
 בבית המשפט העליון  4427/16בג"ץ 
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 בדראן ________________ .1

 בישראל שהייה יתרהב המחזיקתושב השטחים  ,_______ ת"ז
  איחוד משפחותהליך לבמסגרת 

 אבו יאסין ________ .2
 , אזרחית__________ת"ז 

 בדראן ________ .3
העותרים  ,באמצעות הוריה ,קטינהאזרחית,  ,_________ת"ז 

  2-ו 1

 בדראן _________ .4
 2-ו 1העותרים  ,באמצעות הוריו ,קטיןאזרח, , ________ת"ז 

 בדראן _________ .5
 1העותרים  ,באמצעות הוריו ,יןקטאזרח, , __________ת"ז 

 2-ו

 שהאבי ____________ .6
איחוד לבמסגרת הליך תושב ארעי  ,___________ (5)א/ ת"ז

 ותושב השטחים  בישראל משפחות

 מנאריוס ___________ .7
במסגרת הליך תושבת ארעית , ___________( 5ת"ז )א/

 ותושבת השטחים בישראל איחוד משפחותל

  ע"ר –המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר  .8
 

בנימין ו/או ( 44346ר )מ"ר וודּכ-ראןיר ג'וּבעּבע"י ב"כ עוה"ד 
ו/או חוה  (37566ר "ארי )מ-ו/או סיגי בן( 58088)מ"ר  אחסתריבה

דניאל ו/או ( 28359/או ענת גונן )מ"ר ו( 35174ר "עירון )מ-מטרס
ו/או נדיה דקה  (68398ו/או נאסר עודה )מ"ר ( 41065מ"ר )שנהר 
 (66713)מ"ר 

 מהמוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר
 97200, ירושלים, 4 רח' אבו עוביידה

 02-6276317; פקס: 02-6283555טל: 

 בעניין:
 
 
 

   יםהעותר

 - נ ג ד -
 

 

 , משרד הביטחון מתאם הפעולות בשטחים .1
 המפקד הצבאי בגדה המערבית .2
 שירות הביטחון הכללי .3
 שר הביטחון .4
 שר הפנים .5
 מדינת ישראל  .6

  פרקליטות המדינה, משרד המשפטיםע"י 
 , ירושלים 29דין -א רח' צלאח

 02-6467011; פקס: 02-6466590טל': 

 

   יםהמשיב
 

 עתירה למתן צו על תנאי

 לבוא וליתן טעם: ים והמורה להםה אל המשיבמוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, המופנ

פלסטינים תושבי השטחים ששר הפנים אישר את בקשתם לאיחוד משפחות מדוע לא ייקבע, כי  .א

באמצעות היתרי כניסה ושהייה בישראל מתוקף כך ומגוריהם בישראל מוסדרים  ,בישראל

, רשאים לצאת מישראל ולשוב אליה דרך מעבר 1(, ובכלל זאת העותר היתר שהייה)להלן: 
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הליך נוסף, ללא כל ללא כל היתר , (נתב"ג נסיעה דרך)להלן:  הגבול בנמל התעופה בן גוריון

 . לא הגבלהלו נוסף

מדוע לא ייקבע, כי פלסטינים תושבי השטחים ששר הפנים העניק להם מעמד של תושבות  .ב

, 7-ו 6( במסגרת הליך לאיחוד משפחות בישראל, ובכלל זאת העותרים 5ארעית )אשרה א/

רשאים לצאת מישראל ולשוב אליה דרך מעבר הגבול בנמל התעופה בן גוריון, ללא כל היתר 

 א הגבלה.ללהליך נוסף ונוסף, ללא כל 

במסגרת  כדיןבישראל  המתגורריםתושבי השטחים מדוע לא יימנעו מלהחיל על פלסטינים  .ג

: )להלן (5)אשרת א/ הן מכוח היתרי שהייה והן מכוח תושבות ארעית, הליך לאיחוד משפחות

את , ("שלאחמהמתגוררים בישראל במסגרת הליך  פלסטינים או המיוחדת ההאוכלוסיי

המתגוררים  תושבי השטחיםשל פלסטינים  על נסיעה דרך נתב"גהמוטל  ףהגור איסורה

  (.המדיניות הגורפת)להלן:  בשטחים

מתאם פעולות מכוחם מטיל מקור הסמכות המשפטי את את הבסיס החוקי ומדוע לא יציינו  .ד

פלסטינים של איסור הגורף על נסיעה דרך נתב"ג האת (, מתפ"שה)להלן:  הממשלה בשטחים

 .ככלל תושבי השטחים

בני על ם ג המדיניות הגורפתמכוחו מחיל המתפ"ש את מדוע לא יצביעו על הבסיס החוקי ו .ה

שר הפנים אישר את בקשותיהם לאיחוד משפחות והם מתגוררים האוכלוסייה המיוחדת, אלו ש

 בישראל כדין באמצעות היתרי שהייה מתחדשים או במעמד של תושבות ארעית.

 

 

 רקע

נגישה  ; הנסיעה לחו"להחייםרצוי ומצופה של מקובל, חלק הנסיעה לחו"ל מהווה של ימינו בישראל 

, לא פעםלחו"ל נוסעים  שכבות האוכלוסייהמשלל אנשים . מאי פעם יותריותר, וזולה פשוטה יותר, 

 עבודה, לימודים, בריאות, נופש בהןמטרות,  מגווןלו למקומות קרובים ורחוקים מי יותר, מי פחות,

 רעים, םבן/בת זוג, ילדי :אחריםנוסע עם האדם  ,בחלקן הגדול של נסיעות אלה .וביםקרוביקור 

את על נקלה רבבות ישראלים ובני משפחותיהם מממשים מדי יום, וכך, "ב. לעבודה, חברים וכיו

מעבר הגבול הראשי של  –בדרך המלך  הזכות הנתונה לכל אדם לצאת מארץ מגוריו ולשוב אליה

 ישראל, נמל התעופה בן גוריון. 

, אשר בהן אחד של אזרחים או תושבי קבע בישראללא כך במקרה של מאות רבות של משפחות אך 

חוק האזרחות בשל  בלתי נגמרהליך לאיחוד משפחות בנוטל חלק מבני הזוג או אחד הילדים 

 וזאת בשל ,(חוק האזרחות והכניסה לישראל :)להלן 2003-והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג

מדינת ישראל  .זה בחוק"תושב איזור"  לשהיותו תושב השטחים במקור או מתוקף ההגדרה 

זכותם לעבוד את כמו גם  ,לממש את זכותם לחופש תנועה מלא בארץ מגוריהםלהם מאפשרת 

 ,באמצעות המתפ"ש ,המדינה, ישראלב, חרף שנים של מגורים כדין אולםולפרנס את משפחתם כאן. 

מסלול נפרד מיתר משפחתם, דרך נתב"ג, ומפנה אותם לולשוב אליה  מישראלמונעת מהם לצאת 

 . אף בלתי אפשריבפועל ולעיתים ממושך, ויקר, , מסורבל מסלול מפרך,

בכבודם עמוקה פגיעה האוכלוסייה המיוחדת מביא לבני  המוטל עלדרך נתב"ג  ההאיסור על נסיע

. הדרתם מנסיעה דרך נתב"ג בנסיעות משפחתיותביתר שאת  תהמורגש – ובכבוד בני משפחתם
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מעבר  – להםבמסלול היחיד האפשרי  ולנסוע בנפרדלהתפצל מיתר בני המשפחה,  מאלצת אותם

 הגבול בגשר אלנבי.

בעלויות  כהכרורבת שלבים ונפתלת; היא מחייבת התארגנות מורכבת והנסיעה במסלול זה היא 

עם שאר ביעד עד למפגש המחודש  ,בדרך זוהנסיעה  אי נוחות ניכרת בנסיעה עצמה.ברבות, ויתרות 

 שעותגשר אלנבי, בכלל זה  מסוףתנאי המעבר ב בשלבין היתר,  ,זאת ניכר;זמן  כתאור ,בני המשפחה

זו נאלצים  בדרך הנוסעים .והחגים החופשות בזמנישמגיע לשיא  ,הרב והעומס המוגבלות הפתיחה

לא פעם לאחר בשל כך,  .מועד, זמן ניכר קודם למועד הטיסהד ואל הגדה מבע מישראללצאת 

 ניכרת במידההנסיעה  את תמייקרהוצאה ה – לשהות בבית מלון בירדן נאלצים הם ,הכניסה לירדן

וכך, הכורח לנסוע  .משדה התעופה בירדן תםהמתין לטיסול הממושך פוש מתלאות המעברכדי ל –

שתמיד מתקיים פער של שעות רבות ואף מספר ימים, בין מועד היציאה לדרך  מסלול זה, מביא לכךב

שאר בני כל של ו –בן/בת זוג, הורה או ילד  – מודר מנתב"גבן המשפחה האו מועד ההגעה ליעד של 

רק לא  ,סבוכה, מכבידה ופוגעניתלכך, כל נסיעה לחו"ל הופכת . המשפחה הנוסעים ישירות מנתב"ג

 לאדם עצמו אלא לכל המשפחה.

אשר במקור הם מרצועת עזה, אינם יכולים לנסוע אלו מקרב האוכלוסייה המיוחדת זאת ועוד. 

לפני מורכב מראש ובכפוף לאישור ביטחוני , אלא רק בתיאום אלנביגשר אפילו דרך  באופן חופשי

 אף לבלתי אפשרית. ולעיתים מרתיעה ללחו"ל  הנסיעההופכת עבורם וכך  –כל נסיעה 

את פרק הזמן הקבוע להליך המדורג לפני זמן רב סיימו  קרב האוכלוסייה המיוחדתיצוין, כי רבים מ

וקרוב לוודאי שאילולא חוק האזרחות והכניסה כחמש וחצי שנים; שאורכו , לאיחוד משפחות

  היו הופכים זה מכבר לתושבי קבע או לאזרחים.הם לישראל, 

הקשה  הפגיעלמתווספת ר שאפגיעה נוספת שלא לצורך בהם ובמשפחותיהם, מהווה ההדרה מנתב"ג 

מסתבכת כך למשל, . בשל חוק האזרחות והכניסה לישראל הנגרמת מעצם הקפאת מעמדם בישראל

 ,בחופשת הקיץ חו"להורים חפצים לנסוע עם ילדיהם לשכיחה כיום, בה סיטואציה העכרת הנו

נסיעה לנופש ויש לזכור כי  וכלוסייה המיוחדת;אב, נמנה על האאחד הורים, האם או הבמקרה בו 

לחלק מהזיכרון המשפחתי, חוויות  אשר הופכתומעשירה  חו"ל הינה חוויה משפחתית משמעותיתב

  .הילדות וזיכרונות בני הזוג

והמאתגרת בניגוד לזוגות אחרים, בני הזוג אינם יכולים לחלוק במשימה התובענית במשפחה שכזו, ו

והדאגה לצרכיהם בדרכים, בייחוד בילדים  הםנטל הטיפול ב. של נסיעה לחו"ל עם ילדים למדי

 . בן הזוג הישראלימוטלים כליל על  הקטנים,

אולם ממשיכה לכרסם  או תושבי קבע, מגיעים במהרה ליעד;והילדים, אזרחים זה בן זוג ובכל זאת, 

הוא נוסע בדרך , שכן תוך זמן קצר ביעד להצטרף אליהם צליחיהאחר אכן ההורה דאגה אם הבהם 

בשל חריגותם כמשפחה  ,השפלה ם לאא ,ש מבוכה, אי נוחותוחל עשוייםהילדים הגדולים . חתחתים

, החופשהתחילת מיד עם כך, . ליוכדבר מובן מאכל המשפחה נוסעת יחד אצל חבריהם,  שכן ,בטיול

 נפגמת תחושת המשפחתיות והחירות אליהם שואפים בנסיבות אלה. 

שאר בני הצטרף ללהורה האחר מצליח כאשר הרק  םהחופשה המשפחתית המיוחלת מתחילה עבור

ביתם לדרכם לשוב גם באופן, והבאותו  עתידה להסתייםאולם החופשה . הממתינים המשפחה
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יעכירו לא בחו"ל  חופשה משפחתיתהשל סופה ראשיתה ווכך פרד. היליאלצו בני המשפחה  ,ישראלב

  מהשהות המשותפת בחו"ל. נעימיםה תהזיכרונוגם את  , אלאאת החופשה עצמה רק

אשר מי מהן רשום כתושב שטחים של משפחות  רבות מאותדומה למצבם של ה של משפחה זו מצב

אם  היתרי שהייה וביןב מחזיקיםבין אם הם  . שכן,בישראל לאיחוד משפחותבהליך ונוטל חלק 

ולשוב אליה  , ארץ מגוריהם,ישראלמצאת אינם רשאים לבני משפחה אלו  – תושבות ארעיתמעמד ב

  .נתב"גב דרך מעבר הגבול הראשי

 מכאן העתירה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

 תוכן עניינים

 

  החלק העובדתי

 6............................................................................................................. מבוא

 8....................................................................................................... הצדדים

                       המתגוררים  פלסטינים תושבי השטחים איסור גורף על נסיעה דרך נתב"ג של

 11................................................אחמ"ש ...............הליך ל כדין בישראל במסגרת

 13................................................................................................ מיצוי הליכים

 

 

 הטיעון המשפטי

 20............................................................................................................מבוא 

האוכלוסייה נסיעה דרך נתב"ג של אסור למתפ"ש סמכות העדר  פרק ראשון:

 21............המיוחדת..........................................................................................

המדיניות הגורפת על האוכלוסייה המיוחדת העדר סבירות בהחלה של  פרק שני:

 24...............................מטעמי ביטחון................................................................

להפעיל שיקול דעת ענייני המתחשב במצבה החריג של החובה  פרק שלישי:

 27........................................ האוכלוסייה המיוחדת, כפי שנעשה בתחומים אחרים

 31...................  האוכלוסייה המיוחדתכלל ו העותריםהפגיעה בזכויות  פרק רביעי:

 34........................................................................ המידתיות מבחן פרק חמישי:

 

 36..........................................................................................................סיכום 

 

 

 

 



 6 

 החלק העובדתי

 מבוא

תושבי פלסטינים  שלדרך מעבר הגבול נתב"ג ם איסור גורף על נסיעתבהעתירה דנן עוסקת  .1

החלה וגורפת מדובר במדיניות כללית . איחוד משפחות בישראללבהליך השטחים המצויים 

אשר אינה פלסטיני, פעיל במרשם האוכלוסין הבסטאטוס על כל מי שיש לו מספר זהות 

 החיים בישראלאלו גדה המערבית ורצועת עזה לבין בשטחי ה יםהחיאלו בין  חינהמב

, בעלי היתר שהייה או מעמד של תושב ארעיבמסגרת הליך לאיחוד משפחות אשר מכוחו הם 

 . בישראללקבל מעמד קבע  אשר חוק האזרחות והכניסה לישראל מונע מהם

בלתי "סטאטוס הרשאות פקודת ראשן , ובהשונות המתפ"ש תופקודמפורסמת ב מדיניותה .2

לכניסת פלסטינים לישראל, למעברם בין אזור יהודה ושומרון לבין רצועת עזה מסווג 

: )להלן 2016 במאי, 10מיום  היא עדכניתה וגרסתהמעת לעת,  נתהמתעדכ ,ם לחו"ל"וליציאת

מתפ"ש הו של מהו מקור סמכותכלל לא ברור לעותרים אולם (. העדכני סטאטוס ההרשאות

מתגוררים אלו הבפרט של ו, ככללשל פלסטינים תושבי השטחים  דרך נתב"ג האסור נסיעל

 אחמ"ש. להליך מסגרת בבישראל כדין 

לכניסת פלסטינים בלתי מסווג "סטאטוס הרשאות של פקודת מהנוסח העדכני העתק 

 10מיום , לישראל, למעברם בין אזור יהודה ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל"

 .1ע/, מצורף ומסומן 2016 במאי,

 פלסטיניםב הכירמסרבים ל ,"שהמתפ, לרבות המשיביםשבכך  נעוצהבעיקרה הבעיה  .3

 "שאחמלבהליך המתגוררים בישראל כדין זה זמן ממושך במסגרת תושבי השטחים 

שחוק האזרחות  כךמ הנובעים מיוחדים צרכיםבעלת  ייחודית אוכלוסייהכ בישראל

 משך כדין מגוריםוהכניסה לישראל מונע מהם לקבל מעמד של קבע בישראל אף לאחר 

, ותיהםבני משפחפגיעה משמעותית בהם ובלמדיניות המשיבים גורמת  .במדינה רבות שנים

 : ללא נימוקים משכנעיםכל זאת , כופה עליהם קשיים ניכריםו

במען  הפלסטיני האוכלוסין במרשם רשוםאשר  הנוטל חלק בהליך לאחמ"ש פלסטיני

ם פלסטיניהכמו כל לחו"ל חייב לנסוע , 6-ו 1העותרים  דוגמת, המערבית גדהאזור ההמצוי ב

