
7016/01בג"צהעליוןהמשפטבבית

לצדקגבוהמשפטכביתבשבתו

בישראלהאזרחלזכויותהאגודההעותרת:

יקירדןו/אובנאעאוניעו"הדב"כע"י

תגריהדסו/אובנזימןרחלו/או

מרגליתלילהו/אופינצ'וקמיכלו/או

שוגרי-בדארנהבאנהו/אוחזאןמנאלו/או

אברהם-ויםשרוןו/או

34611חיפה9,הנדיבשדרות
04-8348878:פקס'04-8348876:טל'

-נגד-

הפניםשר:המשיב

ירושלים2,קפלןרח'הפנים,משרד

תנאיעלצולמתןמתוקנתעתירה

עלצולמתןמתוקנתעתירהבזאתמוגשת30.10.01,מיוםהנכבדהמשפטביתלהחלטתבהתאם
:טעםוליתןלבואלווהמורהלמשיב,המופנהתנאי,

הטעמיםמלפרטנמנעהואשלפיההמשיב,שלהנוכחיתמדיניותותבוטללאמדועא.

משפחות.לאיחודבקשותמסורבותפיהםעלאשרהפליליים,ו/אוהביטחוניים

אוהביטחונייםהטעמיםאודותמפורטמידעיינתןלפיונוהל,ויפורסםייקבעלאמדועב.
בטרםטיעוןזכותותינתןמשפחות,לאיחודבקשותמסורבותשבגינםהפליליים,

כאמור.סירובעלהחלטה

משפחותאיחודלבקשותלסירובועניינייםברוריםקריטריוניםייקבעולאמדועג.
פליליים.אוביטחונייםמטעמים

:העתירהנימוקיואלה

העתירהמהות



בנושאהפניםמשרדשלממדיניותוכתוצאהמשפחהלחייבזכותהפגיעההינוזועתירהשלעניינה
ו/אוביטחונייםלטעמיםפירוטכלניתןלאפיהעלאשרישראלים,זוגבנישלמשפחותאיחוד

אזרח/יתשלזוגלבן/בתקבעתושבשלמעמדלמתןבקשותמסורבותפיהםשעלפליליים,

ישראלהת.

הסירובפליליים.אוביטחונייםמטעמיםהמשיבעל-ידימסורבותמשפחותלאיחודרבותבקשות

מטעמים"/ביטחוניים"מטעמים"-ומעורפלתכלליתבצורהלרובמנוסחאלה,במקריםשניתן

בגינההאמיתיתהסיבהלגביודאותבחוסרהמבקשים/ותאתבכךומותיר-פליליים/משטרתיים"

ביחסשהיאכלבצורהלטעוןאולערעריכולים/ותהם/ןאיןזה,במצבמסורבות.בקשותיהם/ן

מצוינתאינהכללזומעורבותשכןלהם/ן,המיוחסתהפלילית/ביטחוניתהמעורבותלנכונות

להם/ן.ידועהאינהגםולרובבפניהם/ן

עםהאגודה"ן"-להלןבישראל,האזרחלזכויותהאגודה(העותרתשלשונותבהתכתבויות

איחודמבקשישלבעניינםהבג"צים")מחלקת"-להלן(המדינהבפרקליטותהבג"ציםמחלקת

אולםהסירובים.מןלחלקמסויםפירוטניתןפליליים,אוביטחונייםמטעמיםשסורבומשפחות,

הייתהיכולהלאו/אורלוונטיתהייתהלאאלהבמקריםשפורטההפלילית/ביטחוניתהמעורבות

משפחהלחיימבקשיםאותםשלהבסיסיתזכותםקיפוחתוךמשפחותאיחודמניעתלהצדיק

לענייןוגלוייםברוריםענייניים,קריטריוניםבקביעתהצורךאתשאתביתרשמדגישמהתקינים,

זה.

לאזרחימהירמשפחותאיחודלאפשרצריכהמשפחותאיחודמדיניותשלהראויההתכלית

לפגיעהלודאיקרובהאפשרותשלבמקריםמשפחותאיחודמניעתתוךלזרים,הנישאיםישראל

מסורבותרביםזוגותשלבקשותיהםבפועל,אולםהמדינה.בביטחוןאוהציבורבשלוםקשה

עקיפות,בדרכים-ברירהבלית-שמושגוהפירוט,למדי,מעורפלהיגדבסיסעלשניםבמשך

הפירוטאחרים,במקריםאשרה.מתןלמתן/אירלוונטייםאינםשכללבמעשיםמדוברכימראה

למתןסירובלהצדיקיכוליםשאינםלמדיפעוטיםאךרלוונטייםבמעשיםמדוברכימראהשמושג

ניהולעלהניתןככללהקשותהיאהפניםמשרדמדיניותכילהסיק,אלאנותרלאלפיכךאשרה.

מדינתאזחיעלבעיקרמשפיעהזהמדיניותהזרים.זוגם/ןובניישראליםאזרחיםשלמשפחהחיי

החשאיותמעטהמאחורינוחההסתתרותתוךזאתשטחים,לתושביהנשואיםהערביםישראל

לו.המיוחסתהרבהוהחשיבותהציבור,ושלוםהביטחוןשיקוליתחוםשלוהאפלוליות

הנוכחיתהמדיניותהמחשת

פוגעתמשפחות,לאיחודרבותבקשותסורבועליהבהתבססאשרהמשיב,שלהפסולהמדיניותו

תושב/תביןפיזיבפירודחיותזוממדיניותשכתוצאהמשפחות,יותר,אףואוליבמאות,קשות

הסיבותמהןיודעותאלהשמשפחותללאזאתוילדיהם.הישראלי/תהזוגלבן/בתהשטחים

מספרלהלןיתוארוהדברים,המחשתלשםזה.מנשואקשהפירודעליהםנכפהשבגינןהאמיתיות



נשואלמדיניותבהתאםסורבו,משפחותלאיחודבקשותושבהםהאגודה,בטיפולשהיומקרים,

העתירה.

1מס'מקרה

ושבגליל,ראמההכפרותושבתישראליתאזרחיתאלזג'ארי,1.
משותפים.בחייםלפתוחבמטרה1997בדצמברנישאולחם,ביתהעירתושבאלזג'ארי,

1999בפברוארבעלה.עבורקבעלישיבתבקשהאלזג'אריגב'הגישה1998במאילפיכך,

פירוטכללווהלאלהודעהסורבה".שבקשתךליידעךהריני"הלשון:בזותשובהקיבלה

טעמים"/פליליים"טעמים"-אלובהודעותהמקובליםהמליםמצירופיאחדלאאףנוסף,

ביטחוניים".

ע/1.מסומןהתשובה,העתקמצ"ב

הבקשהאתלשקולבבקשהבעכואוכלוסיןלמנהלללשכההאגודהפנתה2001באפריל3ביום2.

סורבה"הבקשהולפיה2001,באוקטובר28ביוםרקניתנהזולפנייהתשובהולאשרה.שוב

2001במאי20ביוםכייצוין,נוסף.פירוטכללווהלאזולתשובהגםבטחוניים".מטעמים

נימוקלספקלחלופין,או,הבקשהאתלאשרבבקשההבג"ציםלמחלקתהאגודהפנתה

נענתה.לאזופנייהלדחייתה.מפורט

ע/2.מסומןהתשובההעתקמצ"ב

מחסומיםמולעצמםמוצאיםהבקשה)הגשתלאחרכשנהשנולדה(וביתםאלזג'אריהזוג

כלבהעדרוזאתבסיסית,זכותמהםנשללתכךתקינים.משפחהחיילניהולאפשרייםבלתי

שכזה.מידעלגבילטעוןיכולתכלובהעדרהסירוב,נימוקילגבימידע

2מס'מקרה

תושבתנגאל,לנישאיפו,ותושבישראלאזרחחמאד,_3.

חמאדמרהגיש1995בינוארלכך,אימשותפים.חייםלכונןבמטרה1993,באפרילקלקיליה,

קיבל1996במרץמענה.כלקיבללאחודשים15במשךאישתו.עבורקבעלישיבתבקשה

השגורההיגדלאאפילונימוק,שוםצורףלאזולתשובהמסורבת.בקשתוכיתשובה

המידעאודותפירוטשוםללאפליליים".טעמים"אוביטחוניים"טעמים"שלוהמעורפל

לאגםהואטבעי,באופןזה,פירוטללאפשרו.אתלהביןחמאדמריכללאלסירוב,שהביא

לו.ניתנהלאמעולםכזושהזדמנותעודמהלסירוב,התנגדותואתלהביעלנסותיכל

ע/3.מסומןהתשובה,העתקמצ"ב



משרדמוללהםשיסייעלעורך-דיןנזאלוגב'חמאדמרפנוהמשיב,מדיניותמולאוניםחסרי4.
שובנדונההבקשהולפיה1997מנובמברתשובההניבועורך-הדיןהתכתבויותהפנים.

