
 
 

  ,33276, חיפה 118רחוב ארלוזורוב  מרכז פמיניסטי חיפה –לאשה"  "אשה
 ISHA@ISHA.ORG.IL  טלפון: 8650977- 04 

 
 

 

 

 

 

 

האזרחות חוק נפגעות פלסטיניות נשים  
 

 שירין בטשון

 
 
 

 

 
2014  

 
 

mailto:isha@isha.org.il


נפגעות חוק האזרחותפלסטיניות נשים 

 ו"ד שירין בטשוןע

מבוא:

הוא חוק , 3002( שנחקק בשנת חוק האזרחות)להלן:  1חוק האזרחות והכניסה לישראל

בני זוגם בין בני זוג ישראלים לבין )להלן: גם אחמ"ש( מונע הליך של איחוד משפחות ה

 פלסטינים תושבי הגדה המערבית ועזה. ה

אזרחי המדינה תה של מדיניות ההגבלה על הליכי איחוד משפחות בין פלסטינים תחיל

הוארכה מעת ש 23.5.03החלטת ממשלה מיום היתה ב ,גדה ועזהלבין פלסטינים מה

. 3002שנת ותיקונו על ידי הכנסת ב 3002שנת בחוק האזרחות , עד לחקיקתו של לעת

. על תיקוניובית הדין הגבוה לצדק בישראל את תוקפו של החוק  גם אישר 22.2.23ביום 

)הכוונה לפלסטיני החי   2תוצאתו המעשית של החוק היא שבן זוג ישראלי פלסטיני

או מקים משפחה ו/שמתחתן  ,בישראל ומחזיק בתושבות קבע ו/או אזרחות ישראלית(

אינו יכול   (הזוג הזרבן )להלן: ת מהגדה המערבית ו/או עזה \ת זוג פלסטיני\עם בן

 החוק. (ות חוק האזרחות\נפגעי)להלן:  זוג ת\בישראל לאותו בןחוקי להעניק מעמד 

בקשת איחוד משפחות היתה  , במסגרתוערב החוקאת המצב שהיה קיים למעשה שינה 

לבן הזוג  משתנהמשרד הפנים מעמד עניק ה שבמהלכומטופלת במסגרת הליך מדורג 

 . קבע ו/או אזרחות מעמד שלהזר, עד לקבלת 

בקשות לגבי  את ההליך המדורג שהיה קיים ערב החוקביטל  לא רק חוק האזרחות

ליכי ההקפיא את אלא אף  ,תושבי הגדה ועזה לאיחוד משפחות עם בני זוג פלסטינים

. 23.5.03שהוגשו לפני החוק וטרם ניתנה החלטה בעניינם עד לתאריך איחוד המשפחות 

אישורי שהייה שר הפנים לתת לבן הזוג הזר בסמכות כי  ,חוק האזרחותבע ועוד ק

 תושב קבע. של לא מעמד של תושב ארעי או ובישראל בלבד 

בג"צ כך למשל )נגד החוק לבג"צ ארגוני זכויות אדם רבים עתרו  3002החל משנת 

כי החוק פוגע  , בטענם(20.5.01, ניתן ביום 'נגד שר הפנים ואחואח' עדאלה  - 2053/02

1
3002-ג"התשס(, שעה הוראת) לישראל הכניסהו חוק האזרחות 

2
אזרחים ישראלים פלסטינים ולכן הוא חל לכאורה על כל אזרחי ישראל אולם בפועל מתייחס ספציפית לבפועל החוק לא  

הפלסטינים הם אלה שיש להם קשרי משפחה וכן קשרי אהבה וזוגיות עם פלסטינים תושבי הגדה האזרחים הישראלים 

. ועזה ולכן הם המושפעים העיקריים מהחוק

1



בזכות לקיום חיי משפחה עבור אזרחי ותושבי המדינה הפלסטינים וכי הוא פוגע 

 . המדינה היהודיםתושבי , בהשוואה לבזכותם לשוויון

שר ברוב של שישה שופטים מול חמישה את הוא אי ,3001בפסה"ד שנתן בג"צ במאי 

אולם יש לתת  ,קרי פוגע בזכויות יסוד() החוק. בג"צ קבע כי החוק הוא בלתי חוקתי

של השופט ברק בפסה"ד,  דבריול. 3לכנסת פרק זמן לתקן אותו כדי להפוך אותו למידתי

 ת ואינה דמוגרפית. בטחוניהמטרה העומדת מאחורי החוק היא 

 ,עדאלה נגד שר הפנים ואחרים - 2053/02כך תיאר הנשיא ברק את החוק בבג"צ 

 המוזכר לעיל: 

