
בגהעליוןהמשפטבבית
07/466צ" גבוהמשפטכביתבשבתו

07/544צ"בגלצדע

07/830צ"בג

07/5030צ"בג ................-

Ts

Dfli

--

i

(2008-07-13ןלכנר-הוללדפנהד"עוהכ"בי"ע
1ןנ47241.השרורמת,2המעפיליםמרחי ..יי,,/2040882-077:פקס,5477921-03:'טל

07/466צ"בבגהעותרים

האזרחלזכויותהאגודה

'ואחוים-אברהםשרוןד"עוהכ"בי"ע

בישראלהאזרחלזכויותמהאגודה

65151אביבתל,75בנימיןנחלת'רח

5608165-03:פקס,5608185-03:'טל

07/544צ"בבגהעותרים

טבילה.1

טבילה.2

טבילה.3

טבילה'.4

סביחאת.5

סביחאת.6

שביטאת.7

סביחאת.8

בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז-עדאלה.9

'ואחוהרסאוסןד"עוהכ"בי"ע

בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז-מעדאלה

שפרעם510ד"ת

9503140-04:פקס,7313075-050:נייד,9501610-04:'טל

07/830צ"בבגהעותרים



זלצברגרלוטהר"דשלמיסודההפרטלהגנתהמועד

'אחאו/ווולפסוןיוסיאו/והללבןיותםד"עוהכ"בי"ע
97200ירושלים,4עוביידהאבומרחוב

6276317-02:פקס6283555-02:טל

גדנ

הפניטשר.1

לממשלההמשפטיהיועץ.2

והשומרוןביהודהל"צהכווזותמפקד.3

הדרוםפיקודאלוף.4

,המדינהפרקליטותי"עכולם

ירושלים,המשפטיםמשרד
ביםישמה

המשיביםמטעםתשובהכולב

תשובהכתבלהגישהמשיביםמתכבדים,הנכבדהמשפטביתמלפנישיצאתנאיעללצרבהתאם

.מטעמם

ענייניםתוען

4......................................................................................................................נמבוא.א

12..הישראליתהחברהעצמהעלשלקחההסיכוןשלהדרגתיתהרחבה-החוקשלגלגוליו.ב

12.........................................................................................................הממשלההחלטת.1.ב

12..............................................................................................המקוריתבמתכונתוהחוק.2.ב

13............................................................................................................הראשוןהתיקון.3.ב

14............................................................השניהתיקוןוחקיקתהדיןפסקלאחרהאירועים.4.ב

18.........................................................החוקשלתוקפווהארכתהחדשההממשלההחלטת.5.ב

19............................................................................חוקתיתלבחינהכיוםהעומדהחוק.ג

19...............................................................................................................החוקהוראות.1.ג

22....................................................................................................החוקהוראותסקירת.2.ג

24.....................................................................................................עובדתיתתשתית.ד

24.....................................................................................................החוקהוראותיישום.1.ד



24"".....".................................................................................הפרטניהאבחוןתוצאות.2.ד

25...............................................................................................החמורהביטחוניהמצב.3.ד

28.....................................................................................................המשיביסעמדת.ה

28...................................................................................................המשפטילניתוחמבוא.1.ה

29............................................................................................................הדיןפסקניתוח.2.ה

29.............................................................................................................הרובדעת.א.2.ה

36..................................................................................................................................המיעוטדעת.ב.2.ה

43,.,.,,,........................................................,...........................................................הדיןפסקסיכום.ג.2.ה

44.............................,..........................._,......עמוקהכהאינההמיעוטלדעתהרובדעתביןההבחנה.ד.2.ה

45......,............................................................................................הדיןפסקשלההלכתיתמשמעותו.ה.2.ה

48,......................................................................................................................................הדיןפסקשללעניינו.ו.2.ה

49המלחמהלנזקיהמדינהשלהנזיקיתהאחריותבענייןהדיןפסקהשלכות-אגבהערת.ז.2.ה

52............................................................................................................החוקתיהניתוח.3.ה

52............................................................................................................_,...............................מקדימותהערות.א.3.ה

52.......................שלפנינוהחוקלביןהדיןפסקניתןשלגביוהחוקשלנוסחוביןההבחנה.1.א.3.ה

-הלחימהאופיעםהמחוקקהתמודדות.2.א.3.ה
"הצורי

52........טרורפעולותלביצוע"מבפניםבאדם

56.........,........................................................................................הגורףהפרטניהאבחוןשיטתכשלון.3.א.3.ה

60............................המשפטביתהערותבעקבות-הגורףהפרטניהאבחוןאתלשפרניתןהאם.4.א.3.ה

63.....................................................................................................................................המתודיהחוקתיהניתוח.ב.3.ה

63.............................................................................................................................................מקדימההערה.1.ב.3.ה

67.............................................................................,..............................החוקתיתבזכותהפגיעה.2.ב.3.ה

67זהבענייןהלכהקבעלאהדיןופסקהברעהמצריךאינוהחוקתיתבזכותהפגיעהנושא.א.2.ב.3.ה

68..................................................................................................חוקתיתזכותבכלפוגעאינוהחוק.ב.2.ב.3.ה

71..............................................כדיןנעשתההחוקתיתבזכותהפגיעההאם-ההגבלהפסקת.3.ב.3.ה

71..............................................................................................................................,.........,.....כללי.א.3.ב.3.ה

71........................................................................................ראויהתכליתהיאהחוקשלתכליתו.ב.3.ב.3.ה

72.......................................................................הנדרשעלעולהאינההחוקתיתבזכותהפגיעה.ג.3.ב.3.ה

77...................................................................,.החוקפיעלהקטיניםמעמד-נוספתהערה.4.ה

79.....................................................................................................................סיכום



מבוא

,דברלכלמלחמההואזהעימות.לפלסטיניםישראלביןמזויןעימותפרץ00.9.29ביום

הופכיםבעימותהפועליםהכוחותוהיקףהאבידותהיקף.להניתןלארשמיששםלמרות

.יומיהיוםבמובנהלמלחמהאותו

ללא,טרורמלחמתהיותההואזומלחמהשלהראשוןהמאפיין.ייחודיתבמלחמהמדובר

שחלקם,טרורארגונישלשורהעומדיםישראלמול.החזיתהואהעורף.חזיתקווי

ביצועלצורךבאזרחיםשימושעושיםאלהטרורארגוני.אויבמדינותידיעלנתמכים

במלחמהמדובראין.אזרחיםהמכריעברובםהםזומלחמהשלהקורבנות.הפי4ועים

.הקרבבשדההרחקבזהזהמתנגשיםצבאותשנישבה,"רגילה"

,המדינהשלרחובותיהאל,המדינהאזרחיעבראלהפיגועיםאתמכווניםהטרורארגוני

מתקפתלובשתהאחרונותבשנים.האזרחיםובתישמחהאולמות,אוטובוסים,קפהבתי

היישוביםעבראלמרגמהופצצותטיליםשלהבחנהחסרירישלחדשאופיהטרור

באוכלוסייהמעצוריםחסרתוהפגיעהההתאבדותלוחמת.עזהלרצועתהסמוכים

והןאידיאולוגיתבתמיכההןמדובר.הפלסטיניבציבוררחבהלתמיכהזוכותאזרחית

מאורגנת,וחינוכיתתקשורתית,הסתהממערכתניזונההטרורמלחמת.ממשיבסיוע

.היטב

בשטחימקורוהטרורפעולותשלמוחלטרוב.ומיקומוהאויבזהותהוא,השניהמאפיין

.הפלסטיניברחוברחבהלתמיכהזוכותהטרורפעולות.הפלסטיניתהרשות

במסגרת.ף"אשלביןישראלביןהסכמיםשלשורהבסיסעל1994בשנתהוקמההרשות

הפלסטיניתהרשות.הצבאימהמפקדרבותסמכויותהפלסטיניתלרשותהועברוזו

מדינההיאאיןאםאף,ע"ואזחש"איומתושבימוחלטרובשלחייהםאתמנהלת

.ריבונית

בטרורלהילחםהפלסטיניהצדשלהתחייבותכולליםלפלסטיניםישראלביןההסכמים

במעשההן,זוחובההפרההפלסטיניתהרשות.ישראלנגדואלימותטרורמעשיולמנוע

.במחדלוהן

הרשותעל,ס"החמאממשלתהקמתבעקבות,ישראלממשלתהכריזה,06.4.11ביום

.(4780'מסממשלההחלטת)"ישראלאתהעוינת,טרורכרשות"

עלשהשתלטטרורארגוןהואס"החמאכיבטחוני-המדיניהקבינטקבע07.9.19ביום

.עויןלשטחאותהוהפךעזהרצועת



ביהודההפועלתהפלסטיניתהרשותעםמסוימיםקשריםמקיימתישראל,במקביל

עזהמרצועתבעיקר,הפלסטיניתהרשותמשטחיהאיוםעוצמת,זאתעם.ושומרון

.פחתהלא,ש"איובתחומימסוימיםומאזורים

:חשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודהמלחמהאתתיארכך

מול-אלקשהמזויןבעימותמצויהישראל...3" .קולקטיבכנגדקולקטיב.מדינהכנגדרשות.הפלסטינים
;העצמאותכמלחמתלא.כמלחמההיהזהמזוייןועימות

.הכיפוריםיוםכמלחמתלא;הימיםששתכמלחמתלא
...מלחמה-זאתובכל

בטרורישראלנלחמתהמדינהתושביעללהגנה.8" .עיקר-כלפשוטהאינהזושמלחמהאלא.חורמהמלחמת

מלחמותאותן,עבר-שללמלחמותדומההיאאיןגם
-הביןבמשפטהמקובלותהמלחמהנורמותאתשעיצבו
צבאבידינעשיתאינההפלסטיניתהטרורמלחמת.לאומי
.הקרבבשדהנערכתהיאאיןאף,מדיםלובשישלמאורגן

המבחיןתגנושאיםשאינםטרוריסטיםמלחמתזוהי
נגדהתקפותיהםאתוהמכוונים,התושביםמיתראותם

נטמעיםהטרוריסטים.יומםבשיגרתהעוסקיםאזרחים
איןכי-עדהפלסטיניתהאזרחיתבאוכלוסיהומשתלבים-

טרורפעילמיהו,תמיםפלסטיניתושבמיהולדעתניתן
זוהשתלבות.לטרורלסייעהעלולפלסטיניתושבומיהו
.מקריתאינההאזרחיתבאוכלוסיההטרוראירגונישל

האוכלוסייהשלבתוכהמסתתריםהטרוריסטים
באוכלוסיהשימושהםעושיםולעיתים,האזרחית
:כן-על-יתר.ל"צהפעולותמפני"אנושימגן"כהתמימה

חלקיםשלולסיועלתמיכהזוכיםהטרורפעילי
האזורשתושביבלבדזולא,אכן.האזרחיתבאוכלוסייה

אףמהםשרביםאלא,הטרורלהפסקתעושיםאינם
זוכההטרוריסטיםמןגדולחלק.לוומסייעיםבותומכים
.משפחהבניומידיהקרובההסביבהשלולסיועלעידוד
אמצעילטרורובסיועטרור-פעולתבביצוערואיםרבים

עושיםאחרים.המשפחהשלהכלכליעתידהלהבטחת
לאאםכימחששהטרורלארגוניומסייעיםכמאוימים

הרשותאף.משפחתם-לבניאולהםיבולעיסייעו
ובמקרים,הטרורלמיגורדיעושהאינהעצמההפלסטינית

השייכיםגורמיםאופלסטיניתהרשותכינמצאאחדים
.ישירחלקבהןנטלואוטרורלפעולותסייעולמנגנוניה
כבדההסתהשליוצאפועל,השארבין,היאזותמיכה
ישראלנגדאלימותמעשילביצועהקוראתוקשה

כיובריארוכותשניםנמשכתזוהסתה.ותושביה
הדגשות)".הפלסטיניתהחברהשדרותלכלהיאמחלחלת
.(הוספו

פסקאועדאלהענייןלהלן-(פורסםטרם)ואחיהממשלהראש'נעדאלה03/7052צ"בג

.הדין

ההגירהדיניהתאמתוהוא,המלחמהשלמסויםמשפטיהיבטמעלותשלפנינוהעתירות
.הייחודיתלמלחמה



מולקולקטיב.עםמולעם.הפלסטיניםעםבמלחמהמצויהישראלמדינת,כאמור

מבקשותשחלקן,אויבמדינות,נוספותמדינותקיימותהפלסטיניםלצד.קולקטיב

.קיצוניאסלמיטרורמשתוללבהןמדינותאוישראלאתלהשמיד

לקולקטיבנאמנותחבאדםכלולפיהיסודהנחתקיימתמדינותוביןעמיםביןבמלחמה

האויבנתינישלכניסתםאתמנעוהעולםשבמדינותהמתוקנות,לפיכך.משתייךהואאליו

בפועללעסוקהתכווןהאויבשנתיןלכךראיההיתהלאאםגם,מלחמהבזמןלמדינה

.עוינתבפעילות

:זהלענייןראו

יוממשלמשפט"דיוןפתיחת-לישראליהודיםשאינםזריםהגירתעל"זילברשץ'י
(2006)87,102-99.

הגירהשלהמקרה:יהודיורובהמדינהבטחון,אדםזכויות",אורגד'ולרובינשטיין'א

.315(2006)מחהפרקליט,"נישואיןלצורכי

נתיןכיברורשכן,תדירבאופןמופעלאינואויבממדינותההשתקעותחסימתשלזהכלל
.במדינתוהלוחמתבמדינהלהשתקעלבקשימהרלאאויב

שעמםהמדינהאלבאלפיהםלהגרמבקשיםהאויבנתיני.שונהבישראלשהמצבאלא

חברתיים,כלכלייםטעמיםשלהייחודיתבתופעהמדובר.חורמהמלחמתבהלוחם

.ואידיאולוגיים

וודאי,לתחומההאויבנתיניכניסתאתלחסוםישראלעלהיההעימותפרוץעם,לכאורה

בשונהנהגהשישראלאלא.בתחומהאויבנתינישלהשתקעותלאפשרמקוםהיהשלא

.נישואיןבעקבותהשתקעותלמטרתכולל,השעריםנסגרולאבתחילה.בעולםמהמקובל

.גישהשינויחייבוהעימותשמאפייניאלא

המתאבדיםנשקהואבמלחמתםהפלסטיניםשימושעושיםשבוביותרהקטלניהנשקכלי

ופיגועיםההתאבדותפיגועי.הנכבדהמשפטביתשלבלשונו"מונחותאדםפצצות"-

בתחושתופגעולישראליםוברכושבנפשהנזקעיקראתגרמוישראלבשטחלהםדומים

.בישראלהציבורשלהביטחון

חינוכיתמערכתשלתוצאה,והסתהשנאההואאותןהמניעשהדלק,אלהאדםפצצות

צורךיש."ביותראש"או,הנחייהדורשות,"קדושיםמות"ולהרגהמטיפהואידיאולוגית

ולהנחות,ישראלתחומיאלשלוהנפץחומריאתאוהמתאבדאתלהעביר,במטרהלבחור

.החוליהחברילשארסיכוןבמינימוםאבידותמקסימוםייגרמושבולמקוםאותו



הקמתבעקבותזאת.קשהלמשימהלישראלהמתאבדיםהחדרתהפכההשניםבמהלך

.הפלסטיניתהרשותשטחיבתוךישראלשמנהלתהטרורפעילינגדופעולותהביטחון'גדר

בתושבישימוששלהאטרקטיביותמאודעדעולההטרורלארגונישנגרםהקושיבשל

ביצועואף,אחרלוגיסטיסיוע,מודיעיןאיסוף,המחבליםהחדרתלשםואזרחיהישראל

.אליהםוהדרכיםהפיגועיעדיאתמכיריםותושביהישראלאורחי.בפועלטרורפעולות
עורףלהציעיכוליםהם.ש"לאיוישראלביןבמעבריםתנועהמחופשנהניםאף,הם

.ע"ואזחש"מאיוהבאותהטרורלחוליותלוגיסטי

להנחתגםאלא,קלאסייםהתאבדותלפיגועירקלאנכוניםאלהדברינוכילצייןחשוב

.פיגועיםשלאחריםוסוגיםיריפיגועי,מטענים

ישראלמתושביהמורכבתקבוצההיאלטרורסיועעבורלגיוסהאטרקטיביתהקבוצה.9

אלה.בישראלוהשתקעו,אחרותעוינותממדינותאוהאזורמןלישראלשהיגרוואזרחיה

חברתייםקשריםמקיימיםהם.שניםשלשיטתיתהסתהלמערכתנתוניםהיו

הזהותתעודתבעזרתהעולמותשניביןבחופשיותונעיםהאזורתושביעםומשפחתיים

.הישראליהנהיגהורשיוןהישראליהרכברשיון,הישראלית

הרשותתושבישלזהובכללהאויבנתינישל"פרטניאבחון"כיהיתהההנחה,תחילה.10

.ומתמידמאזישראלנהגהכך.זומאוכלוסיההנובעהסיכוןאתלנטרליכול,הפלסטינית

חלקנטלובהם(ישראלבשטחלביצועשיועדו)הפיגועוניסיונותהפיגועיםמשתכפואולם

אתמראשלזהותניתןלאכיהתברר,משפחותיהםובניבישראלשהשתקעוהאויבמנתיני

,בכללאם,מתאיםהפרטניהאבחון.גורףפרטניאבחוןבאמצעותוהמחבליםהסייענים

.לעםעםביןמזויןעימותשללתקופתולא,רגיעהשללתקופות

ישראללאזרחילסכנהמענהנותנתאינהאויבלנתיניפרטניאבחוןפיעלרקפעילות

המבקשיםאויבלנתיניהנוגעאחראבחוןלמודללעבורהוחלט,כןעל.ותושביה

.סיכוןפרופיליעלהמבוססבמודלמדובר.המלחמהבתקופתבישראללהשתקע

-להלן)2003ג"התשס,(שעההוראת)לישראלוהכניסההאזרחותבחוקנקבעזהמודל.11

.(החוק

האחרוןהתיקון.תיקוניםשניעבראףוהואפעמיםמספרתוקפוהוארךהחוקנחקקמאז

2007-ז"התשס,(2'מסתיקון)(שעההוראת)לישראלוהכניסההאזרחותבחוקנעשה

.09.7.31ליוםעדהחוקשלתוקפוהוארךלאחרונה.(התיקון-להלן)

לחזורהעותריםמבקשים,למעשה.ביטולואתומבקשיםהחוקאתתוקפיםהעותרים.12

הכלליהביטחוןשירותעמדת.אפקטיביתכלאשהוכחההפרטניהאבחוןלשיטת



לנבאמסוגלאינואויבנתינישלפרטנישאבחוןהיאהראשיהמחוקקידיעלשהתקבלה

עלשיבוצעוטרורבפיגועיישראליםשלמוותמשמעההישנהלשיטהחזרה.מסוכנות

.משפחותיהםובניבישראלהמעמדמקבלישלבסיועאוידי

הערכיתהדילמה.אלהממגבלותאחרתאוכזובמידהנפגעיםאויבנתינישלזוגםבני.13

נתינישלמבוקרתלאהשתקעותלאשרישהאם-וחדהברורהישראלבפניהעומדת
.אחריםישראליםשלולפציעתםישראליםשללמוותיביאהדבראםאף,בישראלאויב

הגבלהמולמאוימיםישראליםשלהגוףולשלמותלחייםהזכות-משפטיתבלשוןאו

.אחריםישראליםשלבישראלמשפחהלחייהזכותבמימוש

שהתממשותמסוכןהימורהואהבקשותכלללגביפרטנישאבחוןסברהראשיהמחוקק

אי.הפיכהובלתיקטלניתהאבחוןכשלוןשלהתוצאה.ודאיתהימנוהסיכוןפוטנציאל
לצורכילישראלאויבנתינישלכניסהלהתירשאיןהואלכתחילהשנקבעהכלל,לכך

.המזויןהעימותאוהמלחמהבעתהשתקעות

מבוססאלא,גורףאינו,בושנערכוהתיקוניםלאחר,בחוקכיוםהקבועההסדר,זאתעם.14

ולהביאו,הסיכוןאתלגדרשתכליתםהסדריםשלשורהיצרהמחוקק.סיכוןפרופיליעל

.במלחמהחברהלשאתיכולהאותומחושבסיכוןלכלל

שאינםוגבריםלנשיםוכן,לקטיניםבישראלמעמדלקבלתמיוחדיםהסדריםנקבעו,כך

מטעמיםאלהמהסדריםלחרוגסמכותאףניתנה.המובהקותהסיכוןבקבוצותמצויים

אוהמלחמהלתקופתמכווןוהואבזמןתחוםהחוקיההסדר.מיוחדיםהומניטאריים

.בלבדהעימות

בקשותאלפיהאויבנתיניהגישולחוקהראשוןהתיקוןמועד,2005אוגוסטמאז,ואכן

.אושרומתוכןורבות,פרטניבאופןנבדקואלהבקשותשלרובן.בישראלמעמדלקבלת

מעמדקיבלואויבנתיניאלפיםמשלושתלמעלה,2005אוגוסטבחודשהחוקתוקןמאז

.לישראליםמנישואיןכתוצאהבישראל

בקשותמאותנפסלו(2005משנתהחוקלחריגיבהתאם)הפרטניהאבחוןבמהלךכינעיר

ניבויויכולותהפרטניהאבחוןמגבלותבשל.פרטניביטחוניסיכוןהערכתבשל

הסכנהלמרותהפרטניהאבחוןאתחצואויבנתיניכמהלדעתאין,פיועלהמסוכנות

.מהםהנשקפת

בחריגישעומדיםמידהיינו,הסיכוןמפרופילישחורגיםמישלבקשותשמאותהעובדה

לכלהטרורארגונישלהחדירהעומקעלמעידהביטחונייםמטעמיםנפסלוהחוק

.הפלסטיניתהחברהשכבות



ביטולואתהמצדיקבחוקחוקתיפגםכלנפללאכילהראותהיאזותשובהשלתכליתה.15

.העותריםשדורשיםכפי

שלמותם,גורלגזירתכמעין,בחשבוןהמביא,אחרבהסדרלבחורלכאורהניתן,אכן

בחרשהמחוקקאלא.משפחהלחייהזכותכמו,אחריםערכיםלהגשיםבמטרהישראלים

.לבטלהאוהמחוקקשלזומהחלטהלהתעלםאיןלטעמנו.אחרתערכיתבהכרעה

המשפטביתבפנילדיוןעלתההחוקשלקודמתגרסה.ריקבחללנעשהלאהחוקתיהדיון.16

ברוב,הנכבדהמשפטביתשלמורחבהרכבדחה06.5.14ביום.עדאלהבעניןהנכבד

.החוקחוקתיותנגדדומותעתירותשלשורה,דיעות

איןאלהבעתירותלטעמנו.החוקתיותהסוגיותמכלולשלמעמיקניתוחקייםהדיןבפסק

דחייתרקעעלבעיקרוזאת,עקרונייםתיאורטייםבטיעוניםולהרחיבלשובמקום

.יחסיתקצרזמןלפניהעתירות

לדיוןמקוםאיןוכן,דיןביתמעשהשלקיומובשלהעתירהאתלדחותישלטעמנו,לכן.17

איןענייןשללגופוגם,זאתעם.הדיןפסקמתןמיוםבלבדכשנתייםנושאבאותומחודש

.החוקשלבחוקתיותוולדוןלשובמקום

ביןהמחלוקתכינראה.הדיןפסקשלהמעשיותבהשלכותלהתמקדנבקשהתשובהבכתב

בניתוחאחדמרכיבבניתוחמצויה,הסופיתלהתפלגותשהביאה,המיעוטלדעתהרובדעת

התועלתביןביחסהעוסק-המידתיותמבחןשלהשלישיהמשנהבמבחןמדובר.החוקתי

.נזקולביןשבחוק

האפקטיביותלמידתנוגעתהיא.עובדתיתאלאמשפטיתאינההמחלוקתנקודת,בפועל

.העימותבתקופת,בישראללהשתקעהמבקשיםאויבנתינישלהגורףהפרטניהאבחוןשל

:נאור'מהשופטתכבודשציינהכפי

אםבשאלהבינינוהדעותחילוקיכיסבורהאני.18" התקיימולאאוהתקיימו
,נעוציםההגבלהפסקתתנאי

לבדיקהלדרישהשונהבהתייחסות,רבהבמידה
אזרחימבקשיםעמםהאזורתושבישלאינדיבידואלית

כיהסבוריםבינינויש.להתאחדתושביהאוישראל
הכספייםהמשאביםיוקצורקאםתתאפשרכזובדיקה
בדיקהכיהשתכנעו(בתוכםואני).אחרים;לכך

".הזולעתאפשריתאינהממששלאינדיבידואלית
.(הוספהההדגשה)

אתיקטיןולא,הזאתלעת,אפשריאינולכלפרטניאבחוןכיסברההרובדעת,כןעל
כיהמיעוטדעתסברהלעומתה.נזקועלעולהבחוקהתועלתולכןהאויבמנתיניהסיכון

הדיןבפסקהמיעוטמדעותחלקידיעלשהוצעואחרותדרכיםונקיטתמשאביםתוספת



.מחושבסיכוןבהפעלתולראותהמאפשרתבמידהלאפקטיביהפרטניהאבחוןאתיהפכו

.שבוהתועלתעלעולההתיקוןשלנזקוכיהמיעוטדעתסברהלכן

והןהרובבדעתהן,החוקולשינויהפרטניהאבחוןלשיפורהנכבדהמשפטביתהצעות.18

ידיעלוהןישראלממשלתידיעלהןויסודיתמעמיקהבצורהנבחנו,המיעוטבדעת
.החוקתוקןאףהדיןפסקבעקבות.המחוקק

עמדתו,הפרטניהאבחוןאתלשפרשנועדוההצעותשנבחנולאחר,עתהגם,אולם

אזרחיכנגדהמכווןטרורלסיכולבאחריותהנושא,הכלליהביטחוןשירותשלהמקצועית

פרופיליפיעלראשוניסינוןללא,גורףפרטניאבחוןכיהיא,ותושביהישראלמדינת
ואינוישיםאינו,בהרחבהלעילשפורטהעימותלמאפיינילבובשים,הזאתלעת,סיכון

.אדםלחייהוודאיבסיכוןמשמעותיתלהפחתהיביאולא,אפקטיבי

הןמידתיהואהחוק,הפרטנילאבחוןאפקטיביותבהיעדר,אלהבנסיבות,לטעמנו

אתשיגשיםאחראמצעישאיןכיווןזאת.המיעוטלדעתבהתאםוהןהרובלדעתבהתאם

מניעת,בחוקשהתועלתכיווןוכן,ישראלתושביחייעללהגן-החוקשלהראויההתכלית

ותושבימאזרחיחלקשלהמשפחהבחייזמניתפגיעה-קרי,שלוהנזקעלעולה,ודאיהרג

.המלחמהבתקופתאויבלנתיןשנישאוישראל

במסגרת,לחוקחדשסייגשילובלאורמתגברהחוקמידתיותשלההיבט,כןעליתר

הוראותעללהתגברהמאפשר,2006במאיהדיןפסקמתןלאחרבחוקשהתקבלהתיקון

.מיוחדיםהומניטארייםמטעמיםהחוק

שימושעושיםאויבנתיניאלפי,להיוםשנכוןבכךביטוילידיבאההחוקמירחיות

.המלחמההמשךוחרףמהםהנשקףהסיכוןחרףבישראלמעמדומקבליםהחוקבחריגי

התהליכיםואתהחקיקתיתההיסטוריהאתתחילהנסקור,עמדתנולהסבירמנת.על.19

.החוקלחקיקתשהביאו

התיקוןעלהדיןפסקהשפיעכיצדונראה,עדאלהבענייןהדיןפסקאתננתחזובמסגרת

המשפטיתהתשתיתהנחתלצורךבהמשךאותנוישמשאףעדאלהבענייןהדיןפסק.לחוק

.החוקחוקתיותלניתוח

לחקיקתשהביאובהליכיםובעיקרהדיןפסקלאחרשאירעובאירועיםנדוןמכןלאחר

.תוקפולהארכתההליכיםוכן,התיקון

נדחה.עזיאלהבענייןהדיןפסקשלהמשפטיותבהשלכותלדוןנבקשזהניתוחבסיסעל.20

לבחינהעתההעומדהחוקולפיההדיןבפסקהלכהנקבעהכאילוהעותריםשלהטענהאת

נחקקהחוקכיהיאההלכה.שונההדיןבפסקההלכהכיהיאעמדתנו.חוקתיאינו



,שקיימתככל,החוקתיתבזכותהחוקשפגעהפגיעהוכיוחשובהראויהבטחוניתלתכלית

.הנדרשעלעולהאינה

המגבלותלגביהכלליהביטחוןשירותשלהמקצועיתבעמדהיתמקדהמשיביםשלהטיעון

והןהסיכוןאתלנבאהיכולתמחוסרהןהנובעות,הפרטניהאבחוןשלהאינהרנטיות

תוספתבאמצעותלא,לגישורניתנותאינןאלהאינהרנטיותמגבלות.האיסוףממגבלות

."מסוכנותחזקת"קביעתבאמצעותולאמשאבים

שחלפובשניםהחוקהופעלבההדרךלגביהנכבדהמשפטביתאתלעדכןנבקשכןכמו

.האחרונותבשניםבישראלמעמדקיבלואויבנתיניאלפיכי,כאמור,נראה.שנחקקמאז

כיעולהאלהמעובדות.אויבנתינישלבישראלהשתקעותעלגורףבאיסורמדובראיןלכן

.ביותרמוגזמיםהעותריםטיעוני

.החוקאתלבטלאיןכיהיאלבססניתןאותההמסקנה



הישראליתהחברהעצמהעלשלקחההסיכוןשלהדרגתיתהרחבה-החוקשלגלגוליו.ב

הממשלההחלטת.1.ב

,העימותפרוץלאחרלשנתייםקרובעד.2000בשנתפרץהפלסטיניםעםהמזויןהעימות.21

בישראלהאויבנתיניהשתקעות.אויבנתינישלבישראלהשתקעותעלמגבלותהוטלולא

.עימותפרץלאכאילונעשתהתקופהבאותה

מעמדלקבלתבבקשותהטיפולאתלהגבילישראלממשלתהחליטה,2002מאיבחודשרק

.הפלסטיניתהרשותתושבישלבישראלהשתקעותלצורךבישראל

הפלסטיניתהרשותתושבישלחדשותבקשותתתקבלנהלאכינקבעהממשלהבהחלטת

מישלהמעמדישודרגלאכיהוחלטעוד.לישראליםנישואיןמכחבישראלמעמדלקבלת
.קבעתושבאואזרחשלמעמדלקבלתמדורגבהליךנמצאוהואאושרהשבקשתו

