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 32730-02-19עת"מ  באר שבעבבבית המשפט המחוזי 
 בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

 
 

 000000000, ת.ז. **** *****. גב' 1
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" -עמותת "גישה .2

 שריר;-מוריה פרידמן ;ליפשיץ-אסנת כהןסיגי בן ארי; "כ עוה"ד ע"י ב
 הזכות לנוע" מרכז לשמירה על –מעמותת "גישה מונא חדאד 

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

  
 ותהעותר

 -נגד  -

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

 ע"י פרקליטות מחוז דרום )אזרחי(
10309( באר שבע, ת.ד. 8)קומה  4בניין קרסו, קרן היסוד   

02-6467058קס: ; פ073-3801222טלפון:   
 המשיבים

 

 עתירה מנהלית דחופה

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

 ישראללצאת מרצועת עזה ולהיכנס ל תלעותר להתירו 11.2.2019להפוך את החלטתם מיום 

    אזרחית ישראלית.  חותה החולה,אצל אלביקור 

פט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותר בעתירה זו, לרבות שכ"ט כן מתבקש בית המש

 עו"ד בצירוף מע"מ כדין. 

 בשל הדחיפות, לעתירה נלווית בקשה לקיום דיון דחוף.

דין ברצועת עזה ונשלח לח"מ, לאחר  כתבפני עור םשנחת תהעותר תצהירנתמכת בעתירה ה

 העתירה, מתבקש ב"כ ובשל דחיפותלבין  תרתיאום טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העות

 שנחתמו ונשלחו בפקס.התצהירים ואת ייפוי הכוח נכבד לקבל את המשפט הבית 
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 נימוקי העתירה: ואלו 

 התשתית העובדתית 

היא , המתגוררת ברצועת עזה. 71ת פלסטינית, בת תושביא ה( העותרת)להלן:  1ת העותר .1

  נכדים ונכדות.  18-ילדים וסבתא ל 5-אלמנה, אם ל

 . 1ע/העתק ת.ז. של העותרת ממצ"ב ומסןמן 

, אזרחית ישראלית המתגוררת 68בת  ,000000000, ת.ז. **** ****חותה של העותרת, הגב' א .2

 ראשית. יום 57והיתה מאושפזת במשך  23.10.2018שבץ מוחי ביום  העבר ****הגב' לוד. ב

ולאחר  4.11.2018עד ליום וזאת הרופא  בית החולים אסףמחלקה הנוירולוגית בבאושפזה 

ום . היא השתחררה לביתה ביבמרכז הרפואי גריאטרי בית רבקה יקוםשל אושפזהמכן 

סא גלגלים, עם ילשיתוק צד ימין של גופה ומאז היא מרותקת לכגרם השבץ . 18.12.2018

יסיים כאבים חזקים בגפיים ימניות, מתקשה בדיבור, ואינה מסוגלת לבצע את צרכיה הבס

סכרת מרטינופתיה סוכרתית שגרמה לה לעיוורון,  ****הגב' סובלת בנוסף לכך באופן עצמאי. 

