
לאוטופוהושראלבווושרושבל
האזרחות Pחובבב"ץ

המחלוקתבצבתהמשפטביתמבוא: . 1
מעיד , 2שעה)(הוראתלישראלוהכניסההאזרחותחוקבענייוהדיו!פסק

העליוןהמשפטביתעסקהדיובפסקחד.באופוחלוקמשפטביתעל

ישיבהרישיונותשהייה,היתרימתוהאוסרהחוק,שלחוקתיותובשאלת

מועטים.לחריגיםבכפוףהשטחים,תושבילפלסטיניםבישראלואזרחות

 ,קולשלחודועלנפלההחוקשלהוראתוחוקתיותעלשההחלטההעובדה

שלבסוגיותהעליוןהמשפטבביתוהקיטובהמחלוקתעומקעלמעידה

ביניהם.והקשרביטחוןאדם,זכויותדמוקרטיה,

במהלךהביטחוניהמצבהחמרתרקעעלשעה,כהוראתנחקקשנדוןהחוק

ידיעלחקיקתוקודםשאומצהמדיניותעיגןהחוק . 3השנייההאינתיפאדה

במסעדתהפיגועלאחרלראשונהאומצהזומדיניותוהממשלה.הפניםשר

תעודתנשאהשטחיםתושבהמתאבדשהמחבלמשהתבררבחיפה,יימצא"

בן-נפתלילארנהתוזהתל-אביב.אוניססיטת ,למשפטיםהפקולטהלמשפטים.זוקטור

הסיועעלאבן-חןולאסףזהמאמרשלקוזמתגרסהעלהערותיהםעלסבןולאילן

המשפטשלבינתחומילמחקראביבתלבאוניססיטתצגלהלמרכז-עלגםתוזהבמחקר.

