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 תעודת לידה; 1נפיק לעותר הל .1

 ;2בספח תעודת הזהות של אמו, העותרת  1לרשום את פרטיו של העותר  .2

להוכיח כי מרכז חייהם בישראל, וזאת  תושביםלולחדול מן הדרישות המופנות לאזרחים  .3

כתנאי למתן שירותי מרשם ותיעוד, מן הטעם שהם בני משפחה של פלסטינים מן הגדה 

  המערבית ורצועת עזה. 
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 סמכות: 

( לתוספת הראשונה לחוק בתי 10)12לדון בעתירה על פי פרט  עניינית סמכותמשפט נכבד זה  לבית

החלטה  –מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים . 12)" 2000-משפט לעניינים מנהליים, התש''ס

. לבית המשפט ("1965-( חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה10... ) :של רשות לפי חוקים אלה...

 ות המשיבה נתקבלו בלשכתה ברמלה.לדון בעתירה משום שהחלט מקומית סמכות

 האגרה: 

. עם עתירה זו מוגשת 2007-לתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז 20על פי פרט ₪  1,985

 )א( לאותן תקנות. 14בקשה לפטור מאגרה על פי תקנה 

 :נוסף הליך

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

 לעתירההרקע 

אשר נשואה לתושב השטחים,  ותושבת העיר לוד, ישראל אזרחית, (העותרת)להלן:  2 עותרתה .1

 הנפקת תעודת לידה עבור – המשיבה של בסמכותהים המצויי מרשם ביקשה לקבל שירות

 בסמוךאזרח ישראלי גם הוא, , 2019שנולד בחודש דצמבר  התינוק בנה(, העותר)להלן:  1העותר 

בקשתה לקבלת השירותים  .וכן ספח חדש לתעודת הזהות שלה, שבו הוא רשום ,לידתו לאחר

נדחתה שוב ושוב, עד שתמציא שורה ארוכה של מסמכים שיוכיחו, כי לא חדלה להיות תושבת 

ישראל. העותרת נענתה בלית ברירה לדרישות, המציאה מסמכים ככל שהיו בהישג ידה, אך 

תיעוד לא הונפק והעותר נותר רות ונשנות למשיבה, הפניות חוז המשיבה לא הסתפקה בכך. חרף

אינו ונותר ללא תיעוד, , עד ליום הגשת העתירה. העותר הציבורייםשירותים מלוא הללא גישה ל

רשויות נשללו זכויות משום כך שאינה יכולה להציג בפני המו . מאמסובסד יכול להירשם למעון

 . כך שהעותר הוא בנההאחרות תיעוד על 

 סירוב המפלה למתן שירותיםה .העותרים של לעניינם ייחודית אינה המשיבה של זו התנהלות .2

בגדה  המתגורריםאנשים למי שמקיימים קשרים עם  והדרישה להוכחת מרכז חיים מופנית

הוא תושב  םובפרט כלפי מי שאחד מקרובי משפחת (,השטחים)להלן:  המערבית ובעזה

יה הערבית, שמטבע הדברים יכלפי האוכלוסמת מיושהמדיניות  השטחים בעבר או בהווה.

, הדרישה יםשל העותר ם. כפי שמלמד עניינבשטחים המתגורריםמקיימת קשרים עם אנשים 

כתנאי למתן השירות או המבקש  תשל המבקש םהלהמצאת מסמכים המוכיחים את מרכז חיי

לעדכן, בהעדר כל תלות  יםמבקש םל מחלוקת בעניין פרט הרישום שאותמוצגת גם כאשר אין כ

של  הםלהעתקת מרכז חיי ראיהבין שאלת מרכז החיים לשירות המבוקש, ובהעדר כל 

 אל מחוץ למדינה.  יםהמבקש

, כבודל, מרשם לשירותי ישראלים אזרחים אלפי של םיהתיובזכו תפוגעהמפלה  המדיניות .3

 למתן הסירוב. ולעוד שורה של זכויות חברתיות התלויות בהצגת תיעוד לפרטיות, שוויוןל
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 םלפרטיותם של מבקשי שירות מלווה במסר מדיר ומשפיל, בפרט כשה והחדירה שירות

את חייהם של מבקשי השירות ובני  לחלוטין משבש הואכלפי אזרחים ערבים.  יםמכוונ

ה הרע, כאשר אינם מצליחים לעמוד משפחתם, הנדרשים במקרה הטוב לביטול זמן רב, ובמקר

בדרישות המשיבה, להרים ידיים ולוותר על זכותם לתעודות מזהות עדכניות, על הנזקים 

יתר על כן, ההכבדה על מתן השירות לחברי קבוצה זו גוררת אחריה הרבים הנובעים מכך. 

נגרם  בכך קשיים בירוקרטיים רבים נוספים, ומונעת קבלת שירותי חינוך, בריאות ורווחה.

להוביל לעיכובו של מי שאינו נושא  יםאף עלול הדבריםממשי ו-למסורב השירות נזק כלכלי

להתעמר באזרחים אלה באופן שרירותי  תרשאי האינ ההמשיב .תעודת זהות כנדרש על פי חוק

 שירותיהציבור להקנות של  הנכנאמ מחובתהוללא מקור סמכות חוקי, ואינה רשאית להתנער 

 . מיותרת הכבדה ללאו ילותביע ,בשוויון ,בהגינות מרשם

 הצריכות לעניין העובדות

 העותרים של עניינם

נישאה  2016בשנת מלידתה, תושבת לוד.  ישראל אזרחית, העותר של מויאהיא  העותרת .4

. בעלה של העותרת אינו יכול 1987יליד שנת  ,, תושב רמאללהע"לבחיר ליבה, מר ר העותרת

אזרחות חוק הב הקבוע האיסור בשליה בישראל במסגרת איחוד משפחות, ילקבל היתר שה

אוסר על מתן היתר ה, (הוראת השעה)להלן:  2003-התשס''ג ,כניסה לישראל )הוראת שעה(וה

שנים.  35 הםמלאו לשטרם  , בני זוג של אזרחיות ותושבות,גברים מהשטחיםשהייה בישראל ל

 .לבני הזוג נולדו שלושה ילדים, שלושתם בישראל, במרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(

 1/ע ומסומן''ב מצ( העותר של בשמו מעודכן)שאינו  והספח העותרת של הזהות תעודת העתק

 2/ע ןומסומ''ב מצ החולים בבית לידתו לאחר לעותר שהונפקה חי לידת תעודת העתק

ללשכת רשות  העותרת, פנתה 12.12.2019ימים ספורים לאחר לידתו של העותר, ביום  .5

 , הציגה מסמכים מזהים וכן את הודעת הלידה(הלשכה)להלן:  ברמלהוההגירה האוכלוסין 

תעודת לידה ולרשום אותו בספח תעודת הזהות  התינוק , וביקשה להנפיק עבורמבית החולים

 הלשכה תערוך בירור בעניין ותיידע אותה בתוצאותיו. כי ,שלה. פקיד הלשכה השיב לה

, ודרשה ממנה, בעל פה, להגיע ללשכה עותרתל הלשכהכעבור כשבועיים התקשרה פקידה מ .6

, וזאת ולמסור העתקים מהם מסמכים מקוריים להוכחת קיום מרכז חיים בישראל להציג

 עדכני לתעודת הזהותהנפקת תעודת לידה וספח  –כתנאי למתן שירותי המרשם המבוקשים 

. בין המסמכים שנדרשה להציג: חוזה שכירות, תלושי שכר, וכן חשבונות שלה, שבו רשום בנה