עבור במסוף גשר דרך יריחו, היינו  –גדה המערבית המתגוררים בפועל ב תושבי השטחים

דרך קבע אינו מתגורר הוא כאילו  –ליעד  בעמאןמשדה התעופה  בטיסהלירדן, ומשם אלנבי 

  .בישראל

בקובץ מרשם האוכלוסין רשום ההנוטל חלק בהליך לאחמ"ש אשר  פלסטיני אילוו

מסוף גשר לצאת דרך רשאי  נואי, 7דוגמת העותרת , במען המצוי ברצועת עזההפלסטיני 

ועל אף שהם מתגוררים עבורם, אם הצליח להשיג היתר לכך מבעוד מועד. כלל אלא אלנבי 

הליך לקבלת ב , כל נסיעה דרך גשר אלנבי כרוכההליך לאחמ"שבישראל זה שנים במסגרת 

נהל יהמ ,מול מת"ק עזה ורכבום מאיתו פרטניביטחוני אבחון לרבות  מעבר חד פעמי,היתר 

מתוקף המגבלות הקבועות בסטאטוס  זאתוה ולשכת הקישור בגשר אלנבי. האזרחי בגד

 רצועתב פועלב יםהמתגורר םפלסטיניל המתפ"ש לעניין מעברם בגשר אלנבי של ההרשאות ש

 .(עדכנילסטאטוס ההרשאות ה 20-17)ראו עמ'  עזה
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, לא לצורך אינם יכולים לנסוע לחו"לשואחרים כמותה, כמעט  7שהעותרת משמעות הדבר,  

במקרים רק  מתאפשרת, שכן הנסיעה דרך נתב"ג חופשה משפחתית ולא לצרכי עבודה

 אלנבי מחייבת הליך מסורבל, מורכב וממושך. מסוף גשר אילו הנסיעה דרך וחריגים ביותר, 

, על המשפחה להתפצל ולנסוע בנפרד ליעד במסלולים משפחתיותבנסיעות כאמור לעיל,  .4

, גם אם הם 5-2כמו משפחת העותרים  שהם אזרחים, הבני משפחכאשר מדובר בשונים: 

עם בן משפחתם דרך מעבר הגבול לנסוע אינם יכולים הם נתב"ג, בוחרים שלא לנסוע דרך 

ושם להצטרף לבן  לירדן (גשר שייח חוסייןמסוף נהר הירדן ) דרךגשר אלנבי, אלא רק 

 להמשך מסעם מנמל התעופה בעמאן. משפחתם 

 רוב פי על, קבע תושביכאשר בני משפחתו של האדם הנוטל חלק בהליך לאחמ"ש הינם  .5

בנפרד מבן , אם הם בוחרים שלא לנסוע 6 העותרמשפחת כמו  ,המזרחית ירושלים תושבי

אלא במסלול הנסיעה העקיף, הארוך, , בדרך הנוחה והמהירה מנתב"ג הישר ליעדמשפחתם 

עבור חלק ניכר ממהלך הנסיעה עם ל הם אינם יכוליםדרך גשר אלנבי, וגם אז  יותרוהיקר 

ולא " ביריחו, איסתראחאב"לעבור בידוק  אחמ"ש, שכן רק הוא מחוייבלקרובם שבהליך 

 . יכול לגשת ישירות לגשר אלנבי כמותם

ו של חוק כי תכלית זה כבדנבית משפט מדינת ישראל שבה והכריזה בפני יש להדגיש, כי  .6

ם דרך נסיעתמניעת  משכך ברור בעליל כי .דהינה ביטחונית בלב האזרחות והכניסה לישראל

, אשר לשיטת המשיבים אחמ"שלבהליך מצויים החים תושבי השטפלסטינים נתב"ג של 

גלאון נ' היועץ  466/07 "ץבגתגובת המשיבים ב )ר' להלן "הסיכוןיצאו מפרופיל "עצמם 

בחוק האזרחות והכניסה  הקבועיםצרים הקריטריונים ב מדוע ,(המשפטי לממשלה

אינה משרתת תכלית  באופן שוטף, ותופלילי ותביטחוניעוברים בדיקות אשר ו ,לישראל

 . כלשהיממשית ביטחונית 

היות שלא לצורך ומפלה בלתי סבירה, נטולת הגיון, היא בעניין זה מדיניות המשיבים  .7

תוך חופש תנועה מלא  ,הבלב לבה של המדינה עם משפחתהחיה כדין אוכלוסייה מדובר בש

נמנעת ממנה אך  – לרבות כניסה למתחם נתב"ג ,ככל תושבי המדינהברחבי המדינה, 

  .ש בישראל"מחאלים בהליך וימצהשונה מזרים אחרים בוזאת  דרך נתב"גהנסיעה 
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 הצדדים

 במקור ,תושב השטחים, פלסטיני (מר בדראןאו  1העותר )להלן:  בדראן_____ מר  ,1 העותר .8

, (2 העותרת)להלן:  אבו יאסין ____גב' , 2עותרת וי להנש ,בגדה המערבית ר'וסון-דיר אלמ

 .ישראלבשומאז הם מתגוררים בכפר זמר  25.12.2001ביום  נישאו בני הזוג. ישראלאזרחית 

לתוקף של ו וכניסת 1813 בשל החלטת ממשלהרבה בקשתם לאיחוד משפחות סו 2004בשנת 

 גיל הסף שנקבע בתיקון – שנים 35עותר רק משמלאו ל .חוק האזרחות והכניסה לישראל

שהעותר  םשני ששכזה ומלאיחוד משפחות  הזוג בקשתאישר משרד הפנים את  – זהלחוק 

-5העותרים הם  ,שלושה ילדים בדראן הזוגלבני  .היתרי שהייהמתוקף בישראל מתגורר  1

 .9והאדי בן  11.5שנים, יוסף בן  13זינה בת  :אזרחי ישראל כולם ,3

 להרכבת דלתות "רב בריח" ועבודות מסגרות באיזור יחדיו בעסק פרטיכיום עובדים בני הזוג 

 .שונות בישראל כטבח במסעדותכיום עם אשתו, עבד בעבר  עובדה ,1העותר המרכז והשרון. 

 כמורה.קודם לכן היא מנהלת העסק ועבדה  2העותרת 

הפיצול הכפוי במהלך . חופשה קצרה בעמאן שבירדןרק פעם אחת בלבד נסעה המשפחה ל

עוגמת נפש לכל בני המשפחה ה מרובה ולחלטר םהשיבה לביתם, גרבמהלך והנסיעה ליעד 

בשל כך, . ימהווים חלק חשוב בחוויית הטיול המשפחתאלה פרקי זמן שכן  – ובייחוד לילדים

מחוץ לירדן, מקובלים ודאי שלא ליעדים ומשפחת בדראן נמנעת מלצאת לנופשים בחו"ל, 

בנסיעות ממושכות כאלה יגרום לעוגמת נפש ארצות הברית למשל. פיצול או באירופה ב

, ואף יאמיר את עלות הטיול בשל הכורח של האב להגיע ילדים, ובפרט לעצומה לבני המשפחה

 ולא מנתב"ג כשאר המשפחה.  ,, דרך ירדןעקיףליעד במסלול 

ומבקשים לנסוע יחדיו דרך נתב"ג,  בישראל,מנהלים את כל חייהם  5-1העותרים כאמור, 

 אחרת.משפחת בדראן רוצה להרגיש כמו כל משפחה נורמאלית במדינה. ה רגילה ככל משפח

 ;2ע/ומסומן  ףמצור 1של העותר וכרטיסו המגנטי ודת הזהות העתק מתע

 ;3ע/מצורף ומסומן  1של העותר  העדכניהעתק מהיתר השהייה 

 .4ע/מצורף ומסומן  2העתק מתעודת הזהות של העותרת 

תושב  פלסטיני, הינו 28.3.1985יליד , (שהאבי מראו  6 העותר)להלן  שהאבי____ , 6העותר  .9

שנים במסגרת הליך  עשרבעל תושבות ארעית במדינה מזה , אבו דיסבמקור מ השטחים

מתוקף חוק האזרחות . י קבע במדינהתושבשהיא וכל אחיו הינם  – איחוד משפחות עם אמול

ודרג לתושבות קבע, והוא נאלץ לחדש שמשל העותר לא הארעי מעמדו  והכניסה לישראל,

בשכונת עם בני משפחתו הוא מתגורר  –מנהל את כל חייו בירושלים  העותר. תקופהמדי  ותוא

 UN-World Food-, הבתוכנית המזון העולמית של האו"םבית חנינא שבעיר ובעובד בעיר 

Programme.  

לשם עבודתו או  לנסועבכלל זה ו, בן גילו אחראדם כל כחיות את חייו מבקש ל 6העותר 

אמו, כל אחיו וכן  כשם שעושיםזאת  – לחופשה, דרך מעבר הגבול הראשי של ארץ מגוריו

מדובר בנסיעות כאשר  ובייחוד – חבריו ורעיו לעבודה, תושבי קבע או אזרחי המדינה

  משותפות עם מי מהם, ובעיקר אמו ומי מאחיו.
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נופש , להמדינה, אזרחי מבית צפאפא עם חבריונסוע לשהאבי מר משקבע , 2014בקיץ וכך, 

מעבר  יציאתו דרךת לתאם א בניסיון, 6.8.2014ביום , הוא פנה למת"ק ביריחו איטליהב

היינו לקנות  – להמציא כרטיס טיסה הסביר לו שעליולא רק החייל שם אולם נתב"ג. ב הגבול

להגישו עם הבקשה ו –מש אותו מראש מבלי שמובטח לו כי יוכל למ כרטיס לטיסה דרך נתב"ג

היינו  ;הבקשה תסורבמירב הסיכויים הם כי כי  ,אלא גם הוסיף, צד הפלסטיניהבאמצעות 

   טרחתו תהיה לשווא.

ביום . באיטליה , על מנת לפגוש את חבריורך גשר אלנבידבלית ברירה נסע  6העותר  לפיכך,

עמאן הגיע לו ,גשר אלנבימעבר  לאמשם ו ,מביתו בירושלים אל יריחוהוא יצא  18.8.2014

קבועה טיסה שלו שהייתה עד למועד הבבית מלון המתין לילה נאלץ לבשעות הצהריים. הוא 

לפגוש את  לאיטליההוא טס תעופה הירדני . מנמל הלפנות בוקר 3:35בשעה  19.8.2014יום ל

ירושלים ב עזב את ביתוהרגע ש, מליעד שעות בנסיעה 27-כבילה העותר  ,סך הכל חבריו.

על  ,תומונינסיעה בעל והוציא ממון רב  ,שילם אגרותותוך כך הוא , ועד שנחת באיטליה

ממה שחבריו האזרחים י שניים לה פכרטיס טיסה שעעל בירדן ו בית מלוןלינה ההכרחית בה

 בטיסהתוך שעות ספורות ליעדם באיטליה, הגיעו  ,, אזרחי ישראלחבריושזאת בשעה קנו. 

 .בעלות פחותה בהרבהנסיעה קצרה שהסתכמה בכמה שעות בלבד, וב ,ישירה מנתב"ג

, עת 2015 אוגוסט חודשבשב וחווה את הפיצול הכפוי, הטרחה היתרה והפגיעה בכבודו,  הוא

אמו, תושבת קבע בישראל, הגיעה לאוסטריה תוך  .אוסטריהבמחיצת הוריו לחופשה ביצא 

של בהיותו במעמד מר שהאבי, אולם . 1.8.2015 ביוםמספר שעות, בטיסה ישירה מנתב"ג 

הליך במסגרת שהייה  יהיתרמכוח בירושלים אשתו וילדיו המתגורר עם  –ארעי, ואביו תושב 

, נאלצו לצאת יומיים קודם לכן, ולעבור דרך חתחתים מתישה כדי שמועד הגעתם חמ"שאל

 שהרי כל חפצם היה לצאת לחופשה משותפת.  – יהיה סמוך לזה של האם

מר  האם, תטיסבמקביל ל, 1.8.2015שבת,  יוםב לאוסטריה מירדן לטיסתם להספיק מנת על

 ,חמישי ביוםכבר ולעבור במעבר גשר אלנבי לירדן נאלצו לצאת מביתם ליריחו ואביו  שהאבי

אחרת היו  –הנוסעים הכבד במעבר גשר אלנבי בחודשי הקיץ עומס  זאת בשל – 30.7.2015

הבן ואביו הגיעו  ,לאחר שעות בדרך החופשה כולה. ה ושיבושטיסהמסתכנים בהחמצת 

עד  למחרתמלון באותו הלילה וכן בית לון בל נאלצו ; הםאותו יוםהלילה של לעמאן בחצות 

ארך כשלושה ימים. מסלול החזרה לאוסטריה מסעם בסיכום, למועד טיסתם לאוסטריה. 

 היה כרוך באותו פיצול ובאותן תלאות. 

 .5ע/מצורף ומסומן  6של העותר  הארעיתהעתק מתעודת הזהות 

היא התחתנה עם אזרח ישראל בשנת מרצועת עזה. , במקור מנאריוס ____גב' , 7העותרת  .10

ודרגה היא שו בירושלים. בקשתה לאיחוד משפחות אושרהם מתגוררים יחדיו ומאז ה 1999

וחוק  1813בשל החלטת ממשלה  אולם .2000שנת ב( 5א/אשרת ) למעמד של תושבת ארעית

, והיא נאלצת לשוב ולחדש מעמדה בהליך המדורג מצבההאזרחות והכניסה לישראל, הוקפא 

. העותרת המדינה, אזרח שנים 13בן  לבני הזוג מנאריוס יש בן יחיד .הארעי מדי תקופה

 יפותשש עשרה שנה ברצכבירושלים ומנהלת את חייה מזה בארגון בינלאומי עובדת 

שכן, בדומה  משפחתה ברצועת עזה, לבקר יכולה אינהלהדגיש, כי העותרת  חשוב .בירושלים
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לאזרחים ולתושבי קבע ישראלים, היא זקוקה לאישור מיוחד ממשרד ישראלים במת"ק 

  .מקרים הומניטאריים חריגים ביותרעזה, הניתן רק ב

ל אף ע. לחו"להעותרת נסעה , לא 1999למן נסיעתה לירח דבש סמוך לאחר נשואיה בשנת  .11

הקפדניות אותן היא עוברת מדי ביטחוניות הבדיקות השנות מגוריה הארוכות בירושלים, ו

משמעותיות ת וגבלהתחת היא נתונה ו, העותרת אינה רשאית לנסוע דרך נתב"ג, תקופה

רך גשר אלנבי מרצועת עזה, יציאתה ד: בהיותה במקור אלנבי גשר מעבר רךנסיעה דלבאשר 

נהל האזרחי בגדה ולשכת הקישור בגשר אלנבי, ימת"ק עזה, הממול  דורשת תיאום מראש

כן ו דאות הכרוכים בכך,ו, וחוסר הו, הטרחהסיבוךבשל ה. נוספת בדיקה ביטחוניתכמו גם 

ביכולתה לפגיעה גם , דבר הגורם , העותרת נמנעת כליל מלנסוע לחו"לההפגיעה בכבודבשל 

 מטעם להשתתף בפגישות וכנסיםבעבודתה, שכן היא אינה יכולה להתפתח ולהתקדם 

בחו"ל ואילו היא  חופשותל משפחותיהםנוסעים עם  החבריכל שנה בחו"ל.  העבודה

 לחופשה משפחתית., שכן בן זוגה וילדם לא רוצים לנסוע בלעדיה ומשפחתה נשארים בארץ

 .6ע/, מצורף ומסומן 7של העותרת  הארעיתהעתק מתעודת הזהות 

שמושבה בירושלים,  רשומה עמותה היא (המוקדאו  נת הפרטהמוקד להג)להלן:  8 העותרת .12

להגן על ו ששמה למטרה, בין השאר, לסייע לתושבי ירושלים המזרחית ובני משפחותיהם

 נפגעו םשזכויותיההן בשמה כעותרת ציבורית והן בייצוג אנשים  ,זכויותיהם בפני ערכאות

 . בידי רשויות המדינה

אחראי למימוש ו הביטחון שרלהכפוף  ,בשטחיםהממשלה הוא מתאם פעולות  1המשיב  .13

את מכלול הנהלים, בכלל שמוציא הוא הגורם  1. המשיב בשטחים ישראלמדיניות ממשלת 

 ההאוכלוסייהתנועה המוטלות על הגבלות  ותזה קובץ סטאטוס ההרשאות, בהם קבוע

  .לחו"לו מהשטחים לישראלו, בשטחיםהאזרחית הפלסטינית 

 הוא המפקד הצבאי, האחראי על איזור הגדה המערבית מטעמה של מדינת ישראל,, 2המשיב  .14

 יקה בגדה המערבית תחת כיבוש צבאי.המחז ,6המשיבה 

משלת ישראל. תפקידו גוף שהוקם על ידי משירות הביטחון הכללי )להלן השב"כ(,  ,3המשיב  .15

כ אחראי על נהלי ". השב2002-הביטחון הכללי, התשס"ברות בחוק שי יו קבועיםוסמכויות

 גבול, לרבות נתב"ג.ה מעבריאבטחה בה

 הוא שר הביטחון. 4המשיב  .16

וחוק  ,1952-חוק הכניסה לישראל, תשי"ב פי-ל. השר מוסמך עהפנים שרהוא  5המשיב  .17

חוק האזרחות והכניסה )להלן  2003-האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג

ישיבה  תלאשר מתן היתרי שהייה ורישיונו, לאשר בקשות לאיחוד משפחות ו(לישראל

נהל מעברי הגבול ברשות האוכלוסין וההגירה, אחראי על יות מעהפנים, באמצשר  בישראל.

 בקרת התנועה של הנוסעים השונים ממעברי הגבול בישראל, לרבות נתב"ג.

