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 נגד                                             
 

  רשות האוכלוסין וההגירה  המשיבה
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 2 

 3 :נוכחים

 4 רעות שאער ועודד פלר "דהב"כ העותרת: עו

 5 יעל וילנר המשיבה: עו"דב"כ 

 6 ראש מינהל האוכלוסין –ומר יואל ליפובצקי 
 7 

 8 פרוטוקול

 9 

 10ובאותו יום  14.11-לשאלת בית המשפט באשר לתגובה המקדמית שהוגשה ב :וילנרעו"ד 

 11הוגשה תגובה לבית המשפט העליון על סוגיה מאוד דומה המשקפת גישה שונה לחלוטין מזו 

 12בית המשפט  –לשאלה איך אפשר להסביר את הפער בין השניים  –שרשות האוכלוסין מציגה 

 13 מדבר על תגובה לבג"צ שאני לא מכירה.

 14כל משרד ממשלתי והאופן שבו הוא מפתח טכנולוגיה ומתן שירות לאזרח. לא דומה רשות 

 15האוכלוסין למס הכנסה ועוד. אפשר לברר מה היה בבית המשפט העליון. יכול להיות שרשות 

 16לעשות צ'ט שיסייע בשפה הערבית ורשות האוכלוסין בחרו משהו אחר  התעסוקה בחרו

 17נפריד את מזרח ירושלים מהאירוע,  בערבית. גם בלשכה הטפסים ממולאים בשפה העברית.

 18ששם לכאורה אין בעיה. אפשר לפנות לפקיד המודיעין ולבקש להגיש את הבקשה מול פקיד. 

 19הסביר את הטעמים, ואנו מדברים על לגשת לפקיד המודיעין ל –יש את האפשרות הזאת 

 20אוכלוסיה מוחלשת שיכולים להיות לה קשיים שונים, תתקבל החלטה וככל שיוחלט שהדבר 

 21 מצדיק הגשת בקשה ידנית ייקבע לו תור.

 22אני נכנסתי לאתר היום בבוקר ובצד יש גלובוס שבו אפשר לבחור את השפה. האתר מונגש. 

 23שרד אחר קטן במורכבות שלו ולומר שזה המודל אני לא חושבת שצריך לקחת דוגמה של מ

 24הנכון. העתירה אומרת שהם סבורים שהמדיניות שלנו והאופן שבו אנחנו פועלים ואמצעי 

 25הטכנולוגיה לא מספיקים. נכון שיהום אין מענה טלפוני בשפה הרוסית אבל אנחנו מחפשים. 

 26כל הזמן פעולות, אגב  המציאות היא שהיתה קורונה ואנחנו מחפשים עובדים. אנחנו עושים

 27 העתירה ולא אגב העתירה, הן נעשות כדי לשפר את השירות כל הזמן. 
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 1שך הזמן כדי לקבל תור להתאזרחות, של שניים ושלוש שנים, פרקי זמן מאוד מהיו עתירות על 

 2ודברים אחרים חלק מזה  ארוכים, וחלק מהאפשרות לפנות את הפקידים כדי לקבל בקשות

 3עות אמצעים טכנולוגיים. שיפור המענה והשירות הוא משהו שקיים הוא גם לפנות באמצ

 4ומתקדם לאורך הזמן. גם בזמן הזה נעשים כל הזמן שיפורים. יש יחידה מקצועית ויחידה 

 5מיחשובית. לא הכל מושלם. הדברים כל הזמן בעבודה והדברים כל הזמן נעשים. במקומות 

 6 נתנו מענה לקשיים שהוצפו.שחשבנו שיש מקום לשינוי הוא ייעשה. מבחינתנו 

 7פקיד המודיעין נותן החלטה. אם סבור האדם שהוא רוצה להשיג על ההחלטה הוא יכול להגיש 

 8השגה, כמו שנעשה באופן תדיר. אם אני מקבלת החלטה שלא נראית לי יש אפשרות קיימת 

 9 להשיג עליה. 

 10 עובדים על הנוהל ממש בימים אלה. ההנחיה שלנו ללשכות כבר ניתנה. 

 11אוסיף שאנחנו רואים את המספרים של הבקשות המקוונות בכלל הארץ. המספרים שהגישה 

 12בקשות מקוונות  4,000כשנה הוגשו מעל למשך  2021חברתי הם מאוד שונים. מחודש יולי 

 13לאחמ"ש, בנוסף לכאלף בקשות שהוגשו ידנית. לכן לא ניתן לומר שלא עושים שימוש בשירות 

 14ה, ולכן לטעמנו המסקנה היא לא לחזור לנקודת האפס ולפתוח הזה או שהוא מקשה את העמד

 15 את כלל הלשכות להגשת בקשה ידנית. 

