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פסק-דין

:המשנה לנשיאה ע' פוגלמן

כניסתםלעניין)הפניםשרת(להלן:1המשיבהשקבעההמתווהנגדמכוונתשלפנינוהעתירה

לבין אוקראינה.בין רוסיההמלחמהשל אזרחי אוקראינה לישראל, וזאת נוכח

רקע עובדתי

רבים,שלחייהםאתגבתהזומלחמהאוקראינה.לביןרוסיהביןמלחמהפרצה24.2.2022ביום.1

27.2.2022ביוםהמלחמה,פרוץלאחרבסמוךמהמדינה.נמלטואוקראינהמאזרחימיליוניםובעקבותיה,

תנקוטלאכי),הרשותאווההגירההאוכלוסיןרשות(להלן:וההגירההאוכלוסיןרשות,5המשיבההודיעה

העביר1.3.2022ביוםכדין.שלאבישראלשוהיםאשראוקראינהאזרחיכלפיוהרחקהאכיפהבפעולות

מאוקראינהזריםלנתיניםלישראלהכניסה"מדיניותשכותרתומכתבברשותהאוכלוסיןמינהלראש

מיוחדיםלאומייםתשתיתמיזמילוועדתוכןהכנסתשלומשפטחוקהחוקה,לוועדתהמלחמה"לאור

אזרחישלכניסתםלענייןהרשותמדיניותאתפירטשבמסגרתוהכנסת,שליהודייםדתושירותי

ישראלית,אזרחותעםמשפחהקרובלוושאיןעולהשאינומילגבינקבעהיתר,ביןלישראל.אוקראינה

עשויהזומדיניותכיהובהרבמכתבש"ח.10,000סךעלערבותבהפקדתמותניתלישראלכניסתוכי

חדשהמדיניותגיבושעלהפניםשרתהכריזה,8.3.2022ביוםואכן,להתפתחויות.בהתאםלהשתנות

אוקראינהאזרחי5,000שלמכסהנקבעהשבמסגרתה),המתווהאולישראלהכניסהמתווה(להלן:

אזרחי25,000לכ-יתוספואשר),המכסהאולישראלהכניסהמכסת(להלן:לישראללהיכנסשיורשו

הןכדין,בישראלהשוהיםאתהןכוללזהמספרכי(יוערהמלחמהפרוץלפניבישראלששהואוקראינה

שללתוקףכניסתומועדכישנמסרתוךהמתווהעודכן10.3.2022ביוםכדין).שלאבישראלהשוהיםאת

שפורסםכפינביאוומשכךדנן,העתירהבמוקדמצויזהמתווה.13.3.2022ביוםיהיההמעודכןהמתווה

באתר משרד החוץ:

קיבלהאותםאוקראינה,אזרחי5,000שלמכסהנקבעה.1"
ביוםהמלחמהמתחילתהחללתחומיה,ישראלותקבל

24.2.2022.
מראש.אישורבקבלתתותנהלטיסהועליהלישראלהגעה.2
לישראללהגיעהמבקש/תהאוקראיני/תשהאזרח/יתככל.3

עללחתוםהמזמיןנדרשישראלי,אזרחשלבהזמנתו
וההגירה,האוכלוסיןרשותבאתרהמוזמנ/תעבורהתחייבות

באמצעות הטופס המקוון.
להגישלישראללהגיעהמבקשהאוקראיני/תהאזרח/יתעל.4

בקשה באתר משרד החוץ.
הדוארלכתובתהמבקש/תאלישלחלבקשהמענה.5

האלקטרוני.
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ישראל/יתאזרח/יתבהזמנתהינהלישראלשההגעהככל.6
הזמנהבטופסלהצטיידהמוזמנ/תעלבישראל,המתגורר/ת

מילויבטרם)3בסעיףשהוסבר(כפיהישראלימהאזרח
)."4בסעיףשהוסבר(כפיהבקשהטופס

הגורמיםידיעלהבקשהואישורמקווןטופסבאמצעותבקשההגשתהמתווה,הוראותלפיקרי.2

עודכן13.3.2022ביוםלישראל.מטוסעלאוקראינהאזרחישללעלייתםתנאימהוויםהרלוונטיים

וכןשבות,זכאישהםאוקראינהאזרחיאתתכלוללאהיאכיהוחלטהמכסה,לענייןנוספת.פעםהמתווה

עודמשפחתו.מקרובלהתארחהזמנהשקיבלקבעתושבאוישראליאזרחשלמשפחהקרובשהואמיאת

מקוםבהיתפנהישראלאתעוזבאוקראיניאזרחכאשרקרי"נושמת",מכסהתהאהמכסהכינקבע

בהתאםבשניתייבחןזהזמןפרקובתוםשבועיים,למשךבתוקפויעמודהמתווהכיצויןמהמכסה.שיגרע

להתפתחויות.

העתירה והשתלשלות ההליכים עד כה

זהמשפטלביתעתירההעותרהגישלעיל)כאמורהמתווהלעדכון(עובר12.3.2022ביום.3

עדכוןבעקבותבעתירה.להכרעהעדלתוקףהמתווהכניסתאתידחהאשרבינייםצולמתןבקשהולצדה

שבגדרהמתוקנת,עתירה15.3.2022ביוםהעותרהגיש,13.3.2022מיוםלהחלטתיובהתאםהמתווה,

מאשרה),(פטורלישראלהכניסהצושלהוראותיונוכחהיתרביןסמכות,בהיעדרנקבעהמתווהכיטען

ישראלממשלתביןשנחתםהבילטרליוההסכם)הצואולישראלהכניסהצוגם:(להלן1975התשל"ד-

פטורבדברבאוקראינההשריםקבינטלביןישראלמדינתממשלתבין(הסכםאוקראינהממשלתלבין

ישראלמדינתושלאוקראינהשללאומייםבדרכוניםאושירותבדרכונילמחזיקיםאשרהמדרישות

המתווההעותר,לטענתבממשלה.אושרראשר,)ההסכםאוהבילטרליההסכםלהלן:);2010ב-(נחתם

המתווה,שללגופושונותטענותהעותרטעןעודתיקונו.אתמחייבולפיכךלישראלהכניסהצואתסותר

אזרחישלבזכותםפוגעהואכיישראל;שלהבינלאומיותהתחייבויותיהאתסותרהמתווהכיוביניהן

אוקראינה לחיים ולביטחון; וכי לא נקבעו בגדרו אמות מידה ברורות להפעלתו.

מאחרלהידחותהעתירהדיןכינטען)המשיבים(להלן:5-1משיביםמטעםהמקדמיתבתגובה.4

במצבחללאלישראלהכניסהצוהמשיביםלטענתלישראל.הכניסהמתווהלביטולעילהקמהשלא

תיקונו.אתמחייבואינוהצואתסותראינוהמתווהלפיכך,באוקראינה;מלחמהמתחוללתשבוהדברים

לטענותלסייעכדיבואיןולפיכךהפנימיהישראליבמשפטעוגןלאהבילטרליההסכםכינטעןכן,כמו

שמצויבנושאשעסקינןמאחרכיוטענולגופו,למתווהשהופנוהטענותאתגםדחוהמשיביםהעותר.

מחמתהןהסף,עלהעתירהאתלדחותישכינטעןעודבו.להתערבאיןישראל,שלהחוץמדיניותבליבת

נותרוהמקדמיתהתגובההגשתשבמועדמאחרזאתתיאורטית.היותהמחמתהןעמידה,זכותהיעדר

לכךתובילבעתירההמבוקשהסעדקבלתכינטעןכןלישראל.הכניסהבמכסתפנוייםמקומות2,100כ-
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עלבקרהלבצעיאפשרשלאבאופןוזאתכן,לעשותיוכללישראללהיכנסהמבקשאוקראינהאזרחשכל

מספר האזרחים האוקראינים שיכנסו בשערי המדינה.

המשפטיהייעוץידיעלהוגשהשהתגובההכנסתשלהסביבהוהגנתהפניםועדת,6המשיבה.5

הדין,הוראותעםאחדבקנהעולהלישראלהכניסהמתווהאםהשאלהכיגרסה),הכנסת(להלן:מטעמה

הראשון,בשלבלפיכך,הדין;שלהפרשני-יישומיבמישורמצויהלישראל,הכניסהצועםזהובכלל

20.3.2022מיוםבהחלטתנוואולם,מהעתירה.להימחקוביקשהעמדהלהביעמקוםמצאהלאהכנסת

אוקראיניאזרחמכלדרישההדבריםפניעלכיסברההכנסתהעתירה.שללגופהלהגיבלכנסתהורינו

הכניסהצוהוראותעםאחדבקנהעולהלאבקשתושלפרטניתבחינהלשםמקווןטופסמראשלמלא

פרשנותבאוקראינה,המתרחשתהמלחמהשלהייחודיותהנסיבותנוכחלשיטתהואולםלישראל,

שהמדיניותככלולשיטתהזמני,הואהכניסהמתווהכיהדגישההכנסתאפשרית.פרשנותהיאהמשיבים

כיבתגובתההכנסתעדכנהעודבשנית.המדיניותאתלבחוןמקוםיהיהממושכתתקופהתחולהאמורה

אזרחישלהכניסהמדיניותבסוגייתהסביבהוהגנתהפניםבוועדתדיוןלהתקייםעתיד23.3.2022ביום

אוקראינה לישראל, במסגרת הליך פיקוח כללי של הכנסת על הרשות המבצעת.

הבקשהבתמצית.להלןשיתוארומשפט",ביתכ"ידידילהצטרףבקשותשלושהוגשודנןבהליך.6

פתחפתיחתמשמעותהלעתירההידרשותכינטעןזודעתבחוותקהלת.פורוםמטעםהוגשההראשונה

כןכמורשויות.ובהפרדתהמדינהבריבונותפגיעהתוךישראלשלהפנימייםבענייניהזרהלהתערבות

זיקהכלאיןלהםזרהמדינתלאזרחישנוגעתהפניםשרתשלבמדיניותהלהתערבעילהאיןכינטען

לאאלההסכמיםכאשרלאומיים,ביןהסכמיםמכוחחובותישראלעללהטילאיןכינטעןעודלישראל.

ישראלית.הגירהמדיניות–איתןמטעםהוגשההשנייהההצטרפותבקשתהפנימי.הישראליבדיןנקלטו

לישראלשמגיעיםאוקראינהאזרחיכיעמידה;זכותאיןלעותרכידברים,שלבעיקרםנטעןזו,בבקשה

אלאישיר,באופןמאוקראינהלישראלמגיעיםאינםשהםמאחרפליטים,שלמעמדלקבלזכאיםאינם

אתלסרבהפניםשרתשלמסמכותהלגרועכדיבצואובאמנהאיןוכיאחרות;אירופאיותממדינות

כניסתו של אזרח פלוני שמבקש להגיע לישראל.