קובע כי שר הפנים  ,3002-ג"התשס(, הוראת שעה)"חוק האזרחות והכניסה לישראל 

לא יעניק לתושב של יהודה, שומרון או חבל עזה אזרחות, ולא יתן לו רשיון לישיבה 

בישראל. כמו כן קובע החוק כי מפקד האזור לא יתן לתושב כאמור היתר לשהייה 

מספר  בישראל. הוראה זו אינה חלה על ישראלים המתגוררים באזור. להוראה זו נקבעו

סייגים. מכוחה של הוראה זו נשללת, בין השאר, האפשרות של איחוד משפחות בין בן 

והאשה מהאזור  25ישראלי לבין בן זוגו הערבי )כשהגבר מהאזור למטה מגיל -זוג ערבי

( המתגורר באזור. כמו כן מטילה הוראה זו מגבלות על הקשר בין הורה 35למטה מגיל 

המטרה המונחת הרשום במרשם האוכלוסין באזור.  שהוא תושב ישראל לבין ילדו

ת. היא נועדה למנוע התממשותה של הסכנה, בטחוניביסוד הוראות אלה היא 

שהתרחשה בעבר, שבה בן זוג מהאזור, שניתנה לו האפשרות לחיות בישראל עם בן 

. ביסוד החוק לא זוגו הישראלי, סייע למי שהיו מעורבים בפעילות חבלנית עויינת

. עומדת מטרה "דמוגרפית", שעניינה הגבלה על גידול האוכלוסיה הערבית בישראל

  ,חוק האזרחות והכניסה לישראל על רקע זה מתעוררת השאלה אם הוראותיו של

השאלה אינה מהי זכותם  פוגעות שלא כדין בזכותם של בני הזוג הישראלים וילדיהם.

שאלה הינה אם הוראות החוק, ככל שהן חלות על איחוד של בני הזוג הזרים מהאזור. ה

ישראלי לבין בן זוגו הערבי מהאזור, ועל הקשר בין הורים -משפחות בין בן זוג ערבי

תושבי ישראל לילדיהם הרשומים באזור, הן חוקתיות? האם הן פוגעות בכבוד האדם 

3
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ות הניצבות של בן הזוג או ההורים הישראלים? האם הפגיעה היא כדין? אלה השאל

 (במקור אינה - בפנינו". )ההדגשה

על מנת בהבהירו כי הוא עושה כן  ,את החוק על כנובג"צ הותיר  3001בשנת כאמור, 

ישראל  בזכויות תושבילאפשר למדינה להציע הסדר אשר יצמצם את הפגיעה 

 הפלסטינים. 

הליך  גם חדשה ומונע בתוקפוהגבלה  דווקא מוסיף 3002שנת תיקון החוק מאלא ש

 סוריה, לבנון, איראן ועיראק. איחוד משפחות עם בני זוג תושבי

 בבסיסגם הפעם עתרו ארגוני זכויות אדם נגד החוק וגם הפעם טענה המדינה כי 

אין . המדינה טענה כי סיבות בטחוניות ניצבות האיסור הגורף על איחוד משפחות 

ועל כן יש צורך באיסור דואליות יביאינד תבטחוניובידיה אמצעים לביצוע בדיקות 

 גורף. 

צגו את העותרים מטעם ארגון עדאלה עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד סאוסן זהר, מי שיי

אלף בני אדם שנכנסו  220עולה כי מבין  ,נתונים שהמדינה סיפקהמטוענים כי  בבג"צ,

 , אחוז הנאשמים )כאלה שהוגש2880-3009לישראל לצורך איחוד משפחות בין השנים 

בלבד, מה שמעלה סימן שאלה גדול  5% -היה כ בטחוניותנגדם כתב אישום( בעבירות 

  . 4אותו מעלה המדינה בטחוניטיעון האודות ה

את  ,ברוב של שישה שופטים מול חמישה, שוב אישר בג"צחזר ו 22.2.23בהחלטה מיום 

 בטחונינימקו את החלטתם בכך כי האיום ה מרבית השופטים .המתוקן האזרחות חוק

כמו כן,  .גובר על הזכות לקיים חיי משפחה אזרחי ישראלהפוטנציאלי על חייהם של 

להיות דווקא בתוך ו חייב חלק מהשופטים כי מימוש הזכות לחיי משפחה אינציינו 

 ישראל. 

)כלומר, כי החוק הוא בלתי חוקתי לעומתם, השופטים שהיו בדעת מיעוט פסקו 

 כי הוא לא נועד לתכלית ראויה. ורסבאף וחלקם  בזכויות יסוד( כאמור, מהווה פגיעה
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היא למעשה מתן ר והתוצאה של פסה"ד האמוקבעה דעת הרוב  ,בסופו של דברמובן כי 

 תוקף משפטי לחוק האזרחות במתכונתו הנוכחית והמתוקנת. 

