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שלום רב,

הנדון :מניעת כניסת ישראלים לרצועת עזה
לפני שבוע וחצי נודע לנו במפתיע על ההחלטה להגביל בצורה משמעותית כניסת אזרחים ישראלים
ותושבים ישראלים לרצועת עזה ,על רקע היעלמותם של שני אזרחים ישראלים ברצועת עזה8
להחלטה זו השלכות קשות ביותר על קבוצה המונה בין מאות לאלפי אזרחים ישראלים ובני
משפחותיהם ,וכן על רבים אחרים המתגוררים ברצועת עזה8
ככל אזרחי ישראל ,אנו מצפים לשובם בשלום ובמהרה של שני אזרחי ישראל הנעדרים בעזה,
ומקווים כי ייעשה כל הניתן להשיבם לביתם 8יחד עם זאת ,לא ברור כיצד הפגיעה הקשה
באזרחים ישראלים המבקשים להיכנס לעזה כחלק ממימוש זכותם לחיי משפחה תשרת מטרה זו,
ובכל מקרה ,מדובר במגבלה קשה ,בלתי סבירה ובלתי מידתית 8משכך ,נבקשכם להורות על
ביטולה בלא דיחוי8
מבוא
82

לפי פרסומים באמצעי התקשורת התקבלה ביום  11828102.החלטה להגביל את כניסתם של
אזרחי ישראל לרצועת עזה "נוכח המצב הביטחוני השורר ברצועה" ,ולהתיר כניסה רק
במקרים פרטניים "לאחר בחינה ביטחונית ומטעמים הומניטאריים" 8מתשובותיהם
(החלקיות) של גורמים המטפלים בנושא עולה כי מדובר במניעת כניסה גורפת ,שאינה
מוגבלת בזמן8

העתק הדיווח על ההחלטה באתר "הארץ" מיום  11828102.מצ"ב ומסומן א8
81

החלטה זו פוגעת במאות או אלפי אזרחי ישראל ,שזכותם לחיי משפחה מוגבלת ביותר
ממילא 8בפרט ,נפגעות מההחלטה ארבע קבוצות אוכלוסיה 82 :אזרחי ישראל ותושביה
המבקשים לבקר את קרובי משפחתם ברצועה בנסיבות הומניטריות מובהקות;  81אזרחי
(ובעיקר אזרחיות) ישראל ותושביה שהם חלק מ"משפחות חצויות" – נשואים לתושב
פלסטיני ,או ילדים שנולדו לאזרח ישראל ותושב פלסטיני;  81אזרחים ותושבים ישראלים
העובדים בארגוני סיוע בינלאומיים ובמסגרת תפקידם נכנסים לרצועה באופן קבוע;
 84האוכלוסיה הפלסטינית שנהנית מפעילותם של עובדי הארגונים הבינלאומיים8

81

אין מדובר בהצהרה בלבד 8בשבוע החולף התקבלו במשרדנו תשובות שליליות לבקשות של
אזרחים ותושבים ישראלים שביקשו להיכנס לרצועת עזה לשם ביקורי משפחה מדרגה

ראשונה וכן נמנעה כניסתה של בת ל"משפחה חצויה" לשוב לביתה ברצועת עזה 8זאת,
למרות עמידתם של אזרחי אלו בקריטריונים שנקבעו על ידי הצבא ולמרות שבקשות מעין
אלו היו מאושרות כדבר שהשגרה8

העתקי דוגמאות אחדות למכתבי סירוב לבקשות ישראלים להיכנס לרצועת עזה מצ"ב
ומסומנים ב8
84

מיותר לציין כי אין כל דמיון בין מצבו של אזרח ישראלי שאין לו זיקה לרצועה ,ונכנס אליה
בנסיבות לא ברורות כמו שני האזרחים הנמצאים שם כעת ,ובין מצבם של אזרחים
המתגוררים דרך קבע ברצועת עזה ,או מבקרים בני משפחה שם ,ואשר יוצאים מהרצועה
ונכנסים אליה בלא סכנה מיוחדת ובלא איום מזה שנים ארוכות; כך גם עובדי הארגונים
הבינלאומיים היוצאים ובאים מן הרצועה ואליה מזה שנים תוך שהם תורמים רבות
לרווחתם של תושבי עזה8

הפגיעה בזכות לחיי משפחה
8.

