
  

 
 

 

  

  

  1.9.2011: תאריך

  :לכבוד          : לכבוד

  האלוף דנגוט      שר הפנים –מר אלי ישי 

  מתאם פעולות הממשלה בשטחים        משרד הפנים

  01104דואר צבאי  467ש "משרד הביטחון מתפ  2קפלן 

  ה תל אביבהקרי        ירושלים

   03-6976306 :באמצעות פקסו    02-5666376 :באמצעות פקסו

                                          

  ,שלום רב

, תושבי רצועת עזה, טיפול הרשויות בכניסת ישראלים: הנדון

  לישראל ובחזרתם לביתם 

ומבקשים , רצועת עזההמתגוררים ב ,ישראליםבטיפול הרשויות  בתלונה לגביאליכם  הפונ יהרינ .1

לאור זאת  .וסיןמינהל האוכלם משירותילקבל  לחזור לביתם ברצועת עזה או , להיכנס לישראל

כשלים המתמצים בהתניה פסולה של , בעת האחרונה בנושאים אלוכשלים רבים שהתגלעו 

טיפול ממושך בהסדרת חזרתם לביתם שברצועת עזה ומניעת גישה לשירותי , הכניסה לישראל

 .  מינהל האוכלוסין

ם לאחרונה התרבו המקרים בהם נתקלים אזרחי ישראל המתגוררים ברצועת עזה בחסמי .2

לעיתים . רבים שאינם מאפשרים להם למצות את זכויותיהם הבסיסיות ביותר םבירוקרטיי

אך , סבוכה ומיותרת שאיננה משרתת את האזרח כהלכה החסמים אלו נובעים מבירוקרטי

סותרות אף במקרים רבים החסמים עולים כדי חריגה מסמכות וכדי החלטות מינהליות ש

 .האדם וחירותו כבוד: הוראות מפורשות בחוק יסוד

מחלקת הדין הבינלאומי בפרקליטות הומניטרי ב-ד כלכלי"רמ, ן ניר קידר"לרספנינו  2011ביוני  .3

 הלין על חסמים בכניסת ישראלים מרצועת עזה לישראלעל מנת ל) א"דבל: להלן(הצבאית 

זאת . ובבקשה כי ינחה את הגורמים המנהליים הרלוונטיים לגבי הדין ואופן יישומו הנדרש

ק עזה מזה "ש ייעודי למת"בהעדר יועמ, ק עזה"מתוקף תפקידו כגורם המשפטי המייעץ למת

 במכתבנו תואר מקרה ספציפי של פונה. בפני עצמוחמור דבר המהווה פגם  –כמה חודשים 

 .המכתב סבב סביב הסוגיה העקרונית אך, ישראלי אשר כניסתו לא הותרה

 .'נספח א ב ומסומן"מצ 23.6.2011העתק מכתבנו מיום 

 לפיה, ן קידר תשובה לקונית"השיבנו רס, למרות הניסוח הברור של הסוגיה כסוגיה כללית .4

. עלינו לפנות לגורם המינהליכי להתיר את כניסת מרשנו לישראל ובסמכותו כגורם משפטי אין 

אשר , ן קידר את הצורך במענה כללי ועקרוני"בשיחה טלפונית עוקבת שבנו והדגשנו בפני רס

יר את עמדתן של הרשויות ביחס לכניסת ישראלים מרצועת עזה לישראל ויתאר את יבה

ן קידר השיב כי יערוך בירור ויחזיר לנו תשובה "רס. המדיניות והנהלים המסדירים עניין זה

מכתב זה מופנה הן אל שר הפנים , יניתיבהעדר תשובה ענ. אך זו עודנה מבוששת להגיע, כתובה
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על  האמוןגורם כ, בשטחיםמתאם פעולות הממשלה לישראל הן אל אשר מופקד על הכניסה 

 .  בכל הנוגע לסוגיות אלוהתנהלות הגורם המינהלי 

 .   'נספח בב ומסומן "מצ 17.7.2011ן ניר קידר מיום "תשובת רס

כאשר הפונה  מזוהה , תוספציפי ותבדוגמא ההפגמים המתוארים להלן מלוומנציין עוד כי חלק  .5

יחד עם . חלקם של הפגמים מתואר באופן כללי, כדי לא להכביד יתר על המידה אך, באופן מלא

 . אם נידרש לכך, פרטי הלקוחות רשומים במשרדנו ונשמח להמציאם, זאת

 כניסה לישראל. א

כבוד : לחוק יסוד) ב(6זכותו של כל אזרח ישראלי להיכנס לישראל מעוגנת באופן מפורש בסעיף  .6

