
 
 
 
 
 
 

 13.3.07: תאריך
  31706: בתשובה נא לציין

 
  לכבוד

  סבין חדד' גב
  דוברת משרד הפנים

  משרד הפנים
  

                                    בפקס

       ,שלום רב

 ק עזה"סתירות בין הודעת משרד הפנים והודעת לשכת מת:הנדון
עודות מעבר של תושבי נחייה החדשה בדבר הצגת דרכונים ותהוביטול ה

 ירושלים ואזרחי המדינה בכניסה לעזה 
 1.2.07ם מיו 31706 מכתבנו

 6.2.07 מיום 31706מכתבכם 
 6.2.07מכתבכם מיום 

 8.3.07ק עזה מיום "ש מת"מכתב יועמ
 

אין נוהל או כי  הדגשת שוב ושובובמכתבך שבסימוכין , 1.2.07בשיחתנו הטלפונית מיום  .1

אזרחי המדינה ותושבי ירושלים מתבקשים החל   לפיה, הפניםהנחייה חדשה של משרד

 . לרצועת עזהם תעודת מעבר או דרכון ישראלי בכניסתיגהצל 2007מהראשון לפברואר 

מאחר שאין מדובר בשינוי , משרד הפנים לא פרסם כל הודעה רשמית בנושא"וכי 

ם ישראלים ידי  אזרחי-כי אם בהטמעת הצורך בהצגת דרכון ישראלי על, מדיניות

  ".המגיעים למעבר ארז

י "עפ"לפיה , סגן חיים שרביט, ק עזה"ש מת" קיבלנו תשובה רשמית מיועמ11.3.07ביום  .2

התבקש כל תושב או אזרח ישראלי המבקש , 01.01.07הנחיית משרד הפנים מתאריך 

יצוין כי בהתאם להוראת משרד . תעודת מעבר/ להיכנס לרצועה בהפקדת דרכון ישראלי 

 ).ההדגשה לא במקור" (.18.2.07הנחייה זו בוטלה בתאריך , יםהפנ

 . מצורף ומסומן א11.3.07העתק מהמכתב של סגן שרביט מיום 

 משרד  לפיהבין תשובתך, הזועקת לשמיים, סתירהאין צורך להכביר מילים לעניין ה .3

טול בה הוא מודיע על בי, ק עזה"ש מת" יועמהפנים לא הוציא הנחייה חדשה לבין תשובת

 .חדשה של משרד הפניםההנחיה ה

שמשרד הפנים מוציא הנחייה למשרד התיאום והקישור במחסום , תמוהה בעיננו העובדה .4

לציבור  תציפיהודעה ספלא מפרסם שום ו, להוצאת הנחייה כזו לאחר מכן מתכחשו, ארז

 .ותה הנחייה והשלכותיההרחב על א

 