 .מים, חשמל וארנונה עבור ששת החודשים האחרונים

לא הבינה את הסיבה לדרישה להמצאת מסמכים, ואף לא נתקלה בעבר  שהעותרתאף על פי  .7

שני ילדיה הגדולים, נענתה לדרישה כמיטב יכולתה, בדרישה דומה כשביקשה לקבל תיעוד עבור 

 לה שהיו ככל שכר תלושי, חשבונות, שכירות חוזה :אספה את המסמכים שהיו בהישג ידה
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ומסרה אותם בלשכה ימים ספורים  ,קצבאות תשלום על הלאומי טוחיבמוסד למה ואישורים

 .ממועד הדרישה

ללשכה ברמלה בשלישית. הפעם נמסר  העותרת, ומשלא התקבל כל מענה, שבה 1.3.2020ביום  .8

של מסמכים:  אישור תאגיד המים על מספר  ארוכה לה מסמך בכתב ובו דרישה להמצאת שורה

הנפשות המתגוררות בביתה; פנקסי חיסונים של הילדים; אישור חברות בקופת חולים; תלושי 

ונה; מכתבים אחרונה; אישור מהמעסיק בדבר עבודתה האחרהשנה המשכורת עבור חצי 

בו מתחנכים ילדיה כולל מספר הטלפון הנייד של שהמגיעים לכתובתה על שמה; אישור מהגן 

מפורטים, במקום החשבונות  חודשייםהגננת. עוד נדרשו חשבונות מים, חשמל וארנונה 

כי אם לא תמציא את המסמכים  ,לעותרת השנתיים המרוכזים שהציגה זה מכבר. עוד נאמר

 .ש ימים, לא יינתן לה ולבנה השירות המבוקשתוך חוד החסרים

 3/ע מןומסו''ב מצ לעותרת שנמסרה המסמכים דרישת ממכתב העתק

אין ביכולתה להציג תלושי שכר ואישור מעסיק. העותרת הסבירה לפקידי הלשכה ברמלה, ש .9

, בהיותה בחודש השישי להריונה, אך נאלצה 2019היא אמנם עבדה בניקיון עד לחודש ספטמבר 

להפסיק את עבודתה לאחר תאונת עבודה שעברה ובעקבותיה הוכרה כזכאית לדמי פגיעה 

ה זכו להתעלמות , טענותיאף על פי שהסבירה את הדבריםמטעם המוסד לביטוח לאומי. 

 .םהפקידי מוחלטת מצד

 בשם העותרת( האגודה )להלן: בישראל האגודה לזכויות האזרחפנתה  18.6.2020ביום  .10

 ,משיבהבמטה הברמלה, וכן למר אלי לוי, מנהל אגף מרשם  הלמחלקת מרשם ומעמד בלשכ

של העותרת  בקשתהכי  ,ה זו הודגשימשיבה. בפנישל הולגב' רינה נשר מהלשכה המשפטית 

לא עומתה עם כל ראייה או הוכחה העותרת וכי  ,כדין שלא סורבההמרשם  שירותילקבלת 

לטענה שחדלה להיות תושבת. משכך, הרשות אינה מוסמכת "לטרטר" אותה, ולדרוש ממנה 

ים. כתנאי למתן השירות ישראללפיה חדלה להיות תושבת ש ,להפריך את הטענה ההיפותטית

 נשלחה למשיבה תזכורת., 1.9.2020חודשיים לאחר מכן, ביום למעלה מ

 4/ע יםומסומנ''ב מצ 1.9.2020והעתק מכתב התזכורת מיום  18.6.2020 מיום האגודה פניית העתק

תור מראש, וביקשה  תיאמההגיעה העותרת ללשכה בפעם הרביעית, לאחר ש 1.9.2020ביום  .11

שהפקידה המטפלת בעניינה  ,לדעת מה מצב הטיפול בבקשתה. הפקידים בלשכה השיבו לה

 לעותרת,ביום חופש, ולא נמצאת במקום. מאוחר יותר באותו יום התקשרה פקידה מהלשכה 

וכי אם לא  ,הבהירה לה, כי היא "מנסה לעזור לה" הפקידה. מגוריה םשאלה אותה בדבר מקוו

 ,חשמל וחשבונות ילדיה של חיסונים פנקסיתוך כך וב, קשו ממנהיתמציא את כל המסמכים שב

  .בתסורבספח תעודת הזהות רישום הבן תעודת לידה ולבקשתה ל

חרף הזמן הרב שחלף ואולם,  .האגודהמטעם  נוספתנשלחה למשיבה תזכורת  9.9.2020ביום  .12

תושבים של אזרחים ו םבעניינות האגודה בעניינה של העותרת, וכן והתזכורות שנשלחו, פני

 . , לא נענושנסיבותיהם דומות ערבים אחרים
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 5/ע ןמצ''ב ומסומ 9.9.2020מכתב התזכורת מיום העתק 

את הדירה  הנכס, שמשכיר לה לבעל פנה המשיבה מטעם נציג כי ,לעותרת נודע 28.10.2020 ביום .13

 ביום. לה המושכרת הדירה ואודות אודותיה אותו וחקר, ילדיה עם מתגוררת היא בהש

 28.10.2020וארכת מיום מתה ,ברמלההלשכה  מטעם בכתב פנייה העותרת קיבלה 18.11.2020

 מתגוררת היא בהש הדירה לגבי" מהטאבו בעלות"אישור  ללשכה להעביר נדרשה ובה

כלומר, זו הפעם העותרת נדרשה להמציא מסמך שאינו מצוי כלל ברשותה לגבי נכס  .בשכירות

 שאינו בבעלותה.

 6/ע ומסומן''ב מצ 18.11.2020 מיום הלשכה מכתבהעתק 

ם של העותרת ושל ילדיה, המקשה ומכביד על שגרת חיי מעודכןהסירוב להנפיק לעותרת תיעוד  .14

 םהמשפיל והסירוב החוזר ונשנה למתן שירות שלו המעבר לפגיעה הנגרמת מעצם היחס וזאת 

  .םתוזכא

למשל, נשלל מהמשפחה סיוע בדיור שלו הייתה זכאית על פי נהלי משרד הבינוי והשיכון  ,כך .15

בשל העובדה שהאם אינה יכולה להציג ספח תעודת זהות ובו מופיעים שלושת הילדים 

  .2020בחודש מאי  חודש הסיועהאגודה לאחר התערבות  רקהמתגוררים עמה. 

