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 המשיב מטעםתגובה

 המדינה לפרקליטות הומצאה אשר 10.7, 08 מיום גרוניס השופט כב' להחלטתבהתאםו

 לעתירה, תגובתו להגיש המשיב מתכבד 13.7.08,ביום

 היתרי 2, העותר הקטן, ולבנו 1 לעותר יונפקו כי העוו:ריס, כבקשת העוניו-ה של;ציינו;2,

 )המאיס הם בו איו"ש( - )להלן ושומרון יהודה מאזור מעברם לצורך לישראלכניטה

 הקטנה, וביתו 1 העותר של אישתן ומצאות שט 'גוה, רצועת אבנ:יום,

 תושבי פלסטינים ושל 1-2, העותרים של מעברם מהתניירנ יימנע ממשיב כ' מבוקש,עוד

 לאיו"ש. לשוב שלא בהו)חילבות ושומרון יהודהאיזור

4י

 אוור 1967, - תשכ'יז 34(, )מס' ובמערבית( הגדה )אחר סגוריט שטחים בכבר הצו פי)גל3.

 אצא אסורייז ממנו והיציאה אליו הכניסה אשר סגור צבאי כשטח ויוכרז והשומרון.י:;וז.וץ

 תושב ואת, לאווי ידו. על שהוסמך מי או באיור צה"ל כוחות מפקד של פרטניבהיתר

 המפקד מאת היתר לקבל נדרש אחר( למקום או )לישראל מהאזור לצאן) המבקשאיו"ש

י';צבאי_

 או מעבד לשם לישראל, להיכנס  ונויה זכות כל אין אחר  אזור תושב לכלמקב_נ_כמו

 מפקד נ' גרבוע 9657/07 בג"ץ המחויבים בשינויים זה לעניין ,השוו אחרת מטרהיכל

 ג' פלוני 94,,277? ובג"ץ פורסם( טרם 24.7.08, ביום )ניונן המערביונ בגונה לצבאכיזזות

 )1995((. 889 95)2(, חק-על עזה, לחבל וסבאיז-מושל



 החד- מעברת את להתיר מתנגד אינו המשיב העניין, נסיבות כלל בחינת לאחר זאתעם4

 ישראל דרך עזה לרצועת 1 2" העותרים שלפעמי

 ,.ל מעבוים את מאפשרת אינה כיום הנואות המדיניות כי להדגים יבקש המשיב")לס.5
 ברי לפיכד, ביותר_ חריגים במקרים למעט לאיו"ש, עיה ברצועת הייהם שכרכז,זוטרים

 לכון-ציות תהיה לאיו,יש, לשוב עתידיות בקשוונ 1 ו:עיתר על-ידי בעתיד ליתוג'!ינוז ככלכי

 בכלי ור:כ; אלוי לבקשות באשר ערידתס על השלכה העת באותה תעפר: ליתר,אהך,שיביכ:

 בר~תאט ייבחנו ואשר הוגשו, שטרם בקשות של בעניינן עמדה כל היאת בעתל'הביע

 והמקום. וון3)ןלנסי'כות

 של דינו בפסע, עתה, זה אושרה באיו"ש 'גזה תושבי של לביקורים באשר המציבמדיניות

 נגיהן המעיבית בגדה הצבא כוחות מפקד ג' גרוע 7ס/י965 בבג"ץ הנכבד וומי!פטבית

 : כדלקמן וקבע בו פורסם(, טרם .24, 08"?ביום

 לאזור להיכנס מבקשוב עזהו ברצועת המתגוררת 1."וןעורנרת
 שלושה לבקר מגת על ישראל, בתוזום מעבר תון ושומרוי,יהודה

 בילדיט מדובר ושומרון_ יהודה באזור המווגורריסמילדיה
 ו-23. 9ד ו, 7בגילאים

 מעבר להתיר אין דהיום בנטיבווו כי החליטה המוסמכתהרשות
 בא אינו 1 העותרת של עויינה וכי חריגים במקרים אלאבאמור
 ברצועת במיוחד הקיימתי הבטחונית המציאות רקע עלבקדרת_

 של לבקשתה להיעתר שלא בההלמה פגם שנפל מצאנו לאע.(.ה,

 אתרים ממקרים מהותי באופן שובה ו:נוכהי המקרה רןהעותרת
 כי לזכורן ים וכדומה, חריגות רפואיות נסיבות יןיימווזבהט

