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 לכבוד לכבוד

 פרופ' נחמן אש מר ניצן הורוביץ

 מנכ"ל משרד הבריאות שר הבריאות

  mankal@moh.health.gov.ilבדוא"ל: sar@moh.gov.ilבדוא"ל: 

 שלום רב,

 הנפקת תו ירוק עבור מחזיקים בתעודת זהות פלסטינית המתגוררים בישראל בהיתר הנדון:

כם בעניין מחדלו של משרד הבריאות להנפיק תו ירוק עבור פלסטינים, בני משפחה של אני פונה אלי

לעתים משך שנים, חוסנו או החלימו, ורק משום  ,ותושבים, אשר שוהים בישראל בהיתר כדיןאזרחים 

ם אינם זכאים לתו ירוק. אבקשכם לפעול לאלתר על מנת שיוכלו ישהם בעלי מספרי זהות פלסטיני

 לקבל תו ירוק.

 להלן הפרטים הנחוצים לעניין.

 ,(הוראת השעה)להלן:  2003-תשס"גבשל הוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, ה

נמנע מבני משפחה פלסטינים של אזרחים ותושבים לקבל תושבות או אזרחות בישראל. לכמה אלפים 

ביטוח הסדר מיוחד של בהותר לשהות בישראל בהיתרים מתחדשים מהצבא. אוכלוסייה זו מבוטחת 

חולים, זכויות וחובות של תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )רישום בקופת לבהתאם ממלכתי בריאות 

-תשע"וה (,2003-התשס"ג ,ת שעה()הורא מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל

 (.תקנות ביטוח בריאות ממלכתי)להלן:  2016

אמנם, בחודש יולי האחרון דחתה הכנסת את בקשת הממשלה להאריך את תוקפה של הוראת השעה, 

ולנהוג בבני המשפחה הפלסטינים משל חקיקה זו עדיין בתוקף,  ואולם שרת הפנים הנחתה להוסיף 

והליכים משפטיים בעניין עודם מתנהלים. המשמעות היא שגם לאחר פקיעת תוקפה של הוראת 

השעה ממשיכים בני המשפחה לשהות בישראל בהיתרים בלבד. לא ניתנה להם תושבות או אזרחות, 

 ל עליהם.וגם הסדר ביטוח הבריאות המיוחד מוסיף לחו

שוהים בישראל, לעתים כאמור שנים ארוכות, מבוטחים בהסדר מיוחד הואולם, הגם שבני המשפחה 

של ביטוח בריאות ממלכתי באמצעות קופות החולים, ויש בהם מי שהתחסנו או החלימו, הם אינם 

זכאים לתו ירוק, הגם שזה נחוץ למימוש שורה של זכויות יסוד, לרבות חופש העיסוק, קבלת 

מניעת הנפקת תו ירוק עבור מי שזכאים ירותים, כניסה למוסדות, פעילות פנאי ועוד. נוסף על כך, ש

 .ופוגעת בזכות לכבוד ושוויון ,גוררת תחושת השפלה ועלבון מוצאםלו אך בשל 

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף מדיניות זו הינה בחוסר סמכות ואין לה יסוד בהוראות 

, שאינן מבחינות בין מחוסנים מכוחוהותקנו והתקנות ש 2020-תש"ףה)הוראת שעה(,  הקורונה החדש

עות כי התו הירוק ניתן ל"אדם". מדיניות זו אף אינה מתיישבת בווק ומחלימים לפי מעמדם בישראל,

 לצמצם את המגבלות על מי שחוסנו או החלימו. –עם תכליתם של דברי חקיקה אלה 

mailto:sar@moh.gov.il
mailto:mankal@moh.health.gov.il


 
2 

 

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

--)ת''ז הרש''פ  "שלצורך הדוגמה נציין, כי בימים האחרונים פנינו למשרד הבריאות בשמה של גב' ר

שוהה מזה מספר שנים בישראל לאחר שנישאה לאזרח ישראלי. היא מבוטחת בהסדר  '(. גב' ש-----

לה לקבל תו ירוק ביטוח בריאות ממלכתי מיוחד, וחוסנה שלושה פעמים. אף על פי כן, היא אינה יכו

כי לא מופיעות באתר "רמזור" של משרד הבריאות. כשהיא מזינה את פרטיה המערכת מוסרת, 

"על במוקד "קול הבריאות" נמסר לה:  שמה במערכת.תואמת למספר האשרה ולתעודות התחסנות 

יקשה היא ב .פי נהלי משרד הבריאות כרגע לא ניתן להנפיק תעודה לבעלי תעודת זהות פלסטינאית"

לקבל את הנהלים, ואולם לא נענתה. כל שנמסר במענה לפנייתה החוזרת, שעליה לפנות למינהל 

 האזרחי על מנת להנפיק תעודת התחסנות. 

פנינו לגב' איילה גרבר ממשרד הבריאות, המרכזת את הטיפול בבני משפחה  30.12.2021ביום 

ה לברר את האפשרות להנפיק תעודת גב' גרבר הפנתפלסטינים המבוטחים על פי ההסדר המיוחד. 

ית המנהל האזרחי אינה מציגה יאפליקצ. בדקנו זאת, ומחוסן באמצעות אפליקציית המנהל האזרחי

אשר התחסנו באמצעות קופות  ,התחסנותם של המבוטחים בביטוח בריאות בישראללגבי נתונים 

נתונים של משרד הבריאות ונתוניו מופיעים במאגר ה ,של מי שמרכז חייו בגדהרק החולים, אלא 

היה להנפיק תעודת מתחסן באמצעות האפליקציה המופעלת על יניתן ואולם, אפילו הפלסטיני בלבד. 

כלל לא ברור כי תעודה זו תכובד על ידי גופים ציבוריים, מקומות עבודה ובתי האזרחי, ידי המנהל 

 פי החוק והתקנות.  וזאת עלעסק המונחים לדרוש הצגת תו ירוק בלבד מהפוקדים אותם, 

הנפקת תו ירוק למבוטחים על פי תקנות ביטוח בריאות לאלתר לאפשר  כםלנוכח כל האמור, נבקש

 ממלכתי, אשר חוסנו או החלימו בישראל ופרטיהם בידי קופות החולים המבטחות. 

 נודה לקבלת מענה בהקדם, על מנת שנוכל לשקל את המשך צעדינו.

 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 שאער, עו"דרעות 

 מנהלת פניות הציבור

 


