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פרשנות || תושבי מזרח ירושלים לא קיבלו את
מעמדם בישראל בחסד, אלא בזכות

הפחד מפני שלילת תושבותם הכניס את תושבי מזרח העיר לחיים בלימבו. פסק הדין של בג"ץ
שהכיר בעמדם של תושבי מזרח העיר כילידים הוא מהפכה עקרונית

עו"ד עדי לוסטיגמן, שייצגה את אכרם עבדאלחאק בערעור שהניב פסיקה תקדימית על מעמדם של
תושבי מזרח ירושלים, נוהגת לפתוח את העתירות שהיא מגישה בשורות שיר. בערעור בעניינו של

עבדאלחאק היא בחרה בשורות שירה של ויסלבה שימברוסקה: "ַהִאם חֹוָבה ָעַלי ְלָפֵרט ָּכאן ֵּכיַצד ָעָפה
ָּכל ִציּפֹור וִציּפֹור/ אֹו ֵאיך ְבִדיּוק ִהיא נֹוֶחֶתת ְלֶרַגע ַעל ַמְחסֹום ְּגבּול ָנטּוש?/ ְיֵהא ֶזה ֲאִפילּו ַאנקֹור – ּוְכָבר

ְזָנבֹו ֵמֵעֶבר ַלְּגבּול".

למי שלא מכיר את מצבם המשפטי של תושבי מזרח ירושלים יראו השורות מוגזמות, הרי איש לא
ימדוד האם זנב הציפור נמצא בצד הנכון של הגבול. ובכן, בשנת 2006 ביקש המוסד לביטוח לאומי
לשלול את הקצבאות של בני הזוג בדראן מכפר עקב שבצפון ירושלים. המוסד טען שביתם של בני
הזוג נמצא בגדה המערבית ולא בירושלים ועל כן בני הזוג עזבו את ישראל ואינם זכאים להיחשב
תושבים. בית המשפט שלח מודד לביתם שקבע כי הגבול עובר בתוך הבית. המודד קבע כי 45.8

אחוזים מן הבית נמצאים בירושלים, ויתר 54.2 האחוזים — בשטחים: חדר השינה בתחומי ירושלים,
הסלון מֵעבר לגבול. לאור קביעה זו, פסק בית המשפט שבני הזוג עזבו את העיר. גם הטענה שאת

רוב חייהם הם מבלים בחדר השינה, שבשטחה של ירושלים המאוחדת, לא הועילה להם.

בדרכים דומות שללה ישראל במשך השנים את מעמדם החוקי של למעלה מ-14,000 פלסטינים
שרובם נולדו בעיר אך עזבו אותה, ולו במטרים ספורים. החטא הקדמון היה הגדרתם של הפלסטינים

במזרח ירושלים כתושבי קבע ולא כאזרחים. מעמד דומה לזה של מהגר לא יהודי שהגיע לישראל
והחליט להשתקע בה.

בשנים האחרונות נחלשה מדיניות השלילה ההמונית של מעמד התושבות מפלסטינים ירושלמים, אבל
הפחד מפני השלילה (שכוללת את אובדן היכולת לשהות בירושלים ואבדן קצבאות ביטוח לאומי) כלא
את הפלסטינים בלימבו ועיצב את החיים במזרח ירושלים. "נוצרה סיטואציה שבה 315 אלף בני אדם

הפכו לאסירים בתוך רצועת קרקע של 70 קמ"ר", מסביר מנכ"ל מכון ירושלים לחקר ישראל, ליאור
שילת, "הם לא יכולים לצאת מזרחה כי אז יאבדו את הפריווילגיות שלהם ולא מערבה בגלל שאתה לא

רוצה להיות תושב בין אזרחים".

לדברי שילת, פסיקת העליון יכולה להיות צעד ראשון בדרך לנרמול מצבם של תושבי מזרח ירושלים
שיוכלו מעתה לעבור לפרוורים המזרחיים של ירושלים מבלי לפחד שבפעם הבאה שיבקשו להיכנס

לעיר הם יסורבו. "הפסיקה משחררת את התושבים מהלימבו הזה, אתה יכול להיות תושב מזרח
ירושלים, לגור ברשות הפלסטינית ולהמשיך ליהנות מהפריווילגיות של התעודה הכחולה", אומר
שילת. ד"ר אמנון רמון, גם הוא ממכון ירושלים, חקר את נושא התושבות במזרח ירושלים. אחת
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ההמלצות שלו לדרג המדיני היתה ליצור מעמד מיוחד של "תושבות מוגנת" בעבור הפלסטינים במזרח
העיר. מעמד זה לא ניתן יהיה לשלילה גם אם אדם עזב את גבולות הארץ (בדומה לאזרחות).

המקרה של עבדאלחאק לא נחשב למקרה גבולי, כמו למשל אדם שעזב את העיר לשנים מועטות
ולמקום קרוב, אלא מקרה קיצון, של אדם שהשתקע וקיבל אזרחות בארה"ב וחי בה במשך עשרות
שנים. מהסיבה הזו בהחלט ייתכן שפסק הדין יהיה נקודת תפנית בקשר הגורדי שמכביד על חייהם

של פלסטינים רבים. עם זאת, עדיין מוקדם להעריך את השפעותיו. הפלסטינים במזרח העיר חשדניים
מאוד כלפי ישראל והרשויות והם לא ימהרו להסתכן ולעבור בהמוניהם אל שטחי הרשות הפלסטינית.
גם מוקדם עדיין להעריך את התגובה של המדינה להחלטה. אבל בכל הנוגע לשאלה העקרונית פסק

הדין של עוזי פוגלמן, מני מזוז ומרים נאור הוא מהפכני: לראשונה מאז 1967 הכיר בית המשפט
העליון בכך שתושבי מזרח ירושלים לא קיבלו את מעמדם בישראל בחסד, אלא בזכות. בזכות זיקתם

החזקה והעמוקה לעיר, ואת הזכות הזו לא ניתן לשלול.

 