הוא קיומם למעשה של שני  מהשתלשלות דברים זו,המצב המשפטי שנוצר כתוצאה 

 ת:מסלולים שונים לאיחוד משפחות של אזרחים בישראל, לפי השתייכותם הלאומי

 זר יהודיכל בעוד שאזרח יהודי נהנה מזכות מלאה להינשא או להקים חיי משפחה עם 

פלסטיני בישראל /המתגורר מחוץ לגבולות המדינה הודות לחוק השבות, אזרח ערבי

)הגדה  5אחת המדינות המנויות בחוקתושבי ת זוג \כול לבקש מעמד עבור בןאינו י

 . , בשל הוראות חוק האזרחותהמערבית, עזה, לבנון, סוריה, איראן ועיראק(

אמנם לא התיר הליך של איחוד משפחות בין אזרח ו/או תושב ישראלי האזרחות חוק 

קבע סייגים בחוק  אךפלסטיני לבין בן זוג תושב אחת המדינות המוזכרות לעיל, 

מעמד מתן , להבדיל מלאותו בן זוג מותר לשר הפנים להעניק אישורי שהייה במסגרתם

 של קבע. 

 25כך לדוגמא קבע החוק כי שר הפנים רשאי ליתן לתושב הגדה המערבית שגילו מעל 

, אישורי שהייה זמניים בישראל. כמו כן, רשאי השר ליתן 35ולתושבת שגילה מעל 

אף החוק רפואי או למטרה זמנית אחרת.  אישורי שהייה למטרות של עבודה, טיפול

הועדה מוסמכת ריים מיוחדים. אהורה על הקמת ועדה לבחינתם של מקרים הומניט

ן משפחה של מי ששוהה כדין בישראל, אישורי שהייה או תושבות ארעית לבלהעניק 

 בפני עצמם רי מיוחדאטעם הומניטמהווים  אינםקשר הזוגיות או קיום ילדים  אולם

שלוועדה  ,כדי להחשב כ"מקרה הומאניטרי" אחרותויש צורך להוכיח נסיבות פרטניות 

 .מיוחדים אישורים לוהעניק תהיה סמכות ל

ה חיים אלפי תושבי מסגרתלמעשה מציאות ב הוראות החוק יצרוכי  ,יצויין

ם, ללא שום אפשרות לקבלת מעמד ראליישעם בני זוג בישראל הגדה ועזה 

אך אלה אינם מעניקים  ,בישראל. חלקם מקבלים אישורי שהייה זמניים אמיתי

מעמד  מחוסריכשהם בישראל למעשה הם מתגוררים ולכן  רשמי מעמדלהם  

 . וזכויות בסיסיות לפי חוק
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 ים: ישראל םאזרחיבני זוג של פלסטינים בעל פגיעת חוק האזרחות 

 : זכויות חברתיות שלילת .א

עשרות אלפי נשים כיום חיות על פי הערכה של ארגוני זכויות אדם, בישראל 

אשר  ,בנות זוג של אזרחים ישראלים ,הגדה המערבית ועזהניות תושבות פלסטי

וכחלק מכך מעמד יציב וקבוע במדינה  אינן בעלותבשל הוראות חוק האזרחות 

וחה. ההנחה של שירותי בריאות ורו כלשהן ובהןמשוללות זכויות חברתיות  הן

)במקרה מהגרות למדינה בה חי בן זוגן  שנשים אלה ברובןהיא  ,אותם ארגונים

למרות שהחוק עצמו אינו כולל  פטריארכאליות,בשל נורמות ישראל( ל זה

 . 6יהבחנה על בסיס מגדר

מאחר ובישראל קיים קשר הדוק בין מעמד אזרחי לבין זכויות חברתיות 

חיות אלפי נשים פלסטיניות  למצב בו המעמד בישראל,העדר  גורם, וסוציאליות

ללא שהן זכאיות לביטוח בריאות ממלכתי ו/או לקיצבאות כלשהן מהביטוח כאן 

יודגש . 7לחיות בישראל בכבוד את היכולת , מציאות השוללת מהן בפועלהלאומי

חלק מהנשים מקבלות אישורי שהייה שמתחדשים מעת לעת על ידי אף ש-כי על

 רשמי בישראל. הפנים, אין באישורי שהייה אלה כדי להעניק להן מעמדמשרד 

פחד מתמיד מפני גירוש ומפני הפרדה מבני כוללת נשים מציאות חייהן של אותן 

משבש את תפקודן היום יומי  ,. חשש זה מונע מהן לנוע בחופשיותןהזוגן וילדי

 ומגביר את תלותן בבני זוגן. 

