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	6. יש להפעיל בדרך אנלוגיה את הוראת סעיף 28ה לחוק מידע גנטי, ומן הראוי שתוגש חוות-דעת של נשיא בית-הדין הרבני הגדול גם כאשר עלולה להיות פגיעה בכשרותו של קטין על דרך בירור תביעת אבהות בהליך של שמיעת ראיות שאינו כולל בדיקה רפואית
	7. אין לחייב במקרה זה את התובעים בביצוע בדיקה גנטית, לצורך הוכחת אבהותו של התובע על הקטין, וניתן להסתפק בראיות הסובסטנטיביות שהוצגו, לצורך הכרה באבהותו
	8. הוכחת אבהות; מידת ההוכחה הדרושה להוכחת אבהות היא זו הנהוגה במשפט אזרחי, נדרש להוכיח את הטענה בוודאות של 51%
	8. הוכחת אבהות; מידת ההוכחה הדרושה להוכחת אבהות היא זו הנהוגה במשפט אזרחי, נדרש להוכיח את הטענה בוודאות של 51%
	8. הוכחת אבהות; מידת ההוכחה הדרושה להוכחת אבהות היא זו הנהוגה במשפט אזרחי, נדרש להוכיח את הטענה בוודאות של 51%
	9. סמכות - קיומה של דרך מדעית אינה גורעת מיכולתו של בית-המשפט להסיק מסקנות מהראיות המובאות בפניו
	10. הוכחת אבהות; לשם הוכחת אבהות אין צורך במידת הוודאות הדרושה במשפט פלילי
	11. הצהרת אבהות; ראוי להשתמש בכלים בהם משתמשים לצורך הכרעה בתביעת אבהות "רגילה" אף בעניין דנן. כאשר הכלי המרכזי והאמין ביותר הינו "בדיקת סיווג הרקמות"
	12. קביעת אבהות; כאשר מדובר בבדיקת אבהות של נפטר, מגמת בית-המשפט היא לבדוק את הוריו
	13. הודאה באבהות - מניעות לטעון אחרת מול יורשים
	14. זכאות לקצבת שאירים וקצבת ילדים
	14.1 בהיעדרה של קביעה חוקית בדבר קיום קשר ביולוגי בין התובעת לבין המנוח, המהווה תנאי בסיסי לבחינת הזכאות לקבלת קצבת שאירים, יש למחוק התביעה
	14.2 לא הלידה ולא רישומה במרשם הם העילה המקנה זכאות לקצבת ילדים, אלא ההכרה באבהות ורישומה הם אלה ש"מעירים" את הזכאות שהשתכללה כבר במועד הלידה של כל אחד מהתובעים




	חלק ב': חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 - הוראות הדין, פרשנות והלכה
	פרק א': המרשם - כללי
	1. מהותו של חוק מרשם האוכלוסין
	2. המעמד הנורמטיבי של המרשם ושיקול-דעתו של פקיד הרישום
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	2.2 פרשת ש"ס
	2.3 פרשת פסרו (גולדשטיין)
	2.4 פרשת ברנר-קדיש
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	פרק ב': המרשם - פרשנות ותחולה - פרטי רישום - סעיפים 2-1 לחוק
	1. הדין
	2. שמות ההורים - מטרת הרישום
	3. בירור נתון האמהות מול בירור נתון האבהות
	4. נוהלי משרד הפנים משקפים את מדיניות הרשות המוסמכת בעניין זה
	4.1 נוהל הוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם האוכלוסין - מספר נוהל 2.2.2007 - עדכון מיום 20.06.18
	4.2 נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע - מספר נוהל 5.2.0030 עודכן ב- 01.08.17
	4.3 נוהל הטיפול באימות תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל נוהל מס  1.3.0001 עודכן 15.11.18
	4.4 נוהל הטיפול בהענקת אזרחות לקטין לפי סעיף 9א(2) נוהל מס 4.5.0002 עודכן 01.01.08
	4.5 נוהל הצהרת אי-רצון להיות אזרח (ארל"י) לקטין שהוריו לא הצהירו ארל"י נוהל 4.1.0004 עודכן 01.01.08
	4.6 נוהל הטיפול בקבלת בקשה לתיקון/שינוי פרטים אישיים במרשם נוהל מס 8.3.10015 עודכן 15.05.17
	4.7 נוהל הטיפול בנישואי בוסר (נישואיי קטינים מתחת לגיל 18) נוהל מס 2.11.0006 עדכון 12.01.14
	4.8 נוהל הטיפול בויתור על אזרחות ישראלית לקטין שהוקנתה לו אזרחות מכוח לידה בחו"ל (לפי סעיף 10 (ג) לחוק) נוהל מס 4.7.0003 עדכון 10.06.12
	4.9 נוהל הטיפול בהענקת אזרחות לקטין לפי סעיף 9(א)(1) לחוק מס נוהל 4.5.0001 עדכון 01.06.19

