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387/04,בעת"מהדיןפסקעלערעור-עויסאת'נ'הפניםמשרד5569/05עעייסא.

הערעורלהודעותא'כניספחוצורף5.5.05ביוםנועםיורםהשופטכבודידיעלשניתן

המקוצרות.

בעת"מהדיןפסקעלערעור-משהארהנ'הפגיםשר5805/05עע"סב.

ב'כניתחוצורף17.5.05ביוםחשיןדודהנשיאסגןכבודידיעלשניתן227/05,

.המקוצרותהערעורלהודעות

בעת"מהדיןפסקעלערעור-גייתנ'הפניםשר6162/05עע"םג.

ג'כנתפחוצורף24.5.05ביוםצוריהודיתהשופטתכבודידיעלשניתן1277/04,

המקוצרות.הערעורלהודעות

בעת"מוודיןפסקעלערעור-הג'אזינ'הפניםשר6160/05עע"םד,

ד'כנספחוצורף25,5.05ביוםצוריהודיתהשופטתכבודידיעלשניתן283/05,

המקוצרות.הערעורלהודעות

379/04,בעת"מהדיןפסקעלערעור-מנחוו_נ'הפניםמשרד6168/05עע"םה.

הערעורלהודעותה'בנספחוצורף3.6.05ביוםנועםיורסהשופטכבודידיעלשניתן

המקוצרות.

1085/04,בעת"מהדיןפסקעלערעור-עודה_נ'הפניםשו6172/05עע"ם1.

להודעותו'כניפתוצורף19.6.05ביוםחשיןדודהנשיאסגןכבודידיעלשניתן

מועד).להארכת26.6.05מיוםהמדינהולבקשות(המקוצרותהערעור

982/04,בעת"מהדיןפסקעלערעור-הניני_נ'הפניפשר6174/05עע"םז.

להודעותז'כנספחוצורף20.6.05ביוםחשיןדודהנשיאסגןכבודידיעלשניתן

מועד).להארכת26.6.05מיוםהמדינהולבקשות(המקוצרותהערעור

המשפטבביתשניתנוקודמיםדיןפסקישניעלבעיקר,נסמכו,הערעוריםנשואהדיןפסקי.3

למנהלהאזוריתהלשכהמנהלנ'גושהלינה02',822עת"מ;בירושליםמינהלייםלעניינים

תהאני577/04ועתיימו1.9.03ביוםניתןאשרעדיאל),יהונתןהשופטכבוד(אוכלוסין

נ25.40.0.ביוםניתןאשרארד),מוסיההנשיאסגניתכבוד(הפניםשרנ'אלקורד

ח'.נספחומסומןמצורףגושהבענייןהדיןפסק

ט',נספחומסומןמצורףאלקורדבענייןהדיןפסק

שנדחתהבעמדהלדבוקהמשיכהשהמדינהכךעלביקורתנמתחההדיןמפסקיבחלק4.

לביתבשעתםעליהםלערערלנכוןמצאהשלאאףעלואלקורד,גושהבענייןהדיןבפסקי

לפסק10ובפסקה8בפסקהצורהשופטתכבודדבריאתלמשל,ראו,העליון.המשפט
בענייןהדיןלפסקסיפא17בפסקהנועםהשופטכבודדבריואתג'ית,זכריהבענייןהדין

.מנסור

בפסקישנכללוהנורמטיביותהקביעות-הכבודבכל-המדינהשלדעתומאחרואת,לאור5.

כלעללערערהמדינהפרקליטותהחליטהכללית,השלכהובעלותרבקושימעוררותהדין

האמורים.הדיןפסקי



זהמפניםואףקצריםימןבהפרשיניתנושהםיתאחרדרכיכןכאמור,הדין,שפסקימאחר

המפורטותהערעורשהודעותזהבמובןאחת,כמקשההמדינהעליהםמערערתלוה,

בעיקרן.זהותמהםאחדכלעלהמוגשות

שתלהנורמטיביבמצבהמהותיהשינוילאורכיהיאהמדינהעמדתבהמשך,שיובהרכפי

המחודשתלבחינתוהמקריםכלאתלהחזירישהערעורים,נשואהדיןפסקישניתנומאז

נפרדיםפרקיםהמפורטותהערעורבהודעותנכלליםלאזאת,לאורהפנים.משרדשל

מהמקרים.אחדכלשלהקונקרטיותלנסיבותיוהמתייחסים

אהד,מוביל"תיק"ירחוהנכבדהמשפטשביתהמדינהמציעההדיון,ייעוללשם

ההכרעהלקבלתעדיוקפאוהתיקיםששאוצעודהעקרוני,הדיוןאתלגביורקויקיים

לגביהןהמדינהעמדתותמציתלערעורים,הרלוונטיותהדיןפסקישלקביעותיהםתמצית

הכניסהלתקנות12תקנהבפרשנותהואהערעוריםנשואהדיןפסקישלהעיקריעניינם9.

שיינתן,במעמדעוסקתזותקנהלישראל).הכנייהתקנות:להלן(ד"לשת-1974לישראל,

תנאיםובהתקייםלישראל),הכניסהחוק:להלן(ב"ישת-952!לישראל,הכניסהחוקלפי

בישראל.שנולדלילדמסוימים,

שלמעמדםשאלתמתעוררת-הנ"לואלקורדגושהבענייןגםכמו-הדיןפסקיבשבעת10.
תושבשהואולאבבישראלקבעתושבתשהיאלאסבישראל,שניםלפגישנולדוילדים,

אלאלידתם,לאחרבישראלילדיהםמעמדאתהסדירולאההוריםהמקרים,בכלהאזור.

-שניםלאחרהאזור.שלהאוכלוסיןבמרשםהאזורכתושביאותםלרשוםבחרו

היהשהואואפשרבישראל,היהלאכללהמשפחהשלחייהשמרכזאפשרשבמהלכן

במרשםככאלהרשומיםוהיוהאזורתושביהיווהילדיםהאבשהרי(כדיןשלאבישראל
מעמדהומכוחהנ"ל,12תקנהשלמכוחהלבקש,ההוריםהחליטו-האזור)שלהאוכלוסין

סירבהפניםמשרדבישראל.קבעתושבותהקטיניםלילדיהםתוענקכיהאם,של

.מיגהלייסלענייניםהמשפטלביתהעתירותהוגשוכךעללבקשות.

חייהםמרכזאתפרטניתלבדוקחויבהפנינ)שמשרדזה,במובןהתקבלוהעתירותכל11.

במפורשלעיתים-חויבהפניםמשרד12,תקנהמכוחכן,כמוהקטינים.שלהנוכחי
הואהנוכחיתייהסשמרכזימצאאםקבעתושבותלקטיניםלהעניק-במשתמעולעיתים

לאלתר.לקטיניםתוענקהקבעתושבותכינקבעאףהדיןמפסקיבחלקבישראל.אמנם

מעיןהנהגתשלבדרךדעתשיקולזהלענייןלהפעילהפניםמשרדשלסמכותושלילתתוך
הזכויותכללאונלקטיןהמקנהארעי,ישיבתרישיוןהענקתוקרי,מקוצר"מדורגהליך"

שיוענקקודםבישראלקבעדרךמתגורראכןהקטיןכילהיווכחשמטרתוהסוציאליות),

קבע.לישיבתהרישיוןלו



חייהםמרכןאגזכיאפוא,הואןהדיןמפסקיהעולותהנורמטיביותהקביעותשלעיקרן12.

12שתקנההריכדין),שלאהסתםמן(בישראלהינוהבקשההגשתבעתהקטיניםשל

מיידי)באופןלעיתים(להםלהעניק-דעתשיקולכלללא-הפניםמשרדאתמחייבת

לאחררבותשגיסמוגשתהבקשהאםגטכאמור,זאת,אימותיהם.כמעמדקבע,תושבות

ישראלאתעזבהקטיןאםגםבגירות,סףעלכברהקטיןבא4גםבישראל,הקטיןלידת

אדוכהתקופהעימנושההלחלופיןאולידתולאחרארוכהתקופהלמשךהוריועם

האזור"כ"תושברשוםהיהיהא)אשרגילויהא(הקטיןאםוגםכדין,שלאבישראל

הבקשה.הגשתלמועדעדחייו,כלבמשךהאזוגשלהאוכלוסיןבמרשם

חותרותהןבאשרהן,קשותאלונורמטיביותקביעותכיהכבוד,בכלסבורה,המדינה13.

המבצעתלרשותלאפשרהיאדותכליתלישראל.הכנייהחוקשלתעיקריתתכליתותחת

לאינטרסובהתאםהפנים,שרבידיהניתןרחבדעתשיקולבאמצעותוזאת-לקבוע

קביעותמעמד.ובאיזהבישראלושהייהכניסהתותרלמי-לעתמעתשייקבעכפיהציבורי

בלאתגידוע,שואגת,אשרמשנה,חקיקתשלפרשנותגסיםעלנעשואלונורמטיביות

תחתיו.לחיגורולאלוכפופהלהיותאמורהכןועלמהחוק,קיומהוזכותתוקפה

נוגעיםשהםככלהערעורים,נשואהדיןפסקיאתלבטלישכיהמדינהסבורהלפיכך14.

אתלבטל-יכלהלאמקוםומכל-התכוונהלא12תקנהכיולקבוע12,תקנהלפרשנות

שלמתכליתומהותיכחלקלישראלהכניסהבחוקלושניתןהפנים,שרשלדעתושיקול

לשקולהפניםשרבידידעתשיקולשיותירבאופן12תקנהאתלפרשישלפיכךזה.חוק

חוקמכוח-קבעמעמדובפרט-מעמדלקטיןשיעניקקודםהעניין,נסיבותכללאת

הורהו.למעמדהזההלישראלהכניסה

עלוהשפותופ30-ג"סשתה2,שעה),הוראת(לישראלוהכניסההאזרחותלחוקהתיקון

הערעורים

רחוקאזור"תושב"המונחלפרשנותגםהדיןמפסקיחלקנדרשו12בתקנהעיסוקםאגב15.

עלהשעה),הוראתחוק:להלן(גי,סשתה-2003שעה),הוראת(לישראלוהכניסההאורחות

אדםשלרישומוכיהייתה,קביעתםהדין.פסקימתןבעתזהמונחשלהגדרתופי

מהווהאלאמכריע,אינוהאזורשלהאוכלוסיןבמרשםהאזור"כ"תושבקטין)-בענייננו(

לפיהעיקר,השעה.הוראתחוקלצורךאוור"תושב"היותולענייןלכאורהראיהרק

הזיקות".מירב"מבחןלפילקבועיששאותוהאדם,שלהנוכחיחייומרכזהואקביעתנז,

תושב""המונחבפרשנותעסקואשרזה,משפטביתשלהלכותעלהדיןפסקיינמכובכך

אחרים.בהקשריםישראלתושבכגון(

בקליפתהלכות.מאותןשעשתהההיקשועלזוקביעהעלהכבוד,בכלחולקת,המדינה16.

