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 ושומרון ביהודה צה"ל כוחות מפקד1.

 האזרחי המינהל ראש2.

 הכללי הבטחון שירוה ראש3.

 ושומרון יהודה לאגור המשפטי היועץ4.

 המדינה פרקליטות ידיעל

 ירושלים המשפטים,משרד

 שיבים מה

 המשיבים מטעםתגובה

כללי

העשירה

 להתערב - למעשה הלכה - העותרים מבקשים זו, וכוללנית כללית עתירהבמסגרת1.

 האירהי המינהל מסתייע בהם הכללי, הביטחון שירות של הביטחוני האבחוןבמנגנוני
 שונים. מסוגים איו"ש תושבי של בבקשות ההלטה לקבלבבואו

 הביטחוניות ההערכות נקבעות בו באופן להתערב העותרים מבקשים זה,בכלל

 של תוקפן בהגדרת מסוכנות, להעריך בבואו ונכללי הביטחון שירות ידי עלהמתבצעות

 לרשותו, העומדים המידע ומאגרי השיקולים בחשיפונ ידו, על הניתנוונההערכות

 שיטות גם לחשוף כדי בו יש אשר ההערכה בבסיס העומד הביטחוני החומרובחשיפת

פעולה.



 בגיבוש הננקט המנהלי ההליך שלפיה שגויה, יסוד הנחת על המבוססת העותרים,טענת2.

 אחד באזור, הצבאי המפקד ידי על זה בהקשר החלטה ובקבלת הביטחונית הדעתחוות

 להו"ל, יציאה בקשות אתת, בנשימה העותרים, מזכירים וה בכלל ועניין. דבר לכל -הוא

 כניסה ובקשות עבודה, לצורכי לישראל כניסה בקשות באזור, תנועה להיתריבקשות

 הומניטארי. לצורךלישראל

 המנהלי ההליך ולפיה, כללית, טענה העותרים טוענים וו, שגויה יסוד הנהת בסיסעל3.

 איו"ש. תושבי של התנועה בחופש פוגע המשיבים ידי על כיוםהננקט

 כדלהלן: היא אגוז לשליפת המשיביםעמדת4.

 את משקפת אינה העותרים ידי על המוצגת העובדתית התמונה כי יטענו,המשיבים5.

  השונות,  הגישות מבדיעת  המשיבים ידי על  הבביט  הביטחוני( ובהיבט המנהליההליך

 כולה. העתירה תחת העומד הגמיי נשמט בכךולי

 ירי לל  הללנתי אחד מינהלי הליך קיים כי וסוברים במינו, שאינו מין מערביםהעותרים6.
 לעיל. העותרים ידי על שנמנו הבקשות סוגי לכל ביחסהמשיבים

 הצבאי המפקד ידי על ההחלטות קבלת מנגנון בהמשך, שיובהר בפי הוא, כך לאואולם,7.

 בעתירה. המוצג מזה בהרבה מורכבבאזור

 בקשות של שונים סוגים בין ברורה הבחנה מבצעית המשיבים כי יובהר,בתמצית8.

 כדיגה לישראל להיכנס בקשה של דינה אין זה, בהקשר איו"ש. תושבי ידי עלהמוגשות

 מצילי רפואיים לצרנים לישראל למיכנס בקשה של דינה ואין לחו"ל, לצאת בקשהשל

 עבודה. לצורכי לישראל להיכנס בקשה של כדינהחיים

 האיתנים במערכת מזה זה ונבחן שונה, בקשה בבל בטיפול הננעת המנהליההליך9.

 הנדרש הביטחוני החומר וטיב הביטחוני תאבחונ בעומק הבקשות, בדיקונ בעתהמופעלת

 - והכל ההחלטה, על להשיג ובאפשרות לפונה שניתנת ההנמקה מהיקף הבקשה,לבדיקת

 לצידה. העומד - קיים אמנם הוא אם " המוגן האינטרס והיעף הבקשה לסוג לגבשים

 הן לעונירה, בסיס המהווה זה, בהקשר העותרים של והכוללנית הגורפת שטענתםמכאן,10.

 אינה הקיים, ההשגה ומנגנון שניתנת, ההנמקה מידת הביטחונית, הבדיקה לטיבבאשר

נכונת.

 לגבי העותרים ידי על שהוצגה הסטטיסטית התמונה גם כי יטענו, המשיבים מכך,יתרה11.

 בעת ביטחונית, מניעה של קיומה בדבר מעמדתם ממשיבים נסוגו בהם המקריםמספר

 מקרה, ובכל המבוקש. על בהכרח מעידה ואינה מדויקת להיות יכולה אינה בבג"ץ,הדיון

 המקרים מכלל ביותר קטן חלק הם בג"ץ בפני המובאים והמקרים מאחר העיקר,וזה



 כדי שגוצעה בסטטיסטיקה שאין הרי  ביומו, יום מידי המשיבים ידי עלהנבחנים

 לאותם בישר היותר לכל אלא לכלל, המשיבים של ההחלטות קבלת תקינוה עללהעיד

 עתירות. אותן במסגרה הנכבד המשפט בית בפני שהובאומקרים

 כל לעותלים אין בעתירה, המועלות מהטענוונ להלל הנוגע בכל כי המשיבים, יטענועוד12.

 בהליכים פגם נפל לא וכי ידם, על המועלות לדרישות משפטית עילה המצמיחהזכות

 זה נכבד משפט בית של להתערבותו הצדקה ואין המשיבים, ידי על הננקטיםהמנהליים

 ההחלטות. קבלת והליך הביטחוני האבחוןבמנגנון

 בחודשים כי להודיע המשיבים מתכבדים לעיל, באמור לפגוע ומבלי זאת, עםיחד13.
 - העתירה הגשת בטרם עוד החלה אשר - מעמיקה מטה עבודה בוצעההאחרונים

 לגביהם בבקשות, בטיפול הננקטים המינהלים ההליכים  לשינוי הביאושתוצאותיה
 החלטות על ההשגה הליך של  פורמאלית  הסדרה על הוחלט היתר, רין בהמשך.יפורט

 בקשות הגשת מנגנון לשינוי עקרונות ועל ומסחר/ עבודה לצורך לישראל כניסהבנושא

 לחו"ל.יציאה

 לקשיים מענה ניתן בהמשך, יפורט לגביהם השיפורים לאור כי סבורים,המשיבים
 השינוי. נדרש שלגביהם באיו"ש הפלסטינית הרשות תושבי בפני שניצבומסוימים

 יי העובדה ולאור אלה,בנסיבות14.
 לחלי

 בסיס איל בעתירה המועלות מהטענות נכבד

 העטירה דין ידם, על המועלות לדרישות משפטית עילה המצמיחה זנות גם ואיןעובדתי,

להדחות.

 עניינים החובקת העתירה, של וכזללנותה כלליותה לאיר כי יטענו/ המשיבים ועוד,ואת15.
 על אף להדחות העתירה דין אחת, בכפיפה ההכו לדוך אין לעיל המובהל שלאורשונים,

 2002)2( תק-על ואתריס, ישראל ממשלת נ' מלכא אדי 1398/02 בג"צ למשל ראוהסף.

1568: 

 ומשפטית עובדתית מסכת מעלה העותר מטענות אחת כל"
 בו מקום כי אחת, לא פסק זה בכבד משפט בית ונפרדת.שונה

 העתירה דין אחת, בעתירה נפרדים ענייניםמצורפים
 שאין שונים, עניינים צירוף אכן, .. . בלבד. זה מטעםלהידחות
  הניעות של אפקטיבי בירור מוגע אחת, בכריכה קשר,ביניהם

 להגיש רשאי העותר כי הוא ברי ועניין. עניין בכלהמועלות
 העתירה כן, על אשר שהעלה. ונושא נושא בכל נפרדותעתירות

 הסף." עלנדחית

 המשפט בית דחה במסגרתו 625, 3ה)1( הביטחון שר נ' סרוזברג 1759/94 בג"ץ גםראו

 : כדלהלן וקבע וכוללנית, כלליתבעתירה



 בעתירות ולהכריע לדון זה משפט בית של דרכו ין איןיאולם

 או מסויימת להחלטה מתייחסות שאינן אלה, בעיןכלליות

 לקבל יכולה אינה כללית עתירה מקוס, מכל מסויים.לאירוע

 שהדין היא הכללית התשובה כללית. תשובה היותר, לכלאלא,

 נוספות והגבלות עוצר להטיל בשטחים הצבאי למפקדמתיר

 בכל ביטחון משיקולי המתחייבת ובמידה בדין שנקבעככל

 "מקרה.

 תלויות זו, עמירה במסגרת המועלים שונים נושאים לגבי כי זה, בהקשר לציין למוונרלא16.
 ידי על הוגשו אשר פרטניות, עערוניות עתירות זה נכבד משפט ביה בפני כיוסועומדות
 האגודה 639/04 בג"צ שלפנינו: העתירה במסגרת אף הלקן, או העותרות,האגודות

 האזרה לזכויות האגודה 9961/03 ובג"צ איו"ש, ומנהא"ן איו"ש מפכ"צ נ' האורחלזכויות

 היונרים מתן בנושא עקרונית עתירות שהינן - ושומרון ביהודה צה"ל כוחות מפקדנ'
 פעולות מתאם נ' אדם לזכויות רופאים עמותת 7094/05 בג"צ ; התפר למרהבלכניסה

 הכניסה בקשות בדיקת מנגנון בנושא עקרונית עתירה - הביטחון שר בשטחים,הממשלה

 צה"ל כוחות מפקד נ' האורח לזכויות האגודה 7577/06 בג"צ , רפואיים לצרכיםלישראל

 בשכם. בבתר ההנועה מגעלות בנושא עקרונית עתירהבאזור-

 זו בעונירה המתבקשים מהסעדים וילק כי המשיבים, סבורים לעיל, האמור לכלבנוסף17.

