
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הודעה משלימה מטעם שר הפנים

 

 7932/18והמערער בעע"מ  8277/17, על המשיב בעע"מ 24.6.20בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  .1

 .( להגיש פירוט משלים במספר סוגיות"המשיב"או  "שר הפנים")להלן: 

 

להחלטת  (א)1סעיף הנזכרות באמות המידה , הודעה זו מתייחסת ל4.9.20מיום  בהתאם לבקשת הארכה 

להחלטת בית המשפט  (ג)1סעיף ב הנזכריםהנוגעות לנתונים ; ולהשלמות העובדתיות בית המשפט הנכבד

 .הנכבד

 

ית המשפט ידי הנוגעים בדבר לצורך הגשת בקשה לב-ינחו את הפעלת הסמכות עלשאשר לאמות המידה,  .2

(, נבקש לעדכן כי אמות אמות המידה)להלן:  1952-( לחוק האזרחות, התשי"ב2)ב)11המחוזי לפי סעיף 

 .1מש/מצורפות להודעה זו כנספח  ןהמידה הופצו לכלל הגורמים הרלבנטיים וה
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 מחמד מפארגה )אסיר(

  עו"ד מיכל פומרנץ ואח'ידי ב"כ -על

 64075תל אביב , 10הוברמן רח' 

 03-6868596; פקס: 03-5619666טל': 

 

 נ ג ד

 

 שר הפנים

 ידי ב"כ מפרקליטות המדינה-על

 משרד המשפטים, ירושלים

 02-6467011; פקס: 02-6466305טלפון: 

 

 כנסת ישראל

  הלשכה המשפטית של הכנסתעל ידי 

 קרית בן גוריון, ירושלים

         02-6753495; פקס: 02-6408636טלפון: 

 

 

 

         

 7932/18המשיב בעע"מ          

 

 

 

 

 

 

 8277/17המשיב בעע"מ          

 7932/18המערער בעע"מ        

 

 

 

 8277/17המשיבה בעע"מ        



 

 

טיבו יוצא הדופן של מעשה ביטול מעמד קבע של אדם מחמת הפרת אמות המידה נקבעו בשים לב ל

של משיבי הממשלה באשר לאופן יישום הוראות החוק מושא  פרשנותםאמונים, והן משקפות את 

 ההליכים שבכותרת.

 

יצוין, כי אמות המידה גובשו בתום עבודת מטה מקיפה, בהובלת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט 

לאומי(, המשנה לפרקליט -ובשיתוף עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט בין מינהלי(-ציבורי

המדינה )תפקידים מיוחדים( והייעוץ המשפטי לרשות האוכלוסין ולשירות הביטחון הכללי. בתום עבודת 

 ידו.-המטה, נוסחן הסופי של אמות המידה הובא לבחינת היועץ המשפטי לממשלה ואושר על

 

הרתעתית -תכלית הצהרתית, תכלית ביטחונית –ה, מפורטות תכליותיו של ההסדר אמות המידבמסגרת  

מניעתית. כמו כן, אמות המידה מתייחסות לשיקולים רלבנטיים לבחירה בין המסלול -ותכלית ביטחונית

א לחוק האזרחות( לבין המסלול המינהלי לביטול אזרחות 11הפלילי לביטול אזרחות )אשר קבוע בסעיף 

 המושג של פרשנות הגדרתונוסף על כך, אמות המידה מתייחסות ללחוק האזרחות(.  11בסעיף  )אשר קבוע

החקיקתיים לביטול אזרחות ולביטול תושבות קבע. בין כלל  אשר קבוע בהסדרים ,"הפרת אמונים"

כי לנוכח אופי המעשים וזיקתם לעבירות פליליות השיקולים הרלבנטיים שנמנו באמות המידה, יצוין 

באשר  – לקבל את עמדת המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(נקבע שיש ום הביטחון, מתח

 לניתוח קיומה העובדתי של העבירה. 

