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   מטעם  המשיבים  מקדמית  תגובה

 

המשיבים  ובהתאם לארכות שניתנו 9.3.18מיום  קרא 'ג השופט ודכבבהתאם להחלטת  .1

 .כדלקמן ,לעתירה תגובתםאת להגיש  מתכבדים

 

 דרך שטח ישראל.חזור לרצועת עזה ל יםהעותרעניינה של העתירה בבקשת  .2

 

ת כניסבהתאם לנהלי העבודה שסוכמו עם הרשות הפלסטינית, על כלל הבקשות שעניינן  .3

, להיות מופנות לוועדה האזרחית הפלסטינית, פלסטינים תושבי רצועת עזה לשטח ישראל

אי על ריכוז ותעדוף העברת בקשותיהם של פלסטינים תושבי אשר מהווה הגוף האחר

 רצועת עזה לצד הישראלי.

 

העותרים לחו"ל הוגשה בקשה על ידי הוועדה  ם שלכפי שיפורט להלן, טרם צאת .4

לשהייה ממושכת בחו"ל. בעת צאתם  תם, דרך שטח ישראל,ליציאלמת"ק עזה האזרחית 

שהם לא הצהרה יסתם לישראל חתמו העותרים על של העותרים מהרצועה וטרם כנ

מטעמים לטענתם , ישובו לרצועת עזה במשך שנה. עתה, מבקשים העותרים לשוב לרצועה

לא היו בקשות הוועדה האזרחית מהומניטאריים, אולם הבקשות שהועברו בעניינם 

ם . מהטעכךוהן לא נתמכו בכל מסמך שיש בו ללמד על  ,לחזרה מטעמים הומניטאריים

וזאת בשים של העותרים לרצועת עזה דרך שטח ישראל,  ,בעת הזו ,הזה, סורבה חזרתם

 עליה חתמו.  לב להצהרה 
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בנסיבות אלו, יציעו המשיבים כי העותרים ישובו ויפנו אל הוועדה האזרחית ויגישו  .5

ים תוך שהם תומכ מטעמים הומניטארייםבקשה לחזרה לרצועת עזה דרך שטח ישראל 

 זאת במסמכים. ככל שתתקבל בקשה מתאימה מהוועדה האזרחית, המשיבים נכונים

עוד יציעו המשיבים כי ככל שבכוונת העותרים  .לבחון את הבקשה במהירות הראויה

להגיש בקשה כאמור לוועדה האזרחית, עתירה זו תשאר תלויה ועומדת עד למתן החלטת 

ים להגיש בקשה כאמור לוועדה האזרחית, מת"ק עזה בעניינם. ככל שאין בכוונת העותר

בהחלטת מת"ק עזה להתערבות עילה  רלעמדת המשיבים דין העתירה להידחות בהיעד

  . של העותרים לסרב את בקשתם

 

 עיקר העובדות הצריכות לעניין

 

מטעם הוועדה האזרחית למת"ק עזה ליציאת העותרים בקשה הועברה  21.8.17ביום  .6

חו"ל. יודגש, בקשה זו לא התבקשה מהטעם של ישראל לצורך שהייה ב ך שטחלחו"ל דר

ביקור בנם החולה של העותרים. דבר מחלתו של בן העותרים ורצונם של העותרים לבקרו 

 לא הוזכר בבקשה זו.

 

ועדכון בנושא הועבר לוועדה האזרחית. , אושרה בקשתם של העותרים 28.8.17ביום  .7

הובהר לוועדה האזרחית כי האישור מותנה בחתימה על טופס הצהרה של  במסגרת זו

 העותרים כי הם לא ישובו לרצועת עזה דרך ישראל ואיו"ש במשך שנה.