 . ריכוז גבוה של שומנים בדםגבוה ו לחץ דם(, 2)סוג 

מצ"ב  16.1.2018, ומיום 4.11.2018העתק הדוחות הרפואיים מבית החולים אסף הרופא מיום 

  .2ע/ומסומנים 

 . 3ע/מצ"ב ומסומן  18.12.2018פואי גריאטרי מיום העתק סיכום אשפוז במרכז ר

  .4ע/מצ"ב ומסומן  תהעתק תעודת עיוור

  ה את המסמכים הרפואיים המעידים על מצב אחותה, מיד לאחר שקיבל, 5.11.2018ביום  .3

ת העותרמרכז רפואי גריאטרי לצורך שיקום, פנתה ב היתה האחות מאושפזתבעת שו

, בבקשה לבקר את אחותה בישראל. רחית הפלסטינית בעזהוועדה האזלמשיבים, באמצעות ה

שלא רק שבקשת  ,יצוין, בהיעדר מענה, פנתה העותרת בשנית למשיבים. 6.1.2019ביום 

אלא עומדת בקריטריונים הצרים שהמשיבים מעמידים כתנאי ליציאה מרצועת עזה,  תהעותר

דחיפותן ל מהיר בשל ביקור חולה זוכות לטיפולבקשות כך שהמשיבים מעידים על גם ש

 . ההומניטארי המובהקאופיין ו

חודשים לאחר הבקשה  3, 6.2.2019בוששה להגיע. ביום  חרף האמור, תשובת המשיבים .4

עמותת "גישה", , 2העותרת נשלחה פניה מטעם ראשונה וחודש לאחר הבקשה השניה, ה

במתן מענה  האחיות. בפניה הודגש כי נוכח העיכובבבקשה למהר ולאשר את המפגש בין 

 לבקשה הומניטארית מן המעלה הראשונה יש לאשר את הפנייה ללא עיכובים נוספים.

 .5ע/מצ"ב ומסומן  6.2.2019ת מיום של העותר ההעתק פניית עמותת גישה בעניינ
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 כדקמן:  2 התקבלה תשובת המשיב 11.2.2019ביום  .5

ולה, התברר כי ...  לצורך ביקור ח **** *****לאחר בחינת בקשתה של  "...

 ... אינה מאושפזת )הוגשו סיכומי שחרור מאשפוז( ולכן **** *****החולה 

 עומדת בקריטריונים..."  הוחלט לסרב את הבקשה משום שאינה

  .6ע/ מצ"ב ומסומן 11.2.2019מיום  2מענה המשיב העתק 

שבקשת העותרת עמדה אצל המשיבים כאבן שאין לה הופכין במשך לאחר הנה כי כן,  .6

מסרבים , פרק זמן שאינו סביר בכל קנה מידה שהוא בנסיבות הבקשה, חודשים 3-למעלה מ

כך נדמה, כלאחר יד, בטענה כי  ,המשיבים לבקשת העותרת בתשובה בלתי מקצועית שניתנה

הבקשה אינה עומדת בקריטריונים משום שאחות העותרת כבר אינה נמצאת באשפוז. זאת, 

ולמרות שהאחות  ממושךת שהאחות היתה באשפוז בקשת העותרת הוגשה בעשלמרות 

 בוודאי נוכח גילה.    ,יהיחולה במחלה קשה שיש בה חשש לח

 נוכח סירוב  בלתי סביר זה לבקשת העותרת מוגשת העתירה דנן.  .7

 הטיעון המשפטי

 המסגרת הנורמטיבית 

לפי  בהתאם להסמכה, מידי מת"ק עזהרצועת עזה לישראל טעונה היתר  תושביכניסתם של  .8

ובהתאם לסמכויות מפקד , 2005-תשס"ה( פטור תושבי רצועת עזה)צו הכניסה לישראל 

   . 2003-, תשס"ג(הוראת שעה)חוק האזרחות והכניסה לישראל האזור לפי 

-, נקבע בהחלטת הקבינט המדיני2007צועת עזה, בחודש יוני בר החמאסעם עלייתו של שלטון  .9

 שטח בתוך אנשים תנועת עלתוטל מגבלה ות נוספות, כי לצד הגבל 19.9.2007בטחוני מיום 

ואליה. ממועד זה ואילך, יציאתם של תושבי עזה לגדה המערבית,  הרצועה מן ישראל מדינת

מסמך משרד הביטחון  -מותנית בעמידה בקריטריונים שנקבעו בשני מסמכי מדיניות כלליים

מסמך )להלן:  2011זה" משנת שכותרתו "מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת ע

 פלסטינים לכניסת מסווג בלתי הרשאות סטטוס"( ומסמך המתפ"ש ששמו המדיניות

)להלן:  "ל"לחו וליציאתם עזה רצועת לבין ושומרון יהודה אזור בין למעברם, לישראל

(. סטטוס ההרשאות מתעדכן מעת לעת ואמור לשקף איזון בין צרכיה הרשאות סטטוס

כאחד. סטטוס  הרצועההגדה והמשפטיות כלפי תושבי  ישראל ובין חובותיההביטחוניים של 

 .28.1.2019ההרשאות הנוכחי מעודכן ליום 

למסמך המדיניות: 

es/File/LegalDocuments/procedures/entering_andhttp://www.gisha.org/UserFil

_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/entering_and_exiting_gaza/03.pdf
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 לסטטוס ההרשאות: 

