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 שלום רב, 

 והסדרת מעמד בני זוג פלסטינים פליה במתן סיוע משפטי בהליכי איחוד משפחותה הנדון:

לתקן מצב מפלה ובלתי את התערבותכם הדחופה על מנת  ולבקש ,בענין שבנדון הרינו לפנות אליכם

בהליכים משפטי  עוץ וייצוגיילהעניק סיוע משפטי אגף לה מסרבולפיו  ,חוקי הנמשך מזה שנים

עבורם נדרש הילדים ו/או הזוג בן/בת וזאת כאשר , איחוד משפחות והסדרת מעמד בני זוג םניינשע

 . תושבי השטחים הכבושים פלסטיניםהם בישראל המעמד 

 : אליכם להלן נימוקי פנייתנו

למי שידם  הזכות לסיוע משפטי במימון המדינהמעגן את  1972-חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב .1

את ההוצאות הכרוכות בהליך. חוק הסיוע ואינה משגת לשאת בעלויות הייצוג המשפטי 

על זכות הגישה  בהגנהביטוי לחובה הפוזיטיבית המוטלת על המדינה  למעשההמשפטי הוא 

 . חוקתיתשהוכרה זה מכבר כזכות יסוד  ,לערכאות

ואת ; (1997) 577( 3פ"ד נא) ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ 733/95ע"א  :ראו

 .(2000) 217, המשפט ה' מזכות רגילה לזכות חוקתית -זכות הגישה לערכאות  מאמרו של י' רבין

קובעים את היקף הסיוע המשפטי  1973-חוק הסיוע המשפטי ותקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג .2

הניתן באמצעות לשכות הסיוע, את תנאי הזכאות לקבלת הסיוע המשפטי, וכן את העניינים בהם 

 סיוע. המוענק 

 :גםלתקנות הסיוע המשפטי  (7)5בתקנה מבין העניינים אשר יינתן בהם סיוע משפטי, נמנים  .3

, חוק מרשם האוכלוסין, 1952-, חוק האזרחות, תשי"ב1950-"תביעות לפי חוק השבות, תש"י

 סיוע משפטי נמצא להעניקחלק מהנושאים בהם בחר המחוקק הנה אם כן, . ;"1965-תשכ"ה

"התאזרחות" ) אזרחותלחוק ה 9-ו 8, 7, 6, 5סעיפים על פי גם תביעות שעניינן איחוד משפחות 

ל קטינים"; ו"אזרחות מכוח ; "התאזרחות ש"התאזרחות של בעל ואישה")לרבות פטורים(; 

 .(הענקה"

 מחוזותבלשכות הבאמצעות  הסיוע המשפטיאגף אולם, למרות הדברים הברורים הנ"ל, מסרב  .4

ליתן ייצוג משפטי בסוגיות הנ"ל עת מדובר באיחוד משפחות והסדרת מעמד עבור  השונים
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ניינה של באמתלה שע, וזאת או רצועת עזה בני/ות זוג שהם פלסטינים תושבי הגדה המערבית

 להלן:) 2003-קבוצה זו מוסדר בהוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג

 ( לתקנות הסיוע המשפטי.7)5מופיע בין החוקים שבתקנה חוק הוראת שעה(, שאינו 

, ובה 9.6.2015תשובת הממונה על חופש המידע במשרד המשפטים, עו"ד מיכל טנא, מיום  מצ"ב

 עמדתו הנ"ל של אגף הסיוע המשפטי. הובאה

שעניינה "הטיפול בשוהים בלתי חוקיים  1813קבלת החלטת הממשלה מס'  , עם2002מאי מאז  .5

 איחוד משפחות בנוגע לתושבי רש"פ ולזרים ממוצא פלסטינים", ולאחר מכן, עם דיניותמו

איחוד  לש "הסטנדרטים"הוחרגו מההליכים  ,2003, באוגוסט הוראת שעהחקיקת חוק 

 השטחים ת/תושב ת/פלסטיניזוג ה ת/ןבבהן משפחות  ,המשפחות וקבלת מעמד בישראל

 . הכבושים

 כל עוד הוראת השעה בתוקף, שנים, אוסר 17שנה מזה מוארך מדי שתוקפו  ,חוק הוראת שעה .6

מתן רישיון לישיבה בישראל לפי על סר וא ;1952-הענקת אזרחות לפי חוק האזרחות, התשי"ב

סר מתן היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת וכמו כן א ;1952-חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

ולאזרחים או  או עזה, המערבית דההגפלסטינים תושבי מי שהם ל הבטחון בשטחים הכבושים

והתוספת  לחוק הוראת השעה 2)ראו סע'  תושבים של המדינות: איראן, לבנון, סוריה או עיראק

