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המשיבים

 דין פסק ביצוע לעיכוב ובקשה ערעורהודעת

 משפט כבית בשבתו מרושלים המחוזי המשפט בית של דינו פסק על ערעור בזאתמתשים

 ך )להלן 8sse/oe עת"מ בתיק 26.1.09, סיוט צור( י_ השופטת עבוד מינהלייםלעניינים

 המדינה. מטעם הדין, פסק של ביציעו לכיכוב ובקשח היין(,פסק

 חע/1. ומסומן מצורף תדין פסקתעתק

 משרד החלטת כמד המשיבים, של עתירתם את קמא המשפט בית קיבל הדיןבפסק

 - יחלן 1 תמשיב בקשת את לדחות ירושלים, במורח אוכלוסין למינהל הלשכההפנים,
 המשיבה אשתו, עמר משפחות איחוד חליך מכח בישראל ישיבה רשיון להענקתהמשיב(

 חייב בנוסף, בישראל. ישיבה רשיון למשיבה להעניק למדינה והורה חמשיבח( - )להלן2

 ש"ח. 4000 בסך בהוצאות המדינה את המשפטבית

 ביטולו על להורות יש וכי מהותיוה, טסיות מספר נפלו הדין בפסק כי היא, המדינהעמדת

 בתמצית, הערעור נימוקי יפורטו לחלו הדין. פסקשל



 חעועור נימוסיתמצית

 ישיבה רשיון למשיבה ליתן למדינה שהורה בכך קמא המשפט בית שגה כי תטעןהמדינה4,

 חמזמון המשיבה, של בעלח - שחמשיב אף על משפחות, איחוד של הליך במסגרתבישראל

 אינה שהמשיבח אף ועל בישראל, מתטרר אונו - המשפחות איחוד הליךבמסגרת

 בישראל. להתמרר עתידת ואיזהמתמררת

 לביטוח המשד מהסכמת שהסיק בכך שגה קמא המשפט בית כי המדינה, תטעןעוד5.

 לאומי, לביטוח המוסד נ' בנוהך צור הצפך ועד 10177/05 בב"ל לעבודה הדין בביתלאומי
 מחוץ דחיית חומוס, בואדי ומתגוררים בישראל קבע לישיבת ברשיון שמחאקיט מילפיה

 חביטוח חוק לפי בחוסת וחבים טכויות וכאים להיות ימשיכו ישראל, מדינהלתחום

 כמי אלה באנשים לראות יש כי הלאומי(, הביטוח חוק - )להלן 1995 - התשנ"החלאומי,

 ישראל. מדינת בהחוסשמתגוררים

 מסקנה תיר המשיך ין, שעיה מסקנה שבעקבות בכך המשפט בית שגה לכך,בהמשך

 כמי לסחוס, מחיך חומוס בוואדי כאמור במתגוררים לראות יש כי בקבעו, נוספתשגויה

 - חתשי"ב *שראל, הכניסת חוק לשרך גם ישראל, מדינת בתחום הוא ממריהםשמקום

 רשיון הענקת להצדיק כדי גם יש בכך וכי , לישראל( הכניסה חוק או תחק - )לחלן1952
 חמתטרר זר, לנתין בישראלישיבה

~thb' 

 לישראל,

 לעובדה משקל כל נתן שלא בכך, המשפט בית שגה מ גם, המדינה תטען זה,בהקשר6,

 בתא פגיעה משום אין בישראל, ישיבה רשיון למשיבה ליתן שלא הפנים משרדשבהחלטה

 ישראל. מדינת לתחומי מחוץ קבע, דרך וילדיח בעלה עם מתמררת היא שכןהמשפחתי,

 ביחס השישי טענת את שדחה בכך קמא חמשפט בית שגח כי חמדינח, תטעןלבסיף7.

 המשיבים של בעניינם חפנים משרד של המקורית ההחלטת שכן המשיביס, שללעתירתם

 ממועד הינו העותריט של עתירתם בהגשת השיחני כי תסק, המדינה 4994' כשגתנתקבלה

 המשיבים של נוספת בבקשה חחלטח הפנים משרד ידי על ניתנה אז 2007, משנת ולאיה,

 ממש. ענייןבאותו

 טענת את לדחות יש כי בקובע, גס קמא המשפט בית שגה כי המדינה, תטען זהבתקשר

 כי תטען, המדינה השישי. בתקופת לרעה מצבת את שינהה לא המדינה שכןחשיחוי,

 את נתנה קמא, חמשפט לבית העתירה הגשת ועד 2001 שנת שלמן התקשהבתוך

 גדר של חמתוכנן התוואי להסטת וה( נכבד משפט לבית עתירה הגשת )בעקבותהסכמתה

 העותרים גרים ס חומוס ואדי בין העובר מתוואי חמשיבים של מגוריהם באחרתבטחון

 הגדר. של ה"ישראלי" - המערבי בצידה חומוס ואדי את הכולל לתוואי באהר, צורלכפר

 ומן זה, ערעור נשוא המינחלית העתירה מוגשת היתה לו ניתנת היתה שלא ימל זוהסכמה

 תוואי קביעת בעת למדיגה ידוע חיה שלו יתכן - 2001 בשנת ההחלטה מתן לאחרמתאים

 ישראל תושבי של זרים זוג לבני בישראל מעמד ליתן להידרש עשויה היא כי הבטחון,גדר

 בכפר לבתים )ממורח איו"ש תחוט בתוך עוברת שהגדר כך בשל באיו"ש,חמתטרריס

 הגדר. תוואי לשינוי מועד באותו מסכימה היתה לא איואש(, בתחוםהמצויים



פענבדן"
 לענייו הצריכות

 הורים לשני בן והים 20.3.1970, לידתו, מיום בישראל קבע לישיבת רשיון בעל היםהמשיב8.

