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  .3.3.2011מטעם המשיב מיום עדכנת לתגובה המ

  

  מבוא

  

המפלה והבלתי חוקית שנוהג בה המשיב עם תושבים , עניינה של העתירה הוא הדרך השונה .1

שירותים הניתנים על פי חוק מרשם  – לשירותי מרשם ותיעודשאינם אזרחים בכל הנוגע 

להוציא התבקש ית המשפט הנכבד ב ).חוק מרשם האוכלוסין –להלן ( 1965-ה"התשכ, האוכלוסין

מדוע לא ישונה רישום מענם של תושבים , המורה למשיב לבוא וליתן טעם, מלפניו צו על תנאי

, ועברו להתגורר במקום אחר בישראל, ובהם מי שהתגוררו בירושלים המזרחית, שאינם אזרחים

ומדוע לא יהיו זכאים לקבל את כל שירותי מינהל האוכלוסין , מיד עם הודעתם על שינוי המען

 .בלשכה למינהל אוכלוסין הקרובה למקום מגוריהם מיד עם הודעתם על שינוי מענם
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נתונה לו שהמשיב סבור כי , התברר, מאז החלו הדיון בה –ועוד יותר מכך , טרם הגשת העתירה .2

כות יסודית כל כך של כל תושב בישראל למשטר ז, המוכרת ממחוזות אפלים, הסמכות הדרקונית

ולפקח עליה באמצעות מבחני , להגביל אותה –לעבור להתגורר היכן שיחפוץ ברחבי הארץ  –

לכלכל  ופקידיעל , פי מדיניות המשיבעל  –יתרה מזו . ומניעת שירותים עד לסיומם" מרכז חיים"

י מרשם ותיעוד בסיסיים צעדיהם בכל פנייה של תושבים שאינם אזרחים בבקשה לקבל שירות

המשיב לא יעניק , כלומר. כי פנייה זו יכולה להוביל להפקעת מעמדם של התושבים, מתוך הנחה

אלא רק לאחר שוידא שלא עומדת לו האפשרות להפקיע את , שירותים לתושבים שאינם אזרחים

יד עם מסירת ומ –על פי הודעה בלבד ככלל ישונה , לעומת זאת, מענם של אזרחיםרישום . מעמדם

 .ההודעה

  
היא אינה מתיישבת עם תכליתו של חוק . היא מדיניות אסורה, כפי שהרחבנו בעתירה, מדיניות זו .3

היא מפלה לרעה בין . מרשם האוכלוסין ומבלבלת בניגוד לדין בין ענייני מרשם לבין ענייני מעמד

מונעת מתושבים שאינם  היא. תושבים לבין אזרחים לעניין שינוי רישום מענם במרשם האוכלוסין

היא מגבילה באופן אסור את חירות תנועתם של . אזרחים מימוש והוצאה לפועל של זכויות יסוד

היא חוטאת לחובתו של המשיב . תושבים שאינם אזרחים ומקשה עליהם לבחור היכן יתגוררו

ותושב יירשם להבטיח כי מענו של כל אזרח  – ופוגעת גם באינטרס הציבורי, לפעול כנאמן הציבור

   .במרשם מיד עם הודעתו עליו

  

 הוראות הנוהל והשינויים בו

  

על , טרם הדיון הקודםשהוצג  על פי הנוהל. טרם הדיון האחרון בעתירה הציג המשיב נוהל מתוקן .4

, למרכז חייו אם הוא מבקש לשנות את רישום מענו" הוכחות שונות"להמציא תושב שאינו אזרח 

 . שקדמו לבקשתו לשינוי רישום מענו בשלוש השניםממשרד הפנים ככל שלא קיבל שירותים 

  

ביקר בית המשפט הנכבד את הנוהל המפלה בין אזרחים לבין  1.7.2010בדיון שהתקיים ביום  .5