השעההוראתחוקשלבהקשרלמצער-אזור"תושב"המונחכיהיאהמדינהעמדתאגון,

ואשראחרים,בחוקיםהמופיעאחרנו)מדינהתושבאו(ישראל"תושב"מהמונחשונה-



המונחבמדינה,כשהמדוברככלל,הזיקות.מירבמבחןלפיכללבדרךנקבעקיומודבר

המונחמדינה,לגביממילא,אזרחות.הואנתינותשלמשפטיתזיקהלגביההמבטא

שלעובדתייםלהיבטיםבעיקרומתייחדזה,משפטימהיבטכללבדרךמנוטרלתושבות

נושאיםהנ)שאףכלאיים,ממונחיכרגענתעלם(אחרותפיזיותזיקותושלבפועלמגורים

כשהמדוברואת,לעומתארעי").תושבות"אוקבע"תושבות"כגוןייחודי,משפטימטען

ניתןבלתיבאופןבונוכו,כוללתושבותהמונחמדינה,שאיננההפלסטינית,הרשותבשטחי

מעין"למעשה(נתינותשלהמשפטיההיבטאתגם-שלפנינובהקשרלמצער-להפרדה

בלבד).למדינותמתייחדתממשנתינותשהרינתינות",

תושבים"."רקאלאפלסטיניים"אזרחים"רשומיםלאהאזורשלהאוכלוסיןבמרשם

שלמשפטימעמדהמאפיינותשונותזכויותמקנהאזור"תושב"שלהמשפטיהמעמד

טומןאזור"תושב"המונחהפלסטינית.לרשותולהיבחרלבחורהזכותכגוןאזרחות,

משוסכלפיה.נאמנותחובתגםוממילאהפליטיגית,לרשותנתינותזיקתאפוא,בחובו,

בראשתיבחן,השעההוראתחוקלצורךאזור"תושב"אדםשלהיותושאלתכך,

של(Subject)נתיןמעיןהואהאדםאםבשאלהכלומר-המשפטיבמישורובראשונה,

זוהיהאזור.שלהאוכלוסיןבמרשםהאזור"כ"תושבושוםדהיינוהפלסטינית,הרשות

שלבעבר)אובהווה(הפיזיותזיקותיולשאלתחשיבותכלאיןולעניינההמחדל,ברירת

לאזור.האדם

שלעובדתיתזיקהגםלהוסיףהשעההוראתמחוקקביקשוומשפטיתמחדלברירתעל
1בסעיףאזור"תושב"המונחשלהישנה)(הגדרתוקבעהלפיכךבאזור.בפועלמגורים

במרשםרשוםשאינואףבאזורשמתגוררמילרבות-אזור'תושב"':השעההוראתלחוק
באיורך.ישראלייישובתושבולמעטהאזור,שלהאוכלוסין

וביתשלפנינו,הערעוריםבמסגרתלמצערהתייתרה,כברזושאלהכינראהמקום,מכל17.

הערעורהודעותהגשתלאחר-05.;.27ביוםבה.להנויעעודנדרשאינוהנכבדהמשפט

האזרחותחוקושלישית,שנייהבקריאהבכנסת,התקבל-דנןבערעוריםהמקוצרות
להוראתהתיקוןחוקלהלן:(ה"סשתה-2005תיקון),(שעה)הוראת(לישראלוהכניסה

הוראתחוקאתתיקןזהחוק1.8.05.ביוםלתוקףונכנסברשומותפורסנזהחוקהשעה).

החדשהההגדרהלחוק.1שבסעיףאזור"תושג"המונחהגדרתאתהיתרוביןהשעה,

:קובעת

שלהאוכלוסיןבמרשםשרשוםמי-אזור"תושב"

במרשםרשוםשאינואףבאגורשמתגוררמיוכןהאזור,
ישראלייישובתושבולמעטהאזורןשלהאוכלוסין

באזור".

אחרת.במפורשייאמראנ)אלאלהלך,שיובאובציטוטיםהמופיעותההדגשותיתרכלגםוכךןבמקוראינהההדגשה'



מישכל-הקודמתמההגדרהגםעלההמדינהשלטענתמה-מפורשותאפוא,נקבע,כעת

לצורךאזור"תושב"בגדרהואהאוור",כ"תושבהאזורשלהאוכלוסיןבמרשםשרשום

תיילןגיהוסבר,אףהשעהלהוראתהתיקוןחוקשלהחוקבהצעתהשעה.הוראתחוק

173,הצ"ח(מאליוהמובןאתבמפורשלהגהירמגתועלספו,הסרלמעןגעשהזה

624(.בעמ'16.5.05,

המתייחסזההואהשעה,להוראתהתיקוןבחוקנעשהאשרלענייננו,הנוגענוסףתיקון18.

אוהטיסשררשאי"כי3)1(,בסעיףקבע,החוקשלהקודםנוסחוהאזור.תושבילקטינים

לשהייההיתראובישראללישיבהרישיון...אזורלתושבלתתהענין,לפיהאיור,מפקד

לגביואילוכדין".בישראלהשוההמהורהו12גילעדילדהפרדתמניעתלשםבישראל

ולפיו2,בסעיףהקבועהרגילהכללהחוק,שלהישןנוסחופיעלחל,12גילשמעלקטינים

חוקלפיאזרחותאגורלתושביעניקלאהפניםשר...זה,חוקשלתוקפובתקופנו"

האוורומפקדלישראל,הכניסהחוקלפיבישראללישיבהרישיוןלויישןולאהאזרחות

באזור".הביטחוןתחיקתלפיבישראללשהייההיתרכאמורלתושבייתןלא

פרטניותבדיקותלערוךרשאיהיההפניםשרהחוק,שלהישןנוסחופיעלכינמצא,

מניעתלשםישיבהרישיוןדעתו,שיקוללפילהם,ולתת12,גילעדקטיניםשלבעניינם

כללהפייססרהישן,הגויתלפיזאת,לעומתכדין.בישראלהשוהיםמהוריהםהפרדתם

הסףעללדחותעליוהיהוממילא12,גילמעללקטיןישיבהרישיוןלתתרשאיהיהלא

הנוסחלפיאופן,באותופרטניות.בדיקותלגביהםלערוךמבליכאלה,קטיניםשלבקשות
בישראל.לשהייההיתר12גילמעללקטיניםלתתרשאיהיהלאהאזורמפקדגםהישן,

ועל-לישראלהכניסהלתקנות12תקנהמכוחכאמור,נקבע,הערעוריםנשואהדיןבפסקי19.

12גילמעלהינוהקטיןאםגםכי-השעההוראתמחוקנחותוותקנהשלשמעמדהאף

הואהנוכחיחייושמרכזיימצאאםוכי,בעניינופרטניתבדיקהלערוךהפניםשרנדרש
לולהעניקחייב,אלארשאי,רקלאהפניםששרהריכדין),שלאהסתםמן(בישראל
ישראל.במרשםאימוכמעמדקבע,לישיבתרישיון

חוקעםמתיישבותאינןהןבאשרמוטעות,אלוקביעותכיהכבוד,בכלסבורה,המדינה20.

שלו.תכליתיתפרשנותועםהישן,נוסחופיעלהשעה,הוראת

ישהמדינהדעת~השעה,הוראתחוקתוקרזהבענייןגםצוין,שכברכפימקום,מכל21.

בוטלהתיקוןבמסגרתדנן.הערעוריםבמסגותהזוההכרעהאתגםלייתרכדיבכך

:הקובעא3,סעיףונוסףהשעה,הוראתלחוק3סעיףשלהישןנוסחו

ילדיםלגביהיתר

במסגרתהשתנהשלא[2סעיףהוראותאףעלא3.
-דעתושיקוללפיהפנים,שררשאיהתיקון],



רישיוןשנים14עדשגילואזורתושבלקטיןלתת)1(

המשמורןמהורהוהפרדתומניעתלשםבישראללישיבה

,בישראלכדיןהשוהה

בידיבישראללשהייההיתרלמתןבקשהלאשר)2(

שנים14מעלשגילוהאזורתושבלקטיןהאזורמפקד

כדיןהשוהההמשמודןמהורהוהפרדתומניעתלשם

אינוהקטיןאםכאמורהיתריוארךשלאובלבדבישראל,

בישראל.קבעדרךמתגורר

מציאיתהאזור,תושבילקטיניםהקשורבכלאפוא,יצר,השעההוראתלחוקהתיקון

הגילהועלהראשית,החוק.שלהישןנוסחולפישחלהמזומהותיבאופןשונהנורמטיבית

הסדרנוצרשנית,ל*14.מ-12בישראל,לישיבהרישיוןלתתניתןשלגביוהמקסימאלי

זה,הסדרלפיבגירים.אזורמתושביאותםהמבחיןב4,מעלשגילםקמיניםעבורייחודי

גדומה(הפניםשרמאתבישראללישיבהרישיוןלקבלאומנםיוכלולאעדייןאלוקטינים

האזורמפקדמאתבישראללשהייההיתרלקבליוכלוכןהםאךהחוק),שלהישןלנוסח

בישראל.קבעדרךיתגוררועודכללהאריךיהיהניתןשאותוהפנים),שרבאישור(

כלשלבעניינםפרטניתבדיקהלערוךכעתחייבהפניםשרכיהיא,וההסדרמשמעות

הגילאים,בכללקטיניםביחסתנאי,נוסףושלישית,ג4,גילמעלהםאסגםהקטינים,

ממגו,הפרדתםמניעתאתמבקשואשרבישראל,כדיןשוההאשרשלהםההורהעלולפיו

שלהם.המשמורןההורהלהיות

אתמייתריםהשעההוראתבחוקשנעשואלהתיקוניםכיכאמור,סבורה,המדינה22.

