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 המשיבים

 
 עיקרי טיעון מטעם העותרת

 

, מוגשים 1984-תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, תשמ"ד)א( ל16בהתאם לתקנה 

 .10.5.2017יום תנאי הקבוע ל-על-ת לצובהתנגדוטיעון מטעם העותרת, לקראת הדיון בזאת עיקרי 

 

דין הבאים, אשר -מלבד הדברים שייטענו בקצרה להלן, העותרת תפנה את כב' ביהמ"ש לכתבי בי

 :שלהוהאסמכתאות מהווים חלק בלתי נפרד מעיקרי הטיעון  ואשר במסגרת העתירה הוגשו

 על נספחיו., 8.12.2015מיום  כתב העתירה המתוקנת .1

 .31.10.2016תגובת העותרת להודעת המשיבים מיום  .2

 .23.3.2017בקשת העותרת לפרטים נוספים מיום  .3

 , על נספחיה.9.4.2017 תגובת העותרת לתצהיר התשובה של המשיבים מיום .4

 

 רקע

, התוקפת את חוקיותו של סעיף בנוהל של משרד עתירה עקרוניתההליך שבכותרת הינו  .1

הפנים. הסעיף קובע כי רישומו של ישראלי כ"נשוי" במרשם האוכלוסין יעוכב למשך שלושה 

 במקרים בהם זה נישא לבן/בת זוג זר/ה. אך ורק חודשים, 

תיקנו המשיבים את , 2015ההליך שבכותרת מתנהל מזה שנתיים. לאחר הגשת העתירה ביוני  .2

 .2015. בעקבות זאת הוגשה עתירה מתוקנת בדצמבר הנתקף בעתירה הנוהל

בפני כב' ההרכב: המשנה לנשיאה הש' רובינשטיין, כב'  שני דיוניםבהליך התקיימו עד עתה  .3

כמבוקש  תנאי-על-צוהוצא  ,7.12.2017בתום הדיון השני, ביום וכב' הש' זילברטל.  עמיתהש' 

היר, בין היתר, את "הטעם מבחינתם להבחנה בין , במסגרתו התבקשו המשיבים להבבעתירה

עתיד להתקיים  10.5.2017ביום . נישואי ישראלים לישראליות ובין נישואי ישראלים לזרים"

דיון שלישי במספר, בפני כב' ההרכב: כב' הש' מלצר, כב' הש'  תנאי,-על-הדיון בהתנגדות לצו

 ארז.-עמית וכב' הש' ברק



2 

 

 תמצית טענות העותרת

מתגובות המשיבים לעתירה, ובייחוד מתצהיר התשובה שהוגש לאחרונה, עולה כי המשיבים  .4

לא הצליחו להציג שום טעם סביר להבחנה בין רישום הנישואין של זוגות ישראלים לבין 

קרי של ישראליות/ים וזרות/ים, באופן כזה שרישום  -רישום הנישואין של זוגות "מעורבים"

 של שלושה חודשים. אחרון זה ייעשה בעיכוב

בתחילה, טענו המשיבים כי הטעם להבחנה הוא הצורך לערוך בדיקות לעניין קבילות  .5

ומהימנות תעודת הנישואין שמגיש הזוג. עבור בדיקות אלו, שמהותן לא הוסברה, צריך פקיד 

-ואולם, כפי שהסבירה העותרת במהלך הדיון שנערך בהרישום תקופה של שלושה חודשים. 

תעודות הנישואין שמציגים זוגות "מעורבים" אינן שונות מתעודות הנישואין , 6.12.2017

לעתים מדובר בתעודות נישואין מרשות מוסמכת ישראלית, כמו שמציגים זוגות ישראלים. 

תעודה מהרבנות או מבית דין שרעי ולעתים מדובר בתעודות נישואין זרות, מחו"ל. בשני 

ו דבר, בין אם מצוינים בהם שמותיהם של שני המקרים התעודות נראות בדיוק אות

 אזרחים/תושבים ישראלים ובין אם מצוינים בהם שמותיהם של ישראלי/ת וזר/ה. 

לכן, אם ניתן לעמוד על קבילותה של תעודת נישואין של זוג ישראלי תוך דקות ספורות,  .6

ילותה של ולרשום אותם כנשואים בתעודת הזהות "על המקום", ודאי שניתן לעמוד על קב

 -אותה תעודה כשמדובר בזוג "מעורב". ודוק: לבית המשפט הנכבד הוצג נוהל של המשיבים

מיום  ",1.3.0001נוהל תעודה ציבורית ואימותה תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל מס' "

. הנוהל מסדיר את התנאי לאימותה של תעודה ציבורית זרה, וקבלתה כקבילה 13.11.2008

תעודה ציבורית מחו"ל תהא מאומתת אם צורפה חותמת  על פי הנוהל,בפני משרד הפנים. 

