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יוםחגיגתבעתונואר,את'מארבנותיהםעםסלמאן,מונאואשתו,נאטוראכטש1מ

בירדןנאטורמוסטפאשלביקורבעתצולמההתמונהלאת'מאר.שלושהולדת

1998.בספטמבר

מאשתיהריחוקמטלפנת.היאמטלפן,אניהטלפון.דרךאשתיעםחיאני
השמחהממנינמנעתכיוכאב,כבעלשליהחייםאתלחוותלינותןלאובנותיי
עםאותהלהפתיעקטנה,מתנהלאשתיולהביאעבודהיוםאחריהביתהלשוב
ויפלואליירוצוושבנותייהביתהלהיכנסחולםאניאוהבת.שהיאמשהו

אתורואהבשוקעובראנילהן.ואתןמשתקמכיסיאוציאושאנילזרועותיי,
הביתהוחוזריםבשוקקניותעושיםנורמליים,חייםשחייםהאנשים

לי.אסורהזווחוויהלבדואנישקיות.עמוסילמשפחתם

שלאשתוג'נין.הפליטיםמחנהתושבנאטור,שחאדהמוסטפאשלעדותומזיוך
בתבנותיהם,שתיעםבירדןשוההירדן,תושבתסלמאן,מוסאמונהנאטור,

זוגהבןעסמשפחותאיחודלהמאשרותאינןישראלרשויותשלוש.ובתשנה
לבקרו.אףעליהואוסרותבשטחים

תחקירןעל-ידינגבתההעדותהפרט.להגנתהמוקיעל-ידימטופלהמקרה

ב-10.7.98.רקייה,אבונג'יבבצלם,
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זכויותהינןהמשפחהולאחדותתקיניםמשפחהלהיילנישואיך,אדםשלזכויות-ו8

ישראל,ובכללןהמדינות,רובשלההעירהחוקיהבינלאומי.במשפםמוכרות
משפחות,איחודלצורךלשטחךלהגראזרחיהןשלהקרובההמשפחהלבנימאפשריך

במדינה.חוקימעמדולקבל

לאיחודהשטחיםתושביהפלסטיניםשלבוכותסמעולםהכירהלאישראל8

תושגשלזוגבתאולבןתושביםשלחוקימעמדלקבלתכלומרמשפחוס,
בנפרדלחיותפלסטיניםעשרותיאלפיהשניםבמהלךאילצהמדיניותהולילדיהם,

זהפירודההורים.מאחדארוכותלתקופותממתקיםנותריםכשילדץהסוגם,)מבני
אתבצוותאלגדלמהוריםמונעוכלכליים,נפשייםלקשייםגורםהמשפחהבניבין

תקינים.משפחתייםקשריםבנייתעלומקשהילדיהם

שאינםמדיניים,שיקוליםעלמבוססתמשפחותאיחודבנושאישראלשלמדיניותה8
מירתלבוש.בשטחכשמדוברהבינלאומיהמשפטעל-פילגיטימייםשיקולים
שלהגירהחס-מתבאמצעותבשטחיםהדמוגרפיההרכבאתלשנותהיאהמדימות

שסועותפלסטיניותמשפחותשלהגירתוועידודלשטחים,פלסטיניםשליוגבני
אחרת.לארה

המשפחהבניביןנישואיןשלהמנהגנפווהשטחיםתושביפלשטיניסבקרב9
גםהפלסטיניתהחברהבקרבנישואיודפוסיאותםשלקיומםהמשדהמורחבת.

נישואיולקשריהיום,גסלהביאיממשידהכיבוש;שנותכמשדהביאנ769אהדי

אחרות,במדינותהמתארייםפיסטיניםלביןהשטחנםתושביביןגדולבשיעור

זו,ממציאותלהתעלסצחרהישראל1948.פליטישלוצאצאיהם1967פליטיבהם
עםשמתנגשתהמשפחות,איחודבנושאנוקשהבמדיניותהשגיםבמהלךבנקטה

''הפלס'טעי(,בחברההרעלהחייטמהלך,'

תושגיפלסטיניםבפגיישראלמעמידהמשפחותאיחודלגביהנוקשהבמדיניותה-

אפשיויותןשלושתושבים,שאינקזוגלבניהנשואיםהשטחים;
קהוריהם,לאחדהילדיהוביןהזוג;ב4ביןניתוקתוךלנפרד;לחיות_.
ביקוריולמסגרתרקזוגם15עםולהתראותקטועיםמשפחהחיילנהל,-

.'ישיאל,באישייוענותניםבזמןמוגבליםמקוטעים,ביקוריםבשטחים,
ומולדתם.הוריהםביתם,עזיבתתוךלשטחים,מהוואללעקור=

להישאררכוסזוגבסבחרוהללו,מהאפשרויותאחתבכלהככוכיםהקשייםנוכח

זואפשרותשלהם.הביקודרשיוןשלתוקפושפגלאחרחוקי,בלתיבאופןבשטחים
וקנסות.מגירושלתמידפחדהודונחתרת,ח?לחיותאותטמאלצת

המשפחותא-חודבנושאשראל,שלבמדיג-ותהשינוייםמספרחטשנים-במהלך8
בשטחים:

1el~D>inDn>Dמשפחותאיחודשלמ"וקצמתהתרה1973-1967:ל-
גירושמבצעימשפחותןלאיחודלבקשותמוחלשכמעטסירוב1993-1973,=
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תקהיביקוררש-זןללאבשטחיםששוהיםתושביםלץמ?פחהבניעין-י"מ"

מיכסהעל-פיזוגלבניולשפחותאיחודקתןי5991נובמבר=1993אוגוסט,,

במהלךמשפחהבניביןפירודכפייתתוךבשנהןמשפחות2,000שלמצומצקת
למעגהןהממושכתההמתלה

ישראלסירובקשלהמשפהותאיחודבהליךקיפאון1997:סוףג599ןיןמברן,

ביטולהןאוהשנתיתהמיכסהלהגדלתהפלסטיניתהישותלדרי*ת
מיכסהאותהפיעלהמשפחות,איחודהליךשלמחדשהפעלהואילך;1998;-

מ-1993.מצומצמת

להגנתהמוקיובראשםאדם,זכויותארגונישלנמריתמשפטיתפעילותבעקבותא
ביחדלחיותפלסטיניותמשפחותלאלפיה-90'שנותבתחילתאושרהפיט,

תושבים.שאינםהמשפחהלבניארוךלטווהביקוררשיונותבאמצעותבשטחים,

כדיבוהיהולאמשפחות,שלמוגבלתקבוצהעלרקשרירותיבאופןחלזהוןסדי,

מכללמשפחותלאיחודהזכותאתהשוללתהכוללת,המדיניותאתלשנות
סעיפיו.שלתדירותבהפרותכרודהיהההסדריישוםבנוסף,בשטחים.הפלסטיגיס

משפחות"איחודולשפרלקדם"הבינייםבהסכםשהובעהההתחייבותלמיות1

שללשיפוריםאוסלוהסכמיהביאולאהשלום",תהליךרוחאתלשקף"עלןמנת
ישראלנותרהההסכמים,יישוםלאחרגסבשטחיס.המשפחותאיחידבבעייתממש

קבעהישראלבקטחיס.משפחהכלשלופירודהאיחודהלגביהכרעהלמשותבעלז

המיכסהעל-פילהתבצעיוסיףבשטחיםהמשפחותאיחודכיחד-צדדיבאופן

אלהשמיכסותשהוכחלמרותהביניים,הסכםלפתשנקבעההמצומצמתהשנתית

האוכלוסייה.צרכיעלמלעגותרהו"ות

לאיחודבקשותמ-13,000למעלהכיוםמצויותהפלסטיניתוהרתותישראלבידיא

כנהעלהמצומצמתהמיכסההשארתלתשובה.הממתינותהמערביתבגדהמשפחות
יזכוכיוםשמוגשותבקשותבקשות,אותןכליאושרו2006בשנתשרקלכךתביא

שאינםזוגלבניכיוסשנישאיםשפלסטיגיסמכאן,לעשור.קרובבעודלתשובה

בכלל.אםשנים,10בעודרקבשטחיםעמםלהתאחדיזכותושבים,

מסורבל,משפחותלאיחודלבקשותהנוגעהביורוקרטיההליךהיההשניםלאורךש
לאמעולםהרשויותגבוהות.כספיותובהוצאותבטרטוריםוכרוךחסויממושך,

ממדיניותכחלקנעשהשהדברהחששועולהיסודי,באופןאלהבעיותלפתורטרחו

משפחות,לאיחודהבקשותמגישיעלאפשריתדרךבכללהקשותשנועדהמכוונת

מספרם.אתלצמצםבמטרה

פלסטיניםילדיםהאוכלוסיןבמרשםלרשוםישראלסירבה1995נובמברעד1

שעמדההיחידההדרךתושב.אביהםאסגםהשטחים,תושבתאינהשאימם
בקשההגשתהיתההאוכלוסיןבמרשםלרשמםעל-מנתהילדיםאביתבפני

רשאית1995נובמברמאזקלושים.לאישורהשהסיכוייםעבורם,משפחותלאיחוד

תושבהינומהוריושאחד16גילעדילדכללרשוםהפלסטיניתהרשות
במרשם18-16בניילדיםלרשוםשמאפשרהליךכיוםאיןזאת,עםהשטחים.

בקשהעבורםלהגישהוריהםנאלציםכאלהילדיםלרשוםמנתועלהאוכלוסיה
משפחות.לאיחוד



בנושאבפגיושהוגשוהעתירותשלהמכריערוגןאתדחההעליוןהמשפטבית
איוכיוקבעבמלואההמדיגהעמדתאתקיבלבגגבשטחים.משפחותאיחוד

מדיניותכימהעובדהלחלוטיןהתעלםבית-המשפטמשפחות.לאיחודזכותלעותרים
המוגנתהבסיסית,בזכותםקשהפוגעתמשפחות,איחודזוגמבניהשוללתהמימשל,

מאליהכמובלתקיבלבית-המשפטשלהם.המשפחהחייאתלנהלגבוש,בשטהגק

Thזריםזוגבנישלכניסתםלהתרתביטחונית""השלכהקיימתכיהממשלטענת

ימהלענייוהמגעיםהביטחוןשיקולימהםלבדוקטרחלאמעולסאללאזור,
.O>pWD~אתהארוךבטווחלשנותהמימשל,מדיניותשלהאמיתיתמטרתהא
לאואףהמשפט,ביתחשףלאבשטחים,ליהודיםפלסטיניםביןהדמוגרפיהמאזן
לחשוף.ניסה

למרותלמדינתו,אזרחשביןכקשרהואהשאהיםלביןהשטחיםתושביביןהקשר
נמשךכהסחיואובשטחיסנולדוהםבשטחים:אזרחותשלמעמדלהםשאין
שלתושבותאואזרחותאיןלרובםכפליטים,אליהםשהגיעולאחררבותשנים
להםשאיןכךאחרת,ממדינהלשטחיםשהגיעומהגריםאינסוהםאחרתמדינה
לחייזכותםמשפחתם.עםלחיותכדילשוביכוליםהסאליהקודמתמולדת

אותה.לשלולשאסורבסיסיתזכותהיאבשטחיםתקיניםמשפחה
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משפחות,לאיחודהשטחיםתושביהפלסטיניםשלבזכותםמעולםהכירהלאישראל
אישוריםםהידלילו.1תושבשלזוגבתאולבןתושביםשלחוקימעמדלקבלתכלומר

ידועים.בלתיקריטריוניםולפיבמשורההשניםבמהלךניתנומשפחותלאיחוד

ישראלאלההסכמיםעל-פיגםשכןאוסלו,הסכמייישוםלאחרהשתנהלאזהמצב
משפחהואיזובשטחים,בצוותאלחיותתוכלמשפחהאיזובהחלטהלשלוטמוסיפה
משפחות,לאיחודבקשהעללמענההממושכתההמתנהבמהלךבפירוד.לחיותתיאלץ

נאלצותהפרודותהמשפחותבשטחים.ביחדלחיותחוקיתאפשרותהמשפחהלבניאין
מרשויותבאישורשתלוייםומקוטעים,קצריםביקוריםבאמצעותמשפחהחיילקיים
ניתן.תמידשלאישראל,

-נפוציםלשטחיםמחוץהחייםפלסטיניםלביןהשטחיםתושביביןשנישואיןכיוון

כשילדיהםזוגם,מבניבנפרדלחיותפלסטיניםעשרות-אלפיהשניםבמהלךנאלצו
האפשרותהמקריםשלהמכריעברובההורים.מאחדארוכותלתקופותמנותקיםנותרים
הינהחוקיבאופןביחדלחיותללא-תושביםהנשואיםהשטחיםתושבישלהיחידה
ומולדתם.הוריהםביתם,עזיבתתוךלשטחים,מחוץאלעקירה

פירודלתופעתוהמשפטייםהחברתייםההיסטוריים,ההיבטיםאתמסבירזהדו"ח

עלמסתמךהדו"חזה.בתחוםהישראליתולמדיניותבשטחיםהפלסטיניותהמשפחות
גורמיםעםעניפההתכתבותדין,פסקיהרשויות,שלרשמייםמסמכיםצבאיות,תקנות
זכויותארגונישלותיעודמקצועיתספרותהמשפטים,ובמשרדהביטחוןבמשרדבצה"ל,

טיפלו.בהןפרודותמשפחותאלפילגביאדם

הפרט,להגנתלמוקדהמערביתהגדהמרחבירביםפלסטיניםפנוהשניםבמהלך
לאיחודבנוגעהפוניםנתקלובהןבבעיותומשפטייםמינהלייםבערוציםשטיפל

ועדמ-1991בנושאלמוקדמהפניות1,573לגבינתוניםרוכזוזהדו"חלצורךמשפחות.
סטטיסטייםנתוניםיוצגובדו"חבני-זוג.ביןלפירודנוגעותאלהמפניותכ-199690%.

בהןפרודותמשפחות100שלממדגםנתוניםיוצגוכן,כמוזה.פניותממאגרהלקוחים
חברון.שבנפתנעיםבניבכפרבצלםמטפל

מקריםבאמצעותהדו"חבמהלךיודגמומשפחותלאיחודהקשורותשונותבעיות
ובבצלם.במוקדשטופלומשפחותשלאישיים

ועמדתה1967מאזבשטחיםהמשפחותפירודלבעייתהרקעיוצגוהדו"חבתחילת
הינוהשטחיםתושבילפלסטיניםמשפחותאיחודמתןכיהגורסתישראל,שלהעקרונית

מוקנית.זכותמימושולאחסדמעשה

בן-זוגמשמעוןב"-_rr~11המונחזכר.בלשוןשימושזהבדו"חייעשהסירבול,<YIISעל-מנת1.

היאבדו"חתושב""המלהמשמעותלכך,בדומהאחרת.במפורשצוייןאםאלאבת-זוג,או
וכד'.תושבת,אותושב



שלבחינהתוךהשנים,במהלךמשפחותלאיחודבנוגעהמדיניותתוצגהדויהבהמשך
הדמוגרפיות.מטרותיהלהשגתומינהלייםחוקייםבכליםישראלשעושההשימוש

הבינלאומיהמשפטהתייחסותלתופעה:המשפטיהרקעיוצגהדו"חשלהאחרוןבחלק

משפחותלאיחודבנוגעהישראליהחוקמשפחות,ואיחודהמשפחהזכויותשללנושא
זה.בנושאאחרותבמדינותוחוקים

בדו"ח.לנאמרבשטחיםהממשלהפעולותמתאםשלתגובתומובאתהדו"חבסוף

לפניחודשיםמספרהרשותלנציגינשלחוהפלסטיניתברשותעוסקיםאשרהדו"חפרקי

לדו"חתגובהכלקיבלנולאפה,ובעלבכתבחוזרותפניותלמרותהדו"ח.פרסום

הפלסטינית.מהרשות

הערות
להגדרהבהתאם18,להםמלאושטרםקטיניםמשמעםזה,בדו"חוילדים"ש

הילד.זכויותבדברהבינלאומיתבאמנההמופיעה

לאזאת,עםדבר,לכלכבוששטחהינהירושליםמזרחהבינלאומי,המשפטמבחינתש
סיפוחהשמאזמשוםירושלים,במזרחהמשפחותפירודנושאזהבדו"חיידון

מתבצעיםעליה,הישראליהחוקוהחלתלישראלהעירמזרחשלחוקיהבלחי
מזהשונהחוקיבסיסועל-פיבנפרדתושביהשלמשפחותלאיחודההליכים
השטחים.ושבשאר

השקטהטרנספרובצלט,הפרטלהגנתהמוקדר'ירושליםבמזרחמשפחותלאיחודבנוגע2.
ירושלים,ירושלים,מזרחמתושביסוציאליותזכויותושלילתהתושבותמעמדשלילתנמשך:

1998.ספטמבר
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בשטחיםהמשפחות

עזהרצועתועלהמערביתהגדהעלישראלהכריזהב-1967הימיםששתמלחמתלאחר
בחודשיםיאבצ.3מפקדלאישורכפופהמהםויציאהכניסהכלאשרסגורים,כשטחים

אשר16גילמעלאדםכלבשטחים.אוכלוסיןמפקדישראלערכה1967אוגוסט-ספטמבר
שלהאוכלוסיןבמרשםנרשםהמפקד,עריכתבעתבהםנכחואשרבשטחיםהתגורר

מתחתילדיםזהות.'תעודתלווהונפקהבשטחים,קבעתושבשלמעמדקיבלהשטחים,
למחזיקהקנהקבעתושבשלמעמדהוריהם.ישקיבלוהזהותבתעודותנרשמו16לגיל

רכושולרשתברכושלהחזיקלעבוד,וכןבשטחים,להתגוררחוקיתאפשרותבו
בשטחים.

המפקד.עריכתבעתבהםשהולאאשרהשטחיםתושבימכלאלהזכויותשללהישראל
במהלךאותםעזבואומהשטחיםגורשואשרפלסטיניםמ-240,000בלמעלהמדובר

נוספיםפלסטיניםכבו-60,000לירדן,,רובםלאחריה,מיידאוהימיםששתמלחמת
המחלמה.7בעתאחרותבארצותשהואשרהשטחים,תושבי

אתלשלולנהגהישראלאותו.לאבדהיהעלולקבע,תושבשלמעמדשקיבלמיגם
ששהומכאלהאושנים,ששמעלבחו"לשהואשרמתושביםבשטחיםהתושבותמעמד
שניםבשלוששלהםהיציאהאישוראתהאריכוולאשניםמשלושלמעלהבחו"ל

ל-100,000קרובשלתושבותםאתזהבסיסעלישראלשללההשניםבמהלךנוספות.ו
ןדריב.9כיוםחייםרובםאשראיש,

ברצועתמ-8.6.67,ז"כשת-5,1967(מס'(המערבית)הגדהאזור(סגוריםשטחיםבדברצו3.
הוראותבדברלצו70סעיףמכוחניתנוהאזוריםשנילסגירתהצוויםדומה.צוהוצאעזה

אתבכתבולהתירשטחיםלסגורצבאימפקדרשאילפיומ-7.6.67,ז"כשת-1967,ביטחון
מהם.היציאהאוהכניסה

234(,מס'(והשומרון)יהודה(אוכלוסיןומרשםזהותתעודותבדברהצומתוקף4.
דומה.צוהוצאעזהברצועתמ-17.3.68.ח"כשתה-1968,

297(,מס'(והשומרון)יהודה(אוכלוסיןומרשםזהותתעודותבדברצומתוקף5.
דומה.צוהוצאעזהברצועת11.סעיףט"כשתה-1969,

Ap~lVienna,UNRWA,10GuideI,1992ק..66.

החזרתעללשיחותהפלסטיניתהמשלחתנציגעמרו,תיאסירד"רשלהערכתועל-פיכך7.
פלסטינייםופזורהפליטיםלעניינישאמל""במרכזבנושאשנערךבכנסשנמסרה67',עקורי

ב-18.11.95.ברמאללה

תושבותשלמעמדלשלילתעילההיווזרהבמדינהקבעתושבותרכישתאוהתאזרחותגם8.
נ.תבתה-עודה106/86בג"צר'בודדים.במקריםרקזאתעשתהישראלכיאםבשטחים,קבע

645.מ)3(פ"דואח',רמאללהבנפתהאזרחיהמינהלמפקד
נתוניםלפיכיב-1994מסרדאז,בשטחיםהפעולותמתאםסגןשיפמן),(רמותאריהתא"ל9.

5810,5606/93לבג"צבתצהירנמסר(בלבדבירדןמאחרים""89,000ישנםירדן,נציגישמסרו



שנותרובני-משפחתםבאמצעותלפנותיכוליםהיונשללהשתושבותםפלסטינים
מעמדבהחזרתלדוןשהוסמכההאזרחי,המינהלשלהמאחרים"ל"וועדתבשטחים
בני-משפחתםבפניעמדההוועדה,על-ידיבקשתםנדחתהאםנ0.ללשנשתושבות

קלושים.לאישורהשהסיכוייםבקשהעבורם,משפחותלאיחודבקשהלהגישהאפשרות

1995בנובמברהפלסטיניתלרשותהאזרחימהמינהלהאזרחיותהסמכויותהעברתעם
כן,כמוהשטחים.;;מתושביהתושבותמעמדאתלשלולישראלשלסמכותהבוטלה
שלמשותפתועדהבמסגרתיידוןהנושאכיונקבעהמאחרים"ועדת"זהבמועדפורקה

במעמדםשינויכלחלולאבנושא,לסיכומיםהצדדיםהגיעולאהיוםעדהצדדים.שני
נשללה.בשטחיםשתושבותספלסטיניםשל

משפחותשללפיצולןגרמהפלסטיניםממאות-אלפיבשטחיםלהתגוררהזכותשלילת
שבחברההעובדהנוכחבמיוחד,מורכבמצביצרזהפיצולרבות.פלסטיניות

המתמחהחיידר,עזיזד"רהמורחבת.ן;המשפחהבתוךנישואיםנפוציםהפלסטינית
נוקשההיררכיהעל-פינערכיםכאלהנישואיםכימצייןהפלסטינית,החברהבחקר

אולבת-דודוגברשלנישואיןהיאביותרוהנפוצההמועדפתהבחירההזוג:בתבבחירת
נישואיןהמורחבת,המשפחהבתוךנישואין-יותרנמוכהעדיפותוברמתבת-דודתו,

כלליחיידר,ד"רלטענתכפר.מאותושמוצאםזוגבניביןנישואיןאוהחמולה,בתוך
יודעיםואינםובדתהחברתיתבמסורתומעוגניםמאודחזקים"הינםהללוהנישואין

לארץ".נ;מארץהכלהאתלשלוחומקובלנהוגאחרים.אומדינייםגבולות

אותהבניהפלסטיני.החברתיבמרקםלפגיעהכך,אםהביא,הישראלי-פלסטיניהסכסוך
משפחהזיקותשלשמירתןבינלאומיים.גבולותעל-ידיהופרדומורחבתמשפחה

להגנתהמוקדמטעםשהוגשהמערבית,בגדהצה"לכוחותמפקדנ.ואח'אחמדמוחמדנזיה
ב-19.6.96מסרהפלסטינית,ברשותאזרחילקישורהעליוןהוועדמנכ"לסלים,חיאלדהפרס)י
100,000שלתושבותםאתישראלשללההשניםבמהלךכיאדםזכויותארגונילנציגי

הפלסטיניהפניםממשרדלכך.בנוגערשמייםנתוניםמעולםפירסמהלאישראלפלסטינים.

הפלסטינית,הרשותלידיאלהנתוניםלהעבירמסרבתאףישראלכי1997במאילבצלםנמסר
למרשםהנוגעיםהנתוניםכלאתלרשותלהעבירעליהאוסלוהסכמישמתוקףלמרות

בשטחים.האוכלוסין
והיוהאזרחיהמינהלשלפנימייםעבודהבנהליעוגנוהוועדהפעלהעל-פיהםההליכים10.

לאבא-כוחו,אונדונה,שבקשתואדם9(.הישר'(לבג"צרמותבתצהירנמסרוחלקםחסויים.
בפניה.לטעוןאפשרותכללהםהיתהלא(הוועדהדיוניבמהלךנוכחיםלהיותרשאיםהיו

נדונהלאהוועדה,בפניהטיעוןזכותבנושאב-1993הפרטלהגנתהמוקדלבג"צשהגישעתירה
הקודמת).השולייםבהערתר'העתירהפרטי(1995בסנףהוועדהפירוקעד
,RightThe41-Haqז0טחQuestionReunificationFamilyThe-011תוPalestiniatheגם:ר'

Ramallah,,Practice,andLawTerritories:Occupied,1990ק..12
76.בעם,להלן,ר'11.
קרובב-1995,לסטטיסטיקההמרכזיתהפלסטיניתהלשכהשערכהדמוגרפיסקרעל-פי12.

נישאוכ-37%עוד(דודים/(ת,לבנינישאובשטחיםהנשואותהפלסטינייתמהנשיםל-30%
Statistics,01hureauCentralPalestinianזאSurvey,Demographic8אחרים.משפחהלקרובי

MarchRamallah,,Report,Preliminaryן,996ק.ן,7.1861026_3.4
לזכוייתהאגודהשהנישהלבג"צלעתירהצורפהחיידךעזיזד"ךשלהמקצועיתדעתןחוות13.



עבירבלתיכמעטבמחסוםנתקלהוילדיהם,הוריםביןאואחיםביןמגענמוקרובות,
בחברההנהוגיםהנישואיןדפוסילרשיונות.ותביעהצבאייםצוויםגבול,מעברישל

דפוסישלקיומםהמשךהפוליטיים.המחסומיםלמרותלהתקייםהוסיפוהפלסטינית
נישואיןלקשריהיום,גםלהביאוממשיךהכיבוש,שנותבמשךהביאאלהנישואין
מורחבתמשפחהאותהמבניפלסטיניםלביןהשטחיםתושביביןגדולבשיעור

הסכאלהנישואין1948.פליטישלוצאצאיהם1967פליטיבהםבחו"ל,המתגוררים
בשטחים.משפחהכלכמעטשלהחייםבשגרת

תושבים.כ-13,000ומונהלחברוןמזרחיתהמצויפלסטיניכפרהינונעיםבני

מתוךבכפר.פרודותמשפחות100שלעניינןאחרבצלםעוקב1994מאז
שאינםהזוגבניהמקרים,בכלזוג.בניביןהפירודחלב-80אלה,משפחות
מהם:נ4.םיניטסלפהינםהשטחיםתושבי

תושבותםאתאיבדווהשאר1967פליטיהינםמהם3נעים.בבנינולדו35ש
בחו"קשהייהבעקבותבשטחים

נעים,מבנישמוצאןלמשפחותבירדן),בעיקר(בחו"לנולדו27ש

מוצאם.לגבינוספיםנתוניםבידינואיןאשרפלסטינים,18

כשחלקדו-סטרית,הגירהליצוראמוריםהיוהללוהנישואיןקשריטבעי,באופן
הגירההזר.בן-הזוגשלמגוריובמדינת-ואחרותבשטחים,לחיותבוחרותמהמשפחות
הכלההצטרפותשלהפלסטינית,בחברההנפוץמהמנהגיוצאפועלאףהיאדו-סטרית
ןתחה.15למשפחת

בנושאנוקשהבמדיניותהשניםבמהלךבנקטהזו,ממציאותלהתעלםבחרהישראל
ורקמאחרהפלסטינית.בחברההרגילהחייםמהלךעםשמתנגשתהמשפחות,איחוד

ביהודהצה"לכוחותמפקדנ.ואח'עואשרה1979/90בג"צמשפחות,איחודבנושאהאזרח
הקובתחומיפלסטינייםבכפריםגםקיימיםאלהמנהגיםעואשרה).בג"צלהלן:(ושומרון
ר'ירדן.שלטוןתחתנתננהכשהיתהגםהמערביתבגדהקיימיםוהיובישראל,הירוק

Press,UniversityIndianaBloomington:Village,ArabAnton,Richard,1972ק.118אנטון)להלן:(;
MoutonLondon;Village,lordanian4~aytin,Lutfiyya,Abdullaי,.Co,1966קק..129-130

the0,Explanation,הFactorsEconomicand"SocialRosenfeld,~enry,):לוטפיה)להלן
PeristianyGeorgelohnחן.1"1518,חןVillageArabtheחןEndogamy18)01קט11111חRateIncreased

99.1976.Press,UniversityCambridgeCambridge:Structure,FamilyMediterranean1,(ed.
,31115-136ק..119

116-115.בעמ'ג',נספחלהלן,ר'בבני-נעים,פרודותבמשפחותבצלםטיפוללגבי14.

Rosenfeld,Henryוכןלפרטיסן;13שולייםהערתר'(עואשרהבבג"צחיידרתצהיר15.
American70Family",VillageArabtheחןContradictions8"חChange,roBarriers"Change,

AuguEt4Anthropologist),19681ק-.734



אבראהיםזינאבובתה,בני-נעים,הכפרתושבת18,בתא-טראירה,מהקדמהמדאמנה

הינוסובח,עליבשיראבראהיםטראיירה,אמנהשלבעלהשנתיים.בתטראירה,בשיר

באמצעותלסירוגיןעימןשוההובעלהלבד,בתהאתמגדלתטראירהירדן.תושב
בזמן.מוגבליםביקוררשיונות

השטחיםתושביפלסטיניםשלמשפחותלאיחודלבקשותישראלועותהבדירותלעתים

אפשרויות:שלושאלהזוגותבפניישראלהעמידהתושבים,שאינםזוגלבניהנשואים

מהוריהם,לאחדהילדיםוביןהזוג,בניביןניתוקתוךבנפרד,לחיותהאחת,

משפחהחיילנהלהשנייה,קלושים,תאושרמשפחותלאיחודשבקשתםכשהסיכויים

רשיונותמתוקףגבוהה,בתדירותמהםויצאלשטחיםנכנסהזרהזוגבןכאשרקטועים,

ולחייילדיםלגידולהדרושההיציבותאתמהםמנעהזואפשרותמועד.קצריביקור

להביאשעלולדברלשטחים,מחוץביחדלהתגוררלעבורהשלישית,תקינימןמשפחה

אחתבכלהכרוכיםהקשייםנוכחהתושב.הזוגמבןהתושבותמעמדלשלילת
שפגלאחרחוקי,בלתיבאופןבשטחיםלהישאררביםזוגבניבחרוהללו,מהאפשרויות

פחדתוךמחתרת,חיילחיותאותםאילצהזואפשרותשלהם.הביקוררשיוןשלתוקפו

וקנסות.מגירושמתמיד



לאיחוד~UAllישראלעמדתב':פרק

ninswnבשטחים

אינהאליהם,ייכנסמיולקבועהשטחיםאתלסגורכובשת,כמדינהישראל,שלסמנותה

ישראלתקין.ממשללצרכיאוהאזורביטחוןלצרכיהדברנעשהעודכלבספק,מוטלת
זוגםבניעםהכבושהשטחתושבישלמשפחותאיחודלמנועעל-מנתזוסמכותהפעילה

וילדיהם.

העליון,בית-המשפטבפניהמדינהפרקליטותשהציגההצבאי,הממשלעמדתלפי
לתבועניתןואשרשנרכשהאישיתזכות"אומוקנית"זכותבגדראינומשפחותאיחוד"
חסדמעשהבגדר"היאמשפחותלאיחודלבקשההיענותלפיכך,עת".,נבכלמימושה
כאלה:בקשותלאשרחובהכלמוטלתלאישראלועלהישראליות",הרשויותשלמיוחד

אישהישאבכךהחפץהאזוריםמןאחדתושבכלבומצבלקבליותרניתןלא

.]...[לאזורותביאנוחוץלתושבתנשא]...[תושבתכלכיאולאזור,ויביאנהמבחוץ

ענייןהיאעזה)חבלאויו"ש(האזוריםמןבאחדישתקעומיייכנסמיההחלטה

השלטונותעלזהבענייןלכפותרשאיתושבתאותושבכלואיןהשלטונות,להחלטת

תיטרפה.17הכרעתואת

השלכותבעלת"בעיהמהווהמשפחותלאיחודבקשותאישורכיטענוהמדינהנציגי
במקריסרקכן,כמוהללו.ההשלכותמהןפירטולאמעולםהםאולםתוינוחטיב",~1

19.ביטחונייםבטעמיםמשפחותלאיחודבקשהדחייתהצבאיהממשלנימקבודדים

איפשרוזוג,בניעבורמשפחותלאיחודבקשותנידחובהןרביםבמקריםלכך,בנוסף

שכניסתםמבליקבוע,באופןלביקוריםלשטחיםלהיכנסזוגבנילאותםהרשויות

ביטחוני.כאיוםנתפסהלשטחים

איחודהשוללתלמדיניותביטחוניתסיבהשלקיומהעלרשמייםגורמיםשלההצהרות

השטחיםלתושבהנשואהירדניתמאישההנשקףמוגדר,לסיכוןמכוונותאינןמשפחות

מוגדר.אינואשרכלשהו,ערטילאיביטחונילסיכוןאלאומילדם,

ישראלמדיניותשלמטרתהכיעולההשנים,במהלךהמדינהמטעםשנמסרומהצהרות

תא"להשטחים.אלפלסטיניםבני-זוגשלהגירהלהגבילהיאמשפחותאיחודבנושא

מפקדנ.ואח'סרחאן4494/91לבגטמ-18.11.92המדינהפרקליטותלהודעת6סעיף16.
בג"צלהלן:(האזרחלזכויותהאגודהעל-ידישהוגשואח',ושומרוןביהודהצה"לכוחות

שינוייעםגםהפרט.להגנתהמוקדידיעלברובןשהוגשונוספות,עתירותלו-63סרחאן)
עקרוניתבעמדהלהחזיקמוסיפההיאכיישראלהדגישהמכן,שלאחרבשניםשחל(המדיניות

7.סעיףשם,17.

6.סעיףלפרטים),16ה"שר'(סרהאןלבג"צהפרקליטותהודעתלמשלר'18.

מאזשנידחומשפחותלאיחודמהבקשותב-18.5%רקהפרט:להגנתהמוקעתיקיעל-פי19.
ביטחוני.בטעםהסירובנומק1993,אוגוסט



לבג"צשמסרבתצהירטעןעזה,ברצועתהאזרחיהמינהלכראשבתפקידוסנה,אפרים
ובעייתיתסבוכהלשאלהמשפחותןאיחודבענייןהמדיניות[הפכהלבסוף"כיב-1986

םירוזאה"."2תוךאללהגירהדרךשל-להוביטחוניותמדיניותשפנים-

הבקשותריבויכיבית-המשפטבפניהמדינהפרקליטותגםטענהשונותבהזדמנויות
תוילכלכו".;2מדיניותביטחוניות,השלכותבעלתסבוכהבעיה"היאמשפחותלאיחוד

ההגירהמימדיעלנתוניםהביאהלאהללו,ההשלכותמהןהסבירהלאמעולםישראל

מחוץתושביםהגירתעלגוברתהשטחיםלתוךזוגבניהגירתהאםפירטהולא
לשטחים.

זוגבניתאלץמשפחותאיחודהשוללתשהמדיניותכךעלהצביעוהפרקליטותנציגי
איחודהמבקשאדםלכלכשהציעוזאתלחו"ל.מהשטחיםלהגריחדלחיותהרוצים

ניתןכזהבמצבלמשפחות"לשטחים:מחוץמשפחתועםולחיותלצאתמשפחות,

למקוםלאזור,מחוץאלהמקומיהזוגבןיציאתידיעל]...[לאזור,מחוץלהתאחד
רזה".22בן-הזוגשלמושבו

הינהמשפחותלאיחודלבקשותהסירובמטרתכיעולההמדינהנציגישלמדבריהם

בשטחים,הפלסטיניתהאוכלוסייהשלגידולהאתלמנועמובהקת:דמוגרפיתמטרה

אלפרודותמשפחותשלהגירהועידודהשטחים,אלזוגבנישלהגירההגבלתבאמצעות
בשטחים.הדמוגרפיההרכבעללהשפיעזוובדרךלשטחים,מחוץ

מהשיקוליםאחדהואהדמוגרפי-פוליטיהשיקולכילהסתירמנסהאינההמדינה
פרקליטותקבעהב-1980למשל,כךמשפחות.לאיחודבנוגעמדיניותהאתהמכתיבים

על-פיהנקבעיםקריטריוניםעל-פינעשה"משפחותלאיחודבקשותאישורכיהמדינה
ביחסיההקשוריםפוליטייםשיקוליםבהםמעורביםן...[אשרביטחון,שיקולי

כי:ארה"בממשלשלהמדינהמחלקתגרסהב-1988נ,"הנידמה2שלהבינלאומיים
דמוגרפייםמטעמיםמוגבלמשפחותאיחודכימודיםרשמייםישראלייםגורמים"

המערביתהגדהשלהמשפטיכיועץבכהנונשאלבך-אריאחזאל"מן"ן...]14ופוליטיים
משפחותלאיחודבנוגעישראלבמדיניותהדמוגרפיהשיקולשלחלקועלב-1990

מןוחלקמהסכסוךחלקהואהדמוגרפישהענייןלהכחישאפשראי"והשיב:בשטחים,
תיטילופה".25הבעיה

ואח',ושומרוןיהודהבאזורצה"לכוחותמפקדנ.ואח'שאהין13/8658,בבג"צמצוטט20.
שאהין).בג"צלהלן:(214בע'197,אמ)1(פ"ד
לפרטים).16ה"שר'(6סעיףסרחאן.לבג"צהפרקליטותהודעתלמשלר'21.
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לבניקבעישיבתלהתירמסרביםהשלטונותכיבג"צקבעב-1987יזמרה).בג"צלהלן:(3בע'1,

האזרחיהמינהלראשנ.אלג'רה137/86בג"צ(הפוליטיותהנסיבותבשלתושבים,שלמשפחה
אלג'רה).בג"צלהלן:(2בע'87,1)2(תקדיןעזה,בחבל

.24forPracticesRightsHuman0מאסק"יתCountryGoverment,u.s-State,0,Department
,1988ק.1384

9.4.90.מוסף,חדרון,25.



ביקורת

האוכלוסייהמרווחתהתעלמות1.
שניעל-פיהכבושבשטחלפעולכובשלכוחמותרהמנהגיהבינלאומיהמשפטעל-פי

שיקוליםשלו.הצבאייםוהאינטרסיםהמקומית,האוכלוסייהרווחתבלבד:שיקולים
עיקרוןהדגישהעליוןהמשפטביתןיטולחל.26אסוריםפוליטיים,שיקוליםכמואחרים,

זה:

הכלכליים,הלאומיים,האינטרסיםאתלשקולרשאיהצבאיהמפקדאין
באזורשלוהאינטרסעלהשלכהבהםשאיןכמהעדשלו,מדינתושלהסוציאליים

הצבאייםצרכיוהםהצבאצורכיאפילוהמקומית.האוכלוסייהשלהאינטרסעלאו

בחרה.27במובנוהלאומיהביטחוןצורכיולא

החייםקיוםאתלהבטיחהכובשחובתאתכולליםהאוכלוסייהרווחתשלשיקולים
שמתארכתככלומעמיקההולכתזווחובהםהיטביה,"2כלעלהכבוש,בשטחהציבוריים

ישכאשררקמותרתהמקומיתהאוכלוסייהברווחתמסוימתפגיעהשוביכה.'2תקופת

אחרים.מניעיםמתוךלאמקרהובשוםמשקל,כבדצבאיצורךלכך

גדליםנולדים,אנשיםבמהלכןשנה,32מזהנמשכתבשטחיםהישראליתהשליטה
משפחותשלממושךלפירודהגורמיםנהליםבהנהגתכיבוש.שלבמציאותונישאים
לחובתהבסתירהישראלפועלתמוגדר,ביטחוניבסיסללאבשטחים,לחיותהרוצות

החייםשלהמשכםאתולאפשרהאוכלוסייהטובתלמעןלפעולהבינלאומיהמשפטתחת
טווח.ארוכתלוחמתיתתפיסהתחתהמתפתחים

)1997(,ב'משפטעיוניהמוחזקים",בשטחיםהחקיקהסמכות"דינשטיין,יורםלמשלר,26.
512-505;עמ'

andCourtsInternationalbyAppliedasLawInternationalSchwarzenberger,George
,Tribunatsי0ן_Ltd,Sons5StevensLondon:conflict,Armed01LawThe-11ן,968ק.ן39.

.zrבאזורצה"לכוחותמפקדנ.כדיןרשומהשיתופיתאגודהאסכאן,ג,מעית393/82בג"צ
המורים).אגודתבג"צלהלן:(795-794בעמ'785,ול)4(פ"דואח',והשומרוןיהודה

LegislativeSchwenck,Edmund'-ק0ז."יHague43,A~icleunderOccupantMilitarythe01ר'28.
,"lournalLawYale54Regulationsןו81393,15491-449ק,.398

שרנ.ואח'סביב202/81בג"צ27(;בה"שפרטיםר'(798בע'המורים,אגודתבג"צגב)ר'
מפקדנ.אינש-אל-אוירא""אגודת660/88בג"צ629,בע,622,ול)2(פיידואח',הביטחון
674.בע'673,גמ)3(פ"דושומרון,יהודהבאזורצה"לכוחות

השמריםעלשוקטיםאינםהיחיד,שלכחייואוכלוסייה,שלצייה"בג"צ:צייןזהבהקשר29.
יכולאינוצבאיממשלושינוי.צמיחההתפתחותבהשישמתמדת,בתנועהמצוייםאלא

ה"שר'804.בע'המורים,אגודתבג"צ(החיים"אתלהקפיארשאיהואאיןאלה.מכללהתעלם
לפרטים).27
עמ'1983תל-אביב,ואוניברסיטתשוקןהוצאתתל-אביב:מלחמה,דינידינשטיין,יורםגםר'

י612-712

the10andIsrael10ConventionsRights0חמחוטא,Applicability-'TheBenvenisti,Eyal
1ReviewLawIsrael26Territories",Occupiedןן,8124,1992ק..30



נישואיןבהידועהתרבותיתמציאותמולמשפחות,איחודשלילתשלעמדהאימוץעם

ישראלהתעלמהמאוד,נפוציםהםלשטחיםמחוץמשפחתםקרוביוביןתושביםבין

אחדותשבירתביןברירהבפניהתושבאתוהעמידהטבעיאנושימצורךמוחלטבאופן

לגרוםבמודעבחרובשטחיםהישראליותהרשויותממולדתו.עקירהוביןהמשפחה

הזכאיםילדיםשלבהתפתחותםלפגיעהרבים,שלהפרטייםבחייהםמתמשךלסבל

בכבודאלוכבדותפגיעותרבות.משפחותבקרביציבותולחוסרהוריהםשניעםלחיות

תושביםאותםכלפימאשימהאצבעהפנייתתוךמוגדר,ביטחוניצורךללאנעשוהאדם

השטחים.לגבולותשמחוץזוגבניעםשהתחתנו

הכיבוששלהזמניותעיקרוןהפרת2.

שלאטום"אפילולכובששאיןהעובדהאתמדגישיםהמלחמהדינישלפרשנים
דהמצבבמהותוהואמלחמהבזמןאזורשלכיבוש"וכישובכה,30השטחעלריבונות"

קבעשלשינוייםהכבושבשטחליצוררשאיהצבאיהמפקדאיןלפיכך,ינמז".]3פאקטו,
המקומית.ניהאוכלוסייהלטובתחיונייםהסאםאלא-

נועדהואשכןטווח,ארוכותהשלכותבחשבוןלוקחטבעו,מעצםהדמוגרפי,השיקול
בהם.שיחולעתידיהסדרעלכךודרךבשטחיםהעתידיהאוכלוסייההרכבעללהשפיע

ולאהשטחיםשלכריבוןישראלנוהגתזה,שיקולעלהמבוססתמדיניותבנקטה
זמני.באופןהשטחהחזקתעלכאחראית

הדמוגרפיהמאוןולשעוילחו"לתושביםשללהגירתםלהביאשמטרתהמדיניותבנוסף,

באופןהאוסרהרביעית,ג'נבהלאמנת49סעיףעםמתיישבתאינההכבוש,בשטח

אחרת.ננמדינהשללשטחהכבושהשטחתושבישלכפויההעברהעלמוחלט

בשטחיםהישראליםלביןהפלסטיניםביןאפליה3.

אדםכלזקוקהצבאי,החוקעל-פיסגוריסןשטחיםהינןעזהורצועתהמערביתהגדה
הצבאי,המפקדמסעםלאישורשעות48עלשעולהלתקופהלשטחיםלהיכנסהמבקש

.30theandPowerOccupyingחםbetween"5ם[18י0חLegal"The0,8558[קקטחח"ןות
ReviewauarterlyLaw33Inhabitans,1945,,81363קק--363-364
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175.
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693.בע'673,הל)2(פ"דואח',האנרגיה
.320,UniversityMinneapolis:Territory,EnemyofOccupation6זאGlahn,vonGerhard

Press,Minnesota,1958ק..186
לפרטים).27ה"שר'(805ע'המורים,אגודתבג"צגםר'

.33Territory",occupied10Return10Righttheandאטטחו0חFamilyQuigley,10חח
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בסמכותומפלהשימושהצבאיהממשלעושהבפועל,ילארשי.4)אזרחהואאםגם
להתגוררלעבוררשאיםישראליםאזרחיםמגורים:לצרכילשטחיםכניסהלהתיר

זרים,אזרחיםהםהמשפחהבניאםגםלשטחים,משפחתםבניאתולהביאבשטחים
הממשלמצדהתנגדותוללאביורוקרטיהליךללאקבוע,באופןעימםשיתגוררומנתעל

ישראליםשלמעברהשניםלאורךעודדואףישראלממשלותמזו,יתרההצבאי.
לעומתבשטחים,הפלסטיניםלתושביםשונות.כלכליותהטבותבאמצעותלשטחים,

מדרגהמשפחהבקרובימדוברכאשרגםכזו,בצורהלהתאחדאפשרותאיןזאת,
ראשונה.

