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לעתירהמקדמיתתגובה

.כדלקמןלעתירהמטעמסמקדמיתתגובתלהגישמתכבדיםהמשיבים

כללי

נרםלילדיהלאפשר("העותרת":להלן)1העותרתשלבבקשתהזועמירהשלענייניו,1

,בישראלמשפחתהלביקורעמהלהיכנס("ייהעותריס;לחלן;6-2העותרים

תושביאינם,14עגי3בני,עזהרצועתתושביפלסטינים,העותריםכיעתהכבריובהר.2
להבדילזאת,לשטחהלהיכנסקנויהנכותכלבעליאינם,ומשכך,אורחיהאוישראל

.מהעותרת

על,הקיץחופשתבמהלךישראלמדינתלשטחלהיכנסלהםיינתןכימבקשיםהעותרים.3

מתחילבו,10.8.10ליוטעדעזהלרצועתולשוב,המורחבתמשפחתםאתלבקרמנת

אףהרצועהתושבפלסטיני,המשפחהאביעםהחגאתלקייםשיוכלומנתעל,הרמדאן

.הוא
הרשויותושיליטו,ישראלמדינתשללשטחהלהיכנסהעותריםבקשתבחינתלאחר.4

כי,עתהכבריצוין.(לומרישניכרבשיהוי)וועתירההוגשהכןועללדחותההמוסמכות
העותריםשלזכותניהיעדררקעעל,העותריםשללבקשתםוכלמכלמתנגדיםהמשיבים



,לישראלעזהמרצועתפלסטיניםכניסתלענייןהנכחיתלמדיניותובהתאם,לישראל

לישראלהכניסהמותרתונמסגרונה,הנכחיביטחונו-המדיניהמצבעלהמבוססת

.דחופיםרפואייםמקריםעלבדגש,בלבדחריגיםהומניטארייסבמקרים

.להןשיובהרכפיניכרבשיהויהוגשהשהעתירהגםמה.5

תיאורטיתובעצירהורויונןושיהליאיחורמחמתהסףעלסילוק

שיהייומחמתבהגשתההאיחורמחמת,הסףעלוועתירהלסלקישכייטענוהמשיבים.6
.וסובייקטיביאובייקטיביניכר

לישראללהיכנסהעותריםבקשתכי,7לעותרהודיעו10.6.8ביוםכברכייטענוהמשיבים.7

לראותשניתןכפי10.6.10ביום7העותראצלהתקבלההמשיביטשלזותודעה.נדחתה

,("נתקבל"חותמת)לעתירה13/עבנספה

בענייןהכלליתהמדיניותבענייןיוניחודשבמהלךשוניםבמכתביםפנהאומנם7העותר.8

הגיעתהעותריםשלבעניינםשהתקבלההפרטניתהההלטהאולם.נענהלאולטענתו

בהתאם,זהבענייןעתירתםלהגישיום45להםעמדוכןועל10.6,10ביוםכאמוראליהם

.2000א"תשס(דיןסדרי)מנהלייםלענייניםמשפטבתילתקנות

/שיהויבלאהעתירהתוגש,כאמורמועדנקבעלא(ב)":אלהלתקנות3לתקנהבהתאם,9

,כדיןפורסמהשההחלטהמיוםימיםוממישהמארבעיםיאוחרולא,הענייןנסיבותלפי
".המוקדםלפי,עליהלעותרשבודעמיוםאועליההודעהקיגלשהעותרמיוםאו

וכפי10.7.25ביום,למאוחרעתירתםלהגישהעותריםעלהיההמאוחרלכל,כןעלאשר.10

,10.7.28ביוםהוגשהזועתירה.יוונרהרבהמוקדםכןלעשותעליהםהיה,להלןשיובהר
יועתירהלסלקישזהמטעםכבר.ניכרלבשיהליהחוקפיעלהאפשרילמועדמעררכלומר