בכלהדיןפסקישלקביעותיהםנכונותבשאלתדנן,הערעוויסגמסגרתלהכריע,הצורך

השעה:הוראתלחוקהנוגע

ובראשונה,בראשכוללת,היאכיבמפורשנאמרשכעתהריאזור",תושב"להגדרתאשר

רשומיםבערעוריםהנדוניםהקטיניםכלהאגור.שלהאוכלוסיןבמרשםשרשוםמיאת

והםעליהם,חלה-החדשהזולמצער-ההגדרהממילאהאגור.שלהאוכלוסיןבמרשם

להםלהעניקרשאיאינוהפניםשרגםממילאהשעה.הוראתחוקשללהוראותיוכפופים

וה.חוקשלהמתוקנות)(הוראותיופיעלשלאבישראלמעמד

שזההריהשעה,הוראונחוקלפיהאזורתושביקטיניםעלהחלהנורמטיבילהסדרואשר

לבחון,ישבערעוריםהמשיביםהקטיניםשלעניינםאונמהותי.באופןכאמור,השתנה,

הנוכחית.הזמןבנקודתלפעולהפניםשררשאיפיועלשרקהחדש,ההסדרלאוראפוא,

אחדכלשלבעניינופרטניתבדיקהלערוךמקרה,בכלהפניט,שרעליהיהזה,הסדרלפי

להם,להעניקבידויהיה14,גילעדהואהקטיניםשלשגילםככלהמשיבים.מהקטינים

לתקנות12תקנהלפרשנותבאשרבערעוריםשתינתןלהכרעהנובכפוףדעתושיקוללפי

14,גילמעלהואהקטעיםשלשגילםככלבישראל.לישיבהרישיוןלישראל,הכניסה

בישראללשהייההיתרלמתןבקשהדעתו,שיקוללפילהם,לאשרהפניסשרבידייהיה



אוהרישיוןשמתןלהשתכנע,הפניםשרעליהיהמהמקריםאחדבכלהאזור.מפקדמאת

בישראל.כדיןהשוהההמשמורןמהורהוהפרדתומניעתלשםדרושהינולקטיןהרזיתר

בגדראינההמשיביםהקטיניםעלהשעההוראתחוקשלהמתוקןנוסחוהחלה:ודוק23.

הישןנוסתולפימעמדלקבלתזכותכלקנולאאלהקטיניםשכןרטרואקטיבית,החלה

באשרמינהלייםלענייניםהמשפטביתעמדתאתקיבלנואילוהיותר,לכלהחוק.של

שרכיהייתההמשיביםהקטיניםשלזכותםהשעה,הוראתשבחוקאזור"תושב"למונח

חייהם,למרכזבאשרפרטניתבדיקהיקייםאלאהסף,עלבקשתםאתידחהלאהפנים

רישיוןלהםלהעניקאםלישראל,הכניסהחוקלפידעתו,שיקולאתיפעילמכןולאחר

ישיבה.

לקטיניםלתתחייבהפנינישרכיוקבעהוסיףמינהלייםלענייניםהמשפטביתאמנם

-זוקביעהאךןבישראלהואחייהםשמרכזימצאאםקבעלישיבתרישיוןהמשיבים

לישראל,הכניסהלתקנות12תקנהמכוחנעששה-דנןבערעוריםנתקפתאשרשהיא

אףזוקביעההמדינהלדעתשצוין,כפי(השעההוראתחוקשלהישןנוסחומכוחא%

בכך).להכריעצורךאיןכאמוראךהשעה,הוראתחוקאתסתרה

בכלנותר,הפניםשרשבידיוייקבע12,תקנהלפרשנותביחסהמדינהעמדתתתקבלאם.24.

בקשתכלל)לאשרשלאאובתנאיםלאשראולאלתרלאשרשלא(דעתשיקולמקרה,

להחזירצורךשיהיההריאימו,שללמעמדההזההמעמדלקבלתבישראלשנולדקטין

שיפעילמנתעלהפייס,שרבידימחודשתלמחיגההמשיביםהקטיניםכלשלעניינםאת

שרעליהיההדעתשיקולשלזושבהפעלהמובןבקשותיהם.לגבידעונושיקולאת

בחוקכלומרדעתו,שיקולגבולותאתהקובעהעדכני,החוקיבמצבלהתחשבהפנים

החקיקהדברשלתכליתושבובמקוםבמיוחד,כךהמתוקן.נוייחופיעלהשעההוראנו

לביטחוןהסכנותאתלצמצםשנועדהביטחונית,תכליתהיאכאחד)התיקוןואחרילפני(

המדינהעמדת(האזור"מ"תושביהזאת,לעתלנבוע,העלולותהציבורולשלוםהמדינה

בבגדןתגובותיהבמסגרתבפירוטתוארההשעההוראתחוקשלהביטחוניתתכליתובדבר

הישן.בנוסחוהשעההוראתוזוקשלחוקתיותושעניינוהפנים,שרנ'עדאלה7052/03

סבירזהאיןהמדינה,לדעתועומד).תלויעודנו-לוהקשוריםהתיקיםעםביחד-זהתיק

אתמסכןהמחוקקשלדעתישן,חוקימצבפיעלדעתושיקולאתכיוםיפעילהפניסשרכי

הציבור.ביטחון

בקשותיהםאתלשקולהפניסשרנדרשפורמאליתמבחינהכיהנחנואילוגםמקוס,מכל

הואשהיהוודאיהריהשעה,הוראתחוקשלהישןלכוסחובהתאםהמשיביםהקטיניםשל

עמדתואתהמבטאהרווק,שלהחדשמנוסחופרשניתהשראהלקבל-חייבואף-רשאי

המחוקק.שלהמעודכנת

הוראתחוקשלהמתוקןנוסחוהחלתכייסבורהנכבדהמשפטביתאםבלבד,לחלופין25.

ישכיהמדינהתטעןרטרואקטיביו(,החלהאמנםהיאהמשיביםהקטיניםעלהשעה



החוק,שלהביטחוניתתכליתובשלכאמור,וואת,כזו,רטרואקטיביתלהחלתהצדקה

,חריגה.התייחסותהמצדיקחריגחוקבוודאישהוא

פסקיקביעותכנגדהמדינהבטענותמלדוןמנוסיהיהלאתידחה,זוחלופיתטענהגםאס26.

פיעלהשעה,הוראתבחוקאזור"תושב"המונחלפרשנותבאשרהערעוריםנשואהדין

לנכון,זאתימצאהנכבדהמשפטביתאםהמדינה,תוכלכזהבמקרההישן.נוסחו

בלבד.בקיצורלעילשהובאהזה,בענייןלעמדתהבאשרולהרחיבטיעוניהאתלהשלים

הוראתלחוקלהידרשצורךאיןכיסבורההמדינההשעה:הוראתצחוקהדייןלסיכום27.

לחוק,הזניקוןלאורלדעתה,דנן.הערעוריסבמסגרתלאחרונה,בושנערךולתיקוןהשעה,
החוק,שלהישןלנוסחוהנוגעבכלהערעוריםנשואהדיןפסקימקביעותלהתעלםניתן

לישראל.הכניסהלתקנות12תקנהשלפרשנותהבשאלתולהתמקד

נושאבאותוועומדיםהתלוייםאחויםשיקיטשלמצבם

בכלבירושלים,מינהלייםלענייניםהמשפטלביתהודיעהירושליםמחוןפרקליטות28.
המשפטלביתדנןהערעוריסהגשתעלנושא,באותושםועומדיםהתלוייםהתיקים
בקשהבערעורים.דיןפסקישיינתנועדבהםהטיפולהמשךאתלהקפיאוביקשההעליון,

שרנ'חמודהרג'אא949/04עת"מבמסגרתאוקוןבעזהשופטכבודידיעלהתקבלהזו

:הקובעת30.6.05,מיוםבהחלטתוהפנים,

ביתאתביקשהכאשרהמשיבבאת-כוחעשתהנכון

...זההליךלהקפיאהמשפט

לבחינההעקרוניתהשאלהאתלהעמידרשאיהננשיב

הערעורמערכאתלמנוע][מנתועלהערעור,בערכאת

ובלבדזה,משפטבביתההליכיםאתלהקפיאיתר,עומס

הדרךלרעה.ישונהלאהעותריםשלשמצבם

לביתערעורשלבדרךהדיוניםכלגלגולשלהאלטרנטיבית

המשפטביתעללהעמיסאיןראויה.איננההעליוןהמשפט

עומדתהעקרוניתשהשאלהבכךודיערעורים,העליון

לפסוקזהמשפטביתיוכלשתוכרעשלאחרבאופןבפניו,

העליון.המשפטביתשללהנחיותיובהתאם

י'.נספחומסומנתמצורפת30.6.05מיום949/04בעת"מאוקוןהשופטכבודהחלטת

המשפטבביתדומיםדיןפסקיעודניתנולאאוקוןהשופטכבודשלזוהחלטתומאןואכן,29.

כתושביהרשומיםלקטיניםבישראלמעמדמתןשעניינםבירושלים,מיכהלייםלעניינים

אגור".תושבי"בהםלראותאיןכיטועניםואשרהאזורשלהאוכלוסיןבמרשםהאזור



יין

בעת"מבירושלים,מינהלייםלענייניםהמשפטבביתניתן19.7-05(ביום(כאחרונהו-ך,מ"'ט3

מתןשעניינודיןפסקצור),יהודיתהשופטתכבוד(הפניםשרנ'שועיניעביר05/,355

איןכיטועןואשרהאזורשלהאוכלוסיןבמרשםהאטרכתחובהרשוםלבגיר,מעמד

פסקישלבדרכםהולךזהדיןפסקהשעה.הוראתחוקלצורךאזור"תושב"בולראות

במרשםהרישוםכיוקובעהשעה,הוראתלחוקהנוגעבכלדנן,הערעוריםנשואהדין

עוסקוהדיןשפסקמאחרזה.חוקשלתחולתולצורךמכריעאינוהאזורשלהאוכלוסין

הערעוריםנשואהדיןפסקישלפרשנותםשמעוררותהקושיאתהיטבמדגיםהואבבגיר,

מקום,מכלהשעה,הוראתשבחוקאתר"תושב"למונתבקטינים)עוסקיםשכשלעצמם(

הישן,נוסחופיעלהשעההוראתבחוקדןוהדיןפסקגם

י"א.ניפחומסומןמצורף355/05בעת"מהדיןפסק

-עתירהועומדתתלויהלצדק,גבוהמשפטכביתבשבתוזה,משפטבביתכייצויןעוד31.

הרשומהבגירהלגבידומהשאלההמעוררת-הפייסשרג'פוארומסאלמה4992/05בג"ץ

פיעלהשעההוראתחוקלצורךאפר"תושבת"בהלראותאיןכיוטוענתהאוורכתושבת

המדינהשלהמוסכמתלבקשתהג'ובראןהשופטכבודנעתר18.7.05ביוםהישן.נוסחו

לעתירה.המדינהתגובתלהגשתיום60שלמועדהארכתעלוהורהוו,בעתירה

הנורמטיביתהמסגרת

חוקלפיעולהואיננוישראליאזרחשאיננומילגביקובע,לישראלהכניסהלחוק1סעיף32.

הכניסהחוקלפיישיבהורישיוןאשרהפיעליהיובהוישיבתולישראלכניסתוכיהשבות,

עיסאויינהולד48/89בג"ץראו(לתושבבישראלשנולדמילגביגםחלזהסעיףלישראל.

א)2(סעיף573(.גמ)4(פ"דירושלים,במזרחהאוכלוסיןלמנהלהאזרחיתהלשכהמנהלנ'

הואהללוהישיבהורישיוןהאשרהארגלתתשרשאימיכיקובע,לישראלהכניסהלחוק

תנאיםלקבוערשאיהפניםשרכיוקובע,מוסיףלישראלהכניסהלחוק6סעיףהפנים.שר

והרישיון.האשרהשלולתוקפםלנתינתם

הנוגעבכלתקנותלהתקין"הפניםשראתמסמיךלישראלהכניסהלחוקרישא14סעיף33.

