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 תגובת המשיבים לבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט 

 פתח דבר .א

 

 יםהמשיבמתכבדים , 18.1.22( מיום )כב' השופט פוגלמן בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד .1

 הפקודה-ו הבקשהלפקודת ביזיון בית משפט )להלן:  6תגובה לבקשת המבקשים לפי סעיף להגיש 

 ., כדלקמן18.1.22( מיום בהתאמה פקודת הביזיוןאו 

 

ה העקבית של כבר בפתח הדברים, יטענו המשיבים כי דין הבקשה להידחות על הסף, שכן לעמדת .2

וכי ממילא על בקשה כזו  ,מתאים לכפיית ציות על המדינהלפקודת הביזיון אינו  6סעיף  המדינה

גופם של אף ל .ערכאת הערעורלפני ולא תנהל ההליך, מבה להיות מוגשת לפני הערכאה הדיונית 

פעלו ועודם פועלים ליישום פסק דינו יטענו כי דין הבקשה להידחות, שכן הם המשיבים הדברים, 

, בוודאי לא כלל ועיקרפעילותם אינה מהווה ביזוי של פסק הדין לעמדתם של בית המשפט הנכבד, ו

עמדת משכך,  אשר נקבע בפסיקה שהנו חריג בחומרתו. ,מצדיק את הפעלת הליך זהשבאופן 

 דין הבקשה להידחות אף לגופה.המשיבים היא ש

 

בנקודת הזמן הנוכחית ובעקבות פסק דינו כי כבר בפתח הדברים, המשיבים יעדכנו נוסף על האמור,  

ידי -המוגשות עלכל הבקשות בהליך דנן )להלן: פסק הדין(,  11.1.22של בית המשפט הנכבד מיום 

חל ( הוראת השעה)להלן:  2003-ג"סהתשהאזרחות והכניסה לישראל )הוראת השעה(,  חוקמי ש

-חוק הכניסה לישראל, התשי"ב על בסיס הוראות מתקבלות בלשכות מינהל האוכלוסין עליו בעבר

. עוד יציינו המשיבים, כי המשך הטיפול להן מספר בקשהויינתן ( לישראל הכניסה חוק)להלן:  1952

 .בהתאם לנוהל זמני שיפורסם, כמפורט להלן במכלול הבקשות יעשה

 

( האזוראזור יהודה ושומרון וחבל עזה )להלן: כמו כן, בקשות לקבלת מעמד המוגשות על ידי תושבי  

ומדינות אויב אשר במסגרתן נטען לטעמים הומניטאריים חריגים מטופלות על ידי ועדה הומניטרית 

בהקשר זה יצוין כי המשיבים פועלים  .פסק הדיןמכוח חוק הכניסה לישראל, תוך יישום קביעות 

הנוסח כאשר , (1.14.0001מס'  נוהל )להלן: 2.9.21שעודכן ביום , 1.14.0001מס' נוהל  לתיקון

 ואין פועלים על פיו.  ,1.2.22הורד מהאתר לצורך תיקונו עד ליום  2.9.21שפורסם ביום 

 

 כך בתמצית, וכעת ביתר הרחבה. 

 

 משרד הפנים – . שרת הפנים1
 משרד המשפטים –שר המשפטים  .2
 . היועץ המשפטי לממשלה3

 על ידי פרקליטות המדינה,
 משרד המשפטים, ירושלים

 dep@justice.gov.il-hcjדוא"ל: 
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 נה של בקשת המבקשיםעיקרי העובדות הצריכות לעניי .ב

 

בין היתר, על כך בה עמדו, במסגרת ההליך דנן הגישו המשיבים הודעת עדכון  3.1.22זכור, ביום כ .3

שמתבצעת עבודת מטה ושיח בעניין גיבוש הסדרים זמניים בתקופה שלאחר פקיעת תוקפו של חוק 

הוראת השעה, בין שרת הפנים לבין גורמי הייעוץ המשפטי במשרד המשפטים, ובראשם המשנה 

ום להסתיים עד ליהיו מנהלי(, ד"ר גיל לימון, אשר צפויים -ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

. עוד עמדו המשיבים על כך ששרת הפנים הודיעה על כוונתה להביא להשלמת חקיקתו של 16.1.22

 הליךחוק חדש בעניין שבו עסקינן, במסגרת שלוש קריאות, במהלך החודש הנוכחי )להלן גם: 

(; ולאור זאת, הנהלים המוזכרים לעיל לא ייכנסו לתוקף, היה והליך החקיקה יושלם החקיקה

 במועד האמור. 

 

. בצד זאת, הוגש ערר על הוראת השעועדת השרים לחקיקה את תזכיר חוק האישרה  9.1.22ביום  .4

 .ת הקרובהעפועלת לכך שהצעת החוק תעלה להצבעה בקריאה ראשונה ב שרת הפניםוהחלטה זו, 

 

 ובו נכתב, בין היתר, כדלקמן:, ניתן פסק הדין בהליך דנן 11.1.22ביום  .5

 

התשובה לשאלה כיצד על המשיבים לפעול בעת הזו היא מורכבת.  .15"

הדברים אמורים בשים לב לכך שלמשיבים סמכויות שונות המקנות להם 

שיקול דעת מכוח דברי חקיקה תקפים. מכל מקום, שאלה זו היא שניצבת 

לפתחו של בית המשפט המחוזי במסגרת העתירה מושא ההליך דנן, וכן 

שו באותו עניין. על כן, אין זו העת להידרש אליה, בעתירות נוספות שהוג

ובית המשפט המחוזי יכריע בה כחכמתו. אולם, בכל הנוגע לשלב הנוכחי 

וכמוסבר לעיל הדברים הם בגדר  –של מתן סעד ביניים, יש מקום להבהיר 

כי על המשיבים לפעול בגדרו של הדין הקיים בלבד,  –מושכלות ראשונים 

פי חוק הוראת השעה או הנהלים שהוצאו -ל יותר עלואין הם רשאים לפעו

פלוני נ' מדינת  7249/20עע"ם מכוחו, כל עוד חוק זה אינו בתוקף )ראו גם: 

 ((. 22.12.2021משרד הפנים ]פורסם בנבו[ ) –ישראל 

למשיבים מכוח אילו נהלים לצד זאת, איני סבורה כי יש מקום להורות . 16

בדיוק לפעול בנושא, או כיצד להפעיל את שיקול הדעת הכללי המוקנה 

להם. זאת, מאחר שאין מקום להכריע בגדרו של הסעד הזמני בכלל הטענות 

שנדונות בהליך העיקרי ולתת בו סעד הזהה במהותו לסעד העיקרי. על כן 

ס למערערים באופן זהה אין מקום, בעת הזו, להורות למשיבים לנהוג ביח

לטיפול בבקשות אחרות למתן מעמד, שהרקע להן הוא שונה. טענה זו עוד 

צפויה כאמור להתברר בהליך העיקרי. הדברים אמורים גם בשים לב לכך 

שהמשיבים צפויים לעדכן בהתקדמות הטיפול בנושא את בית המשפט 

ית המחוזי במועד קרוב, מה שעשוי לשנות באופן מהותי את התשת

העובדתית להתדיינות בעתירה. המשיבים יפעלו אפוא בתקופת הביניים 

ועד להכרעה בעתירה בהתאם לשיקול דעתם, אך זאת בהתאם לסמכויות 

 .המוקנות להם בגדרו של הדין הקיים"

http://www.nevo.co.il/case/27091244
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לכוף הוגשה בקשה על פי פקודת ביזיון משפט מטעם המבקשים, במסגרתה ביקשו " 18.1.22ביום  .6

 ."11.1.2021מיום ]של בית המשפט הנכבד[ המשיבים לציית לפסק דינו  את

 

עבודת  ,3.1.22בהמשך לאמור בהודעה המעדכנת מטעם המשיבים מיום  כי ,לעדכן ובקשי יםהמשיב .7

נמשכה גם , המטה והשיח המתקיים בין שרת הפנים לבין גורמי הייעוץ המשפטי במשרד המשפטים

בתוך כך נלמדו משמעויות  .ההודעה המעדכנת ולאחר מתן פסק הדין בהליך שבפנינולאחר הגשת 

 בהליך דנן.פסק הדין שניתן 

 

עד  בכוונת המשיבה לפעול לפיוזמני שנוהל  וגובשלמה עבודת המטה הושבימים האחרונים , ואכן .8

יכנס ייפורסם ו הנוהל ., ולכל המאוחר עד לתום מושב החורף של הכנסתהחקיקההליך להשלמת 

 (. ושלם עד למועד זהיהחקיקה לא  הליךככל ש )זאת 1.2.22לתוקף ביום 

 

נוהל זמני זה יקבע סדרי עדיפויות לטיפול בבקשות השונות של תושבי האזור או בני משפחותיהם  .9

לב בשים ו ;סוג הבקשות מספר הבקשות; בהינתן ,זאתשהוגשו ושתוגשנה לרשות האוכלוסין. 

תושבי האזור  הבקשותמקרב מגישי לשיקולים נוספים שנועדו לתת קדימות לאוכלוסיות מסוימות 

מקרב תושבי האזור  ידי אוכלוסיות אחרות-על פני בקשות שהוגשו או יוגשו על או בני משפחותיהם

לשרת טחון המדינה כפי שהוצגו י, בשים לב לשיקולים הנוגעים לבגם-כמו או בני משפחותיהם;

טחון הכללי. כאמור, נוהל זה יהיה בתוקף עד לסיומו של ירות הבידעת עדכנית של ש-הפנים בחוות

 . מושב החורף הקרוב בכנסת או עד להשלמת הליכי החקיקה, לפי המוקדם

 

בפסק הדין שניתן, וכי  הנכבדבחשבון קביעות בית המשפט הובאו נוהל הזמני הבגיבוש יודגש, כי 

 מנהלי(.-)משפט ציבורי על דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הנוהל הזמני הוא

 

כל הבקשות  הנוכחית ובעקבות פסק הדין בנקודת הזמןעדכנו כי שובו ויהמשיבים י, כאמור לעיל .10

תן יינומי שחוק הוראת השעה חל עליו בעבר מתקבלות בלשכות מינהל האוכלוסין המוגשות על ידי 

המשך הטיפול במכלול הבקשות יהיה לעיל,  צויןבשים לב להיקפי הבקשות, כמ .להן מספר בקשה

 . זמני שיפורסםהבהתאם לנוהל 

 

כמו כן, בקשות לקבלת מעמד המוגשות על ידי תושבי האזור ומדינות אויב אשר במסגרתן נטען  .11

לטעמים הומניטאריים חריגים מטופלות על ידי ועדה הומניטרית מכוח חוק הכניסה לישראל, תוך 

, והנוסח 1.14.0001. בהקשר זה, המשיבים פועלים לתיקון נוהל מס' יישום קביעות פסק הדין

 .פיו-הורד מהאתר ואין פועלים על 2.9.21יום שפורסם ב

 

רשות האוכלוסין מטעם  17.1.22מיום המשיבים יבהירו כי במכתב  לבקשה, 6מור בסעיף עניין האל .12

ה מבחינה משפטית, והטיפול . החלטה זו בטלנפלה טעותאכן , המצורף כנספח ב' לבקשה, וההגירה

 כמפורט לעיל.  –בבקשה יעשה מכוח הוראות חוק הכניסה לישראל. כך במקרה דנן, וכך בכלל 

 

 מכאן לעמדת המשיבים בעניין הבקשה. 
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 דין הבקשה להידחותג. 

לכפיית מתאים אינו לפקודה  6סעיף לעמדתם , שכן להידחות על הסףכי דין הבקשה יטענו המשיבים  .13

 ציות על המדינה.

 

בקנס או במאסר לציית לכל  אדםתהא הסמכות לכוף קובע כי לבית המשפט "לפקודה  6סעיף כך,  .14

 [. הח"מ – " ]ההדגשה הוספהצו )...(

 

לפקודת בזיון בית המשפט אינו  6סעיף לפיה  ,עמדתה העקבית של המדינהבהתאם ללשון הסעיף,  .15

והיא עודנה מוטלת בספק טרם הוכרעה בפסיקת בית המשפט הנכבד , מתאים לכפיית ציות עליה

-, תקהוועדה הציבורית נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל 5100/94)וראו לשם דוגמה: בג"ץ 

שם נמנע בית המשפט בהכרעת בסוגיית תחולת הפקודה על המדינה; כן  –( 2009) 824( 3)2009על 

מנהל הרשות  - מסעודין נ' אלכסנדר קושניר 4036/14רע"א בעניין ין זה האמור ראו לעני

( וההפניות שם; 29.12.14)החלטה מיום  30, פסקה (29.12.14 ניתן ביום) הממשלתית למים ולביוב

 3(, בפסקה 21.9.20 ניתן ביום) המרכז הרפורמי לדת ומדינה נ' שרת המשפטים 7150/16בג"ץ 

יוחנן ברקאי נ'  5877/21ברע"ב עמד על כך אך לאחרונה אף המשפט הנכבד  (. ביתוההפניות שם

 לפסק דינו של כב' השופט נ' סולברג(: 8בפסקה ; 29.9.21)פורסם בנבו,  שירות בתי הסוהר

 

".. עסקינן בעתירה שהיא למעשה בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט. כידוע, הליך 

א עונשי במהותו, ומטרתו העיקרית להביא המוגש מכוח הוראות פקודה זו, 'אין הו

שרבט נ'  3888/04לאכיפת ההחלטה השיפוטית במבט צופה עתיד' )ראו: רע"א 

ספק אם ניתן להפעיל את הוראות הפקודה ((. ]...[ 2004) 58, 49( 4שרבט, פ"ד נט)

 .[הח״מ – הוספשה ה]ההדג]...["  על רשות מרשויות המדינה

  

לציית אחר צווים שיפוטיים שניתנים על  יםמחויב משיבי המדינהכי מאליו לצד האמור לעיל, מובן  .16

 יעשה גם בעתיד. יעד כה, וכך  נעשהידי בית משפט מוסמך. כך 

 

באשר לאפשרות לקיים הליך זה כנגד הפסיקה שהטילה ספק המשיבים יוסיפו ויטענו כי בנוסף ל .17

. וראו, למשל, את חריג בחומרתוהליך מהווה  בקשה לפי הפקודההמדינה, כבר נקבע לא אחת כי 

(, בפסקה 2004) 58, 49( 4, פ"ד נט)שרבט נ' שרבט 3888/04פסק דינה של כב' השופטת ארבל ברע"א 

9 : 

 

קנס או  –ה בעקבותיו "הליך הביזיון נחשב הליך אכיפה קיצוני מאחר שהסנקצי

לראות בו הליך שיורי, לאחר  לעשויה להיות קשה ופוגעת, ולכן מקוב –מאסר 

שההליכים האחרים האפשריים נבחנו או מוצו. פסיקתו של בית משפט זה חזרה 

והדגישה כי השימוש בכלי אכיפתי זה שפגיעתו עשויה להיות קשה צריך להיות 

להיזקק להליכי ביזיון בית המשפט כאשר , וכי אין מוגבל רק למקרים מתאימים

 .[הח״מ – הוספשה ה]ההדג קיימת דרך אחרת לביצוע ההוראה השיפוטית"

 



  
 

6 

ברקוביץ'  4299/13כמו כן, ראו גם את פסק הדין של כב' המשנה לנשיא, כתוארה אז, מ' נאור, בבג"ץ 

 (:8, פסקה 18.11.14)פורסם בנבו,  נ' שר האוצר
 

ֲֲ 

 

"מקובל לראות בהליך בזיון הליך שיורי, אשר השימוש בו צריך להיות מוגבל 

למקרים מתאימים בלבד. הלכה זו נקבעה בשל היות הליך הבזיון הליך אכיפה 

עשויה להיות קשה )עניין עזרא,  –מאסר או קנס  –קיצוני, אשר הסנקציה שבצדו 

 מוסכם דין פסק של ומכוח בזיון להליך להיזקק יש, ככלל(. 347-346בעמודים 

 הדין פסק של פרשנותו בשאלת חלוקים אינם הצדדים שבהם, מיוחדים במקרים

 היא ההפרה ושבהם, לב תום בחוסר נגועה הצדדים אחד עמדת כאשר או המוסכם

  ."משמעית וחד ברורה

 

פקודת בהתאם לבקשה מקום להגיש המשיבים יטענו כי גם אם היה , מקובץ עד כהנוסף על ה .18

להיות מוגשת בערכאה הדיונית, ולא בערכאת  זוהיא שמקומה של בקשה זיון, ולא כך, הלכה יבה

-חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ נ' מועצה מקומית כעביה 9976/09 עע"מ :הערעור )ראו

המזרחי שיבולים מושב עובדים של הפועל  3267/07ע"א  ;(29.8.10 ניתן ביום) חג'אג'רה-טבאש

נוריאל  7279/06( והאסמכתאות שם; עע"מ 27.5.08ניתן ביום ) להתיישבות שיתופית בע"מ נ' בורה

המבקשים לא נתנו שום נימוק המצדיק ו, נבעניינ .((24.6.09ניתן ביום ) נ' ראש העיר פתח תקווה

ההליך בבית , במיוחד כאשר את הבקשה על הסף , וגם מטעם זה ראוי אפוא לדחותסטייה מן הכלל

 .של שתי עתירות נוספות באותן סוגיות ממש( ןהמשפט קמא עודנו מתנהל )לציד

  

כפי על כל פנים, ומבלי לגרוע מן העמדה העקרונית לגבי העדר תחולה של הפקודה על המדינה,  .19

המשפט פסק דינו של בית  ם, המשיבים פעלו ועודם פועלים ליישובחלק העובדתישעולה מהפירוט 

בשקיפות מלאה  . המשיבים אף פעלוופעילותם אינה מהווה ביזוי של פסק הדין כלל ועיקרהנכבד, 

 לאורך הדרך.  שנעשותוך עדכון בית המשפט בצעדים לכל אורך ההליך, 

 

"ההפרה היא ברורה וחד  במקרה דנן לא ניתן לומר כייטענו המשיבים כי  משכך, גם לגופו של עניין

באופן מפורט יותר, דין  .ליך לפי פקודת ביזיון בית המשפטמשמעית", כנדרש במקרים בהם ננקט ה

ויינתן  בהתאם לחוק הכניסה לישראלמתקבלות כלל הבקשות  )א(להידחות לגופה שכן:  הבקשה

יקה חדשה בנושא, , ככל שלא תושלם חק1.2.22נוהל זמני יפורסם עד ליום )ב( ; להן מספר בקשה

בנוסחו מיום  1.14.0001נוהל מס'  )ג(מכלול הבקשות;  אותיו וסדרי העדיפויות שבו יטופלפי הור-ועל

ככל שהתקבלו החלטות נוספות דוגמת  )ד(פיו; -וכעת אין פועלים על ,יתוקןהורד מהאתר ו 2.9.21

   מבחינה משפטית. תוקף זו שצורפה כנספח ב' לבקשה, הרי שמדובר בטעות, וברור כי להחלטה אין

 

. לפיכך, 11.1.21אף לגופו של עניין, אין בפנינו כל הפרה או ביזוי של פסק הדין מיום בנסיבות אלה,  .20

 להידחות.   –שהוגשה על פי פקודת ביזיון בית משפט  עמדת המשיבים היא שדין הבקשה

 

 , מר תומר מוסקוביץ.רשות האוכלוסין וההגירהמנכ"ל  זו נתמכת בתצהירו של תגובה .21
 

 "ג בשבט תשפ"בכ היום, 

 2022בינואר  25 

 רן רוזנברג, עו"ד 

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 

 , עו"דמתן שטיינבוך

 במחלקת הבג"צים עוזר

 בפרקליטות המדינה

 


