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שלחדשהמדיניותבשלהאחרונות,וחציבשנה
תושביפלסטיניםאלפילאאםמאות,איבדוישראל,

עשרותבעיר.להתגוררזכותםאתירושליםמזרח
והםזו,זכותהםאףלאבדעלוליםנוספיםאלפים
עתידם.לגביודאותבחוסרחיים

עשו1967בשנתירושליםמזרחשלסיפוחהמאז

לצמצםכדירביםמאמציםהשונותישראלממשלות
ירושליםמזרחתושבישלמספרםאתניכרתבמידה

הגבלותהשאר,ביןכללו,אלהמאמציםהפלסטינים.

מדיניותהעיר,במזרחלפלסטיניםהבנייהעלחמורות

מינימליתוהשקעהמשפחותאיחודבנושאנוקשה

מדיניותבמסגרתננקטואלהצעדיםבתשתיות.

כךהעיר,במזרחישראלריבונותאתלחזקשמטרתה

בעתיד.עליהלערעריהיהניתןשלא

משרדבאמצעותישראל,נוקטת1996שנתתחילתמאז
הקשורהדרךזו,מטרתהלהשגתנוספתבדרךהפנים,

מזרחתושביהפלסטינים,שלהתושבותלמעמד
ובעברהיוםכילהוכיחמצליחשלאמיכלירושלים.

ביתואתלעזובנדרשבירושלים,התגוררהוא

יוכללאבישראל,לעבודיוכללאהואלעולמים.

והזכויותבירושליםשנשארוקרוביועםקשרלקיים

זומדיניותישללו.משפחתוושלשלוהסוציאליות

פלסטיניםהוזהרולאומעולםפורסמהלאמעולם

ואתמעמדםאתמסכניםשהםירושליםאתשעזבו

בירושלים.בביתםולגורלחזורזכותם

נקבעירושליםמזרחתושביפלסטיניםשלמעמדם

בההישראליתהזהותתעודתקבע.תושבישלכמעמד

המעניקקבעלישיבתהרישיוןהיאמחזיקים,הם

בבתיהם.להתגוררהזכותאתלהם

לאזרחיםהניתןהמעמדהואקבע"תושב"שלמעמד

ומבקשיםלישראלהחופשימרצונםהמגיעיםזרים,

מזרחתושביאלאיפוא,מתייחסתישראלבה.לגור
ולאבחסדבביתםהמתגורריםמהגרים,כאלירושלים

זכותםאתמהםלשלולישראליכולהולפיכךבזכות,
באנשיםשמדוברלמרותזאתבביתם.לגורהבסיסית

ביתלהםואיןחייהםאתבהחיובירושלים,שנולדו

בעולם.אחר

תוךהפנים,משרדשלהחדשהבמדיניותועוסקהדו"ח

שלהמשפטיבהיבטבעבר,שננקטהלזוהשוואה
לפלסטיניםשגרמוהעיקריותובסיבותזומדיניות

תושבישלעדויותמובאותבדו"חירושלים.אתלעזוב

זכויותיהםואתמעמדםאתשאיבדוירושליםמזרח

העיר.אתלעזובונדרשו



העליוןובית-הששפטהחוק

שלשטחישראלסיפחההימיםששתמלחמתלאחר
אתעליווהחילהירושליםלמערבדונםכ-70,000

המשפטמבחינתכילהדגישישהישראלי.החוק
שמעמדהכבוששטחהיאירושליםמזרחהבינלאומי,

ואיןהמערבית,הגדהחלקישארשלמזהשונהאינה

לחלקלהופכהכדיישראלשלזהצדדיחדבצעד
ישראל.נממדינת

אוכלוסיןמפקדישראלערכההחוק,החלתלאחר

ואשרהשטחתושבשהיהמיכלשסיפחה.בשטח

ישראלית.זהותתעודתקיבלהמפקד,בעתבונוכח

תושביפלסטינים.כ-66,000נפקדושנערךבמפקד

בעתבושהולאכלשהישמסיבההמסופח,השטח
זהותתעודתלקבלזכותםאתאיבדוהמפקד,עריכת

עבורםלהגישצריכיםהיווקרוביהםישראלית,

תוחפשמ.2לאיחודמיוחדתבקשה

יוכלירושליםמזרחתושבכלכיהצהירהישראל

עלכךלצורךזאת.יבקשאםישראליתאזרחותלקבל

בחוקהקבועיםתנאיםבמספרלעמודהמבקש

מהוידיעתקודמתאזרחותעלויתורובהםהאזרחות,

ובקשתולהתאזרחשביקשמיהעברית.השפהשל

ישראללמדינתאמוניםלהצהירהיהחייבאושרה,

נמנעופוליטיותמסיבותתוחרזא.3לושהוענקהלפני

ישראלית.אזרחותמלבקשירושליםמזרחתושבירוב

הישראליתהזהותתעודתשלהמשפטיתמשמעותה

התבררהירושליםמזרחתושבילפלסטיניםשהוענקה

בבית-המשפטשניתןבפסק-דין1988,בשנתרק

עוואד,מובארקשלבעניינוניתןהדיןפסקהעליון.

שנסעירושליםתושבאי-האלימות,לחקרהמכוןראש

וקיבלשםהתחתולימודים,לצורךהבריתלארצות

ביקשבירושלים,מביקוריובאחדאמריקאית.אזרחות

חדשה.בתעודהשלוהזהותתעודתאתלהחליףעוואד

תושבלהיותחדלשהואבטענהנדחתה,בקשתו

ישכיעוואדטעןהעליון,לבית-המשפטבעתירתו

מעין"שלמעמדירושליםמזרחלתושבילהעניק

הפניםששרקונסטיטוציונית",תושבות"אואזרחות"

דעתו.לשיקולבהתאםלשלוליוכללא

המעמדכיקבעהדין,פסקאתשכתבברק,השופט

איןולפיכךהישראליבמשפטקייםאינועוואדשדורש

ברקמצאזאת,עםכזה.מעמדלולהעניקאפשרותכל

שלמעמדםאתלקבועניתןלפיואחר,משפטיפתרון
הכניסהחוקלפיהפלסטיניםירושליםמזרחתושבי

רישיוןשקיבלוקבעתושביבהםולראותלישראל

זה:חוקלפיבישראלקבעלישיבת

שלביצירהשראינו,כפיהינה,החקיקהמגמת
שלוהמינהלהשיפוטהמשפט,ביןסינכרוניזציה

מטרתבה.והשוהיםירושליםמזרחלביןהמדינה

שניתןכמהעדזו,למגמהתוקףליחןהינההפרשן

כלמעורראינוזהעיגוןהחוק.בלשוןלעגנה
ירושליםמזרחבתושבילראותניתןשכןקושי,

עבק.4לישיבתרשיוןשקיבלוכמי

לתושבימיוחדמעמדיוענקאכןאםכימוסיףברק

קבעתושביעםאפליהבכךתיווצרירושלים,מזרח
עקרוןייפגעובכךפלסטינים,שאינםבישראל,אחרים

השיוויון.

ממעמדמהותיבאופןשונההקבעתושבותמעמד

היאהקבעתושבותשמקנההעיקריתהזכותהאזרחות.

לאישוריםלהזדקקבלאבישראל,ולעבודלגורהזכות

זכויותלקבלקבעתושביזכאיםכן,כמומיוחדים.

קבעתושביהלאומי.הביטוחחוקלפיסוציאליות
זכותלהםאיןאךהעירוניותבבחירותלהצביעזכאים

כמושלאקבע,תושבותלכנסת.בבחירותלהצביע

מתקיימיםאםרקהתושב/תלילדימועברתאזרחות,

תושב,שאינולמיהנישאותושבמסוימים,תנאים
הזכותמשפחות.לאיחודבקשהעבורולהגישצריך

ישראל.

ב-28.7.94בירושליםשנערךעיוןביוםשנישאוהרצאותירושלים,במזרחפלסטיניםשלתושבותזה:בנושאבהרחבהר'1.

שלמדיניותבצלם,ירושלים)יבמזרחפלסטיניםשלתושבותלהלן:(10-14עמ'1994,דצמברהפרס,להגנתהמוקדבחסות
ירושלים)דו"חלהלן:;23-20עמ'1995,מאיירושלים,נמזרחובניהתכנוןקרקעות,הפקעתאפליה:

ferusalem,)11"TornTheBenvenisti,Meron.976,ק..163-164ר':זהבנושא2.

ב"ישת-1952.האזרחות,לחוק5סעיף3.

עוואד).בג"צלהלן:(430בעמ'426,)2(מבפ"דואח',שמיריצחקנ.עוודמוברק282/88,בג"צ4.



לאזרחיםרקשמורהלישראל,תמידלחזורהחוקתית

אתלשלוליכולהפניםששרבעודבנוסף,םילארשי.5

מעמדבחוק,הקבועותבעילותרקהאזרחותמעמד

לפילבטליכולהפניםששרחלשמעמדהואהתושבות

יכולאףמסוימותובנסיבותהמוחלט,דעתושיקול

שרשלבפעולהצורךללאלפקועקבעלישיבתרישיון
םינפה.6

חששואתברקהשופטדחהעוואדבענייןהדיןבפסק

עלולהלשלילההניתןמעמדשהענקתעוואדשל
תושביכלאתלגרשיוכלהפניםששרלכךלהביא

הקבעישיבתרשיוןביטולשלבדרךירושליםמזרח

ישעניינייםשיקוליםש"רקקבעברקהשופטשלהם.

והפעלתהפנים",שרשלסמכותואתלהפעילבכוחם

שיפוטית.;לביקורתנתונההסמכות

הכניסהשבתקנותמכךהתעלםברקהשופטאולם

רישיוןשלתוקפויכוללפיהםכלליםנקבעולישראל,

הפניםששרמבלימעצמו,לפקועבישראלישיבה

זובצורהסמכותו.אתולהפעילאותולבטליצטרך

מהותית."שיפוטיתלביקורתהאפשרותנמנעת

כינקבעלישראלהכניסהלתקנותג)11(בתקנה

עזבהרישיוןבעלכאשריפקעקבעלישיבתרישיון

בתקנהלישראל.מחוץבמדינהוהשתקעישראלאת

מחוץבמדינהשהשתקעכמיאדםיראו"כינקבעא11
אם:לישראל"

שנים,מ-7יותרלישראלמחוץשהההוא1.

מדינה,באותהקבעלישיבתרישיוןקיבלהוא2.

שלבדרךמדינהבאותהאזרחותקיבלהוא3.

התאזרחות.

התנאיםשלושתכלהתקיימועוואדשבענייןלמרות

האמורעללהסתמךלאברקהשופטהעדיףשבתקנה,

הרישיוןיכוללדעתו,החוק.פרשנותעלאלאבה,

רישיוןשכןאחרות,בנסיבותגםלפקועקבעלישיבת

קבע.ישיבתשלמציאותלשקףצריךקבעלישיבת

אינהקבעלישיבתהזכותכזו,מציאותאיןכאשר

עוד:קיימת

ממעשהלהבדיל-לישיבת-קבערשיון

הואגימאמחדכלאים.ייצורהוא-התאזרחות

הזכותאתהמעמידקונסטיטוטיביאופיבעל
אופיבעלהואגיסאמאידךלישיבת-הקבען

ישיבתשלהמציאותאתהמבטאדקלרטיבי,

לרשיוןעודאיןנעלמת,זומציאותכאשרהקבע.

כלבלאמעצמו,מתבטלוהריהושיתפוס,במה
פורמלי.'ביטולבמעשהצורך

לסיוםהמבחניםמהםמלקבוענמנעברקהשופט

ישיבת"הביטויכיבקביעהוהסתפקהקבע,ישיבת
עללהקבעצריךהיקפואשרעמום,"ביטויהואקבע"

ומטרותיה".ההקילהתכליתפי

ביוניניתןברק,השופטשלזופרשנותועלבהסתמך

שלאשתושקאקי,פתחיהשלבעניינהפסק-דין1995
ללבנון.שגורשהאיסלמיהג'יהאדמנהיגשקאקיפתחי

ייקבעבהןהנסיבותאתיותרעודהרחיבזהפסק-דין

תקף.אינוקבעלישיבתהרישיוןכי

בוקבעלישיבתהרישיוןכיקבעהעליוןבית-המשפט
לישראלמחוץששהתהלמרותפקע,שקאקיהחזיקה

רישיוןאואזרחותקיבלהולאשניםמשבעפחות

השופטקבעוכךאחרת.במדינהקבעלישיבת

גולדברג:

העובדותאחתנתקיימהאםרקכילומראין
במדינהההשתקעותעובדתהוכחהאזרקהמנויות

ההשתקעותעובדתג)11(.תקנהלפילישראלמחוץ
מעובדותגםלהלמדיכולהלישראלמחוץבמדינה

א11שבתקנההעובדותביןמנויותשאינןאחרות

המחליפההחדשה,והמציאותישהנ"ל.לתקנות

בארץ,קבעישיבתשלהמציאותשלמקומהאת

המנויותמאלהשונותמנסיבותבעלילעולה

ל"נה.10לתקנותא11בתקנה

וחירות(.האדםכבודיסוד:לחנק6סעיףר'5.

הכניסהלתקנות11תקנהב"ישת-1952,לישראל,הכניסהלחוק11סעיףב"ישת-1952,האזרחות,לחוק11סעיףר'6.

ד"לשת-1974.לישראל,

431.עמ'עוואד,בג"צ7.

היתהלא1974,משנתלישראלהכניסהבתקנות1945.בשנתרקנקבעוקבערישיוןפקיעתבדברהתקנותכילצייןחץי.

זה.בנושאהוראהכל
4)4.עמ'עוואד,בג"צ9.

1614.1615,)1(95חק-עלתפנים,שרנ.ואח'שקאקיפחחית7015,94,בג"צ10.



עלהמבוססהגירה,חוקהואלישראלהכניסהחוק

זכאימילקבועמוחלטתסמכותיששלמדינהההנחה

גםמעוגנתהמדינהשלזוסמכותאליה.להיכנס

להיכנסזכותלזריםאיןלפיוהבינלאומי,במשפט

המדינהעלאיןלפיכך,בה.ולהתגוררכלשהילמדינה

שהיאחסדזהואלאקבע,לישיבתרישיוןלתתחובה

גםזוהרישיון.אתהעניקהלוהאדםעםעושה

הפנים:שרשלהשקפתו

ישיבהרשיוןמתןהפנים,שרשלדידואליבא

מעניקבהיותובכך,מהשלדבראינובישראל

הואובידועסטטוסמעיןויוצרזכויות
לקבלו,מוקניתזכותכללזריםאיןשמלכתחילה

גםפעםלאשנפסקכפיהעולם,במדינותכמקובל

זה.זונכבדמשפטביתידיעל

שנכנסוזריםכאלירושליםמזרחלתושביההתייחסות
זוהיאשישראלהעובדהלאורתמוהה,לישראל

כמהגרים,תפיסתםב-1967.ירושליםלמזרחשנכנסה

היאבזכות,ולאבחסדon>wבביתםהיושבים

גירושםאתכיוםהמאפשרהקדמוןיי,והחטא

מבתיהם.

תיווצרשמאברקהשופטשללחרדתובסיסכלאין

ירושליםבמזרחהפלסטיניםהקבעתושביביןאפליה

מלכתחילהשכןבישראל,אחריםקבעתושבילבין

שלמעמדואתלהשוותסיבהכלאיןשונה.מצבם

היחידה,מולדתווזובהשנולדירושלים,תושב

ולגורלבואהואמרצונושבהרזראזרחשללמעמדו
בישראל.

ירושליםמזרחתושביעללישראלהכניסהחוקהחלת

השופטנתקלבההמשפטיתהבעייהאתאולי,פתרה,

תושביםעבורחמורהבעייהיצרהבעתבהאךברק,

להעניקהיאמשפטיתמערכתכלשלמטרתהאלה.

השופטשלפתרונובחייהם.וסדרבטחוןלאנשים

מזרחתושביעלכופההואשכןהפוך,מצביוצרברק
ודאות,חסריוחייםרעועמעמדהפלסטיניםירושלים
ישראל.שלהפוליטייםבשיקוליההתלויים

ואח'הפניםשרנ.אח'39-1מחפוזנרימאן7930/95,בבג"צהמדינהלתשובת3סעיףנו.



