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 המשיביס מטעם מעלגתהודעה

ותשופט אררל ע' השובטת ריבלין, א; השובט לנשיאה )המשנה הנכבד המשפט בית להחלטתגהתאם

 מטעמם. עדכיןהודעת להגיש שבכותרת העתירות בשלוש המשיביס מתכבדים 8,12.2008, מיום דנציגר,, י

 התבקשו 8.12,2008, שהתקיים הדיון בתום ניתנה אשר הנכבד, המשפט ביתבהחלטת1.

 המעבר בקשת הגשת לדרך הן שיתייחס כתוב נוהל של לגיבושו באשר לעדכןהמשיכים

 עצמו. ההיתר למתן הקריטריונים קביעת לעניין והן ושומרת יהודה לאויר עזהמרצועת

 באשר המשיבים מדיניות את המסדיר ניהל ,יבש כי לעדנן המשיבים יבקשיכעת2_

 לישראל הבקשות יוגשו בו לאופן מתייחס הנוהל באיו"ש, עיה רצועת תושבילהשתקעות

 בשטחים. הפעולות מתאם של האינטרנט באתר להתפרסםהנוהל עתיד הקרובה בתקופה "הטהל"(_ : )להלן שיוגשו הבקשות יבחנו לפיהםולקריטריונום

 א' נספח ומסומן מצורף הנוהלהעתק
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 גובש לפיה המשיבים מדינית 1,12,08, מתם המשיגום מטעם בהודעה כבר שפורטכפינ,

 למעט לאיריש, מעזה מגורים מקוס העתקת לאשר הזו לעת מקום אין כי הינה,הנוהל

 המשיבים להודעת 76 בסעיףמקרים. באותם קינקרטית ביטחונית מניעה להעדר בכפוף והומניטאריים, הרוניםבמקרים

 , נאמר

 מבמבר חודש במהלך הבטחון שר סגן בראשות שנערך גריון לאמור,"בהתאנז

 עט בתיאום יפעלו בשטחים, הפעולה תיאום מרמי כי הבטחת שר סגך הנחה2008,

 מקרים בגדר כאמור. חריגים הומניטאריים כמקרוסלהחשב שעשויים מתאימים מקריס ברינת לשם הרלוונטיים, הכללי הבטחון שירותגורמי

 קיימות בעניינם אשר איף,ש תושבי של ראשונה בקרבה משפחה בני שלמקרים ירק אך יכללו אלי

 להתגורר להמשיך עוד יכולים אינס בשלן אובייקטיביות, הומניטאריותנסיבות

 עזה, ברצועת מהוריו אחד עם התגורר אשר צעיר ילד של במקרה למשל,נך באיוי'ש. ורק אך מצוי הה1מ1יטארייס לצרכיהם והמענה ברצודה,י

 באיוי'ש". המתגורר השני ההורה למעט משפחה, ללא 131תר זה מהורההתייתם

 ! כי לתגובתם1 77 )בסעיף המשיבים הבהירועוד

בין נישואין של קיומם נעצם לראות אין כי הייתה, המדיני הדרג הנחיית כי,"יצויין

 להתגורר האפשרות פתוחה הזוג בני בפני שכן כאמור, חריגותהומניטאריות כנסיבות עזה, רצועת תושב והשני איי"ש תישב מהם שאהד _E בני

 במירה. בההאוזרים בשני אפשרי המשפחה וחיי הזוגיות מימוש וה במובך עזה. ברצועתיתדם

 תתאפשר הבקשה, נשוא האישור מתן להליך כניסה כי קובע הנוהל לאמור,בהתאם4.

 "קרובי )להלן: 65 גיל מעל קשישים הורים קטינים, ילדום קטינים, לילדיםהורה ווג, )בני ראשונה מקרבה משפחה בני של במקריס כשמדובר ורק ביטחונית מניעהבהעדר

 איו"ש של האוכלוסין במרשם שרשום מי - איו"ש )תושב אאייש תישבי שלמשפחה",

 אובייקטיביות, הזמאניטאריות נסיבות קיימות בעניינם אשר קבע(, דרך שםומתגורר

ההומאניטארתם לצרכיהם והמענה עזה, ברצועת להתגורר להמשיך יכולים אינס הםבניע

 לנוהל, 10 בסעיף המפורטות ההלופים המידה מאמות ארת בגדרלהיכלל הבקשה על אלו, מקדמיים תנאים משהתקיימו באת"ש. ורק אך מצוי

 המקריס בנדר נכללות אינן דנן העתירות נושא ההשתקעות בקשות הנוהל, מןכעולה5_

 בנוהל_ פורטו אשר ההימאניטארייםהחריגים

 הומניטארי מקרה כדי עולה איט העותרים של ענתנס כי קיא, המשיבים עמדתבהתאם,

 בתנובות שצויץ שככי גס, מה באיו"ש. השתקעות המשיבים יתירו בו אשרחריק

 לא כלל העותרים של בעניינם שבכותרת, העתירות בשלוש המשיבים מטעםהקודמות

 מגורים, מקום להעתקת בקשה כל הפלסטיני מהצדהועברה

see~-ש8-"למPE:P1 "נ 95]91[י11לז נלך.O/IO' 



 ובבג"ץ 2.12.09, מיום 660/08 ובג'יך 2905,08 גבגייץ המשיביס ובתגובת לעיל האמורנוכח6.