	5. מאחר שהעותר אינו במעמד של תושב ממילא אין הוא נמנה על הרשומים במרשם ואינו יכול לפנות בדרישה לרשום את פרטיו בצורה זו או אחרת
	6. מציאת איזון ראוי בין הגישה המסורתית הבוחנת את שאלת ההצטרפות לעם היהודי בישראל על-פי ההלכה בלבד, לבין הגישה, אשר מעניקה לכל מי שרוצה להצטרף לעם היהודי היושב בציון מעמד וזכויות בישראל
	7. כיצד ליישם חוקים במקרים בהם הוסדר גט לפי חוק שיפוט בתי-דין רבניים וטרם נערכו הגירושין האזרחיים בחו"ל. שאלה זו היא שאלה רישומית, המחייבת איזונים שונים - ואינה שאלה של משפט מהותי
	8. משתאריך לידתו של תושב ישראל נרשם במרשם האוכלוסין הן על-פי הלוח הגרגוריאני והן על-פי הלוח העברי, גם מניין השנים מיום לידתו עד ליום הקובע, יעשה על-פי הלוח הגרגוריאני
	8. משתאריך לידתו של תושב ישראל נרשם במרשם האוכלוסין הן על-פי הלוח הגרגוריאני והן על-פי הלוח העברי, גם מניין השנים מיום לידתו עד ליום הקובע, יעשה על-פי הלוח הגרגוריאני
	8. משתאריך לידתו של תושב ישראל נרשם במרשם האוכלוסין הן על-פי הלוח הגרגוריאני והן על-פי הלוח העברי, גם מניין השנים מיום לידתו עד ליום הקובע, יעשה על-פי הלוח הגרגוריאני
	9. אל לו לפקיד הרישום להכריע בשאלה אם גיור רפורמי או קונסרבטיבי עושה את המתגייר ל"יהודי", עליו לבצע את הרישום על-פי ההודעה שקיבל
	10. אין זה מתפקידו של פקיד הרישום ליתן דעתו על תוקפם של הנישואין
	11. ניתן פסק-דין הצהרתי, לפיו המבקשת היא "יהודייה" לצורך רישומה בפרטי הדת והלאום במרשם האוכלוסין
	12. התובע לא נשאל ולא העיד אם היה בידו אישור כניסה לישראל, ואף לא העיד כיצד נכנס לישראל, האם דרך תחנת גבול אם לאו
	13. ניתן פסק-דין הצהרתי ולפיו המבקש הוא בן הלאום הארמי, זאת על-מנת שבמרשם האוכלוסין, יתוקן בהתאם לכך סעיף הלאום בנוגע למבקש
	14. רישום דתה של הקטינה כנוצריה לא נעשה מתוך טעות של פקיד המרשם
	15. העובדים אינם מקיימים, את התנאים הדרושים כדי להיחשב תושבים
	16. אין בפסק-הדין כדי להשפיע על המרשם במדינת ישראל בכל דרך שהיא
	17. תפיסת חוק המרשם נתפסת כעניין עובדתי הניתן להוכחה באמצעים ראיתיים אוביקטיביים, ובכלל זה בדרך של בדיקה מדעית
	18. נישואיה של המבקשת 1 נרשמו בפנקסי הקהילה היהודית בהודו, ולדברי רב הקהילה מעיד הדבר כי שני בני הזוג הוכרו כיהודים
	19. כל עת שנדרש בית-המשפט לעמוד על יהדותו של אדם, לא פסח על המבחן ההלכתי במניין שיקוליו
	20. אין לדרוש שינוי במרשם בסעיף הדת ללא תעודה ציבורית מתאימה
	21. תיקון החוק הביא לשינוי מהותי בגדר סמכותו של בית-משפט באשר לשאלת ברור אבהות, מקום שקיים חשש לכשרותו של קטין
	22. הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית, מוקנית, לפי חוק לכל אזרח או תושב ישראל
	23. רשות לא תוכל לעתור לדרוש מידע מרשות אחרת
	24. אין לראות את העותרות כתושבות מאחר והן שוהות שלא כדין בישראל
	25. הנישואין אינם תקפים. איש מהצדדים לא נכח בשעת הטכס בפרגאווי. כן, נישואי הצדדים כלל לא נרשמו בספרי הנישואין שבפרגוואי
	26. המשיב לא הרים את הנטל שהיה מוטל על שכמו ולפיכך היה בית-המשפט קמא צריך לקבוע שהוא עצם את עיניו מראות את האמת
	27. משנקבע כי אין ברישום משום ראיה לאמיתותו, נמצא כי השאלה אם העוררים הם בני זוג היא שאלה של הוכחה
	28. המבקש לא עמד בעול ההוכחה להראות כי הינו בנו הטבעי לאביו, שהינו אזרח ישראלי, ומכאן שלא קמה לו הזכות להרשם במרשם האוכלוסין

