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מבוא

מס.1 כי, תושבת הרשות הפלסטינית) העותרת-להלן(1' עניינה של העתירה בבקשת העותרת
את בקשתה ויתיר לה להיכנס לישראל בית המשפט הנכבד יורה למשיב לבחון באופן פרטני

. ירושליםבבאופן קבוע לצורך לימודים באוניברסיטה העברית 

את"עוד מבקשות העותרות כי בית המשפט הנכבד יורה למשיב ההגבלה הגורפת המוטלת לבטל
ומדוע לא תיבחן באופן פרטני, על כניסת פלסטינים תושבי השטחים לישראל לצרכי לימודים

."בקשתו של כל סטודנט פלסטיני המבקש להיכנס לישראל לצורך לימודים

ת.2 בהעדר עילה להתערבותו של בית משפט נכבד, כי דין העתירה להידחות על הסף, טעןהמדינה
את כניסתו של נתין זר בכלל , ותושב הרשות הפלסטינית בפרט, זה בהחלטה שלא לאפשר

. לישראל

 זאת בניגוד–אין כל זכות שבדין להיכנס לישראל, כמו גם לזרים אחרים, לעותרת,ראשית
והעותרות לא השכילו להצביע על עילה משפטית כלשהי מכוחה מחויבת,הגמור לנטען בעתיר

.המדינה לפעול כמבוקש בעתירה

כי דין העתירה להידחות גם מהטעם שסוגיית כניסתם של תושבי הרשות, המשיב יטען לעניין זה
המהווה חלק ממערכת היחסים המדינית בין ישראל,סוגיה מדיניתהפלסטינית לישראל הינה 
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אין עילה להתערבותו, ודאי על רקע נסיבות הזמן והמקום, בנסיבות אלו.שות הפלסטיניתלר
.של בית המשפט הנכבד בה

לתת שירותי חינוך במדינת ישראל לתושבי מדינה זרה בכלל,שנית מדינת ישראל איננה חייבת
ים נוספים כמו גם שירות–החובה להענקת שירותי חינוך. ולתושבי הרשות הפלסטינית בפרט

זה. מוטלת על הרשות הפלסטינית-כגון שירותי בריאות, שונים בתחומים האזרחיים לעניין
כי טענת העותרות לפיה ישראל מחוייבת גם בהענקת שירותי חינוך לסוגיהם, יצוין כבר עתה

 לא בהיבט ההסכמים-לתושבי הרשות הפלסטינית הינה טענה מרחיקת לכת שאינה מבוססת כלל 
ינית ואף לא משום במסגרתם הועברו כלל הסמכויות האזרחיות לידי הרשות הפלסט, נייםהמדי

.להידחות מכל וכלשל הטענה ודינה-היבט משפטי אחר 

.עמדת המשיבים תפורט להלן.3

עמדת המשיבים

יברסיטה העברית כי לעותרת הודע על קבלתה לאונ, יבקש המשיב לציין, בראשית הדברים.4
. מסורבת נמסר לה כי בקשתה2006 באפריל עוד ולטענת העותרת 2006בשלהי ינואר 

את העתירה בסמוך השתהתה העותרת ובחרה שלא, קבלת תשובת המשיבלאחר במקום להגיש
לבסוף הוגשה העתירה דנן).2006למעט מספר פניות בחודשים יוני וספטמבר(לפעול בעניינה 
.י פתיחת שנת הלימודים בצירוף בקשה דחופה לקיום דיון דחוף בעתירהאך כשבוע לפנ

הח, נבקש אף לציין מ עם הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית"כי מבירור שערך
ולעת הזו היא אינה,ז"כלל לא מילאה טופס לימודים לשנת תשסכי העותרת,מ"נמסר לח

כי כל הנספחים המצורפים לעתירה עניינם בשנת,ןיצוי. רשומה כלל לשנת הלימודים הקרובה
כי, לא למותר לציין. ולא לשנת הלימודים הנוכחיתו"תשסהלימודים   עובדה זו כי ראוי היה

.בפני בית המשפט הנכבדתובא על ידי העותרות

הם אינם, לימודים לדוקטורט אינם כלימודי תיכון או כלימודים לתארים אחרים, יתרה מזו
נכתב כי רק בשנה( כך אף עולה מהעתירה עצמה–בים נוכחות בשיעורים פרונטליים מחיי

ה-) השניה תהיה חובת נוכחות בשיעורים פרונטליים  22.10.06- והצגת הדברים כאילו לאחר
. חוטאת למציאות,שאיפותיה של העותרת לעבודת דוקטורט ירדו לטמיון

