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המשיבים

מנהליתעתירה

:מדועטעםליחןלמשיביםהמורהצולמתןמנהליתעתירהבזאתמוגשת

:לפיה27/12/2004מיום2המשיבבמכתבביטויקיבלהאשרמעמדתםבהםיחזרולאא.
הילדיםרישוםאתלאשרהחלטנוכילהודיעךהריני1/11/2001מיוםמכתבךעלבתשובה"

__94,98(,צ.ל.(-92,_92-בזההלוטההרשימהולפיישראלכתושבי
במקור).לאלמת"ק"(ההדגשההפניותיקבלו-2002_2000,

ע/1.כנספחמצ"ב2המשיבממכתבהעתקייי

12,לגילמתחתקטיניםבהיותםהישראלי,האוכלוסיןבמרשם6עד2העותריםירשמולאב.
לתושבתילדיםובהיותםהישראלי,האוכלוסיןבמרשםלרישומםהבקשההגשתביום

1.העותרתאמם,מעמדאתיקבלולאומדועבישראל,חייהםשמרכזישראל,

ע/2.כנספחמצ"ב1העותרתשלזהותהמתעודתהעתקי".



לישראל,הכניסהלתקנות12תקנההוראותאת6,עד2העותריםעליחילולאמדועג.
המשפטביתבפסיקתשפורשהכפילישראל")הכניסהתקנות":להלן(1974-התשל"ד

שנולדואחריםילדיםלעומתלרעהמהפליתםלהימנעובכךזה,נכבדמשפטוביתהעליון
לעתירה.39בסעיףכנטעןלישראלמחוץשנולדוילדיםלעומתואףבישראל

:העתירהנימוקיואלה

העובדתיהרקעא.

לעתירההצדדים

תושבת.ז.חג'אזילמר-נשואהבישראל,קבעתושבתהיגה1העותרת1.
ירושלים,בתחוםהנמצאתע'רבייהלסואחרההנושקתבית-לחם,נפתשרקייה,סוואחרה

20/8/1992,ביוםבירושליםנולדה2,העותרת,""הבכורהובן:בנותארבעולהם
בירושליםנולד4,העותר,"_"5/7/1994,ביוםבירושליםנולדה3,העותרת,"_"

העותרת,"ו"18/12/2000ביוםבירשוליםנולדה5,העותרת,""13/1/1998,ביום
במרשםאביהםבידיבשעתונרשמו6עד2העותרים26/10/2002.ביוםבירושליםנולדה6,

באזור.האוכלוסין

ע/3.כנספחמצ"בחג'אזי_המשפחהאבישלזהותהמתעודתהעתקייי
ע/4,כנספחיםומסומנים,מצ"בו-2,3,456,לעותריםהנוגעתחילידתעלמהודעההעתק.,"

בהתאמה.,ע-ו/8ע/7ע/6,ע/5,

מוכבראלבג'בל1,העותרתאמם,עםביחדחייהם,מרכזמנהלים6עד2העותרים2.
הביטוחחוקלפיכמבוטחת1בעותרתמכירלאומילביטוחהמוסדכייצויין,בירושלים.

מזהיםמספרים6עד2העותריםילדיה,לחמשתהעניקואףממלכתי,בריאותוחוקהלאומי
זמניים.

כנספחמצ"ב6עד2לעותריםמזהיםמספריםבענייןלאומילביטוחמהמוסדתדפיסהעתקיי"
ע/9.

יכולתמעטילאנשיםלסייעלמטרהלהשמהאשרבישראלרשומהעמותההינה7העותרת3.

בפניזכויותיהםעללהגןזהובכללהמדינה,רשויותידיעלקיפוחאולהתעמרותקורבןשנפלו

נפגעו.שזכויותיהםאנשיםכמייצגתוביןציבוריתכעותרתבשמהביןערכאות,

האוכלוסיןמרשםהפעלתעלהשאר,ביןתפקידו,מתוקףהאחראיהפניםשרהינו1המשיב4.
אדםבנישלמעמדםלקביעתהרלבנטיותוהמדיניותהתקנותהחוקים,יישוםועלבישראל
בישראל.

מינהללשכת":להלן(ירושליםבמזרחהפועלתאוכלוסיןלמינהלהלשכהמנהלהינו2המשיב5.
במרשםהנ"לילדיהחמשתאתלרשום1העותרתשלבקשתהנתקבלהבההאוכלוסין")
להונמסרוע/1נספח1לעותרתנשלחובשמומטעמואשרבישראל,קבעכתושביהאוכלוסין

הפניות2-6העותריםקיבלולפיהןלעתירה25בסעיףלהלןכמפורטע/33-ע/29נספחים

בלבד.מת"ק,היתרלקבלת

לעתירהרלבנטיותנוספותעובדות

ילדיהלרישוםבקשהמזרח,האוכלוסיןמינהלבלשכת1העותרתהגישה28/8/2001ביום6.