 כלשהי, למטרה לישראל להיכנס קנויה זכות אין 1לוומרה,_
 ושומרון. יהודה לאזור מעברכו7'ל

 ]הו:דגשוונ ודחית." העתיוה הקיימות, הנשיבות לאורלפיכך,
הוספו(

 המחויבים. בשינוייט לע3ייגנו גט 'פיס אלודברים

 1 העותר של חייו מרכז כי עולה, הממוחשבת במערכני מבדיתה כי לציין יברשו:כ,שיכ6

 אכופות. שנים במשך עזה ברצוענוהיוו

 ונחוץ שהו; ומאי ארז. מעכר דרך עזה, לרצועת מאיו"ש 1 העותר יצא -1 0ה_9ביום

 ,-הגירר כה דו, תקופה במתלך מהעתירה, כעולה שנים לשבע קרוב במעד7."יו'"י
 שנו גם נולדו ושם עיה רצועת תושבת אמאס, והאל לגב' נ העותר ני'ןא עיהלברצועת

 רצועת כתושבי רשומים אשר אמאם, תאמו ואחותו, אמאס, מחמד 2, )העותרללדיהט
 ( ר-1 ן9ן
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 בסשה 1 העותר הגיש שנים, לשבע סרוב עגה ברצועת שהתגויר לאחר 20.5.07,ביים

 "מוקצאד'י החולים בבית שטופלה' החולה אימו ליווי לשם לישואל כניסהלהיתר

 20.5.07 מיום שתוקפו לישראל כניסה היתר לו והונפק אושרנו בקשתו ירושלים.שבמזרוז

 ניסרים היתרים שלושה לבקשתו, בהתאם 1, לעורר הונפנו) כן, כמו 5.~2. 07 ליוב:.ע-ר

 ו- 31 5.07-1.6.07 30.5.07, וזבאים- בתאריכים בתוקף שהיו החולה, דימו ליווי'לכס

?3-6,0ג--4-6-07.

 לאיל"ן, העותר נכנס וזהיתרימ תוקפמייל גצפג יתחגר הנראה,ככל

 כייערו את להנזיר בקשות מנזפך 1 ו~עורנר הגיש הביקור לוט עט כי טועניכזהפותרים7.
 וביתו. אישתו לביגזור דוהלרצו*גו1

 רניגשה ברצועם לביקור הראשונת הבקשה כל עילה, האורחי המינהל גורמי מילמבירור
 ג, לעורנר* שניתן לישראל הכניסה היתר של תוקפו תום לאחר חודשים 7 2008,בפבר'ואו*

 3 העותר של מכתבו נשלה 2144,08 ביום הפלסטיכי, לצד נמסרה המשיב גורמיותשובת

 הכלשפטי היועץ לשכת תשובת אליו 3שלהה 08*15.5 וביום 2-ג וכעותרים שלבעניינם

 לעתירה(. וע/4 עי,3 כנספחים צורפו 1המכתביסלאיותי

 כי העתי,.ה מן משתמע בו הנוכחי, הדברים במצב המשיב. מן לנמסר בהתאם כייצוין,

 בשים וזאת בהתחייבות, צורך אין וילדיו, אישונו עם בעזה לחיות למעשה :ועונייו גהגירגר

 לעיל_ 5 במעלף כאמור המשיב לעונדתלב

 לרגועת ישראל דרך לעבור 1-2 לעותרים להתיר נוספת בקשה הוגשה 2008 ביולי כייצוין,4:

 ולא העותר, של והות ויעודת צילום למעט כלשהם מסמכים צורפו לא זו לבלמה.1.ו7,

 דרך לוזשתקע כדי או זמוי ביקור לשם עוה לרצועת לעבור כובקש העווזר רזאבזיזןביץר

 הפלסטיבל. לקישור נמטך,ת כך על והודעה מסמכים, בהיעדר נדחתה וו בקשהקבע,

 וילדיו, אשת, עס בעזה לחיות מעיניין העותר כי העתירה מן להבין ניתן ברזן אל.,ב:טיבוי1ל

 י'(ראל דרד' עזה לרצועונ 1-2 העותרים של מעברם את להתיר מתנגד אינו ו;ר111יבובוזן

 מתבקש המשפט ובית התייתרה תעתירה כי סבור המשיב בעתירה, לדם עלכמבוקי.ץ

לכ1וחכזה(

 ת'יס באב ];היום,
 2008 באוגוסט4

 ש((זים
 עו"ד , וייט*גנטקיליאורה
 הסדינה לפרקליטעויפת


