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תודעת  aw joהמשיבים
המשיבים מתכבדים לעדכן מטעמם ,כדלקמן־
.1

כזכור ,עתירה זו מופנית נגד ההגבלה החלה על מעבר תושבי האוור המצויים בהליך
איחוד משפחות עם אורח או תושב קבע ישראלי דרך נתב״ג.
המשיבים מסרו ,במסגרת התגובה המקדמית מטעמם ,כי בבסיס ההגבלה עומדת עמדה
בטחונית.

תמצית הדברים חינה ,כי לנוכח ההחמרה באיומי הטרור בכלל ,וחחשש לפיגוע כעד
התעופה היוצאת מנתב״ג ונכנסת.אליו בפרט ,ועל רקע העלייה במעורבותם של פלסטינים
בעלי מעמד זמני בישראל בפעילות טרור מאז אוק. ,2015 ,קיים חשש ,כי גורמי טרור
ינצלו את מעמדת ונגישותה של אוכלוסייה זו ,אף שלא בידיעתה ,לצורך קידום פעילות
טרור חמורה כנגד התעופה היוצאת מנת 0׳ג והנכנסת אליו.
יובהר ,כי בהתאם לעמדת גורמי הביטחון ,איו מניעה לשקול מתו היתרים פרטניים
ליציאה/בגיסה דרך נתב«״ג לבני אוכלוסייה זו במקרים חריגים ומשיקולים
הומניטאריים.
.2

דברים.אלה משקפים את עמדתם העקבית של גור#י הבטחון ,והם נכונים ביתר שאת
בשנה האחרונה* המשימבו ביקשו להציג חוות דעת סודית בהקשר זה בדיון במעמד צד
אחד .הדיון בעתירה נקבע ליום *27,3.17

.3

ביצתיים ,נתברר במהלך הדיונים המתקיימים לגיבוש עמדת־ המשיבים בעתירה ,כיי בשלב
כלשהו ובהמשך למכתב מטעם מתפ/׳ש ,הלחה מנהל מעברי הגבול בנתב״ג לאפשר מעבר
מחזיקי רישיון לישיבת ארעי מתב״ג ,ככל הנראה ,להנחייה זו לא היה יישום גורף
בפועל ,באשר היא לא פורסמה ,ובהתאם לכן אף לא הייתה ידועה לעוחנרים .,מכל מקום,
האמור אינו תואם את עמדת גורמי הבטחון לפיה ההגבלה חבטחומת חלה גם על תושבי
האיחור בהליך איחוד משפחות מחזיקי־ רישיון לישיבת ארעי,

.4

לגוכח עמדת גורמי הבטחון וחסיכז־ן הבטחוני המחייב* לטעמם ,הגבלה על מעבר תושבי
אזור בהליך איחוך משפחות בנתב״ג ,בכוונת המגיבים להמשיך להחיל את ההגבלה הן
על מחזיקי היתרי שהייה ,והן על מחזיקי רישיון לישיבת ארעי.

.5

המשיבים יבקשו להגיש תגובה מפורטת מטעמם עובר למועד הדיון בעתירה ובגדרה
להתייחס לשאלות השונות המתעוררות במסגרת העתירה.

.6

.הודעה זו נתמכת.בתצהירו של מנהל אשכול גתב״ג ברשות האוכלוסין וההגירה ,מר
אמנון שמואלי.
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