.הסףעל
שצוטטה3תקנה.ניכרבשיהויהוגשהוושעתירההרי,בכךדילאאםכי,יטענותמשיבים.גו

יכולשיהוי,כלומר."...הענייןנתיבותלפי,שיהייבלא"תוגשעתירהבימציינת,לעיל

נסיבותלפיהכל,להגשתההקבועיםהימים45תקופתבתוךמוגשתכשעתירהגם,שיהיה

.העניין
אשרבישראלמשפחתילביקורלהיכנסמבקשיםהעותרים,בענייננולראלףשניתןכפי12

רוציםהםשאיןבכל.לרצועהלשובעליהם,לטעכתנזאז-10.8.11יוםלפנייסתיים

לדיוןסבירומןהותירולאלמעשההם,ימיםמספרשללהופעהאלא,אחדליוםלהיכנס

.ביקורםאתלסייםרוציםהםבוהמועדיחלוףבטרםבהולהכרעהבעתירה
העותריםכימקוםוהיהניכרבשיהויהוגשההעתירה,אלהבנסיבותכי,יטענוהמשנבים.13

.אליהםנוספיםבמכתביםלפנותבמקוםמיידיתאותהיגישו
15/עבנספחלראותשניתןכפי.כללחדפךאצהלא,עמםהשמוריםמטעמים,לעותרים.14

יתקבללאאם"כיוצייןבתוכורת2למשיב7העוהרכ"בפנה,ן10.6.2ביום,לעתירה

".לערכאותפניהלשקולנאלץ,הקרוביםבשבועיתמענה



במישורוהןהסובייקטיביבמישורהןהשיהוילשאלתלהתייחסמקובלבפסיקה.15

,(630(5)ח"מד"הלבגיורא'ננחוסאומי93/2285צ"בגלמשלראו)האובייקטיבי

מאזארוכהתקופהשחלפהרקלאבאשר,המישוריםבשניהשיותימתקיים,בענייננו.16

הביקורצפויממילאבובמועדנמצאיםאנולביןשביןאלא,ההחלטהעללעותריםשנודע

.להסתיים
,יוניבחודשיבוללא,10.8.11ליוםעדבישראלביקורלסייסשרוצהמי,הכבודכלעט.17

כיכןאםנראה.יוליבסוףלערכאותולפנותשבועותמספרכעבורלערכאותפנייהלשקול
שגםכפי,אותםהמטרידההעקרוניתבסוגיהתיאורטידיוןלקייםמבקשיםהעותרים

אצטלהרקמהווההפרטנייהעניין-10.6,10ביום2למשיבמפנייתםבבירורעולה

בשאלהבדיוןהפציםהםכי2למשיבהעותריםמפניותללמודניתן,ואכן.בהלהיאחז

.העקרונית

שם2070(3)2003על-תק,אחיוהתשתיותשאנרגיהשר'ננאוי02/1853צ"בגלמשלראה.18
;נקבעי/

הייתהאםאף,בעתירהידוןלאהמשפטביתבללבדרךביהינוהבסיסהגלל..."
שאלותהמעלותעתירותלגביגפחלזהכלל...תיאורטיתשנעשתהnvwb,אקטואלית

הכלללמרוהתיאורטיותעתירותנדונולעיתיםאמנם...יעקרוניותחשובותמשפטיות

ביתאיןמעשיתמבחינה"בהםבמקריםבמיוחדהדבריםפנייהיואלה.האמור

קשורהשאינהכלליתכשאלהמוצגתהיאנאשראלאהלכה.,.לפסוקיכולהמשפט

שאלהשתתעוררשבמידהנואת.נזהאינושלפנינוהמקוהאולש..."משהיםלמקרה

".אותהשילווהעיבריתבסייעלבהלהכריעיהיהניתןנעתירנזו
מקוסאיןבאשר,העתירהאתהסףעללסלקישאלהבנסיבותבייטענוהמשיביס,19

