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 לעתירה. תשונתו לתליש המשיב 4,2.2.09תגבי מיום חוכיי המשיט בית יהחלטתבהתאם

 זוזם. בני עבור משפחות לאיחוי 1,3 העותרים בעשת בסייוב זו עתירה שיענייוה

 בישראל. 2,4 העותרים שהיית את יחתיר ביטחתית מניעה על nptisn הביטחון זורמיעמדת
אבו 2, העותרת של ראשונה מדרוה משפחתה יקרוצ מייחס הביטחון, וודמי בידי המצוי עדכנימידע

על חמא"ס. הטרור איווון גמסגרת פעילות האיור, תושבת דהים,
 טרור. תומכתבפעילת העוסק ולאדם סיור לפעיל. קשור האזור, תושב הוא אר , 4, העותד נוסף, מידע פי

 גמס,רת לפעילות העותרים משפחת בני את הקושר מיה עדיני מודיעיני מידע קייםבנוסר,
. טרור.ארגון

העותרים. של בעו..נם החסוי החומר את אחד, צד גמעמד הוכבד, המשפט גית בפזי לחציו וכץהמשיב

 זו. לעתירה הזווע גבל חמעיג תמיתהמשפטת המסורת תונא מבן האחר העותרים, של לעניינם הזוועות הרלוונטיות העובדות יובאויהיו
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 העובדתיתהתשתית

 תבא מכן, ,לאחר )פרד, באופו 2-נ לעותרים ביחס העובדתית התשתית תפורט הנוחות,למי-
 3-4. לעותרים הנוגעת העובדתיתהתשתית

 דהיס_1____אבו
 )97;, יליד קבע, תושב היי,"ן, ', , יקרא ,להלן דהיםאגו 1,הייתר1.

שבפג, למידע גהתאט 976נ. ילודת האיזור, תושבת היזה "ן, ," תקרא,להלן 2,העותרת
 ילידתמאשה משותפים, ילדים ארבעה ,להם 0(,20.6, ביזם לזה זה )ישאוו המשיב,

~zOOl: ילידת 1 )200 ילידת , 2004, יליד השאם -zoor האוכלוסין. במרשם , של ילדיו כלנרשמו לבת פרט 

 ה- שנות במהלך שנים, מספר בחלוף סדר. בהפרות מעורבותו רקעעל , נעצר 1988בשנת2.

 גורמי ידי על ונינגר המדינה, ביטחון כנגד בפעילות מעורבותו את הגביר המוקדמות,90

 האח הודה מעצרו במהלך כשנה. לאחר ושוחרר חמא"ס, בפעימת מעורבותו בגיןהביטחון

 לחמא"ס. חוליות שתי גייס אף הוא פעילותו ובמסגרת לחמא"ס, גוייס הואכי

 376/01. שמספרה מתא, אשתו, עבור משפחות לאיחודבקשה הגיש 01_6_28בעם3.

 מ/1 ומסומן מצ"ב 376/01 מ9' אחמ"ש בקש)העתק

 בבקשת עמדתם לקבלת הבטחון, לגורמי שאילתות נשלחו הבקשה, הגשת למועדבסמוך4.

לפיכך, לבקשה. להיענות שלא הומלץ ובה 31.7.01, ביום תועברה ישראל משטרת עמדתהעותרים.

-"אין"ערות ,לפיה ;2.0נ.י) בי,ס הועברה ועמדתו , 01_ננ.6 ביזם בענין למסא"ר שאילתא )שלחה

 לתמיכה נוספיט מסמכים להמציא 8.1.02 ביום הזוג בני התבקשו "טיפול-שבקשה,במסגות5.

 הנישואין מועד לעניך הסבר הקודם, מבעלה ע"ש גירושי תעודת ג היתר וביןבבקשתם,
 18.6.02. ביום המשיב בלשכת התקבלו מסוימים מסמכים וכף. לידה תעודות עבודה,אישורי

 העותריםבקשת6. ומפומןמ/2 מצ"ב מסמכים להמצאת הדרישההעתי
 02.נ_2;. מיוםהממשלה להחלטת בהתאם 22.7.02, ביזם לראשונה, סורבה, משפחות לאיחוד

 מ/3 ומסומן מצ"ב הבקשה סירוב על ההודעההעתק . . . . - ) . ,)

 בהתאם 03_8_26. בתם קוטינה, עו"ד דאו, הזוג בני ב"כ באמצעות ערר הוגש זו החלטהעל7.

 כי קנטינה עו"ד )ענה )200, התשסה- שעהן, )הוראת לישראל הכניסה רוק תיקנןלהוראות

 .. העותרימיימשך_הטיפולבבקשת

 ו-מ/5 מ/* ומשומן מצ"ב 27.8.03 מיום המשיב והודעת 26.8.03 מיום הערר תודעתהעתק

 ''בהתאמה.

idos

idos

idos

idos

idos

idos

idos

idos

idos

idos

idos

idos

idos

idos



 ה11י. בני גבקשת העדכנית עמדתם לקבלת הביטחון, ליורמי שאילתות )שלחי מועד,גאותו5.

 ביים התקבלה השב"כ עמדת הערית. אין - ,לכיה ני.29.9, בינם התקבלה המשטרהעמדת

 הערות. אין - ולפיה11.03.נ2,

 מסמנים ומסר, 6.04.נ2, ביום המשיג בלשכת ה1י1 ביי התייצגי בבקשה, הטיבולבמסורת9.

 אושרה - ,לאחריי העותרים, ע0 מרור )ערך עת גאותה בישראל. חייהם מרכ,להוכחת

 לשנה. התקפה למתייק הפנייה להם שנמסרה זה במובן המתריסבקשת

 מ/6 ומסומן פצ'יב 23.6.04 מיוד למתעי ההפניההעתק

 תרמי עמדות קבלת ילאחר !נ_22.1, ביום המתייק היתר להארכת בקשה הנישו הזירברי10.

 לשנה_ התקפה למת"ק הפנתה 12.7.05 בעם להם נמסרה למל"ל, שאילתא ושליחתהבטחת,

 מ,7 ומיומן מל,ג 22.5.05 מיום המת"ק היתר להארכת הנקשההעתק

 מ/8 ומטומן מצ"ג 2.7.05ג מיום למתייק ההפגיההעתק

 השהייה היתר להארכת הזוג, בני ידי על נוספת בקשה הוגשה 4.7.06 ביום לאמור,בהמשך11.

 הערות_ אין - ולפיה 20.3.06, בוזם כבר התקבלה בבקשה המטא"ר עמדת .שברשות

 למליל שאילתא נשלחה כן, כמו הערות. אין - ולפיה 13.8.06, ביום התקבלה השב"כעמדת

בסמוך התקבלה המלניל תשובת הזוג. בני של חייהם מרכו אודות מידע לקבלת הבקשה, הנשחבעת

 הפנתה הזוג לבני נאסרה 5.9.06 בידם לפיכך, חדש. מידע אין - ולפיה זה, למועד

 לשנה. התקפה למת,יק,נוספת

- מ/9 ומסומן מצ"ב 5.9.06 מיום ההפניההעתק.

 המטא"ר עמדת 8.07_5. ביום הזוג בני ידי על הוגשה המת"ק היתר לתארכת נוספתבקשה12.

 אין -ולפיה 10.07_16, ביום התקבלת השב"כ ועמדת העריק, ~ין - ולפיח 4.6.07,. ביום כברהתקללה

 התקפהלמתייק הפנייה להם נמסרה בלשכה, העותרים התעצבו עת .7פ.25.10, .בתם הערגת.

 . . לשנה.

 מ/10 ומסומן מד"צ 25.10.07 מיום למת"ק ההפגיההעתק

 שמונה דהים, אבו 3, העותרת , ו 1 העותר ', : של אחיהם. רצח 8.3.08 ביום13_

 בירושלים. הרב" "מרכז ישיבתמתלמידי

 במעשה דהית, אבו משפחת בני תמיכת לרבית נגזיבותע, ומשהתבררו וה, פיגוע_רצחנילאחר14.