.1/משומסומנתהתשובהלכתבמצורפתהממשלההחלטת

המקוריתבמתכונתוהחוק.2.ב

אתעיגן,בעיקרו,החוק.הראשוניתבמתכונתוהחוקברשומותפורסם03.8.6ביום.22

הומניטאריהיבטבעליחריגיםשלשורהיצרהראשוניבנוסחוכבראך,הממשלהמדיניות

.מיטיבותמעברהוראותוכן

הפרדתואתלמנועמנתעל12גילעדלילדלישראלכניסההיתרלהעניקניתןכינקבע,כך

.((א)3סעיף)כדיןבישראלהשוההמהורהו

,בישראלישיבהרשיוןושלבישראלשהייההיתרשלתוקפםאתלהאריךאיפשראףהחוק
סמכותהאזורלמפקדהוענקהכןכמו.החוקשלתחילתוערבזהבמעמדשהחזיקלמל

-הלפניבישראלמעמדלקבלתבקשהשהגישלמיבישראלזמנישהיההיתרלהעניק

.(4סעיף)בעניינוהחלטהניתנהטרםהחוקשלתחילתווביום02.5.12

הדבראםהאזורלתושבבישראלמעמדלהעניקהסמכותאתהפניםלשרהעניקאףהחוק.23

.((ב)3סעיף)המדינהשלחשובאינטרסמשרת

ניתנההכנסתבאישורלממשלהאולם,שנהשללתקופהשעהכהוראתנחקקג"החה.24
אחתשנהעלתעלהשלאלתקופה,לעתמעת,החוקשלתוקפואתבצולהאריךסמכות

.(5סעיף)

ב-ו'א2/משומסומניםהתשובהלכתבמצורפיםהחוקונוסחהחוקהצעת



פעמיםשלושהחוקשלתוקפואתוהאריכו,זובסמכותםשימושעשווהכנסתהמנישלה.25

.05.8.31ליוםעד

הראשוןהתיקון.3.ב

בתיקוןמדובר.(הראשוןהתיקון-להלן)הראשונהבפעםהחוקתוקן05.8.1ביום.26

וזאת,ההומניטארייםלשיקוליםהביטחוןצורכיביןיותרמידתיאיזוןיצירתשתכליתו

שלעיקרו.והמקוםהזמןמנסיבותכנובע,החוקשלתוקפוהארכתבהמשךהצורךלאור

.האזורתושבישלבישראלהשתקעותעלהמגבלותבצמצוםהתיקון

היתרלהעניקסמכותהאזורולמפקדהפניםלשרלהעניקבמטרהתוקןלחוק3סעיף

לשםשנה25מעלשגילההאזורולתושבתשנה35מעלשגילוהאזורלתושבבישראלשהיה

.בישראלכדיןהשוהיםזוגםמבניהפרדתםמניעת

העניקזהבסעיף.קטיניםשלבמעמדםכולוהעוסק,'3אסעיף,נוסףסעיףהוסףלחוק

מנתעל18לגילמתחתלקטיניםבישראלמעמדלהעניקהפניםלשרדעתשיקולהמחוקק

,14לגילמתחתקטיניםביןהבחיןהחוק.בישראלכדיןהחייםמהוריהםהפרדתםלמנוע
מעלקטיניםלבין,בישראלישיבהרישיוןלהעניקהסמכותהפניםלשרניתנהשלגביהם

היתרכאמורלקטיןלהעניקבאזורהצבאילמפקדהסמכותהוענקהשלגביהם14גיל

.בישראלשהייה

מניעהלהיעדרכפופהאלהלחריגיםבישראלהמעמדהענקת,לחוק'3דסעיףפיעל

.פרטניאבחוןפיעל,בטחונית

לפרופילבנוגעהבטחוןגורמישלדעתבחוותבהתחשבנקבעובתיקוןשנקבעוההקלות.27

.הפוטנציאליהמחבלשלהסיכון

נושאאינושהוא,זמנייםלצרכיםלישראלשנכנסמיממנווהוצאונתחםהחוקלכךאי

גבריםמגדרוהוצאוכןכמו.בישראללהשתקעכוונהלוואין,ישראליתזהותתעודתעימו

נמוךזוגילאיםמקבוצתהנשקףהסיכוןכישהתבררלאחר,25גילמעלונשים35גילמעל

נחזורזהבענייןהעובדתילפירוט.14לגילמתחתילדיםלגביאףנכוןהדבר.יחסית

.התגובהבהמשך

.'ב-וא3/משומסומניםהתשובהלכתבמצורפיםשלוהחוקוהצעתהראשוןהתיקון

.4/משומסומןהתשובהלכתבמצורףהראשוןהתיקוןהוראותכוללהחוקנוסח



מכח.06.3.31ליוםעדשתוקפה,שעהכהוראתהחוקנותרהראשוןהתיקוןלאחרגם.28

.נוספיםחדשיםשלושהבתוקפונותרהחוק,הכנסת:יסודלחוק38סעיףהוראת

הנכבדהמשפטביתשללהכרעתושעמדההיא,הראשוןהתיקוןלאחר,החוקשלזוגרסה.29

.עזיאלהבעניין

שלדינולפסק6בפסקהבמלואומצוטטהנכבדהמשפטביתשללהכרעתושעמדהחוק

.ברק'אהנשיאכבוד

שלברוב.משלודעתחוותכתבמהםאחדשכל,שופטים11שלבהרכבניתןהדיןפסק.30

.העתירותאתלדחותהוחלטחמישהנגדששה

.התשובהכתבבהמשךהדיןלפסקנחזור.הדיןפסקבתיאורנאריךלאזהבשלב

השניהתיקוןוחקיקתהדיןפסקלאחרהאירועים.4.ב

שהמתינופרטניותעתירותעשרותנדחו,החוקחוקתיותנגדהעתירותדחייתבעקבות.31

החוקולפיההדיןבפסקשנפסקהההלכהבסיסעלנדחוהעתירות.העקרוניתלהכרעה

.חוקתי

תיקוןניסוחלשםהדיןפסקלבחינתמשרדיתביןמטהבעבודתהמדינההחלהבמקביל.32

.הדיןבפסקשנכללושונותהערותלאור,לחוקנוסף

נוספתפעםהמקצועיתעמדתהלגבשהביטחוןמערכתאףנתבקשה,זועבודהבמסגרת

ולאהביטחוניבמצבשינויכלחלשלאהיתההביטחוןגורמימסקנת.בחוקהצורךלגבי
אףכיהתברר,כןכמו.ותושביהישראלבאזרחילפגועהטרורארגונישלבכוונותינוי?'חל

מפרופיליהמנותק,הגורףהפרטניהאבחון,בושעלווההצעותהדיןפסקבחינתלאחר

ההסדרביטוללכן.עתידיסיכוןלנבאמסוגלאינו,האויבנתיניכלללגביוחלסיכון

.בהמשךבהרחבהנשובזהלנושאאף.אדםבחייודאיתלפגיעהיביאשבחוק

הוועדהשלבינייםח"דוהפניםלשרהוגש,06.2.7ביום,הפנימיתהמטהעבודתלצד.33

המ

~

.ישראללמדינתהגירהמדיניותלבחינתיעצת

שלהחלטהבעקבות,פינסאופירכ"ח,דאוהפניםשרשהקיםמייעצתבוועדהמדובר

.ישראללמדינתכוללתהגירהמדיניותבגיבוששחפצהישראלממשלת

,אבינרישלמה'פרופהיוהוועדהחברי.רובינשטייןאמנון'פרופהיההוועדהראשיושב

.לפידותרות'ופרופזילברשץיפה'פרופ,בנדוראריאל'פרופ



אויבנתיניהשתקעותשלבסוגיהלהתמקדנבקש.נושאיםבמספרעוסקהבינייםח"דו
.לישראליםנישואיןבעקבותבישראל

:הועדהאמרהזהלעניין

כניסהאיסור:מזויןוסכסוךמלחמהיחסישלהמודל.א" שלמוחלט
אויבמדינותנתיני

אשרמהגריםלשטחהלהכניסחייבתאינהריבוניתמדינה
להגרהמבקשיםכאלהשכןכללא,להנאמניםאינם

למנועכדיהננקטיםהאמצעיםאחד.עוינותממדינות
כניסתעלאיסורהטלתהינונאמניםלאמהגריםכניסת
הבינלאומיהמשפטמכלליאחד.עויןאואויבשטחנתיני

אזרחישללשטחהכניסהלאסורלמדינהמאפשר
עימותבעתאומלחמהבעתעוינותאואויבותמדינות
נמצאותהמדינותשתיעודכלזאת.המדינותביןמזוין

שבפועלברור.מלחמהבהיעדראףולעתים,מזויןבעימות
במדינהלפגועמבקשאויבמדינתשלאזרחכללא

אזרחיכימקובל,ואולם.להיכנסמבקשהאשאליה
הנאמנותחובת,למדינתםזיקותיהםבשל,אויבמדינת
מהווים,בשלטונהמשפחותיהםבניותלותאליהשלהם
(פעילמזויןעימותשלבעתותלפחות)סיכוןקבוצת

...לתחומהלהכניסמחויבתאינהשמדינה

נתינישלבמספרםמותנהואינו,קטגוריהואזהמודל
המעורביםאובמדינתםהנלחמתלמדינההמהגריםהאויב
פלסטיניםהשתתפותשבשלאלא.עוינתבפעילותבפועל
הן-(נישואיןמהגריובתוכם)ישראלנגדבטרוררבים

-בטרורציבוריתתמיכהוהןאקטיביתהשתתפות
אואויבמשטרנתיניכי,מבוססזהמודלשעליההחזקה

,להיכנסמבקשיםהםשאליהבמדינהלפגועעלוליםעוין
.משמעותיחיזוקמקבלת

המדינהעלשונותחובותמטילהבינלאומיהמשפט
צדשהיאמדינה,למשל,כך.משפחותלאיחודיבהקשר
שנאלצומשפחותמפגשיעללהקלנדרשתמזויןלעימות
,הקשרלחידושלסייעהיאהחובה)הקרבותבעתלהיפרד
חובהאיןאך,המשפחותלמפגש-האפשרובמידת
לצורכיהגירהלאפשראומשפחותאיחודלאפשר
לעשותגםנדרשתמזויןלעימותצדשהיאמדינה.(נישואין
משפחותביןמלכתחילהלהפרידשלאמנתעלמאמץ
המשפט,זאתעם.המזויןהעימותבעתקיימות

לצורכיהגירהלאפשרמדינהמחייבאינוהבינלאומי
.מזויןעימותשלבעתותמשפחותאיחודאונישואין
".ריבונותןבמסגרתזהבענייןדעת-שיקולניתןלמדינות

.(הוספוהדגשות)

להכניסלאומיהביןהמשפטמכחישראלעלחובהאיןכיהיתההועדהחבריעמדת

.מזויןעימותבעתאויבנתינילשטחה

:כינאמרזהבעניין.האויבנתינילסוגייתנוספתהתייחסותקיימת,ההמלצותבפרק



חרוםבעתותנישואיןהגירתעלמגבלות.2"

האזרחיםמחובותחלקשהיא-הנאמנותחובת
מדוברכאשריותרבעייתיתהיא-למדינתםוהתושבים
זיקות.ולחימהאויב,סיכוןאזוריאוממדינותבמהגרים
חזקתיוצרותלמדינתםאלומהגריםשלהנאמנות
כהריחרוםבעתותהגירההרילא,שהרי.מסוכנות
שייתןמאוזןהסדרלקבועוכדי,לכן.שלוםבעתותהגירה
והשיקוליםהאינטרסיםלמכלולומידתיהולםמשקל

שביןהמיוחדותהזיקותלרבות-הרלוואנטיים
האוכלוסייהלביןבישראלהערביתהאוכלוסייה
-ערבובמדינותהפלסטיניתהרשותבשטחיהפלסטינית

השטחלפיקטגוריותלשלושאלהמהגריםלחלקמוצע
:מתבקשתההגירהשממנו

קיימתשבהםאזוריםאומדינות-סיכוןואזורימדינות
ואמצעיהחינוךבמערכותוממסדיתשיטתיתהסתה

שלאמוצעאלהבמקרים.ישראלכנגדהתקשורת
עללהטילאלא,מהגרכלעלשחלה,בהצהרהלהסתפק
עליהםיוטלהגירתםלשם:נוספותחובותהמהגרים
זוהוכחה.בנאמנותםלפקפקממששליסודשאיןלהוכיח
הממשלהידי-עלשייקבעוקריטריוניםלפיתיעשה
הסיכוןלגביאו,המהגרנאמנותלגביממשיספק.בתקנות

יהיהניתן.המהגרלרעתיתפרש,שבהגירתוהביטחוני
לאחרשניםוחציארבעבמהלךאםהאישוראתלבטל
.הצהרותיואתהפרשהמהגריוכחלישראלכניסתו

שביןהנוכחיהמצבדוגמת:עימותואזוריאויבמדינות
לעיללאמורבנוסףכימוצע.איראןאולסוריהישראל
ידי-עללסתירההניתנתמסוכנותחזקת-1בסעיף

מכסתלקבוערשאיתתהיההממשלה,להגרהמבקש
העדיפותלסדרימידה-ואמותסבירהשנתיתהגירה

נישואיןלצורכיהגירהתאפשרהמכסה.המכסהבמסגרת
אך,סיכוןואזוריאויבממדינותגםמשפחותואיחוד
.מדיניותשיקולילפיהמהגריםכמותאתתגביל

סמכותתהיהלממשלהזהשבמצבמוצע:לחימהאזור
שבומהשטחלישראלכניסהעלמוחלטאיסורלהטיל
(הוספוההדגשות)".ישראלנגדלחימהמתנהלתוממנו

בידימצוישהואוכפיהכנסתשלהאינטרנטבאתרמופיעשהואכפי,הבינייםח"דו
.5/משומסומןהתשובהלכתבמצורףהמשיבים

ולאחר07.1.16יוםעדתחילה.פעמייםהוארכההחוקשלתחולתו,הדיןפסקמתןלאחר.35

.07.4.15ליוםעדמכן

בעקבותשהוכנהממשלתיתחוקהצעתלקדםלאפשרהיתהאלההארכותשלמטרתן

.הנכבדהמשפטביתפסיקת

(2'מסתיקון)(שעההוראת)לישראלוהכניסההאזרחותחוקבהצעתהיהמדובר

.(החוקהצעת-להלן)2006-ז"התשס



.181'עמ,273התשסההממשלהח"בהפורסמה06.12.18מיוםהחוקהצעת

:להצעהההסברבדבריהובאוועיקריההחוקהצעתשלתכליתה

הוראתחקיקתבבסיסשעמדהבטחוניהמצבהימשכותנוכח" .נוספותבשנתייםהשעההוראתאתלהאריךמוצעהשעה

-וביניהםהשעהבהוראתתיקוניםכמהלערוךמוצעבמקביל
ההגבלהלתחולת,הומניטרייםטעמיםשלחריגהכללת
עלהאמורהההגבלהתחולתהרחבת,השעהלהוראת2שבסעיף
להוראתבתוספתהמנויותסיכוןמדינותשלואזרחיםתושבים
,(סיכוןמדינות-להלן)(ועיראקסוריה,לבנון,איראן)השעה
להוראת3דסעיףבמסגרת,לקבועהפניםלשראפשרותומתן
שהייההיתרמבקשכי,ביטחוניתמניעהכאמורשענינו,השעה

למדינתביטחוניסיכוןלהוותעלולבישראללישיבהרישיוןאו
ולפיההמוסמכיםהביטחוןגורמישלדעתחוותיסודעלישראל
לסכןהעלולהפעילותמתבצעתמגוריובאזוראומושבובמדינת

."אזרחיהאוישראלמדינתביטחוןאת

כמו.בחוקהקבועותלמגבלותמיוחדהומניטאריחריגלהוספתהצעהכללההחוקהצעת

,לבנון,איראןכמוסיכוןממדינותתושביםעלגםהחוקמגבלותאתלהטילהוצע,כן

ישיבהרשיוןאוכניסההיתרהמבקשעלמגבלותלהטילהוצעעוד.ועיראקסוריה

פעילותמתבצעתמגוריובאזוראומושבובמדינתהבטחוןגורמילדעתאםלישראל

.ואזרחיהישראלמדינתבטחוןאתלסכןהעלולה

.6/משומסומנתהתשובהלכתבמצורפתהחוקהצעת

הסביבהוהגנתהפניםלועדתועברה06.12.19ביוםראשונהקריאהעברההחוקהצעת.36

.ושלישיתשניהלקריאההכנהלצורך

-ו07.1.8,07.1.16בתאריכים,החוקבהצעתממושכיםדיוניםשלושהקיימההועדה.37

07.3.20.

כן.בעתירההעולותלאלהמאודדומותטענותשהעלוהעותריםנציגיגםהשתתפובדיונים

ומשרדהכלליהביטחוןשירות,הפניםמשרדנציגיזהובכללהמדינהנציגינשמעו

ופרופסוררובינשטייןאמנוןפרופסוראףזומנו07.1.16ביוםשהתקייםלדיון.המשפטים

.נוספיםוועדהוחבריהוועדהראשיושבלבקשתוזאתאבינרישלמה

לעתירהאףומצורפיםהכנסתשלהאינטרנטבאתרמצוייםהדיוניםשלהפרוטוקולים

.07/830צ"בבג

ההצעהעברה07.3.21ביום.שינוייםמספרהחוקבהצעתהוכנסובוועדההדיוניםבעקבות.38

.מתנגדים11מולתומכיםכנסתחברי34שלברובושלישיתשניהבקריאה



.הכנסתשלהאינטרנטבאתרמצויהדיוןפרוטוקול

החוקשלתוקפווהארכתהחדשההממשלההחלטת.5.ב

ליוםעד,נוספתבשנההחוקשלתוקפואתלהאריךישראלממשלתהחליטה08.6.15ביום.39

09.7.31.

ובהתאם,כ"השבשלמקצועיתדעתחוותפיעל,ישראלממשלתהחליטהישיבהבאותה

אתלסכןהעלולהפעילותמתבצעתבואיזורהינהעזהרצועתכילחוק'3דסעיףלהוראות

מעמדמתןלאשרלאהפניםשראתהממשלההנחתהלפיכך,ואזרחיההמדינהבטחון

ברצועתשמתגוררמיאועזהרצועתכתושבשרשוםלמיבישראלישיבההיתראובישראל

.הרצועהכתושבהאוכלוסיןבמרשםרשוםשאינולמרותעזה

שבקשתומיעלתחולולאולהבאמכאןתחולזוהוראהכיקובעתהממשלההחלטה

.אושרההראשונית

ומסומניםהתשובהלכתבמצורפיםהממשלהלהחלטתההסברודבריההחלטההצעת

.7/מש

.8/משומסומנתהתשובהלכתבמצורפתהממשלההחלטת

.בשנההחוקאתלהאריךהממשלהבקשתאתהכנסתאישרה08.7.1ביום.40

.9/משומסומןהתשובהלכתבמצורףהדיוןפרוטוקול

2008-ח"התשס,(החוקתוקףהארכת)(שעההוראת)לישראלוהכניסההאזרחותצו

.10/משומסומןהתשובהלכתבמצורף08.7.15ביוםברשומותשפורסם



חוקתיתלבחינהכיוםהעומדהחוק.ג

החוקהוראות.1.ג

.העדכניתוההארכההתיקוןלאחרשיפוטיתלביקורתהיוםהעומדהחוקנוסחלהלן.41

הגדרות"

-בחוקזה.1

;עזהוחבלוהשומרוןיהודה:מאלהאחדכל-"אזור"

;1952-ב"התשי,האזרחותחוק-"האזרחותחוק"

,לישראלהכניסהחוק-"לישראלהכניסהחוק"
ן1952-ב"התשי

כוחותמפקד-והשומרוןיהודהלענין-"האזורמפקד" -עזהחבלולענין,והשומרוןביהודהלישראלהגנהצבא

;הביטחוןשרבהסכמת,הפניםשרשיסמיךמי

כוחותמפקד-והשומרוןיהודהלענין-"האזורמפקד" -עזהחבלולענין,והשומרוןביהודהלישראלהגנהצבא

שיסמיךמיאועזהבחבללישראלהגנהצבאכוחותמפקד
,הביטחוןשרבהסכמת,הפניםשר

,האזורשלהאוכלוסיןבמרשםשרשוםמי-"אזורתושב" וכן
במרשםרשוםשאינואףבאזורשמתגוררמי

.באזורישראלייישובתושבולמעט,האזורשלהאוכלוסין

בישראלוישיבהאזרחותהגבלת

דיןבכלהאמוראףעל,זהחוקשלתוקפובתקופת.2
יעניקלאהפניםשר,האזרחותלחוק7סעיףלרבות
המנויהמדינהשללתושבאולאזרחאואזורלתושב

רישיוןלוייתןולאהאזרחותחוקלפיאזרחותבתוספת
האזורומפקד,לישראלהכניסהחוקלפיבישראללישיבה

תחיקתלפיבישראללשהייההיתראזורלתושבייתןלא
.באזורהביטחון

זוגבנילגביהיתו

שיקוללפיהפניםשררשאי,2סעיףהוראותאףעל.3
לשהייההיתרלמתןהאזורתושבבקשתלאשרדעתו

-האזורמפקדבידיבישראל
מניעתלשם-שנים35מעלשגילואזורתושבלגבי(1)

;בישראלכדיןהשוההזוגומבתהפרדתו
מניעתלשם-שנים25מעלשגילהאזורתושבתלגבי(2)

.בישראלכדיןהשוההזוגהמבןהפרדתה

ילדיםלגביהיתר

שיקוללפי,הפניםשררשאי,2סעיףהוראותאףעל.3א
-דעתו

רישיוןשנים14עדשגילואזורתושבלקטיןלתת(1)
המשמורןמהורהוהפרדתומניעתלשםבישראללישיבה
;בישראלכדיןהשוהה

בידיבישראללשהייההיתרלמתןבקשהלאשר(2)
שנים14מעלשגילוהאזורתושבלקטיןהאזורמפקד



כדיןהשוהההמשמורןמהורהוהפרדתומניעתלשם
אינוהקטיןאםכאמורהיתריוארךשלאובלבד,בישראל
.בישראלקבעדרךמתגורר

מיוחדיםהומניטרייםבמקריםורישיוןהיתר

,הפניםשררשאי,2סעיףהוראותאףעל(א).3ח1
מקצועיתועדהבהמלצת,מיוחדיםהומניטרייםמטעמים
-(הוועדה-זהבסעיף)זהלעניןשמינה

אואזורלתושבבישראלארעילישיבתרישיוןלתת(1)
שבן,בתוספתהמנויהמדינהשללתושבאולאזרח

,בישראלכדיןשוההמשפחתו
בידיבישראללשהייההיתרלמתןבקשהלאשר(2)

כדיןשוההמשפחתושבןאזורלתושב,האזורמפקד
.בישראל

לעניןועדותכמההקמתעללהחליטרשאיהפניםשר(ב)
.(ג)קטןבסעיףכאמוריהיהשהרכבן,זהסעיף

-יהיההוועדההרכב(ג)
,המחוזיהמשפטביתלשופטלהתמנותשכשירמי(1)

ןראשהיושביהיהוהואהפניםשרשימנה

,הביטחוןשרשימנהנציג(2)
עובדימביןהכלליהביטחוןשירותראששימנהנציג(3)

;השירות

ןמשרדועובדימביןהפניםשרשימנהנציג(4)

.הפניםושרהמשפטיםשרשימנוציבורנציג(5)

אורישיוןלתתאם,בכתב,החלטהייתןהפניםשר(ד)
בתוך,(א)קטןבסעיףכאמור,העניןלפי,בקשהלאשר
המסמכיםכללוועדהשהומצאומיוםחודשיםשישה

.מנומקתתהיההשרהחלטתןהדרושים

-זהסעיףלענין(ה)
אוההיתרמבקששלמשפחתובןכיהעובדה(1)

לבניכיאו,זוגובןהוא,בישראלכדיןהשוהה,הרישיון
טעםכשלעצמהתהווהלא,משותפיםילדיםהזוג

,מיוחדהומניטרי
בןהואזוגוובן,סוריהתושבהרישיוןמבקשהיה(2)

רמתבשטחומתגוררבישראלכדיןהשוהההדרוזיתהעדה
מדינתשלוהמינהלהשיפוט,המשפטעליושהוחלהגולן
שררשאי,1981-ב"התשמ,הגולןרמתחוקלפי,ישראל
.מיוחדהומניטריטעםבכךלראותהפנים

מכסה,הממשלהבאישור,בצולקבועיכולהפניםשר(ו)
אושיינתנוהיתריםאורישיונותשלמרביתשנתית

.זהסעיףלפישיאושרו
.ילדאוהורה,זוגבן-"משפחהבן",זהבסעיף(ז)

נוספיםהיתרים

לתתהאזורמפקדרשאי,2סעיףהוראותאףעל.3ב
:להלןכמפורטלמטרהבישראללשהייההיתר

;רפואיטיפול(1)

ןבישראלעבודה(2)

למטרהלשהייהשהיתרובלבד,זמניתלמטרה(3)
שישהעלתעלהשלאמצטברתלתקופהיינתןכאמור
.חודשים



מיוחדהיתר

להעניקהפניםשררשאי,2סעיףהוראותאףעל.3ג
אואזורלתושב,בישראללישיבהרישיוןלתתאואזרחות
ורשאי,בתוספתהמנויהמדינהשללתושבאולאזרח
,בישראללשהייההיתראזורלתושבלתתהאזורמפקד
כאמורהאזרחאוהתושבכיהאזורתושבכישוכנעואם

משפחתובןאוהואוכיויעדיהישראלמדינתעםמזדהה
עניןאוהכלכלה,הביטחוןלקידוםממששלפעולהפעלו
מתן,האזרחותשהענקתאו,המדינהשלאחרחשוב

לשהייהההיתרמתןאובישראללישיבההרישיון
ןהמדינהשלהמיוחדמענינההם,העניןלפי,בישראל

.ילד,הורה,זוגבן-"משפחהבן",זובפסקה

בטחוניתמניעה

לישיבהרישיוןאובישראללשהייההיתריינתןלא.3ד
-ו(2)3ב,(2)3א,3ח3,1סעיפיםלפי,אגורלתושב,בישראל

מבקשלכלבישראללישיבהרישיוןיינתןולא,(2)4-ו(3)
מפקדאוהפניםשרקבעאם,אזורתושבשאינואחר

גורמימאתדעתלחוותבהתאם,העניןלפי,האזור
האחרהמבקשאוהאזורתושבכי,המוסמכיםהביטחון

למדינתביטחוניסיכוןלהוותעלוליםמשפחתםבןאו
אח,ילד,הורה,זוגבן-"משפחהבן",זהבסעיףןישראל
כילקבועהפניםשררשאי,זהלענין.זוגםובניואחות
סיכוןלהוותעלוליםהאחרהמבקשאוהאזורתושב

דעתחוותסמךעלהשארבין,ישראללמדינתביטחוני
אומושבובמדינתולפיההמוסמכיםהביטחוןגורמימאת
מתבצעתהאחרהמבקשאוהאזורתושבשלמגוריובאזור
אוישראלמדינתביטחוןאתלסכןהעלולהפעילות
.אזרחיה

התוספתשינוי

.התוספתאתלשנות,בצו,רשאיתהממשלה.3ה

מעברהוראות

-זהחוקהוראותאףעל.4
,העניןלפי,האזורמפקדאוהפניםשררשאי(1)

שלאובישראללישיבהרישיוןשלתוקפואתלהאריך
ערבאזורתושבבידישהיו,בישראללשהייההיתר

שלבקיומה,השארבין,בהתחשב,זהחוקשלתחילתו
;3דבסעיףכאמורביטחוניתמניעה

זמניתלשהייההיתרלתתהאזורמפקדרשאי(2)
חוקלפילהתאזרחותבקשהשהגישלתושבאזורבישראל
חוקלפיבישראללישיבהלרישיוןבקשהאוהאזרחות
במאי12)ב"התשסבסיון'איוםלפני,לישראלהכניסה

החלטהניתנהטרםזהחוקשלתחילתוביוםואשר(2002
הוראותלפי,כאמורלתושבתוענקשלאובלבד,בענינו
רישיוןלויינתןולאהאזרחותחוקלפיאזרחות,זופסקה

.לישראלהכניסהחוקלפי,קבעלישיבתאוארעילישיבת

תוקף

31)ט"התשסבאב'ייוםעדבתוקפויעמודזהחוק.5

,הכנסתבאישור,הממשלהרשאיתואולם,(2009ביולי



עלפעםבכלתעלהשלאלתקופה,תוקפואתבצולהאריך
.אחתשנה

תוספת

(3ה,3ג,3ח2,1סעיפים)

".עיראק,סוריה,לבנון,איראן

.11/משומסומןהתשובהלכתבמצורףהחוק

החוקהוראותסקירת.2.ג

עםיחד.התיקוןבעקבותהשתנתהלאלהתמודדהמחוקקביקשעמההביטחוניתהתכלית.42

.להלןשנסבירכפי,המחוקקשקבעהקלותשלהמגמהנמשכהזאת

כניסההיתראובישראלישיבהרישיוןיינתןשלאהואלחוק2בסעיףהקבוע,הרחבהכלל

.לחוקבתוספתהמנויותהסיכוןממדינותאחתשללתושבאוהאזורלתושבלישראל

מדינותנתינילכללמתייחסאלאהפלסטיניםעםהסכסוךאתרקעודבוחןאינוהחוק

.האויב

הסיכוןמאפיינישלקפדניניתוחעלהמבוססות,הקלותשלשורהקיימתזוהוראהלצד

:זואוכלוסיהמצד

.25גילמעלונשים35גילמעלגבריםשהםהאזורתושביעלחלהאינההמגבלה,ראשית

עםמגוריםלשםבישראלושהייהכניסההיתרלקבלבקשתםאתלאשרמוסמךהפניםשר

.(3סעיף)בישראלכדיןהשוההזוגםבן

כדיןמתגוררמהוריהםשאחדהאזורתושביקטיניםעלחלהאינההמגבלה,שנית

,שנים14עדשגילוהאזורתושבלקטיןלהעניקסמכותקיימתהפניםלשר.בישראל

.בישראלכדיןהמתגוררהמשמורןמהורהוהפרדתומניעתלשםבישראלישיבהרישיון

אותהלשםבישראלשהיההיתרלולהעניקסמכותהאזורלמפקד14גילמעלהקטין.אם

.(3אסעיף)בישראלקבעדרךמתגוררשהואובתנאימטרה

בפיגועיםהמעורבותמניתוחנובעת14לגילמתחתלקטין14גילמעלקטיןביןההבחנה

.להלןשנרחיבכפי,האזורתושביקטיניםשל

מדינתלתושבאוהאזורלתושבארעילישיבתרישיוןלהעניקמוסמךהפניםשר,שלישית

שבניהאזורלתושב,האזורמפקדבידישהיההיתרלמתןבקשהלאשראו,סיכון

לעניןנעזרהפניםשר.מיוחדיםהומניטארייםמטעמים,בישראלכדיןשוהיםמשפחתם

שלקיומםעצםכיהחוקקובעזהלעניין.בחוקקבועשהרכבהמקצועיתועדהזהבהמלצת



אתלמנועבמטרהוזאת,מיוחדהומניטריטעםיהווהלאכשלעצמובישראלמשפחהבני
דרוזיםשלסורייםזוגבנילגביהומניטאריהסדרנקבעכןכמו.תוכןמכלהחוקריקון

