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המשיבהמטעםתגובה
כדלקמן.מטעמהמקדמיתתגובהאתלהגישהמשיבהמתכבדתהנכבדהמשפטביתלהחלטתבהתאם

דברפתחא.

הדבריםבמצבלפיהטענההאחת,העותרת.מעלהאותןטענותבשתיהואשבכותרתהעתירהשלעניינה1

מקווןבאופןבישראלקבעתושביאואזרחיםשלזוגבנישלמעמדלהסדרתבקשותלהגישניתןהנוכחי,
לקבלתהתוריםקביעתאופןכלפימלינההעותרתהשניה,המשיבה.שלהשונותבלשכותולאבלבד

הזמניםלוחותכלפיוכןהקיימתהמקוונתהמערכתוכלפיהמשיבהבלשכותומעמדאשרותשירותי

הללו.הבקשותלהגשתתורלקביעת
בקשותהגשתלאפשרהמשיבהעללפיהםסעדיםידותחתיוציאהנכבדהמשפטביתכימבקשתהעותרת.2

להורות,השירותמבקשלבחירתבהתאםמקוון,באופןאוהשונותבלשכותזוגבנישלמעמדלהסדרת
ללשכהפנייהידיעלגםאלאמקווןבאופןרקלאומעמדאשרותבענייניתוריםקביעתלאפשרלמשיבה

באמצעותאואלקטרוני,בדוארפנייהבאמצעותאושפות,במגווןטלפונימענהבאמצעותאוהרלוונטית,

בשפהגםוהכלותיעוד,מרשםבענייניתוריםלקביעתהמשמשהיישומוןבאמצעותאוהפקסימליה,

לקבלתתורלקבועלמשיבהיורההנכבדהמשפטביתכימבוקשבנוסף,והאמהרית.הרוסיתהערבית
שעות.48שלזמןפרקבתוךלעילהמתואריםהשירותים
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להלן.בהרחבהשיובאומהטעמיםלהידחותהעתירהדיןכיתטעןהמשיבה.3
מעלההעתירהכוללנית.היותהנוכחהסףעללהידחותשבכותרתהעתירהשלדינהכייאמרבראשית4

הסעדוכאשרפרטניתמנהליתהחלטהשנתקפתללאפרטנייםעותריםשצורפוללאכוללניות,טענות

מסויים.לעותרספציפיאינוהמבוקש

כפיהעותרת.ידיעלהמבוקשיםלסעדיםלהיעתרבסיסואיןמאחרלהידחותהעתירהדיןכן,כמו.5

באוכלוסיותהטיפולאופןאתולטייבלסייעמנתעלרביםמאמציםועושהעשתההמשיבהלהלןשיתואר
בהתאםוהכלמיטבי,שירותלקבלהאוכלוסייהלכלללאפשרמנתעלותפעלפועלתהמשיבההשונות.

הכלכליים.לרבותשברשותהולכליםלסמכויותיה
עילה.כלללאהמשיבה,עבודתסדריאתייקבעהמשפטביתכימבקשיםהעותרים6
הפעולותאתתפרטשהמשיבהולאחרהעותרים,ידיעלהמבוקשיםהסעדיםמלואמקריאתועוד,וזאת7

מקוםשאיןובוודאיסעדיםלאותםלהיעתרמקוםאיןכיעולההנדונים,בענייניםותבצעביצעהאותן
להתאיםלפתח,אוהעותרתדורשתאותןהזמניםבלוחותלעמודלמשיבהיורההנכבדהמשפטשבית

מתכונת.ובאיזהלמיבקשות,להגישישבולאופןהנוגעבכלהעותרתשלדרישותיהלכללולהיענות

25)נספת19.1.2027ביוםעודהמשיבהמאתורצינימפורטמענהקיבלוהעותרתטענותכייצוייןבנוסף,

עללהוסיףבאהזותגובהוכיזולמדיניותהשוניםוהרציונאלייםהמשיבהמדיניותפורטהובובעתירה(
שם.האמור

מקדמיות-טענותב.
נעשההדברואולםהמשיבהשלהעבודהסדריאתלתקוףמבקשתשלפנינוהעתירהמהותיתמבחינה.8

עולהממנההעתירהבכותרתכברמצויהמהותיתלכוללניותהראשוניהחזותיהביטויכוללנית.בעתירה
שלקיומועלובראשונהבראשמעידקונקרטייםעותריםצירוףקונקרטיים.עותריםנעדרתהעתירהכי

המדינה.לביןספציפית,במדיניותהמעוגןמסויםמהיבטשנפגעפלוניביןקונקרטיבענייןסכסוך

כוללניותבדברהמהותיתהטענהלנכונותסימןבבחינתהואוהדבר-חזותיתמבחינהגםבענייננו,
כשלעצמו,זה,טעםקונקרטי.עותרכלעלנסמכתשאינהציבורית,עותרתהיאהעותרת-העתירה
הסף.עלהעתירהדחייתאתמצדיק

העתירהבגדרידוגמאותשזירתשלבדרךקונקרטי-עותרהיעדרעללהתגברמבקשתהעתירהלכאורה,.9

בעתירהשמדוברהעובדהעללהתגברכדיבכךאיןואולםלה.שצורףומסויםקונקרטיעותראףוללא

רוכשלאקונקרטיים,בעותריםולאבדוגמאותשמדוברמאחרלה.להידרשמקוםשאיןכוללנית

בדברהטענהאחרות,במיליםשיפוטית.הכרעהמתןלצורךהנדרשהספציפיותיסודאתהסכסוך

כוללניותאתמחזק-רבותדוגמאותצירוףממהותה.נובעתזושכןבעינה,נותרתהעתירהכוללניות
טענתנו.אתמפיגהולאהעתירה

בבגי"נקבעלמשלכךבלבד.זהמטעםהסףעללהידחותדינהכוללנית,עתירהכיהיאפסוקההלכה.0
בנבו,)פורסםדתותלענייניהשרנ'בישראלהערביהמיעוטלזכויותהמשפטיהמרכז-עדאלה8

:(3.12.1998מיוםדיןפסק

(15סח1)56וגםבעלי-דיןביןסכסוךבצדה:וסעדשיפוטיתהכרעההיוצריםעיקריםהמה"שלושה
ההכרעה.שלבצדהסעדהענקתסכסוך;באותושיפוטיתהכרעה"סכסוך";המושגשלהרחבבמובנו