הן,אלהתקנותלישראל.הכניסהתקנותהותקנוזהסעיףשלמכוחווה".חוקלביצוע

המסמיך.בחוקשנקבעוהנורמותאתליישםשנועדוביצועיות","תקנותאפוא,

שונתהשלא-זותקנהלישראל.הכניסהלתקנות12תקנהעומדתדנןהערעוריםבמוקד34.

:קובעת-1974בשנתהתקנותהותקנומאז

בישראלשנקדילדשלמעמדו

השבות,לחוק4סעיףעליוחלולאבישראל,שנולדילד12.
היהלא;הוריוכמעמדבישראלמעמדויהיהי"שת-1950,

אואביושלהמעמדאתהילדוקבלאחד,מעמדלהוריו



;לכךבכתבמתנגדהשניההורהאסנולתאפוטרופסו

אחדשלהמעמדאתהילדיקבלהשני,ההורההתנגד

ששר.שיקבעכפימהוריו,

שנולדוילדיםשלמעמדםייקבעשבמסגרתםחלופיים,מצביםבשלושהדנההתקנה

:עליהםחלאינוהשבותלחוק4סעיףואשרבישראל

הילד.שלמעמדוגםיהמעמדיהיהאחד,מעמדהילדשלהוריולשניאם1.

מתנגדהשניההורהאםזולתאפוטרופסואואביושלהמעמדאתהילדיקבל"אחרת,2.

ביןלנאורהמפלהזוחלופהשלהמילולישנוסחהמאחרכייצוין,לכך".בכתב

זוחלופהלקרואראויכי*למעשההלכהנוהגתאףהיאוכך-סבורההמדינההמינים,

מקייםהואשעימוהאם)זואםגם(מהוריואחדשלמעמדואתיקבלשהילדבאופן

בכתב.לכךהתנגדלאהשנישההורהובלבדההורים,אחדבקשתפיעלהיים,מרכז

ההורים.ביןהסכמהשלחלופהאפוא,זוהי,

השר.בהיכריעההורים,ביןמחלוקתשלבמקרה3.

נחנות-דנןלערעוריםהרלוונטיתהיאשבהןשהשנייה-הראשונותהחלופותשתי

מבלילאלתר,ואףמעמד,הענקתהמחייבותככאלההפשוטה,לשונןפיעללכאורה,

וכיצדאםלישראל,הכניסהחוקפיעללוהמסורהדעתשיקולאתהפניםשרבידילהותיר

אתלהפעילנדרשהשרכיבמפורשקובעתהשלישיתהחלופהרקהמעמד.אתלהעניק

שתיאתגםלפרשישכיהיאהמדינהעמדתבהמשך,שנסבירכפיואולם,דעתו.שיקול

הכניסהלחוקבהתאםדעת,שיקולמרחבלשרהמותירותשכאלההראשונותהחלופות

התקנות.מונקיןשלסמכותומגדרחורגניהתקנההייתהכןשאלמלאלישראל,

משתייכתשהיאמאחרואת,עםבישראל".מעמד"הכלליבמונחמשתמשתהתקנה

תכניסהחוקמכוחשניתןמעמדעלרקחלההתקנהכיברילישראל,הכניסהלתקנות

לחוקהנ"לא)2(סעיףנראווכיו"בארעיתושבקבע,תושבשלמעמדקרי;לישראל

הכגיסהבחוקמופיעאיננוזה,בהקשרמעמד","המונחכייצויןלישראל).הכניסה

לישראל.

האזרחות),חוק:להלן(ב"ישת-1952האזרחות,שבחוקהריאזרחות,שללמעמדאשר

לחוקא)4()1(סעיףישראל.לאזרחבישראלשנולדילדשללעניינומפורשהסדרקיים

:קובעהאזרחות

לידהמכוחאזרחות

מכוחישראלייםאזרחיםלידתם,מיוםיהיו,אלהא)(4.

:לידה

אזרחיםהיואמואוכשאביובישראלשנולדמי)1(

;ישראליים



תוקפובתקופת"כיהיתרביןהקובעהשעה,הוראתלחוק2סעיףכייוער,מוסגרבמאמר

חלאינוהאזרחות",חוקלפיאזרחותאזורלתושביעניקלאהפניםשר...זהחוסשל

אף(לידתועםאזור"תושב"איננוישראללאזרר,שנולדשילדמשוםזאת,כוה.במקרה

להוקהנ"לא)4()1(סעיףהוראתפיעלאלא,האוור),תושבהינוהשניהורהואם

הלידה.מיוםכברישראליאזרחהינוהאזרחות,

קרלודיןפסק

לישראלהכניסהלתקנות12תקנהנדונהשבוהעליוןהמשפטביתשלהמרכזיהדיןפסק39.

השופטתכבודמפי99,108)3(תק-עלהפגים,שרנ'קרלופבאלואיה979/99בג"ץהוא
ביניש.

י"ב.נספחומסומןמצורףקרלובענייןהדיןפסק

שאלת-דנןבערעוריםהמתעוררתהעיקריתבשאלהבמישריןעסקלאזהדיןפסק40.
ואת,עםלישראל.הכניסהחוקלפיהפניםשרשלדעתולשיקולהתקנהשלכפיפותה
:נקבעהדיןלפסק2בפסקהלדיוננו.מוצאנקודתמשמשותהדיןפסקשלקביעותיו

החקיקהדבראתהתואםבאופןלפרשיש12תקנהאח

התכליתעםאחדבקנהועולההותרהמכוחוהראשי

בבסיסה.העומדת

הכניסהחוק-להלן(ב"ישתה-1952לישראל,הכניסהחוק

ישיבהרשיוןליתןהפניםשראתמסמיךלישראל)

אואשרתבעלאוישראליאזרחשאיננולמיבישראל

מעיוןבחוק.מפורטיםהישיבהרשיונותסוגיעולה.תעודת

איךכיעולהלישראלהכניסהחוקשלהשונותבהוראותיו

לידה",מ"כוחבישראלקבעלישיבתוכותונובעתוא

תשי"ב-האזרחות,חוקבהוראותהקבועלהסדרבדומה

חוקהוראתבהעדרלידה".מ"כוחאזרחותבדבר1952

שנולדמילידה",מפכוחקבעלישיבתזכותהקובעת
חוקהוראותעל-פיישראלאזרחואיננובישראל,

מסוגיאחדעל-פיתהיהבישראלישיבתוהאזרחות,

הניתניםלישראל,הכניסהבחוקהמפורטיםהרשיונות

לדיוננוהמוצאהנחתהפנים.שרשלדעתושיקוללפי

בארץישיגהבזכותמכיראינוהמחוקקכיהקביעההיא
בהתאם;האזרחות)חוקלהוראותבכפוף(לידה"מכוח"

בגדרהותקנהאשר12,תקנהאתלפרשעלינולכך



חוקלביצועתקנותלהתקיןהפניםשרשלסמכותו

על-ידיהמוצעתהפרשנותעל-פילישראל.הכניסה

בהתאםבהלמעמדיוכהבישראלןשנולדילדהעותרים,

שחלולהתפתחויותקשרללאמהוריו,אחדזכהלולמעמד

אי-אוישראלאתעזיבתו-כגוןהילד,שלחייובמהלך

זופרשנותבישראל.למעמדשזכהההורהעםהימצאותו

ממנהוגוזרתבישראל,הלידהעצםעלהדגשאתשמה

איננההיאהזמן.צירפניעלהנמשכותמהותיותזכויות

בעצםרואהאיננוהמחוקקכיהתפיסהעםמתיישבת

בה.קבעלישיבתזכותלקבלתבסיסבישראלהלידה

מעמדלהעניקאיננה12תקנהתכליתכימשאמרנו
היאמההשאלהמתעוררתלידה",מכוח"בישראל

אותוהמצבכינראהז21.תקנהבבסיסהעומדתהתכלית

למנוע,ביקשאותוואשרעיניו,נגדהמשנהמחוקיראה

אשרהורהשלמענודוביךפעראונתקיצירתהינו

לביןלישראל,הכנייהחוקמכוחהיאבישראלישיבתו

לידתועצכןואשרבישראל,נולדאשרילדושלמעמדו

שיטתנוככלל,בה.חוקימעמדלומעניקהאיננהבארץ

התאשלמותשלהערךאתומכבדתמכירההמשפטית,

הילד,שלוםעלשמירהשלהאינטרסואתהמשפחתי

לביןקטיןילדשלמעמדוביןפעריצירתלמנועישולפיכך

אףבו.להחזיקהזכאיאובוהמחזיקהורהושלמעמדו

נראהבישראלישיגהרשיונותהעניתשלמבטמנקודת

אשרהתצדקותשכןכזה,פערליצירתהצדקהאיןכי

גםככלליחולולהורההישיבהרשיוןמתןבבסיסעמדו
עמו.ומצויבישראלשנולדלילדוביחם

אורחאאגבבינישהשופטתכבודהוסיפההדין)לפסק3בפסקה(הדבריםבהמשך41.

היאשבפנינו,במקרהמתעוררתשאיננהנפרדת,שאלה

חלחייובמהלךואשרבישראל,שנולדילדשלדינומה

האסבישראל,-בוהמחזיקים-הוריושלבמעמדםשינוי

יושווה""בישראלשמעמדובאופן12,תקנהעליותחול

איןביאני,סבורהכשלעצמי---הוריוזשללמעמדם

שלמעמדולביןקטיןילדשלמעמדוביןלהבחיןמקום

במסגרתאםביןוואטבישראל,המשמורןהורהו

קריטריוןקביעתעל-ידיאסובזן12תקנהשלפרשנותה

הפניםלשרהמוקנההדעתשיקשלהנחייתמתאים



נ4

איננהזוששאלהמכיווןואת,עםלישראל.הכניסהבחוק

שלאביושקיבלבעתשכןבענייננו,ישירותמתעוררת

העותרהיהלאבישראלקבעלישיבתרשיוןהעותר

עיון.בצויךלהשאירהניתןבמשמורתו,

לוקה12תקנהשלהנוכחינוסחהכי3(,בפסקה(להעירבינישהשופטתכבוו-מצאהעוד42.

התקופהלמשךומפורשברורביטוינותןהואשאיןמשוםראשית,תיקון.טעוןוהואבחסר

המינים,ביןמפלהשהואמשוםושנית,הילד.שללידתומאזהתקנהחלהבה

8710/99(.דנג"ץ(נדחתהקרלודיןבפסקנוסףלדיוןהעליוןהמשפטלביתשהוגשהעתירה43.

הפניםשרשלדעתולשיקה12תקנהשלכפיפותה

הותקנהלישראלהכניסהלתקנות12שתקנהמאחרהמדינה,לדעתכילעיל,צויןכבר44.

