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 3987/15בג"ץ  בבית המשפט העליון
 10.5.2017קבוע לדיון ביום                                 כבית המשפט הגבוה לצדקבשבתו 

בפני כב' ההרכב מלצר, עמית 
  ארז-וברק

 
 "ר(ע) לנוע הזכות על לשמירה מרכז - גישה

מורן גור  ליפשיץ ו/אומיכל לופט ו/או אסנת כהן  ע"י ב"כ עוה"ד
 מרכז לשמירה על הזכות לנוע" -מ"גישה  סטפאני בן נון ו/או

 6777008תל אביב, , 42רחוב הרכבת 
 03-6244130; פקס: 03-6244120טלפון: 

 העותרת  
  -נגד  -

 שר הפנים.  1
 1965-ה"תשכ, האוכלוסין מרשם חוק פי-פקיד הרישום על . 2

 המדינהפרקליטות  צים,"מחלקת בגב"כ עו"ד רועי שוויקה מע"י 
 , ירושלים31דין -רחוב צלאח א

 02-6467011פקס: ; 02-6466305טלפון: 
 המשיבים

 
 תגובת העותרת לתצהיר התשובה של המשיבים

, 6.4.201ולבקשת הארכה שהוגשה ביום , 23.3.2017בהתאם להחלטת כב' בית המשפט מיום  .1

 . 20.3.2017מוגשת בזאת תגובת העותרת לתצהיר התשובה של המשיבים אשר הוגש ביום 

 פתח דבר

ייאמר מיד, כי הטענה החדשה שהעלו המשיבים בתצהיר התשובה, שנועדה לכאורה להסביר  .2

מדוע הם מעניקים יחס שונה ברישום של ישראלים שנישאו לזרים, לעומת ישראלים שנישאו 

 1)נספח ע/עיון בנוהל נשוא העתירה ינה עובדתית ומשפטית. שגויה מבח -לישראלים

מעלה כי המבקש לשנות את מצבו האישי, ממילא נדרש לפרט ולהצהיר על פרטי לעתירה( 

כל הפרטים האישיים לפיכך,  בן/בת זוגו, לרבות מספר הדרכון שלו, שמו, מצבו האישי וגילו.

על לא ברור במועד הגשת הבקשה ולכן של בן/בת הזוג הזר/ה כבר מצויים בידי המשיבים 

 איזה בירור, המצדיק עיכוב של שלושה חודשים ברישום הישראלי כנשוי, מדברים המשיבים.

במציאות אין כל עיגון לפרקטיקה הנטענת של עריכת בדיקה לאיתור הפרטים בנוסף לכך,  .3

ס "בבירור" בפועל, המשיבים רושמים את הישראלי בסטטוהעובדתיים על בן/בת הזוג הזר. 

)או באשר  ולאחר מכן לא נוקטים בשום פעולות בירור אקטיביות באשר לפרטי בן הזוג הזר

. בחלוף המועד הכתוב בנוהל )או מאוחר מכך(, ובדרך כלל במועד לשום פרט אחר, ליתר דיוק(

 בישראל, רושמים את הישראלי כ"נשוי". /הלזר מעמדמתן התחלת ההליך המדורג של 

כפי שיפורט להלן, הטענה שגויה מבחינה משפטית שכן לפי החוק בישראל, אין יתר על כן,  .4

קשר בין רישום הנישואין במרשם האוכלוסין לבין הכרה בתוקף הנישואין בישראל או מתן 

מעמד לבן/בת הזוג הזר/ה. על פי החוק, המצב האישי הרשום אף אינו מהווה ראיה לנכונותו. 

בחון אך ורק את מהימנות ת סמכותו של פקיד הרישום לזאת ועוד, החוק ממילא מגביל א

אותו תעודת הנישואין היא המסמך היחיד  ,. לפיכךהתעודה הציבורית ואת התאמתה למרשם

 לחקור.יכול הפקיד 
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בחינה של "המשיבים כבר ערכו מקצה שיפורים בנוהל נשוא העתירה, עת שינו את נוסחו מ .5

לבדיקה של . "ינה של התעודה הציבוריתבח"במהלך תקופת ה"בירור" ל "כנות הקשר

זאת ועוד, נהלים אחרים של  הפרטים העובדתיים של הזר/ה אין כל זכר בנוהל המתוקן.

המשיבים העוסקים ברישום מעידים כי המטרה היחידה מאחורי הקצאת תקופת "בירור" 

מעמדו של הזר יקבע לישראלים שנישאו לזרים, היא הקפאת שינוי במצבם עד אשר י

 וזאת, גם כאשר מוצגת למשיבים תעודת נישואין קבילה ומהימנה כדין.  -ישראלב

 -כל בסיס במציאות התשובה נוכח כל האמור, ברי כי אין לטענה שהעלו המשיבים בתצהיר .6

העלאת טענה זו שומטת את הקרקע מתחת כל טיעוניהם העובדתית והמשפטית. יתרה מכך, 

ת ה"בירור" שנקבעה בנוהל אין כל הצדקה הקודמים של המשיבים וחושפת כי לתקופ

בנסיבות אלו, לא נותר אלא להכריע כי מדובר בפרקטיקה שנקבעה בחוסר  ותכלית ראויה.

 . ובהתאם, להורות על בטלותה -ואפליהסמכות, חוסר סבירות, חוסר מידתיות, שרירותיות 

 הפרקים הקודמים

, הציע כב' בית המשפט 14.7.2016הדיון הראשון בעתירה, ביום כרקע, יוזכר כי בתום  .7

 שקול כי:למשיבים ל

 ציבורית בתעודה זר אזרח והאחר ישראלי מהם שאחד זוג בני בין בנישואין"

 האומרת, שוליים להערת כוכבית ותיווסף ,כנשואים הזוג בני יירשמו קבילה ישראלית

 שלושה תוך מיוחדים ובמקרים יום 45 ךות שתיערך לבדיקה נתון הרישום כי

 ".חודשים

, 6.12.2017דיון שני בעתירה, ביום המשיבים סירבו לקבל את הצעת כב' בית המשפט ובתום  .8

, התבקשו המשיבים בין היתר. תנאי כמבוקש בעתירה-על-צו הוציא כב' בית המשפט

 :להבהיר

"את הטעם מבחינתם להבחנה בין נישואי ישראלים לישראליות ובין נישואי 

 ישראלים לזרים."

 : כי המשיבים יבואו ויתנו טעם שהתבקש בעתירה המתוקנת היה תנאי-על-כי הצויוזכר  .9

: האוכלוסין רשות של 2.11.0001 מספר לנוהל 4.4 -4.2סעיפים  מדוע לא יבוטלו"

, המעודכן "התאלמנות(/גירושין/)נישואין אישי במצב ותיקונים שינויים ביצוע נוהל"

 ישראלים אזרחים של האישי כי מצבם )להלן: הנוהל(, הקובעים 20.10.2015ליום 

זר יירשם למשך תקופה מסוימת "בבירור";  לאזרח המבקשים לרשום את נישואיהם

וכן כל נוהל ו/או סעיף בנוהל אחר של רשות האוכלוסין שיותיר על כנו רישום 

 "ב"בירור" לאחר הביטול האמור.