לאשה(אשהאזרחייםארגוניםשלשורהידיעלבמשותףהוגשההשלישיתההצטרפותבקשת.7

לנשיםכלכליתעצמאות–נשיתרוחחברתי;צדקלמעןמשפטניותמעכי–איתךחיפה;פמיניסטימרכז–

השיחלקידום–כולןובזנות;בנשיםבסחרלמאבקהמטהבישראל;נשיםלמען–אחותיאלימות;נפגעות

אתלקבלישלעמדתם,ולמהגרים).לפליטיםהמוקדבישראל;היא"סבישראל;הפמיניסטיתוהעשייה

מאחרובפרטישראל,שלהבינלאומיותלמחויבויותמנוגדלישראלהכניסהשמתווהמאחרהעתירה

נוכחתימנע,שכניסתןוילדיהןאוקראיניותנשיםעללהשלכותיומספקמשקלניתןלאהמתווהשבקביעת

הפגיעה המיוחדת שנגרמת להם באזור המלחמה.
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בעתירההדיוןאתלמקדביקשנוהדיון,במהלךבעתירה.ראשוןדיוןקיימנו20.3.2022ביום.8

בשאלתוכןלישראללהיכנסשמבקשיםאוקראינהאזרחיעללישראלהכניסהצושלתחולתובשאלת

העובדתיתהתשתיתבבחינתכךובתוךלישראל,הכניסהמתווהעלהמינהליהמשפטכללישליישומם

קצבבסיסעלנקבעההמכסהכיטעןהמשיביםכוחבאהמכסה.לקביעתעוברהמשיביםלפנישעמדה

נכנסוהדיוןלמועדנכוןכיהובהרלשאלותינו,בתשובהלישראל.אוקראינהאזרחישללישראלהכניסה

תחילתמאזכיהמשיביםכוחבאהבהירעודהמכסה.בגדרביוםלישראלאוקראינהאזרחי170בממוצע

אזרחי283שלובקשותיהםאזרחים1,172יצאואוקראינה,אזרחי13,632לישראלנכנסוהמלחמה

פנוייםמקומות1,800כ-נותרומועדלאותונכוןכינמסרבנוסףנדחו.לישראללהיכנסאוקראינה

והגנתהפניםבוועדתלהתקייםשעתידבדיוןבהתחשבכיהורינוהדיוןשלבסיכומוהמכסה.במסגרת

צפויהואהמאוחר,לכלזה,ובמועד27.3.2022יוםעדהואהמתווהשתוקףבכךוכןהכנסת,שלהסביבה

המעודכנת,ההחלטהקבלתמעתשעות24תוךעדכוןהודעתיגישוהמשיביםהפנים,שרתידיעללהיבחן

.28.3.2022מיוםיאוחרולא

בהודעתמעדכנות.הודעותוהכנסתהמשיביםהגישו28.3.2022ביוםזו,להחלטהבהמשך.9

מדיניותבענייןהסביבהוהגנתהפניםבוועדתדיוןנערך23.3.2022ביוםכיצויןהכנסתמטעםהעדכון

עללפקחהוועדהשלהכלליתסמכותהמכוחנערךהדיוןכיהובהרהפנים.שרתגםנכחהשבוהממשלה,

לישראל).הכניסהבצוהקבועזה(דוגמתהוועדהעםפורמליהיוועצותבהליךמדובראיןוכיהממשלה

מאזלישראלאוקראינהאזרחישלכניסתםבדברהנתוניםאודותעלהפניםשרתפירטההדיוןבמהלך

)).23.3.2022(,24ה-הכנסת,129הסביבהוהגנתהפניםועדתפרוטוקולגם:(ראוהמלחמהפרוץ

אוקראינהאזרחישלכניסתםבדברעדכנייםנתוניםנמסרוהמשיביםמטעםהעדכוןבהודעת

בגדראוקראינהאזרחי4,975נכנסוהעדכוןהודעתבמועדכיצויןבפרט,המלחמה.פרוץמאזלישראל

20כ-שלכניסתםתתאפשרהאמור,עלנוסףהפניםשרתשלהעדכניתמדיניותהלפיכיצויןעודהמכסה.

היומיתהתוספת(להלן:ביוםיוצאים20מ-נמוךיהיההיוצאיםמספראםאףביום,אוקראינהאזרחי

שקשוריםשוניםהיבטיםלגביבישראלאוקראינהנציגיעםמגעיםמקיימתהמדינהכיצויןעוד).למכסה

לנושא, ובכללם גם למכסת הכניסה לישראל.

שלכניסתםנתוניהובאושבמסגרתהנוספתעדכוןהודעתהמשיביםהגישו4.4.2022ביום.10

הכניסהמכסתהתמלאה28.3.2022ביוםכיצויןבפרט,המלחמה.פרוץמאזלישראלאוקראינהאזרחי

להיכנסממשיכיםהקודמת,העדכוןבהודעתלנמסרבהתאםואולםהחדשה,למדיניותבהתאםלישראל

פגישותמספרהתקיימוכיהובהרעודלמכסה.היומיתהתוספתבגדרביוםאוקראינהאזרחי20בממוצע

בין נציגי המשיבים לבין נציגי אוקראינה, וסוכם כי יתקיימו מגעים נוספים בימים הקרובים.

העדכנייםהנתוניםפורטוובמסגרתהשלישית,עדכוןהודעתהמשיביםהגישו11.4.2022ביום.11

יוםועדהמלחמהמפרוץכיצויןבפרט,המלחמה.פרוץמאזלישראלאוקראינהאזרחיכניסתבדבר
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כיהובהרעודהמכסה.בגדרנכנסו5,447מתוכםאוקראינה,אזרחי23,155לישראלנכנסו9.4.2022

הכניסהמתווהכיצויןזאתלצדנמשכים.אוקראינהממשלתנציגילביןהממשלהנציגיביןהמגעים

הודעתממועדשבועייםבחלוףהיותרלכלהפניםשרתידיעלייבחןוהואבתוקפו,לעמודממשיךלישראל

מאחרוזאתמדויקים,אינםשמסרוהנתוניםכיהמשיביםהבהירוזועדכוןבהודעתכי(יוערהעדכון

פערבשלאלה,נתוניםביןהתאמהחוסרקייםכיהתבררואולםשאושרו,הבקשותמספרעלשהתבססו

הזמנים בין מועד אישור הבקשות לבין מועד הכניסה לישראל).

לשונו:וזובעתירה,תנאיעלצוניתן13.4.2022ביום.12

טעם:וליתןלהתייצבלמשיביםהמורהתנאיעלצובזה"ניתן
מאשרה),(פטורלישראלהכניסהצוכיייקבעלאמדוע

אוקראינהאזרחישלבעניינםחל,1974–התשל"ד
חודשים,שלושהעדשללתקופהלישראללהכנסשמבקשים

גם במצב שנוצר עקב הלחימה באוקראינה".

קיימנוהצדדים,מטעםטיעוןעיקרישהוגשוולאחרהמשיביםמטעםתשובותשהוגשולאחר

תנאי.עללצובהתנגדותדיון30.5.2022ביום

טענות הצדדים

להיכנסשמבקשיםאוקראינהאזרחישלבעניינםחללישראלהכניסהצוכיטועןהעותר.13

העותר,לשיטתבאוקראינה.מלחמהמתחוללתשבהןבנסיבותאףחודשים,שלושהשללתקופהלישראל

הפרשנויותממתחםחורגתאוקראינהאזרחיכללעלקטגוריבאופןחללאהצושלפיההמשיביםפרשנות

לאותהמובילההצושלתכליתיתפרשנותגםכינטעןעודלדחותה.ישולפיכךהאפשריותהלשוניות

הבינלאומי.במישורישראלשלמחויבויותיהוביתרהבילטרליבהסכםבהתחשבהיתר,ביןזאת,תוצאה.

לישראללהגיעשמבקשיםהמדינהאזרחיכללבאוקראינההמלחמהנוכחשלפיההמשיביםעמדתכינטען

שפרסמההנתוניםנוכחבפרטמבוססת,אינהחודשיםשלושהעלשעולהלתקופהמגיעיםזובתקופה

אוקראיניםאזרחים4,409יצאו8.5.2022ליוםועדהמלחמהתחילתמאזהזמןבפרקשלפיהםהמדינה,

רשותשלהחלטותיהעלהשיפוטיתהביקורתהיקףאתלצמצםהמתווהתכליתהעותר,לטענתמישראל.

תשתיתמיזמיוועדתבדיון5המשיבהמנכ"לשלבדבריוזוטענהתומךהעותרוההגירה.האוכלוסין

24,8ה-הכנסתהוועדה,ישיבתשל38(פרוטוקולהכנסתשליהודייםדתושירותימיוחדיםלאומיים

לכניסהמקוונותבקשותלדחותההחלטותעלשהוגשוהערריםמספרבדברובנתוניםוכן)),15.3.2022(

לארץ, שיפורטו להלן.

מנתוניםנוספים.פרטיםלמתןלבקשתובתגובההמשיביםשמסרונוספיםנתוניםצירףהעותר

אזרחי351שלכניסתםפרטניבאופןסורבה17.5.2022ליוםועד24.2.2022מיוםכיעולהאלה

3,608זאת,לעומתהמחוזי.המשפטלביתערעורים15ו-עררים106הוגשואלוהחלטותעלאוקראינה.
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6הוגשואלהאחרונותהחלטותועלסורבו,לישראלהכניסהלמתווהבהתאםשהוגשומקוונותבקשות

עררים בלבד.

עמידהזכותאיןשלעותרמאחרהסף,עללהידחותהעתירהדיןכיטועניםמצידםהמשיבים.14

אזרחיעלחללאלישראלהכניסהצוכיהםטועניםדברים,שללגופםתיאורטית.שהעתירהומאחר

הןתואמתזופרשנותלטענתם,באוקראינה.מלחמהמתנהלתשבהןבנסיבותלישראלשנכנסיםאוקראינה

עלשמצביעההחקיקתיתבהיסטוריהנתמכתפרשנותםכיהדגישוהמשיביםתכליתו.אתהןהצו,לשוןאת

המוגשותבקשותכיוטענוהוסיפוהמשיביםתיירות.לצרכיבירוקרטיתהקלהליצורשתכליתוכך

מתיישבותאינןחודשים,שלושהשלזמןלפרקבכניסהעניינןאםאףמלחמה,מתחוללתשבהןבנסיבות

אזרחישלביכולתםאיןממילאכינטעןעודתיירות.לצרכיבעיקרביקוריםעללהקלהצושלתכליתועם

המשיביםחודשים.שלושהעלתעלהלאשהותםכילצפותזובתקופהלישראלשמגיעיםאוקראינה

בתקופהוחומרקלביותר,משמעותייםמדינייםהיבטיםלהיותעשוייםהצולתיקוןאו"לביטולכיהדגישו

שהמדיניותשעההצו,לתיקוןאולפעולמשפטיתחובהכלאיןגםממילאוכאמורהנוכחית,הרגישה

שנקבעה כלל אינה סותרת אותו".

אזרחיעללישראלהכניסהצושלתחולתולענייןהמשיביםפרשנותכיטוענת,מצידההכנסת.15

עלכיעמדתהעלחזרההכנסתאפשרית.פרשנותהיאזובתקופהלישראללהיכנסשמבקשיםאוקראינה

גםכמולישראל,לכניסתםעוברמקוונתבקשהלהגישאוקראינהאזרחיעלכיהקביעההדברים,פני

ואולם,הצו.הוראותעםמתיישבותאינן–מכסהבאמצעותכניסתםשתתאפשרהאזרחיםמספרהגבלת

אוקראינהאזרחישלשכניסתםהעובדהכךובתוךהנוכחי,הדבריםבמצבהמיוחדותבנסיבותבהתחשב

היאהמשיביםפרשנותכיהיאהשקפתה"השגרתיות",הביקורתכליותרקעעלנעשיתלאזובתקופה

רקעעללישראלזרהמדינהאזרחישלכניסהלהסדירנועדלאהצוהכנסתלשיטתאפשרית.פרשנות

שלהימשכותכיצויןזאת,לצדשגרה.במצביותיירותייםזמנייםביקוריםאםכישבמדינתם,החירוםמצב

ויידרששייתכןכךשגרה""מעיןזהבמצבלראותישכילסברהלהביאעשויהבאוקראינההמלחמהמצב

תיקונו של צו הכניסה לישראל לשם המשך החלתו של מתווה הכניסה לישראל.