 

בהמשך, אמות המידה מתייחסות לאיזון שיש לערוך בין מידת ההגשמה של תכליות ההסדר לבין עצמת  

ם לעניין יהמידה מתייחסות לשיקולים רלבנטיהפגיעה שנגרמת לפרט לנוכח ביטול המעמד. בתוך כך, אמות 

מידת ההגשמה של תכליות ההסדר )מידת החומרה של הפעולות, הנזק שנגרם כתוצאה מהן, מידת הניצול 

של מעמד הקבע לצורך ביצוע פעולה העולה כדי הפרת אמונים, מעמדו של האדם שהפר אמונים בארגון 

המעמד, קרבה של מבצע המעשה לגיל קטינות, חרטה  טרור, חלוף הזמן מביצוע המעשה, תוצאת ביטול

ידי מבצע המעשה, ופעולות נוספות שנעשו בעניינו של מבצע המעשה(; ולשיקולים רלבנטיים -שהובעה על

לעניין מידת הפגיעה בזכויות יסוד )עצמת הזיקה של מבצע המעשה למדינה, שאלת קיומו של מעמד חלופי 

באמות המידה מובהר כי השיקולים אישיות של מבצע המעשה(.  במקום אחר למבצע המעשה, ונסיבות

 םושיש להביאאלא שיקולים שעשויים להיות רלבנטיים  ,המנויים במסגרתן אינם בגדר "רשימה סגורה"

נקיטת ההליך לביטול מעמד של אזרחות או ון במסגרת השקלול הכולל העומד בבסיס ההחלטה על בבחש

  תושבות קבע.

 

 בשנת האזרחותלחוק  9כי מאז תיקון מס'  יצויןאשר לנתונים המתייחסים לבקשות לשלילת אזרחות,  .3

 אזרחים ישראלים. נפרט.  31של  םביטול אזרחותנדון ונשקל בין גורמי הממשלה הרלוונטיים, , 2008

 

בעניינם של  לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול אזרחות הוחלטבסופו של יום, ולאורך כל אותה תקופה,  .4

שתייך הש זרחאו ,7932/18משיב בעע"מ , ה8277/17מערער בעע"מ . בקבוצה זו נכללים האזרחים שלושה

הורה בית המשפט לאחר שהתקיימו מספר דיונים, זה,  זרחביחס לא. לארגון "המדינה האסלאמית"

, משום שהיה ספק בנוגע לשאלה לביטול אזרחות הבקשהעל מחיקת בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה 

 סרו, הא( לחוק האזרחות1()1)ד11בהתאם לסעיף שהוצא צו שנקבע כי תוך ; חייםין העדיין ב האזרחאם 

, יעמוד בתוקפו וכי שמורה ליועץ המשפטי לממשלה הזכות להגיש בקשה על כניסתו של אותו אזרח לישראל

  .חדשה לביטול האזרחות

 



 

שהיה  נשלח מכתב בדבר כוונה לבטל אזרחות לאזרח 10.8.20ביום ולשם השלמת התמונה, יצוין כי כמו כן,  

. מכתב בתכנון פיגוע וחטיפה של חייל והמשיך בפעילות נגד מדינת ישראל גם לאחר מכן 2001מעורב בשנת 

מדובר בראשיתו של ההליך כי , יובהר .בעניין זהלאחר קבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה  זה נשלח

יימשך הטיפול כנדרש  לאחר מכןוכי  ;יעבירהאם המינהלי, אשר המשכו יכלול את קבלת עמדת האזרח, 

 פי הוראות החוק.-על

 

לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול  הוחלט לא, שהוזכרו מעלה מקריםה 31מתוך  אזרחים 13-ביחס ל .5

בית אם המשיבים יציינו בהקשר זה, כי . מקרה ומקרההפרטניות של כל לנסיבות  בשים לב, אזרחות

ניתן יהיה להרחיב בדבר מקרים אלה, המתבססים בעיקרם על חומר הנכבד יראה צורך בכך, המשפט 

  ביטחוני מטעם שירות הביטחון הכללי, במעמד צד אחד.

 

בעניינם לקדם התייתר הצורך ית", , שהיו פעילים של ארגון "המדינה האסלאמאחרים ביחס לשני אזרחים 

 מותם של אזרחים אלה.ידיעות בדבר בשים לב ל את ההליך לביטול אזרחות

 

 ,ממשלתי בנושא עודנו נמשך, בין היתר-, השיח הפנים31-אחרים מתוך ה אזרחים 12-ביחס לכן יצוין, כי  .6

תה הופצו על דעת היועץ המשפטי זה עשו ,בשים לב לאמות המידה האמורות אשר גובשו לאחרונה

 לממשלה. 

