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1,200 תושבי מזרח ירושלים קיבלו אזרחות בשנה
שעברה, שיא מ-67'

בשל ביקורת שמתח בג"ץ, האיצה המדינה ב–2019 את קצב הטיפול בבקשות אזרחות של
תושבי מזרח העיר, ואישרה יותר מפי שלושה בקשות לעומת 2018. מספר הסירובים זינק

בשיעור דומה

1,200 תושבי מזרח ירושלים קיבלו אזרחות ישראלית בשנה החולפת - המספר הגדול ביותר של
תושבים פלסטינים שמקבלים אזרחות ישראלית בשנה אחת מאז 1967. לצד זאת, נרשם גם מספר

הסירובים הגדול ביותר בשנה אחת לבקשות הללו. הסיבה לזינוק בשני הנתונים היא האצת קצב
הטיפול של רשות האוכלוסין בבקשות הללו, בעקבות ביקורת בג"ץ על איטיות התהליך. קצב הגשת

הבקשות מצד הפלסטינים נשאר יציב בשנים האחרונות, כך גם שיעור אישור הבקשות. רק קצב
בדיקת הבקשות נסק.

כ-95% מתושבי מזרח ירושלים אינם אזרחים ישראלים. ב-1967, לאחר סיפוח מזרח ירושלים
החליטה הממשלה להעניק להם מעמד זמני של תושבות על פי חוק הכניסה לישראל. משמעות הדבר
היא שלמאות אלפי פלסטינים במזרח ירושלים יש תעודת זהות כחולה, והם יכולים להצביע בבחירות

המקומיות – אך אין להם זכות הצבעה לכנסת, אין להם דרכון ומעמד התושבות שלהם, כמו גם
זכויותיהם הסוציאליות בביטוח לאומי, עלול להישלל. הפלסטינים בירושלים יכולים להגיש בקשה

לקבלת מעמד אזרחות, אולם מעטים עשו זאת מאז 1967, ומעט מאוד בקשות התקבלו. הליך קבלת
האזרחות הוא ארוך מאוד, וכרוך בהנפקת אינספור מסמכים ותעודות. הוא לרוב נעשה בליווי עורך דין
ותוך הוצאה כספית ניכרת. בעשור האחרון, יחד עם שינויים חברתיים וכלכליים רבים במזרח ירושלים,

גבר מעט קצב הגשת בקשות האזרחות, והתייצב סביב בין 1,000-800 בקשות בשנה.
ואולם ברשות האוכלוסין השיבו רק על 700-300 בקשות בשנה. בדרך כלל המדינה השיבה למחצית
מהן בחיוב, וליתר בשלילה. הסיבות לסירוב מגוונות מאוד: החל מאי ידיעה מספקת של עברית, דרך

חשד שמרכז החיים אינו בישראל (למשל, אם בשל החזקת נכס בגדה המערבית) ועד קרבה
משפחתית לאדם בעל עבר ביטחוני. בשל הפער בין מספר הבקשות המוגשות מדי שנה למספר

התשובות שהמדינה מחזירה, נוצר פקק. שופטי בג"ץ מתחו ביקורת על קצב הטיפול בבקשות שנמשך
לעתים מספר שנים. ברשות האוכלוסין הבטיחו לפעול לצמצום דרמטי של התור לקבלת אזרחות,

והתחייבו שעד סוף 2019 יקבל תשובה כל מי שהגיש בקשה עד לשנת 2018. האצת קצב הטיפול
הביא לכך שבשנה האחרונה הוכפל כמעט פי 3.5 מספר הבקשות שקיבלו תשובה ב-2019 ביחס

לנתון הדומה מ-2018, מ-702 ל-2,561. 1,200 מתשובות היו חיוביות, ו-1,361 שליליות.
עורכי דין המטפלים בבקשות לקבלת אזרחות מספרים כי עם התגברות קצב הטיפול, מצאו ברשות

סיבות חדשות ויצירתיות לסירוב. כך למשל, רשות האוכלוסין הודיעה לאחד המבקשים על סירוב מתן
אזרחות מפני שהוא מתגורר בפחון ללא חיבורים לחשמל ולמים. "לא ניתן להוכיח שמרשך מקיים

מרכז חיים חזק ומתמיד בישראל", נכתב במכתב הסירוב שנשלח לעו"ד עדי לוסטיגמן בעניינו. במקרה
של עותרת אחרת, ילידת מזרח ירושלים, נדחתה הבקשה מכיוון שלאבי בעלה היתה לפני שנים דירה

מחוץ לירושלים. שלישית סורבה לאחר שלא הצליחה במבחן בעברית. רביעית סורבה בטענה שנמצאו
סתירות בין הראיון שלה לבין הראיון של אביה. "במסגרת בדיקת הבקשה, כאשר נשאלת היכן נמצא
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בנך כשאת נמצאת בלימודים, טענת שהוא נשאר אצל הסבתא מצד האב בא-זעיים. מאידך כשאביך
נשאל היכן נמצא בנך בזמן הלימודים הנ"ל טען כי הוא נשאר אצל אמך", נכתב במכתב הסירוב

שנשלח לעו"ד אמנון מזר שעתר נגד החלטת הסירוב.
"אני נולדתי בירושלים, הבנים שלי נולדו בירושלים ואין לי מקום אחר", אמר ל"הארץ" אמג'ד ג'ראח.
ג'ארח קיבל לאחרונה תשובה חיובית מרשות האוכלוסין לאחר יותר משש שנות המתנה, אך אשתו

ובנו נתקלו בסירוב. הנימוק שניתן לרעייתו, מיסון, היה שרמת העברית שלה אינה טובה מספיק.
"התקשרו אלי, שאלו מה השם שלי, אמרתי לה, דיברנו שתי דקות — בגלל זה אמרו שאני לא זכאית",
היא אמרה בעברית קולחת למדי. בקשת הבן נדחתה גם היא, מפני שהוא נחקר בעבר בשל תיק פעוט

שנפתח נגדו במשטרה. התיק נסגר ללא הגשת כתב אישום, ולמרות זאת מנע ממנו לקבל את
האזרחות. לטענת ג'ראח הבן הגיש את בקשתו בשעה שהיה קטין — ולכן אם הרשות היתה פועלת

בזמן, הבקשה היתה נידונה יחד בקשת הוריו.
"כחלק מהשיטות לטיפול בבקשות התאזרחות משתמשים במשרד הפנים בפרקטיקות מתעמרות של

התחקות אחר נכסים וחשבונות חשמל של המשפחה המורחבת ועידוד הלשנות", אמרה עו"ד
לוסטיגמן. "בקשות מסורבות בגין מידע פלילי גם למי שלא נפתח תיק פלילי, בשל אי-ידיעת עברית גם
למי שיודעת עברית טובה, בשל ארעיות למי שעני וגר בפחון ללא חיבור ראוי לחשמל ומים. המבקשים

להתאזרח שאנחנו מייצגים מול רשות האוכלוסין מרגישים מבוזים ומושפלים".
מרשות האוכלוסין נמסר: "הבקשות נבחנות לגופו של ענין וכפי שחלק מאושרות, וישנן רבות כאלה,

חלקן גם נדחות וזאת בהתאם לנסיבות. מרכז חיים מאז ומתמיד היווה חלק משמעותי בבחינת
ההשתקעות בטרם מתן מעמד וזהו מדד מקובל במדינות לא מעטות".

 


