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 מיום חיות א' השופטת כבוד להחלטתבהתאם1.
 בעתירה הקטע הדיון ולקראת 10.4.2007,

 לעהירה. תגובתם את להגיש המשיבים מתכבדים 24.9.07,ליום

 מארבעים נלמעלה גס נמו זו, עתירה שלעניינה2.
 בפני ועומדות התלויות נוספות עתירות

 תתאפשר כי העותרים בבקשת זה, נכבד משפטבית
 נתיני העוהרים, של השתקעתם,

 לתושבי נישואיהם מכוח וזאת ושומרון יהודה איזור בשטחי זרות,מדינות
 האזור.

 גם כמו העתירה, דין כי היא המשיביםעמדת3.
 וכן עימה במשותף שיידונו העתירות

 ההחלטוה כי הטעם מן וזאת להידחות, הממתינות,העתירות
 אינן בעתירה הנתקפדה

amirg

amirg



 מן וזאת זה, נכבד משפט לבית התערבות עילתמקימות
 בהחלטות המדובר כי הטעם

 להלן. שיוסבר כפי דומיננטי, מדיני היבטבעלות

 מת של בפסיקתו היטב נחרש דנן העתירה מצויה בוהתלם
 השנים. לאורך זה נכבד משפט

 אחת למסקנה מביא החרוש התלם על הכזללהמבט
 אינה דנן העתירה לפיה - ויחידה

 המדינית בזירה אלא המשפטית בזירה בעיקרהמצויה
 בסוגיית ככולה רובה העסקת

 להידחות. דינה וככזו הטיניים, הסכמי שליישומם

 על החולשת המשפטית המסגרת את תחילה נציג זובתגובתנו
 לאור וזאת זה מסוג בקשות

 פרוץ לאחר ויישומו הביניים בסכמי שנקבעהמתווה
 יישומו העדר בשל המזוין. העימות

 של בהמשתם נציג הביניים בהסכם שקבע המתווהשל
 בהלכה שנקבע כפי הדין, את דברים

 הסכמי טרם שנים עשרים מלפני זה נכבד משפט בית שלמפורשת
 רובדי שני הביניים.

 עסקינו שבה הסוגיה לפיה אחת למסקנה מוביליםהדין
 השיקולים בממלכת נמצאת

 בה. להתערב נוהג אינו זה נכבד משפט שבית ממלכההמדיניים,

 הביניים הסכמי טרם המשפטית המסגרת את נציגבטרם
 הערה <lvpn~ נבקש ואחריהם

 מחמת הגירה תא המבוקש, הסעד מהותאודות
 נישואין.

 נישיאין מחמת הגירה - המבנקש הסעד1ש_1~1ית

 העתירות כמרבית גם כמ) דנן,במקרה4.
 שנחצו במשפחות מדובר לא זו, לעתירה הקשורות

 שנסעו פלסטינים בתושבים מדובר אם כי מלחמה,עקב
 בנות בהן פגשו אהר)ת, למדינות

 מבקשים וכעת נסעו, שאליה המדינה תושבותזוג
 לאזור. בחזרה להביאן

 משפחות" "איחס במונח השימושלמעשה5.
 מדויק. אינו דנן בעתירה המתואר המצב לעניין

 המלומדים שמציינים כפי משפחות, איה)דשכן,
 "זכויות במאמרם )אורגד רובינשטיין

 נישואין" לצרכי הגירה של המקרה : יהודי ורוב המדינה ביטחוןאדם,
 מ"ה )הפרקליט

 הופרדה משפחה שבו מצב לתאר משמש 319(, בעמודתשס"ו,
 מזוין. עימות של מצב בגלל

 גם כמו דנן, בעתירה המתואר המצב זאת,לעומת
 הוא לה, הקשורות העתירות בעשרות

 האזור תושבת א) תושב שבו מצב לעילכאמור
 מעמד זוג) בת או לבן יינתן כי מבקשים

 בנתינים מדובר כאשר באזור,הוקי
 זרים.

 בעל הינו המבוקש הסעד במהותהדיוק6.
 זה לעניין יפים הבינלאומי. במשפט רבה חשיבות

 "איחוד במאמרו דינשטיין י' המלומד שלדבריו
 עיתי המוחזקים" בשטחים משפחות

 : 223 עמוד )תשמ"ח( י"גמשפט



 משפהות בני בין ולמפגשים הקשר להידוש שסיועובעוד

 תנאי הוא המלחמה מן כתוצאה מזה זהשהתנתקו

 כי להטעים ראוי אלו, משפחות של לאיחודן חשובמוקדם

 האיחוד אח לאפשר בועד על חובה כל מטיל אינו 26סעיף

 ודאי מוחזק. שטח לתוך או מחוץ הגירה ידיעל
 שאין

 אינו ביגיהן שהפיצול משפחות אותת על מאומהבמעיף

 הוספה[. ]ההדגשה המלחמה" ממצב במישליןמבע

 להתיר הוא בענייננו המבוקש הסעד כן כיהנה7.
 המבוקשה שהיא נישואין", מחמת "הגירה

 tlnD>W משפחות", "איחוד ולא בעניינו ממוקדבאופן
 בעל מושג הוא הבינלאומי במשפט

 תוצאותיו גם ולכן בענייננו המבוקש מהסעד שונהמשמעות
 שומת.

 אך ללשונית הנחזית - זו להערהבכפוף8.
 המהותית לתשובה הזרעים בה טמונים למעשה

 בהצגת ונפתח השונים. הדין רובדי את נציג -לעתירה
 לרשות ישראל בין הביניים הסכם

הפלסטינית.

 לרשות ישראל בין הביניים הסכםש(
 הפלסטינית

 השנים גץ הביניים השכח ינשוםשממעש
 1995-2000 בשנים

 להגירה בבקשות העתירות של עניינןכאמור,9.
 נישואין. מחמת לאויר

 ישראל מדינת בין הסכמים של שורה בסיסעל
 הרשות 1994 בשנת הוקמה אש"ף לבין

 הפלסטינית לרשות ישראל בין נחתמו 1PP5 בשנתהפלסטינית.
 במסגרתם הסכמים שורת

 הרשות לידי רבות שלטוניות סמכויותהועברו
 בתחום סמכויות זה ובכלל הפלסטינית,

 האוכלוסין. מרשם בתחום - ולענייננו חינוךבריאות,

 סמכויות מגוון הועברו בהסכם, שגובשו לעקרונותבהתאם
 לידי האוכלוסין מרשם בתחום

  סמכויות של לפועל הוצאתם כאשר הפלסטינית,הרשות
  מפורשים במנגנונים הותוותה

 את בחלקם הדורשים הביניים,בהסכמי
 הישראלי. הצד של המזקדס אישורו

 מרשם בתחום כי ספק הסר  למעןיובהר
 הרשות של  וסמכותה  אחריותה האוכלוסין,

 הפלסטינים התושבים כלל על משתרעותהפלסטינית
 המתגוררים אלה לרבות באיו"ש,

 בהסכם. כהגדרתם ס,בשטחי

 העתירה, נשוא לסוגיה הנוגע בכל הדברים הםכך
 נישואין  מחמת להגירה בקשות היימ

לאזור.



