
 2324/06בג"ץ העליון המשפטבבית

 28,4.08 :קבוע לצדק גבוה משפט כביתבשבתו

קנאם1,

קנאם1.

 זלצביגר לוטה ד"ר של מיסודה הפרט להגנת המוקד3.

 ואח' גן-מור גיל עוה"ד ב"כע"י

 ירושליס 4, עוביידה אבורח'

 6276317 פקס' ; 6283555טל'
 ט י ר ה י עה,

 ד גנ

 באיו"ש צה"ל כוחותמפקד

 המדינה, פרקליטותע"י
 ב י ש מה ירושלים המשפטיםמשרד

 המשיב מטעם מקדמיתתגונה

 להגיש המשיב מתכבד לעתירה, הקבוע הדיון ולקראת הנכבד, המשפט בית להחלטתבהתאם

 לעתירה. המקדמיתתגובתו

 טעם וליתן לבוא למשיבים יורה כי הנכבד המשפט מבית העותרים בבקשה: העתירה שלעניינה

 איו"ש( ל- )להלן ושומרון יהודה לאזור ביקור רישיון העותו( - )להלן 1 לעותר ייתן לאמדוע

 על במרשם העותר של רישומו את יכבד לא ומדוע הפלסטיני, האוכלוסין במרשם רישוםלשם

 לרשות ישראל בין הביניים בהסכם השלישי לנספח 28)12( ס, שי הפלסטינית הרשותידי
הפלסטינית.

 להלן. שיפורט כפי להידחות, העתירה דין כי סבורהמשיב

amirg

amirg



 לעניין הצריכות העובדותעיקרי

 הנוגע בכל העותרים לבין בינו ממש של מחלוקת אין כי לציין, המשיב יבקש הדבריםבפתח

 נחזור כן ועל המשפטי, לפן נוגעת העיקרית המחלוקת שלפנינו. הקונקרטי המקרהלעובדות

 רב. בתמצות המקרה עובדותעל

 כפי באיו"ש. הפלסטיני ואוכלוסין במרשם רשום תושב הינו העותר, של אביו 2,השתר

 ולא ירדן, תושבת היא העותר של אמו בירדן. 13.8,89 ביום נולד העותר העתירה, מןשעולה

 האוכלוסין במרשם, להירשם זכאי העותר היה לא לידתו, עם איו"ש. כתושבתרשומה

 להלן. בהרחבה שיוסבר כפי עת: באותה באזור נהג אשר לדין בהתאםהפלסטיני,

 יישום בדבר 7 מנשר בעקבות וזאת המשפטי, המצב השתנה 1995 בשנת בעתירה,כאמור

 של ילד לכל נתונה באיו"ש האוכלוסין במרשם להירשם הזכאות כי קבע אשר הביניים,הסכם

 לבקש 2 העותר היה יכול 1995 משנת החל כן, על שנים. מ-16 למטה גילו אם תושב,כל

 זאת, עשו לא העותרים עקא, דא במרשם. רישומו לשם לאיו"ש העותר של כניסתולאפשר

 על-פי כי במסר, איו"ש( יועמ"ש - )להלן לאיו"ש המשפטי היועץ שמלשכת אף עלזאת,

 הסכם חתימת לאחר כשנתיים באיו"ש שהה 2 העותר שברשותם הממוחשבתהמערכת

 1995. בשנתהביניים

 העותר כי נמסר, לאיו"ש היועמ"ש מלשכת עקא, דא שנים. 16 לעותר מלאו 13,8,2005ביום

 ביום רק .האוכלוסין במרשם רישום לשם  באיו"ש ביקור רישיון לקבלת בבקשה לראשונהפגה

 16, לגיל הגיעו לאחר חודשים כארבעה איו"ש(, ליועמ"ש בא-כוחו )באמצעות19.12.05

 הפלסטיני הצד מטעם בקשה כי עוד, נמסר איו"ש יועמ"ש מלשכת נדחתה, בקשתו כךומשום

 הועברה לא מעולם הביניים, בהסדרי שנקבעה למסגרת בהתאם לעותר, ביקור רישיוןלמתן

 מוקדמת". "עתירה בבחינת היא זה בהיבט העתירה משכך, הישראלי.לצד

 במרשם כבוי הרשומים אחרים ילדים 6 יש 2 לעותר כי עוד, נמסר לאיו"ש היועמ"שמלשכת

 העותר(. מן יותר צעירים וכולם באיו"ש הפלסטיניהאוכלוסין



 המשיבעמדת

 בבקשה ונצבאי למפקד שפכה קטין, : העותרים שמבקשים את להבהיר המשיב יבקשראשית,

 לו שמלאו לאחר וגודשים כארבעה האוכלוסין במרשם רישומו לשם לאזור כניסתו אתלהנעיר

 למניות במרשם רישומו את ולאפשר בקשתו את לאשר יש כי העותרים סבורים שנים,16
 שיפורט )כפי הביניים להסכם האזרחי לנספה 28)12( בס' הקבוע המקסימאלי הגיל אתשעבוי

 שיפורטו מהטעמים זו, לבקשה להיענות אין כי סבור, המשיב במרשם. רישום לשםלהלן(

להלן.

