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 המשיבה מטעם  שלישית  שערכותהודעה

 מטעמה, נוספת מעדכנת הודעה להגיש מתכבדתל.7נ,שיבון1

 להייחות. ומעתירה דין כי תטען,המשיבה2.

 י_22, ,0 ביום שהוגשר; העותרים להודעת 3,13 בסעיפיט האסוו- כעקבותראשית,3.

 בכל הדעת ושיקול הכמכוח ;משיבה . מאליו וימוכן את 'יוב להבו-זיר ,בבקעיוכמשיבה

 כורך לכל או לאיו"'ע מעבר )לצורך לשטחה המבקשים את להכניס האס למאלהו.;]וגע

 הרס"פ, של לוה דעתה 'שיקול את מכפיפר, אינה המשיבה העורנר, לטענת בניגוד()וזר(.

 המו4ינייס לשיקוליה לב בשים הרש"פ, לעמדת משקל ליחן האם בוחרתאלא

 .לכ,ז'ינה הרלודךטיות, לבטיחות בהתאם לגופו, נבהן מקרו כל ישראל. שלון:ניטהיוייט

 להז לסרב או אחרת  או כוו לבקשה להיעתר האם הדעת  שיקללו.רויו

 ",.ינרנ שלא עדיה, כאלף מעידות, הרשווג מול המדיכיים בנוגעים מהתפתחויות'%ניח,
 ושל העותר של לטענותיהם המתאימיו הכתובה היא השונות( רשויותיה )עלישי-אל

נ-7מב)(שים,
 כזכור"

 ב3'י,תר, והמיוהדות המקרוץ בגסיבות נבעל-פה, בכתב הודיעה המשיבה'

 למעברם התנגדות תהיה לא המשיבה, בהודעוונ שפורטו התנאים יתקיימו אנש הזו, 'לעת).י

 מחרש"ף מתאימו; בקשה תופנה אם וזאת לישראל(, לא )אך איו"ש ל'?טחי רמבסשיםשל

 בבין אלוו את ולעצור לחקור הזכות את לעצייה שומרת שהמשיבה תו,.. נדגיש, זאונ,)כל

 ישראל. נגו' ביטחון  עבירווו  בביציי החשודלטדזמבקנ~ים

 כי בי'י;'1ך; ב(ליו."ש, הממשלה פעולות למנואט ברש"פ בכיר גורג[ פנוי ~0.פ.20 ביוםיו'נ,:,

 המבקשים. 8 מכין 5 '~ל מעברםירנאפשי""



 המ/ג ומסומן מצוו'ףוצילולהפני.יר;

 הנ"ל. פניירנה את מבטלת הרש"פ כי ברש"פ ככיר גןרכן אותו הל-ריע למוי,רת עעזא,"-14ל

 המ/2_ ךמסומך מצורף המבטלת ההיייהצילום

 יו"ר של לשכתו עג( רוממשלרו ראש של התדיני היועץ 8ט,21,8 ביונ( שערך בירור : ועוד4-(לרנ

 לאיו"'ץ_ המבקשים של מעברם לאפשר הרס"פ מצד התנגדות קיימת כי העלתה, ,בעית,

 המ/3. ומסומן מצורף המנושלה ראש של ובמדיני היויגץ יצל מכתבוצילום

 ביסס להודעתו, 12-13 בסעיפים העותר שמעלה ו"התמיו;וונ" ושרמזים" כי לצייך,למורנו-

 היא המשיכה לא 'פכן לרש"פ, שיופנו היה מוטב הרש"פ, של עמדונה לשינוי שגרינולסיבות

 בנדון עמרך3ה את]111)נרנו-,

 מ'גוניינת היא אין הזו לעוג : קרי כשסייועה, נותרה הרש"פ עמדת דבר של בטופו כ;ן, כיבנה5.