 חופש בודק הן הראשי, המחוקק ידי על שגיבעו הכללים עם אהד בענה עוליםאינם

 ביחס ורנקנותיו, 2002 התשס"ב הכללי הביטחון שירות בחוק והן 1998 - הונשנ"ההמידע

 הכללי. הביטחון שירוונ של העבודה ושיטות המידע מאגרי אבדון, הליכי של גילוייםלאי
 של בדרך זה בהקשר הדין הוראות עייפת את לאפשר מיום אין כי יטענו,המשיבים

 הטעם מן אף דלעיל. החוקים פי על החתוי כל חשיפת את הדורשה לבג"ץ, עתירההגשת

 הסף. על להדהות העתירה דיןהוה

 בהרחבה המשיביםעמדת

 העתירה, במסגרת הוזכר שעניינן השונות בבקשות הטיפול מנגנון לעיל, שהובהרכפי18.

 התמונה עם אחד בקנה עולים אינם בחינתן, לצורך המתקיים הביטחוניוהאבחון

 בעתירה.המצטיירת

 מזה, זה שונה בקשה בכל בטיפול הננקט המנהלי ההליך בעתירה, לנטען בניגודכאמור,19.

  האגמון בעומק הבקשות, בדיקת בעת תמופעלה  הרדיאנים במערכת מזה זהונבהן

 ובמנגנון ההנמקה בהיקף הבקשה, לבדיקת הנדרש הביטחוני החומר וטיבהביטחוני
 - קיים אמנם הוא אם המוגן- האינטרס והיקף הבקשה לסוג לב בשים - והכלההשגה,

 לצידו.העומד



 ושומרון( )יהודה ותעבורה תנועה בדבר הוראות 1970, - התשיל 378(מיומרוה)מספר

 שכם"( כתו "צו : להלן ) 2007 - התשס"ן שכם()כתר

 ידי על שהוגשה נפרדת עתירה הנכבד המשפט בית בפני ועושית תלויה כיום, ועוד,זאת43.
 במסגרתה בכתר, מגועה מגחלות - שעניינה 1577/06, בג"ץ האזוח לזכויותהאגודה

 שלפנינו. העתירה בבסיס העומדות הטענות את אף - היתר בין - העותריםמעלים

 זה בנושא ההלים וההסדרים הכתר להטלת הביטחוניים הטעמים כי יטענו,המשיבים

 נוספת פעם אלה לסוגיות להידרש מקום אין וכי 7577/06, בג"צ במסגרת כברנטענו

 שלפנינו. העתירהבמסגרת

 אינן שכם, כתר צו מכוה בכתר שהוטלו התנועה מגבלות להיום, נכון כי יובהר, זאת,עם44.

 : ויובהר ואליה. מהעיר תנועהמונעות

 מוטלות לא בצה"ל, שגובשה למדיניות בהתאם 7577/06, בג"צ במסגרת שהודעכפי
 מכוח משכם ולהיכנס לצאת המבקשים תושבים על וקבוע רציף באופן תנועהמגבלות

 כתר במרחב המתגוררים מסוימות גיל בקבוצות תושבים לגבי רננועה מגבלות לצו. 3סעיף

 עומד אשר מפגע על מידע יש לפיה קונקרטית, התרעה בסיס על ורק אך תוטלנהשכם,

 קצובות ולתקופות תפיסתו, את למנוע אחרת דרך ואין שכם, העיר ממרחבלצאת

 מכך.שיתחייבו

 נמסר 7577/06 בבג"ץ 1.7.07 מיום המדינה בתגובונ כי יובהר, האוזן את לסבר מנת עלרק

 על מגבלה הוטלה המדיניות, גובשה אז 19.11.06, מיום החל כי הנכבד, המשפטלבית

 על נעשה והדבר בלבד, ימים 7 למשך שכם כתר ממרחב מסוימת גילאים קבוצת שליציאה

 9.2.07-15.2.07. התאריכים בין וממוקדות תמורוונ התראותבסיס

 באופן המעברים דרך בין ואליה, מהעיר לצאת מבקש שאדם ככל שגרה, שבדרךמכאן,

 לצו, 2 סעיף לפי מעבר היתר לו שניתן ציבורית תחבורה כלי או רכב באמצעות וביןרגלי,

 . ממנו או הכתר אזור אל תנועתו נמנעתלא

 ולהיכנס לצאת המבקש אדם מחייבות לצו 2)ב( סעיף פי על כיום המוטלותהמגבלות

 לצורך היתר קבלת לצו 2)א( סעיף מחייב כן, כמו בידוק. נקודת דרך לעבור הכתרמאזור

 היתר למתן הבקשות בחינת אופן רכב. כלי באמצעות שכם כתר ממרחב יציאה אוכניסה

 לא ככלל שכן רכב, כלי למעבר היוגר במתן החריג הצורך סמך על נעשית רכב כלילהעברת

 כי נמצא בו במקום חריגים. במקרים אלא הכתר בזמן רכב כלי למעבר היתריםניוננים

 פרטני באופן הבקשה תיבחן אן כי רכב, כלי לתנועת היתר מתן המצדיק חריג טעםקיים

 ידי על כיום הנוהג המבחן זהו בבקשה. המובא החריג לטעם לב ובשים הביטחוניבהלבט

 נדרש. שהדבר ככל בכתר, היתרים במתן באיו"ש הצבאיהמפקד



 הצו פי על התנועה מגבלות את תואם אינו ממילא בעתירה המובא שהתיאורמכאן45.

 להדחות. זה בהקשר אף העתירה ודין כיום, בכתרהחלות

 לישראל יציאה בקשותד.

 שגדין וכות כל אין  איור, לתושבי זה ובכלל זר/ לאף כי היא, לענייננו המוצאנקודונ46.

 לישראל.להיכנס

 הכניסה חוק להוראות בהתאם רישיון או אשרה טעונה לישראל ור של כניסתוככלל,47.

 לישראל"(. האניסה "חלק : )להלן 952ג - תשי"בלישראל

 ייכנס מי לקבוע המדינה של הריבונית וכותה כי בעבר, אחת לא קבע הנכבד המשפטבית48.

 ביותר. רחב הוא זה בעניין לרשויות הנתון שיקול-הדעת היקף וכיבשעריה,

 אף והיא והקרוב, הרתוק בעבר בפסיקותיו השני כחוט עוברת המשפט בית של זועמדה

 לפיו העולם, במדינות הנוהג המשפט עם גם כמו הבינלאומי, המשפט עם אחד בקנהעולה

 אינה מדינה וככלל, אליה, יכנסו זרים אלו לקבוע מוחלטת זכות לעצמה שומרונ מדינהכל

 למשל, )וראו, לתחומה. כניסתו את להתיר מסרבת היא מדוע ור אדם בפני לנמקחייבת

 : 113 כז)1(, ת"ד הפנים, שר נ' קלרק 482/71 בג"ץ : זהלעניין

 אין בה, וישיבה לישראל זרים של כניסה לענייני תנוגע"בכל

 את לעצמה שומרת ארץ כל דופן. יוצאת או במינה מיוחדתהיא

 להרחיקם או לתחומה להיסגר זרים מאנשים למנועהזנות

  ואף אחרת, או זו מסיבת עוד, רצויים אינם נאשרמתחומה

 סיבה." כלללא

 בבית פורשה לישראל, הכניסה חוק פי על רישיונות ליתן הפנים שר של סמכותוכידוע,
 הזרים כניסת על הגבלות הטלת לעניין ביותו. רחב דעת שיקול בעלת כסמכות זהמשפט

 : 705 בעמ' 661 מט)4( ,פ"ד )גולדשטיין( פטרו )חות( אליאן 1031/93 בבג"צ נאמרלישראל,

 הגבלות מטילה מדינה שכל לכך הביאה וו ציבורית"משמעות

 להפוך המבקש על נוספות והגבלות אליה גרים של כניסתםעל

 התרבות על לשמור נועדו אלו הגבלות אזרח, אולתושב

 המשותף ונמכנה על הזהות, על המדינה, תושבי שלהמיוחדת

 הכלכליים האינטרסים על אותם, והמייחד אותםהמאחד

 נחלקות אלו הגבלות הציבוריים. והמוסר הסדר ועלשלהם

 על ולהגבלות לישראל הכניסה על להגבלותלשניים,

 על ההגבלות לגבי במדינה. ההשתקעות ועלההתאזרחות

 המוחלט הכח את לעצמה שומרת מדיגה כל למדינה,הכניסה

 אליה." הנכנסים זרים עללשלוט

 ש.ר.( - הוספה)ההדגשה



 )פטור לישראל הכניסה בצו הפנים שר ידי על נקבע ושומרון, יהודה אזור תושבילגבי49.

