
 
  
 
 
 
 

 5115511.51: תאריך
 76231: בתשובה נא לציין

 
 לכבוד

  ר ועדת ההשגה לזרים"יו
 משרד הפנים 

 0861865-50בפקס                     ירושלים
 
 

 ,ה/ה נכבד/נציב
 

 לחוק הכניסה לישראל 10לפי תקנה  בקשה לרישום ילדיםל סירובהשגה בגין  :הנדון
 11176' מס בקשה

          ז"ת ,אבו חרשיק                   '      ש הגב"ע
 000505055יליד , עבור נכדה       

 

בקשתה של ל, (המשיב: להלן)בירושלים המזרחית  משרד הפנים סירוב לשכת נגדמוגשת השגה זו 

המצוי ____ של נכדה  מעמדולהסדיר את , (המשיגה: להלן) תושבת קבע בישראל ,אבו חרשיק' הגב

 1 (10תקנה : להלן) 5261-ד"תשל, לתקנות הכניסה לישראל 51תקנה י על פ ,בחזקתה

 בקשה לסעד זמני

מבקשים  ,ועל יסוד הרקע העובדתי וטענות ההשגה אשר יפורטו להלן, בראשית הדברים 51

לא יופעלו צעדי , כי כל עוד מתנהלים הליכי ההשגהלמשיב להורות המשיגים מן הוועדה 

 :הילדהרחקה מישראל כנגד 

 1מחוסר מעמד, 005050550יליד , אבו חרשיק ____

 ,בן העשר בישראל הנכדמעמד  יר אתלהסדהמשיגה  תלבקשהמשיב מסרב , כפי שיפורט להלן 11

1 עליו לאפוטרופסיתהמשיגה -את סבתובית הדין השרעי מינה שלאחר שהוריו נטשו אותו 

 ועל כן סבתונגד או  _____נגד טען למניעה ביטחונית או פלילית  המשיב מעולם לא כי ,יודגש

 1 ונגדנזק במתן צו למניעת צעדי אכיפה כל לא ייגרם 

 רקע עובדתי

אשר , ____בנה של  ,____הילד  וסבתו שלאבו חרשיק ' ____ הגבאימה של היא  המשיגה 31

 1אב ומסומן "ז של המשיגה מצ"צילום ת1 בעניינו מוגשת ההשגה

ב "חוזה הנישואין מצ1 אבו רמילה ____ למראבו חרשיק  ' ____נישאה הגב 5315.15221 ביום 11

 1בומסומן 

 1 גב ומסומן "מצ ןהגירושיהעתק תעודת 1 התגרשו בני הזוג 151115222ביום  11



מר ל, בשניתאבו חרשיק  ' ____נישאה הגב ,111215222ביום  ,שלושה חודשים לאחר מכן 71

ב ומסומן "מצבני הזוג בין  אישור נישואיןהעתק 1 ממנוהתגרשה  5..351311ביום ו נאסר _____

 1 ד

תושב הגדה  ,סיורי ____למר  ,אבו חרשיק בשלישית ' ____נישאה הגב 5..511611ביום  61

בין בני העתק חוזה הנישואין 1 דנן שבעניינו מוגשת ההשגה _____אביו של הילד ו המערבית

 1הב ומסומן "מצהזוג 

, ____ עםמתקדם בהריון  חרשיקאבו  ____' ן אלו עלו על שרטון ובעוד הגבלאחר שגם נישואי 21

מיום  ____יק ואביו של אבו חרש ____' העתק אימות גירושין בין הגב1 התגרשו בני הזוג

  1וב ומסומן "מצ 1..11111

ב "מצ ____העתק תעודת לידת חי של  1____ בנה קחרשיאבו  ____' נולד לגב 1..121111ביום  21

  1זומסומן 

 האבניתק  ,____בין מר סיורי לבנו  ,של הילד לידתואחר וך לבסמ לאחר פגישה בודדה שנערכה 5.1

כל מידע באשר למוצאות  משפחת אבו חרשיקבידי כיום אין  1כל מגע עם משפחת אבו חרשיק

 1מאם בנו גירושיולאחר מר סיורי ת א

מר ל 1..121211ביום אבו חרשיק  ____' הגבשבה ונישאה  ,____מאביו של לאחר שהתגרשה  551

אבו חרשיק למר  ____בין  ,(בשנית)העתק אישור נישואין  1בעברכבר הייתה נשואה  לו, נאסר

 1חב ומסומן "מצ, נאסר

תוך שהיא  ,בביתו ם מר נאסראבו חרשיק להתגורר ע ____ 'עברה הגב ,אלו נישואיה בעקבות 511

תו סב, מני אז ועד למועד כתיבת שורות אלו 1סבתוחיק בלגדול , ____התינוק מותירה את בנה 

 1ומחסורלכל חינוכו ו ,דואגת לבריאותו ,אםהמשמשת לו היא זו  ____של 

אפוטרופסות לסבתו נתן בית הדין השרעי צו , על ידי הוריו ____ ו שלנטישתבעקבות , זאת ועוד 531

 1טב ומסומן "העתק צו האפוטרופסות מצ1 גדל שבחיקה

במרשם  ____לרישום בקשה נשלחה ללשכת המשיב בירושלים המזרחית  11511.55ביום  511

על שמה על שם אימו אלא הבקשה לרישומו אינה , שתוארו לעילנסיבות המכורח  1האוכלוסין

 1יב ומסומן "העתק הבקשה ואישור הדואר הרשום מצ 1אפוטרופסיתו-סבתושל 

בו פורטו נסיבות המקרה , 5.1511.55ביום  המשיב ללשכת במכתב ששלח המוקד להגנת הפרט 511

העתק  1____, אבו חרשיק עבור נכדה' כן צורף צו האפוטרופסות של גבו, עוסקת הבקשה

 1איב ומסומן "ל מצ"המכתב הנ

הוכחות לקיומו של מרכז חיים בירושלים בשנתיים עובר  11111.55ביום לבקשה צורפו  ,בנוסף 571

 51על פי תקנה להגשת בקשה לרישום ילד סף שנתיים אלו מהוות תנאי 1 להגשת הבקשה

 1ביב ומסומן "מצ 11111.55העתק המכתב מיום  1יסה לישראללתקנות הכנ



 ,שלחו המשיגים מכתבים ללשכת המשיב 121211.55-ו 61211.55, 11611.55, 11711.55בימים  561

