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15 שנה לחוק שאוסר על איחוד משפחות, אלפים
חיים בלי מעמד

ההוראה הזמנית המונעת מפלסטינים שנישאו לישראלים לקבל מעמד הפכה בפועל לקבועה.
המדינה טוענת שמתן מעמד יסכן את הציבור, אך לפי שב"כ שיעור מזערי מהמבקשים להתאחד

מעורב בטרור

בנו בן השנה של תייסיר אל־אסמר, תושב העיר העתיקה בירושלים, נולד עם בעיה מוחית קשה. הוא
מאושפז ומחובר למכונת הנשמה בבית החולים הרצוג שבקצה השני של העיר, אבל לאל־אסמר אסור

לנהוג לשם כדי לבקר אותו. למעשה, האב כלל לא יכול להוציא רישיון נהיגה, וכל ניסיון שלו להגיע
לבית החולים בתחבורה ציבורית עלול להסתיים בעיכובו בידי המשטרה.

זהו רק מקרה אחד מבין יותר מ–12 אלף של בני אדם החיים בפחד, באי־ודאות ובמצוקה גדולה בשל
החוק האוסר איחוד משפחות עם פלסטינים. בעוד חודש ימלאו 15 שנים להחלטת הממשלה

(שהוחלפה לאחר מכן ב"הוראת שעה", חוק המתחדש מדי שנה) שהקימה חומה ביורוקרטית כמעט
בלתי עבירה בין פלסטינים במזרח ירושלים ובארץ בכלל לבין פלסטינים בגדה המערבית וברצועת

עזה. החוק הוצדק מבחינה משפטית בצרכים ביטחוניים, אך מבחינה ציבורית הוזכרו גם מטרות
דמוגרפיות — צמצום האוכלוסייה הערבית בישראל. 

כשהכנסת ביקשה לפקח על אותה הצדקה ביטחונית, מסר לה שירות הביטחון הכללי נתון מעורפל,
לפיו שיעור מזערי של 0.1% מבני הזוג הממתינים למעמד "מעורבים בפעילות טרור". את השלכות
החוק חשים אלפי בני אדם, תושבי השטחים שנישאו לבעלי אזרחות או תושבות ישראלית, בני זוגם
וילדיהם, שנקלעו לתסבוכות ביורוקרטיות בלתי אפשריות שמאמללות את חייהם ללא שינוי הנראה

באופק. 

בשבוע שעבר קיימו הכנסת ובית המשפט העליון דיונים בחוק, וכצפוי הותירו אותו על כנו. הכנסת תדון
בו שוב בעוד חצי שנה ונשיאת העליון, מרים נאור, רמזה לעותרים שכדאי להם למשוך את עתירתם.

מבין 12,500 בני האדם שנמצאים בהליכי איחוד משפחות, 10,000 הם ללא כל מעמד ומסתובבים
כשבכיסם רק אישור שהייה צבאי. לחיים ללא מעמד יש משמעויות רבות. בין היתר, חסרי המעמד לא

יכולים להוציא רישיון, להירשם ללימודים או להתקבל לעבודה. עד לפני כמה שנים הם גם לא יכלו
לקבל ביטוח בריאות. כיום הדבר אפשרי, אך בעלויות גבוהות. הם לא זכאים לזכויות סוציאליות ואם

ייתפסו בידי שוטר הם יכולים להיעצר או להיות מעוכבים לזמן רב.

לחלקם הגדול יש אישורי שהייה זמניים של המינהל האזרחי, בדומה לפועלים שמגיעים מהשטחים.
הארכת האישורים בכל שנה או שנתיים היא הליך מורכב שדורש איסוף דקדקני של מסמכים

(חשבונות חשמל ומים, תלושי משכורת ותעודות בית ספר הם רק כמה מהם), ראיון, אישורים
ביטחוניים ועוד. באופן כללי, חסרי המעמד מתארים חיים של מצוקה וחוסר ביטחון מפני העתיד.

מפעם לפעם, בזכות התערבות בג"ץ, צומצמה תחולת החוק ממניעים הומניטריים. כך, למשל, תושבי
השטחים שאין להם מניעה ביטחונית והם בני לפחות 25 (לנשים) או 35 (לגברים), אשר נישאו
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לישראלים, יכולים לקבל כיום היתר שהייה זמני, בדומה להיתר שמקבלים פועלים שנכנסים
מהשטחים.

ההיתר, פיסת נייר שמנפיק צה"ל, לא מקנה להם זכויות ולא מספק להם ביטחון. השגת מעמד יציב
יותר, שבא לידי ביטוי בתעודת זהות, הוא כמעט משימה בלתי אפשרית.