תכליתעודשאיןוככלהרשותמהחלטתארוכהכהתקופהבחלוףתיאורטייםלדיונים

.הסףעלהעתירהאתלסלקישיינתןאסשיינתןלסעד

עילהלהיעדרהמשיביםיטענו,לגופהזובעתירהלדוןיחליטהנכבדהמשפטשביתככל.ס2

להיכנסשבדיךזכותכלאיןשלעותריםהעובדהלאורזאת,המשיביםבהחלטתלתתערב

אףבמסגרתו,הנונתיביטחוניהמדיניהמצבלאורבייחוד,שהואצורךלכל,לישראל

כפיהכל,עזהלרצועתישראלביןאנשיםתנועתעלהגבללתביטחוניהמדיניהקבינטהטיל

,להלןשיפורט

לדצועמישראלאיוממזויןהעיקות

יה"

הטרורארגונימצדמזויןעימותישראלמדינתתדמהנהל2000ספטמברחודשסאו,21

מרצעותל"צהכוחותיציאתלאחרהתגבראףאלא,הופסקלאיהעימות.הפלסטינים

ישראלמדינתשלהאפקטיביתשליטתהותוםברצועההצבאיחממשלהביטול,ח"ע

.2005בשנת,ברצועה
ברצועההפועליםהטרורארגוניממשיכיםעזהמרצועתל"צהכוהותיציאתלאחרגם

,ישראלשטחלעבררקטייריבאמצעותהיתרבין,ותושביהישראלמדינתנגדבפעילות

לאורך,לישראלהרצועהשביןבמעבריםובתייליםבאורחיםלפגועוניסיינות,פיגועים

_המדינהובשטתהמערכתגדר



בחודששהונרחשומהארועיםגםהושפעה,זהעימותעםישראלממשלתהתמודדות.22

עברהוזועזהברצועתשליטתהאתהפלסטיניתהרשותאיבדהבמסגרתם,2007יוני

אנטלאשר,ס"החמאארגוןשלבלעדיהלשליטה
,הזרועבכוחברצועההשלטוןנ"

לאומיביטחוןלענייניםהשריםלעדתקיבלה07.9.19ביום,אלוארועיםבעקבות

עלמגבלהוהטילה"עוייןשישטחעזהרצועתאתשהגדירה34/בהחלטהאת(הקבינט)
.לאליתעיהמרציעתוסחורותאנשיםתנועת

היתרובין,דיןפסקיבמספרואושרההנכבדהמשפטביתידיעלנבחנהזומדיניות.23

1213,1217,(1)2008על-חק,'ואחמ"רה'נ'ואחאלבסיוני01/9132ץ"בגבמסגרת

:כדלקמןנקבעשט,(2008)

אפקטיביתשליטהלישראלעודאין,2005ספטמברחודשמאזכי,נצייןזהבהקשר"
בהחלטתבוטלבעברזהבשטהשהוחלתצבאיהממשל.עזהלצועתבשטח35עשה

אתבנועלים'אינצואףקבועבאופןזהבאזורשרהיםאינםישראלייםוחיילים,הממשלה

לרירתלדאוגכלליתחובהישראלמדיגתעלמוטלתאין,אלהבחייבות.בוהמתרחש

הביבושדינימילוללפי,עזהרצועתבתחומיהציבוריהתדרעלולשמורהרצועהפושיי
להשליטהנובחיבמעמדהאפקטיביתיכתתגםאיןלישראל.הבינלאומיהמשפטשל

