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בינייםוצוצו-על-תנאילמתןעתירה

:טעםוליתןלבואלווהמורההמשיב,אלהמופניתלצו-על-תנאי,עתירהבזהמוגשת

קבעכתושביוילדיהם20עד6העותריםשלמעמדםאתלשלולהחלטתואתיבטללאמדועא.
בישראל.

בישראל,לישיבת-קבערשיונותבעליירושלים,תושבישלמעמדםאתמלבטליימנעלאמדועב.

הליךוקייםלפקיעתו,אומעמדםלביטולהעובדתייםהיסודותאתבפניהםשגילהלאחראלא

בעל-פה.להתקייםיוכלאשרבעניינםשימועשל

לישראל,הכניסהלתקנותא11-ו'סיפאג)11(תקנותפיעלמלפעוליימנעלאמדועג.

לישראל,מחוץבמדינהשהשתקעאדםשללישיבת-קבערשיוןפקיעתבדברד"לשתה-1974,

לאזוריםמגוריהםמקומותאתבעברהעתיקואשרירושלים,מזרחלתושביבקשר

זיקתםעלששומריםירושליםמזרחלתושביבקשרוכןישראל,מדינתשלשבשליטתה

מדועלחלופין,או;שניםשבעעלהעולהרצופהתקופהבמשךממנהנעדריםואינםלישראל

כבטלות.אלותקנותיוכרזולא

בישראל,לישיבת-קבערשיונותבעליירושלים,תושבישלמעמדםאתמלבטליימנעלאמדועד.

ולאחרזה,בענייןאותוינחואשרחדשים,וקריטריוניםנהליםכללים,שיגבשלאחראלא

ברבים.פרסומםמיוםסבירהמעברתקופת

לישיבת-קבערשיונותבעלותירושלים,תושבותשלמעמדןאתמלבטליימנעלאמדועה.

1994,מרץלחודשעדהמשיבשלמדיניותובשלמהן,ונבצרזריםלבני-זוגשנישאובישראל,

ב-1994מדיניותואתשינהשהמשיבולאחרבישראל,זוגןבניעםמשפחותיהןאתלהקים

עםוהשתקעוחזרוהןבני-זוגן,עבורירושלמיותלנשיםמשפחותאיחודלראשונהואיפשר

בני-זוגן.עבורמשפחותלאיחודבקשותוהגישובירושליםמשפחותיהן

הגישואשרמשפחות,איחודלצורךבישראלקבעלישיבתהבקשותאתיאשרלאמדועו.

הרשיונותאתיחדשלאמדועלחלופין,או;בני-זוגןעבורו-6,12,13,14,151618,העותרות

ידם.עלקבעתושבותלקבלתעדבני-זוג,לאותםהמשיבהנפיקאשרבישראללישיבה

בינייםלצובקשה

מהוצאתיימנעכילמשיבהמורהביניים,צומלפניולהוציאהנכבדהמשפטביתמתבקשכןכמו

זו.בעתירהההליכיםלמיצויעדמישראלוילדיהםזוגםובני20עד6העותרים



:העתירהנימוקיואלה

בישראל,חייהםשמרכזירושליםתושבישלמעמדםביטולהואזועתירהשלעניינה

זועתירהמגוריהם.ומקוםממולדתםלגירושםויביאזכויותיהםמלואלשלילתהמביא

תושביאתוהופכתקשים,עיוותיםהמולידהוקיצוניתחדשהמדיניותלבטלנועדה

כלומשולליחוקייםבלתילמהגריםלמעשה,הלכהבהוהיושביםבההמושרשיםירושלים,

נעשה-ושכמותםהעותרים-ירושליםתושבישלמעמדםביטולבעירם-מולדתם.זכויות

מנהליםחדהסטייהתוךעובדתית,תשתיתללאהטבעי,הצדקכללישלבוטההפרהתוך

שוויון.ולערכיחוקלמדינתהמנוגדתפסולהובמטרהעשורים,שלושהבני

:חלקיםמחמישהמורכבתהעתירה1.

הפניםמשרדשלוהנהליםהמדיניותשלתיאור4(:עמ'(1995לשנתעדוהנהליםהמדיניותא.

ושמירתשובםלחו"ל,ירושליםמזרחתושבייציאתבדברל-1995,ועדהשבעיםשנותמתחילת

ל-1994.עדירושליםתושבותמנשיםמשפחותאיחודמניעתבענייןוכןמעמדם,

שלתיאור9(:עמ'(הרטרואקטיביתותחקתהב-1995החדשהוההנחיההמדיניותשינויב.

פקיעתבדבר1995,בסוףמהמשיבשיצאההחדשהוההנחיההנ"לבמדיניותשחלהחדהשינוי

הקודמים,לנהליםבהתאםתושבותםעלאזעדשמרואשרירושלים,מזרחתושבישלתושבותם

ותוצאותיה.זוהנחיהשלהרטרואקטיבייישומהודרך

בחו"לשהומדועהיום,חייהםמרכזהיכן:15(עמ'(העותריםשלמעמדםוביטשחייהםמרכזג.

בישראלקבעכתושבימעמדםאתהמשיבמהםשללכיצדמטרה,ולאיזוזמןפרקילאלובעבר,

בעניינם.ההליכיםומיצוי

שלפקיעהאוביטוללישראל,הכניסהחוקפיעלקבעתושבות:47(עמ'(המשפטיתהמסגרתד.

האדם.זכויותמבחינתהתושבותביטולומשמעויותירושליםתושבישלקבעלישיבתרשיון

מדיניותרטרואקטיביבאופןעליהםלהחילאיןהעותרים,לטענת49(:עמ'(המשפטיהטיעוןה.

כדיןהסתמכוכשהםבעבר,התנהגותםיסודעללישיבת-קבערשיונםלביטולהמביאהחדשה,

סבירהאינהזורטרואקטיביתתחולה;שעהבאותהתקפיםשהיווהנהליםהמדיניותעללבובתום

שליסודובזכויותלגיטימיותבציפיותקשותפוגעתבהיותהראויה,תכליתלכלמידתיתואינה

המורכבבנושאוגלוייםסביריםקריטריוניםמפעילאינוהמשיבכיעוד,יטענוהעותריםהעותרים.

לישיבת-קבערשיונותלשלולבבואוהטבעיהצדקכלליעלשומרואינוחיים"מרכז"קביעתשל

58-43(.ממעיפיםהמזרחיתירושליםמתושבי



העותרים

אדם.זכויותעללהגןלמטרהלהןששמורשומות,עמותותהינן5עד1העותרות2.

האוכלוסיןבמרשםרשומיםשהיוירושלים,תושביהםהעותרים")":להלן(20עד6העותרים3.

רשיונםשפקעכמיבהםלראותהמשיבמטעםשניתנולהחלטותעדישראלמדינתשל

בישראל.לישיבת-קבע

שניםמספרבישראל.כיוםנמצאחייהםשמרכזהעובדההואהעותריםלכלהמשותףהמכנה

ביטולעלהמשיבלהםהודיעבירושלים,סופיתוהשתקעולישראלכדיןחזרושהםלאחר

מישראל.לאלתרלצאתלהםוהורהקבעכתושבימעמדם

מעמדםושמירתשובםלחו"ל,ירושליםתושבייציאתבדברונהליםמדיניותא.

1995(עד(

השטחיםותושביירושליםמזרחלתושביאחידהמדיניות4.

הקשורבכלהמוחזקיםהאזוריםותושביירושליםמזרחתושביעלחלואחידיםנהלים

צה"לידיעלנקבעווהמדיניותהנהליםבשובם.ולמעמדםלחזרתםלחו"ל,ליציאתם

אותםהיוהאוכלוסיותשתילגביהנהליםהפנים.משרדנציגישלובהסכמתםבהשתתפותם

ומשנישלהחופשיתיציאתםלהסדרתנוהללקבוע"מפורשתבמטרהוניתנוהנהלים,

עבודה,ביקור,לצורךערב,לארצותאולידנוייוירושלים,ומזרחהמוחזקיםהשטחים

6(.וסעיףומסחר"למודים

ע-ו/2.ע/1ומסומניםלעתירהמצ"ב1988ומשנת1977משנתלירדןהיציאהנהלי

הפתוחים"יהגשרים'מדיניות5.

לאחרישראלממשלתהנהיגהאותההפתוחים",הגשרים"מדיניותעמדההנהליםביסוד

שלהחופשימעברםאתלעודדנועדההפתוחים"הגשרים"מדיניותהימים.ששתמלחמת

זומדיניותביטחון.לשיקוליבכפוףהירדן,גשרידרךהשטחיםותושביירושליםמזרחתושבי

ערבובארצותבירדןלשהותהשטחיםותושביירושליםמזרחתושבישלבצרכיהםהכירה

לצרכיםגםאלאומסחר,ביקוריםכגוןמועד,וקצריארעייםלצרכיםרקלאוזאתאחרות,

משפחה.וקשריעבודהלימודים,לרבותבחו"ל,ממושכיםומגוריםבשהייההכרוכים

להםשמרשים-פירושהארוכות-טווח,למטרותלצאתלתושביםמאפשריםלפיההמדיניות,

לחזור.גם

עמ'תש"ל,י"ב,חוברת(4.2.70מיוםבד"כדייןמשהדאזהביטחוןשרדבריאתראה
המקלגזית,שלמהדאז,בשטחיםהפעולותמתאםשלמחקרואתוכן699-697(,

ומסומניםמצ"ב217-204,עמ')1985(ושומרוןביהודההישראליהמימשל-והגזר
בהתאמה.ע-ו/4ע/3



מקורותלספקיכלהלאאשרישראל,מדינתשללאמצעיההתאימהזומדיניותכימובן

בטחון.כשסתוםשימשהאףוהיאגדולה,כהלאוכלוסיהלהשכלהומוסדותפרנסה

בחו"למירביותרצופותשהותתקופות-הירדןבגשריוהחזרההיציאהנהלי6.

רשיוןתנאיעלשמראשרתושבוכליציאה,ברשיוןהותנתההתושביםשליציאתם

כתושב.זכויותיוכללוקמוחזרתועםומיד,עתבכללחזוררשאיהיההיציאה

ירושליםומזרחהמוחזקיםהשטחיםלתושביהמזרחיתלגדהיציאהנוהלבענייןצה"לפקודת

רשאיהיהתושבכלבחו"ל.המרביתהרצופההשהייהאורךאתקבעהלעיל),ע-ו/2ע)/1

חדשים.ל-36שתוקפוחוזר,אשרתהכולליוצא,כרטיסבאמצעותהירדןגשרידרךלצאת

התושב,שלמשפחתוקרוביידיעללהארכהניתןהיההיוצאכרטיסהתקופה,תוםלקראת

היוצאכרטיסשלההארכהתקופתבחו"ל.עודכשהתושבבאזור,אובירושליםהנמצאים

שלושעדמשפחהקרוביבאמצעותהיוצאכרטיסאתלהאריךהיהניתןאחת.לשנההיתה

שניםשששלמצטברתלתקופהלהגיעיכולהיההמוארךהיוצאכרטיסשלשתקפוכךפעמים,

בחו"ל.רצופההיעדרותשל

לפילשטחים,או(לירושליםלחזוררשאיהתושבהיהבתוקפו,היוצאכרטיסעמדעודכל

לישראל.נכנסועימהבגשרלוהוחזרהשלוהזהותתעודתהירדן.גשרידרךהעניין)

באמצעותנתב"גדרךלחו"ללצאתאפשרותהיתההשטחיםולתושביירושליםמזרחלתושבי

להארכהניתנתהיתהוהיאאחת,לשנהמוגבלהיהזותעודהשלתוקפהמעבר".תעודת"

שנה.שללתקופות

מצויידכשהואלחו"לפעםעודלצאתרשאיהיההואלאזור,אולירושליםהתושבמשחזר

מחודשת.אוחדשהמעברבתעודתאוחדשיוצאבכרטיס

ובארצותבירדןארוכהשהותהפתוחים,הגשריםמדיניותבמסגרתאיפוא,איפשרו,הנהלים

לעבודתםלשובוסעודיה,המפרץבמדינותעבדואשרהפלסטינים,לאלפיאיפשרוהםערב.

תושביאתשהביאוהרבים,באילוציםהכירוהישראלייםהשלטונותבזכויותיהם.לפגועבלא

אתשםלנהלואףהשכלתםאתשםלהשליםערב,בארצותפרנסתםאתלחפשירושליםמזרח

ירושלמיות).נשיםלגביבהמשךשיפורטכפי(המשפחהחיי

החוזרהתושבשלמעמדועלוהחזרההיציאהנהלינפקות7.

זכותו:מחו"להחוזרהתושבשלמעמדושמירתבענייןמשמעותנודעהוהחזרההיציאהלנהלי

שייפגעמבליבאזור,אובירושליםכדיןקבעישיבתולשבתלהוסיףגםאלאלחזור,רקלא

התושבשלמעמדווביןמחד,והחזרה,היציאהנהליביןהקשרבחו"ל.השהיהמחמתמעמדו

המינהלראשזהר,תת-אלוףשלבתצהירוהיטבהבהרהובהרמאידך,קבע,כתושב

בבג"צתשובהתצהיר(28.9.94בתאריךניתןאשרוהשומרון,יהודהבאזורדאזהאזרחי

:ע/5(ומסומןמצ"ב5606/93,5810,



תקפהמעבר'ב'תעודתאותקףיוצא'ביכרטיסהחזקהתוךלחו"לליציאה"

כדיןביציאהשהמדוברהעובדהמעצםהחורגתרבהמשמעותנודעת

היא,הנוספתהמשמעותסגור.כשטחהוכרזלעיל,שצוייןשכפימהאזור,

מעבר'ביתעודתאויוצא'ביכרטיסומחזיקבחו"להנמצאהאזורשתושב

לטעוןיהיהשניתןמבליתקפים,שאלועתבכללאזורלשוברשאיתקפים,

בעודלאזורהחוזרהאזורתושבהאזור.תושבמלהיותחדלהיוצאכי

אתלקבלזכאיתוקף,בניהינםשלוהמעבר'תעודת'אושלוהיוצא'כרטיס'

האזור.אתיציאתוטרםהרשויותאצלהפקידאותהשלוהזהותתעודת

כרטיס'בעודאליולחזורומבקשהאזוראתיצאאשרתושבשכלמכאן,..."

אוטומטיבאופןלאזורלחזורזכאיתקפים,שלוהמעבר'תעודת'אוהיוצא'

אתהעתיקבחו"לשהותובתקופתאםגםהאזור,תושבלהיותעהמשין

א.א.).-במקורלאהדגש(אחר."למקוםחייומרכז

שמירתבדברחזקהואותהמדיניותאותהשלירושליםמזרחתושביעלתחולתןלעניין

ולאחרבמטכ"לצבאימימשלענףראשששימשמישלתצהירואתראהקבע,כתושבימעמדם

עדדבריו,פיעלתשין.אמירמרערבים,לענייניירושליםעירייתראשיועץ1994,עדמכן,

שלתקפותקופתבתוךהחוזרירושלים,תושבשלמעמדובספקהועמדלאלפחות,ל-1994

בחו"ל.ארוכהשהייהלאחרגםוזאתהמעבר,תעודתאוהיוצאכרטיס

.ע/6ומסומןמצ"בחשיןמרשלתצהירו

זרהואזרחותקבעתושבות

בתעודתאוהיוצאשבכרטיסהחוזראשרתשלתקפהתקופתבמסגרתהתושבחזרעודכל

התושבשלבזכותוככללהכירה1995,לשנתעדהשנים,כלבמשךהנהוגההמדיניותהמעבר,

זרה.אזרחותרכשאםגםוזאתכתושב,מעמדועלולשמורלביתולחזור

שיפורטכפי(וילדיו19העותרשלבמקריהםביטוילידיהבאהעקבי,הנוהלהיאלכךראייה

חוזר".תושב"שלבחותמתהירושלמיהתושבשלהזרדרכונוהוחתםלפיולהלן),36בסעיף

לעירםהדוקהזיקהעלרביםירושליםתושבישמרובהחיים,מציאותשיקףהאמורהנוהל

היוותהלאהתאזרחותשלבדרךחו"לבמדינתשהותםכשהסדרתקרובות,לעתיםבהושהו

והתיישבותלעירםחזרהשלפרספקטיבהתוךנעשתהאלאלארץ,הקבועקשרםניתוקעבורם

מקצועי.נסיוןאוהשכלהרכישתאוכלכליתהתבססותלאחרבה

וחזרוקבע,תושבשלמעמדבחו"לרכשואובחו"לשהתאזרחוירושלים,תושביזאת,לעומת

כך,תושבותם.אתלאבדעלוליםהיו-תקפהחוזראשרתללאהרשיון,לתנאיבניגודארצה

הפניםושרהממשלהראשנ.עוודמוברק282/88בג"צ(עוודמוברקשלמקרהוהיהלמשל,

424(.במ)2(פ"ד,ואח'



לזריםהנשואותירושלמיותנשיםשלקבעתושבות9.

נעניתהיתההזרהבת-זוגועםמשפחותלאיחודירושליםתושבגברשלבקשתול-1994,עד

ירושלמית,לאישהזאת,לעומת;בירושליםהבעלשלמגוריומקוםאםבחיוב,המקריםברוב

בן-עםבירושליםמשפחותאיחודהתאפשרלאהשטחים,תושבאוזרתושבעםשהתחתנה

הזר.זוגה

בן-זוגה.עםמשפחהחיילקייםמנתעלבחו"לאובשטחיםלגורלעבורנאלצהכזאתאישה

שהייהותקופותתכופים,ביקוריםידיעללירושליםהדוקהזיקהעלשמרואלומנשיםרבות

לידתםעלדיווחאוהאוכלוסיןבמרשםורישומםבישראלילדיהןלידתוכןבעיר,ניכרות

תקפותקופותבתוךלארץלשובהאישההקפידהעודכלשלהן.הזהותבתעודתשמםורישום

קבע.כתושבתמעמדהעלשמרההיאהיוצא,כרטיסשל

מאישהקבעכתושבתמעמדהשלילתשלאחדמקרהעללעותריםידועלאל-1994עד

ולאבחו"ללבעלהלהצטרףהמשיבמדיניותבשלנאלצהזר,לתושבשנישאהירושלמית,

לבקרשהקפידהכזו,אישהשנים.ששעדמשלושהחורגתרצופההיעדרותמירושליםנעדרה

עלבפועלשמרהלהאריכו,שהקפידהאוהיוצא,כרטיסשלתקפותקופתבתוךבירושלים

בישראל.ולהתגוררלשובזכותה

בשטחיםומגוריםבירושליםתושבות10.

כתושבירושליםתושבשלבמעמדוהכירה1995לשנתעדהפניםמשרדשלהעקביתהמדיניות

שלהמוניציפאלייםלגבולותמעברהנמצאבביתלהתגוררעבראםאףבישראל,קבע

הכירווהןבחו"ל,כמגוריםישראלשבשליטתבשטחיםמגוריםראולאהרשויותירושלים.

לגבולותמחוץמגוריםמקומותמוצאיםרביםירושליםתושבישבהחיים,במציאותלמעשה

לימודים,מסחר,עבודה,-ירושליםבתוךחייהםתחומירובאתמנהליםהםבעודהעיר,

והפקעתוהבנייההתכנוןבתחומיהמגבלותאתתאמהזומציאותוכו'.רפואהשירותי

בעיר.הערביתהאוכלוסייהבקרבדיורמצוקתשיצרובירושלים,הקרקעות

לאומילביטוחהמושדומדיניותהלאומיהביטוחתקנותלאורבירושליםתושבות11.

מגוריהםמקוםאתירושליםמזרחמתושביחלקהעתיקוהשבעיםשנותבתחילתכברא.

זה.מעברבעקבותהלאומיהביטוחלקיצבאותוזכאותםמעמדםשלהשאלהועלתהלשטחים,

ומסומןמצ"בםי/15,מס'החלטה(13.2.73מיוםירושליםלענייניהשריםועדתשלבהחלטה

:נקבעע/7(

והמשיךירושליםתושבהיותובזכותישראליתזהותתעודתיבש117עי"

הביטוחמזכויותלהנותימשיך-הלאומילביטוחתשלומיואתבקביעות

לגבולותמחוץאלמגוריומקוםאתהעתיקאםגםהלאומי

ירושלים".שלהמוניציפאלייס



לאאךהמלצותיו.ויתןיבדוקמיוחדצוותכיוהוחלטבנושא,ועדהאותהשובדנה1980בשנת

1984.עדהפחותלכלהשרים,בוועדתנוספותהחלטותהתקבלו

חוקלפיוחובותזכויות(הלאומיהביטוחתקנותאתהמשנהמחוקקהתקין1987בשנת

שרשוםמיעלחלותאלותקנותז"משתה-1987.ישראל),תושבילשאינםהלאומיהביטוח

מתגוררוהואישראל,אזרחשאינוישראלית,זהותבתעודתומחזיקהאוכלוסיןבמרשם

ירושלים.הואהזהותבתעודתהרשוםשמענובעודעזה,חבלאוושומרוןיהודהבאיזור

לביטוחהחוקמכחגימלאותלקבלתתושביםאותםשלזכאותםבהמשךהכירוהתקנות

:לתקנותד)51(תקנהקובעתכןכמו1.1.87.לפנילקבלןשהחלובתנאילאומי,

האיזור,תושבלהיותוחדללישראל,מגוריומקוםאתאדםהעתיק"

העתיקשבומהיוםשנתייםשללתקופהאלהתקנותהוראותעליויחולו

כאמור".עתרי(מקוםאת

לאישראללגבולותמחוץירושליםמזרחתושבמגוריהמשנה,מחוקקבעיניכיאומרהווה

יתחדשוהמדינה,בגבולותלהתגורריחזורואםישראל,כתושבמעמדופקיעתלכללהביאו

כילעבודה,הארציהדיןביתפסקמזו,יתרהלאומי.לביטוחהחוקפיעלזכויותיומלוא

לזכותיכוללירושליםהחוזרותושבלסתירה,הניתנתחזקהאלאאיננההנ"לד)51(תקנה

לירושלים,קבועבאופןשחזרלהוכיחבידויעלהאםהחוקפיעלזכויותיושלמיידיבחידוש

כגפד"ע,לאומילביטוחהמוסדנגדואחיחאלדייהאנ/0-43דב"ע(שנתייםלהמתיןמבלי

.)36

דוגמתלאיזור,מחוץאלאחרתלמדינהמגוריומקוםאתהעתיקאשרישראלתושבלגבי

הזכאותבהמשךהשניםכלהכירלאומילביטוחהמוסד-בישראלמחדשוהשתקעוחזרירדן,

וזאתבישראל,חייומרכזאתוקבעחזרכיהמוכיחכזה,אדםלכללאומילביטוחהחוקפיעל

זכאותו.תתחדשבטרםשנתייםשלשהותלדרושומבליארוכה,היעדרותשלבמקריםגם

משרדשלהעקביתהמדיניותאתבמדוייקתאמהלאומילביטוחהמוסדשלזומדיניות

כדיןאינהבישראלוישיבתובישראל,לשבתזכותופקעהאשרשאדםיתכןלאהריכיהפנים,

לאומי.לביטוחהחוקפיעלכתושבלזכויותבשובויזכהחוקי,בלתיכשוההמעמדואלא

הביטוחתקנותהתקנתעם1993,בשנתביטוילכללשובבאההמשנהמחוקקשלזוגישה

וחבלשומרוןליהודה,מגוריהםמקוםאתשהעתיקוירושליםלתושביתשלומים(הלאומי

1993.-התשנ"געזה),

להמשיך1.1.87,מלפניבשטחיםהמתגוררירושלים,תושבשלבזכותוהכירושובאלהתקנות

בעבר.והופסקושולמואלואםגםלאומי,לביטוחהחוקפיעלמסויימיםתגמוליםולקבל

לקומעברמגוריהםאתשהעתיקוירושליםלתושבידווקאמתייחסותהחדשותהתקנות

המשנהמחוקקבהםרואהממושכת,תקופהבשטחיםמגוריהםאףעל1987.לפניהירוק

האוכלוסין.במרשםכדיןהרשומיםישראלתושבי



עליהוהיתמנותהמדיניותידיעת12.

לישראלחזרתםלשטחים,אולחו"לירושליםתושבייציאתבענייןלעיל,המתוארתהמדיניות

לקבלאליוהפוניםכלכלפיהפניםמשרדשלהרשמיתעמדתוהיתהמעמדם,ושמירת

הרביםבידיעתהיתההיאהיציאה.רשיוןגביעלבכתבנרשמהכילעובדהמעברשירותים,

העותריםשלהעקבינסיונםהפנים.משרדשלנוגדתפעולהכלידיעלנסתרהלאומעולם

רבות,שניםבמשךהמשרדפקידיעםההכרחייםבמגעיהםהפנים,משרדעםהתושביםוכלל

ושוב.שובזועקביתמדיניותואיששואישרו

בהתאםחייהםאתוכלכלוזומדיניותעלהסתמכוהעותרים,ביניהםרבים,ירושליםתושבי

לה.

העברמנהלירטרואקטיביתוסטייההמדיניותשינויב.

קבעלישיבתרשיונםפקע""כירבים,ירושליםלתושביהפניםמשרדמודיעכשנתייםזה13.

קבע,כתושבימעמדםאתלשלולמינהלתיתהחלטהלמעשההיאזופקיעה""בישראל.

כפיהידועים,ולמדיניותלנהליםבהתאםהשניםכלבמשךשפעלוירושלים,לתושביהמופנית

מחודשתבאכיפהמדוברלאלחלוטין.חדשהתופעהמהווהמעמדםשלילתלעיל.שתוארו

הפניםמשרד:הואנהפוךאכיפתם.עלהקפידוולאבעברהותוואשרעקרונות,אונהליםשל

שהיווהנהלים,מהמדיניותחדהסטייהיסודעלאלהתושביםשלמעמדםאתכיוםשולל

ירושלים.מתושבירבבותלבובתוםבסבירותהסתמכוועליהםהשבעים,שנותמאזקבועים

1995בדצמברחדשההנחיההוצאתהמדינה:מבקרתדו"ח14.

)1996(המדינהמבקרתשל47שנתימדו"חללמודניתןהעברמדיניותאתלשנותההחלטהעל

המדינהמבקרתלפי580-575(.עמ'(קבע"לרשיוןתוקףל"פקיעתמיוחדבפרקהמתייחס

:576(עמ'(
ישהאםבשאלהלממשלההמשפטיהיועץאצלדיוןנערך1995בדצמבר"

מחוץ'בגדרהאזור)-להלן(עזהוחבלוהשומרוןיהודהאזוריאתלראות

הכניסהתקנותלפיקבעלישיבתרישיוןתוקףפקיעתלענייןלישראל',

הנחיההמשרדשלהמשפטיהיועץלשכתהוציאההדיון,בעקבותלישראל.

מיולכןלאזור,גסמתייחסלישראל'מחוץ'לפיהירושלים,במזרחללשכה

לרשוםוישקבע,לישיבתרשיונותוקףפקעשניםשבעמעלבאזורשישב

בהנחיה,נקבעעודתושב.להיותשחדלכמיהאוכלוסיןמרשםבקובץאותו

הרצףאתקוטעיםאינםהשניםשבעבמהלךבישראלקצריםשביקורים

א.א.).-במקורלאהדגש(התקופה"חלוףלעניין



משלהיהפניםמשרדשלהחדשותבהנחיותהגלוםבמדיניות,השינויהמבקרת,מדו,יחכעולה

מישורים.בשניביטוילידיבא1995,

מדינתתושבימלהיותחדלוהירוקלקושמעברבישוביםהמתגורריםירושליםתושביראשית,

שנים.לשבעמעברנמשכובשטחיםמגוריהםאםישראל

להשיבהניתןלאוכיישראל,שבשליטתבשטחיםמגוריםבשלפוקעתתושבותכיההחלטה

במדיניות.ושינויחדשההחלטההיא-כנהעל

כרטיס'שלתוקפובתקופתלירושליםלשובהשניםלאורךשהקפידוירושלים,תושבישנית,

מדינתתושבילהיותהםאףחדלוקרובות,לעתיםבהולשהותהמעבר'תעודת'אוהיוצא'

מהוותשנים,שבעכדיבמצטברהעולותבעבר,בחו"לרצופותלאשהייהתקופותישראל.

הדרישהלעומתהתושבות,ולשלילתהחיים"מרכז"שינויבדברלקביעהמספיקיסוד

שלכשינוייחשבהיציאהרשיוןחידושללאבחו"לשנים7שלרצופהשהותרקכיהקודמת

חיים".מרכז"

-כנהעללהשיבהניתןלאוכיבחו"ל,רצופהלאשהייהבשלפוקעתתושבותביההחלטה

במדיניות.ושינויחדשההחלטההיא

יחדבמדיניות.השינוישלהמלאתכנואתלדעתניתןלאלפיכךפורסמה.לאהחדשהההנחיה

רביםירושליםתושביגריעת-ומשמעותהמיידיתהיתההחדשהההנחיהתחקתזאת,עם

התנהגותםסמךעללאלתר,המדינהכתושבימעמדםושלילתהאונלוסיןמרשםמקובץ

מעבר.תקופתעלאבמדיניותהשינויבדברמוקדמתאזהרהללאזאתכלבעבר,

הפניםשרהחלטתפיעלבשטחיםהמתגורריםירושליםתושביבענייןהמדיניותשינוי15.