 7/ע ומסומן''ב מצ שיכוןהבינוי וה משרדבין האגודה לבין תכתובת ה העתק

עותר נתקלה בקושי בהסדרת הביטוח הרפואי ובקבלת טיפול רפואי עבור ה עותרתכמו כן, ה .16

 הסברי העותרת חרף .שנדרהתיעוד השהגם שהוא אזרח אין לה על כך משום , התינוק

סירבו בקופת החולים הגם שהוא אזרח מלידתו,  לעותר תיעודהמשיבה מסרבת להנפיק ש

העותרת נאלצה להוסיף ולהתעקש, פנתה לגורמים רבים ושונים  .בהעדר מסמכים לצרפו כחבר

לקבל צורף לראשונה כחבר בקופה, והחל  חמישה חודשיםמלאו עותר לכשרק בקופת החולים, ו

 בחודשי חייו הראשונים והקריטיים אלה נמנעו ממנו. שירותים רפואיים ככל אזרח. 

בשל העדר  בקשותיה של העותרת לרשום את העותר למעון יום מסובסד מסורבות עד היום .17

 התיעוד. 

, בחברה קבלנית הלילה בשעותלידה חזרה העותרת לעבוד במשרה חלקית הבסיומה של חופשת  .18

. חודשיים לאחר ואת עצמה את ילדיה על מנת לפרנסהמספקת שירותי ניקיון לרכבת ישראל, 

 לא שהעותרתחזרתה למקום העבודה רשויות המס ניכו כמעט מחצית ממשכורתה, בטענה 

 לידתגין קיבלה הטבות מס להן לא היתה זכאית ב וכי ,לידת בנה לאחרתיאום מס כראוי  ערכה

שקלים, שהם כמעט מחצית  1,500-. בשל כך, כתינוק אינו רשום כבנהכן הש, העותר

 .2020 אוגוסטממשכורתה, נוכו משכרה בחודש 

 8/ע ןמסומו''ב מצ שכרה תלוש יהעתק

מחלקת רפרנט אוכלוסין בלד''ר עמרי בן צבי, האגודה בדואר אלקטרוני  התפנ 14.10.2020ביום  .19

האגודה פרסה את סיפורם של העותרים, ושל  ייעוץ וחקיקה )ציבורי מנהלי( במשרד המשפטים.
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לחדול מן אזרחים נוספים במצבם, וביקשה את התערבות משרד המשפטים והנחיית המשיבה 

ערבים להוכיח כי מרכז חייהם בישראל, וזאת כתנאי  ותושביםהדרישות המופנות לאזרחים 

השטחים. ד"ר  מן הטעם שהם בני משפחה של פלסטינים מן אך ,למתן שירותי מרשם ותיעוד

בן צבי ביקש לקבל את העתקי הפניות שנשלחו למשיבה, ואלה הועברו אליו מיד. ביום 

 השיב, כי העניין יטופל ויחזרו לאגודה. 15.10.2020

על כך  היעוהתר ,לד''ר בן צביופנתה האגודה  השב 18.11.2020מענה לא התקבל וביום  .20

 לעותרים הנפיקשל המשיבה ל חוקי הבלתי סירובה בשל וקשה ממשיגרם נזק הנ שלעותרים

 ד"ר בן צבי התנצל על העיכוב במענה ומסר כי העניין עודו בטיפול והאגודה תיענה. . תיעוד

עדכן ד"ר בן צבי כי המשיבה נמצאת בעומס גדול בתקופה הנוכחית, והעריך  26.11.2020 ביום .21

ינם של העותרים. ד"ר בעני שייקח חודש נוסף לענות. האגודה השיבה שלא תוכל להמתין עוד

השיב, שנמסר לו מהמשיבה שבודקים את עניינה של  2.12.2020בן צבי בדק את הדברים וביום 

 העותרים, ומקווים לחזור לאגודה בקרוב.

-ל 14.10.2020בין התאריכים מחלקת ייעוץ וחקיקה לבין  האגודההדוא"ל בין  תותכתב יהעתק

 9ע/ ניםמצ''ב ומסומ, והנספחים שצורפו לה, 2.12.2020

לא  –העותרים המתינו עוד, חרף הנזק הנגרם להם. שבועות נוספים חלפו ולא התקבל כל מענה  .22

 בעניינם של העותרים ולא בסוגיית מדיניות המשיבה. 

  מדיניות המשיבה

. הערבים ישראל ותושבי אזרחי מבין רבים אלפים של חלקם מנת היא שטחיםזיקה החשודה לה .23

, בישראל 2016על פי נתונים שחשף משרד הפנים במענה לבקשה על פי חוק חופש מידע בשנת 

 קרבהמכוח או בהיתר צבאי, , לישיבת ארעי בהיתרפלסטינים  12,500-חיו באותה שעה כ

 הרבה גבוהים האמת שנתוני כך על חולק להיות יכול לא. ישראלי תושב או לאזרח משפחתית

 מסיבות שלילתו או רישיונם פקיעת לאחר גם בישראל שוהים רבים שפלסטינים משום, יותר

 ישראליאו תושב  אזרחאחד מבני הזוג פלסטיני והאחר  שבהן. משפחות רבות נוספות שונות

אחד מבני הזוג נאלץ להמשיך לחיות בשטחי הרשות  כאשר, פיזיתמתקיימות בהפרדה 

 . השעההוראת  בשלהפלסטינית ואינו יכול לקבל היתר שהייה בישראל 

 10/ע ומסומןמצ''ב  5.4.2016מענה המשיבה לבקשת חופש מידע מיום מהעתק 

פניות רבות של אזרחים הגיעו  לאגודהשל העותרים אינו ייחודי אך להם.  עניינםכתוצאה,  .24

כאשר פנו ללשכות רשות האוכלוסין  ,להוכחת מרכז חיים דומהערבים שנתקלו בדרישה 

 תושביםמו םהפניות התקבלו מאזרחי כל. ותיעוד בבקשה שגרתית לקבלת שירותי מרשם

דיווחו כי פנייתם נתקלה בסירוב  הפונים כל. מהשטחים שלהם קרובי משפחה פלסטינים ערבים

 רובטרטומתן השירות בהמצאת מסמכים רבים,  הותנהראשוני למתן השירות, ובהמשך 

לשכות רשות סירבו בתוך כך מבלי שניתן הסבר לדרישה החריגה.  ,ארוכיםשנמשך חודשים 

 לבקשהלהנפקת תעודת זהות ראשונה לתלמיד בית ספר תיכון,  הלבקשהאוכלוסין וההגירה 
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 חדשהת זהות תעוד להנפקת בקשהלבמקום תעודה שאבדה,  לאזרח זהות תתעוד להנפקת

 אזרח של ילדועוד על לידה ליהנפקת תל לבקשה במקום תעודת זהות בלויה, לאסיר משוחרר

 . וכו' בישראל שנולד ישראלי

 חקירת בקיום הערבים לאזרחיםמתן השירות  המקרים האמורים התנתה המשיבה את בכל .25

 בחלקהמצאת חלק מהמסמכים בלבד לא התקבלה.  .הנמקה או הסברכל  ללא, החיים מרכז

 להם שנודע מרגע, המבקשים מידי המסמכים אתכלל  לקבל סירבו המשיבה פקידי מהמקרים

המסמכים כששבאו לעומת נאלצו לשוב כ והמבקשים, אחרת או זו מסיבה חסרים שחלקם

. גם הסברים להעדרם של חלק , ללא שניתן להם כל אישור שפנו כללבידיהם נותרו שאספו

 המשיבה שהציבה הדרישות רשימת מתוך אחד מסמך של בהעדרו דימהמסמכים לא התקבלו. 

