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 עתירה מנהלית

 :כדלקמןלהורות למשיבה בית המשפט הנכבד מתבקש 

לא הבדואים שעברו או חזרו להתגורר בכפרים ותושבים רישום מענם של אזרחים לשנות את  .א

מרשם לתקנות  6תקנה לבהתאם וזאת  מיד עם הודעתם, מוכרים בנגב לשם השבט הבדואי

בתוך כך  .(התקנותאו  מרשם האוכלוסין תקנות :)להלן 1974-האוכלוסין )רישום מען(, תשל"ד

 .לשנות את רישום מענם של העותרים כאמור –
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שינוי מען על קבל הודעות לפרסם הנחייה ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה, המורה ל .ב

מיישוב מוכר לכפר לא מוכר, או חזרו להתגורר ביישוב לא שעברו  ,בדואיםותושבים אזרחים מ

מוכר, ולשנות את רישום המען של אותם תושבים ואזרחים התושבים לשמו של השבט הבדואי, 

 לתקנות מרשם האוכלוסין.  6בהתאם לתקנה 

( לתוספת הראשונה 10)12לדון בעתירה על פי פרט  סמכות ענייניתלבית משפט נכבד זה סמכות: 

מדובר לדון בעתירה משום ש סמכות מקומית, ו2000-בתי משפט לעניינים מנהליים, התש''ס לחוק

בהחלטות מדיניות שנתקבלו על ידי מטה המשיבה בירושלים )פניות העותרים בעניין נשלחו למנהל 

 אגף המרשם במטה רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים(. 

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

 מבוא

 100,000-, כ(תושבים)להלן יכונו יחד:  בדואים-ערביםותושבים אזרחים  270,000-נגב חיים כב .1

בדואים בנגב -מתוכם בכפרים שהמדינה טרם הכירה בקיומם. רבים מהתושבים הערבים

תי לאדמה. חלקם מתגוררים באותם כפרים מזה מאות שנים, ויש להם קשר היסטורי ותרבו

עדיין מתגוררים על אדמותיהם ההיסטוריות, וחלקם מתגוררים כיום על אדמות אליהם 

התושבים הבדואים בכפרים  בשנות החמישים. הועברו בכפייה, או בהסכמה, על ידי המדינה

 הלא מוכרים מנהלים חיים קהילתיים, משפחתיים, שבטיים ותרבותיים.

לא מוכרים אינם יכולים הבדואים בכפרים , 1994מאז התקנת תקנות מרשם האוכלוסין בשנת  .2

לרשום את המען שלהם במרשם האוכלוסין הישראלי בהתאם לשם הכפר הלא מוכר בו יותר 

לתקנות  6וזאת לפי תקנה  ,הם מתגוררים. הכתובת שלהם במרשם היא בהתאם לשם השבט

 , הקובעת: שם האוכלוסיןרמ

דעה על המען של שבט בדוי המשתרע על שטח רחב, תכלול את שם השבט הבדוי הו"
המצויין בטור א' בתוספת השלישית, את שם הנפה המצויין לצדו בטור ב' ואת שם 

  ור ג'."המחוז לפי ט

, לפיה בכל פעם ללא מקור סמכות וללא פרסום עניינה של העתירה במדיניות שקבעה המשיבה .3

מגוריו מיישוב מוכר אל כפר לא מוכר בנגב, ומודיע על כך למשיבה  שתושב בדואי מעתיק את

לשכת רשות האוכלוסין בטענה ש ,המעןבאמצעות לשכותיה, אין מקבלים את הודעתו לשינוי 

 מען מיישוב מוכר אל שבט. אינה משנה 

המען של תושבים בדואים את  אמנם, עדיף היה אילו התקנות היו מאפשרות לרשום .4

כפי שהיה  ,הכפריםאותם בהתאם לשמות ההיסטוריים של רים לא מוכרים המתגוררים בכפ

לתקנות מרשם האוכלוסין אשר  6יחד עם זאת, בהינתן הוראות תקנה  .1974נהוג עד לשנת 

מאפשרת רישום מען בהתאם לשם שבט, יש לפעול על פיה. זאת, על מנת לאפשר לתושבים 

צה המקומית או האיזורית באזור מגוריהם, הבדואים לקבל את הזכויות המגיעות להם מהמוע

ללא טרחה וללא צורך בהוכחת קשר לאזור מגוריהם, ובתוך כך: שירותי חינוך והסעות, שירותי 

רווחה, שירותי בריאות ושירותי דואר. בנוסף, רישום לפי שם שבט יכול לסייע להגשת מטרות 

יה, ובתוך כך האוכלוסייה לספק נתונים סטטיסטיים אודות האוכלוסי –מרשם האוכלוסין 

 הבדואית בנגב.