רמוןחייםמרדאז,

לישיבת-רשיונםשפקעכמיהירוק,לקומעברהמתגורריםירושלים,בתושבילראותהחלטה

יוניעד1995מנובמברהפניםכשרכהונתובעתרמוןחייםמרידיעלהתקבלהבישראל,קבע

מעריבאחתרבותשניםשהתגוררהאישה,שלעתירהבעקבותזועמדהגיבשהוא1996.

כיהיתה,השרהכרעתמעמדה.לגביהפניםמשרדמדיניותבענייןלהכריעהצורךועלההגדה,

לאהחלטה,לאותהעדישראל.מדינתשלקבעתושבימלהיותחדלובמצבהואחריםזואישה

כהשתקעותכמוהםישראלשבשליטתבשטחיםמגוריםלפיהסופית,עמדההפניםמשרדגיבש

ירושלים.תושבשלמעמדולשלילתהמביאיםזרה,במדינהקבעשל

ע/8.והמסומןהמצ"בבתצהירהמפורטיםהעותרים,לב"כרמוןמרדבריאתראה

10



תושבותפקיעתשלוהסטטיסטיקותהפניםמשרדשלהמדינותשינוי16.

תושבימספרעלבסטטיסטיקההבולטביטויואתמוצאהפניםמשרדשלהמדיניותשינוי

שנה.מדיהאוכלוסיןממרשםשנגרעוירושלים

:הפניםמשרדידיעלנמסרואשרהאחרון,העשורלגביהנתוניםפירוטלהלן

פקעהשתושבותםתושביםמס'השנה

198723
19882
198932
199036
199120
199241
199332
199445
199596
1996689
בבדיקה)נוספיםתיקיםנו)-1997606500

אתהמפרט,15.1.97מיוםהפניםממשרדבקשימ.עו"דשלמכתבהלעתירהמצ"ב
מיוםכהן,רפאלמראוכלוסין,מינהלמנהלשלמכתבווכן1996,עדהנתונים

בהתאמה.ע-ו/10ע/9כנספחיםהמסומנים1997,לשנתהנתוניםעם17.12.97,

הפניםמשרדהחלבהבמדיניות,החדהשינויאתומגליםעצמם,בעדמדבריםאלהמספרים

1995.בסוף

באחמ"שהמיניתהאפליהביטולוביןתושבותפקיעתבדברהחדשההמדיניותביןהקשר17.

איחודששללההמדיניות,אתלבטלז"ל,רביןיצחקורה"מ,הפניםשרהחליט1994במרץ

בעקבותהתקבלהזוהחלטהשוויונית.מדיניותולהנהיגירושלים,תושבותמנשיםמשפחות

האגודהידיעלהוגשהאשרהפנים),שרנ'ואח'גרביתבלינדה2797/93בג"צ(עתירה

השוויוןעקרוןהפרתבשלחוקיתבלתיהיאהמפלההמדיניותכינטען,ובההאזרחלזכויות

:רה"משלהחלטתופיעלהאדם.לכבודהיסודבזכותופגיעתההמיניםבין

האבחנהללאירושליםמזרחתושבישללבן-זוגקבעלישיבתרשיוןנצענן

המבקשהיהכשהבעלרקניתןהיההרשיוןלפיהלכן,קודםקיימתשהיתה

קבעי.תושבתרקולאאזרחיתהיתההמבקשתשהאשהאוזוגובתאת

31.3.96(.מיוםהפניםממשרדבקשימ.עו"דשלומבמבה

לב"כהמשיבב"כשלמכתבה;ע/11ומסומןמצ"ב2797/93בבג"צהעתירה
מצ"בהמינית,האפליהביטולעלהמבשר23.6.94,מיוםהנ"לבעתירההעותרים
ע/13.ומסומןמצ"ב31.3.96מיוםבקשיעו"דשלהנ"לומכתבה;ע/12ומסומן
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בני-עבוראחמ"שבקשותלהגישבעברמהןנבצראשרנשים,בפניחדשתקווהפתחנפתחכך

לשובלאפשרותממושכותתקופותבמשךהמתינווהןהסף,עלנדחושבקשותיהןאוזוגן

אלומנשיםחלקחידשובמדיניות,השינויפרסוםבעקבותבירושלים.משפחותיהןעםולחיות

לשהותנאלצובהםהארעימקומותעםקשריהןאתניתקו,בירושליםשלהןהקבעמגוריאת

מכבר.לאזהשהוכרהזכותןלהגשמתוציפובעבר,המפלההמדיניותבשל

"שאושרוהבקשותובמספרזוגבניעבורשהוגשוהבקשותבמספרתלולהמעליההביאהדבר

משפחותלאיחודהבקשותטופלובתחילהאכןע)/13(.הנ"לבמכתבהבקשיעו"דכדברי

1995,בסוףשיצאהקבע,תושבותביטולבדברהחדשהההנחיהאולםלאשרן.במגמה

משפחותלאיחודועומדותהתלויותהבקשותאתהסףעללדחותהפניםלמשרדאיפשרה

עתה.זהנפתחבירושליםמשפחתןעםלהתאחדהפתחאשרירושלמיות,נשיםאותןשהגישו

בשלבעירןמשפחותיהןעםלחיותיכלולאבתחילהאשרנשים,אותןכיהיתההתוצאה

וכלמכלתושבותמשוללות-לאחמ"שבקשותיהןהגשתלאחר-עצמןמצאוהמינית,האפליה

יותר.עודמכאיבהבדרךהונצחהלרעהואפלייתןבעצמן,

1995אחריהתושבותשלילתהליך18.

קבלת(שוניםלצרכיםהפניםמשרדאלפנואשרירושליםמזרחתושבי1996,משנתהחל

זהותתעודתקבלתהאוכלותיו,במרשםחדשילדרישוםבלויה.תעודהבמקוםזהותתעודת

מכתבלידםונמסיהמבוקש,השירותלמתןבסירובנתקלווכיוצ"ב)16לגילילדהגיעעם

לאור...פקעשלךהקבעישיבתרשיון"כיהמודיעתרגום,ללאבעבריתכתובקצר,סטנדרטי

עלכללה,זותושבות"פקיעת"."לישראלמחוץאלשלךהחייםמרכזאתשהעתקתהעובדה

התושבעלכיבהוראההסתיימהההודעההתושב.שלילדיותושבותפקיעתאתגםרוב,פי

יום.15תוךכללבדרך-הארץמןולצאתשלהםהזהותתעודתאתלהחזירמשפחתוובני

החדשההמדיניותשלרטרואקטיביתותחיהמוקדמתאזהרהמתןאי19.

בדבראזהרהכלוללאגמורהבהפתעהלתושביםנמסרותושבות"פקיעת"עלההודעות

תושבותם.אתלשלולהכוונהאוהחדשההמדיניות

בארחותכוללתהתערבותוהוותההמדיניות,שלקיצונישינויבבחינתהיתהשההנחיהלמרות

מצאלאהישנה,הידועהלמדיניותבהתאםממושכותשניםבמשךתושביםניהלואשרהחיים

ואילך.פרסומהמיוםולהחילההחדשה,מדיניותואתברביםלפרסםלנכוןהפניםמשרד

בעבר.התושבהתנהגותעלהתבססההחיים"מרכזהעתקת"בדברהקביעהאדרבא,

התושבות"פקיעת"עלההודעות:קיצוניתרטרואקטיביתתחולהניתנההחדשהלמדיניות

עלגםחייהםמרכזוהיווהבישראל,היההנוכחיחייהםמרכזאשראנשיםשללידיהםנמסרו

בסיסשימשה1995עדאשרעובדותמערכתאותהבעניינם.לאומילביטוחהמוסדקביעתפי

תושבות.השוללתעובדותלמערכת1995לאחרהפכהבישראל,הקבעתושבותלהמשך



הנמקההעדר20.

אינדיבידואליתהנמקהכלללאתושביםלמאותנמסרהתושבות"פקיעת"בדברההודעה

העובדתיהבסיסלאישנמסרלאחיים".מרכזהעתקת"בדברוסטנדרטיסתמיציוןמלבד

ההחלטה.נסמכהעליו

נסמכהעליוהעובדתיהפירוטאתלקבלהעותריםב"כביקשובהםמקריםבאותםגם

הפנים.משרדידיעלנענולאההודעה,

שימועהעדר21.

כילתושביםהודיעוהפניםמשרדפקידיתושבות",פקיעת"בדברההודעותמסירתבעת

זכותםאודותדברלהםנאמרלארובפיעללא.ותויום,15בתוךהארץאתלעזובעליהם

ההחלטה.עללערוראותושבתםשלילתנגדטיעוניהםלהשמיע

נטעןבהןזה,נכבדמשפטלביתעתירותעבורםוהוגשומשפטיתלעזרהשפנונפגעיםאותם

אתלהעלותרשאיםהםכיהפניםמשרדתשובתקיבלושימוע,העדרבשלההחלטהלפסלות

פעםלעתורשהותלותינתןהתושב,טיעוניאתהמשיבידחהאםכינמסרוכןטיעוניהם,

אוליוור3210/97בג"צראה(מישראל.להוצאתוצעדיםשיינקטוקודםהמשפטלביתנוספת

תקדיןואח',הפניםשרנ'ואח'תויתון91411ןבג"צ;97262)2(תקדיןואח'הפניםשרנ'

681(.97)2(תקדיןואחי,הפניםשרנ.ואח'יוסף3125/97בג"צ;97360)2(

ההודעהנוסחאתחודשיםמספרלפניהפניםמשרדשינהואחרות,אלהעתירותבעקבות

כ?"לתושבהמשרדמודיעבלבד,בעבריתהכתובהחדש,הנוסחפיעלתושבות.פקיעתבדבר

תושבלהיותחדלתוכיפקעבישראלשלךהקבעישיבתרשיוןתוקףכיעולהבידינומהנתונים

שבידינוהנתוניםאתלסתורוראיהטענהכליום,45בתוךבפנינולהביארשאיהנך...

יום45בתוךכאמור,וראיותטענותיומצאולאאםפקע.לאהרשיוןשלתוקפוכיולהראות

להחזירכןוכמויום30תוךישראלאתלעזובעליךויהיהתושבלהיותשחדלכמיאותךנראה

יי....שבידיךהמעברהזהות/תעודתתעודתאת

לראותישפגומות.היולעותריםנמסרואשרההודעותהמשיבשללטעמוגםכיאיפוא,ברור,22.

שאיןפרוביזורית,הודעהמשוםשמיעה,זכותציוןללאשנמסרהתושבותפקיעתעלבהודעה

במצבם.ואחריםהעותריםמעמדאתלשנותבכדיכשלעצמהבה

ההוכחהנטל23.

מצבלשנותמבקשוהואהפנים,ממשרדיצאהישיבת-הקבערשיוןלביטולשהיוזמהלמרות

כדיבהשישמטעמו,ומשכנעתמקיפהעובדתיתתשתיתלהקיםכדידברעשהלאהריקיים,

שמרכזלמשיבלהוכיחהתושבכתפיעלהנטלאתהעביראלאהחיים,מרכזשינויאתלהוכיח

שבידיו.הראיותאוהנתוניםמהםלגלותמבליהמשיבעשהזאתהשתנה.לאחייו



חיים"מרכז"לבחינתקריטריוניםהעדר24.

לבחינתברוריםקריטריונים-לעצמובכללגיבשאסוספק-ברביםהודיעלאהפניםמשרד

איןירושלים,במזרחהאוכלוסייהלכללגםכמוכוחם,ולבאילעותריםתושב.שלחייומרכז

המשיב,בעיניתפקעלאשתושבותוכדילהתנהגתושבעלכיצדהכוונהואיןמספקתידיעה

עומדת.בעינהתושבותוכילהוכיחכדילהביאעליווטיעוניםראיותואילו

הכלליתהמדיניותשינוילענייןהליכיםמיצוי25.

1996,שנתשלהראשונהבמחציתטיפיןטיפיןהתגלהאלאבפומבי,נחשףלאהמדיניותשינוי

ירושלים.מזרחתושבישלתושבויותלהישללהחלוכאשר

הפעלתעלולימדהספורדית,בתחילתהשהיתהחדשה,תופעהשלהתמונהמשהתגבשה

המדינה,בפרקליטותהבג"ציםמחלקתמנהלאלהעותריםב"כפנוושונה,חדשהמדיניות

31.7.96,מיום2(העותרת(האזרחלזכויותהאגודהמטעםבמכתבםפוגלמן.עוזיעו"ד

ירושליםמזרחתושבישלזהותתעודותנטילתבדברחדשהלל"תופעההעותריםב"כהצביעו

קבע".כתושבימעמדםושלילתאזרחים,שאינם

כלליאתנוגדתבהיותהישומה,בדרךוהןבמהותההן"חוקיתאינההחדשההתופעהכינטען

הפנים,משרדפקידיפועליםלפיהםהכלליםמהםלדעתביקשוהעותריםוב"כהטבעי",הצדק

ןהחדשיםלנהליםפרסוםהעדר;העברממדיניותהחדהשינויאתהדגישוהעותריםב"כ

שימועהעדרמוקדמת,אזהרההעדר;העברמדיניותעלירושליםמזרחתושביהסתמכות

להבא,רקלפעולצריךבמדיניותשינויכל"כינטען,רטרואקטיבי.באופןהמדיניותוהפעלת

אתולתכנןהחדשלמצבלהסתגליכוליםשאנשיםמנתעלסבירהזמןתקופתמתןלאחר

בהתאם".חייהם

.ע/14כנספחומסומןמצ"ב31.7.91מיוםהמכתב

גנסיןי.עו"דשלתשובתההיתהזה,מכתבבעקבותהתקבלהאשרהיחידההתשובה

והואלתפקידו,לאחרונהאךנכנסהפניםישרלפיה110.9.96מיוםהמדינהמפרקליטות

הנושא".אתללמודמבקש

ע/15.כנספחומסומןמצ"בזותשובה



קבעכתושבימעמדםושלילתהעותריםשלחייהםמרכז-העובדותג.

מאנסו'-6העותרת26.

ירושלמית"."-פירושוהפרטישמה1968.בשנתבירושליםנולדה6העותרתא.
התגוררהלנישואיהעדישראל.שלטוןמלבדבעירהאחרשלטוךידעהלאמלידתה
העתיקה.שבעירהוריהבביתהעותרת

מאנכו.ירדן,ואזרחלתושב27.9.85בתאריךנישאההעותרתב.
ביתםאתלהקיםהזוגמבניאילוציםשנימנעולנישואיהםהראשונותבשנים

התקבלולאבעלה,עםהעותרתשלנישואיהבעתראשית,בירושלים.המשותף
ממילאשנית,בעליהן.עםמשפחותלאיחודירושלמיותמזרחנשיםמטעםבקשות

1986,בשנתרקהירדניבצבאחובהשירותסייםהואלישראל.להגיעמבעלהנבצר
משוחררכלעלשחלהמחוייבותבשללישראל,ירדןאתמלצאתמנועהיהולאחריו

שחרורו.אחרישניםשבעבמשךלישראלמנסיעהלהימנעירדןמצבא

בירדן,לבעלהרעיההיתההיאעולמות:שניביןיכולתהכמיטבחייתההעותרתג.
שהתירוככלממושכותתקופותבארץושהתהבירושלים,לביתההזדמנותבכלהגיעה
האישיים.תנאיה

פעמייםולעתיםבשנהאחתפעםלפחותמזומנות,לעתיםלישראלהגיעההעותרתד.

אשרהארץ,מןהיציאהרשיוןמדרישתבהרבהקצריםזמןמרווחיאלהבשנה.
וחייבתזכאיתהיאכינאמרגביוועלצאתה,עםהפניםמשרדידיעלבידההופקד

הזהותתעודתאתבגשרלידיהקיבלהארצה,חזרתהמדישנים.שלושתוךלשוב
הבאה.יציאתהעדבארץהתנהלהועימהצאתה,עםבוהופקדהאשר

בלשכתילדיהכללידתעלודיווחהבירושלים,ילדיהמששתשלושהילדההעותרתה.
בירושלים.האוכלוסיןמרשם

תקופהאזשהתהוהעותרתבירושלים,1986בשנתנולדהעותרתשלהבכורבנה
ביתה.שהיההוריה,בביתארוכה

ילדיהעםנסעהלידתולאחרקצרוזמן1987,בספטמברהעותרתילדההשניבנהאת

1988.תחילתעדחודשים,כשלושהכאןושהתהלארץ
שנהכחציבמשךבביתהושהתהלישראלילדיהעםהעותרתהגיעהשוב1988בסוף

השלישי.בנהאתילדהואז1989,במאירקלעמאןחזרההיאתמימה.

שהתה1990בשנתושובילדיהשלושתעםבירושליםלביתהשבה1989בספטמבר
בישראל.כחודשיים

למשך1991בפברוארלירושליםהעותרתשבה1991,בשנתהרביעית,בתהלידתעם
נוסף.חודשבארץשהתה1991ובסוףימים,כחודש

ילדיהכלעםושהתה1992,באפרילבירושליםהעותרתילדההחמישיתבתהאת

בביתה.חודשייםבערך
מחודשיים.למעלהשובונשארהילדיה,כלעםלירושליםהעותרתשבה1993ביוני

אכןוהואמשוחרר,חיילהיותובשללישראלבעלהכניסתעלהמגבלהתמהב-1993ו.

איחודהמונעתהמדיניות,השתנתהשטרםאףעלבירושלים.וביקרלעותרתהצטרף

בקשהב-1993והגישהמזלהאתהעותרתניסתהירושלמיות,מנשיםמשפחות
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במשרדהפועלכמתווךמוכרשהיההמשפחה,שלמכרבאמצעותמשפחותלאיחוד
בקשות.ומגישהפנים
באיחודלזכותירושלמיותלנשיםהיתרעל1994באביבופורסםהמהפך,חלכאשר

עםקבעדרךולהשתקעמשאלתה,אתלהגשיםהעותרתיכלהבעליהן,עבורמשפחות
בירושלים.משפחתהכל

הגיעהעותרתשלבעלהסופי.באופןלארץוילדיההעותרתשבו6.6.1994ביוםז.
בירושלים.קבעדרךכולההמשפחהמתגוררתומאזמכן,לאחרכחודשיים

דירהשכרויותרומאוחרהעותרת,משפחתאצלבתחילההשתכנוובעלההעותרת

כתושביםחייםכולםהמשפחהובניבירושלים,ספרלבתינשלחוילדיהםלעצמם.
פעלהירושלים,עםקשריהעלברציפותששמרהתושבת,בהיותהבארץ.חוזרים
לחסלהחליטוובעלהוהיאברשותה,שהיווהנסיוןהנתוניםמלואסמךעלהעותרת

כארבעהאשהיצאהזהלצורךבירדן.להםשהיהקשרכלולבטלירדן,אלזיקהכל
ומסרהבירדןמטלטליהכלאתחיסלהספורים,ימיםשללתקופותלירדןפעמים
חדשדףפתחההמשפחהלבעליה.הזוג,לבנישכורהשהיתההדירה,אתבחזרה

בתוקףהתקופהבמרביתבישראל,הזמןכלשוההעותרתשלכשבן-זוגהבירושלים,
בפעםפעםמדיהוארכוואשרהעותרתאשתובקשתפיעלקיבלאשרביקור,רשיונות
הפנים.במשרד

בקשתהבגורלעלהמהלבררכדיהפניםמשרדאלהעותרתפנתה1995באוקטוברח.
כאמור,בקשה.כלשמהעלרשומהאיןכיהפניםבמשרדלהנאמרמשפחות.לאיחוד

במתווך.נעזרהאלאאישי,באופןהפניםלמשרדבקשתהאתהגישהלאהעותרת
שהבטיח,כפיבקשתהאתהנראה,ככלהגיש,לאהמתווךכילעותרתנראהבדיעבד

והיאאחמ"ש,בקשתולהגישלשובהעותרתעלהיהנרשמה.שלאבדרךזאתעשהאו

2157/95(.מס'בקשה(25.10.1995ביוםכןעשתה

ביוםבואםמאזבארץקבועבאורחשוהיםאכןוילדיההעותרתכיחולקאיןט.

מאז.יצאולא29.8.94ביוםאחריההגיעהעותרתשלבעלהכיחולקאין6.6.1994.

כלאתהפניםלמשרדהעותרתהמציאההשני,בגלגולההאחמ"שבקשתהגשתעם
לרבות1994,יונימאזבישראלוהרצופההקבועהשהותהאתהמוכיחיםהמסמכים
הפניםמשרדפקידיוכיוצ"ב.ארנונהשונים,תשלומיםילדיה,לימודיעלאישורים

ישראל.כתושבתאליהמתייחסיםכשהםמסמכיה,ואתבקשתהאתמהעותרתקיבלו

הואשקיבל.רשיונותבתוקףהיהשיכולככלעבדובעלהבית,עקרתהינההעותרתי.

ובמודיעין.לציוןבראשוןלחלופיןעבד

שוניםספרבבתיכולםלומדיםביותר,הצעירהבתהלהוציאהעותרת,ילדי

אכןכיווידאהעותרתשלבביתהביקרלאומילביטוחהמוסדחוקרבירושלים.
לביטוחלמוסדחובותיהאתשילמההעותרתבארץ.מתגורריםומשפחתההעותרת
תושב.ככלבריאותבביטוחמבוטחתוהיתהלאומי

רשיוןאתשובלהאריךוביקשההפניםמשרדאל2.3.97ביוםהעותרתכשפנתהיא.

הזהותתעודתאתממנהשנטלברוך,בשםפקידאותההפתיעבעלה,שלהביקור

רשוםעליהשהגישה,האחמ"שבקשתשלעותקבידיהומסרלבדיקה,כאילושלה,
ישראל,תושבתלהיותחדלההעותרתכיהמצייןמכתב,בידהמסרכן,כמוסירוב"."
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להחזירסירבהפקידיום.15בתוךהארץאתלעזובובעלהילדיהועלעליהוכי

הזהות.תעודתאתלעותרת

בעברית,סטנדרטימכתבהינותושבת,להיותחדלההעותרתכינאמרבוהמכתב,

אךהפקידלתכנו.הסברקיבלהלאהיאבעצמה.לקרואהעותרתביכולתאיןאשר
לחזור.ולאיום15תוךהארץמןלצאתומשפחתהעליהכילה,אמר

תושבותה.אתלאבדעלולההיאכיהפניםמשרדידיעלמעולםנאמרלאלעותרתיב.
כלבפניהלהעלותומבלישימוע,שלהליךללאנעשתההעותרתשלהתושבותשלילת
המכתבמסירתאחריגםהאישי.מצבהלהצגתאועובדתימסמךלהגשתדרישה

לדבריטענותיה.אתלשטוחלהלאפשרהפניםמשרדעובדיסירבוהעותרת,לידי

:בתצהירההעותרת

אחריזכויותימהלייסבירואשרעדהפניםממשרדלצאתסירבתיאני"

להסתלקליוהורהסירבבהתחלה,הפקיד,הזהות.תעודתנטילת

מנהלעםלהיפגשליאיפשרולצאת,בסירוביכשהתמדתימהמשרד.

הוא,כילעשותמהשאיןטעןאלאדבר,ליהסבירלאהמנהלגםהלשכה.

איןביהוסיף,הואהעליון.המשפטביתשלהחלטותפיעלפועלהמנהל,

לעצמיאגרוםורקמשפטייעוץלקבלתדיןלעורןשאפנהבכןתועלת

כספי".הפסד

א61/ע'.נספחומסומןמהעתירהנפרדבלתיכחלקמצ"בהעותרתתצהיר

ב61/ע'.נספחומסומןמצ"בתושבותהפקיעתבדברלהשנמסרהמכתב

למרותבירושלים.חוליםבביתבתהעותרתילדה6.5.97,ביוםמכן,לאחרחודשייםיג.
קיבלהלאהיאלאומי,לביטוחלמוסדחובותיהכלאתשילמההעותרתכיהעובדה

המוסדמכיסה.הלידהאישפוזדמיאתלשלםונדרשהתושבת,ככללידה,מענק
החלטתפיעלכיבאמרוהפניםמשרדאלאותההפנהפנתה,אליולאומי,לביטוח
בקביעותיו.אוטונומיהמוסדואיןדבר,יפולהפניםמשרד

הפניםמשרדוסירובחייהעלמאדהכבידההעותרתמידיהזהותתעודתשלילתיד.
ובעלההעותרתבעבודתו.להמשיךממנומנעבעלה,שלהביקוררשיוןאתלהאריך

הצטמצמהכשהכנסתםתנועה,חופשמשוללי-וקשהמביךבמצבעצמםמצאו
מןלעקורומשפחתההעותרתעלהיהבעינן.עומדותהוצאותיהםבעודלחלוטין,

הדיור".מחוסריב"מאהללהתגוררולעבורבעיסוויה,גרובההשכורההדירה

ארעידיורמעברה","מעיןהינוסואנה,בשכונתהוקםאשרהדיור"מחוסרימאהל"טו.
תושבייכלובעבראםהרחוב.אלאותםהשליכהמצוקתםאשרירושליםלתושבי
העיר,שלהמוניציפאלייםלגבולותמחוץזוליםדיורפתרונותלמצואירושלים

מזרחתושביעלנגזרואשרהגזירותאחריהרייחסית,ברווחהבהםולשהות
בצפיפותגופא,בעירלהתגוררמחוייביםעצמםמצאוהפנים,משרדידיעלירושלים
תושבות.משוללייהיושלאובלבדזכויותיהם,עללשמורכדיירודים,ובתנאים

מיםובלאבאוהליםחשמלבלאבמאהל,איפוא,שכנו,וילדיהםבעלההעותרת,טז.
ובהיעדרשדהשירותיבאותםמשתמשותבמחנההרבותהמשפחותכשכלזורמים,



המעברעששית.שללאורהוהשיעוריםבגזיה,אובמדורהנעשההבישולמקלחות.
הילדים.בריאותעםהיטבלאלאוהל

הדיורמחוסרימאהלאתהעותרתעזבההעתירה,הגשתשלפניהאחרוניםבימיםרק

האחרון.מרץחודששלובשלגבגשמיםילדיהבסבלעודלעמודיכלהלאכיבסואנה,
העתיקה.שבעירהוריהלביתמשפחתהעםעברההיא

בהפתעה,שקיבלהההודעהמןהנובעותהמצוקותאתלהרגישהעותרתהחלהכאשריז.
שלהמשמעותמלואלהנודעהבתצהירה,כנאמרלראשונה,אז,משפטי.לייעוץפנתה

תושבותה.אתהשוללהפניםמשרדשלמכתבו

תושבותה,שלילתנגדמפורטבעררהפנים,משרדאל23.9.97ביוםפנההעותרתב"כ
האחמ"שבקשתאתלדחותההחלטהונגדהבעל,שלהביקוררשיוןהארכתאינגד

והשרירותהעותרתמןשימועזכותשלילתהואהעררשלעיקרוהעותרת.שהגישה

ירושלים,אלהעותרתשלהמתמשכתזיקתהמצויינתזהבעררהחפוזה.בהחלטה
משפחתהשלהקבועההשתקעותההתכופים,ביקוריהבארץ,להשנולדוהילדים

הטעמיםואףהשנים,כלבמשךהפניםמשרדעםרצוףקשרשמירתבירושלים,
הצעירים.וילדיההעותרתשלהקשהבמצוקתםהנעוציםההומניטאריים

ג61/ע'.נספחומסומןמצ"בהעררמכתב

שונתה.לאההחלטהכיוקבעהלאקונית,היתה6.10.97מיוםהפניםמשרדתשובתיח.
מרשםלשכתמנהל-להחלטתותתנגדשהיאטעםאיןכיבעותרת,שהטיחפקידאותו

והגשיםהנמקה,ללאבשלילה,לעררהשיבאשרהוא-ירושליםבמזרחהאוכלוסין

נבואתו.את
ד61/ע'.נספחומסומןמצ"בהתשובה

שאיידובת-זוגושאייד-ו-78העותרים27.

בשנתב-1952.בירושליםנולדההעותרתואשתו1950,בשנתבירושליםנולדהעותרא.
אל-עמודבראםהעותר,לאביהשייךבביתמאזוהתגוררוואשתו,העותרנישאו1972

ארבעהנולדוהזוגלבניבירושלים,המשפחההתגוררה1982שנתעדבירושלים.
האוכלוסין.במרשםנרשמווכולםמילדיהם,

לפרנסכדישבירדןלעמאןעזב1982ובשנתבישראל,עבודהלמצואהצליחלאהעותרב.
וילדיובעקבותיו,באהלאהעותרשלמשפחתומשאית.כנהגשםועבדמשפחתו,את

שבעצמוהעותרחליפות.אותומבקרתהעותרשלכשאשתובירושלים,נשארו
בירושלים,תושביםשלחייםאורחעלשמרהוהמשפחההזדמנות,בכללישראל
בעיר.להיאחזומנסיםהמקווים

לביקוריםמגיעיםשהםתוך1985,בקיץלירדןהםאףעברווהילדיםהעותרתג.
להגיעהמשיךהעותראףחופשותיהם.כלאתבהומבליםבירושלים,בביתםתכופים

שנה.בכלכפעמייםבעקביות,לארץ

להמשיךעיקשנסיוןעלבבירורלימדהזו,תקופהכלמשךהעותרשלהתנהגותוד.