 מנוסחת בלשון כוללנית ומבקשת–ציפי של העותרת מעבר לעניינה הספ–העתירה, לא זו אף זו
.סעד כוללני של אישור כל הבקשות של סטודנטים פלסטינים להיכנס לישראל

מן, המשיב יטען,ורלאור האמ  הראוי מצד העותרות להציב למשיב פרק זמן כה כי לא היה זה
 להשתהות–עימה מטעמים השמורים–קצר להתייחסות לעתירה בייחוד כאשר העותרת בחרה

זאת אף מבלי שנרשמה, בהגשת העתירה עד למספר ימים לפני תחילתה של שנת הלימודים
לח, ללימודים לשנת הלימודים הנוכחית .מ"כפי שנמסר כאמור

.כעת יתייחס המשיב לגופם של דברים

דחיית העתירה על הסף מחמת העדר עילה

עקב העדר עילה להתערבותו של בית המשפט, להדחות על הסףכי דין העתירה, המשיב יטען.5
.הנכבד בה
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חוק הכניסהלפי, או בעלת רשיון ישיבה בישראל, שאינה אזרחית ישראלית,1לעותרת.6
בה,1952-ב" התשי,לישראל . אין כל זכות שבדין להיכנס לתחומי מדינת ישראל וללמוד
כ, לעניין זה או. דין כל זר אחרדינה של העותרת העותרת לא הצביעה על כל זכות אישית

ול, אחרת כלשהי על, קרי, בתחומהלמודהמחייבת את מדינת ישראל להתיר לה להיכנס
את המשיב ליתן לה היתרי כניסה קבועים לישראל לא, וכפועל יוצא, עילה כלשהי המחייבת גם

בד בהחלטה שלא להתיר כניסתה הצביעה על עילה כלשהי להתערבותו של בית המשפט הנכ
.די בכך כדי להביא לדחיית העתירה. לישראל

נ482/71ץ"כבר נפסק זה מכבר בפסק דינו של בית המשפט הנכבד בבג.7 ד"פ, שר הפנים' קלרק
:כי,117' בעמ, 113)1(כז

בה" אי� היא, בכל הנוגע לענייני כניסה של זרי� לישראל וישיבה
כל אר� שומרת לעצמה את הזכות. ינה או יוצאת דופ�מיוחדת במ

למנוע מאנשי� זרי� להיכנס לתחומה או להרחיק� מתחומה כאשר
מתו� קלות.וא� ללא כל סיבה, מסיבה זו או אחרת, אינ� רצויי� עוד

, הברית אנו יודעי� גישתנו למקורות המשפטיי� של אנגליה וארצות
מות כי מצב כזה קיי� ג� ומ� המפורס, שאכ� די� כזה שורר בה�

(במדינות אחרות .)ס.א  ההדגשה הוספה."

כב.8 נ7277/94ץ"השופט מצא בבג' ראו גם פסק דינו של , המושל הצבאי לחבל עזה' פלוני
שם עתרו תושבים מרצועת עזה בבקשה לקבלת היתר יציאה,889,)2(95כרך, עליון-תקדין
:ובו נקבע כדלקמן, לישראל

בה" . לאיש מ� העותרי� אי� זכות קנויה להיכנס לישראל כדי לעבוד
לצרכי עבודה או לצור� אחר, ההחלטה א� להתיר כניסת� לישראל

 ..." נתונה לשיקול דעתו של המשיב, כלשהו

נ6662/00ץ"כן ראו פסק דינו של כבוד השופט מצא בבג על-תקשר הביטחון' חדאד
ש,)2(2001 את יציאתו מעזה בו נדחתה עתירה ל תושב עזה נגד החלטת המשיב שלא להתיר

:וכך נאמר באותו פסק דין. לישראל לצורכי עבודה

בתגובתם לעתירה מנו המשיבים את טעמיהם לסיווגו של העותר כמנוע"
כתושב(באשר לעותר, כי דין העתירה להדחות על הסף, כן טענו. כניסה

לע) הרשות הפלשתינית בהחלטתי מיום. בוד בישראלאין זכות שבדין
בא7.11.2000 מהי העילה שעל יסודה, כוח העותר להסביר- נתבקש

בא. מבקש העותר מבית המשפט להתערב בהחלטת המשיבים -בתשובת
, העותר איננו תובע הכרה בזכות לעבודה בישראל"כי, כוח העותר נאמר

אלא מבקש הוא מבית המשפט לבדוק אם צודקים המשיבים במניעת
.עותר מלהיכנס לישראל מסיבות ביטחוניותה