כאמור לעיל ,איסור הכניסה הגורף עליו הוצהר פוגע קשות במאות ואלפים מאזרחי ישראל
ותושביה ,שהרי בחודש ממוצע נספרות כ 100-כניסות וכ 100-יציאות של תושבי ואזרחי
מדינת ישראל לרצועת עזה וממנה 8האיסור פוגע בילדים שאינם יכולים לשוב לביתם
ברצועת עזה ,באמהות שאינן יכולות לשוב לילדיהן ,ובאחיות שאינן יכולות לבקר את אחיהן
החולה ברצועת עזה 8לא זו בלבד שאזרחים ישראלים אינם יכולים להיכנס לרצועה ,אלא
שאלו השוהים ברצועה ,דוחים את כניסתם לישראל למשל לצורכי ביקורי משפחות – למרות
שכניסה זו הינה זכות קנויה לכל אזרח -מחשש שמא לא יוכלו לשוב לביתם8

86

הזכות לחיי משפחה עודנה זכות יסוד ,חלק מגרעינו של כבוד האדם 8יחד עם זאת ,על מימוש
זכות זו הוטלו מגבלות קשות וזאת במסגרת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),
תשס"ג –  ,1001שאיננו מאפשר לבני זוגם הפלסטינים של אזרחי ישראל לממש את זכותם
לחיי משפחה במדינת ישראל 8בית המשפט העליון הכיר בפגיעה אנושה זו ובסופו של יום
השאיר את דבר החקיקה על כנו וזאת מתוך הכרה כי הזכות לחיי משפחה של אזרחים
ישראלים אלו יכולה להתממש מחוץ לשטח ישראל 8ההחלטה למנוע לחלוטין אף את ישומה
של הזכות שהוגבלה עד כדי כך משולה לגזלת כבשת הרש ,ולמעשה מאיינת כל סיכוי לחיי
משפחה ,מוגבלים ככל שיהיו .היא אינה מוסרית ,אינה חוקתית ,ואינה עומדת בדרישות
הדין הישראלי.

82

מדיניותה של ממשלת ישראל מזה שנים רבות חייבה את האזרחים הישראלים הנשואים
לתושבים פלסטינים לעזוב את ביתם ,מולדתם ובית הוריהם ,וללכת למקום אשר רק בו
התירה להם ממשלת ישראל לממש את זכותם לחיי משפחה – קרי רצועת עזה 8וכעת – גם
אפיק צר זה נחסם 8לא למותר לציין כי אין המדובר רק בבני זוג ,אלא גם בשגרה מצומצמת
של ביקורים אצל קרובי משפחה מדרגה ראשונה ,אשר לרוב זוכים לביקור רק כאשר מצבם
הרפואי המדרדר "מצדיק" זאת 8גם כך ,רבים אינם זוכים לראות את קרוביהם במשך שנים
ארוכות ,ונפגשים אך בנסיבות נדירות ,ולרוב מצערות וכעת – ההזדמנות של בן ישראלי
לבקר את אביו החולה ברצועת עזה – אף היא נחסמה לחלוטין8
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8.

למדינת ישראל על זרועותיה השונות אחריות למצב שנוצר עקב מדיניות מתמשכת זו8
בנסיבות הקיימות ,כל פגיעה נוספת ,ולו קצרה ומוגבלת ,היא חמורה וכבדת משקל 8על אחת
כמה וכמה ,כאשר המגבלה היא גורפת ואינה מוגבלת בזמן8

הפגיעה בשיקום החברה האזרחית ברצועת עזה
89

האיסור הגורף ,כאמור ,חל גם על עובדים ישראלים של ארגונים בינלאומיים אשר נכנסים
תדיר לרצועת עזה במסגרת תפקידם 8לקבוצה זו תפקיד חשוב בשיקומה של רצועת עזה,
בעידוד החברה האזרחית אשר בלעדיה אין שיקום אמיתי ובר-קיימא וכן בפעילות
הומניטרית "שגרתית" ,אשר מדינת ישראל מחויבת לכל הפחות לאפשר את קיומה8