1986,שנתעדלאומילביטוחהמוסדתשלומילשלםהמשיךהעותרבארץ.ולהתגורר
ברשיוןעתהעדמחזיקוהואברציפותשלוהישראליהנהיגהרשיוןאתלחדשהמשיך
למצואיצליחכיאמונה,מתוךכןעשההעותרמסחרי.לרכבתקףישראלינהיגה
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שםהתגוררואלאבירדןביתרכשולאהעותריםלביתו.ולשובבישראלעבודה
בשכירות.

ימימרביתשוהההואכילאומילביטוחלמוסדמרצונודיווחהעותרכילצייןחשוב

בקרובעבודהימצאלאכילדעתשנוכחלאחר1986,בשנתכןועשהבירדן,השנה
רשאיהעותרכילאומי,לביטוחהמוסדעובדלוהבהירהדיווחמתןבעתבישראל.
כדיחזרתו,עםלמוסדלדווחעליווכיהלאומי,הביטוחתשלומיאתלשלםלהפסיק
הלאומי.הביטוחלתשלומיהזכאיםלרשימתמחדשלהיכנסשיוכל

כלזהותתעודותהחליפוהפנים,משרדעםקבועקשרעלשמרווילדיהםהעותרים
אותםורשמולידתםלאחרמידבירדןהילדיםלידותעלדיווחולכך,שנדרשואימת

בשנתגסראשונה.זהותתעודתב-1991קיבלההבכורהבתםהאוכלוסין.במרשם
הזהותתעודתאתלחדשכדיהפניםמשרדאלובנםהעותריםכשניגשו1994,

משרדבהםטיפל16,לגילשהגיעלבנםראשונהזהותתעודתלקבלוכדיהעותרת,של
בירדןשהותםעלהאינפורמציהשמלואולמרות;ודברענייןלכלכתושביםהפנים
עלפעלואלאקושיות,כלהללוהקשולאהפנים,במשרדהפקידיםעינילנגדהיתה
התעודהאתוהחליפוהזהותתעודותאתלבןהעניקושלהם,הקבועההמדיניותסמך
העותרת.של

משרדמדיניותתתהפךהימיםמןביוםשמאלחשושסיבהכלהיתהלאלעותרים
לתצהירו10בסעיףהנכון.הואההיפךתושבים.אינםכיותקבעפיה,עלהפנים
:העותרמסביר

בצורההפקידיםליהבהירוהפניםמשרדלפקידישליהפניותבכלאדרבא,"

כתושבלחזורזכאיואהיהלירדןלצאתרשאיאניכיוברורהמובנת

מהיתרהמורכב-היוצאבכרטיסשנים.3תוךחוזרשאניובלבדירושלים,

שנים3הכרטיסתוקף"כיבפירוש,רשוםתמידהיה-חוזרואשרתיציאה

חייביםואףזכאיםאנוכילנומסביריםהיוהפניםבמשרדהיציאה".מיום

חודשים".36תוםשלהתאריךלפניאחדיוםלפחותלחזור

א71/ע'.ומסומןממנהנפרדבלתיכחלקלעתירהמצורףהעותרשלתצהירו

לאורבירושלים,מגוריהםמקוםכינאמרבהםירדניים,דרכוניםולאשתולעותר
זהדרכוןהירדני.הפניםמשרדאלבירושליםהשרעיהדיןמביתשהועברוהוכחות
למכה.לחאג'העותריציאתלצורךהונפק

בביתאלעמוד.בראםלביתה1994ביוניושבהמיטלטליהאתארזהכולההמשפחה

בלוקים,בחברתמשאיתכנהגעבודהקיבלהעותרהיום.עדהמשפחהמתגוררתזה

משרדשלמקצועיתהסבהלקורסוהתקבלנרשםהוא1995.במאיפוטרממנה
בתקופהבתלפיות.הטכנולוגיתבמכללההטפסנותמקצועאתולמדוהרווחההעבודה

החשמלבחברתעבודהקיבלהואלאומי.לביטוחמהמוסדאבטלהדמיקיבלזו
היום.עדעובדהואשםירושלים,במחוז

בניממשכורתו.המנוכיםבריאות,וביטוחלאומיביטוחתשלומימשלםהעותר

ידיעלפעמיםמספרנבדקהמשפחהמגורימקוםקופ"ח.חבריכולםהמשפחה



בירושלים.המשפחהשלהקבעמגוריכיוידאואשרלאומי,לביטוחהמוסדחוקרי
מקבלתשכלי,מפיגורהסובלתהצעירה,ובתםילדים,קצבאותמקבליםהעותרים

שלספרבבית-הרביעיתהשנהזו-בהצלחהומתחנכתמטופלתהבתנכות.גימלת
בירושלים.המיוחדהחינוך

הבכורבנובתצהירו.כמפורטשונים,במוסדותבירושליםלומדיםהעותריםילדיכל
שלארכיאולוגיותבחפירותיותרומאוחרבירושליםכלכליתבחברה1994מאזעבד

בירושלים.דלקבתחנתעובדהואוכיוםהעתיקות,רשות

אליה.קשרכלניתקואותהובעזבםבירדן,רכושכלאיןולמשפחתולעותריא.

הפניםמשרדאלת.ז.(העותרים,שלבנםפנה17.10.96ביוםיב.

בניכלשלהשלווהשהותםאחריזההיה16.לגילהגיעועםזהות,תעודתלקבלת

הפנים,משרדלרבותהמדינה,רשויותכשכלמשנתיים,למעלהבביתםהמשפחה
מדינתשלכתושבי-קבעאליהםוהתייחסומיסיםמהםגבושירותים,להםהעניקו
בירושליםמגוריםעלהוכחותלהביאהבןהתבקשבמפתיע,ועניין.דברלכלישראל

הבןגםביקשמועד,לאותוסמוךכייצוייןהנדרשות.הראיותכלאתהמציאואכן
ביוםבעיהללאהוחלפהוזושלו,הבלויההזהותתעודתאתלהחליףהבכור,

.24.11.96

טופסלידונמסרשלו,הזהותתעודתאתלבקשפנה.הבןכאשר8.1.97,ביוםיג.
לו.תורגםשלאבעברית

בונאמרזו.בעתירההעותריםמרביתשקיבלוסטנדרטימכתבאותוהואהטופס
אתשהעתקתהעובדהלאור"בישראללישיבת-קבעהבןשלרשיונושפקע
משפחתךבנישלהישיבהרשיוןפקעכןכמולישראל.מחוץאלשלךהחייםמרכז

."...יום15תוךלעזובעליכםהוריו].שנישלשמותיהםנרשמוכאן[להלןהרשומים

ב71/ע'.נספחומסומןמצ"בהנ"להמסמך

הרסעקורה,למשפחהשלמהמשפחההפיכת-הוודאיפירושההתושבותשלילתיד.

ורגשיחינוכינזקהמיוחד,בחינוךשהשתלבהלבתבמיוחדחמורנזקחייהם,מרקם

המשפחה,מכלסוציאליותוזכויותבריאותזכויותשלילתהילדים,לכלקשה

מדועבפניהםלנמקטרחלאאישעתיד.ללאממולדתם,וגירושםמביתםהוצאתם
מסבלם.בישראללציבורתצמחתועלתואיזוחמורכהלעונשראוייםהם

להפקיעההחלטהעלעררוהגישהפנים,משרדאלהעותריםב"כפנה25.11.97ביוםטו.

עלשימוע,זכותהיעדרעלנסבהעררכולה.המשפחהשלישיבת-הקבערשיוןאת
עשרותצורפולעררלעיר.זיקתהושימורהמשפחהשלהקבועהשהותהפירוט

הכירהפניםמשרדכיהעובדהעלהמשפחה,חיימרכזעלהמעידיםהמסמכים

לימודיעלולהפקיעה,מנוהגולשנותהחליטבטרםארוכותשניםבמשךבתושבותם

ועוד.הבכורובנוהעותרשלעבודתםעלהילדים,

ג71/ע'.נספחומסומןמצ"בהעררמכתב
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הפקידהחלטתו.אתמשנהאינוכינימוקים,ללאהפנים,משרדהודיע8.12.97ביוםטז.

תושבותם.פקיעתבדברהמכתבעלבברכה""שחתםזההואהערראתשדחה

ד71/ע'.נספחומסומןמצ"בהתשובה

כנפראבו-9העותר28.

מפרבריבאחדדירהכששכרקצר,זמןלפרקפרט1949.בשנתבירושליםנולדהעותרא.
יום-יוםהעתיקהשבעירמשפחתובחנותועובדבעירחייוכלמתגוררהואירושלים,

בירדן.קצריםביקוריםמלבדבחו"ל,העותרשההלאמעולםנעוריו.מאז

בנפתא-דאהרמסילתבמקורהאטרש,את1984בשנתלאשהנשאהעותרב.
נישואיהםמאזבירושלים.עימולהתגוררעברהואשתות.ז.בעלתשכם,

1991בשנתבשכירות.שוניםבבתיםבירושליםהזוגבניהתגוררו1991,שנתועד
העותרשבו1994בשנתלירושלים.הסמוכהא-ראם,בשכונתלהתגוררהזוגבניעברו

שכורבביתהיוםעדמתגוררוהואירושלים,שלהמוניציפאלייםגבולותיהאלואשתו
אמו.שםעלהואהשכירותהסכםמאחיו.ואחדאמועםביחדעיסוויה,שבשכונת

בירושלים.העתיקהבעירהמצויהמשפחתובחנותהיוםועדהשניםכלעובדהעותרג.

משכורת,מקבלאינוהעותרמוגנת.בשכירותהעותרמשפחתידיעלמוחזקתהחנות
המשפחה.שלהמשותפתמקופתההוצאותיואתמקבלאלא

בלבםהתעוררלאשנים,אותןכלילדים.חשוכיואשתוהעותרהיורבותשניםבמשךד.
אותןכלישראלית.לתושבותהעותראשתשלהגדתיתתושבותהאתלהמירהצורך
חופשית.לישראלהגדהבין-נשיםשלביחוד-התנועההיתהשנים

במז"טשניםשתים-עשרכמעטואחריבירושלים,פוריותטיפוליעברוואשתוהעותרה.
13.5.96.בתאריךבירושליםנולדההבת,בת.אשתוילדה

בידיאותה.לרשוםבבקשההפניםמשרדאלהעותרפנההבכורה,בתוהולדתלאחרו.

שלההזהותמספרנרשםבהבתו,שלהלידהתעודתהיתההעותר
בירושלים.מגוריועלהוכחותלהמציאהעותרנתבקשהפניםבמשרד

מחוזהעותקהמציאואףמגוריו,מקוםפירוטבוידובכתבמכתבהגישהעותר
אמו.עםמתגוררהואבובביתהשכירות

לקח13.2.97ביוםהמשיב.אלשובפנהכןועלהעותר,אצלתשובהכלהתקבלהלאז.
שעליולואמרלהחזירה,סירבשלו,הזהותתעודתאתהפניםמשרדפקידממנו

טופסתוכנו.אתלולהסבירבליבעבריתכתובטופסלעותרומסרהארץאתלעזוב
הארץ.אתלעזובחייביםובתוהעותרוכיפקעה,העותרשלשתושבותוקבעזה

יא81/ע.נספחומסומןמצ"בהניילהמסמך

דבריעלהמנהלחזראליו,הוכנסוכאשרהלשכה,מנהלעםלדברמידביקשהעותרח.

אשרהשכירותהסכםוכייום,30בתוךהארץאתלעזובעליוכילעותרואמרהפקיד
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פקיעתבדברלקביעתוהבסיסמההעותר,בפניגילהלאהמנהלבו.דיאיןהגיש,

להפריכה.כיצדידעלאוהעותרלישיבת-קבע,רשיונו

כן,כמועובדים.הםבההחנותכבעליהעתיקההעירבכלמוכריםומשפחתוהעותרט.

עלמסמכיםשאיןכמעטואולם,בעיסוויה.משפחתועםכמתגוררלכלהעותרמוכר

העותרכדבריחייו.ומהלכיעבודתומקוםמגוריו,מקוםאתלהוכיחהעותרשלשמו
:בתצהירו

בירושלים,ועובדמתגורראניכילהוכיח,שאוכלהיחידההדרךלמעשה,"

במקוםאותיהמכיריםהרבים,האנשיםשלועדותםעדותיבאמצעותהיא

השכונהמוכתארהעתיקה.בעירהמשפחהשלובחנותבעיסוויהמגורי

-אל-סנסלהבאבשכונת-שלנוהחנותנמצאתבההשכונהאנשיכלוכמעט

יום-יוםבחנותנמצאשאניכך,עללהעידויכוליםהיטבאותימכירים

טיפוליםקיבלנוואשתיאניבנוסף,ירושלים.אתעזבתילאומעולם

מסמכיםושמרנובירושלים,חיסוניםקיבלהובתיבירושליםרפואיים

כך."עלהמעידיםאחדים

ב81/ע'.ומסומןמהעתירהנפרדבלתיכחלקמצ"בהעותרשלתצהירו

שלתושבתםאתלהפקיעהמשיבהחלטתעלעררהעותרב"כהגיש26.11.97ביוםיא.

לאמורהעררהתייחסעילתה,אתפירטהלאוההחלטהמאחרובתו.העותר
טיפוליםעלהמעידיםהמסמכיםוהוגשולערר,שצורףהעותר,שלהנ"לבתצהירו

לתשלוםדרישותוכןבירושליםלבתושניתנוהחיסוניםבירושלים,באשתורפואיים

העותר.עמדלאבהםלאומי,לביטוחלמוסדחובות

חייומרכזהעתקתבדברקביעתוהתבססהמהעללפרטמהמשיבדרשהעותרב"כ

לענייןהשייכותטענותיואתלהעלותיהיהשניתןמנתעל"לישראל,מחוץאל

התבקשהעותר,שלתצהירומתוכןכמו-כן,ההחלטה".שביסודהטעותעלולהצביע
בעל-פה.שימוע

ג81/ע'.ומסומןמצ"בהעררמכתב

לאמירהבהחלטתנו".שינויאין"כיהעותרלב"כהלשכהמנהלהשיב8.12.97ביוםטו.

אומכריםשלתצהיריםלהמציאהעותרמןהתבקשולאהסברכלנוסףלאזו
ישיר.באופןדבריואתלהשמיע

יד81/ע.ומסומןמצ"בהתשובה

חדאד-ו-1011העותרים29.

ירושלים.תושבתהיאאףלעותרת,1980בשנתונישאבירושליס,ב-1957נולדהעותרא.

האוכלוסין.במרשםכולםהרשומיםילדים,חמישהנולדוהזוגלבני

למשפחתוהשייךבביתהחדשה,בענאתהבירושלים,הזוגבניהתגוררונישואיהם,עםב.

העותר.של
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לעבודההתקבלשםלסעודיה,1980בשנתהעותריצאבירושלים,אבטלהמפאת

כעשרבסעודיההתגוררהוהמשפחה1981בשנתאליוהצטרפהאשתובנייה.כמפקח
:בתצהירוהעותרמעידבסעודיהמעמדםעלשנים.

חייביםהיינוושנהשנהכלאלאקבוע,מעמדכלרכשנולאהסעודיתבערב"

חוזהבחידושמותנההיהוהחידושהארעית,הישיבהרשיוןאתלחדש

אוזכותכלליאין1991בסוףהסעודיתערבאתמשעזבתי...שליהעבודה

דרכוניעלוהחתימוהסתייםשליהעבודהחוזהלשם.לחזוראפשרותכל

סופית."היאשיציאתי

יא91/ע.ומסומןמהעתירהנפרדבלתיכחלקמצ"בהעותרתצהיר

ארעיתאשרהבתוקףזמנית,שהותתמידהיתהבסעודיהומשפחתוהעותרשהות
מזריםזכויות.כללמשפחתואולוהעניקהלאזוושהותזר,כעובדעבודהורשיון

פרטיקנייןכללעותריםהיהלאבית.לרכושסעודיהדיניפיעלנבצרבמעמדם

חיים.מרכזעלשירמוזעוגןכלהיהולאבסעודיה,

ירושלים,תושבשהוארשוםבוירדני,דרכוןהעותרקיבללסעודיההמעברלצורך

כנלווים.בונרשמווילדיהםוהעותרת

לישראלכתושביםחזרתםלפיויציאה,ברשיוןהארץמןיצאווילדיהםהעותרים
לעתיםלארץושבוהרשיוןבתנאיתמידעמדוהעותריםהרשיון.תנאיבקיוםמותנית

נולדוהעותריםשלהשלישיובנםהבכורבנםמבוטלות.בלתיולתקופותתכופות
עלבירושליםהאוכלוסיןמרשםבלשכתללידתםסמוךנרשמוהילדיםושארבישראל,

הבלויההזהותתעודתאתהעותרחידשאףב-1990מסעודיה.לידהתעודותיסוד

הארנונהאתירושליםלעירייתהעותרמשלםואילך1984משנתהפנים.במשרדשלו
מטרתםכשכללישראל,הקבועהזיקתהאתשימרההמשפחהבענאתה.ביתםעבור

בירושלים.לביתםולחזורבסעודיההעותרשלמעבודתוחסכונותלצבור

בענאתהבביתםמצוייםהםומאזלארץ,וילדיהםהעותרתחזרו5.8.91ביום
30.1.92.ביוםמשפחתואלוהצטרףבסעודיהעבודתואתסייםעצמוהעותרהחדשה.

הילדיםבירושלים.החייםבמרקםלחלוטיןהמשפחההשתלבה1991משנתהחל

על-יסודיספרבביתלומדיםבהםהמבוגריםכיום(בעירספרבבתיללמודהחלו

בתוךשבענאתה,ירושליםעירייתשלספרבביתוהצעירהירוק,לקושמעברבענאתה

שוניםעבודהבמקומותעבדהעותרבקופ"ח.חבריםהמשפחהבניהירוק).הקו

בנייה.בחברתעובדהואולאחרונההעברית,באוניברסיטההיתרביןבירושלים,

דמיארנונה,לרבותכתושבים,מהםהמגיעיםהתשלומיםכלאתמשלמיםהעותרים
עבורילדיםקצבתלהםמשלםלאומילביטוחהמוסדבריאות.וביטוחלאומיביטוח

למוסדפנהובא-כוחםנדחתה,ילדיהםשארעבורלקצבאותתביעתםאךהבכור,הבן

לכך.הסברלקבלנענתה,שטרםבבקשה,

הפניםמשרדאלפנה16,לגילהעותר,שלהבכורבנובהגיע

תעודתאתקיבלמשלא12.12.96.ביוםהוגשהבקשתוזהות.תעודתלקבלמנתעל

מסמכיםלהביאוהתבקשהפנים,משרדאלמספרפעמיםהעותרשלבנופנההזהות,
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הודיעהפניםמשרדופקידכן,עשההואבירושלים.המשפחהחיימרכזכיהמוכיחים

בדואר.הזהותתעודתאתיקבלכילו

זהותתעודתבוהיתהלאאולםהפנים,ממשרדדוארדבראמנםהגיע20.2.97ביוםז.
מכתבלפיהעותרים.שלהקטיןלבנםומופנהעבריתהכתובמפתיע,מכתבאלא

העותריםהוריושניושלהבן,שללישיבת-קבערשיונםפקעזה,סטנדרטי
אתלהשיבועליהםשלהם),הזהותמספרירקאלאבמכתב,צויינולאששמותיהם(

לישראל.מחוץאלולצאתשלהםהזהותתעודות

ב91/ע'.נספחומסומןמצ"בהנ"להמסמך

לאשימוע,זכותכללבנםאולעותריםניתנהלאאזהרה,כלקדמהלאזולהודעהח.
וחצישניםכחמשבמשךהנמקה.כללהניתנהולאההחלטה,לפניהליךכלהתנהל
המשיבשהחליטעדמסעודיה,שובםלאחרבירושלים,חייהםאתהמשפחהבניניהלו

בנםאתהפניםמשרדרשםלארץ,העותריםשלשובםלאחרתושבותם.אתלבטל
שלזהותותעודתספחאתב-1993החליףהאוכלוסין,במרשם,הצעיר,
לעזוב.ועליהםמעמדםשפקעלהםהודיעב-1997ורקהעותר,

מנהזהבעררדלעיל.ההחלטהעלבעררהמשיבאלהעותריםב"כפנה26.11.97ביוםט.
מרכזעלהמעידיםהמסמכיםאתוצירףזו,בעתירההמצויניםהנימוקיםמירבאת

לערר.המשיבמטעםתשובההתקבלהלאהיוםעדבישראל.חיים

ג91/ע'.ומסומןמצ"בהעררמכתב

הכדוקה-12העותרת30.

19בתבהיותהבגרותה.עדבירושליםוהתחנכהגדלהאשרירושלים,ילידתהעותרתא.
למשפחהבן,ת.ז.בעלהוא,אףירושלמיסנדוקה,לנישאה

דורות.מזהירושלמית

בעלהבעקבותהעותרתנסעהנישואיהםלאחרוכחודשייםב-2.10.81נישאוהזוגבניב.
וחימוםקירוראוויר,מיזוג-מקצועללמודמנתעלנסעהעותרתשלבעלהלארה"ב.

לחסוךוכןבמקצועולהשתלםמנתעלנשארשנתיים,שארכולימודיו,תוםולאחר-
כוונהומתוךמקצוערכישתלשםורקאךכוונהנסיעתוארצה.שובםלקראתכסף

השתלמות.ולאחרבחו"להלימודיםתוםעםולמשפחתםלביתםלשובברורה

בהיששם,הקצובהושהותהלארה"בנסיעתהכיבדעתההעלתהלאמעולםהעותרתג.
רבותשניםשלמצטברנסיוןהיהלעותרתלהפקיעה.אותושבותהאתלבטלכדי

מעולםהועמדהלאותושבותהלישראל,-תושבתבתור-כדיןוכניסהביציאה
בספק.

מצבהביןהניגודלאורבמסמרותנקבעהמשיבשלהקבועבמצגהעותרתשלבטחונהד.
בעלה.למצב



הוארך,הרשיוןשנים.לשלושיציאהברשיוןישראלאתיצאהעותרתשלבן-זוגה

סמוךבעלה,עבורהגישההעותרת5.9.84.מיוםהחלנוספת,בשנההזוג,בנילבקשת
בארה"בשהותםאתלסייםהיתהכשכוונתםנוספת,להארכהבקשהזה,מועדלתום

לאחר13.10.85,ביוםהגיעהזולבקשהשליליתתשובה1986.בפברוארארצהולשוב

בחו"ל.בן-הזוגובעודהיציאה,רשיוןשלהפקיעהמועד

א02/ע.ומסומנתמצ"בהשליליתהתשובה

היציאה,רשיוןשלתוקפותקופתבתוךלישראלשבלאהעותרתשלשבעלהמאחר

כתושב.לארץלחזורהיהיכוללאהואכאמור,נדחתהרשיונולהארכתוהבקשה

המשיב.בעיניתושבותו,אתאיבדהוא

בתכיפותוהגיעההיציאהרשיוןתנאיעלבהקפדהשמרהלבעלה,בניגודהעותרת,

אתמאבדתושבאיןלפיוהמשיב,שלהקבועהמדיניותמצגפיעלפעלההיאלארץ.

לאהיאפקיעתו.לפנילארץחזראווחידשוהרשיוןתנאיעלשמרעודכלתושבותו

כתושבת.לישראלולשובלהיכנסקושיבשוםנתקלה

בניפעלופקעה,שתושבותוכמיאותורואההמשיבכיולבעלהלעותרתהודעכאשר

תושבותו.אתלולהשיבכדי-משפחתםבניובעזרתשביכולתםככל-בנחישותהזוג

חוזראשרתלמתןבבקשההמשיבאלהעותרתשלבעלהאביפנה31.10.85ביום1(.
לאהבןבירושלים,בביתנושמתגורריםמשפחהאנו"ציין:הואזובבקשהלבנו.

ולחסוךבמקצועולהתמחותמטרתומהארץ,לעקוראולנטושקטלרגעחשב
בירושלים".הוריועםהטבעייםחייוומרכזמושבולמקוםולשובכסרסכוםלמשפחה

ב02/ע'.נספחומסומןמצ"בהבקשה

8.1.86.ביוםלבקשהלהיענותסירבהמשיב2(.

ג02/ע'.נספחומסומןמצ"בהסירובמסמך

הפניםבמשרדבקשהוהגישלארץ,בעצמוהעותרתשלבעלההגיע1986במרץ3(.

ולאחוזרתושבבתורבזמנויצאתיאני"במכתבו:מצייןהבעלחוזר.אשרתלמתן

שתואילואבקשכםוילדינו,אשתיכוללבארץ,נמצאיםהמשפחהוכלוהיותמהגר,

אותה....".ולאשרלבקשתילהיעתר

ד02/ע'.נספחומסומןמצ"בהמכתב

להשיבהשונותשהבקשותומאחרעוררין,ללאתושבתעצמההעותרתבהיות4(.

אחמ"שבקשתלהגישנסיוןכלעלהעותרתויתרהלאסורבו,תושבותואתלבעלה

מזרחתושבתאישהכיבטענה,נענולאהפניםלמשרדפניותיהאולםלבעלה.
ברביםפורסםכאשרבעלה.עבורמשפחותאיחודלבקשיכולהאינהירושלים

העותרתעשתהבעלה,עבורלאחמ"שבקשהלהגישזכותלאשהקמהכי1994במהלך

ב-22.12.94.לאחמ"שראשונהבקשההגישההיאכן.

ה02/ע'.ומסומןמצ"בהאחמ"שלבקשתהעותרתשלהלוואימכתב
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106/95.מס'וקיבלה12.1.95ביוםשנייהאחמ"שבקשתוהגישהשבההעותרת5(.

ו02/ע'.ומסומןמצ"בהבקשההגשתעלאישור

:וציינהלבקשותיהשייעתרבבקשהלמשיבהעותרתפנתה12.12.95ביום6(.

במשךוחימוםקירורלמדהואלימודים,למטרתיצאבעליבזמנו"

כסףסכוםלמשפחהלחסוךכדיבארה"בלעבודהתחילמכןולאחרשנתיים

ובשלוםבשלוההישראליהשלטוןתחתיחדולחיותלהיותולהמשיךולחזור

למדשהואעסקלפתוחביכלתובשלום,דוגלבעליובמסירות.ובנאמנות

בניכלבכבוד.לחיותלנוומאפשרטובוהכלכליהכספימצבולאלתודה...

קבועים".תושביםבארץונמצאיםחייםהמשפחה

ז02/ע'.ומסומןמצ"בהעותרתשלמכתבה

היתההנ"ללמכתבה14.1.96ביוםהפניםממשרדהעותרתקיבלהאשרהתשובה7(.
נקרנן"הוסיף:הלשכהמנהלמשפחות.לאיחודהבקשהאתלאשראפשרותאיןכי

תושבת".להיותחדלתבחו"ל,המשפחהחיי

ח02/ע'.נספחומסומנתמצ"בזותשובה

אתמאדהפתיעהתושבתלהיותחדלההעותרתכי1996,בינוארהאגבית,ההכרזה

מהמשיב.הסתייגותלכלמעולםזכתהלאותושבותהמאחרהעותרת,

שלתושבותהענייןשלה.תושבותהשאלתבדברשמיעהזכותניתנהלאלעותרת
בבעיותאובקשייםנתקלהלאומעולםבספק,הועמדלאהללוהשניםבכלהעותרת
שלההאחמ"שובקשותזהות,בתעודתהחזיקהתדירבה.ולשהותלארץלהיכנס

בירושליםבביתהקבעדרךמשכנהאתקבעההיאהיסוס.ללאהתקבלובעלהעבור

ודבר.ענייןלכללישיבת-קבעכזכאיתהשניםכלבמשךחייהאתוכלכלה1994במאי

המצגפיעלנהגוארוכותשניםבמשךאשר-ישראלתושבי-רביםמודעיםלעותרת
הרשיוןתנאיעלבשמרםפגעללאזכויותיהםעלושמרוהמשיב,שקיבעהחוקי

בתנאיעומדשאינומיכיבעליללימדההעותרתשלהמצטברנסיונההיציאה.