 1גיב ומסומן "מצ ל"הנהמכתבים מהעתק 1 להבין מה עלה בגורל הבקשה ןבניסיו

מן   כתב סורבה הבקשהעל פי המ1 ____לרישום בקשת המשיגה סורבה  71211.55ביום  521

 :הטעמים הבאים

 התיעוד באשר למצבה האישי של האם נמצא חסר; 

  2..1לירושלים הייתה באוגוסט   ____חזרת הסבתא והאם הביולוגית של; 

  צו האפוטרופסות לא נבדק אל מול לשכת הרווחה ולא הייתה התייחסות לעניין

 ;טובתו של הקטין

 1ה ואין במקרה דנן נסיבות מיוחדותאמו הביולוגית של הקטין חיה ומצוי 

 1ידב ומסומן "העתק ממכתב הסירוב שנשלח למשיגים מלשכת המשיב מצ

וקד להגנת הפרט על איסוף המסמכים שקד המ 71211.55מכתב הסירוב מיום בעקבות  521

 1במכתב הסירוב להחלטת המשיבלכאורה הוא שהוביל שחסרונם 

1 ____קשה לעיון מחדש בבקשה לרישום ב 511511.51הוגשה ביום , משנאספו המסמכים 1.1

נולד בישראל לתושבת ישראל וגדל כל חייו  ____כי  ,העובדה הודגשה בין השאר בבקשה

 ,משכך1 לאפוטרופסית החוקית שלועל ידי בית הדין השרעי שמונתה  ,בירושלים לצד סבתו

שמעמדו בישראל  לכךו 51על פי תקנה לרישומו במרשם האוכלוסין  ____זכאי , בבקשההובהר 

 1 יוסדר

ב "מצ, וחוות הדעת של רשויות הרווחה אשר צורפה להמחדש  עיוןהבקשה ל יהעתק

 1וט ומסומנים

העתק 1 המשיב אבו חרשיק שימוע בלשכת' נערך לגב, הבקשה לעיון מחדשהגשת בעקבות  151

 1 זטב ומסומן "מפרוטוקול השימוע מצ

מנומק הסירוב  במכתב1 לבקשה לעיון מחדש מטעם המשיבהתקבל מכתב סירוב  21211.51ביום  111

 :בטעם הבא ____לבקשה למתן מעמד ל

י בית הדין השרעי לא נמצא "בעיון בצו האפוטרופסות שניתן ע

 1לא הוכח אי כשרות של אם הקטין בגידול הילדו בסיס למתן מעמד

, באפשרות אמו הביולוגית של הקטין להגיש בקשה לרישום ילדים

 1הליםאשר תדון בהתאם לנ

 1יום 11לערור על ההחלטה תוך  מבקשים-משיגיםכי באפשרות ה, צוין במכתב הסירוב כמו כן 131

 1זיב ומסומן "המכתב מצ



 ערר 131211.51ביום  מטעמם נשלח ,מבקשים-לבקשת המשיגיםהמשיב סירוב נוכח , ואכן 111

כל תנאי בעומדת  ____הבקשה בעניינו של כי מבקשים -בערר הדגישו המשיגים1 ללשכת המשיב

 ,____בזכויותיו של פוגעת ה ההחלטהכי  ,הודגש בערר ,בנוסף1 והנוהל הקיים בעניינה 51תקנה 

צו חלוט של  וכל זאת תוך תקיפת ,מהווה הפרה בוטה של הדין הבינלאומי והמשפט הישראלי

מדובר בהחלטה , מבקשים בערר שהגישו-טענו המשיגים ,משכך 1בישראל הרשות השופטת

 1חיומסומן 1 ב"ר מצהער1 פסולה

1 לשכת המשיב המסרבת לעררמבקשים החלטת -התקבלה אצל המשיגים 5715.11.51ביום  111

,  עררבמבקשים -לטענות המשיגיםעניינית אשר אינה כוללת כל התייחסות , בהחלטה סתומה

 :שבה לשכת המשיב וקובעת כי

בקובץ המרשם  ____בקשתה של הסבתא שבנדון לרישום נכדה 

כל היבטיה בפני הוועדה הלשכתית שלא גילתה מקום שיש  נידונה על

אמו הביולוגית של הקטין חיה ומצויה : בו כדי לאשר את הבקשה

לכן באפשרותה להגיש עבורו בקשה לרישום ילדים שתיבדק בהתאם 

 1לנהלים

 1יטב ומסומן  "מצ, כתב הסירוב לעררמהעתק מ

 ,השגההנכבדה של הוועדה לפתחה  יחיםנהמשיגים ומהיום שבים , נוכח הסירוב הסתום לערר 171

כי  ,עמדת המשיגים היא1 בישראל ____ו של סירובו של המשיב להסדיר את מעמדעניינה ש

תחת שיסדיר 1 ותכליתה 51העומד בסתירה מוחלטת לתקנה  ,מעיקרוסירוב פסול מדובר ב

ראוי באופן צבו העגום של ילד אומלל זה מבכר לנצל את מהוא  ,____המשיב את מעמדו של 

כמו  1בבית דין מוכר במדינת ישראל ןשנית חלוטמצו אפוטרופסות  ותוך שהוא מתעלם ,לגינוי

הוריו וגדל מזה שנים על ידי  ננטש ____ המעיד כי ,רשויות הרווחהח "דומכן מתעלם המשיב 

  1הדואגת לכל מחסורו ,רבות בחיק סבתו

 51תקנה  הוראותהמשיב תחת אם כן  חותר, במרשם האוכלוסין ____את שום לרבסירובו  161

ופוגע בזכויות , ח רשויות הרווחה"מזלזל בהחלטות חלוטות של הרשות השופטת ובדו, ותכליתה

 1 וסבתו ____הנכד 

 אותה יבקשוהם , אחת לאחתבפני הוועדה  את טענותיהםלאחר שיפרשו המשיגים , לפיכך 121

 במעמד של קבע רשם האוכלוסיןבמ ____  תלרשום אולהורות למשיב להפוך את החלטתו 

 1לאלתר

 המסגרת משפטית

במרשם  ,שנמצא בחזקתה, הלרשום את נכד לבקשת המשיגה סירובהכי  ,להלן יטענו המשיגים 121

בנוסף 1 בחוסר סמכות ובחוסר תום לבה ונעשה ותכלית 51להוראות תקנה מנוגד , האוכלוסין

על של הנכד וסבתו בזכויותיהם ו לדבטובת הינעשה תוך פגיעה קשה לבקשה  כי הסירוב ,ייטען