הישראלי.האוכלוסיןבמרשם

ע/10.כנספחמצ"בילדיםלרישוםהבקשההגשתעלמהאישורהעתקייי



מינהלמלשכתנצרה,חיאתהגב'הודיעה1,העותרתאלהמופנה17/6/2002מיוםבמכתבה
בעלה,עבוראחמ"שבמסגרתתידון1,העותרתשהגישההילדיםרישוםבקשתכיהאוכלוסין,

האזור.שלבמרשםרשומים5(עד2העותריםקרי,(ילדיהוארבעתמאחר

ע/11.כנספחמצ"בנצרהגב'ממכתבהעתק

וביקשהלעיל,נצרהגב'החלטתעלערר2,המשיבלמשרדי7העותרתשלהא8/10/2003ביום
להוכחתבמסמכיםבקשתהאתותמכהילדיהלרישום1העותרתבבקשתהטיפולחידוש
חשבונותהילדים,שלחיסוןפנקסישכירות,חוזילרבותבישראל,-2העותריםחיימרכז

הבעל.שלמשכורתותלושיבקופ"חחברותאישורומים,חשמלארנונה,

ע/12.כנספחמצ"ב7העותרתממכתבהעתק

נצרה.לגב'תזכורת7,העותרתע"ינשלחה26/11/2003ביום

ע/13.כנספחמצ"ב26/11/2003מיוםהתזכורתהעתק

המשיבבראשהשעומדמהלשכהתשובהמכתב7,העותרתבמשרדיהתקבל16/12/1003ביום

הגב'במכתבשעלתהכפיעמדתםעלהמשיביםחזרוזהבמכתב30/11/2003.תאריךהנושא2,

לעיל).ע/11נספח(17/6/2002מיוםנצרה,

ע/14.כנספחמצ"ב30/11/2003,מיום2המשיבשלהתשובהממכתבהעתק

בבקשתטיפולהמשךוביקשהנצרהגב'אלבמכתבשוב7העותרתפנתה1/1/2004ביום
והכניסההאזרחותלחוקוהתיקוןהממשלההחלטתטרםוהוגשהמאחר1,העותרת

שעה).הוראתלהלן,(2003התשס"ג-שעה),הוראת(לישרראל

ע/15.כנספחמצ"ב1/1/2004,מיום7העותרתממכתבהעתק

לפיה18/1/2004,מיוםנצרהגב'שלתשובתה7,העותרתבמשרדיהתקבלה20/1/2004ביום

רישומה,בנושאלדוןניתןלא12גילמעלוהיאשעההוראתעליהחלה2,והעותרתמאחר
אחמ"שבקשתלהגישישכינצרההגב'טוענת6(,עד3העותרים(הילדיםשארלגביואילו

בהתאם.תשובהותינתןשתיבדק

ע/16.כנספחמצ"ב20/1/2004מיוםנצרההגב'מכתבהעתק

הבג"ציםממחלקתבכירהעו"דגנטין,יוכילעו"ד7,העותרתפנתה1/2/2004ביום
שלבעניינהוההתכתבויותהענייניםהשתלשלותאתשסיכםבמכתבהמדינה,בפרקליטות

וחזרה20/1/2004,מיוםנצרההגב'שלמכתבהלקבלתועד10/3/2003מיוםהחל1העותרת
בפנייתה7העותרתהדגישהכן,כמולחלוטין,סבירהבלתינצרהגב'שלתשובתהכיוטענה

בלבד.וחציתשעבת2העותרתהייתה)28/8/01(הרשוםבקשתהגשתבעתבי

ע/17.כנספחמצ"ב1/2/2004מיום7העותרתשלמכתבההעתק

גנסין_לעו"דתזכורת7,העותרתע"ינשלה14/4/2004ביום

ע/18.כנספחמצ"ב14/4/2004מיום7העותרתשלמכתבההעתק

היועץמלשכתאלבה,נעמהעו"דשלמכתבה7העותרתבמשרדיהתקבל19/4/2004ביום
ילדיה,כלשלמעמדםלהסדרתבקשהלהגישיכולה1העותרתלפיוהפנים,במשרדהמשפטי

זה,ובמועדהממשלההחלטתקבלתבטרםנעשתההראשונה,שפנייתההעובדהלאור
12.לגילמתחתהיתה2העותרת