שלאינטגרליחלקמהוויםאפליהעלוהאיסורהאדםבניביןהשיוויוןעיקרון
זכויותבנושאהבינלאומיותהאמנותבכלכמעטומופיעיםהמנהגיההבינלאומיהמשפט

עלהאוסרהבינלאומי,ההומניטריהמשפטלפיחוקיתאינהאףזואפליהםדאה.6)
אסורהכזואפליההכבוש.;(השטחיתושבישלשונותאוכלוסיותביןלהפלותהכובש

בפעולותיהןהמדינהרשויותאתגםהמחייבהישראלי,המינהליהמשפטעל-פיגם
בשטחים.

ישראלדגלהברית-המועצות,ליהודיבנוגעהעקביותהישראליותההתבטאויותעל-פי

הזוג,מבניאחדשלמגוריובמדינתמשפחותאיחודשלבעיקרוןומעולםמאז
תושביהפלסטיניםלגביזהעיקרוןמכבדתאינהישראלזאת,עםבהירתמיעל-פי

לאיחודבנוגעלמדיניותהדמוגרפיהמניעשלישיריוצאפועלהינהזואפליההשטחים.

פלסטיניםלביןיהודיםביןהמספריהפעראתלצמצםשמטרתובשטחים,משפחות
בשטחים.

אגרה,תעלוסבדברהוראהר,רפיתמעבראוהירדןגשרידרךלשטחיהכניסהלגבי34.
תושבים(5(מס'(כלליכניסההיתרר'ישראלמתוך<O'nDWכניסהלגביי715תשכ"ח

7-6.סעיפיםל"שת-1970,והשומרון),יהודה(חוץ)ותושביישראלים

שוקןהוצאתאביב:תלהאל-מדינתי,הבינלאומיהמשפטדינשטיין,יורםר'35.
128.בע'1979,תל-אביב,ואוניברסיטת

1966,משנתופוליטיותאזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתלאמנה2)1(סעיףלמשל36.
1965.משנתצורותיהכלעלהגזעיתהאפליהביעורבדברהבינלאומיתהאמנה

ג'נווהאמנתלתחולתבנוגעמקיףלדיוןהרביעית.ג'נווהבאמנת31סעיףלמשלר'37.
משפטייםהיבטיםאדם:זכויותכהפרתבשטחיםההתנחלותבצלם,ר'בשטחים,הרביעית

ק199.מארסירושלים:ועקרוניים,



לשטחיםשריףשהינאזשלכניסתהלאחראל-ערוב,הפליטיםבמחנהשריףהזוגבני
1998.באוגוסטביקוררישיון

רוציםאנחםיקייט.להביא,הצלחנוולאלשש'יניס'קרובמזהנשואיםאנחת
יאזהוכללעולס.ילדלהביאשנזכםבתקיהט,פולילוויקות,ולמסלוללהלכנק'
טיפוללהתחיי,נוכל',לאזהבלי,כיעתו,'כאן,לתהיהלאיתשא,,0אתאפשו.

הרבבתאתאחר(חושש?מואגחנושנה,,30לגילמתקיבתאשיוי'כלקהה,
,ילד.לנישיקנההגדולההזכותאתילהפס,ד

ערוב.ל"הפליט?קמחנההושבר-הי?אלהאויעבדח,אלדשלערותומשוך
שריף,ywJ7nwל89,7,4%-ברקייה,,אבונגנבבצלח,תחקירןעל-ידיגגכתההעדות

מפליטיפלסטיניםלהוריםבתוהיאבירדןממגוררתש,ייף,ל.ו"אלך%גוו1'ןוך11,

לאיחודללקיתולמענהמשנתייםלמעלהמזהיריף,כומתין.לד"."67?1.,

אשתו,עםהשפחות
עםולשהותלשטחיםלה-כנסישהיגיון,%ר.ללאפשרעל"ל,סירבהשנהגמיי
יג'4היסטמתוקףזתכן,במקלהלעשו,,מהוויבותהלמיותהציה,בנגופןבעלה

אחישראלהסירהיפיטל'הגגיהמיעזהתערביהלאקר37;38(.עק'ר'(
לשטח.ס.שריףשהינאזנכנסה1998וב~וגוקטסידדבה,



בשטחיםninswnאיחודגי:פרק

995-4ן967

המשפחותאיחודבנושאישראלשלבמדיניותהשינוייםמספרחלוהשניםבמהלך
שאחריבשניםמלחמהפליטיעבורמשפחותאיחודשלמצומצמתמהתרהבשטחים:

ב-1993משפחות.לאיחודלבקשותמוחלטכמעטלסירובב-1973ישראלעברה1967,
נקטהבפועלאךבני-זוג,עבורמשפחותלאיחודבזכותחלקיבאופןישראלהכירה

העברתעדיושמהזומדיניותמשפחה.בניביןממושךפירודשכפתהמגבילהבמדיניות
1995.בנובמברהפלסטיניתלרשותאוכלוסיןמרשםבנושאהסמכויות

השניםבמהלךהמדיניותהשתלשלות1.

המלחמהלפליטימשפחותאיחוד-י193עד1961א.
השטחיםלתושבישאיפשרהלידישראלהנהיגהששת-הימיםמלחמתלאחרקצרזמן

הוגדרוככאלההמלחמה.לפליטישהפכוקרוביהם,עבורמשפחותלאיחודבקשותלהגיש
1967ביוניהחמישיעדהמערביתובגדהבירושליםקבועיםתושביםשהיו"פלסטינים

נ5."7691ליולימהרביעייאוחרלאהמערביתהגדהאתויצאו

המלחמה:שלאחרבשניםהמשפחותאיחודמדיניותאתהרשויותתיארוכך

יצרהאשרבמצבהיהשיסודהכתופעההמשפחותאיחודאתרואהזומדיניות

ידיעלהשטחיםתפיסתבעקבותיה.המיידיותוההתפתחויותהימיםששתמלחמת
נותקווקרוביםלאזורמחוץעצמםמצאומשפחותשחלקילכךגרמהוסגירתםצה"ל

לשיקוליבכפוףהומניטרי,מענהליתןבאהדאזהמשפחותאיחודמדיניותמזה.זה
זו.'נלבעיההמוחזקים,בשטחיםהממשלוצרכיביטחון

תושבים/ותעל-ידיהוגשואםרקיאושרומשפחותלאיחודשבקשותקבעהישראל

אחיותן61גילעדיתומיםנכדים16;גילעדרווקים,ותבנים/ותבן/בת-זוג,עבור:

םירחא.0"קרוביםלהםאיןאםרק60,גילמעלהוריםאורווקות

הממשלוהגזר,המקלגזית,שלמהר'ב-10.9.67.ממשלהדיוןבעתהתקבלההההלטה38.
ממשלהבהחלטת59.ע'1985,מודן,ביתןזמורהתל-אביב:ושומרון,ביהודההישראלי
נ.ואח'עוואד263/85בג"צר'הפנים.לשרבבקשותלטיפולהסמכותהוקנתהמ-13.9.67

283.בע'עוואד),בג"צלהלן:(281מ)2(ת"דואח'רמאללהנפתהאזרחי,המינהלמפקע
לפרטים).22ה"שר'(139בע'אל-סעודי,בבג"צהמצוטטתהמדינהפרקליטותהודעת39.
בנבנשתי,להלן:(21ע'1987,כנה,ירושלים:ושומרון,יהודהלקסיקוןבנבנשתי,מירון40.

לקסיקון).



חזרתםההערכות,על-פיאושרה,אלהבשניםשנים.כחמשבמשךהונהגהזומדיניות
כ-140,000מתוךמשפחות,איחודלצורךפליטיםל-45,00050,000ביןשללשטחים

שאושרו.במקריםהמשפחהקירבתדרגתעלנתוניםאיןושגוהש.1'בקשות

ומחמירההולכתמדיניות-1993עד1913ב.

משפחותאיחודבענייןהמדיניותהחמרת1.

לאיחודבקשותהשטחיםתושביפלסטיניםהגישומ-1967,החלשהונהגההליךבמסגרת

מלחמה".ל"פליטיישראלשלבהגדרתהנכללושלאמשפחהקרוביעבורגםמשפחות

עםמשפחותלאיחודבקשותרובןהללו,הבקשותשלהיחסיחלקןעלההשניםבמהלך
לרשויותנמסרהאלהבבקשותלטיפולהסמכותהשטחים.תושבישאינםבני-זוג

יאבצה.42הממשל

משפחות.לאיחודבקשותלאישוריותר,מחמיריםחדשים,קריטריוניםנקבעוב-1973
ההחמרהבשלםמוסריפל.3'הצבאיהממשלהתנגדותבשלחסויים,נותרוהקריטריונים
בנבנשתי,מירוןעל-פישניתנו.האישוריםבמספרדרסטיתירידהחלהבקריטריונים,

הנשב.44אישוריםל-9001,200ביןל-19731983ביןניתנו

איחודבנושאהמדיניותשלמחודשתהערכההשלטונותקיימו1983שנתבסוף

שינויחלהשניםו"במהלךמאחרכזוהערנהנדרשהלטענתם,בשטחים.המשפחות
שלהמקורייםמיעדיהחרגואשרמשפחות,לאיחודהבקשותשלבאופייןמהותי

בכךהמחלמה".45לאחרשנוצרוחדשותלמשפחותהתייחסובאשרהאמורה,המדיניות
בני-זוגםעבורמהשטחיםפלסטיניםשהגישומשפחותלאיחודלבקשותהרשויותכיוונו

תושבים.שאינם

היההמוצהרשיעודהמדיניותלאמץהשלטונותהחליטוהמחודשת,ההערכהבעקבות
אפריםתא"ללדבריתוחפשמ".46לאיחודלבקשותההיענותאתהניתןככללצמצם"

140,000מתוך1972,עדמ-1967נפשכ-45,000שלחזרתםהותרהבנבגשתימירוןעל-פי41.
הרצוג,חייםצייןב-26.10.77האו"םשלהכלליתהאסיפהבפניבנאומו21(,ע,שם,(בקשות
בקשות48,000אושרובשטחיםישראללשליטתהראשוןבעשורכידאז,באו"םישראלשגריר

סביבהמספרנעהבינלאומית,המשפטניםועדתשלהישראליהסניףעל-פימשפחותילאיחוד
:50,000
AreasתןLawofRuleThe,5150ןטוו,CommissionInternationalthe0,SectionNationalIsrael

1981Tel-Aviv,Israel,byAdministered,ק,.86
לפרטים).38ה"שר'(284בע'עוואד,בבג"צהדיןבפסקנמסר42.
לפרטימן.25ה"שר'(2בע'סמרה,בבגטהדיןבפסקנמסר45.
לפרטיסן.40ה"שר'(21בע'לקסיקון,בנבנשתי,ר'44.
לפרטים).16ה"שר'(סרחאןבבג"צהמדינהפרקליטותלהודעת6סעיף45.
22ה"שר'(הדיןלפסק140בע'מצוטטתסעודי,בבג"צהמדינהפרקליטותמטעםהודעה46.

לפרטיכן.



לתוךהגירהשלדרך"אלהבקשותהיוודאו,עזהברצועתהאזרחיהמינהלראשסנה,
-דהיינושלילי,היהשניםבאותןלשטחיםההגירהשמאזןלמרותזאתי,"םירוזאה4

םיסנכנה."4מספרעלעלההשטחיםאתשעזבוהפלסטיניםמספר

לאיחודלבקשותהאישוריםמספרבכשלישהצטמצםבמדיניותהנוספתההחמרהמאז

משפחותלאיחודהבקשותמספרלגבירשמייםנתוניםפירסמהלאישראלמשפחות.

שונים,מקורותעל-ידישפורסמוחלקיים,מנתוניםשנה.מדישאושרוואלהשהוגשו

עבורזאתהנש.41מדיבקשותשלספורותמאותרקבחיובנענו1984מאזכיעולה

נפש.מ-1,300,000למעלהעתבאותהשמנתהאוכלוסייה

הוצאתעםיותר,אףקשותנעשומשפחותלאיחודבנוגעהמחמירההמדיניותהשלכות

-תושבתשאינהולאםהשטחיםתושבלאבשנולדיםילדיםכישקבעב-1987צו

בלתימהגריםכשלהואומעמדםבשטחיםהאוכלוסיןבמרשםלהירשםרשאיםאינם

למשפחותשנולדוהילדיםמכלהשינוישלללפיכך,זכויות.וחסרימעמדחסריחוקיים,

בפנישעמדההיחידההאפשרותאביהם.עםבשטחיםלהתגוררהזכותאתכאלושסועות

שהסיכוייםילדיהם,עבורמשפחותלאיחודבקשההגשתהיתהאלהבמקריםהאבות

םישולק.0!לאישורה

איחודלאשרנהוגלא"כיהביטחוןבמשרדגורמיםמפיבעיתונותפורסם1990בתחילת

]...[נגמרו.הםהיוםהזה,לנושאברוריםכלליםהיוהימים,ששתאחריפעם,משפחות.

[]ilrrמשפחותלאיחודזוכיםומעטים-יחסיתחריגיםמאודמקריםרק

לפחותהגישוהפרסלהגנתבמוקדהמטופלותהשסועותהמשפחותמתוך586

בקשותשתיהגישומהןכ-31%י3991אוגוסטעדמשפחותלאיחודאחתבקשה

הוגשוהללוהבקשותמכלל90%בקשות.17ואף1011,שהגישומהןומעלה,

נידחו.הבקשותכלזוג.בנותאובניעבור

חריגיוושנימשפחותאיחודהשוללהכלל2.

ביןמשפחותלאיחודאפשרותכלוגורףמוחלטבאופןשללהמ-1983החדשההמדיניות

השטחיםתושבזה,כלללפיתושבים.שאינםוילדיהםזוגםבניוביןהשטחיםתושבי

הברירהאלאהשטחים,בתוךבן-זוגועםמשפחהחיילקייםרשאילאלזרשנישא

אתשםולהקיםלחו"ללהגראוהזוגמבןבנפרדמולדתובמקוםלחיות-בידיו

המשפחתית.ו,היחידה

20ה"שרי(הדיןלפסק215בעימצוטטשאהין,בבג"צסנהאפריםתא"לשלתצהירו47.
לפרטים).

701.ע'38,מס'כרךן198,לישראלסטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהר'48.

111.בעמ'א',נספחר'לפירוט49.

86-83.בעמ'להלן,ר'ילדים,לרישוםבנוגעישראלמדיניותעללהרחבה50.

12.1.90.לשבת,מוסףמעריב,51.

16.22-1ה"שר'52.



נקבעואךמשפחות,לאיחודבקשותלאישורלקריטריוניםמקוםהיהלאזובמדיניות
ישבהםבמקריםיאושרומשפחותלאיחודבקשותהמוחלטת:לשלילהחריגיםשני

דופןיוצאתשהיא"בקשהשלבמקרהוכןממשליים")טעמים"(משלוענייןלממשל
ביותר,ומיוחדמשקלכבדהומאניטרישיקולשישנובאופןבנתוניה,ביותרוחריגה
דסח."53שלמחווההמצדיק

להצדיקשעשוימשקל"כבדהומניטרישיקול"מהומעולםהסבירולאהרשויות
מדוברכילבג"צ,המדינהבתשובותונשניתהחוזרתההדגשהמלבדחסד",שלמחווה"
לאיחודבקשהכיושובשובהבהירוהרשויותביותר.נדירובמצבדופןביוצאבחריג,

מדיניותןמטרתכלשכןוהומניטרי,דופןיוצאכמקרהעל-ידיהןמוכרתאינהבני-זוגבין
המדינהסטתהלאזומעמדהגוז.4,בניביןנישואיןמכוחמשפחותאיחודלשלולהינה

הומניטריותנסיבותשכללמיוחד,מצבעלהזוגבניהצביעובהםבמקריםגם

נוספות.

עםשהתגוררהעזהילידתלאישהנישאעזה,תושבשראב,D)>Vעכרמה
כווית.כתושבתמעמדהאתאיבדההיאנישואיהבעקבותבכווית.משפחתה

משפחותלאיחודשראהשהגישבקשותמספרבעזה.תינוקתנולדההזוגלבני
ואםאזך"ותחסלתבת-התגשלה-ותהלמרותהסף,עלנדחוי-אשתועם

נדחתהזואךלבג"צ,עתירהשראפהגישלבקשותיו,הסירובבעקבותלתינוק.
סירחא".55רביםמקרים"שונהאינו"זהשתקרהבטענך

נסיבותשכללואחרת,משפחהקרבתשלרקעעלמשפחותפירודשלמקריםגם
מקרהולופירסמולאהרשויותהומניטריים".כ"לאישראלעל-ידינידחוהומניטריות,

מיוחדות.הומניטריותנסיבותבשלמשפחותלאיחודשזכהשטחיםתושבשלאחד

לצורךמיוחד"הומניטרימקרה"שלקטגוריהשלקיומהעצםאתבספקמעמידהדבר
משפחות.איחוד

הצבאיהממשלעל-ידיהוגדרומשפחותלאיחודבקשותלאישורהממשליים"ה"טעמים

אוכלכלימדיני,ביטחוני,"משלוענייןלממשלישבהןלבקשותהמתייחסיםככאלה

פרקליטותמטעםהודעהגםר'לפרטים).20ה"שר'במקור.ההדגשה(214ע'שאהין,בג"צ53.
דופןיוצאיבמקריםרק"לפרטים):22ה"שר'(הדיןלפסק140בע'סעודי,לבגטהמדינה

משפחות".לאיחודלבקשהנעניםממשליים,אוהומניטרייםמשיקוליםביותר,ומיוחדים

בשנישנהמידיהמוגשותמשפחותלאיחודהבקשותואלפימאותשלהמכריערובן"54.
אינהווובבנישמדוברהעובדהעצםכיאיפוא,בריזוג.בניביןלאיחודבקשותהןהאזורים
מטעםהודעההאמור".במובןומיוחדתדופןליוצאתבקשהלהפוךכשלעצמה,יכולה,

22ה"שר'(85בע'מלילבג"צגםר'הדין.לפסק140בע'סעודי,לבג"צהמדינהפרקליטות
לפרטים).

בג"צלהלן:(670אמ)4(פ"דואח',בעזההאזרחיהמינהלראשנ.שראב31/87בג"צ55.
שראב).



השטחיםתושבישלהזדקקותםאתהצבאיהממשלניצלבפועלי6."ב"ויכומשקי
משתפילשמשלדרישתושנענולפלסטיניםמשפחותאיחודבאשרואלה,לאישורים

פעולה.

מהווהמשפחותלאיחודבתמורהפעולהכמשתפישיתגייסופלסטיניםעללחציםהפעלת
כפייהבשוםמוגניםכלפילהשתמשאין"לפיוג'נווה,לאמנת31סעיףשלברורההפרה
פרשנותעל-פישלישי".מצדאומהםידיעותהשגתלשםובפרטמוסרית,אוגופנית

מהווהאףהדבריומס.57אועקיףלחץשללמקריםגםמתייחסהסעיףהאדום,הצלב
להכריחהכובשתלמעצמהאסור"לפיו:הרביעית,ג'נווהלאמנת51סעיףשלהפרה

תעמולה,אולחץכלשלה.העזרבכוחותאוהמזוייניםבכוחותיהלשרתמוגנים
םירוסא".58לצבא,התנדבותלהבטיחשמטרתם

עםפעולהבשיתוףשוניםחיונייםואישוריםשירותיםמתןהתנייתהאיסורים,למרות
נ9.םיחטשבפעולהמשתפישלמרכזיתגיוסשיטתמהווההביטחון,כוחות

ג199-בירדן.תושבתלס"סי1990גאוגוש?משאקברון;תושב26,בןג,..ס,

לאארוכהמתקופהמכינוןאשתו,עבוימשפחותלאיחודבקשהג'"סקגיש
לירדו,'עליציאהלרשיוןבקשה1992יולזבתחילתגרסהגישהבקשה,נענתה

כ"3שה,על"דיג"סזומןהבקשההגשתבעקבותאשתו.אתלהקרמעף

יי-ס:הסרהקיטלהגנתלמוקיבתצהירו

1utP",אדיטwpu1משפחוונואיחוולקבל,אחמ"שאוקלאז~איתיק"עכוד
תחשוב,ליאמרהואלהצעהלסירבתייוצא,.כרטיסאחר,'כגוןאישורוכללאשתי

לאחמ"שבקשתיכילינמסי20.7ב-92]...1אותי,למצואהינןיודעאזה

אשתי.בור",ביקוררשיוןלקבלבבקשתלממשלפסתיב-7.92.'23נדחתה,
יציאהלרשיוןבקשתוגםכילמוקדD'"Sמסרבהמשךנדחונה".'בקשתי

אשתו."עבורביקורלרשיוןשהגישנוספותבקשותשתיגםוכךנדחתה,

הזוגמבניישראלמנעההשבייכ,עםפעולהשישתףג"'סעלללחוץעל,מנת
משנה.למעלהבמשךלהם,מהונהאובשטחיםלהתראות,הצעיר

לפרטים).20ה"שר'(הדיןלפסק215בע'שאהין,בבג"צסנהתצהיר56.

לפרטים).31ה"שר'(220-219עמ'פיקטט,57.

ר'ממנו.חריגהשוםלהרשותואיןמוחלטהינוהסעיףהאדום,הצלבפרשנותעל-פי58.
בכוחותלשרתמוגןכפיית"ונגדיראףלאמנה147סעיףלפרטים)י31ה"שר'(293ע'פיקטט,
האמנה.שלחמורה"כ"הפרהאוייבת"מעצמה

האינתיפאדה:בתקופתבשטחיםמשתפי-הפעולהבצלם,ר'התופעהלגבילהרחבה59.
26.ע'1994,ינוארירושלים:אדם,בזבייותופגיעותהפרות

עדויותב-4.11.92.הפרטלהגנתמהמוקדרוזנטלאנדרהלע"דנמסרג"'סשלתצהירו60.
משפחות:איחודבנושאאל-חאקשלבדו"חהובאודומות

,1991Ram[nallah,denied,Application"-Haqקקל.9-1
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משפחותלאיחודבקשותלאשרגםנהגהאזרחיהמינהלכיעלהבתקשורתמפרסומים
הממשל"כידברבעיתוןפורסם1991בספטמברבשטחים:כסףשהשקיעולפלסטינים

המערביתבגדהקבעתושבישאינםלפלסטיניםמשפחות'איחוד'יאשרהצבאי

החלטתפורסמהכןבאזור".תעשייתייםמפעליםבהקמתגדוליםכסףסכומיושישקיעו
תעשייתי,מפעלהקמתשיאפשרבהיקףהוןשיגייסאדםלפיהבשכם,הצבאיהמושל

האזרחימהמינהלמשפחות.לאיחודבקשהבעירהמסחרלשכתבאמצעותלהגישיוכל

יוכיחשהיזםלאחררקיינתןקבעלתושבותהאישורכיחדש,אינוהנוהלכינמסר

נכתבחודשבאותוקבוע.באופןבאזורלהתיישבמתכווןהואוכימפעל,הקיםשאכן
אחמ"ש'הנקראפרוייקטנערךאכןכיאישרוהאזרחיבמנהלמקורות"כיהארץבעיתון

למשקיע"'.;'

השקעתאופעולהשיתוףכמומהתושב,שירותבקבלתמשפחותאיחודמתןבהתניית
מבליתושב,כלשלהמשפחהזכויותאתלכבדמחובתהישראלהתעלמהכספים,

לממשל.לסייעבנכונותואוהכלכליבמצבוזאתלהתנות

עלגםהמחמיריםהכלליםאתישראלהחילהמ-1983,החדשההמדיניותיישוםבמסגרת
ולאלתוקף,החדשההמדיניותכניסתטרםשניםשהוגשומשפחותלאיחודבקשות
מצב-דבריםזה"וקבע:זהנוהגביקרדינשטייןהמשפטןשנים.ו,אותןכלטופלו

הפרטצריךמהשוםעלהומניטריים.בשיקוליםשמדוברשעהרצוןבלתי-משביע
ןוטלשה!".63ברשויותהשוררביורוקרטיאי-סדרעליקרמחירלשלם

לגבימספרייםנתוניםבידינואין1993.אוגוסטעדבתוקףנותרההמחמירההמדיניות

להגרנאלצומשפחותכמההפרודות:הפלסטיניותלמשפחותזומדיניותשגרמההסבל
הורחקוילדיםכמהמזה,זהמנותקיםנותרובני-זוגכמהלרצונן,בניגודמהשטחים

אם.אומאב

בשטחיםמשפחהבנישלביקורים3.

בשהותלהסתפקהשסועותהמשפחותנאלצומשפחות,לאיחודהאישוריםמיעוטנוכח
תושביםשאינםהמשפחהבנישללשטחיםכניסתםבאמצעותבשטחיםמשותפת

בזמן.ומוגבליםקטועיםלביקורים

כלילנחסמההפרודות,המשפחותשללבעייתןממשיפיתרוןהוותהשלאזו,אפשרותגם
ביקורמתיריםאין"לפיהחדשה,תקנהאזקבעהישראלב-1985.מהמשפחותחלקבפני

החלטהלמתןעדוזאתמשפחותלאיחודבקשהגםבמקבילהוגשהשלגביולמיבאזור
הריון,בתקופתבייחודביקור,"כיבטענהנומקהזוהחלטהמשפחות".לאיחודבבקשה

2.10.91.הארץ,2.9.91,אל-פאג'ר,גםר'8.9.91.הארץ,1.9.91,דבר,61.

משפחותלאיחודבקשההגישעוואד,נצריאיבראהיםעוואד,בבג"צהעותרלמשל,כך62.
נבחנהשזולאחרלבקשתושליליתתשובהקיבלבו-1985שנים,במשךנענהלאב-1981,
לפרטים).38ה"שר'(המחמיריםהחדשיםלכלליםבהתאם

עמ'1988,אפריליג,משפטעיוניהמוחזקים",בשטחיםמשפחותאיחוד"דינשטיין,יורם63.
1988(.דינשטיין,להלן:(225בע'229-221,



הבקשהאתולאכוףלעקוףהעותריבקשבעזרתןמוגמרותעובדותליצורכדיבויהיה
תוחפשמ".4'לאיחוד

נמנעומשפחות,לאיחודבקשותלאישורהקלושהסיכויונוכחזו,תקנהבעקבות
בשטחיםמשפחתםבניעםבפגישותוהסתפקוכאלה,בקשותמהגשתרביםתושבים

ביקורים.במסגרתרק

וניתנוישראל,רשויותעל-ידיביקורלרשיוןבקשהבאישורמותניםהיוכאלהביקורים

שלתוקפםכשפגחודשים.שלושהעדשלמוגבלתלתקופההקיץ,בחודשירקלרוב
שנכנסוילדיםמהשטחים.לצאתבהםהמחזיקיםהמבקריםנדרשוהביקור,רשיונות

בגדהשביקרובני-משפחהנאלצוצאתם,לאחרעימו.לצאתנדרשוהמבקר,ההורהעם
לביקורלהיכנסיורשוטרםלשטחים,מחוץחודשיםשלושהלפחותלהמתיןהמערבית

אושרלארביםבמקריםי.םישדוח6שישהעלההמתנהזמןעמדעזהברצועתנוסף.
ההמתנה.חודשילאחרנוסףביקוררשיון

התאפיינווחייהםקבועה,חייםמסגרתהיתהלאאלהנהליםעל-פישחיולמשפחות
כרוךהיההדברמהוריהם.לאחדהילדיםוביןבני-הזוגביןונשנהחוזרבפירוד

קשישים,עלגםנכפואשרהגבול,במעבריובעיכוביםובקשייםמייגעותבנסיעות
ותינוקות.קטניםילדיםהרות,נשים

ידועיםהיולאהמקריםשברובזמןפרקילמשךבירדןלשהותנאלצוהמשפחהבני

אוומכרים,קרוביםשלשולחנםעלשםסמוכיםהיוהםרביםבמקריםמראש.
המתנההיתהעבורןנשים,היותושביםשאינסהמשפחהבנירובבבתי-מלון.התאכסנו

מתקשההפלסטיניתבחברהלבדהשחיהאישהחיידר,ד"רעל-פיבמיוחד:קשהזו
ומעמדה-נשואההיאאסגם-חברתיתמבחינהולהשתלבעצמאיביתמשקלקיים

תוחנל.'6נחשב

משפחתםפירודאתלמנועאחרתדרךבפניהםעמדהולאומאחראלה,קשייםבשל
תוקפושפגלאחרגםבשטחיםהמשפחהבנירביםבמקריםנשארוארוכות,לתקופות

והחלחוק",מפרי"אלהאנשיםהיוהצבאיהממשלבעינישלהם.הביקוררשיוןשל
נעואלהאמצעיםיציאתם.אתלאכוףשכועדושוניםבאמצעיםנקטהוא1989משנת
לילה.באישוןמבתיהםוילדיםאנשיםשלגירושועדכספיםבגבייתמאיום

מהגדההצבאיהממשלגירשבאינתיפאדה,צה"לשלמהמאבקכחלק1989,שנתבמהלך
בשטחים.חוקית"בלתישהייה"בגיןלא-תושביםפלסטיניםמ-200למעלההמערבית

רשומיםשאינםוילדיהןהגדהלתושביהנשואותלא-תושבותנשיםהיוהמכריערובם

הביקוררשיונותשלתוקפםשפגלאחרבשטחיםנשארואשרהאוכלוסין,במרשם
שלהם.;'

310.בע'309,מ)1(פ"דעזה,לרצועתהצבאיהמפקדנ.משתהא683,85בבג"צנמסרכך64.

לפרטים).20ה"שר'(הדיןלפסק200בע'שאהין,בבג"צסנהתצהירעל-פיכך65.

לפרטים).13ה"שר'(עואשרהבבג"צחיידרעזיזד"רשלתצהירועל-פיכך66.

בשלמהשטחיםוילדיםנשיםשלגירושםחידושבצלם,ר'הגירושפעולותעללהרחבה67.
הגירוש)יחידושבצלם,להלן:(1991ספטמבר-אוקטוברמידעדףחוקית",בלתישהייה"

85-84,עמ'1989,שנתידו"חבצלם,

31/10/89.Results,Fieldwork"011-Residents",ofDeportationPHRIC,



לאיחודבקשותהוגשוPHRIC,על-ידיתועדשגירושםוגבריםנשים81מקרב

לאהללומהבקשותאחתאףלגירוש.שקדמוהשניםבמהלך66עבורמשפחות
הרשוא.68

הלילה,בשעותבתיםעלשפשטוחייליםעל-ידיכללבדרךבוצעוהגירושפעולות

לאשלבבשוםמהשטחים.הוצאושםהירדן,לגשרילגירושהמיועדיםאתוהובילו

בגדהרבותמשפחותהביאהגירושגלהגירוש.עללערעראפשרותלמגורשיםניתנה

יומיומיים.ובפחדבאימהלחיות

בשעותרמאללה.שבנפתעבוין,הכלרתושבישלמשפחהבניגורשוב-12.11,89

בבוקרב-5,00הכפר.במרכזרוכזוהגבריםוכלהכפר,עלעוצרהוטלהלילה

נישאמזאחםהכפר.תושב24,בןמזאחם,הוסאםשללביתוחייליםהגיעו

בנסנולדב-1985כווית.תושבתאערז',עבדאללהאסמהדודתולבתנב84?1

היהלאאותואסלאם,בנםנולדבו-1988האוכלוסין,במרשםנרשםאשרעיסא,

םושרל.'6באפשרותם

הואמהשטחים.מגורשיםוילדיההיאכיאערז,לאסמההודיעהחייליםאחד

לווהודיעהכפרלמרכזהגיעמזאחםשלאחיולהתארגן.דקות15להקהקציב

לולהתירקחייליסמאחדביקשמזאחםוילדיו.אשתוה"לגרשעומדשהצבא

לשבת.לווהורהבובעטסירב,החיילממשפחתו.להיפרדללכת

לגשריגורשוהשנה,בןואסלאםהארבעבןעיסאילדיה,ושניאערז'אסמה

תושבשלמעמדבעלשהיהלמרותאמו,עםגורשעיסאהילדבמונית,הירדו
סיחסשב.0'

לחץנוצרבעקבותיההגירושים,עלכתבהפוסט"וושינגטון"בעיתוןפורסמהב-30.1.90

רבין,יצחקדאו,הביטחוןשרכינמסרהכתבהפרסוםלאחריוםישראליתעלבינלאומי

עדמהשטחים"זריםאנשיםשלהוצאתם"אתלהשעותהומניטריים"מטעמים"החליט

.68,PHRICלפרטים).67ה"שר'(1989אוקטובר

פלסטיניםילדיםהאוכלוסיןבמרשםלרשוםישראלהתירהלאמ-1987החלכאמור,69.

83.בע'ה',פרקלהלן,ר'תישב.הינואביהםאםגםהשטחים,תושבתאינהשאימם

לזכויותהאגודהבאמצעותמזאחםמשפחתשהגישהלבג"צמעתירהלקוריםהפרטיםסד.

לפרטים)י13ה"שר'עואשרהבג"צ(האזרח

31.1.90.1.2.90,הארץ,רי71.



הוחלטולאגורשושכברהמשפחותלבניהתייחסהלאזוהודעהםיפסונ.72לבירורים
להחזירם.שיש

זומדיניותבעינה.נותרהמשפחותלאיחודבנוגעישראלשלהמחמירהמדיניותהאולם,
שייחשבומבליבשטחיםיחדלחיותאפשרותכלהשסועותהמשפחותבפניהותירהלא

במהלכןשנים,שלבהמתנהכרוכההיתהמשפחותלאיחודבקשההגשתחוק.למפרות
היההבקשהלאישורשהסיכויגםמהבשטחים,לבקרתושבשאינובן-הזוגעלנאסר

בטירחהכרוכיםוהיובשנה,חודשיםלמספררקהזתרזבשטחיםביקוריםאפסי.כמעט

ממושכות.פירודובתקופות

ל-500קרובשלבשמןמ-1990,החללבג"צ,עתירותמ-80למעלהלהגשתהביאזהמצב

על-ידיהוגשוהעתירותרובבשטחים.יחדלחיותלהןלאפשרמישראלשדרשומשפחות,

אתלפתורשנועדוהסדריםהמדינההציעההעתירותבעקבותהפרט.להגנתהמוקד
יתוארולהלןהפרודות.הפלסטיניותהמשפחותמקרבמצומצמותקבוצותשלבעייתן

הבג"צ".הסכמי"המכוניםאלה,הסדרים

הבג"צהסכמי-1993עד1990ג.

1990מיוניבג"צהסכם1.

אושהםפלסטינים15בשםלבג"צעתירההאזרחלזכויותהאגודההגישה1990במאי
לאשרהמערביתבגדהצה"לכוחותמפקדנדרשבעתירהנ.9891-ב7גורשומשפחתםבני

תושבותהענקתבאמצעותבמצבם,אחריםולתושביםלעותרים,משפחותאיחוד
לבחוןבית-המשפטהתבקשהעתירהבמסגרתולילדיהם.לבנות-זוגםארעית)אוקבועה(
שבפסיקתולאחרבשטחים,משפחותלאיחודבנוגעהמדיניותשלחוקיותהאתמחדש

התוא."7ואישרחזרקודמותבעתירות

לבעיהפתרוןנמצא"כיהמדינהפרקליטותהודיעהבעתירה,הדיוןלקראת1990,ביוני
י5.י'רוזאהתושבישאינםונשותיהםילדיהםלביןהעותריםביןהפירודשלההומניטרית

שלבמעמדלשטחיםלחזורהמגורשיםולילדיםלנשיםהמדינהתאפשרזהפיתרוןעל-פי
רשיונותמכוחחוקיבאופןבשטחיםלשהותלהםשיאפשרארוך",לטווחמבקרים"
ביטחוניטעם"יימצאשלאבכךהותנתההמשפחהבניכניסתלעת.מעתשיוארכו
בשטחים,שהייתםבמהלךכיהמדינהפרקליטותהודיעהכןכמוזאת.לשלולספציפי"

שייאלצומבלימשפחותלאיחודבקשהעבורםלהגישהתושביםהמשפחהבנייוכלו

1.2.90.הארץ,חדשות,דבר;ר'הביטחון.משרדדוברשלהודעתועל-פיכך72.

י9891-במהשטחיםשגורשולנשיםנשואיםהיוהעותריםמןחמישהעואשרה.בג"צ73.
גםהצטרפהלעתירההאחרים.העותריםעשרתהיואימותיהם,עםגורשואשרילדיהם,
הילד.לשלוםהלאומיתהמועצה

105-99.בעמ'להלן,ר'המשפחות,איחודלמדיניותבנוגעבג"צלעמדת74.

מ-3.6.90.עואשרה,לבג"צהמדינהפרקליטותמטעםהודעה75.



הנשואיםהזוגותכללגבייחולההסדרכינאמרבהודעהלשטחים.מחוץלמענהלהמתין

השטחים,תושבתאינהובת-הזוגהמערביתהגדהתושבהינובן-הזוגבהםבשטחים

הקטינים.ילדיהםועל

בדברהעותריםטענתאתהסףעלדחהלאאךהעתירה,אתבג"צדחהזההסדרבעקבות

האפשרותאתפסללאבית-המשפטבשטחים.קבעלתושבותהמשפחהבנישלזכאותם
אךבשטחים,המשפחותאיחודלמדיניותבנוגעהעקרוניתעמדתואתיבחןבעתידכי

בענייןהפסוקהההלכהאתמחדשלבחוןעמנומקוםישאםדעהלחוותבלי"כיציין

ויש],..[בשלאינועדייןשהענייןאנוסבוריםהוא,שכךלפסוק,בלינניחאםוגםזה,
במבחןתבוא,אםבעקבותיה,שתבואוההתפתחותהחדשההמדיניותאתלהעמיד

ארוך"לטווחמבקרים"שלהמיוחדהמעמדיצירתכיהוסיףאףבג"צתואיצמה".,7

אינהלכאןאולכאןהעותריםשלמעמדםשאלת"קבע:שלפתרוןלשמשיכולהאינה
פתוחה'י.להישאריכולה

הנשיםלגביהבג"צ")הסכם"(החדשההסדרביישוםהוחלהדיןפסקמתןלאחר
ולנשיםלחזור,הורשושגורשווילדיםנשיםהבג"צ"):אוכלוסיית"(בושנכללווהילדים
חוקי",בלתי"באופןבשטחיםששהוהמערבית,הגדהתושבישלאחריםוילדים

עלהנימניםוהילדיםהנשיםשלמעמדםכינמסרבהמשךהביקור.רשיונותהוארכו
אותםלהםיוענקוכיתושבות,בעלישללזהזההכמעטיהיהבג"צאוכלוסיית
on>wהביקוררשיונותוכיוחינוך,בריאותשירותיכמותושבים,זכאיםלהםשירותים
הנש.'7חצימדייוארכו

לטווחמבקר"שלמעמדוילדיםבנות-זוג550קיבלוההסכםליישוםהראשונהבשנה
אמנם,זמנימענה,משוםבזישכיהרושםאתיצרהחדשההסדריישזרךורא".75
שהתקווההתבררבהמשךאולםהמערבית.בגדההפרודותהמשפחותרובשללבעייתן
לאגודהנמסרההסכם,לאחרכשנההתבדתה:אלהמשפחותשללבעייתןפתרוןשנמצא
המערביתלגדהונכנסושנישאובני-זוגעלרקחלההסכםכילראשונההאזרחלזכויות

אזעדההסדריושםשבפועל,למרותזאת5.6.90.עדדהיינוההסכם,עלההודעהמתןעד
הוחלההסדרכינאמרלגביהםזה.תאריךלאחרלשטחיםשנכנסווילדיםנשיםעלגם

ןידה".79משורתלפנים"לגביהםמיושםלהיותוימשיךבטעות,עליהם

המשפטבביתהמדינהפרקליטותשללהצהרותבניגודעמדהההסכםתחולתהגבלת
במועדתלויההסדרכיברמזולונאמרלאאלהבהצהרותובעל-פה.בכתבשניתנו

מדיניותלהוותאמורהואכיברורוהיהלשטחים,הכניסהבמועדאוהנישואין

ושומרון,ביהודהצה"לכוחותמפקור'עואשרה1979/90בג"צב-5.6.90.ניתןהדיןפסק76.
90.358)2(תקדין

עוזרדיין,משהסא"לעםפגישהבעתהאזרחלזכויותהאגודהלנציגיב-28.6.90נמסר77.
דאז.בשטחיםהפעולותמתאם

לפרטים).16ה"שר'(12סעיףסרחאן,לבגדוהמדינהפרקליטותמטעםבהודעהנמסר78.

המשפטיהיועץרוזנברג,משהמאל"ממ-17.6.91במכתבהאזרחלזכויותלאגודהנמסר79.
דאז.המערביתלגדה



האגודהשלוהתכתבויותובפגישותההסכםאתשאישרהדיןבפסקגםמתמשכת.
הגבלתלגבידברצוייןלאהשנה,במהלךבנושאהרשויותאנשיעםהאזרחלזכויות

בבגרי.הדיוןלתאריךמשמעותכליוחסהולאמההסדר,הנהניתהאוכלוסייה

לגדההמשפטיהיועץמלשכתנמסרההאזרח,לזכויותוהאגודהבצלםלפניותבתגובה
יונילפנישנישאונשיםעלההסכםחללפיההבג"צ,להסכםהמדינהפרשנותהמערבית

מהתנאיםבאחדעומדיםאשרהקטינים,ילדיהןועלהמערביתהגדהלתושבי1990

הבאים:

1990,יונילפנילשטחיםנכנסוא)
בשטחים,בעברשביקרוובתנאילביקור,בהמתנהלשטחיםמחוץ1990ביונישהוב)

1989;מתחילתיאוחרלא
1989;בשנתמהשטחיםגורשוג)
נכלליםשאינםלמרותבג"צ,הסכםאחריחודשיםלשישהביקוררשיונותקיבלוד)

המדינה.""עמדתעל-פיבו

תושביכללשלהמשפחהלחייפתרוןמהווהאינוהבג"צהסכםכיסופיתהובהרבכך

שיינשאולפלסטיניםפיתרוןלתתכדיבואיןוכיחוץ,לתושביהנשואיםהשטחים

בעתיד.חוץלתושבי

1992מנובמברבג"צהטכס2.

גירושיםפג.en>wהביקוררשיוןשתוקףמבקריםשלגירושםחודש1991באוגוסט

בניהיווהמגורשיםבג"צ,להסכםהמדינהשלהמצמצמתהפרשנותלפינעשואלה

ו1.וזפרשנותעל-פיבהסכםנכלליםשאינםמשפחה

מתןבשטחים:משפחותביקוריעלחמורותהגבלותתקופהבאותההוטלובמקביל,
שתמומש5,000fnt'wבסךערבותעליחתוםהמזמיןשהתושבבכךהותנהביקוררשיון

בקשההגשתשלו,הביקוררשיוןתוקףפקיעתעםמהשטחיםייצאלאבן-משפחתואם
יוניועד1991מספטמברוילדים,בני-זוגאחים,הורים,עבוררקהותרהביקורלרשיון

לשטחים.מבקריםכניסתעלמוחלטכמעטאיסורחל1992

מבתיהםאנשיםנלקחולאהפעםבש-1989.מזהשונהבאופןבוצעוב-1991הגירושים

ידאגולאאםכיעליהםואייםלמשרדיו,תושביםזימןהאזרחיהמינהלהפעם,בכוח,

צעדיםכנגדםיינקטותקף,ביקוררשיוןללאבשטחיםהשוהיםמשפחתםבנילהוצאת

וכד'.צה"לעל-ידיהקרוביםגירושחתמו,עליההערבותגבייתמעצר,בהםשונים,

בני-זוגםשלהביקוררשיוןלהארכתלבקשותיהםבסירובנתקלואחריםתושבים

חתמועליהש"ח5,000שלהערבותובגבייתבגירושאיוםנלווהכשלסירובוילדיהם,
הסכםחלעליהןנשיםכלפיהופנובגירושמהאיומיםחלקמשפחתם.בנילכניסתכתנאי
המדינה.שלהמצמצמתפרשנותהעל-פיגםהבג"צ

לאגודההמערביתלגדההמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהסגןשלמכתבועל-פיכך80.
מהאגודה,גולדמןזיונטעעו"דלביןכהןסגןביןטלפוניתומשיחהמ-27.8.91,האזרחלזכויות

לפרטים).67ה"שר'(הגירוש"חידוש"בצלם,ר'זהבנושאעוד81.



