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 חוק האזרחות והכניסה לישראל( –יסוד: כבוד האדם וחירותו )תיקון -הצעת חוק
 

יסוד: כבוד האדם וחירותו-בחוק  .1 01תיקון סעיף 
1

, האמור בו יסומן )א(, ואחריו 01, בסעיף 

 יבוא:

ל חוק האזרחות והכניסה יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו ש-אין בחוק ")ב(  

3112–לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג
2

 , או בתוקפו של חוק שיבוא במקומו."

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

יסוד: כבוד האדם וחירותו את פסק דינו של בית המשפט הגבוה לצדק בבג"צ -הצעה זו מעגנת בחוק

ככל מדינה  –פסק בדעת רוב, ולפיה מדינת ישראל פסק הדין(, שנ –עדאלה נגד שר הפנים )להלן  1/3/12/

 ל. רשאית להגביל בחוק הגירתם של זרים לישרא –בעולם 

או  3112–על פי ההצעה, לא תישמע טענה לפיה חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג

 כל חוק שיבוא במקומו איננו חוקתי. 

בבית המשפט העליון עתירה נוספת בעניין שכבר נפסק בו האמור לעיל על מנת  בימים אלו נידונה

למנוע שינוי ההלכה שנפסקה בשל שינוי בהרכב בית המשפט. מוצע לקבוע בחוק את ההלכה ולמנוע מהן 

 אפשרות שינוי בהלכה זו. 

נת למנוע המשפט הבינלאומי מכיר בלגיטימציה של מדינות לפקח ולווסת את ההגירה לתחומן על מ

סיכונים ביטחוניים )ראה עוד רובנשטיין ואורגד, "ביטחון המדינה, רוב יהודי וזכויות אדם: המקרה של 

 (. /20הגירה לצורכי נישואין", הפרקליט מח )תשס"ו( 

"זכותן של מדינות לקביעת תנאים סלקטיביים ומגבילים נתפסת כחלק מריבונותן. קיימת הבנה שגם  

אומי או צבאי יש למדינה דמוקרטית אינטרס לגטימי )כלכלי, תרבותי, ביטחוני לא במצב של עימות ל

(. הצעה זו מעגנת בחוק היסוד את הריבונות של 221וכד'( למנוע הגירה לא רצויה לשיטחה" )שם, בעמ' 

 מדינת ישראל לנהל מדיניות הגירה לפי שיקול דעתה ותוך קביעת מגבלות ותנאים שונים. 

ת רשאית המדינה לשמור על האינטרסים הביטחוניים לאור המציאות הקשה במסגרת שיקול הדע

שמדינת ישראל מצויה בתוכה. בהקשר זה קבע בית המשפט הגבוה לצדק בפסק הדין, כי "מדינה המצויה 

על כניסת תושביה של מדינת  –ורשאית היא לאסור  –במצב של מלחמה עם מדינה אחרת, נוהגת לאסור 

של מדינה, של כל  –כן: זו חובתה -על-יתר –עוד נקבע בעניין זה: "אכן, זו זכותה האויב אל תחומיה". 

מדינה, להגן על תושביה מפני המבקשים להרע להם, וכנגזר מכך רשאית היא המדינה למנוע הגירתם של 

בעוד היא מנהלת עימות מזוין עם אותו אויב".  –זוג הם לאזרחי ישראל -ולו בני –נתיני האויב לתוכה 

פסק הדין הכיר בזכות ובחובה של מדינת ישראל לקבוע כללי תושבות וכניסה לישראל שמונעים מנתיני 

ישות עוינת, המצויה בעימות עם מדינת ישראל, להתיישב בה גם אם נישאו לאזרח ישראלי )הגירה לצרכי 

טלת על מדינה המו –משפטית או מוסרית  –(. יצוין ש"אין שום חובה Marriage migration –נישואים 

במשפט הבינלאומי, לאפשר הגירה לצורכי נישואין ממדינה א' למדינה ב', כל עוד שתי המדינות נמצאות 

  ביניהן בעימות מזוין, ואפילו כשהן מצויות בשלום מוחלט".

גם דעת המיעוט בפסק הדין לא הצליחה לשים אצבעה על שיטת משפט בה נישואין מקנים זכות 
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. הכלל הוא שלנתין חוץ אין חזקת נאמנות למדינה אליה הוא מבקש להיכנס, קל אוטומאטית לתושבות

וחומר כשהוא בן לאומה המצויה בסכסוך לאומי עם המדינה אליה הוא מבקש להיכנס ושהחינוך במדינה 

 זו עוין לעצם קיומה של המדינה אליה הוא מבקש להיכנס. 

. שם נקבע 3/1( 0' מינהל מקרקעי ישראל פ"ד נד)קעדאן נ /9961/6דברים אלה קיבלו ביטוי גם בבג"צ 

שיש אבחנה בין מי שמצוי בבית )אזרחי המדינה(, שזכאים ליהנות משוויון זכויות מלא, לבין הזכות 

 לקבלת מפתחות הכניסה לבית שניתנו בחוק השבות אך לבני העם היהודי. 
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