האוכלוסין, מעהל מגחל החליט חמא"ס, תסרור ארגת עם והזדהותה המחבל, בנם שביצעהנפשע

משפחות, לאיחור הבקשה במסגרת לעותרת שניתן השהמה היתר את לבטל גנות, יעקב מר

 ארגון עם המזוהה משפחה הינה העותרים משפחת דהים, אבו משפחת להלן, שיפורטכפי

 בשכונה, התמא"ס בהנהגת בעבר חבר היה , של בעלה , 1,העותר בשכונה_ ~מרכזי ותיק חמא"ע פעיל הינו 1,3 העותרים אבי : רבות שנים מזההחמאס"

 בעבר נעצר ואף
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 במהלך )הקר הפירע, לאחר מחו"ל שחזר , הסף, אח חמא"ס. בח,ליית פעימת,בזין

 עולמי. ג'יהאד פעילי עם בקשר עמד הוא כי עלה ובחקירתו 2006,שנת

 מ/11 ומסימן מצ"ב האוכליסין מינהל רשה ראש החלטתהעתק

 פוהיה שבידי ההיתר תזקף ,))ת, מר של החלטת, מתקבלת היתה לולא אי כי יודגש15_

 2008. אוקטובר חודשבמהלך

 המשפטית ללשכה ההחלטה על ערר הודעת 5 העותרת שלחה 14.5.08 בתם כי מצויןבעתירה16.

העותרים בחרו עמם, השמורים מטעמים המשפטית. בלשכה אותר לא זה מסמך הפנים_במשרד

 התחלטה. מקבל לגורם הערר הודעת את לשלוח שלא

 הזוג, בני של בעניינם השב"כ של העדכנית עמדתו התקבלה 11.1.09 ביום17_

 האזור, תושב, של ראשונה מדרגה משפחתה לצן המייחס עדכני מידע ישגו משא"כ בידי כי עולה וומעמדה

 החמאתי. ארגת במסגרת פעילות

לשימוע את לומן המדינה בכוונת כי הנכבד המשפט יבית הח"מ הודיעה 25.12.08ביום18.

העותרים עקא, דא אמצעי. בלתי באופן הימנה להתרשם מנת על הבטחון, גורמי בפני לתחקורי/או

 ומסרסתלשימוע, וכותה על מוותרת כי ולמשיב הנכבד המשפט לבית 4.1.09 ביום הודיעו

 הבטחון. גורמי צפני לתחקור להתיצב

 הבטחון גורמי עם פעולה לשתף האיוור, תושבת, של סירובת בעקבות כי לצייןלמותר19.

לקרוב הנוגע עדכנו מידע גימא, מחד קרי- בענינה, הענין נסוכות כלל ונוכח בפניהם, לתחקוהולבוא

 רקע על ואת וכל לתחקור, להתייצב סירובה גימא, ומאידך ראשונה, מדרגה משפחתה

אלא, ואת אין טרור, ארגון עם ובהזדהות בפעילות בעלה, משפחת דהים- אבו משפחתמעורבות

 לעותרת. השהיה היתרי חידוש בענין בעמדתו התחזק המשיב כי

 אתלבדו, הוא מצדיק הרה כשלעצמו דנן, העותרת של סירובה בכללותן, הענין שבנסיבות לציין,למותר

 שבידה. השתיה היתרי הארכת אי

 אב41הים וו-

 -- 4, העותר"(. :" תקרא )להלן 1984 ילידת קבע, תושבת הינה, 3, העותרת20.

 "(. ,- יקרא ,להלן 969נ יליד האחר, תושב הינו, ת.1. אבו-דהים

 במעמד "אוכלוסיןבמרשם הרשומים ילדים שני ולהם 26.2.05 ביוט נישאו הזוג בני האוכלוסין, מרשם קובץעפ"י

 2007. ילידת ואסוה 2006 יליד מחמד ן קבע תושבי

תושב בעלה, עבור 992/06, שמספרה משפתות לאיחודבקשה הגישה 24.5.06ביום21.

 .. . . הפלססעית. הרשות

 מ,12 ומסומן מצ"ב 6".24.5 מיום 992,06 מס' משפחית לאיחוד הבקשההעתק

 "אין ולפיה 30.5.06, ביום התקבלה עמדתו למטא"ר. שאילתא נשלחה הבקשה הגשתבמועד22.

 אודות מידע לקבלת לאומי, לביטוח למוסד שאילתא שוגרה מועד באותו כן, כמוהערות".

 בעניינה_ חקירה נערכה לא כי 24.6.06 ביום למשיב נמסר . של חייהמרכז
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 במועד )דרש. אשר , של בעביינו ).ספים מסמכים המשיב במשרדי התקבל. 6(.29.6 ביוםנב,

 מנישואין ת.גירושין ת.לידה, בטחוני, לאבחון חיים קורות טופס : היתר )ובין הבקשההגשת

חשבונות העתק שוטפים, חשבונית לעניין תצהירים עיסוקו, לעניין תצהיר נישואין, חוזהקודמים,

 וכו'(. שוטפים,

 עמדתו לקבלת לשב"כ, שאילתא שוגרה 6(.7.נ גיזם החיים, קורות טופס קבלת לאחר24,

 אשר קטיש, אבו נטיס עו"ד הווג, בני מב"כ מכתב המשיב במשרדי התקבל 06_5.12 ביום25_

 התקבלה טרם כי 10.12.06 ביום נענה קטיש אבו עוייד בבקשה. הטיפול מצב את לבררביקש

 25.1.07. ביום קטיש אבו עו"ד של מצדו התקבלה נוספת בקשה בבקשה.החלטה

 מ/13 ומסימן מליב 0.12.06ג ומיום 2.06ג.5, שיים הצדדים בין התברוגתהעתק

- במסגרת האחמיש. בבקשת עמדתו לקבל בבקשה לשב"כ, תזכורת המשיב שלח 30.1.07ביום26.

 הוגשת עבורה אשר האיזור, תושבתגעאביץ, של אחיה הינו, העותר כי צויןוו,

בענינה שעלת למידע ובהתאם מאחר סורבת, וו בקשה 120/06(. מס' ובקשת משפחות לאיחודבקשה

אודות מידע וקמם מאחר וכן התאבדות, פיגוע לבצע בכותתה היה כי התברר השב"כ, אצל

 לשב"כ. נוספת תזכורת נשלחה 23.8.07 ביום טרור. בארגך פעיל הינו לפיו אחיה,

 שביקש קטיש, אבו עו"ד מטעם נוספות פניות המשיב אצל התקבלו 28.8.07 וביום 9.7.07 ביום27.

 3.2.08 וביום 23.10.07, בים טלפונית התקבלה מספת פניה ברקשה. הטיפול מצב אתלברר

 )וסד מנתבהתקבל

 מ/14 ומיומנים מצ"ב העותרים ב"כ של מכתפיוהעתקי

 בקשת כי 10.2.08, ביום מכתביו על העותרים ב"כ נענה השמיכ, עמדת .בקבלת העיכוב בשל8ב

 החלטה מתן ועם נוספים, גורמים מול אל בבדיקה נמצאת משפחות לאיחוד.העותרים

 מ/15 ומיומן "S"S 10.2.08 מיזם המשיג של מכתבוהעתק

 "מרכז בישיבת הפיגוע את דחיס,אבו, ביצעאהיה,של 8מע.8 ביום , לעילכאמור29.

 הישיבה. מתלמידן שמונה נרצחי במהלכו בירישלים,הרבי'

 העותרים זה ובכלל המשפחה, בני תמיכת לרשת )סיבותיו, משהתבער. .ה, רצחני פקועלאחר0נ.

 להודיע גנות, יעקב מר האוכלוסין, מינהל מנהל החליט לעיל, שפורט כפי טרור, בפעילות2,4

 סירוב על ההחלטה משפחות. לאיחוד העותרים בקשת את לאשר 'סירובו על דנןלעותרים

 . 16.3.08. בתם לעותריט נשלתההבקשה

 מ/16 ומסומן מצה 16.3.08 מיום המשיב החלטתהעתק

 משרד של המשפטית ללשכה המשיב החלטת על ערר הודעת 5 העותרת שלחה 14.5.08ביום31.

לה והתזכורות הערר הודעת נשלחה לא ,עותרים, עם השמורים מטעמכם לעיל, כתמירהפנים.

 כמו הפנים, משרד של המשפטית בלשכת אותרה לא הערר הוטעת ההיחלטה.. מקבל לגורם
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 לאישור בטחונית מניעה על המצביעה השב"כ של העדכנית עמדתו התקבלה 5ן,12,נ2ביום2נ.

 עשור הפלססייית, ררשית תושב חס42 זה, מידע פי על לעיל, גאמזר לאחמ"ש.הבקשה

 טרור. תומכת יפצ,לות העור? שאדם סוורופעילי

 הביניים צו לביטולבסשה

 המודיעיני המידע לאור ,ד,, על שניתן הביניים גו את לבטל מתבקש הנכבד המשפטביתנב.
 בישראל. 2,4 העותרים של משהייתם התבע סיכון עלהמצביע

 תושבת, טרור_ לפעילי קשורים העותרים שני לעיל, המפורט זה, למידע בהתאםכאמור,34.