ב.1985נישארמאללה,שבנפתח'רבתאהכפרתושבא-נג'אס,שוכריעבדאללה

22,בןעבדאללההיהנישואיהםבעתירדן.ילידתנמר,עבדאללהלתחריר
וחצי,ארבעבתמייסא,בנות:שלושהצעירלזוגהיו1991בקיץ17.בתותחריר

מספרבתומגדלין,וחצי,שלושבתמיי,אביה;שלהזהותבתעודתהרשומה

גורשהב-1989נדחתה.בעבר,א-נג'אסשהגישמשפחותלאיחודבקשהשבועות.
א-נג'אסעבדאללהבשטחים.חוקית"בלתישהייה"בשללחודשנמרתחריר

לבצלם:בעדותומסר

חידשנולאמאזיום.90שתוקפורשיוןבאמצעותארצהאשתינכנסהכ-216.90

באמצעותככתבזימוןקיבלתיב-12.8.91כסף.לנוהיהלאכירשיונהאת
חירבתא,במינהללהתייצבהכפר,מוחיתאר

אחלעזובאשתישעלליאמרסמייקפטן"1...[.במינהלהתייצבתינ19.8.3-ב

אחשנרהוהיאייס40בתהיאהקטנהשבתיאמרתיימים.ששעות7הירץ

סמייקפטן"אךיתש41,,שלרשיונהאתשיאריכוביקשתיגבס.להיש(רגלה

סירב.

ועלעליהםשהופעלוהלחציםבעקבותהשטחיםמןמשפחהבנייצאומקריםבמספר

גםהבג"צמאוכלוסייתחלקשהיולמרותמהשטחים,לצאתשנדרשונשיםמשפחתם.
יותר.מאוחרלשובהורשוהמדינה,שלהמצמצמתפרשנותהעל-פי

עלשהוטלווההגבלותבגירוש,האיומיםמדיניותהבג"צ,הסכםשלתחולתוהגבלת
ביקשומכוויתפלסטיניםפליטיםאלפיעשרותכאשרבוצעובשטחיםמשפחותביקורי

לשטחים.להיכנס

למעלהבכוויתהתגוררועיראק,על-ידיכוויתכיבושמועד1990,אוגוסטעד
השלטוןוחזרתהמפרץמלחמתכווית,כיבושבעקבותפלסטינים.נומ-350,000
רקןדריל.83רובםמהם,כ-300,000אותהעזבואומכוויתגורשוהכוויתי,

SinceKuwait1"RightsHuman-SourTurnedVictory4Watch,]851hdiddleר'82.

Survey4Home,ComingPHRIC,,):להלן(MEW541991קSeptemberYork,NewLiberation

1991theAfterReturneesstripGazaandBankWestofConditionssocio-~Economictheמס
lerusalem,War,culfל"ט415ן399,ק2

מכפיתעיראקנסיגתולאחרהעיראקי,הכיבושבמהלךמכוויתיצאומהםכ-83180,000.
מהפרזתae<1בכביתשנותרואלהלחזור.לרובםלאפשרהחוזרכוויתשלטוןסירב26ב-2.91

מעצריםלהורג,הוצאותגירושים,שכללוהחוזר,השלטוןמצדאדםוכויותשלחמורות

אתעזבומכךכתוצאהPHRIC,להערכת82(.בה"שפרטיםMEW.ר'(ועינוייםשרירותיים
במכתבלבצלםנמסר(1991לספטמברמארסהחודשיםביןנוספיםפלסטיניםס0-כ120,0כווית

(PHRIC,מכוויתגורשונוספיםפלסטיניםכ-3,000-2,000להם,בנוסרנ-מ14.10.9(.קאא1(,מ-

82(.ה"שר'6.ע'1993,אוגוסט
כיבישמאזלירדןהגיעוהמפרץממדינהאישכ-289,000הירדני,הפניםמשרדהערכתעל-פי

כ-80%אאק])להערכת6(.ע'1993,אוגוסטקאא1(-ב,פורסם(1991אוגוסטסוףועדכווית

לעיל).הנזכרבמכתבלבצלםנמסר(מכוויתהניעושרובםפלסטינים,הינםנפש))230,000מהם



חזרונשמר,בשטחיםשלהםהתושבותשמעמדמתוכם,כ-37,000
םיחטשל.4"

מדוברהיהכאשרגםלשטחים,להיכנסמכוויתהפליטיםלשארלהתירסירבהישראל
לישראלש"איןבטענהזאתתושבים.שלאחריםמשפחהבניאובני-זוגשהםבפליטים

המלחמה,בעקבותמירדן,אוממצריםמכוויית,הנפלטיםשפלשתינאיםאינטרסכל
איחודכניסתם.אתלאפשרלאהיאהמגמהולפיכךבהם,צורךלנואיןלשטחים.יגיעו

י5."םצמוצמבאופןאךיימשך,המשפחות

בשםלבג"צעתירותעשרותלהגישהפרטלהגנתהמוקדהחל1991בספטמבר
הצבאיהמפקדנדרשבעתירותמהשטחים.משפחתםבניאתלהוציאשנדרשופלסטינים

אתלאשרלחלופין,אוהעותרים,משפחותבנישלהביקוררשיונותתוקףאתלהאריך
משפחות.לאיחודבקשתם

פירודבנושאכלליתעתירה1991באוקטוברהאזרחלזכויותהאגודההגישהבמקביל,
משפחותאיחודלאשרהמערביתבגדהצה"לכוחותמפקדנדרשבעתירהתוחפשמה.6"

שלולילדיםהזוגלבניקבעתושבותשלמעמדהענקתבאמצעותבשטחים,נשויזוגלכל
בכךעבורם.ארוךלטווחביקוררשיוןהנפקתבאמצעותלחילופיןאותושב/ת,כל

ביחסכוללתלמדיניות-מ-1990המוגבלבג"צהסכםאתלהפוךהעותריםביקשו
בשטחים.משפחותלאיחוד

תושביםשלמשפחהבניהוצאתכנגדעתירות64הוגשו1992ליוני1991ספטמברבין
לו-350פלסטיניםתושביםשלבוגריםמשפחהבניל-271נגעוהעתירותמהשטחים.

העתירהנשואיהמשפחהמבנילמחציתקרוב7.1991"בקיץכמבקריםשנכנסומילדיהם,

כווית.פליטיהיו

בינייםצוהעותרים,לבקשתהמשפט,ביתהוציאשהוגשו,מהעתירותאחתכללגבי

הכלליתבעתירההבירורלקיוםעדהמשפחהבנימגירושלהימנעלצה"להורהאשר

סרחאן).בג"צ(בנושאשהוגשה

לגביהםאחרים,משפחהבנישללהוצאתםלפעולהצבאיהממשלהוסיףעתבאותה

המשפחותבכלשווהדיןלנהוגאדםזכויותארגונישלבקשותעתירות.הוגשוטרם
ועומדותתלויותעודכלמהשטחיםלצאתנוספיםוילדיםזוגבנילחייבולאהפרודות,
בשלילה.נענו-בנושאעתירות

המועצהשלהפליטיםועדתבישיבתהישראליהנציגזוהר,ברמיכאלחייכמסרכך84.
דבר,הארץ,ר'המפרץ.מלחמתפליטיבבעייתבפאריםן199בספטמברשדנההאירופאית

.16.9.91
8.9.91.בהארץ,האזרחיבמינהלמקורותמפינמסר85.
שאינןלנשיםהנשואיםהגדהתושבישמונהבשםהוגשההעתירה16(.ה"שר'(סרחאןבג"צ86.

המועצההעותרים.התושביםשלקטיניםילדיםיארבעהנשים,מאותןארבעתושבות,
היא.אףכעותרתהצטרפההילילשלוםהלאומית

נזקקוהעותרים),מכללכ-90%במספר,)248הפרטלהגנתהמוקדשייצגהעותריםמבין87.
בלתיילדיםו-27בני-זוגעבור47רשומים,בלתיילדיםו-246בנות-זוגעבורלאישור195

תושבים).שלבוגריםובניםהוריםאחים,(אחריםמשפחהבניעבורושישהרשומים



שלאשנהאותהשלהקיץמבקריכנגדבגירוש,איומיםשלנוסףגלהחל1992בסתיו
תמונותכשברקעהאיומים,גלישלהם.הביקוררשיוןתוקףשפגלאחרמהשטחיםיצאו

בגדהרבותמשפחותבקרבולחרדהקשהלמצוקהגרמומ-1989,האליםהגירוש
נוספות,עתירות11הפרטלהגנתהמוקדהגיש1992נובמברעדמספטמברהמערבית.

לאיומים.שנחשפופרודותמשפחותכ-200בשם

21.בתוי"א26,בןאזהיהמ"אליצא.ב-1987נישאדהי-שה,תושבמ"א,

לשטחיםי"אנכנסה1990בספטמברכיסאן.בת,הזוגלבנינולדהשנהכעבור

הביקוררשיוןשפקעלאחרארוכהתקופהבן-זוגהעםונשארהבתה,עםלביקור

מ"אנעצר1992ביוניעודי.נוסף,תינוקהזוגלבנינולדמכןלאחרבשנהשלה.

תעודתאתלהשאירונדרשאשתואודותנחקרשםלדהיישה,סמוךבמחסום

למוקדבתצהירולחם.בביתהאזרחילמינהלמ"אזומןלמחרתשלו.הזהות

מ"א:מסרהפרטלהגנת

יאוחרלאאת,"אזורלעזיבאשתישעלליהודיעוקוליןוקפטןיריןקפל

לאחרעדשליהזהותתעודתאתלהשיבסירבוהסיה.מפגשלאחרונשבול
כילהםשהסברתילאחרגםבעינהנשארהזודרישהמהאזור.תצאשאשתי

ולפיכךהחיילוםבקרביופץשמיכיאמרוהס1...[יוםלבכלללדתעימדתאשתי,

בגיןש"ח,ס-ה5,00אתממנייגבוטאיימוגםהםמחסום,בכל,אותייעצרו

מהבית.אשתיאתלקחתבג'יפחייליםיבואוכיליאמרירוןפחן"האיחול.,

כילווהסברתיהאזרחיבמינהלגיאלקפטןפניתילמחיתכ-9.6.92.ה*אשי

כלומרמ-92.,14.6,יאוחרלאשתנאהסכיםמאקפחןילדה;עתהזהרושפי
חשישה,

שםנוספת,פעםהאורחילמינהלפניתיב-2,,14,6הלידה.אחריימים
,לא.ותול-17.6.92עדשהותהאתהאריכו' ,,,,

,",,,,,,,,,
בןעודי,ארבע,בתביסאן,ילדיה:שלושתעםמהשטחיםי"איצאהג-18.6.92

ימים.תשעהבתומג'ד,שנה,

פרקליטותהגישהבנושא,העתירותבעשרותהמשותףהדיוןקיוםלפניב-18.11.92,

בני/גםשיכלולכךיורחב1990מיוניהבג"צהסכםכינמסרבהלבג"צ,הודעההמדינה

עדלשטחיםנכנסואשרהמערבית,והגדהעזהרצועתתושבישלוילדיםזוגבנות
שלמעמדלקבללהםתאפשרהבג"צבאוכלוסייתהכללתםנשואים.בהיותםה-31.8.92
בשטחים.שהייתםבעתמשפחותלאיחודבקשותולהגישארוך",לטווחמבקרים"

משמעותיותנקודותבשתיהקודםההסכםאתהמדינההרחיבהתחולתו,להארכתבנוסף

תושבישלזוגבני/בנותוכןהשטחים,לתושבותהנשואיםגבריםהכללתנוספות:

המערבית).הגדהתושבישלבנות-זוגעלרקחלהקודםההסדר(עזהרצועת

כיהבהירההמדינההעתירות.אתהעותריםשלכוחםבאיהסירוהמרינה,הודעתלאור

יזכוחודשים,שישהמדישיחודשוביקוררשיונותהמשפחהבנייקבלוההסדרבמסגרת



הכלוליםמשפחהבניכיסוכםעודבשטחים.לעבודויוכלווחינוךבריאותלשירותי

ביקוררשיוןלקבלתבקשהלהגישיוכלובשטחים,עתבאותהשהולאאשרבהסדר,
זכאותם.""בדיקתהשלמתלאחרתותרוכניסתם

בני-זוגכל-19926,000מנובמברהמורחבבג"צהסכםאיפשרהרשויות,נתונילפי

ארוך".',לטווחכ"מבקריםבשטחיםלשהותתושביםשלוילדים

עלואינטנסיביתנמרצתבפעילות1991מקיץהחלנקטוהאדםזכויותארגוני
ארגונישלהפלסטיניתהפדרציהבפירוד.שאוימוהמשפחהלבנילסייעמנת

המוקדלמשרדובהפנייתןהגדהבכפריכאלהמשפחותבאיתורעסקההנשים
מהמוקדרוזנטלאנדרהעו"דהגישיוםמדיכמעטבירושלימןהפרטלהגנת
נמנעהמשפטביתצוויבאמצעותשסועות.משפחותבניבשםלבג"צעתירות
תושבים.שאינםהמשפחהבנישלהמיידיגירושם

משפחותאלפיועודאלה,משפחותקיבלוהארגוניםמצדאלהמאמציםבזכות
הסכמיבמסגרתבשטחיםמשותפיםמשפחהלחייחוקיהיתרנוספות,פרודות
הבגייצ

ביקורת3.

שביןהפירודשלההומניטריתב"בעיהההכרהעומדתהבג"צהסכמישלההסדרביסוד
פתרון"לשמשנועדההסדרהאזור".תושבישאינםונשותיהםילדיהםלביןהעותרים

וז."9לבעיהנאות"

נישאובהןמשפחותהשטחים:תושבישלבלבדמצומצמתקבוצהעלחלההסדראולם,
בתקופהבושההאובאזורהזרבן-הזוגביקרושבהן1992,אוגוסטסוףלפניהזוגבני

חיילקייםהמאפשרחלקיפתרוןניתןאכןזולקבוצה1992.קיץלבין1990קיץשבין

עובק.1'מעמדללאכיאםבשטחים,משפחה

לפרטים),16ה"שר'(23.11.92סרחאן,בג"צהעתירה,ביטולבדברהצדדיםמטעםהודעה88.
כיסוכםבהמשך26.11.92.נוספות,ו-578/9263העתירותביטולבדברמוסכמתהודעה

נכנסוובפועלה-31.8.92,עדהונפקשלהםהביקורשרשיוןמשפחהבניעלגםיחולההסדר
האזרחלזכויותלאגודהבמכתבומזוזמנחםעו"דשלבמכתבואושר(זהמועדאחרילשטחים

מ-31.12.92(.

כוחותמפקדנ.ואח'חדרה4495/92לבגדימ-22.8.93המדינהפרקליטותמטעםהודעה89.
חדרה).בג"צלהלן:(הפרטלהגנתהמוקדעל-ידישהוגשואח'עזהחבלבאזורצה"ל
לפרטים).13ה"שר'(ו-617סעיפיםעואשרה,לבג"צהמדינהפרקליטותמטעםהודעה90.

לעבודאפשרותהיעדרבהן:שינות,להגבלותגורםבשטחיםקבעתושבותשלמעמדהיעדרנ9.
שלזכותםלגביודאותחוסרמהםיציאהכללאחרלשטחיםלחזוררבקושיבישראלי
התחייבותממתןהשלטונותהימנעותבשלבשטחים,תמידלהישארארוךלטווחהמבקרים



לאאךהומניטרית",בעיה"מאותההסובלותבשטחים,אחרותמשפחותזאת,לעומת
ולאבהסדרנכללולאשנקבעה,בתקופהבשטחיםביקרלאהזרובן-הזוגמזלםהתמזל

אףנכללולא1992,קיץאחרישנישאוחדשיםזוגותהציע.שהואהחלקילפתרוןאףזכו
בהמשךשיינשאושטחיםלתושביהתייחסולאהעתיד,כלפיחללאגםההסדרהם.

בשטחים,בצוותאמשפחהחיילקייםנאסראלהכלעלתושבים.שאינםלבני-זוג
במאומההשתנתהלאמשפחות,איחודגורףבאופןהשוללתהמחמירה,והמדיניות
בעניינם.

תזכההאחת-קבוצותשתיביןהמבחינהחדשה,מדיניותיצרוהבג"צהסכמי
האקראיהמועדמלבדהבדל,כלאיןהקבוצותשתיביןלא.השנייההמשפחה,בשלמות

הבגחיבאוכלוסייתייכללמיהקובעיםהכניסהתאריכילשטחים.הזוגבןכניסתשל

לבג"צ.בעתירותהדיוניםלמועדיבהתאםלחלוטין,ושרירותימקריבאופןנקבעו

בסיסללאשזזת,קבוצותביןהמפלהכזו,אבחנההישראלי,המשפטעקרונותמבחינת
אסורהכזואפליהנ.תיקוח9ובלתיפסולהאסורה,אפליהמהווהלעניין,השייךהגיוני

קבוצותביןלהפלותהכובשעלהאוסרהבינלאומי,ההומניטריהמשפטמתוקףגם
שובכה.1'השטחתושבישלשונות

חיילחיותהבסיסיתזכותםאתלממשמעטיםשלזכותםאתקידמוהבג"צהסכמי

מכללזוזכותהשוללתהישראלית,המדיניותאתכנהעלהשאירואךתקינים,משפחה
בשטחים.הפלסטינים

משפחותלאיחודמיכסותקביעת-1993אוגוסטד.

1993מאוגוסטבג"צהמנס1.

נכללושלאמשפחהבניכלפיהגירושאיומיאתהרשויותחידשו1992בדצמבר
שלהם.הביקוררשיוןשלתוקפושפגלאחרמהשטחיםיצאוושלאהבג"צבאוכלוסיית

תושבים28בשםלבג"צעתירותחמשהפרטלהגנתהמוקדהגיש1993מינוארהחל
מהשטחים.משפחותיהםבניאתלגרשאייםהאזרחישהמינהל

השלוםשיחותבמסגרתכילעתירות,בתשובההמדינה,פרקליטותהודיעהב-22.8.93
משפחותלאיחודלבקשותבנוגעיותר,מקלהחדשה,מדיניותלהנהיג"ישראלהחליטה

הבאים:בצעדיםלנקוטהוחלטזומדיניותבמסגרתםירוזאב".14

אלשווהיחסהנדונה,המטרהלצורךלהתייחס,יש"בקבעו:אסורהאפליההגדירבג"צ92.
איןאםמטרה.לאותהרלוונטייםשהםממש,שלהבדליםביניהםקיימיםלאאשראדם,בני

הרבניםנ.ברונובסקירחל10/69ד"נ(הפליה"לפנינואזכישווה,יחסאליהםמתייחסים
ביןאפליהעללאיסורבנוגעבג"צדבריגםר'35(.בע'5,כהל)פידואח',לישראלהראשיים
אסורבאזור.שיוויוןלנהוגצריךהצבאיהמפקדאכן,"השטחים:תושבימקרבשונותקבוצות

בע'467,המ)1(פ"דהביטחון,שרנ.מירכוזינ168/9בג"צ(לתושבים"תושביםביןלהפלותלו
.)471
מנווה.לאמנתZTסעיף93.
לפרטיםן.89ה"שר'(2סעיףחדרה,לבג"צהמדינהפרקליטותהודעת94.



הבג"צבאוכלוסייתהכלוליםוהילדיםהזוגבנישלמשפחותלאיחודהבקשותכלא.

בשטחים.קבעתושבישלמעמדלהםויינתןיאושרו

קטגוריות:שתיעל-פימשפחות,לאיחודאישוריםלמתןשנתיתמיכסהתונהגב.

האישוריםהומניטריים.משיקוליםובקשותבני-זוג,ביןמשפחותלאיחודבקשות

השנתית.המיכסהחשבוןעליבואולאהבג"צלאוכלוסייתקבעלישיבת

סרחאן),בג"צ(1992ומנובמברעואשרה)בג"צ(1990מיוניהקודמים,הבג"צהסכמי

אינםההורותאוהנישואיןקשרלפיההממשל,שלהבסיסיתהמדיניותאתשינולא

בישרה1993מאוגוסטלבג"צהמדינההודעתמשפחותןאיחודלמתןקריטריוןמהווים

בקשרלראשונהישראלהכירההמיכסותמדיניותובמסגרתממשיתפיסהשינוי
לאלכשעצמו,זוג,בניביןהנישואיןקשרבעבר"משפחות:איחודכמצדיקהנישואין

האריחלקהחדשההמדיניותלפיואילוקבע,לישיבתאישורמתןהמצדיקהכעילההוכר

בהנהגתאיןכיהבהירההפרקליטוהזאת,עםזו";קטגוריהבמסגרתיוקצההמיכסהשל
איחוד"לפיההמדינה,שלהעקרוניתבעמדתהשינויאוויתורמשוםהחדשההמדיניות

מיוחד".נ'חסדמעשה"אםכימוקנית",זכותבגדראינומשפחות

כפולההינהזוכמות"כיוצויןנפש,2,000עלעמדהבתחילהשנקבעההשנתיתהמיכסה
המיכסההיקףכינמסרעודהכ".96עדשאושרוהשנתיותמהכמויותויותר,בשיעורה,

2,000תכלולהמיכסהכיישראלהודיעהבהמשךלעת.מעתחוזרתלבדיקהנתוןיהיה

םיניטקה.7'ילדיו/הואתזוג,בן/בתלכלוליכולהבקשהשכלכךבקשות,

בשנהלטיפוליגיעושלאמשפחות]לאיחוד[בקשות"כינאמרהפרקליטותבהודעת
השנהשלהתורבראשלטיפוליועברושנה,אותהשלהמיכסהמלואמיצויעקבפלונית

המדיניותבמסגרתגם"כיהודגשעודחדשה".בקשהלהגישצורךללאשלאחריה,

שהאדםבעתויידונויוגשוקבעלישיבתבקשותכיהדרישהבעינהתישארהחדשה

רוזאל".~9כניסתותותרהבקשהמשאושרהורקלאזור,מחוץשוהההבקשהנשוא

אשרתושביםשלמשפחהלבניהנוגעותלעתירותבתשובההוצעההמיכסותמדיניות

מדיניותהבג"צ.באוכלוסייתכלוליםאינםואשר1992מספטמברהחללשטחיםנכנסו

עדמשפחתםעםבשטחיםחוקיבאופןלהישאראלהמשפחהלבניאיפשרהלאזו
שלדרישתובעקבותבעייתם.אתלפתורכדיבההיהלאכןועלבקשתם,לאישור

לטווחמבקרים"שלמעמדלתת1994בפברוארהרשויותהסכימוהפרט,להגנתהמוקד
ל-1.9.9299.31.8.93התאריכיםביןבשטחיםשביקרווילדיםזוגלבניגםארוך"

7.וסעיףב)5(סעיףשם,95.

א)5(.בסעיףשם,96.

חדרהבג"צ(העתירותלמחיקתמשותפתובקשההמשיביםמטעםמשלימההודעה97.
8.2.94.מיוםנוספות),ועתירות

לפרטים).89ה"שר'(ד)5-ו(ג)5(סעיפיםחדרה,לבג"צהמדינהפרקליטותהודעת98.

המשפטמביתהצדדיםשניביקשוהעותרים,שלמעמדםאתשהבטיחהההסכמהלאור99.

העתירה,למחיקתמשותפתובקשההמשיביםמטעםמשלימההודעה(העתירותאתלמחוק
בנושאהפרטלהגנתהמוקדשניהלענפותהתכתבויותלאחרלאחרונה,רק8.2.94.חדרה,בג"צ

יוםהואזו,באוכלוסייהלהיכללותהקובעשהתאריךלקבועהרשויותהסכימוהשנים,במהלך

ענףראששזר,אליסמסא"למכתבר'(לשטחים.המבקרכניסתיוםולאהרשיוןהנפקת
מ-17.11.98(.למוקדהאזרחי,במינהלבינלאומייםארגונים



וילדיםבני-זוגהכוללת1992,מנובמברהבג"צבהסכםשהוגדרההבג"צאוכלוסיית

להלןתכונהל-31.8.92,ועדמ-1990החלאליהםלהיכנסזכאיםהיואולשטחיםשנכנסו
קבעתושבישללמעמדכזכאיםהוכרוזואוכלוסייהעלהנמנים1".100בג"צאוכלוסיית"

השנתית.המיכסהבמסגרתשלאבשטחים

הכוללתארוך",לטווחמבקר"שללמעמדכזכאית1994בפברוארשהוכרההאוכלוסייה
בג"צאוכלוסיית"להלןתכונהל-1.9.92,31.8.93ביןלשטחיםשנכנסווילדיםבני-זוג

במסגרתמשפחותלאיחודבקשותלאשרהוחלטזובאוכלוסייההכלוליםעבור11".
lolrlnJwnהמיכסה

1995נובמבר-1993אוגוסטהמיכסות,מדיניותיישום2.

בשנהאישוריםל-1,200חולקהמשפחותלאיחודבקשות2,000שלהשנתיתהמיכסה
בקשותל-900חולקההגדהמיכסתעזה.ברצועתאישוריםו-800המערביתכגדה

אלהקטגוריותהומניטריות".בקשותב"מיכסתבקשותו-300זוג",בן/בתב"מיכסת
לי:תויתפנ1מיכסותעל-פיחולקו

הכלסדהומניטרימיכסתזוגבן/בתמיכסתהנפה
14050190ג'נין

15050200שכם
17050220טול-כרם

14545190רמאללה
11040150בית-לחם

17060230חברון

325הבקעה

12315יריחו
9003001,200סה"כ

שלהתמלאותהעםהרלוונטית.בקטגוריההגשתןסדרעל-פינעשהבבקשותהטיפול

על-ידיהוגדרולאעמוםהיההבג"צבאוכלוסייתההיכללותלתחילתהקובעהמועד100.
פירודשלמקריםאלפיאחרבמעקבאדםזכויותארגונישלמניסיונםמפורש.באופןהרשויות
1990.שנתמתחילתהחל<otn~wשנכנסובני-זוגזובאוכלוסייהככלוליםהוכרומשפחות,

8.2.94חדרה,בג"צהעתירה,למחיקתמשותפתובקשההמשיביםמטעםמשלימההודעה101.
לפרטים).89ה"שר'(

בשטחים,הפעולותבתיאוםושירותיםמינהלענףראשלוי,הנרימסא"לבמכתבנמסר102.
מ-11.6.95.הפרט,להגנתלמוקד



-טופלוטרםאךנפהבאותהשהוגשובבקשותהטיפולעברמסוימת,בנפהמיכסה

העוקבת.בשנהנפהאותהשלהמיכסהבמסגרתלטיפול

בקשותשהגישוהפלסטיניםמספרלגבינתוניםלקבלבבקשהלרשויותבצלםפניות
אחרממעקבזאת,עםונענ,)10לאהמיכסות,מדיניותהנהגתמאזמשפחותלאיחוד
לצרכיהותאמהלאוכללמדיקטנההיתהשנקבעההמיכסהכיברורהמדיניות,יישום

בקשות200אישורשלשנתיתמיכסהנקבעהטול-כרםלנפתלמשל,כך,האוכלוסייה.

לאיחודבקשות640נפהבאותההוגשוהמיכסה,לקביעתשקדמהשבשנהבעודלשנה,

1994ביולישהוגשהבקשהלגביהפרטלהגנתלמוקדנמסר1995באפרילתוחפשמ.104

רקהנראהככלותידון1995,שללמיכסהמעברגםלמעשהמצויההבקשה"כיזו,בנפה
1996".5"1שנתבתחילת

האוכלוסייה.צרכיאתתואמתאינהשקבעההשנתיתשהמיכסהבכךהודתהישראל

בן/בתבקריטריוןהמוגשותהבקשותומס'היות"כיהאזרחיהמינהלמסר1995במאי

לשנהלטיפולמועברותשבקשותמצבנוצרהשנתית,מהמיכסהניכרבאופןגדולזוג
מיכסהעפ"יבקשות"נמסר:1995ביוליןכמ-רחאלש";106לשנתייםולעתיםשלאחר-מכן

נ"7."םיפלאבכמהמסתכםהמערבית]בגדה[בהמתנההנמצאות

לאיחודבקשההגישוהפרטלהגנתלמוקדשפנוהפרודותהמשפחותמן279

נידחו.מהןו-27אושרומהבקשות125המיכסות.מדיניותבמסגרתמשפחות

מהמשפחותכמחציתמשנה.למעלהעלעמדלתשובההממוצעהמתנהמשך

המיכסות.מדיניותיישוםנפסקבומועד1995,נובמברעדכללנענולא)137(

1994.ביוליעודבקשתןאתהגישוחלקן

ניתנומשפחותלאיחודלבקשותהתשובותשנקבעו,הנמוכותהמיכסותשבשלהעובדה

המשפחותשלחייהןעלחמורותהשלכותבעלתהיתההגשתן,לאחררבכהזמן

בניעלנאסרמראש,ידועהיהלאשאורכהלמענה,ההמתנהתקופתבמהלךהשסועות.

הכלוליםאלהמלבד(קצרלביקורולולשטחים,להיכנסהבקשהנשואיהמשפחה

פירוד.שלבמצבושניםחודשיםלהמתיןנגזרהמשפחהועל11(,בג"צבאוכלוסיית

ממושכת,תקופהלשטחיםמחוץמשפחתועםלשהותהיהיכוללאהתושבבנוסף,

מכתבי69.7.12-מבשטחיםהפעולותמתאםעוזראוזנבוי,שמוליקלסא"למכתבלמשל103.
מ-11.2.97.בשטחיםהפעולותבתיאוםושירותיםמינהלענףראשלוי,הנרילסא"ל

1120בע'ירושלים,1993,לשנת4*מס'שנתידו"חהמדינה,מבקרבדו"חנמסרכך104.

1993(.המבקר,דו"חלהלן:(
למוקדמ-30.4.95המערבית,בגדההאזרחיהמינהלראשעוזראלקיים,יואבמסרןמכתב105.

הפרט.להגנת
להגנתלמוקדהמערבית,בגדההאזרחיהמינהלראשעוזראלקיים,יואבסרןשלבמכתבו106.

מ-7.5.95.הפרט

מ-20.7.95.צמל,לאהלעו"דהמערביתלזדההמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהמסרןמכתב107.



בקשותלדחותנהגהשישראלמשוםזאתתידחה.המשפחהלאיחודשבקשתומחשש
מחוץאלחייו"מרכזאתהעביר"תושבשאותובטענהכאלה,במקריםמשפחותלאיחוד

לשטחים.

יצאה%995בינוארלא"ט.1994בספטמברנישאשכםשבנפתכרמלמהכפרמ"א
מ"אהגיש1995בפברוארפג,שלההביקוררשיוןהוקףכאשרמהשטחים,א"ט

לחזורלואמרוהאזרחיהמינהלפקידיאשתו.עבורמשפחותלאיחודבקשה
שנה.נעבור

מדימומיםסבלההיאבריאותה.אתשסיכןבהריוןעתבאותההיתהא"ט
היחידהקשפההקרובהיהמ"א,בעלה,צמוד.ולטיפוללהשגחהזקוקהוהיתק
מהוריה:שהתייתמהמאזשלה

מתילבררמנתעלהאזרחילמינהלהפרטלהגנתהמוקדפנה1995באפריל
היתה:המינהלתשובתא"ט.עבורמשפחותלאיחודלבקשהתשובהתתקבל
ניתןשלאהרי94',בשנתכברתומהעדמילאהזושנהשלוהמיכסההיות"
תורהשיגיעבטוחלאהבאהבשנהאףכאשרזו,בשנהזוניקשה<DV<יהיה
י,ל4פיטל.14זובקשהשל

מבעלהבניתוקבירדן,לשהותא"טנאלצהההמתנהזמןכלמשד

חמשתכיוית.תוטבלע"ב,נשואהטולנכרם,שלנפתעתילהכפרתושבתי"ב,
למרשםרשומיםאינםשלהקהבוגרים,הבניסשנ.בכווית,נולדוילדיהם

הבמם,שנ.עבורמלפחותלאזחודבקקההגישהסיבבשטחים.האוקלוסין
ללאנדחתהבקשה"אלאביה,עםבירדןעתבאותהשהואשרועימאד,איאד
מערלית",לגדההמשעטי'ליועדהפרטלהגנתהפיקי,לפנייתבהשילה,נימוק,

בקשתלאישורהעיקרייםיתילטיי""4ייאהימלשכתוינמסרלסיריי,בנוגע
בעת1,.,1באזנך,וקיהה,האתרתושבהלנוהלקש"ילהן,שמגיש",אחמים

יהתחדנ,.9",בקשתהכןועליאזור,לעלוץךת*ךמ1[שהת"ה414נשלקיהה
עביתם.משפרוהלאיחודגקשההלדחייתילדיה,אצלהאםניקורהובילכן

על-מנתמשפחות,לאיחודבקשותלהגיששלאבחרואלהקשייםנוכחאשרתושבים
בביקוריםלהסתפקנאלצוביקורים,במסגרתמשפחתםבניעםלהתראותשיוכלו
החיים"מרכז"קריטריוןהמשפחה.שלונשנהחוזרמפירודוסבלוומקוטעיםקצרים

מ-30.5.95.הפרט,להגנתלמוקדהאזרחיהמינהלראשעווראלקיים,יואבמסרןמכתב108.

הפרטלהגגתלמוקדהמערביתלגדההמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהמסגןמכתב109.
מ-22.11.93.



מחוץששהותושביםבשטחים,ביקוררשיוןמתןלגביההכרעהבעתגםיושם
עבורביקורלרשיוןלבקשתםבסירובנתקלותושבים,שאינםבני-זוגםעםלשטחים
בשטחים.חייםאינםוכיאחרלמקוםחייהם"מרכזאתהעבירו"כיבטענהבן-הזוג,

שפגלאחרגםבשטחיםולהישארלביקורלהיכנסרביםמשפחהבניהביאזהמלכוד
שלהם.הביקוררשיונותשלתוקפם

באקראי,ונתפסוביקוררשיוןללאבשטחיםששהומשפחהבנילגרשהוסיפוהרשויות

מצדוהאיומיםהאזרחילמינהלהזימוניםגסבמחסומים.תעודותבבדיקתלמשל
רשיונותכמוהזימון,בעתשוניםמסמכיםמהתושביםהוחרמולעתיםנמשכו.עובדיו

אוהמבקריםצאתעםרקיוחזרואלהכילהםונמסרזהות,ותעודותדרכוניםביקור,

זהותתעודותלהחריםהוסיףהמינהלםתאיצי.110תאריךלגביהתחייבותמתןעם
בגדההמשפטיהיועץלדברישהוצאה,לאחרגםזולמטרהפלסטיניםמתושבים
במטרהמתושביםת"זליטולמוחלטבאופןאסורלפיהמשמעיתחדהנחיה"המערבית,

האזור".וננמןon>wמבקריםלהוציאעליהםלכפות

יהודהסרןמסרהאזרחי,המינהללאיומיבנוגעהפרטלהגנתהמוקרפנייתבעקבות

שלבדרךה"עבריינים"ליציאתלהביאמצליחהממשלאםכיהמשפטי,היועץעוזרכהן,
פה".נ(נבכלכךעלמברך"הואלחץ,ובהפעלתלמשרדיוונישניםחוזריםזימונים

בצלםשגבהבעדויות1995.ויננימאיבחודשיםהתקייםהגירושממקריאחד

שכם,בנפתקבלאובכפרתושביטשללבתיםבלילהנכנסוחייליםכינמסר
לאאםלירדן,בני-זוגםאתבכוחלגרשואיימומבתיהםונשיםגבריםהוציאו
מהשטחים.מיידלהוציאםהתושביםיתחייכו

חסןאשרףאתאילצואףבפעולה,שהשתתפובחווארההאזרחיהמינהלנויגי

הורשההואאליהם.ולהתלוותחפציואתלארוזמהמבקרים,אחדאקרע,
לצאתהתחייבותשנתןולאחרהמוח'תאר,התערבותבעקבותרקבביתולהישאר

תושבתשהינהאקרע,תאמדבאסלהאקרע,שלאשתויומיים.תוךמהשטחים
יתעבםלילה,באותוהוחרמובעלהשלתעודותירכילבצלםמסרההשטחים,

םיחטשהמ.115יצאאכןהואיומיים

התנועהחופשעלומקשהבתושבקשהפגיעהמהווהזהותתעודתהחרמתכילצייןיש110.
4סעיף(החוקעלעבירהמהווהעתבכלזהותתעודתאי-נשיאתהצבאיהחוקעל-פישכןשלו,
1969(.-התשכ"ט297(מס'(והשומרון)יהודה(אוכלוסיןומרשםזהותתעודותבדברלצו

ואלימות.במחסומיםעיכובמעצר,לסכנתנתוניםהוחרמהשלהםהזהותשתעודתפלסטינים

הפרטלהגנתלמוקדהמערביתלגדההמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהמסרןמכתב111.
ביתתושבקיסייה,ניחלהיעקובשלהזהותתעודת1995ביוליהוחרמהלדוגמאכך22.2.מ-95

על-ידיטופלהמקרה(מהשטחיםאל-קייטי,ניחלהמאריאחותו,ליציאתלחץכאמצעילחם,

בצלם).
ב-23.11.94.הפרט,להגנתהמוקדמנהלתקרשטיין,לדליהטלפוןבשיחתנמסר112.

קבלאןבכפרעיד,באסםבצלם,תחקירןעל-ידינגבתהאקרעחמאדבאסלהשלעדותה113.
ב-4.6.95.



התחייבותעללחתוםאולץקבלאן,הכפרתושבהואאףעאבד,מחמודמאמר
נדרשלמחרתבבוקר.למחרתאבראהים,עביראשתו,אתמהשטחיםלהוציא
הובלהאכןשאשתוהשרעיהדיןביתבפניבשבועההצהרהלהביאעאבד

ישגל."11

בנוגעפניות91הפרטלהגנתלמוקדהגיעו1993באוגוסטהמדיניותשינוימאז
שאינםתושביםשלמשפחהבניעלבגירוש,ואיומיםלחציםאולגירוש,
ה11למהמקריםב-38314.3%(.עלעומדשמספרם(הבג"צבאוכלוסיותכלולים
ביקור.רשיוןאודרכוןזהות,תעודתכמושונים,מסמכיםבהחרמתהאיום
האיומים.בעקבותמהשטחיםהמשפחהבנייצאוהמקרים,מןבשישה

בנושאיהסמכויותלהעברתעדמשנתיים,למעלהבמשךיושמההמיכסותמדיניות

אותהאתלהנהיגדרשהישראל1995.בנובמברהפלסטיניתלרשותהאוכלוסיןמרשם
הרשותלביןישראלביןמחלוקתבשלאוסלו.הסכמיאחריגםשינוי,ללאמדיניות,

1998.תחילתעדבגדההמיכסותמדיניותהוקפאהבנושא,הפלסטינית

ביקורת3.

קביעתאישיות.זכויותהינןתקיניםמשפחהלחייוהזכותהמשפחהלשלמותהזכות
אלהזכויותלכבדהשלטוןחובתעםאחדבקנהעולהאינהשרירותיתשנתיתמיכסה
ואדם.אדםכללגבי

יהודיםשלהגירהלצרכיבזמנוהמועצותבריתשהנהיגהמוגבלתלמיכסהבהתייחס

ומיכסותסטטיסטייםבחישוביםענייןאין"למבקשכידינשטייןפרופ'כתבמתחומה,
נחשב".יננאדםכלאינדיבידואליות,אדםזכויותשלבתחום]...[מספריות

חלותלאהברית,ארצותכמוהגירה,מיכסותשלשיטהמונהגתבהןבמדינותגם
שלאואזרחיםשלקרוביםמשפחהבנישלוהתאזרחותלמדינהכניסהעלהמיכסות
תושבים.

כעילההשטחיםתושבישלהנישואיןבקשרישראלאמנםהכירההחדשהבמדיניותה
שיכולותהמשפחותמספראתהגבילההיאמיכסהבהנהיגהאךמשפחות,איחודלאישור

מעברהשסועות.המשפחותיתרמכלזוזכותושללההמשפחה,לאחדותזכותןאתלממש

קבלאןבכפרעיד,באסםנצלם,תחקירןעל-ידינגבתהעאבדמחמודסאמרשלעדותו114.
ב-4.6.95.
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השטחים,תושבישללצרכיהםהותאמולאאשרמדי,קטנותמיכסותקבעהישראללכך,
תשובהלקבלתעדשנים,אףלעתיםארוכה,תקופהלהמתיןמשפחותנאלצוולפיכך

לבקשתן.

ההמתנהבמהלךבשטחיםלבקרהמשפחהבניעלשאסרהישראל,מדיניותבשל

זוגבנינאלצותידחה,שבקשתומחששבשטחיםלהישארהתושבאתואילצהלתשובה,
לקייםאפשרותכלבלאאחד,הורהעםרקגדלווילדיהםשניםבמשךבפירודלחיות

תקינים.משפחהחיי

והמייחבתהקרונההמשבחהעגיפשפחותאגאי
הוריםשביןובקשרהנישואיןבקשרישראלהכירההמיגסותמדיניותבמסגרת

הגדירהלאלכך,מעברמשפחות,לאיחודכעילותג6לגילשמתחתילדיהםלבין

כד,משפתלת.לאיחודבקשותלאישורכעילהאחרתמשפחהקירבתכלישראל
עד16בגילאיםילדיםשביןבקשהיםמשפחותלאיחודכעילההכירהלאישראל

הוריםשבווובקשריםאחיותאואחיםשביןבקשריםהוריהמילבין18

תושביםשאינםהמשפחהלבניאיןאטגםזאתבוגרים.לבניםמבוגרים

התושב.בן-משפחתםלביובינםתלותוקיימתאחרתמשפחה

היהזוג,בן/בתעבורשלאמשפחותלאיחודבקשהלאישוההיחידהסיכוי

המוקציתהמיכסהבמסגרתוהכללתהכ"הומנילרית"ישויות,עלנילןהגדרתה

משפחותפירודשלמקרהמיגדולפיהםוהקרילריוניסמאחר,זו.לקטגוריה
אישורשיצדיקוהנסיבותמהןלדעתאיןf~>1YDפורסמולאכ"הומניטרי,'

ואמנם,בכלל.אטאלה,קריטריוניםעםנמניתמשפחהקרבתואיזוכזובקשה

המורחבתמשפחתםבניעםמשפחותלאיחודתושביםשהגיגורבותבקשות

הומניטריות.לבקשותנחשבותשאינןבטענהנדחו,

,prrnבןת"ק,בנה,עבירמשפהותלאיחודבקשהנ419בענימגישהה-84,בת

מאזובמעודיהבירדןוהתגוררמאחרנשללבשטחיםשלוהתושבותשיעמדג5,

והיותההקשההלריאות?מצבהח"ק,שלהמופלגגילהכוויןבבקשה1976.

היחיד.בנההינות"קוכייומיומילסיוענזקקתהיאכיוהודגשאלמנה,

השקבה.116נרתתה1995בפברואר

בקשההגישהרכלוט0,שבנפתשויכההכפרתושבתאלמנהנ919,ילידתה"ע,
בכפרהיאאףנולדהמ"ע1918.ילידתrYt~nאחותה,עבורלשפחותלאיחול
שלבעלהנפטרהמפרץבמלחמתבכווית.בעלהעטהתגוררה1963ומאזשויכה,
לאדםנזקקהמ"עאחותה,עםהולדתה,בכפרלהתגוררלחזורביקשהוהיאמ"ע,

סבלהוהיאמעורערהיההבריאותישמצבהמכיווןלה,לסייעשיוכלקרוב
נדחתה1992,בדצמברשהוגשההבקשה,במפרקים.וממאביסדםלחץמבעיות

ונשארהביקוררשיוןבאמצעותלשטחיםנכנסהמ"ע1993.במארסנרתוקללא

w~an_להגנתהמוקדעל-ידיטופלהמקרה116.



שללביתההגיעו1993ביוליהרשיון.שלתוקפושפגלאחרגםאחותהעםלגוי
בתוךמהשטחיםלצאתמ"עעלכילהוהודיעוצבאיים,ג'יפיםשלושהה"ע

האיומים,נפסקוהפרט,להגנתהמוקדהתערבותבעקבותימיט.מספר

הפלסטיניתבחברההשלמההמשפחתיתהמסגרתאינההגרעיניתהמשפחה
היאזובחברהוהעיקריתביותרהבסיסיתהחברתית-כלכליתהיחידהבשטחים.

הנוהליםונכדיהט,ובני-זוגם,בניהםבני-זוג,הכוללתהמורחבת,המשפחה

ףתושמ.117ביתמשקולחלוקבשכנותאויחדלהתגורר

ישראלהתעלמההגרעינית,המשפחהעבוררקמשפחותבאיחודבהכירה

המידהבאמורועמדהלאובכךבשטחים,הפלסטיניתבחברההמשפחתימהמבנה

שמנהיגותובקריטריוניםהמשפחההגדרתלצורךהאדוםהצלבעל-ידישהוצעו
הז.118בענייןאזרחיהןכלפי-הריבוניבשטחהישראלכולל=העולםמדינות

לאעליהןהפרטלהגנתבמוקדהמטופלותהשסועותהמשפחותמןב-43%
383(.מתוך)163המורחבתהמשפחהבניביןהפירודחלבג"צ,הסכמיחלים
עםלחיותהמבקשיםהמוקד,שבטיפולהמורחבתהמשפחהמבניכרבע

במקריםאחרים.משפחהקרובילהםואיןערירייםהינםבשטחים,קרוביהם
אנשיםמצזוסיועלטיפולהנזקקיםחולים,אוקשישיםבאנשיםמדובררבים

קהוביס.

