
 2741/22בג"ץ  העליוןבבית המשפט 

 גבוה לצדקמשפט בשבתו כבית 

 1.12.2022קבוע ליום 

 אח' 25-סונדוס אבו טאלב ו העותרים:

 ע"י ב"כ עו"ד עודד פלר ו/או רעות שאער ואח'

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 6515417תל אביב  75רח' נחלת בנימין 

 03-5608165; פקס': 052-2547163; טל' נייד: 03-5608185טל': 

  oded@acri.org.ilדוא"ל: 

 וכן ע"י ב"כ דניאל שנהר ואח'

 מהמוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר

 97200ירושלים  4רח' אבו עוביידה 

 02-6276317; פקס': 02-6283555טל': 

 d.shenhar@hamoked.org.ilדוא"ל: 

 וכן ע"י ב"כ עדי לוסטיגמן ואח' 

 ישראל –ות אדם מטעם עמותת רופאים לזכוי

  03-5214947; פקס': 052-2907807; טל' נייד: 02-6222808טל': 

 adi@lb-law.netדוא"ל: 

ד- ג  -נ

 הכנסת .1  המשיבות:

 ע"י הייעוץ המשפטי

 הכנסת, ירושלים

 
 שרת הפנים .2

 ע"י פרקליטות המדינה

 משרד המשפטים, ירושלים

 תשובה מטעם העותרים

הורשו העותרים המעוניינים בכך להגיש תשובה מטעמם  16.11.2022בהחלטת כב' הנשיאה מיום 

 העותרים ישיבו בקצרה כדלקמן: עמודים. 4לתגובות המשיבות, שלא תעלה על 

ויעמוד על הפערים העמוקים העותרים לא יבקשו אלא שבית המשפט הנכבד יקרא את עתירתם  .1

תמונה חלקית ושטחית של הטענות העובדתיות  המשיבות מציגות. המשיבות בינה לבין תגובות
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בכל הנוגע בין היתר, כך,  מן הצורך להשיב לרבות מהן. ותמקו, וחהוהמשפטיות שהועלו בעתיר

לעומק פגיעתם המתמשכת  ;לחקיקת החוק הקודם והחוק החדששהציגו העותרים לרקע 

לשינויים שחלו בשני העשורים מאז נחקק החוק  ;של משפחות, נשים וילדים בזכויות האדם

ולהליך חקיקתו של החוק  ;)בין היתר במספר הנכנסים לישראל ובדרכי הבדיקה שלהם( הקודם

החדש, שהעמיד במרכזו את תכליתו הדמוגרפית באופן ששימש, לצד תכליות זרות אחרות, 

 לעיצוב ההסדרים בחוק. 

פגיעות חמורות מאין כמותן בזכויות הקלת ראש ברוח של מן התגובות עולה  –לא נהסס לומר  .2

. פגיעות חריפות אלה אדישות של ממש –, שמא נאמר כמעט עשרים שנההמתמשכות אדם, 

 אי הוכחתכדי טענות עזות מצח בדבר  ;פגיעה בזכות לחיי משפחהבמוקטנות כדי ספקות כלל 

ונדונו בהליך  היטב ותמוכרות למשיב ,שני עשוריםמזה פגיעות שנמשכות  –בזכויות הפגיעות 

עתירה וכדי סוגיות "מינהליות" ו"יישומיות" שלא ראוי כלל לדון בהן במסגרת  החקיקה;

, וסוגיות אלה לא עמדו במרכז מעשה חוקתית, כאילו החוק אינו המחולל של הפגיעות הנוראות

 . החקיקה

כל הפגיעות הקשות בזכויות אדם, שהמשיבות מרהיבות עוז התגובות מתעלמות מכך, ש אכן, .3

בהבחנות  דנה. הכנסת ארוכות לא הוכחו, נדונו בכנסת משך ישיבותספק אם ישנן, או לטעון ש

לבין רישיון ישיבה ארעי, וביניהם לבין מעמד של קבע, ולמערך הזכויות הגלום צבאי שבין היתר 

אלה: על בדיוק רוכות ישיבות אקיימה הכנסת  .שונים מכוחם של חוקים הם,, או נעדר מבהם

כדי לעמוד על השלכותיה של הוראת השעה, על פגיעותיה, על ההסדרים שבה ועל השפעתם על 

ולכך הוקדשו מרבית הישיבות  –מי שאינם רשאים להיכנס לישראל ולרכוש בה מעמד, ובעיקר 

ת החוץ על מי שהותר להם לשהות בישראל במעמד נחות, בלתי יציב ונטול זכויות. ועד –

עמדה על הפגיעות הקשות בזכויות האדם של האחרונים, ועל כך שאין כל של הכנסת והביטחון 

צורך ביטחוני בפגיעות אלה. כך, בין היתר, אין הצדקה ביטחונית לשלילת זכויות סוציאליות 

לכתי, למניעת נגישות לשירותי רווחה ודיור, להגבלת אפשרויות התעסוקה וביטוח בריאות ממ

והפרנסה, למניעת סיוע משפטי ועוד. אין הצדקה ביטחונית לשלילת זכויות מילדים, מנשים 

ומאנשים מבוגרים. אין הצדקה ביטחונית שלא לאפשר הסדרת מעמדם של בני זוג מאותו המין. 

ריים ל"ספונסר", ודאי שאין י מעמד מטעמים הומניטאין הצדקה ביטחונית לכבילת מבקש

ונעדרים  עתירה בפירוטמובאים בכל אלה  הצדקה למכסות למתן מעמד מטעמים הומניטריים.

  .מתגובות המשיבות

ודרכי  שאלות של זכויות אדםהליך החקיקה באופן מעמיק בב , אם כן,הכנסת והממשלה עסקו .4

ובהבטחתן. עתה הן מבקשות להכשיל גם את בית  יהןבהגנה על כשלוהן . למרבה הצער, יישומן

 המשפט הנכבד.

 2022 בנובמבר 22
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________________________ _______________________ 
 רעות שאער, עו"ד עודד פלר, עו"ד

 
_______________________ _______________________ 

 עדי לוסטיגמן, עו"ד דניאל שנהר, עו"ד
 

 ב"כ העותרים