 הרשות עם הביניים בהסכם האזרחי לנספה 28 סעיף פיעל
 בקשות להגיש יש הפלסטינית,

 <nlwpJ בקשר והסמכות הכוח ולה הפלסטינית, לרשות זהמסוג
 נישואין מחמת הגירה

 ישראל. של המוקדם לאישורה בכפוףבשטחה,

 : כך קובע האזרחי לנספח 8ן)נן(סעיף

 הפלסטיני הצד השלום, תהליך רוה את לשקף"בכדי
 תושבות להעניק ישראל, של המוקדם באישורהרשאי,

 : ל שה וברצועת המערבית בגדהקבע

 ן השקעות עידוד לצורך משקיעיםא.

 וכן ; פלסטינים ששביס של וילדים זוגבניב.

 לקדם במטרה הומניטריים מטעמים אחריםאנשיםג.

 משפהות" איחודולשפר

 הרשית עם הביניים בהסכם האזרחי לנספח 28 מסעיףהעתק
 מצורף הפלסטינית

 משע.ומיומן

 לרשות והכוחות הסמכויות העברת מאז כיימין10.
 הוסמכה 1995, בנובמבר הפלסטינית

 במסגרת באזור, קבע תושבות להעניק הפלסטיניתהרשות
 כוללות, שנתיות מכסות

 מתן אמנם, הפלסטינית. והרשות ישראל ידי עלהנקבעות
 3של באוזר קבע תושבות

 הצד לאישור כפוף הפלסטינית, הרשות ידי עלנישואין,
 הבקשות ואולם, הישראלי.

 הרלוונטיים לגורמים הפלסטינים התושבים ידי עלמוגשות
 ואלה הפלסטינית ברשות

 דעתם ולשיקול להחלטתם בהתאם החלטתם, אתמעבירים
 השנתיות למכסות בכפוף

 הישראלי. לצד הפלסטינית, והרשות ישראל ידי עלשנקבעו

 בקשות אילו המחליטה היא הפלסטינית הרשות כייודגש,
 הישראלי הצד לאישור יועברו

 לא.ואילו

 פרוד)ב()2י
 בעעמתיו יההלכה המזהו העימות

 ישראל בין מזוין עימות פרץ 29.9.00ביום11.
 השהות והיקף האבדות היקף לפלסטינים.

 היומיומי. במובנה למלחמה המזוין העימות את הופכיםהשעלים

 ישראל בין  המזוין העישית תחילתמאז12.
 העבודה קשרי מלהתקיים חדלו  לפלסטינים,

 הפלסטינית הרשות בין  ההסכמים בעובות שנקבעוהרגילים
 ועל ומשכך, ישראל ונין

 הסכמי מתוקף שפעל המנגנון של יישומו הושעה זה, ניתוקרקע
 העברתן בעניין הביניים

 נישואין. מפאת להגירה  בעשות של אישורןלשרך



 הגורמים החלטת תקופה באותה התקבלה זאת,בכלל
 עוד תטופלנה לא לפיהן המדיניים

 פלסטינים. תושבים של נישואין מחמת להגירהבקשות
 חדלה הפלסטינית הרשות אף

 ניתן לא וממילא ישראל, מדינת לאישור בקשותמלהעביר
 לאשרן. היה

 מחמת להגירה בבקשות הטיפול למעשה הפסיקמאז,
 נישואין.

 פעמים קבע הנכבד המשפט בית כי להדגיש יבקשוהמשיבים
 בעתירות דים בפסקי רבות,

 בעמדת להתערבותו מקוס אין כי האזור, תושבישהגישו
 ועל הזאת, בעת לפיה המשיבים

 בקשות מטופשת לא באזור, המדיני-בטחוני המצברקע
 נישואין. מפאת להגירה

 רבו עבד איימעיל למיה 2231/03 בג"צ למשלוראו
 בנימין חטיבת מפקד נ' אלשלאלדה

 השופטת כבוד קבעה שם )2003(, 250 2003)2(,תק-על
 : כדלקמן פרוקצ'יה

 העותר שם על משפהות לאיחוד בקשה שנית,"...
 מעילם

 יהר ישראל. לידי הפלשתינאית הרשות ידי על הועברהלא

 לטפל ישראל הדלה 2000 אוקטובר מאז כן,על
 בבקשות

 נוכח ושומרון יהודה לאיזור המתייחסות משפחותלאיחוד

 המציאות ולאור באיזור, המתרחש האליםהעימות
 - לגופה העתילה לענין בו... השוררתהמדינית-בטחונית

 הממשלה במדיניות ועבר התערב לא זה משפטבית
 שלא

 לאיזור הנתעות משפחות איחוד בבקשות זה בשלבלדון

 המציאות לאור הפלשתינאית הרשות ידי עלהנשלט

  7/02~59 בג"צ גהשווה בשטח מדינית -הבטחונית

 אין 26.8.02(. מיום ואח' בנימין חטיבה מסעד נ'אעתדאל

 במערה גם המשיבים במדיויות נתערב כימעום

 נההדגשהשלפנים"
 הוספה[.

 בין כי ימין זה בעניין התמונהלהשלמת14.
 בחנו 2006 מרץ - 005ן ספטמבר החודשים

 שנערכה מטה עבודת במסגרה האפשרות, אתהמשיבים
 העבודה קשרי את לחדש בנושא,

 בנושאי בבקשות ולטפל לשוב כך ובתוך הפלסטיני הצדעם
 ביניהן א)כלסין, מרשם

 אושרה המטה עבודה באזור. קבע תושבות למתןבקשות
 ננקט) ואף המדיני הדרג ידי על

 בשטח. ליישומה ראשונייםצעדים

 תנועת זכתה 2006 פברואר בחודש עקא,דא
 הפלסטינית. לרשות בבחירות החמא"ס

 מדינת של בקיומה להכיר מסרבת החמא"ס תנועתכידוע,
 בהסכמים גם כמו ישראל

 הסכם לרבות אש"פ, עם המדינה חתמהעליהם
 הביניים.

