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ובצלםהפרטלהגנתהמוקדפירסמו1997באפריל
התושבותמעמדשלילת:השקטהטרנספר":בשםח"דו

אתתיארח"הדו."ירושליםבמזרחמפלסטינים

במסגרתה,1995דצמברמאזהפניםמשרדמדיניות

תושביפלסטיניםממאותהתושבותמעמדאתשלל

צינישימושתוךננקטהזומדיניות.ירושליםמזרח

משרד<yeבהמהדרךמוחלטתוהתעלמותבחוק

ירושליםמזרחשלחוקיהבלתיסיפוחהמאזהפנים

.1967בשנתישראללמדינת

משרדהמשיךח"הדופירסוםמאזשחלפהבתקופה

ממזרחמשפחותמאות.זובמדיניותלנקוטהפנים

בההעיראתלעזובהאחרונהבשנהנדרשוירושלים

הנובעותהזכויותכלאתולאבדוגדלונולדו

.הסוציאליותזכויותיהןכולל,מתושבותן

זכויותיהםאתלאבדעלוליםירושליםמזרחתושבי
התושבותמעמדאתלאבדמבליגםהסוציאליות

לביטוחהמוסדשלהחלטהבעקבותוזאת,שלהם

לביטוחהמוסד.בעירמתגורריםאינםהםכילאומי

המגנהסוציאליתמדיניותהפעלתעלהאחראי,לאומי

מזרחתושביכלפינוקט,בחברההחלשיםעל

תושביםממנהשכתוצאהנוקשהמדיניותירושלים

ביטוחכולל,להםהמגיעאתמקבליםאינםרבים

.זכאותםלמרות,בריאות

משרדמדיניותתיבחןח"הדושלהראשוןבחלקו

זהבחלק.התושבותמעמדלשלילתבנוגעהפנים

האחרונההשנהבמהלךשחלוהתפתחויותייבחנו

.הקודםח"הדוכתיבתמאזשהתגלהחדשמידעויובא

ח"בדונסקרושלאנושאיםבפירוטיתוארו,כןכמו
.משפהותואיחודילדיםרישוםכמו,הקודם

המוסדשלפעולתודרךתיבדקח"הדושלהשניבחלק

רקעיובאזובמסגרת.ירושליםבמזרחלאומילביטוח

מתושבימיהמוסדקובעבההדרךתיבחן,משפטי
השלכותויתוארולקצבאותזכאיירושליםמזרח

מיוחדפרקמוקדשכן.המוסדנוקטבההמדיניות

המוסדשלבאחריותוהנמצא,הבריאותביטוחלנושא

ביטוחחוקשללתוקףכניסתומאזלאומילביטוח

.1995שנתבתחילתממלכתיבריאות



ירושליםבמזרחישראלאאשלתאדיניות

בשנתירושלימנמזרחשלחוקיהבלתיסיפוחהמאז
השונותישראלממשלותנוקטותישראללמדינת1967

ישראלשלריבונותהאתלחזקשנועדהבמדיניות
יהודיםשלמכריערוביצירתידי-עלירושליםבמזרח

עללשמורהיאישראלשלהמוצהרתמטרתה.בעיר

,ירושליםבמזרח"דמוגראפימאזן"שמכונהמה

קבועיהודירובעלשמירההיאשמשמעותו

2.בירושלים

השניםבמהלךישראלפועלת,זומטרהלהשיגמנת-על

,מחדירושליםבמזרחהיהודיםמספראתלהגדיל

אתלעזובירושליםמזרחתושביפלסטיניםולעודד

:ישראלנוקטתבהןהשיטותבין.מאידך,העיר

האוכלוסייהשלומכוונתשיטתיתאפליה* להפקעתהקשורבכלירושליםבמזרחהפלסטינית

לבנייהבמקבילזאת,ובנייהתיכנון,קרקעות
ליהודיםבשכונותענקוהשקעותממדיםרחבת
נוצר,זוממדיניותכתוצאה.ירושליםבמזרח
האוכלוסייהבקרבדירותאלפישלמחסור

רביםתושביםנאלצוברירהומחוסר,הפלסטינית
מחוץדיורפתרונותולמצואהעיראתלעזוב

נ.ירושליםלגבולות

ובשירותיםבתשתיותמינימליותהשקעות* אהוד,העירראש.ירושליםבמזרחעירוניים

העיקריתהבעיה"כיזהבנושאאמר,אולמרט

התשתיותביןהאדירהפערהיאירושליםבמזרח

שכונותברובהתשתיותמצב.ובמזרחבמערב

30-בישראלוממשלות,רעהואירושליםמזרח

4."בעניןמדימעטעשוהאחרונותהשנים

שהוגשומשפחותלאיחודבבקשותלטפלסירוב6
זוגן-בניעבורירושליםתושבותנשיםידי-על

וכדי,מכךכתוצאה.1994שנתעדתושביםשאינם

לעזוברבותנשיםנאלצו,זוגןבניעםלהתגורר

5.העיראת

במזרחשליטתהאתלהרחיבישראלשלשאיפתה

,העירחלקיבכלריבונותהאתזלהנצירירושלים

פרסוםלאחר,למשל,כך.היוםגםבעינהנותרה

אמר,1997לשנתירושליםמכוןשלהשנתיח"הדו

שאניח"בדודבריםיש":אולמרטאהוד,העירראש
יהודיתהלאבאוכלוסיההגידוללמשלכמו,אוהבלא

'."בעיר
בנימין,הממשלהראש"כיפורסם1998בינואר

ושראולמרטאהוד,ירושליםעירייתראש,נתניהו

בהצעהדיוןשישיביוםיקיימונאמןיעקבהאוצר

לירושליםתוענקלפיהאולמרטאהודשלמהפכנית

בנסיוןדמוגרפיממאבקכחלק,חריגהלאומיתעדיפות

י."בעירהיהודיםהתושבים[מספר]הקטנתאתלמנוע
ירושליםלענייניהשריםועדתהמליצה1998במאי

,מערבלכיווןירושליםשלגבולותיהאתלהרחיב
הדמוגראפיהנימוק"היהלכךהעיקריכשהנימוק

כיוםהקייםהדמוגראפיהמאזןעללשמורוהרצון
"."לערביםיהודיםביןבירושלים
נוספתדרךמהוויםזהח"בדוהמתואריםהדברים

הפלסטיניםמספרולהפחתתזומדיניותליישום
.בירושליםהמתגוררים

,ירישליסבמזרחוננפהתגנון,קרקעותהפקעת:אפליהשלמדיניית,בצלם'רהסיפוחשלהחוקיות-לאיבנוגע.1

.(אפליהשלמדיניות:להלן)23-20'עמ,1995ירושלים

עללשמורשיששקבעה,(גפניועדת)בירושליםהפיתוחקצבילבדיקתמשרדית-הביןהוועדהידי-עלנקבעוהדברים.2

-הביןהוועדה'ר.פלסטינים1%5.26יהודים%5.73דהיינו,"1972בסיףשהיהכפיוהערביםהיהודיםשלהיחסי"המשקל

.1973אוגוסט,ירושלים,ומשולבמתואםפיתוחלקצבהמלצות,בירושליםהפיתוחקצבלבדיקתמשרדית

.אפליהשלמדיניות'רזהבנושא.3

.98.4.9,הארץ.4

ירושליםבמזרחמפלסטיניםהתושבותמעמדשלילת:השקטהטרנספר,ובצלםהפרטלהגנתהמוקד'רזהבנושא.5

.(השקטהטרנספר:להלן)1997אפריל

.97.5.27,מעריב.6

.98.1.22,מעריב.7

.98.5.20,הארץ.8
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הפניםאשרדידי-עלהמאשלהת

ירושליםבמזרחהפניםמשרדפועל1995דצמברמאז

ישראלשלהכוללתמדיניותהאתלהגשיםכדי
.בעירהמתגורריםהפלסטיניםמספראתולהפחית

:צעדיםבמספרהפניםמשרדנוקט,זוממדיניותכחלק

ירושליםמזרחמתושביהתושבותמעמדשלילת.1
,העירלגבולותמחוץשניםמספרשהתגוררו

הפניםמשרדפעללפיהלמדיניותמוחלטבניגוד
אלפיםנדרשו,מכךכתוצאה.שנים28במשך

.ביתםאתלעזובירושליםמזרחמתושבי

שניתנתמבלינעשיתהתושבותמעמדשלילת.2
עללערערמהותיתאפשרותנשללשמעמדולתושב

הפניםמשרדשנותןהטיעוןזכות.ההחלטה

.בלבדפורמאליתהיאירושליםמזרחלתושבי

המשרדפקידיבפנילהציגונשניתחוזרתדרישה.3
ההוכחהרף.בעירמתגורריםהםכיהוכחות

כלשהתגוררואנשיםוגם,מאודגבוההואהנדרש

ההוכחות.בולעמודיתקשובירושליםחייהם

הביאכןלפניקצרזמןאםגםמהתושבנדרשות

.אחרתבקשהבמסגרתלמשרדהתושבאותן

הנולדיםילדיםהאוכלוסיןבמרשםלרשוםסירוב.4

מזרחתושבהואמהםאחדשרקלהורים
אםגם,זהותמספרילהםולהנפיקירושלים

מתגוררתשהמשפחהבכךכברהכירהפניםמשרד
.בירושלים

.משפחותלאיחודבקשותמאישורגורפתהימנעות.5

אינהבעירהפלסטיניתהאוכלוסייה,מכךכתוצאה

היחידההדרך.הטבעילריבוימעברלגדוליכולה

היאמשפחותלאיחודבקשהמאושרתבההיום

.העליוןהמשפטלביתפנייהבאמצעות

פלסטיניםנתקליםבווהביורוקרטיהמשפטיהסבך

הפניםלמשרדפנייהבכלירושליםמזרחתושבי
שבומצביוצרים,להםהמוצגותהגבוהותוהדרישות

דין-עורךאוכלשהוארגוןשלסיועבלאבקשההגשת

תלותעלהמתבססתמערכת.אפשריתבלתיכמעטהיא

בלתיהיאחיצונייםגורמיםשלבסיועאדםשל

.התקיןהמינהללכלליבניגודופועלתהוגנת

לחוסןהפרופסוריםחוגחבריבפנישנשאבנאום

,סוויסהאליהו,הפניםשרהבהיר,וכלכלימדיני
מזרחמתושביהזהותתעודותשלילתשמדיניות

ישראלשלהכוללתממדיניותהחלקהיאירושלים

,1997מאפרילהארץבעיתוןבידיעה.העירבמזרח
אתלהגדיליש"כיבנאומואמרהפניםששרנמסר
בנוגע."%80-מליותרבירושליםהיהודיהרוב

:כיהשראמרהזהותתעודותלמדיניות

היאירושליםלתוךמהגדהערביםשלהנהירה
ישראלנגדהפלשתינאיםשמנהליםמהמאבקחלק

הזהותתעודותונטילת,העירעתידעל
בניגודבהןהמחזיקיםמפלשתינאיםהירושלמיות

שלזויזומהלפעולהתשובתנוהיא,לחוק

9.הפלשתינאים

שלארוכהשורהנוגדתהפניםמשרדשלזומדיניות
התחייבהשישראל,הבינלאומיבמשפטהוראות
אדםכלשלזכותונמנותאלההוראותעל0נ.לקיימן

באופןלשלולוהאיסור,אליהולשובארצואתלעזוב

נ1.תנועהwetn<אדםשלזכותואתשרירותי

התושבותמעמדשלילת.1

מ
"
חדשהבמדיניותהפניםמשרדנוקט1995דצמברז

מצליחשלאירושליםמזרחתושבפלסטיניכללפיה

כעתבירושליםגרהואכיהפניםמשרדבפנילהוכיח
לעולמיםלאבדעלולרטוריבאופןבעברבהוהתגורר

כלאתמכךוכתוצאהמולדתובעירלחיותזכותואת
,ביתואתלעזובייאלץהוא.ישראלכתושבזכויותיו

.97.4.17,הארץ.9

.20עמי,השקטהטרנספר,רזהבנושא.10

ופוליטיותאזרחיותזכויותבדברלאמנה12וסעיף1948משנתהאדםזכויותברברהעולמיתלהכרזה(ב)13סעיף,ר.11

.1966משנת



,מיוחדיםאישוריםבליבישראללשהותעודיוכללא

כלממנוויישללובישראללעבודאפשרותלותהיהלא

.הסוציאליותזכויותיו

ועד1967בשנתירושליםמזרחשלסיפוחהמאז

העירמזרחתושבייכלו,החדשההמדיניותלהחלת

>rNSלתקופותגם,אחרותבארצותולשהות
שניםכמהמדילירושליםשיחזרובתנאי,ממושכות

לפנילהםשהונפקוהיציאהרשיונותאתלחדשכדי
עקביבאופןלחדשנהגהפניםמשרד.העיראתשעזבו

<onהיציאהרשיונותאת wהזהותתעודותואת

on> wמדיניות.המשפחתיבמצבםשינוייםולרשום

משבעלמעלהשלרצופהשהייהשרקהיתההמשרד

,היציאהרשיונותאתלחדשמבלי,אחרתבארץשנים

פלסטינים.הקבעתושבמעמדלשלילתלהביאעלולה

לאבשטחיםלהתגוררשעברוירושליםמזרחתושבי
ולהיכנסמירושליםלצאתמנת-עללרשיונותנזקקו

הלאומימהביטוחלקבלהמשיכואףוחלקם,אליה

גבולותאתשעזבולפנישקיבלוקצבאותאותן

.ירושלים

מאז.זומדיניותישראלממשלתשינתה1995בדצמבר

תושבישלהתושבותמעמדאתהפניםמשרדשולל

לגבולותמחוץשניםמספרשהתגוררוירושליםמזרח

מחוץאלהועבר"חייהםמרכז"שבטענה,העיר

.קבעלישיבתרשיונם"פקע"ולפיכךלירושלים

השניםבמהלךחזרואלהשאנשיםהעובדה

אתשחידשהואעצמוהפניםושמשרד,לירושלים

<onהיציאהרשיונות wלהםלהעניקוהמשיך

דורשהיות.משמעותלחסרתהפכה,אחריששירותים
רצופהלשהייההוכחותאלהמאנשיםהפניםמשרד

.בירושלים

כדילעירומגיעים,בירדןהמתגורריםירושליםתושבי
היציאהאישוריאתולחדשמשפחתםאתלבקר
מוותריםהםלפיההצהרהעללחתוםנדרשים,שלהם

עלחותמיםלאהםעודכל.שלהםהזהותתעודתעל

לצאתהפניםמשרדלהםמאפשרלא,כזוהצהרה

מחוסר.בירדןולמשפחתםלביתםולחזורמירושלים

,ההצהרהעללחתוםאלהתושביםנאלצים,ברירה
בעירולהתגוררלחזורזכותםמהםנשללתובכך

.בעתיד

מזרחתושבת,כמאלעטאףשלבמקרהלמשלהיהכך

ועברהירדנילאזרח1979בשנתשנישאה,ירושלים
לירושליםלחזורהקפידההיא.בירדןאיתולהתגורר

ורשמהשלההיציאהרשיונותאתלחדשכדיבמועד

'הגבהגיעה1998באוגוסט.הזהותבתעודתילדיהאת

כברשהיה,בנה.משפחתהאתלבקרלירושליםכמאל

.זהותתעודתלקבלכדיהפניםלמשרדניגש,18בן

:כמאל'הגבמסרהלבצלםבעדותה

תעודתשלצילוםעםהפניםלמשרדהלךבני
איתולדברהסכימולאהפקידים.שליהזהות
.תעודהיקבללאאחרת,איתילבואלוואמרו

ואזבמחשבבדקההפקידה.איתוהלכתילמחרת

.אצלךאלאשלךהבןאצללאהבעיה,ליאמרה

לךמגיעלא,ירדנישלךהבעל,בירדןגרהאת

אנחנואבל:להאמרתי.זהותתעודתלהחזיק

האישוריםאתומחדשיםשנכייסכלחוזרים

והכלשליהזהותבתעודתרשומיםשליוהילדים

גרהאתאם,החוקלפי,אמרההפקידה.בסדר

אתמאבדתאתלירושליםמחוץשניםמשבעיותר

שניםמשבעיותרגרהואת,שלךהזהותתעודת

היא,עכשיועושהאנימהאז:להאמרתי.בירדן
אמרתי.שליהזהותתעודתאתלהלתתליאמרה

אמרההיא.תעודהבלילירדןאחזוראניאיך,לה

.הגשראתally<לךיתנושדרכוניירלךניתן:לי

לא,אמרההיאהתעודהזאתאתןלאואם,אמרתי

.לצאתתוכלי

לחזורחייביםהיינו.לעשותמהידעתילאאני
להרשםצריךהיהשליהבןכילירדן

ללכתאלאברירהליהיתהלא.לאוניברסיטה

להדפיסכדיהפניםלמשרדמתחתשנמצאלמשרד

.שליהזהותתעודתעלמוותרתשאניהצהרה

בעבריתמסמךלישנתנהפקידהלאותהחזרתי
שכתובהבנתיזהאחרי.בוכתובמההבנתישלא
אניעכשיו.יום30תוךלעזובצריכהשאנישם

2נ.בירדן

מזרהתושבת,זנטאבולסנאאאירעדומהמקרה

כדילירושליםמירדןהגיעה1998יוליבסוף.ירושלים
אלנבילגשרהגיעההיא98.8.4-ב.אמהאתלבקר

צריכהשהיאלהנאמרשםאך,לירדןלחזורוביקשה
.שלההזהותתעודתאתולחדשהפניםלמשרדללכת

שאירעאתזנטאבו'הגבסיפרהלבצלםבעדותה

,הפניםלמשרדשהגיעהלאחר

אתלעזוברוצהאנישאםליאמרההפקידה

שאניהצהרהעללחתוםצריכהאניירושלים

המסמכיםלפיכי,שליהזהותתעודתעלמוותרת

98,5.13-בטיבי-בארה'גמרווהבצלםתחקירניתידי-עלבטלפוןנגבתהעדותה.12



שאנילהאמרתי.בירושליםגרהלאכבראני
עשרכבראת:אמרההיאאבל,שנהכלחוזרת

.כלוםליאמרתםלאפעםואף:אמרתי.שםשנים

לשמורלךמגיעלאכרגע,משנהלאזה:אמרההיא

תעודתאתלמסורצריכהואתהקבעתושבותעל

.הגשראתלעבורתוכלילאאז,לאאם.הזהות

לישמחכיםילדיםשלושהליישאבל:להאמרתי
את,DW<לחזוררוצהאת:אמרההיא.בירדן

תעודתעלמוותרתשאתהצהרהלהביאצריכה
שאתלנותוכיחי,אמרהלאיואם,אמרתי.הזהות

וארנונהמים,חשמלקבלותתביאי,פהגרה

שלכםשהילדיםכךעלשמצביעיםומסמכים

אניואם:אמרתי.בירושליםספרבבתילומדים

שאתםעדייקחזהזמןכמההמסמכיםאתאביא

לקחתיכולזה:אמרההיא.תשובהלינותנים

צריכהאניאבל:אמרתי.שניםוגםחודשים

.שםשליהילדיםאתהשארתיכילעמאןלחזור

הזהותתעודתעללוותרצריכהאת:אמרההיאאז

.לעזובתוכלילאאחרתשלד

והדפסתיהלכתי.עזרלאכלום,התחננתי,בכיתי
אחרי.הפניםלמשרדשמתחתבמשרדהצהרה

מכתבלינתנההיא,ההצהרהאתלהשנתתי
מבינהלאשאניבעבריתמשהועליושכתוב

חזרתי.יום30תוךלעזובצריכהשאניליואמרה
,בכושליההורים.שלילביתהזההמכתבעם

חזרתילמחרת.עזרלאכלוםאבלבכיתיואני
נ1.לירדן

הוזהרולאמעולםהפלסטיניםירושליםמזרחתושבי

אתכלשהיבצורהמסכניםלירושליםמחוץמגוריםכי
פרטי.אליהלשובזכותםאתאובעירמעמדם

טורחלאהפניםומשרדהיוםגםידועיםלאהמדיניות

ישעליהםהכלליםהםמהל"לחוהיוצאיםאתליידע

.מעמדםאתלהבטיחמנת-עללשמור

,חדשהבמדיניותמדובראיןכיטועןהפניםמשרד

מזההקיימותחוקהוראותבהפעלתורקאךאלא

צ"לבגהמדינהבתשובות,למשל,כך.רבותשנים

שלהתושבותשלילתמדיניותכנגדשהוגשובעתירות

:נטען,הפניםמשרד

משרדנוקטבההמדיניותכי,יטענוהמשיבים
שמאזספקאין.ועיקרכללחדשהאיננה,הפנים

בשנתעודשניתן,עוודמובארקצ"בבגהדיןפסק

באשר,מחייבת)פסוקההלכהנקבעהבו,1988
,ירושליםמזרחתושבישלתושבותפקיעתלנושא

המשיביםאשר,תקפה,קיימתבמדיניותהמדובר
מזרחתושבימביןשהיוהעובדה.פיהעלפועלים

,אחריםבמחוזותעצמםלנטועשבחרוירושלים

עם,וכעת,אחרתאוכזו,מוטעיתהנחהמתוך

מציאותלקבועמבקשיםהם,העיתיםשינוי
שמדיניותכךעלללמדכדיבהאין,חדשהחיים

1'.הינהחדשההמשיבים

עולה,1996לשנתהמדינהמבקרתח"מדו,זאתעם

:כדלקמןנכתבח"בדו.אחרת

המשפטיהיועץאצלדיוןנערך1995בדצמבר

אזוריאתלראותישהאםבשאלהלממשלה

בגדר(האזור-להלן)עזהוחבלוהשומרוןיהודה

רישיוןתוקףפקיעתלעניין,"לישראלמחוץ"
.לישראלהכניסהתקנותלפיקבעלישיבת

שלהמשפטיהיועץלשכתהוציאה,הדיוןבעקבות

לפיה,ירושליםבמזרחללשכההנחיההמשרד

מיולכן,לאזורגםמתייחס"לישראלמחוץ"
רישיונותוקףפקעשניםשבעמעלבאזורשישב

מרשםבקובץאותולרשוםויש,קבעלישיבת

נקבעעוד.תושבלהיותשחדלכמיהאוכלוסין

שבעבמהלךבישראלקצריםשביקורים,בהנחיה

חלוףלענייןהרצףאתקוטעיםאינםהשנים

ננ.התקופה

התושבותמעמדשלילתכיאלהמדבריםברור

שינוישלתוצאההיאירושליםמזרחמתושבי
להתגוררהעובריםהעירתושבי,ראשית.במדיניות

"לישראלמחוץ"להתגוררשעברוכמיייראובשטחים
היולאאז,לעברבניגוד,להישללעלולהתזשבזתם)

