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 תגובה מקדמית מטעם המשיבות

 

, ובכפוף לארכה הקצרה שהתבקשה 18.7.18מיום  בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד .1

 ת להגיש תגובה מקדמית מטעמן, כדלקמן. מתכבדות המשיבו

 

עניינה של העתירה בבקשת העותרת כי בית המשפט הנכבד ייתן צו על תנאי המורה  .2

"מדוע לא יסדירו  וכן "מדוע לא ישיבו לפניותיה של העותרת"למשיבות לבוא וליתן טעם 

ת הרישום של ילדים ישראלים המתגוררים בעזה, במרשם האוכלוסין את אפשרו

הישראלי, שלא בנוכחות אחד ההורים במעמד הרישום, ולחילופין, באמצעות עובדי 

 במעבר "ארז"".  1המשיבה 

 

אזרחי  נאלציםאשר הממושך בבסיס העתירה מצויה טענת העותרת בדבר פרק הזמן 

הם הקטינים לצורך כניסתם לישראל על רד מילדיפילה ,עזה רצועתהמתגוררים ב ,ישראל

 במרשם האוכלוסין הישראלי.  מנת לרשום את ילדיהם

 

לאחר הגשת העתירה, ובמסגרת בחינת הסוגיה על ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד  .3

, עזה רצועתהמתגורר בי להוחלט על חידוד הנהלים כך שאזרח ישרא, ובמת"ק עזההפנים 

 אללשוב ו ,הישראלי לרשום את ילדיו במרשם האוכלוסין הכנס לישראל על מנתליוכל 

 ובלבד שיבקש זאת בזמן ובאופן שיפורט להלן. עוד באותו היום רצועת עזה
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רצועת עזה המבקש להכנס לישראל ב המתגורר אזרח ישראלכדי להסדיר את הדבר, 

עוד לרצועת עזה,  מישראל לצורך רישום ילדיו, יוכל להגיש בקשה לקבלת היתר יציאה

אישור ליציאה . עם קבלת טרם יציאתו מעזה לצורך כניסה לישראלעזה ובבעת שהותו ב

להכנס לישראל ולרשום את ילדיו באחת  רצועת עזההמתגורר ב אזרח רצועת עזה יוכלמ

משלוש לשכות רשות האוכלוסין הקרובות לעזה )אשדוד, אשקלון ובאר שבע(, אשר יונחו 

. כך, עוד באותו היום ,המגיעים לרשום את ילדיהם ,עזהבהמתגוררים ים לקבל אזרח

, עזהרצועת ל החזרהועוד באותו היום תתאפשר בלשכה  ביצוע הרישוםמיד לאחר ש

 .בהתאם לאישור שניתן מכבר למבקש

 

דינה לפיכך העתירה ניתן מענה לסוגיה שביסוד בנסיבות אלו סבורות המשיבות כי 

 להימחק.  

  

 בתמצית –רקע 

 

 -בהתאם לנתונים המצויים בידי משרד ישראלים במת"ק עזה, ברצועת עזה מתגוררות כ .4

משפחות שאחד מבני הזוג הוא פלסטיני תושב רצועת עזה ואחד מבני הזוג הוא אזרח  280

קטן ה. כך שלמעשה, הסוגיה שביסוד העתירה רלוונטית לסדר גודל תושב קבעישראלי או 

 שפחות.מ 280-מ

 

 מכתבים המתוארכים ליוםב ולמת"ק עזה בעבר למשיבותבסוגיה זו העותרת פנתה  .5

ביום . "מניעה מישראלים תושבי רצועת עזה להירשם כישראלים" ואשר כותרתם 7.3.17

 תזכורת בדבר פנייתה זו. העותרת שלחה  2.4.17

 

 .לעתירה 3וע/ 2ע/צורפו כנספחים  2.4.17והתזכורת מיום העתקי פניות העותרת               

 

נשלח מענה לפניית העותרת מטעם מנהל תחום מרשם ודרכונים ברשות  14.1.18ביום  .6

 האוכלוסין וההגירה.

 

 .1מש/מצורף ומסומן  14.1.18העתק המענה לעותרת מיום  

 

-12083 עותרת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים )עת"מהוגשה על ידי ה ל,במקבי .7

 18.1.18בפסק דין מיום (. רשות האוכלוסין וההגירה –משרד הפנים גישה נ'  09-17

 נמחקה עתירה זו נמחקה על הסף מהטעם של העדר סמכות עניינית. 