אחתשהייתהבישראלהאזרחלזכויותהאגוזהבהנהלתחברהכותבבמחקר.תמיכתועל

הכותבשלהןבמאמרהמובעותהזעותזאת,עםזה.מאמרנשואהזיןבפסקהעותרות

בישראל.האזרחלזכויותלאגוזהלייחסןואיןבלבז

לעתירההמדינהבתשובת . 4אמושלהאזרחימעמדהמכוחישראליתזהות

עקבבישראלמעמדשקיבלוהשטחיםמתושבי 26 , 2001שנתמאזכינאמר

ביטחוןנגדעוינתלפעילותממשיבסיועמעורביםהיומשפחות,איחוד

זהותבתעודותשהחזיקופלסטיניםשלהמדויקהמספרשאלת . 5המדינה

הדיופסקלפניבמחלוקתשנויהנשארהבפיגועיםמעורביםוהיוישראליות

 . 6ולאחריו

בישראלאזרחותהשטחיםלתושביעניקלאהפניםשרכיקבעהחוק

לתושבייתןלאהאזורמפקדכינקבעכוכמובה.לישיבהרישיוןלאואף

מפקדכינקבעבנוסףאלן.בישרלשהייההיתרישראלי)(שאינוהשטחים

היתרלמתןהשטחיםתושבבקשתלאשררשאיהפנים,שרבהסמכתהאזור,

בישראל,כדיוהשוהיםזוגמבניהפרדהמניעתלשם ,זאתבישראל.לשהייה

 . 8שנים 25מעלשגילהזוגבתאושנים 35מעלשגילוזוגבבומדוסכאשר

משפחותאיחודשלהאפשרותשלילתהשאר,ביו ,היאהחוקמשמעות

זוגובולביוישראל)תושבאואזרחערבי-פלסטיני(לרובישראליביו

מגבלותוכוהמתאים",ב"גילושאינובשטחיםהמתגוררהערבי-פלסטיני

החוק . 9בשטחיםהרשומיםלילדיהםישראלתושביהוריםביוהקשרעל

לקטיושהייההיתרלאשראולתתהפניםלשרהמתירותהוראותכלל

נקבעעוד .בישראלס!כדיוהשוההמשמורומהורההפרדתומניעתלשם

 ,רפואיטיפוללשםבישראלשהייההיתרלתתרשאיהאזורמפקדכי

נקבעכוכמוחודשים!!.שישהעדשללתקופהזמניתלמטרהואףעבודה

 oמדובראםבישראלשהייההיתראורישיוןאזרחות,להעניקניתוכי

7052בגייץ הפניםשרנ'בישראלהערביהפיעוטלזכויותהפשפטיהפרכז-עדאלה 03/

 .)ייהזיןפסקיי(להלן: ) 14.05.2006 ,פורסם(טרם

 .)ייהחוקיי(להלן:-2003התשסייג ,שעה)(הוראתלישראלוהכניסההאזרחותחוק

האזרחותחוקמשפחה?אומזינהיירייכמןואמנוןסבןאילן ,יובליונתן ,זויזובגיאראו

652-חופפשלפשפט ,"-2003גייתשסשעה),(הוראתלישראלוהכניסה ,647-646,643 

המזינהביטחון ,אזםזכויותייאורגזוליאברובינשטייןאמנון ;) 2005 ( 688-685 , 659

(תשסייו); 317-315 , 315מחהפרקליטיינישואיןלצורכיהגירהשלהמקרה-יהוזיורוב

והכניסההאזרחותחוקבגייץבעקבותגרפיה:וזמוהגירה ,חוקתיותזכויותייבן-שמשיעקב

 .)זיי(תשס 52-50 , 47יופפשלפשפט "לישראל

היישלעילואורג,דרובינשטיין ; 653-652יבעמ , 3שייהלעיל ,ורייכמןסבןיובל,זויזוב,ראו 4

 . 315יבעמ , 3

המשיבים).(תשובתברקהשופטשלזינולפסק 12יפס , 1שייהלעיל ,הזיןפסק

לעיל. 35-33שייהליזטקסטראו

לחוק. 2יס

לחוק. 3יס

ברק.הנשיאשלזינולפסקמטא , 1שייהלעיל ,הזיןפסק

לחוק.א 3יס 10

לחוק.ב 3יס 11

79 



פעלומשפחתובואווהואשראלימדינתעםשמזדהההאזורשלבתושב

הםההיתראוהרישיוו ,האזרחותשמתואו ,המדינהעניינילקידום

 , Jzהמדינהשלהמיוחדמעניינה

השופטיםהצטרפואליו-ברקהנשיאובראשם ,שופטיםשהיחמ

וחמישה ,חוקתיאינושהחוקטברו-וחיותובראו'ג ,יה'פרוקצ ,שיבינ

הצטרפואליו-חשיו(בדימוט)לנשיאהמשנהובראשם ,שופטים

שלקולוחוקתי,שהחוקטברו-ועדיאלנאור ,גרוניט ,ריבליוהשופטים

מלהכריזשנמנעולשופטיםשהצטרףלאחר ,הכףאתהכריעלויהשופט

לחוקמלהכניטמנוטאיוכיטברלויהשופט ,זאתעםכבטל,החוקעל

לויהצטרףזוקביעהלמרות ,בזכויותפגיעתואתימזערואשרשינויים

שיוכל ,בחקיקהחטרלמנועמנתעלוזאת ,העתירהבדחייתהרובלשופטי

Jישראלתושביבביטחוולפגיעהמנוצללהיות לויהשופטשלמקומו , 3

מבחינתהרובשופטיוביוהחוקתיהניתוחמבחינתהמיעוטשופטיביו

 ,חד-משמעיתאמירההדיומפטקלחלוץמקשההתוצאה

השופטיםביושנתגלעוהעיקריותהמחלוקותבהצגתתפתחזורשימה

וחשיוברקהשופטיםשהציעוהשונותהתפיטותהדגשתתוך ,הדיובפטק

יישומוובחינת ,זכויותהגבלתהמאפשריםהחוקתייםהמנגנוניםבענייו

בפטקאתמקדבהמשךמשפחה,לחייהזכותבתחימתאלהטותיתפשל

שמתקייםהדיוושלמטוימיםהיבטיםואבחו ,חשיוהשופטשלהדיו

 , IIאוטופיה IIלישראלביושמבחינהזו ,הדיוומטגרתכיאטעו ,דינובפטק

שהיאהאפשרויותמבחינתלכתומרחיקתקשהמשמעותבעלתהנה

שלהיקפואתלהגבילמאפשרתדיונומטגרתזכויות:לשלילתפותחת

במטגרתלבדיקהכלללהידרשמבליביטחונייםאינטרטיםבשלזכויות

ומרמזתאויבכנתיניהשטחיםתושביאתמטמנתהיא ;ההגבלהפטקת

אזרחיםשלזכויותלהגבלתכעילהדמוגרפייםקוליםיששלטימיותיללג

ישראלים,

והגבלתןזנוןותלענןןןשונותגןשות . 2

