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 לפי החלטה מיום 12.1.2023

1 

 2לתקנות מרשם האוכלוסין  6צו ביניים, שיורה למשיבה לפעול בהתאם לתקנה מתן לפני בקשה ל

 3, ולרשום אזרחים ותושבים בדואים במרשם האוכלוסין בהתאם לשם 1974-)רישום מען(, התשל"ד

 4 השבט, עם ציון שם הנפה ושם המחוז, על פי הודעה שתימסר. 

5 

 6ה רישום מענם של אזרחים הבקשה לצו ביניים הוגשה במסגרת עתירה מינהלית, שעניינ .1

 7 ותושבים בדואים שעברו או חזרו להתגורר בכפרים הלא מוכרים בנגב. 

8 

 9, נטען כי לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים 17.5.2022שהוגשה ביום  ,בעתירה

 10כאשר תושב בדואי מעתיק את מקום מגוריו מיישוב מוכר אל כפר לא מוכר בנגב, ומודיע 

 11אין ( "המשיבהאו " "הרשות)להלן: " –שות האוכלוסין וההגירה ר –על כך למשיבה 

 12מקבלים את הודעתו לשינוי מען, בטענה שלשכת רשות האוכלוסין אינה משנה מען מיישוב 

 13 מוכר אל שבט. 

 14, אשר 1974-לתקנות מרשם האוכלוסין )רישום מען( התשל"ד 6העתירה מתבססת על תקנה 

 15 קובעת:
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 6מתוך  2

 1המשתרע על שטח רחב, תכלול את שם הודעה על המען של שבט בדוי "
 2השבט הבדוי המצויין בטור א' בתוספת השלישית, את שם הנפה המצויין 

 3 ".לצדו בטור ב' ואת שם המחוז לפי טור ג'
 4 

 5, וזאת על מנת לאפשר לתושבים הבדואים לקבל 6תקנה  כי יש לפעול על פיעתירה נטען ב

 6רית באזור מגוריהם, ללא טרחה את הזכויות המגיעות להם מהמועצה המקומית או האזו

 7ולא צורך בהוכחת קשר לאזור מגוריהם, ובתוך כך שירותי חינוך והסעות, שירותי רווחה, 

 8 שירותי בריאות ושירותי דואר. 

 9 

 10 . 2022חודש יולי להעתירה נקבעה לדיון בבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים,  .2

 11הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להעברת הדיון לבית המשפט המחוזי בבאר  23.6.2022ביום 

 12 שבע וההליך הועבר כמוסכם. 

 13 . 2.10.2022העתירה נקבעה לדיון לפני ביום 

 14 בנימוק כי, 2022בקשה לדחות את הדיון לחודש נובמבר הגישה המשיבה  30.8.2022ביום 

 15במהלך החודש הקרוב צפויה המשיבה לקיים במסגרת העתירה מתעוררות שאלות רוחב, ו

 16 יםישיבה בנדון בהשתתפות גורמים מקצועיים ומשפטיים, ולגבש עמדה בסוגיה. העותר

 17 .21.11.2022לדחייה, והדיון נדחה ליום  םהסכמת ונתנ

 18 

 19בקשה להאריך את המועד להגשת תשובה בחצי שנה,  משיבההגישה ה 2.11.2022ביום  .3

 20התקיימה ישיבה בראשות המשנה ליועצת  6.10.2022בקשה כי ביום ולביטול הדיון. נמסר ב

 21המשנה לפרקליט המדינה  ,מינהלי( ד"ר גיל לימון–המשפטית לממשלה )משפט ציבורי

 22זרחיים עו"ד אורית קוטב, ונציגי המשיבה, הפרקליטות ומחלקת ייעוץ וחקיקה אלעניינים 

 23ביישומה, בשים לב להוראת במחלקה המשפטית. בישיבה נדונה המדיניות לצד הקושי 

 24לתקנות מרשם האוכלוסין. נקבע בסיכום הישיבה כי על מנת להתמודד עם הקושי,  6תקנה 

 25יש לבחון תיקון של התקנות לאחר שתיערך עבודת מטה מתאימה. נמסר כי נוכח קיומה 

 26של ממשלת מעבר ומועד קרוב לבחירות, ניתן יהיה להידרש למלאכת התיקון רק לאחר 

 27 ממשלה חדשה.  הקמתה של

 28, קיבלתי חלקית את הבקשה והארכתי את המועד להגשת 16.11.2022בהחלטתי מיום 

 29 . 19.3.2023, תוך דחיית הדיון ליום 19.2.2023תגובה עד ליום 

 30 

 31 הגישו העותרים בקשה לצו ביניים, היא הבקשה המונחת להכרעתי כעת.  8.12.2022ביום  .4

