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.אחתגגקורתתחת

~
ttha03/1052שלדינולפסק8סעיף,2006.5.14ביוםניתך,פורסםלא,הפניםשר'נערפלה

(.ע.י-הוספובעתירהההדגשותכל)עדאלהעניין:לוזלן.ריבלין(אוכתוארו)השופטכבוד

.התפרבמרחבקבעתושבתהינההעותרת.חודשיםמודיעהלמעלהלפני,2009.11.4ביוםנישאוהזוגבני

לצורך.אלרעדיחחרבהביישרבהעותרתשלהוריהבבית,נישואיתםלאחר,להתגוררהתכוונוהזוגבני
את,הנישואיםלאחר,עדכןהעותר.התפרבמרחבחדשלתושבלהיתרהעותרנזקק,התפרבמרחבמגורים

מספרלמרווי.התפרבמרחבהדשתושבלהיתרבקשהוהגישהעותרתשלהרשוםלמענההרשוםמשו

הזוגובניהתפרבפרחחהדששהזבתיתרלעפצומנפיקיםאינםהמשיבים,העותריםשהגישובקוצות

.אחתגגקורתתחתיהדחייםאינם

כניסההיתרי,חודשיםמספרמדי,לוהמנפיקים,המשיביםבוואדיתלוילהיותתעותרנאלץ,ברירהבלית
.רעייתיאתלבקרשיוכלכדי,לינהללא,ימיםלשלושת,התפרלמרחב
.משמחהלחיישלהםהיסודבוכותאנושהפגיעהפוגעתהזוג*מגגהמשותפיםהמגוריםמניעת
אתחניתןככללצמצםישכיקבע,ההפרדהלגדרהנוגעותבעתירותרבותבפסיקות,זהנכבדמשפטבית

הנישדהמשפטביתמתבקש,אלהבכלבהתחייב.ההפרדהגדרמהקמתניווקואשרבתושביםהפגיעה
המשיביםלתגובתהשחןפנלקצומן*תקביעהאפשריבייצרהמוקדםכממגדסייעהעתירה4טצלקצוע

.בעתירהבציץהצודךאתמייתרתהפשרניםתשבת,שלעיתיםמלפדהץניסיעהיות



בכלחמשיביםמצדהמענתאיאוכדיןשלאהסירובשענייעעתירותבסדרתעשותהשהיםהעתירהזו

.התפרבמרהבמגוריםאוכניסהלצורךהדרושיםההיתריםאתלחדשאולהנפיקלבקשותהקשור
כבודבראשותהרכבבפני2010.4.28ביוםנערך('ואח10/2192ץ"בג)הראשונותהעתירותבשבעהדיון

.ורובינשטייןארבלהשופטיםוכבודלנשיאההמשנה

סודיחומרשראהלאתר,מהעותריםשנייםשלעתירותיהםאתהנכבדהמשפטביתדהההדיוןבתום

להגישבהןלעותריםלמפשרכדי,כעעלאחריםעותריםהמישהשלעתירותיהםאתוהותיר,בעניינם

בלאיוגשוהבקשותכימההנחהיוצאיםאנו";כילצייןלנכוןמצאהנכבדהמשפטבית.חדשותבקשות

יש"הפללדיך%נאמשיםאלהודירים-דאבכנוןכילצייןשפושר,בהקדםתינתןותשובהדיחוי
שלושהבתוךלעדכןמהצדדיםביקשהנכבדהמשפטבית,"למשופההזמניםללהגומשמתאהשיבות

(יוכ)בעינש,חוישלושהשחשולאחר,הצערלמרבה.להןוהתגובותהבקשותהגשתלגביחודשים

היתריקיבלושניים,חעותריםחמשתמתוךכילעדכןהעותריםנאלצו,הנכבדהמשפטביתהחלטת

שפגלאחרחודשלאאשר,בלבדימיםלחודשהיתרקיבלוהחמישיתשובהכלקיבלוששניים,כניסח

.מעדכנתהודעההגישולאכללהמשיבים.תוקפו

ביום.(10/5461ץ"בג-ו10/5459ץ"בג)דומהשענייענוספותעתירוהשתיהוגשו2010.7.19ביום

הרכבבפנייובאווהךיחדעידונוהעתירות":לפיהלויהשופטכבודשלהחלטתוניתנה2010.7,20

חקלאיתעונהלהפסידמשתריםשיגרוםמה,2010.11.15ביוםלדיוןנקבעוהעתירות".בהקדםתלתא

ביום.992ט/10ץ"בג)זהבענייןהעשיריתהעתירההוגשה2010.8.12ביום.בענייכםהדיוןטרםנוספת

ימים15בתוךלעתירההמשיביסלתגובת":רובינשטייןהשופטכנודשלהחלטתוניתנה,2010.8.13
ניתנהיוםובאותו072א/10ץ"בג)האוותאמירההעתירההוגשה2010.8,17ביום".(במנייןהפגרהימי)

הפגרהימי)ימים30תוךלעתירהמקדמיתתגובהיגישוהמשיבים"!פוגלמןהשופטכבודשלהחלטתו

."(הימיםבמנתןובואו

חקלאיםשלבבקשותיחםעסקואשר,להשקדמוהעתירותממרביתבמקצתשונהוועתירהשלשיינה

בצידהנמצאותהחקלאיותאדמותיהםונהירההפרדהגדרשלהמורחיבצידההמתגורריםפלסטינים

דנאהעותרים.אדמתםאתלעבדלהנישיאפשרהתפרלמרהבכניסההיתרלהםיונפקכי,המערבי

פיעל,במעלחהראשונהמטרורואשרהיתר,התפרבמרהבחדשתושבהיתרלעותריונפקכימבקשים

שכגדהתפרבמרחבהחייםמרקםאתלקיים"הינה,המשיביםשל'התפחמרחבקבעפקידותקובץ"
חוזרותלבקשותענייניתלהשיבמסרביםהמשיבים,להלןשיפורטכפי".המשפחהשלמרצתלךאח