 התשתית העובדתית

 הצדדים .א

 יום. מתגורר בו כ יליד הכפר הלא מוכר אבו אלחמאם, והוא( העותר)להלן:  1עותר ה .1

 .1ע/, מצורף ומסומן 1 העתק מתעודת הזהות של העותר

 וליישובאלסר שממוקם סמוך לכפר הלא מוכר ואדי אלנעם  יליד הכפר הלא מוכר 2העותר  .2

עזאזמה. -שגב שלום. המען הרשום של העותר בתעודת הזהות שלו הוא השבט מסעודין אל

שה ילדים, יויש להם חמ 2003. בני הזוג התחתנו בשנת ובת זוגיא ( ההעותרת)להלן:  3העותרת 

. העותרת מתל שבע במקור, עברה לאחר החתונה להתגורר בבית בן זוגה בכפר 8-4העותרים 

 סר, והיא מתגוררת שם מאז.הלא מוכר אל

  .2ע/ מצורף ומסומן 3ת העתק מתעודת הזהות של העותר

 .3ע/ מצורף ומסומן 2העתק מתעודת הזהות של העותר 

המועצה האיזורית לכפרים הלא היא קרן אלסיראג' בע"מ, שבאמצעותה יוסדה  9העותרת  .3

הלא מוכרים בנגב ומייצגת את תושבי הכפרים  1997. המועצה הוקמה בשנת מוכרים בנגב

כמועצה איזורית, היות שלכפרים הלא מוכרים אין רשות מוניציפלית האמונה עליהם. המועצה 

מקדמת יחד עם הוועדים המקומיים את זכויותיהם של התושבים בכפרים הלא מוכרים בכל 

 תחומי החיים.

(, היא האגודהאו  האגודה לזכויות האזרח )להלן האגודה לזכויות האזרח בישראל, 10העותרת  .4

זכויות בהגנה על עמותה הפועלת להגנה על זכויות האדם ולקידומן. בין היתר עוסקת האגודה 

בכפרים הלא מוכרים, ופועלת להביא לשיפור בהיקף ובאיכות תוך כך וב ,הבדואים בנגב

 השירותים הממשלתיים והעירוניים הניתנים להם. 

במשרד הפנים, האחראית, בין סמך עצמאית יחידת  ,רשות האוכלוסין וההגירה היא המשיבה .5

 והנפקת התיעוד מכוחו. על מרשם האוכלוסין היתר, 

 ניסיונות העותר לעדכן את מענו לשבט אבו אלחמאם  .ב

העותר נולד בכפר הלא מוכר אבו אלחמאם, והמען הרשום שלו במרשם האוכלוסין היה שבט  .6

עם אשתו דאז, קנה חלקת אדמה עבר העותר להתגורר בתל שבע יחד  1997אבו רקיק. בשנת 

 ובנה עליה בית. העותר שינה את המען שלו משבט אבו רקיק אל היישוב תל שבע. 

כעבור כמה שנים העותר התגרש, וגרושתו קיבלה לידיה את הבית, וזאת בהתאם להסכם בבית  .7

להתגורר בכפר הלא מוכר אבו אלחמאם, והוא  2002הדין השרעי. אי לכך הוא חזר בשנת 

ורר בו עד היום. סמוך למעברו חזרה לביתו בכפר אבו אלחמאם העותר ניסה לשנות את מתג

המען שלו מתל שבע בחזרה לשבט אבו רקיק בלשכת משרד הפנים בבאר שבע, אך הפקיד שם 

סירב לבקשתו בטענה שלא ניתן לשנות מען מיישוב מוכר לשבט. העותר ניסה שוב לשנות את 

כת רשות האוכלוסין וההגירה ברהט ונתקל בסירוב בעל פה בלש 8.5.2021המען שלו ביום 

 מאותם טעמים.