המשפחותאיחודבהליךביורוגזרטייםעושייך2.

מסורבל,משפחותלאיחודלבקשותהנוגעהביורוקרטיההליךהיההשניםלאורד
לאמעולםהרשויותגבוהות.כספיותובהוצאותבטרטוריםוכרוךגלויבלתיממושך,
ממדיניותכחלקנעשהשהדברהחששועולהיסודי,באופןאלהבעיותלפתורטרחו

אתלצמצםבמטרההבקשות,מגישיעלאפשריתדרךבכללהקשותשנועדהמכוונת
רביםפלסטיניםהרתיעוהמשפחות,איחודבהליךהכרוכיםהקשייםואכן,מספרם.
המשפחות.איחודבהליךכרוכותשהיוהבעיותעיקרייפורטולהלןבו.משימוש

13ה"שר'(143-142בעמ'לוטפיה,גםר'מ-1990.עואשרהלבג"צחיידרעזיזד"רתצהיר117.
לפרטים).

המשפטמתוקףמחוייבותמדינותכיהגורסיםמשפטניםישנם98.בע'להלן,ר'לפירוט,118.
זהלהיותצריךמשתמשותהןבוהמשכההכשמושגהמשפחה,אחדותאתלכבדהבינלאומי

Atiens,0,IngresstheandSovereigntyFourlanos,Cerassimosר'אזור.באיתובפועלשקיים
:1986Wiksell,"AlmqvistStockholmקק92-93

ישראלהכירהשגורשו,פלסטיניםלחזרתבנוגעבמדיניותהכילצייןישפורלנוס).להלן:(
22גילעדרווקיםבניםבלוויתלחקרלמגורשיםבהתירההמשפרה,שליותררחבהבהגדרה

גיל.הגבלתללארווקותובנות



בקשותלאישורידועיםלאקריטריוניםא.
לאמעולםבשטחיםביקורולרשיונותמשפחותלאיחודבקשותלאישורהקריטריונים

הגדרהלבג"צהרשויותמסרו1993,באוגוסטהמיכסותמדיניותהנהגתטרםפורסמו.

המדינהמבקרתבדו"חיו9.תוחפשמאיחודהשולללכלללחריגבלבדועמומהרחבה

בקשותלהגישניתןעל-פיהןדיין,מפורטותמידהאמות"נקבעולאכיזהבהקשרנאמר
תוחפשמ"."12לאיחוד

הקריטריוניםאתהרשויותפירסמולא1993מאוגוסטהמיכסותמדיניותבמסגרתגם

ה"הומניטריים".המקריםבמיכסתמשפחותפירודשלמקרהייכלללפיהם

בניעםבחו"לששהותושביםשלבקשותלדחייתששימשהחיים",מרכז"קריטריון

פנייתבעקבותהרשויות.על-ידיהואאףפורסםלאלתשובה,ההמתנהבמהלךמשפחתם

מיושםזהכללכיהמערביתלגדההמשפטיהיועץמלשכתנמסרהפרטלהגנתהמוקד

נ.רוביצה12לעיוןמיועדשאינופנימינוהלמתוקף

במדיניותהשניםבמהלךשנעשולשינוייםבנוגעמידעלאוכלוסייהסיפקולאהרשויות

המינהלפקידיאלה.משינוייםכתוצאהלהםהמגיעותלזכויותובנוגעהמשפחות,איחוד

מכך,כתוצאהבמדיניות.שחלולשינוייםבנוגעמידעאליהםלפוניםמסרולאהאזרחי
זוגותקיומםןעלידעולאכללהבג"צ,מהסכמיליהנותזכאיםשהיורביםפלסטינים
קיימת1993אוגוסטשמאזידעולאהבג"צ,באוכלוסיותכלוליםשאינםאחרים,

הגישולאולפיכךמיכסה,על-פילבני-זוגמשפחותלאיחודבקשותאישורשלמדיניות

אפסיים.לאישורהשהסיכוייםלמדובעברמנסיונםלאחרמשפחותלאיחודבקשה

כינעים,בניבכפרפרודותמשפחות100לגביבצלםמצאב-1994

בקשההגישולאכלל1,בג"צבאוכלוסייתהכלולותמהמשפחות77%ש
איחודלהעניקהמדינההחליטהעת1993,אוגוסטאחרימשפחותלאיחוד

זו.אוכלוסייהעלהנמניםלכללמשפחות

בקשההגישולאו,בג"צבאוכלוסיתכלוליםשאינםהפרודיםמהזוגות60%ש
כמצדיקהנישואיןקשרהוכרעת1993,אוגוסטאחרימשפחותלאיחוד

משפחות.לאיחודאישור

הציבורבקרבלפרסםמהרשויותדרשומשפחותאיחודבנושאהעוסקיםארגוניםמספר

נעניםממשליים,אוהימניטרייםמשיקוליםביותר,ומיוחדיםדופןיוצאיבמקריםרק"119.

140בע'מ-1986,סעודילבג"צהמדינהפרקליטותמטעםהודעה(משפחות"לאיחודלבקשה
22(.ה"שר'הדין.לפסק
לפרטים).104ה"שר'(1120ע'1993המבקר,דו"ח120.

הפרטלהגנתלמוקעהמערביתלגדההמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהסרןמסרכך121.
ו-19.10.93.2.6.94ב-24.8.93,טלפוניותבשיחות



בשלנענתה.לאזודרישהאךהמיכסות,ומדיניותהבג"צהסכמיאודותמידעהפלסטיני
הזכויותאתהפלסטיניתלאוכלוסייהלהסבירשנועדופעולותהארגוניםיזמוכך,

ארגוניעםבשיתוףלגבשהרשויותהתחייבו1994במארסההסנמים.וינלהשמקנות
מעולם,מומשהלאזוהתחייבותאךבנושא,ננ;לפרסםשישהכרטיסאתהאדםזכויות
גלוייםנהליםתנהיגאלישרכיהדרישה.24;הארגוניםשלונשנותחוזרותפניותלמרות

השלוםשיחותבמהלךגםושובשובעלתהמשפחותלאיחודבנוגעוברורים
תוצאה.כלללאתוידדצ-ברה,25;

המשפחותאיחודלהליךהנהליםב.
הםגםפורסמולאקרוביםוביקורימשפחותאיחודשללהליכיםהנוגעיםהנהלים
הצבאיהמימשלשלפנימייםנהליםהיוואלאצבאיים,כצוויםהוצאולאהםמעולם.

רבתהתכתבותבאמצעותבעיקרנעשתהמהנהליםחלקחשיפתיחרזאה.14;והמינהל
שנזקקורבותשסועותבמשפחותומטיפולהרשויותעםהפרסלהגנתהמוקדשלשנים

אלה.להליכים

משפחותלאיחודבקשההגשת1.

ולקנותהדוארלסניףלגשתנדרשמשפחותלאיחודבקשהלהגיששרצההשטחיםתושב
לקבלהתושבנדרשהאזרחי,למינהלהבקשההגשתטרםהבקשה.להגשתטופס

מנסיונםאךמעולם,פורסמהלאהדרושיםהאישוריםרשימתשונות.מרשויותאישורים

מוסף,לנןבלומסהכנסה,מסמשרדימטעםבאישוריםמדובררבים,פלסטיניםשל

והמשטרה.המוחיתאראוהעירייה

הבקשהנשואיהמשפחהשבניבעתרקאפשריתהיתהמשפחותלאיחודבקשההגשת

בצפוןמקיפותהסברהפעולותב-1993ערכההנשיםארגונישלהפלסטיניתהפדרציה122.
משפחות,לאיחודהקואליציההחדשהוולמדיניותהבג"צלהסכמיבנוגעהמערביתהגדה

שנהבאותהפירסמההנושא,לקידוםוישראלייםפלסטינייםארגוניםפועליםבמסגרתה
הבג"צהסכמיאתהמפרטיםבערבית,מסמכיםאלטרנטיביתלאינפורמציההמרכזבאמצעות

החדשה.המדיניותכלליואת
לזכויותלאגודההצבאיתבפרקליטותבינלאומידיןענףראשבן-ארי,אחזמאל'יממכתב123.

מ-29.3.94.האזרח,

לגדההמשפטיהיועץרוזנברג,משהלאל"מהאזרחלזכויותמהאגודהמכתבלמשל124.
י49.8.3-מהראשי,הצבאיהפרקליטשיף,אילןלתא"למהאגודהפנייהי49.6.91-מהמערבית

מ-14.11.94.לממשלה,המשפטיליועץהמשנהמזוז,מנילעו"דהפרטלהגנתמהמוקדפנייה

שפעלהפליטים,לענייניהעבודהקבוצתשלהפלסטיניהמתאםתמרי,סליםד"רמסרכך125.
Tamari,Salimבשטחים.משפחותבאיחודגםועסקההרב-צדדיותהשלוםשיחותבמסגרת

[Media10י(וטוחםlerusalem2,"י)קפוט15וחופח05,05Returningfo[Rights.אט5ן"0ח(ע

1995(.תמרי,סליםלהלן:(וחוחטחן(פון0ח,Palestine)0ש8קסזז,ן-59.21
דו"חעל-פיכךצה"ל.שלהקבעפקודותבקובץנכללמשפחותלאיחודהנוגעהנוהל126.

לפרטים).104ה"שר'(1119ע'1993,המבקר,
בישראל.מוסףערךלמסמקבילבשטחים,המוטלזה,מס127.



תושבים,נדרשואףלעתיםבג"צ.באוכלוסייתשנכללואלהלמעטלשטחים,מחוץשהו

שלהראשוןשמהרגעהיטבליידוע]...["לפיההצהרהעללחתוםהבקשה,הגשתבעת
עודכלוזאת]...[לאזורלהיכנסמשפחתובניאולמבוקשאסוריהיהזובקשההגשת

במצב]...[הרשויות.החלטתעלליהודעלאעודוכלבבקשהדנותהאחראיותהרשויות
מבניאוממניאםמשפחתו,בניו/אולמבוקשביקורלרישיוןבקשההגשתשל

הטיפולנתבטלן...[מישראלאואחרתאוזומנפהאחרבן-אדםמכלאומשפחתי

משפחותלאיחודבקשהשהגישופלסטיניםבכלל".הוגשלאכאילוויתבטלזובבקשתי

נוספיםזוגבנילהםאיןכיהצהירובומיוחד,טופסעללחתוםנדרשוזוגם,בניעבור

משפחות.איחודמבקשיםהםעבורוהזוגבן/בתמלבד

כרוכההיתהשהוא,ענייןבכלכמומשפחות,איחודבנושאהאזרחילמינהלפנייה
נ2".ובטרטוריםומזלזלמשפילביחסנוחים,לאבתנאיםהמתנהשלבימיםרבותפעמים

פקידיעםתדירבמגעכרוכיםהיוקרוביםולביקורימשפחותלאיחודוההליכיםמאחר

מהבעיותהשארביןאלהלצרכיםלמינהלשפנופלסטיניםסבלוהאזרחי,המינהל

הבאות:

לנקוט,עליהםבולהליךבנוגעהאזרחיבמינהלשוניםמעובדיםסותרמידעקבלתש

זימוןלקבלמנתעללצורך,שלארביםבמקריםהאזרחי,למינהלתכופיםזימוניםש

אחר.למועדנוסף

כמולאתר,ניתןשלאכאלהלעתיםשונים,מסמכיםלהביאושובשובהפנייתםש

שנים.לפניפגשתוקפודרכון

שהוגשוטפסיםאיתרושלאהמינהל,עובדישלרשלנותבעקבותוכסףזמןאבדןש

להם.

ביקורלרשיונותאומשפחותלאיחודבקשההגשתעבורהאזרחיהמינהלשגבההאגרות

שקלים:למאותהגיעו

ב-1995האגרהעלותההליךסוג

ש"ח358משפחותלאיחודבקשההגשת

לבוגרש"ח479רוקיב129לרישיוןבקשההגשת

לילדש"ח95

לבוגרש"ח240בחודשביקוררישיוןהארכת

לילדש"ח50

1994.ספטמברירושלים,ביורוקרטיים.טרטוריםבצלם:ר'128.
נדחתהשבקשתובמקרהלתושבהוחזרביקורלרישיוןבקשהעבורמהסכום12990%_



וברצועתש"ח,46.9עלהמערביתבגדהלעובדהממוצעהיומיהשכרעמד1995בשנת

השתכרבשבוע,ימים6זובשנהשעבדהגדהתושבפלסטינינ0.ח"ש40.31עלעזה

נוכחבחודש.ש"ח1,047בממוצעהשתכרהרצועהתושבבחודשןש"ח1,219בממוצע

השטחים.תושביעלכבדנטלהיווהאגרותסכומיכיברורזו,נמוכההכנסהרמת

בבקשההדיון2.

הוגשה,בהבנפההאזרחיהמינהלשלועדהעל-ידיבקשהכלנדונההגשתה,לאחר
אםשלישיתועדהבפניהמליצואלהועדותהאזרחי.המינהלמיפקדתשלועדהועל-ידי

ננ1.ןיינעבהכריעהוזולדחותה,אוהבקשהאתלאשר

נוכחיםלהיותלהםניתןולאלבא-כוחואוהבקשהלמגישידועהיהלאהוועדותהרכב

המינהליהמשפטלכלליבניגודזאתטענותיהם.אתבפניהןלהציגאוהוועדותבדיוני
בפגיעהמדוברכאשרבעיקרהחלטה,קבלתלפכיטיעוןזכותמתןהמחייביםהישראלי,

ננ1.םדאשלבזכותו

הוועדהבפניעורך-דין,באמצעותאואישי,באופןלהופיעלפלסטיניםלאפשרהדרישה

אתיסרבלשהדברבטענהישראל,על-ידינדחתהמשפחותלאיחודבבקשתםהדנה
תשובותמתןטיעון,זכותמתןללאגםזאת,עםגבוהה.נ'נבעלותכרוךויהיהההליך

לאחררקהתשובותניתנוהמקריםברוברב.זמןארךמשפחותלאיחודלבקשות
למענהלהמתיןנדרשיםהמשפחהשבנישהעובדהלמרותזאתשנים.ואףרביםחודשים

זה.מסוגבבקשותמהירהלהכרעהלהביאצריכההיתהמזהזהמנותקיםשהםבעת

משךאתלקצרישראלהתחייבההמיכסות,מדיניותהנהגתלאחר1993,באוקטובר
ישראלהיותר.לכלהגשתהמיוםחודשיםלשלושהמשפחותלאיחודבקשהבכלהטיפול

ננ4.עצוממבשנהעלבקשהבכלהטיפולזמןמשךעמדאזעדכיהודתה

לכךגרמושקבעההמצומצמותהמיכסותזו.בהתחייבותהעמדהלאישראלאולם,

.130lanuaryFindings,MainSurvey:"([זסLabourStatistics,01BureauCentralPalestinian
ו,997

ה"שר'(1120-1119בעמ'1993,המבקרבדו"חפורסםמשפחות,לאיחודהנוהלעל-פיכך131.

לפרטים).104
197,זל)2(פ"דואח',והשומרוןיהודהאזורמפקדנ.ואח'עיטהאבו69/81בג"צלמשלר'132.
האגודה358/88בג"צי311הל)3(ח"דואח',הביטחוןשרנ.קוואימה320/80בג"צי132בע'

529.גמ)3(פ"דהמרכז,פיקודאלוףנ.האזרחלזכויות
בכיוספליטים,לענייניהעבודהבקרוצתהצרפתיתהמשלחתעל-ידיהועלתההדרישה133.

בטונים.1993באוקטובר
Process,Peace]851MiddleReunilication,FamilyחסEmissaryFrenchthebyReportSecond

10.93.12-14-Tunis,Refugees,חסGroupWorkingMultilateral
פליטיםבנושאהעבודהקבוצתכינוסבעתישראלמשלחתעל-ידינמסרהזוהתחייבות134.

בפרקליטותבינלאומידיןענףראשבן-ארי,אחזאל"משלובמכתבוחודש,באותובטוניס
מחלוקתהתעוררהההתחייבות,שניתנהלאחרמ-29.3.94.האזרח,לזכויותלאגודההצבאית

כךי,בג"צאוכלוסייתשלמשפחותלאיחודבקשותעלרקחלהזוכיטענווחלקןהרשויות,בין
המערבית,לגדההמשפטיהיועץעוורכהן,יהודהמסגןהפרטלהגנתלמוקדטלפוניתנמסר

זועמדהעלחזרזהר,גדיתא"לדאז,המערביתבגדההאזרחיהמינהלראשב-22.11.93.
מ-17.8.94.למוקדבמכתבו



היהכזהבבקשותיהם.לטיפולשנים,לעתיםממושכת,תקופההמתינושפלסטינים
היתהלוכילהניחניתןהחדשהולמדיניותבנוגעהסברהשהתקיימהמבליהמצב

משפחות,לאיחודבקשותמגישיםהיויותררביםפלסטיניםכזו,הסברהמתקיימת
מתארך.היהההמתנהוזמןמהירות,ביתרמתמלאותהיוהמיכסות

משפחותלאיחודבקשההגישואשרהפרטלהגנתלמוקדהפוניםמבין142
המתינולבקשתם,שלילית)אוחיובית(תשובהוקיבלוהמיכסותבמסגרת
חודשים,שלושהעדהמתינו)7%(10רקמהם,למענה.חודשיםכ-13בממוצע
המדינה.שלהמקוריתלהתחייבותבהתאם

בג"צאוכלוסייתבנישלמשפחותלאיחודלבקשותבמענהגםמאודהתעכבוהרשויות

שלמתשובותהשנתיות.במיכסותתלויהיהלאבבקשותיהםשהטיפוללמרות1,
נובעתאלהבמקריםהסחבתכיעלהבנושאהפרטלהגנתהמוקדלפניותהרשויות

מאחרתמוה,זההסברןוחטיבה.135כוחותשעורכיםהביטחוניותהבדיקותמהתמשכות
מבקרים"שלמעמדקיבלובטרםביטחוניותבדיקותעברושכברבאנשיםומדובר

ארוך".לטווח

1,בג"צבאוכלוסייתוכלולותהפרטלהגנתבמוקדהמטופלותהמשפחותמבין
11בממוצעהמתינואלהמשפחותונענו.משפחותלאיחודבקשההגישו143

חודשים,שלושהתוךתשובהקיבלומהן13%רקמענה.לקבלתחודשים
כמובטח.

לבקשותהמענה3.

לאיחודבקשהנדחתהבהםהמקריםברוב1993,באוגוסטהמדיניותשינויעד

השמוניםשנותבתחילתהבקשה.למגישכךעלהודיעולאכללהרשויותמשפחות,

בג"צנ000,051.63-כבכלשהו,למענהזכוולא1967מאזשהוגשוהבקשותמספרנאמד

תושבקיבלרבותפעמיםlJrfril~)nהמחייבמינהלימעוות"הואזהנוהגכיקבע
גםהאזרחי.למינהלשלוונשנותחוזרותפניותבעקבותרקבקשתודחייתעלהודעה
ללאתמידוכמעטבעל-פהכללבדרךהדברנעשהנדחתה,בקשתוכילתושבנמסרכאשר

נימוקים.

להגנתלמוקדבשטחים,הפעולותמתאםעוזראוונבוי,שמוליקמסא,ילמכתבלמשל135.
מ-30.6.94.הפרט

לפרטים).40ה"שר'(21בע'לקסיקון,בנבנשתי,מירון136.

לפרטים).38ה"שר'(287בע'עוואד,בג"צ137.



המטופלותהפרודותהמשפחותעל-ידי1993אוגוסטעדהוגשובקשות935
מהן:אושרו.ולאהפרט,להגנתבמוקד

מנומקת,דחייהניתנהבלבדבקשותבשתי8

מנומקתןבלתידחייהניתנהבקשותב-606ש

גורלבדברמידעכלמעולםהבקשהלמגישינמסרלאבקשותב-1327
הבקשה.

צורךאיפואיש"משפחות,לאיחודהבקשותדחייתהואוהכללמאחרכיטענוהרשויות
יוצאפועלאלאאינוהסירובואילומשפחותן,איחוד[לאחמ"שלהעתרובנימוקבטעם

לסירובימיוחדטעםעללהצביעעליאין]...[המדיניות.מןלסטייהטעםכלמהיעדר

המדיניות".,(;מןלסטות

אחתלצייןהרשויותהתחייבו1993,מאוגוסטהמיכסותמדיניותיישוםלאחר
משפחות:לאיחודבקשהדחייתשלבמקרההבאותמההנמקות

לשנההבקשהוהעברתשנה,לאותההמיכסותהתמלאותבשלהבקשהדחייתא.
כדןשאחרי

האפשרןבמידתהספציפיתהסיבהפירוטתוךביטחוני,מטעםדחייהב.

זוגבנישלבקטגוריהנופלתשאינהלבקשהבקריטריונים,אי-עמידהבשלדחייהג.
הומניטרי."נמקרהשלאו

ב-47%הבקשות.דחייתנומקהלארביםבמקריםזו,התחייבותמתןלאחרגם

1993אוגוסטמאזהפרטלהגנתהמוקדעל-ידישטופלומשפחותלאיחודמהבקשות
לשנההבקשההועברהבהםהמקריםברובלסירוב;נימוקכלניתןלא-נדחוואשר

הבקשה.למגישילכדבנוגעדברנמסרלאהמיכסה,התמלאותבשלהעוקבת

לאיחודתושבשלבקשתונדחתההפרט,להגנתהמוקדטיפלבהםמקריםבמספר

שללעברואםכיהזוג,לבתנגעושלאביטחוניים"מ"טעמיםבת-זוגועםמשפחות
במקריםהסירובכיחששמעוררהדברבעבר.שריצהמאסרתקופותלמשלכמוהתושב,

liew~tבושישביטחוניחשששלמטעמיםנעשהולאהתושב,אתלהענישנועדאלה

האפשרותמשפחות.לאיחודבקשותדחייתעלערעורשלהליךכלהנהיגולאהרשויות
נוספת,בקשהולהגישלשובהיתהנדחתהשבקשתומיבפניפתוחהשהיתההיחידה
1993אוגוסטעדלתשובה.ארוכהובהמתנהגבוההאגרהשלחוזרבתשלוםשכרוכה

לבג"צדאז,עזהברצועתהאזרחיהמינהלראשסנה,אפריםתא"לשלבתשובתונאמרכך138.

49בע'48,ן1)78תקדיןבעזה,האזרחיהמינהלראשנ.ואח'אל-סואפירינמרמאגס106,86
שלנו).ההדגשהאל-סואפירי.בג"צלהלן:(
לאגודההצבאיתבפרקליטותבינלאומידיןענףראשבן-ארי,אחזמאל"מבמכתבנמסר139.

מ-29.3.94.האזרח,לזכויות

בבנימדוברכיבטענהמשפרותלאיחודבקשותנידחוהמוקד,טיפלבהםנוספיםבמקרים140.



הבקשהעלהשליליתהתשובהקבלתממועדשנהכעבוררקכזובקשהלהגישהיהניתן

הגשתיצדיקאשרמהותי,עובדתישינויארעבהםמיוחדיםבמקריםאלא"הקודמת,

הזמ".141קצרזמןתוךנוספתבקשה

בשטחיםקבעתושבשלמעמדלמתןלהביאהיהאמורמשפחותלאיחודבקשהאישור

הבקשהאישורשאחריהשנהבמהלךכיקבעהישראלהבקשה.נשואלבן-המשפחה

בסיוםקבע.תושבשללמעמדזכאותותיבדקבמהלכהבשטחים,המשפחהבןיתגורר

נמצאאםהגבול.במעבריתנועותיווייבדקוביטחוניותבדיקותלוייערכוהשנה,

פרקבמשךבחו"להבקשהנשואהמשפחהבןשהההזכאות")שנת"(זושנהשבמהלך

בטענהזהות,לתעודתזכאותואתהאזרחיהמינהלפסלמעולם,פורסםשלאכלשהו,זמן
משפחות.לאיחודלושניתןהאישוראתוביטלבשטחים,אינוחייו"שימרכז

בטענההבדיקה,שנתבמהלךגםמשפחותלאיחודהאישורבוטלמקריםבמספר

גםרבים,במקריםזו.בתקופהרצוףבאופןבשטחיםשההלאהבקשהמגיששהתושב

אושרהקבעלישיבתשבקשתםמשפחהלבניהזהותתעודתנמסרהלאשנהלאחר

משפחות.איחודבמסגרת

בקשהאושרהבהםואשרהפרטלהגנתהמוקדשבטיפולמהמקריםב-53%

שנה,למעלהכעבורלבן-המשפחההזהותתעודתנמסרהמשפחות,לאיחוד
למעלהההמתנהארכההזהות,תעודתבמתןעיכובהיהבהםמהמקריםכב-20%

וחצי.משנה

,W"Dלחם,ביתתושבתפ"ש,אחותו,אתב-1993לבקרביקשבירדן,המתגורר

נימוק.ללאנדחתההבקשהמעורער.נפשיוממצבפרקיםממחלתהסובלת

בגדההמשפטיהיועץמלשכתנמסרהפרט,להגנתהמיקדפנייתבעקבות
אינההחולההאחות.]...[הבקשהלאישורהומניטריטעםכלאין"כיהמערבית

ןדריב".142לביקורלצאתאפשרותחוסרכדיעדמוגבלת

הרשויותפירטואותםבקשהלדחייתמהנימוקיםאחדאינוזהנימוקפוליגמיים.זיג

המקומיהדיןעל-פימותריםפוליגמייםנישיאיםלכך,מעברלעיליהנזכרתבהתחייבותן

92מס'חוק(הירדניהמשפחהזכויותלהוקשישיפרק36,סעיף(עבירהבגדרואינםבשטחים,

הפרקליטמפקדתבהוצאתל"ג,קובץירדניים,חוקיםשלבלקטבעבריתפורסם1951(משנת

הראשי).הצבאי
לבצלם,בשטחיםהפעולותמתאםמזכירתהוכמן,נוריתסגןשלבמכתבהנמסר141.

מ-23.11.90.

הפרטלהגנתלמוקדהמערבית,לגדההמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהמסגןמכתב142.
29.7.מ-93



בשטפיםקרוביםניקוזישימייקיטי"הקר,',

נדרשוביקורלרישיוןהבקשהטופסאתגםמשפחות,איחודשללהליךבדומה
להגישואזורקשונותרשויותבמשרדילהחתימודואר,בסניףלקנותפלסטינים

ידאגכילקתהייבהמזמיןהתושבנדרשהעקיף,הגשתעםהאזרחי.למינהל

ש"ח,5,000בסךערבותעלולהתוסביקורם,תוםעםמשפחתובניליציעת

ייצאו.לאשהללובמקרהשתיפדה

אוהירדןשבגשריהגבוללמעברהביקוררישיוןנשלחהבקשה,אושרהאם
עםשהתחילאחד,לחודשהרישיוןניתןלרובלמבקר.שםוהמתיןברפית,
לכלפעמייםהביקוררישיוןשלתוקפואתלהאריךהיהניתןהמבקר,כניסת
בתשלוםכרוכההיתההרישיוןשלהארבהכלנוסף.לחודשפעםבכלהיותר,

אתלדחותעשויותהיוהרשויותרשויות.אותןשלחוזרתובהחתמההרגא,143

םיינוחטיבו".144מימשליםל"שיקוליםבהתאםהרישיון,להארכתהבקשה

בלבדהקיץבחודשיביקוררישיונותהאזרחיהמינהלאישרהמקריםברךב
ביקוריבתקופתשלאביקוררשיונות"כי:וקבעאוגוסט),סוףעדיוניומתחילת

להגנתהמוקדשלבקשהםיגירח".145הומניטרייםבמקריםרקניתניםהקיץ

לאהקיץ,בונקופתשלאמבקריםלכניסתהקריטריוניםפירוטלקבלתהפרט

הנעמל.146זכתה

כלללאבני-זוגםעבורביקורלרישיוןתושביםשלבקשותנדחורביםבמקריס
הגבלתשלמדיניותקיימתכיהעלוהפרטלהגנתהמוקזמצדבירוריםנימוק.

יצאולאלביקורשייכנסוהזוגשבניבחשששנומקהבני-זוג,שלביקורים

ביקורלרשיונותלבקשותשרירותייםסירוביםעבקנש.147במועדמהשטחים

הורים.אואחיםכגוןאחרת,משפחהקירבתרקעעלשהוגשולבקשותגםניתנו

עלנתוניםלקבלבבקשהלרשויות,פעמיםמספרפנההפרטלהגנתהמוקד

נ'5.ורשואשאלהשלומספרןשנה,בכלשהוגשוביקורלרישיוןהבקשותמספר

מענה.ללאנותרוהפניותכל

בע'אגרות,טבלתר'ביקור.רישיוןלהוצאתהאגרהמסכוםמחציתעלעמד11אגרהגובה143.

.50
לבצלם,בשטחיםהפעולותמתאםממשרדהוכמןנוריתסגןשלתשובותיהעל-פיכך144.

נ099.מנובמבר
הפרט,להגנתלמוקדהמערביתלגדההמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהסגןשלבמכתבי145.

מ-14.4.92.

המערבית.לגדההמשפטיליועץהפרטלהגנתמהמוקדמ-1.9.92מכתב146.

ביקורברישיונותזוגבניכניסתלאשרבית-לחם]נפתשל[בכוונתהאין"נמסר:למשלכך147

דירנבויםרחלמסג"ממכתב(הביקור"תקופתבתוםיצאולאכילהניחסבירחשדישאשר

מ-1.8.94(.כמל,לאהלערדהמערביתלגדההמשפטיהיועץמלשכת

בשטחים,הפעיליתמתאםמלשכתרותםתיקילסא"להפרטלהגנתהמוקדמכתבילמשל148.
מ-13.8.97.בינלאומי,דיןענףראשרייזנר,דניאללסא"לי79.3.12-מ



האזרחיהמינהלעל-ידיבג"צהסכמיהפרותג.

האזרחיהמינהלסניפיכיעלהבג"צ,הסכמיביצועאחריאדםזכויותארגונישלממעקב
מעובדיחלקהבג"צ.באוכלוסיותהכלולותרבותמשפחותשלבזכויותיהןלהכירסירבו

במכוון.מהםהתעלמוואחריםההסכמים,עלידעולאכללהמינהל

בדרישהתכופותלעתיםלרשויותפנוהאזרחלזכויותוהאגודההפרטלהגנתהמוקד
הועיל.ללאאךלהסכמים,בהתאםלפעולבשטחיםהאזרחיהמינהלנציגויותאתשינחו

הבג"צמהסכמיעותקיםבעצמוהפרטלהגנתהמוקדשלחהרשויות,התעלמותבשל
האזרחי.המינהללסניפי

אזבן-ארי,אחזאל"מעםפגישהמשפחותלאיחודהקואליציהקיימה1994בתחילת
נוסחובוהסדרגובשהפגישהבעקבותהצבאית.בפרקליטותבינלאומידיןענףראש

אוכלוסיותשלביקורולרשיונותמשפחותלאיחודלבקשותבנוגעוהליכיםנהלים
צ"גבה.49;

רביםלפלסטיניםלאפשרלסרבהאזרחיהמינהלסניפיהמשיכוההסדר,למרות
בן-אריהסדרכניסתלאחרזכויותיהם.אתלממשהבג"צלאוכלוסיותהמשתייכים

בנוגעפניותמ-100למעלההפרטלהגנתבמוקדהתקבלו1994,מארסבסוףלתוקף
בנושא)."ינהפניותמכלללרבעקרוב(הבג"צהסכמילהפרות

עםהנמנותמשפחותנתקלובהןהבג"צהסכמישלההפרותעיקריפורטולהלן
בן-ארי.הסדרלאחרגםהבג"צ,אוכלוסיות

לכךהזכאיםמשפחהבניהבג"צבאוכלוסיותלכלולסירוב1.

המינהלפקידישלבסירובושובשובנתקלוהבג"צלאוכלוסיותהמשתייכיםפלסטינים
זכויותיהם.אתלממשלהםולאפשרככאלהבהםלהכירהאזרחי

לשטחיםשנכנסומשפחהבני1בג"צבאוכלוסייתלכלולהרשויותסירבומקריםבמספר

ה-31.8.92,הקובע,התאריךלפנילהםשהונפקביקוררישיוןמתוקף1992בספטמבר
כן.לעשותלהתחייבותןבניגוד

שהוכיהוכחהלצורךמשפחהבנישהביאומסמכיםלקבלהרשויותסירבופעםלא
מסמךשרעי,משפטמביתעדותכמוהבג"צ,להסכמיהרלוונטיתבתקופהבשטחים

בן-אריבהסדרהקביעהאחריגםזאתבשטחים.שנולדילדשללידהתעודתאורפואי,

המסמכיםעל-פיתיבחןבג"צלאוכלוסייתהמשתייכיםזכאותלפיה1994,ממארס
האזרחי.המינהלשבמחשביהמידעעל-פיבהיעדרםורקהמבקש,שמציג

השרעי,האיסלאמיהדיןעל-פיהנישואיןעריכתמאופןנבעהשהתעוררהנוספתבעיה

לנישואיןחוקיתוקףנותנתרשמינישואיןחוזהעלחתימהזה,דיןלפיבשטחים.התקף
למרותיי.תיטפשמ1משמעותכללוואיןמכן,לאחרמתקייםהנישואיןטקסבני-זוג,בין

וממשרדהאזרחימהמינהלנוספיםנציגיםבהשתתפותב-3.2.94התקיימההפגישה149.
נשלחבן-ארי),הסדרלהלן:(בהשגובשההסדרפורטבוהפגישה,שלהסיכוםמכתבהביטחון.

ב-29.3.94.האזרח,לזכויותלאגודהבן-אריאחזאל"מעל-ידי
במוקדהמטופלותהשסועותהמשפחותעל-פיבג"צהסכמיהפרותשלמלאהלסקירה150.

114-112.עמ'ב',בנספחלהלן,ר'הפרטלהגנת

לפרטים).13ה"שר'(133148,בעמ'לוטפיה,116,בע'אנטון,151.



תאריךהואהבגאיבאוכלוסיותהיכללותהקובעהתאריךכיבתחילהנקבעזאת,
נשויייחשבאדםכיונקבעההחלטה,שונתהבן-אריבהסדרהנישואין.טקסעריכת
להגנתהמוקדהוסיף1995סוףעדזאת,למרותהנישואין.חוזהחתימתמיום

שטקסבטענההבג"צלאוכלוסיותשייכותןהוכרהשלאבמשפחות<ev<הפרט
לפנינעשתההנישואיןחוזהעלשהחתימהלמרותהקובע,התאריךאחרינערךהנישואין

כן.

אוהפנים,משרדמטעםלישראלביקוררשיוןבאמצעותלשטחיםשהגיעומשפחהבני
לירדןמהשטחיםלצאתנדרשובן-גוריון,התעופהנמלדרךכניסהאשרתבאמצעות
אתלהסדירכדיהאזרחיהמינהלמטעםביקוררשיוןבאמצעותשניתאליהםולהיכנס
שלרשיונותיהםכינקבע1994,ממארסבן-אריבהסדרארוך.לטווחכמבקריםמעמדם
מכלל43%זאת,למרותמהשטחים.כך<ewלצאתשיידרשומבלייוארכואלהמבקרים
ואילך.1994מאפרילהגיעובנושא,הפרסלהגנתלמוקדהתלונות

להאריכםאוביקוררשיונותלהנפיקסירוב2.

לשטחיםמחוץהשוהיםהבג"צאוכלוסיותלבנילאשרהרשויותסירבומקריםבמספר
אתלהאריךהרשויותסירבורביםבמקריםביקור.רשיונותבאמצעותלשטחיםלהיכנס
הפעלתתוךלצאת,מהםודרשובשטחיםשהושכברהמשפחהבנישלהביקוררשיונות
משפחהבנייצאואכןמהמקריםבחלקזאת,בעקבותמשפחתם.עלשוניםלחצים

מהשטחים.הבג"צלאוכלוסיותהמשתייכים

לחודשביקוררשיונותהבג"צבאוכלוסיותהכלוליםלמבקריםניתנורביםבמקרים
בחודשרקרשיונותיהםהוארכוהארכה,לקבלובבואםחודשים,לשישהבמקוםבלבד,
כזו.הארכהכלעבורמלאהאגרהלשלםנדרשיםשהםתוךפעם,בכלנוסף

נתקלוארוך",לטווחכ"מבקריםבשטחיםושהומעמדם,שהוכרהבג"צאוכלוסייתבני
עםקיבלוהםרביםבמקריםמעמד.באותואליהםולחזורמהשטחיםלצאתבקשיים
מחוץלהמתיןמהםנדרשאחריםובמקריםבלבד,לחודשחדשביקוררשיוןחזרתם

שלמפורשתלהתחייבותבניגודזאתנוסף.לביקוריכנסוטרםחודשיםמספרלשטחים
תויושרה.152

משפחותלאיחודבקשותלאלתרלקבלסירוב3.

בקשהלהגישפלסטיניםלתושביםהאזרחיהמינהלסניפיאיפשרולאמקריםבמספר
בשטחים.הבג"צבאוכלוסיותהכלוליםמשפחתםבנישהועודכלמשפחותלאיחוד
מענה.קבלתעדשםוימתינומהשטחיםיצאוהמשפחהבניכידרשוהמינהלעובדי

בניישהובטרםכזובקשהלהגישיכוליםהםאיןכילתושביםנמסראחריםבמקרים

כמבקרים.בשטחיםברציפותשנה,ולעתיםחודשים,שישהשלתקופהמשפחתם

לישיבתבקשהלהגישיכול"ארוךלטווחמבקרכינאמר1994ממארסבן-אריבהסדר

למוקדשהגיעומהתלונות78%זאת,למרותקודם".אחתשעהויפהעת,בכלקבע
ואילך.1994מאפרילהתקבלובנושא,

לזכויותלאגודההמערביתלגדההמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהמסגןמכתבלמשל152.
מ-6.5.93.האזרח



כדיןשלאכספיםגביית4.

על-ידיכספיםשלחוקיתבלתיבגבייהגםכרוךהיההבג"צהסכמישלהלקויהיישום

מיותרים.שקליםמאותרבותמשפחותשילמוממנהשכתוצאההאזרחי,המינהל

להסדירוביקשובשטחיםששהומשפחהבנינדרשולתוקף,הבג"צהסכמיכניסתעם

באופןביקוררשיונותעבוראגרותלשלםארוך"לטווחכ"מבקריםמעמדםאת

שבעברלמרותזאתתקף.רשיוןללאבשטחיםשהובההתקופהכלעבוררטרואקטיבי,

המינהלגבהזודרישהבאמצעותהביקור.רשיונותאתלהאריךאפשרותכללהיתהלא

שקלים.אלפיעשרותהאזרחי

לאאךכאלה,סכומיםלשלםהמשפחותעודיידרשולאשבעתידהוחלטבן-אריבהסדר

מכןלאחרחודשיםגםלהסדר,בניגודבדיעבד.אגרותאזעדששילםלמיכספיםיוחזרו

תשלום<o>wשנדרשופלסטיניםשלפניותהפרטלהגנתלמוקדלהגיעהוסיפו

האזרחי.במינהלרטרואקטיבי

לאוכלוסיותמהמשתייכיםלחלקלהנפיקסירבוהאזרחיהמינהלשפקידיהעובדהבנוסף,

בלבדלחודשרשיונותלהםוהנפיקוחודשים,שישהשללתקופהביקוררשיונותהבגאי

רישיוןלהארכתשהאגרהמשוםזאתלדין.בניגודאגרותלגבייתהביאהפעם,בכל

חודשים.בשישהאובחודשבעבורההוארךהרשיוןאםביןבגובהה,אחידהביקור

האגרותסכומיאתמשפחותלמאותלהחזירהאזרחיהמינהלשלסירובולנוכח

משפטבביתהאזרחיהמינהלנגדתביעהב-1995הפרטלהגנתהמוקדהגישהמיותרות,
הכספיםהשבתאתדרשוהבג"צ,לאוכלוסיותהמשתייכיםהתובעים,תשעתנ5נ.םולשה

l~>wwאגרותועבורמהמתחייבקצריםזמןלפרקיהביקוררשיונותהארכתעבור

המקריםברובכיהמשפטביתבפניהאזרחיהמינהלנציגהודהראשוןבשלבלמפרע.

אגרותשלתשלומןלהחזירהחובהבקיום"והכירלנהלים"בניגודהאגרותנגבואכן"
בטענההחוב,אתלתובעיםלשלםהאזרחיהמינהלבהמשךסירבזאת,למרותהלא".151

אתלתבועהתובעיםעלהפלסטינית,לרשותהאזרחיותהסמכויותהעברתשלאחר

על-ידימהםשנגזלוכספיםהחזרתלצורךפלסטינימשפטבביתהפלסטיניתהרשות

לפיוהביניים,הסכםליישוםהחוקעלהמינהלהסתמךבטענתו,םילארשי.155פקידים

אומעשהבגיןישראלמדינתנגדפלסטינישהגישבתביעהידוןלאישראלימשפטבית

הפלסטינית.לרשותשהועברוהכוחותאוהאחריותתחומיבמסגרתשנעשומחדל

התובעים1997.במאיהתביעהאתודחההאזרחיהמינהלטענתאתקיבלהמשפטבית

החוקפרשנותעלנסובהערעורבירושלים.המחוזיהמשפטביתבפניההחלטהעלערערו

בניעבורביקוררשיונותהארכתשלהענייןכיטענוהתובעיםהביניים.הסכםליישום

בית-המשפטולפיכךהפלסטינית,לרשותהועברלאהבג"צ"ל"אוכלוסייתהשייכיםזוג

בתביעתם.לדוןצריךהישראלי

המערבית.בגדהצה"לכוחותמפקדנ.ואח'סרורעלימהא20522/95,ירושלים)(ת.א.153.

המשפט.לביתמ-25.1.96המדינהפרקליטותהודעת154.
סמכויות(עזהורצועתהמערביתהגדהבדברהבינייםהסכםליישוםלחוק8-7סעיפים155.

xxסעיףעלמתבססיםהחוקסעיפיו"נשתה-1996.חקיקה)תיקוני(אחרות)והוראותשיפוט

הביניים.להסכם



כספיםאותםאתלעותריםלשלםהמדינהפרקליטותהסכימההערעורבעקבות

הצדדיםחזרוהכספיםשארלגבילנהלים.בניגודנגבוכילכןקודםהודתהשלגביהם

שנגבוהסכומיםיתרכלאתלתובעיםלשלםהמדינההסכימהשםהשלום,משפטלבית

מהןשנגבוהאגרותכספיאתפלסטיניותמשפחותתשע1998בתחילתקיבלוכךמהם.
1994.בשנתלנהליםבניגוד

ירדן,תושבתוה"ע,ג'אלא,ביתתושבמ"ע;בבית-ג'אלאנישאו1992באוגוסט

באמצעותבגדההנעשהתההנישואיןחוזהעלההתימהלצורך21,בנישניהם
שתיY"Dהגישב-1993הרשיון.פקיעתעםמהשטחיםויצאהביקור,רשיון

האזרחיהמינהלעל-ידינידחוהלקשותשתילביקור.בת-הגולכניסתבקשות
משייכת1992באוגוסטבשטחיםשהתהשהגעשהעובדהלמרותבבית-לחם,

.,בג"צלאוכלוסייתאותה

המערבית,לגדההמשפטיליועץפנהאשרהפרט,להגנתלמוקדפנהמ"ע
חוזה(הבג"צלאוכלוסייתה"עשלהשתייכותהעלהמעידיםמסמכיםבצירוף

מ"עהשרעי).הדיןמבית1992באוגוסטבשטחיםנונחותהעלואישורהנישואין

זובקשהגסאדהאזרחי,במינהלנוספתבקשהבהגשתמזלואתוניסהשבגס

ביקוה,רשיוןתקבלהזעלפיהתשובה,במוקדהתקבלה1993בדצמברנדחתה.

