
12/16/21, 12:13 PM www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium.HIGHLIGHT-1.10464557

www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium.HIGHLIGHT-1.10464557 1/2

15.12.202105:50נטעאל בנדל, בר פלג, חן מענית

פוגלמן ביקר בחריפות את הנחיית שקד להתעלם
מפקיעת תוקפו של חוק האזרחות

בדיון על בקשת מעמד של פלסטינית אמר פוגלמן כי "ברור שניסיון לשמור על משטר של חוק בלי
שהוא קיים לא יכול להיות", וכי אינו יודע מאיפה המדינה "שאבה את הרעיון". כמו כן, הורה

לבחון מחדש ובחיוב את בקשת האישה

שופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן מתח ביקורת חריפה על מדיניות שרת הפנים איילת שקד,
שקבעה כי על רשות האוכלוסין להמשיך להתנהל לפי חוק האזרחות - אף שתוקפו פג. החוק

נועד למנוע מתן מעמד בישראל לפלסטינים הנשואים לישראלים. במהלך דיון בתיק חסוי, שהותר
לפרסום לבקשת "הארץ", אמר פוגלמן: "זה מצחיק, ראינו שכנסת ישראל החליטה לא להאריך את

החוק, ברור שניסיון לשמור על משטר של חוק בלי שהוא קיים לא יכול להיות". בהמשך תהה "אין יותר
חוק, במה אנחנו דנים פה?".

בספטמבר האחרון פורסם ב"הארץ" כי חרף פקיעת תוקפו של חוק האזרחות, לאחר שהממשלה לא
הצליחה לגייס רוב להארכתו, הורתה שקד להמשיך וליישם את הוראותיו. בדיון בעליון, שעסק במקרה

של אישה פלסטינית שבקשתה לקבל אזרחות נדחתה, אמר נציג המדינה כי עליה להגיש פנייה
מחודשת מטעמים הומניטריים. לפי הנציג, עו"ד אודי איתן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות, עליה
לפנות "לוועדה ההומניטרית שפועלת היום בנוהל זמני לאחר פקיעת החוק". על כך תהה פוגלמן:

"להפעיל ועדה מכוח חוק שפקע?" ואיתן הסביר כי השרה הוציאה נוהל זמני "שמכוחו הוועדה
ממשיכה לפעול".

פוגלמן מתח ביקורת על הדברים ואמר כי לא ניתן להפעיל את החוק בנוהל זמני לאחר שהכנסת
החליטה שלא לחדש אותו. "אם יש רעיון שאפשר להמשיך לפי חוק הוראת השעה כשהוא איננו - אני

מקווה שאין לכם - (אבל) אם יש רעיון אני לא יודע מאיפה שאבתם אותו".

לאחר דין ודברים בין השופטים לנציג המדינה, קבע פוגלמן כי מכיוון שפג תוקף החוק, על המדינה
לשוב ולשקול את החלטה בנוגע לבקשת הפלסטינית לקבלת מעמד בישראל. הוא הדגיש כי "זה כולל

הבנה סמויה שהתשובה תהיה חיובית". נציג המדינה הגיב לכך: "אנחנו לא מתחייבים. ההערות
נשמעו". 

הדיון עסק במקרה של אישה פלסטינית שהיתה נשואה בעבר לערבי ישראלי ולאחר מכן ליהודי
ישראלי, מהם התגרשה בשל אלימות שהפעילו כלפיה. לרשות הפלסטינית היא אינה יכולה לשוב,

בשל איומי משפחתה על שנישאה ליהודי. היא חיה בישראל 25 שנים מתוקף היתר שהייה שניתן לה,
שאינו מקנה לה כל זכויות סוציאליות, ומגדלת ילדים שנולדו בישראל משני בני זוגה. חלקם סובלים

מבעיות רפואיות ונכויות, וחרף היותם ישראלים הם אינם זכאים לזכויות סוציאליות מכיוון שהם
בחסותה של אם יחידנית עם היתר שהייה בלבד.
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עוד בשנת 1998 הגישה האישה בקשה לקבלת מעמד בישראל, אך זו נדחתה מצד רשות האוכלוסין
וההגירה מכוח חוק האזרחות. היא עתרה על כך לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם דחה השופט

אלכסנדר רון את עתירתה ואמר כי האישה מנצלת את ילדיה לקבלת מעמד בישראל. עורכת דינה של
האישה, עו"ד הגר שחטר, הגישה על כך ערעור לעליון - שדן בנושא בסוף החודש שעבר בפני

השופטים פוגלמן, יצחק עמית ודוד מינץ.

בפתח הדיון מתח השופט עמית ביקורת על התבטאותו של השופט רון שאמר כי האישה ניצלה את
ילדיה. פוגלמן הוסיף ביחס למקרה של הפלסטינית כי "אני לא חושב שזה המקרה לקחת סיכונים,

אנחנו רואים הרבה מקרים מהסוג הזה לצערי, זה מקרה שצריך לשקול מחדש".

חוק האזרחות נחקק כהוראת שעה ב-2003 בימי האינתיפאדה השנייה, מטעמים ביטחוניים, ומאז
הוארך תוקפו מדי שנה. ביולי השנה פג תוקפה של הוראת השעה לאחר שהקואליציה לא הצליחה

לגייס את הרוב הדרוש לכך. לפי נתוני רשות האוכלוסין, מפקיעת החוק ועד סוף נובמבר הוגשו 1680
בקשות.

לאחר שפקע החוק הגישו מאות רבות של פלסטינים בקשות לקבלת מעמד, שבהיעדר החוק אמורות
היו להיענות בחיוב. אלא שהפלסטינים שפנו לרשות האוכלוסין לא נענו כלל, או שנמסר להם כי "בשלב

זה לא נוכל לקבוע תורים חדשים וזאת עד לקבלת הנחיות נוספות". האגודה לזכויות האזרח, המוקד
להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם הגישו עתירה לבג"ץ נגד הנוהל של שרת הפנים שקד. הליכים

מקבילים התוקפים את הנוהל החדש של השרה מתנהלים בבית המשפט המחוזי בירושלים.
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