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 הקפאת כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז הנדון:

 

שנים ארוכות מזה המוקד להגנת הפרט הינו ארגון זכויות אדם המסייע  .1

המוקד עוסק, בין  זכויותיהם מול הרשויות הישראליות. במימוש לפלסטינים

 עזה. רצועת ישראלים להיתר בכניסת 

נודע לנו במפתיע כי הצבא החליט שלא לאפשר עוד כניסת  26.7.2015ביום  .2

ישראלים לרצועת עזה. פונים שטופלו על ידי המוקד, והגיעו באותו בוקר למעבר 

 זאת לראשונה במעמד זה.ארז עם ההיתר שהוסדר להם, שמעו 

עם מפקד משרד ישראלים במת"ק עזה, התברר כי ו נבשיחות טלפוניות שערכ .3

לרצועת  להקפיא את כניסתם של ישראליםהתקבלה החלטה  23.7.2015-בערב ה

המבקשים לשוב אל בני שבקשתם אושרה זה מכבר; אלו בכלל זה אלו  –עזה 

י השהייה של ישראלים הנמצאים וכן, כי לא יחודשו היתר ;זוגם וילדיהם בעזה

. עוד נמסר וזאת עד להודעה חדשה –בעזה במסגרת "נוהל משפחות חצויות" 

חים אזרשני היעדרותם של  משרד ישראלים כי הסיבה לצעדים אלו היאמפקד מ

 .ללא תיאום או היתר לפני מספר חודשים ישראלים שנכנסו לרצועת עזה

, צוין כי הכניסה לעזה מאזאלים מספר תשובות בכתב שהתקבלו ממשרד ישרב .4

 מכתבים צוין כי:לא תותר. ב

נוכח המצב הביטחוני ברצועת  23/7/15"כפי שפורסם בתקשורת  

הורה מפקד פיקוד הדרום על צמצום יציאת ישראלים לרצועת עזה, 

עזה באופן זמני, פרט למקרים פרטניים, ובנסיבות חריגות 

ופם בהתאם למכלול אשר ייבחנו לג ייחודיות ודחופות בלבד,

השיקולים הביטחוניים והנסיבות ההומניטאריות. זאת בעקבות 

החשש לסיכון לחייהם של ישראלים ברצועה, המצטרף לסיכום 

 הטמון בניצול יציאת ישראלים לרצועה לצרכי ארגוני הטרור".

 



אך ורק  , גם לפני הנחיה זו,התאפשרהכניסת ישראלים לרצועת עזה , לך כידוע .5

כניסת ככלל הנהלים הקיימים מתירים . ביותר ומניטאריים וחריגיםבמקרים ה

ישראלים הנשואים לבן זוג פלסטיני המתגורר ברצועה )משפחות חצויות(. כמו כן, 

ביקורים הומניטאריים של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, החולה במחלה מסכנת 

ו הלוויה של חיים או מצוי באשפוז ממושך, וכן ביקור לצורך השתתפות בחתונה א

 קרוב מדרגה ראשונה. 

אף עוגן בהתחייבויות  והואכבר שנים רבות, קיים משפחות החצויות ה נוהל .6

אבאג'יאן נ' מפקד כוחות  10043/03בג"צ הצבא לבית המשפט הגבוה לצדק )

הנוהל הוא ביטוי של מחויבות הצבא לשמור על זכותן של (. הצבא ברצועת עזה

תפים. אין מדובר בביקור שגרתי של בני משפחה משפחות אלו לקיים חיים משו

או בביקור של ישראלים לצורך מסחר, מדובר בתאים משפחתיים גרעיניים, 

 הורים וילדיהם. 

בנושא חוק האזרחות  ,15.6.2008 מיום  3598לאור החלטת הממשלה מס'  .7

לא ניתן עוד להגיש בקשה  ,2003-והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג

שפחות עם בן זוג המתגורר או רשום במרשם האוכלוסין כבעל מען עזה. לאיחוד מ

לאור האיסור הגורף על חיים משותפים של פלסטינים מעזה עם בני זוגם וילדיהם 

לממש את זכותן לחיי  משפחות אלה עבורהאפשרות היחידה הקיימת בישראל, 

  הינה באמצעות מגורים ברצועת עזה או ביקורים בה.משפחה 

ה בין פרידה כפוי משמעותהההקפאה הגורפת של כניסת ישראלים לרצועת עזה  .8

בזכויות יסוד המוגנות על פי  חמורהדובר בפגיעה . מבני זוג ובין הורים וילדים

 הדין הישראלי והדין הבינ"ל. 