 האוכלוסין במרשם ילדים לרישוםהזכות

 הביניים להסכםעדא.

 הסכם של לתוקף כניסתו למועד ועד ושומרון יהודה באזור הלוחמתית התפיסה מתחילתהחל

 עוגנו הביניים(, הסכם - )להלן 1995 בשנת אשיף לבין ישראל מדינת בין נחתם אשרהביניים

 ושומרון( )יהודה אוכלוסין ומרשם זהות תעודות בדבר בצו האזורי האוכלוסין מרשםענייני

 הצו(, '-- )להלן התשכ"ט-1969 297(,)מס'

 לצו: בתיקון 1987 בשנת הוסדר האזור, של האוכלוסין במרשם ילדיםרישום

"11א.

 16 לו מלאו לא אם האוכלוסין במרשם יירשם באזור שנולדילד)א(

 תושבים. הינם הוריו ושנישנים

 מלאו לא אם האוכלוסין במרשם יירשם לאזור, מחוץ שנולדילד)ב(

 תושבים. הינם הוריו ושני שנים 5לו

 תושבת, הינה אימו ורק לו מחוצה ובין באזור בין שנולד,ילד)ג(

 שנים" חמש לו מלאו לא אם האוכלוסין במרשםיירשם

 להירשם זכאי היה לא הוא 1989, בשנת העותר, של לידתו בעת כי לענייננו, יוצא,מכאן

 איו"ש. תושבת אינה אימו שכן באזור, האוכלוסיןבמרשם

 כדלקמן; לצו 11א ס' תוקן 1421, מס' בצו פורסם אשר 23 תיקון במסגרת 17.1.1995,ביום

 - האוכלוסין במרשם להרשם זכאי שנה 18 לו מלאו שלא מי"11א.

 תושבים הם הוריו שניאם)א(



 של דעתה להנחת שהוכח ובלבד תושב, הוא מהוריו אחדאם)ב(

 באזור," הוא הקבוע מגוריו מקוס כי המוסכמתהרשות

 להסכם עד - ביותר קצר זמן פרק במשך )אך זה תיקון לאחר שכבר לענייננו, יוצא,מכאן

 היה אביו שהרי האוכלוסין במרשם להירשם העותר היה יכול להלן( נפרט בעניינוהביניים

 התיקון. קבלת בעת באזור אביו של חייו מרכז היה להלן, שיוסבר וכפי אזור,תושב

 הביניים הסכםמאז

 של האזרחי בנספח הביניים. הסכם חתימת עם 1995, בשנת השתנה הדברים מצבכאמור,

 כך. ילדים יישום לעניין נקבע האזרחי( הנספח - )להלן הבינייםהסכם

 כל את האוכלוסין במרשם לרשום רשאי יהיה הפלסטיני הצד )12(."28

 גילם אם עזה, וברצועת המערבית בגדה או לארץ בחוץ שנולדוהאנשים

 המערבית הגדה של תושב הוא מהוריהם ואחד שנים מ-16למטה

ורצועת
 עזה."

 ג.ש( - הוספה)ההדגשה

 אלא הישראלי, הצד של הסכמה דרש לא הנ"ל הסעיף מכוח רישום כי נבהיר, ספק הסרלמען

 הפלסטיני. הצד מאת בלבדהודעה

 תנאים שני נדרשו הביניים, הסכם לאחר באזור האוכלוסין במרשם קטין רישום לשםכלומר,
 16, לגיל מתחת הקטין היות השגי, האזור, תושב הקטין מהורי אחד היות האחד, :מצטברים

 הביניים. הטכס חתימת לפגי קיימת שהייתה כפי הזכות של הרחבה מהווה זו הסכמהכאמור,

 לראשונה קמה באזור במרשם להירשם העותר של זכותו כי לענייננו, יוצא, לעיל האמורמך

 שנים. 6 כבן בהיותו 23.11.1995,ביום

 בענייני הסמכויות העברת את קובע אשר הסעיף הינו לעיל, שהוזכר האזרחי לנספח 28ט'
 עקרונות הקובע מאוד, לקוני בסעיף מדובר הפלסטיני. לצד הישראלי הצד מן אוכלוסיןמרשם

 , מסעיפיו כמה מנוסחים למשל, כן, יישומם. דרך אודות פירוט ללאבלבד,
 המערבית בגדה ותיעוד האוכלוסין מרשם בתחום ואחריות כוחות )ר("28

 לצד שלו האזרחי ומהמנהל הצבאי מהממשל יועברו עזהוברצועת

הפלסטיני.



