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 בישראלסיוע משפטי לתושבי ירושלים המזרחית בענייני מעמד  הנדון:
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, ולקבוע 1973-קנות הסיוע המשפטי, התשל"גתל 5ולבקש לתקן את תקנה  ךאליפנות שוב ולל יהרינ

משפטי יינתן גם לתושבי ירושלים המזרחית בהליכים לפי חוק הכניסה לישראל, בה, כי סיוע 

 כדלקמן. והכל  ,1952-התשי"ב

מעגן את הזכות לסיוע משפטי במימון המדינה למי שידו אינו  1972-, התשל"בחוק הסיוע המשפטי .1

להגן על  מבקשמשגת לשאת בעלויות הייצוג המשפטי וההוצאות הכרוכות בהליך המשפטי. החוק 

 . חוק הסיוע המשפטי ותקנות הסיוע המשפטיתגישה לערכאושוויון בפני חוק והזכות ללזכות ה

 קובעים את היקף הסיוע, תנאי הזכאות והנושאים שמוענק בהם סיוע. 

 הסיועכי לשכות הסיוע המשפטי, שהוקמו על פי חוק  ,קובעת הסיוע המשפטילתקנות  5תקנה  .2

-, חוק האזרחות, תשי"ב1950-ין "תביעות לפי חוק השבות, תש"יהמשפטי, יעניקו שירות בעני

תושבי ירושלים הקשורים למעמדם של  נושאים ".1965-, חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה1952

להלן יובאו טענותינו . משפטי סיוע מתן לצורך מוכרים ואינם בתקנה כלולים אינםהמזרחית 

 והצורך לתקנה.בעניין הפגיעה החמורה הגלומה בהסדר זה 

  

 מעמדה של ירושלים המזרחית ומעמד תושביה הפלסטינים  

מעמדה הנורמטיבי של ירושלים המזרחית ומעמדם של תושביה מורכבים מנדבכים שונים. הדין  .3

באזור שטח כבוש, המצוי בתפיסה לוחמתית. משום כך, לשיטת  1967לאומי רואה מאז שנת -הבין

הפלסטינים הם תושבים מוגנים, הזכאים להגנות מכוחו של הדין  לאומי, תושבי האזור-הדין הבין

 Legal(: ICJלאומי לצדק )-לאומי ההומניטארי )ראו: חוות דעתו של בית הדין הבין-הבין

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

Advisory Opinion (International Court of Justice, July 9, 2004), 43 IL M 1009 (2004) 

 לחוות הדעת((.  78-75)פסקאות 

חובה להגן על זכויותיהם הן מתוקף חובות פרטניות, המעוגנות ישראל כתושבים מוגנים מוטלת על  .4

הן מתוקף ותקנות האג(, ו 1949לאומי ההומניטארי )אמנת ג'נבה הרביעית משנת -במשפט הבין
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לאמנת האג בדבר דיני  43הסדר והחיים הציבוריים, המעוגנת בתקנה  עלחובתה הכללית לשמור 

עקרונות היסוד לאומי חלים על המדינה -משפט הבין. נוסף על כללי ה1907המלחמה ביבשה משנת 

משפט זכויות האדם  של המשפט המינהלי. כן חלות מחויבויות מסוימות של מדינת ישראל על פי

 (.102-113, סעיפים  ICJ-חוות דעת ה :לאומי )ראו-הבין

את "המשפט, השיפוט והמינהל של  על ירושלים המזרחית 1967בשנת ישראל, מצידה, החילה  .5

על  הדין הישראליהחלת המדינה", וקבעה בדין הפנימי, כי האזור הוא חלק מן העיר ירושלים. 

לאומי -ן ההגנות, שמעניק הדין הביןתחום ירושלים המזרחית ועל תושביו אינה ממעטת מ

ועל תושביו  שטחההומניטארי לתושבים. עם החלת הדין הישראלי בירושלים המזרחית הוחלו על ה

לאומי ההומניטארי. -נדבכים נוספים של הגנה נורמטיבית, שאינם נופלים בעוצמתם מן הדין הבין

פי הוראות משפט זכויות -אל עלהדין הישראלי נושא הגנות חוקתיות ואת התחייבויותיה של ישר

לאומי. מכאן שהחלתו של הדין הישראלי בירושלים המזרחית מחיל את זכויות -האדם הבין

-פי משפט זכויות האדם הבין-יבויותיה של ישראל עלהמעוגנות בדין הישראלי, ואת מחו היסוד,