ירושליםמזרחאתפלסטיניםלעזיבתסיבות

הדרךכיברורלעיל,שתוארהמשפטיהמצבלנוכח

עללשמורירושליםתושבלפלסטיניביותרהטובה

הגבולותבתוךלגורלהישארהיאמעמדו,
אוללמודייסעשלאמיירושלים.שלהמוניציפליים

לאישתדלזרה,אזרחותיקבללאבחוץ-לארץ,לעבוד
יעבורולאירושליםתושבשאינולמילהינשא

מובטח.בירושליםמעמדו-העירבפרברילהתגורר

לפיחייואתלנהלמאדםלצפותניתןלאכיברור

ממהלךחלקהינהמגוריםמקוםהעתקתאלה.כללים
לצורכיעבודה,לצורכיאםאדם,כלשלרגילחיים

מדיניותבנוסף,אחרת.סיבהמכלאולימודים
לתושביאיפשרהישראלשלהפתוחים"הגשרים"

עםקשריהםעללשמורוהשטחיםירושליםמזרח
ייפגע.שמעמדםמבליאחרות,ערבארצותועםירדן

בארצותללמודאולעבודיצאומהפלסטיניםרבים

ערב.

כלליםלפילחיותשירצהפלסטיניגםלכך,מעבר

זאת.לעשותשיוכללומובטחלאכאלה,נוקשים
מזרחשלסיפוחהמאזנקטוהשונותישראלממשלות
מספראתלהפחיתשמטרתהברורה,מדיניותירושלים

מספראתולהגדילבירושליםהגריסהפלסטינים
שלשליטתהאתלחזקכדיזאתבה,הגריםהיהודים
צעדיםשלשורהכללהזומדיניותריעב.12ישראל

מרצונםשלאנאלצו,רביםשפלסטיניםלכךשגרמו

לגבולותמחוץלהתגוררלעבורברירה,ומחוסר
ירושלים.

בנייהמעלהגבלותא.

השלטוןנוקטב-1967ירושליםמזרחשלסיפוחהמאז
כלפיושיטתיתמכוונתאפליהשלבמדיניותהישראלי

הנוגעבכלבירושליםהפלסטיניתהאוכלוסייה

שלממסמכיםובנייה.ולתכנוןקרקעותלהפקעת
בעירהתכנוןמדיניותקובעישלוהצהרותהעירייה

מונחיתירושליםשלהאורבאניתהתפתחותהכיעולה

פוליטיים-לאומיים,שיקוליםעל-ידיובראשונהבראש

האוכלוסייה.צורכיעל-ידיולא

1967מאזירושליםבמזרחשהופקעוהקרקעותרוב
שהופקעוהאדמותעלפרטית.ערביתבבעלותהיו

דיוריחידותכ-38,350נבנוהשניםבמהלך

עבוראחתיחידהלאואףהיהודית,לאוכלוסייה
הפלסטינים.

אמצעיהתכנוןרשויותבידישימשוהמיתארתוכניות

למשל,כך,הפלסטיניות.בשכונותהפיתוחלהגבלת

המיועדיםהשטחיםהמיתארבתוכניותצומצמו

נקבעורביםושטחיםהתושבים,עבורלבנייה
אסורה.בהםשהבנייהירוקים"כ"שטחים

רקנבנוהיהודית,לאוכלוסייהמאסיביתבנייהלצד
כ-64,870בירושלים.הפלסטיניםעבורמעטיםבתים

נבנויחידות-הדיור,מכלל88%המהוותדירות,

ובמזרחהירושליםבמערבהיהודיותבשכונות
כ-8,890שרקבעודציבורית),בבנייהכמחציתן(

נבנויחידות-הדיור,מכלל12%המהוותדירות,

פרטית).בבנייההמכריערובן(הפלסטיניותבשכונות

בקרבקשהדיור<nptsuהביאהזומדיניות
1994,שנתבסוףבעיר.הפלסטיניתהאוכלוסייה

היהודיתהאוכלוסייהבקרבהממוצעתהדיורצפיפות

בקרבהממוצעתהצפיפותלחדר.נפשות1.1היתה
-כפולההיתהשנהבאותההפלסטיניתהאוכלוסייה

הביתממשקיב-30%בנוסף,לחדר.נפשות2.2

בחדר,נפשותמשלושלמעלההתגוררוהפלסטיניים

באוכלוסייההביתממשקיבלבד1.7%לעומת
היהודית.

שישקבעהאשרגפני),ועדת(בירושליםהפיתוחקצבילבדיקתהבין-משרדיתהוועדההחלטתעלהתבססהזומדיניות12.

המלצותר'פלסטינים.ו-25.5%יהודים73.5%כלומר1972",בסוףשהיהכפיוהערביםהיהודים"ביןהיחסעללשמור
עלשמירהשמשמעותוהדמוגראפי",המאזן"מכונהזהיחס3.עמ'1973,אוגוסטירושלים,ומשולב,מראיפיתוחלקצב

43-45.עמ'ירושלים,דו"חבצלם,ר'זהבנושאלהרחבהבירושלים.היהודיםשלהדמוגראפיתעליונתם

ירושלים.דו"חבצלם,ר'זהבנושאלהרחבה13.



ההערכות,לפיהיום,קייםזו,ממדיניותכתוצאה

בקרבדיוריחידותמ-20,000יותרשלמחסור
הפלסטינית.האוכלוסייה

במזרחובניהלתכנוןהנוגעבכלהמדיניותלנוכח
עירמזרחתושביפלסטיניםבידינותרהלאירושלים,

המוניציפלייםלגבולותמחוץלגורלעבוראלאברירה,

לאבדעלוליםהםכילהםמסתברכיוםירושלים.של

להםמובטחתלאוכיירושליםכתושבימעמדםאת

בעתיד.בעירולהתגוררלחזורזכותם

משפחותאיחודב.

אותושבשאינולמיהנישאיםירושליםמזרחתושני

הפניםבמשרדעבורולהגישצריכיםישראלי,אזרח

דעתושיקוללפיתוכרעאשרמשפחות,לאיחודבקשה

הפנים.שרשל

הסףעללדחותהפניםמשרדמדיניותהיתהבעבר,

לגבריםשנישאוירושליםתושבותנשיםשלבקשות

תושביגבריםשלבקשותרקהעיר.תושבישאינם

אושרו.הלא-תושבותנשותיהםעבורירושלים
הפלסטיניתבחברהכיבטענההוצדקהזומדיניות

כתוצאהבעלה.'נבביתלגורעוברתהאישהכינהוג

על-לירושליםמחוץאללעבוררבותנשיםנאלצומכך

משפחהחייולקייםבעליהןעםלהתגוררשיוכלומנת
תקינים.

האזרח,לזכויותהאגודהשללבג"צעתירהבעקבות

גםיכולות1994מארסומחודשזו,מדיניותשונתה
לאיחודבקשותלהגישירושליםמזרחתושבותנשים

בני-אםיאושרווהבקשותבעליהן,עבורמשפחות

אופליליתמניעהואיןבירושליםחייםהזוג
למשרדהוגשוהמדיניותמשינויכתוצאהתינוחטיב.15

הדיוןתוחפשמ.16לאיחודבקשותאלפיהפנים

שנים,מספרלהימשךעלולשהוגשובבקשות

יחדלהתגורריכוליםאינםבני-הזוגשבמהלכן

בירושלים.

אישוריםמקבליםשטחים,תושבישאינםבני-זוג

דחייתאולאישורעדבירושלים,לשהייהזמניים

במהלךנקבעושטחים,תושביבני-זוגלגביהבקשה.
להתגוררלהםשאיפשרושוניםהסדריםהשנים

הבקשה.לאישורעדבהלעבודואףבירושלים
הםשכןלבעיה,חלקיפתרוןרקהיוואלהאישורים

סירבפעםולאהסגר,שהוחמרפעםבכלבוטלו

הסגרהחמרתמאזאותם.להנפיקהאזרחיהמינהל
השטחיםלתושביהיתריסניתניםלא1996,בפברואר

לביקוריםלאגםחצויות,משפחותבסיסעל
נ7.םירצק

שתיבפניאלהמשפחותעמדוזו,מדיניותלנוכח

שבקשתםבתקווהבנפרדלהתגוררהאחת,ברירות:
לעבורוהשניה,במהרה,תאושרמשפחותלאיחוד

לירושלים.מחוץיחדלהתגורר

ירושלים,אתועזבויחדלחיותשבחרומשפחות

הםאיןשכןבקשתם,לאישורהסיכויאתאיבדו
בירושלים.מגוריםשלהקריטריוןעללענותיכולים

בן/בת-הזוגכיאלהלמשפחותמסתברכיוםועוד,זאת

כוללירושלים,כתושבימעמדםאתאיבדוהתושבים,
להגישאפשרותמחוסרירושליםאתשעזבונשים

1994.שנתעדמשפחותלאיחודבקשות

עמ'574,)4(מגת"דיאח',האוכלוסיןלמינהלהאזוריתהלשכהמנהלהנ.עיסאל"נהלד48/89,בג"צלמשל,רי14.

.577
מיוםהאזרחשכויותמהאגודהאברםאליהולעו"דהמדינהלפרקליטבכירסגןגיסין,יוכימגב'במכתבנאמרכך15.

הפנים.שרנ.גרבית2797/93,בג"צבעקבות23.6.94,

בקשות2,550הוגשו1994בשנתירושלים,במזרחנשיםעל-ידיבקשות650רקהוגשו1993שבשנתבעודלמשל,כך16.

מלכיאללערדהפניםמשרדשלהמשפטיתמהלשכהבקשימוריהמעו"דבמכתבכךבקשות.1,800הוגשו1995ובשנת

הפנים.שרנ.ואח'מאחין7316/95,בג"צבעקבותDI)D,31.3.96המדינהמפרקליטותבלאם

בגדה:המשפטיהיועץבלשכתהמשפטיהיועץעוזרכהן,יהודהסרןכתבה-14.8.96מיוםצמללאהלעו"דבמכתב17.
האזורמןלישראלהיוצאיםמספראתניכרתבמידהלצמצםכוונהתוךמוחלטיםביטחוןמטעמיהוטלאיאשעלהסגר"
ובאשרבסגרליציאהקריטריוןמהוויםאינםישראליבן-זוגעםנישואיןכינקבע,הסגרבתנאילהקלשהוחלטלאחר

במקור).ההדגשה(האיזורבתוךזוקדושהעללשמורממרשייךמנעלאאישהמשפחה,חייקדושתבדברלטענתם



;צווילא.צויס4!ז,צ;ויווצשלייוצ
המתגורריםישראליםואזרחיםבישראל,המתגורריםישראלתושבירקזכאיםי14איה,הגיטיחחוקך'(

ממלכוני.בריאותולביטוחהלאומיהביטוחלקצבאותכשטחים,אובישראל

הלאומי,הליטו"הזקלפיהפסם.משרדשלמההגדרהשתההלאומיחו6יב"על-ידיתושב"-שלהגדרתו
שנשללשמרגעהתושבות,למעמדבניגידיאתבישראל.להתגוררמששביםבקצבאותולזכותלתנויזיתן

למזרחפחודבשטהיס,להתגוררשעגיופלסטיניםעללהעיבו.הלניסמשרדברטD1>Wll~6מזוחמתנשבי
זכאותםתחודששובס,לאחרשנתווםרקכיהקוצעתהגגלק,לה"בעםלהתעיירלאחרנמכןזשבומילשוה4;
םבוש.11עםמידלהןזכאיםבחוו,לארץ,1nwwסיני6טלפלקפקאית;

חייםאכןהוא6זלשהטועניםלוודאבמטרהנוקשותבד-קותהעורכיםמלעמוחוקריםמפעילהלקומיהבנטוח
לבית-ערריהגישזנא?הואלאומי,ביטוחלקיצבתאדםשלתביע"ונדחיתבומקלהבכלורושלינו;בחתומי

יעצתוה.הדיו

אינםירושלים,תושבשאינוולאבירושליםתושבתלאםהנולד?סילייסהפנים,l1WD-ינקי*לש3
כללבדוךרעים""החוללםוקופו*הלאומיהביטוחיתם.44ל444י%,א,44י44
י4ו6ר.ביטוחו"1NQSp~אלהלילדיםלהענ'יק

אלהלאומילביטוחבמוסדבכיראגףמנקלמנע,אברהםמרשכתבכתב"לפיחוקית.בלתיחיאזומדיניות;

מתצתילדיההאם;בתושבותהכירלאומילביטוחיוסד"א"-19.12.96,יוםל-,םיכ"קיי"ק""
כתושביםנכהו"לאהילדיםאםגםבריאות",ביטוחלצורךישראל;תושב)'בבחינתאוטומטיתים18לגיל

הפניס.משרדיד?4לע

זהותתעודותמספרימתןעל-ידיזקות,תעודותמספריללאילדיםשלהבע-האתלפתורמטהלאומי"הצילוה
מיושם.שאינווכמעץרביקבקשייםזהנוהלנתקללע4פב,ס-,בי6קי6,

בוהמשתמשהפנים,למשרדהלאומיהביטוחחוקריעל-ידישנאסףהמידעמועברהנראהככלכילצייןיש
בנוסף,חוקית.הינהזוסתמכות"כמהועדזהמידעעלהפניםמשרדשלסתמכותו"מידתברורהלאלצרכיו.
אזירושליס,כתושבימעמדםעלאישורלהביאכדיהפנים,למשרדפיסטיניםפעםלאמפנהל"ומי"ח64י4"

מעמדיך.אתלבדוקהקניטמשרדילול

לזעומי"מהביטוחקיצבאותלקבלתבקשהאישורהרבותהבדיקותשבשלהעובדה
קשהפוגעתרב,זמןנמשך

לאבריאותביטוחבלילמשפחות.יקידכמעטהכנסהמקורקרוניתלעתיםהןילד-םקיגגאותבמשפחות.
שקשההוצאהפרטיים,לרונאיסלפנותהמשפחותועלהחוליםבקוקותרקואיייפוללילדיכןלהעמיקניתן
בה.לעמודלהן

50-53.עמ'ירושלים,במזרחפליטיניםשלתושבותהפרט,להגנתהמוקדריזהבנושאלהרחבה18.

ז"משתה-1987ישראל),תושבילשאינםהלאומיהביטוחחוקלפיוחובותזכויות(הלאומיהביטוחלתקנותד)51(תקנה19.



התושבותפעאדשלילת

מעמדאתלשלולהפניםמשרדהחלוחציכשנהלפני
לגבולותמחוץלהתגוררשעברומאנשיםהתושבות

על-ידינעשהזהדברירושלים.שלהמוניציפליים
שלגורפתהרחבהתוךלישראל,הכניסהחוקאכיפת

כלהעליון.בית-המשפטעל-ידילושניתנההפרשנות
במשךהפניםמשרדנקטבהלפרשנותבניגודזאת
שנים.כ-28

מזרחתושביעלבהפתעהבאהזוחדשהמדיניות
כלפירסםלאהפניםמשרדהפלסטינים.ירושלים
באופןבהונקטבמדיניותו,השינויעלהודעה

בתקופההעירמןשיצאואנשיםכלפירטרואקטיבי
הבהירותחוסרבשלאחרת.מדיניותנהוגההיתהבה

במזרחהפלסטיניםהיוםחייםזו,חדשהמדיניותשל
מילדעתמבליעתידם,לגביודאותבחוסרירושלים

תושבותו.אתלאבדעלול

שכןהתושבות,מעמדנשללאנשיםמכמהידועלא
בתשובהנתונים.למסורמסרבהפניםמשרד

אליהוהפניםלשרבשארהעזמיח"כשללשאילתא
על-נשללוזהותתעודותכמההשרנשאלבהסוויסה,

הפניםשרענההאחרונה,שנהבחציהפניםמשרדידי
בנושא,סטטיסטיקותעורךאינומשרדוכיב-11.12.96

מקרים."כב-600שמדוברהיאשלנוההערכה"אך

הפניםשראתרובינשטייןאמנוןח"כשאלכאשר

שרענה1996-1995,בשניםנשללוזהותתעודותכמה
עללתשובתיזההכאןתשובתי"כיב-29.1.97הפנים

אינומשרדנו]...[בשארההכנסתחברשלהשאילתא

600קיימיםהערכה,על-פיבעניין.סטטיסטיקהעורך
מקרים."

אוהשניים:מןאחדעלמצביעותאלהתשובות
מדיניותו,תוצאותאתיודעאינועצמוהפניםשמשרד

מידעמסתירהפניםשמשרדיותר,החמורבמקרהאו,
מהציבור.

