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הם , 2- ו1זוהי עתירה בעניין הסדרת מעמדם של ששת ילדי העותרים  .1

בקשה לאיחוד משפחות במועד הדיון בעתירה נותרה למעשה .  3-8העותרים 

1



גם בעניינם של שניים . 4 ועותרת 3 עותר –שהוגשה רק עבור שניים מהילדים 

 . אלה נותר למעשה להכרעה עניין אחד בלבד

  

 תטופל בכפוף 4- ו3המשיב הבהיר לעותרים כי הבקשה בעניינם של העותרים  .2

 מסמך המשיב טוען כי הדרכונים מהווים. להמצאת דרכונים ירדניים בתוקף

ככל , לטענתו. נסיעה הכרחי לצורך בדיקת הבקשות לאיחוד משפחות על ידיו

יוכל המוזמן הנושא , שבקשה לאיחוד המשפחות תידחה מסיבה כלשהי

מכאן ההקפדה של המשיב על המצאת דרכונים . דרכון זה לצאת מהארץ

 . בתוקף כתנאי להגשת הבקשה

את דרכונים זרים בתוקף בקשת המשיב להמצ, ככלל, העותרים מאשרים כי 

 . אך טוענים כי דרישה זו אינה סבירה בעניינם, היא סבירה

 3העותרים טוענים כי כדי להמציא דרכונים ירדניים תקפים עבור העותרים  

 הם חייבים לצאת לירדן וכדי לשוב לישראל עליהם להגיש בקשה לאשרת 4-ו

 חודשים ואף -ן רב אישור בקשה מעין זו יכול להימשך זמ, לטענתם. כניסה

מצב , לטענתם. הרחק מבני משפחתם,  במהלכו יישארו הילדים בירדן-שנים 

דברים זה אינו סביר ואין זה מתקבל על הדעת שלא ניתן להבטיח את 

 .חזרתם של הילדים לישראל תוך זמן מוגדר וסביר

  

הודיע המשיב כי הבקשה לאשרת , 15.2.07בכתב התשובה ובדיון מיום  .3

לא מעבר לימים או שבועות , תוך זמן קצר,  תטופל4- ו3ה לעותרים כניס

גם בעניין זה לא נותרה מחלוקת של , למעשה. ספורים בלבד מיום הגשתה

כ העותרים מתמקד בכך שהילדים "ממש בין הצדדים שכן החשש של ב

 . כאשר מרכז חיי הוריהם ואחיהם בישראל, מעבר לזמן סביר, ישארו בירדן



בדיקת הבקשה לקבלת , בנסיבות המיוחדות של המקרה, ישר כיהמשיב א .4

נוכח , תטופל תוך זמן קצר) 4- ו3עותרים (אשרת כניסה עבור הילדים 

העובדה שעניין מרכז חיי המזמין ועמדת הגורמים התקבלו כבר במהלך 

מדובר בנסיבות מיוחדות ולפיכך . בדיקת הבקשות עבור יתר בני המשפחה

ב את תקופת הזמן שבה תיבחן הבקשה לקבלת אשרת אין כל מניעה לקצו

 .כניסה לישראל שיגיש אביהם של הילדים עבורם לימים ספורים בלבד

  

מעיון , אשר לבקשת העותרים לחייב את המשיב בהוצאות משפט .5

, בהשתלשלות העניינים והתנהלות המשיבים בטיפול בעניינם של העותרים

לאחר שהטיפול , יש את העתירה שבפניעולה בבירור כי העותרים נאלצו להג

די לעניין זה . בבקשות להסדרת מעמדם של הילדים ארך זמן מעבר לסביר

-6עותרים (לציין כי הבקשה לרישום שלושת הילדים הקטינים של העותרים 

 בצירוף מסמכים להוכחת 13.12.05הוגשה למשיב ביום , שנולדו בישראל, )8

הבקשה " המשיב לעתירה נאמר כי בתשובת. מרכז חיי המשפחה בישראל

ל "עמדת המל .ל" וכי באותו יום נשלחה שאילתא למל18.6.06ביום " נפתחה

 ואילו הבקשה לרישום ילדים אושרה רק לאחר הגשת 28.6.06התקבלה ביום 

 . 15.11.06ביום , העתירה

שכן מדובר בילדים בגיל צעיר , מדובר בלוח זמנים בלתי סביר על פניו .6

שאין צורך בבדיקות ביטחוניות ופליליות בעניינם ולמרות זאת נראה במיוחד 

נראה .  רק בחלוף למעלה מחצי שנה מיום שהוגשההחלכי הטיפול בבקשתם 

הכוללים מסגרות , כי הגיעה העת שהמשיב יגבש נהלים ברורים ומסודרים

כדי שציבור , בכל הנוגע לטיפול בבקשות להסדרת מעמדם של ילדים, של זמן

נים ידע לכלכל את צעדיו  וכדי שהרשות תנחה עצמה לפעול במסגרת זמן הפו

 . סבירה וראויה



  

בהתאם למדיניות בטיפול בבקשות למתן מעמד של בני , העותרים טענו כי .7

המשיב אינו מסכים לאשר בקשות המתייחסות רק לחלק , משפחה שונים

העותרים . העד שלא יאושרו הבקשות עבור כל בני המשפח, מבני המשפחה

טוענים כי מדובר במדיניות בלתי סבירה ובהתנהלות הפוגעת שלא לצורך 

, בכתב התשובה הודיע המשיב כי. במסגרת המשפחתית ובטובת הילדים

. אין הוא מפעיל מדיניות הקושרת בין בקשות של בני משפחה שונים, ככלל

ל כל המשיב הסביר כי בחינת הבקשות נעשית בהתאם לנסיבות המיוחדות ש

 נבחנות הבקשות ביחס - כמו בענייננו –עניין וכי כאשר אין הדבר מתחייב 

 .לכל בן משפחה בנפרד וניתנת בהן החלטה נפרדת

נראה כי גם בעניין זה ראוי כי כללי הטיפול של המשיב יגובשו בנוהלים  

ברורים שיפורסמו ויובאו לידיעת הציבור בכלל ולאוכלוסיה הנוגעת לעניין 

 . בפרט

  

לאור כל האמור לעיל הנני מורה כי המשיב יבדוק את בקשת העותרים למתן  

 ימים מיום 8תוך פרק זמן של עד , )4- ו3עותרים (אשרת כניסה לילדיהם 

 .  הגשת הבקשה

  

 . בערכם היום ₪ 3,000ט העותרים בסכום של "המשיב ישא בהוצאות ובשכ 

 . המזכירות תשלח העתק מפסק הדין בפקס לצדדים 
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