	פרק ג': מרשם - המרשם ראיה לכאורה - סעיף 3 לחוק
	1. הדין
	2. אבחנה בין קטגוריות הרישום השונות
	3. רישום פרטי הורים
	4. הקניית אזרחות
	5. רישום המען מכוון למטרות שונות, ובין היתר הוא משמש לצורך ניהול הליכים משפטיים
	6. לעניין מרשם האוכלוסין יהודי הוא "כמשמעותו בסעיף 4ב לחוק השבות, התש"י-1950". מסיבה זו, נדרש בית-המשפט לפרשנות הביטוי "שנתגייר" בחוק השבות
	7. המבקש לא עמד בנטל ההוכחה ולא הצליח להפריך את הרישום במרשם המקרקעין
	8. די בתעודות הציבוריות שהציגו העותרים כדי לחייב את פקיד הרישום לרשום את בן הזוג השני כהורה
	9. תמצית הרישום במרשם משמשת ראיה לכאורה לפרטי הרישום
	10. הנוהל המעודכן, כפי שראוי לפרש את סמכות פקיד הרישום המפעיל אותו, מבטא איזון סביר בין האינטרס בדבר אמינות המרשם ובין החובה שלא לעשות בבקשה לשינוי מען
	11. לא ניתן להחליף את מספר הזהות של אדם פלוני לאחר שזה הוקצה לו
	12. הצהרת אבהות ביחס לבני זוג מעורבים תתקבל, ככלל, על-פי הודעות הטוען לאבהות והאם כאחד, בדומה להסדר החל בעניינם של בני זוג ישראלים
	13. רישום העותרת כאלמנה, עשוי להשתמע בפועל כהכרה למפרע בביגמיה
	14. לפסיקה אותה הציג המערער אין שייכות לענייננו, בו מתבקשת תקיפה מינהלית של סמכות החלטה של שר
	15. העותרת רשומה בתעודת הזהות כנשואה ופרטי העותר יצויינו בתעודת זהותה של העותרת כשיקבל העותר רישיון ישיבה ארעי
	16. חוק יישום ההתנתקות, וכמותו צווי הפינוי, מהווים נורמה כללית החלה על כל מי שהוא "ישראלי" ולא אך על המתיישבים
	17. אין בתחושות סובייקטיוויות כדי לשנות מתכליתה של תעודת הזהות כבת לחוק טכני-סטטיסטי
	18. הדרך היחידה שהייתה פתוחה בפני המשיבה להביא לשינוי הרישום במרשם בישראל הוא פסק-דין הצהרתי שלילי
	19. תמציות הרישום מוכיחות כי העובדים הצהירו שהם יהודים וכי די בכך כדי לאסור על המעביד להעסיקם בשבת
	20. דין התקנה המחייבת תשלום אגרה, להתבטל, ככל שהיא מתייחסת ל"בקשה לקביעת שיפוט בעניין התרת נישואין"
	21. אין בסיס לטענת המערער כי אינו צריך לשאת רישיון נהיגה ישראלי בהיותו תושב ישראל
	22. הרישום במרשם הינו "ראיה לכאורה" בלבד ואינו קובע חזקה חלוטה
	23. פרטי ההורות, האבהות והאמהות כאחד, נמנים על אותם פרטים שרישומם במרשם מהווה ראיה לכאורה לאמיתותם
	24. הרישום במרשם האוכלוסין מהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו
	25. כאשר מבקש אדם להירשם כאב לילד שנולד לאישה פנויה הרישום יעשה על-פי הודעת האב והאם כאחד
	26. המבקשת הצליחה לסתור את החזקה שבחוק, לפיה הרישום במרשם מהווה ראיה לנכונותו
	27. לא נמצא כי הונח בסיס עובדתי שהיה מצדיק להצהיר כי המבקש נולד בתחומי ישראל