 החלטתה את ישראל ממשלת קיבלה זה רקעעל
 הקפאת על 1.04.06ג מיום 4780 מספר

  ליירשות הפיכתה בשל הפלסטינית, הרשות עםהמגעים
 ישראל", מדינת את השינת טרדר



 למו"נ הננתות טרם נהגה אשר למדיניות ישראל הזרהבכך,
 היא כאשר דטנ ההקהה

 יט חריגיטנ הומניטריים מטעמיט ביקור רשיונות למש ל2מ-24עיתנטנה
 בעשות

 יישום יטרדמשי
 האצלותיו. בבורשט ~סינים

 ומסומנת משרפת 04.06.גג מיום 4780 מספר הממשלההחלטת
 מש/2

 של והקמתה החמאס ממשלת של נפילתה לאחר כינעיר15.
 סלאם של בראשותו הממשלה

 הרשות יו"ר עם הקשר לחיזוק ישראל ממשלת פועלתפיאד
 ועם אבו-מאזן הפלסטיניה,

 אלה קשרים במסגרת שונים. בהחומיס פיאדממשלת
 הדרג ברמת מגעים מתקיימים

 אלה מגעים הפלסטיני. והצד הישראלי הצד בין ניותרהבכיר
 תמורות גם להניב יכולים

 המדובר מקוס מכל העתירה. נשוא בתחום אחרות אוכאלה
 רגישה, מדינית בסוגיה

 משפטיות. מידה אמות פי על לבחינה הנתונה בסוגיה לאוממילא

 העתירה עוסקת שבה המשפטית המסגרת כי הרואות,עיננו16.
 על למעשה הלכה נסובה כולה

 בו. שנקבע המנגען יישום ואופן הביניים המכס של יישומואופן

 סוגיית כי וקבע ושב זה, נכבד משפט בית קבע זה בהקשראף
 הביניים הסכם של יישומו

 עוד נרחיב כך ועל בה, להתערב מקום שאין מדינית סוגיההיא
 כן נעשה טרם אך בהמשך,

 עוד באזור ששרר המשפטי <Jsu מילים מספר לייחדנבקש
 הסכמי לתוקפם נכנסו טרם

הביניים.

 כאמור אשר הבינייס, להסכמי קודם אף כי להציג זו סקירהמטרת
 הסמכות את העבירו

 בית דן הפלסטינית, הרשות של לידיה העתירה נשואבסוגיה
 בשאלת זה נכבד משפט

 מחמת לאזור הגירה בהתרת הצבאי המפקד שלחובתו
 חובה כי ומצא באזור נישואין

 עליו. מוטלת לא זהמסוג

 עמדת תתקבל תיאורטי באופן אם גס כי היא הדברמשמעות
 בפני המוקשית - העותרים

 הקבוע מהמתווה להתעלם יש כי - בהמשך שנרחיב כפיעצמה
 שאז הרי הבינייס בהסכם

 מוכרת לא בו שאף ראשוני דין ברובד עומדות רגלינו כינמצא
 על המוטלת משפטית חובה

 נישואין. עקב לאיזור הגירה להתיר הצבאיהמפקד

 הסנמי של לתוקף כניסתם טרם עוד הדברים היו כךאס
 הם כך כי והומר מקל המגייס,

 כיום.אף

 שאהין פי"ז - הביניים הסכמי שלפני העידן)ג(

 בעידן ועוד - בעבר נדרש כבר זה נכבד משפטבית7!.
 - הביניים הסכמי של לתקופתם שקדם

 באשר דנן בעתירה לעורר העותרים מבקשים אותהלסוגייה
 הצבאי המפקד חובות להיקף



 על בדגש הבינלאומי, המשפטעל-פי
 להגירה בקשות לאישור ביחס מהמשיבים מי חובות

 השטחים. תושבי של נישואץמפקה

 שאזיר צה"ל כתות מפקד נ' שאהין 13/86 בג"צבמסגרת
 197 מא)נ( פיד ושומרון, יהודה

 חוקיות לדיון כאמור עמדה שאהיח, בג"צ :ולהלן
 של האזור מפקד של דאו המדיניות

 אשר נישואין מחמת להגירה הבקשות במספר ניכרצמצום
 להן. נענים

 המדינה חובות היקף של מקיף ניתוח ולאחר זה,בפס"ד
 קבע הבינלאומי, המשפט פי על

 הניכר יצמצום פלול אע כי הנכבד המשפטבית
 מחמת להגירה הבקשות במיתר

 שהבולשות לאחר להב נענים אשרנישואענ
 תוך אל מימדים רנת הגירה של לדרך הפכו

האזורים.