מסמכיםבאמצעותהבג"צבאוכלוסייתהיכללותהאתיוכיחבעלהאם

התעלמותתוךזאתתיטנוולרה.156בתקופהבאזורהיותהעובדתאתהמאמתים

נשלחו.שכברהמסמכיםמן

מסמכים,אותםבצירוףבבית-לחםהאזרחילמינהלהמוקדפנה1994בפברואר

כניסתה,הותרה1994באפריללשטחים.ה"עשלכניסתהאתלהתירבבקשה

מתוקףזכאיתהיתהלהםהחודשיםששתבמקוםבלבדאחדלחודשאולם
הארכתלצורךש"ח200בסךאגרההזוגבנישילמופעמייםהבגחי.הסכם

ביקשבההשלישיתבפעםבלבד.אחדבחודשהביקורהוארךופעמייםהביקור,
נדחתהש"ח),200בסךאגרהכךלשםושילם(הביקוררשיוןאתלהאריךמ"ע

השטחים.אתלעזובנדרשהוה"עבקשתו,

הלך1994קידבמהלךתקף,ביקוררשיוןבלאג'אלא,בביתבביתהנשארהה"ע
לאפשרבקשתונדחתהפעםובכלהאזרחיהמינהללמשדדיפעמיםחמשמ"ע

הפרטלהגנתהמוקדהבג"צ.מהסכםכמתחייךבגדה,עימולחיותלית-זוגו

ביתהאתה"עעזבה1994בספטמברבנושא.מכתביםמספרלרשויותשלח

בכוחמביתהשיגישוהשפחדהכיווןהרה,כשהיאלעמאןויצאהג'אלאבבית
מלשכתמענהלמוקדהגיעשנהאותהבאוקטובהגבוה.קנס<D)Vושתיאלץ

בסבלנות".להתאזרו"ישבטיפול,התלונהלפיובשטחים,הפעולותמתאם

הפרטלהגנתלמוקדהמערביתלגדההמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהמסרןמכתב156.
מ-13.12.93



אושרההסיקורהארכתבלבד.אחדלחודשביקוירשיוןלע"הניתןראוניב,1995

בת.הזוגלבניגולדה5?19במארסיחיד.לחודשהיאאף

אתלאפשרהטוקי,בעזרתגםY"b,נישהמכןשלאחרהשנהחציבמהלך
להציגממנודרשהאזיחיהמינהלבביתו.עימובת-זוגוילהחוקותשהייתה

ואת1992,באוגוסטבשטחיםביקורהעלשתעידה"ע,שלבדרכונהחותלת
נבצרזהדביקייר"לי.הגקוימעברןר?ייקילהופןעאמורזהיק?דעלמרות
להגנתהמוקיברשותה,עודהיהל"הגעשלהישןולדרכונהמכיווןממגע,
שלהשתייכותהעלשהעידוהמממכיםאתלרשויותפעםאחרפעםשלחהפרט
המינהלהשיעי.הדיוביתואישורהנ-שואיןחוזה.;הבג"צלאוכליסייתהנע

אתלהניאאומהשטחים,אשתואוולהוציאממ"עלדרושהוסיףהאזרח?
בתכהך~קת(ומשושלתעת,באיתההרההיתהשהזעהעובדההישן,הדרכוו
בדרישותיו.לסגתלמינהלגלמהא%חודשים,מספר

הביקורלסטיוןחודשיסשישהשלחירבהה"עקיבלה1995באוקטובררק

מלכתחילה.זכאיתהותהלההאריהשלה,

'י,פחות,'%לאיחודבהגיגיםושגיתותשיחי
,,,ן

הביאוהמשפחותלאיחודהבקשותמגישיעלהישויותשהערימוהקשיים

עורכי-דין,באמגעותושהדלנוהתיווךשלשלמהמעיגתשללצמיההה

ותמורתוקתושג,ם,תשלוםקיבלואלהואחרים.התפי-פעולה"מוח'תארים,
תיח~שמ.157לאיחודבקשת"לאישורפעלו

היוהאזרחיבמינהלפקידיםגםבעיתונות,שנחשפופרשיותמספרעל-פי
משפחות.לאיחודאישוייסהנפקתתמורתשוחדבקבלתהנראה,בכלמעורבים,

שלרשתעזהברצועתפועלתשניםתזהכי2?19בסוףפורסםלמשל,כך,
אישוריםתמורתהאזרחיהמינהלשלעובדיםהמשחדיםפלסטיניםמתווכים
מהפלסטיניםשרביםצוייןבכתבהמשפחות.לאיחודאישוריםכוללשונים,
בקשותלכןקודםהגישושוחד,באמצעותמשפחותלאיחודאישורשקיבלו
ונענ,155לאאוכירחויבישותיהסהא.רחילנינתל'משפחותלאיחוד

עובדים"כיעזהברצועתהאזרחיבמינהלבכויהודהבנושא,לכתבהבתגובה

איחודפליטים,שיקוםכגוושירות,מתןכלתמורתשלמוניםגובי"במינהל

1..,[,'.159שוניסרישיונותמתןמשפחות,

ק5Wornen'Committees,ActionWomen'sofFederation8818115818חפחוטאRightsר'157.
92.820Issues,ResidenceEmer~encyחןDevelopmentsPaper:Back~roundProject,

אחרונות,ידיעותהארץ,חדשות,25.11.92,אחרונות,ידיעותהארץ,13.10.92,חדשות,ר,158.
.26.11.92

12.2.93.מעריב,159.
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בשטחיםninswnאיחודד':פרק
אוסלוהסכמיאחרי

אוסלוהסכמיעל-פימשפחותאיחוד1.

בנוגעאזרחיותסמכויותהפלסטיניתלרשותהועברוב-4.5.94שנחתםקהירבהסכם
הועברוהמ-28.9.95הבינייםבהסכםיריחו.ובאזורעזהברצועתהפלסטיניםלתושבים
התושביםלכללבנוגעשוניםאזרחייםבתחומיםסמכויותהפלסטיניתלרשות

לאיחודבבקשותהטיפולאתהיתר,ביןכוללות,אלהסמכויותםיחטשב.160הפלסטינים

וכןבשטחיםהאוכלוסיןמרשםשלוניהולוהחזקתואתקרובים,ולביקורימשפחות
השטחים.לתושביומסמכיםרשיונותתעודות,הנפקת

אתבידהישראלשמרהההסכמיםעל-פישכןממש,בהןאיןאלהסמכויותאולם,
במרשםרישוםמשפחות,איחודשמבקשאדםכללגביהסופיתההכרעהסמכות

רקלעסוקנותרהפלסטיניתלרשותקרוביו.עבורביקוררשיוןקבלתאוהאוכלוסין
אלה.בקשותשלהפורמלייםבצדדים

לאבפועלמשפחות",איחודושיפורקידום"שלמטרהנקבעההבינייםשבהסכםלמרות
איחודבהליךלקיפאוןהביאההסכםשיישוםאלאבלבד,זולאזו.מטרההושגה

משנתיים.למעלהבמשךהמערביתבגדההמשפחות

משפחותאיחודא.
נקבע:הבינייםנהסכם

אישורעםהזכות,ניתנתהפלסטינילצדהשלום,תהליךרוחאתלשקףבכדי

לבני]...[עזהוברצועתהמערביתבגדהקבעתושבותלהעניקישראל,שלמוקדם

במטרההומניטריות,מסיבותאחרים,ולאנשיםפלסטיניםתושביםשלוילדיםזוג
תוחפשמ.1,1איחודולשפרלקדם

משפחותביקוריב.
לרשיונותבקשותהפלסטינילצדלהגישיוכלוהשטחיםתושביכינקבעאוסלובהסכמי
ויאושרוהפלסטינית,הרשותעל-ידייונפקו"כאלהרשיונותוכיקרוביהם,עבורביקור

לארשי".1,1ידיעל

הפלסטיניתלרשותאיןלגביהםירושלים,מזרחשלהפלסטיניםתושביהיוצאיםזהמכלל160.
אוסלו.הסכמילפיסמכויותכל

שלנו_ההדגשותהביניים.להסכםווונספח1,מס'בתוספת28)11(סעיף161.
קהיר).להסכםוובנספח51,)2(27וודןסעיף-לכןקודם(מ(31)82סעיףשם,162_



אשרחודשים,שלושהשלמירביתלתקופהיונפקביקוררשיוןכינקבעבהסכמים

מסירתתוךחודשים,שבעהשלמירביתלתקופהעדלהאריךרשאיתהפלסטיניתהרשות

אישורמחייבתהביקוררשיוןשלנוספתהארכהכללישראל.נ'נכךעלהודעה

לארשימ.64;

ישראל,עםדיפלומטייםיחסיםלהןשישממדינותלמבקריםמאפשריםההסכמים

לארשימ.65]כניסהאשרתבאמצעותגםלשטחיםלהיכנס

בשטחיםישהולאשמבקריםלכךלדאוגחייבתהפלסטיניתהרשותההסכמים,על-פי

נ,6.רוקיבהברשיוןלהםהמותרתלתקופהמעבר

אוכלוסיןבירשםג.

בשטחיםוהתיעודהאוכלוסיןמרשםענייניעלהסמכותכינקבעהבינייםבהסכם

ומסמכיםאישורים"וינפיקאוכלוסין"מרשםוינהלש"יחזיקהפלסטיני,לצדתעבור

קבעתושבותלהעניקרשאיתהפלסטיניתהרשותכיהובהרזאתעםנ'7."םיגוסהמכל

ישראל."';שלהמוקדםלאישורהבכפוףרקבשטחים

במרשםעורךשהואשינויכלעלסדירבאופןישראלאתיעדכןהפלסטיניהצדכיסוכם

ףטושו".69;מעודכןמרשםעללשמורלישראללאפשרבמגמה"האוכלוסין,

האוכלוסיןמרשםאתמישראלתקבלהרשותכינקבעהאוכלוסיןמרשםניהוללצורך

רישומיםהעברתבאמצעותאליהם,המתייחסהמידעואתהשטחיםתושבישלהקיים

החיונינייח,אוניידאחר,רכוש"וכןתיניטסלפה,70]לרשותמחשביםוציודבכתב

נ."הדוקפתל7)

האזרחייםבענייניםהטיפולהליךד.

ישראלשלמנציגיםשיורכבומשותפותועדותיוקמוכינקבעאוסלובהסכמי

לענייניםהנוגעבכלהצדדיםביןלתאםמנתעלהפלסטינית,הרשותושל

האזרחיים.

לתיאוםהמשותפתהעליונההוועדהבמסגרתייעשוהמדיניותברמתדיוניםכינקבעי

קהיר).להסכם1בנספחן,1(3)%סעיףלכןוקודם(מ(31)82בסעיףשם,163.

.164~DWקהיר).להסכם11בנספחא,,)2(27ן18וובסעיףלכןוקודם(28)13(6בסעיף

קהיר).להסכם11בנספחןה,72ן18ווסעיףלכןוקודם(28)14(בסעיףשם,165.

קהיר).להסכםוובנספחן,721ן8ן1וסעירלכןוקודם(28)15(בסעירשם,166.

קהיר).להסכם11בנספחפן,1811127בסעיףלכןוקודם(28)1-2(בסעיףשם,167.

קהיר).להסכם11בנספח127,,18111בסעיףלכןוקודם(28)11(בסעיףשם,168.

קהיר).בהסכם11לנספחמ18111,721סעיףוקודם(28)10(בסעיףשם,169.

28)2(.בסעיףשם,170.

הביניים.להסכם111בנספח111)5(סעיף171.
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הקמתעלהוחלטהוועדהבמסגרתהתיאום).ועדתלהלן:(אזרחייםבענייניםוקישור
הפלסטינילצדהישראליהצדביןשוטףומתןמשאיתקייםבהלמרשם",הוועדהתת"

תוחפשמ.72!ואיחודאוכלוסיןמרשםבנושאי

באופןיתקייםהצדדיםביןהקשרכינקבעבשטח,המדיניותליישוםהקשורבכל
שיפעילמת"קים),להלן:(מחוזייםאזרחייםוקישורתיאוםמשרדיבאמצעותיומיומי

ברצועתהשוניםובמחוזותהמערביתבגדההאזרחיהמינהלשלנפה-לשעברבכלצדכל
ITJ"ty

הצדכירקסוכםבהן.והטיפולהבקשותהגשתהליךיהיהמהנקבעלאבהסכמים
אזרחיים,בענייניםאגרותלצורךפלסטינייםהכנסהבבולילהשתמשרשאיהפלסטיני

1ril~l>yאתולקבוע

משפחותלאיחודבנוגעההסכמיםייננוכן2.

לכללבנוגעאוכלוסיןמרשםבנושאסמכויותהפלסטיניתלרשותהועברוב-16.11.95
הוקפאמשנתיים,למעלהבמשךמאז,הביניים.הסכםיישוםבמסגרתהשטחים,תושבי
המיכסהעל-פיההליך,חודש1998בתחילתהמערבית.בגדההמשפחותאיחודהליך

כיוםנתוניםבשטחיםהמשפחותביקוריאוסלו.הסכמיטרםנהוגהשהיתההמצומצמת

בהרבה.צומצםומספרםחמורות,למגבלות

המשפחותאיחודהליךא.
ובאזורעזהברצועתהמשפחותאיחודהליכיעלהשפיעלא1994ממאיקהירהסבם
בהתאםהאוטונומיהתושביעל-ידישהוגשובבקשותלטפלהוסיפהישראליריחו.

הוסיפהאותםהקודמים,הקריטריוניםועל-פיההסכםטרםשםשהונהגולמיכסות

המלאה.בשליטתהשנותרובשטחיםליישם

הנהליםהובהרולאבהסכםאחרות.לתוצאותהביאזאת,לעומתהביניים,הסכם

ושובשובהועלתהלכךשדרישהלמרותהמשפחות,איחודהליךשלוהקריטריונים
המיכסותמדיניותכיהחליטהישראלומתן.נ,נהמשאבמהלךהפלסטיניהצדעל-ידי

המיכסהאתכנהעלוהותירההביניים,הסכםיישוםבמסגרתגםבתוקףלהיותתוסיף

לרשותהועברהמשפחותלאיחודבבקשותלטיפולהסמכותלשנה.אישורים2,000של

תת-הוועדהקהיר.להסכםוובנספח1411סעיףהביניימילהסכםווובנספח1)1(סעיף172.

הביניים.להסכםווובנספח28)17(לסעיףבהתאםהוקמה

הביניים.להסכםווובנספחן16)3(1)2(סעיף173.

הביניים.להסכםווונספח1,מס'בתוספת28)16(סעיף174.

לפרטים).125ה"שר'(1995תמרי,סליםר'175.



הצדדיםביןומתןמשאבמסגרתלהיקבעהיהאמורבבקשותהטיפולוהליךהפלסטינית
<lTsC)WIDהוועדהבתת

בעצמהלקבועהפלסטיניתהרשותתוכלמ-1996החלכיסוכםומתןהמשאבמסגרת
החליטההרשותרדס.7'1איזהועל-פיהשנתיתהמיכסהבמסגרתיטופלובקשותאילו

עזה.ברצועתבשנהמשפחותלאיחודאישורים800שלהמיכסהאתלמלאלהמשיך
ישראלעםלקבועו-19961997בשניםהרשותסירבהזאת,לעומתהמערבית,בגדה
הרשות,לטענתהקיימת.המיכסהבמסגרתמשפחותלאיחודבבקשותלטיפולנהלים
לאיחודבקשותואילוהומניטריים",מקרים"עבוררקלגיטימיתהינהכזומיכסה

ועודנההתנגדה,ישראלתוירפסמ.,'1הגבלותללאלאשרישזוגבניביןמשפחות
היקףאתלבחוןבג"צבפנישהתחייבהלמרותבמיכסות,כלשהולשינוימתנגדת,
נ7'.תוביסנלבהתאםלעת,מעתהמיכסה

יישוםבמסגרתהמערביתבגדהמשפחותלאיחודההליךכקטעמכך,כתוצאה
לפניהאזרחילמינהלשהוגשומשפחותלאיחודבקשות3,500הביניים.הסכם
תוכלכישטענהישראל,על-ידיטופלולאאז,עדלטיפולזכוולאהסמכויותהעברת
הבקשותרוביניטסלפה.180הצדעםבהסכמההנהליםגיבושלאחררקזאתלעשות
בקשותכ-10,000ב-1993.כברהוגשוומיעוטןב-1995,אוב-1994עודהוגשוהללו

לא1997,סוףועדהסמכויותהעברתמאזהפלסטיניהפניםבמשרדשהתקבלוחדשות
בגדהמשפחותלאיחודהיחידותהבקשותכלשהו.לטיפולזכוולאלישראלהועברו

אוכלוסייתשלבקשותהןזו,בתקופהוישראלהפלסטיניתהרשותטיפלובהןהמערבית
1.בג"צ

בנובמברהסמכויותהעברתמאז1997,מיוליהפלסטיניתהרשותנתוניעל-פי
בקשות1,307מהןמשפחות,לאיחודבקשות1,557רמאללהבאזורהוגשו1995

בקשות1,750ישראלבידיזהמועדעדהצטברובנוסף,זוג.בניביןלאיחוד
על-ידישנקבעההשכסיתהמיכסהנעכו.וטרםהסמכויותהעברתלפנישהוגשו
משפחות.לאיחודאישורים190עלעומדתרמאללהלנפתישראל

במינהלבינלאומייםארגוניםענףראששזר,אליססא"לשלמכתבהעל-פילמשלכךן67.
מ-20.3.96.הפרטלהגנתלמוקדהמערבית,בגדההאזרחי

י69.5.6-מלבצלםבשטחיםהפעולותמתאםעוזראוזנבוי,שמוליקמסא"לבמכתבנמסר177.
פגישתבעתהתיאום,בוועדתהפלסטיניהצדנציגיסלים,וחיאלדפארסאחמדגםמסרוכך

ב-18.4.96.עימםמשפחותלאיחודהקואליציה
ב-19.6.96.הפלסטיניתברשותבכיריםהפרטלהגנתלמוקדמסרוכך178.
לעיל.40,ע'ר'179.
בגדההאזרחיבמינהלבינלאומייםארגוניםענףראששזר,אליססא"לשלמכתבהלמשל150.

ולבצלםלמוקדנמסרהבקשותמספרלגביהנתוןי69.4.52-מהפרטלהגנתלמוקדהמערבית
ב-5.2.98.הפלסטיניתברשותבכירמפי



תמזה.ח'ליל,אחלם,ניזאר,מוחמד,וילדיה:מואסהאשםפדווא

לגצלטבעדותהמסרהנעים,בניהכפרתושבת39,בתמואק,האשםפדווא
111:1997בסוף

אזהיתהלמחמודכאן,נולדנושניט,כ.2982.בכיזילמחמודעםהתחתנתי
חושבתאל,בברזיל,'נמצאהואאיתה.לושללוכדאחראבלזהות,תשרת

שם.והתחתנו,פהאותוהכרתימנאוסלבשםבגזיס,בעיי,חנותלוהיתהמ-1978.
לתזזךלאמיצההואאבללחזור,רצינוov.ושלושהגאיסלדומהילדיטשניים

משפחות.איחידבלי

היההואב-2991.שובלברזילנסעתיהנה.באתיבערדשניםארבעאחרירק

הברזילאיהדיכוןעםהיה,באהואו-1990-3.199,1נזללשגה,בללבקרבא

r1)Vו2.דולל1בטיסהישיריתולפעמיםירדןדרךלפעמים

תשלבה.כלקיבלתילאב-1991.עבושמשפחותלאיחודראשונהבקשהרגשתי
כללוגשזבה.מחכהעדייןאניבצלם,עצתעל-בינוספת,בקשההגשתיב,-2994

',תשובה.שאיוהפניםבמשרדליאומריםפעם

חייבהיאאתי.כאןהילדיםכללברזיל:וחוזיחודשיםכמהמשארבא,בעלי
לאהואזהותתעידתשבלימשוםק,בוע,באופןהנהלחזורבנדימשפחותאיחוד
שצריך.כמולעבודיכול

ב-13.11.97.העדהבביתוינבריובלבצלםתחקירןבירינגבתההעדות181.

ככלולבמחמודהכירהלאישראלהרלוונטית,בתקופהבשטחיםשביקרלמרות182.
ביקור.רשיוןבאמצעותולאדרכוןבאמצעותלשטחיםשנכנסכיווןהבג"צ,באוכלוסיית



שלו,האחידתאתצריךללי.'הגברהאחדיויבש~לגל,קשה,,',ינ"ג,,פית
באחזקתבעגותישהאחזויות.נבלכאל(nawlואנישלהמא"ךיותאתהענש",
בילד(טהגדול,ל"סתדי.',לי,ויקריה,עס,החשנ(ל,למשל,ל4כ,",)

וא,,
והקטב'14בן

,עביא,,.",4,.ק,
nwpביי,האב,"סידלוי,4ואמ

חודשיוסאחרי,מתגעגעים,,י4
(,,,םיקיעסמ,1,,יאלץDt1195vn.DtYanwaor-,44נלי

''',,'''
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

אתTJNbעליליסהם,,יםבברזיל;ולאיההנגי,,כפו!ס,טיניסתשוב,ל?',יןילד'(ס
והויתו,,

המשפחותאיחודהליךחידושעלהצדדיםסיכמוומתן,המשאבמסגרת1997,בסוף
הרשותשלבעמדתההשינויכילבצלםמסרהפלסטיניתברשותבכירהמערבית.בגדה
קריהמקוות,לתוצאותתביאלאהמשפחותאיחודהליךשהשבתתבכךמהכרתהנבע

ביטולה.אוהמיכסההגדלת

1998-1996השניםעבורמשפחותלאיחודבקשות3,600יאושרו1998במהלךכיסוכם

המיכסהגודללגבימחודשדיוןייערךמכןלאחרוכילשנה),1,200שלמיכסה(
למילויהקדימויותסדראתשתקבעזוהיאהפלסטיניתהרשותכינקבעכןנ"3.תיתנשה
הקריטריוניםלקביעתהסמכותשנה.כלעבורבקשות1,200לישראלותעבירהמיכסות,

עלורקאךבקשהשלאישורלפסולרשאיתוישראלהרשות,בידיהינההמיכסותלמילוי
ביטחוניים.שיקוליםסמך

בקשותיהיושנתיתמיכסהבכלשייכללומהבקשותשמחציתקבעההפלסטיניתהרשות
שהוגשובקשותומחציתןהסמכויות,העברתטרםהאזרחילמינהלשהוגשוישנות
לבניעדיפותתינתןכיהרשותקבעההמקריםבשניזה.מועדלאחרהפלסטיניתלרשות

הפלסטיניתהרשותקבעהעודבשטחים.השוהיםמשפחהלבניוכן11בג"צאוכלוסיית
הילדים.ומספרהנישואיןתאריךהבקשה,הגשתלמועדבהתאםעדיפותתינתןכי

משפחותלאיחודבקשות1,200לישראלהפלסטיניתהרשותהעבירה1998בתחילת
ו-620נענו,וטרםהאזרחילמינהלבזמנוהוגשואלהמבקשות1996580.מיכסתלמילוי

כזאתקטגוריהבכלהסמכויות.העברתלאחרהפלסטיניהפניםלמשרדהוגשוהנוספות
לאיחודנגעולישראלהרשותעל-ידישהועברוהבקשותרובלנפות.חלוקההרשותערכה

תוךכ"הומניטריות".הפלסטיניהצדעל-ידיהוגדרומהןו-100בני-זוג,ביןמשפחות
אלה.בקשותעבוראישוריםלרשותישראלהעבירהחודשיםמספר

שלהמיכסהלמילויבקשות1,200לישראלהפלסטיניתהרשותהעבירה1998במאי
1998.מיכסתלמילוינוספות,בקשות1,200להעבירהרשותאמורה1998ובסוף1997,

כלכליותחברתיות,לזכויותבאמנההעוסקתהאו"םלוועדתישראלהגישהב-1997

להגנתלמוקדנמסרוהצדדים,ביןלסיכוםביחסלהלןשיובאוואחריםאלהפרטים183.
ב-25.3.98.הפלסטיניתברשותבכירמפיולבצלםהפרט



שהוגשנוסףבדו"חלארשי.51;בידיזואמנהליישוםבנוגערשמידו"חותרבותיות
בדו"חשדנולאחרהוועדהחבריבפניהשהציגולשאלותישראלהשיבהב-1998לוועדה

משפחות]לאיחוד[אישורים2,400שלמיכסה"כיישראלטענהזהבדו"חהראשון.
נ55."(תושקב2,000שלהקודמתלמיכסהבהשוואה(לאחרונההוגדרהלשנה

נציגחזרהאמנה,יישוםבנושאהאוייםבועדת1998בנובמברשנערךהדיוןבמסגרת
המשפחותלאיחודהשנתיתלמיכסהבהתייחס2,000במספרונקבבלאס,מיכאלישראל,

בשטחים.

כיב-17.11.98דרור,שלמהבשטחים,הפעולותמתאםדוברמסרבצלם,פנייתבעקבות

1998-בשניםאישורים800בהוספתאםכיהמיכסה,שלקבועהבהגדלהמדוברלא

וטרם1997מיכסתבמסגרתמאושרותלהיותהיושאמורותהבקשותמתוך1999,
לישראל.הפלסטיניתמהרשותהועברו

לאמשפחות,לאיחודבקשהעבורושהוגשהשבן-משפחהנקבעומתןהמשאבמסגרת
מצויבובמקרהכיסוכםלאזאת,עםהבקשה.עללמענהלשטחיםמחוץלהמתיןייאלץ

משפחתועםplnw>1להיכנסלולהתירישראלחייבתלשטחים,מחוץהמשפחהבן
איחודלהליךהנוגעיםשוניםפרטיםסוכמולאבנוסף,לתשובה.ההמתנהבמהלך

במקרהערעורהליךקביעתאובקשותעלמענהלמתןהזמןמשךקביעתכמוהמשפחות,
בקשה.דחייתשל

,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ל,,,,,,,'גג-צ,מאז,העגית,הטמנהוונ,"תיי~ייא3*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

הביקוררשעוותאתלהאריךישראלירבה6'9?'1אוגוסקשדי??ומניבוניי
שישהכלהרשיוןלהארכתהזכאיטהבג'יצןלאוללוקיותקקשהייכ?םטל

בנישלמשפחותלאיחודבבקיותהתיפולגםהוק-אזובתקופההירשי",
במיכסהתלותילאמאושיותלהיותאמורותקשקשותיהם1,בג"צאוכלוסייה
,,,,השטדית)'

',,,,,,,,,,,,',,,,',',,,',

היאזהממועדלהייהפלסטינית,הישותלדרישתישראלנעתרהןי49באוגוסט
איהובאישורימעלקההבג'ייןאוכלוסיתבג-שלהביקורריייקתאהמסויגה
nln~WDיקובלולאלהזהותויעודותלמנפיקה1,בג"צאוהלויייתלניעליי
a~llWINייאפשמ,186ל".חיל

.184the.ConcerningIsraelOfStatetheofReport5")0חטand]1ח111מCombinedIsrael,ofState
1997right,CulturalandSocialEconomic,חסCovenantNationsUnitedthe0יImplementation
.185andsoclal")0,)11חסח0חcommittethe01groupworkingpre-sessionthebyraised1555"ט

rights,cultu[al,998[ק26
ענףראשלוי,הנריסא"למפיטלפוניתבשיחה1996באוגוסטהפרטלהגנתלמיקדנמסך186.

המשותפתבתת-הוועדההישראליהצוותראשבשטחים,הפעולותבתיאוםושירותיםמיוהל
למרשם.



כמשתייכותבהןלהכירישראלמצדבסירובהנתקלותמשפחותישנןהיוםעו
לדוןנאלצותאלהמשפחותלקריטריונים.עונותשהןלמרותהבג"צ,לאוכלוסיות

היוצרדברהפלסטינית,הרשוהגופיבאמצעותבעניינןהישראליותהרשויותעם
ומקושך.מסורבלהליך

לאוכלוסיותכמשתייכיםישראלעל-ידיהוכרואשרלצעיריםנוגעתנוספתבעיה
לאיחודבקשהעבורםהוגשהלאכלשהימסיבהאךקטינים,ויעודםהבג"צ

עללדחותישראלנהגההסמכויותהעברתמאזהסמכויות.העברתטרםמשפחות
בטענההפלסטינית,הרשותבאמצעותהוריהםעבורםשהגישובקשותהסף

בהליךהקיפאוןובשלהבג"צ,באוכלוס-ותעוזכלוליםהםאיןשכבוגרים
בבקשתם.לטפלאפשרותאיןהמשפותאיחוד

כי1997בנובמברהמדינהמסרההפרש,להגנתהמוקישלעתירהבעקבות

עלענו1995נובמברשלפניפלסטיניםלרישוםלבקשותבחיובלהיערותתשקול
סידלי.,18ערי-וטסינו7ילירקה

הפלסט'יניתלרשותהבחירותלר%תישנוהמתן,
,,,,,,,,,

בשטחיםהשוהיםפלסטיניםכינקבעהביגייסשבהסכםהבתירותפרוטוקולל

לדגלבשטוייםY~pהוש,בי'שלUYD~לקבלזבאיסקיו(חוקי,מעמדא%(
קבועבאופןבשבחיםששהושהו-יחובתנאיואתהפלסטינית.לרשותהגקייית

1995,""1ספטמברההסכם,חתימתלמועדהקודמוההשמםארבעאובשלוש

הואכן*השטחים,תישבישללבני-זוגפיתרוןהמקריסברובנתולאזהסעיף
היושכימהםהעגובני1992,ספטמברעדלשטחיםשנכנסומבקריםעלרקחל

,לאוכלוסיהיכללותס"שמךעלנשטחיסקבעתושבותלקלל'הכיבלאיזכאים
1.בג-צ

לקגועהתוגדרבשטחיםשהייהכיהצדדיםביןומתוב"שאנקבעללהבנוסף
מחופשייםלמעלהשלרצופההיעדרותכוללתהיאאיןאםזה,סעיףלצודך

שנהגוהמבקריםילאחלתושבותהזכאיםמכללהוציאהזוקליעהמהשקחים.
ביקורבין,חודש-םלשלויהמהשטחיםויצאוישראל,שקבעהכללים,"(על-פי,,

לעיקור.

כ-10,000ישראל,נתוניעל-פיבשטחים,שהואוסלוהסכםעלהחתימהבעת

צה"לכוחותמפקדנ.ואח'שקירן,21579לבג"צהמדינהפרקליטותמטעםהודעה187.
פורסם).לא(ואח'המערביתהגדהבאזור
ן"111)1(סעיף(מ-40פחותשגילםאלהעבורשניםוארבעומעלה,40בניעבורשניםשלוש188.
הביניים).להסכם11בנספח)1-2(



הגישוהפלסטינית,הרשותנתוניעל-פיףקת.9"1ביקוררשיוןללאפלסטינים

ובקשתםהבחירות,לרגלהאוכלוסיןבמרשםלהיכללבקשהפלסטינים3,640

ה-.1sozoIg6הבחירות,מועדעדאושרהמהם3,000של

שלמשפחהבניהינםאושרהלתושבותשבקשתםמהפלסטיניםכמהידועלא
משפחה.קירבתשלדרגהובאיזוהשטחים,תושבי

לבתמרחיקותהגבלות-ביקוררשיונותב.
הסכםיישוםלאחרגםבשטחיםקרוביםביקוריעלההגבלותאתבעינןהותירהישראל

רביםבמקריםממשיכהישראלבהסכם:מוזכרותאינןאלהשהגבלותלמרותהביניים,

בתקופתשלאביקוריםלאשרמסרבתבלבד,אחדלחודשהביקוררשיונותאתלהגביל
לטענתלביקור.;'ןביקורביןלשטחיםמחוץחודשיםמספרשלשהייהודורשתהקיץ

המשאבמסגרתשסוכמולדבריםבמפורשמנוגדתהאחרונהההגבלההפלסטינית,הרשות

עלהבינייםהסכםטרםשהוטלהאיסורבוטלזאת,לעומתםידדצה.92;ביןומתן
משפחות.לאיחודבקשההוגשהעבורםמשפחהבנישלביקורים

בנוגעחדשיםתנאיםישראלהציבההסמכויותהעברתאחריהפלסטינית,הרשותלטענת
תעבירהפלסטיניתהרשותכיב-1996ישראלקבעהלמשל,כך,הביקורים.להליך

לעיכובגרמהזוהגבלהנפה.נ,;מכלשבועמדיבלבדבקשות100הישראלייםלמתייקים

ביקור.לרישיונותלבקשותבמענהחודשיםשל

לבקרהמעונייןמשפחהבןכלכיישראלדורשתהסמכויותהעברתמאזכן,כמו
לשמונהלפחותהתקפהחי,הואבהבמדינהקבועהתושבותלושישיוכיחבשטחים
ללאהישראליותלרשויותשמגיעהביקורלרשיוןבקשההביקור.ממועדהחלחודשים

בקשותהפלסטינית,הרשותאנשיעל-פיהפלסטיני.למת"קמוחזרתכזו,הוכחה
ועיראק,אלג'ירסוריה,לבנון,בלוב,המתגורריםמשפחהבניעבורביקורלרשיונות

12,275עלעומדמספרםכירבין,יצחקדאו,הביטתןושרהממשלהראשגרסב-18922.10.95.
הפעולותמתאםשחור,אורןהאלוףאיתן)ימיכאלח"כשלבעל-פהלשאילתאבתשובה(
26.10.95(.הארץ,(ל-8,00010,000ביןנעמספרםכיהעריךדאז,בשטחים

בפגישתוהתיאום,ועדתואישהפלסטיניהפניםמשרדמנכ"לפארס,אחמדעל-ידינמסר190.

עדייןמצויותמהבקשות350כיהוסיףכארסב-31.1.96.משפחותלאיחודהקואליציהעם

באיחור,פלסטיניםעל-ידיהוגשונוספותבקשותכ-700סורבו.ו-289ישראלעל-ידיבבדיקה

מיוחדתמשותפתועדההיום.עדישראלעל-ידינענוולאהפלסטינית,לרשותהברירותלאחר

עדייןאךפעמים,wl>wכהעדהתכנסהאלה,בבקשותלדוןמנתעלשהוקמההצדדיםשנישל

הבקשות.בגורלהכריעהלא
1997.במאילבצלםבעזה,הפלסטינימהמהדקפרג'ח'לילדבריעל-פילמשל,כך,191.
ב-29.8.96.התיאום,ועדתאישחשיש,אבוחסןמפילבצלםנמסר192.

לאיחודלקואליציההתיאום,ועדתשלהפלסטיניהצדראשסלים,חיאלדעל-ידינמסר193.

ב-3.6.96.משפחות



אתהיוצאיםזריםעלמקשותאלהשמדינותבטענהישראל,על-ידימיידנידחות
בושל.114גבולותיהן

לכלמסרבתישראלכיאדםזכויותלארגוניהפלסטיניתהרשותאנשימסרוב-1996
בקשותלמעטראשונה,מדרגהמשפחהקרוביעבורמוגשתשאינהביקורלרשיוןבקשה

י.תינוחטיב19בעילהלרובמנומקלדבריהם,הסירוב,במיוחד.דחופותאוהומניטריות

הפלסטיניהצדשלהבקשותכלאתשיטתיבאופןישראלדוחהאלה,להגבלותמעבר
לאשר,הרשותשבסמכותהחודשיםלשבעתמעברביקוררשיונותשלנוספתלהארכה
לעזוב.נדרשיםמבקריםואותם

מספרעלנתוניםלקבלתהישראליותלרשויותובצלםהפרטלהגנתהמוקדפניות
לאשאושרו,אלהשלומספרןהסמכויותהעברתמאזשהוגשוביקורלרשיונותהבקשות
l~bIJYJלרשיונותבקשות22,464מתוךכילבצלםנמסרבעזההפלסטיניהפניםממשרד
16,456Ifr(r3o/o)אושרו1996,שנתבמהלךבמשרדשהוגשוביקור

הפלסטינימהמתיקדרסטי.באופןבשטחיםהקיץביקוריאתישראלהגבילהב-1997
יום,מדישםשהוגשולביקוריםבקשות250מתוךכי1997ביולינמסרברמאללה

חירוםלמקרישנגעוכאלהגםהיושנידחוהבקשותביןוכיבלבד,15-10אושרו
מבקרב)ביטחוניןנימוקא)הבאים:מהנימוקיםבאחדנידחוהבקשותהומניטריים.

תזקףשפגלאחרגםבשטחיםלשהותהוסיףהבקשה,מגישעל-ידיבעברשהוזמןאחר,
רובםתקף.ביקוררשיוןללאבשטחיםבעברשהההמוזמןהמשפחהבןג)רשיונון
לביקוריבקשותדחייתעללישראלהפלסטיניתהרשותשהגישההערעוריםשלהמכריע

לארשי.~19על-ידינידחומשפחות,

נמסרבטולכרםהפלסטינימהמת"קהביקור.רשיונותעלההגבלותנמשכו1998בקיץ
נתוניעל-פיזוג.בניעבורבקשותהןשנידחותביקורלרשיוןהבקשותרובכילבצלם
43%אושרו1998,יולילאמצעועד1995בנובמברהסמכויותהעברתמאזהמתייק,

טולכרם.בנפתשהוגשוביקורלרשיוןמהבקשות

עזבושהזמינושמבקריםלהוכיחהשטחיםמתושביישראלדורשתהרשות,אנשילטענת
מעבריעלהשולטתישראל,בידימצוילכךהנוגעשהרישוםלמרותזאתםיחטשה."19את

הביקור,תוםעםיצאושהזמיןהמשפחהבניכילהוכיחיכולשלאתושבהגבול.
הסף.עלתידחנהמשפחהלביקוריהעתידיותבקשותיו

1997.במאיהפלסטיניהפניםבמשרדמקורותמפילבצלםנמסרכך194.
שלבפגישההתיאום,ועדתשלהפלסטיניהצדראשסלים,ח'אלדעל-ידיהיתר,ביןנמסר,195.
ב-3.6.96.עימומשפחותלאיחודהקואליציהנציגי

בתיאוםושירותיםמינהלענףראשלוי,הנרילסא"להפרטלהגנתהמוקדפנייתלמשל196.
בשטחיםהפעולותמתאםעוזרתרותם,תיקילסא"לבצלםפנייתמ-12.9.96;בשטחיםהפעולות
מ-4.3.97.

1997.במארסהפלסטיניהפניםבמשרדממקורותלבצלםנמסרוהנתוניםנ79.

ברמאללה.הפלסטיניהמתיקראשעספור,ג'אברמפיב-3.7.97לבצלםנמסר198.

שם.199.



מוסאלמינהב-1994נישאג'נין,פל-טיסממחנהנאטזו,שתאדהמהסובא
לשטחיםמלמאךנכנסה1994בנובמברירלן.תושבתדודתו,בתמלמאן,

תוקףפגחודשיםשלושהאחריבן-ווזה.עםושהתהביקוה,רשיוןבאמצעות
ניתוקחורשישלושהאחריהרה.כשהיאלירדן,לצאתנאלצהוהיאהרשיון

תוקפופג1995באוגוסט1995.ןקאיבקסחיק,לביקורבשניתסלמאןנכנסה

סוףלקראתוהיתהמאחרלירדן.לחזורנדרשהוהיאשלההביקוררשיוןשל
רקבת.ילדה1995ולספטמברבביתה,בן-זוגהעםסלמאןמונהנשארההריונה,

ה-19בתסלמאןיצאה1996,נגובמברמשנה,למעלהבתהיתהכשהתינוקת

התינוקת.בתהעםלירדן

ובתו.אשתועבורביקורלרשיוןבקשהנאטורמוסטפאהגיש1997בינואר

אלנבי.לגשרוהתינוקתסלמאןמונההגיעוהחודשובסוףאושרה,הבקשה
מסורבת"טסלמאןבטענהלשטחיםל"יכנסלהןלהתירסירבובמקוםהחיילים

כניסה".

הגיעה1997ובאוקטובר1997ביונינוספות.פעמייםעצמועלחזרהסיפור

עבורה.ביקוררשיוןקיבלנאטורשמוסטפאאחריאלגבי,לגשרבתהעטסלמאן

עברהנ799ביונילירדן,הזרווהןלהכניסן,החייליםסיהבוהפעמיםב.שתי
להיותתקווהמתוךמתקדם,בהריוןכשהיאלגשרהנסיעהתלאותאתסלאמי

אתלדה.היאבו-17.6.98נכזבה,תקווהההלידה.לקראתבן-זוגהעםבביתה

בורדך.לבדהלשהיאהשקיהקהה

מונהשלכניסתהכיהרשויותמסרוהפיט,להגנת,המוקילפנייתבתשובה

בשטחיםנשארההיאהקודרןובביקורהמאחרהותר"לאלשטחיםסלמאן

ק".הגויש,ר2תוקףשפקעלאחרארוכהתקופה

למעלהק.21בתסלמאןמונהשוההלשטחיכן,כניסההעלW1fiW<האיסורבשל
שנה,גתיתינו"תw)~wגתילד"עםמבן"וגה,מנותקתבירדן,לבדהמש"ת"ם

,'המשותף.לביהםלחזורתוכלמתילדעתבידהכשאין

לגצלסיבעדותןמסרנאטורמוסקפא

אותהלראוהבמטרהפעמים,12לירדןנסעתןש,199בנובמבר,עזבהשאשמימא,"

עבודהסיק,מלן7"ןיר4בתי,ס.וצביעתבשילוצוטן'עו.בד'אנינמשיי.שהיואת

מעבודתילחסוךיכוץשאנימהכלאתאייןלפוזמיםעבודתןיש,לפעמיםקבוע.

נושא,אניזהנל'בנוסףלהתקיים.ש.וכליבכדיבנית"זבש"ילאשתישולחאגו
וגסמטלפנה,היאמטלפן.אניהטלפון.דרןאשתיעס'חי.אניהנסיעה.בהוצאו'ת

כבעי'שליהחייבאת,לי,לחוותלהןלאמאשתין'ובנוונ'ייהריחוק'זו'צאגת.,אלה'

ולהביא,לאש.תיעלוזהייםתהרן'הביתהלש'ובהשימחהממת,נמנעתביוכאב

המערבית,בגדההאזרחיבמינהלבינלאומייםארגוניםענףראששזר,אליסמסא"למכתב200.

מ-25.11.97.הפרטלהגנתלמוקד



הביתהלהיכנסחולםאניאוהבונ.שהיאמשהועםאותהלהפתיעקטנה,מתנה
אנילהן.ואתןממתקמכיסיאוציאושאנילזרועותיי,ויפלואליירוצוושבנותיי

וחוזריםבשוקקניותעושיםנורמלים,שחייםהאנשיםאתורואהבשלקעובר
י10.לילאפזרהזווחוויהלבדואנישקיותעמוסיהביתה

משפחהבניניסוהפלסטינית,הרשותדרךמישראלביקוררשיוןלקבלהקושינוכח
בעמאן.ישראלשגרירותבאמצעותלישראלכניסהאשרתלקבלבירדןהמתגורריכזרבים

בימיהרבות.בפניותלטפלערוכההיתהשלאהשגרירות,עלרבעימסמצרמכךכתוצאה
כשרקאשרה,ולבקשלשגרירותלהיכנסלתורםפלסטיניםמאותיוםמדיהמתינוהקיץ

ן.סנכיהל20הצליחומהםעשרות

אחיואתלבקרביקשמירדן,46בןסוייטי,אל-כריםעבדמוחמדסלאמה
בקשותמעשרלמעלהן-ב199הגישהאחחברון.שבנעתדוראבכפרהמתגורר
חמשניגשסוייטינידחו.כולןאךהפלסטיני,המתיקבאמצעותביקורלרשיון
והמתיןלישראל:כניסהאשרתלקבלמנתעלבעמאןישראללשגרירותמעליס

אחתבאףלמחרת.14:00לדבלילה'מ-00:2%פעםכל
משמעמיס

הצליחלא
סינויה.20ריבויבשללשגרירות,להיכנס

המערבית,בגדההסמכויותהעברתמאזהמשפחותאיחודבהליךהממושךהקיפאון
לכךהביאועזה,ברצועתמשפחותלאיחודבקשותלאישורהמצומצמתוהמיכסה
אפסיים.כמעט-בשטחיםיחדלחיותהיתרלקבלהשסועותהמשפחותשסיכויי
בניגבוהים,אינםבשטחיםביקוררשיוןלקבלהסיכוייםוגםומאחרזו,מסיבה
שפגלאחרגםנזשפחתםעםבהםנשארובשטחים,לביקורנכנסושכבררביםמשפחה
204.31,000עלמספרםעמד1997באפרילישראל,לטענתהביקור.רשיוןשלתוקפו

ב-10.7.98.רקייה,אבונג'יבבצלם,תחקירןעל-ידינגבתהנאטורמוסטפאשלעדותו201.

.zezאישנעים.בניבכפרבצלםפרוייקטבמסגרתהעובדמנאסרה,איאדשלתאורועל-פיכך
ב-350היותרלכללטפליכולההשגרירותכי1997בקיץמסרבעמאןהישראליתהקונסוליה

20.6.97(לשבת,מוסףאחרונות,ידיעות(ביוםאשרהלקבלתפניות
ב-2.7.97.בעמאןבצלםעבורמנאסרהאיאדעל-ידינגבתההעדות203.
חד-צדדייםצעדים"בשםמסמךהממשלתיתהעיתונותלשכתפירסמהב-20414.4.97.

