיפול .וכך אמר ב"כ המשיבים בעניין
עזיז לעיל:
"אני שומע מבית המשפט הערות כלליות הנוגעות למתן תשובות של המת"ק לפונים.
אנו מודעים לבעיה ופועלים בנושא זה .ממש בתקופה זאת מתבצעת עבודה בסוגיה
האמורה  .כאמור ,אנו מודעים לצורך בשיפור המצב לפחות בכל הנוגע למתן תשובות
ברורות לפונים על עצם קבלת הפניה ומתן אפשרות לפונה לשוב ולברר בנוגע לפניה"
(פרוטוקול דיון מיום  ,30.4.2017עמ'  ,1שורות )9-12
 .24לעותר אין שום מידע באשר להתקדמות העבודה בסוגיה זו ,אולם ברור כי בכל החודשים
שחלפו התנהלות מת"ק עזה לעניין זמן הטיפול בבקשות לא השתפרה אלא רק הורעה .עוד
ועוד עתירות צריכות להיות מוגשות לבית המשפט הנכבד ,ולבתי משפט אחרים ,על מנת
שתושבי עזה יקבלו מענה לבקשותיהם .בעניינו של העותר ,נראה ,כי אף זאת לא עזר.
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 .25בית המשפט הנכבד התבטא בחומרה ביחס לתופעה זו ,בה נציגי המשיבים מתמהמהים זמן
רב עם מתן החלטה בבקשות היתרים של תושבים פלסטיניים ,ורק הגשת עתירה מביאה
לקבלת החלטה .וכך נאמר בבג"ץ  3764/16עלי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית,
ביחס לסחבת במתן מענה לבקשות של פלסטינים תושבי הגדה:
"תוגש בתוך שבוע הודעה מטעם המשיב ...מדוע אין משיבים במועד לפונים במקרים
בכגון דא ,והם נאלצים להגיש עתירה על כל בזבוז המשאבים של הצדדים ,בית
המשפט (שכמובן מי מתחשב בו בכלל ובזמנם של אנשי המזכירות והשופטים);
וברגע האחרון ,לאחר שנלמד התיק ,מוסרת המניעה .נלאינו מכגון דא( ".פסק דין
והחלטה מיום )5.7.2016
וכן:
"האידיאולוגיה צריכה להיות פשוטה :מבלי לפגוע כהוא זה בביטחון ובשיקולי
ביטחון ,כמובן ,יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסיה הפלסטינית
הנזקקת להיתרים במישור המינהלי ,כדי לפשט את החיים במציאות המדינית,
המשפטית והיומיומית המורכבת .בכך גם יכולות לכאורה הרשויות להקל על עצמן
ולחסוך בירוקרטיה .מכל מקום ,ראוי להגיע למסגרת פשוטה ככל הניתן ומובנת ככל
הניתן ,כדי להסיר מעקשים לא נחוצים בחיי האוכלוסיה .העתירות הרבות המוגשות
ונמחקות בטרם דיון כיון שנפתרה הבעיה הקונקרטית ,והמוכחות על-ידי כך
כמיותרות מעיקרן אילו טופל הנושא ,מעידות כמאה עדים על הצורך בשיפור"
(החלטה מיום )20.4.2017
 .26ספציפית ביחס לתושבי עזה התבטא בית המשפט העליון באומרו:
"מתגובת המשיבים ניכר העומס הרב המוטל על כתפיהם ,ואולם אין הוא מצדיק
להתעלם מבקשות חוזרות ונשנות של העותר" (עניין גודה לעיל.)15.6.2017 ,
 .27בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע גם הוא:
"חובת המת"ק ,ככל גוף מנהלי אחר ,להשיב לפניות אליו בתוך זמן סביר ,ברורה
מאליה .התשובה כמובן יכולה להיות בעלת תכנים מגוונים ,אך עצם התשובה הוא
חובה .מצב בו פניה נותרת ללא תשובה כאשר ברקע ישנו אירוע מוגדר בזמן ,קולעת
את הפונה למצב של אי וודאות ומאלצת אותו ,כמו במקרה זה ,לפנות לבית
המשפט( ".עניין עזיז לעיל).
 .28נזכיר כי בעניינו של העותר כבר התקבלה החלטה ,מה שהופך את גרירת רגליהם במתן
האישור לתמוהה עוד יותר.
