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מספרנו10012 :
באמצעות פקס08-6741625 :

שלום רב,
הנדון :תלונה בעניין דרישה פסולה של משרד ישראלים להעברת מידע כתנאי למתן היתר
בשם "גישה  -שמירה על הזכות לנוע" ו"המוקד להגנת הפרט" ,הריני לפנות אליך בעניין שבנדון,
בדרישה כי תחזרו בכם מדרישתכם הפסולה במסגרתה אתם מחייבים אזרחים ותושבים ישראלים
לספק לכם מספרי טלפון של תושבי עזה כתנאי לטיפול בבקשתם להיתר כניסה לרצועת עזה .הכל
כמפורט להלן:
 .1ביום  21.5.2017שלח אלינו סגן אביתר כהן ממשרד ישראלים במת"ק עזה הודעה ,המתוארכת
ל ,18.5.2017-שכותרתה" :הגשת בקשות ליציאת ישראלים לרצועת עזה – צירוף מספר טלפון
נייד של הישראלי המבקש ושל המבוקר תושב רצועת עזה" .בהודעה זה נמסר כי לצורך ביצוע
בדיקות בטחוניות ,חייב כל אזרח ישראלי שברצונו לצאת לרצועה להעביר למת"ק את כתובתו
ואת מספר "הטלפון הנייד העדכני אשר בשימושו" .בנוסף ,נדרש האזרח להעביר מידע זה
ביחס לתושבי עזה אותם הוא מבקש לבקר.
 .2המדובר בהנחיה חדשה אשר בשנים עברו לא היה לה זכר .אף על פי כן ,בהודעת משרד
ישראלים נמסר כי ההנחיה תכנס לתוקף מידי ובתחולה רטרואקטיבית .היינו ,גם בקשות
שהוגשו טרם הוחלט על המדיניות החדשה לא יטופלו אם מגישי הבקשה לא יפעלו "בהתאם
לדרישת משרד ישראלים".

העתק ההודעה מיום  18.5.2017מצ"ב ומסומן א'.
 .3באשר לחלק הראשון של ההנחיה ,אנו סבורים שככל שבידי המבקש טלפון נייד ,אין כל מניעה
להעביר את מספרו אליכם על אף שמידע זה נגיש לכם .כתובתו ממילא נמסרת לכם בהעתק
ספח ת.ז .הנדרש על ידכם .מיותר לציין ,כי מידע זה נמסר לכם אך ורק לצורך יצירת קשר עם
המבקש ובשום מקרה אין לעשות בו שימוש העלול להפר את זכויותיו ,לרבות זכותו לפרטיות.
 .4עם זאת ,התניית מתן היתר לאזרח ישראלי לבקר קרוב משפחה ברצועת עזה במסירת מידע
על אודות קרוביו ומכריו היא פסולה ומנוגדת לדין .החוק אינו מסמיך את משרד ישראלים
לאסוף מידע על אודות תוש בי עזה או לערוך רישום של כתובותיהם ומספרי הטלפון בהם הם
עושים שימוש .בהעדר בסיס חוקי לדרישתכם זו ,אין אלא להסיק שהנכם פועלים בחוסר
סמכות ובניגוד לחוק.

 .5כך במיוחד כאשר הנכם מטילים חובה גורפת למסור את המידע כתנאי לתחילת הטיפול
בבקשה ללא קשר לזהותו של מגיש הבקשה ולצורך בטחוני ממשי בקבלת המידע .דרישה
גורפת זו מטילה כתם על ציבור שלם שכן היא הופכת כל מבקש היתר לחשוד וכל "מזמין"
תושב עזה לסיכון בטחוני פוטנציאלי .חוסר המידתיות שבדרישתכם חריג במיוחד לנוכח
היותה תנאי מקדים ולא צורך פרטני שעולה במקרים אינדיבידואליים בהם במהלך הליך
בדיקה מתעורר חשד שיש להעמיק ולבחון אותו.
 .6מדאיגה במיוחד קלות הראש שבה הנכם מחליטים על עיגון מדיניות חדשה וגורפת על אף
שטמונה בה פגיעה קשה בזכויות יסוד של אזרחי ישראל .אזרחים אלו ,שממילא מוטלות
עליהם מגבלות קשות בעת שהם מבקשים לממש את זכות היסוד שלהם לחיי משפחה ולזוגיות,
נחשפים עתה לפגיעה חמורה בזכותם לכבוד ,לפרטיות ולשם טוב.
 .7אכן ,למרבה הצער הוגבלה באופן גורף הזכות לחיי משפחה של ישראלים שכל "חטאם" הוא
שבחרו להקים תא משפחתי עם תושב עזה .על ישראלים אלו נגזר לקיים את חיי משפחתם
מחוץ לארצם .בנסיבות אלו על המדינה לנהוג משנה זהירות כדי לצמצם את הפגיעה בהם ככל
האפשר .בניגוד גמור לכך ,המדיניות שאתם מבקשים להחיל עתה נוהגת הפקר בזכויותיהם.
הפער ביחסי הכוחות בין האזרח לרשויות השלטונות מובן מאליו .כאשר אזרח זקוק לאישור
שלטונות ארצו על מנת לממש את זכותו לחיי משפחה ,לזוגיות ולהורות ,מוחלשותו המובנית
אך מתעצמת .בנסיבות אלו ,דרישתכם כי יימסר לכם מידע ,מבלי שהצבעתם על צורך בקבלתו,
מהווה התעמרות שלטונית המנצלת באופן מחפיר את חולשת אזרח.
 .8לנוכח כל האמור לעיל ,נבקש כי תודיע ללא דיחוי על ביטול הדרישות החדשות ותמנע מהתניית
מתן ההיתרים במסירת מידע כמתואר לעיל .נודה על התייחסותך לפנייתנו עד ליום .15.6.2017

בברכה,
אסנת כהן ליפשיץ ,עו"ד
מנהלת המחלקה המשפטית
העתק:
האלוף יואב מרדכי ,מתאם פעולות הממשלה בשטחים
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