 מדינת ישראל.היא  6המשיבה  .18

 



 11 

המתגוררים כדין  השטחיםתושבי פלסטינים  דרך נתב"ג שלנסיעה על איסור גורף 

  אחמ"שלהליך  במסגרתבישראל 

מעבר הגבול נתב"ג, , הראשי שבהם הוא שלה כל מעברי הגבולמדינת ישראל היא השולטת ב .19

  .מהם לצאת לאפשר לנוסעים להיכנס לגבולותיה או הבלעדית כותסמהובידיה 

לחו"ל תושבי השטחים בעניין נסיעת פלסטינים הגורפת  המדיניותאת נהליו ב קובעהמתפ"ש  .20

הכלל הקבוע . הגיוני ללא הסבר או נימוק ללא ציון מקור סמכות מפורשוזאת , דרך נתב"ג

 יציאתש הואהעדכני  סטאטוס ההרשאותב , בין היתר,שונותהמתפ"ש הבפקודות מזה שנים 

מדיניות זו מופיעה  .חריגים מקרים למעט, מאושרת אינה"ג נתב דרך"ל לחו פלסטינים

"נוהל הנפקת היתרי יציאה בבקובץ פקודות הקבע של תיאום פעולות הממשלה בשטחים 

 : 2015יולי מדרך נמלי היציאה מישראל", 

ככלל, יציאתם של תושבים פלסטינים לחו"ל דרך נמלי היציאה הבין לאומיים של 

תתבצע רק במקרים ישראל )כגון: נתב"ג, נמל אשדוד, נמל חיפה ונמלים נוספים(, 

 הומניטאריים וחריגים.

בקובץ פקודות  ,2015העתק מ"נוהל הנפקת היתרי יציאה דרך נמלי היציאה מישראל", יולי 

 .7ע/הקבע של תיאום פעולות הממשלה בשטחים, מצורף ומסומן 

זו הינה רבת שנים ומופיעה באופן עקבי בפקודות סטאטוס ההרשאות השונות  מדיניות .21

 המתפ"ש. שמוציא 

 בקישור הבא: מצויה 2016-2005שנים מההרשאות ההרשימה המלאה של פקודות סטאטוס 

chttp://www.gisha.org/userfiles/file/LegalDocuments/procedures/old/old_pro

edures.pdf 

 אינה לירדן אלנבי גשר דרך עזה מרצועת פלסטינים יציאתפקודות המתפ"ש,  לפי כי ,נוסיף .22

, אלא במסגרת מכסות ותנאים מגבילים ולאחר תיאום מול מת"ק עזה, המינהל ככלל מותרת

האזרחי בגדה ולשכת הקישור בגשר אלנבי. וכך קבוע בסטאטוס ההרשאות העדכני: יציאה 

כנסים  דרך אלנבי למטרת טיפול רפואי ייחודי,שבי רצועת עזה מותרת "לחו"ל של תו

 ובנוסף, בהתאם למטרת שהייה ארוכת טווח ייחודיים וסטודנטים לתארים מתקדמים.

לסטאטוס ההרשאות העדכני(.  48 ועמ' 17עמ' (" )ראו בהתאם לפירוט הנכתב לעיל)בחו"ל 

, אלא ל אימת שירצה בכךפלסטיני מרצועת עזה אינו יכול לצאת דרך גשר אלנבי כ היינו

  . ביטחוני ואבחון לקבלת אישור פרטני, תיאום מול כל הגורמיםבכפוף 

 :כדלקמן, עדכניה רשאותהה סטאטוסב קבועהלעניין נסיעה דרך נתב"ג הגורפת מדיניות ה .23

גדה אזור שבהאוכלוסין הפלסטיני בפלסטינים הרשומים במרשם במקרה שמדובר ב

 המצדיקים מסמכים הגשתל בכפוף"יתן נסיעה דרך נתב"ג נחד פעמי לאישור  ,המערבית

יטחוני בכפוף לאבחון ב"וכן " בתוקף' פלס ודרכון הטיסה כרטיס"ג, נתב דרך היציאה את

ר'  ,העדכני לסטאטוס הרשאות 41)עמ' ללא קשר למניעה("  18-60)כל מי שבין הגילאים 

  , הדגשה הוספה ע"י הח"מ(.1ע/ נספח

http://www.gisha.org/userfiles/file/LegalDocuments/procedures/old/old_procedures.pdf
http://www.gisha.org/userfiles/file/LegalDocuments/procedures/old/old_procedures.pdf
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במרשם האוכלוסין הפלסטיני באיזור שברצועת הרשומים  פלסטיניםבמקרה שמדובר ב

את פלסטינים דרך נתב"ג, למעט במקרים ילא מאושרת יצככלל " כי ,נקבעעזה 

. תושב שאושרה יציאתו דרך נתב"ג, רשאי לשוב הומניטאריים, חריגים ביותר וייחודיים

  ."נתב"ג דרך

  .(ההדגשה הוספה ע"י הח"מ; 1ע/העדכני לסטאטוס הרשאות  48עמ' כן ו 18)עמ' 

הן תושבי  – בקטגוריות מסוימותהשטחים אולם המתפ"ש מתחשב בצרכים של תושבי  .24

ומתיר נסיעה דרך נתב"ג במקרים מסוימים, בכפוף  –רצועת עזה והן תושבי הגדה המערבית 

 הבחלק העוסק בכניסבסטאטוס ההרשאות העדכני,  ,למשלכך למכסות ובדיקה פרטנית. 

תחת הכותרת "צעדים אזרחיים לרגל תקופת  "לצרכי פולחן דתי",מהגדה המערבית לישראל 

 (", נקבע:4.5.16-19.3.16חגי הפסחא )

 נוצרים לחו"ל דרך נתב"ג )לאחר אבחון ביטחוני(. 400אישור יציאת 

 ((.1ע/דכני )()א(, סטאטוס ההרשאות הע5)ב()5)סעיף 

"במקרים המתאימים ולפי ולגבי תושבי רצועת עזה, נקבע בסטאטוס ההרשאות העדכני, כי  .25

, תאושר יציאתם לחו"ל דרך נתב"ג של פלסטינים שיקול דעת הגורמים המוסמכים במתפ"ש

בעלי עסקים בכירים ביותר, תעשיינים ושחקנים בעלי משקל משמעותי בכלכלת הרצועה, 

, ואשר בפעילותם העסקית והכלכלית יש כדי לתורם לשיפור BMGשהינם בעלי תיעוד 

תפ"ש ראו גם המדיניות של המ לסטאטוס ההרשאות העדכני 18 )עמ' כלכלת הרצועה.

 8דרך נתב"ג בעמ' )מהגדה המערבית( שמתירה נסיעת גורמים פלסטינים בכירים לחו"ל 

   (.1, נספח ע/לסטאטוס ההרשאות

האוכלוסייה המיוחדת, המתגוררת בישראל תוך חופש תנועה מלא, לגבי וקא וואילו ד .26

 תהמדיניו" את מחיל"ש המתפלעניין נסיעה דרך נתב"ג. המתפ"ש אינו קובע כל החרגה 

, תארעי ותתושב מעמד בעלי והן ,1, כמו העותר מתחדש שהייה היתר בעליהן על  "גורפתה

הליך טלים חלק בבפקודות הקבע של המתפ"ש, נקבע כי אלו הנו .7-ו 6 העותרים כמו

 ועניין דבר לכלכתושבי השטחים נחשבים , עזהרצועת הן מהגדה המערבית והן מחמ"ש לא

  . בישראל כדיןבמנותק ממשך מגוריהם  –

ים בהליך לאחמ"ש י, בעניין תושבי הגדה המערבית שמצו2015מיולי פקודה בוכך נקבע  .27

נוהל מתן היתרי כניסה  –איחוד משפחות בישראל לתושב פלסטיני " שכותרתהבישראל, 

 לישראל":

 "שאיומועמד לאחמ"ש" הנו תושב "כידי משרד הפנים בישראל -תושב שאושר על

ותעודת זהות  "לכל עניין ודבר. זאת, כל עוד לא קיבל מעמד "תושב קבע בישראל

 )א( לפקודה לעיל(.6)סע'  ישראלית קבועה.

נוהל מתן היתרי כניסה  –מהפקודה "איחוד משפחות בישראל לתושב פלסטיני העתק 

ומן , קובץ פקודות קבע, תיאום פעולות הממשלה בשטחים, מצורף ומס2015לישראל", יולי 

 .8ע/
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"נוהל הנפקת בלגבי תושבי רצועת עזה המצויים בהליך לאחמ"ש בישראל, כך נקבע גם ו .28

  :2015יוני מהיתרי כניסה לישראל עבור איחוד משפחות בישראל לפלסטיני תושב רצ"ע", 

הנו תושב עזה  "מועמד לאחמ"ש"ידי משרד הפנים בישראל, כ-תושב שאושר על

לקבלת מעמד תושב קבע בישראל וקבלת תעודת זהות לכל עניין ודבר. זאת עד 

 (א לנוהל5סעיף ) ישראלית קבועה )כחולה(.

העתק מ"נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל עבור איחוד משפחות בישראל לפלסטיני תושב 

 .9/עקובץ פקודות קבע, תיאום פעולות הממשלה בשטחים, מצורף ומסומן  ,2015יוני  רצ"ע",

מטרתם מעיקרה המתפ"ש, ובכלל זה סטאטוס ההרשאות,  פקודותבשהנהלים וההגבלות  .29

 החיהשל האוכלוסייה הפלסטינית היא להסדיר את הכניסה לישראל ואת הנסיעה לחו"ל 

דרך גשר )לחו"ל יציאה גדה, והיתרי והעזה לרבות היתרי עבודה, היתרי מעבר בין ) בשטחים

פלסטינים המצויים בהליך לאחמ"ש בישראל, בעניין . (אלנבי, או, במקרים חריגים, נתב"ג

שלהם שהייה הלישראל וחידוש היתרי תם סיכנהסדרת ע בסטאטוס ההרשאות, כי נקב

)ראו סטאטוס ההרשאות העדכני,  נעשים בהתאם להנחיות ואישור משרד הפניםבישראל 

רצועת  לעניין תושבי 48ועמ'  16לעניין תושבי הגדה המערבית במקור, ועמ'  39ועמ'  9עמ' 

 עזה במקור(. 

. אחמ"שלבמסגרת הליך  בישראל ,דרך קבע ,כאמור ,האוכלוסייה המיוחדת, מתגוררת .30

מוסדרים בידי הרשויות המדינה השונות, על  זומיוחדת ה יבטים שונים של חיי אוכלוסייה

היבטי החיים של בעלי המעמד הארעי מוסדרים דינם ככלל כשל בעלי פי תחומי אחריותן. 

כך למשל, הסדרת מעמד קבע. ואילו לגבי בעלי היתר שהייה, נקבעים הסדרים מיוחדים. 

 הסדרתו ;זו נתונה בידי משרד הבריאות האוכלוסייחלופה לביטוח בריאות ממלכתי עבור 

עניין נסיעתם מישראל לחו"ל דרך . הוההגיר האוכלוסין רשות בידי נתונה ההעסקה נושא

, הפנים משרד לרבותם, ידומה, בידי הגורמים הרלוונטינתב"ג צריך להיות מוסדר באופן 

 ולא בידי המתפ"ש. 

 

 יצוי הליכיםמ

במשרד מעברים הגבולות והביקורת על ונה ממלהמוקד להגנת הפרט פנה  9.1.2013ביום  .31

 פלסטיניתאת נסיעתה לחו"ל דרך נתב"ג של  וביקש לאפשרהגב' מיכל יוספוף, , הפנים

, שהינה במסגרת הליך לאחמ"שהניתנים לה היתרי שהייה המתגוררת בישראל באמצעות 

נסוע לגרמניה עם בן זוגה לאזרחית גרמניה ותושבת הגדה המערבית במקור, המבקשת 

סיס העילה המדויקת והב םהמוקד לדעת מהכמו כן ביקש . וילדיהם, כולם אזרחי המדינה

 .18.2.2013המכתב תוזכר ביום החוקי למניעת נסיעת הפונה לחו"ל דרך נתב"ג. 

)ללא  9.1.2013מיום  משרד הפניםלממונה ביקורת גבולות ומעברים בכתב המוקד מהעתק מ

 .10ע/מצורף ומסומן  ,(נספחים
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 גבולותהגב' יוספוף, ממונה ביקורת  התקבל במשרד המוקד מכתבה של 27.2.2013ביום  .32

 :ולפיו ,משרד הפניםב מעבריםהו

"ז פלסטיני תקף מאישור לצאת את ישראל דרך נמל התעופה בן גוריון לתושב בעל 

לאשר/לסרב בקשות אלו נמצא  , הסמכותאינו בתחום סמכות רשות האוכלוסין

 בידי מתאם פעולות בשטחים. 

, 27.2.2013 ביום , אשר התקבל19.2.2013מיום למוקד, ף ממכתבה של גב' יוספוהעתק 

 .11ע/מצורף ומסומן 

 בשטחיםפעולות הממשלה מתאם , 1למשיב פנה המוקד  18.3.2013ביום , מענה זהבעקבות  .33

מונעים את שינוי המדיניות הגורפת, לפיה  , בין היתר,, וביקש)אז האלוף איתן דנגוט(

נתב"ג, זאת לנסוע דרך  – היתרי שהייהבעלי לרבות  – אחמ"ש בישראללבהליך  מפלסטינים

הבסיס החוקי עליו נשענת מדיניות  וביקש לדעת מהעוד המוקד  על אף שהם חיים בישראל.

הליך מסגרת בישראל כדין ב מתגורריםגורפת זו, ומדוע מדיניות זו חלה על פלסטינים ש

דוגמת  ,אזרחות זרה נוספת יבעל םהמדיניות חלה על פלסטינידעת האם כן לו ,אחמ"של

 .25.4.2013המכתב תוזכר ביום  .לעיל 31בסעיף הנזכרתהפונה 

  ;12ע/, מצורף ומסומן 1למתפ"ש, המשיב  18.3.2013העתק ממכתב המוקד מיום 

 .13ע/מצורף ומסומן  25.4.2013תזכורת מיום ההעתק ממכתב 

במתפ"ש, ( קפ"ץ)להלן: ור, קצין פניות הציבור דר תםסגן ו של מכתב התקבל 26.5.2013יום ב .34

"ש זכות קנויה להיכנס ולצאת איולתושבי  אין"שכך הגורפת ב מדיניותה אתאשר נימק 

מדיניות זו עולה בקנה אחד עם הסכם כי עוד ציין סגן דרור  ."באמצעות נתב"גמישראל 

ם לאפשר לפלסטיניכי המדיניות הינה שאין  ; והבהירהביניים בין ישראל לרשות הפלסטינית

  :ים וחריגיםיראבמקרים הומניטלמעט  ,לצאת לחו"ל דרך נתב"ג תושבי השטחים

עבר תושבים פלסטינים לחו"ל הינו גשר אלנבי )ראה מעבר הגבול המאושר למ

משכך, יציאת תושבים פלסטינים לחו"ל  להסכם הביניים(. Iלנספח  VIIIסעיף 

 דורשת אישור מיוחד של הצד הישראלי. 

