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פנייתכן בעניין הסדרת כניסתם לרצועת עזה של חברי ארגון  –קדם בג"ץ הנדון: 
Washington Physicians for Social Responsibility 

 1381שלכן: 
 
 .שבסמך למנהל מחלקת הבג"צים הועברה לטיפולנו ןפנייתכ .1

 Washingtonמרשיכן, חברי ארגון בפנייתכן, הלנתן כנגד ההחלטה לסרב את כניסת  .1

Physicians for Social Responsibility " :לרצועת עזה, דרך מדינת "(, הארגון)להלן

 ישראל, מטעמי אי עמידתם בקריטריונים.

 להלן נבקש להשיבכן. .8

-התנתקות, התשס"ה)א( לחוק יישום תכנית ה14זכיר כי בהתאם לסעיף ראשית, נ .4

לרבות אזרחים זרים  –, אסורה היציאה מישראל לרצועת עזה של ישראלים 1002

אלא בהיתר שניתן מטעם המפקד הצבאי.  –שניתן להם רישיון ישיבה בישראל 

 טעמים של קיומםהיתרים אלו ניתנים בהתאם למדיניות המצומצמת ל

 המשתניםוהמדיניים  יםהביטחוני לשיקולים בכפוף והכל, חריגים הומניטאריים

 .לעת מעת

בהיר כי הרשויות המוסמכות החליטו שלא להתיר את כניסת האזרחים בהתאם, נ .2

הזרים כמבוקש לרצועת עזה, וזאת כיוון שלאחר בחינת הבקשה נמצא כי היא אינה 

עומדת בקריטריונים הנוהגים במסגרת מדיניות ישראל לעניין יציאה לרצועת עזה, 

נת ישראל ורצועת המפורסמים לציבור גם במסמך "מדיניות תנועת אנשים בין מדי

(. זאת, בין היתר, גם http://www.cogat.idf.ilעזה", הזמין באינטרנט )בכתובת: 

מכיוון שבבקשה הנ"ל אין מדובר בעובדים של ארגון בין לאומי מוכר )וראה לעניין 

בנבו, ניתן ביום  בצלם נ' שר הביטחון )פורסם 15621-03-18זה: עת"מ )ב"ש( 

13.1.14.)) 

שנית, נבהיר כי לעניין זה נשקלה גם העובדה כי רבים מן המבקשים הינם יהודים,  .6

 .בשגרהאשר הסיכון הנשקף מיציאתם לרצועת עזה הינו משמעותי יותר 

http://www.cogat.idf.il/
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, מהמידע המצוי בידי מת"ק עזה, עולה כי הארגון מעורב בפעילות המעודדת כמו כן .1

. יובהר, כי בעת האחרונה BDS-ישראל, בשיתוף עם תנועת ההטלת חרם על מדינת 

לפעילות זו, מטעמים מדיניים, ונמצא כי יש בו  גורמי מתפ"ש תייחסותהוחמרה ה

לשנות את האיזון באשר להחלטות הנוגעות לארגונים הנוקטים בה, בוודאי היכן 

 שמתבקשת בעניינם מתן זכות יתר כחריג למדיניות מפורשת.

במחצית השנה האחרונה, הינו , יש לציין, כי המצב הביטחוני כלפי רצועת עזה בנוסף .3

אמור, מצאו ה לאורהחמור ביותר שהיה מזה מספר שנים, מאז מערכת "צוק איתן". 

גורמי מתפ"ש כי יש לנקוט במדיניות דווקנית בהקפדה על הקריטריונים הכתובים 

 פורש על ידי בעלי הסמכות.לתנועה בין רצועת עזה לישראל, כפי שהותוותה במ

שניתנו למרשיכן בעבר, נבקש להבהיר, כי  להתייחסותכן להיתרים נוספיםבאשר  .5

אין במתן היתרים בחריגה מן המדיניות משום הבטחה למתן היתרים נוספים 

 בעתיד, ואין בהם כדי להצר את שיקול הדעת של גורמי מתפ"ש בעתיד.

למכתב  1-3פורט לעיל, בדגש על סעיפים למעלה מן הצורך, נבקש אף להדגיש כי כמ

זה, הרי שגם חלו שינוי נסיבות רלוונטיות, ואיזון האינטרסים הנוגע לבקשת 

מרשכם, כפי שנשקל על ידי גורמי מתפ"ש, השתנה מן העת בה אושרו בקשות 

מרשיכן. על כן, חוסר היכולת לגזור כלל ממקרים פרטניים אלו ולדרוש חריגים 

 שאת.  נוספים עולה ביתר

לאור כל האמור, נמצא כי אין מקום להתיר את כניסתן מרשיכן לרצועת עזה דרך  .10

 מדינת ישראל, בהתאם לבקשתם. 

 

 ,בברכה
 

 סרן נדב גלס
 יועמ"ש מת"ק עזה

 לאומי-מחלקת הדין הבין
 

 
 
 
 


