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 המשיבה

  
 

 
 העורריםמטעם  הודעה

, מתכבדים העוררים בהליך שבכותרת 21.6.2017מיום  התאם להחלטת בית הדין הנכבדב .1

 חסוי במעמד צד אחד.הצגת חומר  הודעה מטעמם לענייןהגיש בזאת ל

לבית הדין הנכבד הנטען צגת החומר החסוי לה נחרצותכי העוררים מתנגדים ייאמר כבר עתה  .2

 וטעמם עימם.  –ורים לתיק שבנדון שוהעררים האחרים הק –במסגרת הערר דנן 

אינו עוסק במניעה ביטחונית ה, על ידי המשיבהמידע החסוי הנטען  ,בכתב התשובה כמפורט .3

 יםשל העורר מעמדםבשלילת שיש לכאורה הרתעה אלא ב ,ישירה או עקיפה הנובעת מהמוזמן

שר ועל אף שנראה כי אין מחלוקת בין הצדדים בא –מעבר לצורך  .ליצור כלפי אחרים 2-1

המשיבה  להלן עיקרי טענת יצוטטו ,בלבדספק  ולמען הסר –למהותו של החומר החסוי הנטען 

 :ככתבם וכלשונם מתוך כתב התשובהבדבר החומר החסוי 

מוכר כי בכפר ג'בל מכבר שוררת אווירה התומכת בפיגועי 

טרור, תוך קיום פולחן אישיות למפגעים. רבים מתושבי 

הכפר הביעו ברשתות החברתיות תמיכה במפגעים והזדהות 

עת עם פיגועי טרור. האדרת פיגועי הטרור והמפגעים, לצד הב

התמיכה הציבורית בהם ובבני משפחתם, מעודדת טרור 

 ומעניקה רוח גבית לצעירים נוספים לבצע פיגועי טרור.

לפיכך ביטול המעמד יסייע ביצירת הרתעה משמעותית 

 .מפני התגברות התופעה
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כך אף בענייננו, גורמי הביטחון הציגו בפני המשיבה חוות ...

יים שאירעו דעת לפיה על רקע גל הפיגועים הרצחנ

לאחרונה, יש צורך ביטחוני ממשי בנקיטת פעולות הרתעה 

 על מנת להרתיע מפגעים פוטנציאליים מביצוע פיגועים.

 , ב.א.(.והוספ ות)ההדגש

אינו לבית הדין הנכבד, משהובהר כי החומר הביטחוני שמבקשת המשיבה להציג הנה כי כן,  .4

בדבר הרתעה שמבקשים אלא  –גד העוררשיש כנ ישירה או עקיפה –עוסק במניעה ביטחונית 

אם  גםעמדת העוררים ברורה. , 2-1ים של העורר מעמדםעל ידי שלילת  גורמי הביטחון ליצור

 על בית הדין הנכבד, יכולה ליצור הרתעהשלילת המעמד כי אכן קיים חומר ביטחוני המעיד 

שת איחוד משפחות. שעניינו סירוב לבק במסגרת הליך זההחסוי של החומר את הצגתו  לאסור

 נסביר.

הוראת )להלן:  2003-לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג והכניסהלחוק האזרחות  ד ל3סע'   .5

 קובע כי:( השעה

או רישיון לישיבה בישראל, לא יינתן היתר לשהייה בישראל 

(, 2)4-( ו3)-( ו2ב)3(, 2א)3, 1א3, 3לתושב אזור, לפי סעיפים 

ולא יינתן רישיון לישיבה בישראל לכל מבקש אחר שאינו 

תושב אזור, אם קבע שר הפנים או מפקד האזור, לפי הענין, 

כי בהתאם לחוות דעת מאת גורמי הביטחון המוסמכים, 

ר או בן משפחתם עלולים תושב האזור או המבקש האח

בן ; בסעיף זה, "להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל

. לענין זה, בן זוג, הורה, ילד, אח ואחות ובני זוגם –משפחה" 

רשאי שר הפנים לקבוע כי תושב האזור או המבקש האחר 

עלולים להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל, בין השאר על 

חון המוסמכים ולפיה סמך חוות דעת מאת גורמי הביט

במדינת מושבו או באזור מגוריו של תושב האזור או המבקש 

האחר מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת 

 ישראל או אזרחיה.

יודגש, כי בדין הישראלי אין כל אפשרות להטיל סנקציה על אדם בשל מעשיו של אחר להוציא  .6

שלילת רישיון ישיבה או לפיכך,  ה חקיקה.במקרים חריגים בהם נקבע הדבר מפורשות במעש

בו הוא נוטל חלק  מתוקף הליך לאיחוד משפחותשקיבל את מעמדו  ממוזמן היתר שהייה

או עקיפה  ישירהאך ורק כאשר מדובר במניעה ביטחונית תיתכן ושהוראת השעה חלה עליו, 

יש בחוק,  שהוגדרובמקרים אלו, רק  .מקרבה ראשונההנובעת מהמוזמן או מבני משפחתו 

לשלול את המבקשת להצדיק את חוות דעת של גורמי הביטחון באפשרות המשיבה להציג 

 . המוזמןמעמדו של 

אינם יכולים  ,ת השעההוראאשר אינם כלולים בהרתעה,  ובכללםטעמים אחרים לעומת זאת,  .7

 . להוות טעם לשלילת מעמדו של אדם
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ישירות,  ממנום שאינם נובעים עקיפייים ביטחונמטעמים  ,ממוזמןמעמד אף שלילת  יצוין כי  .8

אך הפוגע בזכויות יסוד של המוזמנים ובני משפחתם באופן אנוש, ביותר וקשה צעד חריג הינה 

 הוראת השעה.גדרי מפורשות ב נכללוא שהאך ורק מן הטעם ניתן לממשו 

אינה שלפנינו ניסיון פסול לפרוץ את גדרי הוראת השעה כי  הינהמטעם זה עמדת העוררים  .9

, הפגיעה בחפים מפשע שלא חטאו והרחבת מאפשרת שלילת מעמד מטעמי הרתעה גרידא

 עקרונות יסוד של שיטתנו המשפטית ולהוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.וזאת בניגוד ל

הצגתו של החומר במסגרת ההליך דכאן מכיוון על בית הדין הנכבד לאסור את אשר על כן, 

 גע לסיכון ביטחוני הנובע מהמוזמן או מבן משפחתו. שאין מדובר בחומר הנו

להצגת החומר החסוי הנטען  לפיה הם מתנגדים נחרצותדלעיל העוררים שבים על עמדתם  .10

 לבית הדין הנכבד.

 

 2017 יוני 22, ירושלים 

________________ 

    עו"ד ,בנימין אחסתריבה
 העורריםב"כ 
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