בשהותאין-איןאחרתדרךתושבותו.אתלאבדעלול-בעלהדוגמת-הרשיון
בתושבות.לפגועכדיהרשיון)תנאיעלשמירהתוך(בחו"לממושכת

מלכתחילהלארה"בהנסיעהלירושלים.וקשורותמכוונותהעותרתשלזיקותיהכל

לאהעותרתשרכש.החדשבמקצועוהשתלמותוהבעל,לימודי-ארעילצורךהיתה

ילדיה,עםבישראל,ממושכותתקופותשהתהאףהיארשיונה,תנאיעלשמרהרק

חייה.מרכזאתבארץלראותחדלהולאמאחר

ביןונשניםהחוזריםלנדודיההיחידההעילההיותושבותוושלילתבעלהדחיית
עלמעידותאינןוהןרצופות,היולאבארה"בהעותרתשלשהויותיהלישראל.ארה"ב
בארץ.היציבהחייםממרכזניתוק
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הזהותבתעודתילדיהברישוםאףלמולדתהוקשריהזיקתהאתהביעההעותרתח.
הבכורה,בתההילדים.אתלרשוםהמשיבהסכיםעודכלשלה,הישראלית

עםמידהעותרתשלהישראליתהזהותבתעודתונרשמהבארה"ב1983בשנתנולדה
נרשמוב-1989,בירושליםשנולד,ב-1985,שנולד,בניהארצה.הגיעה

שלה.הזהותבתעודתהםאף

מדיניותשינויבשלהמשיבידיעלסורבהעותרתשלהנוספיםילדיהשנירישום
הראשונה.בהזדמנותלרישומםבקשותהגישההעותרתאולם1989,אחריהרישום

1997.באוקטוברבירושליםנולדהעותרתשלהזקוניםבן

קבע.דרךבביתם,בירושלים,ילדיהעםהעותרתמתגוררת1994מאימאזט.

לעזובכוונהכללהםואיןכאן,חייהםמרכזבבירה,ספרבבתילומדיםכולםהילדים
הארץ.את

אותושדחףהואכתושבמעמדואתלבעלהלהחזירהמשיבשלהעיקשסירובורקי.
דרכוןקיבלהעצמההעותרת1986.בשנתאמריקאידרכוןקבלתשללאפיק

בתוהו.עלותושבותואתלבעלהלהשיבהנסיונותשכללאחר1989,בשנתאמריקאי
זכתהוהאשהארה"ב,אזרחאחיוכילעובדההודותבדרכוןזכההעותרתשלבעלה

אזרחות.קיבלובעלהבארה"בנולדומילדיהחלקכיהעובדהבזכותהבעל,אחריבו

שלתושבותםאתלשלולסיבהלבדההיוותהלאזרהאזרחותקבלתעת,באותה
ממנהסטהלאוהואהמשיבשלהחד-משמעיתהמדיניותהיתהזוירושלים.תושבי
כלל.

להפקיעההחלטהאתלבטלבדרישה15.11.96ביוםהמשיבאלפנתההעותרתב"כיא.

ההוכחותכלנשלחולמשיבשימוע.כלללאשנעשתההעותרת,שלתושבותהאת
בירושלים.המשפחהשלהקבעמגוריעלהמעידות

ט02/ע'.נספחומסומןמצ"בהמכתב

תזכורות,למשיבונשלחוביותר,ארוכהתקופהתשובהכלבאהלאזולפנייה
15.1.97,26.2.97,14.4.97,18.5.97,15.7.97,17.8.97,16.7.97,הבאים:במועדים

.22.10.97

מנומקת.אינהתשובתובהחלטה.שינויאיןכיהיאמ-12.11.97המשיבתשובת

י02/ע'.נספחומסומנתמצ"בהתשובה

להשתקעתוכלבוהרגעאלמכווניםהיובארה"בחייהכיהעותרתמדגישהבתצהירהיב.
שיספגומנתעלילדיהאתעימההביאהבירושליםלביתהשלהחזרהבכלבמולדתה.

היתהאילוכימצהירה,העותרתלירושלים.לשובםכהכנתם-והשפההתרבותאת

שהותהעלמלכתחילהמוותרתהיתהבדעתה,עולהתושבותהביטולשלהאפשרות
באיןעושהאכןשהיאכפיבישראל,ילדיהעםהשניםכלברציפותושוההבארה"ב

האחרונות.השניםארבעבמשךמפגיע
אי02/ע'.נספחומסומןמצ"בהעותרתשלתצהירה



רג'אבי'13העותרת31.

ובשנתבירושלים,עליהעברוובגרותהנעוריהב-1952.בירושליםנולדההעותרתא.
לעבודנסערג'אבימרמירושלים.מוצאואשררג'אבי,נישאה1975

בישראל.חייםואחיו,הוריולרבותמשפחתו,כלאךב-1967,המלחמהערבבכווית

קבעשלמעמדמעולםרכשולאוילדיה,העותרתובעקבותיוהעותרת,שלבעלהב.
ונלוויו.זר"עובד"שלבסטטוסשםשהוהסבכווית.

ושהתהבעלה,עבורלאחמ"שראשונהבקשההעותרתהגישהנישואיה,עםמידג.
אישורעםבכווית.לעבודתושבבעלהבעודלמענה,ממתינהכשהיאבירושלים

הטרייה.אשתועםבארץולהשתקעלהגיעהבעלבכוונתהיההבקשה

במרשםנרשםהוא22.12.75.ביוםבירושליםנולד,העותרת,שלהבכורבנהד.
ת.ז.מס'וקיבלהאוכלוסין

בשמההפעםלבעלה,שנייהאחמ'ישבקשתהעותרתהגישה1976פברואראובינוארה.
1976.בשנתרקלעותרתהגיעהבקשותלשתיהסירוב.העוללובשם

משרדתגובתאולםהסירוב,בעקבותומחילה'ל'רחמיםבקשההגישההעותרתו.
שלילית.היתההפנים

בכווית.בעלהאתלבקר1978,בשנתבחייה,לראשונההעותרתיצאהברירה,בליתז.
לבעלה.עורףלהפנותיכלהלאאולםבכווית,לחיותשמיאנהלמרותכןעשתההיא

5.10.78.ועד1.1.78מיוםבכוויתשהתההעותרת

נרשםהואאף27.10.78.ביום--השניבנהאתוילדהלביתהשבההעותרתח.
זהותמספרוקיבלישראלשלהאוכלוסיןבמרשם

בקשתצירפהואףשלישית,אחמיישבקשתהעותרתהגישההשני,הבןלידתלאחרט.
זו.לבקשהתשובההעותרתקיבלהלאהיוםעדבעלה.עלרחמים''

חזרההיאבעלה.עםלהיותמנתעללכוויתשובהעותרתיצאהלרצונהביגודי.
פעםובממוצעהכלכלי,למצבהבכפוףהיה,שניתןככלקרובותלעתיםלירושלים

ככלממושכותתקופותשהתהלארץ,מגיעהשהיתהאימתכלוחצי.בשנהאובשנה
ילדיהכלעםהעותרתהגיעהתמידהספר.מבתיהילדיםלחופשותבהתאם-שיכלה

אליה.מתלווהבעלההיהקרובותולעתיםלארץ,

ושבהבגשר,שלההזהותתעודתאתמקבלתהעותרתהיתהארצה,בואהמדי
חודש.ל-36שתוקפוהיוצאכרטיסאתקיבלהצאתהמדיצאתה.עםאותהומפקידה

במרשםילדיהאתלרשוםהעותרתדאגהתמידבארץ.העותרתילדהמשבעתחמישהיא.
המדינהלתושבישהופנוהפניםמשרדדרישותכלפיעלופעלההישראלי,האוכלוסין

הפנים.במשרדהפרטיםעדכוןאםוביןהזהות,תעודתחידושאםבין-
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נרשםהוא25.1.80.ביוםבירושליםהעותרתילדההשלישי,בנהאת
ת.ז.מס'וקיבלהאוכלוסיןבמרשם

במרשםנרשמההיאאף9.6.81.ביוםבירושליםילדההרביעית,בתהאת
ת.ז.מס'וקיבלההאוכלוסין

כשניגשההפעם,12.5.83.ביוםבירושליםהעותרתילדההחמישית,בתהאת

בתעודתנרשמהובתההמדיניות,השתנתהכילההודיעוהפנים,למשרדהעותרת
זהות.תעודתמספרללאכנלווה),(בלבדבשמהשלההזהות

לישראלכשהגיעהומיד22.9.86,ביוםבכוויתהעותרתילדההששי,בנהאת
לושינתןמבלישלההזהותבתעודתנרשםוהואהאוכלוסיןבמרשםרישומוביקשה
עלואף15.12.88,ביוםבכוויתהואאףנולדהצעירבנהזהות.תעודתמספר
שלה.הזהותבתעודתנרשםוהואהפנים,למשרדדיווחהלידתו

ילדיהועםעימהלחיותיוכלשבעלהלכךלהביאמנסיונותיהחדלהלאהעותרתיב.
אפשראםלבררוביקשההמשיבמשרדיאלפנתהלארץשהגיעהפעםבכלבישראל.

1980,בשנתלהשהובהרכפיושוב,שובלההובהרבעלה.עבוראחמ"שלבקשכבר
לבעליהן.נשיםידיעלהמוגשותמשפחותלאיחודבבקשותדניםאיןכי

אלכךלצורךופנתה1984,בשנתלבעלהנוספתאחמ"שבקשתהכינהאףהעותרתיג.
נולדכיהמעידהבעלהשלהלידהתעודתאתלקבלכדי26.7.84,ביוםהפניםמשרד

סירבואךבקשתה.לאישורלהביאבכדיזובעובדהיהיהכיתקווהמתוךבירושלים,

טעם.מאותובקשתהאתלקבל

כדיבתהעבורהפעםרביעית,אחמ"שבקשתהעותרתהגישה1987בשנתיד.

ביוםסורבה478/87שמספרההבקשההאוכלוסין.במרשםמספרעבורהלקבל

.3.11.87

חוסראחרים.כרביםמכווית,ומשפחתההעותרתגורשוהמפרץ,מלחמתפרוץעםטו.
בירדן.לשהותהמשפחהאתאילץבעלהעבוראחמ"שבקשותבהגשתהתוחלת

1994,בשנתנודעהאשרבעלה,עבוראשהידיעלגםאחמ"שלהגישהאפשרותטז.
חמישיתאחמיישבקשתהגישההיאלירושלים.ילדיהכלעםהעותרתאתהזעיקה

תעודותמספריקיבלולאעדייןאשרילדיהשלושתאתגםבהוכללהבעלה,עבור
-שהגישההאחמ"שבקשתמספרשלה.הזהותבתעודתרשומיםהיואךזהות,

547/94.2

לבעלהלסייעמנתעללירדןנחפזהוהעותרתבישראל,נשאר,'הבכור,בנהיז.
1995.ביוליארצהוהגיעוהילדים,לימודילסיוםהמתינוהםלשיבתם.להתארגן

בארץ.ברציפותהמשפחהכלנמצאתמאז

כלללאנקלטוזהות,תעודתבמספרימצוידיםאשרהעותרת,שלהגדוליםילדיה
מעמדם.עלערעורכלוללאבעיה

מסוגכניסהאשרותקיבלוהזהות,תעודותמספרינעדריוילדיההעותרתשלבעלה
12.1.97.ליוםעדלפעםמפעםשהוארכוב/1,מסוגובהמשךב/2



לזה)זוהנשואים(בעלהואחיהעותרתאחותבביתתחילההשתכנהכולההמשפחהיח.
שבירושלים.החדשהבענאתהלהתגוררהמשפחהעברה1997בינוארהעתיקה.בעיר

במלוןכיוםועובדבתלפיות,מקצועיתלהכשרהבמוסדלימודיואתסיים,הבןיט.
קבלן.אצלחניךהבןהאומה.בבנייניעובדהבןבירושלים.היאט
הבתלבעל.עבודהרשיוןבהיעדרהעובדים,ילדיהעלמוטלתהמשפחהפרנסת
באותושלישיתשנהכברהבתהעתיקה,בעירסככיניבבי"סי'בכתהלומדת

כתהתלמידוכמותובירושלים,יסודיבבי"סו'כתהתלמידהבןספר,בית
ד'.

הינםכיוהשתכנעוומשפחתההעותרתאתביקרולאומילביטוחהמוסדנציגי
ממלכתי.בריאותבביטוחמבוטחיםזהותתעודותבעליוילדיההעותרתתושבים.

החברתייםקשריהםוכלבירושלים,מתגורריםובעלההעותרתמשפחתבניכל
לירושלים.מחוץקשריםאורכושלהםאיןבעיר.מצוייםוהתרבותיים

שלחההעותרתב"כבקשתו,ולפילאחמ"ש,המשפחהזכאותאתהמשיבבדיקתבעתכ.
ומשפחתה.העותרתשלהחייםמרכזאתהמוכיחיםהמסמכיםכלאתאליו

ומסומןמצ"בחיים,למרכזהוכחותנדרשובו26.8.96,מיוםהמשיבמכתב
א12/ע'.

ב12/ע'.ומסומןמצ"ב22.9.96מיוםהעותרתב"כשלתשובתה

בקשתו-24.12.96,22.1.97בתאריכיםלמשיבהעותרתב"כששלחהתזכורותלמרות
למענה.זכתהלאנחמ"שהאם

הביקוררשיוןאתלחדשמנתעלהפנים,משרדאל6.1.97ביוםהעותרתפנתהכאשרכא.

אחרילשובנדחתהימים10כעבורימים.10אחרילשובלהנאמרוילדיה,בעלהשל

הפניםמשרדאלפנההעותרתשלבעלהכאשר28.1.97,ביוםרקנוספים.ימים10
הרשיוןתוקףפקיעת"עלהמודיעבעברית,כתובמכתבבידוניתןרשיונו,לחידוש
הארץ.מןיום15תוךלצאתהתבקשווהםכולה,המשפחהשלקבע"לישיבת

ג12/ע'.נספחומסומןמצ"בתושבותפקיעתבדברהמכתב

אפשרותכלהועלתהלאטענה,כלנשמעהלאבירור,כלקדםלאזהמכתבלמתן
התושבות.בעליוילדיההעותרתמעמדערעורבדבר

שלמשפטיבטיפולמצויהיההעותרתשללבעלההמשפחותאיחודשענייןלמרות

טיפולואתלזירוזבקשותשלארוכהבסדרהלמשיבפנתההעותרתוב"כדינה,עורך

שלתושבותהאתלבטלכוונהעלהודעהכלעוה"דאלנשלחהלא1996,במהלך
תושבותה.פקיעתעלאוהעותרת

עלהמפתיעהההודעהנגדבמחאה31.1.97ביוםהמשיבאלפנתההעותרתב"ככב.
זכותאתלמצותובלאדיוןכלבלאאזהרה,כללכךשקדמהבלאהתושבות,פקיעת

אלאהעותרת,ב"כאלפנייההיתהשלאכךעלמחאהמובעתזובפנייההשימוע.



העותרתבתיקבוודאיהמצויות(נוספותעובדותצוינווכןביד,המכתבלההומצא
נישואיה.יוםמאזלבעלהאחמ"שלהשיגהקודמיםנסיונותיהאודותהפנים)במשרד

עלדעתהליתןשהתבקשהבישראל,ירדןשגרירותאלגםנשלחזהממכתבהעתק
מקבלתאינההעותרתכילצייןיששלמה.משפחהלשטחהלהעבירהמשיבכוונת
דרכון-בזמןמוגבלשתוקפוירדנידרכוןבעלתהיאאלאבירדן,אזרחשלזכויות
לאזרח.המוענקיםמהדרכוניםשונהושתקפואזרחותעלמעידשאינו

ד12/ע'.נספחומסומןמצ"בלמשיבהמכתב

בתאריכיםלמשיב,נשלחורבותתזכורותארוכה.תקופהזופנייהעלענהלאהמשיב

ו-10.3.97,31.3.97,5.5.97,1.6.97.17.6.97,

שונתה.לאההחלטהכימהמשיב,מנומקתבלתיתשובההתקבלה22.6.97ביום

ה12/ע'.נספחומסומנתמצ"בהנ"להתשובה

31.1.97מיוםהעותרתב"כשלבמכתבהשהועלווהקושיותהטענותשללגופןתשובה
ביוםהןלטענותיההתייחסותולבקשלפנותהוסיפההעותרתב"כהתקבלה.לא

2.9.97.וביום31.7.97ביום23.7.97,

ע/21~'.ומסומןמהעתירהנפרדבלתיכחלקמצ"בהעותרתשלתצהירהכג.

משני.-14העותרת32.

שלבעלהכיהעובדהאףעלחייה.כלבעירומתגוררתירושליםילידתהעותרתא.
אללארה"בהעותרתשלנסיעותיהאףועלנישואיהם,בעתמארה"בהיההעותרת

מישראל.חייהמרכזניתוקעללהצביעכדיבמעשיההיהלאבעלה,

זמנהומרביתבארה"ב,וקצוביםקצריםזמןפרקיבמשךביקרההעותרתהוא.נהפוך
בנפרדבישראל,אותםוגידלהבישראלילדההיאילדיהכלאתבישראל.נשארה
אתלזהותקושיאיןלביקור.אפילוהארץאתיצאהלאהיא1991מאזמבעלה.

בישראל.העותרתשלוהרצוףהבלעדיחייהמרכז

בעתאמריקאיאזרחהיהאשרמשני,ל'העותרתנישאה1983בשנתב.
המערבית.בגדהומקורונישואיהם,

תלמידתעתאותההיתהאשרוהאשה,לארה"ב,הבעלחזרהזוג,בנינישואילאחרג.
נישואיה.אחרינוספתשנהאנגליתהוראתללמודהמשיכהבירושלים,קולג'

הוריה.בביתהמתגוררתתלמידהבעודנההעותרת,שלהבכורבנהנולד1984ביוניד.

לראשונההעותרתנסעה1984בסוףלארץ.העותרתשלבעלההגיעהילדלידתלרגל
בלבד,חודשיםכששהבמשךבפלורידהעימושהתההיאבעלה.אתלבקרלארה"ב

שועפאתפליטיםבמחנההוריהבביתהתגוררההעותרתבנה.עםלביתהושבה
ילדיה.לגידולבעלהובהוריבהוריהונעזרהבירושלים



בארה"ב,מצוישהואבעתובעלה,בארה"ב,משלהםמגוריםביתאיןהזוגלבני

לאבהןהתקופותבמרבית-התפרנסהעותרתשלבעלהשכורות.בדירותמתגורר
פלורידה,באיזורעונתייםעובדיםשלעבודהבמחנותסידקיתכמוכר-בארץשהה

עבודה.למחנהעבודהממחנהנדדפרנסתוולצורך

פחותשםשהתההיאבארה"ב.בעלהאלבנהעםהעותרתשובנסעה1985באוגוסט
השני,בנהאתילדה1986בפברואר1985.בדצמברלביתהוחזרהחודשים,מארבעה

שבירושלים.אל-קודםבביה"ח,

ארכהמבעלהופרידתהלארה"בכללהעותרתיצאהלא1987ובמרבית1986במהלך
לביקורהעותרתנסעה1987סוףלקראתרקהזוג.בניביןדעותחילוקיעקבהפעם,

בתצהירה,כאמורשם.לשהותכללהסתגלהולאחודשים,7עדכ-6למשךבארה"ב,

במחיצתו.לשהותלפעםמפעםלנסועלהגרמובעלהכלפיחובותיהרק

להגיענהגבעלהבארץ.וחצילשנהמעלברציפותילדיהשניעםשהתהבחזרתה

לארה"ב,ילדיהשניעםהעותרתשובנסעה1989סוףלקראתלעת.מעתלביקורים

סוףלקראת.בתהבירושליםנולדה1990ביוני1990.במאילערךוחזרה
1991.מאיעדשםושהתהלארה"ב,ילדיהשלושתעםשובנסעה1990

בשנתבירושליםנולדהאחרון,בנהלארה"ב.העותרתשבהלא1991מאימאז
.1993

אינוהמוסדאולםפעמיים,בביתההעותרתאצלביקרלאומילביטוחהמוסדחוקר

הכירלאהפניםמשרדעודכללההמגיעותהילדיםקצבאותאתלהלשלםמוכן

בתושבותם.

הינםבארץביקוריומרביתבישראל.ממושכותתקופותשוהההעותרתשלבעלה
חידושתוךבישראלשההלאחרונהחודשים.לשבעהארבעהביןממושכים,ביקורים

28.12.97.יוםועד30.6.96מיוםוחצישנהלמשךב/1,מסוגהכניסהאשרות

חסרהיהובעלהומאחרבחו"ל,לחיותנחרץ,באופןרצתה,לאוהעותרתמאחר

וניסתההעותרתשבהבארץ,הילדיםועםעימהחיותלושיאפשרקבועסטטוס

הפנים.משרדאלפנייהבאמצעותתושבשלמעמדלבעלהלהקנותרבותפעמים
בתוהו.עלובישראל,קבועמעמדלבעלהלהשיגהשניםכלנסיונותיה

אחמ"שבקשתלהגישיכולהאינהאשהכילתובעתנאמרהפניםמשרדאלבפניותיה

בבקשתההטיפולאתהעותרתמסרה1984בשנתאפשרי.ההיפךכיאףבעל,עבור

מנתעלוהןילדיה,לרישוםלהביאמנתעלהן-עליאן-עז"אלאבו"למשרד

פרצהאשרבשריפהכידברשלבסופולההודיעעזאלאבובעלה.עםלהתאחד
התיק.לשחזורבקשההגישכילהוהודיעתיקה,הושמדהפניםבמשרד

ניתנתבלתיבקשתהכילתובעתהודיעאשרפרטי,עו"דבעניינהטיפל1992בשנת

אחמ"ש,בקשתעבורהלרשוםבקשותמרושםהתובעתביקשה1993בשנתלביצוע.

הבקשה.אתלקבלסירבושובהפניםבמשרדאולם

32



משפחות,איחודבענייןלגבריםנשיםביןהאפליהנפסלהכיברביםהתפרסםכאשר
1903/94(.אחמ"ש(אחמ"שבקשתהעותרתהגישה

צורףזולפנייה30.12.94.ביוםהמשיבאלנשלחההעותרתמב"כראשונהפנייהי.
אישורשועפאת,במ.פ.בירושליםהעותרתשלהרצופיםחייהעלהמוכתראישור

לעתיםמבקרהאבכיצוייןכןועוד.ינקות,טיפוליעלאישורהילדים,שלהלימודים

הילדיםאתולרשוםלבעל,האחמ"שבקשתאתלאשרהתבקשהמשיבקרובות.

האוכלוסין.במרשם

א22/ע'.נספחומסומןמצ"בהמכתב

23.3.95,7.4.95,16.6.95,בתאריכים(למשיבהעותרתב"כשלונשנותחוזרותפניות
ענייני.למענההובילולא6.2.96(17.7.95,19.9.95,7.11.95,26.12.95,

תעודתאתלהחליףשנצטוותהלאחרהמשיב,משרדיאלהעותרתפנתה14.3.96ביוםיא.
לההודיעהכלשהו,דיוןאומוקדמתאזהרהללאבאחרת.שלההבלויההזהות
זוהודעהתושבותה.אתאיבדההעותרתכיאדקידק,ריסבשםהמשרדפקידת
היום.עדלההוחזרהולאממנהנלקחההעותרתשלהזהותתעודתבעל-פה.ניתנה

6.9.92".עזבה"העותרתכיהפקידהרשמהזהותתעודתלהחליףהבקשהעל

ב22/ע'.ומסומןמצ"בהבקשהעלזהרישום

ננקטהאשרהפעולהעלוהלינה15.3.96,למחרת,מידהמשיבאלפנתההעותרתב"כיב.
כינכון,איננוהעותרתעזיבת""בדברהרישוםכיהודיעההיאהמשיב.עובדיידיעל

שלהליךכלנערךלאכיהלינהשנים,חמשמזהברציפותבארץמצויההעותרת
משרדשלהמשפטהיועץאלנשלחזומפנייהעותקתוקן.הטעותכיודרשהשימוע,
הפנים.

ג22/ע'.ומסומןמצ"בהמכתב

וביום28.3.96ביוםתזכורותלמשיבונשלחוזו,פנייהעלתשובההתקבלהלא

.24.4.96

לאהעותרת.שלהזהותתעודתלנטילתהמתייחסתתשובהכלמהמשיבהתקבלהלאיג.
פיבהבלנשללהאשרתושבותהאתלעותרתלהשיבלדרישהתגובהכלאףהתקבלה
המשפחותאיחודלבקשתבנוגעהודעה4.8.96ביוםנשלחהזאתבמקוםהפקידה.

מסוימים.מסמכיםולשלוחבישראלחייהמרכזאתלהוכיחהעותרתעלכיונאמר

ד22/ע'.ומסומנתמצ"בזוהודעה

אלבעברכברשנשלחולמרות16.8.96,ביוםשובנשלחוהמבוקשיםהמסמכים
המשיב.

ה22/ע'.ומסומןמצ"במ-16.8.96המכתב

האחמ"ש.בקשתבענייןמהמשיבענייניתתשובהכלהתקבלהלאמשנהלמעלה

לאחרוכן;ו-10.12.96,15.1.973.3.97,בימיםלמשיבנשלחוהעותרתמב"כתזכורות



למשיבהעותרתב"כפנתההחלטה,נתקבלהלאלפיההמשיב,שלבינייםתשובת

ו-14.4.97,19.5.97.15.7.97,מיוםנוספותבתזכורות

סורבההעותרתשלהאחמ"שבקשתכיהעותרתלב"כהמשיבהודיע20.7.97ביוםיד.
חיים.מרכזהוכחולאמאחר

ו22/ע'.ומסומנתמצ"בזותשובה

האחמ"שבנושאשימועלקייםוביקשההמשיבאלהעותרתב"כפנתה1.8.97ביוםטו.

למשרדמוזמנתלהיותביקשההעותרתב"כהעותרת.שלהחייםמרכזושאלת
החומר.מלואאתבפניולפרושמנתעלהמשיב

ז22/ע'.ומסומןמצ"בהמכתב

לב"כהמשיבהודיע6.8.97ביוםכברמהמשיב.מיידיתתשובההגיעההפעםזו

מאז"1983,מאזנשואההעותרתוכיהחלטתו,אתלשנותמקוםמצאלאכיהעותרת

ארה"ב".אזרחיהםוילדיהשהמבקשתגםמהלארץ,לחוץחייהםמרכזאתהעתיקו

ח22/ע'.ומסומןמצ"בהמשיבשלמכתבו

3.9.97ביוםתזכורותנשלחושובנענתה,לאלשימועהעותרתב"כובקשתמאחר
5.10.97.וביום

במכתב3.11.97.ביוםלמשיבנוסףמכתבהעותרתב"כשלחהתשובה,באהומשלא

אחת,למסקנההמביאיםהנתונים,בכלשוביעייןהמשיבכיהעותרתב"כמבקשתזה
מששהתהיותררבזמןבישראלשהתההעותרתכיבישראל,הזוגבניחיימרכזכי

איןוכימגוריה,מקוםאתהעתיקהכיההוכחהחובתהמשיבעלכיבארה"ב,

זו.מעיןקביעהלקבועאפשרות
ט22/ע'.ומסומןמצ"בהעותרתב"כשלמכתבה

תשובה.כלהגיעהלאזהלמכתב

המצבנוכחמאילוץ,נובעותהעותרתידיעלהאמריקאיתהאזרחותקבלתנסיבותטז.
נוכחובארה"ב,האחרונהבפעםהעותרתשלביקורהבעתילדיה.שלנורמליהבלתי

ומחייבחופשית,תנועהמהםמונעלילדיהםמעמדהיעדרכילדעתשובהזוגבני

הילדיםאתלציידיאותואשרשוניםמשרדיםלחסדילהזדקקהעתכלאותם

לאזהות,מספראיןהעותרתשלילדימאחרנסיעתם.לצורךזמנייםבמסמכים

הםאיןאמריקאיים,אזרחיםהםואיןמאחרמשלהם.מעברתעודתלהםהונפקה
-ילדיוכיאותו,שכנעובארה"בהעותרניבעלשלבירוריואמריקאי.דרכוןבעלי

ורקאוטומטית,אמריקאייםלאזרחיםלהפוךיכוליםאינם-בישראלנולדואשר
ולזכותאמריקאיתהתאזרחותלבקשיוכלובארה"ב,יחיואם18,לגילבהגיעם
בדרכון.

אתלהשאיראובארה"בלהישארעליהיהיהכיפניםבשוםהסכימהלאהעותרת
אשתוכיהיתההעותרתשללבעלהשהוצעההיחידההאלטרנטיבהבארה"ב.ילדיה

אמריקאי.בדרכוןלזכותהילדיםיוכלואשתושלהתאזרחותהובעקבותתתאזרח,

מעמדהענקתלצורךורקאךזאתהתאזרחות,לעבורהעותרתנאותה1991בפברואר
לקבלהמשפחהבידיעלההתאזרחה,שהאםלאחרלילדיה.בתבלכלשהוחוקי



עםהעותרתשבה1991,במאיההלין,תוםעםמידלילדים.חוקיומעמדאזרחות
לארה"ב.שובחזרהולאלישראל,ילדיה

וכיחייה,מרכזעלנפקוהלהתאזרחותשאיןבמעשיההוכיחההעותרתכן,כיהנה

עדשימושבהעשולאהםברירה.חוסרבשלורקאךוילדיההיארכשוהאזרחותאת
בבחינתאלאהיאואיןהיומיומיים,לחייהםמשמעותיתהיאאיןהזה,היוםעצם

לעובדתמייחסהואאםטועההמשיבידוע.בלתילעתידבטחוןאונוחות
משקל.כלהעותרתשלהתאזרחותה

י22/ע'.ומסומןמהעתירהנפרדבלתיכחלקמצ"בהעותרתשלתצהירהיז.

