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 יםהמשיבתגובה לבקשת רשות הערעור מטעם 

 פתח דברא. 

לבקשת רשות הערעור  םתגובתלהגיש  יםהמשיב יםמתכבד, ת בית המשפט הנכבדובהתאם להחלט .1

 (.הבקשהשבכותרת )להלן: 

 

בשבתו כבית משפט לעניינים  בירושליםהבקשה דנן הוגשה כנגד החלטת בית המשפט המחוזי  .2

, 15.11.21מיום  . בהחלטתו25402-09-21ם( -)י בעת"מ ,מולר(-אבמןת עינב מינהליים )כב' השופט

 ,החלטת בית המשפט קמאביניים )להלן, בהתאמה, -לדחות בקשה לצוהחליט בית המשפט קמא 

, החופפת את הסעד העיקרי שהתבקש בעתירה, ולפיו אין לשרת הפנים שיקול (הבקשה לצו בינייםו

לאיחוד משפחות עם תושבי אזורי יהודה והשומרון, עזה דעת בבואה להחליט כיצד לבחון בקשות 

לאיחוד משפחות של "רגילות" העוסקים בבקשות קיימים פי הנהלים ה-ומדינות אויב; אלא על

  .נתינים משאר קצוות תבל

 

המתבררת בפני בית המשפט קמא עוסקת בבקשת המבקשים דכאן העתירה באופן מפורט יותר,  .3

למשיבים לטפל בבקשות להסדרת מעמד בישראל של מי שחוק האזרחות והכניסה ...להורות "

חל עליהם עד לפקיעת תוקפו, וזאת בשוויון לכל מבקשי  2003-לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג

  ."המעמד האחרים, שחוק זה לא  חל עליהם

 

בקשים "...להורות למשיבים לטפל בכל בקשה של אותם מקמא  התבקש בית המשפט, כמו כן

לרכישת מעמד מכל סוג )היתר שהייה, רישיון לישיבת ביקור, רישיון לישיבת ארעי, רישיון לישיבת 

 )ראו רישא לעתירה(.  "קבע או אזרחות( על פי הנהלים הרגילים החלים על כלל מבקשי המעמד

...ליתן צו ביניים, ", כלשון הבקשה, ובקשה לצו ביניים ובו ביקשמבקשים דכאן ה ובד בבד הגיש .4

האוסר על טיפול בבקשות להסדרת מעמד של מי שחוק האזרחות והכניסה לישראל הוראת שעה(, 

, על פי ההוראות והקריטריונים שבאותו 6.7.21חל עליהם עד לפקיעת תוקפו ביום  2003-התשס"ג

ולו על אותה חוק, ועל פי נהלים והנחיות המבוססים עליהם, ולהורות כי עד להכרעה בעתירה יח

אוכלוסיה הנהלים הרגילים החלים על כלל מבקשי המעמד בישראל, וזאת בהתאם למצב הנורמטיבי 

 )ראו רישא לבקשה לצו הביניים(. היום" 

 

 

 משרד הפנים – הפנים . שרת1
 משרד המשפטים –שר המשפטים  .2
 . היועץ המשפטי לממשלה3

 ,על ידי פרקליטות המדינה
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ביניים שהתבקש ה-בעתירה אל מול צושהתבקש אם עמדנו כבר בפתח הדברים על הסעד העיקרי  .5

, ועל כך שצדק בית המשפט קמא פיפתם המלאה של הסעדיםה, אין זאת אלא כדי ללמד על חב

כדי להכריע את העתירה  –במובנים רבים  –ביניים, אשר יש בה -בהחלטתו לדחות את הבקשה לצו

-לגופה, עוד בטרם התבררה. לא זו אף זו, המשיבים עמדו בתגובתם בבית המשפט קמא, על היות צו

בלתי מסוימת וגדולה של אנשים, תוך שהוא על קבוצה אשר חל כוללני ביותר, הביניים שהתבקש צו 

ביחס  מדיניות זמנית או לנוהל עבודה זמנילבהתאם מבקש לשלול את יכולתה של שרת הפנים לפעול 

 – , עזה, ומדינות אויב(האזוריהודה והשומרון )להלן:  תושבי אזורלבקשות לאיחודי משפחות עם 

 . וזאת עד לקידום חקיקה בנושא

 

ביניים, כי המדיניות הנתקפת -כאן אף חשוב להדגיש, כי המשיבים הבהירו בתגובתם לבקשה לצו

סוף עד  , ככל הניתן,אשר עתידה להגיע לכלל סיוםהיא מלכתחילה מדיניות התחומה בזמן, בעתירה 

טה לקביעת הסדרים מינהליים חדשים, זמניים גם כן, אשר יעניקו אז תושלם עבודת המ-; אוהחודש

