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 המשיבים
 

  6המשיבה תגובה מטעם 

להגיש ) הכנסת(להלן:  6 , מתכבדת המשיבה12.3.2022מיום  פוגלמןבהתאם להחלטת כב' השופט 

 כדלקמן:, לעתירה תגובה מטעמה

של לישראל כניסתם בנוגע ל 1המשיבה מדיניות תר לביטול בבקשת העועניינה של העתירה  .1

 . זו השורר במדינההמלחמתי  המצב , על רקעאזרחי אוקראינה

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), הן שהמדיניות עומדת בסתירה לבעתירה עיקר הטענות 

שהיא הייתה חייבת להיות מעוגנת בהחלטת , )צו הכניסה לישראל(להלן:  1974-התשל"ד

 ממשלה ושהיא נוגדת את ההתחייבות והמחוייבות הבינלאומית של המדינה. 

יעצות עם ועדת הפנים י"שר הפנים רשאי, אחרי הת(ב) לחוק הכניסה לישראל קובע כי 17סעיף  .2

ולן או של הכנסת, בצו שיפורסם ברשומות, לפטור סוגי אנשים נוספים מהוראות חוק זה, כ

 מקצתן, כליל או בסייגים."

את צו הכניסה לישראל (פטור ברשומות שר הפנים פירסם  2011מכוח סעיף זה, בראשית שנת 

, אשר הוסיף את אוקראינה לרשימת המדינות אשר אזרחיהן 2011-מאשרה) (תיקון), התשע"א

פטורים מקבלת אשרה בטרם הגעה לישראל. הצו התקבל לאחר שנערכה היוועצות עם ועדת 

 . 2010בחודש נובמבר ), ועדת הפניםוהגנת הסביבה של הכנסת (להלן: הפנים 



2 
 

הליך הוא צו הכניסה לישראל, כולו או חלקו, מחייב אף ביטול  לעמדת הכנסתר, לאור האמו .3

 הכניסה לישראל לא בוטל. צו ואולם, היוועצות עם ועדת הפנים. של 

עולה ת אזרחי אוקראינה לישראל כניסהממשלה ביחס להאם מדיניות השאלה בצד האמור, 

מובהק במישור באופן מצויה  הדין, ובכלל זה עם צו הכניסה לישראל, בקנה אחד עם הוראות

 לפתחם של משיבי הממשלה. אפוא , ועומדת של הדין יישומי-הפרשני

 לפיכך, הכנסת אינה מוצאת מקום להביע עמדה בסוגיה, ותבקש להימחק מהעתירה. 

 
 2022במרץ,  13היום: 
 התשפ"ב, י' באדר ב'           

 
 

 
________________ 

 אביטל סומפולינסקי, עו"ד
 ממונה על ייצוג הכנסת בערכאות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- נ ג ד -
	3. היועצת המשפטית לממשלה
	6. ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת 