 קשור האיזור, תושב הוא אף ., 1 החמא"ס, בארגון לפעיל משפחה בקשרי קשורההאתור,

 שלסירובהנב. טרור. תומכת בפעילות העוסק ולאדם טרורלפעילי

 לפיה-המשיב עמדת את  מחזקת בפניהם לתחקור ,להתיצב הבטחול שרמי עם פעולה לשתן

 יצוין,6נ.- בטחוניים. מטעמים בישראל שהיתה את להתיר או

 שינתן לכך מתנגד אינוהוא כי המשיב הודיע בה 11.05.,1, מים ביניים צ, למתן העותרים בבקשת המשיב עמדת כי

 המידע הנכבד,המשפט בית ובפני במגיו, שהיה ללא הוגשה , של בעניינה ביניים צו

 מן אחד ועוד, זאת37, הבטחוני. המודיעיני

בישראל, שהיה בהיתר החזיק לא )שמעולם של בעניט הצו למתן הטעמים

 עלתה אשר געאביץ,של אחיה היותו בדבר אליו, ביחס המידע כי היה 1.05ג_26, מיום שפורטו.בהחלטה כפי

 המידע של שתכנו בלבד זו לא לביני, ביני הבטחון. גורמי אצלאושר טרם התאבדות, פיגוע לבצע שבכוונתה כמי הבטחון גורמי בפני

 עם שלו קשריו בעצם עצמו, מ הגורעת בטחונית מניעהישנה כי עוד התברר אושר, דנן,

 כך עלנוסיף38. ארוין פעילי

 דהים, אבו משפחת קרי-העותרים, משפרת את הקושר חסוי, שהיתי נוסף, עדכני מודיעיני מיזע השב"כ ברשות כי

 טרור. ארגון במסגרת לפעילות

י באופן , 4, לעותר ביחס והן , 2, שותרת ביחס הן המודיעיני,) המידע עיקרימשפורטו39.

 המשפט בית כי תראוי מן בישראל, שהיתם מהתרת ,ממשי סיכת על המצביע ימידע נפרד,

 בעניינם. הביניים .צו את ויבטל באמור, יתחשבהנכבד

 צינייפ צווי ליתן וסירב הפנים, משרד עמדת אפ אישר יה נכבד משפט בית למעשה,הלכה40.

עתירות בטחונית. מניעה עומדת משפחות לאיחוד לבקשה היירוב ביסור כאשר מנהליותבעתירות

ביניים, צווי ליתן הנכבד המשפט בית סירוב )לענין לגופן נדחו זה בנימוק שיסמן מנהליות

 .280/08 בבש!'א זהנכבד מותב של החלטותיו ר' הפנים, שר נ' ואח' אלפרוק חתאט 089/07ן בבש"א החלטה רי

 בש"א וגפנים,משהד 1, סצאח עזאם 254/05 בש'יא הפנים, משרד ג' פאטמה סעאדה

תלג,ה נימר מוחמד 686/08 בש"א הפניס, שר נ' הח' קלב חליל ופאא 263/08

 פריאל 01/08) בבש"אעדיאל השופט כבוד של החלטותיו ור' הפגיי, שר נ' זעאנין וגעה 473/08 רש"א הפנים, שר ג'

 "השמיעה לנוהל ד.4.ד סעיף זה לענין ר'הפנים(. שר נ' אסילה עמאר 629/08 בש"א הפנים, טור נ' אלערוג'

 המשפט בבית אלו בימים המוחל , הרצופה"
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 אחד. צד במעמד לעיונו המבד המשפט בית בפני יוצאו החסוי המביעילי המידע פרטי41.

 לשי ביחס בעתירה, שניתן הביניים צו ביטול על להזרות הנכבד המשפט גית _w~Jnuלביכן42.

 פקע 2 העותרת בידי שהיה המתיק היתר כי העובדה לאור אף מתבקש, הביניים צוביטול43.

 פעילות ראשונהמדרגה של משפחתה לצן התייחס עדכני מידע הבטחת גורמי ברשות , חודשים מספרלפני

 עט לה שייערךבתחקור n>lYD לשתף שלא בחרה והעותרת החמא"ס, ארגת במסגרת

 דעת לתוות ובהתאם בישראל, שהיה היתרמעולם קיבל לא זה, שעותר הרי , 4 לעותר ביחפי ואילו הבטחון. גורמי

 כגו, על הביניים צו את להותיר מקום כל אין אלו, בנסיבותטרור. לפעילי קשור וה עותר הבטחון, גורמי

 העתירה. שלהקלושים סיכוייה נוכת היתר ריו

 ענין: של לגופו המשיב עמדת פירוטלהלן

 המשפטיתהתשתית

 או עולה אשרת בעל או ישראלי אורח שאינו מי כי קובע, 1952 - תשי"ב לישראל, הכניסה חוק44_

 שינתןישיבה ברישיון מותנית בישראל ישיבתו וכי בישראל, לשבת קנויה זכות בעל אינו עולה,תעודת

 זה. חוק על-פי לו

 מי או הפנים לשר מסורים בה לשימוש הדעת ושיקול יעיבה. רישיונות למתןהסמבות45.

 אלא לזרים, בישראל קבע לישיבתק רישיון יוענק לא רבות, שנים מזה הנהוגה הפנים שר למדיניות בהתאם על-ידו. לכךשהוספד

 88/ש75 ברגש נפסק ןהבנושא מיוהדים. שיקולים מתקיימים בהם חריגים, בתקרים

 : כי 520 505, מו41( פ"ר הפגים, שר 1' תנדי

 רעל או ישראלי אזרח שאינו "מי לישראל הכגיסה לחוק נ)צ( שעיף פי"על

 זה".חוק לפי ישיבה רשיון סי על הישראל ישיבתו תהיה עולה תעודה או עולהאשרת,

 תמשיב. הפנים,לשר מסורים בה, לשימוש הדעת ושיקע מח ישיון למתן הסמכות

 אינםלישראל( הכגייה )תקנות מכוחו שהותקנו והתקנות החוק

 בנושא רחב דעתשיקע ותת ימשיב כזה. רשית להענקת הקר,טדיווים את מודיעם

 אזרח שאינו מי ברורה; המחוקק של עמדתו

 לו שניתנו ישיבה רשיון או אשרה ואף כישות;, אלא צארץ שהייה או כנישה זכות לו אין השצות, חוו לפי עולה אוישראלי

 לוזוק, 131-) 11 יעיף לפי המשיה, רשאי

 נימוק" מתן ללא עת בכל לבטלי

 מעמד להעניק האפשרות את לעגן הפניס שר החליט המשפחתי, התא בחשיבות הכרה מתוך46.
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 .מקרה. מקרה כל )סיבות של ברטיית לבדיקה בכפוף קבע, תושב של זו) לבזי אףבישראל

 בישראל ושהייה כניסה והיתרי מעמד להעניק המאכשרת מדיניות הותוותה הפניםבמשרד47.

 הענקת המשפחתי. התא מרכיבי בין פירוד למטע רצון מתוך וזאת ומן לאורך הליךבמסגרת

 בהתאם וענייני, רחב דעת שיקול הפעלת לאחר ניתנים בישראל שהייה היתרי ומתןהמעמד

 לישראל. הכניסה בחוק הפנים לשר המסורותלסמכויות

 קבע לתושב אדם של נישואיו כי קבע לא המחוקק כי להדגיש, יהא למותר לא זהלענין48.

 זה בעין הותיר אלא בישראל, לישיבה רשיון אוטומטית, מעניקים כשלעצמם, הסבישראל,

 הפנים שר נגד ואח' רנקין 754/83 בבג"צ כי יוער זה בהקשר הפנים. לשר רחב דעתשיקול

 מכח אורחות מתן לענין אז(, )כתוארו ברק השופט כבוד מפי נקבע 116 113, לתן4( פד"יואח',

'- חוק מכח בישראל ישיבה רשיון מתן לעניין אלו דברים )ויפים כדלקמן תאזרחות,חוק

 ; מקל-וחומר( הכניסהלישראל,

 על נתיבלה לא זו הצעה אך 6(, )סעיף .הנישואין מיוםאזרחות יעניקו נישאין כי הוצע 951ג, תשי"ג- האזרחות, חוו בהצעת"אכן,

 אינס אך למלא, שיש הדרישותעל מקלים נישואין לפיו בהעדר המוצע, ההסדר את החליפה אשרהכנטת, ידי
הפנים.... שר של הדעת שיקול את מייתרים

 מביאים פירוקפ( )או עצמם נישואיןכי העקרון את השוללות מדינות, של ארוכה לרשימה ישראל הצטרפהבכך
 זוג בן של התאזרחותו לפיו האזרחתי, עצמאות בעערון_ והיירה.הזוג, בני באזרחות איטומטי לשינוי

 גגישואין." בהתחשב מסוימת הקלה מתן תוך שלו, תנאיו פי עלניגעת

 בבקשה להחליט בבואו הפנים, לשר הדעה..המוקנה שיקול מתחם. הפסוקה, ההלכה פיעל41.