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

f 

 בקשת העותרת עומדת בקריטריונים

בקריטריונים שפירסמו  בקשה העומדותהיא ישראל החולה בחותה אלביקור  תבקשת העותר .10

למסמך המדיניות  4א7לסעיף  בהתאםזאת . המשיבים לתנועת תושבי עזה מחוץ לרצועה

( בפרק ב' )שכותרתו סטטוס הרשאות לאוכלוסיה הפלסטינית ברצועת עזה( 3)10לסעיף ו

 המתיר את: לסטטוס הרשאות 

רצועת עזה לישראל )אף לצורך מעבר לאיו"ש או לחו"ל(  כניסת תושב

קרוב משפחה מקרבה ראשונה החולה במחלה קשה אשר ביקור לצורך 

. יש לציין, כי ךזו המצריכה אשפוז ממושיש בה חשש לחיי החולה או כ

 . נלקח בחשבון גם גילו של החולהבמסגרת זו 

( )שכותרתו "כניסת תושבי רצועת עזה לאיו"ש( )ב16תאם לכך נקבע גם בפרק ג' בס' בה .11

 "....'ביקור קרוב משפחה החולה במחלה קשה כמפורט בפרק בקריטריון של "

 . 7ע/ מצ"ב ומסומןהמדיניות  ךובמסמות העתק החלקים הרלוונטיים בסטוטוס ההרשא

יו. לבקר את יקיראפשרות לבן משפחה מעזה נסיבות המשל מחלה קשה היא אחת מקומץ  .12

משיבים על תושבי עזה לצאת מהרצועה ועל חלוטין שקבעו ההאיסור הגורף כמעט לנוכח 

ראשונה, להיכנס אליה לביקור, פגישות בין בני משפחה, לרבות מקרבה  הגדהישראל תושבי 

 אסורות, למעט במקרים נדירים. 

ם יאו גוררים רגלי ,ביקור חוליםלשהמשיבים מסרבים לבקשות חרף האמור, קורה לא פעם  .13

ולה קרוב משפחה מדרגה ראשונה החומתמהמהים במתן מענה ובכך מונעים ביקור אצל 

בטרם  הקרוב ידה ממסכל את הפר אי מענה או סירוב לבקשהלעיתים קורה שבמחלה קשה. 

 ילך לעולמו. 

קיבלה אזרחית ישראלית תשובת סירוב לבקשתה לבקר את אביה  22.1.2018ביום כך למשל,  .14

החולה ברצועת עזה, "זאת, לאור העובדה שמצבו הרפואי של החולה אינו עומד 

והיא  נפטר האב מבלי שניתנה לבתו הזדמנות להיפרד מעליו 15.2.2018בקריטריונים". ביום 

 יקור ֵאֶבל ברצועה. בקשה לבנאלצה להגיש 

העתק תשובת הסירוב לביקור האב הגוסס מהטעם של אי עמידה בקריטריונים, הודעת 

 .8ע/ל, מצ"ב ומסומן בֶ הפטירה ואישור כניסת הבת לביקור אֵ 

הן עמותת גישה והן המשיבים מכירים מקרים נוספים בהם בקשה בלבד. אחת  זוהי דוגמא .15

על "אי עמידה בקריטריונים"  תמוהה ן מענה בזמן או החלטהלביקור חולה הפכה בשל אי מת

  .לבֵֶ לבקשה להשתתפות באֵ 

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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גם במקרה של העותרת, נראה כי המשיבים הזדרזו לקבוע כי הבקשה "אינה עומדת  .16

קבע כי  2 . המשיבובכובד הראש המתחייבגישות מבלי לבחון את הבקשה ברבקריטריונים" 

ום שאחות העותרה "אינה מאושפזת כעת )הוגשו הבקשה אינה עומדת בקריטריונים מש

 סיכומי שחרור מאשפוז(". 