 820גורמים רשמיים בישראל הצהירו לא אחת כי שיקומה של רצועת עזה ועידוד החברה
האזרחית בה הינם אינטרס של מדינת ישראל 8וכעת – המדיניות החדשה פוגעת בעבודת
השיקום הסדירה ,בתושבים הפלסטינים הזקוקים לסיוע ,ומינה וביה באינטרס הישראלי8
בנוסף ,מדינת ישראל חוזרת ומצהירה כי מדיניות כניסת אנשים לרצועת עזה מודרכת
על-ידי העקרון ההומניטרי 8לא יכול להיות חולק כי מניעת כניסתם של עובדים אלו פוגמת
בסיוע ההומניטרי שהם מושיטים לתושבי רצועת עזה 8למדיניות זו השלכה גם על יחסי החוץ
של מדינת ישראל ,שהרי רבים מארגונים בינלאומיים אלו נתמכים על-יד מדינות זרות
וקרנות בינלאומיות ,אשר אינן יכולות לעמוד ביעדים שהציבו לעצמן ובפעילותן
ההומניטרית המבורכת8
 822נדמה כי לאור כל האמור לעיל ,הפגיעה בזכויות היסוד של מאות ואלפי אזרחים ותושבים
ישראלים ,הפגיעה בעבודת השיקום בעזה והפגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל – ברורה
לעין כל 8השאלה הנותרת היא האם פגיעה כה אנושה היא מוצדקת והאם היא אכן האמצעי
ההולם שיש לנקוט בעקבות היעלמותם של שני אזרחים ישראלים ברצועת עזה – היעלמות
אשר לפי הידיעה העיתונאית היא היא זו שגרמה ליישום האיסור הגורף על כניסת ישראלים
לרצועה8
חוסר מידתיות
 821ההחלטה פוגעת בצורה שאינה מידתית בזכויותיהם של אזרחי ישראל ובני משפחותיהם8
אזרחי ישראל מתגוררים באופן קבוע ברצועת עזה ,חיים בה זה שנים ארוכות ,גם תחת
שלטון חמאס 8באותו אופן ,אזרחים ישראלים נכנסים ויוצאים לביקורי משפחה וכן
במסגרת עבודתם המקצועית גם תחת שלטון חמאס ,ועשו כן גם בזמן שגלעד שליט היה
מוחזק ברצועה 8מאות ואלפי אזרחים ותושבים ישראלים מנהלים ,לעיתים בעל-כורחם,
אורח חיים זה ,ללא כל פגע 8כל הכניסות הללו מוסדרות כידוע על ידי מנגנון היתרים מורכב
ומסועף שמנהל המתפ"ש8
 821נסיון המתפ"ש לטעון כי להיעלמותם של שני האזרחים הישראלים ,שנסיבות כניסתם
לרצועה אינן ברורות וברור כי לא נכנסו במסגרת מסודרת ,הכוללת מתן היתרים  -יש קשר
רציונלי כלשהו למציאות רבת השנים בה מתגוררים אזרחים ישראלים רבים ברצועה באופן
מאושר ומוכר ועל בסיס היתרי שהייה ,הינו משולל כל הגיון וסותר את השכל הישר8
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 824על המתפ"ש הנטל להבהיר כיצד האמצעי שננקט – האיסור הגורף על כניסת ישראלים,
למעט מקרים הומניטריים קיצוניים (מקרי גסיסה והשתתפות באבל ככל הנראה) ,יבטיח
את שלומם של אזרחי ישראל ,אשר חיו בבטחה ברצועה על אף ישראליותם ,במשך השנים8
אמצעי גורף זה משקף גישה פטרונית כלפי קבוצת אוכלוסיה זו ,אשר בשם סכנה מופרכת
לחייהם לכאורה ,כאשר הם שוהים בקרב בני משפחותיהם ומכריהם ,מונעים מהם לחלוטין
את זכות היסוד לחיי משפחה 8לפיכך ,גישה זו מחייבת חשיבה מחודשת8
 82.ואם הסכנה כל כך גדולה ,מה עם האזרחים והתושבים השוהים כעת ברצועה? כיצד המשך
שהייתה של קבוצה לא מבוטלת זו של אזרחים ותושבים מתיישב עם ההוראה החדשה
והנימוק הרשמי להטלת האיסור?