 האוכלוסין במרשם רשומים חמשוב הורי . 1967 שנת למן בישראל, קבע ישיבת רשיוןבעלי

 אזרחית היגה המשיבה ישראל. מדיגת בתחום באהר צור בכפר שמתגוררים כמיהישראלי
 הכניסה חוק מכח ב/2 מסוג ביקור לישיבת ורשיון באשרה לישראל נכנסה אשרירדנית

 - ילדים ארבעה להם פולח 1994, בשנת נישאו הזם בני 3,5.1994. ביוםלישראל,

 3-6.המשיבים

 למשיבה הושק 1998 ובשנת משפחות, לאיחוד בקשה והמשיבה המשיב הגישו 1994בשנת9,

 בבקשת חודשים, 12 למשך א/5(, מסוג ורשיון )אשרה בישראל ומנית ישיבהרשיון

 מתגוררים המשיביס כי משישחר ידם על צתן המשיגים ידי על שהתשההראשונה
 אך באהר, צור לכפר הסמוך חומוס בואדי שהתגוררו אף על זאת באהר", צורב"ירושלים,

 ישראל. מיינת של המייני שגללה ירישליבי של המוניציפאלי לתשם פשץחינו
 באהר צור בכפר הוריו אצל מתגורר המשיב לפיהם חתומים תצהירים הגישו אףחמשיבים

 מכן. לאחר מטעמם שתוגשו הבקשות בכל חמשיבים ידי על צוין אף כך ירושלים,בתחום

 תמדונה מטעם שהתש התשובה לכתב משת - משת כנספחים צורפו חמשיביםבקשות

 קמא המשפט בבית בעתירה המדינה לתשובת שצורפו הגספחיס כלל קמא. המשפטלבית

 זה. בערעור המוצגים תיק במסגרתיוגשו

 לתשובת )מש/8 המשיבה עבור חישיבח רשיון הארכת המשיב ידי על נתבקשה 1999בשנפ10.

 של חמגורים כתשת המשיבים ידי על צוינה 11 בבקשח גם דלמטה(, לעתירההמדינה
 ירושלים. באהר, פצורהמשיבים

 בדיקת האוכלוסין, מינהל לשכת באמצעות המדינה ביצעה זו, בקשה בחינתבמסגרת

 הנישואין מיום קבע דרך מתמרר המשיב כי העלתה, אשר לשמי, לביטוח המוסדלמול

 אך באהר, צור לכפר גאוגרפית בממיטת הנמצא חמוס, ואדי חקרוי בשטח המצויבבית

 לגבולותיה מחוץ ירושלים, של המתיצפאלי לתחופ מחוץ הנא מצוי באחר, מצורבשונה
 וחשימרון. יהודה באזול - דהיית ישראל, מדינתשל

 המוסד למול נוספה בדיקה נערכה ולמשיבת, למשיב שמרך לשימוע יהחשך 2001צא_גח11.

 חמוס. מאדי מתעררים ביתם לני המשיבים כי חיא אף העלתח אשר לאומי,לביטוח

 עבור בישראל ישיבח רשיון למתן בקשתו כי 21.6.01, ביום למשיב המדעה הודיעהלפיכך

 נדחית. משפחות, לאיחוד בקשח במסגרת המשיבה, -אשש

 קבע דרך מתגוררים המשיבים כי ומשהתברר הפנים, משרד בפני שעמדו הממצאיםלנוכח
 הישבח רשיון הוארך ולא ניתן לא משלחם, מגורים ביחידת ישראל, מדינת לגמלתמחוץ

 למשובח, בישראלהזמני



 חחזיקה לא  1999, בשנת הזמני הישיגה רשיון תוקל פקיעת למן כי עקה, האמורמן

 בישראל. תקף ישיבה ברשיוןהמשיצח

 קמא המשפט בבית התשובה לכתב צועפה ג21.6.0 מיום למשיב הפנים משרדהודעת

 מש/17.כנספח

 של בנייתה במסגרת המשיבים. של מגוריהם באוור הבטחון גדר בניית החלה לבינקבים12.

 גם ושהוא ירושלים, של המוניציפלי לגבול בסמוך לעבור הגדר תתאי תוכנן הבטחון,גדר

 מדינת בתחום )המצוי באהר צור הכפר בין זה( באיור ישראל מדינתגבול

 ישרא"
 לבין

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

 קו מנחלת נ' גשור 9156/03 בבג"ץ הנכבד המשפט למית עתירה הגשת שבעקבותאלא

 חבתים את גס תשאר, בין שיכלול כך הגדר, תוואי אח לשנות המדינה הסכימההתפר,

 הגדר. של ה"ישראלמ' המערבי- בצד איו'יש, בתחום חמצה חומוס, בוואדישנבע

 בעקבות זאת חמשיבח, עבור משפחזה לאיחוד שספת בקשה המשיב הגיש 2006בשנת13.

 המוטי נ' באתר צור חיפר חן  10177/05 בב"ל בירושלים לעבודה הדין בית של דיעפסק
 לתשלומי זכאותם המשך סוגיית נדונה בו חלאתי(, תביטוח פרשת - )להלן לאומילליטא

 עברו אשר בישראל קבע לישיבת רשיון בעלי של הלאומי, הביסות שק מכח לאומיביטוח
 הבטחון- גדר של המערבי בצידה מצוי אך ועו"ש, בשחוט המצוי חומוס, בואדילחתגורר

 שלישית בדיקה הפנים משרד ביצע 2006, משנת הפנים למשרד הבקשה בחעתבמסגרת14.
 לחתטרר ממשיכים ביתו ובני המשיב כי והעלתה שבה אשר לאומי, לביטוח המוסדלמול

 משרד שב זאת לאור איו"ש. בתחום ישראל, מדינת לשטח מתץ , דהיינו חומוס,בואדי
 המשיבה עבור בישראל ישיבה רשיון למתן הבקשח כי 3.12.07, ביום למשיב והודיעהפנים
 אינס חמשיבים 2001, משנת חפניט משרי בהחלטת כבר שצוין כפי שכן,נדחית,