משמעותהלשאלתובעיקר ,שאלותלמגווונגעהלחשיוברקביוהמחלוקת

השופטשלגישתולפיזו,זכותשלוהיקפהמשפחהלחייהזכותשל

שמשמעותה ,משותפיםמשפחהלחייהזכותאתכוללתזוזכותברק

זוגובועם ,בישראלמשפחתוחייאתלקייםהישראליהזוגבושלזכותו

Jוחירותוהאדםכבודחוק-יטוד:בגדרמוגנתזוזכות ,לדידו , J4הזר s , 

חוקתית,שאינהבפגיעהמדוברכיוקבעזובזכותהפגיעהאתניתחברק

 ,חשיוהשופטשנקטשהגישהכךעלנכוחהברקהשופטהצביעבכך

 ,טתוםלמבוימובילה ,אחריםערכיםמולאללחייםהזכותאתשהעמיד

שלמקרהכלאם ,ברקהשופטשללדידוהחיים,אתנעדיףתמידשכו

אי-אפשרשלעולםיהר ,בזכויותפגיעהמצדיקבחייםפוטנציאליתפגיעה

להגנתםיהקשורבתחומיםשלטוניותטמכויותהפעלתעלגבוללשים

 ,מזאתיתרה , J6ההפרדהחומתאתלבנותאולענותהטמכותכגוו ,החיים

צריךהיההריבלב,דהאדםחייאתעינינולנגדהעמדנואילו ,לדידו

 ,בחוקנאטרשלאדבר-לישראלמהשטחיםעובדיםכניטתכלללאטור

Jעבודהלמטרתבישראלשהייההיתרלתתרשאיהפניםשרשלפיו 7 , 

 ,אכו , J8הדרכיםתאונותשלהדוגמהבאמצעותטיעונואתהמחישברק

אוערךכלעלאוהחייםאיכותעלתמידגוברתהחייםעלההגנהאם

עללהגוכדיבכבישיםמכוניותתנועתלאטורשעלינוהרי ,אחריםזכות

לבחווישכיברקהשופטאפואצייובצדקם,ידרכתאונותמפניהחיים

בוחניםשאנותוך ,התרחשותםוהטתברותהטיכוניםלפיהטוגיהאת

הפגיעההגדלתשלהוודאותכנגדהטיכוושלההטתברותיתהתוטפתאת

ברקהשופטשלמטקנתוכךלאור , J9המדינהאזרחיזוגבניבזכויות

המבוטטאחרמהטדרלהבדיל-החוקשקבעהגורףשהאיטורהייתה

אינהזואך ,ביטחוותוטפתעמומביא-אינדיווידואליתבדיקהעל

אזרחיםשלהמשפחהלחייהנגרמתהנזקלתוטפתביחטמידתית

תושביניםיפלטטזוגבבנילהיקשרשמבקשיםאושנקשרוישראלים

לשוויווהנגרמתהנזקלתוטפתביחטמידתיתאינהאףהיאהשטחים,

זומטקנה , zסשונותלאומיותלקבוצותהמשתייכיםשראליאזרחיביו

אדםוזכויותדמוקרטיהלקייםאיושלפיהיותרכלליתבעמדהמעוגנת

שלפיהברקהשופטשללמטקנתוהובילזהניתוח , 2Jטיכוניםליטולבלא

שאינהפגיעה ,ולשוויוומשפחהלחייהחוקתיותבזכויותפוגעהחוק

 ,שבחוק-היטודההגבלהפטקתבתנאיעומדת

חלקיה,שניעלברקהשופטשלעמדתואתדחהחשיוהשופטמנג,ד

הזריםזוגםישבנחוקתיתזכותאיוהמדינהלאזרחי ,טתוילש ,ראשית

משפחהלחיימהזכותנגזרתאםוטפק ,נישואיםעקבלישראללהגריוכלו

שנישאוזריםאזרחיםכניטתלהתירהמדינהעלהמוטלתחוקתיתחובה

משפחתםלבנילהתירשלארשאיתמדינה ,לגישתו , zzהמדינהלאזרחי

אינוהמדינהואזרח ,אליהלהגראונהילמדלהיכנטהיאזרחשלהזרים

בהתאםאלאאליהלהגרהזרמשפחתולבותתירכימהמדינהלדרושזכאי

איולפלטטיניםישראלביומזויועימותנמשךעודכל ,בפרט , Z3לחוקיה

שנישאוהאזורלתושבילהתירהיאזרחיכלפמשפטיתחובהישראלעל

אויבנתיניבהיותםזאת ,בהולשהותלמדינהלהיכנטהמדינהלאזרחי

חשיוראהלאזומטיבה , 24מעיו_מלחמהאומלחמהעתשהיאבתקופה

שללשיטתו ,שניתמשפחה,לחייהחוקתיתבזכותכפוגעהחוקאת

 ,הזכותלהיקףבאשרברקהשופטעםמטכיםהיהלוגם ,חשיוהשופט

בדרישתובפרטההגבלהפטקתבתנאיכעומדהחוקאתמוצאהיההרי

 , 2Sהמידתיות

עוגנהמשפחהלחייהזכותלהיקףבנוגעחשיוהשופטשלפטיקתו

לזכויותגבולותלקבועהבאיםציבורייםאינטרטיםשלפיהבתפיטה

בפטקתדווקאאינומקומם ,בהולפגועאוהיטודמזכויותלחטרטו,דיה

האינטרטיםכלומר , 26עצמההיטודזכותגדריבקביעתאלא ,ההגבלה

לזכותאשר , Z7עצמההזכותהיקףתחימתעללהשפיעעשוייםהציבוריים

מיביומותרתבהבחנהמדוברשכו ,דחשיואליבא ,נפגעהלאזו ,לשוויוו

םימהווהםכיעליהםוחזקה "אויבנתיני IIפלטטיניםשהםלזריםשנישאו

שאינםלזריםשנישאומילביו ,המדינהלתושביביטחוולטיכוניפוטנציאל

הבחנותעלעצמהפורשתחשיו,השופטקובע ,לשוויווהזכות ,"אויבנתיני"

 , Z8בלבדאטורות

םיהביטחוניהאינטרטיםאתשמציבחשיוהשופטשלניתוחו

 ,ההגבלהמפטקתכחלקולאהגדרתהבעצםכברבזכותפגיעההמצדיקים

 ,ברקהשופטשללשיטתוהשופטים,שניביוהמחלוקתביטודנמצא
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3648ץ"בגבייחוזראו 36 0רקלאזהדיןבפטקאתמקדהחוקתיות.במבחןעומדתהחוקהוראת מזינת 4614/05מ"ועע 728 ) 2 (נגז"פ ,הפניםשרנ'סטמקה 97/
משפחהלחייהזכותיימריןיובלראוכןכמו .) 29.1.2006 (פורטסטרס ,אורןנ'ישראל

ותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויות "ומקומיבינלאומימשפט-(אזרחייס)ולנישואין

