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 אמין אבו סרייה. 2
 העותרים האגודה לזכויות האזרח בישראל. 3

 ואח'כולם ע"י ב"כ עו"ד יהושע שופמן 
 6515417אביב -, תל75האגודה לזכויות האזרח בישראל, רח' נחלת בנימין 

  joshuaschoffman@gmail.com; דוא"ל: 26731978-153; פקס: 4653216-050טל': 
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 רשות האוכלוסין וההגירה
 המשיבה   באמצעות פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, ירושלים

 תגובת העותרים להודעה מטעם המשיבה

ולארכות שניתנו, מגישים העותרים את  19.9.20ת בית המשפט הנכבד מיום בהתאם להחלט .1

לאור . 22.12.20"הודעת המשיבה"( מיום  –תגובתם להודעה המשלימה מטעם המשיבה )להלן 

האמור באותה הודעה, ואף בהתחשב בכך שפעולתה של המשיבה בעקבות ההודעה אינה תואמת 

 תנאי בעתירה.-תרים כי יינתן צו עלבאופן מלא את שנכתב בהודעה, יבקשו העו

חלק אחד הוא עדכון בדבר צעדים נוספים שנועדו  . ניתן לחלק את הודעת המשיבה לשניים:2

לצמצם את הפער בין דרך קבלת שירותי מרשם האוכלוסין על ידי תושבי הקבע הערבים במזרח 

צדקת ההגבלות ירושלים לבין שאר תושבי המדינה. חלק אחר הוא טיעונה של המשיבה לה

 .הערבים המוטלות על דרך קבלת השירות על ידי תושבי מזרח ירושלים

 השינויים במדיניות המשיבה

השוויון. הנימוקים לכך -. העותרים חולקים לחלוטין על הטיעון המהותי של המשיבה להצדקת אי3

 במידה רבהה זאת, עם קבלת הודעת המשיבה, נדמה היה שבאופן מעשי צומצמ לצדיפורטו להלן. 

השוויון, אף אם באופן זמני בלבד )השינויים שעליהם הוצהר ניתנים במסגרת "פיילוט" -אי מידת

נותרו רק המשיבה,  הודעתעל פי , ולכך תבוא התייחסות העותרים בהמשך(. לתקופה מוגבלת

לת לקב והתנאי היחידשירותים בודדים שתושבי מזרח ירושלים מנועים לקבל בכל לשכות הרשות, 

שירותים אלה בלשכות מחוץ למזרח ירושלים הוא שלתושב הונפקה תעודת זהות בשבע השנים 

. העותרים המתינו עד להודעה( 36)ראו סיכום עמדת המשיבה בסעיף  שקדמו לבקשת השירות

 .התקדמותלפרסום השינויים על ידי רשות האוכלוסין כדי להתייחס להודעת המשיבה ולברך על ה

בה הצער, ההנחיות שפורסמו על ידי רשות האוכלוסין אינן תואמות את הודעת ואולם, למר. 4

 הנחיות אלו פורסמו באתר האינטרנט של המשיבה )בעברית בלבד( לבית המשפט הנכבד. ההמשיב

. יש בהנחיות החדשות שיפור לעומת המצב (16כנספח ע/והן מצורפות להודעה זו , 17.2.21ביום 

לא ניתן לומר שנפתרה וספו להנחיות, שלא בא זכרן בהודעת המשיבה, הקודם, אך בשל הגבלות שה

ד נתייחס יהשוויון במתן שירותי המרשם לתושבי מזרח ירושלים אפילו בקירוב. מי-בעיית אי

כי  ,נציין ראשיתלהבדלים בין הודעת המשיבה לבית המשפט לבין ההנחיות שפורסמו לציבור. אך 

הכללים החלים  בהשוואת רות המשיבה מול מעשיה בפועל,עצם הצורך בניתוח מדוקדק של הצה
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הנחיות בניסיון להבין מדוע החלים על יתר תושבי המדינה ו אלה עםעל תושבי מזרח ירושלים 

הנחיות קבועות, מחזק את העמדה שאותה אנו ואחרות הן מוגבלות בזמן )הפיילוט( מסוימות 

 הדרך הראויה חצאין ואין שוויון כתוכנית ניסיונית.אין שוויון ל מציגים לכל אורך הדיון בעתירה זו:

תושבי המדינה היא לנהוג כלל להבטיח לאורך זמן מתן שירות יעיל, הוגן ומכבד ל וכנראה היחידה

ורה למשיבה להעניק שירותי מרשם מעל כן עתרו העותרים למתן צו ה אמת מידה שווה לכולם.