 אישורים וינפיק אוכלוסין מרשם וינהל יחזיק הפלסטיני הצד )2(28

 להן... בכפוף זה הסכם להוראות בהתאם הסוגים, בכלותיעוד

 האוכלוסין במרשם שינוי כל לגבי ישראל את יידע הפלסטיני הצד )10(28

 תושב" כל של המגורים במקום שינוי כל היתר, בין כולל,שלו,

 אלו קובע ואינו הישראלי, לצד למסור ולפלסטיני הצד נדרש פרטים אלו מפרט אינוהסעיף

 הצד עם משותפים דיונים במסגרת נקבעו אלה דרישות הישראלי, לצד יועברומסמכים

 עבודה. נהלי לקביעתהפלסטיני

 הפיזית הנוכחותדרישת

 שהיה שהנוהג הרי קטינים, רישום לצורך לעיל )12( 28 בס' האמורים התנאים לשניבנוסף

 הרישום, בעת באזור הקטין של פיזית לנוכחות דרישה כלל הביניים הסכם לפני באזורקיים

 תושבים של כוזב לרישום חשש ולצמצם ברישום מלאה ודאות לאפשר נועדה זודרישה

 לו. זכאים שאינם למי באזור מעמד להקנות הרישום, דרך ומבקשים, בחו"להנמצאים

 הייתה הביניים, הסכם לאחר המשותפים הדיונים במסגרת הפרק על שעלו הסוגיותאחת

 כנוהג קיימת שהייתה הנוכוזות דרישת הפלסטיני, הצד עם בהסכמה הפיזית. הנוכחותדרישת

 ההסכם. לאחר גם בעינה נותרה הביניים, הסכםערב

 הסכמת אוז ראשית לקבל עליו היה בנוכחותו, שלא להירשם העותר רצה לו כי יוצא,מכאן

 שנות הפלסטיני הצד על היה מכן, לאחר המרשם. סמכויות נתונות לו אשר הפלסטיני,הצד

 לא הביניים, הסכם מאז כי נמסר, לאיו"ש היועמ"ש מלשכת הישראלי. לצד מתאימהבפנייה

 דרישת את לעקוף העותר שביקש גיל ועוד, זאת העותו". של בעניינו שכזו פנייה כלנמסרה

 לפני מקרה בכל לפעול עליו היה בעניינו, זו דרישה של חריגה לבקש או הפיזית/הנוכחות

 13.8,2005. ליום עד כלומר, שנה, 18 לושמלאו

 הנפקת באמצעות מתאפשרת בחו"ל, המתגוררים קטינים של הרישום לשם הפיסיתהנוכחות

 רישיונות הישראלי, הצד של מוקדם באישור הפלסטינית הרשות ידי על ביקוררישיונות

 האזרחי. לנספח )23( 28 סי מכוח זאת וכל רישום, לשם כניסה מתן לשםהמיועדים



 העימותים חידוש מאז ההקפאה""מדיניות

 ישראל בין המדינית היחסים במערכת בטבורה כרוכה באזור ביקורים התרת סוגייתכידוע,

 נותק 2000, בספטמבר השתיים בין המזוינים העימותים פרוץ עם הפלסטינית. הרשותלבין

 בקשות אישור ובסך אזרחיות, סוגיות במספר הפלסטיני לצד הישראלי הצד ביןהקשר

 הרשות שבשטחי העובדה היה זו, למדיניות העיקריים הטעמים אחד באזור. ביקורלרישיונות

 ביקור רישיונות באמצעות לאזור נכנסו אשר חוקיים בלתי שוהים אלפי עשרותשוהים

 לא מצידה, הפלסטינית, הרשות הרישיונות. של תוקפם תום לאחר גם באוור לשהותוהמשיכו

 להתחייבויותיה גמור בניגוד זאת וכל מהאזור; הרחקתם לשם כיום, פועלת אינה ואףפעלה,

 יאמון 4297/04 בבג"ץ גרוניס השופט כב' של דבריו לענייננו יפים האזרחי. לנספח )15( 28בס'

 : 20.9,04( , פורסם )לא ושומרון יהודה באזור האזרחי המנהלנ'

 עשרות הרשות בשטחי נמצאים המשיביס שבידי הנתונים פי"...על

 הרשות אין אך שלהם, הביקור רישיון שפקע זריםאלפי
 ההסכם פי על התחייבותה חרף להוצאתם, דבר עושההפלשתינאית

 אין לפיה בגישה נוקטים המשיבים מדוע מסביר זה מחדלעימה.