ברובהמתנהלתהעירבמזרחהפניםמשרדמדיניות
בלתינהליםועל-פיכתוביםלאקריטריוניםעל-פי

ועורכי-דיןאדםזכויותארגונישלנסיונותברורים.
פועללפיהםהקריטריוניםאתלגלותבנושאהעוסקים

ולשכנ.20הפניםמשרד

פלסטיניםכ-170,000כיוםישנםההערכותלפי
בישראל.קבעתושבישלזהותתעודותהנושאים

רובםבשטחים,מתגורריםכ-70,000מתוכם,
בירדן,שוהיםאחריםלירושלים.הסמוכיםבפרברים

הדברמשמעותהמערב.ובארצותאחרותערבבארצות
הפנים,משרדשלזומדיניותתימשךאםכיהוא

ואתמעמדםאתלאבדעלוליםאנשיםאלפיעשרות
זכויותיהם.

בעברהפניםמשרדמדיניותא.

לצאתיכוליםירושליםמזרחתושביפלסטינים
בן-התעופהנמלדרךאוהירדןגשרידרךמישראל
באמצעותנעשיתהירדןגשרידרךיציאהגוריון.

עלהפנים.משרדעל-ידיהמונפקיוצא"כרטיס"
ו"אשרתיציאה"היתר"מהווהשהואכתובהכרטיס
3ההיתרתוקף"כינכתבלכרטיס3בסעיףחוזר".
היציאה".מיוםשנים

באמצעותנעשיתבן-גוריוןהתעופהנמלדרךיציאה
על-ידיהיאאףהמונפקתפסה),לסה(מעברתעודת

שנהלאחרשנה.למשךתוקפהואשרהפנים,משרד
י.השדחל2ישואזנוספת,בשנהלהאריכהניתן

אשרירושליםממזרחפלסטיניםנהגו1967שנתמאז
רשיונותאתולחדשלחזוראחרות,במדינותהתגוררו
כשנהלפניעדתוקפם.פגבטרםשלהם,היציאה

5.6.94,מיוםהפרטלהגנתהמוקדחוריבאדרהלעו"דהמשפטיתמהלשכהבקשימוריהמעויידבמכתבלמשל,כך,20.
חובתשלהעדרהלאורהחלטתו...אתלנמקחייבאיננווהואאשרות/רשיונותבמתןרחבדעתשיקולהפניםלשר"כינכתב

כאמור".הדעתשיקולבהפעלתעזרכליהמשמשותפנימיותהנחיותלהעברתמקוםגםאיןהנמקה
על-ידישהוצא1977,ירושלים,ומזרחהמוחזקיםהשטחיםלתושביהמזרחיתלגדהיציאהנוהלר'יוצא,כרטיסלגבי21.

ב"ישת-1952.הדרכונים,לחוק5סעירר'מעברתעודתלגביצה"ל.



עודכלכיהפניםמשרדשלהמדיניותהיתהוחצי,
אתולחדשלירושליםלהגיעהאנשיםמקפידים

לחזורוזכותםהרישיוןיחודשבזמן,רישיונותיהם
לבני-איפשראףהנוהלמובטחת.בירושליםולהתגורר

בן-משפחתםעבורהיוצאכרטיסאתלהאריךמשפחה

פעם,בכלשנהשללתקופהלירושליםמחוץהשוהה
רקשנים.חמש-שששלכוללתלתקופהובסך-הכל

לישראל,מחוץשניםמשבעיותרשלרצופהשהייה

מעמדלשלילתלהביאעלולההיתהביקורים,ללא
במדינהתושבותקבלתאוהתאזרחותהתושבות.

שלמעמדםלשלילתהביאולאמעולםאחרת,
ירושלים.כתושביהפלסטינים

להתגוררשעברוהפלסטיניםירושליםתושבי
לצאתעל-מנתלרישיונותכללנזקקולאבשטחים

להנותהמשיכואףהםאליה.ולהיכנסמירושלים
אתלקבל(ישראלתושביבתורשקיבלומהזכויות
אתשעזבולפנישקיבלוהלאומיהביטוחקיצבאות

ירושלים.גבולות

מזרחתושביאתהזהירלאמעולםהפניםמשרד
העיר,לגבולותמחוץלהתגוררשעוברמיכיירושלים

אתלאבדועלולשלוהתושבותמעמדאתמסכן
נקטבההמדיניות-הנכוןהואההיפךזכויותיו.

ניתןכיהבהירהשנים28במשךהפניםמשרד

התושב.מעמדעלולשמורלעירמחוץלהתגורר

תושביפלסטיניםשלמעדויותגםעוליםאלהדברים

זו.למדיניותבהתאםשנהגוירושלים,מזרח

נסעא-טור,תושבלאפי,אבומחמודבאללהאל-מועתז
אתכעתועושההרפואה,לימודילצורךלקהיר

באנגליה:בבית-חוליםבכירורגיההתמחותו

1985משנתהגשר.דרךלקהיריצאתיבעבר
עםגוריוןבןהתעופהנמלדרךלצאתהתחלתי

חוזרהייתישנהכללמה-פסה).(מעברתעודת

לשנהמעברתעודתלינותניםהיופעמים.כמה
שנתייםאחרישנה.לעודאחר-כךאותהומאריכים

ן2.התואלימחדשיםהיו

מתגוררתשמשפחתו47,בןקרעאין,מוחמדחוסיין
דומה:מצבבעדותותיארבסילוואן,

לייששם.לעבודכדילירדןנסעתי1976בשנת

נשארושליוהאחיםאמיאבי,בעמאן.משפחה
אמל,אשתיאתהכרתיבירדןבסילוואן.לגור

ב-20.2.97.חאמדאבופואדעל-ידינגבתההעדות22.

ב-24.2.97.חאמדאבופואדעל-ידינגבתההעדות23.

ב-24.2.97.רקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות24.

1976,בשנתאיתהוהתחתנתידודי,בתשהיא
שם.נולדושלנוהילדיםורובבעמאןביתשכרנו

אתלבקרכדישנהכלפעמייםחזרתיבממוצע,
כלעםולפעמיםלבדחזרתילפעמיםהמשפחה.
כלבירושלים.בקיץהיינוכללבדרךהמשפחה.

נתןהפניםשמשרדאישוריםבעזרתיצאתיפעם
יל.)2

דובאיבנסיכותהתגורר48,בןג'מג'ום,מ(סבאחבדר

בירדן.להתגוררעברמכןולאחרהפרסישבמפרץ

סיפר:בעדותו

ב-1972ירושלים.במזרחהעתיקהבעירנולדתי

ליוישחנינאבביתנוסייבהבשיכוןביתקניתי

1976באפרילהזה.הביתעלקנייהחוזה
וגרנועזה,ילידתמוחמד,כמילהעםהתחתנתי

לאיחודבקשההגשתיחנינא.בביתשקניתיבבית

קיבלההיאחודשותוךאשתיעבורמשפחות

קיבלתי1976שנתבסוףישראלית.זהותתעודת

קיבלתישבמפרץ.דובאיבנסיכותעבודההצעת

נסעתי1976ובדצמברמהארץיציאההיתר
1977.מארסבחודשאליהצטרפהאשתילדובאי.

לנואיןדאנא.בתנונולדה1980יוליבחודש
בירדן.גםהיינוהתקופהבמהלךאחרים.ילדים

השניםבמהלךגרהחנינאבביתשלנובבית
היינושנהבכלרווקה.שהיאסיהאם,אחותי
גריםוהיינוקצרותלתקופותקיץלביקורחוזרים

אתמחדשיםהיינואלהבביקוריםהזה.בבית
בעיהלנוהיתהלאפעםואףשלנוההיתרים

הז.'2בעניין

משרדשלהחדשההמדיניותב.
הפנים

שבמזרחהפניםמשרדללשכתהיוםהניגשפלסטיני
על-כךהודעהלקבלעלולשהוא,צורךלכלירושלים

לעזובעליוזאת,בעקבותפקע.קבעלישיבתשרישיונו

הזהותתעודתאתולהחזיריום15בתוךישראלאת
תלויהלתושבותשזכותםמשפחתובניהפנים.למשרד

םה.)2גםיגורשוזוג),בניאוילדים(בתושבותו

1.נספחרי25.

,=ר(



מיכלפיבעיקרמופעלתהפניםמשרדשלזומדיניות

לגבולותמחוץבעברשהתגורראוהיוםשמתגורר
אובירדןהברית,בארצותהתגורראםביןירושלים,
הרשויות,בעינינחשבתהמערביתהגדהבשטחים.

שהתגוררמיגםוכךץראל",26כ"חוץהענין,לצורך
מטריםמרחקהנמצאיםירושלים,מפרבריבאחד

זאת,עםהעיר.שלהמוניציפלייםמהגבולותספורים
שהתגוררופלסטיניםגםנדרשיםבהםמקריםישנס

מרכז"כילהוכיחחייהםכלבמהלךבירושלים
בעיר.נמצאחייהם"

הפך1991,בשנתהשטחיםעלהסגרהטלתמאז
מיוחד.ערךלבעלירושליםמזרחתושבישלמעמדם
צבאי,לשלטוןהכפופיםהשטחיםלתושביבניגוד
ולהיכנסלהמשיךירושליםמזרחתושבייכולים
ביקוררפואיים,טיפוליםעבודה,לצורךלישראל

ממנושנלקחהמיאחרת.סיבהכלאומשפחתם
בירושלים,לגורהזכותממנוונשללההזהותתעודת

זו.אפשרותממנונמנעת

מרכז"כיהטענהעלמתבססתהתושבותמעמדשלילת
מיכללישראל".מחוץיאל,הועברהאדםשלהחיים"

לגבולותיהמחוץשניםמספרשהתגורר
בחוץ-ששההמילרבותירושלים,שלהמוניציפאליים

ש"מרכזכלפיונטעןרשיונו,אתוחידשוחזרלארץ
זכותוולפיכךלירושליםמחוץאלהועברחייו"

שההאםגםזאת,מעצמה".פקעה"בעירלהתגורר
קיבלולאשניםמשבעפחותירושליםלגבולותמחוץ

אחרת.במדינהתושבותאואזרחות

שונות.בדרכיםמתבצעתהפניםמשרדשלזומדיניות
נמצאהאדםשלחייו"מרכז"כיההוכחהנטל

הפנים,משרדעלולאהפלסטיניעלמוטלבירושלים,

מהפוניםרביםלפיכך,מעמדו.אתלשלולהמבקש
מתגורריםשהםלכךהוכחותלהמציאנדרשים

אףחלקםבעבר.בההתגוררווכיכיוםבירושלים
המסמכיםרשימתמפורטתבוסטנדרטיטופסמקבל

הםכילהוכיחכדיהפניםלמשרדלהביאשעליהם
חשבונותנקלתהמסמכיםרשימתבעיר.מתגוררים

דירהשכירתעלחוזהעברו,משניםהמבקששםעל
לומדיםשהילדיםאישוריםהנישואין,יוםמאז

תשלומיםקבלתעלאישוריםבירושלים,בבתי-ספר
ן7.דועוהלאומי,מהביטוח

הפניםמשרדהסדיר1997פברוארחודשבתחילת
תושבישלהחיים"מרכז"על<nlp'Dנוסףאמצעי

לאיחודבקשהמשאושרהבעבר,ירושלים.מזרח

בתוךישראליתזהותתעודתבן-הזוגקיבלמשפחות,
תעודתתינתןוהיוםשונתה,זומדיניותקצר.זמן

מחמשלמעלהלאחררקלבן-הזוגישראליתזהות
ישההזותקופהבמהלךהבקשה.אישורמיוםשנים

תקופתו"במהלךזמניים,ברשיונותבישראלבן-הזוג
הזוגבןשלזכאותולשנהאחתלפחותתבדקהמבחן

למשרדיאפשרזהדברלארשיב"."2ישיבתולהארכת
לפחותהזוגבנישלחייהם"מרכז"אתלבדוקהפנים
לשנה.אחת

שמציבהמכבידותבדרישותלעמודמצליחשאינומי

הנדרשים,המסמכיםכלאתולהמציאהפניםמשרד

מעמדוכיבכתב,אובעל-פההודעה,לקבלעלול
מבליאףכזוהודעהנמסרתפעםלאנשלל.בירושלים

מתגוררהואכיהוכחותלהביאכללהתבקששהאדם
בירושלים.

למסורהפניםמשרדפקידינמנעיםמהמקריםבחלק
ומסתפקיםפקע,שלוהתושבותמעמדכילאדם

האםלבררמגיעשהואפעםבכלושובבלךבדחייתו
תשובה.איןעדייןכיבטענהשהגיש,בקשהאושרה

זהותתעודתלחידושפשוטהבבקשההטיפוליכולכך
מחרימיםהבקשההגשתובעתמאחרכשנה.להימשך

המבקשנותרהזהות,תעודתאתהפניםמשרדפקידי
ארוכה.תקופהלמשךזהותתעודתבלי

בלאנימוקים,בלאנעשיתהתושבותמעמדשלילת
ובליטענותיואתלטעוןאפשרותכללאדםשניתנת

ההליךההחלטה.עלכלשהוגוףבפנילערערלולאפשר
הרישיוןכיהפניםמשרדפקידשלבהודעהמסתיים
פקע.קבעלישיבת

שפנואנשיםכנגדרקזומדיניותמיושמתעתהלעת
הנהירותחוסרבשלהפניס.למשרדשונותבבקשות

נמנעיםהפנים,משרדפועללפיהםהכלליםשל
לאשמעמדםכדיהפניםלמשרדמלהגיעאנשים
למשרדאנשיםנשלחיםפעםלאזאת,עםייבדק.
לכךהוכחהלהביאכדיהלאומיהביטוחעל-ידיהפנים

לאנשיםשנאמראובתושבותם,מכירשהמשרד
הפניםלמשרדלגשתעליהםכיהירדןבגשריהעוברים

כלאיןאסגםשלהם,הזהותתעודתאתלהחליףכדי

ג)נ1(ותקנהא)11(תקנה"כיב-7.10.96השרענהסוויטה,אליהוהפניםלשרחזןנעמיח"כשללשאילתאבתשובה26.
יו"ש."באזורישהשתקעמיעלגםחלות
2.נספחר'27.
ב-4.2.97.חלביאוסאמהלעו"דהמדינה,לפרקליטתעוזרהלמן,ענרn>wwבמכתבכך28.



לתושבות,זכותםנבדקתכךהחוק.לפיבכךצורך
בסכנה.נמצאומעמדם

תעודותאתלהחליףהפניםמשרדבכוונתבנוסף,
דוברתעל-פיותושביה.ישראלאזרחיכלשלהזהות
יוני-בחודשיםלהיעשותהדברצפויהפנים,משרד

מזרחתושביפלסטיניםאלפיעשרותן7991.9אוגוסט,
יהיוהפניםלמשרדמללכתהיוםעדשנמנעוירושלים
אזלערוךיוכלהפניםמשרדזאת.לעשותחייבים
וזכויותיהםומעמדםחייהם,מהלךשלקפדניתבדיקה
להישלל.עלולירושליםכתושבי

לעיל,המתוארתהפנים,משרדשלזוחדשהמדיניות
מפלסטיניםבצלםתחקירנישגבומעדויותגםעולה

ירושלים.מזרחתושבי

ירושלים,תושבת41,בתמשרבש,יוסףחנאסיהאם
משרבש,עקיילג'ריסלזוהיר1978בשנתנישאה
שנהוכלבירדןעימולהתגוררעברההיאירדן.תושב
ולחדשמשפחתהאתלבקרכדיבקיץלירושליםחזרה
חזרההיא1995באוגוסטהיציאה.רישיוןאת

ולהתגוררלשובבמטרהילדיהעםבירושליםלהתגורר
חודשים.ארבעהכעבוראליההצטרףבעלהבעיר.

משרבש:סיהאםמסרהלבצלםבעדותה

וחיפשנושליההוריםשלבביתגרנובהתחלה
ב-1.8.96בולגורועברנוביתמצאנולשכור.בית

לאיחודבקשהבעליעבורהגשתיב-119.10.95...[
ארנונה,חשבונותלהביאליאמרומשפחות.

