
  
  

  
  31.10.11: תאריך

  31706: בתשובה נא לציין
  

  לכבוד
  אלוף טל רוסו

  פיקוד הדרוםמפקד 
 

                       

  בפקס   
 

  ,שלום רב

  

 "עסקת שליט"ביקור משפחות אצל מגורשי  –כניסת ישראלים לרצועה  :הנדון

עולה כי  םמה, אצלנו כמו גם פניות שהתקבלו, הריני פונה אליך בעקבות פרסומים בתקשורת .1

נכללו גם תושבי , והועברו לרצועת עזה" עסקת שליט"בין האסירים ששוחררו במסגרת 

 .ירושלים המזרחית

. שיום שחרורו של אדם ממאסר הוא יום משמעותי בחייו ובחיי קרוביו, מן המפורסמות היא .2

, זוגו וילדיובן , אך טבעי הוא שאדם המשתחרר ממאסר יבקש לפול על צוואר הוריו ואחיו

יבקשו , בשר מבשרו, וכי גם קרוביו, כי רצון זה הוא רצון הדדי, אך טבעי הוא. סביו ונכדיו

 .אחרי שנים שהדבר נמנע מהם, לראותו ביום זה ולחוש את מגעו

כתושבי ירושלים . אדם מארצוהכביר במילים על הפגיעה הקשה הנלווית לגירוש אין צורך ל .3

מבלי להתייחס בשלב זה  .להיכנס לישראל ולשוב לביתם ת יסודזכואסירים אלו ל, המזרחית

, מחייבת, שלילת זכות זו על ידי גירושם מהארץהרי ברור כי , לשאלת עצם חוקיות הגירוש

לדבר יש . עד לחזרתם לביתם, לאפשר להם להיפגש עם קרוביהם ברצועה, לכל הפחות

  . עם שחרורם ממאסר, חשיבות במיוחד כעת

לאסירים אלו זכות חוקתית לחיי משפחה מכוח , שכתושבי ירושלים המזרחית, נבקש להדגיש .4

. בעת מאסרם אףזכות זו עמדה בעינה . המשפט החוקתי הישראלי וכן מכוח הדין הבינלאומי

הכיר בכך והסדיר  שירות בתי הסוהראף , ואכן. גם לקרוביהם זכות חוקתית לחיי משפחה

 .אחיהם וסביהם, הוריהם, ילדיהם, בני זוגםבנהליו את ביקורי 

מקום בו נגזר על אדם : נהפוך הוא. וודאי שאינה מתאיינת עם גירושם לרצועה, זכות זו .5

ה חובה מוגברת לאפשר לבני חלה על רשויות המדינ, לשהות מחוץ למדינתו והרחק מביתו

 .לבקרו שם משפחתו
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רים מדי יום מיומו כחלק מההכרה מתאפשאכן כי ביקורי ישראלים ברצועת עזה , נזכיר

, קל וחומר; שקרוביהם הם פלסטינים המתגוררים ברצועה ישראליםבזכות לחיי משפחה של 

 .אינו יכול להיכנס לישראלו שכך הדבר כאשר מדובר בביקור תושב ישראל השוהה ברצועה

כאשר  ,לאחר שנים במאסר, למקום זר לו באחת מדובר במי שגורש כאשרהדבר נחוץ במיוחד  .6

במקרים אלו קיימת חשיבות מיוחדת . ללא פרנסה וללא בית, הוא מוצא עצמו במקום חדש

 .לקיומה של סביבה תומכת ואוהבת

חלה על רשויות המדינה החובה לכבד את , לרצועת עזה עם גירוש אותם אסירים, אשר על כן .7

מדובר במצב . הולאפשר להם להתראות אלו עם אלו ברצוע, זכויותיהם ואת זכויות קרוביהם

השוהים  ירושלים המזרחיתהדורש התייחסות מיוחדת בעניינם של אותם תושבי , חריג

 . םבני משפחותיהשל ברצועה ו

 ,לאפשר באופן מיידי ביקורי משפחות אצל אותם אסירים לשעברנבקש , לאור האמור לעיל .8

 .ברצועה

 .נודה על קבלת תשובתכם בכתב .9

 

  ,בכבוד רב

  ד"עו, אלעד כהנא

  

  :תקהע

  ק עזה"מתאש ר, מ חטיב מנצור"אל

  ראש מחלקת הדין הבינלאומי, לירון ליבמן מ"אל

   מפקד משרד ישראלים, עאמר נסראלדין ב"רס

  פרקליטות המדינה, צים"מנהלת מחלקת הבג, אסנת מנדלד "עו

  


