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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים )תיקון מס' 117( )הסמכת בית 
משפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטות ִמינהליות של רשויות ישראליות 

הפועלות באזור(, התשע"ח-2018

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-12000)להלן-החוקהעיקרי(,אחרי1עהוספתסעיף5א
סעיף5יבוא:

"סמכותביתמשפט
לענייניםמינהליים

בירושליםלדון
בענייניהאזור

ביתמשפטלענייניםמינהלייםבירושליםידון,נוסףעל5אע )א(
סמכותולפיסעיף5,גםבאלה:

בית את להסמיך המוצע החוק של מטרתו  כללי
לדון בירושלים מינהליים לעניינים המשפט 
הפועלות ישראליות רשויות של ִמינהליות בהחלטות
ביהודהוהשומרון)להלן-האזור(מכוחתחיקתהביטחון,
בהתאםלעקרוןההסמכהההדרגתיתהקבועבחוקבתי
משפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000)להלן-החוק
אוחוקבתימשפטלענייניםמינהליים(,והכולכמפורט

בהמשךהדבריםע

חוקבתימשפטלענייניםמינהלייםאשרנחקקבשנת
2000,הקיםלראשונהמחלקותִמינהליותבבתיהמשפט
הדרגתית להעברה מסגרת חוק להיות ונועד המחוזיים
ומסודרתשלסמכויותמביתהמשפטהגבוהלצדק)להלן-
בג"ץ(ומבתיהמשפטהכללייםאלבתיהמשפטהמחוזיים

בשבתםכבתימשפטלענייניםמינהלייםע

בתהליך ראשון שלב היוותה החוק של חקיקתו
שזו כך ִמינהליים בעניינים השיפוט מערכת להבניית
ואכן, ערכאותע משלוש דבר, של בסופו מורכבת, תהיה
בדבריההסברלהצעתחוקבתימשפטלעניניםמינהליים,
2(,נכתבכי"בשלבזה התש"ס-1999)ה"חהתש"ס,עמ'
מדוברעליצירתמדוריםמינהלייםבבתיהמשפטהמחוזיים
בלבדעבשלבמאוחריותרתיבחןהאפשרותלהקיםמדורים

מינהלייםגםבבתימשפטשלום")שם,בעמ'ו(ע

בתהליך משתלבת בזה המתפרסמת החוק הצעת
משנה תהליכי בשני למעשה הלכה שעיקרו האמור
בעניינים השיפוט מערכת הבניית - בזה זה השזורים
ִמינהלייםכךשזותהיהמורכבתמשלושערכאות,וחלוקת
הסמכותהענייניתבענייניםִמינהלייםביןערכאותהשיפוט

הִמינהליולפיסוגיההליכיםהשוניםע

בסעיף1לחוקנקבעכימטרתוהיא"להסמיךבאופן
משפט כבית בשבתו המחוזי המשפט בית את הדרגתי
לענייניםמינהלייםלדוןבענייניםמינהלייםהנדוניםבבית
המשפטהעליוןבשבתוכביתמשפטגבוהלצדקאובבתי

משפטאחריםעעע"ע

בהתאם,מאזחקיקתהחוקועדהיוםהועברולסמכות
לעניינים משפט כבתי בשבתם המחוזיים המשפט בתי

ואולם ִמינהליים, בעניינים נרחבות סמכויות מינהליים
לדון העניינית הסמכות את כללו לא אלה סמכויות
בהחלטותִמינהליותשלרשויותישראליותהפועלותבאזור,

סמכותשנותרהבידיביתהמשפטהעליוןבשבתוכבג"ץע

המשפט בית את להסמיך מוצע זו חוק בהצעת
לענייניםמינהלייםבירושליםלדוןבהחלטותמינהליות
הוראות מכוח באזור, הפועלות ישראליות רשויות של
המיוחדותלאזור)ראוההגדרההמוצעתלמונח"תחיקת
הביטחון"(,ובפרטבארבעתהתחומיםהאלה:חופשמידע,
תכנוןובנייה,ענייניכניסהויציאה)כניסהלאזור,יציאה
ממנווכניסהויציאהמאזוריםמסוימיםבתוךהאזור(וצווי