בבקשה,חוזרעיוןוביקשלמשיבשובפנהעורך-הדיןהמשטרה".התנגדות"בגללונדחתה

1991בשנתשבוצעהבעבירהמתמצההפליליעברהכיהעיד,נזאלגב'שלהפליליהרישוםשכן
1997,בשנתחוקיתבלתיובשהייההתיישנות,חלהעליוענייןנ~,10בסךנקנסההיאעליה
האגודהפנייתבעקבות-מכןלאחרשנהוגם1998,בדצמברלציבור.ענייןמחוסרשנסגרתיק

עומדת.בעינההמשטרתיתההתנגדותכיהמשיבהודיעזה,בעניין

והעתקע/5,מסומןהפלילי,הרישוםהעתקע/4,מסומןלעורך-הדין,התשובההעתקמצ"ב

ע/6.מסומןלאגודה,האחרונההתשובה

שלבסיסיתזכותשלילתלהצדיקיכולאינולעיל,שתוארזהכדוגמתמפואר''פליליעבר5.

ללאלארץכניסההריהזניח,לקנסמעברשנשא.האישהעםמשפחהלחייישראליאזרח

אינהבעלה,עםזאתבכללהיפגשמנתעלקבע,לישיבתהבקשההגשתלאחרשנתייםאשרה,

כלבהיעדראךמסודרת.אשרהלקבלהאפשרותאתואילךרגעמאותולשלולצריכה
פליליעברגםיכול,אינוומהפליליאוביטחונילסירובלהביאיכולמההקובעיםקריטריונים

לבקשה.לסירובכאמור,הביא,שכזהזעום

3מס'מקרה

בדארנה,ל_נישאהשבגליל,רינההכפרותושבתישראלאזרחיתבדארנה,-6.

בעלהעבורקבעלישיבתבקשההגישהבדארנהגב'1997.ביונישבשטחים,יעבדהכפרתושב

ביטחוניים".מטעמיםנדחתה"בקשתהלפיההודעהקיבלה1999בינואר1998.בספטמבר

מנ"אללשכתהאגודהשלפניותגםפירוט.שוםניתןלאזו,וסתמיתכלליתתשובהמלבד

ביטחוניים".מטעמיםדחייה"ל-מעברפירוטהניבולאהבקשה,סורבהשםבנצרת,

ע/7.מסומןההודעה,העתקמצ"ב

נשואהמדיניותאודותעקרוניתתשובהדבר,שלבסופוהמשיב,מןהתקבלהזהבמקרהאולם7.

הטעמיםאתלפרטבבקשההמשיבאלהאגודהפנתה1999בדצמבר22ביוםהעתירה.

כיהאוכלוסין,מינהלמנהלכתב13.1.00,ה-מןבתשובההסירוב.שבבסיסהביטחוניים

כאשרלאוודאיהסירוב,סיבתאתלנמקמחויבהמינהלאיןלישראל,הכניסהלחוקבהתאם

להצהרתמנוגדתאףזותשובהכיעתה,כבריצויןביטחוניים.מטעמיםבסירובמדובר

-להלן(משפחותאיחודבנושאהחדשהמדיניותועל-פילפיה338/99,בבג"צהמשיב

האזרחות,לחוק7ס'לפיתידוןישראליאזרחשלזוגובןבקשתהחדשה),המדיניות
43-ס'גםראו(לדחייהנימוקיםיינתנותידחהובאםהאזרחות")חוק"להלן(ב"ישתה-1952

זו).לעתירה44



ע/8.מסומןהאוכלוסין,מינהלמנהלתשובתהעתקמצ"ב

4מס'מקרה

ביתשלוחת(למנהלבמכללהמחשובכאחראיהעובדעארה,ותושבישראלאזרחיונס,_8.

משפחתיבביקורהיהעתבירדן,שהתגוררהסוריהילידתיונס,אתהכירברק,

לישיבתבקשהיונסמרהגיששנהאותהובדצמבר1998,ביוליבירדןנישאוהשנייםבירדן.

ביטחוניים".מטעמים"מסורבתבקשתולפיהתשובהקיבל1999במאיאישתו.עבורקבע

מחאמידחה"כפנהלבקשתו,הסירובבענייןמחאמידהאשםלחה"כיונסמרפנייתבעקבות

:לודווחוהביטחוןגורמיכי22.10.99ביוםהשיבהנ"לברק.אהודמרדאג,הביטחוןלשר
מכיוון1997.עדבסוריהוהתגוררהסוריהילידתהנההנדוןשברשותנו,המידעעל-פי"

אנו-בפח"עמשפחתהמעורבותלגביידיעותועקבעוינתממדינהשמגיעהבמישמדובר

לנדון".בישראלקבעלישיבתהבקשהלאישורמתנגדים

ע/10.מסומןהביטחון,משרהתשובהוהעתקע/9,מסומןהסירוב,העתקמצ"ב

ישדלעילבמקרההאםברורלאפליליים,אוביטחונייםמטעמיםלסירובקריטריוניםבהעדר9.

כשלעצמהיכולהסוריה,ילידתיונסגב'שלהיותהעובדתהאםלסירוב.לגיטימיבסיס

הדעתעלהיעלהזבישראלמשותפיםחייםעמהלבנותיונסמרשלזכותושלילתאתלמשריך

זוגובןעםמשפחהלבנותיכולתותישללכךועקב-המדינהלביטחוןכסכנהיוגדרשאדם
מעורבותועלספציפימידעכלוללאמסוימת,ממדינההואשמוצאומשוםרק-הישראלי

משפחתהמעורבותלגביידיעות..."שקיימותהעובדהגםכךרב.בספקעוינתובפעילות
אךלה.הנשויהישראליהאזרחשלבסיסיתכהזכותשלילתלהצדיקיכולהאינהבפח"ע..."

יכולההציבור,ביטחוןאתלסכןהעלולבאופןבפח"ע,עצמההעותרתשלמעורבותורק

הבקשה.סירובאתלהצדיק

5מס'מקרה

שבנפתלידביתתושבתתאיה,לנישאטירה,ותושבישראלאזרחתאיה,_10.

בקשההגיש1996באוגוסטמשותפים.בחייםלפתוחבכוונה1994,באוקטוברטולכרם,

ביולי18ביוםלבקשתו.תשובהכלהתקבלהלאשניםמספרמשךאשתו.עבורקבעלישיבת

בנובמבר3ביוםתאיה.מרשלבעניינוהבג"ציםממחלקתגנסיןלגב'האגודהפנתה1999

שמרכךבשלהזו,לעתהבקשהאתלאשרשלאלמשיבהמליצההמשטרהכיגנסין,גב'כתבה

וגםבפועל,מאסרעונשיגםריצהבגינןאשראלימותעבירותשלבשורהבעברהורשעתאיה

מחמירים.בתנאיםתקיפהשלבעבירהפליליתיקנגדוועומדתלויכעת

ע/11.מסומןגנסין,גב'שלמכתבההעתקמצ"ב



בןעבורקבעישיבתהמבקשהישראליהאזרחהואהיינוזה,במקרהה'מזמין'הואתאיהמר11.

יכולהאינהבפליליםהמזמיןשלמעורבותולעתירה,75עד72בסעיפיםשיוסברכפיהזר.זוגו

איננהישראליאזרחשלזוגלבןסטטוסמתןזוגו.בןלהתאזרחותלבקשתורלוונטיתלהיות

אלאראויה.לאהתנהגותעלסנקציהאיננהסטטוסושלילתטובה,התנהגותעלפרסבבחינת

אלו.מעיןלהחלטותגםפרוץ,התחוםאתמותירבענייננוקריטריוניםשלשהעדרם

החדשההמדיניות

בג"צ"-להלן(ואח'הפניםשרנ'ואח'עיסאסברי338/99בבג"צבעתירהההליכיםבמסגרת12.