העיקריותהחונות,שניצרובנשיבות.עזהברצועתהאזרחייםהחייםאתולנהלסדר

השוררהלחימהממצבנצעצעעזהרצועתכשלשביביחשישראלמדינת%המלטליה

שליטתהממידתגסנובעותאלהחובות;ענהברצועתהשולטההמאסארגוןלציןבינה

מדיגתביןשנוצרמהמצבוכן)עיהרצועתלביןשבינההגמאבמעבייישיאלמדינתשל

אשר,באזורהישראליהצבאיהשלטוןשנותלאחרעזהרציעתשטחלביןישראל

החשמלבאספקתעזהרצועתשלמוחלטתכמעטהלותהזולעתנוצרהבעקבותיו

".מישראל
.זוקביעהעלוהזרהנכבדהמשפטביתשבבהמשך

ביתבאתרפורסם)ס"שהב'נ'ואחשריףפאטמה10/4906ץ"בגבמסגרת,לאחרתהאד.24

וננועתעלמגבלותהמטילהלמדיניותהנכבדהמשפטביתהתייחס,(העליוןהמשפט

:כדלקמןוקבע,ואליהעזהמרצועתתושבים

הננחיתהמדיניותכימבהיר,היוםשהוגשהבתגובה,המשיב"
שלמעביםלעניין

חריגיםהומניטארייםבמקריםיתאפשרוהשומרתיהודהלאזורעזהמרצועתפלסטינים

.הביטחוניוהמצבהמדיניהמצבלאירוזאת-רפואייםמקריםעלבדגש-בלבד
.לעתמעתלגופהשחגתהמדיגיא

,הנכחיוהביטחוניהמדיניבמצבכיחשתכנענוולאהעותרתשלעניינהאתבחנו
מהעתהחלטותבשורת.המשיבבהחלטתההערבותמצדיקותהאישיותנסיבותיה

בעניינהאחרתלנהוגהצדקההעין,המשיבבמדיניותהמשפטביתהתערבלאהאחרתה

."העותרתשל
~ zsנ'ואחחמירהאבו10/1583בגרץבמסגרתש"ביהמבדבריגטלמצואניתןדומיםדברים'

;נקבעשם,חעליוחהמשפטביתבאתרפורסם)המערביתהגדהלאזורהצבאיהמפקד



ושומרוןיהודהאזורתושבישלמועדקצובביקורהמדינהמתשוגתעולהכך,זחובעניין

המיוחזותבנסיבות.והומניטרייםחריגיםבמקריםינקאלכשמועשרביהילצישנ

להתיראיןגיהמוסמכתרשותהחליטה,עזהלרצועתהקשורבכל,היותהמיעיימהי
עלנימכתהאמורתהמדינותחריגיטןבמקריםאלא,משפחהבגימיקווילצורךמעבר

"הטלתבדברהממשלההחלטת
אנשיםתנועתועלעזהיצועתעלשונותגבלות

נבחנהיוהחלטה.ואליההבצועה*
~
a*sלהתערבעילהנמצאהילאזהמשפטבבית

".להוצאותצוללאנדחיתוהיאחעתירחמדהייתמנויאין/שכךייוון.בה
אך,ישראלשטחדרך,ש"ואיועזהרצועתביןלמעברנוגעיםהאמוריםהדברים,אמגס

.שהואצורךלכל,עגהלרצועתישראלביןהתנועותלכלליפיםהס

לעותריםזכותהעדרבשלהעתירהדהייה

האורחותלחוקבהתאםהמשיביםשלדעתםבשיקולעניינהזועתירהכייטענוהמשיביס.26

תושביפטור)לישראלהכניסהצו,2003-ג"התשס,(שעההוראת)לישראלוהכניסה

,זאתבמסגרתלהםשניתנווההסמכות,2005-ה"התשס,(שעההוראת)(עוהרצועת

.16/ע-ומסומנותלעתירההמצורפת

כלאין,עזהרצועתתושביפלסטיניםשהיום-לעותרייכי,היאלענייננוהמוצאנקודת.27

והםתיוצרוההפכוהעוהריםכינדמה,העתירהמן.לישראללהיכנסשבדיןזכות

זנותהפצוחתשאהלנפילישראללהייניקנויהזפותישלעהצריםיי,בטשת,ימריט

לשנימוקיםלמצואהמשיביםעלוכי(העותרתשל

הטיעון'ר)2היאילא*זוזכותל"

.('בפרקהמשפטי
העותרים,היאולוביטחוןלשיקולימוגבליםהמשיביםכיבשגגההעותריםסובריםעוד,28

