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 מטעם המשיבהה תגוב

 

 .השופט גרוניס מהיום מוגשת תגובה זו מטעם המדינה' כב חלטתבהתאם לה

 

את המדינה לאפשר עניינה של העתירה בבקשת העותר כי בית המשפט הנכבד יחייב  .1

רצועת עזה להיכנס לישראל לצורך מעבר לאזור יהודה ושומרון או לשמונה תושבים של 

, נת התושבים שבעניינם הוגשה העתירהשמו, לפי הטענה. לצורך שהייה בכל מקום אחר

 .ידי ארגון החמאס-מצויים בעזה בסכנת חיים בשל היותם נרדפים על

 

ו כמ, הינה לאחר הבאת הנושא בפני שר הביטחון, עמדת המדינה ביחס למבוקש בעתירה .2

וקבלת החלטת שר הביטחון , ובצבאהכללי ביטחון גם בפני גורמים בכירים בשירות ה

 .כמפורט להלן, בעניין

 

לגורמי הביטחון אין , פי המידע שנמסר משירות ביטחון כללי-בפתח הדברים נציין כי על .3

אשר לפי הנטען התרחש , תואר בעתירה בעניינם של העותריםמידע אודות האירוע המ

כנה אין בידי גורמי הביטחון מידע קונקרטי המצביע על ס, כן-כמו. כשבועייםלפני 

ולא במידע , כי מדובר בהיעדר מידע, למען הסר ספק, יובהר(ל " הנייהם של המבקשיםלח

 ).אודות היעדר סכנה

 

, ידי גורמי הביטחון ביחס למבקשים עצמם העלתה-כי בדיקה ראשונית שנערכה על, נוסיף .4

כי לגבי שלושה מבין המבקשים קיים מידע ביטחוני שלילי המצביע על היותם מסוכנים 

  .לשלום הציבור
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כל אין הרי שיש להדגיש תחילה כי , שה להתיר למבקשים להיכנס לישראלאשר לבק .5

אל תוך ,  על מדינת ישראל להתיר כניסתם של זרים המצויים מחוץ לשטח המדינהחובה

ובפרט ביחס לכניסה מרצועת עזה לישראל עקב הסכסוכים הפנימיים , בנושא זה. תחומה

שיש הכרח ,  ביותרמדיניות וביטחוניות משמעותיותרוחב ייתכנו השלכות , ברצועה

 .  להביאן בחשבון

 

אין בידי גורמי הביטחון מידע קונקרטי המצביע אודות חשש , כאמור לעיל, נןבמקרה ד .6

בכוונת גורמי הביטחון לקיים בדיקה נוספת ייזומה .  לפי הנטען בעתירהלחיי המבקשים

הכוונה היא . על אמיתות הטענות האמורות, ניתןככל שהדבר , על מנת לעמוד, בנושא

 . הקרוב'  במהלך יום א בעניין זה, ככל הניתן, להשלים הבחינה

 

, ככל שגורמי הביטחון יגיעו למסקנה כי נשקפת סכנה לחייהם של המבקשים בתחום עזה .7

לצורך מעבר לאזור יהודה להתיר את כניסתם לישראל לשקול תהיה המדינה מוכנה 

ל שמדובר במי שאין לגביהם מידע ביטחוני שלילי המצביע עלכך וזאת בכפוף , ושומרון

 . שטחי הרשותובכפוף לכך שהרשות הפלסטינית תסכים לכניסתם ל, מסוכנותם לביטחון

 

לא ניתנה הסכמה של , ולאחר שנערך בירור מול הרשות הפלסטינית, יצויין כי בשלב זה 

  . הרשות לכניסת המבקשים לשטחי הרשות
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