 

 .2מש/ומסומן מצורף  18.1.18מיום  17-09-12083 עת"מב  העתק פסק הדין 

 

 למשיבות.מטעם העותרת נשלחה פניה נוספת  25.2.18ביום  .8

              

 .לעתירה 7כנספח ע/צורפה  25.2.18העתק פניית העותרת מיום               
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 הוגשה העתירה שבכותרת. 28.3.18ביום  

 

 רקע כללי – רצועת עזהב המתגורריםאזרחי ישראל רישום ילדיהם של 

 

 :קובע (,חוק האזרחות –)להלן  1952-תשי"ב)א( לחוק האזרחות, 4סעיף  .9

 

.)א(  אלה יהיו, מיום לידתם, אזרחים ישראליים מכוח 4
 לידה:

 
כשאביו או אמו היו אזרחים  בישראל(   מי שנולד 1)

 ישראליים;
 
כשאביו או אמו היו אזרחים  ץ לישראלמחו(   מי שנולד 2)

 –ישראליים 
 

 )א(   מכוח שבות;
 

 )ב(   מכוח ישיבה בישראל;
 

 )ג(    מכוח התאזרחות;
 

 (;1לפי פסקה )   )ד(
 

 (.1ב)4)ה(   מכוח אימוץ לפי סעיף 
 

מו היו אזרחים יכשאביו או א מחוץ לישראלמי שנולד  (2)א()4סעיף אם כן, בהתאם ל

 . הוא אזרח ישראלי( (ה)עד  (א)(2)א()4 פיםסעי מכוח)ישראליים 

 

מטיל חובה על אזרח ( חוק המרשם –)להלן  1963-חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה .10

 לעניין זה סעיפים לרושמו במרשם. כך קובע ,מחוץ לישראללו ילד כשהוא  נולדישראלי ש

 :לחוק המרשם 11

 

למסור לפקיד רישום תוך לארץ חייב -שב שנולד לו ילד בחוץ"תו
 ."שלושים יום הודעה על פרטי הרישום של ילדו

 
 )ג( לחוק המרשם ביחס לאזרח ישראלי המצוי בחו"ל:1וכן קובע סעיף 

 
וראות חוק זה המקנות זכויות לתושב או המטילות עליו חובות "ה

 .או הנוגעות לתושב יחולו גם על אזרח ישראלי שאיננו תושב"
               

 ,של ילדים לאזרחים שנולדו מחוץ לישראל רישום במרשם האוכלוסין הישראליהאופן  .11

 מוסדר בעת הזו  באתר רשות האוכלוסין וההגירה, בקישור:

 /registration_of_a_child_who_was_born_abroadhttps://www.gov.il/he/service 

 

https://www.gov.il/he/service/registration_of_a_child_who_was_born_abroad
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רישום במרשם האוכלוסין של ילדים "תחת הכותרת  באתר רשות שהאוכלוסין כך מפורט 

  :"שנולדו בחוץ לארץ

 

ירות זה מאפשר להורים, אזרחי ישראל, לרשום ילדים "ש
שנולדו בחוץ לארץ במרשם האוכלוסין ובספחי תעודת 

 הזהות.
 ... 

 להגיש את הבקשה מי יכול
  רשאים להגיש את הבקשה הורים אזרחי ישראל

 המבקשים לרשום ילדים שנולדו בחוץ לארץ.
 .נוכחות אישית חובה של אחד ההורים 
  18בהגשת בקשה לרישום ילדים מתחת לגיל 

)ללא הגשת בקשה נוספת כגון בקשה לדרכון( לא 
 נדרשת נוכחות הילדים.

 ים להגיש את הורים המתגוררים בחוץ לארץ יכול
הבקשה בנציגות ישראל הקרובה למקום 

 מגוריהם.
 

 מה צריכים לצרף לבקשה
 .תעודת זהות של ההורים המבקשים 
 .תעודת זהות או דרכון זר של בני או בנות הזוג 
  דרכון זר של הנולדים או דרכון ההורים שבו הם

 רשומים.
  טופס הודעה על לידה שניתן בנציגות ישראל

 ים.בחוץ לארץ, אם קי
  תעודת לידה מקורית, מאומתת ומתורגמת

לעברית בתרגום נוטריוני )אין צורך לתרגם 
 תעודת לידה בשפה הערבית(.