 : האדם וחירותו בזו הלשון

 ".ל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראלכ"  

זכות שלא ניתן להתנותה , סעיף זה מקנה לכל אזרח ואזרח ישראלי זכות קנויה להיכנס לארצו .7

למותר לציין שזכות הכניסה . זכות שלרשויות אין כלל שיקול דעת אם לתיתה אם לאו. בדבר

זכות כה בסיסית שאין צורך להצדיקה או , מן הזכויות הבסיסיות ביותר של האזרח נההי

 . להרהר אחריה

נתקלים אזרחים , למרות הוראה מפורשת זו בחוק היסוד ולמרות בסיסיותה של זכות קנויה זו .8

שאין כל ספק כי הם אמנם אף , את זכותםרצועת עזה בקשיים לממש המתגוררים בישראלים 

 .גם לשיטתן של הרשויות, אזרחים ישראלים

ן כמה מקרים בהם נמנעה כניסת ישראלים מרצועת עזה לישראל בעיקר בשל התניה נמנה להל .9

 . פסולה

 "שיחה בטחונית"התנית הכניסה לישראל ב. 1א

*****  *****' הגב, אחות ואח, ק עזה בשם שניים מלקוחותינו"פנינו למפקד מת 21.6.2011ביום  .10

, *********ישראלית . ז.ת, ***** **** ***** ****ומר  ,*********ישראלית . ז.ת, ***** ****

להסדיר את שיוכלו על מנת  לישראל וזאת תיאום כניסתםלשם , המתגוררים ברצועת עזה

 . ענייניהם במשרד הפנים

 .'נספח גב ומסומנים "מצ 21.6.2011מכתבינו מיום  יהעתק

מיום עניינם של האחים מצוי בטיפול גורמי הבטחון ובמכתבים לאחר כשבועיים נמסר כי  .11

נכתב כי במסגרת בחינת הבקשה החליטו הגורמים המוסמכים על זימונם של האחים  31.7.2011

 ".ארז"במעבר  1.8.2011לשיחה בטחונית שתתקיים ביום 

 .'נספח דב ומסומנים "מצ 31.7.2011ומיום  5.7.2011ק מיום "מכתבי המת יהעתק

מסגרת בחינת בקשתם לתיאום ב" שיחה בטחונית"תשובות אלו ובעיקר זימונם של האחים ל .12

 . כניסתם לישראל תמוהות עד מאד ואף חורגות באופן בוטה מסמכות
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אף שהינם תושבים , נדמה כי נשכחה לרגע אצל הגורמים המוסמכים העובדה כי מרשינו אלה .13

נדמה כי הרשויות זימנו . אזרחים ישראלים גם הם, ברצועת עזהפלסטינים ואף שמתגוררים הם 

כפי שמעת לעת הם מזמנים תושבים פלסטיניים לשיחה בטחונית כתנאי , טחוניתאותם לשיחה ב

 .  אזרחים ישראליםכאילו לא היו , לאישור בקשתם להיכנס לישראל

לאזרחים ישראלים זכות קנויה וכמעט אבסולוטית : צריך לחזור ולהזכיר מושכלות יסוד אולי .14

. לחוק היסוד תהא מנוגדתלישראל  כניסת ישראלים התניה שתוצב לגביכל  .להיכנס לישראל

רשאים , נובעת מהם סכנה בטחוניתגם אם הם חשודים בפלילים ואף אם , אזרחים ישראלים

 .ל בכל שלבלהיכנס לישרא

אזי לשוטר או , או כי הוא עומד לעבור עבירה, עבירהעבר אזרח ישראלי חשש כי  היה ומתקיים .15

, לעכבו לחקירה מיד עם כניסתו לארץ למי שהוענקו לו סמכויות של שוטר ישנה הסמכות

-ו"תשנ, )מעצרים –סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדין הפלילי  74-66סעיפים ו 39 ףסעיל בהתאם

לחוק השירות ) ב(8' אשר להם סמכויות של שוטר לפי ס ,גם לעובדי שירות הבטחון הכללי. 1996

וגבלים על ידי אותן אך גם הם מ, הסמכות לעכב לחקירה, 2002- ב"תשס, הבטחון הכללי

, חשד שנעברה עבירה –קרי , ההגבלות החלות על פעולות העיכוב החלות על שוטרים מן השורה

העיכוב יכול להתבצע רק לאחר כניסתו של האדם , בכל מקרה .או שעומדת להתבצע עבירה

  .לישראל

יתאמו , רבאאדרבא ואד, אם סבור בעל סמכות כי קיימת עילת עיכוב כנגד מרשינו אלו, לפיכך .16