עמירה.-15העותרת33.

לנישואיה.עדבירושליםהוריהבביתוהתגוררהבירושליםב-1960נולדההעותרתא.

ואזרחתושבעמירה,דודה,בןעם1977בשנתהתחתנההעותרתב.
בירושלים.ביתםאתלהקיםהזוגבניהחליטונישואיהםעםירדן.

בעלה.עםמשפחותלאיחודראשונהבקשההעותרתהגישהנישואיהםעםמיד
יא32/ע(.כנספחההגשהאישורמצ"ב(28.9.77ביוםהוגשהזובקשה

עלבהודעההבקשה.נדחתהשהוגשה,לאחרשבועותמשלושהפחות16.10.77,ביום
ב32/ע'(.כנספחמצ"ב(הסברכללעותרתניתנהלאכך

במכתבבורג,יוסףד"רהפנים,שראל13.9.78ביוםופנתהנואש,אמרהלאהעותרת
החיהחיה'אלמנה/כעיןבירושלים,מתגוררתהינהכיבפניופרשההיאאישי.

ויקחאנשיםאותוויפתובעמאן,ישארהנ"לשבעלירוצהאינה("מבעלה.בניתוק

לארץ".בחוץשוההשהואמפאתשנתגרשגםאפשריואוליפני,עלאחרתאשה

יתחשבהפניםשרכיומבקשתשנפטרה,בתלהםנולדהכברכימספרתהעותרת

להתנהגותולערובמוכנההיאבטחוני,חששמכלנקיובעלהמאחר,המיוחדבמצבה

איחודבמסגרתארצהשיבואהנ"לבעליעל"ימליץהפניםשרכיומבקשתהטובה,

אהיהתודהואסירתואשה,כגברונהיהאותיולפרנסלכלכלשיוכלכדימשפחות
והרחמיםהחמלהבעיןכךעלחיוביתתשובהואקבליתמלא,זהמבוקשיאסלכב'

האפשרי".בהקדם

ג32/ע'.ומסומןמצ"בבורגלד"רהמכתב

ביוםחוזרתפניההעותרתשלחהזו,נרגשתלפנייהתשובהכלהתקבלהמשלא

ד32/ע'(.כנספחמצ"ב(4.10.78

כנספחמצ"ב(הסברכלללאהפעםגםסירוב,היתה14.11.78מיוםהמשיבתשובת
ה32/ע'(.

מצ"בהאישור(28.11.79ביוםשנייהאחמיישבקשתוהגישהויתרה,לאהעותרתג.

ו32/ע'(.כנספח



4.12.89ביוםלהושלחהמבקשת,שללבקשתהלסרבהמשיבהחליטימיםשישהתוך
ז32/ע'(.כנספחמצ"ב(הסברכלללאהיאאףסירוב,הודעת

חדשהבקשהומגישההאחמ"ש,בקשתבתוצאתתלוייםשחייהכמינוהגתהעותרת
ח32/ע'(.כנספחמצ"באישור(12.12.79ביוםשלישית

זו.אחמ"שלבקשתתשובהכלהגיעהלאהעותרתלידי

אישור(תשובהכלקיבלהולא13.2.80ביוםרביעיתאחמ"שבקשתהגישההעותרת

ט32/ע'(.כנספחמצ"בההגשה

1.8.83,ביוםהאחתהעותרת,ידיעלהוגשואשרנושפותאחמ"שבקשותשלוש
י32/ע'(.כנספחמצ"באישורים(סורבו16.8.92,מיוםואחרת1986בשנתנוספת

ידיעלננקטהאשרהמפלההמדיניותבשלשיטתיבאופןסורבוהאחמ"שבקשות
עםאיחודולקבללבקשזכאיםישראלמדינתתושביבעליםרקלפיההמשיב,

בעליהן.עםלהתאחדזכאיותאינןנשיםואילוהזרות,נשותיהם

והעותרתרבות,למשפחותסבלגרמה1994,בשנתרקבוטלהאשרזו,מפלהמדיניות
לקייםובמקוםהמפלה,המדיניותידיעלהוכתבוחייהכללכך.ברורהדוגמאהינה

ביןדילוגיםחיילחיותעליההיהבירושלים,רצוףבאופןשלההמשפחהחייאת

בישראל.משפחתהעםשהותלביןבעמאן,בעלהעםשהות

בילתההחגיםכלואתחופשותיהכלאתבישראל.ילדיהמרביתאתילדההעותרת

ממושכים.לביקוריםבעלהעימההגיעהזדמנותובכלבירושלים,בביתה

לנואיןכיילדיולכלמשפחתילכלברורהיה"בתצהירה,גםמצהירהשהעותרתכפי
ברירהליהיתהבעמאן....לאהחייםאתסבלתילאואניבירושלים,אלאעתיד

בירושלים".לביתיחזרתיהזדמנותבכלאולםבירדן,להישארונאלצתי

במרשםאותםולרשוםלה,שנולדילדכלעללמשיבלדווחהקפידההעותרת
זהותתעודתמס'וקיבלנרשם1979בשנתשנולדבנההאוכלוסין.

זהותתעודתמס'קיבלה1981בשנתשנולדהבתה
שינוילאוראולםהעותרת,שלהזהותבתעודתנרשם1983,בשנתשנולד,בנה

בנהכמוהוזהות.תעודתמספרללאנרשםהואהמשיב,שלהרישוםבמדיניות
1992.ילידתו'1989,ילידת,ובנותיה1986,יליד

תנאיעלקפדניתשמירהידיעלילדיהותושבותתושבותהעלבקנאותשמרההעותרת
בספק.הועמדהלאמעולםתושבותהלעמאן.שלהיציאהבכלוחידושוהרשיון,

בירושלים,ולמחייתהמשפחתהלאיחודחדשהתקווהקמהכילעותרתכשנודע

בירושלים.בביתםב-1994והתיישבוושבובעמאןענייניהםכלאתהזוגבניחיסלו

האחמ"שבקשתבעלה.עבורלאחמ"שהתשיעיתבקשתהאתעתההגישההעותרת

1635/95.מספרקיבלה
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עלהמשיבהקשה1996במחציתאשרעדהעת,כלחודשוהבעלשלהביקוררשיונותי.
לבררמנתעל2.7.96ביוםלמשיבכתבוב"כמשפטי,לייעוץפנתההעותרתחידושם.

לאחמ"ש.תשובהעדייןאיןומדועהבעלשלהביקוררשיוןאתמחדשיםאיןמדוע

אי32/ע'.כנספחמצ"בהמכתב

המשיב,וביןהעותרתביןארוכההתכתבותפתחהעותרתב"כשלהנ"להמכתביא.

בירושלים.העותרתשלחייהמרכזלגביוהוכחותפרטיםלמשיבנשלחובמהלכה

אליומ-5.11.96,למשיבהעותרתב"כמכתבלעתירה:מצורפיםזוהתכתבותמתוך

להמציאמ-9.1.97מהמשיבדרישהבי32/ע'(;מסומן(חייםלמרכזהוכחותצורפו

גי32/ע'(;מסומנת(נשלחוכברשאלולמרותהמשפחה,חיילמרכזהוכחות

מסומן(שנתבקשוהמסמכיםשובצורפואליומ-7.3.97,העותרתב"כומכתב
די32/ע'(.

הוכחלא"לפיהלאחמ"ש,בקשתהבענייןלעותרתהודעההמשיבשלח14.4.97ביוםיב.
כנספחמצ"ב(הבקשה"הגשתביוםעודתושבתלהיותחדלההמבקשתחיים,מרכז

יוט32/ע(.

המוטעיתמההחלטהבולחזורבדרישההמשיבאלהעותרתב"כפנתה29.6.97ביוםיג.

זט32/ע'(.כנספחמצ"ב(העותרתקורותלאור

מסורבתהבקשהכיקובעת,העותרתלב"כ7.7.97מיוםהמשיבשללאקוניתתשובה
זי32/ע'(.כנספחמצ"ב(

עלהפניםמשרדאלפנתההעותרת,שלשבתהבעת15.5.97,ביוםבינתיים,יד.
הזהותתעודתאתלהביאנדרשה16,לגילבהגיעהראשונהזהותתעודתלקבלמנת
ולאממנה,נלקחהוזואמהשלהזהותתעודתאתהבתהביאהלתומה,אמה.של

שלהקבעלישיבתהרשיוןתוקףפקעכיהקובעמכתבבידהניתןלה.הוחזרה
בתה,ושלבנה,שלהעותרת,

יחי32/ע.כנספחמצ"בתושבותםפקיעתעלהמכתב

מצ"ב(קבלתהאופןועלההחלטהתוכןעלמוחה23.5.97מיוםהעותרתב"כתגובת

טי32/ע'(.כנספח

30.7.97מיוםהמשיבתשובתהתקבלה29.7.97,ומים23.7.97מיוםתזכורותבעקבות
אנוזהלפינישואיה.מיוםבחו"לונמצאתירדני,לתושבנשואה"העותרתלפיה

יכ32/ע(.כנספחמצ"ב(תושבת"להיותשחדלהכמיאותהרואים

שגויה,ההחלטהמדועמפרטת1.8.97מיוםלמשיבהעותרתמב"כנוספתפנייהטו.

משפטיייעוץקבלתלאחרתשובהתינתןכיומבקשתהשימועהיעדראתמציינת
מכן.לאחרתשובהכלהתקבלהלאאכ32/ע'(.כנספחמצ"ב(

גכ32/ע'.בכ32/ע',ומסומניםמצ"בובתההעותרתשלתצהיריהןטז.



עווידאתובן-זוגהעווידאת-ו-1617העותרים34.

זל"זנישאומחברון,1955ילידוהעותר,1956,וילידתירושליםתושבתהעותרת,א.

1974.בשנת

אודותהעותרתשלבירוריההירדנית.במשטרהכשוטרהעותרשירתנישואיהם,בעתב.
העלובירושלים,עימהלהתגוררולהביאואחמ"שבקשתבעלהעבורלהגישיכולתה

לבעליהן.נשיםמגישותאשראחמ"שבקשותמקבלאיננוהפניםמשרדכי

בעלהעםלהתגוררהעותרתעברהנהוגה,משפחתיתמסגרתעללשמורמנתעלג.
היאלמולדתה.והרגשיותהחוקיותזיקותיהעלכללויתרהלאבזמןבואולםבירדן.

זכויותאתלשמרכדיהפניםמשרדהכתיבאשרהכלליםכלאחרבקפדנותמילאה

הראשונה.בהזדמנותבירושליםולחיותלשובמגמהמתוךבישראל,שלההתושבות

שיכלהפעםבכלהגיעהקטנים,בילדיםמטופלתבהיותהאףהשנים,כלבמהלךד.

ברשיוןיוצאתכשהיאממושכות,לתקופותילדיהכלעםלהגיענהגההיאלארץ.
הואהרשיוןאתלאבדלהאלכיוכשהכללהרשיון,לתנאיבהתאםוחוזרתיציאה

אורחותיה.אתהמכתיב

לרשמוודאגהלה,שנולדחדשילדכלעלהפניםלמשרדבקפדנותדיווחההעותרתה.
המתנהבימיתמידכרוךהיההדברכיאףכן,עשתההעותרתהאוכלוסין.במרשם

היאהראשונהבהזדמנותכיהידיעהקשה.רגליםובכיתותהפנים,במשרדממושכים

מאמציםלעשותאותהוהביאהאותה,הנחתהבעירהלהתגוררמשפחתהעםתשוב
המשיב.שלהחוקיותהדרישותבמסגרתלעמודניכרים

לאוהחברתיהרגשיחייהומרכזבירושלים,מתגורריםהעותרתשלמשפחתהבניכלו.
בירדן.בעלהעםשהותהאףעלהשתנה

ביקורלרישיוןבקשהוהגישהלארץהעותרתהגיעהלפנסיה,יצאהעותרכאשרז.

במשךכולההמשפחהשהתההאישור,ומשהתקבלעימם,היוהזוגבניילדיעבורו.

משפחתהבביתוהתגוררו18.9.93ועד9.3.93ביןכאןהיוהםבארץ.חודשיםששה

שועפט.פליטיםשבמחנההעותרתשל

953/93.מספרשקיבלהאחמ"שבקשתהעותרתהגישהבארץשהותםבמהלךח.

הקרקעאתולהכיןלמשפחהביתלשכורמנתעלארצההעותרהגיע7.1.94ביום
ביוםהמשפחהכלהגיעהבירדן,הלימודיםשנתאתהילדיםסיימוכאשרלשובם.

היום.עדקבעדרךבהונשארהלירושלים28.7.94

פעםבכלבגשרכדיןקיבלהאותהשלה,הזהותתעודתעםבישראלשהתההעותרת
מעתקיבלאשרביקוררשיונותבתוקףכדיןבישראלשהההעותרלישראל.ששבה

הפנים.במשרדלעת

קיבלוהואלבעלה,האשההגישהאשרהאחמ"שבקשתאושרה9.11.95ביוםט.

כדין.תושבות
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לעמאןמילדיהםשנייםבלוויתוהעותרתהעותריצאוהעותרשלתושבותוקבלתעםי.

כולל,ענייניהםאתחיסלובעמאן,רכושםכלאתמכרובלבד,ימיםשנים-עשרלמשך

לבנקהעותרשלהפנסיהאתהעבירובבעלותם,שהיתהירקותלמכירתחברה

כפיבעמאן.קשריהםכלוקטעוספרבבתיהילדיםרישומיאתביטלוברמאללה,

עלמסתמכיםכשהםהגשרים",כלאתשרפנו"בתצהירם,זאתמתאריםשהעותרים

אשרהחלטה-בישראלקבעתושבותהעותרתשללבעלהלהעניקהמשיבהחלטת

וקיים.שרירכמעמדהעותרת,שלבתושבותהההכרהבהטמונה

למעט1993,מרץמאןבארץברציפותכמעטומשפחתםהעותריםשהולמעשהיא.
ולהיערכות.הילדיםלימודילהשלמתממחויבויותשנבעוקצרותהיעדרויות

וקיבלושילמוהםבירושלים.החייםברקמתהמשפחההשתלבההתושבותקבלתעםיב.

וניהלולביתםציודקנומשלהם,בדירההשתכנורפואי,ביטוחקיבלולאומי,ביטוח

שלווים.חיים

הבתבארץ.היאאףנישאהבתםוחצי.כשנהלפנינישאהבתם

תינוקעממי.ספרבביתלומדיםהילדיםשארהבןוכמוהבתיכוןלומדת

בירושלים.למשפחהנולדחדש

העותריםשללביתםהגיעמוקדמת,הודעהכלובלאמחודשת,השתרשותלאחריג.

הוזמנוכןכמותושבותס.אתלבטלמבקשיםכילהםנאמרובו1.7.96מיוםמכתב

הפנים.למשרד

למשרדהעותרהוזמןמהלצורךושאלההמשיבאל7.7.96ביוםפנתההעותריםב"כ
א42/ע'(.כנספחמצ"ב(הפנים

המשיבידיעלטענהנטענתכיהסתברהעותרת,ב"כלידיהמשיבמכתבמשהגיע

מצ"ב1.7.97מיוםהמשיבמכתבכוזב.מידעסמךעלהוגשההאחמ"שבקשתכאילו

ב42/ע'.כנספח

מידעהעותרתמסרהכאילוהטענהכי19.7.96ביוםלמשיבהשיבההעותריםב"כ

נכונה.אינהכוזב

בקשתאתשהגישהבעתבישראלקצרהתקופהשהתההעותרתכיטעןהמשיב
ועדממרץ(רצופיםחודשיםששהבארץשהתההעותרתבכך:טעהאולםהאחמ"ש,

במקוםעתאותהכלשכנהוהיאהאחמ"שבקשתאתשהגישהקודםספטמבר)
בקשתהגישההעותרתכיבקבעוטעהאףהמשיבשועפאת.במ.פ.הקבועמגוריה
והעותרת2.9.93ביוםהוגשההאחמ"שבקשתהארץ.אתעזבהולמחרתאחמ"ש

חודשים.משלושהפחותכעבורחזרובעלה18.9.93ביוםעזבה

בקשתלהגישזכאיתהיתהלאולפיכךתושבותהאתאיבדההעותרתכיטעןהמשיב
טרםאישורה,ובעתלבעלה,אחמ"שבקשתהגישהשהעותרתבעתאולםאחמ"ש.

הקצהאלהקצהמןשינתהאשרתושבות,פקיעתבדברהחדשההמדיניותהופעלה

המדיניות.לשינויקודםשוררותשהיוהזכאויותאת
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במצבה,אחרתושבככלהיא,נחשבהלאחמ"שבקשתההגישהשהעותרתבעת
לחזרתםבנוגעהכללינ)עלשמרוכיהעובדהבזכותודבר,ענייןלכלכתושבים
זיקתםהמשךאתהוכיחוזוובדרךשלהם,היציאהרשיוןשלתקפושפגלפנילישראל

בקשתאתאישרהפניםמשרדאלאהפנים,משרדאתרימוהעותריםלאלארץ.
שינויובעקבות1995,סוףעדנהוגהשהיתההכלליםמערכתיסודעלהאחמ"ש
העותרים.שלבעניינםכדיןשניתנהמהחלטהבולחזורב-1996ביקשמדיניותו

ג42/ע'(.כנספחב"צמ),69.7.9ביוםהמשיבאלנשלחזוברוחמכתב

לקבועהתיימרהמשיבכיהעובדהעלמחאהגםהובעההעותריםב"כבמכתביד.
אתלהזמיןהתבקשהמשיבובירור.שימועשלהליךכללקייםמבלימסמרות
שהועלוהמוטעותה"קביעות"כלאתללבןמנתעלדחופהלפגישהוב"כהעותרים
המשיב.במכתב

בעניינם.שימועלקייםולבקשותהעותריםב"כלפניותכללהתייחסלאהמשיבטו.

ב-4.9.96,נשלחוהתזכורותנענו.לאהעותריםמב"כהמשיבאלנשלחואשרתזכורות

ו-17.12.96.21.1.97

מיוםהמשיבאלבמכתבהעותריםב"כשובפנתהמענה,ללאשנהחצימשעברה

בעניינםלדוןמנתעלישירהבפגישהשימועלקייםשובביקשהזהבמכתב31.1.97.

יד42/ע(.כנספחמצ"ב(העותריםשל

ועברהרבות,בתזכורותהעותריםב"כפנתהאלה,לפניותתגובהכלבאהמשלא
5.3.97,31.3.97,מהמועדים:הםהתזכורותתגובה.כלללאתמימהשנהכמעט

,22.4.97,5.5.97,20.5.97,17.6.97,20.7.97,31.7.97,2.9.97,2.10.97.5.11.97

מהמשיב.תשובהכלהתקבלהלאזועתירההגשתליוםעד

ה42/ע/ומסומןמצ"בהעותריםשלהמשותףתצהירםטז.

זרו-18העותרת35.

בירושלים.תמידוהתגוררהירושליםילידתהעותרתא.

העותרתשלבעלהת.הזרהעםהתחתנה1973בשנת
הואאבעלפטירתהקשורותמשפחתיותנסיבותבשלאולםהוא,אףירושליםיליד
בחברוה1967בשנתנפקד

הםבוביתהעתיקה,שבעירהבעל,שלאמובביתהזםבסהתגוררומשואיהםעםב.
נישואיהם,לאחרלבעלהלאחמ"שרבותבקשותהגישההעותרתהיום.עדמתגוררים

הזכותלבעלהלהעניקיכולהאשהאיןכישורר,שהיההעיקרכןבשלנדחוכולןאולם
לאחמ"ש.

אחמ"שבקשותעבורוהגישהת.הז"ל,גחיליסהבעלשלאמוגם

אעיותר.מאוחריםבמועדיםוהןהנישואיןתחילתלמועדסמוךהןרבות,פעמים
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המגביםהמסמכיםהפנים.במשרדהאישיבתיקםאלהבקשותלמצואניתןכיספק

עצמהוהאםהעותרת,ברשותמצוייםאינםודחייתןהאםשהגישההאחמ"שבקשות
1994.בשנתנפטרה

הכלכליוהמצבמאחרלעבוד,מנתעללגווטמאלההעותרתשלבעלהנסע1976בשנת
1975,בשנתנולדהבכור,בנםאם.כברעתאותההיתההעותרתקשה.היה

נשארההעותרתהאוכלוסין.במרשםנרשמושניהם1976.בשנתנולדהובתם
בעירובביתהבסילואןהוריהבביתחליפותשוההכשהיאילדיהאתוגידלהבארץ

העתיקה.

חודשיםחמישהשםשהתההעותרתבגווטמאלה.בעלהאלהצטרפה1978בשנת

הילאלחוליםבביתבתהאתב-1979וילדהלירושליםחזרההרתה,בלבד,
האוכלוסין.במרשםנרשמההיאגםשבירושלים.

ובעלהילדיהם,אתמגדלתכשהיאהשנים,כלבירושליםברציפותנשארההעותרת
לסירוגין,אמהובביתחמותהבביתלחיותהמשיכההיאלפרנסתה.כסףלהשולח

בשתיהן.נעזרתכשהיא

הגישההעותרתבירושלים.למשפחתולשובמנתעללעמאןבעלהחזר1986בשנת

לעותרתהיתהלאסורבו.אלהבקשותיהאולםכניסה,לרשיונותרבותבקשותעבורו
לעמאןיצאהממושכת,כהפרידהלאחרבעלהעםלשהותשרצתהוכיווןברירה,
קצרות,תקופותשםושהתהבעמאן,לחייםהסתגלהלאהעותרת1987.בשנת

הזדמנות.בכלבירושליםלביתהחוזרתכשהיא

לאזובקשהלבעלה.נוספתאחמ"שבקשתהעותרתהגישה1987לאוגוסטב-17

היום.עדנענתה

ילדיםלרשוםביקשההעותרתילדים,שניהזוגלבנינולדובעמאן

רשמו1988,ילידאתהדין.שחייבהכפיבישראלהאוכלוסיןבמרשםאלה
אחיו.כלכמוזהותתעודתמספרקיבלוהואהאוכלוסיןבמרשםמיד

אמרוב-1990,שנולדהבתהאתהאוכלוסיןבמרשםלרשוםהעותרתכשרצתה

עבורהאחמ"שבקשתמספרהעותרת.עשתהוכךאחמ"ש,בקשתעבורהלהגישלה
669/92.הוא8.9.92מיוםבתה

כניסתואתלאפשרהבעלשלואמוהאשהמטעםספוראיןבקשותהגשתלמרות

למשךביקורלבעלאושר1993בשנתרקאושרו.לאהןביקור,ברשיוןולולישראל,
ביוםלחודשנוסףביקורלואושרכךאחרלירדן.יצאהואהחודשבסוףחודש.

שובהגיע1994בפברוארלירדן.ויצאהרשיוןתנאילפיחודששההשוב19.1.94.
נשאר.והפעםלביקור

בביתמתגוררתכולההמשפחהבארץ.קבעדריהמשפחהכלמתגוררת1994מאז

רשיונותשלהארכותקיבלוהבעלספרבבתיכאןלומדיםהילדיםלה,השייך

עדרשיונוהוארךושוב10.12.97,ליוםעדלאחרונההוארכהשהייתושלו.השהייה

1998.מרץ



ממלכתי.בריאותבביטוחמבוטחתוהיאלאומי,ביטוחדמימקבלתהעותרת

קורותכלכיהמצ"ב,בתצהירהמצהירההעותרתאחר.חייםמרכזכללמשפחהאין
המשפחה.כלחיימרכזוזהביתה,אתבירושליםראתהתמידכימעידיםמשפחתה

האחמ"ש,בקשתאתאישרלאמדועלבררלמשיבהעותרתב"כפנתה24.2.94ביוםי.

במרשםןהצעירההבתנרשמהלאומדועב-1987,בעלהעבורהעותרתשהגישה
ילדיה.עםבירושליםבפועלמתגוררתהעותרתכיזובפנייההודגשהאוכלוסין.

א52/ע'.נספחומסומןמצ"בהמכתב

במשרדוזריםלאשרותהמחלקהעלהממונהשלתשובתוהתקבלה3.4.94ביום
לבעלובאשראושרה.הבתלרישוםהבקשהלפיהז"ל),(מתניהשלמהמרהפנים,

בבקשתוהטיפוללסיוםעדעבודהרשיוןעםבישראלשהייתולאשרמוכניםאנו"
לקבע".

זותשובהלהגישה.ישאחמ"ש,בקשתהוגשהטרםאםכימתניה,מרהורהרןבמי
הנשיםאפליתוביטולמשפחותאיחודבענייןהשוויוניתהמדיניותאימוץאתמגלה

עתה.זהשהתקבלהרה"מ,החלטתפיעל
ב52/ע'.נספחומסומןמצ"במתניהמרשלהמכתב

1216/94.ומספרהבעלה,עבורנוספתאחמ"שבקשתהעותרתהגישה3.5.94בתאריךיא.
המשיבבמשרדיהסדראיכיהחששבשלבא-כוחה,בהנחייתהעותרתעשתהזאת
בעוכריה.יהיה

העותרתב"כניהלה1996,סוףועד1994במאיהחדשההאחמ"שבקשתהגשתמאז
ביקשהוכןהאחמ"ש,לבקשתחיובימענהדרשהשבהוחד-כיוונית,ענפההתכתבות
שנולדהעותרת,שלהצעירבנהאתהאוכלוסיןבמירשםלרשוםמהמשיב

שלבתהאתקבעכתושבתלרשוםהמשיבהחלטתלמרות6.4.95.ביוםבירושלים
-בישראלחייהשמרכזתושבת,אמההיותעלהמבוססתהחלטה-העותרת,

לבקשתמהותיתתשובהנתןולאהצעירהבןבענייןלהכריעהמשיבמיאןהרי
האחמ"ש.

זולתשובהלא25.12.96.ביוםהעותרתב"כאלהגיעההמשיבשלהמהותיתהתשובהיב.
במכתבדעתם.עללהעלותהיכוליםהיולאוהםובעלה,ילדיההעותרת,ציפו

:לעותרתהפניםמשרדהודיעזהסטנדרטי

אתלעזובפקע...עליךשלךהקבעישיבתרשיוןכילהודיעךהריני"
יום".15תוךהארץ

ג52/ע'.ומסומןמצ"בהמכתב

והיאביותר,מפתיעהההודעהכיוקבעה7.1.97ביוםהמשיבאלפנתההעותרתב"כ
אשרהעילותשלמדויקפירוטמבקשתהעותרתב"כהכנה.כלבלאהונחתה""

כך.כלשגויהלהחלטההביאו
ד52/ע'.כנספחמצ"בהעותרתב"כשלמכתבה



יחדלמשיב.שנשלחותזכורותעשרלמרותהיום,עדהתקבלהלאזהלמכתבתשובה

נוצרהעותרת.שלבן-זוגהשלהשהייהאשרתהארכתעלהמשיבהודיעזאת,עם
לפיואילוכדין,בישראלהבעלשלשהייתו:לבעלההעותרתביןחדשמפוצלמעמד

במאבקהוהתרכזובירושליםהתנהלוחייהשכלהאישה,שלשהייתההמשיב,עמדת
הארץאתלעזובועליהחוקיתבלתישלהשהייתה-בעלהאתלעירהלהביא

לצמיתות.

ה52/ע'.ומסומןמצ"בהעותרתשלתצהירהיג.

גרייב.ובת-זוגוגרייב-ו-1920העותרים36.

כלותושביה.ירושליםילידישניהם1959,ילידתוהעותרת,1953,ילידהעותר,א.
לצעירפרט(ילדיהםכלאתבהוהולידו1975,בשנתבהנישאובירושלים,חיוחייהם
ביותר).

כסגןעבדהבעלבירושלים.חיורצופותשניםמעשרלמעלהובמשךנישואיהםלאחרב.
חבריםועודםהיוהםבית.עקרתהיתהוהאשהשפירא,בגבעתבסופרמרקטמנהל

לאומי.ביטוחקיצבאותהיוםעדומקבליםוקיבלולאומיביטוחדמישילמובקופ"ח,

לפיקיץ.לחופשתהזמנתםפיעלהאשההוריאתלבקרלארה"ביצאו1985בשנתג.

ילדיהםכיהיתההעותריםכוונתזמנית.לשהותעימםנשארוהאשה,הוריבקשת
ישראלי.בבעלותמזוןחנויותברשתעבודהמצאהבעלאנגלית.ילמדו

להישארכוונתםהיתהמלכתחילהבארץ.לביקורכולההמשפחההגיעהשנהמדי
חששומתוךהאינתיפדה,פרצה1987בשנתאולםבלבד,מוגבלתלתקופהבארה"ב

שובשוירושליםבמזרחהלימודיםכיידיעהומתוךיסתבכו,אוהילדיםייפגעושמא
נוספת.תקופהלמשךבארה"בלהישארהעותריםהחליטולחלוטין,

לביתם.הקיץבחופשתשנהמדישבובארה"ב,השהותאתלהאריךהחלטתםלמרות

שנהמדיחודשהאשרישראלית,מעברתעודתבתוקףובאהיצאהכולההמשפחהד.
לארץ.שובםאוצאתםעםבעיהכלהתעוררהלאמעולםבשנה.