 16-אני אומרת שהמענה הטלפוני הופעל ומקבל כ –לשאלת בית המשפט מתי הדברים יוטמעו 

 17 פניות ביום נכון לבדיקה שלנו לפני כשבוע. 106

 18ההנחיה כבר ניתנה. נמצא איתנו המנהל והוא יכול  –בנוגע לאפשרות לגשת לפקיד המודיעין 

 19 להגיד שכבר ניתנה. נשלחה הנחיה בכתב.

 20אנחנו פועלים גם בנושא זה וכלל הציבור  –נכון שגם כלל הציבור חייב להכיר את ההנחיה הזו 

 21 ידע את ההנחיה. 

 22 

 23אנחנו לא רואים כיצד הדברים האלה קשורים. המשיבה בעצם המציאה : עו"ד שאער

 24צדורת סף ביחס לשירות ציבורי חיוני, שבעצם אומרת שמי שלא יכול להגיש את הבקשה פרו

 25באמצעים דיגיטליים שיגידו ללשכה להגיש בקשה. לעמוד בתור ולעשות הליך שלם כדי לדעת 

 26אנחנו  2021אם מותר להם להגיש את הבקשה הידנית. כבר במנה למיצוי ההליכים מספטמבר 

 27ין כותב שתהיה אופציה כזו, לנהל מעין משפט זוטא האם מותר רואים שראש מינהל האוכלוס

 28לי להגיש את הבקשה לאיחוד משפחות ובפועל זה לא מתרחש. גם אם זה היה מתרחש, זו 

 29הכבדה בלתי סבירה על אנשים שאינם מיוצגים, שמתקשים מאוד לקבל את השירותים 
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 1ביעו ביקורת לא פעם, וכאן והמענה בזמן סביר. יש קושי במתן השירותים וגם בתי המשפט ה

 2מציבים עוד משוכה דווקא בפני אוכלוסיות מוחלשות. אכן יותר נוח לקבל את השירות 

 3הדיגיטלי אם אתה יכול, אם יש לך סורק ועוד ויש לך את הידע הטכנולוגי אם אתה דובר 

 4 עברית, כי בטופס אי אפשר למלא בערבית.

 5 באנשים שנהנים להגיע ללשכות.עוד לא נתקלנו בשנים ארוכות בענייני הגירה 

 6 

 7הגענו לבית המשפט הבוקר וליד המזכירות יש שלט גדול שמזמין לנהל הליכים  :עו"ד פלר

 8באופן מקוון, ושם מוסבר איך לעשות את זה כי נט המשפט פתוח לכולם, אבל לצד זה גם 

 9ניך. זה מזמינים לפנות למזכירות. אתה יכול לעשות כך או כך, שתי האפשרויות עומדות בפ

 10 שירות שנועד להקל על המערכת, אבל לא צריך להגיש בקשה כדי שיקבלו אותך אישית.

 11 

 12חברתי מדברת על אלפי אנשים שאין להם בכלל לחלוטין להגיש את האופציה  :וילנרעו"ד 

 13באופן מקוון, ואני לא יודעת מאיפה היא הביאה את המספר, אף אחד לא יודע את המספר, 

 14להיות שיש אוכלוסיה או אנשים שאם תהיה להם את האופציה הם יעדיפו אבל בין ספק שיכול 

 15להגיע פיזית. יש מי שיעדיף, אם תהיה לו את האופציה, להגיע ללשכה. אולי לא ירצה להתאמץ 

 16או לגשת לספריה או להסתייע בשכן וכו', אנחנו מדברים פה על מי שהנסיבות לא מאפשרות 

 17שאנחנו מוציאים מהמשוואה את מזרח ירושלים שזו לו להגיש את הבקשה באופן מקוון, כ

 18שרשות האוכלוסין זיהתה. אחנונ יודעים להגיד שבכל הנוגע לבקשות  אוכלוסיה גדולה

 19אחמ"ש במזרח ירושלים אנחנו יודעים לאתר את הנתונים המובנים והקושי הטכנולוגי, 

 20אזור הדרום. ומנקודת המבט שלנו אנחנו לא מזהים את אותו קושי דומה באוכלוסיה ב

 21בירושלים יש שלוש לשכות ייעודיות במזרח ירושלים. באזור הדרום האוכלוסיה מעורבת. לא 

 22זיהינו את הצורך הברור שם ללשכה נפרדת או לקושי יוצא דופן שמצריך פתיחת בקשה באופן 