, וזאת עד מענה לסיכונים הביטחוניים עליהם עומדים גורמי הביטחוןבמסגרת החקיקה הקיימת 

 . לחקיקת חוק חדש בנושא

 

ביניים, תוך שהוא -לפיכך, צדק אפוא בית המשפט קמא כאשר דחה את בקשת המבקשים למתן צו .6

 קובע כך: 

 

שקול למעשה לסעד המבוקש בעתירה עצמה.  זו בבקשה המבוקש הסעד" 

 הסעד כי להוסיף יש לכך. בשגרהידוע הוא שסעד כזה אינו ניתן כדבר ש

 בעתירה העותרים של הפרטני בעניינם רק נוגע ואינו כוללני הוא המבוקש

 הסוגיות הוכרעו בטרם, בנקל ניתן אינו הוא אף שכזה כוללני סעד. זו

 רוחב השלכות לו יש כאשר בפרט, בעתירה העולות העקרוניות

 כעולה, אלה בימים הנבחנות, הביטחוני בהיבט לרבות, משמעותיות

 .מהתגובה

 בשלב להידרש מבלי אף, להידחות הבקשה דין כי סבורה אני אלה מטעמים 

 ".נדחית הבקשה כן על אשר .העתירה לסיכויי זה

 חלטה זו היא שעומדת ביסוד בקשת רשות הערעור שלפנינו.ה 

 

עמדת המשיבים היא כי דין בקשת רשות הערעור להידחות על הסף ולגופה כאחד, משום שלא נפל  .7

ודאי לא כזה הצולח את המשוכה הגבוהה שנקבעה  –כל פגם בהחלטת הערכאה הדיונית המבררת 

ביניים. כך -בהלכה הפסוקה להתערבות ערכאת הערעור בהחלטות הערכאה הדיונית שלא ליתן צו

על דרך הכלל, וכך בפרט בשים לב ללוחות הזמנים לבירור העתירה לגופה בפני בית המשפט קמא 

בהינתן  – ים מתקדמים ביותר. יתרה מכךולעובדה כי עבודת המטה )עליה יפורט מיד( מצויה בשלב

, הרי שמאזן סוף החודשעד  , ככל הניתן,העובדה כי המשיבים הבהירו כי עבודת המטה תושלם

הנוחות שבין הצדדים נוטה בשלב זה באופן מובהק לטובת דחיית הבקשה לצו ביניים. עוד יושם אל 

הנורמטיבית והעובדתית ביסוד העתירות לב, כי סיום עבודת המטה עתיד לשנות את התשתית 

 המתבררות בפני בית המשפט קמא.
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במצב עניינים זה, המשיבים יטענו כי לא רק שדין בקשת רשות הערעור להידחות על הסף )בשל  .8

חפיפתו המלאה של צו הביניים לסעד העיקרי שהתבקש בעתירה(; אלא שדין בקשת רשות הערעור 

 פה. להידחות גם לגו

 

מאזן צדק בית המשפט קמא כאשר אימץ את עמדתם ביחס לנטיית ראשית, המשיבים יטענו כי 

, הואיל ובתקופת הביניים הקצרה שבה אנו מצויים, ביניים-הבקשה למתן צוהנוחות לטובת דחיית 

בורי מובהק במתן האפשרות למשיבים להשלים את הכנת ההסדרים החדשים קיים אינטרס צי

חוק האזרחות והכניסה לישראל ה בין המצב המשפטי החדש שנוצר לאחר פקיעת שיאזנו נאמנ

( לבין הסיכונים הביטחוניים עליהם עומדים חוק הוראת השעה)להלן:  2003-תשס"ג)הוראת שעה(, 

 גורמי הביטחון בכל הקשור לבקשות לאיחוד משפחות עם תושבי האזור, עזה ומדינות אויב. 

 

שנית, המשיבים סבורים כי סיכויי העתירה, כשלעצמם, אינם חוצים את הרף הגבוה שהוצב בעתירה 

ד . עואת העתירה לגופה –למצער באופן זמני  –לצורך מתן סעד זמני, לא כל שכן סעד זמני המכריע 

סה טחון הכללי ביחס לסיכון הנשקף מכניינוכח עמדת שירות הבכי באשר לסיכויי העתירה, יצוין, 

ותושבי אזור יהודה ושומרון, כחלק מהליך  לישראל ומתן היתרי שהייה של תושבי מדינות אויב, עזה

ביחס להסדרים הארעיים שיחולו עד לקביעת הסדרים החלטת שרת הפנים ש, הרי איחוד משפחות

משקפת יישום זהיר של הסמכויות המוקנות זמניים עד להשלמת החקיקה היא החלטה סבירה, ש

 לאחר פקיעת חוק הוראת השעה.גם ה ל

 

