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 מינהליתעתירה 

 : ה כדלקמןמשיבהורות למתבקש להנכבד בית המשפט 

 ,בישראל ככלל באופן מקוון חזור מהמדיניות שקבעה לעניין הגשת בקשות להסדרת מעמדם של בני זוגל .א

 השירות.י מבקש ולאפשר הגשת בקשות להסדרת מעמד של בני זוג בלשכות או באופן מקוון, על פי בחירת

 ברוסית ,, לרבות בערביתדרכים הבאותלאפשר קביעת תורים לקבלת שירותים בענייני אשרות ומעמד גם ב .ב

 :ובאמהרית

 וההגירה וקבלת שירות בה;באמצעות פנייה ללשכת רשות האוכלוסין  (1)

  ;בשפת קהל היעד )אוטומטי או אנושי( טלפוני מענה אמצעותב (2)

  ;באמצעות מערכת אוטומטית לתיאום תורים (3)

 ;(או בדומה לו) המשמש לקביעת תורים בענייני מרשם ותיעוד היישומוןבאמצעות  (4)

 באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני; (5)

  באמצעות פנייה בפקס. (6)

או להגשת בקשה  פנייה כאמור לקביעת תור לקבלת שירותים בענייני אשרות ומעמד כל דרךבכי  ,לקבוע .ג

 .הפנייה בלתמעת ק שעות לכל היותר 48תוך ב, התור ייקבע להסדרת מעמד של בני זוג
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 סמכות: ה

לתוספת הראשונה לחוק  א(3)-( ו3(, )2, )(1)12 יםלדון בעתירה על פי פרט עניינית סמכותמשפט נכבד זה  לבית

לדון בעתירה משום שהחלטות  מקומית סמכות. לבית המשפט 2000-בתי משפט לעניינים מנהליים, התש''ס

 .בירושליםוההגירה במטה רשות האוכלוסין המשיבה נתקבלו 

 האגרה: 

 . 2007-לתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז 20על פי פרט ₪  2,014

 :נוסף הליך

 הליך נוסף בבית משפט או בבית דין בקשר למסכת עובדתית דומה. לא קיים

 הרקע העובדתי להגשת העתירה 

בשני וזאת עניינה של עתירה זו במדיניותה של רשות האוכלוסין וההגירה במסגרת מתן שירותי אשרות ומעמד, 

 עניינים:

אפשר קביעת תורים לקבלת שירותי אשרות ומעמד בלשכות המשיבה )להלן: שלא למדיניותה של הרשות  .א

שיצרה מיוחד מנגנון . בקשה כזו מוגשת באמצעות בקשה מקוונתהגשת  אלא על ידי (,שירותי אשרות

או אינו נותן מענה  ,אינו מספק מענה בתוך פרק זמן סבירוהוא  עבור הנזקקים לשירותי אשרות,המשיבה 

 המשיבה,אחרים בלשכות  מרשם ותיעוד המבקשים לקבל שירותיאזרחים ותושבים, שבשעה  . זאת,כלל

 מיידי, מותאם ונוח.  אפשר תיאום תור באופןמטופלים באמצעות יישומון מקביל ונפרד, המ

של אזרחים או תושבי קבע בישראל  הליך להסדרת מעמד של בני זוג לפתוחמדיניותה של הרשות לסרב  .ב

( בלשכותיה באופן גורף, ולחייב הגשתן של בקשות הליך מדורג או של בני זוג הסדרת מעמד )להלן:

 . מורכבות אלה רק באמצעות טופס מקוון באתר הרשות

אנגלית, אך לא בהטפסים המקוונים לתאום תורים ולהגשת בקשה לפתיחת הליך מדורג מונגשים בעברית ו

קבלת השירותים באמצעות הטפסים מתאפשרת רק למי שיש לו ידע מתאים וכן גישה לחשמל, למחשב  בערבית.

 ולחיבור יציב לרשת האינטרנט. 

 הפיכת הטפסים המקוונים לערוץ בלעדי לקביעת תורים לקבלת שירותי המשיבה ולהגשת בקשותלפיכך, 

בכבודם של הנזקקים בשוויון, פוגעת  יות זומדינגישה לשירותי המשיבה.  לפתיחת הליך מדורג כאמור מונעת

לשירותי המשיבה וביכולתם לממש את הזכות לחיי משפחה, ולצדה שורה של זכויות יסוד נוספות הכרוכות 

חסימת האפשרות לפנות לקבלת שירותיה החיוניים של המשיבה יה בישראל. יקבלת רישיון ישיבה או היתר שהב

ס ממתחם הסבירות ומנוגדת לחובת המשיבה להציע את שירותיה לציבור חורגת באופן ג בפני הזקוקים להם

 ובתנאים הולמים. , בשוויוןבהגינות

  לעתירה: הצדדים

היא עמותה הפועלת  )האגודה לזכויות האזרחאו  העותרת :להלן(העותרת, האגודה לזכויות האזרח בישראל  .1

בנושאים שונים בעלי חשיבות ציבורית  קידום זכויות האדם. העותרת משמשת לא אחת כעותרת ציבוריתל

 במסגרת פעילות מוקד פניות הציבור של העותרת מטופלות פניות רבות. כללית הנוגעות להגנה על זכויות אדם

חלק לא מבוטל מהפניות  .הליך המדורגבהקשרים של הגירה ומעמד, ובתוך כך הלזכויות אדם הנוגעות 
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-בידם לקבל ייצוג משפטי, מהפריפריה הגיאוגרפית והסוציו שאין המתקבלות הן של אזרחים ותושבים

המשיבה שינתה את מדיניותה בעניין תיאום תורים . במסגרת פעילות זו למדה העותרת, כי מית בישראלואקונ

רבים אינם הגשת בקשות לפתיחת הליך מדורג, וכי בעניין לקבלת שירות אשרות ומעמד בלשכות המשיבה ו

, הפונים מתרעמים. משום שהמשאבים והידע הנדרשים לכך אינם בידיהםם מהמשיבה מצליחים לקבל שירותי

בתקיפה משפטית של אך ככלל אינם מעוניינים ההכבדה והקושי הנוסף בקבלת שירותי המשיבה, על  אמנם,

, ואינם מבקשים לכלות זמנם ומשאביהם על סוגיה עכב את הטיפול בבקשתם הפרטניתמדיניות זו, שת

לנוכח מצב דברים זה, ובשל פגיעת הם מבקשים סיוע בקביעת תור ולצורך הגשת בקשותיהם. . זו בירוקרטית

בהתאם לפסיקת בית מדיניות המשיב בזכויות יסוד, מוגשת עתירה ציבורית זו על ידי האגודה לזכויות האזרח 

המוקד  7501/17ץ בג" אוציבורית לבית המשפט לעניינים מינהליים )רעתירה המשפט העליון בעניין הגשת 

 ((. 9.5.2018)לפסק דינו של השופט פוגלמן  14, פסקה לפליטים ולמהגרים נ' שר הפנים

מתן , היא רשות ממשלתית המופקדת, בין השאר, על (המשיבה)להלן:  המשיבה, רשות האוכלוסין וההגירה .2

לשם כך קובעת המשיבה . אלה, ועל ניהול ההליכים לרכישת רישיונות רישיונות לישיבה בישראלאשרות כניסה ו

 נהלים וסדרי עבודה לטיפול בבקשות בענייני אשרות ומעמד. 

 בלבד באמצעות טופס מקווןלהסדרת מעמדם של בני זוג הגשת בקשות 

, בסופו של דבר )ולמעט לתושבי הרשות הפלסטינית( כך שיוקנה להםזוג הסדרת מעמדם של בני להסמכות  .3

בעניינם של , 1952-התשי"בחוק האזרחות ל 7סעיף הוראת ב תמעוגנראלים מעמד זהה לזה של בני זוגם היש

 נותעלי רישיוני זוג לבבעניינם של ב, 1952-לחוק הכניסה לישראל התשי''ב 2סעיף ובהוראת  ,בני זוג לאזרחים

 חוקל 4סעיף ת וכיום בהוראמוסדרת בני זוג תושבי הרשות הפלסטינית הקניית היתרי שהייה ל. לישיבת קבע

לחוק האזרחות והכניסה  3ת סעיף והוראב ןולפניה ,2022-האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשפ"ב

 .(הוראת השעה: יכונו )להלן 2003-התשס''ג ,לישראל

, או לתושבות קבע בחינת הבקשה להתאזרחותנהלים המסדירים את  מופורס ות אלהשל הורא ןלשם יישומ .4

"נוהל הטיפול במתן שכותרתו  5.2.2008תושבות ישראלית: נוהל מס' או מכוח נישואין לבן זוג בעל אזרחות 

במתן מעמד לבני זוג של  "הטיפולשכותרתו   5.2.0009'נוהל מס, "מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי

שכותרתו "נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי  5.2.001ונוהל מס'  ,ישראלים לרבות בני אותו המין"

הגשת בקשות על פי נהלים אלה כרוכה במילוי טפסים ובצירוף שורה ארוכה מאוד של מסמכים לתושב קבע". 

להוכחת זהות המבקשים, קיום חיי משפחה וניהול משק בית משותף, כנות הקשר וייחודיותו, מרכז חיים 

 והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית.בישראל 

המוגשות על פי ת בבקשות טיפול בבקשות ובעררים על החלטוה קובע את אופן 1.6.0001מס'  המשיבהוהל נ .5

יודגש כי אין לסרב לקלוט בקשה "קובע כך: זה  לנוהל 1סעיף א.. (בבקשות הטיפול נוהל)להלן:  אלהנהלים 

הרשות כי הבקשה או הערר יידחו. עם זאת ניתן לומר למגיש  או ערר מכל סוג שהוא, גם אם ברור לעובד

הבקשה כי עפ"י הקריטריונים לא נראה שבקשתו תאושר, אך אם יבקש בכל אופן להגיש הבקשה, יש לקבלה 

 ."כמקובל ולטפל בה עפ"י הנהלים הרגילים

לפתיחה בהליך בקשות  שלא ניתן להגיבשנה האחרונה אימצה המשיבה מדיניות חדשה לפיה בניגוד להנחיה זו,  .6

 מחייבת זאתתחת . יהבלשכות במסירה פיזית של טפסי הבקשה והמסמכים הנדרשים לפקידי המשיבה מדורג

באמצעות  אך ורק המסמכים הנלוויםהטפסים ו כל והגשתבקשות אלה, לרבות תשלום האגרה הגשת  המשיבה

 ,העותרת, בדומה לארגוני זכויות אדם נוספים ללא מפגש עם גורם אנושי.ו המופיע באתר שלה, טופס מקוון
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ולעובדה שמרבים נמנעת כל אפשרות להגיש את בקשתם כתוצאה מהמדיניות החדשה, עדה לקושי שנוצר 

  .בגינה

 .שלבים בעהכולל ש להגיש בקשה להסדרת מעמדו של בן זוגהמבקשים שבאמצעותו נדרשים הטופס המקוון  .7

ומסמכים שונים להוכחת עמידה  את הבקשה להזין פרטי מידע אישי בכל אחד מהם נדרש מי שמבקש לשלוח

מרכז ו, משק בית משותף כןקיומו של קשר זוגי הוכחת זהותם של בני הזוג ומצבם האישי, בתנאי הנהלים: 

להתקדם קיימת אפשרות טכנית לא  –חיים בישראל. ככל שמסמך או פרט מידע חסר, אינו ידוע או אינו קיים 

להסביר כי קיימות נסיבות , לא קיים שדה המאפשר להוסיף הערות בשפה חופשית. הבקשהלהגיש את ו

בעת מילוי להסביר כי מסמך חסר או לבקש להשלימו במועד מאוחר יותר. מיוחדות, לציין כי הבקשה דחופה, 

שהגיע  כל אחד מעמודי הטופס המקוון, לא ניתן לדעת מה יהיו הדרישות שיופיעו בעמודים הבאים, וכך מי

לאמצע הטופס ואין בידו מסמך או פרט מידע נדרש, נאלץ להתחיל בתהליך כולו מחדש. תהליך זה יכול לחזור 

ניתן לתרגם את הטופס עצמו לאנגלית או לערבית אך למלא את השדות בטופס  על עצמו מספר רב של פעמים.