שיהאחייבהסכסוךוהקונקרטיות:הספציפיותביסודיימצאאלהעיקריםשלושהבכלבריח-התיכון

כברת-קרקעשלהפקעתהעלתלונהספציפי;רישיון-עסקאי-הענקתעל)טרוניהוקונקרטיספציפי
שיפוטיתהכרעהתבואוהקונקרטיהספציפיהסכסוךבעקבותשלא-כדין(;מעצרבגיןעתירהפלונית;

שלא-כדין;אוכדיןהיהספציפירישיון-עסקלהעניקהסירוב)האםאף-היאוקונקרטיתספציפית
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המעצרהאםושלא-כדין;בסמכותשלאאווכדיןבסמכותנעשתההספציפיתהקרקעהפקעתהאם

בעתירתו,אובתביעתו,העותר()אוהתובעצדקכיומשיימצאשלא-כדין(.מעצראוכדיןמעצרהיה
והמיוחדוּתהקונקרטיותחוּתֶַםוכהכרעת-הדין,מעיקרוכסכסוךהוא,אףוהסעדהסעד.עתתבוא

העיקריםמשלושהמאחדולווהקונקרטיותהספציפיותיסודבהיגרעדרך-הכלל,עלבו.יוטבע
לתובעסעדיינתןלאוממילאשיפוטיתהכרעהתהיהולאתקוםלאשיפוטית,הכרעההיוצרים
לתביעהבית-המשפטיידרשלאהסכסוך,מןוקונקרטיותספציפיותבהיעדרבדרך-כלל,ולעותר.
181עמודסוף---אלאבסכסוךבית-המשפטיכריעלאוקונקרטיספציפילסכסוךבהידרשושלפניו;

סעדבית-משפטיעניקלאוהקונקרטי,הספציפיבסכסוךומשהכריעוקונקרטי,ספציפיבאורח---

הוא".וקונקרטיספציפיסעדאםאלא
בענייננו,לעשותהעותרתשמבקשתכפיהרשות,עבודתבסדריהתערבותשמשמעותודיןפסקלתתכדי.1

שלהמשמעותאתלהבהירבהשישרלוונטית,עובדתיתתשתיתהנכבדהמשפטביתבפנישתעמודראוי
בעתצפהלאהמשפטשביתלמצביםלהובילעלולהעובדתיתתשתיתללאתיאורטיתהכרעההכרעותיו.

בפסקה,(1994)403מח)4(פיידירושלים,עירייתנ'לנדאוח"כ1901/94בג'יצזהבענייןריהדין.פסיקת
9.

סעדביןההבדלכוללני.סעדהמבקשלעותרנענהאינושבית-משפטזההיאפסוקה'יהלכה

בליואףלמצותבלילומר,אפשרמדויקת.להגדרהניתןואינוחדאינוממוקדלסעדכוללני

לדרךאומקריםשלבסוגהראויהלמדיניותכלל,בדרךמתייחס,כוללניסעדבילדייק,
להבדילברורים,אינםופרטיהםידועאינושמספרםמקרים,שלבסוגהנדרשתההתנהגות

וברורות.'"ידועותשעובדותיומסויםלמקרההמתייחסממוקד,מסעד

הדורשתקונקרטיתעובדתיתתשתיתהנכבדהמשפטביתבפנימעמידהאינהשלפנינוהעתירהגםכך.2

עותרצירוףללאדוגמאות,מספרבהבאתזהלענייןדיאיןהסף.עלסילוקדינהבלבדזהומטעםהכרעה,

שלאבוודאימספקת,עובדתיתתשתיתלהצגתהדרישהאתמקיימותאינןאלהדוגמאותאחד.קונקרטי

הנדונים.השירותיםמבקשיכללשלבעניינםהרשותמדיניותשינוילצורךמספקת

ביחס-תתקבלאםוביןהעתירהתידחהאםבין-הדיןפסקמשמעותגםהעתירה,ניסוחאופןנוכח.3

וממילאהמדינה,שבעמדתלכךמובילהכוללניתעתירההגשתברורה.תהיהלאמהדוגמאותאחתלכל
קונקרטי.בעותרמדוברהיהלונעשההדברשהיהכפיפרטניענייןייבחןלאהדין,בפסקגם

ישראלמדינתנ'אדמתי4750/18בבג'ישניתןהדיןפסקאתהמחויביםבשינוייםוהשווראוזהלעניין.4

כך:זהבהקשרונקבעכוללנית,היותהמחמתהעתירהנדחתהשם,(15.1.19)
כוללנית.עתירהבהיותהלהידחות,העתירהדין.67
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לאחרההליך,מןנמחקהעתירה,הגשתבמועדלהליךצדשהיההפרטיהעותרכאמור,
.(52951-02-14בת'"א5.12.2018מיוםדין)פסקנמחקהמתגוררהואבוהמושבשתביעת

באופןבופוגעתרמ""ישלהמדיניותכיהטועןקיבולאומושבחבראףבפנינואיןזהבשלב
נסמכותאינןהעותרתשלהמשפטיותטענותיההנוכחי,הדבריםבמצבדהיינו,מוצדק.לא

העובדתיתשהמחלוקתלכךמובילהזועובדהפרטני.מקרהשלקונקרטיותעובדותעל

מגוונים,אפשרייםתרחישיםשלשוניםהיבטיםעלמשתרעתהצדדיםביןוהמשפטית
באדםמדובראםוביןהתביעהאתהגישההשיתופיתהאגודהאםביןובמושבים,בקיבוצים

שוניםבהקשריםלהשפיעעשויהההטבהששלילתגםמהבמקרקעין,זכויותשתובעפרטי

פרטני,מקרהבהיעדרנחלה.לפיצולאומכרעסקתלביצועבנייה,להיתרלשיוך,בקשותעל
ייתכןואףהנתקפת,המדיניותשלהמעשיותהמשמעויותאתלאשורןלהביןקושיקיים

קיבוציםאיןכיוםכיהטענהנוכחלמשלגרידא,תיאורטיהואהתרחישיםמןשחלק
בעלות.תביעתשלפעילהליךשמנהלים

לגופה...בעתירהלהכריעממשיקושימעוררזהענייניםמצב.7
כוללניותנותרוהעותרתשלהמשפטיותטענותיהמההליך,נמחקהפרטישהעותרלאחר.8

בעתירותלדוןנוהגאינוזהמשפטביתכידוע,אחד.במקרהולוּפרטני,עיגוןללאומופשטות,
מסוייםלמקרהקשורותואינןמוגדרתעובדתיתמערכתעלמתבססותשאינןכוללניות

בג"ץ;(1999)241,250נג)5(פ"דהביטחון,שרנ'צמח6055/95)בגיל
.((2011)204,232סד)3(פדלעבודה,הארציהדיןביתנ'בר-אילןאוניברסיטת3