אי עדכון המען יוצר לעותר קשיים רבים, באופן מיוחד בנושא קבלת דברי דואר. העותר מקבל  .8

דואר עד היום במען הלא מעודכן שלו אצל גרושתו, דבר שגורם לפי תצהירו לאי נוחות ואף 

 ו תשלומים שונים באיחור רב. לנזק היות והוא יודע על דוחות א

 . 4ע/העתק תצהיר העותר מצורף ומסומן 

 ניסיונות העותרת לשנות את מענה ומען ילדיה .ג

במרשם האוכלוסין הוא  הרשום . מענםהעותרת וחמשת ילדיה העותרים מתגוררים בכפר אלסר .9

העותרים מעולם לא גרו בתל שבע הילדים עזאזמה. יצוין כי -תל שבע ולא שבט מסעודין אל

יחד עם בן זוגה, והמען הרשום שלהם נרשם בהתאם למען של אמם העותרת. ניסיונות העותרת 

נתקלו בסירוב גורף של לשכת רשות האוכלוסין  םלשנות את המען שלה ושל ילדיה, 2העותר 

 להלן. כפי שיפורט  וההגירה בבאר שבע, שסירבה אפילו לקבל את הודעת שינוי המען.

ללמוד בבית ספר לחינוך מיוחד בשגב שלום.  2018החל בשנת וחצי כיום,  8בן , ..., 6העותר  .10

להסעה לבית הספר היות שהמען הרשום  ותונתקלו בקשיים רבים כשביקשו לרשום אהוריו 

אל לשכת רשות האוכלוסין  ההוריםפנו  2018שלו לא מעודכן והוא בתל שבע. אי לכך בשנת 

אל השבט מסעודין  ר שבע, וביקשו לעדכן את המען של העותרת וילדיה העותריםוההגירה בבא

 ,הפקידה סירבה לבקשתם בעל פה ,אולםו. 2 עזאזמה בדומה למען של אב המשפחה, העותר-אל

ניסו  3-ו 2העותרים , 2019וטענה כי הרשות אינה משנה מען מיישוב מוכר אל שם שבט. בשנת 

 כלוסין וההגירה בבאר שבע וקיבלו תשובה דומה. שוב לפנות אל לשכת רשות האו

להסעה בתחילת כל שנת לימודים, פנו  ...בעקבות בעיות וקשיים חוזרים ונשנים ברישום  .11

אל לשכת רשות האוכלוסין וההגירה בבאר שבע והגישו  10.2.2021שוב ביום  3-ו 2העותרים 

 .עזאזמה-השבט מסעודין אלהעותרים מתל שבע אל ילדיהם בקשה לעדכון המען בעניינם של 

ביקשו להציג בפני הפקידה אישורים המעידים על מקום מגוריהם הקבוע בכפר  3-ו 2העותרים 

, כולל תצהיר של העותרת. הפקידה דחתה את בקשתם על הסף בלי לעיין רהלא מוכר אלס

 במסמכים, בטענה שלא מעדכנים מען מיישוב לשם שבט. 

 . 5ע/ומסומן העתק תצהירה של העותרת מצורף 

מהמועצה המקומית שגב שלום מיום , 8-2העותרים  ,....העתק אישור המגורים של משפחת 

 . 6ע/ מצורף ומסומן 15.2.2021

לשכת פני הפקידה באותו ניסתה להציג בש ,9.2.2021העתק תצהירה של העותרת מיום 

  .7ע/ , מצורף ומסומן10.2.2021האוכלוסין וההגירה בבאר שבע ביום 

 פניות האגודה לזכויות האזרח אל המשיבה .ד

, שבהם לשכות המשיבה מסרבות באופן גורף לשנות רישום 8-2 יםוהעותר 1 של העותר יםהמקר .12

מען מיישוב אל שם שבט, אינם מקרים בודדים. מדובר במדיניות גורפת של לשכות המשיבה 

שנהוגה מזה שנים רבות; הן דוחות באופן גורף ועל הסף את בקשות התושבים הבדואים, שעברו 

 יישוב לשם שבט. או חזרו להתגורר בכפר לא מוכר, לשינוי מען מ

מעיד בתצהירו כי  ,9, העותר לכפרים לא מוכריםהאיזורית המועצה  מר עטיה אלאעסם, יו"ר .13

מתושבים שסובלים ממדיניות המשיבה מספר רב של תלונות  קיבלה במשך השנים המועצה

 ואינם יכולים לעדכן את המען הרשום שלהם לשם השבט. להלן עדותו:



ינו מזה שנים רבות לשכות רשות האוכלוסין בהתאם לתלונות שמגיעות אל"
את המען של בדואים שעברו או חזרו להתגורר  לשנותוההגירה מסרבות באופן גורף 

 בכפר לא מוכר מיישוב מוכר לשם השבט. 

