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 אמיר-לזכרה של ד"ר טלי קריצמן –דברים במושב סוגיות בדיני הגירה 

 14.1.2023כנס העמותה למשפט ציבורי, 

 אגודה לזכויות האזרח בישראלב עו"ד עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית

 

 .שבת שלום וצהריים טובים

של דיני ההגירה  חוקרת. 43הלכה לעולמה השנה והיא בת אמיר -ד"ר טלי קריצמן

עורכת דין, פעילת זכויות אדם, נשמה גדולה מרצה ומנחה קלינית, , דיני המקלטו

 .מתה בדמי ימיה לאחר שהוכרעה לסרטןטלי  .חברהו

"אינני חש עצמי כמי  גלברטבפרשת  כתבהשופט חשין, שאצלו טלי התמחתה, 

"ריח הגלימה שעליי כריח שיושב במגדל השן", ובהמשך טבע את הביטוי: 

ני יודע לבחון את עדותו של השופט חשין על אודות עצמו, אבל אינ 1.השדה"

 ,הדברים כאילו נכתבו על טלי. טלי לא רק חשה כמי שאינה יושבת במגדל השן

. עבודתה האקדמית ופעילותה החברתית והשדה היה ביתה ישבה בוהיא לא 

מהגרים המשפט העוסק בעל מאמרים מכוננים  חיברהנמהלו זו בזו. טלי 

בעיקר, אבל לא רק, ייצגה  –, ואם לדייק ייצגה אותם וסייעה להםוגם פליטים, בו

אף פעם אחווה, בהזדהות ובבגובה העיניים, עשתה זאת . לעולם אותן וסייעה להן

 . רחמיםבשל לא 

במכון ון ליר, ויצא לאור  קבוצת המחקר שהקימהבודת עמתוך הספר שערכה 

יבטים חברתיים ומשפטיים של מדיניות ה –: "לוינסקי פינת אסמרה 2015בשנת 

סוציולוגיים ועדויות של מי ומאמרים משפטיים ת , כולל אסופהמקלט בישראל"

שהיו שם, והוא המסמך המקיף ביותר בתחום. הוסיפו לזה את מאמריה על 

והא הפסיקה בתחום הפליטים, על זו העוסקת בהגירת עבודה ובאיחוד משפחות, 

 הספרות המשפטית שלנו בתחום דיני ההגירה. לוז  לנו
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כחוקרת המחוברת לשטח, עם שתי ידיים עמוק בבוץ, וכשהיא מדלגת בין כל 

היתה לה אפשרות  –עולם המעשה, עולם המשפט ועולם האקדמיה  –העולמות 

 לזהות מגמות חברתיות ומשפטיות, לתעד ולאפיין אותן.

-אותו חיברה עם ד"ר אנדה ברקש, 2017משנת  מאמר אחד פחות מוכר של טלי

קרוי: "אוכל כאמצעי שליטה: על מקומו של האוכל ואהוב עליי במיוחד, ביאנקו, 

של המאמר מתאר את מקומו של המזון בחייהם  2."תבמדיניות המקלט הישראלי

לא רק בקיומם הפיזי, את האופנים שבהם הוא קשור  – מבקשי המקלט בישראל

את  ,בוחן, בין היתרמאמר הילתית ובלכידותם. הקה ם, בהשתייכותםבזהותאלא 

ואת הזנתם בישראל, עסקי המזון שהקימו מבקשי המקלט על רגולציה -ההיפר

, שלוותה באיסור הזנה דלה, לא מותאמת וירודה —של הכלואים במתקן חולות 

  .על מבקשי המקלט להתקין את מזונם בעצמם

ם של מבקשי מעתירה מטע בימים שבהם טלי חקרה את הנושא, ניהלתי בבג"ץ

המקלט בחולות שעסקה בכך. בשל האיסור לבשל במתקן, הם הקימו מטבחי 

, והרשויות שבו על הארץואכלו בצוותא  גבי מדורותשדה במדבר, בישלו על 

והתנכלו להם. לא חסרו עניינים ששברו את רוחם של הכלואים בחולות, אבל לא 

פשוט יותר להעביר אדם  היה אחד שדמה לסוגיית המזון. אין אמצעי

השתייכותו הקהילתית, כמו לקבוע ותרבותו זהותו, אינפנטיליזציה, לרסק את 

  עבורו מה יאכל.