 על נדחה זח וערר זו, תחלטח על ערר חגישו המשיביס ישראל. מדינת בשטחמתמררים

 1.1,08. ביום הפנים משרדידי

 כנספח קמא המשפט בבית המדינה מטעם התשעה לכתב צורפו הפניט משרדשדעות
 בהתאמת, מש/30, ו-מש/28

 8568/08, בעת"מ העתירה בירושלים תמחוזי המשפט לבית הוגשה אלה החלטותעל



 כ,כ241 ו,פשפט עלביונ ין י,ומרק

 משוי חחלסת את והפך חמשיביפ, של עתירתם את חמשפס בית קיבל הייןבפסק15.
 משפחות עאיחיד בקשה במסגרת לישראל ישיבה רשיון למשיבה מיתן שלאחפנים

 הגט בישראל, ישיבת רשיון למשיבה להעניק הפנים משרד את וחייב המשיב, עםבישראל
 המאנה. לגבחות מחוץ הגרעינית משפחתה עם יהד מתגאלתשחיא

 שיהוי בשל העתירה את לדחות יש לפיה המדינה טענת את המשפט בית דחהראשית,16,
 נזק נגרם לא למערערים כי השאר, בין המשפט, בית קבע זו, במסגרתבהגשתה.

 חיא. ולא העתירה, בהגשת המשיבים שלמהשתהותם

 היא בפני), בעתירה עדוון העומדת הסתייה כי קבע, קמא חנכבד המשפט ייתןנית17.
 חייט" בפרשת הדין פסק לאור"האס

 בואדי המתמררים במשיבים, לראות יש הלאימי,

 הי8. אא בישרכם. חיים מיעז ממקיימים ושומרון, יחודח באזור דהיינוחומוס,

 של דינו בפסק שהשאה כפי הלאומי הביטוח בפרשת לאומי לביטוח המוסד ב"כהודעת

 : כי קובעת קמא המשפטבית

 כדיז שמהגורר במי ידובר כי הינו ישראל כתושב בארם להכרה יעבור בל"תנאי
 לתחומי r1fib גרים כאמור, ההובעים, ... ישראל. מדינתדבב_2הצב~תחומי

 על ואולם, הלאומי. הביטוח חוק לעניות תושבים אינם ום ולפיכך ישראלמרינת
 היועק הנחה אחד, הומוגני בכפר שמדובר לכך לב ובשים האמור מכלולרקע

 יעמוד והמדיני המשפטי המצב עוד שכל להזריע הנתבע את לממשלההמשפטי
 במי הנתמע ?ךאה המתוכננה, במתכונת הבטחון גדר תתקיים עוד וכלבתוקפו

 לעניין הן עליו, חל הלאומן חג?ןוח שחוק כמי להלז, האמןר כל משמתעמם
 ; לאמור לפיו, המוטלוה החובות לעניין והןהנכויות

 תשי"ב-1952. לישראלי הכניסה חוק לפי ונבע לישיבת רישיוז בעל הואא.

 והתחום הכטחון גדר שבין הכפר בשטח לרבות צור-באהר הכפר תושב הואב.
 ארעי." באופן ושלא קבע דרך בכפר גר והיא ירושלים, שלהמוניציפאלי

 ה)עפ)(1ההדגש)ת

 שפסק )למרות הדין, פסק נסמך עלי) הלאומי הביטוח הודעה של הברנר חנ)סחלמרות

 קמא חמשפט בית של הדין בפסק נקבע דיג), בפסק קמא המשפט בית ידי על מאטטתדין

 לרבות באהר צור בכפר קבע דרך שמתגורר במי "לראות חסכימה המדינהכי
 שבין כשטח

 בתחומי מגוריו שמקום כמי חומוס( ואדי שכונת את )הכופף הבטחון לגדר ירושלים העירגבול

 חיא. ולא ישראל..."מדינת



 במי לראות המדינה הסכימה כאילו, ~יל, חמעאת חמוטעית ההנחה בסיס עלשלישית.
 המדיני וגבולה יר)שליס של המוניציפלי לתחומה מחוץ חומוס בוואדי קבע דרךשמתגורר

 השמיח המסקנה את המשפט בית הסיק ישראל, שמיינת מגדייו שמקום כמי ישראל,של

 חוק של הוראותיו לעניין גס חומוס, ואדי לתושבי ביחס ש11ה גזירת לגזור יש כיבעליל,

 היא. %א משראי,השיסה

 מספות. שגויות מסקנות שתי קמא, המשפט בית של לשיטתו נגזרות ז), שגויחממסקנה

 שמקום כמי לתחום, מחי חומוס בוואדי כאמור במתגוררים לראות שיש -האחת

 בכך, כי - והשגיה ; לישראל חכניסה חוק לשרך גם ישראל, מדינת בתחום הואמגוריהם

 שיראל ישיבה רשיון הענקת להצדיק כדי גס יש זה, באזור חמורים בעובדה -קרי
 לישראל. מחוץ חמתגולר זהלנחיו

 מחוץ %5ם מתמררים שהמשיבים אף על כי קמא, המשפט בית קבע האמור,לאור18.

 של התרחבותו - לדהיית שנוצרת המיחדת המציאות שבשל הרי ישראל, מיינתלתחומי
 ישראל, של המדיני וגבולה ירושלים, של המוניציפלי לגבולה מעבר אל באהר צורתכפר

 ישראל לתשם מחוץ הנמצא חומוס, ואדי שגם כך הנוכחי, בתוואי הבטחון גדרוהקמת
 זרה נתינת למשיבה, ליתן w~w לקמע מקוס יש לגדר(, ממערב י11תרוירושלים,

 יעמוד והמשפטי המדיני המצב עוד כל צושראל, ישיבת רשיון לישראל, מחוץהמתמררת

בעוקפו.