.נמשכתהזוגבנישלהמשפחהבהייהיומיומיתוהפגיעההעותריםמצדונשנות

למרחבלהיכנסהמעונייךפלסטיניתושבכיהדורשהיתריםמשטרהוחלדה-ההפוגדרהוקמהמאז

03/9961ץ"בג:והנכבדמשפטלביתעתירותשתיהוגשוההיתריםמשטרכמד.בהיתריצטיידהתפר

האאודה04/639ץ"ובגישוכלממשלת'צוכשברגללוטהר"דשלמיסורההפרטלהגנתהמהוד

משטר*תירה*!להלןהעתירותשתי)הנפצרתשיהייהל"צהכוהותפפקד'נבישראלהושרהלזפההע

הנכבדהמשפטלביתלהבהירמבקשוםוהעותריםדיןפסקלמתןמחכותאלהעתירותשתי.(ההיתרים

כימקוויםוהםההיתריםמשטראתלבטלישכימעמדתםחורהמשוםאיןדנאהעוההזבתגשתכי
.דינובפסקוועמדתםאתיאמץהנכבדהמנופטבית



אינםאשרבמצבםאתריסתושביםושלהזוגבנישלהפרקטיתהבעיהאתלפתורכדימוגשתזועתירה.6

כילטענתמעברביהנכבדהמשפטלביתלהמחישכדיבהוישתקיניםמשפחהחיילנהלמסוגלים

למשפטובניגודבישראלוהחוקתיהמינהליהמשפטשלהיסודלעקרונותבניגודעומדההיתריםמשטר

אתמצמצם"אינוגםההיתריםמשטר,האדםזכויותשלהבינלאומיוהמשפטהחוממטאריהבינלאומי

'נפיוסעירייתואש05/10905ץ"בג;ראו)"הניתןככלעו,י-הפלסטיניםמתושביםבהםהפגיעה

(יוט'געניין:לחלן.הדיןלפסק43סעיף,2009.9.9ביוםניתן,פורסםלא.הממשלהראש

נכבדמשפטביתשלאישורומתןלצורך.חלקלקמדרוןבמעיןמתנהליםהמשיגיסהעופריפגלטענת.7

מבנייתהנפגעםלאוכלהיייהייגושאשרתנזקלפיהואבטחותתכשיריםמבטיחים,הגדולצנייפזה
מפשיריםעומייפלא,מצתהוהגדראישורונועהנסגדהמששטשביתלאחר.מינימלייהיההגדר

.פצנייפחנפגעואשרהתשבציםשלמצפםשוועליופא"אבהבטחותיהם

העובדתיוהיסעלעמילההצדדים

והסתרתהעותר.שנים22בתפלסטיניתתושבתהינההעותרת.שנים23בןפלסטיניתושבהינוהעותר,8
הרשוםמענם.1.4ג.2009ביוטומוצלחתטובהבשעהונישאו,2009.10.29ביום,נישואיךחווהעלהתמו

.התפרבמרחבהתפרדהגדרשלהמערביבצידהנמצאאשר,אלרעדיהחרבהשוב=בהינוהעותריםשל

העותרתמתגוררת,התפרבמרהבחדושהושבחיתרמותרלהנפיקמסרביםוהמשיביםהיות,בפועל.9

גדרשלהמזרחיבצידהחנמצא,גרביחאלטורחביישובמהעוררתעותרואילו,אערעדיהבחרבה

.וניניהםמפרידהחומהכאשר,העותרתמביתספוריםמטריםמאות,ההפרדה

שלהאדםזכויותלקיוזםהפועלתעמותההיא(המצעדאוהפרטלהטתהמהוד:להלן)3חעותרת.10

.הכבושיםבשטחיםפלסטינים

מדינתמטעם,המערביתהגדהלאיזורהצבאיהמפקדחוא1המשיב.11
ישראלי

המערביתבגדההמהזיקה

.שנהושלושמארבעיםלמעלהמזהצבאיכיבושתחת

וזמערביתבגדההאזרחייםהענייניםאתלנהלכדישחוקםגוף,חאורחיחמנחלראשחוא2המשיב.12

בצורךבתתחשב,והפעלתםהציבורייםהשירותיםהספקתולשםפאוצלושאחשלולטוסתהלשוהתה"
,(94?'מס)והשומרוחיהודה)אדרתומינהלהקמתבדברלצו2סעיף)'"ציבורוסדרתקוןמנהללקיים
הנוגעבכלהמוגנתהאוכלוסייהעםבקשרשעומדיםאלותיגם2המשיבשלקציניו.(1981-ב"התשמ

.התפיבמרחבחדשתושבחיתרלתנפקת

ההיבטיםאת,שוטףבאופן,מלוויםוקציניווהוא2-ו1המשיביםשלהמשפנהיועצםהינו3חמשיב.13

.התפרבמרחבחדשתושבהיתרלהנפקתהקשורבכלובכללם2-ו1המשיביםעבודתשלהמשפטיים

אם,3המשיבאללפנות%",ההיתריםמשטרבעתירותהמשיביםמטעםשנמסרלמהבהתאם

המקדמיתהשגובחאתהגיבאף3המשיב.התערבותואתולבקש,כעררשליליתהחלטהמתקבלת

.העותריםבשםמ"החשכתבלמכתב

שלהוריהבבית,נישואיהםלאחר,להתגוררהתכוונוחעזתריס.חשתריםנרפאו1.4נ.2009ביום.14

,ואת.התפרבמרחבההפרדהגדרשלהמערביבצידהכאמורהנמצא,אלרעדיהחרבהביישובהעותרת
שלוהיומיומיהשוטףטיפולהאתהמצויך,שסתרהשלאמהשלתרעועהברלאותימצבתמשום

תנמצא,גרביהאלנצרחמהיישובהרשוםמענואתהעותרעדכן,2009.11.8ביום,לפיכך,העותרת

.העותרתשלהרשוםמענה,אלרעדיהחרבהליישוב,ההפרדהגדרשלתמזרחיבצרחה
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1/עומסומןמצורף,נין'בגהשרעיהדיןביתידיעלשנערךואין?"חנח"

4י

תוקף.לשנתייםתוקפםאשרהיתריםמקבלההיא,וככזו,התפרבמרחבקבעתושבתהינההעותרת,5נ

חרבה,ההפרדהגדרהקמתעדכי,יצוין.2011.4.17ליוםעדהינולעותרתשהונפקהאחרוןההיתר

.גרביהאללטורהמוניציפאליתמבחינהשייכתהייתהאףאלרעדיה

,התפרבמרחבחדשתושבהיתרלעותריונפקכיהוונבניביקשו,העותרשלהרשוםמעטעדכוןלאחר.16
הנפקתשלהראשונהמטרתהכי,יצוין.תקיניםמשפחהחייולנהליחדיולהתגוררשיוכלומנתעל