 

דרך מעבר ארז  מרצועת עזה לישראלונכנסו מימשו העותרים את ההיתר  29.8.17ביום  .8

כתנאי ליציאה דרך , רים במעבר ארזשל העותבעת מעברם  .לירדןמעבר אלנבי משם דרך ו

לרצועת עזה דרך  לפיה הם לא יחזרו התבקשו לחתום על טופס ההצהרההם ישראל, 

 .במעמד זה חתמו העותרים על ההצהרה האמורהבמשך שנה. ישראל 

 

כי בעת חתימת העותרים על הצהרתם הוצג להם מצג על נטען, לכתב העתירה  14בסעיף 

ואחר כך שבו לרצועה דרך  אנשים חתמו על הצהרה מעין זו רבהידי הקצין במעבר כי ה

נערך בירור בעניין זה עם הקצין ששהה  ,ין, כייצו. )בתוך תקופת השנה( ישראל ללא קושי

הבטחות או אמר  הבטיחהוא לא  , ונמסר, כיבעת מעברם של העותרים במעבר ארז

 .ן פרטני את העותריםהקצין לא זכר באופלו. יחד עם זאת יצוין, כי אאמירות מעין 

 

בשמם של העותרים למת"ק עזה וביקשה את חזרתם של  3פנתה העותרת  11.2.18ביום  .9

 העותרים לרצועת עזה.

 

 .לעתירה 8כנספח ע/צורף  11.3.28העתק בקשת העותרת מיום  

 

לחזור העותרים  בקשתהוועדה האזרחית,  ותעבאמצ התקבלה במת"ק עזה  14.2.18ביום  .10

צורך עזה לא צוין בבקשה שהוגשה למת"ק יודגש, כי . לרצועת עזה דרך ישראל

נוכח חתימתם של . הבקשה סורבה בעניין זה מסמכים לבקשה הומניטארי ולא צורפו 
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בעת יצוין, כי במשך שנה.  לרצועת עזה דרך ישראל על הצהרה שלא לחזורהעותרים 

"ק עזה יוכל לבחון מתי ככל שישנו צורך הומניטארי הסירוב הובהר לוועדה האזרחית כ

 בכפוף להגשת בקשה חדשה הנתמכת במסמכים רלוונטיים. זאת

 

בהתאם לנהלי ציבור לעותרת בו נכתב כי "הפניות קצינת נשלח מענה מטעם  21.2.18ביום  .11

ם תושבי העבודה שסוכמו עם הרשות הפלסטינית על הבקשות שעניינן כניסת פלסטיני

בעניין  ה. עוד צוין, כי בקש"רצועת עזה לשטח ישראל, להיות מופנות לוועדה האזרחית...

וזו סורבה על רקע התחייבות  14.2.18הועברה מטעם הוועדה האזרחית ביום זה 

זאת, בשים לב שלא נטען בבקשה, ובוודאי שלא נתמך העותרים. לצד זאת הוסף "

הוסף  כמו כן". כלשהו לבקשה לחזרה לרצועת עזה במסמכים, כי ישנו טעם הומניטארי

 בעניין זה:

 

"יובהר, כפי שמפורסם במסמך "סטטוס הרשאות", כי ככל שתוגש בקשה 

אשר תציג טעם הומניטארי כאמור, היא תישקל על פי נסיבותיה 

 הפרטניות" 

 

 9כנספח ע/צורף  21.2.18ציבור במת"ק עזה מיום הפניות קצינת העתק המענה מטעם  

 לעתירה.

  

לחזרתם של בקשה נוספת הוועדה האזרחית התקבלה במת"ק עזה באמצעות  7.3.18ביום  .12

צורך הומניטארי ולא או אוזכר קיומו של גם בבקשה זו לא צויין . העותרים לרצועת עזה

ותרים חתמו על עזו מהטעם שהבקשה סורבה  לפיכך,. לבקשה מסמכיםכל צורפו 

 ת לעיל.ההצהרה המוזכר

 

 מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה, ובין רצועת עזה לאזור יהודה ושומרון

 

הנכבד פעמים רבות לאורך השנים,  עליה חזר בית המשפטאשר , לענייננו נקודת המוצא .13

אין סמכות רחבה ושיקול דעת נרחב לקבוע מי ייכנס לתחומה, וכי  למדינת ישראל כי היא

עקרון זה נובע  ., גם לצרכי מעברלזר כל זכות שבדין להיכנס לשטחה הריבוני של המדינה

שיקול דעת  למדינהוהן מדיני הכניסה לישראל, המקנים  המשפט הבינלאומיהן מכללי 

הדברים יפים מדרך של קל וחומר כאשר נרחב ביותר באשר לכניסת זרים לתחומה. 