,לעברבניגודשוב,שנית.מעמדםעלהשלכותכללכך

ביקורכללאחרמחדשהשניםשבעספירתהחלהאז

ההנחיהלפי,היציאהרשיוןוחידושבירושלים

ואינוהספירהאתקוטעאינוהרישיוןחידושהחדשה

.התושבמעמדעלשומר

מזרחלתושבינמסרלאהחדשהההנחיהשלקיומה

הטענות.העליוןהמשפט-ביתבפניוהוכחשירושלים

ומשרד,הסףעלנדחוחדשהמדיניותהנהגתבדבר

סתמיתאמירהלמעט,אליהןלהתייחססירבהפנים

.98.8.13-בטיבי-מבארהמרווהבצלםתחקירניתידי-עלבטלפוןנגבתהעדותה_13

.'ואחהפניםשר.נבוסתאניפארםסליםפארם,96/7952צ"בבגהמדינהתשובת.14

.576'עמ,(המדינהמבקרתח"דו:להלן)1996לשנתהמדינהמבקרתשל47'מסשנתיח"דו.15



כי,לאחרונהרקהתעוררשהנושאלכךהסיבה"לפיה
שללישראלחזרהנהירהקיימתהשלוםהסכמימאז

],."רבותשניםלפניאותהשעזבואנשים
הפניםמשרדלמדיניותגםמתייחסתהמדינהמבקרת

באופןהאריךשהמשרדהעובדהאתומבקרתבעבר

האשרותאםלבדוקמבליקבעלישיבתאשרותקבוע

:תקפותעדיין

רשאיהפניםשרכי,קובעלישראלהכניסהחוק

בישראללשבתשרשאילמיחוזראשרתלתת

כי,קובעותלישראלהכניסהתקנות.קבעישיבת

עזבהאשרהבעלאםיפקעחוזראשרתשלתוקפה

.לישראלמחוץבמדינהוהשתקעישראלאת

אתהאריכהירושליםבמזרחהלשכהכי,הועלה

אשרותאםלבדוקמבליחוזראשרותשלתוקפן

חוזריםשלשובםבמועדגם.בתוקףעדייןאלו

פקעלאהקבעישיבתרישיוןתוקףהאםנבדקלא

]7.ל"בחוהשתקעותםלנוכח

אשרותשלשהארכהמכךמתעלמתהמדינהמבקרת

חוקיתוקףמתןמשמעותהשניסבמשךחוזר

.לעירמחוץירושליםמזרחתושבישללשהייתם

ראויאינורטרואקטיביבאופןהמדיניותשינוי
,לתפיסתה.המדינהמבקרתשללדעתהלביקורת

אשרותאתושובשובחידשהפניםשמשרדהעובדה

לפעול"ועליוהפניםמשרדאתמחייבתאינההחוזר

קבעלישיבתרישיונםשתוקףמילאיתורבשיטתיות

אתמהםוליטולרישומםפרטיבהתאםלעדכן,פקע

נ,".הזהותתעודות
גםבבירורעולהחדשהבמדיניותשמדוברהעובדה

ירושליםמזרחתושבילמספרבנוגעמהנתונים

הקודםח"הדוכתיבתבעת.נשללהשתושבותם

באפריל
~

,אלהנתוניםלמסורהפניםמשרדוצירב199

אתהמשרדמסרנ',צ"לבגעתירהבעקבותאך

:אלהנתוניםלפי.הנתונים

נשללתשלהםהתושבותשמעמדהתושבים'מסהשנה

198723

19882

198932

199036

199120

-199241
199332

199445ן

199596

-1996689

בבדיקהתיקים500-וכ1997606-
,

346(אוגוסטעדינואר)1998

.1998בנתונינכלליםמהםוכמההבדיקההסתיימההללומהתיקיםבכמהלנוידועלאי

.השקטהטרנספרח"לדו,אלינסוןטובה,הפניםמשרדדוברתתגובת.16

.577'עמ,המדינהמבקרתח"דו.17

.580'עמ,שט.18

לאינפורמציההמרכז,האזרחלזכויותהאגודהידי-עלהוגשההעתירה.הפניםשר.נ'ואחמנוחין,95/7316צ"בג.19

סךשילמושהעותריםלאחר97.7.7-בהאזרחלזכויותלאגודההועברוהנתונים.מידעלחופשוהקואליציה,אלטרנטיבית

.הכנתםעבורהפניםלמשרדח"ש000,1של

למרהפניםמשרדשלהמשפטיתמהלשכהבקשימוריהד"עושלבמכתבההופיעו(כולל)1996שנתעדהנתונים.20

,כהןרפאלמרשלבמכתבוהופיעו97,1שנתלגביהנתונים.95/7316צ"בגבמסגרתהמדינהמפרקליטותבלסמלכיאל

לבצלםנמסרו1998לגביהנתונים.97.12.17-המיוםאלטרנטיביתלאינפורמציהלמרכז,האוכלוסיןמינהלמנהל

zzבתאריךהפניםמשרדדוברתמלשכתהטלפוןבאמצעות . lO . PS.



גםהמקריםברובכוללתתושבותשלילתעלהודעה

האדםשלילדיושלתושבותםשלילתעלהודעה

משרדשלהנתונים,הנראהככל.ההודעהלושנמסרה

התקבלהשלגביהםלאלהרקמתייחסיםהפנים

תושבישלמספרם,ולפיכךמלכתחילהההחלטה

.כמהפיגבוההעיראתלעזובשנדרשוירושלים

היהנדמה,ח"הדופרסוםלאחר,1997מאיבתחילת
פורסם97.5.4-ב.המדיניותלשינוימגמהשמסתמנת

לפעולמתכווןנתניהובנימין"כיהארץבעיתון

בעל,פלשתינאיכישיבטיחבאופן,החוקלשינוי

אתיאבדלאבירושליםקבעתושבשלמעמד

כין,וה5טו,רחPost-בפורסםלמחרת."זכויותיו

.התושבותשלילתבמדיניותלהקלמתכוונתהממשלה

,הממשלהראששלהתקשורתיועץאז,אילןברדוד

מזרחתושביפלסטיניםביןההבדלאתהדגיש

:בישראלאחריםקבעתושבילביןירושלים

שנולדואנשיםאלא,מהגריםבדיוקאינםהתושבים"
להסיררוציםואנחנו,בעירעמוקיםשורשיםעםכאן

."מיותרותביורוקרטיותכפרוצדורותשנראהמהאת

אלי,הפניםשרכיבהארךפורסםגםיוםבאותו

.זובמדיניותלהמשיךמתכוון,סוויסה

כמעט,במדיניותולדבוקכהעדממשיךהפניםמשרד

,זומדיניותשלהבהירותחוסרבשל.שינויבלא

למשרדמלהגיעירושליםמתושבירביםנמנעים

,זאתעם.הזהותתעודתמהםתשללכימחשש,הפנים

תעודותכלאתבקרובלהחליףהפניםמשרדבכוונת

זהותבתעודותישראליםותושביםאזרחיםשלהזהות

ירושליםמזרחתושביכלייאלצו,כךלצורך.מגנטיות
היכןלבדוקהפניםמשרדיוכלאז,למשרדלהגיע

הרביםהקשייםבשל.חייהםבמהלךהתגוררו

,הפלסטיניםהעירתושביעלהפניםמשרדשמערים

ומכל,ירושליםלגבולותמהולמהםאלפיםמתגוררים

.התושבותמעמדאתלשלולהפניםמשרדעלולאלה

האגודה,הפרטלהגנתהמוקדהגישו1998באפריל

י"אב,אדםלזכויותרופאים,האזרחלזכויות
צ"לבגעתירהאלטרנטיביתלאינפורמציהוהמרכז

שמשרד,ירושליםתושביעותרים14שלבשמם
עלמשיגההעתירה2].תושבותםאתשללהפנים

טרםהמדינה.הפניםמשרדשלהכוללתהמדיניות

.לעתירהתשובתהאתהגישה

לתיקוןחוקהצעתהגישבשארהעזמיהכנסתחבר

הפניםלשרכיוםהמאפשר,לישראלהכניסהחוק

,החוקהצעתלפי.אדםמכלקבעתושבותלשלול

לשלוליוכללאוהוא,הפניםמשרתישללזוסמכות

משפחתומבןאובירושליםשנולדמאדםתושבות

טרומיתבקריאהבכנסתעברההחוקהצעתונ.הקרובה

.הפניםבוועדתלדיוןוהועברה,1997יוליבחודש

טיעוןווי-זנ.2

צ"לבגשהוגשועתירותמספרבעקבות,1997ביוני
שלהתושבותמעמדאתשוללהפניםשמשרדבטענה

,כךעללערערלהםלאפשרבליירושליםמזרחתושבי
עללערעריוכלתושבכלכיהפניםמשרדהודיע

שיסתרונתוניםהפניםמשרדבפניולהביאההחלטה

קיבלהעליוןהמשפט-בית.הגיעאליההמסקנהאת

טיעוןזכותמעניקהפניםמשרדכיהמדינהטענתאת

ננ.העתירותאתודחה

הטיעוןזכותעמדהומתמידמאזהפניםמשרדלטענת

,כך.נשללהשתושבותיוירושליםמזרחלתושבי
:המדינהמפרקליטותגנסיןיוכיד"מעובמכתב,למשל

לגורמיםוגםלכםגםבעברשהבהרנוכפי
בגדראינןתושבותפקיעתבדברההודעות,אחרים

לאיהטועןכל.כאלוהיולאYtl1>D,פסוקסוף

למתןשהביאווהעובדותהנתוניםשלנכונותם

המלאההטיעוןזכותלועומדת,כאמורהודעה

4נ.מטעמונתוניםלהביא

נהגו1997אמצעעד.בסיסחסרתהיאזוקביעה

ירושליםמזרחלתושבילמסורהפניםמשרדפקידי

.הפניםשר.נ'ואחהפרטלהגנתהמוקד,98/2227צ"בג.21

שנולדלאדםקבעישיבתרשיוןהפניםשריבטללא...":כדלקמןהואהחוקהצעתנוסח.1441/פ'מסחוקהצעת.22

."בירושליםנולדמהוריושאחדולאדם,זוגולבן,בירושלים

מקארי,כAQ"397/312;681'עמ(2)97כרךעליון-תקדין,הפניםשר.)'ואחיוסףאבתאסם,7/3125קצ"בג'ר.23

'ואחהפניטשר.נ'ואחאיימןגאבר,97/3124צ"בג262י'עמ(2)97כרךעליון-תקדין,'ואחהפניםשר.נאוליוור
.360'עמ(2)97כרךעליון-תקדין

מיוםהפרטלהגנתמהמוקדאברםאליהוד"לעוהמדינהבפרקליטותצים"בגממחלקתונסיןיוכיד"עושלמכתבה.24

97.6.22.



להםנמסרבומכתב,תושבותםפקעהשלטענתם

בניעםיחד,יום15תוךהארץאתלעזובשעליהם

להעניקמפורשותסירבהפניםמשרד.משפחתם

,ההחלטהעללערערכלשהיאפשרותאלהלתושבים

לפקידולפיכך"מאליהפוקעת"התושבותכיבטענה

נאמר,למשל,כך.דעתשיקולכללאיןזאתהמודיע

בספטמברהמדינהלפרקליטתעוזרששלחבמכתב

1996:

להבדילוזאת,תושבותפקיעתשל,אלהבנסיבות

זכותבמתןצורךאיןכימובן,תושבותמביטול

היות,פקעהשתושבותוהקבעלתושבטיעון
אקטיביתפעולהבכלנוקטאינוהפניםשמשרד

שפקעהבתושבותומדובר,הישיבהרשיוןלביטול
25.מאליה

אתהפניםמשרדשינה,העררזכותהנהגתבעקבות

.נשללהשתושבותםלאנשיםהנמסרתההודעהנוסח

משרדמודיע,בלבדבעבריתהכתוב,החדשבנוסח

,כדלקמןלתושבהפנים

ישיבתרשיוןתוקףכיעולהבידינומהנתונים

...תושבלהיותחדלתוכיפקעבישראלשלךהקבע

טענהכל,יום45בתוךבפנינולהביארשאיהנך
כיולהראותשבידינוהנתוניםאתלסתורוראיה
טענותיומצאולאאם.פקעלאהרשיוןשלתוקפו

כמיאותךנראהיום45בתוך,כאמורוראיות

ישראלאתלעזובעליךויהיהתושבלהיותשחדל

/הזהותתעודתאתלהחזירכןוכמויום30תוך

.שבידיךהמעברתעודת

.לתושביםטיעוןזכותהפניםמשרדמעניקכיום,אכן

עלמצביעהבערריםהמשרדמטפלבההדרך,זאתעם

:בלבדפורמאליבהליךשמדוברכך

אפשרותלתושבניתנתלאכללרביםבמקרים* לוקחהפניםמשרדופקיד,ההחלטהעללערער

עלההודעהמסירתבעתהזהותתעודתאתממנו

לתושבמודיעלאאףהפקיד.תושבותושלילת

.כךעללערעראפשרותבידיוקיימתכיפה-בעל

עליובחומרלעייןמהתושביםמונעהפניםמשרד* יכוליםהםאיןולפיכך,החלטתומבוססת

בסיסשהיווהנימוקיםעםכראוילהתמודד

.תושבותםלשלילת

ההחלטהאתשקיבלאדםאותוידי-עלנדוןהערר* ידי-עלולא,התושבותשלילתעלהראשונית

.נוספתערכאה

לתושביםניתנתלאהערעורבהליךשלבבשום* גורםבפניפה-בעלדבריהםאתלהציגאפשרות

.כלשהו

משרדידי-עלנעניםאינםכללרביםעררמכתבי* נדחה,המשרדעונהבהםהמקריםברוב.הפנים

לטיעוניםהתייחסותובלינימוקיםבליהערר

.בושהועלו

כהלפגיעההגורמת,מאדםהתושבותמעמדשלילת

לכלליםבניגודנעשית,משפחתוובחייבחייוחמורה

היאהטיעוןזכותלפיהם,העליוןהמשפט-ביתשקבע

איןבהםבמקריםגםולכןהטבעיהצדקמעיקריאחד

אתלהשמיעלאדםלאפשריש,בחוקמפורשתהוראה

המדינהעמדתאתקיבלהעליוןהמשפט-בית2,.דבריו

שלילתשלבמקריםטיעוןזכותמעניקההיאכי
אתתואמתהניתנתהזכותהאםלבחוןמבלי,תושבות

.בעברשקבעהכללים

הפניםמשרדשללהתייחסותודוגמאותשתילהלן

:תושבותשלילתשלבמקריםהטיעוןלזכות

לערררציניתלאהתייחסות-

96.10.17-בניגש,ירושליםמזרחתושב,מאיידאחמד

לגילבהגיעו,זהותתעודתלקבלוביקשהפניםלמשרד

לבררוביקשהפניםלמשרדניגשהוא97.1.8-ב.16
מסרהפניםמשרדפקיד.בבקשתוהטיפולעומדהיכן

הפניםמשרדלשכתמנהלשלבחתימתוטופסלו

ותושבותתושבותוכיככתבעליו,ירושליםבמזרח

הפרטלהגנתהמוקדשלח97.11.25-ב.נשללההוריו

בדברראיותצורפולמכתב.הלשכהלמנהלעררמכתב

כ"חשללשאילתהבתשובה,בנוסף.96.9.26מיוםאים)'גד'מאגד"לעו,המדינהלפרקליטתעוזר,הלמןמענרמכתב.25

חושבלאאני,מאליהבטלהשהתושבותקבעצ"ובגקובעשהחוקמאחר"כי97.1.29-בהפניםשרטעןרובינשטייןאמנון

שהוגשועתירותבעקבותצ"לבגהמדינהתשובותשלרבבמספרחזרדומהוסח)."שימועלבצעמשפטיתמבהינהמקוםשיש

המדינהתשובתהפניטישר.)אטרשיוה'נג,96/9499צ"לבגהמדינהתשובתלמשל'ר.קבעלישיבתרשיוןלשלילתבנוגע

.הפניםשר.נבוסתאניפארםסליםפארם,96/7952צ"לבגהמדינהתשובתהפניםשר.נעמירהסחר,96/8827צ"לבג

האזרחלזכויותהאגודה,88,358צ"בג,649(21להד"פ,לעבודההארציהדין-בית.נגינגולד,78/654צ"בגלמשל'ר.26
.529(3)מגפיד,המרכזפיקודאלוף.נבישראל



המוסדשלהכרהכולל,בירושליםהמשפחהחיי
הילדיםשכלוהעובדהבתושבותםלאומילביטוח

נכתבכן.בירושליםספר-בבתילומדיםבמשפחה

התגוררהאז,1994ליוני1985קיץביןגםכיבערר

עםהקשרנשמר,בירדןהזמןמרביתהמשפחה

שלושהוהילדיםהאםשהוקיץומדיירושלים

להתגוררשבוכאשר.בירושליםבביתםחודשים

תעודתאתהפניםמשרדחידש,1994ביוניבירושלים

לשנייםחדשותזהותתעודותוהנפיקהאםשלהזהות

בספקמוטלתאינהתושבותםכיקבעובכך,מילדיהם

ענה,העררמכתבשנשלחלאחרשבועיים,97.12.8-ב

איןולצערינבדקהמרשךשלהבקשה":הלשכהמנהל

."בהחלטהשינוי

הטיעוןזכותשלילת-

42בת,באהרצורתושבת,עליאןרשידמיל'גסמירה

משפחתהעםלירושליםשבה,ילדיםלעשרהואם

בכוויתשניםמספרשלשהותלאחר,1994בספטמבר

שנהמדיהמשפחהחזרהאלהשניםבמהלך.ובירדן

לאחר.היציאהרשיונותאתלחדשכדילירושלים

בקשה94.9.28-בעליאן'הגבהגישה,לעירששבו

מאחר.ירדניאזרח,בעלהעבורמשפחותלאיחוד

בעלהשהה,רבזמןאזרךזהמסוגבבקשותוהטיפול

שהנפיקתקופתיותשהייהאשרותמתוקףבירושלים

'הגבתיארהלבצלםבעדותה.הפניםמשרדעבורו

הפעמיםבאחתשניגשהבעתשהתרחשאתעליאן

שלהשהייהאישוראתלחדשכדיהפניםלמשרד

:בעלה

,בעלישלהשהייהאישוראתלחדשכשהלכתי
משפחותאיחודלךניתןיום15בעוד:ליאמרו

המסמכיםכלאתלהביאצריכהאתקודםאבל

להביאצריכהואתומתיהייתאיפהשאומרים

הלידהותעודותוחשמלומיםארנונהחשבונות

להביאצריכהאת:ליאמרוגםהם.הילדיםשל

אתלקבלהאפשרותאתתאבדי,תשקריואםהכל

ואחרילישאמרוכמועשיתי.המשפחהאיחוד
בתאהפקידאצלישבתי.לשםחזרתיימיםכמה
הזהותתעודתאתלואתןשאניביקשהוא.1'מס

נתתי.כללבדרךמבקשיםשהםבקשהזו-שלי

המסמכיםכלעם,כמובן,שליהזהותתעודתאת
ואמרניירלינתןהואואז,ביקששהואהאחרים

לחזורצריכהאת,כאןלהיותצריכהלאאת:לי
אתלמכורשבועייםלךיש.באתממנולמקום

.ולעזובשלךהרהיטים

לראותחייבתשאנילואמרתי.לצעוקהתחלתי
שללמשרדבדרך.בסדר:ליאמרהוא.המנהלאת

למה:אותישאלההיא.פקידהאותיראתההמנהל

הזהותתעודתאתלילקחו:להאמרתי,בוכהאת

להיותצריכהלאשאתכנראה:ליאמרההיא.שלי
בכיכדיתוך.למנהלונכנסתילבכותהמשכתי.כאן

אתלמה:ליאמרהוא.שקרהמהלוסיפרתי
אתממךניקח,כךלהתנהגתמשיכיאתאם,בוכה

במשךהלאומימהביטוחשקיבלתהכסףכל

גםניקחאחרת,יפהלהתנהגלךכדאיאז,שנתיים

לךיש.הזהותתעודתאת(הבכורבני)למוחמד

ממנולמקוםולחזורהענייניםאתלסדרשבועיים

];.באת

חייםמרבוהוכחת.3

שלתוקפו",לישראלהכניסהלתקנות(ג)11תקנהלפי
אתעזבהרשיוןבעלאם...יפקעקבעלישיבתרשיון

כינקבע11אבתקנה."לישראלמחוץוהשתקעישראל

אם"לישראלמחוץבמדינהשהשתקעכמי"אדםיראו

אולפחותשניםשבעשלתקופהלישראלמחוץשהה

במדינהאזרחותאוקבעלישיבתרישיוןקיבלאם

רישיון,העליוןהמשפט-ביתשלפרשנותולפי.אחרת

כאשר,אחרותבנסיבותגםלפקועיכולקבעלישיבת

קבעישיבתשלמציאותעודמשקףאינוהרישיון

]".אחרלמקוםהועברהתושבשל"חייומרכז"ו

הפוניםירושליםמזרחמתושבידורשהפניםונשרד

הםוכיהשתנהלא"חייהםמרכז"כילהוכיחאליו

משרדשדורשההוכחהרף.בעירמתגורריםעדיין

כלשהתגוררואנשיםואף,ביותרגבוההואהפנים

דורשהשארבין.בולעמודיתקשובירושליםחייהם

.98.6.24-בהעדהבביתטיבי-מבארהמרווהבצלםתחקירניתידי-עלגבתה)עדותה,ז2

מנויותשאינןאחרותמעובדותגםלהלמדיכולהלישראלמחוץבמדינהההשתקעותעובדת":גולדברגהשופטקבעכך.28

,1614(2)95עליון-תקדין,הפניםשר.נ'ואחשקאקיפתחיה,94/7023צ"בנ."ל"הנלתקנות11אשבתקנההעובדותבין

1615.