שרנ'ואח'סטמקה3648/97בבג"צזהמשפטביתשלדינופסקובעקבותוכן,עיסא"),סברי
לחוק7סעיףלפיישראליםאזרחיםשלזוגםבניהתאזרחותנוהלעלהמשיבהודיעהפנים,

הוגשהעיסאסבריבבג"צהעתירהכייצוין,זה.בנושאהחדשהלמדיניותובהתאםהאזרחות,

הןמשפחות,לאיחודבבקשותבטיפולהמשיבשלהכלליתבמדיניותוועניינההאגודהידיעל
יישוםלענייןוהןהזרהזוגלבןהשונותהשהייהאשרותלמתןההמתנהתקופותלעניין

עתירה.באותהמהעורתיםחלקלגביהמוצהרתהמדיניות

ע/12.מסומןהחדש,הנוהלהעתקמצ"ב

משפחותלאיחודבקשהיגישלזר,שנישאישראלאזרחכיהשאר,ביןנקבע,החדשבנוהל13.

הגשתעםמגוריו.במקוםהאוכלוסיןמנהלבלשכתזוגובןעבורבישראלולהתאזרחות

הדברים,פניעללפיקטיביותחשדמעוררתאינהשהבקשהובהנחהשם,נקבעכךהבקשה,

בישראלועבודהישיבהלהיתרהמוזמןהזוגבןיזכהפלילית,אוביטחוניתמניעהובהיעדר

חודשים.ששהלמשך

טיעוןזכותומתןלבקשההנימוקיםפירוט

טופסגביעלנשלחתמשפחותלאיחודלבקשהסירובהכוללתתשובההחדש,הנוהלעל-פי14.

הנימוק"."הכותרתתחתשורותשתימצויותזהטופסבתחתיתסירוב.

ע/13.מסומןהסירוב,טופסהעתקמצ"ב

האגודהפנתהעיסא,סבריבג"צבמסגרתאותו)המלוויםוהטפסים(החדשלנוהלבתגובה15.

מקבליםאנשיםאיןבדרך-כללכיעולהשמניסיונההבג"צים,למחלקת2000במרץ28ביום

ביטחונייםנימוקים"כגוןביותר,לקוניהואנימוק,ניתןאםוכילבקשתם,לסירובנימוק

בנימוקמלווהלהיותצריךלהתאזרחותלבקשהסירובהאגודה,כתבהאולם,ופליליים".

זכותמהםנשללהמדועלהביןאולגביו,ולפעולאליוביחסלטעוןלאנשיםשיאפשרמפורט,

מתייחס,הואהזוגמבנילמילפרטישפלילית,למעורבותקשורהנימוקאםלדוגמא,יסוד.



למתןהזכותלשלולבהישומדועאדם,לאותוהמיוחסתהפליליתהמעורבותבדיוקמהי

זוגו.לבןאולוהסטטוס

לפנייה).28סעיףר'(ע/14מסומןהאגודה,פנייתהעתקמצ"ב

כי2000ביולי31ביוםהבגייציםממחלקתגנסיןיוכיגב'כתבהזו,לפנייהבתשובתה16.

לסרבהפניםמשרדויחליטבמידהיותרמפורטיםנימוקיםהאפשר,במידתיינתנו,..."
.לבקשה"

לתשובה).8עמודר'(ע/15מסומןהבגיסים,מחלקתתשובתהעתקמצ"ב

מקובל"כימקום,באותוגנסיןגב'כותבתופליליים,ביטחונייםמטעמיםלסירובבהתייחסה17.

אובמזמיןקשוריםההתנגדותטעמיהאםהאפשר,במידתיצוין,ההתנגדותבנימוקיכיעלינו,

מודיעיני"במידעאוועומדיםתלוייםתיקיםבסיסעלבהתנגדותמדוברהאםוכןבמוזמן,
)

4(.בעמודע/15,לעיל(

סמךעלשהמשיב,במקרה"כיע/14,למכתב29בסעיףהאגודה,ציינההטיעון,זכותבנושא18.
למבקשים,אלהונימוקיםמידעלהציגעליולבקשה,לסרבמחליטידו,עלשנאסףמידע

החלטהשמתקבלתטרםהללו,ולנימוקיםלמידעביחסלטעוןבכך,רצונםאםולזמנם,
".בעניינם

לעיל,כאמורהנימוקים,שימסרולאחר"כיע/15,למכתב8בעמודגנסין,גב'השיבהכךעל19.

למשרדבכתב,ההחלטה,שבבסיסלנימוקיםבאשרטענותיהםלהעלותהזוגבנייוכלולפונים,

הרלוונטי".האוכלוסיןמנהללשכתמנהלבאמצעותהפנים,

פלילייםאוביטחונייםמטעמיםלסירובקריטריוניםקביעת

כדיבהדישהיא,ביטחוניתאופליליתמעורבותכלכיעולה,לעילהמפורטיםהמקריםמן20.

לסירובועניינייםברוריםקריטריוניםמתווהאינוהמשיבוכילבקשה,לסירובלהביא

משפחות.לאיחודלבקושת

אופליליתלמעורבותוברוריםסביריםענייניים,קריטריוניםשיוגדרוהראוימןלפיכך21.

למחלקתהופנתהזוברוחדרישהמשפחות.לאיחודהבקשהתסורבבגינהאשרביטחונית
5(.עמ'(ע/14במכתבעיסאסבריבג"צבמסגרתהבגעלים

ידיעללגופו,נבחןמקרהשכלהרי-למוזמןאשר"כיגנסיןגב'כךעלכותבתע/15,במכתב22.

להגדירניתןולאישראל,ומשטרתהביטחון,גורמידהיינוהפנים,למשרדהמייעציםהגורמים



ביטחוניתמניעה'כדיבהםשיהאביטחונית,אופליליתלמעורבותהקריטריוניםאתמראש

פיעלספציפימקרהבחינתכדיתוךשלאמשפחות,לאיחודהבקשהלאישורפלילית'או

לקבלשמבקשבמימדוברכאשרמקום,מכל"כיכותבתהיאעודהפרטניות".נסיבותיו

הרשעהו/אופליליתפעילותלומיוחסתשלאבאופןכפייםנקילהיותבישראל....עליומעמד
המדינה."בטחוןנגדבפעילותכלשהיבדרךמעורבאינוכןוכמופליליות,בעבירות

כנשפטיטלעןן

משפחהלחייהזכות

ידיעלוהןהבינלאומיהמשפטידיעלהןהמוכרתטבעית,יסודזכותהיאמשפחהלחייהזכות23.

לנישואין,הזכותאתהשארביןוכוללתשונים,במישוריםפועלתזוזכותהישראלי.המשפט

ולפרטיותלכבודאדםכלשלמזכותוהןנובעתהיאלהורים.הזכותואתלהורותהזכותאת

בפרט.הישראליתובחברהבכללהאנושיתבחברההמשפחתיהתאשלמחשיבותווהן

התאעללשמורמטרתםאשרהסדרים,הישראליהמחוקקקבערביםחקיקהבדברי24.

זכותיהודיםשלמשפחתםלבנימעניקלמשל,השבות,חוקאותו.ולטפחלעודדהמשפחתי,

לחוק7בסעיףנקבעדומהבאופןהמשפחה.איחודעללשמורמטרהמתוךגםארצה,לעלות

אףהתאזרחותידיעלישראליתאזרחותלקבליכולישראליאזרחשלזוגבןכיהאזרחות,

בחשיבותההכרהמתוךוזאתאזרחות,לקבלתבחוקהנקוביםהתנאיםבומתקיימיםלאאם

117(.113,)4(לחפ"דואח',הפניםשרנ'ואח'רנקין754/83בג"צר'(המשפחהשל

הישראליתבחקיקההשניכחוטעובריםהמשפחתיהתאשלוחשיבותומשפחהלחייהזכות25.

חשיבותועלבישראלהעליוןהמשפטביתעמדדין,פסקישלארוכהבשורהכן,כמובכללותה.

האוכלוסיןמרשםעלהממונהנ'אפרת693/91בבג"צהמשפחתי.התאשלהעליונההחברתית

שלחיוניותהעלאז)כתוארו(ברקהשופטעמד749,783,)1(מזפ"דואח',הפניםבמשרד

לדבריו,הזוגיות.שלהמרכזיתפקידהעלדגששימתתוךהישראלים,החברהלחייהמשפחה

התאבמסגרת:ועודזאתבישראל.הציבורמתקנתחלקהינוהמשפחהמוסדשלשמירתו"

הציבורמתקנתחלקהמהווהמרכזי,חברתיערךהינוהנישואיןמוסדעלשמירההמשפחתי

בשמירתועליוןציבוריאינטרסוקייםסטטוס...יוצריםוכדיןכדתהנשואיםזוגבניבישראל.