שלחה העותרת  23.3.2017 הוגש כאמור תצהיר התשובה של המשיבים. ביום 20.3.2017 ביום .10

טרם התקבלו  למשיבים בקשה לפרטים נוספים לנימוקים אשר הועלו בתצהיר. עד היום

 הפרטים הנדרשים.
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 להלן תגובת העותרת לתצהיר התשובה:

עתירה תיאורטית; א(  -כולל, בתמצית, שלוש טענות מרכזיותתצהיר התשובה של המשיבים  .11

כי אין למשיבים כל ידיעה על הפרטים העובדתיים של  העיכוב הארוך ברישום נדרשב( 

 כדי לעמוד על מהימנות ואמיתות התעודה הציבורית. העיכוב הארוך ברישום נדרש ג( הזר/ה; 

הועלתה בעבר ונדחתה. ובכל זאת המשיבים אינם מתייאשים מלהעלותה  הטענה הראשונה .12

 לאחר תחלה, העתירה דנן הוגשהשוב ושוב, בתקווה כי אולי הפעם תתפוש. כפי שנאמר מן הה

)ר'  מבלי שהסעד העקרוני נדון תמידשעתירות פרטניות שהוגשו בליווי סעד עקרוני נפתרו 

בכל העתירות המשיבים מיהרו להעניק את . לעתירה המתוקנת( 18-27פירוט בסעיפים 

שנדון מבלי  , וכך נמחקו העתירות/תשל נישואי העותר מיידיהסעד הפרטני ולבצע רישום 

תנאי בה -על-צוהלכן, לא היה מנוס מהגשת העתירה דנן, והוצאת  בהם הסעד העקרוני.

המשיבים ממהרים לרשום כל פונה ש העובדהמדברת בעד עצמה. במאמר סוגריים יצוין כי 

כפליים על  הועותר הטוען כי רישומו כ"נשוי" מתעכב יתר על המידה וללא הצדקה, מעיד

וכי  "בבירור" שום הצדקה ותכלית ראויהי אין מאחורי תקופת ההנטען על ידי העותרת, כ

כך גם תיקון הנוהל וקיצור תקופת ה"בירור" מששה המשיבים יכולים להסתדר בלעדיה. 

 חודשים לשלושה חודשים מעיד כי המשיבים מכירים בפגיעה הטמונה בפרקטיקה זו.

העותרת פירטה בעבר לגבי הנזקים הנגרמים לישראלים שרישומם כנשואים מעוכב על ידי  .13

ואין מקום להרחיב  -נזקים כלכליים, אישיים ונפשיים כאחד -המשיבים למשך תקופה ארוכה

בעניין. תיאור זה היה למעלה מן הצורך שכן על פי עקרונות יסוד במשפט הישראלי, לרשות 

ולא ניתן להצדיק פעולה שננקטת בחוסר בד זו הקנויה לה בחוק, המינהלית אין סמכות מל

. מושכלות ראשונים סמכות בכך שלא הוכח שהיא פוגעת "פגיעה של ממש" באזרחי המדינה

הן שבעוד שלאזרח מותר לנקוט כל פעולה למעט זו האסורה בחוק, לרשות אין זכות לנקוט 

ם אינם יכולים להתכסות באצטלה פעולה כלשהיא מלבד זו הקבועה בחוק. לכן, המשיבי

שמותר להם לעכב את רישומם של אזרחי ישראל כנשואים במרשם האוכלוסין משום שעיכוב 

 זה אינה פוגע "פגיעה ממשית" במאן דהו.

כי בית המשפט יחייב את ודורשים  מגדילים המשיביםלצד הטענה כי העתירה תיאורטית  .14

הגשת העתירה עדכנו המשיבים את הנוהל רק בעקבות . יוזכר כי )!( העותרת בהוצאות

 וקיצרו את משך תקופת ה"בבירור", באופן מהותי, שינו את הסעיפים הרלוונטיים הנתקף

משישה לשלושה חודשים, לרווחתם של עשרות ומאות אלפי ישראלים הבאים להירשם 

 העותרת הוצאות, אך טרם הגיעה העת לכך. לטובת רק על כך ראוי כי ייפסקוכנשואים. 

של המשיבים, לגופו של עניין, היא כי העיכוב ברישום הנישואין של אזרחים  הטענה השנייה .15

, ישראלים שנישאו לזרים, וההבחנה לעניין זה בינם לבין מי שנישאו לישראלים אחרים

ם לגבי בן/בת הזוג מכך שהמשיבים צריכים תקופה זו על מנת לברר פרטים עובדתיינובעים 

 :לתצהיר 6וכך טענו המשיבים בסעיף  הזר/ה.

נישואי תושב ישראל עם מי שאינה תושבת ישראל  -"בסוג המקרים מושא העתירה

בת הזוג שאינה תושבת ישראל אינה רשומה כלל ועיקר במרשם  -)כדוגמה(

 ג.על פרטיה העובדתיים של בת הזו האוכלוסין. ממילא, אין למשיבים כל ידיעה
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 יכול שיהא מנוגדבנסיבות אלו, שינוי רישומו של התושב הישראלי באופן מיידי 

 טרם שינוי הרישום בפועל". בדיקה מסוימתלהוראות הדין. על כן, מתחייבת 

 )הדגשה שלי, מ.ל(.

 לתצהיר פונים המשיבים לפרט טענה זו אך לבסוף כל שנאמר הוא: 33בסעיף  .16

תושבי ישראל באים לשנות את רישומם, הרי "כאמור בראשית הדברים, כאשר שני 

שעל דרך הכלל, לפקיד המרשם יש את כל הנתונים הדרושים לצורך שינוי הרישום 

המבוקש. שנת הלידה...מצבם האישי...גם פרטי הדת...קישורי משפחה שונים... 

כלומר, לפקיד המרשם יש מספיק נתונים המספיקים לו, על דרך הכלל, לשנות את 

 המבקשים לנשואים, על אתר." רישומם של

אילו פרטים עובדתיים של בן/בת הזוג  פונים להסבירהמשיבים אינם לאחר דברים אלו,  .17

. במקום זמן נדרש לשם כך , כיצד הם מאותרים וכמהנדרשיםהם מדוע הזר דרושים להם, 

ישראלית מקרים בהם גם "תעודה ציבורית  -עניין שונה לחלוטיןהם עוברים לדבר על זאת, 

הם חוזרים לטענה  . בהמשך(34)סעיף  קבילה" ביחס לשני תושבי ישראל מעוררת קשיים

 ומציינים כי:

בן  על אודות"במקרה של בן זוג שאינו תושב ישראל, לפקיד המרשם אין כל ידיעה 

 (35)סעיף ." משנה בדיקההזוג הזר. משכך, מקרה זה מחייב 

 בהמשך, ולעניין משך הבירור טוענים המשיבים כי: 

של בן זוג שאינו תושב  פרטיו האישיים וזהותובשים לב שהרישום כרוך בבירור "

 (38תקופה זו הינה סבירה" )סעיף  אודותיו,ישראל, ושאין לפקיד המרשם ידיעה 

 )כל ההדגשות שלי, מ.ל(

אילו בדיוק פרטים של הזר/ה לפרט  נטענה בעלמא, בעמימות רבה ומבלי ,אם כןטענה זו,  .18

נדרשים לצורך רישום הישראלי כ"נשוי", כיצד מאותרים הפרטים הללו הם מדוע נדרשים, 

מחדלם לשיטת העותרת, במהלך תקופת ה"בירור" וכמה זמן בממוצע לוקח איתור הפרטים. 

