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 תנאי-על-עתירה למתן צו

תנאי המופנה כנגד המשיבים, והמורה להם לבוא -על-בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו

 וליתן טעם כדלקמן:

  .ישיבו לפניותיה של העותרתמדוע לא  .1

במרשם עזה, המתגוררים ב ישראליםסדירו את אפשרות הרישום של ילדים מדוע לא י .2

אמצעות , בלחילופיןשלא בנוכחות אחד ההורים במעמד הרישום, והאוכלוסין הישראלי, 

  במעבר "ארז". 1עובדי המשיבה 

"ד, עו"ט שכ לרבות העותרות בהוצאות המשיבים את לחייב הנכבד המשפט בית מתבקש, בנוסף

  .כדין"מ מע בצירוף

 

 התשתית העובדתית

 למשיבים הפנייה רקע

הרוב המוחלט של אותם  כמה מאות ישראלים, אזרחים ותושבי קבע. ברצועת עזה מתגוררים .1

תושבי הרצועה שמאחר  ., וילדיהןישראליות שנישאו לתושבי רצועת עזהנשים ישראלים, הן 

 לישראל והכניסה האזרחות לחוק בהתאם נישואין מכוח בישראל למעמד זכאים אינם

רק יכולות אותן ישראליות לממש את זכותן לחיי משפחה , 2003-ג"תשס(, שעה הוראת)

הוא מעבר בת הזוג בקרב פלסטינים המנהג המקובל ממילא ין כי )יצו בשטח רצועת עזה

  (.בן הזוג לביתו של
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 באמצעות, בשטחיםמתאם פעולות הממשלה על מנת להסדיר את שהיית הישראלים ברצועה,  .2

מנפיק " בהתאמה(, מת"ק עזה" ו""מתפ"ש)להלן:  מנהלת תיאום והקישור ברצועת עזה

, ההתנתקות תכנית יישום )א( לחוק24סעיף היתרי שהייה מתחדשים מכוח סמכותו לפי 

 . היתרים אלו מכונים "היתרי משפחות חצויות".2005-ה"תשס

אינם רשומים ות שונות ישראלים שמסיב םישנ, ה זו של "ישראליים חצויים"יאוכלוסיבקרב  .3

 לש קטינים ילדיםהם רוב המוחלט, הלמיטב ידיעת העותרת, . הישראלי במרשם האוכלוסין

לאזרחות ישראלית מכוח לידה לפי אמנם זכאים . אלו, שנולדו ברצועת עזהישראליות 

מותנית פקטו -דה קבלת האזרחותאך למעשה  1952-חוק האזרחות, תשי"ב()ד( ל2)4סעיף

 ורישום במרשם האוכלוסין הישראלי.  בהגשת בקשה לרשות האוכלוסין

התייצבות אישית של ההורה  תמחייב של תושבי רצועת עזה במרשם בקשה לרישוםההגשת  .4

שקיימת שלוחה של רשות האוכלוסין בצד  יודגש כי אף על פי בלשכת הרשות בישראל.

. בשלוחה זו ניתן להגיש בה בקשות לרישום במרשםין אפשרות אהישראלי של מעבר ארז, 

שירות יחיד והוא עריכת ראיונות זיהוי לישראלים תושבי הרצועה שאין בידם תיעוד ישראלי, 

נוהל ניסויי לבירור זהותם של תושבי רצועת עזה )ראה לעניין זה: " אך הם רשומים במרשם

של רשות " י וכניסה לישראלהטוענים כי הינם אזרחי ישראל לצורך קבלת דרכון ישראל

 .(24.9.2015המעודכן מיום  3.2.0012האוכלוסין וההגירה, מספר 

ורה ישראלי תושב רצועת עזה המבקש לרשום את ילדיו כאזרחים ישראלים במרשם משכך, ה .5

. בשל הבירוקרטיה הכרוכה בתיאום חזרתו חייב לצאת מעזה ולהיכנס לישראלהאוכלוסין, 

, כל יציאה מעזה דורשת שהות ממושכת בישראל עד לקבל היתר חדש של ישראלי לביתו בעזה

 .   עזה ממת"ק

, בחינת מת"ק עזה( של 2015" )מיוני טיפול בבקשת ישראלים ליציאה לרצועת עזהנוהל לפי " .6