כי אין לו זכות שבדין לעבוד, משהודה העותר. דין העתירה להדחות
ברי שאין לו עילה לדרוש שבית המשפט יבדוק את צדקת, בישראל

כי הטעם, מעבר לנדרש נוסיף.החלטת המשיבים לסווגו כמנוע כניסה
, על פניו, אל נראהשהציגו המשיבים למניעת כניסתו של העותר לישר

ובעובדה כי המשיבים התירו לעותר להיכנס לישראל בהזדמנות, משכנע
אין, כדי לאפשר לו להשתתף במשפטו בבית הדין האזורי לעבודה, אחת

.)ס.א–ההדגשה הוספה(."כדי לגרוע ממשקלו של הטעם האמור

וות שכן גם במקרה דנן העותר, הנמקה זו יפה גם לענייננו.9 או עילה/לא הצביעו על כל טעם
 ולכל מבקש אחר שכמותה זכות1את הרשויות הישראליות להעניק לעותרת שבדין המחייבים 

. כדי להביא לדחיית העתירה–די בכך. כניסה לישראל לצורך לימודיה במוסד חינוך בישראל
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נ11809/05ץ"בגגם'ר.10 בו,2314,)1(2006על-תקטי לממשלההיועץ המשפ' עומר אלסיד
:כדלקמן, נקבע

, ראו. הלכה היא שאי� לתושב האזור זכות שבדי� לעבוד בישראל"
צה'נ' סעיד כעאבנה ואח�7475/05"בג, למשל ל בגדה"מפקד כוחות

").טר� פורס�(המערבית

ע �2875/06"בג, 27.6.06בפסק דינו של בית המשפט הנכבד מיו� בדאלקאדר חס� עאיש

נ זו) טר� פורס�(שר הבטחו�' כואזבה :כדלקמ$,חזר בית המשפט הנכבד על קביעה

"�לתושב האזור אי� זכות שבדי� לעבוד. די� העתירה להידחות על הס
נ�4283/06"בג: ראו(בישראל   משרד הביטחו�–מדינת ישראל' אוסטה

ש�) 19.6.06, לא פורס�( נ�11764/05"בג; וההפניות מפקד' קרעא�
)"31.1.06, לא פורס�(ל בגדה המערבית"כוחות צה

נלואי11764/05ץ"בג: והשוו צה' קרעאן על-תקל בגדה המערבית"מפקד כוחות
נ5108/05ץ"בג;2040,)1(2006 על-תקמשטרת ישראל' עמר מוחמד עבדללה בני עודה
נ2475/06ץ"בג;3546,)3(2005 צה' פלוני טרם(ל בגדה המערבית"מפקד כוחות
).פורסם

אזרחיה ותושביה עימות, נגד מדינת ישראלמתנהל,2000מאז ספטמברכי, נבקש אף להזכיר.11
במסגרת העימות מבוצעים על ידי הצד הפלסטיני על מנגנוניו וארגוניו השונים פיגועים. מזוין

, הגוף והרכוש של אזרחים ותושבים ישראלים חפים מפשע ובהם זקנים וילדים, נגד החיים
. גברים ונשים

2006אס בבחירות ברשות הפלסטינית ובמרץ החמ– זכה ארגון הטרור 2006בחודש פברואר
מס(בעקבות האמור התקבלה החלטה של ממשלת ישראל. הושבעה ממשלת החמאס ' החלטה

את מדינת ישראל"לפיה ישראל רואה ברשות הפלסטינית) 4780  וכי"רשות טרור העויינת
 וגורמי לא תקיים קשרים עם הרשות הפלסטינית, מדינת ישראל על כל גורמי הממשל שלה"

 ". השלטון שלה

של, מדיניותה של ממשלת ישראל על רשויותיה השונות, מטעמים אלה.12 שלא להתיר כניסתם
, בדין יסודה–אלא מטעמים הומניטריים חריגים ביותר, תושבי הרשות הפלסטינית לישראל

ה כלשהי להתערבות ומדובר במדיניות סבירה וראויה אשר העותרים לא השכילו להצביע על עיל
כנובע בין השאר מן המצב, ובייחוד נוכח המצב הבטחוני המתמשך והחלטות ממשלת ישראל, בה

. בטחוני לעת הזאת-המדיני

מן הכלל אל הפרט

המ, בנסיבות המקרה דנן.13 להיכנס זכותכלתכי אין לעותר, לגופם של דברים היאדינהעמדת
את כניסתה להתיר ההחלטה שלא וכי לצורך לימודים או לכל צורך אחר, משטחי האזור לישראל