 .זמן הגבלת ללא השירותלסרב לתת את  כדי

המבקשים  .מנומקת אינה חיים מרכז להוכחת מסמכים המצאתחקירה ולל הדרישהאם כן,  .26

 להתנכל ניסיון בה רואים ולעיתים ,לדרישה הסיבה את מבינים אינםללשכות המשיבה  הפונים

 המרשם שירותי על ומוותרים, פעולה איתה לשתף המסרבים יש. בזכויותיהם לפגוע או להם

 ערבים שהם משום להם מתנכלת המשיבהאו מתוך אמונה ש במשיבה אמון חוסר מתוך

לשכנע את המשיבה בדבר מבקשים ברבים מהמקרים לא עלה בידיהם של ה .גזעניים מטעמיםו

 .יםלעותר בדומה, היום עד תיעוד ללא נותרו והם, מרכז חייהם

פרסמה  2020בחודש יולי אמנם, מדיניות זו אינה מעוגנת בשום נוהל מפורסם של המשיבה.  .27

המסדיר "בדיקה וקביעת מרכז חיים" לצורך מתן שירותיה )נוהל מעודכן המשיבה נוהל 

נוהל זה עוסק במגוון שירותים של המשיבה: אזרחות, אשרות ובנסיבות מסוימות (. 1.13.0001

, במקרה שבו לאדם זיקה או מגורים ב"אזור" )קרי, השטחים(, יש לבצע לפי נוהל זהגם מרשם. 

הא ותו לא. כפי שנפרט בהמשך, בעניינם של ולא מעבר לכך.  ,בדיקת כניסות ויציאות לשטחים

, ף לכך אין הסמכה בדין, ואולםאאזרחים ותושבים, שלהם בני משפחה המתגוררים בשטחים, 

אין כל נוהל . בעניין כל הוראה אחרתלא פורסמה  – בנוהלמעבר להוראה זו  אפילו היתה,

והוכחות למרכז מפורסם, ולפיו קרבה משפחתית לתושב השטחים מחייבת הצגת מסמכים 

 חקירות ובדיקות.כלל כתנאי לקבלת שירותי מרשם, וכי בנסיבות שכאלה תיערכנה חיים 

  11/ענוהל בדיקה וקביעת מרכז חיים מצ"ב ומסומן  העתק
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 הנורמטיביתמסגרת ה

כל אזרח או תושב המקיים קשרי משפחה , ולפיהן של המשיבה תוגורפהוהפרקטיקה  מדיניותה .28

שירותי עם תושב מהשטחים יידרש אוטומטית להוכיח מרכז חיים בישראל כתנאי לקבלת 

לכבוד, לשוויון, לפרטיות, לבריאות, לרווחה  –ות קשות בזכויות יסוד חוקתיות פוגעמרשם, 

-תשכ''הה ,עומדת בניגוד להוראות חוק מרשם האוכלוסיןו סמכות בחוסרת וננקט ועוד. הן

  ות.בטלדינן  .(החוקאו  האוכלוסין מרשם חוק)להלן:  1965

ת יסוד יכולה שתיעשה אך יולחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו פגיעה בזכו 8על פי הוראות סעיף  .29

ובמידה שאינה עולה על ורק בחוק )או מכוח הסמכה מפורשת בו(, שנועד לתכלית ראויה 

 הנדרש. 

סקירה של הזכויות הנפגעות בשל המדיניות והפרקטיקה שמנהיגה המשיבה, ל , אם כן,נפנה .30

היא אינה לתכלית  –, ואפילו היתה מותרת ולאחר מכן נבהיר, כי פגיעה זו אסורה על פי חוק

אפילו לא היתה המדיניות פוגעת  –ואולם, עוד קודם לכן נקדים טענה  .ראויה ואינה מידתית

קשה כל כך בזכויות יסוד, ואפילו היתה בסמכות, הרי שהיא לא פורסמה מעולם, ובכך חטאה 

א המשיבה פעמיים: אי פרסום מדיניות שמשליכה על זכויות הפרט היא אסורה, והמשיבה, הי

 עצמה, כושלת באופן פתולוגי בכך.

 פורסמה לאש מדיניותעל 

לקיים חקירות ובדיקות בעת הגשת בקשה לשירותי מרשם  – זומושא עתירה מדיניות  כאמור, .31

ותיעוד על ידי אזרחים ותושבים ישראלים שלהם קשרי משפחה עם תושבי השטחים, ולהתנות 

  , והכשל בכך כפול.מעולם פורסמה לא –את מתן השירותים בהצגת ראיות למרכז חיים  

( 2)נג, פ"ד נ' שר הפנים סטמקה 3648/97, מדיניות שלא פורסמה חסרת תוקף )ר' בג"ץ ראשית .32

728 ,768-767 (1999 .)) 

מעבר לחובה הכללית בדין, החלה על רשויות המינהל באשר הן לפרסם את נהליהן, , שנית .33

עושה כן  הוכשאינ, ואת העדכונים להם הנהלי את לפרסםבאופן קונקרטי  תמחויב ההמשיב

 לזכויות האגודה 530/07ם( -"ם )יבעת. בפסק הדין בענייןנגדה מבזה פסיקה מפורשת שניתנה 

ביקורת חריפה  ה( נמתחה על המשיב5.12.2007 פורסם בנבו,) הפנים משרד' נ בישראל האזרח

 הבהיר המשפט בית. הבעניין אי פרסום הנהלים וההנחיות המלאים והשלמים המשמשים אות

 שלאה המשיב של ולהנחיות לנהלים רבות דוגמאות ונתן, בפרסום חייבים והנחייה נוהל כל כי

 האך לפרסם את נהלי הלמשיב הורה לא הדין ופסק, במלואה התקבלה העתירה. פורסמו

 הלהעמיד בלשכות לעיון הציבור את נהלי החויב הבאותה עת, אלא אף צפה פני עתיד. המשיב

עוד "לפרסם באתר האינטרנט של המשיב את  הכשהם שלמים ומעודכנים, וחויב הראותיוהו

כל הנהלים וההנחיות השלמים והמלאים, וכן לפרסם את העדכונים באתר בכל פעם שהנהלים 

  (.הדין לפסק 38מתעדכנים" )פסקה 
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פסיקת בית חרף שני אלה, המדיניות עסקינן לא פורסמה. משכך, היא חסרת תוקף ומבזה את  .34

 המשפט.

