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 הודעה מטעם העותרים     

כ העותרים "על פיה מתבקשת ב, 31.3.07דנציגר מיום ' בהתאם להחלטתו של כבוד השופט י

שינוי התוספת הראשונה ( ימים אם נוכח צו בית המשפט לעניינים מינהליים 7להודיע בתוך 

מבקשים ,  העותרים על עתירתם או מבקשים למחקהעומדים) הצו: להלן( 2007-ח"התשס, )קלחו

 . העותרים להודיע כי הם עומדים על עתירתם

 :  ואלה נימוקי הבקשה

, שם היא מתגוררת כרגע, עזהרצועת  לעבור מ1עניינה של העתירה הוא בבקשתה של העותרת  .1

העותרת , אימה. זאת באמצעות מעבר בישראלאל ביתו של בן זוגה הנמצא בגדה המערבית ו

לצורך מעברן נדרש . בטקס הכלולות של בני הזוגהשתתף מבקשת להתלוות אליה ול, 2

 . לעותרות היתר כניסה לישראל

, למינהל אוכלוסין ועובדים זריםהרי שבנוגע , 2.3.2008אשר נכנס לתוקפו ביום , על פי הצו .2

 תידון בבית המשפט המחוזי 1952-ב"ל התשיהחלטה של רשות לפי חוק הכניסה לישרא

  .בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

 . עובדים זריםלאו מינהל אוכלוסין בקשה למעמד בישראל הנוגעת לבענייננו אין מדובר על  .3

ליבה של העתירה נוגע למעברה של פלסטינית המתגוררת ברצועת עזה אל בית בן זוגה 

שעתיים בתוך עד מעבר שמשכו שעה באמצעות זאת . יתהפלסטיני המתגורר בגדה המערב

המעבר בישראל הינו אמצעי בלבד לצורך מימוש המעבר בין שני חלקי הרשות . ישראל

 .הפלסטינית

מגדרו של חוק  הוצא קבלת היתר כניסה לישראלצורך לתושבי רצועת עזה ההסדר החל על  .4

למתן , הלכה למעשה, הסמכות.  מסגרת טכנית בלבד,משמש לעניין זהה, הכניסה לישראל

 – רשויות הצבאיות ל, מאז ומתמיד, עזה ניתנהרצועת היתרי כניסה לישראל לתושבי רצועת 

 .  מאז ההתנתקותמפקד פיקוד דרוםלעזה לפני ההתנתקות ולמפקד כוחות הצבא ב
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תושב , 2005-ה"התשס) הוראת שעה) (פטור תושבי רצועת עזה(על פי צו הכניסה לישראל , כך .5

שנתן מנהל , לרבות היתר כללי, מכוח היתר ועת עזה הנכנס לישראל משטח רצועת עזהרצ

פטור , )א.ב.ס, אלוף פיקוד דרום –דהיינו (מינהל האוכלוסין או מי ששר הפנים הסמיך לכך 

  לחוק ומהוראות החוק בדבר אשרה ורישיון לישיבת מעבר או ביקור7מהוראות סעיף 

  ).  מ"ההדגשות של הח(

ורף צ מ2005-ה "התשס) הוראת שעה) (פטור לתושבי רצועת עזה(צו הכניסה לישראל העתק 

 .  7/עומסומן 

הסמכות להתיר את כניסתן של העותרות לישראל לצורך מעברן בין שני , לאור הנאמר לעיל .6

דהיינו בידי הרשות הצבאית , חלקי הרשות הפלסטינית מצויה בידיו של אלוף פיקוד דרום

 .  הערכאה הדנה בהחלטותיה הינה בית המשפט הגבוה לצדקאשר מאז ומעולם

 הינה סוגיה – מעבר בין שני חלקי הרשות הפלסטינית – - הסוגיה העומדת על הפרק נדגיש כי  .7

מורכבת ונפרדת מהסוגיה של כניסה לישראל ואין מקומה בבית המשפט המחוזי לעניינים 

סוגיית המעבר בין רצועת עזה לגדה השיקולים והקריטריונים העומדים בבסיס . מינהליים

 מאלה העומדים בבסיס הכניסה לישראל ואין לדון בהן ןהמערבית ולהיפך שונים לחלוטי

 .  בכפיפה אחת

 .   המשפט הגבוה לצדקידון לגופה בביתלפיכך יבקשו העותרים כי העתירה ת .8

 

  2008 אפריל  ל7
 

 
 ד"עו, סיגי בן ארי  

 כ העותרים"ב  
 )54573. ש.ת(
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