יצחק)ראו:בהםלהתחשבשראוינוספיםשיקוליםוישנםחריגים,ייתכנוזהלכללאמנם,
מינהלימשפטברק-ארזדפנה;(2014)1864-1819גכרך-המינהליתהסמכותזמיר
המקרהכימלמדיםלעילהמפורטיםהשיקוליםברם,.((2017)393-292,405-402דיוני

אםהספקמורכבותם,האפשריים,התרחישיםריבוילכלל.החריגיםעלנמנהאינושלפנינו

והאפשרותבעתירה,שהתבקשהסעדמנוסחבוהאופןבלבד,תיאורטייםבמצביםמדובר

כילמסקנהמוביליםאלהכל-גורףהצהרתיסעדולאפרטני-יישומיהואהראוישהפתרון

החיימ[במקור-אינן]ההדגשותלהידחות"י.העתירהדין
לפנותהאפשרותלועומדתהפרטני,בעניינוהמשיבמהחלטתנפגעאשרדהואמאןשקייםככל-ויודגש.5

.((2.2.10)הפניםשרניבישראלהאזרחלזכויותהאגודה9600/09בגייצ)ריהמתאימהלערכאה
המוסמכתלערכאה)אוהמשפטלביתמלעתורנמנעעצמווהואכאמור,כלשהוישירנפגעקייםשאכןככל.6

צ'סרוזברג1759/94)בג'יצהציבוריתהעותרתשלהעמידהבזכותיכירלאהמשפטשביתהריכאמור(,

:(2001)675,631נח)1(פיידהביטחון,שר
עשויהמשפטביתהיתר,ביןהעמידה.לזכותסייגיםישציבוריתבעתירהגםזאת,'"עם

מעשהתוקפתהעתירהאםאחר:אדםשלריבעלהמתעבראחדמאדםעמידהזכותלמנוע

המשפט,לביתמלעתורנמנעאדםואותומסויים,אדםשלבאינטרסאובזכותהפוגעמינהלי
אחר...מאדםהעמידהזכותאתלמנועהמשפטביתעשוי

אחראדםשלריבעלהמתעברמאדםעמידהזכותשללמניעההאפשרייםהטעמיםאחד

ביתבפניהמוצגותהעובדותכילחשש,מקוםישלעתיםהעובדתית.לתשתיתמתייחס

אמינה.אושלמהתמונהמציגותאינןאישי,באופןבדברנוגעשאינואדםידיעלהמשפט

ביתמאתשתצאכפיההלכה,שגםמוחשיתסכנהאורבתמוטעית,העובדותתמונתאם

מוטעית.תהאהמשפט,
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5

החייט[במקור-אינן]ההדגשות""בעובדות.ולהקפידלדקדקהמשפטביתנוהגלפיכך
עלפרוקצייהאיהשופטתכביעמדה,14פסקה,(1.4.07)לממשלההמשפטיהיועלנילירן967/07בבגייצ.7

כי:כך,

איןכיהיאהדברמשמעותכנגדה,עותראינושלטוניתמפעולההמושפעשאדםמקוסם..
במחלוקתהמתערבציבוריעותרכילהניחישכןשיפוטית;בהתערבותאמיתיוצורךמקום

בידיוהדבריםמטבעהמצוייםלענין,הצריכיםוהפרטיםהנתוניםבמכלולמצויידאינולולא

והסעדיםהציבוריהעותרשלעמדתועשוייםפעמים,לכך:ומעברבדבר.הנוגעשל

בו.לפגועואףבדבר,הנוגעהפרטשללאינטרסישירהבסתירהלעמודידיועלהמבוקשים

שמוחזקבמיהפוגעתפיפיות,לחרבלהפוךהציבוריתהעתירהעלולהאלה,כגוןבנסיבות
סעד".הטעוןבנפגעבעיניה

מינהלית,עתירהלהגישיכולישירהבתקיפההמשיבהמדיניותאתלתקוףהמעונייןציבוריעותראכן,.8
התשייס-0002.מינהליים,לעניניםמשפטבתילחוקבהתאם

ציבורי,עותרשלהעמידהזכותהיקףבדברהפסיקהבתנאילעמודהציבוריהעותרעלכיבריואולם,.9
ציבוריתועתירהלאו,ואימתיפרטני,מקרהבהעדרגםציבוריעותרשלעתירתותידוןאימתיהקובעת

טעםאיןכימסקנה,לכללמביאלענייננוזופסיקהיישוםותיאורטית.כוללנית,היאבומקוםתידוןלא

קונקרטית.עובדתיתתשתיתבהעדרותיאורטית,כלליתכעתירהזובעתירהלדוןהמצדיקראוי

אזרחיםשלזוגבנישלמעמדלהסדרתבקשותהגשתבדברלטענההמשיביםהתייחסותג.

-מקווןבאופןמעמד(הסדרתלהלן:)בישראלקבעתושביאו

בנישלמעמדלהסדרתבקשותהגשתאופןכלפיהעולותהטענותבענייןהמשיבההתייחסותתובאלהלן0

בישראל.קבעתושביאואזרחיםשלזוג
המשיבהכלפיהעותרתמטענותבשונהלהלן,שיפורטכפיכייאמרזוהתייחסותשלבפתחהכבר.1

ממש,שלבסיסכלללאהמשיבהכלפיטענותיההעלתהשהעותרתמכךלגרועומבליוהתנהלותה,
המשיבהככלל,כילצייןישראשיתויסודית.רציניתבצורהבפניהשהועלוהטענותאתבחנההמשיבה

הוחדשותטכנולוגיותמערכותהאחרונותבשניםמטמיעיםהשונים,הממשלהמשרדייתרגםכמו
שירותים.מתןלצורךוהןפנימייםלצרכים

שלמטרתההוא.נהפוךהשירותים.מקבליעלקשייםלהעריםכיוםלאואףבעברביקשהלאהמשיבה.2
אותםאתשישפרוטכנולוגיותמערכותולהפעילידה,עלהניתניםהשירותיםאתלייעלהיאהמשיבה

משכך,הקיימים.והכלכלייםהטכנולוגייםלאמצעיםובהתאםלמדיניותה,בהתאםוהכלהשירותים,
בעניינם.לפעולשישככאלושנמצאולטענותביחספעלההמשיבההעותרת,טענותשנבחנולאחר

פקידישלהעבודהזמניאתולקצרמעמד,להסדרתבבקשותהשירותמתןתהליכיאתלייעלמנתעל.3
ידיעלמעמדלהסדרתבקשהלהגשתמעברעל2021שנתבמהלךהוחלטבקשה,בכלבטיפולהרשות

אוגוסטבחודשוהסתייםמדורגתבצורההתנהלמקווניםטפסיםלהגשתהמעברתהליךמקוון.טופס

1.