הינה החלטהו, הינה החלטה שבדין יסודה– כמבוקש בעתירה–דרך קבע של העותרת לישראל
את התערבותו של בית המשפט הנכבד בה .סבירה אשר אינה מצדיקה
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ם של זרים תושבי הרשות הפלסטינית מדיניותה של מדינת ישראל בסוגיית כניסת, כאמור.14
במקרים הומניטריים שלא לאפשר כניסתם של תושבי אזור לישראל אלא, לישראל הינה

. ובמקרים אחרים בהם החליטה המדינה כי ישנו אינטרס ציבורי לאישור הבקשותחריגים
 לא נכללת– כמו גם בקשתם של תושבי רשות רבים שהינם סטודנטים–בקשתה של העותרת

. במסגרת המקרים ההומניטאריים המצדיקים היענות לבקשה

 אין בו כדי– כמבוקש בעתירה–כי סירוב המשיב לבקשת העותרת, יצוין, יחד עם זאת.15
בקשות. להשליך על עמדת המשיב לבקשות פרטניות ככל שאלה תוגשנה על ידי העותרת

קיבלה העותרת,2004כי בשנת, נזכיר, למשלכך. תיבחנה לגופן, ככל שתוגשנה, ספציפיות
היתר כניסה לישראל למשך שבועיים לצורך לימודיה ולצורך שימוש בספריית האוניברסיטה 

. העברית בגבעת רם

את כניסתה של העותרת, מחד גיסא. כי עמדתו הינה סבירה, המשיב סבור.16 ההחלטה שלא להתיר
על ידי העותרות לצורך לימודי דוקטורט באוניברסיטה העברית לישראל באופן קבוע כמבוקש 

הינה בהתאם למדיניות המשיב לפיה אין להתיר כניסתם באופן קבוע של סטודנטים תושבי 
זה, האזור לישראל , ומאידך גיסא, ואינה פותחת פתח לאישור בקשות רבות נוספות מסוג

.תרתמאפשרת היא מתן פתרונות נקודתיים במקרה הצורך לעו

כי בעתירה יש נסיון להציג את פני הדברים כאילו רק מתן אישור גורף וקבוע, המשיב יטען.17
את לימודיה לדוקטורט, כמבוקש בעתירה–לכניסתה של העותרת לישראל  להלן. יאפשר לה
. וזאת מכמה טעמים, נראה כי דברים אלה אינם נכונים

אינו כולל עבודה במעבדות אלא) כפי העולה מן העתירה(תחום מחקרה של העותרת, ראשית
וזו בוודאי יכולה להיעשות גם ללא נוכחות פיסית של העותרת, עיקרה בעבודת מחשבים

ע, לוין' לעניין זה מכתבו של פרופ'ר. בכל תקופת לימודיהבישראל  שם6/המצורף כנספח
"נכתב ". מבוצע בעיקרו באמצעות מחשביםאלא, מחקר זה אינו מתרחש במעבדה כימית כלשהי:

מבקשתה של העותרת לפטור מתשלום אגרה עולה כי המלגה אשר תוענק לעותרת, שנית
ועל כן לא ברורה טענת, לוין' פרופ, לטענתה הינה מקרן המחקר של המנחה המיועד שלה

9סעיף(העותרות לפיה תוכל לזכות במלגה אך ורק אם תתגורר במעונות האוניברסיטה 
לוין כי הללו ישתפו' כי ישנו רצון הדדי של העותרת ופרופ, על פני הדברים נראה). לעתירה

גם, פעולה במסגרת לימודיה של העותרת והעותרות לא הסבירו מדוע לא ניתן לקיים קשר זה
תוך הגשת בקשות ספציפיות במקרים, של העותרת בישראלנוכחות פיסית מתמדתללא 

.כאמור, בקשות אשר תיבחנה לגופן,אלהמחייבים כניסה לישר

הח, לעניין זה יצוין ,מ עם הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית"כי מבירור שערך
לא, ניתן ללמוד לדוקטורט ללא נוכחות פיסית של הלומד, עלה כי ככלל ודבר זה נעשה במספר

ח כי ישנו אף תלמיד, עוד נמסר.ל"ומבוטל של מקרים ובייחוד במקרים בהם התלמיד הינו תושב
הנמצא במסלול לדוקטורט באוניברסיטה העברית ואינו מגיע פיסית עאטף חויארה תושב שכם 
.לאוניברסיטה

