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 הלל בן יותם עוה"ד ב"כ ידיעל ואח'עטוי

 ירושלים 4, עוביידה אבומרחוב

 1966,09 בעע"מהמערערים 02-6276317 : פקס' ; 02-6283555 :טלפון
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 ואח' הפגים שר - ישראלמדינת

 המדינה, פרקליטות ידיעל

 ירושלים המשפטים,משרד

 1966/09 געע"מהמשיבים 02-6467011 : פקס' ן :טלפון

 המדינה מטעם טיעוןעיקרי

 מטעם טיעון עיקרי בזאת מוגשים הצדדים, בין דיוני ולהסדר מרזל, הרשם כבוד להחלטתבהתאם

 הערעורים(. - )להלן שבכותרת הערעורים בשניהמדינה

 בירושלים, מנהליים לעניינים המשפט בית של סותרים דין פסקי בשני הערעורים שלעניינם1.

 ניתנו אשר צור(, י. השופטת )כבוד 8568/08 ועת"מ סולברג(, נ. השופט )כבוד 8350/08בעת"מ

 26.1.09.ביום

 לזרים, בישראל, ישיבה רשיונות ליתן דשם, העותרים של בקשתם נדונה הדיןבפסקי

 ישראל. מדינת לגבולות מחוץ קבע, דרך הגרעינית, משפחתם עםהמתגוררים

 דשם, לעותרת בישראל ישיבה רשיון ליתן יש כי והורתה העתירה, את קיבלה צורהשופטת

 דשם. לעותרים בישראל ישיבה רשיון ליתן אין כי וקבע העתירה, את דחה סולברג השופטואילו

 להלן. כמפורטהכל



 קמא המשפט בית של הדין ופסקיהעובדות

 1895/09עע"מ

 לידתו, מיום בישראל קבע לישיבת רשיון בעל הינו המשיב( - )להלן 1895/09 בעע"מ 1המשיב2.

 המשיב הורי 1967. שנת למן בישראל, קבע ישיבת רשיון בעלי הורים לשני בן והינו20.3.1970,

 ישראל. מדינת בתחום באהר צור בכפר שמתגוררים כמי הישראלי האוכלוסין במרשםרשומים

 לישראל נכנסה אשר ירדנית אזרחית הינה המשיבה( - )להלן 1895/09 בעע"מ 2המשיבה

 הזוג בני 3.5.1994. ביום לישראל, הכניסה חוק מכח ב/2 מסוג ביקור לישיבת ורשיוןבאשרה

 ילדים. ארבעה להם ונולדו 1994, בשנתנישאו

 למשיבה הוענק 1998 ובשנת משפחות, לאיחוד בקשה והמשיבה המשיב הגישו 1994בשנת3.

 הראשונה בבקשה חודשים. 12 למשך א/5(, מסוג ורשיון )אשרה בישראל זמנית ישיבהרשיון

 צור ב"ירושלים, מתגוררים המשיבים כי מפורשות ידם על צוין המשיבים ידי עלשהוגשה
 לתחום מחוץ הינו אך באהר, צור לכפר הסמוך חומוס בואדי שהתגוררו אף על זאתבאהר",

 תצהירים הגישו אף המשיבים ישראל. מדינת של המדית ולגבולה ירושלים שלהמוניציפאלי

 ידי על צוין אף כך ירושלים. בתחום באהר צור בכפר הוריו אצל מתגורר המשיב לפיהםחתומים

 מכן. לאחר מטעמם שהוגשו הבקשות בכלהמשיבים

 מ/1. במקובץ ומסומנות מצורפות המשיביםבקשות

 המשיבה. עבור זהות תעודת ומתן הישיבה רשיון הארכת המשיב ידי על נתבקשה 1999בשנת4.
 ירושליט. באהר, כצור המשיבים של המגורים כתובת המשיבים ידי על צוינה זו בבקשהגם

 ה/2. ומסומנת מצורפת 1999, משנת המשיבהבקשת

 למול בדיקה האוכלוסין, מינהל לשכת באמצעות המדינה ביצעה זו, בקשה בחינתבמסגרת

 המצוי בבית הנישואין מיום קבע דרך מתגורר המשיב כי העלתה, אשר לאומי, לביטוחהמוסד

 באהר, מצור בשונה אך באהר, צור לכפר גאוגרפית בסמיכות הנמצא חומוס, ואדי הקרויבשטח

 - דהיינו ישראל, מדינת של לגבולותיה מחוץ ירושלים, של המוניצפאלי לתחום מחוץ הואמצוי

 והשומרון. יהודהבאזור

 המוסד למול נוספת בדיקה נערכה ולמשיבה, למשיב שנערך לשימוע רהחשך 2001בשנת5.

 לפיכך חומוס. בואדי מתגוררים ביתם ובני המשיבים כי היא אף העלתה אשר לאומי,לביטוח

 - אשתו עבור בישראל ישיבה רשיון למתן בקשתו כי 21.6.01, ביום למשיב המדינההודיעה

 נדחית. משפחות, לאיחוד בקשה במסגרתהמשיבה,

 מחוץ קבע דרך מתגוררים המשיבים כי ומשהתברר הפנים, משרד בפני שעמדו הממצאיםלנוכח

 הזמני הישיבה רשיון הוארך ולא ניתן לא משלהם, מגורים ביחידת ישראל, מדינתלגבולות

 למשיבה.בישראל



 המשיבה החזיקה לא 1999, בשנת הזמני הישיבה רשיון תוקף פקיעת למן כי עולה, האמורמן

 בישראל. תקף ישיבהברשיון

 מ/3. ומסומנת מצורפת 21.6.01 מיום למשיב הפנים משרדהודעת

 גדר של בנייתה במסגרת המשיבים. של מגוריהם באזור הבטחון גדר בניית החלה לביני,ביני

 שטח גבול גם )שהוא ירושלים, של המוניציפלי לגבול בסמוך לעבור הגדר תוואי תוכנןהבטחון,

 מדינת בתחום )המצוי באהר צור הכפר בין זה( באזור ישראל מדינת שלהשיפוט

 ישרא"
 לבין

 היה אמור כמותם( )ורבים המשיבים של שביתם כך המשיבים, מתגוררים בו חומוסואדי
 הגדר. של "איו"שי"- - המזרחי בצידהלהמצא

 התפר, קו מנהלת נ' גשור 9156/03 בבג"ץ הנכבד המשפט לבית עתירה הגשת שבעקבותאלא

 בוואדי שנבנו הבתים את גם השאר, בין שיכלול כך הגדר, תוואי את לשנות המדינההסכימה

 הגדר. של ה"ישראלי" המערבי- בצד איו"ש, בתחום המצויחומוס,

 דינו פסק בעקבות זאת המשיבה, עבור משפחות לאיחוד נוספת בקשה המשיב הגיש 2006בשנת

 לאומי לביטוח המושד נ' באחר צור הכפר ועד 10177/05 בב"ל בירושלים לעבודה הדין ביתשל

 מכח לאומי ביטוח לתשלומי זכאותם המשך סוגיית נדונה בו הלאומי(, הביטוח פרשת -)להלן

 חומוס, בואדי להתגורר עברו אשר בישראל קבע לישיבת רשיון בעלי של הלאומי, הביטוחחוק

 הבטחון. גדר של המערבי בצידה מצוי אך איו"ש, בתחוםהמצוי

 למול שלישית בדיקה הפנים משרד ביצע 2006, משנת הפנים למשרד הבקשה בחינתבמסגרת

 בואדי להתגורר ממשיכים ביתו ובני המשיב כי והעלתה שבה אשר לאומי, לביטוחהמוסד

 והודיע הפנים משרד שב זאת לאור איו"ש. בתחום ישראל, מדינת לשטח מחוץ דהיינו,חומוס,

 כפי שכן, נדחית, המשיבה עבור בישראל ישיבה רשיון למתן הבקשה כי 3.12.07, ביוםלמשיב

 מדינת בשטח מתגוררים אינם המשיבים 2001, משנת הפנים משרד בהחלטת כברשצוין

 08.!.!. ביום הפנים משרד ידי על נדחה זה וערר זו, החלטה על ערר הגישו המשיביםישראל.

 מ/4. במקובץ ומסומנות מצורפות הפנים משרדהודעות

 8568/08. בעת"מ העתירה בירושלים המחווי המשפט לבית הוגשה אלה החלטותעל

 את והפך המשיבים, של עתירתם את המשפט בית קיבל צור השופטת כבוד של דינהבפסק

 לאיחוד בקשה במסגרת בישראל ישיבה רשיון למשיבה ליתן שלא הפנים משרדהחלטת

 בישראל, ישיבה רשיון למשיבה להעתק הפניט משרד את וחייב המשיב, עם בישראלמשפחות

 המדינה. לגמלות מחוץ הגרעינית משפחתה עט יחד מתגוררת שהיאהגט

 בהגשתה. שיהוי בשל העתירה את לדחות יש לפיה המדינה טענת את המשפט בית דחהראשית

 של מהשתהותם נזק נגרם לא למערערים כי השאר, בין המשפט, בית קבע זו,במסגרת

 היא. ולא העתירה. בהגשתהמשיבים



 "האס היא בפניו, בעתירה לדיון העומדת הסוגייה כי קבע, קמא הנכבד המשפט ייתשנית11.

