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המדינהפרקליטותמטעםהודעה

המשפטיתהתשתית

היכם-להלן[28.9.95ביוםלאש"פישראלביןשנחתםחבינייםהסכםלחתימתעד

הצוהוראותפיעלהאוכלוסיןמרשםבתחוםבאזורהישראליותהרשויותפעלוהביניית)

זייכשתת-1967,והשומרוני,יהורה(297(מס'(אוכלוסיןומרשםזהותתעודותבדבר

תעודותלהנפיקהסמכותהישראליותהרשויותבידיהיולדוגמא,כךבו.שנעשווהתיקונים

האוכלוסיןמרשםמקובץאנשיםולגרועלהוסיףהאוכלוסין,במונשםשינוייםלבצעזהות,

נוספות.אחרותוסמכויות

משלתוקףלואיןהבינייסהסכםכידוע,הביניים.הסכםכאמורנוזו(ס28.9.95בתאריך

הבינייםהסכםיישוםבדברהמנשרודיעלשנקלטככלהינותוקפווכלבאזור,בדיןעצמו

בבג"צנקבעזהלענייןהמנשר")."-להלן(ו"נשתה-71995(,מס'(והשומרון)יהודה(

:פורסם)לא(הבטחוןשרנ'ואח'עליוופא2771/96

לעניןהממכותבעלמיהקובעהואהדין.הואהמנשר"

הסכםהביניים.הסכםא%הואאחר.אוזהבשטחמסויים

מקורהואאיןאךהמנשר.שלהיסטורימקורהאהביניים

הוראותביןהבדלקייםאםגםלכן,המנשר,שלהתוקף

קיימתאסאףהבינייתהעכסשלההוראותלביןהמנשר

שלההוראותגוברות.המנשרחורשםביניתםסתירה

רסושומריביהירתההלהדיןמןחלקהןהבינייםההכס

המנשר."על*ידישאומצוובמידתאומצואם

קובעזהבענייןהפלסטינית.המועצהלידישונותסמכויותהועברולמנשר4לסעיףבהתאם

:למועצהסמכויותהעברתשכותרתולמנשר,אנ4(סעיף

יעבירוהאזרחיתמנהלוראשבאזורצה"לכוחותאופקד'

המצוייםאחריותותחומירוחותורשויחעיחתמועצהלידי

מטעמם,מונואויםששהוסמכומיבידיאובידיהם

בהסכםכממנדטהכלומנהל,שיפוטnpiph~כוחותלדבוש

להוראותיו."ובכפוףהביניים

לידיהאוכלוסיןמרשםבתחוםהסמכויות16.11.95ביוםהועברוזהסעיףלחוראותטתתאם4.

שלהיאהאונלוסיןמרשםלתחוםהאחריותזה,מתאריךהחלהפלסטינית.המועצה
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להשניתנוהסמכויותאתאחריותהמימושלשםלהפעילרשאיתאשרהפלסטינית,המועצה

הביניים.בהסכםכךלשם

בידיכאשרהפלסטינית,חמועצהלידיהועברהבאזוריםקבעתושבותלהעניקהסמכותכך,.!

קובעתזהבענייןכאמור.תושבותהענקתפרטניבאופןלאשרהסמכותרקנותרתישראל

סעיף"-להלן(הבינייםלהסכםהאזרחילנספחהראשונהלתוספת28לסעיף11פסקה

)"28:

theprocess,peace1"8ofspiritthereflectWTO

priorthewithright,thehassidePalestinian

residencypermenentgrant10Israel,Ofapproval

10:s~ipGazatheandbank*שייthe2פ

encouragingofpurposetheforinvestors8.

investment;

residents,Pale~tinianofchildrenandspouses6.

and

18reasonshumanitarianforpersonsother.(

familyupgradeandproniote10order

reunificatian."

כלהישראלילצדאיןקבע,לתושבותלבקשותנוגעיסשהדבריםככלכילציין,ישזהלענין6.

על-ידימוגשותלהיותצריכותהישראליהצדלאישורהמוגשותהבקשותהתושב.עםמגע

תושבותהענקתלאשריהיהשניתןמנתעלכילצייןישכןומטעמה.הפלסטיניתהמועצה

כיווןזאת,זה.בהקשרהפלסטיניהצדשלבפניההפדחישואת,המבקשפלסטינילתושב

באזורהחלבדיןנקלטהאשר(הבינייםבחסכםהקבועההסמכויותלחלוקתשבהתאם

למרשםתושביםלהוסיףמוסמךאינוהישראליהצדלעיסו-34בסעיפיםכאמור

לצדשפנתהלאחרכן,לעשותהמוסמכתהיאהפלסטיניתהמועצהאלאבאזור,האוכלוסין

לכך.אישורואתוקיבלההישראלי

כלאלאלעותרים,קבעתושבותלהעניקהמשיבשלבסמכותואיןהדברים,פניהסמשכך7.