רבובה של המשיבים מלמסור פרטים מהותיים לגבי "דרישת הפרטים העובדתיים מהזר/ה" וע

של טענה זו לצד הטענה של "בחינת מהימנות התעודה", מעלה ספק באשר לאמיתותה של 

 לעמוד על טיבה ומהותה. כן מקשהוהטענה 

מן וזאת אינה יכולה לעמוד,  ,בכל הכבוד ,ואולם, גם מן המעט שכן נמסר, ברור כי טענה זו .19

הטענה המרכזית של הטענה סותרת את ; ב( בטענה כבושההטעמים הבאים: א( מדובר 

הטענה שגויה שהעיכוב נדרש לצורך בדיקת אמיתות התעודה הציבורית; ג(  המשיבים

ואת  נהלים אחריםבכתוב בנוהל הנתקף בעתירה והיא סותרת את ה -מבחינה עובדתית

היא סותרת את הדין לגבי סמכויות  -מבחינה משפטיתהטענה שגויה ד( ; הפרקטיקה בפועל

 וההבחנה בין רישום לבין תוקף הנישואין בישראל.פקיד הרישום 
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 טענה כבושה (א

טענה זו הועלתה לראשונה על ידי המשיבים בתצהיר התשובה, ולא הועלתה באף אחת  .20

(. 27.9.2016 -ו 6.7.2016, 22.10.2015מתגובות המדינה שהוגשו במהלך ניהול העתירה )מיום 

, שאין מקום להידרש לה בשלב מתקדם זה של ההליך  )השווה: מדובר בטענה כבושהלכן, 

מהעלאת הטענה (. 3.5.2012פורסם בנבו, ) פלוני נ' הועדה הרפואית העליונה  2193/11א "רע

המשיבים  בשלב כה מאוחר של ניהול העתירה, ומאופן ניסוחה העמום, ניתן להסיק כי

ראלים לבין ישראלים שנישאו ליש בין ברישום הכיצד להצדיק את האפליהבנרות  מחפשים

לא תסייע בידם. הן מן הטעם שהיא כבושה, העלאת טענה זו  ,אך ישראלים שנישאו לזרים.

 והן מטעמים מהותיים שיפורטו להלן.

שהעיכוב נדרש לצורך בדיקת אמיתות  הטענה סותרת את הטענה המרכזית של המשיבים (ב

 התעודה הציבורית

שבמהלך תקופת ה"בירור" ידרשו המשיבים נתקף בעתירה נכתב ל הנוהל ההמקורי ש סחבנו .21

לנוהל(. לאחר הגשת העתירה שינו  2)סעיף ג. "ראיות לקיום קשר משותף בין בני הזוג

המשיבים את הסעיף באופן יסודי, וכעת נכתב כי במהלך תקופת ה"בירור" יבדקו המשיבים 

; האם ניתנה על ידי רשות שלהתעודת הנישואין; מהימנותה; האם יש צורך באימות את "

ציבורית מוסמכת; האם הנישואין נערכו על ידי רשות ציבורית מוסמכת בישראל או מחוץ 

באופן מפורש נכתב בנוהל לנוהל המתוקן(.  4.3לישראל; זיהוי וזהות הצדדים, וכיו"ב" )סעיף 

כל שתוגש )כ כי "נושא כנות הקשר יבחן במסגרת בקשה למעמד בישראל עבור בן הזוג הזר

ואין בעדכון המצב האישי במרשם האוכלוסין משום קביעה לכאן או לכאן ביחס לכנות כזו( 

 לנוהל המתוקן(. 4.5" )סעיף הקשר

טענו כי בדיקת פקיד  הם 27.9.2016ומיום  6.7.2016מיום ת המשיבים ותגובעקבות זאת, בב .22

המוגשת לו, וכי לשם  הרישום מתמצה אך ורק בבחינת אמיתות ומהימנות תעודת הנישואין

: 27.9.2016לתגובה מיום  3בסעיף כך למשל נכתב  חודשים. 3כך נדרשת תקופה ארוכה של 

"בפן המהותי, הנוהל עודכן כך שהבדיקה מתמקדת בהיות התעודה תעודה ציבורית שהוצאה 

" ולעניין הרישום, שבו בלבד שאנו עוסקים בעתירה זו, אין היא עוסקת בכנות הקשרכדין, 

לתגובת  25, 10, 8משפט זה הופיע, באותו הניסוח ממש, בסעיפים )ההדגשה במקור(. 

 . 6.7.2016המשיבים מיום 

כי "הבדיקה בתוקף ממשיכים המשיבים לטעון  20.3.2017גם בתצהיר התשובה מיום  .23

וכי "יש לאפשר לפקיד  לתצהיר( 32-ו 13סעיפים מתמקדת בהיות התעודה תעודה ציבורית" )

פרק זמן, ולו מינימאלי, על מנת לבחון את אמיתות ומהימנות המסמך שהוצג לו"  הרישום

המסכם את עמדתם הם כותבים: "נסכם את עמדת המשיבים.  47בסעיף  לתצהיר(. 36)סעיף 

 שהוצגה לו". התעודה הציבוריתלעמדת המשיבים, פקיד המרשם מוסמך לבדוק את 

צהיר את הטענה כי הבדיקה הארוכה ועיכוב והנה, במקביל לטענה זו, מעלים המשיבים בת .24

הרישום דרושים לא על מנת לבחון את "אמיתות ומהימנות המסמך" אלא על מנת לברר את 
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הפרטים האישיים של בן הזוג הזר, כגון מצבו האישי, גילו, דתו, שנת לידתו ו"קישורי 

יכולות לדור בכפיפה שתי הטענות אינן לתצהיר(. ברי כי  35, 33,  6משפחה שונים" )סעיפים 

לפי האחת הוא נדרש להסתכל על  -. מדובר בשתי פעולות שונות לחלוטין שמבצע הפקידאחת

צורתה ועל החותמות שעל גביה ולהכריע על פי זאת מקום כתיבתה, על הכתוב בתעודה, על 

לפי הפעולה השנייה, נדרש הפקיד  .אם "קבילה" היא וניתן לרשום את הנישואין על בסיסה

אורה לערוך בירור ושימוע עם בן/בת הזוג הזר/ה ולקבל ממנו/ה פרטים עובדתיים באשר לכ

 וכו'. למצבו האישי, גילו, דתו

האם היא נועדה על מנת  ומהי מטרת הבדיקה? פעולה שמבצע פקיד הרישום?מהי אם כן ה .25

או שמע היא  ,לבחון את אמיתות התעודה, כפי שטענו המשיבים בתחילה וכפי שנקבע בנוהל

לא טורחים לבאר המשיבים נועדה על מנת לאתר פרטים עובדתיים לגבי בן/בת הזוג הזר/ה? 