דורשים שני , "כיאן"ו "רופאים לזכויות אדם" םשפרסמו הארגוני בנייר עמדה 

, בין בין מעמד אזרחי לבין זכויות חברתיותהמעשי ניתוק הקשר את הארגונים 

 הענקתלשימוש בסמכויות הנתונות לשר הבריאות ושר הרווחה  השאר באמצעות

 זכויות גם לחסרי מעמד בישראל. 
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לא שהאינטרס הציבורי מחייב כי  , בין השאר,הארגונים טועניםעמדה הבנייר 

החשופה לסכנות בריאותיות  ,ליצור שכבת אוכלוסייה אשר מרכז חייה בישראל

 .וכן לחיים שלא בכבוד

רופאים לזכויות ", "ויות האזרחהאגודה לזכ"הגישו הארגונים:  3008בשנת  ;זאת ועוד

המוסד פנים וכן נגד הו עתירה נגד שרי הבריאות, הרווחה, האוצר "כיאן"ו "אדם

ות חוק האזרחות היושבים /קביעת הסדרים לנפגעי. העתירה ביקשה לביטוח לאומי

ו/או מעמד קבע בשל הוראות  מנועים מקבלת מעמד ארעי אך ,בישראל על פי היתר כדין

אפשר להם לקבל זכויות מהמוסד לביטוח לאומי במטרה לזאת , האזרחות חוק

 וממשרד הבריאות. 

, שנים ולאורך ברציפות, כדין בישראלהים שוהעתירה עוסקת בנפגעי חוק האזרחות ה

 אפשרותםב, אך בשל הגבלות החוק אין שהות בישראלל היתר להם שניתן לאחר

בניגוד זאת ) קבע של למעמד או ארעית לישיבה רישיוןולקבל  מעמדם את" לשדרג"

של  תוצאהה .בצורה בלתי חוקית(מצאים בארץ לאחרים שלא קיבלו אישורי שהייה ונ

 היא כי  - מצד אחד שהייה על פי חוק ומצד שני חוסר מעמד מוגדר –מעמד גבולי זה 

-, עלת זכויות בריאותיות וזכויות סוציאליות אחרותלקבל זכאים אינם א/נשים אלה

 . אף כי שהייתם במדינה חוקית

 

 הזכות לעבוד ולהתפרנס בכבוד:  שלילתב. 

ות חוק האזרחות אינם יכולים לעבוד /נפגעיכפועל יוצא מהעדר מעמד חוקי בישראל, 

 ובכך נמנעת מהם האפשרות להתפרנס בכבוד. בארץ 

שמקבלים היתרי שהייה זמניים ממשרד הפנים מנועים  כי אפילו מי ,חשוב להדגיש

שכן היתר השהייה אינו מהווה אשרת עבודה. מצב זה עומד  ,לעבודמבחינת החוק 

נגד שר הפנים ביום  "המוקד להגנת הפרט"להשתנות בעקבות עתירה שהגיש ארגון 

שהייה  היתרי מכוח בישראל המתגורר פלסטינילקבוע כי בה ביקש  ,22.8.3022

 נוסף הליך כל ללא בישראל ולהתפרנס לעבוד יוכל, ושרהא משפחות לאיחוד שבקשתו

 תפוגעכי מדיניות משרד הפנים הנוכחית בעתירתו ארגון טען ה. הגבלה כל וללא

, פלסטינים שאינם זרים לבין פלסטינים בין אסורה הבחנה ועושה השוויון בעיקרון

 ואינם( 1-ב) ועבודה שהייה אשרת מקבלים זרים שכן, ש"אחמ בהליך הם אף המצויים
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 החיים פלסטיניםכי מאחר ו בעתירה נטען עוד .מסוימים עבודה לענפי מוגבלים

 היתרים, עוברים ממילא בדיקותמקבלים ו משפחות לאיחוד הליך במסגרת בישראל

 קבלת אישורי עבודה בישראל.  טעם למנוע מהם שוםאין  ,ומקיפות קפדניות בטחוניות

כי החל   היא הודיעה, 3023נובמבר דש בחושהגישה המדינה  לעתירה מקדמית בתגובה

 ש"לאחמ שבקשתם פלסטינים שמקבלים השהייה היתר נוסח ישונה 2.2.3022מיום 

 .8עבודה בישראל גם היתרעבורם  יהווהההיתר ו אושרה

 

 נשים נפגעות אלימות:  .ג

-המוגש על ידי בן הזוג הישראלי עבור בן הליך איחוד משפחות ,לפי נוהל משרד הפנים

במקרה כזה ההליך נפסק ובן הזוג הזר עתיד חל נתק בין בני הזוג. כאשר נפסק  זוג זר,

 מורחק מהארץ.להיות 

 נסיבות שבגינן נותק הקשר בין בניה בקשה לפירוטאין של משרד הפנים בנוהל כאמור, 

תלונה במשטרה הגשת ועל כן ותוצאתו של ניתוק הקשר תהיה הרחקה מהארץ.  הזוג

נגד בן הזוג הישראלי עלולה לגרום להפסקת הליך איחוד כבן הזוג הזר  ידי-על

 .ו מחוץ לישראלגם לגירוש בהתאם לכךוהמשפחות 

תימנע מהגשת תלונה מצד בן הזוג,  הסובלת מאלימות אשהתוצאתו של נוהל זה היא ש

מותיר אותה תלויה מאחר והנוהל  ,במשטרה ו/או מניתוק הקשר עם בן הזוג האלים

לצורך הכרחי  במשרד הפניםשלו פעולה השיתוף ש האליםברצונו הטוב של בן הזוג 

 הסדרת מעמדה. 