אתלבחוןהינההמשיביםעלהמוטלתהחיבהואיליפנייתםלנמקשמחויביםהס

.לענייןהנוגעתהמצומצמתלמדיניותבהתאם,לפתחםהמונחוההבקשות

,2005.9.12ביוםעזהברצועתהצבאיהממשלוסיוםההתנתקותתוכניתיישוםלאחר,29
חוקמכוח,הפניםשרבידינתונהלישראלעזהמרצועונהכניסהאתלהתירהסמכות

לישראלהכניסהשובהתאםעליידושהוסמךמיאו,1952-ב"התשי,לישראלהכניסה התשס,(שעההוראת)(עזהרצועתתושביפטור,
והכניסההאזרחותוחוק2005-ה"

.2003-ג"התשס,לישראל

ייכנסמילקבועהמדינהשלהריבוניתוכותהכי,בעבראחתלאקבעהנכבדהמשפטבית,30
כמהאחתעל.ביותררהבהואזהבענייןלרשייותהנתוןהדעתשיקולהיקףוכי,בשעריה

ודיניישראליתלשליטהעודנתונהשאיננה,עוהרצועהלגבינכוניםהדבריםוכמה

כאשריפיסאלהשדבריםווזומרומקל,בתחומהעודהליםאינםהלוחמתיתתתפיסה

בלונילחימההמנהלטרורארגוןשללשליטתוהנתונהעוינתישותכיוסחיאעותרצועת

,ותושביהישראלאזרחינגזפוסקת

יש'ביהמלדברילהפנותהמשיביםיבקשו,זהבעניין.31
~"

AIQ08/5268אלוף'נ'ואחענבר

:נקבעשט,'ואחפ,פדי



החלטתעלכאמוד,נימכתהמשיביטנוקטיםבהשבפנינוהעתירותנשואהמדיניות.4"

תשליםיעדי
הרצועהמןאנשיםתנועתועלעזהרצועתעלשונותמגבלותהטלתביבל

אספקתלצמצוםהנוגעבבלזהמשפטביתידיעלבעברנבחנהזוהחלטה,ואליה

השריםועדתידיעלשנשקלוהשיקביסכיןהובהר[.,.כלרצועהוהדלקהחשמל

אלהממיןשיווליסלגבי.וביטחונייםייניים*שיעוליםהיול"הנבהחלטתה
נתי .להתערבנוהגהמשפטביתאיןככללובהםדעתשיקולשלרחבםתחטבידועלממשלה

הלכהנרוחהאותהוהמיישמתהחלטהמאותההנגזרתלמדיניותבאשלהדיןחוא

,למעשה

תעתירהנשואהמדינילהאתולקבועהשריםועדתהחלטתאתליישםהמוסמךתגורם.5

ג"התשס,(שעההוראת)לישראלוהכניסההאזרחותבחוקכהגדרתו,האיזורמפקדהחש

זמניתלשהייההיתרהרצועהלתושביליתןלהוי5ביעיףהוראתמכוחהרשאי/2003-

תעלהשלאמצטברתלתקופהזמניתלמסרהאל,עבודה,רפואיטיפוללמטרתבישראל

החלטתנוכחשאתוביתר-הינהזהבהקשרחמוצאצקיה(.י.נחודשיםשישהעל

יעדוןםבוחיתווולמדינהלישראללהיגויקנויהזנותזרלאףאיןכי-השריםוקדת
בהרצויאינואםממנהיודחקומילתחומיהיפנסמילקליערחבדעתשימולהריבונות

,(,ד.א-במקוראינןההדגשות)."קוד

,וראו)והקרובהרחוקבעברבפסיקותיוהשניכחוטעוברתהמשפטביתשלוועמדה.32

'נלוי01/9723ץ"בג,113,(1)כוד"פ,הפניםשר'נקלרק71/482ץ"בג:זהלעניין,למשל
.(8?,(2)נזד"פ,התעשיינהשירות
עםאחדבקנהעולהאףהנכבדהמשפטביתשלעמדתוכי,להבהירנבקשזהלעניין