 (.לו

 בחוק  עוגנובעקבות עתירות לבג"ץ שתקפו את חוקתיות חוק הוראת השעה, עם השנים, גם  .7

בנוסחו  וקבלת מעמד בישראל. ם הגורפים לאיחוד משפחותיבמעט את האיסור ושריככחריגים 

זכאים  25ונשים פלסטיניות מעל לגיל  35כיום, גברים פלסטינים מעל לגיל  חוק הוראת שעהשל 

לקבל היתר שהייה בישראל על מנת למנוע את הפרדתם מבנות או מבני זוגם השוהים כדין 

אים לקבל רשיון זכ 14קטינים פלסטינים עד גיל  . כמו כן,לחוק הוראת השעה( 3בישראל )סע' 

אחד זכאים להיתר שהייה, לשם מניעת הפרדתם מ 14לישיבה בישראל וקטינים מעל לגיל 

 ( לחוק(.2)-( ו1א)3)סע'  והה כדין בישראלהשהוריהם מ

 .הוראת שעה ג לחוק3-ב ו3, 1א3חריגים נוספים נקבעו בסעיפים 

ד משפחות המוגשות הבקשות לאיחו כמותועל  הוראת השעה על היקף הקבוצה המושפעת מחוק .8

בפני הוועדה המשותפת לוועדת  ךחוק, שנערהבדיון בהארכת תוקפו של נמסר לאחרונה  לפיו

מפי עו"ד נעמה פלאי מהלשכה  החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,

 בקשות 800-מדי שנה כהוגשו  בעשור האחרוןלפי דבריה,  .המשפטית ברשות האוכלוסין

. עוד נמסר כי במהלך וד משפחות, ובשנתיים האחרונות כאלף בקשות בשנהלאיח בממוצע

היתרי קיבלו  9,200אלף בקשות ) 13-כ ואושר ןאלף בקשות, מתוכ 22-כ השנים הוגשו בסך הכל

כי עיקר הטעמים לדחיית שאר  ,עוד נמסר .(תרשיונות לישיבה ארעיקיבלו  3,600-שהייה וכ

 .טחוני, ביגמיה ואי קיום מרכז חייםבעה מני פלילי,הבקשות הם: רקע 

 .201.6.20יום בדיון ל ,ועדת הכנסתמטעם  מסכמת הודעה זה בלינק

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/News/Pages/pr010620_2.aspx
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ערבים אזרחי המדינה אזרחים/ות שברובה המוחלט מורכבת מ קבוצה משמעותית הנה אם כן, .9

על זכויותיה  בהגנה ,מול רשויות המדינה ה, נאלצת להתמודד לבדובני/ות זוגם הפלסטינים

שלבי אף אחד מבמלשכות הסיוע המשפטי , ללא כל תמיכה החוקתיות לשוויון ולחיי משפחה

לא בית הדין לעררים, ולעררים לא בשלב הגשת ה –משפחות האיחוד ההליך המשפטי בעניין 

ערעורים לבתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי ההגשת שלב בבמקרים של דחיית העררים, 

 .או הגשת בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון משפט לעניינים מנהליים

כן אגף הסיוע המשפטי  ,וכפי שצויין קודם ד, שכןבלב המתואר לעיל ייחודי לקבוצה זו המצב .10

שפחות המתנהלים מכוח חוק שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בהליכים של איחוד מ מספק

שחוק עבור קבוצה זו, הוא מתרץ בכך העניק שירות דומה את סירובו לו ,1952-, תשי"בהאזרחות

לא מופיע ברשימת העניינים שנקבעו בחוק ובתקנות  ,לחוק האזרחותבניגוד הוראת השעה 

 .(7)5ובפרט בתקנה  הסיוע המשפטי,

מוטעית ומנוגדת לתכלית והוראות החוק מכוחו  עמדה היא תו הנ"ל של אגף הסיוע המשפטיעמד .11

חוק הוראת השעה כחוק נפרד מתייחסת ל, עמדת האגף מוטעית היות והיא ראשיתפועל האגף. 

בנפרד מחוק  הוראת השעה חוקלא ניתן לקרוא את ש , אף על פיזאת .ל מחוק האזרחותונבד

 .מהסמכויות שנקבעו בהם"באופן זמני" בא להגביל חוק זה שאר החוקים שמהאזרחות ו

. הקריאה א פועלום החוק והתקנות מכוחהעמדת האגף מנוגדת לתכלית והוראות , שנית .12

להנהיג, גורמת דווקא הדווקנית הנצמדת ללשון החוק והתקנות שמבקש אגף הסיוע המשפטי 

   –הסדרת מעמד של בני משפחה הוראותיו. המחוקק ביקש כי נושא מלסטיה מתכלית החוק ו

עובדה  .יכולתהיהיה מבין הנושאים בהם יינתן ייצוג משפטי עבור מעוטי  –משפחות" ה"איחוד 

. מכאן, נדרשת קריאה ופרשנות תכליתית להוראות החוק והתקנות, אשר במחלוקתזו אינה 

 תקיים את תכלית החוק בצורה מיטבית. 