שכן המדינה לא מושיטה לה יד  ,בידי בן זוג אלים אשהלמעשה את ה"מפקיר" מצב זה 

במדינות כמו יודגש כי במידה והיא מחליטה לצאת ממעגל האלימות.  מסייעת

למרות  חוקי סיבה לקבלת מעמד שם אלימות מהווהוהמצב שונה אוסטרליה וארה"ב 

בקשה עצמאית  אלימות יכולה להגישכי סבלה מהמוכיחה  אשהפירוק קשר זוגי ו

 לקבלת מעמד. 

                                                           
8
לפרטים נוספים ניתן לבקר באתר המוקד להגנת הפרט. ראה להלן קישור:  

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Documents1583 
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 ,"בעקבות הפסקת הליכי התאזרחותן נשים מוכות המגורשות מהארץ" בשם נייר

ביום  וגש לוועדת הפנים ואיכות הסביבההו בכנסתמחקר והמידע הוכן על ידי מרכז הש

תאר בפירוט את מצב הנשים הזרות נפגעות האלימות וכן את הצורך העז מ ,33.5.01

שכן  ,מדובר בנשים פלסטיניות. המצב חמור שבעתיים כאשר 9אמורהשל הנוהל  ובשינוי

מאיים ו בישראל, מה שמגביר את רמת פגיעותן  חוקימעמד  אין כלאלו מנשים חלק ל

 כאשר הן מתלוננות על האלימות.  מעמדן בחוק הגדרתעל 

 כלפיה, של אלימותבהם במקרה  מסויימים תנאיםקובע  ,10נוהל עדכני של משרד הפנים

הגשת  אשהמאפשר ל בנוסףו ,ההזוג הזר תמיידי של במשרד הפנים לא יורה על גירוש 

 ספציפייםאלא שנוהל זה קובע תנאים  .עדה הבינמשרדית לקבלת מעמדובקשה לו

אשר ספק אם יוכלו לחול על קבוצת הנשים הפלסטיניות נפגעות חוק האזרחות.  ,מאוד

 אשר היתה בעלת מעמד של תושב ארעי במועד אשההנוהל כי רק קובע כך לדוגמא 

רוב הנשים הפלסטיניות  , זאת בעודתוכל להגיש בקשה לקבלת מעמד לועדה ,הפירוד

המוזכר  האזרחות חוקאותו מעמד, בשל הוראות את חסרות  נפגעות חוק האזרחות

 .לעיל

        

 של נשים נפגעות החוק:  עדויות

נפגעות חוק , פלסטיניותנשים  8 לצורך הכנת מסמך זה ראיין "אשהל אשה"ארגון 

 . חייהן ת החוק עלובמטרה לשמוע מהן על חוויותיהן ועל השפעהאזרחות, 

 . 2.0 מד עלמספר ילדיהן הממוצע עשנים ו 29ממוצע גילאי הנשים היה 

                                                           

 
9
 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01447.pdfראה להלן קישור לנייר:  

: 3023אוגוסט חודש כמו כן ראה כתבה באתר מעריב באותו הנושא מ

/online/1/ART2/391/458.htmlhttp://www.nrg.co.il  

צאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי. נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתו  10

 א' 5.3.0022מספר: נוהל 
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לאזרחים פלסטיניות תושבות הגדה המערבית הנשואות המרואיינות הן מהנשים  שבע

