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בקשתלדחייתמובילהקייםהדיןכילמסקנהונגיעה,בפנינוהובאואשרולמסמכיטלטענות

המעמדכילקבועהיהרשאיהמשיבכיוקבעה,זהבשלבלסקבעמעמדליתןהעותרים

,5/אבאשרתיתויקשהעותרשנתייםלאחרלןיוענק

הםואמים)וו,וראוייםענייניים,סביריםהינםבעניינםההשגהלדחייתהוועדהשלטעמיח.48

.הסבירותמתחםמגדרחרגושלאבוודאי,מקוםומכל,הקיים'הדיןאת

בהחלטתפגםכלנפללאמקוםומכל,ראויההחלטההינההוועדההחלטתכי,יטען49דהמשיב

*הנכבדהמשפטביתשלהתערבותואתהמצדיקהוועדה

ההחלטהאתהשיפוטיתהביקורתשבטתחתמעבירהנכבדהמשפטבית,להלכהבהתאם.50

המנהליתהרשותשלהדעתשיקולבהחלפתהמדובראין.סבירותהאתובוחןהמכהלית

שירותנציב'גיאידנחמיהבןבנימין!98/663ב"רע'ר)הנכבדהמשפטביתשלדעתובשיקול

ד"פ,'ואתשנתאפייםר"ד'ננגילנקשהר"ד94/4539צ"בג;322(98ג2על-חק,הייהרגתי
.(542(3)מחר"פן778(4)מח

לרשותעומדת,מבענייןשניתנהבהחלטהמיכהליפגםנפלכיהעותריםהראו'משלא,51

,המשיבהחלטתאתבחן,הוועדה,נוסףגוףבובמקוםבמיוחד,המגהליתהתקינות'חוקת'

.לגופהלהידחותהעתירהדלןלפיכך

מהשגהועדת.ב

שרהודעת(5870הפרסומיםנילקוטברשומותהפרסומיםבילקוטהתפרסמה'25111'108ביום,52

,לישראלהכניסהלחוק(א)16שעיףלפיסמכותומתוקףכי,3ג,2008,11מיוםהפנים

ההשגהועדתראשליושבהפניםשרמעביר("לישראלהכניניהחוק"?להלן)1952נ-יב'התשי
לעניין-4,5,6,(ג)ו(ב),(א)3א,3,ב-ו(א)2סעיפיםלפיסמכויותיואתהפניםבמשרדלוריט