 את הרשות מקיימת לא עוזי כל לשטחים זרים של כניסהלהתיר

 ההסכם." פי עלהתחייבויותיה

 הנכבד המשפט בית ידי על אושרה ביקור רישיונות מתן להקפאת בנוגע ישראל של זומדיניות

 2003 תק-על בנימין מח"ט נ' אלשלאלדה 2231/03 בג"ץ : ובהם דין פסקי של ארוכהבשורה

 נ' קינאנה 88/02)6 בג"ץ ; 881 2002;3( תק-על בנימין מח"ט נ' סרחאן 5957/02 בג"ץ ; 250)2(,

 הביטחון, משרד נ' בכר אבו 6%33/03 בג"ץ 1865 2003)2( תק-על באיו"ש צה"ל כוחותמפקד

 בג"ץ ; 1918 2004)1( תק-על גגדע"ע צה"ל כוחות מפקד נ' פאיז 897/04 בג"ץ ; 651 נז)6(פ"ד

 נ' אלהיגדי 7384/06 בג"ץ 4487., 2005)2( תק-על בגדמ"ע צה"ל נוחות מפקד נ' חליל8575/04

 838. 2006)4(, תק-על ושומרון, יהודה אזור - הצבאיהמפקד

 ההסכמה מן ורק אך נובעת האוכלוסין במרשם להירשם העותר של זכותו כי להדגיש,ראוי
 רישיון באמצעות מתבצעת לאזור זר כניסת כי משנקבע כן, על אשר הביניים. בהסכםשנקבעה

 שעניינו הרי לאזור(; מרוץ חייו כל את וחיי לאזור מחוץ שנולד זר, הוא )והעותרביקור

 לאזור, להיכנס המבקש אחר זר לכל זהה זומבחינה

 הקלה על הפלסטיני, הצד עם בשיתוף המדיני, הדרג החליט 2005, ספטמבר מחודשהחל

 עת, באותה התקיים אשר מדיני ממהלך כתוצאה נבע המדיניות שינוי ההקפאה.במדיניות

 האזרחית. המשותפת הוועדה של כינוסה ובחידוש במדיניות נוספים בשינויים כרוך היהאשר



 ההקלות במסגרת בלבד. המדיני הדרג ובהחלטת מדיני רקע על נתקבלו כאמור,ההחלטות,

 בקשות לרבויו ביקור, לרישיונות בקשות בחינה, לאחר יאש41, הישראלי הצד כיהוחלט

 אחרים. וחריגים ו,ומניטארייס מקרים גם כמו במרשם, רישומם לשם קטיניםלכניסת

 הבקשה על מקרה שבכל זו מבחזנה לקיימותו, המצב תור לעיל, כאמור המדיניות, שינוילאחר
 למקרה המשפט בית התייחס לאחרונה, הפלסטיניות, הרשויות מאת הישראלי לצדלהגיע

 ישראל מדינת ג' אברהים חסן מחמוד קאתו 5898/06 )בג"ץ לענייננו הרלבנטי באופןדומה,

 : 16.8.06( ביום ניתן 3301, 2006)3(,תק-על

 שגיתנו פסקי-דין של ארוכה בטורה הסף... על להידוזווו העתירה"דין

 את הפלססילית הרשות האבירה לא עוד כל כי נקבע דומים,במקרים

 היותר של בת-דברו האתרוגה אי1 ישראל. מדינת של לאישורההבקשה

 02',6788 ביץ )ראו הפלסטינית לרשות להפנות יש %ה בעביין טרוניהוכל

 מיום פתק-דין ושומרון, יהודה באזור צי'ל כוחות מפקד נ'קינאבה

 הבטחון, משרד ג' בכר אבו 6133/03 ביץ חיות; השופטת מפי003ג.7.5נ

 מפקד נ' מיאלוו אבו 1195/05 בג"ץ נאור; השופריה מפי 651, נז)6(פ"ד

 05טג.6.5~(ף' מיום פסק*דין המערבית, בגדה צה"לכוחות

 ג.ש( - הוספה)וכהדגשה

 קטינים לרישכם תגיל "גבלת"הות

 16, גיל את שעבר לאחר האוכלוסין במרשם להירשם וכות לעותר קיימת האם השאלהלעניין

 בפורשות, נקבעו הביכיינ( בווסכס שכזו_ זכות לעותר קמה לא לעיל, שהראנו שכפיהרי
 במרשם "אוטומטי" לרישום אדם של זכותו וגבולורנ התנאים הפלסטיני, הצו.בוזסכמת

 שאינו למי באזור, תושבות בהקנייות מדובר בו אחוי מקרה בכל לעי". )כמפורטהאוכלוסין

 הרי 16( גיל תחת האזוף, לתושב בן או האזור יליד היותו מכוח אם בין )כאמור, לכךזכאי

 בוננאים לעמוד בידיו יש אשר אדם של בעניינו הניתנת דעת שבשיקול בהחלטהשמדובר

 לאוור. ממש של חיים זיקת ולהראות מראשקבועים

 בין מאזן הוא המנם, פלכי שתים. ובלמים איזונים ובו מדיני, הסבם הוא הבינייםהיבם

 גי ייתכן, גענייניגו, כך, תשגי. הצד של וצופיו רצונותיו לבין אחד, צי של וצרכיורצונותיו

 שמוצאו ארס בל של הפלסטיני למרשם והוספה רישום להתיר מבקש היה הפלסטיניהצד
 היה לא חייו ומרכו באזור נולד שלא הגם גילו, מה חשוב לאפליטיגי,

 מעול*
 מאידך, באיור.

