
 ישדאל מדינת
 0ד,פגי »שרו

ארים השגה ועזת

843/12 השגה

לזרים ההשגה ועדו! יו׳>ר !גפני

אבוחרשיק, ,1 המשמה; :בענייו

סיורי .2

 אחסתריבה בממין עו״ד הפרט לזזמת המוקד ב״כ על->די

־ נגד ־

והחגלרה האוכלוסין רשות ״ הפנים משרד :המשיב

מנדל. אילניה עו״ד המשפטית, הלשכה על־ידי

ז; החל?*

 במרשם ,1 משיגה של הנכד הוא ,2 משיג אה לרשום המשיב בסירוב הוא זו השגה של עגיינה

 2 משיג .2 משיג של אמו. מצד סבתו, היא בישראל, קבע תושבת 1 חמשיגה הישראלי. האוכלוסין

 1 משיג של אביו אחר. מקו□ ככל אזרחי מעמד חסר והוא באזור רשוס אינו בישראל, מעמד חסר

 חיים מרכז מקייס המשיגים, לטענת כך ,1 משלג באזור. חיים מרגו מקיימת ואמו מאותר אינו

 מקיימת 1 משיג של שאמו מהטעם הבקשה דוחה המשיב הבקשה, מכאן 2 משיגה סבתו, בבית

 עוקפת דרך משום יש ,1 משיג מעמד להסדיר שבחרה ובדרך באזור, ובם בישראל גם חיים מרכז

ואמו, i המשיג של כישראל היים מרכז קיום - מהייב בתנאי אי־עמידח מוך זכויות, לשמירת

 של מעמד בעלת ״הסבתא״!, או ׳',"המשיגה )להלן־: ירושלים ישראל, תושבת היא 1 המשיגה ,1

 למי הרביעית בפעם הנשואה בישראל, קבע תושבת רמילה, אבו גב׳ של ואמה קבע תושבת

:בישראל)להלן קבע תושב הזא גם נאסר, מר השניים(, בעבר)בנישואיה לו נשואה שהליתה

רמילה, אבו של מה המשיגה, של נפדה חזא ,2002 יליד 2 משיג המשיג"{. ״אם אז

של אביו הנכד"(.” או '*■המשיג״ )להלן: האזור תושב שהינו סיורי, פר השלישי מבעלה
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 ישראל מדינת
 »ימ7ז משרד

לזדיפ השגה ועדת

 אפוטרופסות בצו המחזיקה סבתו, עם מתר שהמשיג כך נולד, מאו המשיג עם בקשר אינו המסויג

.2010 מאי 24 מתאריך השרעי הדין בית מטעם

 לא אולם ,2006 בשנת המשיג מעמד להסדיר המשיב אל לראשונה פנתה , המשיג, אס .2

 ,2010 בשנת עביר של בעלה ידי על נעשה טיפול המשך המשיב. רישומי לפי כך חהליך, השלימה

 מתגורר עימה זו והשנייה המשיג, אם / האחת, נשיס, לשתי נשוי הוא בי נודע במהלכו

בעיסוויה. חיים מרכז מקיימת , בעזרייה.

 צו מתוקף חמשיג, נכדה, מעמד להסדיר למשיב בקשה המשיגה הגישה 20x1 יגואר בחודש .3

 משנת לאומי לביטוח המוסד חוקרי באמצעות המשיב עדך אותו בירור מהזיקה. בו אפוטרופסות

באזור. התגוררה כן לפני ,2008 שנת מאז בעיסוויה מתגוררת המשיכה, הסבתא, כי העלה ,2009

 חקירת לתוצאות בסתירה העומדות עובדות עלו בו למשיגה, ראיון המשיג ערך 2012 מאי בחודש .4׳

 לשנת ועד 2008 משכת המשיגה מגורי מקום בשאלת בעיקר ,200? משנת לאומי לביטות המוסד

2012.

 בטענה המשיג, מעמד להסדרת הבקשוז את הדוחה המשיי, תשובת מתנה 2012 אוגוסט בחודש ,5

 כי הדוחה בתשובתו המשיב טוען כן כמו לגדלו. מסוגלות אין י המשיג לאם כי הוכח שלא

 לדי על תיבחן אשר בקשה המשיג, של מעמדו המסדירה בקשה להגיש המשיג אס באפשרות

לנהלים. בהתאם המשיב

 המורה בימים צו ליתן הוועדה התבקשת ההשגה בכתב וו. וזשגה הוגשה 20:2 נובמבר 15 ביום ,6

 הסעד ניתן 2012 דצמבר 20 בתאריך אכיפה. בצעדי הטשע כנגד מלקוס להימנע האכיפה לרשויות