בשעותרקולאעתבכלהבקשהאתלהגישיכולהשרותמבקשמקווןבאופןהבקשההגשתידיעל.4

לבדוקיכולהייעודיהמיילדרךהבקשהאתשמקבלוהפקידפתוחה,הרלוונטיתהלשכהבהןובמועדים
בשעותפוניםיותרלקבלהמשיבהלפקידימאפשרזהתהליךקהל.קבלתשעותאחריגםהבקשהאת
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6

הבקשותואתהרלוונטיים,למבקשיםהפעילותבשעותראיונותיותרלערוךהיתרוביןקהל,קבלת
בלשכות.קהלקבלתאיןבהםבמועדיםלבחוןלהןשצורפווהמסמכיםמעמדלהסדרת

השירותאתלייעלובראשונהבראשנועדההמשיבהלשירותיחדשותטכנולוגיותהכנסתאחרות,במילים.5

השונות.בלשכותהקיימיםהרביםהעומסיםעלולהתגברהמשיבהידיעלשניתן

הדברבלשכה,ידניבאופןגםבקשתולהגישאפשרותתהיהפונהלכלכילדרישההמשיבהתיעתרלו.6

זה.מעברבבסיסהעומדותהמטרותואתהמקוונותלהגשותהמעבראתיאיין

לאפשרישכיברימאידך,הטכנולוגי.השינויעםולהתמודדלהתרגלצורךישטכנולוגי,שינויכבכל.7

להמשיךמסויימותולאוכלוסיותהבקשהמגיששלהפרטניותלנסיבותבהתאםמתאימיםבמקרים
אלו.מעלןבקשותלהגשתבזכותםלפגועשלאמנתעלוזאתידני,באופןבקשותולהגיש

אתולהסבירהרלוונטיתללשכהבמכתבלפנותהיהניתןהעתירה,הגשתבטרםעודהדבריםבמצבאף.8

כילהחליטיכולהאשרהרלוונטיתהלשכהלמנהלתמועברתוופניהמקוון.באופןבקשהבהגשתהקושי

בלשכה.ידניתבקשהתוגשהקונקרטיבמקרהאכן
דיגיטליים,טפסיםבמילויממשיקושיכבעלתמאופיינתהאוכלוסייהבהןלשכות,ישנןכייובהרעוד

הוגשואשרבבקשותולטפללקבלהעתכלהמשיכהאשרירושלים,במזרחהמשיבהלשכתכדוגמאת

ידני.באופןאליה

באפשרותושאיןשטועןלאדםכיהוחלטהמשיבה,אצלבנושאשנערךדיוןולאחרמהאמור,לגרועמבלי.9

מתאימיםטכנולוגייםאמצעיםהעדרכלכלי,מצבכגוןשוניםמטעמים)וזאתמקווןבאופןבקשתולהגיש

מצבואתולנמקמגוריולמקוםהקרובההלשכהלמודיעיןלפנותהאפשרותתעמודוכדומה(ידבהישג

שיתרשםוככלהמבקש,טענותאתיבחןהרלוונטיהפקידללשכה.ישירותבקשהלהגשתטעמיוואת

להציגשעליוהמסמכיםרשימתאתלמבקשימסורמקוון,באופןהבקשהבהגשתממששלקושישישנו
לאנשיםהאפשרותיותראףתונגשזהבאופןהבקשה.להגשתתורלמבקשויקבעהבקשהבהגשת

בקשתם.להגישמקוון,באופןבקשהלהגישבאפשרותםשאיןהטוענים
יצטרךהמבקשמקוון,באופןבקשהמהגשתבשונהפרונטלי,באופןהבקשההגשתשבתהליךיובהר.0

שאףויתכןהבקשהאתלהגישכדישניהופעםמודיעיןבחלוןתורלקבועראשונהפעם-פעמייםלהגיע
לראיון.שלישיתפעםלהגיעעליויהא

ההגשההבקשה,אתעבורוהמגישדיןעורךידיעלמיוצגהמבקשכאשרככלל,כי,להבהירלמותרלא.1

באופןבקשהלהגישהיכולתאתנעדרדיןעורךכיטענהלקבלקשהשהרי,בלבד.מקווןבאופןתתבצע
מקוון.

הרלוונטיים.בנהליםלעילהאמורעיגוןעלאלובימיםעמלההמשיבהכייצויין.2

מקוון-באופןהטפסיםמילויאופן
ביחסטיעוניהאתהמשיבהתפרטהמקוונים,הטפסיםמילויתהליךאודותעלהעותרתלטענותבאשר.3

כדלקמן.אלו,לטענות
הטופסלעולםבאבטרםגםבלבד.בעבריתכולומנוהלהאוכלוסיןמרשםהמקוון-הטופסלשפתבאשר.4

בעבראףהאוכלוסין.במרשםומוזניםהוזנוהםוכךבעבריתהיוהמבקשהזיןאותםהפרטיםהמקוון,

המקווןלטופסשמצורפיםבטפסיםשינויאוחידושכלאיןמשכךהערבית.בשפההוזנולאהמבקשפרטי
כיהמבקשלסעדלהיעתרהצדקהכלואיןלכן,קודםעודקייםשהיההדבריםממצבהמקווןובטופס

הערבית.השפהאתקוראיםאינםהמשיבהפקידירבכייובהרהערבית.בשפהגםיהיוהטפסיםכלל

ולטיייבלייעלמהרצוןכחלקהבקשה-הגשתמאפשרלאהמסמכיםמלואוצירוףהמידעמלואמילויאי.5
בקשותשלוהגשהבחינהלמנועהמשיבההחליטהבבקשותהטיפולאופןואתהמשיבהשלעבודתהאת
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7

לבקשההמסמכיםמלואאתלצרףישהבקשההגשתאתלהשליםמנתעלכןעלחסרות.בקשותאוסרק
עבודתהאתלייעלהמבקשתהמשיבהשלהכלליתמהמדיניותחלקמהווהזהשענייןמשעההמקוונת.