דיון והכרעה

שמבקשיםאוקראינהאזרחיעלחללישראלהכניסהצוהאםהיאלפתחנושעומדתהשאלה.16

כידוע,(שכן,באוקראינההמלחמהעקבשנוצרבמצבגםחודשים,שלושהשללתקופהלישראללהיכנס

עלנתבקשואשרהסעדיםליתרהקשורבכלהעתירהאתלדחותכהחלטהכמוהושהוצאנוהצו-על-תנאי

בג"ץ);18.5.2022(31פסקה,ישראלמשטרתנ'רעננהעיריית5318/21בג"ץראו:העותר;ידי

משרדנ'הרפואיהקנאביסעמותת2335/19בג"ץ);12.1.2022(25פסקה,האוצרשרנ'זילבר5782/21

להשיבשישלמסקנההגעתיכיואומרלראשיתאחריתאקדים)).16.11.2021(18פסקההבריאות,
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ישראלידיןכידועשהואלצו,1סעיףמפרשנותלשיטתימתחייבתזומסקנהוכיבחיוב,האמורהלשאלה

פנימי, הכל כפי שיתואר להלן.

מכןלאחרהמשיבים.שהעלוהסףבטענותאדוןתחילהכדלקמן:יהיההדיוןמתווה

המשפטיתהתשתיתאתוכןלישראלהכניסהצולענייןהנורמטיביתהתשתיתאתאציג

למלאכת הפרשנות התכליתית. ובהמשך אפנה לבחינת פרשנותו של צו הכניסה לישראל.

טענות הסף

מאחרהןלעותר,עמידהזכותבהעדרהןהעתירהאתלדחותישכיכאמור,טענו,המשיבים.17

שהיא תיאורטית. לשיטתי דין טענות אלה להידחות.

גישהאומצהזהמשפטביתבפסיקתכידוע,בענייננו.העותרשלהעמידהזכותלשאלתתחילה,

אופיבעלבענייןעסקינןכאשרזו,מושרשתהלכהלפיהציבורי.העותרשללמעמדובאשרמרחיבה

כדיהתערבותמתבקשתשבומקוםאוחוקתייםעקרונותשללאכיפתםהחוק,לשלטוןנוגעאשרציבורי

גםהציבוריהעותרשלהעמידהזכותתוכרהציבורי,המינהלבפעולתמהותיפגםלתקן
ביתלפנינדונהאשרלסוגיהכאשרגםחלהזוהלכה.העתירהבנושאאישיאינטרסלוכשאין

גם:ראו);1987(1,28)2מא(פ"ד,המשפטיםשרנ'אלוני852/86(בג"ץהחוץיחסיעלהשלכההמשפט

7פסקה,ישראלמדינתנ'המבניםושדרוגשימורלשיקוםהשיפוציםקבלניהתאחדות5188/09בג"ץ

המרכזיתהבחירותועדתראשיושבנ'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה651/03בג"ץ);14.3.2011(

,811)2מח(פ"ד,הבטחוןשרנ'הס4110/92דנג"צ);2003(62,69-68)2נז(פ"ד,עשרההששלכנסת

זמיריצחק);1988(441,463-462)2מב(פ"ד,הביטחוןשרנ'רסלר910/86בג"ץ);1994(815

קייםשכאשרנקבעזאת,לצד)).זמיר(להלן:)2010שנייה,(מהדורה2004גכרךהמינהליתהסמכות

ביתייעתרלאככללהמשפט,לביתסעדבבקשתפונהאינועצמווהואשלטונית,מפעולהישירנפגע

עובדתיתתשתיתיעמידלאהציבורישהעותרהחששבשלהיתר,ביןזאת,ציבורית;לעתירההמשפט

);1.4.2007(14פסקה,לממשלההמשפטיהיועץנ'לירןעו"ד 962/07(בג"ץבעתירהלדיוןמספקת

,393)5נו(פ"ד,אביב-יפותלעירייתנ'הערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכזעדאלה4112/99בג"ץ

איןדנן,במקרה)).1994(625,631)1נה(פ"ד,הבטחוןשרנ'סרוזברג1759/94בג"ץ);2002(446

טועןאינוהעותראףלישראל.הכניסהממתווהישירנפגעאינודין,עורכימשרדעצמו,העותרכיחולק

רוחב,השלכותלושישבנושאמסמכותחריגהבדברנכבדהטענהמעלהשלפנינוהעתירהואולם,אחרת.

מקוםישהחוק,שלטוןבקידוםיסודירכיבמהווהאשרזה,מסוגבטענהעסקינןכאשרכיציינתיוכבר

להידרש לעתירה. וראו דברי בעניין אחר:

סמכויותיהאמותדל"תבתוככיהמנהליתהרשות"פעולת
כינפסקכברהחוק.שלטוןעלבשמירהמרכזירכיבהיא

אתהמצדיקותהטענותמביןהיאמסמכותחריגהשלטענה
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בית-המשפטשלהגישה'כידוע,שכןהעמידהזכותהרחבת
הממשייםהנפגעיםשאינםאנשיםשלעמידהזכותלגבי

שלמסמכותחריגהעלכשמדוברנוחהיותרהיאוהישירים
שלאשנעשהבמעשהכשמדובראוהרשותאוהטריבונל

בבג"ץקיסטרי'השופט(דבריאחרים'במקריםמאשרכדין,
852/86בג"ץהשוו;667בעמ',השידוררשותנ'אליצור80/70
אביב-יפותלמחוזמפקד3782/12(עע"ם)"המשפטיםשרנ'אלוני

,159)2סו(פ"ד,הישראליהאינטרנטאיגודנ'ישראלבמשטרת
203)2013.((

לישראל,הכניסהממתווהשנפגעהציבורשמרביתמאחרהעניין,בנסיבותמתחזקתזומסקנה

בעתירההדיוןעלהגוללאתלסתוםעלולההעמידהזכותעלעמידהזה,דבריםבמצבבארץ.שוההאינו

פועלתאינההמינהליתהרשותכיהיאבהשמועליתשהטענהאףעלוזאתלהחלטה,חסינותמעיןולהקנות

כיאחרת,טענולאהמשיביםואףסבורני,כן).2004בעמ'זמיר,והשוו:(ראוהחוקשלאמותיובדל"ת

אפקטיבית.שיפוטיתביקורתשלעריכתהלצורךשנחוצהוהמשפטיתהעובדתיתהתשתיתלפנינוהוצגה

לפיכך, דין טענה זו להידחות.

לאורךשונותפניםלבשהתיאורטיתבהיותהלהידחותהעתירהדיןכיהטענה.18

לישראל;הכניסהבמכסתפנוייםמקומותשנותרומאחרתיאורטיתהעתירהכילפנינונטעןתחילה,ההליך.

והפעםזו,טענהוהעלושבוהמשיביםהתשובה,כתבבמסגרתהמכסה.התמלאה28.3.2022ביוםואולם,

זמןלפרקלישראללהיכנסשבכוונתונתוניםשבידיואוקראינה,מאזרחיפרטניעותרבהיעדרזאתנימקו

המידהאמתלפילהידחות.זוטענהדיןבמדינה.המלחמהמצבאףעלחודשים,שלושהעדשל

בסיסעלכלשהובענייןלהכריעמתבקשהמשפטביתכאשר,בפסיקהשנקבעה
(היפותטיות),משוערותעובדותכלומרבכוח,עובדותאלואךמסוימות,עובדות

מדוברכילקבועניתןשונה,בצורהשיתרחשווייתכןיתרחשו,כיביטחוןכלשאין
);2.1.2020(8פסקה,לממשלההמשפטיהיועץנ'בריד"ר8145/19(בג"ץתיאורטיתבעתירה

);לעובדקועניין(להלן:)2011(122,145-144)3סד(פ"ד,הפניםמשרדנ'לעובדקו11437/05בג"ץ

);2011(204,233-232)3סד(פ"ד,לעבודההארציהדיןביתנ'אילןבראוניברסיטת1181/03בג"ץ

המרכז–עדאלה240/98בג"ץ);1999(241,249)5נג(פ"ד,הביטחוןשרנ'צמח6055/95בג"ץ

בעמ'זמיר,);1998(167,181)5נב(פ"ד,דתותלענייניהשרנ'בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטי

להכריעמתבקשאינוהמשפטביתשלפנינו,המקרהבנסיבותבענייננו.המצבזהלא).1819

משמעותולעתירהשיתרחשו,ביטחוןכלשאיןמשוערותעובדותיסודעלבעתירה

אכןאוקראינהאזרחישכןלישראל,הכניסהמתווהחוקיותלענייןברורהאופרטיבית

מקוונותבקשות3,608בדברהמשיביםנתוניאת(וראולישראלהכניסהשעריעלמתדפקים

זוטענהגםלקבלמצאתילאהדברים,פניהםמשאלה;ונדחו)אוקראינהאזרחיידיעלשהוגשו

של המשיבים.
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המסגרת הנורמטיבית
 

הנורמטיביתהמסגרתעללעמודישלישראל,הכניסהצושלהפרשנילניתוחאדרשבטרם.19

שמכוחה הותקן הצו.

קנויהזכותהשבות,חוקלפיעולהאוישראל,אזרחשאינואדםלאףאיןכיהיאמושרשתהלכה

443,444)1מב(פ"דהפניםשרנ'בנטלי740/87בג"ץלמשל:(ראובהלשהותאולישראללהיכנס

לישראלהכניסהחוק(להלן:1952התשי"ב-לישראל,הכניסהלחוק1בסעיףשקבועההסדרלפי)).1988(

הוראותלפיישיבה,ורישיוןאשרהפיעלתהיהבהוישיבתולישראלכאמוראדםשלכניסתו)החוקאו

היאהפסיקתיתהמוצאונקודתהפנים,לשרנתונהישיבהורישיוןכניסהאשרתליתןהסמכותהחוק.

