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   יםהמשיב
 

 עתירה למתן צו על תנאי

 ,ים והמורה להם לבוא וליתן טעםהמופנה אל המשיב, מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי

מרצועת עזה לירדן , 6-2העותרים ,  ילדיהוחמשת 1מעברם של העותרת מדוע לא יאפשרו את 

 .בדרך אפשרית כלשהי, באופן מיידי

  דיון דחוףלקביעתבקשה 

 . ברצועת עזהעם ילדיה השוהה , ת היא נתינת ירדןהעותר

 בכללם וחיוניים טיפולים רפואיים נדרשת לעבור והיא חולת לב ,  בת החמש____, 4העותרת 

כבר לפני שלושה  לירדןמרצועת עזה  המשפחה מעבראת סופית  אישרו המשיבים. בירדןלב ניתוח 

  .ו של המעבר בפועללא מאפשרים מאז את מימושעל אף זאת אולם , חודשים
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 התשתית העובדתית

 הצדדים

 סלאח ___מר , עם בעלהלשטחים  היא נכנסה. היא נתינת ירדן ,)תהעותר: להלן (1 תהעותר .1

 עם היא מתגוררת ומאז לפני כשמונה שניםבאמצעות רישיון ביקור  ,)ן ירדןתיגם הוא נ(

העותרת מעמד של קיבלה אף  ,2008בחודש מאי , לאחרונה ממש .ברצועת עזהמשפחתה 

 . והונפקה לה תעודת זהות פלסטיניתתושבת הרשות הפלסטינית

  : הם ילדיה של העותרת6-2העותרים  .2

,  בת החמש____,  בן השבע_____ – 6-3 יםהעותר .ירדןהוא יליד ,  בן התשע____, 2העותר 

 . נולדו ברצועת עזה, בן השנה_____ בת השלוש ו_____

 .5/ע-1/ע מצורפים ומסומנים 6-2 ותריםהעתקי תעודות הלידה של הע

המתבטא בחור בין החדרים ואי , מום מולד בליבהסובלת מ,  בת החמש____, 4העותרת  .3

בבית החולים תל , היא טופלה בעבר בישראל). CHD VSD(ספיקת המסתם האורטלי 

קה  אולם בשל הידרדרות במצבה זקו,29.6.06 שם עברה ניתוח לב לתיקון המום ביום ,השומר

 .לניתוח חוזר

 .7/ע-6/ע  מצורפים ומסומנים4של העותרת ים בדבר מצבה הרפואי  רפואיותח" דויהעתק

 לקידום זכויות האדם וא ארגון הפועלה) המוקד או המוקד להגנת הפרט: להלן (7 העותר .4

 . הכבושיםבשטחים

 להתיר הממונה על המעברים מרצועת עזה ובעל הסמכות הוא ,דרוםהאלוף פיקוד , 1המשיב  .5

השולטת , 4  המשיבה,מטעם מדינת ישראל, ל דרך ישראל" היציאה מרצועת עזה לחואת

  .במעברים מרצועת עזה ואליה מזה למעלה מארבעים שנה

 הנו )ש"המתפאו מתאם הפעולות בשטחים : להלן(מתאם הפעולות בשטחים , 3המשיב  .6

 לעקוב 2טעם המשיב והוא מונה מ, האחראי על קביעת מדיניות הצבא בשטחים הכבושים

 .אחרי המצב ההומניטרי ברצועה



 

 

3

  ומיצוי ההליכיםהעובדות

למתאם הפעולות , ת אדםבאמצעות ארגון רופאים לזכויו,  פנתה העותרת13.6.07ביום  .7

הרצועה את  לה לצאת אשר יאפשרוהיתרים לה ולבני משפחתה קשה כי יונפקו ובי, בשטחים

 .רפואי נאותעל מנת שבתה תוכל לקבל טיפול , לירדן

 .8/ע מצורף ומסומן 13.6.07מיום " רופאים לזכויות אדם"העתק פניית ארגון 

לפיה לשם תיאום מעברה של , התקבלה תשובת מתאם הפעולות בשטחים 3.7.07ביום  .8

ניתן  אישור אשר – לירדן כניסתהלהעותרת היא נדרשת להציג אישור מהרשויות הירדניות 

לאחר הצגת האישור הצד הישראלי " עוד נכתב כי .רדןלבקש באמצעות קרובי משפחה בי

 ."צועת עזה לירדן דרך גשר אלנביל מר"יתאם את מעברה של הנ

 .9/ע מצורף ומסומן 3.7.07העתק תשובת מתאם הפעולות בשטחים מיום 

באמצעות מכיוון שהיה עליה לעשות זאת אולם , העותרת החלה לפעול לקבלת האישור הנדרש .9