 - תשכ"ת הגולן, ורמת שלמה ומרהב סיני, - וצפון עזה ורצועת ושומרון יהודהתושבי
 כותוונ מפקד מטעם מהאזור יציאה היתר קבלת כי לישראל"(, הכניסה "צו : )להלן1968

 טעונה כן לישראל. הכניסה תוק פי על רישיון או באשרה מהצורך פוטרת באזור,צה"ל

 יהודה שאיזור כך מפאת האזור מפקד מטעם היתר ושומרון יהודר) תושב שליציאתו

 ושומרון יהודה תושבי ולפיכך האזור, סגירת בדבר בצו סגור" כ"שטח הוכרזושומרון

 אלה בנסיבות באזור. צה"ל כוהות מפקד מאת מהאזור יציאה היתרי בקבלתחייבים

 זה בהקשר ומצבם לישראל, ופרטניים אישיים יציאה להיתרי האזור תושבינזקקים

 לישראל. להיכנס המבישים  אחייה  שים של לזהדומה

 זכות כל נעדרים אחר, זר כל כמו האזור, תושבי המשפט, בתי מפסיקת בבירור העולהכפי50.

 הינה ישראל, אזרח או תושב שאינו לזר, לישראל כניסה התרת לישראל. לפנייהשגדין

 הצבאי המפקד של המוחלט דעתו לשיקול מסורות ושלילתה שנתינתה בלבד,פריבילגיה

 נ' פלוני 7277/94 בבג"ץ הנכבד המשפט בית של דינו פסק לדוגמא, ראו, זה לענייןבאזור.

 889: 95)2( כרך תקדין-עליון, עזה, לחדל הצבאיהמושל

 כדי לישראל להיכנס קנויה זכות אין העותרים מן"לאיש

 לצרכי לישראל, כגיסתם להתיר אם ההחלטה בה.לעבוד

 של דעתו לשיקיל נתונה כלשהו, אחר לצורך אועבודה

המשיג..."

 כניסה בקשות בבחינונ הצבאי למפקד המוקנרז הדעת שיקול כי יטענו המשיבים ועוד,זאת51.

 בדומה ביותר, רהב דעת שיקול הינו אחרים( ומטעמים מסחר עבודה, )לצרכילישראל

 היתר במתן דעתו שיקול מפעיל הוא שכאשר היות זה, בעניין הפנים שר של דעתולשיקול

 הכניסה חוק פי על הפנים, שר ששוקל לאלה דומים שיקולים לשקול עליו לישראל,כניסה

 ישראל מדינת ג' פטאפטה חליל חמאד 8073/06 בג"ץ למשל, ראה, זה לענייןלישראל.

 פורסם(:)טרם

 אין האזור, תושב העותר בהיות אכן, להידחות. העתירה"דין

 בג"ץ למשל, )ראו, גה ולעבוד לישראל להיכנס מוקנית זכותלו

 מפי 4.4.2001, ביום ניתן הביטחון, שר נ' חדאד6662/00

 אזור מפקד נ' פלוני 2475/06 בג"ץ לאחרונה, וכן, מצא;השופט

 ובג"ץ לוי, השופט מפי 3.6.06ג, ביום ניתן ושומרון,יהודה

 מפי 27.6.06, ביום ניתן הביטחון, שר נ' כואזבה2875/06

 נימוקי בעניין. רחב דעת שיקול למשיגים ארבץ,השופטת

 בהחלטת להתערב עילה של קיומה על מצביעים אינםהעתירה

 לאפשר שלא ביטחוניים, נימוקים על המבוססתהמשיבים,

 מפקד ג' קרעאן 11764/05 בג"ץ עוד )ראו בישראל לעבודלעותר



 מפי שניהם 14.2.2006, ביום ניתן המערבית, בגדה צה"לכוחות

 אן(. כתוארו ריבלין,השופט

 : 2 2006).4( תק-על מרכז פיקוד אלוף נ' שאפי עיצאם 9135/06 בג"ץ גםוראו

 להיכנס שבדין זכות כל לעותר אין כי היא המוצא"נקודת

 לצורך אם ובין עבודתו לצורבי אם גין ישראל, מדיגתלתחומי
 או תושב שאיננו למי ארצה להיכנס האפשרות מתןאחר.
 כחלק ישראל מדינת של הבלעדי דעתה לשיקול מסוראזרח

 והיא דין פשקי של ארוכה בשורה ניגעה זו הלכהמריבונותה.
 נ' פלוני 7277/94 בבג"ץ למשל כך יסוד. מושכלותבגחינת

 : נאמר פורסם(, )לא עזה לחבל והצבאיהמושל

 כדי לישראל להיכנס קנויה זכות אין העותרים מן'לאיש

 לצךכי לישראל, כניסתם להתיר אם ההחלטה בה.לעתוד

 של דעתו לשיקול נתונה כלשהו, אחר לצורך אועבודה

המשיבע.

 )לא הביטחון שר נ' חדד 6620/00 בג"ץ זה לעניין עודראה

 לממשלה המשפטי היועץ נ' אלסיד 1%809/05 בג"ץפורסם(,

 )לא הביטחון שר נ' כואזבה  2875/06 בג"ץ וכן פורסם(יא

פורסם(.

 בית וככלל רחבים הם כניסה למנוע המשיג שלשיקוליו

 בהם. יתערה לא זהמשפט
 כניסה היתר לעותר ניתן לא בשלה לסיבה ובהתייחס לכךמעבר

 האפשרות - ככלל המשטרתית. המניעה דהיינו:לישראל,

 מונבקשת ואפילו סבירה היא משטרתית מניעה שללקיומה

 " . . . ישראל תושבי של ביטחונם על מופקדת המשטרהשהרי

 הרשות לתושבי זה ובכלל זר, לאף אין כי היא פתוקה הלכה דברים, שלסיכומם52.

 מתן אחר. צורך לכל או צה לעבוי כדי לישראל להיצני קנויה זעוה באיוהש,הפלסטינית

 של הרחב דעתו שיקול ומכוח הדין, משורת לפנים כן אם ניהגיס לישראל כנימההיתרי
  האזור.מפקד

 כל הפלסטינית הרשות לתושב אין הזכות, הערר לאור כי  היא  סיועה הלבה ועוד,ואש53.

 למנוע המשיבים החלטת צדקת אח יבדוק הנכבד המשפט בית כי לדרוש שבדיןעילה

 בהחלטה מדובר אין עוד )כל אחרים מטעמים או ביטחון מטעמי לישראל, כניסתםאת

 239/06 בג"ץ בעניין הדין פסק גם ר' אחרים(. פסולים טעמים או בשחיתותשמקורה

  ל2007(  %7ג353 2007)1(, תק-על המערבית, בגדה צה"ל כוחות מפקד גי יאמיןג'מאל

 כניסה מתירים אין ככלל, פיה על מדיניות אלה,"בנסיבות

 הדין. את תואמת חריגים, במקרים למעט עבודה,לצורכי
 מיוחדים טעמים אף המוסמכת הרשות הציגה זהבמקרה

 לטעמי והתייחסה העותר, של כניסתו את להתירלסירובה
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 כי בעבר נפסק כבר בפלילים. המעורב גורם עם וקשרביטחון

 עילה אף לו שאין ברי בישראל, לעבוד זכות לעותרמשאין

 המשיב החלטת צדקת את יבדוק המשפט בית כילדרוש

 שג"ץ אחרים מטעמים או ביטחון מטעמי כניסתו אתלמנוע

 מאחר 3(. )2( 2001 על - תק תביטחון, שר נ' חדאד6662/00

 עבודה, לצורך לישראל להיכנס וכות לעותר עומדתשלא

 ביותר רחב הוא וה בעניין למשיב הנתון הדעת שיקולממילא

 תק- הביטחון, משרד - ישראל מדינה נ' אוסטה 4283/06ובג"ץ

 המשיב פירט אותם בטעמים כך לצורך די 4247(. 2006)2(על

 לעותר." כניסה רשות מתן לאי כנימוקיםבתשובתו

 : 2001)2( תק-על הביטחון שר נ' חדאד 6662/00 בג"ץ גםוראו

 שבדין זנות לו אין כי העותר, משהודה להדחות. העונירהידיך

 המשפט שגית לדרוש עילה לו שאין גרי בישראל,לעבוד
 ..." כניסה. כמנוע לסווגו המשיבים החלטת צדקה אתיבדלק

 האבחון מנגנת את לשגות ברעשה שמדויר ככל כי המשיבים, יטענו בלבד, הזה הטעםמן54.

 זכות כל איו"ש לתושבי ואין שמאחר הרי לישראל, כניסה או יציאת לצורךהביטחוני

 את לדרוש משפטית עילה לעותרים אין ביטחונית( מניעה כשאין )גם כאמורלהכני
 להדחות. הגעשה דין הוה הטעם מן ורק זו, עיירה במסגרת המתבקשיםהסעדיה

 על הוטל באיו"ש, 2000 ספטמבר בחודש הביטחוניים האירועים פרוץ מאז ועוד,ואת55.

 הצבאי המפקד ידי על נאסרה לישראל איו"ש תושבי כניסת משמע, כללי. סגרהשטחים

 )הוראת לישראל הכניסה חוק 2003 בשנת חוקק בנוסף, חריגים. במקרים <wynבאזור,

 הסמכתו לצד לישראל, איו"ש תושבי כניסת על כללי איסור המטיל 2003 - תשס"גשעה(

 בריאותיים, צרכים עבודה, לצרכי בישראל שהייה היתרי ליתן באוור הצבאי המפקדשל

 אחרים. פעמיים חדוצרכים

 הביטחוני והאבחון בבקשות הטיפול לאופן אשר העובדתית התמונה הצגתלצורך56.