  .אך לא כתנאי לכניסה לישראל, את כניסתם לישראל ואו אז ישתמשו בסמכותם זו

 התנית הכניסה לישראל בביצוע בדיקה גנטית. 2א

ק עזה בבקשה לתאם את כניסתה לישראל של האזרחית "פנינו אל מפקד מת 28.6.2011ביום  .17

יחד עם , *********ישראלית . ז.ת, ***** **** **** ****' גב, הישראלית והתושבת הפלסטינית

 *********ישראלית . ז.ת, ***ו *********ישראלית . ז.ת, ***, שני הבכורים :ששת ילדיה הקטינים

אך נרשמה מאוחר , אשר נולדה ברצועת עזה, *********ישראלית . ז.ת, ****, שנולדו בישראל

אך טרם נרשמו במרשם , ת עזהיותר במרשם הישראלי ושלושה ילדים נוספים אשר נולדו ברצוע

 .הישראלי

 . 'נספח הב ומסומן "מצ 28.6.2011ק עזה מיום "העתק מכתבנו למת

, ק עזה"במת קצין פניות הציבורנמסר לנו בשיחה עם , לאחר חודש בו לא התקבלה כל תשובה .18

אזרחים ישראלים , אך דווקא שני ילדיה הבכורים, כי האם תוכל להיכנס עם ילדיה הפלסטינים

 .  דווקא הם לא יוכלו להיכנס לישראל, שנולדו בישראל ולהם תעודת לידה ישראלית

בין אם הם , הילדים שלהם תעודות לידה פלסטיניות: הנימוק שניתן לתשובה זו היה כדלקמן .19

כי  ,יוכלו להיכנס, בשניהםובין אם  הישראליבין אם במרשם , רשומים במרשם הפלסטיני

לילדים , ואולם .את זיהוייםמאפשרת המוצמדת תמונה  םשלהלתעודות הלידה הפלסטיניות 

לא ניתן לזהות , לפיכך. הישראלים תעודת לידה ישראלית בלבד ולתעודה זו אין מצורפת תמונה

 !ולכן לא יוכלו להיכנס לישראל ***** ****' כילדיה של גב ***ו ***את 
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פשר לזהות את הילדים ולהכניסם דרך בה יתאה ,רשות האוכלוסיןהנחית פי  עלמסר לנו כי נעוד  .20

     !!!בדיקה גנטיתהיא באמצעות לישראל 

הינם אזרחים ישראלים וככאלו זכותם  ***ו ***, *****' אין חולק על כך כי ילדיה של גב, כלומר .21

אלא שרשות האוכלוסין חוששת כי האם הנכנסת לישראל לבקר את , הקנויה להיכנס לישראל

ולפיכך עליה , במקום את ילדיה, של אחריםשפחתי זה ילדים משפחתה תיקח עימה לביקור מ

ואם נשמע הדבר הזוי . לבצע בדיקה גנטית שתקבע את קשרי המשפחה בינה לבין ילדיה

 .כי מבית מדרשכם היא, להפנות תהיותיכם פנימהאין עליכם אלא , ואבסורדי

אף עולה הרי ש, אלו כי מעבר לאבסורד שבדרישה לעבור בדיקת רקמות בנסיבות, נוסיף ונאמר .22

כאשר אם ישראלית החיה בישראל סרה לרשות האוכלוסין  .של אפליה בוטהממנה ריח בואש 

האם , לשם הנפקת דרכון לילד זה, שלו בידה עם תינוקה על זרועותיה ותעודת הלידה הישראלית

י היא הצהרתה כדי באין אם ה? היא נדרשת להוכיח כי הילד הוא בר בטנה על ידי בדיקה גנטית

 ? תעודת הלידה בצירוף, האם

האם די . מתגוררת ברצועת עזה  *****' השוני היחידי הוא שגב? *****' ובמה שונה אם זו מגב .23

איננו , בכך כדי לחשוד בה בהצהרה כוזבת שהילד הנוסע עימה לבקר את משפחתה ומשפחתו

קרי , ר בארגז הכליםביות כלי הכבד ביותרהאם החשד כה כבד עד כי הוא מצדיק שימוש ב? שלה

לרשות האוכלוסין ? ובשם איזה אינטרס תצהיר האם הצהרת כזב במקרה זה? בדיקה גנטית

 !הפתרונים

בעוד שהרשויות הישראליות מקבלות כמובן  :אליו מובילה דרישתכםאבסורד קשה להתעלם מה .24

 –האזרח מסמכים ישראלים המצויים בידי , )וטוב שכך(מאליו מסמכים פלסטיניים כאותנטיים 

 !     אין די בהם כדי לאמת את הקשר בין אם לבנה

כך היה גם . אין זה המקרה היחיד אשר כלי הבדיקה הגנטית נדרש על ידי הרשויות, לצערנו .25

