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המשיבים:

 .1שר הפנים
 .2מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה
ע"י פרקליטות המדינה
משרד המשפטים ,ירושלים

תגובה מטעם העותרים להודעת העדכון מטעם המשיבים
 .1בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד מיום  24.1.2013ומיום  28.7.2014ובהתאם להחלטותיו
בבקשות להארכת מועד ,מתכבדים העותרים להגיש תגובתם להודעת העדכון מטעם המשיבים.
 .2נזכיר בתמצית – עניינה של העתירה בתיעוד על לידה ,הניתן על ידי המשיבים לילדים שנולדו
בישראל ואינם רשומים במרשם האוכלוסין ,כלומר הם אינם אזרחים או תושבים .העותרים
מבקשים ,כי כל ילד יזכה לתיעוד מסודר על לידתו ,הכולל את פרטי שני הוריו ואת שם משפחתו,
כפי שבחרו הוריו ,וכי הנפקת התיעוד לא תותנה בתנאים נוספים ,ובהם חתימת ההורים על
"טופס שהייה בלתי חוקית" .לצד זאת ,ובאופן פרטני ,ביקשו העותרים כי יונפק לעותרת  3תיעוד
על לידתה ,המבוסס על הודעת הלידה שניתנה בבית החולים ,הכולל את פרטי שני הוריה ,ושם
משפחתה רשום בו כשם משפחת האב ,כפי שבחרו הוריה.
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 .3בעקבות החלטת בית המשפט הנכבד מיום  28.7.2014נשלח מכתב נוסף והתקיימה פגישה בין
הצדדים לליבון ההסכמות והמחלוקות .למען הנוחות נציג כבר בראשית הדברים את העניינים
המוסכמים בין הצדדים ואת אלה המצויים במחלוקת .לאחר מכן נפנה לפירוט הטענות בעניינים
המצריכים את הכרעת בית המשפט הנכבד.

העניינים המוסכמים
 .4אין כל מחלוקת בין הצדדים בעניין שמו של התיעוד שיונפק לילדים שאינם אזרחים או תושבים,
ודומה שאף לא בעניין הפרטים שיש לכלול בו .עניינים אלה מוסכמים:
 .5התיעוד יכול לשאת את השם "הודעת לידת חי" או "הודעה על לידה בישראל" ,או כל שם דומה
אחר ,הנובע מהוראות סעיף  6לחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה( 1965-להלן – חוק מרשם
האוכלוסין) .לצורך כך ,הוא אינו חייב להיקרא "אישור על לידה".
 .6התיעוד יכול לכלול את כל אותם הפרטים שהוכנסו בטופס שתוקן בחודשים האחרונים על ידי
המשיבים.
 .7התיעוד יכול לכלול את כל ההערות שהוכנסו בטופס שתוקן על ידי המשיבים ,ובתוך כך:
-

שהוא אינו מקנה מעמד בישראל או מעיד על מעמד בישראל;

-

שהוא אינו מעיד על רישום במרשם האוכלוסין;

-

שהמפורט בפרטי האב הינו על פי הצהרה.