 קליק 482/71 בגייצ ראה זה לענייןביותר. רהב היגו לישראל, הכניטה חוק לפי סמכותו פי על בישראל, לישיבה רשיון. וך לנתיןעיתן.

 :כדלקמן נפסק שם 117, בעמ' 113, כ1)1( פ"ר הפנים, שר נ'

 להנמקות( המינהל סדיי לתיקון לחוך 9 סעיף כי מוחלט, הואמהשר( סמכויות העברת על-פי שפועל מי נושל השר של שיקול"דעתו'י_י.

 שלדעת כך מתוך כנראה נובע זה בלתי-לגיל כוח לישראל.הכגיסה חוק לפי החלטה על חלה אינה ההנמקה שחובת קובעתשיעט1958-
 נכנס כשהוא ואף ברשות, אלא בה שהייה זכות או לישראל כניסהזכות לו אין השבות, חוק לפי עולה או ישראלי אזרח איני אשר ידםהמחוקק

 מתן ללא זאת גם - לו שניתן הישיבה רשיון או האשרה את לבטללחוק; 131- 11 סעיפים לפי עת, בכל הפנים שר רשאי גדין, יושגגה איאליה

 גם אופן באותו לנהוג אוהו מחייבת אינה הארץ, קבע לישיגת רשיוןכת מאותה אחו לאדם להעניק ניאות הפנים ששר העוגלה, .ץנימוקים..,

 מנהגו מנמוק שאינו עוד וכל הפנים, שר של המוחלטלשיקול-דעתו כאמור, נתון, הדבר כאן. תופסת אינה הפלייה של טענה העותרים.כלפי

 מתונ פעל שהוא מונח אם מלבד זה, בית-משפט של לביקורתונושא לשמש יכולות השונות החלטותיו אין בארץ, זרים מבקרים לגביהשונה

 שלטונית." פעולהגל לפסול שעשויית הדברים מן גזה וכיוצא תום-לב חוסר מרמה,שחיתות,
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 נ' ק1דל 1י,"!7 בג"צ י AgJI מב1)( פיד הפניט, שר נ' בנטלי :r~e/sr בג"צ , )ם ראה זה,בעניין

 97!(. 94)4ן כרך תקדין-עליון הפנים, שד 1, הררי 659,94) ב)י,צ י !0! מו41( פידהפנים, שי

 שיצדיק :DID בה מצאו לא אשר המשפט, בתי ידי על אחת לא נבחנה המשיבים של 11 מדיניות50.

 ואין ביותר, רחב הינו בבקשה הכרעה בעת בחשבן ה)לקחיס האינטרסים מגוון ביטולה.את

שר נ' פטל 1641,97, בבג"צ )קבע כך ב1ה. ,כמצא הנישואין, כדת לשיקולי ,רק אך מיובלהוא

 האזרחות,חוק מכח משפחות לאיחוד בבקשות היה שענינה 718, 21(, נ"נ פ"די נצטמקה(, )פרשת הפנים

 : כי

לשלופ ספנה פלילי, עבר של שיקולים פגת הנישואין, שנות שיקולי לבראחרים שיקולים (pw~ לו עומדת הפתם משרד של סמכותו יי יומר"למותי

 על". שיעולי באלת כיוצא ועוד הציבור

 חק-על הפנים, שי נ' זעאתרה טיאהפ 3373/96 בבג"צ עמדתו על חור העליון המשפט בית51_

 להלן. שיפורט כפי )1996(, 961125)3(,

. נקבע לעיל, כמפורט לישראל, הכניסה בחוק הפנים לשר המוקנה הרחב הדעת שיקולמכוח52.

 לקבל יוכלבישראל, קבע לתושב כדין מנישואין זר זוג בן כי הקובע, בישראל, משפחות איחוד נוהל השרבידי

 מדורג"_ ב"הליך בישראל, קבע לישיבת רשיון

 כי העיבדה )יכח לשקול, השר מחייב אותו שיקול הינ, המדיגה, יביטר)ן הצזבור שלוםשיקיל3נ.

מקבל בידי לרעה מנוצלת להיות עלולה הימנה, הנובעות הזכויות ובעיקר בישראל מעמדהענקת

ובשלום המדינה בביטחון לפגיעה לצורך במכוון שלא ובין ביודעין, בין במכוון, בין המעמד,

 הציבור.

 אם כי בעלמא בחשש המדובר אין האחרונות, השנים לאורך ובמיוהד העבר, ניסיוןנוכח54.

 לותושביה., ישראל אזרחי של בנפש, קורבנות עשרות גגה ואשר למעשה, הלכה שמומש סיכוןבפיט)ציאל-

 החלטת התקבלה 2000, אוקטובר חודש מאז הביטחוניות ההתפתחויות בעקבותכידוע,55.

 )להלן2003 - התשס"ג שעה(, )הוראת לישראל והכניסה האזרחות חוק חוקק אף ולאתריה 1513הממשלה

 ,ולאהאזרחות חוק לפי אורחות האזור לתושבי יוענקו לא ככלל, פיו, על השעה"( הוראת "חוק -

 חקיקת אתשהצדיקו הרציז)לים איתם לישראל_ הכניסה חזק לפי בישראל לישיבה רישיונות יינתנו

מעמד ליתן בסירובו המשיב, של דעתו שיקול סבירות את מחזקים החוק,

 המדינה.ולביטחון הציבור לשלום סשה יהווה הדבר הביטח,,, )ירמי עמדת לפי כאשר האזור, לתושבי

 באופן עוגן ותושביה לאורחיה הצפוי הסיכון ומביעת המדינה בטחון על השמירהרציונל56.

 בראשית תוקן זה סעיף 3ד. בסעיף השעה הוראת לחוק 2005 באוגוסט שהוכנס בתיקוןמפורש
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 החלטה ליתן בתא, המשיב של שיקוליו )דר את להרחיב מטרה מתוך )וספת, פעם 2007שות

 משפחות_ לאיחודבבקשה

 , כך מורה השעה הוראת לחוק נד סעיף של העדכני ),סח.דן_

 י-)3( 3ב)2( 3א)2(, 3ח1, 3, סעיפיםיפי אזור, יתושע בישראל, לישיבה רישיון אי גישראל לשהייה היתד י.)תן"לא

 מפקד א. הפנים שר קבע אם אזור, SW1fi שאינו אחר מבקש לבלגישראל לישיבה ישית ,.נתן %א ו-2,4(,

 משפחתט גן או האחר המבקש או האזודתושב כ. המוסמכים, הביטחת גוימי מאת דעת לחוות בהתאם הענין, לפיהאזור,

 - משפחה" "בן זה, בסעיף ,שראי,ימד,נת ב.טחו). סיני להוות עליים
 השאר בין ישראל, למדיגת ביטחוני ס,כץ להתת עלייםהאחד המבקש או האזור תושג כי לקגוע השים שר רשא. זה, לעגי) זונט.ובי יאחות אח ילד, תטה, זוג, בי

 לסכן העלולה פעילות מתבצעת האחר המבקש או האזור תושגשל מיודיו צאזור או מושצו במדינת לפיה המוסמכיפ הגיטחון גורמי מאתדעת חוות סמך עי

 ו אזרחיה." אי ישראל מדיגתביטחץ את

 והן טרור,לפעיל. בקשריו , אל ישירות הזורע ממיןע הן בטחתי, סיכון )שקף 3,4 מהעותרים לעיל, כמפורט8נ.,-

 בפגי לתחקור להתיצב סירבה ,אשר , של משפחתה לבוי הפגע ממידע

 המידע לצד עומד זה מידע העותריט_ בפני לחשפו ניתן לא טיבו שמעצם מידע הבטחון(גורמי

 טרור. ארגון במסגרתלפעילות דהים, אבו משפחת העותרים, משפתת בני את הקושר הבטחון גורמי בידי המצויהעדכני

 עצמו, המבקש את הקושר ממידע ובראשונה, בראש לנבוע, עשוי הציבור, לביטחון סיכון59.

