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23.02.202212:39עדי לוסטיגמן

ע' - האשה שהועלמה בעודה כאן

ע', בת 50, נולדה, גדלה ולמדה בירושלים, כמו אמה וסבתה לפניה. כמו שבעת בנותיה. היא הייתה
קיימת בעבר ואף ניתן לה מספר תעודת זהות. בגיל צעיר מאוד היא נישאה בעל כורחה לתושב

שטחים. חיי הנישואים היו קשים, אכזריים. בן זוגה נהג להכותה תדיר והיא מצאה עצמה בורחת לבית
אמה בירושלים. תחילה בורחת בעצמה וכשנולדו הילדים, ברחה עם ילדיה. בלחץ המשפחה ומפחד

הבושה המשפחתית והחברתית והחשש לפגיעה בילדיה, הייתה שבה אל בעלה המתעלל עד החבטה
הבאה.

כעבור תקופה קיבל בן זוגה של ע' היתרי שהייה בישראל מתוקף סיועו למדינה והמשפחה עברה
להתגורר בירושלים וביפו. כשנכנס בן זוגה לכלא, היא הצליחה להתגרש ממנו. חברו של בן הזוג,

שהיה שכן של ע' ביפו, נישא לה כאשה שלישית בנישואי פוליגמיה. גם הוא היה אלים וע' מצאה את
עצמה שוב בנישואים אומללים.

בכל אותן שנים לא הייתה לע' אפשרות להגיע ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים המזרחית.
היא לא עדכנה על נישואיה, גרושיה או נישואיה הנוספים ולא פנתה לרשום את ילדיה. באותן שנים
הכניסה ללשכה הייתה כמעט חסומה. תורים השתרכו ביום ובליל, בגשם ובשרב. מאכערים ספסרו

בתורים והסיכוי להיכנס ללא סיוע של עו"ד או תשלום לספסר היה קלוש. מי שהצליח נתקל בתלי תלים
של דרישות למסמכים, טפסים ותצהירים. לע' לא היה שום סיכוי לעמוד בהן. היא הייתה עסוקה

במאבק ההישרדות היום-יומי שלה. היא איננה יודעת קרוא וכתוב ואיננה יודעת למלא טפסים. פרוטה
לא הייתה בכיסה לתשלום האגרות, ובוודאי שלא לשכור סיוע משפטי. לא הייתה לה החירות הנדרשת

לשם יציאה מהבית לימים שלמים של עמידה בתור עם ילדים קטנים.

לפני מספר שנים נמסר לע' שרשות האוכלוסין וההגירה מחקה אותה מהמרשם ומספר תעודת הזהות
שלה בוטל. היא אינה תושבת ישראל. לפי הרשות, תושבותה "פקעה מתוכה היא". כך מצאה עצמה

ע', ילידת ישראל, שחיה כאן כמעט כל חייה, שקופה עבור הרשויות וחסרת מעמד בעולם. בשום מקום
לא תוכל לחיות באופן חוקי, בשום מקום לא תוכל לקבל ביטוח רפואי, בשום מקום לא תוכל להתפרנס

כחוק, בשום מקום אין לה מעמד. מולדתה העלימה אותה מהמרשם וביטלה את מספר הזיהוי שלה.

ע' הצליחה להימלט מבן זוגה השני ומנסה כבר שנים לחזור להיות קיימת, לקבל בחזרה את מעמדה
ולהסדיר את מעמד ילדיה. ואולם, היא נמצאת במעגל שוטה. כדי להשיב את מעמדה עליה להציג
מסמכים. חשבון בנק על שמה, חשבון חשמל על שמה, חשבון מים, ארנונה, תיק בביטוח לאומי,

מסמכים רפואיים, רישיון נהיגה ותלושי משכורת. כיצד יהיו לה את כל אלה אם הרשות ניפתה אותה
מהמרשם?

