״המוקד להגנת הפרט׳ /הפועל למען זכויות אדם ,במכתב לשר הפנים:

מאות בקשות לאיחוד משפחות מעוכבות
בלשכת רישום האוכלוסין במזרח י־ם
מאת משה ריינפלד
״המוקד להגנת הפרט״ ,שהוא
ארגון הפועל למען זכויות הארס
בשטחים ובמזרח ירושלים ,פנה
אל שר הפנים חיים רמת ,במכ
תב המתאר את מצבן החמור של
מאות משפחות הממתינות זה
שנים לטיפול משרדו בבקשר
תיהן לאיחור משפחות ולרישום
ילדיהן כתושבי ישראל .מנהל
המוקד ,דליה קרשטיין ,קוראת
לשר לזרז את פתרון הבעיה.
מהמכתב עולה כי בלשכת
רישום האוכלוסין במזרח ירוש
לים הצטברו מאות בקשות שהו
גשו ,באמצעות המוקד להגנת
הפרט ,לאיחוד משפחות ,והטי
פול בהן מתעכב זמן רב מהסביר
 לעתים אף שנים רבות .לפניכשלושה חודשים מסר מנהל
הלשכה חיים ברעטר ,לנציגי
המוקד ,כי כעת מטפלים שם
בבקשות שהוגשו עד יוני 94׳.
מכאן ,שאנשים רבים חיים בפי*
רוד חלקי או מלא מבני זוגם,
תוך המתנה לתשובה מהלשכה
על בקשותיוש לאיחוד משפחות.
אחת התופעות הקשות היא
הפירור שכפו הסגרים המוטלים
זה ארבע שנים ,על תושבי מזרח
ירושלים הנשואים לתושבי הג*
דה .במאי השנה הנהיגו הרשויות
נוהל חדש למתן היתרי כניסה
של בני משפחות חצויות כאלה
לישראל .לפי נוהל זה ,על
מגישי הבקשות לאיחוד משפחות
להצטייר בטופס מיוחד של מש
רד הפנים ,שתוקפו חצי שנה.
את הטופס מציג בן הזוג מהגדה
בלשכת המינהל האזרחי במקום
מגוריו ,כרי לקבל היתר כניסה
לירושלים לשלושה חורשים.
לאחר מכן הם מקבלים היתר נו
סף לתקופה דומה .הטופס קובע
כי לאחר שחלפה מחצית השנה,
לא יקבלו התושבים היתרים נום*
פים ,אלא לאחר שמשרד הפנים

יעדכן את המינהל האזרחי בע
ניינם .ע ד כון זה נעשה באמצעות
העברת רשימות מהמשרד למי*
נהל האזרחי בפרקי זמן קבועים.
ואולם לדברי המוקד להגנת
הפרט ,רשימות אלה לא הועברו
למינהל האזרחי ,ולס מי שמיצה
את מחצית השנה לפי הטופס
שבידיו ,אינו יכול לשהות עם
משפחתו בלי לעבור על החוק.
המוקד מדגיש כי היתר הכני
סה לישראל אינו מתיר למחזיק
בו לעבוד בישראל ,ולס בני
הזוג מהגדה נאלצים לנסוע מרי

יום בין הגדה לירושלים ,ער
שתידון בקשתם.
ער מארם 94׳ היתה מדיניות
משרד הפנים לאשר רק בקשות
של בעל ירושלמי לאיחוד עם
אשתו שאינה ירושלמית .מדי
ניות זו ה ש תנ ת ה ,והמשרד החל
לאשר בקשות לאיחוד משפחות
בלי קשר למינו של המבקש.
רבות ממשפחות אלה עדיין לא
זכו לתשובה ,והתוצאה היא שיל
דיהן של משפחות אלה אינם זר
כים לביטוח בריאות ממלכתי
למרות שנולדו בישראל.

