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 1432 מספרנו:
 לכבוד 

 עו"ד רועי שוויקה
 דואר רשוםבאמצעות                                                              פרקליטות המדינה, מחלקת הבג"צים

  02-6467011 ובפקס:                                                                                                                          
     

 שלום רב,

 דרישת פרטים נוספים -גישה נ' שר הפנים 3987/15בג"ץ הנדון: 

)להלן:  1984-הגבוה לצדק, תשמ"דסדר הדין בבית המשפט  לתקנות 11בהתאם לתקנה  .1

(, הריני פונה אליך בדרישה לקבלת פרטים נוספים ומפורטים יותר לנימוקים, התקנות

. 20.3.2017שבעובדה או שבחוק, שפורשו בתצהיר התשובה שהגשתם בהליך שבכותרת, ביום 

שפט פריטים אלו נדרשים, בין היתר, לשם הכנת תגובתנו לתצהיר התשובה, שתוגש לבית המ

 . להלן הפרטים המבוקשים:6.4.2017לא יאוחר מיום 

לתצהיר נכתב שהמשיבים חייבים לבצע "בדיקות מסוימות" טרם שינוי רישום  6בסעיף  .א

בדיוק אילו בדיקות הנישא לבן/בת זוג זרה. נא לפרט  תושב ישראלהמצב האישי של 

 , ומה משך הבדיקה של כל אחת מהן.על ידי המשיבים מבוצעות

בהתאם, נא לפרט את כל המקרים בהם בתום הבדיקות שביצעו המשיבים הוחלט שלא  .ב

להעביר את התושב או האזרח הישראלי למצב אישי "נשוי", לאחר שהציג תעודת 

 נישואין קבילה, לבן/בת זוג זרה.

לתצהיר נכתב כי כאשר שני בני הזוג ישראלים, פרטי ( 35-ו 33)וכן בסעיף  6בסעיף  .ג

ות מצב אישי נוכחי, דת, גיל ועוד, מצויים במרשם האוכלוסין. ואולם, המבקשים, לרב

אין למשיבים כל ידיעה על פרטיה העובדתיים של בת "בסוג המקרים מושא העתירה 

: א( מהם הפרטים העובדתיים שהמשיבים מבקשים . בהתאם לאמור, נא לפרט"הזוג

מן כמה זג( -ופרטים אלו, מהיכן מקבלים המשיבים  לדעת על בן או בת הזוג הזרה, ב(

  .זהאיתור מידע  בממוצע אורך

בהתאם, נא לפרט מדוע פרטים עובדתיים אלו על בן או בת הזוג הזרה רלוונטיים לעניין  .ד

 רישומו של האזרח הישראלי כנשוי.

כול שיהא באופן מיידי י התושב הישראלילתצהיר נכתב ששינוי רישומו של  6בסעיף  .ה

 להיות מנוגד. הרישוםלאיזה הוראות דין יכול לפרט  נאמנוגד להוראות הדין. 

כניסת תושבי ישראל הנשואים לתושבי רצועת עזה הוסדר. עניין לתצהיר נכתב ש 9בסעיף  .ו

נא לפרט כיצד לשיטת המשיבים הוסדר עניין זה, בהינתן העובדה שרישום הנישואין של 
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"בבירור" שנמשכת כפוף לבדיקת עדיין אזרחים ותושבים ישראלים שנישאים לזרים 

 מספר חודשים.

לתצהיר פירטתם לגבי הנוהל במתכונתו הקודמת. בהתאם, נבקש לדעת מתי  8בסעיף  .ז

הנישא לבן/בת זוג זר/ה  יהוחלה לראשונה הפרקטיקה של רישום מצבו האישי של ישראל

ב"בירור", ובאיזה תאריך עוגנה בנוהל של המשיבים. כמו כן נבקש לדעת מה היה הדין 

האם מצבו האישי של ישראל שונה מיד עם הצגת תעודת  -שהוחלה פרקטיקה זולפני 

 נישואין קבילה ל"נשוי" או שמא נשאר בסטטוס "רווק" במשך תקופה מסוימת.

שהעתירה הינה תיאורטית, וכי אין בה תשתית עובדתית  נכתב לתצהיר 19-ו 18בסעיפים  .ח

. לפיכך, אבקש לקבל פרטים המצביעה על פגיעה של ממש שנגרמת למבקש כזה או אחר

נוספים על אודות העברת מצבם האישי של תושבים ואזרחים ישראלים לסטטוס 

 :(. נא לספק2016 - 2010"בבירור" בשבע השנים האחרונות )

 רחים שהועברו לסטטוס זה בשבע השנים האחרונותהמספר הכולל של תושבים ואז. 