ורצועת עזה דרך נתב"ג, אלא במקרים  ככלל, לא מאושרת יציאת תושבי איו"ש

הומניטאריים וחריגים. יצוין, שמדיניות זו נבחנה ע"י ביהמ"ש העליון במספר 

 (. 1876/02 הזדמנויות ואושרה על ידו )ראה למשל את בג"צ

מצורף ומסומן  26.5.2013מיום למוקד לשכת המתפ"ש  ץקפ"דרור, סגן  ו שלהעתק ממכתב

  .14/ע

לא נקבעה שום הגבלה בהסכם הביניים  כי ,שמתפ"קפ"ץ ההמוקד להשיב  27.5.2013ביום  .35

הגבול  מעברש היות זאתהשטחים, תושבי פלסטינים  ם לחו"ל דרך נתב"ג שללעניין נסיעת

 :הינו בשליטה ישראלית מלאהנתב"ג 

מגדיר אילו מעברים יופעלו על פיו, את אופן הפעלתם ]להסכם הביניים[ הנספח 

 אינו עוסק בשוםחלוקת הסמכויות באותם מעברים. הנספח של אותם מעברים ו

בשאלה באילו מעברים מותר או לחלופין אסור לפלסטינים להשתמש  אופן
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ביציאה לחו"ל, לא מהגדה ולא מישראל. זאת, בפרט כאשר מדובר בפלסטינים 

 ייה בהליך אחמ"ש., באמצעות היתרי שההשוהים בישראל כדין

 .(במקור ותההדגשלמכתב;  3פיסקה )

 

שניתן ) 'אני נ' מדינת ישראלדג 1876/02בבג"ץ פסק הדין בכי , במכתבו המוקדהבהיר עוד  .36

שום לא התקבלה , 26.5.2013נציג המתפ"ש במכתבו מיום  ליו הפנהא , אשר(11.2.2003ביום 

האוסרת נסיעה דרך נתב"ג של תושבי מדיניות הגורפת ההמכשירה את עקרונית  הכרעה

. בעלי היתרי שהייה בישראל במסגרת הליך לאחמ"שנוגע לבכל הלא השטחים בכלל ובפרט 

מדינת  בה ניתן תוקף של פסק דין להסכמתשגרידא  הקצרהחלטה מדובר בכי  ,הבהירהמוקד 

ר "לשוב ולהעמיד לבדיקה, בעוד שישה חודשים, את בקשת העות המשיבה שם, ישראל,

, העותר באותו לאור זאת ."גוריון-בןלאפשר לו לנסוע מישראל ולשוב אליה דרך נמל התעופה 

נושא העתירה אם במהעתירה "תוך שמירת זכותו לשוב ולפנות לבית המשפט  מקרה חזר בו

  ."לכךתהיה לו עילה 

למנוע  "שהמתפ מדיניותל ןבדיהבסיס לדעת מהו במכתבו המוקד לבסוף שב וביקש  .37

 וומה ,לנסוע דרך נתב"ג בעלי היתר שהייה בישראל במסגרת הליך לאחמ"שמפלסטינים 

בהליך לאיחוד משפחות  זרה אזרחות בעליהבסיס החוקי להחלת מדיניות זו על פלסטינים 

 האוכלוסין במרשם שרשומים לפלסטינים לאפשרעל בקשתו כן חזר המוקד . בישראל

 במסגרת שהייה היתרי באמצעות כדין בישראל מתגוררים ואשר שטחים כתושבי הפלסטיני

 .ג"נתב דרך לנסוע משפחות איחודל הליך

 ; 15ע/, מצורף ומסומן 27.5.2013העתק ממכתב המוקד לקפ"ץ בלשכת המתפ"ש, מיום 

  ;16ע/להסכם הביניים העוסק במעברים, מצורף ומסומן  Iלנספח  VIIIהעתק מסעיף 

מצורף ומסומן , 11.2.2003, מיום 'אני נ' מדינת ישראלדג 1876/02 מפסק הדין בבג"ץ העתק

 .17ע/

 

דרור, וביקש לקבל  תםסגן המתפ"ש,  ץהמוקד להגנת הפרט שב ופנה לקפ" 1.7.2013ביום  .38

פלסטינים בעלי  ם דרך נתב"ג שללטענות העקרוניות בעניין נסיעתאת התייחסות המתפ"ש 

 .בישראל מתוקף הליך לאחמ"שהיתר שהייה 

 . 18ע/מתפ"ש, מצורף ומסומן בלשכת ה ץלקפ" 1.7.2013העתק ממכתב המוקד מיום 

כי , בין היתר, עהודיבו  ,מתפ"שהפ"ץ קאלעד רחמים, סרן התקבל מכתב מ 2.7.2013ביום  .39

פלסטינים בעלי היתר  דרך נתב"ג של נסיעתם ןעניי ,פניית המוקדבעלה הוהנושא העקרוני ש

 איחוד משפחות, נמצא בעבודת מטה.להליך ישראל מכוח ב שהייה

מצורף  2.7.2013מיום  למוקד ,בלשכת המתפ"ש פ"ץהעתק ממכתב סרן אלעד רחמים, ק

  .19ע/ומסומן 

 המתפ"שבלשכת  רחמיםאלעד  קצין פניות הציבורפנה המוקד להגנת הפרט ל 29.7.2013ביום  .40

פלסטינים דרך נתב"ג של  םוביקש לדעת מתי צפויה להסתיים עבודת המטה בעניין נסיעת

המתפ"ש, קפ"ץ  ,סרן רחמיםהשיב  1.9.2013ביום  .בעלי היתר שהייה מתוקף הליך לאחמ"ש
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"מדובר בנושא מורכב,  גורמים רבים, וכי הומעורבים ב דת המטה אורכת זמן היותוכי עב

 ."ים וביטחוניים, מדיניים ומשפטייםהמעלה היבטים מדיני

  ;20ע/מצורף ומסומן  29.7.2013מיום המתפ"ש  ץלקפ"העתק ממכתב המוקד 

  .21ע/מצורף ומסומן  1.9.2013מיום "ש למוקד המתפ ץהעתק ממכתב קפ"

 

כי מדיניות המתפ"ש נבחנה פעם  ,, הודיע קפ"ץ לשכת המתפ"ש למוקד24.11.2013ביום  .41

להשאיר את וכי הוחלט " ,מתפ"שהנוספת במסגרת עבודת מטה בראשות רמ"ח אג"ם 

 :עוד נכתב כי .המדיניות על כנה"

, למטרה מסוימתכל היתר כניסה לישראל המונפק על ידי המפקד הצבאי ניתן 

היתר  [.בהתאם לחריגים בהוראת השעה ]חוק האזרחות והכניסה לישראל

אחמ"ש בישראל מקנה לתושב פלסטיני את האפשרות לשהות בישראל למטרת 

 .שראל לחו"לאיחוד משפחות, ולא את האפשרות לצאת מי

ניין להיכנס ולשהות בישראל לצורך יציאה מישראל ועממשכך ]...[ פלסטיני ה

 ]...[  .יחודי לכךלהיתר פרטני וילחו"ל דרך אחד מנמליה הבינלאומיים, נדרש 

המפקד הצבאי אינו מטיל "מניעה גורפת" על תושבים פלסטינים שנמצאים 

קנויה שנמנעת מתושבים אלה,  בישראל לצאת דרך נתב"ג. זאת כיוון שאין זכות

כלשהו. ]...[ חריגה מכלל זה אף אם הם מחזיקים בהיתר שהייה בישראל מסוג 

סטאטוס ההרשאות,  צאת לחו"ל דרך נתב"ג, תעשה על פיומתן אפשרות ל

 של מתפ"ש.המפורסם באתר האינטרנט 

דרך הקריטריונים נכון ליום כתיבת מסמך זה, לבחינת בקשות ליציאה לחו"ל 

  .יטאריים חריגיםננתב"ג, כפי שמופיעים בפקודה שלעיל הינם מקרים הומ

 [.ע"י הח"מ ות הוספוההדגש]

 

 ,להסכם הביניים  Iלנספח VIIIכמו כן, במכתבו שב קפ"ץ המתפ"ש והסתמך על סעיף  .42

כהצדקה למדיניות הגורפת  ,מעבר גשר אלנבי ומעבר רפיחההפעלה של שמתייחס להסדרת 

ניין עבנמסר  לבסוףאחמ"ש לצאת לחו"ל. להמונעת מפלסטינים החיים בישראל בהליך 

תושבת השטחים ואזרחית גרמניה פלסטינית לעיל, בנוגע ל 31מצויין בסעיף ה הפרטני

תה לנסוע דרך נתב"ג המתפ"ש החליט לדחות את בקשהמצויה בהליך לאחמ"ש בישראל, כי 

"היות שיציאת המשפחה יחד אינה עונה לבדה על הקריטריון של מקרה  עם משפחתה,

 הומניטארי רפואי חריג, ובהעדר נימוקים המפרטים נסיבות נוספות".

מצורף ומסומן  למוקד להגנת הפרט 24.10.2013מיום המתפ"ש בלשכת  ץמכתב קפ"מ העתק

  .22ע/

, פלסטיני בעל היתר שהייה בישראל במסגרת 1פנה המוקד בעניינו של העותר  3.4.2014ביום  .43

 לי המאפשר לו לצאת דרך נתב"ג,לקבל היתר כלוביקש , 2עם אשתו העותרת  אחמ"שלהליך 

. המשפחה , לחו"ל5-2, העותרים יוכל לנסוע עם אשתו וילדיוכדי ש ללא הגבלה או הליך נוסף,

מת הנסיעה כרוכה בקשיים הקיי המדיניותלנסוע לנופש בטורקיה, אך בשל הייתה מעוניינת 

גשר אלנבי וירדן ומשם לטורקיה, ואילו אשתו  ,לצאת דרך יריחואמור  העותר רבים.

 . הקטינים םיחד עם שלושת ילדיה , דרך נתב"ג,לטורקיהתצא האזרחית 
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הליך בעלי היתר שהייה במסגרת  פלסטינים להחריג גם ביקש המוקדבמסגרת המכתב,  .44

ל הקשור לאיסור נסיעה דרך נתב"ג. בכ מתפ"שהפקודת הקבועה במדיניות המן  אחמ"ש,ל

נהל מצב בו פלסטיני נמצא בישראל וממותאמת להפקודה לא  ,ראשית מכמה סיבות:זאת 

חמ"ש אין אל ששוהים בישראל במסגרת הליך, נסיעת פלסטינים שניתבה את כל מרכז חייו. 

מקבלים אותו אך ורק תרי שהייה פלסטינים שמקבלים הישהרי, בה סיכון ביטחוני כלשהו. 

להימצא תחת בדיקת  ממשיכים והם לאחר שבעניינם נערכת בדיקה ביטחונית קפדנית,

שנים רבות מזה ו פעם אחר פעם ו, כתוצאה מהארכתשלישית .מדי שנה בשנה הביטחון כוחות

מצויים שנים בני משפחה אחת ל, נוצר מצב קשה לפיו של חוק האזרחות והכניסה לישראל

אשר אין להם בני המשפחה להתייחסות ייעודית , דבר המחייב ישראלנה במעמד שוארוכות ב

 בהקשר של נסיעה דרך נתב"ג.כן והעסקה, ו קשור לבריאותבכל  מיוחדב ,מעמד קבע בישראל

מצורף  ,)ללא הנספחים( 3.4.2014 מיום למתפ"ש 1בעניינו של העותר  המוקד מכתבהעתק מ

 .23ע/ומסומן 

המתפ"ש, כי הבקשה להיתר נסיעה כללי דרך  מלשכתבר אקוקה,  , ענה סגן27.4.2014ביום  .45

ה נבחנת איחוד משפחות עודלבהיתרי שהייה במסגרת הליך המחזיקים נתב"ג לפלסטינים 

 3.4.2014, תיזכר המוקד את מכתבו מיום 9.6.2014ביום  מול הגורמים הרלוונטיים לעניין.

 .1בעניינו של העותר 

, מצורף ומסומן 27.4.2014מיום  מלשכת המתפ"ש למוקד כתב של סגן בר אקוקההעתק ממ

 ;24ע/

 .25ע/מצורף ומסומן  ,9.6.2014מיום  ללשכת המתפ"ש התזכורת של המוקד מכתבהעתק מ

 

שמחזיק פלסטיני , מר שהאבי, 6בעניינו של העותר  למתפ"ש פנה המוקד 13.8.2014ביום  .46

, וביקש כי תותר עם אמו תושבת הקבע אחמ"שלמכוח הליך  (5א/אשרת ת ארעית )וושבבת

להתיר לכל פלסטיני  המוקד, עוד ביקשיציאתו דרך נתב"ג ללא הגבלות וללא היתר אישי. 

דרך נתב"ג ללא סוע , לנכתושב ארעי והןאחמ"ש, הן בהיתר שהייה להשוהה בישראל בהליך 

לרבות, חוסר ההיגיון בהחלת פקודת  – חזר על טענותיו. המוקד הגבלה וללא היתרים נוספים

מהנסיעה ההכבדה הכלכלית והסבל שנגרם כתוצאה אחמ"ש, לנתב"ג על פלסטינים בהליך 

  דרך נתב"ג.ליעד טיסה ישירה בגשר אלנבי ועמאן במקום  ,העקיפה דרך השטחים

 .26ע/מצורף ומסומן ( ים)ללא נספח 13.8.2014המוקד למתפ"ש מיום העתק ממכתב 

 נסיעה הלוך ושוב דרך נתב"ג ינפיק היתרבבקשה כי ילמתפ"ש פנה המוקד  14.8.2014ביום  .47

באמצעות היתרי שהייה המוקנים לה  שנים מזהכדין מתגוררת בירושלים האלמנה צעירה ל

תושבת  עם בתה הקטינהישראל טוס ישירות מעל מנת שתוכל ל ,אחמ"שלהליך במסגרת 

פלסטינים כל ההיתר נסיעה כללי דרך נתב"ג ל יוענקכי  ,המוקד וביקששב  ,זו. במסגרת הקבע

במסגרת של תושב ארעי מעמד בהיתרי שהייה או תושבי השטחים השוהים בישראל מכוח 

 .אחמ"שלהליך 

  .27ע/מצורף ומסומן  )ללא הנספחים(, 14.8.2014העתק ממכתב המוקד למתפ"ש מיום 
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המתפ"ש, צין פניות הציבור בלשכת קרחמים, סרן התקבלו שני מענים מ 17.8.2014ביום  .48

כללי דרך  נסיעההבקשה להיתר  וכן, 6בקשותיהם של האלמנה ושל העותר כי בהם נמסר 

 .בבדיקה מצויות ,אחמ"שלפלסטינים השוהים בישראל במסגרת הליך כלל הנתב"ג ל

של  םבעניינ ,17.8.2014מיום  ,"שהמתפלשכת  ,קצין פניות הציבור של ויממכתב יםהעתק

 .29/ע-ו 28/ע בהתאמהומסומנים  פיםמצור, והאלמנה 6 העותר

 

מוקד ולפיו "הסוגיה להמתפ"ש מכתב  מלשכתקוקה אסרן בר שלח  7.10.2014ביום  .49

גוריון עבור תושבים -בן העקרונית בדבר מתן היתרי יציאה לחו"ל דרך נמל התעופה

בימים אלה למול משרד נבחנת  איחוד משפחותלפלסטינים השוהים בישראל במסגרת הליך 

 .". עדכון יועבר בהתאםםהמשפטי

מצורף ומסומן  ,7.10.2014המתפ"ש, למוקד מיום לשכת של סרן בר אקוקה,  והעתק ממכתב

 .30ע/

פניות ציבור בלשכת  תצינסרן כהן, קשל תשובתה התקבלה במוקד  14.12.2014ביום  .50

 פיה:ל ,מתפ"שה

ביטחוניים לא ניתן  נימצא כי משיקוליםלאחר בחינת הנושא ע"י גורמי הביטחון, 

מתן היתר מעבר גורף דרך נתב"ג לפלסטינים בעלי היתר יהיה להיענות לבקשה ל

 הנוחות העלולה להיגרם כתוצאה מכך. איאחמ"ש. זאת, חרף 

קיימות נסיבות תיחד עם זאת, וכפי שהובהר לכם בעבר, במקרים בהם מ

  .הגזרתי בקשות למעבר דרך נתב"גהומניטאריות חריגות, ניתן להגיש במת"ק 

 

 .31ע/מצורף ומסומן  ,11.12.2014למוקד מיום  ,המתפ"ש ץסרן כהן, קפ" ו שלהעתק ממכתב

 

ל ידי הגורמים הרלוונטיים, שנתיים של התכתבויות ובחינת המדיניות עכלאחר וכך,  .51

, הגורפתם , לרבות המתפ"ש וגורמי הביטחון, החליטו לעמוד מאחורי מדיניותיביםהמש

באמצעות היתר שהייה תושבי השטחים המתגוררים בישראל כדין מפלסטינים  המונעת

"משיקולים ביטחוניים" לא ברורים ולא  וזאת ,לנסוע דרך נתב"גהליך לאחמ"ש מתוקף 

 של הסמכות מקור ןלענייתקנה או חוק נימוק או הפניה לנוהל,  ,הסבר ,ללא אזכור ,הגיוניים

 ."שהמתפ

להתיר נסיעת פלסטינים המוקד להגנת הפרט שב ופנה למתפ"ש וביקש ממנו  5.2.2015ביום  .52

איחוד משפחות, ובכלל זאת לך תושבות ארעית במסגרת הלימעמד ישראל בהמתגוררים ב

לפלסטינים בהליך  מתנגרמצוקה הרבה ה. המוקד הדגיש בפנייה את ה7-ו 6העותרים 

אי יכולתם לנסוע לחו"ל דרך גשר אלנבי בשל , 7, דוגמת העותרת עזה תאחמ"ש מרצועל

. המוקד מאותה עתסטאטוס ההרשאות הקבועות בהמכבידות הדרישות באופן חופשי, בשל 

אפשר לפלסטינים בעלי תושבות ארעית בהליך יביקש כי המתפ"ש יבחן את מדיניותו ו

  ה.לחו"ל דרך נתב"ג ללא כל הגבל לצאתאחמ"ש ל

 . 32ע/מצורף ומסומן  )ללא הנספחים(, 5.2.2015העתק ממכתב המוקד למתפ"ש מיום 
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בתגובה לבקשת המוקד התקבל מכתבה של רס"ן מאירי, עוזרת המתפ"ש,  18.3.2015יום ב .53

התעופה בן גוריון לפלסטינים בעלי תושבות ארעית נמל להיתר נסיעה כללי דרך מעבר הגבול 

, ובו 11.12.2014 מיוםמתפ"ש ה ץקפ" היא מפנה למכתב שבואחמ"ש, לבהליך  (5א/)אשרת 

סורבה בקשת המוקד להעניק היתר נסיעה כללי דרך נתב"ג לפלסטינים בהיתרי שהייה 

להיתר  נים בעלי מעמד של תושבות ארעיתגם בקשתם של פלסטי ,היינואחמ"ש. לבהליך 

  נסיעה כללי סורבה משיקולי ביטחון!