	פרק ד': מרשם - סמכות רישום והגדרה  - סעיף 3א לחוק
	פרק ה': מרשם - פקידי רישום - סעיף 4 לחוק
	פרק ו': מסירת הודעות - חובה לפרסם פרטי רישום - הודעה על לידה בישראל - הודעה על פטירה - הגדרת "מוסד" - חובה להודיע על שינויים - שחרור מחובת הודעה - מסירת העתקים של פסקי-דין והצהרות - מסירת מסמכים על פעולות רשמיות - עזיבת הארץ - אימוץ - פטירה בחוץ לארץ ...
	1. הדין
	2. מודלים של הורות
	3. אין לראות באישורי הלידה תיעוד עצמאי, כי אם תעתיק ממוחשב של הודעות הלידה
	4. מרשם האוכלוסין משקף כעת את זהותו המגדרית של עותר 1
	5. המחוקק התייחס לזיקה הגנטית בין הורים לילדיהם במספק דברי חקיקה
	6. הסוגיה החדשה שמעלים העותרים חורגת מיריעת המחלוקת שהוגדרה בכתב העתירה
	7. זיקה גנטית - היא זיקה מתוקף יצירת התינוק מהביצית והזרע של ההורים המיועדים. זהו המודל המוכר כמודל ה"הורות הטבעית" בחוקים השונים
	8. קיימת חשיבות רבה לכך שמרשם האוכלוסין ישקף נכונה את המציאות הקיימת. הערמת קשיים מסוגים שונים על שינוי הרישום עלולה להוביל לכך שרבים יימנעו מעדכון המרשם בפרטיהם
	9. נדחתה הטענה כי לא הוכח קשר סיבתי לכאורה בין התאונה ובין מות המנוחה, הודעת פטירה עוסקת בקביעת דבר המוות ולא בסיבתו
	10. במידה והמבקש לא שינה את כתובתו במרשם האוכלוסין, החזקה המשפטית הינה כי הוא מתגורר בכתובת הרשומה

	פרק ז': סמכויות פקיד - רישום - סעיפים 19 עד 23 לחוק
	1. הדין
	2. כללי
	3. העותרים לא התמודדו עם ההבחנה הקיימת בתוך גדריו של חוק מרשם האוכלוסין בין פרט הלאום לבין פרט האזרחות
	4. העותר בא על סיפוקו כאשר ניתן פסק-הדין בעניינו ותוקן רישומו מעבר לכך עתירתו היא כללית וכוללנית, שאינה מתייחסת לאדם מסויים או לקושי מסויים ולא ניתן לדון בה באופן יעיל
	5. לא הונחה תשתית מספקת למסקנה בדבר קיומו של מצג בלתי-נכון על-פניו, מן הסוג המצדיק אי-רישום מינהלי של הנישואין בידי פקיד הרישום
	6. לאור תכליתו המשותפת של חוק המרשם לשקף, את פרטי ההורות לילדים במשמעותם האזרחית, אין להתערב בהחלטת פקיד המרשם, העומדת במבחן החוק על-פי תכליתו
	7. הראיות המינהליות שהיו בידי המשיבים לא היה בהן די לצורך שינוי רישומה של העותרת במרשם האוכלוסין והגדרתה כחסרת דת
	8. ביצוע של תיקון המצב האישי במרשם האוכלוסין על-פי בקשת העותר, יכול להתבצע רק בכפוף להצגת תעודה ציבורית המעידה שהרישום לא היה נכון
	9. חובתו של בעל כלי רכב על-פי חוק כי ידאג לכך שהכתובת המצויה בידיהם של גורמי התעבורה היא כתובתו האמתית
	10. נעשתה פעולה על-ידי בית-הדין הדתי שלא מתוקף הסמכות המוקנית לו בחוק
	11. שינוי הכתובת שביצעו העותרים נעשה שלא כדין ואינו משקף את העובדות כפי שהן
	12. העותר לא צירף לעתירתו "תעודה ציבורית" כלשהיא ממנה ניתן ללמוד כי רישום הלאום היה שגוי ולפיכך מחייב תיקון
	13. אין יסוד להתערבות בהחלטה שלא לרשום כ"יהודי" במרשם האוכלוסין
	14. תיקון מרשם ייעשה רק לבקשת התושב שהרישום מתייחס אליו, כך שממילא אין סמכות להורות על שינוי שם של אדם מנוח
	15. אין לדרוש שינוי במרשם בסעיף הדת או הלאום ללא תעודה ציבורית מתאימה
	16. רישום אביה של העותרת נעשה בהסתמך על הצהרת אבהות, ולא על-יסוד הליך משפטי של אימוץ
	17. עד כה הכיר הדין, לצד התא המשפחתי המסורתי  הכולל הורים הנשואים זה לזה וילדיהם גם בקיומו של תא משפחתי חד-הורי
	18. תכלית החוק למנוע מצב שבו אישה כופה על גבר אבהות באמצעות הודעה חד-צדדית שלה למשרד הפנים
	19. זוגיות חד-מינית - אימוץ - רישום שני בני הזוג