ירתם, באותם תנאים שבהם ניתנים שירותים בכל לשכה של הרשות לפי בחלתושבי מזרח העיר "

 ".אלה לתושבי מערב ירושלים

 בדרישה היאבפועל  הנחיותהביותר בין הודעת המשיבה לבין  משמעותיתוה נההראשו סתירה. ה5

בלשכות מחוץ הערבים כל השירותים שניתנים לתושבי מזרח ירושלים  המופיעה בהנחיות שלפיה

. אין זה עניין טכני כלל וכלל. לכל תושב אחר )בזמנים מראש בקביעת תורלמזרח העיר מותנים 

או  מראשלקבוע תור  :תיואפשרו שתי תוד( ניתנילשינויים בשל מגפת הקורונה נתייחס מי –רגילים 

 –ו  2018בשנים על פי נתוני המשיבה, מזדמן". לקוח להגיע ללשכה אף ללא תור ולקבל שירות כ"

 בלשכות היו לקוחות מזדמנים תעודת זהות ודרכוןבלו שירותי מהתושבים אשר קי 38% –כ  2019

, הן הרשות מתגאה בכך שהצליחה לצמצם את זמני ההמתנה. בקירוב( 3,550,000מתוך  1,360,000)

 33דקות לתושב שקבע תור לעומת  7 – 2019)בשנת לתושבים שקבעו תור והן ללקוחות מזדמנים 

מתוך סיכום הפעולות ו 2018ום הפעולות של המשיבה לשנת דקות ללקוח מזדמן(. ר' מידע מתוך סיכ

המשיבה מכירה בכך שיש תושבים אשר מתקשים . (המצורף להודעה זו 71נספח ע/) 2019לשנת 

ללא תכנון שירות  צורך של חלק מהתושבים לקבלערה לובקביעת תורים במחשב או ביישומון, 

אין להניח ש, אף הערבים רושלים. התחשבות זו אינה מנת חלקם של תושבי מזרח ימראש

שהמיומנות שלהם בקביעת תורים עולה על זו של תושבי מערב העיר. אך חשוב לא פחות: החובה 

 הקצאתלקבוע תור מראש מובילה לכך שזמינות השירות לתושבי מזרח ירושלים תלויה לחלוטין ב

הראשית במערב ירושלים כך, למשל, העדר תורים בלשכה התורים, וזמינות זו משתנה מזמן לזמן. 

 מסכל את האפשרות של תושבי מזרח ירושלים לקבל שם שירות.  במועד נתון

 מכאןכאמור, בהודעת המשיבה אין זכר לדרישה של קביעת תור מראש לתושבי מזרח ירושלים. 

השוויון בהיבט זה ולא עשה כל ניסיון להצדיקו מבחינה -לאי כלשהו הסבר שב"כ המשיבה לא נתן

 ת. ברור, אם כן, שהפליה זו אינה יכולה לעמוד.משפטי

בזמן האחרון, בשל מגפת הקורונה, צומצמה הפעילות של לשכות מינהל האוכלוסין, . כפי שצוין, 6

והתושבים בכל הארץ נדרשו לקבוע תור לצורך קבלת חלק מהשירותים. המידע בדבר פעילות 

  .מפורסם לתושבים באתר הרשותהלשכות משתנה מעת לעת ו

למותר לציין, כי אילו ההנחיות החדשות של הרשות לתושבי מזרח ירושלים היו מפנות לאותו דף 

 היו יםמטעמים בריאותי שנקבעות מדי פעםקביעת תורים ושירות בדבר קבלת מידע, והנחיות 

תור  גם מתושבי מזרח ירושלים לקבועכל קושי לדרוש ת באופן שוויוני לגבי כולם, לא היה ומוחל

אך הנחיות המשיבה דורשות  מראש כאשר הדבר מתחייב מכללי ההתנהגות בתקופת הקורונה.

  קביעת תור ללא קשר למגבלות הקורונה הזמניות.

. בהודעת שינוי מעמד אישיות נוגע ל. הפער השני בין הודעת המשיבה לבין ההנחיות החדש7

המשיבה נכתב פעמים מספר כי אחד השירותים הבודדים שלא יינתן לתושבי מזרח ירושלים אלא 

https://www.gov.il/he/departments/news/changes_in_services_due_to_the_corona_virus_070221
https://www.gov.il/he/departments/news/changes_in_services_due_to_the_corona_virus_070221


3 

 

 28, 15" )סעיפים שינוי מצב אישי במקרה של נישואין לתושב איו"שוא "בלשכות במזרח העיר ה

כולים לשנות מצב אישי רק ילהודעה(. אך בהנחיות החדשות נכתב כי תושבי מזרח העיר  36 –ו 

"כאשר אחד מבני הזוג הוא תושב איו"ש". זאת אומרת, החריג הוא לא בלשכה במזרח ירושלים 

מה יכולה להיות אלא גם לגבי גירושין או התאלמנות. וכי כפי שהודע לבית המשפט רק לגבי נישואין 

 מימו? הרי השירות ניתן להתכלית של מגבלה זו כאשר בן או בת הזוג שהוא תושב איו"ש הלך לעול

 שהוא תושב ישראל.