 :והוסיף ,בית המשפט הנכבד הורה למשיב להגיש הודעה מעדכנת מטעמו. תושבים

  
המיוחד שחל כיום על בטרם הגשתה יישקלו הערות בית המשפט לעניין הנוהל "

 ."תושבי קבע ומבחין בינם לבין אזרחים

 

. בשורה של ממש, למרבה הצער, אין, נוהל מעודכן לה צורף, 3.3.2011בהודעתו של המשיב מיום  .6

ולפיה הוא רשאי להפלות בין אזרחים לבין תושבים בעניין שינוי , המשיב עודנו מחזיק בדעה

לחקירה להפוך  יכולהעל שינוי המען הרי שהודעה , ןעסקינ כאשר בתושביםוכי , רישום מענם

 .םבעניין הפקעת מעמד
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על תושב שאינו אזרח להמציא : הינו זה לעומת הנוהל הקודםהמעודכן עיקרו של השינוי בנוהל  .7

ככל שלא קיבל שירותים ממשרד הפנים , "הוכחות וראיות ממשיות לקיום מרכז חיים בישראל"

בנוהל כפי שנקבע , שלוש שניםלעומת וזאת , שינוי רישום מענושקדמו לבקשתו ל בשבע השנים

 ). לנוהל 16.סעיף ג' ר(הקודם 

  
האם יש , )לנוהל 16.על פי סעיף ג( בכל מקרה בו מדובר בתושב, ים לבחוןומצועודם פקידי המשיב  .8

 תיוועל ידי בחינה של כניסותיו ויציא, למשל( תושב פקעההתושבותו של ש" יסוד  סביר להניח"

עליהם במקרים אלה . )מהארץ ובדיקת מידע מחקירות המוסד לביטוח לאומי בדבר תושבותו

ובכלל  –" אינה רשימה סגורה"כי , בנוהלרשימה שמובהר  – של מסמכים רשימהלדרוש המצאת 

). תשלומי טלפון ואגרת טלוויזיה, למשל, לרבות(אישור על תשלומים שונים , תלושי משכורת, זה

 ואת זכות תוממשטר, ללא כל צידוק שבדין לפרטיותו של המבקשת הפולש המדובר בדרישה

אם התושב לא , עוד על פי הנוהל .)לנוהל 17.סעיף ג( בו ץלהעתיק את מגוריו לכל מקום שיחפו

הוא ייחשב כמי שאינו  –של הפקיד שיניחו את דעתו  מסמכיםדי , לדעת הפקיד המטפל, המציא

 ).לנוהל 18.סעיף ג( נועלא ישונה רישום ממשתף פעולה ו

  

תושב שנפרד : לשם ההמחשה נשוב למספר דוגמאות שהובאו זה מכבר בפני בית המשפט הנכבד .9

תושבת שנמלטה מבן זוגה בשל אלימות ושבה להתגורר בבית ; מזוגתו ועזב את ביתם המשותף

לים שעזבה את בית הוריה בירוש, תושבת צעירה; הוריה או מנסה לשקם את חייה בישוב אחר

; שעבר להתגורר עם זוגתו בלוד, תושב צעיר מירושלים; לצורך לימודים באוניברסיטת חיפה

כל . שעבר להתגורר במוסד גריאטרי ביפו, תושב קשיש; תושבת צעירה שמצאה עבודה בתל אביב

עניין שכל אזרח לא היה  –שעה שהם פונים למשיב בהודעה על שינוי מענם , ורבים אחרים, אלה

כי לצורך שינוי רישום המען עליהם לחלוק עם , צריכים להביא בחשבון –פעמיים  מהרהר בו

לתרץ ולהצטדק בפניהם מדוע אין בידם מסמך ; פקידי משרד הפנים את המתחולל בחייהם

ולקבל עליהם שעצם פנייתם אל המשיב בנסיבות אלה יהיה כרוך ; שהפקידים דורשים, מסוים

 .  בחקירה שתכליתה להפקיע את מעמדם

  

