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 לכבוד 

 יוסף-פרופ' שלמה מור

 מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

 שלום רב,

 ל בבקשות למעמד ולטיפהאוכלוסין וההגירה היערכות רשות הנדון: 

  עם פקיעת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל

 7.7.2021מיום  פנייתנו

  –מצ"ב לנוחותכם בשנית(  ה)העתק 7.7.2021בהמשך לפנייתנו מיום 

הבוקר פרסם כתב גלי צה"ל, דורון קדוש, כי עובדי רשות האוכלוסין וההגירה הונחו שלא לטפל 

בבקשות לרכישת אזרחות או תושבות קבע של מי שחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, 

. ההנחייה, לפי הפרסום, בשבוע שעבר ( חל עליהם עד לפקיעתוהוראת השעה –)להלן  2003-התשס"ג

 יפורסם בהקדם.בעניין , כי נוהל בתגובה לקבל בקשות אך לא לטפל בהן. הרשות מסרההיא 

למותר לציין, כי הנחייה זו יורדת לשורש החוקיות. כאמור בפנייתנו, משך כמעט עשרים שנה הוראת 

השעה פצעה אנושות בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון של אלפי משפחות, מטבע הדברים רובן 

קעה הוראת השעה אין בנמצא עוד הסמכה חוקית לפעול ביחס לבני משפחות אלה ערביות. משפ

החוקתיות. על בני יהם שלא על פי הנהלים החלים על יתר מבקשי המעמד, ולהוסיף ולפגוע בזכויות

משפחה של אזרחים ותושבים באשר הם, ללא קשר למוצאם, חלים החוקים והנהלים הרגילים 

אים לרכוש כל מעמד לרבות אזרחות ותושבות קבע. משכך, כל להסדרת מעמד בישראל. הם זכ

 עומדת בניגוד לדין.על פי מוצאם של בני המשפחה הנחייה האוסרת על הפקידים לטפל בבקשות 

פורסמה בניגוד לדין. רשות האוכלוסין וההגירה מחוייבת לפרסם לפקידים לא הנחייה היתרה מזו, 

בפסק הדין  .כן מבזה פסיקה מפורשת שניתנה בעניין עושה הוכשאינאת כל נהליה והנחיותיה, 

( 5.12.2007)פסק דין מיום  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים 530/07ם( -עת"ם )יב

 ביקורת חריפה בעניין אי פרסום הנהלים וההנחיות המלאים והשלמים משרד הפניםנמתחה על 

. חייבים בפרסום – לרבות הנחיות לשעה –נחייה בית המשפט הבהיר כי כל נוהל וה. המשמשים אותו

משרד הפנים טען בפני בית המשפט, כי נוהל שהוא בעל "אופי זמני או מקומי" אין לפרסם. בית 

אדרבה, גם הסדרים והנחיות שנקבעו לפתרון אד הוק של עניינים המשפט דחה טענה זו, ופסק: "

" )פסקה מוגדר הם בעלי חשיבות ציבורית רבה שאין כל הצדקה שלא לפרסמם כדין וסוג אוכלוסיה

אך לפרסם את רד הפנים העתירה התקבלה במלואה, ופסק הדין לא הורה למשלפסק הדין(.  36

חויב להעמיד בלשכות לעיון הציבור את משרד הפנים , אלא אף צפה פני עתיד. באותה עת נהליו

לפרסם באתר האינטרנט של המשיב את כל "מים ומעודכנים, וחויב עוד נהליו והוראותיו כשהם של

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

 לפסק הדין(. 38" )פסקה מתעדכנים על ידי המשיב
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שקול את ולפנייתנו זו על מנת שנוכל ל 7.7.2021נבקש את התייחסותכם הדחופה לפנייתנו מיום 

 המשך צעדינו המשפטיים.

 בכבוד רב,

        

 עודד פלר, עו"ד

 : העתקים

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

 עו"ד דניאל סלומון, היועץ המשפטי לרשות האוכלוסין וההגירה


