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  ד"כ עו"י ב"ע ורשה תומר מבקש

  ד  ג  נ 

  משרד הפנים  
  ד"כ עו"י ב"ע  אזרחי-א "פמתטשנל מ-אביה גולדין משיב

 
 1 פרוטוקול

 2 

 3 .ברת עברית שוטפתדו'  ילדה בכתה א3העותרת : ד ורשה"עו

 4מבקש להגיש את נוהל , משרדית ולא נערך כל דיון בוועדה-השר העיר את הדיון לוועדה בין

 5צוין שם במפורש שכל המשתתפים בדיון יביעו , והיא קובעת איך צריך להיראות הדיון. הוועדה

 6ע יתקיים דיון על ההמלצה במידה והבקשה תדחה ירשם במלואו מדו' את עמדתם שתרשם בפרו

 7כיוון שמדובר . מצורפים בו הטבלאות והטפסים שהוועדה צריכה למלא, לא התקבלה הבקשה

 8בענייננו לא . בוועדה שדנה בדברים חריגים הנחת המוצא שיש חשיבות מכרעת לדקדק בפרוצדורה

 9בעמוד האחרון . מה שמצורף זה בסך הכל החלטת ראש מנהל אוכלוסין, נערך דבר מהסוג הזה

 10' לא נערך דיון אין פרו, אין פה שום פרוצדורה כפי שנקבעה בנוהל.  ' וכו1יף המלצת הוועדה סע

 11אני בא . 'וקבלתי תשובה שזה הפרו' פניתי לחברתי וביקשתי לקבל את הפרו, אין טעמים ונימוקים

 12במצורף לנוהל , ואומר טענה מקדימה ההליך מראה שלא נערך דיון חוסר הסבירות בולט על פניו

 13גם שם . האחד של השופטת קובו ששם גם הוועדה לא התייחסה ולא כלום, דיןצרפתי שני פסקי 

 14 .הגשתי לוועדה בקשה הם תמצתו אותה ואין בה חצי דבר....". בהעדר "היא אומרת 

 15 

 16 .בסופו של יום זה מה שנכתב: ד גולדין טשנל"עו

 17 
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 1 המבוקש ש נעתר לסעד"שם בוטלה החלטת הוועדה ובימ, שני פסקי הדין שצרפתי: ד ורשה"עו

 2לא יכול להיות שיוכרע שהחלטת . '... דווקא'אומר , ד השני"פסה. נוכח ההתנהלות הבלתי תקינה

 3 .ולכן צריך לקבל את העתירה או להחזיר לוועדה, הוועדה הייתה סבירה כי לא היה מנהל תקין

 4רית דוברת עב' לומדת בבית ספר הירדן בכתה א,  ומספר חודשים6 בת 3לגופם של דברים העותרת 

 5אם שר הפנים מצא . המשפחה נכנסה כחוק, שוטפת כל הקריטריונים בעניין המשפחה מתמלאים

 6. שהוציא הודעה נוכח התמשכות ההליכים אני מפחית את קריטריון הגיל, בהחלטות בערר

 7 .  ההחלטה נמשכה למעלה מחצי שנה

 8 

 9לפני . לההוא בהתאם למועד החלטת הממש, בקשר לקריטריון הגיל: ד גולדין שטנל"עו

 10 חודשים יש פה קצת חוסר תום לב לומר 8שהמשפחה פנתה לוועדה ההומניטארית היא השתהתה 

 11כאשר כל ההקלטות והתנאים זה חריג שנקבע לפנים משורת . השתהיתם כשהם השתהו יותר

 12 .יש פסיקה שמדברת על כך שאין להרחיב את התנאים. אין פה זכות קנויה, הדין

 13 .רה הרשימה של האנשים שישבו שם ואמרו את דברםהועב'  הוא הפרו2/נספח ה

 14 

 15 החלטה

 16העתירה מכוונת למתן מעמד לעותרים בארץ והיא מבוססת על נוהל ילדי זרים המבוסס על 

 17לכאורה נראה שהעותרים אינם עומדים בגידרו של הנוהל .  של ממשלת ישראל156' החלטה מס