 32טען כי המדיניות של רשות האוכלוסין וההגירה ננקטת ללא מקור סמכות, בניגוד בבקשה נ

 33לתקנת מרשם האוכלוסין וללא שפורסמה כמתחייב בדין, והרשות בעצמה אף  6לתקנה 

 34 מודעת לכך ובוחנת כיצד להתמודד עם העניין. 
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 6מתוך  3

 1 6ה לטענת העותרים, צו ביניים המורה לרשות האוכלוסין וההגירה לפעול בהתאם לתקנ

 2לתקנת מרשם האוכלוסין נחוץ על מנת להבטיח כי הרשות תפעל על פי הדין, עד להכרעה 

 3חוקי שפוגע בזכויות אדם של תושבים -בעתירה, ועל מנת למנוע הכשרת המשך המצב הלא

 4 ואזרחים בדואים, כמו הזכות לחינוך, הזכות לבריאות והזכות לבחור.

 5 

 6ן שאין חולק שהמדיניות בה נוקטת הרשות נוגדת נטען כי לעתירה סיכוי גבוה להתקבל, כיוו

 7. נטען כי גם מאזן הנוחות מצדיק כי עד לבירור העתירה תנהג הרשות על פי 6את תקנה 

 8הדין, כדי למנוע המשכו של מצב לא חוקי אשר באופן גורף מפלה תושבים בדואים על רקע 

 9רים, ככל שבעתיד לשיטת העותקבוצתי, ומוביל לפגיעה בזכויות אדם ובשלטון החוק. 

 10יתוקנו התקנות ותיקבע דרך אחרת לרשום את מענם של בדואים בכפרים הלא מוכרים, 

 11המצב המשפטי החדש יחול ממילא על כל מי שמענו הרשום הוא לפי שם שבט, בין אם 

 12העותרים סבורים שככל שהדין ישתנה, הוא  נרשם בעבר ובין אם נרשם תחת צו הביניים.

 13 י הכפרים הלא מוכרים. ישתנה לגבי כלל תושב

 14 

 15 המשיבה, רשות האוכלוסין וההגירה, מתנגדת לבקשה.  .5

 16לטענתה, צו הביניים המבוקש, משמעותו שינוי המצב הקיים, והוא זהה במהותו לסעד 

 17העיקרי המבוקש בעתירה. המשיבה מפנה להלכה הפסוקה לפיה על בית המשפט לנקוט  

 18משנה זהירות בטרם יורה על הענקת סעד זמני המשנה את המצב הקיים, ואשר זהה 

 19 ונה התביעה לגופה וניתנה הכרעה סופית. במהותו לסעד העיקרי שנדרש בתביעה, בטרם נד

 20 

 21העותרים אינם טה באופן מובהק לטובתה. זאת משום ש"נוהרשות טוענת כי מאזן הנוחות 

 22עיכוב בן מרשומים במען המבוקש על ידם מזה זמן, ודומה כי לא צפוי להם נזק משמעותי 

 23הראשונה  שנים בין פנייתו 19-המתין כ 1מספר חודשים נוספים. נזכיר כי העותר 

 24)הנטענת( בבקשה לשינוי מען לפזורה, לבין פנייתו השנייה )הנטענת(, נתון המעיד גם 

 25 לתגובה(. 3)פסקה  "הוא על היעדר דחיפות מיוחדת

 26הרשות טוענת כי מנקודת מבטה, השלמת הרישום פירושה יצירת מעשה עשוי ביחס 

 27ל מבקשים רבים נוספים רישומם ש –למבוקש בעתירה, וכפי שניתן לצפות בסבירות גבוהה 

 28כל זאת בניגוד לאינטרסים החשובים העומדים בבסיס הצפויים להגיש בקשות דומות "

 29המדיניות הנתקפת, ובשעה בה המשיבה מנועה מלפעול לתיקון תקנות מרשם 

 30 4" )פסקה בטרם השבעתה של ממשלה חדשה וכינוסן של ועדות הכנסת האוכלוסין...

 31 לתגובה(.

 32 

 33ציין ב"כ הרשות כי המדיניות הנתקפת בעתירה נוהגת כבר שנים  9.1.2023 יוםבבדיון לפני  .6

 34. נמסר כי הסוגיה 2002עוד בשנת  1למד הסירוב לשינוי כתובת העותר ארוכות, כפי שמ
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 6מתוך  4

 1נמצאת כעת על שולחנו של שר הפנים החדש. לטענת הרשות, העניין צפוי להיות מוסדר 

 2 בזמן הקרוב. 