ניסוולאנכסיםכלרכשולאהםזמני.אופיבעלתהעתכלהיתהבארה"בשהותםה.

בארה"ב.להתבסס

היתהשלאולמרותאמריקאית,אזרחותלרכושלמשפחהזכותהיתה1992בשנתו.

עללוותררצולאארצה,שובםאתתכננווכברבארה"ב,להשתקעכוונהכללהם
האזרחות.אתוקיבלולפניהם,שנקרתהההזדמנות

ישראל,מדינתתושביפלסטיניםשלרבותעשרותמכירהואהעותר,תצהירפיעלז.

ובזכויותיהם.בישראלבמעמדםלפגועמבליזרהבאזרחותהמחזיקים

וכיתשתנההמשיבשמדיניותיודעיםהיוואשתוהואאילוכימצהיר,אףהעותר

להשפיעכדיבהיש-גרידאנוחותשלפורמליצעדעבורםשהיתה-האזרחותרכישת



דרךלשבתבדעתםעלהלאהריאותה.רוכשיםהיולאמכריע,כהבאופןעתידםעל
בארה"ב.קבע

הקרקעאתלהכשירמנתעלהצעירובנםאשתועםלישראלהעותרהגיע1992בשנת
ערירית,נותרהאמונפטר,העותרשלאחיולביתה.משפחתםשלהסופיתלחזרתה

בארה"ב.שהותםאתלסייםכוונתםעלהעידהכשלעצמהוחזרתם

משרדאלמיוזמתופנההקטן,וילדואשתועם1992בשנתלישראלהעותרכשהגיע
ילדםאתלרשוםמנתועלהעותרת,ושלשלוהמעברתעודתאתלחדשמנתעלהפנים

מעבר.תעודותקיבלוהםבארה"ב.שנולדהיחידהקטן,

נשארואשרילדיושארעםלעשותעליומההפניםבמשרדהעותרשאלכאשר
אתלהסדירמנתעלבוושינגטוןישראללשגרירותלפנותעליוכילונאמרבארה"ב,

כתושבים.שובם

ילדיועלכילוונאמרבוושינגטון,ישראלשגרירותאלהעותרפנהלארה"בבחזרו

העניין.אתיסדירובירושליםהפניםבמשרדוכיהאמריקאי,דרכונםעםלחזור

אמריקאית.אזרחותרכשוואשתוהואכיבשגרירותהודיעהעותר

בירושלים.בביתםמופיתוהשתקעו1993בנובמברחזרוילדיהםוכלהעותריםיא.

מוטבעתחוזרתושבאשרתוקיבלוהפנים,משרדאלוילדיוהעותרפנו4.4.94ביוםיב.
האמריקאיים.בדרכוניהם

יא62/ע)1(-)3(.כנספחמצ"בבדרכוניהםחוזרתושבאשרות

הזהותתעודותבמקוםחדשותזהותתעודותואשתוהעותרקיבלו5.4.94ביום
ברשותם.שהיוהבלויות

זוועובדהאמריקאית,אזרחותבעליהיותםאודותהערהכלהעירלאהפניםמשרד
שאלה.בסימןלהעמידהאותושבותםאתמהםלשלולכדישימשהלא

הפנים,משרדבפניהוצגהאמריקאיודרכונובארה"בנולדאשר,.הצעיר,הבןיג.

.)הזהותמס'(זהותמספרקיבלהילדיםשארוכמוכתושב,הואאףנרשם
חוקלפיקבעלישיבתנרשם"הואכי,שלהאמריקאיבדרכונוהוחתםכןכמו

הישראלי.הזיהוימספרבדרכונונרשםוכןהכנייה"

ב62/ע'.כנספחמצ"בשלהאמריקאיבדרכוןמהרישוםעותק

עלערעורוללאקושיכלללאעברהבירושליםהעותריםשלהמוחלטתהשתקעותםיד.
ברקמתקושיכלללאוהשתלבובירושליםלהםהשייךבביתמתגורריםהםזכאותם.

בעבודתושצברמחסכונותיוביתםהרחבתאתהשליםהעותרבירושלים.החיים
היאואףבתלהנולדהישראל,לתושבנשואה-הבכורההבתבארה"ב.

נישאה--השנייהבתםהאוכלוסין.במרשםנרשמההעותרים)שלנכדתם(

ללדת.ועומדתישראל,לתושבהיאאף
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בישראל.ספרבבתיחמישיתשנהכברלומדיםהילדיםשאר

מסמשלםראשי,כמחסנאישבירושליםברוממהבסופרמרקטעובדעצמוהעותרטו.

במוסדהעותריםנרשמושובםעםמידבריאות.וביטוחלאומיביטוחהכנסה,
ילדים.קצבאותלקבל1994במאיוהחלותשלומיהםאתחידשולאומי,לביטוח

בה.המטפליםוהםהעותריםמשפחתעםמתגוררתקשה,לבחולתהעותר,שלאמוטז.

בעיר.מתגורריםהעותרמשפחתבנישארכל

כאשראך16,לגילבהגיעהב-1994זהותתעודתקיבלההעותריםשלהבכורהבתםיז.

בינוארפנתה30.12.80,ילידתהעותרים,שלהשנייהבתם

קיבלה16,לגילבהגיעהראשונהזהותתעודתלקבלכדיהפנים,משרדאל1997
מחוץאללצאתועליהםתושבותם,אתואמהאביההיא,איבדולפיומכתבלידיה

לישראל.

ג62/ע'.נספחומסומןמצ"ב23.1.97מיוםהתושבותפקיעתמכתב

:הבאותבטענות7.2.97ביוםהפניםמשרדאלפנתההעותריםב"כיח.

;מוקדמתאזהרהכלניתנהולאשימוע,שלהליךכלהיהלא
ןשימושבהנעשהולארדומה,עילההיתהאמריקאיתאזרחותקבלתשלהעילה

,הנהוגההמדיניותאתלשנותכוונהישנהכימראשבפומביהודעלא
;לישראלזיקתםעלרצוףבאופןשמרוהמשפחהבני

;עודיצאהולא1993בשנתלישראלחזרההמשפחה
הפנים,ממשרדהוסתרהלאאמריקאייםדרכוניםהיוהמשפחהבידיכיהעובדה

האמריקאי.בדרכונםחוזרתושבאשרתקיבלוובעבר

ד62/ע'.נספחומסומןמצ"בהנ"להמכתב

בדרכוןמחזיקההמשפחהכל"הלשון:בזוקבעה17.2.97מיוםהמשיבתשובתיט.
ישראל"תושבימלהילתוחדלופקעושהםמכתבקבלו23.1.97ובתאריךאמריקאי

כך].[
ה62/ע'.נספחומסומןמצ"בהמכתב

אשרתקיבלהאברקלאכיהפניםלמשרדוהודיעההעותריםב"כשובפנתה19.2.97ביוםכ.

מןעותקיםלמכתבהוצירפהכזו,אשרהקיבלוילדיואףאלאהאמריקאי,בדרכונוחוזר
ו62/ע'(.כנספחמצ"ב(בירושליםרכושםעלאישוריםוכןולימודים,עבודהאישוריהאשרות,

ז62/ע'(.כנספחמצ"ב(בהחלטהשינויכלאיןכיהמשיבהודיע27.2.97ביום

הקודם,למכתבהמהותיתתשובהמהמשיבלקבלבדרישההעותרים,מב"כתזכורות

ו-5.3.97,22.4.97,20.5.97,20.7.97,20.8.97,22.9.97.23.10.97,:במועדיםנשלחו

כנספחמצ"ב(בהחלטתושינויאיןכיהמשיב,תשובתהתקבלה12.11.97ביום
ח62/ע'(.



אתוצירפהעתירהלהגישבכוונתהכילמשיבהעותריםב"כהודיעה25.12.97ביום
מצ"ב(התצהירלאורכולוהנושאאתולבחוןלשובביקשההיאהעותר.שלתצהירו

ט62/ע'(.כנספח

י62/ע'(.כנספחמצ"ב(עומדתבעינהעמדתוכיהמשיבתשובתהגיעה1.1.98ביום

אתתואמתאינהעמדתוכינקבעבוהמשיבאלנוסףמכתבנשלח6.3.98ביום
מדיניותו,שינויבדברבפירוטלהשיבהתבקשהמשיבשבתיק.הממשיותהעובדות

כנספחמצ"ב(לצדקהגבוההמשפטלביתיובאואשרהסוגיותאתלגבשמנתעל
אי62/ע'(.

בי62/ע'.והמסומןהעתירה,מןנפרדבלתיחלקהמהווההעותר,תצהירמצ"בכא.
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המשפטיתהמסגרתד.

שלמעמדםאתהפסוקה,ההלכהפיעלמסדירה,אשרהנורמטיביתהמסגרת37.

לישראל,הכניסהלחוקב)1(סעיףהינההתאזרחו,שלאמזרח-ירושליםתושבי

קובע:זהסעיףב"ישתה-1952.

תעודת-עולהאואשרת-עולהבעלאוישראליאזרחשאינומי"

זה".חוקלפיישיבהרשיוןפיעלבישראלישיבתותהיה

מכחלישיבת-קבע.רשיוןלאדםלהעניקהפניםשראתמסמיךלחוקא)2(סעיף

רואים"ירושליםמזרחעלישראלמדינתשלוהמינהלהשיפוטהמשפט,החלת

לישיבתרשיוןשקיבלכמיב-1967שהתקייםהאוכלוסיןבמפקדשהתפקדבזיבכל

במ)2(פ"דואח',הפניםושרהממשלהראשנ.עוודמוברקZSZ/SSבג"צ(קבע"

עווד").מוברק":להלן-431בעמ'424,

חיים,מציאותהמשקףכמעמדנקבעישראלבמדינתהקבע'תושבות'מעמד38.

שלחייומרכז'הואעווד,מוברקבפס"דשנפסקכפיזו,חייםלמציאותוהמבחן

האדם'.

דעתו,שיקוללפיהפנים,שררשאילישראל,הכניסהלחוקא)11(סעיףמכוח39.

ישיבה.רשיוןלבטל

המינהליהמעשהעלהביקורתעילותלכלהמשיבכפוףדעתו,שיקולבהפעלת

3043/97בג"צ;505528,ומ)4(פ"דהפנים,שרנ'ואחיקנדל758/88בג"צ(

434(.בעמ'עוודמוברק;97812)3(תקדיןהפנים,משרדנ'ואחיורהאנקין

מתןלעבר,בניגודהיום,מחייבבישראלכדיןששוההמישלישיבהרשיוןביטול

והנמקות),החלטות(מינהלסדרילתיקוןלחוקב)9(לסעיףבהתאםזאתהנמקה,
ה"נשתה-1995(.4,מס'בתיקוןשתוקןכפי(ט"ישתה-1958

רשיוןלפקיעתתנאיםהקובעותתקנות,לראשונההפניםשרהתקין1985בשנת40.

תקנהה"משתה-2.1985(,מס'תיקון(לישראלהכניסהתקנותלישיבת-הקבע:

:קובעתג)11(

ישראלאתעזבהרשיוןבעליפקע...אםקבעלישיבתרשיוןשליתקפו

לישראל".מחוץבמדינהוהשתקע

אםלישראלמחוץבמדינהשהשתקעכמיאדםיראוא11'תקנהללטי



לפחות...;שניםשבעשלתקופהלישראלמחוץשהההואיי)1(

;מדינהבאותהקבעלישיבתרשיוןקיבלהואן11

ייהתאזרחות.שלבדרךמדינהאותהשלהאזרחותאתקיבלהואןו~

ניתנתזוותחזקהעובדתיתחזקהבגדרהםא11'שבתקנהאלהתנאיםכינפסק

הרשיון".בעלידיעללסתירה

95.1614)2(תקדיןהפנים,שרנ.ואח'שקאקי7023/94בג"צ

קבעלישיבתרשיוןביטולמשמעות

וקיצוניותלכתמרחיקותלתוצאותמביאבישראללישיבת-קבעהרשיוןביטול41.

בישראללהימצארשאיאינורשיונושבוטלאדםירושלים.מזרחתושבעבור

לחוק12סעיףעלעבירהעוברהואעוזב,אינועודכלהארץ.אתלעזובוחייב

מעצרידיעלחירותושלילתשלמתמידבסיכוןעומדהואלישראל.הכניסה

לחוק.13סעיףמכוחוגירוש,

בריאותלשירותיהזכותובהןנשללות,-ילדיוושלשלו-הסוציאליותזכויותיו

אתשילםאסאףהלאומי,הביטוחוקצבאותממלכתיבריאותביטוחחוקפיעל

חייו.כלבמשךכדיןהביטוחדמי

ומרכושומביתווליהנותלהמשיךיכולהואאיןנפגעת:שלוהקנייןזבות

שבישראל.

ועליובישראל,העיסוקחופשאתלממשיכולהואאיןנפגע:שלוהעיסוקחופש

פרנסתו.ומקורעסקואועבודתומקוםאתלעזוב

בה,ולשהותלישראלולהיכנסלשוברשאיהואואיןמוגבל,שלוהתנועהחופש

אתביטלשהמשיבירושלים,תושבמועד.קצרתתייראשרתיקבלכןאםאלא

ואמואביועםמולדתו,עםהקבועיםקשריואתלנתקנדרשלישיבת-קבע,רשיונו

מרכיבועםאותושעיצבהסביבתועםנשללה,לאשתושבותםמשפחתובניושאר

כאדם.בכבודופגיעהכדיעוליםאלהכלהעצמית.בזהותו

תושבותוביטולירושלים,מזרחתושבשליסודבזכויותהפגיעהעוצמתמבחינת

מ"תבניתהאדםאתעוקרישראל,אזרחשלאזרחותולביטולבדומהבישראל,

:השוונוף-מולדתו".

22.בעמ'18,נ)2(פ"דואחי,הפניםשרנ'אלראי2757/96בג"צ
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הנורמטיביתהמסגרתמתוךהעותריםייצאולהלן,המשפטיהטיעוןלצורךכיאף42.

שנויהבושנפסקהההלכהכייצוייןהריעווד,מוברקדיןבפסקנקבעהאשר

לשכוןמרצונםשביקשומהגרים,ביןהחדהמהאבחנהמתעלמתהיאבמחלוקת.

הישראליתשהתושבותירושלים,מזרחתושבישלהמיוחדמצבםוביןבישראל,

היחידהומולדתםמקום,משוםישראלאלהיגרולאהםעליהם,נכפתה

ישראל,שלטוןתחתוחיוגדלושנולדו,לאנשיםהתייחסותבירושלים.ושורשיהם

למציאותחוטאתבר-ביטול,רשיוןמכוחבישראלהמתארחיםזריםהםכאילו

בישראל.לאדםאדםביןאפליהבהכרחויוצרתחייהם

המשפטיהטיעוןה.

הטיעוניםתמצית43.

:העותריםיטענולהלן

המשיבהפעילולפיכךבארץ,הואהמשיב,החלטותמתןובעתהיום,הבלעדיחייהםמרכזכיא.

כששבוקבעכתושביבהםהכירהמשיבועוד,;מכךכשהתעלםסבירבלתידעתשיקול

ללאוזאתלישיבת-קבע,רשיונםאתוביטלהחלטתואתשינהמכןלאחרורקבארץ,והשתקעו

;הפסוקהלהלכהובניגודחדשותשבעובדותהצדקה

וזאתחייהם,מרכזאתבעברשינוולאלישראלזיקותיהםאתניתקולאמעולםהעותריםכיב.

;ועובדותשיקוליםשלרחבהקשתבחשבוןהמביאיםבפסיקה,המקובליםלמבחניםבהתאם
בעובדותכשהסתפקקיצוני,באורחסבירבלתיבאופןדעתושיקולאתהפעילהמשיב

;מהפסיקהכעולההרלוונטיים,השיקוליםכלאתבחןולאבחסרהלקויות

;1995בסוףשיצאהחדשההנחיהפיעלורקאךדעתושיקולאתהמשיבהפעיללמעשהכיג.

:אחדותמסיבותפסולדעתשיקולהפעילכןבעשותו

בעבר,התנהגותעלרטרואקטיביבאורחחדשהומדיניותחדשההנחיהלהפעילאין1(.

שתאפשרמעברתקופתולאחרברביםפרסומןלאחרלהבא,רקלהפעילןניתןאלא

המצדיקחשובציבוריאינטרסבהעדרוזאתהחדש,למצבלהסתגלירושליםלתושבי

;רטרואקטיביתתחולה

למטרותאלאראויהלתכליתנועדהלאהחדשותההנחיותשללמפרעתחולתן2(.

נשים-תושבותואפלייתלאום,מטעמיערביםתושביםאפליית-לחלוטיןפסולות

;מיןמטעמיזרים,לבני-זוגהנשואותירושלמיות,
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-בדברמהנוגעיםהוסתרוותכנןקיומןאלאמעולם,פורסמולאהחדשותההנחיות3(.

;פסולותיסודןעלשהתקבלווההחלטותבטלותהןולפיכך-ירושליםמזרחתושבי

:הסתגלותתקופתאחרילהבארקיחולאםואףלגופו,גספסולההנחיותתוכן4(.

יסוד,זכויותושלילתלאפליהומביאותקשים,עיוותיםיוצרותקיצוניות,ההנחיות

להשגתהנדרשתהמידהעלעולהבישראלהקבעתושבשלזכויותיובצרורכשהפגיעה

;כשרהתכליתכל

לישראל,הכניסהלתקנותא11-וג)11(תקנותבסיסעלהעותריםשלמעמדםאתלשלולאיןכיד.

המדיניותאתהתואםסבירפירוששהוא-1995עדאלותקנותשלפירושןפישעלמאחר

לפרשישאםלחלופין,;בחו"להעותריםהשתקעולא-השבעיםשנותתחילתמאזהמוצהרת

בהיותןמסמכות,חריגהבשלבטלותאלותקנותהחדשה,למדיניותבהתאםהתקנותאת

ןראויהתכליתלכללנדרשמעבר-לשיוויוןבזכותובעיקר-יסודבזכויותפוגעות

;הטבעיהצדקכללישלבוטההפרהתוךפגום,בהליךהתקבלוהמשיבהחלטותכיה.

זכאיותבישראל,המתגוררותתושבות-קבעבהיותןזרים,זוגלבניהנשואותהעותרותכיו.

בעצמו.המשיבשקבעהכלליםמכוחבעליהןעםמשפחותלאיחוד

היוםהחייםמרכזבחינתא.

מעמדםאתלשלולאיןולבןבירושלים,-העותריםשלחייהםמרכזא.

השניםובמשךכיום,הואמשפחותיהםובנימהעותריםאחדכלשלחייהםמרכזא.

שהוא.מבחןכלפיעלבנושא,מחלוקתלהיותיכולהלאבירושלים.-האחרונות

הנשים;בירושליםספרבבתילומדיםילדיהםמרבית;בירושליםמגוריהםמקומות

העותרים;בעירחלבטיפתבתחנותבילדיהםומטפלותבירושליםחוליםבבתייולדות

להםאין,בישראלועובדיםעבדו-שעובדיםאלהןבירושליםהחוליםבקופותחברים

לאומילביטוחהמוסדידיעלהוכרורובם;לירושליםמחוץרכושאומגוריםבית

וביטוחלאומיביטוחדמימשלמיםוהםחקירה,לאחרוזאתישראל,כתושבי

מעמדםאתלשלולהמשיבהחלטותמתןבעתכמוהיום,חייהםזיקותכלבריאות.

לישראל.הןקבע,כתושבי

נסבליםובלחיקשיםלעיוותיםמביאהתושבותםאתמהםלשלולהמשיבהחלטתב.

לביקורמוקדאונופשכתחנתבירושליםהמשתמשיםאנשיםאינםאלהבחייהם.

בעבר.שהובהםקודמיםלמקומותקשרוניתקוכאןשהשתקעואנשיםאלאארעי,

ספרמבתיילדיהםהוצאתבחייהם:אכזרימהפך-פירושומעמדם,שלילת
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בחינוךשהשתלבהילדהלרבות(הרביעיתהשנהזורובםלומדיםבהםבירושלים,

עזיבת;בירושליםעבודתםמקומותאיבוד;7(העותרשלהצעירהבתו-המיוחד

שנותבמשךשחסכובכספיםמהעותריםחלקהרחיבואורכשואותםבתיהם,

וכד'.;לירושליםבשובםלהתבססבמטרהבחו"לעבודתם

שרנ'בוסתאני7952/96בג"צ(בוסתאניהדיןמפסקילחלוטיןשונהזהעובדתימצבג.

לאאלהמקריםבשניהנ"ל).7023/94בג"צ(ושקאקיפורסם)טרםואח',הפנים

כלאלאשוטף,באופןבישראלחייהםאתולקייםלהמשיךכוונהכללעותריםהיתה

משפחותיהםואלמגוריהםלמקומותלחזורמנתעלמסמכיםלקבלהיתהבקשתם

שלהמיוחדותלנסיבותלהגבילוראויניתןאלהדיןבפסקיהאמוראתלפיכךבחו"ל.

שקאקי)מגורשעזתישלאשתושלמקרההרילאעותרים.אותםשלענייניהם

חמוריםפיגועיםלבצועהאחראי"הואגירושושמאזצויין,לגביו-בדמשקהיושב

בישראל,תשתקעמשפחתוכיסיכויכלואין-ואזרחיה"ישראלמדינתנגדביותר

מקוםלכלקשריהםכלאתניתקווהםבישראלבפועלהגריםהעותרים,שלכמצבם

למנועמדיניאוציבוריאינטרסכלואיןבטחוני,סיכוןכלמהםנשקףלאבעולם,אחר

בארץ.מגוריהםהמשךאת

שלבמקריהםחיים.מרכזשלהמבחןאתובהגינותבסבירותלהפעילהמשיבעלד.

בשיקוליולחלוטיןהתעלםהואכיקיצונית,סבירותבחוסרהמשיבפעלהעותרים

מתןבעתהדבריםבמצבשמדוברככלהעותרים,שלחייהםומרכזחייהםממציאות

.החלטתו

הצדקהללא-קייםרשיוןוביטולקודמתהחלטהשינויהיאהמשיבהחלטת45.

שללישיבת-הקבעהרשיונותאתלשלולסמכותואתהפעילשהמשיבברורלמעשהא.

בעברהעותריםשינוהפנים,משרדגישתלפיבעבר.דבריםמצביסודעלהעותרים

לגבולותשמחוץבשטחיםמגוריםבשלוביןבחו"לשהותםבעתביןחייהם,מרכזאת

לפניבעבר,לישיבת-קבערשיונםפקעכברלפיכךירושלים.שלהמוניציפאלייס

שלבעניינםחדשההחלטההתקבלהלאזו,גישהפיעלבירושלים.והשתקעושחזרו

פקיעתעלהכריזאלאלישיבת-קבע,הרשיונותאתהמשיבביטלולאהעותרים,

ארצה.העותריםשלשובםלפניעודמאליה,שאירעהפקיעהבעבר,תוקפם

כלפיהפניםמשרדשלהתנהגותוידיעלהנסתרתפיקציה,היאהנ"להקונסטרוקציהב.

בפניהם.שהציגהברורהמצגידיועלהעותרים

-המשיבלהםשהעניקחוזראשרותמתוקףמספרשניםלפנילישראלשבוהעותרים

אתקיבלוהםבשובםבישראל.לישיבת-קבערשיונותלבעלירקהניתנותאשרות

כתושבימעמדםאתוהמשקפותתקפות,כתעודותהנחזותשלהם,הזהותתעודות

בישראל.קבע



לכלכתושביםלארץ,שובםלאחרלעותרים,שירותיואתהעניקאףהפניםמשרד

לאיחודבקשותיהןאתזרים,זוגלבניהנשואותמהעותרות,קיבלהמשרדדבר.

לעת.מעתאותןוחידשכניסהאשרותבקשתן,פיעללבעליהן,והעניקמשפחות

רשמומהעותרים,חלקשלבלויותזהותתעודותחידשוהפניםמשרדפקידי

שנתשלהשנייהלמחציתעדזאתכלוכד'.שנולדו,ילדיםשלשמותבתעודותיהם

חיסלובינתייםלישיבת-קבע.רשיונםפקיעתעללעותריםהמשרדכשהודיע1996,

ילדיהםאתרשמובארץ,עבודהמקומותמצאובחו"ל,רכושםאתזוגםובניהעותרים

תקינותבדברהפניםמשרדשלהמצגעלכנההסתמכותוסמכובעיר,ספרלבתי

במדינתקבעכתושבימעמדםהמשךובדברבישראל,כדיןששוהיםכמימעשיהם,

ישראל.

מעשהבמהותההיאהעותריםשלמעמדםאתלשלולהמשיבהחלטתאלו,בנסיבות

קודמתהחלטהשלושינויבישראל,לישיבת-קבערשיונותיהםביטולשלמינהלי

מדיניותואתהמשיבששינהכפיקבע.כתושביארצהבשובםהעותריםאתלראות

אתבהתאםהמשיבשינהכןלעיל),ב'פרק(1995בסוףחדשההנחיהוהוציאהכוללת

מעמדואתלבטלמהם,אחדכללגביחדשה,החלטהוקיבלהעותריםכלפיעמדתו

פחותלאחרלישראלשחזרמיאתככלל,המשיב,ראהלאקודםקבע.כתושבורשיונו

מיואתשבידיו,החוזראשרתשלתוקפהבתקופתבחו"ל,רצופותשניםמשבע

מחוץבמדינהשהשתקעכמיישראל,שבשליטתלאזוריםמגוריומקוםאתשהעתיק

כדיןששוההמיבחזקתכזהירושליםתושבכלפיהתנהגהפניםומשרדלישראל,

במחציתשאתוביתר1995,סוףלאחרלישיבת-קבע.תקףרשיוןמתוקףבישראל

באותםולראותהקודמתעמדתואתלשנותהמשיבהחליטואילך,1996שלהשנייה

נוסחלישיבת-קבע.רשיונםשפקעכמיבישראל,והשתקעוחזרושכברהתושבים,

לישיבת-הרשיונותפקיעתעלדקלרטיביותכהודעותלעותרים,שנמסרוההודעות

להפעיל.המשיבעלשהיההדעתשיקולומטיבהמעשהממהותגורעאינוקבע,

המינהלמעשימסוגהםאדם,הסתמךעליהקודמת,החלטהושינויקייםרשיוןביטול

ראויאיזוןומתוךובהגינותבסבירותדעתושיקולאתלהפעילחובתואתהמגבירים

שאינןראיותיסודעללהשתכנע,הרשותעלהציבור.לצורכיהפרטשלהאינטרסבין

היסוד,בהנהותלפגועבושישהדש,אירוע"התרחשכיסביר,לספקמקוםמותירות

מיוהדציבוריאינטרסהיוצרניכר,סיכוןליצורובכדהרשיין,למתןשימשואשר

".הרשייןלביטול

317.328,ול)1(פ"דהיריה,כליחוקלפיהרישויפקידנ'שללם799/80בג"צ

המעשההשארת"כילהשתכנעהרשותעלהיחיד,הסתמךעליומינהלי,מעשהבשינוי

חובותיהמילויעםמתיישבואיננומוצדקאיננושובהחדשות,הנסיבותרקעעלבעינו,

הציבור".כללכלפי

447.455,ומ)1(פ"דהרצליה,עירייתנ'ואח'חייםשפקמן4383/91בג"צ
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העיסקייםההגבליםעלהממונהנ.ואח'כספי326/96...,785בג"צגםראו

153-152.בעמ'133,נ)5(פ"דואח'

החלטהובשנותוהעותריםשלרשיונםאתבבטלוהנ"להכלליםאתהפרהמשיבה.

אירע.לארשיונם,וביטולמעמדםשלילתאתהמצדיקחדש,אירועבעניינם.קודמת

בשובםהעותריםשלמעמדםבתוקףלמעשההכירהפניםשמשרדלאחרלהיפך,

השתקעו,בהלירושלים,קשרםהעמקתהואבעניינםשחלהיחידהשינוי-לישראל

ציבוריאינטרסבעולם.אחרלמקוםקשרמכלמוחלטוניתוקחייהם,מישוריבכל

אתלהוציאההחלטהבהמשך,שיפורטכפיאדרבה,בסכנה.הועמדלאלגיטימי

מפלה,מטרהלשרתונועדהפסולממניענבעהמישראלמשפחותיהםובניהעותרים

ישראל.מדינתשלהיסודלערכיהמנוגדת

בעברההייתמרכזבחינתב.

תושבשלחיים"ימרכז'לקביעתהדרושיםוהמבחניםקיצוניתסבירותחוסר46.

אתהמשיבמפעילירושלים,מזרחמתושביהקבעתושבותמעמדאתלשלולבבואוא.

בחסרהלקוייהעובדתיתתשתיתיסודעלקיצונית,סבירותבחוסרדעתושיקול

יסודעלהמשיבפועלהנמקה,כלהנעדרותמהחלטותיו,ללמודשניתןככלחמור.