גם היא ביקשה להיכנס לישראל . *********ישראלית . ז.ת, ***** ******* **** ****' במקרה של גב

אשר במקרה זה דווקא נולדו ברצועת עזה ולהם , נה אחתאז בני שלוש שנים וש, עם שני ילדיה

 . תעודות לידה פלסטיניות אשר ניתן להצמיד להן תמונה

, לאחר שקיבלו הנחיות מרשות האוכלוסין, הפעם ביקשו רשויות הצבא מן האם, למרות זאת .26

ר רק לאח. כתנאי לכניסתם לישראל, כדי להוכיח שהם פרי בטנה, לערוך בדיקה גנטית לילדיה

בשל דרישה מופרכת , בלשון המעטה, קדם עתירה מינהלית במסגרתה הובעה תמיהההגשת 

 . הותרה כניסת הילדים לישראל ,זו תושערורייתי

 .  'נספח וב ומסומן "מצ 18.3.2010מיום ק עזה "פניות הציבור במתהעתק מכתב מוקד 

בעוד . ת וחוסר עקביותנציין עוד כי שני המקרים המייצגים הללו מצביעים גם על שרירותיו .27

היום , נדרשה הבדיקה הגנטית עבור ילדים שלהם רק תעודת לידה פלסטינית 2010שבחודש מרץ 

 !אלא דווקא לגבי ילדים שלהם תיעוד ישראלי בלבד, הבדיקה איננה נדרשת לגביהם

וחסרת היא דרישה מופרכת , נציין עוד כי דרישה מאם להוכיח שילדיה הם אומנם ילדיה .28

כבר במשפט . ואף השכל הישר איננו יכול לסובלההמנוגדת לעקרונות המשפט והצדק   ,תקדים

-האם( ,Mater semper certus est, pater semper incertus est:לפיוהרומי נקבע העיקרון 
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ו ילעעקרון שדומה כי לא יכול להיות  , )זהותו לעולם איננה בטוחה-האב, זהותה תמיד בטוחה

 .חולק

שר ' ויס נ 10533/04ץ "קבע בית המשפט העליון במסגרת בג ,28.6.2011ביום  ,רק לאחרונה .29

כי בדיקה גנטית הינה אמצעי קיצוני השמור למקרים בהם יש חשש כבד להצהרה כוזבת  הפנים

 .קרי קבלת מעמד בישראל, וכאשר למצהיר צפוי רווח משני משמעותי מהצהרתו

בירור נתון "הדין -בלבד שהרי בלשון פסק פסק הדין סובב סביב בדיקה גנטית לאב המצהיר .30

שכן העובדות ביחס ללידה , במורכבות מיוחדת, מטבע הדברים, האמהות לקטין אינו כרוך

דינה של -לפסק 4פסקה ( ."ואין קושי לבררן, כלל במוסד הרפואי הנוגע בדבר- מתועדות בדרך

יקה גנטית של אם הרשויות מתנות כניסה לישראל בבד, והנה יה'פרוקצ) 'בדימ(השופטת 

  . אשר אין חולק כי ילדיה ישראלים, ישראלית

 התנית הכניסה לישראל ברישום במרשם הישראלי . 3א

, אזרחית ישראלית המתגוררת ברצועת עזה, *********. ז.ת, **** **** **** ****' גב, למרשתנו .31

א נוכחותם שני הבכורים נולדו ברצועת עזה אך נרשמו במרשם הישראלי לל. חמישה ילדים

שלושת ילדיה הקטנים שנולדו ברצועת עזה רשומים . עת ביקרה אמם בישראל 2002בשנת 

 .  במרשם הפלסטיני בלבד

רק ביום . ביקשנו עבור מרשתנו זו וחמשת ילדיה תיאום כניסתם לישראל 4.4.2011ביום  .32

ם נתקבלה תשובת הרשויות כי כניסתה של האם ושני ילדיה הבוגרים תתוא 21.6.2011

כפי , תאושר 6כניסת שני הקטנים שגילם מתחת לגיל , )ללא בדיקה גנטית הפעם( כישראלים

 ,מאושרת כדבר שבשגרה עת הוריהם נכנסים לישראל 6שכניסת ילדים פלסטינים מתחת לגיל 

 .לא ייכנס ,7-בן ה, ****ואילו הבן 

 .יותהתנהלות מינהלית בלתי תקינה ושרירות, תשובה זו משקפת חריגה מסמכות .33

הינם אזרחים ישראלים , בישראלמושכלות ראשונים הם כי ילדים הנולדים לאזרח ישראלי  .34