 3העתירה נקבעה לדיון במועד קרוב מהמועד שהתבקש על הרשות הוסיפה וטענה בדיון כי 

 4יש לאפשר לרשות את לטענתה, , ובכך כבר מגולם איזון מסוים בין הצדדים. רשותידי ה

 5פרק הזמן האמור לצורך גיבוש המדיניות והתאמת המצב הנורמטיבי, ללא הוצאת צו 

 6 תרים אינה קשה.ביניים, בין היתר משום שהפגיעה בעו

 7 

 8 לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים, שוכנעתי כי יש להיעתר לבקשה לצו ביניים.  .7

 9לתקנות מרשם האוכלוסין, שהותקנו מכוח חוק מרשם  6אין חולק כי על פי תקנה 

 10, המסדירה אופן מתן הודעה על המען לצורך רישומו במרשם, 1965-האוכלוסין, התשכ"ה

 11את שם השבט הבדואי, את  לכלותואי המשתרע על שטח רחב, הודעה על מען של שבט בד

 12, בדואים 6 הרשות, כך נראה, אינה מתכחשת לכך שעל פי תקנהשם הנפה ואת שם המחוז. 

 13המתגוררים בכפרים לא מוכרים אמורים להודיע אודות שם השבט, ובהתאם לכך אמור 

 14 להירשם מענם. 

 15לתקנות  6נה פועלת בהתאם לתקנה אין מחלוקת על כך שבפועל הרשות איגם נראה כי 

 16מרשם האוכלוסין לגבי תושבים בדואים שמעתיקים את מקום מגוריהם מיישוב מוכר אל 

 17כפר לא מוכר, או חוזרים להתגורר בכפר לא מוכר, ואולי אף ביחס לתינוקות שנולדים לשני 

 18 הורים המתגוררים בכפר לא מוכר, לגביהם המען במרשם נותר ריק. 

 19 

 20פער בין ההסדר הנורמטיבי לבין ההתנהלות בפועל, והיא מבקשת לגשר עליו הרשות ערה ל

 21 שיותאם למדיניות הנוהגת, הנתקפת בעתירה. בעתיד, בדרך של עדכון ההסדר הנורמטיבי, 

 22 

 23תוקן כל עוד לא השאלה בה עלי להכריע היא כיצד על הרשות לנהוג בתקופת הביניים,  .8

 24עומדת בתוקפה וההסדר הנורמטיבי לא  6תקנה ש זמןההסדר הנורמטיבי. לטעמי, כל 

 25 .6 תקנהים, קרי על פי מצב החקיקתי הקישונה, מחויבת הרשות לפעול בהתאם 

  26 

 27לפעול בהתאם  דינהמרשויות העל בהתאם לכללי היסוד של המשפט המינהלי, כידוע, 

 28רשויות המדינה אינן יכולות להסתמך על חקיקה  לחוקים ולתקנות העומדים בתוקף.

 29לאנא חט'יב  7917/21בר"מ ר' ידית צפויה, ועליהן לפעול על פי המצב החקיקתי הקיים )עת

 30לפסק דינה  14ת שם בפסקה ו( והאסמכתאות המובא11.1.2022)ניתן ביום  נ' שרת הפנים

 31 ארז(. -של כב' השופטת ד' ברק

 32 
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 6מתוך  5

 1לרשות לפעול בניגוד  אפשרותעל שלטון החוק אינם מותירים  הקפדהעקרון החוקיות וה

 2נוהגת כך שנים ארוכות אינה יכולה לכאורה  רשותלתקנות מרשם האוכלוסין. העובדה כי ה

 3שמשמעותה מתן הכשר של בית המשפט דחייה להוות נימוק לדחיית הבקשה לצו ביניים, 

 4 לנהוג שלא על פי המצב החקיקתי הקיים. 

 5 

 6ד העיקרי שהתבקש בעתירה, אינה גם החפיפה המסוימת הקיימת בין הסעד הזמני לסע .9

 7מובילה לדחיית הבקשה בנסיבות העניין. החפיפה נוצרה משום שהרשות ביקשה לדחות 

 8את הדיון בעתירה בחודשים ארוכים, במהלכם היא ממשיכה לנהוג בניגוד למצב החקיקתי 

 9הקיים. אלמלא בקשת הדחייה, ניתן היה לדון בעתירה לגופה ובסעדים שהתבקשו בה. 

 10במצב לצו ביניים נולדה בשל התנהלות הרשות, במישור המהותי ובמישור הדיוני.  הבקשה

 11 דברים זה, היא אינה יכולה להישמע בטענה כי הסעד הזמני זהה במהותו לסעד העיקרי.