ע/19.כנספחמצ"ב18/4/2004מיוםאלבהנעמהעו"דשלמכתבההעתק

מלשכתוייס,חגיתלגב'19/4/2004ביום7העותרתפנתהאלבה,עו"דשלמכתבהבעקבות
האוכלוסיןבמרשם1העותרתילדיאתלרשוםשובוביקשהמזרח,האוכלוסיןמינהל

לעיל.אלבהעו"דשלמכתבה7העותרתצרפהזולפנייתה2.העותרתלרבותהישראלי,

ע/20.כנספחמצ"ב19/4/2004מיום7העותרתשלמכתבההעתק

כי7העותרתביקשהלפיהכנסין,לעו"ד7העותרתע"ינוספתפנייהנשלחה14/6/2004ביום
ילדיםלרישוםהבקשהסמךעלייעשהילדיהמעמדלהסדרת1העותרתבבקשתהדיון

הבקשה,הגשתביוםהנהוגיםולמדיניותלטפסיםבהתאם2001,אוגוסטבחודששהוגשה
חדשה.בקשהלהגישממנהשידרשומבלי

ע/21.כנספחמצ"ב14/6/2004מיום7העותרתשלפנייתההעתק

לפיו1/7/2004,מיוםאלבהעו"דשלמכתבה7,העותרתבמשרדיהתקבל4/7/2004ביום
שההוגשההבקשהבסיסעליימשך1,העותרתילדישלמעמדםלהסדרתבבקשההטיפול
במקור)לאההדגשה(2001.אוגוסטבחודש

ע/22.כנספחב"צמ4002/7/1מיוםאלבהעו"דשלמכתבההעתק

תאריךהנושאהאוכלוסין,מינהלמלשכתמכתב7העותרתבמשרדיהתקבל13/7/2004ביום

בקשהכוללהמכתבראשונית",בקשה-משפחותלאיחודבקשתך"והכותרת7/7/2004
ילדיעבורלאחמ"שראשוניתבקשהלהגשת2004,עד2001לשניםמסמכיםלהמצאת
1.העותרת

ע/23.כנספחמצ"ב7/7/2004מיוםמכתבהעתק

תוךהאוכלוסין,מינהלמלשכתפורתאפרתלגב'מכתב7העותרתע"ינשלח5/8/2004ביום
צורךאיןלפיוע/22(,נספח(1/7/2004מיוםאלבהעו"דשללמכתבהלבהשימתהפנית

באוגוסטשהוגשההבקשהסמךעליימשךבבקשהוהטיפולחדשהאחמ"שבקשתבהגשת
המסמכיםכלזהלמכתבה7העותרתצירפהבבקשה,הטיפולזירוזלמעןכן,כמו2001.

מיידי.באופןירשמוכיוביקשהבירושלים,העותריםחיימרכזלהוכחתהנדרשים

ע/24.כנספחמצ"ב5/8/2004מיום7העותרתמכתבהעתק

2.המשיבלמשרדי7,העותרתע"יתזכורת19/10/2004ביוםנשלחהתשובה,נתקבלהמשלא

ע/25.כנספחמצ"ב19/10/2004מיום7העותרתמכתבהעתק

בקשתבעניין2,המשיבלמשרדינשלחו12/12/2004ומיום10/11/2004מיוםנוספתתזכורות
1.העותרת

ע/26.כנספחמצ"ב10/11/2004מיום7העותרתמכתבהעתק

ע/27.כנספחמצ"ב12/12/2004מיום7העותרתמכתבהעתק

עלבתשובה"לפיו,ע)/1(2המשיבשלמכתבו7העותרתאצלהתקבל27/12/2004ביום
הרשימהולפיישראלכתושביהילדיםרישוםאתלאשרונטלחה...1002/11/1מיוםמכתבך
יקבלו-98+2000.2002___,94(צ.ל.(92+92_____.בזההלוטה
הלשכהאללהגת1העותרתאתהזמין2המשיבבמקוח.לאההדגשה(למת"ק.ץ"הפתות
הוכרעהריביצועלצורך"10/1/05ביוםאוכלוסיןלמינהל



4/1/2005ביוםדהיוםהעותריםב"כאליופנה,ע)/1(2המשיבשלהנ"ללמכהבובתגובה24.
מהפניהלהבדיל(האוכלוסיןבמרשם1העותרתילדירישוםבבקשתלהכריעוביקשו

סתירהקיימתכיהשאר,ביןבמכתבו,צייןהעותריםב"כנוסף.דיחויכלללאלמתיק),
החלטהעלמודיעיםאחדמצדכאשרלעיל,2המשיבבמכתבשעלובדבריםצורמתפנימית
כמולמת"ק".הפנייתם"עלמודיעיםשניומצדישראל,כתושבי1העותרתילדיאתלרשום

:הבאיםהדבריםאתהעותריםב"כהדגישכן,
נרשםכברבישראלהאוכלוסיןבמרשםלרשמושמבקשיםשילדהעובדהגםכינפסק,כבר,..."