זה.."סטטוסשל

הזכותעלשמגרדאזהנשיאעמד221,235,)1(מטפ"דפלוני,נ'ואח'פלוני2266/93בבג"צ26.

הוריםשלזכותם"לדבריו,להורות.הזכותשלהספציפיבמישורמשפחה,לחייהחוקתית

הטבועהטבעיתזכותיסודית,חוקתיתזכותהיאעיניהםכראותילדיהםאתולחנךלגדל

המערכתבצדעומדתאינההמשפחתיתהמסגרתלצאצאיהם.הוריםביןהקשרמןועולה

עלולגדלם,בילדיהםלהחזיקהוריםשלזכותםממנה..אינטגרליחלקהיאאלאהחוקתית,



הוריםשביןהטבעילקשרביטויבבחינתוראשונית,טבעיתחוקתיתזכותהיאבכך,הכרוךכל

המשפחה."שלובאוטונומיהבפרטיותביטוילידיבאהזוזכות...לילדיהם

:גםור'

421.434,)3(לבפ"דיועמ"ש,נ'ואח'פלוני488/77ע"א

661.ן4)נפ"דנחמני,נ'נחמני2401/95דנ"א

485.500,)1(מטפ"דנחמני,נ'נחמני5587/93ע"א

1.5,)1(מפ"דיועמ"ש,נ'פלוני232/85ע"א

לאורוחירותו.האדםכבוד:יסודחוקידיעלמוגנתהשוניםהיבטיהעלמשפחהלחייהזכות27.

כמרכיבמשפחהלחייהזכותאתלראותמקובלהמשפחתי,התאשלביותרהאינטימיטיבו

התאשלהעצומהחשיבותוכן,כמוהיסוד.לחוק3בסעיףהמוגנתלפרטיות,הזכותשלמיוחד

האדם.לכבודמהזכותכחלקמשפחהלחייהזכותאתמציבהולחברהלאדםהמשפחתי

חלקהינההמשפחתילתאלהשתייךאדםשלזכותוכיזה,נכבדמשפטביתקבעכברואכן,28.

נ'פלוני7155/96בע"אוחירותו.האדםכבוד:יסודבחוקהמעוגןלכבוד,החוקתיתמזכותו

כבוד'שבובעידן"כיביניש,השופטתקובעת160,175,)1(נאפ"דלממשלה,המשפטיהיועץ

הווייתואתלהגשיםאדםשללשאיפתותוקףליתןישמוגנתחוקתיתיסודזכותהינההאדם'

חלקעצמורואהשהואהמשפחתילתאלהשתייךרצונואתלכבדישזהומטעםהאישית,

ממנו".

הבינלאומיבמשפטמשפחהלחייהזכות

אזוריותרבות,אמנותהבינלאומי.במשפטביותררחבהלהגנהזוכהמשפחהלחייהזכות29.

הזכותאתומונותהמשפחתיאת;'1שלהחברתיתחשיבותואתמדגישותכאחד,ובינלאומיות

משנתופוליטיותאזרחיותזכויותבדברהאמנהביותר.בסיסיתיסודכזכותמשפחהלחיי

בדברהאו"םואמנת1966,משנתותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויותבדברהאמנה1966,

עלמגנות1991,בשנתישראלמדינתידיעלאושררוכולןאשר1989,משנתהילדזכויות

משפחה.לחייהזכות

היחידההיאהמשפחה"כיקובע,ופוליטיותאזרחיותזכויותבדברלאמנה)1(23סעיף30.

סעיףוהמדינה".החברהמטעםלהגנהזכאיתוהיאהחברה,שלוהיסודיתהטבעיתהקיבוצית

מוכרתתהיהמשפחהולכונןזוגבןלשאתהזכות"כיוקובע,ממשיךאמנהלאותה)2(23

נתוןאדםיהיהלא"כיקובע,אמנהלאותה17וסעיףהנישואין."שבגילולאשהלגבר

במשפחתו..."בלתי-חוקית....אושרירותיתלהתערבות

269.עמ'1040,כ"אופוליטיות,אזרחיותזכויותבדבראמנה



)1(,10בסעיףקובעותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויותבדברהבינלאומיתלאמנה10סעיף31.
שלהטבעיתהיסודיחידתשהיאלמשפחה,האפשרככלרחביםוסיועהגנהלהעניקיש"כי

תלוייםבילדיםלטיפולבאחריותנושאתשהיאזמןכלוכןכינונה,לשםבמיוחדהחברה,

וחינוכם."

205.עמ'1037,כ"אותרבותיות,חברתיותכלכליות,זכויותבדבראמנה

הינהמשותףביתמשקולקייםבצוותאלהתגוררמשפחהבנישלזכותםכילציין,למותר32.

משפחה,בניעלפירודכופההמדיניותכאשרמשפחה.לחייהזכותשלביותרהחשובהביטוי

משפחה.לחייזכותםאתלמעשההלכהשוללתהיאכן,אם

שלהפרהלהוותעשויהמשפחהבנישללארץכניסתםשמניעתבכךהכירהבינלאומיהמשפט33.

ידיעלאושררהכאמוראשרהילד,זכויותבדברהאמנההמשפחה.עללהגןהמדינהחובת

עםמשפחותלאיחודזכותילדלכלכי10,בסעיףמפורשותקובעת1991,בשנתישראלמדינת

זו.למטרהילדיםו/אוהוריםשלכניסתםאתלאפשרהחובהמדינותעלמוטלתוכיהוריו,

משפחותלאיחודהוריםו/אוילדיםשלבבקשותיהםלטפלמדינותעלכיקובע,הסעיף
ומזורזת."אנושית,חיובית,בצורה"

221עמ'1038,כ"אהילד,זכויותבדברהאמנה

המשפטלתוךנקלטולאמעולםאולםישראלמדינתעל-ידיאושררולעילהמפורטותהאמנות34.

כיחזקהשכןפרשני,עזרכליהללוהאמנותמהוותכןפיעלאףרשמי.באופןהישראלי

ישראל,מדינתנ'קמיאר131/67ע"פר'(אליהןעצמואתלהתאיםביקשהישראליהמחוקק

3112/94ע"פגםראולפרשנות,מקורהילדזכויותבדברהאמנהלהיות112(.85,)2(כבפ"ד
פ"דאור,שדהנ'ישראלמדינת5224/97ע"פן422430,)1(נגפ"דישראל,מדינתנ'אבו-חסן

שישחשובשיקולהואבינלאומיהסכםשלקיומומקומית,לחקיקהקשרללאגם374.)3(נב

ישראלממשלתנ'טיביד"ר6230/95בג"צר'(מקומיתשלטוניתסמכותבהפעלתבולהתחשב

722(.)3(1995תקדין-עליוןואח',

llman1]ה-שלוהןהאדםלזכויותהאירופיהמשפטביתשלהןבינלאומיים,דיןפסקי35.

ComlnitteeRightsפגיעהמשמעותהזוגבניעלפירודשכפייתכךעלעמדוהאו"ם,של

MauratianotherNineteenandAumccruddy-C:zifha-במשפחה.לחייבזכות

Womenי.MaLlratiaא.ט.Comm.Rights1-IumanGAORואSess.,36טקק.40,5

)1981(13413,Annesמאירישיהאזרחישלזריםזוגבנישלשהייתםמניעתכינירבע

ומדיניות.אזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתלאמנה23ו-17סעיפיםשלהפרההיוותה



אףעללמשל,בארה"ב,חוקתית.יסודכזכותמשפחהלחייהזכותמוכרתרבותבמדינות36.

הרואהימיםארוכתשיפוטיתמסורתהתפתחהזו,בזכותמופרשתחוקתיתהכרההעדר

:למשלר'ראשונה.מדרגהחוקתיתזכותמשפחהלחייבזכות

)1965(479u.s.381C'onnecticut,.ע)(ז!5ז"0!ה

~[vil(Leי.פ!ו!!ם)!'ו.5.388.)_11)1967(

טיעוןזכותומתןהנמקהחובת

בבקשותלטפלמטעמושמוסמךמיכלועלהמשיבעלחלהמשפחות,איחודלבקשותבסירובו37.

המניעהמיוחסתהזוגמבנילמישיובןכךהסירובנימוקיאתלפרטהחובהאלו,

בהישומדועלו/ה,המיוחסתהפלילית/ביטחוניתהמעורבותבדיוקמהיהפלילית/ביטחונית,

המשפחותאיחודלמבקשילאפשרהמשיבעלכן,כמוהסטטוס.למתןהזכותאתלשלולכדי

החלטתו.אתמחליטהואבטרםוזאתטיעון,זכות

הנמקהחובת

הבגעלים,למחלקתהאגודהפנתהעיסאסבריבג"צבמסגרתלעתירה,15בסעיףכאמור38.

ביחסלטעוןלאנשיםשיאפשרמפורט,בנימוקילווהלהתאזרחותלבקשהסירובכיבדרישה

הנימוקאםשם,נכתבלדוגמא,יסוד.זכותמהםנשללהמדועלהביןאולגביו,ולפעולאליו

המעורבותבדיוקמהימתייחס,הואהזוגמבנילמילפרטישפלילית,למעורבותקשור

זוגו.לבןאולוהסטטוסלמתןהזכותלשלולבהישומדועאדם,לאותוהמיוחסתהפלילית

מפורטיםנימוקיםהאפשר,במידתיינתנו,..."כיכךעלהשיבהגנסיןגב'16,בסעיףכאמור

ב').ע'שלי,הדגשה(לבקשה"לסרבהפניםמשרדויחליטבמידהיותר

בההצהירהמשיבזאת,בכללעיל.שהוזכרוההנמקהדרישותעללענותכדיאיןזובתשובה39.

טעמים"בנוסחהלאקונייםמאלויותרמפורטיםנימוקיםייתןכיזה)בית-משפטבפני(

הסירוביםבעתירה,שהובאובדוגמאותשפורטכפיאולם,ביטחוניים".פליליים"/"טעמים

2(ו-1מקריםר'(זהמינימלינימוקאףניתןלאלעתיםמפורט.בנימוקמלוויםאינם

האגודהשלמיוחדתפנייהבעקבותספציפיפירוטנתקבלתוארו)שלא(שוניםבמקרים

בענייניםשיוגשלכךזוכים""אינםהבקשותמגישישלרובםשרובמובןהבגי'צים.למחלקת

מקרהבכלמפורטיםנימוקיםמתןכן,עלהיא,המלךדרךהמדינה.לפרקליטותבג"צקדם

אליה.התחייבעצמושהואהמדיניותאתזהבענייןלקייםהמשיבעלשבשגרה.כענייןומקרה

אזרח/יתבקשתבוהמצבלהימשךיכוללאהמשיב,שללהתחייבויותיוקשרללאגםזאת,עם40.

הסיבהאתבמדויקלהסבירמבליהסףעלנדחיתמשפחות,לאיחודוילדיהםישראלייות



ילדיםומגדליםמועטלאשניםמספרהנשואיםבזוגותמדוברהמקריםברובלדחייה.

חייהםבנייתהמשךלצורךהכרחישלבעבורםמהווההמשפחותאיחודאישורמשותפים.

בגללרקלאזאת,מנשוא.קשההיאהסירובאתבקבלםעליהםהניחתתהמכההמשותפים.

לדחייתלהביאהעשויהכלשהיסיבהעלמושגאיןמהםלרבים-שבסירובההפתעהעצם

כדיבויהיהכימאמיניםלאלחובתם,העומדזעוםפליליעברעלשיודעיםואחרים,בקשתם,

-עליהםגוזרשהסירובמשוםובעיקרגםמנשואקשההיאהמכהבקשתם.לדחייתלהביא

ומןהפיסיהפירודמןהשארביןהנובעיםומנטלייםכלכלייםקשייםשלשנים-בהכרח

עיקרי.ממפרנסניתוקבדרך-כללגםשהואמהוריהםמאחדהילדיםשלהניתוק

לסירובלהובילמסוימים,במקריםעשויים,הציבורוביטחוןהמדינהביטחוןשיקוליאומנם,41.

בנישלחייהםעבורקריטיתכהסירובעלההחלטהבהיותאךמשפחות.איחודלבקשת

להביןהמבקשיםיוכלומהםבנימוקיםילווהשהסירובהדברמתחייבהמבקשת,המשפחה

פלילית/ביטחונית,למעורבותהחששאוהמעורבותמיוחסיםלמיכלומר,סורבו.מדועבדיוק

הבקשה.דחייתשלהקשהלתוצאהלהביאכדיבהישוכיצדמעורבותאותהשלמהותהמה

גנסיןגב'כותבתופליליים,ביטחונייםמטעמיםלסירובבהתייחסהלעתירה,17בסעיףכאמור42.

ההתנגדותטעמיהאםהאפשר,במידתיצוין,ההתנגדותבנימוקיכיעלינו,מקובל"כיגם

אוועומדיםתלוייםתיקיםבסיסעלבהתנגדותמדוברהאםוכןבמוזמן,אובמזמיןקשורים

מספיק.אינוכללהואלעיל,כאמוראך,והכרחי.חשובהואהנ"להפירוטמודיעיני".במידע

ההנמקות")חוק"(ט"ישתה-1958והנמקות),החלטות(המינהלסדרילתיקוןלחוקא2סעיף43.

להודיעלבקשה,וסירבדיןעל-פיבסמכותולהשתמשבכתבשנתבקשציבורעובדמחייב

סירובו.נימוקיאתבכתבלמבקש

אליושהועברומיאוהפניםשרהחלטותעליחוללאהחוקכיקובע,ההנמקותלחוק9סעיף44.

אי-בסעיףנאחןאכןהמשיבכידומה,ב"ישתה-1952.לישראל,הכניסהחוקלפיסמכויותיו

המשפחותאיחודמבקשילבקשותלסירובההנמקהמחובתעצמולפטורעל-מנתזהתחולה

זה,בענייןההנמקהמחובתהמשיבאתלפטוריכולאינוזהסעיףאולםלעתירה).7סעיףר'(

בקשת338/99,בבג"צהצהירהואעליההמשיב,שלהחדשהלמדיניותבהתאםשכן

לפיולאהאזרחות,לחוק7ס'לפילהידוןאמורהישראליאזרחשלזוגובןשלהתאזרחות

המשפחות,איחודלבקשותסירובואתלנמקמחויבהמשיבלפיכךלישראל.הכניסהחוק

ההנמקות.חוקכלשון

לעתירה)1סעיף(סורבה"בקשתךכילידעךהריני"בנוסחהמשיבהודעתכימאליו,מובן45.

ביטחוניים"/"טעמיםטעמים"בנוסחהודעותגםאךההנמקה.בחובתוכללכללעומדתאינה

בהןאיןבפלילים",למעורבותבאשרמודיעינימידע"ואףמשטרתיים"פליליים"/"טעמים

זו.בחובהלעמודכדי



השונות.להחלטותיהכותרותולתתלסווגלרשותלעזורכדיאךקםלאההנמקהחובתמוסד46.

-תסורבנהמשפחותלאיחודבקשותהמשיב,שלהחדשהמדיניותולפי:נפשךממהוהלא

הדברים,פניעללפיקטיביותחשד:מהבאיםאחדבשלרק-דנהזועתירהבוהראשוניבשלב

הואעושהשהמשיבכללעיל,המובאיםההודעותבנוסחיביטחונית.מניעהאופליליתמניעה
בגיןולאהשלישית)או(השנייההאפשרותבגיןמסורבתבקשתםכילמבקשיםלהודיע

בדברהמבקשיםאתמיידעאלו,הודעותבאמצעותהמשיב,איןאךהראשונה.האפשרות
הואההנמקהחובתמרציונלחלקוהלאנדחים.הםשבגינהוהאמיתיתהספציפיתהסיבה

יסודישואםהדיןבמבחןעומדתהיאאםלשקולהמנהליתההחלטהמןהנפגעלאדםלאפשר

הרשותביןראויהיחסיםלמערכתלתרוםוכןשיפוטית,לביקורתאותהלהעמידוטעם
שרירותשלהתחושהאתלהקהותשאמורמהדמוקרטית,במדינההאזרחלביןהמנהלית

898(.ב)(תשנ"ו)(המנהליתהסמכותזמיריצחק(שלטונית

איחודשלמבקשיכךעקבהנוצרהאפקטבדיוקהיאשלטוניתשרירותשלתחושהאך47.

שמשתמעכפיבעניינם.הגורליתההחלטההתקבלהנתוניםאלובסיסעלמושגאיןהמשפחות
לאהחלטתהשבהנמקתרשות675,678,)3(לבפ"דהתחבורה,שרנ'אברהמי518/78מבג"צ

עומדתאינהלבקשה,לסרבלההמאפשרתההוראהאותהמילותעללחזרהפרטדברעושה
עושהשהמשיבכלכאמור,בעניינו,ההנמקות.לחוקא2סעיףלפיהדרושההפירוטבמידת

טעמים"במיליםבנוהל,המצויותפלילית/ביטחונית"מניעה"המיליםהחלפתהוא

.ביטחוניים/פליליים"

עלתחולעדייןמשפחות,איחודלבקשותסירוביםעלחלאינוההנמקותחוקכיייקבעאםאף48.
תק-עלישראל,מדינתנ'גרוסמן3810/00בבש"פשנפסקכפישכן,ההנמקה.חובתהמשיב

חלאינוההנמקותשחוקמקוםגם"ביניש,השופטתשלדינהלפסק4בסעיף1478)2(,2000

עלהמוטלתההגינותמחובתחלקהיאזוהנמקהחובתהרשות.עלחלהההנמקהחובת

הפניםשרנ'אשקלוןחוףאזוריתמועצה2159/97בג"צגםר'האזרח".כלפיביחסההרשות

75.89-88,)1(נבפ"דואח'.

מובילה...."היאשכןחיוניתהיאהחוק,מכוחמחויבתאינהמנהליתשהנמקהבמקריםגם49.

אושרירותיותהחלטותמפניהחששאתמקטינההמחליט...שלעצמיתלביקורת
עומדתההחלטהאםלשקולמנהליתמהחלטההנפגעהאדםעליקשההנמקהשגויות....ללא

תורמתההנמקה...שיפוטית.....לביקרותאותהלהעמידלטעםיסודישואםהדיןבמבחן

יששכןדמוקרטית,במדינההאזרחלביןהמינהליתהרשותשביןהראויההיחסיםלמערכת

בולטביטויהואלהחלטותנימוקיםמתןשלטונית.שרירותשלהתחושהאתלהקהותכדיבה

עלולהההנמקהאםאפילותקין.מינהלשלהתווךמעמודיאחדהיאוהפתיחותפתיחות,של

הואהציבוריהמינהלשלתפקידושכןמכריע,שיקולבכךאיןהמנהלית,הרשותעללהכביד

898-897(.ב),(המנהליתהסמכותזמיריצחק(הציבור"אתלשרת



איחודלבקשותבסירובהנמקהחובתשנהוגהרקלאשונותבמדינותכייצויןהשוואה,לשם50.

בתחום.העוסקתהמשנהבחקיקתאוהראשיתבחקיקהמעוגנתאףזושחובהאלאמשפחות,

)]ר]וו][lations,llgratl()ll(~Rcg)1978ההגירהלתקנות)1(41תקנהבקנדה,לדוגמא,כך

:כיקובעתAct,,(Immigration)1976ההגירהחוקשמכוח

thatlandingforapplicationתבapprove10reilses
ol~l-lccrin]naihlrationחב"Whcrc

thesponsored,beenhasandclassfamilytheofn]clllberנbyllaadebccllllas

of1[וטתדוטעthe1)(or....providesponsor,the10shall.....provide
ol~llccr

iI]lllligration

forreason1115which0!1informationtheofsummar-7בclilss.
f:lla~ilv

the

baseU."15.refusal)הדגשהr)>W'ב').ע

סיכוםנדרשקבע.לישיבתבקשהשמסורבתבעתמפורטת,הנמקהמתןבחובתכאןהמדובר51.

לסרבהמאפשרותהעילותאחתלגדרנכנסהמוזמןכיהוחלט,בסיסושעלהמידעשל

ההגירהבחוקהקיימותהסירובעילותרובשלבהקשרסירובעלחלהווחובהלבקשתו.

שניםעשרשעונשןהקנדיהחוקלפיבעבירותבפליליםהרשעהשלהעילהובכללן-הקנדי

בחובהגםאךשונות,ביטחוניותעילותשלבהקשרחלהאינהאמנםזוחובהומעלה.

בדבריחסיתומדויקספציפיהסברלמבקשיםלספקכדיישאלו,במקריםהחלההמופחתת

19וס'ההגירה,לתקנות)1.1(41תקנהר'(סורבוהםושבגינולהםהמיוחסהביטחוניהרקע

ההגירה).לחוק

Departn]ent[0(האוסטרליתההגירהרשותאתמחייבתראשיתחקיקהבאוסטרליה52.

AffairsMulticulturaland(Immigrationמשפחותאיחודלמבקשלהודיע)ולמבקשי

ר'(זועילהלגדרנכנסהואומדועסורבהבקשתושבגינההעילהמהיאחרים)רשיונות

1958Act,Migrationofthe66.(sectlon

שיקוליםלעמודעשוייםביטחוניתאופליליתמניעהבגיןהמשיבשלסירוביומאחוריאמנם53.

ההנמקה,חובתשליישומהבהעדראךהציבור.וביטחוןהמדינהביטחוןשלכבדי-משקל

אכןאלושיקוליםוכיהסירוביםמאחורישעומדיםהםאלושיקוליםאכןכינדעזהכיצד

תוכלהדין)מןחובהבהעדראף(מסודרתהנמקהמתןרקהבקשותודחייתאתמחייבים

תחתאותםומסווהבהחלטותיו,זריםשיקוליםשוקלהמשיבשמאהחששאתלהפריך

רבה.לגיטימציהכיוםניתנתלהםשיקוליםוהציבור,המדינהביטחוןשיקולי

ת"דהפניםמשרדנ'ואח'קנדל758/88431/89,בבג"צחשיןהשופטשלדבריוזהלענייןיפים54.

היעיליםהכליםאחדהינההחלטתהלנמקרשותעלהמוטלתהחובהאכן,":505526,)4(מו

מידיינשמטהנמקהובהיעדר-הנמקהחובתאותהנקבעהאשר-על-כן-ההחלטהלביקורת

188/53מבג"צדוגמאחשיןהשופטנותןדבריובהמשך.".לביקורת..כליאותוהמשפטבית

:כינקבעשם941,943,)2(זפ"דירושלים,בפרוזדורהצבאיהמפקדנ'גושאבו



כדיאלה,בביטוייםכיוצאוכלבטחוני'מצב'ובטחון'טעמי'במליםקסםכלאין"

שלצדקתםעלמלעמודזהמשפטביתולמנועהמוסמכתהרשותשלפעלהאתלהצדיק

מסך-רקמשמשותאלהמליםכיהמשפט,לביתלו,יתחווראםומעשים.דברים

זאתלקבועיהססלאחוקיות,בלתיולכוונותזדוןלמעשילב,לשרירותהסוואה

קוח.1/ללאהנפגעלאזרחצדקשייעשהכדיהאמת,לשםוגלויות,ברורות

טיעוןזכותמתן

סורבה,שבקשתםמשפחותאיחודלמבקשילאפשרהמשיבעלהנימוקים,פירוטלחובתמעבר55.

לאותםהתייחסותתוךבעניינם,ההחלטהקבלתבטרםבע"פ,אובכתבבפניו,לטעון

במקרהכיבדרישההבג"ציםלמחלקתפנתההאגודהלעתירה,18בסעיףכאמורהנימוקים.

מידעלהציגיהיהעליולבקשה,לסרבמחליטידו,עלשנאסףמידעסמךעלשהמשיב,

טרםהללו,ולנימוקיםלמידעביחסלטעוןבכך,רצונםאםולזמנם,למבקשים,אלהונימוקים

שימסרולאחרכיכךעלהשיבהגנסיןגב'19,בסעיףכאמורבעניינם.החלטהשמתקבלת

ההחלטה,שבבסיסלנימוקיםבאשרטענותיהםלהעלותהזוגבנייוכלולפונים,הנימוקים

הרלוונטי.האוכלוסיןמנהללשכתמנהלבאמצעותהפנים,למשרדבכתב,

אךההחלטה.מסירתלאחרתינתןהטיעוןזכותכימשתמע,גנסיןגב'שללעילמהצהרתה56.

הטיעוןזכותשלהרעיוןההחלטה.מתןבטרםלהינתןחייבתלהלן,שיפורטכפיהטיעון,זכות

הןלהגיבשיוכלוכךהזוגבניבפניפלילית/ביטחוניתמעורבותעלהמידעהצגתהואזה,בעניין

אותהלאורבקשתםאתלדחותהכוונהעלוהןמהם,למיהמיוחסתהמעורבותעצםעל

ההחלטהומסירתקבלתשאחרילשלבהטיעוןזכותמימושדחייתלכאורית.מעורבות

בשלביניתנתהטיעוןזכותכאשרהמושגיםוהיעילותהצדקאתרבה,במידהשוללת,הסופית,

ההחלטה.גיבוש

תוךבתשובתה)כמובטח(טיעוןזכותשמתןהואברורכיגנסין,גב'לתשובתבהקשריצויןעוד57.

איחודבקשותמסורביבעיניחולכזרייתהיאמפורטת,הנמקהחובתכלקיימתלאשבמקביל

לאלבקשתם,לסרבהמשיבאתהביאאשרהספציפיהמידעבידםשמצויללא:המשפחות

הסירוב.שללגופולטעוןצורה,בשוםיוכלו,

חובתעומדתבעניינו,החלטהלקבלעומדתהמנהליתשהרשותלמיהנתונההטיעוןזכותכנגד58.

יבפ"דהפנים,שרנ'ברמן3/58בג"צ(מנהליותרשויותעלגםהמוטלתהרשות,שלהשמיעה

1508(.עמ'גםר'1493.1504,)2(

שרשותמקוםבכלשתיושםהנכוןשמןבישראלהמשפטבמערכתיסודזכותהיאהטיעוןזכות59.

דרוםפיקודאלוףנ'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה4112/90בג"צ(בופועלתישראלית

חלההיאומפורשת,ברורהחוקבהוראתנשללהלאזוזכותעודכלן626.736,)4(מדפ"ד

עלשומה657-656(.649,)2(להפ"דלעבודההארציהדיןביתנ'גינגולד654/78בג"צ(וקיימת



אתלהטותשבכוחםדבריםיעלהשמאבפניה,טענותיואתלהביאלאזרחלאפשרהרשות

ל)1(ה"דקולנועסרטילבקורתהמועצהנ'בע"מנחסרטיחברת549/75בג"צ(לטובתוהכף

נח")).סרטיעניין"(757767,

הואהכללהמבקשים,שמיעתנטרםבבקשותההחלטהאתלקבלביותרדחוףצורךאיןאם60.
עניין(מכןלאחרולאההחלטהקבלתלפניהטיעוןזכותאתליתןהמנהליתהרשותעלכי

790(.771,)3(מטפ"דואח',המדינהמבקרתנ'טרנר4914/94בג"צגםר'ו765עמ'נח,סרטי

אתהמשפחותאיחודמבקשיבפנילפרוסהמשיבעלהמוקדמת,הטיעוןזכותמתןבעת
זכותאתכהלכהמקיימיםאין"שכןבקשתם,לדחייתלהביאלדעתוהעשוייםהנימוקים
לוומאפשריםבעניינו,שנתקבללמידעהפונהשללבותשומתאתמפניםאיןאםהשמיעה

189(.185,)3(להפ"דהבריאות,שרנ'רומיאבו656/80בג"צ(כראוי"עליולהגיב

ולפרסמםקריטריוניםלקבועהחובה

מטעמיםמשפחותאיחודלבקשותלסירובועניינייםברוריםקריטריוניםלקבועהמשיבעל61.

שלהראויההתכליתעםאחדבקנהלעלותצריכיםאלהקריטריוניםופליליים.ביטחוניים

אתלפרסםהמשיבעלכן,כמומשפחה.לחייהבסיסיתוהזכותמשפחותאיחודנושא
הבקשותאתהגשתםבעתמשפחותלאיחודהבקשותלמגישיגלוייםשיהיוכךהקריטריונים

המשיב.שלבלשכותיו

לסירובמביאהפלילית/ביטחוניתמעורבותכלכמעטבעתירה,המובאיםהמקריםמןכעולה62.

מעורבותשרקבעודזאת,שתוארו.הקשותמשמעויותיוכלעלמשפחות,איחודלבקשת
עשויהחמורותביטחוניותאופליליותבעבירותהזר)בן-הזוג(המוזמןשלמשמעותית

מעתשחלףלזמןומשמעותמשקללהעניקישאלו,במקריםוגםהסירוב.אתלהצדיק

זו.מעורבות

קריטריוניםלקבועבדרישההבג"ציםלמחלקתפנתההאגודהלעתירה,21בסעיףכאמור63.

ידיעללגופו,ייבחןמקרהכלכיכךעלהשיבהגנסיןגב'לעיל,22בסעיףכאמורכנ"ל.

להגדירניתןולאישראל,ומשטרתהביטחון,גורמידהיינוהפנים,למשרדהמייעציםהגורמים

ביטחוניתמניעה'כדיבהםשיהאביטחונית,אופליליתלמעורבותהקריטריוניםאתמראש

פיעלספציפימקרהבחינתכדיתוךשלאמשפחות,לאיחודהבקשהלאישורפלילית'או

מעמדלקבלשמבקשבמימדוברכאשרמקום,מכלכיכתבההיאעודהפרטניות.נסיבותיו
בעבירותהרשעהו/אופליליתפעילותלומיוחסתשלאבאופןכפייםנקילהיותעליובישראל,

המדינה.בטחוןנגדבפעילותכלשהיבדרךמעורבאינוכןוכמופליליות,

קביעתאימקובלים.אינםאלודבריםהראוי,הכבודכלעם-לעילהראשונהלהצהרהבאשר64.

והמשטרההביטחוןלגורמימוחלטיםדעתושיקולחופשכמתןכמוהמראש,קריטריוניםכל



דרךזוהיבסיסית.אדםזכותלשלולאולהעניקהאםההחלטהאתלבדם,למעשהלקבל,

מקרהלכללהתייחסבהתבקשםתקינים.ושלטוןמנהלעםאחדבקנהעולהשאינהפעולה

לכליתרחומרתלייחסיטוותפקידם,טבעםמעצםהביטחון,גורמיפרטני,באופןומקרה

תהא,אשרזותהאביטחונית,אופליליתבפעילותהחשודגורםמכליתרחששלהביעמעשה,

תוקףמשנהמקבלתגםזונטייההפעילות.אותהביצועמאזהזמןלחלוףמשמעותלייחסולא

מןיותרעודרבמקוםהביטחוןלשיקוליניתןאזאורעוע,הביטחוניהמצבבהםבימים

האפקטאתבמעטלנטרלעל-מנתאלו.לשיקוליםבישראלהניתןממילאהרבהמקום

באףשרירותיותשאינןהחלטותקבלתלהבטיחועל-מנתביטחון,שיקולישלהנ"להעריצותי

המבוקשים.הקריטריוניםשיקבעוהואמתחייבמקרה,

כימחייבהצדקמקובלים.אינםכללאלודבריםגם-גנסיןגב'שלהשנייהלהצהרהבאשר65.

פלילית/ביטחוניתמעורבותכלכיייתכןלאומידתיות.יחסיותשלשיקוליםזהבענייןיופעלו

פליליתמעורבותבסיסעלמסורבותרבותבקשותבסיסיות.כהזכויותלשלילתתביאשהיא,

בסיסעלאורבזמןלפנישבוצעהפליליתפעילותבסיסעל2(,מס'מקרהר'(ביותרמינימלית

רלוונטייםלהיותיכוליםאינםכלללבדםשהם-ביטחונייםלכאורה-טיעונים

דרושיםכךלשםבדיוקאך4(.מס'מקרהר'(משפחותלאיחודבקשהשללסירוב/אישור

לסירובעילהלהיותיכולאינוומהיכולמהיבהירושגםוסביריםעניינייםקריטריונים

לבקשה.

בשאלתכיספק,איןלמשיב.נתונהמשפחותלאיחודבקשותלדחותאולאשרהסמכות66.

הביטחוןבגורמיולהיוועץמידעלקבלעליוביטחונית,אופליליתמניעהשלקיומה

מאותםהמתקבלהמידעלאורהבקשה,אתלדחותאולאשראםההחלטהאךוהמשטרה.

פ"דהפנים,שרנ'ואח'ברגר297/82בג"צר'(בלבד.ושלוהמשיבשללהיותחייבתגורמים,

הואהואוהמשטרההביטחוןגורמישלהדעתשיקולשבומצבייתכןלא43(.29,)3(לז

הבקשות.גורלאתלבדוחורץשלמעשה

שיופעלדעתשיקולזו,בסוגיהועקביעצמאידעתשיקולמופעללהיותשיוכלעל-מנת67.

אתשינחוברוריםקריטריוניםלקבועהמשיבחייבשרירות,וללאבשוויוניותבסבירות,

פלילי.אוביטחונימידעלוהועברשלגביהםזוגותשלהמשפחותאיחודבבקשותהחלטותיו

שלטונית,לרשותהואראוי"כינפסק1,74,)4(נאפ"דהתחבורה,שרנ'חורב5016/96בבג"צ

הואיתרונןעצמיות.הנחיותהןאלהדעתה...שיקוללהפעלתקריטריוניםלעצמהשתיקבע

שליסודיבירורתוךומתוכנן,מודעבאופןלגבשהשלטוניתלרשותהזדמנותמהוותהןרב.