 23אוטומטי. העלינו את השאלה, ולפחות לעמדתנו נאמר שהגורם המתאים לא מזהה את הצורך 

 24 טח בדרום, ולכן זה ההבדל בין מה שנעשה בירושלים לאזור הדרום.הזה מהש

 25התשובה היא כן. זה יותר נוח  –לשאלה אם תיפתח האופציה אז ירדו הבקשות המקוונות 

 26ומבחינתנו זה פתח לפגיעה ביעילות. זו לא פגיעה ברשות האוכלוסין כמשרד ממשלתי, זו פגיעה 

 27כלוסיה, כי כאשר הפקידים נאלצים להתעסק אמיתית במקבלי השירותים עצמם, בכלל האו

 28 הרבה זמן בבקשות זה אומר שיש להם פחות פנאי לדברים אחרים.

 29 
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 1 . דיברנו איתם קודם לכן.17.11.22-ההנחיה יצאה ב –לשאלת בית המשפט  :מר ליפובצקי

 2אני לא מבין את העתירה הזאת. אנחנו מנסים לתת לרוב הציבור את השירות הכי טוב שאנחנו 

 3יכולים בתנאים שאנחנו נמצאים. ברור שאם תגיד להם לבחור, אז ברור שיבחרו ללכת ללשכת, 

 4לשים את הניירת על השולחן, ואז פקיד יושב ולוקח לו כשעה לבדוק את הבקשה ואז יתלוננו 

 5על הזמן. היום אנחנו בודקים את המסמכים הטכניים אחרי קבלת קהל. אי אפשר לעשות את 

 6עושים. צריך עוד פקידים. אנחנו הולכים למענה דיגיטלי כדי לקצר  זה אחרי שהמבקשים

 7זמנים. במזרח ירושלים פתחנו שלוש לשכות רק לאוכלוסיה זו. גם מי שדובר ערבית היום 

 8 זמינים כל הזמן דברים דרך הטלפון מחו"ל. כולם מ

 9ת אפשר להצהיר הכל ולומר כל מה שרוצים, עובדה שבפועל הדברים אחרת ורוב הבקשו

 10מוגשות כמקוון. האגודות האלה מבקשות לדאוג לאזרחים, אז בואו נדאג לאזרחים. מגישים 

 11כל מיני עתירות כדי להחזיר אותנו עשר שנים אחורה. גם בדוגמאות שהם נתנו אין שום מקרה 

 12 אמיתי שאתה יכול להגיד שיש בעיה בלשכות, וזאת מהבדיקות שעשינו.

 13 

 14א מציעה בעצם שום פתרון על האוכלוסיה שאנחנו העניין הוא שהמשיבה ל :עו"ד שאער

 15מדברים עליה וזאת בשם ההתייעלות. לא ברור לנו איפה ההתייעלות כאן. הוא צריך להגיש 

 16בקשה ויש פרוצדורה שלמה. המשיבה אומרת שלא זיהו את הצורך, אז כמובן אם הם פותחים 

 17ן פנינו בשם זוגות וביקשנו ערוץ בלעדי הם לא מזהים את הצורך. צרפתי התכתבויות שלי שבה

 18 3,000בכל רחבי הנגב היו בערך להגיש את הבקשה והתשובה היתה חד משמעית שלא. 

 19 תלמידים שלא היו יכולים להתחבר לזום דרך האינטרנט. 

 20 גם אם יש היום מאות אנשים ברמלה או עשרות משפחות בלוד לכל אחד מהם יש את הזכות.

 21שה כתובה לפקיד ומישהו יכריע בזה ויחזיר לו תשובה. המשיבה מציעה שאדם יבוא ויגיש בק

 22הוא יצטרך לשכנע שיאפשרו לו להגיש את הבקשה. אדם צריך לכלות יום רק בשביל להגיע 

 23ללשכה, להמתין ולהגיש בקשה שיאפשרו לו להגיש את בקשתו. זה עניין מאוד מכביד. זו 

 24 . 2021תשובה שניתנה כבר בספטמבר 

 25 

 26אני מסכימה שהתגובה המקדמית תהיה כתב התשובה  –ת המשפט לשאלת בי :וילנרעו"ד 

 27 לעתירה.
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 1מגיעים לפקיד המודיעין, מסבירים את הנימוקים, כל אחד ונימוקיו ונסיבותיו -בנוגע לאופן  

 2האישיות, אם הוא רוצה להגיש בקשה בכתב הוא יכול, אבל הוא לא נדרש להגיש בקשה בכתב, 

 3 או החיובית במקום. לא מדובר פה בטרטור.ואז הוא יקבל את התשובה השלילית 

 4הדברים יעוגנו בכתב באופן ברור כך שהם יהיו  –בכל הנוגע לעיגון הדברים באופן כתוב 

 5 ברורים גם לפונים הפוטנציאליים. 