הקבועותהראשונותהחלופותשתישגםהרילו,כפופהוהיאלישראלהכניסהחוקמכוח

זאת.נבארלהלןהפנים.שרשלדעתולשיקולכפופותבתקנה

למיוכן(הפניםלשרבגדרושניתןביותררחבדעתבשיקולמתאפייןלישראלהכניסהחוק

נקבעלחוקא)2(בסעיףלמשל,כך,לחוק).א)61(סעיףראו-סמכויותיואתלואצלשהשר
ארעיישיבתביקור,ישיבתמעבר,לישיבתורישיונותאשרותלתוירשאיהפניםשויכי

מעבר,לישיבתרישיונותלהאריךרשאיהפניםשרכינקבע3בסעיףבישראל.קבעוישיבת
מסוגישיבהרישיוןלהחליףרשאיהפניםשרכינקבע4בסעיףארעי.וישיבתביקורישיבת

שרכינקבע6בסעיףקבע.לישיבתברישיוןאויותרארוךמסוגישיבהברישיוןיותרקצר
הדיןוהואכאמור.ורישיונוו(אשרותשלולתוקפםלנתינתםתנאיםלקבוערשאיהפנים

רשאי,הפניםשר"כיקובע,א)11(סעיף:ניתנושכברישיבהרישיוןאואשרהבביטולגס

האשרהבעלשלבואולפניביןזה,חוקלפישניתנהאשרהלבטל)1(-דעתושיקוללפי
זה".חוקלפישניתןישיבהרשיוןלבטל)2(;בואובשעתוביןלישראל

דעתושיקולאתהמסייגותכלשהןמהותיותמידהאמותקובעיםאינםהללוהסעיפיםכל

ב)9(סעיףבאבכך,דילאואםפתוח"."הדעתשיקולאתמותיריםהםהפנים.שרשל

על-זהחוקכיוקובעט"ישת-1958,והנמקות),החלטות(המינהלסדרילתיקוןלחוק

לישראלהכניסהחוקלפיהפניםשרהחלטותעלחלאינו-בוהקבועהההנמקהחובת

כדין).בישראלששוההמישלישיבהרישיוןביטולעלהחלטהלמעט(

חוקלפיהפניםשרשלדעתושיקולרוחבעלרבותפעמיםועמדההפסיקהשבהזהרקעעל
לענייןביותררחבדעתשיקולקנההפניםשרכיהיאמשכברהלכה"לישראל.הכניסה

שרנימסקנאיבג"ץ(לארץ"מי-שאינם-אורחי-ישראלשלכניסתםאיסוראוהיתר

במעמדולהכיראסרחבשיקול-דעתהפניםלשרמוענקכידוע,"441(.96)2(תק-עלהפנים,

בכך.---קבעתושבשלמעמדלולהעניקהמבקשבישראלכדיןהנמצאאזרחשאינומישל



שיקול-למדינהכי-המודרניותהדמוקרטיותבמדינותהמקובל-העיקרוןביטוילידיבא

פ"דהפנים,משרדנ'דימיטרוב4156/01בג"ץ(בה"מלהשתקעמזריםלמנוערחבדעת

293(,289,ונ)6(

הרעיון,עלמבוססיםלרשות,בגדרושניתןהרחבהדעתושיקוללישראל,הכניסהחוק48.

בה,ולשבתלישראללהיפגשקנויהזכותאיןשבות,זכאיואינואזרחשאינולמישככלל,

נקבעשהואכפיהרחב),במובן(הציבוריהאינטרסעםאחדבקנהעולהשהדברככלאלא

היאלישראלהכניסהלחוקהראשוןהפרקשלכותרתובכדילאהרשות.ידיעללעתמעת

עולהאוישראליאזרחשאינומי:ברורההמחוקקשלעמדתו"וישיבה".כניסהרשות"

נ'קנדל758/88בג"ץ(ברשות"אלאבארץשהייהאוכניסהזכותלואיןהשבות,חוקלפי

בה,וישיבהלישראלזריםשלכניסהלענייניהנוגעבכל"520(.505,ומ)4(פ"דהפנים,שר

הזכותאתלעצמהשומרתארץכלכלל,בדרךדופן.יוצאתאובמינהמיוחדתהיאאין

עוד,רצוייםאינםכאשרמתחומהלהרחיקםאולתהומהלהיכנסזריםמאנשיםלמנוע

לפיעולהאוישראליאזרחשאינולאדם,אין---סיבה,כלללאואףאחרת,אוזומסיבה

הסכמתללאכתושב,אוכתיירבה,לשהותאוארצד(לבואוכותכלהשבותחוק

וראו118-116(.113,זכ)1(פ"דהפנית,שרנ'קלרקג482/7בג"ץ(המוסמכים"השלטונות

דימיטרובפרשת;728770,גנ)2(פ"דהפנים,שרנ'סטמקה3648/97בג"ץ:למשלעוד,

ביתבאתרנמצא29.6.05,ביוםניתן(הפניםמשרדגיפרידה1644/05עע"סןשםהנ"ל,

1)6(.בפסקההעליון),המשפט

-לקבועלרשותלאפשראפוא,היא,לישראלהכניסהחוקשלהעיקריתתכליתו49

כפיהציגוגילאינטרסובהתאםהפנים,שרבידיהניתןהרחבהדעתשיקולבאמצעות

זותכליתמעמד.ובאיזהבישראל,ושהייהכגיסהלהתירלמי-לעתמעתשייקבע

מאחרלזרים.הנוגעבכלשעריהועלשטחהעלהמדינהשלהריבונותעקרוןאתמשקפת

הגדרותבאמצעותמראשלתחימהוקשהדינמיהואזה,בהקשרהשכורי,שהאינטרס

קבעהפרט,שלקנויהזכותעומדתלאזהציבוריאינטרסשכנגדומאחרנוקשות,

וגמיש.פתוחיהיההפניםשרבידישיינתןהדעתשיקולגםכיכאמור,המחוקק,

המחוקקידיעלשנורבעהאמצעיהיזוהפניםשרשלהרחברעתוששיקולנמצא

בחוקהדעתשיקלשלמקומולישראל.הכניסהחוקשלהעיקריתתגליתולהגשמת

החוק.תכליתשלמהגדרתהמהותיחלקלמעשה,מהווה,שהואעדמרכזיכההינו

חוקכייצויןהנ"ל.קבלופרשתראו(האזרחותלחוקהנונעבכלהדבריכןפניהםשונים50.
היסודייםההבדליםכיברורממילאשנה.באותהנחקקוהאזרחותוחוקלישראלהכניסה

קיימתכןמוגדריםשבמקריםהרעיון,עלמבוססהאורחותחוקמקריים.אינסשביניהם

בהגבלתחשיבותהמהוקקראהמקרים,באותםכן,עלאזרחות.לקבלקנויהזכותלאדם

הזכותהענקתאתלמנוע-הפניםשרשלדעתושיקולבהגבלתוממילא-השלטוןשלכוחו

שניתנה.לאחרהזכותאתלשלולאו



אדםזכאישבהםמצביםשלקשתמפרטיםהאזרחותלחוקב2-4סעלפיםלמשל,כך,

ישיבהמכוחשבות,מכוחאזרחות(הפניםשרשלדעתובשיקולתלותללאאורחותלקבל

11סעיףאופן,באותואימוץ).ומכוחבישראל,וישיבהלידהמכוחלידה,מכוחבישראל,

שלאיציאה(ניתנהשכבראזרחותלביטולעילותשלביותרמצומצטמספרקובעלחוק

פרטיםיסודעלהאזרחותוהשגתישראללמדינתאמוניםהפרתאויב,למדינתכדין

.כוזבים)

מתכליותיוהיאמקריםשלמוגדלותבקטגוריותהשלטוניהדעתשיקולשלזוהגבלה

האזרחות.חוקשלהחשובות

לעיל,שצוטטהאזרחות,לחוקא)4()1(סעיףשלהכופהלשונואתלהביןניתןזהרקעעל51.

פסקניניסוחישראל.אזרחמהוריושאחדמיידיעללידהמכוחאזרחותבקנייתושעניינו

האזרחותחוקשלתכליתואתמגשיםהפנים,שרשלדעתלשיקולמקוםמותירשאינוזה,

בו.המצוייםאחריםסעיפיםותואם

החלופותשתישלבלשונןונעייןנשובלישראל.הכניסהלתקנות12תקנהכןלא52.

השבות,לחוק4סעיףעליוחלולאבישראל,שנולדילד":זובתקנהנקבעואשרהראשונות

הילדיקבלאחד,מעמדלהוריוהיהלא;הוריוכמעמדבישראלמעמדויהיהי"שת-1950,

לשונןלכך".בכתבמתנגדהשניההורהאםגולתאפוטרופסואואביושלהמעמדאת

יקבל")"יהיה","(נוקשיםכלליםלקבועכביצאהמתיימרתאלו,חלופותשלהפשוטה

חוקשלתכליתועםאחדכקנהעולהאינההפנים,שרשלדעתולשיערכפופיםשאינם

מסעיפיו.אחדאףתואמתואינהלישראלהכניסה

-לקבועלרשותלאפשרהיאלישראלהכניסהחוקשלהעיקריתשתכליתוכךעלעמדנו53.

כפיהציבורילאינטרסובהתאםהפנים,שרבידיהניתןהרחבהדעתשיקולבאמצעות

מילוליתפרשנותמעמד.ובאיזהבישראל,ושהייהכניסהלהתירלמי-לעתמעתשייקבע

אותה.ותסכלזותכליתתחתאפואתחתורהתקנה,שלהפשוטהלשונהלפי12,תקנהשל

מהןשכהםמקריסשבאותםלכך,תביאהפשוטהללשונהכהתאםהתקנהשלפרשנותה

הכליהפניםמשריישללהציבורי,באינטרסיפגע12תקנהלפיכישראלמעמד

הפגיעה.שללניטראה-החוומתכליתמהותיכחלק-לושניתןהסטטוטורי

טעמיםקיימיםכאשרהציבוריבאינטרסיפגע12תקנהלפימעמדשמתןברורלמשל,כך,54.