 חומוס, בואדי המתגוררים במשיבים, לראות יש הלאומי, הביטוח בפרשת הדין פסקלאור

 היא. ולא בישראל. חיים מרכז כמקיימים ושומרון, יהודה באזורדהיינו

 בית של דינו בפסק שהובאה כפי הלאומי, הביטוח בפרשת לאומי לביטוח המוסד ב"כהודעת

 : כי קובעת קמא,המשפט

 ישראל מדינת לתחומי מחוץ גרים כאמור, התובעים, ... ישראל. מדינת בתחומיקבע, דרך כריו שמתגורר במי ידובר כי הינו ישראל כתושב באדם להכרה יעבור בל"תנאי

 את לממשלה המשפטי היועץ הנחה אחד, הומוגני בכפר שמרובר לכך לבובשים האמור מכלול רקע על ואולם, הלאומי. הביטוח חוק לעניין תושבים אינם הםולפיכך

 הנתבע יראה המתוכננת, במתכונתהבטחון גדר התקיים עוד וכל בתוקפו יעמוד והמדיני המשפטי המצב עור שכל להודיעהנהבע
 המוטלות החובות לעניין והן הזכויות לעניין הן עליו חל הלאומי הביטוחשחוק כמי להלז, האמור כל בו שמתקיים במי

 לאמור:לפיו

 . תשי"ב-1952 לישראל, הכניסה חוק לפי קבע לישיבת רישיון בעל הואא.

 והתחום הבטחון גדר שבין הכפר בשטח לרבות צור-באהר הכפר תושב הואב.
 הוספו[]ההדגשות ארעי." באופן ושלא קבע דרך בכפר גר והוא ירושלים, שלהמוניציפאלי

 הדין שפסק ולמרות הדין, פסק נסמך עליו הלאומי הביטוח הודעת של הברור הנוסחלמרות

 המדינה כי קמא המשפט בית של הדין בפסק נקבע דינו, בפסק קמא המשפט בית ידי עלמצוטט

 ירושלים העיר גבול שבין בשטח לרבות באחר צור בכפר קבע דרך שמתגורר במי "לראותהסכימה

 ולא ישראל..." מדינת בתחומי מגוריו שמקום כמי חומוס( ואדי שכונת את )הכולל הבטחוןלגדר

היא.

 במי לראות המדינה הסכימה כאילו לעיל, המובאת המוטעית ההנחה יביס יילשלישית

 של המדיני וגבולה ירושלים של המוניציפלי לתחומה מחוץ חומוס בוואדי קבע דרךשמתגורר

 כי בעליל, השגויה המסקנה את המשפט בית הסיק ישראל, במדינת מגוריו שמקום כמיישראל,

 לישראל, הכניסה חוק של הוראותיו לעניין גם חומוס, ואדי לתושבי ביחס שווה גזירה לגזוריש

 היא.ולא

 האחת נוספות. שגויות מסקנות שתי קמא, המשפט בית של לשיטתו נגזרות זו, שגויהממסקנה

 הוא מגוריהם שמקום כמי לתחום, מחוץ חומוס בוואדי כאמור במתגוררים לראות שיש-

 בעובדת - קרי בכך, כי - והשניה לישראלי הכניסה חוק לצורך גם ישראל, מדינתבתחום

 זר, לנתין בישראל ישיבה רשיון הענקת להצדיק כדי גם יש זה, באזור - כשלעצמה -המגורים

 לישראל. מחוץהמתגורר

 לתחומי מחוץ כולם מתגוררים שהמשיבים אף על כי קמא, המשפט בית קבע האמור,לאור12.

 צור הכפר של התרחבותו - )דהיינו שנוצרה המיוחדת המציאות שבשל הרי ישראל,מדינת

 גדר והקמת ישראל, של המדיני וגבולה ירושלים, של המוניציפלי לגבולה מעבר אלבאהר

 יוותר וירושלים, ישראל לתחום מחוץ הנמצא חומוס, ואדי שגם כך הנוכחי, בתוואיהבטחון

 רשיון לישראל, מחוץ המתגוררת זרה נתינה למשיבה, ליתן שיש לקבוע מקום יש לגדר(,ממערב

 בתוקפו. יעמוד והמשפטי המדיני המצב וייד רי בישראלישיבה



 ישיבה רשיון הענקת על והורה העתירה, את המשפט בית קיבל אלו, שגויות מסקנותלאור

 לישראל. מחוץ וילדיה בעלה עם מתגוררת היא כי חולק שאין 2, למשיבהבישראל

 ישיבה רשיון ליתן מחוייב הפנים משרד כי הינה, צור השופטת של דינה פסק משמעות -ודוק13.

 אינה בעצמה שהיא בישראל, מתגורר אינו זוגה שבן זרה, נתינה שהינה לאישהבישראל

 בישראל. להתגורר עתידה או מבקשת לא אף והיא בישראל, התגוררה ולאמתגוררת

 מע/1. כנספח המדינה מטעם הערעור להודעת צורף הדיןפסק

 1966/09עע"מ

 בישראל, קבע לישיבת רשיון בעל הוא האב( או המערער - )להלן 1966/09 בעע"מ 1המערער14.

 בעע"מ 3 ו- 2 המערערים הפלסטינית. הרשות תושבת היא מהן אחת אשר נשים לשתיהנשוי

 המערער של ילדיהם מארבעת שניים הינם %996, ילידי תאומים הילדים(, - )להלן1966/09

 בישראל, לישיבה ברשיון מחזיקים אינס הילדים זה(. לערעור צד )שאינה הפלסטיניתואשתו

 בישראל. האוכלוסין במרשם רשומים אינםוממילא

 לכפר גאוגרפית בסמיכות כאמור, הנמצא חומוס, בואדי קבע דרך כולם מתגורריםהמערערים

 מחוץ ירושלים, של המתיציפאלי לתחום מחוץ הוא מצוי באחר, מצור בשונה אך באהר,צור

 חולק. כל אין זו עובדה על והשומרון. יהודה באזור - דהיינו ישראל, מדינת שללגבולותיה

 לשני קבע לישיבת רשיון למתן ראשונה בקשה הפנים למשרד המערערים הגישו 2000בשנת15.

 הבקשה. בדיקת לצורך הנדרשים המסמכים את המציאו לא המערערים אךהילדים,

 גדר של בנייתה במסגרת המערערים. של מגוריהם באזור הבטחון גדר בניית החלה לביני,ביני%6.

 להמצא היה אמור כמותם( )ורבים המערערים של שביתם כך לעבור הגדר תוואי תוכנןהבטחון,

 הגדר. של ה"איו"שי", - המזרחיבצידה

 הסכימה 9156/03 בבג"ץ הנכבד המשפט לבית העתירה הגשת בעקבות לעיל, שתואר שכפיאלא

 חומוס, בוואדי שנבנו הבתים את גם השאר, בין שיכלול כך הגדר, תוואי את לשנותהמדינה

 הגדר. של ה"ישראלי", - המערבי בצד איו"ש, בתחוםהמצוי

 של המשפטי מעמדו את לשנות כדי היה ולא אין הגדר, תוואי שינוי בעובדת כי זאת, עםנזכיר

 תחום גם )כמו המדיני לגבולה מחוץ - והשומרון יהודה בתחום נותר חומוס וואדיהשטח,

 ישראל. מדינת שלשיפוטה(

 קבע לישיבת רשיון למתן בבקשה הפנים למשרד ופנו המערערים שבו 2007 ובשנת 2005בשנת17.

 זאת ירושלים, - באהר בצור מתגוררת המשפחה כי מפורשות ציית בה הילדים, לשניבישראל

 המתיציפאלי לתחוט מחוץ הינו אך באהר, צור לכפר הסמוך חומוס בואדי שהתגוררו אףעל

 ישראל. מדינה של המדיני ולגבולה ירושליםשל

 מ/5 ומסומנת מצורפת 2007, משנת המערעריםבקשת



 המוסד למול בדיקה לאחר משנתברר הפנים, משרד ידי על נדחתה המערערים שלבקשתם

 מחוץ כאמור הנמצא חומוס, בואדי קבע דרך מתגוררים המערערים כי לאומי,לביטוח

 והשומרון. יהודה באזור - דהיינו ישראל, מדינת שללגבולותיה

 מ/6. ומסומנת מצורפת 23.7.07 מיום הבקשה דחיית על הפנים משרדהחלטת

 הוא מגוריהם מקום כי להוכיח הם נדרשו ההחלטה, על המערערים שהגישו עררבמסגרת

 של מגוריהם מקום כי בערר, הדיון במסגרת גם משנמצא, אך ישראל, מדינתבתחומי
 2008. פברואר בחודש הערר נדחה ישראל, למדינת מחוץ הואהמערערים

 מ/7. ומסומנת מצורפת 13.2.08 מיום הערר דחיית על הפנים משרדהחלטת

 8350/08. בעת"מ העתירה את בירושלים המחוזי המשפט לבית המערערים הגישו כךעל

 כי: וקבע העתירה, את דחה סולברג( השופט כבוד )מפי קמא המשפטבית18.