מעבר לפגיעה הקשה באלפי משפחות, לחוק היתה גם השפעה מרחיקת לכת על החברה במזרח
ירושלים, על הקשרים שלה עם הגדה המערבית ואפילו על הגאוגרפיה האורבנית בעיר: החוק סייע

ליצירת שכונות העוני שמעבר לגדר ההפרדה, שהפכו ל"ערי מקלט" לאלפי זוגות מעורבים של תושבי
ישראל ותושבי השטחים.

"נטל דמוגרפי"

הוראת השעה שאוסר איחוד משפחות עם פלסטינים נולדה בהנחייה של שר הפנים, אלי ישי, בסוף
מארס 2002. היה זה החודש הקשה ביותר באינתיפאדה השנייה, ימים ספורים אחרי הפיגוע במלון

פארק בנתניה ועם תחילת מבצע חומת מגן. למחרת הפיגוע במסעדת מצה בחיפה שם נהרגו 16
אזרחים, הורה ישי לכל מנהלי לשכות האוכלוסין בארץ להפסיק את הליכי "איחוד המשפחות",

שאפשרו לתושבי השטחים, בני זוגם של אזרחים ותושבים ישראלים, לקבל מעמד חוקי בישראל.
העילה היתה, שהמחבל שביצע את הפיגוע בחיפה, שאדי טובאסי, התגורר בג'נין, אבל החזיק

בתעודת זהות ישראלית, מאחר ואמו היתה אזרחית ישראלית.

למרות שבאופן רשמי הטיעון היחידי לקיומה של הוראת השעה הוא הטיעון הביטחוני, מבין השורות
בצבצו מידי פעם טיעונים אחרים — דמוגרפיים. מצגת של משרד הפנים, שנחשפה על ידי המוקד
להגנת הפרט, לימדה על כך שבזמן הדיונים בממשלה על הצעת ההחלטה לפני 15 שנים, הועלו

שיקולים כאלה. "גל הגירה זה טומן בחובו סכנה לביטחונה הלאומי של מדינת ישראל – סיכון ביטחוני,
פלילי ומדיני. נטל כלכלי ובעיקר דמוגרפי על עתידה של מדינת ישראל", נכתב במצגת.

על חודו של קול

בשנת 2012 הסתיים דיון בהרכב מורחב של בית המשפט העליון בכמה עתירות נגד החוק. בפסק דין
ארוך בן 232 עמודים, החליטו השופטים לדחות את העתירות, על חודו של קול: חמישה שופטי בית

המשפט העליון קבעו כי יש לבטל את החוק, שישה קבעו שיש להתיר אותו. הנשיא לשעבר, אשר
גרוניס, שתמך בדעת הרוב כתב בפסק הדין: "זכויות אדם אינן מרשם להתאבדות לאומית". השופט

המנוח אדמונד לוי שהיה בדעת המיעוט כתב: "אבדן צלמה הדמוקרטי של מדינת ישראל (...) יהיו
מהישגיהם העיקריים של המבקשים להכריתה (...) והשלמה עם פגיעה מוסרית שאינה מחויבת

המציאות, סופם שיחלישונו יותר משיחזקו".

השופטים בעתירות הללו ובעתירות נוספות שבאו בעקבותיהן הדגישו את היותו של החוק "הוראת
שעה" זמנית שדורשת אישור שנתי של הכנסת. "החוק נחקק כהוראת שעה, המתייחסת לתקופת

המלחמה. הוא אינו מבקש לחוקק מדיניות דמוגרפית ארוכת שנים", נכתב בתשובת המדינה לבג"ץ.
הכנסת מצדה מאשרת אותו כעניין שבשגרה כבר 15 שנים. שופטי העליון הורו למדינה שוב ושוב

לשקול את הצורך הביטחוני בהמשך הוראת השעה. השופט אליקים רובינשטיין קבע כי על המדינה
להיות "עם האצבע על הדופק". "במקרים רבים סוברת מערכת הביטחון, במבט ראשון, כי לכלי

ביטחוני מסוים אין תחליף, ובמבט שני — לאחר השקעה מרובה של מחשבה ומשאבים — נמצא לו
תחליף ראוי", כתב. השופט ניל הנדל הורה לכנסת להיות "קשובה למציאות המשתנה, כדי לבחון אם

הפגיעה עודנה מוצדקת".