 6 

 7ה על מנת לבדוק את השאלה מתי יהיה ניתן לפרסם נוהל בנוגע לעניינים אני מבקשת הפסק

 8 שנזכרו בכתב התשובה.

 9 

 10 הפסקה()לאחר 

 11 

 12בנוגע לנוהל אחמ"ש ולעדכון שנעשה בו, לא רק בסוגיה זו אלא גם במגוון נושאים : וילנרעו"ד 

 13שונים, ונעשתה עבודת עומק, בקשר ללוחות הזמנים המשיבה תשלים את פרסום הנוהל בתוך 

 14 ימים. 90

 15הוא כבר עבר עדכון ופרסום ואנחנו צריכים לעשות עוד שינוי  –בנוגע לנוהל ידועים בציבור 

 16 ימים. 60בתוך הנוהל, הרלוונטי לנושא שלפנינו, והוא יפורסם בתוך 

 17הוא נוהל כללי. אנחנו מדברים על נוהל שיסביר בין היתר גם איך  5הנוהל שמופיע בסעיף 

 18 בור.מגישים את בקשת האחמ"ש, ולכן תהיה התאמה גם לנוהל ידועים בצי

 19 כתבנו על מגוון דברים שייעשו בעתיד הקרוב, שחלקם כבר נעשה. 

 20 

 21הבקשות לאגרה  –באשר לשאלת בית המשפט למלל החופשי ושאפשר לבקש פטור מאגרה 

 22ומספר הבקשות שמוגשות היום הוא מאוד מועט, ולכן ככל שאותו אדם מבקש בכל זאת ועומד 

 23לגשת ללשכה ולהגיש  –ה נפעל באותו מנגנון על כך שיינתן לו פטור מאגרה, אז גם במקרה הז

 24 בקשה לפטור מאגרה, שתיבחן. 

 25העלינו את העניין בפני הגורמים הטכנולוגיים ולא מצאנו פתרון טכנולוגי לבקשה לפטור באופן 

 26 מקוון. אנחנו לא מצליחים להתגבר על הבעיה הזו. 

 27 

 28נה האחרונות. אם מישהו : אם אני לא טועה היו לי שתי בקשות כאלה בחצי השמר ליפובצקי

 29יגיש את הבקשה ונקבע שכן מגיע לו פטור, נקבע לו תור שיגיע ללשכה. כרגע אין פתרון להגשת 
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 6 

 1בקשה ביחד עם פטור מאגרה. שי נוהל פטור מאגרה בפני עצמו, נוהל של רשות האוכלוסין. עד 

 2את זה  עכשיו שתי בקשות קיבלתי בשנה האחרונה, עד כמה שאני זוכר. לא צריך להפוך

 3 לתופעה. 

 4 הנהלים שלנו הם רק בעברית ולא מתורגמים לשפות זרות. 

 5 

 6 
<#2#> 7 

 8 החלטה

 9 

 10במהלך הדיון נטען כי כבר בשלב הנוכחי יצאו לפועל חלק מאותם שינויים שנזכרו בתגובה 

 11יום יפורסמו נהלים מעודכנים  90המקדמית )שתחשב ככתב תשובה(, וכי בתוך פרק זמן של 

 12 העתירה, שיתייחסו גם לסוגיות שנזכרו בעתירה.בנושאים מושא 

 13 

 14מאחר שנטען כי חלק מהנושאים הנזכרים מהווים כבר עתה חלק מהמדיניות של המשיבה, 

 15תגיש המשיבה בתוך שבעה ימים הבהרה בנוגע לאותן התאמות שנעשו כבר, ובנוגע לדרך בה 

 16בכתב לכלל הפקידים,  הובאו לידיעת פקידי המשיבה ולידיעת הציבור. ככל שנשלחו הנחיות

 17פה בכל הנוגע להיעדר -ת המוגשות להם בעלובכלל זה הנחיה לפקידי המודיעין לדיון בבקשו

 18אם אותן הנחיות  אפשרות להגיש בקשה מקוונת, יצורף העתק מההנחיות לאותה הבהרה.

 19 יפורסמו בינתיים במרשתת אין צורך להגיש את המכתב עצמו.

 20 

 21 לצורך קביעת מתווה להמשך. 2.1.2023התיק יובא לעיוני ביום 
<#3#> 22 

 23 

 24 במעמד הנוכחים., 20/12/2022, כ"ו כסלו תשפ"ג ,ניתנה והודעה היום

 25 

 
 

 שופט, וינוגרד רם

 26 

 27 ביטון נעמי ידי על הוקלד