שלהביתשלהחשבונותאתהגשתיומים.חשמל
גםהגשתימשליביתשכרתיוכאשרשלי,הורים

להםוהראתיששכרתיהביתשלהחשבונותאת
לרשיוןבקשהלבעליהגשתיהשכירות.חוזהאת

לוחידשתיב-25.12.95.לישראלנכנסוהואביקור
ה-14.10.96עדפעמיים,הישיבההיתראת

למשרדהלכתיה-14.10.96לפניכלשהובתאריך
שלהישיבההיתרלחידושבקשהוהגשתיהפנים
תבואילי:אמרווג'וני.אריג'ילדי,ושניבעלי
ששאוחמשוחזרתיהלכתישבועיים.בעוד

לאותונכנסתיב-26.12.96,זוכרת.לאאניפעמים,
הבקשותשלהתלושיםאתלווהגשתיפקיד

תעודתאתביקשאותם,לקחהואשהגשתי.
לינתןהואאזהניירות.כלאתואסףשליהזהות

קבעלישיבתשלישהרשיוןעליושכתובטופס
וי1530.0תוךהארץאתלעזובצריכהושאניפקע

19,בןממארה,אל-חמידעבדעאדלאל-חסידעבד
בשנתירושלים.תושביששניהםלהוריםבירדןנולד
בביתעקב,בכפרלהתגורראביועםסמארהבא1994
ירושלים:שלהמוניציפאלילשטחהשייךכחלקסבו,

בירושליםבנייןבחברתעובדאבישחזרנומאז
הוצאתי1994בשנתמשכורת.תלושילוויש

בפעםwu<(זהותתעודתהפניםבמשרד
לירדןיציאהאישורהוצאתיאחר-כךהראשונה.

היהזהלימודיי.אתלסייםכדילעמאןונסעתי
כשחזרתי95'.יוניעדשםנשארתי94'.באוגוסט
כדיירושליםבמזרחאורסלמכללתנרשמתי
התחלתישנהלפניאקדמאיים.בלימודיםלהמשיך
במזרחלנהיגהאמג'דספרבביתנהיגהללמוד

96'ובאוקטוברזמןהרבהלקחזהירושלים.
הסתכלהבוחןבנהיגה.מעשיתלבחינהניגשתי

ושאניקרועהשהיאליואמרשליהזהותבתעודת
המנהלהרישוי.משרדשללמנהלללכתצריך

חייבשאניליואמרהזהותתעודתעלהסתכל
אתלעשותאוכללאאניאחרתאותה,להחליף
הפניםלמשרדהלכתי96'בנובמברהבחינה.
הםהזהות.תעודתאתלחדשכדיירושליםבמזרח
הגשתעלאישורליונתנוהתעודהאתממנילקחו

כשחזרתישבוע.אחרילחזורליאמרוהסבקשה.
עלקבלותכמומסמכיםלהםלהביאליאמרו

כלאתהבאתיטלפון.וחשבונותארנונה
אחרילחזורליאמרווהםשבועאחריהמסמכים

לבררכדיהפניםלמשרדהלכתיב-23.12.96שבוע.
טופסלינתןהפקידשלי.התעודהעםקורהמה

שבולוזון,אהרוןהמשרד,מנהלחתוםשעליו
הזהותשתעודתתושב,להיותשהפסקתיכתוב
ץראה.31אתלעזובועלינשללהשלי

שבמזרחג'וזבואדינולדהריבןחסןח,אלדנגיאח
חוסייןדאודלמאזןנישאההיא1985בשנתירושלים.

בניעברושנים,שלושלאחררמאללה.תושברידן,
ברמאללה:להתגוררהזוג

הזהותתעודתאתאיבדתי94'אוקטוברבחודש
והודעתיהרוסיםבמגרשלמשטרההלכתישלי.

97~27.1מיוםהפניםבמשרדציבוריחסיעלוממונהדוברתאלינסון,מטובהלבצלםמכתב29.

ב-25.2.97.רקייהאבונריבעל-ידינגבתההעדות30.
224כ-97תאמדאכופוארוגל-ידינכבתההיודותנ3



עלמהמשטרהאישורקיבלתיאבדה.שהיאשם

למשרדהלכתיזהאישורועםזהותתעודתאובדן
חדשה.זהותלתעודתבקשהוהגשתיהפנים

תחזרילי:אמרובקשה.הגשתעלאישורקיבלתי

הפקידהואזשבוע,אחריחזרתישבוע.בעוד

לבעלנשואהאתכיבעיותאיתךישלי:אמרה

הוכחותלנותביאיהשטחים.שלזהותתעודת
ארנונהעלקבלותנמובירושלים,גרהשאת

חשמלארנונה,עלקבלותלהםהבאתיוחשמל.
שגרשלילאבאששייכיםשכירות,וחוזה

אלהכימספיקלאשזהאמרההפקידהבירושלים.
זהותתעודתאקבללאושאנישלימסמכיםלא

השדח.32

הפניםמשרדעמדתג.

חדשהמדיניותלא1.
במדיניותמדוברלאכיבתוקףטועןהפניםמשרד

השנים.במהלךפעללפיהבמדיניותאלאחדשה,

תושבתאטרש,נג'ווהשללעתירההמדינהבתשובת
1978שנתמאזבעלהעםבירדןהמתגוררתירושלים

נאמר:1995,בשנתבירושליםלהתגוררושבה

חדשהאיננההפנים,משרדנוקטבההמדיניות
בבג"צהדיןפסקשמאזספקאיןועיקר...כלל

נקבעהבו1988בשנתעודשניתןעווד,מובארק

פקיעתלנושאבאשרומחייבת,פסוקההלכה

המדוברירושלים,מזרחתושבישלתושבות
פועליםהמשיביםאשרתקפה,קיימת,במדיניות

מזרחתושבימביןשהיוהעובדהפיה.על
אחרים,במחוזותעצמםלנטועשבחרוירושלים

עםוכעת,אחרת,אוכזומוטעית,הנחהמתוך
מציאותלקבועמבקשיםהםהעיתים,שינוי
שמדיניותכךעלללמדכדיבהאיןחדשה,חיים

היא.((חדשההמשיבים

פסיקתעלמבוססתהפנים,משרדלטענתזו,מדיניות
שהעבירמילפיהעוואד,בענייןהעליוןבית-המשפט

אינהתושבותולישראל,מחוץאלחייומרכזאת

סוויסהאליהפניםשרהשיבכךעוד.קיימת
האשםח"כשללשאילתאבתשובהב-27.11.96

זה:בנושאמחאמיד

תושבותכיבבג"צ,אחתלאקבעבית-המשפט
אתאדםומשהעתיקמציאות,שלשאלההיא
תושבותופוקעת-לישראלמחוץאלחייומרכז

מחוץששוההשמיקבעו,החוקהוראותמאליה.
שהואאולפחות,שניםשבעשלתקופהלישראל

שהואאואחרתמדינהשלקבעתושבותקיבל
מאבדאוטומטיתאחרת,מדינהשלאזרחותקיבל
ממנימבקשבעצםאתהשלו.הקבעתושבותאת

הזמןשהגיעחושבלאאניהחוק.אתלשנות
אניישונה,שהואעדבינתיים,החוק.אתלשנות

החוק.הוראותעל-פיפועל

ערעורזכותאין2.
עמדתעוואד,בענייןשניתןפסק-הדיןעלבהסתמך

פוקעת"והתושבותמאחרכיהיאהפניםמשרד
ממנולאדםטיעוןזכותלתתמקוםאיןמעצמה",

אמנוןח"כשהגישבשאילתאהתושבות.מעמדנשלל
כיצדלבררביקשהואהפנים,לשררובינשטיין
כדיןתיעשהכזאתזהותתעודתשלילת"כימבטיחים

הטבעי."הצדקכלליעלושמירהשימועלאחר

היתה:ב-29.1.97הפניםמשרשהתקבלההתשובה
בטלהשהתושבותקבעובג"צקובעשהחוקמאחר"
משפטיתמבחינהמקוםשישחושבלאאנימאליה,

שימוע."לבצע

כיטענהאףהפניםמשרדשלהמשפטיתהיועצת
איןעוד,קיימתאינהשתושבותולאדםהמודיעלפקיד

התושבות:מעמדאתלשלולחייבוהואדעתשיקולכל

אכןאםזהות,תעודתנלקחתשבהםהמקריםבכל
אתשבדקשהפקידזהמחמתנלקחההיאנלקחה,

חייבשהואכפיאחר,בעניןטיפולאגבהמסמכים

ומכאןהתקיימוהחוקשתנאילוהתבררלעשות,
הזה.בעניןדעתשיקוללוואיןפקעהשהתושבות

שתנאיזהעלשמעידהאקטאתלעשותחייבהוא

פקעה.אוהתושבותהתקיימוהחוק

ב-5.3.97.רקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות32.

הפנים.שרנ.אסרשנגעוה9499/96,בבג"צהמדינהתשובת33.

15בעמ'11.12.96,מיוםהכנסתשלהפניםועדתבישיבתדנה,שריתהגב'הפנים,משרדשלהמשפטיתהיועצתדברי34.
לפרוטוקול.



למשרדמאפשרתמעצמו,פוקע""הרישיוןכיהטענה

מבליאדםשלהתושבותמעמדאתלשלולהפנים

החלטות(המינהלסדרילתיקוןהחוקלפיזאת.לנמק

רשותכלעלחובהקיימת1958,-תשי"טוהנמקות),

כינקבעלחוק9בסעיףהחלטותיה.אתלנמקמינהלית

חוקלפיהפניםשרהחלטותעליחוללאהחוק

רשיוןביטולעלהחלטהלמעט"לישראל,הכניסה

ולטענתמאחרכדין".בישראלששוההמישלישיבה

אלאישיבה,רשיוןבביטולמדוברלאהפניסמשרד

לא9שבסעיףשהחריגהרימעצמו",פוקע"שהרישיון

מלנמק.פטורעצמורואהוהמשרדחל,

זכותתצמחלאעוולהבתמעילה"3.

תביעה"

האמורעלמתבססתהפניםמשרדשלנוספתטענה

בגירתושב"לפיוהאונלוסין,מרשםלחוק14בסעיף

עליודיעבחוץ-לארץלהשתקעכדיהארץאתהיוצא

המדינהבתשובתנטענהזוטענההרישום".לפקידכך

קלנדיהתושבפלסטיניבוסתאני,כארסשללעתירתו

להחלפתבקשתואשרבירדן,שנהכ-20מזההמתגורר

לוונמסרנדחתהבחדשהשלוהבלויההזהותתעודת

פלסטיניםכמופקעה".בישראלקבעלישיבתש"זכותו

שלוהיציאהרשיונותאתלחדשבוסתאנידאגאחרים,

באופןאותםחידשהפניםומשרדתוקפם,שפגלפני

וכךחדשה.זהותתעודתקיבלאף1988בשנתשגרתי.

הפנים:משרדטען

לצורךישראל,אתשעזבירושלים,מזרחתושבכל

שהשתקעלאחרובוודאיבחו"ל,השתקעות
לפקידכךעלהודעותלמסורחייבהיהבחו"ל,

העותר,שיצרהכוזבהמצגלאורהרישום...

שלו,היוצא"ה"כרטיסשלתוקפוהוארךביודעין,

קיבלכימלטעוןכיוםמושתקהואולטעמנו

שנאמרהיוצא,הכרטיסבמסגרתחוזר"אשרת"

תביעה"."זכותתצמחלאעוולהבתמעילה"

שוויון4.
היאשכןבמדיניותו,פגםכלאיןהפניס,משרדלדעת

בישראלהקבעתושביכלעלשוויוניבאופןמופעלת

ירושלים:מזרחתושבילפלסטיניםייחודיתואינה

קבעתושבילגביגםהנקוטהבמדיניותמדובר
המודכו.36אירופאיםאמריקאים,אחרים,

הפניםמשרדטענותאתקיבלהעליוןבית-המשפט

במדיניותאלאחדשה,במדיניותמדוברלאכיוקבע

חובה,ואףמלאה,סמכותישהפניסשלמשרדחוקית,

פארסשלבעניינושניתןהדיןבפסקלהפעילה.

מצא:השופטכתבב-31.12.96בוסתאני,

החזיקעודשכלהעותר,בטענתממשכלאין

בידונשמרהתנאיו,אתוקייםיוצאבכרטיס

כיבטענתוואףבישראל.קבעלישיבתזכותו

שינוי"שלפריהינהבעניינוהמשיביםהחלטת

יוצאכרטיסככלל,אכן,מאומה...איןבמדיניות"

רישיוןובעלקבועתושבשהינולמימוענק

נפסקת,שהתושבותמקוםברם,קבע.לישיבת

שלקיומולעובדתפוקע,קבעלישיבתוהרישיון

אכן,משמעות.כלאיןשובתקף,יוצאכרטיס

לצאתלואיפשרהעותרהחזיקבוהיוצאכרטיס

שניםבמשךירדןעםישראלשלבגבולהולהיכנס

ירושלים,תושבהואכיהיתה,ההנחהמעטות.לא

כזכור,שהעותר,המירשםמןעלהכךשהלוא

אךהנחוצים.הנתוניםבכללעדכנוהקפיד

לאשורםהדבריםפניכי2למשיבמשהוברר

המירשםאתהעמידלמראית-עין,כפניהםאינם

היהחייב)ואף(רשאיכךותקנתו.תיקונועל

סגפ.7)כלנפללאובמעשתולעשות

להלן(פורסם).טרם(ואח'הפניםשרנ.בויתאניפארססליםפארס7952/96,בבגטהמדינהבתשובת40סעיף35.

בוסתאני).בג"צ

17.3.97.הארץ,הפנים,משרדדובללואלינסון,טובהגב'שלדבריה36.

הדין.לפסק5בעמ'בויתאני,בג"צ37.



ביקורתד.

חושהמדיניות1.
לחלוטיןשונההפניםמשרדכיוםנוקטבההמדיניות

השנים28במהלךהשנים.במהלךנקטבהמהמדיניות

בתושבידה-פקטוהפניםמשרדהכיר1967שמאז

בשטחים,להתגוררשעברוהפלסטיניםירושליםמזרח
ששהותושביםלגביגםהמצבהיהכךהעיר.כתושבי
לירושליםלשובשדאגוזמןכלארוכה,תקופהבחו"ל

הפניםמשרדשוללכיוסבזמן.רשיונותיהםאתלחדש

זומדיניותומחילכאלה,אלהשלתושבותםאת

אתתכננושבתמימותםמיעלרטרואקטיביבאופן
הפניםמשרדהקודמת.למדיניותבהתאםחייהם

אתמחדששהואהעובדהכיהתריעלאמעולם
באופןירושליםמזרחתושבישלהיציאהרשיונות
וזכויותיהם,מעמדםאתלהבטיחכדיבהאיןשגרתי,

כילנחשהיה,צריךולאהיה,יכוללאאחדאףולפיכך

ירושליםלגבולותמחוץלהתגוררעוברשהואבכך

מעמדו.אתמסכןהוא

במיוחדחמורההפניםמשרדשלהנוכחיתהמדיניות

הגדולבחלקהנעשתהירושליםשעזיבתהעובדהלאור

ירושלים.במזרחישראלשלמכוונתמדיניותבשל
שלאנאלצו,רביםשפלסטיניםלכךגרמהזומדיניות

ולנהללהמשיךכדיירושליםמזרחאתלעזובמרצונם,
תקינים.חיים

לפילפעולאלאברירהלואיןכיהפניםשרטענת

שלשרבתקנות,מדוברמדוייקת.אינההחוק,הוראות
לוומוקניתלהפעילן,האםדעתשיקולישהפנים

לשנותן.הסמכות

הוצגהבירושליםחיים"מרכז"להוכיחהדרישה
שינוילפניהפלסטיניםירושליםמזרחלתושבי

שלבמקרההראשון,מקרים.בשנירקהמדיניות
האםכאשראמו,שלהזהותבתעודתילדרישום
בבקשותהשני,בשות.38אינווהאבירושליםתושבת
זהבנושאהמדיניותשינויבעקבותמשפחותלאיחוד
ירושליםתושבותלנשיםשאיפשר1994במארס
מיבעליהן.עבורמשפחותלאיחודבקשותלהגיש

מתגוררהואכיאלהבמקריםלהוכיחהצליחשלא

לרישוםבקשתוזאת,לעשותשנדרשלאחרבירושלים

פעםאףזהדבראךנדחתה,משפחותלאיחודאוהילד

ירושלים.כתושבמעמדולשלילתהביאלא

מתגוררהואכילהוכיחאדםנדרשלאמעולם
לאומעולםהפנים,למשרדפנייהבכלבירושלים

זאת.להוכיחכדיגבוהכהדרישותסףהוצב

לגירושלעילהחיים"נתרכז"2.

