
 
 

 22.5.08: תאריך
 55519 :בתשובה נא לציין

 
  מ שרון אפק"אל

  ע "ש גדמ"היועמ
  
 בפקס 

 

 ,שלום רב

 

 עת עזהוהטרנספר השקט של פלסטינים מהגדה המערבית לרצ :הנדון
  _______. ז.ת,  קבלאן____________________' מרשתי גב

  

 מקרים  שנתקלנו בה במספר, יתבעניין הדרישה השרירותית והאבסורדאליכם הרינו לפנות  .1
ת המעבר של פלסטיני המבקש לבקר יישעניינה התנ, שהגיעו לטיפול המוקד להגנת הפרט

גדה המערבית עוד לביתו שבלא ישוב ,  בחתימתו על התחייבות לפיה,את משפחתו בעזה
 .ויהיה עליו לשנות את מענו אל רצועת עזה

 באמצעות - 2000שנת מטילה ישראל מאז  ש,בין עזה לגדה המערביתהבידול בשל מדיניות  .2
 לצורך מעבר בין עזה לגדה הניתנים, כניסה לישראלההיתרי  דראסטי במספר צמצום

 פלסטינים המתגוררים .לחיות בנפרדכיום   נאלצותמשפחות שלמות -פך יהמערבית ולה
פי רוב ועל  ,גדה המערביתאל בני זוגם שמתגוררים בדרך ישראל לעבור  אינם יכולים בעזה

 ."אינם עונים על הקריטריונים"היתר כניסה לישראל בטענה שהם למתן בקשתם מסורבת 

המציאות שכפיתם צמצמה את האפשרויות העומדות בפני בני משפחות שכאלה לכדי  .3
שבן הזוג המתגורר בגדה יבקר את , לחלופיןאו , ברצועת עזהיחדיו לחיות : בלבד יםשתי

 . ה בין האפשרויות גמרתם אומר לבטלוגם את השניי, משפחתו ברצועה

בפני דרישה  בהם הוצבה ,כמה מקריםלהגנת הפרט  לטיפול המוקד ולאחרונה הגיע .4
אם ייעתר הצבא לפיה , פלסטינים המתגוררים בגדה ומבקשים לבקר את בני זוגם בעזה

ולשנות את , שטח הגדה המערביתלביתם ול  עודלא לשובלהתחייב ש עליהם, לבקשתם
  .רצועת עזהאל שום הרמענם 

 :להלן דוגמא להתנהלות הפסולה וההתניה המקוממת

לבני . ________. ז. ת, מחמוד________ה למר  נשוא,שפרטיה בנדון, קבלאן'  גב,מרשתי .5
בשל מדיניות ההפרדה בין עזה לגדה  . בת שלוש וחצי שנים,____בשם  ה ילדוגהז

   מעבר בין עזה לגדה המערביתוהקושי לקבל היתר כניסה לישראל לצורך, המערבית
' גבה ,מתגורר בעזה ואילו אשתומחמוד כך שמר , נאלצו בני הזוג לחיות בנפרד, פךילהו

 . בגדה המערביתנההקטיבתה  מתגוררת עם ,קבלאן

 .2007חזרה מביקורה האחרון ברצועה בחודש אוגוסט מרשתי  .6

חייב לעבור השתלת  והסובל מאי תפקוד בכליה ,לבקר את בעלהלשוב ומעוניינת מרשתי  .7
 . כליה

 .א ומסומןהעתק מהמסמך הרפואי מצורף 

אך , ק בקלקיליה והגישה בקשה להיתר מעבר בישראל" פנתה מרשתי למת24.12.07ביום  .8
רק בתנאי היתר מעבר בישראל תוכל לקבל ק הסבירו לה כי "מתהפקידי . בקשתה סורבה

 ,13.1.08, 30.12.07בתאריכים . עהגדה ותישאר ברצובביתה שלעוד תחייב כי לא תשוב שת
, היתר מעבר בישראל לצורך ביקור בעלהלנוספות בקשות מרשתי  הגישה 24.3.08- ו10.2.08

 .אך כל בקשותיה סורבו



כי המעיד  וביקשה מסמך ,ליהיק בקלק"אל המתשוב פנתה מרשתי , סוף מרץ השנהב .9
 "סנופי"איור של מסמך מקושט בשני פרחים ופקיד מסר לה . בקשתה אכן סורבה