-המשיבים יבקשו לעדכן כי מאז הוגשה תגובת המשיבים לבקשה למתן צואחר הדברים האמורים,  .9

ביניים ומאז החלטתו של בית המשפט קמא, גיבשה שרת הפנים את עמדתה ביחס להסדרים 

כעת בשיח מול גורמי הייעוץ המשפטי  הזו מצוי . עמדההזמניים שנדרשים עד להשלמת החקיקה

ברבים; , היא תפורסם סוף החודשעד  , ככל הניתן,במשרד המשפטים, ולאחר השלמת המלאכה

בעדכון  גם וממילא תובא בפני בית המשפט קמא במסגרת תגובת המשיבים שתוגש לעתירה גופה.

  למתן רשות ערעור להידחות. ןזה יש כדי ללמד מדוע דין הבקשה דנ

 

 כך בתמצית, וכעת ביתר הרחבה. 

 

 עיקרי העובדות הצריכות לענייןב. 
 

 נכנס חוק הוראת השעה לתוקפו. החוק נחקק בהתאם להחלטת הממשלה מס' 6.08.03, ביום כידוע .10

בדבר הטיפול בשוהים בלתי חוקיים ומדיניות איחוד משפחות בנוגע לתושבי  12.5.02 מיום 1813

 רש"פ וזרים ממוצא פלסטיני. 

 

הרקע להחלטת הממשלה, ולאחר מכן לחקיקת החוק, היה בחינת המציאות הביטחונית מאז פרוץ  .11

ברת והולכת של , אשר הראתה מעורבות גו2000העימות המזוין בין ישראל לפלסטינים בספטמבר 

פלסטינים תושבי האזור אשר ניצלו את מעמדם בישראל, שנתקבל בעקבות הליכי איחוד משפחות 

 עם ישראלים, לשם מעורבות בפעילות טרור ובכלל זה סיוע לביצוע פיגועי התאבדות. 
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תעודות הזהות הישראליות אשר ניתנו לתושבי האזור אפשרו להם תנועה חופשית בין שטחי הרשות 

ישראל, והפכו אותם לאוכלוסייה מועדפת על ארגוני הטרור לביצוע פעילות עוינת בכלל, ובשטח ל

 חוק הוראת השעה קבע:ל 2סעיף ישראל בפרט. 

 

לחוק  7על אף האמור בכל דין לרבות סעיף "בתקופת תוקפו של חוק זה, 
האזרחות, שר הפנים לא יעניק לתושב אזור או לאזרח או לתושב של מדינה 
המנויה בתוספת אזרחות לפי חוק האזרחות ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל 

ומפקד האזור לא ייתן לתושב אזור היתר לשהייה לפי חוק הכניסה לישראל, 
 (.הח"מ – הוספה)ההדגשה  הביטחון באזור"בישראל לפי תחיקת 

 
חוק הוראת השעה הגביל את סמכותו של שר הפנים לתת אזרחות, או רישיון ישיבה בישראל )הן  .12

רישיון ארעי מכל סוג והן רישיון ישיבת קבע(, לפלסטיני תושב אזור וכן לתושבי מדינות אויב 

קשים שהוא חל עליהם היתר שהיה בישראל בידי מפקד בצד זאת, איפשר החוק לתת למבמסוימות. 

ולבן זוג  25כוחות צה"ל באזור )המכונה: "היתר מת"ק"(, המתחדש מדי שנה, לבת זוג שגילה מעל 

)היתר שניתן בכפוף להיעדר מניעה פלילית שנה, של אזרח או של תושב קבע ישראלי  35שגילו מעל 

קבע הוראות לגבי הענקת מעמד לילדיו של מי  וכן ;בישראל(או ביטחונית, כנות קשר ומרכז חיים 

 ששוהה כדין בישראל בתנאים מסוימים.

 

בנוסף, במקרים בהם בהתאם לחוק הוראת השעה לא ניתן היה להגיש בקשות, קבע החוק מנגנון  

של הגשת בקשות מטעמים הומניטאריים מיוחדים שבעניינם יתן שר הפנים החלטתו וזאת לאחר 

נקבעה אפשרות למתן מעמד כאשר מדובר במי שהוא או  ועדה מקצועית. בנוסף,מלצה של קבלת ה

בן משפחתו פעלו פעולה של ממש לקידום הביטחון, הכלכלה או ענין חשוב אחר של המדינה או מקום 

 בו מדובר בעניינה המיוחד של המדינה. 