פלסטיניות ת ומהן אזרחישתיים פלסטינים בעלי אזרחות ו/או תושבות ישראלית ו

 . חוץתושב גבר פלסטיני ל ת אשר נשואותוישראלי

חסרות המעמד בישראל העידו על תחושות קשות מאוד של תסכול, הפלסטיניות הנשים 

אזרחי במדינה. הנובעות מהעדר מעמד  ,חרדה, תחושה של חוסר יציבות וחוסר בטחון

הנסיבות המשותפות משפיעות על  שכן, דמיון רבעדויות הנשים ניתן היה למצוא ב

 , כל זאת כפי שיפורט להלן. בחלק גדול מהמקרים הוויית החיים כולה

  :העדר המעמד על חייהן של הנשיםההשפעה של 

 :הן  ,רוב הנשים דיווחו על הגבלה בחופש התנועה שלהן הגבלה בחופש התנועה

בשל הן שהייה חוקי( ו ם שיש אישורבשל החשש להיתקלות עם המשטרה )הג

 . ונהיגה ברכב בארץ בהתאםהעובדה כי הן מנועות מקבלת רישיון נהיגה בישראל 

חזק אלא אם יש צורך  ,אשה אחת דיווחה כי היא משתדלת לא לצאת מהבית

 שמאלץ אותה לצאת.  במיוחד

נשים דיווחו על הימנעות מביקור משפחת המוצא בשטחי הרשות הפלסטינית  

רצופים  אינםבמחסומים וכן על כי אישורי השהייה שניתנים להן מחשש למעבר 

אשר  ,חודשים בלבד 2-ימים בלבד או אישור שהייה ל 2-)דוג': אישור שהייה ל

 אישור(.שוב ולבקש  הבסופם עליה לחזור למקום מוצא

הזהות בנה הקטין אינו רשום בתעודת שהנשים דיווחה כי בשל העובדה מאחת 

)הוא רשום בתעודת הזהות הישראלית של אביו בלבד(, היא אינה  שלה הפלסטינית

 עליה. משמעות הדבר בפועל היא שלעבור יחד איתו במחסום בדרכה לגדהרשאית 

ם שונה במחסו השניים עובריםו כאמורלהפרד ממנו ומאביו בכל מקרה של מעבר 

 מזה בו עוברת היא עצמה.

כל הנשים דיווחו על העדר ביטוח בריאות בישראל ועל   - העדר ביטוח בריאות

נשים מדווחות , לרבות ובמיוחד בעת מחלה או היריון. נשיםכ ןבריאותעל  השפעתו

מקרים על מקרים בהם נאלצו לשלם אלפי שקלים לצורך קבלת טיפול רפואי או 

  צורך כך.לנסוע למקום מוצאן לבהם נאלצו 
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 הייתי בביתי שלי בהיריון האחרונים בחודשיםאחת הנשים מעידה בריאיון: "

  ".רפואי לביקור ללכת יכולתי לא אולם כאבים מרגישה

ביטוח בריאות פרטי  כי תחילה רכשהאחרת העידה כי היא חולת סכרת ו אשה

, זוגהאולם בשל מצב כלכלי קשה שלה ושל בן  ,לצורך קבלת טיפול רפואי בישראל

 . נותרה כיום ללא ביטוח רפואי כלשהולא עלה בידיה לחדש את הביטוח והיא 

 נשים דיווחו על חוסר היכולת לעבוד בישראל : חוסר יכולת לעבוד ולהתפרנס 

 לבנילסייע  ותיכול ןאינ משום שהוא גורם למצב בו ,עבורן מתסכל במיוחד כנושא

 הופך את המשפחה לדלת אמצעים. , מה שבכלכלת הבית ןזוג

במקום מוצאן וחלקן אף  היו חלק ממעגל העבודהחלק מהנשים המרואיינות 

לישראל הפך את כישוריהן ל"חסרי  אך המעבר ,מחזיקות בתעודות מקצועיות

חושות קשות של דיווחו על ת ן. חלק, מה שמגביר את תחושת התסכול"רלוונטיות

 העדר היכולת לעבוד.  בשל הן,בחיימשמעות" "שעמום" ושל "חוסר 

חלק מהנשים דיווחו כי הן חשות סוג של "נטל" על בן הזוג בשל חוסר היכולת 

 לסייע בפרנסת הבית. 

כי היא ובן זוגה  מהן סיפרה אחת. על חוסר יכולתן לפתוח חשבון בנק דיברונשים 

 לא הצליחו לקבל משכנתא על הבית בשל העדר מעמדה האזרחי. 

על ניסיונות  בנוסף דיווחו חלקןם דיווחו על מצב כלכלי קשה בבית. רוב הנשי

בתנאים "שחורה" להן עבודה  יעצמצבן ולהנצל את שונים של מעסיקים פרטיים ל

 מחפירים. 

 שים דיווחו כי הן לא יכולות לקבל קצבאות נ :חוסר יכולת לקבל זכויות סוציאליות

מהמוסד לביטוח לאומי בשל העדר המעמד. יתרה מכך, חלקן דיווחו כי המוסד 

הקטינים בשל העדר  ןקצבאות עבור ילדיהאף לביטוח לאומי מסרב לשלם להן 

 המעמד. 

חוסר יכולתן לקבלת קצבאות  לביןכי השילוב בין חוסר יכולת הנשים לעבוד  ,יצויין

 . כל אפשרות לעצמאות כלכלית למעשהן כלשהן מהמוסד לביטוח לאומי, מונע מה
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 נשים דיווחו כי חוסר המעמד שלהן בישראל : יחס גזעני מצד רשויות המדינה