רשויות לרבות,  ,גורמים רביםמותנית באישור של בקשת החזרה של ישראלי לרצועת עזה  

במתן סיוע סיונה של העותרת ימתאם בריאות ועוד. בהתאם לנרשות האוכלוסין, טחון, יהב

 .שלושה שבועותלעשרה ימים  ביןלישראלים תושבי הרצועה, הבחינה לעיל אורכת 

אם ישראלית אשר מבקשת לרשום את ילדיה במרשם בישראל, צריכה מהאמור לעיל עולה כי  .7

טבע הדברים, כאשר לקחת בחשבון כי תעדר פרק זמן של שבועות מביתה ברצועת עזה. מ

מדובר בילדים רכים בשנים אשר אינם יכולים למלא את צרכיהם בעצמם, לא ניתן להשאירם 

 סרב באופן גורףל מת"ק עזה החל  2017בשנת  -דא עקא כנס לישראל בלעדיהם.ימאחור ולה

ומבלי להתחשב , ר מדובר בפעוטותאף כאש ימהותיהן לישראל, זאתכי ילדים אלו יתלוו אל א

 בצורך הכניסה לישראל שהוצג. 

כנלווה לאמו הישראלית  ילד בן חצי שנההעתק לדוגמא של סירוב מת"ק עזה לכניסה של 

 . 1ע/לצורך רישומו במרשם מצ"ב ומסומן 

משילובם של דברים, קרי היעדר נוהל מטעם רשות האוכלוסין וההגירה המאפשר את רישום  .8

אפשרות לרשום מתן או לחילופין  ,לשכות האוכלוסין וההגירההילדים ללא נוכחות פיזית ב

עזה מת"ק סירוב בנוסף, , וארזאת הילדים בשלוחה של רשות האוכלוסין שיושבת במעבר 
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נוצר מצב בו ההורים הוריהם הישראלים, ל כנלוויםלמתן היתרי כניסה לישראל לילדים 

או לוותר על רישומם , השגחתםלהשאיר את ילדיהם ללא  ;רעותנאלצים לבחור בין שתי 

נמנעת מישראלים , וכך היההורים לבחור באופציה השני לעיתים תכופות, נאלצים. במרשם

 .לאזרחות תם הבסיסיתזכו

לנוכח הפגיעה בזכותם של ישראלים, תושבי רצועת עזה, לאזרחות ולזכויות הנגזרות ממנה,  .9

 פתרון הולם לבעיה זו.  העותרת פנתה בפנייה עקרונית למשיבים בבקשה כי ימצאו

 המשיבים אל העותרת פניות

בפנייה  ,2, המשיבה פנתה העותרת אל הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין 7.3.2017ביום  .10

 העותרת קיבלה אישור כי הבקשה התקבלה אצלם. העקרונית האמורה.

 . 2ע/ ואישור הקבלה מצ"ב ומסומן 7.3.2017העתק פנייתה של העותרת מיום 

 תזכורת לפנייה.שלחה העותרת וטרם התקבלה כל תשובה, משחלף חודש , 2.4.2017ביום  .11

  .3ע/ואישור הקבלה מצ"ב ומסומן  2.4.2017העתק מכתב התזכורת של העותרת מיום 

זה ומאחר  בשלב .המשיבים מידי מענה התקבל ולא נוספים חודשיים כמעט חלפו אולם

 .פעמים של רב מספר  2המשיבה  עם טלפוני קשרהעותרת  יצרהלא הועילה,  שההתכתבות

כי הפנייה הועברה לאחת מעורכות הדין במחלקה וכי היא  2חילה מסרה נציגת המשיבה ת

כל כמה ימים  .ומענה יגיע בקרובאולם הפנייה מטופלת,  אינה יכולה למסור במי מדובר,

 וכל פעם הובטח שהפנייה תענה בקרוב.  2העותרת טלפנה שוב למשיבה 

 מידי למעשה תתקבלהעותרת  כי תשובה לפניית ,מלי בשם גברת מסרה, שבועות מספר חלוףב .12

  רגע  מאותואת המספר של משרדו.  מסרהלוי, מנהל מחלקת מרשם ודרכונים ו אלי מר

 .מענה כל היה לא אולם ,שניתן לטלפון לטלפן ימים כמה כלהח"מ  ניסתה

המשיבים העלו חרס, ולנוכח חשיבות הפנייה משכל ניסיונות העותרת לקבל מענה מידי  .13

הוגשה עתירה לבית המשפט , והפגיעה הנמשכת באזרחים ישראלים, תושבי רצועת עזה

  גישה נ' רשות האוכלוסין ואח'. 12083-09-17עת"מ  -לעניינים מנהליים 

ושהמשיבים יגישו כתב תגובה  21.1.2018נקבע שהדיון בעתירה יתקיים ביום  27.9.2017ביום  .14

הגישו המשיבים בקשת ארכה, בהסכמת הח"מ.  31.12.2017. ביום 31.12.2017ליום עד 

המשיבים ציינו כי נדרש להם פרק זמן נוסף על מנת לגבש עמדתם לצורך הגשת עיקרי טיעון. 