 

כללי, אשר המליצה להאריך את תקופת תוקפו ניתנה חוות דעת של שירות הבטחון ה 5.4.21ביום  .13

אוכלוסיית מבקשי איחוד משפחות מקרב תושבי יהודה, של חוק הוראת השעה. לפי חוות דעת זו 

שומרון ועזה, וכן נתינים זרים ממדינות אויב, או מאזורים שכניסת נתיניהם לישראל טומנת בחובה 

עם מדינת ישראל, מהווים אוכלוסיית  פוטנציאל סיכון, או מאזורים המצויים בעימות מתמשך

 . בעולם לעומת מבקשי איחוד משפחות ממקומות אחרים ,סיכון מוגבר ומוכח
 

כר  היותםבשל הן  , לעמדת שירות הביטחון הכללי,האיום העיקרי הנשקף מאוכלוסיות אלה נובע 

נוח ונגיש לגיוס עבור ארגוני הטרור, והן נוכח הפוטנציאל הגבוה הגלום בהם כמפגעים בודדים. 

זו עם  יהיאוכלוסזו נובע מהזיקה הערכית והזהותית של  הימאוכלוסיהרקע לסיכון המוגבר הנשקף 

ת הזירה הפלסטינית, רגישותה המוגברת לשינויים ואירועים המתרחשים בזירה זו, ונגישותה ליציר

מגע על רקע קשרים משפחתיים, לצד היתרון הגלום בהחזקת תיעוד ישראלי והאפשרות לחופש 

  תנועה בתוך מדינת ישראל.
 

הוצע להאריך את תוקף חוק הוראת השעה, ובכלל  ,הכללי טחוןיהבשירות לעמדת ובהתאם  ,לפיכך 

בדרך של  ,לרבותהאפשרות להעניק לתושבי האזור אזרחות לפי חוק האזרחות, הגבלת את  זאת

לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה  שיונותיראיחוד משפחות ואת האפשרות לתת לתושבים כאמור 

 לגביכאמור גם  לקבוע הוצע ,כן כמו. אזורב טחוןיהבלישראל או היתרי שהייה בישראל לפי תחיקת 

 זו. ה יון נוכח הסיכון המוגבר הנשקף מאוכלוסיעיראק, סוריה ולבנ ,איראןנתינים של 
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 חוות דעת זו הוצגה בפני הממשלה, וזאת במסגרת הבקשה להארכת החוק לשנה נוספת. .14

 

 ידי הכנסת.-על ךהוראת השעה, משלא הוארחוק פקע  6.7.21 ביום .15

  

רשות האוכלוסין וההגירה )להלן גם: נציין כי בתחילה, בשלב הראשון בסמוך למועד פקיעת החוק,  .16

נמנעה מלטפל בבקשות שונות של מי שחוק הוראת השעה חל עליו וזאת על מנת לבחון  (המשיבה

כי מצב דברים זה אינו מתקיים  המשיבה תבהיר ,את משמעויות פקיעת תוקפו של החוק. ואולם

 עוד. 

 

טחון הכללי כאמור לעיל, פנתה שרת יעם פקיעת החוק, ונוכח קיומה של חוות הדעת של שירות הב 

 חוקבאשר למשמעויות פקיעת תוקפו של  טחון הכללי בבקשה לקבלת הבהרותיהפנים אל שירות הב

טחון הכללי בסוגיות אלו הונחה בחודש יולי בפני י. עמדתו הראשונית של שירות הבהוראת השעה

 נכון, טחונייהב הצורך וכחנ, השעהשרת הפנים, ולפיה, גם לאחר פקיעת תוקפו של חוק הוראת 

 . ת מעמד בישראלוהמבקש , עזה ומדינות אויבהאזור תמגבלות על אוכלוסיי שייקבעו

 

 המפורט יו של חוק הוראת השעה והצורך הביטחונבשים לב לשינוי שחל בדין עם פקיעתעל כן,  .17

לבחון  רשות האוכלוסיןב , הנחתה שרת הפנים את הדרגים הבכיריםהכללי הביטחון שירות בעמדת

ולתקופת הביניים של , לכך בהמשךולגבש מדיניות בנושא.  פקיעת תוקפו של החוק תמשמעויואת 

בחינת המשמעויות הנחתה השרה, כשלב ראשוני לקבל ולטפל בבקשות של תושבי אזור לכניסה 

ם שהיו לישראל ומתן מעמד במסגרת בקשות לאיחוד משפחות על בסיס הקריטריונים וההסדרי

טיפול  , מתן הארכות להיתרים ורישיונות קיימים,קיימים בתקופת חוק הוראת השעה. כך למשל

שנים )לגברים( ובקשות  35שנים )לנשים( ומעל  25בבקשות עבור בני זוג תושבי אזור אשר גילם מעל 

ום )הדברים נמסרו גם במכתבו של מנכ"ל רשות האוכלוסין מי למתן מעמד לילדים תושבי אזור

לבקשת רשות  27ע/ נספחכשצורפה לעתירה  27צורף כנספח  - לאגודה לזכויות האזרח 9.9.21

  .)הערעור

 

בקשות המוגשות למשיבה ואשר אינן עומדות בקריטריונים שנקבעו בחוק הוראת הוחלט כי בד בבד, 

אך בשלב זה ועד לגיבוש המדיניות הזמנית הן אינן  ,השעה, מתקבלות בלשכות רשות האוכלוסין

 נבחנות. 