)13.9.2017(דינילפסק44פס',הפניםשרנ'ערפהאבו7803/06(בג"ץהוארחבדעתוששיקול

,15)1נא(פ"ד,הפניםשרנ'הררי1689/94בג"ץ;152בעמ'לעובד,קועניין);ערפהאבועניין(להלן:

בג"ץ);קנדלעניין(להלן:)1992(505,520)4מו(פ"ד,הפניםשרנ'קנדל758/88בג"ץ);1994(20

שללביקורתונתוןזהדעתשיקולזאת,לצד)).1972(113,117)1כז(פ"ד,הפניםשרנ'קלרק482/71

הפעלתעלשחלותהמקובלותהביקורתעילותבמסגרתאחרת,רשותכלשלדעתהכשיקולהמשפטבית

);15.10.2020(21פסקה,וההגירההאוכלוסיןרשותנ'לופז8707/19בר"ם(ראו:מנהלידעתשיקול

–ישראלמדינתנ'עכל1905/03בג"ץ);15.12.2011(26פסקה,סעידינ'ישראלמדינת9656/08ע"א

522,526-525)4נא(פ"ד,הפניםמשרדנ'אנקין3403/97בג"ץ);5.12.2010(11פסקה,הפניםשר

424,434)2מב(פ"ד,הפניםושרהממשלהראשנ'עווד282/88בג"ץ;528בעמ',קנדלעניין);1997(

נציגיםשלוישיבתםכניסתםעלהחוקמהוראותסטטוטוריפטורקובעלחוק(א)17סעיףואולם,)).1988(

זריםנציגיםשלנוספיםסוגיםבצוולפטורלהוסיףרשאיהפניםשרכיוכןבסעיף),(כמפורטדיפלומטים

נוספיםאנשים"סוגיבצולפטורהסמכותנתונהאףהפניםלשר(ב),17סעיףלפידיפלומטי.מעמדבעלי

עםהיוועצותבקיוםמותניתהצוהתקנתכאשרבסייגים",אוכלילמקצתן,אוכולןזה,חוקמהוראות

(פטור),לישראלהכניסהצוובהםשונים,פטורצוויהותקנוזוסמכותמתוקףהכנסת.שלהפניםועדת

רצועתושומרון,יהודהתושבי(פטורלישראלהכניסהצו);1956משנתהפטורצו(להלן:1956התשט"ז-

חוזר(אשרתלישראלהכניסהוצו;1968התשכ"ח-הגולן),ורמתשלמהמרחבסיני,מרכזסיני,וצפוןעזה

.1979התש"ם-(פטור),עולה)של

גםשהותקן,1974התשל"ד-מאשרה),(פטורלישראלהכניסהצוניצבשלפנינוהעתירהבמוקד.20

הוא מתוקף הסמכות שתוארה לעיל בחוק הכניסה לישראל. נוכח חשיבות הוראותיו, אביאן כלשונן:

ששמהמדינהשלדרכוןבעלאזרח.1פטור
בעלאזרחאוהראשונהבתוספתנקוב

נקובששמהמדינהשלביומטרידרכון
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החוקמהוראותפטורהשנייה,בתוספת
אשרתאומעבראשרתשלחובהבדבר
חדשים.שלושהעד2ב/מסוגביקור

אוהפניםשררשאי,1בסעיףהאמוראףעל.2סירוב כניסה
אדםשללישראלכניסתולסרבלכךשהסמיךמי

כאמור אם יש, לדעתו, נסיבה המצדיקה זאת.

כללקובע)הפטורסעיףגם:(להלןלישראלהכניסהלצו1בסעיףהקבועההסדרכן,כיהנה

אשרתאומעבראשרתלקבלמהחובהפטורלצו,הראשונהבתוספתשמנויהמדינהשלאזרחשלפיו

למי(אוהפניםלשרשמאפשרחריג2בסעיףקבועהכלללצדחודשים.שלושהעד2ב/מסוגביקור

אתפוטרהצוכייובהרזאת.שמצדיקהנסיבהבהתקייםכאמוראדםשלכניסהלסרבלכך)שהסמיך

עםלישיבהרישיוןלקבלמהחובהלפטורכדיבואיןאךכניסה,אשרתשלמהחובהמדינותאותןאזרחי

המשיבים).שלהמקדמיתלתגובה23סעיףגם:(ראוכאמורהחוקלהוראותבהתאםלישראל,ההגעה

1974התשל"ד-לישראל,הכניסהלתקנות(ב)5בתקנהמוגדרים2ב/מסוגביקורלישיבתורישיוןאשרה

לכלאוביקורלשםלישראללהיכנס"המבקשלשונה:שזו)התקנותאולישראלהכניסהתקנות(להלן:

יגישבשכר,שלאאובשכרעבודה,למטרתלמעטבישראל,בלבדקצרהשהותהמצריכהאחרתמטרה

(תייר)".2ב/מסוגביקורלישיבתורשיוןלאשרהבקשה

פעמיםתוקןהשנים,לאורךכאשר,1974בשנתהותקןהעדכני)(בנוסחולישראלהכניסהצו.21

התיקוןרבים,במקריםלצו.הראשונהבתוספתשקבועההמדינותלרשימתמדינותלהוסיףמנתעלרבות

כניסהמאשרתהדדיפטורלמתןאחרתמדינהלביןישראלביןבילטרליהסכםשנכרתלאחרנערך

ביוםכך,לצו.אוקראינהשללהוספתהעוברהצותוקןשבהןהנסיבותגםהןאלונסיבותלאזרחים.

פטורקובעאשראוקראינהשלהשריםלקבינטישראלממשלתביןבילטרליההסכםנחתם21.7.2010

עםהיוועצותהפניםשרערך3.11.2010ביוםיום.90שללתקופהכניסהאשרתלקבלמהחובההדדי

בצו,הראשונהבתוספתהמנויותהמדינותלרשימתאוקראינההוספתלענייןהכנסתשלהפניםועדת

הבילטרלי,ההסכםאתהממשלהאשררה11.11.2010ביוםלחוק.(ב)17בסעיףהקבועהלדרישהבהתאם

(תיקון),מאשרה)(פטורלישראלהכניסה(צולישראלהכניסהצותוקן24.2.2011וביום

לצו.הראשונהלתוספתנוספהואוקראינה)2011בשנתהצותיקוןלהלן:;6979ק"ת,2011התשע"א-

השוררהמלחמתיהמצבשלהמיוחדותבנסיבותכיהיא–כאמור–המשיביםשלטענתם.22

אינםהםולכןלישראל,להיכנסשמבקשיםאוקראינהאזרחילענייןהכניסהלצותחולהאיןבאוקראינה,

ואומראקדיםהצו.פרשנותאתלבחוןכעתאפנהזאת,בטענההכרעהלשםכניסה.אשרתמקבלתפטורים

המסורהמלאכה–הדיןהוראותאתמפרשיםאםכיהמשיביםשלדעתםשיקולאתבוחניםאנואיןכי

זליגמן4960/18(דנ"אהמינהליתהרשותשללפרשנותהכפוףהואאיןכילצייןולמותרהמשפט,לבית

,הביטחוןמשרד–התגמוליםקציןנ'אלקושי6395/98בג"ץ);4.7.2021(מבע"לביטוחחברההפניקסנ'

יושב-ראשנ'חדשהורוחאחדלב–לאו"רתנועת142/89בג"ץ);2000(454,463-462)1נד(פ"ד
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פ"ד,השידוררשותשלהמנהלהועדנ'כהנא399/85בג"ץ);1990(529,551-550)3מד(פ"ד,הכנסת

המועצהנ'רשומהשיתופיתחקלאיתאגודההעמק,עוף547/84בג"ץ);1987(255,304)3(מא

)4לה(פ"ד,ישראלכנסתנ'שרון306/81בג"ץ);1986(113,146-145)1מ(פ"ד,ישירמתהמקומית

אחדבקנהעולההמשיביםידיעלהמוצעתהפרשנותכיסבוראיניצוין,שכברכפי)).1981(118,141

עם לשון הצו ועם תכליתו.

פרשנות הצו

חקיקהפרשנותכימוריםמשפטנו,בשיטתעוצבושאלהכפיהתכליתית,הפרשנותעקרונות.23

גדראתתוחמתאשרהחקיקה,לשוןאתלבחוןהפרשןעלראשית,שלבים.בשלושהתיעשה

איןואולםגמישות,בחובהטומנתהמילוליתהפרשנותלשאת.יכולשהחוקהפרשנויות

עיגוןהואפרשניתחלופהלאימוץהכרחיתנאימלאכותית.בצורההלשוןגבולאתלמתוח

נ'טלמצ'יו1900/96(ע"אהלשון"גבולהואהפרשנות"גבולכידועשכןמינימאלי,ולולשוני,

התחבורהמשרדנ'בע"ממוטורסיוניון7825/19עע"ם);1999(817,827)2נג(פ"ד,הכלליהאפוטרופוס

רשותנ'רביד8668/17בר"ם);מוטורסיוניוןעניין(להלן:)18.10.2020(13פסקה,בדרכיםוהבטיחות

שרתנ'כץפוזננסקי6301/18בג"ץ);רבידעניין(להלן:)31.10.2019(14פסקה,וההגירההאוכלוסין

חד"שסיעת2257/04בג"ץ;29פסקה,ערפהאבועניין);27.12.2018(דינילפסק34פסקה,המשפטים

ככל)).2004(685,701)6נח(פ"ד,17ה-לכנסתהמרכזיתהבחירותועדתראשיושבתנ'תע"ל–

הפרשנויותומביןהחקיקה,תכליתאתלבחוןישאחת,מפרשנותיותרסובלתשהלשון

פסקה,מוטורסיוניון(ענייןהחקיקהתכליתאתלהגשיםהמיטיבהזואתלבחורהאפשריות

דינילפסק17פסקה,ישראלמדינתנ'לוונשטיין-לוי6637/16בג"ץ;14פסקה,רבידעניין;13

,השואהניצולילזכויותהרשותנ'סלומון1431/17רע"א;)לוונשטיין-לויעניין(להלן:)18.4.2017(

פסקה,בע"מבישראללדרכיםהלאומיתהחברהמע"צנ'רוטמן8622/07ע"א);16.11.2017(28פסקה

);28.3.2010(18פסקה,חיפהמע"ממנהלנ'בע"מדדוב.מ.כפריס8863/07ע"א);14.5.2012(34

פרשנות,ברק(להלן:)1993(81-80,204-201החקיקהפרשנות–שניכרךבמשפטפרשנותברקאהרון

)).החקיקה

האובייקטיבית.והתכליתהסובייקטיביתהתכליתרבדים:משנימורכבתחקיקהדברשלתכליתו

בפועלעמדהואשרהחוקבאמצעותלקדםהמחוקקביקשאותההמטרהאתבוחנתהסובייקטיביתהתכלית

ברק,(להלן:)2003(400במשפטתכליתיתפרשנותברקאהרן;18פסקה,לוונשטיין-לוי(ענייןעיניולנגד

בדבריהיתר,ביןביטוי,לידיבאהשהיאכפיהחקיקתית,ההיסטוריהמלמדתכךעל)).תכליתיתפרשנות

התכליתשלעניינההחקיקה.הליךכדיתוךאליההמחוקקיםבהתייחסותאוהחוק,להצעתההסבר

ודמוקרטיתמודרניתבחברהשחקיקהועקרונותערכיםמטרות,אותןבכלהאובייקטיבית
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לפסק30פסקה,ערפהאבועניין;15פסקה,רבידעניין;13פסקה,מוטורסיוניון(ענייןלהגשיםנועדה

פרשנותברק,);2.9.2011(13פסקה,ירושליםלעבודההארציהדיןביתנ'אלמיזרק273/10בג"ץדיני;

ע"ארבים:מני(ראומשנהחקיקתבפרשנותעסקינןכאשרגםיפיםהדבריםכייוער).249בעמ'החקיקה,

נכסיםנ'ברנשטיין6801/15רע"א);12.7.2020(17פסקה,באטהנ'ישראלמקרקעירשות8331/17

22פסקה,הכפרופיתוחהחקלאותשרתנ'לוטן1789/13בג"ץ);24.7.2016(17פסקהבע"מ,ח.ומ.ג.

סופרפארם4140/95בג"ץ);2003(682,690)3נז(פ"ד,מלחינ'דואני3805/01ע"א);20.6.2013(

מפעלימירוןנ'ישראלמדינת2102/93ע"א);;1999(49,70)1נד(פ"דוהמע"מ,המכסמנהלנ'(ישראל)

).79,391-390בעמ'החקיקה,פרשנותברק,);1997(160,168)5נא(פ"ד,בע"מ(ממ"ת)הגלילתעשיות

הערותשתילהעיראבקששלפנינו,במקרהאלהעקרונותשליישומםאתלבחוןאפנהבטרם.24

לישראלשנכנסואוקראינהמאזרחי4,409לפנינושהובאוהנתוניםלפיכאמור,ראשית,מקדמיות.