טלי, בחושיה החדים, הבינה שיש פה עניין גדול הרבה יותר משאלות של תזונה, 

במשפוט של האוכל כחלק  –שאנו עוסקים במשטור ובשליטה , ובטיחות והיגיינה

  ירה.ממדיניות ההג

ציטוטים מטיוטת המאמר של טלי.  הוהובאו ב ,2015בשנת  ההוגש העתירה

פסק הדין בסוגיית האוכל בחולות , בינתיים המאמר פורסם, וונמשך נמשךהליך ה

, באותו היום שבו הממשלה החליטה לסגור את המתקן. 19.11.2017-ניתן ב

נפסק שאין חובה לאפשר לבשל, אבל יש לאפשר הכנסה של אוכל מבחוץ, ולצורך 

ימים לקבוע רשימה של מזונות שאסור להכניס  90 לשירות בתי הסוהרכך ניתנו 

                                                            
טלי קריצמן־אמיר, אנדה ברק־ביאנקו, "אוכל כאמצעי שליטה: על מקומו של האוכל במדיניות המקלט  2
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בפסק  לפחות הזכירו את המאמרזה כבר לא יעזור לאף אחד, אבל הי, " 3פנימה.

 בציניות.טלי , סיכמה "הדין

נו כל כך בימים האלה. תמיד היה נורא, כעת יהיה איום טלי, הציניות שלך נחוצה ל

מנסח את הדברים שאנו  נינאיונורא, ואת חסרה. פעמים רבות שאלת אותי מדוע 

מדברים עליהם כמאמרים, והשבתי שמשאיר זאת לך, ואם יש לי משהו מעניין 

, ולפחות לכתוב, אנסח אותו כעתירה. כעת רוצים לקחת מאיתנו אפילו את זה

  .. אבל היום אדבר, וכל מילה פה מוקדשת לךמתוכן לעקר

זוכר אותך יושבת בכנסים האלה על הבמה ובקהל, מקשיבה רוב קשב, מעירה, 

במקרה הכי  .גם הפעם , בבקשה,תקשיבי לימסכימה, חולקת ועוזרת לחשוב. 

  ייצא מזה מאמר.טוב, 

*** 

מגויסים בשיח מאיזו שהיא סיבה עלומה איתרע מזלם של הג'ינג'ים, להיות 

הפופולארי כדוגמה לשרירות עריצות הרוב, ולכך שדמוקרטיה אינה יכולה 

להתבסס אך ורק על זכותו של הרוב, שבחר את נציגיו בצורה דמוקרטית, לקבל 

 .כל החלטה

שלא יוכלו  :למשלשואלים. מה אם הרוב יחוקק חוקים שפוגעים בזכויות הג'ינג'ים, 

או יטילו עליהם סנקציות כלכליות, או לא יאפשרו לרכוש מעמד, או יכלאו אותם, 

 ?האם גם אז נהיה דמוקרטיה -להם לעתור לבתי המשפט 

הנה  .מהצד השני נוחרים בבוז, כי למי אכפת מג'ינג'ים, ולמה שיטפלו אליהם

הוכחה לכך שהשואלים היסטריים, הרוב הרי לא משוגע, הוא לא מציק לאנשים 

 . בגלל גנטיקה

 אנשים אמיתיים. יש אלא שיש אנשים אמיתיים שהם השעיר לעזאזל של רשעים

סולדים מהם בגלל מטענם הגנטי, לא משנים צבע שיערם או צפיפות שאכן 

רוצים לעולל להם וואין להם מעמד,  הנמשים על עורם, פשוט כי הם לא יהודים

 .את כל אלה

                                                            
 (19.11.2017) איסמעיל נ' נציב בתי הסוהר 4581/15בג"ץ  3
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 אמא של חוקי הג'ינג'ים, מיד אדבר על הצעת חוק יסוד: הג'ינג'ים, כלומר האם

