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 המשיב

 תגובת העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיב

 מתכבדים בזאת העותרים להגיש את 6.7.2003בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

  :תגובתם

ש משך שנה " בבקשת העותרים לאחמת המשיבעניינה של עתירה זו הינה אי הכרע .1

החלטת המשיב להחיל למפרע את החלטת העתירה עוסקת ב, מו כןכ. וארבעה חודשים

אשר , עבור העותרלמעמד ארעי העותרים  על בקשת 2002מחודש מאי  1813הממשלה 

 .  ש שהיה קיים באותה העת"בהתאם לנוהל אחמזאת  – 2001בחודש נובמבר הוגשה 

, עבור העותר" ק"הארכת מת" על אישור 6.3.2003נבהיר כי הודעת המשיב מיום , ראשית .2

 . 3.7.2003 במצורף לתגובת המשיב מיום לראשונהנשלחה לעותרים 

מסרה האחרונה כי המשיב  ,כ המשיב"מ לב"שיזמה הח 26.3.2003מיום בשיחה טלפונית 

ש באופן ששהיית העותר תוסדר "את המשך הליך האחמ לאשר נתן הסכמה עקרונית

 . ק"באמצעות היתרי מת

 יש בכוונתה לעמוד על העתירה ,מ הודיעה כי משכך ועל דעת בני משפחת העותרים"הח

 . מאחר והסעד השני המבוקש בה לא התמלא

לבית הרשמית כ המשיב מסרה כי היא תברר בשנית סוגייה זו ותגיש את תגובתה "ב

 . מ"חהמשפט ול

  . תגובה בוששה לבואכל  משך חודשים 2.7.03כאמור בבקשת העותרים מיום , אולם

 ? מניעה ביטחונית-הסיבה לעיכוב בטיפול 

 בדבר התקבלה עמדת הגורמים 6.2.2003בתאריך  , לתגובה4 בסעיף  המשיבכ"בלדברי  .3

למשך לפיה יש לעכב את הטיפול בבקשת העותרים ,  המיוחסת לעותרטחוניתימניעה ב

 .  בהתאם לכך זומן העותר לתחקור בחודש מרץ, על פי המשתמע מהתגובה. שישה חודשים

ש מעלה כי עובר לתקופה " בעשרות ומאות של בקשות אחמ9טיפול העותרת , אולם

וזאת , כ"עבור תחקור בשביהמוזמן כי ש עצמו הדרישה "אחמהה להליך פהוס, האמורה



 2

בכל הבקשות , אי לכך. בקשה לשידרוג אשרה כאשר מדובר ב,כחלק אימננטי מההליך

 בתקופה זו זומן בן הזוג או אף בת הזוג הזרה לתחקור על ידי איש 9אותן ליוותה העותרת 

מעיד על המשך הטיפול השגרתי , זימון העותר לתחקור אם בכלל, אשר על כן.  כ"שב

 . טחונית כלשהייולא על מניעה ב, בבקשה

היה  באם ,טחוניתימבחינה בכל כך המתוחה , אמורהה שבתקופה 9עוד ידוע לעותרת  .4

שלא מן הנמנע היה לסרב לבקשת אזי ,  העותרעולה חשש ממסוכנותו הבטחונית של

 על עיכוב הוחלט תמוהה בלשון המעטה טענת המשיב כאילו, לפיכך. ש"העותרים לאחמ

 .  להמשך טיפול מול הגורמים הבקשה הועברהבד בבד כאשר ,  שישה חודשיםשל

סירוב הבקשה /עיכובש על "הל משרד הפנים יש להודיע למבקשי אחמועל פי נ, יתר על כן .5

במקרה של שיקולים ביטחוניים אין כלל ,  על פי הנוהל. או פלילייםמטעמים ביטחוניים

 .אלא של סירוב בלבד, אפשרות של עיכוב

ב " מצ,ות לנוסח שעל המשיב למסור לפונים דוגמאמהווים ושנספחי, הלודוגמא מהנ