 מהמשכות יציאה לבקשות התייחסותם את המשיבים יחלקו בחינתן, לצורךהמתבצע
 מטעמים מעמית חד כניסה להתרת ולבקשות עבודה(, לצורכי בקשות )שהןלישראל

 נוספים פעמיים חד וטעמים רפואי, טיפול משפטיים, צרכים : למשל )כמואחרים,

אחרים(.

 ומסחר עבודה לצרכי לישראל כניסה " לישראל מתמשך כניסה היתרד2.

 לישראל להיכנס זכות אין הפלסטינית הרשות לתושבי כי היא כאן המוצא נקודתכאמור,57.

 החלטת צדית אח יבדוק המשפט בית כי לדווש עילה להם אין וגם עבודה,לצורכי
 אחרים. מטעמים או ביטחון מטעמי כניסתו אח למנועהמשיג
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 תק-על המערבית, בגדה צה"ל כוחות מפקד נ' יאמין ג'מאל 239/06 בג"ץ זה לעכייןראו

 2001)2( ונק-על הביטחון שר נ' חדאד 6662/00 בג"ץ ן )2007( ?353,53 ?200)1(,תק-על

 2006)4( תק-על שביטחון משרד - ישראל מדינת נ' פטפאטה חליל חמאד 8073/06בג"ץ

 2006)1( תק-על המערבית בגדה צה"ל כוחות מפקד נ' קרעאן שאי 1764/05נ בג"ץ ;2483

 2314. 2006ע( תק-על לממשלה המשפטי היועץ נ' אלסיד עומר 11809/05 בג"צ ,2040

 למתן אלא פעמי, חד היתר למתן בקשות אינן עבודה, לצורכי יציאה בקשות ועוד,ואת58.

 לתקופה ההיתר תידוש כלל בדרך מתבקש שלאחריה חודשים מספר בת לתקופההיתר

נוספת.

 והוא ואת, המבקש איו"ש תושב לכל ניתן אינו עבודה לצורכי כניסה היתר מונןמשכך,59.
 להתרת שבמדיניות כעניין שנקבעו שונים, מקדימים תנאים של להתקיימותםכפוף

 סוג המאקסימום, במכסות עמידה : כגון עבודה, לצורכי לישראל הרשות תושביכניסת

 וכיוצ"ב(. הורות משפחתי, מצב גיל, )כגון לעת מעת להשתנות העשוי ופרופילעיסוק,

 קבוע היתר תנו וההיתר ומאחר הבקשה, של בצידה זכות כל אין כאשר אלה,בנסיבות60.

 אדם אותו שלגבי בכך די כי היא המשיבים עמדת ארוכה, תקופה למשךהניתן

 בכדי ממנו, הנשקף סיכון לפוטנציאל אינדיקציה ישגה לישראל יציאתושמתבקשת

 לגורם כלשהי אינדיקציה של קיומה בין באיונן - אחרות ובמילים בקשתו. אתלסרג

 של רצונו לבין עבודה, לצורכי לישראל להיכנס הזכות והיעדר אדם, מאותו הנשקףסיכון

 כי יטענו, המשיבים הביטחוני. הצורך יגבר עבודה, לצורכי לישראל להיכנס יו"שתושב

 תושבי ושל בכלל לישראל כניסה בהתרת סיכונים כל ליטול חייבת אינה ישראלמדינת

 בפרט.איו"ש

 או בישראל יו"ש תושב עובד להעסיק בקשה מוגשת כאשר כי כן, אם עולה לעילמהאמור61.

 המוסמכות הרשויות בוחנות מסחר, לצורכי לישראל להיכנס סוהר בקשת מוגשתכאשר

 כי משנמצא רק לעיל(, 59 בסעיף )כאמור המקדימים התנאים התקיימוונ אתתחילה

 הביטחוני. בהיבט גם הבקשה היבחן התקיימו, אלהתנאים

 על המוזנת במערכת, האזרחי המינהל גורמי משתמשים הביטחוני, ההיבט בחינתלצורך62.

 שנה מידי תיקוף מתבצע שלגביהם ביטחוניים קריטריונים לפי הכללי, הביטחון שירותידי
 בימים מתבצע כן, כמו לישראל"(. בכניסה הביטחוני הסיכון פוטנציאל "מאגר :)להלן

 לעיל. הודע עליה המטה עבודת במסגרת הביטחוניים, הקריטריונים של כללי תיקוףאלה

 סיכון לפוטנציאל אינדיקציה על המעיד הכללי, הביטחון שירות בידי מידע שקייםכבל

 ביטחון. מטעמי עבודה, לצורכי לישראל להיכנס בקשתו נדחית אדם, מאותוהנשקף

 ומבלי ביטחוניים, מטעמים עבודה לצורך לישראל איו"ש תושב של כניסתו שנמנעהככל63.

 המשיבים מאפשרים לישראל, להיכנס זכות איו"ש לתושבי אין כי המשיבים בטענתלפגוע



 והוגשה "איסתירחאם", בזמנו נקראה זו השגה ההחלטה. על השגות הגשת שניםמזה

 נוהג השגים במהלך התגבש זה, מינהלי הליך של לצידו הנפתי. והקישור התאוםבמשרד

 השגה שהוגשה ככל כותם. באי או התושבים ידי על איו"ש ליועמ"ש השגה הגשתשל

 גורמי ידי על פרטנית לבדיקה בהשגה, טענווניו לרבות הפוכה, של עניינו הועברכאמור,

הביטחון.

 בהליך מדובר כאמור, השגה הליך של בפועל קיומו תרף כי היא, בעתירה העותריםטענונ64.

 למשיב לפנות יודע אדם זכויות ארגוני עמ בקשר להיות מזלו שהתמזל מי ורק נגיש,בלתי
 בעניינו. שהתקבלת הההלטה על להשיג4

 השנים במהלך שכן עובדתית, מבהינה מדוייקת איננו זו טענה כי להדגיש, ראויראשית,65.

 ובאמצעות ה"איסתירחאס" הליך במסגרת השגות ספור אין איו"ש תושבי ידי עלהוגשו

 ארגוני או כוחם באי באמצעות ובין עצמם התושבים ידי על בין איו"ש, ליועמי,שפנייה

 אדם.זכויות

 בחודשים שבוצעה המטה עבודת במסגרת בי להודיע, מתכבדים המשינים זאת, עםיחד66.

 באופן להגדיו המשיבים החליטו הביטחון, וגורמי הצבא גורמי ידי עלהאתרוגים

 ויתופעל ברבים, יפורסם החדש ההשגה מנגנון בדבר הודעה חדש. השגה מנגנוןפורמאלי
 עבודה. לצורכי לישראל הכניסה בבקשות ממילא כיום המטפלים השטח גורמי ידיעל

 : ההשגה הליך מנגנון עיקרילהלן

 ככל - עבודה לצורכי לישראל הכניסה בבקשות לטיפול היום הקבועים המנגנוניםא.

 לקבלת שהבקשה הרי הפלסטינית/ מהרשות עובד להעסיק מבקש ישראלישמעסיק

 הסמך ביחידת הישראלי, המעסיק ידי על מוגשת זה, תושב עבור תעסוקההיתר

 תחילה נבדקת הישראלי המעסיק של בקשתו בישראל. זרים עובדיםלהעסקת

 בדרישת עומדת הבקשה כי מוודאים שם זרים, עובדים להעסקת הסמךביחידת

 לגבי שנקבעו בקריטריונים הפלסטינית, מהרשות עובדים להעסקת שנקבעוהמכסות

 כגון נוספים ובקריטריונים לישראל, מחוץ עובדים להביא ניתן שבגינן העבודותסוג

 אחרים. סיכון וגורמיגיל

 תעסוקה קמ"ט לבדיקת הבקשה מועברת אלה, בתנאים עומדת שהבקשהככל

 אונ בודק באיו"ש תעסוקה קמ"ט העובדים. של וגשמית הרשימה בצירוףבאיו"ש,

 הישראלי. תמעסיק ידי על שהתבקשו הפרטניים העובדים של ההעסקהאפשרות
 סיבת לרבווג הישראלי, למעסיק ישירווג מועברת בבקשה ההחלטה עלהודעה

 והיתרי המעסיק, עבור העסקה היתר מונפק מאושרת, והבקשה במידההסירוב.

 ביטחונית, מסיבה מסורבת העובדים אחד לגבי הבקשה באם העובדים. עבורעבודה

 הישראלי. למעסיק הודעה כך עלמועברת



 למנגנון שבהתאם הרי בישראל, לסחור מבקש הפלסטינית חרשות תושב שסוחרככל

 אצל בישראל תעסוקה היתר לקבלרנ בקשתו את מגיש עצמאי סוחר כיום,הקיים

 בדרך או האזורית המסחר לשכת נציגי דרך )לעתים הנפתי והקישור התאוםמשרד

 והקישור. התאום משרד ידי על לסוחר ישירות נמסרת בבקשה תשובהאחרת(.

 - בקשות להגשת היום הקבועים המנגנונים במסגרה יפעל החדש, ההשגהמנגנוןב.