 

בכדי לאפשר טיפול במקרים בהם עולים טעמים הומניטאריים מיוחדים, הנחתה שרת הפנים בנוסף, 

כי בקשות אלה יידונו בפני ועדה מקצועית אשר תייעץ לה במקרים אלה, לעת הזו בהתאם לאותם 

העבודה נוהל  ,02.09.21ביום בהתאם לכך פורסם, עקרונות וכללים שהיו קבועים בהוראת השעה. 

עבודת הוועדה המקצועית המייעצת לשרה לבחינת בקשות לקבלת היתר או ו כאמור בשעניינזמני ה

בנוהל עבודה זמני זה נקבע כי (. 1.14.0001רשיון ישיבה מטעמים הומניטאריים מיוחדים )נוהל 

הוועדה המייעצת מכוחו תפעל בהתאם לעקרונות ולכללים שהיו קיימים בחוק הוראת השעה )נוהל 

 לעתירה(. 25כנספח  העבודה הזמני צורף
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השיח את עד סוף החודש  , ככל הניתן,בכוונת שרת הפנים להשליםבימים אלו ממש, כאמור לעיל,  .18

גיבושה של מדיניות זמנית, ך רהייעוץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים, לצו מול גורמי

שירות  בעמדת כאמור טחונייהב לסיכוןשתכליתה להתמודד על פי הדין הקיים עם הצורך לתת מענה 

 . זה סיכוןכל זמן שלא נחקק חוק אשר מתמודד עם  ,טחון הכללייהב

 

, מקדמת הוראת השעה חוקים בתקופה שלאחר פקיעת תוקפו של גיבוש הסדרים זמניבמקביל, ולצד  

  תזכיר חוק להערות הציבור. 6.10.21ביום הופץ  ,בתוך כךשרת הפנים חקיקה בנושא. 

 

 יםהמשיבעמדת ג. 

 

נכון לעת הזאת, המשיבה פועלת להשלים קביעת הסדרים מנהליים זמניים לתקופה  ,כאמור לעיל .19

כאשר בד , סוף החודשעד  ככל הניתן, ,זאתנוספת, במסגרת נהלים על בסיס סמכותה בדין הקיים, ו

 בבד וכפי שצויין לעיל, מקדמת שרת הפנים חקיקה בנושא. 

 

כאמור, עבודת המטה בנושא זה טרם הושלמה. יחד עם זאת, בשלב זה בתקופת הביניים, על מנת  .20

להמשיך ולטפל, ככל הניתן, בבקשות אשר ניתן לקדמן, ניתנה הנחיה )כפי שהיא באה לידי ביטוי 

( והוצא נוהל עבודה שנשענים על הסדרים מוכרים שהיו קיימים במועד תוקפו 09.09.21במכתב מיום 

טחונית העדכנית שעמדה בפני שרת הפנים ועל בסיס סמכויות יוזאת בהתחשב בעמדה הב ;של החוק

חוק ( ולישראל הכניסה חוקלהלן: לעיל ו) 1952-חוק הכניסה לישראל, תשי"בשרת הפנים לפי 

 (. האזרחות חוקלהלן: לעיל ו) 1952-האזרחות, תשי"ב

 

כי נכון לעת הזאת, בשים לב לפקיעת תוקף חוק הוראת השעה מחד ולעמדת גורמי  תטען,המשיבה  .21

הביטחון, שפורטה בתמצית לעיל, ככל שניתן במסגרת תגובה גלויה זו, לפיה שיקולי בטחון מחייבים 

זהירות מיוחדת בהענקת מעמד בישראל לתושבי האזור, הרי שהחלטות שרת הפנים ונהלי המשיבה 

בסבירות ותוך הפעלת שיקול הדעת המוקנה לשרה באופן ההולם את הנסיבות התקבלו בסמכות, 

בחוק הכניסה  הפניםהקונקרטיות שנוצרו. זאת, בשים לב לשיקול הדעת הרחב המוקנה לשרת 

ובהתאם לפסיקה הנרחבת בעניין  ,לישראל ובחוק האזרחות, בין היתר לגבי מתן מעמד בישראל