הרשות"כינאמרבואוסלו",הסכמישלהפרהתוךהפלסטיניתהרשותעל-ידישננקטים
לשהייהמעברבשטחיםלהישאראנשיםל-31,000חד-צדדיבאופןהתירההפלסטינית

לגרשם".צעדיםמנקיטתונמנעהלהם,המותרת



מדוייקים,אינםישראלשמציגההמספריםהפלסטינית,הרשותשלנציגיםלטענת

שונהחוקיים",בלתיכ"מבקריםישראלעל-ידימהמוגדריםרביםשלומעמדם
הפלסטיניהמתייקראשעספור,ג'אברמפילבצלםנמסרלמשל,כך,םייתניב.205

רקישראל,להםשמסרהחוקיים"בלתימבקרים"4,800שלרשימהמתוךכיברמאללה,
שגםמוסיפיםהרשותנציגיתושבים.שלזוגבני/בנותוכולםזולהגדרהעונים1,000
תומישרב.206טעויותשישמאשרתישראל

רשיונותהארכתועלביקוריםאישוריעלמטילהשהיאההגבלותכיטוענתישראל

שהמבקריםלכךתדאגשזומנתעלהפלסטינית,הרשותעללחץלהפעילנועדוביקור
שהיאכפימתחומיה,ייצאותקףביקוררשיוןללאשבשליטתהבשטחיםששוהים
שלבעייתןלפיתרוןאחרתדרךנמצאהבטרםזאתולסוא.'20הסכמימתוקףמחוייבת

מההסכמים.מתחייבהואשגםפיתרוןהפרודות,המשפחות

חסןמהשטחים.אלהמבקריםלהוצאתלפעולעקרוניבאופןמתנגדתהפלסטיניתהרשות
לקייםמנסיםשאנוהסכםשישלמרות"לבצלם,מסרהתיאוםמוועדתחשישאבו

עשוירשיונותוקףשפגשאדםכךמשפחות,איחודשלבנושאזהנושאקשרנואותו,

תוחפשמ"."20לאיחודאישורלקבלבהמשך

המבקריםלגירושישראלרשויותפועלותהרשות,עלישראלשמפעילהללחץבנוסף
במחסומים.תעודותבדיקתבעת<wu<בדרכן,נקריםשאלהאימתכלחוקיים"ה"לא

מתמידבפחדחייםתקףביקוררשיוןללאבשטחיםששוהיםהמשפחהבניזו,מסיבה

מהשטחיםשגורשופלסטיניםמגוריהם.מקוםאתמלצאתנמנעיםמהםורבים
נוסף.לביקוראליהםלשובמורשיםאינםכאלה,בנסיבות

אינוהסמכויותהעברתמאזישראלעל-ידימהשטחיםשגורשוהמשפחהבנישלמספרם
כיטעןלמרשם,המשותפתבתת-הוועדההישראליהצוותראשלוי,הנריסא"לידוע.
םנוישר.201שפגמבקריםשלגירוששמתקייםמאמין"אינו"

עזיבתלימודים,רשיוןקבלתהורה,שלזהותבתעודתרישוםתושבות,קבלתבאמצעות205.
התיאום,ועדתשלהפלסטיניהצדראשסלים,חיאלדעל-ידיהיתרביןנמסרוכד'.השטחים
ב-3.6.96.משפחותלאיחודהקואליציהנציגיעםבפגישתו

ב-3.7.97.עספורג'אברמפילבצלםנמסר206.

המת"קמאנשיברמאללה,הפלסטיניהמת"קראשעספור,לג'אברנמסרלמשלכך207.
למשרדהמשפטיהיועץמסרקהירהסכםלחתימתקודםגםב-3.7.97(.לבצלםנמסר(הישראלי

בתחומיהפלסטיניםהמבקריםכמותאחרמעקבתקייםישראלכיוינגר,יואלדאז,החוץ
ייסגרוהגבולמעבריגדול,יהיההאשרהמתנאישיחרגוהנשאריםמספרואםהאוטונומיה,

14.2.94(.הארץ,(
ב-29.8.96.תאמד,אבופואדבצלם,לתחקירןאבו-חשישמפינמסרוהדברים208.

1996.באוגוסטהפרטלהגנתהמוקדעםטלפוניתבשיחהלויהנריסא"לעל-ידינמסר209.



מסרהנעים,בניהכפרתושבת41,בתאטראירה,מוחמדמחמודאזמקנא
םלצבל:",2בעדותה

עםעזבמחמודאבלכאן,נולדנושנינובירדן.ב-1977מחמודעםהתחתנתי
עבורוביקשתיב-1987כבר]...[ילדים,שמונהלנונולדוב-1967.משפקתו
הייתיאזעדב-1994.רקלנונודעזאתאךנדחתה,הבקשהמשפהות,איחוד

תשובה.שאיוליואמרופעםכלשואלת

לפנותלנואמרובצלםאנשיביקור.רשיוןעםמחמודננגס1994באוגוסט1..,(
שהואהיההתנאיאבלחדשה,בקשהלהגישלנואמרושםהאזרחי,למינהל

קודם.ייצא

בליכאןנשארהואאותו.<W~hהסכימוולאספטמברבסוףפקעהביקוררשיון
בתילצאת.צריךשהואלואמרואבלהרשיוןאתלהאריךניסההוארשיון,

צריכהגםשהיאואמרוהעיקורברשיוןאיתורשומההיתה14,בתאזתהאמ,

אביה.שלמ"רשיוןאותהלהוציאהסכיםליאוי"ו,יק~טויתערב,בצלםלצאת,
רצהלאמחמודמשפחות.איחודיקבלייצאשאםלוהבטיחליאור"קפטן"
הכולבסךנשאר,הואאזנירדן,<nlwYה4לוהיהולאשלוןהילדיםאתלעיוב

(',כשנתיחס.

הואאיפהשאליוימים.לארבעהאותועצרוהצבא,אושותפסנ699בנובמבר
אותו.וגירשולגשראותולקחויהאחריענו,ולא

באהואחודיאחרייצא.ושוביום15נשאר1996,בנובמברכתיירחירסחקוד
אבלהאשרהאתלחושניסינוחודשים.לשליהאשרהליבלהו"ל,יי",שלב

רשיון.בליכאן,הלאמא,סירטן,

שכלמשוסכסוחר,בעבודתולעבודלוקשההחיים.עלמאודמקשההזההמצב
אותומעכביםלצאת.לוואומריםפעיותלועושיםבמחסום,אותותופסיםפעם

לצאתלוואומריםמחזיריםזהואחריהדרכי,אתלולוקחיםשלוש,שעתיים,
לילדים.מקוסמולדת,אדמה,בית,לנוישכאןבירדן.כלוםלנונשקריאעירין,

שלי.הזהותבתעודתישום-םכעתהילחישהי

פעםקלהפלסטינית.הרשותדרךשגה,לפנימשפחותלאיחודנקשההגשנו
המשכחותאיחידלבקקתבקשךלבררהפלשטיניההמסלמטרדהולליםשאנחנו
ישראל.ביוןמוקפאהלוש"שקללגןאומר,ס

כלעםלעבודינולהיהלאשממשמשוסשבועיים,לפנילירדןיצאמחמוד
ביקור,השיוןלולהשיגבעיהלגויששובכעתבמחסומיק.העיכובים

ב-13.11.97העדהבביתנינבריובלבצלםתחקירןבידינגבתההעדות210.
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ישראלעל-ידישנשללהתושבותהחזרת

הפלסטיניתלישותמהשטחיםיציאהמסמכילהנפקתהסמכותהעברתעם
תושביפלסטיניםשרשאיםהזמןמשךעלההגבלותבוטלו1995,בנובמבר
עלתושבותםלשלילתישראלשלסמכותהובוטלהבחו"ל,לשהותהשטחים

פלסטיניםשלבבקשותשטיפלההמאחרים"ועדת"בוטלהכן,כמוהז.211רקע
תושבותםלהחזרת

zlzn)t~wJW

בהסכםנקבעזה,מועדעדבשטחיםתושבותםאתשאיבדולפלסטיניםבנוגע
זהותתעודותשלמחדשההנפקהאתלפתורעל-מנתמשותפתועדהתוקם"כי

שהוגשובפניותהטיפולzl3rro~>wהזהותתעודותאתשאיבדולתושבים
להקמתעדהוקפאאז,עדטופלוולאהסמכויותהעברתלפניהמאחריםלוועדת
תפתושמה."2התעדה

כלשהןהחלטותהושגולאעדייןבנושא,שדנוהצדדיםנציגיביןמחלוקותבשל
לדוןהוועדהשמטרתישראלטענהבתחילה,לפלסטינים.תושבותלהחזרתבנוגע

תושבילפלסטיניםפיסיתשאבדוזהותתעודותשלמחודשתבהדפסהרק
תושבותשלמעמדבהחזרתשמדוברגרסהפלסטיניהצדוקילוהשטחיפן
הזכאיםלהגדרתבנוגעמחלוקתקיימתכיוםן51.הללשנשתישבותספלסטינים

םיבשותכ.214מעמדםנשללבהלשנהבהתאםתושבות,להחזרת

מנציחנשללהשתושבותטהפלסטינים100,000שלשובםבהסדרתהעיכוב
בשטחים.המתגורריםמשפחהבניישמהםלרביםשכןמשפילות,פירוד

1997.בפברוארהתיאום,ועדתשלהפלסטיניהצדראשסלים,מח'אלדלבצלםנמסר211.
בהסכם1בפרק1)5(סעיףמתוקףפורקההאזרחי,המינהלבמסגרתשפעלההוועדה,212.

לפעול.האזרתיהמינהלמוסיףבפועלזאת,עםיפורק,האזרחיהמינהלכישקבעהביניים,
הביניים.בהסכםווונספח1,מס'בתוספת28)3(סעיר213.
לעו"דהמערבית,לגדההמשפטיהיועץמלשכתנמניאורןסגןשלבמכתבולמשלנמסר214.

מ-3.12.95.צמללאה

לאיחודלקואליציההתיאוםועדתשלהפלסטיניהצדראשסלים,ח'אלדמפינמסר215.
מלשכתבעברשנשלחובמכתביםשנאמראתסתרהישראלשלזועמדהב-3.6.96.משפחות
ישראלית-פלסטיניתמשותפתועדהתקוםכינקבען...]"כמו:המערבית,לגדההמשפטיהיועץ
סגןשלמכתבו(תושבותם"שאיבדותושביםשלהזהותתעודותחידוששלבעיותלפתורע"מ
צמללאהלעו"דהמערבית,לגדההמשפטיהיועץבשםמשפטי,מינהלרמ"דמ"מנמני,אורן

ב-25.3.98.הפלסטיניתברשותבכירמפיולבצלםהפרטלהגנתלמיקדנמסר216.



הביורוקרטילהליךהקשורותבעיותג.
לעומתעליונותשלמעמדלישראלמעניקיםמיושמיםהםבהוהדרךאוסלוהסכמי
הרשותהוסמכהלאמשפחותלאיחודהקשורתחוםבאףכמעטהפלסטינית.הרשות
ביןמקשריםרקהפלסטינייםהמת"קיםלפיכך,מישראל.אישורללאהחלטותלקבל

בקשותבקבלתמסתכםותפקידםהישראליותלרשויותהפלסטיניתהאוכלוסייה
הישראליים,למתיקיםהעברתןהפלסטיני),הפניםמשרדבאמצעות(השטחיםמתושבי

התיאוםועדתשלהפלסטינילצדלתושבים.ומסירתןמהאחרונים,התשובותקבלת
גםאךישראל,על-ידישנידחובקשותמחודשלדיוןלהעלותאפשרותאמנםניתנה

ישראל.בידיהיאזהבדיוןהסופיתההכרעה

המשפחותאיחודלהליכיהנוגעיםהנהליםקביעתגםההכרעה,לסמכותבנוסף
להנהיגישראלמוסיפהכךישראל.על-ידיבלעדיבאופןנעשיתבשטחיםוהביקורים
מהותי.שינויכלללאאוסלו,הסכמילפניבתוקףשהיוהגבלותאותןאתאלהבתחומים

לנאמרבניגודההליכים.שלהטכנילביצועהסמכותאתאףבידיההשאירהישראל
הנפקתלצורךהדרושהמכשוראתהפלסטיניתלרשותהעבירהלאישראלבהסכמים,
האוכלוסין.מרשםאתלנהלניתןבאמצעותוהמרכזיהמחשבואתותעודותמסמכים

שהועברואזרחייםהליכיםלבצעטכניתאפשרותכלהפלסטיניתלרשותאיןלפיכך
הרשותיכולה1998דצמברמאזרקילדים.ורישוםמשפחותאיחודכמולטיפולה,

21י.מההסכמיםכמתחייבזהותתעודותבעצמהלהנפיקהפלסטינית

האגרותנספיאתלקבלבתמורהודורשתבעצמההמסמכיםאתלהנפיקמוסיפהישראל
בבקשותרקלטפלישראלמוכנהכךמשוםעבורם.הפלסטיניםהתושביםשמשלמים

הפלסטיניתלרשותאגרהשולמהעבורןבבקשותלישראל.אגרההתושביםשילמועבורן

מהרשותשדרישתהמכיווןלטפל,ישראלמסרבתהישראלית,מהאגרההנמוכהבלבד,
בשלילה.נענתההללוהאגרהכספיאתלהלהעביר

ישלמובקשהכלעבורכיהפלסטיניתלרשותישראלביןסוכם1996באוגוסט
אותהעבוראגרותשתידהיינופלסטינית,אגרהוהןישראליתאגרההןהתושבים
zlsnw~Jלאיחודבקשהעבורכיסיכמווהצדדיםההחלטה,שונתה1998בתחילת

הפלסטיניתלרשותש"ח)כ)-100דינר20בסךאגרהלשלםהתושביםיידרשומשפחות

השקבה.211אישורעםלישראלש"ח50בסךואגרההבקשה,הגשתעם

בקשותכמולישראל,בקשותמהעברתרביםבמקריםנמנעתהפלסטיניתהרשות
הדברהרשות,אנשילדברידחופים.במקריםמדוברלאכשלהערכתהילדים,לרישום

בינלאומייםארגוניםענףראששזר,אליסמסא"לב-29.11.98הפרטלהגנתלמוקדנמסר211.
המערבית.בגדההאזרחיבמינהל

ואגרהש"ח359בסךישראליתאגרהלשלםתושביםנדרשומשפחותלאיחודבקשהעבור218.
עבורהמשפחות.איחודבהליךהקיפאוןבעתגםניגבוהאגרותש"ח.100בסךפלסטינית

לרשותש"חו-22לישראלש"חo)w>85תושביםנדרשובחו"לשנולדוילדיםרישום
הפלסטינית.

לישראל.הפלסטיניתהרשותידיעלישולםהסכוםכינקבעהבקשהדחייתשלבמקרה219.
ב-25.3.98.הפלסטיניתברשותבכירמפיולבצלםהפרטלהגנתלמוקדנמסרוהדברים



מתושביםאוכלוסיןמרשםבענייניאגרותלקבלמישראללמנועמנתעלנעשה
התפוקל.220יגיעווהאגרותאלה,שירותיםהיאתבצעשבעתידצפייהמתוךפלסטינים,

שאושרהאדםחייבבההזכאות"שנת"אתלבטלהוחלטהצדדיםביןהדיוניםבמסגרת
ייאלץכזהאדםההחלטה,שבעקבותטעןהאזרחיהמינהלמשפחות.לאיחודבקשתו
למוקדרביםפלסטיניםשלמפניותדבלב.221ימיםמספרזהותתעודתלקבלתלהמתין
עדייןמשפחהלבניזהותתעודותהנפקתהליךרביםשבמקריםעולההפרטלהגנת

בתחילתוסירבולם.ההליכיםכפילותבשלהזכאות",שנת"ללאגםלשנה,קרובנמשך

המשפחהבןיוכלמשפחות,לאיחודבקשהאישורשלשבמקרההצדדיםסיכמו1998
שבוע.בתוךזהותתעודתולקבלמיידיבאופןלשטחיםלהיכנסלשטחיםמחוץשנמצא

אינםהפלסטינית,הרשותעםבקשריהישראלפועלתלפיהםהביורוקרטייםהנהלים
אישורלרשותמעבירהאינהישראלתקין.מינהלשלמינימליותמידהבאמותעומדים

במסגרתבלבד,בעל-פהמספקתהיאלבקשותהתשובותואתבקשההגשתעלבכתב
המת"קים.נציגיביןפגישה

במרשםורישוםביקוריםמשפחות,לאיחודבבקשותמטפלותרשויותששתיהעובדה
למסורבליםהללוההליכיםאתוהפכהכפולהביורוקרטיתמערכתיצרההאוכלוסין,
הישראליהצדביןנתקשלתקופותולסוא.222הסכמילפנימשהיויותרעודוממושכים
שלהתקיןבניהולהןאףפגעוישראל,ממשלתשלמהחלטותשנבעולפלסטיני,
ההליכים.

rwהאוכלוסייהבקרבקיימהלאהפלסטינית,אוהישראליתמהרשויות,אחת
ביןהסמכויותולחלוקתהחדשיםהביורוקרטייםלהליכיםבנוגעהסברההפלסטינית

ישראלנקטהבוהשקיפותחוסרנמשךבכךהסמכויות.העברתלאחרהשוניםהגופים

אוסלו.הסכמילפניגםהשנים,במהלךמשפחותלאיחודבנוגע

נמסר221.1997.במאיבעזההפלסטיניהפניםבמשרדמקורותעל-ידילבצלםנמסר220.
המערבית,בגדההאזרחיבמינהלבינלאומייםארגוניםענףראששזר,אליסמסא"לבמכתב

הפרט.להגנתלמוקדמ-4.2.97
רבותבקשותכיב-3.7.97לבצלםמסרברמאללה,הפלסטיניהמתייקראשעספור,ג'אבר222.

מסרבטולכרם,הפלסטיניהמתייקראשמפלח,נסרחודשים.במשךנענותאינןביקורלרשיון
ויותר.חודשבמשךלמענהביקורלרישיוןבקשותממתינותלעתיםכי1998באוגוסטלבצלם



עבורמלשפחותלאיחודבקשהי69,בפברוארהגישני4ג,יליד'ע"ע,
במרשםהוגשהבקשה"S"lQ,1לאוכלוסייתהשייכתפ"ה,אשתו,

אגרההבקשהעבורשזלםוע"עבקלקיליה,הפייקינןהאוכלוייו
ישראלית.ואגיההלסשונית

עלהמקלבררהאזרחי,למינהלאפיסלהגנת,הייקדפנה1996יוני(
לאהפיססיניתהרשוהלימהמינהלומקרהימטפ-4הבקטי.יגולל

האוכלוטיולמרשטשובניגשy,,yלארשי,-22ליליהבקשהאתהעבירה
מאחיהושיאליןלצדהועברהלאבקשתוכילונאמרשםבקלקיליה,

הבגןצ,ת4טולכואלפ"השללהשתיילוהההוכחותצירףולא

כעסועולט,1996בספטמברמשפחותלאיתון,בקשהוהגיששבעןע
הבאישגהוישוםהפלסטינית,האגרהואץה-שראליתהאגרהאתנוספת

לבררבקלקיליההפלסטיניהאוללוסיןלסיט"פעמוםמספיע"עפגה

הישראלילצדהועברהשהבקקהלונמסרהבקשה.בגורללה"מה

נענתה.וסרס

כיס.4נ4,בתשיבהיויי4ל,האזרחןימיגהלהחואיפנה-299בזוג.
שטבטלקדל,ה,לקהשסלגקע'לעלאר?.ק.,~2ל-יהיעה""?קיקיה

ו.79,ג,3שעות.48בתוךל?שיאלותועבךקתעכבהשיקשתולוןאמר
כןהפי*הנ54"למוקדהפלסטינןהאוכלוסיןבמרשםבכירמסו

עלחתויאישוהבידווכן1994,גאוקטובהלישראלקועלרההנקשה

געילאמהא-שייהעתקלקבלינשגוי,של'ה,מוקיר,י4,4ק4*,1לי.

y,,yכיווןאשתו,עםמשתיוקלאלחלדשליייתעקשהלהגישרצהלא
נעלמהלהיכוהונהרוטדיטיפ4ונשלח460שלבישלוםהלולי4ש4'
יא"בהללספתnwp1להגליגשהחליטשהגלש;האחרונההבקשה
בטען"לקשתו,אתלקבלהפלססזניתהרשותקירבה,199,בדצמבר
',,,,,,,,,.שלההקודמהבבקשההל6,6לאלאר4יי

nlwy>wבקשהעיעהגישהפיטלהגנתהמוקיהמערביתהעקבות
תשובה.התקבלהסיםות,"?--יךת-?

המערביתבגדההאזרחיבמנהלבינלאומייםארגוניםענףראששזר,אליסמסא"למכתב223.
מ-12.9.96.הפרטלהגנתלמוקד

המערביתבגדההאזרחיבמינהלבינלאומייםארגוניםענףראששזר,אליסמסא"למכתב224.

מ-19.6.97.הפרטלהגנתלמוקד



לשטחים1961פליטישלהזרתפ
הכניסהאופניעלבהסכמה,תחליט,אשר"ועדהתוקםכינקלעאוסלובהסכמי

כיסוכם[]zl~rrב-1967עזהורצועתהמערביתהגדהמןשנעקרואנשיםשל
ומצריםירדןנציגיגסישתתפוהפלסטינית,והרשותישראללנציגןבנוסף

בוועדה.

בהשתתפות1967,פליטילענייןהמרובעתהוועדהלראשונההתכנסהב-7.3.95
הציגובוועדההדיוניםבמסגרתומצרים.ירדןהפלסטינית,הרשותישראל,נציגי

אתלהתירמישראלותבעואחידהעמדהומבריסירדןהפלסטינית,הרשות
הפלסטינית,הרשותעל-פי.226משפחותיהםובניפליטיםכמיליוןשלחזרתם
הימים,ששתמלחמתבעתלשטחיםמהילששהופלסטיניםכוללזהכבעפר

שישראלפלסטיניםאחריה,מיידאוהמלחמהבעתמהשטחיםשיצא(פלסט-ניס
כןכמומהשטחים.גירשהשישראלופלסטיניםבשטחיםתושבותםאתשללה
אותםשלוילדיהםזוגםבנישלכניסתםאתלאפשרישראלנתבעה

םינוטסלפ.227

מהשטחיםלצאתשנאלצופלסטיניםשלחזרתםאתרקלאפשרהסכימהישראל

אלף400-200עללהערכתה,עומד,מספרםואשרהמלהסה,שלישועהכתוצאה
zleW1"

המשאאתלהמשיךהוחלטכינמסרהוועדהשלהמשותפתהסילוסבהודעת
תהליךאת<WWINנדיזו,לסוגייהמהירפתרון"ולמצואבנושא,ומתן

םולשה".219

הגיעהלאאדפעמים,מספרעודהתכנסה1967פליטילנושאהמרובעתהוועדה

הוועדהשלהאחרונהפגישתהלשטחים.לחזורכשאייהיהמיבשאלהלהסכמה
ריהקב."199623בפברוארהתקיימה

יכולמשפחותיהם,בניושליב1967מהשיטחיתשיצאיפלסטינים,שלשובם

המשפחהמבנירביםשכןבשטחיס,משפחותאיחודשלמהבעיותרבותלפתור
לאצאיהם.או1967,פליטיהינםלהתאחד,השטחיםתושבימעונייניםעימם

קהיר.להסכםXVlסעיףהביניים;להסכםxxvilסעיף225.

3.95,5.7.3.95הארץ,226.
ל"קולבראיוןהפלסטיניתברשותפעולהשיתוףלענייניהשרשעת',נבילד"רמסרכך227.

פלסטין".

7.3.95.הארץ,ר'החוץ".במשרדתפקידיםבעלי"מפיבעיתונותנמסרכך228.

8.3.95.הארץ,229.

נקטעהב-27.11.96,בהארץדאזבשטחיםהפעולותמתאםשחור,אורןהאלוףלדברי230.
עלסוכםכיהוסיףשחור1996.בפברואר-מארסההתאבדותפיגועיבשלהוועדהפעילות
ולאהוועדהדיוניחודשולאהיוםעד1996.דצמברשלהראשונהבמחציתהדיוניםהידיש
1967.פליטישללחזרתםבנוגעכלשהןהסכמותהושגו



ביקורת

על-מנתמשפחות"איחודולשפרלקדם"הבינייםבהסכםשהובעהההתחייבותלמרות

בנוגעממששללשיפוריםאוסלוהסכמיהביאולאהשלום",תהליךרוחאתלשקף"
בשטחים.משפחותלאיחוד

איחודהלגביהבלעדיתההכרעהסמכותבעלתישראלנותרהההסכמים,יישוםלאחרגם

המשפחותאיחודכיחד-צדדיבאופןקבעהישראלבשטחים.משפחהכלשלופירודה
הסכםלפנישנקבעההמצומצמתהשנתיתהמיכסהעל-פילהתבצעיוסיףבשטחים
הרשותהאוכלוסייה.צרכיעלמלענותרחוקותאלהשמיכסותשהוכחלמרותהביניים,

בגדהמשפחותלאיחודבנוגעזועמדהלקבלבתוקףסירבהמצידה,הפלסטינית,
הנפגעיםמשנתיים.למעלהבמשךבגדההמשפחותאיחודהליךהוקפאולפיכךהמערבית,

משפחות.לאיחודדרךכלבפניהםנותרהשלאהשטחים,תושביהיו

שהצטברוהבקשותבאלפיהטיפולאתלזנוחישראלמיהרההרשות,עםהמחלוקתנוכח

מאחראלה.בשניםהמיכסהמילויבשלטופלולאואשרקודמותבשניםאצלה

לטפלישראלעלהיהישראל,בידינותרהמשפחותלאיחודבקשותלאשרוהסמכות

ו-1996.1997שלהמיכסותאתממלאותהיואשראלה,בבקשותלפחות

בידיבשנה.אישורים1,200שלהמיכסהלפיבגדההמשפחותאיחודהליךחודשב-1998

משפחותלאיחודבקשותמ-13,000למעלהכיוםמצויותהפלסטיניתוהרשותישראל

לכךתביאכנהעלהמצומצמתהמיכסההשארתלתשובה.הממתינותהמערביתבגדה

בעודלתשובהיזכוכיוםשמוגשותבקשותבקשות,אותןכליאושרו2006בשנתשרק

יזכותושבים,שאינםלבני-זוגכיוםשנישאיםשפלסטיניםמכאן,לעשור.קרוב

בכלל.אםשנים,10בעודרקבשטחיםעמםלהתאחד

משפחותלאיחודבקשההוגשהעבורםמשפחהבניכידרישתהאתביטלהישראל
ישראלאולם,בשטחים.ממשפחתםמנותקיםכשהםלשטחיםמחוץלמענהימתינו

רשיונותבאמצעותלשטחיםלהיכנסכאלהמשפחהלבנילאפשרהתחייבהלא

בניכניסתמתירהולאכמעטוישראלמאחרבשטחים.בעודםלמענהולהמתיןביקור

במצב,שינויכליחוללאשבפועלכבדחששקייםביקורים,לצורךלשטחיםמשפחה

לאיחודלבקשתןלמענהעדושניםחודשיםבמשךפרודותלהישארייאלצוומשפחות

משפחות.

בבנימשפחותלאיחודהשנתיתמהמיכסהמחציתלמלאבחרההפלסטיניתהרשות

יחדכיוםשחייםלזוגותתאפשראמנםזוקביעהבשטחים.השוהיםזריםמשפחה

אחרים,רביםמזוגותתמנעאךבשטחים,מעמדםאתלהסדירחוקיבלתיבאופן

בשטחים.מלהתאחדוניתוק,מפירודהיומיוםבחייהסובלים

קשייםקרוביםולביקורימשפחותלאיחודההליכיםעלהוערמואוסלוהסכמימאז
הישראליות,הרשויותעםמגעכלכיוםאיןהשטחיםלתושביחדשים.ביורוקרטיים

גלוייםלבלתיההליכיםאתהופךהדברבבקשותיהם.שמכריעותאלהשהןלמרות

למעקב.וקשים

שתימצדההסברהוהיעדרהסמכויות,העברתמאזהבקשותעוברותדרכןהרשויותנפל

לטיפולהזמןמשךואתהסירבולאתהחמירוהחדשים,ההליכיםלגביהרשויות



אינםהפלסטיניתהרשותעםהקשרבמסגרתישראלשמנהיגההנהליםבהליכיסן
ישראלית.רשותכלהמחייבותתקין,מינהלשלמידהבאמותעומדים

אוסלו,הסכמימתוקףלדון,שאמורותועדותשללכינונןבנוגעסחבתנוקטתישראל
שללשטחיםובחזרתםנשללהבשטחיםשתושבותםלפלסטיניםתושבותבהחזרת

היותושביםשאינםהמשפחהבניבשטחיםהפרודותהמשפחותמןברבות1967.פליטי
חוסרצאצאיהם.עלאו1967פליטיעלנמניםשהםאובעבר,השטחיםתושבי

אלה.משפחותשללאיחודןהדרךאתחוסםהוועדותבהקמתההתקדמות
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הואמהוריהםשאחדומטה,16בניילדיםהאוכלוסיןבמרשםישראלרשמה1987ן

התושב.ההורהעםבשטחיםלהתגורררשאיםהיואלהילדיםםיחטשה.;)2תושב

תושבתאינהשאמםילדיםכיוקבעהבנושא,הצבאיהצואתישראלשינתהב-1987
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שונה,היהמשפחהבאותהילדיםשלמעמדםבולמצבהביאהצושינויבשטחים.

ואילוקבע,תושבישלמעמדוקיבלוהאוכלוסיןבמרשםנרשמוהבוגריםהאחיםכאשר

בשטחים."נלהתגוררזכאיםהיוולארשומיםהיולאהצעיריםהאחים

היתההאוכלוסיןבמרשםלרשמםעל-מנתהילדיםאבותבפנישעמדההיחידההדרך

תושב,שהינולאבנולדושהילדיםלמרותזאתעבורם.משפחותלאיחודבקשההגשת

איחודבנושאהממשלמדיניותלאורמחייהם.ניכרחלקבשטחיםחיואףוחלקם

קלושים.היוכאלהבקשותלאישורהסיכוייםמשפחות,

היולאהפרס,להגנתבמוקדהמטופלותהשסועותהמשפחותמילדי45%

ב-92.1%ילדים).)1,426למוקדהפנייהבעתהאוכלוסיןבמרשםרשומים

השטחים.תושבתהאםהיתהלאמהמקרים

297(,מס'(והשומרון)יהודה(אוכלוסיןומרשםזהותתעודותבדברצומתוקף231.
א11)(.סעיףט"כשתה-1969,

עזה.ברצועתיצאזההצו13.9.87.מיום1208מס'בצושתוקןכפיא11,סעיףשם,232.

שבקשתןפלסטיניותמשפחות1,643נכללובומ-1993,אל-חאקארגוןשלמדגםעל-פי233.
עבורתושביםעל-ידיהוגשולזוגות,הנוגעותהבקשותמן74%נדחתה,משפחותלאיחוד

ב-Haq,rz0/c-,4(.קיק")ConferenceWorldforחס19931luneVienna,Rights,Humanבנות-זוגם:

תושבגברביקשהפרט,להגנתבמוקדDIDW<1הפרידיההגרעינייתהפלסטיניותמהמשפחות
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אחרתחמש,לגילהגיעםעדהאוכלוסיןבמרשםלרשמםישכינקבעאלהילדיםלגבי234.
לעיל).232,מס'שולייםבהערתסימוכיןר'(לזריםהםגםייחשבו



עדילדונהכלכיקבעזהצומ-1987.התיקוןאתשביטלצבאיצוהוצא1995בינואר
וניתןתושב,הואמהוריואחדאםבשטחיםהאוכלוסיןבמרשםלהירשםיוכל18גיל

ני.םיחטשב2הואהקבועמגוריושמקוםלהוכיח

פלסטיניםשלבקשותהסףעלדחוהאזרחיהמינהלפקידימעולם.יושםלאזהצו

נותרהלפיכך,בפניהם.שהוצגלצולהתייחסוסירבוהחדשהצולפיילדיהםאתלרשום
ילדיהםעםלחיותהזכותאתהשטחיםמתושביששללההמחמירה,המדיניותבעינה

הפלסטינית.לרשותבנושאהסמכויותמעברמועד1995,נובמברעדבביתם,

כלבהםחיובשטחים,שנולדובוגריםמפלסטיניםגםנדרשמשפחותאיחודשלהליך
הליךלהנהיגמסרבתישראלמשפחתם.שלטעותבגללבילדותםנרשמולאאךחייהם

עבורםלהגישממשפחתםודורשתכאלה,לאנשיםהאוכלוסיןבמרשםרישוםשלפשוט
משפחות.לאיחודבקשה

בדיניהפוסקהמוסלמי,השרעישבית-המשפטילדיםשלבמקריםגםנדרשכזההליך
לאפוטרופוסלהתירמסרבתישראלהשטחים.תושביאפוטרופוסיםלהםקבעאישות,
שלמעמדלולהעניק(שלוהזהותבתעודתשבחסותוהילדאתלרשוםהשטחיםתושב

הורה.כשלהואמשפטיתמבחינהומעמדותושבהואשהאפוטרופוסלמרותתושב-קבע,
לאיחודבקשהעבורולהגישהאפוטרופוסנדרשהשטחים,כתושביוכרשהילדעל-מנת

קלושים.לאישורהשהסיכוייםמשפחות,

אוסלוהסכמילאחרילדיםרישום2.

16גילעדילדיםרישוםא.
ללאהאוכלוסין,במרשםלרשוםסמכותהפלסטיניתלרשותניתנההבינייםבהסכם

עזהברצועתאובחו"לשנולדוהאנשיםכלאת]...["ישראל,שלכלשהובאישורצורך
הדגהו".236הרצועהתושבהינומהוריהםואחד16לגילמתחתהםאםהמערבית,ובגדה

לרישוםהמרגזיהמחשבאתהפלסטיניתלרשותהעבירהלאוישראלמאחרזאת,עם
משמשתהאחרים,בהליכיםכמוזה.בהליךגםלשלוטישראלהמשיכההאוכלוסין,

ישראל.רשויותלביןילדיהםאתלרשוםהרוציםהתושביםביןכמתווכתרקהרשות

בשלילדים,רישוםשלהליךכללהתבצעלאהסמכויותלהעברתהראשוניםבחודשים
נוגעתהיום,עדנפתרהשלאנוספת,מחלוקתלאגרות.בנוגעהצדדיםביןהמחלוקת

ן1241,מס'צו(והשומרון)יהודה(23(מס'תיקון(אוכלוסיןומרשםזהותתעודותבדברצו235.
יהודה(אוכלוסיןומרשםזהותתעודותבדברבצוא11סעיףאתהמחליףה"נשתה-1995,

ט"כשת-797.1969(,מס'(והשומרון)

יהבסעיףפלסטיניקטיןהנדרתהביניים.להסכם[[1נספח1,מס'בתוספת28)12(סעיף236,
קודמת.ה"שר'לעיל.שהוזכרהצבאישבצוההגדרהלעימורנסיגהמהרהשניםמ-16פחותכבן



קבעהישראלהפלסטינית,הרשותלטענתבשטחים.נוכחיםשאינםילדיםלרישום
לאחררקלהירשםיוכלוהאוכלוסין,במרשםלרישוםהזכאים16-5בנישילדים
םירקבמכ.7)2לשטחיםשייכנסו

אתאנשיהבדקוהפלסטינית,לרשותילדיםרישוםבנושאהסמכויותהעברתעם

הפלסטיניהפניםמשרדאנשילישראל.בעברשהוגשוילדיםלרישוםהבקשות

לאבנפה,שנהמדישהוגשוילדיםלרישוםמהבקשותמ-20%למעלהכיגילוברמאללה

אגרהושילמוהנדרשיםהמסמכיםאתמסרוהילדיםשהורילמרותישראל,על-ידיטופלו

למרותב-1996רשומיםהיולארמאללהבאזורילדיםכ-1,000מכך,כתוצאהכך.לצורך

תיקוןלצורךשונים.שירותיםקבלתמהםשמנעדברמעמד,חסריוהיוזכאותם

הילדיםמהורימסמכיםמחדשלקבלברמאללההפלסטיניהפניםמשרדהחלהמעוות,

נ83.לארשילולהעבירם

אפוטרופסות:מתוקףהאוכלוסיןבמרשםילדיםלרישוםמתייחסאינואוסלוהסכם
תושבים,הינםלהםשמונוהאפוטרופוסיםאךהשטחים,תושביאינםשהוריהםילדים

דורשתכאלה,במקריםהאוכלוסין.במרשםרשומיםלהיותכזכאיםמוכריםאינםעדיין

שבחסותם,הילדיםעבורמשפחותלאיחודבקשהלהגישמהאפוטרופוסיםישראל

קלושים.הםלאישורהשהסיכוייםבקשה

18-16בגילאיםילדיםרישוםב.

הצובתוקפונותרלגביהם18.עד16בגילאיםילדיםלרישוםהתייחסלאאוסלוהסכם

תושבהואמהוריהםשאחד18גילעדפלסטיניםילדיםשלרישוםהמאפשרהצבאי,

ומסרביםמהצומתעלמיםבמתייקיםאלישרנציגיזאת,למרותנ93.האוכלוסיןבמרשם

הרשותמשפחות.לאיחודבקשהבאמצעותשלאאלהילדיםלרישוםבבקשותלדון

הצו.אתלקייםישראלעלללחוץמנסהאינהמצידההפלסטינית

המקרהבאמצעותאלהילדיםשלהבעיהפתרוןאתלקדםניסההפרטלהגנתהמוקד

תושבשקיר,עליעלאןד"רשקיר,שלהוריוב-1979.ברוסיהשנולדשקיר,עלאןשל

לאחרקצרזמןהתגרשורוסיה,אזרחיתפטרובנה,ונסטרנקולחס,ביתשבנפתדיםאבו

שקיר,עלאןבשנית.אימונישאהב-1991ברוסיה.אמועםלחיותנשארוהואלידתו,

ביקור.רשיוןבאמצעותבאבו-דיסאביועםלחיותבאהחורג,אביועםהסתדרשלא

השרעי.הדיןמביתבנועלאפוטרופסותהאבקיבלבהמשך

תושבתאינהשאימםפלסטיניםילדיםהאוכלוסיןבמרשםלרשוםהאיסורבשל

הבקשהבנו.עבורמשפחותלאיחודבקשה1994ביולישקירעלאןד"רהגישהשטחים,

שנים.16לבןמלאובמהלכהארוכה,תקופהבמשךטופלהלא

ב-5.2.98.הפלסטיניתברשותבכירמפיולבצלםהפרטלהגנתלמוקדנמסר237.

ב-21.8.96.ברמאללה,הפניםמשרדאנשימפילבצלםנמסר238.

הממשלשהוציאהצבאייםהצוויםאתבתוקףמותירהבינייםלהסכםן8ן%ץווו)4(סעיף239.
יישוםבדברצה"ללמנשר7סעיףגםכךההסכמים,שלסעיפיםסותריםאינםאםהצבאי,

מ-7.23.11.95(מס'מנשר(הבינייםהסכם



הבקשותשארכמוהוקפא,בבקשההטיפולכיהאזרחיהמינהלטען1996מינוארהחל
הפלסטינית,הרשותמוליבוצעההליךוכיומעלה,16בנישלמשפחותלאיחוד

שהבקשהלמרותזאתתויושרה.240ביןמשפחותלאיחודבנוגעהנהליםלכשיסוכמו
קטין,הילדבהיותהסמכויות,העברתטרםרבזמןאגרה,תשלוםעםלישראלהוגשה

הפלסטיניתהרשותשהעבירהשקיר,שללרישומובקשהתקופה.אותהכלטופלהולא
הישראלי.המת"קעל-ידינדחתה1996,באפריללישראל

חוקימעמדכלללאאביו,עםלחיותשקירעלאןהמשיךההמתנה,שנותכלמשך
מגורש.להיותאולהיעצרועלולזכויותנטולכשהואבשטחים,

בדרישהואביו,שקירעלאןשלבשמםלבג"צהפרטלהגנתהמוקדעתר1997באפריל
18-16בניפלסטיניםשלרישומםאתלאשרבמת"קיםישראללנציגייורהשבג"צ

הםגםלעתירה,נוספיםעותריםהמוקדצירףבהמשךנ.אשונב24הצבאיהצומתוקף
אותם.לרשוםמסרבתשישראל18עד16בניפלסטינים

האוכלוסיןמרשםבנושאסמכויותהעברתמאזכיהמדינהנציגימסרולעתירהבתשובה

זובקשהאםרקבשטחיםלתושבותבקשהלאשרישראליכולההפלסטינית,לרשות
ילדיםלרישוםהנוגע1995מינוארהצוכיהמדינהטענהעודהרשות.מטעםלהתוגש

שקירעלאןשלבקשתוכימסרוהמדינהנציגיבסמכותה.עודמצוילא18גילער

לאשרה.והוחלטנדונההפלסטינית,הרשותמטעםישראללנציגישנמסרהלתושבות,
מהרשותבקשותלהשיוגשולאחררקכיהמדינהקבעההאחריםהעותריםלגבי

הבקשות.אתלאשראסויוחלטמקרהכלשלנסיבותיוייבחנולגביהם,הפלסטינית
שהואתוך1997,בנובמברהעתירהאתודחהבמלואההמדינהעמדתאתקיבלבג"צ
18.עד16בניילדיםלרישוםהנוגעתהעקרוניתבשאלהלדוןמסרב

ילדיםורישוםמשפחותלאיחודבנוגעהמדיניותהשלכת3.
שסועותלמשפחותילדיםעל

וביןמהוריהם,לאחדילדיםביןממושךפירודניכפהילדיםהכוללותחצויותבמשפחות
אינםהאוכלוסין,במרשםרשומיםאינםאשרילדיםמשפחה.באותהואחיותאחים

בשטחיםמתגוררמהוריהםאחדאםגםהוריהם.שניעםבשטחיםלחיותרשאים

אשרילדיםמוגבלת.לתקופהביקוריםבמסגרתרקלראותורשאיםהסנתנשב,
מהיעדרויותלסבולנאלציםמשפחה,לאותהומשתייכיםהאוכלוסיןבמרשםרשומים

רשומיםשאינםאחיהםלביןביניהםומפירודתושב,שאינוההורהשלממושכות

האוכלוסין.במרשם

המערביתבגדההאזרחיבמינהלבינלאומייםארגוניםענףראששזר,אליסמסא"למכתב240.
מ-5.9.96.הפרטלהגנתלמוקד
פ(רסם).לא(ואח'המערביתבגדהצה"לכוחותמפקדנ.ואח'שקיר2151/97בג"צ241.
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ביקור,רשיונותבאמצעותחודשיםלכמהאחתבשטחיםלהתאחדהנוהגותבמשפחות

רשומיםהבלתיהילדיםומאחיהם.ההוריםמאחדהילדיםניתוקשלמחזוריותנגרמת

ונשנותחוזרותולפרידותלארץמארץתכופיםלמעבריםלהסתגלנאלציםאלהבמשפחות
שמעניקקבועחייםמרכזהללולילדיםאיןמכךכתוצאההקרובה.משפחתםמבני

במערכתרצוףבאופןלהשתלביכוליםאינםהםכןכמוויציבות.ביטחוןשלתחושה
קבועה.חברתיתובסביבהחינוך

פגיעיםהמוקדמות,חייהםבשנותבעיקרילדים,פסיכולוגיים,מחקריםעל-פי

קרובים.משפחהבניעםקשריםולקטיעתהחיצוניתבסביבתםלשינוייםמאוד

פירודלתקופותגורמתילדיםורישוםמשפחותלאיחודבנוגעישראלמדיניות

למקום.ממקוםתכופיםולמעבריםמהוריהם,אחדלביןהילדיםביןממושכות
הפיכותבלתיואףקשותלפגיעותילדיםאותםאתחושפותכאלהחייםנסיבות

בהתפתחותם.