השונים,למבקשיםמיטבייםשירותיםלהעניקובכךחסרות,בקשותבחינתעלמשאביםבזבוזולמנוע
בקשותהגשתלאפשרעליהכילהולהורותהרשותשלהפנימיעבודתהבאופןלהתערבמקוםכלאין

בבקשות,הטיפולוהארכתלסרבולגורמתחסרותבקשותקבלתהמקוונת.במתכונתוחסרותחלקיות
לרשות.הפוניםלכללהניתןהשירותאתלטייבבאפשרותשפוגעבאופן

האפשרותשתתווסףהוחלטהטענהבחינתלאחר-חופשיתבשפההערותלהוסיףאפשרותהעדר.6

לרבותחופשימלללהוסיףיהיהניתןהתוספתלאחרהמקוונת.הבקשהשליחתלפניחופשימלללהוסיף

במשיבה.פנימיתבעבודהמצויהנושאוכיוצייב.מאגרהפטורהבקשה,דחיפותמיוחדות,נסיבותבעניין

בעמודיםשיופיעוהדרישותיהיומהלדעתניתןלאהמקווןהטופסמילויבעתכיבטענהממשאין.7

הטופסמילויהליךאתלהתחילנאלץכלשהומידעפרטאומסמךבידיושאיןמיוכךהבאים

קישורמקבלבטופס,שמירהשנלחצתברגעהבקשה,הגשתטופסאתהממלאמבקשמההתחלה-
זמןלפרקנשמרהטופסשיחפו*.עתבכלולמלאלשוביכולהואאותושמילא,לטופסמסרוןבאמצעות

זה.בענייןהעותרתבטיעוניממשאיןמשכךשנה.של

למימוכריםשאינםקודבשמותמכוניםהמקווןהטופסאללצרףשישהמסמכיםכיבטענהממשאין.8
ומנוספחיםלזיהויקשיםהםאךבאינטרנטקיימיםהטפסיםוכיכאלו,בקשותבהגשתבקיאשלא

קישורישהבקשהמילוילפניהשרות.בדףנמצאיםלטפסיםהקישוריםבלבד-והאנגליתהעבריתבשפה
מכוחבישראללמעמדייבקשהאחרבאינטרנטפשוטבחיפושלמלא.שצריךלטפסיםשמכווןטופסלכל

דףיתוקןהבהירותולשםזאתעםיחדהדרושיםלטפסיםהקישוריםכלובוהשרותלדףמגיעיםזוגיות'י
מצוייםבבקשהלסריקההנדרשיםלטפסיםשהקישורהלבלתשומתהכוונהבכותרתוותתווסףהשירות

בבקשה.סריקהלצורךמלאיםאלושטפסיםלוודאהמבקשעלכיוכןהשרות.בדף
לספקשישהממליציםומספרהתמונותכמותלענייןבדרישותפגםנפלכיהנוגעתבטענהממשאין.9

מהווהאינוהמקוונתבבקשהותמונותתצהיריםמספרציוןהבקשה-אתלהגישניתןלאבלעדיהם

התצהיריםמספרהמוגשים.המסמכיםמספראתלצמצםנועדאלאהמשיבהתנאישלהקשחה

הרלוונטיהפקידצורךבכךשיהאוככלמכך,פחותגםלהגיששניתןוהובהרהמלצהבגדרהואוהתמונות
ממש.איןהעותרתשלזובטענהגםמשכךמסמכים.עודלבקשיוכל

אוהטיפולהועברשאליוהגורםאתלאתרדרךכלאיןהטופסהגשתלאחרלפיהבטענהממשאין.0

עםמייללמבקשנשלחהתהליךבסיוםהזוג-לבניאולבקשההנוגעיםהעובדתייםבפרטיםלעדכנו

לתיבההבקשהאתמקבלתעצמההלשכהלשכה.ובאיזוהתקבלהשבקשתושמלמדהסימוכיןמספר
מיילתיבתישלשכהבכל-ברורלצורךפניהלגביחדשה.בקשהשהוגשההתראהומתקבלתהייעודית

אליה.לפנותשניתן

הרלוונטיות.הדואיילכתובותאתהארציהמוקדשלהקוליהמענהבאמצעותלבררניתןבנוסף,
למבקששנשלחהסימוכיןמסיעםבקשההגשתעלכאישורהבקשהלמגיששנשלחלמיילדוגמארצייב

העותרתשלזובטענהשגםהריהאמורנוכחחדשה.בקשההגשתעלבלשכההייעודילמיילהתראהוכן

ממש.אין
.1ומסומןמצורףפרטיםהשחרתתוךהדוגמאותהעתק\-

אינןשהועלומהטענותחלקזו.בסוגיההעותרתלטענותלהידרשמקוםכלאיןכיעולהלעילמהאמור.1
נעשההמקוונותהבקשותהגשתאופןכילהתרשםוניתןלטעוןהעותרתמבקשתאשראתמלמדות

בהמקוסםועוד,זאתהעניין.בנסיבותהניתןככלופשוטנגישתהליךלבצערצוןותוךרבהחשיבהלאחר
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האמצעיםאודותעלזאתבתגובההודעידה,עלהניתןהשירותאתלשפרמקוםישכיהמשיבהסברה

כך.לצורךידהעלשינקטו

ומעמד-אשרותשירותילקבלתתוריםקביעתבדברלטענותהמשיביםהתייחסותד.

תוריםבקביעתקושיכלאיןלכאורהלפיהומטענותיההעותרתמתפיסתבשונהכייאמרהדבריםבפתח.2

ואיןיותרהרבהמורכבתשהמציאותהרימאוד,קצריםזמןבפרקיומעמדאשרותשירותילקבלת
בעתירתה.העותרתדורשתאותםהזמןבפרקילהתבצעיכולהנוכחיהדבריםשבמצבבתהליךהמדובר

בקשותלקבל.מבקשהואאותוהשירותאתתואםאינוהפונהידיעלהמבוקשהתורכיקורהאחתלא.3
ממקרהמשתנהלפונהלתאםישאותוהתורעבורהזמןפרקולכןשונהטיפולמשךדורשותשונות

הפונהעםטלפוניתשיחהגםמצריכהלעיתיםאשרפרטניתלבדיקהנדרשתבקשהכלמשכך,למקרה.

הלשכהפקידיידיעלנעשיתהפרטניתהבדיקהכיויובהרלקבל.מבקשהואאותוהשירותבירורלשם
כידועכאשרזמןאורכתלתוריםהבקשותבחינתהדבריםמטבעומשכךקהל,מקבליםאינםשהםבשעות

בשבוע.ימים7היממהשעותבכלתורלקביעתבקשותלהגישניתן

באופןנעשיתומעמדאשרותשירותילקבלתתוריםלזימוןבקשותהגשת2017משנתהחלכינציין.4
באופןמתבצעהתוריםזימוןבהןשניםמספרובחלוףכיום,העותרותטענותמעטתמוהותמשכךמקוון.