 . 1/תומסומן , לתגובה

לא יעלה על הדעת כי המשיב יעלה מהאוב הסברים בדיעבד לסחבת המופרזת , הנה כי כן .6

כאשר הימנעותו מלפעול בהתאם , מבלי לבסס את טיעוניו בהוכחה כלשהי, בה הוא נוקט

   . העמימות הדרושה בחסותה ניתן להעלות למעשה כל טענהלו את  ספק ת,לנהליו הוא

 2003 -ג "התשס) הוראת שעה( חוק האזרחות והכניסה לישראל צעתה

לפיה המשיב יגיש תגובתו ,  התקבלה החלטת בית המשפט הנכבד27.1.2003בתאריך  .7

המשיב הגיש את תגובתו . 27.2.2003דהיינו עד לתאריך ,  יום30המקדמית לעתירה בתוך 

. בהחלטת בית המשפט ארבעה חודשים לאחר המועד שנקבע – 3.7.2003לעתירה בתאריך 

כול כעת המשיב לצטט י, משכך. להצעת חוק, בין לבין הפכה החלטת הממשלה לעיל

   .בהרחבה מהצעת החוק החדשה והסבריה

עדין לא עברה את ההליך הפרלמנטרי המאפשר , העותרים יטענו כי הצעת החוק האמורה .8

 יתכנו שינויים הצעה זו נמצאת אך בתחילתו של הליך במסגרתו. למשיב להסתמך עליה

 . וזאת בהנחה שהחוק יעבור,  הסופינוסחעד לרבים 

מקום , גם הנוסח הנוכחי אינו ברור כלל ועיקר לעניין ההחלה למפרע של נושא השידרוג .9

כי , מיותר לציין, לא זו אף זו.  אך ורק עקב עיכוב או רשלנות מצד המשיבבוצעשלא 

כ "ואם לחזור על דברי ב. ל הציבוראפילו חוקים אינם מוחלים באופן רטרואקטיבי ע

 . הצעת החוק גובשה לאחר הגשת העתירה, לתגובה מטעמו 6בסעיף המשיב 

זמיר . פרופסור ייפים דברי , ואף מדיניות לא יוחלו למפרע, על הכלל לפיו שינויי חוק

, 134' עמב ,130, )2(2001על - תק,'שר החקלאות ואח' נ' אשר מרדי ואח 5496/97ץ "בגב

 :רלאמו

כך לגבי . מבחינה עקרונית המשפט סולד מתחולה למפרע"

ץ "ראו בג. וכך גם לגבי הנחיות מינהליות, חוקים ותקנות
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 598-597(ד נב"פ , ממשלת ישראל' כ שגיא נ" ח7691/95

, מבחינה עקרונית, בהתאם לכך).  שגיא-להלן  (5 (577,

שיש בהן משום , לרבות שינוי בהנחיות, התחולה של הנחיות

, התחולה למפרע של הנחיות. גיעה צריכה להיות עתידיתפ

כפי שאמר הנשיא ברק . פסולה, ובכלל זה שינוי של הנחיה

 : 281' בעמ) 10לעיל פיסקה (במשפט קהלני 

 
ההיתר הניתן לרשות מינהלית לשנות מעת לעת את 

, לרבות מדיניות בדבר הענקת הטבות כלכליות, המדיניות

גם אם שינוי .  הצופה פני עתידלשינוי, כלל-בדרך, מוגבל

על יסוד , המדיניות כשלעצמו נעשה במסגרת הסמכות

עדיין החלת השינוי , שיקולים ענייניים בלבד ובאופן סביר

למפרע על מי שכלכל את צעדיו לאור המדיניות הישנה 

ולעתים אף כנטולת , נתפסת כבלתי צודקת ובלתי סבירה

 ". סמכות

 
כתוצאה בהפליה שעלולה להיווצר         בהמשך דן כבוד השופט זמיר 

 :כדלקמן, החלה למפרע של שינויי מדיניותמ

נניח כי בדיקת הבקשה במשרד המחוזי נתעכבה בגלל "