הצעת חוק יסוד: כניסה, הגירה ומעמד בישראל של יו"ר ועדת החוקה, חוק 

בל עוד קודם אשמבקשת לעשות זאת. ומשפט של הכנסת, חה"כ שמחה רוטמן, 

כמשחר לטרף,  כתומים האלהמהגרים הה רוטמן מתנפל עלחה"כ לכן, לפני ש

 מכיר אותו כבר שנים. בעולמם, כפי שאני  קרארצה לבקש שתבואו לב

למעשה . נראה איך זה לחיות כיום, כרגע, אקטואליעתה גם מסע מרתק ו וזה

עולם המהגרים כבר שנים, במציאות הקסומה שממשלת ישראל מפנטזת עליה: 

, ייעוץ משפטי , כזה שיש בו שיקול דעת מוחלטתעולם המשילות האבסולוטיהוא 

 ובשליטה פוליטית.  וביקורת שיפוטית מטעם שמאפשר לעשות כל מה שרוצים

או )חירות, כבוד, פרטיות, משפחה אדם זכויות  , אמנם,זהו עולם שמובטחות בו

 לא חסריםבחיי המעשה יש זילות מוחלטת ורסימה שיטתית שלהן. אך קניין(, 

פסקי דין של בית המשפט העליון, שהעלו על נס את זכויות האדם של המהגרים 

אבל גם הראשון להודות, שלמטה ועל זה, שנים אני עובד בזה ט, ומבקשי המקל

 מחלחלים לאט ובקושי רב.  הדברים

 – מותר עובדים;מותר לכבול  ;מותר להגביל תנועה ;אמותר לכלובמציאות 

ולטרטר ולהתיש, לבזות ולהשפיל ולהתעמר  – בפתולוגיה של בירוקרטיה נבזית

מותר לכפור בזכות לחיי משפחה  ;לפניות בתורים, בשירות מחפיר ובהעדר מענה

מותר לא להכריע בבקשות  ;של אזרחים ותושבים ולהערים על מימושה קשיים

של מהגרי עבודה ולהעניש בגינם  מותר לבלוש אחרי הזוגיות וחיי המיןמקלט; 

 ועוד ועוד., במעצר ובגירוש

רשות האוכלוסין וביתר דיוק: משרד הפנים,  –עולם שבו הרשות המבצעת זהו 

משוכנעת שהיא כל יכולה, ששיקול הדעת שלה מוחלט, שהיא רשאית  –וההגירה 

, ומותר לה לצפצף על החוק ועל נורמות של מינהל שתאבה החלטהאיזו לקבל 

וכשהיא חשה שתיאלץ לתת מה שאינה רוצה לתת או שהיא מתקשה להרע,  תקין.

למשל, שיאסור עליה  –ת היא תרוץ אל המחוקק עם יוזמות חקיקה ממשלתיו

, שיורה לה לכלוא מבקשי מקלט ולקחת את שכרםם, להקנות מעמד לפלסטיני
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הפנסיה של מהגרי עבודה שלא יצאו במועד את כספי לחלט לה שיאפשר 