העתירה.לכוללניותביחסטענותיהכלעלחוזרתהמשיבהבנוסף,זה.

לקבלתמקווןבאופןתוריםקביעתאודותעלהעותרתלטענותבתשובההמשיבהטענותפירוטלהלן.5
ומעמד.אשרותשירותי

לאבאנגלית;אובעבריתמקווןטופסבאמצעותרקמתאפשרתתוריםקביעתכיהעותרתלטענתבאשר.6

למענההזמןפרקהטלפוני;.המוקדבאמצעותאשרותלמחלקתתוריסלזימוןבקשותמתקבלות
צורךישמענהניתןלאכאשרכללןניתןלאאוארוךהואלמענההזמןפרקללשכה,מלשכהמשתנה
תור-נקבעלאלעיתיםשםללשכהבהגעה

מקווןטופסלמלאומעמדאשרותשירותילקבלתתורלתאםהמבקשאדםעל7017משנתהחלכאמור,.7
תורלזמןצריךככלל,שישושו//:8081.סק.61ט00005/601ץי108/011/11.פתוזססות585וץזמסתתסיו8קס00בקישור

אשרותלשירותיתורזימוןולבקשלמוקדלפנותהיהניתן2022ינוארלחודשעדאשרות.שרותילכלל

הדרכוניםהנפקתבנושאשנוצרהמצבנוכחהמקוון.הטופסבמילויוסיוענציגשלאנושימענהולקבל

האחרוניםבחודשיםהטיפולאתלמקדניהוליתבהחלטההוחלטבמשיבההקייםהאדםכוחהיקףונוכח

הארצי.מהמוקדגםאדם,כוחהוסטכךולשםהדרכוניםבנושא

האדםידיעלשצויןלמיילבהשבהמיילבאמצעותאוטלפוניבאופןהואתורלקביעתלבקשההמענה8

מודיעיןלדלפקלגשתמענהקיבלשלאפונהבאפשרותבטופס(.חובהכפריטמצויןמייל)המקווןבטופס
הלשכות,ביתרבמקום.תורלויקבעאשרותמודיעיןשישחיפה(אביב,תל)ירושלים,הגדולותובלשכות

ולמלאלשובמהפונהלבקששלאהיאההנחייהככלל,אליו.ויחזרופרטיואתישאירהפונהרוב,פיעל
הטופס.את

הבא:באופןהשירותאתלטייבהמשיבהידיעלהוחלטהעותרתטענותבחינתלאחר.9

זהבמענההפניהקבלתאתשמאשרלפונהאוטומטימיילנשלחהטופסשליחתבסיוםא.

עבודה.ימי30עדוהואבבקשהלטיפולהזמןפרקעלהודעהתתווסף
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זהבשלבכייודגש.2022ינוארלחודשעדשהיהכפיהארצי,שירותבמוקדאנושיהמענההוחזרב.

הרוסית.השפהדובריבמועמדיםחוסרעקבוזאתוהאנגליתהערביתהעברית,בשפהינתןהמענה

בעניין.ופועלתזולסוגיהגםדעתהנותנתהמשיבה
תורלזימוןמענהניתןולאעבודהימי14שעברוככלהארצי,למוקדפניהשלבמקריםכןכמו

תשומתאתשיפנהתוךהרלוונטיתללשכהתזכורתישלחהארציהמוקדנציגהרלוונטית,מהלשכה

במשיבה.פנימיתבעבודהמצויהנושאיום.30שלזמןבפרקיינתןשמענההמבקשלב

30בתוךיינתןתורלזימוןלבקשהמענהכייצויןבאתרתוריםלזימוןהמקווןובטופסהמקדיםבדףג.

-בקשתואודותעללבררמודיעיןלדלפקמגיעשאדםבמקרההבקשה.הגשתממועדעבודהימי

שנעשהכפיתורלאדםיקבעחיפהאביב,תלירושלים,-אשרותמודיעיןיששםהגדולות,בלשכות

עבודה.ימי2בתוךאליוויחזרוהפרטיםאתישאירהמבקשהלשכות-ביתרהיום.עד

המשיבהשלהביתדףהשירות,והנגשתהבהרתולצורךהשירותחוויתאתלשפרמנתועלבנוסףד.

רשימתתהיההמקווןבטופסכןכמותור.לומןניתןאליהםהשירותיםאודותעלהסבריכלול

דברומעמד,אשרותבעניינישירותניתןבהםאשרהנושאיםכללפירוטכלומרלבחירה,שירותים

.2023שנתשלהראשוןהרבעוןבמהלךיבוצעהאמורהשירות.מבקשעלוגםהפקידעלגםשיקל

שירותמבקשופונהבמידהכיהמודיעין,עמדתלפקידיההנחיהאודותעלותתזכרתבהירהמשיבהה.

ולמלאלשוביתבקשלאהואהמקוונת,לפנייתובהמשךתורלותואםלאכיבטענההמודיעיןלעמדת
הטופס.את

כפיכינצייןבלבד-בעבריתמתקבלהבקשהלדחייתהסיבהפירוטאוהתורפרטיעםשמתקבלהמענה.0

בלבד.בצבריתכולומנוהלהאוכלוסיןומרשםהערביתבשפהמוגשותלאעצמןהבקשותלעיל,שתיארנו
שלהמחשובמערכתכןכמווערבית.אנגלית-נוספותשפותלשתיומתורגםבעבריתהמקווןהטופס

העותרתלבקשתלהיענותאיןמשכךערבית.לקראיודעלארב,פיעלוהפקיד,עבריתתומכתהמשיבה

הערבית.בשפהישלחהמענהכי

ישלתורלהגיעניתןולאבמידהצדדי.חדובאופןהמבקשעםתיאוםללאנקבעבקשהלהגשתהתור.1

מגיעתורלוימוןהמקווןהטופס-הואכיוםגםהנוהגהמצבמהתחלה-המקווןהתהליךאתלהתחיל

אביבבמערכתביומן,מסתכלהמייל,אתפותחהלשכהעובדייעודית.דוארלתיבתהרלבנטיתללשכה

ניתןבטלפוןאובמיילאוניתנתשהתשובהמאחרוהשעה.המועדלגביבמיילומשיבפנויתורישמתי
גםהואקשרשיוצרהפקידחלופי.מועדלמבקשויקבעחלופיבתורבצורךולעדכןהפקידעסלהתכתב

יינתןשיקבעהחלופישהמועדיתכןכייצויןאפשרי.אינושניתןהתוראםחדשתורלתאםסמכותבעל
הלשכה.שלהזמניםלוחותבשלזאתיותר,רחוקלמועד

יפוולשכתירושליםמזרח)לשכתהייעודיבטופסמהלשכותחלקלבחורניתןשלאטוענתהעותרת.