הינח,(ק"הרפ;לחלן)"התפרמרחבקבעפקודותקובץ"פיעל,תתפרבמרחבחדשתושבתעודת

."המשפחהשלמותערךאתחפבדהתפרבמרחבהחייםמרקסאתלקיים"

אשר,נין'בגהפלסטיניהקישורלמשרד,2010יתארבחודשהעותריםהגיתוהראשונהבקשתםאת.17

דרך,הפלסטיניהקישורבמשרדהישראלימהצדשנתקבלההתשובה.הישראליק"למתאוהההעביר

.קבעיתושבאיננו"והעותרהיותנדחיתהבקשהכיהייתה,נעיןק"מח

קבהאסעידמרבשםפקיד.אלשרקייהברטשועירייתדרךמסתריםהגישוהשנייהבקשתםאת.18

נתקבלההפעםגם.חושראלילמתיקישירות,הדרושיםהמסמכיםכלבצירוף,הבקשהאתהעביר

אתלצייןלמותר."קבעתושביאיננו,והעותרהיותנדחיתהבקשהלפיה,ימיםמספרלאחר,תשובה

קבעתושבלאוהואהיותנדוויתהתפרi1mDחדשתושבשללהיתראדםשלבקשהשיוהאבסורד

...התפרבמרחב

מעונייןהיהוהעותרוהיוונ,העותרעבורהתפרבמרחבחדשתושבהיתרלהנפקתלבקשותבנוסף.19

בקשות,ברירםבלית,העותךח"הג,הניתןככלפעמיםשלרבמספרהטרייהרעייתואתלראות

."אישייםצרכיםלמטרת"היתרהשתרקיבלחודשיםכשלושהמדי,ואכן,רעייתואתלבקרלהיתרים

-הובין2010.2.21-2010,2.23חימיםביןבתוקףהיותעותרקיבלאותםהאחרוניםההיתרים

כשלושתמדי,רעייתואתלבקרלעותרהמאפשריםההיתרים,הצער;למרם.2010,5.20-2010.5.22

לינהמאפשריםואינםבלבדחיוםלשעותמוגבלים,פעםבכלימיםשלושהשללתקופה,חודשים

.התפרבמרחב

לחשתתףלושיאפשרהיתרביקריהעותר.ליבולבחירתהעותרתשלאחיהנישא2010יוליבחודש.20"ו

.2010.7.15.2010.7.22לימים,'אישייסיצרכיםלמטרת"נוסףהיתרלווחושקהמשפחתיתבחגיגה

שהיהההיתר.ההיתרתוקףפקיעתלאחרירם,2010.7.23ביוםהתפרממרחבהעותריצא,טעותבשל

בו,"ההיתרתנאילמפרמסירהשובר"נמסרולעותרתוחרםהעותרברשות
לגשתיכולהואכימצוי

להגישצורךהעותרראהלא,תהיתרתוקףפקעוממילאהיות.ההחרמהעללערערכדינין'גק"למת

,ההחרמהעלערעור

עו2ומסומןמצורף,"ההיתרתנאילמפרמסירהשובר"העתק

חדשלתושבהיתרלקבלתבקשותאכןחיעהעותריםהגישואותוהבקשותכיספקכללהסירכדי.21

.הפרטלהגנתהמוקדבסיוענכתבהאשר,חדשהבקשההעותריםחגתנו,העותרעבורהתפרבמרחב

.2010.7.25ביוםהישראלילמתקןהועברההבקשה

מוחדין"רסידיעל,הפרטלהגנתהמוקדנציגת,רוביןטל'לגבלצפוניתבשיחהנמסר2010.7.28ביום.22

המוקדנציגתאמרהטלפוניתשיחהבאותה,בטיפולחבקשחכי,נין'גק"במתהקישורקצין,חבקת

וכיחודשיםמספרכברהתפרבמרחבחדשתושבלהיתרבקשהלחגישמנסחשהעותרחבקהן"לרס



הראשונההפעםזאונ.נכוןלא"!השיבחבקהן"רס,סבירמזמןיותרחרבהארוךהינוהטיפולמשך

במרחבגרכברהו4כאילוש"הגהואכיאותושוללהייתיפענזכל.חדשלתושבבקעתןמגיששהוא

".שיחכה.ברחובגרלאהוא.דחוףלאזה.התפרבמרחבגרלאהוא.אותומכיראני,התפר

להגנתשהמוקדמה,בשרםעלהכירוהזוגשבנימהאתחבקהן"החתביע,ספוריםבמשפטים,כך

מפלצתהינוהמשיביםהסויגואותוההיתריםמשטר.רבותבעוגירותוטועןפניותמעשרותמכירהפרט

בתקווהייאושלכללההיתריםמבקשיאתלהביאהינההעיקריתמטרתהאשרלבותמרתבירוקרטית

ההיתריםמשטרהונהגמאז,עצמםהכיציביםנתוניפיעל,כימקרהזהאין.היתריםלבקשיפסיקוכי
נתוניפיעל,כימקרהזהואיןשהונפקוההיתריםשלהשנתיתהכמות,דרסטיתבצורה,ירדה