בעיה ניסוחית גרידא. בהודעת תוצאה של . בשולי הדברים נציין פער נוסף שהוא קרוב לוודאי 8

המשיבה נכתב שניתן לבקש תעודת זהות חדשה במקום תעודה שאבדה, אם זו הונפקה בשבע השנים 

  :ניתן להבין אחרתהאחרונות. מהאמור בסוגריים בחלק האחרון של ההנחיה 

 

ומועד הנפקת התעודת הכוונה מן הסתם היא שאם תעודת הזהות אבדה אין צורך, כמובן, להציגה 

 יש לקוות שהנוסח יובהר.ייבדק בעת קבלת השירות בלשכה. 

ביום  כבר. ב"כ העותרים הביא את הדברים האמורים לעיל בפני ב"כ המשיבים, בדואר אלקטרוני, 9

הנחיות המשיבה באתר האינטרנט לא שונו, עד למועד חתימת הודעה זו  החדשות.פרסום ההנחיות 

שהוא , בערביתבאתר הרשות ההנחיות  .במועד זה הוא הנוסח המופיע באתר 16והנוסח שבנספח ע/

ובאתר המשיבה מופיעות ההנחיות  כלל לא עודכנומקור המידע העיקרי לתושבי מזרח ירושלים, 

כולל את הרחבת השירותים שעליה הודיעה אינו  הדף בערבית. 5.7.2020המעודכנות ליום הישנות 

 כי הפיילוט הקודם הסתיים זה מכבר. הוא מצייןהמשיבה לבית המשפט ו

 הטיעון המהותי של המשיבה

תכליתה של ההודעה המשלימה הייתה , 17.9.20בית המשפט הנכבד מיום  .  כפי שנכתב בהחלטת 10

ל הכתב, "בצורה מסודרת וממוקדת", את תשובתה לטענת ההפליה לאפשר למשיבה להעלות ע

 נבחן אפוא את תשובת המשיבה, ונתחיל בהנחות היסוד שלה. העומדת ביסוד העתירה. 

להודעה(, "ההבחנה אינה בין  תושב מזרח ירושלים או מערב  16. לטענת ב"כ המשיבה )סעיף  11

, כי אם הבחנה בין אזרחים לתושבי קבע רביםואינה, חלילה, הבחנה בין יהודים לעירושלים, 

י.ש.[. ניתן להבין מדוע ב"כ המשיבה נרתע מהאפשרות שיש  –במזרח ירושלים"  ]ההדגשה הוספה 

. מייחס חומרה מיוחדת להפליה מטעמי לאוםכאן הבחנה בין יהודים לערבים. המשפט הישראלי 

 :בית משפט נכבד זה עמד על כך פעמים רבות, ולאחרונה כתב

הפליה מטעמי לאום, לצד ההפליה מטעמי גזע ומוצא, היא הפליה מגונה ובזויה במיוחד, "

ואין כמו העם היהודי להבין זאת. היא פוגעת לא רק בשוויון אלא גם בכבוד האדם, ואף 
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נ'  מנסור 8956/17ארז בע"א -ברקמה הדמוקרטית של המדינה." )דברי השופטת ברק

 (14.2.21לפסק הדין, פורסם באר"ש  77פסקה , המועצה המקומית כוכב יאיר

הבחנה על מציב רף גבוה במיוחד למי שמבקש להצדיק הבחנות על בסיס לאום. המשפט הציבורי 

נ'  נסר 8300/02)דברי הנשיאה ביניש בבג"ץ  בסיס לאום היא "מן ההבחנות החשודות ביותר"

גוררת  על בסיס עילה חשודה תהבחנה כזא(. 22.5.12, פורסם באר"ש 53, פסקה ממשלת ישראל

לעניין המוכר מהמשפט האמריקני )ר'  strict scrutiny –בחינה שיפוטית קפדנית במיוחד, בדומה ל 

לפסק  18, פורסם באר"ש, פסקה שר האוצרנ'  ועקנין  2021/11בג"ץ גרוניס ב נשיאדבר ה ,למשלזה, 

(. הנטל 136, בעמ' 94( 4מט), פ"ד טחוןשר הבינ'  מילר 4541/94הדין, ודברי השופטת דורנר בבג"ץ 

 המוטל על מי שמבקש להצדיק הבחנה על בסיס לאום הוא כבד מאד.

. דא עקא, מטיעוני המשיבה עולה בבירור שזו בדיוק עילת ההבחנה. לטענת המשיבה, אין דין 12

אוכלוסין , על פקידי רשות העל פי הטענהתושב קבע ערבי במזרח ירושלים כדין תושב קבע יהודי.  

עוד  .לבדוק, פנים אל פנים, אם תושב הקבע הערבי העתיק את מקום מגוריו לאזור יהודה ושומרון

, די נים. לגבי האחרושאינם ערביםקבע  יאין צורך לערוך בדיקה כזאת לתושבכי , היא טוענת

בן להודעה( "כמו 30. כלשון ב"כ המשיבה )סעיף של כניסות ויציאות הממוחשב הרישום תבבדיק

ישנם בתחומי מדינת ישראל תושבי קבע רבים שאינם תושבי מזרח ירושלים... ביחס לרוב הגדול 

של תושבי קבע אלו לא מתעורר החשש של מגורים מחוץ לתחומי מדינת ישראל, ובתחומי יהודה 

ככל שאלה מתגוררים בחוץ לארץ הרי שהדבר ניכר לעין ברישומי כניסות ויציאות באופן  ושומרון.