זריסהגירתעלייזילרבשץיפהראולזיון .) 2004 ,עורכיסשניויובלרבין(יורס 663בישראל

 . 115-103ז)"(תשט 87יוממשלמשפט "זיוןפתיחת-לישראליהוזיסשאינס

לתתישהזהבהקשר . 692-688יבעמ , 9ש"הלעיל ,רייכמן ,טבן ,יובל ,זויזובראו 37

איחוזזיניוביןשונותבמזינותההגירהזיניהקשחתביןלהבחיןהצורךעלהזעתאת

עלפטחהההקשחהמגמתהמחרביסלטענתותושביס.אזרחיסהעיקרישעניינסהמשפחות

שלאחרתקריאהמנג,ד . 692יבעמשס,מרק.נלזפרטהמזינותרבובהמשפחותאיחוזזיני

נישואיןלצורכיגסלמזינהלהגרהאפשרותהגבלתשלמגמהעלמצביעההמשווההמשפט

חשובמקוס,מכל . 341-328יבעמ , 9ש"הלעילואורג,דרובינשטייןראומשפחות.ואיחוז

החוקשתוצאתמאחרהיתרביןזה,במקרהשנזוןהחוקוביןזהמטוגהטזריסביןלהבחין

בכפוף-איטורגסאלא ,בישראלהשטחיסתושבישלהתאזרחותעלהגבלותרקאינה

חריפותמטילשהואההגבלותזהמטעסבישראל.כלשהיאאשרהמתןעל-שבולחריגיס

זרזוגלבןאזרחותמתןבטוגייתרקשעוטקיסשונותבמזינותבחוקיסמההגבלותבהרבה

ההגבלהפטקתבמטגרתלהיבחןצריכיםזהמטוגהציבורייםהאינטרטים

טברחשין,השופטשלגישתוהחוקתית.הזכותהיקףקביעתבמטגרתולא

לתתישאכן, . 29האדםזכויותבהיקףדרטטילצמצוםמביאהבר,קהשופט

לפרשנותרלוונטייםהנםחברתייםשיקוליםשאמנםכךעלהדעתאת

שגישתונדמהאולםותחומן,היקפןאתהקובעת ,שונותלזכויותהניתנת

האינטרטיםהפנמתעבראלאלהמשיקוליםחורגתחשיןהשופטשל

כךעצמה,הזכותהגדרתבתוךזכויותהגבלתשמצדיקיםהקולקטיבים

הגבלתאתפוטרתשיטתומאוד.עדמורחבתזכויותלהגבילשהאפשרות

נפתחובכךההגבלה,פטקתשמציבהבמשוכותלעמודמהצורךהזכויות

השופטשלדינופטקזהבמובןזכויות.עלמוגבלותבלתילהגבלותהפתח

הגנהשבבטיטהכתפיטההזכויותתפיטתעלמשמעותיאיוםמהווהחשין

 . 30קולקטיביםכוחמנגנונימפניהפרטעל

לחימהשלבתקופותאדםזכויותשלמעמדןשאלתיותררחבבאופן

החוקתילמשפטברקדנשיאאליבאהדין.בפטקבמחלוקתהיאאףהייתה

ובתקופותיחטישקטשלבתקופההאדםלזכויותאחידהגישההישראלי

אליבא . 31השונותלתקופותדיניםמערכותשתיואין ,מוגברתלחימהשל

לביוהאדםזכויותביןהאיזוןבהליךשינויחלמלחמהבזמןחשיןדשופט

הצדדים:ידיעלשונהבצורהנקראוהעובדותאפילו . 32הנוגדיםהאינטרטים

בישראלמעמדשקיבלוהאזורתושבימביןושישהעשריםברק,השופטלפי

שישיםחשין,השופטלפי i33חבלניתבפעילותמעורביםהיונישואיןמכוח

אומעורביםהיובישראללשהותהיתרשקיבלוהאזורמתושביושמונה

שהיהייעדאלה",ארגון . 34בטרורמעורביםהיותםעלמודיעינימידעשהיה

טענההמדינהפרקליטותכיהדיןלפטקבנוגעציין ,בעתירההעותריםאחד

 ,טרורמעשיבגיןנחקרובישראלשהתאזרחופלטטיניםושישהעשריםכי

 ,החקירותלגורלבאשרמידעכלנמטרלאהעותריםבקשתלמרותאך

 . 35אישוםכתבהוגשושישההעשריםמביןלמיובאשר

התאמתשעניינןשאלותהדיןפטקמעלהאלהמחלוקותעלנוטף

למשפט , 36משפחותלאיחודבאשרבישראלהקיימיםלדיניםהחוק

רקלבחוןבכוונתיזומשימהזאת,עם . 38הבינלאומיולמשפט 37המשווה

שלפיו ,חשיןהשופטשלזה ,למכריעשהיההדיןבפטקמטוימיםהיבטים

לחוק.ז 3יט 12

בביתהקייסהנוהגלאורוזאת,זועמזהלנקוטלויהשופטלנכוןמצאמזועלתהותאפשר 13

היהיכוללכאורהחוק.בטלותעלהצהרהשללתוקףהכניטהאתלהשעותהעליוןהמשפט

הכרזתאתולהשעותבטלהחוקכילהכריזשהציערבקהנשיאלעמזתלהצטרףלויהשופט

יפקעשבויותרמאוחרמועזמציעשהואתוך ,זיןפטקמתןמיוסלחוזשייסהבטלות

גסהוצעהכזוגישה .בתוכנולוזההיהיהאךאותושיאריךחוקוביןיהנוכחבין-החוק

אך ,חוקתיהחוקאיןשלפיהרבקהשופטשללמטקנתושהצטרפהביניש,השופטתיזיעל

הנוכחיתבמתכונתהחוקכיהצהרהבמתןזיהחוקשלהצפויהפקיעתולנוכחכיטברה

זמןתקופתלממשלהתיזרששאסהטכימההשופטת ,זאתעסבטל.ולפיכךחוקתיאינו

-פעמיתוחזמוגבלתלהארכהאפשרותלהתינתן ,חזשהלחקיקהלהיערךכזישנהחצישל

פטקכבטל.עליומצהירהמשפטשביתלחוקהשעיהכתקופתשכמוההקייס,החוקשל

רובקביעתביןשבפערהבעייתיותלהצגתביניש.השופטתשלזינהלפטק 13יפטהזין,

ראוזהבמקרההתוצאהוביןמיזתיתשאינהבצורהבזכויותפוגעהחוקכיההרכבשופטי

 . 64-63בעמי , 3ש"הלעילבן-שמש,

רבק.הנשיאשלזינולפטק 27יפט , 1ש"הלעיל ,הזיןפטק 14

 . 34-32יפטשס, 15

 . 110יפט ,שס 16

לחוק. ) 2ב( 3יט ; 112יפטשס, 17

ברק.הנשיאשלזינולפטק 110יפט ,שס 18

 . 110יפט ,שס 19

 . 92יפטשס, 20

 . 111יפטשס, 21

חשין.השופטשלזינולפטק 2יפט ,שס 22

ולשופטתחשיןלשופטייחוזיתזועמזה .חשיןהשופטשלזינולפטק 60יפט , 53יפט ,שס 23

עסלחיותהחוקתיתהזכותישראללאזרחיכיטרבוהשופטיסרובאליו.שהצטרפהנאור

טרבוחשיןהשופטשלזינולפטקשהצטרפוהאחריסהשופטיסבישראל.הזריסזוגסבני

ראומפורטלניתוחזכות.בהיעזרולאהזכותעלראויהבהגבלהמזורבזהבמקרהכיאפוא

 . 54-52יבעמ , 3ש"הלעילבן-שמש,

חשין.השופטשלזינולפטק 27יפט ,שס 24

שבאהה"משפחה"תפיטתכילצייןישחשין.השופטשלזינולפטק 124פטקה , 2פטי ,שס 25

 ,חשין)השופטשלזינולפטק 46פטקה(ראוחשיןהשופטשלזינובפטקביטויליזי

וקזסקזם-חרבתיכמוטזבעיניוהנתפטתגרעינית-הטרוטקטואליתלמשפחהמוגבלת

הזעותוהוגיהפילוטופיס'יייאמרוגרוטאיילראו ,הזיןפטקשלזהבהיבטלזיוןשיחני.

ייהאזרחותחוקץ"בבגאפלטוןואתרבאשיתאתקוראיסבראןוגיוחשיןיאמרוי,אשראת

 \ v\vw.adalah.org/newsletter/heb/jun06/j ) 2006(יוני 26האלקטרוניעזאלהגיליון
ar2.pdf [. 