העניינים שבמחלוקת
 .8המחלוקת בין הצדדים נוגעת לצורת התיעוד שיינתן לילדים שאינם אזרחים או תושבים ,על פי
ההסדר שגיבשו המשיבים ושאותו הציגו בהודעתם ,ולדרך הנפקתו ,אישורו ,תיקונו ושחזורו.
הסדר זה שגיבשו המשיבים מרע את מצבם של ילדים שאינם אזרחים או תושבים לעומת ילדים
אזרחים ותושבים ,מפלה אותם לרעה ופוגע בזכויותיהם אף יותר מן ההסדר הקיים.
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 .9כאמור בעתירה ,המשיבים ממאנים לרשום את שמות האבות באישורי הלידה המונפקים כיום
עבור ילדים שאינם אזרחים או תושבים .זו עיקרה של ההפליה לרעה הגלומה בהנפקת תיעוד על
לידה כיום בין ילדים שאינם אזרחים או תושבים לבין ילדים שהם אזרחים ותושבים.
 .10מעבר לכך אין בצורת התיעוד על לידה ובדרך הנפקתו כיום כל הבדל בין ילדים אזרחים ותושבים
לבין ילדים שאינם אזרחים או תושבים .תעודות לידה ,הניתנות לילדים שהם אזרחים ותושבים,
ואישורי לידה ,הניתנים לילדים שאינם אזרחים או תושבים ,מונפקים בדרך זהה ,וזולת כותרתם
("תעודת לידה" לעומת "אישור על לידה") והכללתו או אי הכללתו של מספר זהות – הם נראים
בדיוק אותו הדבר (ראה נספח ע 10/לעתירה) .מדובר במסמכים מודפסים ,הניתנים בלשכות רשות
האוכלוסין וההגירה ,ואפשר להדפיסם במספר עותקים ,לתקנם ולשחזרם.
 .11על פי ההסדר שגובש והוצג בהודעה מטעם המשיבים ,לא יונפק עוד תיעוד על לידה שהוא
מודפס וקריא ,הניתן לתיקון ולשחזור ,לילדים שאינם אזרחים ותושבים .הודעת הלידה
שממולאת בכתב יד ,מועתקת באמצעות נייר פחמי או מכונת צילום וניתנת להורים בבית
החולים ,תשמש תיעוד בלעדי על לידה של ילדים שאינם אזרחים או תושבים .בשונה מילדים
אזרחים ותושבים ,שעבורם מונפקת תעודת לידה מודפסת בנוסף על הודעת הלידה ,לילדים
שאינם אזרחים או תושבים לא יינתן כל מסמך נוסף.
 .12ההליכים המתוארים בהודעת המשיבים להפיכתה של הודעת הלידה לתעודה ציבורית אינם
דומים בשום אופן לדרך שבה נוהגים בילדים של אזרחים ותושבים .אזרחים ותושבים אינם
נדרשים לפעול בפרוצדורה מורכבת הכוללת את בתי החולים כדי לקבל תיעוד רשמי על לידה ,כל
שכן במקרים של תיקון הרישום בתיעוד ,או לצורך הנפקת תיעוד חדש במקום תיעוד שאבד,
הושחת או הושמד .הם פונים למשרדי רשות האוכלוסין וההגירה ,שמחזיקה במחשביה העתק של
התיעוד.
 .13למען הנוחות ,בטבלה הבאה יובאו ההבדלים בצורת התיעוד על לידה ובהליך הנפקתו לגבי אלה:
-

תיעוד על לידה לילדים אזרחים ותושבים;

-

תיעוד על לידה לילדים שאינם אזרחים או תושבים כיום;

-

ותיעוד על לידה לילדים שאינם אזרחים או תושבים על פי ההסדר שגובש על ידי
המשיבים והוצג בהודעתם:
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תיעוד על לידה
לילדים אזרחים
ותושבים

תיעוד על לידה
לילדים שאינם
אזרחים או תושבים
כיום

תיעוד על לידה לילדים שאינם
אזרחים או תושבים על פי
ההסדר שגובש והוצג בהודעת
המשיבים