 ביישוב ערבי" דומה כי כוונתו של ב"כ המשיבה היא כי אין חשש למגורים די, בכל לשכה...מיי

בתחומי יהודה  ביישוב יהודיבתחומי יהודה ושומרון. תושב קבע יהודי בהחלט עשוי לעבור לגור 

 הגבול, אך מעבר זה אינו משפיע על מעמדו כתושב. במעברי ושומרון בלי שהדבר יתבטא ברישום 

שוני רלוונטי בין תושבים ערבים לבין תושבים קיים  להציע טיעון שלפניורשאית כמובן משיבה . ה13

יהודים לעניין הנדון בעתירה. היא יכולה לבקש לשכנע כי הטיפול השונה בין שתי האוכלוסיות צולח 

תה היא יכולה לומר כי אין מאחורי מדיניולבחינת הבחנות על יסוד לאום. מאד את המבחן הקפדני 

מניע גזעני או כוונה להפלות, אך כוונה ומניע אינם רלוונטיים לבחינת חוקתיות ההפליה )ר' ע"א 

 , העולה בבירור מטיעוניה היא,אך אין היא יכולה להתכחש לעובדה(. 83הנ"ל פסקה  8956/17

 .שבסיס ההבחנה הוא הלאום שאילו משתייך התושב

ת תושבי מזרח ירושלים הערבים כתושבי קבע . טענתה של המשיבה היא שהסטטוס של מרבי14

אילו היינו מחייב בחינה של מרכז חיים וללשכות במזרח ירושלים מומחיות מיוחדת לעניין זה. 

להודעת המשיבה, ניתן היה להבין שעמדת המשיבה היא  28-ו 25, 24קוראים רק את סעיפים 

ת זהות ראשונה, שינוי מצב אישי הנפקת תעוד –שבחינה זו נדרשת לגבי שלושה שירותים בלבד 

בעקבות נישואין לתושב יהודה ושומרון ושינוי מען בתוך מזרח ירושלים. אך מתברר שטענת 

מרשם  כלשהו משירותי שירותנאמר כי מתן  31-ו 26המשיבה מרחיקת לכת בהרבה. בסעיפים 

בקביעה כי כל שירותי  עלמא. היא באה לידי ביטוי מעשיבמחייב בחינת מרכז חיים. אין זו אמירה 

לא יינתנו מחוץ למזרח ירושלים למי שתעודת הזהות שלו  33המרשם המנויים בטבלה בסעיף 

טענה גורפת זו היא תמוהה, בהתחשב בכך שהיא חלה גם על  הונפקה לפני יותר משבע שנים.

זה שירותים טכניים במהותם כגון קבלת תעודת לידה. במחילה מכבודה של המשיבה, לא יהיה 

מחייבת  תעודת פטירהמוגזם לומר כי הטענה אף מגיעה לכדי אבסורד מוחלט, כאשר בקשה לקבל 
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 מניחיםבחינת מרכז החיים של המבקש )ולא של המנוח, מן הסתם( בשבע השנים האחרונות. היינו 

המתייחס לאיתור מען של אדם  10)תעודת פטירה( השתרבב לטבלה בטעות, כמו גם פרט  11שפרט 

 שוב( ו9)סעיף  11.2.19מיום בהודעה לבית המשפט  כברועוד. אבל העותרים העירו על כך אחר, 

ש   –, אך המשיבה (19)סעיף  30.10.19מיום בהודעה לבית המשפט   .ָלּהבְּ

הדין שהוזכרו  י. טענה זו של המשיבה, אין לה על מה שתסמוך. אין בכל סעיפי החוק או בפסק15

מרשם על סוגיהם השונים מחייב בחינת מרכז חיים. השירותי כל ן כדי לקבוע, ולו ברמז, שמת

האפשרות שרישיון הישיבה של אדם יפקע במצבים מסוימים אינה מולידה מסקנה שבכל מגע של 

התושב עם רשויות המדינה, והמשיבה בפרט, יש להתנות את מתן השירות בבחינה מחדש של מרכז 

י שכך לגבי תושבי מזרח ירושלים, שאינם אנשים שהגיעו . כך לגבי תושבי קבע בכלל, ובוודאוחיי

)ר' בג"ץ למדינת ישראל זה מקרוב, וזיקת התושבות שלהם חזקה יותר משל תושבי קבע אחרים 

אם המשיבה סיגלה לעצמה מנהג זה גם ((. 13.9.17)פורסם באר"ש  שר הפניםנ'  אבו ערפה 7803/06

צורך כבד להודעה( ובוודאי שאינו  26יעשה )ר' סעיף "הכרח" שכך י יוצרלאורך השנים, אין הדבר 

 משקל שיכול לגבור על עקרון השוויון.