סירוב לשנות את המען לשם השבט יש לו השלכות רבות במיוחד בתחום השירותים 
בתחומה נמצא הכפר  המקומית והמועצה שתושב יכול לקבל מהמועצה האיזורית

, רישום תלמידים לבתי ספר, רישום להסעות מן ואל בתי הספר, קבלת מוכרהלא 
שירות רפואי בקופות החולים שנמצאות בכפרים הלא מוכרים עצמם, קבלת דברי 

 דואר, הזכות לבחור במקום הקרוב לאיזור המגורים. 

ת על נתונים סטטיסטיים, כך כמו כן רישום לא נכון למען של בדואי יש לו השלכו
התושבים לא משקף את המספר בפועל, וכך גם  מספרשביישובים בדואים מוכרים 

דבר שיש לו השפעה  ,המספר של הבדואים שרשומים כמתגוררים בכפרים מוכרים
על תקציבים של יישובים ומועצות אזוריות וגם על הליכי תכנון ובנייה שונים לאותם 

  "מוכרים. יישובים או כפרים לא

  .8ע/העתק תצהירו של יו"ר המועצה האיזורית לכפרים הלא מוכרים, מצורף ומסומן 

מנהל אגף מרשם , פנתה האגודה לזכויות האזרח אל מר אלי לוי 10.10.2021אי לכך, ביום  .14

וביקשה לחדול מהמדיניות הלא חוקית והמנוגדת  ,ברשות האוכלוסין וההגירה וביומטרי

לפיה לשכות האוכלוסין וההגירה מסרבות לעדכן את  ,נות מרשם האוכלוסיןלתק 6לתקנה 

מענם של תושבים בדואים אשר עברו או חזרו להתגורר בכפר לא מוכר בהתאם לשם השבט. 

לתקנות  6שום הנחיה בנושא שינוי תקנה  פרסמהכי המשיבה לא  ה,האגודה טענה במכתב

לעדכן את המען הרשום במכתבה ודה ביקשה . האגכפי שהיא חייבת לעשות מרשם האוכלוסין

יה עזאזמה; ולפרסם הנח-ט מסעודין אלבמרשם האוכלוסין מתל שבע לשב 8-3של העותרים 

ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה לחדול מהמדיניות הלא חוקית ולעדכן את רישום מענם של 

  בדואים העוברים או החוזרים להתגורר בכפר לא מוכר בהתאם לשם השבט.

 .9ע/, מצורף ומסומן )ללא הנספחים( 10.10.2021מיום העתק ממכתב האגודה 

 .תזכורות למכתבהשלחה האגודה  10.1.2022-ו 12.11.2021בימים  .15

 .10ע/מצורף ומסומן  10.1.2022-ו 12.11.2021העתק ממכתבי התזכורת מהימים 

נוספת. באותו מכתב  פנתה האגודה לזכויות האזרח שוב אל מר לוי בתזכורת 20.3.2022ביום  .16

העלתה גם את עניינו של העותר, אשר גם הוא נתקל בסירוב של לשכות האוכלוסין וההגירה 

בבאר שבע וברהט, כפי שפורט, לשנות את מענו חזרה לשבט שלו אבו רקיק. האגודה ביקשה 

-לשבט מסעודין אל 8-3לעדכן את המען הרשום של העותר לשבט אבו רקיק ושל העותרים 

לחדול מהמדיניות הלא חוקית ה; לפרסם הנחיה לכל לשכות רשות האוכלוסין וההגירה עזאזמ

ולעדכן את רישום מענם של בדואים העוברים או החוזרים להתגורר בכפר לא מוכר בהתאם 

  לשם השבט.

 .11ע/מצורף ומסומן  20.3.2022מיום העתק ממכתב האגודה 

 השיב אף לא לאחת מהן.  חרף פניות האגודה החוזרות ונשנות, מר לוי לא .17

 "הארץ" בנושא סירוב לשכות המשיבהעיתון התפרסמה כתבה ב 11.11.2021ביום יצוין, כי  .18

במסגרת הכתבה נכללה לעדכן כתובת של בדואים שעברו לכפר לא מוכר לשם השבט הבדואי. 