המסמך
וצורתו

תעודת לידה
מודפסת

אישור על לידה
מודפס

הודעת לידת חי מקורית או
מצולמת ,ממולאת בכתב יד

הגורם
המנפיק

רשות האוכלוסין
וההגירה

רשות האוכלוסין
וההגירה

בית החולים ורשות האוכלוסין
וההגירה

והמאשר
גיבוי למסמך

יש במחשבי רשות
האוכלוסין וההגירה

יש במחשבי רשות
האוכלוסין וההגירה

קיים רק ככל שבית החולים
שמר עותק שאפשר לעשות בו
שימוש

אפשרות לקבל קיימת .יש לפנות
עותק נוסף של לרשות האוכלוסין
וההגירה
המסמך

קיימת .יש לפנות
לרשות האוכלוסין
וההגירה

קיימת .יש לפנות
אפשרות
לתיקון פרטים לרשות האוכלוסין
וההגירה
בתיעוד
במקרה של

קיימת .יש לפנות
לרשות האוכלוסין
וההגירה

האפשרות תלויה בכך שבית
החולים שמר עותק של הודעת
הלידה שאפשר לעשות בו
שימוש ,והוא מוכן לתתו לאחר
שהוגשה בקשה .ככל שלא שמר
או סירב לתתו – אין אפשרות.
ככל ששמר ונתן – יש לפנות
לרשות האוכלוסין וההגירה

טעות או אי
רישום פרטים

האפשרות תלויה בכך שבית
החולים שמר עותק של הודעת
הלידה שאפשר לעשות בו
שימוש ,והוא מוכן לתתו לאחר
שהוגשה בקשה ,ולתקנו על פי
שיקול דעתו .ככל שבית החולים
שמר ,תיקן ונתן – יש לפנות
לרשות האוכלוסין וההגירה

 .14כעולה מן הטבלה ,ההסדר שגובש מרע את מצבם של ילדים שאינם אזרחים או תושבים לעומת
ילדים אזרחים ותושבים ,מפלה אותם לרעה ופוגע בזכויותיהם.
 .15על פי ההסדר ,על ההורים לדעת – לא ברור כיצד – שעליהם לבקש עותק מקורי של טופס הודעת
הלידה ,על מנת שזה יינתן להם ותהיה בידיהם תעודה בת אימות .עוד על פי ההסדר ,בתי החולים
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אמורים לתקן את הרישום ככל שיש צורך בכך ,וזאת אף שאין כל פרוצדורה או גורם שיכול
לעשות זאת בבית החולים (תיקון יכול להידרש ,למשל ,במקרה שבו לא רשמו מטעם כלשהו את
שמו של האב בהודעת הלידה ,או במקרה שבו בשל פערי שפה או תרבות לא דייקו ברישום שמם
של ההורים) .עוד על פי ההסדר ,יש לפנות לבית החולים כדי לקבל עותק נוסף של הודעת הלידה
(למשל ,במקרה שבו ההודעה אבדה ,הושחתה או הושמדה) ,ואולם לא ברור עד מתי ,אם בכלל,
שומר בית החולים את העתקי הודעות הלידה ,שאותם עליו ממילא לשלוח לרשות האוכלוסין
וההגירה על פי הוראות סעיף  6לחוק מרשם האוכלוסין ,על מנת שהיא זו שתשמור אותם.
 .16הניסיון מלמד ,שקבלת תיעוד מבתי החולים לאחר חלוף זמן מעת שחרורה של היולדת היא
משימה מורכבת ולעתים בלתי אפשרית .כפי שהבהירו העותרים בחלופת המכתבים עם המשיבים
עובר להגשת הודעתם ותגובה זו ,בשנים האחרונות ניסו ארגוני זכויות האדם מספר פעמים להשיג
עבור הפונים אליהם העתקים של הודעות הלידה מבתי חולים בחלוף זמן ממועד הלידה .לא אחת,
בתי החולים הודיעו שתיעוד זה אינו בידם עוד .כידוע למשרד הבריאות ,יש בין בתי החולים
שהתנו את הבירור בעניין התיעוד בתשלום הוצאות הלידה .כידוע לרשות האוכלוסין וההגירה ,יש
בין בתי החולים כאלה שעודם מסרבים לרשום את שמות האבות בהודעת הלידה .אין כל הליך
לשחזור התיעוד או לתיקונו בבתי החולים.
 .17כפי שנבהיר להלן – אין כל צידוק בדין להסדר מפלה זה ,ולנסיגה לאחור באופן מתן התיעוד
לילדים; מאישורים מודפסים וקריאים הניתנים לתיקון ולשחזור על נקלה על ידי גורם אחד –
רשות האוכלוסין וההגירה ,שמשרדיה פרוסים בכל רחבי הארץ – לטפסים הממולאים בכתב יד,
שאישורם ,תיקונם ושחזורם כרוכים בביורוקרטיה שספק אם אפשר להוציאה אל הפועל של בתי
חולים שונים במקומות שונים – חלקם ציבוריים ואחרים פרטיים ,כל בית חולים על פי דרכו
ושיטות העבודה הנהוגות בו.

