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 ,השרירותית והבלתי סבירהההנחיה  כם ולבקש לבטל לאלתר אתיהריני לפנות אל .1

הפונים ,  של תושבי השטחים הכבושיםיםמסירת מספרי הטלפון האישידרישה לשעניינה 

לצורך הגשת ערר על דחיית , יק ארז באמצעות ארגון זכויות אדם או עורך דין פרט"למת

 .כדלקמן ,) או ההנחיהההנחיה החדשה: להלן( לכניסה לישראל קשהב

כי עמתדנו נתקבלה , 19.2.2007ביום , תחילהכתבתם , בתגובה להתנגדותנו לאותה דרישה .2

 .והדרישה בוטלה

נמסר לפתע כי המכתב הראשון נשלח אלינו , 8.5.2007ביום , שלושה חודשים מאוחר יותר .3

] וכי[.] .[.ה פנימית שהופצה כחלק מעבודת מטה בעניין שמדובר היה בעמד"כיוון , בטעות

אישורם לא לא נתקבל יאמה עם הגורמים הרלוונטיים וממושליחת המכתב לא ת

 ".להעבירו לגורמים חיצוניים

 החלטתם להשאיר את , כי לאחר בחינת מכלול השיקולים,באותה נשימה הודעתם

 .ההנחיה בעינה

ואין אנו , נו בטעותילא ה נשלחעה על ביטול ההנחיהההוד שלפיה ,תמוהה בעיננו טענתכם .4