 1נפנה לדברים כסדרם 1לחיי משפחה פי הדין הישראלי והדין הבינלאומי



 

 

 

 לתקנות הכניסה לישראל  10רישום על פי תקנה 

מוסדרת בתקנה , שאלת הענקת מעמד לקטין יליד ישראל שאחד מהוריו הוא בעל מעמד בארץ 3.1

תקנה מכוחו של חוק שהו, התקנה1 (10תקנה : ןלהל) 5261-ד"תשל לתקנות הכניסה לישראל 51

 :קובעת כי ,5211-ב"התשי הכניסה לישראל

-י"תש, לחוק השבות 1ולא חל עליו סעיף , לד שנולד בישראלי

לא היה להוריו מעמד ; יהיה מעמדו בישראל כמעמד הוריו,.521

יקבל הילד את המעמד של אביו או אפוטרופסו זולת אם , אחד

יקבל הילד את , התנגד ההורה השני; בכתב לכך ההורה השני מתנגד

 1כפי שיקבע השר, המעמד של אחד מהוריו

 1(1 א1ב, ההדגשה הוספה)

נוהל , בקשות לרישום ילדים על פי התקנהבמסגרת הטיפול במחיל משרד הפנים  ,תקנהבנוסף ל 351

שב קבע רשום כתו נוהל רישום ומתן מעמד לילד שרק אחד מהוריו"וכותרתו  .5..1111שמספרו 

נועד להסדיר את דרך הטיפול בבקשות למתן מעמד בישראל  נוהל זה1 (הנוהל: להלן" )בישראל

שרק אחד מהוריהם רשום כתושב  – 51אינם נופלים בגדרה של תקנה שאלו כגם  –לקטינים 

למעמד נים קטיאותם של  ם מפרט את אמות המידה לפיהן תיקבע זכאות הנוהל1 לקבע בישרא

הענקת מותנית , על פי הנוהל1 הםואת סוג המעמד שינתן ל בחינת הבקשהך את דר, בישראל

עימו  הורההקטין והקיימו בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה  שיוכח כיבכך , השארבין  ,המעמד

 1 מרכז חיים בישראל, הוא חי

 עניין: להלן) (פורסם בנבו) שר הפנים' קרלו נ 262/22ץ "נקבעה בפסק הדין בבג התקנהתכלית  311

 :(קרלו

נראה  ?51יא התכלית העומדת בבסיס תקנה מתעוררת השאלה מה ה

ואשר אותו ביקש , כי המצב אותו ראה מחוקק המשנה נגד עיניו

הורה אשר ישיבתו של  מעמדוהינו יצירת נתק או פער בין , למנוע

ילדו אשר של  מעמדולבין , בישראל היא מכוח חוק הכניסה לישראל

ידתו בארץ איננה מעניקה לו מעמד חוקי ואשר עצם ל, נולד בישראל

מכירה ומכבדת את הערך של , שיטתנו המשפטית, ככלל1 בה

, שלמות התא המשפחתי ואת האינטרס של שמירה על שלום הילד

של  מעמדושל ילד קטין לבין  מעמדוולפיכך יש למנוע יצירת פער בין 

 1או הזכאי להחזיק בוהורהו המחזיק בו 

 1(1א1ב, ההדגשות הוספו)



( ויסאתועניין ע: להלן)( פורסם בנבו) יסאתועו' משרד הפנים נ 1./1172ם "בפסק הדין בעע 331

 :51הרחיב בית המשפט בעניין תכלית תקנה 

, 51יש להדגיש כי כאשר שוקל שר הפנים בקשה שהוגשה לפי תקנה 

לטובת הילד ולשלמות תאו  משמעותי וניכרעליו ליתן משקל 

יש ליתן את הדעת  ,ראשית1 עיקריים משני טעמים, זאת1 המשפחתי

לכך שמחוקק המשנה בחר להתקין תקנה מיוחדת לעניין מעמדם 

לרוב לא נקבעו , כפי שכבר ציינו1 של ילדים שנולדו בישראל

או בתקנות שהותקנו מכוחו  חוק הכניסה לישראלבהוראותיו של 

לפיכך 1 קריטריונים לעניין הענקת רשיון לישיבת קבע בישראל

תקנתה של תקנה מיוחדת הנוגעת להסדרת מעמדם מעצם ה

כי מחוקק המשנה ביקש , שנולדו בה ניתן ללמוד בישראל של ילדים

לקבוע כי לעניינם של אותם קטינים יש ליתן משקל מיוחד וניכר 

יש להתחשב באופייה , שנית1 לשיקול של שלמות התא המשפחתי

וזאת בשני  ,כתקנה שנועדה לקדם זכויות אדם 51המיוחד של תקנה 

הוא ההיבט הנוגע לזכותו של ההורה , הראשון1 היבטים מרכזיים

כלומר בזכותו החוקתית של , בעל המעמד בישראל לגדל את ילדו

ההיבט השני נוגע לזכויותיו העצמאיות 1 ההורה לחיי משפחה

  1לחיות את חייו לצד הורהו והאוטונומיות של הקטין

 1(1 א1ב, שאר ההדגשות הוספו, ההדגשות בקו במקור1 .1סעיף , שם)

 ברירת מחדל : התקנה דרה שלהנופלים בגדים יל רישום

עדה למנוע נתק בין מעמד המשמורן התקנה נוכי מדגיש בעניין עוויסאת בית המשפט שלאחר  311

זכותו לחיי , בטובת הקטיןנעוצים  להתקנת התקנההטעמים וכי  ,בין מעמד הילד שבחזקתול

כיצד את המשיב דינו לפסק  .1בסעיף  ,בית המשפט נחהמ ,תימשפחה ובכיבוד התא המשפח

 :התקנה הבאות בגדרה של בקשות מסגרת טיפולו בלפעול ב יועל

משקל על שר הפנים ליתן על אף קיומו של שיקול דעת רחב זה ]111[ 

  1גבוה ביותר לשיקול שלימות משפחתו של הילד ומרכז חייו

ובהיעדר מניעה , נייםהרי שפרט למקרים נדירים וקיצו ]111[ 

ליתן לקטין  יהיה על שר הפנים, או פלילית קונקרטית תביטחוני

  1זהה לזה של אמו של אביו בעלי המעמד בישראל מעמד

 1(1א1ב, ההדגשות שלי)