פירוט הטענות
 .18הבסיס לזכאותם של ילדים לתיעוד מוסדר בעניין לידתם מעוגן היטב במשפט הישראלי ,במשפט
הבין-לאומי ובמשפט המשווה.
 .19חוק מרשם האוכלוסין עוסק ,ככלל ,באזרחי ישראל ובתושביה .שני חריגים לכך הם ענייני לידה
ופטירה על פי סעיפים  6ו 7-לחוק ,המחייבים מתן הודעות מפורטות על לידות ופטירות של כל
אדם בישראל ,יהיה מעמדו אשר יהיה .לענייננו ,סעיף (6א) לחוק מרשם האוכלוסין קובע ברישא
כדלקמן:
"הודעה על לידה שאירעה בישראל תימסר לפקיד רישום תוך עשרה ימים".
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 .20הוראת סעיף (6א) עוסקת ,אם כן ,בכלל הילודים בישראל – בין שהם אזרחי ישראל או תושביה
ובין שאינם .על פי החוק ,לידתו של כל ילד בישראל מדווחת למשיבים על גבי טופס הודעת לידת
חי ,שמבנהו והפרטים שבו מוסדרים בתקנות מרשם האוכלוסין (הטפסים להודעת לידה ופטירה),
התשל"ב.1972-
 .21כלומר ,לטענת המשיבים ,כי אינם מוסמכים לאסוף נתונים לגבי לידתם של ילדים בישראל,
שאינם אזרחים או תושבים ,אין יסוד .החוק מצווה לדווח להם על כל לידה; התקנות קובעות
מהם הפרטים שידווחו; וברי שאין כוונת החוק והתקנות ,כי המשיבים לא ישמרו על הנתונים,
וימאנו להשתמש בהם .ברי עוד ,שהחוק אינו אוסר על שמירת ההודעות בדרך ממוחשבת ,ועל
מתן עותק מודפס הכולל פירוט של הפרטים שבהודעת הלידה להורים ולילדים .ברי אף ,שכשם
שהמשיבים יכולים לשמור את הודעות הלידה בארכיביהם ,הם יכולים לשמור אותם באופן
ממוחשב .החוק אינו אוסר על שימוש באמצעים מודרניים .המשיבים אינם צריכים לנהל מרשם
זרים ,ואולם לקבל הודעות על לידה ,בהן מדווחים להם הפרטים שנקבעו בתקנות ,הם מוסמכים
גם מוסמכים ,ואף חייבים בכך.
 .22אם כן ,אין יסוד לעמדה ,כי אין בסמכותם של המשיבים להנפיק תיעוד מודפס ,שנשמר במחשבי
רשות האוכלוסין וההגירה ,וניתן לתיקון ולשחזור .מתן תיעוד ,המבוסס על דיווח הפרטים אודות
הלידה על פי החוק והתקנות ,אין משמעו ניהול מרשם זרים או כל כיוצא באלה .כל משמעותו
הוא מתן תיעוד מודפס על מידע שמצוי בידי רשות האוכלוסין וההגירה על פי סעיף  6לחוק מרשם
האוכלוסין :תיעוד קריא ,ברור ושמיש ,שאפשר לקבל מספר עותקים ממנו ,לשחזרו ולתקנו .כך
הרשות נוהגת מזה שנים ,וכך היא נוהגת ,כאמור ,אף כיום.
 .23אם ממילא ,על פי ההליך שהציגו המשיבים ,ההורים יכולים לפנות למערכת הבריאות ,על בתי
החולים השונים שבה ,בבקשה לקבל תיעוד ,הרי שממילא הם יכולים לפנות גם לרשות האוכלוסין
וההגירה ,שהתיעוד נערך עבורה ומצוי אצלה על פי הוראות סעיף  6לחוק מרשם האוכלוסין .יתרה
מזו ,אם ממילא הרשות מחויבת לקבל את הודעת הלידה על פי חוק; ואם ממילא ההורים
נדרשים להתייצב עם הודעת הלידה במשרדי הרשות כדי להופכה לתעודה ציבורית; ואם ממילא
הרשות מתעדת את כל פעולותיה במערכת הממוחשבת המשמשת אותה ("מערכת אביב" ,שבה
מתועדים גם אזרחים זרים); הרי שאין כל הצדקה שהפרטים שבהודעת הלידה לא יוקלדו על ידי
הרשות ויודפסו; המסמך המודפס שיינתן להורים ולילד יישא את חותמת פקיד הרשות; והעתקו
ישמר בקובץ "מערכת אביב" עם נתונים אחרים שמתועדים בה.
 .24תיעוד שכזה אינו חייב להיקרא "תעודת לידה" או "אישור על לידה" ,ויכול להיקרא "הודעת