 מכבר ש"זה בכך היתה נשנצה להפחתההסיבה18.
 ושל משפחות איחוד של התופעה שינתה

 ראשיתה המקורי. אופייה את משפחות לאיחודהבקשות
 בעיות לפתור שנועדה במדיניות

 שנולד והמצב הימים ששת מלחמת יצרואשר
 לסייע, ברצון המשכה ממנה, כתוצאה

 למקרים הדין, משורת D~JD>W הומאניטרייםמשיקולים
 המקומית כאוכלוסייה קשים

 לבסוף אך - עזה וחבל יו"שבאיזורי
 מדיניות שפנים - ובעייתית סבוכה לשאלה הפכה

 ובג"צ האזוריס" תוך אל להגירה דרך של - להובטחוניות
 197(. עמ' שאהין

 הבינלאומי המשפט של מקיף ניתוח לאחר זה- נכבד משפטבית
 וכך העתירות. את דחה -

 :נאמו

 חובה אס למעשה... הלכה בפנינו, שעמדה"השאלה
 על

 המקיפה רבת-ממדים תנועה להתיר המשיב שלרשויותיו

 הפסקת קו של אהד מצד אנשיאאלפי
 ,אס למשנהו האש

 לעצמו התווה אותם המדיניותקווי
 יעניק לפיהם המשיב,

 ולא דופן ויוצאי מיוחדים במקרים רקהיתר
 במקרים

 מגורי לשינוי להביא עזה או מיו"ש גבר מבקש בהןהרבים

 כאשר נשא אותה השכמת, הארצות מן אשה שלהקבע

 יצא הוא כאשר או המוחזק בשטח כתיירתביקרה
 למקור

 השכנות. הארצות מןבאחת

 של הפעולה ודרך המדיניות בי הנחתנו, וזאתהבנו,
 המשיב

 לפי ומקרה מקרה כל של שקילתו אתכוללת
 וכי נסיבותיו

 קיימות אם ויבחנו ישובו גם מקרהבכל
 נסיבות

 דופן. יוצאותהומניטאריות

 כל את גם יפתור השלום כי היא כולתתקוות
 הבעיות

 התרת תוך מלחמה, בזמן אתר על פתלתן אלהאלו,

 ידי על המוחזק האזור לתוך - בודדים ולא - הביסתנועת



 של להתערבותו עילה לשמש ימלה אינה צה"ל,כחוה

 שבפנינו". העתירות רקע על זה משפטבית

 לצורך הגירה לאפשר כאמור משפטית חובהבהעדר
 המשפט בית הותיר באזורים נישואין

 נישואין למטרות ההגירה סוגיית הסדרת מלאכתאת
lpDn> .הצבאי 

 הבינלאומי המשפט כללי אח לעומק 3חן זה נכבל משפטבית
 האג תקנות ובמיוחד -

 אינן אלה כי היתה ומסקנתו - הרביעית ז'נבה)אמנת
 ישראל על חובה השהה מבססות

 מוחזקים-בכלל, לשטחים נישואין מכוח הגירהלאפשר
 -בפרט. מלחמה ובעיתות

 המחויכות של המפורט הניתוח סיכום את ונביאנקדים
 הבינלאומי למשפט בהתאם

  איי הבינלאומי המשפט כי טלה זה מסימם שאהין. 33ג"צשנערך
 על  חיווי ממיל

 נישואין ממח הגירה לאפשר אם הצבאי המפקדהחלטה
 )ההדגשות נאמר וכך לשטחים.

 :שלנח

 מכילת איע הרביעית  והאמנה  וווי משנת האג"תמות
 בכלל המשיחוה איחוד לענדן כלשהי מפורשתהתייחסוה

 המוחזק לאויר אחרת ארץ אזרחי של כנימתם זכותולענגן

 בשטח המחזיקה מדינה ביקשה לו  לוחמהיה.בתפיחה

 שתי של ורוחן לשונן לפי להוג לוחמתית בתפיסהכלשהו

 לאזור שייתו להתיר חייבת כלל היתה לא הנ"ל,האמנות

  זול גן באזור המחפש  אדש ושל בכלל תייר או  מבברשל

 של הכתוב כנוסחן שביטוייה חובה, גם איןבירט.

  הצבאי הממשל  מאזור יציאה לתושביו להתירהאמנות,

 על זוגי ל3ן הצטרפוה או נישואים ביקור, עבודה,לצורך

 ובכניסה ביציאה  המדובר כאשר וכמה  כמהאחת
 לאזורים

 של קיומו על שמכריז מי הולש עליהם  מאזוריםאו
 מצב

  <WUD~  האחראית  המדינה עםמלחמה
 הצבאי.

 בעת כי מלמדת 1בה11ה בעבר המקובלתהפרקטיקה

 בכל מאוד כלל בדרך  מחמירים  מלחמה מצבשקיים

 הנוהגת למידה מעל והרבה המגועה, לחופשהנוגע

 מיסת הותרה אליהם אשר עזה, וחבל ושומרוןביהודה

 לא המשפחות. איחוד במסגרת  ובין  כתיירים ביןרבים

 שבשליטת  אזורים  מתוך יציאה לגבי כי להזכירלמותר

 השני, הלוחם הצד  לשליטת  הנתון לשטח  וכניסההאוייב

 בלתי לבוש אחת, לא בעבר, המחמירה, הגישה לבשהאף

 מלחמת בעת כאשר וזאת לחלוטיןהומניאטרי
 העולם

 אחרת לארץ כניסה או  משפחות איחוד מנעוהשניה

  שבגי למרוה האוייב, משטח בריחהבעקבות
 האדם



 לא אם וודאי למוות צפויים היו כמהואר, לברוחשביקשו

 לקלטם. שנכון מקום להםיימצא

 ההומניאטרי ההיבט מן לא ידי על מוזכרות אלותופעות

 של מידה אמת קיימת אכן אם לבחון כדי אלאהמופשט,

 האויב מאזור לכניסה המקנה הפומבי הבינלאומיהמשפט

 במצב הנמצאת אחרת מדינה של ntD1>w שהחתלאזור

 מוקנית. משפטית זכות של מעמדמלחמה,

 משתהה זכויות ליכד חשה האמתת לפימ11_2"מת
 א9 הרביעית והאמנה לנשים מיוחדת הגנהולתושיט

 יטייל מזק להבטחת הוראות של ארוכה שורהמביאה
 ואד צבאי ממשל משטח מידע והעברתובואי

 ימר על

 אשר מדינה של שטחה את לעזוי נכלי מוגנ שלז13תו

 1ל1 איזכור אינ אלה בכל א2 מזייפן קיבסת לצדהפכה

 שבפנינו. זה כגץ לנושא המתייחסים כללים שלברמז

...................

 של ינושא הנ"ל באמנות כללית התייחסות שלהעדרה

 המשפחזת איחוד כי להפתיע כדי יו א? משפחותאיחוד

 על תמיד טופל אך השוד, הומאניטרי לנושא נחשבתמיד

 של לנסיבותיו מיוחדים שהיו HOC-)111 הסדריםיסוד

 והתנאים הזמן לפי השתנו ואשר מקרהכל
 הבטחתיים

 ......והמדיויים.
 בראונלי פרופסור ייי על שהשאו הדוגמאות הזאתןיתרה

 היה לא לי לחלוטין שונה נסירות מערכת מתונלעוחות

 אנשים העברת על הדוגמאות מג אחת באןמדובר

 שטח לתוך לשתה עם מלחמה במצב הנמצאתממדיגה

 עערתית נתגבשו לא מורה באף לוחמתית.בתפישה

 לגבי וכללית מחייבת מנהגית נורמה הישריםכללייט

 זה בתחום תעדימים נוצרו או לאמהית בתפיסהאזור

 בתורת המעובלת כללית לפרקטיקה ראיה בגדרשהן
דין,,

 הנשיא כב' סוקר זה דין בפסק כי לציין למותרלא
 של נוספים מקורות בהרחבה שמגר

 לדון מבלי - והצהרות הסכמים - לאומי הביןהמשפט
 גם כי ומוצא ישראל, על בתחולתם

 מחמת להגירה מכות הכרה אין אלהבמסמכים
 להכרזה 13 בסעף המדובר נישואין.