 כל עוד לא כיבע קו של המשיבהרחב את שיקול דעתו תחם בית המשפט , אם כןבעניין עוויסאת  311

 על ,במרשם האוכלוסין 51על פי תקנה את רישומו ילד מונע המ ,תקיים חריג נדיר וקיצונימ

 1 למעמד המשמורן עימו הוא חיי התקנה של ילד הבא בגדרו להשוות את מעמד המשיב



והתווית אמות מידה  51של המשיב בבקשות הבאות בגדרה של תקנה דעתו תיחום שיקול  371

שר ' נ' עטון ואח 2./5277ם "עעבבית משפט העליון פעם נוספת על ידי  וחודד ,ברורות להפעלתו

 :לפסק הדין מדגיש בית המשפט כי 51בסעיף  1(עניין עטון :להלן) הפנים

הינה תקנה ייחודית בנוף הדינים 1( א1ב, 51תקנה )תקנה זו 

( ב)1המסדירים את סוגיית הענקת המעמד בישראל בהתאם לסעיף 

ייחודיותה של התקנה בכך שהיא מתווה ]111[  חוק הכניסה לישראלל

, שהוא ככלל רחב, אמות מידה להפעלת שיקול דעתו של שר הפנים

התוויה סטטוטורית 5 פי חוק הכניסה-בהענקת מעמד בישראל על

לאופן הפעלת שיקול הדעת מצויה בעניינם של ילדים אליהם זו 

   5בלבד 12מתייחסת תקנה 

  1(1א1ב, דגשה שליהה)

רשיונות ישיבה  מתןהסמכות לכי  ,מפסקי הדין בעניין עוויסאת ובעניין עטון עולה, הנה כי כן 361

1 רשאי להפעיל לשם כך שיקול דעת רחבאשר  ,למשיב אמנםהוקנתה  חוק הכניסה לישראללפי 

שיקול דעת מדובר בקובע בית המשפט כאמור כי בבקשות הבאות בגדרה של התקנה  ,עם זאת

 1 יותרמצומצם תחום ו

נדירים תנאים כלל מתקיימים זו בלבד שלא לא  ,____של  ועניינב1 מן הכלל אל הפרט 321

 התנאים המחייבים כל ובמתקיימים ש אלא ,בישראלמעמד  סירוב למתן צדיקיםהמוקיצוניים 

 יןבישראל ולרשום אותו במרשם האוכלוס ____של הסדיר את מעמדו ליתן לאת המשיב 

 מרכז חייםתא משפחתי ו בהומקיים בישראל לתושבת ישראל נולד  ____1 מעמד של קבעב

לאחר , ____ח רשויות הרווחה בעניינו של "כפי שאף עולה מדו1 מיום לידתו ועד עצם היום הזה

שקיבלה עליו  ,בישראל עם סבתומשפחתי לחיות ולקיים תא  הוא המשיך שהוריו נטשו אותו

לפיכך היה על המשיב לאשר את הבקשה 1 ודואגת לכל מחסורו ת הדין השרעיאפוטרופסות מבי

 1במרשם האוכלוסין ללא עוררין ____לרישומו של 

מבכר , ח רשויות הרווחה"נתמכת בדוו 51על אף שהבקשה עונה על כל תנאי תקנה , דא עקא 321

ניתן שסות חלוט צו אפוטרופל ולפעול בניגוד ,מעמדכל  ביודעין ללא ____המשיב להותיר את 

חינוכו  ,בריאותו ,רווחתו ,דואגת לשלומוה ,המשיגהשמינה את בית הדין השרעי  על ידי

צו בית הדין נתייחס להתעלמותו המופגנת של המשיב מלהלן 1 לאפוטרופסית שלו ,והתפתחותו

 1השרעי

 אפוטרופסות ןות בית הדין השרעי לפסוק בענייסמכ

לחוק  1ולא חל עליו סעיף , שנולד בישראלאשר  ____כלד יכאמור לעיל התקנה קובעת כי  1.1

 5 יקבל הילד את המעמד של אביו או אפוטרופסו, הוריו לא היה מעמד אחדול, השבות

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/189_003.htm


( מ"דבה: להלן) 5211ל בדבר המלך במועצתו על ארץ ישרא סמכויות בתי הדין השרעיים נקבעו 151

 11-ו( 5) 15 עיףסב1 5333נת ים הדתיים לשיין המוסלמשל בתי הד לחוק הפרוצדורה בהתאםו

 :מ נקבע כי"לדבה

יהא השיפוט בעניני , ועד בכלל 76עד  71כפוף להוראות הסעיפים ב

מסור לבתי דין העדות , בהתאם להוראות חלק זה, המעמד האישי

עניני המעמד האישי פירושם משפטים , לצורך הוראות אלה1 הדתיות

כשרות , וטרופסותאפ, כלכלה, מזונות, בענין נישואין או גיטין

איסור השימוש ברכוש של אנשים הפסולים לפי , םשל קטינין יוחסי

 1 והנהלת נכסי אנשים נעדרים, החוק

ניתן לערעור בפני בית הדין י בית הדין של קאדי "ק שניתן עפס [1111]

, הדגשה שלי)1 שהחלטתו תהיה סופית, המוסלמי הדתי לערעורים

 11(א1ב

 : קובע כי 5271-ב"תשכ, פטית והאפוטרופסותלחוק הכשרות המש 72סעיף  111

אם הם סבורים , כוחו רשאים-היועץ המשפטי לממשלה או בא

או של חסוי או טובת הכלל מחייבת , דין-של פסול, של קטין שטובתו

לפי חוק זה וכן , כולל ערעור, לפתוח בכל הליך משפטי, זאת

  1להתייצב ולטעון בכל הליך כזה

 11(א1ב, שלי הדגשהה)