אפוסטיל לתעודה. הא ותו לא. על כן, אין מדובר בעבודה קשה וארוכה המצריכה "בירורים" 

ו"בדיקות" מצד פקיד הרישום שאורכות שבועות או חודשים. בניגוד לנטען על ידי המשיבים, 

פעם מחדש, וכל עבודתו מסתכמת בבחינה אם  הפקיד אינו נדרש "להמציא את הגלגל" כל

 תעודת הנישואין שהוצגה בפניו קבילה, על פי אמות המידה המקובלות.

שהטעם לעיכוב ברישום הנישואין של ישראלים/ות שנישאים  -טענה זו של המשיבים לכן .7

כב' בית המשפט פלת. נו -לזרים/ות הוא בצורך לערוך בדיקות באשר למהימנות התעודה

, וביקש שוב תנאי-על-צו הוציאהוא בעתירה  השני שהרי, בתום הדיון השתכנע בכך

בין נישואי מהמשיבים להבהיר מה יכול לדידם להסביר את ההבחנה שנקבעה בנוהל 

 לזרים/ות.  /ותלישראלים/ות ובין נישואי ישראלים /ותישראלים

כי הצורך בעיכוב רישום הנישואין למשך  ,טענה חדשהבתצהיר תשובתם העלו המשיבים  .8

מיום בתגובתה ואולם, . לצורך איתור פרטיו העובדתיים של הזרשלושה חודשים נדרש 

, שכן הנוהל עצמו מחייב את הזוג הבא מופרכתבטענה מדובר הוכיחה העותרת ש 9.4.2017

את כל  , ולכן בפני המשיבים ישלהירשם להציג פרטים רלוונטיים לגבי הישראלי והזר

. עוד הוכח שבפרקטיקה פקידי הרישום כלל לא הרישוםהמידע הרלוונטי הנדרש לביצוע 

לגבי הזר במהלך תקופת ה"בירור", ופעמים רבות  עוסקים בניסיונות לאתר פרטים עובדתיים

לא מבצעים שום בדיקה או תשאול של הזוג. למעשה, רישום הישראלי כ"נשוי" מושהה ללא 

שום, והוא מועבר לסטאטוס "נשוי" במועד מאוחר יותר, בדרך כלל הסבר מצד פקיד הרי

 במקביל למתן מעמד בסיסי לזר בישראל.
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ואנו נותרים עם הוראה שאין לה שום הצדקה לפיכך, גם טענה זו של המשיבים נופלת  .9

היא מנוגדת לחוק מרשם האוכלוסין ולסמכויות פקיד הרישום שנקבעו בו באשר  -חוקית

והיא מנוגדת להלכה הפסוקה רבת השנים באשר לשיקול הדעת המצומצם  ל"שינוי רישום"

של פקיד הרישום בנוגע לרישום בכלל ורישום נישואין בפרט. מלבד חוסר החוקיות, זוהי 

הוראה בלתי סבירה באופן קיצוני, שלוקה בהפליה פסולה, נובעת משיקולים זרים ופוגעת 

 ולה על הנדרש. בזכויות תושבים ואזרחים ישראלים במידה שע

משנפלו כלל טענות המשיבים וניסיונם להותיר את ההוראה על כנה כשל, יש לשוב להצעת  .10

. בית המשפט 13.7.2016הראשון בעתירה, ביום  בתום הדיוןבית המשפט הנכבד שניתנה כבר 

של  ולקבוע כי הרישוםלמשיבים לשנות את ההוראה הנתקפת בעתירה  אז הציעהנכבד 

. /ותהנישאים לישראלים /ות, כפי שנעשה לישראליםייעשה מיד שא לזר/הישראלי/ית הני

 45שהרישום נתון לבדיקה שתיערך בתוך זאת, תוך הותרת האפשרות לציין בהערת שוליים 

 יום ובמקרים מיוחדים תוך שלושה חודשים. 

וטענו כי יש קושי משפטי לבצע אותה, שכן לא ניתן לעשות שינויים  המשיבים סירבו להצעה .11

הם הציעו כי במקום בתצהיר התשובה ברישום אלא לפי ההוראות הקבועות בחוק המרשם. 

, ייוותר המבקש להירשם כנשוי על בסיס תעודת נישואין קבילהשנישא לזר/ה, זאת, ישראלי 

לם, גם הצעה זו סותרת את הוראות חוק טוס "רווק" עד תום תקופת ה"בירור". ואובסט

 לו מוגשת אם מנע מלרשום ישראלי/ת כנשוי/אההמרשם, האוסר על פקיד הרישום להי

 תעודת נישואין קבילה.

שם כתוב  -משאלה פני הדברים, יש לשוב להוראות החוק המסמיך וללשון הנוהל עצמו .12

נישואין קבילה. מרגע מפורשות כי רישום ישראלי/ת כנשוי/אה ייעשה על בסיס תעודת 

שתעודה שכזו הוגשה, אין כל סיבה לעכב את הרישום ולו בשנייה, ואין זה משנה למי נישא 

הישראלי. הוראה שמחריגה ומתייחסת באופן שונה לישראלי אך משום שהוא נישא לזר הינה 

 מפלה ופסולה, ודינה בטלות. 