הגבלהופיקוח,הכולכמפורטלהלןע

הסמכתביתמשפטלענייניםמינהלייםלדוןבהחלטות
מינהליותשלרשויותישראליותהפועלותבאזורתביא
לכךשהחלטותאלהלאיידונולפניבג"ץכערכאהראשונה
ואחרונהעבענייןזהיצויןכיניתוחהנתוניםבדברכמות
העתירותהמוגשותלבג"ץמדישנהמלמדכיישכמותלא
מבוטלתשלעתירותבענייניהאזורעכך,מעברלהגשמת
התכליתשבבסיסהמהלךהכוללהנוגעלמערכתהשיפוט
בענייניםִמינהליים,הסמכתביתמשפטלענייניםמינהליים
כמוצעבהצעתחוקזועשויהאףלסייעבהפחתתהעומס

המוטלעלביתהמשפטהעליוןע

לסעיף 5א המוצע סעיף 1

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף5אכנוסחוהמוצע, 
לעניינים משפט בתי של סמכותם גדר את בו ולקבוע
מינהלייםלדוןבהחלטותמינהליותשלרשויותישראליות
הפועלותבאזורעעלפיהמוצעהסמכותלדוןבענייניםאלה

תהיהנתונהלביתמשפטלענייניםמינהלייםבירושליםע

המדוברבהחלטותשאותןמקבלותרשויותהפועלות
באזורמכוחשורהשלדבריחקיקהשנתנומפקדכוחות
צבאהגנהלישראל)להלן-צה"ל(באזור)להלן-המפקד(,
מפקדצבאיכהגדרתוהמוצעתאורשותאחרתשפעלה
תקנה, צו, מנשר, ובהם באישורם, או מטעמם מכוחם,
אכרזה,הודעה,מודעהאומסמךאחרשנתןהמפקדוכן
מכוחהוראותשניתנומכוחםשלדבריחקיקהומסמכים

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ח,עמ'89וע 1
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עתירהנגדהחלטהשלרשותאושלגוףהמנוי )1(
בתוספתהרביעית,הפועליםביהודהוהשומרון)להלן
-האזור(מכוחתחיקתהביטחון,בענייןהמנויבתוספת
הרביעית,ולמעטעתירהשהסעדהעיקריהמבוקשבה
עניינוהתקנתתחיקתהביטחוןלרבותביטולה,הכרזה
עתירה - )להלן להתקנתה צו מתן או בטלותה על

מינהליתבענייניהאזור(;

ערעורהמנויבתוספתהחמישית)להלן-ערעור )2(
מינהליבענייניהאזור(ע

עתירהמינהליתבענייניהאזורתידוןלפיהוראות)ב( )1(
חוקזהכאילוהיאעתירהמינהליתלפיסעיף5)1(ע

ערעורמינהליבענייניהאזוריידוןלפיהוראות )2(
חוקזהכאילוהואערעורמינהלילפיסעיף5)2(ע

בסעיףזה- )ג(

"מפקדצבאי"-כמשמעותובצובדברהוראותביטחון]נוסח
משולב[)יהודהוהשומרון()מס'1651(,התש"ע-22009;

"תחיקתהביטחון"-כלאחדמאלה:

מנשר,צו,תקנה,אכרזה,הודעה,מודעה,אומסמך )1(
אחר,שנתנומפקדכוחותצבאהגנהלישראלבאזור,
מפקדצבאיאורשותאחרתהפועלתמכוחם,מטעמם

אובאישורם;

הדיןהחלבאזורכתוקפומזמןלזמן; )2(

כאמור חקיקה דבר מכוח שניתנה הוראה )3(
בפסקה)1(אוהדיןכאמורבפסקה)2(,והיאבת–פועל

תחיקתי;

הוספתתוספת
רביעיתותוספת

חמישית

אחריהתוספתהשלישיתלחוקהעיקרייבוא:2ע

עתירהנגדהחלטהשלרשותאושלגוףהמנוי )1(
בתוספתהרביעית,הפועליםביהודהוהשומרון)להלן
-האזור(מכוחתחיקתהביטחון,בענייןהמנויבתוספת
הרביעית,ולמעטעתירהשהסעדהעיקריהמבוקשבה
עניינוהתקנתתחיקתהביטחוןלרבותביטולה,הכרזה
עתירה - )להלן להתקנתה צו מתן או בטלותה על

מינהליתבענייניהאזור(;