משפיע גם על יחס הסביבה אליהן. חלקן דיווחו על יחס גזעני ולא מכבד שהן 

רווחה ההן באות במגע כמו בתי חולים, רשויות  איתןמקבלות מרשויות שונות 

 . ועוד

המוסדות אליהם פנתה לעזרה כי  דאחעובדת נודע ל אחת הנשים דיווחה כי כאשר

? פה להתחתן באה את מה: "זו אמרה לה ,היא תושבת הרשות הפלסטינית במקור

 "!שלך במדינה תתחתני לכי

 וחרדות הנובעות מהעדר : נשים רבות דיווחו על חששות חששות, דאגות וחרדות

. חלק מהנשים ןמעמד בישראל. רוב הנשים דיווחו על חששן שמא יופרדו מילדיה

שוב לישראל )לאחר ביקור אצל  דיווחו על חשש שמא המדינה לא תאפשר כניסתן

 .משפחת המוצא(

היא כי בכל פעם שהיא נכנסת במחסום לישראל , לדוגמא ,אחת הנשים דיווחה

 כנס וכי תופרד מבן זוגה וילדיה. יכי לא ייתנו לה לה חוששת

באישור  ותמחזיק ןהכאשר על חשש מפני מפגש עם המשטרה, גם עוד נשים העידו 

אחת העידה כי כל מפגש עם המשטרה, אפילו עם משטרת  אשהשהייה חוקי. 

 תנועה, יכול להכניס אותה לחרדה וללחץ. ה

ביעו על חשש מפני עתידן בארץ. אחת הנשים העידה כי היא "נעדרת נשים רבות הצ

 תחושת בטחון כללית בחייה". 

 חלק מהנשים דיווחו על אלימות מצד בן הזוג וחלק הצביעו  :מצד בן הזוג אלימות

חוסר  הדגישו אתנשים אותן על חוסר שביעות רצון מחיי הזוגיות. יחד עם זאת, 

 לחשוב על יציאה מהמערכת הזוגית לאור העדר חלופות.  האפשרות

העידו על חשש מאוד גדול במסגרת הראיונות, על אלימות  שסיפרוחלק מהנשים 

לא שכן  ילדיהן, לאיבוד משמורתן על יגרום אלימותהעל לרשויות  דיווח מכך ש

 בישראל.  פורמאלי ת מעמדוחסר יהיה באפשרותן להלחם על המשמורת כנשים

משפחתו המורחבת של בן הזוג מנצלת את העובדה כי היא  עידה כיהנשים האחת 

בן  מצד ההמופעלת כלפי שותפים לאלימות הפכו כי בני המשפחהוחסרת מעמד 
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אין ש משוםשהיא לעולם לא תתלונן  ברורומשפחתו  לבן הזוגכי  מספרתהזוג. היא 

 לה מעמד בישראל. 

  הן מדווחות על . בישראלוזרות נשים העידו על תחושות של ניכור : ניכורתחושת

 הןפלסטיניות אחרות. /תחושה שהן לא שייכות לפה, גם בהשוואה לנשים ערביות

 מרגישות שונות מהן. 

חושבות  הן אולם כאשרמקום מוצאן מביעות געגועים עזים לבני משפחתן ב חלקן

 ישראל.  אזרחיהן חוששות לעתיד ילדיהם שהם , חזרה לשםעל 

 : מתוך עדותה של אחת הנשים

 כאשר במיוחד גדול שעמום מרגישה אני. פה קשה זרות תחושת מרגישה אני"

 זמן לאחר אולם ויוצאת הבית את נועלת אני. זוגי בן לבין ביני וויכוחים מתעוררים

 לי אין, אחד אף פה לי אין?  אלך לאן: לעצמי אומרת אני. לבית שבה אני קצר

 שם ואחיה מוצאי למקום אחזור אולי: חושבת אני ואז מעמד לי אין, זהות תעודת

 להרוס רוצה לא אני: לעצמי ואומרת שוב חושבת אני כ"אח אבל. שלי הילדים עם

 תעודת את מהם תיקח שהמדינה חשש ויש שם עתיד להם אין. ילדיי עתיד את

 ". למענם הקשיים את ואסבול פה אשאר. שלהם הזהות

  חלק גדול מהנשים העיד על תחושות של בדידות, של שונות וגם  : חברתייםחיים

 על העדר חיים חברתיים אפילו עם הסביבה הקרובה. 

הן אינן חלק מהנשים העידו על קשרים חברתיים מוגבלים הנובעים מהעובדה כי 

אחת הנשים העידה על תחושה כי אינה לצאת מחוץ לבית.  ותמרב ןאינעובדות ו

יכולה ל"בטוח" באנשים. היא חיה בתחושה כי היא צריכה להישמר מפני זרים 

 בגלל העדר המעמד. 

 אחת הנשים העידה כי היא נמצאת בעמדת נחיתות לעומת נשים ערביות אחרות

 , מה שמשפיע על יכולתה להיות איתן בקשרים חברתיים. בישראל
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 נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל שנשואות לזרים: 

להבדיל מעדויותיהן של הנשים חסרות המעמד אודות חוסר יכולת להתפרנס בצורה 

העדר רשת הזכויות החברתיות והבריאותיות, נשים אזרחיות ישראל ואודות עצמאית 

 מצב הפוך.דיווחו על הנשואות לזרים 

 שפרנסתעובדות נשים דיווחו כי הן למחקר, שתי הנשים בעלות סטטוס זה שהתראיינו 

מבני  חיות למעשה בנפרדשתיהן מכורח הנסיבות . מוטלת כולה עליהן הבית והמשפחה

 כמו אמהות חד הוריות בפועל הן מרגישות ,זוגן ולמרות קיומו של הקשר הזוגי

 מפרנסות יחידות. ומתפקדות כ

סה, בנהיגה, בטיפול בפרנ; יום כמעט מוחלטת בחיי היום העידו על עצמאות אותן נשים

יום חיי ההתמודדות ב שייההפרדה מבן הזוג כאלמנט שיוצר ק ותיארו אתבילדים וכד' 

 יום גם עבורן וגם עבור הילדים. 