כל שטענו הוא שיש לפקיד הרישום סמכות לבצע  דתם ומותירים את הדברים עמומים.את עמ

התייחסות כללית זו ל"בדיקה" שמבצע . רם ירשום ישראלי שנישא לזר כנשוי"בדיקה" בט

שטוענת העותרת, כי המשיבים נטלו לעצמם סמכות רחבה יותר מזו מה על הפקיד מעידה 

  קה המוגבלת לבחינת מהימנות תעודת הנישואין.שהוקנתה להם בחוק וחורגים הם מבדי

 הטענה שגויה מבחינה עובדתית (ג

עיון בנוהל נשוא העתירה מעלה כי , ראשיתלטענה אין כל אחיזה במציאות העובדתית.  .26

בעת הגשת  מצבו האישי, ממילא נדרש לפרט ולהצהיר על פרטי בן/בת זוגוהמבקש לשנות את 

הנספח לנוהל, על הישראלי  ("6טופס "הודעה על שינוי מצב אישי )מר/על פי  .הבקשה

"המודיע" על שינוי במצבו האישי, למלא בטופס הן את פרטיו האישיים והן את פרטי בן/בת 

. רטי, שם האב, תאריך הלידה והמצב האישימספר זהות/דרכון, שם משפחה, שם פ -זוגו

 כידוע תעודה ציבורית מאומתת התומכת בפרטי השינוי המבוקש.זאת, עליו לצרף לצד 

 להלן צילום של החלק הרלוונטי בטופס הנספח לנוהל:
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זאת ועוד, על פי הנוהל נשוא העתירה, ככל שבן/בת הזוג של המבקש הישראלי נמצאים  .27

לנוהל( ואף להיות  3.2בישראל, עליהם לנכוח פיזית בלשכה בעת הגשת הבקשה )ר' סעיף 

שותפים לחתימה על הטופס דלעיל. על כן, במעמד זה יכול פקיד הרישום לשאול את בן/בת 

 ים הדרושים לשם אישור הבקשה. הזוג הזר/ה לכל פרטיו האישי

מכאן, שכבר במועד הגשת הבקשה לשנות את המצב האישי של הישראלי מ"רווק" ל"נשוי",  .28

ולצד הצגת תעודת נישואין מאומתת, מצויים בידי פקיד/ת הרישום כל הפרטים העובדתיים 

ות בן טענת המשיבים לפיכך שאין להם "כל ידיעה על אודהנדרשים של בן/בת הזוג הזר/ה. 

הזוג הזר" וכי הרישום כרוך "בבירור פרטיו האישיים וזהותו של בן זוג שאינו תושב 

על ידי הממונה על מרשם ברשות  טענה שנטענה במסגרת תצהיר שנחתם -ישראל"

 שגויה ומטעה. הינה למרבה הצער, ובכל הכבוד,  -האוכלוסין וההגירה

כבר מצויים בידי המשיבים מעלה את העובדה כי הפרטים האישיים של בן/בת הזוג הזר/ה  .29

איזו בדיקה נוספת צריכים המשיבים? האם פרטים עובדתיים אלו, שנקבעו  התהיות:

כיצד  -וכןבטופס של המשיבים עצמם, אינם מספיקים? אילו פרטים אחרים נדרשים? 

פועלים המשיבים להשיג את הפרטים האחרים? כמה זמן אורכת בדיקה זו? האם בממוצע 

ינו עונה על שאלות תצהיר התשובה של המשיבים א רכת תקופה של שלושה חודשים?היא או

תלויות באוויר. כאמור, המשיבים גם לא השיבו לדרישת הפרטים הנוספים  אלו והן נותרו

 שהגישה להם העותרת, ולכן אין בידה שום מידע מלבד מה שנטען בתצהיר. 

בפועל פקידי הרישום אינם עוסקים במהלך תקופת נהלי המשיבים עצמם מעידים כי , שנית .30

למען עמידה על הפרטים העובדתיים של בן/בת פעולות בירור אקטיביות בביצוע ה"בירור" 

יבדקו המשיבים  נשוא העתירה נקבע במפורש כי במהלך תקופת ה"בירור" בנוהלהזוג הזר/ה. 

אם ניתנה על ידי רשות ה תעודת הנישואין; מהימנותה; האם יש צורך באימות שלה;את "

ציבורית מוסמכת; האם הנישואין נערכו על ידי רשות ציבורית מוסמכת בישראל או מחוץ 

כי הנוהל אינו מנחה את פקיד אכן, אך הגיוני הוא לנוהל המתוקן(.  4.3לישראל" וכו' )סעיף 

ו הרישום לברר את פרטיו העובדתיים של בן/בת הזוג הזר/ה בתקופה זו, שכן פרטים אל

 ידועים לו כבר מן ההתחלה.

עוד נקבע בנוהל כי "ככל שהובהר כי התעודה שהוגשה היא תעודה ציבורית כדין וכי ניתן  .31

לנוהל המתוקן(. גם בהודעה הנמסרת  4.5להסתמך עליה, יעודכן המצב האישי ל"נשוי" )סעיף 

על סמך לישראלי בתום תקופת ה"בירור" נכתב כי "רשות האוכלוסין עדכנה מצבך האישי 

לנוהל המתוקן(. מכאן, שתקופת הבירור  57תעודת הנישואין שהומצאה בפנינו" )נספח מר/

 נועדה, לפחות לכאורה ועל פניו, לבחינה של קבילות התעודה הציבורית ותו לא.

כי בתקופת  את המסקנה םחזקישל המשיבים העוסקים ברישום מצב אישי, מ אחריםנהלים  .32

. וכי לא זו מטרת ה"בירור" ם באיסוף פרטים על הזר/הה"בירור" המשיבים לא עוסקי

רישום הישראלי כ"נשוי" בחלוף תקופת ה"בירור" נעשה באופן  עולה מהם כי למעשה,

  אוטומטי, וגם אם לא נמסרו )וגם אם כן נמסרו( מסמכים ופרטים למשיבים.
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לאזרח ישראלי,  נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי"ל 1.ה.1סעיף ד.כך כתוב למשל ב .33

 .אשר לא תוקן בעקבות העתירה שבכותרת -(המתוקנת לעתירה 25נספח ע/) "5.2.0008מס' 

 פרטי את וכן הישראלי פרטי את ותואמת קבילה הנישואין תעודת כי ונמצא במידה"

 הזוג בן של האישי מצבו יירשם ן(המוזמ של האישיות לתעודות בהתאם) המוזמן

 פרטי יצוינו בה "אישי מצבג "מסו הגבלה בקובץ ותעודכן "בבירורי "הישראל

 )הדגשה שלי, מ.ל(. ."הנישואין ותאריך המוזמן

 :2.ה.1בהמשך נכתב בסעיף ד.

-מ המרשם שינוי .היותר לכל שנה חצי עד יהיה מסוג "בבירור" הגבלה תוקף"

 ,המדורג ההליך ותחילתהבקשה  לאישור במקביל ככלל ייעשה "נשוי"-"בבירור" ל

 לא "נשוי"ל "בבירור"מ המרשם את לשנות יש ,שהיא סיבה מכל עיכוב חל אם אולם

  (הדגשה במקור. (2.ה.)1סעיף ד.." )הבקשה קבלת לאחר שנה מחצי יאוחר

 וכן:

מתברר כי מדובר בנישואין פיקטיביים, ]תקופת ה"בירור"[ ככל שבסיום תקופה זו "

רישום כי מדובר בנישואין יש לשנות מצב אישי ל"נשוי", ולציין בגיליון 

 " )הדגשה שלי. מ.ל(.פיקטיביים

 .1ת/העתק הסעיפים הרלוונטיים מ"נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר" מצ"ב ומסומן 

מנוהל זה, שהוא עודנו הנוהל המרכזי אליו מפנים נהלים אחרים, עולה התמונה הבאה:  .34

; המשיבים לא עוסקים נישואיןרישום הלמשיבים יש את פרטי הזר )"המוזמן"( כבר בשלב 

בפעולות לאיתור פרטי הזר במהלך תקופת ה"בירור"; המשיבים ישנו את המרשם ל"נשוי" 

; המשיבים שעודנה עומדת בנוהל זה על ששה חודשים -בכל מקרה בתום תקופת הבירור

לבן/בת הזוג הזר/ה  במקביל לתחילת ההליך המדורג למתן מעמדישנו את המרשם ל"נשוי" 

ראל; המשיבים ישנו את המרשם ל"נשוי" גם אם יתברר בסוף תקופת ה"בירור" כי ביש

 מדובר בנישואין פיקטיביים לחלוטין.