 ניתנה 2013 יולי 14 בתאריך להשגה. המשיב תשובת ניתנה 2013 יולי ג0 בתאריך כמבוקש. הזמני

להשגה. תמשיב תשובת לכתב המשיגים תגובת

הצדדים טענות עיסרי

 האוכלוסין במרשם ,1 משיג הנכד, את לרשום למשיג להורות המשיגים ב״ב ביקש השגה בכתב 7

 קבע ישיבת של במעמד המתויקה ,2 משיגה היא הסבתא, אצל כחוסה מעמדו מכוח בישראל,

 ז )להלן1׳??4תש>״ד~ לישראל, הכניסה לתקנות 12 תקנה הוראות על בהתבסס זאת כל בישראל.

 לקבל המשיב על והיה מוצדק, אינו הבקשה סירוב המשיגים, לטענת לישראל(. הנגיסה מקצות

ילדם. לרישום המשיגים של בקשתם את

 לתקגווג 12 בתקנה לאמור בסתירה העומדת מעיקרה, פסולה המשיב דחיית כי טוענים המשיגים .8

 המשיגים לחוסוז. בישראל, לישיבה זכות שמקנה כמי באפוטרופוס, נס הרואה לישראל, הכניסה

 מתעלס שהוא תוך העגום, מצבו לנצל המשיב מבכר המשיג, של מעמדו שיסדיר תחת כי סוענים

 רשויות מדו״ח מתעלם שהוא ותוך בישראל מוכר דין בבית שניוק חלוט אפוטרופסות מצו

המשיג. של ב׳מיעו חתוחה

 המשפחה שלמות בדבר המחייבת ההלכה את מקיים אינו בי על המשיב כנגד טוענים המשיגים .9

המשיגה. לצד המשיג של מעמדו להסדיר המשיב את המחייבים הילד, טובת ועיקרון
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ישראל מדעת

משרזד״פגיס
לזרים השגה רעדת

 טענתו מבסס המשיב עימו. קשר כל המשיג הורי ניתקו לפיה הסבתא גרסת כנגד טוען המשיב .10

 לא□ שנערכו בראיוגות שעולה כפי המשיגה, בבית המשיג עם לסירוגין מתגוררת המשיג אם לפיה

 כ> טוען המשיב לאומי. לביטוח המוסד חוקרי ידי על והן המשיב ידי על הו ולמשיגה, המשיג

 מה האפוטרופוס, ידי על גידולו את להעדיף ואין הוריו, אצל לגדול ילד על והנכון, הטבעי במצב

 ולא המהלך nnm ,2006 בשנת כבר המשיג מעמד הסדרת בהליך החלה , המשיג, שאם עוד,

אותו. השלימה

 עוד הוריו. לצד לגדול הילד מקום המשפט, בתי בפסיקת המגובה ההלכה פי על כי טוען המשיב .11

 נעדרה קביעתו השיעי, הדין בית בהחלטת הסעד פקיד תסקיר בהעדר כי המשיב וטוען מוסיף

 לטפל היכולה אס לו ויש קטין משהמשיג חילד. טובה עיקרון בשאלת המתחייב, הדעת שיקול

 בקשת את לקבל אין השרעי, הדין בית בהחלמת הסעד פקיד תסקיר העדר ולמפה ממימיו,

 תושבת שהיא המשיג, אם באמצעות ההליך לקי׳יט יש אלא המשיג, על האפוטרופוס הסבתא,

י טוען המשיב בישראל, קבע  שהאפוסרופסות העובדה לאור וו השגה מסיבות סבירה החלטתו נ

המשיג. אם של הטבעית האפוטרופסות על עדיפה אינה הסבתא, ידי על הנטענת

דיוו

 חוק עלפי סמכויותיו בהפעלת רחב דעת שיקול נתון הפנים לשר כ> היא הלכה המשיב, כדבי אכן, .12

 בג׳>ץ ;קצדל( עניין )להלן: 520 ?,05 (4מת ד״פ ?הפצים שו צ' קנדל 758/83 לישראל)בג»ץ המיסה

 בג״ץ סטמקה<, עניין )להלן: 19 בפסקה .753,728 (2נמ ד״פ ;המניס שד '3 סטמקה 3648/97

 ממשלת ג׳ המדאן 9991/0% עע״ם ; 293 ,289 (6מנ פ״ך תמים, משיד ,ג דימיטדוב 4156/01

 אוון נ׳ ישראל מדמה 4614/05 0עע״ ;9 בפסקה wtm(fl עניין )להלן: 134 (,4נט} פ«ד ישדאל,