 במהותה, היגה/ זו הוגינו זו. דרישה במלואה לקבל שלא ברורים איגטייים ישראללמדינת

 הראשונה. המעלה מן מדיניתסטיה



 זה איזון במסגרת והישראלי. הפלסטעי הצדדים, שני דרישות בין איזון אפוא, יוצר, 28סעיף

 במרשם הרסוס אזור  תושב של ילדו על  שתחול כך לרישום, הזכות גיסא, מחדהורכבה,

 ויושב איננו השני ההורה אם גנו  באזור, איבו ההורה של חייו שמרכו הגםהפלסטיני,

 )אף 16 לגיל 18 מגיל בו'ישוס המזכה הגיל הופהוג גיסא, מאידך לידתו. ממקוםובהתעלם

 חודש בין -. למדי מצומצמת הייתה ברישום מזכה היה 18 גיל בה התקופה כי לציין,שראוי
 נמצא שזה חזקה שקיימת הרי 16, לגיל הקטין של להגיעו עובר 1995(. נובמבר לחודשינואו'

 הוריו. של חייהם למן-כן בהמאס נקבע הייו ומרכן הוריו חסותתחת

 העומדת בבקשה שמדובר הרי 6ג, לגיל הגיעו לאחר במרשם רישומו את העותר שמבקשככל

 ישראל מדיגת שמפנל איזון .- הצדדים רצוכות בין איזון כאמלר המהווה להטכם,בניגוד

 רישום לפצע חובה המשיב על להטיל סקופ אין ועל-כן - הזו לעת נכלל לחרוג/ משנהאיגגה

 העורנרים בבוא הסעיף. בניסוח ביטוי לידי שבאה כפי מדינית, לחחלטה לניגודהעומד
~pQ> הפלסטיני,, הצוי ידי על שיתבצע ברישומו יכיר אף )או במרשם העותר את ירשום כימהמשיב 

 במטגרונ ישראל הסכימה עליהם לתנאים בניגוד העומז" דבר מהמשיב מבקשים למעשה1;ם

 ברורות. מדיניות משמעיינת בעל הפנם -ההמכס

 מהם בחלק אשו- חדיגיס, מקרים כמוו קיימים כי נמטר, לאיו"ש המשפטי היועדמלשכת

 חריגות סיבות היו המשיבים של לדעתם o~w ומסיבות '(אובייקטיבי" באופן מהעותריםנמנע

 לגיל הקטינים הגיעו טרם ביקור לרישיון הפלסטיני הקישור דרך בקשה מלהגישומיוחדות,

 בצר הרלוולטיים הגורמים מצד ביקור לרישיון בבקשה הטיפול בעיכוב דובר ובחלקם16,

 הדעת לשיקול ובהתאם אלה, מקרים של והמיוחדות החריגות בנסיבות משכד,הישראלי.

 השליליות בתוצאות לשאת מהפרט לדרוש ולא טעויותיה, את "לתקן" המנהלית לרשותהנתון

 כלבד המדוברים במקריס הקטינים של רישומם אושר כלל, בו תלוי שאיננו עיכובשל

 נ, ערער 5446/05 בג"ץ ; באיו"ש צה"ל דוחית מפקך ג' חלאיקה 6702/05 בג"ץ ,)לדוגמא

 במקרה באיו"ש(. צה"ל נוחות מפקד נ' שויני 7425/05 בג"ץ ; באיו"ש צה"ל נוחותמפקד

 סביר, בזמן העותרים לפניית שהשיבו הישראליוונ, הרשויות מפעולת גבע לא העיכובשלפנינו

 שיכוללם בקשה להגיש על-מנת האחרון" "הרגע לאחר עד שהמתינו העלתרים, מפעולתאלא

 לחרוג המשיב על גי אלוו, הריגיס ממקריס להסיק אין כן, על מכבר. וה להגישהיי
 הפלסטיני במרשם רישוש לטס ביקור רישיוך ולאשר הביניים והשפם האמורהמהמדיניות

 מבקש אד שנים 16 לו מלאו טרם בקשתו שהגיש אדםלבל
 להיקש*

 שמלאו לאחר יק יפועל

 16.ט
 דביי*

 שלפגינו. חמקרה בנסיבות שבעתיים נגונים אלה



 הפרט אל הכללמן

- 

 העותר רישום אי

 האירועים פרוץ למועד ועד 1995, בשנונ הביניים הסכם חתימת ממועד החל כייודגש,

 עמדה הישראלי(, לצד הפלסטינית הרשות בין המגעים הופסקו בו )מועד 2000 בשנתהאלימים

 יש נעשה, לא הז-בר אך האוכלוסין, במרשם ולהירשם לאזור להיכנס האפשרות העותרבפני
 באזור התגורר 2 שהעותר  התקופה במהלך שכן הראויה, החשיבות את 11 לעובדהלייחס

