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טעם:

בהתאםילדיםרישוםבענייןסמכויותיהםאתהמשיביםיפעילולאמדוע1.
והשומרון)יהודה(האוכלוסיןומירשםזהותתעודותבדברלצוא11לסעיף
ט"כשתה-1969;297(,מס'(

ידיעלהמוגשותבקשות,לאשרלנציגיהםו-12המשיביםיורולאומדוע2.
באזורהישראליותוהקישורהתיאוםלמפקדותהפלסטיניתהמועצהנציגי
במירשםהאזורכתושביילדיםלרשוםהאזור"],"להלן:[המערביתהגדה

מהוריהםאחדולפחותשנהשמונה-עשרהלהםמלאוטרםכאשרהאוכלוסין,
באזור;הקבועמגוריושמקוםהאזורתושבהוא



הקטין,בנואתלרשום1העותרשלבקשתואתהמשיביםיאשרולאומדוע3.
באזור.האוכלוסיןבמירשם2,העותר

בינייםלצובקשה

המורהביניים,צומלפניולהוציאהנכבדהמשפטביתמתבקשכןכמו
לאלץשמטרתהפעולהמכלולהימנעמהאזור2העותראתלגרששלאלמשיבים

לצו-על-תנאי.בעתירהלדיוןעדמהאזור,לצאת2העותראת

העתירה:נימוקיואלה

המערביתהגדהבאזורהאזרחיהמינהלשלסירובםהואזועתירהשלעניינה1.
רישומםאתלאשרבאזור,והקישורהתיאוםבמפקדותישראלנציגיושל

וטרםשנה16להםשמילאוהאזור,תושבישלילדיםשלהאוכלוסיןבמירשם
תעודותבדברהצולהוראתבניגרדעומדזהסירובשנה.18להםמילאו
מס'צו(הושומרון)יהודה(23(מס'תיקון(אוכלוסיןומירשםזהות

באזורהחללדיןבניגודהמשיביםפועליםבכךה"נשתה-1421.1995(,
מסמכותם.וחורגים

החלההביטחוןלתחיקתבהתאםיפעלוהמשיביםכיהדרישה,אתמעלההעתירה
אזרחיותסמכויותהעברתלאחרגםמסמכויותיהם,יחרגוולאבאזור

בדברהישראלי-פלסטיניהבינייםהסכםפיעלהפלסטיניתלמועצהמסוימות
1995בספטמבר28ביוםבוושינגטוןשנחתםעזה,ורצועתהמערביתהגדה
הביניים"].הסכם"להלן:[1(עמ'33,כרךכ"א(

העובדתיוהרקעהעותרים

ומנהלנשיםלרפואתמומחהרופאהוא1,מס'העותרשקיר,ד"ר2.
דיסאבותושבהואביריחו.הממשלתיהחוליםבביתויולדותנשיםמחלקת
וארבעתאשתועםמתגוררהואבוביתו,נמצאדיסבאבולחם.ביתשבנפת
נוסףביתלעותרשלו.הנשיםמרפאתגםדיסבאבוהקטינים.ילדיו

.ביריחו

אתהחלהואדאז.המועצותבברית1העותררכשהרפואיתהשכלתואת3.
לימודיוחוקאתסיים1981ובשנת1971בשנתהרפואה.לימודי

הראשונה,אשתואתהעותרהכירזובתקופהרוסטוב-דון.באוניברסיטת
בשנתרוסטוב-על-דוןבעירהתחתןהואאיתהפטרובנה,

2.מס'העותרהוא,הבכור,בנו16.4.79בתאריךנולדוממנה1978,
הבןלידתלאחרקצרזמןנפרדוהזוגבניימים.האריכולאנישואיו
אשתועםב-1980בשניתהתחתןשקירד"רהתגרשו.הם17.12.79ובתאריך

שם.נולדהראשוןובנםברוסיה,בעודו,הנוכחית,

בעבודתווהחל1981בשנתובנםאשתועםדיסלאבוחזרשקירד"ר
נשאר2,העותרהבכור,בנוילדים.שניעודלהםנולדודיסבאבוכרופא.
התכתבות,באמצעותעמוהדוקקשרעלשמרשקירד"ראמו.בהחזקתברוסיה