 על האמריקנית להכרזה 8 סעיף האדם, זכויות עלהאוניברסאלית
 האדם, וחומה זכויות



 ומדיניות, אזרחיות זכויות על הבינלאומית לאמנה 12-13סעיפים
 רלבנטיים ומסמכים

 הנ"ל. הדין לפסק !210-21 עמודים )ר'נוספים

 זו לתפישה ועדכני נוסף ביטוי כי יוער מוסגרבמאמר20.
 גס מצוי הבינלאומי המשפט של

 :Law מ! collfis State במאמרו א1ו(עע KU המלומד שלבדבריו

'~ntertational Customary~ ( )3. ו. 

 .Law: In(emational מג t StateI~(Va. 42 cou[ts ,174 ,.71 )[200( ,265 .ק322

,"CustomaT]] .)טגן, 

 קבע שאהע בעגיינ פעו"י במיגרש כבד י11 כיהנה21.
 הההייים כי זה ננגד משפט מת

 זמת לעותרים מצמיחים אינם הבינלאומי במשפטהעיימים
 חובת עומדת שמולה

 בני עם האיזור תושבי של נישואין מכוח הגירה לאפשךהמדינה
 הזרים( זוגם ובנות

 היו. לא ומשלח האזור תושבישאינם

 מקל הביניים2 להסכמי שקדם בעידן הדברים היו כךואם
 עת כיוסן הם T~w חומר

_tW1tAבסטיית מפורשים השכמים הפלסטינית הרשית עם 
 מחמת להגירה בושות

 הטיפול סמכהוה את העבירו אשרנישואיו
 בכפ91 נכאמורן ליייה בסוגיה והאחריות

 הצד של מועדם אישור הדורש בהסכם שגובשלמתווה
 הישראלין.

 שהמחלוקת השאלה מיקנוי)י(

 המדינה כי העותרים מבקשים בעתירתםלמעשה22.
 בתחום הסמכויות מלוא את תיטול

 ולא הביניים הסכמי היו לא משל לידיה נישואין מחמהההגירה
 כל שתאשר אלא 11, אף זו

 ,ה. מטעם באזור תושבות מעמד להענקתבקשה

 זה טיעון של התוחלת חוסר את לבסס נועד דלעילטיעוננו
 מאחר מקום לו היה אם אף -

m>snwלהלן שנפרט כפי בפניו הניצבות המשוכות את לעבור 
 המשפטי במצב גם שכן -

 של עתירתם היתה לא הביניים הסכם לעולם באאלמלא
 הכל עילה, מגלה השתרים

 המשפט בית לפסיקת בהתאם שהאין. דין בפסקכאמור
 כל לעותרים קמה לא הנכבד,

 הגירה לאפשר המדינה מצד חובה המקימה משפטיתוכות
 האזור תושבי של נישואין מכח

 מדיני גוון בעלת בסוגיה המדובר הזרים. זוגם ובנות בניעם
 בזירה היא בה שההכרעה

 המשפטית. ולאהמדינית

 עת 1995, משנת החל תוקף משנה מקבלת דלעילהעמדה
 לידי עברה זה לעניין האחריות

 בהסכמים הביניים. הסכמי במסגרת הפלסטיניתהרשות
 לטיפול מנגנון גובש אלה

 אינו זה מנגנון אמנם, נישואין. מחמת להגירהבבקשות
 המצב רקע על כיום מיושם

 במחלוקת. השנויה השאלה את למקד ניתן כך רקע עלהמדיני-בטחוני.

 במיקז המצויה השאלה כי שבוריםהמשיבים23.
 המדינה על לכפות ניתן אם היא העתירה

 הביניים הסכמי של מקיומם להתשם משפטייםבכלים
 של בירד אם בין ולהפרם,



 לחילופין או אחרת, דרך בכל אם ובין צדדי חד באופןהפעלתם
 העבודה קשרי אח לחדש

 הנתונה. המדינית-בטחתית במציאות גם הרשותעם

 משפט בית קבע כבר חאת זו, סטיה כי היא המשיביםעמדת
 לטת, פעמים זה נכבד

 אינו זה מנד משפט בית דהם המדיניים הנושאים בליבהנמצאת
 עתה להתערב. נוהג

 זז. בסדיהנרחיב

 המשיבים עמדתנמ(

)ת()"
 דע העתילה ניידת

 שלא באזור שוהה העותרה כי לציין יבקשוהמשיבים24.
 מזה למעשה, 2000. שנת מאז כדץ

 שלא שוהה היא כאשר לעצמה, דין העותרת עושה שניםשבע
 שנכנסה לאחר באזור כדין

 בזמן. מוגבל ביקור רישיוןמתה

 בית כי  ות נכבד משפט בית ופסק שב  )9.9.07( לאחרונהאך
 למי דלתותיו יפרח לא המשפט

 לווייו שירותי די.בי.אס 3483/05 בג"צ ראו לעצמו. דיןשעושה
 שרת נ, ואח' בע"מ

 : גרוניס השופט כבוד מפי פורסם(, )לא ואח'התקשורת

 הוא מבקש אם בלבבו להחליט אדם "ח"ב כי הוא"כלל

 בה- אלה שני לעצמו. דין הוא עושה או משפט מביתסעד

 מפקד נ' ג'קסון 8898/04 ;בג"ץ אדם..." יעשה לאבעת

 פורסם, )לא ושומרון יהודה באזור צה"לכוחות

 בג"ץ ראו, כן הדיון לפסק האחרונה בפסקה28.10.2004ן

 להתיישטת חקלאית שיתופית אגודה עמונה851/06

 ; 29.1.2006( פורסם, מרס הביטחון שר נ' ב"מקהילתית

 26.9.2005( פורסם, )לא הפנים שר נ' מועדי 6102/04בג"ץ
, 

 פורסם, )טרם ישראל משטרת גי כוכבא בר  1547/07בג"ץ

 שעושה למי דלתותיו יפתח לא המשפט בית11.7.2007((.