 : לאותו חוק קובע כי 62עיף ס

הוא אינו בא להוסיף ; חוק זה אינו בא לפגוע בדיני נישואין וגירושין

ומקום ; דין דתיים ולא לגרוע מהן-על סמכויות השיפוט של בתי

 –יראו כל הוראה בחוק זה , פי דין לשפוט-שבית דין דתי מוסמך על

דין -בבית שמדובר בה בבית משפט כאילו מדובר בה – 61פרט לסעיף 

 1דתי

 נעשית בחוסר סמכות  מצו חלוטהמשיב  התעלמות 

ילד הגדל בחיק אפוטרופסו החוקי בישראל והוכח כי הילד כי  ,עולה לעילדמן החקיקה  131

זכאים הילד ואפוטרופסו  ,מקיימים בה מרכז חיים של שנתיים ומעלהשלו  והאפוטרופוס

הסמכות כי  ,הכשרות המשפטית והאפוטרופסותכמו כן עולה מחוק 1 להשוואת מעמדם

לחוק  72מסעיף 1 נתונה לבתי הדין השרעייםאכן לדון במתן צווי אפוטרופסות ( המקבילה)

במידה ומי מהצדדים מעוניין כי , עולה 5271-ב"תשכ, הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

הליך משפטי בפתוח ו לעלי, במדינת ישראל דין שרעי על ידי ביתלתקוף צו אפוטרופסות שניתן 

ניתן לערער על צו , בין השאר1 או להתייצב להליך משפטי המתקיים בעניין, ולתקוף את הצו

 1 לבית הדין השרעי לערעורים



על ידי בית הדין  ____בעניינו של באם סבור היה המשיב כי צו האפוטרופסות שניתן  ,לפיכך 111

טובת כי ו, לוקה בחסר באופן כלשהו ,אלשהינו אורגן של הרשות השופטת במדינת ישר ,השרעי

בחוק ולתקוף את הצו לכך היה עליו לפעול במסגרת הקבועה , והתערבותאת מחייבת  ____

זאת תחת , ברם 1או לפתוח בהליך משפטי אחר ,במסגרת ערעור לבית הדין השרעי לערעורים

 1 שות השופטתהתעלמות בוטה מצו אפוטרופסות שניתן על ידי אורגן של הר המשיבמתעלם 

ח רשויות הרווחה "מדו הרשות המבצעת המשיב כאורגן של שבהתעלמות לצד החומרה 111

עניין , שניתן על ידי אורגן של הרשות השופטתמצו אפוטרופסות חלוט האמונים על טובת הילד ו

כלל אינם  יםילדת וקביעת עניינים הנוגעים לטובת בחינהרי ש, העולה לכדי בזיון בית משפט

לא מקנה לפקידי המשיב כל זכות לשוב ולבחון צו  51תקנה 1 פקידי המשיבבסמכות 

יקבל הילד , מעמד אחדשל הילד לא היה להוריו  אפוטרופסות חלוט וקובעת בפשטות כי באם

לאחר שבדקו פקידי המשיב אם מדובר , לישנא אחרינא1 או אפוטרופסו של אביו את המעמד

בבחינת כזה , ללא עוררין פעול על פי הצו והתקנה להחובה עליהם מוטלת  ,בצו אמיתי וכשר

 1 ראה וקדש

הליך שבמהלכו  - שר הפנים' גרים בורנאה נ 1./2172ם "עעבעצמו  המשיב דברילעניין זה  יפים 171

בזכות  תוך שהוא טועןאת הנוהל למתן מעמד להורים לילדים ישראלים משרד הפנים הציג 

  :הנוהל ובזכות שיתוף פקידי הסעד

השאוב מתחום דיני , הינו מושג מורכב' טובת הילד'מושג 

בחינת טובת הילד מחייבת בדיקה פרטנית של נסיבות 5 המשפחה

, בבתי המשפטבחינה כזו נעשית על דרך השגרה 5 קונקרטיות

תוך , שלהם הכלים הנדרשים לקיים בדיקה מקצועית ומהימנה

ומניעת פגיעה בהם , שמירה על האינטרסים של כל המעורבים

כי מדברים אנו בסיטואציות בהן פעמים , עוד יש לזכור1 בפרטיותםו

]111[1 באשר לטובתו , דעים בין הוריו של הקטין-רבות אין אחדות

ספק רב אם פקידי משרד הפנים הינם בעלי הכשירות והיכולת 

הנדרשות לצורך קיום הליך בדיקה פרטני ואינטימי הנדרש לצורך 

ה פוזיטיבית בדבר טובתו של וקבלת הכרע, בירור טובת הקטין

, יש לצפות כי פקיד משרד הפנים האם555  קונקרטיקטין במקרה 

שיצטרך לקבל הכרעה קונקרטית על יסוד שיקולים של טובת הילד 

ולקבל לפיהם , ידע להתמודד עם מסמכים כגון אלה, הקונקרטי

לסיכומים מטעם  16סעיף ) ?הכרעה מושכלת בדבר טובתו של הילד

שר ' גרים בורנאה נ 1./2172ם "בעע 3..111111ום המשיב מי

 (1הפנים

 1(1א1ב, ההדגשות שלי)

לבצע יכול אינו , בחוק במסגרת הקבועה לכך צו אפוטרופסות שלא תקף אתהמשיב , משכך 161

תעלמות הה1 הרשות השופטתשל  יצא תחת ידיהש חלוטלהתעלם מצו מקצה שיפורים וכיום 



ה המחייבות אותו לרשום ילד שחי בחיק אפוטרופסו מהוראות התקנכמו גם מהצו שבנדון 

 1 ואף עולה לכדי בזיון בית הדין נעשית בחוסר סמכות, במעמד האפוטרופוס בישראל

 תום לבנעשית בחוסר ומתסקיר רשויות הרווחה התעלמות המשיב מן הצו 

 ו שלנסיבות חייהמפרט את  ,של רשויות הרווחה ח"דוהצו מתעלם המשיב בנוסף מביזוי לצד  121

 – וטשצורפה להשגה כנספח  יחד עם הבקשה לבחינה מחדש –להשגה צורף ש ,ח"הדומ1 ____

המשיגה היא היחידה  לאחר שהוריו נטשו אותוכי  ,עולה באופן שאינו משתמע לשני פנים

 1 ____המטפלת ב

 ,שר הפנים' גרים בורנאה נ 1./2172ם "עעדהמשיב ב אליבאעל אף שפקידי המשיב , דא עקא 121

הם  ,לקבוע קביעות מקצועיות הנוגעות לטובת הילד רי כל הכשרה מקצועית שתאפשר להםסח

לא הוכחה אי כשירות של אם הקטין כי  ,את החירות לקבועבמכתב הסירוב נטלו לעצמם 

  1ומן הצו ח"הדומלהתעלם  החליטוהם  ,ומשכך בגידול הילד

ביזוי צו אפוטרופסות  תוך ,חותלאנ שאמו נטשה אותו ,____סירובו של המשיב לרשום את ב 1.1

