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דט0מ לחמת ד1ה»ו?

המערבית m>a לסטיניס0 של הה0מש לח» הזמת ,חנדון
! לשלך בחמשך !450 בסימוכין ך י ו א מ מ ^ 16,5,10

!התייחסותנו לחלן שמזון, גנושא לפנייתכם בחמשך .1

 שלטוניות סמכויות חועברו הביניים, חסכם של חאזרחי לנספח 28 סעיף במסגרת כידוע, א,

,האוכלוסין 0מרש בתחום סמכויות זח, ובכלל הפלסטינית, חרשות לידי רבות

הפלסטינית, חרשות ע״י האוכלוסין מרשם מנוהל בהסכם, שגובשו לעקרונות בהתאם ב,

 במסגרת לרבות למרשם, חדשים אנשים חוספת אישור )בחם מהנושאים בחלק כאשר

חישראלי, הצד של המוקדם אישורו דרוש משפחות״(, ״איחוד

 מעמד לקבל המבקשים וריס יוכלו בו האופן את מסדיר האזרחי, לנספח (11)28 סעיף ג,

 לבקש פלסטינים תושבים של זוג בני יוכלו בו חאופן הוסדר כך ובתוך זאת, לעשות באזור

באוור, מעמד לחם יינתן כי

חנ״ל! מהסעיף ציטוט לחלן

 של ו&וקדם רשאי,באישורה לסטיג>0ח run,חשלום תהליך רוח את לשקף בבדי .11״

» המערבית בגדה קבע תושבות >שראל,להעגיק  עידוד לצורך משקיעים ל: עזה ו

 מטעמים אחרים, אגשים וגן פלסטינים תושבים של וילדים זוג בגי השקעות,

משטחות״ איחוד ולשמר במטרחלקדם הומגיטריים

 מעמד למתן חבקשות את לחעביר המוסמכת חיא הפלסטינית חרשות לכך, בהתאם ד,

 אף הפלסטינית וחרשות הישראלי, הצד של מוקדם לאישור משפחות איחוד מכוח באזור

חסף. על תידחנה בקשות ואלו חישראלי, הצד לאישור יועברו בקשות אלו לקבוע אמורה

 נדרש משפחות, איחוד מכוח באזור מעמד קבלת לשם הדאשוו בשלג כי עולח, מכאן ח.

זח, לעניין כאמור, מעמד לקבלת בבקשח הפלסטינית לרשות לפנות חמעמד מבקש

.ד8גל והיא דברי בת היא הפלסטינית הדשות

 הרשות מטעם פגייה להיעשות יכולה חביניים, הסכם לחוראות ובהתאם שגי. בשלב

 בחם במקרים והכול, המעמד, למתן אישורו קבלת לשם הישראלי, לצד הפלסטינית

כן. לעשות לנכון מצאח הפלסטינית הרשות
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 לצד ומועברת חפלסטעי חצד על-ידי מאושרת אשר בקשח, מוגשת בחם במקרים ו.

 לנחלים גחתאם חישראלי בצד חמוסמכים חגורמים על-ידי נבחנת חיא חישראלי,

 בבג״ץ חעליון חמשפט בית של פסיקתו את למשל ראו זח לעניין חעת, באותח חקבועים

 לחלו, 120.9.04 באר״ש, ושומרון)פורסם יתודת גאזור האזרחי חמגוול צ׳ יאסץ 4297/04

עגייויאסין(!

