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 עיקרי טיעון קצרים מטעם המבקש להצטרף כידיד בית המשפט 1

 – פורום קהלת )4 עמודים(

להצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג בפני בית המשפט הפורום הגשת העתירה ביקש לאחר  .1

ה כבד את הצורך לדחות את העתירה על הסף, באשר מדובר בעתירה יוצאת דופן בחריגותהנ

  זכות עמידה.העדר שפיטות ו-איבהיבטים של 

 לשקול בכובד ראש את עילות הסףהפורום עודנו סבור כי יש  לאחר שניתן צו על תנאים ג

ן סעד בעתירה זו על תפיסת תפקידו של בית ההשלכות של מת נוכח בייחודאת ז .האמורות

  משפט ועל הפרדת הרשויות בישראל.ה

כשיקול בין אם  1אם לשם דחייה על הסף,בין בשלב הזה  חשיבות ומשקל הסף הללולעילות 

  2.טיפושיהעת הדל קושית עלוהפ במסגרת הניתוח הפרשני

                                                           
 (בנוסף לדחייה לגופה)עתירה נדחתה מחמת עילות סף ה. (4.5.2022) אבו עראם נ' שר הביטחון 413/13ץ "בגלמשל ראו  1

 למעלה מחמש שנים לאחר שיצא צו על תנאי.
 - 18 תוסקאבפהשופט ריבלין  של .(2012) 44(2)ד סה", פגלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה 466/07ץ "בבגלמשל ראו  2

 דוקטרינת אי שפיטות"המשליכים על שיקולי כיבוד הרשויות, להבדיל מ "שיקולי אי שפיטות"על אודות לחוות דעתו  20
 ."עצמאית
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 הצורךאת ביתר שאת מדגישים מאז שהוגשה העתירה אירועים שאירעו העובדתי, ישור במ .2

 . , כפי שיפורטאלת הסףשבבחינת והחשיבות 

בשל הרגישות הדיפלומטית  :שמצויים בו המשיבים לכודיהמכר היטב לא די בכך, הרי שניאם 

גריר אוקראינה ות שבאמצע)וקראינה מ בין משרד הפנים וממשלת א"מולאור הולאומית -והבין

, ממשלת אוקראינהבין עתירה לבין הבאופן מלאכותי להפריד  עדיפיםמ, המשיבים (בישראל

רור בויוזכר בהמשך, עקא, כפי שהוצג בפני בית המשפט הנכבד דא  .למנוע מבוכה מן הצדדים

 אחריה.גרירות אוקראינה עומדת משש בעליל

עילות הסף סיבה שלשמה נוצרו מן המהעלאת טענות הסף  נמנעיםהמשיבים שהיא התוצאה 

  להפריד בין הפעילות המדינית של הממשלה לבין הרשות השופטת. :האלה

, ויסייע הללו שאינו כבול בכבלים ידי ידיד בית משפט-עלגת הדברים שבהצהחשיבות מכאן 

רום שב ומפנה את בית המשפט הנכבד לעיקרי טיעוניו אשר על כן הפו .בקטיעת המעגל השוטה

 מאותו יום.ולהשלמת הנספח  6.4.2022ודעתו מיום לה ,16.3.2022מיום 

 

 .בתמצית שבתמציתטענותינו,  אשי פרקים שלרלהלן 

 

 שפיטות-אי

צו הכניסה של ותחולתו פרשנותו  –משפטית תנאי שיצא בעתירה מיקד אותה בשאלה -על-וצ .3

צבים במלא רק עוסקת  השפיטות-דוקטרינת אילם או .1974-ד", התשל(פטור מאשרה) לישראל

שבלב העתירה  הדומיננטית השאלהאלא גם במצבים שבהם  ,שיפוט-בתאין כל שאלה שבהם 

סבור כי השאלה הדומיננטית בעניין דנן היא שאלת הפורום  3ה שפיטה.נהיא שאלה שאינ

התמודדותה של מדינת ישראל עם גל הנמלטים ממוראות המלחמה באוקראינה, שהיא שאלה 

 מובהקת של מדיניות.