ברוסיה.וביקוריםטלפונים



לא2העותרילדים.שניילדהוהיא2העותרשלאמומחדשהתחתנהב-41991.
אמודיס.באבוולמשפחתולאביולהצטרףוביקשהחורגאביועםהסתדר

בתאריךלארץ.אותוושלחהבנהעבוררוסידרכוןהוציאהלכך,הסכימה
מכוחנתב"ג,דרךלאזור2העותרנכנסחמש-עשרה,בןבהיותו21.6.94,

עם2העותרמתגוררמאזאביו.ולמשפחתלאביווהצטרףביקור,רשיון
אתשקירד"רקיבל17.7.94בתאריךדיס.באבוומשפחתואביו

ביריחו.השרעיהדיןביתשלצומכוח2,העותרעלהבלעדיתהאפוטרופסות

אותולרשוםהיהניתןולאהעמיםבחברט'כיתהסייםשכברמאחר
עובדוהואמעשית,אומנותללמוד2העותרהחליטבאזור,ללימודים
שלהתעשייהשבאזוראלומיניוםלעבודתדודושלהמלאכהבביתכשולייה

אל-בירה.

שלבעלההעמים.בחבראמולחיקלשובאפשרותואיןרצוןאין2לעותר
ברוסיה.בביתםלגורלולאפשרמוכןואינולמשפחתואותומקבלאינואמו

עםעמוקנפשיקשריצרהואברוסיה.אליולחזורבית2לעותראיןלמעשה
כללגורורוצהעבריתללמודאףהתחילערבית,למדדיס,באבומשפחתו

באזור.חייו

למטרהלהשמהירושלים,במזרחשמשרדיהרשומהעמותה3,העותרתא.5.
רשיויותידיעלקיפוחאולהתעמרותקרבןשנפלולאנשיםלסייע

בשמהביןערכאות,בפניזכויותיהםעללהגןזהובכללהמדינה,
נפגעו.שזכויותיהםאנשיםשלכמייצגתוביןציבוריתכעותרת

ולמעןהאזורתושבישלילדיםרישוםלמעןרבותשניםפועלת3העותרת
זוגם.ובניהקטיניםילדיהםוביןהאזורתושביביןמשפחותאיחוד

זכויותארגונישלונציגים3העותרתנציגיקיימו3.2.94בתאריךב.
עוזרעםמשפחותואיחודילדיםרישוםלגבימקיףדיוןאחריםאדם

מתאםנציגישלובהשתתפותםהבינלאומילדיןהראשיהצבאיהפרקליט
דיוןלקראתלאזור.המשפטיוהיועץהאזרחיהמינהלבשטחים,הפעולות

להביאהדרישהאתהעותריםב"כהעלה31.1.94,מתאריךבמכתבוזה,
יהודה(אוכלוסיןומרשםזהותתעודותבדברלצוא11סעיףל"תיקון

שנולדוילדיםרישוםרשפאלו...9691-ט"כשתה297(,מס'(והשומרון)
ילדירישוםביןקשרלהיותצריךלאתושבת...שאינהולאםלתושב
כיצייןהואמשפחות".לאיחודומכסותמשפחותאיחודלביןהתושב

כלשהו.במקוםרשומיםשאינםהאזורלתושביילדיםנולדים

נציגיעםהנ"להדיוןתוצאותאתהמסכם29.3.94,מתאריךבמסמך
לדיןהפצ"רעוזרבן-ארי,אחזאל"מצייןואחרים,העותרת

הבינלאומי:

ילדשלרישומונמנעבאזוריםכיוםהקיימתהחקיקהלאורכינטען"

חקיקהכיהבהרנוהאזור.תושבהינואביורקאםהאוכלוסיןבמרשם

לעין."הנראהבעתידשינויבהשייערךייתכןוכיעתהנבחנתזו

אל"משלהמסכםוהמסמך31.1.94,מתאריךהעותריםב"כשלמכתבו
ע-ו/2ע/1ומסומניםלעתירהמצורפים29.3.94,מתאריךבן-ארי