 להידחות. העתירות של דיק 11.6.08, מתם08/391%

 היצפות בתשלום העותיים את ילחייב העתידות, את ייחרת הזנני ביהמ"ש יתבקשבי עלאשו

 כדיו. עו"ד ושכ"טתשפט

 תשסייט אדרי"בהיות,

 2009 מרץ08

  1rz/ח

 //,,./, ןיעוכ.קעע
 המדמה יפרקליט בבידהפגנית המדינה יפיקיי4 בכיריעננית אירניהילה עצלך-/-(תדמיי
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 בחיו"ש fity1 רצאת תושני תשתקעות בבקשות טיפי**

 ןטש

 למעשה, הלכה ההכרחי. למינימום והשומרוך יהודה לאוזר עזה רצועת קיןחתושבום תועת את לצמצם המדוני הצר) ההקט עזה, ברגועת מי')י - הב,טחו), המי רקעעל

 ןביותר. וחריגים הומ)יטאריים במקריס ורק אך מתאפשרת לאיו"ש עזה תושבי כניסתכיום

 באי-ש. עזה תושבו להשתקעות ושהשרהמדיניות את להציג מהמדינה הכבופט בית ביקש לבגי,ר עקרוניות עתירוה ~פרבמסגרת

 קל מכיח ,זאת ביותר מצמצמת מדוגיות לנקוט יש באיוייש, עוח תושביבהשתעחהק שמדובר ככל כי שקבע, הביטחון שר ניגן של לפתחו nreln תןרו)יתהטוגיח

 השתקעות המצדיק הוממטארי סמוק כד) עולים אינס כשלעצמם, משפחה,נקשרי כי הבהיר, ההנר סגן חאזוריס. בון התנועה לצמצום הכללית המדיניות לאוךוחומר

ןבאיוש.

 בין איזון תוך נקבעו בחמשך, שיפורטו המידה, אמות באיוויי, עזה תוצבילהשתקעותן בקשות לבחורת מודה ואמות עבודה )חט נקבתי הבוטחי, שר סנן יו"חייתבהתאם

 הגיטחוגיים. הצרכים לגי עזה, תושם של תקומניטארייםהצרכים

 קיימות. בבקשות הטיפול אוש שיושגח או שיופסק ויכול בשנה, שי"ופלומירבית בקשות מכסת שתקבע יכול לעת, מעת שתתבצע ביטחונית מזיגית מצב ל-רכתבהתאם

 יחשתעטתהמו"ש אא תושביבקשות

 השתשית יה?2רת פמ"ה4' "מהתםא.

 )להלן: באיו"ש להשתקע המבקשים עזה( רצועת כתושב הפלסטיני האינלוסיןבמרשנ( שרשום מי - )דדוינו עזה תושבי של בקשות יבחן בשטחים הממשלה פעו*ותמתאם6.

 במתווה תועברנה שלא בקשות בשטחים. הממשלה מעוגות למתאם ישירותאזרחים, לעניינים המשרד מנכי,ל דרך הפלסגזינית, הרוצות גאמצעות תועברנה ,אשר'יהבקשח"(

 לגופן_ ייבהגו לא זה,מנחלי

 את ומאמתים בבקשה התומכים הרלבנטיים המסמכים כלל יצורם אליהןבבסיסן, הממדות החומניטאריות להצדקות פרטני באופן המתייחסות מנומקות, כקשותןרק7.

 פרטים. השלמת לשם הפלסטינית לרשות ויוחזרו לנופן ייבחנו לעמבוססות ולא מנומקזת לא בגלשות בז"טחום. הממשלח פעולות מתאם ידי על ייבחנו בההמפורט
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.ו-שסור

 הגקשות לחינת אמקי(י%ידתב.

 חן ושסיט, ;משטרח ביטחוני לא3חוובהתאם ביטחונית, מניעה העדר הנו הבקשח נשוא האישור מתן להליך לכניסה מקיליתאי8.