. גם אילו הייתה המשיבה מגבילה את טענתה בדבר הצורך לבחון מרכז חיים בלשכות במזרח 16

ות העותרים נגד ההפליה במתן נירושלים לשירותי מרשם מסוימים, לא היה בכך מענה לטע

השירותים. לשם כך נמנה בראשי פרקים את טענות העותרים ונבחן אם ניתן להן מענה על ידי 

 המשיבה.

. העותרים טענו כי המדיניות המגבילה את דרך קבלת השירותים על ידי התושבים הערבים של 17

 2.18.0013שות האוכלוסין מספר על פי נוהל רמזרח ירושלים מנוגדת להנחיות של המשיבה עצמה. 

בקשה , כל תושב רשאי להגיש (31.10.19שצורף לתגובת העותרים מיום  15)נספח ע/ 1.7.17מיום 

נוהל זה אינו קובע סייג כלשהו לגבי תושבי  .לנוהל( 3.4)סעיף  לתעודת זהות בכל לשכה של הרשות

-הייתה משום "תורה שבעלמזרח ירושלים ובעת הגשת העתירה מניעת השירות מתושבים אלה 

 , בהתאם להנחיות הכתובות,פה". תושב ערבי של מזרח העיר שהגיע לקבל שירות בלשכה אחרת

בוואדי אלג'וז. גם עתה, המשיבה ממשיכה לפעול בניגוד לאמור בנוהל האמור,  הכשסורב והופנה לל

 באתר האינטרנט.   על המדיניות המעודכנת שלה בהודעות לבית משפט זה ואח"כ בהודעות הומודיע

 . לטענה זו בדרך כשלהיהתייחסה המשיבה לא 

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה . העותרים טענו כי המשיבה מפרה את הוראות 18

. לטענת העותרים, מדיניות 2000-"אסמקומות בידור, התשלציבוריים ובידור ולמקומות למקומות 

 השירות, הן על בסיס לאום והן על בסיס מקום מגורים.המשיבה מהווה הפליה בדרך מתן 

 .התייחסה כלל לחוק האמור, שנועד למנוע הפליה במתן שירות לציבורהמשיבה לא 

. העותרים טענו כי המדיניות של המשיבה מפרה את עקרון השוויון, עיקרון יסוד של המשפט 19

הודעת המשיבה אינה כוללת  ד האדם.המינהלי, ואת עקרון השוויון החוקתי הנגזר מהזכות לכבו

טיעון של ממש הנוגע למבחנים שעל פיהם יש לבחון הבחנה בין סוגי בני אדם, וכל שכן הבחנה על 

להבחנה בין תושבי מזרח ירושלים  יכלשה הנמקהבסיס לאום. דומה שהמשיבה סבורה כי די בהצגת 
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יפול שונה ומגביל יותר לקבוצה הערבים לבין יתר תושבי המדינה כדי לאפשר לה להמשיך לתת ט

 rationalמבחן "הבסיס הסביר" ) -הראשונה. טיעון כזה, שאפשר להשוותו לביקורת המינימלית 

basis – minimal scrutiny ,במשפט האמריקני, אינו מתאים לבחינה של הבחנה על בסיס לאום )

מות מידה חוקתיות על פי א בקר אותהיש לשהמוכרת במשפט הישראלי כפגיעה בזכות לכבוד 

קפדניות. במאמר מוסגר נציין כי ספק אם הטיעון של המשיבה יכול אף לעמוד במבחן הבסיס 

  לעיל. 14, ועמדנו על כך בסעיף הסביר

. כיוון שהמשיבה לא הציגה טיעון מגובש לגבי החלת מבחני המשפט המינהלי והחוקתי על 20

 די. בתמציתבה, נקצר בדברינו ונציג את עמדתנו המקרה דנן, ולא באנו אלא להשיב לטיעוני המשי

הראות כי המשיבה כדי ל כללי המשפט המינהלי הקלאסי שקדם לחוקי היסוד בדבר זכויות האדםב

לא עמדה בנטל המוטל על רשות מינהלית המבחינה בין תושבים על בסיס של לאום. אך טיעוני 

: כבוד האדם וחירותו. אין כל ספק, השוויון מתחזקים לאור ההגנה על כבוד האדם בחוק יסוד

והדבר נקבע לא פעם על ידי בית משפט נכבד זה, כי פגיעה בשוויון על בסיס לאום היא פגיעה בכבוד 

לחוק  8תנאים המחמירים לבחינת הגבלה על כבוד האדם מנויים בפסקת ההגבלה, סעיף ההאדם. 

וקתיותה של חקיקה ראשית. כאן מדובר אך נזכיר כי מבחנים אלה נועדו בין היתר לבחינת ח היסוד.

