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לכבוד
מר אופיר אקוניס
שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
שלום רב,
הנדון :החלת חוק הביטוח הלאומי והדינים הסוציאליים על המצויים בהליכי הסדרת מעמד
מכתבנו מיום 24.3.2020
מכתבנו מיום  24.3.2020טרם נענה חרף חלוף הזמן.
נזכיר ,כי במכתבנו ביקשנו לקדם בדחיפות הסדר חירום על מנת להבטיח זכאות לדמי אבטלה לאלה
השוהים בישראל כדין מכוח הליכי הסדרת מעמד ,וזאת בשל התפרצות מגפת הקורונה .המדובר
במי שמרכז חייהם בישראל ,וקיבלו את מעמדם מטעמים של זכויות אדם ,כמו הזכות לחיי משפחה,
או מטעמים הומניטאריים .הם שוהים ועובדים בישראל כדין תקופות ממושכות ,ומפרישים
תשלומים לביטוח לאומי משכרם .גם בהם יש רבים שמטה לחמם נשבר בימים אלה ,ויש להבטיח
שיהיו זכאים לקיים את עצמם ואת בני משפחותיהם בכבוד .ואולם ,כיוון שהם אינם מחזיקים
בתושבות ארעית ,בתושבות קבע או באזרחות ,הם אינם נחשבים תושבים לעניין חוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה( 1995-להלן :חוק הביטוח הלאומי).
כאמור ,פנייתנו לא נענתה ,והמציאות אך הלכה וחידדה את הצורך בביטחון סוציאלי שיסייע בשעת
הצורך ,ולא רק בימי הקורונה ,למי ששוהים בישראל תקופות ממושכות ללא יכולת לקבל תושבות
או אזרחות – בני משפחה של אזרחים ותושבים ה"מוקפאים" עם היתרי שהייה או רישיונות ישיבה,
המתחדשים ללא הגבלה ,אשר אינם יכולים לשדרג את מעמדם ,אף לא לתושבות ארעית ,בשל
הוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) ,התשס"ג( 2003-להלן :חוק האזרחות
והכניסה לישראל) .אנשים אלה כוללים בני זוג וילדים של אזרחים ותושבים שקיבלו היתרי שהייה
או רישיונות ישיבה במסגרת איחוד משפחות ,וכן את מי שקיבלו היתרים או רישיונות ישיבה
מטעמים הומניטאריים לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל – למשל ,הורים לילדים ישראלים,
נשים מוכות שנפרדו מעל בני זוגן הישראלים ,בני זוג שהתאלמנו ועוד.
בנות ובני קבוצה זו מופלים לרעה לעומת בני משפחה אחרים בהליכי הסדרת מעמד שיכולים לקבל
בשלב מסוים תושבות ארעית ,תושבות קבע ואף אזרחות .הטעם לכך שהם אינם יכולים לשדרג את
מעמדם ,כפי שהוצג לבית המשפט אינספור פעמים ,הוא בטחוני בלבד – נטען ,שמי שמחזיק ברישיון
ישיבה ארעי ,בתושבות קבע או באזרחות מקבל תעודת זהות לפי חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה-
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 1965ותנועתו חופשית יותר במעברים .מעולם לא נטען ,כי היתה כוונה למנוע מאוכלוסיות אלה
זכויות סוציאליות.
המצב של אוכלוסיות אלה אך החמיר בעת הזו .כאמור בפנייתנו ,גם בשגרה הן מתפרנסות בדוחק,
בדרך כלל בעבודות כפיים ובשכר נמוך ,והן אף אינן זכאיות לביטוח בריאות ממלכתי ,לשירותים
סוציאליים ,לסיו ע בדיור ,לסיוע משפטי ועוד .במשבר הקשה הפוקד אותנו הן חשופות במיוחד
להידרדרות כלכלית עד קושי הישרדותי.
האגודה לזכויות האזרח בישראל עתרה בעבר בדרישה להחיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשנ"ד 1994-ואת חוק הביטוח הלאומי על בני משפחה אלה ,ובעקבות עתירתה הוחלו הסדרי
בריאות בתקנות .עם זאת ,חוק הביטוח הלאומי לא הוחל ,ובית המשפט פסק כי זכויותינו בעניין
זה שמורות לנו לעתיד (בג"ץ  2649/09האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הבריאות
(.))4.11.2015
הגיעה העת לעשות זאת ,וימים אלה אך הבהירו זאת ביתר שאת .יש להחיל על אוכלוסיות אלה את
חוק הביטוח הלאומי ואת הדינים הסוציאליים במלואם – ביטוח אבטלה ,נכות ,זקנה ,שארים ועוד.
אנו שבים ודורשים לקדם בדחיפות הסדר להחלת חוק הביטוח הלאומי על אנשים אלה ,לפי סעיף
(378ב)( )1לחוק ,המתיר החלת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי על מי שאינו תושב.
נודה על תשובתכם הדחופה על מנת שנוכל לשקול המשך צעדינו.

בכבוד רב,

עביר ג'ובראן דכוור ,עו"ד

עודד פלר ,עו"ד

העתקים:
מר מאיר שפיגלר ,מנכ''ל המוסד לביטוח לאומי
עו''ד רינת וייגלר ,יועמ''ש משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
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