גם הם אזרחים ישראלים מיום , ילדים הנולדים לאזרח ישראלי מחוץ לישראל .מיום לידתם

 :הקובע 1952-ב"תשי, לחוק האזרחות) 2)(א(4סעיף אם הם עומדים בתנאי זאת ו, לידתם

  :אזרחים ישראליים מכוח לידה, מיום לידתם, לה יהיוא )א( .4  

  ;ראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראלייםשיב י שנולדמ  )1(

לישראל כשאביו או אמו היו אזרחים י שנולד מחוץ מ  )2(
  ישראליים 

  ;כוח שבותמ  )א(

  ;כוח ישיבה בישראלמ  )ב(

  ;כוח התאזרחותמ  )ג(

  ;)1(פי פסקה ל  )ד(

 ). 1(ב4סעיף  כוח אימוץ לפימ  )ה(

אך כל עוד , הם אכן ישראלים ****' כי אכן אין ספק שכל ילדיה של הגבק "מן המתעוד לנו מסר נ .35

ק עזה הופכת "הבהרה זו של מת. לא תתואםכישראלים כניסתם , לא יירשמו במרשם הישראלי
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שהרי אם הילד מוכר כאזרח  .ולסוג של מלכודאת התנהלות הרשויות לבלתי סבירה בעליל 

 אין, פי נהלי רשות האוכלוסין-עלעוד נציין כי ? כיצד ניתן להתנות על כניסתו בדבר, שראליי

לא הצליחה האם לרשמו במרשם ללא , אך כפי שיתברר להלן ,רישומוצורך בנוכחות הקטין בעת 

  .נוכחותו

, אם מאן דהו הוא אזרח ישראלי. לשאלת הרישום אין כל רלוונטיות לעניין הכניסה לישראל .36

 .הרישום במקרה זה הוא דקלרטיבי ולא קונסטיטוטיבי. וא זכאי להיכנס לישראלה

הותוותה על פי הוראות רשות האוכלוסין באשר לכניסת קטינים ש, ק"לפיכך מדיניות המת .37

היא גם . עומדת בניגוד להוראות חוק היסוד וחוק האזרחות, ישראלים מרצועת עזה לישראל

אך אותה רשות , ה האם להביא את ילדה ללשכהנדרש לצורך הרישום. גורמת למעגל שוטה

איננה מתירה למבקש הרישום להיכנס לישראל לשם , נוכחות אישית זו ההאוכלוסין שדרש

 !רישומו

הפרקטיקות . שאיננה מעוגנת בנהלים עמומה כי הרשויות נוקטות מדיניות עולהראש פרק זה מ .38

וזאת כאשר כניסה לישראל היא  ,בירותלא חוקיות ובלתי ס, שבהן נתקלנו הינן לא חוקתיות

 . ת ביותר אשר מדינה מחויבת להעניק לאזרחיהות הבסיסייוהזכוחת מא

המתגוררים אלים רנראה כי המטרה של פרקטיקות אלו היא הרפיית ידם של יש. יתירה מזו .39

מרשינו אכן מוותרים על . הרשויות במלאכתן" הצליחו"בפועל אכן . מלהיכנס לישראלבעזה 

להיכנס הקנויה הם נאלצים לוותר על זכותם  ךבכ. ק המשפטי הארוך ונותרים בביתםהמאב

זכות ה, ביניהן חופש התנועה, זכויות רבות התלויות במימוש הראשונהועל  אזרחותם ץלאר

  .   ב"וכיו חיי משפחה תקיניםקיים ל

 

   כניסה לרצועת עזה. ב

אזרחי , "נוהל משפחות חצויות" מאז הוסדרה כניסתם של ישראלים לרצועת עזה במסגרת .40

ישראל הנשואים לפלסטינים המתגוררים ברצועת עזה מתאמים את כניסתם לרצועת עזה 

מפקידים את תעודת הזהות שלהם ומקבלים , עוברים במעבר, ק עזה"במשרד ישראלים במת

 .היתר לשהות ברצועה

 הפקדת דרכון בעת הכניסה לרצועת עזה. 1ב

להפקיד את דרכונם כאשר הם נכנסים לרצועת עזה וזאת בניגוד  לאחרונה מתבקשים מרשינו .41

 . לחוק ואף בניגוד  למצוין על גבי ההיתר עצמו

. על ההיתר מצוין כי על האזרח הישראלי להפקיד את תעודת הזהות שלו בכניסתו לרצועת עזה  .42