תושבתלאםבישראלשנולדן61בןקטיןלמשלטולמכך.להימנעפלילייםאוביטחוניים
באזור,הבקשה)הגשתלפניסמוךעד(למעשההלכהגדלאךהאזור,תושבולאבישראל

פלילית.אוחבלניתבפעילותשםמעורבהיהואשר

בהיעדראףנוספים,במצביםהציבוריבאינטרספגיעהלהתקייםעשויהדומהבאופן

אךאוטומטיתמעמדלהענקתהצדקהתהיהלאבהםשגםפליליים,אוביטחונייםטעמים

שנולדהלידה),לאחרמידאפילוכלשהו,בגיל(קטיןלמשלטולבישראל.הלידהבשל



מתכוונתמשפחתוכימבוססחשדישהפניםלמשרדואשרישראל,תושבלהורהבישראל

למצביםיותרכלליותדוגמאותהמיוחל.המעמדלילדשיוענקלאחרמידישראלאתלעזוב

אףהציבוריבאיכטרספגיעהלהתקייםעשויההמדינה,לדעתשבהם,לכאורה,בעייתיים

עלקטיןהואהמעמדמבקששבהםמקריםהםפליליים,אוביטחונייםטעמיםבהיעדר

לחלופיןאולידתולאחרארוכהתקופהלמשךהוריועםישראלאתשעובהבגירות,סף

רשוםהיהאו-זרהבנתינוונוהחזיקכדין,שלאבישראלארוכהתקופהעימםשהה

רבות.שניםבמשך-הפלסטיניהאוכלוסיןבמרשםהאזור"כ"תושב

ההכרחמן-בלבדבדוגמאותהמדוברוכאמור-אלהמעיךמקריםבשלהמדינה,לדעת

שיוכלמנתעללישראל,הכניסהבחוקלושניתןהדעתשיקולאתהפניםשרבידילהותיר

לה.לסרבאו-בתנאיםאובמלואה-לבקשהלהיעתראםלשקול

בחוקשנקבעוהנורמותאתליישםאךשנועדהביצועית","תקנההיא12תקנהכזכור,55.

בכלתקנותולהתקיןהפניםשרשלסמכותומכוחהותקנההיאשכןלישראל,הכניסה

לאשהתקנהמכאן,קאלה.בפרשתבינישהשופטתכבודדברינראוזה"חוקלביצועהנוגע

כללשללקביעתו-אותהלהועידמוססןהיהלאשהתקינההפניםושד"נועדה
לאלישראל.הנניסהחוקמהודאותהמנותקואשוניהסדרבגחינתעעמאי,נורמטיבי

אתהסותרכלללקביעתלהועידה,סמכותהייתהולאנועדה,לאשהתקנהשכןכל
:ברקהנשיאכבודכדבריתחתיה.חותראולישראלהכניפהחוקשלתכליתו

המבצעת,לרשותמשנהלחקיקתסמכוונמשהוענקה

לביצוענועדהזוסמכותכילהיות,צריכהההנחה

היאהחזקההראשית.בחקיקההקבועיםההסדרים

להתקיןסמכותהיאמשנהלחקיקתסמכותכיאיפוא,

תכליתהכילהניחאיןiegcm).~secundamביצועתקנות

אתלהסמיךהיאמשנהלחקיקתהסמכותהענקתשל

אוlegem)(praeterלחוק"ימחוץ'משנהלחקיקתהמנהל

אנ)אכן,legem),(contraלחוק"בניגוד"משגהלחקיקת

הסמכהרקהריהמחוקקת",הרשות"הינההכנסת
המידהואמותהעקרונותאתהמבצעתמשכהלחקיקת

בדברשנקבעוהראשוניים)ההסדרים(הבסיסיות
ברק,א'(זהעיקרוןעםאחדבקנהעולההראשי,החקיקה

)1994(החקיקהפרשנות-שגיכרךבמשפט:פרשנות

.)528

בהתעלם-הפשוטהללשונהבהתאםמילולי,באופן12תקנהתפורששאטנמצא,56.
מלקבועמגוסיהיהלאאזכי-לבצעאתודההיאשאותולישראלהכניסהחוקמתנצית
אינההיארצויה.איננהכוותוצאההתקנות.מתקיןשלסמכותומגדרחורגתשהתקנה

נורמהלפרשמאמץכללעשותיששלפיהםהמקובלים,הפרשנותכלליעםאהדבקנהעולה



אתתהלוםלאאףהתקנהשלכוופרשנותלבשלותה.יביאולאאותהשיקייםבאופן

היאשמכוחוהמסמיךהחוקשלתכליתולאורמשנהחקיקתלפרשיששלפיוהכלל,

נחקקה.

אכן,התקנה.לבטלותהמביאמפירושלהמנעהפרשןעל

תקנהלפרשנירגןהמקובליםהפרשנותכלליפיעלאס

שלהריגהשאיןכךלידיהמביאהאחדאופנים,בשני

שישכךלידיהמביאוהאחרמסמכותו,התקנהמתקין

אתלהעדיףישמסמכותו,התקנותמתקיןשלחריגה

המביאהפירושפניעלהתקנהאתהמקייםהפירוש

היאחוקהכיבתפיסה,מעוגנתוופרשניתגישהלבטלותה.

במסגרתלפעולהיתההמשנהחקיקתשלתכליתהכי

ממנהלחרוגולאהראשית,בחקיקההמצויהההסמכה

שרנ'אביאל333/85בבג"ץברקהשופטכבודדברי(

597-596(581,המ)4(פ"רוהרווחה,הענודה

339-337.בעמ'שם,ברק,:עודוראו

בלשונהמתמקדתשאינהזואפוא,הינה,ענייננובהקשר12תקנהשלהראויהפרשנותה

הפרשנותזוהיהמסמיו.החוקשלובלשונובתכליתואלאהתקנה,שלהפשוטה

העיקרוןהוא-הפניםשרשלהרחבהדעתשיקצףעקרוןאתהתקנהלתוךהקוראת

אליוומכפיפה-זהחוקשלמתכליתומהותיכחלקלישראל,הכניסהבחוקהקבועהיסודי

בכפוף":בהנאמרכאילו12תקנהאתלקרואישוו,פרשנותלפיבתקנה.האמוראת

עליוחלולאבישראל,שנולדילדלישראל,הפניסהחוקפיעלהפניםשרדעתלשיקול

להוריוהיהלא;הוריוכמעמדבישראלמעמדויהיהי"שת-1950,השבות,לחוק4סעיף

מתנגדהשניההורהאםנולתאפוטרופסואואביושלהמעמדאתהילדיקבלאחד,מעמד

שיקבעכפימהוריו,אחדשלהמעמדאתהילדיקבלהשני,ההורההתנגד;לכךבכתב

השר".

:לעילשצוטטוקפלו,בפרשתבינישהשופטתכבודדבריעםאחדבקנהעולהוופרשנות
.-"-הותקנהמכוחוהראשיהחקיקהדבראתהתואםבאופןלפרשיש12תקנהאת"

ואיננובישראל,שנקדמילידה',ממוחקבעלישיבתזכותהקובעתחוקהוראתבהעדר

מסוגיאחדעל-פיהוזיהבישראלישיבתוהאזרחות,חוקהוראותעל-פיישראלאזרח

שרשלדעתושיקוללפיהניתניםלישראל,הכנייהכחוקהמפורטיםהרשיונות
הפייס".

כפיקרלו.בפרשתבינישהשופטתכבודשלדבריהיתרעםגםמתיישביםאלהדברים59.

ואשרעיניו,נגדהמשנהמחוקקראהאותוהמצבבינראה"ביניש,השופטתכבודשציינה

היאבישראלישיבתואשרהורהשלמעמדוביןפעראונתקיצירתהינולמנוע,ביקשאותו



לידתועצםואשרבישראל,נולדאשרילדושלמעמדולביןלישראל,הכניסהחוקמכוח

הענקתשלמבטמנקודתאף"כדבריה,לפיכך,בה".חוקימעמדלומעניקהאיננהבארץ

עמדואשרההצדקותשכןכזה,פערליצירתהצדקהאיןכינראהבישראלישיבהר'?יונות

עמו".ומצויבישראלשנולדלילדוביחסגםככלליחולולהורההישיבהרשיוןמתןבבסיס

שיקולהפעלתבמסגרתהפנים,שרעליהיהשככללהכבוד,בכלסבורה,המדינהגםאכן,

להורהושניתןהמעמדאתבישראל,שנולדלילדלהעניק,לישראל,הכניסהחוקלפידעתו

מכירההמשפטית,שיטתנוש"ככלל,משוםביניש,השופטתכבודכדבריואת,המשמורן.

הילד".שלוםעלשמירהשלהאינטרסואתהמשפחתיהתאשלמותשלהערךאתומכבדת

ג2.בתקנתהמשנהמחוקקשקבעתמנחההביצועיהעיקרוןפיעלהפניםשריפעלבכך

הפניםשררשאיזהמנחוומעיקרון-קרלרדיןמפסקגסלהעלותשניתןכפי-ואתעם

האינטרסכףאתיטואשרנוספים,שיקוליםלהתקייםעשוייםמסוימיםבמקריםלסטות,

להתמודדהדרךלאלתר.הענקתוכנגדלמצער,או,לקטין,שמעמדהענקתכנגדהציבורי

שישמרבאופןהמסמיך,החוקלאור12תקנהשלפרשנותהכאמור,הינה,אלהמקריםעם

בתנאים.הבקשהאתלקבלאולבקשה,לסרבהפניםשרשלדעתושיקולאתמקרהבכל

בפרשתבינישהשופטתכבודשלהאגבהערתעםגסמתיישביםאלהדבריםכינראה60.

לביןקטיןילדשלמעמדוביןלהבחיןמקוםאיןכיאני,סבורהכשלעצמי":לדבריהקפלו.

ובין12תקנהשלפרשנותהבמסגרתאםביןוזאתבישראל,המשמורןהורהושלמעמדו

בהוקהפניםלשרהמוקנההדעתשיקוללהנחייתמתאיםקריטריוןקביעתעל-ידיאם

ניתן---בענייננו,ישירותמתעוררתאיננהזוששאלהמכיווןזאת,עםלישראל.הכניסה

עיון".בצריךלהשאירה

שנכתבוהדבריםרקעועלהקשרהרקעעלזואגבהערתשלקריאתההמדינה,לדעת

שעליו,-בלבדהמנחהבעיקרוןההערהשלעניינהכיהמסקנהאתמהייבוללפניה,

ניתןלאזהמעיקרוןכילקבועמתיימרתאינהההערהחולקת.המדינהאיןכאכזור,

הותירהההערה:אדרבהמקרה.באותוהמשפטביתלפניעמדהלאשכללשאלה-לסטות

קביעת"שלבדרךייושםהאמורהמנחהשהעיקרוןהאפשרות,אתעיוןבצריךבמפורש

לישראל".הכניסהבחוקהפניםלשרהמוקנההדעתשיקוללהנחייתמתאיםקריטריון

ממנולסטותלעולם,מאפשר,הדעת"שיקוללהנחייתש"קריטריוןלציין,ולמונצר

ואת.המצדיקיםבמקרים

דעתשיקולהפסיקהקראהשבושהאופןוחוב,ר,קלמכוחלענייננו,ללמודניתןכינראה61.