 בזכויות האדם  הפגיעה על

המקיימים  , ובפרט אלהערביםותושבים פרופיילינג של אזרחים  תמאפשרמדיניות המשיבה  .35

מידע ואישורים הנוגעים לכל פן של חייהם הללו נדרשים למסור  .קשרים עם תושבי השטחים

בזכויותיהם  הפוגעת . בכך מתקיימת אבחנה מפלהכתנאי לקבלת שירותים וחיי בני משפחתם

הן  ביותר הבסיסיות האזרחיות שזכויותיהם כמי, אלהובתושבים  אזרחיםלכבוד ולשוויון של 

 פחותות ומותנות. 

כפועל יוצא של ותושבים אלה, בפרטיותם ובצנעת חייהם של אזרחים המדיניות  תעגבנוסף פו .36

 לה בלית ברירה.הדרישה למסירת תיעוד ומידע אישי על חייהם, דרישה שרבים נענים 

 רווחה ,בריאות , כגוןבהמשך וכתוצאה מן הסירוב ליתן שירותים נפגעת עוד קשת של זכויות .37

 , התלויות בהצגת תיעוד שמנפיקה המשיבה. וחינוך

  נעמוד על הדברים כסדרם. .38

 )ועימן בקשת של זכויות נוספות( שוויוןזכות לוב לכבוד בזכות ותהפגיע על

חוק יסוד: כבוד ל 4-ו 2זכות לכבוד שבסעיפים חוקתית, המעוגנת בשוויון הוא זכות יסוד ה .39

, פ"ד התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת 6427/02האדם וחירותו )ר', למשל, בג"ץ 

לחוק  2למול הזכות היא שלילית )אין לפגוע בה, כהוראת סעיף שהחובה ((. 2006) 619( 1א)ס

 לחוק היסוד(.  4היסוד(, וחיובית )יש להגן עליה, כהוראת סעיף 

בחלקו  הוא ערך יסוד לכל חברה דמוקרטית... הפרט משתלב למירקם הכולל ונושא"השוויון  .40

-נ' ראש עירית תל פורז 87/953בג"ץ ) בבניית החברה, ביודעו שגם האחרים עושים כמוהו"

רע. הפלייה מכרסמת -מכל-היא הרע, "הפלייה, לעומתו((. 1998) 332, 309 (2)מבפ"ד , יפו-אביב

מרכז השלטון המקומי נ'  7111/95ג"ץ )ב אנוש, ביניהם לבין עצמם"-כלות ביחסין בין בני-עד

ותיסכול. היא פוגמת "היא נגע היוצר תחושת קיפוח  הפלייה((. 1996) 503, 485( 3נ) ד, פ"הכנסת

נבו  104/87בג"ץ )החיובית להשתתף בחיי החברה ולתרום לה"  ובמוטיבציהבתחושת השייכות 

 ((.1990) 760, 749 4, פ"ד מדנ' בית הדין הארצי לעבודה

משפחות הכפופות להוראת השעה מופלות ממילא לרעה לעומת משפחות ש כך על חולק אין .41

 בן של מעמדו  את להסדירשבהן בני משפחה זרים שאינם פלסטינים, לא רק בחוסר היכולת 

 משליכה השעה הוראת, אלא אף במערך הזכויות הסוציאליות והחירויות האזרחיות. המשפחה

ישראל. לצד פגיעה עיקרית זו נפגעות זכויות של אזרחים ערבים לקיום חיי משפחה ב זכותם על

בג"ץ ר' ) בכבוד חומרי לקיום הזכות וכן ,ולאוטונומיה לכבוד ,לשוויוןהזכות  :יסוד נוספות

 (2)סא, פ"ד המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים –עדאלה  7052/03
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(; בג"ץ 2012) 1( 2, פ"ד סה)לממשלהגלאון נ' היועץ המשפטי  466/07בג"ץ  ((;2006) 202

 ((.22.2.2010)פורסם בנבו,  דקה נ' שר הפנים 7444/03

בני זוג, ילדים  באמצעותה ניתן לדחוק את רגליהם של נוספת מפלה מדיניות החלת זה,על רקע  .42

הוספת בגדר היא  ולפגוע במעמדם ובזכויותיהם, ,של תושבים פלסטינים וקרובים אחריםאחים 

 ., שאך מעמיקה את הפגיעה בכבודם ובשוויונםפשע עלחטא 

קרוב פלסטיני מסומנים כחשודים. קיומה  שלהם ותושבים, אזרחים משיבהה מדיניות ביישום .43

לבדו של קרבה משפחתית לתושב פלסטיני היא שיקול שניתן לו משקל רב, עד כדי כך שהוא 

שרי שק פי על אףמן הקצה אל הקצה. תושב  אואזרח  אותושל המשיבה אל  יחסהמשנה את 

אינם ראייה להעתקת מרכז חיים, מהשטחים תושב ישראלי לבין פלסטיני  אומשפחה בין אזרח 

גם בהעדר כל  האזרח או התושב נטל הראייה לעניין מרכז החיים מועבר אוטומטית לכתפי

 עד ממנו שללתנותיעוד  מרשם שירותי לקבל והזכות, ואינדיקציה לכך שהעתיק את מרכז חיי

ושל אזרחים  יםלקבלם. נראה שלשיטת המשיבה, בעניינם של העותר זכאי הוא כי שיוכיח

השירותים שהם  מבקשיעל  חזקה, מהשטחים םלפלסטיני קשר שלהם ,ערבים אחרים ותושבים

 שקרנים. עליהם הנטל להוכיח אחרת. 