מרכז"שלהקריטריוןעלהפניםמשרדשלהתבססותו

עיקריים.קשייםבשנינתקלתחיים"

לגבירקנערכתלאהחייםמרכזשבדיקתהואהראשון

שלפעולתוהעבר.לגביגםאלאהנוכחיהמצב
בירושליםחיים"מרכז"סיטרית:חדהיאהקריטריון

בהווההחיים"מרכז"אםזכויותמעניקאינובעבר

מרכז"גםזאת,לעומתהעיר.לגבולותמחוץהוא

בעבראםזכויותמעניקאינובעירבהווהחיים"

מחוץאלכלשהיאלתקופההחייס"מרכז"הועבר
חוקיתגושפנקהכן,אםנותן,אינוהקריטריוןלעיר.

כליהואאלאבמציאות,שהואכפידבריםלמצב

לעיר.מחוץאלהפלסטיניתהאוכלוסייהשללגירוש

על-נקבעתהחיים"מרכז"שבדיקתהואהשניהקושי

ואשרבו,לעמודיכוליםשמעטיםביורוקרטירףפי

בפרברילהתגוררשעבראדםשרירותי.באופןנקבע

-בירושלים.נמצאחייו"שימרכזספקאיןירושלים,

בהמקבלוהואבהלומדיםילדיובה,עובדהוא
לשביעותלהוכיחיוכללאהואאךרפואיים,טיפולים

בירושלים.מתגוררהואכיהפניםמשרדשלרצונו

רביםשאנשיםמפורטות,כההןהנדרשותההוכחות

לספקן.יתקשוירושלים,גבולותאתעזבולאשמעולם

מרכז"בדיקתשלשההליךהיאהמתבקשתהמסקנה

זכותואתמממשהתושבאםלבדוקנועדלאחיים"
הזכות.להמשךכתנאישנקבעמימוש-בעירלחיות
שלילתשלמראשמסומנתלמטרהלהובילנועדההליך

אי-עמידהבשלאחרת,אוכזובעילההתושבות,זכות

גבוה.ראייתיברף

לאעוברירושליםשלהמוניציפאליהגבוללכך,מעבר
בית.אותובתוךלפעמיםשכנים,בתיםביןפעם

שלהמוניציפאלייםגבולותיהשלהמדוייקמיקומם

המיוםהאזרחלזכויותמהאגודהמלדמןנטעלעקדהפנים,במשרדהמשפטיהיועץסגןיערי,מבנימיןכמכתבכך38.
מכלולשלמדוקדקתבחינהלאחר"תושבאיתאביובובמקרההילדמעמדאתיקבעהפניםשרכינכתבבו20.12.88,
הילד."שלחייומרכזנמצאהיכןלהסיקישפיהןשעלהעובדות



מזרחתושבילפלסטיניםלאברוראינוירושלים
שמשרדהעובדהתוילא.39הישרלרשויותולאירושלים
הגבולחצייתעלרבכהמשקלמטילהפנים

הועברבכךכיוטועןירושלים,שלהמוניציפאלי
לגורעודזכאילאהואולכןאדםשלחייו"מרגז"

זו.עובדהלנוכחביותרתמוההבירושלים,

הערעורזכותאתלשלולאין3.
נשללממנולאדםלתתמבליהתושבותמעמדשלילת
כלכמובמיוחד.חמורההינהדברו,אתלומרהמעמד
כהבפגיעהמדוברכאשרבוודאירשות,שלהחלטה

לאדםלאפשרישומשפחתו,האדםבחיימשמעותית
לאהדגישהעליוןבית-המשפטטענותיו.אתלהשמיע

הטבעי,הצדקמעיקריאחדהינההטיעוןזכותכיפעם
מפורשתהוראהאיןכאשרגםלהעניקהישולפיכך
אלהדבריםקבעברקהשופטךכ.0"לעשותבחוק

באומרו:במפורש,

רשותכיהיא,בישראלהאדםשליסודזכות
כן,תעשהלאאדם,שלבמעמדוהפוגעתציבורית,

להשמיעההזדמנותאתאדםלאותותעניקבטרם

מבקשתציבוריתרשותבומקרהבכלדעתו...את

כלפיולפעולעליהאדם,שלמעמדואתלשנות

החובהאתהרשותעלמטילהזווחובהבהגינות,
את<y'DWnההזדמנותאתאדםלאותולהעניק
נ.ותעד4

החומרבדיקתלצורךהכרחיהואטיעוןזכותמתן
שהתקבלהבעתהפניםמשרדבפנישנמצאווהראיות

שלילתשלבהקשרנחוצההטיעוןזכותההחלטה.

לאנשללהתושבותשמעמדהעובדהלאורהתושבות,

רבותפעמיםאשרברורות,בלתיראיותעל-סמךפעם

העדרעליהן.יודעאינוכללהמעמדנשללממנוהאדם
שוללתההחלטה,שלחוזרתלבדיקהאפשרותכל

קבלתבעתשנפלוטעויותלגלותסיכויכלמראש

ההחלטה.

פוקע""התושבותשמעמדהפניםמשרדשלהטענה

שיקולשלהפעלהכלזהבמקרהאיןולפיכךמעצמו

הכניסהלתקנותא11בתקנהלעמוד.יכולהאינהדעת,
פוקעבהןהמוגדרותהנסיבותנקבעולישראל
שלפרשנותואתאימץהפניםמשרדאולם,הרישיון.

הנסיבותעלללמודניתןלפיההעליון,בית-המשפט

הכניסהחוקפרשנותשלבדרךהרישיוןפוקעבהן
שהנושאמרגעאלה.לבקעתלהזדקקמבלילישראל,

לטעוןניתןלאלפרשנות,ענייןהפךקבע"ישיבת"של
כלבלאסמכותשלטכניתבהפעלהמדוברכיעוד

דעת.שיקול

שהקריטריוניםלעובדהבנוסףלערעור,הזכותשלילת

ניתנותושההחלטותגלוייםאינםההחלטותלקבלת

אפשרותכלמראששוללתוהסבר,נימוקיםללא
זוסודיותהפנים.משרדפעילותעלציבורילפיקוח

דברהחלטות,קבלתשלתקיןהליךמאפשרתאינה
ומגבירההציבורי,המינהללכלליבוטהבניגודהעומד

זהחששהחלטות.בקבלתלאי-סדריםהסיכוןאת
פרשיותנחשפו1995שנתבסוףכאשרהתממש,

ומנהלהעיר,במזרחהפניםבמשרדחמורותשחיתות

הושעהבן-עטר,חייםמרהפנים,משרדלשכת
ודיקפתמ.42

עוולה"ובתעילה"האמנם4.

התושבותמעמדשלילתבגיןהאחריותכיהטענה

עלהפניםלמשרדדיווחושלאבפלסטינים,נעוצה
הטוב.במקרההיתממותהיאמגוריהם,מקוםשינוי

כיירושליםאתשעזבולפלסטיניםנאמרלאמעולם

למרותזאתהמגורים,מקוםשינויעללדווחעליהם

מתגורריםאינםהםכיידעוהפניםשבמשרד

הפעמיםכלרשומותהמשרדשלבמחשבבירושלים.

משררשכןאליהנכנסאומישראליצאאדםבהן
לפלסטיניםהיציאהרשיונותאתשמנפיקהואהפנים

לשטחיםמעברפעמים.עשרותאותםשחידשזהוהוא

עקבבכפרהבתיםאחדהאםלבררכדיוהשיכון,הבינוילמשרדהשייךישראל,למיפוילמרכזפנההפרסלהגנתהמוקד39.
ממרשהתקבלהבתשובההמערבית.הגדהכשטחישראלבעינינחשבשהואאוירושליםשלהמוניציפאליבתחומהנמצא
ולכןישראליתמפהולאירדניתמפההינהעקבכפר11גושמפת"כינאמרב-2.2.97,ירושלים,מרחבמנהלכרמלי,יהושע

אנובידכם.לסייעיכולתנוכמיטבנעשהזוממפההעתקלהשיגבאפשרותכםישבאםממנה.העתקלקבלבאפשרותנואין
האמיתי."המצבזהואךבפניכם,מתנצלים

הוראהאיןשבתקנותעל-אףחירום,שעתתקנותמכוחביתהריסתלפניטיעוןזכותלתתישכיבג"צקבעלמשל,כך40.
529.)3(מגפ"דהמרכז,פיקודאלוףנ.בישראלהאזרחלזכויותהאגודהtsss/ssבג"צר'כזאת.

654.בעמ'649,)2(להפ"דלעבודה,הארציבית-הדיןנ.גינגולד654/78,בג"צ41.

17.11.95.24.11.95,אחרונות,ידיעותבעיתוןכתבותר'42.



בוודאיולכןאחרת,למדינהכמעברנחשבלאמעולם
לדווח.צורךכלהיהלאאלהבמקריםשלפחות

עלהפניםמשרדלמדיניותבאשרהאשמההטלת
להניחסבירשכןמעיקרה,מופרכתהינההפלסטינים,

שלההשלכותמהןמראשלהםמסביריםהיושלו
מכך.נמנעיםהיורביםמגוריהם,מקוםשינוי

אפליה5.

עלשיוויוניבאופןמופעלהחוקכיהפניםמשרדטענת
כדיבהאיןללאומיותם,קשרבליהקבע,תושביכל

לישראלהכניסהחוקהחלתכאמור,המצב.אתלשפר
וההתייחסותהפלסטינים,ירושליםמזרחתושביעל

הבעיה.שורשהיאמהגרים,כאלאליהם

ישראליםאזרחיםביןתהיהיותרנכונההשוואה
שתכובדראוייםכאלה,אלהירושלים.מזרחלתושבי
לחיותלהפקעה,ניתנתשאינההבסיסית,זכותם

משפחותיהם.נמצאותובוגדלובובמקוםבמולדתם,
לביןישראליםאזרחיםביןאפליהקיימתזאת,למרות
הפלסטינים.ירושליםמזרחתושבי

מובטחתלישראללחזורישראליאזרחשלזכותו
לעומתארוכות.לשניםהארץאתעזבאםגםתמיד,
זהה,באופןהנוהגירושליםמזרחתושבפלסטיניזאת,
ולהתגוררלשובוזכותומעמדו,אתבכךלאבדעלול

מובניחתאינהעוב~בירו'עלים

הגדהשטחעלמדוברכאשרבמיוחד,בוטהזואפליה
להתגוררהעוברפלסטינישאינוקבעתושבהמערבית.
נשמרים,וזכויותיומעמדובשטחים,בהתנחלות

על-מנתישראלשקבעהתקנותשלשורהבעקבות
עלשיחולהואהישראלישהחוקלהבטיח

להתגוררהעוברפלסטיניקבעתושבההתנחלויות.
מהגבולמטריםמספרשללמרחקאםגםבשטחים,

כתושבזכויותיוכלירושלים,שלהמוניציפאלי
הגדהבשטחירואהשישראלמכאן,להישלל.עלולות

ושטחבישראלים,כשמדוברמישראלחלקהמערבית
בפלסטינים.כשמדוברלארץ"כ"חוץמוגדרשמעמדו

תושבימשנמנעוכיברקהשופטאמרעוואדבבג"צ
שהציעוכפיישראלית,אזרחותלבקשירושליםמזרח
לקבלכדינ.דחוימ4מעמדלבקשזכותלהםאיןלהם,

העירתושביפלסטיניםנדרשיםישראליתאזרחות
זכויותהתנייתישראל.למדינתאמוניםלהצהיר
למדינהאמוניםבשבועתאנשיםשלבסיסיות
עקרונותעםמתיישבתשאינהרקלאאותם,שכבשה
בניגודעומדתגםשהיאאלאצדק,שלבסיסיים

מזרחתושבישלזכותםהבינלאומי.המשפטלכללי
היאכשירצו,אליהולשובבעירלהתגוררירושלים
ואינהישראלשלמחסדנובעתשלאהבסיסיתזכותם
ברצונה.תלויהלהיותצריכה

אזרחותלקבלירושליםמורחתושביפלסטיניםשלרבותבקשותנדחותכיוםכילהדגישיש430.עמיעוואד,בג"צ43. בפניהם.פתוחהתמידאינהזוודרךישראלית



הבינלאואיהכשפטלאורישראלמדיניות

לעבודה,למגורים,הזכותסוציאליות,זכויותשלילת
ירושלים,מזרחמתושביתנועהולחופשמשפחהלחיי

והסכמיםהכרזותשלארוכהשורהשלהפרהמהווה
והמשפטהאדםזכויותבתחוםבינלאומיים
שבהם:העיקרייםלהלןההומניטרי.

מעוגנתאליהולשובארצואתלעזובאדםשלזכותו
ב)13סעיף(האדםזכויותבדברהעולמיתבהכרזה
שישראלופוליטיות,אזרחיותזכויותבדברוהאמנה

גםזואמנהד)21-ו((.ב)(12בסעיף(להשותפה
שלזכותואתשרירותיבאופןלשלולאיןכיקובעת
ארצובתוךמגוריומקוםולבחירתתנועהלחופשאדם

ירושליםמזרחבתושביהרואהישראל,א)21((.סעיף(
13בסעיףהאמורלפיגםלפעולמחוייבתזרים,

לאחראלאזראדםלגרששאיןהקובעזו,לאמנה
הוגן.הליך

שטחהיאירושליםמזרחהבינלאומי,המשפטלפי
התושביםשלזכויותיהםאתלכבדישראלועלכבוש

במצבהבינלאומי.ההומניטריבמשפטלהםהמוקנות
שישראלהרביעית,ג'נווהאמנתוכיבוש,מלחמהשל

חופשעלמגבלותלהטיללכובשמתירהלה,שותפה
רקהכבושהשטחתושבישלוהמגוריםהתנועה
החלטייםצבאייםצרכיםאםאוהגנתם,לצורך

גםלאמנההשותפותהמדינותתאז.44מכתיבים
שלמחדשלאיחודןהאפשרבמידתלסייעמחוייבות
ולכבד26(יעיף(ביניהןהפרידהשהמלחמהמשפחות

הכוללות,27(,סעיף(בכללהמשפחהזכויותאת
על-פיכילהדגישישדחיב.45לחיותזכותהאתכמובן,

כדיכבוששטחבסיפוחאיןג'נווהלאמנת47סעיף

להןהמוקנותמהזכויותזכותאףמתושביולשלול
זו.באמנה

הפלסטיניםהתושביםביןואיפהאיפהנוהגתישראל
במזרחשהתנחלההיהודיתהאוכלוסייהלבין

כך,הבינלאומי.למשפטהמנוגדתהתנחלותירושלים,
העיראתלעזוברשאיםירושליםמזרחתושבייהודים
שהואםגםשירצו,אימתכלבהולהתגוררולשוב
להתגוררעברואםוגםשנים,עשרותבחו"ל

אתייאבדולאגםהםהאחרוןבמקרהבשטחים.
מאבדיםפלסטיניםזאתלעומתהסוציאליות.הזכויות

אחריםלאזוריםעברואםהסוציאליותזכויותיהםאת

תושבותם.אתגםשניםמספרואחריהמערבית,בגדה
השיוויון,בעקרוןופוגעבוטה,אפליהמהווהזהמצב

הבינלאומיהמשפטמערכתלכלמוסדיסודשהוא
בהכרזה2סעיףלמשל:(אדםזכויותשעניינה
בדברלאמנה26סעיףהאדם,זכויותבדברהעולמית

למשל:(מלחמהודיניופוליטיות)אזרחיותזכויות
ג'נווה).אמנותלכלהמשותף1סעיף

יכולים,ירושליםמזרחתושבימהפלסטיניםחלק

זכותםאתולהבטיחחייהםתנאיאתלהיטיבאמנם,
אולםישראלית,אזרחותבקשתידיעלבעיר,להישאר
ישראל.למדינתאמוניםלהצהירעליהםכךלצורך
למעצמהנאמנותבהכרזתבסיסיותזכויותהתניית
האג,לתקנות45בסעיףלאמורמנוגדתהכובשת
להישבעכבוששטחתושבילהכריחש"אסורהקובע
האויבת".למעצמהאמונים

האדום:הצלבשהוציאוהפרשנותלאמנה,ו-2794סעיפיםר'44.
Persons)1~1181ofProtectionthe10RelativeConventionGeneva1יCommentary:,)""ןPictet,5.lean

תוESp]958.c[oss-Redthe0,CommitteeInternationalGeneva:War.ofTimeקק..280-253
203-202.עמישם,45.
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לדוגמא"תקרים

63,בתיואקים,חנאמתריאולגהשלעדיתה
י4ילדיפלשבעהואםנשואה

יואקים,כליובהג'ריסבעלי,לחם.ביתילידתאני

עברהואב-19271948.בשנתכרםעיןבשכונתנולד
1952בשנתהמלחמה.בגללירושליםבמזרחלגור

לכלילדינו.שבעתכלנולדוובירושליםהתחתנו,
ישראליות.זהותתעודותישבעלי,כוללהמשפחה,

היוםחייםמהםשישהנשואים.שלנוהילדיםכל
נשוישהואאנטון,הבכורהבןרקבארצות-הברית.

