
  

  

  פירוד משפחות :מסגרת משפטית
   הישראליהמשפט הבינלאומי ומתוקף מחויבויות זכויות ו

  

 2010 מאי

  

  

 של תקינהישראל להבטיח פעילות מחויבת , עזה ובגדה המערביתרצועת בבהיותה הכוח הכובש 
לישראל יש מחויבויות מיוחדות  .המוסדות הציבוריים בשטח הפלסטינישל החיים הציבוריים ו

שהן היחידה הטבעית , קף דיני זכויות האדם הבינלאומיים והמשפט הישראלי להגן על משפחותמתו
באשר  1.שתלויה בתא משפחתי בריא ושלם, ולהגן על רווחתם של ילדים, והבסיסית של החברה

, עמותת גישה ואחריםכפי שסבורים ,  דיני הכיבוש על פימחויבויות אלה חלות בין אם, לרצועת עזה
בגבולות המציאות של שליטה ישראלית מתוקף  ,הישראליהמשפט העליון  כפי שקבע בית ,ובין אם

על מחלוקת כל אין  2; של שליטה צבאית ישירהעשרות שניםתלות שנוצרה עקב העזה ושל רצועת 
  .  על פי דיני הכיבוש חלות על הגדה המערביתשהמחויבויות של ישראל כך 

 בינלאומית ויושמו בדין הפנימי של השטח הכבוש באמצעות שנחתמו בחסות, הסכמי אוסלובמסגרת 
יחידה טריטוריאלית התחייבה ישראל להתייחס לרצועת עזה ולגדה המערבית כאל , צבאיים צווים
הורשו שבו  4, בשטח ישראלמעבר בטוח בייחוד באמצעות 3, שבתחומיה מותר חופש תנועהאחת

תנאי המעבר . במכוניות פרטיות או באוטובוסיםפלסטינים לנוע בין הגדה המערבית ורצועת עזה 
הבטוח דרשו אישורי כניסה לשטח ישראל אבל לא הגבילו את היכולת של פלסטינים להישאר באחד 

  .עזה או הגדה המערבית, "היחידה הטריטוריאלית האחת"מחלקי 

  

   

  חקיקה צבאית ישראלית 

ות לעבור חקיקה צבאית ישראלית הפרידה בין בני משפחות ובמקרים רבים יצרה תמריץ למשפח
ביקורי קרובים בעזה , ראשית: בכך שלא אפשרה להם להיות יחד בגדה המערבית, לרצועת עזה

, במקרים הומניטאריים וחריגים בלבד" למעט -אסורים , כולל בין בני זוג נשואים, מהגדה המערבית
אינם מהווים הצדקה הומניטארית מספקת , כשלעצמם, כאשר קשרי משפחה בלבד לתושב עזה

 ישראל החלה ליישם מדיניות של מעצר אנשים בגדה המערבית רק ,  שנית5".רת ביקור בעזהלהת

                                                 
  ).1(10סעיף , חברתיות ותרבותיות, אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות 1
  .12פסקה , )2008 בינואר 30, טרם פורסם (ראש הממשלה'  נאלבסיוני 9132/07ץ "בג 2
  ).a)(10(28סעיף , 3נספח , 1995 בספטמבר 28, פלסטיני-הסכם ביניים ישראלי 3
  .10סעיף , 1נספח , שם 4
בדבר , 2009 באוגוסט 17, ד ידין עילם מעמותת גישה"לעו, לשכת היועץ המשפטי לגדה המערבית, גן מתן סולומשמכתב מס 5

  .ר אבו יוסף'ַּכות
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ישראל קבעה קריטריונים ,  לבסוף6.והרחקתם לרצועת עזה בכפייה, בגלל שמענם רשום בעזה
מגבילים ביותר להענקת היתר לאנשים מעזה לנסוע לגדה המערבית כדי להתאחד עם בני משפחתם 

  7.ם בן המשפחה הועבר בכפייה לעזה ומבקש לחזור לגדה המערבית כולל במקרים שבה–

, אמנם. כדי להבין את המדיניות הזאת יש צורך להבין את השליטה על מרשם האוכלוסין הפלסטיני
על ביצוע שינויים בפרטיהם של תושבים , לכאורה, הסכם אוסלו העניק לרשות הפלסטינית שליטה