לידת חי" ,כשמו של הטופס שעל יסודו הוא מוקלד ,או "הודעה על לידה בישראל" ,ככותרתו של
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סעיף  6לחוק מרשם האוכלוסין .הוא יכול לכלול את הפרטים שהוכנסו בטופס (גם בטופס שגיבשו
המשיבים בחודשים האחרונים) .הוא יכול לכלול את כל ההערות שהמשיבים עומדים עליהן:
שהמסמך אינו מקנה מעמד או מעיד על מעמד בישראל; שהוא אינו מעיד על רישום במרשם
האוכלוסין; ושהמפורט בפרטי האב הינו על פי הצהרה.
 .25קיומו של תיעוד מסודר על לידה מבטיח את זכויותיו של הילד ,המעוגנות היטב במחויבויותיהם
הבין-לאומיות של המשיבים – הן בסעיף  )2(24לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות
ומדיניות (( )1966כ"א  ,)1040הן בסעיפים  7ו 8-לאמנה בדבר זכויות הילד (( )1989כ"א .)1038
זכויות הילד המנויות באמנה בדבר זכויות הילד מובטחות בסעיף  2לאמנה לכל ילד ללא הפלייה.
כפי שהדגישה "הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומה בחקיקה בראשות
השופטת סביונה רוטלוי" ,האמנה חלה על כל ילד שבתחום שיפוטה של המדינה:
"יהיו מעמדו ,אשרתו או אזרחותו אשר יהיו .כך למשל ,ילדי מהגרי עבודה השוהים
במדינה באופן בלתי חוקי וכן ילדים נטולי אזרחות ותושבות מכל סיבה שהיא יהיו
זכאים מכוח סעיף  2לאמנה ליישום מלא של זכויותיהם על פיה .לסעיף זה השלכות
משמעותיות על המציאות בישראל ,אשר קיים ספק אם מיישמת היא את הוראותיו
כיום הלכה למעשה ]...[ .האמנה מכירה בקיומן של אוכלוסיות המצויות באופן
אינהרנטי במצב של מצוקה ,חולשה או קושי (כגון ילדי פליטים ,ילדים נטולי
אזרחות או מעמד חוקי ,ילדים עם מוגבלויות ,ילדים המתגוררים ברחוב וכיו"ב),
ובעניינן היא קובעת כי יש לנקוט פעולות יזומות כדי לשפר את מצבן ,לרבות פעולות
שהינן בגדר העדפה מתקנת( ".דו"ח הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד
והמשפט ויישומה בחקיקה בראשות השופטת סביונה רוטלוי – חלק כללי (מדינת
ישראל ,משרד המשפטים) ,עמ' .)106-103
 .26סעיף  2לאמנה קובע את עיקרון איסור ההפליה כעיקרון על ומנחה ,אשר אותו "יש לקרוא אל
תוך כל אחת מהוראות האמנה בעת יישומה .זאת ,באופן שיישום הוראותיה והענקת זכויות
מכוח ה ייעשו תמיד באורח שוויוני ובלתי מפלה" (שם) .בין הזכויות המובטחות לכל ילד ללא
הפליה הן ,כאמור ,זכותו להירשם עם לידתו; זכותו לשמור על זהותו ,לרבות קשרי משפחתו;
וזכותו לשמור על שמו .הנה כי כן ,לשם הגנה על זכויותיהם של ילדים ,יש להבטיח הנפקת תיעוד
מסודר על לידתם.
 .27ועדת האו"ם לזכויות הילד ( )CRCהיא הוועדה הממונה על האמנה בדבר זכויות הילד .בוועדת
חברים "עשרה מומחים בעלי מעמד מוסרי גבוה ומיומנות מוכרת בתחום" ,המכוסה על ידי
האמנה ,אשר נבחרים על ידי "המדינות החברות מקרב אזרחיהן" ושותפים "על בסיס כישוריהם
האישיים ,תוך התחשבות בהתפלגות גיאוגרפית הוגנת ,ובשיטות המשפטיות העיקריות" (ר' סעיף
(43ב) לאמנה בדבר זכויות הילד) 1.בין הימים  27.5.2013ל 14.6.2013-קיימה ועדת האו"ם
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עו"ד יהודית קרפ ,לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,נבחרה באופן זה ארבע פעמים ברציפות לשמש חברה מטעם

