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אסירים שקופים

"לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות" הינו המשך של הדו"ח אסירים שקופים ,שהכיל
מידע על משטר ההיתרים ועל מניעה בטחונית של תושבים פלסטינים ותהליך
הסרתה עד אפריל  .2007מאז לא השתנה המלכוד שבו נתונים פלסטינים מנועי שב"כ,
המצוקה האישית והכלכלית שלהם ,והמצב הקפקאי :הריצה אחרי ה'מדוע' ואחרי
כתובת מתאימה כדי לנסות לשנות את רוע הגזירה .באוקטובר  2009פורסם באתר
מחסום Watchפרק על "מרוץ המכשולים בדרך אל הכרטיס המגנטי" — שמובא
במלואו בסוף חוברת זו לאחר הנספחים.
בדו"ח זה — "לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות" — מובאת סקירה על מה שאירע
בתחום הליכי הערעור על המניעה הביטחונית מאפריל  2007ועד לימים אלה .גם כאן
המידע הוא פרי מעקב ופעילות של צוות של מחסום ,Watchהעובד מזה כשש שנים
יחד עם עובדים וסוחרים פלסטינים מנועי שב"כ ,כדי לערער על המניעה הביטחונית
החלה עליהם .מתוך פעילות זו עולה תמונה קשה של מערכת הדיכוי המתוזמרת על
ידי השב"כ ,המנהל האזרחי ומפקד הצבא בגדה המערבית ,בגיבוי הרשות המבצעת
והרשות המחוקקת.
הדוח נכתב בידי סילביה פיטרמן .הוא נשלח לתגובת מתאם הפעלות בשטחים ב־3
בנובמבר  2011וב־ 17בנובמבר  2011טרם התקבלה תגובה.
חברות הצוות ,שכתבו ביחד עם התושבים המנועים במהלך השנים הנסקרות כאן אין
ספור בקשות להסרת המניעה הביטחונית:
רחל אפק ,רמת השרון
חנה ארנון ,ירושלים
אלקה ביתן גל ,ירושלים
עפרה ברונו ,ירושלים
פיליס וויסברג ,תל אביב

קרין לינדנר ,תל אביב
אנה נצר שי ,חיפה
סילביה פיטרמן ,ירושלים
מיקי פישר ,תל אביב
רינה צור ,תל אביב

רעיה צנטר ,חיפה
רינה רוזלר ,ירושלים
תמי שלף ,חיפה

חברות מחסום Watchנוספות סיעו רבות לצוות במקרה הצורך.
תודות:
לעו"ד תמיר בלנק על התמיכה בנו ,על העזרה הרבה ,על הנכונות לייעץ לנו בכל שלב
ובכל בעיה ועל הגשת העתירות פרטניות בשם התושבים לבית המשפט תוך הפגנת
תבונה ,מקצועיות רבה והתעקשות להשיג צדק במצבים כמעט בלתי אפשריים.
לעו"ד לימור יהודה ,מנהלת המחלקה לזכויות אדם בשטחים הכבושים של 'האגודה
לזכויות האזרח בישראל' על הגשת העתירה לבית המשפט העליון כנגד 'המוסד' של
מניעת השב"כ ועל הערותיה הרבות והמועילות בסעיף הדן בעתירות לבית המשפט.
לחברותינו במחסום Watchשקראו והעירו ובמיוחד לחנה בר"ג.
לרזיה אילן על העריכה הלשונית ועל הערותיה שתרמו רבות לבהירות הדו"ח ,למיה
בלום על עיצוב החוברת והבאתה לדפוס וליהודית שטרנברג על העימוד.
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לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות

ק' מגיע לכפר קטן כדי לשמש מודד קרקעות .לדבריו ,הרוזן הזמין
אותו לשם כך .אבל ,כדי שיוכל להתחיל לעבוד עליו להיכנס לטירה
ולפגוש את הרוזן .נראה שהדבר אינו פשוט כלל וכלל .לטירה יש
כניסות מרובות ,שמיקומן אינו ידוע ואופן פתיחתן נסתר; יש
להשיג אישורים רבים ,למלא טפסים ולהגיש בקשות .הוא חייב
לגייס אין ספור מתווכים ובכל שלב משתנות הדרישות והתנאים.
בתחילת הדרך ק' מלא תושייה ובטוח שיצליח להשיג את מטרתו,
אבל עם הזמן הוא הולך ומתייאש .ככל שהוא מתאמץ יותר המפגש
עם הרוזן מתרחק והולך ,ואפילו המפגש עם איש המפתח ,קלאם
שמו ,נעשה בלתי אפשרי .הוא מחכה ימים אחדים ,שבוע ,שבועיים.
כולם אומרים לו שעליו להתאזר בסבלנות .בשלב מסוים ק' כבר לא
מאמין למתווכי־מתווכים ועסקנים הפוגשים אותו ומבטיחים לו
לארגן פגישה עם קלאם ,אבל הוא ממשיך לפנות אליהם .אין כל דרך
אחרת.
זהו סיפורו של ק' ,מ"הטירה" של קפקא .זהו גם סיפורם של מנועי
השב"כ שאינם מבינים למה זה קורה להם ,ומנסים לשנות את רוע
הגזרה .הם רוצים לקבל היתר כניסה לישראל או להתנחלויות למטרת
עבודה ,מסחר או לצרכים אישיים שונים.
שימו את עצמכם לרגע במקומם של אנשים אלה .בעיקר שימו עצמכם
במקום העובדים שמחרימים להם היתרים מעכשיו לעכשיו .אתם
יוצאים לעבודה כל יום ,במשך שנים ,ופתאום מבשרים לכם — די,
זה נגמר .לא עוד עבודה .למה? — לא ,החברה לא פשטה את הרגל,
אלא שאסור לכם להגיע לעבודה .זאת מבלי שעשיתם שום דבר שיכול
להביא לפיטורין שלכם.
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אתה מתחיל לחשוד בחברים לעבודה ,בשכנים ובמכרים ,שמא הם
הלשינו עליך .אולי הקינאה מדברת מגרונם ,כי אתה הרי עובד ומרוויח
במקום שרבים וטובים אינם יכולים להתפרנס ולו בצניעות .מה
ניתן לעשות? למי לפנות? עם מי לדבר? במה מאשימים אותי? בטח
מאשימים אותי במשהו ...את מי אפשר לשאול? אולי אפשר לדבר
עם המנהל והכל יסתדר ...אולם ,מסתבר ,שבעצם אין ממש סיבה
אישית להפיכתך למנוע .לכן גם אין ממש מה לברר .אתה ישר דרך ,וכל
מבוקשך הוא לפרנס את משפחתך.
האשם הוא במערכת שמיועדת להמשיך ולתחזק את הכיבוש ,ולשם
כך יש לשמור על אוכלוסיית השטחים מפוחדת ,במצב של אי וודאות
וללא לכידות חברתית .השיטה גם מיועדת לקיים מאגר גדול של
פלסטינים שצריכים טובות הנאה מהשב"כ ,כדי לגייס אותם תוך
ניצול ציני של צרכיהם הבוערים ביותר .רגעי החולשה ,כאשר אדם בא
להתחנן על אישור עבודה שהוחרם ,הם הרגעים הנוחים והמתאימים
לתפוס בגרונו ולחייב אותו לשתף פעולה" :תעזור לי ואעזור לך" —
אומר 'הקפטן' מן השב"כ .אין דרך טובה מזו לגיוס.
מה שניתן לעשות במצב זה הוא לנסות לערער על המניעה .אם יודעים
לאן לפנות כדי לנסות להמחק מהרשימה השחורה יש סיכוי כלשהו
להצלחה ,אלא שהליכי הערעור לא ממש מתפרסמים והדרישות
והכללים משתנים חדשות לבקרים .עד יוני  2007בקשות להסרת
המניעה הביטחונית היו מוגשות אל היועץ המשפטי של הגדה