בעת  5.11.2019 העותרת לביקור אצל אחותה הוגשה ביום תכאמור לעיל, בקש, ראשית .17

למרות דחיפותה של הבקשה נמנע . מרכז הגריאטרי בית רבקהב שהאחות היתה מאושפזת

ובעת שמסר את תשובתו,  דשיםבמשך למעלה משלושה חומלתת מענה לעותרת  2המשיב 

  ! יום 57כבר היתה אחות העותרת בביתה לאחר אשפוז ממושך של , 11.2.2019ביום 

החורג מעבר לכל קנה מידה סביר בנסיבות  ,יםיתכן כי אי המענה הממושך של המשיבלא  .18

. ברור לכל כי אי מענה ממושך כל כך של המדוברות, יסכל את ביקור העותרת אצל אחותה

במחלה קשה המצריכה אשפוז חודשים יסכל כמעט כל בקשה לביקור חולה  3-ה מלמעל

להיבנות  יםלא יכולים בחודשים והמשי 3-אלא אם מדובר באשפוז של למעלה מ מושךמ

 החמור.  םממחדל

אף ללא קשר לשאלת האשפוז, בקשת העותרת עדיין עומדת בקריטריון לביקור חולה. שנית,  .19

תנאי אחד מתוך שניים: יש ם חולה במחלה קשה בהתקייקור הקריטריון מאפשר בישהרי 

כאשר במסגרת זו יש לקחת בחשבון את  המחלה מצריכה אשפוז ממושך אוחשש לחיי החולה 

קשה וכי בהיותה לאחר שבץ מוחי, חולת העותרת חולה במחלה אין ספק כי  .גיל החולה

יש  -  שנים 68ומנים בדם ובת בעלת לחץ דם גבוה וריכוז גבוה של שעד כדי עיוורון, סכרת 

 .חשש לחייה

ועם  אין לדעת מהי הכשרתם הרפואיתהחליטו גורמי המת"ק, אשר למרות הנאמר לעיל,  .20

מחלתה של אחות העותרת אינה חמורה דיה כי  ,אם בכלל לו גורמים רפואיים התייעצואי

שהרי במצב . בין שתי האחיותלנצח פרידה בכך ואינה עומדת בקריטריונים ואפשר שגזרו 

, ובהתחשב בגילה, לא ניתן לחזות מתי בדיוק אחותהנמצאת  והפגיע בורגיש בריאותי הה

 תחול התדרדרות במצבה, החמרה מהירה או שבץ נוסף אשר יחרצו את גורלה. 

  עמותת גישה ואח' נ' שר הביטחון ואח' 2852/18זאת ועוד, רק לאחרונה, במסגרת בג"ץ  .21

בבחינת הקריטריון של "חשש לחיי כי " 13.1.2019ינה מיום הבהירו המשיבים בתגובת המד

ברור אם כן, כי אף   החולה" לא נדרשת סכנת חיים מיידית וכי החולה אובחן כ"גוסס".

 בהתאם לפרשנות המשיבים, אחות העותרת חולה במחלה קשה ויש חשש לחייה. 

 .9ע/מצ"ב ומסומן   2852/18העתק הבהרת המשיבים במסגרת בג"ץ 

 והתעלמות משיקולים רלוונטיים קיצוני וב הבקשה לוקה בחוסר סבירותסיר

 וברגישות ברצינות ,מתשובת המשיבים ניכר כי הם לא שקלו את בקשת העותרת בכובד ראש .22

החלטתם ועל כן  מבלי לערוך איזון ראויו ענייניםהשיקולים את כלל המבלי לשקול  הנדרשת, 

 בחוסר סבירות קיצוני.  לוקה
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התלות המוחלטת של בני משפחה ולים הרלוונטיים מהם התעלמו המשיבים: בין השיק .23

במשיבים, בנהליהם, בקריטריונים אותם הם הקרועים בין רצועת עזה לגדה המערבית 

באופן  כפי שפורט לעיל, לעיתים קרובות,מפרסמים ובאופן בו הם מפרשים קריטריונים אלו )