לתקנהבהתאםישראלקבעכתושברישומומונעתאיההפלסטיניתהרשותשלהאוכלוסיןבמרשם
הילדחיימרכזבדברמחלוקתאיןואםבישראל.הינוחייושמרכזהינההמברעתהעובדהוכין21

איננה2003ביולישנחקקההשעה"הוראת"גםכןועלהאזור",ב"תושבמדוברלאאזכיבישראל,

במקור)ההדגשה(רישומו."מונעת

ע/28.כנספחמצ"ב4/1/2004מיוםהעותריםב"כמפנייתהעתקי.*

לידיהנמסרוזהבמעמדהאוכלוסין.מינהלבלשכת1העותרתהתייצבה10/1/2005ביום25.

לשהייהיציאההיתרלקבלתאישור"שכותרתם2-6לעותריםהמתייחסיםמסמכיםחמשה

שעה,הוראת(לישראלוהכניסההאזרחותחוקע"פהאזורתושבקטיןעבורבישראל
מותניםזהאישורפיעלבישראלושהייהשבניסהצויןלאישור3בסעיףג"סשתה-2003".

כמסמךתוקףברפלסטינידרכוןובנשיאתבאיו"שהאזרחימהמנהליציאההיתרבצירוף
יום90תוךהקטיניםילדיהעםלפנות1העותרתשעלצוייןלאישורףיעסב4מזהה".

שהייהלהיתרבבקשההמשיביםיראואחרתהמגורים",באזור"והקישורהתאוםלמנהלת
כמבוטלת.בישראל

30,ע/29,כנספחיםמצ"ב2-6העותריםעבור1העותרתלידישנמסרומהאישוריםהעתקי*י
בהתאמה.ע-ו/33ע/32,ע/31,

מיוםוברציפותבקביעותבהוחייםבירושליםנולדוהעותרים,לעילמהאמורשעולהכפי26.

בחרוזו,עובדהחרףכך.עלחולקיםאינםוהמשיביםחייהםמרכזאתבהומקיימיםהולדתם
התיאוםלמנהלתאותםלהפנותאלאכתושבים,2-6העותריםאתלרשוםלאהמשיבים
האבאשלהזהותבתעודתהרשוםלאזורכשהכוונההמגורים",,באזור"מת"ק)(והקישור

קבעתושבינחשביםאינם2-6העותריםהמשיבים,שלזומעמדהכתוצאהבית-לחם.שהוא
לזכויותולארפואילביטוחזכאיםאינםהםכן,עלבה.ארעייםתושביםאינםואףבישראל

חסד.להםלעשותיחליטלאומילביטוחהמוסדאםאלאכלשהןסוציאליות

:הנכבדהמשפטביתהכרעתהמבקשותהעיקריותהמשפטיותהשאלותב.

הוראתוהאםהמשיביםכטענתהאזור"תושבי"6עד2העותריםהאםא)27.
ז33/ע-92/עבנספחיםהמשיביםכטענתדנןהמקרהעלחלההשעה

אתלרשוםכטענתםמהמשיביםמונעתהיאהאםחלה,השעהשהוראתבהנחהגםב)
היינואמםמעמדאתלהםולהעניקהישראליהאוכלוסיןבמרשם6עד2העותרים

הדברשמאאוארעיים,תושביםשלמעמדהפחותלכלאוקבעתושבישלמעמד
השעה,להוראת3)1(קטןבסעיףשנקבעמהחריגמתחייבואףאפשרי

המשפטיהטיעוןג.

הרלבנטיתוהחקיקההפסיקהעםמתיישבתאיננה6עד2העותריםכלפיהמשיביםעמדת

שהתמשךילדיהלרישום1העותרתבבקשתהטיפולואופןהמשיביםהתנהלותא)28.
סביר.בלתימנהליבשיהויהתאפיינושנים,משלושלמעלה



שכןלעותרים,לרועץכזהבמקרהיעמודלאלישראלוהכניסההאזרחותחוקישיבה.רישיון
ביתאומרהשעהלהוראת1לסעיףובהתייחסוהאזור".תושבשהואמיעלחלזהחוק

אךבאזור,האוכלוסיןבמרשםשרשוםמישלדינומהקובעתאינהזוהוראה..":המשפט
לסתירהניתנתשאינהחזקהיוצרשהרישוםקובעתאיננההיאבאזור.מתגורראינובפועל
מהכללאחרוגלא..באזור.האוכלוסיןבמרשםשרשוםמישלהחייםומרכזהתושבותבדבר