המערבית — היועמ"ש לאיו"ש.
מאז יוני  2007נקבע הליך ערעור יחודי לכל מטרת כניסה לישראל:






קפטן הוא הכינוי המקובל לחוקר מהשב"כ .גם בהזמנות לפגישה עם השב"כ,
שבדרך כלל כתובות על נייר של המשטרה ,רשום שהפגישה היא עם קפטן
מסויים .מזה אנו למדים שזוהי הזמנה לחקירת שב"כ ולא לחקירת משטרה.
על כך דווח בהרחה בחוברת "אסירים שקופים ־ פלסטינים מנועי שב"כ" מאפריל
http://www.machsomWatch.org/files/InvisiblePrisonersHebDec09.pdf ,2007
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לעבודה בתור פועלים ,למסחר ,לעבודה בכנסיות ,לעבודה בארגונים
בינלאומיים ,לצוות רפואי ,למורים או לצורך איחוד משפחות .בהתחלה
פנו המנועים לגורמים שונים במנהל האזרחי (להלן המנהא"ז) או
לגורמים שונים ברשות הפלסטינית העומדים בקשר עם המנהא"ז.
בקשותיהם נשארו ללא כל מענה ,שכן גורמים מסוימים במנהא"ז
היפנו לכתובת אחת מסויימת ,אולם בכתובת זו לא שמעו שהם
הכתובת — ביניהם גם כאלה ששייכים למנהא"ז עצמו.
לפי ההליכים החדשים רק מעסיקים רשאים לבקש הסרת מניעה עבור
עובדיהם .סוחרים — והם בלבד — רשאים להגיש בקשות ערעור עבור
עצמם .לכל אדם אחר הרוצה להסיר את שמו מהרשימות השחורות של
השב"כ אין כל זכות לערער בעצמו .ביוני  2009הפסיק מנגנון הערעור
של הפועלים לתפקד ,ובמשך כשנה לא ניתן היה לערער כלל (מחסום
 Watchשלח בעניין זה מכתבי תלונה רבים) .לבסוף החליט המנהא"ז
לאפשר לעובדים הפלסטינים לערער בעצמם במת"קים.






לאורך כל התקופה וגם היום אפשר להגיש בקשות להסרת המניעה הביטחונית
רק במקרה של מניעת היתר לכניסה שוטפת לישראל לעבודה ,למסחר או לאיחוד
משפחות או למניעת המעבר לחוץ לארץ .פלסטינים מנועים שצריכים היתר
לכניסה זמנית לבתי חולים ולצרכים אישיים שונים לא זכאים לערער על המניעה
אלא רק על מניעת היתר ספציפי.
"ביצועה של מדיניות ישראל בשטחים הכבושים נתון בידי מערכת ביורוקרטית
ענפה וחונקת ,שעליה ממונה המינהל האזרחי .המינהל פועל על פי קריטריונים
קולקטיביים שאינם מתייחסים לפרט ולצרכיו האישיים .כך מתאפשרת שליטה
מלאה באוכלוסייה שמדוכאת זה עשרות שנים( ".מתוך "מחסום Watchמתריע —
חודשי  2010האחרונים")16.1.2011 ,
מת"ק — מנהלת תיאום וקישור — משרד אזורי של המנהל האזרחי בו מקבלים
הפלסטינים כרטיסים מגנטיים ובו מונפקים רוב היתרי הכניסה לישראל או
להתנחלויות .במת"ק אמורות להתקיים רוב הפעולות הביורוקרטיות שנוגעות
למנהל האזרחי .כמו כן שם אמורים לתת הסבר לפעולות והליכים ביורוקרטיים
שונים .שם גם אמור שוטר לקיים קבלת קהל יומיומית .בגדה קיימים  11מת"קים.
מול כל מת"ק פועל משרד קישור פלסטיני (או מספר משרדי קישור) המתווכים
בין התושבים לבין המת"ק (לדוגמא :התושב מבקש היתר במשרד הקישור ומקבל
היתר במשרד הקישור כאשר הנפקת ההיתרים נעשית במת"ק).
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האפשרות להגיש ערעורים במת"ק באזור המגורים של התושב
ולקבל אישור על הגשת הערעור החלה במרץ — אפריל  .2010הגשת
הערעורים במת"קים לא הייתה הליך פשוט ,ולעיתים 'בילו' התושבים
שעות רבות בניסיונם להגיש מסמכים במת"ק ,אולם — ככלל —
הערעורים התקבלו וניתנו עליהם תשובות .אופן פעולה זה הסתיים
ב־.17.3.2011
מאז ה־ 30.5.2011הוחזרה השיטה המקנה למעסיק את זכות ההחלטה
אם לערער על המניעה של העובד — אם לאו .השיטה מופעלת כיום
בצורה הרבה יותר 'דווקאית' ממה שהיה נהוג עד יוני .2009
הסוחרים יכולים לערער על המניעה הביטחונית בעצמם או באמצעות
באי כוח .נדרשו כשלוש שנים — מיוני  2007עד מרץ-אפריל  — 2010וכן
מכתבי מחאה רבים עד שהליכי הערעור עבור סוחרים החלו לתפקד.
גם כיום ישנן בעיות קשות בהגשת בקשות להסרת המניעה.
פועלים וסוחרים שבקשתם להסרת המניעה נענית בשלילה יכולים
לעתור לבית המשפט .למחסום Watchפרוייקט ייחודי להגשת עתירות
בשמם של פועלים וסוחרים אלה .הגשת עתירה לבית המשפט הוא
דבר יקר ,ומעטים יחסית יכולים לעתור .עם זאת ,מתחילת הפרוייקט
בינואר  2007עד אמצע ספטמבר  2011הוגשו  283עתירות ובמסגרתן
הוסרה המניעה של כ־ 70אחוזים מהעותרים .עתירות שנגמרות 'בטוב'
נמחקות עוד לפני שבית המשפט מגיב לעתירה .אם ישנה התנגדות
מצד השב"כ ומתקיים דיון ,השופטים לא מתערבים והעתירות נמחקות
ללא הכרעה .העותר נשאר מנוע.
בדו"ח זה נסקור את התפתחות הליכי הערעור על המניעה הביטחונית
של פועלים וסוחרים בתקופה שבין יוני  2007עד ספטמבר  .2011מתוך
התאור להלן והתלונות הרבות ששלח מחסום Watchבעניין זה עולה
תמונה עגומה .כמו כן ,נתאר תופעות בולטות בתקופה הנדונה :נחשול
של החרמת היתרים במימדים שלא הכרנו ,שהתרחשה בתחילת 2009
ותופעת 'תחקור'.
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2011
בסעיף הראשון נספר על ‘חידוד הנהלים’ מיוני  .2007בסעיף השני
נתאר את המאבק כדי למנוע הפעלה רטרואקטיבית של שינוי הנוהלים.
בסעיף השלישי נסקור את הדרך בה תפקדו הנהלים 'המחודדים'
לגבי הליכי ערעור לפועלים ומספר תופעות בולטות :מאמצע 2007
עד ספטמבר  — 2008תקופה בה הייתה כתובת אחת; מספטמבר עד
דצמבר  — 2008לאחר פיצול הכתובות; נחשול של החרמת היתרים
בממדים שלא הכרנו קודם שהתרחש בחודשים הראשונים של ;2009
הפעלת קטגוריה חדשה מבחינתנו — קטגוריית 'תחקור'; מינואר עד
יוני  — 2009עם 'הקפדה' יתרה על הנהלים; מיוני  2009עד מרץ —
אפריל  — 2010היעדר כתובת; ממרץ–אפריל  2010עד — 17.3.2011
החזרת היוזמה להסרת המניעה לפועלים עצמם; ומ־— 30.5.2011
הקפדה יתרה על הנהלים והפיכת הפועלים הפלסטינים לפועלים
זרים .בסעיף  4נסקור את שהתרחש בתחום של הליכי הערעור על
מניעה ביטחונית של סוחרים.
התוהו ובוהו בתחום של הליכי הערעור על המניעה הביטחונית הן של
פועלים והן של סוחרים יוצר תופעות של שחיתות עליהן נדבר בקצרה
בסעיף  .5בסעיף  6נסקור את פרוייקט הגשת עתירות לבית המשפט
להסרת המניעה הביטחונית של פועלים וסוחרים ואת העתירה
הכללית שהוגשה על ידי “האגודה לזכויות האזרח בישראל“ נגד ‘מוסד‘
המניעה הביטחונית .נסיים במספר תובנות בסעיף .7
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' .1חידוד נהלים' מיוני 2007