 

מתוכננות המצויות כיום על סדר יומו   אשר להנחיה של בית המשפט הנכבד כי המשיבים יתייחסו לבקשות .7

 כאמור. נוספות כי בנקודת הזמן הנוכחית, לא מצויות בקשות המשיבים יבהירו של שר הפנים, 

 

מטעמים טכניים ניתן יהיה ידי מר רובי שמש, עוזר בכיר לשר הפנים, אך -האמור בהודעה זו אושר על .8

 .להעביר את התצהיר התומך רק במהלך הימים הקרובים

 

 

            

 ף"ז באלול תש"כהיום,            

 2020בספטמבר  16                    

 

 

 

 

 

 

      

 , עו"דשי כהן

 במחלקת הבג"צים סגן

 בפרקליטות המדינה

 

 רן רוזנברג, עו"ד

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה



 

 

 

 1ש/מ

 

 אמות המידה



 10.9.2020מעודכן ליום 
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  קבע מחמת הפרת אמונים בחינת בקשות לביטול מעמדליווי ו –נספח 

 תנורמטיבי תשתית .1

 והמנגנונים לביטול מעמד קבע וראות החוקה .א

)להלן:  1952-לחוק האזרחות, התשי"ב 11סעיף  – )מסלול "מינהלי"( ביטול אזרחות (1

"חוק האזרחות"( מסמיך את בית המשפט המחוזי )בשבתו כבימ"ש לעניינים 

מינהליים( לבטל אזרחותו של אדם מחמת הפרת אמונים, לבקשת שר הפנים, אשר 

תוגש לאחר קבלת חוות דעת מטעם ועדה מייעצת, ובהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. 

זה, יכול שיתקיים גם ללא נוכחותו של אותו אדם בישראל בתנאים הליך משפטי 

מסוימים, ואף מסמיך את ביהמ"ש למנוע את כניסתו של אותו אדם לישראל, לבקשת 

שר הפנים מטעמי ביטחון המדינה או שלום הציבור. מקום בו ביטול אזרחות יביא לכך 

ון ישיבה בישראל. בהתאם שאותו אדם יהיה חסר כל אזרחות, יעניק לו שר הפנים רישי

להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, על פי המצב המשפטי הקיים כיום, רישיון זה לא 

 )תושבות ארעית(.   5יוכל להיות במעמד נמוך מרישיון מסוג א/

א לחוק האזרחות, מסמיך את בית המשפט 11סעיף  –ביטול אזרחות )מסלול "פלילי"(  (2

אשר הרשיע אדם בעבירות המקימות מעשה הפרת אמונים, לבטל את אזרחותו של 

אותו אדם לפי בקשת שר הפנים. מקום בו ביטול האזרחות יותיר את האדם המורשע 

  ללא אזרחות, יינתן לו רישיון ישיבה בישראל כפי שיורה בית המשפט.  

)להלן: "חוק  1952-א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב11סעיף  – ת קבעביטול תושבו (3

הכניסה לישראל"( מסמיך את שר הפנים לבטל רישיון לישיבת קבע בישראל מחמת 

שנים ממועד מתן הרישיון או שבעת לידתו היה  15-הפרת אמונים. אם חלפו למעלה מ

מת שר המשפטים, אחד מהוריו בעל רישיון לישיבת קבע, טעונה ההחלטה את הסכ

לאחר חוות דעת מטעם הוועדה המייעצת מכוח חוק האזרחות. בדומה להסדר מכוח 

חוק האזרחות, אם התברר כי ביטול הרישיון לישיבת קבע בישראל, יותיר את אותו 

אדם בלא רישיון לישיבת קבע במקום אחר, או בלא אפשרות לרכישת זכות לישיבת 

להעניק לו רישיון ישיבה בישראל, שבהתאם על שר הפנים  –קבע מחוץ לישראל 

להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, על פי המצב המשפטי הקיים כיום, אינו יכול להיות 

 )תושבות ארעית(.    5במעמד נמוך מרישיון מסוג א/

 תכליות ההסדר  .ב

: הצהרה של המדינה כי לנוכח מעשיו של הפרט, המדינה חפצה לתת תכלית הצהרתית (1

 דו של הפרט, המשתקף בעצם מעשיו. צהקשר האזרחי מ ביטוי לניתוק

: הרתעת אלו המתכננים לבצע מעשים שיכולים לעלות הרתעתית-ביטחוניתתכלית  (2

 כדי הפרת אמונים בעתיד. 