 .וכו' שהורתה להם

יועץ משפטי שיגיד "עד כאן", "זה לא חוקי",  למצואקשה עד מאוד זהו עולם שבו 

ובהמשך , הכל נעשה ברשות ובעידודכמעט "אי אפשר". להפך. או "זה אסור", 

 נו בפרקליטות.ותינו וחבריטובי חברשל  גם יזכה להגנה

, אלא של אקטיביזם על ספידים. ות משפטיתזהו אינו עולם של שמרנ –אל תטעו 

. מה אקטיביסטי יותר הציבורי שמרנות היא דבקות נוקשה בחוק ובכללי המינהל

דיינויות יממתן הכשר להפרה של חוק ומינהל תקין? פעם אחר פעם מתנהלות ה

שבהן הרשות אינה מהססת לדרוש את הכשרת אי החוקיות )אתן מהשנה 

תבקש בית המשפט על ידי ה, שבה ח'טיבפרשת  –החולפת רק דוגמה אחת 

נהוג על פי חוק הרשות המבצעת והיועץ המשפטי לממשלה לאפשר להוסיף ול

  4שתוקפו פקע(. 2003-האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג

לכל פעם ועוד פעם מבוזים פסקי דין, וצווים מוחלטים מתוארים על ידי הרשות 

 כ"הערות בית המשפט".היותר 

מערכת  יש לו – 2014מאז ראשית יוני  –זהו עולם שמזה שמונה שנים וחצי 

בית גם , יש לו 2001, בית הדין לעררים )עוד קודם לכן, מאז שנת משפט משלו

  .דין לביקורת משמורת, אבל הזמן קצר, ולכן אתמקד באח הצעיר(

בהצעת ש) מערכת המשפט תמכה בהקמת הטריבונל הזה, בית הדין לעררים

בענייני הגירה ומעמד פקקה  הידיינויות, כי כמות ה(החוק נקרא בית דין לזרים

איך אמר הנשיא לשעבר ברק . ץ ואת בתי המשפט לעניינים מינהלייםאת בג"

? אם פקידי משרד הפנים יעשו את 2008לשכת עורכי הדין בשנת של בכנס 

 עבודתם, יירד מספר הבג"צים. 

זו היתה לא יותר ממשאלת לב, ולכן הקימו טריבונל מטעם, שיושב במשרד 

לתקופה של חמש שנים, ויכול ממנה שר המשפטים בו ש םדייניהמשפטים, ואת ה

  ., אם הוא שבע רצון מתפקודםלהאריך את כהונתם בחמש שנים נוספות

                                                            
 (11.1.2022) ח'טיב נ' שרת הפנים 7917/21בר"ם  4
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את כהונתם אחרי קדנציה אחת, כך גמרו  ושני דיינים, , אז לאינו מרוצהוכשהוא א

נגד השרה עוד ניסה להיאבק מהם  אחד כי העזו להכיר באריתריאים כפליטים.

עילות פמבית הדין שותק ונתו, עד שוויתר. כהאיילת שקד שסירבה להאריך את 

למשך חודשים, ואיש לא מונה כל עוד הוא עמד על כך שיחדשו גם את מינויו. 

 , ואפילו לא ניסתה.מבעוד מועד הבינה את המסר השנייההדיינת 

שקד, מיהרה להכתיר בהודעה  שהשרהשני דיינים,  2019במקומם מונו במרץ 

"מחזיקים בעמדות  ,, כך על פי ההודעההדיינים .לעיתונות כ"מכה למסתננים"

חבר בפורום המשפטי חבר מרכז הליכוד והיה אחד מהם  .שמרניות ולאומיות"

שהדיינים  להעידכמה שנים אחרי, ואני מוכן מצויים כעת אנחנו . למען ישראל

לא הוכר עוד על ידי בית  אף אריתריאי או סודני. מכךלמעלה אף עמדו בציפיות ו

 ספגו מכות. מבקשי המקלטפליט, ולא רק הדין כ

גם  5של בג"ץ לפעול לשינוי שיטת המינויים, דיןחרף התחייבות שעוגנה בפסק 

שר המשפטים גדעון סער לא רצה לוותר על הסמכות. הוא מינה במהלך שנת 

בסוגיה  , בין היתר, דיין משכיל, דוקטור למשפטים, שהדוקטורט שלו עוסק2022

טוב יותר לילדי זרים לחיות  :בקיצוראת התזה אם לסכם  .מובהקת הגירתית

לא מדובר רק חשוב לדעת, ש בארצות המוצא של הוריהם, ולא להישאר בישראל.

ופעיל בפוליטיקה המוניציפאלית, ופרש במשפטן ואקדמאי. הוא היה חבר בליכוד 

 . לדיין וממנה רק עם מינוי

כי מדובר בערכאה  ,פט העליוןהכריז בית המש בית הדין מרגע הקמתמכל מקום, 

יש למעט להתערב בהחלטותיה. יותר משמונה משום כך ו, ומקצועית מומחית

מישהו יכול להצביע על תרומתו של הטריבונל  –שנים חלפו והגיעה העת לשאול 

 הזה לקורפוס דיני ההגירה של ישראל? לציין ולו פסק דיןהמומחה והמקצועי 

 מכונן אחד ששינה במשהו? 

בית משפט  –לפעולתו של בית המשפט לעניינים מינהליים  בעשור הראשון

הוא הורה לפרסם את כל נהלי משרד  –כתרים לו  קשרשהוקם בהדרגה ואיש לא 

הפנים, פסק להתקין נהלים בענייני מחוסרי אזרחות ופליטים, קבע שורה של 

                                                            
 (19.4.2021) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים 2920/20בג"ץ  5
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הליכי משמורת ביקר חידושים בענייני הסדרת מעמדם של בני זוג, ילדים והורים, 

 הודות לו קטינים כלואים זוכים לסיוע משפטי, וזה רק על קצה המזלג.ו

הזירה שבה רשות האוכלוסין בית הדין הוא שום חותם.  ובית הדין לעררים?

, ועוד מחסום בירוקרטי בדרך כאוות נפשהוההגירה יכולה להוסיף ולעשות 

רק עבור מי שיש לו א השיפוטית היביקורת שהלביקורת שיפוטית אמיתית. אלא 

, והיא על ולרבים מאוד אין –שכר טרחה, אגרות וערבונות  – האמצעים לשלם

דיינים, ת. המלהתערבומונחים למעט בתי המשפט שלערעור תנאי, משום ש

 .מומחית ומקצועיתביקרו כבר אצל ערכאה  כזכור,

כלומר, אם ורק אם אדם מצליח להעפיל במעלה הערכאות, או שיש אפשרות 

, יש סיכוי לעררים דיינות בבית הדיןהימסיבה פרוצדורלית כלשהי לעקוף את ה

להגיע לבית המשפט, ושם גם סיכוי לקבל לא רק סעד, אלא, לפעמים, גם להוביל 

לשינוי מסוים במדיניות, ולזכות להוציא מהכוח אל הפועל את זכויות האדם 

 המובטחות.

 ההגירההצעת חוק יסוד: , רוטמןעל הרקע הזה מגיעה הצעתו של חבר הכנסת 

את היכולת  –שכל תכליתה לגזול את כבשת הרש הזו  ,)כך נקרא לה בקיצור(

של מהגרים ומבקשי מקלט, שהרשות המבצעת מכוילת לכפור בזכויותיהם 

ליהנות, ולו באופן מוגבל, מהגנת בית המשפט על זכויות האדם ולפגוע בהם, 

קבוע ושנית, ל אדם,הזכויות את חוק יסוד, , בליטול מהםראשית, כלומר,  הם.של

 לביקורת שיפוטית של ממש. שאינם זכאים 

 6רק טעימה מכל הטוב של הצעת החוק:הנה 

 ישראל היא יהודית, רק יהודית ועוד פעם יהודית ומיועדת ליהודים ולהם בלבד.

הממשלה, באישור הכנסת, תקבע מכסה שנתית מרבית של מקבלי מעמד 

)הדברים חלים, כמובן, גם על בני משפחה של אזרחים  שאינם יהודים בישראל

 .ושל תושבים(

                                                            
6 .gov.il//24/law/24_lst_602272.docxhttps://fs.knesset  

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602272.docx
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או זכאי שבות אינו רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה  ,או תושב, מי שאינו אזרח

 לסעד בעניין כניסה לישראל.