מצורף ומסומן  הנספח( )כולל 16.3.2015מיום למוקד מכתבה של עוזרת המתפ"ש מהעתק 

 .33ע/

מתפ"ש, וביקש ממנו לבחון שוב את המדיניות שלו באשר שב ופנה המוקד ל 6.3.2016ביום  .54

ולפרט מי הם  אחמ"ש לחו"ל דרך נתב"גללאיסור הגורף למניעת יציאת פלסטינים בהליך 

, 1 לבקשותיהם של העותרים, ועוד ביקש להתייחס הגורמים שהחליטו על מדיניות כללית זו

לנסוע לחו"ל ולחזור לישראל דרך מעבר הגבול בנתב"ג ללא הגבלות. המוקד עוד ביקש  7-, ו6

התועלת או התכלית שעומדת מאחורי מדיניות זו ולפרט את השיקולים  ילהבהיר מה

לבסוף המוקד ביקש  .שגיבשו אותהולפרט מיהם הגורמים  הביטחוניים לאותה מדיניות

מעמד יין יציאה מנתב"ג של בכירים פלסטינים, פלסטינים בעלי לדעת "מה היא המדיניות בענ

VIP1 ,VIP2 ומעמד BMC". 

 .34ע/מצורף ומסומן )ללא הנספחים(,  6.3.2016מיום למתפ"ש העתק ממכתב המוקד 

ולפיו הוחלט, לאחר בחינת  המתפ"ש ץהתקבל במשרד המוקד מכתב מקפ" 24.3.2016ביום  .55

הבקשה בידי גורמי הביטחון, לא להיענות לבקשת המוקד למתן היתר נסיעה כללי 

הוסיף כי החלטה זו התקבלה נוכח  ץאחמ"ש לנסוע דרך נתב"ג. הקפ"ללפלסטינים בהליך 

האיום שנשקף לתעופה בכלל, ונוכח "העלייה במעורבותם של פלסטינים בעלי מעמד זמני 

עתם י". וכי יש חשש כי הם ינוצלו ללא יד2015לות טרור מאז אוקטובר ועבישראל בפ

 "לקידום פעילות טרור חמורה כנגד התעופה היוצאת בנתב"ג".

 .35ע/מצורף ומסומן  ,24.3.2016למוקד מיום המתפ"ש  ץהעתק ממכתב התשובה של קפ"

 להביא טורחים אינם המשיבים", ביטחוניים"שיקולים  של הכללית הטענה מלבד .56

יהם הגורמים מפרטים מ ינםהמשיבים א .זו גורפת מדיניות להצדיק שיכולים נימוקים

 החוקי הבסיס םומה ,ניות הנוכחיתילמד מקור הסמכות והמ ,שבחנו את המדיניות

כלל  ה דרך נתב"ג המוטלת עלנסיע לעהעומדים ביסוד המניעה הגורפת  והרציונלים

ובהם , ה המיוחדת המתגוררים בישראל כדיןהאוכלוסייעל בני  בייחוד, ופלסטיניםה

 .7-ו ,6, 1 העותרים

 ההאוכלוסיי, מתקיימים לגבי כלל 7-ו 6, 1התלאות והקשיים שתוארו בעניין העותרים  .57

ה במסלול המפרך, והזמן המבוזבז בנסיע ,נוחות, העלות היקרהההסבל, אי המיוחדת. וכל 

"שיקולי כל אלה בשל  – הקרובה בנסיעות משותפותובייחוד הפרידה הכפויה מבני המשפחה 

  !ברורים בלתי "ביטחון
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 הטיעון המשפטי

 מבוא

בהתבסס עליו הוא מונע מפלסטינים בהליך  שרא חוקי סמכות מקור על מצביע אינוהמתפ"ש  .58

בהתכתבויותיו עם המוקד כי האיסור  שהמתפ"טענתו של אחמ"ש לנסוע דרך נתב"ג. ל

כמקור לביסוס המדיניות הקיימת והגבלת  הבינייםלהסכם  Iבנספח   VIIIעל סעיףמבוסס 

הנספח לאור העובדה ש ,זאת. מובן ואף תמוה של פלסטינים לחו"ל דרך נתב"ג אינומעברם 

אלא בהסדרת תושבי השטחים פלסטינים  ם דרך נתב"ג שלאינו עוסק בכלל בנושא נסיעת

. רצועת עזה לחו"למול מהגדה המערבית ו, מעברי הגבוגשר אלנבי ויריח ניהול מעברי הגבול

והיא  מדינת ישראל היא השולטת הבלעדית על מעבר הגבול בנתב"גשהרי אין עוררין על כך ש

 .ץ בכךויכולה להתיר את נסיעתם של פלסטינים בהליך לאחמ"ש דרך נתב"ג אם תחפ

להחליט על מדיניות כללית וגורפת  שמתפ"יצביעו המשיבים על מקור הסמכות של הגם אם  .59

 ,הנימוקים לאותה מדיניותשלנסוע לחו"ל, הרי  אחמ"שלהמונעת מפלסטינים בהליך 

 אין להם אחיזה במציאות.לכאורה, המתבססים על שיקולי ביטחון 

ניתן להם לאחר בני האוכלוסייה המיוחדת  לש ארעימעמד ההראשית, היתר השהייה או 

ושבים ועומדים מדי ים של חוק האזרחות והכניסה לישראל, שעמדו בקריטריונים הצר

 בדיקות ביטחוניות ופליליות קפדניות. בבמבחני מרכז החיים בישראל,  תקופה

אחמ"ש יעברו בידוק ביטחוני באמצעות טכנולוגיה מתקדמת לשנית, פלסטינים בהליך 

אוכלוסייה דרך  בנתב"ג, כך שלא ברור מה הסיכון הביטחוני שיכול לנבוע מנסיעת אותה

 נתב"ג.

הנפקת היתר כניסה  לגביובייחוד  –סטאטוס ההרשאות בסיס בשרציונל ה ,וסף על כךנ .60

להסדיר ולהגביל את מעברם ותנועתם  /הרצוןהצורךהוא  – גנסיעה דרך נתב" שםלישראל ל

. רציונל זה אינו מתקיים כשמדובר בפועל המתגוררים בשטחיםשל פלסטינים בישראל 

 ממילא בישראל. מתגורראחמ"ש הלבפלסטיני בהליך 

נסיבות החיים המיוחדות של בכירו וי ,בים יפעילו שיקול דעת סביריהגיעה העת שהמש .61

 יאפשרוו ,חוק האזרחות והכניסה לישראלזו, אשר מתמשכות עד בלי די עקב  האוכלוסיי

 הלוך ושוב, לרבות נסיעה ככל האפשרחיים נורמליים לחיות אנשים אלו ולמשפחותיהם ל

 דרך מעבר הגבול בנתב"ג.

בהליך תושבי השטחים הנוטלים חלק פלסטינים  ם דרך נתב"ג שלהאיסור הגורף על נסיעת .62

אינו  ,7-ו 6, 1זאת העותרים בכלל ו, חוק האזרחות והכניסה לישראלבשל  אחמ"שלמוגבל 

 , הזכותלרבות: הזכות לכבוד ,בני משפחותיהםהם ושל פוגע בזכויות יסוד שלומוצדק 

. הפגיעה בזכויות אלו והזכות לעבודה לחופש תנועההזכות  ,שוויון, הזכות לחיי משפחהל

 אינה משרתת מטרה לגיטימית כלשהי ואינה עומדת במבחני המידתיות. 
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העדר סמכות מתפ"ש לאסור נסיעה דרך נתב"ג של האוכלוסייה : פרק ראשון

 יוחדתהמ

נו שטח צבאי יכי שטח הגדה המערבית ה ,צויןמהעדכני סטאטוס ההרשאות חלק הכללי של ב .63

(, 34הגדה המערבית( )תיקון( )מס'  איזורצו בדבר שטחים סגורים )"סגור וזאת בהתאם ל

טעונה היתר מאת המפקד הצבאי. כמו כן,  אליו וכניסה ממנו יציאה כל, וכי "1967-התשכ"ז

טעונה היתר ממת"ק עזה  לישראלרצועת עזה תושב השטחים המתגורר בכניסת פלסטיני 

, וכן בהתאם "2005-)פטור מתושבי רצועת עזה(, תשס"ה צו הכניסה לישראל"לוזאת בהתאם 

 . חוק האזרחות והכניסה לישראלל

נסיעה מישראל לחו"ל דרך המתפ"ש באמצעות סטאטוס ההרשאות ונהלים אחרים, מונע  .64

לרבות  ,הרשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני תושבי השטחים ניםמכלל הפלסטינתב"ג 

תגוררים בישראל כדין במסגרת הליך לאחמ"ש במעמד של תושב ארעי או באמצעות מה אלומ

מהו ההרשאות בסטאטוס . המתפ"ש אינו מציין 7-, ו6, 1העותרים דוגמת , היתרי שהייה

לקבוע לו סמכות  ההמקנכלשהו או חוק  צו, תקנה ,נוהללכך, ואינו נוקב באף  הבסיס החוקי

לפיה  ומהרה כללית ועמיהמתפ"ש באממסתפק זו. בסטאטוס ההרשאות  מדיניות גורפת

 . תנועת פלסטינים"ש סמכויות לקבוע קריטריונים בעניין הוענקו לגורמי המתפ

, להחלטות הדרג המדיני בהתאם לסמכויות המוקנות לגורמי המתפ"ש

ארגוני הטרור המנצלים לרעה את  מפעילותהנובעים ולסיכונים הביטחוניים 

יישום, עיצוב והגדרת המדיניות הנוגעת לתנועת אנשים בין  –תנועות האנשים 

-מדינת ישראל, יהודה ושומרון ורצועת עזה, קשורות בחבל הטבור למצב המדיני

ביטחוני המשתנה. בהתאם לכך, הקריטריונים הנוגעת לתנועת אנשים נבחנים 

כוף על ידי הגורמים המוסמכים, ונגזרים מהמצב המשתנה כאמור. )ראו באופן ת

; ההדגשה 3)ד( עמ' 1סעיף  לעתירה זו, 1ע/נספח  ,העדכניסטאטוס ההרשאות 

 (.הוספה ע"י הח"מ

לשאלת הסמכות של המתפ"ש לקבוע מדיניות גורפת  בתשובה למכתבי המוקד להגנת פרט .65

כי הבסיס החוקי שמעגן  24.11.2013-ו 26.5.2013מימים במענה נמסר מנציג המתפ"ש זו, 

כולל פלסטינים  – המניעה הגורפת לנסיעת פלסטינים דרך מעבר הגבול בנתב"גאת ומכשיר 

גורפת למניעת הכללית והסמכות למדיניות המהווה את מקור ו –אחמ"ש בישראל לבהליך 

לפי מה שנטען  .יםלהסכם הביני Iבנספח  VIIIנסיעת פלסטינים דרך נתב"ג, הוא סעיף 

ומעבר  גשר אלנבי םם פלסטינים לחו"ל הינעבר תושבימל ותריםהמהגבול  ימעברבמכתב 

 רפיח.

ניסיון כושל של נציגי המתפ"ש, ליצור יש מאין טענה זו תמוהה בלשון המעטה. שכן, מדובר ב .66

 משתי סיבות עיקריות:בסיס חוקי למדיניות גורפת זו. 

להסכם הביניים עולה כי מטרת הנספח היא להסדיר את אופן הפעלת  Iמעיון בנספח , ראשית .67

 כך נקבעו ישראל והרשות הפלסטינית. ןבשיתוף פעולה ביוברפיח גשר אלנבי בהגבול  ימעבר

 :(16ע/ראו ) בנספח

חוץ במשך תקופת הביניים, לרבות אורך  ןלביטחובעוד ישראל נשארת אחראית 

לים בסעיף לור הגבול בהתאם להסדרים הכהגבולות המצרי והירדני, יתבצע מעב
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ת מנגנון אשר מקל על כניסת אנשים וטובין רזה. הסדרים אלו מכוונים ליצי

ויציאתם, בשקפם את המציאות החדשה אשר נוצרה על ידי הצהרת העקרונות, 

 תוך הענקת ביטחון מלא לשני הצדדים. 

 ההסדרים הכלולים בסעיף זה יתייחסו למעברי הגבול הבאים:

 מעבר גשר אלנבי; וכן  (1)

 מעבר רפיח. (2)

גבול מותר או אסור באלו מעברי  האינו עוסק כלל בשאל להסכם הביניים הנספחהיינו,  .68

פלסטינים שהנספח אינו עוסק בודאי וודאי  .לנסוע לחו"לתושבי השטחים לפלסטינים 

ת במסגרומחזיקים בידיהם ברישיונות לישיבת ארעי או היתר שהייה בישראל  מתגורריםש

  הליכים לאיחוד משפחות עם בני זוג ישראלים.

. הרשות הפלסטינית "גבנתב הגבול מעבר על הבלעדית האחראית היא ישראל מדינת, שנית .69

 , הלואאדרבה .לא מחליטה ואין לה סמכות להחליט בעניין נסיעת פלסטינים דרך נתב"ג

 .לנסוע דרך נתב"ג לקבל היתר על מנתבעצמם נציגים בכירים מהרשות הפלסטינית צריכים 

ומדיניות מקלה  דרך נתב"גתושבי השטחים מכסות לנסיעת מדי פעם כמו כן ישראל קובעת 

 25-24 אותבפסק)ראו פירוט  של סוחרים וגורמים פלסטינים בכירים דרך נתב"ג םלנסיעת

הסכם שמגביל את , בהיותו הסכם הבינייםהטענה לפיה המדיניות נעוצה בש ,מכאן .(תירהלע

אוכלוסייה הדעת של המשיבים בעניין מתן אפשרות נסיעה דרך מעבר הגבול בנתב"ג ל שיקול

 !ההועלתנה טענה שטוב היה לו לא י, ההמיוחדת

לקבוע  תומפורש תכי למתפ"ש אין סמכות חוקי ,מפרק זה ניתן ללמודעד כה מהעולה  .70

בישראל  חייםאלו הבכלל, ותושבי השטחים מדיניות כללית וגורפת המונעת מפלסטינים 

מפורש של  אי ציוןלנסוע לחו"ל דרך מעבר גבול בנתב"ג.  ,אחמ"ש בפרטל ךבמסגרת הלי

את עיקרון חוקיות המינהל אשר קובע כי פעולה  נוגדמתפ"ש המקור הסמכות של פעולות 

 נהלית חייבת להיות מבוססת על מקור משפטי מפורש:ישלטונית או פעולה מ

הוא הביטוי של עקרון שלטון החוק בתחום המשפט  עקרון חוקיות המינהל [.]..

המינהלית חייבת  שהפעולההיא  המעשית נפקותוהמינהלי. באופן יותר ספציפי, 

זו לחרוג מן פעולה לאסור ש(, וכן מכוחו)או  בחוק הסמכה על מבוססתלהיות 

העיקרון טומן בחובו הן את האיסור על  ,כלומר .הסמכהלהגבולות שנקבעו 

הוא חל ]...[ ר סמכות והן את האיסור על פעולה בחריגה מסמכות. פעולה בחוס

על כלל הרשויות  –היבטים של פעילות המינהל הציבורי ההבחנה על כלל כל ללא 

)המדינה, השלטון המקומי ורשויות אחרות(, על כלל הפעולות שהן מבצעות )בין 

ות המופעלות מסחרי( ועל כלל סוגי הסמכוי-בתחום השלטוני ובין בתחום החוזי

  (.שפיטה וסמכויות חקיקה סמכויות, ביצוע)סמכויות  ידי גורמי המינהל-על

 . (הדגשה הוספה ע"י הח"מה; (2010) 98 ,כרך א ,מינהלי משפט ,דפנה ברק ארז)
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פוגעת קשות בזכויות היסוד של העותרים, לרבות  , מדיניות המתפ"שבהמשךנפרט שכפי  .71

הזכות לחופש תנועה, הזכות לכבוד והזכות לחיי משפחה. לאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד 

 האדם וחירותו, פגיעה בזכות חייבת להיעשות בחוק מפורש. 