 רעא אך רבה, בקלות במרשם העותר, בנון את לרשום היה יכול הוא ה-90 שנות סוףבמוגלד

 של רישומו את לממש הזדמנויות מספר עמדו העותרים בפני כן, כי חגה כן. מלעשונינמנע

 השיהוי על עצמם על להלין אלא לעותרים אין הרגילים. לנהלים בהתאם בכ)רשנ(ועותר

 כלשהו, סבירות בגנוסר נעשתה הרשות מעללת כי להסיק אין וכיבהתנהלותם,

 משפחות איחוד של הליך במסגרת האוכלוסין במרשםרישום

 וזאת הישראלי, הצו בהסנפת האזור במרשם זר לרשום ניתן כי קובע, אף הבינייםהסכם

 כדלהלן: קובע אשוו האזרתי לנספח 28)11( סעיףמכוח

 המוקדם באישורה רשאי, הפלכתזיגי הצד השלום תהלין רוה את לשקף"בכדי
 ל: עזה וברצועת המערבית בגדה קבע תושבות להעגיק ישראל,של

 השקעות; עידוד לצורף משקיעיםא.

 וגן פלסטיגיים; תושבים של וילדים זוג בניב.

 איוזוד ולשפר לקדם במטרה הומניטאויים מטעמים אתריס, אנשיםנ

משפחות,"

 האוכלוסי במו'שס לו[ירשס עוד יכול ואיכנו שנום 16 לו שמלאו תושב של בן כי נקבע,כלומר,

 28)11( סעיף תבאי במגבלות כזר, להירשם רשאי יהיה הביניים, להסכם 28)12( סעיףמכוח

 משפחות. איחוד של הליך גם נקרא זה הליך הישראלי, הצד הסכמת דרישונוכראשן

 להקפאת בנוגע המדיני הדרג להחלטת הביאו אשר מדיניות-ביטחוניות, נסיבות אותו זאת,עם

 משפחות למיועד בבולשות שטיפול במדיניות אף ונכריע שיקול היול בייצור, ברישיוגלתהטיפול

 הרשות בין המזוין ונעימות עקב 2000, בספטמבר הופסק זה מסוג בבקשוהוהטיפול

 ישראל. לביןהפלגזטינית

 לאישור אפשרות כולל ההקפאה, במדיניות הקלות על הוחלט 2005, מספטמבר החלכאמור,

 הדרג את הביאה 2006, בשנת לשלטון החמאס עליית ברמן וחריגים. ווומניטארייםמקרים

 מקלה, פחות למדיניות חזרה על שוב להחליט1קחדיני



 ידי על הוחלט 2000, שנת שלהי מאז לראשונה האתרוגים, בחודשים כי לציין, ראוי זה בהקשר)
 אבו- כפלסטינית, הרשרת ליו"ר מדינית כמחתה זה במישור מסוימות ונקלות על המדיניהדרג

 יהיה הישראלי חמד הביניים, בהסדר שגובש למתווה בהתאם כי הוחלט זאת, במסגרתמאין.

 לצד שיועברו לקרוביהם, באזור קבע תושבות למתן פלסטינים של בקשות 12,000 לבחוןנכון

 בקשית, 5,000 בת מכסה כללה הראשונה יהמחווה הפלסטעי הצד באמצעוונהישראלי

 המתווה יישמר כאמור, זאת, במסגרת גם בקשות(. 7,000 בת מכסה כללה השנייהוהמחווה

 רשימות במסגרת יהיו הישראלי הצד ידי על שייבמנו והבקשות הביניים, בהסכםשגובש

 כצד עביר ובאחרונים, בחודשים ואמנם, דעתו, עשיקה גהתאפ הפלסטיני העדשיעביר

 עד נמשך אלה בבקשות הטיפול באזור. מעמיו למתן בקשוונ 12,000 שכללו רשימותהפלסטיני
 מהצד קיבל לא הישראלי הצד כי העלתה איו"ש יועמ"ש לשכת אנשי שערכו בדיקהעתה.