ח ישראלי כאשר אזר. מאחר ותעודת זהות הינה אות וסימן לתושבות, עם דרישה זו ניתן להסכין

נזקק לתעודת הזהות אשר עליו להציג כדי לקבל  הואאין , מתגורר במקום שאיננו ישראל

 . שירותים שכל תושב זכאי להם

דרכון הינו אות וסימן לאזרחות וברי כי כאשר מרשינו ואחרים נכנסים לרצועת , לעומת זאת .43

 . הם אינם מאבדים את אזרחותם, עזה
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פי סעיף -ו אינן עולות בגדר העילות לנטילת דרכונו של אזרח עלנסיבות נטילת דרכונם של מרשינ .44

נטילת הדרכון אף נעשתה בניגוד לפרקטיקה , בנוסף. 1952- ב"תשי, לחוק הדרכונים) ב(6

שמסר כי היה על פקידי , ק עזה"קצין פניות הציבור במת עם כפי שעולה משיחה, המקובלת

 .י יש להחזירו להם בהקדםהמעבר להימנע מליטול את דרכונם של העוברים וכ

נכון הדבר כי לעיתים אין באפשרותם של העוברים להפקיד את תעודות הזהות שלהם בעת  .45

עת , כפי שנתבקשו, מאחר והם כבר הפקידו אותן באחת מלשכות מינהל האוכלוסין, המעבר

כלומר תעודת הזהות כבר הופקדה אצל הגורם . הצהירו על רצונם להתגורר ברצועת עזה

 ? מדוע הם נדרשים להפקיד תעודה נוספת .מךהמוס

מושבת לאזרח אינה  עוד נציין כי לעיתים התעודה המופקדת במעבר איננה נשמרת כראוי והיא  .46

, כך אובד לו התיעוד שהוא נזקק לו כדי להוכיח את מעמדו בישראל. כאשר הוא נכנס לישראל

 . למכתב זה' אדולורוזה שתוארה בסעיף לויה  דבר העלול לגרור את האזרח 

נו בבקשה להשיב לה ירשותמבעניינה של אחת מ 10.4.2011ק עזה ביום "יש לציין כי פנינו אל מת .47

 . אך למכתבנו זה לא נתקבלה כל תשובה עד עצם היום הזה, את דרכונה

  .  'נספח זב ומסומן "מצ 10.4.2011העתק מכתב התלונה מיום 

 תגוררים ברצועת עזה  הנפקת היתרי שהייה לאזרחים ישראלים המ. 2ב

, עוד שמנו את ליבנו לכך כי לעיתים רבות מדי מנפיקים למרשינו המתגוררים ברצועת עזה .48

היתר שהייה של שלושה ימים בלבד במקום היתר של חצי שנה , בידיעת ואישור הרשויות

 . אך ללא הועיל', ב כנספח ז"במכתב המצ, גם על כך התלוננו לגבי אחת ממרשותינו. כמקובל

, בו המעבר סגור, שלעיתים אף מסתיים דווקא ביום שבת, הנפקת האישור לשלושה ימים בלבד .49

. מחייב את האזרח לשוב למעבר בשנית שלושה ימים אחרי הגעתו לביתו כדי לחדש את ההיתר

שעליה , המערכת העמסה מיותרת עלולמעשה גם ? של האזרח" טרטורו"למעט , מה הטעם בכך

היה אפשר בקלות להימנע . שלושה ימים לאחר הנפקת ההיתר הראשוני לטפל בהנפקת היתר אך

 .  מכך

  

 רישום סוג הטלפון הנייד של העוברים. 3ב

על גבי היתרי השהייה המונפקים לאזרחים מצוין בכתב יד סוג הטלפון הנייד שהם אוחזים  .50

 . וצבעו

  . 'ח נספח ניםב ומסומ"העתק שני היתרים עליהם מצוין סוג הטלפון הנייד מצ

מהו הצורך לציין על ההיתר את סוג וצבע המטלטלין של . הרישום מעורר תהיות באשר למטרתו .51

לא נתקבלה כל , אך כאמור', ב כנספח ז"ק עזה במכתבנו המצ"שאלה זו הפנינו למת? האזרח

 . תשובה לתהייתנו זו

  

 טיפול מתמשך בבקשות אזרחים לשוב לביתם ברצועת עזה . 4ב

ב עאמר "לשוב לביתם ברצועת עזה לאחר ביקור בישראל לפנות לרס םנייניעל האזרחים המעו .52

. ק עזה באמצעות מכתב או באמצעות הטלפון"מפקד משרד ישראלים במת, אלדין-נאסר

וזאת ללא , מניסיוננו עולה כי זמן הטיפול בחזרה תיאום החזרה מתמשך לחודש ימים ואף יותר