  ((.6.2.2011 פורסם בנבו,)אבו לבדה נ' שרת החינוך  5373/08: בג"ץ אולאומי )ר

דברים אלה משליכים באופן ישיר על מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית, שרכשו לאחר הסיפוח  .6

כי בין היתר, נפסק,  .והחלת הדין הישראלי רישיונות לישיבת קבע על פי חוק הכניסה לישראל

"הזיקה של תושבי ירושלים אל אזור מגוריהם היא חזקה ביותר, כמי שחיו בשטח זה במשך עשרות 

 שנים", וכי "הם ברובם ילידי המקום, שמעמד תושבות קבע ניתן להם באופן קונסטרוקטיבי."ב

לפסק דינו של השופט פוגלמן )פורסם בנבו,  25, פסקה אבו ערפה נ' שר הפנים 7803/06)בג"ץ 

קיבלו את המעמד שלהם כתושבי קבע בעל כורחם היות תושבי ירושלים המזרחית  ((.13.9.2017

המשמעות של סירוב לקבל מעמד היתה שלילת הזכות להמשיך ולהתגורר בבתיהם וסיכון בגירוש ו

כפוי. ואכן, בראש ובראשונה מקנה רישיון הישיבה לתושבים הפלסטינים של ירושלים המזרחית 

 ולשהות באופן קבוע בבתיהם וחסינות מפני גירוש.זכות להמשיך 

שניתן לתושבי ירושלים המיוחד בית המשפט את השוני בין המעמד הדגיש ערפה  אבו בעניין .7

טרם החלת המשפט השיפוט והמינהל של מדינת ישראל על עוד המזרחית שיושבים על אדמתם 

ל שקיבלו את המעמד של תושב מהגרים או צאצאי מהגרים שהגיעו לישרא לבין ,איזור מגוריהם

הרישיון לישיבת קבע של תושבי ירושלים המזרחית נפסק, כי  .בהתאם לשיקול דעת שר הפנים קבע

 ושר הממשלה ראשעווד נ'  282/88 ץ"בג: גם מעיד על מציאות החיים ונותן לה תוקף חוקי )ראו

  ((.1988) ,424( 2מב) ,הפנים

ליהנות כמעט מכל הזכויות, המוקנות לאזרחים. מערך  על פי הדין בישראל זכאים תושבי הקבע .8

זכויותיהם הפורמאלי של תושבי הקבע דומה לזה של אזרחים, וזכויותיהם שונות במספר מצומצם 

לחוק  6-ו 5של תחומים. כך, למשל, תושבי קבע אינם יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת )סעיפים 

(. 1952-לחוק הדרכונים, התשי"ב 2לי )סעיף יסוד: הכנסת( והם אינם זכאים לקבל דרכון ישרא

מערך זכויותיהם הפורמאלי של התושבים לזה של אזרחים. ואולם, מעבר לכך, דומה, כאמור, 

רישיונות הישיבה, שניתנו לתושבים הפלסטינים, הסדירו את זכאותם לתעסוקה בישראל, 

 24)סעיף אקונומיים. הם העניקו לתושבים תעודות מזהות -לשירותי חירום ולמשאבים סוציו

סוציאליות )גמלאות הביטוח הלאומי משולמות , זכויות (1965-לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה

, למי שהוא תושב ישראל. חוק ביטוח 1995-לאומי ]נוסח משולב[, התשנ"העל פי חוק הביטוח ה

 .חל על מי שהוא תושב ישראל לפי חוק הביטוח הלאומי(, וכולי 1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד
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 הפגיעה במכלול זכויותיהםו של תושבי ירושלים המזרחיתלרעה הפלייתם 

ר ירושלים. לפי דוח העוני של המוסד מתושבי העי 38%-מהווים כ המזרחיתתושבי ירושלים  .9

 מכלל המשפחות הפלסטיניות בירושלים חיות מתחת לקו העוני 72%-כ ,2018 לשנתלביטוח לאומי 

 .מהילדים הפלסטינים בירושלים חיים מתחת לקו העוני 81%-ו

חרף הוראות הדין בישראל, המשוות בתחומים רבים את מערך זכויותיהם להלכה של תושבי  .10