אלה שכבר מוכרים על ידי ישראל כתושבי עזה , כלומר(לוסין פלסטינים שכבר רשומים במרשם האוכ
תיידע את ישראל בדבר כל שינוי במרשם "הרשות הפלסטינית , על פי ההסכם; )והגדה המערבית
למרות התנאים ,  עם זאת8".כל שינוי במקום המגורים של כל תושב, בין היתר, כולל, האוכלוסין שלה

, ל עדיין שולטת בשינוי המען במרשם האוכלוסין הפלסטיניישרא, בפועל, הקבועים בהסכם אוסלו
של הרשות הפלסטינית בדבר שינוי מען כאל בקשה שבסמכותה לאשר אותה או " הודעה"ומתייחסת ל

  . לסרב לה

 9.ישראל מסרבת לרשום שינויים במענם של אנשים שעברו מעזה לגדה המערבית, 2000החל משנת 

בין אם באמצעות המעבר הבטוח או באמצעות היתרים ,  מעזהאלפי אנשים שנסעו לגדה המערבית
ישראל החלה , באותו הזמן.  היו מנועים מרישום השינוי במענם–אישיים שהונפקו על ידי ישראל 

להכריז על אלה שחיים בגדה המערבית אך מענם רשום בעזה כעל שוהים בלתי חוקיים בגדה 
 לדרוש מתושבים פלסטינים שמענם רשום ישראלהחלה  2007 החל מחודש דצמבר 10.המערבית

שהינם , הקריטריונים לכך. על מנת שיוכלו להישאר בגדה המערבית, "היתרי שהייה"בעזה להשיג 
: מפורטים במכתב שנשלח לארגון זכויות האדם המוקד להגנת הפרט מטעם הצבא, מגבילים ביותר

ת /ת פלסטיני/נשוי לתושב; 2000קבלת היתר מותנית בכך שהמבקש נכנס לגדה המערבית לפני שנת 
ומוכיח את קיומן של נסיבות הומניטריות יוצאות , ה רשום בגדה המערבית וגם הורה לילדים/שמענו

   11.דופן

מדיניות שאוסרת על ישראל קבעה , לאחר שהפרידה בין תושבים פלסטינים על פי מענם הרשום
מלבד תחת נסיבות מגבילות , חותאלה שכתובתם בעזה לנסוע לגדה המערבית למטרות איחוד משפ

ץ מספר פעמים וביקשה "לאחר שעמותת המוקד עתרה לבגנחשפה המדיניות הזאת . באופן חריג
" הומניטארית"המדיניות מצהירה שהפרדת משפחות איננה נחשבת לסיבה . איחוד משפחותלהתיר 

ת אפילו ישראל אסרה על איחוד משפחו, למעשה. שמצדיקה הענקת תושבות בגדה המערבית
אלא אם האדם המבקש לנסוע מעזה לגדה , זוגות נשואים ואחים ואחיות, במקרים של הורים וילדים

  :ערבית שייך לאחת משלוש הקטגוריות הבאותהמ

  

 ; שמבקשים להתאחד עם ההורה שנותר בחיים בגדה המערבית16יתומים מתחת לגיל  .1

 ;שונה בגדה המערביתקשישים סיעודיים שזקוקים לסיוע מקרוב משפחה מדרגה רא .2

אנשים החולים במחלות כרוניות וזקוקים לסיוע מקרוב משפחה מדרגה ראשונה בגדה  .3
 .המערבית

  
ו חייבים להוכיח שאין להם קרובים מכל דרגה שהיא אשר מבקשים שעונים על ההגדרות הלל, גם אז

ואז יוכל , רק אז יקבל המבקש היתרים זמניים של עד לשבע שנים. יכולים לטפל בהם ברצועת עזה
 –אם הצורך ההומניטרי להיתר פג בכל זמן שהוא במהלך שבע השנים . את שינוי מענן הרשןםלבקש 

תבצע ישראל הערכה ביטחונית על מנת לקבוע אם , לאולאחר שכל התנאים הללו מו. ההיתר יבוטל
  .היא מתנגדת למתן האישור על בסיס ביטחוני

                                                 
 בגדה המערבית המתגוררים, עזהשמענם הרשום הוא פלסטינים לגבי מדיניותה של ישראל :  והרחקה הגבלות,גישה 6
  www.gisha.org: זמין ב, 2009נובמבר , )באנגלית(
-זמין ב (2009יוני , חוסמת מעבר לשם מגורים מרצועת עזה לגדה המערבית: נוהל חדש, המוקד להגנת הפרט וגישה 7

www.gisha.org  
  ).b)(10(28סעיף , 3נספח , 1995, שם 8
  . 2004  בנובמבר17, ]השם שמור במשרדי גישה...[ ל, ממשרד מתאם הפעולות בשטחיםאבי ביטוןל "מסאמכתב  9