 .29בתי המשפט גם לא היססו לפסוק הוצאות כאשר רק בעקבות הגשת העתירה ניתן מענה
מטעם מת"ק עזה (ר' לדוגמא מהתקופה האחרונה :בג"ץ  8325/17נור מוראד ואח' נ' שר
הביטחון ( ,)19.11.2017שם נפסקו הוצאות בסך  ;₪ 1,500בג"ץ  8736/17הודא דאוד ואח' נ'
שר הביטחון ( )30.11.2017שם נפסקו הוצאות בסך  ;₪ 3,000בג"ץ  469/18חאלד מהדי נ' שר
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הביטחון ( )6.2.2018שם נפסקו הוצאות בסך  ;)₪ 1,000עניין מאדי לעיל שם נפסקו הוצאות
בסך  ;₪ 3,500ועניין עזיז לעיל ,שם נפסקו הוצאות בסך .)₪ 2,000
 .30התבטאויות בתי המשפט שהובאו לעיל ופסיקת ההוצאות מבטאות את דעתו של בית המשפט
כי העדר המענה מצד המשיבים ,שמוביל להגשת עתירות רבות רק לשם קבלת מענה ,גורם
להקצאת משאבים מיותרת ולהכבדה הן על העותרים והן על בית המשפט .רק לאחרונה
התבטא ברוח זאת כב' נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים ,בפסק דינו בעת"מ 26933-02-17
אדם טבע ודין נ' המשרד להגנת הסביבה ואח' ( ,)16.11.2017שם פסק לטובת העותרים 7,500
 ₪הוצאות:
"המשיבים אינם חולקים על חובתם החוקית למסור את המידע ועל כך שרק
בעקבות הגשת העתירה הואילו להעביר את החומרים ,ואינם מספקים כל סיבה
סבירה להתעלמותם מבקשות העותרת .טענתם שהעתירה נמחקה בשלבים
מוקדמים אינה יכולה לסייע לפסיקת סכום נמוך במקרה דנן ,שכן העתירה לא
הייתה צריכה להיות מוגשת מלכתחילה ,והוגשה אך ורק בשל התנהלות קלוקלת של
המשיבים .מעבר למאמצים שנדרשו מהעותרת כדי לקבל את המגיע לה על פי החוק,
הכביד הדבר על מערכת בתי המשפט ,העמוסה ממילא .משכך ,בעתיד יכול ויהיה
מקום לשקול פסיקת הוצאות גם לטובת אוצר המדינה( " .פס' .)8
 .31בעתירה הקודמת לא נפסקו הוצאות כנגד המדינה .בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום
 9.12.2018נקבע בין היתר כי "על פני הדברים התנהלות המשיבה הייתה תקינה" .בין היתר
בהתחשב בכך שהמדינה אפשרה בסופו של דבר לעותרים להיכנס לתחומי מדינת ישראל.
ואולם ,האישור היה תיאורטי בלבד ,ונכון להיום ,העותר נאלץ לפנות בשנית לבית המשפט על
מנת לממש אישור זה.

המשיבים הפרו את חובת ההגינות של הרשות
 .32חובת ההגינות של הרשות היא אבן פינה בדיני המינהל הציבורי ,בהיותה נאמן של הציבור
(בג"ץ  164/97קונטרם נ' משרד האוצר ,פ"ד נב( ;)1998( 289 ,)1דפנה ברק-ארז ,משפט
מינהלי ,כרך א'  .))2010( 276חובת ההגינות נובעת מכך שהשלטון והיחיד אינם שווי-כוחות
ואינם שווי-מעמד .השלטון מחזיק כוח ועצמה וחובת ההגינות נועדה לשמש בלם לכוח ורסן
לעצמה .הגם שהעותר אינו אזרחי ישראל ,הוא עדיין תלויים בהחלטת המשיבים .כל עוד
למשיבים היכולת למנוע את כניסתו לישראל ועל דרך זו לפגוע בזכויות יסוד המוקנות לו,
עליהם החובה לנהוג כלפיו במידת ההגינות ,כמו כלפי כל פונה התלוי ברשות.