 .כל הצדקה
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או שעליו לתאם את חזרתו , ל להיכנס לישראל לביקור קצר מועדכך קורה שאזרח איננו יכול כל .53

שומה עליו לדבוק בתכניתו המקורית ללא יכולת לקצר או , בנוסף. עוד בטרם צאתו לביקור

ברי שהדבר פוגע בחופש התנועה של האזרח ובאוטונומיה שלו ללא כל צורך . להאריך את ביקורו

 . ממשי

מדינת ישראל , ל מודעת לכך שהם מתגוררים ברצועת עזהמדינת ישרא, נזכיר כי אזרחים אלו .54

טיפול בתיאום החזרה איננו , מתירה להם להתגורר שם במסגרת נוהל משפחות חצויות ולפיכך

 . כל הנתונים והמסמכים הנדרשים כבר קיימים במערכת. צריך לעלות כדי יותר מימים ספורים

, 1958-ט"תשי, )החלטות והנמקות(ינהל לחוק תיקון סדרי המ) א(2לא ניתן להיתלות בסעיף  .55

אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום , בהקדםהקובע כי על עובד הציבור לענות לפונה 

 . אלדין-ב נאסר"כפי שעושה רס, קבלת הבקשה

לכל סוג של בקשה קצוב זמן סביר למענה ובמקרים אלו זמן סביר הינו ימים מספר ובוודאי  לא  .56

 . יםימ 45המקסימום של 

 הטיפול באזרחים המתגוררים ברצועת עזה בלשכות מינהל האוכלוסין. ג

כאשר אזרחים תושבי רצועת עזה מבקרים בישראל וסרים ללשכת מינהל האוכלוסין כדי  .57

לעיתים רבות מדי הם נתקלים במחסומים שאינם מאפשרים להם , להנפיק תעודות שונות

 . למצות את זכויותיהם כאזרחים

של אזרחית  7-הרשויות לא התירו לילדה בן הגיסא בו מחד , ה שתואר לעילכך למשל במקר .58

, גיסא ישראלית להיכנס לישראל בתואנה שהוא איננו רשום עדיין במרשם הישראלי ומאידך

נמסר לה כי לא ניתן לרשמו ללא , כאשר אמו התייצבה בלשכת מינהל האוכלוסין כדי לרשמו

 .נוכחותו

ולהנפיק להם , אחרים בהם הפקידים סירבו לרשום את הילדים עוד הובאו לידיעתנו מקרים .59

אין הם זכאים , ברצועת עזהנולדו שבתואנה שמאחר  ,דרכונים גם כאשר הם נכחו בלשכה

 . כבר הובהר כי אין לכך שחר כפי שקובע במפורש חוק האזרחות. לאזרחות ישראלית

דין פרטי ולשלם -נו לשכור עורךנאלצה אחת ממרשותי, כדי להתגבר על שרירות זו של הפקידים .60

בלשכה , הדין- כאשר הופיע עורך, והנה זה פלא. הלו במיטב כספה כדי להסדיר את ענייני

 . ימים 5הדרכונים הונפקו תוך , רק מצויד במסמכים ובטפסים, אף ללא האשה וילדיה, ברמלה

הקשיים  אך מקרה זה משקף בבירור את, אין זה המקרה היחיד שהובא לידיעתנו, כאמור .61

הממהרים שלא לטפל בבקשותיהם , המיותרים שמערימים פקידי המינהל האוכלוסין

אם הבקשות לא . כגון הנפקת דרכונים, הלגיטימיות והבסיסיות של מרשינו תושבי רצועת עזה

ימים להנפיק למבקשים  5הרי שעורך הדין הממולח ביותר לא היה מצליח תוך , היו לגיטימיות

 . יום 50 ךודרכונים וגם לא ת

 

 דרישת משרד הפנים להצגת יפוי כוח מקורי חתום על ידי תושבי רצועת עזה. ד

מול רשות האוכלוסין  םניסינו לסייע למרשינו להסדיר את ענייניה, בשל הקשיים האמורים לעיל .62

 . אך גם זאת לא עלה בידינו, עוד בטרם כניסתם לישראל

כפי שאנחנו . ם כדי לברר את מעמדה בישראלשלחנו בשם אחת ממרשותינו בקשה לתמצית רישו .63
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כל אין שזאת מאחר . צורף לטפסים הסבר מדוע יפוי הכוח איננו מקורי, נוהגות מימים ימימה

