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 ,שלום רב

  ברצועת עזה ק ארז"פניות למתל כתנאי  ושרירותית בלתי סבירההנחייה  :הנדון
 

 הבלתי סבירהצורך ביטול ההנחיה כם ולבקש את התערבותכם המיידית להריני לפנות אלי .1

האישי של תושבי השטחים מספר הטלפון מסירת דרישה לשעניינה  ,והשרירותית

לצורך , ו עורך דין פרטיבאמצעות ארגון זכויות אדם אק ארז "פונים למתה, שיםהכבו

 . לישראלהסי לכנעל דחיית בקשההגשת ערר 

כל  לפיה ,יה חדשהאודות הנח ו ממשרד התיאום והקישור במחסום ארז נמסר לנלאחרונה .2

מחייבת , עורך דין או ארגון זכויות אדם באמצעות לרבות ,ק"מתלערר או בקשה המוגשת 

 .מספר הטלפון האישי של המבקשאת הגוף הפונה למסור את 

 .המבקש הצורך בקבלת מספר הטלפון האישי של וומה, יה זולא הוסבר לנו מה פשר הנח .3

 .ת בקשר ישיר עם הפונים הפלסטיניםמסרב להיוק הישראלי "המתלאור זאת שבמיוחד 

 עררים מוגשים על ידי עורכי ;ק הפלסטיני" המתכל הפניות הראשוניות מבוצעות באמצעות

הצעתנו לפתוח אפיק ישיר של פניות לתושבים עצמם . דין פרטיים או ארגוני זכויות אדם

שתושב שיבקש זאת יוכל לקבל מענה ישיר לכתובת או למספר כמו גם ההצעה , נדחתה

  .פקס שימסור

 מיוצג על ידי עורך דין או  מסויםמבקשלכך שנהלית מודעת יכשרשות מ, לל ידוע הואכ .4

 .מתן תשובותאך ורק לגוף המייצג בבירורים או ללפנות  על הרשות ,ארגון זכויות אדם

  .)1986 -ו"התשמ, )קה מקצועיתאתי( לכללי לשכת עורכי הדין 25' ראו סע(

, ככלל.  יעילות-  הגינות והשני-הראשון : םנהלית חייבת לענות על שני תנאיייה מכל הנח .5

', כרך ב(הלית ניהסמכות המ, זמיר' י: ראו (.הנחיות ניתנות כדי לשרת את תכלית הסמכות

    ). 679-673 ,1996-ו"התשנ, )נבו

 לקבל החלטות בבקשות הראשוניות המוגשות על נהיק הישראלי בעזה ה"סמכותו של המת .6

 ההחלטות  גם עררים על.ן הוא שמוסר תשובות למבקשיםוחרוהא ,ק הפלסטיני"ידי המת
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באמצעות עורכי דין או ארגוני , ק עצמו לבחינה מחדש" למתק הישראלי מוגשים"של המת

 . ותשובות או בירורים מופנים אל הגוף המייצג, זכויות אדם

 :30.3.06ו מלשכת הפרקליט הצבאי הראשי ביום כך נמסר לנ .7

על תושב , בהתאם לנוהלי העבודה שסוכמו עם הרשות הפלסטינית
לפנות לנציגי הרשות , המבקש להגיש בקשה לצד הישראלי, הרצועה

על מנת , "ארז"ק "האחראים על העברת הבקשה למת, הפלסטינית
חלטה בעניינה הבקשה נבחנת לגופה והה. שתיבחן על ידי הצד הישראלי

 . נמסרת לנציגי הרשות הפלסטינית ובאמצעותם לתושב הפונה
אל מול הרשות הפלסטינית ולא ישירות מול תושב " ארז"ק "פעילות מת
לא נמצא לנכון ,  שעהאשר לפי, זה היא המדיניות הנוהגתרצועת ע
ועת עזה והמצב המשפטי הנגזר צבייחוד נוכח ההתנתקות מר, לשנותה

" ארז"ק "גם בקשות אלו מועברות למת, אשר לבקשות ערר. [...] כךמ
ר והן "כי הן לדעת הפצ, יובהר.] .[.באמצעות נציגי הרשות הפלסטינית 

אין מניעה כי ארגוני זכויות אדם יפנו בשם תושבי , ש עזה"לדעת יועמ
 .ואף יש לברך על פעילות זו, הרצועה

ש כדי לשרת את תכלית הסמכות שבידי אין במסירת מספר הטלפון האישי של המבק .8

ק הישראלי לבין הפלסטיני "היות ואין קשר ישיר בין המת ,בעזהק הישראלי "המת

 ושמא –החודרת לפרטיותם של התושבים ללא כל הצדקה , זוהי דרישה טורדנית. המבקש

 .ריםשיקולים זאף מ

מחלקת דין   אלו פנינבד בבד.  לפרקליט הצבאי בעניין ההנחיה פנינו26.10.06ביום  .9

 . לקבל נימוקים אודותיהוביקשנו) א"דבל(לאומי ינב

א קיבלנו התייחסות " ואילו מדבלבאי הראשי לא קיבלנו כל התייחסותמהפרקליט הצ .10

 למספר האין פסול בדריש" לפיה , במסגרת אחד התיקים אשר התנהלו מולם,שטחית

אשר למעשה מהווה (ש "יוכחלק מהפרטים אשר המבקש היתר מעבר מעזה לא, טלפון אישי

 ."נדרש למסור במסגרת הבקשה, )ישראלהיתר כניסה ל

 אנו מבקשים ,אי לכך ולאור האמור לעיל. אין בידינו לקבל נימוק שטחי ובלתי מבוסס זה .11

 : לדעת ו,ל"ה הנלבטל את ההנחי

 ?ל"יה החדשה הנהנחהוציא את המיהו הגורם ש .א

 ?מהם המניעים העומדים מאחורי ההנחיה .ב

ואיך ? פלסטיניםהמבקשים השל האישיים קבלת מספרי הטלפון תכלית שבמהי ה .ג

 לצורך קבלת ,ק הישראלי בארז"ההנחיה החדשה את הסמכות שבידי המתמשרתת 

 ?ישראל למעברם לגדה המערביתהחלטות באשר לכניסת פלסטינים ל

פלסטינים המבקשים לקבל היתר כניסה  הטלפון של ימספרמהו השימוש שנעשה ב .ד

 ?לישראל

 ? אליהםיש להם גישהשגורמים ה מיהםו, מספרי הטלפוןהיכן נשמרים  .ה
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 נבקשכם להורות לטפל ,ל" לשאלות הנותשובות, עמדתכם באשר לאמור לעילעד קבלת  .12

ק ארז בלי להתנות הדבר בקבלת מספר הטלפון האישי "בפניות ובעררים שהוגשו אל מת

 .של המבקש

 .לתשובתכם בהקדם האפשרי נודה .13

 
 ,בכבוד רב

 רכת דיןעו, ראןוּב'יר געּב

 

 
 : העתקים

 שר הביטחון, מר עמיר פרץ
 פיקוד דרום, אלוף יואב גלנט
 מתאם הפעולות בשטחים , אלוף יוסף משלב

 היועץ המשפטי לממשלה, ד מני מזוז"עו
 פרקליטות המדינה , צים"מחלקת בג, ד אסנת מנדל"עו
 ק עזה"רמת, מ ניר פרס"אל
 ח דין בינלאומי בפרקליטות הצבאית"מר, ברוך-מ פנינה שרביט"אל


