


 גללי כנוטה ה*)ר בתוקפו עמד 2000 אוקטובר לחודש ועד הימים ששת ,מלוזמתמאז

 לחודש 1967. בשכת עוד סגורי כוישטח שהוכרו שטח עוהן יצועת לשטחלישראלים

 על באזונו גה"ל כוחות מפקד הכריז השניה, האינתיפאדה פרוץ לאחר 2000,אוקטובר

 קיבלו אם אלא ישראלים, לכניסת כאסופים עות ברצועת הפלסטינית המועצהשטחי

 , כן, לעשות מיוחנןהיוגר
 הוכהן השטח שכן עזה, לרצועת כניסה זכות לישיאלימ היתה לא הפסולה, ההלכהעל-פי

newtfJ,"והוכרע לשיח יהירם הזכות את כולל א,מ ישראלים שי התנתה וחונש סטר 

 שר נ' יושה 01"9293 בבג"ץ ברק הנשיא 5ב' של כינו לפסק 12 סעיף )ראו נזיור"כ,יעוטח
 גרעה((. מלשת - )לילן )2002( 509 נו)2( ל"ד~יטתון,

 'תחיקת .מהעולם וחלפה גטלה ועימו 12.9,05, בידם הסחפים עוה ברצועת "צבאיתממשל
 עזה. ביצועת,בטחול

 24)א( מעלה של תוראתו מכוח וזאת עזת, רצועת לשטה ישראלים של כניסתם אסורהכיום

 ה"ינעעהל, תגג*ת יישונן ח"ק - )להלן התשס"הב2005 ההתנתקות, תכנית השוםלחוק
 כדלקמן:הקולעת

 ת?ראל' ייגזם לא מנווה שטח של הפעוי ביום יהתל)
לאותו

 שטחי
 המפקד לו שייתן בהיתר "לא בו, קיהה ולא

 ההיתר." לתנאיובהתאם
ל)

 שהוצא התשס"ה-2005, עזה(, )חבל התוננתקות רנכניע טשום בצו י שבסעיףיועה,

 מלו"
 "ייצגת אוא הממנא "%שטח בי נקבע חהתגתקות, תכנית יישום לחוק 22 לעלףהויות
ע,ה".

 ובמעיי
 15.8. % הזע חפיומ" ,61 , כי נקבע, גגו 2

ן1

 כי ,וליף,קוד
 מסעיי

 )קבע, חהת,תק,ת תבעת יישום לחוק 2
 לעניי

 כי עגה, חבל
 מל יגן הדרום"(, פיקוד "מפקד הינו כיום ,שתעקידו הדרום פיקוד אלוף "וא"המפקד',

 על-ידו.שהותמד

 לשטחי ישראיים של כניסתם ההתנתקות תכנית יישום חוק לפי הפונוי ליום עדלפיכך,

 1 "שויה הגססה כיום ואילו הביטחון, תחיקת מכוח הוגבלה בעזה הגלסטיניתהמועצה

 ש,חןקקה מפורשת תוק הוראת מכור, וזאת - "המפקד" מטעם לכך היתר ניתן אסלמעט

הכנסת.

 עליידי שנקבעה המשפטית מהקביעה ישיה ונף-:wp?כאו'
 הדין גפלק זה נכבד משפט בית

 להיכנס הדכות את. כולל אינו העותר של התנועה ונופש ברקה,~פישתן
 לשש"

 עיח, ויצועת.



 תמש?ביקמדיניות

 ווצילעצון לשטחי ישראלים של כניסתם ככלל, האחרונות, נשנים העקבית המדיניותעל-פי9.
 חעירוט )ראו מובהקים בטחון טעמי בשל וזאת מותרת, אינה עזה ברצועתהפלסטינית