עד יוני  2007הייתה כתובת אחת לבקשות — היועמ"ש לאיו"ש.
האדם המנוע יכול היה להגיש לו בקשה להסרת המניעה הביטחונית
בעצמו תוך ציון מטרת הסרת המניעה .ארגוני זכויות אדם ועורכי דין
היו רשאים לסייע למנועים ולפנות בשמם .האגודה לזכויות האזרח
פרסמה בספטמבר ' 2005זכותון' בשם "הגבלות על חופש התנועה —
היתרים ומניעה ביטחונית — מה אפשר לעשות?" (נספח  ,)1ובו ציון
הדרכים הפתוחות בפני המנועים הביטחוניים כדי לערער על מניעה
הביטחונית.
ב־ 6ביוני  2007פירסם היועמ"ש לאיו"ש 'חידוד נהלים' ,וב־ 17ביוני
 2007פורסמה הבהרה (שני המסמכים מובאים בנספח  .)2על פי שני
החוזרים ,על המעסיקים להגיש בקשה להיתר עבור כל עובד שהם
מעונינים להעסיק .אם הנפקת ההיתר סורבה מטעמי ביטחון יוכלו
המעסיקים להגיש בקשה להסרת המניעה הביטחונית לגורם אליו
הגישו את בקשת ההיתר (ראה נספח  ,2מסמך מ־:)17.6.2007

"כך ,בקשה להסרת מניעה במסגרת בקשה להיתר כניסה קבוע
לישראל לצורכי מסחר תוגש על ידי התושב למת"ק הגזרתי;
בקשה להסרת מניעה במסגרת בקשה להיתר קבוע לישראל
לצורכי תעסוקה תוגש על ידי המעסיק לקמ"ט תעסוקה
במנהא"ז; בקשה להסרת המניעה במסגרת בקשה להיתר
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קצין מטה תעסוקה — קמ"ט תעסוקה — אחראי על כל הנשאים הנוגעים
להעסקת תושבים פלסטינים בישראל החל בהנפקת היתרי עבודה בישראל
ובהתנחלויות וכלה בפתרון בעיות הנוצרות בין עובדים ומעסיקים .בעיקרון,
בתוקף הגדרת תפקידו ,קמ"ט התעסוקה אמור לדאוג לקיום רמת תעסוקה

2011

כניסה קבוע לישראל במסגרת עבודה בארגון מוכר ,תוגש על
ידי הארגון לגוף במנהא"ז המטפל בבקשותיהם (לדוגמא :עובדי
ארגונים בינלאומיים יטופלו על ידי ענף ארב"ל במנהא"ז ,עובד
צוות רפואי על ידי מתאמת הבריאות במנהא"ז ,מורים יטופלו
על ידי מתאם החינוך במנהא"ז וכד')".

עם הנהגת נהלים אלו התעוררו מספר בעיות ,שתיים מהן נפרט
להלן:
● אחת הדרישות הבסיסיות לבקשת היתר כניסה היא החזקת
כרטיס מגנטי ,אולם ביוני  2007מנועים ביטחוניים לא היו
מקבלים כרטיס מגנטי .אמנם באפריל  2007החלו בהנפקת
כרטיס מגנטי לכל — כפי שדווח בסקירה קודמת — אולם
לאחר חודש הנפקה זו הופסקה ,וחודשה רק ביוני .2008
וכך — איך יכלו העובדים הפלסטינים מנועי השב"כ או
מעסיקיהם לבקש היתר ,לקבל סירוב בשל מניעה ביטחונית
ואחר כך לנסות להסירה ,אם אין לעובדים כרטיס מגנטי ולא
ניתן לבקש היתר כלל?
בעיה זו נעקפה על ידי כך שלמעשה הסתפקו במכתב
כוונות של המעסיק ,והוא לא נדרש להגיש בפועל בקשה
להיתר כתנאי הכרחי לטיפול במניעה הביטחונית .כך גם
לגבי הסוחרים — די היה בבקשה להסרת המניעה בצרוף
מסמכים לקבלת היתר סוחר מבלי לבקש היתר בפועל.
● הזכות לערער על המניעה הביטחונית מוקנית רק לתושבים
המבקשים היתר כניסה קבוע לישראל .אדם שצריך היתר
כניסה לישראל רק מפעם לפעם — לצרכים רפואיים או
נאותה בקרב תושבי השטחים הכבושים ,אולם למעשה ,למיטב ידיעתנו ,הוא אינו
עושה דבר בתחום זה .על כך מעידה העובדה שהאבטלה בשטחים גואה.
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צרכים אישיים שונים — או שאין לו צורך להכנס לישראל
למטרה מסויימת ,אבל מפריע לו אישית ששמו מתנוסס
ברשימות השחורות של השב"כ ,אינו יכול לערער על המניעה
הביטחונית.

לגבי המבקשים היתר כניסה קבוע לעבודה בישראל — מי שיבקש את
הסרת המניעה הביטחונית הוא המעסיק ולא העובד .כלומר ,נהלים
אלה לא מתייחסים לעובדים הפלסטינים כתושבים מוגנים בעלי
זכויות אלא כאל עובדים זרים התלויים לחלוטין ברצונו של המעסיק,
לא רק כדי לקבל היתר אלא גם על מנת להסיר את שמם מהרשימות
השחורות של השב"כ.
מאז הנהגת נהלים אלה קיימות בעיות קשות ביישומם ,ומשמעות
הדבר היא שחלק מהמנועים המבקשים לערער על המניעה הביטחונית
נדרשים להתרוצץ בין כתובות שונות ,ואין מושיע .למרות הקשיים,
מיוני  2007עד יוני  2009הצלחנו לסייע בהגשת ערעורים על מניעה

ביטחונית לכ־ 1000איש בשנה (חלקם תושבים שפנו בערעור חוזר).
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זהו ,כמובן ,קצה הקרחון .חשוב לזכור שמספר המנועים הכולל הוא עשרות אלפים
רבים (על פי הערכה מאמצע שנות ה־ ,2000מדובר ב־ 180,000מנועים ביטחוניים
בגדה המערבית).