 ים וציינו כי הם יעמדו על טענות מקדמיות ככל שימצאו לנכון. כמו כן, סייגו המשיב

 4ע/מצ"ב ומסומן נספח  31.12.2017העתק הבקשה מיום 

מחמת חוסר סמכות הגישו המשיבים בקשה לסילוק העתירה על הסף  15.1.2018ואכן, ביום  .15

ולאחר שהוגשה תגובת העותרת, התקבלה החלטת למחיקת  18.1.2018. ביום עניינית

 תירה.הע
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 לוי אלי מר של מכתבו

וחתום על ידי  14.1.2018צורף מכתב מתוארך ליום  15.1.2018לבקשת מחיקת העתירה מיום  .16

מר אלי לוי, מנהל תחום מרשם ודרכונים, אשר מהווה לשיטת המשיבים מענה לפניית 

 העותרת )להלן: המכתב(. 

בצרוף מכתבו של מר אלי לוי, מצ"ב ומסומן  15.1.2018העתק הבקשה לסילוק על הסף מיום 

 5ע/נספח 

)להלן:  ביארי נ' שר הביטחון ואח' 27106-08-17מכתבו של מר אלי לוי הפנה אל עת"מ  .17

, דהיינו, רישום ילדים ישראלים אשר נולדו בעזה, שהסוגיה לגביה נשאלבטענה  ביארי(,

  -עתירה זו. אולם, שתי עובדות חשובות נעלמו מעיניו של מר אלי לוי במסגרת ה נפתר

בעניין ביארי העותרים היו ילדים פלסטינים, אשר סוגית רישומם במרשם האוכלוסין  .א

הישראלי כלל לא עלתה שכן היא אינה רלוונטית. בהתאמה, המשיבים בעתירת 

ת תיאום וקישור ביארי הם שר הביטחון, מפקד פעולות הממשלה בשטחים ומפקד

עזה. כל המשיבים קשורים לצבא, השולט במעבר ארז ואף אחד מהמשיבים אינו 

רשות האוכלוסין וההגירה. למעשה, עתירה זו זרה לרשות וכלל לא ברור כיצד 

 התבלבל מר לוי עם עניין אשר אינו בטיפולו ואינו בתחום סמכותו.

מעל לחודש  28.2.2018ום המענה לסוגיה שהועלתה בעתירת ביארי, התקבל רק בי .ב

לאחר מכתבו של מר לוי. יצוין שהמענה הינו מענה פורמאלי בלבד ואינו פותר את 

. 1.3.2018הסוגיה אשר עלתה בעתירה זו, והדברים קיבלו גם תוקף של החלטה ביום 

הנוהל שפורסם אינו מביא, ולו למעשה נכתב שם כי "... גם לשיטתם של עותרים, 

 ".עדים שהתבקשו בעתירהבעקיפין, לקבלת הס

 6ע/מצ"ב ומסומן נספח  1.3.2018העתק ההחלטה מיום 

. התגובה כללה התייחסות 17.1.2018כאמור, בתגובה לבקשה זו הוגשה תגובת העותרת ביום  .18

למכתבו של מר אלי לוי. בנוסף לאמור לעיל, נכתב שם כי הנוהל אליו מפנה מר לוי הוא אותו 

"על אחד ההורים להגיע פנתה העותרת, במיוחד נגד ההוראה שהנוהל אשר מלכתחילה נגדו 

. באותה נשימה הלינה העותרת על תשובה לקונית ולא מקצועית ללשכה או לנציגות ישראל"

זו, מעל לשלושה חודשים לאחר שהתבקש פתרון ראוי. תשובה זו, כך נטען, משקפת את מידת 

ון ראוי לבעייתם של ילדים ישראלים הרצינות, או שמא חוסר הרצינות בניסיון למצוא פתר

 אלו, אשר נולדו בעזה. 