במוקדהמטופלותהשסועותהמשפחותשלרשומיםהלאהילדיםמכלל92%

מכלל58%גםוכמוהםלמוקי,הפנייהבעתומטה12בניהיוהפרטלהגנת
הרשומים.הילדים

שניםחמשבנימהם62%היולמוקדהפנייהבעתרשומים:הלאהילדיםלגבי

ומטה.שנתייםבניהיומהם32%ומטהן
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ומהוריהםיליזםומלזזשיפסיבולוגיורנהשלביך,,,

ילדניתוקכיהעלהאונסק"ו,על-יל.השגייההעולםמלחמתלאחרlylw-~מלנקר,
אתחוקריםכשאנו"עצמם:המלהמהמפגעילהרבהחמורומסביבתומהוייו

עצםשלאמגליםאנומלחמה,קורבןשהואילדשלהפסיכולוגיהסבלטבע
קשריעלהמאורעותהשלכתן...[רגשית,עליושהשפיעההיאיין.[המלתמה
עלשמשפיעיםהסשלוהיגילההחייםממסגרתוהניתיקהרגשייםהמשפחה

ומאמ".2'2הפתאומיהפירוד-1הכלומעלהילה

ילד,שלהחיצוניתבסביבתווזעזועיםשינוייםפסיכולוגיים,מחקריםעל-בי
האינטלקטואלית,הרגשית,הגופנית,ומיחתואתלעצור,אולפגועעלולים

לולגרוסעלולהמהורה,נלדניתוקשלארלכהתקופהתירסומה.243אוהחברתית
הזמןפרקיותרקצריותר,צעירשהילדככלהפיכה.בלתיפסיכולוגיתלפגיעה

תינוקותעמוק.בהסךהמלווהקבוע,כאובדןהורהשלהיעדרותיהווהשלאהייו

ימים,ממספריותרלהשךהורהעל"ידיגנטשיםעצמםהמוצאיםלפעוטות,
רדורותיהיואשרשלהם,הבאותההתקשרויותבאיכותמנסיגהלעכולעלולים

מהמוכרייתוווותחודי,ש1גילעדתינוקותאצלביטחן.משרותופחותיותל
התינוקבהתמצאותועיכובינזמצוקהלחוסר-נוהותיגורמותלבלת-מוכר

תיאבע,לחוסרלתינוקגורסבשיגרהשינויבל<l~$rtnובהסתגללתובסביבתו

ובכי.שינהקשייעיכול,הפרעות

אצלבקלותיתבדוקבועה,הורהדמותעטאינטימיבקשרשמקורסהישגים
פרידהלאחרלמשלכדהורה.אותועםהקשראובדןעסחמש,גילעדילדים

לתקשריכולתםונפגעתצרכיהםעלשליטתםאתקטניםילדיםמאבדיםמאם,
כשזוההוריםמהיעדרותייפגעוחמשגילמתחתהילדיםרובמילולי.באופו

לחודשיים.מעברתימשך

משפיעהביה-ספר,בגילבילדיםכשמדוברהורהעםיחסיטמערכתקטיעת
ורעיונותאיסורים,דרישותיעסהידהותעלשמבוססיםהישגיסעלבעיקר

אםהילדעל-ירילהיונחנוסותכאלההזדהויותהורה.אותושהנחילחברתיים
ההורה.על-ידינטושמרגישהוא

השפעותשלמטווחרביםילדיםמיציאיםזה,בגילמרוביםסביבהשינויי
פלילית.ואפילורשלניתא-סוציאלית,פרועה,להתנהגותוגורמיםחינוכיות,

_242Paris.1,9,10לChildrenWar-HaappdBrosse,.,ע'לפרוטוקול,בפרשנותמצוטטד
.909
הפסיכולוגים:שלמספרםלקוחיםלהלןשיובאוהדבריםוכןאלה,דברים243.
TheChild,theofInterestsBesttheBeyondSolnit,AlbertיGoldsteinlosephFreud,Anna

Press,Freeאי.1,9731קק..31-43
גםרי
א,Ressler[Boothbyים,ProtectionandCareChildren:UnaccompaniedSteinbackח1
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ישראללהוריו.ילדביןלהפרידולאהילדטובתלמעןלפעולהבינלאומיהמשפטעל-פי
לאותםגורמתובכךבשטחיםלחיותתושבאינומהוריהםשאחדלילדיםמאפשרתאינה

בנישלביקוריםעלהמוטלותההגבלותבנוסף,םהירוהמ.271אחדללאלחיותילדים

מהוריושמופרדילדשלזכותואתלהבטיחהמדינהחובתאתסותרותבשטחים,משפחה

עימס.סדירלקשר

חובותיהאתגםאלאהילד,זכויותבדברהאמנהאתרקלאישראלמפרהזובמדיניותה
38)1(סעיףמתוקףעליההמוטלותג'נווה,לאמנתהראשוןהנוסףהפרוטוקולעל-פי
הילד.זכויותבדברלאמנה

16,לגילמתחתכקטיןהאוכלוסיןבמירשםלרישוםהזכאיילדהוגדראוסלובהסכמי
ישראלשנים.18עלהבגרותגילעומדלפיההילד,זכויותבדברשבאמנהלהגדרהבניגוד
להירשםבבואם18עד16בגילאיםפלסטיניםילדיםבפנירביםקשייםמציבה

שיפוטהשבתחוםילדכללרשוםהתחייבותהאתמפרההיאובכךהאוכלוסין,במירשם

לאזרחות.זכותואתולכבד

לזכויותבנוגעהאזוריבמשפטמשפחותלאיחודהזכות3.
אדם

בנוגעבעולםהקיימותהאזוריותהמשפטממערכותאחתלאףשותפהאינהישראל
בבחינתענייןישזאת,עםאותה.מחייבותשלהןהאמנותאיןכןועלאדם,לזכויות

אזרחיותזכויותבדברלאמנה24)3-2(סעיףהילדיזכויותבדברלאמנה7סעיף268.
ופוליטיות.

בהתאמה.הילד,זכויותבדברלאמנהו-27,262428,סעיפים269.
ץ.,Commentary(edslIimmerman8.Swinarski,.(Sandozת10ProtocolsAdditionalthe0.ט27

לפרוטוקול).פרשנותולהלן:rCRC,Geneva:,Conventions,Genevathe,1987קק,,2.91909
88-87.בעמ'לעילר'מהוריהםילדיםפירודשלפסיכולוגיותלהשלכות271.



אילוללמודעל-מנתהמשפחות,איחודלסוגייתאלהממערכותכמהשלהתייחסותן
זה.בנושאבעולםמדינותעצמןעללקחוהתחייבויות

יסודוחירויותאדםזכויותעללהגנההאירופיתהאמנה1.

עלואוסריכובדושלוהמשפחהשחייאדםכלשלזכותואתמעגןלאמנה8סעיף
272.17זכותבמימושציבוריתרשותמצדהתערבות

האדם,לזכויותהאירופייםהגופיםאצלזהלסעיףשניתנההפרשנותבחינתבאמצעות
בנוגעופוליטיותאזרחיותזכויותבדברהאמנהשליישומהאפשרותאתלבחוןניתן

דומה.הוראהקיימתבההמשפחה,לזכויות

עלבכךמקבלתהאמנהאתשמאשררתשמדינהקבעהאדםלזנויותהאירופיהדיןבית
פסקישלבשורההחטשמ.273זריםשלויציאהכניסהעל<ut>wזכותהעלהגבלהעצמה

משפחהחיילקייםזרשלזכותואתכוללתמשפחהלחייהזכותכיבית-הדיןקבעדין
הזרשלגירושווכינוספים,משפחהובניילדיועםגםכמוהמדינה,תושבבן-זוגועם

שלעקביתהלכהלפיוהמשפחתיים.הפרטייםלחייהםבן-זוגוושלשלובזכותופוגע
לפגועמדינהרשאיתכבד-משקל,ציבוריאינטרסקייםכאשררקהאירופי,בית-הדין

בסכנההעמידהזרבן-הזוגבוקיצוני,במצבאפילותקפהזוהלכהמשפחה.בחיי
לשקולהמדינהחייבתאז,גםבעבירות.והורשעבמדינההציבוריהסדראתברורה
רזה.271העברייןשלבגירושוהכרוכהמשפחהבחייהפגיעהאתהיטב

יקניסלה"2הוונם2.

עלבאירופה.פעולהושיתוףביטחוןבנושאיכינוסבסיוםב-1975נחתםהלסינקיהסכם
מהווהההסכםוקנדה.המועצותבריתהברית,ארצותאירופה,מדינותחתמוההסכם
לוישהבינלאומי,המשפטאגודתעל-פיאךמדינות,אותןשלפוליטיתכוונותהצהרת

תיטפשמ.276מבחינהמחייבהסכםשלמסויימיםמאפייניםגם

האפשריתובמהירותוהומניטרית"חיוביתברוח"לטפלנכונותהמדינותמביעותבהסכם

כאלהכגוןדחופות,לבקשותמיוחדתהתייחסותמתןתוךמשפחות,לאיחודבבקשות
בקשותעבורהנגבותהאגרותיופחתוכיהוחלטעודחולים.אוקשישיםעל-ידישהוגשו
והפגישותהקשרשמירתאתהמדינותיאפשרוהמשפחה,איחודעדכימשפחותןלאיחוד

בניאוהמבקשבזכויותתפגעלאמשפחותלאיחודבקשההגשתכיהמשפחה,בניבין

משפחות.לאיחודבקשהשלסירובעלערעורהליךיתקייםוכימשפחתו,

לרשיונותבקשותבחיובלשקוללמדינותההסכםקוראמשפחות,לביקוריבנוגעגם

119.בע'ד',נספחר'הסעיףנוסחלתרגום272.

Applicationא0~,%2142,64ץ.Yugoslavia,andAustriaעYearbook11ן14).19641למשלר'273.

ד'.בנספחר'לנושארלזזנטייםדיןפסקישלסקירה274.

Conferencethe0,ActFinalחסCooperationandSecurityחן,HelsinkiEuropeן.275,9751.

.276Association,LawInternationalRights,HumanחסCommitteeInternationaltheofRepod
Conference,Belgradeן089,קק..59-70



מועדףטיפוליינתןכיסביר,זמןתוךייעשהאלהבקשותשאישורנקבעבשטחן.ביקור
סביר.יהיההרשיונותעבורהאגרותגובהוכידחופיםבמקרים

הומניטרייםשיקוליםבסיסועלבחיוביבחנוהחברותהמדינות"כיבהסכםנאמרעוד

חברהמדינהשללאזרחלהינשאשהחליטואנשיםשלוכניסהיציאהלהיתריבקשות
."]...[אחרת

כך,zrr1)>yשחתמובמדינותמשפחותאיחודשלהליכיםכמאיץשימשהלסינקיהסכם
לשעברהמועצותבריתיהודישללמאבקםגדולכהישגבזמנוההסכםנחשבלמשל,

שללטיעוניהםבסיסושימשאחרות,ובמדינותשבישראלמשפחתםעםלהתאחד
בעקבותכידיווחברה"משלהפניםבמשרדהאשרותמחלקתמנהל(zrso)yuהפועלים

מנתעלמשמעותיים,שינוייםהסובייטיתהממשלההנהיגההיתר,ביןהלסינקי,הסכם
החפשמ.279קרוביביןקשריםועלמשפחותאיחודעללהקל

משפחותלאיחודבנוגעמדינותחוקי4.

אזרחיהן.שלמשפחותלאיחודבנוגעמדינותמנהיגותאותםהחוקיםייבחנולהלן

הואהשטחיםלביןבינםהקשראזרחים,אינםהשטחיםתושבישהפלסטיניםלמרות
שהגיעולאחרשניםבמשךבהםחיואובשטחיםנולדוהםלמדינתו:אזרחשביןכקשר
מהגריםהםואיןאחרתמדינהשלתושבותאואזרחותאיןלרובםכפליטים,אליהם

שםלהתאחדכדילשוביכוליםהםאליהקודמתמולדתלהםשאיןכךאחרת,ממדינה
קרוביהם.עם

תושבילפלסטיניםבנוגעהמשפחותאיחודמדיניותאתלבחוןמקוםישכך,משום
זה.בנושאלאזרחיהןבנוגעמדינותשמציבותהמידהאמותמולהשטחים,

העולםבמדינותהחוקים
הקרובהמשפחתועםלהתאחדלאזרחמתיריםהעולםמדינותברובההגירהחוקי

קיימתבהןבמדינותגםמוכרתזוזכותמשותפים.משפחהחיישםולקייםבארצו
ןכותל.0"2ההגירהבנושאנוקשהמדיניות

לפרטים).246ה"שר'(365ע'פלנדר,גםר'לפרטים),118ה"שר'(117ע'פורלנוס,ר'277.

לפרטים)י246ה"שר'(365ע'פלנדר,ר'278.
FearSharansky,NathanאEvil,0א0ש:House,RandonlYork,1988קק.,421357,169,125.

בכתבהופיעקוזניצוב,רודולףהסובייטי,הפניםבמשרדהאשרותמחלקתמנהלעםראיון279.
העתבכתבלעבריתובתרגום)1987(,28מס'החדש"),הזמן"(ורמיהניבויההסובייטיהעת
317-312.עמי)1988(,11כרךהמועצות,בריתיהודי

ר'(וס87107-6,עמ'פורלנוס,לפרטים),259ה"שר'(70-69עמ'האמריקאית,האגודה280.
לפרטים).118ה"ש



קבעתושבותאואזרחותובארה"באירופהבמדינותהחוקיםמעניקיםלמשל,כך
תנאיםמספרמילוילאחראואוטומטיבאופןאזרחשלהקטיניםולילדיוזרלבן-זוג

אזרחשלהגרעיניתמשפחתובנישלכניסתםאתמאפשריםאלהחוקיםפרוצדורליים.
נמצאתתושבותאואזרחותלקבלתבקשתםכאשרגםבמדינההארעיתשהייתםואת

קשריבעלישלכניסתםאתגםהחוקיםמאפשריםמסויימותבנסיבותבבדיקה.

רתוי.1'2רחוקיםמשפחה

גםהללווהזכויותההגנותאתמרחיבותהאירופית,הקהילהמדינותבהןהמדינות,רוב
המשפחהבניעבורבשטחןמשפחותאיחודומתירותתושבים,שלמשפחהלבני

וילדיםלבני-זוגגםמאפשרותרבותמדינותהנידמה.252תושבשלהזריםהקרובה
תקופהלאחראליולהצטרףאולתחומןעימולהיכנסבשיטחן,העובדזרשלקטינים

להיותמוסיףמשפחותאיחוד"כיקבעבאו"םפליטיםלענייניהעליוןהנציבנ.הנותנ28

ההגירהארצותלרובזעקזריםal~1>Dשלכניסהבהשגתמכריעהחשיבותבעלגורם
תויתרוסמה".2,4

בנוגעמקובליםעקרונותוניתחשריכזבינלאומי,למשפטהאמריקאיתהאגודהשלמחקר
על-ידיאומץהמשפחה'אחדות'מושג"כיהעלהלאומיים,גבולותביןאנשיםלתנועת

הנוגעיםהכלליםאתלשפרכלליתנטיהישנה"וכיבעולם",עיקריותמשפטיותמערכות
למדינהשנכנסאדםכלשלמשפחהבנישלהאפשר,ככלמהירהאוסימולטנית,לכניסה

בורקה".255בעתידנרחבבאופןמקובליםיהיואלהשעקרונותסבירבה.חישכבראו

בישראלהחנק

גםזוזכותמעניקהחוקישראלית.אזרחותלקבלבעולםיהודילכלמתירהשבותחוק
שלנכדשלאובןשללבן-זוגוכןיהודי,שלנכדואובנובן-זוגו,שהואלא-יהודילכל

ם-796,עמ'האמריקאית,האגודה281.

l[omreportCountries,EuropeanTenחןPolicyReunificationFamilyandPolicyAsylum
Human101FederationHelsinkyInternationalא1יח51,.1985

לפרטים).118ה"שך'(102ע'פורלנוט,י86ע'האמךיקאית,האגידה282.

Steinand.ןFroweinחןMembers"-,FamilyandSpousetheofק011150חLegal"The5.,Thomsen,
Institut,Plank(MaxLawInternationalandNational1חAliensofPositionLegalThe1.5""ז.ן

,11vol19871Berlinק..1947,1949_2084הימסן),להלן:(
גםר,

Oxford:States,BetweenPersonsofMovementTheandLawInternattonalGoodwin-,11םוGuy
Press,Clarendon,1978ק..197

.283Mi~rantConcerningReportsthe01SurveyGeneralOrganization,LabourInternational
Family01MigrationMigration,חסCommitteeIntenational,20,.980[ק,Geneva,Workers,

November(MC/SAI/ll/lP~,Reunion.975,ק.ל.
.254Doc.א0.ן2,אטSupplenient,Session,341חAssembly:GeneralUNHCR,theofReport

,NewYork,4,34,]2,1979ק..12
לפרטים)259ה"שך'(6570,ע'האמךיקאית,האגודה255.



בישראלמשפחתםעםלהתאחדיהודים-ישראליםזכאיםהחוקשמכוחמכאןידוהי.6"2
בניעלגםחלזהדיןתילארשי.,"2אזרחותולקבללמדינהלהיכנסזכאיםמשפחתםובני

בשטחים.המתגורריםישראליםאזרחיםשלמשפחה

אזרחיהלעומתיהודיםאזרחיםשלמשפחותלאיחודבנוגעבוטהאפליהנוהגתישראל
יהודישאינוישראליאזרחשללבן-זוגמקנהאינוהישראליהחוקשכןהלא-יהודים,

זוגלבןלהעניקאםמוחלטדעתשיקולהפניםלשרניתןהחוק,לפיאוטומטית.אזרחות
במקריםלתתהיאהפניםמשרדמדיניותוו.חרזא2שלאוקבעתושבשלמעמדכזה

שניםחמששלבחינהתקופתלאחר"רקזאתוגםקבע,תושבשלמעמדלבן-הזוגכאלה
שלילדיהםש"מחאה".9"2בקשתאתלאשרההחלטהמתןמיוםחודשיםושלושה
חרזא."29הינומהוריהםואחדמאחרהחוק,מתוקףלאזרחותמקרהבכלזכאיםבני-הזוג

המידהבאמותעומדתאינהבשטחיםמשפחותלאיחודבנוגעישראלשלמדיניותה

מכירותאלהמידהאמותעצמה.ישראלכוללהמדינות,רובעל-ידיזהבנושאשנהוגות

משפחתולבניומאפשרותבארצו,הקרובהמשפחתועםלהתאחדאזרחשלבזכותו
באותהתושבותאואזרחותלקבלתלבקשתםשנערכתהבדיקהבמהלךגםעימולשהות
מדינה.

א).(א4סעיף1950,תשי,י-השבות,חוק286.

חדש,עולהשאינוישראלי-יהודיאזרחשליהודילאשבן-זוגהפניםמשרדקבעלאחרונה287.
בג"צ.בפניועומדתלויהענייןהשבות.חוקמתוקףאזרחותלקבלתזכאילא

ב"ישת-1952.לישראל,הכניסהלחוקא)2()4(סעיףי2591-ב"ישתהאזרחות,לחוק7סעיף288.
לאגודההפניםלמשרדהמשפטיהיועץמלשכתבקשימוריהעו"דשלבמכתבהנמסר289.

מ-11.1.98.האזרחלזכויות

עלהישראליתהריבונותוהחלתירושליםמזרחכיבושמאזא)4(.סעיףהאזרחות,חוק290.
ירושלים.מזרחתושבישלהמשפחותאיחודהליךעלגםהפניםמשרדאחראיב-1967,תושביה

זהבנושאלהרחבהמשפחה.בניביןממושךפירודובכפייתנוקשהבמדיניותמתאפייןזההליך
2.בה"שהמקורר'
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'שונות,בעויס,במעונות'משפששמשפחההגיות,'
י,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,

,,
רחבהלרובהגאבעולסהשונותהמשפטבמערכותלמשפחההמשפטיתההגדרה
וילדיםבם-זוגבההגרעינית,במשפחהכלוליםשאינסמשפחהקרוביוכוילת
בלבד;לטונים
נדרשותבולליה,לאמנתהראשוןהווסרלמיוטיקולה-דוסעלב"שגהפרשנות
בהגדרהלבחורשגויזהיהיה"נאמר,המשלחות,איחודהליכיעללהקלמדינות

קרוביםכמוצןמכטקכאןמשפחה'י"המילהלהןי..,1מדימדוייקתאינוקשה

קרוביםגםאדחייגים,,ודודות,דודיםואחיות,אחיתזוג,בנןנ-ן...(ישירים

קשרייבשללמשפחההשייכיםבכלל,קרובוסלאאראוקרובים,פחות

ונחשליםעצמישמחשובייאלהכלבקצרה,ל1...1משותפיםחייםאורגשים

כשיכיס,למשמחהייחשבויהד,לחיותורוציםהחפשק4,זק"לחלקידןעלזה

ג,"וז29

ככוללמשפחה"חיי"המושלאתפירשהאדטלזכויותהאירופיהישפטבית
ונכייס,סייטשביואלחלמשלקרובים,משפחהלניביןיי,.1,4)4444

הגופיםהחפשמה".292מחייהסוגקלקלהוותעשוייםאלהוקשריקאחר-
אוכלבליתתלותכמוגורמיםעלגסמסתמכיםהאדםלזכועתהאיהופייס
החפשמה.273חייהגדרךלצורדפסיכולוגית

במושגלכלולצריגותמדיגותבינלאומי,למשפטהאמריקניתהאגויהעלופי
הביתממשקחלקימהווהבתושיאגבאורחלחלוטיןהתלייאדםכלמשפחה""

לקשרמעברמ,שפחה;'להגדיר,מקובלרבותמדינותשלגהוקיםיאכן,.29שלל

אוכלבליתותלותמשותפיםקגוריקמשוחף,ב-תמשקשלבגיסעלגםהדם,
לעתיםסבים),אחיינים,דודים,יבמושנייהמדרגקמשפחהק*ריתישגר;295

משפחותלאיחודכבטיקמוכריםיאזרה,המשקתהבושללתלותהתנייתםתוך

גנלוהו294קר6נדשבדיה,אוסטיליה;קנדה,צרפת,באנגלוהילמשל

המשפחה,מושגשלההגהראיהמ.שקפיםישראלבמדינתוהפרקטיקההחוקגם

הישראליהשבותחוקהמדיגה,שלהיהודיתלאוכלוסייהביהקרקכיאס

לארשיל."2להגר-קטיניםאינםאםגםן-יהודישללנכדאולבומאפקי

לפרטים).270ה"שר,(859בע'לפרזטזקול,פרשנות291.

.ser_HREurCtl31Belgium,Marckxv)11ן29219791.
ConventionEuropeanthe10Gulde5%0,1מסStrasbourg:RightS,Humanטח(ןו0(,2930.

Europeמזק,י199ק,65לפרטים)246ה,ישרי(132עיפלנדר,גםרי
לפרטים).256ה"שר'(65ע'האמריקאית,האגודה294.

לפרטים).118ה"שר'(89ע'פורלנוס,ר'295.

57,83,202,249,268-266,511,עם,ת(מסן,לפרטיס)י246ה"שר'(3,9-3,4עמ'פלנדר,296.
זרבעובדתלותשלהםלקרוביםמאפשרתאףהאירופיתהקהיליה282(.הישר'לפרטים(1319.

369-368עמ'פלנדר,ר'מועסק.הואבובמדינהעימוולשהותאליולהצטרףבבן-זוגו,או

א)4(.סעיףהשבות,רוק297.
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בשטחיםמשפחותאיחודבנושאבג"צפסיקת5.

איחודששללההמדיניותעלשיפוטיתביקורתלהטילהתבקשהעליוןבית-המשפט

פלסטיניםשלהספציפייםבמקריםזומדיניותשלהפעלתהועלבשטחיםמשפחות

שבקשתםהשטחיםתושביעל-ידיעתירותעשרותלבג"צהוגשו1990עדלפניו.שעתרו
ב-1984.הישראליתהמדיניותהחמרתלאחרגברהעתירותקצבנדחתה.משפחותלאיחוד

ביקשוהעותריםאשונב.,29עתירותבני-זוגכ-40הגישובלבד1986-1985בשנים
בשטחיםלחיותלהםולאפשרהצבאי,הממשלשלדעתובשיקוללהתערבמבית-המשפט

z~fc)TIIJIשזובטענהרגילה,כמשפחהוילדיהםבני-זוגםעם

וקבעבמלואןהמדינהטענותאתקיבלהעתירות,כלאתבג"צדחהדחא,00'מקרהמלבד
שלחוקיותהעלשערעראחדשופטולוהיהלאמשפחות.לאיחודזכותלעותריםאיןכי

םייפיצפסה.)0)במקריםהפעלתהסבירותעלאוישראלנוקטתבההמדיניות

לחייבהיאהאדםזכויותעללהגןהעליוןבית-המשפטנוהגבהןהעיקריותהדרכיםאחת

עצםאתלשקולציבורי,צורךלמטרתזכויותלשלולהמוסמכתהשלטונית,הרשותאז
שלטוניתלרשותהמוקניתהסמכותבהחלטותיה.ראוימשקללהולתתבזכותהפגיעה

רשאיתהרשותאשרחסד,שללמחווהזכותאותהאתהופכתאינהבזכות,לפגוע

אדםזכויותעלשיפוטיתהגנהשלזודרךסיכםזמיריצחקפרופ'ממנה.להתעלם
אלו:במלים

שהפעלתבכךדיאיןואףבזכות,לפגועסמכותלרשותהעניקשהחוקבכךדיאין
שלהאפשרותאתגםלשקולחייבתהרשותאלאציבורי.צורךתשרתהסמכות
אתלהולתתהענייניים,השיקוליםיתרביןהפגיעה,עוצמתואתבזכות,פגיעה

בנסיבותהנאותהאיזוןאתלמצואהרשותאתיחייבהראויהמשקלהראוי.המשקל

דעתהתיתןלאהרשותאםהאישית.הזכותלביןהציבוריהצורךביןהמקרה
אתלפסולמספיקטעםבכךיהיההראוי,המשקלאתלותיתןלאאוזה,לשיקול

התטלחה.302

הדיוןבעתאחרים,רביםבפסקי-דיןאימץאותהזו,בדרךנקטלאהעליוןבית-המשפט
השטחים.מתושבימשפחותאיחודשלילתבנושאבעתירות

15.בסעיףעואשרה,בבג"צהמדינהפרקליטותהודעתלפיכך298.

למעלהבעקבותבשטחים.משפחותאיחודבנושאעמדהבית-המשפטהביעלא1990מאז299.
המדינההציעההפרט,להגנתהמוקדבאמצעותרובןמאז,לבג"צשהוגשוהעתירותמ-80

ביתעל-ידישנדונולפניהעתירותשללביטולןוהביאוהעותרים,דעתעלשהתקבלוהסדרים
בפסק-הדיןקבעבית-המשפטאךהעתירה,בוטלהלאעואשרה,בג"צאחד,במקרההמשפט.

למדיניותבנוגעעמדתולהבעתמקוםאיןהמדינהפרקליטותעל-ידיהמוצעההסדרשנוכח
בשטרית.המשפרותאיחוד
לפרטים).23ה"שר'(נ089-בניתןהדיןפסקסמרה,בג"צ300.
121-170.בע"מה',נספחר'משפחותאיחודבנושאבג"צשלדיןפסקילרשימת301.

105-104.עמ'ו"נשת-1996(,נבו,(א'נרךהמינהלית,הממכיתזמיר,י.302.
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הנפגעתהזכות1.
שהממשלהיאמשפחות,באיחודהדניםהדיןבפסקיבית-המשפטשלהמוצאנקודת
בית-המשפט,קבעזו,סמכותכבוש.לשטחזריםשלכניסתםאתלמנועמוסמךהצבאי

לוחמתית.תפיסהבנושאהפומביהבינלאומיהמשפטאתתואמת

עמדתאתבית-המשפטקיבללשטחים,כניסהלמנועהסמכותשלקיומהיסודעל
להכירסירבבית-המשפטמשפחות.לאיחודזכותהשטחיםלתושביאיןכיוקבעהמדינה
הזרמבן-זוגולמנועסמכותואתהפעילכשהממשלתושב,שלכלשהיבזכותבפגיעה
בית-המשפט,גרסהעותר",מןn>>wlwמוקנית,בזכותדניםאנואין"בשטחים:לשהות

בשיקוליםהמעוגןהרשויות,שלמיוחדחסדמעשה"הינומשפחותאיחודכיוקבע
םיירטינמוה."303

קייםבחוק,המעוגנתמוקנית",זכות"שלבהיעדרהלפיהבית-המשפט,שלזוקביעה

אתסותרתהשלטונות,מצדחסד"מעשה"רקאלאשהיא,זכותכלהיעדרשלמצב
האדםזכויותמרביתאדם.זכויותבענייניהעליוןבית-המשפטשלהרגילהפסיקתו

בשנתהיסודחוקילחקיקתעדמוקנות"זכויות"היולאהישראליבמשפטהמוכרות

בחוק,מפורשביטוילהןהיהשלאאדםבזכויותגםהכירבית-המשפטאולם,1992.

לפגועסמכותהשלטוניתלרשותהקנההחוקבהםבמקריםדווקאניתנהכזווהכרה

אותן.לשלולאוזכויות,באותן

במשפטרביםמקורותהעליוןבית-המשפטבפניעמדומשפחות,איחודשלבנושא
דחייתעל-ידיהנפגעתזכותשלבקיומההכרהלבססניתןלפיהםוהבינלאומיהישראלי

מוקנית""זכותאינהזוזכותוידליו.301זוגובןעםמשפחותלאיחודתושבשלבקשתו

בהפגיעהושכלממנה,להתעלםשאסורבסיסיתזכותאלאפגיעה,מפניחסינהאשר
ואיזון.הצדקהמחייבת

בהקשריםבישראל,בתי-המשפטעל-ידיגםהוכרהמשפחהחייולקייםלהקיםהזכות

המשפחתיבתאבהכרהרוויההפסיקהדא%5.0כלשלובסיסיתטבעיתכזכותאחרים,

זכותולרבותהילד,טובתגםןגהל.306חייביםעליוהאנושית,החברהשלהבסיסיכתא

נעיקרוןדין,פסקיבעשרותביטוימצאהלגדלו,הוריושנישלוזכותםהוריועםלגדול

ילארשיה.07'המשפטשליסוד

תושביבפלסטיניםמדוברכאשראלהזכויותשלבקיומןלהכירסירבבית-המשפט

משפחותלאיחודרלוונטיותאינןהבינלאומישבמשפטההוראותכיוקבעהשטחים,
כבושלשטחזרשלכניסתולהתירמפורשתחובהבהןנקבעהולאמאחרבשטחים,

בפנימניעהאיןכיהמשפטביתהדגישאחדיםדיןבפסקיו.תוחפשמ30איחודלצורך

לפרטים).38ה"שרי(285בעיעוואד,בגייצ303.

98-89.עמ'לעיל,ר'אלהמקורותלגבי304.

488/77,ע"אי15,מ)1(פ"דלממשלה,המשפטיהיועץנ.פלוני232/85,ע"אלמשלר'305.
421.435,בל)3(פ"דלממשלה,המשפטיהיועץנ.פלוגי
בג"צי35ח)4(פ"דלממשלה,המשפטיהיועץנ.ואח'כהן238/53,ע"אהשאר,ביןר',306.

749.783,מזק)פידהאוכלוסין,מירשםעלהממונהנ.אפרת693/91,
221.236-235,מטף)פ"דפלוני,נ.ואח'קטין,פלוני,2266/93,ע"אלמשלר'307.

לפרטים).20ה"שר'(שאהיןבג"צ308.
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ולהקיםלהינשאזכותושלשלילהאיןולכןבחוייל,משפחתועםלהשתקעתושב

משפחה.

מבני-זוגהשוללתהממשלמדיניותכימהעובדהלחלוטיןהתעלםהעליוןבית-המשפט

חייאתלנהלכבוש,בשטחגםהמוגנתהבסיסית,בזכותםקשהפוגעתמשפחות,איחוד

בן-הזוגשלכניסתואתלהתירחובההממשלעלמוטלתלאאםגםשלהם.המשפחה

מונעהואכן,מלעשותשבהימנעוהרימשפחות,איחודלצורךהכבושלשטחהזר

המשפחתיים.בחייופוגעבהכרחהואובכךבארצו,וילדיובן-זוגועםלחיותמהתושב

הצורךלגביוהצדקההסברמתןדורשתמשפחהלחייאדםשלבזכותוכזופגיעה
זו.פגיעההמחייבהביטחוניאוהציבורי

הציבורי/הביטחוניהצורך2.
ישראלמדיניותאתהמצדיקהציבוריהצורךמהומהותיבאופןבחןלאבית-המשפט

הממשלטענתאתמאליהכמובנתקיבלבית-המשפטבשטחים.המשפחותאיחודבנושא
לאמעולםאךלאזור,זריםבני-זוגשלכניסתםלהתרתביטחונית""השלכהקיימתכי

נמנעבית-המשפטמשקלם.ומהלענייןהנוגעיםהביטחוןשיקולימהםלבדוקטרח

לבקרהזרלבן-הזוגצה"לרשויותהתירובפניושהובאושבמקריםאףעלכןמלעשות

אתמסכנתכמבקרבשטחיםשהייתוהמשךכינטעןולאביקור,רשיונותמכוחבאזור
כלשהי.בצורהישראלשלביטחונה

הצביעהמשפחות,לאיחודבנוגעלמדיניותהמוגדריםבלתיביטחוןלשיקוליבנוסף

להגירההקשוריםכלכליים,ושיקוליםמדינייםאופוליטייםשיקוליםעלגםהמדינה

צה"לרשויותרשאיותהאםהשאלהאתבחןלאכללבית-המשפטהשטחים.לתוך

לממשלאסורכיבג"צקבעאחריםבהקשריםבפסיקתוכאלה.שיקוליםעללהסתמך
אךאלאישראל,מדינתהכובשת,המדינהשלהפוליטייםהאינטרסיםאתלשקולהצבאי

לאבשטחים,משפחותלאיחודבנוגעשובכה.309השטחתושבישלהאינטרסיםאתורק

נשיאטעןלמשל,כך,המדינה.על-ידיאלהשיקוליםבהעלאתתמךואףבג"צ,כךעלעמד

גםמשקללתת)...[המשיב,שלמחובתו]...["שמגר:מאירהעליון,בית-המשפט
היתואצותלו".10)לתופעהשישהכלליות,והכלכליותהמדיניותהביטחוניות,למשמעויות

שללדרךהפךמשפחותשאיחודהטענהשלהרלוונטיותמידתאתבחןלאבית-המשפט
בני-זוגשלזוהגירהובמהבכךפסולמההסבירולאשאללאהואלשטחים.הגירה

איחודהעולם,מדינותבמרביתהריישראל.שללגיטימייםלאינטרסיםמפריעהנשואים

הגירתשלהשפעתהשונהבמהברורולאהגירה,להתירהעיקריתהסיבההואמשפחות

כבוש.שטחלתוךנשואיםבני-זוג

בשטחיםהגירהבעייתבדברהמדינהטענתאתלבדוקכללניסהלאבית-המשפט

794בע'המורים,אגודתבג"צ1,17,לדץ)פ"דישראל,ממשלתנ.דוויקאת390/79,בג"צ309.
עליוןתקדיןושומרון,יהודהאזורמפקדנ.שעטרעזבון1285/93,בג"צלפרטים)י27ה"שר'(

)4(96.15
בג"צי(32ה"שר'(2בע'אלג'רה,בג"צגםר'לפרטים).20ה"שר'(214בע'שאהין,בג"צ310.

22(.הישר'(85בע'חליל,



מאזןעלנתוניםכגוןזו,לטענהעובדתיבסיסלקבל,ביקשולאקיבל,לאומעולם
המתירהשבמדיניות,השיוויוןחוסראתבחןלאגםבית-המשפטבשטחים.ההגירה
שלכניסתםאתלחלוטיןהחוסמתאךהשטחים,לתוךיהודיםשלחופשיתהגירה

השטחים.לתושביוהורותנישואיןקשריאףעלפלסטינים,

הדמוגרפיהמאזןאתהארוךבטווחלשנותהממשל,מדיניותשלהאמיתיתמטרתהאו
לחשוף.ניסהלאואףבית-המשפט,חשףלאבשטחים,ליהודיםפלסטיניםבין

הנפגעתהזכותמולהציבורי/ביטחוניהאינטרסאיזון3.
איחודבשלילתכלשהיאדםבזכותפגיעהשישנהמצאלאהעליוןשבית-המשפטמאחר

מדיניותאתמצדיקאשרהציבוריהאינטרסאתבחןלאואףבני-זוג,ביןמשפחות
לצורךמשפחהלחייבזכותהפגיעהביןלאזןגישתו,לפימקום,היהשלאהריישראל,
כלשהו.ציבורי

בית-המשפטבפניו.שהוצגהכפיהמדינה,עמדתאתבמלואהקיבלהעליוןבית-המשפט

איחודהשוללתהמדיניותאםבנושא,שנתןהדיןמפסקיאחדבאףכלל,בחןלא
המשפטלפיהכובשהשלטוןשלהבסיסיתחובתושלבמבחןעומדתמשפחות

האזור.תושבישלחייהםשלהתקיןולהמשכםהאוכלוסייהלרווחתלדאוגהבינלאומי,
תפיסהשלהמציאותלאורהנהוגההמדיניותאתבית-המשפטבחןלאזה,בהקשר

אתולהקיםלהינשאאנשיםמחייבהטבעיהחייםכשמהלךארוכת-טווח,לוחמתית
משפחות,איחודהשוללתהגורפת,המדיניותאםשאללאבית-המשפטמשפחותיהם.

לפלסטיניםהשטחיםתושבישלההדוקהקשררקעעלהמציאות,צרכיאתתואמת
כשגבולותגםמורחבות,משפחתיותקבוצותבתוךנישואיןדפוסיולנוכחבחו"ל

ביניהן.מפרידים

הנהיותשלסבירותןאתבית-המשפטבדקלאאחרים,בהקשריםפסיקתומדרךלהבדיל

קיצוני,באופןקשיחהתהיה"המינהליתהמדיניותשמאמשפחות,איחודבענייןהממשל

נ1נ."םישקעיוותיםתיצוראוהרלוונטיבתחוםהמציאותמןתתעלם

ספציפייםבמקריםהדעתשיקולבחינת4.
במקריםמהותיתשיפוטיתלביקורתמקוםישנובית-המשפט,שלגישתועל-פי

נוהגהטבה,לתתלסירובבנוגעלמשל,כךמוקנית.בזכותפגיעהאיןכאשרגםפרטניים,
כראוינשקלואםולבדוקהדעתשיקולהפעלתסבירותאתלעומקלבחוןבית-המשפט

בלבד.שיקוליםואותםהרלוונטיים,השיקוליםכל

אחד,במקרהרקכזובדיקהנעשתהבשטחים,משפחותלאיחודהנוגעותבעתירות
זכותישהשטחיםלתושביכיסבורהואאיןכיהבהירברקאהרןהשופטסמרה.בעניין

המובילהדעתשיקולאתלבחוןישזאתלמרותכיפסקאךמשפחות,לאיחודמוקנית
ומקרה:מקרהבכללהחלטה

lse.ע'1996(,נבו,(מינהליותהנחיותדותן,י.311.
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היאזכותםאךמשפחות],לאיחוד[היתרלקבלזכותלעותריםאיןהדבר,אכרז
נ.םייואר31שיקוליםמתוךייעשההיתרלהםליתןשהסירוב

ישראלשלהמחמירההמדיניותבית-המשפטבפנילמבחןעמדהואילך,1984משגת

במקריםאלאמשפחות,לאיחודבקשותיאושרולאלפיהמשפחות,איחודבנושא

במדיניות:השינויאתאישרהמשפטביתחריגים.

ורקאךההיתריםהענקתאתשעשו,כפילהגביל,היורשאיםהצבאייםהשלטונות
גופםהםמעונייניםבהםלמקריםוכןההומניטרית,מבחינתםדופןיוצאילמקרים
תינולפ.313לבקשהחברתייםאוביטחונייםמדיניים,מטעמיםלהיענות

לאףמשפחותאיחודמאשריםלאלפיההמדיניותאתכלגיטימיתבית-המשפטמשקיבל
השיפוטיתפקידועללמעשהויתרהואמוגדרים,שאינםחריגיםלמקריםפרטבן-זוג,

התקבלההספציפיבמקרהמשפחותלאיחודבקשהלדחותההחלטהאםלבדוק
הדעתשיקולמבחינתבית-המשפטשלהימנעותוראויים.אינדיבידואלייםמשיקולים

כאשראל-סואפירי,בבג"צביטוילידיבאהספציפיים,במקריםהצבאיהממשלשל
לדחייתשהביאוכלשהםשיקוליםעללהצביעצריךהואאיןכיטעןהממשלנציג

משפחות:לאיחודהעותריםבקשת

כלללאנדחתהמשפחות]איחוד[לאחמ"שהבקשהכיהעותריםטועניםבעתירה
נושאשלמוטעיתתפיסהמצויההטענהבשורשכילטעוןמבקשהננינימוק.

במקרהרקזאתולהעניקאחמ"ש,במתןהאפשרככללמעטהיאהמדיניותהאחמ"ש.

בטעםצורךאיפואישמימשלי).ענייןאו(ביותרחריגותנסיבותקיימותבו
טעםכלמהיעדריוצאפועלאלאאינוהסירובואילולאחמ"שלהיעתרובנימוק
ראויטעםעלאיפואלהצביעהעותריםעלהבנתי,מיטבלפיהמדיניות.מןלסטיה

תוינידמה.4;3מןלסטותלסירובימיוחדטעםעללהצביעעליואיןלאחמ"ש

ביתשללהתערבותומקוםאין"כיהבהרה,ללאבית-המשפט,פסקזוטענהבעקבות

המשיב".בשיקוליזהמשפט

היעדרחרףיתערבלאבית-המשפטלפיהמשפחות,איחודלענייןמיוחדתהלכהנוצרה

העירזוגישהעלהצבאי.הממשלמטעםהספציפיבמקרהעניינישיקולאונימוקכל

מבדיקהלהימנענכונותמדייותר"גילהבית-המשפטכידינשטייןיורםפרופ'

ועתירהעתירהכל]...[משפחותאיחודשלהספציפייםהמקריםשלאינדיווידואלית

הלש".5;3המיוחדלרקעבהתאםענין,שללגופולהיבדקצריכהלבגדי

שלהםשהמקרההעותריםטענובהםבמקריםגםלבקשיחותהפגיןבית-המשפט

התאפיינהמיוחדהומניטרישיקולשלהטענהבחינתמיוחד.הומניטרימקרהמהווה

למשל:נזיפה.שלובטוןוהתנשאותבאטימות

לפרטים).23ה"שר'(3ע'סמרה,בבג"צברקהשופטדברינ32.

לפרטים).55ה"שר'(673בע'שראב,בג"צגםר'לפרטים).22ה"שר'(85בע'חליל,בג"צ313.

לפרטים).138ה"שר'(אל-סואפיריבג"צ314.

לפרטים).63ה"שר'(ZZP-228עמ'1988,דינשטיין315.



קבע.לישיבתהיתרלאשתוניתןלאכיהתאומים,נולדובטרםעודיפה,ידעהעותר
שלבעיקרו15.בןהואשבהםוהקטיןמבוגרים,הראשוניםמנישואיוהעותרילדי
שניהאישהלאזורלהביאמאשתושהתאלמןהאזורתושבשלברצונולנועניןדבר,
זה.מסוגמשפחותאיחודלאפשרשלאהיאהנקוטההמדיניותזהבעניןלאזור.מחוץ
בלתיכההיאמעוררת,שהיאהקשייםכלעםזו,מדיניותכילומרבידינואין

נו6.תיחדנהעתירההתערבותנו.שדרושהעדסבירה

שמגר:מאירהשופטדאז,העליוןהמשפטביתנשיאדברילמשל,או,

הואכןועלהשמאליתברגלומשיתוקסובלהואכיבבקשתוצייןאמנםהעותר
הפירודמןנפשיתסובלאכןהוא.]...[העותרתשללנוכחותהמיוחדבאופןזקוק

בהשוואהזהמקרההמייחדתתופעהבכךלראותניתןלאלצערנו,אך,,]...[מאשתו
םירחא.'31למקרים

לממשלכאשרמשפחותאיחודהענקתהמאפשרבחריג1VD<מצאלאאףבית-המשפט
במתןמכירמינהלי,דעתשיקוללהפעלתככללכזה,חריגבכך.משלומיוחדעניין

אינהזופריבילגיהבעודעמו,להיטיבאינטרסלשלטוןאשרמסויים,לאדםפריבילגיה
בית-המשפטפסלאחריםבהקשריםכשרה.שלטוניתכגישה-אחראחדלאףניתנת

אמרלמשלכךפנים.ומשואלבבשרירותהנגועההחלטהבהוראהכזו,גישהבחריפות
אתנוגדעםפשוטיכנגדלמלכות'המקורבים'אנשיםכלפיפניםמשוא"לנדוי:השופט
ו."קוחה31בפניהכלושוויוןהדמוקרטיהעקרונות

בשטחיםמשפחותאיחודבענייןבג"צשלותפקידותיפקודו5.
משפחותאלפיאילצהאשרהמדיניותאתאכףולאעיצבלאהעליוןבית-המשפט
ממשלותעשוזאתשלמותן.עללשמורעל-מנתלהגראובפירוד,לחיותפלסטיניות

לסבלהישיריםהאחראיםשהםופקידיו,האזרחיהמינהלראשיצה"ל,מפקדיישראל,
רבות.למשפחותשנגרם

המדיניותשלברמההןזו,מדיניותשלגומיכחותמתשימשהעליוןבית-המשפטאולם,
בפניו.שהובאוהאינדיבידואלייםהמקריםשלברמהוהןמשפחותאיחודבדברהכללית

עשהלאלמעשהאךהצבאי,הממשלמעשיעלשיפוטיתביקורתלהפעילהתיימרבג"צ
זאת.

הכרוכיםבנושאיםהשטחיםתושבישלעתירותלדחותבית-המשפטנוהגכללבדרך

ברובזאת,עםהצבא.רשויותעמדתאתבמלואהלקבלונוטהאדם,זכויותבהפרות
השופטיםשלוחששםמוגדריםביטחוןשיקולילמבחןעומדיםהללוהעתירות

חשובתפקידמשחקממשי,ביטחוניסיכוןתיצורהשיפוטיתשהתערבותם
להכניסששהאינההשיפוטיתהמערכת"כיקרצ'מרדודפרופ'העירכךעלבהכרעותיהם.