הפולשניים והמפלים הללו מתבצעים אך ורק על מנת , כל הצעדים הפוגעניים –בעניין זה יודגש  .10

הכרוכים בפנייה , צעדים אלה, כלומר. לבדוק האם אין מקום להפקיע את מעמדו של התושב

אופן מפורש ובלתי שכן המשיב מבהיר ב, עניין זהלנועדו כלל לא , לצורך שינוי רישום המען

עצם רישום המען המבוקש אינו "ש הרי, שאם בסוף ההליך ישונה המען כמבוקש, נוהלמשתמע ב

הרי , אם כך הוא). לנוהל 18.5.סעיף ג( "מהווה כשלעצמו ראיה על קיומו של מרכז חיים בישראל

הפנייה לצורך , ואולם. שאין כל הצדקה לכל הצעדים שנוקט המשיב כתנאי לשינוי רישום המען

המשיב מבהיר . לשם בחינת אפשרות להפקיע את המעמד, למעשה, מנוצלת נוי רישום המעןשי

אין מדובר כלל בהליך , םדי מסמכים על פי דרישת פקידיוכי במקרים בהם לא הומצאו ל, בנוהל

יש להמשיך בבירור סוגיית מרכז החיים בישראל באופן מקיף וזאת על פי : "לשינוי רישום המען

פנייה של : מילים אחרות ).לנוהל 18.2.סעיף ג" (5.2.0018' ע מסנוהל פקיעת תושבות לישיבת קב
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תושב למשרד הפנים לצורך שינוי רישום מענו משמשת אמצעי לפתיחת חקירה בעניין הפקעת 

ובהם בעיקר תושבי , די לקרוא את הנוהל שגיבש המשיב כדי להבין מדוע תושבי קבע .מעמדו

 .אינם באים למשרד הפנים לעתים תכופות שלא לצורך, ירושלים המזרחית

  

מבקש לצבוע את השינוי שערך בנוהל בצבעים עזים אשר המשיב כי , עוד למעלה מן הצורך יצויין .11

, נוהל חדש, האחרון מד בפני בית המשפט הנכבד בדיוןבמקום הנוהל הדל שעמציג , של רפורמה

המשמשים , שלושה נהלים קיימיםקיבוץ כל שעשה המשיב הוא , למעשה, ואולם. ארוך ומפורט

וי רישום מען של לשינ –הארוך  –המשיב נטל את הנוהל הכללי . לנוהל אחד, אותו ממילא

והוסיף , ינוי מענם של תושביםהעוסק בש, את הנוהל נשוא העתירהשילב במסגרתו , אזרחים

 –שלושת הנהלים הללו . ל"בחו המתגורריםהעוסק בשינוי מענם של אזרחים , נוהלעוד ושילב בו 

 .לנוהל אחדהפכו  –נהלים שהיו קיימים עובר להגשת העתירה ועסקו בשינוי רישום מען 

  
  .ב"העתקי שלושת הנהלים מצ

  

ל "ם של הנוהל היחודי לתושבי קבע והנוהל היחודי לאזרחים המתגוררים בחורקע הטמעתעל  .12

בין אזרחים לבין כי אין הפלייה , המשיב לטעוןעתה מבקש  ,כהוראות יחודיות בתוך הנוהל הכללי

 ולא בישראל, ל"המתגוררים בחואזרחים די בכך ש, משום שלשיטתו ?למה כל כך. תושבים

, המתגוררים בישראל כדי לדרוש מתושבים, מענםרישום שינוי נדרשים להמציא הוכחות לצורך 

 .השוואה זו אינה ממין העניין. להמציא הוכחות לצורך שינוי רישום מענם ל"ולא בחו

 

אין להפלות לרעה תושבים המבקשים לשנות את רישום מענם לעומת אזרחים המבקשים לשנות  .13

