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 לכבוד

 פרופ' שלמה מור יוסף

 מנכ"ל

 רשות האוכלוסין וההגירה

 6294860-02בפקס': 

 

 שלום רב,

 

 המתגוררים בישראלטינים סהמוטלות על פלגבלות ההסרת ההנדון: 

 ביציאה למצרים דרך מעבר טאבה משפחות במסגרת איחוד       

 

אנו פונות אליך בבקשה לשוב ולאפשר לפלסטינים המתגוררים בישראל כדין, 

 בהיתר או ברישיון ישיבה בישראלבמסגרת הליך איחוד משפחות, ואשר מחזיקים 

ללא כל הגבלות  )מעבר בגין( דרכון פלסטיני, לצאת למצרים דרך מעבר טאבהוב

פלסטינים ה חופשית של ההחלטה  למנוע יציא.  נוספים היתריםקבלת לת וודריש

במאות ואלפי משפחות קשות פוגעת שרירותית ולא סבירה, היא  דרך מעבר זה

לחופש  ,לשוויון ,למשפחה ,בישראל, וסותרת זכויות חוקתיות ובהן הזכות לכבוד

 .התנועההעיסוק ולחופש 

מסגרת הליך לאיחוד בכדין אלפי פלסטיניות ופלסטינים מתגוררים בישראל  .1

ישיבה שיון ירלמיעוטם וחלקם היתרי שהייה ל ."(אחמ"ש)להלן: " משפחות

נכנס , וביתר שאת מאז 2002החלטת הממשלה בשנת מאז כידוע, (. 5ארעי )א/

הם  ,2003–חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"גלתוקפו 

שיון ירהיתר או בחזיק במש . מעמדו של מיאינם יכולים לשדרג את מעמדם

האישור . או אזרחות וקפא ונבצר ממנו לקבל תושבות קבעמארעי ישיבה 
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כים כרו נעשה מדי תקופה,אלה, הרישיונות שני סוגי חידוש לאיחוד משפחות ו

 .מדוקדקותביטחוניות בבדיקות 

 

בני משפחה יכלו ארוכות אף שבמהלך שנים מעדויות שהגיעו לידינו עולה, כי  .2

ללא כל  לצאת למצרים דרך מעבר הגבול בטאבהפלסטינים, תושבים ארעיים, 

עתה נאסר עליהם לצאת  .שונתה המדיניותשנים ספורות לפני  ,תיאום מוקדם

 ., והם מופנים לקבלת אישור מת"קעם דרכון פלסטיניהיבשה למצרים דרך 

וכי מצרים אינה  ,מדיניות הסירוב נעוצה בישראלכי בדיקות שערכנו העלו, 

 מונעת כניסת תיירים מטאבה עם דרכון פלסטיני.

 

בהליך איחוד משפחות מדיניות זו, המונעת מבני משפחתם של ישראלים  .3

המוחלת אך ורק שעה שבן הזוג   –ללא כל הגבלה  לצאת למצרים דרך טאבה

ופוגעת אנושות בזכות למשפחה, ה מידתית נאי אינה סבירה,  -הוא פלסטיני 

המקרים שיובאו להלן התנועה. לחופש לכבוד, לשוויון, לחופש העיסוק ו

 ממחישים את הפגיעה הקשה הכרוכה בה: 

 

, 1997נישא לאזרחית ישראלית בשנת תושב רצועת עזה לשעבר,  .מר ........... .4

. לבני הזוג ..... השניים מתגוררים ב5א/ ישיבה מסוג שיוןיקיבל ר 2000ובשנת 

, ללא כל בעיהפלסטיני למצרים עם דרכונו ה .....בעבר יצא מר שלושה ילדים. 

לרגל חופשה וללא כל דרישה להיתר מוקדם. בשל השינוי במדיניות, ו

השנה, הוא אפריל  חודשבסוף שייח -בשארם אשתוכננה להתקיים משפחתית 

וביקש לדעת האם יוכל טאבה, במעבר וההגירה האוכלוסין רשות ציגי נלפנה 

כי הנציגה, גב' מרינה, השיבה לו פלסטיני. נו ההגבול עם דרכולחצות את 

 26.3.2019ביום  .יציאתו למצרים מחייבת אישור ממפקדת התיאום והקישור

יציאות פלסטינים דרך מעבר כי  ,תחילהנאמר לו שם  ,עזהמת"ק פנה להוא 

הודעה בדואר מהם קיבל ימים ספורים לאחר מכן , אך בטיפולם ןטאבה אינ

לו כי בקשתו הועברה לבדיקה. בעקבות כמה תזכורות הוא  השבישראלקטרוני 

ומאז  24.4.2019מתי בכוונתו לצאת לסיני, נקב בתאריך  15.4.2019 נשאל ביום

 6.5.2019בני המשפחה נאלצו לדחות את חופשתם, וביום  לא שמע מהם דבר.
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רך מעבר טאבה לאחר למצרים דלקבלת היתר יציאה למת"ק הוא פנה שוב 

הוא נשאל שוב מתי בדעתו  12.5.2019ביום  .30.6.2019 חג הקורבן, בתאריך

  .וחזר על תאריך זה לצאת לסיני

 

 מצורף העתק תכתובת הדואר האלקטרוני עם המת"ק.