, 2009 בינואר 5, ילם מעמותת גישהד ידין ע"לעו, יועץ משפטי למנהלת התיאום והקישור ברצועת עזה, מכתב מרוני כהן 10
  .בדבר סמיר אבו יוסף

זמין , 2008 במאי 18, ובראן מהמוקד להגנת הפרט'ד עביר ג"מתאם פעולות הממשלה בשטחים לעו דובר, מכתב מפיטר לרנר 11
  www.hamoked.org.il-ב

  2 

http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intItemId=1635&intSiteSN=119
http://gisha.org/UserFiles/File/publications_/WB_Gaza_Procedure-PostionP-Heb.pdf
http://www.hamoked.org.il/items/110591.pdf


 

 

  : לדוגמה.הוא כמעט בלתי אפשריבין עזה לגדה התוצאה היא שאיחוד משפחות 

אם ישנו ,  שהתייתמה מאביה בעזה לא תורשה להתאחד עם אימה בגדה המערבית11ילדה בת  
, ואפילו אם אין לילדה קרוב כזה בעזה.  שיכול לטפל בה בעזהקרוב משפחה מכל דרגה שהיא

הצבא יבצע הערכה של טיב הקשר שלה עם ההורה בגדה המערבית לפני שיעניק היתר זמני 
  .ליתומה להישאר בגדה המערבית)  חודשים או שנה6של (

י  כ–לא יורשה לעשות זאת , קשיש שרוצה לנסוע לגדה המערבית כדי שאחייניתו תטפל בו 
אפילו אם קרוב . בקשות יישקלו רק כאשר קרוב המשפחה המטפל הוא מדרגה ראשונה

 על המבקש להוכיח שאיש אינו יכול לטפל בו –המשפחה מהגדה המערבית הוא מדרגה ראשונה 
 .ברצועת עזה

ושקרוב , אפילו אם אישה החולה במחלה כרונית מוכיחה שאין מי שיטפל בה ברצועת עזה 
 היא –והיא מקבלת אישור לנסוע , נה רוצה לטפל בה בגדה המערביתמשפחה מדרגה ראשו

ההומניטרית שמצדיקה את " סיבה"כי ה, תוחזר לרצועת עזה אם וכאשר תחלים ממחלתה
  . שהייתה בגדה המערבית נדרשת להתקיים באופן רציף

, ניתבטרם שגורמים ביטחוניים יבצעו בכלל הערכה ביטחונית פרטעוד תנאי הסף הללו נדרשים 
על ידי הממונה על המשרד אך ורק תנאי נוסף הוא שהבקשה תועבר לצבא . שהיא תנאי למעבר

  .לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית באופן אישי

, נוסף על כך שהמדיניות הופכת איחוד משפחות פלסטיניות בגדה המערבית לכמעט בלתי אפשרי
במקרים שבהם המשפחה מפוצלת בין עזה . היא גורמת למשפחות פלסטיניות לעבור לרצועת עזה

אלא אם ישנו את , הצבא מסרב לאפשר לבני המשפחה בגדה המערבית לבקר בעזה, והגדה המערבית
  12.ובכך יוותרו על זכותם לשוב לגדה המערבית, מענם לרצועת עזה

  
  
  
  

  
  
גדה ישראל חוסמת מעבר לשם מגורים מרצועת עזה ל: נוהל חדש, המוקד להגנת הפרט וגישה .1

 www.gisha.org -זמין ב, 2009יוני , המערבית

, עזהשמענם הרשום הוא פלסטינים לגבי מדיניותה של ישראל :  והרחקההגבלות, גישה .2
 www.gisha.org-זמין ב, 2009בר נובמ, )באנגלית( בגדה המערבית המתגוררים

-זמין ב, 1998מאי , האיסור על מעבר בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית: הפרד ומשול, בצלם .3
www.btselem.org 

   

  

  

  

                                                 
  .5' בהערה מס, ר אבו יוסף' בנוגע לכות2009 באוגוסט 17-ראו את המכתב מ 12

 :מקורות נוספים
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