כמעט על אוטומט

למרות הוראות בית המשפט העליון, הכנסת אישרה במשך עשר שנים את החוק באופן כמעט
אוטומטי מבלי לקיים דיון או לבחון את הנתונים. לפני כחצי שנה נערך דיון ראשון אחרי עשור, בוועדה
משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים. במהלך הדיון הביע נציג שב"כ, ג., תמיכה בהארכת

החוק: "עמדת השב"כ באופן עקבי לאורך השנים היתה שנשקף סיכוי, איום מקרב חלקים מאותה
אוכלוסייה", הסביר. אולם הוא התקשה לספק נתונים משכנעים לאיום הנשקף מתושבי השטחים

שהגיעו לישראל במסגרת איחוד משפחות. בתחילה נקב ג. במספר 104 חשודים במעורבות בפעילות
טרור מקרב "אוכלוסיית מקבלי מעמד בישראל מכוח איחוד משפחות", כדבריו.

המספר הזה כולל את כל החשודים מ- 2002 ועד 2016. אלא שבהמשך הדיון הסתבר שרוב
המעורבים הם לא תושבי שטחים שנכנסו לישראל בשל איחוד משפחות אלא בני משפחתם, לרוב

ילדיהם. למעשה רק 17 מתוך 104 אנשים "קשורים לטרור", לדבריו, קיבלו את מעמדם בישראל מכוח
נישואים לבני זוג ישראלים. זאת, במשך תקופה של 14 שנים. "זה בערך עשירית האחוז, ועל זה הם
מענישים את כל האוכלוסייה", אמר עו"ד בנימין אחסתריבה מהמוקד להגנת הפרט, "החוק מדבר על

'מוזמנים ישירים', בני זוג שנישאו, איתם מסתבר אין שום בעיה.  הוא לא מדבר על ילדים שנולדו
בישראל אחרי שבני הזוג נכנסו באיחוד משפחות".

עו"ד עדי לוסטיגמן, המייצגת רבים מחסרי המעמד, מוסיפה כי "הנתונים שניתנו היו כל כך אמורפיים
שלא ניתן להתייחס אליהם". "הוא (ג.) אמר שמדובר באנשים 'שקשורים לטרור', מה זה 'קשורים'?
מבחינתי זה יכול להיות חבר של מישהו שעשה פיגוע, לא ברור האם הוגשו כתבי אישום, האם הם

הורשעו, האם זה כולל גם קרבה כלשהי למישהו אחר שזרק אבן. הנתונים האלו שומטים את הקרקע
מתחת לחוק ומראים שהכנסת נרדמה בשמירה. זה לא רק פגיעה אמיתית בחיי משפחה וילדים, זה

גם מכתים את השם של אוכלוסייה שלמה, ועל סמך מה? על סמך 17 איש ב-15 שנים שהיו אולי
קשורים באיזה אופן שאנחנו לא יודעים לטרור?".

החוק חל על בני זוג ועל ילדים מעל גיל 14 שנולדו לזוג מעורב (אם מסיבה כלשהי לא הוגשה בעבורם
בקשת איחוד משפחות לפני שהגיעו לגיל 14). אבל ג. התבקש גם להסביר מדוע הוא מכליל ברשימת

החשודים גם ילדים שנולדו בישראל אחרי ששני הוריו קיבלו מעמד והחוק ממילא לא חל עליהם,
"החוק נוגע להם מהטעם הפשוט שמדובר בילד שנולד להורה שזכה למעמד ולפיכך זיקתו

המשפחתית לאיו"ש ולרצועת עזה מהווה איזשהו מוקד שמהווה משיכה מבחינת ארגוני הטרור...".
ח"כ אחמד טיבי ציין בדיון שגם בנותיו כלולות בתוך אותו פוטנציאל לטרור, שכן אשתו במקור מטול

כרם.

בתום הישיבה ביוני העלה יו"ר ועדת החוץ והביטחון, אבי דיכטר הצעה לקיים דיון נוסף כעבור חצי
שנה. הדיון הנוסף כונס השבוע. שב"כ והמשטרה לא הגיעו עם נתונים חדשים. "מסתבר מהדיון
הקודם שאין איתם בעיה ביטחונית. השאלה למה לא לצמצם את הפגיעה אם זה אפשרי", שאל

אחסתריבה את היועץ המשפטי של שב"כ. היועץ השיב שנערכת בדיקה על פי קבוצות גיל, "העמדה
שלנו עוד לא גובשה, נגבש עמדה ונעדכן".