 ישיבה רשיון הענקת על ותורח העתירה, את המשפט בית קיבל אט, שטיות מסקנותלאור

 לישראל. מחוץ )"לדית בעלה עם מתגוררת היא כי חולק שאין 2, למשיבהצישראל

_Dfi9hn)לפי בישראל ישיבה רשיון מתו - קרי ל5ת, מרחימות רוחב השלכות זו 

 לעיכוב ט עזתן 5ו חמיינח מבעשת גם אלו, ריחם השטוה נוכח לה. חוצהשמתפרר,

 קמא. המשפט הית תהלטתביצוע

 הערטלנימוקי

 שכן קמא, המשפט בית של הדין פסק של ביטולו על לחורות יש כי היא, המדינהעמדת19.

 מהותיות. נקופת במספר דינו בפסק טעח הנכבד קמא המשפטבית

 מעמד במתן עניינת קמא, חמשפט לבית שחתשח חעתירח בבסיס השמדתהבקשה20.

 משפחתה עם המתמררת זרה, אזרחית שהינה למי בישלאל, ישיבה רשיון -בישראל

 ישראל. מדינת לגבאות מחיץ קבע, דרךהגרעינית,

 להשיק מטעמו מי או הפנים שר את לחטמיך חיא לישראל הכניסה חוק שלתכליתו21.

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

 בישראל. ישיבת לצודד הינה לישראל, חכניסה חוק פי על בישראל, ישיבהרישיונות



 לפגים תהסדר, בין ש11ח מירה ב1%ר1 קמא הנכבד המשפט בית שגה כי תטען,המדינה

 ליש הלאומי, הביטוח חוק לתחולת ביחס חלאומי חביטות הסכים אליו חדק,משורת
 בישראל קבע לישיבת ברשיון מחזיק שכבר מי על זה, חוק לפי והחוטתתזהיב
 חוראות תחולת לבין ושומרון, יחודה בתחום המצוי באהר צור הכפר של בחלקוומתגורר

 לישראל הכניסה חיק לפי הישראל מעמד מתן על . דהיינו , בענייננו לישראל הכניסהחוק

 ישלאל. מדינת לגבחות מחוץ קבע דרך המתגוררת זרה, מדינה נתינת שהינהלמי

 הלאומי הבוסיה שבפרשת כשקבע, קמא המשפט בית שגה כי המדינה חר,שראשית
 )המצוי חומוס וואדי בשטח קבע דרך שמתגורר מי את לראות חלאומי הביטוחהסכים

 ישראל, במדינת מגוריו שמקום כמי ושומרוח יהודהבאזור

 הסכמת כי תטשהמדינה
 הביט"

 באותו לממשלה( המשפטי היועץ הנחית פי של הלאומי
 מחוץ המתמררים אנשים באותם להכרח ועיקר כלל נגעה לא לעבודה, הדין בביתהליך

 הניטוח חוק לצורך ישראל, מדיגה בתחומי מטריו שמקום כמי ישראל, מדינהלתחומי
 את לשיא שלא הסכמה אך היתה הליך באותו הלאומי הביטוח הסכמתהלאומי.

 לישיבת ברשיון ההזיקו כבר אשר אנשים אותם של חלאשי הביטוח חוק לפיזכויותיהם

 מדינת לסחוס מחוץ חמצה חומוס תאדי באזור העת באותה והתגוררו בישראל,קבע

 ישראל. מדינת בתחום מתגוררים שאינם למרזת חאתישראל,

 נביאה חשיבותה מפאת אשר זה, בהליך הלאומי חביטוח מהודעת מפורשות עולהתדבר

 : דיגו בפסק קמא המשפט בית בידי שצוטטה כפישנית,

 כריו שמתגורר במי ידובר בי הינו ישראל כתושב באדם להכרה יעבור בל"תנאי
 לתחומי מחוץ גרים כאמור, החיר'יים, ישראל מדינת בתחומי קבע,דרך

 על ואולם, הלאומי. הגיבוח חוק לעניין חושבים אינם הם ולפיכך ישראלמרינת
 היועץ הנחה אחד, הומוגני בכפר שמדובר לכך לב ובשים האמור מכלולרקע

 יעמוד והמדיני המשפטי המצב עור שכל להודיע הנתבע את לממשלההמשפטי
 במי הנתבע יראה המתוכננת, במתכונת הבטחון גרר תתקיים עוד וכלבתוקפו

 לעניין הן עליו, חל הלאומי הביטוח ורחוק כמי לחלן. האמור כל בושמתקיים
 : לאמור לפין, המוטלות החובות לעניין והןהזכויות

 תשי"ב-52ק1. לישראל, הכניסח חוק לפי יבע לישיבת רישיון בעל הואא.

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

 תוספו(וההדגשות

 מעבר ואל באהר, צור הכפר של התרחמתו בשל שנוצח המיוחדות בנסיבות -לאמור

 חבטחון, גדר של הנגחי בתוואי שהתחשב חומוס( וואדי לאזר ישראל של המדינילגבולה

 בחובות וחייבים לזכאות, וכאים לעיל, חמוקדמיס בתנאים העומדים אנשים אותםיחיו

 מדינת כשסח מתאררים שאינס לסחת מלגד, זה חוק אפי תלאמי?, הגיטא חוףלפי
ישראל.



 הבוטןה חוק להחולת יעבור בל תנאי בהודעתה, לאומי לביטוח המוסד ב"כ שציינהוכפי
 בשטח מתגורר הוא כי וכן בישראל, כדין ישיבה רשיון בעל הוא כי הינו פלוני, עלהלאומי,

 ישרא".מדינת

 לעיל, כאמור חלאומי, הביטוח הסכמת משמעות כי בקובעו קמא חמשפט בית שגהלפיכך,

 מדינת כתושבי באהר, צור הכפר של ה"איו"שה בחלקו המתגוררים את לראות יש כיהיא

 שאמירת שוודאי אלא, ישראל, מדינת כתהומי מטי אינו זח ששטח גלעד, זו לאישראל.