ב הדברים הנוכחי הוא לתקופת ביניים בלבד. משכך, לעמדת היקפה של הסמכות, ולעובדה, כי מצ

 שבכותרת. בקשת רשות הערעור יש לדחות את ש שיבים היאהמ

 

כי ככל שבית  דלמטה, ביניים בהליך-כפי שהובהר גם בתגובת המשיבים לבקשה לצועוד יצוין,  .22

 טחוןיהב שירות, במעמד צד אחד, עמדת הנכבד וצג לבית המשפטת ,המשפט הנכבד ימצא לנכון

  .לעיל בתמצית שפורט כפי טחונייהב הסיכון בדבר הכללי

 

שורת ההחלטות שהתקבלו על ידי שרת הפנים ומי מטעמה נגועות בהעדר סמכות מבקשים, לטענת ה .23

שכן, לשיטתם, ההסדרים הקיימים בתקנות ובנהלים שנקבעו על ידי שרי הפנים  .ובחוסר סבירות

לגבי מי שחוק הוראת השעה לא חל עליו, בהתאם לסמכויות הרחבות הקבועות בחוק הכניסה 

לישראל ובחוק האזרחות, הם והם בלבד אלו שצריכים להסדיר את דרך פעולתה של רשות 

 האוכלוסין ביחס לכלל מבקשי המעמד. 
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זמנית , כי אין לקבל טענות אלו, שכן שרת הפנים מוסמכת לקבוע מדיניות שיבים סבוריםהמ .24

המתמודדת עם השינוי שנוצר עם פקיעת חוק הוראת השעה ועם ייחודיותה של אוכלוסיית תושבי 

ביר היה האזור, תושבי רצועת עזה ומדינות אויב, כאמור בחוות הדעת של שירות הביטחון הכללי. ס

טחוני הנשקף יטחון לגבי הסיכון הביששרת הפנים תפעיל את סמכותה בשים לב לעמדות גורמי הב

מבקשות למתן מעמד של תושבי אזור, תושבי רצועת עזה ותושבי מדינות אויב ומחובתה היה לעשות 

לת כן. במסגרת זו מובן כי השרה מוסמכת, בין היתר, לקבוע גם מדיניות לתקופת ביניים שמוח

ושבי מיידית ותכליתה קביעת הסדרים מנהליים ארעיים שמאפשרים המשך טיפול בבקשות של ת

וכי היא מוסמכת בין היתר, אף לקבוע נהלים כפי שפורט ימים, אזור בהתאם לקריטריונים מסו

 זמניים.

 

חוק הכניסה לישראל בדברים אלה עולים בקנה אחד עם שיקול הדעת הרחב הנתון לשר הפנים הן  .25

)א( בחוק הכניסה לישראל משתמש בלשון "שר הפנים רשאי לתת", לשון 2והן בחוק האזרחות. סעיף 

של שר הפנים להפעיל את שיקול דעתו במתן אשרות ורישיונות ישיבה בישראל.  סמכותושמלמדת על 

אלא  ,חובה שבדיןבחוק האזרחות אף הם "מדברים" בלשון שאינה מלמדת על  7-)א()ב( ו5סעיפים 

 על סמכותו הרחבה של שר הפנים במתן האזרחות לפי סעיפים אלו.

 

מושכלות יסוד הן כי למדינה ריבונות לקבוע מי יבוא בשעריה ובאילו ואף זאת ידענו, כי "

תנאים, באופן שיאפשר את פעילותה התקינה ואת ההגנה על זכויות אזרחיה. פסיקתו 

ולהפעלת הסמכויות מכוחו  חוק הכניסה לישראלבנוגע לארוכת השנים של בית משפט זה 

מבארת כי שיקול הדעת הרחב המוקנה למשיב בחוק בכל הקשור למתן או לשלילת היתרי 

אבו  7803/06 )בג"ץ "כניסה ורישיונות ישיבה בישראל מבטא את אופייה הריבוני של המדינה

שיקול  לפסק דינו של כב' השופט פוגלמן(. 45-44, סעיפים (13.9.07 )פורסם בנבו, שר הפנים נ'ערפה 

עיקרון נוסף העומד ביסוד השיטה המשפטית במדינת "דעת רחב זה מופעל אף בשים לב ל

 .)שם(" ישראל הוא העיקרון בדבר השמירה על שלום הציבור וביטחונו

 

 כי יש להפעיל סמכות זו בסבירות ובמידתיות, כפי שנעשה במקרה הנדון. ,ברי .26

 