החובה לעגן כל פעולה של הרשות המינהלית בחוק נובעת כאמור, ראשית לכול, 

שלטון החוק, עיקרון בלתי כתוב שנוהג במשפט הישראלי מאז  מעקרון היסוד של

ראשיתו ]...[. עם זאת, מאז חקיקתם של חוקי היסוד בנושא זכויות האדם )חוק 

יסוד: חופש העיסוק וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו( יש לעיקרון זה גם ביטוי 

כויות חוקתי. שני חוקי היסוד קובעים, בפסקת ההגבלה שלהם, כי הפגיעה בז

פיהם חייבת להיות רק "בחוק" או "לפי חוק... מכוח הסמכה -היסוד המוגנות על

 .(מפורשת בו" )וכן לקיים את התנאים המהותיים הנוספים הקבועים בהוראה זו

יקרון חוקיות עהדרישה להסמכה בחוק או מכוחו היא, אם כן, הביטוי החוקתי ל

  .(99המינהל. )שם, עמ' 

קה, אחד מהתנאים לפגיעה בזכויות יסוד של הפרט הוא עיגון סמכות על פי ההלכה הפסו גם .72

 הפגיעה בחקיקה ראשית:

, אפילו היא הפגיעה בזכויות האדםרגישות זו לזכויות האדם מובילה למסקנה כי 

לא מעבר  היאמקדמת את ערכיה של המדינה, אפילו היא לתכלית ראויה, ואפילו 

 הראשוניים ואיןבחוק הקובע את ההסדרים  להיקבע צריכה –למידה הדרושה 

 . להסתפק בהסמכתה הפורמאלית של הרשות המבצעת למעשה חקיקה

 23ס'  ,(2000) 255( 2, פ"ד נה)אמנון רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97בג"ץ )

 (.הח"מ ע"י ; ההדגשות הוספוברק (כתוארו אז) נשיאלפסק דינו של ה

 :ועודזאת  .73

מחייבת חקיקה ישירה מפורשת, אשר תתווה תחומים  ]...[ הגבלה על החירויות,

דעת בלתי מוגבל של רשות מינהלית זו או -ברורים ולא תותיר את העניין לשיקול

אחרת או של רשות אחרת. הודגש עם זאת, כי לשם קיום החירויות וכיבודן 

פי דבר המחוקק, אלא גם קביעה בחוק של -על פורמאליתדרושה לא רק הסמכה 

מידה ערכיות שעל פיהן תופעל הסמכות. הווה אומר, החקיקה מן הראוי -אמות

שתכלול שני מרכיבים מהותיים: האחד, אשר יבטא את עצם הקניית הסמכות 

הפורמאלית, והאחר, שתהיה בו משום הגדרה של הנסיבות בהן תוכל הסמכות 

  .להיות מופעלת

, עשרה-השתיםנ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  ניימן משה 1/88)עב 

 ((.1989) 186, 177( 4פ''ד מב)

 ראו גם: 

 768, 749( 1, פ''ד מז)נ' הממונה על מרשם האוכלוסין במשרד הפנים ד"ר מיכל אפרת  693/91בג"ץ 

(1993.) 
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 מדיניות הנהיגש למתפ"העל מקור הסמכות של בהמשך גם אם המשיבים יצביעו הנה כי כן,  .74

אלו על  להחילהו המתגוררים בשטחיםפלסטינים נתב"ג של  דרך המניעת נסיע לש גורפת

נהל המשיבים היו יאחמ"ש, הרי לפי עקרונות חוקיות המלהחיים בישראל במסגרת הליך 

 ,ן וברק מדינהטיישנילסמכות זו )ראו אמנון רובחייבים לפרסם את הבסיס המשפטי והחוקי 

 ,ככל הידוע לעותרים .((2005) 304-296 ,ישראל מדינת של החוקתי המשפט יסוד עקרונות

או מי  לא פרסמו המשיבים מהו הבסיס החוקי לאותה סמכותעד למועד כתיבת שורות אלו 

 .יניות גורפתדהגורמים החליט על אותה ממבין 

 

על האוכלוסייה המיוחדת  העדר סבירות בהחלה של המדיניות הגורפת: שניפרק 

 מטעמי ביטחון

פלסטינים אסור באופן גורף על נסיעה דרך נתב"ג של סמכות לה נהישאכן גם אם למתפ"ש  .75

ימים ב ש"נציגי לשכת המתפ כפי שנמסר על ידילאיסור זה, נימוק רי שהאחמ"ש, הלבהליך 

על שיקולים מתבססת ה פיו מדובר במדיניותלו ,23.3.2016-ו 16.3.2015, 11.12.2014

  תמוה!הינו , ביטחוניים

לפלסטינים תושבי  ניםתושבות ארעית ניתמעמד של היתר שהייה בישראל וראשית,  .76

בדיקות ביטחוניות קפדניות ומקיפות, רק בכפוף לאחמ"ש לבמסגרת הליך השטחים 

 . בדיקות אלו מבוצעות באופן שוטףמגוריהם של הפונים בישראלהמעידות כי אין מניעה ל

. מדובר בבדיקות ביטחוניות במהותם הזמניים פעם שיש לחדש את ההיתר או האשרהבכל 

 גרידא של תושבי השטחים קפדניות פי כמה מבדיקות ביטחוניות המבוצעות לצורך מעבר

 ישראל. דרך 

כידוע, חוק האזרחות והכניסה לישראל חוסם לחלוטין כל אפשרות של בני משפחה תושבי  .77

לאחמ"ש ; זאת ועוד. רק אלו שכבר היו בעיצומו של הליך ישראלבקבע השטחים לקבל מעמד 

החוק כל שמאפשר למעט אלו, . מעמד ארעי בישראלקבל המשיך וליכולים לעת נחקק החוק, 

תושבי השטחים ייטלו חלק בהליך מוגבל  פלסטיניםגיל, של  וף לקריטריוניםהוא, כי בכפ

מבלי קץ  שהייה צבאיים זמנייםלשהות בישראל בהיתרי במסגרתו יותר להם , לאחמ"ש

 ומבחני מרכז חיים ביטחוניות ופליליות תקופתיותלבדיקות , וזאת בכפוף נראה לעין

  .בישראל

הזמן נחלש ככל שעם השטחים של בני האוכלוסייה המיוחדת  כאן המקום להדגיש, כי הקשר .78

לרבות  בישראל, מתגורריםם יהתושהם ומשפח כל העתכיח הם חייבים להושעובר, היות 

הם אף עוברים חקירות . וחינוך הילדים במוסדות חינוך בישראל לעבודה ומגורים בישרא

 . , בין היתר, בידי נציגי משרד הפניםם בישראלהותשאול לגבי מרכז חיי

לבקר את אפילו לא יכולים  ,7ת העותרת מדוג פלסטינים שהם במקור מרצועת עזה,

עליהם להיכנס לרצועה, אם ברצונם סיבה הומניטארית חריגה. בהעדר משפחתם ברצועה 

, ולהוכיח שאכן אזרחים ותושבי קבע שם שעושיםכ במשרד ישראלים בקשה לשם כך,להגיש 

 רשאיםהם  ,מאושרת מקרה שבקשת הכניסה. בותחריג ותהומניטאריקיימות נסיבות 

 ושה ימים בלבד. למשך שלרצועה שהות בל
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פעם אחר פעם לאורך והבהירו ינה ובית משפט נכבד זה חזרו המחוקק, פרקליטות המד .79

ולתקופה ביטחונית אך ורק נה יה ו של חוק האזרחות והכניסה לישראלכי תכלית, השנים

שהוגשו  ותעתירבמסגרת ה: חוק זה נגד. בית משפט נכבד זה דן פעמיים בעתירות מוגבלת

)להלן:  (2006) 202( 2סא) ,נ' שר הפנים עדאלה 7052/03)בג"ץ  חוק זה בנוסחו המקורי נגד

חוק האזרחות המתוקן של  ונגד נוסחשהוגשו  ותעתירהפעם נוספת במסגרת ו; ((עניין עדאלה

 (11.1.2012 ,)פורסם בנבו גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה 466/07)בג"ץ  והכניסה לישראל

  ((.עניין גלאוןלהלן: )

חוק  כנגד שהוגשהשני  עתירותסבב הל 31.7.2008 מיום המשיבים של התשובה בתצהיר .80

ו תכלית כי ,והדגישה המדינה חזרה, 2007שנת ב נולאחר תיקו האזרחות והכניסה לישראל

של כל אלו  השתקעות למנוע כוונה אין כי טענה המדינה. בלבד ביטחונית נהיהשל החוק 

השתתפותם בהליך אין מניעה ביטחונית אישית לאשר המצויים מחוץ לפרופיל הסיכון 

 :בלבד השתקעותםמועד  את לדחותרק  אלאלאיחוד משפחות בישראל, 

נחקק כהוראת שעה, המתייחסת לתקופת המלחמה. הוא אינו מבקש  החוק

לחוקק מדיניות דמוגרפית ארוכת שנים. החוק אינו מונע לחלוטין כניסת נתיני 

אויב. בנוגע לתושבי האזור, החוק מבוסס על פרופיל סיכון משוער של מחבלים 

 שלילת אול בישראל המגורים מימוש דחייתוסייענים. בפועל עיקר פעולתו היא 

 .שקיימת ככל, הזכות

החוק ממוקדות בסיכון הביטחוני, ואינן עונות כלל על תכלית דמוגרפית.  הוראות

 השתקעות לאשר מקום היה לא דמוגראפית לתכלית מיועד היה החוק אם הרי

 דמוגרפית תכלית. הסיכון לפרופיל מחוץ המצויים אויב נתיני של בישראל

 קשר ללא תנאי ובכל מצב בכל מסוימים גורמים של כניסה לצמצם מבקשת

 .הסיכון לפרופיל

זאת, החוק לפנינו, אינו מונע, במרבית המקרים, השתקעות בישראל אלא  לעומת

 דחייתדוחה את ההשתקעות עד ליציאת בן הזוג הזר מפרופיל הסיכון. 

 למנוע שבאה דמוגראפית תכלית עם אחד בקנה עולה אינה בלבד ההשתקעות

 בישראל שהשתקעו אויב נתיני אלפי על המעידים נתוניםה אף. השתקעות

 .דמוגראפית תכלית אין לחוק כי מעידים האחרונות השנים בשלוש

 , גם לגופו של עניין, החוק עומד במבחן התכלית הראויה. לפיכך

; ההדגשות גלאוןעניין ב, 31.7.2008 מיוםשל המדינה לכתב התשובה  153)סעיף 

 .(ע"י הח"מ הוספו

, גלאוןעניין ב 31.7.2008מיום העמודים הרלוונטיים מתוך כתב התשובה של המדינה מ העתק

  .36/עמצורף ומסומן 

 פסקאות, 1.4.2010 מיום לעתירות המשלימה בתגובתם המשיבים חזרו עיקרון אותו על

5,2,1. 
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כי לחלוף הזמן יש  ,, אך חלקם התריעוגלאוןשופטי הרוב דחו אמנם את העתירות בעניין  .81

על משמעות והשפעה על ההחלטה אודות חוקתיות החוק. בית המשפט שב וחזר בפסק דינו 

 ביטחונית.ו תכליתחוק האזרחות והכניסה לישראל הינו זמני וכי  ,הינהנקודת המוצא שכך 

חוק האזרחות והכניסה , עומדים בקריטריונים הצרים של 7-, ו6, 1העותרים הנה כי כן,  .82

 בדיקות ביטחוניות קפדניותלעמוד בלהוכיח מרכז חיים בישראל והכורח , לרבות ללישרא

של כך הם ממשיכים לחיות בישראל יחד עם בני משפחותיהם. הם דיוק ב. בבאופן תקופתי

נשקפת המוכיחים שנה אחרי שנה כי מרכז חייהם נמצא בישראל, וכי אין סכנה ביטחונית 

 מהם או מקרובי משפחותיהם.

 באמצעותמדוקדק  ביטחוני בידוק יעברו"ש אחמל ךבהליהמצויים  פלסטינים, שנית .83

, כפי שעוברים פלסטינים אזרחי ותושבי ה לאחרונה בנתב"גנשהותק מתקדמת טכנולוגיה

, בג"ץ 2007. במסגרת העתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשנת ישראל דרך קבע

, כנגד מדיניות ההפליה כלפי שדות התעופההאגודה לזכויות האזרח ואח' נ' רשות  4797/07

אזרחי המדינה ותושביה הפלסטינים בבידוק הביטחוני בנתב"ג על רקע לאומני, הודיעו 

מיושמת  2014מרץ החל מ, כי 2.11.2014המשיבים בהודעה מעדכנת במסגרת העתירה, מיום 

מביותו של אשר "מאיינת את הפגיעה הנגרמת מפו 3בטרמינל  (HBS) מערכת בידוק חדשה

  הבידוק המחמיר". 

האגודה לזכויות האזרח ואח' נ'  4797/07העתק מההודעה המעדכנת של המשיבים בבג"ץ 

  ;37ע/מצורף ומסומן , 2.11.2014מיום  ,רשות שדות התעופה ואח'

 וכל המסמכים המשפטיים הקשורים אליה בקישור הבא: 4797/07ג"ץ ניתן לעיין בעתירה בב

http://www.acri.org.il/he/1778 

לאור התקנת המערכת החדשה והשינויים בנהלי הבידוק, החליט בית המשפט הנכבד ביום  .84

מערכת הבידוק , וקבע כי עוד מוקדם להעריך את השפעת למחוק את העתירה 10.3.2015

וזאת תוך שמירת הטענות העקרוניות של  על מידת הפגיעה הכרוכה בהליכי הבידוק; החדשה

האגודה לזכויות האזרח בעניין השימוש הפסול בקריטריון הלאום כבסיס לקביעת חומרת 

 הבידוק הביטחוני של הנוסע. 

 ךהליבמסגרת בישראל ם המרכז חייקיימים את מהתושבי השטחים פלסטינים לעל כן,  .85

הם עוברים בדיקות ביטחוניות  מור,, ונוסף, כאחופש תנועה מלא בישראלניתן  ,אחמ"של

נהוגות הבדיקות ביטחוניות קפדניות עוד יעברו כך, הם לתקופתיות קפדניות. בנוסף 

לא ברור מדוע המשיבים כלל מכאן ש .באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת ביותרבנתב"ג 

וממשיכים להתייחס אליהם כאילו הם מנהלים  לראות בהם "סיכון ביטחוני" ממשיכים

 . דרך נתב"גלחו"ל לנסוע מאותה אוכלוסייה  יםנעומומדוע חיים בשטחים  מרכז

 

 

 

 

http://www.acri.org.il/he/1778
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החובה להפעיל שיקול דעת ענייני המתחשב במצבה החריג של פרק שלישי: 

 האוכלוסייה המיוחדת, כפי שנעשה בתחומים אחרים

שונות, ובראשן סטאטוס ההרשאות, נועדו להסדיר את מעברם של  כאמור, פקודות מתפ"ש .86

מעברי הגבול, כולל כניסה ב (גדה המערביתבברצועת עזה ובשטחים )פלסטינים המתגוררים 

דרך גשר אלנבי,  יציאה מעזה או מהגדה לחו"לגדה, והלישראל לצורך עבודה, מעבר בין עזה 

כניסה ה יהנפקת היתר בבסיסעומד ההרציונל ש ,כךובמקרים חריגים, אף דרך נתב"ג. 

ראשונה לאפשר שליטה ישראלית בלישראל למטרת נסיעה לחו"ל דרך נתב"ג הוא בראש ו

משך והגבלת המתגוררים בשטחים פלסטינים  ם לתחומי מדינת ישראל שלעל כניסת

 .הבמעברם 

ישראל או כאמור, רציונל זה אינו מתקיים כשמדובר בפלסטינים בעלי היתרי שהייה ב .87

תושבות ארעית שמנהלים את כל חייהם בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות. שכן, אלו, 

 מילא באופן חופשי בתחומי המדינה.יכולים להסתובב מ

יציאתם של הסבר משכנע למניעת כל המשיבים, לרבות המתפ"ש, אינם מספקים  .88

ג. מדיניות זו אינה דרך נתב" במסגרת הליכים לאחמ"ש לצאת פלסטינים החיים בישראל

. משרתת מטרה כלשהי והיא מבוססת על שיקולים זרים, לא ענייניים ולא ברורים

המשיבים פועלים בניגוד לחובתם כרשות מינהלית החייבת להפעיל שיקול דעת ענייני בכל 

החלטה. רשות מינהלית אינה רשאית לצמצם את שיקול הדעת שלה בפקודה, על אחת כמה 

קודה לא רלוונטית לאוכלוסייה נושא העתירה. חשובים לעניינו דבריו של וכמה כשמדובר בפ

 פרופ' זמיר: 

מה הדין במקרה בו רשות מינהלית מסרבת להפעיל את שיקול דעת לגוף העניין, 

ממילא אין מקום להפעלת  משום שלפי הנחיות אשר הרשות קבעה לעצמה,

ת רשאית לקבוע לעצמה הסמכות באותו מקרה? ]...[ כל רשות שיש לה שיקול דע

הנחיות להפעלת שיקול הדעת. אך שימוש בהנחיות אלה כפוף לסייגים. ראשית, 

הרשות . ]...[ שנית, ההנחיות צריכות להיות מבוססות על שיקולים עניינים בלבד

 . אינה יכולה לצמצם באמצעות ההנחיות את שיקול הדעת שהחוק הקנה לה

; ההדגשות הוספו ע"י 702(, עמ' 1996ב, ), כרך הסמכות המינהלית)יצחק זמיר, 

 הח"מ(. 

נהלית יכולה להפוך ל"סמכות בחובה", והרשות ילפי הפסיקה "סמכות ברשות" של רשות מ .89

נהלית צריכה להפעיל שיקול דעת המבוסס על שיקולים ענייניים וסבירים בהתאם יהמ

 נסיבות המיוחדות. ללאפשרויות הקיימות ו

מינהלית הופך חובה. בנסיבות  דעת המוקנה לרשות-שיקוליש נסיבות שבהן 

כאלה אומר בית המשפט לעתים, כי "רשאי" משמעו "חייב". לכאורה, הרי זו 

דוגמה טובה לאמירה של יונתן סוויפט, בספרו על מסעות גוליבר, שמשפטן הוא 

. והרשות כרוכה תמיד רשאי נותר רשאימי שקורא לבן ומפרש שחור. ולא היא. 