חשין.השופטשלזינולפטק 37יפט ,שס 26

 .חשיןהשופטשלזינולפטק 41יפט ,שס 27

פגעלאשלפיה ,חשיןשלגישתועללביקורתחשין.השופטשלזינולפטק 93-91פטישס, 28

המשפחהחייבתחוסהבחירהבזכותהרואהעמזהמתוךחוקתיות,יטוזבזכויותהחוק

האזס,בכבוזוהפגיעההאזרחותחוקקמיראוריתראו ,אזסשלייהטגוליכבוזו"מחלק

vw\v.notes.co.il/oritl 19135.asp \. 
ברק.הנשיאשלזינולפטק 107 105-יפטשס, 29

לקביעתמשפטיתקונטטרוקציהכמציעהעמזתווהצגתחשיןשלניתוחוצורתעללביקורת 30

זכויותשלבהיקפןמוצזקתבלתילפגיעהלהובילעלולהאשרחוקתיותזכויותשלהיקפן

 . 78-64יבעמ , 3ש"הלעילבן-שמש,ראוהאזס,

רבק.הנשיאשלזינולפטק 20יפט , 1שייהלעיל ,הזיןפטק 31

חשין.השופטשלזינולפטק 86יפט ,שס 32

ברק.הנשיאשלזינולפטק 12יופט 3יפטשס, 33

 .חשיןהשופטשלזינולפטק 112יפטשס, 34

 www.adalah.org / ) 2006(יוני 26האלקטרוניעזאלהגיליון ,המערכתזרבראו 35
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נתימבחוישמשמעויותמאחרגםאלא ,עיהמכרהדיןלפסקשהיהמאחר