 ד.בעברית ואנגלית בלבד, ולהעלות קבצים ששמותיהם בעברית ואנגלית בלב

הלי המשיבה או והמסמכים שיש לצרף אל הטופס המקוון מכונים בשמות קוד, שרק מי שמצוי היטב בנ .8

חשבונות מרוכזים; חיים משותפים )להבדיל מנישואין(; המתנסה בהגשת בקשה דומה בעבר יבינם. דוגמת: 

מה משמעותם ר שמות טפסים שלא מבואבנוסף מצוינים תעודה המעידה על מצב אישי קודם; תעודת יושר. 

קיימים  הטפסים .; טופס קורות חיים לאבחון6; וטופס אש/6טופס מר/ ;3טופס אש/ :וכיצד ניתן למלאם

  בלבד.והאנגלית מנוסחים בשפה העברית ו אך יש לדעת איך למצוא אותם, הם קשים לזיהוי, ,ברשת האינטרנט

 . 1 ןמצ''ב ומסומ במילויוהטופס והודעות הכישלון שמתקבלות צילומי מסך המתעדים את העתק 

לעשות שימוש במכשור  יש המקוון ולצרף אליו את עשרות עמודי המסמכים הנדרשים למלא את הטופסעל מנת  .9

יה: נדרשת גישה לרשת האינטרנט בחיבור יציב; נדרשת גישה יטכנולוגי שאינו מצוי בהישג יד של כלל האוכלוס

לצרף לבקשה,  שישעלות לאתר את עמודי המסמכים הרבים למחשב מתאים ולסורק על מנת לסרוק, לשמור ולה

 כקבצים , שמירתםמסמכיםסריקת המציאת הטפסים, וכן נדרשת אוריינות טכנולוגית מספיקה לשם 

 רבים.אמצעים אלה אינם מצויים ונגישים עבור והעלאתם לאתר הרשות. 

בניגוד למצב הנוהג עד כה, הטופס כולל דרישות קשיחות לעניין כמות התמונות המשפחתיות ומספר הממליצים  .10

זאת ועוד, לאחר בלעדי מכתבי המלצה וצילומי תעודת זהות של שלושה ממליצים לא ניתן להגיש את הטופס.  –

בפרטים העובדתיים הנוגעים הגשת הטופס, אין כל דרך לאתר את הגורם שאליו הועבר הטיפול או לעדכנו 

אין כל  –בני הזוג שהגישו את הבקשה ייאלצו להעתיק את מקום מגוריהם  בקשה או לבני הזוג. כך למשל, אםל

 דרך לעדכן בכך את המשיבה. 

הסדרת מעמדם של בני זוג שנפתחו ביחס להליכי  שהתקבלו במענה לבקשת חופש מידע המשיבה, על פי נתוני .11

בקשות לפתיחת הליך מדורג. מבין כל מדינות המוצא שמהן  82,625הוגשו , בשנים אלה 2019-ל 2000השנים בין 

מגיעים בני הזוג המבקשים לקבל מעמד ולשהות בישראל עם משפחתם, חלקם של תושבי הגדה המערבית 

על  אף המגבלות מרחיקות הלכת שמטילה הוראת השעה , וזאת על)המכונה במענה "יוש"( הוא הגדול ביותר

הוא הגבוה ביותר מבין מספרם של בני ובנות הזוג הפלסטינים . הליכים אלה ביחס לבני ובנות זוג פלסטינים

 או)רגם בשנים האחרונות  שני רק לאוקראינה, ,ממשיך להיות גבוה, ו2015יוצאי כל מדינות העולם עד לשנת 

, מרכז ינם בני זוג של ישראליםמעמד אזרחי לזרים שהת לקבל נתונים על ההליך המדורגנטע משה,  :גם

 .((נתוני מרכז המחקר של הכנסתלהלן: ) 23.5.2016המידע והמחקר של הכנסת, 
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כפי שפורסם באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע מצ''ב  31.8.2019מענה לבקשת חופש מידע מיום 

 .2 ומסומן

חקיקתה המחודשת במסגרת הדיונים על של הכנסת ועדת החוץ והביטחון ובהתאם לנתונים שמסרה המשיבה ל .12

שוהים כיום מן השטחים בני ובנות זוג של ישראלים  9,200, מסרה המשיבה כי 2022בשנת  הוראת השעהשל 

מחזיקים ברישיון לישיבת מהשטחים נוספים בני זוג  3,000-בישראל בהיתר שאותו עליהם לחדש מדי שנה, וכ

פקעה ועד לכניסתה של הוראת הקודמת עת שהוראת השעה מ ארעי המתחדש גם הוא מדי שנה או שנתיים.

בקשות חדשות לאיחוד משפחות  2,800-( הוגשו כ27.2.2022-ל 7.7.2021השעה החדשה לתוקף )בין המועדים 

  .שטחיםעם תושבי ה

  .3 ומסומןנתוני המשיבה כפי שנמסרו לבקשת ועדת חוץ וביטחון מצ''ב העתק 

ל מי שמחזיקים ברישיונות לישיבת קבע ומטופלים אצלך המשיבה במסגרת לכך יש להוסיף את צרכיהם ש .13

פלסטינים תושבי ירושלים, בדואים תושבי הנגב שחלקם תושבי קבע,  200,000-שירותי אשרות: למעלה מ

 תושבי היישובים הדרוזים ברמת הגולן שרובם המכריע הם תושבי קבע, ועוד. 

תי אשרות כחלק משגרת החיים, באופן קבוע ובהיקף נרחב ביותר יה הערבית נזקקת לשירויכלומר, האוכלוס .14

 ובין היתר לצורך הגשת בקשות חדשות להסדרת מעמד של בני זוג.  –

, כמו באלו שקדמו לו, בלט חלקה של 2021, שפרסם המוסד לביטוח לאומי בדצמבר 2020בדוח העוני לשנת  .15

מתחת  2020מכלל המשפחות הערביות חיו בשנת  38.2%האוכלוסייה הערבית בתוך קבוצת העניים בישראל: 

ות. על עומק וחריפות מהמשפחות החרדי 34.9%-מהשפחות היהודיות )לא חרדיות(, ו 14.8%לקו בעוני, לעומת 

עוני סובייקטיבי והיעדר  –העוני בקרב החברה הערבית ניתן ללמוד גם משני מדדים נוספים שסוקר הדו"ח 

( עלה 2018-2020יכולת לממן הוצאות וויתור על צריכה וטיפולים. בשלוש השנים האחרונות שבהן עוסק הדוח )

-ל 7.9%-ד למגמת הירידה בקרב החברה היהודית )מ( בניגו37.5%-ל 27.7%-שיעור הערבים שחשו עניים )מ

 (.21-15, עמ' מנהליים נתונים לפי, 2020 בהכנסותשוויון -והאי העוני ממדילביטוח לאומי,  המוסד( )6.9%

ה הערבית בכל הנוגע לגישה לאינטרנט ימשמעותיים לרעת האוכלוסי נתוני הלמ"ס מצביעים על פערים .16

 80%-ממשקי בית ערבים; ל 51.2%לעומת  ,דים אינם מחוברים לרשתממשקי הבית היהו 21.7%ולמחשב: 

ממשקי הבית הערבים. בהתאם ובהמשך לכך,  60%-ממשקי הבית היהודים יש מחשב ביתי, לעומת פחות מ

ה היהודית )הלשכה המרכזית יבשימוש בשירותי ממשל מקוונים, לטובת האוכלוסי 55%קיים פער של 

איגוד  ;23 מס' תרשים, 2019, דים לערבים במדדי איכות חיים בישראלפערים בין יהולסטטיסטיקה, 

 (.2018, ינואר תמונת מצב והמלצות למדיניות - האינטרנט בחברה הערבית בישראלהאינטרנט הישראלי, 

קב עה הערבית להסתמך על רשת האינטרנט התגלתה במלוא חומרתה יתמונת המצב באשר ליכולת האוכלוסי

ועבודה מרחוק בכל פעם שהוכרז על סגר, כאמצעי להתמודדות עם מגפת הקורונה. עשרות המעבר ללימודים 

תלמידים המתגוררים בכפרים בלתי מוכרים באזור הנגב בלבד, איבדו קשר עם  50,000-אלפי משפחות ובהן כ

ות ישיבת הוועדה המיוחדת לזכוי :מערכת החינוך בשל העדר גישה לחשמל, למחשב ולרשת האינטרנט )ראו

עם תשתיות רעועות ומעט מחשבים, (; שירה קדרי עובדיה, 23.9.2020) 32פרוטוקול מס' של הכנסת,  הילד

 (. 30.3.2020, הארץ, בחברה הערבית מתקשים לעבור ללימוד מרחוק

 –יוצאי חבר המדינות ואתיופיה  –רבים נוספים  גם בקרבומוכר שכיח הקושי בשימוש באמצעים מקוונים  .17

ם יש בהם רבים המבקשים להסדיר מעמד עבור בני זוגם. גם אוכלוסיות אלה, ככלל, נמנות על שמטבע הדברי

בקרב היהודים הקבוצה המיוצגת ביותר בין , דוח מחקרשפורסמו ב על פי נתוניםהשכבות המוחלשות בישראל. 

 בקרב יהודים לעוניצב הקרוב המצויה במקבוצה הגדולה ביותר והואילו , 23% –העניים היו יוצאי אתיופיה 
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סיכון לעוני, אטיאס -אתי קונור, אביב ליברמן, ד"ר שלמה סבירסקי) 12% -הם יוצאי ברית המועצות לשעבר 

נתונים - 2019יום העלייה אילה אליהו  , וראו גם:2019פברואר מרכז אדווה  סיכוי להצטרפות למעמד הבינוני

 (.2019במבר נו ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת וסוגיות מרכזיות

, בקרבת עוני או בעוני חמורמתקיימת  מאוכלוסיית היעד הנזקקת לשירותי אשרותחלק בלתי מבוטל אם כן,   .18

מתמצאת ואינה מיומנת בשימוש בטפסים מקוונים ובאתר  אינה בעלת גישה למחשב, לאינטרנט ולסורק ואינה

במזרח ירושלים  ,בכפרים בנגב ובגליל מתגוררותהערביות  האינטרנט הממשלתי. רבות מבין המשפחות

לחשמל או חיבור יציב לרשת האינטרנט כנדרש לצורך סריקה אין גישה  גדולבחלקם השובישובים ערביים, 

, אך המשיבה לא התחשבה בכל אלה בעת וצירוף של עשרות או מאות עמודי מסמכים באמצעות אתר המשיבה

  .ה לעמוד בעלויות הכרוכות בקבלת ייצוג משפטייכולאינה יה זו גם יאוכלוס .קביעת מדיניותה

סדרים הבנהלים ובשאינו בקיא  זאת ועוד, בשל מורכבות ההליך והקושי בהתנהלות מול המשיבה, מי .19

יתקשה מאוד להגיש את בקשתו ולקיים מעקב אחר הטיפול בה בהעדר להגשת בקשות ולטיפול בהן, המיוחדים 

עולה כי מתי מעט , 2015-2009, המתייחסים לשנים המחקר של הכנסת נתוני מרכזמייצוג על ידי עורך דין. 

