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ואח' הדרום וד17פי אלוף ג' ואח' גפיי - 974/21 הגדוו:

עזה לרצועת כניסתה תותר כי גפיר, ,2 העותרת בבקשת שבנדון העתירה של עניינה .1

 ברצועת המתגורר אביהם עם לשהות שיוכלו כדי הקטנים ואחיה ,1 העותרת אמה, בליווי -

עזה.

 עזה לרצועת כניסה בקשת הגישו העותרים מהמשיבים, שנמסר וכפי מהעתירה כעולה .2

 גורמי לעמדת הועברה הבקשה 21.12.20 ביום .9.12.20 ביום חצויות״ ״משפחות נוהל מכוח

 עזה לרצועת והקישור התיאום למנהלת החיובית עמדתם את העבירו אשר הביטחון,

 נשלח במת״ק, הבקשה קליטת מיום ימים 27 ,5.1.21 ביום .3.1.21 ביום המת״לן( )להלן:

מאושרות, 3-8 והעותרים 1 העותרת של בקשותיהם לפיו העותרים, לב״כ המת״ק מענה

 הקבוע לנוהל בהתאם זאת, בגירה. שהפכה כיוון מסורבת, 2 העותרת של ובקשתה

 לבין ושומרון יהודה אזור בין למעברם לישראל, פלסטינים לכניסת הרשאות ב״סטטוס

 עזה לרצועת יציאה לפיו ההרשאות(, סטטוס )להלן: 1לחו״ל״ וליציאתם עזה רצועת

עזה. ברצועת מתגורר שבן-זוגו ישראלי של 18 גיל עד לילדים רק תתאפשר

 ונענו 2 העותרת של בקשתה את מחדש לשקול בבקשה העותרים שפנו לאחר ,11.2.21 ביום .3

דנן. העתירה הוגשה בגירה, משהפכה וסורבה מחדש נבחנה בקשתה כי המת״ק ידי על

 רצועת לשטח להיכנס מוקנית זכות אין לישראלים כי היא לענייננו המוצא נקודת כידוע, .4

 קיבלו אם אלא אסורה, בו ושהייתם עזה רצועת לשטח ישראלים של כניסתם וכי עזה,

 ההרשאות, בסטטוס נקבעו כאמור, היתר למתן המידה אמות כן. לעשות מיוחד היתר

עזה לרצועת ישראלים של כניסה בקשות לעניין הקובע המועד ככלל, לעת. מעת המתעדכן
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 אמנם בעתירה. כנטען הבקשה הגשת מועד ולא עזה לרצועת האזרח של יציאתו מועד הוא

 במהלך 18 גיל את חצה בו המחזיק אם ההיתר משך הוגבל לא בהם רבים מקרים היו כה עד

 הגשת מועד הוא הקובע המועד כי מכך להסיק אין כי ברי ואולם, עזה. ברצועת שהותו

העותרים. כטענת בחינתה מועד או הבקשה

 מהאמור חריגה יצדיקו אשר מקרים ייתכנו המשיב, של הדעת שיקול הפעלת במסגרת אכן,

בהגשתה, לעיכוב טעמים מפורטים הבקשה במסגרת כאשר למשל, חצויות. משפחות בנוהל

 נימוק העלתה לא דנן הבקשה בענייננו, ואולם חריג. אישור מצדיקים הם כי נמצא אשר

 בהיעדר להלן, שיובהר כפי .2 העותרת של 18ה- הולדתה יום לפני ימים 25 רק הוגשה מדוע

 ימי 30 בתוך ייענו לעזה יציאה להיתר בקשות דא, כגון בקשות של דחופה לבחינה טעמים

.עבודה

 הגורמים כלל ידי על נוספת פעם נבחן 2 העותרת של עניינה כי לעדכן נבקש מקום, מכל .5

 בו הזמן פרק זאת ובכלל העותרת, של הייחודיות נסיבותיה בחינת ולאחר הרלוונטיים,

 וביניהן העתירה במסגרת שפורטו הנסיבות וכן לבגירה, הפיכתה מועד לפני הבקשה הוגשה

 העותרים עבור הן השיקולים מערך על רבות השפיעה אשר הקורונה נגיף עם ההתמודדות

 עזה לרצועת להיכנס 2 לעותרת להתיר הדין, משורת לפנים הוחלט, המשיבים, עבור הן

הביטחון. גורמי לעמדת בכפוף שבועיים של זמן לפרק

 החלטת מכוח תקף עודנו ,3-8 העותרים הקטינים, ולילדיה 1 לעותרת שניתן ההיתר .6

 היתר זה למכתב מצורף כן, כמו מכוחו. לעזה להיכנס רשאים והם ,5.1.21 מיום המת״ק

 מיום החל ימים 30 בתוך עזה לרצועת להיכנס יוכלו העותרים פיו על המת״ק, מטעם חדש

 לרצועת כניסתה מיום שבועיים יארך 2 העותרת של ביקורה בו, לאמור בהתאם .29.3.21

 להיתר בהתאם ברצועה להישאר מורשים 3-8 והעותרים 1 שהעותרת בעוד אמה, עם עזה

.2.7.21 ליום עד להם, שניתן

 לעדכן מתבקשים הם עזה, לרצועת להיכנס ברצונם מועד באיזה יחליטו העותרים כאשר

כך. על המת״ק את

 הממשלתי המת״ק באתר כי ספק, הסר למען להבהיר נבקש עתיד, פני צופה במבט .7

 לכניסת בקשה” שכותרתו בדף .(https://www.gov.il/he/service/entry-to-gaza )שכתובתו:

מקוון, בטופס בקשה להגשת הקישור נמצא ובו עזה״, לרצועת ישראלים ואזרחים תושבים

 הגשתן ומועד בבקשות הטיפול משך את להבהיר נועדו אשר חדשות הוראות שתי עודכנו

:לשונן וזו הרצוי,

 קליטת מיום עבודה ימי 30 תוך יינתן עזה לרצועת ישראלים כניסת לבקשות ״מענה -

במשרד״. הבקשה

 הקטינים של שכניסתם לוודא יש נלווים, קטינים לכניסת בקשות מגישים ״כאשר -

״.18 לגיל הגעתם לפני תהיה עזה לרצועת
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זו. עתירה בעניין העדכנית עמדתכם בדבר בהקדם, תודיענו כי נבקש לאמור, לב בשים

רב, בכבוד

 עו״ד , טוויג אבי

 הבג״צים במחלקת ראשי עוזר

המדינה בפרקליטות

 עו״ד קולודני, יעל

 הבג״צים במחלקת עוזרת

המדינה בפרקליטות