 12יוער כי סעד הביניים והסעד העיקרי שונים מבחינת הזמן אליו הם מתייחסים. עוד שסעד 

 13ודשים הקרובים, עד שתידון ותוכרע העתירה, הסעד הביניים מתייחס לפעולת הרשות בח

 14 העיקרי מתייחס לפעולת הרשות לאחר ההכרעה בעתירה.    

 15 

 16 מאזן הנוחות תומך בהיעתרות לבקשה. מעבר לכך,  .10

 17מניעת הרישום טומנת בחובה הכבדה על העותרים ועל אזרחים ותושבים אחרים, שמקום 

 18המגורים שלהם אינו תואם את המען הרשום במרשם האוכלוסין. הרשות לא הכחישה כי 

 19לרישום המען נפקויות לגבי שירותי חינוך והסעה, שירותי בריאות ושירותים אחרים להם 

 20פגיעה זו היא פגיעה ממשית שלא ניתן לה כל מענה  זכאים תושבים ואזרחים של המדינה.

 21. חוק נכונות המרשםאמינות ו. לכך מתווספת הפגיעה בשלטון החוק והפגיעה במצד הרשות

 22קיום מרשם אוכלוסין מדויק ועדכני  מרשם האוכלוסין בנוי בתשתיתו ובתכליתו על

 23וק קובע כי הרישום לח 3. סעיף (807( 3, פ"ד סד)איל ויס נ' שר הפנים 04/10533בג"ץ )

 24( 9)-( ו4( עד )1במרשם יהיה ראיה לכאורה לנכונות פרטי הרישום המפורטים בפסקאות )

 25ההסתמכות של . 2( לסעיף 11. בפרטים אלה נכלל גם המען, בפסקה )2( לסעיף 13עד )

 26רשויות המדינה על רישום המען במרשם האוכלוסין יוצרת אינטרס ציבורי באמינות 

 27 (. 28.5.2012)ניתן ביום  אבו רמילה נ' שר הפנים 6825/07המרשם )ר' בג"ץ 

 28מתיישבות עם בנוגע למרשם האוכלוסין לא ברור כיצד הוראות ותכליות אלה בענייננו, 

 29במציאות המדיניות של הרשות שלא לעדכן את רישום המען של בדואים המתגוררים 

 30 בכפרים לא מוכרים. 

 31 

 32מוכרים שמבקשים להתאים את הרישום למקום אל מול הפגיעה בתושבי הכפרים הלא  .11

 33הרשות לא הצביעה על לפגיעה בשלטון החוק ולפגיעה באמינות המרשם,  המגורים שלהם,

 34, לא כל שכן רשות לא הציגה אינטרסים שמשקלם של המדינה אחרים פגיעה באינטרסים



 
 בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע

  

  אבו עסא ואח' נ' משרד הפנים 37022-05-22 עת"מ
 

                                                                   
     
  

 6מתוך  6

 1יס לא ברור מהם האינטרסים העומדים בבסלמעשה, כלל . גובר על השיקולים האמורים

 2ופרטיה נותרו עלומים. יוער, כי ככל , תכליתה המדיניות הנוהגת, מדיניות שלא פורסמה

 3שהמדיניות הנוהגת נועדה לכוון ולתמרץ התנהגות של הציבור, היה מצופה כי תפורסם 

 4 ברבים. 

 5 

 6לתקנות מרשם  6אשר על כן, ניתן בזאת צו ביניים לפיו על הרשות לפעול בהתאם לתקנה  .12

 7, ולרשום אזרחים ותושבים בדואים במרשם 1974-)רישום מען(, התשל"דהאוכלוסין 

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

 9 

 10בכלל זה, יתבצע על פי הנהלים  6הרישום על פי תקנות מרשם האוכלוסין, ותקנה  מובהר כי

 11והכללים המסדירים את עבודת הרשות, ואין במתן צו הביניים כדי לחייב את הרשות 

 12ברישום המען ביחס לאדם כזה או אחר. צו הביניים עניינו הוראה כללית לרשות לפעול 

 13  . (יד לבואל תיקון של התקנות  לעתגם אם נשק)בהתאם למצב החקיקתי הקיים 

 14 

 15 

 16 ₪.  5,000המשיבה תישא בהוצאות העותרים בגין הבקשה לצו ביניים בסך כולל של 

 17 

 18 

 19 , בהעדר הצדדים.2023ינואר  10, י"ז טבת תשפ"גהיום,  נהנית
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