  בבקשה לרישום ילדים הנטענים להיות בנים או
בנות לאמהות אזרחיות ישראל, יש להמציא 
בנוסף לתעודת הלידה ראיה לכך שהאמהות 
הרשומות בתעודת הלידה הן האמהות היולדות 

 )ראיות לפרי בטן(.
  בבקשה לרישום ילדים הנטענים להיות בנים או

בנות לאבות אזרחי ישראל, יש להמציא בנוסף 
לתעודת הלידה, ראיה לכך שהאמהות הרשומות 
בתעודת הלידה הן האמהות היולדות )ראיות 
לפרי בטן(, וכן ראיות לקשר בין הנטענים להיות 

 יון.אבות לבין אמהות הילדים טרם נכנסו להר
  בהיעדר ראיות מספקות, ניתן יהיה לדרוש פסק

דין מבית משפט מוסמך בארץ הקובע אבהות או 
 אימהות בהתאם לצורך.

 
 השירות ניתן ללא תשלום

 
 איך מגישים את הבקשה

 
יש להגיע באופן אישי בצירוף המסמכים הנדרשים 

הקרובה למקום  ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה
  מגוריכם.

את המסמכים  למתגוררים בחוץ לארץ ניתן להגיש
 "למקום מגוריכם. בנציגות ישראל הקרובה

 
 

https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=95b283ad-fc02-40e6-ac6f-8986acac6b86
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=95b283ad-fc02-40e6-ac6f-8986acac6b86
http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Pages/default.aspx
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רצועת עזה המבקש לרשום את ילדיו במרשם האוכלוסין המתגורר באזרח ישראלי  .12

. , או בקונסוליותלעשות זאת באחת מלשכות רשות האוכלוסין בישראל צריךהישראלי, 

 לשם כך, על המבקש לרשום את ילדיו להיכנס לישראל. 

 

זכות קנויה  נתונההמתגוררים ברצועת עזה,  אלו בכלל, ובתוך כך אזרחים ישראליםל .13

ואולם, הגם שאזרחי  .כניסתם במעברבעת  יםלהיכנס לישראל, וזאת בכפוף לזיהוי

בהתאם ש , הרילשטח ישראלבכל עת רצועת עזה זכאים להיכנס הנמצאים בישראל 

חזרה  שראל לצורךמי יציאתם, 2005-לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה 24לסעיף 

וטיפול בבקשה למתן  קבלת היתר כאמור. מהמפקד הצבאילעזה כרוכה בקבלת היתר 

)יוני  "נוהל טיפול בבקשות ישראלים ליציאה מישראל לרצועת עזה"ב ותמוסדרהיתר 

2018 .) 

 

העתק "נוהל טיפול בבקשות ישראלים ליציאה מישראל לרצועת עזה" מצורף ומסומן               

 .3מש/

 

עזה אינם צריכים לקבל היתר לשם כניסתם השוהים ברצועת אם כן, אזרחים ישראלים  .14

לישראל. בשונה מכך, במצב דברים בו ילדיהם אינם אזרחים, הרי שכניסתם לישראל של 

 הילדים טעונה היתר בהתאם למסמך סטטוס הרשאות.

 

הגישה העותרת עתירה מנהלית  2017כי בחודש יוני יצוין,  בעניין זה להשלמת התמונה

( )להלן ביארי נ' שר הביטחון ואח' 27106-06-17לבית המשפט המחוזי בבאר שבע )עת"מ 

רצועת עזה ב המתגוררים(, בסוגיה שנגעה למדיניות כניסת ילדי אזרחים עניין ביארי –

נים לישראל. בעתירה נטען גם כי על גורמי הביטחון לאשר התלוותם של קטינים פלסטי

להורה הישראלי בכל עת שזה האחרון חפץ להיכנס לישראל, ומבלי שיידרש להציג טעם 

 לאישור הכניסה. 

 

, נקבע כי "מן 12.7.17ביום  ביאריבפסק הדין שניתן על ידי כב' השופטת ר' אבידע בעניין  .15

של ילדים  הראוי" שגורמי הביטחון ינסחו תוך חצי שנה נוהל המסדיר כניסתם לישראל

פלסטיניים להורים ישראליים. זאת בשים לב לעובדה כי אלו זכו עד לאותה עת ליחס לו 

זכו ילדים פלסטיניים להורים פלסטיניים, בה בעת שלהורים ישראליים, בשונה מלהורים 

פלסטיניים, עומדת הזכות להיכנס לישראל גם מבלי שיוכיחו קיומן של נסיבות 

 הומניטריות. 