.(3ח1סעיף)הגולןברמתהמתגוררים

למטרת,רפואיותלמטרותבישראללשהייההיתרלתתרשאיהאזורמפקד,רביעית

.(3בסעיף)חודשיםששהעלתעלהשלאלתקופהאחרתזמניתלמטרהאו,בישראלעבודה

שהייההיתרמתןלאשראוישיבהרשיון,אזרחותלהעניקמוסמךהפניםשר,חמישית

שבובמקרהוכן,כאמוראדםשלמשפחתולבןאולישראלמשמעותיתתרומהשתרםלמי

.(3ג)המדינהשלהמיוחדמעניינההיאהמעמדהענקת

היתרלהאריךרשאיהאזורומפקדישיבהרישיוןלהאריךמוסמךהפניםשר,שישית

כמו.החוקשללתוקףכניסתוערבכאמורבהיתראוברשיוןשהחזיקלמיבישראלשהייה

לפניבישראללמעמדבקשהשהגישמילגבישהייההיתראוישיבהרשיוןלהאריךניתןכן

.(לחוק4סעיף)בעניינוהחלטהניתנהלאהחוקשלתחילתוובמועד02.5.12

.09.7.31ליוםעדכיוםשתוקפהשעהכהוראתנחקק,התיקוןלאחראף,החוק,שביעית

תעלהשלאלתקופה,תוקפואתבצולהאריך,הכנסתבאישור,הממשלהרשאיתאולם

.אחתשנהעלפעםבכל

לחוק'3דסעיףפיעל.נוספיםלמבחניםכפופותבחוקהמנויותההקלותכלכילצייןנבקש.43

,בחוקכהגדרתו,הקרובמשפחתובןאוהמבקשכינקבעאםיחולולאאלההקלות
יכולהזרמהתושבהסיכוןזוהוראהפיעל.ישראללמדינתבטחוניסיכוןלהוותעלולים

במדינתולפיההמוסמכיםהביטחוןגורמימאתדעתחוותסמךעלהשארבין,להיקבע

העלולהפעילותמתבצעתהאחרהמבקשאוהאזורתושבשלמגוריובאזוראומושבו

.אזרחיהאוישראלמדינתביטחוןאתלסכן

לסכןהעלולהפעילותמתבצעתשבוכאזורעזהרצועתעלהכריזהישראלממשלת,כאמור

.אזרחיהאוישראלמדינתבטחוןאת



עובדתיתתשתית.ד

החוקהוראותיישום.1.ד

שורהשקבעהראשוןהתיקוןלאחרבמתכונתוהחוקהיהחוקתיתלבחינהשעמדהחוק.44

לאחר,עתה.והשערותהנחותבסיסעלניתןהדיןפסק.החוקשלהכללילעקרוןחריגים

ניתן(2005מאוגוסטהתיקוןובעיקר),לחוקהתיקוניםהוראותיישוםשלשניםשלוש

.מוכחיםעובדתייםנתוניםבסיסעלפעולתואתלהעריך

אויבנתיני3156"לבישראלכלשהומעמדמתןהפניםמשרדאישר2005אוגוסטמאז.45
.החוקלחריגיבהתאם

והחלההוקמההועדה.ההומניטאריתהועדהשלפעולתהאתלצרףישאלהלנתונים.46

הועברובקשות20.נדונובקשות60-כ.בקשות300-מלמעלהלועדההוגשוכהעד.לפעול

מטעמיםמעמדלקבלתבקשות13כהעדאישרהפניםשר.הפניםלשרחיוביתהמלצהעם

שהמבקשיםלאחרהחוקשלהרגיליםלמסלוליםהופנומהבקשותחלק.הומניטאריים

.בחוקשנקבעההגילמגבלתאתחצו

למרות.ביותרמוגזמתהינהבעתירותהמצטיירתהתמונהכיבבירורעולההאמורמן.47

שלישירהכתוצאהישראלמדינתאזרחינתוניםבו,הביטחוניהסיכוןולמרותהמלחמה

וזאתבישראלמעמדהאחרונותהשניםבשלושקיבלופלסטינים3000-מלמעלה,העימות

.בחוקשנקבעולחריגיםבהתאם

האויבלנתיניהמאפשר,ומאוזןסבירמנגנוןקבעאלא,גורףאיסוריצרלאהחוק,כןעל

.מכךהנובעיםהסיכוניםמזעורתוך,המלחמהלמרות,בישראללהשתקע

הפרטניהאבחוןתוצאות.2.ד

עברלאהאויבשנתיןלאחרנדחוהקודמותבפסקאותהרחבנועליהןמהבקשותחלק.48

.הכלליהביטחוןשירותשלהפרטניהאבחוןאתבהצלחה

בישראלמעמדלקבלתבקשות392נפסלו05.9.1-08.7.1בחודשים,כ"השבנתוניפיעל

.פרטניאבחוןועבר,החוקחריגיבגדרשנכללבמימדובר,כאמור.נישואיןמכח

,(3)מפגעהואהאויבנתין:הבאותמהעילותהייתההפרטניהאבחוןבעקבותהפסילה

קשרשמקייםמיאו(19)טרורלארגוןסייע,(29)טרורלפעיליקשור,(97)טרורפעיל

.(244)טרורפעילישהםמשפחהבניעםשוטף



הכלליהביטחוןשירות,2005ספטמברמאזשנאספונתוניםפיעל.דילאבכךאולם.49

היההמעמדמבקשכיהתבררהמעמדהענקתלאחרבהםמקרים204-מפחותלאאיתר

מצוישהיהמיאוטרורפעיליעםבקשרשהיהמיאוטרורלפעילותסייעןאוטרורפעיל

.בטרורהמעורביםמשפחהבניעםרצוףבקשר

שהתבררלאחרבישראלמעמדםבוטלשבעברבאנשיםמדוברהמקריםמןבחלקכינעיר

.בישראללמעמדחדשותבקשותוהגישושבוהםועתה,בטחוניסיכוןמהוויםהםכי

.נדחתהזובקשתם

לאחרלישראלנכנסוהאזורתושביבהםתקופהמאותהנוספיםמקרים31לצרףישלכך

מידענגדםאיןכיהעלתהפרטניתשבדיקהלאחר,בישראללישיבההיתריםשקיבלו

כולםכיהתבררזהבשלברק.מעמדלקבלתבקשההגישוהםשאזאלא.מחשיד

באחד.טרורפעיליעםבקשרעמדואוטרורבפעילותאחרתאוזהבדרךמעורבים

בקשתםנדחתהמקריםאותםבכל.פיגועלבצעבכוונתהשהיהמיעלדובראףהמקרים

.כדיןבישראלששהולאחררקאולם,מעמדלקבלת

הפרטנישהאבחוןלאחר,מאוחרבשלבהתגלההמידעבהםבמקריםמדוברכינדגיש

.המעמדמבקשאודותמחשידמידעכלהעלהלא,הבקשהאישורלפנישנערך

שכבותלכלהטרורארגונישלהחדירהעומקעלהמצביעביותרמשמעותיבנתוןמדובר.50

.ישראלנגדהטרורשמקבלהרבההתמיכהואתהפלסטיניתהחברה

הינםאלהשנתוניםהיאההערכה,להלןנרחיבעליהםהפרטניבאבחוןהקשייםרקעעל

סכנהלהסבהעלוליםנוספיםרביםקיימיםבמציאותכיהנמנעמןולא,ביותרחלקיים

טרורגורמיידיעלכמנוצליםואזרחיההמדינהלבטחון,במודעשלאאובמודע,ממששל

.זרומודיעין

לישראלאויבנתיניאלפימהגירתהנשקפתהרבההמסוכנותעלמצביעיםאלהנתונים

.מלחמהבעת

החמורהביטחוניהמצב.3.ד

צפה"שקטות"בתקופות.כשקטהלכאורההנדמיתבתקופהמתקייםבעתירההדיון.51

.בישראללהשתקעהמבקשיםהאויבנתיניעלמגבלותלהטילמוצדקהאם,השאלהועולה

רק.ממששלמלחמהרוחשתמעליוואףהשטחלפנימתחת.מדומהבשקטשמדובראלא.52

פיגועיעשרותנמנעיםרבלמזלהודותגםולעיתיםהביטחוןכוחותשללמאמציםהודות

.ישראלבעריתופת
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בשנת.לביצועהכנותשלסופיבשלבאומתקדםבשלבשהיופיגועים37סוכלו2006בשנת.53

.ש"באיושמוצאם12-ועזהמרצועתשמוצאם17מתוכםכאלהפיגועים29סוכלו2007

שמקורם2-ועזהברצועתשמקורם41מתוכםפיגועים43סוכלו2008שנתמתחילת

.ש"מאיו

המכונים,יריופיגועיחבלהמטעניהטמנת,התאבדותפיגועיהיושסוכלוהפיגועיםעיקר

.הפיגועאתלשרודהמחבלשלהנמוךהסיכויבשל"הקרבהפיגועי"הפלסטיניםידיעל

אחווכחצי,מתוכם146,פיגועים971,32בוצעו2008יולילחודשועדהמלחמהמתחילת.54

.התאבדותפיגועיהיו,בקירוב

נשים515)מההרוגים%45,התאבדותפיגועיהיוהפיגועיםמכללאחוזחצישרקלמרות

.התאבדותבפיגועינפגעומהפצועים4711-ו(וטףגברים

.7537ונפצעוישראלים1156הטרורבמלחמתנהרגו2008יוניחודשעד.55

עלייתמעתבעיקרעזהברצועתהקיימתהטרורחממתלגבילהרחיבצורךאיןכינדמה.56

משטרשלוהמרגמותהרקטותבטווחכיוםחייםישראלאלפימאות.לשלטוןס"החמא

.ס"החמא

טרורפיגועיביצועלשםעזהברצועתהמערכתגדראתלחצותהניסיונותנמשכוכןכמו

.עזהמרצועתשיצאופיגועים085,19בוצעו08.7.16ליוםועדהמלחמהמתחילת.בישראל

.1813ונפצעוואשהאיש218נהרגואלהבפיגועים

עליהחלה2008שנתמתחילת.השמריםעלשוקטיםאינםש"באיוהטרורארגוניגם.57

פיגועים129נספרו2008מרסבחודש.ש"באיושמקורםהטרורפיגועיבמספרמשמעותית

.2007בשנתלחודשפיגועים52-כשלשנתיממוצעלעומתש"באיושמקורםאוש"באיו

ישראלים13לעומת2008שנתשלהראשונהבמחציתטרורבפיגועינהרגוישראליט58.30

.ראשואתומריםשבהטרור,כןכיהנה.2007שנתבכלטרורבפיגועישנהרגו

מחבלשבועותמספרלפני,לדוגמא,כך.פיגועיםשלשורהלאחרונהידעהירושליםהעיר.59

.ימיםמספרלפניארעדומהפיגוע.51ופצעישראליםשלושהרצחבטרקטורשנהג

היהשהואכיווןישראליתזהותתעודתנשאהראשוןהטרקטורפיגועאתשביצעהמחבל

ש"יובאזורחוליםבבתינולדוואביוהרוצח.ירושליםבמזרחשהתגוררקבעתושב



שמונהנרצחושבוהרבמרכזבישיבתהפיגועאתירושליםמזרחתושבביצע08.3.6-ב

.ישיבהתלמידי

זהנתון.הרצחניותכוונותיהםאודותמקדיםמידעכלהיהלאאלהרוצחיםשנילגבי

היהלא,פרטניאבחוןעובריםהשנייםהיולו.הפרטניהאבחוןשלהקשייםעלמצביע

.כזהמעמדמבקשיםהיואם,בישראלמעמדמהםלמנועמאפשרשהיהנתוןכל
.בהמשךנשובאלהלקשיים

לנסותממשיכיםהאיסלמייאהד'הגוארגוןס"החמאארגוןבעיקר,ש"באיוהטרורארגוני.60

.פיגועיםלביצועונשקפעיליםלגייסוכן,בישראלפיגועיםלבצעהעתכל

%20-%30.חודשבכללפיגועיםהתרעות65-עלכעתעומדלפיגועיםההתרעותממוצע

אוחוליותהמפעיליםמעזהטרורבארגונישיסודםלפיגועיםמתייחסותההתרעותמכלל

.ש"באיובודדים

בחמשת.הסיכולמאמציהעתכלנמשכיםהטרורארגונישללהתעצמותבמקביל.61

.מתאבדיםמחבלים34נעצרו2008שנתשלהראשוניםהחודשים

תופתפיגועיביצועסףעלשהיוטרורחוליותלעצורממשיכיםהביטחוןגורמי,כןכמו

כיהודושחבריהמשכםס"חמאחולייתנעצרה2008מאיבחודש,לדוגמא,כך.בישראל

שהיתהנפץחגורתלייצוראחראיתהיתההחוליה.נפץחומרילייצורחבלהמעבדתבנו

המזלולמרבהמאומצתסיכולעבודתבעקבות.ישראלבלבהתאבדותלפיגועמיועדת

.ביפוחוקייםבלתישוהיםשהובהבדירהנתפסההחגורה

.בישראלקשיםפיגועיםלביצועהיכולתמימושסףעלשהיתהבעתנתפסההחוליה

לבצעשביקשוישראליםותושביםאזרחיםשלהתארגנויותשתינחשפואףלאחרונה

והשניהברהטהתארגנההאחת,העולמיהאד'הגיארגוניבמסגרתטרורפעולות

בישראלמעמדשקיבלהאזורתושבשלבןחברהיההירושלמיתבחוליה.בירושלים

.לישראליתנישואיןבעקבות

העתכלמנסיםהטרורארגוני,יחסישקטבדברלרושםבניגודכיעולההאמורמן.62

הואשלפנינוהחוק.ישראלללבכואביםפיגועים,הפועלאלהכחמןולהוציאלשלוח

.אותםלעצורהאמצעיםאחד



המשיביםעמדת.ה

המשפטילניתוחמבוא.1.ה

לפנירקהרי.לאחרונהאךשנחרשבשדהנוסףלחרישמשולשלפנינובעתירותהדיון.63

קודםבגרסתוהחוקחוקתיותנגדשכוונועתירותהנכבדהמשפטביתדחהכשנתיים

.השנילתיקון

לחדשבידינואין,לכן.הדיןבפסקבהרחבהנדונווהמשפטיותהעובדתיותהסוגיותעיקר

והמשפטיותהעובדתיותלשאלותהאמורבכלהדיןבפסקלאמורמעברמהותיחידוש

.להכרעההעומדות

הצורךמתייתר,החוקחוקתיותנגדקודמותעתירותשדחההדיןפסקלאור,לטעמנו.64

.שלפנינובעתירותמחודשבדיון

המשפטביתשלהדיןפסקיבנוףחריגדיןבפסקשמדוברלכךמודעיםהמשיבים,זאתעם

דיןפסקכתבמהשופטיםאחדכל.שופטים11שלמורחבבהרכבניתןהדיןפסק.העליון

.המיעוטבדעתוהןהרובבדעתהן,לחברוהדומהדיןפסקואיןכמעט.משלו

המשפטביתבפועלכאילומהעתירותלהביןניתן.הדיןפסקעלרבותמסתמכיםהעותרים.65

לדחייתמשפטיתמשמעותכלמייחסיםלאהעותריםכינדמה.חוקתיאינוהחוקכיקבע

עללטעמםהמשליכות,שונותהלכותהדיןמפסקלגזורמבקשיםאףהעותרים.העתירות

.שלפנינוהעתירות

לבנותוניסו,קטניםלמרכיביםשופטכלשלדיןפסקיאתלפרקבחרוהעותרים,כךלשם

מדובר.שופטכלהגיעאליההסופיתלתוצאהקשרללא"מפורקים"ההדיןמפסקיהלכה

נכונהלאקריאהעל,לטעמנו,מבוססבנוסףאשר,משפטיתמבחינהביותרבעייתיבמהלך

מכווניםאליהמזולחלוטיןשונההדיןבפסקשנפסקהההלכהלטעמנו.הדיןפסקשל

.העותרים

פסקשלמפורטתסקירהמחייבהמשיביםשלהמשפטיתהעמדהבהצגתראשוןשלב,לכן

.עתהנפנהולכך,משמעותווהבנת,הדץ

המייתרדיןביתמעשהיצרההעתירהדחיית,ולפיוהראשילטיעוןחלופיבטיעוןמדובר

.הדיןפתקמתןלאחרקצרזמןבחוקמחודשדיון



הדיןפסקניתוח.2.ה

הרובדעת.א.2.ה

ובמקומם,הדיןפסקניתןמאזפרשוההרכבמחבריחלקכילצייןנבקשהדבריםבפתח.66

בוליוםנכוניםהדיןפסקבתיאורהמופיעיםהתארים,הנוחותלשם.אחריםשופטיםמונו

.הדיןפסקניתן

.חשין'מ(לבדימוסלנשיאהמשנהכבודידיעלנכתבההרובבדעתהמרכזיתהדעה

כמואויבנתיניוחומרקל,זריםלתושביםכיקבעחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבוד

זכותה.בהולהשתקעלישראללהיכנסחוקתיתזכותכלאין,הפלסטיניתהרשותתושבי

.לתחומהייכנסולא,סיכוןקבוצתהמהווים,אלהאויבנתיניכילקבועהמדינהשל

איןישראליולאזרחישראללתושבכיחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודקבעעוד

שללישראלכניסהלהתירהמדינהעלחוקתיתחובההמקימהחוקתיתיסודזכות

.זריםאזרחים

זכותםכי,חשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודסבר,יסודזכותנפגעהאםגם,לחלופין

לחיותישראלמאזרחיחלקשלזכותםעלגוברתובטחוןלחייםישראלתושבישללחיים

.בישראלהאזורתושבזוגםבןעם

ערביישלהחוקתיתבזכותםפוגעאינוהחוק,חשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודלדעת

,מפלהאינושהחוקהעובדהבשלזאת.בהםפוגעתהחוקתוצאתאםגם,לשוויוןישראל
לנשיאהמשנהכבודשלעמדתוסיכוםראו.ענייניתהבחנהעלמבוססשהואכיוון

.דינולפסק97בפסקההחוקתיתבזכותהפגיעהלגביחשין'מ(בדימוס)

פסקתתנאיבכלעומדהחוקכיסברחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבוד,לחלופין.67

פסקה)ראויהתכליתהיא,הישראליםחייעלהגנה,החוקשלתכליתוכינפסק.ההגבלה

בהתאםמידתיהחוקחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודלדעת.(הדיןלפסק99

.המידתיותשלהמשנהמבחנילשלושת

תכליתוביןרציונאליקשרמקייםהחוקכיקבעחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבוד

העובדהלאורוזאת,הראויהתכליתואתלהגשיםבמטרהנוקטשהואהאמצעיםלבין

מתושביהסיכוןאתומצמצמותהביטחוניתתכליתואתמגשימותהחוקשקבעשהמגבלות

התכליתאתהמגשימה,פחותהשפגיעתהאחרתדרךאיןכינקבעעוד.(103פסקה)האזור

.(106פסקה)הראויה



המבחןבניתוחמצוייםהמיעוטלדעתהרובדעתביןהמחלוקתועיקרהחוקתיהדיוןעיקר.68

,הצרבמובנהלמידתיותהמתייחסהמשנהמבחןזהו.המידתיותדרישתשלהשלישי
.נזקועלעולהבתיקוןהתועלתהאםדהיינו

להקטיןאחרתדרךכלשאיןהעובדהלאורכיסברחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבוד

התועלת,אפקטיביואינואפשריבלתיפרטנישאבחוןוכיוון,האויבמנתיניהסיכוןאת

:כינפסקזהלעניין.נזקועלעולהבתיקון

.שלי-לדרכיואפנהחברימעלאפרדזהבמקום.109"
קבוצותאותןעםהנמניםשלפרטניתבדיקה,לדעתי

ביטחוןלסיבונימוכחפוטנציאלבהןשישאוכלוסיה
-חיילקייםביכולתהפגיעהאתתמעטאפשר,וחיים

אתראויבאורחתבטיחלאמנגדאד,בישראלמשפחה
מידתיבלתיבאורחלפגועכדיבהויהיה,הציבורביטחון
מובנהקושישקייםבלבד-זו-לא.והכללהיחידבביטחון
-האזורתושבשלוהשקפתועמדותיואתמראשלבחון
להתעלםנוכלשלאאלא-לאואם,הואלצרינואם

הטרוראירגוניכי-בעברשהוכחכפי-ממשימחשש
לאחררקלשורותיהםהאזורתושבהזוג-בןאתיגייסו
בהולנועלישראללהיכנסלוהמאפשרלהיתרשזכה

מאמציםאויותררביםאמצעיםהשקעת.בחופשיות
שלביטחונםאתתבטיחלאהיאגם,יותרממוקדים

האיסורביטולכי,הואהדבריםופירוש,ישראלתושבי
עלול,פרטניתבדיקהשלבהסדרוהחלפתושבחוקהכולל
טרורפעולותלריבוי,נמוכהלאהסתברותברמת,להביא

ממשילערעור;המדינהבתושביולפגיעהלהרג:בישראל
שללערעורהאלהכלועקב;היציבותתחושתשלומוחשי

,ההרגצימצוםשביןהאיזוןבמלאכת.עצמההדמוקרטיה
הנזקלבין,המישטרשליציבותווהבטחתהחייםהבטחת
עםלהתגוררהמבקשיםישראלאזרחילמיקצתשנגרם

לחוקהתיקוןכיונזכיר-בישראלהזריםמשפחתם-בני
,לדעתי,גוברת-במעטלאהפגיעההיקףאתצימצם
(הוספההדגשה).הנזקעלהתועלת

יכולהואאיןוהמקוםהזמןבנסיבות.אפקטיביואינואפשריאינופרטניאבחון,כןעל

.בישראלהמעמדקבלתלאחרטרורלפעולותגיוסלמנועיכולהואואין,סיכוןלנבא

'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבוד
חשיי

התיקוןשיצרההקלותאתהאיזוניםלמערךהוסיף

.(הדיןלפסק116פסקה)בלבדשעהבהוראתשמדוברהעובדהואת,לחוקהראשון

בחוקהתועלתביןהאיזוןאתהעמידחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודזהבעניין

משפחהלחייהזכותלביןהגרעיניבמובנהלחייםהזכותביןהאיזוןעלהחוקשללנזקו

.(122פסקה)בישראל

,האמורלמרות.מידתיהחוקכיהיאחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודשלמסקנתו.69

לטפלשתפקידוסעיףלחוקלהוסיףישכיחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודסבר

.(הדיןלפסק126פסקה)הומניטאריותבסוגיות



'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודשלדעתוחוותלעיקריהסכיםגרוניס'אהשופטכבוד.70
לחייהחוקתיתבזכותפוגעהחוקכילהניחהיהמוכןגרוניס'אהשופטכבוד.חשין

ניתוחואתגרוניס'אהשופטכבודמיקדזוהנחהבעקבות.דיוןבכךלקייםמבלי,משפחה

,המידתיותעקרוןשלהשלישיהמשנהבמבחןובעיקרההגבלהפסקתבמבחניהחוקתי
.נזקומולהחוקשלבתועלתהעוסק

בענ
~
הסתברותשלבשאלהמדובראיןדנןבמקרהכיגרוניס'אהשופטכבודקובעזהין

:המשפחהבחייודאיתפגיעהמולאדםבחייודאיתבפגיעהאלאוסיכונים

הביטחוניתהבדיקהכי,הוכחהבפנינויש..." להפרידיהיהשניתןמבטיחהאינההאינדיווידואלית

לאחריםביטחוניסיכוןהמהוויםאלהביןמלאבאופן
אלהנתוניםיסודעל.סיכוןתהווהלאארצהשכניסתם

בניאלפישלשכניסהוודאותקיימתכי,לומרלדעתייש
אףוזאת,אדםבחייפגיעותבעקבותיהתביאנוספיםזוג
.ואחדאחדלכלביחסביטחוניתבדיקהתיערךאם

הפגיעותהיקףיהאמהלומרדרךשוםשאין,כמובן
בניחושאלאבהסתברותעסקינןאיןהיקףשלזהולעניין
מיסוד,איפוא,מורכבתאינההמשוואה.גרידא

בצידהוודאותשלומיסודהאחדבצידההסתברותי
אדםבחייפגיעה:וודאייםמרכיביםמשניאלא,האחר
שלגישתואתלתמצתניתן.משפחהבחייפגיעהלעומת
-ושמאברי"בביטויברק'אהנשיאכבוד'אהנשיאחברי
שלהואהמצבשליגישתיפיעל,זאתלעומת."עדיףברי

(5פסקה)".שונהתשובהמתחייבתולכן,"ובריברי" .(הוספוההדגשות)

ונבוססיהיההמשפטביתשלהדיןפסקכילחששאףמשקלייחסגרוניס'אהשופטכבוד

אדםבחיילפגיעהשתובילהפיכהבלתימטעותהחשש,לטעמו.מוטעותהנחותעל

אתלהותירמחייבתמזויןעימותבעתבישראלפלסטיניםאלפישלמהשתקעותכתוצאה

.כנועלהחוק

אף.חשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודשלדינולפסקהצטרפהנאור'מהשופטתכבוד.נ7

המשפחהחייאתלממשהזכותאתכוללתאינהמשפחהלחייהחוקתיתהזכותלטעמה

7,6פסקאות)העותריםשלחוקתיתזכותכלנפגעהלאלשיטתהולכן,בישראלדווקא

החוקתיתהזכותנפגעהלאנאור'מהשופטתכבודשללדעתה,כןכמו.(הדיןלפסק

היות-רלוונטיתהבחנהעלמבוססותבחוקשהמגבלותכיוון,ישראלערביישללשוויון

.(הדיןלפסק11פסקה)אויבנתיןהזרהתושב

'אהשופטוכבודחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודכמו,נאור'מהשופטתכבוד
אתהיאאףוהעמידה,המידתיותעקרוןשלהשלישיהמשנהבמבחןהתמקדה,גרוניס

לדעתהרובדעתביןהמחלוקתלעניין.המשפחהבחייהפגיעהמולהאדםבחייהפגיעה

:כינאור'מהשופטתכבודציינההמיעוט



אםבשאלהבינינוהדעותחילוקיכיסבורהאני.18" התקיימולאאוהתקיימו
,נעוציםההגבלהפסקתתנאי

לבדיקהלדרישהשונהבהתייחסות,רבהבמידה
אזרחימבקשיםעמםהאזורתושבישלאינדיבידואלית

כיהסבוריםבינינויש.להתאחדתושביהאוישראל
הכספייםהמשאביםיוקצורקאםתתאפשרכזובדיקה
בדיקהכיהשתכנעו(בתוכםואני)אחרים,לכך

.הזולעתאפשריתאינהממששלאינדיבידואלית

,בעיניגםאלהעתירותשמעוררותהקושי:אכחדלא.19
בגילאיםהאזורתושבי)הרביםשלהחשדתםהוא

בפעולות(בכוחלמצעראובפועל)בתמיכה(מסוימים
לגביבסיסאיןזהשלחשדלכלברורהרי.ישראלנגדטרור

איננההחוקגישת.האזורתושבישלהמכרעתמרביתם
קולקטיביתאלא(כטרוריסטחשודפלוני)אינדיבידואלית

למצעראוטרוריסטיםבאיםשממנוציבורעםנמנהפלוני)
הזריםאלמופניםשחיציהאף,זוגישה.(בכחטרוריסטים

מעוררתאכן,ואזרחיהישראלתושביאלבעקיפיןורק

לערוך,הדברהיהניתןאךלו,עדיףשהיהוודאי.קושי
יוצריםשאכןזריםביןלמיין,אינדיבידואליתבדיקה
,כזהסיכוןיוצריםשאינםזריםלביןביטחוניסיכון

.האחרוניםשלכניסתםאתולהתיר

,לברראפשרותאיןכילנומסביריםהמשיבים,ואולם
מבקשיםעמםהאזורתושביאודותעלפרטים,הזולעת

,ביטחונייםקשייםבשל,זאת.להתאחדהישראלים
במניעתהפלסטיניתהרשותשלפעולהשיתוףהיעדר
הפלסטיניתהאוכלוסייהשלתלותה,ביטחוניותסכנות

הדרושבמידעומגבלותהפלסטיניתהרשותבמנגנוני
דרגתאתפרטניתלקבועמנתעלהביטחוןלגורמי

להיכנסהמבקשהאזורתושבמכלהנשקפתהמסוכנות
.כספיתעלותשלבבעיהכאןהמדובראין.לישראל
.אינפורמציהלהשיגמבצעיתיכולתבחוסרהואהמדובר

עצמהעללקחה,החוקתיקוניבמסגרת,זהקושיאףעל
.יחסיתהבוגריםהגילאיםלגביקטןלאסיכוןהמדינה

להסיקניתןשמכךסבורהאיני,הנשיאכחברישלא
היאהמסקנה.היאאפשריתאינדיבידואליתשבדיקה

".יותרנמוכההסיכוןדרגתיחסיתבוגריםגילאיםשלגבי
.(הוספהההדגשה)

פרטניתלבדיקהומעברהחוקשביטולהעובדהלאור,נאור'מהשופטתכבודלדעת,כןעל

התועלתעולה,אדםלחייהסיכוןאתיעלו(גילאיתהבחנהללא)המבקשיםלכללביחס

.(21פסקה)האזורלתושבישנישאמישלהמשפחהלחיישנגרםהנזקעלבחוק

בקריאהחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהלכבודהצטרפהנאור'מהשופטתכבוד