 לשיון קפל לא שמעתם מי על ופית, מיניה לחול ישלה ואינת לחא התיימרה לאכאמור,

 בישראל. קצעישימה

 לגבולותיה מחוץ שמתמרר במי מכירה אינה שהמדינה, רק לא כי כאן, לציין למותרלא24.
 בגבולה; נמצא שאינו למי ישיבה רשענות משיקת אינה שהמדינה בלבד, זו ולאכחושב,

 הכניסה תקטת - )להלן 974ג - התשלייד לישראל, הכניסה לתקנות שבהתאםאלא

לישרא"
 ממץ השתקע אשר אדם של קבע לישיבת רשיון מסתמים, שבתנאים יכול,

 יפקע.לישראל,

 תביטוח הסכמת לאור כפיה קמא, המשפט בית שב למסקנתו בסיס כל אין ואת,לאור25.

 געלי שהינם מי על הלאומי, הניטוח חוק לפי חובות והטלת זכויות למתן ביחסחלאומי,

 אלה באנשים לראות יש אף חומוס, בוואדי לתחום מחוץ המתגוררים קבע ישיבתרשיון

 לישראל. הבניסה חוק לצורך ישראל במדינתכמהטפרים

 להחייק זכאי ואינו מחזיק איט שכלל למי ביחס זו למסקנה בסיס שאט שכן, כללא

 חומוס. בוואדי )מתמרר כדין, בישראל קבע ישיבתברשיון

 לעיל שחובתה כפי חלאומי הביטוח בפרשת הלאומי הביטוח ב"כ מהודעת יעולהשנית26.

 והחובות הזכויות ייפסקו שלא לכך חראשון התנאי קמא, המשפט בית של דיתובפסק

 באחר, צור הכפר של הייאיו"ש"' בחלקו שמתמרר למי ביחס חלאומי הביטוח חוקמכח

 כלשואל. קבע לישיבת רשיון תחזקתהש

 כי חית שניתנת, כפי לעבודה הדין בית בפני שניתגח, ההסכמה מאחורי העומדהרציונל

 איו"ש, תחום עבר על באחר, צור הכפר של התרחבותו בשל שעצרו המיוחדותבנסיבות
 בעלי שהינה ממי לשמא נכון זת יהיה לא הבטחון, גדר של הנוכחי בתוואיובחתחשב

 תעצומי, הגיטוח היק לפי להא היו שצבר הזכאות את בישראל, קבע לישיבתרשיון
 לכן.קודם



 לפנים וי, הסכמה בשל לפיה קמא המשפט בית הגיע אליה למסקנה ועד מכאן זאת,עם

 חוק )קרי- הדיןמשורת
 הביט"

 שהיט לאדם בישראל, ישיבה רשיון ליתן יש הלאומי[

 משפהות איחם למטרת כלל, בישראל ישיבה רשיון לקבל קמיה זכות לו אין אשר זר,נתין

 זוג בן שאותו העובדה בשל רק וזאת, גישרתם, מפגורך איש זעו שבן מקוםכישראל,

 - הלאומי הביטוח חוק לפי בחשות וחיב זכויות לקבל הדין, משורת לפניםממעיד,

 הדרך,ארוכה

 8350/08 בעת"מ סולברג נ' השופט כבוד של דינו לפסק להפנות המדעה תבקש זה,לעניין27.

 כבוד של הדין פסק ניתן בו ממש, יגס באותו ניתן אשר בירושלים, המחוזי חמשפטבבית

 בענייננו, צורהשופטת

 בעל שם, העותר של מילדיו לשניים בישראל ישיבה רשיון מתן שאלת נדתה ענייןבאותו

 כאמור, המצויית, חומוס ואדי בשכונת חוא אף המתגורר בישראל, קבע לישיבתרשיון

 איין הלאומי, חבוטות בפרשת הדין פסק למשמעות אשר ישראל. מדינת של לשטחתמחוץ

 : כי סולברג השופטכטד

 חוקי את שהחיל הנ"ל הדין עסק על להסתמך העותרים גם ביקשו כזכור,"14.
 הכירו כבר הנה כי העותרים טענו עליו בהסתמך והבריאות. הלאומיהביטוח
 בתחום הוא ואדי-חומוס שכונת תושבי של חייהם שמרכז בכך המדינהמוסדות
 יינתן כי נקבע בהסכמה, שניתו הריי, בפסק ריין לקבל שאיז טענה יוישראל.
 רישיון בידיו שמחזיק למי רי הלאומי והביטוח הבריאות חוקי לצורךמעמד

 במצטבר, הללו, התנאים שני בהתקיים רק הכפר. תושב גם והוא קבע.לישיבת
 תמה ההיפך את אפוא מימד הדין פסק הנזכרים. החוקים לצורך מעמדיינתן

 קבע בתישבות שמחזיק מי כין _JSQ2 הוא ממנו. ללמוד העותריםשמבקשים
 בבסיסו, עומדת כזו הבהנה של קיומה בה. מחזיי 1a_ _11SNW לביזבישראל

 שם, התובעים גם שם. התובעים לקראת דרך כברת המל"ל הלך עליהובהסתמך
 אינו ישראלית בתושבות מחזיק שאינו מי כי הסכימו דנן, 1 העותרובכללם

 התובעים בין היו הראשונת מאשתו ילדיו ושבעת 1 )העותר הללו להנאיםזכאי
 משמע, שם(. לתביעה צורפו שלא ינן, ו-3 2 העותרים לגבי כן שאין מהשם,
 מי לבין ישראלית בתושבות שמחזיק מי בין בהבחנה שם הכירו עצמםהם

 תושבי שכל לטעון כדי שם הדין בפסק כעת להיתלות הניסיון בה. מחזיקשאינו
 מבחינה לג..)לקוי הום בחוסר גובל ישראלית. לתושבות זכאים הזוהשכונה
 לממשלה המשפטי שהיועץ מכיוון לאמור, טאוטולוגית. היא הטענההגיונית.