(.5 נפסקח [,16.3.06 ביום ניתן בנבו, )פורסם

 לא, ומי בתחומה ישהה מי להחליט רשאית המדינה שלפיו הריבונות, לעקרון בהתאם זאת,

 482/71 בג״ץ והשוו; }ראו לתחומה להיכנס מזרים למנוע רחב דעת שיקול למדינה יש ומכוחו

פהדו)גילדשטיץ( 1031/93 בג״ץ : 520 בע׳ קנדל, עניין ! 117,113 בתבן פ״ד הפנינו, שד ,נ קלדק

(,930 ,920 (4נז? ״ד5 הפמס, שר ;ג לפקה 437(1/01 בג״ץ ; 705,661 (4מס) T׳a הפנים, שד ,%

 8093/03 בבג״ץ ברק א׳ הנשיא של כלשונו ;ה3המדי של הסף״ שומד״ אפוא, הוא, הפנים שר

איטמייב(. ענייו :)להלן 11 בפסקה ,577 ן4נט} פ״ד המגיה, משדד ג' אדטמייג

 ־״ שיפוטית לביקורת נמון לישראל הכניסה חוק לעני>ן הפנים שר של דעתו שיקול ואת, עם

 לב בשים יחסית, מצומצמת היא הביקורת כי אם - אחרה מיכהלית דשות גל של הדעת כשיקול

 פ״ד הפנים, משיד נ׳ אנקין 3403/97 בג״ץ ■י 528 בע* קנדל, עניין למשל־ הדעת)דאו, שיקול לרוחב

 *2m} 21; 28 פ״ד ה$ג>&, שד נ׳ קוכלגסקי 2628/00 כג״ץ אנקץ(ן עניין ]להלן: 525 ,522 (4גא)

.19 בפסקה חמדא), עניין

 מעמד לרכוש אדם לכל קנויה *פות ובהעדר לישראל הכניסה חוק פי על תו סמכו מתוקף ככלל, .13

אשרה לזרים מוענקת אין לפיה מצמצמת, מדעיות הפנים שד נוקט בישראל, קבע תושב של
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ישראל מזינת
הפנים משרד

לזרים השגה ועדת

 של זו כללית מדיניות זאת. המצדיקים מיוחדים ומשיקולים חריגיס במקרים אלא קבע לישיבת

 שר ג' הורי U89/94 ׳ץןבג > 521 בע׳ קג׳דל, עניין :השיפוטית)ראו הביקורת במבחן עמדה חשר

 ם)פורסם מפגי שד ׳,ג נטיוסוב 11358/0$ עע׳׳ס ?525 בע' אנקץ, עניין ;19,15 (1נא) ד״פ מפצים,

(.5 בפסקה (,25.11.07 מום ניתן בנם,

 יש דה, בעניין תפנים לשר המסור הרחב הרעה שיקול נוכח כי אחת לא הודגש בפסיקה זאת, עם