שלילת התושבות, העלמת אנשים ממרשם האוכלוסין ומחיקתם בפועל כבני אדם בישראל, הינה
פרקטיקה אכזרית המבוססת על מתווה שקבע עוד ב-1988 השופט אהרן ברק בעניין מובראק עווד.
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באותו מקרה הכשיר בית המשפט העליון את החלטת משרד הפנים למנוע מעווד, תושב ירושלים,
לגור בביתו, לאחר שנטען כי קריאתו להתנגדות פלסטינית לא אלימה היא סכנה ביטחונית. ברק מצא

פיתרון יצירתי: הוא קבע כי ניתן לגרש את עווד מירושלים משום שלמרות שיש לו תעודת זהות
ישראלית, אין הוא תושב קבע. "קיים בוודאי מרחב של זמן, שבו מרכז חייו של אדם כאילו מרחף לו בין
מקומו הקודם למקומו החדש", כתב ברק וקבע כי תושבותו של עווד פקעה לאחר שריחפה באוויר לזמן

מה עד שנחתה לה בארה"ב. עווד היגר לשם, התאזרח, הקים משפחה ועבד באקדמיה.

במתווה זה השתמש משרד הפנים לשלילת תושבות ומחיקתם ממרשם האוכלוסין של אלפים, כולל ע'.
מנתונים שנמסרו במענה לבקשת חופש מידע שהגישה עמותת "המוקד להגנת הפרט" עולה כי מאז

1967 שללה הרשות מעמד של כ-15 אלף בני אדם. מרביתם עזבו לתקופה מסוימת לחו"ל ללימודים
או לעבודה.

מדובר בטרנספר זוחל. על-פי הדין הבינלאומי, אין להותיר אדם חסר אזרחות ורק מי שמבצע פשע
נגד האנושות יכול לשקול להותירו חסר מעמד. אלא שעבור רשות האוכלוסין וההגירה לפעמים די בכך

שאדם לא רשם את נישואיו. אומנם, בעקבות הליכים משפטיים נקבע כי תחת תנאים מסוימים ניתן
לקחת חלק בהליך להשבת תושבות, אולם כפי שעלה במקרה של ע' ובמקרים רבים אחרים, ההליך

נועד לסכל את השבת המעמד.

בעולם המודרני אנשים נעים ממקום למקום מבלי "להיעלם". תושבי ירושלים המזרחית, שחיים כאן
דורות, יכולים להיעלם גם בלי שידעו על כך. עד כדי כך האנשים הללו שקופים, שבמקרה אחר בו

ייצגתי בבית המשפט העירה השופטת בחומרה לעבר אדם שתושבותו נשללה ולא הייתה לו תעודת
זהות להציג: "מיהו, כיצד אדע שהוא כאן?" לא נותר לו אלא להשיב לה: "אבל הנה אני".

חוק האזרחות שבוטל ומצוי כעת בהליך חקיקה מחדש מחמיר את תופעת ההעלמה ממרשם
האוכלוסין בשל האיסור על איחוד משפחות. הדבר מביא אנשים לחיות עם בני זוגם מחוץ לישראל תוך

סיכון מעמדם. בהיעדר אפשרות חוקית לגור בישראל עם בני זוגם וילדיהם, יחשפו תושבי ירושלים
המזרחית לסכנה תמידית לאובדן מעמד. הפרקטיקה הזו של משרד הפנים חייבת לעבור מהעולם. על

ישראל להודיע כי לא תשלול מעמד מתושבי הקבע שלה ותאפשר להם לגור בביתם ובמולדתם. לצד
זאת, על ישראל להקל בהליכי הסדרת האזרחות של תושבי קבע המעוניינים בכך.

הכותבת היא עורכת דין המייצגת ארגוני זכויות אדם רבים, ובהם: "רופאים לזכויות אדם", "המוקד
להגנת הפרט", "אמנסטי אינטרנשיונל", "עיר עמים", "היאס" ו"מחסום ווטש"

 