שומרתמדינהכללפיו,העולםבמדינותהנוהגהמשפטעםגםכמו,הבינלאומיהמשפט

בפנילנמקחייבתהיאאין,וככלל,אליהייכנסווריסאילולקבועמוחלטתזכותלעצמוז

.לתחומהכניסתואתלהתירמסרבתהיאמדועזראדם

בביתפורשה,לישראלהכניסהחוקפיעלרישיונותליתןהפניםשרשלסמכותו,כידוע.33

רד'ריצקנדלג89/43ץ"בבגנאמרוכך,ביותררחבדעתשיקילבעלתכסמכותזהמשפט

לישראלהכניטהלחוק(ב)1סעיףפי%":520'בעמ505(4)סוד"פ,הפניםשד'ג'ואח

בישראלישיבתותהיה,עקהתעודתאועולהאשרתבעלאלישראליאורחשאיננומי"
מסוריםבההדעתושיקולפזהרישיוןלמתןהסמנות."זהחיקלפישיבה*רישיוןפיעל

אתמגדיליםאינם...מכוחושהיתקתוהתקנותהחוק.המשיב/הפניםלשר

חייבאיניוהוא,בנושארחבדעתשיוזילנתוןלמשיב.כזהרישיוןלהענקתהקריטריתיס
,[,ד,אשלינווהדגשה"החלטתואתלנמק



פסרו(חוה)אליאן93/1031ץ"בבגנאמר,לישראלהוריםכניסתעלהגבלותהטלתלעניין

מדינהשבללנךהגיאהזוציבוריתמשמשת",705'בעמ661(4)מטר"פ,(3גולדשטיין

לתושבלהפוךהמגישעלבליפותלהגבלותאליהזריםשלכנייחםל*הגמשהמטילה

,הזהותעל,המדינהתושבישלהמיוחדתהתרבותעללשמורנועדואלוהגבלות.אורחאו
שלהםהבלבלייסהאיגטרסיסעל,אותםוהמייחדאיתםהמאחדהמשותףהמכנה%

הבנייהעללהגבלות,לשלייהזחליותאלוחגבלות.חציבורייםותמוצרהסדריעל
הננייהעלההגילותלגגי.ושדייהההשיעעהצועלההתאזרחותעלולהגבליהלישראל

"אליההנכנסיםזרםעללשלוטהמוחלטהכחאתלעצמהשומרתמדינהבל,למדינה

.(.ד.אשלי1ההדגשה
,889,(2)95על-תק,עזהלחבלהצבאיהמושל'נפלוני94/7277ץ"בבגתדיןפסקגםראו

:כדלקמןנקבעובו,לישראליציאההיתרלקבלתבבקשהעזהמרצועתתושביםעתרושם

אםההחלטהבהילעגובכדילישראללהיכנסקנויהזכוהאיוהעותריםמןלאיש"
שלדעתולשיעולנתונה,ללשהואחרלצורךאועבודהלצרפי,לישראלכניסתםלהשיר

.(.ד.אשליוהתדגשח"...תמשיב

(3)2005על-תקהמערביתבגדהל"צהכוחותמפעך'נכעבאנה05/7475ץ"בג!גסותשוו

2662.

06/9135ץ"בג,06.11.23מיוםהנכבדהמשפטביתשלדינופסקאתגסראוזהבעניין,34

2006על-תק,מרכןפינוייאלוף'נשאפיעיסתם

""
עלהנכבדשמשפטביונחזרבו,2923

שגדיןוכותכללעותראיןביהיאהמוצאבעודת":כדלקמןבקובעו,קודמיםדין-פסקי

ישיאלמדינתלתחומילהיכבי
מתן,אחרלצורךאםוביןעבודתולצורכיאםבין,

שלהבלעדידעההלשיקולמתוראזרחאותושבשאיננולמיארצהלהיכנסהאפשרית

והיאדיןמסקישלאלונהבשורהנקבעהזוהלכה.מריבונותהכחלקישראלמיינת
.[,ד.אשלינההדגשה"יעודמושכלתבבחינת