ומבקשים לשנות את , ל"המתגוררים בחותושבים העותרים אינם מתנגדים שגם . את רישום מענם

אלה גם . ל"אזרחים המתגוררים בחויידרשו לעמוד באותם תנאים בהם עומדים , רישום מענם

אלה ידרשו להציג חוזה רכישה או חוזה שכירות שנוגע למען החדש ויצהירו כי הם מתעתדים 

עוסקת במי שמתגוררים  ואולם עתירה זו כלל אינה). לנוהל 15.סעיף גכדרישות (להתגורר בארץ 

 .ל"בחו

 

, ל"כי הם מתגוררים בחו, באזרחים החיים בארץאין חושדים  ,ככלל, על פי הוראות הנוהלכשם ש .14

, בתושבים החיים בארץ, ככלל, כך אין לחשוד, בלבד ומשנים את רישום מענם על יסוד הודעתם

זהו עניינה של  .בלבד את רישום מענם על פי הודעתםגם ויש לשנות , כי הם חיים מחוצה לה

 .העתירה

  

  הוראות הנוהל אינן עומדות בחובות המשיב על פי דין

  

שעורך המשיב בין אזרחים לבין תושבים שאינם אזרחים , ההבחנה –לא למותר לשוב ולהזכיר  .15

, מדובר בהפליה פסולה של ממש. היא הבחנה שזרה לחוק המרשם, לעניין חוק מרשם האוכלוסין
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מדיניות  –כפי שהרחבנו והדגמנו בעתירה  . ופוגעת בכבודם, ינם אזרחיםהמשפילה תושבים שא

את זכויותיהם היסודיות של התושבים שרישום , לא רק להלכה אלא גם למעשה, המשיב רומסת

זכאות לזכויות , התנכלות המשטרה, קבלת שירותים חיוניים מרשויות אחרות(מענם לא שונה 

בזכות היסודית  –ות חמורה מכך היא הפגיעה בחירות התנועה לא פח). ועוד, רפואיות וסוציאליות

האינטרס . נפגעות ממדיניות המשיב, נזכיר, לא רק זכויותיו של הפרט. לבחור את מקום המגורים

בו , שהמען הרשום יהיה המען המעודכן, מחייב –אינטרס בו מכיר משרד הפנים  –הציבורי 

ום המען תכוף לאחר קבלת ההודעה מן התושב סירוב לשנות את ריש. מתגורר התושב בפועל

 .גם באינטרס הציבורי, אם כן, פוגעת

 

להקשות על תושבים : כי מדיניותו של המשיב מקפלת תכלית פסולה, קשה להשתחרר מן הרושם .16

שהיו המדיניות כמו מבקשת לשמר את מי . שאינם אזרחים להעתיק את מגוריהם למקום אחר

יות שלילת זכו, ועל ידי התשה ביורוקרטית, שלים המזרחיתבירו תושבי ירושלים המזרחית

ק את מגוריהם למקום ילהקשות עליהם כמידת האפשר להעת, ומניעת האפשרות לקבל שירותים

מי שקיבלו רישיונות לישיבת קבע עם כיבוש ירושלים כי , בהקשר זה ראוי להזכיר למשיב .אחר

' עווד נ 282/88ץ "בג(מעמדם בדין ולא בחסד ועם סיפוחה לישראל זכאים ל 1967המזרחית בשנת 

המשיב אינו רשאי להצר את צעדיהם )). 1988( 431, 424) 2(ד מב"פ, ראש הממשלה ושר הפנים

 .ואינו רשאי להשפילם ולפגוע בזכויותיהם בדרך זו

  

בחוק המסמיך בענייני מרשם , לשיטת המשיב, הטעם להבחנה בין אזרחים לבין תושבים אינו נעוץ .17

שאינו עורך הבחנה בין אזרחים לבין תושבים בעניין שינוי רישום המען , וק מרשם האוכלוסיןח –

