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22.07.202121:41בר פלג, הגר שיזף

המדינה לבג"ץ: נעניק היתר עבודה למבקשי מקלט
פלסטינים משת"פים, אבל לא ללהט"בים

בתשובה לעתירה של ארגוני זכויות אדם כתבה הפרקליטות כי "אין בסיס עובדתי לטענה
לאיומים בגדה המערבית על רקע נטייה מינית", וציינה כי לא תיתן היתר גם לקורבנות אלימות

במשפחה. עוד נכתב כי רק במצבי חירום המאוימים זכאים לטיפול במערכת הבריאות

המדינה הודיעה היום (חמישי) לבג"ץ כי היא מוכנה לתת היתר תעסוקה למבקשי מקלט פלסטינים
שנמלטו לישראל בשל חשד ששיתפו איתה פעולה, אך לא תיתן אותו לפלסטינים שברחו בשל היותם

להט"ב או בשל אלימות במשפחה. עמדת המדינה נמסרה בתגובה לעתירה שהגישו ארגוני זכויות
אדם - בהם רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, היא"ס והמוקד לפליטים ולמהגרים - בדרישה להסדיר

היתרי עבודה וביטוח בריאות לפלסטינים מבקשי מקלט. בג"ץ ידון בעתירה ביום ראשון.

פלסטינים אינם זכאים למעמד פליט בארץ, משום שלשיטת ישראל אמנת הפליטים לא חלה עליהם.

אלה שנמלטים לשטח ישראל מהגדה המערבית מוגדרים "מאוימים" ומקבלים היתרי שהייה זמניים.
כדי לקבל את האחרונים על הפלסטינים להוכיח לוועדה במינהל האזרחי כי יש איום על חייהם.
ההיתרים האלה אינם מאפשרים לפלסטינים לעבוד בארץ כחוק או לקבל שירותי רפואה שאינם

דחופים. כך חיים בישראל לתקופות ארוכות מבקשי מקלט שאין להם גישה לשוק העבודה ולמערכת
הבריאות. אם הם חוזרים לביקור בשטחים, ההיתרים נשללים מהם לעתים קרובות.

הפרקליטות כתבה כי היא יוצרת "הבחנה מהותית" בין פלסטינים שמאוימים עקב חשד לשיתוף פעולה
ובין אלה שנמלטו מטעמי "רווחה" - בהם פלסטינים שנמלטו עקב נטייתם המינית, אלימות במשפחה

או אורח חיים שאינו מקובל בחברה הפלסטינית. לדבריה, מעתה אישור השהייה שיינתן לקבוצה
הראשונה יכלול היתר תעסוקה, ושאר המאוימים לא יקבלו היתר כזה. עם זאת הבהירה המדינה כי
הם יוכלו להגיש בקשה לקבל היתר תעסוקה לפי קריטריונים - למשל גיל, מצב משפחתי והשתייכות

לענפים הזקוקים לכוח אדם כמו בנייה ותעשייה. במצב כזה הבקשה תיעשה דרך המעסיק ותגרום
למבקש המקלט להיות תלוי בו. 

גם המבקשים היתר שהייה בשל חשד לשיתוף פעולה אינם נענים בדרך כלל: בשנים 2019-2016
הוגשו 4,284 בקשות של פלסטינים להיתר שהייה בישראל בשל איומים על חייהם לאחר שהואשמו

בשיתוף פעולה עם ישראל - רק 11 מהן (0.2% מהבקשות) התקבלו. בעתירה הנוכחית נכתב כי מדי
חודש מוגשות כ-1,000 בקשות של מאוימים פלסטינים ונדונות 20-15 בקשות. מספר הבקשות

שאושרו לא צוין. 

המדינה מנמקת את עמדתה בטענה שמטרת השהייה של הפלסטינים היא "לצורך מציאת פתרון קבוע
באזור (הגדה המערבית, ה"ש וב"פ) או במדינה אחרת". היא הזכירה כי ב-2013 קבעה ועדה

בין-משרדית כי האחריות לשלומם של פלסטינים בסוגיות רווחה היא בידי הרשות הפלסטינית. "על
המבקש להוכיח כי הגורם שממנו נשקפת הסכנה הוא גורם מדינתי (בתחומי האזור - הרשות
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הפלסטינית ומנגנוניה), ולכל הפחות שהרשות אינה פועלת להגן עליו מהסכנה הנשקפת לו", נכתב.
בשל כך, הוסיפו אנשי הפרקליטות, "אין בסיס עובדתי לטענה למאוימות כללית באזור על רקע נטייה

מינית. אין ברשות הפלסטינית רדיפה שיטתית על רקע נטייה מינית, ולהבדיל על רקע מעורבות
בפלילים". 

בנוגע לזכויות סוציאליות כתבה המדינה כי המאוימים זכאים לטיפול במצבי חירום ובמחלות שחפת
ואיידס. "מצב חירום לא כולל סרטן או כליות, למשל, ומדוע יצטרכו להגיע למצב חירום כדי לקבל

טיפול?" שאלה עו"ד עדי לוסטיגמן, שהגישה את העתירה עם עו"ד מירב בן זאב. "מלבד זאת, טיפול
חירום עולה כסף ויוצר חובות למאוימים עצמם ולבתי החולים, ואם הם ירצו להגיע לטיפול נוסף בעתיד

- לא יקבלו אותם לפני שיסדירו את החוב".

דוגמה למצבם החמור של מבקשי מקלט פלסטינים לעומת מבקשי מקלט אחרים בישראל אפשר
לראות ב"הסדר מאוחדת" - המקנה ביטוח בריאות מסובסד לקטינים חסרי מעמד בארץ. קטינים

פלסטינים מוחרגים מהסדר זה, שלפי פרסום ב"הארץ" משרד הבריאות פועל להרחיבו מנגד לכ-30
אלף מבקשי מקלט בגירים.

זואי גוטצייט, מנהלת המחלקה לחסרי מעמד בעמותת רופאים לזכויות אדם, מסרה בתגובה על עמדת
המדינה: "מהתגובה ניכרת שוב אטימות בלתי נסבלת, בפרט כשמדובר באנשים הפגיעים ביותר,

שהמדינה עצמה הכירה בהיותם מאוימים וסובלים מרדיפה. מעבר לאפליה האתנית הבסיסית
שמונעת מהם לקבל כאן הגנה וזכויות סוציאליות, כעת המדינה מבקשת להפלות בין מי שהוכרו

כמשת"פים לבין הנרדפים הלהטב"קים. גם אלה וגם אלה צריכים לאכול, גם אלה וגם אלה נזקקים
לטיפול רפואי ותמיכה. ההפקרה שלהם מדרדרת אותם לחיים בשולי החברה, כשהם חשופים לניצול

ואלימות".
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