 עבודת פקיד הרישום בענייני רישום נישואין,, הפורטים את המשיביםאחרים של  םנהלי .35

דלעיל.  5.2.0008תקופה של "בבירור" למי שנישא לזר/ה, ומפנים לנוהל מס' הם קובעים גם 

נישואין שנערכו בארץ, מס'  -ב"נוהל טיפול בשינוי פרטי המצב האישיכך נכתב למשל 

 אשר לא תוקן בעקבות העתירה שבכותרת: -(המתוקנת לעתירה 26ע/)נספח  "2.11.0002

 -נישואין בין תושב לזר 5ג."

לנישואין שנערכו בארץ בין אזרח/ית נישואין ציבורית קבילה  תעודת כאשר מוצגת"

או תושב/תושבת ישראלי/ת לבין זר/ה )תעודת נישואין מהרבנות, ביה"ד השרעי, 

בלבד ולפעול עפ"י נוהל אשרות מס'  "בברור" אישי מצב לעדכן ישכנסיה(, 

 מ.ל(. שלי,." )הדגשה 5.2.0008

 .2נספח ת/העתק הסעיף הרלוונטי מתוך נוהל "נישואין שנערכו בארץ", מצ"ב ומסומן 

 פרטי בשינוי טיפולהמשיבים העוסק ברישום נישואין על בסיס תעודות מחו"ל, "נוהל  נוהל .36
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 לעתירה 27ע/)נספח  "2.11.0005"ל" מס' בחו שנערכו גירושין/נישואין – אישי מצב

ותיקון הנוהל  שתוקן לאחר הגשת העתירה מבין הנהלים המקבילים היחידהוא , (המתוקנת

 ו:היה כתוב ב ,1.9.2015, בנוסח המעודכן ליום . לפני התיקון2015נשוא העתירה באוקטובר 

 "עובד רשות האוכלוסין המקבל את מסמכי הנישואין/גירושין:

קבילות יוודא כי מדובר בתעודות ציבוריות יבדוק את המסמכים שהוצגו,  4.1

 ..מאומתות כנדרש.

במקרה של נישואין של אזרח ישראלי עם אזרחית זרה יש לפעול עפ"י נוהל  4.3

 )הדגשה שלי, מ.ל(. " 5.2.0008

 הנוהל תוקן, וכעת כתוב בו: 1.2.2016. ביום 36

"במקרה של נישואין של אזרח ישראלי עם אזרחית זרה עבורה מוגשת בקשה למעמד 

, ככל שלא מוגשת או שאין כוונה להגיש בקשה למעמד 5.2.0008יש לפעול עפ"י נוהל 

 ."4.1-4.5סעיפים  2.11.0001יש לפעול עפ"י נוהל 

לפני ואחרי  העתק הסעיפים הרלוונטיים מתוך נוהל "נישואין/גירושין שנערכו בחו"ל"

 .3ת/נספח , מצ"ב ומסומן התיקון

נישואין/גירושין בחו"ל", לא שונתה הפרקטיקה של עינינו הרואות, כי גם לאחר תיקון "נוהל  .37

בין  -מסיבה בלתי ברורה -מבחין זה נוהללמי שנישא לזר/ה, אלא שכעת  תקופת "בבירור"

מקרה בו התבקשה בקשת מעמד לזר, לבין מקרה בו לא התבקשה בקשת מעמד לזר. רק 

נקבעו בו. כלומר, ולסעיפים החדשים ש ה, הנוהל מפנה לנוהל נשוא העתירהבמקרה אחרון ז

המשיבים עדיין מקיימים הבחנה בין ישראלים הנישאים לזרים לבין ישראלים הנישאים 

הנקשרת להליך , לישראלים, ועדיין עומדים על תקופת "בירור" של חצי שנה בנהלים שונים

 מתן המעמד של הזר. 

 :הם ול"נוהל מתן מעמד לזר" נהלים נוספים המפנים לתקופת "בבירור" .38

" מיום 2.11.0009נוהל טיפול בעדכון מצב אישי בעקבות נישואין קונסולריים, מס' "  .א

 הקובע: 17.2.2008

אם מדובר בנישואין של תושב ישראל עם זר, יש לפעול בהתאם לנוהל  8"ג.

 )"בבירור"(" 2.11.0005

 .4ת/העתק הסעיף הרלוונטי בנוהל "נישואין קונסולריים" מצ"ב ומסומן 

 הקובע: 2.10.2011מיום  "2.11.0007 בנישואי ביגמיה, מס'נוהל הטיפול " .ב

ככל שמדובר בנישואין עם בן/בת זוג אשר אינם אזרחי ישראל או תושביה, יש  10"ג.

לפעול בהתאם לנוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי מס' 

5.2.0008" 
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 .5ת/ומן העתק הסעיף הרלוונטי בנוהל "נישואי ביגמיה" מצ"ב ומס

לא רק נהלי המשיבים סותרים את טענת המשיבים בתצהיר כי עיכוב רישום הישראלי נדרש  .39

לשם בירור פרטיו העובדתיים של הזר. המשיבים עצמם אישרו, בתשובה לבקשת חופש מידע, 

כי בתום תקופת הבירור הם רושמים את כל הישראלים כ"נשואים", ללא תלות בממצאי 

 .לעתירה המתוקנת( 19ע/ר' נספח ) לא מוחזר לסטאטוס "רווק"הבדיקה, ואף ישראלי 

זאת ועוד, בחינת מקרים פרטניים בהם ביקשו ישראלים להעביר אותם מסטטוס ב"בירור"  .40

שבכולם הזדרזו המשיבים לסטטוס "נשוי" לאחר שנישאו בארץ או בחו"ל לזרים מעלה 

לערכאות או פנה באמצעות עורך דין. באף ורשמו את הישראלי כ"נשוי" מיד לאחר שזה פנה 

אחד מהמקרים האלה לא העלו המשיבים את הצורך לעכב את הרישום לצורך בירור פרטי 

, שם תוארו שלוש לעתירה המתוקנת 26-ו 23, 20העותרת תפנה לעניין זה לסעיפים הזר/ה. 

 .העתירותבכולן שינו המשיבים את המרשם וביקשו למחוק את  -עתירות שהוגשו בעניין

, אזרח ישראלי אשר יוצג על ידי הח"מ מעמותת .דוגמה נוספת לכך היא פנייתו של פ.ב .41

וביקש להירשם יפו -ללשכת האוכלוסין בתל אביב 1.12.2015. הנ"ל הגיע ביום "גישה"

מבית הדין השרעי ביפו. במקום לרשום את  תעודת נישואין מאומתתכ"נשוי" על סמך 

הציבורית שהוצגה, נרשם מצבו האישי תחת סטטוס "בבירור" נישואיו על בסיס התעודה 

לאחר מכן לא נוצר שום קשר עם הנ"ל והוא לא ש תקופהב והוצא לו ספח תעודת זהות חדש.

 זוגו.-לא לגביו ולא לגבי בת -סור מסמכים או פרטים כלשהם ללשכהנתבקש למ

כי ישונה מצבו האישי , התייצב הנ"ל בלשכה וביקש 1.3.2016בתום שלושה חודשים, ביום  .42

וסירבה  רה את הנוהל האמורפקידת הרישום לא הכיל"נשוי" בהתאם לנוהל נשוא העתירה. 

פנייה  לרשום את הנ"ל כ"נשוי". היא הורתה לו לשוב בחלוף שלושה חודשים נוספים.