בוואיןנכונותובדברלכאורהראיהאךספיציפית(..)מהווהחוקהוראתבהעדרשהרישום,
נכונים".אינםבוהמופיעיםשהפרטיםלהוכיחמהעותריםלמנועכדי

1/9/03(.מיוםעדיאלהשופטכב'(אוכלוסיןלמינהלהלשכהמנהלנ.גושה822/02י-ם)(עת"מ

כתושבים2-6העותריםרישוםמונעתאיננהנכונהפרשנותהשעה,הוראתחלהאםגם

העותריםגושה","בענייןבפסה"דהמשפטביתולקביעותלעיל,35בסעיףלנטעןבהמשך
בישראל,נולדו6עד2העותרים-ראשיתדנן.המקרהעלחלהאיננההשעההוראתכייטענו,
מכוחלרישוםזכאיםהםכן,עלבישראל.נמצאומשפחתםחייהםומרכזהיות-ושנית
גושה""בענייןנפסקשכברוכפיישיבה.רישיוןכמתןברישוםלראותישאםגם12תקנה
מיעלחלזהחוקשכן6,עד2לעותריםלרועץכזהבמקרהתעמודלאהשעההוראתהנ"ל,

שם.תושביםואינםבאזורחייםאינם2-6והעותריםהאזור"תושב"שהוא

מהמשיביםלמנועכדיבכךשאיןהרידנן,המקרהעלחלההשעההוראתכייקבעאםאך
3)1(בסעיףהקבועהחריגעלבהסתמךבישראלקבעתושבישלמעמד2-6לעותריםלהעניק
12לגילמתחתלילדיםלהעניק1המשיבסמכותמפורשותמעוגנתזהבסעיףהשעה.להוראת
שוהה"שלמעמדכזהלילדלהעניקהשרסמכותאתמגבילאיננוהסעיףבישראל.מעמד

מאפשרהנ"ל3)1(סעיףלעתירה.ע/33עדע-ו/29ע/1מהנספחיםשעולהכפיבלבד,בישראל"
ובקשתםומאחרהענייןבנסיבותכייטענוהעותריםכן,עלישיבה".היתר"גםלהעניק
בלשוןלצורך,שלאהתארךהמשיביםע"יבבקשתםהדיוןכאשר2001,אוגוסטבחודשהוגשה

שלמעמדלהםלהעניקהמשיביםעלהיההתקין,המינהללכללימוחלטובניגודהמעטה,
אמם.כמעמדקבעתושבי

אחריםילדיםלעומתואףבישראלשנולדוילדיםלעומת2-6העותריםשללרעההפליתם
לישראלמחוץשנולדו

קבע,כתושביבה,וחייםבישראלשנולדו2-6העותריםמרישוםהמשיביםהימנעותא)
6לתקנהבהתאםונרשמובישראלשנולדואחריםילדיםלעומתלרעהאותםמפלה

לישראל.הכניסהלתקנות

להעניקהינה2-6העותריםכלפידנןבמקרההמשיביםעמדתמשמעותמזו,יתירהב)
קבעתושבשללילדלהעניקעצמםהמשיביםשהתחייבומזהאףהנחותמעמדלהם

עת"מ(דיןפסקשלתוקףשקיבלהבהודעה24/10/04ביוםלישראל.מחוץשנולד
במקרהשלהםהמדיניותכיהמשיביםהודיעוהנ"ל),ג'ורה""עניין402/03י-ם)(
לאחמ"ש,בקשהתוגש:כדלקמןתהיהלישראלמחוץקבעלתושבילדנולדשבו

א)/5(ארעיתושבאשרתהילדיקבלבמהלכושנתיים,למשךיהיההמדורגההליך
קבע.תושבשלמעמדיקבלובסיומו

לעיל,שפורטומהטעמיםהזכאים,6עד2העותריםשלומעמדםמצבםהרעתג)
המקבללישראלמחוץשנולדילדשלומעמדומצבולעומתקבע,כתושבילרישום
המשיבים,שלהלבושרירותאטימותאתמוכיחהא)/5(,ארעיתושבשלמעמד

חוסרעלגםמצביעהכךומשוםפסולהוהפליההשוויוןעקרוןהפרתעלומצביעה
העותרים.כלפיעמדתםשלהקיצוניהסבירות

זכותשהינוהשוויוןעקרוןאתהמשיביםמפיריםלעיל,המתוארתבהתנהלותםד)
חוקתית-על-חוקית"כזכותהאדם,מ"כבודהנגזרתשם"ללאפרטיקולרית"