י2314,(1)2006על-תקלממשלההמשפטיהילעד'נאליייעוקל05/11809ץ"בג:ראוכן
הביטחוןשר'נכואזבה06/2875ץ"בג

"~
מדינת'גאודטה06/4283ץ"בג;(פורסםרם

ניחמיפקי*מקרעאן05/11764ץ"בג,(פורסםטרם)הביטחתמשרד-ישראל
ל"צה

על-תקישראלמשטרהנןעודה05/5108ץ"בג)1040,(1)2006על-תקהמערביתבגדה

.(פורסםטרם)המערביתבגדהל"צהכוחותמפקד'גמללני06/2475ץ"בג;3546,(3)2005

כלשהימוקניונזכותוחומרקל,שבדיןוכותאיןלעוהריםכיבבירורעולהלעילמתאמור.35

וכותכלעזהרצועתלתושביאיןשמלכתחילההיותזאת,לישראלכניסה'היתולקבלת

.נלבדפריבילגיההענקתבאימדוברהיותרולכל,לישראללהיכנס

מטעםלישראלפנייהאישומיבמתןהמשיביםמדיניות

-
הומגיטאריים*

לישראללהיכנסקנויהזכותאין,זרננגיןכלגסכמו,עזהרצועתלתושבי,לעילשצוייןכפי.36

מדינת,ואתעםיחד.רפואייםבהקשריםגם,פעםאחרפעםהנכבההמשפטביתקבעכך-
חירוםבמצבחוליםשללישראלכויסתם,דעתהשיקולפי-על,ומאפשרתאיפשרה,ישראל

הומניטארייםבמקריםפלסטיניםשללישראלכניסתםמאפשררנאףולעתים,רפואי
.דחופיםרפואייםמקריםעלבדגשחריגים



אלא-קיימתאיננהכאמורחובהשכן-שבחובהכענייןלאואתעושהישראלמדיבה

.הרחבדעתהשיקולפי-ועלהומניטארייםמטעמים,שבמדיניותכעניין

שראשם,שוניםשיקמיםישנם-הומניטאוייםטעמיםבשלסניטהשל"וולמדיניות,37

ביתאישרלמשלכך.ההומניטאליוהשיקולהמדיניהשיקול,הביטחונימשיקח

לגנויותרופאיםעמותת2ז08/19ץ"בגבמסגרתהמשיביסמדיניותאתהעליוןהמשפט

ועל533,(2)2008על-תק'ואחדרוםפיקודאלוף,בעזהל"צהנאותמפקדניאחזאלט

הנשקפתהביטחוניתהסכנהלאורהעתירהנדחתה,חייםמצילחיוניבטיפולשדובראף

.לישראלחעותרשלמכניסתו

איןכאשר,בענייננווחומרקל,כניסההותצהלאחייםמצילרמואיטיפולשלבמקרהאם.38

מככיסתוהראוייםהאיזוניםלבדיקתתוקףמשנהישאלהבימים.נפשותבדיניהמדובר

,גדלהלישראלהרצועהתושבישלמכניסתםהנשקפתהסכנהשכן,לישראלעזהתושבשל

ולהעתיקפיגועיםלפועללהוציאהטרורארגונישלהמוגברתלמוטיבציהלבבשיםודאת

מהעותריםממשיתסכנתאיןאםגם,ודוק.ש"יולשטחיגםהעיתיתהלחימהזירתאת
לארגוניומאפשרתבמעברלחייליםממשיסיכוןמקימההמעברפתיחתעצם,עצמם