 בנ, של במקרים כשמדובר דק תתאפשר הבקשה, נשוא האישור מתן לחלדכניסח9. איו"ש. תושב של והן עזה תושב שי

מעל קשישים הורים אקונום, ילדים קינים, ליידים ה"מ 11), ,במ ראש,נח מגרבהמשפחת

 להתגורר לחמשיז ינולום אינם הם נגי)ן אובייקטיביות, הוממטאריות ,סקרתקיימות בעניינם אשר קבע(, דרך שם ומתנ,רר אירש כתתוב הפלסטי), חאיכלוסיןימרשט שרשום מי - איי'ש ,תושב איו"ש תושבי שי משמת,'( "קר121 ,יחלן, נ" גיי

 באיף'ש. ורק אן מצוי ההוממטאריים לצרכיהם והמשהבעזה,

 ןכילקמן, חחלופיות, המידה אמות בודר להיכלל הבקשה על המקומיים, התנאיםמשהתסיימ,0נ.

ן א.

 החולה_ את לסעד היכול עזה, aw~nשחיל ראשונה( מקרבה דווקא ילאו אחר משפחה ואי1בן א,וייש, תושב שחונוחמש"חח בי של מעך מתן ממחייב )כרומ( מתמשך רפואי ממצב 5alo אשר עזה,תישוי

ב.

קטו"
 אשר עזח, תושב שהיש אחר משפחה קרוב ואין איוייש תושב הית השניוההויה נפטר עזת, aw~n מהורוו, אחד אשר שמס ,1 לו מלאו שטרם עזה תושג

 קרובי עם הקשר ויעקף טיב למיית, ביורם איוקש תושב החודה OYהקיים הקשר והיקף טיב יבחן הצורך, במודת חסותו. תחת הקטון את ,לקחתיכול

 געזה. אתייםמשפיח

 תושב שהינו אחר משפחח בן ואין ראשונת, קרנה מדרגת איו"ש, תושבמשפמה, קרוב של וחש)חה טייוי המחייב סיעידי במצב עזה תישב 65( גיי )מעיקשיןג.

 בעזה. אחרים משיחה קרוב, עם הקשך וחיקך לט= ביחס איוייש תושבהמששחה קרוב עם הקוים הקשר והוקף טוב ען הצווך, .rrpna אותו. יסעודעזח,1ן'כול

 החלטת משלוש אחת בגדר אינה אם )ם חקונקרטוות. הבקשח )מנבות *י ועללנ51ה לחשתקעות בקשה כל לבחון הדעת שיקיי מסור בשטחום הממשלה פעולותלמתאםגג.

 לשל 1 סי עם אחד בקנה עולה שחיא ובלבד 0!, בסעיףהנקובות

 חבקשח. בבסוס שעומד חחוסניטאר,הגורך של ~nDDl בחינת ישם המהפי,ש גורמי עם לראיון חטבקשיס יוזמת חציך,במידת12.

 ן שלפו ר2 הייך,.

 אוטומאטו. באוץ יעשה לא ריו'יש מעמדמש13.

 לעיי, ב' בפוק הקבועים גתנאיס לעמידה בכסף ולאחריהם, חודשים לשויהשהייה היתר הראשוו בנעלב ייותו לעול, לאמור בהתאפ לאוו"ש, מעכרם '1WINIW עזילתושבי

 )וטפיס. חודשים לשישה בקשה, פי על ההיער,וארד

בשלב

 חשניי
 לשנה. אחת בקשה, הו על ההיתר יחודש לעיל, ב'בפרק חקבועיס בתנאים לעמידה ובכפוף הראשון, ההיתר ממתו שנח חלוף לאחר

,4א1ושמור
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 י חבאום במקוים יעשה הזממים השחיה הקיוו ביטייא.

 ההיתר ונוטי באיו"ש, המבקש של שהייתו להמשך ביטחונית חתרנות)מצ"חא.

פקעןהצורןב. בהיתר. )מחווק ת,מסר כד עיוח41

 בה,הר. למחזיק תימסר כל על חויעה ההיתר. יקטול על החלטהמסוף ונם 30 על יעלה לא אשר כשסחים, הממשיה פעולות מתאב ייי עלשי,נע ממועד החל התיהר נבוטל ההיתר, מתו את שהצדיק חחומנוטאד'

 מאיו,יש, ממושכת לתקופה יצא לחיופין או עזה לרצועת בהיתרחזרוהמחויקג.

 לא חרובם, הוממטאי,ים מסעפים עזה, ברצועת מול. קצר כיקור זח,ללמוו בהיתר. )מחזוק תימסר כך על והודעה ההותריבובי

 עזה. לרבועת לחזרהייחרת

 המש ולשיעי באיו"ש יהשתקע,ת היתר מתן ילל, ב' בפרק חקנועיכ ית4,םו=טף מתפזמה בסשה פ, על ייבשן, הראשון, הזמני השהייה חיפר מתן מיוכ ct~w 7בחשף5נ.

DIW1nהילסטיגי האוכלותיו מרשם קובץ שי בעוסק ~TIW: ן הישראלי. הצד

 ומשס"ט אדר,י"בן
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