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 תתבתם שתיש המשימם מתכבדים ovn ,2!,07 פתלמן השופט כב' להחלטתבהתאם1.
 כדלקמהלעתים,

 פלשם בחעה לצורך למצרש לצאת עזה, תושבה העותרה, בבקשת העתירה שלשייהנ

 לימודיה.המשך

 העותרת יפל מעברו; אוו לאפשר המשיבים על רפית, מעבר סגירת לנוכח כי צוין,בעתירה3.

 אלנבי: לגשר ישראלדרך



 הודיעה הרצוער,, על החמא"ס השתלטות לאחר קצר ומן כי יצוין רפית, למעברבאשר
 על לרטרו", "תנועה הסכם מכוח במקום שפעלה עBAM) )2 האירופית הפקחיםמשלחת

 שליטה, לישראל אין כיום, הקרוב. בזמן תחודש כי נראה לא אשר פעללותה,ועפסונזת

 מתכגדת מפריט מזון יתרה סגירתו או פתיחתו רפית, מעבך על אחרת, אואפקטיבית

 לפתיחתו שתנודח: היא אף כי ישראל הודיעה זה, דברים במצב רפיח. מעבר שללפתיוזתו

 -- בלתל)כופוסח באופך  וממנה הרצועה אל ויציאה כניסה שיאפשר באופן רפיח, טעברשל

 האזור את צה"ל כותורו עזיבת עם תפלסטיני הצד מול אל  שגובשו  ,להסכמות  בנעורוזאת

 2005.בספטמבך

 באוד בין המצבה" אחרים ולרבים - לעותרת המשיבים ידי על  המוצע הפתרוןמאידך,

 ישרוול, של הגבולות במשולש הממוקם שלום, כרם מעבר הינו - לה מחוצה וביןהרצועה

 ; המעבר לפתירות הפלסטינית הרשית מתנגדת עתה שעד עקא; דא והרצועה.מצרים

ובמקבילי
 '~לוס כרם מעבר את להשמיש ניסיון כל בכוח ימנע כי החמא"ס ארגון מאיים

 ו;אחהוניס(_ בשבועיים מרגמה פצצות למקום שוגרו אף כך  יולשם בני-אדםלתגועחנ

 לאפשרות בממצרלבסוף,

 כ-

 )כךוד הרהקדבך אלנבי, יייאל.ל~שר דכ4 תעטר השתרע

 מקכנת במעבר של, פתיחה וכל הוצמ'אזוסאטעין ידי עי בפועל, כיוס, נשלש ארו מעבר של הפלסטיני צידו עקא, דא ארו. מעברבפתיוזת
 האשה )לשל, ואזרחיס,ל חייעי0 חיי

המדעטת

 חעכשו41"

 %14טיטאריום למקושט רק ארז מענר את מתוח הינה המשיביס של
 לחלו. שיפורק לפי ביותר,מושמקימ

 שהכתובת הלי למצרים, לצאנו יכולתם אי בעניין טענות עזה שלתושבי ככל זו, אף וולא

 לתועבי לאפיי. ומסין בעזה, השולט תחמאי,ס ארגון אלא ישראל, מדינת אינה זהבקניין

 רפיח. מעבר דרך שלא ממנח יצאתהרצועה

 ברשות וגוהמים מצרים ישראל, בל גובש האחרונים בימים כי יצוין, הדברים בפתחעוד

 !זמעוככים עזה מתושבי חלק של קניסתם תתאפשר , לפיו ביניים פתרוןהפלסטינ-ת

 הלחץ על להקל העו הפתרון מטרת ארו. מעבר דרך מכן ולאחר ניצנה מעבר דרךבמצרים

 לשוב המבקושים אדם; בני כ-6,000 שוהכם שם הרצועה, עם הגבול של המצריבצידו

 אמור אייו אף והוא בלבד, ומני היש זה פתרוך כי יודגש, עזה_ ברצועת לביתםממצרים

 הועברו ששמוהלהם לאלח רק אלא הקצויי, בצד "המעוכבים" אוכלוסיית לכלל מענהליחן

 ארגון כי לצלין למותר לא הפלסטינית. הרשות ובהסכמת מצרים -מצעותלישראל

 לרמת 11. ]דרך ההנועה אל נלסטינים יהח,יר ניסי,, לגל יתמד כי כבי מודיעהחמא"ס

 בכוח שימושתוו

 להלן תפורט וו עמדה להייחות. העתירה דין כי frD~n המשיביםעמדת9.