 יחיה קבע תושב של מעמר 'לו שיש מי חומוס ואדי שכונת תושבי מבין כיקבע

 זכאים השכוסח תושבי שכל לקבוע יש הלאוטי, הביטוח חוק לתחולתזכאי
 תפגע גם והיא אפוא, הגיתית אינה הזו הטענה קבלת קבע. תושבות שללמעמד

 על הלאומי הביטוח בעניין להסדר הסכמתם את נתנו אשר במשיבים כדיזשלא
 שאינם. לאלו קבע תושבי ביז הבחנה של קיומהסמך

 ה91פו[נההדגשות

 מארג ומסומן מצורף 8350/08 בעת"מ סולברג השופט כבוד של דינו פסקהעתק



וש

 שהובאה כפי הדין, משורת לפנים המשפטות, מהעמדה ללמוד גיתן לא כי ברי ועוד,זאת28.

בפרשת
 הלאומי הביט"

 קבע לישיבת רשיונות בעלי אגשים מקבוצת לשלא שלא
 וכויות להעניק שיש כך על להם, ניתט כבר אשר מטחימית כלכליות זכויותבישראל,
 שכלל במי שמחבר ככל וחומר, קל סטטוס. מתן ששינן זכויות לא ודאי אחרות,חדשות

 והשוו ראו זה )לעניין קבע. ישיבת רשיון בעלי של זו, ראשונית קבוצה אותת על נמנהלא

 לו)f"D ,)1* ואח', תיריה כלי חוק לפי חרישה פקיד נ' שללם פנחס 799/80 בג"ץ אתלמשל

 שנה. והמובאות )1981(,317

 מחשיב הפננם משיד בו חיית, תענינה קמא חמשפט גיס של דיט פסק משמעותודוק,29,

 מתגורר אינו זוגה שצן זרה, נתינה שהינה לאישה בישראל ישיצה רשיון ליחןאת

 או מבקשת לא אף והיא בישראל, התחררת ולא מתחררת אינה נעצמה שהיאבישראל,

 גישראל. להתטררעתידה

 חמשיביט של לבקשתם להיענות שלא ההלטה הינה דיוננו נשוא הסיס משרדהחלטת
 לישראל. חגגיסח חוק לפי משפהות, אוהיד הליך מכח בישראל ישיבה רשיוןליתן

 ישיבח רשיון ליתן נועד לא לישראל, הכניסה שחוק בכך בהתחשב ניתנת כאמורהחלטה

 איחוד הליך של במטרתו ובחתחשב בישראל, מתמרר אינו אשר זר לנתיןבישראל

 יחדיו להתגורר הזוג לבני האפשרות מתן ידי על תמשפחתי, התא על הגנח -המשפחות

 למקום זתו בן בחירת שבין בדילמה הישראלי הזוג בן את להעמיד שלא מנת ועלבישראל,

מושבו.

 הקבע ישיבת רשיון בעל - הישראלי הזוג בן המשיב, אף כי מחשקת אין -בענייננו
 מאז בביתם ילדיהם עם יחדיו, מתמררים הזם בני בישראל, מצטרר אינובישראל,

 הישראלי תזוג שבן ברור ממילא ישראל. מדינת לתחום מחוץ - חומוס טואדינישואיהם

 בישראל, ישיבה רשיון למתן בקשה חגשת של דרך על להזמין מתכוון ואינו רוצהאים

 גישרתם. עימו להתמרר אשתו את משפחות, איחוד הליךבמסגרת

 ישיבה רשיון להעניק שלא הפנים משרד חחלטת כי אלו, בנסיבות לקבוע ניתן כיצד כן-אם

 הוא כי ש11א במצג הדרך בתחילת הצהיר כי לציין יש )(וך גה התגורי שלא למיבישראל,
 רשיון לאשתו יעניק חפנים שר כי זכאי הוא כי בה, להתארר מתמון ואית בה(מתמרר
 בישלאל,ישיבה

 למתן המשיבים בקשת נדחתה בדין כי המדינה תטען אלובנסיבות
 רשיוי

 בישראל ישיצה

 עילה כל היתה לא וכי בשטחה, מתטררח שאינה ורה, לנתיזה לישראל הכניסה חוקלפי
 הדין סו כן ועל 11, בהחלטה קמא המשפט בית של להתערבותו אחרת, אומשפטית

 קמא. המשפט בית חחלטת של ביטולח עללהוגנת



 של חטפנות אחת לעיל, 8350,08 בעתיים סולברג השופט כבוד של דברי) יפים ות בענייןגם30.
 כדי לאביהם, שיש מעמד אותו את הילדים לשני ליען יש כי היתת, עניין באותוהשתרים

 הכניסה לתקנות 2ג למקנח בהתאם וזאת המשפחתי, התא בשלמות פגיעתלמנוע

 לישראלי. הפנישח תקנית - החלן 1974 - התשל"דלישראל,

 979/99 בבג"ץ הנכבד המשפט בית של דית לפסק סולברג חשופס כבוד הפנה זהבהקשר

 12 תקנת שמטרת כך על ועמד )1999(, 108 99)5(, תק-על תפנים, שר יגדפבאלואהה

 לזה זהת במעמד ישראל תושבי להורים שנולד ילד לתעמיד היא לישראל, הכניסהלתקנות

 מגוריהם. מקוס את להעתיק שייאלצו בלא עימם, חייו את לחטת שיוכל כדי חוריו,של

 הרציאל מתקיים לא ישראל, מדינת בתחום מתגוררים אינם שההורים שמקוםאלא,

 : התקנה גבסיםתעומד

 לתחום מחוץ מהגוררים הס היום. ועד ו-3 2 העותרים של לייתם מיום"10.
 שבו הבית בישראל. מתגוררים אינם הוריהם גם ישראל. מדינת שלריבונותה