המועצתמטעםתוגשנהאסשתוגשנהבקשותשלבאישורןלדוןהואלעשותשבסמכותו

הענין.לפיולמבקשים,לעותריםקבעתושבותלמתןהפלסטינית

קבע,תושבותלהענקתישראלשלמוקדםאישורנדרשלפיולכללכי,ואת,עםלציין,יש8.
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למעלהגילםאשרדומיהם,אוהמבקשיםאוהעותריםעלחלאינוזהשחריגככללפיכך,9.

לאישורהבכפוףהפלסטינית,למועצהמסורהתושבותלהםלהעניקשהסמכותהרי16,מגיל

,ההסכםלהוראותבהתאםהכלישראל,שלהמוקדםהפרטני

בינוארשתוקןכפיאוכלוסין,ומרשםדהותתעודותבדברלצובאשרהעותריםלטענותאישר10.

הישרד,ליות.הרשויותשלהסמכותבתחוםעודמצוייםאינםוהפעלתווהשצוהרי1995,

האחריותלרבותהאוכלוסין,מרשםלתחוםהאחריותהועברההסמכויותהעברתעם

המועצהלידיהבינייםהסכםלהוראותהחקיקהולהתאמתזה,בנושאלחקיקה

הפלסטינית.

שכןמכותו,מופעלותאינןוהןבצומקורןאיןהישראליחצרבידישנותרוהאצרורסמכויות11.

למנשר6סעיףהוראותמכחמופעלותאלהסמכויותאישור.סמכותמקנהאינוכללהצו

.הקובע

אוידועלשנתמנהמיכלוכןבפיזורצה"לכוחותמפקד"

אחריות,ותחומיכוחותבעלילהיחגיוסיפופסעתיפוגל

מאלה.אהדל3עלומינחל,שיפוטהקיקהנוחותלרבות

מפקדפידיהנתוג*סאחריתאתריותותחומיכוחשי6.

הנוחותלרבותהציניים,העינםלפינאהודצה"לכוחות

זה."בהסכםלמועצההתברושלאהאחריותתנחומי

שמ/1.ומסומןמצ"בהמנשרהעתק

שמ/2.ומסומןהאוכלוסיןומרשםוהותתעודותבדברהצומצ"בכן

לרשויותנתונההפלסטיניתהמועצהמטעםקבעלתושבותבקשותלאשרסמכותמשכך,12.

בפסקההקבועהחריגעלהעוניםלאלהפרטאדם,כלשללבקשתוביחסבאזורהמוסמכווג

האישורסמכותכימובן,כלל.אישורנדרשלאלגביהםאשרלעיל,שהובאה28לסעיף12

הישראליותהרשויותאתהמחייבותהמשפטיותהמידהלאמותבהתאםמופעלתהאמורה

זה.נכבדמשפטביתשלבפסיקתואחתלאשנקבעכפי
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מצוייםקבעתושבותהענקתלנושאהנתעיםהפרוצדורליים,הנושאיםמןחלקכילציין,יש.13

הפלסטיניהצדנמנעאלה,מחלוקותעקבזמן.מזהלפלסטיניהישראליהצדביןבמחלוקת

הישראלי.לצדושומרוןביהודהקבעלתושבותבקשותמלהעבירהמקריםבמרביתעתהעד

זהבנושאדיוניםמספרהתקיימוהפלסטיני,חצרעםהשיחותשחודשולאחרחנורח1אל,

בנושאוחלהאוכלוסיןמרססלעניניהוועדהובתתאזרחיים,לענייניםהוועדהבמסגרת

מסויימת.התקדמות

שקיר)-שהלן2151/97בבג"צ112מס'העותרים

הקיימותהמיוחדותהנסיבותהמוסמכיםהגורמיםידיעלנשקלוהעותריםשלבעניינם14.

:ביניתןבעניינו,

;והבןהאבשלהמיוחדהמשפחתימצבם

הקריטריוניםלאוראשר-קטינים)(משפחותלאיחודבבקשהפנהשהעותרהעובדת,

הומצאואילובחיובנעניתהיתהכיסיכויישהבקשה,במועדתקפיםשהיו

,במועדשנדהמוהמסמכים

הסמכויות.העברתטרםעודנעשתההמסמכיםשהוגלמתהעובדה

שלשבעניינומכיווןלעתר.קבעתושבותהענקתלאשרהמשיביםנאותואלה,נסיבותלאור15.

לחסבביתוהקישורהתיאוםלמפקדתאישורניתןהפלסטיני,מהצדבקשהנתקבלניהעותר
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מאושרת.בקשתההיתהבבקשהביתהאתכוללתהאםהיתהאםכינראחפניו,

1992.שנתמאזכדיןהיתרפיעלבאזורשוהההמבקשתהבתועוד,זאת

המועצהמטעםפניהתתקבלאסכי2המשיבהסכיםאלו,מיוחדותבבנסיבותמשכד,17.
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