ביותר,לכתמרחיקותהןאדםזכויותשלעתידיותלהגבלותהאפשרות

קביעתואת ,לדיוןמסגרתשמהווההנרטיבאתאפואיבחןשלהלןהדיון

אויבנתיניכאלהשטחיםתושביאלחסילהתייששלפיהחשיןהשופטשל

 ,דמוגרפיתאוביטחונית-החוקבתכליתדיונוואת

לןשיאלאוטופןהבןו . 3
הבאות:םיבמילנפתחחשיןהשופטשלדינופסק

בידודיינתתי ,מקהנשיא ,חברישלחוות-דעתויילפנמשהונחהיי

עלינועיקרי-יסו,דשייצבוןבדרכיםהילכנוכךבדרכו,להובילנולווהינחתי

ירדנו ,דוקטרינותשלפניהןעלעברנויסו,דזכויותהםגותישבפיסהרים

 ,האמת ,הצדקהעתכלאותנוליווובדרכנו ,פרטיקולרייםמשפטכלליאל

אלוהיגענואניהעלעלינוהמסעשלסופולקראת ,הישרוהשכלהיושר

אישפנינואתהקבילהמזחועל ,האניהמןירדנו ,האוקיאנוסבאמצעאי

 ,"פניםנשוא

וכי ,מורתומאסהואהאישכימתבררהחלוםאוהמשלבהמשך

 ,ששמה ,בספרושהתווהתכניתפיעלשהוקמהבמדינהנמצאיםהשניים

משמעה ,מורמפיחשיןהשופטמציין ,אוטופיה ,"אוטופיהיי ,הספרכשם

 ,באוטופיההשוררתהמשפטשיטתמההשנייםכששואלים ,"מקוםשוםיי

כי ,ולחשיןלמקמורמסביר ,בישראלהמשפטלשיטתדומההיאוהאם

ייחלנהלהיהודיהעםשליכולתוועלחייהעלנלחמתישראלמדינת

 ,המשפטשיטותןיבעמוקיםהבדליםישולכן ,העמיםככלומדינהקהילה

מציין ,היוםבמצבכםאוטופיה,למדרגתתגיעשישראלעדרבזמןויעבור

והנהיי ,חשיןהשופטסייםמ ,"ץואיקיי ,"הםלכםלא"-אוטופיהדיני ,מור

 ,"חלום

האם ,"מקוםשוםייהיא ,מורמפיחשיןהשופטלנוהזכיר ,אוטופיהאך

בפתחמזכירשהואשהדיניםזהחלוםאובמשלחשיןהשופטכןאםמרמז

נכוניםאינם "הישרוהשכלהיושר ,האמת ,הצדקיישלוהעקרונותדבריו

 ("מקוםשוםיילרקבעצםמתאימיםאלא ,ישראללמדינתבאשררקלא

לזנוחכהזמנהלהיקראעשויחשיןהשופטשלדינולפסקהמבואזהבמובן

תגיעלאישראלמדינתעודכל ,הישרוהשכלהיושר ,האמת ,הצדקאת

אוטופיהלמדרגתמדינהמגיעהלאשלעולםמאחראוטופיה,למדרגת

לזנוחכהזמנהלהיקראעשויהשההזמנההרי-מקוםשוםלמדרגת-

השופטשמביאבניתוחמתבטאתזושהזמנהנדמה ,אכן ,לעדאלועקרונות

דינו,פסקבהמשךחשין

השסתןםתושבןמעמדעללאוןג:מאוהב .,
אוןבמדןנתכנתןנן

המדינהלאזרחיאיןולפיהמרכזיתטענהחשיןהשופטשלבניתוחו

ניתוחוהנישואין,עקבלישראליהגרוהזריםזוגםבניכיחוקתיתזכות

לחיילכאורהבהמכירשהואהזכותמשמעותאתמאודעדמצמצם

הנוספתבטענתואלא ,זובטענהלאלהתמקדברצוניאךמשפחה,

אויבנתינישלכניסתםלמנועמדינהכלרשאיתמלחמהלעתשלפיה

הםהפלסטיניםהאזורתושבי ,המדינהלאזרחינישאואםגם ,למדינה

כניסתעלהאוסרחוקלחוקקרשאיתהמדינהולכן ,אויבנתיניבבחינת

 , 39אליההאזורתושבי

הליםנשמהמזויןהמאבקייתיאורשלבהקשרממוקםזהניתוח

מתקפתמתארחשיןהשופט ,"והישראליםישראלכנגדהפלסטינים

שמתכנניה 2000בספטמברישראלבמדינתמכהשהחלהרצחניתטרור

שהתרחשוטרוראירועימונההוא , 40האזורתושבירובםהםומבצעיה

באוכלוסיהומשתלביםנטמעיםטרוריסטים"הכיומציין ,בישראל

 ,תמיםפלסטיניתושבמיהולדעתניתןאיןעד-כיניתיהפלסטהאזרחית

השופט , 41 "בטרורלסייעהעלולפלסטיניתושבומיהוטרורפעילמיהו

הציבורשלרוחולהלוך "ומפורשתברורההוכחהיימוצאאףחשין

בהןואשר 2006בינוארהפלסטיניתברשותשנערכובבחירותהפלסטיני

4הפלסטיניבפרלמנטמושביםלרובהחמאסארגוןזכה כללאאמנם , 2

פלוניביןלהבחיןאי-אפשראך ,בישראללפגועמבקשיםהאזורתושבי

מסקנתו , 43כפלונישאינואלמונילביןהמדינהלתושביסיכוןהמהווה

הלוחמותמדינותביןליחסיםדומיםוהרשותישראלשליחסיהןייכיהיא

המדינותנתיניהופכיםמלחמהבעתשלפיהם ,בנושאוהכללים , 44 "זו-בזו

לביןמדינהביןמזויןעימותכשישגםיפים ,לאלהאלהאויביםריבותיה

 , 4Sמדינהשאינה ,הפלסטיניתכרשות ,ישות

את ,עליהשנחתהטרורמלחמתשלכקרבןישראלאתמתארזהוןיד

שמעונייןפלסטיני "אוהבייביןבולהבחיןשאי-אפשרככזההפלסטיניהעם

ניצחוןאת ,בישראללפגועשמעוניין "אויביילזוגובתאובןעםלהתאחד

ואת ,שראלינגדבטרורהפלסטיניהעםשלגורפתלתמיכהכעדותהחמאס

 ,מדינותביןמלחמהלמצבכדומהלפלסטיניםישראלביןהמצב

 ,הישראלי-פלסטינילמצבבנוגערבותהנחותבתוכוכוללהדיון

גדולה,במחלוקתמצוישחלקןאף ,כשמשברורותכעובדותהמוצגות

פלסטיניתטרורכמתקפת 2000בספטמברשהחלוהאירועיםתיאור

האינתיפאדהוישלפהעובדתיהתיאוראתלסתוריכול ,ישראלעלשהחלה

ובעקבותשלאחריו ,הביתבהרשרוןאריאלשלביקורובעקבותהחלה

כוחותלאזורנכנסו ,יהודיםמתפלליםעלהביתמהראבניםזריקת

שלאלהנסיבותפלסטינים,ופצעווהרגובקהלירו ,הישראליםהביטחון

מודרותההפך)ולאישראליםידיעלםיפלסטינ(הרגהאינתיפאדהפריצת

 ,הרקעעלשונותפרספקטיבותקיימותכידוע ,חשיןהשופטשלמתיאורו

מסוימתבדרךתחילתהתיאור , 46האינתיפאדהמהלךועלהסיבותעל

צורךשלככזההסיפוראתממסגרתישראלעלטרורכמתקפתוהצגתה

כפיהפלסטינים,אתומסמנת ,פלסטיניטרורמולאלבביטחוןיישראל

בפוטנציה,ולו ,כולםכטרוריסטיםשמאאוכאויבים ,חשיןהשופטשעשה

 1,080נרצחושבמסגרתםהקשיםהטרוררועייאאתמתארחשיןהשופט

 , 47עצמהישראלמדינתבתוך 626ומתוכםבכללישראליםאזרחים

טרורכמתקפת 2000ספטמברמאזשהתרחשוהאירועיםשתיאוראלא

המתגוננתדמוקרטיתכמדינהישראלאתהמציג ,ישראלעלפלסטינית

 ,בשטחיםישראלפעולותשלאחרתיאורלסתוריכול ,רצחניטרורכנגד

הביאוהאינתיפאדהמתחילתישראלשפעולותהעובדהעלגםשמצביע

מידיבשטחיםפלסטיניםאזרחים 3,413למות , 2006מאילסוףעד

שליותרארוכיםתהליכיםרקעעלזאת , 48הישראלייםהביטחוןכוחות
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הרגעלהרביםהנתוניםהמתמשך.הישראליהכיבושאתשאפיינונישול

הפרטפקטיבותרקעעלכשנקראים ,ישראלידיעלמפשעחפיםאזרחים

להוביליכוליםהכיבוש,שלוההקשרהאינתיפאדהמהלךעלהשונות

עלחשין.השופטידיעלהמתוארמזהשונהבאופןהאירועיםלהמשגת

כנגדלטרורבחלקםכאחראיםרקלאהפלטטיניםמוצגיםזהנרטיבפי

 . 49כנגדםישראלשלמדינתיתאלימותשלכקרבנותגםאלא ,ישראל

שלפיהכזואפואהיאחשיןהשופטידיעלשנעשהכפיהנרטיבהבניית

ישראלמדינתשבוטגורנרטיבזהו-רצחניטרורכנגדמתגוננתהמדינה

 ,עצומותהןזהנרטיבשלהרטוריותהמשמעויות .לטרורקרבןרקהיא

 ,ישראלמדינתידיעלהננקטיםהשוניםהצעדיםאתממצבותהןשכן

ובכך ,טרורבפנילהתגונןכדינוקטשקרבןכצעדים ,בזכויותהפוגעים

 .אחרותאונוטפותפרשנויותאלולצעדיםלתתהאפשרותעלמקשות

מעידבבחירותהחמאטשניצחוןחשיןהשופטשלקביעתוכנגד ,כןכמו

ניצחוןעלשמצביעות ,אחרותלפרשנויותלפנותניתן ,בטרורתמיכהעל

ורצוןהקודמתהממשלהשלמשחיתותהמיאוטבעיקרכמשקףהחמאט

 .חדשבשלטון

גדולהבעייתיות ,חשיןהשופטשמציעבנרטיבמהבעייתיותלבדאך

 ,מדינותביןמלחמהשללמצבהמצבאתבהשוואתוטמונהיותרעוד

להיכנטאויבאזרחיעללאטורלמדינה ,לגישתו ,מותרשבמטגרתו

למלחמההישראלי-פלטטיניהטכטוךאתמדמהזהמצב . Sסלשטחה

שישראלאחרותמדינותאו ,טוריהכמו ,זרהמדינהלביןישראלבין

כוחהיאשישראלמהעובדהמתעלמתזותמונה .עמןמלחמהבמצב

כריבוןגםלמעשהפועלתשהיאאלאזו:אףזולא .בשטחיםכובש

חוקאתוהחילהבשטחיםויישוביםעריםהקימהישראלבשטחים.