ישראל בוועדת האו"ם לזכויות הילד בין השנים  1995ל.2003-
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.)CRC/C/ISR/CO/2-4( לזכויות הילד דיון בעניין הדיווח התקופתי של מדינת ישראל
, לעניין הנפקת תיעוד על לידה לילדים שאינם ישראלים, בין היתר,במסקנותיה התייחסה הוועדה
 כמו, הכולל את פרטי שני הוריהם,וקראה לישראל להנפיק עבור ילדי מהגרים תיעוד על לידתם
 ולפיהם הם מוכנים, ללא שהתיעוד יותנה בחתימת ההורים על מסמכים,שניתן לילדים ישראלים
:לעזוב את הארץ
Birth registration / nationality
29. The Committee, while noting that Section 6 of the Population Registry
Law establishes a duty to notify a registration officer of the Ministry of
Interior of every birth that occurs in Israel, expresses concern that:
[…]
(b) Children of migrants born in the State party often do not receive an
official birth certificate but a hand-written official notification without the
father’s name being indicated. The Committee is also concerned about
information that migrant families who are unable to cover the cost of
hospitalization might be denied birth notification, and about reported cases
of migrant families who have to pay exorbitant costs for a DNA test in
order to have the father’s name included in the birth notification. The
Committee is further concerned about reported cases of families forced to
sign voluntary return declarations to be able to obtain official birth
certificates.
30. […] The Committee also urges the State party to issue free birth
certificates indicating the names of both parents to all children of migrants
as it is done for Israeli children. The issuance of birth certificates should in
no way be made conditional on the signing of “voluntary” return
declarations .