לעסוק במציאת שניכר היה כי המשיבים אינם מגלים נכונות חרף הדברים הללו, ולמרות  .19

 לא מיהרה העותרת להשיב עתירתה אל בית המשפט. ,פתרון ראוי לבעיות שהעלתה העותרת

לפנייתה המפנה  ,צל המשיביםנשלחה פניה נוספת אל היועץ המשפטי א 25.2.2018ביום  .20

אצל המשיבים באותו  . הפנייה נתקבלהבעניין רישום ילדי ישראליותשל העותרת הראשונה 

היום. לאור התמהמהות המשיבים בעבר והעובדה שבעיית רישום הילדים נמשכת ופוגעת 

, 11.3.2018באזרחים ישראלים לכל אורך הזמן, התבקשו המשיבים להגיב לדברים עד ליום 

 ואולם דבר לא קרה.
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 7ע/מצ"ב ומסומן נספח  25.2.2018מיום ואישור קבלה העתק פניית העותרת אל המשיבים 

לנוכח גרירת הרגליים, הארכת ההליכים ללא צידוק, טרטור העותרות בלך ובוא והכל על מנת  .21

להימנע ממתן פתרון ראוי וישים לסוגית רישום ילדים ישראלים, לא נותרה ברירה לעותרות 

אלא לעתור בשנית לבית המשפט הנכבד. זאת על מנת להביא את המשיבים לשבת על המדוכה 

 ולמצוא פתרון לאזרחים והתושבים הישראלים, על שירותם הם אמונים. 

לכל אורך הדרך לא עלתה מצד המשיבים סיבה מדוע לא יפתרו את בעיית הרישום  יודגש: .22

ת כנגד המצב העובדתי כפי שנטען על ידי של ילדים ישראלים בעזה. כמו כן לא עלו טענו

 העותרת, הן ישירות מול המשיבים והן בהליכים מול בית המשפט.  

 הטיעון המשפטי

 "רהתקשיובהוראות  בחוק הקבועה הזמנים במסגרת מענה למתן חובתם את הפרו המשיבים

במסגרת הזמנים החוקית ליתן מענה , הפרו המשיבים את חובתם מענה במחדלם ליתן .23

חוק )להלן: " 1958-חוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"טבהקבועה 

 )א(: 2סעיף לפי  "(ההנמקות

נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, יחליט "

וישיב למבקש בכתב בהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים בבקשה 

במקור כאן ובהמשך, אלא אם צוין  )ההדגשה אינה "מיום קבלת הבקשה

 (.אחרת

 ר החלות על עובדי מדינה"יהמשיבים הפרו אף את חובתם שנכתבה בבירור בהוראות התקש .24

 :61.321. כך נקבע בסעיף מתן תשובה על פנייה בכתב -61.22 פרקב

נתקבלה פנייה מגורם כלשהו )לרבות משרד או יחידה ממשלתית(, חייב "

יום לכל  14, לתת תשובה עניינית בכתב תוך לטפל בנושאהעובד, שעליו מוטל 

או תוך פרק זמן קצר יותר שיקבע המנהל הכללי של  המאוחר מיום קבלתה

 " המשרד.

 : 61.322ועוד נקבע בסעיף   .25

יום  14אם אין העובד מסוגל לתת תשובה תוך פרק הזמן האמור, תישלח תוך 

 עניינית. תשובת ביניים, בציון הזמן המשוער למתן תשובה

 14להלן דוגמות למקרים שבהם אין לעובד אפשרות לתת תשובה עניינית תוך 

 יום, ועליו לשלוח תשובת ביניים:

פי דין )"דין" פירושו חוק, תקנה, -)א(    הייתה פנייה בנושא הטעון חקירה על

 14-פי הוראה מינהלית, ובירור החקירה עשוי להימשך יותר מ-כלל, צו( או על

קבלת הפנייה; בתשובת הביניים יודיע העובד כי העניין נמסר  יום מיום

לחקירה, יציין מהו הדין או ההוראה המינהלית המחייבים חקירה, ידגיש כי 

אין באפשרותו לתת תשובה סופית אלא לאחר תום החקירה ויציין את המועד 

 המשוער למתן התשובה;
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או עיון נוספים ישלח  )ב(    התברר לאחר בדיקה שנושא הפנייה, טעון בדיקה

יום, תשובה נוספת ויציין בה, במידת האפשר, מה העניינים  14העובד, תוך 

 הטעונים בדיקה או עיון נוספים;

)ג(     הייתה הפנייה בנושא, שלפי הסדרים המשרדיים )כגון התכנסות חודשית 

 יום מיום קבלת הפנייה. 14-של ועדה( המועד לדיון בו הוא מאוחר מ

מה הוא המועד שבו יכול הפונה לצפות הביניים על העובד לציין בתשובת 

נתן העובד תשובת ביניים כאמור, חייב הוא להביאה לידיעת  לתשובה.