 של כבעניינו עוינת, ולפעילות ~דור לפעילי ישיר באיפן האיזורתושב

 אל הקשורים משפחה בזי אודות ממידע אף ללמוד )יחן הציבור לביטחון סיכון עלאולם,60.

 המשפחה, לקרבת בהתאם משתוה הסיכון שעוצמת מובן טרור. בפעילות המעורביםהמבקש,

 של כבעניינה ראשנה, מדרש בקרבה המדובר כאשר תגבר ש11 )יתרת~הדעת

 המשפט ובית לצדק הגבוה המשפט בית בפסיקת שנים לאורך נבחנה הפנים משרד שלעמדתו61.

מחויבת היא מעמד למתך בקשה בבחינת הביטחוניים. השיקולים שקילת כי ונקבע מנהלייכז,לענייניםע

 בג"צ והלענין ,ר' הבטחון. ,,רמי עמדת לאור אישורה את המשיב שוקל בצין כן ועל המציאות,

 שר נגדיששעה 3648/97 בג"צ 1125(, עמ' )3( 96 )חק-על, הפגיי שר נ' ואח' זעאתרה 3373/96

 728( נלעג פ"ד ה56ים,

 שלא המשיב מדיניות את המאשר הפסיקה, בקו רבות שנים כבר נוקט וה נכבד משפטבית63.

 והלענין ר' המוזמנת. או המזומן מן בטחוני סיכון נובע בו במקום משפחות, לאיחוד בקשותלאשר

 1980, 2005)4(, חק-על ואח' הפגים שר ג' ואח' עטאיגה חיטאט 7061/05 בבג"צ

 בחיגת הם כאלה לגורמים וקשר בישראל ישיבה וטווה פח"ע' פעילי עם קשור להיות יכ% אינו בישראל קבע צישיצת לזכות"המבקש

 שהפשיבים. כדי יותר, חריף ביפוי לנקוט שלא נאיביות, של רבה במידה צורדויש דסתיי, תרתי

 עהג." כמנהגו עולם כאילו עגעישיבת ולישב המדולג בתהליך להמשיך לעותר כאלה בנסיבות יאפשרו
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 , הנאיט הדברים 3רק, הנשיא כבוד מפי )כתבו הפזים, שן ננד עביט 4נ,740נ ובנ"צ כך,)6.

 בדבר בשיקול גם להתחשברשאי הוא ביטחונית", "מניעה לעניין הפנים שר של דעתו שיקול הבעלת במסגרת"5.

 סיכון להוות עלול בישראל מעמד מבקש של משפחהבן מצ, 0 של משנחה3ן ?ריב משפחה בבן הקשור ביטחוני סיפי

 ראויה.עובדתית תשתית על מבוסס שהסירוב ובלבד משפחות, לאיחוד למקשה לסרברשאי הוא לישראל, ביטחוני

 פסול יה ?רובהגאינ מדרכה משכחה יט הגעש רעע של ישיש%ה : בצייני הפרשות, באחת לאחרונה כך על עמדתי

 בקשה ייח,ית2ע2'ע_1?'12 עשו, האיזוב כישב של משפחתו מס הושאף בהטחיני ס,נע ,םישראל מתמודדת עימן הקשית ית טחינחבישראל

 לעתיד והערגה חיזיימצריגה היא מהנתי. ששי 3ה טמע ביטחתי סיכת מהוה פלוי האםמסקנות קביעת כי לזכור יש גישראל. חוע. למעמי

 הקשה הביטחונית במציאות גישראל. חוקי גמעמד לזבות הזרגהמגקשהות גנ שי הצפניה להתנה,זתו הפתע בגל לגומע

 הנוחות אכן, האיזור.... לתושגיבישראל מעמד גהסדרת רחגים' ב,טחע 'שיי מתח..בים הזק יעת ישדאי שרוירבה

ע הם מדימן לובשים אינם הס מדירן צבא על נמנים אינס הםטרוריסטית; הם בישראל הנלחמים

 של לתמיכתם וכן בכלל האורחית מהאוכלוסייההלק לתמיכת זוכים הם , באזור האזרחית הפלסטינית האוכלוסיה בתוך מטתתריס

וביטחון ביטחונה על הנלחמת ישראל, מדינת בפני הניצבת זו קשה במציאותגפרם. וקרוצים משפתה בני

 'תיעוד מתן האזור;..לתושבי ישראלי' 'תיעוד במתן זהירות במשנה נקיטה מתחיירת אזרחיה,

 מודעיםהישראלי'. 'התיעוד של לרעה ניצול של פוטנציאל בחוצה טומנת היא מוגבר.ליינון המדינה את חושפת האיזור לתושב ישדאלי'

 לפגוע עשהיפ ישראל למדינת ביטחוני תיכוו מהווה משפחתושקרוב משים אך משפחות לאיחוד לבישה סירוב כי לכד אנו

 אס מגך, מנוס איןתוצאתו. להיות עלקה זו אך ההסדר, של סטיתו זו אין פשע. מכל החפיםהזוג בגני

 בג"ץ גם ראו ; 14-15 פסקאות חטן, ))פרשת הנוכחית" במציאאהפרטניות, הגדיקות של יעיליתן על לשמור מבקשים

 . דעתי( לחסת ו-113 94 פסקאות 'פורסם(, )טרםהפנים שר מ בישראל הערבי המיעוט לוכויות המשפטי המרכו - עדאלה7052/03

 2העותרת מן הנשקף ולחיים לביטחון קונקרטי סיכון. למנוע באה הבקשה דחקת7..... '

 ששלום המדינה לביטחון מהם הנשקף ,הסיכון חשורה. ביטחוניתפעילות מיוחסת העותרת של לקרוביה ראשונה_ מדרגה משפחתה ומבני

 בזכותם פגיעה בה שכרוכה הגם משפחות, לאיחוד לבקשה לסירובהצדקה !ש הביטחוני, הסיכון עוצמת העני7כנוכח בנסיבות מאוד. גדול הואהציביר

 בקשתם ברחתת הפגים שר של דעתו בשיקולפגם נפל לא כי איפוא, יטוכנענו, משפחה לחיי הזוג בני ילדיהבו.של ושל העותד של,_

 התערבותנו_..." המצדיק.את באופןמשפחות, לאיחוד העותרים של

 מתייחס לעיל, הסכר פורסם( )טרם הפנים שר נ' אמארה חסד 2028/05 ב"ה מפרשת ארוכך,64.

 השהייה היתר של תוקפו את להאריך שלא שם, ,שההחלטה לכך, ויה בפסק הנשיאכבוד

 יחזק ד' 3 סעיד להוראת מפנה העליי המשיט בית פרטנית. בחינה על מבנססתהקיים
ודקדק)י,ת_ קפדניות אפקטיביות, בהיותן ולצורך הביטחוניות הבדיקות ולהשיב~תל השעה,הוראת

 7052/93("נ"צ עדאלה, בפרשת די), לפסק ו-113 94 לפסקאות ברק הנשיא כבגד מפ)ה 3ך בתוך

 לאיחודבקשה לאשר שלא שהחלטה בכד עקרוני, פסול 3ל אע כי נוספת פענח קובע והוא

 המבקש. של קרוב משפחה בן אודות ביטחוני מידע על נסמכת משפחות

 ראויה. עובדתית תשתית על מבוסס שהסירוב .ובלבד קושי, מעורר אינו:עצמו, במבקש הקשורה ביטחונית" "מגיעה בשל בישראל חוקי מעמד למתן"סירוב

 קרובה, מיתגה משפחה בבן הנעוד סיכון של גקיומו התחשגות אכן,המבקש_ של משפחה בני על גם הביטחוני הסיכון סיע את מרהיב השעה הוראתחוק

]



--
 סינף )ם ישראל, מתמידיתעימ, הקשות הביטחונות הסב)ות )ונח הקיימת, גמציאות ערוצי_ פסול~ב1מ

 יזכיר ,ש בישראל. חזקי למעמד בקשה לדחיית בסיס להקיט עשההאיחר, aw~n שי משפחתו מנן הושקף ביטחתי
 הזווע גבל לגהר, לעתיד והערבה חיזוי מצריכההיא מהותי. קושי בה טמון ביטחווי, סיכון מהווה פלאי האם מיקפת קביעתכי