אל-תאןבשכונתבירושליםחיילדים,לחמישהואב

משפחתו.ועםאיתוגריםואניבעליזית.

אצללבקרלארצות-הבריתנסעתי1989באוקטובר
נשארתיבארה"ב.אזכברשחיווסמיר,ויליאםבניי

לירושליםוחזרתישניםשלושבערךבקליפורניהאז

נסעתי1993שנתבסוףוחצי,כשנהאחרי1992.בשנת

התחילהכירפואיטיפוללצורךלארצות-הבריתשוב
החוליםבביתלבניתוחעברתילב.מחלתאצלי

לירושלים.חזרתי1995בשנתבקליפורניה.

הזהותתעודתאתלהחליףהלכתי1995,בספטמבר
איתיבאבעליירושלים.במזרחהפניםבמשרדשלי
לבעלישלו.הזהותתעודתאתלהחליףרצהגםהואכי

תעודהקיבלוהואבמקוםהזהותתעודתאתהחליפו
התמונותואתהבקשהטופסאתמסרתיאניחדשה.
שליהישנההזהותתעודתאתגםלקחהואלפקיד.

אישורעלטופסלינתןהואבמספריים.אותהוגזר

חזרתישבועיים.בעודתחזרילי:ואמרבקשההגשת
תעודתלךאיןלי:אמרווהפקידיםשבועייםאחרי
לאיחודבקשהלהגישליאמרוהםלגדה.תלכיזהות,

ירושליםתושבתאניכיבקשההגשתילאמשפחות.
אותה.לחדשרקוצריךזהותתעודתליויש

עשריםבערךהפניםלמשרדחזרוואנטוןבעלימאז

כיזהותתעודתלימגיעשלאלהםאמרוותמידפעם
1997מארסחודשבתחילתשטחים.תושבתאני

פקידהאותיקיבלההפנים.למשרדבעצמיהלכתי

קלות.בהשמטותמובאותהעדויות46.

ב-12.3.97.רקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות47.

ב-24.2.97.רקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות48.

לאיחודבקשהלהגישליאמרהוהיארימהבשם

המנהל.אתלפגושרוצהשאנילהאמרתימשפחות.
הסכימה.לאהיא

קיצבהומקבלתכללית,חוליםבקופתמבוטחתאני
לכלכליות.וחולתסכרתחולתאניהלאומי.מהביטוח
ממנידורשיםפונהשאניחוליםביתאומרפאה

יכולהלאאנילי,שאיןבגללזהות.תעודתלהראות

טיפולים.לקבל

אל-מג/ידעבדמוסטפאסמירהשלעדיתה

is~oבתקאסם/

בביתגרנוהעתיקה.שבעירהיהודיברובענולדתי

קנווהורייהביתאתפינינו1969בשנתשם.ששכרנו
לאנשיםהביתאתהשכירוהםשכם.שערלידבית

היהשגםבביתלגורעברנואנחנושם.גריםשעדיין

המוניציפאלילתחוםמחוץ[אל-ברידבדאחייתשלנו

1970שנתמאזשםגרהשליהמשפחהירושלים].של
היום.ועד

תעודותלהןוישנשואותוכולןאחיות,ששלייש
1977בשנתבעיה.ישלירקישראליות.זהות

נבאללא,בירתושבקאסם,פארםראר'בעםהתחתנתי
איתולגורעברתיהשטחים.שלזהותתעודתלושיש
א-ראם.מצומתרחוקלאנבאללא,בביר

ובגשר,אלנביגשרדרךלעמאןנסעתי1995בדצמבר
החיילתליאמרההזהותתעודתאתהצגתיכאשר

הזהותתעודתאתלהחליףחייבתשאניבישטיפלה
הזהותשבתעודתהתמונהכימעמאןאחזורכאשר
כעשרהבעמאןהייתילמחשב.מתאימהואיננהישנה
הפניםלמשרדהלכתישחזרתי,אחריב-6.3.96,ימים.

הזהות.תעודתאתלהחליףכדיירושליםבמזרח

בי.לטפלהחלהשמה,מהיודעתלאאניאחת,פקידה

שעמדושאנשיםאחרת,פקידהלמקוםהגיעהפתאום
רימאלהשקוראיםליאמרואותהוהכירולידי

הזהותבתעודתשטיפלהלפקידהפנתההיאדקידק.
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בעלהזאתזהות,תעודתלהתתניאללה:ואמרהשלי
הניירותאתאספהבישטיפלההפקידהמהשטחים.

r)>Wללכת.ליואמרהבצדאותםשמה

מישהיהפניםממשרדאליטלפנהב-7.3.96,למחרת,

הפניםלמשרדלבואליואמרהעקלוקראויהבשם
הפניםלמשרדניגשתימידשלי.הזהותתעודתבעניין

חדשה.זהותתעודתלילתתרוציםשהםחשבתיכי

שטילפנהראויההפקידות,שתיליאמרוהגעתיכאשר
לנותביאיפשוט.הענייןתדאגיאלורימא:אלי

חשמלחשבונותשכירות,חוזהארנונה,חשבונות
בסדר.יהיהוהכלומים

ארנונהשילמתיירושלים.במזרחביתושכרתיהלכתי
במזרחספרמבתיניירותולקחתיששכרתיהביתעל

חברהשאניכךעלאישוריםלמדתי,בהםירושלים
הבאתיישראלי.נהיגהורישיוןלאומיתחוליםבקופת

שםהפקידיםאחדהפנים.למשרדהמסמכיםכלאת
שכירתעלהמסמכיםכיטוב,מספיקלאשזהליאמר
גרהשאניהוכחותצריכיםוהםחדשיםהםהבית

אףליאמרתםלאלו:אמרתי1988.משנתבירושלים
תמידמהשטחיםהמאזיניםככה.יהיהשזהפעם

שאלותוהציגוישראלבקולבערביתברדיודיברו
נישואיםשלהנושאכאשרותמיד,בערביתבתוכניות

אמרועלה,מהשטחיםלאדםמירושליםאדםבין
עללשמוריכולאדםכלכיבאולפןלשאלותהמשיבים

עםמתחתןמיקשרבלישלהאושלוהזהותתעודת
מי.

נתניהושלמלמעלה,המדיניותשזוליאמרהפקיד

לאשאניליאמרהואלעשות.מהואיןסוויסה,והשר
זהות.תעודתאקבל

מלהב,חמאדימוראל-ג'בארעבדשלעדותו
םידלי9"ל-14ואבנשוי59,בן

כלעברנו1940בשנתבחברון.1937בשנתנולדתי
בשנתהיהודי.ברובעאזגרנולירושלים.המשפחה

ביתושכרנוהראשונהאשתיעםהתחתנתי1956

הערביםהתושביםאתכשפינוהיהודי.ברובע

הביתסביבהבתיםכלאתהרסוהיהודי,מהרובע

נשברתיב-1972הבית.אתלעזובעליולחצושלנו
שאחיבביתאל-בריד,דאחייתבשכונתלגורועברתי

בנינו.ואני

ב-19.2.97רקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות49.
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השנייהאשתיעםעקבבכפרלגורעברתי94'באפריל
1967באוקטובראיתההתחתנתיהמשותפים.וילדינו

בכפרכיוםגראניבוהביתילדים.שמונהלנוויש
ליוישירושליםעירייתשלהשיפוטבתחוםהואעקב
שמי.עלארנונהחשבונותעליו

כדישכםבדרךהפניםלמשרדהלכתיב-9.7.96
לקחהפקידשלי.הישנההזהותתעודתאתלהחליף

הגשתעלאישורליונתןהישנההזהותתעודתאת
הואה-23.2.97.עדבתוקףשהואעליושכתובבקשה
בגללמסמכים.מיניכללולהביאצריךשאניליאמר
שהיהמהאישביקשתיוכתיבהבקריאהחלששאני

והרשימהביקששהפקידהדבריםאתלילרשוםבתור

להביאצריךשאניכתובברשימהאצלי.עדייןנמצאת

חשמל,חשבונותארנונה,עלקבלותשכירות,חוזה
שלי,הילדיםשלהספרמבתיתעודותוטלפון,מים

רפואי.לביטוחוהוכחותהלאומימהביטוחמסמכים

תוךאותםלווגתתיהמסמכיםכלאתלפקידהבאתי
שבועיים.

פעמיםכעשרהפניםלמשרדחזרתיהיוםועדמאז

שמטפליםליאמר1מספרבחלוןהפקידפעםובכל

עםלדברלישיתןממנוביקשתישלי.בבקשה
לךיגידמהלי:אמרהואהסכים.לאהואאבלהמנהל,
אחרים.דבריםלךיגידלאהואהמנהלי

זהותתעודותיש16גילשמעלשליהילדיםלכל
והלכנו16,לגילהגיעהפדאאשליהבתישראליות.

משלה.זהותתעודתלהלהוציאכדיהפניםלמשרד
קורהמהשיקבעועדתעודה,להנותניםלאבינתיים

שלי.התעודהעם

עבורהלאומימהביטוחילדיםקיצבתמקבלאני
חבריםאנחנו18.לגילמתחתשהןשליהבנותשלוש

כללית.חוליםבקופת

אניהזהותתעודתובלילמכהלרגללעלותרוצהאני

ואניבירדןאחיםליישהמצווה.אתלקייםיכוללא

ליאיןעודכלאותםלבקרמהארץלצאתיכוללא

לאהחייליםבמחסומיםלפעמיםזהות.תעודת
פעםהבקשה.הגשתעללישישהאישוראתמקבלים

סירבבית-לחםבמחסוםשעמדוחיילבחברוןהייתי

במחסוםשהקציןביקשתילירושלים.להיכנסלילתת
להיכנס.לינתןהואראהוכשהואהנייר,אתיראה



עיף~דישום

קובעת:לישראלהכניסהלתקנות12תקנה

המעמדאתהילדיקבלאחד,מעמדלהוריוהיהלאהוריו,כמעמדבישראלמעמדויהיהבישראל...שנולדילד"

המעמדאתהילדיקבלהשני,ההורההתנגדלכךןבכתבמתנגדהשניההורהאםזולתאפוטרופסואואביושל

השר."שיקבעכפימהוריו,אחדשל

באופןהילדנרשםתושב,הואהאבכאשרבישראל.נולדשהילדהואהפניםבמשרדילדלרישוםמרכזיתנאי
כזה,במקרהתושב.שאינוולאבירושליםמזרחתושבתלאסנולדכשהילדמתעוררתהבעייהמיידי.

והילדשהאםמוכחואםמתנגדלאהאבאםהילדאתלרשוםהיאהפניםמשרדשלהמוצהרתהמדיניות

בירושלים.מתגוררים

ובהמתנהבתשלוםהכרוכהמשפחות,לאיחודבקשהעבורולהגישהוריועללישראל,מחוץנולדכשהילד

ירושלים.תושביהינםההוריםשניאםגםזאתממושכת.

להם.מודעיםאינםשהפוניםנהליםלפיהפניםמשרדפועלילדיםרישוםבענייןגםאחרים,בנושאיםכמו

נמצאחייהם"מרכז"כילהוכיחילדרישוםלצורדהפניםלמשרדהפוניםפלסטיניםנדרשיםלמשל,כך,
מרכז"להוכחתבנוגעיותרעודמחמירקריטריוןמופעלילדיםרישוםלגביכינראהזאת,עםבירושלים.

תושבותנשיםשלילדיםרישוםלצורךהפניםלמשרדהפרטלהגנתהמיקדשלפניותבעקבותחיים".
היום,ועד1967ש"מיוניההנחהעלבהתבססהילד,רישוםאושרלפיהסטנדרטיתתשובההגיעהירושלים,

םילשורי."50בתחוםהנמצאאזוראושכוכהשלחלקבאותווהינוהיההקבועהמגוריםמקוםהוריהאוהיא

יוםמאזבירושליםחיותהןכיהצהרהעלהרישוםבעתלחתוםאושר,ילדיהןשרישוםנשיםנדרשוכןכש

נישואיהן.

נדרשהמשפחות,איחודבנושאהמדיניותכששונתהב-1994,בבקשה.הדיוןלדרךקשורהנוספתאי-בהירות

בעודשכןבעייתית,היאזודרישהלאביהם.המשפחותאיחודבקשתעםיחדייעשההילדיםרישוםכי

בבקשתהדיוןבנוסף,לילדיו.רלוונטייםאינםאלהששיקוליםהריביטחון,שיקולינשקליםהאבשלגגי

לידהותעודתזהותמספרלקבליכוליםהילדיסאיןההחלטהלמתןועדרב,זמןאורדמשפחותאיחוד

אולםבנפרד,בבקשותידוןכיהפניםמשרדהכריז96'בינוארשונים.שירותיםקבלתלצורךלהםהדרושים

אתלצרףדרשות(ילדיהן,אתלרשוםכדיהפנים<T~wtהפונותרבותנשיםזו.מדיניותמיושמתלאבפועל

בעליהן.עבורהמשפחותאיחודלבקשתבקשתן

עודכלהפייס.במשרדרשומיםשאינםילדיםכ-10,000כיוםישנםאדם",לזכויותרופאים"שלנתוניםלפי

שלפילמרותהרשויות.על-ידיהעירכתושבמוכרואינוזהותתעודתמספרמקבללאהוארשום,אעוהילד

אםגסבריאותולביטוחלקצבאותזכאיםילדיההלאומיהביטוחעל-ידיכתושבתהוכרההאםאסהחוק,

רפואי.לטיפולזוכיםהילדיםאיןהמקריסברוברשומים,לאהם

30.10.96.מיוםירושלים,במזרחהאוכלוסיןמינהללשכתמנהללוזון,מאהרוןהפרטלהגנתלמוקדמכתב50.



אבורמדאןמוחמדמייסרשלעדותה
ס,דל511לשבעהואםנשואה41,בתאמחמיד,

שהואאמחמיד,אבומוחמדעם1975בשנתהתחתנתי
הינהבעלישלמשפחתוצור-באהר.הכפרתושב

לחם,ביתהעירעל-ידזעתרהמכפרמהשטחים,במקור
ביתלהםיש1968.שנתמאזבצור-באהרגריםוהם

שלזהותתעודותלהםישבצור-באהר.וקרקעות
בצור-שהייהאישורימקבליםהםאבלהשטחים,

נשיםעםהתחתנובעלישלמהאחיםשלושהבאהר.
הםירושלמיות.זהותתעודותוקיבלומצור-באהר
באהר.בצורלגורממשיכים

ישולכולנובצור-באהרתמידגרהשליהמשפחה

ישראליות.זהותתעודות

מירפתראניה,שלי,הראשוניםהילדיםשלושת
כשנולדומידקיבלובצור-באהר,שנולדוואיימן,
קיבלנוואפילובעיותבליזהותתעודותמספרי

הילדים.עבורהלאומימהביטוחילדיםקיצבאות
שלזהותתעודותמספרינתנואחר-כךשנולדולילדים

השטחים.

בשנתצור-באהר.בכפרגרנו1987שנתעד1975משנת
בכפרבעלישלהמשפחהשלבביתלגורעברנו1987

בצור-באהר.לגורשובחזרנו1993יוניבחודשזעתרה.

בכפרבבתי-ספרהיוםלומדיםכולםשליהילדים
כך.עלהוכחותלנווישצור-באהר

אתמשפחות.איחודבקשתבעליעבורהגשתיפעמיים
קיבלוולא1975,בשנתהגשתיהראשונההבקשה

אחרי1993.בשנתהגשתיהשנייההבקשהאתאותה.
נדחתה.הזוהבקשהשגםליאמרושנתיים

זהותתעודותמספרילהםשאיןילדיי,עבורהגשתי
וגם1993,בשנתמשפחותלאיחודבקשהירושלמיות,

כדילאומילביטוחבקשהגםהגשתינדחתה.היא

מהביטוחאנשיםעבורם.ילדיםקיצבאותלקבל
בקשהלהגישליואמרוהביתהאליבאוהלאומי
שנתייםאגורשאניאחרי1995,בשנתחדשה

בירושלים.