כנבל ברשות המשיב נוהג  ,רווחהח רשויות ה"חלוט של בית הדין השרעי והתעלמות מופגנת מדו

בן , .5הותרתו של ילד בן  ככזה המעדיף אתיתפרש טובת הילד עיקרון  כילא ייתכן 1 התורה

 לרישומו זכאי ____ 1מחוסר מעמד בעולם, שמעולם לא עזב את ישראל ,ונכד לתושבות ישראל

 ,ושל כיבוד התא המשפחתיפחה ולחיי מש ____של  וזכות1 51לפי תקנה במרשם האוכלוסין 

במרשם  ולרשום אות מחייבת את המשיב, ולקבלת מעמדלצד זכותו לבריאות חינוך 

 1האוכלוסין

 שלמות התא המשפחתי : הזכות לחיי משפחה

החלטה למתן במסגרת כי , בין השאר ,נקבע יסאתעווועניין  ויסאתועקרלו בפסקי הדין בעניין  151

למרכז חיי הילד ליתן משקל מיוחד  המשיבעל  ,51 תקנה בבקשות הבאות בגדרה שלמעמד 

 1לחיי משפחה ההורה וילדום של זכותלולשלמות תאו המשפחתי ו

הבינלאומי במשפט וכרת מהיא זכות  ,ובתוכה ההגנה על התא המשפחתיהזכות לחיי משפחה  111

ומטיל על המדינות , המשפט הבינלאומי מקנה חשיבות רבה למשפחה1 כאחד הישראלי במשפטו

, לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות( 5).5קובע סעיף , כך למשל1 חובה להגן עליה

 :כי, 315.125י ישראל ביום "אשר אושררה ע, 5.36א "כ, חברתיות ותרבותיות

שהיא יחידת , למשפחהיש להעניק הגנה וסיוע רחבים ככל האפשר 

שהיא וכן כל זמן , במיוחד לשם כינונה, היסוד הטבעית של החברה

 555נושאת באחריות לטיפול בילדים תלויים וחינוכם

 (3)57וסעיף  51 סעיף; 5277, לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות 13-ו 56סעיפים : וראו עוד

זכויות בדבר לאמנה האירופית  51ף סעי; 5212, להכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם

לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות ( 5).5סעיף ; נבה הרביעית'לאמנת ג 16סעיף ; אדםה

 52221הפתיח של האמנה בדבר זכויות הילד משנת ; 5277חברתיות ותרבותיות משנת , כלכליות



 :כי 626, 612( 1)ד נג"פ שר הפנים' נ' אחסטמקה ו 3712/26ץ "בגבכמו כן נפסק 

מכוחן של אמנות  התא המשפחתיבת להגנה על יישראל מחוי

 1 בינלאומיות

מוכרות זכויות אף הן , ובתוכן ההגנה על שלמות התא המשפחתיזכויות המשפחה , יתרה מזאת 131

שהינן , 52.6משנת  האגלתקנות  17תקנה כך קובעת 1 הומניטאריהבינלאומי משפט הבומוגנות 

 : כי ,בגדר משפט בינלאומי מנהגי

וכן , רכוש פרטי, חיי אדם, יש לכבד את כבוד המשפחה וזכויותיה

  1הדת ומנהגי הפולחן-את אמונות

 ,שר הפנים' עדאלה נ 3./6.11 ץ"בגבמעמדה של הזכות לחיי משפחה במשפט הישראלי הוכר  111

נקבע כי הזכות לחיי משפחה בפסק דין עדאלה  1(עדאלהפסק דין : להלן) 5611, (1)7..1על -תק

עמדה זו זכתה באותו פסק דין 1 הכלולה בזכות לכבוד האדם, זכות יסוד חוקתית בישראלהיא 

 1 לתמיכה גורפת של שמונה מתוך אחד עשר שופטי ההרכב

 :לפסק דינו 11בסעיף , ברק( דאז)הנשיא כבוד כותב , למשל, כך

התא לטפח ולשמור על , הראשונית והבסיסית לקייםחובתנו 

הווה ויהיה , שהיה, יותר בתולדות האדםהחברתי היסודי והקדום ב

הלוא  - היסוד המשמר ומבטיח את קיומה של החברה האנושית

 1היא המשפחה הטבעית

למשפחה 1 ונח ביסוד המשפט הישראלימ [111] הקשר המשפחתי

הקשרים 1 תפקיד חיוני ומרכזי בחייו של היחיד ובחייה של החברה

הם , בקש לפתחעליהם מגן המשפט ואותם הוא מ, המשפחתיים

 1 מהחזקים ומהמשמעותיים ביותר בחייו של אדם

 (:לפסק דינה 51סקה יבפ)יה 'ובפרשת דוברין כותבת כבוד השופטת פרוקצ

לאחר ההגנה על הזכות לחיים , דרג זכויות האדם החוקתיותבמ

1 באה ההגנה החוקתית על הזכות להורות ולמשפחה, ולשלמות הגוף

הזכות למשפחה היא ; גן על החייםהזכות לשלמות הגוף נועדה לה

 111 הנותנת משמעות וטעם לחיים

במדרגה נעלה במידרג זכויות האדם , איפוא, זכות זו ניצבת

, לחופש העיסוק, כות הקניןהיא קודמת בחשיבותה לז5 החוקתיות

, היא משקפת את תמצית הווייתו של האדם'5 נעת הפרטואף לצ

 1(1א1ב, ת שליההדגשו)1 'ואת התגלמות הגשמת עצמיותו

, משליך במישרין על האפשרות לפגוע בזכות זו, מעמדה של הזכות לחיי משפחה כזכות חוקתית 111