 נוספת למנהלת הלשכה לא הועילה, שכן גם היא לא הכירה את הנוהל המתוקן.

אשר שלחה מכתב בנושא לרשות האוכלוסין ביום  של הח"מ,רק בעקבות התערבות  .43

, 20.3.2016, נקרא הנ"ל לשוב ללשכת האוכלוסין וביום 16.3.2016-ומכתב נוסף ב ,6.3.2016

 ללא שום דרישה נוספת, נרשם כ"נשוי". 

בחינת כן אם נסכם חלק זה, הרי שעיון בנוהל הנתקף בעתירה, בנהלים מקבילים אחרים ו .44

שאין כל יסוד עובדתי לטענה כי העיכוב ברישום המשיבים בפועל, מעלים  הפרקטיקה של

. כלל הפרטים ישראלים שנישאו לזרים נדרש כדי לברר את פרטיו העובדתיים של הזר

הרלוונטיים על אודות הזר כבר מצויים בידי פקידי הרישום במעד הגשת הבקשה ופרטים 

א נועדה לצורך איתור פרטים אלו, אלא אחרים לא נדרשים בשום שלב. תקופת ה"בירור" ל

היא עודנה קשורה וכרוכה, לפי נהלי המשיבים והפרקטיקה, עם תהליך מתן מעמד בישראל 

התמודדות מדובר בטענה שהועלתה לצורך כי למרבה הצער ובכל הכבוד, נראה  ,לזר/ה. על כן

יומית של -היום ציאותבעתירה ומבלי שיש לה איזו שהיא אחיזה במתנאי שהוצא -על-עם הצו

 רישום נישואין במרשם האוכלוסין.

 



11 
 

 הטענה שגויה מבחינה משפטית (ד

נוסף על הפגמים דלעיל, טענת המשיבים אף שגויה מבחינה משפטית שכן היא סותרת את  .45

הקבוע בחוק לגבי סמכויות המשיבים בעניין רישום מצב אישי, וסותרת את ההלכה הפסוקה 

 לגבי ההבחנה בין רישום נישואין לבין תוקפם בישראל. 

העותרת אינה מתנגדת (, 30ף ייאמר מיד, כי בניגוד לנטען על ידי המשיבים בתצהיר )סעי .46

לסמכותו של פקיד הרישום לבחון את תעודת הנישואין המוגשת לו לצורך עמידה על 

זאת התעודה וקבילות . אלא, שלשיטתה: א( בדיקה זו מוגבלת לבחינת מהימנותה וקבילותה

בלבד; ב( בדיקה זו אורכת בפועל דקות ספורות ואינה מצדיקה בשום מצב עיכוב ברישום 

ברי כי עיכוב רישום ישראלי כ"נשוי" לצורך איתור פרטים עובדתיים  שך חודשים.הנמ

)שטיבם לא הובהר( של בן/בת זוגו הזר/ה אינו מהווה חלק מבדיקת קבילות תעודת 

 ולפיכך טענה זו נעדרת יסוד משפטי. הנישואין,

שכלות המסגרת הנורמטיבית לענייננו פורטה בעתירה המתוקנת ואין צורך לחזור על מו .47

שכן גלומים בו כל העקרונות המשפטיים ראשונים. די למעשה להפנות לנוהל נשוא העתירה, 

לחוק מרשם האוכלוסין  3, נקבע בנוהל, על בסיס סעיף ראשיתהמנחים את עבודת המשיבים. 

(, כי רישום המצב האישי במרשם האוכלוסין אינו מהווה ראיה לנכונותו )סעיף החוק)להלן: 

רישומי וכי לפקיד -יס עקרון זה, נקבע בחוק ובפסיקה כי למרשם מעמד סטטיסטי(. על בס1.3

 מינהל מנהל' נ ארי-בן יוסי 3045/05 ץ"בגהרישום תפקיד כ"מאסף חומר סטטיסטי" )

משום שהמצב האישי  . ((2005) לפסק דינו של הנשיא ברק 23פס' , 537( 3פ"ד סא), האוכלוסין

יכול אדם להירשם כ"נשוי" במרשם האוכלוסין, אף אם  הרשום אינו מהווה ראיה לנכונותו,

  (.1ת/לנוהל "מתן מעמד לבן זוג זר" ) 2.ה.1.דר' סעיף  -הנישואין שלו נמצאו כפיקטיביים

הנוהל קובע כי "ככלל שינויים ולתיקונים במרשם יעשו עפ"י תעודה ציבורית בלבד,  שנית, .48

החוק נוכח תפקידו הסטטיסטי של פקיד הרישום, (. אכן, 1.2הכל כמפורט בחוק" )סעיף 

לרשום את הנישואין של הישראלים הבאים בפניו, כל עוד הוצגה לו תעודה ציבורית  מחייבו

כל עוד הרישום אינו סותר את המידע המופיע כבר במרשם אשר נמצאה מאומתת וקבילה, ו

 ג)א( לחוק:19)למשל, שהאדם אינו רשום כבר כ"נשוי"(. חובה זו קבועה בסעיף 

.או על פי הודעה לפי ."שינוי בפרט רישום של תושב יירשם על פי מסמך שנמסר.

 ."שהציגו יחד אתה תעודה ציבורית המעידה של השינוי 17סעיף 

" במרשם ולכן הוא הסעיף הרלוונטי לענייננו. גם הנוהל רישום שינוייםוסק ב"ג ע19סעיף  .49

לנוהל. ואולם, גם סעיף  5.1להבדיל מסעיפי חוק אחרים, בסעיף  מפנה אליו,נשוא העתירה 

  :של פרט רישום, קובע כי "ברישום ראשון"ב)ב( העוסק 19

מ.ל[ אלא אם עמדה ההודעה בסתירה  -"לגבי המצב האישי לא יסרב כאמור ]לרשום

 לרישום אחר שבמרשם או לתעודה ציבורית המעידה על הפרט הנדון". 

היא המסמך הרלוונטי היחיד, ובה יש  -כפי שכבר נטען שוב ושוב -מכאן, שהתעודה הציבורית .50

אין לפקיד הרישום שיקול דעת ילה, למקד את הבדיקה. ככל שהיא אומתה כדין ונמצאה קב

 לעיל:ארי -בןוכך נקבע בעניין . , משום סיבה שהיאלסרב לרשום או לעכב את הרישום
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רישומי של מרשם האוכלוסין, ועל רקע תפקידו של -במסגרת מעמדו הסטטיסטי"

על פקיד הרישום פקיד הרישום כמאסף חומר סטטיסטי לצורך ניהול המרשם, 

האוכלוסין את העולה מהתעודה הציבורית המוגשת לו על ידי לרשום במרשם 

 .(ברקלפסק דינו של הנשיא )בדימוס(  23)פס'  "העותרים, לפיה העותרים נשואים

 וכן בפסק הדין שקבע את ההלכה בנושא:

 דעתו ליתן הרישום פקיד של מתפקידו זה אין, תושב של המשפחתי מצבו את ברשמו"

 שאין חובה ציבורית רשות על הטיל שלא המחוקק על חזקה. הנישואין של תוקפם על

, המשפחתי המצב ורישום תפקידו מילוי לצורך, לפקיד לו די. למלאה מסוגלת היא

' נ שלזינגר פונק 143/62 ץ"בג) "נישואין טכס ערך שהתושב ראיה לפניו הובאה אם

 (.(1963) 252, 225 יז, ד"פ הפנים-שר

המשיבים טענו בתצהיר כי הפרטים העובדתיים של הזר/ה נדרשים על מנת להבטיח שרישום  .51