 . הממונה עליו

, שכן כאמור בחלק העובדתי, המשיבים הפרו את חובתם הקבועה בשני הסעיפים שלעיל .26

המשיבים לא השיבו כלל. ויוער, מכתבו של מר לוי המפנה להליך זר לעתירה, וכן לנוהל משנת 

כך או כך, המכתב, אשר צורף לבקשה מטעם . ואינו יכול להוות תשובה, אינו מהווה 2016

ת בקשת . זאת, למרות שבמסגרמעולם לא הגיע אל העותרתהמשיב לסילוק העתירה על הסף 

. ממילא לפניית העותרת 15.1.2018המחיקה, הבהירה ב"כ המשיבים שהמענה ישלח ביום 

המשיבים למעשה לא התקבל מענה בעקיפין או שלא בעקיפין. מפניה זו  25.2.2018מיום 

 . התעלמו לחלוטין

 יעקב כרמי נ' המוסד לביטוח לאומי, 10629/02"ץ בבג מצא השופט' כב דברי זה לעניין יפים .27

 (:2003) 369( 1, נח)המחלקה לשירותים מיוחדים –סניף ירושלים 

"חרף התייתרות העתירה ראוי שנביע את מורת רוחנו מאופן התנהלותו של 

המשיב במקרה זה, אשר למרבה הצער, משקף ככל הנראה פרקטיקות 

. בתקנון שירות המדינה )תקשי"ר( הרווחות לעתים בחלק מרשויות המינהל

פרק זה מבטא את מה שניתן , שכותרתו "שירות לקהל". 61כלול פרק מספר 

 להגדיר כזכות האזרח לקבלת שירות ויחס הוגן.

ידי המשיב -כן, דומה כי אף לא אחת מן ההנחיות שפורטו קוימה על-כי-הנה

גם ..לאחר מכן. ףוחלקן לא קוימו אבעניינו של העותר קודם להגשת העתירה, 

יותר משנה מיום פנייתו  –אם בסופו של דבר השיג העותר את עיקר מבוקשו 

. משפט זה-הרי היה זה אך בשל הגשת עתירתו לבית –הראשונה למשיב 

כוחו של המשיב על כך שהעותר לא פנה, קודם להגשת העתירה, -טרוניית באת

 ".ידיה, טוב היה לה אלמלא הושמעה-לגורמים שפורטו על

 על המשיב.  4,000בסך העותר יצוין כי בתיק זו הושתו הוצאות 

ולהשיב בזמן סביר לפניות  הראויה במהירות באופןלפעול  המנהלית החובההפרו את  המשיבים

 של הציבור

המשיבים עושים כל שביכולתם על מנת שלא לפעול למציאת פתרון לסוגיה, אשר העלתה  .28

  אדם בסיסיות שתוארו ברקע הפנייה.וזאת חרף הפגיעה בזכויות העותרת 

לאורך חודשים. לאחר מכן, וחרף עם מתן המענה בבקשת העותרת  התמהמהוהמשיבים  .29

העובדה שידוע היה להם שבכוונתם להעלות טענות מקדמיות, ביקשו ארכה מיותרת של 
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 שבועיים נוספים. בסופו של יום, פעלו בהצלחה למחיקת העתירה על הסף מבלי לדון בסוגיה

לגופו של עניין תוך שהם מפנים הן את בית המשפט והן את העותרות להליך זר לעתירה )עניין 

לו היו המשיבים פועלים בנמרצות ונחישות שכזו על ביארי( תוך יצירת מצג שווא של פתרון. 

הפניה, אין ספק שהעניין היה  "מסמוס"הסוגיה תחת השקעת המשאבים במנת לפתור את 

 נפתר לפני חודשים רבים. 