הלכתיבירושלים,שגרתישנתייםאחריב-17.8.95,

ילדים.לקצבאותבקשהוהגשתיהלאומילביטוחשוב

משםולהביאהפניםלמשרדללכתליאמרוהם
בירושלים.גרהשאניאישור

לימילאההפקידההפנים.למשרדהלכתיב-30.12.95

ליואמרהבמחשבבדקההיאכךואחרהטופסאת

שלוגםב-21.11.95נשללהשליהזהותשתעודת
ואיימן.מירפת

לאפי,איבראהיםמיחמדג/יהאדשלעדותה
י1סידלילארבעהואםנשואה48,בת
המלחמה,אחרי1948,בשנתצפאפא.בביתנולדתיאני

בירדן.לגורהמשפחהכלעברנו

עותמאןמוחמדעותמאןעםהתחתנתי1964בשנת
גםבעלילכווית.איתועברתיבכווית.אזשעבדלאפי,
זהותתעודתלוהיתהלאאבלבבית-צפאפאנולד

בעליכיבסעודיה,לגורעברנו1969בשנתישראלית.
אחר-כך1991.אוקטוברעדשםגרנועבודה.שםקיבל

לנויש1996.אוגוסטעדחיינושםבירדן,לגורעברנו
ילדים.ארבעה

משפחותלאיחודבקשהעבורנוהגישהגישבעליאבי
לתקופהצפאפאלביתאזבאנוב-27.12.73.שאושרה

קיבלנוואניבעלי1974בינוארכחודשיים.של

נרשמושלנוהילדיםוכלירושלמיותזהותתעודות
זהותתעודותקיבלוהגדוליםהילדיםtwl>wבהן.

בתיעםבאתיב-1619.8.96.לגילכשהגיעומשלהם
זהות,תעודתלהלהוציאכדילירושליםמירדןדאלי

הגשתעלאישורקיבלתי16.לגילהגיעההיאכי
לואמרתיחודש.אחרילחזורלנואמרהפקידהבקשה.
לחזורצריכהושהיאבירדןבבית-ספרלומדתשדאלי

לייוציאשהואצריכהאניזהובגללללימודים,

לנותוכיחילי:אמרהפקידבמקום.זהותתעודת
ואמרתיבעמאןלבעליטלפנתיבירדן.לומדתשהילדה

שדאליבעמאןהספרמביתאישורלישישלחלו

אתבפקסלישלחבעלילמחרתאצלם.לומדת
דאלי.שלוהתעודותהאישורים

המסמכיםעםהפניםלמשרדהלכתישובב-22.8.96
אליועליתילמנהל.לעלותליאמרהפקידשלח.שבעלי

אמרואזאותישמעהואצריכה.אנימהלווסיפרתי
צריכיםלאאתםאזשלך,הבתוגסבירדןחיהאתלי;

הזהותתעודתאתלקחהואשלנו.הזהותתעודותאת
הזהות.תעודתבמקוםלישיהיהטופסליונתןשלי

שלהםבלשכההיאהזהותשתעודתכתובהיהבטופס
שלי.המעמדאתלבררצריכיםהםכי

ב-13.1.97תאמדאבושאדעל-ידינגבתההעדות51.

ב-12.5.97.רקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות52.
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בביתבביתנובארץמאזנשארנודאלישליוהבתאני

לישלקחולווסיפרתילעמאןלבעליטלפנתיצפאפא.

תעודתלדאלילתתרוציםושלאהזהותתעודתאת

חייםאנחנוומאזב-8.9.96לירושליםחזרהואזהות.

ב-1982,שנפטרבעלי,שלשאבאבביתצפאפא,בבית

לנו.הוריש

ב-26.1.97.האחרונהבפעםהפניםלמשרדחזרתיאני

ובתיאניבינתייםחדש.דברשוםשאיןליאמרו

זהות.תעודותבליכאןנמצאותדאלי

למדהואבירדן.בלימודיםלהמשיךרצהבעלי
שגמרואחריירדן,ממשלתחשבוןעלבאוניברסיטה

בירדן.אצלםלעבודחייבהיההואללמוד

הייתי1996-1984השניםביןבשנה,פעמייםאופעם

נמצאתשליהמשפחהכלכילירושליםמירדןבאה
שלי.היציאהאישוראתלחדשוכדיבירושלים

הסהרשלבבית-חוליםנולדושלנוהילדיםחמשתכל

להםנתנולאהפניםבמשרדירושלים.במזרחהאדום
ורשמומראמללהשלהםאבאכיזהותתעודתמספרי

כנלווים.שליבתעודהאותם

פעמיים.ולילדילבעלימשפחותלאיחודבקשההגשתי

שהיאליאמרואז1989,בשנתהראשונההפעם

עודהגשתיהפנים.במשרדאזשהיתהבשריפהנשרפה

איחודבקשתאתלזרזכדי1994.ביוליבקשה

חזרתימאוד,חולההיהשלישאבאובגללהמשפחות,

1996.מאיבחודשאל-עמודלראםשליהילדיםעם
אל-עמוד.בראםהספרבביתלומדיםשליהילדים

עודלונשארההחוזהולפילעבוד,בירדןנשארבעלי

בירדן.לעבודשנה

הפניםלמשרדלגשתבגשרליאמרומירדןכשחזרתי

כישליהזהותתעודתאתולחדשירושליםבמזרח

צבעונית.תמונהוצריךבשחור-לבןשליהתמונה

תמונותהבאתיהפנים.למשרדהלכתיב-24.6.96
אתשקיבלההפקידהלי.שאמרוכמוצבעוניות

אניבמחשבלהשישהנתוניםשלפיליאמרההבקשה

לילקחתצריכההיאולכןבירושליםולאבירדןגרה

הזהות.תעודתאת

לאיחודלבקשהלתשובהמחכהאנילה:אמרתי

יכולהלאשאניליאומריםאתםזהובמקוםמשפחות

משרדשלהחלטהשזוהיליאמרההפקידהכאן,לגור

כתובשבובעבריתמכתבליוהביאהוהלכההפנים,
הארץ.אתלעזובצריכהשאני

בעליאל-עמוד.בראסשליהילדיםעםהיוםגרהאני

והאחיותשליהאחיםכלמאוד.עלימקשהוזהבירדן

מהם.להתנתקיכולהלאואניבירושליםגריםשלי
דינרב-50ירדני.דינר150חודשכללנושולחבעלי

ולילדיםלינשארדירה.שכר<D>Wמשתמשתאני

ש"ח).)450לחודשדינר100שלי

יי.יייו-לזלידועתה)4*"-,
עמוישאשמם16לושמלאויתושך'החוק,לפי,

אתוהנושאתזהותועלהקעידקרשמיתעודה-
אוםעלל-יזהותתעודתאי-נשיאת'5ומולצת.1"

החוק.עלעביהההויה,6)גילעלל

ל"י"קבייין'ןיריקיגחכייל*י-

פלססימסמרגש,וקףקצרפשוט,הלידהיאזהות

ייפויג""?ייי6-לןנ9יין,ייקמ-יקויקי,

י"'ליקה"קייהס"יקי,."קדניי'-?-י.ל"ל"

אייועללמעשהוכפההיקשה,לאישורעיי4.

החוק,עללעבוראדם

"%יל"-ייץ?-קץ-ק""יויקע"י,-?,
בלאק-"4.ללוטייח"ל?טעילעומותיסלהיחשף,
miwn.,רושלים,?~מתגוררהואכ-המוכ-תההות

יוכללאוהיאשקייםכתושבלהחשלעלולהוא

לירושליסןשבכניסותבלחסלמ?ילעבור

34,בתנאפע/מושאג'אברמריםשלעדותה

י4םידלילחמישהיאםנשואה

בביתלמדתי1963.בשנתירושליםבמזרחנולדתי

אל-עמוד.ראםספר

בשנתזהות.תעודתקיבלתי17,בגיל1980,בשנת

ואחר-אל-איתיחאדבתיכוןלימודייאתסיימתי1982

ומזכירות.הדפסהשנתייםלמדתיכך

שהכרתירמאללהתושבעםהתחתנתי1984בשנת

כיבירדןלגורעברנוחודשיםכמהאחריבלימודים.

ג',משנו,1982-1.ויצגונו,,,נ,1יוזנ,ענ11,נון/ז1,11לווזק,2טעיזי53.

ב-23.2.97.דנדיסמאזןעל-ידינגבתההעדות54.
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בןסהג'יאן,מרדוםסהארמרדיםשלעדותו
ייילדימלארבעהואבנשוי39,

ספרבביתלמדתי1958.בשנתבירושליםנולדתי
תוארעשיתיואחר-כךלימודשנות12קולגיייפריר"
לחם.ביתבאוניברסיטתמלוןבתיבניהולראשון
התחתנתי1984בשנת1982.בשנתהתואראתסיימתי

בתעודגיאק.קבורק,סהאג,ילדים:שלושהלנוונולדו

באוסטרליה.כשהיינולנונולדהאחת

נוטרדאםמלוןבביתעבדתי1988עדמ-1982
קבועושילמתיהמיסיםכלאתשילמתיבירושלים.

הביתעלארנונהגםשילמתילאומי.לביטוחלמוסד
בחו"ל.שהייתיבתקופהגםשלי,הפרטי

והרבההתיירותבענףירידההיתה1988בשנת
עבודהלחפשהחלטתיאני.ביניהםפוטרו,עובדים
האינתיפאדהשלהמצבזובתקופהכיגםבחו"ל,

ספרבתיסגירתשביתות,עוצר,הזמןכלוהיההחמיר
כאלה.ודברים

התחלתישםלאוסטרליה,המשפחהכלעםנסעתי

אתלבקרלארדחוזרהייתישנתייםבכלפעםלעבוד.

היציאה.אישוראתולחדשהמשפחה

ליאמרו1996,באוגוסטהאחרונה,בפעםכשנכנסתי

במשרדשליהזהותתעודתאתלחדשללכתבגשר
במזרחהפניםלמשרדהלכתיב-15.10.96הפנים.

עלאישורלינתנהוהפקידהטופסמלאתיירושלים,

שבועייםאחרילחזורליאמרההיאהבקשה.הגשת

שבועותשלושהאחריחדשה.זהותתעודתלקבלכדי
משלםשאניאישוריםרוציםשהםליאמרוחזרתי.

לישאמרובתאריךחזרתיוחשמל.מיםארנונה,

ליאמרוממני.שבקשוהדבריםכלאתלהםוהבאתי

חדשה.זהותתעודתלקבלכדיחודשאחרילחזור

לקבלכדיהפניםלמשרדחזרתי1997ינוארבאמצע

שחסריםליאמרההפקידהשלי.הזהותתעודתאת

שלרשימהעםטופסלינתנהוהיאדברים,כמהעוד

מהדבריםחלקלהביא.צריךשאניהמסמכיםכל

מבתיאישורלמשלכמולי,היולאממנישבקשו

כ1990-1995,בשניםשליהילדיםלמדושבהםהספר

שהילדיםאישורלהםהבאתיבחו"ל.היינואז

הזו.בשנהבירושליםבבתי-ספרלומדים

שלי.המסמכיםכלעםינוארחודשבסוףחזרתי

הואהפנים.משרדשללמנהלללכתליאמרההפקידה

ולכןזהותלתעודתזכאילאאניהחוקלפיכיליהודיע

מכתבלינתןהואהתעודה.אתלייחדשלאהוא
הילדיםעםיום15תוךלעזובצריךשאנישאומר

שלי.

שארואנושי,דתיהואירושליםעםשליהקשר

נולדנובירושלים.מתגורריםאשתיושלשליהמשפחה
מתושביה.חלקלהיותלאלנווקשהבעיר

זהותתעודתהחלפת
להחליףישהאוכלוסין,מרשםלחוק28סעיףלפי

כשהתמונהאובלויהכשהתעודהרקזהותתעודת
מטעה.בתעודה

הפניםלמשרדמופניםרביםפלסטיניםזאת,עם

שברשותם,הזהותתעודותאתלהחליףבדרישה

למשל,כךהחוק.מןמתחייבהדברכשאיןגם

בתעודתצבעוניתתמונהשצריךלהםנאמר

לאאותהשהחליפולמרותישנהשהתעודההזהות,

למחשב.מתאימהאינהשהתעודהאומכבר

כילהוכיחנדרשיםהםהפנים,למשרדמשהגיעו
עלוליםהסואזבירושלים,נמצאחייהם"מרכז"

שלהם.התושבותמעמדאתלאבד

39בתעפאנה,רשידג'מילסמירהשלעדיתה

י6םידלילעשרהואםנשואה

בעלישנים.24לפניהתחתנתיצפאפא.בביתוכלרכי

ולאב-67'כאןהיהלאהואאבלצור-באהר,ילידהוא
הגיעהואבכווית.גרהמשפחינוכלזהות.תעודתקיבל

נסעתיואניהחתונה,בשבילביקוררשיוןעםלכאן

שהתחתנו.אחרילכוויתחזרהאיתו

ולכולםצפאפאביתהכפרתושביהםמשפחתיבניכל
באתיהשניםבמהלךירושלמיות.זהותתעודותיש

בביתגרההייתיבשנה.פעםבערךמשפחתיאתלבקר

וגםפהנולד22,בןמוחמד,בניצפאפא.בביתשלנו
ילדיישמונתפה.נולדחודשים9בןג'מילבני

זהותתעודותמספריקיבלתיבכווית.נולדוהאחרים
זהותתעודתישהבכור,מוחמד,לבנימילדיי.לחמישה

ירושלמית.

ב-7.2.97.דנדיס,מאזןעל-ידינגבתההעדות55.

ב-12.1.97חאמדאבופואדעל-ידינגבתההעדות56.

26



ושמונהשנתייםלפניפהלגורמשפחתיעםחזרתי
ימים.לכמהרקלירדןיצאתישנהלפניחדשים.

לאיחודבקשההגשתי1994ספטמברבסביבות

לאיחודהבקשהסמךעלוילדיי.בעליעבורמשפחות

בעלילשהייתאישוריםפעםכלקיבלתימשפחות
הםהפנים.במשרדהייתיחודשלפניבירושלים.

האישוראתותקבלייום15בעודתחזרילי:אמרו
להאריךכדיש"ח300שילמתימשפחות.לאיחוד
כדיימים15אחריחזרתיהביקור.רישיוןאתלבעלי

חידושואתמשפחותלאיחודהאישוראתלקבל
שבוע.אחרילחזורליאמרווהםלבעלי,הרישיון

אתליתנילי:אמרהפניםבמשרדהפקידכשחזרתי,

שלך.הבקשהאתאבדוקואנישלךהזהותתעודת
האישוראתביקשהואואזהתעודהאתלוגתתי

לונתתימשפחות.לאיחודהבקשההגשתעלשקיבלתי

לאיחודשלישהבקשהאמרהואאזאותו.גם

הזהותתעודתאתמחזירלאושהואנדחתהמשפחות
טופס,לךאתןאנילי:אמרהואממני.נשללההיאכי

לירדן.מידותסעיאותותקחי

צריך22,בןמוחמד,בנישגםליאמרהואאחר-כך
תעודתקיבלמוחמדשלו.הזהותתעודתאתלהחזיר

לגורנשארהואומאז16,בןכשהיהבירושליםזהות

המשפחהכלשחזרנומאזצפאפא.בביתמשפחתיאצל

אמרהפקידאיתם.לגורעברמוחמדבאהר,בצורלגור
תעודתאתלמסורהפנים,למשרדלבואצריךשבנילי

הארץ.אתולעזובשלוהזהות

ליאמרהואולבכות.הפקידלפנילהתחנןהתחלתי

הפנים.משרדלמנהלאותוולמסורתצהירלכתוב

מוליעישןהואהמנהל.עםנפגשתייוםבאותו
ביקשהואאזשאלות.הרבהאותילשאולוהתחיל
ושאניטבעישזהליואמרשליהתיקאתלושיעבירו

ליאמרהואואזמולוובכיתיהתחננתיאתרגש.לא

לירדן.לצאתחייבתושאנילייעזורלאשהוא

ליוישצור-באהרבכפרמשפחתיעםכיוםגרהאני

בו.גרהשאניההוכחותכלאת

כלעבורהלאומימהביטוחילדיםקצבתמקבלתאני
עורךזהות.תעודותמספרילהםשאיןאלהגםילדיי,
נטףליהעבירהלאומישהביטוחליאמרשליהדין
יכולהלאשאניליאמרושםאבללבנק,הלכתילבנק.