 826ברי כי אם ידוע לגורמי הבטחון ,כי מבין קבוצה גדולה זו יש אדם מסוים עליו יש מידע
קונקרטי כי יש סכנה לחייו ,או כי הוא עצמו מהווה סכנה בטחונית – יש לאסור את כניסתו8
כך ממילא פועל המתפ"ש מקדמת דנא ,כאשר כל בקשה להיתר כניסה ושהייה עוברת אבחון
ביטחוני 8אך אין זה תקין ,בלשון המעטה ,לפגוע באלפי אזרחים ישראלים ,ובמאות אלפי
התושבים הפלסטינים המסתייעים בעובדי הארגונים הבינלאומיים וכל זאת בשל המקרים
הבודדים  -וזו התוצאה הברורה של המדיניות החדשה – מעין ענישה קולקטיבית 8וכבר
אמר אברהם אבינו ,האב המשותף" :האף תספה צדיק עם רשע?"
 822אם קיימת סכנה קונקרטית מאדם כלשהוא ,חזקה כי גורמי הבטחון יעשו את עבודתם
נאמנה 8אך להטיל איסור גורף? בית המשפט העליון אמר את דברו לא אחת על איסורים
גורפים ועל כך כי בשיטתנו – אין להטיל איסורים מעין אלו ,על אחת כמה וכמה כאשר
מדובר באזרחי ישראל 8ניתן לאמץ צעדים שפגיעתם מוגבלת – אך מניעה גורפת בלא הגבלת
זמן אינה מידתית ,ואינה משקפת כל ניסיון לשקול גם את ההגנה על הזכות לחיי משפחה
ולחופש תנועה8
עיתוי קבלת ההחלטה
 82.אף עיתוי קבלת ההחלטה לאסור את כניסת הישראלים לרצועה תמוה ביותר ואף יותר מכך
הוא מעורר ספקות קשים באשר להנמקת האיסור בחשש לבטחונם של אזרחי ישראל
הנכנסים לרצועת עזה ,ובאשר לקיומו של קשר רציונאלי בין המטרה הביטחונית לכאורה
לבין האמצעי שנבחר 8מר מנגיסטו הסתנן לרצועת עזה כבר בחודש ספטמבר  ,1024קרי לפני
כמעט שנה תמימה והאזרח השני – בחודש אפריל 8מועדים אלו היו ידועים לכוחות הבטחון,
אם לא לציבור ובכל זאת ,ההחלטה על איסור הכניסה הוכרז רק בסוף חודש יולי 8102. ,אם
אכן החזקת מר מנגיסטו בידי חמאס ,לכאורה ,שינתה את המצב הבטחוני ,מדוע הוכרז על
שינוי המדיניות רק עתה?
 829בנסיבות אלו עולה חשש כבד לניצול הנסיבות המדיניות-ביטחוניות שזכו לפרסום נרחב כדי
לקדם את מדיניות גורמי הביטחון ולצמצם את התנועה בין ישראל לרצועת עזה וזאת על
גבם של אזרחים ישראלים והסיוע ההומניטרי של עובדי הארגונים הבינלאומיים8
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חוסר סבירות וחוסר שקיפות
 810חוסר הסבירות בהחלטה על הטלת מניעה גורפת מתבטא הן במהותה של ההחלטה ,הן
באופן הלקוי בו החלטה זו פורסמה ,וחמור מכך – באופן בו היא מיושמת8
 812במקום פרסום הנחיות ברורות ומחייבות וקריטריונים למעבר על ידי הרשות ,כנדרש בחוק
ובכללי המינהל התקין ,הסתפקו גורמי הביטחון בפרסום אמירות כלליות באמצעי
התקשורת בלבד 8מהפרסומים עולה כי יאושרו "רק מקרים פרטניים ,לאחר בחינה ביטחונית
ומטעמים הומניטריים" – זאת ,תוך התעלמות מוחלטת מכך שכבר במדיניות הקיימת
מאושרים מקרים פרטניים בלבד ,בנסיבות הומניטריות ,ולאחר בחינה ביטחונית .בוודאי
שחזרת הורים לבתיהם ,חזרת ילדים לחיק משפחתם וללימודיהם שמתחילים בסוף חודש
אוגוסט ,וביקורי משפחה במקרי מחלה ואירועים משפחתיים הם נסיבות הומניטריות
מובהקות ,ואף המתפ"ש מכיר בהם ככאלו ,ולמרות זאת – בקשות מסוג זה סורבו8