 את להעמיד ומבקש חוק בהוראות מזלזל לעצמו,דין

 דין עשיית על האיסור מוגמרות. עובדות מול אלהרשות

 יותר רחב מכלל חלק הינועצמי
 הפונה דין מבעל הדורש

 )ראו כפיים בניקיון (YD< כי המשפט מבית סעדלבקש

 פ"ד אילת, עיריית ראש נ' פרידמן  197/81 בג"ץלמשל,

 פתח עיריית נ' סלומינסקי 212/56 בג"ץ , )1982( 425לו)2(

 פתח עיריית 19/68 ד"נ ן )1957( 448 446, יא פ"דתקווה,

 בג"ץ ן )1969( 253 כג)1( פ"ד החקלאות, שר נ'תקווה

 304 ל)2( פ"ד תל-אביב-יפו, עיריית ראש נ' ישראלי609/75

 לבית פכייה לעניין סף כעילת המוגדר בכלל מדובר)1976((.



 לעניינים המשפט לבית או לצדק הגבוההמשפט

 יכול כפיים ניקיון בחוסר הפועל דין בעל כן, עלמינהליים.

 תידונה שטענותיו בלא הסף על תידחה עתירתו כישימצא

לגופן"

 כי העלה הקונקרטית העתירה אגב שנעודמרור2.
 לא הפלסטינית הרשות זה במקרה

 הבקשה אח ישראל מדינת של לאישירההעבירה
 הקמע המנגנון כי מכאן האמורה.

 אלו, בנסיבות דנן. במקרה הופעל ולא פעיל אינובהסכם
 המשפטית למסגרת ובהתאם

 הרי זה, נכבד משפט בית על-ידי פעם אחר פעםשאושרה
 על להדחית דנן העתירה שדין

 הישראלי הצד אל העבירה לא הרשות בהן כנסיבותהסף
 נישואין מחמת להגירה בקשה

 מיום 0548/06ג בג"צ למשל, )ור', העותרים שלבעניינם
.)4.9.07 

 פסקי של רבות בעשרות קיגל זה, נכבד משפטבית25.
 את ממש, לאחרונה ניתנו שחלקם דין,

 העתירה דין טה דברים במצב לפיה המדינהטענת
 לדוגמא, כך, הסף. על להידחות

 חין מחמוד קאהר 5898/06 בבג"צ שוב זו לסוגיההתייחס
 ולא ישראל מיינת נ, אברהיס

 : במקור( אינן )ההדגשותפורסם(

 מבהירה נתגזבתה הסף... על להידחות העתירה"דין

 המשפטי היועץ מלשכת לה שנמסר מה על-פי כיהמשיבה

 הממוחשבת במערכת מהדיקה זשומרין, יהירהבאזור

 העבירה לא הפלסטינית הרשות כי עולה בפניהםהמצויה

 בעניינו משפחות לאיחיד בקשה הישראלילצד
 של

 מן עולה עיד טיפלה. לא כזו בקשה וממילאהעותר,

 הועברה לא באזיר ביקור לרישיון בקשה גם כיהבדיקה,

 שלבענייני
 אף על נערכה האחרונה )הבדיקה העותר

 בשורה כאמור(. בקשה שהגיש טוען אינו עצמושהעותר

 כל כ' נקבע דומים, במקריס שניתנו פסקי-דין שלארוכה

 את הפלסטינית הרשות העבירה לאעוד
 הבקשה

 של בת-דברו האחרונה אין ישראל, מדינת שללאישורה

 לרשות להפנות יש זה בעניין טרוניה וכלהעותר

 כוחות מפקן נ' קינאנה 2ט/6788 ביצ )ראוהפלסטינית

 מפי 27.5.2003 מיום פסק-דין ושומרון, יהודה באזורצה"ל

 הבטחון, משרד נ' בכר אבו 6133/03 בב'צ חיות;השופטת

 95/05ו1 בל'צ נאור; השופטת מפי 651, נז)6(יעד
 אבו

 המערבית, בגדה צה"ל כוחות מפקד נ'מיאלה
 פסק-דין

 16.5.2005(.מיום
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 ישימות אופן שאלת כי המוצא הנחת עמדה אלה הלמתבבסיס
 ליתר ואו הביניים הסכם

 שדורשים כפי המדינה, בידי צדדית החד הפרתו שאלתדיוק
 מדינית שאלה היא העותרים(

מובהקת.

 להלן. נרחיב זועמדה27.

inLa1שי "שומו אוש שאלת I1MIW11 הסכם של 
 מדינית כשאלה הניויים

 )או משומו אופן שאלת כי היא המשיביםעמדת28.
 שאלה היא הביניים הסכם של אי-יישומו(

 מובהקת.מדינית

 העימות תחילת מאז כי ונציין נחזור הדבריםברקע29.
 בשנת לפלסטינים ישראל בין המזוין

 ובין הפלסטינית הרשות בין העבודה קשרי מאד צומצמי2000,
 ישראל.

 משכך, להתקיים. העבודה קשרי חדלו העתירה נשואבתחום
 המנגנון עטדת הושעתה

 מחמת להגירה בקשות בעניין הביניים הסכמי במסגרתשגובש
 מטופלות לא מאז, נישואין.

 תושבי ידי על המוגשות נישואין מהמת באיזור להשתקעות בקשותעוד
 האזור.

 לציית אינה העותרים שבקשת הרי לעיל, האמורמכח30.
 אלא שכזה, בתור הניניים להסכם

 המדיגה את יחייב זה עבי משפט ביתכי
 להפרו.

 אינה ישראל מדינת ההסכם, להוראות שבהתאם הוא לכךהטעם
 חד באופן לתת רשאית

 אשרת האיזור תושב שאינו למיצדדי
 תושבות מתן באחור. קבע תושבות או ביקור

 של לימכיתה עיי נתון אינו לעטיניי תיעוד מתן זה, ובכללבאיזור,
 ישראל. מדינת

 מהווה צדדי חד באופן ישראל ידי על אלה פעולותנקיטת
 כי לציין נבקש ההסכם. הפרת

 שכן ההסכם, של ושולית נקודתית בהפרה המדובראין
 הסעד יינתן אם כי היא ההערכה

 כי ברי מקרים. אלפי בעשרות ההסכם הפרה תהא משמעותוהמבוקש
 עשרות השתקשת

 מן מדינית סוגיה הינה באזור זריםאלפי
 הראשונה. המעלה

 יישום אופן בדבר הההלטה כי סבוריםהמשיבים31.
 להפרו אם ההחלטה ובמיוחד - ההסכם

 מובהקת. מדיניות ההלטת מהווה-

 לא זה, ננבר משפט בית של פסיקתועל-פי
 בעלות ממשלה בהחלטות המשפט בית יתערב

 כי לקבוע ניתן לא מקרה בכל מובהק. מדיניאופי
 הינה ההסכם את מלהפר ההימנעות

 סבירה.בלתי



 כי לציין יהא למותר שלא הרי ההסכם, של יישומובהקשר
 הביניים הסכם הוראות פי על

 הסוגיה עם להתמודד החובה מוטלת הפלסטינית הרשותעל
 בשטחי כדין שלא שוהים של

הרשות.