:בשטחיםהמגוריםמשךאולישראלוהכניסותהיציאותחשבוןלפיחד-מימדי,מבחן

-שניםשבעבמשךבשטחים,התגורראובחו"ל,זמנומרביתאתבעברהתושבבילה

מרכזאתהתושבשינההמשיב,שללדידוהרי-ארצהחזרתכיפותבאיזומשנהולא

להתבטל.לישיבת-קבערשיונוודיןחייו

-וכמהכמהאחתועל(מעמדוקביעתלצורךאדם,שלחיים"מרכז"היכןהבחינה,ב.

בסיסעלויסודי,זהירדעתבשיקוללהיעשותחייבתלצמיתות)מעמדוביטוללצורך

מורכבעצמם,החייםכמוהחיים",מרכז"מלאה.אינדיבידואליתעובדתיתתשתית

בגמישותוכןהמושגבעמימותהנושא,במורכבותהכירההפסיקהרבים.מיסודות

רבים.בהקשריםוזאתהנדרשים,המבחנים

:433(בעמ'(ברקאז)כתארו(השופטכב'כךעלהעירעוודבמוברק

מסויימת,זמןנקודתעללהצביעקשהקרובותלעתיםכילציין,למותר"

שבוזמן,שלמרחבבוודאיקייםוכיבמדינה,קבעמלשבתאדםחדלשבה

החדש."למקומוהקודםמקומוביןלומרחףכאילואדםשלחייומרכז



אתבינישהשופטתכב'העלתה96,505)2(תקדיןג'ול,נ'ג'ק4631/90בע"א

מקוםקביעתלצורךאדםשלחייו"מרכז"שלבהקשרומורכבותו,הנושאבעייתיות

:הירושהלחוק135סעיףפיעלמושבו

אשראדםשלמושבומקוםמהובשאלההמשפטביתמתלבטאחתא("

קשהלהיותההופכתקביעהשונות,מדינותשתיביןחייושגרתאתמחלק

קלה.הניידותבלהמודרניהעולסשלהחייםבנסיבותויותריותר

משפחתואחר,במקוםעסקיוומנהלאחדבמקוםמתגוררואדםיש

ציבוריותעסקיות,פעילויותלוישאךמסויימת,במדינהמתגוררת

השנהמתקופותניכרבחלקנמצאהואבהאחרת,במדינהואחרות

שונותבתקופותועניינםזמנםאתהמחלקיםישוממרצו.מזמנוומשקיע

חייומרכזשלברורזיהויעלמקשיםאלהכלשונות,במדינותהשנהשל

אדם.של

קשהלהיותהופכתאדםשלחייו"מרכז"שבקביעתהבעייתיותבענייננו

פיזית-מבחינהאשרקרובים,כהבמקומותמדוברעתשבעתיים

בכלזאתועםכאחד,בשניהםחייםשגרתלקייםקושיכלאיןגיאוגרפית

."...שונהמשפטשיטתשוררתמהםאחד

ירושליםמזרחתושבהמוריש,שלחייומרכזכיהמשפט,ביתפסקענייןבאותו

זיקתועלשמרהואכיבישראל,ונשארהיהביריחו,רבותשניםועבדשהתגורר

מותו.לפניבהלהתגוררחזרואףלירושלים

חייומרכזשלבהקשרלעבודה,הארציהדיןביתבפסיקתביטוילידיבאהדומהגישה

המ/04-73בדב"עסוציאלית.חקיקהפיעלכ"תושב"זכאותולצורךאדםשל

ירושלים,מזרחתושבישלמצבםנדון79,יזפד"עלאומי,לביטוחהמושדנ'ינדוקה

אומשפחהעבודה,זיקותעלשומריםאךהירוק,לקומעברביתםאתשהעתיקו

:החייםמרכזשאלתלגבי85(,עמ'(שםנפסקלירושלים.אחרותזיקות

מענהובחיפושכוללתבראיההיאאלהלמצביםהיחידההתשובה"

היאהזיקה-שטחולאיזההעיקריתהזיקהקיימתשטח''לאיזהלשאלה,

חולפת."אומשניתזמנית,

אדם,כינפסק97,6)2(תקדין-ארלאומי,לביטוחהמוסדנ'אביונוונ/0-286בדב"ע

אלאקצרים,ביקוריםשנימלבדארצה,חזרלאבחו"ללימודיםשנותשלוששבתום

חייומרכזאתכךבשלניתקלאבחו"ל,לעבודנוספותשניםשלושבמשךהמשיך

אי-לאומי.לביטוחהחוקפיעלתושב""העתכללהיותוהמשיךלישראלוזיקתו

לצמיתותירידהכוונתעלהצביעושלאהנסיבות,ממכלולנלמדלישראלהקשרניתוק

מהארץ.
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כיגולדברג,השופטכב'פסק573,602-601,נ)3(פ"דנפיסי,נ'נפיסי1558/94בדנ"א

לכוונתםמשקללייחסישזוג,בניביןממוןיחסימשטרלצורךהמושבמקוםבקביעת

:הסובייקטיבית

להשתקעהזוגבנימצדוברורהרציניתכוונההיינוהסובייקטיבי,היסוד"

מושבם'מקום'לקביעתמידהאמתלענייננו,לשמש,יכולאחרת,בארץ

הזוג".בנישל

נדונה1653,יזפ"דואח',ת"א-יפוהאזוריהרבניהדיןביתנ'מסלון129/63בבג"צ

ח'השופטכב'פסקהרבנים.הדיןבתישיפוטלצורךישראל"תושב"שלמשמעותו

:1652(בעמ'(כהן

יציאתואם:בהתושב''מהיותחדלבהכרחאינוהארץ,אתהיוצאיאדם

מותראףאולי;הארץתושבנשארהיאלהזור,ודעתוארעייציאתהיא

נשארתושבשהיהמיהריאחרת,הוכחלאעודשכלבחזקה,להעמידו

א.א.).-במקורלאהרבתון("...תושב

פ"דחסדאי,נ'הנאציםרדיפותנכיחוקלצורךהמוסמכתהרשות657/76בע"א

שמונהבמשךמשפחתועםמהארץשנעדראדםשלתושבותושאלתנדונה778,בל)1(

שובולקראתכסףלצבורכדי"כךואחרבחו"למקצועללמודכדיתחילהשנים,

הנאצים,רדיפותנכיחוקלצורךישראלתושבלהיותהמשיךהואכינפסק,ארצה".

אליה,לחזורממשיתבכוונה"ממושכתלתקופההמדינהמןיצאשהואמאחרוזאת

והואבחוץ-לארץשהותוזמןכלבמשךאצלוונתקיימהנמשכתזוממשיתוכותה

782(.ולנוייי...בפועלאותההגשים

אתמדוקדקתבחינההמשפטביתבחןקטינים,במשמורתהדניסרבים,דיןבפסקי

למסקנהוהגיעההורים,כוונותלרבותלארץ,והקשרבחו"להשהייהנסיבותמכלול

:למשלראההחיים.מרכזשלשינויהיוותהלאבחו"לממושכתששהות

המשפחהאבכיהמשפט,ביתקבעשם1384,טזפ"דואח',רואינ'רואי95/62בג"צ

במשךבארה"בקבועמגוריםמקוםלושהיהאףעלישראלתושבלהיותהמשיך

;שםלהתאזרחוביקששניםשמונה

חמשהמשפחהבנישהושם512,522-521,להק)פ"דשטיין,נ'שסיין805/80בג"צ

עצמםראואךבארה"ב,התאזרחוואףמקצועיתהשלמהלצורךבארה"בשניס

בארץ.נשאר-נפסקכך-חייהםומרכזלישראלהזמןכלקשורים
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שלחייומרכזשינויבדברלמסקנה,להגיעניתןלאואחרים,הנ"להדיןמפסקיכיוצאג.

בעשותולארץ.וכניסותיויציאותיוסדרתשלממוחשבתדפיסיסודעלישראל,תושב

בלעדיהםלנושא,הקשוריםחיונייםמשיקוליםהמשיבמתעלםלכך),בדומהאו(כן

להשאיןעובדתיתתשתיתעלמתבססהמשיבהחיים.מרכולגבידברלקבועניתןלא

מעמדובשמירתהנדרשתומהיציבותהחייםממציאותומתעלםמשמעות,לבדה

כך,בשללהיפסלהעותריםשלבעניינםהמשיבהחלטותשלדינןאדם.שלהקבוע

למשיבלהורותמתבקשהנכבדהמשפטוביתקיצוני,באורחסבירותבלתיבהיותן

ולפרסמםבעתיד,דעתושיקוללהפעלת-וגלוייםסבירים-חדשיםקריטריוניםלגבש

מראש.ברבים

חייהם.מרכזאתשינוולאלישראלהקבועהזיקתםאתניתקולאהעותריםי4.

למסקנה,תביאעותרלכלבנוגעהעובדותשלואינדיבידואליתסבירהבחינהעניין,שללגופו

חייהםמרכזאתשינוולאבחו"לשהייתםבעתלישראלזיקותיהםאתניתקולאהעותריםכי

בארה"באובירדןבסעודיה,פרנסה;לימודיםבחו"ל:לשהייהוסיבתועותרכלבעבר.

הגשימואותהכוונה-יותראיתןכלכליבסיסעלארצהלחזורבמטרהחסכוןוצבירת

הנשיםאתהפניםמשרדאילץשבהבתקופהמשפחה,הקמתוכן;למעשההלכההעותרים

איחודשהתאפשרברגעלצמיתותלירושליםחזרווהןבחו"ל,זוגןלבנילהצטרףהירושלמיות

משפחות.

שםלרכושבדיןאפשרותהיתהלאהאחרות,המפרץבארצותכמובסעודיה,ששהולעותרים

אשרותמתוקףהיתהאלובארצותשהייתםניידי.דלאנכסיאוביתלאואףקבועמעמד

להםאיןעבודתם,מקומותאתומשעזבושם,העסקתםבהמשךהתלויותארעיות,שהייה

ממילא;קבעתושבשלמעמדרכשוולאהתאזרחולאבירדןששהוהעותריםלחזור.זכות

מוגבל,בתוקףדרכוניםלהםומעניקהבירדןלשהותבזכותםמכירההירדניתהממלכה

מהגדההממלכהניתוקעלההכרזהמאזועיקרכללברוראינוירדןכאזרחיכשמעמדם

1994.מאוקטוברלירדןישראלביןהשלוםוחוזהב-1988המערבית

חרגלאמהםאישממושכות.זמןלתקופותחלקםלישראל,קרובותלעתיםחזרוהעותריםכל

פעולתהפנים.משרדלושהנפיקהחוזראשרתפיעללוהמותרתבחו"להשהייהמתקופת

משרדפעלפיהםעלוההנחיותהכלליםדהיינו,-הפניםמשרדלכלליבהתאםהיתההעותרים

לפניבארץסופיתוהשתקעוחזרוהעותריםכל1995.סוףועדהשבעיםשנותמתחילתהפנים

במדיניות.השינוי

בחו"לארעיתשהייהעלאלאמישראל,להינתקכוונהעלמצביעהאינההעובדותבחינת

לשער,יכוליםהיוולאדעתםעלהעלולאהםזו,שאיפההעותריםכשהגשימולחזור.בשאיפה

ישראל.תושביאינםכברהםכינגדםיטענובארץ,והשתקעותםשובםלאחרכי
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1995מתוףהחדשותההנחיותפסלותג.

החדשיםהכלליםשלרטרואקטיביתתחולה48.

הפכושניםשבעבמשךבשטחיםמגורים:ב-1996שהונהגוהכלליםבחדשנותספקאין

תוקפהבתקופתבישראל,תושב-הקבעשלתכופיםביקורים;תושבותלשלילתעילהלראשונה

שנים,שבעבמשךבחו"לשהייהשלהרצףאתמלהפסיקלראשונהחדלוהחוזר,אשרתשל

התושבות.לשלילתלעילהלבדההפכהבחו"ללא-רצופותשהייהתקופותשלהצטברותןואילו

ההנחיותאתהמשיבמפעילולהבא,מכאןהחדשהההנחיהאתלמצער,להחיל,במקוםאולם

למפרע.

1995,שלהיעדבתושבותולפגועכדיבהםהיהלאאשרהתושב,בהתנהגותשוניםמרכיבים

זולאאותה.ושולליםהתושבותאתהפוסליםלקריטריוניםההנחיהמקבלתהחלנחשבים

התנהגות.רטרואקטיביבאופןמחילםוהמשיבהעבר,כלפינבדקיםאלהקריטריונים-זואף

משמשת-ומדיניותוהעברנהליפיעלתושבותולשימורכשרההיתהאשר-בעברהתושב

.ישיבת-הקבערשיוןלביטולבסיסכיוס

חוזרתכשהיאלעת,מעתבחו"לעימווחייתהחוץלתושבנישאהירושליםתושבתאס

בתורבארץולהשתקעלשוב1995סוףעדנתוןרגעבכליכלההיאהריתכופות,לישראל

ישראל.תושבשלוהחובותהזכויותמלואאתולקבלקבעתושבת

למרותחיים,מרכזושינויכנטישהבעלהלצדבחו"לשהותהתיחשב1995,שלהילאחראולם

לפקיעתתביאוכניסותיהיציאותיהשלרטרואקטיביתובדיקהבישראל,התכופיםביקוריה

לשטחים.תושבשלביתוהעתקתלעניןהדיןהואתושבותה.

מעברותקופתרטרואקטיביותבענייןההלכה49.

בנסיבותרקלמפרע.שתחולתההנחיהאומינהלהוראתלקבועאיןכיהיאפסוקההלכה

מבחינתמידתיתוהיאראוייה,תכליתלצורךדרושההרטרואקטיביתהתחולהבהןמיוחדות

פיה.עללפעולהמינהליתהרשותתוכלאזרק-הסבירותבמבחןועומדתפגיעתהעוצמת

תקדין(עוה"דלשכתשלהארציתהמועצהנ'בנאי232/96בבג"צפסקהנכבדהמשפטבית

ליתןמבליעוה"ד,ללשכתהסמכהבבחינתהמעברציוןאתלשנותהחלטהכי20(,1996)2(

זמירהשופטכב'שבה.המידתיותחוסרבשלפסולהלשינוי,להסתגלותסבירהמעברתקופת

תחולתותחילתלפנימעברתקופתמתןלחייבשעשוייםהשיקוליםאתבהרחבהשםהסביר

:חדשכללשל

מיידיתתחולהלקבוערשאיתמינהליתרשותאיןבהןנסיבותש~"

מסוייםבמקרהאםהשאלהמעבר.תקופתלהלקבועעליהאלאלהחלטה,
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בדרךהיאמעבר,תקופתלקבועחובהאםאומיידית,תחולהלקבועמתן

שיקולאתלהפעילחייבתהמינהליתהרשותדעת.שיקולשלשאלהכלל

שאלהבכלשלההדעתשיקולאתמפעילהשהיאכשםאת,,בשאלההדעת

ומידתי....סבירענייני,באופןושאלה,

מיידיתתחולהלקבועהרשותשהחלטתהאפשרותאתלצייןראויבמיוהד

כיהיתר,בוןדורשת,המידתיותעילתבהיסר-מידעניות.ליקהתהיה

ישאכן,הנדרש.עלהעולהבמידהבאדםתפגעלאהמינהליתהרשות

מעבר,תקופתללאהחלטה,שלמיידיתתחולהכילזמרנכוןבהםמקרים

הנדרש...עלהעולהבמידהבאדםתפגע

התחילובובמועדבערךזמן,מבעודהצפויהשינויעללמתמחיםנודעאילו

עדופעילותםזמנםאתאחרתלתכנןיבוליםהיולבחינה,ממששלבהכנות

במשךומספקתטובההכנהאחר,אוזהמתמחהלגביהבחינה.מועד

החלטתעםלפתע,נעשתההלשכה,החלטתשנתקבלהלפניאחדיםחודשים

שלבציפייהרקלאהלשכה,ההלטתפגעהכךבחסר.לוקההלשכה,

אלה,בנסיבותבכסף.ואפילובזמןממש,שלבהשקעהגםאלאהמתמחים,

הדרושהזמןלהםשיינתןדורשתהמתמחיםכלפיההגינותמצוותכידומה

כראוי."לבחינהלהתכוץכדי

שניםבמשךוחייומעשיואתשכלכלמיהעותרים.שללעניינםוחומרקלבבחינתהםהדברים

לשובזכותותושבותו,-מכללוהיקרעללשמורמנתעלבעבר,ומוצהרתברורהמדיניותפיעל

הסתגלותהמאפשרתמעברתקופתמתןוללאאזהרהכלללאפתאום,-מולדתובעירלביתו

זכויותיו.כלמשוללוהואבעירו,חוקיבלתיכמהגרעצמומוצאצעדיו,והתאמת

והצורךמיידיתאורטרואקטיביתבתחולהוהמידתיותהסבירותדרישתלענין
:גםראומעבר,בתקופת

837,נ)3(פ"דואחי,לעבודההארציהדיןביתנ'התעופהשדותרשות2933/94בג"צ
;864-863בעמ'
97)3(,תקדיןואחי,אוצרשרנ.ואחיבישראלהשקעותמנהלילשכת1715/97בג"צ
ברק.הנשיאכב'שללפסק-דינו53פסקה

לאוםמטעמיבאפליההנגועהפסולהלתכלית-החדשהההנחיהשלרטרואקטיביות50.

חוגחבריבפני16.4.97בתאריךסוויסה,אליהומרהפנים,שרשנשאבנאוםא.

החרמתבדברמדיניותומטרתאתהשרהסבירוכלכלי,מדינילחוסןהפרופסורים

בידישליםהיהודיהרובאתלהגדיליש"ירושלים.מזרחמתושביזהותתעודות

מולדתםלעירירושליםמזרחתושבישלשובםאתהסביר.הואמ-80%",ליותר

תעודות-לקיחתשקוויגנה":והוסיףירושלים,לתוךערביםשלכנהירההשרהגדיר

תעודותומילהאחרת".בדרךהשיבהזנותמימוש-ירושליםלתוךנהירהזוהזהות

לעירם.החוזריםירושלים,ערביישלזולפעולהתשובתוהיאהשר,הטעיםהזהות,
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העיר"כל"ובעיתון17.4.97מיוםהארץ""בעיתוןבמאמריםמובאיםהשרשלדבריו

ב72/ע'.,יא72/עכנספחיםומסומניםהמצ"ב18.4.97,מיום

נשללשבגינוהציבוריוהצורךהחדשה,המדיניותמטרתהמשיב,מדבריכעולהב.

אתלהגדיל:ומדיניתדמוגרפיתבתכליתנעוציםושכמותם,העותריםשלמעמדם

שחזרוערביםשלהזהותתעודותנטילתידיעלבירושליםהיהודיהרובשלהאחוז

ערבים.הם:לאומםהיאמעמדםלביטולהסיבהמעמדם.ושלילתלעיר

ויעילההגיוניתבצורהתפורהשהיאזה,במובןתכליתית""החדשההמדיניותג.

הרובוהגדלתמישראלירושליםתושביערביםהוצאתשלהתכליתאתלהגשים

אשרקבועה,מדיניותהפניםמשרדהנהיגעשוריםכשלושהבמשךהריבעיר.היהודי

אתלהקיםאובחו"ל,ממושכותתקופותלשהותירושליםמזרחלתושביאיפשרה

לעיל).א'פרק(כתושבי-קבעמעמדםאתלסכןמבליוזאתהירוק,לקומעברבתיהם

אובעבר,בחו"לרצופהלאשהותלפיהחדשה,מדיניותשלרטרואקטיביתהחלה

שהסתמכוירושליםמזרחתושבישלמעמדםלפקיעתהביאוכברבשטחים,מגורים

האוכלוסייהאתניכרתבמידהלהפחיתעשוייהאכןהקודמים,והמדיניותהנהליםעל

כהלאמצעיתכליתביןהיחסהיהודים.אחוזאתבהולהגדילירושליםשלהערבית

מנוסאיןהפניםשרשלהגלויותהצהרותיואלמלאשגםהוא,והגיוניברור

בשלמירושליםערביםתושביםהוצאתהיאבמדיניותהשינוישמטרתמהמסקנה,

לאומם.

העותרים,שלבעניינםלמפרעלתחולתהזוומטרההמשיב,מדיניותשלזותכליתד.

המשיבמפעילמכוחולישראל,הכניסהחוקאתלאום.מטעמיבוטהבאפליהנגועה

שלהיסודולזכויותישראלמדינתשלהיסודלערכיבהתאםלפרשישסמכויותיו,את

ברוחוכבודוהאדםערךאתלכבדהמשיבעללשיוויון.הזכותבהםבישראל,האדם

שוויוןישראלמדינתתקייםלפיהםישראל,מדינתהקמתעלשבהכרזההעקרונות

כמדינהישראלמדינתשלערכיהעללשמורעליוגמור.ומדיניחברתיזכויות

ערכיהעללשמורוכןהמשטר,שלאפו"נשמת"הואהשוויוןעקרוןבהדמוקרטית,

מצרים"בארץהייתםגריםכיהגרנפשאתידעתם"בהיהודית,כמדינההמדינהשל

:ראוט').כג,שמות(

2.11,וא,1,סעיפיםוחירותו,האדםכבודחוק-יסוד:

364.378,נ)4(פ"דואחי,לממשלההמשפטיהיועץנ'פנחסיח"כ5368/96בג"צ

749.יחמ5(פ"רדנילוביו,נ'לישראלאוירנתיביעלאל721/94בג"צ

94.טמ)4(פ"דואחי,הבטחוןשרנ'מילראליס4541/94בג"צ

ערביםשהםהעיקריהטעםמןהעותריםשלמעמדםאתלשלולסמכותואתבהפעילו

פיעלמסמכותווחורגפסולהבאפליההמשיבנוהגלאומם,בשלמהארץלהוציאםובמטרה

לישראל.הכניסהחוק
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מיןמטעמיבאפליהאףנגועהלתכלית-החדשהההנחיהשלרטרואקטיביות51.

כלעלהחלהמיניםביןהשוויוןעקרוןהפרתבשלאףפסולהמשיבשלדעתושיקולא.

לעילתוארהזרים.לתושביםהנשואותלעותרות,בנוגעוזאתשלטונית,פעולה

עדהפניםמשרדנהגבהמשפחות,איחודלגביהמפורשתהמיניתהאפליהמדיניות

לעיל).ו-917תזעיפים1994מרץבחודששוויוניתמדיניותוהנהגתלשינויה

~07כ((":בני-זוגםעםמשפחותיהןאתולהקיםלהינשאזכאיותהיונשיםאותן

ואח',נחמניד.נ'נחמניר.1191~14רנ"אן"ילדיםולהולידמשפחהלהקיםהזכות

683(.661,נ)4(פ"ד

אךהמדינה,לגבולותמחוץהטבעיתזכותןאתלממשנאלצוהןפסולהמדיניותבשל

בהתאםבישראל,קבעכתושבותמעמדןעללירושלים,זיקתןעלבקפדנותשמרו

וממושכות,קרובותלעתיםבישראלשהוהןלחזור.שאיפתןועלאז,שנהגולכללים

לחיותלראשונהלהןוהתאפשרהמדיניותומשהשתנתהבישראל,מילדיהןחלקילרי

לאיחודבקשותהגישובירושלים,סופיתהשתקעוחזרו,בישראל,משפחותיהןעם

ועבודה.כניסהאשרותעבורםוהוציאובני-זוגןעבורמשפחה

ביןהיה1995-1994,בשניםאלונשיםשהגישומשפחות,לאיחודהבקשותריבויב.

לישיבת-קבערשיונותפקיעתבדבר1995,בסוףהמדיניותלשינוישהביאוהשיקולים

לאומעולםשניםלשבעהמתקרבתרצופהתקופהמישראלמעולםנעדרשלאמישל

החוזר.אשרתמתנאיחרג

הנשיםשלבקשותיהןאתהסףעללדחותהפניםלמשרדאיפשרההחדשההמדיניות

נדחובקשותיהןמשפחות.איחודבענייןהמיניתהאפליהביטולבעקבותשחזרו

יום15תוךהארץאתלצמיתותלעזובועליהןפקעלישיבת-קבערשיונןכילהן,ונמסר

זוגן.ובניילדיהןעם

אפליית:ומפלההוגנתבלתיהיאאלונשיםעלהחדשההמדיניותתחולתשלהתוצאהג.

בעליהןשללארץמגוריהןמקוםאתלהעתיקנדרשושובהנשים-הונצחההעבר

מכברזוכותהיוגברים,היולוכינשים,היותןבשלזאתמשפחתן,חייאתשםולנהל

אחרתקבוצהמכליותרנפגעהירושלמיותנשיםשלזוקבוצהמשפחות.לאיחוד

קבוצהעלהמדיניותמהחלתבהכרחהנובעתהמפלה,התוצאההחדשה.מהמדיניות

:ראוהשוויון.עקרוןשלהפרההיאאףמשמשתבעבר,לרעהשהופלתח

501.חמ)5(פ"רואחי,ישראלממשלתנ'בישראלהנשיםשדולת453/94בג"צ
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הדןארה"ב,שלהעליוןהמשפטביתאתהיוםעדהמנחהפסק-הדין,אתראוכן

woYickע.u.s.181Hopkins-בארה"בקבעתושביזריםכלפימפלהבתוצאה

356:

appearance,תוimpartial84חface115חסfairbeitselflawtheThough

evil8חwithauthoritypublicbyisteredadminiiandapplied1511ן,yet,

andeyeחandunjustmake10practicallyas50hand,unequal8ט111188

10materialcircumstances,similarתוpersonsbetween5iscrimination!41

ofprohibitionthewithin5111115justiceequalofdenialtherights,their

Constitution."the

ונשיםהעותרותאתשהביאהמפלה,השלטוניהאילוץמןבשיקוליומתעלםהמשיבד.

עושהוהואמשפחה,להקיםזכותןאתלהגשיםמנתעלבחו"ללשהותאחרות

בשלמהארץ,משפחותיהןואתאותןלהוציאמנתעלאכזרישימושבעברבמצוקתן

וישהגינות,ובחוסרפסולהבאפליהלוקהדעתושיקוללזרים.שנישאונשיםהיותן

לפוסלו.

אי-פרסומןבשלהמשיבשלהחדשותההנחיותשלבסלותן52.

הפרט".זכותעללאצולכדיבהןשיש"פנימיותהנחיותבדברלנוגעיםלפרסםחובהא.

הסתרתפיהן...עלמעשיהםיכלכלושהרביםנד(..."באהההנחיותפרסוםחובת

-דמוקרטיבמשטרראשוניםמושכלותנוגדתשהיאמכךלבדמהאזרח,ההנחיות

."הגיוןולאסבירותלאבהאין-בעשייהשרירותומאפשרתהיאומוסיפה

501.514-513,ומ)3(פ"דואח',אוסטפלדנ'אפרתי5537/91בג"צ

שלהמדעיתהמועצהנ'רומיאו3081/95בבג'יצחשיןמ'השופטכב'כדברי

:177191,נ)2(פ"דואחי,בישראלהרפואיתההסתדרות

זוהמשלימותמטרותשתי-בעתבה-להגשיםאמורההפירסוםחובת"

סדריעלשמירהומזה,הפרט,זכויותעלוהגנהשמירהמזה,זו:את

שלנורמותפירסוםשלטון.שלשרירותומניעתתקיניםומינהלממשל

לחייבוראשונה,בראשהוא,אמורפנימיות)והנחיותתקנותבהן(מימשל

אףהשלטוןאתלחייבכדיבויש-ובמקביל-בעתבהואולםהיחיד.את

מנורמהלסטותהשלטוןמבקשאסשהריאחרת).אוזובמידה(הוא

במקור).ךהרומלתרץ"לפרש,להסביר,הואעליוהנטלשפורסמה,



לשמירתוהתנאיםלחו"לתושביציאתבדברוהקריטריוניםהפנימיותההנחיות

ידועיםהיו1995,סוףועדהשבעיםשנותמתחילתשחלובשובו,כתושב-קבעמעמדו

שבכרטיסהחוזראשרתגביעלבחלקהפורסמהההנחיהבדבר.לנוגעיםהיטב

בתקנההאמוראתתאמהההנחיהשנים".3הכרטיסתוקף"כתובשםהיוצא,

רצופהשהייה:ב-1985ברשומותפורסמהאשרלישראל,הכניסהלתקנותא11)1(

אתוחידשחזרשהתושבמבליבחו"ל,שניםשבעלפחותבמשךהכ"שהבינולכפי

לארץהתושבביןהקשרניתוקבדברחזקהיצרההחוזר,ואשרתהיציאההיתר

אחרת.במדינהוהשתקעותו

היתהשלאכפיהנחיהכלהיתהלאהירוק,לקומעברבשטחיםלמגוריםבאשר

ירושליםתושבשלשמגוריםמהסיבהוזאתהנ"ל,א11בתקנהלכךהתייחסות

לישיבת-קבע.ורשיונומעמדועלהשפיעולאבשטחים

להנחיותבהתאםוחייהםצעדיהםאתכלכלו-ירושליםמזרחתושבי-בדברהנוגעים

לידיעתם.שהגיעואלו

רקלמעשההחלההגורפתואכיפתה(1995בשלהישיצאההחדשה,הפנימיתההנחיה

בדבר,לנוגעיםדרךבכלברביםפורסמהלא-ואילך)1996שלהשנייהבמחצית

שלקיומהדברלפרסוםעדארוכה,תקופה:הואנהפוךירושלים.מזרחתושבי

בסוד.נשמרוהחדשיםוהכלליםההנחיההמדינה,מבקרתבדו"חהחדשהההנחיה

המדאיגההתופעהעלהצביעו1996,ביוליהמדינהלפרקליטותהעותריםב"ככשפנו

יתירהתשובה.כלקיבלולאהם,עו/14(25סעיףלעיל(לההסברוביקשוהחדשה

נ'בוסתאני(7952/96בבג"צשניתנה1996,מדצמברהפניםשרמטעםבהודעה-מזו

וזאתחדשה,איננההפניםמשרדנוקטבההמדיניותכיהמשיבטעןואח'),הפניםשר

כן.לפנימשנהפחותחדשההנחיהיצאהאכןכיהנכבד,המשפטלביתלגלותמבלי

העובדתיהמצבאתלחלוטיןשינו1995בשלהיהוצאואשרההנחיותכיחולקאין

ידעלאבדברמהנוגעיםאישואולםירושלים.מזרחתושביכלפישרראשרוהחוקי

לאחראלאוזכויותיו,חייועלביותרמהותיבאופןהמשפיעיםהמשחק,כללישינויעל

והתבררירושליםתושבילמאותתושבותפקיעתעלהודעותלמסורהמשיבשהחל

במדיניות.השינוילאטלאט

המשיבאםלדעתניתןלאבעניין,הפנימיותההנחיותשלפרסוםבהעדרהיום,עד

המשיבחובתעלתכנם.מה-כןואםהחיים,מרכזלבחינתוקריטריוניםכלליםגיבש

ולפרסמםלישראלהכניסהחוקפיעלדעתושיקוללהפעלתגלוייםקריטריוניםלגבש

94.597)4(תקדיןהפנים,שרניואחיהררי1689/94בג"צראו
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מזרחתושבישלתושבות-קבעבענייןהחדשותהפנימיותההנחיותאי-פרסוםד.