ודוק: כל שעל המשיבים לעשות הוא להתאים את נהליהם לנסיבות החיים בעזה. את זאת  .30

עשו כבר המשיבים ב"נוהל ניסויי לבירור זהותם של תושבי רצועת עזה הטוענים כי הינם 

ל רשות האוכלוסין" )נוהל אזרחי ישראל לצורך קבלת דרכון ישראלי וכניסה לישראל ש

, לפני 7.3.2017(. הדברים עלו בפניית העותרת כבר ביום 24.9.2015המעודכן מיום  3.2.0012

 . והמשיבים מעולם לא הסבירו מדוע לא יפעלו ליישם פתרון דומה, גם במקרה דנןכשנה, 

מהירות של העותרת, עולה כדי הפרה של חובתם לפעול ב ןהתנהלות זו של המשיבים בעניינ .31

ולהשיב לפונים אליה בתוך זמן  לפעול במהירות הראויה הראויה. חובתה של רשות מנהלית

 4634/04בג"צ  ;1098לעיל, בעמ'  זמיר)ר'  של מינהל תקין ממושכלות היסודהיא מן סביר 

(. חובה זו הינה חובה (2007) 762( 1)סב"ד פ, רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים

כללית החולשת כמעט על כל הפעולות המנהליות, למעט כאשר דין ספציפי קובע חובת עשייה 

חובה זו נלמדת  .(2008) 338, 3, כרך המשפט המנהליבמועד נקוב )אליעד שרגא ורוני שחר, 

  כאמור מחוק ההנמקות. 

להפעיל את סמכויותיה במהירות ראויה היא  למעשה, החובה המוטלת על הרשות המינהלית .32

המכון  6300/93בג"צ ) רשות לנהוג בסבירות במובנה הרחבהחלה על הכללית חלק מהחובה 

גלאון  1999/07 ץבג" (;1994) 441( 4פ"ד מח), להכשרת טוענות בית דין נ' השר לענייני דתות

 (2007) 123( 2, פ"ד סב)2006נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 

עיכוב במתן מענה לפיכך יכול להעיד על חוסר סבירות בהתנהלות  .((גלאון)להלן: עניין 

  הרשות, שמצדיקה התערבות שיפוטית.

 הפסיקה פירשה את המושג "מהירות ראויה" כמתייחסת למעשה למענה תוך "זמן סביר".  .33

תיקבע בכל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו הוא. על פי " סביר"זמן  מהו לשאלה התשובהאולם, 

 כלל את הרשות שקלהבטיפול בנושא הנדון  הזמנים לוח בקביעתהפסיקה, יש לבחון אם 

' נ המורים ארגון 10296/02 ץ"בג) מהם אחד לכל ראוי משקל מתן תוך םראוייה השיקולים

)פורסם  ישראל ממשלת' נ כהן פנחס 7844/07 ץ(; בג"15.12.2004)פורסם בנבו,  החינוך שרת

 מעשיים מאילוצים נגזרתלפעולה במקרה הקונקרטי  הסביר הזמן קביעת((. 14.4.2008בנבו, 

, היחיד או הכלל לאינטרס ביחס במהירות הפעולה לביצוע והחשיבות המשקל מעוצמתו מחד

 זכויותשיש לה השלכה על סוגיה או החלטה ב מדובר כאשר. (8לעיל, פס' גלאון מאידך )עניין 

 הבדיקה ועדת' נ גלאון 1999/07 ץ"בג)ר'  מיוחדת משמעות "הסביר הזמן" מושג מקבל אדם

 ועל הרשות לקחת זאת בחשבון בעת הטיפול בפנייה. (153, 123( 2, פ"ד סב)הממשלתית

ולרשויות  למשיבים דכאןלמרות שבתי המשפט כבר שפכו קיתונות של דיו כדי להבהיר  .34

המדינה בכלל כי חובתן לענות לפונים אליהם תוך זמן סביר, עדיין נראה כי פעמים רבות, 
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כך נכתב לזרז את הטיפול בבקשה.  פרטהגשת העתירה היא האמצעי היחיד העומד בפני ה

 :(24.1.2007)פורסם בנבו,  ארואטי נ' משרד הפנים 1602/06לדוגמה בעת"מ 

ות, ימצא מולו דלת נעולה, אוזן ערלה וחלון לא יתכן שאזרח שנזקק לרש"

אטום. לא יתכן שרק עתירה מינהלית תגרום לרשות למלא את חובתה 

 הפשוטה להתייחס לאזרח."

לדאבון הלב, בעתירה דנן, נראה שהגשת העתירה, לא די בה על מנת לגרום לרשות לפעול. חרף  .35

לא זכתה למענה. נראה  העובדה שחלפה שנה מיום שליחת הפניה אל המשיבים, העותרת

שהשהות שניתנה למשיבים עם מחיקת העתירה בבית המשפט לעניינים מנהליים, לא תנוצל 

על מנת להשיב לעותרת. נהפוך הוא, המשיבים מתנהגים כאילו מחיקת העתירה משליכה גם 

 ודוק: מענה באופן עקיף, שאינו משיב ולו לטענה ומאיינת חובה זו. על חובתם לענות לעותרת

אחת מטענות העותרות ובוודאי שאינו מעמיד פתרון לבעיה, אינו מענה כלל, ולפחות אינו 

 מענה באופן מהותי. 