הם לא פירטו על אילו הוראות לתצהיר(.  6הישראלי כ"נשוי" אינו מנוגד להוראות הדין )סעיף 

קשה להעלות על הדעת הוראות דין שיהיו מנוגדות לרישום שדין מדובר, ולא בכדי, משום 

על פי ההלכה הפסוקה אין כל קשר בין רישום הנישואין לבין תוקפם  נישואין. זאת, שכן

שעשויים להיות  פרטי בן/בת הזוג הזר/ה לעיל(. ודוק:שלזינגר -פונקר' עניין ) בישראל

מצב אישי, שנת לידה בטופס "הודעה על שינוי מצב אישי", לרבות כבר רלוונטיים מופיעים 

כך, ניתן למנוע . של הזר/ה, ובדרך כלל מופיעים גם בתעודת הנישואין המוצגת ומספר דרכון

סיטואציות של רישום נישואין לאדם שכבר מוגדר כ"נשוי", או רישום נישואין לאדם שטרם 

 שנים וכיו"ב. 18מלאו לו 

רלוונטיים הינם זהות הזר/ה ל הקשורים פרטים אחריםהעלות על הדעת אילו קשה לאולם,  .52

האם דתו של הזר/ה עשויה למנוע את רישום . , ומדוע הם רלוונטייםן רישום הישראלילעניי

 האם המשיבים מתירים רק רישום של יהודי ליהודי או מסלמי למסלמי? האם הנישואין?

 33"קישורי משפחה אחרים" )סעיף  ? מספר הילדים שיש לו אושל הזר רלוונטית ארץ מוצאו

 ו פיהם מים, ולא בכדי.? המשיבים, שוב, מילאלתצהיר(

אין צורך להרחיב על כך שרישום נישואין במרשם האוכלוסין אינו משליך על תוקפם בישראל.  .53

שני ישראלים יהודים שנישאו זה לזה בחו"ל בחתונה מסיבה זו, מחויב פקיד הרישום לרשום 

אזרחית, רפורמית או קונסרבטיבית, למרות שנישואין אלו אינם מוכרים בישראל מבחינה 

דתית. מאותה סיבה מחויב פקיד הרישום לרשום זוג גברים ישראלים או ישראלית וזרה אשר 

(. לכן, אין אריבן אל )ר' עניין מיניים אינם מוכרים בישר-נישאו בחו"ל, למרות שנישואין חד

כל רלוונטיות לפרטי הזר, ולא צפויה שום התנגשות מרישום הישראלי כ"נשוי" על אתר, ומיד 

 עם הגשת תעודת נישואין קבילה.

 קבילות תעודת הנישואיןבחינת 

לאור הניתוח דלעיל, אין ספק כי החוק וההלכה הפסוקה מחייבים את פקיד הרישום  .54

על תעודת הנישואין המוגשת לו, ולהחליט אם קבילה היא בעיניו או לא. להסתכל אך ורק 

אין צורך לחפש רחוק שכן נהלי המשיבים עצמם קבעו  כיצד נעשית בחינת קבילות התעודה?

 מה תיחשב תעודה ציבורית קבילה, והתשובה היא:
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שעל ( קובע 2ת/"נוהל נישואין שנערכו בארץ" ) -כשמדובר בתעודת נישואין מישראל .א

או  ביה"ד השרעיאו  הרבנותתעודת נישואין מקורית אשר ניתנה על ידי המבקש לצרף: "

של אחת העדות המוכרות  בחתימת רושם נישואין מוסמך, המחלקה לעדות נוצריות

 לנוהל(. 6)סעיף ב. של אחת העדות המוכרות בארץ" פסק דין דתי מוסמךבארץ או 

כנדרש  מקורית וחתומהלאחר שמוגשת לו התעודה, על הפקיד לוודא כי: "התעודה 

 לנוהל(.   2לרשום את הנישואין" )סעיף ג. וניתנה ע"י אחת מהרשויות המוסמכות

 )הדגשות שלי, מ.ל(

, קובע (3ת/"נוהל נישואין/גירושין שנערכו בחו"ל" ) -כשמדובר בתעודת נישואין מחו"ל .ב

 שתו: שעל המבקש לצרף לבק

לעריכת  שניתנה ע"י הרשות המוסמכתתעודת נישואין/גירושין  3.6"

 נישואין/גירושין באותה מדינה

 .1.3.0001כנדרש בנוהל אימות תעודה  אימות התעודה 3.7

 למעט תעודות בשפה הערבית" תרגום נוטריוני 3.8

 )הדגשות שלי, מ.ל(

כי על  3.7יים וקובע בסעיף הנוהל נשוא העתירה מסכם את האמור בשני הנהלים הספציפ .55

 המבקש לצרף: 

כנדרש המעידה על מהות השינוי או התיקון:  מקורית מאומתת"תעודה ציבורית 

 פסק דין הצהרתי, תעודת גירושין, תעודת פטירה של בן/בת הזוג או תעודת נישואין

 המצהיר על השינוי". מבימ"ש מוסמךאו  מבית דין מוסמך

נכתב בנוסף כי "באם התעודה הופקה ע"י הרשות הפלסטינית יש לדרוש פס"ד של  3.8בסעיף 

 בית הדין השרעי בישראל המאשר את הנישואין/גירושין".

כלומר, הדברים ברורים וידועים ולפקיד הרישום ברור בדיוק מה הוא צריך לבדוק. לא מדובר  .56

כל פעם מחדש. יש להסתכל על  בעבודה המצריכה הפעלת שיקול דעת ו"המצאת הגלגל"

התעודה ולבחון מי נתן אותה, האם הוא רשות מוסמכת, האם התעודה מקורית והאם היא 

נוהל תעודה כתבו המשיבים נוהל, הוא "של האימות מאומתת כנדרש. גם לעניין אחרון זה 

ל פי . ע13.11.2008מיום  ",1.3.0001ציבורית ואימותה תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל מס' 

הא  נוהל זה, אימות תעודה ציבורית מחו"ל ייעשה על ידי צירוף חותמת אפוסטיל לתעודה.

ותו לא. אם צורפה חותמת אפוסטיל, הרי שהתעודה מאומתת כנדרש )ר' אמנת האג בדבר 

 , שישראל צד לה(.1961ביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים משנת 

מצ"ב  ",1.3.0001תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל מס'  "נוהל תעודה ציבורית ואימותההעתק 

 . 6ת/ומסומן 

 מהו הזמן הסביר לבחינת מהימנות התעודה

, כי הם זקוקים לפרק 5.12.2017המשיבים חזרו בתצהיר על טענתם, שהועלתה גם בדיון ביום  .57

(. 32זמן, "ולו מינימאלי", להשלים "בירור מקיף של אמיתות התעודה שהוצגה" להם )סעיף 
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הוא תקופה סבירה לשם כך. לדבריהם,  -שלושה חודשים -לדבריהם, פרק הזמן שנקבע בנוהל

ייבת כאשר המדובר במסמכים המובאים לעיתים ממדינות שונות, כאשר "מסגרת זמן זו מתח

לפקיד הספציפי המקבל את המסמך ספציפי לא תמיד יש היכרות עם תעודה ספציפית זו, 

 אשר ייתכן והיא הראשונה מסוג המוצגת בפני משרד הפנים" )שם(.