86.בע'86,84)1(תקדיןואח',הפניםשרנ'חטיםאחמד11/86,בג"צ316.
55(.ה"שר'(672בע'שראב,בג"צגםר'לפרטים).23ה"שר'(אלג'רהבג"צ317.
18-17.בעמ'13,חכ)1(פ"דהפנים,שרנ.לאפי)(עודהעלי209/73,בג"צ318.
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אוהמדינהבביטחוןלפגיעהבאחריותאותהלהאשיםיהיהניתןשבולמצבעצמהאת
נ9."רוביצה3בביטחון

הזכותאתבבירורהשופטיםראוהמקריםברובנדחו,הללומהעתירותשרבותלמרות
מסויימיםמהותייםמחסומיםהציבוהשופטיםובגירוש.בתיםבהריסתלמשלהנפגעת,

כמודיוניים,ורימוניםבתים,בהריסתהמידתיותדרישתכמוהסמכות,הפעלתבפני
השופטכמוומהצדקתו,האמצעימחוקיותהסתייגואףאחדיםשופטיםהשימוע.דרישת
גירוש.לגביובךכהןוהשופטיםבתים,הריסתלגביתשין

שנפגעתכלשהיזכותשלבקיומהלהכירבג"צסירבמשפחות,איחודשלבנושא
מוגדר:ביטחוניסיכוןאיןזהבנושאדזזקאכאשרזאתישראל.שלממדיניותהכתוצאה

צה"לחייליאתאוישראלתושביביטחוןאתיסננולאילד,עודירדנית,אישהעוד

הביעלאמהשופטיםאישמשפחות,איחודשלבנושאזאת,למרותבשטחים.המוצבים

שלבזכותםהפגיעהאתלהגבילכדיבושישדיוניאומהותיתנאיהציעולאהסתייגות
משפחתם.לשלמותהשטחיםתושבי

שמגרהנשיאשלהסיכוםמדבריאנושית.בלתילמדיניותוהכשרגושפנקאנתןבג"צ

ואיןהמימשל,נוקטבהזובמדיניותרבבכלאיןכיעולהבנושא,העיקרידינובפסק

מנוס:ממנה

מןידיומושךואינוקשותהומניטאריותבעיותשישמכךמתעלםאינוהמשיב
תופעהכאשרכילהסיקהיהרשאיהואאךלנסיבותיו,מקרהכללבחוןהנכונות
להוסיףאפשרותכללאיןשנה,מדירביםאלפיםומקיפהלהמונית,הופכתפלונית
מהותפיעלהמשיב,שלמחובתואלאבלבד,פרסונליותשהןמידהאמותוליישם
למשמעויותגםמשקללתתתפקידו,אופיולאורהמלחמהדינילפישיקוליו

תקוות]...[ולתוצאותיהלתופעהשישהכלליות,והכלכליותהמדיניותהביטחוניות,
מלחמה,בזמןאתרעלפתרונןאךהאלו,הבעיותאתגםיפתורהשלוםכיהיאכולם

כוחותידיעלהמוחזקהאזורלתוך-בודדיםולא-רביםתנועתהתרתתוך
העתירותרקעעלזהמשפטביתשללהתערבותועילהלשמשיכולהאינהצה"ל,

ונינפבש.320

הממשלמדיניותשלמחדשלהערכהמנוףהעליוןבית-המשפטשימשכמוסד,זאת,עם
ב-1990הכריזלבג"צ,אדםזכויותארגונישלהראשונההעתירהבעקבותהצבאי.

שלמעמדבני-זוגשללקבוצהונתןבמדיניותו,מסויימתליברליזציהעלהצבאיהממשל
ביתהשאירעואשרה,בג"צזו,בעתירהשניתןהדיןבפסקארוך.לטווחמבקרים

ביתבעתיד.הלכהושינוישיפוטיתהתערבותשלהאפשרותבפניפתוחהדלתהמשפט

אתבית-המשפטישנהשמאהממשלה,בפניסיכוןאואיוםכמעיןמאזשימשהמשפט
שלקיומומשפחה.לחייהנפגעתבזכותויכירמהותיתשיפוטיתביקורתיפעילדרכו,
הנהוגה.במדיניותמסוייםלשינויתרםלהתערב,שבכוחוכמוסדבג"צ

קלינגהופרספרבשטחים",בתיםשלואטימתםהריסתםעלבג"ציביקורת'קרצ'מר,דוד319.

310.בע'305,ג"נשת-1993(,זמיר,י.בעריכת(הציבוריהמשטסעל
לפרטים).20ה"שר,(216-215עם,שאהין,בג"צ320.



ספקנות

שלהנוקשהמדיניותהזרים.לבני-זוגנשואיםהשטחיםתושביפלסטיניםעשרות-אלפי
להוריהם.ילדיםוביןבני-זוגביןמפרידהבשטחיםהמשפחותאיחודבנושאישראל

מהשטחים.הגירההיאיחדלחיותאלהמשפחותעבורהיחידההדרך

ורואהבשטחים,משפחותלאיחודהפלסטיניםשלבזכותםלהכירמסרבתישראל
שמטרתומדיני,משיקולמוכתבתזועמדהחסד.מעשהמשפחותלאיחודבקשהבאישור
שלבני-זוגשלהגירהחסימתבאמצעותבשטחיםהדמוגרפיההרכבאתלשנות

זה,שיקוללחו"ל.שסועותפלסטיניותמשפחותשלהגירתןועידודלשטחים,פלסטינים
שלמדיניותהאתמכתיבכבוש,בשטחמדוברכאשרהבינלאומיהמשפטעל-פיהפסול
בהםהפלסטינים,שלבזכויותיהםהפוגעיםנוספיםבתחומיםגםבשטחיםישראל
דיור.מצוקתשלמכוונתויצירההתושבותמעמדשלילתהתנחלויות,הקמת

נישואיןבהבשטחים,התרבותיתמהמציאותלחלוטיןישראלמתעלמתזובמדיניותה
זהבתחוםנוקטתישראלמאוד.נפוציםלגבולשמעברקרוביהםוביןתושביםבין

עקירהלביןממשפחתו,פירודשלברירהבפניהתושבהעמדתשללבחסרתבמדיניות

בחייהםמתמשללסבללגרוםבחרזבג"צ,שלבגיבויהישראליות,הרשויותממולדתו.

שניבמחיצתלחיותהזכאיםילדיםשלבהתפתחותםלפגיעהאנשים,מאות-אלפישל
בכבודאלופגיעותהמשפחתי.התאולשבירתהמשפחהבחיייציבותלחוסרהוריהם,

האוכלוסייה.לטובתובניגודביטחוניצורךכלללאנעשותהאדם

משפחותלאיחודבנוגעהישראליתבמדיניותלשיפוריםהביאולאאוסלוהסכמיגם
משפחות"איחודולשפרלקדם"הבינייםבהסכםשהובעהההתחייבותלמרותבשטחים,
לשלוטישראלממשיכהההסכמיםאחריגםהשלום".תהליךרוחאתלשקף"על-מנת

באופןהחליטהישראללא.ואיזובשטחיםבצוותאלחיותתוכלמשפחהאיזובהחלטה

טרםשהונהגהמצומצמתמיכסהאותהעל-פיייעשההמשפחותאיחודכיצדדיחד
האוכלוסייה.צרכיעללשותכדיבהאיןואשראוסלו,הסכמי

לאיחודבקשותמ-13,000למעלהלמענהכיוםממתינותהפלסטיניתוהרשותישראלבידי

עלהמצומצמתהמיכסההשארתהמערבית.מהגדהמשפחותעל-ידישהוגשומשפחות
יזכוכיוםשיוגשובקשותבקשות.אותןכליאושרו2006בשנתשרקלכךתביאכנה

לעשור.קרובבעודלתשובה

שגרתיים,משפחהחיישלוהביטחוןמהקירבהליהנותמבוקשםשכלמשפחה,בני
מנוגדתזומדיניותהמשפחות.איחודבנושאהנוקשהמהמדיניותלסבולממשיכים

הירוק,הקובתחומיהנהוגההישראליתהמדיניותאתתואמתאינההבינלאומי,למשפט

זה.בנושאהעולםמדינותרובשמציבותהמידהבאמותעומדתואינה

למרותלמדינתו,אזרחשביןכקשרהואהשטחיםלביןהשטחיםתושביביןהקשר
שניםבמשךבהםחיואובשטחיםנולדוהםבשטחים:אזרחותשלמעמדלהםשאין

אחרתמדינהשלתושבותאואזרחותאיןלרובםכפליטיסןאליהםשהגיעולאחררבות
אליהקודמתמולדתלהםשאיןכךאחרת,ממדינהלשטחיםשהגיעומהגריםאינםוהם

היאבשטחיםתקיניכמשפחהלחייזכותםמשפחתם.עםלחיותכדילשוביכוליםהם

אותה.לשלולשאסורבסיסיתזכות
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המלצות

אזרחינושאהינוהמשפחותאיחודנושאכיסבוריםובצלםהפרטלהגנתהמוקד
כך,משוםהפלסטינית.הרשותשללסמכותהבמלואומועברלהיותעליוולפיכךמובהק,

מלבדבו,להתערבולאהמשפחותאיחודמנושאלחלוטיןידיהאתלמשוךישראלעל
ביטחונה.אתשיסכנואנשיםשלכניסתםעללאסורסמכותהשמירת

הרשותעל-ידילהקבעצריכהכן,אםבשטחים,המשפחותאיחודלגביהמדיניות
בינלאומייםועקרונותנורמותכיבודתוך"זומדיניותליישםהרשותעלהפלסטינית.
בהסכמילעשותשהתחייבהכפיהחוק",ושלטוןהאדםלזכויותבנוגעמקובלים
נ12.ולסוא

הןלהכירישבשטחיםמשפחותאיחודלצורךכיסבוריםובצלםהפרטלהגנתהמוקד
ההשתייכותהמורחבת.משפחתובבניוהןהשטחיםתושבשלהגרעיניתהמשפחהבבני

שישקפווברורים,אחידיםענייניים,קריטריוניםעל-ידילהקבעצריכהאלהלקטגוריות

בשטחים.המשפחהמבנהשלהחברתיתהמציאותאת

הגרעיניתהמשפחה

כמו18.לגילמתחתילדיוואתהתושבשלהזוגבן/בתאתכוללתזומשפחה
להוריו.ילדשביןכקשרלו,שמונהלאפוטרופוסילדשביןבקשרלהכירישכן,
על-סמךלשטחיםלהיכנסהשטחיםתושבשלהגרעיניתהמשפחהלבנילאפשריש

בשטחיםלשהותלהםולהתירהמשפחה,קשריאתהמוכיחיםמסמכיםהצגת

אוכלוסיותלגביכיוסכנהוגמשפחות,איחודלגביההחלטהקבלתעדחוקיבאופן
הבג"צ.

מוגבלתלהיותצריכהלאמשפחותלאיחודהגרעיניתהמשפחהבנישלבזכאותםההכרה
דרישותעלרקולהתבססבמהירותלהתקבלזוהחלטהעלמספריות.מיכסותעל-ידי

ההגירהבחוקישנהוגכפיאמיתיים,משפחהקשרישלמתועדתהוכחהכמולגיטימיות

לבןישירותהנוגעיםמובהקיםביטחונייםשיקוליםועלדמוקרטיות,מדינותשל
תושב.שאינוהמשפחה

המורחבתהמשפחה

השטחים,תושבשלהגרעיניתלמשפחהשייכיםשאינםמשפחהבניכוללתזוקטגוריה
ובמשפחתובתושבלרווחתםכלשהובאופןתלוייםאוערירים,קשישים,והינם

תושבשלמבוגרתאחותהשטחים;תושבשלקשישיםהוריםלדוגמא:(הגרעינית
אלהמשפחהלבנילהתירישעצמה).WD<גרעיניתמשפחהלהאיןאשרהשטחים,

בדברההחלטהבתושב.תלותםאתשמוכיחיםמסמכיםעלבהסתמךלשטחיםלהיכנס
מקרה.בכלהספציפיותהעובדותבדיקתעללהתבססצריכהמשפחותלאיחודזכאותם

ישראל,גירסתלפיגםקהיר).להסכםxlvסעיףלכןוקודם(הבינייםלהסכםxlxסעיף321.
שעולהבאופןלביצועןשאחראיםהםלפלסטינים,שהועברוואחריותלסמכויותהנוגעבכל"
רונןיעלמעו"דמ-29.4.97לבצלםבמכתבנמסרבינלאומיים".ועקרונותנורמותעםאחדבקנה

החוץ.למשרדהמשפטיהיועץמלשכת



הקבוצותשתילגבי

משפחהבנישללביקוריםיותרהמוגבלתהזכותאתכוללתמשפחותלאיחודהזכות8
לבקרהשטחיםתושבישלהמשפחהלבנילאפשרישכךמשוםגבולות.בין

ותכוף.סדירבאופןבשטחים

מינהלסדריהנהגתתוךקרוביםוביקורימשפחותלאיחודההליכיםאתלקייםיש8

ברוריםקריטריוניםעל-פיהכרעהמהיר,מענהגלויים,הליכיםהכולליםתקין

בקשות.דחייתשלבמקרהערעורהליךוהנהגתהמענהנימוקבפומבי,שיפורסמו
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נספחים



אינספח

1985ביןואושרושהוגשומשפחותלאיחודהבקשותמספר
1990-ל

מקורמספרמספרשנה
בקשותבקשות

נ3ורשואש3ננושגוהש3

אי-האלימות,לחקרהפלסטיניהמרכז*300*"3,000*1985

Services,PressSanabelב:
Action,1חPolicyTransfer

,Decemberlerusalem,1989ק..3
22-21.עמ'לקסיקון,בנבנשתי,מירון*"

לפרטים)40ה"שר"(

רבין,יצחקהביטחון,שרבתשובת19873,266695
שריד.יוסיח"כשללשאילתאמ-29.1.90עד

1989

1988-300U.SState,ofDepartment
,ReportsCountryGovermentחס

forPracticesRightsHuman
,1988ק..1384

הפעולותמתאםלשכתמטעםתשובה19891,358442
1990.בנובמברלבצלםבשטחים

יצחקהביטחון,שרתשובתעל-פיכך19902,610670
יוסיח"כשללשאילתאמ-29.1.90רבין,
משההביטחון,שרשלותשובתושריד
ח"כשללשאילתאמ-13.5.91ארנס,

פורז.אברהם

לאיחודבקשותלאישורהקלושיםוהסיכוייםהמדיניותהחמרתעםכילזכוריש322.
אתמייצגיםהמספריםאיןכןועלכאלה,בקשותמהגשתרביםפלסטיניםנמנעומשפחות,

הפלסטינית.האוכלוסייהבקרבמשפחותבאיחודהאמיתיהצורך
ילדיו/האתגםלעתיםכללהזוג,בן/בתעםמשפחותלאיחודבקשהכילצייןיש323.

ממספרגדולעבורם,משפחותלאיחודבקשהשאושרההמשפחהבנימספרכך,משוםהקטינים.
שאושרו.הבקשות



בינספח

הפרטלהגנתלמוקדפניותעל-פי-בג"צהסכמיהפרות
בשטחים.השסועותהמשפחותבנושאהפרטלהגנתהמוקדמטפל1991מקיץהחל

ולבתיהשונותלרשויותבשמןופונהלזכויותיהןבנוגעלמשפחותמייעץהמוקד

קבלתהפרודות:למשפחותהנוגעותהסוגיותכלאתמקיףהמוקדשלטיפולוהמשפט.
רישוםמשפחות,איחודקבלתהרשיון,הארכתתושב,שאינומשפחהלבןביקוררישיון
1996סוףעדהמוקדטיפלזובמסגרתועוד.כדיןשלאשנגבואגרותהחזרתילדים,
הללוהמשפחותמתוך790המערבית.מהגדהרובןפרודות,פלסטיניותמשפחותב-1,573

המשתייכיםמכללכ-30%מהוותאלהמשפחות1.בג"צלאוכלוסייתמשתייכות
ג2'.וזלאוכלוסייהומייצגגדולמדגםבהןלראותניתןכןועל1,בג"צלאוכלוסיית

הסכםשלשונותהפרותלגביאלהממשפחותתלונות375במוקדהתקבלו1995סוףעד
לגרוםשנועדושוניםאיומיםנגדןהופעלוכימהמשפחות143התלוננובנוסף,הבג"צ.

מהשטחים.לצאתהבגחיהטכםעל-ידיהמוגניםהמשפחהלבני

המשפחות11.בג"צבאוכלוסייתכלולותבמוקדהמטופלותאחרותפרודותמשפחות400
ילדים).ו-286זוגבני/בנות)400נפש686כוללות

המשפחותהפנו1994,בפברוארזואוכלוסייהשלבזכויותיהלהכירההחלטהמאז
63התלוננובנוסף,המדינה.התחייבויותשלשונותלהפרותבנוגעתלונות76למוקד

שלמהשטחיםליציאהלגרוםשנועדושונים,איומיםכלפיהןהופנוכימהמשפחות
בג"צ.הסכםעל-ידיהמוגניםבני-המשפחה

ואיומיםמהפרותסבלוהמוקדעל-ידישטופלוהפרודותהמשפחותכילהניחניתן
למוקד.דיווחוהןעליהםאשרולאיומיםלהפרותמעברנוספים,

הפניותמס'הפניות:מס'ההפרהסוג
11בג"צ1בג"צ

)8%(6)5%(19ביקוררשיונותלהנפיקסירוב
)3242%)26%(98ביקוררשיונותלהאריךסירוב

)1115%)17%(64ביקוררשיונותשלמועדקצרתהארכה
)1722%)5%(20משפחותלאיחודבקשהלקבלסירוב
-)37%(140משפחותלאיחודבבקשותבטיפולעיכוב

1בג"צאוכלוסייתשל

)1013%)10%(34אחר
)100%(76)100%(375סה"כ
14363בגירושבאיוםשלווהפרות-מהן

מכלל30%כמעטלא-רשומים),ילדיםו-993הורים)790נפש1,783כוללותאלהמשפחות324.
חדרה.לבג"צמ-22.8.93המדינהפרקליטותמטעםהודעהעל-פינפש,)6,000ובג"צאוכלוסיית



הוסיפוהןאךההסכמים,לקביעתהעוקבותבשניםבוצעווהאיומיםההפרותעיקר

מכן:שלאחרבשניםגםלהתרחש

איומיםהפרות

]]בג"צ]בג"צ1[בג"צ]בג"צ

1990--1-

19914-32-

2991*71-76-

3991831-32-
**19945755350

5991219179

1472104/מתמשכתהפרה
ידועלאמועד

3757614363סה"כ

מהגדהוגברים,נשיםמאזכוללתאשרןבג"צאוכלוסייתהורחבה1992בנובמבר*
31.8.92.ועדמ-1.6.90החלבשטחיםזוגםבניאצללביקורנכנסואשרעזה,ורצועתהמערבית

השנייה.הבג"צאוכלוסייתהוכרה1994בפברואר

ממשפחותהפרטלהגנתלמוקדהגיעוההסכמיםשלשונותהפרותעלתלונות
נ:םיחטשב31האזרחיהמינהלשלהנפותמכלהבג"צלאוכלוסיותהמשתייכות

האיומים*מס'ההפרות*מס'נפה

)16.8%(45)19.8%(53שכם

)17.8%(64)22.6%(81טולכרם

)17.7%(25)21.3%(29רמאללה
)35.1%(39ג%).62(69בית-לחם

)11.4%(17)22.3%(33חברון
)10.6%(10)27.7%(26ג'נין

)22.2%(4)5.6%(1יריחו

)4%(2)38%(19עזה

311206סה"כ

מכללמאיום,אוהסכםמהפרתשסבלוהמשפחותאחוזאתמצייןבסוגרייםהמספר*
נפה.מאותההפרטלהגנתבמוקדהמטופלותהשסועותהמשפחות

בנישלמשפחותלאיחודלבקשהבמענהעיכובשלההפרהנכללתלאזובטבלה325.
בג"צ.אוכלוסיית



עיקריים:ממצאיםשניעוליםזומטבלה

עלמעידההאזרחיהמינהלשלהנפותבכלההסכמיםשלהפרותשבוצעוהעובדהא.
בקרבהבג"צהסכמיעלוהדרכהמידעלהפצתבנוגעכולההמערכתשלרשלנות
אתלצמצםבמטרהמכוונת,היתהזושרשלנותחששמעוררהדברהמינהל.סניפי
בשטחים.להתאחדשיזכוהמשפחותשלמספרן

ההפרות,לאחוזבנוגעהשונותהנפותביןמשמעותייםפעריםשישנםהעובדהב.
אוהשכמים,ביישוםמיוחדתרשלנותניכרהמסויימותשבנפותכךעלמעידה

1>DlnWבעיקרהמצבהיהכוההנפה.עובדימצדהתושביםעלמכווניםקשיים

שנזקקובמוקדהמטופלותהפרודותמהמשפחותמ-60%למעלהלחם:ביתבנפת
נתקלומשלישויותרמצידה,ההסכםשלבהפרותנתקלו-הנפהלשירותי
המשפחה.בניליציאתובדרישהבאיומים
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ג'נפסח

בני-נעיםבכפרבצלםפרוייקט

בני-נעיםבכפרפרודותלמשפחותוסיועמחקרשלפרוייקטבצלםמנהל1994מקיץהחל
משפחות,לאיחודלהליךבנוגעהמשפחותשלמצבןבחינתכוללהמעקבחברון.שליד
שלובחינהבעניינם,הרשויותעםהתכתבויותלזכויותיהם,בקשרהמשפחהבנייידוע

מניתוחלהסיקהיתהלאנשים,סיועלמתןמעברהפרוייקט,מטרתהטיפול.התקדמות

שלהלןהסקירהבשטחים.משפחותלאיחודהנוגעותהעיקריותהבעיותעלבכפרהמצב
למעלהבמשךבצלםעל-ידיהמטופלותמבני-נעיםפרודותמשפחותל-100תתייחס
שנים.משלוש

הפרודותהמשפחותתיאור

בהם:זיע,בניביןפירודשלמקרים80

בת-זוגוןעבורמשפחותאיחודמבקשהשטחיםתושבפלסטיניבהםמקרים50ש

בן-זוגה.עבורמשפחותאיחודמבקשתהשטחיםתושבתפלסטיניתבהםמקרים30ש

י1בג"צבאוכלוסייתהכלוליםזוגות47

ן11בג"צבאוכלוסייתהכלוליםזוגות3

הבג"צ.באוכלוסיותכלולותאינםאשרזוגות25

4.25למשפחה:הממוצעהילדיםכשמספרלילדים,הוריםהינםמהזוגות66

הילדים:281כללמבין

האוכלוסין,במירשםרשומיםילדים157ש

לבצלם).הפנייהבעת(רשומיםאינםילדים1124

בהם:אחרת,משפחהקרבתשלמקרים20

עבור10מהםבוגר/ת,בן/בתעבורמשפחותאיחודמבקשהורהבהםמקרים13ש
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עלשמירוןתנדהפלסטינים,לרווחתn>YIDלמרשסי,ת-הוועדה4
הוראותמילויעלוהקפדהוהתקנות,החוקיםהישראלים,האינטרסיט

הסמכותהעברתאתלצייןניתןהוועדההישגימביןהביניים.הסכם
הרש"פןעל-ידידרכוןהנפקתהפלסטינים,על-ידיזהיתתעודותלהנפיק
נוטפים.רביםנושאיםועודחאוכלוטיןמרססקובץשלעצמאיניהול

אשר,1999בינואר10מיוםתת-הוועדה,שלהאחרונהבישירתהלמשל,כך.;
מדלתעלמיוזמתה,ישראל,הודיעהבכירים,בדרגברניאללההתקיימה
הודיעכן,כמונוספית.בקשותבאלף1999לשנתמשפחזוולאיחודהמכסוז

כמכחותלאיחודבבקשיתהטיפולאתלהאיץבכוונתיכיהישראליהצר
דולפוטוכ;1).הבקשותמספראתלהגדילכדיהקרובים,ההגדשיםבשלושת

יוגי-ו-ובו;ועדהלהקמתבקשתוח11הישראליהצדחידשהניסף,."
לפניכברשחועל(;חבקשהמאחרים",ועדת"שללפעילותההקריטריונים

באזורתישבותטאתשאיבדופלסטיניםשלזכאותםאתשתבדוקכשנה,
וכברההצעהאתבברכהקידםהפלסטיניהצדבחוייל.ארוכהשהייהבשל

בוועדה_החבריתנקבעו

למבנ)רינ)יוגרשהייתממספטורהינוהאחרון,הימןשלנוסףהישגף.
לשהותוהמשיכוויזה),(ישראליתביקוראשרתבאמצעות<D1~tVשנכנסו

ואילךכ,כאןיחולהפטורהאשרה.תוקףשפגלאחרגםרדיןשלאבשטחים
עדהמישפחות,איחודבנ,סגרתהרשעךעל-ידייכללואשרכאלה,אנשיםעל
1999.וגי(

י4;,(1
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הצדדיםשלהמשותפיםמההישגיםמקצתהןלעילשהובאוהדבריםלן.
שנישלטיבברצונםמתקבלותכילןההחלטורןהוועדה.דיוניבמסגרת
הצרדים.

בשטחיםמשפחיתאיחוד

רוצל1'מענהליתןבאהמישפחותאיחודתהליךישראל,מדינו!בראיית-ןו
פועלוכךהבינייםהסכםעלומונןבנישאהנושאהוצגכךהומניטרי.
בידיכאשרזה,לתהליךשותפההרשייפהיום,ועדההסכםמאזחתהליך
למיאולאזורסיכיןשמהווהממילשטחיםכניסהלמנועהזכוהישראל
משבהית.איחודשלבקריטריוניםנכללשאינו

איוווושלההסדריטנסמכים,הםעליכםוחגורמיםהדו"חמחכריבראייתו.(
לציין,מיותרלשטחים.המוניתהגירהלגועשה,לאפשר,מטרתםמשפחות

ובהסכםהעקרונותבהצהרתהאמורעםאהדבקנהעולהאינוהדברכי
הןיויים.

משפריתלאיחודבקשות2000בתמכסהישראלעל-ידינקבעהבעבר.,ג
בקשות1800-לאיו"ש1200שלפנימיתבחליקהשנה,בכלשיטופלו
ולאהבקשותבמספרמדוברכילצצןחשובלעזה.כ,שפחיתלאיחוד
משפחות),לאיחידההורהבבקשתנכללים16גילעדילדים(אנשיםבמספר

שנה.תידילאזורהנכנסיםאנשיםשלביותרנכבדתבכמותשמדוברכך
בבקשו;שכןאחוזים.בחמישים999)לשנתהוגדלה11כוכביהכאמור,
משפחה.בניכנספרכללבדרךנכלליםמשפחותלאיחוד

חתו:ליךשלקרוווןקצהרקמהווהמשפרוותלאיחודשהיקצתהחמכסה14.
גםקיימיטהמשפחותלאיחורהסדריםבשטחים.קבעתושבותקבלתשל

על-מחו"ל.ומשקיעיםהרש"פעובדיפלסטינים,השוטריםמשפחוונעגור
יצוין,ילדיהם.עםאלהשלהזוגבני/בטוולהיכנסרשאיםהקריטריונים,פי
מעטהנקבעו;כן22.גילעדייייטגילחגבלתללאנכנסותרווקותביותכי

לסייעמשתדלתוהמערכוןאלה,קטגוו-תתעלנמנהשאיםלמיגםכ(יוחדת
הניל.לחריגיגם

שעברוהפלסטיניםמאותאתכוללתאינההנזכרתומכסהשוטף,,1.
גטשמתנהלוהמבצעכחלקעזה,רצועתשבדרוםקנדהלמחנהמנשרים
מבירבקצבמתנהלזהונבצעפלסטיניות.משפחותלאיחודאלוביב,ימ
בפרוייקטמשקיעיםשאנוהרבההפעילותבזכותוזאתןנכות)3היכ,יותר
זו.במסגרתאישמאותכארבענכנסוהשנהרקזה.

ירבעתושבותמקבלים1בג"ץאוכלוסייתעלחנמניסבני-,זגכידוע,בנוסף,.ן"
1996שנוובמחלךאומנט,תגבלה.וללאשנקבעו,לנוכסותמחוץבאור
שמותאתהעבירהלאשהרשייפמכךנבעהדבראךבהליך,הפסקהחלי;

לציין,חשובישראל.ביוזמתהפעילותחודשהשנהחצילאחרהמבקשים.
לצדהביניים,להסכםבהתאטעברה,קבעתושבותלהעניקחסכנותכי

שלהמוקדםלאישורהכפופהכאמורתושבותהענקתאומנם,הפלסטיני.
בו;תייחסגםאמיריםהדוריספלסטינית.הינההסמכותאךישראל,

מועברותאלהלאוכלוסיותקבעתושבותלמתןבקשותחבגדץ.לאוכלוסיות

נשוקל:
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שלדעתהעלנעשיזנאינההתושבותוהענקתהרש"פ,באמצעיתלישראל
לישי-חלהלמעכירנמנעהפלסטינישהצדשעהזרן,באופןבלבד.ישראל
כבולות,הישראליהצדידיבג"ך,אוכלוסייתבןעבורקבעלתושבותבקשה
חד-צדי.באורחאדםלאותותושרותלהעניקרשאיוחינו

איחו,.י:לין-להציג,הדו"חשמנסהלדיוןבניגודכיעולהץנוק1נ;ומן.,..
השניםבשלושבאזורשהשתקעופלסטיניםאלפיעשרותמקיףהמשפחות
שכביס-לכיסלכךהביאושנקבעוחשוניסהקריטריוניםהאחרונות.
שנקבעה.השנתיתלמכסהממוץבשטחיםנבעתושטתמקבלים

באיו"ש.תוחפש1נ;זאיחודשלהתחליךפסק1997-1996השניסבמו,לן.,"
הצדשללפתחורבצהזוהפסקתכימחציין,כמנעיםחדי"חמחברי

וסכם(בעקבותכאמור,ישי-אל.שללרצונהבניגודועמדההפלסטיני,
הצדלידיאוכלוסיןומב-owהקשורותז:נזמכויותהועכרוהבינוים

פ"11רב.ראשיתוהמשפחותבאיחודהטיפולכללשכך,כיווןהפלסטיני.
הסכםחונימתמאזהרש"פ.החלטתעל-פילידינומגיעיםהמבקשיםשמות

ללאבעזההמשפחוונאיחודתהליךהתנהלהסמכויות,והעברתהביניים
אוולעצויוזהע"פהחליטהפנימיות,מסיבותבאיו"ש,זאת,עםקפרעות.,
מקורכיהתברר,בדיעבדהגיוני.הסברכללכךמצאנולאהתהליך.
לאזירים.הרש"פביןהפנימיתהיחסיםבמערכתהיהההפסקה

לאשחרש"פבכךהתבטאיןהרש"פעל-ידיההשפחותאיחוו.רנהליךעצירונ.19
איןונשכנותללאכימוגן,המבקשים.שמותאתאלישולידיהעבירה

והאישור.הבדיקההליךאתלקייםבאפשרותנו

הבכיריםהדרגיםבהתערבותפתרונה,עלהבעיהבאה1998שנתשארב'11)1:.
ישובודואכיהודיע,הפלסטיניהצדוברש"פ.בשטחיםהפעולותבתאום
ונחדש.התהליךהונעלמעשהובכךהמרקשים,שנוותאתויעביר

כיהפלסטיני,לצדמפורשיתישראלהידיעה1997-1996רושניםבמחלך21
רדוןשלכמווזווזכילגיין,חשוביאת,עםיבוטלו.תנוצלנחשלאמכסות

לאוונ"להשנוניינ)במהלךנוצלושלאשהמכסותהישראליהצדהודיעטוך,
השניםבמהלךכלומר,חבאות.כשנתייםלמימושתועברנהוהןיב,ו,ק,,

שלשנתיותמכסותשתי(כקשית2400הרגילהלמכסהיתווטטנ999-נ899
אתשנגנינומבליבקשווו,4800שלכולללמספרמגיעיםאנוובכךאיו"ש),
1999.לשנתהחודשבראשיתשניתנההתוספת

גוכן,אינהישראלהמרשט,בווחוםהסמכויותועברת(מאזכידוע,וי.
שירווניטעבורבעבר,לעשותשנהגהכפיאגרות,הפלסטיניתשהתושבים

תרגא111ובייתטמרותהאזרחי.המינהלעל-ידילהםםיקפו1ו,כהשונים
שימושבהעושההואידיעתנוולמיטבהפלסטיני,הצדבידיכיוםכנצייה

רחבה.ביד

ימ-1גוביואתדרסטיתבצורהלהורידהחליטהישראלמזאת,יתר(;)2.
והואמשפחות,לאיחודכבקשותהטיו"לעבורטהרש"כשנגביםהטיפיל
גבוהותהטיפולשעלויותלמרזתבלבד,שקליםחמישיםעלכיזםעומד

בהרבה.

נרע
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לאיחוזבנזשותשלושהגישאשרבדי"ח,שמוזכרע"עשלסיפורואת
בקשו;האמורים.הדבריםלאורלקרואישרב,כסרעבורןושילםמשפחות
מטופלתלויותיכולהאינההישראלי,לצדלהעבירשלאהרש"פשבחרה
להעבירמבקשתהיאאותןלבקשותמשלהעדיפותסדרלרשי,פעל-ידו.
בםדומה,באופןנעניין.אמירהאיןולישראלהישראלי,הצדלטיפול
מועבריטאינםהפלסטיניםהתושביםנזןהרש"פעל-ידישוגביםכספים
D"WTTIמטעםטיפולדמימועבריםלישראלשציינו,כפילישראל.ישירות
הרשייהשנובההאגרותמגובהגהרבחופל(חלהשלשיעורסבלבד.

הפלסטינים.מהתושבים

יראנוו17פשמהאיחודהליךשלוהקריטריוניםשהנהליםלטענה,בהתייחס
כ,יתכ,ן-עליותמרי,סליםמרזו.לטענהשחראיןכיעומר,נבקשיובהרו
הפלסטיניהצדאתהמטרידהסוגיהכלומתן.למשאשותףהיהלאהדז"ח,

מעגה.ללאשנותרנושאאיןלמרשם.בונת-הוועדהלהעלותניתן

קבעלתושבותבקשהלאשרשלאישראלרשאיתלפיהלטענהבאשו'
שלשיקול-הדעתעלמגבלהכלאין-בלבדביטחוןשלמטעמיםבשטחים
האוו-ווילנטפח28לסעיףנופסקהוזביניים.בז;סכםזהבנושאישראל
תושבותלחירניקהישראליהצדשלסמכותןאתקובעתהבינייםלהטכם

שלהקטגוריהאףגובהןלכךקטגיריותקובעתשהיאתוךבשטחים,קבע
מצויןלאישראל.שלהמוקדםלאישורהכפופה11סמכותמשפחות).איחוד
זה_בנושאוגדעתשיקולהפעלתאתהכיבליםהתשיקיםמהםאופןבשוס
טוגיוליהפרג;עלכאשריותרמקלחבצורהנוקטתשישראלהוא,בון

הומניטרית.

ו;מוגשורנהבנשותשמחציתשהחליטההיאשהרש"פלקביעהביחס
-הבג"ץלאוילוסייונעדיפותותינתןישנותבקשוהיהיוהמכסהבמסגרת
כיעולה,תת-הוועדהשלבפרוטוקוליםעיוןמתוךמדויקת.אינהזוקכייגח
בדו,יח,שמופיעוסף(אי-דיוק11.דרישהשהעלההואהישראליהצדדווקא
תו,רפ11מה_איחודהליךלגבישוניםפרטיםטוכסושלאהקביעההוא

שתועברשהמכסהסוכםלמשל,כךבבקשות.לטיפולזמניםלוחותסיכמו
יוני.סוףעדתענו;בינואר

נכינוונ.אינןהןלצערט,חנג"ץ.לאוכלוסיותבנוגעטענותשלסדרהז"ו,בו
אוכלוטייונשלהביקוררשיונותאתשוטףבאופןלהאריךממשיכהישראל
עדלמשל,כךהרש"פ.דרךהבקשותבהעברתעיכוביםישלצערנו,ץ"1בה.
לידיזולאוכלוסייהה(וגעותבקשותובהעברתנמנעההרשייפ1996אוגוסט

הישראלי.הצד

הבג"ץלבני-אוכלוסייתלהאריךישראלהחחייבחהבג"ץהסדריבמסגרת
מונפקיםכיוםכינציין,פעם.בכלחודשיםבשישההביקוררשיונותאת

למעשה.חוזשיסשבעהלנושךשתוקפםביקוררשיונותאלהלאנשים
זז,אוכלוסייהעבורביקורלרשיונותבקשותהישראלילצדמועברותכאשר
חיאחודשים,שלושהבתמרביתביקורתקופתלאשרישראלנוהגת

אתלהאריךמוסמכתהרש"פהביניים.בהסכםהקבועויהמרביתהתקופח
כךלרוב_עושהאכןהיאוכךנוספים,חודשיםבארבעההרשיונותתוקר
לעומתיואיכלוסייחעםהטיבוהבינייםהטכםשלשההטדריםייצא,

לבית-המשפט.העתירותבמסגרתשנקבעוהטדו.יט;י
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באוכלוסייהלהיכללהמעונינותשמשפחותכךעלקיכליםהדו"חטהברי0).
היוצרדברהפלסטינית,הרשותדרךהישראליהצדעםלדיןנאלצותהבגוץ
היאהרש"פהביניים,הסכםקובעגםוכךלדעתנו,וכנמושך.מסורבלהליך

ונהאאחרבאובןשפעולהנראההפלסטינים.התושביםאתשמייצגתזו
וזרשותאתלבטלשלאזה,בשלבמציעים,אנוהרש"פ.שלבסמכותהפוגעת

אהר.אוזהבארגוןולההלימההפלסטינית

אינסהזי"המגזברי-לרש"פהבהירותלרגלונושבותלמתןבוותייהס.(!
נקריחמלהגישרביםמפלסטיניםמנעאשרשהדברחעובדוזאתמציינים
על-ידישנן'רשוהגבוההמחירהואבשטחים,קבעתושבמעמדלקבלת
כספיטכוסכלגבתהלאאגב,ישראל,הכקשה.הגשתעבורלשלםהרש"פ
בבקשות_הטיפולעבור

תושבתאינזזשאמספלסטינים,ילדיםרישוםהליך1995,נוביזברעדן(.
איהודלקבלתשהסיכויינ)הטענה,משפהות.איחודדו-ךעלהיההשטחים,
ששפהותאיהוד"שנקראוהבקשווורובמוטעית.קלושה,נזשטהות
קשרללא16,גילעדילדכליכילכיוםאוטומטי.באופןאושרוקטינים"
במרשםלהירשםכתושב.מוכו.הי,וריםשאהדובהגאיהולדתו,לפוקוס

האוכלוסין.

בשטחיםביקורת111יצ)ו

ולאז.עותבהבעו(הדו"חוקט(ביקוררשיוניתהנפקתשלבסיגיהאף.,(
גםבלכד.הקיץלתקופתמבקריםהגבלתכלאיןלעובדות.בהצמדות

רביםמבקריסאלנביגשרבמעברעובריםזוהורף,עונתימיאלח,בימים
יום,כזידיהמגיעים

לצדביקוו.רשיונותלהנפיקזוסנוכותאתהעבירהבינייםהטכםכידיע,גן.
לאישורבכפוףהפלסטיני,הצדעל-ידימונפקיםהרשיי(ותהפלסטיני.
שהינוהמבקששלמככאומשולחהקרובלכלמאפשרההסכטישראלי.
לאורחןלפיכך,הפלסטיני.הצדבאמצעוונהבקשהאתלהגישתושב,

מבקריםכניסונלגביכזגבלהאיןבמציאות,לנוהגבהתאםוהןההסכם,
ראובנה.ונדרגהקרובלהםשאין

כיזח,בענייןקובעתההסכםהוו.אות-הביקיררשיונותתוקףז(:הינת(.י(
שדשיםשלושהשלמרביתלתקופהביקוררשיינותלאשררשאיתישראל
תוקףוניהלפיהםהביניים,להסכםשקדמולהסדריםבניגודוזאת,

שיוןהוו(וגזףאתלהאריךרשאיתהרש"פיום).לשלושיםהריקוררשיונות
שלבאישורהצורךוללאהידשיסארבעהשלנוסכתמרביתלתקופה
באזורלשהותיכולמבקרכלורנר,בלבד).ליידועהבכפוףאלאישראל,
חודשיםשבעה

בשנתמבקרים.לכניסתכנכסותהציבהלאבדויית,לטענותבביגודישראל,,("
אינםככזובןאלהדבריםמבקריס.65,453לאזורנכנסולמשל,1996

כלבז.בקשורן100מקבליםאנו1994שכישנתבדו"ח,הטענהעטב,תיי,"בים
בניכניסתכותירהאינון(לבועט"ישראלכינכתב,וודו"הבוזמי~ךלשרוע.
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מוכיחיםלשנהמבקריםאלף65ביקורי,)".ך.1וצלעשטחיסמשפחה
מכוססת.אינהכדו"תשהטענה

ןמזויג;1שלקבועהתושבווולהוכיחביקור,רשעןממבקשדרישו;אין
לכ,שךבונוקףתיעודיהיהשלמוזמןלכךדרישהישחי.הואבהבמדינה
להיכנסלמבקריםמאפשריטאנוזאת,עג)בעולס.כמקובלהכיקור,ונסוכת

הביקורתקופתאתמכסהלאהמסעתעודתאוהדרכוןתוקףאםגם
לאחרירוים.חודשבןביקורמשךלאישמאשריםאנוזהבנוקרהבמליאה.

והמבקרבירידהנוספים.חודשיםבארבעהלהאריךהרשותרשאיתמכן
יכילשהואכדוספים,(חודשייםמאשריהאנוהתיעוד,תוקףאתהאריך
בתת-סוכםזהנושאגםאגב,האפשריים.החודשיםשבעתמלואאתלנכל

הפלסטיני.הצדדעתעללמרשם,הויעדה

יקיב1-רשיונוונהארכתשיטתיבאופןישראלדוחהלפיהלטענה,נ-התייחס
נכונה.אירחווטעגח-לאשר"הרשותשבסמכותהחודשיםלשבעתמעבר"
ארגעהשלמרביתלתקיפהביקוררשיונותלהאריךסמכותלרשי,פראשית,
הבקשותמןגדולוחלקלגופה,נבדקתבקשהכלשנית,בלבד.חודשים
םתט,1,טןנועם,ביקוררשיונותכינעיר,לסיוםבחיוב.נענהלהארכה
בשטחים.חמבקרשלהשתקעותלאפשרכדיולאלביקור,

עלמגבלןאין-ישראלעטעימותבמזיגותסירר1נתמהלבני-משפחההמגע
מסיבותאנשיםשלבקשותדוחיםאנוביקור.ברשיוןלשטחיםכניסתם

שלבקשותאומגוריו,לארץולאלמבקשישיטתהקשורותביטחוניות
שלמוצאוהיווועובדתשנקבעו,בקריטרייניםעומדיםשאינםאנשים
קריטריון_אינהעימיתממדינתהמיזמן

;אושרושאושרי/לאביקורלרשיוןבבקשותהקשוריםתזנים(מביאהדוייח
בצלםלצערנו.חפלסטיני.ו;פנים"במשרדמקורות"על-ידינמסרוהנתונים
בשנתלעיל,נכתבשכברכפיאלה.מקוריהעל-ידיהנראה,כפיהוטעה,
:כטהרמבקרים.40,755נכנסןולארן"שכובקריס24,698ל'וזהכנסו(1996
מןכמהבדקכןלאהמקורוונ"."אותםשמסרימהמספרשלושהמפייותר

ש-הפלטטיניתשהטענהבזוידהכך,וביןכךביןאבלאושרו,לאהבקשות
בהתחשבמרשים,בנתוןשמדוברהרינכונה,אושרןמהבקשות73%

מווי?.תיעודבשלאוביטחוניותמטיבותשבוטלוהבקשותבמספר

שמבקריםלהוכיחהשטחיםמתושבידירשונשישראלהטענו:,לגבי
עםישירמגעמנהלתאינחישראלראשית,-השטחיםאתעזבושהזמינו
מהרש"פ,דורשיםאגושנית,חרש"פ.באמצעיתאלאהשטחים,תושבי

מאחריםכ,בקריםאותםאתלהוציאהביניים,בהסלסככ,תחייב
הרש"פ.ידיעלאחד,גסולומאחר,מנקרתוצאלאחיוט,ע]'כ,השטחיס.

לשטהשהגיעובמידהמאחרים,מבקריםרחיקותלעריסעיצרתישראל
לאותהמגורשיםאלהמבקריםישראל.מדינתלתחומיאושבשליטתנו אתמצדיקהמיוחדווהומניטריתסיבהכןאםאלאהגיעו,חסממנחמ;-ינה
באזור.הישאריתם

בודדינ)לכמחמגיעהמגורשיםמספרמבקריס.לגרושיזימיטמבצעיםאין
ממאחריםהמבקריםאלר40מ-למענ"לעומתוניחכ,ססרוזחבטנה,

עלמשמעוונילו;ץלהפעיליכילהישראלאושנק,חרש"פ.בשטחיהנמצאים
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בכךלאזור,מחוץאלהמאחריםהמבקריםאתלהיציאבנ,טררןפ"ש'1,ו
הרש"פ_יו-יעלחהסכסלקיוםעדגורפתבצורהמבקריםכניטתשונמנע

לצעדשישכהומניטריותההשלכותבשלוכד',מכלזהרעיוןדוחיםאנואבל
דא.כגון

לייכוט --.--

בתת-הוועדההצדדיםעל-יי.יראשבכובדנידונההמשפחוונאיחודסוגייוניג.
מתוךהצדדים,שניפועליםלפיהםעבודהודרכינהליםנקבעולמרשם.

הומניטרית.חשיבותבעלאשרזהבנושאלסייעובמטרהטוברצון

שלרבותרבכווננעקיףהמשפחותאיחודשתהליךהעיבדו,OSY)Jכיכנובו,ך.;
מרוציםשאינםמיגםמצאים(זה,לתתוסכלשהיניעה(להםאנשיה

בו-אייהואת,עטאלו;.לטענותמוצדקבסיטישלעתיםבעניינם.מהטימול
ר;משפחוונאיחודבתחוםרביםהישגיםנרשמוהמצב,שלהכוללת
בשטחים

בברכה,

דריהשלמה
התאוםג.דילו

.,ר44,-/

ו"4,7נ
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