.התפרבמרהבחדשלתושבאהדהיתרלאאף2007.2009בשניםהונפקלא,עצמםהמשיבים

להגישישכי,לטענתה,מוטעותבקשותחגישאשרלתושבתאמרהרשותכילצפותניתןלאהאס

אשרהרשותכילצפותמתןלאהאם!הקרובהניירותלסלהבקשותאתתשליךולאמתוקנתבקשה

מרקםאתלקיים"הינההתפרבמרחבחדשתושבהעודתהנפקתשלהראשונהמטרתהכיטוענת

אשרזוגבנישללבקשהבכבודחס=תת,"המששההשלמותערךאתשכצלהונהרבמרהבהחיים

?"דחוףלאזה"באימרהתסהפקולאיהדלגורלוזםיתאפשרכירוצים

הינןמקמומוכיהבקהן"רסעלחוקה.ארשיתהבקהן"רסכשיאהההעותריםשלהטענה,ויובהר

הנוגעבכלהעליותיהסמכותבעלשהים1כ"המש,המשיביטהנהיגואותםולנהליםלמדיניותביטוי

שלאשוצתהליונקתה"לפעםכזכוךהוטלעליו2המשיב,הכבושיםבשטחיםהמוגניםלתושבים

נואשר3והמשיב"ציבוריהנדרתקיןלנהללקייםבצורךבהתחשב...האוכלוסייה

~

הגושפנקהאת

,2-ו1למשיביםהמשפטית

במרחבחדשיםלתושביםהיתריםהנפקתאיולגביההיתריםבמספרהדרסטיתהירידהלגביהנתונים

משטרבעתירותהמשוניםשלהמשלימהלהודעה37/מש-35/משנספחיםמתוךלקוחים,התפר

.(המשלימהההיגעה:להלן)2009,7.30מיום,ההיתרים

3/עומסומניםמצורפים,המשלימהלהודעה37/מש-35/משנספחים

באופן,לעוונרשיונפקלכךיפעלכיוביקש3למשיבבמכתב,העותריםבשם,מ"החפנה2010.7.28ביום,23

הזוגבנימצפיםבוהרבהזמןלאור":נאמרלמכתב11בסעיף.התפרבמרחבהדשתושבהיתר,מיידי

לאבכתבתשובתךלקבלתאודה,משפחהלחייבזכותםהאנושההפגיעהולאורקבהאמרעבורלהיתר

."לערכאותלפנותחופשייםעצמנונראהזהמועדלאחר.2010.8.15מיוםיאוחר

4/עומסומןמצורף,2010.7.28מיוםהמכתבהעתק

המשיבבשם,דרגומורןטוראיתידיעלהחתומה,בתשובה.3מהמשיבתשובהנתקבלה2010.8.3ביום.24

המנהלשלהציבורפניותקציןלטיפולהועברהולכןמשפטיתסוגיהמעלהאינהפנייתך":נאמר,3

פניותלקצעהפנייההעברתעל3המשיבבהחלטתכילצייןלמותר."ושומרוןיהודהבאזורהאזרחי

,שמוקניתאינהשהסמכותמכךנובעתאינהואשר%שפנימייםמשיקוליטהנעשיתהחלטה,הציצור
אינה"מ"החשלהפנייהמדועמובןלאגם.לפנייהענייניתלתשובההומניםלוחאתלעכבכדיאין

."משפטיתסוגיהמעלה

5/עומסומןמצורף,2010.8.3מיוםהמכתבהעתק

3למשיבהפנייהובמועדהיות,ויומיומיתקשההינהמשפחהלהייהזוגבנישלבזכותםוהפגיעההיות.25

כאמור,שנמסרמהולפיוהיתלמשיבהעותרלראשונהפנהמאזחודשים7-ככברחלפולעיל4/ע)
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המשיבשלתגובתואתהעותריםביקשו,היטבם,17מוכרהזוגבנישלעניינם,חבקהן"רסידיעל,שיל 4

כינראה.זהומןפרקלאחרנוסףימיםשבוע,מוגשתוהעתירהוחצישבועייםשלזמןפרקתוך3

;לפיחם,זחנכבדמשפטביתדבריאתליבואלשםלאהמשיב

לצעצעיופ*יש,הפרטשליסודמוכותפגיעהשלתיקעשעיקרוצסקדשמדוברכבל
שלהיסורזרעיותעלשמירהשלמטעמים,המצוהרהריקוןהענייןשליהדימהירהלהחדדה
הפרתכעדהראויהסעד,ככלל".החוקתיהדיןאחחקייםלפצההשעטתחובתוקיהוהפרט
"שלהםמיידיתבהגשמההרשותחיובהואהאדםזכויות

03/8060ך"בנ
קעורי

13סעיף.2006.4,26ביוםניתן.פורסםלא,ישראלמקרקעיינהל*'נ

.הדיןפסק

ביתאתלהטריח,נוספתפעם,נאלציםוהעותריםתשובהכלנתקבלהלאהעתיהההגשתלרגעעד.26
,בהגשתהצורךללאלהתקבליכולהיהבההמבוקשהסעדכישדומהבעתירההנכבדהמשפט

מאמציהםשכלחאהרהעתירהבהגשתהצורךנאילאייוSSY7שביכולתםכלעשושהעותליםלמהר.27

גגקוףפnhhיקילהתגוררמודשיםהזוגגגיאיןבהםחררשיםכשמתהשחלפומאחר,בתוהושו

sh
~
m tftMמנומקותלאדהיופמקבליםהזוגשבניומאור,תקימםמשפחהההחנאהתפר

.זהנכבדמשפטמציתסעדבבקשתלפנותמלבדברירה5ללעורייםנארה6ע,לצקשתההם

המשפטיהטירון

הם,התפרבמרחבחדשלתושבהיתרלסתרמנפיקיםאינםשהמשיביםבכךכיטועניםהעותרים.28

העותרושלמשפחהלהייהזוגבנישלבזכויותיהםמידתיתובלתיסבירהבלתי,קשהבצורהפוגעים

מפורשותלהצהרות,לפסיקה,לחוקבנלגודנשפיתהערעריםשלבזכויותיהםיופגיעה.תנועהלחופש

,עצמםהמשיביםשלונהלמיםשקודותיהםבניגודואףיהאבדמשפטבותבפניהמשיביםשל

משפשהלחייהזכות

ההגנהבאה,הגוףישלממצלחייםהזכא%ההגנהלאהב,החוקתיותהאדםוכויותבמידרג
הזכות;החייםעללהגןנועדההגוףלשלמותהדכות.חמשפההלהירבעהזכותל*ההבעתית
...לחייםוטעםמשמשתהנותנתהיאלמשפחה

קודמתהיאהההעתיומנתאדםזכאותבמיירגנעלהבמדרגה,איפית,ניצבת%זפות
,הקניןלזכיהבחשיבותה

~
wmnש"הביי,"

