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צו מתבקש ליתן , בית המשפט הנכבד 16.11.2022בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

-תשל"דהלתקנות מרשם האוכלוסין )רישום מען(,  6תקנה להמורה למשיבה לפעול בהתאם  ,ביניים

 במרשם האוכלוסין בדואיםותושבים אזרחים ולרשום  (,תקנות מרשם האוכלוסין)להלן  1974

 וזאת על פי הודעה שתימסר.  ,עם ציון שם הנפה ושם המחוז ,בהתאם לשם השבט

 ואלה נימוקי הבקשה

 6, ללא מקור סמכות, בניגוד לתקנה המשיבהלעצמה עניינה של העתירה במדיניות שקבעה  .1

היא מסרבת באופן גורף לרשום את המען לפיה וללא שפורסמה, ו, מרשם האוכלוסיןלתקנות 

 מעתיק את מגוריו אשר תושב בדואישל אזרחים בדואים לפי שם שבט. המדיניות חלה על כל 

; על בדואי שחוזר להתגורר בכפר לא מוכר; ולאחרונה מיישוב מוכר אל כפר לא מוכר בנגב

נוקות שנולדים לשני הורים המתגוררים בכפר לא מוכר. במקרה התברר, כי היא חלה אף על תי

 אחרון זה, המען במרשם נותר ריק, וזאת הגם שלשני ההורים מען רשום לפי שם שבט. 

, כי אכן יש 31.10.2022מיום המשיבה הודתה בבקשתה להארכת מועד ולביטול מועד הדיון  .2

מרשם האוכלוסין, זאת מבלי לפרט  לתקנות 6קושי ליישם את מדיניותה לאור הוראות תקנה 

מה הקושי ומה השיקולים שעומדים מאחורי המדיניות. המשיבה הודיעה בבקשתה, כי בסיכום 

שהתקיימה בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )משפט  6.10.2022ישיבה מיום 

משיבה, מנהלי(, והשתתפו בה נציגים מפרקליטות המדינה לעניינים אזרחיים ונציגי ה-ציבורי

על מנת להתמודד עם הקושי ביישום המדיניות אל מול הדין הקיים, יש לבחון תיקון "נקבע כי 

לאחר שתיערך עבודת מטה מתאימה בהתחשב באינטרסים הנוגעים לעניין". עוד  של התקנות,
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מסרה המשיבה, כי תיקון התקנות דורש אישור של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת וכי 

 לתקן את התקנות רק לאחר הקמתה של ממשלה חדשה )ההדגשה לא במקור(. ניתן יהיה 

שכן אין לה מקור סמכות בחוק,  ,היינו, המשיבה מודעת לכך שמדיניותה היא בלתי חוקית .3

לתקנות מרשם האוכלוסין, ואינה מפורסמת, ולמרות זאת היא  6והיא מנוגדת לתקנה 

 קנות בעתיד, ככל שתתוקנה. מתעקשת להמשיך לפעול לפיה וזאת עד לתיקון הת

העותרים התנו את הסכמתם לדחיית מועד הדיון בכך שיינתן צו ביניים כמבוקש בבקשה זו.  .4

, כי הוצאת צו ביניים במצב הקיים "משמעותו 14.11.2022המשיבה הודיעה בתגובתה מיום 

ים שינוי המצב הקיים", וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה היות, והעותרים ואזרח

, וכי עיכוב "בן מספר כבר הרבה זמןבדואים אחרים אינם רשומים במרשם לפי שם שבט 

 חודשים" לא צפוי לפגוע בהם.

הבטיח כי המשיבה תפעל על פי הדין עד להכרעה בעתירה, תבקש על מנת למצו הביניים  .5

 ולמנוע הכשרת המשך המצב הלא חוקי המתקיים, שפוגע בזכויות אדם של אזרחים ותושבים

 בדואים, כמו הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות לבחור וכו'. 

חוק מרשם  :)להלן 1965-תשכ"ההחוק מרשם האוכלוסין, הוראות הדין הן חד משמעיות.  .6

תושב קבע או תושב ארעי. החוק מסדיר את  ,אזרח ":תושב"( חל על כל החוקאו  האוכלוסין

. בין יתר הפרטים אותו מנהלת המשיבהש ,האוכלוסין במרשםרישום פרטיהם של תושבים 

מסדירות את תקנות מרשם האוכלוסין  .(( לחוק11)א()2סעיף )כלול במרשם מענו של כל תושב 

 : בתעודת הזהותכתוצאה גם במרשם ולצורך רישומו המען אופן מתן הודעה על 

התושב מתגורר בישוב אז ההודעה על מען תכלול את "שם ש ככל – הודעה על מען בישוב .א

 לתקנות(.  2)תקנה הישוב, שם הרחוב או מספרו ]...[ מספר הבית" 