המזרחית לשל אזרחי ישראל, תהום פעורה בין השכונות היהודיות לבין השכונות ירושלים 

הפלסטיניות של ירושלים המזרחית, ובפועל נגועה מדיניות הממשלה כלפי ירושלים המזרחית 

ביום , שפורסם המיוחדדוח מבקר המדינה באפליה מכוונת ושיטתית.  הפלסטיניםוכלפי תושביה 

תושבי ירושלים כי מצא,  ("פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים")ים ועסק בירושל 2019ביוני  2

. בכל תחומי החיים יחסית לתושבי מערב העיר והמדינה כולה םבעוני קשה, ומופלי יםחיהמזרחית 

"הן : ביותרולקוי בירושלים חלקי לגבי הפלסטינים המבקר קבע, כי המענה של רשויות המדינה 

דוח ) ."יןאינן מממשות את אחריותן על פי ד ובמקרים מסוימים אף אינן פועלות די על מנת לשפרו,

 מבקר המדינה, חלק שני, שער שלישי(. 

 

 ועלותם של השירותים ההתנכרות לתושבי ירושלים המזרחית בתחום שירותי רשות האוכלוסין

סף היחס אל תושבי ירושלים המזרחית כאל זרים, שאת מעמדם אפשר לשלול כעניין ולכל אלה מתו .11

לטיפול בתושבי ירושלים  של משרד הפניםמדינת ישראל הקימה לשכה מיוחדת שבשגרה. 

. ירושלים של רשות האוכלוסיןלשכות  מספרהמזרחית. זו העיר היחידה בארץ בה פועלות 

הן במזרחה והן בדרומה. תושבים יהודים שמתגוררים  ,המזרחית כוללת שכונות הן בצפון העיר

ובלשכה בהר  האוכלוסין במרכז ירושלים רשותמקבלים שירותים בלשכת לישראל בשטח שסופח 

התושבים הפלסטינים ((. 16.12.2002פורסם בנבו, ) הפנים שר' נ עתיק 6884/01: בג"ץ )ראוחומה 

לקבלת  מופנים אל הלשכה במזרח העיר –מצפון, ממזרח ומדרום  –של ירושלים המזרחית 

)ראו  שיכולים לקבל בשתי הלשכות האחרות שירותים בסיסיים, למעט שירותי מרשם מעטים

לתושבי ירושלים אוכלוסין מתן שירותי מרשם  תלויה ועומדת בנושאשהגשנו ועודה עתירה 

 . (ין וההגירהסלמאן נ' רשות האוכלוס 3163/18: בג"ץ המזרחית בכל לשכות רשות האוכלוסין

והטיפול בפניות נמשך חודשים  עצום,הוא המזרחית ירושלים לשכת רשות האוכלוסין בהעומס ב .12

או עבור שירותים בסיסיים כמו הסדרת מעמדם של ילדים . ארוכים ובמקרים רבים שנים ארוכות

נדרשים להמציא שקלים חדשים, והמבקשים אלפי נגבות אגרות בשיעור של איחוד משפחות 

אינספור מסמכים. רבים מן הפונים בבקשה לשירות נאלצים להסתייע בעורכי דין, ורבים נאלצים 

 על כורחם, על מנת לקבל את מבוקשם.לערכאות משפטיות לפנות 

תושבי ירושלים המזרחית נאלצים לשוב ולהוכיח את תושבותם בעיר בפני משרד הפנים ובפני  .13

הלים חקירות ובדיקות, שכל תכליתן להפקיע את תושבותם בגין המוסד לביטוח לאומי, המנ

מגורים מחוץ לתחום, בו חלים "המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה", וליטול מהם את מעמדם. 

באופן  היא מתבצעת לא אחת בשנים האחרונות בהיקפים נרחבים. שלילת המעמד מתרחשת

לפי נתוני  ד, אגב הגשת בקשה לקבלת שירותים.ומתגלה רק בדיעבשרירותי, ללא מתן זכות טיעון, 
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פלסטינים  14,683שללה ישראל את מעמדם של  2019-ל 1967השנים בין  ,המוקד להגנת הפרט

 מירושלים המזרחית.

בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים,  וכמותולפי חוק הכניסה לישראל, בית הדין לעררים  .14

מד הנוגעים למעמדם של תושביה הפלסטינים של ירושלים כורעים תחת נטל הטיפול בענייני המע

רבים מן ההליכים המשפטיים לא נועדו אלא  .בעיות הביורוקרטיות הנוגעות להםהמזרחית, וב

"לפתוח סתימות בצנרת", והם מסתיימים בסופו של יום בהענקת מבוקשו של התושב העותר. 