 ,כרשות מנהלית ,כדין את חובותיוומחדלו מלקיים , בהתנהלות משרד הפניםהעמימות  .5

 של אזרחים ותושבים שביקשו להיכנס לרצועה או לחדש בזכויותיהםועודנה פוגעת פגעה 

אזרחיות או תושבות הנשואות (נשים ממשפחות חצויות לרבות , היתרי שהייתם שם

לפלסטינים החיים ברצועת עזה באמצעות היתרי שהייה מתחדשים ונכנסים לרצועה 

 .לרבות הזכות לחיי משפחה ולכבוד, )הל של משפחות חצויותבהתאם לנו

 למשרד נסוענשים ממשפחות חצויות נאלצו לעזוב את משפחותיהן וילדיהן ברצועה ול .6

היה בעל  והליך שארך שבועות, הפנים הישראלי לצורך הנפקת דרכון או תעודת מעבר

 .תות נכבדות כספייועלו

 תקופת על להודיעגם ,  באמצעי התקשורת לפרסם את דבר ההנחיהה לא דאגלשכתכם  .7

משרד , לא זו אף זו. שאוכלוסיית היעד תתכונן לשינוי הצפוי בהתאםמעבר על מנת 

 להתכחש לעובדה שמדובר בהנחיה חדשה משיך לאורך כל הדרך ה,כולל לשכתכם, הפנים

 .ללא סיבה ברורה,  שוואמצגבפנינו  והצגתם, מטעמו

א הודעה משרד הפנים הוצי, 18.2.07 ביום ה החליט משרד הפנים לבטל את ההנחיגם עת .8

 ושוב לשכתכם לא דאגה לפרסם ולהודיע, על כך למנהלת התיאום והקישור ברצועת עזה

מסמכים עת ועל השינוי בדרישות ה, על ביטול ההנחיה  באמצעי התקשורתלציבור

 .הכניסה לעזה

 ופנו  אשר יצאו מהרצועה, לרבות תושבות ירושלים,משפחות החצויותה הרבה מהנשים מ .9

 על מנת להנפיק תעודת מעבר בהתאם להנחיות העמומות של למשרד הפנים בישראל

 .י הפקידים שם" ע תעודת הזהות מהןהטלינ, פקידים שונים במחסום ארז

 לא כובדו ,ן החזיקו תושבות ירושליםתעודות המעבר בה, בשל ביטול ההנחייה החדשה

 להציג תעודת זהות ישראלית בלבד תבקשון ההו, פקידים הישראלים במחסום ארזי ה"ע

למשרד הפנים בניסיון שוב  ולפנות ,לישראל נאלצו לחזוראלו נשים  !כתנאי לכניסה לעזה

 . יר את תעודת הזהות שלהןלהחז

 נאלצו הנשים ממשפחות חצויות, בעקבות מדיניות העמימות והטרטור של משרד הפנים

הוסף על כך ,  סכומים גדולים לצורך הנפקת הדרכון או תעודת המעברן מכיסלהוציא

 . ם מן ואל המחסוםפעעלות הנסיעות הכבדה 

בד . הנחיות שהוא עצמו הוציא מתכחש ל,לא יעלה על הדעת שמשרד רשמי של המדינה .10

 ופוגע ללא הנד עפעף, י המדינה ותושבי ירושליםחובותיו כלפי אזרחבבד מתנער מ

החובה לשקול את  יםעל משרד הפנ. תיהם ובכבודם במקום להגן ולשמר אותםבזכויו

 אמצעים על אותםל  הרחבות ההשלכות מועד תוך בחינתטרםב  שברצונו לנקוטהאמצעים

 .אוכלוסיית היעד

שמשרד הפנים יפרסם הנחיות חדשות והחלטות על , מיסודות ועקרונות המשפט המנהלי .11

    .שינוי או הנחייהלתחילת אותו קופת מעבר תולתת , ביטולן או שינויים בהן

בה מודיע כי אכן הייתה , ק עזה"ש מת"ולאור התגובה שקיבלנו מיועמ, לאור האמור לעיל .12

 : של משרד הפנים אבקש כדלקמן חדשהחייההנ



אודות , לרבות אמצעי התקשורת הערבית, לפרסם ובאופן מיידי באמצעי התקשורת .א

 .דרכונים או תעודות מעבר במחסום ארזין הצגת בעניביטול הנחיית משרד הפנים 

 .01.01.07לקבל העתק מההנחיה של משרד הפנים מיום  .ב

 .18.02.07ה מיום קבל העתק מההחלטה על ביטול ההנחיל .ג

ולמה , 01.01.07 מיום  החדשההפירסמתם הודעה על ההנחי לאלמה לדעת  .ד

 .יה ומדיניות חדשה במחסום ארזעובדה שמדובר בהנחתכחשתם לה

 .לתשובתך המיידית אודה .13

 ,בכבוד רב

 עורכת דין, ראןוּב'יר געּב

 נספח א: לוט

 

 

 :העתקים

 משרד הפנים, און-השר רוני בר
 צים"מנהלת מחלקת בג, ד אסנת מנדל"עו
 היועץ המשפטי לממשלה, ד מני מזוז"עו