 18 חודשים 8- שנים ו3 העותרים בת שכן ביום הגשת הבקשה לפי הנוהל הייתה בתם הבכורה של

 19גם לא על פי ההקלה שניתנה לפי החלטת שר הפנים , לא עמדה בדרישות הנוהל, על כן.  לערך

 20 4של בן השוהים הזרים על ) או קריטריון השהות בישראל(שאומרת שהעמידה את קריטריון הגיל 

 21 .  חודשים כמינימום9-שנים ו

 22גיש ערר ולאחר שהערר נדחה פנו אל שר הפנים והשר העותרים נצלו את זכותם על פי הדין לה

 23הוועדה . משרדית-החליט להעביר את הסוגיה הקונקרטית של העותרים לבירור בוועדה הבין

 24 . משרדית המליצה לשר לדחות את הבקשה והוא קיבל את ההמלצה-הבין

 25לבצע רישום על פי הנוהל עליה ). 5.2.0022(משרדית פועלת על פי נוהל -מתברר שהוועדה הבין

 26לקיים דיון שבו יביע כל אחד מחבריה את עמדתו וייחתם , מדויק של ההמלצה ונימוקיה

 27הנוהל כולל גם דוגמאות של טפסים המיועדים לשקף את קיום פרטי . פרוטוקול של הדיונים

 28 . הנוהל כמבואר לעיל
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 1המשיב . הלמשרדית פעלה בהתאם לנו-לא נראה על פי המסמכים שהוצגו לפני כי הוועדה הבין

 2משרדית המליצה לדחות את הבקשה -צרף לתגובתו נספח שבו מצוין באורח לקוני שהוועדה הבין

 3לא צורפו לנספח טפסי . ושראש מנהל האוכלוסין קיבל את ההמלצה ובעקבותיו גם שר הפנים

 4באת כח משרד הפנים אמרה . הערות חברי הוועדה בתוך הדיון ונימוקי הוועדה, פרוטוקול הדיון

 5 .גינות ראויה לציון שאין טפסים כאלהבה

 6-קיום נוהל הפעולה של הוועדה הבין, נוכח רגישות הסוגיה העומדת על מדוכת הדיון, בעיני

 7ראש המנהל האוכלוסין . אלא עניין מהותי, משרדית ככתבו וכלשונו אינו עניין צורני פורמאלי

 8מנימוקיה שראוי לדחות משרדית ו-ובעקבותיו השר צריכים להשתכנע מהמלצת הוועדה הבין

 9בהיעדר רישום ובהיעדר מיצג של הנמקות הוועדה ופרוטוקול . בקשה כגון בקשת העותרים דנן

 10לא מתקבל על הדעת שראש מנהל האוכלוסין ושר הפנים יכלו באורח מושכל לרדת , הדיונים שלה

 11 . אל טיבם של נימוקי הוועדה

 12-משרד הפנים כדי שתכונס הוועדה הביןאני מורה להחזיר את הדיון אל , נוכח האמור לעיל

 13ותעביר את , תתעד את הדיון כנדרש, תקיים בבקשה דיון כהלכתו, משרדית פעם נוספת

 14 . המלצותיה לשר הפנים

 15והוועדה לא תתכנס . העותרים ימציאו מסמכים נוספים לעיון הוועדה וזה בתוך שבועיים ימים

 16 .  הנוספיםלדון בבקשה לפני שיחלוף פרק הזמן להצגת המסמכים

 17בא כח העותרים יעדכן את בית המשפט בהקשר לתוצאות הדיון ועמדתו לגבי העתירה לא יאוחר 

 18 . 3.3.09-מ

 19אין צריך לומר שעד שיתקבל פסק הדין בעתירה לא תבוצע כל פעולה של הרחקת העותרים 

 20 .מישראל וכן לא ייעצרו

 21 .5.3.09לעיון ביום 

 22  במעמד הצדדים)2009ר  בינוא18(ט "תשס, ב בטבת"כניתנה היום 

                                                                                 23 

שופט, עודד מודריק' דר

 24 חכ