תמציתאתמשקפתהיא'.הפרטלצינעתשף
.'עצפיהעלהגשמפהתטמאהשג,האדםשלהווייתו

לפסק12סעיף.2006.6.13ביוםניתן,פורסםולאהסוהרבתישירות'נדוברין06/2245ץ"בג
(הדין

לחייהזכות.נעלהערךכאל,התרבויותובכלהזמניםבכל,והינוהיהמשפחהלחייאמתהחברהיחס,29

להייזוגבנישלוכותםאתגסבקרבהבוללתאלאמשפחהלהקיםבזכותמתמצהאינהמשפחה

.אחתגגקורתתחת,תקיניםמשפחה

,רביםדיןבפסקומשפההלחייהזכותשלהרבהחשיבותהאתוהדגיהתזרזהנכבדמשפטבית.30

25בסעיף,ברק(יאזהמגיאכבודכותב,למשל,כך.עדאלהבענייןניתןאשרהדיןבפסקובמיוחד

:דינולפסק

והרעיםהיסודיההגרפיהתאעלולשמורלטפח,לקייםוהבסיסיתהראשוניתחובתנו
ההברהשלקיומהאתומבטיההמשמרהיטורויהיההתה,שהיה,האדםבתעלוםביהער

...השצעיההמשפחההיאהללא-האפנתית

שלבחייוומרכזיחיוניתפקידלמשפחה.הישראליהמשפטביסודמונח.,.המשפחתיהקשר
מצקשיא"היתםהמשפטמגןעליהם,המשפחתייםהקשרים.ההברהשלובהינעהיחיד

.אדםשלכהייובימעראהפשמטתייםמהחזקיםהס,לפתה



האים5בו1בפיגום,5t?PPhזכהצמשפחהלהייהזחות
,וחקיותוהאדםכבוד,יסוד-חוקבמסגרתחוקתיתזכותהנהמשפחהחיילקייםהזכותתאםהשאלה.31

הנכותאתבמפורשמונהאינוהיסודשהוקלמרות.עדאלהבענייןהיץןבפסקמפורשלמענהוכתה

.היסודבחוקהמוגנת"לכבודזכות',בנכללתזוזכותכיקבעוהשופטיםשמרביתהרי,משפחהלחיי
;דינהלפסק34שפסקהברק(דאו)הנשיאכתבוכך

-זכותנגזרתחייואתלעצבהפרטשלהאוטונומיהעלמביסםאשרהאדםמכבוד,כןכיהנה
מתבקשתהאם.אחתכיהירהיחדיוהמשופףההייםותמשךהמשפחתיההאהקמתשלחבת
הזכותגסמשמעותויחדיולחיותהחוקתיתהזכותשלהמימושכיהמסקנהגםמכאן

תאלהקיםהחוקתיתהוכותכי,הינהוושאלהעלתשובתיבישראלזלמימושחחחוקתית

הישראליהזוגלבן,אכן,בישראלהמשפחתיהתאאתלהקיםהוכותמשמטתהמשפחתי
בישראלולגדלבישראלהזרזוגובןעםלהיות,האדםמכבודהנגזרת,החוקתיתהזכותעומדת

,ובראשונהבראבו,היא,שלוהמשפחתיהתאלמימושווגבןשלהחוקתיתהזכות.ילדיואת
לממשהוכותומשמעהמשפחהלהייכראלי"שלוכותו.שלובמדינתוכןששותיכרתו

האדםמבידוילמגועינוהנוגשתזכהצ-הישראליהזוגגןשלהחוקתיתזכותו,אכן.נישראל
."בהשיבהרובטריטוריההדא*בצוותאלהנהן"הינה-ההרתיתבזכהצ

דעתעםשנמתאלהוהןהרובבדעתשהיואלההן,במספה8כ"סה)השופטיםמרביתהצטרפווולדשת

ביטש(אזכתוארה)השופטתקבעה,למשל,כך.פרשהבאותהחמיעוט
~

:(דינהלפסק7-6פסקאות

אתלממששהגבותהרי,האדםכבודבגדרנכלליםלמשפחהחזכותשלהיבטיחכללאאםגם
האדםשלבחירתופיעלמשפחתיתאהקמתשלדרךעלהחופשיהרצוןשלהאוטונומיה

אזרחלכלונתונההאדםמכבודשזרתעצמההיאמשותפיםחייםשלבמסגרתומימושו

מיישוםגםמתחייבת,משפחתיתאלקייםישראליזוג-בןשלנכותוכיעלימקובלכן.ישראלי
עלההגנהכיבעברקבענואליהםביהםאשראחריםישראליםווג-בנילביןבינוהשוויוןעקרון
pa.-לבהותתאיטשלהיסוישהי.האדםלכבודמוכותםעזרתהיאמשפחתילתאוכותם
.האדטשלאישיותואתפציתמבבודוהלקהיא,משיינהומשפחתיהאעימוולהעציםזוגו

:(דינולפסק15-ו,8-9בפסקאות)קבעובראן'גוהשופט

,אנושיכיצורויתיידובחירותומיעההינה,משפחהלחייאדםשלבזכותופגיעהכל,בהתאם
לראותשיש,הואדבריםשלמשמעם.וחיתתוהאדםמטזיסודןבחוקהמוגנותוכויות
בלב.היסודחוקידי-עלהיקפהבמלואהמוגנת,חוקתיתוכותולנישואיןמשפחהלחייבוכות
קורתתהה,המשהשפיםההייםנפציהם,ולנישואיןפשפשה"לחההחיתיתהזכיםשלליבה

זכותםנפגעת,כמשפחה,יהדלהיותהאפשרותבמניעתכי,לומרעלינו,כן-אשרתם...אההגג

.משפחהלחיי,הישראלייםוהילדההורה,הזוג-בןשלהחוקתית

לכבודהמשתייכתיענודזכותהינה,אחתגגקורתתחתמשכהתלחייהזוגבנישלהזכות,כןכיהנה.32

.וחירותוהאדםכטד:יסוד-בחוקמעוגןשזהכפי,האדם

קובעתחאגלתקנות46תקנה.הממגיהבינלאומיהמשפטי-יועלגםומושותמוכרותהמשפחהזכויות.33

ומנהגיהדת-אמונותאתוכן,פרטורכוש,אדםחץ,הכויותיההמשפחהכבודאתלכבדיש"!כי
שו'נסטמקה97/3648ץ"בג)שעמקהובעניין".הפולחן

~
a*soכישראל:כינפסק(728,787(2)מר"פ

".בינלאומיותאמנותשלמכוהןהמשפהתיהתאעללהכנהמחוייבת

(3)16וסעיף12סעיף;1966,ומדיניוהאזרחיתוכויותבדברלאמנה23-ו17סעיפים:עודוראו

שהדסיזכויותבדברהאירופיתלאמנה12סעיף;1948,האדםזכויותבדבךהאוניברסליתלהכרזה

חברתיות,כלכליותוכויותבדברהבינלאומותלאמנה(1)10סעיף;הרביעיתגינבהלאמבת27סעיף
.1989משטוהילדוכויותבדברהאמנהשלהפהיח;1966משנתותרבותיות