2011

 .2דרישה לתשובות מהיועמ"ש לאיו"ש

בחודשים האחרונים לפני שינוי הנהלים ,שחל בתחילת יוני ,2007
היה קצב התשובות מהיועמ"ש לאיו"ש לבקשות להסרת המניעה
הביטחונית איטי ביותר .לאחר השינוי לא התקבלו תשובות כלל ,ולכן
ב־ 15.7.2007פנו מתנדבות מחסום Watchבמכתב אל קצין ייעוץ מדור
מנהל האוכלוסין ביועמ"ש לאיו"ש .בהיעדר תשובות גם בשבועיים
שלאחר מכן פנו המתנדבות ב־ 2.8.2007אל היועמ"ש לאיו"ש עצמו,
בדרישה שלא להפעיל את הכללים החדשים רטרואקטיבית ,כלומר
לתת תשובות לכל האנשים שהגישו בקשות לפני שינוי הנהלים .לפנייה
זו צורפה רשימה של כ־ 200אנשים שהגישו בקשות להסרת המניעה
הביטחונית ליועמ"ש לאיו"ש ולא נענו .באותה העת כבר המתינו אותם
מנועים כ־ 3חודשים בממוצע.
בהיעדר תשובות למנועים ,ולמרות שניתנה תשובה בעל פה לפונות
ממחסום Watchשהכללים לא יופעלו רטרואקטיבית ,פנו המתנדבות
ב־ 24.8.2007במכתב נוסף אל הפרקליט הצבאי הראשי (להלן הפצ"ר)
ואל ראש המנהא"ז .זמן ההמתנה הממוצע של כ־ 200האנשים
שברשימה התקרב אז כבר ל־ 4חודשים .שם נכתב:

"האנשים עליהם מדובר פנו אל היועמ"ש לאיו"ש בהיותו
אז כתובת ערעור כמעט יחידה מבחינתם .האנשים האלה
זכאים לתשובה .אם יש החלטה להפעיל את שינוי הנהלים
רטרואקטיבית ,אנו מבקשות לקבל החלטה זו בכתב .מדובר

באנשים קשי יום ,שפרנסתם תלויה בתשובות אלו".



המכתב מ־ 24.8.2007מובא בנספח .3
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לאחר מכתב זה החלו להגיע תשובות .לפי הרשום אצלנו ,ב־6.9.2007
היו עדיין  83תושבים שלא קיבלו מענה.
ב־ 14.10.2007שלח הפצ"ר מכתב תשובה למחסום( Watchראה נספח
 .)3לדבריו ,הפיגור במתן תשובות אינו תלוי בגורמים המשפטיים
והמנהליים אליהם הופנו המכתבים של מחסום Watchאלא בתשובת
השב"כ .מתוך תשובה זו מסתבר כי השב"כ הינו מעל החוק :הוא אינו
חייב להשיב בזמן סביר ,ואין בכוחו של היועמ"ש לאיו"ש או של הפצ"ר
למנוע מהשב"כ ליצור סחבת של חודשים רבים.
התשובות המשיכו לזרום ,ולפי הרישומים שלנו ב־ ,6.11.2007כ־20
יום אחר מתן התשובה של הפצ"ר ,המתינו עדיין  64אנשים לתשובה:
 23אנשים שפנייתם נשלחה ב־ — 3.6.2007שהמתינו כבר חמישה
חודשים לתשובה; יתר האנשים פנייתם נשלחה עוד קודם לכן ,החל
מינואר  2007וטרם נענו .התשובות האחרונות הגיעו בתחילת חודש
ינואר .2008
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2011

 .3הליכי ערעור עבור פועלים :ממעמד של
תושבים מוגנים למעמד של עובדים זרים

א .מיוני  2007עד ספטמבר  :2008כתובת אחת
הכתובת החדשה להגשת בקשות להסרת המניעה הביטחונית על ידי
פועלים ומעסיקיהם הייתה קמ"ט תעסוקה של המנהא"ז ,שמשרדיו
בבית אל .זמן קצר לאחר חידוד הנהלים החלו פועלים ומעסיקיהם
להגיש בקשות לקמ"ט תעסוקה על גבי טופס מיוחד ,המיועד לכך,
שהופץ יחד עם המידע על חידוד הנהלים .התשובות זרמו באיטיות
ולכן שלח מחסום  Watchמכתבי תלונה על היעדר תשובות הן לגורמים
מנהליים ,הן לגורמים משפטיים והן לראש השב"כ.
בלוח  1מרוכזים פרטים על מכתבים אלה.
במכתב לראש השב"כ וראש המנהא"ז מ־ 7.4.2008נכתב:

"...אנו מבקשות שתושבים הפונים בבקשה להסרת המניעה
הביטחונית יחד עם מעסיקיהם יקבלו תשובה תוך זמן סביר.
ברשימה המצ"ב כ־ 100תושבים מנועי שב"כ — והמעבידים —
שביקשו להסיר את המניעה הביטחונית בחודשים ספטמבר
 2007עד ינואר  2008וטרם קבלו תשובה .בתאריכים 14.1.2008
ו־ 16.3.2008נשלחו תזכורות למר עמי קבילו ,רע"ן תעסוקה
ביחידת קמ"ט תעסוקה במנהל האזרחי אולם נמסר לנו שאין
אפשרות לתת מענה כל עוד אין תשובה מהשב"כ.
התושבים עליהם מדובר והמעבידים שלהם פנו אל קמ"ט
תעסוקה בהיותו כתובת ערעור כמעט יחידה מבחינתם .האנשים
17
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לוח 1
תלונות על היעדר תשובות לבקשות להסרת המניעה הביטחונית*
— מאז שינוי הנהלים ועד סוף — 2008
תאריך התלונה

הגורם אליו הופנתה
התלונה
קמ"ט תעסוקה

14.1.2008

קמ"ט תעסוקה

91

16.3.2008

קמ"ט תעסוקה

113

7.4.2008

ראש השב"כ וראש
המנהא"ז
ראש השב"כ וראש
המנהא"ז

110

12.10.2008

קמ"ט תעסוקה

24.10.2008

ראש השב"כ וראש
המנהא"ז
קמ"ט תעסוקה

25.11.2007

2.6.2008

3.12.2008

מספר תושבים
הממתינים לתשובה
65
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( 18מהם היו ברשימה
שנשלחה ב־)7.4.2008
152
152
38

טווח הזמן בו
נשלחו הפניות
31.10.2007-14.6.2007
(ממתינים עד  5חודשים)
8.12.2007-14.6.2007
(ממתינים עד  7חודשים)
30.1.2008-9.8.2007
(ממתינים עד  8חודשים)
30.1.2008-28.9.2007
(ממתינים עד  6חודשים)
30.3.2008-28.10.2007
(ממתינים עד  7חודשים)
15.9.2008-29.6.2008
(ממתינים עד  3.5חודשים)
15.9.2008-29.6.2008
(ממתינים עד  4חודשים)
15.9.2008-8.7.2008
(ממתינים עד  5חודשים)