 תגובה רשמית של רשות האוכלוסין וההגירה, לפיה:



הנוגע לרישום פרט המען במרשם, היא שכל "כבר שנים רבות מדיניות הרשות בכל 
ליישוב קבע לא יכול לשוב ולשנות את הרישום במען לשבט.  הרישוםמי ששינה את 

זאת כחלק מיישום החלטות ממשלה שהתקבלו בנושא, שבין היתר נועדו לעודד 
של תושבים מהפזורה הבדואית בנגב ליישובי קבע. בהתאם למדיניות זו נמצא  מעבר

ם לאפשר רישום של אותם התושבים במען שאינו מדויק, וכי יש לרשום כי אין מקו
את המען של אותם התושבים בהתאם לרשות המקומית הרלוונטית למקום 

 מגוריהם. אנחנו פועלים לשינוי התקנות בימים אלה". 

בניגוד לתקנות, המדינה מסרבת לעדכן כתובת של בדואים שעברו של בר פלג, " תוהעתק כתב

 . 12ע/, מצורף ומסומן 11.11.2021 ,מוכר", הארץ לכפר לא

רשות האוכלוסין וההגירה מודה כי היא מסרבת לעדכן את המען הרשום של בדואים היינו,  .19

 , שאחרת לא היה מקום לשינוין.לשם השבט. כמו כן, הרשות מודה שהמדיניות מנוגדת לתקנות

ממשיכה במדיניות הלא חוקית ומונעת המשיבה , וטרם חל שינוי כלשהו בתקנותועם זאת,  .20

שלו, דבר שיש לו השלכות  מעןלעדכן את האפשרות מבדואי המתגורר בכפר לא מוכר את ה

 לקבל.  יםיכולעל זכויותיו ועל השירותים שהוא ומשפחתו רבות 

 מכאן העתירה. 

 ב. הטיעון המשפטי 

  רישום המען במרשם האוכלוסין ועדכונו .א

( חל על כל החוקאו  חוק מרשם האוכלוסין :)להלן 1965-תשכ"ה וק מרשם האוכלוסין,ח .21

או תושב ארעי. החוק מסדיר את רישום פרטיהם של תושבים  ,תושב קבעאו  ,אזרח ":תושב"

 . אותו מנהלת המשיבהש ,האוכלוסין במרשם

תקנות מרשם  .(( לחוק11)א()2סעיף )בין יתר הפרטים כלול במרשם מענו של כל תושב  .22

כתוצאה גם במרשם ולצורך רישומו המען האוכלוסין מסדירות את אופן מתן הודעה על 

 בתעודת הזהות: 

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

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

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

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

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

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

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

 לתקנות(. 4)תקנה 

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

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

 לתקנות מרשם האוכלוסין(. 6



הודעה על המען של שבט בדוי המשתרע על שטח רחב, תכלול " –י אהודעה על מען שבט בדו .ה

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

דואים המתגוררים בכפרים לא כלומר, בלתקנות(.  6ב' ואת שם המחוז לפי טור ג'" )תקנה 

 וכך נרשם מענם.מוכרים מודיעים אודות שם השבט 

. הרשום במרשם (לחוק 3סעיף ) הרישום במרשם האוכלוסין הוא "ראיה לכאורה לנכונותו"  .23

חוק החזקת תעודת זהות  עמוזהות ולשאתה  זכאי וחייב לקבל תעודת זהות, להחזיק תעודת

תעודת הזהות כוללת, בין (. 1982-חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, תשמ"גל 2והצגתה )סעיף 

( לתקנות מרשם האוכלוסין )רישומים 9)א()2תקנה ר' היתר, את רישום מענו של התושב )

 (.1990-"ןבתעודת זהות(, התש

מסור לפקיד הרישום "הודעה על השינוי ]בפרטי תושב הרשום במרשם האוכלוסין חייב ל .24

לחוק מרשם האוכלוסין(. שינוי בפרטי  17הרישום[ תוך שלושים ימים מיום השינוי" )סעיף 

הרישום הקיימים יירשם על פי הודעה בצירוף תעודה ציבורית המעידה על השינוי "ואולם שינוי 

  ג לחוק(.19של מען יירשם גם על פי הודעה בלבד" )סעיף 

פקיד הרישום רשאי לדרוש ממי שמסר הודעה על שינוי הפרטים למסור לו כל ידיעה או מסמך  .25

שברשותו הנוגעים לפרטי הרישום שאליו מתייחסת ההודעה, זולת אם היה בידיעה או במסמך 

פה על אמיתות ידיעה או מסמך -כדי להפלילו; וכן רשאי הוא לדרוש "לתת הצהרה בכתב או בעל

 35לחוק(. מוסר הודעה שאינה נכונה דינו מאסר שלושה חודשים )סעיף  19שמסר" )סעיף 

 לחוק(.