לפיה מצווה מדינת ישראל, כי שינוי מדיניותה של מדינת ישראל כמבוקש בעתירה, המשיב סבור.18
והמבוקש, לצורכי לימודים בישראל,ת הפלסטיניתלהתיר כניסתם דרך קבע של תושבי הרשו

את המדינה להתיר כניסתם של רבים נוספים ולכך המשיב, בעתירה לגבי העותרת עצמה תחייב
. במצב הדברים הנוכחי, אינו יכול להסכים
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נ7960/04ץ"לא למותר יהא להפנות תשומת הלב לפסק הדין בבג מפקד' מחמד מוסא אלראזי
של,3384,)3(2004על-תק, חבל עזה-ל"כוחות צה שם נדונה סוגיית מניעת מעברם

:בית המשפט הנכבד קבע כדלקמן.ש"סטודנטים לריפוי בעיסוק מרצועת עזה לאיו

הגענו לכלל מסקנה כי בנסיבות הקשות השוררות לעת"
הננו נכוני� להניח. הזאת אי� להתערב בהחלטת המשיב
לח� לצאת לביתכי לפחות חלק מ� העותרי� ביקשו

ע� זאת. ולא לשו� מטרה אחרת, במטרה ללמוד ש�
שוכנענו כי בהתרת יציאת� מאזור חבל עזה כרו� סיכו� 

"מהותי לביטחו� הציבור בישראל ובאזורי�

כי עתירות חדשות בנושא זה תלויות ועומדות בפני בית המשפט הנכבד, להשלמת התמונה יצוין
).' ואח11120/05ץ"בג(

זה.19 את מדיניותה של מדינת ישראל ביחס לשאלת-לסיכום עניין  העותרות מבקשות לשנות
ומבקשות להנפיק לעותרת ולכל מבקש, כניסתם של תושבי הרשות הפלסטינית לתחומה בכלל
אשר יכלול מתן אפשרות לינה–שכמותה היתר כניסה קבוע לישראל לצורכי לימודים 

א עד(ורך תקופת הלימודים אשר יכולה להימשך מספר רב של שנים ושהייה תמידית לכל
ע'ר- שנים7 זו. בפרט-)1/' נספח , עמדת המשיב הינה כי אין כל מקום להיעתר לבקשה

.וודאי לעת הזאת

אין זה אומר כי בקשות של העותרת לכניסה לישראל לצרכים ספציפיים, כאמור, יחד עם זאת
.תיבחנה לגופן, ככל שתוגשנה,בקשות שכאלה. תסורבנה

 תושבי האזור–הזכות לחינוך

"בפיתוח מערכות החינוך והמדע"נתייחס בקצרה לטענת העותרים כי המפקד הצבאי מחוייב.20
את כניסתה של העותרת ושכמותה לישראל,) לעתירה40סעיף( . ולפיכך מחובתו להתיר

מעבר לעמדת המדינה שפורטה לעיל לעניין. חות מכל וכלכי דין הטענה להיד, המדינה תטען
 תבקש המדינה להדגיש כי לפי הסכם הביניים, העדר זכות לכניסתם של תושבי אזור לישראל

אש, פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה-הישראלי האחריות,ף" בין מדינת ישראל לבין
 הועברה-אחרים ובכללם מערכת הבריאות כמו גם בתחומים אזרחיים-בתחום החינוך באזור 
אין למפקד הצבאי אחריות ישירה למצב מערכת החינוך, בנסיבות אלה. לרשות הפלסטינית

טענותיהן הכלליות והכוללניות של העותרות לענין זה לא מבוססות על הוראות דין. באזור
.כלשהן ואין להן על מה להתבסס כלל ועיקר

לסיכום

של, כי משאין בידי העותרת כל זכות להיכנס לישראל, מדינה תטעןה.21 אין כל עילה להתערבותו
את כניסתה של העותרת לישראל  כפי–בית המשפט הנכבד בהחלטת המשיב שלא להתיר

.שמבוקש בעתירה

וכ, סירוב המשיב לבקשת העותרת כמבוקש בעתירה, כאמור.22 כל אין משמעותו בהכרח כי אם
הן לא תיבחנה לגופן בשים, ידי העותרת-שתוגשנה בעתיד בקשות ספציפיות ככל שתוגשנה על

.לב לטעמי הבקשה הספציפיים ולהיקף האישור המתבקש בה

את העתירה, מכל האמור לעיל.23 .תבקש המדינה מבית המשפט הנכבד לדחות



7

תשס"כ,היום ז"ה תשרי
 2006 אוקטובר 17

 אלעד- אבינעם סגל
 עוזר לפרקליט המדינה