חשבונות,העבודהמקוםעלאישוריםהפניםמשרד

,הנישואיןיוםמאזוטלפוןמים,חשמל,ארנונה

,גמלאותקבלתעללאומילביטוחמהמוסדאישור

מתגורראדםבובמקרה.ועודביתלשכירתחוזה

נדרשהוא,שכירותחוזהברשותוואין,הוריובבית

הואכיהמאשר,דין-עורךידי-עלחתוםתצהירלהביא
.שםמתגורראכן

שאדםפעםבכלנשניתאלהמסמכיםלהציגהדרישה
למשרדנמסרוכברההוכחותכלאםגם.למשרדפונה

איחודבקשתלמשלכמו,אחדענייןבמסגרתהפנים
שובהוכחותאותןלהביאהמשפחהנדרשת,משפחות

לקבלכדי,הזהותבתעודתתינוקלרשוםכדיושוב
תעודתלקבלכדי,16לגילשהגיעלילדזהותתעודת
שינוילרשוםכדי,שאבדהתעודהבמקוםחדשהזהות

.'וכדמען

,ירושליםמזרחתושבת,אר'נגראידה,למשל,כך

.אר'נגחליל,רפיחלתושב1990בנובמברנישאה

חייםמרכזהוכחתלאחר,1997מארסבחודש

שנירישוםאושר,והילדיםהאםשלבירושלים

בתהלידתלאחר,1997בדצמבר.הראשוניםילדיהם

הפניםלמשרדהפרטלהגנתהמוקדפנה,השלישית

והבקשההאוכלוסיןבמרשםהבתאתלרשוםבבקשה

אר'נג'הגבניגשהמכןלאחרשנהכחצי.התקבלה

הזהותתעודתאתלהחליףמנת-עלהפניםלמשרד

אז,אותהקרעארזבמחסוםשחייללאחר,שלה

כיהמוכיחיםהמסמכיםכלאתלהביאשובנדרשה

.בירושליםחייהמרכז

כבעיהאלהונשנותחוזרותדרישותלהציגהיהניתן

עם.המערכתשליעיללאמארגוןהנובעתביורוקרטית

מזרחלתושבירקמופנותאלהשדרישותהעובדה,זאת

נוקטבההכוללתהמדיניותעםבצירוף,ירושלים

נוסףבניסיוןמדוברכיחששמעלה,הפניםמשרד

.ירושליםמזרחתושביעללהקשות

קביעההיאאדםשלחייומרכזנמצאהיכןהקביעה

שהסבירכפי.נסיבותשלבמכלולהתלויה,מורכבת

:ברקהשופט

להצביעקשהקרובותלעיתיםכי,לצייןלמותר

מלשבתאדםחדלשבהמסויימתזמןנקודתעל

בוזמןשלמרחבבודאיקייםוכי,במדינהקבע

מקומוביןלומרחףכאילואדםשלחייומרכז

2'.החדשומקומוהקודם

להוכחותבדרישה.זומתפיסהמתעלםהפניםמשרד

לדברהחייםאתלהפוךמנסההוא"החייםמרכז"על
אינםשהחייםלכךמודעותכללאין.ומוסדרמאורגן
שראוינוספותנסיבותישוכיתוכניתשלביצוע

רשימתשאותההעובדהעצם.אליהןלהתייחס

למשרדהפוניםהתושביםלכלנמסרתמסמכים

ומהמורכבותחריגותמנסיבותהתעלמותעלמצביעה
.אדםשל"חייומרכז"היכןלקביעההמתלווה

,ירושליםמזרחתושב,כנפראבומוחמדשלהמקרה

משרדשלאלהשבדרישותהבעייתיותאתממחיש

.1949בשנתבירושליםנולדכנפראבומר.הפנים

-אסילתתושבת,אטרםאת'לנגנישאהוא1984בשנת

יוםמאזהתגוררוהזוגבני.שכםשבנפתדאהר
,1994-ל1991השניםביןלמעט,בירושליםנישואיהם

שנתמאז.ירושליםשבפרבריראם-אבשכונתגרובהן

אבומרשלאמוששוכרתבביתמתגורריםהם1994

עובדכנפראבומר.עיסאוויהבשכונתשמהעלכנפר

שלההשכירותשחוזה,העתיקהבעירהמשפחהבחנות

,משכורתתלושימקבלאינוהוא.אחיושםעלרשום

מעולםהגישלאכנפראבומר.משפחתיעסקזהושכן

מקבללאהוא.אשתועבורמשפחותלאיחודבקשה

להםחייבהואשכן,הלאומימהביטוחקצבאות

96.5.13-ב.בהםלעמודיכולאינושלטענתוכסףסכומי
הלידהלאחרחודשיים.הבכורהבתםהזוגלבנינולדה

עבורהוקיבלהפניםלמשרדכנפראבומוחמדניגש

אתלרשוםכשביקש.זהותמספרעם,לידהתעודת

משרדפקידלוהורה,שלוהזהותבתעודתגםבתו

פעמיםמספרחזרהוא.חודשבעודלשובהפנים

להביאנתבקשהפעמיםובאחת,הפניםלמשרד

מאחר.בירושליםחייומרכזאתהמוכיחיםמסמכים

שהתגוררלמרות,כאלהמסמכיםברשותוהיוולא

שלהשכירותחוזהאתצירףהוא,חייוכלבירושלים

מתגורריםומשפחתושהואהמסבירמכתבעם,אמו

לקחהפניםלמשרד97.2.13-בכשהגיע.ביתבאותו

לפיוטופסלוומסרהזהותתעודתאתהפקידממנו
להגנתהמוקדבשמושהגישערר.פקעהתושבותו

ללא,שבועייםלאחרנדחה,הפניםלמשרדהפרט

0נ.נימוקים

426,434(21מבד"פ,'ואחשמיריצחק.נעוודמובארק,88/282צ"בג.29

.95/2227לעתירהוצורף97.3.11-בהפרטלהגנתלמוקדניתןתצהירו.30



הזהותבתעודתאישימעמדשלרישוםשינוי
במשרדהאישימעמדםרישוםאתלשנותומבקשיםהפניםלמשרדהניגשיםתושבים,האחרוניםבחודשים

לא"הרישוםפקידכותב,"נשוי"להאישיהמעמדאתלשנותבמקום.בבעיהנתקלים,לנשוימרווקהפנים

הזוגבתאובןשםאתלרשוםהפקידמסרב,כןכמו.הכתובאתלשנותומסרב,"בברור"או(ידועלא)"יד

.הזהותבתעודת

תעודתאתלחדשכדיהפניםלמשרד97.10.14-בניגשה,העתיקההעירתושבת,21בת,רובסנאא,למשל,כך

מחוזהוהעתקהנישואיןמחוזההעתקהפניםלמשרדהביאההיא.לנשואהמעמדהאתולשנותשלההזהות
שלבמשבצתנרשםשלההזהותשבתעודתהבחינההיאכחודשכעבור.חדשהזהותתעודתוקיבלה,השכירות

מעמדהשונהלאמדועבשאלההפניםלמשרדשפנה,הפרטלהגנתלמוקדפנתההיא."ידלא"אישימצב

.זהח"דולכתיבתעדנענהלאאך98.3.17-בנשלחהמכתב.הזהותבתעודתזוגהבןשלשמונרשםלאומדוע

תושבשאינוזוגו-לבןכניסהאישורילבקשיכולאינוהוא,נשויהתושבכיהזהותבתעודתכתובלאעודכל

.משפחותאיחודבקשתעבורולהגישאו

המעםאתלשנותחייבוהוא,הנישואיןתוקףלגבידעתחוותמתןכוללאינוהמרשםפקידשלתפקידו

:זוסמןהשופטמפי,העליוןש"ביהמקבעכך.בפניוהמוצגתנישואיןלתעודתבהתאםהאישי

תוקפםעלדעתוליחןהרישוםפקידשלמתפקידוזהאין,תושבשלהמשפחתימצבואתברשמו

.למלאהמסוגלתהיאשאיןחובהציבוריתרשותעלהטילשלאהמחוקקעלחזקה.הנישואיןשל

שהתושבראיהלפניוהובאהאם,המשפחתיהמצבורישוםתפקידומילוילצורך,לפקידלודי
תוקפםובירורולכאןלכאןפניםלעתיםיששנערךלטכסישתוקףמהלשאלה.נישואיןטכסערך

ננ.התושביםמרשםמגדרחורג

התעקשותו.מחייבאינוולפיכך32,לנכונותולכאורהראיהרקמהווההזהותבתעודתהרשוםהאישיהמעמך

ודרךלשמההטרדהלפיכךמהווה,בתעודההאישיהמצבבמשבצתהרישוםאתלשנותלאהפניםמשרדשל
.ירושליםמזרחתושבישלחייהםעללהקשותנוספת

לילדיםזהותמספרי.4

-היומיוםבחייענייןלכלכמעטנחוצהזהותתעודת

בחינות,בנקחשבוןפתיחת,נהיגהרישיוןקבלת

תעודתירושליםמזרחתושביעבור.ועודבגרות

הםזהותתעודתבלאשכן,יותרעודנחוצההזהות

.הגבולמשמרושוטריחייליםעםלעימותיםצפויים

ממשרדזהותמספרלקבליש,זהותתעודתלקבלכדי
הליךזהו,ירושליםמזרחמתושביהלקועבור,הפנים

.וסבוךארוך

תושביםאואזרחיםששניהםלהוריםהנולדילד

.החולים-בביתכברזהותמספרמקבל,ישראלים

מונפקתשם,הפניםלמשרדהוריוניגשים,מכןלאחר
נרשםוהילדזיהוימספרעםלידהתעודתלילד

.ההוריםשלהזהותבתעודות

ירושליםמזרחתושבהואמהוריואחדשרקלילד

טופסהוריומקבלים,הלידהלאחר.שונההליךקיים

מספרבושמופיעבלא,"חילידתהודעת"הנקרא

לקבלכדיהפניםלמשרדניגשיםהםכאשר.זהות
מספובהשיצוייןבלילהםניתנתזוגם,לידהתעודת
להגישההוריםעל,זהותמספרקבלתלצורך.זהות

עלהוכחותלבקשהולצרף"ילודלרישוםבקשה"
.בירושליםהמשפחהחיימרכז

לידותעודתלקבלכדיהפניםלמשרדהמגיעיםהורים

תמידלא,שלהםהזהותבתעודותהילדאתולרשום

'ואחהפניםשר.נמילרשושנה,86/230צ"בגגם'ר.225,242ז"יד"פ,הפניםשר.נשלנזינגרפונק,62/143צ"בג_31

,436(4)מפיד

.1965-ה"תשכ,האוכלוסיןמרשםלחוק3סעיף.32



הפניםמשרדפקידי.זהותמספרלושאיןלכךמודעים
שעליהםלכךההוריםלבתשומתאתמפניםלא

לילדמנפיקיםאלא,הילדשלרישוםבהליךלפתוח
בהםבמקריסרק.זהותמספרבלילידהתעודת

מספראיןשלילדבכךבעצמםמבחיניםההורים

.לרישומובקשהמגישיםהם,זהות

,האוכלוסיןמרשםלחוק(א)30סעיףפי-על,מכךיתרה

לקבלרשאי,במרשםרשוםוהואבישראלשנולדמי"
מנפיקיםהפניםמשרדשפקידיבכך."לידהתעודת

כלפימטעהמצגיוצריםהם,לילדיםלידהתעודות

נסיונו.האוכלוסיןבמרשםרשוםהילדלפיוההורים

ממזרחילדיםלרשוםהפרטלהגנתהמוקדשל

דרשהפניםומשרדנכשלזהסעיףסמך-עלירושלים

מגוריהעלהוכחותלהםתעבירהמשפחהכי
.בירושלים

תושבת,דרעאווינאדייהשלבמקרה,למשל,היהכך

לתושב1981בשנתשנישאה,ירושליםמזרח

,מוחמד,ילדהזוגלבנינולד96.8.28-ב.השטחים

בלילידהתעודתלהוריםניתנההפניםובמשרד
המוקדפנה1996בנובמבר.זהותמספרבהשצויין

יונפקכיבדרישההפניםלמשרדהפרטלהגנת
לחוק30סעיףעלבהסתמך,זהותמספרלמוחמד

פנההמוקד.נענהלאהמכתב.האוכלוסיןמרשם

עד,זהבענייןנוספותפעמיםשלושהפניםלמשרד

מוחמדלרישוםבנוגע"כינענהדצמברשבחודש

למלותשבנדוןמרשתכםעל,האוכלוסיןבמרשם
עלההוכחותכלאתולצרףילדיםלרישוםבקשה
33."בישראלחייםמרכז

הבאיםלהוריםזהותמספרבלילידהתעודתמתן

רקבהןבמשפחותהרגילההליךהואילדםאתלרשום

משרד.ירושליםמזרחתושבהואמההוריםאחד

ברורכאשרגם,זהותמספרלילדינפיקלאהפנים

המשפחהחיישמרכזבכךהכירכברהפניםשמשרד

.בירושלים

נשואה,טור-אשכונתתושבת,שלאלדהלולו'הגב

כעקבות,98.1.29-ב.חברוןשבנפתמעירהכפרלתושב

אושרה,הפרטלהגנתהמוקדשהגישצ"לבגעתירה

דבר,בעלהעבורשהגישההמשפחותאיחודבקשת

שהמשפרהבכדהכירהפניםשמשרדכךעלהמצביע
לאחרכחודשיים,98.4.4-ב.בירושליםמתגוררת

ניגשהכאשר.ילדהזוגלבנינולד,הבקשהאישור

,אותולרשוםמנת-עלהפניםלמשרדשלאלדה'הגב

משרדפקיד.זהותמספרבלילידהתעודתלהניתנה
ולאילדלרישוםבקשהלמלאממנהביקשלאהפנים
מרכזהוכחלאחרונהשרקלהיווכחכדיבתיקהעיין

.בירושליםחייה

.97.12.15-מההפרטלהגנתלמוקדמכתב.במקורכך.33



התינוקתלבתהאטביןצפויפירוד
להנפיקלאהפניםמשרדמדיניותשלהאפשריותתוצאותיהאתהמדגים,חריגכיאם,במיוחדקשהמקרה

.עודההאלהשלהמקרההוא,לילדיםזהותמספרי

.משפחותלאיחודבקשהעבורוהגישה97.5.20-ובירדניאזרח,עודהלאחמד96.9.19-בנישאהעודה'הגב
נולדה97.6.22-ב.לירדןוגורשבישראלשהייהאשרתבליבירושליםבעלהנתפס,החתונהלאחרימיםארבעה

.זהותמספרלההנפיקלאהפניםומשרד,בתהזוג-לבני

היא.התינוקתבתואת,לראשונה,יפגוששהבעלכדיהתינוקתבתהעםלירדןעודה'הגבנסעה,97.7.6-ב
כעבור.בתהאתשלההיוצאבכרטיסהחייליםרשמואלנביובגשר,הפניםממשרדלירדןיציאההיתרקיבלה
.בירושליםלביתהלשובעמדהעודה'והגבעבודתולצורךדאבילאבועודהמרנסע,ימיםשלושה

רקלעבורתוכלשהתינוקתלהוהסבירו,התינוקתעםלהיכנסלהלאפשרסירבואלנביבגשרל"צהחיילי
אתלקבלסירבוהירדניםאך,לבתהירדנידרכוןלקבלוניסתהלירדןחזרהעודה'הגב.ירדנידרכוןבאמצעות

שנוכחהולאחר,בעלהשלשכניםאצלשהתהבמהלכם,חודשייםכעבור.ירושליםתושבתהיאשכןבקשתה

סירבושובאך,לירושליםלחזורנוסףבניסיוןאלנבילגשרעודה'הגבשבה,אחרפתרוןכלאיןכילחנת

.לבדתעבורשהיאבכךבעיהשאיןלהוהסבירובתהעםלהיכנסלהלאפשרהחיילים

לבדהוחזרהבעלהשכניאצלוחציהחודשייםבתבתהאתעודה'הגבהשאירה,ברירהומחוסר,למחרת

אך,להוראותבניגודנהגוהחייליםכילהנמסרשם,הפניםלמשרדפנתה,לירושליםהגיעהכאשר.לירושלים

.הפניםממשרדבכוחפונתהוהיאסורבההתינוקתלכניסתהיתרלקבלבקשתה

מכןלאחריומיים.המדינהבפרקליטותצים"בגלמחלקתבשמהשפנה,המרטלהגנתלמוקזפנתהעודה'הגב

עםושבהלירדןעודה'הגבנסעה97.9.11-ב.לירושליםהתינוקתאתלהחזירהפניםממשרדאישורהתקבל
.לירושליםבתה

בירוריםמשפחותאיחוד.5

שאינםזוג-לבניהנשואיםירושליםמזרחתושבי
לאיחודבקשהזוגם-בניעבורלהגישצריכיםתועבים

יחדלהתגוררשיוכלומנת-עלהפניםבמשרדמשפחות

הפניםמשרדידי-עלנתפסכזובקשהאישור.בעיר

במקרים"רקתאושרהבקשהולפיכךחסדכמעשה

מדיניות)4."מיוחדיםשיקוליםקיימיםבהם,יגיסחר
שלבזכותם,המשפחהבחייקשהפגיעהמהווהזו

עםלחיותילדיםשלובזכותםיחדלהתגוררזוג-בכי
.הוריהם

ידי-עלהמוגשותמשפחותלאיחודבקשות,ככלל
1997שנתובסוףמטופלותלאירושליםמזרחתושבי

המספרלנ.כאלהבקשות470,7הפניםבמשרדהצטברו

משינוי,השארבין,נובעהבקשותשלהגבוה
נדחו,אזעד.1994-בשחלהפניםמשרדשלבמדיניות

מזרחתושבותידי-עלשהוגשובקשותהסףעל

ומשרד,תושביםשאינםזוגן-בניעבורירושלים

גבריםידי-עלשהוגשובבקשותרקטיפלהפנים

,1994במארס.זוגןבנותעבורירושליםתושבי

אתהפניםמשרדשינה,צ"לבגעתירהבעקבות

לאיחודבבקשותגםיטפלכיוקבעהמפלההמדיכיות

בניעבורירושליםתושבותנשיםשיגישומשפחות

.98.1.11מיוםהאזרחלזכויותלאגודההפניםמשרדשלהמשפטיתמהלשכהבקשימוריהד"מעומכתב.34

97.12.17מיוםאלטרנטיביתלאינפורמציהמהמרכזוסנרלאינגריד,האוכלוסיןמינהלמנהל,כהןמרפאלמכתב.35

.ח"הדולכתיבתעדנענהלאהמכתב.מעודכניםנתוניםלקבל98.6.23-בביקשבצלם



לאיחודבקשותאלפיהוגשומכךכתוצאהנ".זוגן

יכלושלא,ירושליםתושבותנשיםידי-עלמשפחות

לאהפניםמשרדאך,כןלפניכאלהבקשותלהגיש

D 'D>יי.אלהבבקשות

ברוביוכלהוא,זרהמדינהתושבהואהזוג-בןכאשר

הבקשהאישורטרםעודבירושליםלשהותהמקרים

.הפניםממשרדאישוריםמתוקף,משפחותלאיחוד

.שונההמצב,השטחיםתושבילגבי

יכלו,סגרהשטחיםעלהוטלאז,1993מארסחודשעד

להגיעירושליםלתושבותשנישאושטחיםתושבי
קבע,הסגרהטלתלאחרנ,.בהולשהותלירושלים

משפחותנוהל"בשםנוהלבשטחיםהאזרחיהמינהל

ירושליםתושבותשלזוג-לבנייינתנולפיו,"חצויות

לשהייהתקופתייםהיתריםבשטחיםהמתגוררים

.משפחותלאיחודבקשהשהגישולאחרבירושלים

<nwlשללתקופהההיתריםניתנוהמקריםבמרבית w

.בישראללינההיתרוכללוחודשים

בקשייםלוותה"חצויותמשפחותנוהל"הפעלת

לתקופההיתריםלכךהזכאיםקיבלותמידלא.רבים
שלאהיתריםניתנומהמקריםובחלקבנוהלשנקבעה

היתהההיתרהשגת.בירושליםלינהאישורכללו

שתושבירביםביורוקרטייםבקשייםכרוכה

שתוקףפעםבכלאיתםלהתמודדנאלצוהשטחים

<onההיתר wפעםשבכלכזכךנבעהעיקריהקושי.פג

elnw>ההיתריםכל)בוטל,מזרלטסגרהשטחיםעל

הסרתלאחרחדשהבקשהלהגישנדרשוהזוג-ובני
צורהאלהלמשפחותהנוהלאיפשר,זאתעם.הסגר

.משותפיםחייםשלמסויימת

פיגועיםבעקבות,1996בתחילתבוטלזהנוהל

הציע1996בינואר.בישראלאזפלסטיניםשביצעו

איחודבנושאצ"לבגעתירהבעקבות,הפניםמשרד

יינתנושבמסגרתוחלופיהסדר,בירושליםמשפחות

ולאחר,בירושליםועבודהשהייהאשרותזוג-לבני

תושבשלבאשרההאשרותיוחלפומסויימתתקופה

המוקדשלמנסיונו9נ.הבקשהלאישורעדארעי
יושםלאמעולםזההסדרכיעולההפרטלהגנת

בעלילגבירקאלא,השטחיםתושביזוג-בנילגבי
הפניםלמשרדהמוקדשלפניותיווכל,זרהאזרחות

שטחיםלתושבישהייהאשרותלהעניקבבקשה

4".נענולא,זההסדרבמסגרת

המשפט-לביתבתצהיר.כשנהלאחרבוטלזההסדר

מינהלמנהלאז,טוביוסףמרהסבירהעליון

שרשלמדיניותו"כי,הפניםבמשרדהאוכלוסין

שלבישראלישיבהלהתיראיןכי,ככלל,הינההפנים

,בישראלמשפחותלאיחודבקשהעבורושהוגשהמי

לאכללטובמר'ן."...בבקשהלהכרעהעדוזאת

כשנהצ"לבגהפכיםמשרדלהודעתבתצהירוהתייחס

הזוג-בןשלחוקיתשהייההמאפשרת,כןלפני
אישורלפניהמשפחותאיחודבבקשתהמבוקש

.הבקשה

שטחיםתושבעבוראפשרותכלקיימתלאהיום

ולו,שהייהאשרתלקבלירושליםלתושבתהנישא
נאלצותאלהמשפחות.הבקשהשתאושרעד,זמנית

לקייםאפשרותכלבלא,ארוכותשניםבנפרדלחיות

להתגוררהזוגבנייעברואם.סדיריםמשפחהחיי
מעמדאתלשלולהפניםמשרדעלול,לירושליםמחוץ

.ירושליםתושבתהזוג-בתשלהתושבות

גרבית,93/2797צ"בגבעקבות,94.6.23מיוםהאזרחלזכויותלאגודה,המדינהלפרקליטבכירסגן,גנסיןמיוכימכתב.36
.9'עמ,השקטהטרנספר'רזהבנושא.הפניםשר.נ