"שינוי מען לאזרח ישראלי ו/או לבעל רישיון לישיבת קבע" של רשות  2.13.0001נוהל מס'  .26

רשות את השיטה בה לשכות  קובע( הנוהלאו  נוהל שינוי מען :האוכלוסין וההגירה )להלן

, כי המען 1הנוהל קובע בסעיף . יםקשות לשינוי מען של תושבהאוכלוסין וההגירה מטפלות בב

 3ימים. בסעיף  30הוא ראייה לכאורה לנכונותו, ועל תושב חלה חובה להודיע על שינוי בתוך 

 נקבע, כי ככלל הודעה על שינוי מען תהיה על פי הודעה.

 .13ע/מצורף ומסומן  2.13.0001העתק מנוהל המשיבה מס' 

מהווה "ראיה לכאורה לנכונותו", העניין עובדתי  כאלעניין רישום המען להפסיקה התייחסה  .27

ות על זכויות וחובות התושב. חשובים לעניינו כמען יש חשיבות רבה והשלרישום הכי להדגישה ו

 דבריה של הנשיאה )בדימ'( ביניש:

"רישום המען מהווה ראיה לכאורה לנכונותו. פרטי רישום מסוג זה מאופיינים 
עניינים עובדתיים בעיקרם, הניתנים להוכחה בצורה פשוטה יחסית בהיותם 

באמצעות ראיות אובייקטיביות ואינם תוצר של הכרעה משפטית. ברישום פרטים 
]...[. לקביעה ' משהו מן המהות'שרישומם מהווה ראיה לכאורה לנכונות תוכנם יש 

יכולתן של יתר כי הרישום במרשם מהווה ראיה לכאורה לנכונות תוכנו השפעה על 
רשויות השלטון להתבסס על הרשום בו. רישום המהווה ראיה לכאורה מאפשר 
לרשויות להסתמך עליו ומייתר את הצורך לבוחנו מחדש כל אימת שפרט הרישום 
מהווה שיקול רלוונטי בקביעת חובותיו וזכויותיו של התושב מול הרשות. כך למשל, 

וענקות לתושב זכויות כלכליות או הטבות למענו של תושב חשיבות רבה שכן לפיו מ
 ,נבופורסם ב) 6, פסקה אבו רמילה נ' שר הפנים 6825/07)בג"ץ  .כספיות שונות"

  .((אבו רמילה עניין :( )להלן28.05.2012



 תולפי פסיקששינוי רישום המען יעשה על פי הודעתו של האזרח או התושב,  ,כאמור, הכלל הוא .28

רך המלך, ועוד ככלל, אזרח או תושב שמוסר הודעה בעניין זה בית המשפט העליון: "זוהי ד

 (. לפסק הדין 7, פסקה אבו רמילה לרשות עומד בחזקת דובר אמת" )עניין

מספר דרכים שתקנות  ןמען אמור לשקף את מקום המגורים בפועל של התושב וישנ לסיכום, .29

רישום שם  ביניהן ן,מרשם האוכלוסין קבעו לרישום הודעת תושב על מען במרשם האוכלוסי

שבט בדואי. המען אמור להשתנות בהתאם להודעתו של התושב, כולל מיישוב לשם שבט. אין 

 לרשום את שינוי המען לשם שבט. המשיבה רשאית לסרב 

 המשיבה פועלת בחוסר סמכות ובניגוד לחובותיה של רשות מינהלית  .ב

ככל שהמשיבה הנחתה עצמה לפעול בניגוד לכך, הרי שהנחייתה אינה חוקית. לא למותר  .30

 להזכיר מושכלות ראשונים: 

ידי ההלכות הכלליות של המשפט -דעתה על-רשות מינהלית מוגבלת בהפעלת שיקול"
המינהלי. עליה לפעול במסגרת סמכותה החוקית; עליה לשקול את כל השיקולים 

תכלית החוק ולהימנע מלשקול שיקולים זרים; עליה להפעיל הרלוואנטיים להשגת 
ולהימנע מהפליה; עליה לנהוג בהגינות וביושר; ועליה  בשוויוניותדעתה -את שיקול
עפרן נ'  4422/92)בג"ץ  ".פי סטנדרט התנהגות המצוי במיתחם הסבירות-לפעול על