.לחוק11-ו,פרטנייםמקרים

*(5י1*0001ניהלמספר)לוריטההשגהועדתנוהלפורסם6531111212008ביום

יפורטואשרבנושאיםהאוכלוסיןמינהלהחלטותעלמנהליתהשגהכאת.כעומשמשתהוועדה.54

לזוייטלדיןביתשלבחקיקהלכינונועדוזאת,להלן

לבטלה,לשנותה,משיגיםעליהההחלטהאתלאשררשאיהנציב,לנוהל2,3לסעיףבהתאם.55

להחזיראו,(המחליטהלרשותהנתונותהסמכויותבמסגרת)במקומהאחרתהחלימהולקבל

.המחליטהלרשותהוראותעםהענייןאת

סלעמיעילי'נויבינשטייןאיגור07/268(ארצי)ע"בעהדיןבירזשלדבריויפיםזהלעניין.56

.,1נ.9608)מ"בע
:(בנבופורסם



,,.
בעוד"יכיהעליוןהפשפטביתקבעהשגהאועררזהבהליךתביקורתגתיקףלייןבגאי

נהשגאהביקורת,המינהליתבהחלטהטעותנפלהלאאםלביוקאמשההשיפוטיתהביקורת

עלגערותבערראו
-

עלשניתנהזובמקיםאוזרתהחלטהמתןומאפשרתמחדשכדיוןרובפי
-

דעתה-שיקולאתלהעמידבהשגההדנההרשותרשאיתנזהבאופן.המקוריתהרשותיזי

המיוהדמהחוקאחרתנוונהמתפרשתאיןעודבלצאת,המקוויתהרשותדעת-שיקול.במלום

ניתן,פירסםלא,מ"בעוהשקעותיזום.ח.י'נרעצהעיריית99/2425א"רע)"העגיןעלהחל

"...((בגבופורסם)2000.9.12ביום

האמורהנוהלפיעלהוסמכהאשרמנהליתהשגהכערכאתההשגהועדתכי;יטען.המשיג,57

הענייןאתבהנה,הוראותעםלרשותבפניהההובאהענייןאתלהחזיראולקבל,לכסל,לשנות

לסקבעמעמדמתןעללהורותמקוםנמצאלאכי,למסקנהוהגיעדנאבמקרה

חוקלפיהפניםשרשלדעתובשיקוללהתערביראהלאהמשפטביתכי,היאפסוקתהלכוז.58

באלווכיוצאלבתוםחוסראומרמה,שחיתותמתוךשפעלהוכחאםאלא,לישראלהכניסה

"('מ,הפניםשר'נקלרק71/482צ"בגזהבעניין'ר)שלטוניתפעולהלפסולהעשוייםטעמים

,(443,444(1)מבד"פ,הפניםשר'נבנטלי87/740צ"בגגם'ור7%1ן.113(1)כו

השגהכערכאתההשגהועדתידיעלנוספתבחינהנבחנההרשותהחלטתבובמקריווחומרקל,59

שנבחנולאחרורק,ההשגהועדתבפניטענותיהםאתהציגוהעותריםכי,יודגש.מנהלית

החלטהניתנה,הרלבנטייםהשיקוליםכלונשקלו,הרשותושלהעותריםשלטענותיהם

.ההשגהועדתבפניהוצגואשרלטענותהתייחסותבהאשר,מנומקת

לאורהן-המשיבבהחלטתהנבגדהמשפטביתלהתערבותוהכמקרהמקוםאין,לפיכך.60

הכניסהבנושאהפניםלשרהמוקנההרחבהדעתבשיקולהמצומצמותההתערבותעילות

שללגופוההחלטהשלסבירותהלאורוהן,בהחלטהפגםהעדרבשלהן,בישראלוהישיבה

1ייןענ

הנורמטיביתטגלת)וזנ

כללי-מישראלמעמדמתן

,עולהתעודתאועולהאשרתבעלאךישראליאורהשאינומיכי,קובעלישראלהכניסה661חוק
לושיינתןישיפהברישיוןמותניתבישראלישיבתווכי,בישראללשבתקנויה,וכורנ,בעלאינו

ו.הרקעלאפי
.

.ה

הדעתושיקולישיבהרישיונותלמתןהסמכות,לישראלהכניסההוקפי-עלכי,יצויןוהבעניין_62

.ידועללכךשהוסמךמיאוהפניםלשר,מטוריםבוןלשימוש

וריבונותהסמכותמאופיונובע,הוארחבישיבהרישיונותבהענקתהדעתשיקולכי,163יצןין

ד"פ,הפגיםשר'גונגדל89/431צ"בגוהבענייןראוי)בשעריהייכנסמילהחליטהמדינה
,661(4)מטר"פ,חפניםשר'נ(גולדשטיין)פירי93/1031צ"בגגםוראה;505,520(4)מו

678-677).