באופןאלוביישוביםהמתגורריםישראליםועליהודיםעלהמדינה

שללפחות ,דה-פקטוטיפוחיצרזהמצב . Slוטריטוריאליפרטונלי

בהםומפעילהשולטתהיא ,מקרהבכל . S2לישראל ,מהשטחיםחלקים

כמושוניםבתחומיםהמקומיתהאוכלוטייהנישולתוך ,טמכותהאת

כניטהלצורךכזה:אפואהואשנוצרהמצב . SJהחוקושלטוןמים ,קרקע

הםהשטחים ,בפרטישראליםשלזוגובניבכללפלטטיניםשללישראל

שולטתישראלאחרותלמטרותאךטוריה.כמוממש ,"אויבמדינתיי

מדינתבמעיןאואויבבמדינתעטקינןאכןאםריבון.כמעיןבשטחים

שאיןהרי ,אויבמדינתאזרחיעלהחליםהדיניםחליםנתיניהועל ,אויב

אויב.מדינתבאותהאזרחיותהתנחלויותומקימיםכובשים ,שולטים

שנלחמיםמדינהעודורואהבמראהכביכולמתבונןחשיןהשופט

אלאמדינהנמצאתלאמנגדשכן ,חד-צדדיתהיאהמראהאך .בה

כפילאבהנוהגתשישראל ,שנהלארבעיםקרובכבושהטריטוריה

שלעתיםנשלטתבטריטוריהשנוהגיםכפיאלאאויבבמדינתשנוהגים

הדבריםתוצאת .יושביהאתמנשלולעתיםשלוכבתוךבהעושההשולט

תוךהכול ,יישוביםבהםולהקיםבשטחיםלשלוטמותרשלישראלהיא

לעשותאמורהאינהלעולםשמדינהכפי ,המקומיתהאוכלוטייהנישול

עטקינןכאשראך ,כבוש)בשטחלא(ואף "אויבמדינתיישלבטריטוריה

לפתעהופכים ,האזורתושבלפלטטינישנישאישראליאזרחשלבזכותו

אלא .לחצותשאטורשברורלגבולמעברשנמצאתאויבמדינתהשטחים

בייחודשעושיםכפי-לחצותדווקאמותריודעים,אנו ,הזההגבולשאת

ישראלאמנם . S4אחדלכיווןרקאך-בשטחיםהמתנחליםהישראלים

לאזהאיטוראךהפלטטינית,הרשותלשטחילהיכנטאזרחיהעלאוטרת

אטרהאזרחותשחוקהפלטטינים ,זאתלעומת .השטחיםלכלבנוגעחל

 I}השטחיםתושבירקולא ,כולםהשטחיםתושביהםלישראלכניטתםאת

חשין.השופטשלזינולפסק 12ופסי 2פסי , 1ה"שלעילהזין,פסק 39

 . 7פסישס, 40

 . 8פסישס, 41

 . 9פסישס, 42

 . 27פסישס, 43

 . 12פסישס, 44

 . 80-79פסישס, 45

 Orna Ben-ראו:בענייןהשונותהפרספקטיבותועלהאינתיפאזהתחילתנסיבותעל 46
:" Naftali & Keren R. Michaeli, "We Must Not make a Scarecrow ojthe Law 

A Legal Analysis oj ti!e !sraeli Policy ojTargeted Killings, 36 CORNELL INT'L 

) 2003 ( 241-247 , 233 . 1 . L . שס.וההפניות

חשין.השופטשלזינולפסק 7פסיהזין,פסק 47

 . lv\v\v.btselem.org/English/Statistics/Casualties.aspבצלס:ארגוןלפיהנתוניס 48
ההתרחשויותשלתיאור ) 1(פסקההציגשלו,המיעוטבזעתרבק,הנשיאכילצייןיש 49

ש"נחתה"עזהטרורמתקפתרבקהשופטתיארכךחשין.השופטיזיעלשהוצגלזההזומה

עמזתביןזמיוןישזומבחינההשנייה.האינתיפאזהפרוץעס 2000בספטמרבישראלעל

שנתןזומהלתיאורשלובזיוןמפנהרבקהשופטהזין.בפסקהמיעוטלעמזתהרוב

 , 352 ) 6נו(פ"זהמערבית,בגזהל IIצהכוחותמפקז Iנעג'ןיי 7015/02בבג"ץלאירועיס

המזינהשלטענותבכתביגסכמו-בפסיקהושובשובמאזצוטטזהתיאור .) 2002 ( 358

הזיןבפסקילמצואניתןזומיסתיאוריסהאירועיס.שלבבג"ץהקנונילתיאורוהפך-

לניתוחלרבק.שהצטרפוכאלווהןחשיןלשופטשהצטרפוכאלוהןאחריס,שופטיסשל

למקוסאזסביןל:ךלךייפרשתמיכאליוקרןבן-נפתליארנהראוזהתיאורשלביקורתי

 , 107טהמשפטהמערבית"בגזהצה"לכוחותמפקזניעגיורי 7015/02בג"ץבעקבות-

לניתוחפלסטיניהישראליהסכסוךלהמשגתשישבמשמעותלזיון .) 2004 ( 139-138

 Aeyal Gross, Theראו:ישראליזיעלהננקטיסהביטחונייסהאמצעיסשלהמשפטי
l: The Enjorcelnent חConstruction oj a Wall Benveen The Haglle and Jerusale 

and Lil11its oj HUll1anitarian Law and the Structul'e oj Occupation, 19 LEIDEN 

) 2006 ( 393, 402-403 . INT. L .!. עלנרטיביסבקביעתהעליוןהמשפטביתשללתפקיזו

וזיכרוןהיסטוריהלבנ:ךייוהגזתברק-ארזזפנהראוהמזינהשלהביטחוניתההיסטוריה

 .) 2002 ( 773כומשפטעיוניהמשפט"בבית

 . 102-101בעמי , 36ה"שלעילזילרבשץ,ראוזילרבשץ.שלבניתוחהנעשיתזומההשוואה 50

 Orna Ben-Naftali, Aeyal Gross & Kerenראו:אלהמהלכיסולניתוחלתיאור 51
, ling the Occllpied Palestinian Territory חMichaeli, !llegal Occupation: Fra 
) 2005 ( 583-587 , 551 . 24 BERKELEY 1. INT'L L . 