זכויותיהםואתמעמדםאתמהעותריםלשלולהמיועדחמור,מחדלהואירושלים

השפעתועוצמתובשלהתקין,המינהלכללישלההפרהחומרתבשלישראל.כתושבי

מתבקשבמצבם,ואחריםהעותריםשלזכויותיהםמכלולעלבמדיניותהשינוישל

כלוכיבטלות,המשיבשלהחדשותהנסתרותההנחיותכילקבוע,המשפטבית

פסולה-החדשותההנחיותיסודעלהעותריםשלבענייניהםשהתקבלההחלטה

להתבטל.ודינה

מידתיתובלחיסבירהבלתיהנחיה53.

בנוגעהמשיבאתהנחואשרוהכלליםהנהליםבהרחבהכברפורטוזובעתירהא.

אלהוכלליםנהליםרצופות.שנים28במשךקבע'תושבות'שלהסטטוסלשמירת

פיהם.עלופעלההונחתהאשר,היקףרבתאוכלוסייהכלפיהופעלו

כלפיהמופעלתבמדיניותחדשינוייצרהאשר1995,בשלהיהחדשהההנחיהמתן

שלמה,אוכלוסייהשליסודבזכויותסבירהבלתיפגיעהפוגע-ירושליםמזרחתושבי

להבא.גםלהתבטלההנחיהשלודינה

לישראלהכניסהחוקשלהתכלית

הכלליםובהתאם-1967לפניקבעתושבותהענקתשלוהראוייהההגיוניתהתכליתב.

ויציבהסדירהזיקהלעצמוקבעאשרזרשלמעמדוהסדרתהיתה-לביטולה

קבעשלניתוקשלמצבתאםהתושבותביטוללקבלו.הסכימהוישראל,לישראל

לתושבות.זכהבזכותהאשרעצמהזיקהאותהוביטול

ישראל.מדינתתושבימצבתאתנכונהלשקףהאוכלוסיןמרשםהיהיכולכך

ולאמעולם,היתהלאירושלים,מזרחלאוכלוסייתקבעתושבותשלסטטוסהקנייתג.

והברירהבישראל,להשתקעבחרואשרכזריםראייתםעלמבוססתלהיותיכלה

למולדתם.לחזורבידם

תושבישלמעמדםניתןלפיה-זועתירהלצורךהעותריםעלהמקובלת-בהנחהגם

גזירהלגזוראיןהרילישראל,זיקתםשלוממושךמוחלטניתוקעםלביטול,ירושלים

תושבלביןאורח,בבחינתתושבשנעשהזראותוביןהרלוונטייםבשיקוליםשווה

.ירושליםמזרח
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עקרוןגםעימםהוחלירושלים,מזרחעלהישראליוהמשפטהחוקהוחלוכאשרד.

וחירותו.האדםכבודועקרוןהשוויון

תקנותולהתקיןהקבע,תושבותלביטולסמכותואתלהפעילהפניםשרבבוא

ירושליםמזרחתושבישללזכותםהראויהמשקלאתלתתהואחייבוהנחיות,

אלהשלהתנועהחופשאתהאפשרככלולהשוותהמדינה,תושבישארעםלשוויון

זכויותושארהעיסוקחופשלענייןהדיןהואהמדינה.תושבישארשלהתנועהלחופש

בישראל.האדםשלהיסוד

זמןלפרקילישראלזיקהכלוקטיעתממש,שלנטישהשלמובהקיםלמקריםפרט

קבעלישיבתרשיוןלשלולאיןעווד)מוברקשלסקרהודוגמת(ורצופיםממושכים

וגילויהזיקהשמירתתוךקצובים,זמןלפרקילישראלמחוץששוההירושליםמתושב

בישראל.חייואתולהמשיךבעתידלשובורצונוכוונתו

לצאתחופשיים-ירושליםמזרחתושבימלבד-ישראלתושביכלכן,תאמרלאשאם

ניסיונםואתהשכלתםאתבחו"ללהשליםממושכים,זמןלפרקיהמדינהאת

למצואאועסקיםולעשותכלכליתהתבססותלצורךהוןלצבורלנסותהמקצועי,

מקרקעיןלרכושילדים,בחו"לולהולידזריםזוגלבנילהינשאמכניסות,פרנסות

וחופשיים-מארצולצאתאדםהמביאותמטרותוכיוצ"בנפשםכאוותלטיילבחו"ל,

זה.כהואייפגעושזכויותיהםמבליבכךשיחפצועתבכללחזורהם

בארץ.וכלואיםהתנועהבחופשמוגבליםיהיוירושליםמזרחתושבי-זאתלעומת

לעילהמנוייםמהמעשיםחלקאואחדויעשהלחו"ל,ירושליםמזרחתושבייצאאם

-בביתותכופותלעתיםויבקרישובואף-חייומשגרתכחלקלעשותישראלישעשוי

סיכוייוועלתושבותועלהגוללאתולסתוםחייומרכזכהעתקתלהתפרשהדברעלול

עליויחולולא-שם"לגוראלאלהשתקעירדשלא"-ההגדהדברילביתו.לחזור

.לעולם

סבירותחוסר

קיצוני,באופןסבירבלתידעתשיקולהפעלתמשוםהמשיבשקבעזובהנחיהישה.

גמישותוהןלמציאותהמתאימותהנחיותלהוציארשותכלהמחייבמהכללוסטייה

נפש.לכלושוות

מןתתעלםקיצוני,באופןקשיחהתהיההמנהליתשהמדיניותאקור"

קשים".עיוותיםתיצוראוהרלוונטי,בתחוםהמציאות

והפסיקה,180עמ'1996(-תשנ"ונבו,הוצאת(מינהליותהנחיותדותן,י.(

שם).המוזכרת
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מידתיותחוסר

הקיצוניתההנחיהוביןקבעלישיבתרשיוןלבטלהסמכותשלהראויההתכליתביןו.

עלהשוקדירושליםתושבלגבייתרה,בקלותהקבעתושבותשלהמעמדאתהמבטלת

ביןראוייחסואיןהכרחיאוהגיוניקשראיןבחו"ל,שהייהבעתגםזיקתושמירת

יסוד.בזכויותהפגיעההיקףלביןכזו,ישאםממנו,שתצמחהתועלת

להתבטל.ודינהחוקיתאינההמידתיות,במבחןעומדתאינהזוהנחיהכןעל

לישראלהכניסהתקנותד.

לישראלהכניסהתקנותשלהמשפטינוחן54.

מהםלשלוללישראלהכניסהלתקנותא11-וג)11(תקנותסמךעלניתןלאכייטענו,העותרים

:הבאותמהסיבותוזאתתושבותם,את

משנהחקיקתהינןהתקנות

כיברורקבע.לישיבתהרשיוןאתלבטלהשראתמסמיך1952,משנת,עצמוהחוקא.

צירוףשלהדרמטיתההתפתחותאת1952בשנתבחשבוןלקחלאהמחוקק

קבע.תושבותשלבסטטוסישראליתלריבונותנרחבתאוכלוסייה

מצבהאתבחשבוןהמביאותתקנותהשרייחדלא1985,בשנתהתקנות,התקנתעם

והכלליםהמבחניםאתבתקנותהסדירולאירושלים,מזרחאוכלוסייתשלהמיוחד

מעמדם.אתלבטללהביאועשוייםאשרהספציפיים,

שרשלהביטאסמכות":431(עמ'(עוודמוברקבפס"דהמשפטביתשפסקכפי

ורקבדין,היאהקבעישיבתבחסד.לישיבההקבעישיבתאתהופכתאינההפנים

הפנים".שרשלסמכותואתלהפעילבנחםישעניינייםשיקולים

שמירהתכליותיושביןהמסמיך,החוקלמטרותהתקנותכפופותמשנהכחקיקת

שללמעמדםבאשרמשפטיבטחוןוכןישראלבמדינתאדםכלשלהיסודזכויותעל

כולם.המדינהתושבי

1995שנתעדהנהוגיםלכלליםבהתאםהתקנותפרשנות

אלאבתקנות,הוסדרלאקבעתושבותשלהמעמדביטולנושא1985לשנתעדב.

כהואשינתהלא1985בשנתהתקנותהתקנתהפנים.משרדשלובמדיניותבנהלים
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תושבישלהקבעתושבותמעמדשמירתלגביההנחיותואתהפניםמשרדנהליאתזה

פקיעתה.ואופןירושלים,מזרח

1995שנתעדירושליםמזרחתושבישלחייהםאתהדריכואשרוהנהליםההנחיות

שלוהמכרעתהמוסמכתהפרשנותאתבהםוראוהתקנות,עםאחתבכפיפהשכנו

ירושלים.מזרחלתושביהנוגעבכלאלהתקנות

פורשה-שניםלשבעמעלחוץבמדינתשהייהבשלתושבותפקיעתבדברהחזקה

לפחות,שניםשבעשלתקופהבמשךהארץמןרצופהכהיעדרותורקאךוהוחלה

בדין.היציאהרשיוןאתלחדשמבלי

כניתנתפורשה-אחרתבמדינההתאזרחותאוקבעתושבותרכישתבדברהחזקה

עללארץלחזורהקפידאחרתאזרחותאוקבעתושבותרכשאשרהאדםאםלסתירה

כזהאדם.חוזרכתושבהישראליתהחוזראשרתומכחהיציאהרשיוןתנאיפי

אינוולפיכךחייו,מציאותאתמנתקואינולישראלזיקתועלששומרכמיאובחן

תושבותו.אתמאבד

ג)11(תקנהשללשונהפיעל-מעולםחלהלאזרהבמדינההשתקעותבדברהחזקה

מחוץאלמגוריומקוםאתהעתיקאשרירושליםתושבעל-הנהוגההמדיניותפיועל

איבדלאבזהאדםהמדינה.בשליטתהנתוןשטחאלישראלמדינתלגבולות

לאבדה.בסכנהנתוןהיהא%תושבותו

בטלותןעלהכרזהתחייבהתקנותשלאחרתפרשנותכל

הנאותההפרשנותאתתואמתתושבות,ביטולבדברהחדשה,ההנחיהכייימצאאםג.

להתבטל.התקנותשלדינןהרי-לישראלהכניסהלתקנותא11-ו'ג)11(התקנותשל

לפיהתקנות,:ההנחיותשללפסלותן53(,סעיף(לעילשפורטוהסיבות,מאותןזאת

לשוויוןבישראלהאדםשלהיסודבזכותבלתי-מידתיתלפגיעהמביאותזו,פרשנות

המסמיך.החוקשלמתכליתווחורגות

הטבעיהצדקכלליהפרתה.

השמיעהזנות55.

העותריםשלהשמיעהזכותשלילת

הליךשהתקייםובמידהתחילה,לחלוטיןנשללהאחריםומאותהעותריםשלהשמיעהזכותא.

ביסודו.פגוםזההליךהיהבדיעבד,שימועשל
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אתלהחזירעליהםקבע,לישיבתרשיונםפקעכינאמר,בההמשיב,מטעםהודעהקיבלוהם

ותויום,חמישה-עשרתוךהארץאתלעזובמשפחתםבניועלעליהםשבידם,הזהותתעודת

הוזהרלאמהםאישלאלתר.הזהותתעודתאתהמירשםלשכתפקידנטלמחלקםלא.

טענותיואתבדיעבדלהשמיעההודעה,קבלתלאחרזכותו,כינאמר,לאמהםלאישמראש.

אתלבררחלקםכשניסואדרבה,בכתב.עררזכותעלהודעלאמהםלאישסמכות.בעלבפני

מנהלסירבהאוכלוסין,מרשםלשכתמנהלאצל-בלבדעבריתהכתובה-ההודעהפשר

פיעלמאנכו,קודסייה6,העותרתשלבמקרהכגון(אמראוטיעוניהםאתלשמועהלשכה

פועלהלשכה,מנהלהוא,כילעורך-דין,בפנייהאובהתנגדותטעםכלאיןכיא61/ע'(,תצהירה

העליון.המשפטביתבמצוות

שימועלקייםהחובה

טענתאףעללישיבת-קבע.רשיונוביטולבענייןלשימועתושבשלזכותועלהיוםחולקאיןב.

שלהמעמדפקיעת""שלקייםמצבעלבלבדדקלרטיביתבהודעהמדוברלפיהבעבר,המדינה

זכאיתושבשכלהמשיב,בשםהמדינהפרקליטותהסכימהלמעשההריקבע,תושבות

1997יוניבחודששניתנופסקישלמסדרהעולהכךתושבותו.ביטולנגדטיעוניואתלהעלות

ואחיאימן3124/97בג"צ;97262)2(תקדיןואחיהפניםשרנ.אוליוור3210/91בג"צראו(

תקדיןואחי,הפניםשרנ.ואחייוסף3125/97בג"צ;97360)2(תקדיןואחי,הפניםשרנ.

ועוד).;97681)2(

לרבותמזכויותיו,בזכותלפגועעומדתשהרשותלמילעמודחייבתהשמיעהזכותאכן

:מעמדו

מקצוע,רכוש,גוף,פגיעתבאזרחלפגוע...אדמיניסטרטיביגוףיורשהלא"

להשמעתהוגנתהזדמנותלנפגעניתנהאלא-אם-כןבזה,וכיוצאמעמד

גיואחיברמן3/58בבג"צזילברגהשופטורב'העתידה"הפגיעהבפניהגנתו

1508(.בעמ'1493,יבפ"רהפנים,שר

בכךוכרוכהאדםשלמעמדואתלשלולהרשותכשעומדתבחיוניותה,גוברתהשימועזכות

ניסיוןשלבמקרהאורהשופטכב'דבריהשווהוהגירוש.המעצרסיכוניבשלבחירותופגיעה

פ"דואח',הפניםמשרדנ'מוצ'ניק2394/95בבג"צפיקטיבים,נישואיןעקבבמרמה,הגירה

:280בעמ'274,טמ)3(

אזרחותביטולעולה,אשרתביטולעללהחליטהפניםשרשיבואע"7

ככלמלאהתהיהשלפניוהעובדתיתשהתשתיתצריךהארץ,מןאדםוגירוש

לאוהריש"תמוצה-לגרשושמבקשיםלמישתינתןהטיעוןוזכותשניתן,

א.א.).-במקור



מוקדמתלשמיעההזכות

לפניהשימועאתלקייםחייבתשימוע,חובתעליהשמוטלתמוסמכת,רשותכ?"היא,הלכה

חובתאתהפרהההחלטה,קבלתלאחרשימועלקייםהציעהואפילוכן,עשתהלאההחלטה.
.השימוע"

291.305,חמ)5(פ"דואחי,הפניםמשרדמנכ"לנ'באקי2911/94בג"צ

טיעוניםלהעלותהזדמנותשלהחשיבותלענייננו.רלוונטייםאינםהאמורמהכללהיוצאים

כפולה.היאלישיבת-קבערשיוןלבטלהחלטהתינתןבטרם

בפנישתעמודאפשריבלתיבחסר.לקוייההעובדתיתהתשתיתתהיהשימוע,ללאראשית,

פרטיםיבררלאאםבעניין,הוגנתלהכרעההנחוצההעובדתיתהתשתיתהמשיבשלנציגו

להצביעשעשויותבחו"ל,לשהייתווהסיבותהנסיבות-ובהםבלבד,התושבשבידיעתרבים

מכאן.לחזור,ברורהבכוונהארעיתשהייהעלאומכאן,לארץ,הקשרוניתוקהשתקעותעל

בכתב(מתנהלכשהואחפצה,ובנפשפתוחבלבהוגןשימועאינוהמאוחרהשימועשנית,

העותרים.שלבעניינםוהכריעעמדתואתגיבששכברלשכה,ראשאותובפניבלבד)

להחלטותהביאהזוזכותםהפרתמוקדמת.לשמיעההזדמנותניתנהלאמהעותריםלאיש

יסודעל:מיידיותהיוהתוצאותחייהם.ממציאותהתלושותעובדתי,ביסוסללאבעניינם

מחלקםנלקחוהטבעי,הצדקכללישליסודכללהפרתתוךכדין,שלאשהתקבלההחלטה

חוקייםבלתיכמהגריםמאזחייםוהםהסוציאליות,זכויותיהםנשללוהזהות,תעודות

וגירוש.ממעצרהחוששים

עללהםשהודיעפקידאותו-האוכלוסיןמרשםלשכתלמנהלבכתבהעותריםב"כשלפנייתם

לאהפנייהרביםבמקריםמוקדם.לשימועויעילהוגןתחליףהיתהלא-רשיונםפקיעת

פרקתוךלמנהגו,בניגודהשיב,הואהלשכה,מנהלהשיבבהםמהמקריםבחלקכלל.נענתה

הנמקהללאהחלטתואתמחדשלשקולהבקשהאתודחהמשבועיים),פחות(ביותרקצרזמן

לבחוןצורךכלראהלאהלשכהשמנהלניכרבפניו.שהועלולטיעוניםכלשהיהתייחסותוללא

החלטתו.אתלשנותעליומוטלשמאברצינות,

איןהאחרונים,בחודשיםהמשיבבשימושאשרתושבות,פקיעתעלהחדשההודעהבנוסח

התושבותפקיעתבדברהחלטהעלמודיעהמשיבהמוקדם.השימועדרישותעלהעונההסדר

בהםשישוראיותטיעוניםהתושבימציאכןאםאלאמוגבל,זמןפרקתוךלתקפהשתיכנס

ולאהתקבלה,שכברהחלטה-על-תנאיזותושבותו.פקיעתבדברהקביעהאתלסתורכדי

הענייןושקילתהוגןלשימועהזדמנותמתןלאחרבעתידלהתקבלשעשויההחלטהעלהודעה

פתוח.בלב

ההחלטהשביסודהמידעעלוהודעהמראשאזהרה

ולפרטלקבל,הרשותשלשבדעתהההחלטה,עללנפגעמראשלהודיעחובהקובעתההלכה

עשויההעובדתייםהיסודותגילויחובתנסמכת.היאעליהםוהשיקוליםהמידעהעובדות,את

באדם.הפוגעתהחלטתהבקבלתלהסתמךהרשותמתכוונתעליהןהראיות,גילויאףלחייב
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יתמלאשהשימועכךלהתייחס,למההאדםשיידעמנתעלהשימוע,קיוםלפני-זאתכל

פ"דואחי,המדינהמבקרתנ'טרנר4914/94בבג"צגולדברגהשופטכב'כדבריממשי.בתוכן

:790בעמ'771,טמ)3(

זכותונפגמהשבכךהריהראיות,חומרכלאתלקבלהנפגעמןמשנמנע"

לעיוותהדברהביאגםהמיוחדבמקרהכילהראותעודעליוואיןלטעון,

בהחלטתההרשותמלפנישגגהנפלהכימבוסס)אינואםוגםהחששדין.

לאשנתקבלוהראיותכנגדהטעוןזכותכיהעובדהבעצםמובנההפוגעת,

במלואה.לנפגעעמדה

הואאף,וחירותוהאדםכבוד;בחוק-יסודהאדם,כבודשלהמוגןהערך
ראוילאראויה,לתכליתהאדםבכבודפגיעהגםכ?המסקנהאתמחייב

במובןהטעון,זכותאתלהפגע,עלולשכבודומישמיצה,קודםשתיעשהלה

שהיאזכותעליו,להגיבוהזדמנותבשלמותוהראיותחומרקבלתשל

".הנדרש'עלהעולה'פגיעהכנגדביטחון'חגורת'

:185189,הל)3(פ"דהבריאות,שרנירומיאבו656/80בג"צגםראו

לבותשומתאתמפניםאיןאםהשמיעה,זכותאתכהלכתהמקיימיםאין"

כראוי."עליולהגיבלוומאפשריםבעניינו,שנתקבללמידע,הפונהשל

זמיר,י.פרופ'שלךבבימייר"השוםכקליפתשווה"לעותריםשניתנתהשימועהזדמנות

שבבסיסכלשהומידעקיבללאמהעותריםאיש:816(בעמ'ב',כרךהמינהלית,הסמכות

שיקוליו.מהםגילהלאהמשיב:מזויתרהלקבלו.שביקשואףעלהמשיב,שלשיקוליו

וכניסותיולחו"ליציאותיוחשבוןיסודעלהתקבלהההחלטהאםברורלאמהמקריםבחלק

בהםבמקריםהירוק.לקומעברמגוריםמקוםבדברטענהבסיסעלאולארץ,העותרשל
הראיותמהידועלאבשטחים,מגוריםבדברטענהעלמתבססתלישיבת-קבעהרשיוןשלילת

חוקרשלביקורועלדיווחיםאושמיעהעדויותשאלולחששמקוםוישהמשיב,שבידי

התושבבפניכאלוראיותלגלותחובהלביתו.מחוץהיהכשהתושבלאומילביטוחמהמוסד

אליהן.להתייחסלוולאפשר

קובעהאחרונים,בחודשיםהמשיבשבשימושהתושבות,פקיעתעלהחדשההודעהבנוסחגם
אותםמהםמפרטהואאיןאולםהתושבות.פקיעתעלהמלמדיםנתוניםבידוכיהמשיב
אמיתי.שימועבבחינתאיננההתגובהזכותולפיכךנתונים,

בעל-פהשימועשלאפשרות

בעל-וראיותיוטיעוניואתישיר,באופןלהשמיע,לאדםלאפשרמחייבתההגינותאםהשאלהה.

פ"דהפנים,שרנ'בע"מהוטלווינדמילחברת161/84בג"צ(המקרהבנסיבותתלויהפה,

925(.94)3(תקדיןהפנים,שרנ'ואחיהפרטלהגנתהמוקד3290/94בג"צ;793796,במ)1(
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לטעוןמבקשאדםנאשר"בעל-פהשימועלקייםחובהשתהיהאפשרזמיר,י.פרופ.לפי

בגדרמבחינתויהיהלאבכתבטעוןכילומריסודישהמקרהובנסיבותבעל-פה,דווקא

820(.בעמ'ב',כרךהמינהלית,ןוךסינץרופיעיל"באופןעניינואתלהציגהוגנתהזדמנות

רקוהוגנתיעילההנפגעשלהזדמנותותהיהמהימנות,להערכתחשיבותנודעתבהםבמצבים

שלשיקוליםהקנדי,העליוןהמשפטביתולפי;בעל-פהדבריואתלהשמיעלומאפשריםאם

Singh:אלובנסיבותבעל-פההשימועשלשלילתומצדיקיםאינםאדמיניסטרטיביתנוחות

ץ.D.L.R.17177.S.C.R.1]1985[Imm.andEmploymentofMinisterא)41(

465-469.422;

הארץמןלהיעדרותוהסיבותכיהמשיבשלנציגואתלשכנעהמבקשירושלים,מזרחתושב

ללאזאתלעשותיתקשהלארץ,קשריואתניתקולאבחו"להשתקעלאוהואארעיות,היו

רביםירושליםמזרחתושביבנוסף,מהימנותו.בחינתהמאפשרתבעל-פה,שימועהזדמנות

וחלקםשמם,עלארנונהאוחשבונותחוזה,ללאהמורחבת,משפחתםבביתמתגוררים

הואלכךמובהקמקרהבירושלים.חייהםמרכזלהוכחתמספיקתיעודלהציגמתקשים

על;זאתלהוכיחמסמכיםלואיןאךחייו,כלבירושליםועובדהחיכנפר,אבו9,מס'העותר

בכתבהטיעוןכאלהבמצביםנענתה.לאבקשתואךבעל-פהמאוחרשימועזהעותרביקשכן

מספקת.אינההמשיב,שלדעתושיקוללהפעלתשבכתב,העובדתיתוהתשתיתהוגןאינובלבד

ההונחהנטלהיפוי56.

בזכויותהרשותפגיעתלהצדיקמנתעלומשכנעותחד-משמעיותברורות,ראיותדרושות

בדברלהחלטהיסודהמשמשתהראיה,שלועוצמתהגודלהגםכךהזכותכגודל"קיימות.

הזכות".שלהפחתתה

225,טל)2(פ"דעשרה,האחתלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתיו"רנ'ניימן2/84ע"ב

.250-249

:הפסוקהההלכהפיעלהכלל45(בסעיף(לעילצוייןניתן,שכבררשיוןשלביטולולעניין

בדברסביר,ספקמותירהשאינהמשכנעת,והוכחההרשותידיעלודרישהחקירהדרושות

הרשיון.ביטולאתהמחייביםהציבוריוהצורךהחדשהאירוע

ההלכהבמבחניהעומדותהראיותאתולאסוףהעובדותאתלבדוקהרשותעלהנטלמוטל

מדועהמשכנעת,הראייהאתלספקמהאדםנדרשלאאדם.שלזכותותשלולבטרםהפסוקה,

כדין.לושניתןרשיונואתלבטלאיןמדועאובזכויותיו,לפגועאין

כלושלילתבישראללישיבת-קבעהעותריםשלרשיונםשלילתבענייןהנטליםנהפכו

בישראל,העיסוקלחופשבריאות,לשירותיהזכויותובהןהמדינה,כתושביזכויותיהם

בדברמימצאקובעהוא;ראיותמספקואינואוסףאינוהמשיבולחירותם.בישראללקניינם

אתהתושבעלומטילעובדתית,חזקהיסודעלהנראהככללישיבת-קבע,הרשיוןפקיעת



זכויותיוואתמעמדואתלבטלאיןכי-בלבדכתוביםבמסמכים-אותולשכנעהמשימה

הנלוות.

משלילתהנובעתמזוישראלתושבשלזכויותיובכליותרגורפתפגיעההדעתעללהעלותקשה

ולאמהמשיב,הנדרשתהראיהעוצמתכךהפגיעה,כעוצמתהארץ.מןוהוצאתומעמדו

מהעותרים.

משפחותלאיחודזוגןובניהעותרותזלונוו.

מןזו,בעתירהכנטעןבישראל,קבעכתושבותמעמדןעלשמרוהעותרותשאםמחלוקתאין57.
המשיבפועללפיהםהכללים,מכוחזוגן.בניעבורמשפחותלאיחודלבקשותיהןלהיענותהדין

לישיבת-רשיוןלקבלזכאיבישראל,המתגוררתבישראל,תושבת-קבעשלזוגבן1994,מאז

ובניהעותרותפלילית.אובטחוניתמניעהבהעדרוזאתמשפחות,איחודמכוחבישראלקבע

לבקשותיהם.להיענותלמשיבלהורותישולכןאלהבתנאיםעומדיםזוגן

בהגינותירושליםמזרחתושביאללהתייחסהמשיבאתלחייבמבקשתבמהותהזועתירה58.

בקרבנו.היושבלגרההתייחסות-הבקשהבבסיסעומדתימיםארוכתמסורתובשוויון.
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עתירהבראשיתכמבוקשתנאיעלוצובינייםצולהוציאהנכבדהמשפטביתמתבקשכןעלאשר

הוצאותבתשלוםהמשיבאתולחייבלמוחלטלהפכותנאי,עללצוהמשיבתשובתקבלתולאחרזו,
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