בבחינת מדיניות של רשות מינהלית. כפי שציין הנשיא גרוניס, "טענה לפגיעה בשוויון מכוח חקיקת 

משנה או מעשה מינהלי תיבחן באופן קפדני ותדרוש הצדקה חזקה במיוחד. מכך יוצא שהתערבותו 

נהלית תהיה רחבה יותר." )בג"ץ ידי רשות מי-של בית המשפט במקרים של פגיעה בשוויון על

 (18הנ"ל, סוף פסקה  2021/11

שבמתן שירותי מרשם לתושבי  . בבחינת טיעונה של המשיבה יש לשים לב שהוא מורכב משניים:21

קבע יש הכרח לבחון מרכז חיים, וכי במצבים מסוימים )תעודת זהות ראשונה, נישואין לתושב 

לא הונפקה  כאשר -לגבי כלל שירותי המרשם  –ירושלים, וכן  יהודה ושומרון ושינוי מען בתוך מזרח

 תעודת זהות בשבע השנים האחרונות( יש לערוך בדיקה זו בלשכה במזרח ירושלים בלבד.

המשיבה  האם ההבחנה בין ערבים ליהודים קבועה בחוק או על פי חוק בכוח הסמכה מפורשת?. 22

בע הערבים במזרח ירושלים לבין תושבים אחר אינה טוענת שההבחנה שהיא עושה בין תושבי הק

אינה קבועה בתקנות, ואף לא בנוהל קבוע של רשות האוכלוסין. היא מופיעה גם קבועה בחוק. היא 

באתר האינטרנט של המשיבה. המשיבה )ואף זה רק בשנים האחרונות, ולא תמיד בצורה עדכנית( 

ושנמצא בישראל  16)"תושב שמלאו לו  1965-מרשם האוכלוסין, התשכ"הלחוק  24נשענת על סעיף 

. על כך 1974-א לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד11-)ג( ו11חייב לקבל תעודת זהות"( ועל תקנות 

 נשיב:

בין א. חיקוקים אלה הם חיקוקים כלליים החלים על כל תושבי המדינה ואינם מבחינים 

מזרח ירושלים לבין תושבים או בין תושבי  שאינם ערביםתושבים ערבים לבין תושבים 

 במקומות אחרים בארץ. אין בהם הסמכה מפורשת למדיניות המשיבה.

ברמז, כי כל אימת שתושב מבקש שירות כלשהו  אף לאב. חיקוקים אלה אינם קובעים, 

מהמשיבה יש לבחון את מרכז החיים שלו. הם גם אינם קובעים שיש לבחון את מרכז 

מבססים את טענת המשיבה כי קיים "הכרח" דאי אינם הם בווכל שבע שנים. בהחיים 

תושבי מזרח ירושלים להודעת המשיבה(.  26לערוך בדיקה זו בעת קבלת השירות )סעיף 
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חיקוקים רבים קובעים זכאות לתושבים בלבד הערבים אינם בחזקת חשודים תמידיים. 

המחייבת בחינת הוראה  םאך מובן שאין לראות בה חוק ביטוח בריאות ממלכתי( -)למשל 

 מרכז חיים כל אימת שהתושב נזקק לשירות.

ם יש מקום לבחון מרכז חיים של תושב הג. חיקוקים אלה אינם קובעים כי במצבים שב

ערבי במזרח ירושלים יש לעשות זאת רק בלשכות במזרח ירושלים. זו מדינות שהמשיבה 

בפני חלק מתושבי  קבעה לעצמה, הסוגרת במצבים מסוימים את מרבית הלשכות בארץ

 המדינה, על פי אפיון של לאום ומקום מגורים. 

. משנמצא כי אין חוק הקובע את ההבחנה בין תושבי מזרח ירושלים הערבים לבין תושבים 23

אחרים ואין חוק המסמיך במפורש לקבוע זאת, אין צורך להמשיך לבחון אם החוק תואם את ערכיה 

  ראויה.של מדינה ישראל או נועד לתכלית 

אף שהמדיניות של המשיבה אינה צולחת את השלב הראשון של הבחינה על פי פסקת ההגבלה, . 24

  לבחינה החוקתית ולעקרונות המשפט המינהלי. ת, המשותפנתייחס גם לשאלת המידתיות

לא ניסתה להראות  גם כאן נקצר, שכן הנטל להצדקת הפגיעה בשוויון רובץ על המשיבה, והיא .25

יניות שקבעה לעצמה פוגעת בשוויון במידה שאינה על הנדרש למילוי תפקידיה. טענתה שהמד

מבוססת על "הכרח", כלשונה, לבחון מרכז חיים של תושבי הקבע במזרח ירושלים. אך כאשר 

כי מעמדם בישראל ייבחן  הכרח, אין לאנשים הרשומים במרשם האוכלוסיןמדובר בשירותי מרשם 

במעמד האזרחי )כדוגמת בקשה לקבלת  בשינויאין מדובר ירותי מרשם במתן ששוב ושוב. הרי 

כאשר במקרה קונקרטי המשיבה אזרחות( ואף לא בהארכת רישיון ישיבה שהוענק לזמן קצוב. 