להתמררלהגזניתןשלאבכךמשפחהלחייזכותםנפגעתכיצדולפרטשמקהדיגבניצריכיםהאם.34
44

ממצהאינוחודשיםשלושהמדייומייםלביקוריםחיתרמדועלבארהזוגבניצריכיםכלום!בצוותא
!שלהםהנישואיןחייאתדמיינןכדלאומדועמשפחהלחייזכותםאת

פנימיתנתהלחופשהזכות

האיוהבינלאומיתישראליבמשפטמוכרתמדינתי-פניםתנועהלחופשאופממיתניעהלחופשהזכות.35

,המנהגיהבינלאומיבמשפטמעוגנתאףהיא,יהנכבדמשפטביתפסיקת

ד"פישראלמדינהמלהםביתירייה*)03/1890ץ'ב1ציוגדיןבפסק.36
נטי

;כךנאמר,(736,754-755(

DDWוהצנרהאדםשלהישירמזטיהצהאהתנתהחופש

~

13Sעלתעופרתייודבוכחיהן
96/5016ץ"בבגהשיןוהשופטברקיהנשיאלהירהבהזבנםמןהנגזרהבובותוהן...היארגליה

יש,בןבמו.((הוטבפישט!קהלןבהתאמה147-ו59ב1,9(נאףר"פ,התחבורהשר'נחורג
.האדשמעבודנגוראףזהחופשכיהגורשים

פרשהבאותה...ל"הנחורבבפרזיתוהמשפטביתעמדבמשפטנוהתנועהחופששלמעמדועל
הזנותכי,(49'בע,שם)"ביישמההיעצרתהשכההצ"*הההתנתהחופניכיברקהנשיאציין

חופשוכי,(51בל,שם)"האדשזכהאשלההפשתהבשווהעשצעדפההנאהלחופש
W"היאהתנועה

~

lhכן.(53'בע,שם)"בישראלהזכויהצהמידרגגינתרהגבוההברמההמצוי

ההשעההנפשאתמעמידים,לדוב"כיל"הנחורבבפרשתהנשיאההגיף
בהי

ממלות
דכריםכילציעיש.9א'בעIOW("הביטהחופששללזויאהחהעהיתרמהעלהשדינה
הנשיאשלהרובלדעתהצטרפושלאהשופטיםאףאמרוהתנועהחופששלמעמדועלדומים
על.(181בשטלהשופטודברי,147'בעשםחשיןהשופטדברילמשלראו)חורבבפרשתברק

על"זילברשץ'י:גםראוחורבפרשונבעקבותהישראליבמשפטהתנועההופששלמעמדו
'"ואחהתחבורהשר'נ'ואחחורב96/5016צ"בגבעקבות:מדינתית-הפניםהתנועהחופש
,(זילבר7צץ!להלן)80?-7,806?3(ח"נתשנדוממשלמשפט

WDNhמדינתית-הפניםהתנועההופש.הבינלאומיבמשפטגםימיטנחצמתוהתנתה
בסעיף,היתרבעיךאדםזנהח2בדברביאאממיותוהנרזהצאמנאשלאדוכהבשורהמגהץ

2Internationalם(1ע1)ומדיניותאזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתלאתנח12 Covenant

Political,966נ Rightsהאדםוכויותעלהאוניברסאליתלחכרוה13בסעיף,(נפר
Declardionחש1948,1) of Human471963-מהרביעישרוטקול2ובסעיף,אצשעם

הבינלאומיבמשפטגםשעוגןנ"הביונראה(1950-מאדסזכויותבדברהאירופיתלאמנה

.(800-801'בע,ל"הנזילברשץ!ראו)המינהגי
בעניינטפיהופ*וההתפלamn,ההפרדהגלע%

ההפרדהגדרתחשה

גדרוזקמתשלישירהתוצאתהינההעותרשלהתנועהובחופשהזוגבנישלהמשפחהבחייחפגיעח.37

.הזוגבנישלביתםלביןהעותרביןהחוצצתהתפרדה

דנאהעתירתשלענייתי.עתירותשלרבמספרוהנכבדמשפטלביתהוגשוההפרדהגדרהקמתכעד.38

,העותרעבורתתפרבמרחבחדשתושבחיתרחנפקתאיאלאעצמהההפרדהגדראינו

!(דינולפסק32שסעיףכךוהנכבדמשפטביתאמר,יוס'גבענייןהדיןבפסק,39

בפגיעהלהתחשבהצגתההתפקיעל,תאזורתושבישליכויותיהם%להעהחובהבמסגרת
לשםחצ*מופקשאדמחעיהםאלההן-המוגמםהתושביםשלהם*ונויות%להיגרםהעשויה

חושמלשהגיראלההן,תגדיעמית
~

s)sעלשקשההגדראעזראלהרהןאדמותיהםלבין

,בריאותשירותילהםניתניטשהןאשל,לנפריהמהכמאסתהגזאאהעריםאלגישתם
התושביםשלהאדםוכויותכי,יודגשזחבתקשר..,באלהוביוצאהיה*תע,דת,ן%*ח

הרביעיהנבה'גלאמנת27סעיףקובע,למשל,כך,תאדםיכויותמיגועאתכוללותהמקומתם
]of OenevaפושבתלPersons82ט1ינ)

~

the Protection of10Convention aw Rehtive



1949,War,ליחסהנסיסתבכלזנאהפהמוגניםהתשביתכי(הרביעיתגינבהאמנתילהלן
4לנימוסיהם,ושולחנםלאמונתם,המשפחתיותוו5*שכויהז,לפבוי5,לגופםאיד*דוךשל4

כלמפניבמיוחדיטווהם,אנושיתמידיהאאליהםהיחסכיהסעיףקובעכן,ולמנהגיהם

מולאלהנדרשיםלאיזוניםייחיף,ואתוכל.שתנוהומפני,באלימותאיומים,אלימותמעשי
46סעיףקובע,ברומח.ציביליםאינטרסיםמולאלאואחריםאדםבנישלמתחרותוכויות

Respecting(1907משנתהרביעיתהאגלאמנת the Laws and Hague(1ע)עם0ם(ב0טפ

1907,Landפסtcustoms of Warשליהס:זכהוחאתלכבדישכי(האג)אמש!להלן
a~twinnפרטיקנייןובןמשפחתחיי,וסלחןדתחודש,כבוד,לחייםהמקומיים.

