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25.11.202006:00ניר חסון

משרד הפנים פרסם נוהל שיקל על 20 אלף תושבי
מזרח ירושלים לקבל אזרחות

לפי הנוהל, כל תושב ישראל בן 21-18 ללא אזרחות זרה זכאי להיות אזרח, ושר הפנים לא יכול
להתנגד לכך. יותר מ-90% מתושבי מזרח ירושלים הם תושבי קבע, והליך התאזרחותם מסובך

ונמשך שנים

משרד הפנים פרסם שלשום (שני) נוהל שיאפשר לכ-20 אלף צעירים פלסטינים תושבי ירושלים לקבל
אזרחות ישראלית בהליך מזורז. לפי הנוהל, כל פלסטיני בגילים 18 עד 21 שאין לו אזרחות אחרת

יוכל לקבל אזרחות, בתנאי שלא הורשע בעבירה פלילית חמורה. משרד הפנים אולץ לפרסם את
הנוהל בעקבות כמה עתירות שדרשו ממנו לפעול בהתאם לסעיף בחוק האזרחות שמאפשר מסלול
התאזרחות מהיר עבור תושבים שאינם אזרחים. לפי ההערכות, כ-7,000 צעירים פלסטינים נוספים

יוכלו לקבל אזרחות מתוקף הנוהל בכל שנה.

יותר מ-90% מכ-330 אלף התושבים הפלסטינים בירושלים אינם אזרחי ישראל. לאחר סיפוח מזרח
ירושלים ב-1967, העניקה המדינה לתושבים הפלסטינים מעמד של "תושבות קבע", דבר שמאפשר

להם להצביע בבחירות המקומיות ולקבל ביטוח בריאות וקצבאות ביטוח לאומי - אך לא להצביע
לכנסת ולא לקבל דרכון ישראלי. בנוסף, מעמד של "תושבי קבע", בניגוד לאזרחות, ניתן לשלילה

בקלות יחסית.

בשנים האחרונות גדל מספר התושבים הפלסטינים בירושלים שמגישים בקשות לקבלת אזרחות, אך
הליך ההתאזרחות הרגיל - שמוגדר בסעיף 5 לחוק האזרחות - ארוך ומורכב מאוד. על המועמדים

להגיש מסמכים רבים, להוכיח שהם חיים בירושלים ושאין להם רכוש בשטחים, לעבור מבחן בעברית
ולהצהיר נאמנות לישראל. ההליך נמשך כמה שנים בגלל תורים ארוכים מאוד בלשכת רשות

האוכלוסין במזרח ירושלים. בנוסף, ההליך מעניק לשר הפנים שיקול דעת רחב לסירוב לבקשה,
למשל, אם הוא סבור שהמבקש מתכוון להשתקע במקום אחר או אם קיים נגדו מודיעין פלילי או

ביטחוני. כמחצית מהבקשות שמגישים פלסטינים נדחות מסיבות אלו, ולכן רבים נמנעים מלהגישן
מראש או מוותרים באמצע התהליך.

הנוהל החדש של משרד הפנים מתבסס על סעיף 4א' שהתווסף לחוק האזרחות ב-1968, ועד כה לא
נעשה בו שימוש. הסעיף מאפשר התאזרחות מהירה לכל תושב ישראל בן 21-18 שנולד בארץ, שגר

בה במשך חמש שנים רצופות לפני הגשת הבקשה ושאין לו אזרחות זרה. מי שיבקש אזרחות לפי
הנוהל יצטרך להוכיח שמרכז חייו בישראל, למשל באמצעות תעודות בתי ספר, מסמכי קופת חולים,

תשלומי מיסים ומסמכים נוספים. לפי הליך זה, לשר הפנים אין שיקול דעת והוא חייב לאשר את מתן
האזרחות, אלא אם המבקש הורשע בעבירה על ביטחון המדינה או בעבירה פלילית שדינה לפחות
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חמש שנות מאסר. תיקים פליליים פתוחים, הרשעות בעבירות לא חמורות או מידע מודיעני נגד
המבקש לא יאפשרו לדחות את הבקשה. מסלול זה גם לא מחייב מבחן בעברית או הצהרת נאמנות

למדינה.

סעיף זה הפך ב-2006 רלוונטי לעשרות אלפי צעירים פלסטינים שאין להם אזרחות זרה, משום ש-18
שנים קודם לכן ביטל המלך חוסיין את אזרחותם הירדנית של תושבי השטחים ומזרח ירושלים. כך

שמ-1988 החלו להיוולד במזרח העיר עשרות אלפי ילדים שסעיף 4א' נוגע להם, אך לא קיבלו
אזרחות. צעירים ירושלמים פנו כמה פעמים לבתי משפט בדרישה לחייב את משרד הפנים לאזרח

אותם, אך העתירות נדחו.

העתירה האחרונה בנושא הוגשה לפני כשנה לבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי חאלד שוויקי,
שהגיש בקשת התאזרחות עבורו ועבור בני משפחתו וקיבל תור לתחילת ההליך בעוד שנתיים.

בעתירה, שהוגשה על ידי עורכי הדין עדי לוסטיגמן, הגר שחטר ותמיר בלנק, נטען כי התור הרחוק לא
יאפשר לבנו של שוויקי להגיש את הבקשה מתוקף סעיף 4א', שכן הוא יעבור את גיל 21. אתמול שלח

משרד הפנים את הנוהל לבית המשפט, לאחר שחויב לעשות זאת במסגרת העתירה.

להערכת עו"ד לוסטיגמן, משרד הפנים ינסה לטעון, כפי שעשה בעבר, כי תושבי מזרח ירושלים עדיין
נחשבים לאזרחי ירדן כי הם מחזיקים בדרכונים ירדניים. אולם לפי חוות דעת שהוגשה בעתירות

של ד"ר אסף דוד, מומחה לירדן ממכון ון ליר והפורום לחשיבה אזורית, מדובר בדרכון ללא "מספר
לאומי", שאינו מקנה למי שמחזיק בו זכויות במדינה. כך, למשל, אסור לתושבי מזרח ירושלים

להתגורר בירדן יותר משלושה חודשים, הם אינם יכולים לעבוד במדינה ובית המשפט העליון בירדן
קבע כי החזקת הדרכון אינה אזרחות או מקנה זכאות לאזרחות.

הנוהל החדש יחול גם על צעירים אחרים שנולדו בישראל אך אינם אזרחים, כמו ילדים של משתפי
פעולה פלסטינים שקיבלו תושבות ישראלית. הוא יחול גם על ילדי עובדים זרים שקיבלו מעמד

בישראל ולא עומדים בפני גירוש.

 


