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המשילם מטעם תשוגה כתג

מתכבדים מועד, להארכת ולבקשה ,24.5.12 מיום הנכבד המשפט בית של דמו לפסק בהתאם

!כדלקמן מטעמם, תשובה כתב להגיש המשיבים

 של עזה לרצועת מהרחקתם ימנעו המשיבים כי העותרים בבקשת העתירה של עניינה .1

 כי העותרים מבקשים בנוסף, באיו״ש. ושוהים עזה רצועת כתושבי הרשומים פלסטינים

 כתובותיהם את ישראל שבידי הפלסטיני האוכלוסין מרשם בהעתק ״ירשמו המשיבים

 אליהם המועברים ולעדכוגים להודעות בהתאם הכבושים, השטתים תושבי של הנכונות

הפלסטינית׳׳. הדשות ידי על

 הצבאי. המפקד ג׳ הפרט להגנת המוקד 2088/10 בבג״ץ הדיון עם אוחד זו בעתירה הדיון .2

 נמסרו אשר בהודעות גם כמו ,31.1.12 מיום המשיבים ובהודעת הדיון במהלך כי יצויין,

 מורחקים לא ככלל למדיניותם, בהתאם כי המשיבים הבהירו אחרות, עתירות במסגרת

 לפרוץ עובר לאיו״ש עברו אשר באידיש, כדין שלא השוהים הרצועה תושבי עזה לרצועת

ופלילי. בטחוני חומר בעניינם אין ואשר ,2000 בשנת האלימים האירועים

 ,2088/10 בבג״ץ העתירה נדחתה בגדרו בעתירות ׳,׳פסק-דין)חלקי{1 ניתן 24.5.12 ביוס .3

הערות. למספר בכפוף



:הלשון בזו תנאי על צו הנכבד המשפט בית הוציא שלפנינו בעתירה זאת, בצד

 בית־המשפט מצווה זה, בית-משפט לפני שהובאה זו עתידה יסוד "על
 להם והמורה המשיבים אל המכוון צו־על-תנאי מלפניו ייצא כי

 תושבי כלפי הנוהגת המדיניות את יחילו לא מדוע טעבו וליתן להתייצב
 חומר בעניינם אין אשר ,2000 אוקטובר אירועי פרוץ לפני שנכנסו עזה

 סיום ליום עד לאיו״ש שנכנסו עזה תושבי על גם שלילי, בטחוני
 ,12,9.2005 ביום ההתנתקות׳׳( )׳׳נוהלו עזה ברצועת הצבאי הממשל

שם׳׳. שוהים ועדיין

 עמדתם קבלת וכן הרלוונטיים הנתונים בחינת לאחר כי להודיע יבקשו המשיבים

 שירות ונציגי האזרחי המנהל ראש זה ובכלל הרלוונטיים, הגורמים של המקצועית

 הרחקת במדעיות שינוי לערוך בשטחים הממשלה פעולות מתאם החליט הכללי. הכטחון

כדין. שלא ש באיו״ השוהים עזה רצועת תושבי

 עזה רצועת תושבי להרחקת ביחס כיום באזור הצבאי המפקד מדיניות באמור, בהתחשב

:כדלקמן הנה באזור כדין שלא השוהים

 הממשל סיום לפני לאירש שנכנסו עזה רצועת תושבי יורחקו ״לא
 למעט ,12.9.2005ב־ עזה״( מרצועת )״ההתנתקות עזה ברצועת הצבאי

 עזה רצועת תושבי להרחקתם. פרטנית ביטחונית הצדקה קיימת אם
 בכל או בזמן קצוב היתד באמצעות ,12.9.2005 לאחד לאיו״ש שנכנסו

 הומניטארית הצדקה קיימת אס אלא עזה, לרצועת יורחקו אחרת, דיז
 ייבדק כאמור עזה רצועת תושבי של עניינם באיו״ש. שהייתם להמשך

 למשך הדעת תינתן היתר, בין העניין. נסיבות פי על פרטני, באופן
 רפואיות נסיבות האזור, לתושבי משפחה קשרי באיו׳׳ש, שהייתם
ועוד.״ ח ,לפת' ארגוני שיוך רקע על מאוימות חריגות,

 אשר עזה רצועת תושבי להרחיק שלא האפשרות של הפרטנית בבחינה שגם לציין למותר

 הממשלה פעולות מתאם החלטת של בסיפא כמפורט ,12.9.2005 לאחר לאיו״ש נכגסו

רלוונטי. פלילי או בטחוני מידע של לקיומו הדעת תינתן בשטחים,

 p ועל הנכבד, המשפט בית מלפני יצא אשר תנאי על הצו מתייחס אליו הסעד ניתן משכך,

להימחק. העתירה דין כי נראה

 פעולות תאום מ!אגי רמ״ח מנדס, אורי אל״ם של בתצהירו נתמך זה תשובה כתב

בשטחים. הממשלה
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