שהוגשומשפחותאיחודבמסגרתקבעלרישיוןהבקשותטופלולא,ככלל":כדלקמןהמדינהמבקרתקבעהזהבנושא.37

שהתקיימוכאלהאו,ץ"לבגעתירותהוגשושלגביהןאלההן)שאושרהספורותהבקשות.1994באפרילהמדיניותשינוימאז

סיוםבמועד..."משפחותואיחודקבעלישיבתבבקשותטיפול"לנוהלגובש1996ביננירק...אחרותמיוחדותנסיבותבהן

במסגרתקבעלישיבתרישיוןבמתןהוחלטרםוככלל,בקשהשהגישמילכלהפנייההסתיימהטרם,1996נובמבר,הביקורת

ח"דו)"ואילך1994אפרילמאז.ירושליםבמזרח[האוכלוסיןמינהל]א"מנללשכתשהוגשובבקשות,משפחותאיחוד

,98.5.5-במשפחותאיחודלאישורמהנוהלהעתקלקבלוביקשהפניםלמשרדפנהבצלם.(579-578'עמ,המדינהמבקרת

.נענהלאהמכתבח"הדוכתיבתעדאך

-בהסגרהטלתעדאך,מהשטחיםלצאתכדיאישייםיציאההיתרילקבלהשטחיםתושבי)נדרש1991מפברוארכבר.38

-ומשולהפרו",בצלם'רהסגרבמדיניותלהשתלשלותבנוגע.מיוחדיםבקשייםכרוכההיהלאכזההיתרהשגת1993

.5-6'עמ,1998מאי,"המערביתהגדהלביןעזהרצועתביןהמעברעלהאיסור

.הפניםשר.נמחפוז,95/7930צ"בגבמסגרת96.1.19מיוםצ"לבגהמדינההודעת.39

כאלהאישוריםכי97.3.10-בהפרטלהגנתלמוקדמסר,מתניהשלמהמר,הפניםבמשרדדאזמיעוטיםמדורראש.40
.שטחיםלתושביניתנולאמעולם

הפניםשר.נ'ואחחזמהמוחמדמחמודמהאם,97/463צ"לבגבתשובההוגש97.4.2מיוםטוביוסףמרשלתצהירו.41

.הפרטלהגנתהמוקעשהגיש



צ"לבגעתירההפרטלהגנתהמוקדהגיש1997ביוני
תושבתהיאהאישהבהן,משפחותשבעבשם

רצועתאוהמערביתהגדהתושבהואוהבעלירושלים
מלחיותמנועיםהפניםמשרדמדיניותשבשל,עזה

הפניםמשרדאישר,העתירההגשתבעקבות42.יחד

כעת.מהמשפחותשששלמשפחותלאיחודבקשתןאת

לבעייהפתרוןלמצואכדיהצדדיםביןדיוןמתקיים

.הכוללת

ההסדר"עלהפניםמשרדהודיע1997בתחילת

לאחררקקבעתושבשלמעמדניתןלפיו,"המדורג

לאיחודהבקשהאישורמיוםורבעשניםחמש

בישראלהזוג-בןישהה,אלהשניםבמהלך.משפחות

'נ.הפניםמשרדידי-עללושיינתנוזמנייםברשיונות
לאהפניםמשרד,הפרסלהגנתהמוקדשלמנסיונו

זההסדרבמסגרתגםמשפחותלאיחודבקשותמאשר

,בכללאם,להתקבלעשויותמשפחותלאיחודובקשות

.צ"לבגפנייהלאחררק

שלהקשייםאתהממחישותדוגמאותמספרלהלן

:בנפרדלחיותהנאלצותמשפחות

לבדילדוגידוללידה-

כארבעלפנינישאה,50בת,עיסאוויעליאחמדריחאב

שהגישההמשפחותאיחודבקשת.נין'גלתושבשנים
.הראשוןבנםלהםנולדשנהחצילפני.נענתהלא

:סיפרהבעדותה

לויש.בירושליםאיתילחיותיכוללאבעלי
רקזהאבל,סוחרהואכילישראלכניסהאישור

נשארהואלפעמים.00:22עדבבוקר00:5מהשעה

,חוקילאבאופןנשארהואאזאבל,איתילישון

.בירושליםלגוררישיוןלונותנתלאישראלכי

האישור,השטחיםעלמוחלטסגרישבהםבימים

למשלקרהכך.מבוטללירושליםלהכנסשלו
קשהמאודתקופההיתהזו.שליההריוןבסוף

החודשכלחוליםבביתהייתיאניכיבשבילי
השגחהתחתלהיותצריכההייתיאזכי,האחרון
הצליחהואהזההחודשבמשך.הזמןכלרפואית

שאחתשמעתיהזמןכל.פעמייםרקאיתילהיות
התקופההיאזוגבניבחיייפותהכיהתקופות
.לילדמחכיםכששניהם,ההריוןשלהאחרונה

,ירושלמילאבעליכי,למה.נמנעזהממניאבל

מישראלאישורצריךוהואכחולהתעודהלואין

.איתילהיותבשביל

בנילכלקשהמאדדברזהראשוןילד,מזהחוץ

גבוהמדייותרשלוהחוםמתייודעתלאאני.זוג

לאגם.חוליםלביתאותולקחתצריךומתי

הבנתיולאהילדשלהבכיאתבהתחלההבנתי
לישיגידאדםעודאיתיהיהלא.רוצההואמה
שלילשכנהרצתיפעמיםהרבה.לעשותמה

הילדאתלקחתיפעמיםוהרבההלילהבאמצע

תתארי.צריךהיהלאכשבכללחוליםלבית

בשביללבדבבוקר00:3-ביוצאתאשהלעצמך

הואכי,האבאבליחוליםלביתהילדאתלקחת

.בשטחים

פגעוזהנכונהלאבצורהליהזריקו,כשילדתי
כללעשותיכולהלאאניזהובגללשליבוורידים

הילדאתלהריםליקשהלפעמים.דבריםמיני
למרותזאתלעשותשנאלצתיימיםהרבהליוהיו

אלאהכאבבגללרקלא,הרבהבכיתי.לישכאב

לילעזוריכולהיהוהוארחוקשהאבאבגללגם

44.כזהבמצב

עבודהעלאיסור-

,טיראבולהאשם1994ביונינישאהשיראבוהיאט
בקשהאשתועבורוהגישה94.6.29-ב.ירדניאזרח

מתוקףבירושליםשההטיראבומר.משפחותלאיחוד
.בישראללעבודלואיפשרושלא,תייראשרות

לולהנפיקהפרטלהגנתהמוקדלפנייתבתשובה

שלמהמרענה,בישראללעבודלושתאפשראשרה

הריני",הפניםבמשרדמיעוטיםמדורראשאז,מתניה

.לבעליםעבודהרשיונותמאשריםלאשאנולהודיעכם

נוספותבקשותמספרלמרות."לעבוד)לאסורלכךאי
ממעבידמכתבבידושהיהולמרותהמוקדשהגיש

למרלהעניקהפניםמשרדסירב,להעסיקוהמעוניין

מכתביםשבעה.לעבודלושתאפשראשרהטיראבו

לאזהבנושאהפניםלמשרדהמוקדשכתבנוספים

."בטיפולהנושא"כינמסרבהםמכתביםמלבד,נענו

חייםמרכזלהוכחתבקשהלמוקדנשלחה96.8.7-ב

המסמכיםכשבין,טיראבו'הגבשלבירושלים

.בעלהשלהעבודהמקוםבדבראישוריםהיושנדרשו

,עבודהרשיוןטיראבומרקיבל97.6.24-ברק

.'ואחהפניםשר.נ'ואחרשקחאפזאלעבדחסןגואהר,97/3677צ"בג.42

,ואושר,'ואחהפניםשר.נ'ואחמושאהנא,96/2950צ"בבגהעליוןהמשפט-ביתבפניהובאהזומדיניות.43
.95.7.21-בטיבי-בארה'גמרווהבצלםתחקירניתידי-עלנגבתהעדותה.44



איחודבקשת.בלבדחודשיםשישהשללתקופה

.אושרהטרםהמשפחות

בנפרדחיים-

שנתייםלפנינישאה,28בת,אשנטיעבדאללהדועעא

טרםמשפחותלאיחודבקשתה.קלקיליהלתושב

:מסרהלבצלםבעדותה.נענתה

לונותניםהישראלים.איתילחיותאישוראיןלבעלי
.00:17עדבבוקר00:5מהשעהיוםכלעבודהאישור

>~olnyעושההואאזאבל,איתילישוןנשארהוא
,לבדשנשארתילילותהרבההיו.רישיוןבליזהאת

גםהוא.האישוריםכלאתמבטליםואז,סגרהיהכי
לנסועצריךהואכי,בירושליםבביתלהשאריכוללא

.שלוהעבודהבמסגרתלירושליםרמאללהבין

היה,לבדגרההייתיאם.שליההוריםאצלגרהאני
אז,שילדתיאחריבמיוחד.קשהיותרהרבהלי

כמשפחהחייםלאאנחנו.הרבהליעזרושליההורים

המחיריםכילבדבדירהלגוריכוליםלאאנחנוכי
.איתילגוריכוללאמקרהבכלובעליגבוהיםמאוד
לייקחואזכיברמאללהלגורגםיכוליםלאאנחנו
'י.הזהותתעודת

.98.8.17-בטיבי-בארה'גמרווהבצלםתחקירניתידי-עלנגבתהעדותה.45



:שניחלק
לביטוןהאוסדידי-עלהרשלהשדיניותיישום

ידי-עלירושליםבמזרחהממשלהמדיניותהפעלת
וגורמתבתושביםקשהפוגעתלאומילביטוחהמוסד

ביטוחבהן,בסיסיותזכויותמהםשיישללולכך

.בריאות

מועברלאומילביטוחהמוסדשלהחקירותחומר

תושבותלשלילתבסיסומהווה,הפניםלמשרד

לביטוחהמוסדביןהקשר.ירושליםמזרחמתושבי
,ברורהיהלאשבעבר,הפניםמשרדלביןלאומי
:לאחרונההתבהר

הביטוחלביןהמשרדביןסוכם1995באפריל

מינהל]א"למניעבירהלאומישהביטוח,הלאומי
שהשתקעומיעלחקירותממצאי[האוכלוסין

ייזוםאלוממצאיםעלבהסתמך.לישראלמחוץ

קבעלישיבתרישיונושתוקףלאישהודעהא"מנ

לגריעתוהדרושותהפעולותכלאתויבצע,פקע

תעודתאתממנוייטולוכן,המרשםמקובץ

סוכמוהגופיםשניביןהעבודהנוהלפרטי.הזהות

".1996ממארסנוסףבמסמך
נפרדבלתילחלקלאומילביטוחהמוסדהופךבכך

הפניםמשרדנוקטבה"השקטהטרנספר"ממדיניות

.זומדיניותבמימושלמשרדומסייעירושליםבמזרח

שלעבודתואתמאפיינותעיקריותבעיותמספר

:העירבמזרחלאומילביטוחהמוסד

תושבבכלמראשחושדלאומילביטוחהמוסד.1

אינושהואלגמלהבקשההמגישירושליםמזרח
לקבלזכאיאינוולפיכך,בעירבפועלמתגורר

עורך,זאתבעקבות.בריאותוביטוחגמלאות

שלהמכריעברובחקירהלאומילביטוחהמוסד

ירושליםמזרחתושבימגישיםבהםהמקרים

עד.התובעמתגוררהיפןלבררכדילמוסדתביעות

התובע,רביםחודשיםהנמשכת,החקירהלסיום

זההליך.בריאותוביטוחגמלאותמקבלאינו
שאחוזכךעלמצביעיםשהנתוניםלמרותמתבצע
והתובע,החקירהלאחרמתקבלמהתביעותגבוה

.רטרואקטיביבאופןכזכאימוכר

,התקיןהמינהללכלליבניגודמתבצעותהחקירות.2

ותוךהדבריםלעומקלרדתניסיוןכלבלא
להגדרתהמתלווהמהמורכבותמוחלטתהתעלמות

.אדםשל"חייומרכז"

במקריםגםחקירהעורךלאומילביטוחהמוסד.3

שלאלמרות,בריאותלביטוחבקשההוגשהבהם

ילדיםאלפי,כוכךכתוצאה.בחוקלכךהוסמך

.מבוטחיםאינםירושליםבמזרחהיוםהחיים

במזרהלאומילביטוחהמוסדשלהנוקשהמדיניותו

,לתושביםכלכלייםלקשייםגורמתירושלים

רמתעלהנתונים.משלםשהמוסדלגמלאותהזקוקים

עם'י.ירושליםמזרחאתכולליםאינםבישראלהעוני
מתושבי%4.27,1996לשנתהנתוניםלפי,זאת

מתחתחיים,העירמזרחתושביכולללא,ירושלים

מזרחתושבישלהכללה,ההערכותולפיהעוניתלקו

.יותרעודגבוהלאחוזתביא,אלהבנתוניםירושלים

ירושליםבעירייתהרווחהאגףשלבפרסום,למשל,כך

:צויין

תושביםשלגבוהאחוזי"עמאופיינתירושלים

חייםהיהודייםמהתושביםאחוז40.27-כ.עניים

נמצאיםמהילדיםאחוז40-וכהעונילקומתחת
במזרחהעונילגבימאומדנים.העונילקומתחת

עקביותרגבוהאףהתושביםשאחוזעולההעיר

וריבויהמשפחהשלהמפרנסשלנמוכההכנסה

מציבורחלקאינןהנשיםשרובידוע.הילדים

49.הביתלמשקמחוץהעובדים

בתשובהאך,מהנוהלהעתקלקבלוביקש98.5.6-בלאומילביטוחלמוסדפנהבצלם,577'עמ,המדינהמבקרתח"דו.46

.המוסדבמשרדנמצאלאהנוהלכינמסר

האוכלוסייה,1995שנתלפני":71-70'עמ,7/1996שנתיתסקירה,והתכנוןהמהקרמינהל,לאומילביטוחהמוסד.47

000,2בניבישוביםגםנסקרתהיא1995שנתמאזאך,ויותרתושבים000,10בניביישוביםרקנסקרהיהודית-הלא

."(ירושליםמזרחלמעט)ויותרתושבים

.1/1לוח,1997לירושליםסטטיסטישנתון.48

.1998,ירושליםעיריית,הרווחהאגף,ירושליםמזרחבהתפתחותעיקריותומגמותמאפיינים,שיבאןנדים.49



במזרחלאומילביטוחהמוסדשלפעולתודרך

המעוגנותבזכויותחמורהלפגיעהגורמתירושלים

בין.לקיימוהתחייבהשישראל,הבינלאומיבמשפט
והזכותסוציאלילבטחוןהזכותנמנותאלהזכויות

!".לבריאות

לפעולתהמרופטיהרקע.1
לאומימביטוחהמוסד

לתושביהכנסהלהבטיחנועדהלאומיהביטוחחוק

.קבועאוזמניבאופן,העבודהממעגלשיצאוישראל

בהן,מכוחושיינתנוהקצבאותסוגיאתקובעהחוק

,ילדים,נכות,עבודהנפגעי,ושאיריםזקנהקצבאות

לאומילביטוחהמוסדי).וסיעודאבטלה,אמהות

שמטרתםאחריםוחוקיםזהחוקביצועעלמופקד

בשנתלתוקףממלכתיבריאותחוקכניסתמאז.דומה

חוקלביצועגםלאומילביטוחהמוסדאחראי,1995

2י.זה

רקהגמלאותמשולמות,הלאומיהביטוחחוקלפי

,"תושב"למיהוהגדרהאיןבחוק.ישראללתושבי

הגדרהמלקבועבמכווןנמנעולעבודהניהדיןובתי
:זהלמונחמדוייקת

ומרשםכוללתנוסחהלקבוענכוןזהיהאלא

המצביםכלעללענותכדיבהםיהיהאשר,כולל

תושבהואפלוניאם,השאלהמתעוררתשבהם

מעמדהפסידאםאו,כזהמעמדרכשאם,ישראל

מכלכעולה,הנסיבותממכלולתבואתשובה.כזה

סופישבחשבון,זאתרקנדגיש.לעילהאמור

בהיהאשלאזיקהלמעשהןהזיקהתקבע

להוכיחבהשישוזיקה,מהארעיותאומהזמניות

הואבו"שכמקום,ישראלשבתחוםמקוםראיית

4י."ביתוזה"ש,"חי

"ישראלתושב"המונחאתפירשולעבודההדין-בתי
ביןיציבקשרעלהמצביעעובדתילמצבכקשור

יי:"התושבשלביתוישראלהיותעל"ולישראלהאדם
זה"וש"חיהואבו"שהמקום,"זיקה"הקביעת

והערכתהעובדתיתהתשתיתפי-עלנעשית"ביתו
רכישת.הנסיבותלמכלוללבבשיםהעובדות

קבלת,ישראלתושבידיעלל"בחומגוריםמקום

קבועעבודהבמקוםעבודה,קבועעבודהרשיון

כלכליקשרשלניתוק,משמעותיזמןפרקבמשך

יכולים,היתרבין,אלהכל,ישראלעםשהואכל

לישראלזיקההוסרעל,מסוימותבנסיבות,להעיד

אחרלמקוםוהביתהחייםמרכזוהעתקת

י'.ל"בחו
ידי-על"ישראלתושב"המונחשהגדרת,כןאם,ברור

.הפניםמשרדשלמזושונהלאומילביטוחהמוסד

שניתנהאדםהואהפניםמשרדלפי"ישראלתושב"
שהייהאשרתמתוקףבישראללשהותחוקיתזכותלו

מוכרלהיותכדי,זאתלעומת.המשרדלושנתן

לאומילביטוחהמוסדידי-על"ישראלתושב"כ

שהייהגם,בישראלחוקילמעמדבנוסף,נדרשת

ישראליםאזרחיםגם.המדינהבגבולותבפועל

יוכרולא,לארץ-בחוץארוכותתקופותהשוהים

יקבלוולאלאומילביטוחהמוסדידי-עלכתושבים

-עלישראלתושבלהיותיכולשאדם,מכאן,י.גמלאות

בשטחיתגוררלאהואאםאך,הפניםמשרדפי
כתושבבויכירלאלאומילביטוחהמוסד,ישראל

.גמלאותיקבללאוהוא

,כלכליותלזכויותלאמנה12-ו9וסעיפים1948משנתהאדםזכויותבדברהעולמיתלהכרזה25-ו22סעיפים'ר.50

.1966משנתותרבותיותחברתיות

.(הלאומיהביטוחחוק:להלן)משולבןנוסח]1995-ה"התשנ,הלאומיהביטוחחוק.51

.32'עמ'רזהבנושא.52

אלההםהדין-בתיולפיכך,לעבודההדין-בבתייוגשוזהחוקלפיתביעות,הלאומיהביטוחלחוק391סעיףלפי.53

.החוקפרשנותעלשאחראים

ר.(שנוקהד"פס:להלן)84'בעמ,79'עמ,ז"יכרך,ע"פד,לאומילביטוחהמוסד.נסנוקהעייאדה,73-04/מהע"דב.54

ע"דב,543,(2)97כרךעבודה-תקדין,לאומילביטוחהמוסד.נתמרהשגיבובה,ם-479/נה(שבעבאר)ע"תבגם
.(שוויקיד"פס:להלן)111,115מ"יע"פד,לאומילביטוחהמוסו.נ'ואחשוויקי,49,38-0/מז