 על - מתגוררים הם שבו הבית בישראל. מתגוררים אינם הוריהם גם ישראל. מדינתשל ריבונותה לתחום מחוץ מתגוררים הם היום, ועד ו-3 2 העותרים של לידתם מיום ."10

 ]לתקנות 12 תקנה בבסיס העומדים הטעמים המעמד, מתן את שמצדיקיםהטעמים את אפוא מעוררות אינן דנן העניין נסיבות ישראל. בתחום אינו - מחלוקת איןכך

במחיצתם חיים הוריהם, עם גדלים הילדים כנ"ל. הח"מ[ 1974, - התשל"ד לישראל,הכניסה
 בישראל. מעמד להם ליתז התקנה. בבסיס העומדים בטעמים ובהתחשבהמשפחתית, הבחינה מז הצדקה, אין מאוחד. המשפחתי והתא שלמים, משפחה חיי

 מכוח משפחות. לאיחוד בקשה ככל קבע של מעמד להם ליחן 1 העותר שלבקשתו את לבחון יש ולפיכך ו-3, 2 העותרים של בעניינם אפוא חלה לא 12 תקנה11.

 לכל, ראשיתקובע, הזה הנוהל זה. בעניין נוהל הפנים שר גיבש לישראל הכניסה חוק שעל-פיסמכותו
 את למעשה. ישראל תושב אמם הוא המזמין האם לבחוןיש אלא בישראל, קבע תושב של מעמר יהיה שלמזמין בכך די אין כי

 תקנה של בעניינה כמו הזה, הנוהל בבסיס גם חייו. מרכז היכן השאלה פי עללבחון יש הזו ה'תושבות'

 עם חיים בין לבחור הצורך את בישראל, קבע תושב של במעמד מחזיקהיותו מכוח בישראל שמתגורר ממי למנוע הומניטארית, היא התכלית תכלית. קיימת12,

 משום קיימת,אינה כזו דילמה כאשר כי כאן. גם אפוא ברור ישראל. מדינת בתחומי חיים וביןמשפחתו
 הנוהל. להחלת הצדקה אין בביתם, בצוותא חיים המשפחה שבני

 הוא היכן ספק ישנו אחרתשמסיבה או לה, מחוצה ולעיתים ישראל בתחומי המזמין גר לעיתים שבו במקום לפזכך,12.
 כזה, במצב לאו. אם הוא, ישראל תושב האם ולהכריע לבחון זיקה, מבחנילגביו להפעיל ממשי צורך מתעורר אז כי חייו, את חי

הוא היכן לבחון צורך יש אכן עמו, חייהם את לחיות משפחתו לבני לאפשר רצוןמתוך
 כשיטת שונים, זיקה מבחני על-פי התושבות את לבחון הצדקה פוחתתשאלה, סימני לגביו ואיז ברור הוא המזמין של מגוריו מקום כאשר אולם חייו. את חי

 עיקר למעשה. הלכה המזמין, של מגוריו מקום משאלת התעלמות תורהעותרים,
 ; אחרות או כאלו זכויות מתן ולא המאוחדים, המשפחה חיי הואהעיקרים

]...[

 הנוהל להחלת אפואמקום אין אחת. גג קורת תחת עמו גרים ילדיו כי גס ידוע גר. היכן ידוע דנן, העותר13.
 אינו הנוהל של בבסיסו העומד ההומניטארי שהצורר משום שנית, ישראל.בתחומי גר אינו שהמזמין משום ראשית, יחד. גם הטעמים משני

 העתירה, את לקבל מקום אין סבירה, המשיבים עמדת הזה, הדברים במצבקיים.
 הוספו[ ]ההדגשות לדחותה.והחלטתי

 מע/2. כנספח 1895,09 בעע"מ המדינה מטעם הערעור להודעת צורף הדיןפסק



 המדינהעמדת

 בעת"מ צור השופטת כבוד של דינה פסק של ביטולו על להורות יש כי היא, המדינהעמדת9!.

 אין וכי מהותיות, נקודות במספר זה דין בפסק טעה הנכבד קמא המשפט בית שכן8568/08,

 היא בו התוצאה אשר 8350/08, בעת"מ סולברג השופט כבוד של דינו בפסק להתערבמקום

 הנכבד. המשפט בית של התערבותו את המצדיק פגם כל בו נפל לא ואשר נכונה,תוצאה

 להלן. כמפורטהכל

 שיפוטה בתחום מתגורר שאינו למי בישראל מעמד הענקת -כללי

 במתן עניינן קמא, המשפט לבית שהוגשו העתירות בבסיס העומדת הבקשות לעיל, שפורטכפי20.

 ילדים, ושני ירדנית, אזרחית - זרים נתינים שהינם למי בישראל, ישיבה רשיון - בישראלמעמד

 בישראל, האוכלוסין במרשם רשומים ואינם בישראל ישיבה ברשיון מחזיקים אינםאשר

 ישראל. מדיגת לגבולות מחוץ קבע, דרך הגרעיניות, משפחותיהם עם כולםהמתגוררים

 רשיונות להעניק מטעמו מי או הפנים שר את להסמיך היא לישראל הכניסה חוק שלתכליתו21.

 ישיבה רישיונות ליתן הפנים שר של שסמכותו פשיטא, דעתו. שיקול פי על בישראל,ישיבה

 בישראל. ישיבה לצורד הינה לישראל, הכניסה חוק פי עלבישראל,

 : לישראל הכניסה לחוק 1 סעיף של המפורשת מלשונו גם עולהכך

אשרה פי על או עולה אשרת פי על לישראל כניסתו תהיה ישראלי, אזרח שאיננומי)א(
 זה. חוק לפי

 עלבישראל ישיבתו תהיה עולה, תעודת או עולה אשרת בעל או ישראלי אזרח שאיננומי)ב(
 זה. חוק לפי ישיבה רשיון פי

 הוספה[]ההדגשה

 אשר בישראל, משפחות איחוד לצורך ישיבה רשיונות למתן הליך של תכליתובהתאם,21.

 על הגנה היא לישראל, הכניסה חוק לפי ישיבה רשיון לקבל ישראלי שאינו זוג בן יכולבמסגרתו

 בישראל. יחדיו להתגורר זר( ונתין )ישראלי הזוג לבני האפשרות מתן ידי על המשפחתי,התא

 הפנים, שר נ' ואח' עדאללה 7052/03 בבג"ץ חשין השופט כבוד דברי את למשל ראו זהלעניין

 : עדאללה( עניין - )להלן 1754 2006)2(,תק-על

 ישראל אזרחי של הזרים לבני-זוגם - הכלל דרך על - המדינה התיר מכךכנדרש משפחה. ולחיי לנישואין היחיד של בזכותו - העיקרון דרך על - מכירה ישראל ]...["

 זכותם את לממש ישראל לאזרחי תאפשר ייך כה ולהתגורר למדינהלהיכנס
 במדינתם. משפחה ולהקמהלנישואין



 : 787(  728, )2(גג פ"ר 3648/97, )בג"צ הפנים שר נ' סטמקה בפרשת בהרהבה עמדנו ועוד, אלה, כלעל

 משפחה עימוולהקים כרצונו בן-זוג לו לבור האזרח של בזכותו מכירה ישראלמדינת
 בישראל..."

 הוספו[]ההדגשות

 )2005(. 4289 2005)3(, תק-על , אורן מ ישראל מדינת 4614/05 עע"מ את גם ראו זהלעניין

 לישראל(, השייה תקנות - )להלן 1974 - התשל"ד לישראל הכניסה לתקנות 12 תקנהבבסיס23.

 : כי קובעת 12 תקנה דומה. תכליתשמדת

 אביו של המעמד את הילד יקבל אחד, מעמד להוריו היה לא ; הוריו כמעמדבישראל מעמדו יהיה תש"י-1950, השבות, לחוק 4 סעיף עליו חל ולא בישראל, שנולד"ילד

 השר". שיקבע כפי מהוריו, אחד של המעמד אתהילד יקבל השני, ההורה התנגד ; לכך בכתב מתנגד השני ההורה אם זולת אפוטרופסואו

 הוספו[]ההדגשות

 פבאלואיה 979/99 בבג"ץ דאו( )כתוארה בייניש השופטת כבוד ציינה התקנה של תכליתהלעניין24.