אףעל-ואישהבעלשלהתאזרחותשעניינו-האזרחותלחוק7סעיףלתוךהפניםשרשל
הפנים,שרנ'רנקין754/83בג"ץ:ראו(במפורשבסעיףצויןלאהדעתשיקולשלשקיומו

שלסמכותואתזהדעתשיקוללתוךהפסיקהיצקהשבומהאופןוכן;1114(84)3(תק-על

מדורגהליךשלבדרךאלאלאלתר,המבוקשהמעמדאתלהעניקשלאהפניםשר

הנ"ל,סטמקהדיןפסק(ימןלאורךהנסיבותשלבהינההמאפשר



לישראלהכניסהלתקנות12תקנהשלפרשנותהנושאמשעלהבעבר,כילציין,המקוםזה62.

הייתה,המדינהעמדתהשעה,הוראתחוקמהוראותבמנותקזהנכבדמשפטבביתלדיון

לקטיןיוענקבישראל,הקטיןשלללידתובסמוךונדונהמוגשתהבקשהשברוםבמצביםכי

הורהועםחייומרכזכיהפניםמשרדנוכחאסמיידית,המבוקשהמעמד12תקנהמכח

בישראל,הינוהמשמורן

מוגבלתהנ"ל12תקנהכיהיאהמשיביםעמדת":קרלובפרשתהמדינהעמדתתוארהכך

סמוךבישראל,נולדאשרקטין,שלמעמדומהולקבועהפניםמשרדנדרשבהםלמקרים

חייו,במהלךבישראלקטיןשלמעמדואתלקבוענדרשבהםהמקרים,ביתרללידתו.

למתןקריטריונים'בדברדעת]לשיקולוהכפוףהפניםמשרדנוהלחלכיהמדינהטוענת

,בישראל"זריםשלקבע'לישיבתאשרה

לאחריותר,מאוחרנדחתהלגביה,הכריעלאקולודיןשפסקהמדינה,שלזוטענה

גושהבענייןמינהלייםלענייניםהמשפטביתידיעלהשעה,הוראתחוקשלחקיקתו

בישראלמעמדהמבקשקטיןעלגםחלה12תקנהכינקבעהללוהדיןבפסקיואלקורד.

שמנעוהשעה,הורארנחוקהוראותרקעעלבאהווקביעהכייצויןללידתו.בסמוךשלא

פסקיעללערערשלאהחליטההמדינה12.גילמעלאזור"ל"תושבבישראלמעמדהענקת

רקעועל;השעההוראתחוקהוראותאתלתקןממילאבכוונתהשהיהמאחראלו,דין

נגזרה12לתקנהביחסמינהלייםלענייניםהמשפטביתשלהפרשניתעמדתוכיהערכתה,

לקטינים.ביחסהשעההוראתחוקשלהישןנוסחושיצרמהקושי

אתלעדכןלנכוןהמדינהראתהאלקורד,בענייןהדיןפסקמתןלאחראלה,בנסיבות

שלאהוגשההבקשהשבהםבמקריםגםחלהשהתקנהבאופן12,לתקנהבאשרעמדתה

קיים12תקנהבמסגרתגםכיעמדתהעללעמודהוסיפההמדינהזאת,עםללידה.בסמוך

כפי-הרגבטאזהדעתשיקוללישראל.הכניסהחוקמכחוזאתהפנים,לשרדעתשיקול

הליךבמסגרתאלאלאלתרהמעמדאתלהעניקשלארשאישהשרבכך-בעבראףשהיה

זמן.לאורךהמבקששלחייונסיבותאתלבדוקשיאפשרמקוצר,מדורג

להפעילהפניםשרשלסמכותוכיהיאלעיל,שפורטכפיהמדינה,שלהפרשניתעמדתה

יסרבלארביםבמקריםאמנםתמיד.קיימת12בתקנההנדונותבנסיבותדעתשיקול

בסוגאובמקרההדעתשיקולסבירותשלשאלהתמידתהיההשאלהאךלבקשה,השר
ללידתבסמוךמוגשת12תקנהלפימעמדלמתןהבקשהכאשרלמשל,כך,נתון.מקרים

להוראותכמובן.בכפוף,(לבקשהיסרבהשראםסבירבלתיכללבדרךזהיהיההקטין,

המתוקן).השעההוראתהוק

הערעוריםנשואהדיןופסקיואלקוודגושהבענייןהדיןפסקי

דיןפסקישניעלבעיקר,נסמכו,דנןהערעוריםנשואהדיןפסקישבעתצוין,שכברכפי63.

מינהלייםלענייניםהמשפטבביתהשעההוראתחוקחקיקתלאחרשניתנוקודמים



הדיןפסקי2004(.באוקטובר(אלקורדובעניין2003(נבספטמברגושהבעניין-בירושלים

כבודשלולהערותיהלקביעותיהשנתנופרשנותעלבתורם,התבססו,ואלקורדגושה

מוטעית.הייתהזופרשנותהכבוד,בכלהמדינה,לדעתקרלו.בפרשתבינישהשופטת

המשפטבביתשניתנוהדיןפסקיבכללהלןנדוןנוחות,ומטעמישביניהם,הדמיוןבשל64.

נשואהמקריםובשבעתאלקורד,בענייןגושה,בעניין-בירושליםמינהלייםלעניינים

ביגיהם.הקיימיםמסוימיםניואנסיםמהבדליהתעלמותתוךאחת,כמקשה-הערעורים

נשואבפרשותוהןואלקורדגושהבפרשותהן-המקריםבכלהבסיסיותהעובדות65

תושבתשהיאלאסבישראל,שניסלפנינולדוהקטיגיסהעותרים:דומותהיו-הערעורים

בישראלילדיהםמעמדאתהסדירולאההוריםהאזור.תושבשהואולאבבישראלקבע

האזור.שלהאוכלוסיןבמרשםהאיורכתושביאותםלרשוםבחרואלאלידתם,לאויר

ואפשרבישראל,היהלאכללהמשפחהשלחייהשמרכזאפשרשבמהלכן-שניםלאחר

כמאלהרשומיםוהיוהאזורתושביהיווהילדיםהאבשהרי(כדיןשלאבישראלהיהשהוא

לתקנות12תקנהשלמכותהלבקש,ההוריםהחליטו-האזור)שלהאוכלוסיןבמרשם

קבעתושבותהקטיניםלילדיהםתוענקכיהאם,שלמעמדהומכוחלישראל,הכניסה

בישראל.

בנוסחו(השעההוראתחוקשללחקיקתוקודםבתחילה,לבקשות.סירבהפניםמשרד66.

טיפולשמנעה12.5.02,מיום1813מס'הממשלההחלטתעלהסירובהתבססהישן),

הוראתחוקחקיקתלאחרבישראל.מעמדלהענקתהאזורתושבישלחדשותבבקשות

להלן.כמפורטזה,חוקעלהסירובהתבססהשעה,

שרעלאסרהשעההוראתחוקשלהישןשנוסחומאחר-12גילשמעלהקטיניםלגבי
אתהפניםמשרדדחהבישראל,ישיבהרישיון12גילמעלאזור"ל"תושבלהעניקהפנים

פרטניות.בדיקותבעניינםלערוךוסירבהסףעלהבקשות

תפיסתוהבקשות.לגבידעתשיקולמהפעלתנבעהסירוב-12גילשעדהקטיניםלגבי

למתןבקשותלקבלאותומגוייבת12תקנהכיכזכור,הייתה,הפניםמשרדשלהראשונית

שהוגשובקשותלגביזאת,לעומרנבישראל.הקטיןלידתלאחרבסמוךשהוגשומעמד

הפעילולפיכךהתקנה,שלמכבליהמשוחררהפניםמשרדעצמוראההלידה,לאחרשנים

פיהשעלהמדיניותלישראל.הכניסהחוקלפיוכחובתוכסמכותודעתשיקולבעניינן

גילעדהאוור"תושבי"קטיניםלגבידעתו,שיקולבהפעלתהפניםמשרדעצמואתהדריך

לאאלוקטיניםשעבורמאחרכיהייתההישן,בנוסחוהשעההוראתחוקולנוכח12,

אותםלרשוםבחרוהוריהםאלאללידתם,בסמוךבישראלמעמדלקבלתבקשותהוגשו
היתרלקבל-השעההוראתחוקפיעל-יכוליםאלושקטיניםומאחרהאזור,כתושבי

יוענקשלאהריבישראל,כדיןהשוההמהורההפרדתםמניעתלשםהאזורממפקדשהייה

לישראל.הכניסהחוקמכוחמעמדלהם



12תקנהאתהמשרדראהלעיל,שפורטכפיאלקורד),דיןפסקבעקבות(יותרמאוחר67.

לנכוןהמשרדראהעדייןואת,עםהלידה.לאחרשניםשהוגשובקשותלגביגםכחלה

במסגרהאלאלאלתרלקטיניםיינתןלאהקבעשמעמדכוהבאופוהבקשותאתלקבל

אםרקהאזור,כתושביהרשומיםבקטיניםשהמדוברככלוזאת,(מקוצרמדורגהליך

12(.עדהואגילם

הכניסהלתקנות12תקנהלפישבקשההפנים,משרדלפניטענומהמבקשיםחלקכייצוין,68.

הכניסהחוקלפימעמדלמתןמבקשהלהבדילבלבד,לרישום""בקשההיאלישראל

ויינהולדדיןפסקראו(הפסוקהלהלכהבהתאםזוטענהדחההפניםמשרדלישראל.

בישראלמעמדלמתןרגילהבבקשהלפנותהמבקשיםעלכיגרס,זאתולאור;הנ""עיסא

כתושבירשומיםשהיוהקטיניםהמבקשיםמביןאלהבפניחסומההייתהשכאמור,(

12(.גילאתועברוהאזור

לענייניםהמשפטלביתהשונותהעתירותהוגשולבקשותהפניםמשרדשלסירובוכנגד69.

מינהליים.

שלהנוכחיחייהםמרכזאתלבדוקחויבהפניםשמשרדזה,במובןהתקבלוהעתירותכל70.

כ"תושביהפלסטיניהאוכלוסיןבמרשםרשומיםשהקטיניםמהעובדהבמנותקהקטינים,

האזור".

במרשםהאזורכתושבירשומיםשהםהגםכינקבע,12גילשמעלהקטיניםלגבי

אםלקבועיהיהניתןהנוכחיחייהםמרכזשייבדקלאחרשרקהריהאזור,שלהאוכלוסין

המשפט).ביתלשיטת(השעההוראתבחוקזהמוננוכמשמעותאזור",תושבי"אמנםהם

עלחולקתהמדינהכינזכיר(הסףעלבקשותיהםאתלדחותהפגיםמשרדעלנאסרלפיכך

במסגרתנדרשתלגביהההכרעהאיןהשעההורארנלחוקהתיקוןשלאוראלאזו,קביעה

דנן).הערעורים

לארר-ייקבעשלגביהם12גילמעלהקטיניםלגביוכן12,גילשעדהקטיניםלגבי

לפי(השעההוראתבחוקזהמונחשלכמובנואזור"תושבי"אינםכי-הפרטניתהבדיקה

-12תקנהמכוחהפנים,משרדחויבמינהליים),לענייניםהמשפטביתשלהאמורהשיטתו

חייהםשמרכזיימצאאסקבעתושבוו(להםלהעניק-במשתמעולעיתיםבמפורשלעיתים

תוענקהקבעתושבותכינקבעאףהדיןמפסקיבחלקבישראל.אמנםהואהנוכחי

וידורגבהליךוהלענייןלנקוטהפניםמשרדשלסמכותושלילתתוךלאלתרלקטינים

מקוצר.