 גהnwpn הגיסחתית במציאית בישראל. חיקי במעמד לזגגי המנקש הזר, הזםב, של הצפויה להתיהרותו

 האיזור". לתושבי מישראל מעמדבהידרת רחגים" ניטחת "שיי מתחייגים הזו, יעת ישראי שרווה

 דבר,של בסופו מקרה. צאות, העותרת אחי פעילות מפורטת שם, הפרט אל הכלל מן הבחיפהבמספרת

 : כדלקמן הנכבד המשפט בית קובע

 משפחות לאיחוד העותרים בקשת דחיית כידעתנו )חח הצדדים, טיעוני ושמע), ,החסוי( ,הנלוי החומר במכלול שעי,),"לאחר

 סיכוןלמנת באה הבקשח דחיית הנדרשות. המידה באמות עומדת והיא ראויהשיתית תשתית על מבוססת

 חמורת. ביטחונית פעילות מיוחסת העותרת של לקרוביה ראשונה.בדרגה משפחתה וקריבי העותרת מן הנשקף ולהיים, לביטחון קונקרטי

 לביטחון מחם הנשקף הסילק נשק. כלי ובאחזקתצבאיים- גאימוניס פעילים, גגיוי עסקו הם החמאס, בארגון החברות עצםמליד

 מבחני בשלושת עומד משפחות לאיחוד הגעשה יירוב מאוד. גדולהציבור לשלום המדינה

 .המידעניות....."

 בנושא עתירות ודהו העליון, המשפט בית פסיקת את אימצו מנהליים לעניינים המשפט בתי65.

יאלח 460/07 בעת"מ ףדין פסק זה לענין ר' - בטחונית מניעה רקע על שסורבו אחמ"שבקשות

 השופט כבנד של דמו פסק ,כן 24,07,07,ביזם )ית, 271ן, 101(, ל, כרך מחוזי, בדיגים )פורסם הפ,.ט משרד )' "חיטאת מוסלם עלי

 בגבנן. ,פורסם הפסם משרד - ישראלמיינת ), עלי רוטינה ,1137,0 לצרתן בעת"מ ארבל

 כניסה היתר להעניק אין כי המשיב טען בו דומה, במקרה לאחרונה דן וה נכבד משפטבית66.

 כבוד טרור. בפעילות העותרת של אהיה מעורבות נוכח וזאת )המוזמנת(, לעותרתלישראל

 בית בפסיקת השני כחוט ונשורת ההוזרת ההלכה על וחזר העתירה, את דתה עדיאלהשופט

 תושב של משפחתו מגן הנשקף ביטחוני סינון גס ישראל, ממסוידתעימן הקשות הביסחו),ות תסבכות ),גח הקימת, "במציאית כי נקבע"לפסיקה

 ובלבד 10.7.06(, פורסם, לא הפגים/ .שן ג' אמארהzezstes )גג'ש בישראל" חוקי למעמד בישה לדהיית בשיי להיים עשויהאזור,

 בפסיקה, נקבע עוד שם(. )שם, ראויה" עובדתית תשתית עלמבוסס "שהסיילוב

 בישראל מעמד בהסדרת רחביס' ביטתוו'שולי מתחייבים הזו, לעת ישראל שרויה בה הקשה הביטחוניתש"במציאות

 השופט, כג' של דינו לפסק 9 סעיף פורסם(, )טרם הפנים שר נ' ואח' עדיאלה7052/03 ובג"צ האזור" לתושבי

 א' הנשיא של דינו לפסק 14 סעיף לעיל, 2028/05 בג"ץ צוין א"א'

 בנבו([. ,פורסם 3/3/08נ ביום ניתן ישראל, סייגת נ' ואח' ג'ובלאן 614/07 )ירושלים(]עת"מ

 אחד. צד במעמד הנכבד המשפט בית בפני יובאו החסוי המודיעיני המיזם פרטי לעיל,כאמור67.

י



 את להתיר שלא המשיב, עמדת את לאשר כדי הבטחון ),רמי בפני המצוי המודיעיני במידע לי"6.

 בישראל. תאיזור, תושבי ',, שלשהיתם

 לתחקור ולהתיצב הבטחון גורמי עם פעולהלשתף של סירובה כי שוב, ונאמרנוסיף69.

 אלא העותרים בידי סתע לא בישראל, לשהות לבקשתה ביחס עמדתם גיבוש בהליךבפניהם,
 עצמם. על אלא להליך לעותרים אין זו בנקודה המשיב. עמדת את חיזקאך

 הוא משפחות, לאיחוד העותרים <nlwpl באשר המשיב בהחלטת לכתחילה שצויןתנימוק70.

 "מרכו בישיבת הפיגוע את שביצע המחבל של משפחתו בני הם כולם העותרים כיהעובדה

 2008. מרץ חודש במהלך בירושלים,הרב"

'- הוא לישראל, הכניסה חוק במסגרת לו הנתון הרחב הדעת שיקול במסגרת כי יטען, המשיבנ7.

 ומצדיקים, תומכים בישראל מעמדלקבל המבקשים כי העובדה, את גם זה ובכלל כלליים, ציבוריים שיקולים לשקול חייב ואף רשאי

 עלישראלים, אזרחים כלפי המבוצעים טרור פיגועי למעשה,

 יכולה אינה ישראל, מדינת של החיוניים לאינטרסיםוביה מניה המנוגדת כאמור, שתמיכה כמורן עימס. המתגוררים משפחתם בני ידי

 בישראל. מעמד קבלת עם להתיישב

 שיקול בגדר כי פעם, לא נקבע העליון, המשפט בית של הפסוקה בהלכה לעיל, שהראינו כפי72.

 אף בחשבון להביא המשיב רשאי לישראל, הכניסה חרק לפי הפנים, שר של הרחבדעתו

 המדינה, של חיוניים אינטרסים וכן על,שיקולי

 האזרחות, חוק פי על בין לישראל, הכניסה חוק פי על בין הפנים, שר של דעתו שיקולבמסגרת73.

לכאורה, פיו, )על 1950 - התשי,י השבות, חוק פי על ובין האזרחית, חוק - )להלן 1952 -התשי"ב

 בישראללשהות לבקשה ההיענות האם השאלה, את - היתר בין - לשקול השר רשאי הוכאותן, קוימת

 לשלום סכנה ולבטחונו, הציבור לשלום סכנה ליצור עלולה בה מעמד ולקבל

 שלה אחדים חשובים נאי;טרסים א, המדינה בריביות עה ""י "י "נטחנההמדינה-

 פרשת את ואף לעיל, שהובא סטמקה בבג"צ העליזן המשפט בית את,דבהי .זה לעניןנזכיר.74.

 : כלהין נקבע ובה למעלה שאוזכהה"יעאתרה",

 עאיד מוחמד )אחמד בעלה אודות הגטחון כוחות בידי שהצטירמודיעיני מידע על-פי כי הפניט שר אומר 6, מ9' העותרם של לבעלהאשר

 6 סי' העותרת של לגעלה לישן אין הגטחון, גורמי לדעתהפלסטינית. הרשות של הבטחון מנגנוני מטעם, אדם אותו פועלזעאתרה(,

 המדינה.... שלחיוניים באינטרסים פגיעה של מטעמים וזאת ישראל במדינת כלשהומעמד

 העותרות של לבקשתן לסרב וטריפ, של לגופם החלטתו, אתמצדיק הפנים שר של עיניו גגי שהיה החומר כי דעתנו נחה עניע, של לגושאשר-

 הינה לישראל השיסה חוק על-פי השים שן של סמכותוייושלים(. העיר בתחומי הוא אלו עותרות של מגוריהן שמקוש הנתה ייוד על .)והכל ....

 את לעותרות לסרט.לפניו, שהונח הראיות חימר על-פי השר, היה ורשאי ביותר, רחבהסמכות

 להתערבותנו יסק ליי וחיא "א מבוקשי
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 בישראל. קצע לישיבת רישיון לעצמו,מהם אתר לכל העותרות, של לבעליהן ליצן לירב הפנים שר שלגהחלטתו

" 

 הדך בנבו- )מאוזכר עטיה סלמן רציחה 2898/97 בג"צ )2008(; 10082185)2(ן תק-על הדרה, סניף - הפנים משדד ו' ואשד צפאא 447,07נ בב)-ץ הדין פסק את אף ,ה לעיןיר'

 תק-מח הפגים, משרד נ'  יאמר גדעון 1077/07 יר'( )מתזזי עת"מ הפלסטיני; האדוםהסהר מנכ"ל של בעניינו

 )2008(. 9702 , 20089701ת(,

 שפורט כפי אשר דהים, אבו משפחת בני הינם 1,3 העותרים קרי ישראל, תושביהמבקשים75.

