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יציאתם את להתגות ההחלטה לביטול "קריאה שכותרתה לפגייתכם מענה :הנדון
שגה" לשוב שלא בהתחייבות אלגבי מעבר דדד ל;/לחו עזה רצועת תושבי של

19.4.16 מיום 10004:מכתבכם

 אחד כי החלטתנו, של ביטולה את ביקשתם שבנדון, בנושא שבסמך בפנייתכם .1
 יציאה לצורך ואיו״ש לישראל להיכנס המבקש עזה רצועת תושב שעל מהתנאים

 שלא שיתחייב הוא בהם, לעמוד ״אלנבי״(, מעבר שונות)דרך אישיות למטרות לחו״ל
 זה תנאי שלטענתכם, משום זאת, אחת. שנה למשך ישראל דרך עזה לרצועת ישוב
 לתכלית שלא נעשה לחו״ל, יציאה לצורך לישראל להיכנס המבקשים זכויות מפר

תשובתנו. להלן ענייניים. שיקולים על מבוסס ואינו ראויה

 נגד בפעילותם אלה בימים גם ממשיכים עזה רצועת מתוך הפועלים הטרור ארגוני .2
 למרבה הרצועה בחזית האחרונים והימים וחייליה, תושביה חיי ונגד ישראל מדינת
 החמא׳׳ס ובראשם הטרור, ארגוני לכך. ותזכורת אזהרה תמרור משמשים הצער

 מוטיבציה להראות ממשיכים הזרוע, בכוח הרצועה על ובשליטה בשלטון המחזיק
כך, לשם לרשותם. העומדת דרך בכל ובאזרחיה ישראל במדינת לפגיעה גבוהה
 עוין שימוש לעשות מאמצים ועושים אמצעי בשום בוחלים אינם הטרור ארגוני

 כי יצוין ואיו״ש. ישראל עזה, רצועת בין עזה, רצועת תושבי לרבות אנשים, בתנועת
 לניצול קורבן שנופלים כמי ובין שבמודע, בין הפעילות, לטובת מגויסים אלו

 האנשים תנועת את המצמצמת המדיניות שבבסיס הביטחוניים ההגיונות ולמרמה.
 חופשית תנועה לאפשר ניתן לא ובהתאם תקפים, עודם וישראל, עזה רצועת בין

 המדיניות כי יצוין לחו״ל. יציאה לשם לרבות וישראל, עזה רצועת בין מסויגת ובלתי
מקרים. במספר העליון, המשפט בית ידי על אושרה
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 רצועת תושבי של כניסתם בנושא שנקבעו החדשים הקריטריונים כי נציין זאת, בצד . 3
עזה, רצועת תושבי של לרווחתם נקבעו לחו״ל, יציאה לצורך ואיו״ש לישראל עזה
 עיצוב ידי על הקיימים, הביטחוניים לסיכונים מענה למתן וניסיון איזון תוך

 של מטרתם הקריטריונים. במסגרת המתאימים התנאים וקביעת המדיניות
 המדיניות במסגרת שניתנו למימושם, שנקבעו התנאים על החדשים הקריטריונים

 היא לכן, קודם קיימים היו לא ואשר הרצועה כלפי ישראל מדינת של האזרחית
 שקדם למצב בהשוואה ישראל, דרך לחו״ל עזה רצועת תושבי של יציאתם על להקל
 שרירותית, פוגענית, החלטה מהווה זה אזרחי צעד דווקא כאילו טענתכם, להם.
בעינינו, ברורה אימה ענייני, שיקול מכל נובעת איננה ואשר

 ישראל דרך עזה לרצועת לשוב שלא התחייבות הדורש התנאי, של תכליתו כי נדגיש, .4
 ישראל שטח דרך מבוקרת בלתי בכמות תכופות תנועות למנוע היא אחת, שנה למשך

 תושבי של במעברם הכרוכים הביטחוניים הסיכונים את לצמצם ומכאן ואיו״ש,
 שביסוד ההיגיון עם אחד בקנה עומדת זו תכלית ואיו״ש. ישראל דרך עזה רצועת

לעיל. שצוין כפי כולה, המדיניות

 של לתושב שכן כל לא זר, לתושב קנויה זכות קיימת לא כי ונדגיש, נחזור לבסוף, .5
 מדינת של הריבוני לשטחה להיכנס ישראל, נגד לחימה המקיימת עוינת ישות

 הרצועה שטח על אפקטיבית שליטה מקיימת איננה ישראל מדינת כי וכן ישראל,
 על הלוחמתית. התפיסה מדיני הנובעות בחובות הרצועה תושבי כלפי חבה ואיננה

 יציאה לצורך לרבות עזה, רצועת לתושבי הניתנות לישראל, הכניסה הרשאות כן,
נתינתן. המחייבת משפטית חובה ובהיעדר שבמדיניות, כעניין ניתנות לחו״ל,

נוספות לפניות לרשותכם לעמוד נשמח
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