 .33חובת ההגינות מחייבת את הרשות לטפל באופן רציני ואחראי בפנייתם של תושבים כדוגמת
העותר ,ולהשיב להם בזמן סביר מהי החלטתה .אי מתן מענה במשך תקופה החורגת מגדר
הסביר כמוה כדחיית הבקשה ללא מתן נימוקים (ר' פס'  7בפסק הדין בעניין מאדי לעיל ,מיום
 .)12.3.2017לעניין זה יפים דבריו של פרופ' זמיר:
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"מבחינתו של אדם הנזקק להחלטת הרשות ,שיהוי במתן החלטה עלול
לגרום נזק רב...לעתים ,כאשר העניין דחוף ,נזקו של שיהוי יכול להיות
שקול כנגד נזקו של סירוב" (זמיר לעיל.)1093 ,
 .34כיום ,הפונה מצוי בפני שוקת שבורה -ברור לו שהמענה שניתן לו אינו מבוסס ,סותר את
העובדות לאשורן וחרף זאת ,אין הוא יכול לעשות דבר .עיתוי התשובה ,פחות משבוע לפני
הריאיון וכחודשיים לאחר הגשת הבקשה הפוגע ביכולתו למצות את זכויותיו באפיקים
אחרים ובפרט בפני ערכאות .לעניין זה יפים דברי השופטת יהודית צור בעת"מ (י-ם) 139/07
משה כהן נ' שר הפנים פס' :)25.07.2007( 49
"בתי המשפט חזרו והדגישו את החובה של רשות ציבורית לטפל בפניות של
אזרחים בדרך עניינית ויעילה .חשוב במיוחד להקפיד על מתן תשובה תוך
זמן סביר והעיקר יש ליידע את הפונה בצורה ברורה ומדויקת מהי עמדת
הרשות בעניינו ומה נדרש ממנו לעשות על מנת לקדם את עניינו בצורה
יעילה ועניינית".
 .35כאמור ,במקרה דנן ,המתין העותר למתן תשובה בבקשתו ,כחודשיים ,זאת לאחר שהמשיבים
התחייבו בפני בית המשפט לאשרּה .במשך  24השעות האחרונות קיבל העותר שלוש תשובות
שונות :בקשתו בבחינה ,בקשתו מאושרת ובקשתו מסורבת.
 .36אמינות נימוקי הרשות עשויה להתערער כאשר הרשות משנה את נימוקיה" .תחילה היא טוענת
כי ההחלטה מתבססת על נימוק אחד ,ולאחר זמן מה ,אולי כאשר נתברר לה כי נימוק זה אינו
חוקי ,היא טוענת כי ההחלטה מבוססת על נימוק אחר .זוהי – כך קראו לזה פעם – קונברסיה
של נימוקים" (הסמכות המינהלית ,עמ'  .)1295ובבג"ץ  509/88אחים מכלוף נ' מועצת הרבנות
הראשית לישראל ( )2.10.1990נאמר כי "העלאת נימוקים  ...השונים אלה מאלה בכל פעם
מחדש עשויה לעורר תמיהה בדבר מידת מהימנותם של הנימוקים שהועלו" (ס'  11לפס"ד).
 .37בענייננו ,מעל לשלוש שנים מכלה העותר בניסיון להגיע אל הראיון המיוחל .מנת חלקו בשנים
אלו הייתה התעלמות מהבקשות ,אישור הבקשות ומניעת מעברו וכן טענות בטחוניות אשר
הוסרו רק לאחר הגשת עתירה בעניינו .כיום ,לאחר שהובטח לעותר שמעברו יאושר ,הבטחה
אשר גם הובילה למחיקת העתירה בטרם מומשה ההבטחה ,מעלים המשיבים טענה חדשה
ושגויה .כאמור בפסיקה לעיל ,התנהלות זו בכללותה מעוררת תמיהה בנוגע למהימנות
הטעמים שהעלה המשיב.
 .38זאת ועוד .בענייננו ,העותר הודיע לבית המשפט הנכבד על המועד החדש אשר נקבע לו לריאיון
בקונסוליה אמריקאית במסגרת העתירה הקודמת .לא ברור מדוע בוששו המשיבים להגיב
לטענה זו ורק כיום ,כאשר סירובם ,הגם שאינו מבוסס ,יכול שימנע פעם נוספת את מעברו,
מעלים הם טענה זו .העובדה כי המשיבים "גילו" כי הריאיון אינו בתוקף רק לאחר בעזה רק
בשלב מאוחר יותר ,מחזקת ומגבירה את התמיהות בנוגע למהימנות עילות הסירוב שהוצגו.