 : כי ומרלון, עניין - )להלן 108 99)3(, תק-על הפנים, שר נ' ואח'קרלו

 הכניסה חוק מכוח היא בישראל ישיבתו אשר הורה של מעמדו בין פער או נתקיצירת הינו למנוע, ביקש אותו ואשר עיניו, נגד המשנה מחוקק ראה אותו המצב כי"נראה

 מעמד לומעניקה איננה בארץ לידתו עצם ואשר בישראל, נולד אשר ילדו של מעמדו לביןלישראל
 למנוע יש ולפיכך הילד, שלום על שמירה של האינטרס ואת המשפחתי התאשלמות של הערך את ומכבדת מכירה המשפטית, שיטתנו ככלל, בה. חוקי

 הצדקה אין כי נראה בישראל ישיבה רשיונות הענקת של מבט מנקודת אף בו.להחזיק הזכאי או בו המחזיק הורהו של מעמדו לבין קטין ילד של מעמדו בין פעריצירת

 עמו". ומצוי בישראל שנולד לילדו ביחס גםככלל יחולו להורה הישיבה רשיון מתן בבסיס עמדו אשר ההצדקות שכן כזה, פערליצירת

 הוספו[]ההדגשות

 : הבאים הדברים את עדאללה בעניין ברק )בדימוס( הנשיא כבוד אמר נושאובאותו

ההורה של זכותו הוא האחד ההיבט היבטים. שני איפוא, יש, המשפחתי התא"לכיבוד
 לגדל זכותו זוהי ממנו. להינתק ולא ילדו עם מהקשר להינות הזכות בשלמות,הורותו את לממש הישראלי ההורה של זכותו זוהי במדינתו. ילדו את לגדל הישראלי

 מישראל, הגירה עליו תיכפה שלא ההורה של זכותו זוהי במדינתו. בביתו, ילדואת
 עימו לחיות ישראלי ההורה של הקטין לילדו מאפשרים אין אם נפגעת זוזכות המשפחתי. התא של והפרטיות האוטונומיה על מבוססת היא הורותו. למימושכתנאי

 באשר אדם לכל בעיקרן מוענקות אלה זכויות ילדים. של האדם בזכויותהעצמאית ההכרה על מתבסס הוא משפחה. לחיי הילד של הזכות הוא השני ההיבטבישראל.

 וצרכים זכויות בעל אנוש בן "הוא הילד הקטין. ולאדם הבגיר לאדם אדם,הוא

 טובתו ויציב. שלם משפחתי בתא לגדול הזכות לילד פורסם((. )טרם ואח'הביולוגים ההורים נ' הקטין לאימוץ המיועדים ההורים ופלוני פלונית 377/05 )בע"ממשלו"

 יסוד הם הוריו עם בקשר וההתמדה ההמשכיות מהוריו. אחד כל לבין הילד ביןהקשר בחשיבות להפריז קשה אכן, שניהם. בחיק יגדל וכי מהוריו יופרד לא כימחייבת

 ילדים. של התקינה בהתפתחותםחשוב



 ואמם אביהם במחיצת יגדלו כי מחייבת, הילדים "טובת אכן, הרגשית. התפתחותועל ולהשליך כנטישה להיהפס עלול אף מהוריו מאהד ניתוקו הילר, של ראוהומנקורת

 פלונית 4575/00 )רע"א לילדיו ההורים אחרבין ניתוק של מידה כרוכה הורים של בפרידה ואילו ואוהב, יציב משפחתי תאבמסגרת
 331(. 321, נה)2( פ"ד אלמוני, נ'

 לתקנות 12 תקנה מטרת 8350/08, בעת"מ סולברג השופט כבוד ציין שאף כפי כן, כיהנה25.

 הוריו, של שה זהה במעמד ישראל תושבי להורים שנולד ילד להעמיד היא לישראל,הכניסה

 מגוריהם. מקום את להעתיק שייאלצו בלא בישראל, עימם חייו את לחיות שיוכלכדי

 המשפט בבית העתירות בבסיס עמדו ואשר הפנים, ממשרד נתבקשו אשר שהבקשותאלא,26.

 בישראל מתגוררים אינם אשר סרים, בישראל, ישיבה רשיון ייתן הפנים משרד כי הינןקמא,

 לאפשר, בישראל הישיבה רשיון לגישתם, אמיר, עמם האיחוד שאת המשפחה, בני גםואשר

 בישראל. מתגורריםאינם

 ליתן המשיבים של לבקשתם להיענות שלא - אלו בבקשות הפנים משרד החלטות כן, כיהנה27.

 הכניסה חוק לפי משפחות, איחוד הליך מכח בישראל ישיבה רשיון 1895/09 בעע"מלמשיבה

 העובדה בשל בישראל ישיבה רשיון - 1966/09 בעע"מ המערערים - לילדים ליתן ולאלישראל,

 לא לישראל, הכניסה שחוק בכך בהתחשב ניתנה בישראל, קבע ישיבת רשיון בעל הינושאביהם

 להתגורר בכוונתו יאין בישראל מתגורר אינו אשר זר לנתין בישראל ישיבה רשיון ליתןנועד

בישראל.

 תקנה של ובמטרתה המשפחות איחוד הליך של מטרתו עם ומתיישבת מתחשבת אף זוהחלטה

 זוג, לבני האפשרות מתן ידי על המשפחתי, התא על הגנה היא - לישראל הכניסה לתקנות12

 בישראל. יחדיו להתגורר וילדיםולהורים

 רשיון בעלי - הישראלי וההורה הישראלי הזוג בן המקרים, בשני כי מחלוקת אין -בענייננו28.

 בישראל. מתגוררים אינס בישראל, הקבעישיבת

 נישואיהם מאז בביתם, ילדיהם עם יחדיו, מתגוררים - 895/09! בעע"מ המשיבים - הזוגבני

 ישראל. מדינת לתחום מחוץ - חומוס וואדיבשכונת

 הולדתם, מאז בביתם, הוריהם עם יחד מתגוררים - 1966/09 בעע"מ המערערים -הילדים

 ישראל. מדינת לתחום מחוץ - חומוסבוואדי

 דבר אין 1966/09, בעע"מ והמערערים 1895/09 בעע"מ המשיבים בבקשות אחרות,במילים29.

 המשפחתי. התא של שלמותו על שמירה עם דברוחצי

 מדינת של לגבולות ומחוץ לשטחה מחוץ שנים מזה מתגוררות המשפחות המקרים,בשני
 האשה, עבור נדרש לא המקרים, בשני יחדיו. כעת, כבר מתגוררים המשפחה בני וכלישראל,

 בני עם שיתאחדו מנת על בישראל ישיבה רשיון השני, במקרה הילדים ועבור האחד,במקרה

 דרך להתגורר כדי בישראל, ישיבה רשיון הינו המבוקש דבר, של לאמיתו בישראל.משפחתם

 לישראל. מחוץקבע



 1895/09 בעע"מ והמשיבים 1966/09 בעע"מ המערערים שמבקשים לרושם בניגוד כן, כיהנה

 מזרועות ילדים או בעלה מזרועות אישה קורעת אינה המשיבים החלטת מקרה, בכלליצור,

הוריהם.

 דשם העותרים טענת אגב 8350/08, בעת"מ דינו בפסק סולברג השופט כבוד התייחס זהלעניין30.

 כדי לאביהם, שיש מעמד אותו את הילדים לשני ליתן יש כי 1966/09(, בעע"מ)המערערים

 : לישראל הכניסה לתקנות 12 לתקנה בהתאם המשפחתי, התא בשלמות פגיעהלמנוע

 על - מתגוררים הם שבו הבית בישראל. מתגוררים אינם הוריהם גם ישראל. מדינתשל ריבונותה לתחום מחוץ מתגוררים הם היום, ועד ו-3 2 העותוים של לידתם מיום"10.

 כנ"ל. 12 תקנה בבסיס העומרים הטעמים המעמד, מתן את שמצדיקיםהטעמים את אפוא מעוררות אינן דנן העניין נסיבות ישראל. בתחום אינו - מחלוקת איןכך

 בבסיס העומדים בטעמים ובהתחשב המשפחתית, הבחינה מז הצדקה, איןמאוחד. המשפחתי והתא שלמים. משפחה חיי במחיצתם חיים הוריהם, עם גדליםהילדים

 בישראל. מעמר להם ליחןהתקנה,

 מכוח משפחות. לאיחוד בקשה ככל קבע של מעמד להם ליתן 1 העותר שלבקשתו את לבחון יש ולפיכך ו-3, 2 העותרים של בעניינם אפוא חלה לא 12 תקנה11.

 לכל, ראשיתקובע, הזה הנוהל זה. בעניין נוהל הפנים שר גיבש לישראל הכניסה חוק שעל-פיסמכותו
 יש הזו ה'תושבות' את למעשה. ישראל תושב אמנם הוא המזמין האם לבחוןיש אלא בישראל, קבע תושב של מעמד יהיה שלמזמין בכך די אין כי

 למנוע הומניטארית, היא התכלית תכלית. קיימת12, תקנה של בעניינה כמו הזה, הנוהל בבסיס גם חייו. מרכז היכן השאלה פי עללבחון
 עם חיים בין לבחור הצורך את בישראל, קבע תושב של במעמד מחזיקהיותו מכוח בישראל שמתגורר ממי

 משום קיימת,אינה כזו דילמה כאשר כי כאז, גם אפוא ברור ישראל. מדינת בתחומי חיים וביןמשפחתו
 הנוהל. להחלת הצדקה איו בביתם, בצוותא חיים המשפחה שבני

 הוא היכן ספק ישנו אחרתשמסיבה או לה, מחוצה ולעיתים ישראל בתחומי המזמין גר לעיתים שבו במקום לפיכך,12.
לגביו להפעיל ממשי צורך מתעורר אז כי חייו, את חי

 היכן לבחון צורך יש אכן עמו, חייהם את לחיות משפחתו לבני לאפשר רצוןמתוך כזה, במצב לאו. אם הוא, ישראל תושב האם ולהכריע לבחון זיקה, מבחני

 סימני לגביו ואיו ברור הוא המזמיו של מגוריו מקום כאשר אולם חייו. את חיהוא
 עיקר למעשה. הלכה המזמיז. של מגוריו מקום משאלת התעלמות תוךהעותרים. כשיטת שונים, זיקה מבחני על-פי התושבות את לבחון הצדקה פוחתתשאלה.