 הלוימטיביתהששהית

 כל אין - עזה ו'גועת תושבת פלסטינית שהינה - לעותרת כי היא, ~נייננו המוצאנקודת10.

וכוי
 לצאת זהורו אין עזה רצועה תושב פלסטיני לאף וכי לישראל, להיכנס שבדין

 ישראל. מדינת שטח דרךמהיצועה

 ייכנס נזי לקבוע המויינה של הוייבונית זכותה כי בעבר, אחת לא קבע הנכבד המשפטלית11

 של זו עמדה ביותר רחב הוא זה בעניין לרשויות הנתון הדעת שיקול היקף וכיבשעריה,

 : זה  מקניין  לבושל, )וראו, והקרוב הרחוק בעבר בפסיקותיו השני כחוט עוברת המשפטלית

X"A3482/71 התעסוקה, שירות נ' לני 23/01?9 בג"ץ 113; בז)1(, פ"ר הפנים, שד ג' קלרק 

 ?8(. נן)2(ןפרד

 עג( אחד בקכר, עולה אף הנכבד המשפט בית של עמדתו כי להבהיר, נבקש זהלעניין

 שומרת מד-גה כל לפיו העולם, במדינות הנוהג המשפט עם גם כמו הבינלאומי,רמיפט

 בפני לנסק חייבת אינה מדינון וככלל, אליה, יכנסו ירים אלו לקרוע מוחלטה זכותלעצמה

 לתחומה. כניסתו את להתיר מסרבת היא טבוע וראדם

 בבית פורשה לישראל, הכניסה תוק פי על רישיונות ליתן הפנים שר של סמכורנוגידוע,

 ריצ'רד תגזול 431/89 בבג"צ נאמר וכך ביותר, רחב דעת שיקול בעלת כסמכות זהמשפט

 520: בעמ' 505% מו פ"ד , הפנים שה נ'וא"'

 שאיננו "מי לישראל הבניסה לחוק 2)ב( סעיף פיעל

 תהיה עקה, תעודת או עולה אשרת בעל או ישראליאזרח

 זח". חוק לפי ישיבה רשיך פי על גישראלישיגהו

 לשר מסורים בה הדעת ושיקול גזה רשיון למתןהסמכות

 אינם מנותו... שהאקנו והתקנות החוק המשיב.הפנים,

 למשיב כזה. ושיון להענקת הקריטריונים אתמגדירים

 את לנמק חייב אינו והוא גגושאנ וחג דעת שיקולנתון

 הוספה[ ]ההוגשההתלוצצו."

 פסרו )חוה( אלירון 1031/93 בבג"צ נאמר לישראל, הזרים כניסת על הגבלות הטלתלעניין

 705: געמ' 661 מטי( ,פ"ד)גולדשטיין(

 מטילה מדינה שכל לכן הציאה וי ציבורית"משמעות

 על נוססות והגבלות אליה זרים של כגיסתנו עלהגבלות

 ניגדו אלו הגבלות אזרח. או לתושב להפוךהמבקש

 על המדינה, תושבי של המיוהדת התרבות עללשמור

 והמייחד אותם המאהד המשותף המכנה %הוטית,



 הסדר ועל שיחם תכליליים האיגטריים עלאותם,

 לשניים, נחלקות אלו הגבלות הציבוריים.והמוסר
 ההתאזרחות על ולהגבלות לייראל הכניסה %להגבלות

 הכניסה על ההגבלות לגבי במדינה. ודוושתקעוונועל

 המוחלט הכח את לעצמה שומרת מדינה נללמדינה~
 הוספה[ נההדגשה אליה." הגכנייס זום עללשלוט

 רויך תקדין-'%:יון, עזה, לחבל הצבאי המושל נ' פלוני 7277/94 בבג"ץ הדין פסק גםר'
 ובו ל-שראלי יציאה היתר לקבלת בבקשה עזה מרצועת תושבים עתרו שגז 95,889)2(,

 : כדלקמןנקבע

 כדי לישראל לחיכגש קנאה וכוה אין העותרים מן"לאיש

 לצרני ,לישראל, כניסתם להתיר אם ההחלטה בה.לעבוד

 של דעתו לשיקוץ נתינה כלשהו, אחר לצודד אוענודה

 הוספה( וההדגשההמשיב..."

 רק ין בי יטעה, ,המשינים לישיאי, יח,לנס וטח מי אין שלפערי שלעתרתמכאן,2נ.

 להידחות. העתירה דין ןה,מטעם

 לא ודאי האויב,, ידי על הנשלט שטח נתיני של כניסה חתרת להלום קשרו זו, אף זולא13_

 יציאה ל"מ וחומר קל ישראל, מדיגת לשטוי משטונו פעילה, לחימה שמתנהלתבשעה
 לימודים, לצרכי לאדללחוץ

 העתירהיחייה
 כעי

 מדינית בסוגיה שמדובר

 טעם מכל ישראל מויינת לשטח עזה רצועת תושבי פלסטיניס של שכניסתם בכדנרנחיל14.

 מובהקת מדינירנ סוגיה היגה לחו"ל, יציאה <aw ונואישהוא,

 גם הם וכד וחצי כחופש לפני הרצועה עב השתלט שהחמא"ס לפני הדברים פני היוכד

 וחומר. קל של מדרךכיום,

 וכל: מכל זו עתירה של דחייתה את להצדיק כדי בכךדי

 של וככיסה ןציאה ~אפשר אינו בעזה כיום השולט החמא"ס שארגון העובדהידוק,15

 ישראל מדי,.ונ של באחריותה אינה רפית מעבר דרך שלא וממנה עזה לרצועתפלסטיים

 הרצועו; תושעי של לחו"ל יציאתם את לאפשה כלשהי חובה עליה מטילה אינה גםוממילא

 יציאה לאפשר מחייבת אינה ישראל מדינת אלה, שבנסיבות לציין, למותר . אחרתבירך

 ואיו"ש. ישראל מדינת שטח דרך ולמצרים לירדר עזה תושבישל



 ברצועת כיום השולטים הגורמים כלפי להפנותן עליהם טעג~ת יש שלעותרים ככללפיכך,

 ישראל_ מדינת כלפי ולא החמא"ט, ארגון ובכללםעיה,

 האחסונים בשבועות הביטחוניתהמציאות

 שיפורט לכפי להידחותן העתירה של דינה דברןם של לשפם שגם חרי הצורד, מןלמעלה16.

 :להלן

 על השחלטו החתא"ט ארגון של שחלושים לאחר האחרונים,בשבועות

 צי"
 למעבר הגישה

 התיאום ומנהלרנ ארז מעבר ; במעבר הביטחוני הסיכון משמעוונית בצורה גברארז,

 לשבועות וב-כלת חוזרות טרור לקתקפווג נתונים אליו חסמוכה 1,מת"ק( )להלןוהקישוך

 ברצועונ החמא,יס, שביצע הצבאית ההפיכה לפנל כשגועיים שההלו התקלותהאחרונים,

 .עזה

 מרגמה, פצצות כחמישים המתנה ופל ארו מעבר על נורו, תיום ,ועד 26.5,07 יו4סאו

 לנזק רק גרמו אחרות פצצות אותם. ופצעה חיילים ושישה בקצון פגורה אף מהושאחת

 אזור לל זורן האמירות הפצצות 50 מתוך מרומח פצצלת כ*20 המזל. למרבהלרכוש.

 לחמישה וואט 12.6.07, ביום בעזה השלטון את התמאיס שתפס 1אז וממתייק,המעבר

 שונים.אירועים

 הקיבר זול הפ"סטיגי מהצד המשה )דרך ל"שרווליי חמושים נכנסו ל18.6.0; ביוםכד,
 בצידו שהתגו.ורו הפלסטינים, על רימונים ובהשלכת בירי וצתתו הישראלי(לצידו

 ועל מעבה,ארז, שלהכלחסיני

 חייל"
 המלבר. של הישראלי בצידו צ"ייל

 במעבר פיגוע לבצע הטרור גורמי כוונת על ,התרעה קיי"ונ גורמ?,הביט"ון בידי כן,ימו

 תשת. מנהרתבאמצעות

 אושי עללידי ב1ועל. כיום. נשלט ארז מעבר של הפלסטיני שצידו להדגיש. יהיה למותרלא

 או יגן.עה ויעיין למס המחסום של פתוחה כל לנצי יהסס. סלא ריחם,, טרורארצו

 ארו. צמעבר השוהים ויתר החיילים שללהטיפה

 שהנעורזרוח כיוון ועוד,זאת
 ההלטנהוו~

 אין אותו, )טשו המעבר של הפלסטיני בצידו שהיו

 שמהכוון מפגע שן בהגעה מדובר לא וכי ההיתר, הונפק להם האעליס אכן הנב.מענר "מליעים כי ומוודא למעבי, המגיעים הפלסטינים % הפלסטיני מהצד כיום שמפקח,מי

 במעבר. פיגוע,לבצע



 בצד כיום שאין למצב, חביאה הפלסטינים השוטרים על-ידי המעבר נטישונ כן,כמו23.

 אשר אניצים ,ל התגודדות תיווצר שלא ונוודא למעבה, ההגעה אונ שמווסת מיהפלסטיני

 מפגע. להסתתר יכולבחסותס

 לאחסונה שנחמרו דברים ראו הזו לעת ארז מעקר של פתיחה בכל הטמונה הסכנה)עניין24:

 )2007ן, ,5055 07ס2ן2( חק-על הבטחון, שר % אדם לזכויות רופאים 5429/01ובג"ץ

 :כדלקמן

 פל - מעלה כ"מוו - כי לזכוי יש המשיביס לטענת"...

 החיילים יחיי בסכ,מ כריכה אוז מעבי שלפתיחה

 למשל - מקרה לאחרונה ואירע הישראליים,והנמרחים

 על לעבוד היו  שאנתיות בהה-ל פליסיל21יווצ  נוךיכו שגו-

 ש י כן על מתאבדות. מ"צלחן בעצם  היו  הומניסארי,;יסוד

 ייווצר שלא כדי להברתי, רק השער פתיחה אתלצמצם

 עם נפשי "תמרת *צורת יפעל פלוני חולה שאדםמצב

.י.

 במעבי ערנודיס . משתרים לא תם * אנו לא מנגד,אחת,

 לא בן ועל שלו, יתיחה גיל הטרור יסופות וחשופיםארז

 חייל? את עט נקהי נחשוף בי המידה *מן הוגן זהיהא

 ווו להכותי, מעל ~יחתו במעבר והאזרחיםצה"ל

 זה..." בהקשרהסענה

 1IWh. ומסומן מצררף 5429/07 בבג',צ הככבד התשפט בית של הדין פסקהעתק

 של  י~י.וממ את ביותר חמורה ביורה כיום מסכנת ארז מעבר של פתיחה שכלכיוון25.

 את מאד להגביל ביטחונית הצדקה שקיימת הרי במעבר, המצויים  והאורחיםהחיילים

 הפעמים קספר את קעתו נגל ,לימצט בעבר, )ה)) שחיה מה שממת במעברהת,ועוץ
 לפתיחה. זמני ואת נפתח,-הוא

 מעבר יל פתיחתו עורו, רצועת % החמא,יס השתלטוף מאן המיוחד הביטחוני הקצבבשל26.

 או'גוניס ל,כוי חילם, מצילי דקופיס, ר"ואייס למקרים בעיקרה, כיום, מוגבלתארן

 ברצועה(, מתגירי השני הזוג )שבן חצויות.' מ"משפחות ישראלים זוג לבניבינלאו"יים,

 תלויה עזה כלכלת אשי בודדים בכירים ולסוו1היס מצומצם, במספר זריםלעיתונאים

בטס.

 של אלכבי, גשר דרך לירדן, יציאתט אוי ישראל אפשרה זו במסגרת בעתירה,בכטעןלל

 בעלי פלסט-כיים תןשבים עבור רק נעשה הדבר כי יודגש, הרצועה. מתושביבודדים
 ז'רות שגרירויות מטעם שהועברו רשמיות בקשות בסיס על בעיקר נוספת, זרהאזרחו,



 יורשות לבקועת -. ישראל אפשרה ברצועה, האלימות אירועי פרוץ עם גן, כמובישראל.

 עזבו יוצר מאוחו' בשלב אשר פתח; אנשי כמאה של לאיו"ש יציאתם את -הפלסטינית

 ךכוהותה. מדינית הסוגית היוונ את ממחישה וו עובדה המשיבים, בעיני לירדן. האזוראת

 אפרס אל הכללמן

 סגירת לנסח למצרים. העותרת של יציאתה את יתירו המשיבים כי הינה, העותרונבקשת28.

 כרם קעבר דרך למצרים העותרת של יציאתה את לאפשר המשיבים נכיניס רפית,מעבר

 בכרם המעי-ו לפתוחת בעזה השולט החמאייס ארגוך מתנגדות וששל זאת, עםשלום.

 כניסתה ווותר כי מבקשת והעותרת זו, בדרך למצרים יציאתה מתאפשרת לאשלום,

 אלנבי. גשר דרך לירדן מעבר לצורךלישראל

 את ילוף,~ליכן במצרים שתיערך לבחינה לגשונ השתרת של המובן רצונה מ% אל עקא,דא29_

 האזרחים של וביטחונם שלומם את לסכן שלא המדינה של חובתה שם,לימודיה

 ארז. במעברוהחיילים

 והחיילים האזרחים של ושלומם חייהם את לסכן סיבה או עילה בל אין כי לציין,למותר30)

 אחריות כיום אץ ישראל שלמדינת זר נתין שהיא שהעותרת, מנת על ארז מעברבאווה

 טענית יש שלעותרת ככל כאמור, במצרים, למבהן לצאה תוכל ללימודיו, בנוגעכלשהי
 "S~_ ישו מדעת ולא בעזה, השולטים הגורמים שנה הכתובת בלימודיה, פגיעהבדבר

 דרך למ'צרימ מהרצועה לעבור לעותרת לאפשר וזובה כל אין ישראל למדינתכאמור,31.

 כרם מעבר דרך למצרים העותהת של יציאתה לאפשר מוכנה שישראל העובדהשטחה.

 דבר ל'גשות המדינה את לחייב יכולה ואינה הדין, משורת למנים נעשית היא אףשלום

 לכך.מעבר

 ארן, מובר דרך העותרת של מעברה יתאפשר אם כי מחייב, חשוויון עקרון מוו,יתרה32.

 את מאוד ולהגדיל הזו געת מדיניותם את מ'%מעו~י באופן להרחיב המשיביםיידרשו

 היציעה תושו, של הדב מספרם ולאכר בפועל, המעבר: לפתח בחם המקריםמספר

 כושהעות לשטחה, ,להיכנע המבקשים המעוכבים של הרב ומספרם לעובההמבקשים

 ישראל. בשטח לפלסטעים קבוע מעבר כתיב יצירת תהאהדבר

 הגדלת לאמיר מקום כל אין והמקום, הזמן נסיבות רקע על ביטחוניים, מטעמיםכאמור,33.

 לפעול מצדתכם תבישתוניים הטעמים אלא לישהאל, עזה בין במעברים העובריםמספר
 להיפך.בדיוק

 עזה ו.צועה תושבי של יציאה לאפשר הביטחוני המצב רקע על מקום כל אין זו, אף זולא34.

 רכים מאלפיה "תה אינה וחעותרת ולררן, אישש ישראל, מדינת שטח דרךלמצרים



 ,יליהם למצריח, לצאוג יכולים שאינם כך על טענת להם שיש שככל עזה,מתושבי
 ישראלנ למזינת ולו עזה, ברצועת כיום השולט לגורםלהפנותה

 נאופן רפיו.1 למעבר חלופי למעבר אלנבי גשר את להפוך כותה כל אין שגס מובן כן,כקו

 וירדן. איו"ש ושראל; מדינת שטח דרך למצרים יצאו פלסטיניםשאשי

 כלשהי עילזו בחעדר וזאת להידחוונ, העתירה דין כי יטענו המשיבים האמור, כללאור35.

 בהחלטת הנכבד המשפט בית שללהתערבותו
"bw 

 העותרת של ככיסרנוו את להתיר

 למצרים. יציאתה לצורךלישראל
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