ים וארך הדבר כרוך בקשיים ניכרהיה , בעודה נמצאת ברצועת עזה, ירדןקרובים ומכרים ב

 . האישור המבוקשעלה בידי העותרת לקבל את 25.2.08 רק ביום .זמן רב

 .10/ע בדבר כניסת העותרת וילדיה לירדן מצורף ומסומן 25.2.08יום מ אישור ירדניהעתק 

להתכתבויות קודמות בעניינם של בהמשך , ק עזה" פנה המוקד להגנת הפרט למת5.3.08ביום  .10

וביקש לתאם את מעברם של העותרים , רף לפנייתו את האישור הירדני שנתקבליצ, העותרים

  .בהתאם להודעת מתאם הפעולות בשטחים, לירדן דרך גשר אלנבי

 .11/עק עזה מצורף ומסומן " למת5.3.08מיום להגנת הפרט העתק פניית המוקד 

 כי ,ק עזה" מן המוקד ההומניטארי שבמת,קצינה בשם איריתנית טלפו הודיעה 15.4.08ביום  .11

צאת לירדן באמצעות בקשתה של העותרת אושרה סופית וכי העותרת וילדיה יוכלו ל

  .שר יצא ממחסום ארז לגשר אלנביא, "שאטל"

אלא ,  למחרת היוםמתוכנן לצאתנמסר כי העותרים לא יוכלו לצאת בשאטל אשר , עם זאת

יש לציין כי השאטל  ".בעוד שבוע עד שבוע וחצי" אשר צפוי לצאת לירדן ,רק בשאטל הבא

 . ברגע האחרוןבוטלאשר היה מתוכנן לצאת למחרת היום 

לאחר שלא התקבלה כל הודעה מטעם המשיבים בדבר שאטל , 28.4.08ביום , כעבור שבועיים .12

כדי , ק עזה" ממתאיריתאותה קצינה בשם פנה נציג המוקד להגנת הפרט טלפונית ל, נוסף

וכי לא , אירית מסרה שהשאטל האחרון בוטל גם הוא. לברר מתי צפוי לצאת השאטל הקרוב

 .ידוע מתי יצא השאטל הבא
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שוב . ק עזה" במתקבוע עם המוקד ההומניטאריטלפוני בקשר להגנת הפרט עמד המוקד , מאז .13

  – "יומייםבעוד "או " בתוך שבוע", "בקרוב"כי שאטל צפוי לצאת ק "מהמת נמסר ושוב

 . השבועות חולפים ושאטל אין.אך לא דובים ולא יער

, בחלוף הזמן. הרצועהאפשרות לצאת מלכי העותרת וילדיה אינם היחידים הממתינים , יןיצו .14

 .שאטללהלכו והתרבו הממתינים 

 לתיאום מעברם של אנשים נוספים מרצועת עזה לירדן 3.6.08העתק פניית המוקד מיום 

 .12/עמצורף ומסומן  ,)וכמובן בוטל(יה אמור לצאת באחד השאטלים שה

מצבה הרפואי של  . מאז אישר המשיב את יציאת העותרת וילדיהשלושה חודשיםחלפו , והנה .15

 .  ברצועהעודם ממתינים אך העותרת וילדיה –דרדר יבתה של העותרת הולך ומ

 . אלא לפנות לבית המשפט הנכבדםבנסיבות אלו לא נותר ביד

 פטיהטיעון המש

  ותוך זמן סבירחובתם של המשיבים לפעול במהירות ראויה

מן המושכלות הראשונים של מינהל  היא החובה לפעול במהירות הראויה"הוא כי כלל ידוע  .16