לטווחתכנוןומאפשרותהפליהמונעותהן,הראוייםהמדיניותקוויאתהשיקולים,מכלול

הדעת".שיקולביקורתמאפשרותהן;ארוך

להפעלתהנחיותלקבועמינהליתלרשותשמותרבלבדזולא"כיבספרו,קובעזמירהשופט68.

להפעלתכתנאיהנחיות,לקבועלחובהעליהתהיהמסויםשבענייןאפשראלאסמכותה,

וסבירהוגןשוויוני,באופןמסויימתסמכותלהפעיליהיהניתןשלאאפשרהכיצדזסמכותה.



לקבועהצורך....לכל.וברוריםעניינייםברורים,מבחניםלפיתופעלהסמכותאםאלא
נוספים".ענייניםלחול....עלעשויהואכספיים.מענקיםלמתןמוגבלאינומבחנים

ההגינותהשוויון,מערכיהציבור,כנאמןהרשותממעמדנובעתזוחובהכיזמיר,קובעעוד69.

הררי1689/94בבג"צגםכך782-781(.ב)(המנהליתהסמכותזמיר,יצחק(התקיןוהמינהל

שיקול-להפעלתקריטריוניםשלקיומם"כינקבע15,20-19,)1(נאפ"דהפנים,שרנ'ואח'

בקנהעולהוהואתקין,מינהלשלמסממניואחדהואשלטוניתמשרהלנושאהמסורהדעת

רגמשפטיםמנהליים"כלליםלקבועהחובה"דותןיואב:גםר'החוק".שלטוןעםאחד
705.706,)4(מבפ"דהאוצר,שרנ'צבן59/88בג"ץ;437451-450,תשנ"ד)(

איחודמבקשיבפנילפחותגלויים,שיהיוכךלפרסמםהמשיבעלהקריטריונים,קביעתלאחר70.

כאמורהטיעוןזכותאתבממשםפלילי.אוביטחונימידעהמשיבקיבלשלגביהםהמשפחות
כיהיא,זהבענייןההלכההללו.לקריטריוניםבהתאםטענותיהםאתהמבקשיםיטענולעיל,

הנחיותאותןשלבהבאתןהואפנימיותהנחיותשלוהחלתןלקביעתןוהכרחימוקדםתנאי

הפנימיותשההנחיותמיכלהואומעונייןאחרת,ביןברביםבפרסומןביןהמעוניינים,לידיעת

513(.501,)3(סופ"דאוסטפלד,נ'אפרתי5537/91בג"צ(זכויותיועלמשפיעות

איחודבנושאהואגםשעסק728,)2(נגפ"דואח',הפניםשרנ'ואח'סטמקה3648/97בבג"צ71.

-היחידבזכותכה-עמוקהבפגיעהמדוברשבובמקום"כיזה,משפטביתקבעמשפחות,

לנישואיןחברלהלהיותבושבחרהמיעםבארץולחיותלהמשיךישראלישלבת-זוגובזכות

נגישהולעשותהמדיניותואתלפרסםהפניםמשרדעלהמוטלתהיאחובהכיבלביספקאין-

כי"עוד,שםנקבעלומר",למותר"768(.שם,(וללומדה"בהלקרואשיבקשמילכל

בעשייהשרירותמזמיניםאור-יום,רואיםואינםהפקידבמגירתהשוכניםקריטריונים

מקום,באותולעיל,1689/94,בג"צגםר'774(.שם,(מרוטה"נוצהשלכמישקלהומישקלם
36.42-41,)3(מןפ"דהביטחון,שרנ'ואח'פרנס4950/90ובגחן

משפחותאיחודלבקשתלסירובכעילהבפליליםהמזמיןמעורבות

מעורבותםעקבגםמסורבותמשפחותלאיחודבקשותלעתירה,11ו-10בסעיפיםשפורטכפי72.

בפלילים.הישראליםהזוגבנישל

זוגובןעבורקבעישיבתהמבקשהישראליהאזרחשלקרי,המזמין,שלבפליליםמעורבותאך73.

שלזוגלבןסטטוסמתןזוגו.בןלהתאזרחותלבקשתורלוונטיתלהיותיכולהאינההזר,

עלסנקציהאיננהסטטוסושלילתטובה,התנהגותעלפרסבבחינתאיננהישראליאזרח

שלילתמונהאינוהעונשיןחוקיסוד.זכותהיאמשפחהלחייהזכותראויה.לאהתנהגות

המשטרהאתמסמיךאינוואףעבריין,שהינואזרחעללהטילשניתןהעונשים,כאחדזוזכות

מעורבותבשלההתאזרחותלבקשתסירובלפיכך,זה.עונשלהטילהפניםמשרדאתאו
חוקי.איננובפליליםהמזמין



הנשקפתהסכנה,שכןהביטחוני,להגיוןגםלהגיון,בניגודעומדאףכזהסירובזאת,מלבד74.

ואיןהבקשההגשתמלפניעודקיימתהעבריין,שלמפעולותיוהציבורלביטחוןלכאורה

הואכלשהו,לשינויסיכויקייםכבראםהקיים.המצבאתשישנהדברהבקשהבאישור

וכניסהמיסודשלהידועהאפקטעקבאדםמאותוהנשקפתהסכנהלהפחתתהסיכוידווקא

שהותובריח,סורגמאחוריהמזמיןשלשניםרבתשהותרקמסודרים.משפחהלחיי

בקשתלדחייתלהביאעשויההזוג,בנישלהמשותפיםהחייםאפשרותאתלחלוטיןהמסכלת

בפלילים.המעורביםישראלאזרחישלהמשפחותאיחוד

במשרדהמידעחופשעלהממונהאלהפרטלהגנתהמוקדשללפנייהבתשובהכייצויין,75.

הזוגבןשלפלילית/ביטחוניתמעורבותשללרלוונטיותבנוגעמידעלקבלתבבקשההפנים,

ישראליםשלזוגבנותככלל,"כינכתבהמוזמן,הזוגבןעבורהקבעתושבותלקבלתהמזמין

בדברהרגיללנוהלבהתאםבישראללמעמדזכאיותתהיינהפלילי/ביטחונימידעישלגביהם

הזר,הזוגלבןבאשראךרלבנטיתביטחונית/פליליתמניעהכיהואמשפחות.....הכללאיחוד

צפויאו(ממושכת,מאסרלתקופתנשפטהישראליהזוגבןאםלמשל,לחריגים.....כךכפוף

המשפחה".איחודיתאפשרלאוממילאמאחרתסורבוהבקשהיתכן-קצר)זמןתוךלכך

ע/16.מסומןהמשיב,במשרדהמידעחופשעלהממונהתשובתהעתקמצ"ב

דברסוף

המשיבמשפחות,לאיחודלבקשותבסירובוכיעולה,העתירהבתחילתשהובאוהדוגמאותמן76.

ראויבלתימשקלנותןוהואמשפחהלחייהבסיסיתבזכותהפגיעהאתכללשוקלאינו

הואהמקריםבאחדלדוגמא,כך,והציבור.המדינהבביטחוןפגיעהמפניחשששללשיקול

לעותרתנודעעליוהמוזמנת,שלהפליליעברהכאשרמשטרתייםמטעמיםלבקשהסירב

בלתיובשהייה1991משנתנ~10ע"סבקנסהתמצההמשיב,דרךולאעוקפותבדרכים

לציבור).ענייןמחוסרשנסגרתיק(1997משנתחוקית

לאיחודלבקשותלסירובלהביאכדיכשלעצמהבהאיןכלשהיביטחוניתאופליליתמעורבות77.

הקריטריוניםאתובקובעובפניו,שמוגשותמשפחותלאיחודבקשותלגביבהחליטומשפחות.

לחייהזכותשללמימושהנכבדמשקללתתהמשיבעלמשפחות,איחודלבקשותלסירוב

יסודישואםהדיןבמבחןעומדתהיאאםלשקולההחלטהמןהנפגעלאדםולאפשרמשפחה,

שיפוטית.לביקורתאותהלהעמידוטעם

ולאחרהעתירה,בראשיתכמבוקשתנאיעלצולהוציאהנכבדהמשפטביתמתבקשכןעלאשר

למוחלט.לעשותוהמשיב,תשובתקבלת



עו"דבנא,עגנוני

העותרתב"כ