  .המצוי במצב לוחמה מתמשך עם ישראל בענייננו מדובר בתושב שטח עוין

 

הוא , לאזורנדבך נוסף הנוגע לכניסתם של תושבי רצועת עזה לישראל, אף לצורך מעבר  .14

אלבסיוני  9132/07בבג"ץ  לאמורבעניין זה נפנה  על רצועת עזה. החמאסארגון  השתלטות

ון טרור רצחני, הפועל ללא ידי ארג-רצועת עזה נשלטת על", (30.1.08) נ' ראש הממשלה

לאות לפגיעה במדינת ישראל ובתושביה, ומפר כל כלל אפשרי של המשפט הבינלאומי 

  ."[ ...] גברים, נשים וילדים –בפעולותיו האלימות, המופנות ללא אבחנה כלפי אזרחים 
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התקבלה  19.9.2007ביום על רצועת עזה,  החמאסארגון על רקע השתלטותו האלימה של  .15

" שטח עויןהחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )הקבינט( לפיה רצועת עזה היא "

 -של ועדת השרים(. בהמשך לכך, הוחלט כי הכניסה לישראל מרצועת עזה  34)החלטה ב/

 (. התנועות מדיניות)להלן:  חריגים בלבדו תוגבל למקרים הומניטאריים -גם לצורך מעבר 
 

שים לב לנקודת המוצא שעליה עמדנו לעיל, ראו למשל את פסק הדין בהקשר לכך, וב

 (, שם נקבע כדלקמן:9.12.09)ניתן ביום  ענבר נ' אלוף פיקוד הדרום 5268/08בג"ץ ב

 

שאת נוכח החלטת ועדת -וביתר -נקודת המוצא בהקשר זה הינה "

ולמדינה נתון  אין לאף זר זכות קנויה להיכנס לישראלכי  - השרים

עקרון הריבונות שיקול דעת רחב לקבוע מי יכנס לתחומיה מכוח 

 ...ומי יורחק ממנה אם אינו רצוי בה עוד.

מקובלת עלינו טענת המדינה כי הוראות אלה אין בהן כדי לשלול 

ממדינה ריבונית את הכוח העומד לה למנוע מזרים, ועל אחת כמה 

וכמה זרים הנמנים עם אוכלוסייתה של ישות עויינת, את הכניסה 

משפחה הכלואים -לתחומיה גם אם כניסה זו נועדה לביקור קרובי

 [ההדגשות הוספו] אצלה."

 

מדיניות התנועות בין מדינת ישראל לרצועת עזה נקבעה על בסיס שיקולים מדיניים  .16

ברצועת עזה; פעולותיהם הבלתי  ובטחוניים שונים, וביניהם: עליית החמאס לשלטון

באמצעות ירי רקטות פוסקות של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה נגד מדינת ישראל, 

סיונות אחרים לפגוע באזרחים וחיילים; מאמציהם של ארגוני לעבר ישראל, פיגועים, וני

הטרור ברצועה לעשות שימוש עוין בתושבי רצועת עזה אשר אושרה כניסתם לישראל 

 -באופן מודע, במרמה, או באמצעות סחיטה באיומים  -ולאזור, וזאת על ידי גיוסם 

ציוד לצרכי הטרור; כמו  לביצוע פעולות טרור, להעברת פעילים, ידע, מודיעין, כספים או

להקמת שלוחות חדשות של תשתיות גם בשל פעילותם המתמדת של ארגוני הטרור 

 הטרור מעזה בתחומי האזור, ולחיזוק התשתיות הפועלות באזור. 

 

לאור טעמים אלה, ונוכח האיזון בינם לבין הצרכים ההומניטאריים של תושבי רצועת  .17

במקרים של תושבי רצועת עזה לישראל ולאזור,  מור כניסתםעזה והאזור, מותרת כא

 .הומניטאריים וחריגים בלבד

 

כניסת נוסיף ונדגיש, כי למדינה קיים שיקול דעת רחב בקביעת הקריטריונים הנוגעים ל .18 

 , והיא רשאית לשקול שיקולים הנוגעים גם למדיניות חוץ. אנשים לתחומה

 