.בהתאמה



העלתהאותההבעיה,עללענותמנתעלבאזורבחקיקהשינוינערךאכןג.
לתיקוניבהתאםלפעולהמשיביםמסרביםהשינוימאזואולם3.העותרת
במרשם.קטיניםרישוםבענייןהחקיקה

וסמכויותיהםהמשיבים

שלטון,שלסמכותבכלנושאבאזור,צה"לכוחותמפקד1,המשיבא.6.
הפומביהבינלאומיהמשפטמכוחוזאתבאזור,ומינהלמינויחקיקה,
2(מס'(מערבית)הגדהאזור(והמשפטהשלטוןסדריבדברוהמנשר

בדברהצופיעלבאזורהאוכלוסיןמירשםאתהקיםהואז"כשת-1967.
297(,מס'(והשומרון)יהודה(אוכלוסיןומירשםזהותתעודות

ידיעלשנתמנתההמוסמכת,הרשותמוסמכתהצומכוחט"כשתה-1969.
האוכלוסין.במירשםהאזורכתושביילדיםלרשוםהמשיב,

סעיףנוסח(הנ"ללצוא11סעיףאת1המשיבהחליף17.1.95בתאריךב.
הסעיף,החלפתשלפניבעודלהלן).18בסעיףבמלואומובאהחדשא11
הסעיףתושבת,אינהאמואםהאזורכתושבילדלרשוםהיהניתןלא

אחדאםילד,לכלהאוכלוסיןבמירשםלהירשםהזכותאתמעניקהחדש
לאשבעבר,ובעודבאזור;הקבועמגוריושמקוםהאזורתושבמהוריו

ולאשנים,חמשלומלאואםלאזורמחוץשנולדילדלרשוםהיהניתן
שנה,שש-עשרהלומלאוכבראםבאזורשנולדילדלרשוםהיהניתן

לומלאושלאילדלכלבמירשםלהירשםהזכותאתמרחיבהחדשהסעיף
שנה.שמונה-עשרה

נוספיםאדםזכויותוארגוני3העותרתשללבקשותיהםהמשיבנענהבכך
אתהוציאהמשיבהאזור.תושבישלקטיניםילדיםרישוםבעניין
לשיקולהנתוןמשפחות,איחודשלמהתחוםקטיניםשלתושבותםעניין
הקטיניםשלזכותםאתוקבעמצומצמות,שנתיותלמכסותוהכפוףדעתו

כתושבים.להירשם

ידיעלמינויומכוחפועלבאזור,האזרחיהמינהלראש2,המשיבא.7.
מס'(והשומרון)יהודה(אזרחימינהלהקמתבדברלצוובהתאם1המשיב

השנייהלתוספת70וסעיף)2(א)3(סעיףפיעלב"משתה-947.1981(,
הסמכויותכלאתהאזרחיהמינהללראשהאזורמפקדהקנההאמור,לצו

.האוכלוסיןומירשםזהותתעודותבדברהצומכוח

לאחריפורק"המערביתבגדההאזרחיהמינהל"כיקובעהבינייםהסכםב.
לאכן,פיעלאףלהסכם).1)5(סעיף(הפלסטיניתהמועצהשלכינונה

פיעלסמכויותיואתביטלולא2המשיבשלמינויואת1המשיבביטל
מס'(והשומרון)יהודה(הבינייםהסכםבדברבמנשרהביטחון.תחיקת

ותחומיכוחותבאזורצה"לכוחותמפקדהעבירו"נשתה-7,1996(,
בהסכםכמפורטהכל"ורשויותיההפלסטיניתהמועצהלידיאחריות

שמרזאת,עםיחדלמנשר);א)4(סעיף(להוראותיו"ובכפוףהביניים
אחריותותחומיכוחותידועלשנתמנהמיולכללעצמו1המשיב

לרבותהביניים,הסכםלפיבאיזורצה"לכוחותמפקדבידיהנתונים"
סעיף(זה"בהסכםלמועצההועברושלאהאחריותותחומיהכוחות

באזורסמכויותכדיןלהפעיל2המשיבמוסיףלפיכךלמנשר).)6(א)6(
במירשםקטיניםרישוםבענייןסמכויותלרבותהביטחון,תחיקתמכוח



למועצה1המשיבידיעלנמסרולאאלושסמכויותככלהאוכלוסין,
הפלסטינית.