תכלית זו, אשר שלובה ברציונל ביטחוני בדומה לזה : מניעתית-ביטחוניתתכלית  (3

ידי ביטוי באופן המובהק העומד ביסוד התכלית ההרתעתית הנזכרת לעיל, באה ל

ביותר בתיקון לחוק אשר הסמיך את בית המשפט למנוע את כניסתו של אדם מטעמים 

כך למשל, במקרים של ביטחוניים, מקום בו שר הפנים שוקל לבטל את אזרחותו. 

1/שמ
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ביטול מעמד לאדם שנמצא מחוץ לישראל והינו בעל יכולות ומוטיבציה לבצע פעולות 

 טרור בישראל. 

  כרוכה בהסדרזכויות הבפגיעה  .ג

החלטה מינהלית בדבר ביטול מעמד קבע יש בה, ככלל, משום  פגיעה חמורה ביותר בזכויות 

או בזכות לישיבת קבע, בנסיבות שבהן מאפייניה  בזכות לאזרחות עצמה –ובראשן יסוד 

 . כידוע, אזרחות נחשבת לזכות יסודמקרבים אותה מאוד למעמדה של זכות לאזרחות

בביטולה  עמד על כך שיש צורך בזהירות גדולה אף בית המשפט העליוןו 1הישראליבמשפט 

כגודל חשיבותה של האזרחות לאדם ... כן גודל הזהירות בביטולה או של זכות זו: "

בשלילתה. כמדינה יהודית המהוה בית לאומי לעם ששנים רבות נע מגולה לגולה בהעדר 

כך הוא הדבר גם ביחס לזכות לישיבת  2".א דנןאזרחות וסטטוס, חבה ישראל בריסון בנוש

קבע, בנסיבות שבהן מאפייניה מקרבים אותה מאוד למעמדה של הזכות לאזרחות, כדוגמת 

  3.תושבות קבע של תושבים מזרח ירושלמים

אף באופן קשה  החלטה מינהלית בדבר שלילתה של הזכות לישיבת קבע עלולה לפגוע

  4.ות לכבוד והזכות לחירות, כגון הזכנוספות זכויות יסודב

 

 למסלול המינהלי פליליבין המסלול הבחירה  .2

 כללי .א

עת מובאת בפני גורמי הייעוץ המשפטי בקשה לפעול לביטול אזרחות, או במסגרת שיח 

מוקדם במסגרת עבודת המטה לגיבוש בקשה כאמור, יש מקום כי תינתן הדעת על המסלול 

האם במסגרת בקשת שר הפנים לביהמ"ש לעניינים  –הסטטוטורי המתאים לפעולה זה 

מינהליים, או כבקשה מבית המשפט הדן בהרשעה הפלילית של מי שביצע מעשה העולה 

 כדי הפרת אמונים.  

 שיקולים רלוונטיים לבחירה בין המסלול הפלילי למסלול המינהלי .ב

סעיפים  מקום בו מבקש שר הפנים להתבסס על עבירות לפי – סוג העבירות הנדונות (1

)להלן: "חוק העונשין"( לעניין ריגול או שירות  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 112-ו 101

בכוחות האויב, ניתן לפעול לביטול אזרחות בגינן רק בגדרי המסלול הפלילי. לעומת 

זאת, רק במסלול המינהלי ניתן יהיה לבסס את הבקשה לביטול אזרחות על מעשים 

 טרור בארגון או טרור בארגון פעיל חלק נטילת מעשה טרור;שמהווים סיוע או שידול ל

 או רכישת אזרחות או זכות לישיבת קבע במדינה או שטח המנויים בתוספת מוכרז;

                                                           
, גריגוריאן נ' משרד הפנים 7348/08(; בג"ץ 1996) 18( 2, פ"ד נ )אלראי נ' שר הפנים 2757/96ר' לעניין זה: בג"ץ  1

 (.5.1.2010)פורסם באר"ש, 
 .(2007) 92( 3סב), נ' יו"ר הכנסת Israel Law Centerשורת הדין  2934/07בג"ץ  2
( נקבע 13.9.2017לפסק דינו של כב' השופט פוגלמן, )פורסם באר"ש  25פס' אבו ערפה נ' שר הפנים,  7803/06בג"ץ  3

כי מעמדם של תושבי קבע מזרח ירושלמים דומה מאוד מבחינה מהותית למעמם של אזרחים, גם אם היקף חובת 
מעמד תושבות הקבע ניתן להם באופן קונסטרוקטיבי, עם החלת הנאמנות שלהם עשוי להיות שונה, בשל העובדה ש

 המשפט הישראלי בשטחי מזרח ירושלים. 
מתן מעמד מסוג תושבות ארעי כרוך בפגיעה בזכויות נוספות כגון: היעדר זכאות לאיחוד משפחות על פי נהלי ; שם 4

לחסרי דת, חוק הסכמים לנשיאת עוברים, רשות האוכלוסין; תושב ארעי אינו נחשב לתושב לפי חוק ברית הזוגיות 
  ארצי(, ועוד.-חוק האימוץ )לעניין אימוץ בין
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יתר העבירות הנכנסות בגדר הגדרת הפרת האמונים, יכול שייכללו  לחוק האזרחות.

  בכל אחד מהמסלולים.

הוספת הבקשה לביטול אזרחות  לכאורה, – יעילות באיחוד ההליכים המשפטיים (2

בסיום ההליך הפלילי מאפשרת חיסכון במשאבים הן מטעם בית המשפט, הן מטעם 

 המדינה. 

לעיתים נתמכת הסנקציה מבחינה מינהלית בראיות שהן  –שימוש בראיות מינהליות  (3

ברורות ומובהקות, אך מטעמים כגון ביטחון מדינה ושלומו של אדם לא ניתן לעשות 

ן ולחשפן במסגרת הליך פלילי רגיל. ברם, ניתן לעשות בהן שימוש לביסוס שימוש בה

 החלטתו המינהלית של שר הפנים ולחשפן במעמד צד אחד לבית המשפט. 

בעוד הליך פלילי, ככלל, דורש  –וקרבת הסנקציה למעשה הפרת האמונים מהירות  (4

פרק זמן ארוך יחסית למיצוי הדיון באשמתו של אדם ברף הפלילי, מאפשר ההליך 

המינהלי לפעול עוד קודם לכן לשם ביטול מעמד הקבע. מהירות הפעלת הכלי בסמוך 

ככל הניתן לאחר מעשה הפרת האמונים, משרתת את תכליות ההסדר ובפרט את 

וד ההסדר, באמצעות חיזוק הקשר המובהק שבין הפרת התכלית ההרתעתית שביס

  האמונים לבין התוצאה הקשה הנובעת ממנו.

כפי שפורט לעיל, תכליותיהן המוכרות של ההסדר – שיקולים עונשיים בהפעלת הכלי (5

נוגעות לתכלית הצהרתית וכן לתכליות ביטחוניות של הרתעה ומניעה. ברם, מציין 

", נוסף על כל עונש אחריתן לבקש את ביטול האזרחות "א כי במסלול הפלילי נ11סעיף 

ומכך משתמע כי תיתכן אף תכלית עונשית לסנקציה של ביטול האזרחות. עד כה, לא 

התבקש ביטול אזרחות לשם הגשמת תכלית שכזו, ומשכך נכון יהיה להותיר את 

 הסוגיה בצריך עיון.  

 

 התקיימות רכיב "הפרת האמונים" .3

אותו אדם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת קבע הוא כי "תנאי לביטול מעמד  .א

א)א( לחוק 11( לחוק האזרחות ובדומה להוראות סעיף 2)ב()11כלשון סעיף  ,ישראל"

 הכניסה לישראל.  

 נהלי בחוק האזרחות, קובע החוק כי הפרת אמונים משמעותה: מעשהילעניין המסלול המ .ב

 או, כאמור למעשה שידול או סיוע, 2016-ו"התשע, בטרור המאבק בחוק כהגדרתו טרור

 האמור; מעשה בחוק כהגדרתם מוכרז טרור בארגון או טרור בארגון פעיל חלק נטילת

 לחוק( ב)113 סעיף לפי חמור ריגול או, העונשין לחוק 99 עד 97 סעיפים לפי בגידה המהווה

בתוספת  המנויים בשטח או במדינה קבע לישיבת זכות או אזרחות האמור; או רכישת

 לחוק האזרחות. 

א)א( לחוק האזרחות החלות במקרה של שלילת אזרחות במסגרת 11הוראות סעיף  .ג

תנאים דומים לאלה שצוינו לעיל: הרשעה ב"מעשה טרור", או  ותהמסלול הפלילי, מכיל

 העונשין.  לחוק( ב)113 או 112, 101, 99 עד 97 סעיפים לפי הרשעה בעבירה
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את באופן זהה, להוציא  חוק הכניסה לישראל מגדיר הפרת אמוניםשבות, לעניין ביטול תו .ד

 לישיבת זכות או אזרחות האפשרות לבטל תושבות קבע בשל הפרת אמונים בגין רכישת

 בתוספת לחוק האזרחות. המנויים בשטח או במדינה קבע

ל לנוכח אופי המעשים האמורים וזיקתם לעבירות פליליות מתחום הביטחון, נדרש לקב .ה

את עמדת המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(, אשר אמון על אכיפת הדין 

העמדה הנדרשת נוגעת לניתוח קיומה העובדתי של העבירה  –בעבירות מסוג זה. יודגש 

ברמה המינהלית, ואין הכרח כי יתקיימו כלל הרכיבים הדרושים להעמדה לדין על פי הרף 

יהיה לבחון האם מתקיים התנאי המקדים של ביצוע הפלילי. על בסיס עמדה זו, ניתן 

מעשה "הפרת אמונים" ואם אכן קמה על פני הדברים סמכות לביטול מעמד קבע על בסיס 

 אותו מעשה. 

 

 אמות מידה מהותיות לבחינת בקשה לביטול מעמד קבע מחמת הפרת אמונים .4

ההגשמה של תכליות במסגרת בחינת בקשה לביטול מעמד קבע נדרש לערוך איזון בין מידת  .א

 ההסדר לבין עוצמת הפגיעה הנגרמת לפרט לנוכח ביטול המעמד.

 משמעיות חדברורות, " אינדיקציות קיימות האם – תשתית עובדתית ומקצועית .ב

לכך שפעולת ביטול המעמד במקרה הספציפי יכולה לקדם באופן רציונלי את  5"ומשכנעות

האם במסגרת הבקשה נכללה התייחסות  . בתוך כך,הגשמת אחת או יותר מתכליות ההליך

  6מטעם גורמים הביטחון להשגת התכליות כאמור, ובראשן התכלית ההרתעתית.

 :שיקולים רלוונטיים לעניין מידת ההגשמה של תכליות ההסדר .ג

על המעשה להיות חמור דיו כדי להראות, כי מבצעו  – הפעולות של החומרה מידת (1

משום הפרת מבחינה פורמלית שה שיש בו הפנה עורף למדינת ישראל. לא כל מע

שימוש בהכרח יצדיק  חקיקה הרלוונטית,ב האמונים למדינת ישראל כהגדרת

באמצעי כה חמור כביטול מעמד. אינדיקציות לחומרה מיוחדת של המעשים 

 לארגון השתייכות, רלבנטי פלילי להיות, לפי העניין: תכנון מוקדם, עבר ותיכול

 וכיוצא באלה. , הפעולה טרם מצולמת הצהרתית" צוואה" השארת, טרור

בהתחשב הן במספר הנפגעים  – המדינה לביטחון או לגוף, לחיים - הנזק מימד (2

והן בחומרת הפגיעה והיקף הנזק, שהתרחש או שהיה בעל פוטנציאל להתרחש. 

 . לביטחון המדינה היא בכל הנוגע לפעולת בגידה או ריגול, חומרת פוטנציאל הנזק

ש י – הקבע לצורך ביצוע פעולה העולה כדי הפרת אמונים מעמד של צולני מידת (3

לקחת בחשבון את השימוש שעשה הפרט במעמד הקבע שלו ואת התרומה 

למשל בכך שהתאפשר לו  .הסיבתית של המעמד לצורך הוצאת פעילותו אל הפועל

 לנוע ברחבי ישראל לצורך ביצוע עבירה פלילית כאמור.    

                                                           
 (.1985) 327, 309( 1, פ"ד לט)שאהין נ' מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת עזה 159/84 ץבג" :והשוו ראו 5
לבית המשפט חוות  הוצגה( במסגרתו 06.08.2017)פורסם בנבו,  שר הפנים נ' זיוד 16-05-57857לעניין זה ר' עת"מ  6

, 2016-2001דעת של שירות הביטחון הכללי, העוסקת בתרומתם של אנשי "דור ב' לאיחוד משפחות" לפיגועים בשנים 
זו  אוכלוסיהזו. חוות הדעת עמדה על כך שביטול המעמד נתפס בקרב  אוכלוסיהנמנה על  שזיודוזאת נוכח העובדה 

 כצעד מרתיע.
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היות מושא בקשת ביטול מעמד הקבע גורם משמעותי ואף – האדם של מעמדו (4

מנהיג או בכיר במסגרת ארגון טרור, הרי שיש בכך כדי להשפיע על היקף ההרתעה 

 המושג מן האקט של ביטול המעמד, וכן על האפקט ההצהרתי. 

סמיכות הזמנים שבין ביצוע מעשה הפרת האמונים לבין ביטול  – הזמן חלוף (5

 גם ע על מידת הגשמת התכלית ההרתעתית. יודגש כיהמעמד, יכולה להשפי

הסמיכות בזמן איננה תנאי סף אלא אינדיקציה נוספת בלבד. מכאן, שאין מניעה 

 להגיש בקשה לביטול מעמד גם בשלב מאוחר יחסית לאחר ביצוע המעשים.

בהתאם להוראות החוק, קיומו של מעמד אזרחי במדינה  –תוצאת ביטול המעמד  (6

רות לרכישת מעמד שכזה, מהווה אף היא שיקול רלוונטי בעת אחרת, או אפש

בחינת הפעלת הסמכות. אפשרות זו תוכל לשרת את התכלית המניעתית של 

ההסדר, ככל שבעקבות זאת תתאפשר הרחקה של מושא ביטול המעמד, ואף תוכל 

 לחזק את הגשמת התכלית ההרתעתית וההצהרתית שביסוד ההסדר. 

יכול ללמד, לעתים, על קלות דעת  ביצוע המעשה בגיל צעיר – לגיל קטינות קרבה (7

וחוסר בשלות, ועל כך שלא הייתה כוונה מגובשת לנתק את הקשר האזרחי עם 

 .המדינה

ניתן לייחס משקל להבעת חרטה מטעם הפרט, אך זאת רק בנסיבות שיש  – חרטה (8

ק הקשר בהבעת החרטה כדי להעיד באופן כן על היעדר כוונה מגובשת דיה לניתו

עם המדינה. בתוך כך, לאור העובדה שהבעת החרטה נעשית בדיעבד, יש לייחס 

 לכך משקל מוגבל.

יש לבחון את כלל הפעולות  – בעניינו של מושא הבקשה שנעשו נוספות פעולות (9

שנעשו בעניינו של הפרט, ולבדוק אם נעשו פעולות אחרות שיש בהן ממד הרתעתי, 

שיש ביכולתן להגשים את התכלית ההרתעתית  או אם מתוכננות פעולות כאלה,

באופן מספק. יובהר כי קיומו של הליך פלילי קודם או ענישה פלילית לא יובילו 

ברגיל למסקנה כי אין מקום להליך ביטול המעמד, ומעבר לכך, ניתן לבטל מעמד 

 של אדם אף בטרם שההליך הפלילי הסתיים.

 :זכויות יסודשיקולים רלוונטיים לעניין מידת הפגיעה ב .ד

רכישת אזרחות/תושבות הקבע של מושא בקשת הביטול  – למדינה זיקהה עוצמת (1

שלא מכוח לידה אלא כתוצאה מהתאזרחות, כאשר לא חלף זמן רב מאז 

ההתאזרחות/קבלת תושבות הקבע, בנסיבות בהן האדם היה בגיר בעת 

 שהתאזרח/קיבל תושבות קבע.

נסיבה נוספת שתקל על ביטול המעמד, היא קיומו של מעמד חלופי  – מעמד חלופי (2

 לקבל מעמד כאמור. אפשרותו של מושא בקשת הביטול במקום אחר או 

נסיבות אישיות אשר מחמירות את מצבו של מושא בקשת  – נסיבות אישיות (3

הביטול, או משפחתו, עלולות ללמד על עוצמה גבוהה יחסית של פגיעה בזכויות 

 יסוד.

אשר שיקולים בגדר אלא  "רשימה סגורה" השיקולים המובאים לעיל אינם בגדריובהר כי  .ה

במסגרת השקלול הכולל עשויים להיות רלוונטיים ולפיכך יש מקום להביאם בחשבון 
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איזון הנדרש בין מידת ההגשמה בראי ה . זאת,ומד בבסיס ההחלטה על שלילת המעמדהע

 הכרוכה בביטול מעמד קבע כנזכר לעיל.  לבין עוצמת הפגיעה ההסדר תכליותשל 