בטופס-מופיעותאינןשלמהבדרך

אפשרותישנכונה.אינההטופסבאמצעותירושליםמזרחללשכתתורלתאםניתןלאלפיההטענה

אישייםבפרטיםירושלים.מזרחלשכתבתחוםשגרמיעבורגםאשרהלקבלתתורלזימוןטופסלמלא

כיישובירושליםממלאיםכאשררקקורה)זהרחובחלוןנפתחואזירושליםלמלאישמגוריםבישוב

מזרח-מטפלתלשכהתחתירשםהשירותבסוגירושליםמזרחללשכתשייךהרחובאםמגורים(

ירושלים.
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אביב.תלבלשכתהעומסיםעללהקלבכדיהוקמההלשכה-יפו()לשכתדרוםאביבתללשכתלגבי

דרוםאביבתלבלשכתתורלזימוןקשריצירתיותר.מצומצמיםשירותיםניתניםדרוםאביבתלבלשכת

תללשכתמגוריםאזורבבחירתהמקווןהטופסדרך.1הבאות:האפשרויותמשתיבאחתמתאפשרת
הנתניםלשירותיםבהתאםדרוםאביבתלללשכתבבקשההטיפולאתמנתבתאביבתלולשכתאביב

./\58101-''צסם.118010060118הלשכהשלייעודיבמייל.2בה.
הניתניםהשירותיםאודותעליתווסףדרוםאביבתלללשכתהקישורבדףזו,בסוגיהלהקלמנתעל

המקווןובטופסהמקדיםבדףגםתינתןהבהרההייעודי.במיילתורלתאוםוקישורהפניהוכןזובלשכה
עבודה.ימי60בתוךיבוצעהאמור-תוריםלזימון

ידיעלהמבוקשיםלסעדיםולהיעתרהמשיבהבמדיניותלהתערבמקוםשאיןהריהאמורכללנוכח.3

ומעמד.אשרותשירותיקבלתלצורךהתוריםזימוןבענייןהעותרת

לממשלההמשפטיהיוע*להנחייתבהתאםפועלתהיאכיותטעןהמשיבהתוסיףהצורךמןלמעלה.4
שביקשהכפיזומהנחיהחורגתואינהדיגיטליים"י,הסדריםלגיבושמנחיםייכללים1.2500שמספרה
המשיבהערכהאותןלפעולותבאשרלעילשהובאהפירוטנוכחחיזוקמקביליםהדבריםלרמוז.העותרת

הקרובה.בעתלעשותמתעתדתהיאואותן

העותרת-מעלהאותןלדוגמאותקצרההתייחסותה.

הפרטניותלדוגמאותלהידרשמקוםאיןהעותרתשלטענותיהלכללמענהניתןהמשיבהולעמדתמאחר.5

מהטענותלחלקקצרהעובדתיתהתייחסותתובאהתמונהשלמותלשםהעותרת.ידיעלשהובאו

הפרטניות:הדוגמאותבמסגרתשהובאו

-רפאעיהעבדאללהמרבעתירה41סעיף

מהדברלהמחישהעותרתמבקשתכיצדלמשיבהברורולאברורותאינןזאתבדוגמאהמועלותהטענות.6

ביוםלמחרת,.02.09.2020ביוםבלשכההמחלקתיבמיילנתקבלתורלזימוןהבקשהטופסבאמצעותה.

מאחרהמבוקשהתורמטרתאתלצייןהעותרתב'יכנתבקשהובהראשוניתתגובהנ)תקבלה0

שהיאהשיבהיוםבאותואזור.לתושביההומניטריתלוועדהבקשהלהגישביקשהקודמותובפניות

הישראלי.שלאשתועבורלאחמיישבקשהלהגשתתורלקבועמבקשת
בשלהמבקשים,פרטיאתלצייןהעותרתב'יכהתבקשהובומהלשכהחוזרמיילנשלח06.09.2020ביום

מסיפיעלאחרבמקוםלאתרוניתןולאתורלקביעתהבקשהטופסצורףלאשבשרשורהעובדה

הסימוכין.
המודיעיןלאשנבלהגיעשעליהםחוזרתבהודעהנמסרולמחרתהמבקשיםפרטינמסרו07.09.2070ביום
נדרשים.טפסיםלמילויהקהלקבלתושעותבימי

אזורתושבשלמעמדלהסדיררצושכאשרהעובדהמןנובעתאשרותלמודיעיןלהגעההדרישהיובהר,

מבניאחדכלשלפספורטתמונות2ולצרףתורלקביעתבקשהטופסלמלאצריךהיהתקופהבאותה

הנישואין.תעודתצילוםוכןהזוגבנישלהזהותתעודותצילוםהזוג,
להםונמסרתורלקביעתהבקשהטופסאתמילאוהמודיעין,לחלוןובייכהמבקשהגיעו10.09.2070ביום
הגורמים.לבדיקתקוייחסטלהםנמסרבנוסף.08:00בשעה27.12.20720ליוםהתיקלפתיחתהתורפרטי

לוחעםמתיישבלאוהדברמענהלמתןעדחודששלהמתנהעלהטענותברורותלאהאמור,לאור
לעתירה.שצורפהמההתכתבותעוליםאףהדבריםהזמנים.

.22.6.23ליוםועדלשנהמתייקהיתרהמוזמנתקיבלה22.6.22ביוםכייצוייןעוד
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1

המובאתהדוגמאהמקווןהטופסבאמצעותהמשפחותאיחודטופסאתלהגישניתןוכיוםמאחרממילא,

.דנןהעתירהבטענותתומכתואינהלעניינורלוונטיתאינה

כייאמר,08.08.2021ביוםלבסוףהוגשההמוזמנתשלמעמדהלהסדרתהבקשהלפיהלטענהבאשר.7

למעלהכברנמצאת(9363074798)ת.זשאשתווטעןבייכעםביחדללשכההמבקשהגיע27.12.2070ביום
בבניין.האבטחהידיעללהיתפסוחששהמאחרלפגישהעמוהגיעהלאאךבאר*משנה

נקבעכן,עללנוהל.בהתאםזאתבפגישה,נוכחתלהיותעליהחובהבארץוהיאשבמידההובהרבתגובה.8
הבקשהאתלהגיששלאבחרולבסוףאךב'יכעםביחדהזוגבניהגיעו78.02.2021יוםחדש.מועד