חוק הסיוע המשפטי, ככל חוק, חזקה עליו שהוא נועד לקיים ולשמור זכויות אדם ולא , שלישית .13

מכאן, יש  .((1993) 553רשנות החקיקה( עמ' פ – שני)כרך  במשפט פרשנותא' ברק )לפגוע בהם 

חוק אשר יוצרת מצב מפלה לפיו קבוצת אזרחים מסויימת, הנבדלת הלפסול פרשנות להוראות 

בסוג מסויים של  משפטיההייצוג  ישירות תמנועה מקבלה היחידה תהיה ,על בסיס לאומי/אתני

 לשירות זה.  בעוד שאר קבוצות האוכלוסיה זכאיותעניינים, 

כי חוק הוראת שעה גרם וגורם לפגיעה קשה בזכויות החוקתיות לשוויון  חולקאין , יתרה מזו .14

. מהוראות החוקהקבוצה העיקרית הנפגעת  – של האזרחים/יות הערבים במדינה המשפחלחיי ו

הדין המרכזיים שעסקו בחוקתיות -בשני פסקי בוהר שופטילא מעיני  אף פגיעה זו לא נעלמה

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל  – עדאלה 7052/03בג"ץ )ה חוק הוראת השע

, פ"ד גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה 466/07(; בג"ץ 2006) 202( 2, פ"ד סא)נ' שר הפנים

הוראת כי חוק  הדין,-בשני פסקיסברו מיעוט כמו גם שופטי הב ושופטי הר. ((2012) 1( 2סה)

המחלוקת שם  אם כי משפחה, השעה מפלה לרעה את האזרחים הערבים ופוגע בזכותם לחיי

חוק של כי התכלית הביטחונית ב קבעו ו, כאשר שופטי הרפגיעה האותהייתה בענין מידתיות 

 .היא מידתית החוקתיותהפגיעה בזכויות כי ראויה והוראת השעה 
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יסוד של השעה לזכויות השמסב חוק הוראת  ,ודווקא לאור הפגיעה שאין עליה עוררין ,מכאן .15

חובה היא על המדינה בכל זרועותיה ובכלל זה באמצעות אגף הסיוע  האזרחים הערבים,

סירוב ה .שלא להגבירהלכל הפחות ו, זו על מנת למזער מפגיעה ל הניתןככ לעשות ,המשפטי

חוק הוראת וצר עסקינן של אגף הסיוע המשפטי מכפיל את הפגיעה ואת תחושות ההפליה שי

 . בקרב האזרחים הערבים השעה

 היות ורבים מקרב קבוצה זו ידם אינה משגת באזרחים הערבים מקבלת משנה תוקףהפגיעה  .16

לשם התמודדות עם הליכי איחוד המשפחות.  יםהדרוש ,לשאת בעלויות הייעוץ והייצוג המשפטי

ידוע היטב לרשויות המדינה והוא  אקונומי הקשה של החברה הערבית בישראל-מצבה הסוציו

 45.3% ,לפי נתוני המוסד לביטוח לאומיו ,לדוגמהכך , כמעט מתבטא בכל הפרמטרים

 מתחת לקו העוני.  2018בשנת פחות הערביות חיו מהמש

 .2019, דצמבר 2018דוח שנתי  – מדדי העוני והפערים החברתייםהמוסד לביטוח לאומי, ראו: 

יותר זקוקה היא דווקא הקבוצה ה והייצוג המשפטי הייעוץהקבוצה ממנה נמנע , כי ואיוצא איפ .17

על  משפטי ייצוגייעוץ ול חבריה מצדיקות הכרה בזכות הנסיבות שירות זה, ואשר כללמכל 

 בתחום.להם חשבון המדינה ואף למתן העדפה מתקנת 

לשם תיקון המצב המפלה  הדחופה, כםאת התערבות לעיל, נבקש הנימוקים שהובאולאור כל 

לאלתר  לחדול ,של להורות לאגף הסיוע המשפטי אם זה בדרך, והבלתי חוקי המתואר בפנייתנו זו

פלסטינים תושבי  זוגה ות/בנילאיחוד משפחות, בהן אחד מ בהליכיםמשפטי ייצוג יתן מסירובו ל

לחוק הסיוע המשפטי,  7הקבועה בסעיף  השר, סמכות תפעלשל ה אם זה בדרךו; השטחים

שמבין העניינים בהם יינתן סיוע משפטי יופיע להורות על תיקון תקנות הסיוע המשפטי, כך 

 ".2003-, תשס"גחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(: "גם 5בתקנה 

 בברכה,

 , עו"דגדיר ניקולא

 

 

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf

