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 כמשיבים מטעםהודעה

 לבקשה ובהתאם 008ן.16.9, מיום ריבלין, א' השופט כג' לנשיאה, ונמשנה להחלטת3התאס

 המשיבים מטעס הודעה בזאר מתשת 2.2008!.י, ביס הוגשה אשר אחד, יזם בת מועדלהארכה

 שבכותרת, העתירותלשתי

כללי

 של השתקעותן תתאפשר כי העוכרים בקשת הוא שלפנונו, העתירות שתי שלעניינן1.

 הסכם על חתימה ואו נישואים בשל וזאת, באוו"ש, עזה, רצועת תושבוההעותרות,

 של המהותית בקשתם שז) הגס כי יובהר, עתה כבר איו"ש. הושב זוג בן עםגיש)אים(

 ואת מציינים אינס כעהיחת, המבוקשים המטרשים הסעדיס העתירות, בשתיהשהרים

 להלן. שיפורט כפיבגלוי

 של סמכותו בתחום מצוי באיו"ש עוה תושב להשתקעות היהר בי חיא המשיביסעמדת%.

 הפסיקו 2000, בספטמבר הביטחוניים האירועים פרוץ נוכח כי באיו"ש, הנבאיהמפקד

 לאיו"ש, מגורים מקום העתקת וכן לאי)"ש מעזה פלסטינים של מעבר לאשרהמקיביס

 והומניטאריים. חריגים במקריסלמעט

 של לרופס הטף. על להידהות העתירות של דינן כי יטעם המשיבים להק, שיפורטכפי
 גיורא, מחד הביטחין צרכי בין כראוי מאינת שגובשה המדינוות כי המשיביס יטענודגרוס,

 סבירה מדיניות זו וכי גיסא, מאידך הומגיט"רייט הריגיס במקריס להתחשב הגורךלבון

 של להתערבותו עילה כל קנוח לא כן, ש הסבירות. במתחם מצויה שהיא תדאיוראןיה.

 לגופן. להידחות העהיר)ת של ודינן זו, בעמדה הנכבד המשפטבית



 בשדות:שוקשש

/2905ז

 2-נ ועיתחת של מעביט את יאטשיו המששים כר העי 8מגי29 כנג'ז המקשההענשי

 3, העותר עם 1 והותרת של הכקולת בטקס השתהפוהן טטשי כדי לא,1'"ע שה ו-מברוגם3נ2

 תנפק* ידי על תאו 2eos~ אבייל בחוחי ושומרון, יהודה באור להימין אמורקטון-??ר7

 ללשיאל. כנייחר-ריישנל-י

י-

 המפויש' המעז בשנירהס, רשוה מפ, אח ז מצייני( איכס שוזעותויס לעל,וף יאcait: ,31 י-זור-,

 הסעד אימו ל"יואלע הכניפה היהרי דדויינו לעתידה, בפתק, העיהריס עלידי כ:ושן'וו:זשי-ז
 את העורא : וחק למעשה. הלכה להשע, השתיים שכוביזשיס - רהיטיי לא ואף - -sbaE7tx-יו-ז
 2-2( )חעוהרות ולאקט לליח לאפשר מתכקש,ם המשימס אמש כי מגיה בעיון *ברזיוויוץרק

 מתבקשה ט ,השוזרת הללה א4 לגבי וק אך השמתפ122421, שטס ישראל דוךנו5לוכר%י
 זהה  חז  ושבשף מביייס  אעי  ויותריס העק". ומס ou לד"ועה נתווה המעבד רב ר- לן,יד,

 תסוקס, %וי ו(מ לוח מיצףשן ןע'כךי%יכמריו

- הגלולות גטקש להשהתף הבקשי - בעטייה חמתבקש  ההשחד תיעד נץיאו4די ידללי,זמי
 הנקשת משישות *עחגה שאענה העיהויס, של נזיפה עלויית כזתא יטיאמדר4תי*

 לאינטש, עוה מרוקעה ה מאדי מקיש את - לזע איע"וג - וןחושלקקיעי"%.,לע לאפשר למעשה, גס, גמדת א שנירה : לשגירה שא  גיי כמיאה  י%יהגאי לצי *ט שסייגיירי

 ונעתרים )מגעו שכאמור, אף על וזאת כעתייה, המסרטים מגדהט, מקיםכבינ*י,י%-וץ יהובות ישפהה, לה= הזבות בדבי העוהרים של מטיעיגיהמ וט ללמה גיתן ו) גמורכהשכעי

 זו. יקשח מימוש לשפ הנדרשים המיל1יייז השעדיס את במהלל לו "קן7יכ(3מ2

 הריך דיור* לשים 5י בעלווה, המגולש היער של עעגיייי להדגיש, ותקשו ייםיגזייי*ט*עי4

 אדי-?יינאמ4עיו1ג, בטקע %ג41י4פחען לנשדר ישיאל ויד 4ג תעותרות של מעקוש יחידלתייי,כשרי%'יג*י

 וא*
 עס יושעה ישוב 2, הע41יה fl~wu bw כאל מיק, חת1%יגוה תוך

 העווגדחז של תירתן היטהת לשם ש"ח 00מ,פrssa 2': ערנכה לחסידת גיפוף pOra",4יצ1*44,

שעב:י,ך4,4%יג4 קיייאסיהן שם:5נ:-

 %תוצאותיי. השטחון, גייימי : :ek:ש4"צש% ל1נחק1ד 1 חעהירוג של ל""הלצ%ווצא כפושה י השכמה הבטחון, גוויות לעגמני

והק4'"י5451י%

י-ק%31ו.2-1 "ל הושימת בהובחוו תעורבל גי העוויים בקשה חיא 09/פ46 ביד"ץ העתירה של ~raaעכרני
 מוס, שהיה והאמיתיוו" הנבתה "ללהלבתו, ,664,4'ש בבב"ץ "העוהרה ,להלן: ו י-רג

 בוא ?וגה, בן עס מתהוות היא שם המקונות, שבמה ברט טת בנפת השונריס,ימינו*3גדצ

 2.ייק1עלתר



 המען "עדכון את למנוע המשיבים של לסמכותם באשר טענות העותרים מעליםעוד

 הביניים. הסכמי במסגרת הפלסטיני לצד הועברה זו סמטת כי וטועניםהרשום"

 כתוגת לעדכון בקשה הוא ידם על שמבוקש כל כי העותרים טענת כי יובהר, עתהכבר8.

 העותרת לבקשת בדומה 660/08, בבג"ץ העותרת בקשת שכן מיתממת, טענה היאבלבך,

 כי העותרים, ידי על כמוצג המען, רישום לשינוי כקשה בגדר רק איננה 2905/08,בבג"ץ

 ועל באע"ש, שהשתקע לאיו"ש מעזה חייה ומרכז מגוריה מקום את להעתיק בקשהאם

 גרידא. המרשם ניהול מסוגיית חורגת שבפנינו הסוגיהכן

 660/08 בבג"ץ העותרה ידי על העשה אשר קודמת עתירה קדמה זו לעתידה כיעוד,וובהר,9.

 הוגשה אשר הראשונה"1, "העתירה : )להלן Zdse/07 שבג"ץ עתירה היא ,משפחתה,ובני
 מבית משפחתה ובני 660/08 בבג"ץ העותרת בקשו עתירה, באותה 22.3.2007.ביום

 מעברם לצורך לישראל כניסה היתרי לעותרים להנפיק למשיבים יורה כי הנכבדהמשפט

 שאמור 1, העותרת של החתונה בטקס השתתפותם לאפשר "כדי לאיו"ש שהמרצועת

 5.4.07". ביום המערבית, שבגדה כרם בטוללהיערך

 משפחתה ולבני 660/08 בבג"ץ לעותרת להתיר הבקשה על התבססה, הראשונההעתירה

 בעתירתם במפורש העותרים ציינו לא שיין, באותו גס החתונה. בטקסלהשתתף

 08',660 בבג"ץ העותרת של השתקעותה הוא המבוקש המהותי הסעד כיהראשונה,

 בני לארבעת לאפשר ביקשו המשיבים כי העלה הראשונה בעתירה שעיון אלאבאיליש.

 העותרת של חזרתה אולם הכלולות, בטקס השתתפות לשם ישראל דרך לעבורהמשפחה

 התבקשה. לא הטקס, בתום עזה לרצועת 660/08בבג"ץ

 להעתיק 660/08 בבג"ץ לעותרת לאפשר למעשה, שעדה הראשונה, העתירה אף כימכאן,

 לאיו"ש. עזה מרצועת מגוריה מקום את - ~YS- העתקת-

 לעניו: הצריכותהעובדות

 אשר עזה, הושב והשני איו"ש תושב האחד זוג, בני של בבקשות עוסקות העתירותשתי10.

 להתגורר מבקשים והם נישואים, הסכם לאחרונה ביניהם נחתם אשר או לאחרונהנישאו

 באיו"ש. השתקעות היתר והן מעבר היתר הו לסבל כך, ולצורך באיו"ש,יחדיו

 לעתירה המקדמית בתאבתם הראשוכה. העתירה הוגשה 22.3.2007 ביום לעיל,כאיזור11.

 דרך העותרים של מעברם להסדרת התנגדות להם אין כי המשיבים הבהירוהראשונה

 מצדה ביל מצדם, התחייבות תוך זאת אך הכלולות, בטקס השתתפותם לצורךישראל

 הטקס. תום עם לרצועה לשוב 660/08, הבג"ץ "שתרתשל



 להשתקרות באשר המשיבים לעמדת היטב המודעים העותרים, כי המשיבים הבהירועוד

 בקשה של באצטלה העתירה עטיפת באמצעות הכבוד, בכל ניסו, באיו"ש עזהתושבי
 הנגזר הקצר הזמנים סד ובאמצעיה כלוטת, בטקס השתתפות לשם לאיו"שלעמר

 בכל המשיבים עמדת עם חויתית התמודדות "לעקוף" 5,407, ביום הטקס שלמקיומו

 בפני להציג מבלי וזאת לאיו"ש, מעזה 1WIU) ;העונקת מען לשינוי הנינעת לסוגיההנו%

 במפורש. זו כותתם את הנכבד המשפט בית ובמיהמשיביס

 משש. ומסומן מצורף היואשתה בעתירה המשיבים של המשדמית התגרנההעתק

 הדיון בעקבות הראשונה. בעתירה הנכבד המשפט בית בפני דיון חתקייס 8.5.2007ןביום12.

 : כדלקמן השאר, גין 007ן.4.!, מיום הנכבד המשפט בית בהחלטתנקבע

 יצאו !-4 העותרים לפיה המשפט בית הצעת את קיבלו"הצדדים

 4-2 העותריס המערבית, בגדה ברט בטול ! העותרת שללחתונתה
 תוכל העותרת החתונה. מיום שבועיים בתוך עזה לרצועתישובו

 ובינתייט החתתה לאחר ימים חוישייס המערצים הגדהלשהות

 ,ההדגשה תמהל" פי על מטרים משוס להשנקת גגקשהתפנה:

תוספה(.

 משט. ומסומן מצווף 4.2007.ג מיופ מכבד המשפט גיח החלטתהעתק

 העותרת מתה 21.4.07 ביוס כי במכתב, לפרקליטות העותריס ב"כ הודיעה 15.5.07ביום13.

 מבית מענה שיטי על הודעה "והגישה כרם, בטול הפלסטיני הפנים למשרד 660/08בבג"ץ

 ההודעה המערבית... שבגדה כרם בטול בעלה בית אל עזה שברצועה סוהילה מבגיהוריה

 22.4,07'י. ביוס הישראלי לצד הפלסטיני הצד ע"י הועברה מרשתי של משח שינויעל

 מש/3. ~מסומן מצורף ט, הנספח כטל 5.5.07ג, מיום המכהםצילום

 הבהירו, בה הראשונה, לעתירה מטעמם משלימה הודעה המשיביס הגישו 31,5.07ביוס4!.

 ההזרעה כי , על" הפלסטינית ברשוונ הרלוונטי הפקיד מול אל שנערן מבירור כי היהר,בין
 אלא גאיו"ש להשתקעות רשמית יקשה למעשה מהווה אינה הישראלי, לצדשהועברת
 כלשהן חריגות נסיבות גה צחינו %א מנומקת היתה שלא גט מח גלעד, הבחרהירישת

 להלן. שתפורט כפי המשיסיט, מדיניות חריגה יצריכואש4

 לצד הועברה לא המשלימה, הודעתם הגשה למועד נכון בי המשיביס הבהירו ;כןעל

 שגירש. יפי לנוהל" "בתתאם מגורים מקום להעתקת כדבעי מנומקת בקשההישראלי

 מש/4. וממימן משרף 31.5.2007 מיום נספחיה( %ל חמשלימה ההידעההעתק



 העותרוס תגישו ממעמס(, משימה תויעת הג"14 העותחט שחף אוחר ,כי(0ן.יו,1כ(

 העתיקה יימהיקת הראשלנה בעהירה שנקבע המסף הדיין מועד לביטול כ~וטכמתיכשרו-ל

 חמשוכיס והתייתרה. עגמה אח מיצתה הראשונה "עתירה כי למסקנה י~רזגועו ר--2ר(

 ייחיקו לא כי והידיעז חשתייס, בקשת להוכן להמליט מבלי העתירה למחיקה ר י-נסג4:4יע
 45 וחיוך שתוגש ובלבד מטעמה, מהיקנה עתידה להונית עד 660/08ן בבג"ץ י-;ו)ור3רה .ז4"3

 0/05)6(. בבג"ץ להותירה ע,5ג כנספה צורפה 3יין,יב7(שה:4-י2י

 ו(נכגד המושפט בית רשם של בהחלטתי הראללנח תעתירה נמחקה -נ'3(%2.20.5וכבי-רכבך

 5"6%(. בבג"ץ לעתירה ע,6! ככספה צורפה ,כןקבווע ל-1)ן,ל--י4י,

 השתרים D))YYV זו בעתירה 660/08. בבג"ץ הנוגהיה השמיה הוגשה 4שן1.200.ג2צעפי-ינקן

 כתובהה תעודכך כי הוא ידו( על שמבוקש כל כי ו-י= י ום:)יב:.(יש
 הישות"

 בבמ'ץ הפותית של
 טוסיפיס לעתירה(. למבוא א' וסעף והאמיהיוז" הנכונה )כתובתה "כהתאם asaikb~ro%ש

 כי: וטועם)(ד-4ןצ*רן,כי-י-י(

 כענין - כוס טול בגפת העותרה של ישיכתח בחוב1יוה אינו המזדרח של"עגייגה (,,

 לעהירימ. 2 עמוד חחמשע:" לסעד ~קוקיס חעותריס אין ות .:.

 ידוע שהית גט מה המעטה, בלשון מתייקה אעה יו דברים חצות אף להלן, נשיירי'י:),ר .מכיהויי

 כי הראשונה, חעתייה במסגרת שתובהרה יזמשיבים עמדת לנולה "לעיתויט, י-ו-ר-.ו-וב::

 מאוסן ייס" טיל בגפה "לשגם מגת על "משיג יאיגמת ,יקה העוחית ת14ס 4יי, 3,שר*ישגקי1-?-

 הלעס גם חעוהרים גהרו ואת, למרות העדייט. גין המהלוקה של ליבה לג ד?יא , 'יי-לי-'כבך
 חלף במרשם, הרשומה הכתיבה שינוי - לבאורה טכני לסעד כשזירה היאירה ליוו? 4ג:יג:זל*-,

 בבגדד לעוהרת )ההיד הוא בעתירה המבוקש הסעד כי - דודייגו כהווייתם, *-קז.בויס 4ב4כ*-4כו-ז-

 לאיו"ש. עיח ערגועה חייה מגוריהימרבז את ולהעתיק"45וכ(*/_443ש.5ש

 מפקד ג' חוח' חמידאו? 3592/08 בבגעץ עתירה הוגשה 4פ20 מעריל בחודש ידי ז 4. ר-??t-י-4ב

 בע31דות'ה מאד עד הדוחה חמידאת(, עניין - ולה, סנה' חמערג'ת הדח *י?זלצאתכשירי-*4-י-כ:
 660/08. בבג"ץ העוצרת של הראשונת ל-ן,נ ל"כיצן=ו-7

 אישה של , קיל ן,כי4ילשיל!-.: ישראל דרך מעם-ה את לאפשר חיה העוונרימ ידי על שכבקש הסעד היו"כ", י5כינקויך צב ךקאיי

יכת) את לרפשי יכו הכל, של הכלושת בטקס שישתתפו כדי הזויה, ושבי
cisi ):*הפלה. של חזרה מעזרה את לא אי חהוהס, שגי של ופזרה רי 

 געתירה המבנקש הסעד למעשה, בי המשיביט צייט מפידאה, בעניין לעתירה ,בןו-צ:4כד.1:דגט 7::ר*כ
 במעוה )כי נלבן, מעבר היהרי קבלת ולא באיו"ש, האיייה של השו?קעוהה ";יב:כעגשה ' - ו א"ב*-ן

 כפיים. גיקוון ונסר מ'שיס יש בלבד, כויסה היתרי למתן כבקשה השתרים ודי נכל4ו--9-ד-נבן-יי-יוגזם

 המתאימיי הגורמים מסעם להשתקעות בקזןה a~SN תתקבלה לא כי המשיביט ==כן 4כ יעגר4-

 הליכים. מיציי באי העתירה ליוזח בן ועל השהרה, של בעגיייה *רז"לסטיניה 1-ב. ך!כב4-עלמו



 ישראל הפסיקה 2000 בשנת האירועים מפרק החל בי המשיביכז, ציינו דברים שללגרפס

 למעט לאיו"ש, מתריס מקוס העתקת וכן לאיף'ש מעזה פלסטיגיס של מעברלאשר

 והומניטאריים. חריגיםבמקריס

 דרך העותרים של מעברם אח לאפשר המשיביס הסכים) הדין, משנדת )לפנים זאת,עם

 הכלה, של מפדח כולל מהדס, התחייבת תוך הכלולות, בטקט השתתפותם לצורךישראל
 הכטחה לשש ש"ח 20,000 בסך ער)בח להפקדה בכפוף הטקס, תגס עט לרצועהלשוב

 לרצועה. חעוהריט שלחזרתם

 החליט מועד כאותו חגוידאת. בעניין הנכבד המשפט בכית דיון התקיים 1.6.2008!ביול
 : כדלקמן הנכבד המשפטבית

 בפני ועומדת תלויה העותרת שמעלה העקתגיה"השאלה

 כי החלטנו לפיכך 660/08. בבג"ץ בעתירה זה משפטבית
 660/08. בבג"ץ בעתירה לדיון תצורף הנוכחיתהעתירה.,

 לעותרת תאופשר כי המדעה הודעת את לפנינורשמת.,

 באזר הנישואין טקס לצורך לישראל הכניסהולהוריה

 )תיתן מהטקט קצר זמן תוך לעזה להזם תתחייבאס

 בשאלה הסופית החכרתה שתתקבל עד )זאת לכך,ערובות

 הפלשתינית ללשות גהרתם יפנו העותריםהעקרונית.

 מעזה העופלת של מעמדה שינה לאפשרהכקשה

לאיו"ש.,)

 הכ,שיביס יגוש) העקרונית בשאלה הדיון מועדלקראת
 מדובר כאשר "3 לבני כיחס הנוהל את המפריפההשובה ,'

 ואת באיו"ש זוגו בן עס להתאחד )מבקש געה. שחיגמי
 ה)ספה(. )ההדגשה r>mD~, שתגובש למדיגיהחנימ)קיס

  'S/Wt. 1מט)14 מציף 6.2008ת1 מין uawan בית החליתהעתק

 בג"ץ עס ~Zser/o בג"ץ אח אף לאחד דנציגר, י' הש"ט כב' ההלטה ניתנה 2008,.24ביום

 מתעם תהגה הוגשה כבר 2387/08 בג"ץ במסגרה כי )וצויין 3592/08 וביץ660/08

 לעתירה(.המשיבים

 בתיקים הדיון עס 2905/08 בביץ הדיון את אף לאחד ולמשיבים ביקשו 2.7.08בתאריך

 החלטת ניתנה 08.ל.3 בתאריך הדי)). למועד עובר לעהירה תיבוס אח )להגישהאמורים,

 יחד 2905/08 בבג"ץ הדיון את אף לאחד המשיביס, בקשת בעקבות בייניש, הנשיאהכמז

 האמוריס ההיקיםעם



 עתירתם. את למחוק חמידאת בענייך העותרים מטעם בקשה הוגשה 0.08ן.4,בתאריך23.

 לעתירה קשורות שאינן בנסיבות לאיו"ש עברה הכלה כי העותרים, ציינו המחיקהבבקשת

 זוגה. בן עם בחברון מתגוררת היא כעתוכי

 מט/6. ומטומן  מצורף חמיזאת בענין העתירה למחישת חעותויט  נקשתהעתק

 לי)ס יומי חד היתד ניתן שלכלה כך על המשיבים עמם המחיקה, לבקשתבתגובתם14.

 הפגישה כי הבהירו המשיבים בישראל. חולים בבית טיפול קבלת לשם לכניסה08.ג8!,

 לכלה ופי עלה, לרצועת לשוב עליה היה שלאתריו ילבד, אהד לייח לישראל, אךהיחרה

 לאיו"ש. כניטה חיתר מעולם זיתולא

 מטעמים לה שניתן לישראל הכניסה היתר את ניצלה העותרת כי הדגיש),המשיביס

 הבקשה מן שמשתמע ונכפי לאיחיש בדין שלא כניסה לשם דפיאייםהומניטריים

 כדיח. שלא שט, ממושכת שחייה המשך <aw אף העתירה,למחיקת

 חינה באיו"ש חמידאת בעניין העימרת של שהייתה כי המשיבינז הבהירו אלה,בנסיבות

 ביחס כמקובל מאיו"ש, העותרת של להרחקתה לפעול גכוונתס וכי wpln, גלתישחייה

 לאו. אם ונון עתירתה תימחק אס בין כדין, שלא באזור השוהה אחר חדסלכל

 כפיים ניקיון בחוסר לוקה עניין באותו העותרת של שהתנהלותה כך על עמדוהמשיבים25.

 בעניינה. 11.6.08 מיום המשפט בית להחלטת גמור בניגוד אף עומדת היא וכיחמור,

 ך. ומעומןגדיאו מצורף מחידאת נענין עתירת למחיקת לנקשה המשיגיס תגובתהעתק

 חמידאת. בענין העתירה את למחוק הנכבד המשפט בית החליי 2008!22.1בטס26.

 מש/8. וטסומן מצורף חמידאת בענין העתירה את המוחק היין מפשקהעקץ

 מטעם תגובה הוגשה שכבר ומאחר נמחקה, חמידאת בענין שהעתירה לאחרכעת,27.

  שבכותרת. לעתירית העותרים תגובת מוגשה 2387/08, לבג"ץהמשיבים

 המשיביי:עפרה

 ועל הליכיכן, מיצוי ובאי כפיים ניקיון בחוסר נגועות העתירות כי המשיביס יטענוראשית8ן.

 ' הסף. על להידחות דינןכן,



 הסמטת לפכח וזאת לשפן, אף להידחות העתירות של דינן בי המשיביט יטשושנית
 מדיניות ולנוכח גאיוייש, להשתקעות בקשות לאשר איובש באוזר הצבאי למפקדהנהונה

 מעזה פלסטינים של מגורים מקוס העתקת או מעבר לאשר שלא הזו, לעתהמייביס

 של עניינם ואשר להלן, נתייחס ,אליהם חריגים הומניטארייס במקרים למעטלא;"ש,

 צרכי בץ כראוי מאזנת זו מדעיות יי יטענו הכשיביס בגדרם(. נכלל אונוהעותרים

 אסא, מאייד הומניטארייס, חריגיס במקרים להתחשב הטרד למן גיח", מחדהבי,חון
עיל, כל קווה לא כן על הסנירוה. במתחם שמצויה וויאי אשי וראייה, סגירה מדיניוהוהיא

 זו. נעמדה הנכבד תמשפט בית של לההערבותו

 מזדהב(. את המשיביס יפרטולהלן

 העוהריפ: מצד הליכיכן ואי-שיצוו כפיים אי-.ivtp,t עקג אעתייהדחיית

 גס כמו 2905/08, בבג"ץ ג העוהרה ידי על נתבקש אשר המקורי הסעו לעיל,כמפורט9?.

 כי "רק" היה "העותרות"(, : )לזי 666/08 בבג"ץ העותרת של נעיצה הראשונהבעתירה

 ידי על המבוקש הסעד שלמעשה, אלא, ישראל דרך לאיו"ש מעבר לצורך היתר להןינחו
 באיו"ש. השתקעות הואהעוהרוה

 ובמידת מהמשיבים, לבקש העוטפים של בזכותם כהרים איכס ננ,)בן המשימס כינבהיר,30.

 הקמע מושבן מקוס את להעהיק לעותחת לאפשר הנכבד, המשפט מגית גםהמלך

 לאיו"ש. עזהמרצועת

 המשפטית המסגרה בשאלת העווודיס לבין המשיבים בין משפטית מחלוקת קיימתאכף

 שמצופה כל ואת, עם להלן. שיפירט כפי לאיו"ש, מעיה מושב מקוס חעהקה עלהחלה

 מבקשים הס אוחז בצחר מרטי יעד למעשה כי במפורש יאמרו כי הוא,מהעותרים

 כאיו"ש. העותרות של חקציעה שהייתו התרת הוא העתירה באמגשתלחשיו

 גטעס תשתהפות לצורד ללעגי האייחס התבקש אשר והסעד זאת, עשו לאהשהרים

 וכעהירה 2905/08 בבג"ץ על-תנאי ט למתן השתרים כקשה מגוסהת נדזהו;,לא.

 660/08. בבג"ץ העותרת של במיינהתרישונה

 ביקשו לא 660/08, בגג'ד השתרת של בעניעה שהוגשת הנוכחית בעתירה אף לעיל,כאמור

 של חייה מרכו וקביעת השתקעותה - ידם על הממקש האמיהי הסעד אתחשתריס

 במרשם הרשומה כתובתה שינוי של טכני סער לכאורה ביקשו אלא באיישו,חעו,רת

האוכלוסין.



 שהעותרים ככל על-הוגף. להידחוה ודינן לב תום בחוסר שקית העתירות אלה,בישיבות

 קבע דרך להתגורר לעבור עזה, תושבות לשחרות, יאפשח שהמשיבים בכךמשמעים

 בחומר שנירותיהם  לוקות העותרים זאת עשו לא עוד כל ואת. ויציינו יואילובאיו"ש,

  לתדחות. דינן כך בשל ורק בכיים,גיקין

  המשיביס יאפשרו  להלן(, נתיחס אליהפ  חרעימ הומגיטאריים במקריס כי נוסיףלאמוד

 של העקרבית עמדתה חרף כליו"ש, מעזה  פלסטיני הושב של מגוריו מקוס העתקהאת

 להלן. שתובא כפי וו,  ישראלבסוגיתמדעת

 צריכה בזו בקשה מגורים, מקום להעתק כאמור בקשח יבחן הצבאי שהמפקד מנתעל

 לאחי  מפלסטינית, ברשות אזרחיים לעייינים  המשדי מנבעל דרך אליו מועברתלהיות

  המגעש, קוא אבו זבי להשתקע המבקש של בעגילו בקשה הפלסטיני במשרדשיתיגעו

 עבורו(.  ואת מנקש  משפחה בן אםתוץ

 בקשה כל הפלטטיגי מתצי חועגרח לא היום עד כי )מסר הצבאי המרעד מטפס עעא,דן

 מיוהדים.  מיעמיט לש אי - מגוריט  מקוס להעתקה השעריימטעם

 העוהרת של בעגייבה הראשתה "עתירה המשיביס מטעם  המשלימה בהזזעה טהונהרכפי
 כתובהה את שישנה מות על הפלסטיני, הבניט  למושרד פנייתה אף 560/05,בבפ,ץ

 כרי  עולה  אינת הפלסכיגי, הצד  מתעם למשיבים  שהועברה  העדבוו והודעתהרשומה,

 חריטת לנסיבות התייחסות בה יש אשר באיו"ש  להשתקעות מנומקת  בקשההגשת

  מפורש נאפך מובעת לו שכאמור כוונה -  השתרות  של לכוונתן הנוגע בכלהליכים באי-מיצוי העתירות לוקות משכך המשיביס. ממדיניות חריגה יצייתו אשיכלגלחי

 כשיו"ש.  מגוריהן להעתיק -בשרירות

 בביש דך אשר ההרכב של  %1.6.08 מיום בהחלטה כי שיין, למיתר לא זה,בהקשר
  הדצו ואשר זו  עתירה שסיבות ביתר דומות נסיבותיו אשר לעיל,  הובוצו איתו3592/08
 ידי על נמחק בינתיים )ואשר בו הדיון עם  חודשים מטפר שגי אוחד  שליבינובעתירה

  בהקזס לפנות העותרים על כי בהחלטתי מפולשית הבכבד המשפט בית צינןהקחריס(,

 לאייישיי. מעוה העותרה של מעמדה  "לשיווי בבעשה חפליטיגיילרשתי

 הגירמיט פסעי הישראלי, לצד כנחה השתרוה של  בשיינו ~שתה משלא אלה,בנסיגות
 הליכיי. מישי גאי שית שחמשירה הרי הפלסטיני, בצד לכךהמילמפיס

 ורק הפלסטינית, הדשוה אס כי המשיביס, אעם כלל השתרים של דברם בעלילמעשה,
 הסף. על להדהות העתירה של דיגה כךבשל,



 4332/04 בבג"ץ הנכבד המשפט בית של דינו פסק המחויבים, בשינויים ראו, זהלעניין

 הסף על נדחתה שם 20.5.04, מיום פורסם(, )טרם צה"ל טחות מפקד נ' נאנשיעייף

 : כדלקמן שט, קבע המשפט בית באיו"ש. ביקור רישיונות מתן של בסוגיה שעסקהעתירה

 לאזור נכנס ו העותר כי עולת לעתירה המדעה'ימתגוגת

 ומאז חודשים, לשלושה ביקור לישיון סמך על 23.3.00ניוט

 עוד כלשהו. רישיון ללא באזור הוא שוהה הרישיוןפקע

 והקישור התיאום במשרדי כי המדינה מתגובתעולה

 בעניינו משפחות לאיחוד בקשה כל התקבלה לאהישראלים

 הפסיקה בו המועד 2000, ספטמבר לחודש עד העותרשל

', בתחומי משפחות לאיחוד בקשות לקבל ישראלמדינת
 הרשות עם הביניים בהסכם אז עד שהוסדר כפיהאזור,

הפלסטינית.

 דין כי שיכנעת לה, המדינה ובתיבת כעתירה שעיינ)לאחר

 חוקית עילה העדר מחמת התף על להידחותהעתירה

 28)!1( סעיף המשיב. בהחלטת זה משפט ביתלהתערבות

 עם הביניים להסכם האזרחי לנספח הראשונהלתוספת,'

 215( בעמ' 33, כרך 1071, אמנה לכתבי הפלסטיניתהרשות

 בקשות להעברת ביחס הדעת ושיקול הסמכות כיקובע

 נתונים הישראלי הצד לידי האזור בתחומי משפחותלאיחוד

 היתר להעניק אם המחליטה והיא הפלסטינית,לרשות

 לאור ישראל. מדינת של לאישורה בכפוף קבע,לישיבת

 2000, ספטמבר מאז באזורנו השורר המדיני-בטחוניהמצב

 מועברות ואין בסעיף קבוע שהיה זה מנגנון פעילותהושבתת

 האזור. בשטחי משפחות לאיחוד הרשות.בקשותעל-ידי
 ללשנה כאמיר נקשה הוגשה אנ) גפ מקום,מכל

 שטוענים כפי 2000, לספטמבר עוברהפליסינית

 השלטתות לאישור נמסרה לא כזו שבקשה הריהעותרים,

 של בעניינם לטפל המשיב היה יכת לא ממילאהישראל,

 לגרש בהחלטה להתערבותנו יסוד התת לא ולכןהעוהריט

 מהארץ." 3 העותראת

 הוספו(.)ההדגשות

 נ' )ת)סין( עבדאללה יוסף מוסטפא ג'מאל 7607/05, בג"ץ : המחויבים בשינויים ראו,עוד

 המנהל נ' נאגח 8881/06 בג"ץ 2859, 42005(, תק-על המערבית, בגדה צה"ל כוחותמפקד

 4077. 2007)1(, תק-על ושומרון, ביהודההאזרחי



 מעזה ממדים מקום להעתקת נקשות לדחות או לאשר וואזיר הצגאי המפקד של,סמכותו

לאיו"ש:

 שטחים הוכרזו 1967, בשנת עזה, חבל ולאזור והשומרון יהודה לשוור צה"ל כניסתעם34.

 מפקד מאת היתר טעונות מהם והיציאה אליחס הכניסה אשר סגורים, כשטחיםאלה

 144(, )מס' עזה( חבל אזור האזור סגירת בדבר צו פי על וזאת באזור, צה"לכוחות

 - תשכ"ז 34(, ,מס' המערנית( הגדה ,אזור סגורים שטחים ברבר 1צ1 1968, -התשכ"ח
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 תיהר שהחווקו עזה, לתושבי ניתן סגורים כשטחים ואיואש עזה שטחי הכחתלאתר35.

 )תושבי כללי כניסה חיתר מכוח וזאת לאיו"ש, כללי כניסה היתר עזה, הבל מאזורליציאה

 יציאה היתר הוצא במקביל  972נ. - תשליב והשומרון(, ויהודה 5ן )מס' מוחוקיסןאזורים

 בכפוף עזה חבל אזור את לצאת עזה חבל אזור לתושבי המתיר עזה חבל מאזורכללי

 1972(. - תשל'ב 2ן, )מס' עגה( )רצועה כללי יצ"אה )היתר מסוימיםלתנאים

 אזורים )תושבי כללי כניסה היתר התלית בדבר בהוראה הותלה זה כללי כניסההיתר36.

 זו, מתלה הודאה 1988. - התשמ"ח והשומרון(, )יהודה ;הוראת.שעה( 5( )מס'מוחיקיט(

 או צבאי ממפקד אישי היתר ללא שם ולשהות לאיו"ש להיצני עיה תישבי עלהאוירת

 היום. עד בתוקף שמדתמטעמו/

 הינו והשומרון יהודה אזור השוררת, הביטחון לתחיקת בהתאנ( כי עולה לעיל האמורמן37.

 כוחות מפקד של פרטני בהיתו אלא אסורות ממנו והיציאה אליו הכניסה אשר סגורשטח

 ידו. על שהוסמך מי או באזורצה"ל

 יישמה 2005 אוגוסט-ספטמבר החודשים במחלך שכידוע, הרי עזה, ליצועת הנוגעבכל38.

 ולאחי התכנית השלמת עם עזה. חבל מאזור להתנתקות התוכנית את ישראלמהנת

  צה"ל כוחות מפקד של מנשר התא 12.9.0$, ביום הרשעה, את צה"ל חיילי אחרוןיציאת

 כאזול. הצבאי הממשל של מיומו על המודיעגאזות

 גם וממילא סגור כשטח עזה( חבל אזור גם  מבעבר  והשומריך יהודה אוורקביעת39.

 כשיקולי היתר, בין יסודם, האזור, מן ויציאה שהייה כניסה, התרת בדברהשזקולים

 של אפשרוה ממתן כהוצאה להיגרס העלול בטחוני סיכון לקיוט חשש דהיינובטקון,

 עם קשרים לקיום O)>St)b להיות העלולים ממט, חופשית ויציאה לאזור חופשיתכניסה

 משימות, פקודות, מידע, העברת גיוס, צבאיים, )אימונים שזנות למטרות עויניםארגןנים

 טרור. פעילות ולביצוע וכיו"ב(אמל"ח



 שהייה לאזור, כניסה להתרת הנוגע בכל הצבאי המפקד של הדעת שיקול הפעלתבמסגרת40.

 לבקשה, בהיענות הכרוך הביטחוני הסיכון מידת את לשקול מצווה הוא ממנו, ויציאהבו

 התנועה חופש של לרעה ניצול המבקשים מן למנוע מנת על וזאת מקצתה, אוכולה

 שמירת של החיוני העל אינטרס את לשקול הוא מצווה כן ובחורה. לו מחוץ אלמהאזור

 אחר, או זה לצורך האזור את לצאת האזור תושב של ורצונו גימא, מחד האיורביטחון

 גיסא.מאייד

 לאיו"ש: מעזה מגויית מקנההעתית

 קמע תושב שאינו מי כל לפיכך, סגור. צבאי שטח הוכרז איו"ש שטח לעיל,כמפורט!4.

 מקום העתקת אף לכך, בהתאם באזור. ושהייה לכניסה היתר לקבל נדרשבאיו"ש
 באיו"ש, צה"ל כוחות מפקד אישור קבלת מחייבת לאיו"ש מעזה קבוע באופןהמגורים

 התושב. בשם הפלסטינית הרשות שמעבירה מען לשינוי בקשהעל-פי

 תגוע גאטון מגוריהם מקום את להעתיק וביקשו לאיו"ש בקסתם שהותרה מי כן, עלאשר42.

 זה, אישור שניתן לאחר ורק לכך, המשיבים אישור את לקבל נדרשו איו"שלתחומי
 לחוקית. הפכה באיו"ש הקבועה והשהייה המגורים, מקום העתקת למעשה,התגבשה,

 החליט הצבאי המפקד ואשר איו"ש תושבי שאינס למי שניתן מעבר היתר שלתוקפו43.
 כאשר או ההיתר, תוקף בתום פג אחרת, או זו מטרה לשרך באיו"ש ביקורם אתלאשר
 התושב נדרש זה במועד סגר. הוטל כאשר וכן ההיתר ניתן שלשמה המטרהמומשה
 היתר ביטול עוד. הותרה לא באיו"ש ושהותו הגיע שממנו לאיור לשור בהיתרשהחזיק
 לאיו"ש, מגוריו מקום העתקת את אישר הצבאי שהמפקד מי על כמובן חל לאהמעבר
 האזור. של האוכלוסין במרשם אף גרשם והדבר באיו"ש קבע לתושב תוא הפךשגראז

 זה. עניינים מצב שינה לא אש"ף לבין ישראל בין הבינייםהסכם44.

 המערבית הגדה בדבר פלסטיני - הישראלי הביניים הסכם בוושינגטון נחתם 28.9.95כיוס

 קובע, הביניים הסכם אש"ף. לבין ישראל מדינת בין חבינייס( הסנט - ולהלן עזהורצועת

 אל הצבאי המפקד מן שם כמפורט מסוימות סמכויות העברת בדבר הוראותבין,השאר,
 הפלסטינית.הרשות

 הפלסטינית הרשות עם המדיניים ההסכמים בכל נכבד מקום תופסים הביטחוןשיקולי
 ללע לעקרון כפופים כולם ההסכמים האמורים. ההסכמים בנוסחי השני כחוטושזורים

 למדינת ולמעברים. האזור של למעטפת מללת ביטחתית אחריות ישראל .למדינתיש
 של לביטחונם הכוללת האחריות וכן חוץ איומי מפני להגנה האחריות מסורהישהאל

 לוחמתית. בתפיסה נתונים שנותרו האזורים אותם ולביטחוןהישראלים
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 לא 66/80, לבג"ץ זה משפט בבית כך על נאמר"כבר

 זה משפט בית של להתערבותו מקום ראינו "לא :פורסם(

 רשע בוחנה כאשר האזור. מפקד של דעתובשיקול

 האזור מן ליציאה בקשה הצבאי המינהל בשטחמנחלית

 אח עיזיה לנגד לשוות היא רשאית להטו, לענישהאו

 לבקשה. בהיענות הכרוכיט הביטחינייטהטיטניט

 לטירות גייס לשמש כדי יביר בחשד די כךלשרך
 הטמכוה להפעלת מוקדט תנאי זה היין רישיוןלהענקת)

 יכול אשר לאיות חומר שעה, אותה חרשנה, בפני יהיהגי

 על מופקד המשיב משפט. גבית בדין הרשעה לבטאהיה

) ואמינותו כשרותו בעניין וספק האזור של ובטחונושלומו

 להטות יבול מחבלים עם לקשריו הנוגע בכל העותרשל

 לתשעה היתר על מדובר כאשר לרעתו המאזמיס כפותאת

 שליחים עם למפגש לשמש היכולים מקומות אלחופשית)

 השיקולים כי ועיקר כלל לומר לכן אין הטרור. ארגונישל

 שיקולים בגדר אינם דגן במקרה בחשמןשהובאו

 יותר רבה הוכהה מידת הייתה דרושה כי אוענייניים,

 .)ההדגשה כאן". שגדון הסוג מן מנהלית הכרעהלצורך

הוספה(.

 המעברים ובכל באזור הביטחון שמירת על כ)"קדיס המשיבים לעיל, האמורנוכח48.

 הכוללת ישראלית, ביטחונית באחריות להרכס בהתאם נותרו והללו ופנימיים(וחיצוניים

 זה. אזור תושב שאינו מי של והשומרוך יהודה לאזור הכניסה את למנוע הסמכותאת

 השתקעות לצורך האווריט בין המעבר לשאלת ישיר באופן מתייחס אים הביכייסהסכם49.

 חבטות(. המעבר סוגיית - קרי לאיו"ש, עגה בין המעבר של חטמי לצד התייחסות)ישנה

 קגע השתקעות לאשר הטמכוה כי והיגה הייתה החסלט את הצבאי המפקדפרשנות

 הוצגה זו פרשמת לתוקף. השיגייס הטכס כניסת טיט שהיה כפי בידיו, נתונהגאיף'ש

 2000. ספטמבר עד שוטף באשן הצדדים פעלו וכך ההסכם יישום עם מיידלצד.הפלסטיני
 הרשות מטעם שהועברו לבקשות בהתאם לאשר, ישראל נהגה שנים אותןבכל

 באיו"ש. והשתקעה מתרים מקום העתקה ביטחונית, מניעה 31העדרהפלסטינית,

 של מעבר לאשר ישראל הפשקה הגיטחוניים, האירועים פרוץ טבח 2000,גטפטמבר

 חריגים גטקרים למעט לאיו"ש, מגוריט מקוט העתקת וכן לאיו"ש מעזהפלסטינים

והומניטארייס.

 תיע'!ה קבע, דרך לאיו"ש מטה  מגורים מקוס העתקת כי ulwnfi~ דרישה כן, עלאשד50.

  הסכס כיון לפגי שביס,  מזה  תמשיביס  נהגו כך חישה. דרישה אענה באישורנזרק

 הפלסטינית. הרשות עם בתיאום זה, הסכם של כינתו לאחר ואףהבעיים,



 מקום להעתקת אישורם נדרש שלפיה המשיבים בעמדת פגם כל אין לעיל, האמורנוכה

 כדין. שלא הינה באיו"ש ההשתקטת זה אישור בלא וכי לאייש, מטהמגורים

 אף זו וסמכות מטרים, מקום העתקת לאשר לסרב או לאשר מוסמכיםהמשיבים

 הטניס ובמשך הפלסטינית הרשיה עם הביניים להיכם שקדמו השנים במשךהנפעלה

 לעיל. כמפורט הפלסטיני, הצד עם בתיאום הגינייס הטכס של כירטשמאז

 יחידה הן טה ורצועת איו"ש כי גורסת העותרים של עמדתכ( כי מכיר, הדבריםבשולי
 לשיטתם כן, על אחד. שטח כאל האווריס לשני להתייחס יש ולפיכך אחת,טריטוריאלית

 שם. השתקעות או לאיו"ש מעבר <aw להיתר נדרש אינו כלל עזת תושב העותרים,של

 עתה, אולם ההתנתקות, תבנית של יישומה לפני אף מקום היה לא אלולטיעונים

 בשיה עזה צרצועת המדיני-בטחוני( המצב ום לכמו המשפטי המצצמשישתנה

 עוד. תקפים אינם ודאי העותרים של אלה שיעמים כי ברימהותית,

 רצועת בין בגבול עוד שולטת ישראל אין עזה, מרצועת צה"ל כוחות יציאת לצחרכיוס,

 מעבר על וכן אנשים של כניסה על למעשה עוד שולטת היא אין ולפיכך למצרים,עזה

 מענר למנוע רשאית ישראל אין לפיה טענה קבלת לטה. ואחדים כאלה וטוביןאמצעים

 הביטחוני במישור לכת, מרחיקי בסיכונים כרוכה שם והשתקעותם לאיו"ש עזהתושבי

 כאחד.והמדיני

 תושבי של מעברם המונעת המשיביס עמדת אחת לא אישר הנכבד המשפט בית כייצוי)ן,

 מפקד נ' ואח' אלראזי מושא מחמד 7960,04 בג"ץ זה בעניין ר' למשל כך לאיו"ש,עזה

 של עתירתם הנכבד המשפט בית דחה שם 3384, 2004)3(, תק-על עזה, חבל - צה"לכוחות

 : כדלקמן וקבע, לימודיהם, לשם לאיו"ש מעברם יותר כי שביקשו עזהתושבי

 המבקשים עזה תושבי צעירים הנ( העותרים"עשרת

('TID>>מסגרת בהיעדר בעיסוק. הריפוי מקצוע את 

 נרשמו באזורם האמור המקצוע ללימודמתאימה)

 בית-לחם. באוניברסיטת בעיסוק לריפוי לחוג.העותרים

 פנו שאליו - המשיב אך אותם, קיבלההאוניברסיטהן

 עזה חבל מאזור יציאתם את להתיר בבקשההעותרים

 החלטה כנגד בקשתם. את דחה - והשומרון יהודהלאזור .,
 העתירה. מופניתזו

 סמך השתרים, לצקשת להיעמת שלא החלטתו,את

 - מאזורם ציציאתם כי הגיטחון גורמי הערגת עלהמשיב)

 - גבית-לחם לימודיהם לשרך לשהות גיחנתםוגעיקר)
 האזורים. ולגיטחון המדינה לביטחון סיכוניםגלומים

 אינה עמדתו כי המשש, הבהיר מטעמו בכתבבתגובה

 מן ואחד אחד לכל המתייחס פרטני אבחון עלמבוססת

 כי הביטחון גורמי הערכת על אלא אישי, באופןהשתרים
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 כדי העותריט משתייכיס שאליו הייכוךי ב"פרופילדי
 באזור הפועלים הטרור ארגתי כי לחשש יטרדלהקים

 פיגולים לביצוע לבית-לחם יציאתם את ינצש עזהחבל)

 והשומרון... יהודה מאזור ישראלבשטחי

 לעת השוררות הקשא בנסיגות כי מסקנה לכללהגענו

 להניח נכונים הננו המשיב. בהחלטת להתערב איןהזאת

 לבית-לחם לצאת ביקשו העותרים מן תלל שחותכי

 זאת עם אחרת. מטרה לשום ולא שם, ללמודבמטרה

 סיטן כרוך עזה חבל מאזור יציאתם בתתרת כישוכנענו)

', למען וגאזורים. גישראל הצימר לביטחוןמהותי
 בא-כוח הבהיר לשאלתנו בתשובה כי נציין,השלמות

 לכך, התנאים וקביעת פרטנית לבדיקה בכפוף כיהמדינהי
 מי או העותרים, ליציאת עקרונית התנגדות למשיבאין

 בהוץ- אקדמיים ללימודים 3כך, מקניין שיהיהמהם

 מהעותרים שמי ככל מצרים. או ירדן לרבותלארץ,

 בבקשה למשיב ולפנות לשוב בידו וו, באפשרותמעוניין

 אלה בידי יהיה העתים שינוי שעם לקוות, יש כןמתאימה.

 את ללמוד אכן היא היחידה שמטרתם השתרים,מן

 לעניין גם בקשתם את לחדש בעיסוק, הריפוימקצוע

 העתירה בית-לחם. באוניברסיטת הלימודתוכניות

 הוספו(. )ההדגשותנדחית."

 לו המשיבים שבידי אף המשיבים עמדת את הנכבד המשפט בית אישר המקרהבאותו55.

 לאיו"ש. לעבור מהמבקשים ואחד אחד לכל המתייחס פרטני מודיעיני מידעהיה

 כחג דעת שיקול נתון והשומרון יהודה אזור של הצגאי למפקד כי יגורים,הסייגים56.

 לשטח הרשומיט והשומרון יהודה אזור תושגי שאינם לאלו כניטה מתן עלגהחלטה

 באיו"ש. להשתקעות בבקשה מדובר כאשר וחומר, קל מכוח נטגים הדבריםתאזור.

 השתקעות: למול סעושינה

 לאפשר הוא למעשה, ידם על המבוקש כל כי העותרים טוענים 660/08 בבייץבעתירה57.

 האששסין מרשם גהעתק הרשומה כתובתה את "לעדכן 660/08 בבג"ץלעותרת

 למבוא אי )סעיף והאמיתית" הנכפה לכתיבתה בהתאם ישראל, שבידיהפלסטיני,

 .לעתירה(

 לפיו הביניים, הסכם של האזרחי לנספח 28 סעיף להוראות בטיעוניהם מפניםהעותרים58.

 מחוייבת אשר הפלסטינית, למועצה הפלסטיני האוכלוסין מלשם ניהול סמכותהועברה

 במרשמה. שינויים על הישראלי הצד אתלעדכן
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 כמו 660/08, בבג"ץ השתרת בקשת שכן מיתממת, טענה התה זו טענה כי יטעההמשיבים59.

 רישיס לשינוי בקשה בגדר רק איננה זה, בעניין הנוספות בעתירות העותרת לקשהגם

 מגוריה מקום את להעתיק בקשה למעשה, הלכה אם כי העותרים, ידי על כמוצגהמען,

 כן על לכך. משפטית נפקות מתן תוך גאיו"ש, ולהשתקע לאיו"ש מעזה חייהומרגזה

  גרידא. המרשם ניהול מימיית חורגת שבפנינוהסוגיה

 ישיר באופן מתייחס אינו אשר הביניים להסכם 28 בסעיף מוסדרת אינה וו,סוגויה

 הטכני לצד התייחסות אך כולל )ההסכם השתקשת לצורך האזורים בין המעברלשאלת

 אליה ההוראה למשל, כך הבטוח(. המעבר סוגיית - דהיינו לאיו"ש, עזה בין המעברשל

 לא. 1ת1 המרשם, לניהול מתייחסת 660/08, בבג"ץ לעתירה 18 בסעיף העותריםמפנים

 זה נכבד משפט בית של לפתחו העומדת המהותית הסוגיה כי כן, אם למדיםנמצאנו60.

 גאיף'ש. ההשתקעת סוגיית היא אלה, עתירותבמסגרת

 לאשר הסמכות כי ועודנה הייתה ההסכם את ישראל מדינת פרשנות לעיל, שצוייןכפי61.

 בידי נתונה באיו"ש קבע השתקעות לאשר שהסמכות וודאי באיו"ש, ושהייהכניסה

 לתוקף. הביגייס הסכם כניסת סרם שהיה כפי הצבאי,המפקד

 וכך הביניים, הסכם יישום תחילת עם מיד הפלסטיני לצד גס הורהר כך לעיל,כאמור

 בקשות אושרו עת 2000, נשנת האלימים האירועים פרוץ עד הן בפועל, הצדדיםנהגו

 קונקרטית(, גיטחונית מניעה להיעדר ובכפוף שבשגרה נדגר מגורים מקוטלהעתקת

 למקרים האישורים מתן מדיניות את לצמצם הוחלט עת האירועים, פרוץ מאזוהן

 להלן. שיפורט כפי בלנד, הומניסארייםחריגים

 שעדכנה בכך די לפיה 660/08, בבג"ץ העותרת של טענתה מדוע להבין נקל אלה,בנסיבות62.

 הצד את "יידעו" אשר הפלסטינית, ברשות האוכלוסין מרשנז רשויות אצלאת,כתובתה

 כל נטולת כדין, איו"ש לתושבת אותה להפוך מנת על כאמור, הרישום שינוי עלהישראלי
בסוס.

 אשר מטעמו, מי או באיו"ש צה"ל כוחות ממפקד קיבלה לא מעשם )660/08(תעוברת

 כל התקפה, הגטחון לתחיקת בהתאם זה, לעניין המוסמכים היחידים הגורמיםהם

 באזור. להשתקשתהיתל

 מרצועת חייה ומרכז מגוריה את להעתיק רשאית אינה העותרת כאמור, היתרבהיעדר

 כדי הכתובת, רישום שינוי על הפלסטינית הרשות מטעם טכנית בהודעה ואין לאיו"ש,עזה

 זה. לעניין להוריד אולהעלות

 העותרת של בעניינה הנכ73 המשפט בית להחלטת בהתאם כי זה, בהקשר לציין למותרלא

 חודשייט, של לתקעה לאיו"ש עזה מרצועת תעבור העותרת כי הוסכם 680/07ן,בבג"ץ

 הגוחל. פי על מגורים, מקום להעתקת בבקשה הפלסטינית לרשות תפנהבמהלכה

 לעי". משע כנספח צורפה אשר 1.4.2007, מיום,החלטה
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 בבג"ץ בעתירה הצדדים להסכמת בהתאם ניתנה אשר זו, החלטה לפי אף כן,הנה,'כי

 בהעברת להסתפק ולא מעריס מקום להעתקת בבקשה לפנות העותרת על היה2680/08,

 מנומקת בקשה העברת - דהיינו הנוהל, פי על וזאת, הרשופו, המען שונוי עלהודעה

 הפלסטינית, ברשוי אזרחיים לעניינים במשרד בכיר דרג אל מגורים מקוםלהעתקת

 לעיל. )כמוסבר הישראלי הצד של לאישורו הפלסטינית, הרשות מטעם אותה, יעביראשר

 סעד הכתובת, רישום שינוי באמצעות להשיג היא מנסה ואת, וחלף כן, עשתה לאהעותרת

 באזור. השתקשת שלמהמי

 המשיבים:מדיניות

 באיו"ש להשתקעות היתרים ליתן הינה הנוכחית, בעת האזור מפקד שלמדיניותו63.
 בדרגיה הפלסטינית, הרשות מטעם מסודרת לפניה בהתאם ורק אך מקרה, ובכלבצמצום,
הבכירים.

 ישראל הפסיקה הביטחוניים, האירועים פרוץ נוכח 2000, כספטמבר לעיל, יצוייןכפי64.

 חריגים במקריס למעט לאיו"ש, מעזה פלסטינים של מגורים מקום העתקתלאשר

יהרמניטארייט.

 כאחד. וביטחוכיים מדיניים נימוקים על מבוססות זומדעיות

 עות מרצועת אוכלוסיה של במעבר כי 2000, ספטמבר מאז כבר היתה המשיביס עמדתכך,65.

 ישראל. ולמדינת לאזור ביטחוני סיכון טמוןלאיו"ש

 מסת סיכונים עצמה על תיטול ישראל שמדינת לכך הצדקה כל אין המשיבים, שללטעמם
 בפרט, הזו לעת השורר הביטחוני-מדיני המצב נוכח נכונים, במיוחד הדבריםזה.

 מזוין. עימות ותושביה אזרחיה ישראל, מדינת נגד מתנהל 2000, ספטמבר מאזכידוע,66.

 נגד פיגועים השונים וארגוניו מנגנוניו על הפלסטיני הצד ידי על מבוצעים העימותבמסגרת
 וילדים, זקנים ובהם מפשע, חפים ישראלים ותושבים אזרחינ( של והרכוש הגוףהחיים,
 ונשים.גברים

 גורמי מאמצי תוכח גיר ייי על המתוחם נפרד, שטח עזה רצועת של היותהנשח67.

 לשט ישראל, לענר הרצועה מהוך מפגעים לשלח הטרור ארגתי מתקשיפהב~טחון,

 ותושביה. ישראל מדינת ביטחון את לסכן בהם שיש נוספות ופעולות פיגועיםביצוע
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 רב מאמץ משקיעה אשו ענפה, טחו תשתית קיימת הרשעה בשטח זאת, עםיחד

 לשם חאת מהאתר, אנושית טרור השתית להשאת ימשתות, שונות דרכיםבמציאת

 מודיעין גפעילויות אם - ותושביה המדינה ביטחון את לסכן בחן יש אשר פעמותביצוע

 שלעצמן. טויל בפעישיוה )אםוהכנה

 תלולי טילים ירי באמצעות ישראל במדינת לפרע מאמץ הטרור ארגוני עושים תיתר,בין
 טרור גורמי יציאת : )למשל אחרות ארצות דרך לישראל עריסה מנהרוה חפירתמסלול,
 לישרא". ומשם למצרים עזהמרצועת

 ויציאה הצבאי הממשל ביטול טרם אף רבה במידה נכונים הי) לעיל האמוריםהדבריה

 ארגון של האלימה השתלטותו לאחר לשיאם הגיעו האמולים האיומיםמהרצועה. צה"ל כוחות יציאת לאחר שאת ביתר הם גמיים בוודאי אל עזה, מרצועתגהי

 2007 יוני בחשש npls~n_ עלהחמא"י

 הנתון אתר עזה רצועת של היותה לאור כי הינה הביטחון מרמי של העדכניתההערכה
 לאגירת מוקד גס כמו הטרור, בתחום ידע למוקד היא הפכה החמאס, ארשן שליטתהחס

 חדשניות. צבאיות יכולות "יתוח מתקדמים לחימה אמצעי של שיותר גדושתבסויות

 לאיו"ש, ישראל 3גד הלחימה את להעתיק גבוהה מוטיבציה עזה ברצועת הטרורלאתגרי
 של בדלך זה,עילל

 העבר"
 לאי~"ש עזה מרצועת חבלה ומומחי צבאיות יכולות ידע,

 זו. פעילות ושדרת קידוםלצורך

 השוהים עזה רשעת תושבי גיוס של שכיחה תופעה קיימת אלה, מטרות לקדם מנתעל
 אזרחיים ליעדים נגישות להם אליה, להגיע הכותכותיט שה רצועת ומושביבאיי"ש
 לטס עוה, ברצועת להם היתה לא הדברים מטבע אשר נגישות ובאיו"ש, בישראלוצבאיים
 ועוד. חטיפה התאבדות, פיגועי זה ובכלל צבאיתפעי"ות

 קטלניים מטענים בהבנת ידע בעלי חבלה מומחי להחדרת הסיכון הינו נוסף תמוראיום
 . מסלול. תלול נשק)ייקר

 הנכנסים עזה בתושבי שימוש נעשה בהם מקרים האחרונות בשנים היו כיעוד.,יצויין
 דברים <WD( ראו וה, )לעניין עוינות למטרות הומניטאריות, בקשות רקע עללאיו"ש

 5055 212007( תק-על הבטחון, שי נ' אדם לזכהות רשאים 5429/07 בבג"ץשנאמרו

.))2007(

 עזה בין WD1h' מעבר ההרת כי היא, הביטחון גורמי הערכת לעיל, האמור כלנוכה
 מקים העתקת התרה וכן לכך הצבאי המפקד מטעם אישור כל שיידרש בלאלאע"ש

 על מנוצלת להית עלולה הצבאי, המפקד אישור בקבלת צורך בלא שליו"ש מעזהמגורים

 הטרור ארגוני של העז רצונם למימוש כאמצעי עזה בלצועה הענפה הטלור ,תשתיתידי
 לממש מתעשים הם אותו וצון - המדיגה מטחין את לסכן בהן שיש פעולותלבישע

 כיום. עצמה, עזה רצועת מתוך הקיימים,בתנאים



 מטעמי כי הינה הבטחון גורמי של משמעית והחד הברורה המקצועית עמדתם כן,על73.

 חריגים למעט באיו"ש, עזה רצועת תושבי של השתקעות לאפשר אין ההלטייס,בטמון

 ביותר.מצומצמים

 בבסיס העומד הרלוונטי החסוי המידע את להציג המשיבים יבקשו צורך, בכך שיהיהככל

 סגורות. ובדלתיים אחד צד במעמד הנכבד, המשפט בית בפני זועמדה

 ההומניטאריים:החריגים

 מקום העתקת לאשר הזו לעת מקום, אין כי הינה, המשיבינ( מדיניות לעיל,כאמור74.

 והומניטאריים. חריגים במקרים למעט לאיו"ש, מעזהמגורים

 בהם אשר החריגים, המקרים של למהותם באשר המשיבים של עמדתם את נפרטלהלן

 ביטחונית שיעה להעדר כענגן, בבלוף באיו"ש, להשתקע עוה רצועת לתושבייאפשרו

 מקרים. גאותםקונקרטית

 הכללית, למדיניות חריגים לקבוע בבואם המשיבים את המנחה השיקולכאמור,75.

 לעיל, ששרט כפי במסגרתו, הטרור ארעני 1כ11נות החיזוין, השמות רקע עלשהתקבלה

 ההומניטארי. השיקולהינו

 הנחה 2008, נובמבר חודש במהלך הבטחון שר סגן בראשות שנערך בדיון לאמור,בהתאם76.

 שירות גורמי עם בתיאום יפעלו בשטחים, הפשלה תיאום גורמן כי הבטחון שרסגן

 כמקרים להחשג שעשויים מתאימים מקרים בחינת לשט הרלוונטיים, הכלליהבטחון

 משפחה בני של מקריס ורק אד יכללו אלו מקריס בגדר כאמור. חריגיםהומניטאריים

 הומניטאריות נסיבות קיימות בעניינם אשר איו"ש תושבי של ראשונהבקרבה

 לצרכיהס והמענה ברצועה, להתגורר להמשיך עוד. יכולים אינם בשלןאוביקטיביות,

 באיו"ש. ורק אך מצויההוחניטרייס

 התייתם עזה, ברצועת מהוריו אחד עט התגורר אשר צעיר ילד של במקרה למשל,כך

 באיו"ש. המתגורר השני ההורה למעט משפחה, ללא ונותר זהמהורה

 קריטריונים גיבוש <DW לפעול המשיבים החלו המדיני, הדרג ידי על זו הנחייהמשניתנה

 להתייחס הנוהל עתיד כן לעיל. האמור בגדר להבלל העשויים המקריס לגבימפורטים

 סוג לרביה בבקשה, הטיפול והליך הפלסטיני, הצד מן קבלתן לאחר הבקשות בחינתלאנפך

 ועוד. תוקפוהאישור,



 זח בגי גין נישואין של קיומט געצט לראות אין כי הייתה, המדיני הדרג הנחיית כי,יצויין

 חריגות הימניטאריות כגבובות עזה, רשעת תושב והשני איו"ש תושב מהםשאחד

 זה במובן עזה. ברצועת יחדיו להתגורר האפשרות פתוחה הזוג בני בפני שכןכאמור,

 במידה. בה האזורים בשני אפשרי המשפחה וחוי תזוגיותמימוש

 לעיל, כאמור התרעים במקרים נכללים אינם שלפנינו בעתירות העותרים מקום,מכל

 מגורים ידי על בעתירותיהם, המוזכר משפחה, לחיי האינטרס את לממשויכולים

 עזה. ברצועהמשותפים

 הומניטארי מקרה כדי עולה אינו העותרים של עניינם כי היא, המשיבים עמדתלפיכך,

 באיו"ש. השתקעות המשיביס יתירו בו אשרחריע,

 צרכי בין ראוי איזון מהווה לעיל, כמפורט חריגיה, על המדיניות כי יטענו,המשיבים

 קיימות בהם פרטניים, הומניטאריים במקרים להתחשב הצורך לבין גימא, מחדהבטחון

 מאידך ברשעה, ההיים המשך את עוד מאפשרות לא אשר חריגות הומגיטאריותנסיבות

גימא.