אי) ושנה חזרה המשפט »בית  עוד כל המשיבים של ח ט חל ח ג להתערבות מקום כי,

שראל, הפלשתינאית הרשות יד• על עבת לא ר/בקשות  המלינים אלח של הדגל געל לי

שרות אי על  )בג״ץ הפלשתינאית הרשות אלא ישראל ה אי)} לשטחים להיכנס אפ

 897/04 בג״ץ ישראל; מדעת ני עכדאללח 8078/01 בג״ץ י, הפנים שר נ׳ קאדר 7260/01

 אחרים(. ורבים צח״ל כוחות מפקד ׳3 נאנסי 4332/04 בג״ץ !ל צח״ כוחות מפקד נ׳ פאי(

 לפיה המדיניות כי ולטעון, ף לחוטי העותרים ביקש! (4297/04 הראשונה)כנ״ץ בעתירה

לטענה, להידרש לנכון ראינו לא ראויה. אינה ניקור לרישיונות בבקשות הטיפול הופסק

 שעריכת תיא חיא הפלשתינאית הרשות עם ההסכם מכוח כי שצוין הטעם מן ולו

M il tlli. m S M . M  31SHOi ('משא am להפנות העותרים על כו, עושה 

.הרשות כנגד טענותיהם

מרון יהודה כאזור צה״ל כוחות מפקד ני קינאנה 6788/02 בג״ץ :ראו עוד שו  )פורסםו

 בג״ץ )651 (6נז} ,פ»ד3 חון הבט משרד נ' בכר אבו 6133/03 גג»ץ (!27.5.03 באר״ש,

. (״16.5.05 באר״ש, המערבית)פורסם בגדה צה״ל כוחות מפקד נ׳ אלה מי אבו 1195/05

 לכללים בחתאם נבחנת חיא חפלסטיני, חצד מאת בקשח חישראלי בצד מתקבלת עת י.

 באתר מתפרסם אשר ברש׳יפ״, משפחות לאיחוד זרים בבקשות טיפול ב״נוחל חקבועים

מתפ״ש, של חאינטרנט

 ביטחוניים מדיניים, לשיקולים בחתאם דעת, ושיקול סמכות חישראלי לצד כי לחדד, יש ח,

 חישראלי חצד חתנחלות כי יוסבר, עוד לסרבח. או חבקשח את לאשר חאם ואחרים,

חזוג. בן/בת או חזר מול אל במישרין ולא חרשות נציגי טול מתבצעת

 יחודח באזור צח״ל כוחות מפקד נציג שאחין 13/86 ג״ץ3 במסגרת כי לציין יש כן, כמו ט.

 של דאז ממדיניות חוקיות לדיון עמדח שאחיו{, בג״צ )לחלן: 197 (1מא) פ״ד ושומרון,

 נענים אשר נישואין מחמת לחגירח חבקשות במספר ניכר צמצום בדבר חאזור, מפקד

 קבע חבין-לאומי, חמשפט פי על חחובות חיקף של מקיף ניתוח ולאחר זח, בפסק-דין לחן.

 נישואין, מחמת לחגירח בקשות אישור של מצמצמת במדיניות פסול אין כי חמשפט בית

 פסק באותו חאזור, תוך אל ממדים רבת חגירח של לדרך חפכו שחבקשות לכך לב בשיט

כי! ביחמ״ש ציין דין,

של משפחות איחוד של התופעה שינתה מכבר ״זה  את משפחות לאיחוד הבקשות ו

ה ששת מלחמת יצר! אשר בעיות לפתור שנועדה במדיניות ראשיתה המקור*. אופיי
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aw ו 0>0ח> n ס^יע, ברצון המשבח ממנה! בתוצאה שנולד  חומאניטריים משיקולים ל

 - זח ע וחבל יו»ש באזורי המקומית באוכלוסייה קשים למקרים הדין, משורת שלפנים

סוף אך ת שפנים ובעייתית- סבובח לשאלה הפכה לג חוניו ט תובי  דרך של ׳־ לח מדיניו

האזורים", תוך אל להגירה

 חן באיור, לביקורים המיועדים להסדרים ביחס גם שונות, טענות צויינו בפנייתכם, י,

 חסדרים כי יצויין, יה לעניין ישראלית, אשרח גאמצעות וחן ביקור רישיונות באמצעות

חכיניים, בהסכם הכלולים העקרונות ועל הביטחון תחיקת על מבוססים חם שאף אלו,

 מיועדים אינם שחם מאחר רלוונטיים, אינם וחם באזור מועד קצרי לביקורים רלוונטיים

באזור, חשתק/לות לצורך

 משפחות איחוד בבקשות לטיפול ביחס הנוהגת במדיניות פגם קייס לא כי יצויין לסיכום, יא,

הפרטניות, לנסיבותיה בחתאם לגופה, נבחנת בקשח כל הפלסטיני, מהצד המתקבלות

לעניין, הרלוונטיים והביטחוניים המדיניים לשיקולים לב ובשים

לידיעה, .2

גנדפה/
 יס״ן אבידן, אדם
 פעילות מתאם עוזו

!;שטחים מממשלה
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