לפני שחוקק החוק, כמעט ולא היתה משפחה במזרח ירושלים שבה לא היו נישואין "מעורבים", עם בן
או בת זוג מהשטחים. הסיבה לכך היא שתושבי מזרח ירושלים רואים את עצמם חלק מהקהילה

הפלסטינית בשטחים. מאז הוראת השעה יש ירידה דרסטית במספר החתונות עם תושבי השטחים,
שכן חתונה שכזו מבטיחה חיים של סבל ביורוקרטי. במקום זאת התרבו החתונות בקרב המשפחות

הירושלמיות ובינן לבין ערביי ישראל.
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"כיום זו המצוקה הכי גדולה בכל הנוגע למעמד התושבים במזרח ירושלים", אומר ד"ר אמנון רמון
ממכון ירושלים לחקר ישראל, שחוקר את מעמדם של תושבי מזרח ירושלים. לדברי רמון, הזוגות
המעורבים שבכל זאת נישאו, מוצאים כל מיני הסדרים. אחד הפופולריים שבהם הוא מעבר לאחד

משני האזורים שנותרו בין חומת ההפרדה לגבול המוניציפלי — באזור מחנה הפליטים שועפט ובאזור
כפר עקב. בשכונות האלו מתגוררים כמאה אלף איש שנותרו בשטח הפקר בין ישראל לרשות

הפלסטינית. עקרונית הם נמצאים בתוך ירושלים, אבל מכיוון שהרשויות הישראליות ובכללן המשטרה
ממעטות להיכנס לשם, הזוגות המעורבים חשים שם ביטחון יחסי.

"אני אדם, לא תעודה"

תייסיר אל אסמר, בן 36, הוא יליד ירושלים, אביו נולד באותו בית בו הוא נולד בעיר העתיקה, והוא חי
ולמד בעיר כל חייו. אבל למרות זאת, לא קיבל מעמד חוקי בישראל. הסיבה היא שבשנת 1967, מיד
אחרי מלחמת ששת הימים נפוצה שמועה בירושלים לפיה צה"ל יתפוס בתים ריקים בשטחים. לסבו
היה בית בשלבי בנייה בכפר אל־עזריה, ממזרח לירושלים, על כן הוא העביר לשם את שלושת ילדיו

הקטנים (בהם אמו של אל אסמר). כך, כשנערך מפקד האוכלוסין הראשון הם נרשמו באל־עזריה ולא
בירושלים. למרות שזמן קצר אחר כך הם חזרו לעיר וחיו בה כל חייהם, הם נחשבו תושבי שטחים

בגלל הוראת השעה, וגם העובדה שכל האחים נישאו לתושבי ירושלים לא סייעה להם.

לאורך רוב חייהם לא היתה לכך משמעות רבה, אבל מאז הקמת חומת ההפרדה והוראת השעה הם
הפכו לשוהים בלתי חוקיים בביתם. חלק מהאחים הצליחו לקבל "תסריך", מסמך של המנהל האזרחי

המתיר להם לשהות בשטחי ישראל, בדומה לפועלי יום שמגיעים מהגדה. "אני רוצה לקחת את
הילדים שלי לראות את הים ואני לא יכול", אומר תייסיר, "אבל הדבר הכי גרוע זה שאני לא יכול

לראות את הילד", בנו שמאושפז בבית החולים הרצוג. "להגיע לשם בתחבורה ציבורית הלוך ושוב זה
ארבע שעות, אני אוהב את הילד שלי ורוצה לראות אותו אבל אני לא יכול".

מוחמד מחמיד, בן 80, הוא אזרח ישראלי מהכפר זלפה שבצפון, אשתו סיהאם מחמיד, בת 53, היא
תושבת שטחים, ושני ילדיהם הם אזרחים ישראלים. הם התחתנו בשנת 1995 ומאז, במשך 27 שנים

נותרה סיהאם במעמד זמני שדורש ממנה לחדש אותו בכל שנה בהליך מורכב. "כל שנה צריך להראות
חשבונות חשמל, בזק, אישורים מבתי הספר של הילדים, ארנונה, אישור מקצין ביטחון שהיא באמת

נמצאת פה. הוא אדם מבוגר וקשה לו ללכת, לה יש סכרת ולחץ דם, אנחנו עוזרים להם אבל זה
קשה", מספר חאלד, בנו של מוחמד מאשתו הראשונה.

אחיו הבכור של תייסיר, היתאם, לא נהנה אפילו מחסותו של התסריך ובכל פעם שהוא נתפס על ידי
המשטרה (זה קרה חמש או שש פעמים בשנתיים האחרונות), הוא מעוכב שעות ארוכות בתחנה

ולרוב מגורש לשטחים לבסוף. היתאם מעולם לא נסע עם הילדים שלו לחופש, "אני לא רוצה להסביר
להם למה אני לא יכול לנהוג כדי שלא לגרום להם שנאה למדינה. אני גם לא יכול לנסוע איתם לחו"ל כי

כשנגיע לגשר (אלנבי) הם צריכים לעבור בצד אחד ואני בצד השני. אבל אני זה לא תעודה, אני בן
אדם".

 