* המכתבים מ־ 7.4.2008ו־ 24.10.2008מובאים בנספח 4

האלה זכאים לתשובה .מדובר באנשים קשי יום ,שפרנסתם
תלויה בתשובות אלו .אנו מצפות להתערבותכם בנידון".
לאחר תלונה זו וגם לאחר התלונה שנשלחה ב־ 24.10.2008קצב קבלת
התשובות השתפר לתקופת מה ,אולם — כפי שאפשר לראות בלוח —
התופעה חזרה .עם זאת ,למרות שהיה לעיתים פיגור רב בתשובות,
בכל אותה התקופה מעסיקים ופועלים הצליחו להגיש בקשות ולקבל
תשובות.
18
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ב .מספטמבר עד דצמבר  :2008פיצול כתובות
לקמ"ט תעסוקה שלושה 'סניפים' בגדה המערבית :סניף במת"ק טול
כרם (שער אפריים) המשרת את המעסיקים של תושבי צפון הגדה
(מנפות צפוניות לרמאללה); סניף במת"ק רמאללה (בית אל) המשרת
את המעסיקים של תושבי נפת רמאללה ועוטף ירושלים; סניף במת"ק
בית לחם (עציון) המשרת את המעסיקים של תושבי דרום הגדה
(מנפות בית לחם ,חברון ויריחו).
חברות וקבלנים המעסיקים פועלים פלסטינים בישראל חייבים לנהל
תיק במדור התשלומים שבאזור מגוריהם או באזור שבו ממוקמים
עסקיהם .מדור התשלומים שייך היום למשרד הפנים ,ובעבר היה שייך
למשרד המסחר והתעשייה .תפקיד מדור התשלומים הוא העברת
שכר העבודה לעובד הפלסטיני וגביית היטלים והפרשות המעסיק
בגין זכויות העובד הפלסטיני.
מעסיק שיש לו תיק במדור התשלומים (מספר התיק מכונה 'סמל
מעסיק') מגיש שם את הבקשות לחידוש היתרים או להנפקת היתרים
חדשים לפועלים .אם מדור התשלומים מאשר את הבקשה (אם בקשת
המעסיק עומדת ב'מכסת' הפועלים לה הוא זכאי) היא מועברת ל'סניף'
קמ"ט התעסוקה אליו שייך העובד .התפקיד של סניפים אלה הוא
הנפקת ההיתרים בפועל ,והזרמתם ללשכות העבודה הפלסטיניות
שבהן מקבל הפועל את ההיתר.
הסניפים הללו של קמ"ט התעסוקה משמשים גם לשכות עבודה
עבור מעסיקים מהתנחלויות .אלה מגישים שם בקשות להיתרים
החתומות על ידי המעסיק ועל ידי קצין הביטחון של ההתנחלות ,ושם
גם מונפקים ההיתרים.
נציין ,כי עם ניצחון החמאס בבחירות בשנת  2005ובמשך יותר משנה נותק
הקשר בין המנהא"ז לבין המוסדות הפלסטינים .בעקבות זאת הופסקה
הזרמת ההיתרים מקמ"ט התעסוקה ללשכות העבודה הפלסטיניות.
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לקמ"ט התעסוקה אין קשר עם הפועלים אלא עם המעסיקים בלבד,
ולכן היה על המעסיקים להסתובב בין סניפי קמ"ט התעסוקה בשטחים
ולחלץ משם את היתרי עובדיהם .זוהי מטלה לא פשוטה הגוזלת זמן
וכוחות במיוחד מאנשים עסוקים הגרים רחוק מהסניף.
באותה תקופה היינו פוגשות בתצפיותינו השבועיות במת"ק עציון
פועלים שתוקף ההיתרים שלהם פג ,אשר באו כדי לנסות ולחלץ את
ההיתר המחודש מסניף קמ"ט התעסוקה במת"ק .מאחר שכניסתם
אסורה והם לא יכלו לדבר ישירות עם הממונה בקמ"ט ,הפועלים היו
מתחננים בפני המתנחלים שהיו באים לסדר את ענייניהם בלשכת
העבודה ,וחלק מהם היה מסכים לקבל תעודות זהות של הפועלים
ולהתעניין בהיתריהם .גם אנחנו ,חברות מחסום ,Watchהעזנו
להיכנס עם תעודות זהות ולדרוש את ההיתרים .מהר מאוד אסרו על
כניסתנו.
לאחר מספר חודשים קשים הסכימו בקמ"ט התעסוקה במת"ק עציון
לאסוף בשער את תעודות הזהות של הפועלים הממתינים להיתרים
ולאחר זמן (לפעמים כמה שעות) היה נעמד עובד המת"ק מעבר
לשער ,ומבעד לסורגים היה מחלק היתרים ומחזיר תעודות .כשחודש
הקשר עם המוסדות הפלסטינים ,התהליך חזר לקדמותו.
כפי שהסברנו בסעיף הקודם ,מאז שינוי הנהלים ביוני  2007הייתה רק
כתובת אחת להגשת בקשות להסרת מניעה ביטחונית עבור הפועלים:
קמ"ט התעסוקה שבבית אל .ב־ 15.9.2008הוחלט לפצל את הכתובת
להגשת בקשות להסרת המניעה .מעסיקים ועובדים היו צריכים להגיש
את הבקשות לסניפי קמ"ט התעסוקה בהתאם לנפות המגורים של
הפועלים .מאחר שעובד הקמ"ט שריכז את הבקשות מיוני  2007עד
ספטמבר  2008עבר למת"ק עציון ,נמשכה שם שיגרת טיפול הבקשות
של תושבי חברון ובית לחם ,על מעסיקיהם.
בין ה־ 28.9.2008ל־ 9.12.2008נשלחו לקמ"ט התעסוקה במת"ק
רמאללה (בית אל)  59פניות של עובדים ומעסיקיהם .פניות אלה
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לא נענו ,וניסיונות להשיג את העובדת האחראית עליהן בטלפון לא
צלחו .לאחר יותר מחודשיים השגנו אותה בטלפון .לשאלתנו על גורל
הבקשות הללו נענינו כי היא לא הכתובת לבקשות אלו ,וכי יש לשולחן
לקמ"ט התעסוקה במת"ק בית לחם (עציון) .בבירור שערכנו הסתבר,
כי העובד האחראי לפניות אלו במת"ק בית לחם לא ידע שעליו לרכז גם
את הבקשות להסרת המניעה הביטחונית של תושבי רמאללה ועוטף
ירושלים .לאחר מספר ימים נאמר שיש לשלוח את כל  59הפניות
מחדש ,הפעם ־למת"ק בית לחם.
במשך חודשיים וחצי נערמו  59פניות אצל העובדת הנ"ל ממת"ק
רמאללה ,והיא לא מצאה לנכון להפנות את הפניות ליעדן או להחזירן
לשולח .את מי שמכיר את הביורוקרטיה של הכיבוש זה ,כמובן ,לא
מפתיע .ב־ 11.12.2008נחתו כל הפניות הללו על שולחן העבודה של
קמ"ט התעסוקה במת"ק בית לחם ,ובסופו של דבר קיבלו כל התושבים
תשובות — גם אם באיחור גדול.
גם אצל קמ"ט התעסוקה במת"ק טול כרם נתגלו בעיות רבות .חלק
מן המעסיקים לא קיבלו תשובות כלל ,אם בגלל שהבקשה לא תאמה
את הדרישות ,או שנפסלה מסיבה אחרת או בגלל סחבת של חודשים
רבים .בכל מקרה לא נהגו ליידע את המעסיקים על פסילת הבקשה.
בירור טלפוני היה כמעט בלתי אפשרי בגלל הקושי להשיג את הקמ"ט
בטלפון .ניסיונות של חברות מחסום Watchלעקוב אחרי הבקשות
ולברר את מצבן נתקלו בסירוב מוחלט .יתר על כן ,שמענו ממעסיקים
שנציג קמ"ט התעסוקה בנפת טול כרם היה מאיים עליהם בכך שלא
ייתן להם אישורים כלל ,בגלל שמעסיקים אלה היו בקשר איתנו.