היסודהנחתתחתחותריםאלהנתוניםהמדינה.אתעזבו8.5.2022יוםועדהמלחמהפרוץשמאזבתקופה

בנסיבותובפרטבכלל,מלחמהבתקופתושלפיהדנןבהליךהמשיביםשהגישוהטענותבכתביששזורה

מוגבלתלהיותיכולהלאלישראלאוקראינהאזרחישלכניסתםבאוקראינה,המתרחשתהמלחמהשל

פרוץלאחרישראללמדינתשנכנסואוקראינהאזרחיאלפישלמהארץיציאתםחודשים.לשלושה

ובצורהמראשלקבועניתןלאכימלמדת–נתינותםמדינתמצויהשבהןהחריגותבנסיבותגם–המלחמה

חלוטהחזקהשקיימתאוחודשים;שלושהבחלוףממנהיצאולאלארץשיכנסואוקראינהשאזרחיגורפת

שנית,המלחמה.לסיוםעדממנהיצאלאלישראליכנסאשרמלחמתיבמצבשמצויהמדינהשלאזרחכי

שלפריסתההיקףבדברהכלליתמהשאלהנגזרתהמסויםהמקרהבנסיבותחלהצוהאםלשאלהתשובה

ברקאהרן(וראו:הצוחלנסיבותובאיזהמיעלקרי,לישראל:הכניסהבצוהמעוגנתהפטורהוראת

הטענותמכתבילזקקשניתןככל)).1992(32-31הכלליתהפרשנותתורת–ראשוןכרךבמשפטפרשנות

עללחולנועדשהצוהיאזובסוגיההמשיביםשלהפרשניתשהעמדהנראהדנן,בהליךשהוגשוהשונים

תכליתשללקידומהונועדשגרהבזמניחולק),איןכך(ועלבלבדחודשיםשלושהשללתקופהכניסה

המשיבים).שלהתשובהלכתב76ו-56,62,66,75בפסקאותהאמור(ראותיירותית

משעמדנו על דברים אלו, נפנה לבחון פרשנות צו הכניסה לישראל.

רכיב הלשון

החוקמהוראותפטור[...]"אזרחכישקובעלישראל,הכניסהלצו1סעיףלשוןאתלעילציטטתי.25

שהציעוהפרשניתהתזהחדשים".שלושהעד2ב/מסוגביקוראשרתאומעבראשרתשלחובהבדבר

הראשונהבתוספתשמנויהממדינהתיירותלמטרותלישראלכניסהביןלהבחיןלמעשהמבקשתהמשיבים

המשיביםלשיטת–שעליהחירום,בזמןאחרתלמטרהלישראלכניסהלביןהצו,חלשעליהשגרה,בזמן

משתמעתושאינהברורהבצורהקובעהצווגורפת.כלליתהיאהסעיףשללשונוואולם,הצו.חללא–
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החוקמהוראותפטור[...]הראשונהבתוספתנקובששמהמדינהשלדרכוןבעל"אזרחכיפניםלשני

מפורשבכללמדוברחודשים".שלושהעד2ב/מסוגביקוראשרתאומעבראשרתשלחובהבדבר

חודשים.שלושהעדשלזמןלפרקהראשונהשבתוספתהמדינהלאזרחיכניסהמאשרתפטורשמקנה

לנסיבותאוהפטוראתלסייגדעתלשיקולמקוםבלשונוואיןבינארי,הכרעהככללמנוסחהפטורסעיף

בהעסקינן,שבההמאטריהבטיבבהתחשבמתבקשאףהדברהביקור);זמןפרק(מלבדיחוללאשבהן

שאותםהרכיביםלשניעיגוןזהסעיףבלשוןלאתראפואקשההתחולה.היקףלגביוודאותנדרשת

היאואיןהביקור;תכליתאוטיבשעניינומפורשסייגכוללתהלשוןאיןלתוכה:לקרואהמשיביםמבקשים

לכךנוסףחיזוק"שגרה".לעתותמוגבלתתחולתהכיקביעהאו"חירום"עתותשלהחרגהכוללת

חודשיםשלושהשללתקופהלישראללהיכנסשמבקשאזרחכלעלעצמומחילהפטורהלשונישבמישור

עלעצמומחילאשרהטקסט,שלהסבילבניסוחגםלמצואניתןביקורובמטרתלהבחיןמבלי

מדקדקהסעיףואיןהפטורבמתןהואהמוקדהלשוני,במישורמצבים.שלרחבמנעד

חודשיםשלושהעדשללתקופהנעשיתהכניסהכאשראךוהכלהמקבל,שלבכוונותיו

ועלעבודה,למטרתשאינהקצרהשהותשעניינה2ב/ביקורמאשרתהואהפטורכי(ויוער

המיעוטלדעת4פסקה,פניםלביטחוןהשרנ'אריבן8029/21בג"ץ(וראו:בהמשך)ארחיבכך

המיעוטלדעת21פסקה,ישראלמדינתנ'מוסרי7621/15רע"פ);30.5.2022(עמיתי'השופטשל

.)1.7.2021(סולברגנ'השופטשל

לשיטתם,שכןחודשים","שלושהבתיבהלפרשנותםלשוניעיגוןלמצואביקשוהמשיבים.26

שלושהשללתקופהמכוונותאינןמלחמהבתקופתלישראללהיכנסשמבקשיםאזרחיםשלבקשותיהם

בנסיבותובפרט,בכלל,המלחמהתימשךשבוהזמןפרקמהולדבריהם,לדעת,שאיןמאחרזאת,חודשים.

במישורואולם,חודשים.שלושהעלשעולהתקופהמזהשנמשכתבאוקראינה,המתחוללתהמלחמהשל

אשובזהובהקשרזו.להנחהעיגוןלמצואקשההתכליתית,הפרשנותממישורלהבדילכפשוטה,הלשון

שאתלאשורה,המציאותעםאחדבקנהעולהאינההמשיביםשלזושעמדההכללית,להערתיואפנה

גםהמלחמה,תחילתלאחרשנכנסואוקראינהמאזרחיאלפיםיציאתעלהמצביעהבפנינו,הציגהנתוניה

ישחודשים""שלושהבתיבהכיאניחאםאףועוד,זאתנתינותם.במדינתששוררתהנוכחיתבמציאות

שאיןהריממושכים,חירוםבמצביהצותחולתאיבדברהמשיביםלעמדתמספקלשוניעוגןלשמשכדי

בתיבה זו עיגון לחלקה השני של פרשנותם – שהצו נועד לאפשר כניסה לישראל בעיקר למטרות תיירות.

בעמ'תכליתית,פרשנות(ברק,היכולתגבוללקצהמעבראלהסעיףלשוןאתלמתוחאיןאכן,.27

שתקופתבתנאיוהכל,מצבים,שלרחבבמנעדחלהפטורכינראההלשוניבמישורדנן,במקרה).147

אתסובלתכשלעצמה,הסעיףלשוןאםרבספקמשכך,חודשים.שלושהעלעולהלאהביקור

נועדהואוכיחירוםבמצביהצולהוראותתחולהאיןשלפיההמשיביםשמציעיםהפרשנות

עסקינןשבו(ובהקשרבלבדתיירותלמטרותבתוספתשמנויותמהמדינותאזרחיםלכניסת
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בשללישראללהיכנסשמבקשיםאוקראינהאזרחיכלעלגורףבאופןחללאשהפטור–

כיהמשיביםלטובתאניחהדיון,לצורךכן,פיעלאףבאוקראינה).שמתחוללתהמלחמה

אםלבחוןנפנהלפיכך,המוצעת.פרשנותםאתבדוחק,ולולשאת,מסוגלותהצוהוראות

לצותכליתיתפרשנותבאמצעותהמשיביםשהציעוהמצמצמתהפרשנותאתלהצדיקניתן

הכניסה לישראל.

תכלית הסעיף

התכלית הסובייקטיבית

(א) היסטוריה חקיקתית

כפישלו.החקיקתיתמההיסטוריהעולהשזוכפיהסעיףשלתכליתועלללמודנפנהתחילה.28

מהתכלית–היתרבין–נלמדתהפרשנותמשנה,חקיקתבפרשנותעסקינןכאשרגםשציינתי,

משנהבחקיקתמדוברכאשרזאת.תכליתאודותללמדנובהישהחקיקתיתוההיסטוריההסובייקטיבית,

;391בעמ'החקיקה,פרשנות(ברק,יותרמוגבליםהחקיקתיתההיסטוריהפירושלשםהזמיניםהאמצעים

שחקיקתמקוםואולם,)).מנהלימשפטברכה,(להלן:)1986(200א'כרךמנהלימשפטברכהברוך

ניתןהתקנות,לאישורעוברעמההיוועצותלקייםשנדרשאוהכנסתשלאישורהאתמצריכההמשנה

הפניםועדתבדיוניבעיקרהתמקדוהמשיביםבהתאם,החקיקתית.ההיסטוריהבחינתלשםבכךלהיעזר

שבעקבותיו,2011בשנתהצולתיקוןעוברהפניםשרשערךההיוועצותהליךבמסגרתהסביבהוהגנת

כימלמדיםאלהפרוטוקוליםואכן,לצו.הראשונהבתוספתהמנויותהמדינותלרשימתאוקראינהנוספה

עלבירוקרטיתהקלהבאמצעותבישראלהתיירותקידוםהייתההכנסתחברילנגדשעמדההתכלית

המבקשים להיכנס למדינה מאוקראינה. כך למשל ציינה חברת הכנסת פאינה קירשנבאום:

מהעריםשהריהנציג,פהשאמרלמהמצטרפת"אני
לנסועהקונסוליה,עםלקבועצריךויזה,לקבלכדיהקטנות,

התהליךשלהבירוקרטיהלתשלום.מעברזה–לחכותלקייב,
לקייבלנסועצריכיםאנחנולמהאומרים:הםואזהזה.

ולעשות? [...]

ישווהזההוויזות,שלהנושאאתשנסירשברגעחושבתאני
וירדן"תורכיהלמצרים,לנסיעההזאת,ברמהלפחותאותנו,

הסביבה,והגנתהפניםועדתשל274(פרוטוקול
)).3.11.2010(18,6ה-הכנסת

הבילטרלי,ההסכםאתלאשררהוחלטשבההממשלהלהחלטתההסברדבריאתגםראו

שלדרכוןבעליתייריםשלכניסתםאת"לאפשרההחלטהמטרתשלפיהםהמשיבים,הפנואליהם
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(ההדגשהבהדדיות"ולהיפך,באשרה,צורךללאיום90עלתעלהשלאלתקופהלישראלאוקראינה

הוספה – ע' פ').