ניתןהשוויוןשעקרוןנאמראםואףוחירותו.האדםכבודיסודבחוקהמעוגנת



-הנ"להתקופהבמשך2-6לעותריםבנוגעהמשיביםשלעמדתםבנוסף,ב)
בטענה28/8/2001(ביוםשהוגשה(הרישוםבבקשתלדוןבסירובתחילהשהתאפיינה
לעתירה).ע-ו/14ע/11ר'(לבעלאחמ"שבקשתבמסגרתלהיעשותצריךשרישומם

הוראתלאור2העותרתשלרישומהבנושאלדוןבסירובהתאפיינהמכן,ולאחר
9בגילהייתה2העותרתהבקשההגשתשביוםאף12גילמעלשהיאבטענההשעה,

וכלהע)/16(.חדשה)(אחמ"שבקשתיש3-6העותריםעבורתוגשכיובדרישה
ע/29-ר'(לישראל"כניסה"היתרילקבלתלמתייקהעותריםאתלהפנותבהחלטתם

לטיפולהבסיסיתהזכותלאואףכלשהןזכויותלעותריםמעניקיםשאינםע/33(
התעלמותועלהעותריםכלפישלטוניתושרירותאטימותעלמעידה-רפואי

הרלבנטיתהפסיקהשקבעהלעקרונותמנוגדתלהיותהבנוסףהילדטובתמעקרון
שיפורטכפי2-6העותריםשללמצבםדומהאוזההבמצבילדיםרישוםעלהחלה
להלן.

ישראלתושבהמשמורןהורהוכמעמדילדשלמעמדו

שלהערךאתומכבדתהמשפחתיהתאשלבחשיבותומכירההישראליתהמשפטשיטת
התאאתהוריהםעםשמרכיביםהילדיםשלוםעלהשמירהשלהאינטרסואתשלימותו

שלמעמדולפיוחשובעקרוןהישראליתהמשפטשיטתאימצהזה,חשובמכללכנגזרהנ"ל.
זההורהועםחישהילדובלבדהמדינה,תושבהמשמורןהורהובמעמדלהיותצריךילד

:כינפסקוכברהמדינה.בתחומי

הורהושלמעמדולביןקטיןילדשלמעמדוביןפעריצירתלמנועיש"
ילדשלמעמדוביןלהבחיןמקוםאיןבו...להחזיקהזכאיאובוהמחזיק

במסגרתאטביןוזאתבישראל,המשמורןהורהושלמעמדולביןקטין
להנחיתמתאיםקריטריוןקביעתעל-ידיאםובין12תקנהשלפרשנותה

לישראל".הכניסהבחוקהפניםלשרהמוקנההדעתשיקול

פדאורפורסם)לא(ואח',הפניםשרנ.ואח'קטין)(קרלופבאלואיה979/99בג"צ:ראה/י
,)2(99.522

הנ"ל.החשובלעיקרוןבהתאםלהיותצריךילדיםלרישוםהרלבנטיותהחוקהוראותישום
הוראותעליהםשחליםהריישראל,לתושבתבישראלנולדו2-6והעותריםהיותדנןבמקרה
להצדיקכדיבכךאיןהריבאזור,נרשמושהעותריםאףלישראל,הכניסהלתקנות12תקנה
ישראל.תושבתאמם,מעמדאחד,לביןמשפחתיתאבתוךבישראל,מעמדםביןאבחנהיצירת

12תקנההינוהאוכלוסיןבמרשםבישראלשנולדילדלרישוםהמשפטיהבסיסכאמור,
שהוסמךמיאוהפניםשרכאשרכיפסקכברהעליוןהמשפטביתלישראל.הכניסהלתקנות

עליוהנ"ל,לתקנהבהתאםילדיםרישוםלבקשתבנוגעדעתושיקולאתלהפעילבאידועל
כן,עלהמבקש.הורהושללמינובהתאםולאהילדשלהחייםלמרכזבהתאםזאתלעשות
ילדיאתלרשוםהמשיביםעלחובהבישראל,הינוהעותריםשלהחייםמרכןכיוהוכחוהיות

בתוךעמהחייםמרכזמקיימיםהנ]כימשהוכיחההישראלי,האוכלוסיןבמרשם1העותרת
ישארל.