 )).1996 (717 , כרך בהסמכות המינהלית זמירצחק י( "תקין

וב לעשות הסמכה או חי "שלפיו, 1981-א"התשמ,  לחוק הפרשנות11החובה מעוגנת גם בסעיף  .17

 ".  משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה-בלי קביעת זמן לעשייתו , דבר

  :וראו גם

 ;)1994 (451, 441) 4(ד מח"פ, השר לענייני דתות' המכון להכשרת טוענות נ 6300/93 ץ"בג

  ;)1994 (853, 844) 2(ד מח"פ, שר התעשיה והמסחר' מ נ"מיטראל בע 7198/93 ץ"בג

   ).2004 (782 ,769) 3(ד נט" פ, משרד החינוך–מדינת ישראל ' מזורסקי נ 5931/04 ץ"בג

 משמעות מיוחדת " הזמן הסביר" מקבל מושג בזכויות אדם כאשר מדובר וכבר נפסק כי .18

 ,2006ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון ' גלאון נ 1999/07 ץ"בג(

 : וכי בעניינים כאלה,))2007 (569 ,551 )2(2007על -תק

 התמשכות פגיעה [...]יש מקום לצפות להסדרה מהירה יותר של העניין 

בזכויות אדם מחמירה לא פעם את היקף הפגיעה ותוצאתה עלולה להיות 

 .שחיקה של הזכות כמו גם פגיעה קשה ומתמשכת בפרט

 780 ,775) 2(2006על - תק,מינהל מקרקעי ישראל' קעדאן נ 8060/03 ץ"בג(
)2006(. 
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אחד הם מודיעים כי אושרה מצד .  בפני שוקת שבורה וילדיההמשיבים מעמידים את העותרת .19

  .לממש את האישורהשני לא מאפשרים לה במשך חודשים מן הצד אך , בקשתה

אך העותרת נאלצת שוב ושוב , ממתין לקבלת הבת החולה לניתוח לבכבר בית החולים בירדן 

 . את מועד הניתוחלדחות

באמצעות , ל"יוצאים מדי יום פלסטינים מרצועת עזה לחו, עדר שאטליםיעל אף הכי , יןצוי .20

יצאו , חות מתאם הפעולות בשטחים"על פי דו. היתר כניסה לישראל ובלא הסדרים מיוחדים

 שחל בסוף השבוע . ל" של פלסטינים מרצועת עזה לחועשרות רבות מאז תחילת חודש יולי

 . פלסטינים21, דרך מחסום ארז, ל"מן הרצועה לחויצאו , למשל, 11.7.08-ב

 התנועה מרצועת עזה ואליה במהלך ש בדבר "ח המתפ"העתק העמוד הרלבנטי מתוך דו

 .13/עמצורף ומסומן  11.7.08-סוף השבוע שחל ב

חות נוספים אפשר למצוא באתר האינטרנט של מתאם הפעולות "ח המלא ודו"את הדו

 .http://www1.idf.il/MATPASH: בכתובת, בשטחים

 סיכומם של דברים

המשיב אינו רשאי לאלץ את העותרת . ניטאריות מן המעלה הראשונהמדובר בנסיבות הומ .21

באופן חובתו למצוא מ. המעבר את ה להמתין תקופה ארוכה עד שיואיל להסדירובתה החול

 בלא  מרצועת עזה לירדןאשר יאפשר את יציאתה של העותרת וילדיה ,כלשהור  הסדמיידי

 .בכל דרך אחרת בין בשאטל ובין –דיחוי 

בתיאום , מ בפקס"ונשלח לחברצועת עזה ד " בפני עושנחתםפוי כוח יויתירה זו נתמכת בתצהיר ע

, ואת ייפוי הכוח שאף הוא ניתן בפקס, בית המשפט הנכבד מתבקש לקבל תצהיר זה. טלפוני

 .ה כוחילבין בא תבהתחשב בקשיים האובייקטיביים בנוגע למפגש בין העותר

ולאחר שמיעת תשובת , מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש, לאור כל האמור

כמו כן מתבקש בית המשפט להשית על המשיב את הוצאות . להפכו לצו מוחלט, יםהמשיב

 .ד"ט עו"העותרים ושכ

 
 2008, ביולי 24 

 ד"עו, עידו בלום  

 כ העותרים"ב  
   ]51335 .ש.ת[