המלחמהשלבעניינההצותחולתשאלתלעיל,שציינתיכפיואולם,.29
אךלהסתפקאיןלפיכךהפטור.סעיףשלפריסתוהיקףשלהכלליתמפרשנותונגזרתבאוקראינה

התכליתאתלבחוןישלצו;הראשונהלתוספתאוקראינהשללהוספתהעוברהדיוניםבבחינת
הסביבה,והגנתהפניםועדתשלנוספיםמדיוניםעולהשזוכפיהסובייקטיבית

במסגרתלעיתים,כימלמדתזובחינהאחרים.במקריםלישראלהכניסהצולתיקוןעובר

הדיוןאת(ראובוועדההדיוןבמסגרתאזרחיםאותםשלהביקורותכליתטיבנדונולאבוועדההדיון

הכנסתהסביבה,והגנתהפניםועדתשל390פרוטוקולובולגריה;אלבניה,מקדוניה,שלבעניינןשנערך

במקרה)).1.5.2007(17ה-הכנסתהסביבה,והגנתהפניםועדתשל141פרוטוקול);29.6.2008(17ה-

המדינהאזרחישלביקורםותכליתטיבאתמראשלצפותניתןשלאלכךבמפורשהתייחסותהובעהנוסף,

הפניםועדתשל206פרוטוקולוסרביה;מונטנגרושלבעניינןשנערךהדיוןאת(ראוהפטורניתןשלה

)).31.5.2010(18,6ה-הכנסתהסביבה,והגנת

אףכיגםמלמדהסביבהוהגנתהפניםועדתשלבפרוטוקוליםעיון.30
נוספתמרכזיתתכליתלבדה;ניצבתהיאאיןמרכזית,כתכליתעולההתיירותקידוםשעניינהשהתכלית

משמעותבעלבכלישמדוברמאחרזאתהמדינה.שלהחוץיחסיקידוםהיאלצובתוספתמדינותלהכללת

ביניהן.הגומליןקשריובמארגהמדינותביןהיחסיםבמישוררבהחשיבותלושישומדינית,דיפלומטית

המדיניתהתועלתהודגשהבצו,המנויותהמדינותלרשימתגיאורגיהלהוספתהנוגעבכללמשל,כך

במסגרתאלקיןזאבדאזהחוץשרסגןדבריאתוראוגיאורגיה.עםהחוץיחסימקידוםכחלקשבדבר

הדיון בוועדה:

משנהיותרקצתלפנישהתקיימובגיאורגיההבחירות"לאחר
הכיווןאתדרמטיבאופןלשנותגיאורגיהממשלתהחליטה

מאשרות,פטורעלאירןעםהסכםלהםהיהשלה.המדיני
הבקשה[...]הישראלילכיווןופנולחלוטיןאותוביטלוהם

במסגרתפטורהסכםהיתההישראלימהצדשלוהעיקרית
הפניםועדתשל186(פרוטוקול[...]"כלליתמדיניתתפנית
ראוכן);19.1.2014(19,3-4ה-הכנסתהסביבה,והגנת

19,4ה-הכנסתהסביבה,והגנתהפניםועדתשל441פרוטוקול
)9.12.2014.(

ביןבילטרליהסכםנחתםכאשרשלעיתים,כךעלמצביעההחקיקתיתההיסטוריהבחינתבדומה,.31

נציגיהצו,לתיקוןפעלהלאהמדינהאךכניסהמאשרתהדדיפטורבמתןשעניינוזרהמדינהלביןישראל

למשלראומדינה.אותהעםהיחסיםעלשליליתהשלכהלכךתהיהכיהאפשרותאתבכנסתהעלוהמדינה

לישראל:הכניסהלצוניו-גיניפפואהלהוספתעוברהפניםועדתבדיוןהחוץמשרדנציגתשלדבריהאת

ממשלתראשמולשלנוהממשלהראששלמחויבותגםזהכיניו-גיני,פפואהמולביחסנומביךמאוד"זה
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זאת)).20.10.2015(20,5ה-הכנסתהסביבה,והגנתהפניםועדתשל58(פרוטוקולניו-גיני"פפואה

שלמעמדהמיצובלשםמדינותעםדיפלומטייםיחסיםשבקידוםהתועלתנדונהמקריםבמספרועוד,

הכללהכיקונקרטיצפיאיןכאשרגםבינ"ל,בפורוםמשותפתהצבעהקידוםלשםאובעולםישראל

לצונאורושללהוספתהעוברבוועדהשנערךהדיוןאתלמשל(ראוהתיירותלקידוםתתרוםכאמור

כיהנה)).23.5.2011(18,4ה-הכנסתהסביבה,והגנתהפניםועדתשל383פרוטוקוללישראל;הכניסה

מקוםגםתתקייםהיאולעיתיםעצמאית,תכליתהיאהמדינהשלהחוץיחסיקידוםשעניינההתכליתכן,

שאין צפי לכך שמתן פטור מאשרה יוביל לקידום התיירות בישראל.

הובעושאלהכפיהכנסת,חברידברירבים,במקריםכימעלההחקיקתיתההיסטוריהבחינת.32

התיירותאתלקדםנועדהצושלפיההמשיביםבעמדתתומכיםאכןהסביבה,והגנתהפניםבוועדתבדיון

התכליתניצבתולצדהויחידה,בלעדיתבתכליתמדובראיןכימראיםאחריםדיוניםואולם,לישראל.

שבקידום יחסי החוץ של ישראל, גם באותם מקרים שבהם אין בפטור מאשרה כדי לקדם את התיירות.

(ב) הסביבה החקיקתית

דברשללשונוש"מתוךמאחרוזאתכולו,החקיקהדברבראילבחוןישהמחוקקכוונתאת.33

693/91(בג"ץהמחוקק"שלכוונתועלאמינהבצורהלעמודניתןהסדריוומטיפוסמסוגוהחקיקה,

יוניוןעניין);1993(749,763)1מז(פ"ד,הפניםבמשרדהאוכלוסיןמרשםעלהממונהנ'אפרת

).308-306בעמ'החקיקה,פרשנותברק,דיני;לפסק21פסקה,לוונשטיין-לויעניין;25פסקה,מוטורס

ביקור","אשרתשלהגדרתההואהפטורסעיףפרשנותעללהשליךבושישנורמטיבימקורבענייננו,

כך:לישראלהכניסהלתקנות(ב)5בתקנהכאמורמוגדרתזואשרההצו.פוטרממנההכניסהאשרתהיא

למעטבישראל,בלבדקצרהשהותהמצריכהאחרתמטרהלכלאוביקורלשםלישראללהיכנס"המבקש

(תייר)".2ב/מסוגביקורלישיבתורשיוןלאשרהבקשהיגישבשכר,שלאאובשכרעבודה,למטרת

רקהפטוראתלהגבילביקשהמחוקקשלפיההפרשנית,לעמדתםחיזוקבכךלמצואביקשוהמשיבים

אשרתכיקובעתהתקנהשלהמפורשתלשונהבעצמם,שציינוכפיואולם,תיירותיות.למטרותלביקורים

לשםהיאלישראלהכניסהמטרתשבהםבמקריםמלבדאחרת",מטרהלכלאוביקור"לשםתינתןביקור

גםניתן2ב/מסוגביקורשרישיוןלכךבתשובתםהתייחסואףהמשיביםבשכר".שלאאו"בשכרעבודה

הנכנסשלביותרהנמוכההזיקהאתמבטאזהשרישיוןמאחר(וזאתתיירותיתאינהכניסתושמטרתלמי

המשיבים).שלהתשובהלכתב73סעיףבתקנות;שקבועותהזיקותכללמביןלמדינה,

המשיבים,כשיטתמלמדת,אינההסעיףשלהסובייקטיביתתכליתוכיסבורניזה,פרקלסיכום.34

והדיוניםהחקיקתיתההיסטוריההאחרונים,שציינוכפיאכן,התיירות.קידוםשעניינהיחידהתכליתעל

בתוספתמדינהבהכללתמרכזיתתכליתהואהתיירותשקידוםכךעלמצביעיםלצובתיקוניםשנערכו

בקידוםהצותכליתאחתלאהודגשהזותכליתלצדכימגלההחקיקתיתההיסטוריהבחינתואולם,לצו.

,בלבדתייריםכניסתלקדםביקשוכימלמדיםלאהכנסתחברידבריועוד,זאתהמדינה.שלהחוץיחסי
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בחינתכילהוסיףישלכךאחרים.מטעמיםקצרהלשהותזריםאזרחיםכניסתההסדרמגדרלהוציאוהתכוונו

אתלהגבילהייתהלאהמחוקקכוונתשלפיההעותר,שלהפרשניתהעמדהאתמחזקתהחקיקתיתהסביבה

הוראות הפטור למטרות תיירות בלבד.

משאמרתי דברים אלה, אפנה לבחינתה של תכליתו האובייקטיבית של הסעיף.

תכלית אובייקטיבית

במישורהסובייקטיבית.לתכליתומהבמידתחופפתהפטורסעיףשלהאובייקטיביתתכליתו.35

המדינה.שלהחוץויחסיהתיירותקידוםשעניינןתכליותאותןאתלהגשיםנועדההסדרהפרטיקולרי,

זוהטבהניתנתלהןמדינותאזרחיעללהשפיעעשויהמאשרהפטורשבמתןהבירוקרטיתההקלהאכן,

הישראלית.הכלכלהעםלהיטיבבושישציבוריאינטרסזהולביקורם.יעדכמדינתבישראללבחור

הפעולהשיתוףאתמעמיקהשהיאבכךהמדינה,שלהחוץיחסיאתמקדמתהבירוקרטיתההקלהבנוסף,

שבקידוםהציבורימהאינטרסשחורגמדיניערךישזהפעולהלשיתוףהעולם.מדינותלביןישראלבין

מהמאטריהשנובעותנוספות,כלליותאובייקטיביותתכליותנוספותאלהלתכליותלישראל.התיירות

שבה עסקינן ומעקרונות היסוד של השיטה, כפי שאפרט להלן.

נגזרתלישראל,הכניסהלחוק(ב)17סעיףמכוחשהותקןלישראל,הכניסהצושלתכליתו.36

"למדינהכיבמשפטנו,היטבהמושרשתהמוצא,הנחתאתכאמורמבטאזהחוקבכללותו.החוקמתכלית

עלההגנהואתהתקינהפעילותהאתשיאפשרבאופןתנאים,ובאילובשעריהיבואמילקבועריבונות

בג"ץ;152בעמ',לעובדקוענייןראו;כןדיני;לפסק44פסקה,ערפהאבו(ענייןאזרחיה"זכויות

בג"ץ);22.9.2014(דינילפסק51פסקה,ישראלממשלתנ'ישראליתהגירהמדיניותאיתן7385/13

ריבונותשלהעלעיקרון)).1995(661,705)4מט(פ"ד,הפניםשרנ'(גולדשטיין)פסרו1031/93

הסמכותשלבעניינהובפרטבמדינה,זריםשלשהותםשעניינםההסדריםלכללברקעעומדהמדינה

בישראל,זריםשלשהותםעלמגבלותלהטיללסמכותהראיתמונתזו.שהותעלומגבלותתנאיםלהטיל

לנציגיםלחוק(א)17בסעיףשנקבעהסטטוטוריהפטורלצדאלה.מדרישותזריםלפטורבסמכותמצויה

הכניסהמדיניותשלבעיצובהלממשלהשנתונההרחבהבפררוגטיבההמחוקקהכירדיפלומטיים,

מקצתן".או"כולןהחוק,מהוראותנוספים"אנשים"סוגילפטור(ב)בס"קאותוהסמיךולפיכךלישראל,

לשר–הפטורסוגהואהראשוןההיבטהיבטים;בשניביטוילידיבאהפניםשרשלהרחבדעתושיקול

כךובתוךהפטור,אתמחילהואעליהםבחוקשקבועיםההסדריםמהםלהחליטהסמכותנתונההפנים

–הפטוריחולעליהםהפרטיםזהותהואהשניההיבטהחוק.הוראותכללשלמתחולתןלפטורהואיכול

(ראו:אווירצוותואנשיימאיםכדוגמתתפקיד,ממלאישלמסויםסוגשפוטריםצוויםהותקנולעיתיםכך,

שלמימושמהווהשלפנינוהדיוןבמוקדלישראלהכניסהצושלתחיקתוגםכן,אם).1956משנתהצו

המדינה.ריבונותלעיקרוןבהתאםלישראל,הכניסהמדיניותאתלקבועהפניםשרשלהרחבהדעתשיקול

שללכניסתוהנוגעבכלהפניםשרשלהרחבדעתוושיקולריבונותוהמשךאתמבטיחעצמוהצוואולם,
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אתלסרבהסמכותבאמצעותזאתהצו;חלעליהןמהמדינותלאחתמשתייךהואשבובמצבגםזר,אזרח

לשנותהפררוגטיבהנתונהלשרכן,כמולצו.2בסעיףשקבועההפטור,נתוןלהםאזרחיםשלכניסתם

מדיניות זו בכל עת, באמצעות תיקון הצו, התלייתו או ביטולו.