.417,421,ו"טע"פד,רחיםאקדאס.נלאומילביטוחהמוסד,10-0/מדע"דב.55

.8'עמ,(פורסםלא),לאומילביטוחהמוסד.נאביובצפריר,286-0/נוע"דב.56

בעדקצבהלותשולםלא,חודשיםמששהלמעלהלארץבחוץהנמצא"כינקבעהלאומיהביטוחלחוק324בסעיף.57

."המוסדבהסכמתאלא,הראשוניםהחודשיםמששתשלמעלההזמן



מזרחתושביידי-עלהיוםהמוגשותבתביעות
לביטוחהמוסדכנגדלעבודההדין-לבתיירושלים

שמעמדהפניםממשרדאישורהמוסדדורש,לאומי
במקרים,בנוסף5,.נשלללאהתובעשלהתושבות

התובעכיבחקירתולאומילביטוחהמוסדמעלהבהם
-שניםמשבעלמעלהירושליםלגבולותמחוץשהה

מעמדאתרבותפעמיםהפניםמשרדשוללשבומצב

לאומילביטוחהמוסדמעכב-אדםמאותוהתושבות

אתשלללאהפניםמשרדאםגם59,התביעהאת

המוסד.בישראלחוקיבאופןשוההוהואתושבותו

לפיסמכותכללושאיןלמרותכךנוהגלאומילביטוח

שלללאהפניםמשרדעודוכל,לישראלהכניסהחוק

לקבועמוסמךאינוהוא,מהאדםהתושבותמעמדאת

מלהכריענמנעלאומילביטוחשהמוסדהעובדה.אחרת

מעוכבותשתביעותיהםמאנשיםמונעת,אלהבמקריס

הטענהעצםעללעבודההדין-בביתלערערזהמטעם
.לירושליםמחוץשניםמשבעלמעלהששהו

,"ישראלתושב"למונחהשונהההגדרהבשל

גורמיםשניידי-עלהתושבותשלילתשלהתוצאות
משרדידי-עלהתושבותמעמדשלילת.שונותאלה

שובלקבלניתןולאוכמעט,הפיכה-בלתיהיאהפנים
,זאתלעומת.נשללשזהלאחרקבעתושבשלמעמד
תושבאינושהואקבעלאומילביטוחשהמוסדאדם

שישובלאחרזהבמעמדולזכותלשוביכול,ישראל
נשלללאזהמעמדעודכל,ישראלבתחומילהתגורר

.הפניםמשרדידי-עלממנו

והופרדהישראלnDW<סופחהירושליםומזרחמאחר

לפיומצבנוצר,המערביתהגדהשטחימשארבכד
שטחילשארירושליםממזרחתושביםשלמעבר
זכויותיואתלאבדלתושביגרוםהמערביתהגדה

הדין-בתי.ישראלבתחומירקהמוענקות,הסוציאליות

:זהבמצבהטמונהבבעייתיותהכירולעבודה

ממדינהמעבראינולשניאחדמשטחהמעבר

אינוהראשוןלשטחהשנימהשטחהבא.למדינה

.ארעיכתושבולאכתיירלאכניסהלאשרתזקוק

הפרנסהומקור,האחדבשטחהםוהמגוריםיש

יש.השניבשטחהם-עסקאועבודה-
לבקריםחדשותעובריםמשפחתייםומטעמים

להגיעייתכןלאכאלהבמצבים.לביתמבית
s1(<מיוםמתחלפתשתושבות,לתוצאה

eo

לענייניהשריםועדתקבעההשבעיםשנותבתחילת

:זוברוחהחלטהירושלים

היותובזכותישראליתזהותתעודתשבידיומי
תשלומיואתבקביעותוהמשיךירושליםתושב

מזכויותלהנותימשיך-הלאומילביטוח
מגוריומקוםאתהעתיקאםגםהלאומיהביטוח

';.ירושליםשלהמוניציפאלייםלגבולותמחוץאל
עד,השניםבמהלךהשתנתהזולהחלטההפרשנות

תקנותוהרווחההעבודהשרקבע1987שבשנת

ירושליםמזרחתושבישלזכויותיהםאתשהסדירו

קבעואלהתקנות'2.בשטחיםלהתגוררהעוברים

<o<ימשיךלאומילביטוחשהמוסד wמזרחלתושב

הגמלאותכלאתבשטחיםלהתגוררהעוברירושלים

אירועיםעבורלוישלםלאאך,המעברטרםשקיבל

ילדיםלידתלמשלכמו,המעברלאחרשהתרחשו

6~.נוספים

שעברירושליםמזרחתושבכינקבעגםאלהבתקנות

יוכל,לירושליםמכןלאחרוחזרבשטחיםלהתגורר

לאחררקהלאומימהביטוחגמלאותמחדשלקבל

אתתסדירהתובעתכימציעהנתבע":נכתב20-7/נו(ירושלים)ע"בתבלאומילביטוחהמוסדבתשובת,למשל,כך.58
."זהבתיקההליכיםהמשךיקבעמכןולאחר,הפניםמשרדעםעניינה

לביטוחהמוסדשלירושליםמשנהבסניףוגבייהביטוחתחוםמנהלסגן,שהרבניאוריידי-עלטלפוןבשיחתנמסרכך.59

.98.3.30מיוםהפרטלהגנתלמוקד,לאומי

.85'עמ,שנוקהד"פס.60

.73.2.13מיום15/ימהחלטה.61

ת"ק,987ן-ז"התשמ,(ישראלתושבילשאינםהלאומיהביטוחחוקלפיוחובותזכויות)הלאומיהביטוחתקעת.62

.(987נתקנות:להלן)747'עמ,ז"תשמ,5022

,בשטחיםלהתגוררהעובריםירושליםמזרחלתושביבנוגענוספותתקנותנקבעו1993בשנת.3-ו2תקנות,שם.63
הפסיקכלשהיומסיבה,1987לפניבשטחיםלהתגוררשעברוירושליםמזרחלתושביהתשלומיםאתלהסדירהיתהשמטרתן

הביטוחתקנות.הגמלאותתשלוםאתאלהלכללחדששישקבעוהתקנות.גמלאותלהםלשלםלאומילביטוחהמוסד

ת"ק,1993-ג"התשנ,(עזהוחבלשומרון,ליהודהמגוריהםמקוםאתשהעתיקוירושליםלתושביתשלומים)הלאומי
.767'עמ,ג"תל

22



מתושביםלהבדילזאת64,שנתייםשלתקופה

זכאותםאשר,אחרותבמדינותלהתגוררהעוברים

.ישראללתחומישובםעםמידמתחדשתלגמלאות

תקנהשמאחוריההיגיוןאתהסבירלעבודההדין-בית

:זו

מפעםהמגוריםמקוםשלהאפשריתההחלפה

אף,מסוימיםבמקרים,מכךוכתוצאה,לפעם

מצדיקה,אדםאותושל"תושבות"ההחלפת

תושבשאינומיכאלאדםלאותוהתייחסות

יציבותאתיוכיחהזמןגורםאשרעדישראל

...ישראלתושבהואאכןכיהמעידהמגוריו

ועל,שנתייםהיאבתקנותשנקבעהזוזמןתקופת

זותקופה,לעילכמפורטוהמציאותהנסיבותרקע

י6.סבירהאכןהיא

אתהופךלשטחיםשמעברמכךהתעלםהדין-בית

ירושליםתושב.מיידיכאופןתושבשאינולמיהאדם
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.מיוחדיםשירותים,כלליתנכות,ילדים,נכהילד,ושאיריםזקנה,הכנסה

.הלאומיהביטוחלחוק431-44סעיפים.50



.בטיפולעדייןתביעות14-ונדחותביעות312,אושרו
עקבאוהיאהדחיהסיבת",שנדחוהתביעותמתוך

הגבייהמחלקתעםפעולהשיתוףאיעקבאותושבות
מזרחכתושביביטוחםהמשךאתהסדירולא)

נו."תושבותעקבישרנדחותביעות96.(ירושלים

רק.התקבלומהתביעות%60כיעולהאלהמנתונים

התובעשלתושבות-איעקבנדחומהתביעות%11-כ

לאומילביטוחלמוסדחובותבשלנדחווהשאר

"נ.ממושכתחקירהדורשיםשאינםאחריםועניינים
,הפרטלהגנתהמוקדהגישו1997נובמברבחודש

האזרחלזנויותוהאגודהאדםלזנויותרופאים

לביטוחוהמוסדהבריאותמשרדנגדצ"לבגעתירה

בתשובה"נ.המוסדשלזולמדיניותבנוגעלאומי
אתיבטלהואכילאומילביטוחהמוסדהודיעלעתירה

זהותתעודתשלשניהםזוגלבניבנוגעהנוהל

בנוגעמדיניותואתלשנותסירבאך"4,ישראלית

שאינםזוגלבניהנשואותירושליםמזרחלתושבות

זהותתעודתרבותשפעמיםבטענה,העירתושבי
מגוריםעלבהכרחמצביעהאינהישראלית

התחייבלאומילביטוחהמוסד,זאתעםו!.בירושלים

לותדווחהאישהאםהלידהלפניהחקירהאתלסיים

לאבובמקרה.השלישיהחודשעדהריונהעל

,במועדהגיעהשהאישהלמרות,החקירהתסתיים

,,.זכאותהעלאישורהאישהתקבל
מזרחתושבותיולדותלגביהיוםהתקףהואזההסדר

מזרחתושבותיולדותביןמפלהההסדר.ירושלים

כיהדרישה.ישראלתושבותאחרותליולדותירושלים

בהריוןהיאכילאומילביטוחלמוסדתודיעאישה

.לפרטיותבזכותהפוגעתלהריונההשלישיבחודש

כולל,בישראלאחרותלנשיםמופניתאינהכזודרישה

הביטוחבחוק.ישראלתושבאינוזוגן-שבןאלה

אישפוזמענקלקבלזכותלאישההוענקההלאומי

בידיישאםרקלשלולניתןזוזכות.לידהומענק
שהאישההמוכיחותראיותלאומילביטוחהמוסד

.תושבתאינה

,יולדותבפניהעומדיםלקשייםדוגמאותשתילהלן

:ירושליםמזרחתושבות

עדתשוחררלאשבתההיולדתעלאיום-
התשלום

לאזרחנשואה,ירושליםמזרחתושבת,עודההאלה

'הגבפירטההפרטלהגנתלמוקדבתצהירה.ירדני
לידתלאחרהחולים-בביתלעבורשנאלצהאתעודה
:בתה

,בבוקר00:9בשעהצדקשעריח"לביההגעתי

ח"בביהנשארתי.בתיאתילדתי00:20ובשעה
לאחר.הלידהלאחרימיםוארבעהלילותשלושה

ישאותומסמךלאמינמסרח"לביההגיעי
במידהכיבוונאמר,לאומיבביטוחלהחתים

אהיה,המסמךעללחתוםיסרבלאומיוביטוח

.הלידהבהוצאותחייבת

בפניהופיעה,בוקרלפנות00:3-ב,הלידהלמחרת

האחות.הדםלחץאתלישבדקהח"ביהאחות

הביטוחאתאחתיםולאשבמידהליאמרה

<Oאולאמישנמסרהמסמךעלהלאומי WNWאת
אתלהוציאאוכללא,בעצמיהאישפוזהוצאות

בשעהיוםבאותו.הטיפולבגמרח"מביהבתי
דבריםליאמראותישבדקרופא,בבוקר00:10

בהוצאותגםלשאתעלישיהיהוציין,דומים
.ח"ביהשלבפעוטוןבתיאחזקת

לביטוחבמוסדהגביהלמחלקתאביפנהלמחרת

,לאמישנמסרהמסמךאתבפניהםלהציג,לאומי
.לאומילביטוחהמוסדחתימתאתלקבלמנתעל

להציגמאבידרשלאומילביטוחבמוסדהפקיד

ולצרשולה'לגבירושליםבמזרחהלאומיהביטוחבסניףילדיםמענףדאהראינתסאר'גבשלבמכתבהנמסרוהנתונים.81

נ'ואחהפרטלהגנתהמוקד,97/6565צ"לבגהמדינהלחשוכתיגורתי97.12.22ביוםלאומילביטוחבמוסדאמהותמענף

.(תיולדותעתירת:להלן)'ואחהבריאותמשרד

הסדרתאיעלאלא,חובותפרעוןאיעלדוברלא"כילאומילביטוחהמוסדשלהדין-עורכתהסבירהיותרמאוחר.82
"ישראליתתושבותהואלקיומוהראשוןשהתנאי,הביטוחלעצםהקשוריםהענייניםהסדרתאי,כלומר,הביטוחהמשך

מיוםגולדברגיהודהד"לעו,לאומילביטוחהמוסד,המשפטיליועץראשוןבכירסגן,אלטשולרעיריתד"עושלמכתבה)

ביןהאבחנהברורהלאהדבריםהםכךאםשכן,צ"לבגשהוגשוהנתוניםעםאחדבקנהעוליםאינםאלהדברים.(98.3.11

."ביטוחםהמשךאתהסדירולא"שאלהלבין,"תושבותעקב"נדחושתביעותיהםאלה

.גולדברגיהודהד"עוידי-עלהוגשההעתירה.היולדותעתירת.83

.1סעיף,היולדותלעתירתלאומילביטוחהמוסדתשובת.84

,5-6סעיפים,שם.85

.98.1.25מיום,גולדברגיהודהד"לעו,לאומילביטוחמהמוסדאלטשולרעיריתד"עושלמכתבה.86
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חשבונותי"עבירושליםחייםלמרכזהוכחות

הפקיד.לדירתישכירותוחוזהבירושליםששולמו

תינתן,האמוריםהמסמכיםויוגשובמידהכיאמר

שבעהתוךלאומילביטוחהמוסדתשובת

תושבתהנניכיויתבררבמידה.חודשים

לפי.ח"לביהWW1>oהסכוםלייוחזר,ירושלים

עליהיה,לאומילביטוחבמוסדהפקידדברי
>o> wאשרעדח"לביההאשפוזהוצאותדמיאת

.בעניינילאומילביטוחהמוסדיחליט

וניסה,החוליםלביתאביחזר97.6.25ביום
ח"מביהשיחרוריאתשיאפשרלהסדרלהגיע

תשלוםלהסדרתלפעולשלולהתחייבותבתמורה
לאחר,ח"בביהקהלבקבלתהפקידה.בעתיד

,אבילבקשתסירבה,ח"ביהרופאעםשהתיעצה
אלא,כלשהולהסדרלהגיעניתןלאכיואמרה

התווכחשאבילאחר.במזומןהסכוםכלבתשלום
לפיולהסדרעמההגיעהוא,ח"בביההפקידהעם

תשלומיםבשניח"ש806,4בסךהסכוםישולם
.97.7.31-ו97.7.15לימיםדחוייםקים'בצשווים

מסראותו,פתקלאביניתןההסדרעריכתבעקבות

שחרוריהתאפשרזוובדרך,האחראיתלאחות
,י.ח"מביה

הודעת"לבנהתונפקשלאהיולדתעלאיום-
"חילידת

מתגוררת,לידתהמאזירושליםתושבת,קנדילמונה
אתילדההיא97.1.6-ב.שועפאטהפליטיםבמחנה

-מביתהשתחררהיומייםוכעבור,עלאא,השלישיבנה
'הגבמסרההפרטלהגנתלמוקדבתצהירה.החולים

:קנדיל

מחלקתפקידי,החוליםמביתהשחרורבהליך

י'נאג,לחמימסרוהחוליםביתשלהחשבונות
עבורפרטיבאופןלשלםחייבתאניכי,קנדיל

,טענוהם.ח"ש806,4שלסכוםהלידההוצאות

"חוק"שיש,היחידהמנהלעםבירוריםלאחר

פרטיבאופןלשלםבמעמדיאישההמחייבחדש

...והאישפוזהלידההוצאותעבור

לשלםביכולתנואין.זומדרישהנדהמתיאני
כי,החוליםכיחלפקידיהודעתי.גדולכהסכום
מאחרממנידורשיםשהםהסכוםאתאשלםלא

בריאותבביטוחהמבוטחתישראלתושבתשאני

,חוליםבקופתוחברהלאומיובביטוחממלכתי
הוצאותכללכיסויזכאיתאניהבנתיולמיטב
השיבוהפקידים.אימהותמביטוחכחלקהלידה
החוליםבית,ל"הנהסכוםאתנשלםלאעודשכל
.שילדתיבניעבור"חילידתהודעת"ליינפיקלא

,בנילידתבעניין"חילידתהודעת"בליכי,ידעתי
...ישראלכתושבבניאתלרשוםיהיהניתןלא

,שחרוריבעתעודלנוהודיעוהחוליםביתפקידי

<eלאאםכי WNשבועתוךהלידההוצאותאת
אותייתבעהחוליםביתשלדינועורך,ימים

.לדין

ילדישלהרישוםבהליכילהמשיךיכולתילא

בעניין"חילידתהודעת"בליהאוכלוסיןבמירשם

לתשלוםעדהחוליםביתעיכבאותה,בנילידת
,אפרילחודשבתחילתרק.הלידההוצאות

שלהמשפטיליועץכוחי-באתשלפניהבעקבות

החוליםביתהסכים,97.3.19בתאריךהדסה

עםביחד.האמורהההודעהאתלידילמסור

חובתשלוםדרישתלינמסרה"חילידתהודעת"
",.שיח806,4סךעל

ותוצאותיההחקירהניהול.3

החקירהניהול
ירושליםבמזרחלאומילביטוחהמוסדחקירות

ופוגעותהתקיןהמינהללכלליבניגודמתבצעות

הגשתמיום.התושביםשלבזכויותיהםקשהבצורה
,רביםחודשיםחולפיםהחקירהלסיוםועדהתביעה
.בריאותוביטוחקצבאותמקבללאהתובעבמהלכם

מוכרוהתובעמתקבלתהתביעההמקריםוברובמאחר

שלפחותהרי,רטרואקטיביבאופןישראלכתושב

.מהתובעכדיןשלאזכויותנשללואלהבמקרים

עובדיםירושליםבמזרחלאומילביטוחהמוסדבסניף

החקירותבמספרובהתחשב",בלבדחוקריםחמישה

שתסתייםעדרבזמןיחלוףכיברורלבצעשעליהם

שלאלילדיםבנוגעלתביעהבתשובה.החקירה

.97.9.25-בהפרטלהגנתלמוקדניתןהתצהיר.87

.97.9.23-בהפרטלהגנתלמוקדניתןהתצהיר.88

.98.7.19מיוםלבצלם,לאומילביטוחהמוסדדובר,פיחוסימחייםמכתב.89



בסניף"כיהמדינהטענה,בריאותביטוחמקבלים
הממתיניםתיקים500-ככיוםקיימיםירושליםמזרח

,ס."חקירהלביצועממתיניםתיקים000,3-וכלהחלטה
רקכיהפרטלהגנתלמוקדנמסר1997דצמברבסוף
91.במארסשהוגשותביעותלחקורהתחילוהםאז

לוודאדרךכלבידואיןכיטועןלאומילביטוחהמוסד

עריכתלמעט,ישראלבתחומימתגורראכןהאדםכי
:המוסדלטענת.רבזמןהאורכות,בשטחחקירות

תושבירובשלבישראלתושבותלבדיקתבניגוד

ביקורתנתוניידיעלכללבדרךשנעשית,ישראל
ישראלאתשעוזביםבמימדוברשכן,הגבולות

,לישראלהכניסהבחוקכאמורגבולבתחנות

ירושליםמזרחתושבישלתושבותבדיקת

מדוברכללבדרךשכן,מעשייםקשייםמעוררת

לשטחיםאוהמוחזקיםלשטחיםבמעבר

שלגביומעבר,הפלשתינאיתהרשותשבשליטת

,2.פורמלירישוםכלאין
מזרחתושבילגנירקנכונהלהיותעשוייהזוטענה

לגבילאאך,בשטחיםלהתגוררהעובריםירושלים

המוסד.אחרותבמדינותלהתגוררהעובריםאלה

חקירהומבצע,ביניהםמבהיןאינולאומילביטוח

מזרחתושביידי-עלהמוגשתתביעהבכלארוכה

.ירושלים

חודשיםאורכתאדםשלהתושבותשבדיקתהעובדה

מזרחלתושביכספייםנזקיםגםגורמתארוכים

אוקיצבהכיבחוקקבועהיה,1998יוניעד.ירושלים

יוםשלבשיעורישולמובאיחורהניתניםמענק

-מההחלנ9.התביעהיוםשלבשיעורולא,התשלום

חוקלפיהניתנותגמלאותעלחללאזהחוק98.6.1

עלפיצויכליינתןלאולפיכך'",הלאומיהביטוח

.באיחורומענקיםקצבאותתשלום

למהבנוגענהליםקבעלאלאומילביטוחהמוסד

.אותהלערוךישוכיצדהתושבותבדיקתלכלולצריכה

המוסדדוברמסר,זהבנושאבצלטלשאלתבתשובה

בהתאםנעשיתהתושבותבדיקת"כילאומילביטוח

שנקבעוהמנחיםהכלליםולאורהמקרהלנסיבות

הליך95".זהבנושאלעבודההדיןבתיבפסיקת
לעבודההדיןביתידי-עלתוארהראויהחקירה

:כדלקמן

המבוטחאםובראשונהבראשלבדוקהמוסדעל

אחרבמעןאובתביעתוהנקובבמעןמתגורר

ושאליו,האוכלוסיןבמרשםהמצוייןבישראל

כיהמוסדמצא.מגוריומקוםאתהמבוטחהעתיק

ובשקידה,כאמורבמעןמתגורראינוהמבוטח

גםמוצאהואאין,וחקירהבדיקהלאחר,סבירה

פיועל,בישראלאחרבמעןמתגוררהמבוטחכי
הואשבידיוהאחרותהראיותומכלולזועובדה

יוצא,ישראלתושבלהיותחדלהמבוטחכיבדעה

ביתלפניאלהראיותבהבאתחובתוידיהוא

',.הדין
מתבצעותלאומילביטוחהמוסדחקירות,בפועל

פוגעות,שטחיותהחקירות.אלהלעקרונותבניגוד

בדיעותונגועותלפרטיותחודרות,הוגןלהליךבזכות

-על.הפלסטיניתבחברהההתנהגותדרכילגביקדומות

.ומילדיומהתובעזכויותנשללות,אלהחקירותסמך

,עדויותשלוש-שתייםכללבדרךכוללהחקירהחומר

כותבלאהחוקר.מאודקצרותהן,המקריםשברוב

לפיבוחראלאהמרואייןשלהחקירהמהלךכלאת

לביטוחהמוסדחוקרי.לתעדדבריםאילודעתושיקול

רושמיםאך,בערביתהחקירהאתמנהליםלאומי
החוקרמתרגם,החקירהבסיום.בעבריתאותה

אם.חותםוהמרואיין,שכתבהדבריםאתלמרואיין

ברובהמצבוזהו,עבריתלקרואיודעלאהמרואיין

אכןשאמרשהדבריםלוודאדרךכללואין,המקרים

אלהכל.המוסדלחוקרלהאמיןחייבוהואנכתבו

שכן,החקירהתוצאותעללערערהאפשרותעלמקשים

הואכייותרמאוחרבשלבהמרואייןטועןבובמקרה

לאהכתוביםשהדבריםאו,נכתבושלאדבריםאמר

.זאתלבררדרךאין,ידו-עלנאמרו

שלארוכהמשורהמורכבאדםשלחייומרכז,כאמור

אצל.ועודעבודה,לימודים,מגוריםבהן,נסיבות

,בירושליםמלגורמנועהזוגמבניאחדבהםזוגות

.הילדיםבתביעתהמדינהלתשובת(ד)3נזעיף.90

למוקד,לאומילביטוחהמוסדשלירושליםמשנהבסניףוגבייהביטוחתחוםמנהלסגן,שהרבניאורימרידי-עלנמסר.91