שהרשות המינהלית צריכה להפעיל את דעת. ]...[ פירושו של דבר הוא, -קולבשי

שיקול הדעת שלה ולבחון את האפשרויות הפתוחות לפניה לאור הנסיבות 

ידי הרשות -המיוחדות של המקרה. אולם אפשר שבחינת האפשרויות, על
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ידי בית המשפט, תוביל למסקנה כי אפשרויות שונות פסולות -המינהלית או על

. אם המסקנה היא כי זרים או חוסר סבירות שיקוליםבשל טעם זה או אחר, כגון 

דעת המופעל באופן ענייני וסביר מוביל בהכרח להחלטה אחת ויחידה, רק -שיקול

  .אז יאמר בית המשפט כי לפי הדין הרשות המינהלית חייבת לקבל החלטה זאת

 (; ההדגשה הוספה1996) 21-20, 18( 2, פ"ד נ)אלראי נ' שר הפנים 2757/96)בג"ץ 

  .(ע"י הח"מ

 ראו עוד:

 (.1993) 501, 485(, 5, פ"ד מז)מיטראל נ' ראש הממשלה ושר הדתות 3872/93בג"ץ 

  .(1996) 692-691 כרך ב, ,הסמכות המינהלית יצחק זמיר,

המשיבים אמורים לשקול שיקולים ענייניים לאור מעמדה המיוחד של האוכלוסייה  .90

מחוק  כתוצאההפלסטינית מהשטחים המצויה מזה שנים רבות בהליך לאחמ"ש שאין לו קץ 

האזרחות והכניסה לישראל, לנהוג בשוויוניות ולהימנע מאפליה, ולאפשר לעותרים לנסוע 

 : עפרן כב' השופטת )כתוארה אז( דורנר, בענייןדרך נתב"ג. יפים לעניינו דבריה של 

ידי ההלכות הכלליות של -דעתה על-רשות מינהלית מוגבלת בהפעלת שיקול

המשפט המינהלי. עליה לפעול במסגרת סמכותה החוקית; עליה לשקול את כל 

השיקולים הרלוואנטיים להשגת תכלית החוק ולהימנע מלשקול שיקולים זרים; 

; עליה לנהוג דעתה בשיוויוניות ולהימנע מהפליה-עליה להפעיל את שיקול

פי סטנדרט התנהגות המצוי במיתחם הסבירות. -בהגינות וביושר; ועליה לפעול על

סטנדרט זה משקף, בין היתר, את האיזון הראוי בין השיקולים הרלוואנטיים 

לרשויות  השונים. הוראות כלליות אלה חלות על כל המקרים שבהם נתון

 דעת.-מינהליות שיקול

(, פס' 1993) 853( 3, פ"ד מז)שלמה עפרן נ' מינהל מקרקעי ישראל 4422/92)בג"ץ 

 ע"י הח"מ(.  דורנר; ההדגשה הוספה (כתוארה אז)לפסק דינה של השופטת  8

ככל שמוארך תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, גדל הצורך בהפעלת שיקול דעת  .91

ה על האוכלוסייה המיוחדת שגרה בישראל מתוקף הליך לאחמ"ש ואשר רחב לצורך הקל

נפגעת באופן ישיר מהחוק וזאת על מנת לאפשר להם חיים נורמאליים יחד עם משפחותיהם 

 במדינה. 

זה המקום לציין, כי חלה התקדמות חשובה בשנים האחרונות בתיקון עיוותים שונים  .92

ניסה לישראל בכל הנוגע לבני האוכלוסייה שנגרמו בשל התמשכותו של חוק האזרחות והכ

 וזאת ,שדרוג אפשרות בלא, בלבד שהייה היתרי באמצעות בישראלהמיוחדת המתגוררים 

נושאים עיקריים. תיקונים אלו באו בכדי לתת מענה לקשיי הקיום הייחודיים  חמישהב

 ,הנובעים ממגוריהם בישראל של פלסטינים תושבי השטחים המצויים בהליך לאחמ"ש

חודית, מן הראוי שתחול גם ייה ייהבנה שמדובר באוכלוסמה נובעתהתקדמות כזו, ש

  בענייננו.

בעקבות  :"שלאחמ הליך במסגרת שהייהבעלי היתר  פלסטיניםשהייה בעיר אילת של  .93

פלסטינים בעלי היתר  ם שלהתכתבות שניהל המוקד מול המתפ"ש בעניין מניעת כניסת
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"כי מגבלת הכניסה לאילת אינה  ,29.11.2015המתפ"ש ביום  ץשהייה לעיר אילת, הודיע קפ"

חלה על מקבלי היתרי מת"ק במסגרת איחוד משפחות, ועל כן, לא אמורה להופיע מגבלה כזו 

בהיתרים כאמור, וככל שהיא מופיעה, הרי שמדובר בטעות". וכך בעניין מגבלת הכניסה לעיר 

המיוחדות של הפלסטינים המצויים בנסיבותיהם  הכירעצמו אילת, מתברר כי המתפ"ש 

החלה לגבי פלסטינים  להחריג אותם מאותה הגבלה גורפתוראה לנכון  ,הליך לאחמ"שב

 נכנסים לישראל למטרות שונות. המתגוררים בשטחים ה

, מצורף ומסומן 29.11.2015העתק ממכתב התשובה של קפ"ץ המתפ"ש אל המוקד מיום 

 .38ע/

לפלסטינים בעלי היתרי  לא מכסותלמעסיק ספציפי ולשאינו כובל היתר עבודה כללי  .94

סלהב  6615/11בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, בג"ץ  :שהייה במסגרת הליך לאחמ"ש

בכל הקשור להעסקה בישראל של  י, לשם קביעת הסדר ייחודואח' נ' שר הפנים ואח'

, החליטו פלסטינים המתגוררים בישראל באמצעות היתר שהייה במסגרת הליך לאחמ"ש

המשיבים שהיתר השהייה בישראל ישמש גם היתר עבודה כללי בישראל, ללא כפיפות 

למעסיק מסוים, מכסה או תחום עיסוק. עד לקבלת החלטה זו, פלסטינים בעלי היתר שהייה 

במסגרת הליך לאחמ"ש נאלצו לעבור אותה פרוצדורה כמו פלסטינים המתגוררים בשטחים 

ודה בישראל, לרבות מכסות על פי סקטורים, ובקשת העסקה בפועל לשם לקבלת היתר עב

יכולתם את פרטנית מטעם מעסיק ספציפי, דבר שהגביל את תחומי העסקתם והגביל 

 להתקבל לעבודה בישראל. 

סלהב ואח' נ' שר  6615/11העתק מתגובת המשיבים שהוגשה לבית המשפט הנכבד בבג"ץ 

 . 39ע/, מצורף ומסומן 6.11.2012מיום  ,הפנים ואח'

 

 :ן בנק בישראל לפלסטינים בעלי היתרי שהייה במסגרת הליך לאחמ"שפתיחת חשבו .95

המפקח על הבנקים  עםבנק הדואר ו עםבעקבות התכתבויות שניהל המוקד להגנת הפרט 

ך הלימסגרת היתר שהייה בבעלי  םפתיחת חשבון בנק לפלסטיני לעבישראל, הוסרה המניעה 

ואף תוקן בהתאם הצו בדבר  אחמ"ש בישראל, הן בבנק הדואר והן בבנקים הישראליים,ל

הלבנת הון )חובות זיהוי וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון 

  .2001-טרור(, התשס"א

מוקד מיום להעתק ממכתבו של מנהל יחידת ההסדרה בלשכת המפקח על הבנקים 

 ;40ע/מצורף ומסומן , 27.4.2014

, 15.5.2014למוקד מיום כתב התשובה מטעם הלשכה המשפטית בדואר ישראל העתק ממ

 ;41ע/מצורף ומסומן 

העתק מהצו בדבר הלבנת הון )חובות זיהוי וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת 

 .42ע/, מצורף ומסומן 2014-הלבנת הון ומימון טרור( )תיקון(, התשע"ד

 הפתיחת חשבונות בנק על ידי אלו הנמנים על האוכלוסיי בענייןהמוקד  התכתבויות כל

 , ר' בקישור: תהמיוחד

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1297 
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 במסגרת שהייה היתרי לפלסטינים בעלי מלכתימ בריאות ביטוחבמסגרת  ייחודי הסדר .96

ה שהגישו ארגוני זכויות אדם לבג"ץ, לשם מתן זכויות עתיר בעקבות :"שלאחמ הליך

בשל חוק האזרחות אינם זכאים לשדרוג מעמדם אשר סוציאליות לבעלי היתר שהייה 

 הבריאות שר' נ' ואח בישראל האזרח לזכויות האגודה 2649/09 "ץבגוהכניסה לישראל, )

()ד( לחוק 1)א()56שר הבריאות בסמכותו לפי סעיף השתמש  ,(4.11.2015 , פורסם בנבו,'ואח

תקנות ביטוח את תקנות שכותרתן ", והתקין 1994-ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

בריאות ממלכתי )רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק 

מדובר בתקנות ". 2014-(, תשע"ד2003-התשס"ג, ))הוראת שעה לישראלהאזרחות והכניסה 

מיוחדות למתן שירותי בריאות דרך קופות החולים בישראל ובמימון ציבורי לפלסטינים 

בעלי היתר שהייה בישראל שאינם יכולים היו לקבל את שירותי הבריאות הציבוריים 

חוק האזרחות  כל עודעמד של תושב ואינם יכולים לקבל מ בישראל היות והם אינם תושבים

 בתוקף.והכניסה לישראל מצוי 

 בקישור הבא: 2649/09בג"ץ הנוגעים ללעיין בכל המסמכים  ניתן)

http://www.acri.org.il/he/2166 

 

לפלסטינים בעלי היתר שהייה במסגרת הליך  מעבר דרך מחסום מחנה הפליטים שועפאט .97

במסגרת העתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט לבית משפט נכבד זה )בג"ץ : לאחמ"ש

(, כנגד מניעת פלסטינים זהאידה נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' 2129/14

רה בעלי היתר שהייה בהליך לאחמ"ש לעבור עם בני משפחותיהם תושבי הקבע בדרך הקצ

והנוחה ממחנה הפליטים שועפאט אל העיר ירושלים, וזאת במקום בדרך ארוכה יותר, 

במסגרת העתירה  10.12.2014מייגעת ומסורבלת, במחסום קלנדיה. המפקד הצבאי ביום 

"לאפשר מעבר של כלל האוכלוסייה המחזיקה בהיתרי מת"ק לכניסה לישראל מכוח אישור 

  שועפאט".בקשה לאיחוד משפחות דרך ]מחסום[ 

, בבג"ץ העתק מהודעתם המשותפת של הצדדים ומהבקשה המוסכמת למחיקת העתירה

 ,10.10.2014זהאידה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח', מיום  2129/14

 .34ע/ומסומן  ףמצור

ביטחון המדינה לא נפגע כהוא זה מכך שהותר לפלסטינים שחיים בישראל כדין במסגרת  .98

לאחמ"ש, לעבוד בארץ מגוריהם ללא צורך בהיתר עבודה מיוחד, לבטח את עצמם הליך 

בביטוח בריאות ממלכתי, לפתוח לעצמם חשבון בנק, לעבור במחסום הנגיש לירושלים, 

ולהימצא בעיר אילת. באופן דומה, ביטחון המדינה לא יפגע מזה שאותם פלסטינים שממילא 

ומצויים תחת בדיקות ובחינות רצופות וקפדניות  מתגוררים ומנהלים את כל חייהם בישראל

ביציאתם מישראל לחו"ל ובשובם במעבר הגבול בנתב"ג של גורמי הביטחון, יעשו שימוש 

אליה. זאת, בדומה לתושבי המדינה ואזרחיה ובדומה לזרים אחרים, תיירים ו/או כאלה 

 שנמצאים בהליך לאיחוד משפחות.

בסמכותם באופן סביר בהתחשב במטרת הנוהל ממנו היה ראוי כי המשיבים יעשו שימוש  .99

 –הם מבקשים לכאורה להיבנות, שהיא הגבלת כניסתם של פלסטינים תושבי השטחים 

ולו  –לשטחה של המדינה, היות וקיימת עבורם חלופה  –שאינם מתגוררים כדין בישראל 

 בדמות גשר אלנבי. –לאלו שהם במקור תושבי הגדה המערבית 

http://www.acri.org.il/he/2166
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משיבים יפעילו את שיקול דעתם בהתבסס על שיקולים ענייניים בלבד, היה ראוי כי ה .100

יתחשבו במצבם החריג ונסיבותיהם הייחודיות של בני האוכלוסייה המיוחדת, נוכח הפגיעה ו

מתמשכת בזכויותיהם ובזכויות בני משפחותיהם הישראלים, הנגרמת בשל חוק האזרחות ה

על המשיבים היה לשקול את כל השיקולים  המונע מהם קבלת מעמד קבע. ,והכניסה לישראל

 הענייניים הרלבנטיים ולאפשר לאוכלוסייה המיוחדת לנסוע הלוך ושוב דרך נתב"ג. 

 

 האוכלוסייה המיוחדתכלל ו העותריםהפגיעה בזכויות : רביעיפרק 

 מספרם של אלו מתושבי השטחים אשרחוק האזרחות והכניסה לישראל מצמצם מראש את  .101

אי סף, בכפוף לגיל – לאחמ"ש בישראלמוגבל יוכלו לחיות עם בני משפחתם במסגרת הליך 

ה דרך . מכאן שמניעת נסיעפרטני מדי תקופה ניהול מרכז חיים בישראל ובידוק ביטחוני

לפגיעה הקשה של חוק  מתווספתבישראל, אך הליך לאחמ"ש נתב"ג לאותם אלו שמצויים ב

, לרבות אפשרות לשדרוג מעמד הנובעות ממנוגבלות השונות האזרחות והכניסה לישראל והה

 הליך. הבמסגרת 

התא המשפחתי מקיימים בישראל את מניעת נסיעה לחו"ל לפלסטינים בהליך לאחמ"ש ש .102

אוטונומיה של התא וב , חיי השיגרה,המשותפים באיכות החיים במידה ניכרתפוגעת שלהם, 

מגבירה את תחושת האפליה מניעה זו . בנוסף, המשפחתי והאפשרות לטפחו ולהעשירו

של כל אחד ואחד מבני  שוויוןהכבוד ות הותחושופוגעת בשל כלל המשפחה, והעלבון 

בזכות בזכות לעבודה והתפתחות מקצועית, והיא פוגעת כן . המשפחה, הורים וילדים כאחד

 . , בכלל זה האפשרות לצאת מארץ המגורים ולשוב אליהלחופש תנועה

כזכות חוקתית נגזרת של הזכות  בזכות לחיי משפחה הכיר, בדעת רוב המשפט העליון,בית  .103

בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בית המשפט הדגיש  החוקתית לכבוד, שמוכרת כזכות יסוד

לא אחת את חשיבותו של התא המשפחתי והחובה המוטלת על המדינה לאפשר ניהול תא 

 ה של כב' השופטת ארבל:משפחתי תקין. יפים לענייננו דברי

המשפחה היא "הרכיב המולקולרי" שהוא תנאי בלעדיו אין לקיומה של חברה. 

, וכמתחייב מעקרונות היסוד של שיטתנו, ברי כי המשפחתי התאמעצם טיבו של 

הזכות לחיי משפחה אינה מוגבלת אך לחופש הבחירה בבן או בת זוג אלא היא 

. ישראל, בדומה למדינות יחד כוללת גם את היכולת לנהל חיי משפחה

דמוקרטיות אחרות בעולם, מחויבת להגנה על התא המשפחתי בתחומה בכפוף 

 .לסייגים מתחייבים

ע"י  לפסק דינה של השופטת ארבל; ההדגשה הוספה 8 סקהי, פגלאוןעניין )

 הח"מ(.

 

 ראו גם:

 18-16פסקאות לפסק דינו של הנשיא )כתוארו אז( ברק;  52-ו 46, פסקאות עדאלהעניין 

 לפסק דינה של השופטת חיות. 4לפסק דינו של השופט ג'ובראן; ופיסקה 
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של  לפסק דינה 38סקה יפ, (2011) 122( 3פ"ד סד), קו לעובד נ' משרד הפנים 11437/05בג"ץ 

 .צ'יהכב' השופטת )כתוארה אז( פרוק

 ;1962-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בל 15סעיף 

 ;1966לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות,  24-ו 23סעיפים 

 ;1966לאמנה בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות,  10סעיף 

 .1989לאמנה בדבר זכויות הילד,  5סעיף 

 

 או יותר משפחה שאחדה הופליה אותה חואתחושת ה בשלהפגיעה בתא המשפחתי מתעצמת  .104

 אחת אינה יכולה לנסוע כיחידהש ,אחמ"שלבהליך נוטל חלק ה השטחים תושבהוא  מבניה

תושב  לעומת משפחה שאחד מבניה, אזרח זר לא פלסטיני עהלר תימופל דרך נתב"ג ובכך היא

לא פלסטיני )המקבילה לזר  1אשרת ב/) אחמ"שלהליך אותו שלב ב, נמצא בישראל בהשטחים

  .((5או מעמד תושבות ארעית )אשרת א/ להיתר השהייה(

באותה רוח, פלסטיני תושב השטחים בהליך לאחמ"ש בישראל אינו רשאי לנסוע דרך נתב"ג  .105

והוא מופלה לרעה לעומת תושב זר אחר שנמצא באותו שלב בהליך לאחמ"ש ורשאי לנסוע 

 בכל רגע נתון דרך נתב"ג. 