 .39למרבה הצער ,נראה כי דעתם של המשיבים נחושה להגיע לתוצאה מסוימת  -למנוע את מעברו
של העותר לריאיון בשגרירות ,ועל כן ההחלטה נגועה גם אף בשרירות:
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רשות מנהלית סבירה ,כמו כל אדם סביר ,לא תקבל החלטה אלא על יסוד
תשתית של עובדות ולנוכח בחינתן היסודית ( יצחק זמיר ,הסמכות
המנהלית ( ,להלן :הסמכות המינהלית) , 2011 ,עמ'  :) 1119אכן שיקול
הדעת הוא חופש לבחור בין אפשרויות שונות ,אך אין הוא חופש מוחלט.
שיקול דעת אינו קפריזה  .רשות מנהלית שמפעילה את שיקול הדעת שלה
ללא בירור העובדות הנודעות לעניין  ,ומחליטה על יסוד תחושה בעלמא,
או שדעתה נחושה להגיע לתוצאה מסויימת ללא תלות בעובדות המקרה ,
אינ ה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוק .במקרה זה ניתן לומר על הרשות
כי היא פועלת בשרירות  .שרירות היא סוג של שחיתות .יש בה חומרה
קיצונית .היא עילה לפסול כל החלטה מינהלית (בג"ץ  986/05פלד נגד
עיריית תל אביב יפו  , 13.4.05 ,פס'  15לפס"ד).
החלטה חפוזה בבקשת העותר ,לאחר ששכבה כאבן שאין לה הופכין במשך שבועות רבים ,לא
יכולה הייתה להשען על בדיקה יסודית של העובדות .ולראיה ,העובדה שהכריעה את ההחלטה
לשלילה ,אינה מבוססת ואינה נכונה.
המשיבים פוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות העותר
 .40מחדליהם של המשיבים לאשר את בקשות העותר לא רק שאינם בלתי סבירים ,כמפורט
לעיל , ,אלא הוא גם בלתי מידתי בהיותו פוגע באופן קשה בזכויות היסוד של העותר .יוזכר,
כי נוכח השליטה של ישראל על מעברי הגבול בין רצועת עזה לבין שטחה ושליטתה על תחומי
חיים רבים של תושבי עזה ,מחויבת היא מכוח המשפט הבינלאומי והישראלי לכבד ולהגן על
אותן זכויות האדם המושפעות משליטתה -בראשן ובעיקרן הזכות לחופש התנועה של
התושבים והזכויות שנגזרות ממימוש חופש התנועה .בית המשפט העליון הכיר בכך שנוכח
שליטתה של ישראל על מעברי הגבול ,והתלות שפיתחו תושבי עזה בישראל באספקטים רבים,
היא מחויבת להבטיח את הצרכים ההומניטאריים של תושבי עזה (בג"ץ  9132/07אלבסיוני
ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' (.)30.1.2008
 .41יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בבג"ץ  1169/09פורום משפטי למען ארץ ישראל נ'
ראש הממשלה פס' :)15.6.2009( 21
"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 הוכרזה
ארגון טרור ,חיים בה תושבים הזקוקים לשירותים חיוניים לקיום איכות
ורמת חיים סבירה ואנושית .ישראל נדרשת להושיט עזרה כדי לאפשר
סיפוק צרכים הכרחיים לאוכלוסייה המקומית ,שבלעדיה לא יקבלו
מענה".
 .42העובדה כי כניסה לצורך ראיון אשרה בקונסוליה בישראל קבועה בקריטריונים שנקבעו
לתנועת אנשים מרצועת עזה מלמדת על כך שבעיני המשיבים כניסת תושבי עזה לישראל
לצורך זה הינה "הומניטארית" במובן זה שהיא קריטית וחיונית לחיי התושבים ברצועת
עזה שישראל שולטת באופן כמעט בלעדי על יציאתם לעולם .המשיבים לא חולקים על
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קביעה זו ובמסגרת דיון בעת"מ  29895-02-17אבו-היבה נ' שר הביטחון ואח' ,מיום
 ,6.3.2017באת-כוחם טענה:
"בקשת כניסה לישראל לצורך ראיון בקונסוליה ,היא בקשה הומניטרית .אין זכות
קנויה להיכנס לישראל מעזה .מדינת ישראל הכירה מס' עילות הומניטריות ,אחת
מהן היא כניסה לשגרירות" (עמ'  ,3שורות  27-29לפרוטוקול).