.97.12.29-בהפרטלהגנת

.היולדותבעתירתהמדינהלתשובת5סעיף.92

.5-ו2סעיפים,1984-ד"התשמ,(בתשלוםאיחורבעדפיצוי)הקיצבאותחוק.93

.10סעיף,1998-ח"התשנ,(19'מסתיקון)הלאומיהביטוחחוק.94

.95.5.19מיוםלבצלם,לאומילביטוחהמוסדדובר,פיטוסימחייםמכתב.95

.113-112'עמ,אערעראמנהד"פס.96



מקום:יותרעודמסובכתלהיותעשויההתמונה

תקופותבמשךקבועבלתילהיותעשויהמגורים

הזוגחימסוימיםשבועותאוכשימים,ארוכות

,אחרבמקוםאחריםושבועותובימיםאחדבמקום

אדםעללגונןהרצוןגם.בנפרדחייםגםולעיתים

תשובותלגרורעשוי,חוקילאבאופןבירושליםהחי
ונדרשתבירושליםחיאינוהזוגלפיהןשקריות

.האלוהתשובותנכונותאתלוודאכדייסודיתחקירה

תשובותמובאותבווהשטחיהתמציתיהאופן

העובדותבחירתידי-על,לחוקרמאפשר,הנחקרים
,העדדברייתומצתובוהניסוחובחירתשיירשמו

.מורכבעובדתימצבשלמגמתיתתמונהלהציג

במיוחדחמורלעילהמתוארתבצורההחקירהניהול

לייחסנוטיםלעבודההדיןשבתיהעובדהלנוכח

לפי.החוקריםידי-עלשנגבולהודעותרבמשקל
לחוקרשנאמרוהדברים,הדין-בבתיהמקובלתההלכה
שנאמריםהדבריםעלגובריםלאומילביטוחהמוסד

שופטקבע,למשל,כך.לעבודההדין-בביתבעדות

:בירושליםלעבודההאזוריהדין-בית

כפיהעדדבריאתהדין-ביתיעדיףכללבדרך
הםשםכאשר,המוסדלחוקרנאמרושהם

שמוסרמבלי,ושוטףספונטניבאופןנאמרים
עליהןעונהוהואהשאלותמטרתאתיודעההודעה
,והמשופצתהמתוקנתעדותולעומת,חופשיבאופן

שהעדלאחרהעדיםדוכןמעלנמסרתשהיאכפי
עםלהשוותןויכולהשאלותמטרתאתיודעכבר

1;.ההודעהממנונגבתהכאשרשנשאלהשאלות

החוקריםמנהלים,ומשפחתוהתובעלחקירתבנוסף

זוחקירהשלמהותה."סביבתיתחקירה"שמכונהמה

שמפניםבשאלותמדוברהנראהככלאך,ברוראינו

טועןבוהמגוריםבאזורלאנשיםהמוסדחוקרי
.נכונהזוטענההאםלבררכדימתגוררשהואהתובע

החקירהבחומרנכללתלאהסביבתיתהחקירה
בעדותמדובר.לקבלושביקשלאחר,לתובעהמועבר

לואיןשכןאותהלתקוףמסוגללאשהתובע,שמיעה

.נגדיתלחקירההמידעמוסראתלהזמיןאפשרותכל

.נוספתמבחינהבעייתיתהיאהסביבתיתהחקירה

ירושליםבמזרחעובדיםלאומילביטוחהמוסדחוקרי

אתמציגיםאינםהםרביםבמקרים.שוטריםבליווי
עללענותהנדרשיםהתושביםבפניעצמם

התושביםשלחששם,אלהבנסיבות.שאלותיהם

הואלאומילביטוחהמוסדחוקריעםפעולהלשתף

פעולהישתפוירושליםמזרחתושביכיוההנחהמובן

הרשויותאתהמייצגים,המוסדחוקריעםמלאבאופן

שהגישאחרתושבעלנשאליםכשהם,הישראליות

.הוכחהטעונה,תביעה

החקירהתוצאותקביעת

נמסרתהחקירהלאחרלאומילביטוחהמוסדהחלטת

ניתן,זאתעם.לההנימוקיםאתלמסורמבלילתובע

ישראלתושבמיהוהמוסדקובעבההדרךעלללמוד

לעבודההדין-בבתידיוניםשלבפרוטוקוליםמעיון
המוסדשלתושבותבנושאקביעותעלבערעורים
.לאומילביטוח

לאומילביטוחהמוסדמתחשבבהםהדבריםאחד

הוא,ירושליםכתושבהתובעיוכרבוהמועדבקביעת

שהגישונשים.משפחותלאיחודהבקשההגשתמועד
כמינחשדות'94שנתאחרימשפחותלאיחודבקשה
כןשלפנילמרות,בירושליםכןלפניהתגוררושלא
מנשיםכאלהבקשותלקבלהפניםמשרדסירב

שלמעיניונעלמהזועובדה,".ירושליםתושבות

כיפאחשלבערעורה,למשל,כך.לאומילביטוחהמוסד

,צביריהדסד"עו,המוסדכ"בטוענתעברי'ג
הבקשההוגשה94,5-בשרקהעובדה"כיבסיכומיה

בצורהמעידה,התובעתידיעלמשפחותלאיחוד

אליההחברהבקרבהדברומקובלשנפוץכפיברורה

,התובעתשנישאהשלאחר,התובעתכושתייכת

היהושםבעלהבית-חמיהבביתהיאהתגוררה
"".חייהמרכז

הנחותעלבהכרעתומתבססלאומילביטוחהמוסד

בחברההקיימיםלמנהגיםבנוגעמוקדמות

עליו,אלהמנהגיםלפינוהגשאינותובע.הפלסטינית

ישאםגם.בירושליםמתגוררשהואלהוכיחהנטל

שנהגטועןשהתובעבעובדהאין,אמתאלהבהנחות

ע"תבגם'ר.953(1)93כרךעבודה-תקדין,לאומילביטוחהמוסד.נמדליןטלאן,87-0/נאירושלים)ע,תבי.97

.92(3)91כרך,עבודה-תקדין,לאומילביטוחהמוסד.נגאלבזיינהאבו,כ-382/שן(ירושלים)

.9'עמ,השקטהטרנספרח"דו'רזהלענין_98

yp.להלן)לאומילביטוחהמוסדלסיכומי5'בעמ,לאומילביטוחהמוסד.נעברי'גכיפאח,428-0/נו(ירושלים)ע"תב:

.(עברי'גכיפאח



עללהצביעכדי,ברירהמחוסרלפעמים,להןבניגוד
:דוגמאותמספרלהלן.משקרשהואכך

האםמקרהבכלמבררלאומילביטוחהמוסד* .לישראלכניסהאישורישהתובעתשלהזוג-לבן

ששנילמסקנהלהובילעלולכזההיתרשלהעדרו

לאשכן,בירושליםמתגורריםאינםהזוגבני
לבדהתתגוררשאישה,המוסדלתפיסת,ייתכן

עבלהשלבערעורהבדיון,למשל,כך.בירושלים
לביטוחהמוסדשלהדיןעורכתקובעת,זוהארה

אישהשגרההסיטואציה"כיבסיכומיהלאומי
מתעלםבכך100."מלאכותיתנשמעתבנפרדצעירה

מהקשייםלחלוטיןלאומילביטוחהמוסד

הצבאיוהממשלהפניםמשרדשמערימים

תושבאינומהםשאחדזוגבניעלבשטחים

ואינםכמעטזוג-בנימהםשכתוצאה,ירושלים

ונאלציםבירושליםיחדלהתגורריכולים

זהבנושא1"נ.ארוכותלתקופותבנפרדלהתגורר

האזוריהדין-ביתאב,נויגבורןהשופטאמר

:בירושליםלעבודה

.ישראלתושבהיהלאבעלהכיהואנכון

,הדיןלביתגםשידועכפי,המציאותאולם

השטחיםתושביהםשרביםכךעלמצביעה

אתלעקוף,הזמןמןניכרחלק,מצליחיםאשר

כילכךמניעהאיןכןועל,המחסומיםביקורת

הזמןשלניכרחלקלפחותעמההתגוררבעלה

רכשבעלהכילקבועכדיבכךאין.בירושלים

היותעצםשאיןאלא,ישראליתתושבות

כיקביעהלמנועכדיהשטחיםתושבהבעל
קבעדרךרה-)התגועצמההתובעת

נ"נ.בירושלים

לגביברורהתפיסהישלאומילביטוחבמוסד* לפיה,הפלסטיניתבחברההאישהשלמקומה

,ביתויושבתצנועההיאהפלסטיניתהאישה

חריגהכל.בעלהבביתלהתגוררלעבורותפקידה

בסיכומים,למשל,כך.חשדמעוררתזומתפיסה
שלד"עוטוענת,עברי'גכיפאחשלבערעורה
מתקבללא":צביריהדס,לאומילביטוחהמוסד

שלשבעלה,הערביתבחברהבמיוחדהדעתעל

אחיותיהגםגרותבואימהבביתישןהתובעת

וסלוןאחדשינהבחדרשמדוברעודמההרווקות

נ10".קטן

פלסטיניזוגשכלמניחלאומילביטוחהמוסד8

.נישואיולאחרמידהשינהלחדררהיטיםקונה

חדרמוצאלאהמוסדשלחוקרכאשר,לפיכך

חדרכיהחשדעולהמיד,בירושליםבביתשינה
,למשל,כך.לירושליםשמחוץבביתנמצאהשינה

לביטוחהמוסדמטעםמנדלסוןד"עושואלת

,התובעת,רדאיידהכפאייהשלאמהאתלאומי
כשהיא.נישואיהבעתשינהחדרקנתההיאהאם
:הדיןעורכתשואלת,שלאעונה

.קנתהלאשהיאזהאיך:ש

וישנפשות10אנחנו,לנושישהכלכלימהמצב:ת

.למדהשלאמפגרתאחת

סטלהקוניםולאמתחתנתשהבתלהיותיכול,ש

.משלה

שינהחדרקנתההיא.שלוהיכולתלפיאחדכל:ת

0נ".שקלים400להעלהזה.משומש

כחיזוק,הדין-עורכתטוענתזהבתיקבסיכומים

כי,בירושליםמתגוררתאינהשהתובעתלטענתה

לזוגשינהחדרקנייתשלנושאהערבישבמגזרידוע"
עלמוותריםבקלותולאחשובמאודדברהואשנישא
נ"5".לזוגכזהשינהחדרקניית

דוגמאית

"הסביבתיתהחקירה"
.1975בשנתירושליםבמזרחנולדהעברי'גכיפאח

,עברי'גלעימאדנישאה,17בתבהיותה,1992בשנת
יחדלהתגורריכלולאהזוגבני.חברוןתושב

נשיםיכלולאתקופהבאותהשכן,בירושלים
משפחותלאיחודבקשותלהגישירושליםתושבות

בניהתגוררולפיכך,תושביםשאינםזוגןבניעבור
הגיעהעברי'ג'הגבאך,בחברוןהזמןמרביתהזוג

שבירושליםבעיסאוויהלביתהתכופותלעיתים

94.11.23מיוםהדיוןלפרוטוקול7'בעמ,לאומילכיסוחהמוסד.נזוהארהעצלה,503-0/נד(ירושלים)יע,תב.100

.16'עמ'ר.101

.3'עמ,(פורסםלא),לאומילביטוחהמשד.נקרשאזדיהאר,147-0/נוע"תב.102

.לאומילביטוחהמוסדלסיכומי11'בעמ,עברי'גכיפאח.103

96.5.30מיוםהדיוןלפרוטוקול11'בעמ,לאומילביטוחהמוסד.נרדאיידהכפאייה,7-7/נו(ירושלים)ע"תב.104

.96.7.11מיוםהדיוןלפרוטוקול21'בעמ,שם.105
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במאי.חודשבכלכשבועלפחותבביתהלנהוהיתה

עבורמשפהותלאיחודבקשהעברי'ג'גבהגישה1994
בביתהקבועבאופןלהתגוררעברהומאז,בעלה

כאשרלביקוריםמגיעשהיה,בעלהבלי,בירושלים
.האזרחימהמינהלשהייהאישורמקבלהיה

לאחרקצרזמן.נורבתהנולדה1994בספטמבר

בריאותחמורותרפואיותבעיותאצלההתגלולידתה
,בילדהלטפלסירבוהחוליםבקופת.העיכולובמערכת

הרפואימצבהבשל.חברוןתושבשאביהבטענה

אתלבררזמןלמשפחההיהלא,נורשלהקשה
.בחברוןחולים-בביתאותהאישפזהוהיא,הנושא

ולפיכךבתהשללמיטתהצמודההיתהעברי'ג'הגב

אוקטוברבין,בחברוןחודשיםמספרבמשךשהתה

נוראושפזה1995באפריל.1995אפרילעד1994

התערבותובעקבות,הצופיםהרהדסההחולים-בבית

מתגוררתומאז,ממאלחהנוואףהבריאותשרסגןשל

מבקרתהיא.בעיסאוויההמשפחהבביתעברי'ג'הגב
פעםמדיקצריםלביקוריםומשפחתובעלהאת

.שבועמדילירושליםמגיעובעלה

להביאעברי'ג'מהגבהחולים-ביתדרש1996במאי
אצלביקורלצורךשלהההוליםמקופתהתחייבות

חוליםקופת.החולים-בביתהילדיםמחלקתראש

להנודעשם,לאומילביטוחלמוסדאותההפנתה
בבתהמכיראינולאומילביטוחהמוסדכילראשונה

.כמבוטחת

בירושליםמתגוררתאינהעברי'ג'שהגבהמסקנה
שלחוקרשערךבלבדחקירותשתיעלהתבססה
95.7.2-ב.1995יוליבחודשלאומילביטוחהמוסד

עבד,לאומילביטוחהמוסדחוקרבעיסאוויהביקר

.הסביבתיתהחקירהבמסגרתהנראהככל,חממי

כישטענה,עברי'גפדווהבשםאשהעםדיברהחוקר
בתאינהעברי'גפדווה.עברי'גכיפאחאתמכירהאינה

.זואתזומכירותאינןוהןעברי'גכיפאחשלמשפחה

,עברי'גכיפאחשלאחיהאתחממיעבדחקר,למחרת

מתגוררתעברי'ג'הגבהאםאחיהנשאלבחקירה.ודיע

ודיעכיהחוקרכתבהחקירהרישוםבטופס.איתם

אצלוומתגוררתחברוןלתושבנשואהשהיאאמר
פעםמדיאותםמבקרתהיא.בחברוןקבועבאופן

נמצאיםהזוגבנישלהחפציםכלאך,בירושלים

דבריםאמרלאכיודיעטעןיותרמאוחר.בחברון

שהחוקרלאחררקהחקירהטופסעלחתםוכיאלה
.אחותולטובתהואשהדברלוהסביר

הדין-לביתתביעהבשמההגישהפרטלהגנתהמוקד
פסקניתןטרםאךהסתייםבתיקהדיון.לעבודה
.הדין

גנותלקצבתתביעה

לתושבונישאהבירושליםנולדהעוראבי-אלאימאן

בעירמתגוררותבעלהומשפחתמשפחתה.ירושלים

בעלהאצלהתגלתה1997בספטמבר.דורותכמהמזה

,לעבודהיהיכוללאוהואהחמירמצבו.הסרטןמחלת

לקצבתבקשה1997בנובמברהזוגבניהגישוולכן

סטו-לזכאיהואכיקבעלאומילביטוחהמוסד.נכות

-אל'הגבהתקשרהמכןלאחרחודש.נכותאחוזי

עםקורהמהלבררכדילאומילביטוחלמוסדעוראבי
הםשכןנדחתהבקשתהכילהנמסראז,בקשתה

-אל'גבסיפרהלבצלםבעדותה.לירושליםמחוץגרים

:עוראבי

הביתהאלינוהגיעוההחלטהאתשקבלנולפני

שאלוהם.הלאומיהביטוחשלחוקריםשני

.חולים-בביתשהואאמרתי,בעלךאיפה:אותי

,'95-ל'93השניםביןגרתאיפה_'rlNשאלוהם
לשקרלאלךכדאי:ליאמרו.מקוםבאותו:אמרתי
הביטוחאתנפסיקאחרת,איתנופעולהולשתף

אמרתי.גרתאיפהלנותגידי.בעלךשלהרפואי
המקוםהיהזהכישנתייםבענאתאגרנו:להם

ואחרי,כסףלנוהיהלא.בולגורשאפשרהיחידי
חשבונותאיפה:שאלו.הזהבביתגרתי'95

הם.הארנונהאתלהםהבאתישלךןהארנונה

מההבנתילא.מספריםעליהאין,אמרו

כנראהאבל"מספריםאין"שלהמשמעות

Dnשהביקור > Wוהם,אותםשכנעלאשליבבית
.בירושליםגריםלאשאנחנוהחליטו

בערךצריכהאני.מאודרעשלנוהכלכליהמצב
<בשביללחודשח"ש000,1

~
DDבעבר.בבעלי,

אניעכשיו.מזהחצישילםהלאומיהביטוח

מהמשפחהנדבותעלחייהואניזהאתמשלמת

לאבעליוגם.בביתשעובדאחדאףאיןכישלי
כסףלנואיןכיצריךשהואהשיפזלאתמקבל
גרהואכי,ולמה.למותהולךשהואוברור

loe.בענאתאשנתיים

o

) tllJW

שאריםוקצבתקבורהלמענקתביעה

לתושבתונישאירושליםבמזרחנולדקרקימוסטפא
ריאותבמחלתקרקימרחלה1994בשנת.ירושלים

98.6.1-בבשועפאטטיביבארה'גמרווהבצלםתחקירניתידי-עלגבתה)העדות.106



אתלבצלםבעדותהתיארה,אשתו,קרקימומיה.קשה

:מכןלאחרשאירע

,חולההיהבעליהאחרונותהשניםבארבע

לוהיתה.החמירהמצבהאחרונותובשנתיים
שליהבן,האלוהשניםבמהלך.בריאותבעיה

יותרלדירהלעבורהזדמנותהיתהוזוהתחתן

רקלנושישהקטןהחדרכי,פתוחובאזורגדולה

עברשליכשהבן.בעלישלהמצבאתהחמיר

מהזמןחלקהיהבעלי,ראם-לאהעתיקהמהעיר

רטיבותומלאבריאלאשלנוהביתכי,שםשלו

בעירלגורנשארההמשפחהשאראבל.שמשואין

.העתיקה

הרופא.החמירבעלישלהמצב'96שנתבאמצע

כשהיתה.השתלהלולעשותשצריךהחליטשלו

כרםעיןהדסהחולים-לביתהלכנו,מתאימהריאה

,הביתההלכנואנחנו.לניתוחבעליאתהכינושם

טלפוןקיבלנוהביתהשהגענואחרישעהובערך

.מתאימהלאשהריאהלנוואמרוהחולים-מבית

.הביתהאותוולקחנוהחוליםלביתחזרנו

להביאממניביקשוהחוליםבביתכשהיינו
לקופההלכתי,למחרת.חוליםמקופתהתחייבות

.התחייבותוקיבלתישלנו

nwl> wטיפולצריךהיהבעלי,מכןלאחרשבועות

ושםהחוליםלקופתהלכתי.חולים-בביתנוסף

.רפואיביטוחאיןשלבעליליאמרההפקידה

הזמןכלהוא,להיותיכוללאזה:להאמרתי
התחייבותמכםמביאהאניהזמןוכלבטיפולים

אפשראי:אמרההיא.בעיההיתהלאפעםואף
לביטוחלכי,מהמחשבהתחייבותלהוציא

ליאמרוושםהלאומילביטוחהלכתי.הלאומי

והם,למהשאלתי.רפואיביטוחאיןשלבעלי
.המשפטלביתללכתליאמרו

,כןאחרייוםארבעים.מתבעלי97.12.22-ב

הזהותתעודתאתוהחלפתיהפניםלמשרדהלכתי
הלכתי."נשואה"במקום"אלמנה"ליוכתבו,שלי
ובקשתילאומילביטוחהחדשההתעודהעם

וגםלקבורהשנותניםהסכוםאתלישיתנו

בתורלקבלאמורהשאניהקצבהאתביקשתי
תשובהקיבלתישבועותשלושהאחרי.אלמנה

לאשאניכתובהיהשם,הלאומימהביטוח
בגללשזהליאמרווהםלמהשאלתי.זכאית
-באגרתילאפעםאף.ראם-באגריםשאנחנו
:";.אותםענייןלאזהאבל,ראם

עלהתבססהראם-באמתגוררקרקימרכיהקביעה

בנובמברנערכההראשונההחקירה.חקירותמספר
.קרקימרשלאביועםהמוסדחוקרדיבראז,1990

ראם-באלהתגוררעברבנוכיאביומסרזובחקירה

קרקישמרנקבעכךבעקבות.כןלפנישניםשלוש

נערכה1995באוקטובר.1987שנתמאזתושבאינו

בעלשהיהמיעםדיברהמוסדחוקר.נוספתחקירה

מסרבחקירתו.ראם-אבשכונתקרקימרשלהבית

קרקימרעזב1990בשנתכיהמוסדלחוקרהבית-בעל
אינווהואאותוראהלאהואומאזראם-באביתואת

חודשנערכהנוספתחקירה.נמצאהואהיכןיודע

,חאזם,קרקימרשלבנונחקראז,מכןלאחר

הואכיחאזםטעןבחקירתו.ראם-אבשכוכתהמתגורר

חקירותסמךעל.ראם-אבשכונתבביתולבדומתגורר

,בירושליםמתגורראינוקרקימרכינקבעאלה

בללאומילביטוחהמוסדבידיהיתהשלאלמרות

.לכךפוזיטיביתהוכחה

בריאות[!14.1:1211

,95.1.1-בלתוקףשנכנס,ממלכתיבריאותביטוחחוק

בישראלבריאותשירותימתןשלהשיטהאתשינה

תיעשהבישראלבריאותשירותיעבורשהגביהוקבע

היתההחוקמטרת.לאומילביטוחהמוסדידי-על

רפואיביטוחיהיהישראלתושבישלכללכךלהביא

טיפוללקבליוכללאישראלתושבבומצבולמנוע

בחוקנקבעהגםלפיכך.כספייםמטעמיםרפואי
בתשלוםרפואיטיפוללהתנותאיןכימפורשתהוראה

,חלשותלשכבותבמיוחדלסייענועדהחוקחנ".חובות

.וולנטריבאופןעצמןאתמלבטחאזעדנמנעואשר

התפקידיםאתלאומילביטוחהמוסדמבצעבההדרך

היאבריאותביטוחחוקבמסגרתעליושהוטלו
.מטרתוואתהחוקאתבחלקהונוגדתבעייתית

בביטוחמבוטחיםאינםרביםתושבים,מכךכתוצאה

בריאותבשרותיתלוייםלהיותונאלציםבריאות

רביםשלידםלהישגומעברגבוההשעלותם,פרטיים

כתוצאההעיקרייםהנפגעים.ירושליםמזרחמתושבי
שלילדיםהם,לאומילביטוחהמוסדשלזוממדיניות

להםנתןלאהפניםשמשרד,ירושליםמזרחתושבי

,ירושליםמזרחתושבישלזוג-ובני,זהותמספרי
.תושביםשאינם

98.4.30-בהעתיקהבעירהעדהבביתטיבי-מבארהמרווהבצלםתחקירניתידי-עלנגבתההעדות.107

les.(בריאותביטוחחוק:להלן)1994-ד"התשנ,ממלכתיבריאותביטוחלחוק(ב)21סעיף.