בחון אם אכן מדובר סבורה שיש סיבה להטיל ספק בנכונות הסטטוס הרשום במרשם היא רשאית ל

בכל לשכות הרשות.  –ואף נעשית במקרה הצורך  – . בדיקת מרכז חיים יכולה להיעשותבתושב

להבין את הקשר בין שינוי מען אולי המשיבה לא בחרה בפגיעה המינימלית בזכות לשוויון. ניתן 

מיפוי רחובות מזרח ירושלים לבין היכרות עם שכונות התפר בירושלים )אף כי במזרח ירושלים 

הפחיתו את  ,4414/10בג"ץ  – 3רת העותרת ומתן שמות לרחובות בשנים האחרונות, בעקבות עתי

. אך אין דומה שינוי מען (גם ללא מומחיות מיוחדת בשכונות אלו בזיהוי מקומות מגוריםהקושי 

להחלפת תעודת זהות בלויה או שינוי שם, למשל, גם כאשר התעודה הונפקה לפני יותר משבע שנים. 

את היותו של מקבל השירות תושב ישראל, מועד הנפקת תעודת הזהות כשלעצמו אינו מעמיד בספק 

   כפי שרשום במרשם האוכלוסין.

אחד השירותים אשר המשיבה אינה מסכימה לתת לתושבי מזרח ירושלים מחוץ ללשכות . 26

במזרח העיר הוא שינוי מצב אישי במקרה של נישואין לתושב יהודה ושומרון. כך לפי הודעת 

ה שפורסמו באינטרנט הורחב החריג, כפי שראינו, גם בהנחיות המשיב) .המשיבה לבית המשפט

בדבר נימוק לחריג  (לשינוי מצב אישי במקרים של פטירת בן זוג תושב האזור וגירושין מבן זוג כזה.

לא ניתן. נראה שהמשיבה מתעלמת מפסק  רישום נישואין לתושב האזור )או שינוי אחר במצב אישי(

)פורסם  שר הפניםנ'  גישה 3987/15לפני כשנה. בבג"ץ דין של בית משפט נכבד זה שניתן רק ה

פסל בית המשפט הוראה בנוהל של המשיבה אשר קבע דרך טיפול שונה לבקשות ( 25.11.19באר"ש 

לשינוי מצב אישי של תושב ישראל שבן זוגו אינו ישראלי לעומת דרך הטיפול בשינוי מצב אישי 

תבסס, בין השאר, על פסיקתו העקבית של בית כאשר שני בני הזוג הם ישראלים. בית המשפט ה
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המשפט זה לאורך עשרות שנים בדבר תפקידו הטכני של פקיד הרישום בכל הקשור לרישום מצב 

סיכומו של  לפסק הדין(. 6אישי, פרט רישום שאינו מהווה אפילו ראיה לכאורה לנכונותו )ר' פסקה 

מות התעודה הציבורית מטעם המבקש פסק הדין, מפי המשנה לנשיאה מלצר, היה כי "לאחר אי

על פקיד הרישום לרשום את השינוי במצב האישי של התושב הישראלי,  בהתאם לנהלי הרשות ... 

פסיקתו ארז: "-ללא תלות בשאלה אם בן הזוג הוא אזרח ישראל אם לאו." והוסיפה השופטת ברק

, פ"ד יז הפנים שרנ'  זינגרפונק של 143/62העקבית של בית משפט זה חזרה והבהירה, החל בבג"ץ 

(, כי סמכויותיו של פקיד הרישום מוגבלות לפן הפורמאלי של בחינת המסמכים המוצגים 1963) 225

לו. על כן, אוסיף רק כי יש להצטער על כך שנדרשה הכרעה שיפוטית נוספת בעניין שהיה אמור 

 " להיות מובן וברור.

לגבי תושב ישראל שבן זוגו הוא זר. היא מתעלמת  שונה טיפולה המשיבה וקובעת בָ והנה שָ . 27

   מההלכה המושרשת של בית המשפט, ללא הסבר או נימוק.

 זמניות ההסדר

במהלך הדיונים בעתירה זו, הסכימה המשיבה לתת חלק משירותי המרשם לתושבים הערבים . 28

ותים המרכזיים הדבר של מזרח ירושלים גם בלשכות שאינן במזרח העיר. ואולם, לגבי מרבית השיר

שני הפיילוטים הראשונים נגעו להנפקת תעודות מעבר, נעשה במסגרת "פיילוט" לתקופה מוגבלת. 

הפכו בינתיים לשירותים קבועים שניתן לקבל בכל לשכה )בהתקיים תנאים מסוימים(. אך  הואל

-עודת זהות לאתעודת זהות בלויה או תפשר החלפת מאז נוספו שני פיילוטים נוספים. הראשון א  

. לאחר מכן 30.6.20וסיומו נקבע ליום  1.9.19ביומטרית בתעודת זהות ביומטרית. הוא החל ביום 

. בהודעה 30.9.21ולאחרונה הוא הוארך שוב עד ליום  31.12.20נמסר שתוקפו הוארך עד ליום 

 .30.9.21ום האחרונה הודיעה המשיבה על פיילוט נוסף לגבי מספר שירותים נוספים, אף הוא עד לי

בהסדר לא ניתן למצוא בהודעות המשיבה השונות שבישרו על הפיילוטים הסבר כלשהו לצורך . 29

מדוע הרחבת השירותים נעשית לתקופה מוגבלת, מה הפיילוט אמור לבחון ומה אמות המידה  :זמני

 אף לא הוסבר מדוע,לא נמסרו המסקנות שהוסקו מהפיילוטים, ככל שהיו כאלו. להצלחה. 

