בג"צ 10135/05

בבית המשפט העליון
בעגתו שגית משפט גבוה לצדק

המיקד להגנת הפרט
ע"י בן'כ עוה"ד יוסי וולפסור ואח'
רח' אבו עוביידה  ,4ירושלים
טל ,6283555 ,פקס6276317 :
ה ע ו תרת

נ  %ד

אלול פיגףד הדרת
על ידי פו-קליטות הנחרימז,
משרד המשפטים ,ירושלים

ה מ שי ב

תגונה

מקדמית

מטעם

תמשיג

בהתאם להחלטת כב' השופט לוי מיום  30.10.05מתכבד המשיב להגיש תגובה מקדמית מטעמו
לעתירה ,כדלקמן ;
1

עניינה של העתירה בבקשת העותרת כי במהלך חג

העיד-אלנפיטר תוצר כביסתם לרצועת

עזה של ישראלים המבקשים לבקר את קרובי משפחותיהם המתגוררים ברצועת עזה.
.2

בעקבות הערכת מצב שקיימו גורמי הביטחון התליט היגס ,שר
תעיד אל פיטר,
ישראלים,

יוהר מדי יום

ובמהלך)

שיבקשו לבקר עא 1קרובי

קרובי משפחה

אובעת ימי החן(

משפחתוו מדרגה

ישראלים שאיגת מקרבה

ראשונה

הביטחון ,כי במהלך חג
גנייתם

לאיה"ע של 500

ראשתה .בנוסף ,תיבחן כניסת

במקרים

הומגיסייים וזאת מעבר

למפיה שלעילג שובו ,כי גלל האשיי מותנה בתעדר מניעה ביטחונית פרטנית.
.3

יצוין ,כי הערכתם של גורמי הביטחון ,הינה כי כניסת
ישראליס בין רצועת עזה לבין ישראל ,יוצרים סיכוכים

ישראלים לרצועת עזה ,ומעבר של
ביטחוניים

משמעותיים ,הן בגין

איום ממשי לביטחונם האישי ,נוכח האנרכיה הקיימת כיוס ברצועה ,והן בשל חשש ממשי
להשתלבותם בפח"ע .על רקע המצב הביטחתי השורר כיום ,במיוחד לאחר יציאת ישראל

מוטיבציה גבוהה ביוונר מצד ארגוני

מרצועת עזה ,וההערכה המודיעינית בדבר קיום
הטרור הפלסטינים להוציא אל הפועל פיגועי טרוו" קשים ,הוחלט להגביל את הכנעברים
השוטפים של אזרחים ישראלים בין שטחי הרשות הפלסטינית בעות לישראל.
.4

על אף האמור לעיל ,ונוכח הרצון להתחשב ,במידת האפשר,

בצורכיהם של תושבי הרשות

הפלסטינית ,כמו גם ברצונם של אזרחי ותושבי ישראל לבקר את

קרוביהם

המתגוררים

באזח"ע ,הוחלט ,כאמור ,לאפשר במהלך חג עיד אל פיטר ,את כניסתם לויצועת עזה של
ישראלים ,במגבלות שלעיל.
.5

אשר על כן סבור המשיב כי העתירה התייתרה וכי דינה עתה להימחק או להיזנחות על
הסף.

היום,

כ"ח תשרי תשס"ו
 31אוקטובר 2005
ת
עוו*המדיוה