מדיניים, דמוגרפיים, ביטחוניים, דיפלומטיים,  קשורה במגוון היבטיםיניות זו מדאלת ש

בעיקרי  7ראו פיסקה )ועוד רבים  יחסים עם התפוצות הסברתיים, מוסריים,אסטרטגיים, 

אף  ,דוןכלים או מומחיות ללבית המשפט בכל הכבוד אין בהם לו עניינים שא. (16.3הטיעון מיום 

 ועצם הדיון בהם מכניס אותו לעמדה בלתי רצויה.  לא סמכות,

בנסיבות  התחשבבאולם ו הוא שאלה משפטית. שהעותר מצא לתלות בו את עתירתהמסמר  אכן,

ראה )מול שגרירות אוקראינה  תנהלותהנוכחיות שנוצרו עקב המלחמה באוקראינה, על רקע הה

ואל הנורמטיבי,  לאור מקומו הנמוך של הצו במדרג, נוכח השחקנים הבוחשים בקדרה, (להלן

 עומתלהשאלה המשפטית הצרה מחווירה  –המדיניות של קבלת הסעד המבוקש  מול השלכותיה

 שפיטות. ה-דוקטרינת אימקומה של בדיוק זו השאלה המדינית הדומיננטית ונבלעת בה. 

 

ש יכול המוסרי אין אימישור בהשפיטות נובעת גם מאופיה של טענת הזכות הנטענת כאן. -אי .4

אך  ., לעיתים בעור שיניהםמלחמה ומראות הנמלטים ממנהלהישאר אדיש נוכח מוראות 

הישראלי אינו מכיר שפט המפגעת שניתן לדון לגביה. נאין בנמצא כל זכות שהמשפטי מישור ב

עם שטחה ונעדרים כל זיקה אליה. בבזכויות חיוביות של מי שאינם תושבי המדינה, לא נמצאים 

כל האמפתיה והחרדה למצבם של בני אנוש במצוקה, אין לטשטש את הגבול בינה ובין זכות 

                                                           
( 2, פ"ד מב)רסלר נ' שר הבטחון 910/86בג"ץ  ;(1987) 30-31, 1( 2, פ"ד מא)אלוני נ' שר המשפטים 852/86בג"ץ ראו  3

441 ,515 (1988.) 
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טענות הזכות  כל .בדשיכולה לבסס פנייה לבית המשפט הנכ משפטית כלפי מדינת ישראל

 – כיבוד אמנות בין ישראל ואוקראינהלו לשוויון ,לביטחוןלכבוד, לחיים,  –המוזכרות בעתירה 

   4נגזרת מעקרון הריבונות.ו ז .אללכל אזרח אוקראיני אך לא כלפי מדינת ישרשמורות 

הרשות המבצעת להכריע בקביעת המדיניות, על  – עילה משפטיתמדובר ב יןאואיל הוו

כפי ובסמכותה לשקול את השיקולים המוסריים ולאזנם עם שיקולים ואינטרסים אחרים. 

 5לאומיים כשלעצמה איננה שאלה שפיטה.-שהרחבנו בעיקרי הטיעון, גם הפרת הסכמים בין

, טהשפי-ו ברנשר על כן מתבקש בית המשפט לקבוע כי ליבה של העתירה הוא עניין שאינא

 במסגרת שיקוליו. פיטותהשלהיבט  ל ממששלדחותה על הסף, או לחלופין ליתן משקל 

 

 זכות עמידההעדר 

"בית המשפט העליון של מדינת ישראל חייב לסלק על  –כי התרענו  16.3.22ום מיבעיקרי הטיעון  .5

הסף עתירה של ישות מדינית זרה. עליו לנהוג בעניין זה לחומרה... שכן להחלטתו השלכות בינלאומיות 

 עתירה משמשתה –ין אם העותר הוא משרד עורכי דין ובין אם הוא ממשלת אוקראינה ב[ ...]ומוסדיות.

ציבורי לפי  פה לאינטרס האוקראיני )הלגיטימי ומובן כשלעצמו(, ונשללת האפשרות לראות בו עותר

 ."מבחני הפסיקה

"לא מוכר תקדים שבו מדינה  –עוד ביקשנו להסב את תשומת ליבו של בית המשפט הנכבד לכך ש 

מנהלת שיח מול מדינה אחרת באמצעות בית משפט מדינתי )למעט כמובן תביעות אזרחיות(. מדינה 

זרה שאינה שבעת רצון ממדיניות של ממשלת ישראל, כולל מדיניות שיש לה השפעה ישירה על 

בית דינת ישראל. המדינה הזו, אמורה לפעול באמצעות שרות החוץ שלה אל מול שרות החוץ של מ

, אין לו הכלים לעשות זאת והוא מעולם לא המשפט לא אמור לנהל מגעים עם גורמים מדיניים זרים

התיימר לסבור אחרת. ישנה חשיבות רבה בקביעת קו ברור בעניין זה, ובית המשפט מתבקש לעשות 

עיקרי הטיעון והמקורות שאליהם ראו  כן, ואפילו עורך הדין המייצג מכנה את עצמו 'עותר ציבורי'."