תקופת ההארכה, המשיבה בחרה להאריכו שוב במקום  וכןבהסתיים תקופת הפיילוט הקודם 

 לקבוע את ההסדר כהסדר של קבע.

. מוצאהתושבי מזרח ירושלים הערבים כנקודת בהשוויון בטיפול -דומה שהמשיבה רואה את אי. 30

קטת בצעד נוסף ונו תושבים אלה לקראת אהב , אולי בשל קיומה של עתירה זו, היאמדי פעם

. אך נקודת המוצא הנכונה חייבת להיות הפוכה: מתן שירות באופן זמני שוויוןהחוסר  להקטנת

לתקופות מבחן. טיפין -שווה לכל תושבי המדינה. השוויון אינו פריבילגיה שהרשות מעניקה טיפין

 -הצדקה  משנמצא כי אין מניעה אובייקטיבית למתן שירות מחוץ ללשכות במזרח ירושלים, אין

  להגביל את מתן השירות לתקופה מוגדרת מראש.  -בוודאי כשלא ניתן לכך כל הסבר 

. עתירה קריטיבמדיניות המשיבה לבין תקופות ניסיון זמניות הוא  בקבוע ויציההבדל בין שינוי . 31

שירותי המרשם לא היו זמינים כלל לתושבי מזרח ירושלים למעשה זו, שהוגשה בתקופה שבה 

לקראת הדיון הראשון  9.9.18)ראו הנתונים בכתב העתירה וכן בהודעת העותרים מיום  ביםהער

נועדה להבטיח מתן שירותים בצורה נאותה לאורך זמן, ולא רק כאשר העתירה תלויה  ,בעתירה(
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ועומדת והמשיבה נדרשת למסור עדכונים לבית המשפט מעת לעת. עיון בפסקי הדין השונים שניתנו 

ד רשות האוכלוסין במזרח ירושלים לאורך עשרות השנים האחרות, כמפורט בכתב בקשר לתפקו

ו לא בהכרח החזיקו מעמד. המשיבה סבורה כי העתירה מיצתה שגבעתירה, מלמד ששיפורים שהו

טענה זו אינה מתיישבת עם עמדתה כי רבים מצעדים שנקטה כדי לאפשר גישה לכל את עצמה, אך 

 .לתקופה מוגבלת ם זמנייםלשכות הרשות אינם אלא צעדי

 סיכום הדברים

. המשיבה, גם אחרי שנקטה במספר פעולות לצמצום ההפליה נגד תושבי מזרח ירושלים הערבים, 32

ממשיכה לדבוק בעמדה שהיא רשאית לתת טיפול שונה לתושבים אלה, תוך הבחנה בין תושבים על 

הפליה שנועד למנוע הפליה במתן בסיס לאום ומקום מגורים. היא לא התייחסה לחוק איסור 

ואף לא לכללי המשפט הציבורי והחוקתי הקובעים רף גבוה במיוחד להצדקת  לציבורשירותים 

 הבחנות מסוג זה. 

טיפול יעיל . עתירה זו הוגשה כדי להבטיח כי תושבי מזרח ירושלים הערבים יקבלו, סוף סוף, 33

המדינה האחרים. הדרך לכך אינה לתת הקלות, ומכבד בבואם לקבל שירותי מרשם, כמו כל תושבי 

טלאי על גבי טלאי, פיילוט על גבי פיילוט. לפתרונות מסוג זה אין תוחלת, בוודאי לא לטווח ארוך. 

. וויוניותאין דבר פשוט יותר, הגון יותר, מאשר להתייחס לכל תושבי המדינה על פי אמות מידה ש

ט דורשת. לא באנו כדי לחדש הלכות או לקיים דיון זה מה שהדין דורש וזה מה שפסיקת בית המשפ

תיאורטי בסוגיית "נפרד אבל שווה", מה גם שמקרה זה הוא דוגמה מובהקת לכך שהנפרד אינו 

 שווה. 

. העותרים היו שמחים אילו היו יכולים להצטרף לעמדתו של ב"כ המשיבה שהעתירה מיצתה את 34

תנאי -על כן מבקשים העותרים כי יוצא צו על ר כך.עצמה. למרבה הצער, כפי שהראינו, אין הדב

 כמבוקש בעתירה. 

 אדר תשפ"אב"ג י  היום,
 2021פברואר ב 25 

______________ 

 יהושע שופמן, עו"ד  

 ב"כ העותרים