 עזאת נ' שר הבטחון 495/12 בבג"ץשל השופט רובינשטיין  יויפים לעניין זה דבר 

(24.9.12:) 
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"אין מחלוקת בין הצדדים ומכל מקום אין ספק, שהמשיבים זכאים 

לנקוט מדיניות המגבילה כניסה  –המצערות  –בנסיבות הקיימות 

לישראל וגם כזו המבדלת בין עזה לאיו"ש, כדי להבטיח אינטרסים 

מדיניים על פי אחריותם. אין גם ספק, כי הם ישראליים בטחוניים ו

רשאים לשקול שיקולים מדיניים רחבים להגשמת המדיניות, אם 

כלכליים כמו בעניין הסוחרים ואם -בלבוש שיקולים המוניטריים

 בגדרם של שיקולי מדיניות חוץ רחבים יותר".

 

אושרה על ידי בית המשפט מדיניות התנועות של אנשים מרצועת עזה ואליה נבחנה ו .19

דרך בחינת הקריטריונים ההומניטאריים השונים  זאת, בין היתר הנכבד פעמים רבות.

למעברם בין , סטטוס הרשאות בלתי מסווג לכניסת פלסטינים לישראלשנקבעו במסמך "

, בכל 1(סטטוס הרשאות" )להלן: אזור יהודה ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל

 בר בין רצועת עזה לאזור. הנוגע למע

 

 המוקד להגנת הפרט נ' מפקד אזור הגדה המערבית 2088/10 בג"ץראו לעניין זה: 

 .(11.8.10) אבו סרדאנה נ' המפקד הצבאי לאיו"ש 1892/10( ובג"ץ 24.5.12)

 

ככלל, וזאת אף  ואושרה על ידי בית המשפט הנכבד נבחנה אמורהנוסיף כי המדיניות  .20

המלמד על סכנה לביטחון ישראל פרטני  יקיים בעניינו מידע בטחונ שלאחס למי בי

 .והאזור
 

גרבוע  9657/07בג"ץ ; (7.7.10) שריף נ' שר הביטחון 4906/10בג"ץ בין רבים:  ראו, למשל,

מנצור נ' המפקד הצבאי  5829/09; בג"ץ (24.7.08) נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית

אבו חמידה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור  1583/10בג"ץ ; (30.7.09) לאזור הגדה המערבית

 (.25.3.10) הגדה המערבית

 

 עמדת המשיבים

 

ת בקשת העותרים, כפי שזו לעמדת המשיבים, לא נפל פגם בהחלטת מת"ק עזה לסרב א .21

 .מהוועדה האזרחיתהועברה למת"ק 

 

שסוכמו עם הרשות הפלסטינית, על כלל הבקשות שעניינן  בהתאם לנהלי העבודהכאמור,  .22

, להיות מופנות לוועדה האזרחית ת פלסטינים תושבי רצועת עזה לשטח ישראלכניס

                                                           
1

 קישור למסמך סטטוס הרשאות: 

http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1

%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf  

  

 

http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
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הפלסטינית, אשר מהווה הגוף האחראי על ריכוז ותעדוף העברת בקשותיהם של 

 פלסטינים תושבי רצועת עזה לצד הישראלי.

 

תרים מבקשים את חזרתם לרצועת עזה על רקע נסיבות בריאותיות בכתב העתירה העו .23

הבקשות שהועברו למת"ק עזה מהוועדה האזרחית, לא כללו כל טעם שונות, ואולם

הומניטארי או מסמך אשר יש בו ללמד על כך. בנסיבות אלו, ההחלטה לסרב לבקשות 

חלטה סבירה האמורות, נוכח ההצהרה עליה חתמו העותרים בצאתם מהרצועה, היא ה

 אשר אינה מקימה עילה להתערבות בה.

 

כי לא נכתב מפורשות,  21.2.18ציבור מיום הפניות קצינת כפי שפורט לעיל, במענה מטעם  .24

נטען בבקשה שהועברה מהוועדה האזרחית כי ישנו טעם הומניטארי לחזרת העותרים 

ככל והוסף "מו של טעם מעין זה, וממילא לא צורפו מסמכים להעיד על קיולרצועת עזה, 

שתוגש בקשה אשר תציג טעם הומניטארי כאמור, היא תשקל על פי נסיבותיה 

, אף היא לא כללה כל טעם 7.3.18". על אף זאת הבקשה הנוספת שהוגשה ביום הפרטניות

 הומניטארי ולא צורף אליה כל מסמך.