וביןבמפורשבין-הדיןמפסקיאפוא,העולות,הנורמטיביותהקביעותשלעיקרן71.

מן(בישראלהינוהבקשההגשתבעתהקטיניםשלחייהםמרכזאםכיהוא-במשתמע

-דעתשיקולכלללא-הפניםמשרדאתמחייבת12שתקנההריכדין),שלאהסתם

אימותיהם.כמעמדקבע,תושבותמיידי)באופןנלעיתיםלהםלהעניק



אםגםבישראל,הקטיןלידתלאחררבותשניםהוגשההבקשהאםגםכאמור,זאת,

ארוכהתקופהלמשךהוריועםישראלאתעזבהקטיןאסגסבגירות.סףעלכברהקטין

הקטיןאםוגםכדין,שלאבישראלארוכהתקופהעימםשההלחלופיןאולידתולאחר

שרלדעתבכך,חייו.כלבמשךהאזורשלהאוכלוסיןבמרשםהאזור"כ"תושברשוםהיה

הנורמטיביותהקביעותפוגעות-החוקפיעלזהלענייןהמוסמךהגורםשהוא-הפנים

הציבורי.באינטרסהאמורות

גםכיהדיןמפסקילהסיקניתן-המשפטביתידיעלנדוןלאזהשענייןוהגם-כןעליתר

לבקשותביחסלשקולרשאיהפניםשראיןפליליתאוביטחוניתמניעהשלשיקולים

שלבגדרןדעתשיקולכללשראיןהדין,פסקילפילכאורה,שהריו12תקנהלפיהמוגשות

באינטרסקשהפגיעהמשוםישבכךכילצייןלמותרהתקנה.שלהראשונותהחלופותשתי

הציבורי.

מהקושינבעוהדיןפסקישלהאמורותשקביעותיהםהרושם,מןלהימנעניתןלאכינציין,.72

לפתורומרצונוקטינים,עלהישהבנוסחו(השעההוראתחוקבתמולתהמשפטביתשראה

ולחוק2!לתקנהלכתמרחיקתפרשנותבמתןכרוךהדבראםגםכלשהי,בדרךהקושיאת

בכדילאהשעה.הוראתוחוקלישראלהכניסהחוקלתכליותהמנוגדבאופןהשעה,הוראת

בבגירים.שעסקואחרות,רבותבעתירותוומעיןהלכהנפסקהלא

בעניין-מינהלייםלענייניםהמשפטבביתשניתנוהשוניםהדיןפסקיביןציינו,שכברכפי73.

כך,ניואנסים.הבדליקיימים-הערעוריםנשואהמקריםובשבעתאלקורד,בענייןגושה,

מסוימתהכרההנראה,ככלואת,בכלקיימתגושהבענייןהדיןמפסקבחלקיםלמשל,

בעקבות-בונאמרחלה.12תקנהשבהםבמקריםגםהפנים,לשרדעתשיקולשלבקיומו

ואחדבישראלשנולדבילדמדוברכאשר"כי-קרלובענייןביניניהשופטתכבודדברי

הפנים)שרשלדעתולשיקולבכפוף(הילדשלבידוקיימתישראל,תושבהואמהוריו

לפסק6פסקהגםוראו9,פסקה(ישראל"כתושבהאוכלוסיןבמרשםלהירשםהזכות

בפסקיוכן-גושהדיןפסקעלשהסתמך-אלקורדבענייןהדיןבפסקואת,לעומתהדין).

כלל.קייםאינוזהדעתשיקולכינראהאחריו,שבאואחריםדין

נניח,הדיון.לצורךאלהניואנסיםמהבדלימתעלמיםאנוהנוחווזלשכ)כאמור,ואולם,

הפניםששוקובעיםאשגםהאמוריםהדיןפסקיכלביבערעוויס,המשיביםלטובת

מרכזכייוכיחוואשרבישראל,שנולדוקטיניםלאותםקבעתושבותלהעניקחייב

בישראל.הואהנוכחיחייהם

לענייניםהמשפטביתלפניהמדינהשהציגהבעמדהכיצוין,שכברכפילהזכיר,ישעוד74.

לתרוםכדיהיהבכךשגםונראהןמסוימיםשינוייםחלוהשוניםבמקריםמינהליים

הדיןבפסקיאלהשינוייםלגביהסקירותאתראו(הדיןפסקישביןהניואנסיםלהבדלי

שערךתיקוניםשיקפוהמדינהבעמדתהמאוחריםהשינוייםומנסור).עוין~אתבעניין



דינופסקיבעקבות12,תקנהלפיבבקשותלטיפולביחסמברדתובנהליהפניםמשרד

דיןפסקשניתןלאחר31.10.04,ביוםמינהליים.לענייניםהמשפטביתשלוהערותיו

קצרזמןתוקןזהנוהלזה.לענייןהראשוןהכתובהנוהלהפניםבמשרדהוכןאלקורד,

מנוזלייםלענייניםהמשפטביתשהשמיעהערותבעקבות20.3.05,ביוםמכן,לאחר

לפניו.ועומדיםהתלוייםבתיקים

י"ג.ניפחומסומןמצורףג2לתקנהביחס31.10.04מיוםהפניםמשרדשלהעבודהנוהל

י"ר.נספהומסומןמצורף12לתקנהביחס20.3.05מיוםהפניםמשרדשלהעבודהנוהל

שבובמקוםגםכיהפנים,משרדשלעמדתואתהיתר,ביןביטאו,אלהנהליםכייצוין

לעשורנניתןאלאלאלתר,המבוקשהמעמדאתלקטיןלהעניקהכרחאין12תקנהחלה

מגמדהלעומקההחייםמרכזשאלתתיבחןשבמהלכומקוצרמדורגהליךבמסגרתזאת

דיןפסקאתלמשלראואחרים.בהקשריםןהמשפטביתידיעלכידוע,שאושרה,

הנ"ל.סטמקה

הדעתלשיקולבאשרהמדינהעמדתולאורהשעה,הוראתחוקתיקוןלנוכחמקום,מכל

ולהבדליםאלהלנהליםבאשרלהרחיבטעםאיןהפנים,לשר12תקנהשמותירה

בבקשותלטיפולומעודכןחדשנוהללהכיןמקוםישממילאאלו,בנסיבותשכן,;שביניהם

לעשות.הפניםמשרדמתכווןאכןוכךהערעורים,נשואאלוכגון

באשרקשות,הדיןמפסקיהעולותהנורמטיביותהקביעותכיהכבוד,בכלסבורה,המדינה75.

היאוותכליתשראינו,כפילישראל.הכניסהחוקשלהעיקריתתכליתותחתחותרותהן

ובהתאםהפנים,שרבידיהניתןרחבדעתשיקולבאמצעותלקבוע,לרשורנלאפשר

ובאיזהבישראלושהייהכניסהתותרלמילעת,מעתשייקבעכפיהציבורילאינטרס

זו.תכליתשלהגשמתהאתמסכלותהאב,ורותהנורמטיביותהקביעותמעמד.

תוקפהכלאתכידוע,שואבת,אשרמשנה,חקיקתשלפרשנותבסיסעלנעשואלוקביעות76.

הםכךתחתיו.לחתורולאלוכפופהלהיותאמורהכןועלהמסמיך,מהחוקקיומהונכות

מלכתחילה,הייתה,התקנותאתלהתקיןההסמכהשבובמקוםשאת,ביתרהדבריםפני

עצמאיים,ראשונייםהסדריםלקבועהסמכהכללהשלאבלבד,ביצועית""הסמכה

המסמיך.בהוקשנקבעומהנורמותהמנותקים

השופטנוכבודדבריאתהדיןפסקיפירשושבוהאופןעלהכבוד,בכלחולקת,המדינה77.

שהובאובינישהשופטתכבודמדבריהוסבר,שכברכפיהמדינה,לדעתקרלו.בענייןביניש

כלשהןלבקשותביחסדעתושיקולאתהפניםמשרהשוללכללעולהלאבהרחבה,לעיל

השרשלדעתושיקולאתהשוללכללעולהלאזה,בכלל12.תקנהמכוחמעמדלמתן

הותירהבינישהשופטתכבודבישראל.הינוהקטיןשלהנוכחיחייומרכזשבהןבנסיבות

חשיבותלייחסשראתההגם,מקרהבכלהפניםשרשלדעתשיקוללהפעלתפתחבדבריה

המדינה.עלאףהמקובלתהשקפה-12תקנהשביסודהמנחהלעיקרון



לתקנהמינהלייםלענייניםהמשפטביתידיעלשניתנההפרשנותאםכיסבורה,המדינה78.

שלסמכותומגדרחורגתשהתקנהלקבועישאןכיבעינה,תיוותרהשוניםהדיןבפסקי12

המקובלים.הפרשנותלכללימנוגדתאףוהיארצויה,אינהוותוצאההתקנותמתקין

דברסוף

שהםככלהערעורים,נשואהדיןפסקיאתלבטלישכיהיאהמדינהעמדתכן,עלאשר79.

-התכוונהלא12תקנהכילקבועישלישראל.הכניסהלתקנות12תקנהלפרשנותנוגעים

הכניסהבחוקלושניתןהפנים,שרשלדעתושיקולאתלבטל-יכלהלאמקוםומכל

שיקולשיותירבאופןהתקנהאתלפרשישזה.חוקשלמתכליתומהותיכחלקלישראל

חוקמכוחמעמדלקטיןשיעניקקודםהעניין,נסיבותכללאתלשקולהפניםשרבידידעת

הורהו_למעמדהזההלישראלהכניסה

נשואהמקריםכלאתלהחזירישכיהמדינה,יבורההשעההוראתלחוקהתיקוןלאור80.

בהתאםלגביהםדעהושיקולאתשיפעילמנתעלהפנים,משרדשללבחינתוהערעורים

המעודכןלנוהלובהתאםהמתוקן,תשעההוראתבחוקשנקבעוהחדשותהמידהלאמות

שללרוחנייהיולאהפניםמשרדשלהחדשותהחלטותיוגסאםהמשרד.שיגבש

המוסמך,המשפטבביתתוצרתשיפוטיתלביקורתלהביאןכמובן,בידם,יהיההמשיבים,

לכך.עילהלהםשתהיהככל

תשסיהאבכ"והיום,
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