	פרק ח': תעודות זהות  - סעיפים 23 עד 28ב לחוק
	1. הדין
	2. ביטול רישיון ישיבת הקבע שבידי הפרט פוגע גם בזכאותו לזכויות ולהטבות רבות המוקנות למי שאוחז רישיון מסוג זה
	3. אין די באזרחות או תושבות קבע כדי לחייב קבלתה של תעודת זהות
	3. אין די באזרחות או תושבות קבע כדי לחייב קבלתה של תעודת זהות
	3. אין די באזרחות או תושבות קבע כדי לחייב קבלתה של תעודת זהות
	4. אין הצדקה להתערב בתשתית העובדתית שבבסיס עמדת המשיבים בדבר השתהותה של העותרת מלטפל בהסדרת מעמדם של ילדיה
	5. אין להסתפק בכך שהתושב הוא אזרח ישראלי לעניין קבלתה של תעודת זהות, אלא נדרש כי יתקיים בו "נמצא בישראל"
	6. העובדה כי הוצאה לעותרת תעודת לידה ישראלית אין בה כדי להקנות לעותרת זכאות אוטומטית לתעודת זהות
	7. הזכות לקבלת תעודת זהות מסורה רק לתושב המדינה
	8. הנאשם 1 אינו מחזיק בתעודת זהות של מדינת ישראל ומעולם לא נרשם במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל
	9. ההליך אינו כולל ממד אזרחי הכלול בסמכותו השיורית של בית-המשפט המחוזי

	פרק ט': קבלת ידיעות - סעיפים 29 עד 32 לחוק
	1. הדין
	2. המשיבים עצמם הסתמכו בהחלטתם שלא לאפשר לעותרת לעיין בתיקה האישי, על הוראות חוק מרשם האוכלוסין, ונראה כי על רקע זאת פנתה היא בעתירתה
	3. האיזון הראוי מחייב להגביל את מסירת המידע לעובדי ציבור בתקנות או בהנחיות מינהליות

	פרק י': עבירות - סעיפים 33 עד 36 לחוק
	1. הדין
	2. בסופו-של-יום אין מדובר במעשה חסד שעשה המבקש, אלא בפירעון מה שניתן היה לגבות ממנו גם בדרכים אחרות

	פרק י"א: שונות - סעיפים 48-37

	חלק ג': חקיקה נגזרת ותמציות הלכה
	שער א': חוק האזרחות, התשי"ב-1952
	פרק א': הדין
	פרק ב': כללי
	1. עיקרון היסוד
	2. קבלת אזרחות
	3.  איבוד אזרחות
	3.1. כללי
	3.2. מקרים בהם מאפשר החוק הישראלי את איבוד האזרחות, הן בדרך של ויתור מרצון על אזרחות, הן בדרך של שלילתה
	3.2.1 ויתור על אזרחות
	3.2.2 ביטול אזרחות
	3.2.3 בין ויתור על אזרחות לבין ביטולה
	3.2.4 התכלית בבסיס סעיף 11(א) לחוק האזרחות
	3.2.5 סיכום