ית לקבוע כי אזרחים או תושבים של מדינות או אהממשלה, באישור הכנסת, רש

)אפשט אם יש צורך: ערבים, ובעיקר  א יקבלו מעמדאיזורים מסוימים ל

 .פלסטינים(

, כדי לעודד את הוראות מיוחדות למבקשי מקלט שאי אפשר לגרשםסדרת יש 

 : עזיבתם

. גם החזקה במשמורת לכל תקופת שהותם )כלומר, ללא הגבלת זמן •

 (.ילדים? למה לא

 ולזמנים.גיאוגרפים הגבלת תנועתם לאיזורים  •

 ייחודיים., לתחומי עיסוק ולתנאים רפיםגגיאו לאיזוריםהגבלת תעסוקה  •

 נטילת כספים שמגיעים להם והחזקתם בידי המדינה. •

הוראות שלפיהן לא יזכו לאותם שירותים שלהם זוכים בעלי מעמד במדינה  •

 )למשל, חינוך, בריאות, רווחה וכו'(.

מבקשי ה, בני זוג של אזרחים ושל תושבים, הורים, ילדים, מהגרי עבודכלומר, 

אלא  לא ניתן להם מעמד –קורבנות סחר ומוכי גורל אחרים מקלט, פליטים, 

נקבע להם דיני עבודה אחרים, , נטיל עליהם מגבלות, נגזול את שכרם, במכסות

, נמנע מהם שירותים, נפריד את ללא הגבלה, נגביל אותם גיאוגרפיתנכלא אותם 

שיפנו לבית הדין  לבתי המשפט.ונמנע מהם גישה  בבתי הספר,מילדינו ילדיהם 

 .הערכאה המומחית והמקצועית – לעררים בלבד

בכותרתה השרירותית "הצעת חוק יסוד" , שמתיימרת מרושעתזוהי הצעת חוק 

חוק יסוד: ההגירה אינו . בשום מקום נראית חוקהכך להיות פרק בחוקה, אבל לא 

במשרות תכהנה בשבת, או מחוק יסוד: נשים לא  לנסוע אסורשונה מחוק יסוד: 

, או מחוק יסוד: הומואים לא יהיו הורים, או מחוק יסוד: ערבים לא יניפו ציבוריות

 . , וכל אלה תוך שלילת ביקורת שיפוטיתאת דגל פלסטין

בזכויות  חוקה מעגנת זכויות אדם, וקובעת מנגנון שיאפשר לפגוע בהן. הפגיעה

אחר חוקה. אין חוקה דמוקרטית שכוללת פרק שגורע סעיף היא בחוק, לא באדם 
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ג'ינג'ים, מהגרים, פליטים או בני משפחה, סעיף זכויות אדם מאנשים מסוימים, 

. פשוט , ואוסר על פנייה לבית משפט עצמאימשאיר לחוק להסדיר את מה שנותר

 אין. 

הרוסית אסור להשוות? לא רק שמותר, חובה. חוק יסוד: יהודים באימפריה 

יתגוררו בתחום המושב ויעבדו רק בעבודות שיותר להם, כדי שיעזבו ויהגרו. חוק 

יסוד: אזרח הרייך הוא רק בעל דם לא יהודי, ורק הוא זכאי לכל הזכויות. חוק 

 יסוד: מסתננים יהודים יגורשו ויוחזקו ללא הגבלת זמן במחנות מעצר בקפריסין.

  אמא שלי נולדה בקפריסין.

פרק בשם "חוק יסוד" אינו הופך אותו ל יםמתעללו יםגזעני עקרונותץ כינוי מקב

ובתולדות  הכנסתבתולדות ומביש עוד פרק אפל לכל היותר ל, דמוקרטית בחוקה

 . מדינת ישראל