 3ת הגישה את הבקשה העותרובדה כי הע(; צר יותר מהמשתמע בטקסט המגביל ממילא

טרחו המשיבים לבחון אותה ובעת שאחותה היתה עדיין מאושפזת בניגוד  חודשים בטרם

שני , המצב הרפואי של אחות העותרת וגילה אשר מצרוף מסרב לבקשהבמענה ה לטענתם

מצב שאינו בלתי נוכח האפשרית בעותרת עוצמת הפגיעה עולה סכנת חיים והנתונים הללו 

 . העותרת לא תספיק לראות את אחותה בחייהסביר כי 

בהם התושבים בעזה תלויים לחלוטין באישור המשיבים לבקר את בני בנסיבות אלו,   .24

על המשיבים לשקול היטב כל בקשה, בוודאי כזו העומדת ברף משפחתם אשר בגדה, 

אין למשיבים  ולקיים מאזן שיקולים עדין. בוודאיבכובד ראש , ההומניטארי הגבוה ביותר

נוספים על הקריטריונים הקבועים והצרים להוסיף ולהערים תנאים ומכשלות אפשרות 

   מלכתחילה: 

אם קבלתה היתה תוצאה של איזון בין  סבירה החלטה מינהלית תיחשב להחלטה"

שיקולים ואינטרסים רלוונטיים שונים, ואם ניתן לשיקולים אלה משקל הולם 

היא לעולם פועל יוצא של הגורמים  מר בעבר "סבירות. כפי שנאבנסיבות העניין

הרלוונטיים ושל המשקל הראוי שיש ליתן להם ביחסיהם הפנימיים. 

מניח תפיסה פלורליסטית, המכירה בקיומם של מספר שיקולים  הסבירות מושג

ראויים והמבקשת לאזן ביניהם על ידי מתן משקל 'ראוי' ליחסים הפנימיים 

'הראוי' של הגורמים הרלוונטיים נקבע על פי כוחם לקדם את  שביניהם )...( משקלם

עומדת לבחינה.  המטרות העומדות ביסוד הפעולה )או ההחלטה(, אשר סבירותה

אכן, משקל 'ראוי' אינו תופעת טבע הטבועה בגורמים הרלוונטיים. משקל 'ראוי' לא 

ה הגורמים השונים פי דדוקציה לוגית )...( משקל 'ראוי' הינו הערכה, עד כמ-נקבע על

גנור  935/95 ץבג"מקדמים את המטרות אשר הפעולה )או ההחלטה( באה להגשים" )

((". בהתאם לכך, החלטה 1990) 513, 485( 2)נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד מד

לולה להיות פגומה, אפילו שקלה הרשות שיקולים ענייניים בלבד ולא בא זכרו של ע

שיקול זר בין שיקוליה, אם האיזון הפנימי בין השיקולים, והמשקל היחסי שניתן 

פורום הערים העצמאיות נגד מועצת  1027/04בג"ץ  לכל שיקול, היו מעוותים".

 של השופטת ארבל.לפסק דינה  42(, סעיף 9.6.2011) מקרקעי ישראל

אי מענה ממושך ובלתי  – שניתנה לה ותשובת הסירוב תעל פי אופן הטיפול בבקשת העותר .25

, היעדר  הטענה המוטעית כי בעת שהוגשה הבקשה אחות העותרת לא היתה מאושפזת, סביר

בחינה מקצועית ורצינית של מצב האחות גם בהסתמך על גילה ואי מתן משקל הולם לפגיעה 

החלטת המשיבים   -עותרת אילו לא תספיק לראות את אחותה בעודה בחיים האפשרית ב

 . באופן קיצוני אינה סבירה

 לסיום, 

 להתירלהפוך את החלטתם ולהורות למשיבים  הנכבד המשפט בית מתבקשלאור כל הנאמר לעיל, 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%20935/95&Pvol=%EE%E3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%20935/95&Pvol=%EE%E3
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    לעותרת לצאת מרצועת עזה ולהיכנס לישראל לביקור אצל אחותה החולה, אזרחית ישראלית. 

בעתירה זו, לרבות שכ"ט  ותכן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותר

 עו"ד בצירוף מע"מ כדין. 

 

 

13.2.2019 

__________________ 

 , עו"דסיגי בן ארי

 ותעותרב"כ ה
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