 לתוספת 28;15( סעיף הוראתעל-פי
 הצד על להסכם, האזרחי הגיפה של הראשונה

 לא באיזור המבקרים גי להבטיחהפלסטיני
 הקמעה לתקופה מעבר באיזור ישהו

 שברששם. הניקורברישיונות

 העבודה קשרי להפסקת קודם עוד כי יאמר, זהבהקשר
 בעקבות לישראל הרשות שבין

 פי על חובתה מלקיים הרשות נמנעה המזוין העימותפרוץ
 מן הוצאתם של במובן ההסכם,

 רשיונות של תוקפם אשר כדין, שלא שוהים שלהאיזור
 עקא, דא פג. - שלהם הביקור

 מאד. עד זה מצב ההריף המזויןהשמות

 בנסיבות כי מחלוקת להיות יכולה שלאמכאן,33.
 את מלקיים נמנעת הפלסטינית הרשות בהן

 של האזור מן הוצאתם של במובן ההסכם, פי עלחובתה
 שבידי הרי כחוק, שלא השוהים

 כדי וזאת כן, לעשות הסמכות שמורה ישראלמדינת
 וביטחון האזור ביטחון את להבטיח

המדינה.

 המשפט בית של לדבריו להפנות אלא לנו אין זהובעניין
 חאזם 4297/04 בבג"צ הנכבד

 יאח' 1שומר11 יהודה באזור האזרחי המגחל נ' 1אח' יאפיןחאלד
 נאמר שם פורסם(, מרס

 :כדלקמן

 נמצאים המשיבים שבידי הנתונים פי על כי"...נוסיף,

 זרים אלפי עשרות הרשותבשטחי
 הביקור לשיין שפקע

 דבר עושה הפלשתינאית הרשות אין אךשלהם,

 מחדל עימה. ההסכם פי על התחייבותה הרףלהוצאתם,

 אין לפיה בגישה נוקטים המשיבים מדוע מסבירזה
 להתיר

 את הרשות מקיימת לא עוד כל לשטחים זרים שלכניסה

 ההסכם." פי עלהתחייבויותיה

 המדיניים ההסכמים כי נראה זה, פרקלסיכום34.
 ברור מתווה קבעו עליהם חתומה שישראל

 ידי על נישואין מתמת באזור השתקעות לאישורביותר
 ידי על אושר שאף הישראלי, הצד

 דין. פסקי בשורה הנכבד המשפטבית

 החלטה הינה ההסכם של יישומואופן35.
 עילה מקימה אינה וככזו משהקת, מדינית

 הנכבד. המשפט בית שללהתערבותו



1ף(31י
 מדיני אומי בעלות בהחלטות השיפוטית הבקורת היקף

 המשפטי למצב לב ובשים הזאת, לעת כי סבוריםהמשיבים36.
 המדיני והמצב לעיל שפורט

 שטחי לת"ד זרים נתינים השתקעות לאפשר אם שההחלטה הריבאזור,
 תוך כאמור האזור

 מדינית החלטה היא הביניים הסכם של ועמוקה בוטההפרה
 מובהקת.

 בית של התערבותו היקף הפסוקה להלכהבהתאםן3.
 אופי בעלות בהחלטות זה נכבד משפט

 בית וחזר שב זה עקרון על מצומצם.מדיני
 בבג"צ דין. פסקי  בשורת זה נכבד משפט

 ל"ד  לממשלה, המשפטי היועץ נ' הביה הר  נאמני תנועת66/99
 י' השופט  קבע 199, נד)ו(

 : כיזמיר

 כל של הצפויות התוצאות את להעריך חייבת"והיא
 לאור רק לא בה, הכרוכים  הסיכונים ואתהחלטה,

 ואינטרסים ערכים לאור גם אלא  משפטיים,עקרונות
 חוץ-

 ועל הציבור שלום על להשפיע כדי בהם שישמשפטייס,

 ערכאה אינו בית-המשפט בדרך-כלל, הכלל.טובת

 באלה שיקולים של מאזן לעשות ראויה אומהאימה

 מובהק תפקיד זהו ההחלטה. למיצאות באחריותולשאת

 חלוקת הממשלה. של  ובראשתה בראש המדיני, הדרגשל
 נכתה והערכה במדינה, השונות הרשויות ביןהתפקידים

  מחייבות רשות, כל של והאחריות הטמנותשל
  שבדרך-

 תפקידו, את למלא המדיני לדרג יניח בית-המשפיכלל

 .. בית-המשפט.  של  התערבות ללא זה,  מעיןבמקרה

 זאת, בשאלה עמדתו את להבהיר טרח  שבית-המשפטאף

 עותרים לפעם מפעם אליו פונינו  עדיין פעס,  אחרפעם
 מדיניים בעניינים להכרעה אותו  לגרורשמבקשים

 בית- על ביקורת  המעליס וחוגים גופים אפילומובהקים.

 שנראה עד המדיני, לתחום כביכול חודר שהואהמשפט,

 המדינה, ענייני את לנהל מבקש הואכי
 אל לפנות עשויים

u~wDn-את לנהל להם כשנוח מדיניים, בענייניםבית 

 צוירה  מאשר יותר בבית-המשפט כזה בענייןהמאבק

 את למלא מקפיד שהוא כשם בית-המשפט, אךהמדינית.

 התחום בתוך קשות, מהכרעות  להתחמק ולאתפקידו,

 תפקידו במילוי לחרוג שלא גם מקפיד הוא כך לו,שנועד

 זה". לתחום מתוףאל
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 גם כמו נישואין, מחמת באזור השתקעות אישורסוגיית
 הפלסטינית הרשות עם הקשר

 ורק אך שאינה סוגיה היא הבקשות, אישורלשרך
 ההיבט אמנם, הומניטארית.

