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מתכבדים העותרים להגיש עיקרי טיעוניהם. במסגרת הדיון יעמדו לקראת הדיון בעתירה 

  שנפרסו בעתירתם, ויבקשו להוסיף טענות כדלקמן:הטענות העותרים על 
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) של 2002במשך שנים ארוכות (ובחלק מהמקרים מאז שנת  עניינה של עתירה זו בשלילתן .1

, ותושביה סוציאליות מקבוצה גדולה של בני משפחה של אזרחי ישראלבריאותיות ויות זכו

 .ששהייתם בישראל הינה כדין, ברציפות ולאורך שנים

  

, אילולא נחקק חוק מלאותוסוציאליות מדובר במי שהיו זכאים לזכויות בריאותיות  .2

האזרחות והכניסה  חוק –(להלן  2003- האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג

 , כפי שנטען על ידי רשויות המדינההאזרחות והכניסה לישראל . כל תכליתו של חוק)לישראל

טחונית; להקפיד עם י, הינה בלאורך השנים בפני בית המשפט הנכבד בהתדיינויות אינספור

תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה במעברם בין השטחים הכבושים לבין ישראל, וזאת 

ממי  פחותשעל פי הטענה, מי שמחזיקים בתעודות זהות ישראליות נבדקים במעברים משום, 

מתן תושבות "שדרוג" המעמד וממ(ובמילים אחרות: יש להימנע  שמחזיקים בהיתרים

ארעית, תושבות קבע או אזרחות, שכן בנסיבות אלה ניתנות גם תעודות זהות ישראליות, 

, שניתנות והסוציאליות שלילת הזכויות הבריאותיות והבדיקה במעברים הנה קפדנית פחות).

, האזרחות והכניסה לישראל חוקעם קבלת תיעוד ישראלי, אינה חלק מתכליתו המוצהרת של 

  והיא  קרתה כמו במקרה. 

 

טחון המדינה לא יפגע כהוא זה אם יינתנו לאותם אנשים זכויות בריאותיות יבכלומר,  .3

אסר על ה לישראל האזרחות והכניסלולא חוק אי, להן היו זכאים מלאות וסוציאליות

הזכויות הבריאותיות והסוציאליות הוקרבו ללא שהדבר "שדרוג" מעמדם. הלכה למעשה, 

הוא שהורה זאת, אלא ההוראות האזרחות והכניסה לישראל ישרת כל תכלית. לא חוק 

חוק ביטוח בריאות  –(להלן  1994-הכלליות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

חוק הביטוח  –(להלן  1995-וח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"הושל חוק הביט) ממלכתי

ולפיהן מי  –וללא קשר אליו האזרחות והכניסה לישראל שנחקקו עובר לחוק  –) הלאומי

שאינו מחזיק ברישיון ישיבה ארעי לפחות, אינו זכאי לביטוח בריאות ממלכתי ולזכויות 

ל טעמים ביטחוניים בדבר מעבר שמשום שניטלו תעודות הזהות בתואנה  סוציאליות. רק

חופשי בין ישראל לבין השטחים הכבושים, ניטלו הזכויות הבריאותיות והסוציאליות. 

זכאים "לשדרג" את מעמדם, בני משפחה אלה היו האזרחות והכניסה לישראל חוק  אילולא

של אחרים של אזרחים והמשפחה הבני כל כמו , ואגב כך לזכות ממילא בשירותים אלה

 .תושבים

  

הפנייה אל המשיבים בעניין נשוא העתירה,  2008בחודש מרץ  כהנער אלה דבריםעל רקע  .4

. 2009העתירה בחודש אפריל הוגשה הפנייה, התזכורות והמגעים שבעקבותיה העלו חרס, ומש

וכמעט ארבע שנים מאז  ,, כמעט חמש שנים מאז פנו העותרים אל המשיביםגם עתהואולם, 

, וחרף מורת הרוח שבית המשפט 2009יוני  , חרף צו על תנאי שניתן בחודשהוגשה העתירה

טרם הוחלו על הנכבד שב והביע לאורך השנים בשל קצב טיפולם של המשיבים בעניין, 

ה נשוא העתירה זכויות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ועל פי חוק הביטוח יהאוכלוסי

 .הלאומי
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על  2011בחודש מאי  הםהמליצה בפניעל ידי המשיבים מה שהוק תמשרדי- הבין הוועדה .5

י משפחה בתנאים ובסייגים שאינם חלים על בנ ביטוח בריאות ממלכתיהחלת הוראות חוק 

, שחוק האזרחות והכניסה לישראל אינו חל עליהם. הוועדה הוסיפה של אזרחים ותושבים

ף יה נשוא העתירה, וזאת איעל האוכלוסלא להחיל את חוק הביטוח הלאומי והמליצה ש

חל באופן מלא על בני משפחה של אזרחים ותושבים, שחוק האזרחות הלאומי  הביטוחחוק ש

של אזרחים ושל כי בני משפחה כלומר, הוועדה המליצה והכניסה לישראל אינו חל עליהם. 