ים, מקבל ים ותושביםשאזרחבשעה הפגיעה בשוויון ובכבוד בענייננו היא מוחשית וברורה:  .44

ערבי שלו בן משפחה תושב השטחים הוא אזרח  ,באופן מיידי יםהמבוקש יםאת השירות ככלל,

לקבלת שירותי מרשם, יקבל את השירות בעיכוב ניכר, אם בכלל. העותרת ממתינה ו ,"חשוד"

, וטרם הונפקה לו שנה זה מכבר המלא שנה תמימה. לעותרמזה ובקשתה נדחית ומסורבת 

עבור משמעויות כבדות משקל  הםשיש ל ניםענייולאימו תעודת זהות מעודכנת,  ,לידהתעודת 

, למשל בתחומי הבריאות, קשר תקין עם רשויות המדינה תיעוד מונע העדר או תושב. כל אזרח

 מעצרלאף את האזרח עלול לחשוף בעיתו מונע קבלת שירותים חיוניים, ו, הרווחה והחינוך

חזקה כי אדם , העוסק במשמורת, קובע: "1952-א)ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב13סעיף )

 (."שוהה בישראל שלא כדין אם אין בידו להציג רישיון ישיבה בלא הסבר סביר

 לפרטיות היסוד בזכות פגיעהה על

 .וחירותויסוד: כבוד האדם -לחוק 7הזכות לפרטיות היא זכות חוקתית המעוגנת בסעיף אף  .45

 1981-במסגרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אגם ההגנה על הזכות מעוגנת בדין הישראלי 

(. עיקרון מרכזי בהגנה על הזכות לפרטיות הוא עקרון ההסכמה, חוק הגנת הפרטיות)להלן: 

ללא כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו  ,לחוק הגנת הפרטיות 1ובהתאם לכך קובע סעיף 

  ה(. )ההדגשה הוספ" הסכמתו

מימוש עקרון ההסכמה בא לידי ביטוי במתן אפשרות לאדם לשלוט במידע האישי שלו, ולשם  .46

כך, תחילה, יש להודיע לו על איסוף המידע ואודות השימוש שיעשה בו. ביטוי בדין לדרישת 

ותו לחוק הגנת הפרטיות, לפיו יש להודיע לאותו אדם על אפשר 11השקיפות ניתן למצוא בסעיף 

המידע, למי יימסר המידע  מתבקשלסרב למסור את המידע, ולפרט אודות המטרה שלשמה 

חוק הגנת הפרטיות אף קובע עונש מאסר של עד שנה (  ל3א)א()31סעיף ומהן מטרות המסירה. 
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סעיף מסירת פרטים או מסירת פרטים לא נכונים בהודעה הנלוות לבקשה לקבל מידע, ו-בגין אי

כי התנהגות שכזו, בין במעשה ובין במחדל, מהווה עוולה פרטיות מוסיף, ב לחוק הגנת ה31

 .בנזיקין

למתן הודעה יש לוודא כי קיימת לפרט אפשרות בחירה אמיתית. בהקשר זה יש להפנות  בנוסף .47

סיטואציה בה ישנם פערי כוחות גדולים בין שני הצדדים, ובכלל זה לתשומת לב מיוחדת 

 :, כפי שמתקיים בענייננולמסירת המידע ת שירות חיוני בהסכמהיהתני

למשל  " ...יש הסכמות שהן "חשודות מטבען". כאשר שני הצדדים אינם שווי כוח,
... עשויה ההסכמה להיות עלה תאנה בלבד. לצד החלש בנסיבות  המדינה מול אזרח

כך גם כאשר ההסכמה מותנית בקבלת שירות כאלה אין בררת אמת שלא להסכים. 
מיכאל בירנהק )" .במקרים האלה יש להפריד בין ההסכמה לקבלת השירותחיוני. 

 . ההדגשות הוספו(.(2010) 253 מרחב פרטי: הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה

נדרש האזרח להמציא  המשיבההתנהלות חרף החשיבות שבשמירה על הזכות לפרטיות, ב .48

ועורכת בעצמה חקירות הנוגעות  , והיא מוסיפהמסמכים הטומנים בחובם מידע אישי ביותר

 ללא מקור סמכות חוקי, , כפי שנפרט בהמשך,. כל זאת עושה המשיבהלצנעת חייו של הפרט

 .לחוק הגנת הפרטיות 11 מהוראת סעיףתוך התעלמות 

דרישות מחמירות מרשות מנהלית המבקשת לקבל לידיה מידע בחוק בהקשרים אחרים נקבעו  .49

הדבר מתאפשר ה מדעת. הסכמקבלת ללא  ,אזרח הוצאותיו של, למשל, בדבר הכנסותיו ופרטי

ולא כאשר האזרח מבקש לממש  ,כאשר אינטרס כבד משקל מחייב זאתאו  בנסיבות קיצוניות,

-זתשכ''ה ,א לחוק ההוצאה לפועל7סעיף   ,למשל ',)רזכות או לקבל שירות המגיע לו על פי דין 

 .(2018-תשע''חה, ושיקום כלכלילחוק חדלות פירעון  50סעיף ור' גם , 1967

אם כן, מדיניות המשיבה פוגעת בזכויות יסוד. פגיעה כזו תיתכן רק מכוח הסמכה בחוק.  .50

נפנה לחוק מרשם האוכלוסין, וניווכח כי סמכות שכזו אין בידי המשיבה. בפסקאות הבאות 

ה אינה יתרה מזו, אפילו היתה סמכות, הרי שתכליתה של המדיניות אינה ראויה, והפגיע

 מידתית. 

 המשיבה סמכויות עלו האוכלוסין מרשם חוק על

במרשם  הותושביישראל מסדיר את רישום פרטיהם של אזרחי  חוק מרשם האוכלוסין .51

 שהותקנו. החוק והתקנות לחוק( 2-ו 1)ר' סעיפים  האוכלוסין, ואת אופן שינוי פרטי המרשם

הדרישות הראייתיות לצורך שינוי פרט מפרטי המרשם, ומקנים  מהןעל פיו מציינים במפורש 

. החוק קובע , ואת החובה לתיתם לומשיבהמה םלמבקש השירות את הזכות לקבל שירותי

תנאים אחידים וברורים לעניין מתן שירותי מרשם, והמשיבה אינה רשאית לקבוע דרישות 

 .נוספות בהעדר מקור סמכות לכך

ההיסטוריה החקיקתית של חוק המרשם מעלה כי תכליתו המרכזית היא איסוף ורישום של  .52

החוק היה הרישום נעשה בהתאם לפקודת מרשם התושבים,  לחקיקתמידע סטטיסטי. עובר 

 :כי פסק,(. כבר לגבי פקודת המרשם נפקודת המרשם)להלן:  1949-התש"ט

טיקה וכיוצא בזה, ואין "פקודה זו כל עיקרה לא בא אלא למטרות של סטטיס
לעצם הזכות לקבל  –כמובן  –היא מעניקה לנרשם שום זכויות מיוחדות, פרט 
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, פ"ד ה אבו ראס נ' המושל הצבאי של הגליל 145/51)בג"ץ  ".תעודת זהות
1476 ,1478 (1951.)) 