שלמטעמופועללחם,ביתבנפתוהקישורהתיאוםמפקדתראש3,המשיבא.8.
הביטחוןבתחיקתמוגדרותאינןסמכויותיוהאזרחי.המינהלראש

במפקדותאחריםישראלונציגי3המשיבמפעיליםלמעשההלכהבאזור.
הועברולאאשרהאזרחיהמינהלשלהסמכויותאתוהקישורהתיאום
הביניים.הסכםלפיהפלסטיניתלמועצהבפועל

אתלאשרסירבווהקישורהתיאוםבמפקדתמטעמוהפועליםאו3המשיבב.
המועצהשלהפניםמשרדידיעלאליהםהועברהאשר1,העותרשלבקשתו

כפי,האוכלוסיןבמירשםהאזורכתושב2העותראתלרשוםהפלסטינית,
.להלןהעובדותבתאורשיפורט

העובדות

2,העותרבנועםמשפחותלאיחודבקשהשקירד"רהגיש10.7.94בתאריך9.
הבקשה,הגשתבעת6649(.מס'בקשה(דיסבאבוהאזרחיהמנהלבנציגות

שנה.15לבןמלאו

אתמנצור,עזהרס"ןאבו-דיס,נציגותשלהמפקדהעביר16.5.95בתאריך10.
העניין".אתלסיים"מנתעלהאזרחיבמנהלהפניםמשרדשללטיפולהבקשה

ע/3.ומסומןלעתירהמצורףמנצוררס"ןשלהמזכר

ומירשםזהותתעודותבדברלצוהחדשא11סעיףלתוקפונכנסכברזהבשלב
מוקניתזכותהיתהכברשלב,באותושנה16לושמלאו,לבן.האוכלוסין

האזרחיהמינהלרשויותעלמוטלתהיתהחובההאזור.כתושבלהרשםבדין
כתושב.אותולרשום

יואבסרן2,המשיבלעוזר3העותרתנציגתפנתה29.8.95בתאריך11.
שלהגירושיןתעודתאתוצירפה,בענייןהטיפולאתלהחישביקשהאלקיים,

המכתבבנו.עלאפוטרופסותבדברהצוואתהראשונהמאשתושקירד"ר
לעתירהמצורפיםותרגומההגירושיןתעודתע/4.ומסומןלעתירהמצורף

לעתירהמצורפיםותרגומואפוטרופסותבדברהצוא5/ע-ו.ע/5ומסומנים
א6/ע-ו.ע/6ומסומנים

לבקשתויצרףשקירד"רכיאלקיים,סרןדרש22.10.95מתאריךבמכתב12.
הראשונה,אשתועםנישואיןותעודתלו)הוגשהכבראשר(גירושיןתעודת

שלהפניםלמשרדאלהמסמכיםשקירד"רהגיש2.11.95ביוםלא.ותו
שלהנחיותיופיעלנוספיםמסמכיםצירףוכןלחם,בביתהאזרחיהמינהל
לעתירהמצורףאלקייםסרןשלמכתבובנפה.האזרחיבמינהלעופרקפטן""

ע/8ומסומניםלעתירהמצורפיםותרגומוהנישואיןחוזהע/7.ומסומן
א8/ע-ו.

מסמכיוכלכי1,לעותרטלפוניתעופרקפטן""הודיע6.11.95בתאריך
מסודרים.

לרשותאוכלוסיןמירשםבענייןסמכויותהועברו16.11.95בתאריך13.
אין"כי3,לעותרתאלקייםיואבסרןהודיע14.2.96בתאריךהפלסטינית.