45בתוךלהשלימםיכלוולאהדרושיםהמסמכיםכלאתבידםהיולאולדבריהםמאחרהתיקלפתיחת

לשלם.עליהםשהיההאגרהגובהלגבינטעןוכןיום
לבסוףנישואין.סמךעלתיקלפתיחתבקשהוהגישובייכעםהזוגבניהגיעו08.08.2021ביוםלבסוף,.9

ללוחת)בהתאם26.05.2022ביוםלריאיוןתורלהםונקבע10.10.2071ביוםהוגשוהמסמכיםמלוא
בלשכה(.הפגישות

מקווןבקשהטופסונשלחמענה,נתקבללאהתיקפתיחתלאחרחודשיםשארבעהכילטענתהבאשר.0
שהתייצבלאחראלאלהתייחסותזכהלאאשר23.11.2071ביום(1214698סימוכין)מסיתורלקביעת

הגשתומיוםעברזמןכמהברורולאהמקווןהבקשהטופסצורףלאלעתירהכייצוייןבלשכה,בעצמו

מענהליתןניסיוןנעשהלהןפניותמאותשבועי,בסיסעלבלשכה,מתקבליםכייודגשללשכה.להגעהועד

סביר.ומןפרקתוך

-יוסףאבוסנאאגב'בעתירה43סעיף

למעמדזוגהבןמעמדשדרוגלבדיקתזומנה24.2.22ביוםטופלה.15.2.22מיוםפנייתהמהנטען,בשונה.1
.27.2.22ביוםארעיתושבלמעמדשודרגמעמדוארעי.תושב

-רומיאבונדאלמרבעתירה44סעיף

בקשותיוכן,כמוירושלים.מזרחבלשכתגםהמקווןהטופסבאמצעותתורלקבועניתןמהנטען,בשונה.2
קבעתושבבמעמדנרשםובנו2.7.27בתאריךלמת'יקהפניהווגולבתניתנהעתטופלוזהמבקששל

.23.6.27בתאריך

-טורסטקלהגביבעתירה45סעיף

מגיפתנוכחאחמויש.בקשת27.1.2020ביוםהוגשה,2438/18בעררלערעריםביה"ידלהחלטתבהתאם.9

למועדבהתאםוזאת9.3.2021ביוםולמוזמןלמזמינההראיוןהתקייםשיצרה,והעיכוביםהקורונה
וזו28.7.2021ביוםהבקשהנדחתההריאיוןלאחראבבה.באדיסהקונסוליהידיעללראיוןשנקבע

ללשכה.המכתבחזר9.8.2021ביום.5811493764711,רשוםבדוארנשלחה
בנוגעלהתענייןאשרות(מחלקתשל)מייל1206527מקווןבטופספנייהנעשתה10.11.2021ביום.4

ביוםנוספתפניהלאחראליה.ונשלחההחלטהניתנהלפיומענהנשלח14.11.2021ביוםלהחלטה.

.24.11.2021ביוםהמיילבאמצעותמההחלטההעתקנשלח,1

הןנשלחההמשיבההחלטתוכינכונהאינהלהתייחסותזכולאפניותיהכיהעותרתטענותכיעולה.5
המייל.באמצעותוהןרשוםבדואר

-חדרגמונאגב'בעתירה46סעיף

עםההתמודדותואתבעתירההעולותבטענותהקושיאתמחדדתהעותרתידיעלשהובאהזודוגמא.6

קונקרטיים.עותריםעםעתירההגשתתחתוזאתהעותרתבטענותלתמוךשנועדויידוגמאות"י
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באופןמעניםונותנתרציףבקשרעמהמצוייההרלוונטיתהלשכהכיעולההזו,המבקשתשלבעניינה.7
1.5.2022לתאריךעדהתקףמתייקאישורהרלוונטיתבלשכהקיבלהאזורתושב31.1.2022ביוםקבוע.

.17.1.2022ביוםבלשכהשנערךלראיוןבכפוףוזאת

וביוםחיים,ומרכזקשרכנותלבחינתנוסףלראיוןללשכהזומנוהזוגבני4.4.2022ביוםבנוסף,.8

בעניינם.החלטההתקבלה2

עםקשריצרההלשכההאזור.תושבהמוזמןידיעלמיילללשכהנשלח10.4.2022שביוםלציין,יש.9

מיילנשלח7.6.2022ביוםבהמשך,למייל.נתייחסושלאהמיילאתשלחהלאשהיאשטענההמבקשת

שובטענההיאהמבקשתעםשובקשרנוצרוכאשרהמשיבה,החלטתעללערערמבקשיםבואשרנוסף

הסכמתה.וללאידיעתהללאמתנהלבצלהוכיהיאלאשזאת

-קילונגויולנדה)ביבעתירה51סעיף

חייהמרכזאתהמוכיחיםומסמכיםהילדהשלתקףדרכוןלהציגרבותפעמיםהתבקשהקילונגוגבי.0

מאחרמקוונת,בקשהלשלוחאותורלקבועהתבקשההיאכן.עשתהלא11.9.22ליוםועדבישראל,

מראש.תורזימוןללאשמטופלבנושאומדובר

העותרתידיעלהמבוקשיםלסעדיםלהידרשמקוםאיןכיהמשיבהסבורהלעיל,האמורכלללאור.1

שחפל*מילכלללשכהישירותמעמדלהסדרתבקשותהגשתלאפשרדרישתה,כפילמשיבה,ולהורות
אשרות.ולמתןמעמדלהסדרתהתוריםתיאוםבאופןנוספותוהתאמותשינוייםעללהורותאובכך

בידה.הנתונותהסמכויותלכללובהתאםהקיימתלמדיניותבהתאםסביר,באופןפועלתהמשיבה.2

בהתנהלותיתערבעבודתה,סדריבקביעתהרשותבנעליייכנסהמשפטביתכימבקשתהעותרת

משאביה.וניהולהפנימיתהתנהלותהובאופןלעצמהשהציבההעדיפויותבסדריהרשות,

לרבותהטכנולוגי,השירותשיפורעלהעתכלעמלההמשיבהלעותרת,בעברשהודעכפיכייצוייןעוד.3
להובילכךובתוךהמערכותאתלשפרעלמנתהעתכלפועלתוהיאזו,בעתירהשנתקפוהמישוריםבשני

השירות.לשיפור

חיובתוךלגופה,אוהסףעל-העתירהאתלדחותהנכבדהמשפטביתמתבקשהאמורכללנוכח.4

משפט.בהוצאותהעותרת

ר)\־'\א
עויידוילנר,ענבל

)אז(ירושליםמחוזפרקליטות
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