  

הקשיים הניכרים שמסבה מדיניות זו אינם נחלתם של בני משפחה בלבד.  .5

לצרכי עבודה. המקרה הבא משלב את  נסיעההדברים נכונים גם כשמדובר ב

. סמוך לנישואיה קיבלה 1999נישאה לאזרח ישראלי בשנת ..... הדברים. גב' 

עוסקת בתיירות, ....... . גב' 10-ו 7. לשניים שני ילדים, בני 5א/ ישיבה מסוג רישיון

ומקיימת קשרי עבודה רצופים עם בתי מלון בסיני. במהלך השנים נהגה 

ללא  דרך מעבר טאבהיצאה לפגישות עסקים בה  היאסיני והמשפחה לנפוש ב

לפני כשנתיים, כשהגיעו בני  בדומה לכל ישראלי אחר.והיתר  כל תיאום

, סיניבנוספת  המשפחה למעבר הגבול בטאבה, בדרכם לחופשה משפחתית

אינה יכולה לצאת למצרים עם דרכון פלסטיני, וכי עליה ....... גב' הם כי נאמר ל

 .מול המת"ק. המשפחה נאלצה לשוב על עקבותיהמראש לתאם יציאה זו 

 היו עזים.וההשפלה שחוו האכזבה  ,התסכול

 

על מנת לנפוש מביא לכך שעתה, אינם ברורים,  והגורמים לשינוי המדיניות, ש .6

 ...... , נאלצים גב' הלפגישות עסקים בבני משפחתם בסיני, או כדי לצאת עם 

מתגוררים בישראל עם בני מהשטחים אשר כל פלסטינית ופלסטיני ו, .......מר ו

לתאם את יציאתם שבועות וחודשים מראש )בהנחה שהמת"ק אכן  ,משפחתם

התנתק ממשפחתם לולחלופין  ,טאבה(מצרים דרך היתרי יציאה לכלל מנפיק 

הגיע לסיני אלנבי, לטוס מירדן למצרים, ומקהיר לצאת לירדן דרך מעבר ול

בטיסה, ברכב או בתחבורה ציבורית. מסלול תלאות זה, אשר לעתים אף דורש 

בחוסר ודאות דולרים, רבות של בסך מאות גבוה, לינה בירדן,  כרוך בתג מחיר 

הקשיים אך מתעצמים כשבן המשפחה הוא עשוי להימשך כיממה. ואף 

דרך מחסום אלנבי ....... יציאתם של אלה, ובהם מר  .במקורו מרצועת עזה

 מחייבת תיאום מורכב עם רשויות הצבא, שעשוי אף הוא לארוך מספר שבועות. 
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במקרה של דתיות אלה על חופש התנועה מביאות לכך שיהגבלות בלתי מ .7

נאלץ ההורה הפלסטיני )אשר לא תוכננה חודשים מראש( חופשה משפחתית 

 כשילדילהיפרד ממשפחתו, ולשוב ולהתאחד עמה אחרי שעות ארוכות. 

קטנים מוטל נטל הנסיעה, הטיפול בהם ומעבר הגבול עמם על בן המשפחה 

הזוג הישראלי. לכך מתווספים חוסר ודאות באשר למועד האיחוד המחודש עם 

שונה ויוצאת דופן. ותיוגה של המשפחה כולה כנאלץ לנסוע בנפרד, ההורה ש

רק משפחות גם בתום החופשה. ה חזור על עצמת תהחתחתים המתואר דרך

ת יכולתם מכשהנפגעים הם אנשי עסקים, נפג צאו למסע מפרך זה.ימעטות י

 לתאם פגישות בטווח זמן סביר.