 הדעת שיקול הפעלת אופן אה ומסדירים התוחמים ברורים נוזלים של לקיומם רבה חשיבות

(.585-584 בע׳ אדטמייב, עניין ; 20-19 גע־ הירי, עניין :}ראו

 התקין בישראל, יש>בה רישיון בעלי להורים בישראל שמלדו סטימם ילדים של לעניינם .14

 כי: קובעת זו תקנה לישראל. הכניסה לתקנות 11 תקנת את המשנה מחוקק

 עליו חל ולא גישדאל, שנולד ילד .11 "מעמדו

 יהיה תש׳׳י״סע?!, השגות, לחוק 4 ף גזעי ילד של

 היה לא ן הוריו כמעמד כישראל מעמדו שנולד

 5או הילד יקבל אחד, מעמד להוריו בישיאל

 אם זולת אפו>\וופ«ו או אגיו של המעמד

 התנגד לכן; בכתב מתנגד השני ההורה

 של המעמד את הילד יקכל השני, ההויה

השד". שיקבע כפי מהודי*, אהד

 מעמדו יהיה ב>שראל, זחה מעמד הילד של הוריו לשני כאשר כי אפוא, קובעת, התקנה

 יקבל בישראל; מעמד לש הילד של לאביו רק אם זאת, לעומת הוריו. כמעמד הילד של

 בכתב. לכך התנגד לא השני שההורה ובלבד אביו של מעמדו את הילד

 שד ג׳ נקטי)( קילו פגאלואיה 979/99 ץן,בג העליין, המשפט בבית דין פסק בעקבות

 נוהגת כיום קילו((, עניין )להלן: 3 בפסקה (,23.11.99 ביום ניתן בנבו, )פורסם הפנים

 הוא עימו ההורה של מעמדו את יקבל שהילד באופן התקנה לשון את לקרוא המדמה

באיכןו. מדובר אס אן בישראל, תייס מרכז מקיים

 כי - עויסאת בעניין גם כך על חזר העליון המשפט ובית - קילו בעניין נקבע עוד

 לידה׳/ ״מכוח בישראל ישיבה בוכות מכיר אמו לישראל המיסה שחוק בכך בהתחשב

היא מטרתה לידה". ״מכוח אך בישראל מעמד להעניק מיועדת אינה ג2 מקנה אף הרי

למנוע

 וווק ח1מכ היא בישדאל ישיבתו אשד הודה של מעמדו גין פער או נתק ״יצירת

 לידתו עצם ואשד בישראל, נולד אשד ילדו של מעמדו לגין לישראל, הכניסה

או,״כה הוקי מעמד לו מעניקה איננה בארץ  X1 בפסקה קילו, ענייו )ר

 משפחה לחיי בזכותו הקטין, בטובת נעוצים לכך הטעמים קדלו, בעניין שנפסק כפי

 המשפחתי. התא ובכיבוד

 מעמד להעניק הנכונות זו ,12 תקנה ביסוד העומד הרציונאל הפסיקה פי על ג.כאמור15

הוא זה רציונאל עולה, או אזרה שאמו מי של הקטינים לילדיהם בישראל לישיבה וזכות
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ישראל מדינת
השניש משרד

לזריס ועדתזזשגה

 *nn בן של הקשר וטיב מהות את הבוחן זח, הומניטארי עיקרון ביסודו. הומניטארי

 במשפט יסוד אבן יוצא וכפועל בישראל החברה של היסוד מעקרונות אתד הוא והילד,

בישראל.

 היכן בחינה, של בדרך משית המשמורן, ההורה שולחן על הסמיכות ששאלת איפא, יחיא ג.6

 של לקיומו תנאי מהווה הקטין של חייו מרכז בחינת הורהו. עס הקטין של חייו מרכז

 דין בפסק המחוזי המשפט בית קבע זח לעניין .12 תקנח שבבסיס ההומניטארי העיקרון

:כדלקמן ואח׳ הפנים שי נ׳ ואח׳ ממיר דאהד מוראר עניאה 511/06 געת״מ

 ולהתפתחותו הודיו עט רציף לקשר הקטין של העצמאיות גזבויותיו ״.והכית ״

 משקל יינתן 12 מקגה לפי שהוגשה גקשה שקילת געת צי מחייגות הרגש>ת,

ם לכך ציכד  מרכז אחר התחקות אימו,״ לצד בישראל המו הילד של חייו שמי

 ׳משקל לקגל אמורים מש^התו, עולמות את להגטיה מנת על הקטין של חייו

...״12 תקנה לע» החלטה גגדרי גיותד' גגוה

 אושרה ואשר רבות שנים לפגי הפנים משרד ידי על שנקבעה המדיניות על־פי ואכן, .17

 הנוגעת פרטנית בדיקה פ> על נקבעת בישראל, כחוק לישיבת אשרה קבלת בפסיקה,

ץ זלא המשמורן ההורה לבין הקטין הילד, בין הקשר לבחינת לאפוטרופוס. הקטין נ

 הויהו, שאינו שלו, האפוטרופוס של למעמד גהתאם לילד מעמד לתת יש האט השאלה . 16

מקרים. של מועט גמספי אז נדונת

 נ הפנים שי נ׳ ואה' עאצי שתאדה חסין עאיד 810/06 עת״מגיוושליס( דיו פסקי את להזכיר ראוי

עאצי(, ועניין דענא עניין ?להלן־ ירושלים במזרח האוכלוסין לשכת מנהל נ׳ דענא 700/06 עת״מ

 סבים)והורים( של בקשתם נדונה בו &/ ו׳ נ> ס׳ ג׳ 375/05 חי>(3 עמ הדין פסק לענייננו יפה וכן

 דין פסקי של תוצאת□ ידחתה. וו ועתירה בחו״ל, שוהים הורין בעוד בארץ, מעמד לנכד להעניק

 קיום חובת את העליונה למדרגה מעלה לישראל הכניסה לתקנות: 12 תקנה כי היא, לעגלינו אלה