 .43אכן ,קיום ראיון קונסולרי ,הנפקת אשרת נסיעה למדינה זרה ולעתים הסדרת המעמד
האזרחי במדינה זרה ,הם פעולות אשר הכרחיות למימוש וקידום זכויות רבות של תושבי
עזה -חופש התנועה של התושבים בראש ובראשונה אך גם זכויותיהם לחיי משפחה ,לחינוך,
לפרנסה ,להזדמנויות ועוד .אשר על כן ,בקשת העותר הינה בקשה הומניטארית וככזו יש
להעניק לה משקל רב.
 .44האופי ההומניטארי של הבקשה מודגש מעצם העובדה שאת ראיון האשרה אותו ביקש העותר
לקיים בקונסוליה האמריקאית בירושלים המזרחית ,אין הוא יכול לקיים באף מקום אחר.
כאמור לעיל ,אין בעזה נציגות אמריקאית בה ניתן להנפיק אשרות לארה"ב ,ותושבי עזה
מופנים לקבלת שירות בקונסוליה אשר יושבת בירושלים המזרחית (ר' באתר האינטרנט של
הקונסוליה.)/https://jru.usconsulate.gov/visas/immigrant-visas -
 .45בנסיבות אלו ,וכאשר בעניינו של העותר ,אשר מבקש להגר ,המדינה גוררת רגליים כבר שלוש
שנים ,עליהן נוספים שבועות אלו בהם הוא ממתין לאישור אשר הובטח לו תחת עינו הפקוחה
של בית המשפט ,התנהלות המשיבים בעניינו של העותר ממשיכה את הפגיעה קשה בזכותו
של העותר לחופש תנועה.
 .46פגיעה זו בזכויות העותר אסורה כאמור לפי המשפט הבינלאומי ההומניטארי -דיני כיבוש
ודיני זכויות האדם -והיא גם כפופה לעקרונות מנהליים וחוקתיים של המשפט הישראלי.
עליה לעמוד במבחני הסבירות והמידתיות ,אך היא איננה עומדת בהם .פגיעה זו אינה נעשית
לתכלית ראויה ,שהרי המשיבים לא פירטו ולא הצדיקו בשום אופן את העיכוב במתן המענה.
אף אם יוכח על ידי המשיבים כי ישנה תכלית כלשהי לעיכוב ,הרי שהפגיעה הטמונה בכך
לזכויות העותר עולה על המידה הדרושה לשם הגשמתה של תכלית זו.
 .47לאור האמור לעיל ,מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על-תנאי כאמור בכותרת וכן
לחייב את המשיבים בהוצאות העותר ,לרבות אגרת בית משפט ושכ"ט עו"ד כדין ,בשים לב
לעובדה כי בעתירה הקודמת לא נפסקו הוצאות לחובת המדינה ,בשל טיפולה המהיר והיעיל
לכאורה בעניינו של העותר.
 .48העתירה נתמכת ,בשל קוצר הזמן ,בתצהיר מטעם העותר אשר שימש בעתירה הקודמת
ונחתם בפני עורכת דין ברצועת עזה ונשלח לח"מ ,לאחר תיאום טלפוני .בשל הקושי בקיום
מפגשים בין העותר לבין ב"כ ובשל דחיפות העתירה ,מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את
התצהיר ואת ייפוי הכוח שנחתמו ונשלחו בפקס.
 .49בשל הדחיפות בהגשת העתירה ,לעתירה זו מצורף תצהיר מטעם העותר אשר שימש בעתירה
הקודמת .תצהיר חדש ,אשר יחתם היום בפני עורכת דין ברצועת עזה וישלח לח"מ לאחר
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תיאום טלפוני ,הנוגע לעובדות שנוספו מאז ,ישלח לבית המשפט הנכבד בבאר שבע ללא דיחוי.

20.12.2018
___________________
מוריה פרידמן שריר ,עו"ד
ב"כ העותר
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