 

במטרה לבחון את האיזון בין צרכי ההורים הישראליים  נערכה עבודת מטהבהמשך לכך,  .16

-בהתמודדות עם תופעת השוהים הבלתי יםוהמדיני יםהביטחוני הצרכיםוילדיהם, לבין 

חוקיים מרצועת עזה. לבסוף, הוכרע כי לא ניתן להתיר באופן גורף כניסתם לישראל של 

הורה הישראלי, נוכח החשש כי מדובר בעקיפה של מסלולי קטינים פלסטינים כנלווים ל

 איחוד משפחות והתאזרחות זרים בישראל. 
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רצועת תושבי , 16עד גיל  כך שכניסת קטינים, את הנהלים בעניין לתקןעם זאת, הוחלט 

במקרים הומניטריים חריגים  א.: תתאפשרישראלי,  אזרח אשר אחד מהוריהם עזה

בהתאם לקריטריונים הקיימים )טיפול רפואי, חתונה, לוויה,  המחייבים כניסה לישראל,

במקרה של זימון הניתן במסגרת הליך איחוד משפחות, המצריך  ב. .ביקור חולה(

מקום שבו מתעורר  ג.התייצבותו של הקטין באחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה. 

נו נמנה על )שאי לישראלצורך אחר ומוגבל בזמן מצד ההורה הישראלי להיכנס 

הקריטריונים בסעיף א'(, בעוד ההורה הפלסטיני הוא בעל מוגבלות תפקוד משמעותיות 

סטטוס הרשאות בלתי מסווג לכניסת " במסמך)מחלה קשה וכו'(. כלל השינויים הוטמעו 

 "למעברם בין אזור יהודה ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל, פלסטינים לישראל

 .(ס ההרשאותמסמך סטטו –)להלן 

 

  .4מש/מצורף ומסומן  הרלוונטי לעניין זהסטטוס ההרשאות מסמך תוך מ 14עמ' העתק 

 

 ניתן לצפות במסמך סטטוס ההרשאות המלא בקישור: 

http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%

D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf 

 

 עמדת המשיבות

 

לאחר הגשת העתירה, ובחינת הדברים שנערכה על ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד  .17

שראלים במת"ק עזה, הוחלט על חידוד הנהלים, באופן שיאפשר כניסת הפנים ובמשרד י

רך רישום ילדיהם במרשם האוכלוסין, עזה לישראל לצוהמתגוררים ברצועת אזרחים 

אזרח או אזרחית וחזרתם לרצועת עזה עוד באותו היום. באופן זה, למעשה, יוכל 

לצורך רישמם לישראל בעלי ילדים קטינים, לצאת ו רצועת עזההמתגוררים בישראלית 

 .רצועת עזהלפרק זמן קצר ולשוב עוד באותו היום לשל הילדים 

 

ומבקשים להיכנס  אזרח או אזרחית ישראלית המתגוררים ברצועת עזה,באופן מעשי,  .18

לישראל לצורך רישום ילדיהם במרשם האוכלוסין, יוכלו להגיש בקשה למתן היתר 

הם שוהים ברצועת עזה עצמה. כאמור לעיל, אזרחים יציאה לרצועת עזה, עוד כש

עזה יכולים להיכנס בכל עת לישראל בכפוף לזיהויים, ואולם חזרתם המתגוררים ב

 טעונה היתר. רצועת עזהל

 

לכן, על מנת לחסוך את פרק הזמן הכרוך בהמתנה להיתר יציאה לרצועת עזה מישראל,  

, עוד טרם הכניסה לישראל ובעת בה ניתן יהיה להגיש את הבקשה למתן היתר היציאה

צועת עזה המבקש שוהה עדיין ברצועת עזה. משך הטיפול בבקשה למתן היתר יציאה לר

בתוך כחודש  ושמניתן למתן היתר היציאה לרצועת עזה, ינהוא כחודש ימים. לאחר ש

 ימים.

 

http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
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הגיש שמבקש לצאת לרשום את ילדיו בישראל, יכול ל רצועת עזההשוהה באזרח  –כלומר  

תתקבל  כחודש ימים; בתוך עת עזהעוד בעת שהותו בעזה בקשה למתן היתר חזרה לרצו

פרק זמן של  האזרחבידי  ,החלטה בבקשה על ידי מת"ק עזה; לאחר שיתקבל ההיתר

יוכל להחליט מתי הוא נכנס הוא כאשר, בתוך פרק זמן זה  חודש לממש את ההיתר.