 מכוח מעמד בארץ למעמד זכאי שאינו מי >קבל ביותר נדירים במקרים ורק המשפחתי, התא

 על ויתרו הטבעיים האפוטרופוסים א□ גם טבעי)הורה(, אפוטרופוס שאינו שלו, האפוטרופוס

 בארץ. גידולו את מחייבת טובתו כי בסוברס הילד,

:ג.ס. בעניין הדין בפסק כאמור

 של טגעיים גאפ>טדופסים תפקידם את למלא הממם, שהיא ההורים/ של ״זכותמ

כדלקמן; שלשמם האפוטרופסות, לחוק 15ו״ 14 גסעיפים מעוגנת ילדיהם,

הקטינים. ילדיהם של הטגעיים האפוטרופסים הם התורים .14' מיההוך

 לצרכי לדא» והזנות התוגה את כוללת התורים אפוטרופסות 45 ההוריס תפקידי

 יד ולמשלח־* לעבודת הכשרתו לימודיו, חינוכו, ליגות הקטיו,

 לה וצמודה ופיתוחם; )יהולם נכסיו, שמיות וגן ועגודתו,

והסמכות מגודלו, מקום את ולקבוע גקסין להחזיק הרשות
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ישראל מדיבת
ד.פדפ משרד

ארים השגה ועדת

לייצגו.

16...........

 שהורים רדיד הקטין לטורת לצהוג ההורים־ חייבים לקטין באפוטרופטומם .17

הענין.׳ בנסיבות נוהגים היו מסורים

m מהם ונלקח והיא הוריו, גידי היא הקטין של המשמורה » s*? »ורשה הקטין שטונ? 

 ר היו ה של האוטונומיה בתחום מצויה אימה המשמורת את למעגיר החלטה ח זאת.

הקטין. טובת עם אחד בקנה עולה איננה אם הקטין של גודלו בדבר להחליט

 מקצוע אנשי של זעת לחוות משקל מיהן הנסיגמו מגלול פי על גבהגה הקטין טובה

 ניתן בגגו[ ]פודסמ לערעורים, השועי ו?דין ביה ג׳ פלוני 1x29/06 בבג׳'ץ היתר ביו )ויאו,

 ביה גם שעשה שכפי >p אפ לבחון, יש המשפטיות(. בתוכנות ופורסם 06.06.0S גיוס

 *אשר אולם, הוריו. במשמורת בארץ שיגדל היא הקטין של טובתו אם קמא, משפט

 הקטין טובת את לבחון יש בארץ, ישיבה מעמד לו שאין קטין לגבי מבוקשה המשמורת

 אינה הארץ, מושג שהוא קטין, טובת של הבחינה המגירה. הוקי של להיבט במצורף

 מעמד לקטין אין כאשד גארץ. להשאירו היא הבקשה שמטרת קטין, של בבדיקה

 טובת ־ מסלולית דו בדרך להעשות עריכה הבדיקה המדינה, בגבולות ישיבתו הממיר

״ המדיגה. גגמלות לשבת מעמד משולל היותו רקע על הקטין וטובין הקמין

 אין שם, מתגורר ואינו באייר רשוס אינו שהנכד כיוון שלפנינו, במקרה כי עוד, נציין .19

בעצייגו. תחולה כל ,2003 תשס״ג- שעה£, לישראל)הוראת והמיסה האזרחות לחוק

הפרט אל הכלל מו

 הצדדים. טענות את חופפים שאינם עממים שני זה, פרטי במקרה לבחינה עומדים עניעים שני -20

 :)להלן 24/05/2010 מיום 1250/2010 יסוד בתיק השדעי הדין בית החלטת של מעמדה הראשון,

 דבד לשנות לזרים ההשגה ועדת זה ובכלל חמשיב של בכוחו 0הא ׳{,,השרעי בלה״ד ״החלטת

זו. בהחלטה

 על החובה חלה ומכוחה כאן הנדון במקרה חלה לישראל המיסה לתקנות 12 תקנה האם השני,

 את לקבוע למשיב דעת שיקול מרחב שקיים או למשיג קבע של מעמד ורק אך ליתן המשיב

המשיג. של מעמדו

 נאמד ושם )המשעה{, הסבתא של מעמדה את הקובעת השרעי, ביה״ד החלטת :הראשוו לעניין .21

1 המשיגימ( ב״כ משרד ידי על כך)מתורגם

שנים. 7מ־ למעלה של תקומה במשן חאת דורשו. אינו איש בחזקתה נמצא "״.הקטין

 הוחלט צרכיו. לכל לדאוג ויכולה הקטין, בענייני לטפל יכולת ובעלת אמינה התובעת

 מתיר רשמיים, לגורמים לפגות לה לאפשר בפדי עודי, הקטין, על הוקהה צדבי צו לרשום

בהתאם הרשמיים... למשרדים גענייניו ולפנות לאומי לגיטוה מהמוסד קצבאות לקבל לה

חקטץ ציות חובת

ת ה7מ' קנה תוב ל  
m i וזח 
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ישראל נלדיגת