... ; אחרות או כאלו זכויות מתן ולא המאוחדים, המשפחה חיי הואהעיקרים

 הנוהל להחלת אפואמקום אין אחת. גג קורת תחת עמו גרים ילדיו כי גם ידוע גר. היכן ידוע דנן, העותר13.

 אינו הנוהל של בבסיסו העומד ההומניטארי שהצורר משום שנית, ישראל.בתחומי גר אינו שהמזמין משום ראשית, יחד. גם הטעמים משני

 העתירה, את לקבל מקום אין סבירה, המשיבים עמדת הזה, הדברים במצבקיים.
 לדחותה.והחלטתי

 הוספו["הדגשות

 במצג הדרך בתחילת הצהירו )אך בישראל התגוררו שלא מי לטעון יכולים כיצד אלו,בנסיבות31.

 שר כי זכאים הם כי , שלה לטריטוריה מחוץ משי ביתם ואשר בה( מתגוררים כן הם כישווא

 בישראל, ישיבה רשיון העניין, לפי הילדים, או האשה, - משפחתם לבני יעניקהפנים



 מחוץ מתגוררות המשפחות ששתי כך על מחלוקת כל שאין בכך בהתחשב כי תטען,המדינה32.

 בשתי והמשיבים המערערים בקשת את הפנים משרד דחה בדין ישראל, מדינתלתחום

 שאינם זרים, לנתינים לישראל, הכניסה חוק לפי בישראל, ישיבה רשיון למתןהעתירות

 בית להתערבות אחרת, או משפטית עילה כל היתה לא וכי ישראל, מדינת בשטחמתגוררים

 אלה. בהחלטות קמאהמשפט

 בהחלטת להתערב שלא - דינו בפסק סולברג השופט כבוד החלטת את להותיר הדין מן כן,על

 המדינה ערעור את לקבל ובמקביל, 1966/09, בעע"מ הערעור את ולדחות כנה, על -המשיבים

 את הפכה אשר דינה, בפסק צור השופטת כבוד החלטת של ביטולה על ולהורות 1895/09בעע"מ

 לישיבה רשיון לישראל מחוץ המתגוררת זרה לנתינה להעניק להם והורתה המשיבים,החלטת

בישראל.

 שר השסטת כבוד של הדין בפיק השגחותהקביעות

 לישראל הכניסה חוק כי דהיינו, שלפנינו, בערעורים הדיון בבסיס העומד העקרון עלמשעמדנו33.

 שמתגוררים למי ישיבה רשיונות מכוחו ליתן מקום אין וכי בישראל, ישיבה רשיונות ליתןנועד

 מתגוררים אינם מאוחדים, להשאר להם מבקשים עמם אשר משפחתם, ושבני לישראל,מחוץ

 השופטת כבוד של דינה בפסק המדינה, לעמדת שנפלו השגיאות על כעת לעמוד נבקשבישראל,

 לעיל. עמדנו עליהם העקרונות אף על 8568/08, בעת"מ העתירה לקבלת הובילו ואשרצור,

 לפנים ההסדר, על בעיקרה נסמכת דינה, בפסק צור השופטת כבוד הגיעה אליההתוצאה34.

 לעיל. הלאומי הביטוח בפרשת לאומי לביטוח המוסד הסכים אליו הדין,משורת

 משורת לפנים ההסדר, בין שווה גזירה בגוזרו קמא הנכבד המשפט בית שגה כי תטען,המדינה

 הזמיות לענין הלאומי, הביטוח חוק לתחולת ביחס לאומי לביטוח המוסד הסכים אליוהדין,

 של בחלקו ומתגורר בישראל קבע לישיבת ברשיון החזיק שכבר אי י"ל זה חוק לפיוהחומת

 חוק הוראות תחולת לבין ושומרון, יהודה בתחום והמצוי מזרחה שהתרחב באחר, צורהכפר

 תכניסה חוק לפי בישראל ישיבה רשיון מעמד מתן על - דהיינו בענייננו, לישראלהכניסה

 כ"תושב" הישראלי האוכלוסין במרשם רישום מכך, יוצא )וכפועללישראל

 ישרא"
 שהינה למי

 ישראל. מדינת לגבולות מחוץ קבע דרך המתגוררת זרה, מדינהנתינת

 הסכים הלאומי הביט" שבפרשת כשקבע, קמא המשפט בית שגה כי המדינה חר,ו,ןראשית35.

 יהודה באזור )המצוי חומוס וואדי בשטח קבע דרך שמתגורר מי את לראות הלאומיהביטוח

 ישראל. במדינת מגוריו שמקום כמיושומרון(

 הליך באותו לממשלה( המשפטי היועץ הנחית פי )על הלאומי הביטוח הסכמת כי תטעןהמדינה

 לתחומי מחוץ המתגוררים אנשים באותם להכרה ועיקר כלל נגעה לא לעבודה, הדיןבבית

 הלאומי. הביטוח חוק לצורך ישראל, מדינת בתחומי מגוריו שמקום כמי ישראל,מדינה

 חוק לפי זכויותיהם את לשליל שלא הסכמה אך היתה הליך באותו הלאומי הביטוחהסכמת

 והתגוררו בישראל, קבע לישיבת ברשיון החזיקו כבר אשר אנשים אותם של הלאומיהביטוח

 שאינם למרות וזאת ישראל, מדינת לתחום מחוץ המצוי חומוס וואדי באזור העתבאותה

 ישראל. מדינת בתחוםמתגוררים



 קמא המשפט בית בידי שצוטטה כפי זה, בהליך הלאומי הביטוח מהודעת מפורשות עולההדבר

 : דינובפסק

 ישראל מדינת לתחומי מחוץ גרים כאמור, התובעים, ... ישראל. מדינת בתחומיקבע, דרך כדין שמתגורר במי ידובר כי הינו ישראל כתושב באדם להכרה יעבור בל"תנאי

 את לממשלה המשפטי היועץ הנחה אחד, הומוגני בכפר שמדובר לכך לבובשים האמור מכלול רקע על ואולם, הלאומי. הביטוח חוק לענייז תושבים אינם הםולפיכר

 הנתבע יראה המתוכננת, במתכונתהבטחון גדר תתקיים עוד וכל בתוקפו יעמוד והמדיני המשפטי המצב עוד שכל להודיעהנתבע
 הביטוחשחוק כמי להלז, האמור כל בו שמתקיים במי

 לאמור:לפיו המוטלות החובות לעניין והן הזכויות לעניין הן עליו, חל הלאומי

 תשי"ב-1952. לישראל, הכניסה חוק לפי קבע לישיבת רישיוז בעל הואא.

 והתחום הבטחון גדר שכין הכפר בשטח לרבות צור-באחר הכפר הושב הואב.
 ארעי." באופן ושלא קבע דרך בכפר גר והוא ירושלים, שלהמוניציפאלי

 הוספו[וההדגשות

 לגבולה מעבר )אל באהר, צור הכפר של התרחבותו בשל שנוצרו המיוחדות בנסיבות -לאמור

 אותם יהיו הבטחון, גדר של הנוכחי בתוואי ובהתחשב חומוס( וואדי לאזור ישראל שלהמדיני

 הביטוח חוק לפי בחובות וחייבים שכויות, זכאים לעיל, המוקדמים בתנאים העומדיםאנשים

 ישראל. מדינת בשטח משגודרים שאינם למרות בלבד, זה חוק ולפיהלאומי

 הביטוח חוק לתחולת יעבור בל תנאי בהודעתה, לאומי לביטוח המוסד ב"כ שציינה)כפי
 בשטח מתגורר הוא כי וכן בישראל, כדין ישיבה רשיון בעל הוא כי הינו פנקני, עלהלאומי,

 (. לעיל ב' בתנאיכמפורט

 היא לעיל, כאמור הלאומי, הביטוח הסכמת משמעות כי בקמעו קמא המשפט בית שגהלפיכך,

 ישראל. מדינת כתושבי באהר, צור הכפר של ה"איו"שי" בחלקו המתגוררים את לראות ישכי
 לא כאמור, שאמירה שוודאי אלא, ישראל, מדינת בתחומי מצוי אינו זה ששטח בלבד, זולא

 קבע ישיבת רשיון קיבל לא שמעולם מי על וביה, מיניה לחול ישלה ואינה לחולהתיימרה

 לעי". א' )תנאיבישראל

 לגבולותיה מחוץ שמתגורר במי מכירה אינה שהמדינה, רק לא כי כאן, לציין למותרלא

נמצא שאינו למי בישראל ישיבה רשיונות מעניקה אינה שהמדינה בלבד, זו ולא ישראליכ"תושב"
 מסוימים, שבתנאים יכול, לישראל, הכניסה לתקנות שבהתאם אלא ן בגבולה ומתגורר

 יפקע. לישראל, מחוץ השתקע אשר אדם של קבע לישיבתרשיון

 הלאומי, הביטוח הסכמת לאור לפיה, קמא המשפט בית של למסקנתו בסיס כל אין זאת,לאור

 רשיון בעלי כבר שהינם חי 'יי הלאומי הביטוח חוק לפי חובות והטלת זכויות למתןביחס

 אלה, באנשים לראות יש אף חומוס, וואדי בשכונת לתחום, מחוץ המתגוררים קבעישיבת

 הכנישה חוק לפי בישראל ישיבה רשיון הענקת לצורך אף ישראל, מדינת בסחוטכמתגוררים

לישראל.