 

מת"ק עזה, האם ישנן בפועל בקשות המועברות במסגרת גיבוש תגובה זו נערך בירור מול  .25

היינו, חזרה מטעם מהוועדה האזרחית כבקשות חזרה מטעמים הומניטאריים )

)במסמכים  טכניתוהאם ישנה היתכנות , (הומניטארי בטרם תום תקופת ההתחייבות

נמסר כי בפועל לכך, בהמשך  .מהוועדה האזרחית סוג זהמ ות בקשותלהעברעצמם( 

 .הק עז"למת האזרחית מעין אלו מהוועדהבקשות  ועברותמ

 

להיכנס לישראל  (15.2.18) שהוגשה בקשתם של העותרים נמסר כי יום לאחר ,ך למשלכ .26

ועת עזה אף לצורך חזרה לרצועת עזה, הוגשה בקשה דומה של זוג מבוגר לחזור לרצ

, מבלי שצוינו טעמים הומניטאריים לחזרה. בקשה זו תחייבותםהשטרם תמה תקופת 

טעמים  שיוצגולהגיש בקשה חדשה ככל ניתן יהיה כי , תוך שהובהרסורבה, 

טרם תום ההתחייבות. בהמשך לאמור, לאחר שבוע בלבד, ביום בהומניטאריים לחזרה 

, תוך לטעם הומניטארי בה נטעןורטת, העבירה הוועדה האזרחית בקשה מפ 22.2.18

במסמכים. לאחר שקילת הבקשה האמורה, הוחלט לאשר את הכניסה החריגה,  ביסוסו

נסיבותיה הפרטניות ובהתאם לנהלים הרלוונטיים. בני הזוג האמורים אכן נכנסו  נוכח

 .6.3.18לישראל וחזרו דרכה לרצועת עזה ביום 

 

מבקשים כי בקשתם תיבחן על רקע הנסיבות המתוארות בעתירה,  , ככל שהעותריםלפיכך .27

ולתמוך אותה  מטעמים הומניטארייםעליהם להגיש בקשה מתאימה לחזרה לרצועת עזה 

 במסמכים המתאימים.

 

בקשה לפיכך יציעו המשיבים, כי העותרים ישובו ויפנו אל הוועדה האזרחית ויגישו  .28

 קבלתה של הבקשה . ככל שהעותרים אכן יגישו בקשה, עם נוספת בהתאם לאמור לעיל

 .במהירות הראויההיא תיבחן  במת"ק עזה
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ככל שהעותרים יבחרו לפעול באופן זה, מוצע כי העתירה תישאר תלויה ועומדת עד למתן  .29

 החלטת מת"ק עזה בעניינם. 

ה האזרחית, לעמדת ואולם, ככל שאין בכוונת העותרים להגיש בקשה נוספת לוועד

לסרב,  מת"ק עזהפגם בהחלטת כל המשיבים דין העתירה להידחות, מאחר שלא נפל 

בנתונים הקיימים בפניו )כפי שאלו הועברו מהוועדה האזרחית(, את בקשתם של 

 העותרים לחזור לרצועת עזה.

 

ו בפועל מהוועדה ברשהוע הבקשותיוער, כי ככל שלעותרים טענות כנגד למעלה מן הצורך  .30

 למת"ק עזה, עליהם להפנות את טענותיהם לוועדה האזרחית הפלסטינית.  האזרחית

 

רמ"ד תיאום  –רס"ן עלא חלבי  בתצהירו של תמכויהעובדות המפורטות בתגובה זו  .31

 .מת"ק עזהב

 

על התצהיר, ק עזה "ד תיאום במת"את רמהיום כני לא ניתן היה להחתים אילוץ טבשל  

 האמור בה.רם הגשתה והוא אישר טאולם תגובה זו עמדה בפניו 

 

 "ג בניסן, תשע"חי    היום,

  2018במרץ,  29  

 

 

 עו"ד ,תהילה רוט                                                                                                            

 במחלקת הבג"צים בכירה סגנית                                                                                                 

 נהבפרקליטות המדי                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