טחון, יכאמור בענייננו, לאחר שנועצה שרת הפנים בגורמי המקצוע המומחים לעניין ובגורמי הב .27

והוציאה  מעת פקיעת החוק הפעילה השרה את שיקול הדעת הרחב המוקנה לה לתקופת ביניים

וכן הנחתה  ;6.07.21תוך שהיא נשענת על הסדרים מוכרים שהיו קיימים עד ליום  לתקופה זו הנחיות

לבחון את המדיניות הזמנית הנדרשת לאחר תקופת הביניים )כאשר כאמור, במקביל גם מקודם 

ואלה  – דעת ושיקול בחינהכי קביעת מדיניות זמנית מחייבת המשך  ,הליך חקיקה בנושא(. ברי

  סוף החודש.עד ל הניתן,, ככל יקבעו
 

בנסיבות אלו, על פני הדברים, ההנחיה ולפיה יש לערוך בחינה מעמיקה לצורך גיבוש מדיניות 

ת ממתחם וחורג ןשאינ ותהחלט ןיש לבחון את המצב החדש שנוצר עקב פקיעת החוק השוההחלטה 

נעשו פעולות מאזנות בתקופת הביניים, שכן כפי שהובא לעיל,  ,הסבירות. מסקנה זאת אף מתחזקת

קרי ניתן להעניק מעמד במקרים בהם היה מוענק מעמד כאמור בתקופת תוקפו של חוק הוראת 

 השעה והוקמה ועדה זמנית שנועדה לבחון מקרים הומניטאריים מיוחדים. 

http://www.nevo.co.il/law/90721
http://www.nevo.co.il/law/90721
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שנשענות על נהלים  בלבד,מדובר בהנחיות ארעיות הובהר על ידי המשיבים, זאת ועוד, כפי ש .28

לפי ההוראות שהיו  והוראות שהיו מוכרים, והכל במטרה להמשיך ולטפל בבקשות שניתן לקדמן

 מיוחדות הומניטאריות בקשות הגשת של מסלול, זה בצדבתקופת תוקפו של חוק הוראת השעה. 

בעת הזאת, בקשות המוגשות למשיבה ואשר אינן עומדות . בנוסף, כאמור לעיל, בתוקף עומד הוא אף

בקריטריונים שנקבעו בחוק הוראת השעה, מתקבלות בלשכות רשות האוכלוסין אך בשלב זה ועד 

 סוף החודש.לעד  ככל הניתן, וכל זאת, כאמור,לגיבוש המדיניות הזמנית הן אינן נבחנות. 

 

, מניעה זה, עמדת המשיבים היא שלא עלה בידי המבקשים להצביע על קיומה של ענייניםמצב ב 

נהלים הרחב כפי שמוקנה לה בדין ובהלכה, לצורך גיבוש  שרת הפנים תממש את שיקול הדעתלפיה 

של המוגשות בשמם קשות שונות , ביחס לבעד להשלמת הליך חקיקה והנחיות לתקופת ביניים

, וזאת בהינתן עמדתם העדכנית של גורמי הביטחון האזור ורצועת עזהתושבי מדינות אויב ותושבי 

 שהוצגה לעיל. 

 

 ובהליך דנן בעתירהכמבוקש צו ביניים  ד. אין מקום למתן

 

בבוא בית המשפט לבחון בקשה למתן צו ביניים יביא הוא בחשבון את שאלת מאזן הנוחות  כידוע, .29

)ניתנה ביום  אחים סקאל בע"מ נ' רשות שדות התעופה 301/03מ "ושאלת סיכויי העתירה )בר

(. בין (20.8.2018) ( בע"מ נ' משרד המשפטים1996קלאב הוטל ניהול ) 6078/18מ "בר; (18.3.2003

שני השיקולים קיים יחס של "מקבילית כוחות" שמשמעותה היא, כי ככל שסיכויי העתירה להתקבל 

ק.מ.מ. מפעלי מחזור  8601/10גבוהים יותר כך ניתן למעט בדרישת "מאזן הנוחות" ולהיפך )בר"מ 

ותר, גוברת ((. נציין כי ככל וסיכויי העתירה נמוכים י20.12.2010) בע"מ נ' עיריית תל אביב ואח'

סולמון  4514/11מ "עעשל מאזן הנוחות לצידו של המבקש ) נטייה בולטתהדרישה כי תוכח 

 ((. 14.8.2011) נ' שר הפנים ואח' מוגיליינסקי

 

אינם מצדיקים מתן צו ביניים כמבוקש והלכה למעשה לאור  סיכויי העתירה, לעמדת המשיבים .30

הבלתי מובחן המבוקש כל צורך. כפי שהובא בהרחבה לעיל, עסקינן האמור לעיל אין בצו הכוללני ו