 כדרך , השרירותית והבלתי סבירהצורך חידוש ההנחיהתירוץ לרואים בה יותר מאשר 

 מקהתח לכאמצעיו, של פלסטיניםהאישיים לקבלת מספרי הטלפון  - ומפוקפקת –קלה 

 : וזאת מכמה סיבות.פיה הנחיה זו בוטלהלהודעתכם הקודמת מולהתנער 

טיים ציינתם כי לא התקבלה התייחסות כלל הגורמים הרלוונהמאוחר  כםכתבבמ .א

ג .1-ב ו.1סעיפים ב כםתזו תמוהה במיוחד לאור הודעטענה . יהבעניין ביטול ההנח

 'לצרכים אופרטיביים'כ "השבהתקבלה מ"יה  ההנחלפיה ,מוקדםמכתבכם הב

מוקד ,  המתאם בעקבות הנחיית]וכי[. ק"על ידי המת) עקרונית( בעבר השרואו



ק "בהתאם להנחיית הרמת(ק אינו מתנה עוד קבלת מספר הטלפון "הפניות במת

 ..)'ג.ההדגשה שלי ע (")כ"והמתאם וסיכום נושא מול השב

 , את ביטולהור אישיה הגורמים שהיו מעורבים במתן ההנחכי כל, מכאן ניתן ללמוד

 .ק"כ והרמת"לרבות השב

ם " נמסר שהתשובה נמסרת לנו מפד,םמוקד בפתיח של המכתב ה,הוסף על כך

שלא משאיר מקום לספק שהתשובה נשלחה אלינו דבר , ק"לאחר בדיקה מול רמת

 .לאחר קבלת ההתייחסות של כלל הגורמים

 דרישתו עזה הונחה לבטל אתק " כי מתהודעתם ,מוקדם למכתבכם ה3בסעיף  .ב

  היהדוברמאכן  אם.  דוגמת המוקד להגנת הפרט,לקבלת מספרי טלפון מגופים

לדרוש את מספרי מ, בסמוך להודעתכם זו ,ק"פקידי המתמדוע חדלו  ,"טעות"ב

 !?ומסרו תשובות  ענייניות לפניותינו,  של הפסלטינים בשמם פנינוטלפוןה

ל כדי לפגוע בזכותו של "יה הנם כי אין בהנחת ציינ, למכתבכם המאוחר2בסעיף  .ג

בבקשות כניסה למדינות רבות וגה נה"וכי הדרישה למספר טלפון , פלסטיני לפרטיות

 ."בעולם

פלסטיני המבקש לקבל היתר כניסה  בין ,מבחינת ההליךלפחות , אין מקום להשוואה

 ,1 יחידה אינטגראלית אחתשהן, לישראל לצורך המעבר מרצועת עזה לגדה המערבית

היות ואין  .כנס לשטחה של מדינה אחרתהי המבקש ל,ימתלבין אזרח של מדינה מסו

בשונה מאזרח של מדינה מסוימת , ק עזה"קשר ישיר בין הפלסטיני המבקש לבין מת

 .המבקש להיכנס לתחומה של מדינה אחרת

 מחויב להגיש בקשה לוויזה ,אזרח ישראלי המבקש להיכנס לארצות הברית, לדוגמא

השגרירות מבקשת למלא את מספר . קאית בישראליר האמבקונסוליה או בשגרירות

והדבר , לאזרח הנו קשר ישירהיות והקשר בין השגרירות , טלפון של מבקש הוויזהה

 .  מסירת תשובות לאזרח הישראלי או פנייה אליו לבירוריםהנו חיוני לצורך

היות , ק עזה"אל מת בפנייתו של פלסטיני לא כך הם פני הדברים, היטבכידוע לכם 

 המבקשים ,פלסטיניםשות מבאופן ישיר בקמסרב לקבל עזה הישראלי בק "מתהו

 .רם מעזה לגדהצורך מעבלכניסה לישראל לקבל היתר 

דרך לקבלת היתר כניסה לישראל פלסטיני מתבקש להגיש את בקשתו ה, ככלל

תשובות  ה.ק הישראלי"למתהבקשה והאחרון מעביר ,  בעזהק הפלסטיני"מתה

י הוא זה ק הפלסטינ"והמת, ק הפלסטיני"מתק הישראלי ל"לבקשות נמסרות מהמת

 .שמודיע לפלסטינים את התשובות

, לבחינה מחדשק עצמו "מוגשים למת, ק הישראלי"גם עררים על ההחלטות של המת

ותשובות או בירורים מופנים אל הגוף , או ארגוני זכויות אדםבאמצעות עורכי דין 

                                                 
לנספח הראשון בהסכם ) 2(1' סע; 28.9.95להסכם הביניים שנחתם על ידי ישראל בבית הלבן ביום ) 1(11' סע:   ראו 1

הסכם המעברים בין מדינת ישראל ; )7' נשר מסמ(המנשר בדבר יישום הסכם הביניים ; סידורי ביטחון, הביניים
 )15.11.05לרשות הפלסטינית מיום 



ר מיום "שמתבססת על תשובת הפצ 21.1.07 למכתבנו מיום 7סקה יראו פ (.המייצג

30.6.06.( 

לבין ,  ידי פלסטיני להיתר כניסה לישראלי" עההשוואה בין הגשת בקשהשמכאן 

נה יה, בקשתו של אזרח מדינה מסוימת לקבל היתר לצורך כניסה למדינה אחרת

 .המציאותהשוואה מנותקת מ

-תבטלו את ההנחיה ו,מדתכםמחדש את עאנו מבקשים כי תבחנו , לאור האמור לעיל .5

 :ועוד אבקש לדעת. דרישה

 ?ל"על חידוש ההנחיה הנהם הגורמים שהחליטו  מי .א

ואיך ? מהי התכלית שבקבלת מספרי הטלפון האישיים של המבקשים הפלסטינים .ב

לצורך , ק הישראלי בארז"משרתת ההנחיה החדשה את הסמכות שבידי המת

 ?קבלת החלטות באשר לכניסת פלסטינים לישראל לצורך מעברם לגדה המערבית

 ?ש להם גישה אליהםשיומיהם הגורמים ,  הטלפוןהיכן נשמרים מספרי .ג

קבל היתר כניסה רי הטלפון של פלסטינים המבקשים למה השימוש שנעשה במספ .ד

 ?לישראל

במכתבנו הועלו  שחלקן ,ל" ותשובות לשאלות הנת עמדתכם הסופית לאמור לעילעד לקבל .6

בעררים שהוגשו נבקש להורות לטפל בפניות ו,  עליהן תשובותטרם קיבלנו ו21.1.07מיום 

 בלי להתנות הדבר בקבלת מספר הטלפון האישי של הפלסטיני , או שיוגשו,ק"אל המת

 .בשמו פונים

 .לתשובתכם בהקדם אודה .7

 ,בכבוד רב             

 עורכת דין, ראןוּב'יר געּב
 
 
 

 :העתקים
 מתאם הפעולות בשטחים, אלוף יוסף משלב

 ק עזה"רמת, מ ניר פרס"אל
 צים פרקליטות המדינה"מחלקת בג, ד אסנת מנדל"עו
 היועץ המשפטי לממשלה, ד מני מזוז"עו

 ק עזה"ש מת"יועמ, סגן חיים שרביט