 חובת ההגינות של הרשות המשיבים הפרו את 

 היא אבן פינה בדיני המינהל הציבורי, בהיותה נאמן של הציבורשל הרשות חובת ההגינות  .36

משפט ארז, -; דפנה ברק(1998) 289(, 1נב), פ"ד קונטרם נ' משרד האוצר 164/97)בג"ץ 

כוחות -. חובת ההגינות נובעת מכך שהשלטון והיחיד אינם שווי((2010) 276כרך א' מינהלי, 

חובת ההגינות נועדה לשמש בלם לכוח ורסן ו מעמד. השלטון מחזיק כוח ועצמה-ואינם שווי

 במידת ההגינות,ובה לנהוג ליהם החעלפגוע בזכויות יסוד, וד למשיבים היכולת כל ע .לעצמה

  כל פונה התלוי ברשות.  כלפיכמו 

בפנייתם של כל אדם או ארגון  באופן רציני ואחראיחובת ההגינות מחייבת את הרשות לטפל  .37

כדוגמת העותרת, ולהשיב להם בזמן סביר מהי החלטתה. אי מתן מענה במשך תקופה 

קים. דבר הפוגע ביכולת הפרט החורגת מגדר הסביר כמוה כדחיית הבקשה ללא מתן נימו

יפים דברי השופטת למצות את זכויותיו באפיקים אחרים, ובפרט בפני ערכאות. לעניין זה 

 (:25.07.2007)פורסם בנבו,  49פס' משה כהן נ' שר הפנים  139/07ם( -יהודית צור בעת"מ )י

בתי המשפט חזרו והדגישו את החובה של רשות ציבורית לטפל בפניות של "

אזרחים בדרך עניינית ויעילה. חשוב במיוחד להקפיד על מתן תשובה תוך 

זמן סביר והעיקר יש ליידע את הפונה בצורה ברורה ומדויקת מהי עמדת 

הרשות בעניינו ומה נדרש ממנו לעשות על מנת לקדם את עניינו בצורה 

 ה ועניינית" יעיל

העותרות הפנו אל הוראות בעייתיות בעניין הסדרת מעמדם של קטינים ישראלים אשר נולדו  .38

תאורטיים עמדו בבסיס הפניה אל הרשות, כי אם מצב בלתי נסבל  ענייניםבעזה. לא 

במציאות חייהם של האזרחים עליהם הרשות אמונה. הפניות סתומות כלאחר יד, אינן 

אינן מועילות להן. ההפניות במכתב הן ההיפך המוחלט מענייני ויעיל.  משרתות את הפונות ו

 , כפתרון, הינה תשובה מזלזלת.תהבעייתיוהפניה אל הנוהל המעגן את ההוראות 
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על המשיבים היה להעמיד פתרון ישים וראוי לקשיים נשואי עתירה זו. את זאת היו אמורים  .39

ת הקושי, או לכל הפחות מיום שנודע המשיבים לעשות עם התהוות הנסיבות אשר יצרו א

. תחת זאת, נראה לפני למעלה משנהלהם על מצוקת אזרחי המדינה בעקבות פנית העותרת, 

כי המשיבים ממתינים להוראת בית המשפט על מנת שיתחילו לפעול בעניין, ואינם מהססים 

 "לדחות את הקץ" בטענות שונות. 

לבירור הסוגיה אשר עומדת בבסיס הפניה, תוך אחת מחובות ההגינות של הרשות היא לחתור  .40

הימנעות מדחיית הבירור העקרוני בטוענות פרוצדורליות, הגם אם הן נכונות. יפים לעניין זה 

 גונן:-כב' השופטת, ד"ר מיכל אגמוןדברי 

ל הפרקליטות והפרקליטים בשירות המדינה מוטלים חובות ע"

דינה מייצג את מוגברים הנובעים מהעובדה שפרקליט בשירות המ

חובות אלו מביאים גם לדיון בשאלה ...ס הציבורי במובן הרחב.האינטר

אסנת מנדל, מנהלת מחלקת  .מתי על המדינה לעמוד על טענות סף

הבג"צים בפרקליטות המדינה  הדגישה במאמרה: "על עבודת הפרקליט 

 (:2009) 65, 53במחלקת הבג"צים", מעשי משפט, כרך ב' 

 

"לכפיפותה של המערכת הציבורית כולה לעקרון הנאמנות שהיא 

חבה לציבור יש השפעה מכרעת על דילמות ייצוג... ולשאלה כיצד על 

המדינה לייצג את עצמה...בדרך שבה יבחר הפרקליט לנהל את 

התיק....בעולם המשפט, לסדרי הדין במובנם הרחב עשוי להיות משקל של 

משפטיים...סדרי הדין במובנם הרחב  ממש בקביעת גורלם של הליכים

נקודת עוסקים בפרוזדור המוביל לטרקלין ההכרעה לגופה ולא בה עצמה. 