573.גמ)4(,פ"ראוכלוסין,למינהלהאזוריתהלשכהמנהלנ.עיסאריינהולד48/89בג"צ

המשפטיתמהלשכהבקשימריהעו"ד18/3/96ביוםזה,בהקשרכתבהלעיל,האמורעליתרה
לרישוםבקשהשלמקרהבכללפיההפניםמשרדללשכותהבהרההוצאה"כיהפניםבמשרד
וילדיו/ההמבקשיותשלהחייםמרכזכיויוכחבמידהלגופה,הבקשהאתלבדוקישילדים
א.ח.).במקוראיננהההדגשה(הילדים"אתלרשוםישבישראלהוא

ע/34.כנספחמצ"ברוזנטלעו"דאלבקשיעו"דמכתב



מעמדביןפעריוצרתלעתירהע/33--ע/29ו-ע/1בנספחיםשהשתקפהכפיהמשיביםעמדת
בישראלשוהיםשלמעמדלהםשמוצעילדיהמעמדלביןבישראלקבעתושבתשהיאהאם

קרלופבאלואיה979/99בג"צבענייןהעליוןהמשפטביתלפסיקתמנוגדתזועמדהבלבד.
הנ"ל.

מונעתאיננהדנן,במקרהכמולידתם,לאחרבסמוךשלאילדיםלרישוםבקשההגשתבנוסף,
חלהלפיההמשיבעמדתאתלאמץאין"כינפסקוכברבישראל.קבעכתושביהילדיםרישום
איןהמשפחה,שלמותעלשמירהמבחינתללידה.בסמוךהוגשההבקשהאםרק12תקנה

מעמדשמבקשמיוביןללידתו,בסמוךילד,עבורבישראלמעמדשמבקשמיביןהבדל
קבעלישיבתרישייןהמשמורןלהורהאםהמקדים,בשניזמן.כעבירילדו,עבורבישראל
עמו"(ההדגשהולהתגוררילדואתלגדללולאפשרראויכאן,המשפחהחייומרכזבישראל

במקור).לא

24/10/04(.מיוםארד,השופטתכב'(הפניםשרנ.אלקורד577/04י-ם)(עת"מ
אשר1/3/05(מיוםתשין,השופטכב'(הפניםשרנ.מנדילאבו956/04י-ם)(עת"מ:גםראה/י
בפנין.שנדיןהענייןעלאותםימחילארדהשופטתנב/דבריאתבהסכמהמצטט

הסבירותבמבחןעומדתאינהלמפרעהשעההוראתהחלת

הילדיםרישוםבקשתעלשתחולכךרטרואקטיבי,באופןהשעה,הוראתהחלתא)
כניסתלפניועודהממשלה,החלטתטרםהיינו28/8/2001ביום1העותרתשהגישה

1העותרתבקשתעללהחילוישהסבירותבמבחןעומדתאינהלתוקף,השעההוראת
הפנים.למשרדהגשתהבזמןבתוקףשעמדווהנהליםהדיניםאת

במקרההחלהסבירותלמבחןהמנהלית"הסמכות"בספרומתייחסזמיריצחקפרופ'ב)
:שלהלןבדבריםמנהלית,החלטהשללמפרעהחלהשל

סמכותהיאמעניקשהחוקהסמכותאםלשאלהמיוחדמשקלכינודעהשארבין..."
בזכויותפוגעתאינהלמפרעבתוקףהסמכותהפעלתאםמיטיבה.סמכותאופוגעת

מצב,מיטיבהאוזכויותמקנהלהיפך,אלאחדשים,חיוביםמטילהואינהמוקנות
למפרע..."תחולהגםמאפשרהחוקכירוב,פיעללזמר,נוטההדעת

975.עמ'ב',כרך,1996ירושלים,בע"מ,לאורהוצאהנבו,המנהליתהסמכותזמיר,י.:ראה/י

הישראליהאוכלוסיןבמרשםלרישוםזכאיםהיוהבקשה,הגשתבעת2-6העותריםג)

שנולדוקבעתושבתשלילדיםבהיותםלישראל,הכניסהלתקנות12תקנהמכוח
השעההוראתשלהרטרואקטיביתההחלהחייהם.מרכןאתבהומקיימיםבישראל
רישוםאתכהעדמנעובה/3)1(לסעיףהמשיביםע"יהניתנתוהפרשנותדנן,במקרה

כן,עלזה.ממעמדהנובעותזכויותקבלתמהםומנעובישראלכתושביםהעותרים
דנןהמקרהעלהשעההוראתשלרטרואקטיביתתחולהלהתירשאיןהעותריםיטענו

שנולדואחריםילדיםלעומת2-6העותריםשלבמצבםהרעהמלאפשראיןובוודאי
בישראל.וחיים

השעהלהוראת1בסעיףזהביטויכמשמעותהאזור"תושב"אינם6עד2העותרים

נרשםכברבישראלהאוכלוסיןבמרשםלרשמושמבקשיםשילדהעובדהכינפסק,כבר
בישראלקבעבתושברישומומונעתאינההפלסטינית,הרשותשלהאוכלוסיןבמרשם