ג .תחילת  — 2009החרמת היתרים גורפת של
עובדים וותיקים
בתחילת  2009עבר נחשול על תושבים בעלי היתרים וסחף את ההיתר
מידם :אנשים שעבדו  20ואף  30שנה בישראל הפכו פתאום למנועי
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שב"כ .כל יום פנו אלינו בטלפון אנשים נואשים ,ודווחו שהחרימו את
ההיתרים שלהם במחסומי הכניסה לישראל .כל יום פגשנו אותם
במת"ק.
בחודשים פברואר — מרץ  2009היתה ממש מגפה של החרמת היתרים.
הדבר נעשה במחשכים .אף אחד לא ידע מה הסיבה לכך .המעסיקים
המבועתים היו פונים ללשכת העבודה ,ואלה לא יכלו לעשות דבר:
'מנועי שב"כ' .המעסיקים לא הבינו מה מתרחש :פועל שהוא בן
בית — פתאום מנוע שב"כ? "ברור שנפלה כאן טעות"; "השב"כ עושה
עבודת קודש והוא יודע מה שהוא עושה ,אבל לגבי הפועל שלי חלה
טעות" — נהגו המעסיקים לומר .עובדים וותיקים ,שהיו עדיין בעלי
היתרים ,היו ממש מפוחדים .בכל יום שהיו עוברים את המחסום מבלי
שהוחרם ההיתר שלהם ,היו מברכים 'ברכת הגומל'...
אנחנו פועלות בנושא המניעה הבטחונית וערעור עליה כבר  6שנים.
במשך כל הזמן מגיעים אלינו אנשים שנקלעו למצב זה ,אבל אף פעם
לא בכמויות כאלה ובמאפיינים כאלה .שלחנו בקשה להסרת מניעה
אל קמ"ט התעסוקה עבור כל פועל או מעסיק שפנה אלינו .אבל אלינו
הגיע רק 'קצה הקרחון' .פועלים אלה ,שעבדו עד לאחרונה ,שיכולים
היו להרשות לעצמם (עדיין) לקחת עו"ד הגישו את הבקשה להסרת
המניעה באמצעות עורכי הדין ולא בעזרתנו.
במשרד קמ"ט התעסוקה של המנהא"ז היו מודעים לבעיה ,שהרי
אליהם פנו המעסיקים .פנינו לקצין פניות הציבור של המנהל האזרחי
(להלן קפ"צ המנהא"ז) .הוא אמר שאינו מבין על מה אנו מלינות,
וש"אם השב"כ מחרים היתרים ,הוא יודע מה הוא עושה".
באמצע מרץ פנינו לעיתונאי "הארץ" עקיבא אלדר ,והלה פנה לשב"כ.
בשב"כ לא היו מוכנים להתייחס לתופעה הכללית .לדברי השב"כ,
תופעות כלליות אינן קיימות; מדיניות החרמה שיטתית אינה קיימת,
אלו רק מקרים ספציפיים .מכיוון שכך ,פנה אליהם עקיבא אלדר
עם פרטים של ארבעה עובדים :שלושה שהיתריהם הוחרמו בימים
22

2011
האחרונים ,ואחד שהיתרו הוחרם קודם לכן וכבר היתה בידו תשובה
שלילית מהשב"כ לבקשתו להסרת המניעה הביטחונית.
ארבעה ימים לאחר הפנייה של אלדר הוסרה המניעה של שלושת
העובדים האלה; התשובה השלילית מהשב"כ שקבל העובד קודם
לפנית אלדר לא השתנתה באותה העת .עקיבא אלדר שמע מהשב"כ,
שאכן "העובדים היו מנועים אבל מניעתם הוסרה"... .היו מנועים שבוע...
במשך שבוע הם היוו סכנה ביטחונית ,והסכנה חלפה בתום שבוע?
ובמקרה היו אלה שלושת הפועלים שעליהם שאל עקיבא אלדר?!
ב־ 19במרץ  2010זרמו אל הטלפונים של חברות מחסום Watchתלונות
רבות של פועלים ממחסום בית לחם" :המחסום איטי"" ,התורים
ארוכים"" ,אין סיכוי שנגיע לעבודה היום" .תלונות אלו והתשובות
הבלתי מספקות של 'גורמי הביטחון' עוררו אצלנו אי שקט ,ולכן
ניסינו לברר מה קורה .הסתבר שהשב"כ פתח במבצע .בכמה חדרים
בניבכי המחסום ישבו 'הקפטנים' ,ורוב העוברים נאלצו להיכנס לחדרי
החקירה לראיונות .בערך בשעה  8ניתן לכולם להמשיך בדרכם ,אבל
אפשר היה לצפות שאת התוצאות האמיתיות נראה מספר ימים לאחר
מכן .איך לתאר את מצב הרוח אצל הפועלים באותו היום? ..הפועלים,
שחלקם הפסידו יום עבודה וכולם חששו להפסיד את מקור פרנסתם
מעבודה בישראל ,הרגישו מפוחדים וחסרי אונים .היה מפחיד ועצוב.
"בדיקת עניינם של מבקשי כניסה לישראל נעשית באופן מקצועי
וענייני" כתב השב"כ לעקיבא אלדר' .ענייני'? מה קרה שעובדים,
הנכנסים יום יום לישראל במשך עשרות שנים ופרנסת משפחתם
תלויה בעבודתם בישראל ,הפכו לסכנה ביטחונית כה חמורה עד שיש
צורך להחרים להם את ההיתרים בין רגע? הרי מדובר באוכלוסייה
המקיימת יחסים טובים עם ישראלים .כל החיים שלהם כאן .קשה מאד
להבין מה מטרת השב"כ בהחרימו את ההיתרים שלהם .האם המטרה
היא להשניא אותנו עליהם? האם אין לשב"כ דרך להשיג משת"פים
וצריכים לפנות לאנשים שעובדים עשרות שנים אצלנו? ואולי זה הפתרון
למשבר הכלכלי — לפנות מקומות עבודה לישראלים? בבניין??
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השב"כ התייחס לאירועים כעניין נקודתי 4 :פועלים היוו איום בטחוני
באופן אישי ,והמקרה שלהם נבדק באופן אישי–נקודתי :אמנם כל אחד
מהאנשים היה מנוע ,אבל לאחר בחינת המקרים הוחלט כי שלושה
מהם אינם בחזקת סכנה בטחונית וכבר אפשר להסיר את המניעה .
ההתייחסות הפרטנית — הן מבחינת בדיקת בקשות אישיות של
תושבים והן בעתירות אישיות של תושבים — נוחה מאד לשב"כ:
כך אין כל בקרה על המדיניות הכללית .השב"כ 'התמיד ענייני' בודק
מקרה־מקרה ונותן תשובה" :המניעה הביטחונית הוסרה" או "פנייתו
של הנדון להעסקתו בישראל נבחנה על ידי גורמי הביטחון ובשים לב
למידע הכולל ,לרבות מידע מודיעיני חסוי ,לא ניתן להתיר את כניסתו
לישראל מטעמי ביטחון ".ישנן בידינו אלפי תשובות בדיוק באותו
הנוסח השבלוני והלקוני.
אבל ,כאמור ,אצל קמ"ט התעסוקה ידעו מה קורה ,שכן אצלם רואים
את התמונה הכללית .הם אחראיים על הנפקת היתרי עבודה ,וכאשר
מבטלים היתר — הם יודעים על כך .יתר על כן ,המעסיקים התקשרו
ללשכות העבודה בשטחים (שהן שייכות לקמ"ט התעסוקה) ,האחראיות
להנפקת ההיתרים בפועל ושאלו מה לעשות — החרימו היתרים של
פועלים מאד ותיקים ,של פועלים החיוניים לפעילות החברה ,של
פועלים שהם בני בית של מעסיקיהם ואלה לא מבינים מה קורה כאן...
מוכרחה להיות טעות ...יתר על כן ,אצל קמ"ט התעסוקה התנקזו כל
הפניות להסרת מניעה ביטחונית של הפועלים ומעסיקיהם.
עובדים וותיקים מוחרמי היתרים המשיכו לפנות אלינו ,חלקם מוחרמי
היתרים כבר מספר שבועות או חודשים .כאשר שאלנו אותם "למה
לא פנית קודם?" התשובה האופיינית הייתה שלא ידעו לאן לפנות.
אנשים קשי יום אלה ,העוזבים את הבית בשעות הקטנות של הלילה
בדרכם למחסום ולאחר כמה שעות במחסום ממהרים לעבודה וחוזרים
הביתה רצוצים מיום עבודה מפרך ,לא צפו שדבר כזה יקרה להם .לא
עלה בדעתם שקיימת דרך לערער ,ואפילו לא שמרו עותק מצולם של
האישור.
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לפועלים אלה מאפיינים דומים :משפחות מרובות ילדים ,ביניהם
ילדים בוגרים שלא עובדים ,אחים שאינם עובדים המטופלים בילדים
אף הם ,הורים מבוגרים — כולם סמוכים על שולחנו של האחד העובד
בישראל .אלה אנשים שאין להם חסכונות .מה שמרוויחים אוכלים .אם
נשארים בלי עבודה — אין לחם בבית וכן בבית המשפחה המורחבת.
גם אם לרובם החזירו את ההיתרים ,בסופו של דבר ,באמצעות גל
החרמת ההיתרים שיבש השב"כ את החיים להרבה אנשים ומשפחות,
וזרע פחד ומצוקה.
העיתונאי עקיבא אלדר פנה שוב עם רשימה של  36מוחרמי היתרים,
ושאל את השב"כ אם העניין מקרי .לאחר כשבוע ענה השב"כ:

"עקיבא שלום,
להלן תגובת שירות הביטחון הכללי לפנייתך:
שירות הביטחון הכללי מבצע ,מעת לעת ,בדיקות של אותם
אלה המוכללים כמנועי כניסה לישראל ,וזאת על מנת להתאים
את רשימת המנועים להערכת המצב העדכנית ביחס לאיום
הנשקף מכניסתם.
בהקשר לכך יש להדגיש כי כניסת תושבים פלסטינים לישראל
אינה בבחינת זכות מוקנית והעניין קיבל ביטוי גם בפסיקתו
העקבית של בית המשפט העליון.
במסגרת בדיקה עיתית זו הוסרו לאחרונה מספר רב של מנועי
כניסה והתאפשרה כניסתם לישראל .בד בבד — הוכנס מספר
מצומצם בהרבה של מנועי כניסה — וזאת ,כאמור ,על בסיס
הערכת האיום העדכנית.
בברכה ,תקשורת שב"כ"
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טענת דובר השב"כ כי באותה עת הוסרה המניעה להרבה אנשים לא
הורגשה בשטח .חשוב מאוד להדגיש :אף אחד לא הודיע למנועי שב"כ
שמניעתם הוסרה .הבירור האם קיימת מניעה אם לאו כרוך במאמץ
לא מבוטל ,ועל כן אין זו פעולה שהמנוע יכול לעשות מידי יום בכוחות
עצמו .על פי הנתונים שבידינו ,באותם החודשים הוסרה המניעה
הביטחונית לפחות אנשים מאשר בעבר לאו דווקא מחמת סיכונם
הביטחוני של הפועלים ,אלא מחמת הקשחת הליך הערעור על מניעה.
פחות אנשים יכלו להגיש בקשות להסרת המניעה הביטחונית.
למרות הטענה כי כניסת תושבים פלסטינים לעבודה בישראל אינה
בבחינת זכות ,עובדה היא שבתי המשפט דנים בערעורים על מניעת
כניסה לישראל או להתנחלויות .הרשות השופטת היא גורם הבקרה
היחיד על החלטות שירות הביטחון הכללי בנוגע לניהול משטר
הפריבילגיות של מתן אישורי הכניסה לישראל .יש לזכור כי תושבי
האזור הינם תושבים מוגנים על פי דיני המשפט הבינלאומי ,ואינם
נמצאים באותה הקטגוריה של 'זרים' אשר אין להם זכויות כלל כאשר
מדובר בפררוגטיבה הריבונית של הכניסה לישראל .כתושבים מוגנים,
חלה החובה על המפקד הצבאי של האזור להימנע מהרעת מצבם
הכלכלי ,כחלק מהדאגה לחיים האזרחיים בשטחים הכבושים .בראשית
 2009שיבש השב"כ את חיי תושבים רבים שעבדו בישראל מזה שנים,
ופגע בפרנסתם השוטפת.
ב־ 7.4.2009כתב עקיבא אלדר בטור השבועי שלו 'ביקורת גבולות',