, למגינת לבנו. אפשרות חוקית המאפשרת לבא כוח ישראלי וללקוחו מרצועת עזה להיפגש

סין במכתבה מיום הבהירה לנו הלשכה המשפטית של רשות האוכלו, ולאחר חליפת מכתבים

מהו יפוי כוח וכיצד ניתן להשיגו וכי הם לא יטפלו בבקשתנו להנפיק תמצית רישום  20.2.2011

 .ללא יפוי כוח מקורי

  .'נספח טב ומסומן "מצ 20.2.2011העתק מכתב הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין מיום 

אתר רשות האוכלוסין בראש ובראשונה כי ניתן לבקש תמצית רישום ב, תשובה זו מקוממת .64

אלא , ובאמצעים אלו אין צורך לצרף יפוי כוח מקורי, או בפקס, באמצעות טופס מקוון

בתי המשפט בישראל מטפלים בהליכים משפטיים המוגשים , שנית; באמצעות סריקה או בפקס

על ידי תושבי רצועת עזה המוגשים בצירוף יפויי כוח שאינם מקוריים כדבר שבשגרה וכך גם 

ק עזה יהפוך לסניף "כי מת, הפתרון המוצע על ידי רשות האוכלוסין, שלישית. יות הצבארשו

, ק עזה אף איננו מוכן"מת. ק עזה"איננו ישים ואיננו מקובל על מת, דואר ישראל של תושבי עזה

 . כוח ישראלים ללקוחותיהם תושבי רצועת עזה-להפוך למקום מפגש בין באי, ובצדק

בו , 3.2.2009מיום גדיש ' אבר נ'אלג 7443/08א "טוקול הדיון במסגרת בשכך עולה בבירור מפרו .65

ק עזה "הצהיר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה כי אין אפשרות להיערך להגעת ישראלים למת

 . לשם חתימה על מסמכים מסיבות בטחוניות

 . 'ינספח ן ב ומסומ"מצ 3.2.2009מיום  גדיש' אבר נ'אלג 7443/08א "העתק פרוטוקול הדיון בבש

כך נמנע מאיתנו לייצג את מרשינו הנזקקים לשירותי מינהל האוכלוסין בישראל על ידי חסם  .66

כל מערכת המשפט לא על ידי חסם שאיננו מוצב לא על ידי כל רשויות הצבא ו, פרוצדורלי

  .בישראל

  

  

 סיכום. ה

אזרחים מן האמור לעיל עולה כי בחודשים האחרונים הרשויות מצרות את צעדיהם של  .67

הן ביציאתם , הן בכניסתם לישראל, ישראלים החיים ברצועת עזה באופנים מאופנים שונים

 . הן בבואם לקבל שירותים ככל אזרח ממינהל האוכלוסין ,ממנה

, מציאות זו היצרשבלבד פגומה התנהלות ב מדובר בין אםומכוונת כללית בין אם זוהי מדיניות  .68

, הגם שהם חיים ברצועת עזה, כדי שאזרחים ישראליים ,במהירות האפשרית ענייןיש לטפל ב

הזכות לרשום את ילדיהם במרשם , הזכות להיכנס לארצם: יזכו למלוא זכויותיהם כאזרחים

- הזכות להיות מיוצגים באופן מיטבי על ידי באי, הזכות לשוב לבתיהם ברצועת עזה, הישראלי

 .בכלי הקיצוני של בדיקות גנטיות הזכות שיאמינו להצהרותיהם ללא שימוש" אפילו"כוחם ו

כי יש , כל אחד מכם בתחום סמכויותיו, תנחו את הגורמים המנהלייםנבקשכם כי , לפיכך .69

לאפשר להם כניסה חופשית ובלתי  ,להתייחס לאזרחים תושבי רצועת עזה כלכל אזרח ואזרח

  .זהלתת להם גישה לשירותי מרשם האוכלוסין ולאפשר להם לשוב לע, מותנית לישראל

לא , התנהלות כגון זו המתוארת לעיל לא תישנה עודתנקטו צעדים אשר יבטיחו כי עוד נבקש כי  .70

אנא הודיעונו בכתב ובהקדם האפשרי כיצד  .באשר למרשינו ולא באשר לאזרחים כדוגמתם

  .בדעתכם לטפל בסוגיה

היה מנוס לא י, אם ניווכח כי הפרקטיקות הנלוזות הללו עדיין ממשיכות לקפח את מרשינו .71
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בין אם בפנייה למבקר ובין אם בהגשת עתירות פרטניות , מהמשך הטיפול המשפטי בסוגיה

 .  המדינה

 

  , בברכה

  

  ד"עו, ר נעמי הגר"ד

  

  

-03: באמצעות פקס, ראש מחלקת דין בינלאומי בפרקליטות הצבאית, מ לירון ליבמן"אל: העתק
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