 מענה לטענה כי העתירה תיאורטית -בשולי הדברים

להדוף את טענותיה הרציניות, העקרוניות, של העותרת, אשר ממשיכים לנסות המשיבים  .13

תנאי בעתירה, בטענה כי מדובר בעתירה תיאורטית. ואולם, כבר הוכח -על-הובילו להוצאת צו

. לעתירה קדמו לפחות שלושה וכל שייאמר עתה הוא למעלה מן הדרוש כי אין ממש בטענה זו

שנסתיימו כולם ברישום מהיר של הישראלי כ"נשוי" ללא היסוס  הליכים אינדיבידואלים,

דיון עקרוני בנוהל עצמו. בנוסף לכך, העותרת  בכל פעם וללא קושי מצד המשיבים. כך נמנע

במסגרת בקשת חופש מידע שהוגשה למשיבים טרם הגשת שהתקבלו  -הציגה נתונים

ישראלים ל"בירור" למשך  הפרקטיקה של העברת המצב האישי שלהמוכיחים כי  -העתירה

פרקטיקה שכיחה ונפוצה, ממנה נפגעו עשרות אלפי ישראלים בשנים האחרונות. חודשים היא 

 -האישיים והכלכליים -הנזקים העותרת פירטה אתכמו כן, אחר שיחות עם ישראלים רבים, 

 " למשך חודשים רבים.הנגרמים לישראלים כתוצאה מעיכוב רישומם כ"נשוי

לא צורפו )הפעם( עותרים ספציפיים. העתירה הינה עתירה עקרונית. היא אכן, לעתירה  .14

תוקפת את חוסר החוקיות הגלומה בסעיף הנתקף בנוהל, ללא קשר לפגיעה קונקרטית באדם 
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פלוני. היא נובעת מחובתה של רשות מינהלית לפעול בהתאם לחוק, ורק בהתאם לחוק. רשות 

וק אף אם אין אדם פלוני שנפגע מכך )וזהו אינו אינה יכולה לפעול תוך חריגה מהקבוע בח

המצב בענייננו(. אין זה אומר כי העתירה דנן הינה תיאורטית. היא אינה מעלה שאלה או 

בית  טענה היפותטית, אלא טענה שיש לה בסיס עמוק בעובדות שתוארו היטב בעתירה.

יפים  ים ביותר.המשפט הנכבד נדרש בעבר לעתירות שכאלו, וזהו אחד מתפקידיו החשוב

 :6.12.2016לעניין זה דברי כב' השופט עמית במסגרת הדיון בעתירה ביום 

"נניח שיש סיטואציה שעשר פעמים באים לביהמ"ש עם עתירה מסוימת, במקום 

 לפרוטוקול(. 8-9, ש' 4עשרים עתירות כל פעם, בואו נפתור את הבעיה" )עמ' 

ד, הם טוענים שמדובר בעתירה תיאורטית המשיבים מנסים לאחוז במקל בשתי קצותיו. מח .15

לאחר הגשת שיש לדחות על הסף. מאידך, הם מודים כי עשו תיקון בנוהל הנתקף בעתירה, 

במסגרת התיקון לא רק קוצרה תקופת ה"בירור" מששה לשלושה  העתירה ובעקבותיה.

ת חודשים, אלא נמחקה ההתייחסות לבחינת "כנות הקשר" של הזוג הנשוי במסגרת תקופ

 : 13.7.2016ה"בירור". וכך אמר ב"כ המשיבים, עו"ד רועי שוויקה, בדיון ביום 

"כב' יו"ר ההרכב דיבר על קיצור התקופה. זה הבדל אחד. אך זה לא ההבדל 

מ.ל[ רשום -גם בחינה. בנוהל ]החדש מ.ל[ היתה-המהותי. בנוסח הנוהל ]הקודם

 לפרוטוקול(. 1-3, שורות 3במפורש שלא בודקים את כנות הקשר" )עמ' 

שהנוהל בנוסחו הקודם היה בלתי חוקי,  הבינוהתיקון שביצעו המשיבים בנוהל מוכיח כי הם  .16

לבין מתן מעמד לזר בישראל. לכן  של הישראלי שכן הוא כרך מפורשות בין רישום הנישואין

לצורך בדיקת  נדרשהם מחקו את ההתייחסות ל"כנות הקשר" וטענו כי העיכוב ברישום 

 גם הנוסח הנוכחיכפי שהוסבר לעיל, (. ואולם, 27.9.2016קבילות התעודה )ר' תגובתם מיום 

לפקיד הרישום אין סמכות לעכב שינוי המבוקש מותיר על כנה הוראה בלתי חוקית, שכן 

גה לו תעודה ציבורית קבילה המעידה על השינוי. אם ביחס לזוג בפרט "מצב אישי" ככל שהוצ

 -ישראלים השינוי מתבצע על המקום, אין הצדקה לעכב את השינוי כשמדובר בזוג "מעורב"

 וזאת, כאמור, אם הזוג הציג תעודת נישואין קבילה. 

-ומכל הנטען דלעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את העתירה במלואה ולהפוך את הצ .17

 תנאי למוחלט.-על

 

 

7.5.2017        ___________ 

 מיכל לופט, עו"ד

 ב"כ העותרת

 

 

 