או , עומס עבודה כבד או סדרי עבודה לקויים במשרד זה

משום שהמשרד המחוזי שלח את הבקשה לבדיקה חיצונית 

האם זהו שיקול ענייני להפחית . ה זמן רבוהבדיקה נתעכב

  . "לא: התשובה ברורה? את שעור המענק

 : כדלקמן,לדעתו של השופט זמיר מצטרפת כבוד השופטת ביניש 

מועד אישור הבקשה הוא , הנני סבורה כי ככלל, כשלעצמי"

מועד שרירותי ובלתי רלוונטי לעניין ההכרעה בשאלת מתן 

ב במתן האישור נגרם עקב מלבד במקרים שהעיכו, המענק

מסכימה אני עם , לכן. התנהגותם של המבקשים עצמם

בכל הנוגע לפסלות ההבחנות , התוצאה אליה הגיע חברי

כהבחנות , פי מועד מתן האישור-שעשתה המינהלה על

 ".שאינן יכולות לעמוד

 :להצעת החוק) 1 (4על פי סעיף , כמו כן .10

שיון לישיבה להאריך את תוקפו של ר...רשאי שר הפנים"

שהיו בידי תושב , בישראל או של היתר לשהייה בישראל

 ". אזור ערב תחילתו של חוק זה



 4

או אף עובר , )בתוך חודשיים, היינו (והרי אם המשיב היה מכריע בבקשת העותרים בזמן

תחילת " היה העותר מחזיק ברשיון לישיבת ארעי חודשים ארוכים לפני ,להגשת העתירה

  . בגדר הצעה בלבדעומד  להזכיר כי עדין אשר ראוי, "החוק

מאז פרסומה לא ניתן ,  הממשלה לעיללהחלטת לתגובת המשיב נטען כי בהתאם 9בסעיף  .11

 . היה לשדרג את רשיון הישיבה של העותר

 על ,ש" של מוזמנים באחממעמדואף שידרג שכן המשיב יכול היה , טענה זו אינה נכונה

 לאי מתן הכרעה בהם הטעםבמקרים , רסומהלאחר פ, אף הוראות החלטת הממשלה

אלא בתפקוד , משלה נבע מסיבות שאינן קשורות במבקשיםמבבקשות טרם החלטת ה

 . המשיב

אישר המשיב  את , לשכת מינהל האוכלוסין' ענבאווי נ 813/02מ "במסגרת עת, כך למשל

ת וזא, על אף ההקפאה, 5/לאשרת שהייה מסוג אשידרוג היתר השהייה של העותר 

 . מאחר והבקשה הוגשה עוד לפני החלטת הממשלה ובשל העיכוב בטיפול מצד המשיב

כאשר הקריטריונים , להחיל למפרע את החלטת הממשלהוהרי לא יהיה זה סביר או הוגן  .12

יגעו אך ורק ליד המקרה ולשרירות שבמועד , לקביעה על מי תחול ההחלטה על מי לאו

 לקריטריונים מסודרים הנוגעים לפונים כמו מתן הטיפול מצד פקיד כזה או אחר ולא

מבקשת להשתית גורלות על המדיניות אותה מבקש המשיב להנהיג . מועד הגשת הבקשה

יציאה לחופשה של פקיד המטפל בבקשות מסוימות לעומת חריצות שגילה , י יד המקרהפ

יטלולא את הכללים עליהם א וחוכאשם לאשר  מצב ,פקיד אחר עובר לשבוע מסוים

 .  ושלטון החוק,כללי הגינות מינימלים, ושתת מינהל ציבורי תקיןמ

תושב שידו היתה משגת לשכור עורך דין ולפנות לערכאות לאחר שלושה , כך למשל

 בעוד תושבת שבלית ברירה , יזכה לשידרוג מעמדו,חודשים במהלכם בקשתו לא אושרה

 אגרה עבור הגשת על אף תשלום, המתינה כמו העותרת שבפנינו משך למעלה משנה