ד,פגימ משרד
לזרים השגה ועדת

 הוחלט אישות, לדעי 382ו- 380 ולסעיפים למג׳לה 79 לסעיף בהתאם שהוגשו, למשמביס

ורווחתו.״" חמוכו על אחראית והיא עודי נכדה של אפוטוופוסית הינה התובעת כי לרשום

 הדעת על יעלח ולא אלן ועניין. דבר לכל שיפוטית החלטה זו כי יאמר הדברים בראשית כבר

וכזו, שיפוטית החלטה זו אחריו. תחרה ההשגה וועדת השרעי ביה״ד החלטת את יבטל שהמשיב

 הפרוצדורה פי על לפעול עליה תהא, אשר סיבה מכל לביטולה, להביא יש כי סבורה המדינה אם

 בהליכי ואם בהחלטתו, מחדש לעיוו השרעי הדיו לבית בפניית אם הענייה בנסיבות המתחייבת

 או תתעלם וביה ומניה זו זעדה תבוא לא באמור, מקום מכל הדין. פסק את התוקף >בג״צ עתירה

בישראל. שיפוטית ערכאה של החלטה תבטל

:1962תשכב״ והאפוטרופסות, המשפטית הכשרות בחוק נאמד כך .22

ושיפוט דינים "שמירת

J  סמכויות על להוסיף בא אינו הוא וגירושין; נישואין בדיני לפגוע בא אינו m חוק 9

 דיו על-פי מוסמך דמי דץ שבית ומקום מה^ לגרוע ולא דתיים בתי-דין של השיפוט

 כאילו משפט בבית בת שמדובר - 75 לסעיף פרט - זוז בחוק הוראה כל יראו לשפוט,

״דתי. בבימ-דין בה מדובר

 דתי, דין וכבית אפוטרופוס, של מינוי לקבוע מוסמך בישראל, דתי דיו כבית השרעי. הזין בית

הקטין. על המשמורת בעל יהא מי לקבוע אף בסמכותו

 השיעי ביה״ד החלטת עצמו. בעד מדבר השרעי, ביה״ד החלטת של שתוכנה הרי נקבע, משכך .23

 גידולם, את חכוללת ועניין, דבר לכל משמורת זו הנכדים. על משמורת ניתנת למשיגה כי אומרת

 על נקבע משכך ראש, בה להקל ואיו ערך קלת אחריות n איו גו. חב משמורן אשר וכל חינוכם

 הדין בלת של החלטוז אותה להגשמת לחביא החובה המשיב על שחלה הרי שיפוטית ערכאה ידי

,בה לפגוע או ממנה להתעלם חו׳׳ח ולא השרעי,

 הדין, בית בהחלטת פגמים. חטרת אינה ,2010 משנת השרעי הדין בית החלטת עדיין האמיר, לצד .24

 תסקיר של העדרו הסעד. פקיד תסקיר על הנסמך הילד טובת עיקרון בירוד להליך אזכור כל אין

 נ, 129/06 בבג״ץ באסמכתא למצוא שמתן כפי השרעי, הדין בית בהחלטת פגם מלזווה כאמור

:גו וכך)אמר ואת/ לערעורים השיעי הדין בית נגד ואוו׳ פלוני

 מייעץ זה וככלל הד*ן, כעלי כל על הוסכם המפורט, התסקיר הגשת בעקבות

 השובים הדין בתי של הזין פסקי כ* להליך, שהמטרף לממשלת המשפטי

 של לטובתבז התייהסות בהם נעדרת כי הוא לכן הטעם לעמוד. יכולים אינם

גורמיו* דעת לחוות התייחסות אי ונוכח העגיו, גסיבוח כלל רקע על הקטיניס

קטינים. משמורת בעניו שיפוטית החלטה לאשי ניתן לא שבלעדיה מקצועיים

:מחליטים אנו אמ*ר,1י גל יסוד על

 בית של הדי) פסקי העותרים. לבקשת מוחלט צז גזה וניתן מתקבלת, העמידה .7

יחזור הענין בזה. מתבטלים לערעורים השרעי הזין וגית בחיפה השיעי הזין
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ישראל מדינת
הפדם משרד

לזרים השגה ועדת

 שיקבעו המידה אמ>מ פי על בעני}, מחדש ידון אשר בחיפה, השרעי הדין לבית

 יכן בעבר, שהמשו הסעד פקידי למסקידי הוגייוזעוות מוך ,1זד ד»)

 כפי הראו* המשקל אה להם )ימן זו, בעתירה המליך במסגרת שהוגש התסקיר

״ש>»צאלנג>).

 ערכאה משהחליטה לפיה לסייג, מוזגת שאינה החובה, חלה אחד, שמצד התוצאה שמתקבלת כך .25

 אוחו״ח הנחייתה פי על לפעול שלא המנהלית הרשות בידי סמכות אין שהחליטה, כפי שיפוטית

 חסרה השיפוטית ההחלטה שני, מצד משפטית, החלטה אומה אה המסכל מנהלי בהליך לפעול

הפסיקה. פי על השרעי הדין ביה חב בו מקצועי בתסקיר הייתה

 עו״ס ידי על ביקור למשיגים נערך השרעי, הדין בית מאת הדיו פסק ממן לאחר סגי, לא ובכך .26

 לשבה - מורח אזור הרווחה, אגף קהילה, לשירותי המינהל ירושלים, ערלית מטעס לקשישים)!(

 חוות השיעי(, הדין בית של הדל) $סק מתן לאחר וחצי )כשלה 2011 אוקטובר 17 מתאריך שועפט,

 טיפול לו תעניק שזז כדי סבתו, לצד המשיג של מעמדו אה להסדיר והמלצה בקשה המחווה דעת

 וכן היכן( ידוע תלונות}לא רכזת אל מופנה ההשגה, לכתב בצירוף בפגי שהובא זח מכתב הולם.

 משום אן זו, דעת בחוות ראש מקל איני בויאמע. עו״ד המשעים, ב״ב של שמו יד בבתב מופיע

 המשקל את לה ליהן יודע איני שהוא, הליך לכל קשורה ואינה לדבר קשורה אינה תלושה, היותה

הראוי.

 ביחס ילד של מעמדו את הקובעת תקנה לישראל, המיסה לתקנות 12 תקנה תהולת .השני לענייו .27

 בעת״מ צור השופט כבוד של דינה לפסק לפנות ניתן עליו, המופקד האפוטרופוס או הוריו למעמד

 שגי לכאורה דענא״(, ״פס״ד ירושלים)להלן: במזרח האוכלוסין לשכת מנהל נגד דעגא 700/06

 את התואם מעמד הענקת מהמשיב, ומתבקשת בחייס, הקטמה הורי שס גס דומים, המקרים

 קבע ישיבת של מעמד בעלת שהיא הקטמה, של הסבתא הקטינה, של האפוטרופוס של מעמדם

 :מהם כמה ואמנה העובדתית, במסכת הדיו פסקי שני בין מהותי שוני קיים אולם, בישראל.

 מס הקשר קייס ?דכאן במקרה עמה. ומגע קשר כל ניתקו הקטינה של הוריה שני חננא, דין בפסק

הוריה, עם הקטינה חייתה לא מעולם דענא, בפס»ד שכז, המשיג לבין האם בין לקיימו. היכולת

 קשר פל אין דענא, ד בפס״ שם מחייג משמעותי חלק אמו עם הקטין)המשיג( חי זו, בהשגה כאן,

האם. עם רציף קשר מתקיים זו בהשגה הקשר, שניתק מיום להוריהם הילדים בין

 לסכל או לקיים שלא למשיב לו אל .שיפוטית ערכאה כיבוד של מהטעס כך. יאמר זה חלק לסכום .28

הטבועה. סמכותה לפי בישראל שיפוטית ערכאה ידי על ניתן אשר שיפוטי, משמורת צו

 הדעת לחוות לב בשים מוצה. לא הקטין טובת של הבירור מיצוי שהליך מהחומר נלמד זאת, עם

 ותו המלצה/בקשה מכתב כי״אס משפטי בהליך המוכרת דעת חוות שאינה הרווחה לשכת של

זה. במקרה ליישום מתנת אינה ערכית וחד משמעית חד שהקביעה כך לאו,
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ישראל מזיגת

הפגים משרד
לזרים זזשגה ועדת

חגחגוז

 יהא פלוני בי משמורת בצו קובעת שיפוטית ערכאה ידי על שנקבעה השיפוטית ההחלטה כאשר .29

 הליך של בדרך רצונו, יכפה מנחלי(, שהמשיב)גוף ראוי ולא נכוו לא פלמוני, של למשמורתו נתון

במעלה, ראשונה תמיד תהא השרעי, הדין בלת החלטה שיפוטית. ערכאה להחלטת בניגוד מנהלי

שיפוטיה, החלטה לכבד החובה המשיג על אחריה. תבוא שתמיד המשיב, של מנהלית החלטה על

 המשפטית הפרוצדורה ועל-פי החוקיות בדרכים לפעול המשיב על בעיניו. חך נושאת לא וו אם גט

 לנכון זאת ימצא אם והכול, השיפוטית בהחלטה לשינוי יצלח, אם משפטית, בדרך ולהביא

 את להשליכו בכוחו יהא השיפוטית, ההחלטה של יוצא וכפועל אז, רק זה. מקרה בנסיבות

המנהלית. בהחלטה השיפוטית, ההחלטה

 ולנוכח האם, מכוח אם יבין ]הסבתא( האפוטריפה מכוח אם שבץ לעובדה, לב ובשים זאת, עס .30

 הצדדים בין וחמחלוקת מסומן כבר שהיעד הרי ישראל, בתהום המשיג חיי שמרכז העובדה

 )למשיב(, תפנים לשר הנתון הדעת שיקול לרוחב עוד לב בשים חדרך. בשאלת מסתכמת

 אחר)הוצאת עוול ויעשה אחד עוול יתקן מעמד בהסדרה שמא החשש בדבר לה הנלוות ולאחריות

 של מעמד בהענקה המשיב את עתה כבר לחייב שלא לנכון בעמי נחזה הורהו(, מחזקת קטין

 השרעי הדין בית מאת חמשמלרת בצו המחזיקה היא ,1 משיגה של כמעמדה למשיג, קבע ישיבת

 קהילה לשירותי המינהל ידי על תינתן אשר מקצועית הדעת חולת לבחון למשיב ולאפשר באמור,

 מעמדו בסוגיית מזריע בטרס זאת ירושלים, שכעיריית קהילת לשירותי במנהל בהרלוחה באגף

הסבתא. מעמד מכוח ואם האם מעמד מכוח אם המשיג, של הקבוע

 את להחיל העת בשלה ומשטר□ זו, וועדה המשיב מחייב ערכאות בכיבוד שהטעם בעיני משנחזה .31

 לגגון מוצא אגי משיג, של עניינו על ילדים, רישום ~ לישראל הכניסה לתקנות 12 תקנה הוראת

הך. להחליט

 בישראל לישיבה זמני למעמד יזכה המשיג השיפוטית, הערכאה לכיבוד כביטוי א.

אחר. מקום ובכל באזור כישראל, מעמד חסר שהמשיג לב בשים זאת שנה, למשך

 המשיגים ישלימו השרעי, הדיו בית ידי על שניהן השיפוטי לצו השלמת כהליך ב.

 חייו ומרכז מיקוס לגבי בשאלה המשיג לגבי ומלא שלם מבחן תסקיר של הליך

ממלכתי. גורם לדי על יערך התסקיר הילד. טובת עיקרון בראי היכן?

 רצונה את המבהיר המשיג, של אמו מאת ושלם בתר תצהיר לקבל נדרש בנוסף, ג.

סבתו. לצד בישראל מעמדו בסוגיית שמדובר ככול בנה, עם יעשה לאשר

 כאמור המשיגים בהם שחבים כפי חודשים, תשעה בתוך והחקירה, הבדיקה ממצאי כל קבלת עם .32

 תינתן זו. החלטה מתן ממועד שנה שלאחר כך חודשים, שלושה בתוך החלטתו המשיב ייתן לעיל,

בישראל. המשיג של מעמדו בשאלת סופית החלטה

 טיפול. להמשך הנחיות עם ולמשיגים למשיב ומוחזרת בחלקה, מתקבלת זו השגה דבר, סוף .33

 המתבקשים הנתונים להמציא ראויה בשקידה ויפעלו פעולה ישתפו שהצדדים ונקווה הוועדה

האמור. הזמן הפרק המשיג של עניינו ולהכריע זו, בהשגה

9

02-5681660: מספר טלפון 02-5681670 מספר: פקסימיליה



ישראל מדיבת

המגיה משרד
אדים השגה ועדת

 לאמור בהתאם שניתנה, מיום ימים 7 לאחר רק סופית ותהא לתוקפה תיכנס ו1 החלטה

.1.5.0001 מס׳ לזרים ותשגה ועדת נוהל להוראת ג(33 כסעיף

 תוך וזאת ־המשפט■המוסמך, ■בית אל■ בעניינם, חחחלטה נגד לעתור המשיגים של זכותם

ימים. 45

הוועדה, מזכירת הצדדים לב״כ ותועבר תשע״ד, א אדר כ״ח ,2014 פברואר 25 היום, מתן
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