 ההדש, ההשגה מנגנון - הפסלטינית מהרשות עובד להעסיק המבקש ישראלימעסיק

 עובד להעסקת בקשתו אונ לסרב החלטה על השגה להגיש ישראלי למעסיקיאפשר

 השגה שתוגש ככל שיפורסמו. הנוהל לתנאי בהתאם ביטחוניים, מטעמיםפלוני
 במסגרת הביטחון. גורמי אצל פרסנית לבדיקה העובד של שמו יועברכאמור,

 על הכללי, הביטחון בשירות ביטחונית למניעה ההצדקה תיבחן הפרטנית,הבדיקה

 ונועבר בהשגה הההלטה בהשגה. טענותיו רקע ועל לגביו הקיים המידע כללרקע

 עובד. אותו את להעסיק המבקשלמעסיק

 המבקש לסותר יאפשר החדש, השגה הנגנון - הפלסטינית הרשות תושביסוחרים

 והקישור התיאום במשרד ביטחוניים, מטעמים בקשתו את לסרב ההחלטה עללהשיג

 פרטנית לבדיקה תועבר הסוהר של השגתו שיפורסמו. הנוהל לתנאי בהתאםהנפתי,

 התיאום משרד ידי על לסוהר תימסר תשובה לעיל. כאמור הביטחון, גורמיאצל

 הנפתי.והקישור

 מגיש לכל יאפשר והוא ברגים, ויפורסם נגיש יהיה החדש ההשגה מנגנון כן, כיהנה67.

 עליה. להשיג ביטחוניים, מטעמים סורבה שבקשתו עצמאי(, סוחר או )מעסיקבקשה

 לטעמי התייחסות תוך הפוטנציאלי, העובד לגבי פרטנית בדיקה תתבצע ההשגהבמסגרת

 של קיומה שלפיה לטענה בסיס עוד אין אלה, בנסיבות בעניינו. שהוגשהההשגה

 המשיבים את המשמש הנתלים במאגר ייכון לגורםאינדיקציה
 לצורי

  געיות בחינת
 בישראל, ועבודה כניסה לצורך היתר קבלת צפני סופי  מחסום מהווה  לישראל,כנימה

 להדחות. הטענהודין

 המניעה טיב בדבר הנמקה לקבלת העותרים לבקשת אשר - הסירוב הנמקה68.

 הקבוע הרציונאל חל המשיבים של לטעמם כי תחילה, יובהר וסיבותיה,הביטחונית

 מפורשות הקורע 1958, - תשי"ט והנמקות( )החלטות מינהל סדרי לתיקון 9נב(בסעיף

 הכניסה חוק פי על לישראל כניסה אשרת למתן בסייוע הנמקה לישן חובההעדר
 לישראל להיכנס קנויה וכות בעלי אינם הפלסטינית הרשות תושבי כאמור,לישראל.

 אשרת לקבלת - אחר זר ככל - הם זקוקים ולפיכך אחר, צורך לכל או עבודהלצורכי
 איו"ש תושבי את פטר לישראל הכניסה צו לישראל. הכניסה חוק פי על לישראלכניסה

 סבורים זאת, עם יחד ההיתר. את נתן הצבאי המפקד כאשר כאמור, אשרהמקבלת

 ביטוי לידי הגא רציונאל אותו חל לישראל, להיכנס הזכות העדר לאור כיהמשיבים,
 מחויבים אינם והמשיבים מינהל, סדרי לתיקון לחוק 9בסעיף

 לגמי
 לסירוב. התעם את



 נמנעת בסיסה שעל שהתשתית הרי אחרים, ממניעים הנובע לסירוב בניגוד ועוד,זאת69.

 משפטית חובה כל אין כי הוא וברי מסווגת, תשתית הנה ביטחון, מטעמיהכניסה

לגלותה.

 קובע 1958 - התשי"ט והנמקות( )החלטות המינגול סדרי לתיקון לחוק 3)3( סעיףראשית,

 המדינה. ביטחון את לסכן כדי המידע במסירת שיש ככל הנמקה מחובה פטורמפורשות

 מידע על יחולו לא זה חוק הוראות כי מפורשות, המידע, חופש לחוק 14 סעיף קובעבנוסף,

 הכללי. הביטחון שירות בידי מוחזק או נאסףשנוצר

 לא ציבורית רשות כי 1988, - התשנ"ח המידע חופש לחוק 9 סעיף קובע אלה, לכלובנוסף

 ומידע הציבור בשיטחון או המדינה בביטחון לפגיעה חשש בגילויו יש אשר מידעתמסור

 התשס"ב הכללי הביטחון שירות חוק קובעים זה, לעניין דין. כל פי על לגלותו איןאשר

 נקבע ואשר בשירות שמקורו מידע של גילויו לגבי בדין איסור מפורשות, ותקנותיו,2002

 פעולה דרגי יכולות, משימות, לחשוף כדי בו שיש מידע וכן ביטחוני,  סיווגלגביו

 כללים, וכן לזיהויים, להביא שעלול פרט וכל השירוה של מידע ומקורות פעולהותכניות

 כללי ביטחון שירות לונקנות 2 וסעיף לחוק 19 סעיף  לראו  השירות ונהלי שירותהוראות

 לפרסום( האסור מידע לפרסום והיתר ונסויים הם אשר לשרות בנוגע אחרים)פרטים

 2004(. -התשס"ד

 עמדתו את הכללי הביטחון שירוה מביס עליה והתשתית מאחר כי יטעכוהמשיבים

 ושיטות מידע מקורות גם לחשוף כדי בחשיפתה שיש מסווגת, תשתית היאהביטחונית

 וביכולות וחבלה טרור איומי לסיכול באפשרות לפגוע וגילויה מסירותה עשויהפעולה,

 והאזור. המדינה ביטחון את לסכן ובכךהשירות,

 מודיעים לעיל, כאמור ההחלטה את לנמק החובה העדר אף על כי יבהירו,המשיביס70.

 מהווה זו הודעה ביטחונית. מסיבה נובעת עצמה תמניעה כי הבקשה, למגישהמשיבים

 בכך ראש להקל אין כי יצוין, עוד הסירוב. לטעמי - כללית אס גם - הנמקהכשלעצמה

 ובפני אדם אותו בפני חושפת ביטחון, מטעמי מניעה של קיומה על ההודעהשעצם

 יש בה שאף חשיפה לגביו, שלילית ביטחונית אינדיקציה של קיומה הטרורארגוני
 האזור ביטחון על שמירה לצורך הכללי הביטחון שירות בתפקוד לפגיעהפוטנציאל

והמדינה.

 משום בה שיש פרפראזה לגיבוש הביטחון גורמי פועלים מסוימים, במקריםאמנם,71.

 האורך מורכב, בהליך מדובר ואת, עם הביטחוני. הסירוב טעמי לגבי יותר רחבהחשיפה

 מידי כי לציין, למותר פעולה. ודרכי שיטות לחשיפת בסיכון וכרוך משאבים, ודורשזמן

 ולאור אלה, בנסיבות תעסוקה. למטרוונ רבים פלסטינים תושבים בישראל נמצאיםיום

 הביטחוני, ההומר של מבוקרת( אם )גם ונשיפה משום יש פרפראזה במסירת כיהעובדה
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 במקרים אלא לישראל, כניסה בקשות בבדיקונ שבשגרה כדבר מתגבשת היאאין

 להלן. שיובהר כפי המשיבים, של לטעמם זאתהמצדיקים

 ההשגה כאשר כי ידם, על שהתנהלה המטה עבודת במסגרת המשיבים, החליטובענייננו,

 ומגיש בישראל, מתחדשים עבודה בהיתרי מועד לאותו עד שהחזיקו עובדים לגגיתוגש

 ככלל המשיבים יגבשו בעתיד, אף יונפקו אלה היהלים כי ציפייה בעל הואהבקשה

 בבקשה שמדובר ככל זאת, עם בעניינם. שתיערך הפרטנית הבדיקה געתפרפראזות

 לעבוד זכות לו אין וגם תעסוקה, בהיתרי מועד אותו עד החזיק שלא אדם לגביהמוגשת

 מטעמי מסורבת הבקשה כי הכללית להנמקה מעבר כאמור פרפראזות יגובשו לאבישראל,

ביטחון.

 במניסה  הביטחוני הייבון פוטנציאל מאגר את  לפרסם  העותריםבקשת72.
 העותרים לבקשת להיענות הדעת על יעלה לא כי יטענו, המשיבים - מראשלישראל,

 הפלסטינית הרשות תושבי רשימת את מראש לפרסם הכללי הביטחון משירותולדרוש

 מאגרים פרסום לישראל. בכניסה ביטחוני סיכון לפוטנציאל אינדיקציה קיימתשלגביהם

 המודיעיניים המקורות חיסיון על בשמירה לצורך מוחלט בניגוד עומד זה מסוגמודיעיניים

 ביטחון על שמירה לשם המידע איסוף בהמשך לצורך ובניגוד השב"כ של המידעומאגרי
 ואזרחיה.המדינה

 הפלסטינית הרשות לתושבי משפטי. בסיס כל גם אין וו לדרישה כי הוא ברי לכך,מעבר

 גורמי בידי יש אם לדעת זכות כל גם להם שאין וודאי לישראל, להיכנס זכות כלאין
 אף זו שדרישה גם, מה מהם. שנשקף הסיכון פוטנציאל על המעידה אינדיקציההביטחון

 שנאסף המידע על חיסיון המטילים הרלבנטיים החוקים להוראות מוחלט בניגודעומדת

 לעיל. 69 בסעיף בהרהבה ,כמפורט הכללי הביטחון שירות ידי עלועובד

 תתושבים מספר את לגלות העותרים דרישת לגבי אף חל דומה דין כי יטענו,המשיבים

 להודיע מוננגדים המשיבים אין זאת, עם כאמור. ביטחונית אינדיקציה קיימתשלגביהם

 המתגוררת האוכלוסייה כלל מתוך בודדים באחוזים מדובר כי הנכבד המשפטלבית

באיו"ש.