העתק "נוהל הגשת בקשה כניסה לרצועה" המפרט את הנסיבות המצדיקות כניסה לרצועה
מצ"ב ומסומן ג8
 811למרות ניסיונותינו להבין לאשורם את הקריטריונים החדשים ,במהותם ולא בהצהרות
ריקות ,לא ידעו גורמים האמונים על יישומם להסביר מהם אותם "טעמים הומניטריים"
שיצדיקו אישור בקשות מעתה והלאה ,מהם הקריטריונים החדשים ומהו פרק הזמן שנקבע
להגבלת הכניסה לרצועה 8נתגלו אף סתירות מסוימות בין האופן בו הוסברה המדיניות על
ידי נציגי מת"ק עזה והאופן בו הוסברה על ידי נציגי המתפ"ש ,דבר המעלה חשד של חוסר
בהירות ,שרירות וחוסר תיאום 8פגמים בולטים אלו ביישום מחזקים את המסקנה
שההחלטה על מניעת כניסה אינה מבוססת על שיקולים עניינים ואינה סבירה8
 811פרסום המדיניות החדשה רק בידיעה עיתונאית ולא בשום פרסום רשמי הנגיש לציבור הרחב
שייפגע מכך מחזקת את התרשמותנו מזה זמן רב שכל המדיניות שהמתפ"ש מיישם וכל
פעולותיו מכוונות רק לצרכי תקשורת ולצרכי הסברה 8אכן ,מזה חודשים ארוכים שינויי
מדיניות הנוגעים לאזרחי ישראל ותושבי עזה מתפרסמים שלא באפיקים רשמיים אלא
ברשתות החברתיות ,כאילו הנמענים האמתיים של יישום המדיניות אינם האזרחים
והתושבים "הנפגעים" המרכזיים מהמדיניות ,אלא דעת הקהל הישראלית והבינלאומית8
סיכום
 814כאמור לעיל ,ההחלטה למנוע לחלוטין כניסת אזרחי ישראל לרצועת עזה משלוש הקבוצות
המנויות לעיל מעתה והלאה וללא מגבלת זמן מפירה את זכויות היסוד שלהם ,אינה
מידתית ,אינה סבירה ,ונפלו פגמים נוספים הן באופן בו התקבלה ,פורסמה והן באופן בו
היא מיושמת 8היא מנוגדת לקביעות בית המשפט העליון בדבר חובתן של הרשויות לאפשר
את מימוש הזכות לחיי משפחה לכל הפחות ברצועת עזה ומהווה גריעה בלתי מוצדקת
ממדיניות שהיא כבר היום מצומצמת ומגבילה 8לפיכך ,יש לבטל את ההחלטה החדשה
לאלתר8
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 81.יוזכר כי כבר בשבוע החולף סורבו בקשות שונות ,המעלות צורך הומניטרי מובהק ודחוף
בכניסה לרצועה ,ולא ברור מתי – אם בכלל  -יוסרו המגבלות החמורות המוזכרות לעיל 8בשל
חומרת הפגיעה ודחיפותה נבקשך להשיב למכתב זה עד ליום  .99.6.739.אנו מקווים שעד
מועד זה יימצא פתרון לעניינם של מאות ואלפי האזרחים הנפגעים ממדיניות זו ,בלא שיהיה
צורך לפנות בעתירות פרטניות רבות בעניינם לבית המשפט8
 816לתשובתך המהירה אודה8

בברכה,
ד"ר (מזה"ת) נעמי הגר ,עו"ד
מנהלת המחלקה המשפטית
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