אלאלזריםישיבהאשרותלהעניקשלא,רוינהרבותשניםמזההמשיבבהשנוקטהמדיניות.64

אתתלאעמדהוומדיניות.מיוחדיםהומניטארייםשיקוליםקיימיםבהםחריגיםבמקרים



להתערבראהלאאשר,לצדקגבוהמשפטכביתבשבזנוהעליוןהמשפטביתשלביקורתותחת

.(ל"הנקנדלצ"בגגם'ר;70(1)88על-חק,הפניםשר'נמנצח87/656יצ'בגראה)בה .
,

מילהחליטהבלעדיתומסמכותוריבונותושליוצאפועלהינוהמשיבשלורמדיניות,כאמור.65

שיקוליםעומדיםשבבסיסם,מחמיריםקריטריוגיסנקבעוכךלצורך,בשטחולשהותיוכל

אשרהלקבלבקשתונבחנת,בהםשעמדמירק,ככללאשר,בלבדמשקלכבדיהומניטאריים

?בישראלישיבהרישיון'או

וזאת,סטאטוסויוצרוכויותמעניקבהיותו,בכךמהשלענייןאינובישראלמעמדמתן.66

קבעךתושבותשלמעמדבמתןמדוברכאשרבמיוחד

ילדיםרישות
-ן

במעמדעוסקת,("12תקנה":להלן)1974-ד"התשמ,לישראלהכניסהלתקנות12תקנה.67

בהונאס,בישראלשנקדלילד,מסוימיםתנאיםובהתקיים,לישראלחכניסהחוקלפישניתן

הוראתלגביוחלהולא,בישראלשגולד,ישראלאורחישאינםלהוריםילד,12תקנהלהוראת

,הוריוכמעמדמעמדויהא,חשבותלהוק4סעיף

ומתןרישוםנוהללפי,2נתקנהעליוחלהלאכןועל,בישראלד%גלאמ,הנגנוןבמקרה,68

כנספחצורף)eoso,2.zשמספרו,בישראלקבעכתושברשוםמהוריואחדשרקלילדמעמד

,שנתייםובחלוף,שכחייםלמשך5/אמסוגשהייהאשרתלקבלמעל,(לעתירה25/ע
.לקבעמעמדוישודרג,פליליתאובטחוניתמניעהוהעדרחייםמרכילהוכחתבכפוף

הנשיאהכבודדבריזהלענייןיפים.הבקשהלאישוראיןבלעדיותנאיהינהחייםמרכזהוכחת.69

שם,3388(4)2007תקסמה,'ואההפגיםשר'צואחירמויאבו06/600מ"בעתהדיןבפסקארד

:כינקבע

מעמדלקבל,בישראללידתומכוח,אוטומטיבאופוזכאיבישראלשגולדילדכיחטעגהאת"
נדחתהזוטענה.לדחותיש,בישראלהאוכלוסיןבמרשםולהירשםבישראלקבעתושבשל

jפינקצעשם,(1999)הפניםשר'נקרעופבאלואיה9?99/9צ"בבג

~

Shלישראלהכניסה
מפוחבישראליבעלישיבתאוטומטיתזכותונובעותאינווייצלעולצלרךשהותקנו?והתקנה

ומניעתהמשפחתיהתאעלשמירההיאלישראלהפניניהלתקנות12תקנהשלהכליורה,לידה

,לפיכך.בישראלחייופרפואשרהמשמורןההורהשלמעמדוולביןהילדשלמעמיוביןפעו
טענתםלהמיכת...בישראלהלידהמנוחאוטיפטיתניחןאינובישראלקבעלישיבתרישיון

,להדגישהראוימן":עדאלהבענייןהשיןהשיפט'כבשלבאיס:ומדבריוהעותריטמצטטים

בישראלניידושלאהאזורתושביבקטיניםורקאךעגייגהלחוק3אסעיףהוראתכי
מגיחהזוכלליתשהערהנראה,ואולפ"..,.בישראלהחימשמורולהורהלהצטרףוהמתקשים

הוראתבחיקכהגדרתואזורתושבאינוישראלילהורהבישראלשנולדקטין,כללבדרךכי
אין,למשלכך.(באיורהאוכלוסיןבמרשםרשוםואינובאגורמתגוריאינו,כלומר)השעה
תקנהלסימעמדלקבלזכאי,באזורחייוכלחיאךבישראלשנולדקטיןכי,אלהמדבריםלהבין

'

."9?99/9צ"בבגהעליוןהמשפטביתולעמדתהפסוקהלהלכהבסתירהתעמודכזוקביעה.12
נדרשים,העותריםשלבעניינםכמומענודלקבלהמבקשיםבפניהעומדותמהדרישותכחלק.70

זודרישה,הבקשההגשורלמועדקודםשנתייםלפחותחייםמרכזקיוםכילהוכיחהמבקשים



..