עה לחו"ל דרך נתב"ג והפיצול הכפוי של המשפחה בזמן נסיעה לחו"ל פוגעת מניעת הנסי .106

באותו שלב של המצויות ביכולת לנהל תא משפחתי תקין בישראל לעומת משפחות אחרות 

 יפים לעניין זה דבריו של השופט )כתוארו אז( מ' חשין: .שראל"ש בימאחליך לה

-פוח ותסכול, תחושתהפליה )אמיתית או מדומה( מוליכה אל תחושה של קי

נכונים אנו  [...] קיפוח ותסכול מישירים אל קנאה. ובבוא קנאה תאבד תבונה

אך נתקומם , לשאת בעול ובסבל ובמצוקה אם נדע כי גם זולתנו כמותנו ועימנו

  .את שאנו לא נקבל – השווה לנו –ולא נשלים במקום בו יקבל זולתנו 

, ק.א.ל קווי אוויר למטען נ' ראש הממשלה 1703/92בג"ץ בבפסק דינו  7פיסקה )

  ((.1998) 204, 193( 4) פ"ד נ"ב

אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי  2סעיף  .107

ואפילו אדם שאינו יושב  ,לא רק אזרח, לא רק תושב – כל אדם משמע .אדם באשר הוא אדם

בית המשפט העליון הכיר לא אחת בזכות לשוויון כזכות  אסור לפגוע בכבודו. –כדין בישראל 

הזכות לכבוד  .נה זכות יסודיהאדם שה לכבודחוקתית שמהווה חלק בלתי נפרד מהזכות 

ק הדין בפס גופו ורוחו. ,קדושת חייווב ,ואוטונומי בזכותו של האדם להיות חופשיכרוכה 

אימץ בית המשפט העליון בפרשנותו לזכות לכבוד,  ,התנועה לאיכות השלטון שניתן בעניין

וברצונו  בחופש הבחירהלאוטונומיה, פוגעת בזכות האדם הפליה אלפיו , את מודל הביניים

 האדם: פגיעה בכבוד מהווה ,הפרטי

מודל הביניים אינו מצמצם את כבוד האדם אך להשפלה וביזוי, אך הוא גם אינו 

מרחיבו לכלל זכויות האדם. על פיו, נכללים בגדר כבוד האדם אותם היבטים של 

כבוד האדם אשר מוצאים בחוקות שונות ביטוי בזכויות אדם מיוחדות, אך 

י הדוק לכבוד האדם המתאפיינים בכך שהם קשורים, על פי תפיסתנו, בקשר עניינ

ניתן לכלול בגדרי כבוד האדם גם הפליה )אם בגרעינו ואם בשוליו(. על פי גישה זו, 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%2011437/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201703/92&Pvol=נב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201703/92&Pvol=נב
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שאין עימה השפלה, ובלבד שהיא תהא קשורה בקשר הדוק לכבוד האדם 

כמבטא אוטונומיה של הרצון הפרטי, חופש בחירה וחופש פעולה וכיוצא בהם 

 .היבטים של כבוד האדם כזכות חוקתית

( 2006), 619( 1) פ"ד סא, התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת 6427/02 בג"ץ)

 .(ע"י הח"מ ; ההדגשה הוספהברק)כתוארו אז( של הנשיא סק דינו לפ 38 קהסיפ

 :ראו ,לבישרא לשוויון הזכות של מעמדה על

 .18-16 פסקאות ,ביניש (כתוארה אז) השופטתכב' , פסק דינה של עדאלה עניין

 (;1969) 693( 1, פ"ד כג)ברגמן נ' שר האוצר 98/69בג"ץ 

, פ"ד מ"ו ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש עשרה-זוילי נ' יושב 869/92בג"ץ 

(2 )692 (1992;) 

 (;1995) 94( 4, פ"ד מט)מילר נ' שר הביטחון 4541/94בג"ץ 

 (;1994) 501( 5, פ"ד מח)שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל 453/94בג"ץ 

 ;(2000) 258( 1, פ"ד נ"ד )קעדאן נ' מנהל מקרקעי ישראל 6698/95בג"ץ 

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר לענייני -עדאלה 1113/99בג"ץ 

 (.2000) 164( 2, פ"ד )דתות

 .(2004) 138-137 ,ופט בחברה דמוקרטיתש ,אהרון ברק

 

אחמ"ש לבהליך תושבי השטחים הנוטלים חלק  םפלסטינינסיעתם הלוך ושוב של מניעת  .108

ים לחופש תנועה. בזכותם של העותר גם נתב"ג פוגעתבדרך מעבר הגבול לחו"ל מישראל 

לצורך , לצורך משפחתי או שנסיעתה לחו"ל 7עבור העותרת  במיוחד קשה זו הינהפגיעה 

במרשם כתושב עזה רשום כי מי שזכיר נשוב ונ .ערכית, מעשית והינה קשה מנשוא עבודה,

אין לו זכות לצאת לשיטת המשיבים, אף והפלסטיני אינו רשאי לצאת דרך נתב"ג  האוכלוסין

 דרך גשר אלנבי.

אפשר לחופש התנועה היא המנוע שמניע את מארג זכויותיו של האדם, המנוע שמהזכות  .109

. כאשר מגבילים את ולמשפחה לממש את האוטונומיה שלו ושלה ואת בחירותיהם לאדם

 . מכאן החשיבות הרבה המיוחסת לזכות לחופש התנועה.המנועתו ו, נפגע אחופש התנועה

ומעוגנת היטב  ינהגיהזכות לחופש תנועה נמנית עם הנורמות של המשפט הבינלאומי המ

 במשפט הישראלי.

  ראו בעניין זה: 

 .(2002) 704, 695( 5ד נו), פ"סלאח נ' שר הפנים 4706/02בג"ץ 

 (; 2006) 10, פיסקה 320( 1)2006על -, תקואנונו נ' אלוף פיקוד העורף 6358/05ץ "בג

 (;2005) 15, פיסקה 1114( 1)2005על -, תקעיריית בית לחם נ' מדינת ישראל 1890/03ץ "בג

 (;1997) 1( 4פ"ד נא) ,חורב נ' שר התחבורה 5016/96בג"ץ 

 ;1966 ,לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות 12סעיף 

 ;1950 ,לאמנה האירופית לזכויות האדם 4לפרוטוקול  2סעיף 

 .1948 ,באי עולם בדבר זכויות האדם להכרזה לכל 13סעיף 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/02064270-a22-e.doc


 34 

 םבזכותפוגעת המצויים בהליך לאחמ"ש פלסטינים  ה דרך נתב"ג שלמניעת נסיע ,בנוסף .110

 ובייחוד במקרה של אלו שרשומים במען מרצועת עזה, עבורםות מקצועית, חלעבודה והתפת

כרוכה בהליך  –עצם האפשרות לנסוע לחו"ל בפועל, קרי,  –אפילו הנסיעה דרך גשר אלנבי 

 מורכב.

אדם לפתח את אישיותו, לעצב הזכותו של מהווה, בין היתר, רכיב מהותי, בחופש העיסוק  .111

את  7-ו 6מהעותרים פו המשיבים למנוע ככל שיוסיולקדם את מעמדו החברתי. את חייו 

 יהםיקשה עלהיציאה הראשית והנגישה של ארץ מגוריהם, כך ידרך  –נתב"ג הנסיעה דרך 

ממש כיאות את תפקידם בגופים הבינלאומיים בהם הם עובדים, ותימנע מהם היכולת ל

 תפות במפגשים וכנסים שונים בחו"ל.השת המטבעלהתפתח ולהתקדם בעבודתם, הדורשת 

 :דורנר (אז כתוארה) השופטתבריה של דיפים לעניינו 

חופש העיסוק הוא החירות של הפרט להגשים את אישיותו ולתרום את תרומתו 

השקעת מאמציו בעיסוק, במלאכה או במשלח יד. חירות זו נפגעת  לחברה על ידי

 –במישרין או בעקיפין  –אם הסדרים )נורמטיביים או פיזיים( מונעים ממנו 

 .מלפעול על פי רצונו ויכולתו

 673( 4, פ"ד מג)ד"ר לם נ' משרד החינוך התרבות והספורט 5936/97בג"ץ )

(1999)). 

 מקור רק לא היא אדם של שעבודתו בכך מההכרה נובעת העיסוק חופש את לממש הזכות .112

 החברתיים, צרכיו את גם מספקת אדם של עבודתו למחייה. הבסיסיים צרכיו לסיפוק פרנסה

 למימוש הדרושים מהתנאים אינהרנטי חלק מהווה היא ולכן והאישיים, האינטלקטואליים

 .כבודחירות ו של חיים

 

 מבחן המידתיות: חמישיפרק 

על נועד להגן  , אשרעקרון המידתיותלאור נבחנת הננקט האמצעי המינהלי  שלו חוקיות .113

להיות שלטונית הפעולה העקרון זה, על  ל פיע. בהןולמזער את הפגיעה זכויות האדם, 

יפים  .להינקט במידה הראויה ולא מעבר לנדרשועליה המכוונת להגשמת תכלית ראויה, 

 :גנאםברק בעניין  אזדשל כבוד הנשיא וחשובים לעניינו דבריו 

האקט השלטוני הוא מידתי  [...] אכן, מבחן המידתיות נועד להגן על זכויות האדם

רק אם הוא מגשים את התכלית הראויה באמצעים מתאימים, אשר פגיעתם 

בזכויות האדם היא הקטנה ביותר, ופגיעתם בזכויות האדם עומדת ביחס ראוי 

לתועלת שהם מביאים להגשמת התכלית. דבר זה נובע ממעמדן החוקתי של 

בהן, אלא אם כן הוא "לתכלית  זכויות האדם, אשר אקט שלטוני אינו רשאי לפגוע

ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש" )פיסקת ההגבלה בחוקי היסוד בדבר 

זכויות האדם(. דבר זה מתבקש גם מתפיסתנו הפרשנית, ולפיה הגשמת זכויות 

רק אם המעשה השלטוני  ]...[האדם היא התכלית )הכללית( של כל אקט שלטוני 

נה )המתונה( ביותר, ופגיעתו בזכויות האדם פוגע בזכויות האדם במידה הקט

עומדת ביחס ראוי )שאינו מופרז( לתכלית הראויה, ניתן לומר כי התכלית של 

אשר תכליתה הכללית היא להגשים את זכויות האדם  – האקט השלטוני
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 –ותכליתה הספציפית היא להגשים את המטרות המיוחדות המונחות ביסודה 

  .מוגשמת במידה הראויה

, 221( 4), פ"ד נאביב של לשכת עורכי הדין-גאנם נ' ועד מחוז תל 4330/93בג"ץ )

ע"י  ההדגשות הוספו ;כתוארו אז( ברקהנשיא ) לפסק דינו של 12 קהסיפ(, 1996)

  .(הח"מ

 ראו גם:

  ;(1995) 1( 5, פ"ד מט)נ' שר החינוך, התרבות והספורט עטייה-בן 3477/95 ץבג"

 178( 4פ"ד נד), יפאורה תבורי בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 4644/00 ץבג"

(2000); 

 (.1999) 728( 2, פ"ד נג)סטמקה נ' שר הפנים 3648/97 ץבג"

 

א האם והרק, כפי שמשרטט לעיל הנשיא דאז ב ,המידתיות עקרוןבמסגרת  מבחן הראשוןה .114

נועד לתכלית ראויה. תכלית היא ראויה, בין השאר, אם היא הרשות,  ל ידיעהאמצעי הנבחר 

 5016/96למשל בג"ץ  אונועדה להשיג תכלית חברתית או שמירה על האינטרס הציבורי )ר

 אכב' הנשיפסק דינו של ל 64 סקהיפ(, 1997) ,1( 4פ"ד נא) ,ליאור חורב נ' שר התחבורה

 ( ברק(. )כתוארו אז

תושבי השטחים  פלסטיניםה דרך נתב"ג של האיסור הגורף על נסיעכפי שהובהר לעיל,  .115

תכלית ביטחונית. כל אינו משרת או מגשים  ,אחמ"שלהמתגוררים בישראל במסגרת הליך 

מכוח )מרביתם  חיים במדינה במשך שנים ארוכות, ואחרים שכמותם, 7-ו ,6, 1העותרים 

נבחן ועניינם  ,(7-ו 6 יםהעותר, ובהם יםארעי םכתושבי, וחלקם 1העותר ובהם  ,שהייה יהיתר

הטיעון הביטחוני ומכאן שמדי תקופה; , יתרה פעם אחר פעםבקפדנות על ידי גורמי הביטחון 

  מאבד את משמעותו. עניין מניעת נסיעתם דרך נתב"גל

האמצעי  גורםאותה ה פגיעה . מבחן זה דורש כיהאמצעי שפגיעתו פחותה עניינו המבחן השני .116

 הנפגעות תוך התחשבות בזכויות ,האפשרככל  המועט השלטוני הננקט חייבת להיות

 זכויות יסוד מן המעלה הראשונה.  , במקרה זה,שהן ,העומדות על הפרק

 הזכותלשוויון,  הזכות, לרבות הזכות לכבוד –הנפגעות במקרה דנן  מעמדן של הזכויות .117

, מחייבות כמתואר בעתירה ועוצמת הפגיעה בהן –הזכות לחופש תנועה ו משפחה חייניהול ל

אשר  ,פוגעניאמצעי ב מדוברש שעהוזאת ביתר שאת מציאת אמצעי חלופי, שפגיעתו פחותה. 

מבלי ו ,עוסקים ה אנוה ביאוכלוסיחול על הלא יועד לאחרת והותאם לסיטואציה מלכתחילה 

פגיעתו תהיה מועטה שונסיבותיה ייחודי שיותאם להליך עבורה לגבש  מאמץ כלשהונעשה ש

 ככל הניתן. 

בזכויות הנגרמת  היעפגהדורש כי , 'מבחן המידתיות במובן הצר', היינו השלישיהמבחן  .118

פורציונלית לתועלת הצומחת ממנה. מבחן זה, הדורש יחס ראוי ורהאמצעי הנבחר תהיה פמ

מתקיימים זו פגיעה בזכויות יסוד הו נזקהשהרי  ;תקייםבין האמצעי למטרה, ממילא אינו מ

ממשית ]ביטחונית[ צומחת מכך תועלת אכן אם השברור מבלי בלתי מוגבלת, ארוכה ותקופה 

 . בלתי סבירהתועלת ספקולטיבית ולא רק ב ,כלשהי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204330/93&Pvol=נ
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, עותריםלניכר , הוא גורם לסבל לסיכום, האמצעי בו נקטו המשיבים נכשל בכל מבחני המידתיות

 דינו להתבטל.  משכךו ,שלהםמגביל ופוגע בזכויות היסוד והוא  ,ולאחרים כמותם למשפחותיהם

 סיכום ל

של דרך נתב"ג מונע ללא סבירות וללא הסמכה את נסיעתם  1העותרים הראו כי המשיב  .119

 נוכחזאת במיוחד ו .אחמ"שלהליך מסגרת בכדין תושבי השטחים החיים בישראל פלסטינים 

 נתב"ג. לרבות הגבול  ימעברנעשה בהיא השולטת הבלעדית במדינת ישראל העובדה כי 

לנסוע לחו"ל  תושבי השטחים כללממטעמי ביטחון מונעת אשר  ,החלת המדיניות הגורפת .120

המתגוררים בישראל כדין בכל הנוגע לאלו ביותר הינה תמוהה דרך נתב"ג, ולשוב מחו"ל 

עומדים אשר  –הם מאפשר לחוק האזרחות והכניסה לישראל שהרי אחמ"ש! להליך מסגרת ב

בדיקות קפדניות, בבחוק, ושבים ועומדים מדי תקופה שנקבעו בקריטריונים הצרים 

לא ברור כלל כך ש .לחיות ולנוע באופן חופשי בישראל –ביטחוניות ואחרות, לחידוש מעמדם 

אשר בו פועלים  – נתב"גבמנסיעתם דרך מעבר הגבול עשויה לנבוע הסכנה הביטחונית ש ימה

 בעולם.מהמתקדמים אמצעי בדיקה כבר מה ז

גדה בהמתגוררים ברצועת עזה ותושבי השטחים נסיעת פלסטינים על  הגורף איסורלהרציונל  .121

משכך,  ;ישראלנוכחותם בתחומי היקף ומשך צמצום הוא מעבר הגבול נתב"ג, דרך המערבית 

אחמ"ש לבהליך תושבי השטחים שנוטלים חלק לגבי פלסטינים  תקףאינו רציונל זה כלל 

 . כדין ממילא מנהלים מרכז חיים בישראלהם  הריש

, אינה משרתת כל מטרה של ממשלא רק ש המוטלת על העותרים ואחרים כמותם הגבלה זו .122

לשוויון, לכבוד, ות וי, לרבות הזכשלהם פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויות היסוד היא אף

ולשוב  מגוריהםמארץ לצאת  זכותה, בכלל זה חופש תנועהלולחופש העיסוק , משפחה לחיי

 .באופן חופשיאליה 

הנפגעת  – של אוכלוסייה זותמשך המ יהייחוד צבהמהגיעה העת שהמשיבים יתחשבו ב .123

לפלסטינים  ואפשריו – חוק האזרחות והכניסה לישראלכתוצאה מממילא בשלל אופנים 

 ה, ובכלל זאחמ"של הליךתגוררים בישראל עם משפחותיהם במסגרת המתושבי השטחים 

 ,דרך מעבר הגבול נתב"גולשוב אליה לחו"ל ישראל ארץ מגוריהם לצאת מ, 7-ו ,6, 1העותרים 

  .מיוחד לשם כךלא הגבלות וללא צורך בהיתר ל

לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש, ולאחר שמיעת  .124

את  יםכן מתבקש בית המשפט להשית על המשיב , להפכו לצו מוחלט. כמויםתשובת המשיב

 הוצאות העותרים ושכ"ט עו"ד.

 .8-ו 7,6,2,1העותרים  מטעם יםעתירה זו נתמכת בתצהיר .125
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