הפרטלהגנתהמוקדהגישו1997מאיבחודש

הדין-לביתתביעהאדםלזכויותרופאיםועמותת
לאומילביטוחשהמוסדילדים11שלבשמםלעבודה

נטענובתביעה;09.בריאותבביטוחאותםביטחלא
לאומילביטוחהמוסדמדיניותנגדעקרוניותטענות

אך,בריאותלביטוחהקשורבכלירושליםבמזרח

כלכילאומילביטוחהמוסדהודיעהדיוןשערבלאחר

לדוןבתביעהשדןהשופטסירב,בוטחוהילדים

.אלהבטענות

בריאותלביטוחזכאותבדיקת

כל",ממלכתיבריאותביטוחלחוק(א)3סעיףלפי
,החוקלפי,"תושב"."בריאותלשירותיזכאיתושב
;;0."הלאומיהביטוחחוקלעניןתושבשהואמי"הוא

חקירותעריכתביןמבחיןאינולאומילביטוחהמוסד

לביןהלאומיהביטוחחוקלפיזכאותבדיקתלצורך

חקירהומבצע,בריאותביטוחחוקלצורךכזובדיקה

,החקירהלסיוםעד.בריאותלביטוחתביעהבכלגם

מאחר.מבוטחאינוהתובע,רביםחודשיםהנמשכת

שתקופההרי,התביעהמתקבלתהמקריםוברוב

זהאך,בריאותביטוחלקבלזכאיהאדםהיהארוכה

,ישראלמתושבבריאותביטוחשלילת.ממנונשלל

.החוקאתנוגדת

בהםבמקריםגםחקירותעורךלאומילביטוחהמוסד

בביטוחומבוטחמהמוסדגמלאותכברמקבלהתובע

ילדיואתהחוליםבקופתלרשוםורוצה,בריאות

חייבשנים18לושמלאותושב",החוקלפי.הקטינים

ולרשום,בחירתולפי,חוליםבקופתכחברלהירשם

חזקהשקיימת,מכאןנ;;."הקטיןילדואתגםבה

כתושבכברהוכרההורהבהםבמקריםלפיהבחוק

חקירהעריכת.כתושביםמוכריםילדיוגם,ישראל

בלינותריםשילדיםלכךגורמת,אלהבמקריםנוספת

להערכת.בעניינםהחקירהלסיוםעדבריאותביטוח

במזרחישכיום,אדםלזכויותרופאיםעמותת

נהניםשאינםפלסטיניםילדים000,10-כירושלים
.בריאותמביטוח

חקירותלבצעלאומילביטוחהמוסדשלסמכותועצם
מוטלת,בריאותביטוחחוקלפיזכאותלקבועמנת-על

ביטוחחוק,הלאומיהביטוחלחוקבניגוד.בספק

חקירותלבצעהמוסדאתמסמיךאינובריאות

לגבייתהוגבלבריאותביטוחחוקבמסגרתותפקידו

.החוליםלקופותוחלוקתםמהמבוטחיםהביטוחכספי

בו,בריאותביטוחחוקעלבכנסתמהדיוןגםעולהכך

הגבייהעלהלאומיהביטוחבהפקדתהמטרהכינאמר

החוליםמקופותהביטוחכספיגבייתאתלהוציאהיא

לאומילביטוחהמוסד.ממלכתילגורםולהעבירה

אתהוכיחהשלוהגבייהמערכתשכן,זהלצורךנבחר

;;נ.במיוחדכיעילהבעברעצמה

חקירותלערוךהסמכותלאומילביטוחהמוסדלטענת

מכוחשהותקנובתקנותמעוגנתבריאותביטוחלצורך

המבקשתושבכיקובעותאלהתקנותנננ.החוק

בקופתהקטיןילדואתלרשום,חוליםבקופתלהרשם

להגישצריך,אחרתחוליםלקופתלעבוראוחולים

למוסדהמועבר,הדוארבבנק"ומעבררישוםטופס"
:8תקנהלפי.לאומילביטוח

ביטולטופסאוומעבררישוםטופסהמוסדקיבל.א

לפיהמגנטיבסרטבוהכלוליםהפרטיםואת

אתלרבות,הפרטיםאתיבדוק,7אתקנההוראות

.ברשותוהמצוילמידעהתאמתם

.כוכבי-גליקסמןלאההדיןעורכתידי-עלהוגשההתביעה.הילדיםתביעת.109

.בריאותביטוחלחוק2סעיף.110

.(א,4סעיף,שם.111

לפני"כיהגבייהבנושאוהסביר,החוקאת,ממלכתיבריאותביטוחלחוקהוועדהר"יו,פרץעמירהציגבכנסתבדיון.112

עלתה,הלאומיהביטוחלידיהמקבילהמסגבייתאתכשהעבירו.המסלשכותבאמצעותקביל,הנהכחגםנגבהרבותשנים

להכנתהמיליארד3.1שלהכנסהתיתווסר,בגבייהיתחילהלאומישהביטואברגע,והיזם.שקליםמליוניבמאותההכנסה

תתבצעהגבייהשכל,קיראלמקיר,הכנסתשלמלאקונסנסוס,רחבהלאומיתהסכמהישהיום...לבריאותהכוללת
האחריותהועברה,הרוקקבלתלאחר.(ח"רכישיבה,ד"לחוברת,94.6.13מיוםדיון,כ"ד)"הלאומיהביטוחבאמצעות

,לחוקהתיקוןבעת.לאומילביטוחהמוסדעלהאחראי,והרווחההעבודהלמשרדהבריאותממשרדהבריאותדמילגביית

ממשרדהאחריותאתמעבירוהחלוקההגבייהלענייניהנוגעבכל,הזההתיקון":לכךהסיבהאתהבריאותשרהסביר
הרישום.החלוקהמכןולאתר,הגבייהעבודתבעיקרהנושאהואהלאומיהביטוחבאשר,והרווחההעבודהלמשרדהבריאות

.(רססישיבה,'החוכרת,94.11.1מיוםדיון,כ"ד)"הבריאותמשרדבסמכותנשאר

והתיקון490'עמ,ה"תשנת"ק,1995-ה"התשנ(מעברונוהליחוליםבקופתרישוט)ממלכתיבריאותביטוחתקנות.113

.328'עמ,ח"תשנת"ק,1998משנתשלהם



טופסלגבילושנמסרוהפרטיםכיהמוסדראה.ב

מלאים,ביטולטופסלגביאוומעבררישום

נתמלאווכי,ברשותוהמצויהמידעאתותואמים

למעבר,חוליםבקופתלרישוםהחוקלפיהתנאים

מעברלביטולאולאחרתאחתחוליםמקופת

כךעליודיע,(רישוםושינוירישום-להלן)

...הקולטתהחוליםלקופת

טופסלגבילושנמסרוהפרטיםכיהמוסדראה.ג

אינם,חסרים,ביטולטופסלגביאוומעבררישום

לפיכיאו,ברשותוהמצויהמידעאתתואמים

,שבטופסהפרטיםלפיאוברשותוהמצויהמידע

לשינויאולרישוםהחוקלפיהתנאיםנתמלאולא

...הוגשלאכאילוהטופסייחשב,רישום

אלהתקנות,לאומילביטוחהמוסדפרשנותלפי
הבריאותשירותילקבלתהתנאיםבחינת"כיקובעות

,השירותיםלקבלתהפונהתושבותבחינתובעיקר

עלמוטלת,הבריאותשירותילקבלתתנאיהמהווה

]]4".[לאומילביטוחהמוסד]1משיב

המוסד,(א)8תקנהלפי.מדוייקתאינהזופרשנות

הפרטיםאתורקאךלבדוקמוסמךלאומילביטוח

התאמתםואתהבקשהטופסגבי-עלאליושהועברו

אין.ברשותוכברהמצוילמידעאלהפרטיםשל
נוספתחקירהלערוךשבסמכותולכךרמזולובתקנות

כאשר,(ב)8תקנהלפי.נוספיםפרטיםלבררכדי

,שברשותוהמידעאתתואמיםאליושהועברוהפרטים
הקטיןילדואתאוהכבקשאתלרשוםחייבהוא

הפרטיםביןסתירהישאםרק.חוליםלקופת
המוסדרשאי,שברשותוהמידעלביןאליושהועברו

.הבקשהאתלדחות,(ג)8תקנהלפי,לאומילביטוח

,(ב)8בתקנההאמורעלמסתמךלאומילביטוחהמוסד

התנאיםנתמלאו"כילוודאצריךהמוסדכינקבעבה

הינהבישראלתושבות,המוסדלטענת."החוקלפי

לבצעמוסמךהואולפיכךבריאותביטוחלמתןתנאי
עם.בישראלמתגורראכןשהאדםלוודאכדיחקירות

שלהמדוייקתמשמעותהמתבררת(ג)8מתקנה,זאת

כינקבעזובתקנה."החוקלפיהתנאים"בדיקת

.הילדיםלתביעתהמדינהלתשובת(ד)4סעיף.114

לפיאוברשותוהמצויהמידעלפיכי...המוסדיוראה

...החוקלפיהתנאיםנתמלאולאשבטופסהפרטים

בחינתשגםמכאן."הוגשלאכאילוהטופסייחשב

בסיסעלרקלהיעשותיכולההחוקלפיהתנאים

סמך-עלאוהמוסדברשותכברשנמצאהמידע

.המבקששמסרהפרטים

גםחקירותלבצעלאומילביטוחהמוסדמתעקשאם

הפחותלכל,בריאותביטוחלחוקזכאותקביעתלצורך

.החקירהלגמרעדלתובעבריאותביטוחלהעניקעליו

הציבורקבילותנציבתשלהשנתיח"בדוגםנקבעכך
שהוגש,רוביןקרניר"ד,ממלכתיבריאותביטוחלחוק

]]!.1998אוגוסטבתחילתהבריאותלשר

עשרותשללסכוםלהגיעויכוליקרהוארפואיטיפול

עיכובשלההשלכות.מכךיותרואף,שקליםאלפי
עיכובשלמההשלכותשונותהבריאותביטוח

אלהקצבאותשכן,הלאונניהביטוחחוקלפיקצבאות

מאותכמהשלבסכום,המקריםברוב,מסתכמות

ולהשיגלנסותאדםיכול,כזהבמקרה.לחודששקלים

לעומת.החקירהלסיוםעדאחריםממקורותהכסףאת

.אחרתחליףכלאיןרפואילטיפול,זאת

,תושביםשאינם,ירושליםתושבישלזוג-בנילגבי
בביטוחיבוטחוהםכילאומילביטוחהמוסדקבע

ארעיתושבשלשהייהאשרתקבלתלאחררקבריאות

ניתןכזואשרה]],.הפניםממשרדקבעתושבאו

,משפחותלאיחודהבקשהאישורלאחררקלקבל

רקמסתייםהמקריםוברוברבותשניםהנמשךהליך

]];.צ"לבגפנייהלאחר

רציפהבשהייהלאומילביטוחהמוסדהסתפקבעבר

מסרהבמוסדאוכלוסיןאגףמנהלת.בישראלוחוקית

כי1997מאיבחודשאדםלזכויותרופאיםלעמותת

בישראלהנמצאיםאנשיםשלבזכאותםיכירהמוסד

משרדמטעםאם-חוקיתשהייהאשרתמתוקף

llsהמינהלכנטעםואםהפנים

tn

~

lan1997יולימאז,

מכירולא,הפניםממשרדשהייהאשרתהמוסדדורש

האזרחימהמינהלאישוריםאוביקורבאשרות

כךארוכהלתקופהניתניםהםאםגם,בשטחים

.98.8.6,הארץ.115

לביטוחזכאותמקנהאינהארעיתושבשלאשרהכילטעוןלאומילביטוחהמוסדניסה,1997שנתשלהשניהבמחצית.116

מרכזשהגישבירושליםלעבודההדין-לביתתביעהבמסגרתשונתהזוהחלטה.קבעתושבשלאשרהרקאלא,בריאות

נציבת,רוביןקרניר"מדבמכתב.בריאותביטוחלקבליוכלארעיתושבגםכינקבעבעקבותיה,אדםלזנויותירושלים

תושבשלאשרהכינכתב,97.12.25מיוםאדםלזכויותרופאיםלעמותת,ממלכתיבריאותביטוחלחוקהציבורקבילות

."בריאותושירותיבריאותלביטוחהזכותאת"מעניקה,ארעי
.16'עמ'רזהבנושא.117

.97.5.19מיוםטלפוןבשיחתנמסרוהדברים.118



מכךכתוצאה.בישראלוחוקיתרציפהשהייהשנוצרת

אינם,ארוכהתקופהבירושליםהשוהיםזוגבני
.בריאותבביטוחמבוטחיםלהיותיכולים

היאשהשגתה,הפניםמשרדמטעםלאשרההדרישה
רביםשאנשיםלכךגורמת,אפשריתבלתיכמעט

.בריאותמביטוחליהנותיכוליםלאבישראלהשוהים

הפניםמשרדמטעםחוקיבמעמדהביטוחהתניית

.החוקמטרתאתמסכלת

זמנייםממפרים
לביטוחזכאותוקביעתהחקירהסיוםלאחרגם

זהותמספרלאדםאיןבהםשבמקריםהרי,רפואי
והוא,נוסףממושךביורוקרטיהליךלעבורנדרשהוא

.לסיומועדרפואייםשירותיםלקבלזכאיאינו

רביםלתושביםאיןהפניםמשרדממדיניותכתוצאה

תושבישלזוג-ולבנילילדיםובעיקר,ירושליםבמזרח

מערכת111.זהותמספרי,תושביםשאינםירושלים

מבוטחיםמזההלאומילביטוחהמוסדשלהמיחשוב

צריך,כזהמספרלושאיןאדם.זהותמספרילפי
כדילאומילביטוחלמוסדמיוחדתבקשהלהגיש

-עלקבועמספרלושיינתןעד,זמנימספרלושינפיק

.הפניםמשרדידי

בתשובה.ומייגעארוךהואהמספריםהנפקתהליך

זכאיםיוכלולפיהםהסדריםנקבעוהאםלשאלה

מספריםלהםשיונפקועדבריאותשירותילקבל

:לאומילביטוחהמוסדדוברהשיב,זמניים

לשירותיזכאיהואאדםשלתושבותמשנקבעה

אישורלאדםנותןלאומילביטוחהמוסד.בריאות

נקבעובטרם,מזההמספרללאאףתושבותעל

שירותילקבללולאפשרכדי,מזההמספר

ח11.בריאות

שערכהמקיפהמבדיקה.שונה,זאתבכל,המציאות

חוליםקופתכיעולהאדםלזכויותרופאיםעמותת
טיפוללהעניקמסרבותלאומיתחוליםוקופתכללית

-עלכתושביםשהוכרוירושליםמזרחלתושבירפואי
.זמנימספרלהםשיונפקעדלאומילביטוחהמוסדידי

נוספתחקירהבעריכתכרוךאחרתחוליםלקופתמעבר

חודשיםהנמשכת,לאומילביטוחהמוסדידי-על

.בריאותביטוחמקבללאהאדםבמהלכםארוכים

אתמעכבלאומילביטוחהמוסדכיטוענותהקופות

ובכך,ירושליםמזרחלתושביהמזהיםהמספריםמתן

אינןהןשכן,הפסדיםהחוליםלקופותנגרמים

להםשאיןבאנשיםהטיפולעבורכספיםמקבלות

קופותכיטועןלאומילביטוחהמוסד121.מספר

לטפלמסרבותשהןבכךהחוקעלעוברותהחולים

להםהונפקטרםאךכתושביםשהוכרובאנשים

כשאף,הכיסאותביןאלהאנשיםנופליםכך.מספר

.בהםהטיפולעלאחריותלקבלמוכןאינוגורם

דוגמאות

תושבינתקליםבהםלקשייםדוגמאותמספרלהלן

עבורבריאותביטוחלקבלבנסיונםירושליםמזרח

הודותרקנפתרואלהמקריםכילצייןיש.ילדיהם

לחציםוהפעלתאדםזכויותארגונישללהתערבותם

במקרים.החוליםוקופותלאומילביטוחהמוסדעל

הם,לעזרהפוניםאינםאנשיםבהם,אחריםרבים

:רפואיטיפוללקבלאפשרותבלאנותרים

ריאותבדלקתחולה,שנהבתתינוקת

הנשואהירושליםמזרחתושבתהיאדארימילה'ג

המוסדידי-עלמוכרתהיא.המערביתהגדהלתושב

קצבאותמקבלת,ישראלכתושבתלאומילביטוח

1996באוקטובר.בריאותבביטוחומבוטחתילדים

.16ועמי14'עמ'ר.119

מרידי-עלגםנשלחוזהבנוסחמכתבים.19_5_95מיוםלבצלם,לאומילביטוחהמוסדדובר,מיטוסיחייםממרמכתב,120

למר.97.2.18ביום,לבבועזר"ד,הבריאותמשרדל"למנכלמשנה,לאומילביטוחבמוסדהביטוחאגףראש,מנעאברהם

רופאיםולעמותת96.11.11ביוםלאומילביטוחבמוסדוהגבייההביטוחמינהלשלירושליםמשנהסניףמנהל,כנפוירון

.96.12.19-באדםלזכויות

בתושבימדוברכילאומילביטוחהמוסדשלהאישור":לאומיתחוליםקופתל"מנכ,כץיעקבהסביר,למשל,כך.121
רופאיםלעמותתמכתב)"לאומיתחוליםבקופתרשומיםהתושביםכילאשרצריךלאומילביטוחוהמוסדדיבואיןישראל

חבריםזכויותממחלקתקורמןדינהעם97.4.29מיוםהפרטלהגנתהמוקדשלבשימה.(97.2.18מיוםאדםלזכויות

שכןלאומילביטוחהמוסדידי-עלזמנייםמספריםמונפקיםשלאעדילדיםלבטחאפשראיכינמסר,כלליתחוליםבקופת
.מספרבליבילדיםטיפולעלכספיהחזרמקבליםלאהם



עבורוביקשהלאומילביטוחלמוסדדארי'הגבפנתה

,זהותמספרהיהלאמהםאחדשלאף,ילדיהחמשת

.זמנייםמספרים

שנהבתאזשהיתה,פאטמהבתהחלתה1997באפריל
מספרהונפקלאעדייןולפאטמהמאחר.חודשים11-ו

שם,מוקאסדהחולים-לביתהוריהאותהלקחו,זמני
אושפזההיא.חמורהריאותדלקתהרופאיםאבחנו
המשפחהנאלצהאחדלילהלאחראך,החולים-בבית

לעמודיכלושלאכיווןהחולים-מביתאותהלהוציא

לביטוחלמוסדפנתהדארי'הגב.האשפוזבהוצאות

שםאך,רפואילטיפולהתחייבותלקבלכדילאומי
תושבשבעלהכיוון,אפשריאינושהדברלהנמסר

.זהותמספריאיןולילדיההגדה

אתשהפנה,הפרטלהגנתלמוקדפנתהדארי'הגב

העמותה.אדםלזכויותרופאיםלעמותתהמקרה

-בביתפאטמהשלהאישפוזחשבוןאתכיסתה

לביטוחזכאיתפאטמההחוקשלפילמרות,החולים

להגנתהמוקדשללחץלאחר,97.5.4-ב.בריאות

'לגבניתן,אדםלזכויותרופאיםועמותתהפרס

90.3.31-המאזכתושבתמוכרתשהיאאישורדארי
ניגשלמחרת.רפואילביטוחילדיהזכאיםולפיכך

סירבושםאך,חוליםלקופתדארי'הגבשלבעלה

להםנתןלאשהמוסדבטענההילדיםאתלרשום

שהונפקולאחר,97.5.25-ברק.זמנייםמספרים
החוליםקופתסיפקה,זמנייםמספריםלילדים

.דארילפאטמהבריאותשירותי

פאטמהשלאשפוזההוצאותהוחזרוטרםהיוםעד

.אדםלזכויותרופאיםעמותתשכסתה

לבחולה,חודשיםשלושהבןתינוק

-אללמחמודנשואה,צפאפאביתתושבת,עלי-אלהנד

,בןהזוגלבנינולד1998בפברואר.ירדןאזרח,עלי
עלי-אל'לגבשילםהלאומילביטוחוהמוסד,סופיאן

לאהפניםמשרד.הלידהמענקואתהאישפוזדמיאת

.זהותמספרלסופיאןנתן

לבלניתוחוזקוקלבחולהסופיאןכיהתבררבמאי
בקשהאביוהגיש98.5.10-ב.דחוףבאופןפתוח
זמנימספרלסופיאןלהעניקלאומילביטוחבמוסד
מצבועלהמצביעיםרפואייםמסמכיםלבקשהוצירף

לאחרלחזורלוהורההמוסדפקיד.הקשההרפואי
יום20עודיידרשומכןשלאחרלווהסביר,שבוע
.המספרלהנפקתעדבערך

שהפנה,הפרטלהגנתלמוקדהזוגבניפנו98.5.12-ב
בני.אדםלזכויותרופאיםלעמותתהמקרהאת

עלאישורלקבלכדילאומילביטוחלמוסדהופנוהזוג
,האישוראתשקיבלולאחר.בריאותלביטוחזכאותם

בסופיאןלטפלשסירבה,כלליתחוליםלקופתפנוהם

רופאיםעמותת.זיהוימספרלושאיןבטענה
כיודרשהלאומילביטוחלמוסדפנתהאדםלזכויות
.מצבולנוכח,דחוףבאופןזמנימספרלסופיאןיונפק

שם,לאומילביטוחלמוסדעלי-אלמרחזר98.5.17-ב
תחוםמנהלסגן,שהרבניאורימרידי-עללונאמר

בקשתוכי,ירושליםבמזרחבסניףוהגבייההביטוח

זאת,ח"ש300,4למוסדחייבתאשתושכןתטופללא

רפואיביטוחהתנייתהאוסרלחוקמפורשבניגוד

.למוסדחובותבתשלום

.נדחתהלתשלומיםהסכוםאתלחלקהאבשלבקשתו

לאחר.הכסףאתעלי-אלמרלווה,ברירהמחוסר
חודשיים-חודשכעבוררקכילונמסר,התשלום
כילפקידלהסבירניסהעלי-אלמר.הבקשהתטופל

לאהתשובהאך,למותועלולמאודחולהבנו
.השתנתה

לזכויותרופאיםבעמותתמכתבהתקבל98.5.19-ב

לחוקהציבורקבילותנציבת,רוביןקרניר"מדאדם

מקיףבירורלאחר"לפיו,ממלכתיבריאותביטוח

שללבנההונפק,לאומילביטוחהמוסדעםשערכנו

שיוךעבורוביצעתי...זהותתעודת'מסהנד

-ההיוולדומיוםכלליתחוליםלקופתרטרואקטיבי
98.2.2."