ר' בג"ץ הלכה זו לא השתנתה גם לאחר החלפת פקודת המרשם בחוק מרשם האוכלוסין ) .53

(; בג"ץ שלזינגר-פונקעניין ( )להלן: 1963) 249, 225ד יז , פ"נ' שר הפנים שלזינגר-פונק 143/62

 .((2006, )537( 3, פ"ד סא)ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין-בן 3045/05

לחוק(,  17החוק מחייב את הרשומים במרשם למסור הודעה על כל שינוי בפרטי הרישום )סעיף  .54

קרי העתקת מרכז חייהם אל מחוץ למדינה  –או על עזיבת הארץ על מנת להשתקע במקום אחר 

 –למסור מידע נכון ומדויק לפקיד הרישום  –שמטיל החוק  אלה חובותלחוק(. בצד  14)סעיף 

ילית בגין מסירת הודעות כוזבות: מי שמוסר ידיעה או הצהרה ביודעו שאינה נקבעה סנקציה פל

( לחוק(. מכאן שהחוק מספק אמצעים להרתעת 2)35נכונה, דינו מאסר שלושה חודשים )סעיף 

( 3, פ"ד סד)הפנים שר' נ ויס 10533/04זב )ר' בג"ץ מבקשי שירותי מרשם ממסירת מידע כו

807 ,851 (2011.)) 

)ר' סעיף  הודעהציבורית או על פי  תעודההאוכלוסין ייעשה על פי  במרשםראשון  , רישוםככלל .55

  מוטלמי  על האוכלוסיןלחוק מרשם  6בעניין רישום לידה בישראל קובע סעיף לחוק(.  א19

 פי על. בהודעה להיכלל הנדרשים הרישום פרטי תלהודיע על לידה שהתרחשה בישראל, וא

 האחראי על המוסד, שבו אירעה הלידה, בידי  , ככלל,תימסר, הודעה על לידה הסעיף הוראת

  .כלול את פרטי הרישום של היילודלההודעה  על .בתוך עשרה ימים לכל היותר מיום הלידה

שמסר הודעה, או מכל אדם אחר שהיה  ממילדרוש  הרישוםלחוק מסמיך את פקיד  19סעיף  .56

 סעיף .ום שלגביהם נמסרה הודעהלהוכחת פרטי הרישמסמכים או הצהרות חייב במסירתה, 

עוד, כי אם נתבקש פקיד הרישום לרשום פרט על פי הודעה בלבד, ולאחר  קובע לחוק)ב( ב19

יסרב  –היה לו יסוד סביר להניח שההודעה אינה נכונה  19שהפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 

 .לרשום על פיה

אחראי הודעה שמוסר, בדרך כלל, הרישומו של ילד שנולד בישראל נעשה על פי : עד כאן נסכם .57

לחוק(. אם אימו של ילד  6בסעיף  המנוי)או גורם אחר אירעה הלידה מוסד הרפואי שבו על ה

לחוק  4)ר' סעיף אזרח בהתאמה , הרי שגם הוא ישראל זה היא אזרחית ישראל או תושבת

(. 1974-דלתקנות הכניסה לישראל, התשל" 12)ר' תקנה או תושב ( 1952-האזרחות, התשי"ב

לחוק מרשם  2-ו 1על פי הוראות סעיפים יירשם במרשם האוכלוסין ילד אזרח או תושב 

על פי הודעה את הילד שנולד בישראל שפקיד הרישום יסרב לרשום האוכלוסין. על מנת 

אינה נכונה. שנמסרה עליו הנטל להוכיח שיש יסוד סביר להניח שההודעה , 6שנמסרה לפי סעיף 

פקיד הרישום אינו מוסמך לסרב לרשום. מי  –ה לכך שההודעה אינה נכונה אם אין כל ראיי

)א( לחוק מרשם האוכלוסין(, 30שנולד בישראל ורשום במרשם רשאי לקבל תעודת לידה )סעיף 

( לחוק מרשם 9)א()2הוא יהיה רשום במרשם האוכלוסין של הוריו הישראלים )סעיף 

)א( לחוק 24במרשם, חייבים לקבל תעודת זהות )סעיף האוכלוסין(, והוריו, הרשומים אף הם 

מרשם האוכלוסין(, שכוללת את פרטי הילד )תקנות מרשם האוכלוסין )רישומים בתעודת 

 ((.1990-זהות(, התש"ן
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איסוף  –מדיניות המשיבה, אם כן, עומדת בסתירה הן לתכליתו של חוק מרשם האוכלוסין  .58

  .שום במרשם והנפקת התיעוד על פיופן הריהן להוראותיו בדבר אוו –מידע סטטיסטי 

 זהרשות מנהלית מוסמכת לפעול אך בתוך דל"ת אמות הסמכות שהוקנתה לה בחוק. עקרון  .59

נובע מעקרון שלטון החוק ומהווה ביטוי מעשי שלו במסגרת פעולות הרשות המנהלית )דפנה 

 נתנשע ההמשיבה אינ מדיניות. ((ארז-ברק( )להלן: 2010) 98-97כרך א  משפט מינהליארז -ברק

 בחריגה בסמכות.  הא נקבעיומשכך ה ,על הוראה חוקית כלשהי

מקבל משנה תוקף כאשר שאלת הסמכות מתעוררת עקב פעולות  המנהל חוקיותעקרון  .60

, 305( 3, פ"ד סה)בן חיים נ' מדינת ישראל 10141/09הכרוכות בפגיעה בזכויות יסוד )ר' רע"פ 

(. בהתאם לכך, על פעולה אשר עלולה להוביל לפגיעה בזכות 106, עמ' רזא-ברק(; 2012) 337-335

פלונית  2558/16רע"א ) להצביע על הסמכה ברורה, מפורטת ומפורשת בחקיקה ראשית""יסוד 

לפסק דינה של  38פסקה  ,(05.11.2017)פורסם בנבו,  נ' קצין התגמולים משרד הביטחון

(; 13.09.2017)פורסם בנבו,  אבו ערפה נ' שר הפנים 7803/06ארז; ור' גם: בג"ץ -השופטת ברק

 762, 746( 2, פ"ד נח)האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים 1437/02בג"ץ 

, ערבים רחיםאז של השפלהלו להפליה, יסוד בזכויות קשה לפגיעה המובילה מדיניות((. 2004)

אינה יכולה  – ועוד , לשלילת קשת של זכויות חברתיותהפרט בצנעת ופגיעה לפרטיות לחדירה

 .לעמוד

למשיבה סמכות, הרי שמדיניותה אינה לתכלית ראויה אפילו היתה למעלה מן הצורך נוסיף, כי  .61

 מידתית. סבירה ואינה ופגיעתה בזכויות אדם אינה 

דיווח למשיבה מוסר אדם , אין כל יסוד להניח כי לסתור ראייהבהעדר ככלל, קובעת הפסיקה,  .62

, או שפרטיו השתנו והוא לא דיווח על כך, שאם לא כן, תקיים המשיבה חקירה אמתשאינו 

הפונה אליה, ובעניין כל פרט מפרטי המרשם. כדברי השופט ותושב תמידית בעניינו של כל אזרח 

 )כתארו אז( זוסמן: 

עה כמצוות החוק עומד בחזקת דובר אמת, ואין זה אזרח הבא למסור הוד"
, פ"ד כג שליט נ' שר הפנים 58/68)בג"ץ  ".מן הראוי שהפקיד יחשוד בכשרים

  (.249, בעמ' רגשלזינ-פונקר' גם: עניין  .(1970) 509, 477

 כך, למשל, בעניינם של תושבים שאינם אזרחים, המבקשים לשנות את רישום מענם במרשם .63

, קבעה המשיבה מדיניות, שמערימה עליהם קשיים ודורשת מהם הוכחות למרכז האוכלוסין

, והמשיבה סברה כי די להבדיל מאזרחות, עלולה לפקוע תושבות,חיים כתנאי למתן השירות. 