 (.(1993) לפסק דינה של השופטת דורנר 8פס' , 853( 3, פ"ד מז)מינהל מקרקעי ישראל

מפורשת שנקבעה בתקנות )על חריגה מסמכות ר'  מסמכות חורגת המשיבה, בענייננו, ראשית .31

  (.(2010) 98 'כרך א משפט מינהלידפנה ברק ארז 

שנית, בסירובה להעניק את שירות שינוי רישום המען המשיבה חותרת תחת חובותיה כרשות  .32

במהירות הראויה, , ביעילות ,בהגינות"להקנות שירותים עליה ה של הציבור נאמנמינהלית. כ

הסמכות ללא טרחה יתירה, ברמה גבוהה ובהוצאות נמוכות, ככל שניתן" )יצחק זמיר 

להכשרת טוענות בית דין נ' השר  המכון 6300/93בג"ץ גם:  'ור)תשנ"ב(,  675ב'  המנהלית

  .((1994) 445, 441( 4מח)פ"ד , לענייני דתות

לא רק זכויותיו של הפרט נפגעות ממדיניות שלישית, המשיבה פוגעת באינטרס הציבורי, שה .33

מחייב, שהמען הרשום יהיה  –אינטרס בו הכיר משרד הפנים  – המשיבה. האינטרס הציבורי

 המען המעודכן, בו מתגורר התושב בפועל. 

. כפי שתיארנו בהרחבה בעניינם יסוד זכויותרביעית, המשיבה נוהגת אפליה ופוגעת בשורה של  .34

של העותרים בפרק העובדתי, מדיניות המשיב משעה את יכולתו של התושב, שהעתיק את מקום 

מגוריו, לקבל שירותים חיוניים מן הרשות המקומית בתחומה הוא מתגורר לו וילדיו. קשה 

זרים:  להשתחרר מן הרושם, כי מדיניות המשיבה מקפלת תכלית פסולה ונובעת משיקולים

להקשות על האזרחים הבדואים לחזור אל מקום מגוריהם בכפרים הלא מוכרים או למנוע מבני 

לשנות  יכוליםזוג לעבור להתגורר עם התושב שביתו בכפר לא מוכר. הקלות, בה אזרחי המדינה 

את רישום מענם, לעומת הקשיים והמדיניות הגורפת של המשיבה בנושא העברת המען לשבט, 

צמה שלא על אמינות המרשם שואפת המשיבה להגן, אלא למנוע מאזרחים בדואים מלמדת מע

זאת, על  לעשותלהתגורר בכפרים הלא מוכרים, או לכל הפחות להקשות עליהם ככל האפשר 

 ידי התשה ביורוקרטית ומניעת קבלת זכויות התלויות במען הרשום. 

  



 מדיניות המשיבה אינה חוקית משום שלא פורסמה .ג

 לתקנות מרשם האוכלוסין לא פורסמה.  6של המשיבה המורה לסטות מהוראות תקנה  הנחייה .35

וזאת כתנאי מקדמי  ,לידיעת הציבור ןולהביא יהחובתה של המשיבה לפרסם את הנחיות .36

נגזרת לעיקרון הם חיי הפרט ועל ויסוד השפעתן על זכויות משום  ן. הדברים נובעיםלהחלת

( )להלן: עניין 1999) 768, 728( 2, פ"ד נג)נ' שר הפנים מקהסט 3648/97)ר' בג"ץ  שלטון החוק

 (.)תשנ"ו( 475ג  משפט וממשליואב דותן "פרסום הנחיות מינהליות" (; ר' גם: סטמקה

לתקנות חופש  3תקנה בו 1988-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 6עקרונות אלה מעוגנים בסעיף 

נחיות הבהם עוגנו גם רסם הנחיות. הקובעים מפורשות את החובה לפ, 1999-המידע, תשנ"ט

 :והנחיות מנהליות אשר קבע בנושאהיועץ המשפטי לממשלה 

"הפרסום מאפשר לאזרח לדעת מראש את המדיניות של הרשות, ולתכנן את מעשיו 
זאת, ויש בכך חיוב הן מבחינת האזרח והן מבחינת הרשות ]...[  למדיניותבהתאם 

הפרסום מקל על האזרח לברר אם הרשות נהגה עמו בהגינות וללא הפלייה, ויש בזה 
כדי לחזק את המינהל התקין וטוהר המידות, להפחית ביקורת והתדיינות מצד 

היועץ )הנחיות הרשות".  האזרח, להגביר את האמינות ולחזק את המעמד של
ועודכנו ביום  1.4.1986"הנחיות מנהליות", מיום  1.0002המשפטי לממשלה מס' 

3.7.2002). 