 העותר. של בעניינו בקשההפלסטיני

  המהותי הפן - באזורתישתת

 העותר של ורישומו כניסתו את להוניר העותרים בקשת למהות להתייחס יבקשהמשיב

 של והעקרוגית, המהותית בסוגיה דן יו עתירה של ליבה לב שנה. 16 לו שמלאו לאחרבמרשם

 פלסטיני, לתושב בן גויותו מכוון הפלסטינית ברשות תושבות לקבלת אדם של בזכותוהכרה

 חייו, מרכי א"נ לבחון ומבלי הביניים בהסכם מהקבוע בהתעלם וזאת בחייו נתון זמןבכל
 שעניינה תביגי92. הסכם של משמעותית הרחבה למעשה, תהווה העותרים עמדתקבלת

  לאזור  שלילתנו  מהגיית והיא הצדדית, בין מדינית במחלוקת ביותר השנמות הדרישותאחת

 פלסטיני. ממןאץ לאנשים באזור מעמדוהקניית

 לרשום יכול הפלסטיני הצד אין הביניים הסכם של האזרחי לנספה 28 למעין( בהתאםכאמור,

 משפחוני, איחוד של הליך במסגרת שלא שנים ל-16 מעל שגילו מי אוי האוכלוסיןבמרשם

 הישראלי. הצד של מוקדם אישור ללא באזור זר של רישוס לאשר יכול הואואין

 רצונו אוג שהביע לאויר באזור, זר להשתקעות הסכמה עיקרה באזור תושבות למתןהסכמה

 הביניים, בהסכם המוקדם האישור דרישו, את בקובעה ישראל, מדינת באזור.להשתקע

 ובכד ומאושרות המוגשות הבקשות וניקף על הפיקות ויכולת הדעת שיקול את לעצמהשמרה

 בטפילו הקשוי ננושא מדובר המבקש, של חייו מרכז לעניין אמיתית בחטה של אפשרותגם

 לעיל. נאסור מובהקים, מדינייםלשיקוליט

 רשום איו"ש תושב פלסטיני אביו בהיות ביטוי לידי בארו לאיו"ש העותר של "זיקתו" כייצוין,

 היועץ נ' בתגר הרמן חייפ 8612/00 בדנ"פ שנכתבו דברים יפים זה בעניין לא. ותו ונא-

 : 460-461 ,עמ' 439 נה)5(, שוד לחמשלה,תמשפטי



 יהא אחד שבהקשר הוא: רב-פנים מושג ישראל"( )"תושב "תושב""המושג
 תלת. הכל תושב:.. יהא לא עצמו פלוני אותו אחר ובהקשר תושבפלוני
 כשהוא, "תושב", המושג אחרים. כבעניינים בענייננו-שלנו הוא,הקשר
 אכן, שונים. מ"תושבים" "תושבים" בו ויבואו הוא, מסגרת מושגלעצמו,

 גרעינית, משמעות - אחרים מושגים כל כמוהו - תושב למושג לויש
 למשמעות מעבר ואולם ו"תושב"; "תושב" בכל יימצא זה משמעותוגרעין

 שונים. בהקשרים שונים לכיוונים המושג לו צומח זו,גרעינינו
 כוונה אמור: אתה אף למדינה? אדם של זיקת-תושב על נלמד...כיצד
 ויצרו יחדיו יחברו - אובייקטיבי ומיבחן סובייקטיבי מיבחן -ומעשה
 למוסד היקש של וירך על - ייווצר התושב תנאי ונושב. שלמעמד

 להשתקעות בכוונה ובגוף, ברוח corpore et ,animo -ההחזקה

( 

anuimus 
(manendiהקשרים את לבחון יש לכוונה. הנלווה השתקעות ובמעשה 
 תנחה הקשרים של הכוללת בחינתם ורק מקום, לבין אדם ביןהקיימים

 שטי הרוש, פרשת ראו: לאו. אס הוא המקום "תושב" אס לתשובהאותנו
 לחוות-דעתו ואילך 36 )בפיסקה הרוש בפרשת עדיאל השופט דברי124;

 מושב - זית בית ג' זלקינד 27/95ד4 ע"א עוד: ראו המחוזי(.בבית-המשפט
 )מפי ואילך נ2 ,306 )319 נב פ"ד בל'מ, שיתופינו להתיישבותעובדים

 פיד השיתופיות, האגודות רשם נ' נוימן 6627/98 בקץ ביניש(;השופטת
 )5. ,299 )323-322נד
 להיווצרותה עד ועוד, עוד סימני-תושב תושב להיותו בטוען בו לתתיש
 מגורי מקום מגורים, מקום לתושב: אדם העושה קריטית מסהשל

 הכגסתו, מותקת בו המקום הטוען*לתושבות, של הקהילה חייהמשפחה,
 וכוך ילדיו ומל בית-הספר שפתו, נכסיו, עיקו מקום ואורחותיו,מינהגיו

 אדם: של הדומיסיל לקביעת המיגחגים זה לעניןראו
131%Maxwc11, ונ (Sweet Laws of confiict 'Yhe Morris, [1 lJicey 

ri~ateNorth's, 1 Gh~shire 1(122-127; טש ,2000 ,01ץ.. 
 Blltters~orths, Law Inteniational) 131% :,4ש )143-1461999
 אט אלא לתושב אדט לעשות כדי בהם אין פלוגי, במקום גרידאמגורים
 ) זמן הגבלת ללא או קבע דרך בסקוס ולגוף להוסיף כוונה אליהםנלווים