 :נכתבלידם  שמה ומספר תעודת הזהות שלה וופיעיםשם מ, 'ח מסורבים"דו'שכותרתו 
ככלל אין ביקורים לעזה ובמקרה דנן המבקשת הינה תושבת 
 .קלקיליה הנשואה לתושב עזה ומבקשת להיכנס ולבקרו עקב מצבו

היתר  ניתן לאשר. עקב חוסר הרשאה למטרה זו לא תאושר בקשתה
תחליט להישאר ולחיות עם וווני וחד פעמי לעזה זאת במידה חד כי

או להמציא / לשם כך עליה לשנות את כתובתה לעזה ו.בעלה בעזה
ולא לשוב , לחיות שם, כי ברצונה לחזור לעזה' התחייבות פלס

 .ש"לאיו

 .ומסומן ב מצורף 'ח המסורבים"דו'העתק מ

ראל מסרבת  מדינת יש, עתירות במספרפרקליטות המדינהמטעם בהתאם למה שנמסר לנו  .10
. שינוי מעןעל  "הקפאה"בשל , לגדה המערביתעזה מכן את המען הרשום של פלסטינים דלע

מתנים , לבקר את בן זוגה ברצועהבקשתה היא כשמדובר בפלסטינית שכל , לפתע ,ואולם
 ! הרשוםברצועה ואף בשינוי מענהבהשתקעות מעבר האת 

שעניינה מדיניות הישראלית ה לשנה קורבן יטינית שהשל פלס, ריאמניטומדובר במקרה ה .11
, בעלהאת ולאפשר לה לבקר , סבלה במקום להקל על. בין רצועת עזה לגדה המערביתבידול 

ניכרים על  קשיים ה המערכת הצבאיתמערימ, לבקר אותה לבעלה לחלופין לאפשר וא
עבור ת את ביתה ועזובשת כדי,  עליה לחץ רגשיה את מצוקתה ומפעילתואף מנצל, מרשתי

 .נה התניה בלתי סבירה ואף פסולהיההצבת תנאי כזה . רצועהלהתגורר ב

ומוגנת הן במשפט הישראלי והן במשפט ,  זכות עליונההניהזכות לחיי משפחה ה .12
 במקום זאת אנו .להגן על זכויותיה של מרשתיהיא הצבאי  חובתו של המפקד. הבינלאומי

זאת בניגוד ,  מהגדהלהרחקת פלסטיניםפסול סיון ניואף  ,בסמכותרואים שימוש לרעה 
 .לכללי המשפט הבינלאומי ההומניטרי

המקרה היחיד שהגיע לטיפול המוקד ובו התנה הצבא את מעברם אין זה כי , נחזור ונדגיש .13
ולא לשוב עוד ,  לצמיתותבהתחייבותם להישאר ברצועה, של פלסטינים מהגדה לעזה

יותר  שמטרתה להרחיק ולהעביר כמה ש,ושיטה עקביתמעיד על מדיניות זה דבר . לביתם
 .  עליהםתוך ניצול מצוקתם והפעלת לחץ נפשי ממושך, פלסטינים לרצועה

שמענו  - האופציה היחידה שנשארה פתוחה לבני זוג פלסטינים, בהתאם למדיניותכם .14
זאת כיוון  ,נה לחיות ברצועהי ה-  בגדהאחרהשל ברצועה ומהם הינו אחד של הרשום 

פלסטינים והן לכך ש, למעברם של פלסטינים מעזה לגדה המערביתהן אתם מתנגדים ש
 ! המתגוררים בגדה יבקרו ברצועה

 :אנו מבקשים כי, לאור האמור לעיל .15

 . לגדה וחזרה תנפיקו לעותרת היתר כניסה לישראל לצורך מעברה לרצועה .א

חותיהם שים לבקר את משפק בפני פלסטינים המבהזתנאי פסול מהצבת תימנעו  .ב
 .ברצועת עזה

 .לתשובתכם בהקדם אודה .16
 ,בכבוד רב

 עורכת דין, ובראן'עביר ג

 ב–נספחים א: לוט

 

 :העתקים

 אלוף פיקוד מרכז, אלוף גדי שמני

 מתאם הפעולות בשטחים, האלוף יוסף משלב

 היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז

 פרקליטות המדינה, צים"מחלקת בגמנהלת ,  אסנת מנדלד"עו