 בהתאם ישראל, מדינת לעיל, כאמור הפלטטיניונ. הרשות לשטחי המבקשים של;-כועברס

 י;יראל הרשי,פ_ בענידת להתחשב רשאית לה, בנתון הרחב רןכ1דיני-ביטחוני הרערו'י'עיקול

 כפי דער:ר;. בשיקול להתערב מקום כל ואין הרש"פ, בעמדת להתחשב זה בבוקרהצחו'ה

 ביום שהתטייט ובדיון במסגרונ העותר לב"כ בדבריו הככבד וזכ,שפט דית ר;עירעדף

 ז 1 2 י 8 י8

 הדיר; עומדת שלמולה למבקשיה, הכהונה משפטית זכות של שאלה מעניינני היך כיוון'ג,ץ

 לשטחי מעבר לצורך אם בין לישראע, להיכנס זכות כל אין למבה'יים ! י'!ר14ל ] מדינןשל

 רנושבי של מעבריה לאפשר חובה כל ישראל על מוטלת אין אחר, צוו*ד לכ"ל או(,יו"ש

 מעיגכת וו עמדה אחר( צורן לכל או איו"ש לשטחי מעבר )לצורך שטווה לזכוךה,.צועה

 בכ,קרלם הנכבד המשפט בית שקבע כפי הבינלאומי, בדין הן הפנימי, הי;,ראלי בדיןהי

 בית 'ןקכ':: כפי : ו'גוד זאב המשיבה(. של הקודמות הודעותיר; ראו זה )ל'גניין בעבררבים

 הין'-על הממשלה ראש ג' אלגסיוגי 9132/07 בבג"ץ דינן פסק במסגרת ז'ינכבדכמשפט

 ,.איך ברציעה עיד שולטת איננה ישראל אלבייוני(, פרשת -- )לנולן )1008( 111 )"0ם1)_נן,

 הרצועה, תושבי לרווחת לדאוג ונובה עללהמוטלת

 עזה, רציעת שטח בתוך למבקשים העזרה נורצן לעווגייונ כנוגף ר;עווזך. ;יר1;נך,ז? "!ר.,.,

 עוד י(ולט!ע איננה -- מכך להתעלם מבסות העותך שהודעות אף על - ישרוול : דוב גיש..,

 בינלאומיים, ומהם פלסטינים מהט 'שיגים, סיוע ארגוני פועלים עזה ברצועת עזו,,ייר"עועוז

 אכן קודכ;)וו. בהודעות שפורט וכפי הכבקשים, של לעניינם פתרון ליחן היכולים (71!)7ר;ם

 ברצועו;, הפועל סיוע ארגון על-יו"י ו-;מבקשים למען פעולוונגעשו



 "".'-תם אח לפתור אחית, או משפטי" מירייה טייבת, ואיננה ב,,לוניונינן (ליהרי'.'"ר.4זי
 טייער 'כאף ובינלאומיים, פלנןטיניים לזלת ארגונל בשטח  שלילביל3ז  ושד 3יו7  ר7ביבוינעלנ(,על

 אן- הנכבד, המשפט לבית האחרתה בהודעתו העותר מאשר שאף כפי לנובק"?יט,בפועל

 חייליר, את לסכן עלולה אף צה"ל על-ידי ואחרות כאלה פעולות גיקיטת כימובן,

 תמנע לא הלא בה, תלויים שהדברים ככל כי הנכבד, המי?פט לבית הודיעה כברהנ%'ויבון

 בו למקום בסמוך הגיעו אמנם הסיךע רארגוני מדובר, בו לשטח סיוע ארגוני 'שלהגערנם

 לעיל. כאמור המבקשים,כתצאים

 גדר אל מהכובקשיס חלק ויגיעו 21-8,08, האחרון, ה' ביום כי נכיר, העובדתיכשיעורר ~;.