 רנן העניין נסיכות ישראל. בתחום אינו - מחלוקת אין כך על - מתגורריםהס
 הטעמים המעמד, מתן את שמצדיקים הטעמים את אפוא מעוררותאינן

 "יי במחיצהת חיים הורןהם. עם גולים הילדיט כנ"ל. 12 תקנה בבסיסהעומדים
 מו,,,,.קךקינה קצרתה. אין מאוחד. המשפחתי והתא שלטים,משפחה

 מעמד לחס ליחן התקנה, בבסיס העומדים כטעקים ובהתחשבהמשפחתיתן
ששראל.

 את לבחון יש ולפיכך ו-3, 2 העותרים של בעניינם אפוא חלה לא 12 תקנה 1.נ
 משפחות. לאיחוד בקשה ככל קבע של מעמד להם ליתן 1 העותר שלבקשתו
 יה. בעניין נוהל הפנים שר גיבש לישראל הכניסה חוק שעל-פי סמכותומכוח
 תושב של מעמר יהיה שלמזמין בכך די אין כי לכל, ראשית קובע, הזהתנוהל
 למעשת. ישראל תושב אמנם הוא המזמין האם לבחון יש אלא בישראל,קבע
 הנוהל בבסיס גם חייו. מרכז היכן השאלה פי על לבחין יש אע ה'תושכות'את

 הומניטארית, היא התכלית תכלית. קיימת 12, תקנה של בעניינה כמוהנה,

 מדינת בתחומי חיים ובי! משפחתו עם חיים ביז לבחור הצורך אתבישראל, קבע תושב של במעמד מחזיק היותו מכוח בישראל שמתגורר ממילמנוי

 שבני משום קיימת, אינה כזו דילמה כאשר _S כאן, גם אפוא ברורישראל.
 הנוהל. להחלת הצדקה איו בביתם. כצוותא חייטהמשפחה

 מחוצה ולעיתים ישראל בתחומי המזמין גר לעיתים שבו במקום לפיכך,12.
 צורך מתעורר אז כי חייו, את הי הוא היכן ספק ישנו אחרת שמסיבה אולה,

 אם הוא, ישראל תושב תאם ~הכריע לכחון זיקה. מבחני לגביו להפעילממשי
 אכז עמו, חייהם את לחיות משפחתו לבני לאפשר רצון מתוך כזה, במצבלאו.
 המזמיז של מגוריו מקום כאשר אולם חייו. את חי הוא היכן לבחון צורךיש
 על-פי התושבות את האדקה.לבהון פוחתך שאלה, טזמני לגביו ואין ברורהוא

 של מגוריו מקוס משאלח התעלמות תור העותרים, כשיטת שונים, זיקהמבחני
 מתז ולא המאוחדים. המשפחה חיי הוא העיקרים עיקר למעשה. הלכההמזמין,
 , אחרות או כאלוזכויות

 אחת. גג קורת תחת עמו גרים ילדיו כי גס ידוע גר. היכן ידוע דנן, העותר13.
 שהמזמין משום ראשית, יחד. גם הטעמים משני הנוהל להחלת אפוא מקוםאין
 של בבסיסו העומר ההומניטארי שהצורך משום שנית. ישראל. בתחומי גראינו

 לקבל מקש אין סבירה, המשיביס עמדת הזה, הדברים רת~כ ציים אינוהנוהל
 לדחותה. והחלטתי העתירה,את

 חושפו[1חהדגשות



 בשאלה בענייננו מחלוקת כל שאין בכך בחתחשב כי חמדינח, תטען בעניננו, אףבדומה,31.

 פחון יחדיו מתגוררים כולם שהמשיבום כך על חולק ואין המשיבים מתגורריםהיכן
 ליתן שלא ההחלטה את פסל כאשר קמא, הנכבד המשפט בית שגה ישראל, מדינתלתהום
 תיש הגרעינית משפחתה עם מגוריה מקום כי ידוע עת בישראל, ישיבה רשיוןלמשיבה
 לישראל.מחוץ

 השיהוי, טענת את בדחותו קמא המבד המשפט בית שגה כי המדינת, היזייןשלישית32.
 בכללותן. השין נסיסתבהתחשב

 בשל יחסית, קצר שיהוי חיה העתירה, בהגשת השיהוי כי בהחלטתו, ציין המשפטבית
 המשיביס של חמסכם בקשתם שנדחתה לאחר חודשים מספר הוגשה שחעתירחחעעדח

 של מצבה לשינוי הביא לא המשיבים של שיהויים כי המשפט, בית ציון עוד 2007.בשנת
 המדינח. של השיהוי טשת את לדחות יש הזח תטעם מן ואף לרעה,המדינח

 לעמוד. יכולות אינן אכה קביעות כי הכבס, בכל תטען,המדינה33,

 נדחתה אז 2007, שנת מאז שיהוי ורק אך אינו העותרים שב עתירתם לקתה בוחשיחוי
 המקורית ההחלטה ממועד שיהה אלא הפנים, משרד זדי על המשיביס של השניחבקשתם

 אין לפיה החלטת אך למעשה חינה 2007 משנת ההחלטה שהרי 2002, משנתבעניינם

 מקורית. החלטה מאותה לשנותמקום

 חבקשה חמשה עת המדינח, את המשיבים התו למעשה, הלכה כי זה, בהקשר עודיוער
 מצג הציגו חמשיבים העובדות, מתוך תשלח כפי למשיבה. ישיבה רשיון למתןהמקורית