שבמקורם הם מהשטחים הכבושים, ושחוק האזרחות והכניסה לישראל אינו תושבים 

אים נחותים מאפשר "לשדרג" את מעמדם מטעמים ביטחוניים, ייהנו מביטוח בריאות בתנ

שאינם פלסטינים, ולא ייהנו כלל מזכויות על פי חוק בני משפחה  נהניםמאלה שמהם 

המשיבים אימצו . במלואן מהן נהניםהביטוח הלאומי, בעוד בני משפחה שאינם פלסטינים 

 את המלצות הוועדה, ואולם עד כה, כאמור, לא יישמו אותן.

  

פלה זה, שאין לו דבר עם תכליתו של חוק האזרחות והכניסה מהו הטעם להסדר נחות ומ .6

 :רהיבים עוז להצדיקו כךהמשיבים מלישראל? 

  

"[...] המדובר בסוגיה מורכבת שלה היבטים רבים בתחומי 

הכלכלה, החברה, הבריאות, הרווחה, מדיניות ההגירה, ועוד, 

 32והיא בעלת השלכות רוחב משמעויות וממשיות." (פסקה 

  שובה).לכתב הת

 

על רקע תכליתו המוצהרת של חוק האזרחות והכניסה לישראל; על רקע הפגיעה הקשה  .7

בין בני משפחה והמתמשכת באוכלוסייה נשוא העתירה; ועל רקע האפליה הנמשכת 

, שזכאים לזכויות לעומת בני משפחה אחרים של אזרחים ושל תושביםפלסטינים 

 .ך ידאין לתת לכ – בריאותיות וסוציאליות מלאות

 

עם קבלת תצהיר התשובה פנו העותרים למשיבים בבקשה לפרטים נוספים. נציין, כי  .8

ביסוד המלצות הוועדה  ההעותרים ביקשו לברר מהי התשתית העובדתית והנורמטיבית שעמד

מן התשובות משרדית שאומצו על ידי המשיבים. השאלות נותרו ללא מענה של ממש. -ןהבי

הכניסה לישראל, ששלל, כאמור, בפועל, וק האזרחות וחלכך, ש לא ניתן כל משקלעולה, כי 

את זכויותיהם הבריאותיות והסוציאליות של בני המשפחה נשוא עתירה זו, לא נתכוון לעשות 

להסדר לא ניתן כל הסבר או הצדקה לשרת כל תכלית ביטחונית. שלילת הזכויות כן, ואין ב

ולאפליה לרעה של בני משפחה שמקורם כליל  ביטוח רפואי נחות, למניעת זכויות סוציאליות

המשיבים טענות בתצהיר התשובה העלו  .משפחה אחריםבשטחים הכבושים לעומת בני 

בדבר תמריץ לרכישת מעמד כלליות בדבר ניצול לרעה של מנגנון ביטוח בריאות ממלכתי; 

בעיות בדבר ; וביטוח בריאותר בעיות בתשלום עבולצורך קבלת שירותים רפואיים; בדבר 

לבני לא ביחס  –לא הציגו כל נתונים שיתמכו בכך במענה לשאלות גבייה של התשלום, ואולם 
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יש "חשש הוא כי , כל שהשיבום. אחרי, ולא ביחס לבני משפחה משפחה מהשטחים הכבושים

ספקולציות שמקומן לא יכירן, ותו לא ". בוסס על ניסיון החייםמפני הגירה רפואית, אשר מ

, וכן בעמ' 772-771, בעמ' 728) 2, פ"ד נג(סטמקה נ' שר הפנים 3648/97(ר' בעניין זה: בג"ץ 

778-777 )1999.(( 

  

  .א'מצ"ב ומוסמן  17.4.2012מיום העתק הבקשה לפרטים נוספים 

 .ב'מצ"ב ומסומן  3.5.2012מיום נוספים העתק התשובה לבקשה לפרטים 

  

יתבקש בית המשפט הנכבד מן הטעמים האלה, בהצטרף אל הטעמים שנפרסו בעתירה,  .9

בני המשפחה של אזרחים להפוך את הצו על תנאי למוחלט, ולהורות למשיבים להחיל על 

נשוא העתירה את הזכויות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולפי חוק הביטוח  ביםשותשל ו

יה אילולא חוק האזרחות והכניסה לישראל, וכפי שהן יו חלות על, כפי שהבמלואןהלאומי 

חל תושבים, שחוק האזרחות והכניסה לישראל אינו של חלות על בני משפחה של אזרחים ו

 .אוסר על "שדרוג" מעמדם מטעמים ביטחונייםעליהם, ואינו 

 

  

         

  עודד פלר, עו"ד    2012בנובמבר  29

  ב"כ העותרים

 

  

 

 

 




