ערעורהמנויבתוספתהחמישית)להלן-ערעור )2(
מינהליבענייניהאזור(ע

עתירהמינהליתבענייניהאזורתידוןלפיהוראות)ב( )1(
חוקזהכאילוהיאעתירהמינהליתלפיסעיף5)1(ע

ערעורמינהליבענייניהאזוריידוןלפיהוראות )2(
חוקזהכאילוהואערעורמינהלילפיסעיף5)2(ע

בסעיףזה- )ג(

"מפקדצבאי"-כמשמעותובצובדברהוראותביטחון]נוסח
משולב[)יהודהוהשומרון()מס'1651(,התש"ע-22009;

"תחיקתהביטחון"-כלאחדמאלה:

מנשר,צו,תקנה,אכרזה,הודעה,מודעה,אומסמך )1(
אחר,שנתנומפקדכוחותצבאהגנהלישראלבאזור,
מפקדצבאיאורשותאחרתהפועלתמכוחם,מטעמם

אובאישורם;

הדיןהחלבאזורכתוקפומזמןלזמן; )2(

כאמור חקיקה דבר מכוח שניתנה הוראה )3(
בפסקה)1(אוהדיןכאמורבפסקה)2(,והיאבת–פועל

תחיקתי"ע

הוספתתוספתאחריהתוספתהשלישיתלחוקהעיקרייבוא:2ע
רביעיתותוספת

חמישית

מדובר כן, וכמו תחיקתי; פעל בני שהם ובלבד כאמור,
בהחלטותשמקבלותרשויותכאמורמכוחהדיןהחלבאזור
אומכוחהוראותשניתנומכוחווהןבנות–פועלתחיקתי

)להלן-תחיקתהביטחון(ע

מוצעלהסמיךאתביתהמשפטלענייניםמינהליים
בירושליםלדוןבשניסוגיםשלהליכים:עתירהמינהלית
נגדהחלטהשלרשותאושלהגוףהמנויבתוספתהרביעית
לחוקכנוסחההמוצע)להלן-התוספתהרביעית(הפועלים

באזור,מכוחתחיקתהביטחון,בענייןהמנויבאותהתוספת
)להלן-עתירהמינהליתבענייניהאזור(;וערעורמינהלי
)להלן המוצע כנוסחה לחוק החמישית בתוספת המנוי
עתירה כי מוצע עוד האזור(ע בענייני מינהלי ערעור -
האזור בענייני מינהלי וערעור האזור בענייני מינהלית
מינהלית עתירה הם כאילו החוק הוראות לפי יידונו
לפיסעיף5)1(לחוקוערעורמינהלילפיסעיף5)2(לחוק,

בהתאמהע

קובץהמנשריםמס'ו23,עמ'5902ע 2
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"תוספת רביעית

עתירה מינהלית בענייני האזור

)סעיף5א)א()1((

חופשהמידע-החלטהשלרשותבבקשהלקבלתמידעהמופניתכלפיהע 1ע

תכנוןובנייה-החלטהשלרשותלפיחוקתכנוןערים,כפריםובניינים,מס'79 2ע
לשנת31966)בפרטזה-חוקתכנוןערים(,לפיצובדברתכנוןערים,כפריםובניינים
)יהודהוהשומרון()מס'18ו(,התשל"א-1971ו)בפרטזה-צותכנוןערים(,אולפיצו
)יהודהוהשומרון( בדברמתןהיתריםלעבודותבשטחיםתפוסיםלצרכיםצבאיים

)מס'997(,התשמ"ב-51982,ולמעט-

החלטהשעניינהעבירותועונשיןובכללזההחלטהלפיסעיף37בלחוק )1(
תכנוןערים;

- תוספות שתי לחוק להוסיף מוצע כאמור,  סעיף 2
מינהליות עתירות שעניינה רביעית תוספת  כללי
שעניינה חמישית ותוספת האזור בענייני 
ערעוריםמינהלייםבענייניהאזורעתוספותאלהתוחמות
מינהליים לעניינים המשפט בית של הסמכות גדר את
רשויות שנותנות ִמינהליות בהחלטות לדון בירושלים

ישראליותהפועלותבאזור,מכוחתחיקתהביטחוןע

לתוספת רביעית המוצעת

משפט בית את להסמיך שמוצע הראשון התחום
לענייניםמינהלייםבירושליםלדוןבוהואחופשהמידע
בכלהנוגעלרשויותישראליותהפועלותבאזורעיצויןכיחוק
חופשהמידע,התשנ"ח-1998)להלן-חוקחופשהמידע(,
מקומיות, מועצות על ובעיקר באזור, חלקי באופן הוחל
ויובהרכיאיןבהסדרהמוצעבהצעתחוקזוכדילהשפיע
עלגדרתחולתושלחוקחופשהמידעעלרשויותישראליות
הפועלותבאזור;עניינהשלהצעתהחוקהואאךבהסמכת
ביתהמשפטלענייניםמינהלייםבירושליםלדוןבבקשות

מידעהמופנותלרשויותישראליותהפועלותבאזורע

עלפיהמוצע,ידוןביתהמשפטלענייניםמינהליים
בירושליםבהחלטותשעניינןבקשותלקבלתמידעמרשויות
ישראליותהפועלותבאזורבדרךשלעתירהמינהליתלפי
תידון המוצע פי שעל מאחר הרביעיתע לתוספת 1 פרט
עתירהמינהליתבענייניהאזורכאילוהיאעתירהמינהלית
לפיסעיף5)1(לחוק,הרישעלפסקדינושלביתהמשפט
לענייניםמינהלייםבעתירהמינהליתכאמורניתןלהגיש

ערעורבזכותלביתהמשפטהעליוןע

המשפט בית את להסמיך שמוצע השני התחום
לענייניםמינהלייםבירושליםלדוןבוהואתחוםהתכנון

והבנייהבאזורעעלפיהמוצעיהיהביתמשפטלעניינים
מינהלייםבירושליםמוסמךלדוןבמרביתהעתירותבענייני
תכנוןובנייהשלהאזור,זאתבדומהלמצבהמשפטיהחל
בדומה למשל, כך לחוקע הראשונה התוספת לפי היום
לפרט10לתוספתהראשונהלחוק,שעניינוהחלטותבנושא
תכנוןובנייה,שממנומוחרגותהחלטותשר,מוצעלהחריג
מפרט2לתוספתהרביעיתשעניינוהחלטותבנושאיתכנון
ובנייהבאזור,החלטותשלמפקדכוחותצה"לבאזורעכמו
כןמוצעלהחריגמפרטזהענייניםנוספיםאשרמורכבותם
אורגישותםמצדיקהזאת,כגוןהחלטהלפיסעיףו3אלחוק
תכנוןערים,כפריםובניינים,מס'79לשנת1966)להלן-
חוקתכנוןערים(,שעניינהמתןהיתרבנייהלפיתכנית

שהופקדהוטרםנכנסהלתוקףע

עלפיהמוצעידוןביתהמשפטלענייניםמינהליים
בירושליםבהחלטותבענייניתכנוןובנייהשלהאזורבדרך
שלעתירהמינהליתלפיפרט2לתוספתהרביעית,ומשכך,
יהיהאפשרכאמורלהגישעלפסקדינושלביתהמשפט

בעתירההמינהליתערעורבזכותלביתהמשפטהעליוןע

משפט בית את להסמיך שמוצע השלישי התחום
לענייניםמינהלייםבירושליםלדוןבוהואענייניכניסה
ויציאה וכניסה ממנו יציאה לאזור, כניסה - ויציאה
כי מוצע זה בתחום גם האזורע בתוך מסוימים מאזורים
ביתהמשפטלענייניםמינהלייםבירושליםיהיהמוסמך
אשר עניינים מסמכותו ויוחרגו העתירות במרבית לדון
מורכבותםאורגישותםהביטחוניתמצדיקהזאת)למשל
סגור צבאי לשטח כניסה היתר מתן שעניינה החלטה
מסויםשלאלצורכיתעסוקהאושלאבתחומימרחבהתפר

כהגדרתוהמוצעת(ע

פורסםבעיתוןהרשמיהירדני,גיליוןמס'1952מיום66ע09ע25,עמ'1961ע 3

קובץהמנשריםמס'27,עמ'1000ע ו

קובץהמנשריםמס'56,עמ'28ע 5
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החלטהשעניינהתכניתתכנוןאזוריתאותכניתתכנוןמתאריתכמשמעותן )2(
בפרקשלישילחוקתכנוןערים;

החלטהשלמפקדכוחותצבאהגנהלישראלבאזור; )3(

החלטהשלראשהִמינהלהאזרחילפיתקנה3לתקנותאישור,הקמהופטור )ו(
מהיתרלדרכיםזמניותלאתריבנייהבעליחשיבותאזורית)הוראתשעה()יהודה

והשומרון(,התשע"א-62011;

החלטהשלראשהִמינהלהאזרחילפיתקנה3לתקנותאישור,הקמהופטור )5(
מרישיוןלמבנהחינוךארעי)הוראתשעה()יהודהוהשומרון(,התש"ע-72010;

החלטהשלמועצתהתכנוןהעליונהלפיסעיף7)ו(לצותכנוןערים;לעניין )6(
זה,"מועצתהתכנוןהעליונה"-המועצהכהגדרתהבסעיף2לחוקתכנוןערים;

החלטהשלרשותלפיסעיףו3אלחוקתכנוןעריםע )7(

3עכניסהויציאה-

החלטהשלראשהמינהלהאזרחילפיסעיף1דלצובדברשטחיםסגורים )א(
)אזורהגדההמערבית()מס'ו3(,התשכ"ז-81967,לענייןאדםמסוים;

החלטהשלמפקדצבאילפיסעיף3להיתרכניסהכללי)מס'5()תושבים )ב(
ישראלייםותושביחוץ()יהודהוהשומרון(,התש"ל-91970;

החלטהשלמתאםפעולותהממשלהבשטחים,אומימטעמו,שעניינהמתן )ג(
אשרתכניסהלזרלאזור,הניתנתמכוחנוהלימתאםפעולותהממשלהבשטחים,
למעטהחלטהכאמורשעניינהבקשתהרשותהפלסטיניתלאישוררישיוןביקור

זרשנתנה;

החלטהפרטניתשלרשותשעניינהכניסהלצורךתעסוקהליישובישראלי )ד(
)יהודה ישראליים( )יישובים שטח סגירת בדבר ההכרזה לפי הניתנת באזור,
והשומרון(,התשס"ב-102002,ולפיהצובדברהעסקתעובדיםבמקומותמסוימים

)יהודהוהשומרון()מס'967(,התשמ"ב-111982;

החלטהפרטניתשלרשותשעניינהמתןהיתרכניסהלשטחשהואמרחב )ה(
תפר;בפרטמשנהזה,"מרחבתפר"-שטחשהוכרזכמרחבתפרבתחיקתהביטחון

כהגדרתהבסעיף5א;

החלטהשלרשותשעניינהמניעתיציאתתושבאזורמהאזורלפינוהלי )ו(
הִמינהלהאזרחיע

החלטהשעניינהתכניתתכנוןאזוריתאותכניתתכנוןמתאריתכמשמעותן )2(
בפרקשלישילחוקתכנוןערים;

החלטהשלמפקדכוחותצבאהגנהלישראלבאזור; )3(

החלטהשלראשהִמינהלהאזרחילפיתקנה3לתקנותאישור,הקמהופטור )ו(
מהיתרלדרכיםזמניותלאתריבנייהבעליחשיבותאזורית)הוראתשעה()יהודה

והשומרון(,התשע"א-62011;

החלטהשלראשהִמינהלהאזרחילפיתקנה3לתקנותאישור,הקמהופטור )5(
מרישיוןלמבנהחינוךארעי)הוראתשעה()יהודהוהשומרון(,התש"ע-72010;

החלטהשלמועצתהתכנוןהעליונהלפיסעיף7)ו(לצותכנוןערים;לעניין )6(
זה,"מועצתהתכנוןהעליונה"-המועצהכהגדרתהבסעיף2לחוקתכנוןערים;

החלטהשלרשותלפיסעיףו3אלחוקתכנוןעריםע )7(

3עכניסהויציאה-

החלטהשלראשהמינהלהאזרחילפיסעיף1דלצובדברשטחיםסגורים )א(
)אזורהגדההמערבית()מס'ו3(,התשכ"ז-81967,לענייןאדםמסוים;

החלטהשלמפקדצבאילפיסעיף3להיתרכניסהכללי)מס'5()תושבים )ב(
ישראלייםותושביחוץ()יהודהוהשומרון(,התש"ל-91970;

החלטהשלמתאםפעולותהממשלהבשטחים,אומימטעמו,שעניינהמתן )ג(
אשרתכניסהלזרלאזור,הניתנתמכוחנוהלימתאםפעולותהממשלהבשטחים,
למעטהחלטהכאמורשעניינהבקשתהרשותהפלסטיניתלאישוררישיוןביקור

זרשנתנה;

החלטהפרטניתשלרשותשעניינהכניסהלצורךתעסוקהליישובישראלי )ד(
)יהודה ישראליים( )יישובים שטח סגירת בדבר ההכרזה לפי הניתנת באזור,
והשומרון(,התשס"ב-102002,ולפיהצובדברהעסקתעובדיםבמקומותמסוימים

)יהודהוהשומרון()מס'967(,התשמ"ב-111982;

החלטהפרטניתשלרשותשעניינהמתןהיתרכניסהלשטחשהואמרחב )ה(
תפר;בפרטמשנהזה,"מרחבתפר"-שטחשהוכרזכמרחבתפרבתחיקתהביטחון

כהגדרתהבסעיף5א;

החלטהשלרשותשעניינהמניעתיציאתתושבאזורמהאזורלפינוהלי )ו(
הִמינהלהאזרחיע

עלפיהמוצע,ידוןביתמשפטלענייניםמינהליים
בירושליםבענייניהכניסהוהיציאההמתואריםלעילבדרך
שלעתירהמינהליתלפיפרט3לתוספתהרביעית,אשר

תהיהנתונה,ככלעתירהמינהלית,לערעורבזכותלבית
המשפטהעליוןע

קובץהמנשריםמס'238,עמ'ו7ו6ע 6

קובץהמנשריםמס'237,עמ'3ו63ע 7

קובץהמנשריםמס'2,עמ'70ע 8

קובץהמנשריםמס'25,עמ'959ע 9

קובץהמנשריםמס'199,עמ'ו315ע 10

קובץהמנשריםמס'53,עמ'130ע 11
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תוספת חמישית
ערעור מינהלי בענייני האזור

)סעיף5א)א()2((

ערעורעלהחלטתועדתערעוריםלפיסעיפים296או297לצובדברהוראות 1ע
ביטחון]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון()מס'1651(,התש"ע-112009ע"

לתוספת חמישית המוצעת

תחוםנוסףורביעישמוצעלהסמיךאתביתמשפט
לענייניםמינהלייםבירושליםלדוןבוהואצוויהגבלה
וצוויפיקוחהמוצאיםבאזורעמכיווןשצוויםאלהנדונים
בשלבראשוןלפניועדתערעוריםשבהיושביםשופטים
צבאיים,מוצעכיביתמשפטלענייניםמינהלייםבירושלים
1 ידוןבענייניםאלהבדרךשלערעורמינהלילפיפרט

לתוספתהחמישיתכנוסחההמוצעע

כך,יידוןצוהגבלהאוצופיקוחלפניועדתערעורים
שבהיושביםשופטיםצבאיים)לפיתחיקתהביטחון(;על
החלטתועדתהערעוריםיהיהאפשרלהגישערעורמינהלי
לפניביתמשפטלענייניםמינהלייםבירושלים;ועלפסק
דינושלביתהמשפטהאמורבערעורהמינהלייהיהניתן

להגישבקשתרשותערעורלביתהמשפטהעליוןע

בטרור, המאבק חוק בהצעת כי יוער זה בעניין
)1067 עמ' התשע"ה, הממשלה )הצ"ח התשע"ה-2015
)להלן-הצעתחוקהמאבקבטרור(,הוצעלהסמיךאתבתי
המשפטלענייניםמינהלייםלדוןבצוויהגבלההמוצאים
במדינתישראלבדרךשלעתירהמינהליתולאבדרךשל
ערעורמינהליכמוצעבהצעתחוקזועזאת,מאחרשההליך
גם כמו ישראל, במדינת המוצאים הגבלה צווי לגבי
ההליךשהוצעבהצעתחוקהמאבקבטרור,אינוכוללדיון
בצוויההגבלהלפניערכאהמעין־שיפוטיתדוגמתועדת
הערעוריםאשרדנהבצוויהגבלהופיקוחהמוצאיםבאזורע
חלקזהשלהצעתחוקהמאבקבטרורפוצלמהצעתהחוק
המקוריתוהליכיחקיקתוטרםהסתיימועההסדרהמוצע
שייקבע להסדר הצורך במידת יותאם זו חוק בהצעת
בחקיקהאשרתתקבלבסופושלדברבכנסתבענייןצווי

הגבלהשהוצאובמדינתישראלע

קובץהמנשריםמס'ו23,עמ'5902ע 11
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