הקטיניםגילאתלהעלותלשקולביקשהוכן,לחוקהומניטאריחריגלהוסיףלמחוקק

.(הדיןלפסק24סעיף)החוקחלשעליהם

לחייבזכותפוגעהחוקלטעמו.הרובלדעתהואאףהצטרףעדיאל'יהשופטכבוד.72

.בשוויוןפוגעאינואךבישראלמשפחה



בכלעומדהחוקכיעדיאל'יהשופטכבודקבע,החוקתיתבזכותהפגיעהלמרות,זאתעם

:כיעדיאל'יהשופטכבודקבעהמידתיותמבחןלעניין.ההגבלהפסקתתנאי

כי,גורסתאףהביטחוןגורמישלהמקצועיתעמדתם"
,הזולעתדיהיעילהאינההסיכוןשלפרטניתבדיקה

להיחשביכולהאשרחלופהבנמצאאין,הענייןובנסיבות

שלאלוהערכות.האמורהסיכוןלהפגתיעילכאמצעי
ולפי,העותריםידי-עלהופרכולאהביטחוןגורמי

מה...רבמשקללהןליחןיש,בידינוהנקוטיםהכללים
.המחוקקידי-עלאומצואלושהערכותגם

לאומית-הביןלטורמהגםמשקללייחסיש,זהבהקשר
אנשיםלשטחהלהכניסנוהגתאינהמדינהשוםשלפיה
,"מזויןעימותבעתכנגדההלוחםלצדזיקותלהםשיש
נישואיןלצורכיהגירהעלגםחלהאשרנורמה

.(320-ו316'בעמ,ואורגדרובינשטיין)

בחוקשמדוברהעובדהאתבחשבוןלהביאיש,בעתבה
מיתנואשר,לאחרונהבחוקשהוכנסוהסייגיםואת...זמני
לאוכלוסיותבישראלמעמדמתןואפשרופגיעתואת

(6פסקה)".פחותמהןהנשקףהביטחונישהסיכון

.הומניטאריחריגלחוקלהוסיףלקריאההצטרףעדיאל'יהשופטכבוד

שלעמדתו.העתירותאתלדחותישכיהואאףסבר(אןכתוארו)ריבלין'אהשופטכבוד.73

ריבלין'אהשופטכבודבנוסף.החוקשלזמניותועלגםהתבססהריבלין'אהשופטכבוד
.דבריםשללגופםהתייחס

בזכותוהןמשפחהלחייבזכותהןפוגעהחוקכיהיתהריבלין'אהשופטכבודשלעמדתו

פסקתתנאיבכלעומדהחוקכיסברהוא,זאתעם.(הדיןלפסק10פסקה)לשוויון

.ההגבלה

המשנהכבודשלעמדתואתקיבלהואהמידתיותעקרוןשלהשלישיהמשנהלמבחןבנוגע

לאינטרסמשפחהלחייהזכותביןבאיזוןמדובראיןלטעמוגם.חשין'מ(בדימוס)לנשיא

:ובלשונו,לחייםלזכותמשפחהלחייהזכותביןבאיזוןאלא,הציבור

אתאםכיעינינולנגדאנורואיםערטילאיציבורלא" שלהנוגיםפניהם
הטרורבמעשהלהיפגעשעלוליםמי

.רוחנובעיניאנורואיםהפגיעהשלמוראותיהאת.הבא
הכרנושאותו,הציבורלשלום,הערטילאיהחששזהאין

לחייםבזכותכאןדוברהציבורבטחון...קודמותבפרשות
מבקשאותוהפיגוע.לשמוהחוקמבקשואותה,ממש
,יחידים,מסויימיםאדםבניכלפימכווןלמנועהחוק

.עימנוהחיים,ובודהיסטיםנוצרים,יהודים,מוסלמים
הזכות,מהםואחדאחדלכל,מוקניתאלהאדםלבני

אישאיןשכןבגופםהיוםבפנינוניצביםהםאין.לחיים
הגבולות.כאןניצבתזכותםאך.העתידלוצופןמהיודע
זהבמקרהמאבדים-הפרטוזכותהציבוראינטרסבין



הכוללהאיזוןלבחינתנפנהבפנינוזוכשהבחנה.מכוחם
נראה.המידתיותתנאישלהשלישיהמשנהמבחןכמצוות

".נתקייםהתנאיכיהמסקנהמןמנוסאזיהיהלאכילי (
.(הוספההדגשה)(16פסקה

הבדיקהכיוקבעחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהלכבודהצטרףריבלין'אהשופטכבוד

הדגישהואכןכמו.אדםבחייהפגיעהלמניעתתביאולאדיהאפקטיביתאינההפרטנית

וכן,ביטולהולאבישראלמשפחהלחייהזכותשלדחייהעומדתלחייםהזכותמולכי

השופטכבוד.שעההוראתהחוקשלהיותוואתבתיקוןשנכללוההקלותאתהואהדגיש

.הומניטאריחריגלחוקלהוסיףלהמלצההצטרףריבלין'א

:כיריבלין'אהשופטכבודקבעפרטניתבבחינההקושילגבי

מלמד,האינדיבידואליותבבדיקותלהחמיר,הזההצורך" על
בדרךהחוקביסודהעומדתהתכליתשבהשגתהקושי

שלאופייםעללעמודהצורך-כפולהואהקושי.אחרת
והצורךישראלמדינתשללתחומיהמחוץשנמצאיםמי

שלהצפויהלהתנהגותםהנוגעבכלעתידפנילחזות
.עתהכברהמדינהלתחומילהיכנסהמבקשיםהזרים
להתגוררעויינתישותנתיניזריםשלזכותםהגבלת
בשלבאה,הזוהמלחמהלעת,זוגם-בניעםיחדבישראל
לפעולותלגייסםעוייניםגורמיםשלכוונתםמפניהחשש
מיעללחץיופעלאףזובמסגרתכיהחששבשלןטרור
ובשל,בכךמלעסוקלהימנע,עצמוהוא,מעדיףשהיה
נעשהישראלבמדינתהמאבקשלצורךהמלמדהעברנסיון

.(הוספהההדגשה)(17פסקה)".באזרחיםשימוש

מביןחריגהזהשופטשלדעתו.לוי'אאיהשופטכבודהואהרובבדעתהאחרוןהשופט.74

.המיעוטשופטיעםאותולמנותישכיבטעותהעותריםסובריםולכן,הרובבדעתהדעות

פסקאות)לשוויוןובזכותמשפחהלחייבזכותפוגעהחוקכיקבעלוי'א'אהשופטכבוד

8,7).

המידתיותעקרוןניתוחעיקראתמיקדלוי'א'אהשופטכבוד,השופטיםליתרבניגוד

אמצעיםשלבשורהלנקוטישלטעמו.השלישיהמשנהבמבחןולאהשניהמשנהבמבחן

בכךמנומקתהרובלדעתהצטרפותו.הפרטניתהבדיקהאתלשפרדרךלמצואבמטרה

עלולכיוםההסדרביטולכיוהחשש,אלהאמצעיםלבחוןנוספתשהותלמחוקקליתןשיש

האבחוןכיסבורלוי'א'אהשופטכבודגםכילהביןניתןמכאן.בבטחוןלפגיעהלהוביל

יכולואינו,הפוטנציאלילסיכוןמענהליתןמאפשראינו,אפקטיביאינוכיוםהפרטני

.ישראלתושביחייעלהגנהלהבטיח

:כילוי'א'אהשופטכבודקבעזהלעניין



אמצעיםאחרלתורהמבקשת,לעמדתיהמוצאנקודתי' פוגעניים
עלנשענת,האזרחותבחוקשננקטומזהפחות

שלמהמרתומנוסיהיהלאיוםשלבסופוכיההנחה
בדיקהתעמודשבבסיסובהסדר,שבחוקהגורףהאיסור
,הדבריםמטבע.זוגובןעםלהתאחדהמבקששלפרטנית
למציאותעצמואתלהתאיםחייביהיהזההסדר

נכוןכיסבורניהזוולעת,שינויבהשיחולככלהביטחונית
הכל,דוגמתםאולהלןשאמנההסוגמןבאמצעיםלנקוט

:המחוקקשלדעתושיקולפיעל

הרשותשלבתושביהשמדוברוככל,הזולעת(א
ביחסתחול,הוכחהטעונהאינה"עוינותה"ש,הפלסטינית

המועמדעליהיהאותה,"מסוכנותחזקת"אליהם
אתלהתנותהמשיביםיכוליםכךלצורך.לסתורלהגירה
תיעודשלבהצגתוהפלסטיניהזוג-בןשלבעניינוהדיון
המשפחתייםקשריועלללמודיהיהניתןממנו,מגוון

.בעתידאובהווהסכנהממנונשקפתואם,והחברתיים
גםהיאקשההמועמדשלמסוכנותובדיקתכילינהיר

,ביטחוניתהסלמהבימיוחומרומקל,רגיעהשלבימים
שאףאפשרולעתים,זמןלהימשךזובדיקהעלולהכךועל
הביטחוןגורמי,לדוגמה,כאשר,להשלימהניתןיהיהלא
ברשותלהםהמקביליםמצדפעולהלשיתוףיזכולא

.אחרתבדרךמידעלקבלקושיוקיים,הפלסטינית

-בןעםלהתאחדהמבקששפלסטיניהיאנפוצהתופעה(ב
לתחומהמגוריומקוםאתומעתיקמקדים,הישראליזוגו
עובדהבפניהרשויותאתמעמידהואובכך,המדינהשל

לאיחודבקשותשלובדיקתןהואיל,מכךיתרה.מוגמרת
שלמחדליםעקבגםלעתים,רבזמןנמשכתמשפחות

רוכשים,שורשיםהזוגבנימכים,עצמםהמבקשים
משתלביםוילדיהם,העבודהבמעגלמשתלבים,נכסים

שאיןמצב,להשקפתי,זהו.המקומיתהחינוךבמערכת
הכניסהחוקעלבעבירותכרוךוהואהואיל,עמולהשלים
למדינהלהגרהמבקשכיהואיסוד-מושגוהרי,לישראל

.לחוקיהלציית,ובראשונהבראש,חייבזרה

המבושפלסטינישלבבקשתודיוןכי,דעתיגםמכאן
לאעודשכלבכךתותנה,בישראלזוגו-בןעםלהתאחד
שללתחומהלהיכנסשלאיתחייבהואבההוחלט
שלאבהשהייהוראולישראלכניסה/ולהיפך.המדינה

.האיחודבקשתשללדחייתהמספקתעילהיהוו,כדין

פלסטינימכללדרושיהיהנכוןכי,סבוראניעוד(ג
עללהצהיר,בישראלזוגובןעםלהתאחדהמבקש
עלבוויתורמלווה,ולחוקיהישראללמדינתנאמנותו
.אחרתישותאולמדינהנאמנות
לנקוטניתןבהםלאמצעיםדוגמאותרקהןאלו,כאמור

לסכנהמקורתהפוךלאהפרטניתשהבדיקהלהבטיחכדי
כלשליצירתיתחשיבהכימשוכנעואני,ביטחונית
נוספיםאמצעיםלאתרעשויה,בדברהנוגעיםהגורמים

אלהכלאתלעשותכדי,ברם.מטרהאותהאתישיגואשר
יידרשופיהעלמסגרתשלהצבתהכיוסבורני,זמןדרוש

,משופרהסדרחודשיםתשעהבתוךלהעמידהמשיבים
הביטחוניהצורךובשל,בוסהמדרשיוצגעד.סבירההיא

,בחיילהקירשלהיווצרותומפניוהחשש,החריף
ככל,ננועלהקייםההסדראתלהותירישליהיאדעתי

כי,ברורגםמאליו.תוקפואתלהאריךתחליטשהכנסת



סג

להוראות,מתוקןהסדרשלבגדריו,להידרשהמדינהעל
(הוספוההדגשות)".רלוונטיותשהןככלמעבר

הפרטנישהאבחוןהיאהרובשופטיאתהמאחדתהמסקנהכינראה,הרובדעתלסיכום.75

אתלאמודמאפשרואינואפקטיביאינו,העימותעת,הזאתלעת,האויבנתיניכללשל

האבחוןלפיכך.עתידפנילחזותיכולשאינווודאיאויבממדינותשהגיעומישלהסיכון

הקרובהאוהודאיתהפגיעהבהינתןלכן.אדםלחייהסבנהאתלמנועיכולאינוהפרטני

.נזקועלעולהבחוקהתועלת,אדםבחיילודאית

יעילאינו,והמקוםהזמןבנסיבותהפרטניהאבחוןכיהסכיםלוי'א'אהשופטכבוד

שלשורההציעלוי'א'אהשופטכבוד.המיעוטלדעתמצטרףאינוהואולכןמספיק

שליצירתיתלחשיבהוקרא,יותרליעילהפרטניהאבחוןאתלהפוךבמטרההצעות

.בדברהנוגעים

המיעוטדעת.ב.2.ה

.(אןכתוארו)ברק'אהנשיאכבודידיעלנכתבהמיעוטבדעתהעיקריהדיןפסק.76

.הישראליהזוגבןשלמבטומנקודתהחוקתיתהפגיעהאתניתחברק'אהנשיאכבוד

לישראללהיכנסזכותכלאיןהזרהזוגלבןברק'אהנשיאכבודשלשיטתכיווןזאת

.(הדיןלפסק100פסקה)בהולהשתקע

הישראלישלזכותואתהןכוללת"האדםכבוד"להזכותכיסברברק'אהנשיאכבוד.77

לשוויוןהזכותאתוהן,(הדיןלפסק34-38פסקה)בישראלוילדיוזוגובןעםלחיות

.(40פסקה)

הן-היבטיהשניעלהחוקתיתהיסודבזכותפוגעהחוקכיקבעברק'אהנשיאכבוד

והן(הדיןלפסק43פסקה)בישראלמשפחהלחייהאזורלתושביהנישאיםשלבזכותם

.(הדיןלפסק50פסקה)לשוויוןישראלערביישלבזכותם

תכליתהיאהחוקשלתכליתוכיקבעברק'אהנשיאכבוד,ההגבלהפסקתניתוחבמסגרת.78

לדעת.(הדיןלפסק82פסקה)בישראלהשוהיםכללשלחייהםעלהגנה-ראויהבטחונית

.היסודחוקדרישתאתהמקיימתמהותיתחברתיתבמטרהמדוברברק'אהנשיאכבוד

המשנהמבחניבשניעומדהחוקכיברק'אהנשיאכבודקבעהמידתיותמבחןלגבי

לביןמטרתוביןרציונאליקשרמקייםהחוקכינקבע.המידתיותעקרוןשלהראשונים

.(הדיןלפסק84פסקה)המחוקקבהםשנקטהאמצעים



היסודבזכותפגיעתואשר,החקיקהתכליתלהגשמתאחראמצעיקייםלאכינקבעעוד

אינהבהולהשתקעלישראללהגרהמבקשיםשלפרטניתשבדיקהכיווןזאת.פחותה

בחוקשנקבעוההגבלותכמומידהבאותההחוקשלהביטחוניתהתכליתאתמגשימה

.(89פסקה)

היאהחוקשלתכליתוכיהמדינהעמדתאתברק'אהנשיאכבודקיבלזהבהקשר

קיימתכיהמדינהעמדתאתקיבלוכן,האפשרבמידתהביטחוניהסיכוןאתלהפחית

.בהלהשתקעהמבקשיםולביןעבודהלצורכילישראלהנכנסיםביןזהלענייןהבחנה

:כינפסקזהלעניין

מניחהתשובה,לדעתנו,ניתנהודומיהםאלהטיעוניםעל" הסיכוןעלהצביעההיא.המדינהשלהדעתאת
הביטחוני

וכן,יותרמבוגרבגילהםהזוגבניכאשרהנובעהמופחת
.בישראלהעובדיםהאזורמתושביהמופחתהסיכוןעל

הסיכון,המדינהלדעת.עלינומקובליםאלהנימוקים
קבעדרךהשוהיםצעיריםזוגמבנינובעהעיקרי
כבסיסלהניחעלינואותה,ביטחוניתהערכהזו.בישראל

(הוספההדגשה).(90פסקה)".להכרעתנו

המשנהבמבחן"החוקתיתבבחינההמכריעשלב"האתממקםברק'אהנשיאכבוד

:היאברק'אהנשיאכבודלדעתהשאלה.המידתיותעקרוןשלהשלישי

מהבדיקהבמעברהמתקבלתהביטחוןתוספתהאם" -עלהאפשריתביותרהמחמירההאינדיבידואלית
פי

לישראלכניסתועלגורףלאיסורהזרהזוגבןשלהדין
בנישלהאדםבכבודהפגיעהלתוספתראויביחסעומדת
?זהמעברבשלהמוסבתהישראליםהזוג

הגורףשהאיסורהביטחוןתוספתכי,הינהתשובתי.92
הנגרמתהנזקלתוספתביחסמידתיתאינהעימומביא
,אמת.הישראליםהזוגבנישלולשוויוןהמשפחהלחיי

מושגהואאך:ביטחוןיותרעימונותןהגורףהאיסור
ידיעלהביטחוןלהגברתהסיכוי,אמת.מדיכבדבמחיר
זאתעםיחד."ותיאורתיקלוש"אינו,גורףאיסור

אינוהיחס,האדםבכבודהקשהלפגיעהבהשוואה
".מידתי

להגבלהפרטניתמבדיקהממעברהנובעתהבטחוןתוספתברק'אהנשיאכבודלדעת

המעברולכןישראלאזרחימביןרביםשלחוקתיותבזכויותקשהפגיעהגוררתכללית

.מידתיאינוהזה

המשפטלביתשהוצגההפרטניתהבדיקהעלדיברלאברק'אהנשיאכבודבינדמה.79

גורפיםמרכיביםגםהכוללת,משודרגתבדיקהעלאלאבעתירותהדיוןבעתהנכבד

:כיברק'אהנשיאכבודצייןזהלעניין.פרטנייםשאינם

האפקטיביותאתלהגבירכדיהכללעשותיש,כמובן.94" אנומכיריםכןעל.האינדיבידואליותהבדיקותשל



והכניסההאזרחותלחוק3דסעיףהוראתשלבחוקתיות
בהתאםנקבעאם,היתריינתןלאזוהוראהלפי.לישראל
משפחתובןאוהאזורתושב"כי,ביטחוניתדעתלחוות
:ועודזאת."ישראללמדינתביטחוניסיכוןלהוותעלולים

כןעל.רבהברצינותלקחתישהביטחוניותהבדיקותאת
אוזהבחלקהביטחוניהמצבבשללקיימןניתןלאאם
אשרעדהאינדיבידואליתההחלטהתידחה,באזוראחר

שלזיהוייםאתלאפשרצורךישאם.תתאפשרהבדיקה

לאפשריש,מהאזורשבאוכמיבישראלהזריםהזוגבני
.קטנהמהםהנשקפתהסכנהשבולגילהגיעםעדזאת
שלחומרתם.נוספיםאמצעיםעללחשובמקוםכמובןיש
שקולהאינה,רגילותבנסיבותהיאקשהאםגם,אלה
.בשוויוןוהפגיעההמשפחהבחייהקבעפגיעתכנגד

אם.הבודקהצוותאתסבירבאופןלהגדיליש,במקביל
הגנה".לעשותהיש,סבירהכספיתבהשקעהכרוךהדבר

.(הוספהההדגשה)"".כסףעולהאדםזכויותעל

עדהפרטניתהבדיקהאתלדחותישלעיתיםכיהסכיםברק'אהנשיאכבוד,כןכיהנה

הסכנהשבולגילעדהבקשהדחייתאתלאפשרישכיקבעאףהוא.שתתאפשר

.הבודקהצוותאתלהגדילצורךישכיסברברק'אהנשיאכבוד.קטנההזרמהאזרח

שלהאפקטיביותלהגברתאחרותדרכיםברק'אהנשיאכבודהציעהדיןפסקבהמשך

:הפרטניהאבחון

להגבירכדיהכללעשותמקוםיש,כמובן.113" זהבעניין.האינדיבידואליתהבדיקהשליעילותהאת

באשרהוראותלישראלוהכניסההאזרחותחוקקובע
חללאהגורףשהאיסוראלהשלהאינדיבידואליתלבדיקה
הוראותלהפעיל,כמובן,ניתן.(לחוק3דסעיף)עליהם
גםניתן.אינדיבידואליתבדיקהשעוברמילכלאלה

,למשל,כך.בהםלנקוטשניתןנוספיםאמצעיםלהעלות
מראשפנההישראליהזוגשבןלעובדהמשקללתתניתן

.אינדיבידואליתבדיקהשלעריכתהוביקשלמשיבים
לקבלממשיתאפשרותאיןלמעשההלכהאם,כמובן
בשלזרזוגבןשלאינדיבידואליתמבדיקהרלבנטימידע
עדבעניינוההחלטהמדחייתמנוסאין,הביטחוניהמצב

בובמקום.תתאפשרהאינדיבידואליתשהבדיקה
איןשבובמקום,בדיקהמתנהלתלאלחימהמתנהלת
יש,בדיקהלקייםהביטחונייםהתנאיםבשל,אפשרות
עלייקבעואלהכל.ישתנושהתנאיםלאחרעדלדחותה

על.גורףאיסורידיעלישלטוולא,והמקוםהזמןתנאיפי
האינדיבידואליתהבדיקהשבהםזוגבניאותםלגבי,כן

חוסרמתבלטתאלהבמצבים.לקיימהיש,אפשרית
זוגלבןלאפשרלאמדוע.הגורףהאיסורשלהמידתיות
,הזרזוגובןעםבישראלמשפחהחיילקייםישראלי
בעתמהווהאינוהזרהזוגשבןמעלהסבירהבדיקהכאשר

סיכוןהבדיקה

~
הדבריםכיקטןסיכוןקייםוכי,יטחוני

על,זהבעניין,יועברההוכחהנטלאםגם?בעתידישתנו
האפשרותאתממנולמנועמדוע,הישראליהזוגבןשכם

(הוספוההדגשות)"?הורםהנטלכילהוכיח



לקייםניתןלאשבובמקרההתשובהמתןאתלדחותוהציעשבברק'אהנשיאכבוד

אתלהעריךשניתןכךעלעמדתואתמבססברק'אהנשיאגםנעיר.פרטניתבדיקה

.הבדיקהבעתרקהמסוכנות

לשכמומסוכנותהיעדרלענייןההוכחהנטלאתלהעבירברק'אהנשיאכבודהציעעוד

נטלהעברתאודותזולהצעהנתייחסהתשובהבהמשךכינעיר.הישראליהזוגבןשל

.האויבמנתיןהסיכוןאתלנטרלכדיבהאיןלטעמנוכיונראה,ההוכחה

:והתממשותםסיכוניםשלניתוחבמסגרתהמידתיותמבחןאתבדקברק'אהנשיאכבוד.80

אםאדםחייייפגעוכיההסתברותמההינההשאלה" ההסתברותלעומתהאינדיבידואליתבבדיקהנתמיד
כי

תוספתוהאם,גורףלאיסורנעבוראםאדםחייייפגעו
הנגרמתשבהגדלההוודאותכנגדשקולהזוהסתברותית

".המדינהאזרחיזוגבנישלבזכויותיהםלפגיעהכךידיעל
.(110פסקה)

:זהבהקשרנפסקעוד

והמבקשתהדמוקרטייםערכיהעללשמורהחפצהחברה" משטרלקיים
אינה,ולחימהטרורבתקופתגםדמוקרטי

היאבומקרהבכללחייםהזכותאתלהעדיףרשאית
דמוקרטיתחברה.האדםזכויותעלהשמירהעםמתנגשת
הערכיםביןהאיזוןשלהמורכבתלמלאכהנדרשת

מרכיביםבתוכוכולל,טבעומעצם,זהאיזון.המתנגשים
...הסתברותשלומרכיביםסיכוןשל

אינהדמוקרטיה.סביריםבלתיסיכוניםליטולאין,כמובן
.אזרחיהשלהאדםזכויותעללשמורכדילהתאבדצריכה

קיומהלמעןולהילחםעצמהעללהגןצריכהדמוקרטיה
באופןלהיעשותצריכיםזוומלחמהזוהגנהאך.וערכיה
.הדמוקרטיאופיינואתמאיתנוישלולשלא

לאורוזאת,גדולכהאינוהפרטניתשבבדיקההסיכוןכיסברברק'אהנשיאכבוד

:החוקשלהמקלותבהוראותהקיימיםהסיכונים

אדםלחייהסיכוניםאתליטולהיתהמוכנההמדינהאם" -שמדיניותה
בבדיקהוהמסתפקתגורףמאיסורהנמנעת

-ו35הגיליםמעלזוגלבניביחסגורמת-אינדיבידואלית
הסיכוניםאתליטולהיתהמוכנההמדינהואם25ן

לפניבקשתםהגישואשרזוגלבניכניסההיתרישבמתן
אתליטולמוכנההיתההמדינהואם;הקובעהמועד

תוךלישראלמהאזורעובדיםשבהתרתהסיכונים
הסיכוןכיהואאות,אינדיבידואליתבבדיקההסתפקות

,גדולכהאינואינדיבידואליתבבדיקהמהסתפקותהנובע
המשפחהבחייהקשההפגיעהאתלהצדיקכדיבושישעד
".הישראליםהזוגבנישל



שללהשעיהבכפוףכולוהחוקאתלבטלישכיברק'אהנשיאכבודסבורהאמורלאור

(הדיןלפסק99פסקה)אחרחוקלחוקקלכנסתלאפשרבמטרהחדשיםמספר

כלעלברק'אהנשיאכבודלעמדתהצטרפה(אזכתוארה)ביניש'דהשופטתכבוד

זוגבנישלהםהישראליםשלבזכותםפוגעהחוקכיפסקהביניש'דהשופטתכבוד.חלקיה

זאתעם.לשוויוןהישראליםהערביםשלבזכותםוכןבישראלמשפחהלחייהאזורתושבי

הזריםלתושביםולאבלבדלישראליםעומדתזוזכותכיקבעהביניש'דהשופטתכבוד

.(הדיןלפסק7פסקה)

,ראויהבטחוניתתכליתהיאהחוקשלתכליתוכיוקבעההוסיפהביניש'דהשופטתכבוד

ברק'אהנשיאכבודכמו.המידתיותשלהראשוניםהמשנהמבחניבשניעומדהחוקוכי
המגבלהבשלהשלישיהמשנהבמבחןעומדאינוהחוקכיביניש'דהשופטתכבודקבעה

:כינפסקזהלעניין.פרטניתבדיקהללאשקבעהגורפת

מפורטיםנתוניםלפנינוהוצגובעתירותהדיוןבמהלך" אפשרותבמתןסיכוןפוטנציאלשלקיומועלהמלמדים

הכניסהחוקפיעלבישראלמעמדלקבלהאזורלתושבי
הנתוניםכי,יודגש.האזרחותחוקפיעלאולישראל
-מזערי-ביותרקטןאחוזעלמצביעיםלפנינושהוצגו

מעורבותלצורךבישראלמעמדםאתשניצלוזוגבנישל
בפניאותנומעמידיםאינםאלהנתונים.טרורבפעילות
הסיכוןביןחזיתיתהתנגשותשלבמצבלהכריעהצורך
תוךבכבודחייטלקייםבזכותהפגיעהלביןלחיים

בהתנגשותמדוברבאשר.למשפחההזבותמימוש(
,ולחייםלביטחוןקונקרטיסיכוןקייםכאשר,חזיתית

,המוגנותהאדםזכויותעלגובראכןהציבוריהאינטרס
לסיכוןקונקרטיפוטנציאלקייםכאשרהמצבגםוכך

ברמהלהתבטאצריךהאמורהפוטנציאל,ואולם.לחיים
הכניסההיתרמבקשכילעובדהמעברקונקרטיזציהשל
בדיקהביצועאי.האזורתושבפלסטיניהוא

שולייםמעניקיםגורףאיסורוקביעתאינדיבידואלית
הולמתהתמודדותלקייםבלאהביטחוןלערךמדירחבים

כל,לדידי.זהערךמולאלהעומדיםוזכויותערכיםעם
עםאיחודלשםזרלאדםהניתנתלישראלכניסההתרת

אםוביןיהודיהואהאזרחאםבין,הישראליזוגו-בן

פוטנציאלבחובהלטמוןאחרתאוזובמידהעלולה,ערבי
בישראלשהחברהברמהסיכוניםשישנםאלא.סיכון
אמצעינקיטתתוך,עמםלהתמודדויכולהליטולמוכנה
בהתרתישהזולעתהקייםשבמצבספקאין.זהירות
זוגם-בןעםאיחודשללמטרההאזורתושבישלכניסתם
כניסתוהתרתשלבהליךמאשריותררבייכוןהישראלי

ודקדקניתקפדניתבדיקהמתחייבת,לפיכך.אחרזרשל
חיילקייםזכותואתלממשישראלימצדבקשהכלשל

גורפתחסימה,מנגד.האזורתושבתאותושבעםמשפחה
מכלכניסההמונעתמהאזורלישראלהכניסהאפשרותשל
לבדיקהאפשרותכלמתןללא,ישראליאזרחשלזוג-בן

מעניקהאינה,הנדרשכפימחמירהולו,אינדיבידואלית
למידתהביטחוניהסיכוןמידתשביןליחסהולםמשקל
מעקרונותיההמתחייביחס,האדםבזכויותהפגיעה

...שיטתנושלהדמוקרטיים
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בקשהשקילתלשםהנדרשבהיקףפרטניתבחינהקיום
,דופןויוצאמשמעותיסיכוןבגדראינהמשפחותלאיחוד

ועריכתמידעשאיסוףהמדינהבטענתממששישהגם
להעריםעלולה,כיוםהשורריםבתנאים,פרטניתבדיקה
למצואניתןאלהלקשיים.מעטיםלאמעשייםקשיים
.הבדיקההליכיבקביעתבהםלהתחשבואףפתרונות

בשלרקהבדיקהמחובתלהימנעאין/זאתעםיחד
אדםזכויותעללהגנה.במאמץוכרוכהמורכבתהיותה

".ראויבמחירמדובר,ענייננוובנסיבותמחיריש
.(הוספוההדגשות)(12,11פסקאות)

אינהכיוםהפרטניתהבדיקהכיהניחה,ברק'אהנשיאכבודכמו,ביניש'דהשופטתכבוד

ללא.מאמץבתוספתיותרליעילהלהופכהניתןלדעתה,זאתעםיחד.יעילהבדיקה

כיהדגישהביניש'דהשופטתכבוד.חוקתיאינוהחוקלטעמה,לכלפרטניתבדיקה
בישראלהמעמדמקבלימקרבטרורבפעולותהמעורביםשלהמזעריהשיעורעלהנתונים

ביןחזיתיתהתנגשותשלבמצבלהכריעהצורךבפניאותנומעמידיםאינם"נישואיןבשל

"למשפחההזכותמימושתוךבכבודחייםלקייםבזכותהפגיעהלביןלחייםהסיכון

.(11פסקה)