בנוהל עבודה זמני ובהנחיות מנהליות נוספות החלות בתקופת ביניים אשר מבוססות על עמדת גורמי 

שרת הפנים מימשה את שיקול כאשר הביטחון והכל בשים לב לפקיעת תוקפו של חוק הוראת השעה, 

  ין ולהלכה.הדעת הרחב המוקנה לה בהתאם לד

 

המשיבים סבורים כי במועד זה ועד , וכפי שפורט בהרחבה לעיל, מאזן הנוחותבכל הנוגע לשיקולי  .31

ברי שמאזן הנוחות נוטה לטובת לפרסום ההסדרים הזמניים שגיבושם מצויים בשלב מתקדם מאוד, 

ם טחונייילנהוג בהתאם למתואר לעיל, וזאת הן נוכח השיקולים הב משיביםמתן אפשרות ל

והן נוכח השאיפה להכריע לפחות בחלק מהבקשות גם  והאינטרסים הציבוריים שפורטו מעלה;

 בתקופה זו. 
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הוא כוללני, והוא  קש בו, כפי שהוגדר על ידי המבקשיםיש להדגיש כי צו הביניים והסעד המבועוד  .32

הפרטניים או לנסיבותיהם. משכך לא מובאת במסגרת תגובה זו מבקשים ו מתייחס למי מהאינ

 .מבקש ומבקשבאשר לעניינו של כל  התייחסות פרטנית

 

מבקשים כי בקשותיהם, ככל שהוגשו, לא יבחנו בעת הזאת על ידי  25-1מבקשים יצוין, כי ככל שה 

זמני, הרי שלכך המשיבים אינם מתנגדים. המשיבה ובהתאם למדיניותה הזמנית ולנוהל העבודה ה

ואולם, אין לאפשר בעת הזאת לכבול את יתר מגישי הבקשות הפוטנציאליים שניתן לקדם את 

 עניינם, לצו הביניים המבוקש על ידי העותרים. 

 

והסעד  המשיבים יטענו כי דין בקשת רשות הערעור להידחות, הואילנוסף על כלל האמור לעיל,  .33

ביניים, אינו שונה במהותו מהסעד המבוקש בעתירה -צומתן בבקשה למבקשים המבוקש על ידי ה

יטול ההנחיות המינהליות . שני אלה, כל אחד בתורו, מבקש הלכה למעשה להוביל לבהעיקרית

 הזמניות וכן ביטול נוהל העבודה הזמני. 

 

שכן נוהל העבודה הזמני פורסם עוד ביום בנוסף, עסקינן בבקשה למתן צו עשה המשנה מצב קיים,  

  . 09.09.21וקפם לכל המאוחר ביום , והנחיות המנהליות נכנסו לת02.09.21

 

לשלמות התמונה, המשיבים יבקשו לציין בפני בית המשפט הנכבד כי בעניין מושא בקשת רשות  .34

ליים בירושלים, המתבררות בפני הוגשו עוד מספר עתירות לבית המשפט לעניינים מינהערעור זו 

 , כדלהלן: מותבים שונים

 

בפני כב' השופטת דנה כהן,  – הדיל כרמאוי ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה 2038-08-21עת"מ 

ועל המשיבים להגיש , בעתירההתקיים דיון מקדמי  8.12.21, ביום 1.08.21הוגשה ביום העתירה 

 .9.1.22הודעה מעדכנת בהליך עד ליום 
 

בפני כב' השופט  – משרד תומר ורשה עורכי דין נ' רשות האוכלוסין וההגירה 9048-09-21עת"מ 

ביניים, אשר נדחתה ביום -צומתן בד בבד עם בקשה ל 5.9.21העתירה הוגשה ביום  .אלי אברבנאל

על המשיבים  .בעקבות התגובה המקדמית והתגובה לצו הביניים מטעם המשיבים בהליך 15.11.21

 .9.1.22להגיש הודעה מעדכנת מטעמם עד ליום 
  

כי דין הבקשה למתן רשות ערעור להידחות על הסף  נויטע יםהמשיבמכל הטעמים המפורטים לעיל,  .35

 .או למתן הסעד הזמני המבוקש ולגופה, בהעדר עילה להתערבות בהחלטת בית המשפט קמא

 

 .אוכלוסין מינהל ראש, ליפובצקי יואלזו נתמכת בתצהירו של  תגובה .36

 

 "ח בטבת תשפ"ביהיום, 

 2021בדצמבר  22 

 

 

     
 רן רוזנברג, עו"ד

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 

 , עו"דמתן שטיינבוך

 במחלקת הבג"צים עוזר

 בפרקליטות המדינה

 