המפורט בטור א' מקום בהתושב מתגורר ש ככל –הודעה על מען בתחום מועצה אזורית  .ב

בתוספת הראשונה, אז ההודעה על מען בתחום מועצה אזורית תכלול את שם המקום וכן 

 (.לתקנות 3את שם המועצה האזורית כמפורט בטור ב' לצד שם המקום )תקנה 

מוגדר על ידי נקודת ציון שצוינה בטור א' " – הודעה על מען מחוץ לתחום רשות מקומית .ג

ההודעה את שם המקום המפורט בטור ב' לצד נקודת הציון" , תכלול ההשנייבתוספת 

 לתקנות(. 4)תקנה 

ההודעה על מען  –המען אינו ביישוב או בתחום רשות מקומית  אםהודעה אחרת על מען,  .ד

תכלול "את שם המקום הקרוב ביותר, בצירוף המלה "ליד" לפני שם אותו מקום" )תקנה 

 לתקנות מרשם האוכלוסין(. 6

הודעה על המען של שבט בדוי המשתרע על שטח רחב, תכלול " –י אן שבט בדוהודעה על מע .ה

בטור א' בתוספת השלישית, את שם הנפה המצוין לצדו בטור  המצויןאת שם השבט הבדוי 

 לתקנות(.  6ב' ואת שם המחוז לפי טור ג'" )תקנה 

 וכך נרשם מענם. דואים המתגוררים בכפרים לא מוכרים מודיעים אודות שם השבט כלומר, ב .7

המשיבה מיישמת את הוראות החוק ואת תקנות מרשם האוכלוסין כלשונן ומכבדת מדי יום  .8

הן באמצעות לשכותיה והן באמצעות הטופס המקוון באתר שלה הודעות שינוי מען של 



התושבים ואזרחים במדינה, ומעדכנת את מענם בהתאם להודעות. ואולם, הודעות של אזרחים 

לתקנות מרשם האוכלוסין, נדחות על הסף  6בהתאם לתקנה אים שמוגשות ותושבים בדו

 כאמור בניגוד לדין.

 צו ביניים ניתן בהתחשב בשני שיקולים: האחד סיכויי העתירה להתקבל והשני מאזן הנוחות. .9

לתקנות  6היות שאין חולק, כי המדיניות נוגדת את תקנה להתקבל  לעתירה, אם כן, סיכוי גבוה .10

וסין. המשיבה מסכימה לכך, ומשום כך מתעדת לפעול לתקן את התקנה באופן מרשם האוכל

שנוסחה יתאים למדיניותה. המשיבה אף ביקשה אורכה בת חצי שנה על מנת לתקן את התקנה, 

 משום שמדיניותה היא בניגוד לחוק. 

ירור מצדיק מעצמו כי עד לב –על רקע הפגיעה בזכויות אדם ובשלטון החוק  –אף מאזן הנוחות  .11

צו הביניים אינו מבקש לסטות מן המצב הנורמטיבי כיום, העתירה תנהג המשיבה על פי הדין. 

. המשיבה היא זו שבחרה לשנות מן המצב החוקי, ולחסום את האפשרות אלא לא לשנות אותו

לתקנות מרשם האוכלוסין, באופן גורף ומפלה  6להגיש הודעות עדכון מען לפי הוראות תקנה 

צתי. בית המשפט הנכבד מתבקש למנוע המשכו של מצב לא חוקי זה ולחייב על רקע קבו

 . 6לפעול בהתאם להוראות תקנה  המשיבה

ככל שבעתיד יתוקנו התקנות באופן  .הביניים צו מהוצאת נזק כל ייגרם לא למשיבה – ועוד .12

דרך אחרת לרשום את מענם של בדואים בכפרים הלא מוכרים, המצב המשפטי החדש  שתיקבע

יחול ממילא על כל מי שמענו הרשום הוא לפי שם שבט, כולל אלה שיעדכנו את מענם עתה לפי 

הוראות צו הביניים, ועל עשרות אלפי בדואים שמענם הרשום במרשם האוכלוסין הוא לפי שם 

שתבקש המשיבה לאמץ יצטרך להבטיח כי הוא מתיישב עם  שבט. ממילא כל הסדר בתקנות

 –עליו להיות לתכלית ראויה, לא לפגוע בזכויות אדם, וככל שפוגע  –כללי המשפט הציבורי 

 פגיעתו מידתית.

מתבקש עד להכרעה בעתירה לא להתיר מדיניות בלתי הנכבד  פטבית המשכך גם בענייננו.  .13

המשפטי באופן שיהלום  המצבלשנות את של המשיבה דית כוונתה העתי בשלחוקית על כנה, רק 

שנוגדת את רשות אינה רשאית לבסס את מדיניותה הפוגענית נחזור ונזכיר כי  .את מדיניותה

: "על כל רשות מינהלית לפעול ולהפעיל סמכותה על כוונה לשינוי חקיקתי בעתידהדין הקיים 

בגלל אפשרות שחקיקה עתידית תשנה  בהתאם לדין הקיים, ואין היא רשאית שלא לעשות כן

 3872/39את התמונה ותפתור בדרך כלשהי את הבעיה המתעוררת עתה בבית המשפט" )בג"ץ 

((. ועוד: "כל עוד לא 1993) 497, 485( 5, פ"ד מז)מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות

רח לפי החוק הקיים בא שינוי בחוק, אין הרשות רשאית לפגוע בזכויותיו או בציפיותיו של האז

 679/84ידי מניעה מראש של פגיעה ביישומה" )בג"ץ -ידי יישום המדיניות החדשה או על-על

((. וגם: "בהפעילה את סמכויותיה אין בכוח 1985) 829, 825( 2, פ"ד לט)מאור נ' שר התחבורה

ג"ץ פי המצב החקיקתי הקיים" )ב-הרשות להסתמך על חקיקה צפויה, ושומה עליה לפעול על

(. מושכלות ראשונים אלה הן 1995) 816, 804( 3, פ"ד מט)צרפתי נ' שר הבריאות 3674/94

"ביטוי ישיר לעקרון חוקיות המינהל המחייב כי רשויות המדינה יפעלו בהתאם להסמכה 

)להלן: עניין  (11.1.2022) לפסק הדין 14, פסקה ח'טיב נ' שרת הפנים 7917/21בר"ם )בחוק" )

; (1997) 383, 380( 5, פ"ד נא)דורון נ' ראש עיריית ראשון לציון 5692/97וד: בג"ץ ; ור' ע('טיבח



כרך  משפט מינהליארז -(; דפנה ברק2000) 191, 188( 2, פ"ד נד)ארד נ' הכנסת 2967/00בג"ץ 

 ((.2010) 100א 

 בעניין זה נפנה לשתי דוגמאות: .14

הפנים ולמנכ"ל רשות  לשרת המורה, ביניים לצו בבקשה עסק'טיב חהדין בעניין  פסק .א

לחדול מלפעול על פי נוהל שאימצו להם, ולפיו יש להוסיף ולנהוג האוכלוסין וההגירה 

, שתוקפו 2003-"גהתשס(, שעה)הוראת  לישראל והכניסה האזרחות חוקלהוראות  התאםב

לייסד את  םרשאי אינם המשיבים. נפסק, כי פקע, וזאת בתקווה שיצליחו לחוקק חוק חדש

לחוקק: "על המשיבים לפעול בגדרו של הדין הקיים  םעל חוק חדש שבכוונת םיותמדינ

פי חוק הוראת השעה או הנהלים שהוצאו מכוחו, -בלבד, ואין הם רשאים לפעול יותר על

 לפסק הדין(. 15ה אינו בתוקף" )פסקה כל עוד חוק ז

, ולפיה הפנים משרד עסקה במדיניות שקבע נ' שר הפנים אטני 1528/13בבג"ץ  העתירה .ב

בעת שניתן אישור רשמי על לידה להורים זרים שילדם נולד בישראל, יושמט מן האישור 

 על כיהרשמי שם האב, כפי שנרשם בהודעה שניתנה בבית החולים. משרד הפנים טען, 

 כיועוד מסר,  ,להסתפק בעותק בכתב יד של הודעת לידה שניתן בבתי החולים ההורים

כך שיהיו בידי ההורים  החולים בבתי הלידה הודעות הנפקת מערך בלפעול למחשו ובכוונת

הורה בית המשפט, כי בשלב זה, עד להטמעת הוצאת  1.6.2016 ביום. מסמכים מודפסים

הודעות לידה ממוחשבות )והגם שהתהליך מצוי בעיצומו(, ישוב משרד הפנים להנפיק 

השינוי שהוביל להגשת אישורים רשמיים מודפסים על לידה, כפי שהיה המצב טרם 

העתירה, והדגיש, כי משרד הפנים אינו רשאי לשמוט פרטים שנכללו בהודעה שניתנת על 

 כלומר את שם האב )ר' הפסקה הראשונה להחלטה(. –ידי בתי החולים 

שני המקרים עסקו בעניינים שבהם נהגה המשיבה באופן בלתי חוקי לאורך זמן. בשני המקרים  .15

כוונה לשנות את המצב על מנת שיתאים למדיניותה. אף על פי כן, משום המשיבה הודיעה על 

הפגיעה בזכויות אדם ובשלטון החוק, בית המשפט לא היסס לתת צווי ביניים שיורו למשיבה 

 לנהוג כדין עד להכרעה בעתירה.

 לאור האמור בית המשפט הנכבד מתבקש לתת צו ביניים כמבוקש. .16

עתירה, בקשת המשיבים ותגובתם, ואין בה עובדות חדשות. בקשה זו מוגשת על יסוד האמור ב .17

 משום כך אינה נתמכת בתצהיר.

 7.12.2022היום, 

  
__________________ 

 עו"ד ,עּביר ג'וּבראן

  ב"כ העותרים