06/742מ"בעתהדיןבפסקארדהנשיאהכבודבלשוןונך,זהנכבדמשפטגיחידיעלאושרה

קתידיאבו
:985(2)2007מח-חק,הפניםשר'נ'אח)

יילילע
מלגלילי

~
waשיותת*יבלענייןהאוצריםבטענת4ם

"
?הה*שלקיוטולהראותהדרישה

בישראלחיים
משי

לרישוםלבקשותהןנוגעתזודלישח.הבקשהלהגשתשקדמוהשנתיים

לתקנות12תקנהקובעת,ילדיםס)לרישבקשותלעניין.משפחותלאיחודלבקשותוהןיליים

,השבותלחוק4סעיףעליוחלוולא,בישראלשנולדילדכי,1974-ד"התשל,לישראלהנגיסה
יצירתומניעתהיא12תקנהשלתכליתת,הוריובמעמדבישראלמעמדויהיה,0ל9ג"י"התש

,ישראליליד,הקטיןילדושלמעמדולביןישראלתושבהורהשלמעמדישיופעראונתקשל

נופוךעליוןדיגים,הפניתשי'נפבאלואיה99/979צ"לבגבאיקונולמצאאשי

55

2בפסקה2

רציונאלהואאלההליכיםביסודהעומדהרציונאל,משפחותלאיחודלבקשותבאשר.((1999)

תוךיחדיולחיותהמשפחהלבנילאפשרוהרצוןהמשפחתיהתאעלהגנהשעיקרוהומניטרי

המשי
לאיחודובקשותילדיםלרישוטבקשותשללאישורןבסיסיתגאי,,.בארץממריט

משפחות
'

מפלית.בישראלאפןהוא-הץוגבןאוההורה-הבקשהמגיששלקייומרנוכיהנה
בשאלההכיעה.בישראללהשתקעהבקשהמגישבכוונתכילוודאהיאהדיוןנשואהדרישה

כיהיאהלכה...ממושכתבחינהשלעריכחהביגילמחייבת,אדםשלחייומרכזנמצאהינן
להתערביבסמכיתודעתובשיקולהרשותשלדעתהשיקולאתמחליףאינוזהמשפטבית

תווייםמרכיבחינתכיהמשיבתביעת.הסבירותממתחםחורגתזוכאשלרעהרשאבהחלטת
שללהתעבותועילהאיןולפיכךהסבירותמסתחטחורגתאיננהשנתייםשללתקופהתתייחס

"-גהמשפטבית

כדרישההוכרהשנתייםשללתקופהחייםמרכזלהוכחתהמשיבדרישתכי,כןאםיוצא.71

וראויה6סבירה

ילידהיותונוכחהסףעל3דתתהלאהישראליהאוכלוסיןבמרשםמ4לרישום672הבקשה
,ארעיבמעמד*שנמיילאריואשעצע2אשוהלמתןבקשתורה'אושאלא,האזור

ענייכםבאשר,שתסמוךמהעללהאין,למחצהאחיולביןמביןלהפליההעותריםטענת,73
ואילו,ישראלילידיבהיוונם,12תקנהמכהקבעמעמדקיבלומשללמחצהאחיו,שונין

,ישראלילידאינןמן

או/ובישראלכדיןהשוהה,המשמורןמהורהומאתלהפרידנדיהמשיבבהחלטתאין.74

,המשפחתיהתאבשלמות'לפגיעכדי

הנפקתלרבות,ישראללתושבהמוענקרתבזכויותמאתמוכח5/אמתוג.שהייהאשרה,75

מכל"שונותסוציאליותוזכויותהישראליהאוכלוטיןבמרשםרישום,ישראליתוהותתעודת

שלוםעלהשמירהומאינטרסהמשפחתיהתאמשלמותלגרועכדיזהאשרהבסוגאין,מקוס

.הילד

לטת,בוווהנכבדהמשפטביתלהתערבותזהבמקרהמקוםאין,לעילשצויןונפי,האמורנוכח_76

המוקנההרחבהדעתבשיקולהמצומצמותההתערבותעילותלאורהן-ההשגהועדתר"יו

סבירותהלאורוהןבהחלטהפגםהעדרבשלהן,בישראלוהישיבההכניסהבנושאהפניםלשר

.ענייןשללגופוההחלטהשל
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עםמתיישביםוהםוראוייםעניינים,סביריםחיודנןבענייןשיקוליוכייטעןהמשיב.77

.דאכגוןבמקריםוכמשיבשלהכלליתהמדיניות

העואריטאתולחייה,העתירהאתללחותהנפסדהמשפטביתאונצאש,לעיל,,האמורלאור
.נדיןעודדטרחתושפףמשפטבחועאופ

בעובדותילתמיכהתצהירב"מצ

ה

ל-ש
(אורחי)ירושליםמחוןפרקליטות

ירושלים

גגפג,יולי1ג