 מ בבית באהד, צור בכפר מתמררים הם כאילו המקורית, הבקשה הגשת מועד למןש"ש

 המדיגה. בתחום מצוי זה בית הבעל, - המשיב חורי הזח היום עצם עדמתמררים

 דרישת פי על בירושלים, שלוס משפט בית בפני בתצהיר הצהירו ואף טענוהמשיבים

 בטהר. בצור בישראל ההורים בבית מתגוררים הס כי התניסמשרד

 אחת, לשנה בישראל ארש ישיבה רשיון למשיבה התפק זה, תצחיר הגשת מועד לאחררק

 לאומי, לביטוח המוסד חקירת בעקבות התברר, הרשיון, חידוש משחהבקש רק ועוד,ואת

 תום למן שכך, כיוון הפנים. למשרד בעליל נכונת שאינה הצהרה הצהירו המשיביםכי
 הכישיבה. של רשיונה חודש לא דנן, הארעי הישיבת רשיון שלתוקפו

 "על וחמתימ ישבו חמשיבים המשיביס. מטעם עתירה או ערר פניה, כל הוגשה לא כך,על
 להלן. שנבאר כפי משפע. תרתיהגדר",



 תוואי תוכע באהר, צור תכפר באזור חבטהון גדר תוואי תכנון במסגרת לעיל, שצויןכפי34.

 באזור ישראל מדינת גבול גם משהוא ירושלים של המוניציפלי לגבול בסמוך לעבורהגדר
 מדינת בתחום )המצוי באחר צור הכפר ביןזה(

 ישרא"
 מתמררים בו חומוס ואדי לבין

 - המזרחי בצידת להמצא היה אמור כמותם( )ורבים המשיביס של שביתם כךהמשיביס,

 חסכימה הנכבד, המשפט לבית עתירה הגשת בעקבות אך הגדר, שלייאיו"שי"
 חמדינח

 בתחום חמצוי חומוס בוואדי שנבנו חבתיס את גם שיכלול כך הגדר, תוואי אתלשנות
 פסק של תוקף ניתן המדינה של 11 להסכמה הגדר. של ח"ישראלי" - המערבי בצדאיו"ש,

 2003. במצמצידין

 חחלטת על עתירה בהגשת המשיבים של שהשתהותם נכון זה אין באמור,בהתחשב35.

 חיתה לו שכן המדינה, של במצבה לרעה לשינוי הביאה לא בעניינם, 2001 משגתהמדינה

 2001, בשנת חחחלטה מתן לאחר מתאים זמן זה, ערעור נשוא המינהלית חעתירהמעשת

 קביעת בעת למדינה ידוע היה שלו יתכן ואף הבטחון, גדר הקמת טרם עוד ניחנה זוהיעה

 תושבי של זרים 11ג לבני בישראל מעמד ליתן להדרש עשויה היא כי הבטחון, גדרתוואי
 לבתים )ממזרח איובש תחום בתוך עוברת שהגדר כך בשל iw*""a המתגורריםישראל

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

 על גם אלא המשיביס של שיינם על רק לא חשפעה ישנה זה לעניין כי יצוין זהבהקשר
 חמשיביס. של למצבם דומה מצבם אשר ירושלים", "עוטף באזור נוספים רביםתושבים

 חכפר את שתותיר כך חבטחון גדר תוואי לשינוי המדינה הסכמת לענייננו, ביחס כן,אס36.
 ביחס לרעה, מצבה שינוי למעשח מהזזה לגדר, ממערב חומה וואדי את וכן באהרצור

 באהר. צור הכפר באזור חגדר הקמת טרם 2001, בשנתלמצבה

 ולבטל הערעור את לקבל הנכבד תמשפט צית יתבקש לעול האמור פל שאור כן, עלאשר37.

 קמא. חפשפט צית של דיש פסקאת

 לישע לעלקהבקשח

 של ביצועו עיכוב על להורוה הנכבד המשפט מבית המדיגה תבקש האמור, בכלבהתחשב38.

 בישראל ישיבה רשיון מתן - קרי קמא, המשפט בית של הדין בפסק האסרטיביהחלק
 הישראל. מתגוררת שאינתלפשיבת

 להתקבל הערעור סיכתי לעיל, הובאו אשר חנימוקיס כלל לאור כי חמדינה, תטעןראשית, ,39
 הדין. פסק של ביצועו עיכוב את מצדיק אשר דבר גבוהים,הינט

 זה, במקרה המדינה לטובת במובהק מטה הנוחות מאין אף כי חמדינה, תטעןשנית,40.
 קמא המשפט בית של דים לפסק בההאם למשיבה ישיבת רשיון שמתו בכךבההחשב

 קוו. סטטוס על למעשה ישמור הדין פסק בשוע שעיכוב בעוד תקיים, תמצה אתישנה



 1999. שנת מאז בישיא. תקף ישיבת ברשיון ההזיקח לא המשקוה כי כאן,נשיר
 כחב. מצג יסוד על ניתן  998י, צשנת לה שניתןהרשיון ואי

 הכניסה חוק מכח למשיבה, בישראל ישיבה רשיון מתן אי לעיל, כמוסבר ועוד,יאת

 לא בישראל, משפחות איחוד של הליך במסגרת המשיביס ידי על שנתבקש כפילישראל,

 עם מגורים חמשך לשם כאמור, ישיבח לרשיון זקוקה אינה אשר במשיבה, לפגיעהיביא

 קוינה למדיגה אין ממט ואשר איועש, בתחום לישראל טהוץ תמצה צפיתהמשפחתה
להרחן2ה.

 בית של דינו פסק של הביצוע עיכוב על להורות הנכבד המשפט בית יתבקש ואת, לאור41,

 קמא.המשפט

 תשס"ט אדר ה'חינם,

 009ג מרץ01

"ים"4*י*
 חמדינחצסרקליטות