שנים(, וזוכים  4-7) יםהנהל יםמבין מגישי הבקשות צולחים את ההליך המדורג בתוך פרק הזמן שמאפשר

למעמד בסיומו, ואין להתפלא על כך. דוח מבקר המדינה שסקר וביקר את פעילות המשיבה בעניין הטיפול 

הטיפול בסדרת מעמדם האזרחי של מבקר המדינה, זרחי של בני משפחה של ישראלים )בהסדרת מעמדם הא

(, קובע בפירוש כי בחלק ניכר מהמקרים, המשיבה (16.5.2017) ב67דוח שנתי , בני משפחה זרים של ישראלים

, מכבידים ובאמצעים בירוקרטייםבגרירת רגליים  ובמקרים רבים בלתי סבירה, בלתי תקינה מתנהלת בצורה

בבחינת מספר הבקשות להסדרת מעמדו  בזכות לחיי משפחה. בזכויות הפונים לשירותיה ובפרט ופוגעת בכך

במשך  מהבקשות שהוגשו ללשכותיה של המשיבה 40%-של בן זוג שאושרו, נמצא כי בסופו של דבר יותר מ

לא בידי המשיבה נדחו, וכי  מהן 2%לא נענו וזאת על אף שרק בארץ ערים הגדולות שש הב תקופת הביקורת

 .לכךקיים מידע מסודר בדבר הסיבה 

 לפנות למשיבה ולצלוח את ההליךמתקשים מאוד  על ידי עורך דין במבחן התוצאה מי שאינם מיוצגיםאם כן,  .20

מי שאינם . הערמת מכשולים נוספים וחסימת הגישה לרשות בפני חסרי אמצעים וידע טכנולוגי ובפני המדורג

להתנהל  ,ן של קבוצות שונות לפנות למשיבהביכולת אי השוויון המתבטא וד יותר אתעמגדילה  – תדוברי עברי

 . ולמצות את זכויותיהן מולה

מיוצגים, ודרישות המשיבה במסגרת ההליך המדורג לא  שלא היועד להחלת המדיניות החדשה מגישי הבקשות  .21

מפקידי הרשות בעת המפגש  בשפתם והכוונה תמציתייםמובנות להם, יכלו לנסות לקבל מידע נגישות או היו 

עמם בלשכות. המדיניות החדשה מונעת כל אפשרות כזו ומותירה את הפונים לרשות להבין לבדם את הנדרש 

 תידחה על הסף.  הבקשה ,לבקשתם יצרפו מסמכים שגוייםלא יעמדו במועדים או מהם. אם יבינו לא נכון ו

 תהמתקיימ ,אמצעיםהורים למשפחה מעוטת תושבי כפר בלתי מוכר בנגב,  'וא 'כך היה למשל, בעניינם של מ .22

, ובשל נפשית הוא בעל מוגבלות 'מ .בביתם אין גישה לאינטרנט או לחשמל .מקצבאות המוסד לביטוח לאומי

צו האפוטרופסות  – לבקשה לפתיחת ההליך לצרף מסמכים נוספים אין ביכולתםכך מונה לו אפוטרופוס לדין. 

תדפיסי חשבון בנק  'של מ. בנוסף, אין בידיו משום שהטופס המקוון אינו מאפשר זאתוהסכמת האפוטרופוס, 

אינו יודע כיצד להתגבר על העובדה שהטופס המקוון אינו מאפשר הגשה אם לא מזינים את הוא ותלושי שכר, ו

אך , להגיש את בקשתםעל מנת בבאר שבע  הת ללשכלהגיע פיזי פנו למשיבה וביקשו . בני הזוגמלוא המסמכים

 .18.5.2021נדחתה במענה המשיבה מיום ( 3.5.2022בקשתם לקביעת תור )מיום 

 .4 העתק צילום מסך לאחר הגשת בקשה לקביעת תור מצ''ב ומסומן
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 .5 מצ''ב ומסומןלקביעת תור העתק מענה המשיבה לבקשה 

הוא בעל מנת משכל גבולית המתקיים ממשכורת זעומה  'הנגב. סהם תושבי  מ', גם-ס' ושל כך גם בעניינם  .23

מתקיימים  הקטנים ילדיהםושני אינה יכולה לעבוד. בני הזוג  ,בהיותה חסרת מעמד ,מ' מעבודתו במפעל מוגן.

 .בעוני מרוד, ואין ביכולתם לעמוד בסכום האגרה הגבוה שיש לשלם בתשלום אחד, בעת פתיחה בהליך מדורג

 ורק ,גיש בקשה להנחה או פטור מתשלום אגרה, אך אפשרות כזאת אינה בנמצא בטופס המקווןהוצע להם לה

באמצעותו ניתן להגיש את הבקשות לפתיחת הליך. נעשה ניסיון לפנות ללשכת המשיבה בבאר שבע באמצעות 

שלוח את הבקשה מייל ולבקש הגשה של הבקשה באופן פיזי בלשכה. מכיוון שפנייה זו לא נענתה, בני הזוג ניסו ל

ואת הבקשה לפטור מאגרה, באמצעות דואר רשום, ביום  ,לפתיחת הליך מדורג, על כל המסמכים הנדרשים

 .להתעלמות מוחלטתזכתה  אך 7.2.2022נמסרה ללשכת המשיבה בבאר שבע ביום  . פנייה זו28.3.2022

בהליך מדורג. הבקשה נדחתה פנו בני הזוג בבקשה לקביעת תור לשם הגשת בקשתם לפתיחה  3.5.2022ביום 

. בני הזוג שבו והסבירו, , ובני הזוג הופנו לעשות שימוש בטופס המקוון בלבד18.5.2022במענה הרשות מיום 

במענה להודעת הדואר האלקטרוני שקיבלו, כי קיים קושי מיוחד בהגשת הבקשה באופן מקוון, אך פנייתם 

 החוזרת לא זכתה לכל התייחסות.

 .6 מצ''ב ומסומןותדפיס מעקב מאתר דואר ישראל שליחת דואר רשום העתק אישור על 

 .7 העתק צילום מסך לאחר הגשת בקשה לקביעת תור מצ''ב ומסומן

 .8העתק מענה המשיבה לבקשה לקביעת תור מצ''ב ומסומן 

 והורים לחמישה ילדים, כולם אזרחי ישראל. שנים 17מזה  ואיםנש 1965, יליד שגב שלום יתושב ס' הם-ע' ו .24

בנם הצעיר של בני הזוג חלו שניהם בסרטן. אב המשפחה סועד את שניהם, מלווה אותם בת הזוג ולמרבה הצער, 

 ניתן לע'לטיפולים ומטפל בכוחות עצמו בארבעת ילדי המשפחה הנותרים, שניים מהם בעלי צרכים מיוחדים. 

לא לא חודש הרישיון, כיוון שהמשפחה  2017, אך בשנת מסגרת הליך מדורגבבישראל  היהיתר לשהי וחודש

ה בתוקף הנטל הכלכלי והפיזי יעדר היתר שהייאת מלוא המסמכים להוכחת מרכז חיים בישראל. בה המציאה

 ה באמצעות לשכתימחדש בקשה למתן היתר שהיניסה להגיש , ומשום כך פנה וכבד שבעתיים' על כתפיו של ע

אינם מקבלים עוד בקשות לפתיחת הליך מדורג או לחידוש היתר.  כיהמשיבה בבאר שבע. בלשכה הוסבר לו 

ות הטופס המקוון אינה בהישג ידו, כיוון שאין לו גישה לאינטרנט, לסורק או למחשב. עהגשת הבקשה באמצ

אך משום שניתן להעביר  –ועדה המייעצת לשרת הפנים בעניינים הומניטריים ולפנות ל 'בייאושו החליט ע

, ואינו צפוי לקבל מענה בחודשים ממתין להחלטת הועדה מזה חודש וחצי 'עדה באמצעות הדואר. עובקשות לו

 .הקרובים חרף דחיפות המקרה

. עובדים סוציאליים, עורכי חוזרים על עצמם וקשה לעמוד על כמותם מקרים אלה והדוגמאות שיובאו להלן .25

נתקלים בעשרות מקרים דומים )לכל העומדים בקשר עם העותרת מעידים כי הם ת אדם דין ועובדי ארגוני זכויו

שאינה מצליחה לעשות בו הפחות( שבהם אוכלוסיית היעד אינה יכולה לקבל גישה לטופס המקוון כלל, או 

 שימוש.

 .9 אוניברסיטת תל אביב מצ''ב ומסומןפליטים בבן דור מהקליניקה לזכויות  ענת''ד העושל ה תצהיר

 .10תצהירה של עו''ס מהמועצה האזורית אלקסום מצ''ב ומסומן 

 . 11 מאור מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה מצ''ב ומסומן ניקול עוה''ד של התצהיר
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 קביעת תורים לקבלת שירותי אשרות ומעמד

הגשת ב, בעלי רישיון ישיבה בישראל, בהסדרת מעמדם ילדיהם של בהליך המדורגאגפי אשרות ומעמד מטפלים  .26

הסדרת מתן מעמד מטעמים בשיונות קיימים שתוקפם פקע, יחידוש תקופתי של רב ,בקשות לרישיונות ישיבה

שירותים אלה משפיעה באופן ישיר על שורה ארוכה של זכויות הגישה ל. מטבע הדברים, הומניטריים, ועוד

 .םיהתושל מקבלי השירות ובני משפחמהותיות נוספות 

הטיפול בבקשות מתייחס לאופן קביעת התורים לקבלת שירותי המשיבה ולקליטת הבקשות לנוהל  1סעיף ב. .27

 השונות המוגשות אליה:

.ב על המבקש לקבוע תור בלשכה לשם הגשת בקשה. קביעת התור תתבצע באמצעות משלוח פקס 1ב."

ור ייקבע .הת 3450אל מספר הפקס הלשכתי המפורסם באתר הרשות, או באמצעות מרכז המידע בטלפון *

 ."באופן שיוויוני לכל פונה מכל מגזר, לכל המבקשים ולכל המוזמנים, ללא אבחנה לגבי מדינות המוצא

על מנת להבין עד כמה היא מוטה ומפלה, נבקש להפנות מבט לשירותים . בתכלית המציאות שונהלמרבה הצער,  .28

הניתנים כדבר שבשגרה לכלל אזרחי  –שירותי מרשם ותיעוד  –אחרים בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה 

ת לידה ופטירה, רישום שינויים במרשם, הנפקת ותעודהנפקת המדינה ותושביה )הנפקת תעודת זהות ודרכונים, 

קביעת תור  המאפשר, MYVISITבשם  ביישומוןשימוש  יםעושתמצית מרשם וכו'(. המבקשים שירותים אלה 

המועד, השעה  תאמבין התורים הפנויים לבחור ת המבקש באפשרו .רכי האזרחובאופן מיידי ומותאם לצ

מי שאינו . תזכורת לקראת המועד שנקבע ו, כך שאף תישלח לבאופן מיידיאת התור  לקבועו ,הרצויים לשכהוה

לתאם ו ,המוקד הטלפוני של המשיבהלפנות באמצעות  יכול או מעונין לתאם תורים באמצעות האפליקציה יכול

 או להגיע ללשכה ולהמתין. ,בשיחה עם נציגתור 

שיצרה טופס מקוון  רק באמצעותמתאפשרת כיום  שירותי אשרות ומעמדלקבלת קביעת תורים  ,לעומת זאת .29

הודעה  אינן מתקבלות. –בקשות לזימון תורים למחלק אשרות באמצעות המוקד הטלפוני  .הרשות למטרה זו

או רותי אשרות למלא את הטופס המקוון לשימפנה את מי שמבקשים לקבל מידע ולתאם תורים  מוקלטת

 "אין עם מי לדבר". :כמאמר הביטוי .מעצמהולאחר מכן מתנתקת השיחה  ,לשלוח פקס ללשכה

מתוך אתר רשות קישור אל הטופס המקוון באמצעותו מוגשת הבקשה לקביעת תור ניתן להגיע באמצעות  .30

 אשרות. תחת כותרת זו מופיעה ההוראה הבאה:האוכלוסין וההגירה, בעמוד שכותרתו: זימון תור במחלקת 

יש למלא את הטופס לזימון תור ובירור מידע בנושא אשרות ומעמד בישראל  :איך מגישים את הבקשה"

, לבחור את לשכת היעד ולסמן את דרכי ההתקשרות לצורך שיחה חוזרת של כולל נושא הפנייהבשלמותו 

" רות יחזרו אליכם לתאם מועד הגעה אל הלשכה שביקשתםנציגי השירות. לאחר שליחת הטופס, נציגי השי

 .(רובמק)ההדגשה 

מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני של  ,בטופס נדרשים מבקשי התור למלא פרטים מלאים, כולל כתובות .31

מבקש מעמד לא יעמוד בזכות עצמו, ויידרש ל"ספונסר" מקומי, )ההנחה המובלעת היא שלעולם  מזמין ומוזמן

. קביעת התורל להגיש את הבקשה. ללא כתובת דואר אלקטרוני לא ניתן יהיו בבחינת מזמין ומוזמן( ושניהם

. מדוע נדרש התורנמק לשבה מבוקש לתאם את התור מתוך רשימה סגורה, ו לאחר מכן יש לבחור את הלשכה

ניסיון להזין  הרית, ברוסית או באמ, אך לא בערביתניתן למלא בעברית או באנגלית לקביעת תורים את הטופס

גם המענה שמתקבל  .באחד השדות מלל בשפה הערבית או הרוסית נתקל בהודעת שגיאה ובעצירת מילוי הטופס

 בעברית בלבד.  מתקבל ,ובו אמורים להופיע פרטי התור או הסיבה לדחיית הבקשה לקביעת תור ,)אם מתקבל(

 .12 מאתר המשיבה מצ''ב ומסומן של הודעת השגיאה צילום מסך
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המענה נמסר באמצעות לקבלת מענה.  , עדפרק זמן לא ידוע יש להמתין באמצעות הטופסלאחר שליחת הבקשה  .32

, ומי שאין לו דואר אלקטרוני נדרש למסור כתובת של אדם אחר, ולקוות שיקבל )אם בכלל( דואר אלקטרוני

מלשכה ללשכה.  יםענה משתנ, וזמני המזמנים אחריםלבקשה על פי לוחות לשכה עונה כל מענה באמצעותו. 

מספר , לשכות אחרות משיבות רק לאחר המתנה של תוך שבועחלק מהלשכות משיבות לבקשות לתיאום תור 

  ולעיתים הבקשות אינן זוכות למענה כלל., שבועות

. בהקשר זה בלשכות המשיבהלקבוע תור לצורך קבלת שירות  מפורשות הפקידים מסרבים יםרבחלק מהמק .33

זה לא ניתן מענה לבקשה קודמת שהוגשה במשך תקופה ממושכת משום שהתור נדרש כי פעמים רבות  ,נציין

להגיע מבקשים  באשר לטיפול בבקשתם, או התייחסותאינם מצליחים לקבל מענה ש ,הפונים ללשכהמכבר. 

כך עליהם גם לשם  .בגורל בקשתם מה עלה סוף סוף להביןו ,בשר ודם""של הרשות עם נציג ללשכה ולשוחח 

 לפנות באופן מקוון ולקוות שייקבע עבורם תור.

ואם , תור, אין למבקש התור כל אפשרות להשפיע על המועד, היום או השעה שבה יוזמן לבסוף גם אם נקבע .34

ולקוות שהפעם יתקבל מענה ובו מועד  מבראשית ךיש להתחיל את כל התהלי – אפשריהמועד שנקבע אינו 

אינן זוכות פניות חוזרות  .כל דרך לשוב וליצור קשר עם מי שתיאם את המועדמשום שאין זאת,  .אפשרי

אינו במקרים רבים הוא ו, לקביעת תורים במיוחד מסורבל ואיטי במנגנון מכביד, , אם כן,מדובר להתייחסות.

 .מספק מענה כלל

בהן באמצעות הטופס.  בנוסף לכל האמור, חלק מלשכות המשיבה כלל אינן זמינות ולא ניתן לבחור בתיאום תור .35

אינן  יפוהמשיבה ברחוב דרך שלמה בולשכת המזרחית אדי ג'וז בירושלים ולמשל, לשכת המשיבה בו ,כך

קיימות כלל בטופס. במקרים שבהם הוגשו בקשות לקבלת שירותים הניתנים בלשכות אלה לא התקבל כל 

 מענה.

משום שהשירות המבוקש ניתן רק  ,למשל ;לבקשה לתיאום תורמפורשות מסרבות בחלק מהמקרים הלשכות  .36

  .בעברבטענה שנשלח לפונים מענה  או, הגשת בקשות לפתיחת הליך מדורג, כמו בעניין מרחוק

 אפשרות בסיסית וחיונית זותורים באמצעות הטופס המקוון בלבד מונעת מרבים את הגישה לההכרח לקבוע  .37

, למחשב ולרשת האינטרנט, כמו גם חסמי שפה גישהדר עיהבשל ובשל קיומם של חסמים כלכליים וטכנולוגיים 

 .בפרק הקודםכפי שפורט 

בלית ברירה, להתייצב  ,אלץמבקש התור יי מענה לבקשה המקוונת לתיאום התור, כל שבהם לא ניתן במקרים .38

לקבל להמתין שעה ארוכה רק על מנת לגשת לחלון השירות ולבקש קביעת תור למועד עתידי ובלשכת הרשות 

להמתין פרקי זמן ארוכים , . הפונים לרשות לצורך קביעת תורים נאלצים לבטל ימי עבודההשירות עצמואת 

ללא מענה ובחוסר וודאות, וכל זאת ללא כל קשר לשירות המבוקש ורק למען הזכות המופלגת להיכלל ברשימת 

ים יישלחו הפונים כלעומת גם בכך, נדגיש, אין להבטיח שייקבע כלל תור. במקרים רב .המוזמנים לקבלת הקהל

 שבאו בתואנה שתורים קובעים רק באופן מקוון.

לסיפוריהם של תושבים ואזרחים אשר פנו למשיבה בבקשה לקביעת תור באמצעות הטופס  להלן דוגמאות .39

 או לא נענו כלל:תוך פרק זמן סביר, לא זכו למענה אפקטיבי  המקוון, אך

התקבל  10.8.2021. ביום המטופלים על ידה זוגבני לקבוע תור עבור בבקשה  ב''כ העותרת פנתה 1.8.2021ביום  .40

 ולפיו:  ,ברמלהוההגירה מענה מטעם הגב' סיון מיראל, רכזת בכירה בלשכת רשות האוכלוסין 
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לתשומת לבך,  ...1138912"קיבלנו את פנייתך לקביעת פגישה/בירור מידע מס' סימוכין 

משותפים ונישואין יש להגיש באמצעות הטופס בקשות לחיים  12.07.21החל מתאריך 

 המקוון אליו ניתן להגיע דרך דף המידע שבקישור..."

 .13ן מצ''ב ומסומ תור העתק המענה לבקשה לקביעת

תושב קבע, פנה בבקשה לקביעת תור לצורך הגשת בקשה להסדרת מעמדה של אשתו באמצעות הטופס  ,ש' .41

התקבל (. לאחר שהמתין חודש תמים לקבלת מענה, 863694)מספר סימוכין  2020המקוון בחודש ספטמבר 

 של המזמין והמוזמןמספרי תעודות זהות מסור שמות ולל מלשכת המשיבה בתל אביב, ובו נדרש "דוא

על שבאמצעות הטופס. כעבור ארבעה ימים נוספים נמסר זה מכבר שהמידע נמסר על פי באמצעות דוא''ל, אף 

לא ובמילים אחרות:  –" תור מזדמנים בשעות הקבלה –לאשנב מודיעין אשרות בלשכת ת"א המזמין "לפנות 

להסדרת מעמדה של בת הזוג הוגשה לבסוף ביום . הבקשה ויהיה עליו להמתין בלשכה תואם עבורו תור כלל

כארבעה חודשים לאחר מכן, שלח בקשה לקביעת תור באמצעות גם ן שלא התקבל כל מענה ו. כיו8.8.2021

נקבע תור  לש' .תובקשת הבירור לא זכתה לכל התייחס(. 1214698)סימוכין  23.11.2021הטופס המקוון ביום 

 ביקש לקבוע תור בעמדת המודיעין. , ולאחר המתנה ממושכתלשכהרק לאחר שהתייצב בעצמו ב

 .14 עם הלשכה בתל אביב מצ''ב ומסומןהדוא"ל העתק תכתובת 

לאחר  ,יהיה להנפקת היתר שהיפו כדי לקבל הפניבביקש לתאם תור בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה  י' .42

כי הטופס המקוון העותרת עלה,  השערכ מבירורשבקשתו לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים נענתה בחיוב. 

לפיכך הוגשה בקשה ו(, שלמהדרך ב)כלל אינו מאפשר תיאום תורים ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה ביפו 

. שלושה שבועות לאחר מילוי הטופס המקוון התקבל מענה לשכת דרך בגין(ב) לתיאום תור בלשכה בתל אביב

פנייה ללא תיאם תור. יפו )דרך שלמה( גשת ללשכת רשות האוכלוסין בולפיו על הפונה ל ,(דרך בגיןבתל אביב )

פניה חוזרת ללשכת תל אביב )בגין( באמצעות הדואר האלקטרוני בבקשה לתיאום תור לא נענתה. יפו ללשכה ב

 בבקשה לקבלת הנחיות, גם היא לא זכתה למענה.

 .15 העתק תכתובת עם הלשכה בתל אביב מצ''ב ומסומן

בבקשה דחופה לתיאום תור לשדרוג מעמדו של בן זוגה, במקורו תושב הרשות  15.2.2022פנתה ביום  ס' .43

, שחל מאז פקעה הוראת השעה הקודמת ועד לכניסתה 5.2.0080)בהתאם לנוהל הרשות מס'  52הפלסטינית בן 

עות הטופס באמצ בקשתה לתיאום תור(. 1277712( באמצעות הטופס המקוון )סימוכין לתוקף של החדשה

 המקוון מעולם לא נענתה.

 .16העתק צילום מסך בהגשת הטופס מצ''ב ומסומן 

. מענה לבקשה לא התקבל 4.1.2021יום ב –אשתו ואם ילדיו  – הגיש בקשה להסדרת מעמדה של בת זוגו נ' .44

זה ביקש לקבוע תור לצורך הסדרת מעמדו של בנו שאך והטיפול בה לא קודם מסיבה שאינה ידועה. בהמשך, 

מספר באמצעות הטופס המקוון  נשלחהלאגף האשרות בלשכת המשיבה בירושלים לתיאום תור  ותנולד. בקש

שוב ושוב  לגשת נ' (. משלא התקבל כל מענה, נאלץ10291980)סימוכין  2.1.2021ביום פעמים, ובפעם האחרונה 

העותרת  המבירור שערכם. בעמדת המודיעין במקו לקבלת שירות ולתאם תור , להמתין שעות ארוכותללשכה

הבקשה לקידום . המזרחית עולה כי הטופס המקוון כלל אינו מאפשר לתאם תורים בלשכת ואדי ג'וז בירושלים

דורשת ראיות  המשיבה. זכתה למענה גם במועד הגשת העתירה טרם 'הליך הסדרת המעמד עבור אשתו של נ

לצורך הוכחת מרכז חיים, כתנאי לרישום הבן, אך מכיוון שהליך הסדרת המעמד אינו  למרכז חייה של האשה

  אין בידי המשפחה ראיות כאלה. –מקודם 
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 .17 נותמצ''ב ומסומ בקשות לתיאום תורמסך בהגשת ה מיהעתק צילו

 ר אלקטרוניאין לה כתובת דוא ,אין בבעלותה מחשב. מכיוון שמשיבה בנתניהלפגישה בלשכת הולתור  נזקקה ג' .45

באמצעותו  ,את הטופס המקוון הלמלא במשרד לה הסייע העותרתאינה מחוברת לרשת האינטרנט. היא ו

, חודשים רבים לאחר בקשתה להזמין את בעלה, תושב אתיופיה, לישראלל מדוע לא התקבל מענהביקשה לברר 

התקבלה הודעת דואר אלקטרוני לאחר שליחת הטופס המקוון  ימים (. שבוע124900 )סימוכין ראיוןלו שנערך 

 ,ן להשיב להודעה זוו". ניסי RR114937642ILמכתב/החלטה נשלח בדואר רשום מסריקה, שכותרתה: "

 לכל התייחסות. הלא זכ ,ולקבלו לברר מה היה תוכן המכתב שהוחזר לשולח מסיבה לא ידועה

 .18ן הלשכה בנתניה מצ''ב ומסומ מענההעתק 

של בן זוגה, ה ייההשעל מנת לחדש את היתר  עכולאגף אשרות ומעמד בלשכת המשיבה ב ביקשה לתאם תור מ' .46

התבקש תיאום תור  15.2.2022שבני הזוג נדרשו לחדש את ההיתרים אחת לשלושה חודשים. ביום משום וזאת 

 לא התקבל.מעולם מענה באמצעות הטופס המקוון. 

 .19 צ''ב ומסומןמהעתק צילום מסך בעת הגשת הבקשה 

ביקש לתאם תור לרישום ילוד עבור שלושת ילדיו, וזאת לאחר שהוצא, על פי דרישת  ,תושב שגב שלום ,ב' .47

פנה למשיבה באמצעות הטופס המקוון ביום  ב'הרשות, צו שיפוטי להוכחת אבהות ביחס לכל אחד מהם. 

, ונקבע עבורו 23.3.2022חודש מאוחר יותר, ביום רק  נענתה 'של ב( פנייתו 1320335 )מספר סימוכין: 22.2.2022

 .9.8.2022תור ליום 

לבן הזוג  רישיון הישיבה )תושבות ארעית( שניתן ברבות השניםלחידוש  נזקקו בדחיפות לתורא' בן זוגה ו ס' .48

הוא חולה כליות הנזקק לטיפולי דיאליזה ' . ארמזה עשוהמשיבה כבר אצל  המתנהלמדורג במסגרת הליך 

לא ניתן היה להשיג במועדי חידוש הרישיון האחרונים,  ם, אותם הוא מקבל באמצעות הביטוח הרפואי.קבועי

בקונסוליה  חוזרים ונשנים בשל עיצומיםבמועד,  )ובפרט דרכון בתוקף( כךאת המסמכים הדרושים לשם 

בני . לישראל , ובשל סירובה של הקונסוליה לשתף פעולה ולסייע לאזרחים מצרים שהיגרוהמצרית בישראל

ביום באמצעות הטופס המקוון, אך לא נענו. ללשכת המשיבה בנוף הגליל הזוג הגישו מספר בקשות לקביעת תור 

לבקש הארכת רישיון הישיבה עד להסביר את מצבם ו תוך ניסיון, הוגשה בקשה נוספת לקביעת תור 10.5.2022

. אף אחת מהבקשות לקביעת תור לא נענתה .(1391942)מספר סימוכין:  שניתן יהיה להציג את מלוא המסמכים

המשפחה נאלצת . לביטוח בריאות לרבות הזכות ,בישראל זכויותיואת ' אאיבד עדר רישיון ישיבה בתוקף יבה

, בעלות של אלפי שקלים בחודש, בה אין טיפולי הדיאליזה מצילי החיים להם הוא נזקקלממן מכיסה את 

 לעמוד. םביכולת

 .20 העתק צילום מסך בעת הגשת הבקשה מצ''ב ומסומן

הליכים משפטיים שנמשכו שנים אושרה בקשתו לקבל רישיון לישיבת קבע. שלאחר הוא מחוסר אזרחות,  א' .49

ההודעה על כך נמסרה לעותרת, שייצגה אותו בהליכים, במכתב מאת ראש הדסק במטה המשיבה מיום 

פנה ללשכה, שם נאמר לו עם קבלת ההודעה לשם קבלת הרישיון.  , והוא הופנה ללשכה ברמת גן22.3.2022

שביכולתו לקבוע תור רק באופן מקוון. כך עשה, ואולם לא נענה. העותרת שבה ופנתה בשמו ללשכה ולדסק 

, ואולם ללא הועיל. רק בעקבות פנייה טלפונית של העותרת 11.4.2022-ו 29.3.2022בימים  במטה המשיבה

 ניתן לו הרישיון. 3.5.2022ביום באמצעות העותרת, והמשיבה הוא זומן ללשכה  ללשכה המשפטית של

(. כיוון שבקשתו לחידוש הרישיון 5, והחזיק ברישיון ישיבה ארעי )א/1996חי בישראל עם בת זוגו מאז שנת  ק' .50

(. 1203692בבקשה לקביעת תור באמצעות הטופס המקוון )מס' סימוכין  ק'פנה  11.2.2022ביום  לא נענתה,
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בקשה נוספת לבירור מצב הטיפול בבקשתו לחידוש רישיון הישיבה. ' הגיש ק 29.4.2022הבקשה לא נענתה. ביום 

חדשה לפתיחת הליך עליו להגיש בקשה  רק כי, נמסר 23.5.2022במענה שניתן כמעט חודש מאוחר יותר, ביום 

 וכי ניתן לעשות זאת באמצעות הטופס המקוון בלבד.  מדורג,

 .21 צילום מסך העת הגשת הבקשה לקביעת תור מצ''ב ומסומןהעתק 

 . 22מצ''ב ומסומן  לבקשה לקביעת תור בבאר שבעמענה לשכת המשיבה 

ללשכת הרשות בחולון מספר פעמים באמצעות פנתה בעלת רישיון לישיבת ארעי בישראל, מבקשת מקלט  ,י' .51

לאחר שהמתינה  .', אהתינוקתן תושב ארעי עבור בתה שיויעל מנת לקבוע תור לצורך לקבלת ר הטופס המקוון

על מנת למסור את ללא תור מוזמן אל הלשכה  להגיע פיזית 'שבועיים למענה, ומשזה לא התקבל, ניסתה י

משפקידי הלשכה, ובהם הגברת רבקה נוביק,  אך הדבר לא עלה בידה ,בקשתה באופן ידני אל פקידי הלשכה

לא  'את פניה ריקם וסרבו לקבל את בקשתה ללא תור, גם כאשר נאמר להם שיראש צוות אשרות, השיבו 

אינה מקבלת שירותים בידי הלשכה, בתה הפעוטה נותרת חסרת מעמד  שי'כל אימת הצליחה לקבוע תור. 

 .גישה לשירותים ציבוריים ולזכויות נוספותומשוללת 

 . 23 ומסומן מצ''בכפי שנשלחה למשיבה ובתה  'העתק פנייה בשמן של י

 לאפשר הבעניין מדיניות ,האוכלוסין במשיבה מינהל, ראש ליפוביצקיפנתה העותרת למר יואל  22.9.2021 ביום .52

בקשות לפתיחת  גשתהזימון תורים לקבלת שירותי אשרות באמצעות הטופס המקוון ובעניין הסירוב לאפשר 

. בפנייה עמדה העותרת על כך שאמצעים אלה אינם נגישים לכלל מקוון טופס באמצעות אלאהליך מדורג 

 ומשכך, היעד לקהל נוספות רלוונטיות שפותלו ערביתל, אינם מונגשים אמצעים למעוטי ובפרט, הייהאוכלוס

 בראשןו, םבזכויות היסוד שלה יםפוגעשירות,  המבקשיםיוצרים חסם בלתי עביר לקבלת שירותי המשיבה בפני 

 יעיל אינו אשרות ילשירות המיועד המנגנוןש לכך הסיבות פורטוהתורים  זימוןבעניין . משפחה לחיי זכותב

 אותם ומפלה המשיבה של החיוניים לשירותיה הנזקקים בפני נוסף חסם יוצר, מתפקד אינו כלל רבים ובמקרים

 .עהלר

 . 24מצ''ב ומסומן  22.9.2021עותרת למשיבה מיום ההעתק פניית 

לעניין אי קבלת מענה, או קבלת מענה מאוחר לבקשות לקביעת לפנייה.  מר ליפוביצקי השיב 25.1.2022ביום  .53

 : , השיבתור באמצעות הטופס המקוון

מערכת זימון התורים באשרות אמורה לתת מענה באמצעות דוא''ל/סמס למתי נקבע "

תשאול/בדיקת טופס התור, ואנו שואפים בשלב כלשהו לאפשר בחירת מועד פנוי על פי 

מקוון ואישור תקינותו. בימים אלה אנו מצויים בתהליכי דיגיטציה שאמורים לשפר את 

במסגרת זימון התורים לאשרות ואנו תקווה שמהלך  הזמינות קלות ואיכות השירות הניתן

 .זה יעלה כבר בשנה הנוכחית"

 השיב:בעניין הגשת בקשות לפתיחת הליך מדורג  .54

י יש לאפשר הגשה פרונטלית עבור ציבור שאין באפשרותו להגיש "בהתייחס לטענה כ

רשאי מבקש השירות , באופן מקוון, אשיב כי, ככל שישנו קושי וסיבה המניחה את הדעת

לפנות בכתובים למנהל הלשכה בבקשה להגשה פרונטלית. ההחלטה תינתן עפ''י שיקול 

 .דעתו של המנהל"

 .26 'ב ומסומןמצ' 25.1.2021העתק מענה המשיבה מיום 
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להגיש את למשיבה אין ביכולתם של הפונים שבקשות שהוגשו בכתב ללשכות תוך ציון הנימוק לכך  בפועל, .55

במערך זימון התורים לקבלת שירותי או שיפור לא חל כל שינוי לא זכו לכל מענה. בנוסף,  –בקשתם מרחוק 

לפיכך שבה  או לא זוכים למענה כלל.קביעת התור שבועות לימים ו פונים רבים מוסיפים להמתיןכך ש, אשרות

ובאמתחתה דוגמאות רבות למקרים שבהם לא ניתן לפונים , 22.2.2022העותרת ופנתה למר ליפוביצקי ביום 

שביקשו תיאום תור מענה. העותרת שבה ועמדה על הקשיים והליקויים במדיניות המחייבת הגשת בקשות 

, שיכולתם רבים והבהירה פעם נוספת כי אמצעי זה יוצר חסם בפני אנשים ,להליך מדורג באמצעות טופס מקוון

 משיבה.פנייה ללקיים חיי משפחה תלויה ביכולת לנהל הליך זה באמצעות 

 . 27מצ''ב ומסומן  22.2.2022העתק הפנייה החוזרת מיום 

 .מכאן העתירה .לא התקבל כל מענהזו לפנייה  .56

 הטיעון המשפטי

 פתולוגיהבירוקרטיה ו עלמבוא: 

 על על ידי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים בירוקרטיים קשיים הערמתמנוס מלפתוח ולומר:  יןא .57

 7139/02בג"ץ " )תוחלת ללא התשה"מסע  המביש לכינוי בפסיקהתופעה שזכתה  –המבקשים לרכוש מעמד 

שיפוטית.  ידיעההמגיעה כדי  פתולוגית פרקטיקה היא –( (2003) 489, 481( 3, פ"ד נז)בצה נ' שר הפנים-עבאס

 משרדבאוזני  הדברים אתלשוב ולשנן  נאלציםהמשפט  שבתי ארוכותשנים  ומזה, החוקיות לשורש יורדת היא

 . תחילה ציינו את הברור מאליו: הפנים

"חשוב לזכור כי כל אחד מהפונים למשיב בבקשת מעמד בישראל הוא עולם ומלואו, וכי 

 –ידי רשות אחרת הפועלת מטעמו -ידי המשיב או על-על –בעניינו כל החלטה המתקבלת 

עשויה להיות הרת גורל ובעלת השפעה דרמטית על חייו, על כבודו ועל יתר זכויותיו של 

הפונה. פועל יוצא הכרחי מכך הוא כי לכל בקשה לקבלת מעמד בישראל המונחת לפני 

לב..." )בג"ץ -שות ובתשומתהמשיב מצווים הוא וכל הפועלים מטעמו להתייחס ברגי

 ((.2003) 935-934, 919( 1)נח, פ"ד ןמקסימוב נ' משרד הפנים, מינהל האוכלוסי 394/99

 בהמשך נאלצו להסביר:

של בית המשפט היא לדאוג לעיגון עיקרון השירות, והכפפת רשויות המדינה אליו.  חובתו"

זה מחייב את בית המשפט למנוע התמשכות מיותרת של הליכים על חשבונם של  עיקרון

. עקרון זה מחייב גישה רצינית לפניות הפרט, מניעת התעמרות, הטמעת השירותמקבלי 

, ושירוש זכויות יתר של בעלי כוח שלטוני או כוח אחר. זכויות הפרט אינן שיוויוןערכי 

ות הפרט הן חומר של יום יום. אם הזכויות לא במתן הצהרות חגיגיות. זכוי מסתיימות

במבחן המעשה, הן יהפכו עד מהרה למטבעות שחוקים המוטלים הלוך ושוב, תוך  יעמדו

חולפת של כיבוד זכויות, המתפוגגות בשל מחסומים בירוקרטיים בלתי  אשליהיצירת 

 רד הפניםמיאלה נ' מש-אבו 769/04ם( -)עת"ם )י". על כל צעד ושעל המוצביםעבירים, 

(14.10.2004.)) 

 ולאחר מכן, הבהירו בתקיפות:

דרך זו שנטל לעצמו המשיב חירות להלך בה אינה מקובלת עלי. היא אינה מתיישבת עם "

הוא עושה, כנאמן הציבור;  מעמדו כרשות ציבורית, ועם העובדה שהוא משמש, בכל אשר
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ג את אורחותיו ביעילות אין בה משום ביטוי לעקרון השירות, המחייב את המשיב לַנה  

-ובמהירות הנדרשים; היא אינה עולה קנה אחד עם חובתו המוגברת של המשיב לנהוג על

...; היא אינה מבטאת את הרגישות ושימת הלב המיוחדות הנדרשות בעת טיפול פי הדין

נים הכרוכים בקבלת מעמד בישראל... העולה מן האמור הוא, כי המשיב אינו רשאי בעניי

באופן בו הוא נוהג; המשיב אינו רשאי להותיר  –כמוהם ככל פונה אחר  –עותרים לנהוג ב

את עניינם תלוי ועומד בלא מענה ענייני...; המשיב אינו רשאי להתיש את העותרים ללא 

תוחלת, לגרום להם להוצאות מיותרות ולעכב, אגב כך, את בירורו המהותי של עניינם. 

בות בהן הוא חב, כי אז מחובתו של בית המשפט לשוב ואם נשתכחו מן המשיב טיבן של חו

 מינהלנ' משרד הפנים,  אבדקולבן  יק'נסקופצ 10399/04)בג"ץ  .ולשננן באוזניו"

 ((.3.8.2005) האוכלוסין

לקבלת אשרות והיתרים בתנאים שקובע בזכותם של הפונים אליה להגיש בקשות להלכה, המשיבה מכירה  .58

רבים, וזאת באמצעות אימוץ בירוקרטיה  בלתי אפשריים למימוש הזכויות עבור למעשה יוצרת תנאים אך ,הדין

 משפילה, מכבידה ומפלה.

 חסמים שיצרו, המשיבה שנקטה חוקיות בלתיו מפלותבירוקרטיות  לפרקטיקותאחת נדרשו בתי המשפט  לא .59

מכבידים עבור האוכלוסייה הערבית ועבור ו מנגנונים בירוקרטיים נחותיםב המדובר. זכויות מימוש בפני

שהקשו על מימוש זכויות, ובמקרים רבים הובילו לייאוש ולוויתור. אזרחים זרים, הזקוקים לשירותי הרשות, 

קרטי ווהטלת הוצאות ההתמודדות עם הסבך הביר –מצידה של הרשות  –"חסכון במשאבים" שוב ושוב התגלו 

 .רשל החלשים והנזקקים ביות על גבם –

והמשפילים בלשכת המשיבה בירושלים  נסבלים הבלתיאחר פעם הוגשו עתירות בעניין התנאים  פעםלדוגמה,  .60

"ץ בגמשל, )לשל הלשכה הקודם  במשכנה. כך צפיפות, תורים ארוכים וזמני המתנה בלתי סבירים – המזרחית

בג"ץ למשל, , וכך במשכנה הנוכחי )(('בראג עניין)להלן:  (2003) 437( 2)נח"ד פ, 'ברא נ' שר הפניםג 2783/03

 אבו)להלן: עניין  (26.9.2019) אגף לשכות רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפניםעודה נ' מנהל  אבו 1326/17

 (. עודה אבו. התמונות מן המקום, הודה בית המשפט, "צובטות את הלב" )עניין ((עודה

המשפילים שניתנו למבקשי מעמד ערבים בדרום בית המשפט ניאלץ להידרש לתנאי השירות עוד לדוגמה,  .61

 הארץ: הפרדה בין מבקשי מעמד ערבים למי שאינם, שירות נחות ומשפיל לערבים בלבד בחדר סגור ולא מאוורר

, קשיים בקביעת תורים, בלשכה בבאר שבע בלבד, בעוד מבקשי המעמד האחרים מתקבלים בכל לשכה בדרום

 נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול סראיעה 9158/08בג"ץ המתנה ממושכת יותר לתורים, ועוד )

(28.10.2010 .)) 

הנוגעת לשירות המשפיל שניתן לאזרחים זרים במתקן של יחידת האכיפה  העתיר הלבית המשפט הוגש –ועוד  .62

ללא נגישות תחבורתית אליו, ללא מנגנון לניהול תורים, ללא צל מן השמש או  –שהופעל בנתב"ג של המשיבה 

 לפליטים המוקד 2638/15מחסה מן הגשם, ללא מקומות ישיבה, ללא מתקן מים וללא שירותים )בג"ץ 

ללא  –((. עתירה נוספת עסקה בשירות במשרדי הרשות במתקן "חולות" 18.2.2016) הפנים שר' נ ולמהגרים

המתקן למספר מבקשי השירות, ללא מקומות ישיבה מוצלים, ללא מנגנון לניהול תורים, ללא פרק התאמה של 

 ((.13.6.2017) וההגירה האוכלוסין רשות' נ עלי 4391/16זמן לטיפול בפניות, ועוד )בג"ץ 

 ואלה, כאמור, דוגמאות בלבד, ורק על קצה המזלג. .63

פוגעת בכך ו, שירותים חיונייםבפני קבלת נוסף הווה חסם מ כאן מדיניות המשיבהכך גם בעניינה של עתירה זו.  .64

רבות למימושן של זכויות תנאי סף  הסדרת המעמד מהווה .לחיי משפחהלכבוד, לשוויון ו בזכויות היסוד
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בהתאם לסוג הרישיון: זכות לקבל שירותי בריאות, זכויות סוציאליות וקצבאות המוסד לביטוח  ,נוספות

 .עודלנוע בישראל ללא חשש ממעצר, להיכנס אל המדינה ולצאת ממנה, ולאומי, זכות לעבוד ולהתפרנס, 

 נפגעות. כשמדובר בבעל משפחה בישראל, בני משפחתו מושפעים גם הם באופן נרחב וישיר, וגם זכויותיהם

 –שירותי המשיבה, אם כן 

"... הם שירותים חיוניים הנוגעים להסדרת המעמד בישראל, לאפשרות לצאת מישראל 

ולהיכנס אליה ולזכויות בסיסיות אחרות של אזרחים ותושבים במדינה... לציבור זכות 

 (.440-439, 'בראג עניין) לקבל שירותים אלה בתנאים ראויים ובתוך פרק זמן סביר"

בהליכי  וחסר חשיבותהפנייה הראשונית למשיבה לקביעת תור או הגשת בקשה נדמית כשלב טכני גם אם  .65

 יוזכויותכל אפשרות לממש  בלעדיו אין לפרטשהכרחי סף בתנאי מדובר ש הרי ,חידושוהסדרת מעמד או 

לחסימת הגישה לקבלת החלטות בעניינו של אדם במובן זה דומה חסימת הגישה לרשות מוסמכת  .מהותיותה

 ,577( 3פ"ד נא), ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ 733/95ע"א  השוו:) בפני מתדיין לערכאות

 4פסקה  שלום כהן, כונס נכסים נ' צוריאל גלאם 4980/01ע"א (; 1997לפסק דינו של השופט חשין ) 31פסקה 

, ( בע"מ נ' נילי מפעלי מתכת1985אויקל תעשיות ) 544/89רע"א ; (28.4.2004) לפסק דינה של השופטת דורנר

 יבעלסדרי הפנייה ותנאי הסף הם  ,מנגנון הבירוקרטיבכמו בהליך המשפטי גם  ((.1990) 650, 647( 1פ"ד מד)

 מתוך, ובסבירות בהגינות ,על השירותים להינתן בשוויוןמשום כך, . על תוצאת ההליכים עצמםהשפעה מכרעת 

 .המבוקש המעמד ומן ההליכיםמן  הנובעות היסוד זכויותב הכרה

של את מימושן  באופן שיאפשר מבלי להציב חסמים בפני קהל היעד,משיבה להפעיל את סמכויותיה על ה .66

מתי מעט הזמין ל וסיבילשירות אקסל, כך שלא יהפכו לאות מתה או הלכה למעשה הקיימות על פי דין הזכויות

 .((9201) 129-198 מב עיוני משפט ,דעת איל פלג, ההליך המנהלי בצילו של שיקול) בלבד אמצעיםבעלי 

 הגלומות בשירותים שמעניקה המשיבה האדם זכויות על

נפגעות בשל מדיניות , הבאות לידי ביטוי בשירותים המבוקשים, ואשר רחיב קמעה אודות זכויות האדםנ .67

 המשיבה.

 יסוד משפחה, זכות לחיי הזכות. בראשן חוקתיות זכויות יסודמ, כאמור, הסדרת המעמד לבני זוג יונקים הליכי .68

 הזכות" מרין יובל ר') החוקתי הישראלי המשפט ידי על והן לאומי-הבין המשפט ידי על הן המוכרת, בסיסית

 בישראל ותרבותיות חברתיות, כלכליות זכויות ומקומי בינלאומי משפט –( אזרחיים) ולנישואין משפחה לחיי

נובעת הן מזכותו החוקתית של אדם לכבוד,  הזכות לחיי משפחה(. 663(, 2004, עורכים, שני ויובל רבין יורם)

 א"המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והן מחשיבותו של התא המשפחתי לקיומה של חברה )ר' ע

 בית עמד דין פסקי של ארוכה (. בשורה(1997) 175, 160( 1)נא ד"פ, לממשלה המשפטי היועץ' נ פלוני 7155/96

 הישראלית ובחברה בכלל האנושית בחברה המשפחתי התא של העליונה החברתית חשיבותו העליון על המשפט

 693/91(; בג"ץ 1978) 434, 421( 3, פ"ד לב)פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה 488/77בפרט )ר', בין היתר, ע"א 

 ((.1993) 783, 749( 1, פ"ד מז)הממונה על מרשם האוכלוסין במשרד הפניםאפרת נ' 

המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם השוויון. השוויון אף הוא זכות חוקתית על חוקית,  –עם הזכות לחיי משפחה  .69

הפלייה, . ((2006) 619( 1, פ"ד סא)התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת 6427/02וחירותו )ר', למשל, בג"ץ 

אנוש, ביניהם לבין עצמם" )בג"ץ -כלות ביחסין בין בני-רע. הפלייה מכרסמת עד-מכל-, "היא הרעהשוויון לעומת

((. יחס שוויוני מתחייב גם ובעיקר בקרב 1996) 503, 485( 3, פ"ד נ)מרכז השלטון המקומי נ' הכנסת 7111/95

ן "הוא ערך יסוד לכל חברה דמוקרטית... המבקשים לרכוש מעמד ולהשתלב בחברה, וזאת משום שהשוויו

 953/87בג"ץ )הפרט משתלב למירקם הכולל ונושא בחלקו בבניית החברה, ביודעו שגם האחרים עושים כמוהו" 
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((. הפלייה, לעומת זאת, "היא נגע היוצר תחושת 1988) 332, 309( 2, פ"ד מב)יפו-אביב-פורז נ' ראש עירית תל

תחושת השייכות ובמוטיוואציה החיובית להשתתף בחיי החברה ולתרום לה" קיפוח ותיסכול. היא פוגמת ב

החובה להציע שירותים לציבור ((. 1990) 760, 749( 4, פ"ד מד)נבו נ' בית הדין הארצי לעבודה 104/87)בג"ץ 

ם, חוק איסור הפליה במוצריל 11וסעיף  3אף קיבלה ביטוי מפורש בחקיקה ראשית )סעיף  בשוויון וללא שרירות

 (.2000-תשס"אהבשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 

כי מזכותם החוקתית של אזרחים ותושבים ישראלים לחיי משפחה, העליון פסק ברוב דעות, בית המשפט  .70

המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, נגזרת זכותם החוקתית להסדיר בישראל את מעמד בני זוגם. עוד 

, כי זכותם של אזרחים ותושבים ישראלים לקיים תא משפחתי בישראל עם בני זוגם מתוך וב דעותבר נפסק

יחס של שוויון לבני זוג ישראלים אחרים מהווה חלק מזכותם החוקתית לכבוד, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד 

, פ"ד המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים – עדאלה 7052/03)בג"ץ  האדם וחירותו

 ((.2012) 1( 2, פ"ד סה)גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה 466/07בג"ץ  ;(2006) 202( 2סא)

ולצידן של הזכות לחיי משפחה והזכות לשוויון זכויות אדם נוספות, כמו זכויות הילד וטובתו, הזכות למקלט  .71

 :באחת הפרשות רי הנשיאה בינישולהגנה, ועוד. כדב

אותה תפיסה גורפת הבאה לידי ביטוי בטיעוני המדינה, לפיה מכח ריבונותה לא  "...

מוטלת על המדינה חובה משום סוג כלפי אדם בשל היותו זר אינה מקובלת עוד. דבר יום 

מבקש  ביומו באים בפנינו ענייניהם של זרים אשר זכויותיהם הבסיסיות נפגעות. כך בין אם

הזר להישאר בתחומה של המדינה מטעמים של 'איחוד משפחות', בין אם מטעמי מקלט 

בעידן הנוכחי הולכת וגדלה המודעות  אם מנסיבות ייחודיות אחרות. הומניטרי ובין

לזכויות האדם באשר הוא אדם ומדינות רבות כאשר הן דנות בהגבלות על הגירה 

 מדינת 1038/08"ם עע) .הם של הבאים בשעריהן"מתמודדות עם בעיות הכרוכות בזכויותי

 ((.11.8.2009) געאביץישראל נ' 

בישראל הם ביטוי לחובתה של מדינת ישראל להוצאתן של זכויות שירותי המשיבה המאפשרים הסדרת מעמד  .72

לפגוע  עבור הכל. למשיבה אמנם נתונה סמכות יםלהיות נגיש יםאמורהם  ,לפיכךאדם אלה מן הכוח אל הפועל. 

לאחר  אך זאת רק –הוראות הדין אינן עומדות באשר  לדחות בקשות להסדרת מעמדלמשל,  –אדם ת יובזכו

בכפוף למבחני המידתיות תאפשר רק אדם תת היובהתאם לכללי המשפט המינהלי. פגיעה בזכולגופן ו בחינתן

 לפסק 11 פסקה, שר הפנים 'נ אמארה 2028/05בג"ץ ) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 8הקבועים בפסקה 

כפי שנעשה הלכה  ,שרירותי באופן הסף על אליה הפונים את לדחות רשאית. המשיבה אינה ((10.7.2006) הדין

 .מושא עתירה זו למעשה, מכוח מדיניותה

 כלכלי ומצב חברתי מעמד רקע על אפליה על

נפגעות בשל מדיניות המשיבה. קשת של זכויות אדם אחרות,  ועימןכן, הזכות לחיי משפחה והזכות לשוויון,  אם .73

 מפלהבאופן מקוון בלבד  מדורג הליך ולפתיחת תורים לקביעתהמחייבת הגשת בקשות  המשיבה הנחייתואולם, 

אליה שמצבם החברתי והכלכלי מקשה עליהם להתמודד עם הדרישות, פונים ה מקרבבמיוחד את אלה ומדירה 

 . המשיבה שירותיאת  לקבלדרכם נחסמת  ולמעשה

בעידן  היא מתבקשת ומבורכתבאמצעים דיגיטליים שירותי רשויות ציבוריות  האפשרות לקבלכי אין חולק,  .74

אינו פוטר  מקווןשימוש בערוץ  ,, ככל שהיא מגדילה את הנגישות ומייעלת את מתן השירותים. עם זאתהנוכחי

 בשוויון. את הרשות מהחובה להציע את שירותיה 
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מי שמתגוררים בפריפריה  קשישים ומבוגרים, יה, לרבות קבוצות מיעוט,ייש לוודא כי לכלל האוכלוסכלל זה, ב .75

, מקווןאזרחים שאינם יכולים לעשות שימוש בערוץ הושתשתיות החשמל והאינטרנט בהם לקויות,  ובאזורים

ירות חיוני המשליך באופן לקבלת השירות הציבורי, בפרט אם מדובר בשוסבירה תהיה בכל זאת גישה ראויה 

משום ו, כלזמין לאינו  לקביעת תורים והגשת בקשות הערוץ הדיגיטלי ישיר על מימושן של זכויות חוקתיות.

בלי לקחת בחשבון את מי  ,באופן אפקטיבי ליצור קשר עם הרשותאפשר אינו יכול להפוך לאפיק יחיד שבו כך 

 (2011) 178עמ'  ,אזרח נתין צרכןברק ארז, דפנה )עבורו שאמצעים דיגיטליים אינם נגישים 

לשירותי הנזקקים קרב מ מהוות חלק בלתי מבוטלאוכלוסיות הסובלות מעוני לעתירה,  בחלק העובדתי כאמור .76

אתגר העוני של אייל פלג, המשיבה חבה חובת נאמנות גם כלפי אוכלוסיות אלה )והשוו: . והמעמד אשרותה

, אך מתעלמת מצרכיהן במפגיע ומכוונת את מדיניותה ומונגשת ((פלגלהלן: ) (2013) 141-138, המשפט המינהלי

 והמודרות מוחלשותהקבוצות המידות יותר בחברה, ולהן בלבד. זכויותיהן של אלשכבות המבוססות וה

 נרמסות תחת גלגלי הבירוקרטיה.

במקרים רבים הסדרת  בכבוד.לקיום נוספות ובהן הזכות ת יוהפגיעה בשוויון מובילה לפגיעה בזכו כפי שצוין, .77

ולפיכך הסדרת המעמד דרושה לשם  –לעבוד ולקבל סיוע סוציאלי  מעמד אזרחי היא תנאי לאפשרות ראשונית

ראו, למשל, ) קיים עצמןלבלעדיה אין למשפחות אלה יכולת היחלצותן של משפחות אלה מעוני מחפיר ומצוקה ו

את הפגיעה הכלכלית  כדוגמה לכך נציין(. (1.6.2021) וההגירהברישניקוב נ' רשות האוכלוסין  2962/21 םבר"

להוראות השעה המצויים  הכפופים אלפים רבים .כתושבי שטחיםבהוראת השעה מי שמוגדרים הנמשכת ב

מכוח הוראת השעה,  םהניתן לה חידוש היתר השהיההמשיבה לשם אצל בהליכים בלתי נגמרים ובלתי פוסקים 

 .לעבוד מוגבלתלהכשרה מקצועית ולסיוע בדיור, ויכולתם מן המוסד לביטוח לאומי, אך אינם זכאים לקצבאות 

 .ונובע ממנו כרוך בהעדר המעמדהרעוע מכאן שמצבם הכלכלי 

חוסמת באופן מעשי גם את בלבד באופן מקוון  של בני זוג להסדרת מעמד להגשת הבקשהדרישה כאמור, העוד  .78

. חסימת האפשרות להגשת בקשה לפטור מאגרה עלולה בפתיחת ההליךש בקשה לפטור מאגרה יהאפשרות להג

אף אם יקבע מנגנון  –)ודוקו  להגיש את בקשתם ממי שאינם יכולים לעמוד בתשלום הגבוהלמנוע אף היא 

לפטור מאגרה במסגרת ההגשה המקוונת, ואולם המשיבה תוסיף שלא לטפל בבקשות, לא יהיה בכך לסייע. 

וד הגשת בקשות באופן מקוון היא הדרך היחידה, בהסדרת אפשרות לבקש פטור לא יהיה ועוד נדגיש, כי כל ע

 לסייע לרבים(. 

רבים מקרב קבוצה זו ידם אינה משגת לשאת בעלויות שהיות , הפגיעה באזרחים הערבים מקבלת משנה תוקף .79

תי מבין מגישי חלק משמעו מהוויםלהוראת השעה  אזרחים שבני זוגם כפופים .הייעוץ והייצוג המשפטי

לקבל ייצוג מהסיוע המשפטי במשרד  אך בניגוד לאזרחים אחרים אינם זכאיםהבקשות לפתיחת הליך מדורג, 

 .המשפטים בכל הנוגע למימוש זכותם לקבלת היתרים ולהתאחד עם בני משפחתם

 אפליית דוברי ערבית ושפות נוספותעל 

. או אמהרית רוסית ,ערבית אלא ,עברית אינם דוברים המשיבה הנזקקים לשירותירבים ממטבע הדברים,  .80

בשפות  ,שאמצעותם הם נדרשים לתקשר עם המשיבה ,הטפסים המקווניםאי אפשר למלא את  ,למרות זאת

 .בעברית ובאנגליתאת הטפסים ניתן למלא וגם המידע הנלווה להם אינו מופיע בשלמותו בשפות אלה. אלה, 

, המיעוט הלאומי הגדול במדינה שפתו שלזו העברית, ולה מעמד מיוחד  השפה הערבית היא שפה רשמית לצד .81

 ןבעת הפעלת סמכויותיה כךלהתחשב באשר בחלקו אינו דובר את השפה העברית כלל. לרשויות המדינה חובה 

 4112/99בג"ץ (. ב(8.7.2021לפסק דינה של הנשיאה חיות ) 80-71חסון נ' כנסת ישראל, פסקאות  5555/18בג"ץ )

, ((2002) 411( 5, פ"ד נו)יפו-אביב-המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל –עדאלה 
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מחויבת רשות מינהלית כי  ,ברקנשיא ציין ה ,בערים המעורבות שעסק בתרגום שילוט לערבית במרחב הציבורי

לא יופלו או יוגבלו בקבלת  רביםע כי תושבים לפעול כדי לקידום שוויון לדוברי ערבית ככל הניתן, ולהבטיח

 לפסק הדין(. 9)פסקה  שפתם בגללאך שירותים 

משרדי ממשלה להנגיש את  ולחובתם שללמעמדה של השפה הערבית, גם הוא מבקר המדינה התייחס  .82

 באופן שיאפשר מתן שירותים בשוויון: שירותיהם לשפה הערבית, 

של המיעוט הגדול בה. חשוב השפה הערבית בעלת מעמד מיוחד במדינה והיא שפתו "

שהשירותים שמציעים משרדי הממשלה באתרי האינטרנט יינתנו גם בשפה זו, בין היתר 

 ."כדי להבטיח שוויון, כדי לספק שירותים ראויים וכדי להקל את הגישה לרשויות המדינה

בעניין הנגשת אתרי האינטרנט הממשלתיים לדוברי  ,2002ב לשנת 53דוח מבקר המדינה )

 (.211עמ' ב בית,ער

ה יה של האוכלוסיבזכות רבות רשויות הכירוארגוני חברה אזרחית שהוגשו לאורך השנים,  בעקבות עתירות .83

 יהזכויותמימוש הנדרשים לשם  וטפסים הנחיותהליכים מנהליים ושיפוטיים ולתרגום הנגשה של ערבית לה

 –אב''י  2203/01(; בג''ץ 5.6.2014) הביטוח הלאומיהמוקד להגנת הפרט נ' מנכ''ל  8031/12בג''ץ ראו, למשל, )

 משרד ''למנכ' נ אלחס 4069/19בג''ץ ; (7.1.2009) האגודה הבינלאומית לזכויות הילד נ' המוסד לביטוח לאומי

 עת"ם(; 7.10.2021) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שירות בתי הסוהר 2111/21בג"ץ  ;(18.6.2019) החינוך

גם המשיבה הכירה בצורך  (.(10.10.2021)האגודה לזכויות האזרח נגד שר הבינוי והשיכון  40835-05-21 ם(-)י

 פקידים דוברי ערבית ומתורגמנים. יהולהעסיק בלשכות טפסים רלוונטיים לשפתה של אוכלוסיית היעד םלתרג

המשיבה אינה  ,ומעמד הנזקקים לשירותי אשרותמבין  האריחלק  היותם של דוברי ערביתוחרף  ,כךחרף  .84

 בערבית. לפתיחת הליך מדורג את הטופס המקוון לקביעת תורים ו טופס הבקשה המקווןמאפשרת למלא את 

היא אף אינה עושה זאת ברוסית ובאמהרית. שפות אלה אינן שפות רשמיות ואין להן מעמד מיוחד, ואולם הן  .85

משיבה פועלות מחלקות ייעודיות לטיפול שפותיהם של רבים מן המבקשים שירותים. באגף האשרות של ה

ובלשכות המשיבה פקידים רבים הדוברים שפות אלה. המשיבה מעניקה  ,בדוברי רוסית ובדוברי אמהרית

 שירות ברוסית ובאמהרית במידת הצורך, ועל כן אין הצדקה שלא לאפשר אף הגשת בקשות בשפות אלה.

 המשיבה שלהמינהליות חובותיה  על

ככל רשות מינהלית, היא נשוב לראשית הדברים ולמושכלות ראשונים. לאחר שסקרנו את הזכויות הנפגעות  .86

בחון בקשות , ועליה לובמהירות הראויהובהגינות, ביעילות בנאמנות בסבירות ובמידתיות,  לנהוגהחייבת 

 הפעיל את שיקול דעתה בכל מקרה לגופו.ול

עברית  ומי שאינם דובריאוכלוסיות מוחלשות בפני  חוסמתשל המשיבה מדיניותה  – ומידתיות לסבירות באשר .87

 ות. פגיע, לכבוד ולזכויות אחרותלשוויון, ת לחיי משפחהוהחוקתי יותיהםאת הגישה לשירותיה ופוגעת בזכו

 ןתכלית ראויה, ואינת ומשרת ןאינ הןלחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.  8אלה אינן עומדות בתנאי סעיף 

לוקחת בחשבון את הפגיעה בזכויות של מי שמתקשה לעשות שימוש במנגנונים שהנהיגה  ןשכן אינ תומידתי

 זאת, הגם שיש חלופות של מתן שירות שהמשיבה ממאנת לעשות בהן שימוש. . (580-578 ,פלגהמשיבה )השוו: 

ת אוריינות להביא בחשבון את הצרכים והאינטרסים של אוכלוסיות מבוגרות, עניות וחסרומשיבה ה על .88

הנות מההתייעלות, אלא יפגעו ממנה, וזאת בפרט כאשר מדובר בשירותים שבלעדיהם יטכנולוגית שלא יזכו ל

 :לא ניתן לממש זכויות מהותיות כבענייננו
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בית משפט זה עמד לא אחת על הצורך להיזהר מהנחת חסמים כבדים מידי להוכחת "

שות הרשות מהפרט כתנאי למימוש זכויות דרי ...זכויות, העלולים לפגוע באדם שלא לצורך

מידתיות מבחינת משאבי הזמן, הממון, המאמץ -נבחנות במבחן הסבירות, וככל שהן בלתי

ומשאבי הנפש הנדרשים מהפרט, וככל שהן אינן חיוניות להגשמת התכלית הראויה של 

, 807( 3ד), פ"ד סויס נ' שר הפנים 10533/04)בג"ץ  ".המעשה המינהלי, הן עלולות להיפסל

845 (2011 .)) 

 הסדרים לגיבוש מנחים "כלליםשכותרתה  10.10.2019מיום  1.2500מס'  ץ המשפטי לממשלההנחיית היוע .89

למעבר משרדי ממשלה למתן שירותים באופן דיגיטלי באופן חלקי  מרכזיים עקרונות מספרמתווה  דיגיטליים",

לחובה לוודא כי המעבר מותאם לאוכלוסיית היעד הנזקקת לשירות, או  בהרחבההנחיה מתייחסת האו מלא. 

מענה הולם, הוגן וסביר למי שאין ביכולתו לעשות שימוש בערוץ  בכל המקרים מוצעלמצער למרביתה, וכי 

 :. המשיבה כופרת בחובתה לפעול בהתאם לעקרונות אלההדיגיטלי

זהו  ?מוש באמצעים דיגיטלייםהאם ההסדר נוגע לאוכלוסיות שעלולות להתקשות בשי"

 השיקול המרכזי שעל בסיסו ייקבע האם החלת ההסדר כערוץ דיגיטלי יחיד סבירה.

העמדת שירות דיגיטלי יחיד לאוכלוסיות, שאין להן את היכולות, בנסיבות מסוימות, 

הידע או האמצעים לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים באופן עצמאי, תהיה בלתי 

ומשפיע על קיום , ככל שהשירות שבו עוסק ההסדר בסיסי או רגיש יותר ... ככלל,סבירה

, מימוש זכות, כך יהיה סביר פחות לאפשר לצרוך אותו באופן דיגיטלי בלבד חובה או

בין אם הסדר דיגיטלי נקבע במתכונת של ערוץ דיגיטלי יחיד ובין אם לאו, עליו ... .ולהיפך

ישורים או אמצעים לקחת חלק בהסדר באופן לתת מענה הולם לאוכלוסיות שאין להן כ

מענה הולם משמעו כי תינתן אפשרות סבירה ומעשית לאוכלוסיות אלו, עצמאי. 

. , לבצע את הפעולות הנדרשות לביצוע במסגרת ההסדרבהתחשב במאפייניהן הייחודיים

שהוא, פער בין איכות השירות, הניתן לאוכלוסיית היעד הצורכת את ההסדר הדיגיטלי כפי 

לבין איכות השירות, הניתן לאוכלוסיית היעד שנקבע עבורה הסדר חלופי הכולל התאמות, 

 10, בעמוד שם). "עלול להעיד על כך שהמענה אינו הולם, וככזה כחורג ממתחם הסבירות

 להנחייה, ההדגשות אינן במקור(

שחלק גדול ועיקרי מהם אינם לשירותיה, נזקקים בין הרשות לבין ה הכוח פערי – והגינות לנאמנות באשר .90

ם, אינם דוברים עברית כשפת אם ואינם בעלי אמצעים לקבל ייצוג יימכירים את הדין ואת נהלי הרשות על בור

)ראו מולם  בהתנהלות בהגינות למשיבה חובה מוגברת לפעול בנסיבות אלה,משפטי, הם רחבים ומובהקים. 

 ((.2016) 17 יחובות אמון בדין הישראלי", נות במשפט המינהלנאמנות, אמון והגי"ברק ארז,  לעניין זה: דפנה

שעה שהיא קובעת מדיניות ופרוצדורות בלתי נגישות המתעלמות מצרכיה של  חובה זוהמשיבה מפרה 

 אוכלוסיית היעד הנזקקת לשירותיה, ותוך אטימות למצבם. 

קובע: "הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי  1981-התשמ''א לחוק הפרשנות 11סעיף  – ולמהירות ליעילות באשר .91

משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה ולחזור ולעשותו מזמן לזמן ככל  -קביעת זמן לעשייתו 

הראויה תלויה "במהות הסמכות ובנסיבות המקרה", והמועד  חובה לפעול במהירותה. הנדרש לפי הנסיבות"

יצחק ) השיקולים והאינטרסים הנוגדים הפועלים בגדרו" של המקרה הסביר לפעולה ייקבע "בהתחשב במכלול

. תוכן החובה גם קשור לשאלה האם זכויות אדם תלויות במימוש ((2011) 1110 בעמ' ב הסמכות המינהליתזמיר 

גלאון  1999/07 ץ)בג" ובאיזו מידה עומדת לרשות יכולת מעשית לפעול במהירות הסמכות המינהלית הרלוונטית
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 ביניש הנשיאהלפסק דינה של  8, פסקה ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנוןנ' 

(19.4.2007).) 

. בידם ואינזמנם  – שירותי המשיבה לצורך הסדרת מעמדם או מעמדו של בן משפחתםאת מי שממתינים לקבל  .92

כאשר תוקף האשרה שבידם עומד  , למשל,. אלה הם פני הדבריםפועל לרעתם ופוגע בזכויותיהםחלוף הזמן 

או להסדיר מעמדו של בן זוג לפני שינקטו  שאינו זכאי לטיפול רפואי לפוג, כאשר עליהם להסדיר רישומו של ילד

להימחק מחוסר מעש  או להידחות עלולותשהוגשו הרחקה. זאת ועוד, על פי נהלי המשיבה, בקשות  הליכינגדו 

מי שאינו פועל במרץ מספיק להסדרת מעמדו וממשיך לשהות . בנהלים הזמן הקבועבתוך פרק יקודמו אם לא 

מדינת ישראל נ' בוטנג  471/12יתכן שבקשתו תידחה מטעם זה בלבד )ראו למשל: עע"מ  –בישראל שלא כדין 

 מרכז אלקודס לזכויות סוציאליות וכלכליות נ' ממשלת ישראל 469/03(; עת"מ )ירושלים( 8.7.2012)

המתנה ממושכת למענה בעניין קביעת תור, שאולי יתקבל בעתיד במועד לא ידוע ואולי בכלל לא, ((. 29.6.2003)

 בחוסר אונים וללא יכולת לכלכל את צעדיהם.ומעמד מותירה את הנזקקים לשירותי אשרות 

ה אינ קביעת תוריםיתר על כן, קשה למצוא תירוץ לשיהוי המינהלי שנוהגת המשיבה בעניין כה פשוט לביצוע.  .93

שירותי מרשם שמפעילה המשיבה לקביעת תורים לקבלת  היישמון ,דורשת הפעלת שיקול דעת מורכב. לראייה

מבצע פעולה פשוטה ומציע למבקש התור את המועדים ולתושבים, לאזרחים  בעיקר המיועדיםותיעוד, 

גם לתיאום תורים  יםויעיל, מהימן יםסבירמנגנונים  לספק של המשיבה ביכולתה .ן רגעיב ,הראשונים הפנויים

היא בוחרת שלא , שלה שמסיבותיה לאאכמבוקש בראשית עתירה זו, , ומעמד עבור הנזקקים לשירותי אשרות

 לעשות כן. 

הגשת בקשות להסדרת מעמדם של בני  – לגופו מקרה בכללבחון בקשות ולהפעיל שיקול דעת  הלחוב באשר .94

ת ומאפשר ןאינוחסימת אפשרות לקבל שירות על ידי מנגנון אחד ויחיד לקביעת תורים, זוג באופן מקוון בלבד, 

עוד . י הפקידעל יד דעתת מראש הפעלת שיקול וומסכלאו למבקש השירות, פקיד לאזרח התקשורת בין 

 בראשית ימי המדינה נפסק:

ותה ולזרוק א –לא יוכל הפקיד שלא לעיין כלל בבקשת האזרח או לעיין בה שטחית "

בכובד ראש בכל בקשה המובאת לפניו, ער כמה הסלה. שומה עליו, על פקיד המדינה, לעיין 

שהיא נתונה בתחום סמכותו, ולהחליט בה: )א( בהתחשבו עם כל מסיבות העניין )ב( 

ברסלב בע''מ נ' שר המסחר  35/48)בג''ץ  .בהתחשבו אך ורק במסיבות העניין גופו"

 ((. 1948) 334, 330פד ב  ,והתעשייה

וכי ניתן לפטור  ,לגופה המוגשת אליה בקשהלהתחשב בנסיבותיו של כל כי על המשיבה  ,אחתבפסיקה נקבע לא  .95

העונה על אותו  חלופי מסמךניתן להשיגם או לאפשר הגשת  שלאבני זוג מהמצאת מסמכים שאינם קיימים או 

נ' משרד  ששונוב 2149/06עת"ם )ת"א( (; 27.3.2005) יצחק נ' שר הפנים 10196/04בג"ץ  למשל: אוצורך )ר

 אבו 213/04(; עת"ם )ב"ש( 26.12.2015) הפנים משרד' נ פלוני 49098-10-14(; עת"ם )חיפה( 25.1.2007) הפנים

הטופס המקוון מחייב להזין לתוכו שורה לעומת זאת, ((. 20.12.2004) משרד הפנים –נ' מדינת ישראל  סלות

רלוונטיים לעניין, אך לא ניתן להתקדם בהגשת בהכרח פיים, שאינם תמיד בנמצא ואינם של מסמכים ספצי

דוגמת  ,. בחלק מהמקרים יבקשו מגישי הבקשה להוסיף מסמך או להוסיף בקשה נלוויתמבלי לצרפםהבקשה, 

 במלואה אגרהאת הזאת לא ניתן לעשות באמצעות הטופס. מי שאין בידו לשלם , וגם בקשה לפטור מאגרה

 במועד שליחת הטופס, לא יוכל להגיש את הבקשה כלל.
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חוטאת לחובה להפעיל שיקול דעת פסילה גורפת של כל בקשה שאינה עומדת בדיוק בתבנית שקובע הטופס   .96

היא אף חוטאת לחובה להביא בחשבון חריגים, ((. 2010) 253-251, 229-228, משפט מנהליארז, -)דפנה ברק

  בעניין: בפסיקת בית המשפט העליון נקבעהצורך. ולסטות מן המדיניות במקרה 

מסבים בלא שמן להסיכה. מה זו האחרונה לא -מדיניות נעדרת חריגים כמוה כמכונת "...

( 2, פ"ד נג)נ' שר הפנים סטמקה 3648/97בג"ץ ) ."תפעל ותישרף במהרה, כן דין המדיניות

728 ,794-793 (1999).)  

 דבר סוף

עדר י; הומעמד אשרות לשירותי הנזקקים עם אמצעית בלתי תקשורת מניעת"; מגע"אפס  מדיניות אימוץ

. הם פוגעים בשורה של זכויות כל אלה מציבים בפני פונים רבים חומה בצורה וסירוב אילם –הנגשה שפתית 

 כללנוכח אדם ללא תכלית ראויה ובאופן בלתי מידתי, וחותרים תחת חובותיה של המשיבה כרשות מינהלית. 

 כאמור בפתח העתירה.למשיבה הורות ור, בית המשפט מתבקש להאמ
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_______________________ 

 רעות שאער, עו"ד