 גורלו לקשור אדם של כוונהו להיות צריכה הכוונה alnmus.)81תט1811ח
 כנה בכוונה המלווים מגורים ולו מגורים, בה-בעו!, המקום.עם

 היא המגורים שתקופת מקום לתושב אדם יעשו לא אפשרלהשתקעות,
 ומנגד, למקום. זיקה-של-ממש ליצור כוח אוצרת היא שאין עדבה-קצרה

 המקום, לתושב אזם הופכת אינה קודם מושב למקום לחזור כנהכוונה
 בפרשת על-כך אסרנו רעות. שניט ממקומו אדם אותו נעדר בפועלאם

 ונחזוו: 322(, )שם,נוימן
 געגועים, המקוס, אהבת - היא הרגשת-עוסק ולו למקום, קשר שלהרנתיה

 כי למסקנה להביאנו כדי לעצמם, כשהם אלה, בכל די אין -נוסטלגיה
 מתגוררים אינם ומשפחתו פלוני שאותו שעה המקום, מן "עקו" לאפלוגי

 מן ביום לשוב פלוני אותו הוא "מתכוודו אם וגם ארוכות. שניםבמושב
 להכריע. כדי כוונה באותה אין היא, כנוו כוונה וכוונתו המועוב, אלהימים
 מהצהרה אך לא ממחדל(; )או ממעשה עליה בלמד משפטי גת-פועלגוונה

 זיקת ליצור כזיי בהט שאין קצרה, לתקופה מגורים אף הם כך כוונה.על
 מש,ול לחוק וא בסעיף כהוראתו תושב הושב. להיותו אדט ולהפוךתושב
 הטבע ובדרך י זבלתי-מסויים רב לזמן או י לתמיד עוגן שהטיל למיהוא
 מארץ אדם בעבור' זמן. עגור לאחר אלא מגורים של טיבם על נדעלא

 ובה-בעת קקודס מושבו למקום זיקותיו הזמן חלוף עם תיחלשנהלארץ,
 כי ייאמר, זה מצומצם בתחום החדש. מושבו למקום זיקותיותתחזקנה

 חזקת חדש. מושב מקום ירכוש אם עד לו יעמוד הקודם מישבומקום
 רב- שכשיו זה בהקשר מהיוה continuity) of (presumptionההמשכיות

 אדס. של מושכו מקום בדבר להכריע האמורים נתונים לבחינתערך
 2וו-נווי שם, ומוריס, דייסיהשוו:



 העותר של תושבותו - הפיט אל הכללמן

 חי, שם בירדן, נולד וזעותי : באזור איננו העותר של חייו מרכז כי ברי לעיל, האמור כללאור

 כי בעשייתם מצייניה עצמם העיתרים חייו. ימי כל משפרותו כני שאר עם ידד והתחנךגדל

 חייהם. מרבו שם - לעתירת( 1 סעיף )ר' בירדן מתגורריםתם

 מחוץ אל חייו מרכז את העתיק העותר, של אביו כי נמסר, לאיו"ש המשפטי היועץמלשכת

 ילדיו אוו לרשוט שלא בחר העווור אבי כי הנמנע מן זה אע 1997. בשנת ושומרון יהודהלאזור

 לו.שום שלא בחר האב פגים, כל על אחרים. או אלה משיקולים 2006 שנת לפני האזורבמרשם

 נבר הירו הבכווי שבנו בעת 2005, דצמבר ויו-ש עד - כאמור בבקשה לפנות לא ואף - ילדיואת

 16.בן

לסיכום

 שגילו זר של במרשם רישום להתיר המשיב אונ לחייב עילה כל אין כי עולה, לעילמהאמור

 את הגיש מעותר הבינייט. הסכם לפי הודעה( )על-פי רישום הליך במסגרת שגה, 6גמעל

 לפעול נבות הזדמנויות לו שהיו למרות ה-16, הולדתו יום לאוזר ווודשיס כארבעהבקשתו

 לכן, קודם הרישום קידוםלמען

 פי ועל בסבירות פעל המשיב כי העוביה בשל להידחות, העתירה דין כי אפוא, סבור,המשיב

 בו המצב להיווצרות שצביאה היא העותי של הניכרת השתהותו כי העובדה בשלסמכותו,

 לטעמנו, לאווו', ממשית זיקה אין לעותר המהותי בפן גס כי רזעובדה בשל וכן כיום, נמצאהוא

 לו שיש המכס - הביניים הסכם ומהוראות מהנהלים לחרוג המשיב את לחייב מקוסאין

 הנסיבות בכלל בהתחשב במוטס להירשם לעותר ולאפשר - היקף רחבית מדיניותהשלכות

 להיזיחות. העתירה דין כי סבור, המשיב כן, על לעיל.שפורטו

 תשס"ח בניסן ה'היום,

 2008 באפריל10

גלעד
 שיללי

ן
 לפרקליט ראשיעוזר

 המדיי