בקשתה נדונה , תה המדיניותועל אף הגשתה למעלה מחצי שנה טרם השתנ, הבקשה

 . לסירוב

, על פי המועדים שקבעבקשות  לפיו המשיב נוקט סחבת ולא מאשר ,קורה מצב אבסורדי .13

גם אלו ,  משתנה המדיניות ומכריזים על החלטת הממשלה והיעדר שדרוג בקשותאו אז

בא כוחו נוקט סחבת ,  לאחר שמוגשת עתירה. בשל עיכוב מצד המשיב אך ורקושלא אושר

 על אף שהעתירה הוגשה שנה וחודשיים לאחר הגשת הבקשה לשידרוג ,וכך, אף הוא

 כבר בינתיים. רק חמישה חודשים לאחר הגשתה מודיע המשיב על תשובתו, המעמד

 .   הפכה ההחלטה להצעת חוק

 הפגיעה בעותרים

נפגעות באופן מהותי , רעיו שוקדים על גיבושם וניסוחם של חוקיםבעוד המשיב וחבר מ .14

בני הזוג הנשואים זה לזו משך למעלה מעשור וששת ילדיהם , ת בני המשפחהיוזכו

 וכן לידיעה כי הם יכולים ,לקיום תא משפחתי בתנאים אנושיים וודאיים, הקטינים

 .  המדינהלהסתמך על הבטחות ומדיניות הוגנת של שלטון החוק ורשויות
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שכן מעולם לא ,  אין בפגיעה הקשה בעותרים משום תועלת למשיב או לציבור,לעומת זאת .15

זאת מלבד בכתב בי הדין האחרון , סכנה כלשהי לציבור,  שנה48 גבר כבן 2 לעותר היוחס

הוא מעולם לא נעצר או נחקר ,  רבבנטולעברו הפלילי והביטחוני של העותר . כאמור לעיל

 .  בדבר עבירה

כמפורט בהרחבה בעתירה המשיב מפר את התחייבויותיה החוקתיות והבינלאומיות של  .16

כמו גם את , המדינה לכבד את הערך העליון של חיי המשפחה וטובתם של ילדים קטינים

המשיב עושה זאת . הדין הישראלי בדבר אי החלה רטרואקטיבית של חקיקה ומדיניות

ולא על פי תבחינים ,  האיטי של הפקידיםמטעמים שרירותיים הנוגעים לקצב עבודתם

 . שוויוניים כגון מועד הגשת הבקשה מטעם הפונים על גורלם הוא אמון

   סיכום

העותרים פירטו בעתירה בהרחבה אודות התחייבויותיה החוקתיות והבינלאומיות של  .17

כמו גם על , המדינה לכבד את הערך העליון של חיי המשפחה וטובתם של ילדים קטינים

, בהתעלמו ממחויבויות אלו. הלכה בדבר אי החלה רטרואקטיבית של חקיקה ומדיניותה

חורג המשיב באורח קיצוני ממתחם הסבירות ופוגע קשות בחיי התושבים ובאמון הציבור 

 .במדינה

להורות למשיב לאשר , העותרים חוזרים על בקשתם מבית המשפט הנכבד,  אשר על כן .18

 באופן ששהיית העותר בישראל תוסדר , נוספתש בשנה"את בקשת העותרים לאחמ

 .  לעתירה בעניין הסעד המבוקש67נבקש להפנות לסעיף . 5/באמצעות אשרה מסוג א

 .להשלמת נימוקי הבקשה מופנה בית המשפט לעתירה

מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן החלטתו על בסיס הכתוב בעתירה ,    לאור האמור לעיל

 .פט ושכר טרחת עורך דיןולהשית על המשיב הוצאות מש

 

  2003,  יולי15:  היום
 ד"עו, עדי לנדאו

 כ העותרים"ב
 