כבוד.ברק'אהנשיאכבודשלדינולפסקהואאףהצטרףובראן'ג'סהשופטכבוד.82

לגביוכןבישראלביחדלחיותהמשפחתיתהזכותחשיבותלגביהרחיבובראן'ג'סהשופט

מידתיאינוהחוקכיקבעובראן'ג'סהשופטכבוד.השיוויוןבעקרוןהחוקשלהפגיעה

.פרטניאבחוןהיעדרבשל

כיחששוהביעהחוקשלתכליתולגביתהיותובראן'ג'סהשופטכבודהעלהדינובפסק

זובסוגיהלדוןצורךשאיןסברהוא,זאתעם.דמוגראפיתתכלית,נוספתתכליתלחוק

.(הדיןלפסק24סעיף)בעתירותהכרעהלצורך

לגבי.חלקיהכלעלברק'אהנשיאכבודלעמדתהיאאףהצטרפהחיות'אהשופטתכבוד.83

:כיהוסיפההיאהפרטניהאבחוןקשיי

המשיביםשמעליםהמרכזיותהטענותאחת.5" להצדקת
כיהטענההיאהאזרחותשבחוקהגורףהאיסור

לבןבאשרמידעהביטחוןגורמיבידיאיןרביםבמקרים
איחודמתבקשלגביהםהפלסטיניםהזוגבתאו

המתוחהביטחוניהמצבונוכחאלהבנסיבות.המשפחות
,הזובעתלפלסטיניםישראלביןהשוררתהרבהוהעוינות

חזקהמלהחיל,וטועניםהמשיביםמוסיפיםכך,מנוסאין
פלסטיניםזוגבתאובןכללגבימסוכנותשלחלוטה
,אכן.המתוקנתבמתכונתוהחוקשמפרטבגילאיםלפחות

נאלציםאנושעימההביטחוניתהמציאותרקעעל
בתקופהשאתביתרואולי2000ספטמברמאזלהתמודד
שמבקשיםמסוכנותלחזקתמקוםבהחלטיש,האחרונה
ביןמשפחותאיחודשלזובסוגיהלהחילהמשיבים

ועלזאתעםיחד.האזורתושביוביןישראלאזרחיערבים
מידותינועלתעבירנולאהטרורשאימתמנת

לסתירהניתנתתהאזושחזקההראוימן,הדמוקרטיות



ישאותהופרטניתאינדיבידואליתבדיקהבמסגרת
.מאפשרהחוקאיןוזאת,ומקרהמקרהבכללאפשר
-חוקתיתמבחינההאזרחותחוקלוקהשבוהפגםמכאן
.(הוספהההדגשה).מידתיותהעדרשלפגם

,לכן.הפרטניהאבחוןקשייבדברהמדינהטענותאתקיבלהחיות'אהשופטתכבוד
עלהנמנותהגילבקבוצותלפחות,האזורלתושבימסוכנותחזקתלקבועישלטעמה

.פרטניתבדיקהבמסגרתלסתוריוכלואותה,העימותולעת,הסיכוןפרופילי

הפגיעהלענייןהן,ברק'אהנשיאכבודשללעמדתוהצטרפהיה'פרוקצ'אהשופטתכבוד.84

.התיקוןשלהמידתיותהיעדרלענייןוהןבזכות

,נוסףמניעלמחוקקייחסהיה'פרוקצ'אהשופטתכבוד,השופטיםשארלעמדתבניגוד
.(14פסקה)הבטחוניהשיקולשלועוצמתומשקלועל,להשליךבושיש,דמוגרפימניע

,המדינהנתוניעלבהתבססכייה'פרוקצ'אהשופטתכבודקבעה,הבטחונילסיכוןבנוגע
.בטרורמעורביםהיוהנישואיןמהגרימביןביותרנמוךאחוזרק

שלכניסתםלהתירהמדינהשלנכונותהאתיה'פרוקצ'אהשופטתכבודהוסיפהלכך

היא.הנכנסיםעללפקחניתןכימוכיחהזועובדה,לשיטתה.לישראלפלסטיניםעובדים

לביןנישואיןמכחמעמדהמבקשיםביןהמדינהשערכהההבחנותאתמקבלתאינה

פיקוחאמצעיאותםאתלהפעילניתן,לטעמה.עבודהלצורכילישראלהנכנסים

.(17פסקה)המחויביםבשינויים,האחריםהמעמדמבקשיעלגםהעובדיםעלשמופעלים

:כייה'פרוקצ'אהשופטתכבודקבעהזועמדהבסיסעל

כיהינהשהובאומהדבריםהמתבקשתהמסקנה.19" להראותעליההמוטלבנטלעמדהלאהמדינה
הפגיעהכי

במבחןעומדתהאדםשלהחוקתיתבזכותהגורפת
הסיכוןשלהסתברותו.ההגבלהפיסקתשלהמידתיות
איחודבמסגרתלישראלפלסטיניםשלמכניסתםהבטחוני
הטלתאתהמצדיקהכזועוצמהבעלאינומשפחות
חריגיםולמעט,ככלל,המונע,החוקידיעלהגורףהאיסור
מידתיאינוהגורףהאיסור.המשפחותאיחודאת,מעטים
משפחהלחייהנפגעתהאדםזכותשללעוצמתהביחס

מהנתונים.הארץואזרחתושבהישראליהזוגלבןהנתונה
שלבגישתהרציונלימדיניותקולאתרקשהלעילשהובאו
התייחסותהבהינתן,הקייםהבטחונילסיכוןהמדינה
.המשותףומןהמאוחדמןבהןשישסיכוןלקבוצותהשונה
אלהעלהעוליםסיכוניםשלקיומםעםמסכינההיא

איסוריםהטלתבלאפלסטינייםזוגמבניהצפויים
איחודשלטוטליתכמעטמשלילהנמנעתאינהאך,גורפים

הצפויהסיכוןליחסיותתואםשאינובאופןמשפחות
".מכך



הדיןפסקשינום.ג.2.ה

השאלותלמרביתבנוגערבפיצולקייםהשופטיםביןכיעולההשוניםהדיןפסקימתיאור.85

.המשפטיותבשאלותוהןהעובדתיותבשאלותהן,להכרעהשעמדו

.להלןשנתארכפי,הדיןבפסקבולטותקביעותמספרלאתרניתןכינדמה,הפיצוללמרות.86

להתגוררחוקתיתזכותכלאין,האזורתושבכולל,הזרהזוגלבןהשופטיםכללדעת.87

.בלבדובוהישראליהזוגבבןמתמקדתהחוקתיתהמבטנקודת.בישראל

טענתאתשקיבלושופטיםישנם-החוקתיתהזכותהיקףלגבישונותדעותקיימות

בלבדמשפחהלחייהזכותנפגעהכיקבעואחרים,חוקתיתזכותכלנפגעהלאכיהמדינה

.לשוויוןבזכותהפגיעהאתהוסיפו,הרובמשופטיוחלקהמיעוטשופטיכל,וחלקם

שלהראויההביטחוניתתכליתולגביהמדינהטענתאתקיבלוהשופטיםכלכמעט

.המידתיותשלהראשוניםהמשנהמבחניבשניהחוקעמידתלגביוכן,החוק

בסופושהכריעההשאלהכילהראותמנתעלממנוובציטוטיםהדיןפסקבניתוחהארכנו.88

הפרטניהאבחוןהאםבשאלהמדובר.וצרהממוקדתהעתירותשלגורלןאתדברשל

הצטרפותלנבאביכולתוישוהאם,לישראלטרורפעילישלהשתקעותבמניעתיעיל

קבלתלאחר,אחרותאויבמדינותנתיניאופלסטיניםשלטרורלארגוני(מאוחרת)

לשאלההתשובה.המעמדקבלתלאחרטרורלארגוןסיועמתןאו,בישראלהמעמד

השלישיהמשנהבמבחןהקבועיםהתנאיםהתקיימותלגביהשופטיםעמדתאתקבעה

.המידתיות'של

ומכל,יעילואינואפשריאינוהפרטניהאבחוןכיהמדינהטענתאתקיבלוהרובשופטי
מידעכלעליושאיןבין,כאמורמפלסטיניהסיכוןפוטנציאלאתלנבאבכוחואיןמקום

הפגיעהודאותנובעתמכאן.הבקשהבחינתלעתמשמעותימידעעליושאיןוביןכלל

כלבלא,המבקשיםכלללגבי-קרי,הגורףהפרטניהאבחוןיימשךאםהישראליםבחיי

האזורתושבישלפרטניאבחוןלגביבעיקרנכוןהדבר.למבקשמבקשביןשהיאהבחנה

מימושדחייתמולהכףאתהטתהאדםבחייהפגיעהודאות.הסיבוןפרופילעלהעונים

.בישראלמשפחהלחייהישראליםשלהזכויות

כיהסכיםלוי'א'אהשופטכבוד.הרובלדעתלוי'א'אהשופטכבודהצטרףזהבעניין

לעתהחוקאתלבטלשאיןסברהואולכן,אפקטיביאינוהפרטניהאבחוןלהיוםנכון

לתתניתןהאםלבחוןבמטרהמחודשתחשיבהלבצעהזדמנותלמדינהלתתמבלי,הזאת

.הגורףהפרטניבאבחוןהכרוכהבביטחוןהפוטנציאליתהפגיעהלמניעתאלטרנטיבימענה
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כחלקלוי'א'אהשופטכבודבדעתלראותניתןלא,העותריםלטענתבניגוד,לטעמנו

עלוזאת,הרובלדעתלוי'א'אהשופטכבודהצטרףבכדילא,לטעמנו,המיעוטמדעת

אכןלוי'א'אהשופטכבוד.אפקטיביאינו,הזאתלעת,פרטניאבחוןכיההכרהבסיס

.חוקתיאינוהחוקכיקבעלאהואאך,הפרטניהאבחוןשללשיפורוהצעותהציע

קייםהפרטנילאבחוןכיסברההמיעוטדעת.המיעוטדעתעומדתהשניהעברמן.89

,הפרטניהאבחוןבמגבלותהכירו,ברובם,המיעוטשופטי.לאפקטיבילהפוךפוטנציאל

.יותרלאפקטיביאותולהפוךשיאפשרואמצעיםקיימים,לכאורהכיסברואולם

,בלבדמושכל"סיכון"הפרטניבאבחוןהמיעוטשופטיראו,הזוהמוצאהנחתבסיסעל

.בישראליםודאיתלפגיעהשיביאאמצעיולא

לאהמיעוטמשופטיחלקלפחותכינראה,המיעוטשופטימדעתלהביןשניתןככל

אינוהפרטניהאבחוןכייוכחאכןאם,החוקאתלפסולשישבדעהלהחזיקימשיך

.אפקטיבי

בפסקישהועלוהשונותההצעותכילהראותנבקשהתגובהבהמשךכיונאמרנקיים

.לאפקטיביהגורףהפרטניהאבחוןאתלהפוךכדיבהןאיןכ"השבולדעת,נבחנוהדלן

עמוקהבהאינההמיעוטלדעתהרובדעתביןההבחנה.ד.2.ה

מעמיקעיוןאולם.המיעוטלדעתהרובדעתביןתהומיהבדלליצורמבקשותהעתירות.90

.עמוקיםכהאינםהמיעוטלדעתהרובדעתביןשהפעריםכךעלמצביעהדיןבפסקי

האבחוןלשיטתהיחסבסיסעלהוכרעהדיןפסק,יוםשלבסופו,לעילשהסברנוכפי

לחששהולמתתשובהלהוותיכולפרטניאבחוןכיסברההמיעוטדעת,אכן.הפרטני

כליבמוגבלותהמכירותמשמעותיותאמירותקיימותהמיעוטבדעתגםאולם.הביטחוני

לאזהכליכיצפויבהןמסוימותבנסיבותהבדיקהאתלהקפיאבצורךמכירותואף,זה

.בטחוניבסינוןלצורךראוימענהישמש

:כיהיתרבין,קבעדינולפסק113בפסקהברק'אהנשיאכבוד,לדוגמא

מידעלקבלממשיתאפשרותאיןלמעשההלכהאם"
המצבבשלזרזוגבןשלאינדיבידואליתמבדיקהרלבנטי

עדבעניינוההחלטהמדחייתמנוסאין,הביטחוני
מתנהלתבובמקום.תתאפשרהאינדיבידואליתשהבדיקה
,אפשרותאיןשבובמקוםבדיקהןמתנהלתלאלחימה
עדלדחותהיש,בדיקהלקייםהביטחונייםהתנאיםבשל
הזמןתנאיפיעלייקבעואלהכל.ישתנושהתנאיםלאחר

אותםלגבי,כןעל.גורףאיסורידיעלישלטוולא,והמקום
יש,אפשריתהאינדיבידואליתהבדיקהשבהםזוגבני

".לקיימה



הבדיקההליכיאתלדחותאפשרותפוסלאינוברק'אהנשיאכבוד,דינולפסק94בפסקה

.ברק'אהנשיאכבודשלדינולפסקהצטרפוהמיעוטשופטייתרכינזכיר.מסויםגילעד

דינהלפסק5ופסקהביניש'דהשופטתכבודשלדינהלפסק12פסקהגםזהלענייןראו

בדברהמדינהעמדתאתקיבלוהשופטותשכבודעולהמהם,היות'אהשופטתכבוד.של

לגביהערותראו.לשפרוהציעוולכןהמשפטלביתשהוצגהפרטניהאבחוןשלמגבלותיו

השופטתכבודשלדינהבפסקסיפא17ופסקהסיפא1בפסקהגםהפרטניהאבחוןשיפור

.יה'פרוקצ'א

ההכרעהקבלתאתלדחותניתןמלחמהשלבנסיבותבימסכימההמיעוטדעתשאףיוצא

מאבחוןרלוונטימידעלקבלניתןלאאם,הבקשהאישורעלגילשלמגבלותואהלהטיל

.פרטני

מצבבשלאותולדחותבאפשרותוהכרההפרטניהאבחוןבמוגבלותהכרהכינזכיר

התואםמסויםגילכמו,הזרבתושבהקיימיםמאוימיםמאפייניםבשלאובטחוני
במתכונתהחוקחקיקת.הרובדעתובבסיס,החוקהוראותבבסיסעומדים,סיבוןפרופיל

באיסוראלא,ואילךמכאןגורףבאיסורמדובראיןכיהיאאףאומרתשעההוראת.של

.הזאתלעתהקיים,המלחמהממצבהנובעמסויםמסיכוןהנובע

שכלכיוון,משמעותיתכהאינההמיעוטלדעתהרובדעתביןההבחנהכינובעמכאן

שאז,פרטניאבחוןלקייםניתןלאבהןביטחוניותנסיבותקיימותכיהסכימוהשופטים

:כינאור'מהשופטתכבודציינהזהבעניין.כוללבהסדרלהחליפוניתן

בבדיקותבצורךראשמקלאינוהנשיאחבריאף.21" (דעתולחוות94פיסקה)מצייןהוא.ביטחוניות
לאאםכי

אחראוזהבחלקהבטחוניותהבדיקותאתלקייםניתן
אשרעדהאינדיבידואליתההחלטהתידחה"באזור

כהודאתנקבעממילאהחוק,ואולם."תתאפשרהבדיקהל
העתירותהתנהלובהןמסוימותבתקופות,אכן.שעה
ביןהיחסיםלשיפורסיכוישקיים,היהנראהלפנינו
לא,דיננופסקמתןלעת.הפלסטיניתהרשותלביןישראל

במתכונתוהחוקכי,לינראה.הדבריםפניהםכך
חברימסכיםלהוהאפשרות,השעהכהרראתהנוכחית
עדהאינדיבידואליתההחלטהאתלדחותהנשיא

לפסק94פיסקה)האינדיבידואליתהבדיקהשתתאפשר
ההדגשה).תוצאהאותה,למעשההלכה,משיגים(דינו

.(הוספה

הדיןפסקשלההלכתיתמשמעותו.ה.2.ה

לפסקישולכן,חוקתיאינוהחוקכי,למעשה,קבעהדיןפסקכיסבוריםהעותרים,כאמור.91

קוראיםאינםהעותריםכיסבוריםאנו.שלפנינוהעתירותגורלעלמכרעתהשפעההדיך

דווקאתומכתהדיןבפסקשנפסקהההלכהוכי,נכונהמשפטיתקריאההדיןפסקאת

.להלןשנסבירכפי,להדחותהעתירהדיןולפיההמשיביםשלבעמדה
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לטעמנואשר,משפטיתמשמעותישנההדיןבפסקהעתירהדחייתלעצםכיונאמרנשוב

.שלפנינוהעתירותדחייתאתמחייבת

משמעותובקביעתראשוןשלב.העותריםלטענותבסיסאיןדבריםשללגופםגם,זאתעם.92

,הדיןמפסקההלכהחילוץהואהדיןפסקשל

:כיקובעהשפיטהיסודלחוק(ב)20סעיף

ביתכלמחייבתהעליוןהמשפטבביתשנפסקההלכה(ב)" .העליוןהמשפטביתזולת,משפט
"

.זומהלכהלסטותהעליוןהמשפטביתרשאי,הדיןבפסקהלכהנפסקהאםגם,לכאורה

לאחרקצרזמןשלאוודאי,מתקדימיולסטותממהראינוהעליוןהמשפטבית,זאתעם

.הדיןיציבותעללשמורמנתעלוזאת,הדיןפסקמתן

'אודבריםדין"התקדיםשלהשקועהעלותו"טמיר'מ-זהבענייןעדכניתלסקירהראו

.239-230בעמודיםבעיקר,211(ה"תשס)

בכל"ברקאהרוןפרופסורשהסבירכפי.מדויקמדעאינוהדיןמפסקהלכהחילוץ.93

דעתשיקולברק'א)".זהבענייןידיהםאתלכבולשופטיםסרבוהשיפוטיתההיסטוריה

.(117(תשמת)שיפוטי

.להכרעהנחוצותהיושלאאגבאמרותלביןהפסקטעםביןהבחנהמחייבההלכהחילוץ

ועלהמשפטיתהמסקנהעלשהשליכו,המהותיותהעובדותעלמסתמךהפסקטעם

.הדיןפסקשלהסופיתהתוצאה

כפופותהשיטותכל,אולם.הדיןמפסקההלכהלחילוץעקרוניותשיטותמספרקיימות

שלוהדיןבפסקינמנעאףהנכבדהמשפטבית.שיפוטידעתלשיקולהתהליךשלבסופו

.זובסוגיהברורההלכהמלקבוע

ליפשיץ'ני118(תשמת)שיפוטידעתשיקולברק'אהנשיאכבוד'א:זהלענייןראו

"ט"לאיוהגינותל"זאוביטר"כהן'ה'חן(ד"תשמ)95זוסמןספו"מאיתקדים"
MTIO"פורתבן'מ;(כהן'ה'ח-להלן)415(א"תשס)א"למשפטים DECIDENDI"הד

לשאתהרוצהבציבורהידועה)ויציבאמת"ידין'אן(פורתבן-להלן)24(1956)המשפט

(פינוקההלכה-אגבמימרת"טדסקי'ג;154(ב"תשל)כחהפרקליט(זוגהבןשםאת

.99(ד"התשכ)'כהפרקליט

ביתשבובמקוםמתגברהקושי.דיןמפסקיהלכותבחילוץוהלכתיעיוניקושיקיים,כןעל.94

הסופיתהתוצאהלגביהמיעוטודעתהרובדעתלעיתים.שונותדעותביןמתפצלהמשפט

.שוניםשופטיםשלשונותהנמקותממספראחתכלמורכבות
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בצורהאותומיישמיםאך,מסויםמשפטיעקרוןלגבימסכימיםשופטיםמספר,לעיתים

שופטים,כך.ההכרעהשלשונהלתוצאההמביאבאופן,המקרהעובדותעלשונה

בכלהמתרסעברימשניעצמםמוצאים,דומהבצורההמשפטיתהסוגיהאתהמנתחים

.המשפטימהניתוחלהסיקשישלמסקנההאמור

'נכנען97/2568א"דנ;529(3)מטד"פיעקובי'ניעקובי91/2084א"ע:לדוגמא,ראו
.632(נון2ר"פהבריתארצותממשלת

הרובדעתבהםדיןמפסקיהלכהלחלץניתןכיצד,השאלותעולותאלומעיןבמקרים

וחלקןהרובבדעתחלקןהמצויותשופטיםשלשונותדעותלצרףניתןוהאם,מפוצלת

.הלכהליצורבמטרההמיעוטבדעת

פסקילפירוקהמתנגדתדעההובעההמשפטיתבכתיבה.ברורההלכהאיןזהבנושאאף

:המיעוטומדעתהרובמדעתשונותדעותמצירוףעיוניתהלכהוליצירתדין

השאלהומתעוררתיש,דיעותברובדיןפסקשלבמקרה" ,מסויםעקרוןהמיעוטשלמפיסקולדלותמותרהאם

ולראותהרובמשופטיאחדשלעקרונותאללצרפו
...מחייבתהלכהמשוםבצירופם

הסופיתההחלטהלנימוקידיסדנדיהרציושלמובנומוגבל
כבר.דיעותברובאואחדפה,המשפטביתהגיעאליה
השיקוליםאתלחפששאיןהמסקנהמתבקשתמכאן

טבעומעצםאשר,המיעוטבדעתהמחייביםהמשפטיים
"החלטהמאותהמסתייגשהוא

.46בעמודל"הנפורתבן

נהריהסיבל'נארבם06/1990א"רע-(אגבבהערת)במקצתשונהדיעהלאחרונהראו

.(פורסםטרם)

טעםאתלאתריש.יסודלמושכלותלחזורישאלהמעיןרגישותבסוגיותכיעמדתנו.95

,להכרעהששימשוהמהותיותהעובדותביןהמקשרהחוטמציאתבאמצעותהפסק
.הדיןפסקשלוהתוצאהמהןהנובעתהמשפטיתהמסקנה

במטרהלרסיסיםהדיןפסקילפירוקמקוםאין,הדיןבפסקדעותמספרשלבמקרה

.הדיןפסקשלהסופיתולהכרעההמהותיותלעובדותקשרללאמחדשולאחותםלשוב

פוחתשלולהלכותיוכבולאינוהנכבדהמשפטשביתכיוון,לכאורהכיזהבהקשרנעיר.96

ביתמקרהבכלהרי.הדיןבפסקישנכתבואגבלהערותהפסקטעםביןבהבחנההצורך

.(425בעמודל"הנכהן'ה'חראו)להלכותיוכבולאינוהעליוןהמשפט
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הנכבדהמשפטשביתהרי,מתקדימיולסטותממהראינוהנכבדהמשפטשביתכיווןאולם

האםבשאלההכרעהבעתאגבלהערותהפסקטעםביןלהבחנהחשיבותמייחסעצמו

מאפשראגבכהערתקודמתהלכהסימוןלכן.קודמתמהלכהמסויםבמקרהלסטותראוי

:לדוגמאראו.מתקדיםסטיהבכךלראותמבליממנהסטייה

.221,251(2)מחד"פהגדולהרבניהדיןבית'נבבלי92/1000צ"בג

והרהוריםערעורים'מהןלסטותהראויומןיסודןבטעות...אגבאמרותהןאלה'"אלון'מ

הזיכרוןספר-ודמוקרטיתיהודיתבמדינהתרבותיותרב"ולבבבליפרשיותבעקבות

.361,376(ח"תשנ,שמיר'ורשגיא'א,מאוטנר'מבעריכת)ל"זצבירוזןלאריאל

הדיןפסקשללעניינו.ו.2.ה

שופטיכלכימעלההרובדעתבחינת.העתירותכלאתדחההדיןפסק,לעילשהסברנוכפי.97

מסוכנותםאתלנבאמסוגלתאינההפרטניהאבחוןששיטתההכרעהסביבהתכנסוהרוב

.אדםבחיילפגיעהבהכרחתביאזושיטהלכן.האויבנתינישל

השופטכבוד.הרובלדעתשהצטרףלוי'א'אהשופטכבודשלדעתואףזוהישהראינוכפי

.אפקטיביתאינהכיוםהבדיקהכישסברכיוון,הבדיקהלשיפורדרכיםהציעלוי'א'א

.המיעוטלדעתולאהרובלדעתהצטרףלוי'א'אהשופטשכבודהסיבהזוהי

בחייהפגיעהקרי,בבדיקהכשלוןשלותוצאתו,הפרטניהאבחוןשלהאפקטיביותחוסר

.הדיןפסקלהכרעתשנדרשוהמהותיותהעובדותהן/אדם

הרובשופטיהגיעו,הפרטניהאבחוןשלמוגבלותובדברהעובדתיתהקביעהבסיסעל

הפגיעהלביןאדםבחייהודאיתהפגיעהשביןבאיזוןלפיהערכית-משפטיתלמסקנה

שאינומישלפרטנילאבחון,בחוקשנקבעוההקלותבהינתן,המשפחהבחייהודאית
.העליונהעלהיאלחייםהזכותשלידההסיכוחפרופיליבגדרלכאורהנופל

ופגיעתו,ראויהתכליתהיאהחוקשלתכליתוכיקביעהעלבהתבססנעשההדבר

.הנדרשעלעולהשאינהבמידהנעשתהיסודבזכויות

המשפטיהניתוח,המהותיותהעובדותביןהמקשרהחוט-הפסקטעם,לפיכך

.ההגבלהפסקתתנאיבכלעומדהחוקביהוא-הסופיתוהתוצאה

נדרשלאכללהיסודבזכויותבפגיעההחשובהדיוןכמו,הדיןבפסקהמשפטיהדיוןיתר.98

הדעותביןההבחנה,לאואםוביןהיסודזכויותנפגעואםביןהרי.הסופיתלהכרעה

עמדההאםלשאלהאלא,היסודזכויותנפגעוהאםבשאלהלהכרעהנגעהלאכללהשונות

.ההגבלהפסקתבתנאיהפגיעה
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בזכויותבפגיעהדןלאכלל,הרובמדעתחלקהואדינושפסק,גרוניס'אהשופטכבוד,כך

במטרהוזאת,משפחהלחייהזכותנפגעהאכןכי,המיעוטדעתלטובתוהניח,היסוד

.העתירותדחייתלשםנחוץאינוזהדיוןכילהראות

האמורותבסוגיותשההכרעהכךעלמצביעבוכותהפגיעהבסוגייתהרובבדעתהפיצולאף

לאכישסברושופטיםלמצואניתןהרובבדעת.העתירותדחייתלצורךנדרשהלאכלל

ן(נאור'מהשופטתוכבודחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבוד)יסודזכותכלנפגעה

'אהשופטוכבודעדיאל'יהשופטכבוד)משפחהלחייהזכותרקנפגעהכישסברושופטים
בזכותהןפגעהחוקכישסברווכאלה(בכךלהכריעמבלינפגעההזכותכישהניחגרוניס

.(לוי'א'אהשופטוכבודריבלין'אהשופטכבוד)לשוויוןבזכותוהןמשפחהלחיי

שכלהרי,עדאלהבענייןהדיןמפסקהלכהלגזורשניתןככל,לטעמנו,זהחלקלסיכום.99

לתכליתנועדלהכרעהשעמדהבמתכונתהחוקכיקבעהמשפטשביתהואלומרשניתן

.והמקוםהזמןבנסיבותמידתיוהואראויה

החוקשלהפגיעהלהיקףבנוגע,הצרהבמשמעותה,הלכהנקבעהכילומרניתןלאלכן.100

בעקרוןפוגעהחוקכילקביעהרובאיןהרובבדעתכיזהבענייןנעיר.החוקתיתבזכות

רובאתהרובשבדעתלמיעוטלצרףאיןשכן,זהבענייןהלכהנקבענולאולטעמנו,השוויון

.המיעוטדעת

נזכירזהלעניין.בעתירותהמוצגמזהמורכבהמצבמשפחהלחייבזכותהפגיעהלענייןאף

כאשר,משפחהלחייהחוקתיתבזכותפגיעהשישקבעוהרובשופטימביןשלושהרקכי

במימושבדחייההיותרלכלכרוכההפגיעהכיסבר,ריבלין'אהשופטכבוד,מהםאחד

.הזכותבליבתולא,הזכות

.הדיןבפסקהלבהנקבעהלאהחוקתיתבזכותלפגיעההאמורבכל,לכן

המלחמהלנזקיהמדינהשלהנזיקיתהאחריותבענייןהדיןפסקהשלכות-אגבהערת.ז.2.ה

הדיןפסקשלהשלכותיולגביבטענותבקצרהלדוןנבקש,החוקתילניתוחשניגשקודם.101

מדובר.2005-ה"התשס,(7'מסתיקון)(המדינהאחריות)האזרחייםהנזיקיםחוקבעניין

פסק-ו7תיקון-להלן)(פורסםטרם)הבטחוןשו'נעדאלה05/8276צ"בבגהדיןבפסק

.(7תיקוןבענייןהדין

מעשהבשלעימותבאזורשנגרםלנזקבנזיקיןאחראיתתהיהלאהמדינהכיקבע7תיקון.102

,חוקתיאינו7תיקוןכיקבעהדיןפסק.חריגיםשללשורהבכפוף,הביטחוןכוחותשבלצעו

.ההגבלהפסקתבתנאיעומדואינו,חוקתיותיסודבזכויותפוגעשהואכיוון
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גורףבאופןהמדינהשלנזיקיתאחריותלשלולאיןכיהקובעתההכרעהחשובהלענייננו