 ברשיון להחזיק זכאי ואינו מהזיק אינו שכלל למי ביהם זו למסקנה בסיס שאין שכן, כללא

 חומוס. וואדי בשכונת ומתגורר כדין, בישראל קבעישיבת

 ובפסק לעיל שהובאה כפי הלאומי הביטוח בפרשת הלאומי הביטוח ב"כ חה1דעת רעולהשנית38.

 חוק מכח והחובות הזכויות יופסקו שלא לכך הראשון התנאי קמא, המשפט בית שלדינו

 החזקת הוא באהר, צור הכפר של ה"איו"שי" בחלקו שמתגורר למי ביחס הלאומיהביטוח

 בישראל. קבע לישיבתרשיון

 כפי לעבודה הדין בית בפני הדין, משורת לפנים שניתנה, ההסכמה מאחורי העומדהרציונל

 אל מזרחה באהר, צור הכפר של התרחבותו בשל שנוצרו המיוחדות בנסיבות כי היהשניתנה,

 ממי לשלול נכון זה יהיה לא הבטחון, גדר של הנוכחי בתוואי ובהתחשב איו"ש, תחוםעבר

 הביטוח חוק לפי להט תיו שגבר הזכויות את גישראל, קבע לישיבת רשיון בעלי כגרשהינם

 לכו. קומטהלאומי,

 בשל לפיה 8568/08 בעת"מ צור השופטת כבוד הגיעה אליה למסקנה ועד מכאן זאת,עם

 ישיבה רשיון ליתן גם יש הלאומי( הביטוח חוק לצורך )קרי- הדין משורת לפנים זו,הסכמה

 כלל, בישראל ישיבה רשיון לקבל קנויה זכות לו אין אשר זר, נתין שהינו לאדםבישראל,

 רק וזאת, בישראל, מתגורר אינו הוא( )ואף זוגו שבן מקום בישראל, משפחות איחודלמטרת

 חוק לפי בחובות וחייב זכויות לקבל הדין, משורת לפנים ממשיך, זוג בן שאותו העובדהבשל

 הדרך. ארוכה - הלאומיהביטוח

 הביטוח בפרשת שהובאה כפי הדין, משורת לפנים מהעמדה, ללמוד ניתן לא כי ברי ועוד,זאת39.

 כלכליות זכויות בישראל, קבע לישיבת רשיונות געלי אנשים מקבוצת לשלול שלאהלאומי,

 זכויות לא וודאי אחרות, חדשות זכויות להעניק שיש כך על להם, ניתנו בבר אשרמשהימות

 זו, ראשונית קבוצה אותה על נמנה לא שכלל במי שמדובר ככל וחומר, קל סטטוס. מתןשענינן

 פקיד נ' שללט פיחי 799/80 בג"ץ את למשל והשוו ראו זה )לעניין קבע. ישיבת רשיון בעלישל

 שם(. והמובאות )1981(, 317 לו)נ(, פ"ד ואח', היריה כלי חיק לפיהרישוי

 הלאומי הביטוח עמדת של משמעותה בעניין צור, השופטת כבוד קיבלה אותה הטענה כינציין,40.

 במסגרת גם נטענה מכוחו, חדשות זכויות והענקת לישראל הכניסה חוק לענין לעיל,המפורטת

 סולברג. השופט כבוד בפני 8350/08עת"מ

 : ופסק בישראל ישיבה רשיון לקבלת המבקשים טענת את דחה סולברג השופטכבוד

הביטוח חוקי אח שהחיל הנ"ל הדין פסק על להסתמך העותרים גם ביקשו כזכור,"14.
 זו ישראל. בתחום הוא ואדי-חומוס שכונת תושבי של חייהם שמרכז בכךהמדינה מוסדות הכירו כבר הנה כי העותרים טענו עליו בהסתמך והבריאות. הלאומי

 והביטוחהבריאות חוקי לצורך מעמד יינתן כי נקבע בהסכמה, שניתן הדין, בפסק "יין לקבל שאיןטענה
 החוקים לצורך מעמד יינתן במצטבר, הללו, התנאים שני בהתקיים רק הכפר.תושב גם והוא קבע, לישיבת רישיון ביריו שמחזיק למי רק הלאומי

הוא ממנו. ללמוד העותרים שמבקשים ממה ההיפך את אפוא מלמד הדין פסקהנזכרים.
 לקראת דרך כברת המל"ל הלך עליה ובהסתמך בבסיסו, עומדת כזו הבחנהשל קיומה בה. מחזיק שאינו מי לביז בישראל קבע בתושבות שמחזיק מי ביז מבחיז

 שם.התובעים



 אינוישראלית בתושבות מחזיק שאינו מי כי הסכימו דנן, 1 העותר ובכללם שם, התובעיםגם
 שם(. לתביעה צורפו שלא דנן, ו-3 2 העותרים לגבי כן שאין מה שם,התובעים בין היו הראשונה מאשתו ילדיו ושבעת 1 )העותר הללו להגאים זכאי

 מי לבין ישראלית בתושבות שמחזיק מי בין בהבחנה שם הכירו עצמם הםמשמע,
 הגיונית. מבחינה ולקוי לב תום בחוסר גובל ישראלית. לתושבות זכאים הזוהשכונה תושבי שכל לטעון כדי שם הדין בפסק כעת להיתלות הניסיון בה. מחזיקשאינו

 מבין כי קבע לממשלה המשפטי שהיועץ מכיוון לאמור, טאוטולוגית, היאהטענה
 קבע. תושבות של למעמד זכאים השכונה תושבי שכל לקבוע יש הלאומי,הביטוח חוק לתחולת זכאי יהיה קבע תושב של מעמד לו שיש מי חומוס ואדי שכונתתושבי

 הביטוח בעניין להסדר הסכמתםאת נתנו אשר במשיבים כדין שלא תפגע גם והש אפוא, הגיונית אינה הזו הטענהקבלת
 שאינם. לאלוקבע תושבי בין הבחנה של קיומה סמך על הלאומי

 הוספו[]ההדגשות

 מהות של סולברג, השופט כבוד של דינו בפסק כאמור המשפטי הניתוח כי תטען,המדינה41.

 הביטוח חוק לצורך בהליך הדין, משורת לפנים לאומי, לביטוח המוסד הסכמת מתןומשמעות

 הבחינה מן נכונה מיישם דנן, בהליך מפורשות שפורטו כפי מסוימים, תנאים בהתקייםהלאומי,

 ברשיונות שהחזיקו מי בין הרלבנטיות השונות את העובדתית הבחינה מן גם כמוהמשפטית

 החקיקה לצורך ורק אך - זאת ואף השיפוט, לתחום מחוץ להתגורר ועברו כדין,ישיבה

 הכניסה חוק מכח סטטוס קבלת המבקשים חדשים, מבקשים שהינם מי לביןהסוציאלית,

 הענקת בין מבחין שאינו צור, השופטת כבוד של דינה פסק הראוי, הכבוד בכל וכילישראל,

 לאורך שקבלן למי סוציאליות, זכויות נטילת אי לבין לישראל, הכניסה חוק מכח חדשסטטוס

 לעמוד. יכול אינו בישראל, ישיבה רשיון כבעלזמן

 השופטת כבוד של דינה בפסק שגגה נפלה כי המדינה, תטען אליה ביחס אשר נוספת,סוגייה42.

 להגשת ביחס 8568/08, בעת"מ המדינה ידי על נטענה אשר השיהה טענת דחיית היאצור,

 1895/09(. בעע"מ )המשיבים דשם העותרים ידי עלהעתירה

 קצר שיהוי היה העתירה, בהגשת השיהוי כי בהחלטתה, צור השופטת כבוד ציינה זה,בעניין

 של החיפת בקשתם שנדחתה לאחר חודשים מספר הוגשה שהעתירה העובדה בשליחסית,

 הביא לא זה שיהוי כי צור, השופטת כבוד ציינה עוד 2007. בשנת 1895/09, בעע"מהמשיבים

 המדינה. של השיהוי טענת את לדחות יש הזה הטעם מן ואף לרעה, המדינה של מצבהלשינוי

 לעמוד. יט*ת אינן אלה קביעת כי הכבוד, בכל תטען,המדינה43.