  ישראלי/ת עם זר/ה.מאילו מדינות התקבלו תעודות נישואין של 

  מה היה משך הזמן הממוצע במהלכו שהו התושבים והאזרחים בסטטוס זה עד

 שהועברו לסטטוס נשוי. 

  "מספר המקרים בהם מצבו האישי של האזרח/תושב ישראלי שונה מ"בירור" ל"נשוי

לאחר שבוצעו בדיקות ומספר המקרים בהם מצבו האישי של האזרח/תושב ישראלי 

 ל"נשוי" מבלי שבוצעו שום בדיקות.שונה מ"בירור" 

 כנגד המשיבים לצורך רישום מצב אישי "נשוי".הוגשו שעתירות מספר ה 

 לצורך רישום מצב אישי "נשוי".עתירות שהוגשו  -מספר קדם 

לתצהיר נכתב שמסרת הזמנים מתחייבת משום שלעתים מתקבלים מסמכים  32בסעיף  .ט

את המסמך הספציפי לא תמיד יש ממדינות שונות "כאשר לפקיד הספציפי המקבל 

היכרות עם תעודה ספציפית זו". נא להשיב אם היו מקרים בהם עוכב רישום הנישואין 

כמו כן נא  בין שני ישראלים שנישאו בחו"ל ומצבם האישי שונה ל"בירור", בשל סיבה זו.

לפרט אם ומתי היו מקרים בהם הוצגה למשרד הפנים תעודת נישואין שהייתה הראשונה 

 מסוגה. 

כאסמכתא לטענותיכם. נא  10084/09לתצהיר הנכם מפנים לפסק הדין בבג"ץ  34בסעיף  .י

 למסור עותק מפסק הדין.

לתצהיר נכתב שבמקרים מסוימים התעדכן המצב האישי של תושבים  34בסעיף  .יא

ישראלים שנישאו לתושבים ישראלים ל"בירור", במקרים בהם לא התאפשר רישום 

הנישואין שהוגשה. לפיכך, נא לספק את המספר הכולל של  מיידי על בסיס תעודת

תושבים ואזרחים ישראלים שנישאו לתושבים ואזרחים ישראלים, ואשר הועברו 
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לסטטוס "בבירור". כמו כן נא לפרט מה היה משך הזמן הממוצע במהלכו שהו התושבים 

 והאזרחים בסטטוס זה עד שהועברו לסטטוס נשוי. 

שפקיד הרישום זקוק לפרק זמן על מנת לבחון את אמיתות  לתצהיר נטען 36בסעיף  .יב

ומהימנות המסמך שהוצג לו. נא לפרט מה כוללת בדיקת אמיתות ומהימנות תעודת 

 הנישואין המוצגת לפקיד, וכמה זמן אורכת בממוצע בדיקה זו. 

לתצהיר הנכם מציינים כי "אף ביחס לפרטי מרשם אחרים, מקום בו הוגשה  42בסעיף  .יג

שינויים וכל עוד היה נבחנת, נרשם כי הפרט מצוי בבדיקה". נא לפרט על אילו בקשה ל

בספח תעודת  אלו מרשםי המעיד על העברת פרט תיעודפרטי מרשם מדובר, ולספק 

ל"בבירור". כמו כן נא לפרט במשך כמה זמן נמצאים פרטי מרשם אלו בסטטוס  הזהות

 "בבירור".

ספק אם האפשרות שהציע כבוד בית המשפט  לתצהיר הנכם מציינים שעולה 45בסעיף  .יד

ה לחוק מרשם אוכלוסין. בהתאם, נא להסביר 19-ד ו19, 2עולה בקנה אחד עם סעיפים 

 מדוע רישום "בבירור" לא מהווה שינוי המנוגד לסעיפי החוק המצוינים.

הנכם מציינים כי תיקון הרישום אחר הרישום המיידי של ה"נישואין" לתצהיר  45בסעיף  .טו

 קש יעורר קשיים של ממש במישור המשפטי. נא לפרט על אילו קשיים מדובר.כמבו

באופן מיידי יש השפעה על כ"נשוי" הנכם מציינים כי לשינוי רישום לתצהיר  47בסעיף  .טז

מיהם אותם צדדים שלישיים ומה  צדדים שלישיים המסתמכים על המרשם. נא לפרט

 טיב הסתמכותם. 

בתוך שבוע ימים מיום לתקנות הנכם מתבקשים למסור את הפרטים  12אזכיר כי לפי תקנה  .2

 בתוך פרק זמן זה.. על כן אודה לקבלת הפרטים הנדרשים משלוח המכתב

 

 ,בברכה

 מיכל לופט, עו"ד