עדר פרסום אפקטיבי, מקיף ומלא של הנחיות יהעליון מתח לא אחת ביקורת על ה בית המשפט  .37

משרד הפנים, והדגיש את זכותו של הפרט לדעת את הנורמות המשפיעות על מהלך חייו; את 

ות שביסוד פרסום הנחיות; את המחסום שמציב פרסום הנחיות בפני שרירות חובת ההגינ

עניין : למשל ראו) .והפלייה; ואת החשיבות שבחשיפת ההנחיות לביקורת ציבורית ומשפטית

(; עע"ם 2003) 491-490, 481( 3, פ"ד נז)הפנים שרבצה נ' -עבאס 7139/02בג"ץ ; סטמקה

 .(2006) 257-256, 211( 1א), פ"ד סמדינת ישראל נ' אורן 4614/05

)פורסם  הפנים משרד' נ בישראל האזרח לזכויות האגודה 530/07ם( -"ם )יבעתלא זו אף זו,  .38

לפרסם את כל נהליו והנחיותיו העוסקים בסוגיות הפנים  משרד חויב( 5.12.2007בנבו, 

משרד הפנים טען במסגרת אותה עתירה בפני בית המשפט, כי נוהל שהוא אוכלוסין והגירה. 

בעל "אופי זמני או מקומי" אין לפרסם. בית המשפט דחה טענה זו, ופסק "אדרבה, גם הסדרים 

והנחיות שנקבעו לפתרון אד הוק של עניינים וסוג אוכלוסיה מוגדר הם בעלי חשיבות ציבורית 

 (. הדין לפסק 36כדין" )פסקה רבה שאין כל הצדקה שלא לפרסמם 

כי על משרד הפנים לפרסם את כל הנהלים  ,בית המשפט קבעוהעתירה התקבלה במלואה,  .39

 הצורך לפרסום מיידי נובע מ"סוגשחיות שלפיהם הוא מפעיל את הסמכויות שלו, וקבע נוהה

לחיי  הסמכויות שמפעיל המשיב שלעיתים נוגעות לזכויות יסוד מהמעלה הראשונה כגון הזכות

יה יהאוכלוסומסוג  ,, הזכות לחירות ועוד"לתושבותמשפחה, זכויות של קטינים, הזכות 

"לעיתים קרובות מדובר באוכלוסייה חלשה, חסרת  :געים הנהלים וההנחיותושאליהם נ

"בהעדר  אשראמצעים, בעלת ידע חלקי בלבד ]...[" הנזקקת לשירותיו של משרד הפנים, 

במקרים  –ן אל נכונה את מעמדם ולעמוד על זכויותיהם ולקבל ]פרסום[ הם מתקשים להבי

לפסק  37 פסקהאת הזכויות המגיעות להם על פי הדין וכללי המנהל התקין" ) –המתאימים 

 (.הדין

לא הורה למשרד הפנים לאור חשיבות פרסום נהלי משרד הפנים והנחיותיו, בית המשפט  .40

י עתיד. משרד הפנים חויב להעמיד בלשכות את נהליו באותה עת, אלא אף צפה פנ רק לפרסם



לעיון הציבור את נהליו והוראותיו כשהם שלמים ומעודכנים, וחויב עוד "לפרסם באתר 

האינטרנט של המשיב את כל הנהלים וההנחיות השלמים והמלאים, וכן לפרסם את העדכונים 

 (.לפסק הדין 38פסקה באתר בכל פעם שהנהלים מתעדכנים על ידי המשיב" )

מורה לסרב לשנות את רישום המען זו אשר  – , כאמורמושא עתירה זו אף על פי כן, הנחייה  .41

בניגוד ה. כתוצאה, המשיבה אינה פועלת אך לא פורסמ –של תושבים בדואים מיישוב לשבט 

נגד משרד , אלא מבזה צו מוחלט שניתן לשם מתן תוקף להחלטות לדין הכללי המחייב פרסום

 . הפנים

 . הנכבד להורות כמבוקש בראש העתירה המשפטמתבקש בית מכל הטעמים האלה 

 2022, במאי 17היום 
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