הכניסהלחוק(א)17בסעיףשקבועההסמכהלסעיףבניגודכילבאליושםלעילהאמורלצד.37

הרחבההסמכותהבלעדי,דעתושיקוללפידיפלומטיםנציגיםבצולפטורהפניםלשרשמאפשרלישראל,

המחוקקביקשבכךהכנסת.שלהפניםועדתעםהתייעצותבעריכתמותנית(ב)17בסעיףשנקבעה

(רע"פהרשויותהפרדתעיקרוןהואמשפטנו,בשיטתיסודיעיקרוןשמהווהנוספתתכליתלהגשים

השלטוןאיכותלמעןהתנועה11298/03בג"ץ);17.6.2021(22פסקה,ישראלמדינתנ'שור2696/17

)1(מט,ישראלכנסתנ'פנחסי1843/93בג"ץ);2005(865,893)5(נטפ"ד,הכנסתועדתנ'בישראל

החקיקה,תורתברק,);1983(205,218)3(לטפ"ד,יפתנ'בורכוב677/83ע"פ);1995(661,694

הכנסת,שלהמובהקיםמתפקידיהאחדנגזרזהעיקרוןמכוח).212בעמ'תכליתית,פרשנותברק,;469בעמ'

שלבפעולותיהעסקינןכאשרמתעצמתאףזהתפקידשלחשיבותוהמבצעת.הרשותעלפיקוחהוא

חקיקתבהליכיהכנסתשלמעורבותהלהבטחתאפקטיביכליהמשנה.חקיקתבתחוםהמבצעתהרשות

אתלשמוענדרשהמינהליהגורםבמסגרתההכנסת,מוועדותאחתעםהיוועצותחובתקביעתהואמשנה

שללארכיאולוגיההמכון512/81(בג"ץהחלטהלקבלתעוברפתוח"ובלבחפצה"בנפשהוועדהעמדת

6365/08בג"ץראו:כן);1981(533,544)4לה(פ"ד,והתרבותהחינוךשרנ'העבריתהאוניברסיטה

נשיאנ'הדוקומנטרייםהיוצריםפורום5933/98בג"ץ);25.8.2008(כהפסקה,הפניםשרנ'בנישתי

–המחויביםבשינויים–וראו).233בעמ'המנהלי,המשפטברכה,);2000(496,518)3נד(פ"ד,המדינה

בוועדתמשנהחקיקתאישורשבהליךהחשיבותלענייןאחרתבפרשהשמגרמ'הנשיאשלדבריואת

הכנסת:

המבצעת-הרשויותביןשיחדומעיןהואבוועדה"הדיון
קשבתאוזןלהטותהמבצעתהרשותשלהנכונותוהמחוקקת.

הפרלמנטרי,הפיקוחשלומלבומנפשוהיאהוועדהלהערות
החלפתזוהיבפרט.בוועדה,הצואישורתהליךושלבכלל,
ותכליתוטעמיושלהנמקהתוך-פורייהלהיותשנועדהדעות

והצעות,השגותביקורת,והשמעתגיסא,מחדהצו,של
נ'בישראלהתעשייניםהתאחדות1827/92(בג"ץגיסא"מאידך

ע"אראו:כן);1992(368,378)4מו(פ"ד,האוצרשר
מאגרניהולת'א'נ'בע"מאביבבתלערךלניירותהבורסה4275/94
ברכהברוך)1997(485,534)5נ(פ"ד,בע"מהתורניתהספרות

(הצעתמשנה?חקיקתעלפרלמנטריפיקוח"לקראת
)).1979(390זמשפטעיוניג')"פרקהחקיקה,חוק-יסוד:

בחזקתנעוצהבפרשנותושמצדדתנוספתאובייקטיביתשתכליתטעןהעותרכיואצייןאוסיף.38

בהתאםהצואתלפרשישלטענתו,העותר).שלהטיעוןלעיקרי55פסקהלמשל:(ראוהפרשניתההתאמה

שלמוגבלובלתיבטוחמעברלאפשרישלפיה1.3.2022מיוםהאו"םשלהכלליתהעצרתלהחלטת

United(ישראלתמכהשבהלאוקראינה,מחוץליעדיםאוקראינייםאזרחים Nations General
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Assembly, Aggression Against Ukraine, 1 March 2022 (UN Doc.A/ES-11/L.1;((נייר

לשטחןאוקראינהאזרחישלכניסהלאפשרלמדינותהנציבותקראהבולפליטיםהאו"םנציבותשלעמדה

UN(הגבלהללא high commissioner for refugees (UNHCR), UNHCR position on returns

to Ukraine, march מגבילאינוההסכםכינטעןזה,אחרוןבהקשרהבילטרלי.להסכםבהתאםוכן);22

הנוגעבכלרקמוגבלתתחולתולשונו,לפיוכיתיירותית,שמטרתםלביקוריםאזרחיםשלכניסתםאת

עבודה.לשםהיאכניסתושמטרתאוחודשיםשלושהעלעולהשאורכהלתקופהלשהותשבכוונתולמי

מפורשת,התייחסותלכךאיןאוקראינהעםהבילטרליההסכםשבלשוןאףכיטענומצדםהמשיבים

לכניסהניתןשהפטורלכךמפורשתהתייחסותישנהאחרותמדינותעםשנחתמובילטרלייםבהסכמים

המשיבים).שלהתשובהלכתב,2בה"ש,70פסקה(ראותיירותייםצרכיםלשם

ואתהבינלאומיהמשפטהוראותאתלסתורשלאבמגמהתפורשחקיקהככלל,אכן,.39
החוקכאשרואולם,ישראל;מדינתשלהבינלאומיותהמשפטיותהתחייבויותיה

העליונהעלהראשוןשלידו–הבין-לאומיהדיןאתבמפורשסותרהישראלי
בג"ץ);2006(346,387-386)1סא(פ"ד,ישראלממשלתנ'לעובד""קועמותת4542/02(בג"ץ

)ע"פ2002(834,847)5נו(פ"ד,החינוךמשרדנ'דאוןתסמונתלילדיהוריםעמותת–יתד2599/00

פרשנותברק,);1999(625,642-641)1נג(פ"ד,לממשלההמשפטיהיועץנ'שינביין6182/98

ההתאמהחזקתיישוםשלפיההעותרטענתכילכאורהנראהשלפנינו,במקרה).577בעמ'החקיקה,

אולם,אחיזה.נטולתאינההמשיביםשלהמצמצמתהפרשניתעמדתהעםאחדבקנהעולהלאהפרשנית

בשים לב לתוצאה שאליה הגעתי, כפי שיפורט להלן, לא ראיתי לטעת מסמרות בסוגיה זו.

צמצוםאתמצדיקותאלההאםלבחוןנפנההצו,שלהאובייקטיביותהתכליותעלשעמדנולאחר.40

קידוםשלהפרטיקולריותלתכליותאשרהמשיבים.טועניםשלובאופןהצו,קובעאותהבמתכונתהפטור

האמורבצדהנוכחית,הזמןבנקודתרלבנטיאינואכןהתיירותקידוםהמדינה,שלהחוץויחסיהתיירות

עיקרוןגם.המשיביםטועניםלהבפרשנותתומכתאינההמדינה,שלהחוץיחסיחיזוקשלהתכליתכיברי

פרשניתבהכרעהאיןשהובהר,שכפימאחרזאתהאמורה.בפרשנותלתמוךכדיבואיןהמדינהריבונות

מעקרוןלגרועכדיהנוכחית,בעתלישראללהיכנסשמבקשיםאוקראינהאזרחיעלגםחלהצושלפיה

הרחבדעתהלשיקולבהתאםבשעריה,להביאמבקשתהיאמיאתלהכריעהמדינהומאפשרותהריבונות

האפשרותפתוחהלכך)שהסמיכה(ומיהפניםשרתלפנישפורט,כפיהרבות.ולסמכויותיה
נתונהכאמור,לכך,נוסףלצו.2בסעיףשנקבעכפיהפטור,נתוןלהםאזרחיםשלכניסתםאתלסרב

בכפוףבתוספת,המנויותמהמדינותאוקראינהאתולהוציאהצואתלתקןהסמכותהפניםלשרת

כאמור,חל,הצושלפיהפרשנותכיסבוראיניהאמור,נוכחהסביבה.והגנתהפניםועדתעםלהתייעצות

גורעת מעיקרון ריבונות המדינה.
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כפי–אפקטיביפרלמנטריפיקוחבאמצעותרשויותהפרדתשעניינההתכליתליישוםאשר.41

פרשנותאימוץכיחששמתעוררזאת,לעומתלהגשימה;מיטיבההעותרפרשנותכיסבורנילהלן,שאפרט

בצושמנויותהמדינותמרשימתמדינהשלהסרתהכיחולקאיןניכר.באופןזובתכליתיפגעהמשיבים

(וראוהסביבהוהגנתהפניםועדתעםהיוועצותיחייבבתורווהואהצו,שלתיקוןתצריךלישראלהכניסה

-מינהלהוראתליתןאותקנותלהתקין"הסמכהכישקובע,1981התשמ"א-הפרשנות,לחוק15סעיףאת

ההוראה").ניתנהאוהתקנותשהותקנובדרךלבטלןאולהתלותןלשנותן,לתקנן,הסמכהגםמשמעה

לערוךהפניםשריחויבשבהםהמצביםגדרעלתשליךשלפנינוהפרשניתבשאלההכרעהלפיכך,

אתלהגבילמאפשרתאשרהמשיבים,טועניםלההפרשנותאתנאמץאםהפנים.ועדתעםהיוועצות

הליךעלהפרלמנטריהפיקוחיצומצםלשונו,אףעלהוועדה,עםבהתייעצותצורךבלאהצותחולת

זהשדיוןעקאדאהממשלה.מדיניותלענייןהפניםבוועדתדיוןנערךדנןבמקרהאמנם,המדיניות.גיבוש

מינהליתרשותשלחובותיהשעניינןההלכותלמכלולובהתאםפורמלי,היוועצותהליךבמסגרתנערךלא

לדיוןהצדדיםעלהרשות;ידיעלהחלטהלקבלתעובריתקייםהדיוןכינדרשהיתר,ביןזה.בהקשר

המינהליתהרשותמחויבתוכןבדין;הקבועההסטטוטוריתבמסגרתהואשהדיוןלכךמודעיםלהיות

משרדנ'בישראלהמקומיהשלטוןמרכז2910/04(בג"ץזובמסגרתלהשניתנתהעצהאתלשקול

125,141)1מז(פ"ד,הרצליהעירייתנ'סווירי3536/92בג"ץ);2004(625,640)3נט(פ"ד,החינוך

)1993(11,17)1מח(פ"ד,ישראלמדינתנ'בע"מובניוגולדיוסףהגליליקב3490/90ע"פ);1993(

הדבריםפניאלהשלאכמובן)2010שנייה,(מהדורה1210-1207בכרךהמינהליתהסמכותזמיריצחק

הפיקוחסמכותבמסגרתזאתכלהמשיבים;החלטתקבלתלאחרהתקייםהכנסתבוועדתהדיוןבענייננו.