 בנסעות אך ממנה, חלק הואההומניטארי
 עם המעין העימות תחילת מאז שנוצרו

 שינוי בדבר הההלטה בבסיס היחיד. ההיבט אינו הואהפלסטינים,
 לגבי המדיניות

 מדיני-ביטחוני. שיקול עומד באזורהשתקעות

 בין איזונים לגבי שאלות בחובה טומנת 11סוגיה
 השונים, המדיניים-ביטחוניים השיקולים

 ועמידה ישראל מדינת של החוץ ליחסי הקשוריםשיקולים
 הרשות עם מדיניים במגעים

 נוספים. ושיקוליםהפלסטינית,

 נ' עכשיו"/ ישטם תשעת מזכ"ל ברגיל, גבריאל 4481/92בבג"צ
 מז- ת"ד ישראל ממשלת

 כללית עתירה הנכבד המשפט בית דהה 210,רא
 האזרחית ההתיישבות כנגד שהוגשה

 אמר זו שאלה של המדיני אופייה לעניין המוחזקים.בשטחים
 : שמגר הנשיא

 מדיני ג11ן בעלות שהן מחלוקות להעביר ניסיון שנעשהיש

 ציינתי המשפט. בית תחומי לתוךדומינאנטי
 כי שם,

 הלכה ליצור שניתן סבור אינניכשלעצמי
 סגירה למעשה

 מחלוקות של גלישתן משקרס המונעים סינון אוהרמטית

 בית לפני ההתדיינות תחומי לתוך מדיניים סממניםבעלות

 בית ידי על המיושמת המידה אמת לצדק. הגמההמשפט

 הציטרי המשפט נושאי אך משפטית, היאהמשפט

 של השונים במובניו מדיניים יסודות גם 3ח)בסטומנים

 זה כגץ במקרה להציג יש אותה אשר השאלה זה.מושג

 של הדומינאגטי אופייה מהו כללי בדרךהיא
 הפלוגתא.

 המיושמת המידה אמת שהוסבר,כפי
 המשפט בית ידי על

 לדיון ראוי הנושא אם ייבחן פיה ועל משפטית,היא
 בבית

 דומינאגטי נאוק שהוא נושא הוא אט הייתהמשפט,

 דומינאגטי בא"] שהוא אומדיני
 משפטי.

 של הדומינאנטי שהאופי בעליל ברור שלפנינובמקרה

 ועד מראשיתו להיות ממשיך הוא )כך מדיני, הואהנושא

עתה.

 בנסיבות כי סבורים המשכים מז),יתרה39.
 היא העותרים מבקשים אותה ההחלטה שנוצרו,

 זו שדרישה )הגם בו שגובש )המתווה ההטכסהפית
 דה-פקסו יישום של בכסות מוצגת

 הסכם של יישומו בדבר החלטה ההסכם(.של
 היא זה יישום של )היקפו מתכונתו הביניים,

 דעתה בשיקול המצויה ולעילא, לעילא מדיניתהחלטה
 הממשלה. של ביותר הרחב

 שם המכהי בעיתוי תוקף משנה מקבליםהדברים
 מטעמים מדינית, רגישות קיימת

מובנים.
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 במדיניות התערבות בדבר הקונקרטי בהקשראף
 באזור להשתקעות הנוגעת המשיבים

 זה לעניין וראו להתערב, מקום אין כי המשפט ביתמצא
 הנכבד המשפט בית של דינו פסק

 וטרם נאיו"ש, הצבאי המפקז נ' גזאונה 8881/06בבג"צ
 : כדלקמן פורסם(

 בית של דרם אין כנודע, לעתירה. להיעתר בידינואין

 פי על הממשלה שנוקטת במדיניות להתערב זהמשפט

 הרשות בין היחסים והתפתחות הביטחוניהמצב

 החזרת לבקשות באשר ישראל, למדינתהפלסטינאית

 ובג"ץ לאיזור הנוגעות משפחות איחוד בקשות אותושבות

 )טרם בנימין חטטת מפקד נ, רבו עבד2231/03
 פורסם(

 פרוקצ'יה()השופטת

 דבריו גם המתאים, בהיקש לעניינו, יכיס יותר כלליובהיבט
 בבג"צ זמיר השופט של

 פ"ד הבטחון, ושר הממשלה לאש נ' פולארד6029/99
 : 248 בעמוד 241, נד)1(

 נוהג הוא ואין הציבורי המינהל מן חלק אינו המשפט"בית

 מוגבל המשפט בית של התפקיד המדינה. ענייני אתלנהל

 רשויות של ומעשים החלטות של החוקיותלביקורת

 ידי על המבוקש הסעד אך הממשלה. לרבותהמינהל,

 חורג הוא השוטף. במינהל המשפט בית את מערבהעותר

 המשפט שבית הסעד ומן המשפט, בית של התפקידמן

 הענין. מהות בגלל הנדון, בענין כך במיוחד לתת.נוהג

 הממשלה לפעילות התגע בכל מצוי הניעהענ37
 הממונת

 הוא ישראל. של החט מדיניות בתחום העותר[לשחרור

 שתותו ברמות הברית ארצות ממשלת עם מגעיםמחייב

 כידוע, זהנ בתחום המדינות. לאשי של הרמהלרבות

 לכד יבהתאם מאדנ רחב הממשלה של הדעהשיקיע

 מאד". מצומצמה המשפט בית שלהבישרת

 מדיניות בתהום מצוי המבוקש הסעד בענייננו,אף
 עם מגעים מחייב המדינה, של החוץ

 בלב מצוי - ובעיקרו הרמות, בכלל הפלסטיניתהממשלה
 של הדעת שיקול של ליבו

 מקום אין כי המשיבים סבורים כן, עלהממשלה.
 זה נכבד משפט בית להתערבות

 לאופי בקשר החלטה היא במהותה אשר מדיניותבהחלטת
 הרשות עם היחסים

הפלסטינית.

 אליה, הקשורות העתירות בעשרות גם כמו זו,בעתירה
 לבר- D))lp'W הפרק על עומדים

 שממשלת - דומיננטיים וביסחתיים מדיניים -משפטיים
 ומחובתה, רשאית, ישראל



 וההשפעות המדיגה של ההנץ יחסי ניהול אופן לגבילשקול,
 שעלולות הטווח ארוכות

 האמור. בתחום מדיניות להחלטתלהיות

 אח לדחות זה נכבד משפט בית מתבקש האמור כל לאור41.
 העתירה.

 של בתצהירו נתמכות זו בתגובה האמורותהעובדות42.
 ראש מוכתר, 1DI>W משנה אלוף

 )רמ"ח בשטחים צה"ל פעולות במתאם המבצעים אגףמהלקט
 אג"ם(.

 השס"ח תשרי ו' :היום

 2007 ספטמבר18