לפסק37פסקה)"מלחמתיתפעילות"שלהאחריותסייגתחולתשלפרטניתבדיקהללא

.(ברק'א(בדימוס)הנשיאשלהדין

פגיעהשלבמקריםהפרטניתהבדיקהשלההשיבותמוסברת7תיקוןבענייןהדיןבפסק

עלהמצביעים,שבענייננוהדיןמפסקרביםציטוטיםמובאיםכךולשם,חוקתיתבזכות

.הפרטניתהבדיקהשלחשיבותה

כימחלוקתאין.שלפנינולעתירותכללרלוונטיאינו7תיקוןבענייןהדיןשפסקאלא

נכוןהדבראולם.יותרמידוייתאףוהיא,גורףאיסורפניעלתמידעדיפהפרטניתבדיקה

.החקיקהתגליתאתהמגשימהאפקטיביתבדיקההיאהפרטניתהבדיקהאםרק

אינוהדבראולם,החקיקהתכליתאתמגשימההפרטניתהבדיקהכינפסק7תיקוןבעניין

נפסק.7תיקוןבענייןהדיןבפסקגםמופיעההמקריםביןההבחנה.שלפנינובמקרהנכון

:כי

תכליתאתלהגשיםניתןלאכינטעןעדאלהבפרשת" עלהחוק
כללהאיןזוטענה.אינדיבידואליתבדיקהידי-

הבדיקהשלבכוחהיש.שבפנינובפרשהמקום
פסקה)".החוקתכליתאתלהגשיםכדיהאינדיבידואלית

(הוספהההדגשה)(37

בהסדרתעוסק7תיקון.המקריםשניביןיותרעמוקפערמדגים7תיקוןבענייןהדיןפסק.103

.המדינהנגדנזיקיןבתביעותמשפטייםדיונים

הנחותעלמבוססתודאותאישלבתנאיםההכרעה,המשפטייםההליכיםשלזהבעולם

גרסאותביןלהכריעשתכליתםמשפטייםכליםהםחזקהוסתירתנטלהרמת.וחזקות

.המלאההמציאותתמונתאתהשופטבידישישמבלי,בעברשאירעומעשיםלגבינוגדות

.בעברשארעלנזקהאחריותאודותמשפטיתהכרעההיאבחזקההשימוששלהתוצאה

,המשפטיתלמציאותהעובדתיתהמציאותביןהבחנהשלקיומהמניחבחזקההשימוש

לאמתהמשפטיתהעובדתיתהאמתביןהתאמהאי,נזיקיתאחריותשלבמקרהאולם

.בלבדכספיתמשמעותבעלתהיאהעובדתית

הביטחוןשירותשלביכולתועוסקתהן.לחלוטיןשונהבנושאעוסקותשלפנינוהעתירות.104

תוצאותבעלהואהניבויביכולתכשלון.אויבנתינישלעתידיתמסוכנותלנבאהכללי

.אזרחיםבהרגביטוילידיבאבניבויכשלון.המשפטביתלכותלימחוץ,הממשיבעולם

ניבויעבורבעברשאירעומעשיםלגביהמשפטמעולםהבאותבחזקותהשימושלטעמנו

אוהמסוכנותבניבוילהועילכדיבוישאםוספק,ביותרבעייתיהינועתידימודיעיני
.פוטנציאלייםמחבליםשלמושכלבסינון



בתשלוםולא,אדםבחייתתבטאבחוקותמשימושכתוצאההמודיעיניהכישלוןתוצאת

.פיצוייםתשלוםבאיאופיצויים

.שלפנינוהעתירותשללעניינןכללרלוונטיאינו7תיקוןבענייןהדיןפסקלטעמנוכןעל.105



52

החוקתיהניתוח.3.ה

מקדימותהערות.א.3.ה

שלפנינוהחוקלביןהדיןפסקניתןשלגביוהחוקשלנוסחוביןההבחנה.1.א.3.ה

,התיקוןבעקבות,שלפנינוהחוקכילזכוריש,החוקחוקתיותאתלבחוןשניגשקודם.106

.עדאלהבענייןהדיןבפסקשנדוןמהחוקמאפייניםבמספרשונה

לאהחוקעוסק,2סעיףמתיקוןשעולהכפי,הנוכחיבנוסחו.יותררחבההחוקשלתחולתו

הנקובותנוספותאויבמדינותשלבנתיניםגםאלאהפלסטיניתהרשותבתושבירק

גם,שאתוביתר,נכוניםבישראלהמעמדשללרעהלניצולוהחשש,האבחוןקשיי.בתוספת

.(לחוק2לסעיףתיקון)אחרותאויבלמדינותהאמורבכל

אלהמשטחיםהכניסהאתיותרעודולהגבילהסיכוןאזוריאתלתחוםמאפשראףהחוק

אתלסכןהעלולהפעילותמתבצעתהזרהאזרחבאממנובאזורכימתברראם,לישראל

.(לחוק3דלסעיףתיקון)ישראלמדינתתושבי

המאפשר,החוקלהוראותמיוחדהומניטאריחריגהוספתהואבחוקהמרכזיהחידוש.107

זכאיםשאינםלמיגםבישראלושהיהכניסהולהתיר,המהותיותהוראותיועללהתגבר

מסוימותאישיותבנסיבותלהתחשבהמאפשרתבהוראהמדובר.הדיןפיעללכך

.בישראללשהותהזרהזוגלבןלאפשרמנתעלומיוחדות

נוסףחריגמוסיפההדיןבפסקהרובדעתלהמלצתבהתאםבחוקששולבהזוהוראה

.החוקשכוללהרביםלחריגים

.הדיןפסקדןשבומהחוקיותרמידתיחוקתיתלבחינהעתהשעומדהחוק,בפועל,לכן

פעולותלביצוע"מבפניםבאדם"הצורך-הלחימהאופיעםהמחוקקהתמודדות.2.א.3.ה

טרור

.הפלסטיניתהרשותמתחומיהיוצאטרורמולמתמשכתבמלחמהמצויהישראלמדינת.108

פיגועיביצועהיאשבהןשהקטלנית,דרכיםבמגווןישראלמותקפתהמלחמהבמסגרת

מבצעיםההתאבדותפיגועילצד.ש"באיוהישראליםובישוביםישראלבתחומיהתאבדות

.ישראלמדינתבשטחיריפיגועיכמו,אחריםמאפייניםבעליפיגועיםהטרורארגוני

.העתכלמתנהלתזומלחמה,שהראינוכפי
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לפיגועים.ישראלמדינתעלאסטרטגילאיוםהפכואחריםופיגועיםההתאבדותפיגועי.109

שלהביטחוןתחושתעלהשלכהאלהלפיגועים.ובגוףבנפשלפגיעהמעברהשלכהאלה

יכולהקטלניהתאבדותלפיגוע.תקיניםיוםיוםחיילנהלוליכולתם,המדינהתושבי

.במלחמהישראלשלהתנהלותהעלאסטרטגיתהשלכהלהיות

האחרונותבשניםננקטו,לפיכך.אלהפיגועיםעםלהשליםיכולהאינהישראלמדינת

.התקפייםצעדיםוהןהגנתייםצעדיםהן,התרחשותםאתלמנועבמטרהרביםצעדים

מבצעיםכ"והשבל"צה.לישראלהמחבליםחדירתעלמאודעדמקשההבטחוןגדרהקמת

הביאואלהמשולביםמאמצים.הפלסטיניהשטחבעומקמורכבתסיכוליתפעילות

מבצעי,מתאבדיםמחבליםלישראללהחדירוביכולתםהטרורבפעיליקשהלפגיעה
.לחימהואמצעינפץחומרי,לישראלפיגועים

העתכללאתרהטרורארגונימנסיםהטרורארגונישמנהליםהמוחותמלחמתבמסגרת.110

.הישראליההגנהבמערךפרצות

הרשותתושבישללישראלכניסהלהתירישראלמדינתשלנכונותההיאהבולטתהפרצה

נישואיןבעקבותוהשתקעות,רפואייםטיפולים,עבודה-שוניםמטעמיםהפלסטינית

ישראלמדינתבאזרחיהסתייעותהיאנוספתפעולהדרך.ותושביהישראללאזרחי
.למחבליםכסייעניםובעיקרפיגועיםכמבצעיותושביה

באופןבישראלהשוהיםאויבבנתינישימושהינההטרורארגונישלנוספתפעולהדרך

.חוקיבלתיבאופןישראלאלחוקייםהבלתיהשוהיםאתהמסיעיםונהגיםחוקיבלתי

מדינתבתחומיאחריםובפיגועיםהתאבדותבפיגועיקריטיהוא"מבפניםבאדם"השימוש.111

אוכזהבשלבישראלימעורבהיהבישראלהתאבדותפיגועבכלכמעט,לכךאי.ישראל

.וביצועולפיגועסיוע,הפיגועתכנוןשלאחר

.רביםאנשיםמעורביםובביצועוהתאבדותלפיגועבהכנותכילהביןישזהלעניין

ומודיעיןביותראשהדורשתמהלכתפצצההוא.בשרשרתאחתחוליההואהמתאבד

.מקדים

אתלהכיריש.השטחעםבהיכרותצורךישהאידיאליהפיגועמקוםאיתורלצורך

להסוותכיצדלדעתיש.אליהוהמהירותהבטוחותהגישהדרכי,המטרהבאזורהפעילות

.מקדיםמודיעיןבאיסוףצורךישכךלשם.'וכוהמקוסלאופיבהתאםהמתאבד.את

בשל.הפיגועמקוםאלש"איומשטחיהמתאבדבהבאתצורךיש,היעדאיתורלאחר

ובנהגרכבבכליצורךיש.לישראלש"מאיוברגללהגיערבקושיקיים,הבטחוןגדרהקמת

.הבטחוןבגדרוהמעבריםל"צהמחסומידרךלעבורהמסוגלים
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שלאבמובילצורךישישראלאלובמעבריםש"איובתוךהתנועהעלהפיקוחהידוקבשל

.ובמעבריםבמחסומיםחשדיעורר

ציודרכש,קשראנשי,מסתורדירת-ישראלבתוךלוגיסטיתהיערכותנדרשתלעיתים

.מטעניםייצורואףנשקוכליחבלהמטענילהכנת

ומבליחשדלעוררמבליבשטחמיידיבאופןייטמעוהמוביליםכינדרשהפיגועלאחר

.החוליהראשיאתויחשפושייעצרו

.המחבלאוהסייעןלבואיכולמהןעיקריותקבוצותשתיקיימות,כאמור.112

לצרכיםאועבודהלצורכילישראלהנכנסיםש"איותושביהיאהראשונההקבוצה

מכיריםאינםחלקם.מוגבלתהיאאלהש"איותושבישלהסיועשיכולתאלא.רפואיים

רכבבכלילנהוגרשאיםאינםהם,מוגבלתבישראלשלהםהתנועהיכולת,היעדיםאת

.ש"איותושבישלזהותתעודותונושאיםש"איותושביבתורמזוהיםהם,בישראל

תשתיתלארגןיכולתהולכן,ארוכותלתקופותבישראלשוההאינהזואוכלוסיה

,יחסיתנמוכהלמחבליםלוגיסטית

בגילמשפחותלבעליעבודהלצורכילישראלהכניסהאתמגבילהצבאיהמפקד,בנוסף

נמוךזומאוכלוסיההנשקףהסיכוןלכן.העדכניהסיכוןלפרופילבהתאם,יחסיתמבוגר

.יחסית

שנכנסמיידיעלבלבדאחדפיגועבוצעהמלחמההחלהמאזכימלמדותהעובדות

שלא,עצמיתביוזמהשנעשה,ייחודידריסהבפיגועמדובר.עבודהלשםלישראל

.טרורארגוןבהכוונת

באוכלוסייהמסוימתקבוצהתתובעיקר,ואורחיהישראלתושביהיאהשנייההקבוצה.113

בןשלאושלהםנישואיןבעקבותבישראלמעמדשקיבלוהאזורתושביהםאלו..זו

זוקבוצהתת.בילדיוגםאךהמעמדבמקבלמדובר.ישראליתושבאולאזרחמשפחתם

:טעמיםממספרוזאת,טרורלפעילותלגיוסאידיאליתהיא

ארגונישלהטבעיתההתייחסותקבוצתזוהי.צעיריםבאנשיםכללבדרךמדובר,ראשית

החינוךמערכתשלהמסריםאתלתוכםוספגוהרשותבתחומיגדלוחלקם.הטרור

.בכללהפלסטיניתהחברהושלהפלסטינית

עללשמורממשיכהזוקבוצה,האויבלשטחיישראלביןהגיאוגרפיתהקרבהבשל,שנית

הזהותותעודת,באזורלהתגוררממשיכיםהםלעיתים.לאזורוחברתיתמשפחתיתזיקה

מטבעלכן.שונותהטבותשלצדו,לישראלכניסהכרטיסמעיןעבורםמהווההישראלית

,,ין,5



ולאהפלסטיניתברשותמצויהאלהאנשיםשלהלאומיתההזדהותקבוצתהדברים

.בישראל

הם.דברלכלואורחיםבתושביםמדובר,בישראלהקבעמעמדקבלתלאחר,שלישית

ש"באיותנועתם.ישראלינהיגהורשיוןרכבכליבאמצעותכולל,בישראללנוערשאים

.לישראלובכניסותל"צהבמחסומילעבוריכולתםבשליותרקלה

ובתיהם,שלהםהגישהדרכיאתמכיריםהם,הפיגועיםיעדיעםהיכרותרוכשיםחלקם

.לפיגועיםלוגיסטיכעורףלשמשיכולים

הלאומילמאבקהנאמנותתחושתהאזורןולתושביהאויבלשטחיזיקהשלהצירוף.114

תנועהויכולתהשטחעםהיכרות;זומאוכלוסיהניכרחלקשלישראלבמדינתהפלסטיני
לפעילותאטרקטיביתלקבוצהמשפחותיהםובניהמעמדמבקשיאתהופכיםחופשית

אתהטרורארגוניעבורהמשלבת,בינייםבקבוצתמדובר.הטרורארגוניבמסגרת

.ישראלתושבישלהלוגיסטייםהיתרונותלצדהאזורתושבישלהאידיאולוגייםהיתרונות

47,המלחמהפרוץמאז.הפיגועיםמאפייניאודותשנאספובנתוניםאףנתמכתזותפיסה.115

בעברשקיבלואויבנתינישלילדים,לישראליםנישואיןבעקבותבישראלמעמדמבקשי
ישירבאופןמעורביםהיוישראללתושבישנישאואויבנתינישלילדיםוכןבישראלמעמד

.האחרוןברגעשנמנעוכאלהאושבוצעוטרורבפעולות

.עבודהלמטרותלישראלהנכנסיםמקרבבלבדאחדלמעורבבהשוואה,כאמור,זאת

,2002שנתמאז,מגבילהבמדיניותישראלמדינתנקטהאלמלאכילהניחגםמאודסביר
.בהרבהגדולהמעורביםמספרהיה,נישואיןבעקבותמעמדמבקשיכניסתעל

בניסיונותהשתתפות,התאבדותפיגועיכולל,פיגועיםבביצועמעשיחלקנטילתעלמדובר

מבטחיםדירותשכירת,מודיעיןאיסוף,הטרורלארגוניקדמיותתשתיותהקמת,חטיפה

.ח"אמלוהברחות

בשנת.יותרלאטרקטיביזהנתיבהופךפעולותיהםאתמגביריםהביטחוןשכוחותככל.116

שלבנים10נעצרו2006שנתבמהלך.בפיגועיםזואוכלוסיהבמעורבותעלייהחלה2006

בניסיונות,לפיגועיםבסיועמעורביםשהיובחשדישראללתושבישנישאואויבנתיני
.באזורלמבוקשיםלחימהאמצעיבהעברתאופיגועיםלביצוע

השימושכיההנחהאתהמבססחסוימידעהכלליהביטחוןשירותבידיקייםבנוסף

.זרמודיעיןוגורמיהטרורארגוניהנחייתפיועל,במתכווןנעשהזובאוכלוסייה

.אחדצדבמעמדהנכבדהמשפטביתבפניזהמידעלהציגמבקשיםהמשיבים



הגורףהפרטניהאבחוןשיטתכשלון.3.א.3.ה

ובניהמעמדמבקשימאוכלוסייתהנובעתהביטחוניתלבעיההפתרון,לכאורה.117

נהגוכך.בישראלהמעמדלמתןקודםכולםשלפרטניתבדיקההיא,משפחותיהם

בישראלהמעמדהענקת.המלחמהפרוץלאחרכולל,רבותשניםלאורךהמשיבים

האזרחותאוהקבעמעמדהוענקשבסופו,שניםמספרבןמדורגהליךלאחרהתבצעה

.הגורףהפרטניהאבחוןזהו.הישראלית

מתושביחלק,והראיה.הולםמענהמספקתאינההגורףהפרטניהאבחוןששיטתאלא

לפיגועיםבהכנותמעורביםהיובישראלמעמדוקיבלו,פרטניאבחוןשעברוהרשות

."התשעיםבדקה"שסוכלו

איתרהכלליהביטחוןשירות2005ספטמברמאזשנאספונתוניםפיעל.דילאבכךאולם.118

פעילהיההמעמדמבקשביהתבררהמעמדהענקתלאחרבהםמקרים204-מפחותלא

מצוישהיהמיאוטרורפעיליעםבקשרשהיהמיאוטרורלפעילותסייעןאוטרור

.בטרורהמעורביםמשפחהבניעםרצוףבקשר

שהתבררלאחרבישראלמעמדםבוטלשבעברבאנשיםמדוברהמקריםמןבחלקכינעיר

.בישראללמעמדחדשותבקשותוהגישושבוהםועתה,בטחוניסיכוןמהוויםהםכי

.נדחתהזובקשתם

לאחרלישראלנכנסוהאזורתושביבהםתקופהמאותהנוספיםמקרים31לצרףישלכד

אלא.מחשידמידענגדםאיןכיהעלתהשבדיקהלאחר,בישראללישיבההיתריםשקיבלו

מעורביםבולםכיהתבררזהבשלברק.נישואיןמכחמעמדלקבלתבקשההגישוהםשאז

אףהמקריםבאחד.טרורפעיליעםבקשרעמדואוטרורבפעילותאחרתאוזובדרך

לקבלתבקשתםנדחתהמקריםאותםבכל.פיגועלבצעבכוונתהשהיהמיעלדובר

.כדיןבישראלששהולאחררקאעם,מעמד

הפרטנישהאבחוןלאחר,מאוחרבשלבהתגלההמידעבהםבמקריםמדוברכינדגיש

.המעמדמבקשאודותמחשידמידעכלהעלהלאהבקשהאישורלפנישנערך

לאאולם.בישראלבטרורלמעורבותםקודםאותרואנשיםאותםכלהמזללמרבה,אכן

לאחרהטרורלארגוניהצטרפוכמהמכךחמורויותר,מגילוילחמוקהצליחוכמהברור

.כךעלידועלאולאיש,בישראלמעמדשקיבלו

:הפרטניהאבחוןלכישלוןסיבותמספרקיימות.119
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.בישראלהמעמדקבלתלאחררקהטרורלמעגלמצטרףבטרורמהמעורביםחלק,ראשית

ואן,הטרורארגונימבחינתלאטרקטיביהופךהואהמעמדקבלתלאחרשרקכיווןזאת

.לגיוסוהטרורארגוניידיעלפעולותננקטות

,היתרבין,מבוססתלישראלעוינותמדינותשלהמודיעיןוגופיהטרורארגונישלפעילותם
עלשאחראיהמודיעיןגוףאשר,לשורותיהםפוטנציאליםפעיליםשלואיתורגיוסעל

וכדיייחשףלאפעילשאותומנתעלזאת.אודותיהםיודעאינופעולותיהםסיכול

מעורביםהיושלאאלהשדווקאעולהמכאן.הראשוניםבשלביהתסוכללאשפעילותו

.לטרורלגיוסביותרהאטרקטיביהיעדקהלהםבישראלהמעמדלקבלתקודםבטרור

אותםהבקשההגשתשבעתכיוון,יועיללאפרטניאבחוןכלאלהמעמדמבקשיעבור

.אודותםמחשידמידעכלאיןולכן,בטרורמעורביםאינםכללאנשים

מילנבאביכולתואין.עתידיתהתנהגותלנבאמסוגלאינוהפרטניהאבחון,ועודזאת

.השלוםבדרךומיהטרורבדרךיבחר

לחץבאמצעישימושבאמצעותהמעמדמבקשעלייכפהלאויבוהסיועיתכן,לעיתים

חיצונייםאירועיםלעיתים.ש"באיונותרמשפחתובניוחייחייושמרכזמכךהנובעים

לפעילולהופכו,עולמותפיסתאתלשנות,המעמדמבקשעללהשפיעעלוליםמסוימים

באבחוןלסייעיוכללאהמעמדקבלתבעתולבכליותבוחןאפילו,אלהבמקרים.טרור

.המעמדמקבלשלהחשיבהבדפוסשינוי

כמהמשנהולא,פרטניאבחוןכללטרור"המאוחריםמצטרפים"האוכלוסייתעבור,לכן

.להועיליכוללא,יהיההואויסודיהדוק

תוצאותשיהיויכולהניבוילכישלון,לישראלחדרהמעמדומבקשהשערמשנפתח

.ביותרקטלניות

בעתכןלעשותניתןשלאוודאי,פרטניאבחוןעללהסתמךניתןלא,בלבדזהמטעם

.מלחמה

הקושי.אפקטיביאינוהפרטניהאבחון,טרורכפעילילישראלשנכנסיםמיעבורגם,שנית

הרשותבשטחיהמתרחשלגביהישראליהמודיעיןשלמידעמפערינובעהפרטניבאבחון

.ש"באיוגםאך,עזהברצועתבמיוחדנכוןהדבר.הפלסטינית

תושבלכלאוהפלסטיניתברשותפינהלכללהגיעיכולהאינההמודיעיניתהאיסוףשיטת

היאבוהציבוריתהתמיכה.עמוקהחדירההיאברשותהטרורשלחדירתו.ברשותותושב

.הפלסטיניתהחברהשכבותכלשלנחלתןהואלמחבליםהסיוע.ביותרנרחבת



התושביםממיליוניואחדאחדכללגבימידעלאסוףהיכולתאתאיןישראללמדינת

ארגוני.מעשיתאואידיאולוגית-טרורתומךהואהאםלבררמנתעל,הפלסטיניתברשות

.זובדרךפועליםאינםהמודיעין

כזויכולתלהשאיןוודאי,באזורששהתהבעתגםכזויכולתהיתהלאישראללמדינת

בעניינים.ש"באיוהמאוכלסיםהשטחיםממרביתהצבאויציאתעזהרצועתפינוילאחר

,המצבתמונתאתמהותיתישנהלאאחריםבאמצעיםאואדםבכוחתגבורגםאלהמעין

.המודיעיניהאיסוףשלהמגבלותבשלוזאת

מידעכלהיהשלאמיידיעלבישראלפיגועבניסיונותמעורבותהיאלכךהטובההראיה

לאחרלישראלכניסתםשהותרההאנשיםעשרותוכן,לכןקודםבטרורמעורבותולגבי

עםבקשריםעמדואוטרורפעיליהםבפועלכיהתבררמכןלאחרורק,לישראליםשנישאו

.טרורפעילי

ידיעלשבוצעובפיגועיםמדובר.זוטענהמחזקיםבירושליםהאחרוניםהפיגועיםכינעיר

לגביחששלבססהיהשיכולמודיעינימידעכללגביהםהיהשלאירושליםמזרחתושבי
מגלההיהלא,נדרשהיהלו,מחבליםאותםשלפרטניאבחון.בטרורעתידיתמעורבות

.אודותיהםדבר

כלפיגם,תוקףבמשנה,נכוניםהדבריםאולם,הפלסטיניתהרשותבתושביעסקנוכהעד.120

.בהשמדתהחפצותאףוחלקןישראלאתהמקיפותהאויבמדינותתושבי

להשתקעהמבקשיםאיראניאזרחאולבנוןתושבכילוודאאפקטיביתדרךכל,אין

כילוודאקושיוקיים,האיראנילמודיעיןאוחיזבאללהלפעילותקשוריםאינםבישראל

.בישראלהמעמדמתןלאחרייווצרלאהפסולהקשר

.הסיכוןאתלמנועיכולאינוהפניםמשרדנוקטשבוהמדורגההליךהאםהשאלהנשאלת.121

להמתיןעליו.קבעתושבשלמעמדאואזרחותמיידיבאופןמקבלאינואויבנתיןהרי
במיאולאזרחשנישאבמימדובראםתלוי)המעמדלקבלתשניםחמשאומארבעלמעלה

מידעמתגלהאםבישראלמעמדואתלשלולניתןתקופהאותהובכל,(קבעלתושבשנישא

.אודותיומחשיד

לעיתותיפהכוחו.עמיםביןמלחמהלתקופתמתאיםאינוכללהמדורגההליך,לטעמנו

.גדולאינובישראללהשתקעמהמבקשהנשקףשהסיכון,ושלוםרגיעה

כאן.בישראלהאויבנתיןמשתקע,הראשוניהמעמדקבלתלאחרכילזכורישזהלעניין

ייתכןטרורפעילהואהאויבנתיןכישניםשלושבעודיתברראםגם.הפרצהנוצרת

הטרורלארגוניהאויבנתיןסייעשניםשלושאותםשבכלכיוון,מדימאוחריהיהשהגילוי
.זהסיועלמנועהיהשניתןמבלי,בטחוניגורםאףידיעתללא
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ולאההליךבתחילתלישראלהכניסהבשערלהיעשותצריכהמלחמהבעתמניעה,לכן

מעורביםהיולישראלהכניסהשעראתשחצומעמדמקבליכי,שובנזכיר.במהלכו

.מסוכנותםשנבחנהבעתהכלליהביטחוןלשירותידועהיהשהדברמבלי,בטרור

לאסיכוןהואבישראללהשתקעהמבקשיםאויבנתינישלגורףפרטניאבחון,לכן.122

להרגדברשלבסופותביאהגורףהפרטניהאבחוןשיטתעלהסתמכות.מחושב

.המדינהבבטחוןקשהולפגיעהישראלים

האפקטיביותבהיעדרהנכבדהמשפטביתהכירלאחרונהאךכילצייןנבקשזהבהקשר.123

הגבלתשלבלגיטימיותהנכבדהמשפטביתהכירכךבשל.הגורפתהפרטניתהבדיקהשל

כיהחששובשל,בכךהכרוךהסיכוןבשלש"לאיומעזה35-16בגילאיםצעיריםשלהמעבר

עוסקשבהןלאלהדומותבמגבלותמדוברכינזכיר.בישראלטרורלפיגועייוליךזהמעבר

הדיןבפסקהרובלדעתהפנייהקיימתהדיןבפסק.דומהסיכוןפרופילבסיסועל,החוק

.עדאלהבעניין

ניתן.פורסםטרם)'ואחהדרוםפיקודאלוף'נ/ואחחמדאן05/11120צ"בגזהלענייןראה

.רובינשטיין'אהשופטכבודשלדינולפסק'טןפסקהבעיקרראו.(07.8.7ביום

,המיעוטמדעתחלקהיהעדאלהבענייןדינהשפסק,חיות'אהשופטתכבודכינעיר
היעדרעלכאמורהמבוסס,רובינשטיין'אהשופטכבודשלדינולפסקהצטרפה

.עדאלהבענייןהרובדעתועל,הפרטניהאבחוןשלהאפקטיביות

ניתן.פורסםטרם)'ואחהבטחוןשר'נעטאללה05/5539צ"לבגלהפנותנבקשכןכמו.124

זמנייםשהייהבהיתריבישראלהשוהיםהאזורתושבישלבבקשותשעסק(08.1.3ביום

בענייןבטחוניחששקייםאםכינטעןהיתרבין.ישראלבתחומיברכבלנהוגהיתרלקבל

ברכבלנהוגהאוכלוסייהכללעללאסורולא,פרטניתבדיקהבסיסעללפעולישזה

:כינפסק.נדחתהזוטענה.ישראלי

הרי,לישראלכניסההיתריניתניםאםכי,נטען.10" אינובהיתריםהמחזיקיםמצדשהסיכוןמסתבר
גדול

לכך.נהיגהרישיונותקבלתמהםלמנועסיבהאיןולכן
מסויםסיכוןלקחתמוכנותשהרשויותהעובדהכינשיב
ליטולאותןמחייבתאינהלישראלכניסההיתריבמתן
כי,יצוין.נהיגהרישיוןממתןהנובעמוגברסיכון

התגלתהמקריםשבמספרכךעלהצביעוהמשיבים
קיבלואשר,האזורתושבישלטרורבפעילותמעורבות
לאיחודבקשתםבחינת,כלומר.בישראלשהייההיתרי

שליליביטחונימידעהימצאותעלהעידהלאמשפחות
השגתלאחרדווקא,הזמןחלוףעםאך,אליהםבנוגע

מתן,בנוסף.טרורבפעילותחלקהםלקחו,ההיתרים

עלולהמדינהידיעלהאזורלתושבי"ישראליתיעוד" בג,ראו)מוגברסיכוןליצור
שיאםאמיןאיאד04/1740ץ" בג,(06.7.31,פורסםלא)הפניםשר'נ

05/2028ץ"
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ן(06.7.10,פורסםלא)הפניםשר'נעבדחסןאמארה

(חתחות)מאבדמותמדאחמדזאדדוניה98/2271ץ"בג

.((2001)778,793(5)נהד"פ,הפניםשר'נ

רשאיותהרשויותשאיןוטועניםמוסיפיםהעותרים
ישאלא,נהיגהרישיונותמתןעלגורףאיסורלקבוע
ולקבלהמבקשיםמןואחדאחדכלשלבדיקהלבצע

,הפסיקהשקבעהאתנזכירזהבהקשר.בהתאםהחלטה
נהיגהלרישיוןמוקניתזכותאיןהאזורלתושביכי

לקבלאין,זהרקעעלבמיוחד.(לעיל7פיסקה)ישראלי
ביטחוניתתגליתאותהאתלהשיגניתןלפיוהטיעוןאת

האפקטיביות.אינדיווידאליתבדיקהעריכתבאמצעות
קשייםמעוררתוהיאמספקתאינהזובדיקהשל

המרכז-עדאלה03/7052ץ"בג,השוו)רביםמעשיים
שר'נבישראלהמרביהמימוםלזכוירתהמשפמי
לנשיאהמשנהשלדינולפסקואילך109פיסקה,הפנים

אסאמה05/11120ץ"בג;(06.5.14,פורסםלא)חשין'מ
,פורסםלא)הדרוםפיקודאלוף'נחמדאןמחמוד

השוהיםאנשיםבאלפימדוברכי,לזכוריש.((07.8.7
אילו.העותריםשללזהדומהבמצבונמצאיםבישראל

שהטענהאפשר,אנשיםשלקטןבמספרמדוברהיה
הייתהאינדיווידואליתבדיקהבעריכתהצורךבעניין
אחמד02/5627ץ"בג,והשווראו)יותררבמשקלבעלת
70(5)נחד"פ,הממשלתיתהעיתונותלשכת'נמצף

סבירותהלחוסרהטענהאתלקבלגםמקוםאין.((2004)
הסיכוןלגביהביטחוןגורמישלהערכתם.המדיניותשל

לאהאזורלתושבינהיגהרישיוןבהענקתהטמון
,בעקבותיההמשיביםשלומדיניותם,זוהערכה.השתנתה
מאז.בשטחובנסיבותהביטחוניתבמציאותמעוגנות
הנהיגהרישיונותבנושאהקודמותהעתירותשלדחייתן

בנסיבותממששלשינויחללא,לעיס7פיסקה)
אתלקבלאפשרותלנואין,שכזהבמצב.הביטחוניות
מדיניותשלהיותהלגביהעותריםשלטענותיהם
.(הוספוההדגשות)".מידתיתבלתיהמשיבים