הכללית של הכנסת וברי שהן המשיבים והן הכנסת לא ראו בו משום הליך של היוועצות.

ובהקשריםבמצביםהפטורתחולתלגבילהיווצרשעלולההמובניתהעמימותאתלהוסיףישלכך.42

הואחירום""זמןלביןשגרה""זמןביןהגבולקולעיתיםאכן,המשיבים.פרשנותתתקבלאםשונים,

טיבלענייןהןזאתמשמעותי,קושילעורריכולהזוהבחנהרבים,במקריםואולם,ותחום.ברורמובהק,

גבולותלשאלתביחסברורהפרשניתעמדהלפנינוהציגולאאףהמשיביםהתמשכותו.לענייןהןהמשבר,

רחבהואלשלוםמלחמהשביןהמנעדלמשל,כךלצו.תחולהאיןשבהתקיימוהחירום""מצב
פרשנויות"מלחמה"למונחבהתאם,.רביםבינייםמצבילהיכלליכוליםובגדרו
ראשנ'ביילין6246/06בג"ץ(ראו:הישראליבדיןשוניםחקיקהבדברישונות

"מצבישלנוספיםסוגיםלהוסיףישלכך)).1.8.2006(4פסקה,ישראלממשלת
לשםובהם,יחול,לאהצובהתקיימםהמשיביםלשיטתהאםברורשלאחירום"

פרקלהימשךעלולהחירוםמצבלעיתיםבנוסף,כלכליים.משבריםההדגמה,
הכנסת,שלמתשובתהאףעולההדבר"שגרה".בולראותשיידרשעדמשמעותי,זמן

"שגרה",לכדייעלהשהואלכךלהובילעשויהזמןלאורךבאוקראינההמשברשלהימשכותשלפיה

יראהוהלאהשממנוהגבולקוקביעתואולם,המתווה.שליישומוהמשךאתלבחוןיהיהנדרשולפיכך

בקנהעולהאינואפקטיביתהיוועצותחובתבהבטחתהצורךמטבעו.עמוםהואשגרהכמצבהחירוםמצב
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ההיוועצותחובתשלמתוכןלריקונהלהוליךשעשויההצו,לתחולתעמומהמידהאמתקביעתעםאחד

התכליותאתלהגשיםמיטיבההעותרפרשנותזהבהיבטגםכיסבורניהאמור,נוכחבכנסת.

האובייקטיביות של הצו.

שלב המסקנות: פרשנות הצו בראי התכלית

הפרשנותעםאחדבקנהעולותלאתכליתו,הןהחוק,לשוןהןכיסבורניהדבריםבחינתלאחר.43

אותיירותיתשמטרתםלביקוריםאךמוגבלתתחולתוהצו,שללשונוחרףשלפיההמשיביםשהציעו

כילהניחאנימוכןהסובייקטיבית,התכליתבמישור"שגרה".בזמנישמתקיימיםלביקורים

וכיבעיקרו,תיירותישימושיהיהבפטורשייעשההשימושכיעיניולנגדראההמחוקק

המדינותלרשימתמדינהשלהוספתהשלביסודהשעמדההסובייקטיביתהתכליתרביםבמקרים

התכליתכילהסיקניתןלאואולם,לישראל.התיירותאתלקדםהייתהלישראלהכניסהבצושנכללות

ישיבהרשיוןשלפיהוההגדרההחקיקתיתהסביבהבהינתןבפרטבלעדית,היאהתיירותית

להוסיףישלכךעבודה.למטרתשאינהמועדקצרתישיבהלכלמתייחס(תייר)2ב/מסוג
שלהחוץיחסיקידוםעצמאיתכתכליתניצבתולצדהיחידה,כתכליתעמדהלאהתיירותיתהתכליתכי

מסוימתהתנגשותקיימתכיבכך)להכריע(מבליהדיוןלצורךמניחהייתיאםגםהמדינה.

בפרשנותלשיטתיתומכותאשרהאובייקטיביות,לתכליותהסובייקטיביתהתכליתבין

הפרשנות,תורתמרכיביאחדהואהסובייקטיביתהתכליתרכיבלמשיבים.לסייעבכךהיהלאהעותר,

אינההסובייקטיביתהתכליתכאשרהאובייקטיבית.לתכליתביחסמכריעמשקללוליתןאיןואולם

התכליותשלבכוחןוברורה",משמעיתחדמפורשת,"בצורההחיקוקבלשוןמעוגנת

של25-24פסקאות,לישראלהראשיתהרבנותנ'גיני5026/16(דנג"ץלגבורהאובייקטיביות

153,158)3מט(פ"ד,ישראלממשלתנ'פורז3262/95בג"ץ);12.9.2017(נאורמ'הנשיאה

הסביבההאובייקטיבית,התכליתדנןבמקרה).261-260בעמ'החקיקה,פרשנותברק,);1995(

להשקפתימוליכיםהסובייקטיבית,בתכליתמסויםרכיבבצדפרלמנטרי,בפיקוחוהצורךהחקיקתית,

לצורךנדרשתאינהאףוזוהצו,ללשוןהמשיביםשמציעיםהמצמצמתלפרשנותמקוםאיןכילמסקנה

הפעלת סמכות הפיקוח על הכניסה בשערי המדינה, שמוסיפה להיות נתונה להם.

סוף דבר

צוכילמסקנהמובילשלפנינו,במקרההתכליתיתהפרשנותתורתעקרונותיישוםכן,כיהנה.44

חודשים,שלושהשללתקופהלישראללהיכנסשמבקשיםאוקראינהאזרחיעלגםחללישראלהכניסה

שהוצגוהמתחרותהפרשנויותשתיביןלהכריעבבואנובאוקראינה.שמתחוללתהמלחמהשלבנסיבותאף
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העותרפרשנותזאת,לעומתהצו.בלשוןעיגוןישהמשיביםשהציגולפרשנותאםספקכיראינולפנינו,

עולה בקנה אחד עם לשון הצו ואף מיטיבה להגשים את תכליות הסעיף.

הממשלהומאפשרותהריבונותמעקרוןלגרועכדיזובמסקנתיאיןשציינתי,כפי

סמכותהבהםלפניה,שעומדיםהחוקייםלאפיקיםבהתאםהמדינה,בשערייבואמילהכריע

ולהוציאהצואתלתקןלחלופין,אולצו;2סעיףלפיאוקראינהאזרחישלכניסתםלסרב

הסמכויותהפעלתכילצייןלמותרשבתוספת.מהמדינות–הזולעתולו–אוקראינהאת

האמורות, נתונה לביקורת שיפוטית.

הכניסהצוכיולהורותלמוחלטתנאיעלהצואתלעשותלחברייאציעכן,עלאשר

חודשים,שלושהעדשללתקופהלישראללהיכנסשמבקשיםאוקראינהאזרחישלבעניינםחללישראל

.גם במצב שנוצר עקב המלחמה באוקראינה

ש"ח.20,000שלכוללבסךהעותר,בהוצאותיישאוהמשיבים

לנשיאההמשנה

:השופט י' עמית

אני מסכים.

המשיביםלעמדתעיגוןכלאיןהלשוני,שבהיבטכךוהחלטית,ברורההצושללשונו

,פוגלמןע'השופטלנשיאההמשנהחברי,שהראהכפיזו.בנקודההילוכנואתלעצורהיהוניתן

הואשאסרהפההמשיבים.מצדדיםשבהלתוצאהמוליכהאינההפטור,סעיףשלהתכליתגם

המלךשדרךהריהפטור,הוראתאתלבטלישכיסבוריםשהמשיביםוככלשהתיר,הפה

הכנסת.שלהפניםועדתעםהיוועצותתוךהצותיקוןאוביטולבאמצעותהיאכןלעשות

כאמורעומדתהמשיביםידיעלשננקטההעקיפיןדרךאךברורה,זובדרךהכרוכההרגישות

בניגוד לדין הקיים.

טפוש

:הנשיאה א' חיות
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אניכן,כמוהגיע.שאליהולתוצאהפוגלמןע'לנשיאההמשנהחברישלדעתולחוותמסכימהאני.1

.י' עמיתמצטרפת להערותיו של חברי השופט

(פטורלישראלהכניסהצושלתחולתולהיקףביחספרשניתשאלהעומדתדנןההליךבמוקד.2

מוביליםעמנוהנהוגיםהפרשנותכללי).הצואולישראלהכניסהצו(להלן:1974התשל"ד-מאשרה),

ספקלנשיאה,המשנהחברישצייןכפילעמוד.יכולהאינההמשיביםשלהמוצעתפרשנותםכילמסקנה

פרשנויותשתיבפנינוכיאניחאםאףאךהמשיבים.שהציעולפרשנותהצובלשוןעיגוןקייםאםרב

מקובלת–המשיביםעמדושעליהוהפרשנותהעותרעמדשעליההפרשנות–הצולשוןמבחינתאפשריות

אתהמיטביבאופןמגשימההעותרשלפרשנותוכיומטעמיו,לנשיאההמשנהחברישלמסקנתועליי

מדינתנ'אוריך1062/21דנ"פוהשוו:(ראולהעדיפהישומשכךלישראלהכניסהצושלתכליותיו

)).11.1.2022(דעתילחוות36פסקה,ישראל

אינהבצוהקבועהפטורשלתחולתולהיקףבאשרלאמץשראינוהפרשנותחברי,שהדגישכפי.3

אתולהוציאהצואתלתקןהפניםלשרתהמסורההסמכותבהינתןהמדינה,ריבונותמעיקרוןגורעת

ראוילגישתהאםזאתהפטור.לאותוזכאיותשאזרחיהןבתוספתהמנויותהמדינותמגדראוקראינה

הסמכותהפניםלשרתנתונהכן,כמוהסביבה.והגנתהפניםועדתעםלהתייעצותובכפוףכן,לעשות

ולחדדלהעירראיתיזהבהקשרלצו.2בסעיףשנקבעכפיהפטור,נתוןשלהםאזרחיםשלכניסתםלסרב

מהםאחדלכלהנוגעיםומטעמיםפרטניבסיסעלכאלהאזרחיםשלכניסתםלסרבבסמכותמדוברכי

עםהתוספתפיעלהנמניתמדינהשלאזרחיהעלקבוצתיותהגבלותמהטלתלהבדילזאת,אישי.באופן

מדינות הפטור.

האישנה

.ע' פוגלמןהוחלט כאמור בפסק דינו של המשנה לנשיאה

).3.7.2022( התשפ"בבתמוז ד'היום,ניתן

טפושהמשנה לנשיאהה נ ש י א ה
_________________________
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