 1,3 העותרים המשפחה,אבי אבי כאשר חמא"ס, הטרור ארגון עם המזוהה משפחה היגהלעיל,

 בחולית פעילותו בגין בעבר נעצר ואף בשכונה, החמאויסבהנהגת בעבר חבר היה - של 14איה 1, העותב גשכו)ה. ומרבוי ותיק חמא"ס פעילהיני

 עלה ובחקירתו 2006, שנת במהלך נחקר הפיגוע, לארר מתף,לשתיר נויף, אח חמא"ס.

 עולמי. ג'יהאדפעילי עם בקשר עמד הוא כי

 השנים לאורך חלק ונטלו בהשראתו, פעלו המשפחה אבי של חלציו יוצאי גם כי הרואותעינינו76.

 אתביצע כשנה לפני אך אשר 1,3, העותריס אחי לעשות הגדיל . ישראל מדינת נגד עוינת טרורבפעילות

 ישראל. אזרחי שמונה של למותם והביא הרב" "מרכז בישיבת הפיגוע

 התגורר המחבל כי חולק אין בישראל. קבע לישיבת רישתן בעל היה 1982, שנת ילידהמחבל,77.

 לעתירה(. י מעיך ,ר' במזרח-ירושלים מכבר ג'בל בשכית אביו בבית העיתריםעס

 שביצע הרצחני מהפיגוע אגוש בן כל אצל העולה הנפש שאט את בעתירתם תיארוהשתרים78.

- באופן הרצחני תאירוע לאחר פעלו משפחתם ובנו עצמם העותרים זאת, עם יתדאחיהם.

 , ' אלו,_המנוגד.לדבריהם
 משפחת העותרים, משפחת בני כי עולה והשב"כ, ישראל משטרת על-ידי נאסף אשר ממידע79_

 בים לעיל, כאמור80_ שנים. מנה מוכבר בג'בל החמא"ס תשעת עם מזוהים דהים,אבו-
 לישיבת דהים,אבו ), והעותרת 1, העותר אח חדר ערב, בשעת אדר, חודש ראש 6.3.08,
 בנשקהישיבה תלמידי לעבר בירי ופתח בירושלים, משה קרית בשכונת הרב" "מרכז

 ש)ים. 26 בן )וסף ותלמיד קטינים( אובעה ,מתיכם חייהם של העשרהבשית נעריט מהם 7 : הישיבה מתלמידי 8 נרצחו בפיגוע קלצ'ניקוב. מסוג אוטומטי

 והים אבו עצמי, המחבל קשה. באזרח חלקם )וספים; תלמידים הרצחםבפקוע נפצעי כן כמו

 מקום. בקרבת המתחרר צח-ל קצין על-ידי הפיסע במהלךיזהר) ),רה

 אבלים, סוכת העותרים, בית אף שהוא המחבל, התגורר בו בבית הוקמה הפיגועלאחר81.

 המשפתהבקרב הרוה הלכי על הביטחון, תרמי לדעת המעיד, דבר וחזבאללה, חמא"ס דגלי הונפוובמקום

 הקיצוני. האיסלאם לזרמי והפיגוע המחבל את ולשייך להזדהות רצונם ועל

 ועליהן כרזות בירושלים נוספים ובאוזרים המחבל לבית בסמוך פוזרו הפיגוע, לאחרבסמוך82.

 גורמי ברשות בירושלים_ גבורה" "פעולת שביצע כ"שאהיד" בהן שהוגדר המחבל שלתצלומו
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 הבעתלטובת המחבל לבית מקומיים פחת גורמי של לרגל" י,עלייה אודות רג מידע הצטבר גםהביטחה

)5_ המעשה. עט הודהות

ל. הנתון התטעה חובש את )יצל הוא הרב" "מרכ. בישיבת הטרור ניגוע את המחבל שביצע בעת
 אב, משנחת בזי של בעניינם י0,)!)9 לבגייצ בתגובתה ,ה לענין טענה המדינה גישראל.

 "מלבז יש,גת שלחס,p),nfi גמ.סי העת גא.תה ששה. בתימויים, פיעה לשט בית  המחבל שביצע"תפיגוע

 קשה. באזרח חיקם ופצע,, נוספים .תימ.י,ם קטינים, מחציתםהנשיבה, מתימידי 8 כאמוי ,הרג, בפ.ווע ב.ר.של,ם. חיב"

 תימיי.ט, הומת חינוך ("fplינגישות, ישראי הושג של התצוגה חופש לרעה נוצי גן גחומיתו, קיצומ טר.ר באירועמדיבר
 תוצועתיו.חומרת יאת הפתיע עוצמת fiff שהגריד באוח

 ואת החיים ערך את המודשתמודרנית, חברה על-ידי מוכר ש כזה ואנושי, מוידי התנהגות קוד כל של בוטה בשבירהמדובר

 עטימם, ושל בכלל, תמימים, אזרחיס שלוחייהם שלומס זכויותיהם, על בשמירה הצורך

 ומסומן מצ"צ 9353/08 לבג"צ המשיב תגובתהעתק בפרט."

- מ/17

 נקיטה על להורות העורף פיקוד אלוף ההליט דנן, הפיגוע של החמורות הנסיבות נוכח84.

 בני דהיפ. אבו משפחת העותרים, לבית ביחס ההגנה לתקטת 119 תקנה פי עלבסנקציה

 ,0,)!!9. ב)י,צ הליך במסורת העליון המשפט לבית .ו החלטה על עתר.המשפחה

 העליון המשפט בית קבע 5.1.09, מיום נאור השופטת כב' של דינה בפסק העתירה, אתבדחותו85.

 גל ירושלים. ממזיח תושבים מעורבים בו מרוך גל יש 2007, שנת מאז המשיב, מפרט כך הכללי, הביטחון שירות שמשר נתונים פיעל

הוא היקפו, מלבד הנוכחי הטרור גל של עיערי מאפיין לעבר, בגיגרף 2008.בשנת התגבר הטרור

.הוידע, הצטבר הביטחת גורמי בידי האזור. תושצי מפגעיט של סייעגיפ רקכתעבו משמשים יא בעצמם הפיגועים את מבצעים ירושלים מזרח שתושבי

 ירושלים. ממזרח תושציפ בידי להתבצע שתוכפו נוספים פיגועים כמה סוכלו, ואף נוספים, פיגועים לבצע ירושלים מזרח תושבי של כווסת אודות

  5פפב22.9. ליום מעודכנת א סקירה טריר. גפעילות ירושלים מזרחתושבי מעורבות בדבר הכללי הביטחון שירות של סקירה לתגובתו צירף.המשיב

 2007 שנת ועד 2001 שנת שמאז התקופה בכל כאשר טרור, בפיגועימעורבות בגין ירושליכ, מזרה תושבי 104 נעצרו 2008 בשנת כי עולה זומסקירה

 של הגבוה נדרשת החדש האיוםעם להתמודדות כי ביהירתו הכללי הביטחון שירות מציין איש.....עוד 374נעצרו

. הנוכחות חיזוק המחבלים,  משמחות מול הסנקציות וחיזוקהמחבלים- בתי הרייות כחל הרתעה, צעדי

 כנגד אישום כתבי והגשת והחזקהו נאיל"ח יחרשל פליליות עבירות מבצעי עם הדין ,מיצוי העיר, במזרח הישראליתהביטחונית

 לבצע שמתכוון מי

 מ/18 ומסומן מצ"ב 9353/08 בבג"צ הדין פעקהעתק

 הוכחת בישראל, חיים מרכז קיום : הבאים הקריטריונים אחר משמילאו בי טועניםהעותרים86.
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 את לאשר המשיב על היה פלילית, או בטח,)ית מגיעה של קיומה והעדר כוים)ישואים

 אוטומטי_ באופןבקשתם

 : מרכזתם נימוקים משני להדחות ראויה זוטענה87.

 העותר והן הרש"פ, תושבת :, 2, העותרת הן המוגמדים, לשוי ביחס שהתברר, נפי -האחד55.

 הנשקף סינון פוטנציאל על המצביע בטחתי, מודיעיני מידע ישד הרשי'פ, תושב ,4,

 בטחונית מגיעה ישגה הבטחון, גורמי של דידה אליבא כן, כי הנה בישראל_ שהייתםמעצם

 בישראל. 2.4 העותרים של שהייתם את להתירמובהקת

 נגד העומדת הבטחונית המגיעה של טיבה את תום עד לברר בקש המשיבאמנם,89.