 הפנה שם הפורום.

 

קרע לחלוטין את המסכה  29.3.20226מיום של שגריר אוקראינה בישראל לשרת הפנים בו מכת .6

ד ורשה מייצג להלכה ולמעשה את ממשלת "משרד עו :שרר את שטען הפורום מתחילהיאו

שגרירות אוקראינה פעלה להגשת עתירה זו במסגרת מהלכיה ללחוץ על משרד  .אוקראינה

 .ה עם ישראלמ המדיני של"במונוף לחץ מ, והיא מנהלת אותה כהפנים הישראלי

שהוצג בפני בית המשפט הנכבד כי ישנם מגעים בין משרד  כך עלמלין השגריר האמור ו במכתב

מתעקש משרד הפנים מ של "צוות המו"הפנים והשגרירות בעניין המכסה, בשעה שלדבריו 

 . "לדיוןנתונים שהגדלת מכסות או ביטול האישורים מראש אינם 

, 16:00בשעה  (30.3.22)זאת דרש השגריר כי משרד הפנים יודיע לשגרירות עד למחרת לאור 

  –ותו האמורה; שאם לא כן ל דבר מוכנותו לתקן את מדיניבכתב, ע

"Otherwise Tomer Warsha Law firm to take necessary steps in order to 

7."disputed issue in the legal framework address 

                                                           
 .16.3.2022בעיקרי הטיעון מיום  6סעיף  ראו 4
 ל."בעיקרי הטיעון הנ 8סעיף ראו  5
 .6.4.2022יום בפורום מטעם ה לבית המשפט הנכבדש וגה 6
 "לא כן אנחה את משרד תומר ורשה לנקוט בצעדים הנחוצים...אם " –ברורה הכוונה התחבירי במקור. השיבוש  7
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ך שהמשיבים לא עדכנו את בית המשפט כהלין על  , שבה5.4.22הרקע לתגובת העותר מיום זהו 

 צווים על תנאי וצו ביניים.וביקש  ,מ"בתוכן פגישות המו

 אחרים.  דיפלומטיה באמצעיםה כה שלזו איננה אפוא אלא המשעתירה 

 

מ בינם ובין שגרירות "המשיבים עדכנו על אודות מצב המו :בהליך דנן עינינו ראינו זאתנגד ל .7

אוקראינה את בית המשפט מעת לעת, משל היה בית משפט זה ערכאת בוררות לסכסוכים בין 

על הדיווחים הללו ובונה עליהן מלין  –מדינה זרה המייצג  –, תוך שהעותר ישראל ומדינות זרות

 . טענות ובקשות

מדינה זרה מנהלת הליך דיפלומטי מול  –בעולם תקדים מעין זה המתרחש לנגד עינינו  לא מוכר

לשים בפניה גבול ברור ולדחות המשפט  . על ביתישראל תוך רתימת בית המשפט הנכבד לסייע לה

  את העתירה על הסף.

 

מתבקש  –לו היה מדובר בעותר ישראלי מובהק שאינו משרתם של אינטרסים מדיניים זרים גם  .8

את הציבור לפי פסיקת בית המשפט ציבורי ישראלי מייצג עותר היה לדחות את העתירה על הסף. 

ציבורי אינו יכול לייצג ציבור בלתי מסויים של אזרחי אוקראינה, חסרי כל זיקה עותר  8בישראל.

ן מוכל זאת כמובן מבלי לגרוע  ;או מעמד לישראל, למשפט הישראלי ולבית המשפט הנכבד

, חובה שמדינת ישראל מקיימת לפי החלטתה בני אנוש נרדפיםלסייע ל חובה המוסריתה

 באופנים שונים.

לשקול בכובד ראש אם ראוי שהעתירה תוסיף להתברר  בית המשפטאשר על כן נשוב ונפציר ב

 .; הן מטעמי חוסר שפיטות, הן מטעמי העדר עמידהבפניו או שמא מוטב לדחותה על הסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 אריאל ארליך, עו"ד                      מאיר בוחניק, עו"ד                    

 ב"כ המבקשים

 

 ירושלים, 

 , תשפ"בד באייר"כ

 2022, במאי 25

                                                           
 .(1996) 818( 1, פ"ד נו)לממשלה הייקינד נ' היועץ המשפטי 2915/96בג"ץ  8