 בוקה(. נפרשת הדין בפסק שתופיע זהבענייו

 של כניגזקס להתרת בנוגע ומרכלי רלוונטי שיקול הינו "ביטחוני השיקול הפסיקה,על-פי10ן

 הכנית יישום לפני היה כד עיה. ברצועת הפלסיינית המועגה לתחוטישראלים

 אלוף 5, חוצה אבו 10336/06 בגל נראו: לאחהיה אף וכך עלקה( פרשת )ראוההתנתקות

 6".27.12(_ ביום )יתן פורסם, ,לא הזרזםב,ק11

 הרצון נוכח השנייה, האינתיפאדה תחיתן לאחר שנקבעה המדיניות שעל-פי גופיף,עוד11]

 לרצונם האפשר המידתלהלוזשב
 עיה, ברצועם משפחתם קרובי את לבקר ישרא"ים שי

 כניסתו את פרטנית, פניעתלביטח"ית בהעדי הדרוש(, ריקוד מפ"לאקשר
 "רצוע*

 עזה

 יגיעה להיערך בכפוף 1, המשיב אפשר כן neya* המתגורר לאן4 הנשוי ישיאלישל
 ביצועה יבקר שביקש, הכראלים, של הרצועה לשטח כויסתם את פרטנית,ליטחונ'ת

 אילוסין, )חתונה, חריג הומאניטארי צורך של קיומו בשל ראשונה מדרגה משפחה"רובי

 וכדומה(: הלוויה קשה,~הלה

 ~כפוף שוטףן באופן ניתנו האמורה למדיניות בהוראם ההיתרים כי לצייך, למותרלא

 לעש. מעת שהשתנו כפי הביטחוניות,להנחיוךג

 מתן מדיניות את הדרום פיקוד אלוף שינץ לא הוזתנתקות תכנית יישום לאחרים12,

 טוגמים של קיומנו בשל עזה, רציצת לתחום ישראלים של לכניסתםההיתרים

 המחתוים חבטחווויס לסיקולכם בכפוף וחבל לעול, ire1DW כפ' חורגים,ח,מניטארייפ

 היצה(. אבו ההשת )ויאו לעתמעת

 פועת לו יגצהאלים של כניסתם את לווגביל המצדיק הבוטחתי שהטעת לציין, יהיהלמותי .13

 TND בעיקל האחרונה, בתקופו, מאד גבר חריגים, הומאניטאריים במקריס למעטעזה,

 על-ידו. שבוצעה הצבאית בהפיכה עוה ברצועת השלטון את החמא"סתפס

 לאידחות העתירה דיו , הטשיבי6עמית

 שאז 31,12,2007; ליום עד שווה בה עזת; לרצועת מישראל העותה עבה 06"2;19.11כיום14.

 ביום שסורב, עזה, לרצועת להיכנס בקשה העותר הגיש %2.2006.23 ביום לישראל_שב

 יאשר גם כך 4.4.2007. ביום וסורבה 2.2007_26, בירם ונוגשה נוספונ בקשה 29_2007_נ

 שנלחתח 31.7.2007, מיום ופנייה 10.5.2007, ביום כבר שנדחתה 8.5,2007, מיוםלפניה



 להודעת גס בך פה, בעל לעותר נמסרו ~סירוב הודעות מהעתירה, לעולה 8.10.2007.ביום

 העתירה. הגשת אחר לעוונר שהרדעה האחרונה,הסירדב

 מ,*,ית י~)1 גו יבוקעו שה ירצ,עת ישראלי של כניסתו דברים, שי בראשיתםכאמור!1.
 טרור, לפעילי משפחתו בני קשרי רעע וגל העותי, של בעניינו ביטחונית. מניעהבהעדר

 בקוצתו, לאישור ביטחונית מניעהביימת

 תמוי, הינו עיה לרצועת להיפני העותר בקשת לאיורור ההדונגיות בבסיס העותדהסייע16.

 הזנבי המשיט בית ודשן ימטר אם חגת, קם ולבא-כוחם, לעהיריס יגיותו לתן%א
 גירד, הנכבד המשפט בית בפני החסוי המידע יוצג העותר~ם ב"כ בהטבמתלגכוו,

 יגורות. ובדלתייס אחד, צדבמעתד

 דבו?41

 להידחות. הע,ירה זין כי המשובים יטענו לעיל, האמור בשל17,

גויים,

 תשסוף חשיוי"ס

 2007 אוקטופרפ3

י4,