	4. רישום הורה ראשון או נוסף
	5. הסדרת מעמדו של זר הנישא לאזרח ישראלי

	פרק ג': דוגמאות מן ההלכה הפסוקה
	1. העותרת לא קשרה את גורלה בעותר וברור כי היא לא קשרה את גורלה בגורלו של העם היהודי
	2. בהחלטת ועדת ההשגה, כמו-גם בהחלטת הוועדה הבינמשרדית, נפל פגם של אי-התייחסות למלוא התשתית הראייתית
	3. החלתו של ההליך המדורג, אשר בסופו מוענק לבת הזוג הזרה מעמד של אזרחית, נתונה לשיקול-דעת המשיב ומותנית בעמידה בתנאים שמציב המשיב לפונים בבקשות מסוג זה
	4. העותר נשוי לאישה אחרת, נתינת אוקראינה, חי עימה ועם בנם בגרמניה. על רקע זה, אין ניתן להתייחס ברצינות העותרת על אודות קשר "כנה ואמיתי" ביניהם, המקים לעותרת זכות שבות
	5. אין הצדקה כי מותו הבלתי צפוי של הבעל, שלוש וחצי שנים מיום שקיבלה העותרת לראשונה אשרת שהייה מסוג א/5 יביא להפסקת ההליך המדורג
	6. העותרים לא הצביעו על החלטה מינהלית קונקרטית שניתן לטעון כי מן הראוי להעבירה תחת שבט הביקורת השיפוטית
	7. החלטה שבה נבחן המצב בנקודת הזמן הנוכחית, תוך עצימת עיניים למחדלי העבר שהם לפתחה של הרשות, חותרת תחת תחושת הצדק וההגינות השלטונית, ויש לראותה כהחלטה החורגת ממתחם הסבירות
	8. לא היה מקום להפסיק את ההליך המדורג מבלי שנבדקה, באמצעות שימוע, טענתם של העותרים, לפיה חל שינוי בנסיבות והם חזרו לנהל אורח חיים זוגי תקין


	שער ב': חוק הכניסה לישראל
	פרק א': הדין
	1. חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952
	2. תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

	פרק ב': דברי הסבר וההלכה הפסוקה
	1. סעיף 1 לחוק וההסדר המדורג
	2. מתן מעמד קבע לבן זוג תושב האזור במסגרת איחוד משפחות
	3. סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל
	4. סירוב לכניסה לישראל ושהיה בישראל שלא כדין - בית-הדין המוסמך - סעיף 13ג לחוק הכניסה לישראל
	4.1 סירוב כניסה לישראל
	4.2 שהייה בישראל שלא כדין
	4.3 ההשוואה בין ההסדרים
	4.4 היערכות מינהלית מתאימה

	5. "חזקת ההשתקעות" - תקנה 11א לתקנות הכניסה לישראל
	6. החלטה 2492 של הממשלה ה- 31 "היתרי שהייה זמניים לתושבי איו"ש השוהים במזרח ירושלים תקופה ממושכת ללא אשרה כדין" (28.10.07) - הסדר 87
	7. שוהה שלא כדין - סעיף 13ו לחוק הכניסה


	שער ג': חוק הכניסה לישראל והעסקת עובדים זרים
	פרק א': סקירת הדין
	פרק ב': סוגי אשרות הכניסה לישראל
	פרק ג': תשתית חקיקתית להעסקת עובדים זרים בסיעוד
	פרק ג': תשתית חקיקתית להעסקת עובדים זרים בסיעוד
	פרק ג': תשתית חקיקתית להעסקת עובדים זרים בסיעוד
	פרק ד': הארכת רישיון ביקור של עובד זר בתחום הסיעודי מטעמים של תרומה מיוחדת לחברה על-פי סעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל
	פרק ד': הארכת רישיון ביקור של עובד זר בתחום הסיעודי מטעמים של תרומה מיוחדת לחברה על-פי סעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל
	פרק ד': הארכת רישיון ביקור של עובד זר בתחום הסיעודי מטעמים של תרומה מיוחדת לחברה על-פי סעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל
	1. תשתית חקיקתית
	2. מהותה של סמכות השר על-פי סעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל
	2.1 פרשנות מילולית של סמכות ההארכה של רישיון ביקור עובד זר סיעודי בשל תרומה מיוחדת לחברה
	2.2 הפרשנות התכליתית של סמכות ההארכה הכללית השיורית הנתונה לשר בסעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל
	2.3 התכלית הסובייקטיבית
	2.4 הפגיעה החוקתית והתכלית האובייקטיבית