ההיתריםמשטל

יצטרכו,הגדרבנייתלאחר,האםבשאלה,ככלל,עסקולאההפרדהגדרתוואיבענייןשהוגשוחעתירות.40

תהיהמה,כןלעשותכדיבהיתרלהצטיידהתפרלמרחבלתיכנסהמעונייניםרמלסטיניסהתושבים

,ב"וניוההיתרמהשגתהפרוצדורה

התפרמרחבהיותבדברהחכריהתבוטלכיהדרישהאתהעותריםהעלוההותריםמשטרבעתירות.41 המענייניםפלסטיניםתושביםהמחייביםמכוחהשהותקנוהצוויםיבוטלווכיסגורצבאישטח.-י.
כאמורהוגשהשבהןהראשונהאשר,אלובעתירות.כניסהבהיתרילהצטייד,התפרלמרחבלהיכנס

.דיןפסקחגכבדהמשפטביתנתןלאעדיין,2003בשנת

:להלן)לעתירותתשובתסכתבאתההיתריםמשטרבעתירותהמשיביםהגישו1,13נ.2006ביום.42

בחופשהפגיעהדיןאין,ימנתהכפייפושטשנקבעכפי"!במפורשניכזבלחרצובה74בסעיף.(הפשטה

ששהתנועהבחופשהפגיעהכדיןלוחמתיתבתפיסההמותיקבאוורציבוריבשטחאדםשלהתנועה

בעלילפלשמאפשר,היתריםמשטרקרישתובמקביל,התפרמרחבשטהסגירתשיכך.הפרטיבשטחו

מאונת,הענייןלפי,בולהתגורראולסוחבפנייההיתילקבלההפרמרחבלאלמחזהפלשניתהזיקה

לבין,אלהבצעדיםהנקיטהבבסיסהעומדהדוחקהביטחוניהצורךביןראויהבצורהחמשיביסלויתן

.'האווףתושביבזכורתהיגיעה

שהצחירוכפיהמשיביספועלי0היולו,אולם.ההיתוייסמשטרשללחוקיותומסכימיםלאהעותרים.43

וכותושהרי,וועתירהמוגשת,חסתםמן,הייתהלא,למתרחיתרומנפיקיםזהנכבדמשפטביתבפני ,המשיביםבפקודותומעוגנתהצדדיםשמוסכמתהתפרבמרחברעייתועםלהתגוררהעותרשל,_

התפרממרחבהדשלמושגהיתרהנפקתהפאקירהנוהלעל

קבעפקודותיקובץאת2ט/פש"כ)המשיביםצירםההיתרלםמשטרבעתירותהמשלימהלהודעם.44

ומפרטמעגן"הואכיק"הקפלגבינאמרהמשלימהלוזררעה6בסעיף.(ק"לחפ:להלל)"התפרמרחב

לקבלתהקריטריוניםאתזהובכא,התפרמרחבבשטחושהייהכניוחה,למטריםהנוגעיםהכלליםאת

."וכדומתהניהציםוההיתריםהתעוזזתשלתקופותיהם,וההקזריסהתעודות

.(תושתושגנהול:נלהלן"התפרבמרחבחששהושב"בהעוסקהפרקהינוק"הקפשלהחמקייהפרק.45

ש"איוממרחבמגוריומקוםאתלהעתיקהמעונייןש"איומרחבתושב"למתייחסחדשתושבנוהל
תושבהיתרהנפקתשלהראשונהמטרתה,כאמור."חתכרזחמועדלאחרהתפרמחצבמכפוילאהד

במרהבחחייםמרקםאתלקיים"הינה,חדשתושבלמהל.א_2בסעיףשנאמרכפי,התפרבמרהבהדש

תושבחיתרמתובאמצעות,3סעיףפיעל,תושגוומטחה,"המשפחהשלמהרערךאתאשבסהתפר

.ב.נישואיןלצורכי-ולרווקה(ש"איובמרחבנוסחתלנשיםנשוילואיסלרווק.א"התפרבמרחבחדש

"לתושבנשותנשואח-ל
"...במהיתקבועיהע
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להתמררהמעונייןש"איומרחבלתושבהיתרהנפקת"?שכותרתחדשתושבבנוהללפרק1סעיףפיעל.46

כי,יודגש."(1-'קקט"במתהתפרבמרהבהדשתושבתעודתלקבלתבקשה"להגישיש,"התפרבמרהב

טופסאלא,התפרבמרהבחדשתושבתעדתלקבלתבקשהלהגשתייחודיטופסאינו,ל"הנ1טופס

,היפיקשלהשביעי"נספתיס"הבפרקהנמצא,"התפרלמרחבכניסההיתרבקשת"שכותרתוכללי

היתריסאולתעודותבקשותלהגשתהמתיחסים,ק"בקפרביםשבמקומותמכךנלמדתזועובדה

"1-'ט"טופסגביעלבקשההגשת,למשלכך."1-סי"טופסגביעלהבקשההגשתנדרשת,למיניהם
רכבכלילהכנסתבבקשההתפרובמרהבקבועתושבתעודתלקבלתבבקשהמדוברכאשרנדרשת

בבקשנו,התפרבמרהבביקורלצורךבוושהייההתפרלמרחבכניסהלהיתרבבקשה,התפרלמרהב

עובד,הפלסטיניתחרשותעובד,בינלאומיארגוןעובדשלכבקשחיהתפרבמרחבעובדיםלהעסקת

.ועוד,בוושהייההתפרלמרהבכניסהלהיתררפואיצוותעובדאוהוראהעובד,תשתית

שגםהרי,התפרבמרחבהדשתושבתעודתלקבלתלבקשהייחודישאינו,כלליבטופסשמדוברככל.47

להודיעאותהוהמחייבתהרשותעלהמוטלתהכלליתההגינותמחובתהנכבדהמשפטביתיתעלםאם

העותרלפיהחבקהן"רסשלטענתו,אחרטופסגביעללהגישהועליובבקשתוטעותנפלהבילסתר

,לעיס22סעיףראו)התפרבמרחבחדשתושבהיתרלקבלתבקשותבמקוםמוטעותבקשותתגיש

.כאמור,כלליהטופסשלהיוחדמשום,לעמודיכולהאינה

קיים,"2009-ט"התשס,(והשומרוןמהודההתפרבמרהבקבועתחיבבדברהוראות"פיעלכי,יצוין,48

,כך.בקשתואתלהגישהחשדבמרהבהדשתושבהיתרלקבלהמבקשאד0נדרשגביושעל,נפרדטופס
המוסמכתלרשותיגיש,התפרבמרחבתושבלהיותמבקשאשר,..אדם"כיקובעלהוראות(א)7סעיף
במרהבהדשתושבהיתרלקבלתבקשה"טופסגבי-על,התפרבמרהבחדשתושבהיתרלקבלתבקשה