 דרישתם והן לעיל, כאמור המאגר ארג לגלות העותרים דרישת הן כי יטענותמשיבים73.

 המחוקק ידי על שנקבעו לכללים בניגוד עומדות ביסודו, העומדת התשתית אתלגלות

 הכללי הביטחון שירות בהוק והן 1998 - התשנ"ח המידע חופש בודק הןהראשי,

 והמאגרים מפעולה שיטות ועל החומר, על החל לחיסיון ביתם ותקנותיו, 2002התשס"ב

 הדין הוראות עקיפת לאפשר מקום אין יטענו, המשיבים לגלות. מבקשיםשהעותרים

 פי על החסוי כל חשיפת על יורה כי בבקשה לבג"ץ, עתירה הגשת של בדרך זהבהקשר

 הסף. על להדחות העתירה דין הזה הטעם מן ואף דלעיל,החוקים



 של  קיומה אודות  ריסוס כי העותרים לטענת בסיס אין לעיל, האמור כללאור74.

 בישראל לעבוד הבקשה לדחיית ומביא פשוע תוף מהווה סיכון  לפוסגציאלאינדיקציה

 ההחלטה. על להשיג ממשית אפשרות כלללא

 מראש הודעה לקבלת זכות ואין לישראל, להיכנס זכות אין הפלסטינית הרשותלתושבי
 הנמקה לקבלת או בעניינם ייכון  פוטנציאל של  לקיומו אינדיקציה של קיומה עצבועל

 לצורכי לישראל להיכנס בקשתם לדחיית שהביאה הביטחוני להשתית באשרמפורטת

עבודה.

 האחרונים, בחודשים ידם על המתנהלת מטה בעבודה המשיבים, החליטו זאת, עםיחד

 בדיקה מתבצעת ההשגה, מנגנון במתגרת לעיל. שפורט כפי הדש, השגה מנגנוןליצור

 מתן יאפשר זה מנגנון ההשגה. הוגשה שלגביו הפלסטיני התושב לגביביטחונית

 המשיבים. של למעמס לכך הצדקה יש כאשר הסירוב לטעם יותר מפורטתהנמקה

 לבישת משפטי או עלבדתי בסיס אין כי המשיבים יטענו לעיל, המפולט כללאור
 בהקשר ידם על הנוהג הביטחוני האבחון מנגנון בשינוי המשיבים את לחייבהעותרים

 להדחות. בקשתם ודיןזה,

 משפטייםנואחרים( רפואיים, )צרכים לישראל פעמית חד כגיסה להתרת בקשאד2.

 להיכנס זכות אין הפלסטיניונ הרשות לתושבי כי היא, המוצא נקודת לעיל, שהובהרכפי75.

 חד-פעמי. לצורך כניסה בהיתר מדובר כאשר גם שהוא, צורך לכללישראל

 רפואי. טיפול קבלת לצורך לישראל כניסה בבקשת עסקינן כאשר גם יפיס אלהדברים76.

 הסכם - )להלן עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הישראלי-פלסטיני הביניים הסכםלפי
 באזור הבריאות בתחום האחריות אש"ף, לבין ישראל מדינת בין נחתם אשרהביניים(,

 הפלסטינית. הרשות לידיהועברה

 בבסיס העומד לטעם בהתאם לגופן, הבקשות את בווין המשיב הנכות, העדר אףעל77.

 רפואי, טיפול קבלת לצורך לישראל להיכנס בבקשות שמדובר ככל לדוגמא, כךהבקשה.

 לתושבי בקשר המשיבים מדיניות הומניטארי, בסיס על בבקשות ומדובר שמאחרהרי
 מטעמים מניעה להעדר בכפוף רפואי, טיפול קבלת לצורך כניסה ככלל לאפשר היגהאיו"ש

ביטחוניים.

 לנוהל נוגע שעניינה עתירה ועומדני תלויה זה נכבד משפט בבית כי עתה, כבריודגש78.

 כל על בישראל, רפואי טיפול לקבלת הפלסטינית הרשות תושבי של בבקשותהטיפול

 בשטחים, הממשלה פעולות מתאם נ' אדם לזכויוונ רופאים עמוונת 7094/05 )בג"צהיבטיו

 הטיפול בנוהל תהכרעה את להותיר יש כי המשיבים סבורים אלה, בנסיבות הביטחונן.שר
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 פעם זה בנושא לדון מקום ואין זה, בעניין המתבררת העקרונית לעתירה אלהבבקשות

 שלפנינו. העתירה במסגרנינוספת

 והצורך ומאחר פעמית, חד לכניסה הבקשות של אופיין לאור - העיקר וזה - מקוםמכל79.

 פרטני איזון המשיבים מבצעים מיוחד, צורך כלל בדרך הוא אלה הבקשות בבסיסהעומד

 עבודה. לצורכי לישראל כניסה לצורך בקשות בדיקת בעת ידם על המתבצע מזויהשונה

 סיכון לפוטנציאל אינדיקציה של בקיומה מסתפקים אינם המשיבים - אחרותובמילים

 לסיכון אינדיקציה לגביה שיש בקשה וכל הבקשת, לדהיית להביא מנת עלביטחוני

 הצורך בין איזוכאי-חוק, לצורך הביטחון גורמי אצל פרטנית לבדיקה מועברתביטחוני

 אדם.  מאושו הנשלף החיכוך לגין הבעשה בבסיי העומד  המיוחדההומניטארי

 בג"צ במסגרת המדינה התחייבה רפואיים,  לצרכים  לישראל  להיכנס  בבקשה  שמדוברככל10.

 הביטחון, שר בשטחים, הממשלה פעולוונ מתאם נ' אדם לזכויות רופאים עמותת7094/05

 זה הסדר האזרחי. המינהל לראש כאמור בקשה לסרב ההלטה על השגה הגשתלאפשר

 7094/05. בג"צ במסגרת כאמוריבחן

 גכ31ה. אינה העתירה מתוך המצטיירת העובדתית ההמונה - העיקר וזה - מקוםמכל82.

 קיומה בסיס על נדהות אינן מיוחדים, לצרכים לישראל, חד-פעמי לצורך כניסהבקשות

 לישראל. יכנס אם אדם מאותו הנשקף הביטחוני הסיכון פוטנציאל לגבי אינדיקציהשל

 על בוטנית, בדיקה מתבצעת כאמור, אינדיקציה בעניינה שיש בקשה בל לגביבאמור,

 אדם אותו לגבי הקיים השלילי הביטחוני החומר בין אד*הוקי פרטני איזון ליצעמנת

 רפואיים, מטעמים בבקשה שמדובר ככל הבקשה. בבסיי העומד המיוחד הצורדלבין

 על אשי באיו"ש. הטיפול לקבלת האפשרות גם נשקלת שלילי, ביטחוני מידע שקייםוככל

 להדחוה. זה יעניין העותרות טענות דין כי המשיבים, יטענובן,

 העותרים של גורפות  למעניתהתייתמות

 סטטיסטייםנסתים

 העותרים ידי על שהוצגה הסטטיסטיקה על להתבסס יהיה נכון לא כי יטענוהמשיבים82.

 אינה זו סטטיסטיקה שכן הביטחוני, מהסירוב המשיבים נסוגו בהם המקרים מספרלגבי
 המבוקש. על המשיבים של לטעמםמעידה

 שלאור אף על - הבקשות סוגי כל לגבי וכללית אחת סטטיסטיקה יוצריםהעותרים83.

 סוג לגבי המתבצע הבדיקה טיב לגבי במסקנות אין לעיל שהובאה העובדתיתהתשתית

 כל לגבי ; אחר מסוג בקשות לגבי המתבצעת הבדיקה טיב על להעיד כדי אחדבקשה

 במהלך שחלו המשמעותיים השינויים אף על - זה ליום ועד 2000 שנת מאזהתקופות

 ומבלי התפר(, למרחב וכניסה לחו"ל יציאה לגבי )למשל הבקשות בדיעות במנגכוכיהשנים
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 רבה משמעות יש כי שברור אף על - הביטחונית העמדה לשינוי הסיבה הייתה מהלצחון

 וזלוף על או שהתקבל חדש מידע על מבוססת הביטחוני מהסירוב הנסיגה אםלשאלה
הזמן.

 כי צבירור, עולה לעתירה ד' סעיף במסגרת שהובאו הדוגמאות 20 כ- מבדיקור ועוד,זארנ84.
 מה  הנטען, על  מצביעות העיגן ביותר בעייתיית העותרים ידי על שבוצעוהבדיקות

 כך ידם. על שבוצעו הסטטיסטיקות את לקבל ניתן לא כי המדינה טענת אתשמחזו
 מהסירוב נסוגה המדינה כי העותרים, ידי על נטען בהם המקרים בבדיקתלמשל,

 קבלת לאחר ארעה העמדה שינוי כי עולה, בעתירה, או בהשגה פנייה עקב רקהביטחוני

 לבג"צ העתירה הגשת או הפנייה לעצם קשר וללא הזמן, הלוף בגין או חדש מודיעיניחומר

 שהמשיבים סירוב היה כי נטען שלגביו נוסף, מקרה בבדיקת 54(, 60, 53, 50, ס' :)למשל

 לעתירה רלבנטי אינו והעניין ביטחוניים, מטעמים סירוב ניתן לא מעולס כי עלה, בו,תזרו

 ביטחוני סירוב התקבל כי העותרים טוענים לגביהם שנבדקו, אחרוונ בקשות 64(. :)למשל

 ושירות סירוב קיים אכן כי נמצא, הסירוב, בבסיס העומד החומר אודות פירוטללא

 כך על מעידה אינה נומק לא הסירוב כי העובדה שעצם ומכאן עליו, עומד הכלליהביטחון

 61, 56, 49 בסעיפים דוגמאות )למשל במהותה. פגומה תבקשה את לסרב ההחלטהשעצם

.)62

 שביצעו הסטטיסטית לבדיקה העוונרים שנתנו בהסברים עיון גם כי יטענוהמשיבים85.