לכן, אין וספים. טענה זו של המשיבים נאמרה, גם היא, מבלי לתמכה בראיות או בפרטים נ .58

סטטיסטי על הזמן הממוצע לבדיקת קבילות תעודות ומספר -בידי העותרת מידע עובדתי

המקרים בהם נתקלו פקידי רישום בתעודות שהן "הראשונות מסוגן" כלשונם. אולם, 

מקריאת נהלי המשיבים עצמם, ומהיכרות עם הפרקטיקה של רישום נישואין בפועל בלשכות 

בדיקת קבילות התעודה היא עניין שאורך בפועל מספר דקות. ברוב  יהאוכלוסין, ברור כ

שאז אין כל קושי לעמוד על  -דובר או על תעודות מישראלהכמעט מוחלט של המקרים, מ

תעודות  -שפקידי הרישום נתקלים בהם כל הזמן או על תעודות ממדינות זרות -מהימנותן

  וכו'. צ'כיהמארה"ב, קפריסין, 

לכן, אף אם ישנו מספר מצומצם מאוד של תעודות "חדשות", שלפקיד הספציפי אין היכרות  .59

עימן, אין בכך כדי להצדיק מתן ארכה של שלושה חודשים לשם אישור קבילותן של כל 

לפיכך, הכלל צריך להיות רישום תעודות הנישואין שמגישים ישראלים הנישאים לזרים. 

צריך להיות  -אם בכלל -תעודה ואישור קבילותה, והחריגהנישואין על המקום, עם הגשת ה

  רישום במועד מאוחר יותר, עם סיום הבירורים הנדרשים כדי לוודא את קבילות התעודה.

 הפתרון המוצע על ידי המשיבים

של ישראלים כ"נשואים"  כזכור, כבוד בית המשפט הציע כי המשיבים יבצעו רישום מיידי .60

יום.  45ותיווסף כוכבית להערת שוליים שאומרת שהרישום נתון לבדיקה שתיערך בתוך 

שספק אם הצעה זו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין. הם המשיבים סירבו להצעה בטענה 

טענו כי החוק אינו מאפשר רישום מותנה של אחד מהמצבים האישיים המוסדרים בחוק. 

ביוזמת  -שה הם רמזו שלא ניתן לרשום מצב אישי "נשוי" ולאחר מכן לתקן אותוכלומר, למע

 לתצהיר(.  47 -45ל"רווק", ומרגע שאדם נרשם כ"נשוי", אין דרך חזרה )ר' סעיפים  -המשיבים

לפיכך, המשיבים הציעו, אם לא תתקבל עמדתם כי הם מוסמכים לעכב את רישום הנישואין  .61

 -40בבירור", להותיר את הישראלי בסטטוס "רווק" )ר' סעיפים ובינתיים לרשום מצב אישי "

לתצהיר(. לדבריהם המשמעות היא שאנו "חוזרים לנקודת המוצא, ולפיה הרישום יוותר  42

 (.42על כנו עד להחלטה סופית בדבר שינויו" )סעיף 

הצעת המשיבים כי המבקש להירשם כ"נשוי" במרשם האוכלוסין יישאר ואולם,  .62

רווק" עד שהמשיבים יסיימו את "בדיקותיהם" מנוגדת להוראות הדין. הדין בסטאטוס "

כאמור מחייב את פקיד הרישום לרשום את הנישואין ואין לו שיקול דעת, אלא במקרים 

נכונות מובהקת למול הרישום הנוכחי או כאשר מוצגת -חריגים שבחריגים בהם ישנה אי

 תעודת נישואין בלתי קבילה. 

אינם מוסמכים לסרב לרשום ישראלי כ"נשוי" לצורך ביצוע בדיקות שאינן  ודוק: המשיבים .63

קבועות בחוק, קרי בדיקות לגבי פרטים אישיים של בן/בת הזוג הזר או לגבי פרטים אחרים 

הבדיקה היחידה כמו כנות הקשר בין השניים, כוונה להגיש בקשה למעמד בישראל וכיו"ב. 
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 .ובדיקה זו אורכת דקותת התעודה הציבורית, שרשאים המשיבים לבצע נוגעת למהימנו

מדובר באותה בדיקה שנעשית כשמדובר בשני ישראלים המציגים תעודת נישואין מישראל 

ככל שישנם מקרים  או מחו"ל, ולכן אין כל הצדקה לקבוע הסדר שונה למי שנישאו לזרים.

רם ראו, ושיש לבצע חריגים בהם מוגשת למשיבים תעודת נישואין ייחודית וחריגה שכמותה ט

הנוהל ממילא מעניק להם רשות לסרב באופן זמני את קבלת לגביה בדיקות מעמיקות, 

 הבקשה עד לבירור קבילות התעודה.

אין הצדקה ליצירת הסדר ייחודי לרישום נישואי  -אשר על כן, עמדת העותרת היא כדלקמן .64

זהה לתעודה שמציגים ישראלים רק משום שנישאו לזרים. תעודת הנישואין שהם מציגים 

 -על פי אמות המידה שנקבעו בהסכמים ובנהלים זוג ישראלים, וככל שזו נמצאת קבילה

 יש לרשום את הנישואין ללא דיחוי. -בבדיקה שמבצע הפקיד במעמד הגשת הבקשה

במקרים בהם ישנו חשד כי התעודה אינה מהימנה או שיש צורך לברר את קבילותה, ניתן 

י ככל הניתן את הרישום. זאת, משום שהנוהל נשוא העתירה ממילא לעכב לזמן מינימאל

 מתנה את שינוי הרישום בהצגת "תעודה ציבורית מקורית מאומתת".  

 סיכום

תצהיר התשובה של המשיבים, בנוסחו ובטענות שהועלו בו, מלמד כי למשיבים אזלו הדרכים  .65

לנסות ולהצדיק את הפרקטיקה של רישום ישראלים שנישאו לזרים בסטטוס "בבירור" 

למשך חודשים, בטרם ירשמו אותם כנשואים. הטענה כי הבירור הארוך הזה נדרש לצורך 

הזוג הזר/ה, טוב שלא הייתה מועלית לאור העובדה שהיא, איתור פרטים עובדתיים על בן/בת 

בכל הכבוד, שגויה הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית. הטענה החלופית של המשיבים, 

שהועלתה כבר בעבר, כי הבירור הארוך נדרש לשם עמידה על קבילות ומהימנות התעודה, 

בדיקת קבילות התעודה אורכת לרוב  אינה סבירה גם היא, שכן כפי שנטען והוסבר גם בדיון,

דקות, ואין הבדל בין תעודת נישואין שמציגים זוג ישראלים לבין תעודת נישואין שמציגים זוג 

ניתן לבצע מבלי להעביר  ישראליםהזוג אם את הבדיקה של תעודת הנישואין של  "מעורב".

 ים שנישאו לזרים.אותם לסטטוס "בבירור", אין כל הצדקה שלא לעשות כך גם לגבי ישראל

כולם מחייבים להורות על בטלותה של  -החוק, הפסיקה ונהלי המשיבים עצמם -סוף דבר .66

-על-הפרקטיקה של רישום ישראלים בסטטוס "בבירור". בהתאם, יש להורות על הפיכת הצו

הסעיפים כל לנוהל נשוא העתירה, וכן את  4.4 -4.2תנאי לצו מוחלט וכך למחוק את סעיפים 

 . מפנים לתקופת "בבירור"עודם אשר אחרים של המשיבים נהלים יים הקבועים בהרלוונט

  

 9.4.2017                ______________  
 , עו"דמיכל לופט               
 ב"כ העותרת             

 

 

 


