המשפטביתהערותבעקבות-הגורףהפרטניהאבחלאתלשפרניתןהאם.4.א.3.ה

,זאתעם.הפרטניהאבחוןשללחולשותיומודעהיההנכבדהמשפטבית,שהראינוכפי.125

וכי,הפרטניהאבחוןאתלשפרניתןכיסברוהמיעוטמשופטיוחלקלוי'א'אהשופטכבוד

כוללתמגבלהפניעלגורףפרטניאבחוןלהעדיףחובהלבססעשויהלשיפורזואפשרות

.פרטניאבחוןללא(מסוימיםבגילאים)

.הגורףהפרטניהאבחוןלשיפורשונותהצעותמופיעותשופטיםמספרשלהדיןבפסקי

אלהבהצעותאיןכיהעלתההבדיקה.הכלליהביטחוןשירותידיעלנבחנואלההצעות

.הפרטניבאבחוןהטבועותהמגבלותעללהתגברכדי

הזרזוגוולבןלישראליאשר,הזרהזוגלבן"מסוכנותחזקת"לקבועהיתהההצעותאחת.126

חיות'אהשופטתכבוד,113פסקהברק'אהנשיאכבודראו)אותהלסתוראפשרותתהיה
.(9פסקהלוי'א'אהשופטכבוד,5פסקה

:הנוכחיתהמצבתמונתאתתשנהלאזומסוכנותחזקתהכלליהביטחוןשירותלדעת



היעדראוהזרהזוגבןשלאישיתמסוכנותשלקיומהמניחהמסוכנתחוקת,ראשית

כיייתכןשהסברנוכפי.בהרבהמורכבהמצבאולם.הבדיקהביצועבעתאישיתמסוכנות

לאחררקאולם.רבבמכלנקייהיההזרהזוגבןהכלליהביטחוןשירותבדיקתבעת

שימושזהמעיןבמקרה.לטרורלסייעשוניםמטעמיםהאויבנתיןיחליטהמעמדהענקת

.יועיללאכללהבדיקהביצועבעתבחזקה

כיוון,לעילשפורטוהפרטניהאבחוןקשייאתמהותיתמשנהאינההחזקהקביעת,שנית

מבנימכתביםלבודקיםיביאהזרהזוגבןכינניח.זוחזקהלהפריךניתןכיצדברורשלא

אובעזה)הפלסטיניתמהרשותאישוראו,בטרורעסקלאכיעליוהמעידיםמשפחתו

,ממשיתתועלתאיןאלהלמסמכיםכימובן.מחשידבטחונימידעלגביואיןכי(ש"באיו

,לכן.שיידרשמסמךכלבקלותלהמציאיכולתושבכלהנוכחיהדבריםשבמצבכיוון

המסוכנותחזקתאתלהפריךשיכולמידעעללחשובניתןלאהנוכחיהדבריםבמצב

.האויבנתיןשלהאינהרנטית

לנקודתשחזרנוהרי,למדינההנטלאתיעבירותצהיריםאומסמכיםכיייקבעאםאולם

כדימספקמידעיהיהלאהמדינהשבידיכיווןזאת.הפרטניהאבחוןמגבלותשלהמוצא

היכולתחוסרבשלוהןהאיסוףמגבלותבגללהן,האויבלנתיןחזרההנטלאתלהעביר

.עתידיתהתנהגותלנבא

חלוטהלחזקההופכתהחזקהאזי,החזקהאתלהפריךניתןלאאםןנפשךסמהלכןן

,להמציאיכולאחדשכל,האמוריםהמסמכיםואם;בחוקהקייםלהסדרהדומה

המידעופעריהאבחוןמגבלותעםנותרנו,המדינהאלמסוכנותלהוכיחהנטלאתמעבירים

יהיהלאלמדינהלכן.האחרותהאויבבמדינותוחומרוקל,באזורמקוםבכלהקיימים

.האויבנתינישלהמסמכיםאתלהפריךשיכולמחשידמידע

.הפרטניהאבחוןשלהסכנותבצמצוםלסייעיכוללאהמסוכנותחזקתשלקיומהלכן

חובהלהטילדורשת(9פסקהלוי'א'אהשופטכבוד)הדיןבפסקשהועלתהנוספתהצעה.127

משמעותבעלבאקטמדובראכן.המעמדלהענקתקודםלמדינהנאמנותהצהרתשל

:ברורהאינהטרורבמניעתתועלתואולם,רבהסמלית

ממשיערךאין,האויבנתיניעלהמופעליםוהלחציםהתמריציםמערךמול,ראשית

הצהרהעללהסתמךניתןלא,בכנותניתנהזוהצהרהאםגם,כןעליתר.סמליתלהצהרה

.טרורלארגוןעתידיתלהצטרפותכמחסוםזו

תביאזוהצהרהאםספק,נישואיןבחסותלישראללהסתנןמעונייןטרורפעילאם,שנית

.אותוששלחהטרורארגוןאתולנטוש,מדרכובולחזוראותו



אהשופטכבוד)הדיןבפסקאחרתהצעה.128
בישראלמעמדהענקתמתנה(9פסקהלוי'א'

חוקייםהבלתיהשוהיםתופעתאתלצמצםיכולהזוהצעה,אכן.כדיןבישראלבשהייה

בינתיים,בנושאחוקהצעתלקדםמנסהאףישראלממשלת.בישראלמעמדהמבקשים

.הצלחהללא

הפרטניהאבחוןכשלון.הפרטנילאבחוןישירותנוגעתאינהזוהצעהכילזכורישאולם

הסיכוןאתמנטרלתאינהזוהצעהולכן,כדיןלישראלשנכנסמיעבורבעיקררלוונטי

.האויבמנתיני

להשקיעהכלליהביטחוןלשירותהקוראותרבותאמירותקיימותהדיןפסקלאורך.129

באבחוןבטיפוליצירתיתגישהמבקשיםאףהשופטים.הפרטניבאבחוןנוספיםמשאבים

.הפרטני

ממאמציוכחלקוזאת,הפרטניבאבחוןרביםמאמציםמשקיעהכלליהביטחוןשיהות

באבחוןהטבועותהמגבלותעללהתגבריכוליםאינםאלהכלאולם.הטרורגלאתלסכל

.לבואלעתידביחסבעיקר,אויבנתינישלפרטני

לנבאיועיללאהדבר,הבדיקהלהליכינוספיםכ"שבאנשיעשרותיצטרפואםגם

להתגברבכךיהיהולא,המעמדקבלתלאחרטרורפיגועילבצעשיבקשמישלהתנהגות

.באזורהאיסוףפעריעל

אינוהפרטניהאבחון-המוצאלנקודתשבנו,הדיןבפסקההצעותכלבחינתלאחו,לנן.130

טרורפעיליכניסתלחסוםיכולהואואין,טרורלארגוןעתידיתהצטרפותלנבאמסוגל

.לישראל

העוסקהעיקריהמקצועיהגורםהואהכלליהביטחוןשירותכילצייןנבקשזהבהקשר.131

,הפרטניהאבחוןייכשלאםבאחריותשישאזהוהוא,האויבנתינישלהפרטניבאבחון

.בישראלמעמדבמבקשישימושבאמצעותההגנהמערכיאתיחדרוהטרורוארגוני

עמדהלהציגצורךישהכלליהביטחוןשירותשלהמקצועיתעמדתואתלסתורמנתעל

כלבעתירותאין.הפרטניהאבחוןשלהאפקטיביותבדבר,מבוססת,נגדיתמקצועית

המקצועיתבעמדתולהתערבמקוםאיןבלבדזהומטעם,נוגדתמקצועיתעמדהאוראיה

.כ"השבשל
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המתודיהחויתיהניתוח.ב.3.ה

מקדימההערה.1.ב.3.ה

ליצורהואשלוהמשנהומבחניהמבחניםשללעלהמתודיהחוקתיהניתוחשלתכליתו.132

לעיתיםאולם.רבההמתודיהניתוחשלתרומתו.חוקתיניתוחשלואחידברורמתווה

.החוקתיהניתוחבבסיסהעומדתהמשפטיתהשאלהאובדתהסבךבתוך

החוקתיהמשפטמצויבויחסיתההתחלתיוהשלבהסוגיהמורכבותמסוימיםבמקרים

קיימתתמידשלאלכךמביאים,חוקיםשלחוקתיותלניתוחהאמורבכלהישראלי
.הניתוחדרךלגביברורהתשובה

בתבניותהשיבוץ.קשיחותמשפטיותלתבניותהמנתחאתלכבולעלולהמתודיהניתוח

.האיזוניםשלהסופיתהתוצאהאתרביםבמקריםמכתיבקשיחות

הבסיסיתזכותועללהגןנועדהחוק.לכךטובהדוגמאהואלפנינוהמובאהנושאכינדמה.133

שארנגזרותממנההזכותהיאזובסיסיתיסודזכות.הגוףולשלמותלחייםאדםכלשל

שלהזכות.וחירותוהאדםכבוד:יסודלחוק2בסעיףמפורשבאופןמעוגנתהיא.הזכויות

.היסודלחוק4בסעיףגםקבועההמדינהידיעליוגנוחייוכיאדםכל

כניסה,הנוכחיהדבריםבמצבכיהיאכולוהעתירותנושאהחוקמבוססעליההעמדה

,מלחמהבעתבישראלהשתקעותלשם,גבוהסיכוןפרופילבעלי,אויבנתינישללישראל

.ישראליםבחיילפגיעהתוביל

עימםולגוראויבלנתינילהינשאהמעונייניםישראליםעלהשפעהקיימתלחוק,אכן

,בישראלהנישואיםחיימימושאתידחוהחוקהוראותמסוימיםבמקרים.בישראל

.לישראללהיכנסהאויבנתיןיוכללאבתוקףהחוקעודכלולעיתים

להינשאהמבקשיםישראליםשלהחוקתיתבזכותםפוגעהחוקכינקבלאםגםאולם.134

זכותםמולזוחוקתיתזכותתאוזןכיצדהשאלהעולה,בישראלעימםולחיותאויבלנתיני

עלשיבוצעמטרורשייפגעובישראליםמדובר.אחריםישראליםשלהגוףולשלמותלחיים

.משפחותיהםבניאומעמדמקבלימאותםחלקידי

הכרעהאףמצריכההיא.חוקתיותזכויותביןאופקיאיזוןמצריכהזובסוגיההכרעה

הזכותהאםהשאלהעולה,כך.מעמדשוותהןהחוקתיותהזכויותכלהאםבשאלהערכית

יששמאאואויבנתיןעםבישראלמשפחהלחייזכותבמימושלדחייהזההאכןלחיים

.אדםלחייעדיפותלהעניק
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משפחהלחייהזכותכיהעובדהעצםלמעט)היסודבחוקתשובותאיןאלהלשאלות

,(היסודבחוקבמפורשמעוגנתאינה,כאןהנדוןבהיבטובודאי,לחייםמהזכותלהבדיל

.הנכבדהמשפטביתשלבפסיקתולאאףלהביןשניתןוככל

הנכבדהמשפטביתידיעלשפותחוההגבלהפסקתשמבחניברורלאכלל,כןעליתר

מבחניבעיקר,הפסיקהשמבחניכיווןזאת.חוקתיותזכויותביןאופקילאיזוןמתאימים

שמעמדםציבורייםאינטרסיםלביןחוקתיותזכויותביןאנכילאיזוןמיועדים,המידתיות

המעוגנותמעמדשוותזכויותביןלאיזוןחוקתימבחןנמצאלא.חוקתיתמוכותנחות

.היסודבחוקשתיהן

:כינפסק.הוכרעהלאאךגרוניס'אהשופטכבודשלדינובפסקעלתהזוסוגיה

הנשיאחברישלהמרחיבהגישתואתמקבליםאפילו"
הטענהלעלותעשויה,משפחהלחיילזכותהנוגעבכל

,אחרתחוקתיתבזכותזוזכותמתנגשתהנוכחישבמקרה
האדםכבוד:יסודלחוק2סעיף)לחייםהזכותהיא

לפנותהצדקהישהאםהשאלהעולה,אזאו.וחירותנו
שמאאו,ההגבלהפיסקתתנאיפיעלהחוקשללבדיקתו

לפיסקתהתייחסותללאההתנגשותאתליישביש
התשובה.מרכיביהלכלשלאובוודאי,ההגבלה

שמכונהבמהמצויהחוקתיותזכויותשתיביןלהתנגשות
שלהבחינהשבמסגרת,ייתכן."אופקיאיזון"לעיתים
למגחנילהידרשצורךיהאסתירהאוהתנגשותאותה

לצמצומהבהכרחתובילבחינהשאותה,כמובן.מידתיות
מכל.חברתהחשבוןעלהמתנגשותהגבויותמןאחתשל

שלכשיטתו,להניחאנימוכןהנוכחיהדיוןלצורך,מקום
משפחהלחייהחוקתיתבזכותפוגעהחוקכי,הנשיאחברי
להביאלומאפשרהואשאיןמשום,הישראליהזוגבןשל

.(2פסקה)".האזורתושבהפלשתינאיהזוגבןאתארצה

ההגבלהבפסקתהשימוש,הזכויותודירוגהאופקיהאיזוןלשאלתברורהתשובהבהיעדר.135

העותרזהותשבולמצבמביאשהואכיוון,מבוטללאקושייוצראופקילאיזוןכתחליף

החוקתיהניתוחאופיאתלהכתיביכוליםהמשפטיתהשאלהוהגדרתהחוקאתהתוקף

.הדיןפסקשלהסופיתהתוצאהאתאףואולי

הםשאיןמכךשנפגעומיבשםמדבריםהעותרים.שלפנינוהסוגיהעלאלהדברינונדגים.136

.המלחמהבזמן,בישראל,האויבנתין,זוגםבןעםלחיותזכותםאתעתהלממשיכולים

וייפצעושייהרגומישלהגוףולשלמותלחייםהזכותעומדתהעותריםשלזוזכותמול

.אלהבפעולותחלקשיטלו,האויבנתיניבסיועאוידיעלשייעשוטרורפיגועיבעקבות

לצדזולחיותשתוכלנהמנתעלחברתהמפנימעטנסוגהזכותכל,"רגיל"אופקיבניתוח

ראו.הזכותמימושואופןמקום,לזמןהנוגעותהדדיותבמגבלותמדוברכללבדרך.זו

:לדוגמא
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.456,(2)מחד"פוילקיהודהניצב'נדיין93/2481צ"בג

.736(4)נטד"פישראלמדינת'נלחםביתעיריית03/1890צ"בג

לסיוםעדנדחיתמשפחהלחייהזכות.ברורהמשפטיהפתרוןכינדמהשבפנינובמקרה

נסוגהלחייםהזכות.ממנוהסיכוןיפחתשבוהגיללמגבלתיגיעהזוגשבןעדאוהמלחמה

.החוקבחריגיביטוילידיהבאיםמחושביםסיכוניםעצמהעללקחתמוכנהשהמדינהבכך

.ניטראליהואהניתוח.החוקנגדהעותרלזהותבהתאםמשתנהאינוהמשפטיהניתוח

בהיעדרוזאת,אופקיאיזוןשלבמקרהבהרבהבעייתיההגבלהפסקתבמבחניהשימוש.137

.ברוריםמתודייםכלים

השמירה.העותריםשלבזכותםבפגיעהמתמקדתכולההראיהזווית,שלפנינובעתירות

בזכותכפגיעהמגדיריםאנואותההפוטנציאלייםוהפצועיםההרוגיםשלוגופםחייהםעל

."הציבורבטחון"של"אינטרס"לבעתירותלכאורההופכת,לחיים

תוצאתאתמכתיבהממנהנחותלאינטרסחוקתיתזכותביןאנכיאיזוןשלזודרך

מצריכהערטילאיאינטרסעלהגנהלשםחוקתיתבזכותשפגיעהכיווןזאת.הניתוח

חוקתיתזכותעלהגנהלשםחוקתיתבזכותמפגיעהבהרבהנוקשיםבמבחניםעמידה

.זההמשקלבעלתאחרת

.החוקאתהפוסלתלתוצאהמגיעיםשהעותריםמפתיעזהאיןלפיכך

שלהפוטנציאלייםהנפגעיםשלבעתירהמדובר.הפוכהעתירהעללחשובניתןאולם.138

כבודהעיראלהשלבעניינם."הציבורבטחון"שלאינטרסאותומאחוריהעומדים,הטרור

:כיריבלין'אהשופט

דמותברגיללובשהציבורבטחוןשלהערך,אכן" ציבורשלאינטרסבולראותהיאהנטיה,ערטילאית

הצפויההפגיעהשלטיבהגםתכופות.מסוייםבלתי
לעומת,לחייםהאדםזכות.מוחשיאינוהציבורבבטחון

זכותהיא.ומוחשיתקונקרטיתזכותהיא,זאת
מסויימיםאדםבנישלזכותםהיא,כמעטאולטימטיבית

.עצמובפניעולםהואמהםאחדשכלאדםבני-לחיים
ביןההבחנה,כאמור.מסויימיםאנשיםעללהגןבאההיא

,קשהלעתיםהיא-הזכותלביןהאינטרסבין-השניים
-כאןאינטרסמסוגערךלכאורה.יעידשבפנינווהמקרה
דמותמתחדדתזהשבמקרהאלא.הציבוראינטרס
אנורואיםערטילאיציבורלא.הסכנהומתמקדתהציבור
שעלוליםמישלהנוגיםפניהםאתאםכיעינינולנגד

הפגיעהשלמוראותיהאת.הבאהטרורבמעשהלהיפגע
לשלום,הערטילאיהחששזהאין.רוחנובעיניאנורואים
...קודמותבפרשותהכרנושאותו,הציבור
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ואותה,ממשלחייםבזכותכאןדוברהציבורבטחון
למנועהחוקמבקשאותוהפיגוע.לשמרהחוקמבקש
,מוסלמים,יחידים,מסויימיםאדםבניכלפימכוון
אדםלבני.עימנוהחיים,ובודהיסטיםנוצרים,יהודים
הםאוןלחייםהזכות,מהםואחדאחדלכל,מוקניתאלה

לוצופןמהיודעאישאיןשכןבגופםהיוםבפנינוניצבים
אינטרסביןהגבולות.כאןניצבתוכותםאך.העתיד
".מכוחםזהבמקרהמאבדים-הפרטוזכותהציבור

.(הוספוההדגשות)(16פסקה)

תדרושהעתירהדהיינו.החוקחריגיכלאתלהסבירהמחוקקנדרש,ההפוכהבעתירה

שלכניסהומאפשרישראלתושבישללחייםהזכותאתהמחוקקמצמצםמדועלהסביר

.ישראליםחיילסכןשעלולבאופןמלחמהבזמןלישראלאויבנתיני

היהניתןלאכאן.החוקתיהניתוחאתלחלוטיןמשנההיתההמבטנקודתזובעתירה

.אחראוכזהבאינטרסהישראליםשללחייםזכותםאתלהנזיר

המשנהלמבחניהאמורבכלבעיקר,המתודיהחוקתיהניתוחאםספקלטעמנו,לסיכום.139

.ערךשוותחוקתיותזכויותביןאופקילאיזוןמתאים,המידתיותעיקרוןשל

חוקשלההגבלהפסקתאתלפרשישערךשוותזכויותשלהתנגשותשלבמקרהכיייתכן

שלבמבחניםשימושכמחייבת"הנדרשעולהשאינהבמידה"התיבהאתובעיקרהיסוד

.כהעדהפסיקהשפיתחההרגיליםבמבחניםולאאופקיאיזון

חייםלאפשרמנתעל,מעטנסוגהיסודזכותכלהאופקיהאיזוןשלהמבחניםפיעל
.הזכויותשתישלבצוותא

לנתחעתהנבקש,לכךאי.המתודיבניתוחהדבקה,שונהדרךנבחרההדיןבפסק,זאתעם.140

.הדיןבפסקשאומצההדרךפיעלהעתירותאת

מולוכי,החוקבמוקדהעומדתהיאלחייםהזכותכיהעתכללזכורנבקש,זאתעםיחד

.החוקביטולבשלשייגרמוהטרורמפעולותהנפגעיםעומדיםהעותריםטענות



החוקתיתבזכותהפגיעה.2.ב.3.ה

בענייןהלכהקבעלאהדיןופסקהכרעהמצויךאינוהחוקתיתבזכותהפגיעהנושא.א.2.ב.3.ה

זה

המעוגנתחוקתיתבזכותפוגעהחוקאםלבררמבקשהחוקתיבניתוחהראשוןהשלב.141

.היסודבחוקי

חלקעמדותבעקבות,לשיטתם.לכבודהחוקתיתבזכותםפוגעהחוקכיטועניםהעותרים

משנהזכויותגםהמכילהככזולכבודהזכותאתלפרשישהדיןבפסקהשופטיםמן

.לשוויוןוהזכותמשפחהלחייהזכותכמונוספות

בישראלמשפחהלחייהזכותאתאףככוללתהעותריםמפרשיםמשפחהלחייהנכותאת

.אויבנתיןעםכולל

שלבשוויוןתוצאתיתפגיעהכולל,רחבהבצורההעותריםמפרשיםלשוויוןהנכות!את

.להפלותוכוונההיתהלאאםגם,ישראליהערביהציבור

אףולפיוטיעוןלבססומבקשיםלעשותהעותריםמגדילים(07/830צ"בג)העתירותבאחת

נישואיובעקבותבישראללהשתקעחוקתיתוכותעומדת,האויבנתין,הזרהזוגלבן

המבקשים,העותריםדווקא.להדחותזוטענהדיןכימובן.ישראליתושבאולאזרח

שופטיכלידיעלשנדחתהזומעיןטענהלהעלותיכוליםאינם,הדיןבפסקלהיאחז

להיכנסחוקתיתזכותכלאיןהאויבלנתיןמשמעיתוחדברורהבענייןההלכה.ההרכב

.בהולהשתקעלישראל

שלהמדיניבמשפטאולאומיהביןבמשפטהסדרכלעלהצביעולאהעותרים,כןעליתר

.מלחמהבעתאויבלנתיןכזוזכותהיוצראחרותמדינות

זכויותבדברהבינלאומיתבאמנההכלליתהעצרתדנהכאשרכילצייןנבקשזהבהקשר

-"משפחהולכונןזוגבןלשאתבשכותלהכירההצעהנדחתה(1966)ומדיניותאזרחיות
שנציגיהיתהלכךהסיבה.ממנהלהסתייגניתןשלאכזכותלאמנה(2)23בסעיףהמעוגנת

.מלחמהבעתאויבנתינישלנישואיןהגירתלאסורזכותןעלעמדוהמדינות

:זהלענייןראו

Times of

Armed

,Dennisתו Application of

Human

Rights Treaties Extraterritorially.גMichael

(2005)138,119.].INT ' L.3.AMER99,Conflict and Military Occupation

.בעתירההמופיעההאמורהלטענהעודנתייחסלאלכן
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כיוון,החוקתיתבוכותהפגיעהבסוגייתלהכריעצורךכלאיןכיהיאהמשיביםעמדת.142

,חוקתיתזכותכלנפגעהשלאיקבעאםוביןכלשהיחוקתיתזכותשנפגעהיקבעאםשבין

.ההגבלהפסקתתנאיבכלהחוקעמידתבשללהדחותהעתירהדין

העותרים.הנדרשמןלמעלהוזאתהעותריםלטענותבקצרהלהתייחסבחרנו,זאתעם

זוטענהדיןלטעמנו.החוקתיתבזכותהפגיעהבשאלתהלכהקבעהדיןפסקכיטוענים

.להדחות

שההכרעהכיוון,החוקתיתבוכותהפגיעהבשאלתמחייבתהלכהקבעלאהדיןפסק

לכךאי.האדםלכבודהחוקתיתהזכותהיקףבנושאהכרעהדרשהלאכללבעתירות

.הנדרשמןלמעלההיההחוקתיתבזכותהפגיעהבשאלתהדיןבפסקשנערךהדיון,בפועל

הרי,הלכהליצורהיהיכולהחוקתיתבזכותבפגיעההדיוןכינאמראםאפילו,כןעליתר

מדעתדעותלצרףאיןשלטעמנוכיווןזאת.העותריםטענותאתמשרתתאינהשההלכה

.לעשותהעותריםשמנסיםכפי,הלכהיצירתלשםהרובודעתהמיעוט

המחייבתשהיאהרובבדעת."התוצאתישוויון"בלפגיעההאמורבכלבעיקרנכוןהדבר

פוגעהחוקכיסברוהששהמביןשופטיםשנירק,(המיעוטדעותשלצירוףללא)זהלעניין

הלכהנקבעהאם,לפיכך.לשוויוןבזכותפוגעאינוהחוקכיסברושופטיםארבעה.בשוויון

.בשוויוןפוגעאינושהחוקהיאשההלכההרי

ללא)הרובשופטימבין.בישראלמשפחהלחייבזכותהפגיעהלגביגםנכונהוועמדה

שניים,החוקתיתבזכותפוגעהחוקכיסברושופטיםשלושה,(המיעוטדיעותשלצירוף

מנתעלרק,כזופגיעהקיימתאכןכילהכריעמבליהניחואחד,כזופגיעהאיןכיסברו

גם,לטעמנו,לכן.ההגבלהפסקתבתנאיהחוקעמידתבסיסעלהעתירהאתלדחות

.הדיןבפסקהלכהנפסקהאםספקזובסיגיה

בזכותהפגיעהבשאלתהכרעהמחייבתאינהבעתירותההכרעהכיהאמורמןעולה.143

בענייןהלכהקבעהדיןפסקכילומרניתןלא,זובסוגיהדיוןיתקייםאםאולם.החוקתית

.זה

חוקתיתזכותבכלפוגעאינוהחוק.ב.2.ב.3.ה

העקרוניתהעמדהאתלאמץישכיהיאעמדתנו,בזכותהפגיעהבנושאהכרעהתידרשאם.144

השופטתוכבודחשין'מ(בדימוס)לנשיאהמשנהכבודשלהדיןבפסקיבמלואההמובעת

.להלןבקצרהשנסבירכפי,חוקתיתזכותבכלפגעלאהחוקלפיהאשר,נאור'מ
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כניסתלהגבילמתיררבותמדינותשלהפנימיהמשפטואףלאומיהביןהמשפט.145
אויבנתיני

ולאלמולדתםהיאהאויבנתינישלנאמנותםכיהיאההנחה.מלחמהבשעתהמדינהאל

.מלחמהבעתהאויבמנתיניהנשקףבסיכוןלשאתצריךאינוהציבורלכן.היריבהלמדינה

מלחמתםאתמנהליםהפלסטיניםשבו,הישראליבמקרהשבעתייםנכונהזועמדה

שימושעושההאויבכישהתבררולאחר,מונחותכפצצותבאזרחיםשימושבאמצעות

.לישראליםהוריהםנישואיאונישואיהםבעקבותבישראלבמעמדשוכובמימכוון

לקבלתסכיםהמדינהכילקבלאיןהמלחמהלצורךבאזרחיםשימושעושההאויבכאשר

.אויבנתיניאליה

:זהלענייןראו

יוממשלמשפט"דיוןפתיחת-לישראליהודיםשאינםזריםהגירתעל"זילברשץ'י
(2006)87,102-99.