לעכב או לסרב לבקשה לרישום ילד שמגיש תושב המדינה עבור ילדיו או אפוטרופוס עבור 

כי כל , קביעת הזכות לחיי משפחה כזכות חוקתית מביאה אחריה את הקביעה1 ילדים שבחזקתו



ורק משיקולים  –כבוד האדם וחירותו : ה בזכות זו צריכה להיעשות בהתאם לחוק יסודפגיע

 1  כבדי משקל

 :כי זו מתבססת, עדאלהנקבע בפסק דין  באשר לזכותו של הילד לחיי משפחה 171

זכויות אלה 1 על ההכרה העצמאית בזכויות האדם של ילדים111 

ולאדם  לאדם הבגיר, מוענקות בעיקרן לכל אדם באשר הוא אדם

מ "בע" )הוא בן אנוש בעל זכויות וצרכים משלו"הילד 1 הקטין

ההורים ' פלונית ופלוני ההורים המיועדים לאימוץ הקטין נ 1./366

לילד הזכות לגדול בתא משפחתי שלם ((1 טרם פורסם) הביולוגים

 (1ברק' א( 'בדימ)הנשיא  לפסק דינו של 12סעיף , שם)1 ויציב

כי פגיעה בתא המשפחתי אינה אלא פגיעה בזכות היסוד של  ,ירורמן האמור עד כה עולה בב 161

 1 שהיא כאמור זכות חוקתית מוגנת בדין הישראלי ובדין הבינלאומי כאחד ,הפרט לחיי משפחה

מקיימים תא  וסבתו המשיגה ____על כך שאין חולק נראה כי בתיק דנן  1מן הכלל אל הפרט 121

 הלטיפול חם ואוהב שלו לא זכ ____ הזוכ ותבמחיצת סב 1משפחתי ומרכז חיים בירושלים

על אף שעניין בחינת הצו החלוט אינו  1צורכוולכל  ולחינוכ ודואגת למחייתהזו היא מהוריו ו

 נוהרווחה שניתן בעניירשויות  ח"דומפנים המשיגים את הוועדה הנכבדה לבסמכותו של המשיב 

ד לקביעות שקבע המשיב ללא סמכות בניגו 1סבתו בביתה שבירושלים במחיצתו וחיי ____של 

לא זו בעולם  כמחוסר מעמד ____ניתן לומר בוודאות כי המשך הותרתו של  ,וכשירות לכך

 1 לה תמנוגדאף אלא  ____ת את טובתו של משרת אינהשבלבד 

 עיקרון טובת הילד

 1177/23א "בע, למשל, כך1 קרון טובת הילד הוא עקרון יסודי ומושרשיבמשפט הישראלי ע 121

פסק השופט שמגר כי על המדינה להתערב לשם הגנה על הילד , 115( 5)ד מט"פ, פלוני' פלוני נ

 1 מפני פגיעה בזכויותיו

קרון מנחה בכל עת בה יש לאזן בין יקרון טובת הילד הוכר בפסקי דין רבים כעיע, מעבר לכך 7.1

עמודים , 112, (5)ד ל"פ, היועץ המשפטי לממשלה' פלוני נ 112/61א "כפי שנאמר בע1 זכויות

אשר בו טובתם של הקטינים אינה השיקול , אין לך עניין שיפוטי הנוגע לקטינים", 177-171

 1"הראשוני והעיקרי

1 על-קרוןיקרון טובת הילד ממעמד של עיבמשפט הבינלאומי נהנה עכמו במשפט הישראלי גם  751

, האמנה(1 115, א"כ 35)ד בא הדבר לידי ביטוי בכינונה של האמנה בדבר זכויות היל, בין היתר

קובעת שורה של הוראות המחייבות הגנה על התא , 11215225ביום אותה אשררה מדינת ישראל 

 3קובע סעיף , בפרט(1 לאמנה( 5) 2-ו( 5) 3המבוא לאמנה וסעיפים  : ראו1 )המשפחתי של הילד

כי , מכאן עולה1 יכי עניינם של ילדים יילקח בחשבון כנתון מרכזי בכל מעשה שלטונ ,של האמנה

 1כל דבר חקיקה או מדיניות ראוי לו שיפורש באופן המאפשר לשמור על זכויותיו של הקטין



 ולבקשות להסדיר את מעמד והסירוב החוזר ונשנההתנהלות המשיב , במקרה דנן, הנה כי כן 711

 כל 1לה בתכלית הניגוד אלא מנוגדים, לא זו בלבד שאינם משרתים את טובת הילד, ____של 

נפגעות בצורה קשה  ובמציאות אכזרית בה זכויותי הוא כלוא, אינו מוסדר ____של  ועוד מעמד

נפגעות בצורה חמורה אף זכויות  ,כל תיעוד נותר מחוסר ____העובדה כי מלבד  ,כך1 יותר

 ____אין ם האוכלוסין בהיעדר רישום במרששהרי  ,בריאותחינוך ולכגון הזכות ל ,ונוספות של

 1  בריאות ממלכתי ביטוח רפואי על פי חוקזכאי ל

 לאומיהבינ מעוגנת בדיןהילדים החובה לרשום את 

לטיפול ישראל הבינלאומיות של  יהתלהתחייבויו ____ו של מעמדאי הסדרת מנוגדת  ,בנוסף 731

 1בעניינם של מחוסרי מעמד

י ישראל "ע שאושררה, 5277, אמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניותל 57בסעיף  711

 :נקבע כי, 5221, בינואר 3ונכנסה לתוקף לגבי ישראל ביום  5225באוגוסט  52ביום 

כאישיות בפני , בכל מקום שהוא, כי יכירו בו, לכל אדם יש הזכות

 5החוק

 :נקבע כי, לאותה אמנה( 1)11בסעיף , בהמשך

 5כל ילד ירשם מייד לאחר לידתו ויישא שם

חובה זו אינה מותנית בשיתוף הפעולה של 1 יא חובת הרשותה, אם כן, החובה לרישום הילד

 1 ההורים

בסעיף 1 כי יש להסדיר ולשפר את מעמדם של מחוסרי האזרחות, המשפט הבינלאומי קובע 711

כתב אמנה ) 5211עליה חתמה ישראל בשנת , אמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחותהראשון ל

 :באבאופן ה" מחוסר אזרחות"הוגדר המושג , (11115

 5ידי שום מדינה מכוח החוק הנוהג בה-אדם שאינו נחשב לאזרח על

 1(1א1ב, ההדגשות שלי)

 :בהם לא תחול האמנה, כמו כן נקבעו המקרים 771

על אנשים שלגביהם יש נימוקים רציניים לסבור [ האמנה לא תחול]

 : כי

כפי , או פשע נגד האנושות, מלחמה-פשע, ביצעו פשע נגד השלום

לאומיים שנערכו לקביעת הוראות לגבי -הבין שהוגדר במסמכים

 ;פושעים אלה

מדיני מחוץ לתחומי ארץ מושבם לפני -ביצעו פשע רציני בלתי

 ;שקיבלו רשות להיכנס אליה

 1ם"הם אשמים במעשים הנוגדים את מטרותיו ועקרונותיו של האו



ר פשעים כנגד כי דרושים מעשים העולים בגדכי מכלל לאו אתה שומע הן ו האמור לעיל מלמדנו 761