זהות.תעודתלהםמראהשאניבליהכסףאתלהוציא
והראיתיהזהותתעודתאתלישלקחולהםאמרתי

שזהליאמרוהםשלי.החוליםקופתפנקסאתלהם
זהות.תעודתלהםלהראותחייבתושאנימספיקלא

הכסף.אתלהוציאיכולהלאאניעכשיו

45,בתעויס,מיסאדאודסוהילהשלעדותה
ייילדיםלחמישהואםאלמנה

מזרחשלזהותתעודותהיולהורייבסילוואן.וולרתי
זהותתעודתהוצאתיבערך18בתכשהייתיירושלים.

מוסטפאאחמדג'מילעםהתחתנתי1973בשנתמשלי.
חזרתיבו-15.7.73בעיראקגרוומשפחתוהואעויס.

לחלקיעסקהקיםבעליב-1979לעיראק.בעליעם
במקורהיאבעלישלהמשפחהלרכב.חילוף

מיפקדבזמןכאןהיולאהםאבלמירושלים,
ישראליות.זהותתעודותלהםהיוולאהאוכלוסין

ירדני.דרכוןהיהלבעלי

לבקרכדילירושליםחוזרתהייתיבעיראקגרתיכאשר
כלבאההייתישלי.היציאהרישיוןאתלחדשוכדי

לירושלים.שנה-שנתיים

חולהשהיהבעלי,עםלירושליםחזרתיב-7.6.95
מוחמד,הקטנים,ילדיישלושתחזרואיתייחדסרטן.
בניכשבועיים.אחריחזרהאסילבתיומוהנד.דאוד

ב-947.8.95'.באוגוסטלפנינו,כשנהחזראחמד

בניועבורבעליעבורמשפחותלאיחודבקשההגשתי

תעודתלהוציאצריךוהיה16לגילשהגיעמוחמד,

<nwtwבירושליםשהיההיתרקיבלבעליזהות.

הפניםלמשרדהלכתינפטר.בעליב-12.12.95חודשים.

להביאליאמרההיאנפטר.שבעלילפקידהואמרתי

פטירה.תעודתלה

עםקורהמההפניםבמשרדלבררהלךמוחמד
שאניהפנים,במשרדהפקידותאחתשלנו.הבקשות

בפעםלבני:אמרהנרימאן,להשקוראיםחושבת

אמך.עםלכאןתבואהבאה

הבאתיהפנים.למשרדמוחמדעםהלכתיב-16.1.96

אמרההיאהפטירה.תעודתאתנרימאן,פקידה,לאותה
הבקשהבעלך,שלמשפחותאיחודתיקאתסגרנולי:

אצלנו.נשארתשלךהזהותותעודתנדחתהבנךשל
ומשפחתךאתכילי:אמרהוהיאלמהאותהשאלתי
לארץ.בחוץחיים

אמרתישלמה.ששמוחושבתאנילמנהל,קראההיא

ואחיותי.אחייעםכאןלחיותוצריכהאלמנהאנילו:
קטנים,ילדיםליישזרה,בארץלחיותיכולהלאאני

ב-23.2.97.רקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות57.



בקופתמבוטחתאניהלאומי.מהביטוחילדיםקיצבתלי:אמרשלמהכאלמנהזבירדןאותםאפרנסאיך
כללית.חוליםאותך.יפרנסושלךהגדוליםהילדים

לחיות.ואיפהללכתלאןליואיןירושליםילידתאניבביתאל-עמודבראםילדייעםכאןלגורממשיכהאני

רוצהואנימירושליםהםבעלישלוזואבימשפחתמשלמתאניהמ-1.6.95.שכירותחוזהלייששכור.

זכותי.וזושליהמשפחהבתוךילדיעםלחיותמקבלתלאאניוחשמל.ירושליםלעירייתארנונה
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ספקנות

טרנספרוחציכשנהמזהמתבצעירושליםבמזרח

חוקים,באמצעותהפלסטינים.התושביםשלשקט

אלפימגורשיםמינהלייםותכסיסיםפסקי-דיןתקנות,

בתיהם,אתלעזובנדרשיםהםמבתיהם.אנשים

הקשראתלנתקהסוציאליות,זכויותיהםכלאתלאבד
אחר.במקוםחייהםאתולהתחילמשפחתםעם

לגביודאותבחוסרחייםאחריםאלפיםעשרות

מעמדם.ולגביעתידם

מפלסטיניםשוללתהפניםמשרדשלהחדשהמדיניותו

להתגוררהבסיסיתזכותםאתירושליםמזרחתושבי
לאשהםאימתכלמהםנשללתזוזכותבבתיהם.
היוםבירושליםגריםהםכילהוכיחמצליחים

שקבעהגבוהההוכחהרףעל-פיבעבר,בהוהתגוררו

הפנים.משרד

הואירושליםבמזרחהפלסטיניםשלהשקטהטרנספר

במזרחישראלשלהכוללתלמדיניותהישירהמשך
קבוערובעללשמורשמטרתה1967,מאזירושלים

עללערעריהיהניתןשלאעל-מנתבעיר,יהודיםשל
נקטההשניםבמרוצתבה.ישראלשלריבונותה

במזרחלפלסטיניםלגרוםכדישוניםבצעדיםישראל
עלהרבותההגבלותואכן,ביתם.אתלעזובירושלים
בקשותלאשרוהסירובירושליםבמזרחהבניה
אתלעזוברביםפלסטיניםהכריחומשפחות,לאיחוד

מסתברכיוםאחרים.למקומותולעבורהעירגבולות

לשובזכותםאתלעולמיםאיבדוהםבכךכילהם

רואיםהםושבווגדלונולדובובמקוםבה,ולהתגורר

ביתם.את

תושביהפלסטיניםביןבוטהבאופןמפלהזומדיניות

ישראליאזרחישראלים.אזרחיםלביןירושליםמזרח

וזכותושיחפוף,שניםלכמההארץאתלעזוביכול

מעברגםתמיד.לומובטחתבישראלולגורלשוב
יתרהבזכויותיו.ייפגעלאבשטחיםלהתנחלויות

יכולההתנחלויות,שלהמיוחדהמעמדבשלמזאת,

מבליבהןלהתגוררלעבורפלסטינישאינוקבעתושב

ייפגעו.שזכויותיו

עלמבוססתהפניםמשרדשלהחדשההמדיניות

הםירושליםמזרחתושביהפלסטיניםכיההנחה
בהחלטותמותניםוזכויותיהםשמעמדםמהגרים,
היאזוהתייחסותישראל.שלובחסדהפוליטיות

מעמדם.אתמהםלשלולהפניםלמשרדהמאפשרת

אינםירושליםמזרחתושביהפלסטיניםאולם,

על-פניבירושליםהחייםאתהעדיפואשרמהגרים

שנולדובאנשיםמדוברבעולם.אחריםמקומות
וזוהיבהמתגוררתמשפחתםבה,גדלובירושלים,

בהלחיותבירושלים,לגורזכותםהיחידה.מולדתם

הבסיסיתזכותםהיאשירצו,עתבכלאליהלשובאו

אותה.לשלולואין
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הפלצות

בעתידמדיניתלהכרעהלעמודאמורירושליםנושא

הקבועמעמדםגםלהיקבעעתידזוובמסגרתהקרוב,

איןעודכלהפלסטינים.ירושליםמזרחתושבישל

הפלסטינינשלבמעמדםלפגועאיןזה,בנושאהכרעה
צדדי.חדבאורחירושליםמזרחתושבי

לממשלתקוראיםהפרטלהגנתוהמוקדבצלם
ישראל:

מעמדהפלסטיניםירושליםמזרחלתושבילתת1.
בירושליםשעתידםכךלהפקעה,ניתןשאינו

לבני-גםיינתןזהשמעמדלהבטיחישיובטח.

ולילדיהם.זוגם

הפלסטיניםירושליםתושבילכללהחזיר2.

זכויותיהםאתנשללבירושליםשמעמדם
בהוחייהםבעירהיוולדםמתוקףלהםהמגיעות

אתיקבלוירושליםמזרחתושביכלכילהבטיח3.
מהביטוחלהםהמגיעותהסוציאליותהזכויות

זכויותולהחזירבריאות,ביטוחלרבותהלאומי,

ממנו.שנשללולמיאלה

הפלסטיניםכלפיהאפליהצורותכלאתלבטל4.

האפליהאתובראשונהובראשירושלים,במזרח
הדיור.בנושאהקיימת

בעירלשהותירושליםתושבישללבני-זוגלאפשר5.

משפחות,לאיחודהבקשהאישורעדבני-זוגם,עם
הזכויותכלאתיקבלוילדיהםכיולהבטיח

להם.המגיעות
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1נפסח

ישראלמדינת

הפניםמשרד

האיכל,סי,למינהלהעשבה
מירהירושל,ם

זרישל,טז7שכםדרד
פ02-75546טלפון

רי,/,

--=-

ג,נ"

והיה'מטניחג'-ין

ק~ל'ש.בתרשייךעילחוק.קוששי(

1952-התשי"בך,שך"ל,הכניסהחוקל"ינקעשלדהקבעיעזיבהרשי,ןכילהיך,עךהריו, עדיו,-ההשל'דלי,ןראלהרנ'סהתקנוה,

לישראל_מחועאלךל71החי,םחרב:אוןשהעתקתהעובדהלתוך

להלן(הרשומיםמפייחתךבנ'יחילהישסהרל.יו;רקעכןכמו

-----------------------------

ר----------------------------

-
ה./עיק.ק7,לי,),'-קל'/[)לעיע('ו]1,,/ג)]1ל/כ.,ינ,,

52ס(,"'למ~ללשכהשברשיתןה"עברתעודת,הגהוקתדו,11ה"יהרגודך[ן;ו.;,7'1',האקוךל"ד
ל"ךש,7.מחוץל,1לנאתו[ינסןל~,,,-ק",,נר:(-(בן",נל(י'ן

זויי,%כב',4
',מ'הי-
הי,,כהמלהן

ל,-ןי,1,וך.י",

יי-ן..-

ע
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2נספח

לכבוד:

ווף.qb.ונארו:

נמ91409ענישה:מס'____________

משפחותלאחודבקשתךהנדון:

-____--_____________.המבקשיבת

נמצאשיךהח"משמר=כח~לאכיעמצאח==ותמשפלאיודבקשתךכילהשירהדףה
בישראל.

הבים.המסמכיאתלהמצאעלובשראלהששמתזכחת~לשםנ

הנישואיןיוםמאןהמבקשע-שדירהרכישתשכירות/חוזה7[

הנישואיןיוםמאזהמבקשיותשםעלהמגוריםלדירתבקשרחשבונותם

הילדיםשללידההודעות/תעודותנ]

6.מגיללפחותשונותחינוךבמסגרותהילדיםשללימודיםאישוריכ)

וכו')חיסוניםפנקסיחלב,טיפת(וילדיו/ההמבקשיותשלרפואייםשירותיםקבלתבדבראישוריםכ]

הלאומימהביטוחתשלומיםקבלתבדבראישוריםכ]

והמוזממתהמבקשיותשלהעבודהמקוםבדבראישוריםכ]
בי)

נישואיןתעודת

להומחוצהבישראלוהמוזמן/יםהמבקשיותשלהשהיהתקופתפירוטב]

בבקשתך.ולטפללהמשיךנוכללאלעילהכדגשיםוהפרטיםהמסמכיםכללהמצאתעד3.

כמבוטלת.בקשתךאתנראהחודשים,שלושהעדשלתקופהבתוךהמסמכיםיומצאולאאם

רב,בכבוד

הפקידשם

כלן-חתימה
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הפניםמשרדתגובת

ישראלמדינת
הפניםמשרד

עיגםויחסילדוברותהלשכה

תשנ.יזב,אדרכ,יד
1997אפריל,2

:לכבוד
שסייןיעל

בצלם""

ג.נ.,

ירושלים.מזרחמתושביהתושבותמעמדשלילתבנושאדו"ח:הנדון
26.3.97מיוםמכתבך:סימוכין

הנושא.הצגתאופןעללמחותישראשית

מפלשתיניםהתושבותמעמדשלילת-השקט"הטרנספר"בשםהוכתרהדו"ח
שהן.כלזכויותבשלילתא%בטרנספרכללמדוברשאיןהאמתירושלים.במזרח

אחרלמקוםוהעברתםהקבועמגוריהםממקוםאנשיםעקירת-פירושוטרנספר
כפויה.בהעברהמדוברכיהרושםנוצרזכויות"שלילת"עםזהכינויוכשמחברים

שכלישראלמדינתשלקבעתושביהםירושליםמזרחתושביבתכלית.שונההאמת
תושבשלבמעמדנותרלהתאזרחשלאשבחרמי:להתאזרחהיהרשאימהםאחד
העליוןהמשפטביתשקבעוכפיחייםמציאותשלעניןהינהקבעתושבות.קבע

ישיבתשלמציאותעלנסמךקבעלישיבתרשיוןפעם,אחרפעםהשנים,במהלך
הוא.מתוכוהרשיוןפוקע-קיימתאינהשובזומציאותכאשרקבע,
במקוםחייומרכזאתקובע-ישראלעםשלוהקשראתמנתקקבעתושבכאשר
גורםהחופשיתבבחירתוהואהרי-משפחתוחייאתמקייםעובד,הואשםאחר,

רשיוןביטולשלבאקטהמזעראיןכייודגש,(שלוהקבעתושבותלפקיעת
לישראל.מחוץקבעישיבתשלחדשקשרוימרבפקיעתו),אםכיקבע,לישיבת

:נוספיםדיןפסקיבשניהאמוראתהעליוןהמשפטביתאישרלאחרונה,
ירושליםמזרחתושבשלבענינווהדןבדו"ח,הנזכרבוסתני7952/96בבג'צ

מזרחתושבתשלבענינההדןעמירהסחך8827/96ובבג'צבירדן.שהשתקע
טענותאותןשנים).10במשך(שםוהשתקעהירדןלתושבשנישאהירושלים
העותרתידיעלהועלוהמשפחות,איחודמדיניותבדברלדו"ח,7בע'מהמועלות

ונדחו.בבג'צ
כאילוהפנים,משרדכנגדהביקורתאתממוןשהדו"חתמוההאמור,לאור

ביתהלכותבישראל,החוקנגדמכתניטלמעשהחיצייובאשרבמדיניות,המדובר
הבינלאומי.ובמשפטהעליון,שפטהו

ירושלים91061,בן-גיריוןקדית6158,ת.ד.
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ישראלמדינת
הפניםמשרד

ציבורויחסילדוברותהלשנה

ישראלמדינתשלהקבעתושביכלעלבשווהחליםאלהכלליםכי,עודלהדגישיש
אלהכלליםכיולהדגישלחזורישכן,עליתרירושלים.מזרחתושביעלרקולא

לאחרונה.שינויכלבהםחלולארבותשניםמזהנהוגים

נהירהקיימתהשלוםהסכמימאזכילאחרונה,רקהתעוררשהנושאלכךהסיבה
קיימתהייתהשלאתופעהרבות,שניםלפניאותהשעזבואנשיםשללישראלחזרה

אלו.להסכמיםעד

בדו"ח.כמצתןנסתריםאינםהתושבותפקיעתבדברלעיל,שהוסברוהכללים
כלע"ילהשגהניתנותהתקנותוכידוע(לישראלהכניסהבתקנותמופיעיםהכללים

ידכםעלשמצוטטכפיהעליון,המשפטביתידיעל,פעםאחרפעםואושרואחד)
מסרבהפניםמשרדכי"מצטטתואניידכםעלנכתבמדועברורלאכןועלבדו"ח,
התושבות".מעמדלשלילתהכלליםמהםלמסור

מהמקריםאחדלכללהתייחסניתןלא-לתגובהשניתןהזמןקוצרמפאת
הודעהעלהמוגשערעורלכלמתייחסהפניםמשרדכירקיודגשהדו"ח.המפורטים

לפונים.ומשיבתושבות,פקיעתעל
הפניםשריכמוהנוכחי,הפניםשרמדיניותכיהדגיש~לחזורנבקשעוד

שניס,7ל-מעבראפילובלבד,לימודיםלמטרתלחו"לשיציאההינה,הקודמים,
התושגות.לפקיעתמביאהאינה

הנ/בקלוד
יקה/ע"ל
אלינסון)טובה

הציבוריחסיעלוממונהדוברת
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