הגירהשלהמקרה:יהודיורובהמדינהבטחון,אדםזכויות",אורגד'ולרובינשטיין'א

.315(2006)מחהפרקליט,"נישואיןלצורכי

העותריםמבקשיםהישראליםשללשוויוןוהזכותמשפחהלחייהזכותבחסותעתה.146

אויבנתיניאלפילשטחהלהכניסישראלאתולחייב,לעיל,המקובלהכללאתלהפוך

ראיהכלאין.זוגישהלקבלאין.מסוכנותםאתלבחוןיהיהשניתןמבלי,מלחמהבשעת

וודאיראשיתבחקיקהלא,הגירהשלזהלסוגהסכימהבעולםאחתמדינהשאפילולכך

בעולםהמקובלהכללאתהמאמצתראשיתחקיקההמבטלדיןפסקבאמצעותשלא

:גרוניס'אהשופטכבודשהסבירכפי.זהבעניין

עשירה,כדרכו,הנשיאחברישלדעתוחוות.11" מכלבאסמכתאות
להוגיםבהפניותומלאהתבלקצווי

עלוליהנשיאחבריהצביעלא,זאתעם.רביםומלומדים
נתיניאלפישלכניסהשהתירהמדינהשלאחתדוגמה
בזמןאומלחמהבשעתכלשהילמטרהלשטחהאויב
דוגמהנמצאהשלאוכמהכמהאחתעל.מזויןמאבק
שלכניסהלהתירמדינהחייבמדינתימשפטביתלפיה

".שלהלשטחהאויבנתיניאלפי

הציבוראתולחייבאויבנתיןזוגבןכלארצהלהביאחוקתיתזכותלאדםאיןלטעמנו.147

.מנישואיוהנובעיםבסיכוניםלשאת

אוכניסהלהתירהמדינהשלחובהעומדתלא,משפחהלחייהחוקתיתהזכותמול:לכן

הגורםכאשרבעיקרנכוןהדבר.וזרזרמכלהנשקףהעתידיהסיכוןאתפרטניתלהעריך

לעמודיכולאינוכיסבורהאויבנתינישלמסוכנתםאתלהעריךשאמורהמקצועי
.במשימה
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.עקרונותיהאתהתואמתהגירהמדיניותלעצמהלעצברשאיתמדינהכלכיהואהכלל.148

הסיכוןאתלהעריךיכולתהיעדרבצירוףבישראלמשפחהלחייחוקתיתזכותיצירת

המדינהשליכולתהשלאיוןעדצמצום,למעשההלכה,משמעהאויבנתיןמכלהפרטני

.לחימהשלומצבחירוםבעתבעיקרנכוןהדבר.כוללתהגירהמדיניותלהלעצב

האדםכבודיסודבחוקמפורשתבצורהמעוגנתאינהמשפחהלחייהזכותכילזכוריש

מרחיקזהיהיהלטעמנו.האדםכבודעלמההגנהמשתמעתבצורהנגזרתהיא.וחירותו

חוקתיתזכותהאדםכבודשלערטילאימעקרוןלגזורפרשניתמבחינהביותרלכת

בקנהעולהשאינובאופןבישראלאולאומיהביןבמשפטבעולםמוכרתשאינהייחודית

.הראשיהמחוקקשלדעתועםאחד

02/6427צ"בבג,אכן.השוויוןבעקרוןהפגיעהבדברלטענהבנוגעגםנכוניםהדברים.149

הזכותשלמסוימיםמרכיביםכינפסק(פורסםטרם)הכנסת'נהשלטוןלאיכותהתנועה

שנגעובעתירותמדוברכינזכיר.היסודבחוקהמעוגנתלכבודבזכותכלוליםלשוויון

."טלחוק"בכינויוהידועהחוקשללחוקתיות

יש.החוקתיבשוויוןפגיעהיוצרשוניםלאנשיםביחסהבדלכללאכימובן,זאתעםיחד
.האדםבכבודפגיעהכדיהעולהבשוויוןהפגיעהאתליצורכדיפסולהבהפליהצורך

.האדםבכבודפוגעתואינההפליהאינהענייניםנימוקיםעלהממוסטתהבחנה

אוטומטיתמביאהלהפלותכוונהללאבשוויוןתוצאתיתפגיעהכיהקביעה,לטעמנו

פגיעהלהוכיחמנתעלהבריתבארצות,כך.לכתמרחיקתהיאהאדםבכבודלפגיעה

כמו,אחרותבמדינותגם.להפלותכוונהלהוכיחצורךיש,חוקביטולהמצדיקהבשוויון

יכוללפגיעהענייניטעם,בשיוויוןהתוצאתיתהפגיעהבהןלמוכרת,אפריקהודרוםקנדה

.החוקתיהשוויוןעקרוןנפגעלאכילקביעהלהביא

,במכווןנעשההדבר.המלאבמובנהלשוויוןהזכותאתכולליםאינםהיסודחוקיכינזכיר

מעוגנתלשוויוןהזכות.היסודבחוקיזוזכותשילובלגביהסכמההושגהשלאלאחר

פגיעהכיהיאעמדתנו.האדםבכבודפגיעהכדיעולהבשוויוןהפגיעהאםרקיסודבחוקי
.האדםבכבודפגיעהכללבדרךיוצרתאינהלהפלותכוונהללאבשוויוןתוצאתית

שלתכונותעלמבוססאינוהחוק.כלשהיקבוצהלהפלותכוונהכלאין,שלפנינובמקרה

תכליתעלמבוססתההבחנה.הזרהזוגבןמאפייניעלאלאהישראליבציבורקבוצה

הבחנהאלאפסולההפלייהכלבחוקאיןלכן.מוכחסיכוןיסודועלראויהביטחונית

אמורשאינולמישנישאמילביןסיכוןפוטנציאלבעלאויבלנתיןשנישאמיביןמותרת

.בישראלהציבוראתלסכן



אזרחעלחלהואאך,אויבנתיןשאינוורלתושבשנישאערביאזרחעלחלאינוהחוק,כך

ניטראליהחוק,לכן.אלהמעיןמקריםגםוהיו,אויבלנתיןלהינשאהמבקשערבישאינו

.מפלהולא

כדיןנעשתההחוקתיתבזכותהפגיעההאם-ההגבלהפסקת.3.ב.3.ה

בללי.א.3.ב.3.ה

:כיקובעתוחירותוהאדםכבוד:יסודלחוק8בסעיףהקבועהההגבלהפסקת.150

בחוקאלאזהיסוד-חוקשלפיבזכויותפוגעיםאין" שלערכיהאתההולם
לתכליתשנועד,ישראלמדינת

חוקלפיאו,הנדרשעלעולהשאינהובמידה,ראויה
."בומפורשתהסמכהמכוחכאמור

לאהיסודבחוקהקבועותהאדםזכויותכימבטיחההיא.כפולתפקידההגבלהלפסקת

הקבועיםהתנאיםאםכיקובעתהיאעוד.בההקבועיםהתנאיםבהתקייםאלאייפגעו

.חוקתיתהיאבההקבועותהאדםבזכויותהפגיעה,מתקיימיםבה

נעשיתהפגיעה:תנאיםארבעהמתקיימיםאםיסודבזכותפגיעהמתירהההגבלהפסקת.151

,ישראלמדינתשלערכיהאתהולמתהפגיעהןבומפורשתהסמכהמכחחוקלפיאובחוק

.הנדרשעלעולהשאינהבמידהוכן,ראויהלתכליתנעשיתהפגיעה

לתכליתנועדהחוקכיונראהההגבלהפסקתשלהאחרוניםהתנאיםבשנינתמקדאנו

.הנדרשעלעולהאינהזושפגיעההריכלשהיחוקתיתבזכותפגיעהקיימתאםוגםראויה

ראויהתכליתהיאהחוקשלתכליתו.ב.3.ב.3.ה

עםאחדבקנההעולותחברתיותמטרותלהגשיםשנועדהתכליתהיאראויהתכלית.152

מהותיתחברתיתתכליתרקלכבודהזכותשלמרכזיותהבשל.ישראלמדינתשלערכיה

:כיברק'אהנשיאכבודשלדינובפסקנפסקזהלעניין.זובזכותפגיעהלהצדיקיכולה

כינקבע?הראויההתכליתשלמאפייניהמהם.62" היאאםראויההיא,האדםבכבודהפוגעחוקשלתכליתו

עםאחדבקנההעולותחברתיותמטרותלהגשיםנועדה
שללמקומןרגישותוהמגלות,בכללהמדינהשלערכיה
...הכוללהחברתיבמערךהאדםזכויות

בכבודהפגיעהכגון-מרכזיתבזכותהיאהפגיעהכאשר
אםהפגיעהתצדיקהפוגעהחוקשלתכליתו-האדם

או,מהותיתחברתיתמטרהלהגשיםמבקשתהתכלית
פחותמרכזיותבזכויותופגיעותיתכן.לוחץחברתיצורך

".יותרנמוכהנחיצותרמתיצדיקו



מרביתגסכמו)הרובשופטיכל.ברורההלכההדיןפסקקבעשלפנינובמקרה.153
שופטי

חשובה,ראויהביטחוניתתכליתהיאהחוקשלהיחידהתכליתוכיקבעו(המיעוט

אויבנתינישהםהזריםהזוגמבניהסיכוןהקטנתידיעלאדםחייעלהגנה-ומהותית

צורךאיןכינדמהזהבענייןברורההלכהשלקיומהבשל.מתמשךועימותמלחמהבעת

.בסוגיהעודלהרחיב

במהלכה,נחקקשבומהעיתויעולההחוקשלהראויהתכליתוכינצייןהצורךמןלמעלה

.החוקשלהוראותיוובעיקר,לחוקההסברדברי,המלחמהשל

לחוקקמבקשאינוהוא.המלחמהלתקופתהמתייחסת,שעהכהוראתנחקקהחוק

בנוגע.אויבנתיניכניסתלחלוטיןמונעאינוהחוק.שניםארוכתדמוגרפיתמדיניות

עיקרבפועל.וסייעניםמחבליםשלמשוערסיכוןפרופילעלמבוססהחוק,האזורלתושבי
.שקיימתככל,הזכותשלילתולאבישראלהמגוריםמימושדחייתהיאפעולתו

הרי.דמוגראפיתתכליתעלכללעונותואינן,הביטחוניבסיכוןממוקדותהחוקהוראות

שלבישראלהשתקעותלאשרמקוםהיהלאדמוגראפיתלתכליתמיועדהיההחוקאם

שלכניסהלצמצםמבקשתדמוגרפיתתכלית.הסיכוןלפרופילמחוץהמצוייםאויבנתיני

.הסיכוןלפרופילקשרללאתנאיובכלמצבבכלמסוימיםגורמים

דוחהאלאבישראלהשתקעות,המקריםבמרבית,מונעאינו,שלפנינוהחוק,זאתלעומת

אינהבלבדההשתקעותדחיית.הסיכוןמפרופילהזרהזוגבןליציאתעדההשתקעותאת

עלהמעידיםהנתוניםאף.השתקעותלמנועשבאהדמוגראפיתתכליתעםאחדבקנהעולה

איןלחוקכימעידיםהאחרונותהשניםבשלושבישראלשהשתקעואויבנתיניאלפי
.דמוגראפיתתכלית

.הראויההתכליתבמבחןעומדהחוק,ענייןשללגופוגם,לפיכך

הנדושעלעולהאינההחוקתיתבזכותהפגיעה.ג.3.ב.3.ה

באמצעימתמקדתהנדרשעלשאינהבמידהתהיההחוקתיתבזכותהפגיעהכיהדרישה.154

להגשמתשננקטאמצעיכללא.הראויההתכליתאתלהגשיםכדיבחרשהמחוקק

.מידתיאמצעיהואהראויההתכלית

.החוקשלהמידתיותבחינתלשםמשנהמבחניבשלושהשימושעושהזהנכבדמשפטבית

וחשיבותםבזכותהפגיעהמעוצמת,הנפגעתהזכותשלממהותהמושפעיםהמשנהמבחני

.(65בפסקהברק'אהנשיאכבודראו)החוקלהגןנועדעליהםהערכיםשל

חריגהוסיףהתיקון.מידתיהואהדיןבפסקלבחינהשעמדהחוקכיהיאההלכהכינזכיר

.יותרעודמידתישלפנינוהחוקכימובןולכן,מיוחדיםהומניטארייםטעמיםבדמותנוסף



המשנהבמבחןנתמקדהדבריםמטבע.המשנהממבחניאחדבכלהחוקעמידתאתנבתן

.כולוהדיןפסקעומדשעליוהשלישי

נדרשפיועל."ההתאמהמבחן"או"הרציונאליהקשרמבחן"הואהראשוןהמשנהמבחן.155
בפסקנפסקזהבעניין.שנבחרהאמצעילביןהראויההמטרהביןרציונאליותשלקשר

:כיהדין

הוכחתםלעתיםמחייבתהיא.טכניתאינההרציונליות" ,סיבתייםקשריםשל
.הרציונליהקשראתהמבססים

ודאות,גיסאמחד,נדרשתלא,אלהקשריםלעניין
אין,גיסאומאידך,מטרתואתישיגהאמצעיכימוחלטת
מידתאותהנדרשת..."ותיאורתיקלוש"בסיכוןלהסתפק
עוצמת,הזכותבמהותבהתחשבראויהשהיאהסתברות
.להגשיםנועדהשהפגיעההציבוריוהאינטרס,בההפגיעה

.מטרתואתישיגהאמצעיכימוחלטתוודאותנדרשתלא"
ידיעלהתכליתלהשגתרציניתהסתברותבמידתדי

תיקבעהנדרשתההסתברותמידת.בזכותהפוגעהאמצעי
ושלהנפגעתהזכותשלהיחסיתלחשיבותהבהתאם
.(66בפסקהברק'אהנשיאכבוד)"הפגיעהתכלית

מקייםהחוקולפיה,ההרכבחבריכלדעתעלברורההלבהזהבענייןנקבעההדיןבפסק

ובכךלישראלהסיכוןגורמישלכניסתםאתמונעהואשנן,הראשוןהמשנהמבחןאת

.הראויההביטחוניתתכליתואתמגשים

מהותיתשונהאינוהדיןבפסקלבחינהשעמדהחוקשכןזהבענייןלהרחיבאין,לטעמנו

.בפנינולהכרעההעומדמהחוק

מניחזהמבחן.הצורךמבחןאופחותהשפגיעתוהאמצעימבחןהואהשניהמשנהמבחן.156

המשנהבמבחןכולםהעומדים,הראויההתכליתאתלהגשיםאמצעיםמספרקיימיםכי
.הפחותההיאהאדםבזכותשפגיעתוהאמצעיאתלבחורישאלהאמצעיםמבין.הראשון

:כילזכורישזהלעניין

שקולהאינה,פחותהשפגיעתובאמצעילבחורהחובה" לבחורהחובהכנגד
הפוגעניהואמוחלטשבאופןבאמצעי

הסבירותהאופציותמבין,לבחורהיאהחובה.פחות
,להשוותיש.פחותהפוגעתזואת,לרשותההעומדות
שלבחירהתוך,הרציונליותהאפשרויותבין,איפוא
בכוחהיש,הקונקרטיותבנתיבותאשר,אפשרותאותה
בזכויותפחותהפגיעהתוךהראויותהתכליותאתלהשיג
,מחירובכלתנאיבכל,תבחרהכנסתכינדרשלא".האדם

כלללפגועבליהתכליתהשגתאתהמאפשרבאמצעי
המינימליתבמידהבזכותהפוגעבאמצעיאובזכות

ישתמידןלמטרהתכליתביןלאזןישתמיד...האפשרית
כבוד)(הוספהההדגשה)"הפתוחותבאופציותלהתחשב
.(68בפסקהברק'אהנשיא



המינהליתוהרשותהמחוקקרשאיםהאםהשאלהלעיתיםעולהזומשנהמבחןתחת

להשתמשעליהםחובהשמאאוהראויההתכליתלהגשמתכאמצעיגורףבהסדרלנקוט

כלפימוחלתמדיניותבהםבמקריםמדובר.התכליתהשגתלשםפרטניתבבדיקהתמיד

.בנפרדאדםכלשלעניינואתלבחוןקושיבשל,אנשיםשלביותרגדולהקבוצה

עלתמידעדיפההפרטניתהבדיקהכינפסק.הדיןבפסקדעיםתמימותקיימתזהבעניין

שלהראויהתכליתואתלהגשיםיכולהאינההפרטניתהבדיקהאםאלא,גורףאיסור

.(הדיןלפסק69בפסקהברק'אהנשיאכבוד)החוק

שאיןניוון,השניהמשנהמבחןאתמקייםהחוקכיההרכבחבריכלסברוזהבענייןגם

שלהביטחוניתתכליתואתלהגשיםשיכול,פרטניבאבחוןשימושכולל,אחואמצעי
חבריכלדעתעלנפסקזהלעניין.המחוקקנקטבהםההסדריםכמומידהבאותההחוק

:כיההרכב

בהשהחוקאדםחיישלהמרכזיהערךלאורכי,נמצא" ,עליולהגן
-יותריעילתמידיהאהגורףהאיסורכיברי

הביטחוניהסיכוןהקטנתשלהמטרההגשמתמבחינת
מסקנתנו.האינדיבידואליתמהבדיקה-האפשרככל
הבדיקה,שלפנינוהמקרהבנסיבותבי,איפוא,הינה

החקיקתיתהתכליתאתמגשימהאינההאינדיבידואלית
,כןעל,חובהאין.הגורףהאיסורנמומידהבאותה

,זובדרגהלהיעצר,פחותהשפגיעתוהאמצעיבמסגרת
".בחרבוהגורףבאיסורלבחורהיהרשאיוהמחוקק

.(הדיןלפסק89בפסקהברק'אהנשיאכבוד)

האינדיקציותאחתכיקבע(72פסקה)דינובפסקברק'אהנשיאכבודכינעירזהבעניין

המיעוטשופטי.הכולללהסדרחריגיםהסדרשלקיומוהואהשניהמשנהבמבחןלעמידה

.לחוקזהמעיןהסדרהוספתעלהמליצו

,הומניטאריהסדרהתיקוןבמסגרתהוסףהנכבדהמשפטביתהערותבעקבות,כאמור

.המתאימיםבמקריםהחוקמהוראותלחרוגהמאפשר

במשפטהיטבמוכרתסיכוןפרופיליבסיסעלמסוכנתהערכתכינבקשזהבהקשר

פסקיזהלענייןראו.זהבכליפסולכלאיןולכן,אויבנתינישלבהקשרכולל,הישראלי
:זובתגובהשהובאוהדין

.(07.8.7ביוםניתן.פורסםטרם)'ואחהדרוםפיקודאלוף'נ'ואחחמדאן05/11120צ"בג

(08.1.3ביוםניתן.פורסםטרם)'ואחהבטחוןשר'נעטאללה05/5539צ"בג

.גורףבהסדרמדוברכילטעוןניתןלאכלל,לחוקהחריגיםלאורכינצייןעוד

-----------
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בתנאיוגםעומדהחוק,נוספיםדיןובפסקיהדיןבפסקשנקבעהלהלכהבהתאם,כןעל

.השניהמשנהמבתןשל

מבחןגםהמכונההמידתיהאמצעימבחןהואהפגיעהלמידתיותהשלישיהמשנהמבחן.157

מהשגתהצומחתהתועלתביןהראויהיחסאתבוחןזהמבחן.הצרבמובןהמידתיות

נזקולביןמהחוקהתועלתביןמאזןהוא.החוקתיתבזכותהפגיעהלביןהראויההתכליות

אלהמולאלההמתנגשיםוהאינטרסיםהערכיםהעמדת"מחייבזהמבחן.החוקשל

.(74בפסקהברק'אהנשיאכבודראו)".משקלםפיעלביניהםואיזון

שופטכלשללעמדתובהתאםנקבעההדיןפסקשלהסופיתהתוצאה,לעילשהראינוכפי.158

.זהמשנהבמבחןהחוקעמידתלגבי(לוי'א'אהשופטכבודלמעט)ושופט

ניסיוןפיעלכיהיאהכלליהבטחוןשירותשלהעדכניתהמקצועיתעמדתו,שהסברנוכפי
,הסיכוןקבוצותעלהנמנותלקבוצותבנוגעאף,הגורףהפרטניהאבחוןהחזרת,העבר
.אדםבחיילפגיעהתביא

האבחוןאתלהיטיבדרךאיןכיהיאהביטחוןשירותשלהמקצועיתהעמדה,בנוסף

לגביושאיןמילגביהעתידאתולחזותלנבאשיאפשרכך,כיוםלמקובלמעברהפרטני
.זועובדהמשנותאינןכיונמצאנבדקוהדיןבפסקהנכבדהמשפטביתהצעות.מידעכיום

בפנישעמדהפרטניהאבחון,הכלליהביטחוןשירותשלזועדכניתעמדהבסיסעל,לכן

אבחון.מסוכנותלנבאמסוגלאינוזהאבחון.בפנינועתהשעומדזההואההרכבשופטי

.בעתידגםוייכשלבעברכשלזה

הסתברותשלדילמההמחוקקבפנימציבהאינההפרטניהאבחוןשלמוגבלותו,לכךאי

משמעה,מזויןעימותבעת,הגורףהפרטניהאבחוןהחזרת.מחושבסיכוןנטילתאו

.משפחהבחייהפגיעהעומדתאדםבחייהודאיתהפגיעהמול.אדםבחייודאיתפגיעה

עמדהלאורלטעמנו.הרובשופטישהראוכפי,עיניולנגדהמחוקקראהאותוהאיזון,זהו

לעמדתגםלהתאיםיכולזהאופקיאיזון,הכלליהביטחוןשירותשלזועדכניתמקצועית

עלמבוססתהיתההמיעוטשופטימרביתעמדת,לעילשהסברנוכפי.המיעוטשופטי
.לאפקטיביולהפכוהפרטניהאבחוןאתלשפרניתןכיההנחה

נוסחתאתאףלשנותישהמיעוטשופטילדעתגםכיהיאההנחה,כזויכולתבהיעדר

שופטילשיטתבהתאםהחוקהוראותאתולבחון,המיעוטשופטיהתבססועליההאיזון

.הרוב

מבחןפיעלאףלמידתיהחוקאתההופכיםנתוניםמספרקיימיםהאיזוןבמלאכת

:השלישיהמשנה



בזכותהפגיעה,הזכויותשלבגרעינןמצויההגוףובשלמותבחייםשהפגיעהבעוד,ראשית

ודאיתפגיעהלהשוותאין.האדםלכבודהזכותבשולימצויה,קיימתאס,משפחהלחיי

אתחויםאינוהחוק.בישראלהמשפחהחייבמימושלדחייה,אדםבחייהפיכהובלחי

הטלתהואהחוקשעושהכל.משותפיםמשפחהלחייהזכותאתלאואףלהינשאהזבות

פרופיליעלשנמנהלמי,נתונהבעת,בישראלהמשפחהחיימימושעלמסוימותמגבלות

.הסיכון

יותררבמשקלמתןמחייביםזכותבכלהפגיעהוהיקףהמתנגשותהתויותמהותלכן

.הגוףולשלמותלחייםלזכות

בןעםיחדאויבנתיןשלבישראלמגוריםעלגורףבאיסורמדובראיןלנטעןבניגוד,שנית

פרופיליעלבנויהחוק.למאוזןאותוההופכותהוראותמספרבחוקקיימות.הישראליזוגו

לנתיניהנישאיםלכללהמתייחסאיסורעלולאוסייעניםמחבליםשלמשועריםסיכון

.אויב

מקבליממעורבותהן-העברניסיוןבסיסעלנבנהלמחבלהסייעןאוהמחבלפרופיל

כללשלבטרורמעורבותמניתוחוהן,בפיגועיםמשפחותיהםובניבישראלהמעמד

.באזורהאוכלוסייה

ביצעו,בפיגועיםמעורביםשהיוובניהםהמעמדממקבלימוחלטרובכיעולהמהנתונים

הגשתולהתיר,מחושבסיכוןלקחתהוחלטלכן.35-18בגילאיםשהיובעתהפיגועים.את

.35גילמעלוגברים25גילמעללנשיםנישואיןמכחבישראלמעמדלקבלתבקשות

חלה2002משנתהחל.נדירההיתהבטרורנשיםשלמעורבותןבעברכיזהבהקשרנעיר

טקטיותמסיבותוהןאידיאולוגיותמסיבותהן,בטרורנשיםבמעורבותמשמעותיתעליה

.הישראליההגנהמערךאתלחדוריותרקליהיהלנשיםכישסברו,הטרורארגונישל

מעורבותהיומהן80-כ,טרורבפעולותנשים100-כשלמעורבותאותרה2002ינוארמאז

.שנים30-ל17ביןהיוהמחבלותגילאי.מתאבדות12מתוכן,התאבדותבפיגועי
.350-כונפצעוישראלים45נהרגונשיםחלקנטלובהםבפיגועים

הומניטארייםמקריםעבורהומניטאריחריגיםמנגנוןבתוכוכוללהחוק,שלישית

.מיוחדים

הןבוהמוטלותהמגבלותולכן,הנסיבותתלוית,בלבדשעהכהוראתנחקקהחוק,רביעית

.העימותלתקופתתחומותולכן,העימותשלתוצאהשהןמגבלות



נכנסמאזבישראלמעמדקיבלואויבנתיני3000"מלמעלההמקלותההוראותבעקבות.159

.לתוקףהחוק

מחשידמידעשאין,אויבלנתיניהנישאיםהזוגבנימביןמוחלטרובעבור,בןעליתר

מימושדחייתעלמדוברהיותרלכלאלאהפיכהבלתיבפגיעהמדובראין,אודותם

.בחוקהקבועהגיללמגבלתהזרהזוגבןשלהגיעועדבישראלהמשותפיםהמגורים

הסדרעלמדוברזהמטעםכאןגםלכן,גורףאיסורעללדברניתןלאאלהבנסיבות

.ומאוזןמידתי

החוקפיעלהקטיניםמעמד-נוספתהערה.*.ה

בגילאיםהאגורתושבילקטיניםהנוגעתטענהבעתירתםמעלים07/5030צ"בבגהעותרים.160

מזרחתושבישהוריהםהאזורתושביבנעריםמתמקדתהעתירה.(נעוים-להלן)18-14

לחוק3אסעיףקובעאלהנעריםלעניין.בישראלקבעלישיבתברישיוןומחזיקיםירושלים

שיקוללפי,הפניםשררשאי,2סעיףהוראותאףעל" :דעתו

בידיבישראללשהייההיתרלמתןבקשהלאשר(2)
שנים14מעלשגילוהאזורתושבלקטיןהאזורמפקד
כדיןהשוהההמשמורןמהורהוהפרדתומניעתלשם

אינוהקטיןאםכאמורהיתריוארךשלאובלבד,בישראל
".בישראלקבעדרךמתגורר

לקבליוכלבפועלשםהתגורראובאזורהתושביםבמרשםשרשוםנערכיקובעהחוק

עם.בישראלכדיןהשוהההמשמורןמהורהוהפרדתומניעתלשםבישראלשהייההיתר

.בישראלקבעדרךמתגוררהנעראםרקיופעלזההסדרכיקובעהחוק,זאת

יאפשרהמחוקקכיחפציםהעותרים.זההסדרנגדרבותטענותזובעתירהלעותרים.161

נעריםקיימיםלשיטתם.להוריהםכמובישראלקבעלישיבתרשיוןנעריםלאותםלהעניק

להםלהעניקישולכןבישראלהוריהםעםהתגוררובפועלאולםבאזורשנרשמורבים

.קבעלישיבתרישיון

,הדיןבפסקשנקבעהלהלכהמעברהרבהלהרחיקמבקשיםהעותרים,להביןשניתןככל

עםלחיותהזכותאתהןכוללתמשפחהלחייהזכות,לשיטתם.המיעוטלדעתמעבראפילו

.המשפחהבנילכלקבעמעמדלקבלתהזכותאתגםאך,בישראלהמשפחה

ככל,בישראלמשפחהלחייהזכות.לקבלהשאיןלכתמרחיקתטענההיאהעותריםטענת.162

עםלחיותהזכותעלמדברת,הדיןבפסקהמיעוטדעתפיעלכולל,זוזכותשקיימת
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בתנאיםאו,וולזכותהנלווהבמעמדכללעוסקתהיאאין.בישראלהמשפחה

.בההכלוליםהסוציאליים

עםבישראללהתגוררזכותהישראלילהורהקיימתכיהסובריםאלהלשיטתאפילו,לכן

היתרלנערלהעניקסמכותהפניםלשרהמקנותהחוקבהוראותהוגשמהזוזכות,ילדיו

בכלפוגעלאשהחוקכיוון,להדחותהאמורההעתירהדיןבלבדזהמטעם.בישראלישיבה

.חוקתיתזכות

בזכותשהפגיעההריהעותריםשמנסחיםכפיחוקתיתזכותשקיימתנקבלאםגםאולם.163

.ההגבלהפסקתתנאיבכלעומדת

234.טרורבפעולות12גילמעלקטינים512שלמעורבותאותרההעימותתחילתמאז

.התאבדותבפיגועימעורביםהיוקטינים

שלהשכיחותעולהכךעולההקטיניםשלשגילםככלכיהעלההמעורביםשלבגילםעיון

.בטרורהמעורבת

עלייהחלה14מגילאולם.14לגילמתחתהיוארבעהרקבטרורהמעורבים512מבין,כך

.בפיגועיםקטיניםבמעורבותמשמעותית

צעיריםידיעלבוצעביותרהקטלנייםההתאבדותמפיגועינכבדחלק.דילאבכךאולם

.לישראליםנישואיהםבשלבישראלבמעמדשזכוהאזורלתושביבנים,האזורתושבי
לשםניצלואותה,ישראליתזהותתעודתנשאואך,באזורשהתגוררובצעיריםמדובר

.פיגועיםביצוע

בישראלמעמדהמבקשים,באזורמתגורריםאושהתגוררוהצעיריםאוכלוסיית,כןעל

תכליתמשרתותזואוכלוסיהשלשהייתהעלההגבלות.מיוחדתסיכוןקבוצתמהווה

.וחשובהראויהבטחונית

לישראלהנעריםכניסתלאפשרהוחלט,לישראלבכניסתםהסיכוןולמרות,זאתעםיחד.164

דרךמתגורריםשהםובתנאי,בישראלהמשמורןההורהעםלגורלהםלאפשרמנתעל

.לנעריםבישראלשהייההיתרהענקתלאשרהפניםשרהוסמךכךלשנז.בישראלקבע

ניטלהמנגד.בישראלמשפחתועםלחיותהישראליההורהזכותמוגשמתזהבאופן

.ישראלינהיגהברשיוןולשאתישראליתזהותתעודתלקבלהאפשרותאלהמצעירים

זהבאופן.חופשיתתהיהלאבישראלתנועתםולכן,האזורכתושבייזוהואלהצעירים

.בישראלשהייתםלמרותאלהמנעריםהסיכוןיוקטן
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להוראותבהתאם,הענייןלפי,שהייההיתראוישיבהרישיוןשקיבלוקטיניםכיעודנציין.165

ואת.העניןלפי,18לגילאו14לגילשהגיעולאחרגםמעמדמאותולהנותימשיכוהחוק

.ביטחוניתאופליליתמניעהובהיעדר,בישראלקבעדרךלהתגוררימשיכושהםבתנאי

הרחבנועליהםהכללייםמהטעמים,המידתיותמבחניבכלעומדתאףהאמורההמגבלה.166

.בזכותהפגיעהאתהממתןנוסףטעםמצטרףהכללייםלטעמיםכינעירזהבעניין.לעיל

הקבועיםבתנאים,הוריהםעםיחדבישראלהנעריםשלישיבתםאתמתירהחוק,כאמור

.בישראללהשתקעהמבקשיםבגיריםאויבנתינילגבישנקבעמההסדרבשונהבחוק

מדובר,אדםלחייהמשמעותיתהתרומהלביןלקטיניםהשוליהנזקביןבאיזון,כןעל

.השלישיהמשנהמבחןזהובכללהמידתיותתנאיבכלהעומדבהסדר

סיכום.ו

מדינתשלההגירהדיניבהתאמתנוסףשלבמהווהחוקתיתלבחינהעתההעומדהחוק.167

הוראותהכולל,ומידתימאוזןחוקהואהחוק.נגדההמתנהלתהטרורלמלחמתישראל

.בוהקבועהרחבהכללאתהממתנותרבות

בגרסהשדןהנכבדהמשפטביתשלדינופסקעםאחדבקנהעולהזומסקנהשהראינוכפי
שכן,ההגבלהפסקתתנאיבכלעומדשלפנינוהחוקכיעולההדיןמפסק.החוקשלקודמת

המגבלותלאורהנדרשעלעולותאינןמטילשהואוהמגבלות,ראויהלתכליתנחקקהוא

.הפרטניבאבחוןהטבועות

לאפשרבמטרהמבוטליםלאסיכוניםלקיחתכוללהחוק.גורףחוקיבהסדרמדובראין

בתקופתנעשוהנישואיןאםגם,אויבנתיניעםבישראללהתגוררישראללתושבי

.המלחמה

גם,גורףפרטניאבחוןקרי,לושקדמהלשיטהולחזורהחוקאתלבטלהעותריםדרישת

דעתחוותבסיסעל,המחוקקלדעתמשמעה,סיכוןבגילאיאויבנתיניזוגלבניביחס

.אדםבחייודאיתופגיעהמסוכןהימור,הכלליהבטחוןשירותשלעדכניתמקצועית

.לשאתיכולהאינהבמלחמהשחברהבהימורמדובר

הראשילמחוקקהנתוןהמידתיותמרחבאתלכבדהנכבדהמשפטביתמתבקש,כןעל.168

.העתירותאתולדחות
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באגןמשפטי-המבצעיהמטהראששלבתצהירונתמכותהתשובהבכתבבתגובההעובדות.169

מנהי,לקחאבימרשלבתצהירווכן,הכלליהבטחוןבשירותוריגולטרורלסיכולהארצי
.הפניםבמשרדא"מנלשכת,בכיראגף

2008יולי31:היום

ח"תשסתמוןח"כ

גנסיןיוכיליפטאבי
מינהלייםענייניםתחוםמנהלתהמדינהלפרקליטבכירסגן

המדינהבפרקליטות