 להגנת המוקד טענת פי על למשל, כך עליו. להתבסס אין כי המשיבים עמדת אתמחזק

 - 2003 השנים בין לחו"ל, יציאה בקשות על מבוססות שביצע הסטטיסטיקות כלהפרט,

 שבוצעו השיפורים את משקף אינו 2003-2005 בשנים הבדיקה מנגנון לעיל, כאמור .2005

 שאינו וודאי לעיל, שפורטו 2005-2007 השנים בין אלה בבקשות בטיפול המשיבים ידיעל

 האחרונים בחודשים שבוצעה המטה עבודת במסגרת הוחלט עליהם השינויים אתמשקף

 מודעים הם כי הסבירו המשיבים ועוד, זאת זו. תגובה במסגרת המשיבים דווחוושעליה
 ועל אופטימאלי, היה לא לאחרונה שנהג כפי לחו"ל יציאה בקשות בדיקת שמנגנוןלכך

 בסטטיסטיקה להשתמש מיום שאין וודאי כך, עקב להחיל שהוחלט במנגנוןהשינוי

  הבקשות סוגי כל על להשליי כדי ממש( בה שיש עיכל לחו"ל ליציאה הצקשותלגצי
האתרים.

 לאיוו ברור שלא הגם כי עולה, אדם לזכויות רופאים עמותת ידי על שניתן ההסברגם

 בגינה לסיבה מתייחסים הם אין מדובר, בקשות סוג ובאיזה מתייחסים, הםתקופה

 במסגרת אושרה הבקשה בהם מקרים בין מבחינים הם ואין הביטחונית, העמדהשונתה

 מקרים כי סבורים המשיבים לבג"צ. פנייה עקב אושרה הבקשה בו מקום לבין השגההליך

 להיפך. ולא המינהלי ההליך תקינות על מעידים השגה, הגשונ במסגרת הבעיה נפתרהבהם

 שנת לגבי המשיבים, שערכו סטטיסטיקת פי על כי יצויין, האוזן, את לסבר מנת עלרק86.

 מאלה במהותם, מאוד רחוקים הנם אשר ממצאים עולים 2007(, יולי תחילת )עד2007



 ושירות האזרחי המינהל גורמי ידי על לח"מ שנמסרו מהנתונים העותרים. הצביעועליהם

 : הבאים הפרטים עולים הכלליהביטחון

 לחו"ל. יציאה בקשת שעניינן עתירות 37 הוגשו 2007 בשנת*
 הביטחון. גורמי לעמדת קשר ללא הסף על נמחקה - אחתעתירה

 לעתירה. המדינה עמדת גובשה וטרם העתירה התבררה טרם - עתירות9

 העתירה. הוגשנו שבשלה הביטחוניונ ההתנגדות על המדינה עמדה - עתירות18

 כי להדגיש יש אולם מראש, העותר בפני שהוצגה הביטחונית העמדה שונתה - עתירות5

 2996/07 ובבג"ץ העותרים. ידי על ההשגה הליך מוצה לא אלהבעתירות

 הוגשה 5633/07 בבג"ץ ; השגה לכן קודם שהוגשה מבלי העתירההנגשה

 , בה החלטה התקבלה וטרם ההשגה הגשת לאחר משבוע פחותהעתירה
 ובטרם השגה הגשת לאתר ותצי כשבוע העתירה הוגשת 4155/07בבג"ץ

 לאחר כשבועיים העתירה הוגשה 6425/07 בבג"ץ , בה החלטההתקבלה

 העתירה הוגשה 3289/07 בבג"ץ בה, תשובה ניתנה ובטרם ההשגההגשת

 ; בהשגה תשובה התקבלה ובטרם ההשגה השגת לאחר שבועותכשלושה

 שמוצו אף על בעתירה, הטיפול במהלך הביטחונית, המניעה הוסרה - עתירות4

 ארנ זו במסגרת המשיבים כללו הזהירות, )למען ההשגה ותוגשהההליפים

 בת(. תשובה ניתנה וטרם ההשגה הגשת לאחר חודשיים שהוגש 1249/07בג"ץ

 מהעתירות(. 10.8% כ-לסה"כ

 ומתחר, תעסוקה )לצורו לישראל לשייה נוגע שעניינן עתירות 65 הוגשו 2007 בשנת*

 רפואיים(:  וצופיםלימודים,

 המדינה. עמדת גובשה וטרם נדונו טרם - עתירות2

 העתירה. הוגשה שבשלה הביטחונית ההתנגדות על המדינה עמדה - עונירות41

 מלכתחילה. ביטחונית התנגדות כל הייתה לא - עתירות2

 הדש/מזים מידע קבלת לאור בבג"צ הביטחונית עמדתה את שינתה המדינה עתירות-9

 כי לעותר הודע  מאז הביטחונית העמדה  לשינוי שגרם הזמן חלוף בשלאו

 בעניינו. ביטחוני סירובקיים

 בעתירה. הטיפול במהלך הביטחונית עמדתה את המדינה שינתה - עתירות11

 שהוגשו(. העתירות מכלל 16.9% כ-)שהם

 היא זו, לשנה הנכונים העדכניים הסטטיסטיים הנתונים מן העולה הברורההמסקנה

 הביטחונית ההתנגדות מן המדינה נסוגה בהם המקריס אחוז 2001 לשנת נכוןכי
 העותרים ידי על המוצג מזה מאוד רחוק עתירה, הגשת עקב מלכתחילה,שהביעה
 70% בכ- מדובר בעתירה המופיעים הנתונים פי שעל בעוד שהגישו. העתירהבמסגרת

 שעניינן מהעתירוונ 16.9% ב- מדובר כי עולה לעיל שהוצגו שמהנתונים הרימהעתירוונ,

 לחו"ל. יציאה שעניינן העתירות מכלל 10.8% ו- לישראלככייפה



 מכלל ביותר קטן חלק הוא בג"צ בפני המובאים והמקרים מאחר העיקר, וזה מקום,מכל87.

 שבוצעה בסטטיסטיקה שאין הוי ביומו, יום מידי המשיגים ידי על הנגחניםהמקרים

 בקשר היותר לכל אלא ככלל, המשיבים של ההחלטות קבלת תקינות על להעידכדי
 עתירות. אותן במסגרת הנכבד המשפט בית בפני שהובאו מקריםלאותם

  נתונים לעיל, הודע עליה המטה עבודת בעקבות שיתבצעו השינויים לאור מקרה,וגמל88.

 עוד. רלגנטייס אינם ממילאאלה

  הביטחון  גורמי מטעם מקצועית דעת בחוותהסתייעות

 מרחב לאזור כניסה היתרי וכן להו"ל, או לישראל האזור, מן יציאה היתרי ליתןהסמכות89.

 אין לעיל. המפורטת המשפטית לתשתית בהתאם באזור, הצבאי למפקד נתונההתפר,

 לשלום הסכנה את לבחון הצבאי המפקד מוסמך לעיל, כאמור היתרים במתן כיחולק,

 ובישראל. באזורהציבור

 טרור, איומי מפני המדינה ביטחון שמירת על המופקד המקצועי הגורם כי יטענוהמשיבים90.

 שירות מוסמך כך לצורך הכללי. הביטחון שירות הוא מדינה סודות וחשיפת ריגולהבלה,

 ברשותו, שקיים המידע בסיס על ביטחוניות הערכות ולבצע מידע, לאסוף הכלליהביטחון

 הנשקף הביטחוני הסיכון להערכת המומחה והוא שונים, ממשלה לגופי ייעוץ ליתןוכן

 הנכבד המשפט בית מופנה השירות סמכויות ~עניין והמדינה האזור לביטחון פלונימאדם

 הכללי(. הביטחון שירות לחוק סעיף 8 ו- 7 סעיףלהוראת

 את לשקול באזור הצבאי המפקד של סמכותו בהפעלת עסקינן כאשר אלה,בנסיבות91.

 הוא הכללי הביטחון ושירות ומאחר אחר, או זה היתר ממתן הנובע הביטחוניהסיכון

 הרי טרור, איומי מפני המדינה ביטחון שמירת על כאמור המופקד המקצועיהגורם

 כגורם הכללי הביטחון שירות של והערכותיו הדעת הוות על הצבאי המפקדשהתבססות

 מסמכות. התפרקות או דעת משיקול התפרקות משום בה שאין וודאי מוסמךמקצועי

 רשאיונ שבמומחיות, בשאלה מדובר כאשר פסוקה, הלכה פי על כי יטענו,המשיבים92.