 בקשתם נדחתה אז 2007, שנת מאז שיהוי ורק אך אינו העותרים של עתירתם לקתה בוהשיהוי
 המקורית ההחלטה ממועד הינו השיהוי אלא הפנים, משרד ידי על המשיבים שלהשניה

 מקום אין לפיה החלטה אך למעשה הינה 2007 משנת ההחלטה שהרי 2001, משנתבעניינם

 מקורית. החלטה מאותהלשנות

 הוגשה עת המדינה, את 1895/08 בעע"מ המשיבים הונו למעשה, הלכה כי זה, בהקשר עודיוער

 למשיבה ישיבה רשיון למתן המקוריתהבקשה



 הגשת מועד למן ש11א מצג הציגו 1895/09 בעל,מ המשיבים העובשת, מתוך השלהכפי
 היום עצם עד מתגוררים בו בבית באחר, צור בכפר מתגוררים הם כאילו המקורית,הבקשה

 המדינה. בתחום מצוי זה בית הבעל. - המשיב הוריהזה

 פי על בירושלים, שלום משפט בית בפני בתצהיר הצהירו ואף טענו 1895/09 בעע"מהמשיבים

 באהר. בצור בישראל ההורים בבית מתגוררים הם כי הפנים משרדדרישת

 ארעי ישיבת רשיון 1895/09 בעע"מ המשיבה לאשה הונפק זה, תצהיר הגשת מועד לאחררק

 חקירת בעקבות התברר, הרשיון, חידוש משהתבקש רק ושד, זאת בלבד. אחת לשנהבישראל

 למשרד בעליל נכונה שאינה הצהרה בשל ניתן הארעי הישיבה רשיון כי לאומי, לביטוחהמוסד

 רשיונה חודש לא 200% בשנת דנן, הארעי הישיבה רשיון של תוקפו תום למן שכך, כיווןהפנים.

 1895/09. בעע"מ המשיבהשל

 ישבו המשיבים 1895/09. בעע"מ המשיבים מטעם עתירה או ערר פניה, כל הוגשה לא כך,על

 להלן. שנבאר כפי משמע. תרתי הגדר", "עלוהמתינו

 הגדר תוואי תוכנן באהר, צור הכפר באזור הבטחון גדר תוואי תכנון במסגרת לעיל, שצויןכפי44.

 הכפר בין זה( באזור ישראל מדינת גבול גם )שהוא ירושלים של המוניציפלי לגבול בסמוךלעבור

 מדינת בתחום )המצוי באהרצור

 ישרא"
 כך המשיבים, מתגוררים בו חומוס ואדי שכונת לבין

 הגדר, של "איו"שי" - המזרחי בצידה להמצא היה אמור כמותם( )ורבים המשיבים שלשביתם

 כך הגדר, תוואי את לשנות המדינה הסכימה הנכבד, המשפט לבית עתירה הגשת בעקבותאך

 ה"ישראלי" - המערבי בצד איו"ש, בתחום המצוי חומוס בוואדי שנבנו הבתים את גםשיכלול

 2003. בדצמבר דין פסק של תוקף ניתן המדינה של זו להסכמה הגדר.של

 על עתירה בהגשת 1895/09 בעע"מ המשיבים של שהשתהותם נכון זה אין באמור,בהתחשב45.

 לו שכן המדינה, של במצבה לרעה לשינוי הביאה לא בעניינם, 2001 משנת המדינההחלטת

 2001, בשנת ההחלטה מתן לאחר מתאים זמן זה, ערעור נשוא המינהלית העתירה מוגשתהיתה

 קביעת בעת למדינה ידוע היה שלו יתכן ואף הבטחון, גדר הקמת טרם עוד נידונה זוהיתה

 ישראל, תושבי של זרים זוג לבני בישראל מעמד ליתן להדרש עשויה היא כי הבטחון, גדרתוואי
 המצויים בכפר לבתים )ממזרח איו"ש תחום בתוך עוברת שהגדר כך בשל באיו"ש,המתגוררים

 הגדר. תוואי לשינוי מועד באותו מסכימה היתה לא איו"ש(,בתחום

 על גם אלא המשיבים של עניינם על רק לא השפעה ישנה זה לעניין כי יצתן זהבהקשר

 דומה. במצג מצויים אשר ירושלים", "שטף באזור סיפים רביטתושבים

 צור הכפר את שתותיר כך הבטחון גדר תוואי לשינוי המדינה הסכמת לענייננו, ביחס כן,אם46.

 בשנת למצבה ביחס לרעה, מצבה שינוי למעשה מהווה לגדר, ממערב חומוס וואדי את וכןבאהר

 סולברג השופט כבוד קבע לפיכך, בכדי שלא באהר. צור הכפר באזור הגדר הקמת טרם2001,

 בית של הדין בפסק כעת להיתלות הניסיון כי דומות, עובדתיות לנסיבות ביחס דינו,בפסק

 שכל לטעם כדי הגדר( תוואי העתקת בעקבות )שניתן הלאומי הביטוח בסוגית לעגובההדין

 הגיתית. מבחינה ולקה לב תום בחוסר געל ישראלית, לתוששת זכאים הזו השכתהתושבי



 צור, השופטת כבוד ידי על נדחתה אשר השיהוי, לטענת ביחס אף כי תטען, המדינה כן, עלאשר47.

 8568/08. בעת"מ הדין פסק את להפוךיש

 הערעורים נשוא בעתירות העותרים לטענותהתייחסות

 הערעור בהודעת שהועלו כפי העותרים, לטענות להתייחס המדינה תבקש דברים שלבסופם48.

 בעע"מ המדינה של ביצוע לעיכוב והבקשה הערעור להודעת ובתגרת 1966/09 בעע"ממטעמן

.1895/09

 בירושלים, הוא המשפחות של חייהן מרכז לפיה הטענה על מעמדתם ניכר חלק ביססוהעותרים49.

 ישיבה רשיון השנייה במשפחה ולילדים האחת, במשפחה לאשה להעניק יש לשיטתם, כן,ועל

 לו. והתקנות לישראל, הכניסה חוק מכחבישראל,

 מדינת של לתחומה מחוץ המשפחות שתי של מגוריהן עובדת כי המשפחות, טוענות זה,בהקשר

 שתי של החיים מרכז מהו השאלה בבחינת שולי(, נתון - )ולגישתם אחד נתון רק הואישראל,

המשפחות.

 היכן אינה בישראל, ישיבה רשיון למתן בקשה בחינת בעת דהיינו בענייננו, שהשאלהאלא,50.

 הן היכן - כלומר המשפחות, שתי של ישיבתן מקום מהו אלא המשפחות, של חייהן מרכזמצוי
מתגוררות.

 מקום אדם, של הישיבה מקום מהו לקבוע מנת על המשמש מבחן הוא החיים מרכזמבחן

 לאדם ביחס למשל, כך אחר. מקום או זה מקום תושב הוא פלוני אדם אם שאלהשמתעוררת

 באילו בחינה תיעשה אחרת, במדינה ממנה אחר וחלק אחת, במדינה מהשנה חלקהמתגורר

 שמא או הראשונה, המדינה תושב הוא האם לקבוע מנת על חייו, מרכז מצוי המדינותמשתי
 השנייה. המדינהתושב

 לגמלות מחוץ הוא המשפחות שתי של הקבוע מושבן שמקום מחלוקת אין שבענייננו,אלא,51.

 בתחומה חייהן של מסוימים היבטים מנהלות שהמשפחות בכך אין כן ועל ישראל,מדינת

 רשיונות מתן לעניין להוריד או להעלות כדי ישראל, מדינת בגבולות - ירושלים שלהמוניציפלי
 1966/09. בעע"מ המערערים - ולילדים 1985/09, בעע"מ המשיבה - לאשה בישראלישיבה

 הרי החיים, מרכז שאלת את אך לבחון יש לפיו המשפחות טענת עם נלך אפילו זו, אף זולא52.

 מכריע משקל יש משפחתו, מתגוררת בו ולמקום אדם, של הקבוע מגוריו למקום וו,שבמסגרת

 שב אך ישראל, בתוך מחייו מסויימים חלקים מנהל אדם אותו כאשר גם החיים, מרכזבקביעת

 ישראל. מחוץ אשר לביתו קבע, דרך ערב,לעת

 בישראל. הכניסה חוק לפי בישראל ישיבה רשיון מתן של בסוגייה כשעסקינן נכון ודאיהדבר

 לאפשר מנת על להינתן נועדו לא לישראל הכניסה חוק מכח בישראל ישיבה רשיונות -ודוק

 מחוץ להתגורר ממשיך אדם שאותו כך כדי תוך לימודים, או עבודה, לצורך לישראלכניסה

לישראל.



 כ"תושב" רישום הינה כ"תושב", בישראל ישיבה רשיון של המשפטית המשמעות כן, עליתר

 1965. התשכ"ה- האוכלוסין, מרשם בחוק "תושב" הגדרת כפי הישראלי, האוכלוסיןבמרשם

 החיים, מרכז לסוגיית ביחס המשפחות ידי על המועלות הטענות של דינן אף כן, עלאשר53.

להדחות.

 לתקנות 12 תקנה של תחולתה שאלת אגב 1966/09, בעע"מ המערערים שמעלים נוספתטענה54.

 התא לשלמות מתייחסת זה, בעניין המערערים - הילדים של בעניננם לישראלהכניסה

 התקנה. בבסיס העומד כשיקולהמשפחתי,

 מביא לילדו, הורה בין במעמד פער של קיומו עצם 1966/09, בעע"מ המערערים שללגישתם

 דינו בפסק סולברג השופט כבוד שגה לגישתם, כן, ועל המשפחתי, התא בשלמותלפגיעה

 בענייננו. רלוונטית אינה לישראל, הכניסה לתקנות 12 שתקנה כשקבע 8350/08,בעת"מ

 להדחות. זו טענה של דינה גם כי תטעןהמדינה55.

