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  ,שלום רב
  

  ביקורי ישראלים ברצועת עזה בעיד אלפיטר הקרוב :הנדון

  

תושבים ואזרחים ישראלים לבקר בחגים את קרובי  ם שלבבקשת פנייתנו עוסקת .1
  . ועת עזהמשפחתם ברצ

בעוד כשלושה החל חודש הרמדאן והחג המוסלמי עיד אלפיטר צפוי לחול  בשבוע שעבר .2
 . )ירחמופע הבתלוי ( וחצי שבועות

סירבתם לאפשר את קיומם   –בשונה מהשנים שקדמו לכך   –בשנתיים האחרונות , כזכור .3
נותרו  רבים לא זכו לראות את יקיריהם ובני משפחה, כתוצאה מכך. של ביקורי החג

נכדים ואחים אינם יכולים לראות זה את זה , סבים, ילדים, הורים: מנותקים אלה מאלה
 . באופן מוחלט וגורף, משך זמן רב

מובן כי חלוף הזמן בו נמנעים ביקורי המשפחות מעצים את הפגיעה בחיי המשפחה של  .4
המרקם  עד כדי קריעת, בני משפחות חצויות בין הרצועה לבין ישראל אותם ישראלים

 .המשפחתי לגזרים ממש

על מנת להפסיק את הפגיעה , נבקש לשוב ולאפשר את ביקורי החג כבעבר, לאור האמור .5
ממתינים  ישראלים ופלסטינים אשר הממושכת הקשה כל כך בחיי המשפחה של כל אותם

 .בקוצר רוח לראות את קרוביהם ויקיריהם

הגיעה לפתחו של  ,ה במהלך החגיםית ביקורי ישראלים ברצועת עזסוגינבקש להזכיר כי  .6
ץ "במסגרת בג( י המוקד להגנת הפרט"ש בעבר במספר עתירות אשר הוגשו כולן ע"בימ

התחייבתם לאפשר את כניסתם לרצועת עזה של ישראלים  1034/04ץ "ובג 10043/03
 ). ובחגים נוספים(המבקשים לבקר את קרובי משפחתם מדרגה ראשונה בעיד אלפיטר 

, ביקורי חג של ישראלים ברצועת עזה בעקבות התחייבות לאפשרנמחקו  עתירות אלו .7
 18בליווי בני זוג וילדים עד גיל בני משפחה מדרגה ראשונה בלבד  :בכפוף לכמה תנאים

   .ובדיקה בטחונית פרטנית

ומשמשים כיום על מנת להתיר כניסת ישראלים  אזקריטריונים המצומצמים אשר גובשו ה .8
אשר נועדו ו - גובשו על רקע קיומם הסדיר של ביקורי החג, )רי החגמחוץ לביקו(לרצועה 

ץ "בגבתגובת המשיבים : ראו( לצמצם את הפגיעה הקשה בחיי המשפחהמלכתחילה 



של דאוג לקיומם ליש , חגהביקורי  העדרב, במציאות כפי שהיא היום. )לעיל 10043/03
 .בהתאםהאמורים קריטריונים ה ואף להורות על הרחבתביקורי חג 

 

על לשמור מחויבת ו של תושביה ואזרחיה אדםהלשמור על זכויות מדינת ישראל מחויבת  .9
 אדםהלשמור על זכויות מדינת ישראל מחויבת  .דתהלחיי משפחה ולחופש  םזכות

  . עם קרוביהם ברצועת עזה "גם" – של תושביה ואזרחיהעל מרקם חיי המשפחה  שמירהו

כן , 2006בתחילת שנת  מאז עליית החמאסביתר שאת ומבחינה ביטחונית  בזמנים קשים .10
 "ארז"מחסום בישראלים ומעברם של  )חמישה ביקורי חג למעשה(ביקורי חג התקיימו 

 ).מבצע עופרת יצוקה(אף לאחר המלחמה האחרונה ברצועת עזה באופן שוטף הותר 

  .מסגרת ערכית ומשפטית זו חייבת להמשיך ולהנחות .11

  .גם בחג עיד אלפיטר הקרבלנהוג  שמתבקוכך , כך נהגו בעבר .12

הנמצאים , ברגע זה ממש שוהים ברצועת עזה מאות ישראליםכי , במאמר מוסגר יצויין .13
לחצות , יבים להגיע למחסום ארזואף מח שישראלים אלואלא , לא רק זו. ברצועה בהיתר
  .ולחזור לתוך הרצועה, לעבור לצד הישראלי בכדי לחדש את היתרי השהייה שלהם, אותו

באופן שוטף וממנה של ישראלים לרצועת עזה מעבר במחסום ארז שה, אנו רואים אם כן .14
 .ואף מחייבהנו אפשרי 

בהתאם עת בהתאם לנסיבות והנבחן כל  ,מדיני - מצב ביטחוניש ,ידועלסיכום נציין כי  .15
אך , למעבר מאסיבי" ארז"עלול להשפיע על ההחלטה שלא לפתוח את שיקולי ביטחון ל

הוא מצב , ר קרובים בחגוקיב מניעה גמורה של, כך לא יכולה להיות מחלוקתועל , מנגד
 .שאין להשלים עמו

בכובד ראש שקל ית כי, כסדרם הקרוב עיד אלפיטר על מנת לאפשר את ביקורי חג, נציע .16
עיד  ם של תושבי ואזרחי ישראל לביקור משפחותיהם ברצועת עזה בחגמעברהתרת 

לכל הפחות נציע כי  לכן. במסגרת המלאהעשות כן לאם לא ניתן אף  ,אלפיטר הקרב
הביקורים למשך כמה  פריסת, ם מספר המבקריםוצמצ :כגון, נייםיישקלו פתרונות בי

 .ועוד, ימים

 .דחיפותאודה לתשובתך ב, לאור מועד החג ההולך ומתקרב .17

 

  ,בכבוד רב  

 ד"עו, נירית היים  
  
  
  
  
  
  

  :העתקים
  שר הביטחון, מר אהוד ברק

  מתאם הפעולות בשטחיםמ "מ, עמוס גלעד.) לבמי(אלוף 
  הפרקליט הצבאי הראשי, אביחי מנדלבליט ל"תא
  ק עזה"רמת, מ משה לוי"אל
  צים בפרקליטות המדינה "מנהלת מחלקת הבג, ד אסנת מנדל"עו

 