איןדנן,במקרהבישראל.הינוחייושמרכזהינההמכרעתהעובדהוכי12,לתקנהבהתאם

שהואמיעלחלההשעההוראתבעודבישראל,2-6העותריםחיימרכזבדברמחלוקת
גםכןעלבאזור,בהוהדיוןהבקשההגשתבעתוחיגדלנולדהיינוהאזור"תושב"מהותית
לפסקמופנההנכבדהמשפטביתאלהטענותלביסוס.רישומםמונעתאיננההשעההוראת

חייהםשמרכזכמיבעותריםלראותישאם":כיהשאר,ביןנקבע,בוגושה""בענייןהדין

כמתןברישוםלראותישאםגם12תקנהמכוחלרישוםזכאיםהםאזכיבישראל,נמצא



למטרותהמתקבלתחקיקה"להיותצריכהשזוהריחקיקה,על-ידילהגבלה
ברק.אהרןהנשיאכב'כלשוןההגבלה",בפסקתבאמורראויות,

א.:ראה/יוחירותו,האדםכבודיסודבחוקמוגןהשוויוןשעקרוןהטענהלביסוסייי
תשג"ד,-1994ירושלים,בע"מ,לאורהוצאהנבוג,כרךבמשפט,פרשנותברק,
423-426.עמ'

הילדטובתלעקרוןמנוגדתהמשיביםעמדת

דנןבמקרההמשיביםעמדתהישראלי.במשפטמושרשעקרוןהינוהילדטובתעקרון40.
אחרות,סוציאליותולזכויותרפואילביטוחזכאיםאינם6עד2שהעותריםפירושושיישומה

שלאופוגעתהילדלטובתלדאוגהמדינהחובתעםמתיישבתואיננההנ"ל,העקרוןאתנוגדת
לחיותזכותםאתבתוכההמעגנתלכבודבזכותםלרבותהעורנרינ)שליסודבזכויותלצורך

ע/9בנספחהאמוראתיתרגםלאומילביטוחהמוסדאםוגםמוגן.משפחתיתאבמסגרת
מעשהמשוםבכךיהיהרפואי,שירותלקבלתו/אולקצבה2-6העותריםבזכאותלהכרה

העוולאתלבטלכדיבכךיהיהלאאךהמוסד,שלהטובברצונותלוישהמשכומבורךחסד
שלמעמד2-6לעותריםהעניקושלאבכךהעתירהנשואבהחלטתם2ו-1המשיביםשגרמו
רפואיושירותקצבהלקבלתזכותמולידשהיהמעמדארעי,תושבאפילואוקבעתושב

ממלכתי.

הילדזכויותבדברלאמנהבהתאםהמדינהחובותעםמתיישבתאיננההמשיביםעמדת

בהם,מהאמורהנובעתוהתוצאהע-92/ע/33במסמכיםביטוישקיבלהכפיהמשיביםעמדת41.
הבינלאומיתלאמנהבהתאםישראלמדינתשלחובותיהעםהמעטה,בלשוןמתיישבות,אינן
מעמדלולהעניקהילד,חיבוהמשפחתיהתאעללשמורלחובתהובעיקרהילדזכויותבדבר

לשירותילגישההזכותממנותישללשלאלהבטיחוכןלאמנה)7סעיף(בכבודקיומושיבטיח
לאמנה).24-25סעיפים(בריאות

מידתיתואיננהסבירותבחוסרלוקההמשיביםעמדת

יטענוהקודמים,בסעיפיםשהובאוהמשפטייםהטעמיםומכללעיל,המקובץכלעלבהסתמך42.
כתושבים,הישראליהאוכלוסיןבמרשםאותםלרשוםוסירובםהמשיביםשעמדתהעותרים

הנ"להקשההתוצאהלתיקוןהמשפטביתוהתערבותמידתיתואיננהסבירות,בחוסרלוקה
מאליה.מתבקשת

חלופי:סעדהעדרד.

לתת.זהנכבדמשפטביתשמתבקשלזהחילופיסעדלעותריםאיןדנןהענייןבנסיבות43.

המבוקש:הסעדה.

לפנייתלהיעתרלעיל,שפורטוהטעמיםומכלהנכבדהמשפטביתמתבקשכן,עלאשר44.
לרשוםלמשיביםלהורותובעיקרזועתירהבכותרתהמבוקשיםהצוויםאתוליתןהעותרים

כןבישראל.קבעתושבישלמעמדלהםולהעניקהאוכלוסיןבמרשם6עד2העותריםאת

עו"ד.טירחתונשכרמשפטבהוצאותהמשיביםאתלחייבהנכבדהמשפטביתמתבקש

עו"דחלבי,אוסא"ה

העותריםב"כ