 יגל מפיהם שמע האירוע, למקום ש"הוקפן'י צה"ל כוה הגדר, את לנער וההלו,;מערכונ

 את בי"ק צבאי רפואה גורם כך, בעקבות יואנךש"4 באורח פצוע מהש אחד כיהמבקשים

 ו7פיבק)?ים כי עוד, נבוזר מצה"ל שניוצג. כפי חמור איננו מרפואי )?כנצבו מצא אדוכמבקש,

 ווגכון יוועד: לאותו עד שהו בו במקום 23,8,08, ל- 22,8,08 שבין הלילה כגאז נצפולא

 בירור המבקשים. נמצאים היכן צהייל לגורמי ידוע היה לא 25.8.08, היום, 'י3.ע'?ה;לבירור

 הייתה לא היא גם כי. העלה הבוקר, בשעות 25.8.08, הלום, העותר ב"כ עם וקי['זמ)!עז-ד

 האחרינים4 בימים ו'ומבקשים עםבסשר

 ועומדת, תלויה העתירה להותרת מקנט עוד אין שנוצרך בנטיברת כי תטען,ולמשיבה48

 המבקשים של כויסתם את לאפשר וגובה כל המשיבה על מוטלת הין לעיל,כאמור

 לב בשיג[ ב)זוגי'4ן למכריע רשאית והיא אחר, צורד לבל או לאיו"ש, מעבר לצוררלישראל,

 בכנון ל.-: המומנה מאוד הרחב וגדעת בשיקול ובההחשב מדיניים-ביטחוניים,'",ויקויים

 ישראל ומשבחרה איוייש, לשטחי המבקשים בכניסת מעוניינת אינה ttlw*1'rt היו, ל)גו"ניו'א_

 לר;ונערב עילה אין המדיניים-ביטחונייםי לשיקוליה ם בוותא ו, ז בעוודםיזהתח,עב

1-הרולטתהג

 'גזה, רצועת בתהומי למבקשים וסיוע רפואי מענה מתן על אחראית אינה המ,?י,ברץ1'לולזף,

 ברצועה, הפועלים וסיוע ארגוני על-ידי בפועל ניתן גוה ברצרזוכ( ו7כ)נגנר7נ-כ)ע)."ה,

 להידחות4 העתירוץ די,ן כי תלוען,הכישיבה.

ו, וכשמ"ח בסב כ..7,חיוט,
ג.  ן ו, , ן. hCe8 באוגוסט25

 ן שישוןגלעד .' י,ן(שן
 המ,ה לפרקליט ראשיעוזר
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 %ף%ג,שיאל

 8,08-י2* עמס הפלמ1יגהי הדשות מנובם טכוסן להילהב הובא שבנדוךי העהיל-ה שלנע2"צ,
-

~aa'l'taDNnxb 
 לועמיר עזראל מבבקשן ובו משלג טרף האשף סוי,ש, הממטל מסטת

 לזעק""%. עזה מרשושנו 5נ/6996, בעציץ בעתטיה והונ(שש"ם ysn 8 ל שלמגינדק

 המרמים ה*למטינאצ" היקוות יהיר של למשלתו שמ4.ג2, ביאס מנעני, %4 מכתבזעקנות
 יואר יפל דעונו על 4וי% וצשג4צנ כו לי ושוייקי 5,1להסיעויכיוצ יעדש1ות 4ףאר 'של בגישתמזוהפונאמכים

 לומדו המנקטת( להמשת טיתאששר ללך מקום אי לי הקע הרו לעו עמדתי וכיעלית
 אלעיגק,מ%)'יו%"ף8

 eeP'rib היבעיט ההיסו סיע משתיש המבקשים של הטענו ש5ה1א 1ה4כ%11ן 4יוי11ע,נ(:ג:שיננווג

 אונ ור1 האשיש עשעמא4י המש nbPWdban וזלןשירג יתקל עסקייך ל4קיעבלצצ יגו כי וזיזם ע5נ5ייו*טשטצי45ק

 לאיוי4י1, נאעוה וו4באקשים4 וזגאק11צ ששולכצלחות
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