	3. החרגת עובדים זרים בענף הסיעוד, בתיקון מס' 12 לחוק עובדים זרים, מסמכות הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד התעשיה, המסחר, והתעסוקה
	3.1 מהותו של תיקון 12 לחוק עובדים זרים
	3.2 אין בהחרגה פגיעה בעקרון השוויון



	שער ד': חוק השבות, התש"י-1950
	פרק א': הדין
	1. חוק השבות, התש"י-1950
	2. חוק שריון שלילת זכות השיבה, התשס"א-2001

	פרק ב': כללי
	פרק ג': נטל ההוכחה

	שער ה':  חוק הדרכונים, התשי"ב-1952
	פרק א': הדין
	פרק ב': תמצית ההלכה הפסוקה
	1. הסמכות לדון בסעדים המבוקשים על-ידי העותר, נתונה לבית-המשפט לעניינים מינהליים
	2. ההבחנה המרכזית בין אזרח לבין תושב קבע מבחינת אגד הזכויות המוקנות לו היא הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת, הקנויה לאזרח בלבד, כמו גם הזכות לקבל דרכון ישראלי
	3. מדינת ישראל לא קמה כדי לשמש אבן שואבת ולהקים קיבוץ של אלה שעברו על חוקיהן של ארצות מושבן, וחפצים משום כך להימלט מאימת הדין
	4. לא נמצא פסול בשיקול-הדעת שלא להאריך דרכון של אזרח שמאז עלייתו לארץ לא מימש את השתקעותו בה
	5. עתירה הנוגעת להוצאתה של תעודת מעבר מצויה בסמכותו של בית-המשפט לעניינים מינהליים
	6. לבית-משפט לעניינים מינהליים הסמכות לדון בחוק הדרכונים
	7. הסמכות להנפקת תעודות מעבר נתונה לשר הפנים. ככל שמאן דהו מעוניין להשיג על ההחלטה, עליו לעתור לערכאה המוסמכת, דהיינו לבית-המשפט המחוזי בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים
	8. הסמכות למנוע מחייב חידוש דרכון מעוגנת בחוק ההוצאה לפועל
	9. די בכך שהמדיניות בכל הנוגע להנפקת דרכונים לעולים שלא השתקעו בישראל היא סבירה, ושהמערער לא הצביע על טעם טוב לסטות ממנה בעניינו
	10. אגרה בגין אשרת חוזר אינה נגבית מכוח חוק הדרכונים
	11. בהתאם לסמכותו של השר ומכוחו של חוק הדרכונים גובש הנוהל הקובע הוראות בדבר מתן דרכון במקום דרכון שאבד, נגנב או הושחת
	12. מקום בו קיים נוהל, אין משמעות הדבר כי אין עוד צורך להפעיל שיקול-דעת ולבחון את המקרה על נסיבותיו הפרטניות
	13. המערער הודה והורשע בעבירה של זיוף דרכון והתחזות כאחר בניסיון להימלט מהארץ תוך כדי הליכי המשפט. נתון זה כשלעצמו הוביל גם הוא למסקנה כי קיים חשש של הימלטות מאימת הדין
	13. המערער הודה והורשע בעבירה של זיוף דרכון והתחזות כאחר בניסיון להימלט מהארץ תוך כדי הליכי המשפט. נתון זה כשלעצמו הוביל גם הוא למסקנה כי קיים חשש של הימלטות מאימת הדין
	13. המערער הודה והורשע בעבירה של זיוף דרכון והתחזות כאחר בניסיון להימלט מהארץ תוך כדי הליכי המשפט. נתון זה כשלעצמו הוביל גם הוא למסקנה כי קיים חשש של הימלטות מאימת הדין
	14. במסגרת הפעלת שיקול-דעתו שלפי חוק הדרכונים, רשאי שר הפנים לקחת בחשבון את שאלת השתקעותו בישראל של מבקש הדרכון
	15. מעצם הנסיבות המפורטות ושהייתה של העותרת במעון לנשים מוכות יש לבדוק כיצד ניתן לסייע לה מטעמים הומניטאריים לקבלת מעמד
	16. ההחלטה לביטול הדרכון אינה מצויה  בגדרי מתחם הסבירות והיא פוגעת בזכויות העותר במידה העולה על הנדרש
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