לא יכול לבקר אותה וגם היא לא  עזה, שמתוקף הנסיבותאחת הנשים נשואה לתושב 

 . יכולה לבקר אותו. רוב הקשר שלהם נשען על שיחות טלפון

שתי הנשים מעידות על קושי כלכלי בשל העובדה כי הן מפרנסות יחידות וכן על תחושת 

 בדידות ושונות משאר הנשים הנשואות שחיות יחד עם בני זוגן.

כי  , מעצם העובדהאחת הנשים דיווחה על תחושה כי היא "מוחלשת" מבחינה חברתית

של ניצול אותה "מוחלשות" מקרים אין לה למעשה "גבר בבית". היא דיווחה על 

 )לדבריה( על ידי מעסיק וכן על ידי זרים. 

מצד עובדי רשויות מדינה אליהם היא פונה  העל גילויי גזענות כלפי גם העידה מהן אחת

 בשל העובדה כי היא נשואה לזר ממדינה זרה )תושב עזה במקרה הזה(. ,לעזרה

חד  אשהשנסיבות חייה מכתיבות את תפקודה כ למרות כי  עוד סיפרה מרואיינת אחת,

ולכן היא לא נהנית מהזכויות נשואה  אשההביטוח לאומי מתייחס אליה כאל  ,הורית

 הניתנות לנשים חד הוריות. 

האפשרות כי מעידות על חששות וחרדות מפני העתיד ובייחוד מפני שתי הנשים 

ת על כמיהתן כי יבוא יום במצב של הפרדה. שתיהן מעידו תישאר לאורך זמן המשפחה

כי המצב של ההפרדה אחת הנשים  סיפרהגעגועים, מעבר ל כלו להתאחד עם בן הזוג.ווי
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הוא לא שלל העובדה כי הוא "כל הזמן חושד בה" בג ,בינה לבין בן זוגה גורם לה לבעיות

 היכן היא יוצאת ועם מי. לנמצא סביבה ולא רואה 

 אחת מהנשים העידה: 

 מאוד קשים רגעים אלה היו. בננו של ההולדת ביום לידי יהיה שהוא קיוויתי כמה" 

 כאשר. הגזעני החוק בגלל ממנו מופרדת אני. ממני חוץ בהם הרגיש לא אחד ואף עבורי

 שהכי מה. מספיק לא זה אבל בטלפון איתו לדבר מתקשרת אני אליו מתגעגעת אני

 ". בכבוד לחיים הבסיסית זכותי את להשיג מצליחה לא אני כי הוא אותי שובר

 

 לסיכום

. המדובר םסיפוריהן ועדויותיהן של הנשים שהובאו במסמך זה, כמו מדברים בעד עצמ

בקולות מושתקים, משולי השוליים של החברה בישראל, סיפורים שלרוב אינם 

 מושמעים ואינם נשמעים. 

-ויום המציאות הנשקפת מהראיונות עגומה. חוק האזרחות משפיע השפעה קריטית

יומית הן על מצבן של נשים פלסטיניות חסרות מעמד והן על זה של נשים פלסטיניות 

אזרחיות ישראל שהן בנות זוג לתושב הגדה המערבית ועזה. אותן נשים נפגעות חוק 

ואולי חמור  האזרחות סובלות מניכור חברתי, התעלמות הרשויות, מצב כלכלי מוחלש

ומצבן  מבחינת המשמורת על ילדיהן –מחוסר וודאות מתמיד לגבי העתיד  –מהכל 

 המשפחתי במובן הכולל של הביטוי.

להביא להפסקת סבור כי על המדינה לתת את הדעת לאותן קולות ו אשהל אשהארגון 

 . תעל רקע השתייכותן הלאומיאפלייתן של אותן נשים 

האזרחים הפלסטינים החיים  לביטולו של חוק האזרחות המפלה את אנו קוראות

אנו פונות למדינה בדרישה לשנות . םהענקת מעמד אזרחי לבני זוגל ותקוראבמדינה ו

מהם נשים וילדים, במצב של חוסר את מדיניותה המפלה, המותירה אלפים רבים, 

 פגיעה מהותית בזכויותיהם הבסיסיות לחיים בכבוד. וודאות לגבי עתידם ובמצב של 
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