 .רצועת עזהיאה חזרה לממש את היתר היצלולצורך הרישום לישראל 

 

ינחו את שלוש לשכות רשות האוכלוסין  הגורמים הרלוונטיים במשרד הפנים לצד האמור, 

בו ש, כי מקום (אשדוד, אשקלון ובאר שבעהסמוכות לרצועת עזה )הלשכות המצויות ב

הוא יתקבל מגיע אזרח בעל היתר יציאה לעזה לרשום את ילדיו במרשם האוכלוסין, 

  .עוד באותו יום גם בהעדר תורם בלשכה הרלוונטית לביצוע הרישו

 

עוד בעת השהות ברצועת עזה, יחד עם  היתר יציאה לעזהמתן  –שילוב המכלול האמור  

לכך, שהיציאה  יביאוהקבלה בשלוש הלשכות האמורות עוד באותו היום, אשרות 

כולם  יכולים להעשות רצועת עזההחזרה לכן ובלשכה וביצוע הרישום  מרצועת עזה

באותו היום. באופן האמור, תמנע אותה הפרדה ממושכת, המתוארת בעתירה, בין הורים 

 .במרשם האוכלוסין לילדיהם הקטינים לצורך רישום

 

 סעדים נוספים

 

רצועת מנוכחות המתגוררים באזרחים במסגרתו מבקשת העותרת לפטור לעניין הסעד  .19

עמדת המשיבות הוא כי דין הבקשה  –אוכלוסין פיזית בעת רישום ילידהם במרשם ה

ברור  ות )ואשר פורט לעיל( בעניין זה הואלסעד זה להידחות. הנוהל המקובל אצל המשיב

. הטעמים לדבר הם מובנים נדרש נוכחות אישית של ההורה בעת הרישוםלפיו  –

כחות כן הנו ;מנת לוודא את מהימנות הבקשה לרישום : נוכחות זו נדרשת עלוברורים

 ואת מהימנות הקשר בינו ובין הקטין. ,לזהות באופן וודאי את מבקש הרישוםנדרשת בדי 

אשר תכליתה היא  הנוכחות כי אין כל מקום להגמשת דרישת ,עמדת המשיבות היא

   האוכלוסין. שמירה על אמינותו ומהימנותו של מרשם

 

יש לדחות סעד  ותרי שלעמדת המשיבבאשר לסעד שעניינו פתיחת לשכה במעבר ארז, ה .20

המורכבת משיקולים רבים מקצועית זה. פתיחת לשכה של רשות האוכלוסין היא החלטה 

שיקולי כוח אדם ושיקולים תקציביים. בענייננו, אין  ;השונים הקשורים בפילוח הצרכים

 לפתיחת לשכה במעבר ארז.  אלוכל הצדקה בהתאם לפרמטרים 

 

משפחות;  280 -ר בצורך נקודתי וממוקד של סדר גודל של פחות ממדובכפי שצוין לעיל,  

אשדוד, אשקלון בבסמוך למעבר ארז מצויות שלוש לשכות במרחק קצר יחסית )כמו כן, 

( שיכולות לתת ולספק שירות זה. לפיכך, לעמדת המשיבות אין כל מקום ובאר שבע

 והצדקה לפתיחת לשכה יחודית במעבר ארז לצורך זה.
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 של דברים סיכומם

 

לעמדת המשיבות, הפתרון שהוצג על היבטיו השונים נותן מענה לסוגיה העומדת ביסוד  .21

כי  ,בנסיבות אלובדמות הסעדים שהתבקשו על ידי העותרת.  ו, גם אם אינהעתירה

 להימחק.העתירה מיצתה עצמה ודינה 

 

ר אלי לוי, מנהל תחום מרשם ודרכונים האמור בתגובת המשיבות נתמך בתצהירו של מ .22

ת מפקד לשכבאגף מרשם ומעמד ברשות האוכלוסין; ובתצהירו של רס"ן באסם הינו, 

 קישור ארז.

 

 "ט באב, תשע"חי    היום, 

 2018ביולי,  31  

 

 

 

 עו"ד ,תהילה רוט

 סגנית בכירה במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 

 

 














