 נופל ____כי , אין ספק1 נתינות –מאדם את אשר ראוי לו כל בן אנוש לשלול  על מנת, האנושות

נגזרות , מכך1 וושהאמנה חלה לגבי, על פי האמנה" מחוסר אזרחות"בגדרי ההגדרה של 

 :המשיבובכלל זה של , ושל מדינת ישראל כלפי יהמחויבויות

 :לאמנה הוצהר כי 16בסעיף 

אזרחות -המתקשרות יוציאו תעודות זהות לכל מחוסרנות המדי

, ההדגשה הוספה1 )ושאין בידו תעודת נסיעה בעלת תוקף, שבשטחן

 11(א1ב

 :לאמנה כי 31עוד התחייבה המדינה בסעיף 

על מיזוגם , יקלו במידת האפשרהמדינות המתקשרות 

בייחוד יעשו את כל המאמצים  5והתאזרחותם של מחוסרי אזרחות

, כמידת האפשר, ולהפחיתת להחיש את הליכי ההתאזרחות על מנ

, ההדגשה הוספה) את ההיטלים וההוצאות הכרוכים בהליכים אלה

 1(1א1ב

הוכרה גם בישראל , כי ברוח ההכרה הבינלאומית בזכות לנתינות ובחשיבותה, כך אנו למדים 721

 לומד אשר יקנה מעב, במרשם האוכלוסין ____של  ואי רישומ1 הזכות לנתינות כזכות יסוד

 הוא אינו קייםלאחר שנים כה רבות בהן מבחינת הרשויות  ,ביטחון אישי וזכויות סוציאליות

התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל והופך את של  מהווה התעלמות ואף הפרה, כלל ועיקר

שניתנו עת נחתמו האמנות ובמקרים מסוימים אף אושררו ונכנסו לתוקף  -הצהרות המדינה 

 1להבטחות ריקות מתוכן  -ישראל ב

 סיכום

על  ,והנה 1הלהסדיר את מעמד נכדממנו וביקשה  כנדרש על פי נהליוהמשיגה פנתה אל המשיב  721

לא במקרה חריג  באםהמשיב לרשום ילד  ו שלבעניין חובתובפסיקה  51אף האמור בתקנה 

לחוק , וד לדיןבניגהמשיב פועל בסירובו 1 לבקשה המשיב לסרבממשיך , עסקינןוקיצוני 

בית דין חלוט של צו  חמכו והמצוי בחזקת סבת ,ישראל ותשל תושבונכד מונע מילד ו ולפסיקה

לתקנות הכניסה  51להירשם במרשם האוכלוסין מתוקף הוראות תקנה  ,מוכר במדינת ישראל

 1 לישראל

במעמדה במרשם  ____לבקשת המשיגה לרשום את נכדה על מנת להכשיר את סירובו  6.1

של הרשות השופטת  חלוטבניגוד לצו  ,בחוסר סמכותלפעול  ,ביודעין ,המשיב בוחר, לוסיןהאוכ

שעושה כל אשר לאל ידו על מנת  ,המשיב1 ח רשויות הרווחה"ותוך התעלמות מופגנת מדו

מכוון תחת עיקרון השמירה על באופן אם כן  חותר ,מחוסר כל מעמד בעולם ____להותיר את 

  1שלום הילד וזכויותיו



בעניין תיאורטי אלא  לא מדובר1 והשלכות ממשיות וקשות על חיי זהאומלל  ילדשום לר סירובל 651

 ,הליכי רכישת מעמד בישראלמסגרת טיפול בבכי , מן הראוי להזכיר בהקשר זה1 מוחשי וכואב

 :על המשיב ופקידיו לפעול בהתחשבות ובשימת לב

ישראל הוא חשוב לזכור כי כל אחד מהפונים למשיב בבקשת מעמד ב

ידי המשיב או -על –וכי כל החלטה המתקבלת בעניינו , עולם ומלואו

גורל -עשויה להיות הרת –ידי רשות אחרת הפועלת מטעמו -על

1 כבודו ויתר זכויותיו של הפונה, ובעלת השפעה דרמטית על חייו

כי לכל בקשה לקבלת מעמד בישראל , יוצא הכרחי מכך הוא-פועל

להתייחס , וכל הפועלים מטעמו, ווים הואהמונחת לפני המשיב מצ

  1ברגישות ובתשומת לב

 (1 231-231, 252( 5)ד נח"פ, משרד הפנים' מקסימוב נ  321/22ץ "בג)

1 המשיב מחויב להתחשב בשיקולים הומניטאריים בבואו להפעיל את שיקול דעתו, יתר על כן 611

, 661-663' עמ ,672, (1)ד נה"פ ,שר הבטחון' נ' שייח עבדאל קארים עובייד ואח 621/22ץ "בגב

 : פסק הנשיא דאז ברק

, מדינת ישראל היא דמוקרטיה; מדינת ישראל הינה מדינת חוק

1 והשוקלת בכובד ראש שיקולים הומניטריים, המכבדת זכויות אדם

משום שהחמלה וההומניות טבועה , שוקלים אנו שיקולים אלה

, שיקולים אלה שוקלים אנו; באופיינו כמדינה יהודית ודמוקרטית

 אם הוא נמנה עם אוייבינו גם, שכן יקר בעינינו כבודו של כל אדם

, 553' עמ, (3) ד לה"פ, שר הבטחון' קוואסמה נ .2/.31ץ "השוו בג)

5311) 

עומדת באופן מובהק  ,בתואנות שווא ____של הילד  והחלטת המשיב לסרב להסדיר את מעמד

 1 אלבניגוד למחויבויותיה אלו של מדינת ישר

להסדרת לאשר את בקשת המשיגה  למשיבתורה  הנכבדה הוועדהאנו דורשים כי , אשר על כן 631

, מעמד של קבע, במעמדה 51ולרשום אותו במרשם האוכלוסין לפי תקנה  ____ המעמד נכד

 1 לאלתר

 
 

 ,בכבוד רב
 

 ד"עו, בנימין אחסתריבה                                                                                               
 

 :לוט
  תצהיר
 יפוי כח

 יט-אנספחים 