,(ב'וכיףלמעברגישה,מודיעיןאיסוף:למשל)לברכיהםהעותריםאתלנצלהטרור

סיכוןקייםלישראלעזהתושביכניסתלאפשרהחובההיעדרלצדכאשר,אלהבנסיבות.39

פיקודאלוף'נחמדאן1120ג/05ץ"בג:ונשוו)עזהרצועתתושבימצדמוגברביטחוני

להיכנסהעותריםבקשתבבחינתוהירותנישנהלנקוטיש,(2762(4)2005על-תקהדרום

.ישראל

פלסטיניםכניסתלענייןהמדיניותאתהמוסמכיםהגורמיםבוחנים,לכךבהתאם.40

מעתמשתנהשוהכפי,ביטחוניהמריכילמצבבהתאם,תכוףבאופןלישראלעגהמרצועת

.המדיניהדרגלהוראותובהתאם,לעת

,חריגיםהומניטארייםבמקריםלישראלהכניסההיוםמותרת,כאמונונאהבמסגרת
מקריםלגדרנכנסאיננוהעותריםשלעניינםכאשר,דחופיםרפואייםמקריםעלבדגש

.אלה

לקטיניםכניעהאישוריבמתןתמשיביםמייניות

ילדיםכי-העותרתילדילגביגסוכך-נריגהיהבעברכיהעותריםטועניםבעתירתם.41
.שבשגרהכעניין-הענייןלפי,היתריםקיבלואונכנסו

נבעואלהקשייס.עזהלרצועתלשובביקשוהקטיניםכאשרקשייםהתעוררו,עקאדא.42

,כדיןשלאועשתה,ישראלבתחומי,עזהרצועתתושבי,הקטיניטשלששהותםמכך

בלאנכנסושהקטיניםהעובדהדווקא,אחרותבמילים.לישראלכניסההך?השלבהיקדרו

.חזרתםבעתקושישיצרההיא,היתר

כמו,לישראלכניסההיתרלקבלהםאףנדרשיםהקטיניםכללוכיוסהנהליםשונו,לפיכך.43

התושביםעללהקלשנוהלפרוצדוראלילשינוימעבר,בכךואיןעזהרצועתתושבכל

.לרצועהבשובם



כפי,נצייןהישראליםהוריהםעםיהדפלסטיניםקטיניםשלכניסתםלמדיניותבנוגע.44

בעברכי,אחים"פדאליף'ניאחיברכז08/3/3מ"לעתהמדינהבתגובתצויךשכבר

.הינקותבגילילדיםשלכניסתםחריגבאופןהותרה
מותרוגלא,הנוכחיתהמצמצמתהמדיניותבמסגרת,שככלללמרותכי,יובהרזאתעם.45

המועברותהפניותכלל,העתירהנשואהמקרהדוגמתבמקריםפלסטיניםשלכניסתם

באותההמדיניותבמסגרת,לגופןנבחנותהמקובלהמנהליבמתווההמוסמכיםלגורמים

זאתובכלל,מקרהכלשלהמייחדותאוההומניטאריותבנסיבוהיוובהתחשב,העת

ההורהשלשחותובנמןברצועההפלסטיניםהילדיםהותרתכיתמראוהסיבות)

חריגותנסיבותעלהעותריםהצביעולא,ואתבמסגרת.אפשריתאיננהבישראלחישראלי

הכףאתלהטותכדיבהןישואשרמהמדיניותהחריגהאתהמצדיקותהנוכחיבמקרה

.העותריםכניסתאתולאפשר

.בהחלטתםלהתערבנציבהבהיעדרלהידחותהעתירהזיןכיהמשיביםסבורים,לעילהאמורלאור

שהוצגווהנתוניםהעובדותמכלולשקילתתוך,וסבירראויבאופןסמכותםהפעילוהמשיבים

ביתשלהתערבותוהמצדיקבאופןסבירהבלתיאיננההמשיביםהחלטת,מקוסומכל,בפניהםן

.זהנכבדמשפט

.כדיןד"עוט"ושכבהוצאותהעותריםחיובתוךהעתירהאתלדחותיש,ולאמורכללאור

ד"עו,דפנהאלון
דרוסמחחלפרקליטת'אבכיריגן

ע"תשבאבכיבשבע-באר
2010באוגוסט2

10/41106/עתמד,פמי
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