 באופן להגביל מחייב אשר כיום, השורר והמדיני הביטחוני במצב כי עוד, יטענוהמשיבים

 מהווים אינם נישואין באיו"ש, עזה רצועת תושבי של והשתקעותם מעברם אתמשמעותי
 באיו"ש, העזתי הזוג בן של השתקעות לאפשר מנת על דיה משקל כבדת נסיבהכשלעצמם

 ,הכבדות. הביטחוניות השלכותיהעל

 מניעת ולהיעדר לכך מניעה אין אלה, שבמקליט העומדה לאור במיסד נטןהדבר

 שה, ללשעת מתויו מקום יעתיק איו"ש תושג שהינו הזוג שבז פלטתם(גטחתית

 לתושבי איו"ש תושגי בין נישואין של רגיס מקריס יתכנו שבעתיד בכך,וגהתחשג

 באיו"ש. תעזתים הזוג גני של השתקעותט תתעקש גהת עזה,רצועת

 של השתקעותן את להתיר מקום אין לפיה עמדתם כי המשיבים, יטענו האמור, כללנוכח

 והעותרים הסבירות, במתחם מצויה שהינה וודאי ביותר, סבירה היא באיו"ש,העותרות

 זו. בעמדה הנכבד המשפט 3ית של להתערבותו כלשהי עילה על הצביעולא

 מעזה המעבר בענין המשיבים ידי על מכבר זה הננקטת המצומצמת למדיניותאשר

 ואח' המעוגית בגדה הצגא כוחות מפקד נ' ואח' גרגוע 9657/07 בג"ץ למשל ראולאינטש

 נאמר: בו 24.7.2008, ביום ניחן אשר המשפט( בית באתר"והסם

 להיכנס מבקשת , עזה ברצועת המתגוררת 1,"השתרת

 מנת על ישראל, בתחום מעבר תוך ושומרון, יהודהלאזור).

 . ושומרון יהודה באזור המתגוררים מילדיה שלושהלבקר

 23-1. 19,17 בגילאיםמדוברבולדים)'
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 להתיר אין דהיוס בנסיבות כי החליטה המוסמכתהרשות),

 של עניינה וכי חריגים במקרים אלא כאמורמעבר

 הבטחונית המציאות רקע על . בגדרם בא אינו 1העותרת)

 פגם שנפל מצאנו לא , עזה ברצועת במיוחד ,הקיימת

 המקרה 1. העותרת של לבקשתה להיעתר שלאבהחלטה

 קיימות בהם אחרים ממקרים מהותי באופן שוכההשכחי
 לעותרת כי , לזכור יש . וכדומה הריגות רפואיותנסינות

 מלל כלשהי, למטרה לישראל להיכנס קנויה זכות אין1

 ושומרון. יהודה לאזורמעבר

 נדחית," העתירה הקיימות, הנסיבות לאורלפיכך,

 במערכת בטבורה כרוכה באיו"ש עזה תושבי השתקעות של זו סוגיה כי 'נציין,עוד52.

 הסכם יישום אופן לזמר: רוצה הפלסטינית. הרשות לבין ישראל בין המדיניתהיחסיט

 זכויות מצמיח אים כשלעצמו הביניים הסכם כאשר מדיניות, שאלה הינוהגינייט

 מדינת %' סמהדגא 2829/96 בבג"ץ זמיר השופט כב' של דינו פסק : )השוו מכוחןלפרטים

 36 96)2(, תקדיןישראל,

' 
 שירות נ' קראלה 5744/96 בדנג"ץ ברק הנשיא כב' של החלטתו

 494(. 99)1( תקדין ישראל, ממשלתראש נ' עתר 8012/98 בבג"ץ דורנר השופטת כב' של דינה פסק ; 1312 96)3( תקדין הסוהל,גתי

 במעבר הוא שכך לוודאי לאיו"ש עזה מרשעת תושבים מעבר שאלת כאשר אלח,בנסיבות83.

 מקום אין הצדדים, בין היחסים למערכת הנוגעת וכדינית שאלה הינה השתקעות(,לצהכי
 ישראל, מדינת של החוץ ליחסי הנוגעים אלו בעניינים הנכבד המשפט ביתלהתערבות

 ישראל. ממשלת של פלרוגטיגה הינו ניהולם אשןאשל

 בג"צ ר' מועתק, מדיני אופי בעלות לסוגיות הנכבד המשפט בית להתערבותבאשר84.

 בית דחה שם 2243, 2000)2(, תק-על ישראל, ממשלת נ' הטרור מותקפי מטה4395/00

 שחתר על להורות ישראל של המדינית החלטתה נגד שהוגשה עתירה הנכבדהמשפט

 : כדלקמן וקבע, מדינית, מחווה במסגרת פלסטינייםאסירים

 בהחלטות המשפטבית,' יתערב לא זה, משפט בית של העקבית פסיקתו פי"על.'
 מדיני אופי בעלות ממשלה

 הוועדה". החלטת כדוגמת לרב)ההחלטותמוגהק,

 מצא בהם זה, נכבד משפט בית של הרבים הדין פסקי את המחויבים, בשינויים ראוכן85.

 ולאיחור ביקוד לרישיונות בקשות לקבלת הנוגע בכל ישראל, במדיניות להתערבשלא

 חלק מהווה שהעניין מכיוון ישראלית, צבאית לשליטה הנתונים באזוריםמשפחות

 שאלות הן והשאלות הפלסטינית, הרשות לבין ישראל בין המדינית היחסיםממערכת

  עתר  %111,9% בבג"צ דורנר השופטת כב' של דינה פסק זה בשיין ראו היתר, ניןמדינית.

 אעחדאל 5957/02 ובג"צגנימין, חטיבת מפקד ג' אלשלאלדה 2231/03 בג"צ לעיל, שהוזכר ישראל ממשלת יאשנ'

 ושד. בנימין חטיבת מפקד ג'



לסיגום

 נקיון חוטר )בשל סף על הן להידחות העתירות של דינן בי מבוריס המשיביס דבר,סוף86.

 להתערב כלשהי עילה על הצביעו לא והעותריט מאחר לגופן, והן הליכים( מיצוי ואיכפייס

 באיו"ש. השתרות של השתקעותן את להתיר מקום אין פיה על המשיביסבעמדת

 בהוצאות העותרים חיוב תוך העתירות את לדחות המשפט בית יתבקש כן, עלאשר67.

המשיבים.

 הממשלה פעולות תיאום במפקדת אג"ם רע"1 חלחל, פוקד סא"ל של בתצהירו נתמכת זוהודעה

בשטחים.

 תשס"ט כסלו ד'היום,

 2008 דצמבר01

 ,י,יי-
 4לנגף ,=,נ:ף

 המדינה לסרקליט וירהמגניה המדינה לפרקליט גרירהסטית



..תעטיר

 נשולן; בזאת מצהיר מוזק, הקבועיםלעונשים 'V~ts אהיה כן אעשה לא שאם האמת, את לומר עלי כי שהוזהרור לאחר הלהל. באו סא"ל הח"מ.אני

 כשטחים. המהשלה פעולוה תיאום במפקדת /"שן שש(,4 יצן/ ::תפקיד משמשאר1.

 המשרמית(."ריעה - )להלן 2905/08 ו- 660/08 בג"ץ בתיק המשיבים מטעם בהוזתה לתמיכה ::'תן זההצהירי2.

 אמה. ידיעתי למיטב הן הטשיםיס כמגובת הימזרוההעובדות3,

אישור

מר וחנהופיעבפמ "עו:'ד"מאשרבןהכיביום גיפף. זן,איהח"מ,

 .י(4ן הוו י
 שאס האמת, את לומר עולו כי שה,הרהיו ולאחר אישיתי לי הנזכר , -

 תצהירו. על נפני חתם בחוק, הקביעים לעונשים צתי יהיה כל  יעשהלא

יהלל עו"ד צברי,שני

 8ש"
IUW~ 4.בנ!שש4:. המשען__ 