פגיתתינוקת

לעפיףנשואה,ירושליםמזרחתושבת,חרואטמילה'ג
חרואט'הגבילדה1997במארס.ירדניאזרח,חרואט

כתושבתבההכירלאומילביטוחהמוסד.מתולד

.האשפוזדמיאתהחולים-לביתושילםישראל

מבעיהשסבלה,פגיתבתחרואט'הגבילדה97.11.5-ב
שחרורהעםכינמסרהחולים-מבית.קשהזיהומית

נוירוכירורגינוירולוגימעקבהילדהתצטרך

הבטחתללא.התפחותימעקבוכן,ואימונולוגי

מכיוון.חייהאתיסכןהחוליםמביתשחרורה,המעקב

לגביבחקירהשובפתחלאומילביטוחשהמוסד
ביטחולאהאשפוזעלותאתכיסהלאהוא,תושבותה

אותהחייבהחולים-בית.בריאותבביטוחהילדהאת

.ח"ש400,5בתשלום

לטיפולזקוקההילדהכיהתברר,כחודשייםכעבור

רופאיםעמותתפנתה98.1.21-ב.דחוףרפואי
ביטוחלחוקהציבורקבילותלנציבתאדםלזכויות
.בדחיפותיטופלהנושאכיבדרישהממלכתיבריאות
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כיאדםלזכויותרופאיםלעמותתנמסר98.2.26-ב

בביטוחהגבייהלמחלקתלגשתחרואט'גבעל

,הלאומי
~

D> W87-93השניםעבורשלההחובאת,

רק."יוסדרשעניינהאחרירפואיביטוחלבתהויהיה"
עמותתשלונשנותחוזרותפניותלאחר,98.3.15-ב

כיאישורחרואט'גבקיבלהאדםלזכויותרופאים
.ישראלכתושבתמוכרתבתה

כדיהחוליםלקופתהאישורעםניגשהחרואט'הגב
שיינתןעדבהלטפלסירבושםאך,בתהאתלרשום

-ב.לאומילביטוחהמוסדידי-עלזמנימספרלה

98.4.7-מהבמכתב.זמנימספרלבתההונפק98.3.16

לביטוחבמוסדהביטוחאגףראש,מנעאברהםממר

:כותבהוא,אדםלזכויותרופאיםלעמותת,לאומי

שעליהכל.1984מאזכדיןבוטחהמילה'גחרואט'גב"
במזרחבסניפנושהרבני.אלמרלפנותלעשות

."ביטוחהעלאשורממנולקבלכדיירושלים
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nilpan

מטרהמשרתיםלאומילביטוחיהמוסדהפניםמשרד

הלאסיפוחהמאזישראלממשלותאתהמנחהזהה

מספראתלהפחית:1967-בירושליםמזרחשלחוקי
יהודירובעלולשמורבעירהמתגורריםהפלסטינים

שלריבונותהעללערעריהיהניתןשלאכך,משמעותי
ח"בדוהמתואריםהדברים.העירחלקיבכלישראל

כדיהננקטותפעולותשלארוכהלשורהמצטרפים

,ירושליםבמזרחהבנייההגבלתבהן,זוכנטרהלהשיג

מתן,העירלמזרהמשאביםשלמספקתבלתיהקצבה

.ועודנמוכהברמהעירונייםשירותים

הפניםמשרדנוקטיםבהןהפעולהדרכישלהתוצאות

מזרחתושביעבורהרסניותהןלאומילביטוחוהמוסד

אתלאבדאלהתושביםעלולים,אחדביום.ירושלים
.מראששהוזהרומבלי,הבסיסיותזכויותיהם

ההנחהעלמבוססתהפניםמשרדשלמדיניותו

,בביתםמהגריםהםירושליםמזרחשתושבי
עימםשעשתהחסדממעשהכתוצאהבעירםהיושבים

לשלולהפניםשריכול,מכךכתוצאה.ישראלמדינת

עד.מוחלטהכמעטדעתושיקוללפי,בעירמעמדםאת

אתלעזובירושליםמזרחמתושביאלפיםנדרשוהיום

הנהלים.העירתושביעודאינםשהםבטענה,ביתם
להוכחתהגבוהוהרףהסבוכיםהביורוקרטיים

אינם,העירמזרחתושבמכלהנדרשיםתושבות

גם.יעילותחוסרשלבטענהמוסבריםלהיותיכולים

מזרחלתושבילגרום:מטרהאותהלשרתנועדואלה

.ביתםאתלעזובירושלים

מטרהלהשיגכדיהואגםפועללאומילביטוחהמוסד

,המוסדהשקפת.יכולתוככלהתושביםעלומקשהזו

בביתםמתגורריםאינםירושליםמזרחתושבילפיה

זריםשיקוליםעלמצביעה,אחרתיוכחכןאםאלא

אינםרביםתושבים,מכךכתוצאה.לבתוםוחוסר

שבאחוזלמרות,בריאותוביטוחגמלאותמקבלים

.החקירהלאחרמוכרתזכאותםהמקריםשלגבוה

ומינהלהוגןהליךשללכלליםבניגודחקירותעריכת

o<גורמת,תקין )

~

wltכלאתלאבדולילדיהם
בכך.הבריאותביטוחואתהסוציאליותזכויותיהם

לקדםשתפקידומגוףלאומילביטוחהמוסדהפך

,בריאותבביטוחאנשיםולבטחסוציאליתמדיניות

.לגיטימיות-בלתיפוליטיותמטרותהמשרתלגוף

שלמדיניותווהןהפניםמשרדשלמדיניותוהן
תושביביןבוטהבאופןמפלותלאומילביטוחהמוסד
,יהודיכל.יהודיםלביןהפלסטיניםירושליםמזרח

להתגוררלעבוריכול,ישראליאזרחאינואםגם

.במעמדויפגעשהדברמבלי,בשטחיםבהתנחלויות

דרךבריאותומביטוחמגמלאותליהנותימשיךהוא

עתובכל,בשטחיםמגוריובעתלאומילביטוחהמוסד

,זאתלעומת.בישראלולהתגוררלשוביוכלשירצה

כתושבימעמדהאתמאבדיםירושליםמזרחתושבי
מעברבעתהסוציאליותזכויותיהםכלואתישראל

.לשטחים

לממשלתקוראיםובצלםהפרטלהגנתהמוקד
:ישראל

שלאקבועמעמדירושליםמזרחלתושבילהבטיח.1

לגבולותמחוץשהואםגם,אותולשלולניתן

גםכזהמעמדלהבטיחיש.רבותשניםירושלים

.ולילדיהםזוגם-לבני

בעירשזכויותיהםירושליםמזרחלתושבילהחזיר.2

להםהמגיעותהזכויותכלואתמעמדםאתנשללו

.בעירוחיושנולדוהעובדהמתוקף

ידי-עלהמוגשותמשפחותלאיחודבקשותלאשר.3

הסדרלקבוע,הפחותלכל.ירושליםמזרחתושבי
שרקזוג-בניעבורבירושליםמשפחותלאיחוד

שתתאפשרכך,ירושליםתושבהואמהםאחד

תקופתבמהלךגס,בעיריחדהזוגבנישלשהייה

.הבקשהלאישורההמתכה

מזרחתושבבומקרהבכלחקירותמביצועלחדול.4

לביטוחמהמוסדלגמלהבקשהמגישירושלים

בהתאםהחקירותלביצוענהליםולקבועלאומי

.התקיןהמינהללכללי

לחוקזכאותקביעתלצורךחקירותמביצועלחדול_5
.לחוקבהתאםולפעולבריאותביטוח
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הפניםכשרדתגובת

ישרןריתח%
מטררהבט

ו:נ:מננג:'נ%1%ושלדווחיפת
שטייןיעלד"עו:לכבוד

"בצלם"ארגון

"בצלם"ארגוןח"לדוהפניטמשרדתגובת:הנדון

נתונים.1

בשניםאושרולאמשפחותלאיחודשבקשותכךעלהמדבריםהנתונים.א
:נכוניםאינה,האחרונות

.משפחותלאיחודבקשותשלרבותמאותאושרו,1998-1995שניםבין
.הזוגבניויילדילחלוןגבוכללובדרךזוגלבןמתייחסתבקשהכלכייצויין

.נכוניםאינםהתושבותפקיעותבספרלגביח"הדומחברישעורכיםהחישובים.ב
מיכלאתכוללים,ח"בדווקנזכרים,האזרנולזכויותלאגודהשהועברוהנתונים
הכפלתולפיכך,למשפחותולא,תושבותיופקעההאוכלוסיןבמרשטרשוםשהיה

.מטעהתמונהויוצרת,נכונותאיננההמשפחהבנימספרלפיהנתונים
בדובררביםובבקריהבנפרדבנתונים'ן'נרי(,זהותדונ,תעולא)זהיתמספרבעלכל .ובילדיהםבהורים

תושבותפקיעת.2

לאזוריאולישראלמחוץ,-,למדיגחייומרכזאתשהעבירמישלהתושבותפקיעת.א
אצלשהתקייםהדיון.האחרונותבשניםהתחדשהלא,(האזור:להלן)ועזהיוייש
שהיההנוהלפיעלבולמקרההונייחס,1995בדצמברלממשלההמשפטיהיועץ
עלבהסתמך,באזורשנים7ששההאדםשלתושבותונשללה,הפניםבמשרדקיים

.לישראלהכניסהותקנותלישראלהכניסהחוקהוראות

נבחנהשם,לממשלהש"היועמאצלדיוןהתקיים,ץ"לבגשהוגשההעתירהבעקבות
החוקהוראותאתתואמתהיאכיונקבע,המשפטיתהבחינהמןהקיימתהמדיניות
.מהםונובעתוהתקנות

שלמקריםבגמישותלבחוןלאחרונההורההפניםשרכילצייןנבקש,זאתעם

ירושליםלתחוםהסמוכותהתפרלשכונותעברואשר,ירושליםמזרחתושבי .לירושליםתושביםאותםשלהזיקותלמכלולולהתייחס

מההלטהלהבדיל,עובדתיתקביעההיאתושבותפקיעתלגבישהקביעהאף.ב
בכלוניתנת,כלליתהיאכיוםהניתנתהעררזכות,תושבותביטולעלמינהלית
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העררזכות.פקעההתושבותכיהפניםמשרדשבידיהעובדותמןטלהיימקרה

.ייבדקו-העררבבייינתליקוייםחיוכינטעןבהםוהמקרים,פורמליתאיננה

חייםמרכזהוכחת.3

לאיחודבבקשותהן,להמציאישאנתםמסמכיםרשימתקבעהפניםמשרד.א
שלחייומרכזלהוכחתוהן,ישראלבתחוםהמזמיןשלחייומרכזלהוכחת,משפחות

.תושבלהיותהדלהואכיחשששעולהמי מסמכיםהכוללת,מנחהכרשימה,התושביםשללנוחיותםנועדההמסמכיםרשימת

.להשיגם(wipאיןכללשבדרך
שלקיומובדברלשכנעכדיבהןשישאחרותראיותגםלהביארשאיתושב,זאתעם

המסמכיםאתלהמציאיכולהואאיןמדועלנמקאו,בישראלחייםמרכז
.שהתבקשו

תוךתושבותשלחוזרתבדיקהשלמצביםלמנועדרכיםיבחןהפניםמשרד.ב
.קצרהתקופה

אישימצברישום.4

תושבישאינםלמיהנישאיםשלהאישיהמצברישוםלהשהייתהנוגעיםהכללים
ולאיהודים,ישראלואזרחיתושבי-בישראלהאוכלוסיהכללעלחלים,ישראל
שלמרישומיםלהימנעהינהאלהכלליםשלמטרתם.לזריםהנישאים,יהודים
.כפיקטיבייםהמתברריםנישואים

לילדיםזהותמספרי.5

ילודכללגבילידהותעודותלידההודעותמונפקות,בישראלהקייםהנוהגפיעל
שרשוםמילגבירקקיימתבחוקשהחובהאף,תייריםלילדילרבות,בישראלשנולד

.האוכלוסיןכמירשם

,החוליםבביתהלידהארועעצםעלמייידותהחוליםבבתיהניתנותהלידההודעות
.בישראלהילודשלמעמדואתכשלעצמןקובעותהןואין

מתפרשתשהיאוכפי1974-ד"התשל,לישראלהכניסהלתקנות12תקנהפיעל
מעמדו,האוכלוסין1למינהלהאזוריתהלשכהמנהלת'נעיסאריינהלד89/48ץבבג
!שחייומרכזפיעלייקבע,לאוהשניתושבמהםשאחד,הוריםלזוגשנולדילדשל

,הפניםמשרדלפקידהנתוןדעתשיקולהפעלתוכצריכההחייפמרכזבחינת.הילד
בביתולאהפניםבמשרדרקכאלהבמקריםלהינתןיכולהזהותמספר,כןועל

.החולים
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לאופילביטוחהפוסדתגובת

לאומילביטוחהמיסד המשרד
הראשי המשפטיתהלשכה

לוטןיורא)ר"דככר

ירושלים13ויצמן'שי (2פ)351ל670טלכון

91לטלמיקוד 2פ-ם1סם651פקסמיליה

ח"התשנבאב'כח 1995באוגוסטפ2

הגבלכבוד
ד"עו,שטייןיעל' בצלםארנון

43רפאיםעמק'רח 93141ירושלים

.נ.ח

-הפרטלאנתהמוקדח"דו:הנדון -כנושא1998אוגוסטחודש

התושבותמעמדשלילת ירושליםמתושבית.סלציאלית.כוי..

נימוסילדובר98.8.11-ממכתבך

-מבואהערות.א

ובאזורבירושליםשנוצרוהמיוחדותמהנסיבותמתעלםח"הדו(1)

.נסנוקה4פ-73/מהע"בדבהארציד"ביהזאתשמתארכפי .(סנוקה-להלן)(85'בעמ,79'עמ'יזע"פד)המוסד

המוסדידיעל"ישראלתושב"הנדרת"כי.מצויח"בדו2ן) תושב".הפניםמשרדידיעלמהגדרתושונהלאומילביטוח

חוקיתזכותלושניתנהאדםהואהכניםמשרדלפי"ישראל .המשרדלושנתןשהייהאשרתבתוקףבישראללשהות

המוסדידיעל"ישראלתושב"כמוכרלהיותכדי,את.לעומת לביטוח
שהייהנם,בישראלחוקילמעמדבנוסף,נדרשתלאומי ."המדינהבנבולותבפועל

,"תושב"למושג"(83-84'עמ)סנוקהד"בפסנאמרזךבנושא הבטחתחוק...שוניםבחוקיםשונהמשמעותותהיהיכול

ביטויליתןבאהסוציאליהבטחוןבתחוםחוקככלהכנסה מחייהמקורלהבטיחהחברהלמחויבות
עצמהרואהשהחברהלמי ...לקיומואחראית
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"...ארעיתולאכתיירשלאבישראלהמצויאדםהוא"תושב" שלאזיקה;למעשההזיקהתקבעטופיבחשבון""(ובהמשך)

להוכיחבהשישוזיקהמהארעיותאומהזמניותבהיהיה שכמקום,ישראלשבתחוםמקוםראיית

זה"וש,"חיהואבו" ."ביתו

,ממלכתיבריאותביטוחבחוקמהקביעהמתעלםח"הדו(3) התשנ
מי"הואזהחוקלפיהמבוטח"תושב"לפיה,994ך-ד" ישראלתושבלרבותהלאומיהביטוחחוקלעניןתושבשהוא

הביטוחחוקלפיכתושךשמוכרמי,קרי"...כהגדרתובאזור
.ממלכתיבריאותביטוחלעניןגםמבוטחהלאומי

ח"לדוהערות

לצורךמבצעשהמוסדלחקירותהנוגעתח"בדולטענהבאשר(1) מעמדקביעת

ומתגוררירושליםמזרחתושבשהואשטועןלמי מפנהאני,ירושליםעיריתשלהמוניציפאליהשטחבתחום

'בעמ,ך11ט,יע"פד)0-ל4/מז-ום-38/מזע"בדבלאמור :השארבין,שםנאמר(6ן1

כאשרלביתמביתמשפחותעוברותואחריםמשפחתייםמטעמים" מעמדםאתמשפחהמבנילשלולעלולמטריםעשרותשלמעבר

זובדרך.ישראלתושבישלמעמדלרכושאו,ישראלכתושבי לעבויתהליםשיעפטהפליטיםבמחנההירהמשפחהכייתכן

זכויותתפסידכןתעשהואם,השכונהשלאחרבאיזורלגור בביטוחשצברה
."הלאומי .תושבותלקביעתחקירותלערוךהצורךומכאן

החקירהמתארכתהמקריםשלמבוטללאבחלקכי,לזכוריש מציבעצמושהתובעקשייםבשל
:כגוןהמוסדחוקריבפני פעולהשיתוףאי,בפועלבהגראינושהתובעכתובתמסירת

.בירושליםהתובעאתלאתריכולתוהוסר

עלשהוגשה"היולדותעתירת"בשהתקבלההסדרידיעתנולמיטב(2)
והאגודהאדםלזכויותורופאיםהפרטלהגנתהמוקדידי בשמואשר,הפרטלהגנתהמוקדדעתעלנעשה,האזרחלזכויות

.ח"הדומוגש

לרכישתכבסיסבישראלחוקיתלאישיבהעללהגןהנסיון(3) בביטוחזכויות
בחקירות,המוסזחוקריאתולהאשיםהלאומי היא(1)הנחקריםהאנשיםמטרתכאשרושטחיותחמצתיות

לאבאופןבירושליםהחיאדםעללגונןהרצון"ח"בדוכאמור
."חוקי כי,אחתלאקבעהארציהדיןביתכילצייןראויזהלענין

."תושבות"יוצרתאינהבישראלכדיןשלאישיבה

מהמוסדגמלאותקבלתלצורךהן,נעשיתתושבותקביעת(4) לביטוח
בריאותלביטוחבזכאותההכרהלצורךוהןלאומי



להעירישח"הדושלבסופוישראללממשלתלקריאה

פגעלולהעדיפםיתרזכויותירושליםמזרחלתושבילתתהקריאה .הצדקהלהאיןאחריםבאיזוריםישראלתושבי

,רבבכבוד

ד"עו,בעוצמן.ש משפטי,היועץ

הכלליהמנהל,שטסמןיוחנו'פרופ:העתק רו,ברזנייגאלמר
וגבייהביטוחל"סמנכח" ותכנוןמחקרל"סמנכ,כהןשלמהמר

נמלאותל"סמנכ,ערדישראלמר גב
אוכלוסיןאנףמנהלתידידיהטובה' בכיראנףמנהל,מנעאברהםמר

המשפטיליועץהמשנהד"עו,הורןרות'גב המוסדדובר,פיטומיחייםמר

3כ117בש/שב
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