מנהלות ה חצויות משפחותמאות עבור  תבלתי אפשריההקפאה יוצרת סיטואציה  .9

בחלק רב מהמקרים היא מאלצת . וישראל רצועהין הבאת חייהן רבות מזה שנים 

הבית שהקימו )בלית ברירה( ברצועה. לעקור ולעזוב את בני הזוג הישראליים  את

ילדיהם הקטינים ברצועה  כתוצאה מכך יאלצו בני הזוג הישראליים להותיר את

שגרת חייהם ומ ורה הנמצא בעזההישראלים מהלנתק את ילדיהם הלחלופין,  או

שספק  קשות וכואבות, השלכותמדובר ב(. עודי"ס, חברים, קרובי משפחה ושם )ב

להקפיא את כניסתם  התקבלה ההחלטהכאשר  ,בכובד הראש הראויאם נשקלו 

שפג מי ולהורות ל ,לא לחדש את היתרי השהייה ברצועהשל ישראלים לעזה, 

 .לישראל יידבאופן מלצאת ו תוקף ההיתר של

יישום תכנית ההתנתקות ואף לאחר עליית לאחר  גם ,לאורך השניםיצוין, כי  .10

וכניסת ושהיית , נוהל משפחות חצויות המשיך לפעול, שלטון החמאס ברצועה

המהווה סטייה קיצונית לאור זאת ההחלטה הנוכחית משפחות חצויות אושרה. 

במהלך השנים בהן הוחזק החייל גלעד שליט  גם. יש לציין שמהמדיניות הנהוגה

 לא ננקטה הקפאה מעין זו. בשבי ברצועה, 

, שקיים חשש כי הם מוחזקים בידי כניסתם של שני האזרחים הישראלים .11

נעשתה ללא תיאום עם הרשויות הישראליות והתרחשה  חמא"ס, לרצועת עזה,



או להמשיך לשהות  סלהיכנלפני חודשים רבים. זאת בעוד רבים מהמבקשים 

 ראלים, ביקרו או שהוברצועת עזה במסגרת הנהלים המאפשרים כניסת יש

 ברצועה במשך חודשים אלו ללא הפרעה.

בשונה משני האזרחים הנ"ל, שאין להם כל זיקה לרצועת עזה יתר על כן,   .12

בני הלאום  במסגרת הנהלים הקיימים הם סלהיכנמי שמורשים ולתושביה, 

קרובי משפחה מדרגה ראשונה, במקרים רבים בעלי קשר דם, הפלסטיני, שלהם 

לאור זאת ברצועה לאורך שנים מבלי שאונה להם כל רע. ושוהים ים מבקרם הו

שגרה להחשש לשלומם של הנכנסים לרצועה הינו חסר בסיס ומנוגד למציאות ו

המתקיימת מזה שנים רבות של כניסת ישראלים לרצועת עזה ויציאתם ממנה 

 בשלום.

 :נבקשלאור האמור לעיל,  .13

צויות אל ילדיהם ובני זוגם לחדש לאלתר את כניסת בני זוג ממשפחות ח .א

שנת הלימודים ובתי הספר ברצועה בעוד פתיחת לאור , במיוחד ברצועה

  זמן קצר. 

לאפשר לבני זוג ממשפחות חצויות השוהים ברצועה להגיע אל מחסום  .ב

 ארז על מנת לחדש את היתר השהייה שלהם ברצועה.

 בקר מטעמים הומניטארייםלאפשר לקרובי משפחה מדרגה ראשונה ל .ג

 את קרוביהם המתגוררים ברצועת עזה.

גיעה הקשה באזרחי המדינה ותושביה, לרבות המשפחות החצויות, לאור הפ .14

שקשרו את גורלם עם בני זוגם ומשפחותיהם ברצועה, והסתמכו במשך שנים 

שעוגנה בנוהל ואף בפסיקת בית המשפט  ,רבות על ההבטחה המנהלית

אם  - משפחות ניצבות מולו היוםהעליון, ולאור המצב הבלתי אנושי שאותן 

המשפטיות  תמשך ה"הקפאה" הקשה והגורפת, נאלץ לשקול פניה לערכאות

 .המתאימות

 .בתך בהקדם נודהשולת .15

  

 

 בכבוד רב,
 

 ענת גונן, עו"ד
 

 
 העתק:

 שר הביטחון, מר משה יעלון
 מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב מרדכי

 