 של דעת בחוות ולהסתייע להיעור סמכותה, במסגרת דעת שיקול המפעילההרשות

 הביטחוני הסיכון ששאלת במומחים הצבאי המפקד נעזר שלפנינו במקרה בדבר.מומחים

 המובהקרנ, ואחריותם סמכותם בתחום היא המודיעיני החומר והערכת שלפנינובהקשר

 המנהלית. הרשות שמפעילה העצמאי הדעת בשיקול לפגוע כדי כאמור בהסתייעותואין

 890. ,עמ' 889 95)2(, חק-על עזה חבל הצבאי המושל נ' פלוני  7277/94 בג"צ למשלראו

 קנויה זכות אין העותרים מן לאיש לקבל. בידינו אין זו"עמדה
 כניסתם להתיר אם ההחלטה בה. לעבוד כדי לישראללהיכנס



 לשיקול נתונה כלשהו, אחר לצורך או עבודה לצורכילישראל,

 על-פי המשיב מפעיל ןה שיקול-דעת המשיב. שלדעתו

 טעם להיעדר לעולס, כפוף, היתר מתן אך קבועים.קריטריונים

 כזה, ביטחוני טעם של קיומו הכניסה. מניעת המחייבביטחוני

 הפלסטינית, הרשות שבתחומי האזור תושב שהינו למיגיחם

 מודיעיני. ממידע " הנסיבות מכורח -נלמד

 נתונות מודיעיניים מקורות של אמינותם וקביעתבדיקת

 בתשובה לנו, שניתנו וההסברים הביטחונן שירותלגורמי
 דעתנו את הניחו סגורות, בדלתיים הדיון במסגרתלשאטתיגו

 גיבשו בטרם עליהם המוטל את עשו המקצועיים המרמיםבי
 בצדקת לפקפק סיבה רואים איננו אט בנסיבוונ מטקגתם,את

 המגנטיים הכרטיסים את לעותרים להחויר המשיב שלסירובו

 מרשותם."שניטלו

 506-07(. עמודים 501 מג)2( האוצר שר נ' ורדים כפר 678/88 בג"צ גםוראו

 את להפעיל ועליה סמכותה, בתהום מנהלית רשותיוכשפועלוו

 והדברים משלה, עצמאי דעת שקול להפעיל עליה דעתה,שקול

 דעתה שקול הפעלת שלצורך בכך, פשול כל אין ואולםידועים.

 לתקנות( בתוספת שיבללו הישובים רשימת על השר)החלטת

 בדבר מומחים של דעת וחוות גאינפורמציה הרשותתסתייע

 והקריטריונים הבטחוני העומס שאלת אשר צה"ל(,)שלטונות
 אחת,  לא נקבע וכבר  להם.  בהירים  ועביעתו לגחינתוהראוייט

 הרשות, של דעתה בשקול להתערג המשפט ביתש3שמתגקש
 מלעשותרתיעתו

 בענין דנו בהט מקרים, באותם תגבר 3י

 לשים יהסס המשפט בית המוסמרת. הרשות מטעםמומחים

 לדוגמה )ראה המומחים דעת תחת מומחית הבלתי דעתואת

 בעמ' י לו~2 דין פסקי הפנים שר נגד ואח' ברנר 297/82בג"צ

 ב'(. האות מול55

 רשימת את לקבוע ראה שהשר בכך פסול איפוא,אין,

 לגגי צה"ל דעת חוות את בקבלו בתוספתהישנגיס

 שקול כן, משעשה לעיל. כמבואר לכך, הראוייםהקריטריונים

 שביסוד הדעת וחוות העובדות גם אם לו, הם וההחלטההדעת

 לסמוך." ראה עליו מקצועי, גווים ידי על לו הומצאוהחלטתו

 הדעונ בחוות באזור הצבאי המפקד הסתייעות כי המשיבים, יטענו לעיל, האמורלאור93.

 העותרים, כטענת מסמכות, הריגה מהווה אינה הכללי הביטחון שירות שלהמקצועיות

 להדחות, זו טענהודין
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 נשמט ובכך נכונה, אינה העתירה מושתת עליה העובדתית התמונה כי הוא הדבריםסיכום94.

 אין ממילא בעתירה, המועלות מהטענות חלק שלגבי גם, מה כולה. העתירנו תחתהבסיס

 ידם. על המועלות לדרישות משפטית עילוי המצמיחה זכות כללעותרים

 כניסה היתרי ולקבלת הבקשות כל ולפיה העותרות, של הכללית טענתן לעיל, שהובהרכפי95.

 יו"ש(, שטחי בתוך ותנועה התפר למרחב מעבר לשטחים, מתוף אל יציאה ישראל,לתוך

 במתגית ביטתוניימ, מטעמים הסף עלנדחות
 מינהלי הליי

 אמיתית אפשרות ללא אחד,
 אינה - הסירוב טעמי בדבר הנמקה לפונים גיחנת לא לעולם וכי אלה, החלטות עללהשיג

 בעליל.נכונה

 זה ונבחן למשנהו, אחד בקשה מסוג משתנה הבקשוונ לבדיקת המנגנון לעיל, שהובהרכפי96.

 הנדרש הביטחוני האבחון בעומק הבקשות, בדיקת בעת המופעלת האיזונים במערכתמזה

 - והכל ההחלטה, על להשיג והאפשרות לפונה שניתנת ההנמקה בהיקף הבקשה,לבדיקת

 לצידה. העומד - קיים אמנם הוא אם - המוגן האינטרס והיקף הבקשה לסוג לבבשים

 להגשת קודם עוד שהחלה מעמיקה, מסה עבודה בוצעה האחרונים בחודשים ועוד,זאת97.

 כי סבורים המשיבים לעיל. הודע עליו באופן המנגנונים, לשיפור לפעול במטרההעתירה,

 השיפוד. נדרש שבהם בהיבטים הקיימים המנגנונים אח ישפדו אלהשינויים

 את שיקפה לא מעולם העתירה בבסיס העומדת העובדתית הונשתית כאשר אלה,בנסיבות98.

 מקום אין לעיל, שהובהר כפי מהמנגנונים בחלק השינויים ולאור לאשורם, הדבריםפני
 להדחות. העתירה ודין העותרים, דרישות אתלקבל

 וצירוף כלליותה מחמת הסף, על העתירה את לדחות המשיבים מבקשיםבנוסף,99.

 הכללי הביטחון שירות את הפוטרות דין הוראות לעקוף הניסיון ומחמת שבה,העניינים

 זו. עתירה במסגרת המתבקש עיקר על חיסיון ומטילות מידעמחשיפת

 ,ושל באיו"ש האזרחי במנהל אג"ם ענף ראש ביטון, סא"ל של בתצהירם ותמכת זוהודעה100.

 הכללי. הביטחון בשירות הביטחוניות הבדיקות לתחום מטה יחידת ראש "דני",המכונה

)"/ (9העם:_7סן.9

 רולע~נקרשרון

 המדינה לפרקליט בכירהסגנית
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תצהיף

 אם וכי האמת את לומר עלי בו שהויהרתי לאחר ביטלך, שרון סגן-אלוף מטה, הההוםא%
 ! כדלקטן בזאת תצהיר בהוק, הטבועים לעונשום צפוי אהיה כן אעשהלא

 באיו"ש. תאזרחי במנהל אג"ם ענף כראש משמשאני1.

 6ס/8155 בבג"צ לעתירה המדינה מטעם התגובה לכתב בתמיכה נותן זחוגצהורי

 אה'. ושומרון ביהודה צה"ל תוהות מפקד נ' ואה' בישראל האירה לזפויהצהאסדה

 לתהום הנוגעות העובדווג שכל מאשר אגי התגנבה כתב את שקראתילאחר3.

 ידיעתי. לטיטב אמה היעאחריותי,

ך,
פ אמת. תצהירי ותוכן חתימתי להלן שמי?ה

אגשור

 המוכרביטוך, שרון סגןיאלוף בפני הופיע ?0.?.24 ביום כי בזאתל מאשרת עו"ד, אלוש, לירון הת"ת,אני
כן יעשה לא אם וכי האמת, את להעתיר עליו כי ששוהותיו, ולאתר אישית, לי

 בפגי_ עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות את אישר בחוק, תקבועיס לעונשים צפוי יונא

/vwi~/
 /1 ער"דלירוןאלוש,
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 י י ה צמ

 בלה*: בןאת מצהיר "הי", המגונה הח"מ,%י

 השיטחון בשיחת הביטהומות הבדיקופ לתהום מטה יחידפ ראש בתפקיד מבהןאס1.

הנללג

 האנודה S'A" 8155/06 בחיק המשיביט מטעם בושהזמז לתדרכה ניתך זהתצוהרי2,

 ואחי, ושומרון וכהוזה צה"ל גוועת מפקד ף האזרחשכויות

 ידיעתי למיטב הן הבללי, הביטחון ליצירות הנוגעלת בהודעה האמורותהעובדוה3.
אמת.

 אמת. תצהיוי ותוגן חתימתי זו שמי,4ה4

קך4-,,ץ,ע

 דש./ פקקני-

ה

אישור

 ולאחר לה המיכר "דנ"1 המכומן בפניי הושיע 25.7.07 ביום כי ב"ה מאשר עו"ד, א,, אני הח"מ,אמ
 התם בחוק, הקבועים למנשים צפוי יהיה ט nvan לא שאס האמת, את לנמר עליו כישהזהרתיו

 תצהירו_ עלבפני
,ן.ץ,ר-",ק

תתרשע

 T~TAL .ק2פ