 צמצום ומניעה של חוסר, בין היתר, מבטיח, הכולל את פרטי ההורים, תיעוד מסודר על לידה.28
, נציבות האו"ם לפליטים היא הגוף הבינלאומי המופקד על מטרות אלה.)statelessness( אזרחות
 שכותרתה17.10.2013  מיום111  מספרEXCOM ואף היא התייחסה לסוגיה בהחלטת
 ההחלטה קוראת למדינות לרשום לידתם של ילדים ללא2."Conclusion on civil registration"
. פשוט ולא יקר, ולהבטיח הליך מינהלי נגיש,הפלייה מכל סוג שהוא

 מורכבת מנציגי כל המדינות החתומות על האמנה בדבר, הוועדה האקזקוטיבית של נציבות האו"ם לפליטים, EXCOM
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, כלומר. אשר מתקבלות אך ורק פה אחד, החלטותEXCOM  מעת לעת מאמצת. ובהן מדינת ישראל,מעמדם של פליטים
. התקבלה על דעתה של מדינת ישראל111  גם החלטה.אין החלטה שהתקבלה שלא על דעת מדינת ישראל שחברה בה
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 .29כך נוהגות מדינות העולם המפותח .העותרים בדקו בעניין בחודשים האחרונים ,העמיקו ובדקו,
ולא מצאו ולו מדינה מפותחת אחת ,שאינה מנפיקה תיעוד מודפס על לידת ילדים בתחומה ,בין
שיש להם מעמד במדינה ובין שהם חסרי מעמד .העותרים לא מצאו ולו מדינה מפותחת אחת,
שאין בה הליכים שמאפשרים תיקון של התיעוד או שחזורו ,יהיה מעמדם של הילדים אשר יהיה.
כמובן ,שאין ולו מדינה אחת שהנפיקה בעבר תיעוד מודפס על לידת ילדים ,החליטה כי היא
ממאנת להמשיך בכך ,והחלה להנפיק במקום תיעוד מודפס תיעוד הממולא בכתב יד עבור ילדים
חסרי מעמד.
 .30לסיכום הדברים – על מנת להבטיח את זכויותיהם של ילדים ולנהוג בהם בשוויון ,על פי הדין
בישראל ,על פי מחויבויותיה הבין-לאומיות של ישראל ועל פי המקובל בעולם המפותח ,יש
להנפיק תיעוד מודפס ,שאפשר לתקנו ולשחזרו ,בדרך בה ניתן תיעוד לילדים ישראלים .יש
להבטיח שהתיעוד יכלול את פרטי שני ההורים ,ואת רישום שם משפחתו של הילד לפי בקשת
ההורים .אין להתנות את מתן התיעוד בתנאים ,ובכלל זה בחתימה על "טופס שהייה בלתי
חוקית".
 .31לצורך כל אלה ,על רשות האוכלוסין וההגירה להקליד את הפרטים שבהודעת הלידה (כפי שהיא
עושה מזה שנים ואף כיום ללא כל קושי ובאמצעים הטכנולוגים העומדים לרשותה בהנפיקה
אישורים על לידה) ולתת תיעוד מודפס .התיעוד המוקלד יישמר אצל הרשות (כפי שנשמרת כל
בקשה של אזרח זר ותשובה שניתנת לו ב"מערכת אביב" ,וכפי שנשמר כיום אישור על לידה
ב"מערכת אביב" .ממילא הרשות נדרשת לשמור את רישום הלידה לפי סעיף  6לחוק מרשם
האוכלוסין) .תעמוד אפשרות לפנות לרשות על מנת לתקן את הרישום בתיעוד במקרים של טעות
(למשל ,טעות בתעתיק שמות) ,או במקרים שבהם פרטים הושמטו (למשל ,אם בית החולים לא
רשם את פרטי האב בניגוד לדין) ,וכן תעמוד אפשרות לקבל מן הרשות העתקים מן התיעוד (בכל
מקרה ,ולרבות במקרים שהתיעוד אבד ,הושחת או הושמד).
מטעמים אלה יתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי כמבוקש בעתירה ,ולקבוע את העתירה
לדיון.

 22בינואר 2015

עודד פלר ,עו"ד
ב"כ העותרים