להתיצב של סירובה על הודיע העותרים ב"כ אך בעניין, הסופית החלטתו יתן בטרם 2,העותרת

הטיעון זכות על פוזיטיבי, באופך , , ויתרה בכך, שימוע. וצאו לתחקור הבטחון גורמי בפני

 העותרת חיזקההבטחון, גורמי עם פעולה לשתף ובסירובה בעניינה. סופית החלטה למתן קודם המשיב, בפני

 עצמה. על אלא הענין, בנסיבותלהלין לה אין וכאמור, אליה, ביחס שגובשה הבטחונית ההערכה את

 הבסתונית המניעה כי בעניינה, המשיב של עמדתו סבירות על לחלוק ניתן לא אלה,בנסיבות90.

 בישראל. שהיתה את למנוע מצדיקה והיא וקיימת, שרירה ל ביחסהעומדת

 מודיעיני מידע על מדובר אין בעניינו 4. העותר ', לו ביחס אר מתקיים לעיל האמורכל91.

 טרור.בפעילות התומכים ולגורמים טרור לפעילי ישיר באופן אותו הקושר מידע על אלא משפחונו, לבניהנוגע

אינטרסים של ~D)D מן הצדקה היעדר הוא העותרים של טענתם דחיית את המצדיק השגיהנימק12.

 הקונקרטי.בהיבט לעיל, האמור על ננזיף הינו בעניננו, זה שיקול בישראל. מעמד להענקת המדינה של

 מתוך קבע, תישבי של זוגם בפי עבור המשפחות איחוד חליך את קבע המשיב לעיל,כאמור93.

אין מלכתחילה, כי אף על ,את, המשנחה. בני בין פירוד ולמניעת המשפחתי התא בחשיבותהכרה

 לעיל. זה בענין ופורט בישראל, מעמד לקבלת מוקנית זכות היוג לבני

 קבלת סטטוס_ ויוצר וכויות מעניק בהיותו בכן, מה של עניין אינו בישראל מעמד מתן כיברי94.

ובזכות קיומה בזכות למצער או המדינה, של היסוד בעקרונות הכרה ברובה טומנת ישראלימעמד

 ולביטחון. לקיום אזרחיה

 לרציונלים )חרץ באיפ, מנוגדת ולאחריי, הרצחני לאירוע עשר העותרים, משפחתהתנהגות95.

 דהוא. מאן לכל ישראלי מעמד הענקת ביסודהעומדים
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 בבטח,)ה ישראל, ובתושבי גאורחי לפריעה הסכמתם את מביעים בהתנהגותם,העותרים,96.

 כל כאמור,לאומני. רקע על )תעב רצח מעשה למעשה הלכה ומצדיקים ותומכים קיומה, ובמטרותהמדיני

 חובקים הרצח,במעשה מסניפת בלתי תמיכה מביעים העותרים חמא"ס, יועקות העותרים נעולות

 מדינת נגדהנפשעים הטרור מעשי את ומקדמים תומכים ,בכך החמא"ס, ארת, את

 ישראל.

 הקריטרי,),ם שלושת של ההקי,מ,תם את רק בחשבן להביא צריך המשיב כיהטענה97.

בייגעו פועלים הס ב, במקרה כי - לטעון העותרים מבקשים מה מיסודה. מופרכת לעילהמוזכרים

 ותוךמרכזיים, א,)יברסלייט לעקר,),ת בייעוד קימה, למטרות המדינה, של לאינטרסים מנחלט

 )וזאת ?בישראל זוגט בני של שהיירוט את לאשר המשיב מן מצופה טרור, במעשי תמיכה

 לעילג כמפורט טרור פעילי עם קשריכ אלו זוג לבני שבו במקום וודאי

 להגדיל כדי בו יש האזור, תושבי זוג לבני העותרים, משפתת בני שבין החיבור שבו,במקרה98.

- אבו משפחת בני של והזדהותם תמיכתם רקע על זה, מחיבור הנובע הבטחוני הסיכוןאת

 נכונה החלטה הינה בישראל, שהיה היתרי להעניק שלא ההחלטה טרור, ארגון עםדהים

 וחומר. מקלוראויה,

 4, העותר בישראל_ שתייה היתר או מעמד לקבלת מוקנית וכות העותרים בידי אין כיומכיר,

 שאושרהן טרם עוד בקשתו משסורבה המשפחות, איחוד בהליך החל לא אף,

PPמדרגה . העותרת של משפחתה לבן הנוגע המודיעיני המידע שילוב הנדון,במקרה

של ופעילותם הזדהותם תמיכתם, עם החמאי,ס, בארגון טרור פעיל היותו על המצביעראשונה,

 של בשהייתה המסוכנות אתמעצימה בירושלים, המאייס הטרור בארגוך בעלה, זה, ובכלל דהים, אבו משפחת בני

 בישראל. העותרת

 הורי בביתמתגורר בעצמו. טרור לפעילי ישירים העשור , ל באשר גם כך ,100.
 בני הסתייעת. כל ללא טרור בפעילות תומנת זו משפתה - כאמור דהים אבו משפחתאשתו,

 שילוב הבטחון. גורמי בידי המצוי עדכני מידע פי על אף , טרור בפעילות משרביםהמשפחה

ביום אחר, משפחה בן אצל התממש זה פוטנציאל ממשי. מסוכנות פוטנציאל בעל הינו זהנסיבות

 ידועות. ותוצאותיו 8.3.08,

 ~משיגעמתת

 במסגרת ניתנת אשר ועניעית, סבירה החלטה הינה העותרים של בעניינם המשיב החלטת01ג.

 -952ג,התשי"ב לישראל, הכניסה בחוק לו המוקנית לסמכות בהתאם הפנים, שר של הרחב דעתושיקול

 - התשס"ג שעה(, )הוראת לישראל הכניסה לחוק התיקון הוראות ומכה

 תושביה המדינה, של זכותם על גוברת אינה בישראל משפחה לחיי אדם של זנותו02!.

 הכולל, האינטרסים באיזון המדיגה. של קעתה מטרות יעל בטחונם על לשמירהואזרחיה,
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 אינדיבידואלית פרטנית בדיקה בהתקיים משפחה, לחיי הנכות פני על לבטחון הנכותגבר

 בכללותן_ הענין בנסיבות בישראל שהיה היתרי ממתן הנשקד הסיכון פוטנציאל עלהמצביעה

 לחיי הנכות על הגבר התושבים, בטחנן על השמירה עקרון בין האינטרסים איזו,)0נ.

 מנהליים. לעניינים המשפט ובתי העליון המשפט גזת בפסיקת השני כחוט ~נשנה ה11רמשפחה

 !41100(, תק-על - הפנים שר ו' יאח' פתאירגי מלאטד - !0;14)7 בעע-מ כאמור זה לעניןר'

 במיגרת בישראל.לאדפ מעמד תקניית בדבר להכריע בבואו רחב דעת שיקח מוקנה הפנים"לשר

 ומקום הציבור, לבטחון בסכנהכרוכה בישראל מעמד הקניית כאשר הפרט. ציפיות פני על הציבוי בטחתשיקולי את להעדיף הוא רשאי כאפור, הדעת שיקי

 הרשות להחלטת בי19ס ניתן אז כי הבטחון, רשויות בידי המצוימחומר מוסמך באורח נלמדת כזו שסכנה

 אסעיד טורפד 2527/03 בג"צ 293; 289, נת6( פד"י הפנים,שר נ' דימיטרוב נ156/0* נהשווה ולשעתה בה להתערג מקום ואיןהמוימגת,

 2539(." 2537, 2003נ3( תו-עלהפנים, משרד נ'

 מקום נמצא לא לעיל, המפורטים תטעמים ומכל המשיב, של החלטתו סבירות לאור104.

 בהחלטה. הבכבד המשפט ביתלהתערבות

 האפשרי. בהקדם הנכבד המשפט לבית יצורפו המשיב עמדת לתמיכת תצהירים105.

 את ולחייב ענין, של לגופו העתירה את לדהות הנשבז המשפם בית יתבקש לעיל, האמורמכל

 פהוק. מע"מ בתוספת המשיב, פרקליטי .טרחי ושכר משפט בהוצאיתהעותריפ

 ",'ד אליעסיאן,מינו -ץ( 4י*1 .1~י-
,,TllllYואזי( ירושלים מח11 לפרקליטת ראשית 