 . 603-601בעמישס, 52

 . 588-581בעמישס, 53

ראואלהבכשליסלזיוןאויב.לנתיניהשטחיסתושבישביןבאנלוגיהנוספיסכשליסישנס 54

ראוזובאנלוגיהלתמיכהמנג,ד . 698-696בעמי 3ה"שלעילרייכמן,סבן,יובל,זויזוב,

עליותרכלליתבצורהעומזבן-שמש . 328-317בעמי , 3ה"שלעילואורג,דרובינשטיין

 , 3ה"שלעיל ,בן-שמשראוכ"זריס".השטחיסתושביבתפיסתהס,אףרלוונטייסכשליס,

השטחיסלתושביההתייחסותכיזילברשץיפהמציינתעמזתועלבביקורת . 84-83בעמי

השטחיסתושביתפיסתולטענתהישראליס,אזרחיסשאינסכךעלמלמזתכ"זריס"

לזבריה,השטחיס.שלסמוי"ייסיפוחמהווהישראללמזינתביחסמיוחזמעמזכבעלי

התפיסהשנותכלבמשךהשטחיסוביןבינהההפרזהאתליצורמאוזהקפיזהייישראל

 , 36ה"שלעילזילרבשץ,אותס".לספחלאעל-מנתוחבל-עזה,שומרוןביהוזיה,הלוחמתית

למעשהשלפיהןבטקסט,המתוארותהעובזותאתלהציבישזהניתוחכנגזאך . 98בעמי

החוקוהחלתהשטחיסבתחומיאזרחיהיישובשכןכזו,הפרזהעלישראלהקפיזהלא

ישראלביןמוקפזתהפרזהעסאחזבקנהעוליסלאבשטחיססלקטיביבאופןהישראלי

ישראלביןהגבולותטשטושעלזווקאמעיזיסאלאהשטחיס,מסיפוחוהימנעותלשטחיס

זה-פקטו.בסיפוחבטקסטוכאמורמסוימות,למטרותלשטחיס
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אתשחוסםהגבולגם ,מזאתיתרהישראלים,כניסתנאסרהשאליהם

החוקהוראתשמעידהכפי ,לעתיםץנפרלישראלמהשטחיםהכניסה

גם ,עבודהלמטרותלישראללפלסטיניםכניסההיתרתןמהמאפשרת

מדינותביןמהמצבלחלוטיןשונהשהמצבכךעלמעידהזוהוראה

מלחמה,בשעתלזוזואויבות

שונההיאלישראלוהכניסההאזרחותחוקשסוגייתשיטענויש

בכלל,השטחיםמעמדומסוגייתבפרטההתנחלויותמסוגייתומובחנת

לאחוזישראלמנסהשבהבדרךהסתכלותכזו:טענהלדחותיש ,לדעתי

וההחלהההתיישבות ,השליטהשלכוללתובחינהקצותיומשניבמקל

וההתייחסות ,גיסאמחדבשטחיםהישראליהחוקשלהסלקטיבית

לצורךלרבות ,אויבמדינתכנתיניבשטחיםהפלסטיניםלתושבים

המדיניותאתלראותמאפשרים ,גיסאמאידך ,זוגבניעםאיחוד

להתירהמסרבתהמדינהבכללותה,ישראליתהטריטוריאלית-דמוגרפית

מאחרזוגםבניעםבהולחיותלישראללהיכנספלסטיניםלתושבים

אזרחיהאתהמיישבתמדינהאותההיא ,אויבנתינימעיןבעיניהשהם

התוצאה ,זהניתוחפיעלאויבטריטורייתלהיותשאמורהבטריטוריה

ליישבגםלמדינהשמאפשרתדמוגרפית-טריטוריאליתמדיניותהיא

למטרתולולישראלפלסטיניםכניסתלמנועוגםבשטחיםהיאזרחאת

וגםכאויבגםולתושביהםלשטחיםהמתייחסתמדיניותמשפחות,איחוד

 , 55לתחומהעובדיםמביאההיאוממנומתפשטתהיאשאליוכמשאב

לדמוגרפוהבוטחוובווהמראות:בארץ . 5
החוק,תכליתבשאלתדיונומצטרףחשיןהשופטשלהחד-צדדיתלמראה

שלזהותעלבשמירה IIומכריעחזקאינטרסשלמדינהמצייןחשיןהשופט

שהדבריםככלמשפחהלחייהזכותעצמתעלהגובר ,"בישראלהחברה

משנהלמדינהזראזרחכניסת , 56לישראלזרזוגבןשלבהגירתואמורים

מאסיביתבכניסה IIמדוברכאשרבייחוד ,והמדינההחברהשלדמותןאת

עלולההמדינהעלהמשותפתשהשפעתםזריםואזרחיםתושביםשל

השופטשלאלוכלליותאמירות , 5711דמותהאתמשמעותיבאורחלשנות

כוללתאינהמשפחהלחייהזכותכיקביעתושלבהקשרנאמרותחשין

שיקולאולם ,זוגולבןאזרחותאוכניסהתאפשרנהישהמדאזרחשלזכות

 ,זהבהקשרמלחמה,בזמןזוגבניהגירתשלהספציפיבניתוחגםחוזרזה

ארצהלהכניסזכותמתוכהכגוזרתהאזרחשלבזכותוהפגיעה ,לדעתו

הןפוגעתהיא :כפולההיאאויבמדינתתושבמשפחהבןמלחמהבזמן

בתחומהיתגוררומילהחליטבישראלהמאורגנתהחברהשלבזכותה

זהותהאתלקבועהמדינהשלביכולתה IIקריותושביה,אזרחיהויהיו

 , 5811נהיהמדבביטחון IIוהן ,"אופיהואת

חוקשלתכליתוכידינובפסקחשיןהשופטקובע ,זהניתוחלמרות

תושבישלחייהםועלביטחונםעלהגנהשלתכלית IIהיאהאזרחות

59ואזרחיההמדינה ברק,השופטשללעמדתומצטרףהואזהובעניין , 11

ביסודוכי ,ביטחוניתהיאהחוקהוראתתכליתכיקבעברקהשופט

האוכלוסייהגידולהגבלתשעניינהדמוגרפיתתכליתעומדתלאהחוק

השופטיםשלהמיעוטלדעותבהתייחסו ,מזאתיתרה , 60בישראלהערבית

בפניעמדההחוקחקיקתשלעתייתכןשלפיהן , 61יהיופרוקצובראןיג
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