מהוראותשעה,מביניםצו"שהעותוככל,הקפיוק."אלולהוראותהתוספתשל'בהלקשי,"התפר

שלחמכרועויבםאתואיחדשועתבקשותלסוגישוניםטפסיםסוגינקבעובהן,1המשיבשלרבות

במרהבחדשתושבהיתרלקבלונהבקשהטופסאתובכללם,התפרלמרחבלהיתריםהבקשותטפסי
."התפרלמרחבכניסההיתרבקשת"טופס,1-טי,אחדלטופס,התפר

6/עומסומךמצורף"התפרלמרהבכניסההיתרבקרות"נספחהעתק
יהוד)התפרבמרהבקבתתושבבדביהוראותהעתק

7/עומסומןמצורף,2609-התשסייט,והשומרוה"

חתפרבמרחבקבעתושבותלאישורוועדהחץעלתריהןהבקשה",הדשתושבלנוהל3סעיףפיעל.49

הליךהשלמתעד,גורתיק"מת.(2-נספח)
~
Phtההעדהידיעלמגוויתמקוםלשינההבקשה,

שישהעדשללתקופההתפרבמרחבולשהייהלכניסהזמניהיתרלמבקש(.ע.י-במקורכך)להנפיק

חח
-

במרחבקבועתושב"תעודתהנפקתאוההיתרחידוש."התפובמוהר-אישייםצרפים"דים

כןכמו."התפרלמרחבוזיקתוהתושבוכאותאחרמעקבלאחרהועדהבהחלטתמותנים,"התפר

סורבה",וכן,"אחתשנהשללתקופההיהרק"המחינפיקהבקשהאחהוועדהאישרה":שםנאמר

כי,יוער,"לוועדהוזימון(.ע,י-במקורכן)ושמרובסיבתתוך,סירובטופסלויימסר,ההושבבקשת

ידיעל,זהטופסמכונהלהינסלאכידומהאולט,"בבקשהטיפתטופס"הינההאמורהטופסכותתת
."סירובטופס"בתואר,המשיבים

8/עומסומןמצורף,בבקשההטיפולטופסהעתק

מאחרנדחוהתפרבמרהבהדשתושבהיתרלקבלתהעותרשהגישהראשונותהבקשותשתי,כאמור.סל

,שנדהוהבקשותכינראה.מענהכלקיבלהלאהשלישיתהבקשהואיש,קמיתושבואיננווהסתר
,ק"הקפפיעלכנדרש,התפרבמרהבקבעתושבוהלאישורוחלדהידיעלנבחנולאוכלל,הסףעלנדהו

שישהעדשללתקופההתפרבמרהבולשהייהלכניסהומניהיתר"כלהונפקלאלעותרכילצייןלמוהר



בכלימיםשלושהשללתקופה,חודשיםכשלושתמדישהונפקוהיתריםמספר,כאמור,אלא,"חודשים

תכליתאתמגשימיםאינםלעוהרשהונפקוההיתריםכינראה,כך.בלבדהיוםלשעותוחוגבלו,פעם

,'הוועדהיינץעלמגוריםמקוםלשינויחבקשחבחינתחליךדיפלמתעד"ומניחיתרלחנפקתההוראה
.המשפחהיישלמותערךאתולכבדהתפרבמרחבהחייםמוקםאתלקיים"מאפשריםואינם

כי,יודגש.ק"ולחפפיעלכנדרש,"לוועדהזימון"או"סירובטופס"כלנמסרלאשותרכייצויןעוד.51

לתושבהיהרלמבערנירקולאסורבההיתרלמתןשבקשתומנהשללהימסרצריך"סירובטופס"
.התפרבמרחבחדש

9/עומסומןמצורף,"התפרבמרחבחדשתושב",ק"הקפשלהחמישיהפרקהעתק

שייקום

.אחתנגקורתתתהמשפחהלחייזכותשנההזםשנו.52

.העותרתעםלהתגוררלושיאפשרהתפרבמרחבחדשתושבהיתרלקבלזכותישנהשותר.53

.תנועתלחופשהעותרשלובוכותימשפחהלחליהזוגבנישלבזכותםאנושהפגיעהשגעיםהמשיבים.54

ונהליםמפקוחותואףתקיןמנהלמבללי,שבדיןמחובותיהםהתעלמותתוךהמשיביםעושיםזאת

.עצמםשלהם

ולשחר,העתירהבראשכמבוקש,תנאי-עלצולהוציאהנכבדתמשפטביתמתבקש,האמורכללאור.55

העותריםבמיצאותהמשיביםאתולחייגלהחלטיתנאי-עלהצואתלהפוךהמשיביםתשובתקבלת

.דיןעורךט"ושכ

Sd.אקצההאפשרישהערהמלעדםבסועדלזיעתעתידהאתלקבצוהנכבדהמשפטביתפגוצבקשכךכמו

משוםהן,הזוגבבניוהיומיומיתהקשהחפגיעחלאורחןזאת.המשיביםלתגובתביותרקצרזמן

.לגופאבעתירהבדיתהצורךמתייתר,התגובההגשתלאתר,שלעיתיםמלמדשהניסיון

לאחר,בפקסהפרטלהגנתלמוקדונשלחהמערביתבגדהד"עובפנישנחתםבתצהירנתממתזועתירה.57

,בפקסניועהואשאףהכוחייפויואת,זהתצהירלקבלמתבקשהנכבדחמשפטבית.טלפוניתיאום

,כוחובאילביןהעותרביןלמפגשבנוגעהאובייקטיבייםבקשייםבהתחשב
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