 

הם רק שניים מאלפי פלסטינים רבים החיים בישראל ...... ומר  ..... כאמור, גב'  .8

חוק האזרחות והכניסה לישראל אינם ת ומשפחתם, ואשר בשל הוראכדין עם 

רק מיעוט קטן מתוכם, אשר נישא . למעמד קבעיכולים לשדרג את מעמדם 

לישראלי והסדיר את מעמדו לפני כניסת החוק לתוקף, זכאי לזכויות סוציאליות 

 . וביטוח בריאות. מרביתם חיים בישראל עם היתר שהייה בלבד

 

מציאות קשה ובלתי נסבלת, אשר  ההאפשרות לשדרוג המעמד יצרשלילת  .9

על כן, בשורת נושאים, תוקנה בשנים האחרונות אנומליה  .המדינה מודעת לה

זו. כך לעניין היתרי עבודה כלליים ללא כבילה למעסיק מסוים וללא מכסות 

כך בעניין פתיחת חשבונות בנק  ,היתרי שהיהבהמחזיקים פלסטינים בני זוג ל

הסדרת ביטוח בריאות ממלכתי ושירותי בריאות באמצעות קופות כך בחובת ו

האגודה לזכויות  2649/09)בג"ץ לא היו זכאים להם קודם אשר החולים 

המגמה, אם כן, ((. 4.11.2015ואחרים ) יאותרהאזרח בישראל נגד שר הב

הנובעת מהכרה במצבם הבלתי אפשרי של אלפי בני אדם שחיים בישראל 

היא צמצום ההגבלות המוטלות עליהם יסוד, הפוגע אנושות בזכויות כדין, 

ולא הרחבתם, כפי שנעשה עת שונתה מדיניות מעבר פלסטינים באחמ"ש 

 למצרים דרך טאבה.

 



 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 
5 

הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה לאפשר לפלסטינים  2016זאת ועוד. בשנת  .10

החיים בישראל במסגרת איחוד משפחות לצאת לחו"ל עם בני זוגם ומשפחתם 

הישראלית דרך נמל התעופה בן גוריון. בתשובתה המקדמית לעתירה נימקה 

 טחוני: איום לכאורה על התעופה בכלליאיסור בטיעון במדיניות ההמדינה את 

בדראן נ'   4427/16בג"ץ)פרט לפיגוע כנגד התעופה היוצאת מנתב"ג בוחשש 

 לכתבי בית הדין בעתירה ר' כאן, מתאם הפעולות בשטחים

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Documents3204 בית המשפט .)

הוציא בעתירה צו על תנאי, המורה למדינה לנמק, בין היתר, מדוע לא 

 ותאיחוד משפחהמצויים בהליך תתאפשר יציאת פלסטינים תושבי שטחים 

, "ללא ארעי ובין בהיתר שהייהישיבה שיון רידרך נתב"ג, בין אם הם מחזיקים ב

 ".הגבלהכל היתר נוסף, ללא כל הליך נוסף וללא 

 

 

, ככל שטיעון ביטחוני עומד ביסוד מדיניות הסירוב והמגבלות טיעון ביטחוני זה .11

שחצייתו כמובן אינו תקף למעבר טאבה, מעבר יבשתי , על היוצאים למצרים

מאושר רק לאחר שבן הליך איחוד משפחות בישראל נשוב ונדגיש: פרטנית. 

ליליות. טחוניות ופיעבר בדיקות קפדניות ביותר, בהזוג תושב השטחים 

הבדיקות חוזרות על עצמן מדי תקופה, בעת חידוש הרישיון וההיתר. מדובר 

 .חלקם שנים ארוכות, ועובדים בה באנשים שחיים בישראל עם בני משפחתם

כל יציאה לחופשה משפחתית או לנסיעת עסקים זהו ביתם. הדרישה כי 

פוגענית למצרים תותנה בתכנון ארוך טווח ובבדיקות נוספות אינה סבירה, 

. זאת במיוחד משהם ממילא רשאים לצאת למצרים, ואולם ונטולת כל תכלית

 רק אם ישקיעו משאבים עצומים ויעשו זאת דרך ירדן.

 

 :כםבשל כל אלה נבקש

איחוד מסגרת הליכי המתגוררים בישראל בפלסטינים לות וטינילספאפשר לל .א

, אשר מחזיקים בדרכונים פלסטינים ובהיתרי שהייה או ברישיונות משפחות

ללא כל דרישות,  לצאת למצרים דרך מעבר טאבה, 5א/ישיבה ארעיים מסוג 

 . תנאים ומגבלות, כשם שמתאפשרת יציאתם של ישראלים ותיירים

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Documents3204
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שמתוכננת המשפחתית לצאת למצרים דרך טאבה לחופשתו ..... לאפשר למר  .ב

)את ההודעה על כך נא , ללא צורך בתיאום מת"ק 2019 יוניחודש סוף עתה ל

 (.talh@acri.org.ilח"מ לכתובת הדוא"ל של להעביר 

 

פנותנו ולהשחל בה את הגורמים לשינוי כי תפרטו  ככל שתעמדו על מדיניות זו, נבקש

 .עוצבההיא למקור החוק מכוחו 

 

 נודה להתייחסותכם המהירה,

 

 

 

 ה, ובברכ ד רבובכב           

 

 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד       טל חסין, עו"ד       

 

 

 

      