 ואולם, לצורך כך עליו לפנות לערכאות.

 

 חית סיוע משפטי בעניינים של מעמדלתושבי ירושלים המזרהחובה ליתן 

קובעת, כי לשכות הסיוע המשפטי, שהוקמו על פי חוק  לתקנות הסיוע המשפטי 5תקנה כאמור  .15

, חוק האזרחות, 1950-תביעות לפי חוק השבות, תש"ייעניקו שירות בעניין " ,הסיוע המשפטי

  ".1965-, חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה1952-תשי"ב

כלומר, חרף העובדה, שההליכים שהונהגו לגבי תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית  .16

בעניינים של מעמד לפי חוק הכניסה לישראל נכפו עליהם על ידי מדינת ישראל; וחרף העובדה 

העובדה  שהליכים אלה הינם מורכבים ומסורבלים, ומחייבים הסתייעות בעורכי דין; וחרף

שיש לה זיקה חזקה ומיוחדת למקום המגורים  יתזרחית הם קבוצה ילידשתושבי ירושלים המ

אקונומי הנמוך מאוד של תושביה הפלסטינים של ירושלים -מצבם הסוציו שלהם, ירושלים; וחרף

המזרחית; לא מצאה מדינת ישראל עד כה להקנות לתושבים סיוע משפטי בעניינים אלה. עליהם 

י בענייני הליכים שהמדינה כופה עליהם, או לוותר על לממן בכוחות עצמם את ייצוגם המשפט

 זכויותיהם.

ויס  10533/04: בג"ץ רך מימוש זכויותיהם אינה כדין )ראוהטלת נטל כלכלי כבד על התושבים לצו  .17

 פורסם בנבו,)לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה, וההפניות שם  40פסקה  ,נ' שר הפנים

 אינו שידו מי לכל לאפשר: המשפטי הסיוע חוק של יותיותכל((. היא אף חותרת תחת 28.6.2011

ובפני בית המשפט; ולהעניק מידה  החוק בפני שוויון להבטיח; המשפט למערכת נגישות משגת

תוקף שעה שמדובר , הזכות החוקתית לייצוג משפטי מקבלת משנה כידועשווה של הגנה משפטית. 

בן  6810/97רע"א : בין הצדדים המתדיינים )ראושיוויון באוכלוסיות מוחלשות, ובמצב של חוסר 

ארפל אלמניום בע"מ נ' קליל  733/95; ע"א (1997) 377-378, 375( 5, פ"ד נא)שושן נ' בן שושן

 .((1997) 577, נא תעשיות בע"מ

ולקבוע בה, כי סיוע  לתקנות הסיוע המשפטי 5לתקן את תקנה בקש שוב ונהאמור לעיל נ רלאו .18

  .שבי ירושלים המזרחית בהליכים לפי חוק הכניסה לישראלמשפטי יינתן גם לתו

ל ענייני מעמד שלגביהם נקבעו עלמעלה מן הצורך נציין, כי מאליו מובן, שמתן סיוע כאמור יחול גם  .19

. הוראת 2003-סייגים והסדרים זמניים בחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג

מעמד לפי חוק הכניסה לישראל, פוגעת במיוחד בתושבי  שעה זו, המגבילה את הסמכות להקנות

 ירושלים המזרחית, שבני משפחותיהם הם תושבי הגדה המערבית ושם פוטנציאל הקמת המשפחה

לתקנות הסיוע המשפטי תכלול את ענייני המעמד של תושבי  5לשיטתנו, משעה שתקנה . עבורם

ירושלים המזרחית, יהיו זכאים גם לשירותים בעניינים שהוראת השעה קבעה לגביהם סייגים. 

לתקנות  5ואולם, ככל שתסברו שיש צורך להסדיר אף ענין זה בתקנות, הרי שיש לקבוע בתקנה 



 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 
5 

ראת השעה יטופלו על ידי האגף לסיוע משפטי )ראו: פנייתנו לשר המשפטים עוד, כי גם ענייני הו

 (.16.6.2020בעניין מתן שירותים לאזרחים שנפגעו מהוראת השעה מיום 

 בכבוד רב,

 
 'ובראן דכוור, עו"דעביר ג