הסמכויות,העברתלפניקטיןהנ"להיותוההדגשהבנושאלטפלבסמכותנו
ע/9.ומסומןלעתירהמצורףהמכתבוכלל."כללרלוונטיתאינה



תעודתבדברבצוא11לסעיףהאזרחיהמינהלשלהיחסאתמגלהזותשובה
אותם,מחייבתאינההבטחוןשבתחיקתזוהוראהאוכלוסין:ומירשםזהות

.דיןלכלמחוץפועליםבהיותםלהם,ידועהאינהאו

בקשתואתהישראלילמת"קהפלסטיניהפניםמשרדהעביר25.4.96בתאריך14.
סניףממנכ"למכתבפיעל.האוכלוסיןבמירשםבנואתלרשוםשקירד"רשל

23.1.97,מתאריךשקירלד"רהפלסטיניתהרשותשלהפניםבמשרדריסאבו
גילעברשבנךבגלל"הישראליהמת"קידיעלהתקבלה"ולאסורבה"הבקשה
רגיל".אחמ"שבדרךהואוהפתרוןה-16

א01/ע-ו.ע/10ומסומניםלעתירהמצורפיםותרגומומהמכתבעותק

שלבזכותומכיריםאינםוהקישורהתיאוםבמפקדתישראלנציגישגםמכאן
.הביטחוןתחיקתפיעלכתושבלהירשםשקירד"רשלבנו

על5.9.96.מיוםבמכתבהשזראליסמסא"ל3העותרתקיבלהדומהתשובה15.
רקהנדרש"התיעודכלבהצגתהטיפולהסתיים"שזר,סא"לשלבדיקתהפי

נחתםמכךויתרה16גילאתעברכברהילדאזאך"27.11.95,בתאריך
שזר:סא"למוסיפהלרש"פ."הועברווהסמכויותהבינייםהסכם

-אחמ"שבמסגרתהרש"פמוליטופל16גילאתעברכברשהילדכיוון"

טרם(הרש"פמולבאחמ"שהטיפולנושאסיכוםלאחרוזאתשנתיתמכסה
סוכם)."

ע/11.ומסומןלעתירהמצורףשזרסא"לשלמכתבה

איחודשלהרגישבנושאמדיניומתןמשאשלנוסףפרקבתוםאחרות,במלים
שקירד"רשלבקשתובהסכמה,יסתייםומתןהמשאוכאשראםבאזור,משפחות
היוםבבואתיקבענה.אשרהשנתיותלמכסותתיכנסכתושבבנואתלרשום
סב)שקירוד"ראבבעצמויהיה2,העותרשקיר,ד"רשלכשבנואולי(
באזור.הבןשללשהייתוחוקיהסדראיןבינתייםלהתקבל.הבקשהעשויה
להסתתר.אוהאזוראתלעזובעליו

ופירטהבינלאומילדיןהפצ"רלעוזרהעותריםב"כפנה3.2.97בתאריך16.
ביקשהעותריםב"כזו.שבעתירהוהמשפטיותהעובדתיותהטענותאתבהרחבה
שלרישומםאתלאשרוהקישורהתאוםבמפקדותישראלנציגיאתלהנחות
תעודותבדברלצוא11לסעיףבהתאםהאזור,במירשם18עד16בניילדים
שלרישומואתלאלתרלאשרהעותריםב"כביקשכןכמוומירשם.זהות

העותרים:ב"כסיכםבמירשם.2העותר

הרשויותעלבאזור.החלהדיןמכוחכתושבלהירשםזכאיהבן"
הרשותידיעלאליהןהועברהאשרהבקשה,אתלאלתרלאשרהישראליות

הפלסטינית.
18לומלאושטרםילדרישוםאלאמשפחותאיחודשלענייןכאןאין

מכבר".זההאזרחיהמינהלבידינמצאהנדרשהתיעודכלשנה.

לדיןהפצירלעוזרתזכורתהעותריםב"כשיגר18.3.97בתאריך
שנהשמונה-עשרהאפרילבחודשימלאו2לעותרכיהדגישהואהבינלאומי.

דחוף.הענייןכןועל

הנ"ל.המכתביםלשנימענההתקבלטרםהעתירההגשתלמועדעד



לעתירהמצורפים18.3.97ומתאריך3.2.97מתאריךהעותריםב"כמכתבי
ע-ו/13.ע/12ומסומנים

יכול2העותראיןכתושב,רישומואתלאשרהמשיביםשלסירובםבשל17.
לחזוריכולהואאיןהמשפחתי,מצבובשלואילובאזור,חפשילהסתובב

אביו,בבית2העותרמסתגרביטחונית,מתיחותשלבימיםהעמים.לחבר
לרשוםהאפשרותאתמאביומנעכתושברישומוחוסרתיעוד.ללאייעצרשמא

הוודאותחוסרילדיו.שארלומדיםבוהפרטיהספרבביתללימודיםאותו
בארץלהיקלטהמנסהשבע-עשרהבןנער2,בעותרפוגעועתידומעמדולגבי

תקיניםמשפחהחיילנהלוביכולתםמשפחתובבניגםופוגעחדשה,
ים.וושלו

המשפטיהטיעון

יהודה(23(מס'תיקון(אוכלוסיןומירשםזהותתעודותבדברהצו18.
בדברלצוא11סעיףאתהחליףה"נשתה-1421,1995(,מס'צו(והשומרון)

-תשכ"ט297(,מס'(והשומרון)יהודה(אוכלוסיןומירשםזהותתעודות

1969.
קובע17.1.95,מיוםתוקפושתחילתילדים,רישוםבדברהחדשא11סעיף

לאמור:

-האוכלוסיןבמירשםלהירשםזכאישנה18לומלאושלאמי"

תושביםהםהוריושניאםא.

הרשותשלדעתהלהנחתשהוכחובלבדתושב,הואמהוריואחדאםב.
באזור."הואהקבועמגוריומקוםכיהמוסמכת

מתחיקתחלקהיאשנה,18להםמלאושטרםילדיםרישוםבדברזו,הוראה19.
בקריטריוניםהעומדיםלילדים,זכותמקנההיאבאזור.החלההביטחון

בענייןסמכויותבעלותהרשויותאתמחייבתההוראהכתושבים.להרשםשבה,
כאחת.ופלסטיניותישראליות-אוכלוסיןמירשם

אוכלוסיןומירשםזהותתעודתבדברהצובתוקפה.לעמודמוסיפהזוהוראה20.
בדברהישראלי-פלסטיניהבינייםהסכםהותלה.ולאשונהלאבוטל,לא

אתמתלהואינוהאמורהצואתמחליףאינועזה,ורצועתהמערביתהגדה
תחולתו.

מס'(והשומרון)יהודה(הבינייםהסכםיישוםבדברלמנשר7בסעיףכאמור

ו"נשתה-7:1995(,

זהמנשרשללתוקףהכניסהביוםבאיזורהחליםהבטחוןותחיקתהדין"
בהתאםהותלואושונובוטלו,לאעודכלבתקפם,יעמדו]28.9.95[

הביניים."הסכםלהוראותאוזהמנשרלהוראות

עמדהפורסם)טרם(ואח'הבטחוןשרנ.ואח'עליוופא2717/96בבג"צ
המערבית,הגדהבאזורהחלהפנימיבדיןהבינייםהסכםמשמעותלדיון
7(,מס'(והשומרון)יהודה(הבינייםהסכםיישוםבדברהמנשרלאור

הדין):לפסק5בסעיף(זמירהשופטכב'פסקה"נשתה-1995.



התוקףמקורהואאיןאךהמנשר.שלהיסטורימקורהואהבינייםהסכם"
לביןהמנשרשלההוראותביןהבדלקייםאםגםלכן,המנשר.של

שלההוראותביניהם,סתירהקיימתאםואףהביניים,הסכםשלההוראות
החלהדיןמןחלקהןהבינייםהסכםשלההוראותגוברות.המנשר

המנשר."ידיעלשאומצו,ובמידהאומצו,אםרקושומרוןביהודה

האוכלוסיןבמירשםלרשוםסמכותהפלסטינילצדכיקובע,הבינייםהסכם21.
שנה16מלאוטרםלילדאםעזה.ורצועתהמערביתהגדהתושבישלילדים
לאישורכפופהאינההילדאתלרשוםהסמכותתושב,הואמהוריוואחד

אחר,מקרהבכלהביניים.להסכם222לנספח28)12(סעיףפיעלישראלי,
כךהישראלי.הצדשלמראשאישורטעונהתושבשללילדקבעתושבותהענקת
TTT~לנספחב)(11)82(בסעיףנקבע

priorthewithright,thehasaidePalestinian.the.."

residencypermanentgrant10Israel.01approva1
of.children.10.stripGazatheandBankwestthe1ת

"...residentsPalestinian

-שנה16להםמלאושטרםילדיםשלרישומםבדברהבינייםהסכםהוראת22.
ומירשםזהותתעודותבדברלצוא11סעיףמהוראותלגרועבכוחהאין

והםשנה16להםמלאושכברהאזור,תושבישללילדיםבנוגעאוכלוסין,
הוראותלביןהבינייםהסכםהוראותביןסתירהכלאין18.לגילמתחת
הצו.

להעניקהפלסטיניהצדשלבקשותלדחותאולאשרהישראליהצדנציגיבבוא

עלשנה,16להםמלאושכברהאזור,תושבישללילדיםקבעתושבות
אתלאשרעליהןלפיכךלצו.א11סעיףאתליישםהישראליותהרשויות
שמקוםתושב,הואמהוריואחדולפחותשנה18לילדמלאוטרםאםהבקשה,
באזור.הקבועמגוריו

ופקידיוהקישורהתיאוםבמפקדותישראלנציגימתעלמיםלמעשההלכה23.
ומירשםזהותתעודתבדברלצוא11מסעיףגמורההתעלמותהאזרחיהמינהל

מעלקטיניםלילדיםתושבותלהעניקבבקשותלדוןמסרביםהם.אוכלוסין
כדיןאלובקשותשלשדינןטועניםהםבמירשם.אותםולרשום16גיל

מולבמו"מסוכמושטרםולנהליםלמכסותבכפוףמשפחות,לאיחודבקשות
הפלסטינית.הרשות

הביטחוןתחיקתמכוחהמוקניתהזכותאתאיפואמפרותהישראליותהרשויות
באזורהחללדיןבניגודפועלותהןבכךהאזור.כתושבילהירשםלילדים

.ממסמכותןובחריגה

במצבואחריםקטיניםושל2העותרשלרישומםאתלאשרבסירובםבנוסף,24.
מתעלמיםהםקיצוני.סבירותבחוסרהמשיביםפועליםהאזור,כתושבי

כלשלבהפעלתויסודעקרוןהיאהילדטובתהילד.מטובתבשיקוליהם
עודוכלקטיןהואעודכללקטינים.בנוגעשיפוטיאומינהלידעתשיקול
המשפחתיבתאלגדוללולאפשרמחייבתהילדטובתכראוי,מתפקדהורהו

כתושבהילדאתלרשוםהסירובאפוטרופסו.הורהוובחיקבוהתומך
לכפות-משמעובאזור,מגוריושמקוםהאזורתושבהינוכשהורהוהאזור,
בניגודהמשפחתיבתאולהתערבבהתפתחותולפגועמהורהו,הילדעלפירוד

לטובתו.



המדינההתערבותעלחוקתייםוגבולותהמשפחתיהתאחשיבותבעניין
ואח'קטיןפלוני,2266/93בע"אשמגרהנשיאכב'דבריאתראובקיומה,

236-235:טמ)1(221,פ"דפלוני,נ.

היאבכך,הכרוךכלעלולגדלם,בילדיהםלהחזיקהוריםשלזכותם"
הוריםשביןהטבעילקשרביטויבבחינתוראשונית,טבעיתחוקתיתזכות

461(.חל)1(פ"דפלוני,נ'המשפטיהיועץ577/83ע"א(לילדיהם
ההוריםהמשפחה:שלובאוטונומיהבפרטיותביטוילידיבאהזוזכות

חיים,דרךחינוך,-לילדיהםהנוגעבכלהחלטותבקבלתאוטונומים
היאאלהבהחלטותוהמדינההחברהוהתערבותוכדומה,מגוריםמקום

בעמ'הנ"ל,577/83ע"אראה(להצדיקוטעםליתןשישחריגבבחינת

החברתיהתא'היאהמשפחהכיבהכרהשורשיהזוגישה468(.485,
המשמשהיסודויהיההווהשהיההאדם,בתולדותביותרוהקדוםהיסודי

אז)כתוארו(אלוןהשופט(האנושית'החברהשלקיומהאתוהמבטיח
בל)3(421,פ"דלממשלה,המשפטיהיועץנ'ואח'פלוני488/77,בע"א
434(."בעמ'

אישררהאותה221(,כ"א)198931הילד,זכויותבדברהבינלאומיתהאמנה
הילדטובתאתקובעתהעולם,אומותכלכמעטעםביחדישראלמדינת

כןשנה.18להםמלאושטרםלילדיםהנוגעתפעולהכללגביכעקרון-על
לטפלחובהכך,ולצורךהוריו,עםלחיותהילדשלזכותואתהאמנהקובעת

לאמנה:ו-3910,סעיפיםראומשפחות.לאיחודבבקשותובחיובבזריזות

מוסדותבידיננקטותאםביןלילדים,הנוגעותהפעולותבכל"3)1(.
רשויותמשפט,בתיבידיוביןפרטייםאוציבורייםסוציאליתרווחה
במעלה...ראשוןשיקולהילדטובתתהאתחיקתיים,גופיםאומינהל

בניגודמהוריויופרדלאילדכייבטיחוהחברותהמדינות9)1(.
לביקורתהכפופותמוסמכות,רשויותקובעותכאשררקאלאלרצונם,

כאמורפירודכילעניין,הנוגעיםולנהליםלדיניםבהתאםשיפוטית,
הילד...לטובתנדרש

1,ס"ק9,סעיףעל-פיחברותמדינותשללמחויבותןבהתאם10)1(.
ממנהלצאתאוחברהלמדינהלהיכנסהוריושלאוילדשלבקשתותטופל

אנושיתחיובית,בצורהחברותמדינותבידימשפחהאיחודלשם
ומזורזת...".

משליםכמקורוגוברתהולכתלהכרהזוכההילדזכויותבדברהאמנה
ע"אראובמשפטנו:כשיקול-עלהילד"טובת"ולפרשנותהילדלזכויות

תשין);השופטכבי(593טמ)2(578,פ"רפלוני,נ.ואח'פלונית3077/90
דנ"אשמגר)ןהנשיאכב'(252-251,249,233-232בעמ'הנ"ל,2266/93ע"א

השופטתכב'(66,48נ)1(פ"דפלונית,נ.לממשלההמשפטיהיועץ7015/94
הילדלטובתבהתאםסמכויותיהםאתיפעילושהמשיביםהדיןמןדורנר).
הנ"ל.האמנהבהוראותכפירושה

הילד,טובתאתמבטיחאוכלוסיןומרשםזהותתעודותבדברלצוא11סעיף25.

עםלחיותשנהשמונה-עשרהלומלאושטרםילדלכלמאפשרשהואבכך
לרשויותבאזורהאוכלוסיןמירשםעניינימשנמסרוהאזור.תושבהורהו,
שלרישומואתלאשרהמשיביםשלסמכותםנשמרהאךהפלסטינית,המועצה



בחיובסמכותםאתלהפעילהמשיביםעלחובהשנה,שש-עשרהלושמלאוקטין
לצו.א11לסעיףבהתאםהאזור,תושבישלילדיםלרישוםבקשותולאשר

באזורהחלההביטחוןתחיקתפיעלמלפעולשיטתיבאופןנמנעיםהמשיבים
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