 תקנה בבסיס עומדת המשפחתי, התא ששלמות כך על חולקת אינה המדינה לעיל, שפורטכפי56.

 בין במעמד פער של קיומו עצם לפיה, למסקנה ועד שמכאן אלא לישראל, הכניסה לתקנות12

 מביא עמו, לשבת ימל ילדו והאט הורה אותו יושב היכן השאלה מן בהתעלם לילדו,הורה

 הדרך. רחוקה המשפחתי, התא בשלמותלפגיעה

 וגם הילדים, גם כי חולק, עליה אין אשר העובדה מן מתעלמים 1966/09 בעע"מהמערערים57.

 מחוץ - באיו"ש מתגוררים בישראל( קבע לישיבת ברשיון מחזיק מהם אחד רק )אשרהוריהם

 למעמדם ההורים אחד בין במעמד הבדל של קיומו לעצם כן, ועל ישראל, מדינת שללתחומה

 המשפחתי. התא שלמות על השפעה כל אין הילדים,של

 הבאנו אשר הפסיקה מן בבירור שעולה שכפי מכך, גם מתעלמים 1966/09 בעע"מהמערערים

 הורה בין במעמד פער ליצור שלא היא לישראל הכניסה לתקנות 12 תקנה של מטרתהלעיל,

 בישראל. ילדו עם לשבת בישראל, היושב להורה לאפשר מנת עללילדו,

 לצורך לישראל, הכניסה חוק מכח )שהותקנה לישראל, הכניסה לתקנות 12 תקנה לומר,רוצה58.

 לתקנות 12 תקנה במעמד. הפער עצם את למנוע נועדה לא בלבד( בישראל ישיבה רשיונותמתן

 במעמד. הפער מיצירת הימנעות ידי על המשפחתי, בתא פגיעה למנוע נועדה לישראלהכניסה

 מזה, זה להפרדתם בפועל מביא אינו לילדו ההורים( )אחד ההורה בין במעמד שהפער מקוםאך,

 לתקנות 12 תקנה בבסיס העומד הרציונל בישראל, יושב אינו כלל שההורה העובדה בשללמשל,

 מתקיים. אינו לישראל,הכניסה

 ואחיותיהם, אחיהם גם כמו הילדים, שני באיו"ש, מתגוררים ההורים שני - בענייננו גםכך,

 בישראל ישיבה רשיון במתן צורך אין כלל כי למדים, נמצאנו באיו"ש. הם גםמתגוררים

 מהוריהם. יופרדו לא שאלה מנת עללילדים,



 מביא לילדו אחד הורה בין במעמד הפער עצם לפיה הכללית לאמירה פרט כי נדגיש, זהבהקשר

 התא בפועל נפגע כיצד 1966/09 בעע"מ המערערים הראו לא המשפחתי, התא בשלמותלפגיעה

 שלפנינו. המקרה בנסיבותהמשפחתי

 זה. בהקשר 1966/09, בעע"מ המערערים של טענותיהם את גם לדחות יש כן, עלאשר59.

 לילדים יינתן כי מחייב הילד טובת עקרון כי וטוענים, מוסיפים 1966/09 בעע"מהמערערים60.

 בישראל. ישיבהרשיון

 יכולתם את מסכל לילדים בישראל ישיבה רישיונות מתן אי כי המערערים, טוענים זה,בהקשר

 סוציאליות. זכויותלקבל

 המערערים. בטענות ממש אין כאן, שגםאלא61.

 רשיונות לילדים להעניק ישראל מדינת על כי היא זה, בהקשר המערערים טענת שלמשמעותה

 יושבים שאינם אף על בישראל, סוציאליות זכויות לקבל שיוכלו מנת על בישראל,ישיבה

 בתחומה.ומתגוררים

 מתן לשכו נועד לא לישראל הכניסה חוק לעיל, עמדנו עליהם הכללים לעקרונות שבהתאםאלא,

 לשם נועד שלא וחומר וקל סוציאליות, זמיות לאדם להעניק מנת על בישראל ישיבהרשיונות

 יושבים שאינם למי סוציאליות זכאות להעניק כדי רק בישראל, ישיבה רשיונותמתן

 בה.ומתגוררים

 קבלת הינו המינהליות, בעתירות העותרים של מבוקשם למעשה הלכה כי עולה כן, כיהנה

 חוק לפי זכויות קבלת לשם אף היתר, בין לה, חוצה מתגוררים בעודם בישראל, ישיבהרשיונות

 להוראת גם להפנות יהא למותר לא זה לענין ממלכתי. בריאות ביטוח וחוק הלאומיהביטוח

 הלאומי. הביטוח לחוק א' 2סעיף

 דברים שלסיכומם

 לזרים, בישראל, ישיבה רשיונות יינתנו כי הן אלה, ערעורים בבסיס העומדותהבקשות62.

 ישראל. מדינת לגבושה מחוץ קבע, דרך הגרעינית, משפחתם עםהמתגוררים

 להעניק מטעמו מי או הפנים שר את להסמיך היא לישראל הכניסה חוק של שתכליתואלא,

 בישראל. ישיבה לצורך - דהיינו בישראל, ישיבהרשיונות

 רשיון 1895/09 בעע"מ למשיבה ליתן לבקשה להיענות שלא הפנים משרד החלטותבהתאם,63.

 - לילדים ליתן ולא לישראל, הכניסה חוק לפי משפחות, איחוד הליך מפח בישראלישיבה

 רשיון בעל הינו שאביהם העובדה בשל בישראל ישיבה רשיון - 966/09נ בעע"מהמערערים

 באמור. בהתחשב ניתנה בישראל, קבעישיבת



 תקנה של ובמטרתה המשפחות איחוד הליך של מטרתו עם ומתיישבת מתחשבת אף זוהחלטה

 זוג, לבני האפשרות מתן ידי על המשפחתי, התא על הגנה היא - לישראל הכניסה לתקנות12

 בישראל. יחדיו להתגורר וילדיםולהורים

 מדינת של לגבולות ומחוץ לשטחה מחוץ שנים מזה מתגוררות המשפחות המקרים,בשני
 האשה, עבור נדרש לא המקרים, בשני יחדיו. כעת, כבר מתגוררים המשפחה בני וכלישראל,

 בני עם שיתאחדו מנת על בישראל ישיבה רשיון השני, במקרה הילדים ועבור האחד,במקרה

 דרך להתגורר כדי בישראל, ישיבה רשיון הינו המבוקש דבר, של לאמיתו בישראל.משפחתם

 לישראל. מחוץקבע

 מנתח דשם, העותרים עתירת את דחה אשר 8350/08, בעת"מ סולברג השופט כבוד של דינופסק64.

 לעיל. כמתואר המשפטי, המצב אתנכונה

 על כי היא שלו התוצאה אשר 8568/08, בעת"מ צור השופטת כבוד של דינה בפסקלעומתו,65.

 שאינה למי משפחות איחוד של הליך במסגרת בישראל, ישיבה רשיון ליתן הפניםמשרד

 מספר נפלו ישראל, מדינת של השיפוט בתחום מתגוררת, אינה משפחתה ואשרמתגוררת

שגיאות.

 לראות, הלאומי הביטוח הסכים הלאומי הביטוח שבפרשת כשקבע, קמא המשפט בית שגהכך,

 וואדי בשטח קבע דרך שמתגורר מי את הלאומי, הביטוח חוק לפי והחובות הזכויותלצורך

 השאר בין זאת ישראל, במדינת מגוריו שמקום כמי ושומחן( יהודה באזור )המצויחומוס

 קבע לישיבת ברשיונות החזיקו שכבר למי רק התייחסה עניין באותו שההסכמה בכךבהתחשב

בישראל.

 בעת"מ המדינה ידי על נטענה אשר השיהה טענת בדחיית קמא הנכבד המשפט בית שגהעוד

 עתרו אליה ביחס ההחלטה למעשה, שכן דשם, העותרים ידי על העתירה להגשת ביחס8568/08,

 זה, בהקשר לרעה מצבה את המדינה שינתה ומאז 2001, בשנת כבר ניתנה דשם,העותרים

 בוואדי שנבנו הבתים את גם השאר, בין שיכלול כך הבטחון גדר תוואי לשינוי הסכימהכאשר

 הגדר. של ה"ישראלי" המערבי- בצד איו"ש, בתחום המצויחומוס,

 המדינה ערעור את לקבל הנכבד המשפט בית יתבקש לעיל האמור כל ולאור כן, עלאשר66.

 וכמקביל, 8568/08, בעת"מ צור השסטת כגיד של דינה פסק את ולבטל 1895/08בעע"מ

 יולברג השופט כבוד של דינו פסק הותרת תוך 1966/09, בעע"מ המערערים ערער אתלדחות

 כנו. על 8350/08בעת"מ

 סיוייט א'היום,
. 2009 מ.24

 המדינה לפרקליט בכירהסגנית מנהליים תחוםענייניםמנהלת גו"4 גורני,הילא עו"דל,ןשגונסג

 המדינהבפרקליטות