הגנה המוצא של הפרקליט הציבורי בעניין זה היא כי מעבר למטרה של 

עשויה להיות להליך המינהלי מטרה נוספת... על ההחלטה המינהלית 

 –סוגיה זו או אחרת והיא הרצון לקבל את הכרעתו של בית המשפט ב

 ...תוכל הרשות הציבורית לפעול בעתידהכרעה שלפיה 

 

 :66אסנת מנדל, מוסיפה ומבהירה, דברים היפים לענייננו בעמ' 

 

האם בנסיבות : דילמה נוספת"בפני הפרקליט הציבורי עומדת 

העניין צודק להעלות טענות סף אף ללא קשר לשאלת הסיכוי המשפטי. 

אדם מעלה טענה בדבר פגיעה של ממש באינטרס כך יהא, לדוגמה, כש

 מוגן שלו אך עושה זאת תוך חריגה מסדרי הדין....."

 

 (:82הוסיף על כך זמיר, המשפטן בשירות הציבורי )בעמ' 

 

בים את המשפטן גם בתחום יעקרונות של צדק והגינות מחי

המשפט המינהלי, ובכלל זה בהליכים בפני בית המשפט הגבוה לצדק 

. בהתאם לכך, כשם שבעניינים ית המשפט לעניינים מינהלייםובפני ב
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אזרחיים אין זה ראוי שהמשפטן הציבורי יעלה טענות דיוניות שאין להן 

הצדקה עניינית כדי לשנות תוצאה הנדרשת על פי הדין המהותי, כך גם 

 בעניינים מינהליים"

 

על המדינה לשקול האם יש מקום להעלאת טענות  כלומר,

כך ככלל, כך וודאי בעניינים גם כאשר הדין עמה לעניין זה. דיוניות, 

מקום שמדובר בפעולה של רשות המשליכה על כלל האזרחים, מינהליים 

עת"מ )מינהליים ת"א( ) וחשוב לדון בעניין העקרוני שמעלה העתירה."

בע"מ נ' מדינת ישראל )רשות  1983גלובס פבלישר עיתונות  27344-03-13

 (.(23.06.2013)פורסם בנבו,  וצר(המיסים ומשרד הא

 

במקרה זה בחרו המשיבים להעלות את הטענות הדיוניות. ואלו הובילו למחיקת העתירה.  .41

ואזלת היד שלהם בהבנת אין בכך להכשיר את התעלמות המשיבים מפניות העותרת ואולם, 

 המצב לאשורו, לא כל שכן בהעמדת פתרון אפקטיבי ובר יישום למצב זה.  

כאמור, בשלב זה ברור כי המשיבים לא יענו על פניות העותרת ובוודאי שלא יפעלו לתיקון  .42

 המצב הדרוש תיקון, ללא הוראה מפורשת מבית המשפט. 

 סיכום

 .מתבקש בית המשפט להורות למשיבים להשיב לבקשת העותרת בדחיפות לנוכח האמור .43

בים ללמוד את הסוגיה אשר לאור האמור בחלק העובדתי, מתבקש בית משפט להורות למשי .44

דהיינו, בעיית רישום ילדים ישראלים שנולדו בעזה, בשל  -עולה בפניותיה של העותרת 

ראוי ובר  פתרוןההוראה לנוכחות פיסית של אחד מהוריהם במעמד הרישום. ולמצוא לה 

 יישום.

 שהצריכה את הגשת העתירה שבכותרתלאור התנהלות המשיבים המתוארת בפרק העובדתי,  .45

מתבקש בית המשפט הנכבד גם לחייב את המשיבים בהוצאות העותרת, לרבות אגרת , בשנית

 בית משפט ושכ"ט עו"ד כדין.

 

28.3.2018       
                             __________ _____ 

 , עו"דמוריה פרידמן שריר 
 תכוח העותר-באת       

 