. בית המשפט כדי לברר האמנם התושבות פקעהנות את רישום המען, בעצם הפנייה בבקשה לש

הדברים, הרי שככלל יש לתת את השירות, והצדקה לבחינת  העליון פסק, כי גם אם אלה הם פני

קרי,  –מרכז חיים תהא רק כאשר בידי המשיבה אינדיקציות סבילות משלה לפקיעת התושבות 

המצביע על כך שתושבותו של מבקש השירות פקעה. במילים שנאסף על ידה, מידע מהותי 

בותו לא פקעה כתנאי לקבלת אחרות: הנטל אינו על התושב המבקש שירות להוכיח כי תוש

השירות, אלא הנטל על הרשות להצביע על חשד מבוסס כאמור, על מנת שתוכל להציב תנאים 

. התושב, ככלל, זכאי לקבל שירות ללא שיוטל עליו כל נטל, ורק אם למשיבה למתן השירות



14 

 

ביר, ראיות להצביע על פקיעת התושבות, תוכל לבקש ממנו להוכיח אחרת, וגם זאת באופן ס

 :מידתי ולא מכביד

בהיעדרו של יסוד סביר להניח אחרת, הנחת המוצא הינה כי מעמדו של ... "
תושב הקבע לא פקע. אכן, באין אינדיקציות סותרות אין סיבה להניח כי 

  תושבותו של המבקש פקעה. ...

הכיצד ידע פקיד הרישום אם מתקיים יסוד סביר להניח כי פקעה 
סמכות פקיד הרישום באופן סביר ומידתי תחייב כי התושבות?... הפעלת 

פקיד הרישום יסתפק בשלב זה בבחינת התקיימותן של 
לפקיעת התושבות. במה דברים אמורים? בעת הגשת  סבילות אינדיקציות

בקשה לשינוי מען אין כל הצדקה לכך כי הפקיד יזום בחינה אקטיבית של 
בחון האם יש במידע המצוי מרכז חייו של התושב. עם הגשת הבקשה עליו ל

ברשותו כדי לסתור את ההנחה לפיה מרכז חייו של התושב הינו בישראל. ... 
כך למשל, יבדוק הפקיד את רשימת הכניסות והיציאות של התושב מישראל 
או את קובץ ביקורת הגבולות. נתונים אלו, יש להניח, מצויים בהישג ידו. 

בקשה כלשהי לקבלת שירות בשבע  בצורה דומה... יבדוק הפקיד האם הוגשה
השנים האחרונות. אם הוגשה בקשה כאמור והשירות ניתן, תחזק הסברה כי 
מרכז חייו של התושב בישראל. עם זאת, יש לציין כי אין די בהעדרה של הגשת 
בקשה כלשהי במהלך שבע השנים האחרונות מצידו של המבקש כדי ללמד 

ח כי פקעה התושבות. ... לפיכך, ככל כשלעצמה על קיומו של יסוד סביר להני
שנתון זה הינו הנתון היחיד המצוי בידי פקיד הרישום, נראה כי ככלל יהיה 
עליו להיענות לבקשה לרישום שינוי המען. ... אינדיקציה נוספת ... עניינה 
מידע מחקירת ביטוח לאומי בעניין התושבות. גם אינדיקציה זו יש לפרש 

דיקציה פסיבית, כך שהפקיד אינו רשאי ליזום בהתאם לאמור לעיל כאינ
חקירה, אך אם יש בידיו מידע אודות ממצאי חקירה שכזאת ודאי שעליו לתת 

 על כך את דעתו. 

לסיכום, העיקרון המנחה את הפקיד צריך להיות כי כאשר מונחת לפניו בקשה 
 לשינוי מען עליו להשתמש במידע המצוי ברשותו מתוך המרשם, או כזה העשוי
להיות ברשותו תוך הפעלת מאמצים מועטים, בכדי לבחון האם ישנו יסוד 
סביר להניח כי מרכז חייו של התושב אינו בישראל. היינו, על פקיד הרישום 
לבחון האם הנתונים שלפניו מצביעים על פני הדברים על כך כי קיימת תשתית 

ד לסתור את הנחת התושבות. ככל שלא נסתרה הנחת התושבות על פקי
הרישום לרשום את שינוי המען בלא צורך בהצגת מסמכים המוכיחים קיומו 

 של מרכז חיים בישראל. 

רק בנסיבות בהן הגיע פקיד הרישום למסקנה כי אכן קיים יסוד סביר להניח 
כי פקעה תושבותו של המבקש, על סמך בדיקה סבילה של הנתונים הנמצאים 

הוכחות וראיות ... הבדיקה ולדרוש ר לשלב האקטיבי שללפניו, יש בידיו לעבו
הפעלה סבירה של סמכות הבירור של ... ממשיות לקיום מרכז חיים בישראל

הפקיד תסתפק בהבאת ראיות והוכחות למרכז חיים ברמה כזו שתבטיח את 
אמינות הרישום כראיה לכאורה. זאת ולא יותר. דרישת ראיות והוכחות 

מרכז חייו של התושב עשויה לפגוע  שיוכיחו ברמה גבוהה יותר של וודאות את
בתושב פגיעה שאינה נדרשת בכך שתטיל עליו נטל כבד של הוכחה אשר יחייבו 
 לאיסוף נתונים, ראיות ומסמכים שתכליתו עלולה להיות הכבדה לשמה."

(, פסקאות 28.5.2012)פורסם בנבו,  נ' שר הפנים רמילה אבו 6825/07)בג"ץ 
 (.הדין לפסק 14-12
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. המשיבה עושה שימוש פסול בבקשות גורפת היא המשיבה מדיניותאלה,  להלכות בניגוד .64

שעה שהם זקוקים וב רגישים חיים במצבי ותושבים אזרחים ומטרטרתלקבלת שירותי מרשם, 

 אין ,כך מעצם רק חשוד ,מהשטחיםאו התושב, שלו בן משפחה פלסטיני  האזרחלשירותיה. 

יוצא, כי . מרשם שירותי לקבל מנת עלחיים  למרכזהנטל להציג ראיות  ועליולתת בו אמון, 

מדיניות פוגענית זו אינה משרתת את תכלית חוק אפילו היתה המשיבה פועלת בסמכות, הרי ש

 מרשם האוכלוסין ופגיעתה אינה סבירה ואינה מידתית.

 למשיבה כמבוקש בראשית העתירה.  להורותבית המשפט הנכבד  יתבקש, שפורטוהטעמים  כלמ
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