כי ענייני המעמד מצדיקים בדיקה חוזרת ונשנית של מעמדו , המשיב גורס. בענייני המעמדאלא  –

 . וזאת רק כדי לוודא האם יש אפשרות להפקיע את תושבותו, של תושב שאינו אזרח

  

חוק מרשם האוכלוסין היא כי מי שפרטיו רשומים במרשם הוא תושב היושב המוצא של נקודת  .18

" תושב"על מנת שאדם ייחשב : לשון אחר .כתושב קבע או כתושב ארעי, כאזרח –בישראל כדין 

עליו לרכוש קודם לכן מעמד , לעניין חוק מרשם האוכלוסין ופרטיו יירשמו במרשם לראשונה

או תושב קבע או תושב ארעי , )1952-ב"התשי, וק האזרחותלפי ח(להפוך אזרח  –חוקי בישראל 

" תושב"רק לאחר שירכוש את מעמדו בישראל יהפוך ). 1952-יב"התש, לפי חוק הכניסה לישראל(

, מתקיים לאחר הקניית המעמד, הרישום נלווה להקניית המעמד. לעניין חוק מרשם האוכלוסין

 :מעמד אינו עניין של –ואולם הרישום במרשם כשלעצמו 

  

חוק הכניסה לישראל . חוק הכניסה לישראל לחוד וחוק מרשם האוכלוסין לחוד"

קובע חוק , ומשנקבעה תושבותו של אדם, אם אדם הוא תושב, בין השאר, קובע

 48/89ץ "בג" (.מרשם האוכלוסין דרכי קבלת תעודת זהות וענייני מרשם אחרים

  ).)1989( 575, 573) 4(ד מג"פ, מנהלת הלשכה האזורית למינהל האוכלוסין' עיסא נ
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או בעת שתושב פונה , משמעות הדברים היא כי בעת קבלת הודעה מאת תושב על שינוי מענו .19

אין מדובר . אין המשיב עוסק בעניינים של מעמד בישראל, בבקשה לקבל שירותי מרשם ותיעוד

ת למי שמעמדו הנוגע, אלא בסוגיה מרשמית גרידא, או בבקשה לבירור המעמד, בבקשה למעמד

לאחר , מדובר במי שרכש מעמד בישראל ושוהה בישראל כדין, כלומר. בישראל הוסדר זה מכבר

וכל שהוא מבקש הוא לשנות פרט במרשם או לקבל , שהמשיב בחן את זכאותו והקנה לו מעמד זה

פנייה בבקשה לשירותי מרשם תכרוך שאין כל הצדקה בדין . שירות בענייני מרשם מן המשיב

 .יה בחינה חוזרת של המעמדמאל

 

הודעה על שינוי המען ובקשה לקבל  –פנייה יזומה של תושב אל המשיב בבקשה לשירותי מרשם  .20

יש . אינה עילה להתחיל ולפשפש בסוגיית מעמדו של התושב על פי דיני המעמד בישראל –תיעוד 

ג לחוק 19עיף כהוראת ס, לקבל את הודעתו של התושב ולרשום את המען על פי הודעתו בלבד

 .וכפי שהמשיב נוהג באזרחים, ")שינוי של מען יירשם גם על פי הודעה בלבד("מרשם האוכלוסין 

 

  סוף דבר

  

מדוע , לבוא וליתן טעםהמורה למשיב  ,ליתן צו על תנאימתבקש ית המשפט הנכבד ב, אשר על כן .21

, שלים המזרחיתובהם מי שהתגוררו בירו, לא ישונה רישום מענם של תושבים שאינם אזרחים

ומדוע לא יהיו זכאים , מיד עם הודעתם על שינוי המען, ועברו להתגורר במקום אחר בישראל

לקבל את כל שירותי מינהל האוכלוסין בלשכה למינהל אוכלוסין הקרובה למקום מגוריהם מיד 

 .עם הודעתם על שינוי מענם
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