
 

 

 
 

 
 
 

 12.4.1228תאריך: 
 22221 מספרנו:

 שלום,כבוד השר            

 יציאת ישראלים מרצועת עזההנדון: 
 
 

 ותושביה אזרחי ישראללאפשר להנדרשים כדי את הצעדים לנקוט בבקשה אלייך  ותפונ והרינ .2

יחד עם ילדיהם הקטינים,  להיכנס לישראללממש את זכותם הקנויה ו ים ברצועת עזההשוה

 . גם כאשר הם אינם רשומים במרשם הישראלי

בישראל, ברצועת עזה  -פגעה קשות ברבבות אנשים  המתרחשת בשבועות האחרונים הלחימה .1

את קרוביהם  ורבים איבדו ,וברכוש נגרמו אבדות כבדות בנפשובגדה המערבית. ברצועת עזה 

, ורבים תושבי גישה לשירותים בסיסייםהו נפגעו קשות התשתיות ויקיריהם. מעבר לכך,

בין השאר הרצועה זוכים רק לגישה מוגבלת ביותר לתשתיות בסיסיות כגון מים וחשמל. 

הקשתה הלחימה על מצבם הקשה והמסובך ממילא של אזרחים ישראלים המתגוררים או 

 ם עם בני משפחתם ברצועת עזה. שכיוזמן ממפרקי שוהים 

מעבר לאחריותה של ממשלת ישראל וחובותיה כלפי כלל אזרחי ישראל, יש לה אחריות  .3

מיוחדת כלפי אזרחים אלו, וזאת משני טעמים. ראשית, הגורם המרכזי להימצאם של אזרחי 

ישראל ברצועת עזה בעת הזו הוא היעדר אפשרות לממש את זכותם לחיי משפחה בשטח 

-וזאת בשל הוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"גת ישראל, מדינ

, האוסר להעניק לתושבי רצועת עזה )כמו גם לתושבי הגדה המערבית(, רישיון לישיבת 1223

הדרך היחידה הפתוחה בפניהם היא, אם כן, לשהות ברצועת עזה יחד עם בני קבע בישראל. 

א בכך שהסיכון הממשי לחיי אדם והפגיעה במרקם החיים הטעם השני הוזוגם וילדיהם. 

ברצועת עזה בימים אלו נובעים ישירות מפעולות מלחמתיות של מדינת ישראל )וזאת מבלי 

להידרש לשאלות בדבר חלוקת האחריות בין הצדדים הלוחמים למצב שנוצר, שלא זה 

 המקום לדון בהן(. 

ציאה מהרצועה יגלו רגישות וגמישות מן הראוי שהגורמים המסדירים את הכניסה והי .8

 ישנו קושי ממשי להסדיר את כניסת ילדיהםכיום  .בהסדרת כניסת ילדיהם של ישראלים

דרכונים אינם נושאים או , שכן לעתים אלו אינם רשומים במרשם הישראלי הקטינים

 לנקוט את כל האמצעים הנדרשים כדי להבטיח את כניסת ההורים עם ילדיהםיש . ישראלים

  .ולא להעמיד מכשולים בדרכם
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האמצעים הנדרשים כדי להבטיח שילדיהם הקטינים את כל יש לנקוט  – כניסת ילדים נלווים .5

יוכלו לצאת מעזה ולהיכנס עם הוריהם לשטח ישראל,  קבעהתושבי של ו של אזרחי ישראל

בלא להעמיד מכשולים בדרכם. הדרישה שהורים אזרחי ישראל ישאירו את ילדיהם הקטינים 

כנסו לישראל בגפם, היא דרישה שהציבור אינו , ויבשל קשיים בירוקרטיים ברצועה בעת הזו

 אזרחי ישראל לשוב למדינתם.  תסכל בפועל את מימוש זכותם שלהיא אף ו –יכול לעמוד בה 

 ובפרט, אזרחי ישראל המתגוררים ברצועת עזהשונות של פניות  - דרישות פרוצדורליות .6

מסמכים, תעודות, רישומים וכדומה. יש לקחת בחשבון הצגת מחייבות  של ילדיהם,בקשות 

 דרישהות, מסמכים רפואיים וכדומה אבדו. שעקב ההפצצות הכבדות ברצועה תעודות אישי

דווקנית להגשת מסמכים אלו תסכל למעשה את האפשרות להגיש בקשות שייבחנו לגופן 

לאור עוצמת הזכות להיכנס לישראל, בפרט בנסיבות קשות מעבר לכך,  ויטופלו באופן ענייני.

לקבוע הליך  ישאין להתעקש על מסמכים ורישומים מקום שאלו אינם קיימים, ו כאלו,

יש להנחות את המסמכים הנדרשים.  מלואתן לצרף להן את בקשות שלא נימתאים לטיפול ב

המתגוררים ברצועה  ותושביה אזרחי ישראלשל בפניותיהם הגורמים האמונים על טיפול 

  . ניתנות לביצועבגמישות ובתום לב, ולא להתעקש על דרישות פרוצדורליות בלתי  לנהוג

וגברת בעת הטיפול בפניות וגילוי יש להקפיד על רגישות מ - בפניותילות ורגישות בטיפול יע .7

הבנה למצבם הקשה של הפונים. חשוב לתדרך את הגורמים המקבלים פניות להקפיד על 

 . טיפול מהיר ואנושי. יש כמובן לזכור כי לאזרחי ישראל זכות קנויה להיכנס אליה

 מדינת ישראל פועלת בנחישות להגן על חיי אזרחיה ועל שלומם בכל רחבי העולם. בוודאי .4

בגבולותיה להיכנס לארצם בבטחה ובלא  לאפשר לאזרחים העומדים מחויבותשיש לה 

באזור  הפקרת יקיריהםבין חייהם ול חששלבחור בין  שייאלצועיכובים מיותרים, ובלא 

 .קרבות

הקלה ביציאה של ילדיהם של ישראלים מהרצועה לאור האמור לעיל, נבקש כי תורה על  .9

 ה.רר היום ברצועת עזמצב הקשה השולישראל, לנוכח ה

                                . ודהנלתשובתך המהירה  .22

 

 בברכה,  

 

 עו"ד ענת גונן, 

 מתאמת המחלקה המשפטית

 המוקד להגנת הפרט

 ד"ר )מזה"ת( נעמי הגר, עו"ד

 מנהלת המחלקה המשפטית

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע –גישה 

 

 

 

 :העתקים
 ות האוכלוסין וההגירהמר אמנון בן עמי, מנכ"ל רש

 חטיב מנצור, מפקד מת"ק עזה אל"מ