"לא נוגע ללבם":
"אם נתניהו יבדוק מה המדיניות של גורמי הביטחון בנוגע
לעבודת פלסטינים בישראל ,הוא ימצא שהשלום הכלכלי שלו
לא ממש נוגע ללבם .בזמן האחרון השב"כ החרים עשרות
היתרי מעבר של תושבי השטחים ,למגינת לבם של מעסיקיהם
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הישראלים .מתנדבות ארגון "מחסום ווטש" לבדן מחזיקות
ברשימה של  57פלסטינים ,מהם שעבדו עשרות שנים בישראל,
ואיבדו את מקור מחייתם.
אחד מהם ,אווני עמארנה בן  ,58מבית לחם ,מפרנס יחיד של
שמונה נפשות ,שימש זה עשר שנים אב בית במרכז הקהילה
הקונסרווטיווית בירושלים .עמארנה מספר ,שלפני יותר
מחודש הוא הגיע כמדי בוקר למחסום .החייל הציץ במחשב,
נטל מידיו את ההיתר ושלח אותו למינהל האזרחי .משם הוא
נשלח לראיון אצל איש שב"כ ,וזה הודיע לו שעד להודעה חדשה
הוא "מנוע כניסה" .לעמארנה אין "עבר ביטחוני" ולדבריו אין לו
מושג מדוע הוחלט לשלול ממנו את ההיתר .מאז הוא יושב בטל
בביתו ואוכל את מעט חסכונותיו.
מהשב"כ נמסר בתגובה ,כי הארגון מבצע מעת לעת בדיקות
של מנועי כניסה לישראל ,כדי להתאים את רשימת המנועים
להערכת המצב העדכנית ביחס לאיום הנשקף מכניסתם.
במסגרת "בדיקה עתית" זו התאפשרה לאחרונה כניסתם של
מנועים רבים לישראל .בד בבד ,הוחלט על מספר מצומצם
בהרבה של מנועי כניסה .בשב"כ ציינו ,שכניסת תושבים
פלסטינים לישראל אינה בבחינת זכות מוקנית וכי העניין קיבל
ביטוי גם בפסיקתו של בית המשפט העליון.
אתמול דווח על הגדלה ניכרת של מכסת היתרי הכניסה לישראל
לבני העדות הנוצריות ,כמחווה לקראת ביקור האפיפיור
בחודש הבא (רוב "מנועי הכניסה" החדשים הם מוסלמים) .אם
המצב הביטחוני מאפשר להתיר את כניסתם של מאות עובדים
פלסטינים נוספים — מדוע הם היו צריכים לחכות עד בוא
האפיפיור? ומאימתי נקבעת הזכות להתפרנס בישראל על פי
מקור הסמכות הדתית של עובד?"
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כמה ימים לאחר מכן ,ב־ ,16.4.2009התפרסמה התגובה שלנו במכתב
למערכת "הארץ":
"קשה לתאר את הקלות הבלתי נסבלת שבה השב"כ מונע
מאנשים פרנסה על לא עוול בכפם .האנשים שעליהם עקיבא
אלדר מדווח הם מקרה קיצוני של אותה התופעה :הם עובדים
שנים רבות בישראל ומפרנסים לא רק את משפחתם מרובת
הילדים ,אלא גם את הוריהם וגם את משפחות אחיהם מרובות
הילדים; שכן אחים אלה אינם עובדים או עובדים בשטחים
בשכר זעום.
השב"כ טוען בתגובה ,שכניסת תושבים פלסטינים לישראל אינה
בבחינת זכות מוקנית .הוא מתעלם מכך שתושבי השטחים הם
תושבים מוגנים על פי דיני המשפט הבינלאומי ואינם נמצאים
באותה הקטגוריה של "תושבים זרים" ,שאין להם זכויות כניסה
כלל.
האמנות והכללים הנהוגים בישראל ובגדה המערבית ושהתקבלו
כמחייבים בפסיקה הישראלית ,קובעים בצורה חד משמעית,
כי המפקד הצבאי צריך לדאוג לא רק לביטחון האזור ,אלא גם
לרווחת תושביו ,ובין היתר להבטיח את פרנסתם בצורה סבירה.
בגדה המערבית שיעור האבטלה גבוה מאוד ,ומי שעובד עושה
זאת תמורת שכר זעום .מקור הפרנסה הבלעדי כמעט ,מצוי
כיום בישראל ומניעת הכניסה אליה גוררת מצוקה כלכלית
קשה .יצירת מצוקה כלכלית בשטחים לא רק זורעת שנאה
ואינה תורמת לביטחון ,אלא גם מהווה הפרה בוטה של החובות
המוטלות על ישראל על פי האמנות הבינלאומיות".
עד אמצע חודש מאי הגיעו אלינו  72פועלים ו־ 11סוחרים שהיתריהם
הוחרמו בחודשים פברואר ומרץ  .2009מרשימת  36התושבים,
שהועברה לשב"כ על ידי עקיבא אלדר ,הוחזרו ההיתרים ל־ .74%לגבי
אנשים שהגיעו אלינו יותר מאוחר ,הוחזרו ההיתרים ל־ .60%גם זהו
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אחוז גבוה מממוצע ההענות לבקשות מ־ 2005ועד לאותה העת המגיע
לכ־ ,35%אבל לא בממדים של הרשימת אלדר.
לוח 2
תשובות לתושבים מוחרמי היתרים ושהגישו ערעורים בעזרתנו
השוואה בין אלו שהופיעו ברשימות שהועברו לאלדר (ועל ידו לשב"כ) לבין
אלה שפנו אלינו מאוחר יותר ולא הועברו לאלדר
המניעה
הוסרה
עד 23.3.2009
(הרשימה הועברה
לשב"כ על ידי עקיבא
אלדר)
אחרי  23.3.2009ועד
17.5.2009

מספר
אנשים
%
מספר
אנשים
%

השב"כ
סירב
לבקשה
9

34

74

26

100

27

18

45

60

40

100

25

סך כל
תשובות

אין
תשובה
2

2

סך כל

36

47

ד' .תחקור'
בלשון המשפטית הסטרילית אומרים 'תחקור' במקום לומר 'ניסיון
גיוס משתף פעולה' .תחקור תושבים פלסטינים הוא דבר של יום־
יום בדברי ימי השב"כ בשטחים הכבושים .אין־ספור תושבים הוזמנו
ומוזמנים לפגישה עם 'הקפטן' ,ולאחר שאלות ותשובות סתמיות
אומר 'הקפטן'" :תעזור לי ואעזור לך" .במקרה שהתושב אינו מסכים,
מגיע תורם של האיומים" :לא תקבל היתר לעולם"; "גם האחים שלך
לא יקבלו היתרים"; "כל המשפחה בכל הדורות לא תקבל היתרים".
אולם מאז החודשים האחרונים של שנת  2008המילה 'תחקור' שמשה
כדי לאפיין קטגוריה מסוימת של פועלים וסוחרים .אנחנו איננו יודעות
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אם קטגוריה זו קשורה לעניין הגיוס או לא ,שכן גיוס משתפי פעולה
נעשה במחשכים ,ומוזר בעינינו שהיותו של אדם בקטגורית תחקור
גלוייה במידה רבה.

באותה התקופה הגיעו אלינו תלונות רבות מאנשים בעלי היתרים
שהיו מעוכבים במחסומי הכניסה לישראל :לפעמים  10דקות ,לפעמים
שעה ,לפעמים שעתיים; לפעמים בהלוך ,לפעמים בחזור ,לפעמים
בשניהם; לפעמים לא נותנים להם לעבור בכלל .בדרך כלל סבלו מכך
פועלים ותיקים ,שאת חלקם אנו מכירות מעמידתנו במחסום בית
לחם.
קשה מאד לקיים שיגרת עבודה בתנאים אלה .ואם מעסיקים לא
פיטרו את הפועלים הרי זה משום שהיו אלה פועלים וותיקים מאד
שהמעסיקים התקשו מאד לפטרם — הן בגלל החיוניות שלהם לחברה
והן בגלל סיבות אנושיות.
נראה כי הנחת השב"כ היא שאחרי מספר ימים או שבועות או חודשים
של עיכובים כאלה — מעין עינוי סיני — מוכן התושב לכל דבר ובלבד
שיתנו לו לעבור לעבודה בצורה סדירה .ואז אפשר לזמן את התושב
ל'תחקור'.
התושבים הללו מתויגים כמנועי שב"כ היכולים לקבל היתר כניסה
לישראל או לשטחים .למדנו שלא ניתן היה לערער על מניעה מסוג זה.
על פי השיטה הקיימת ,הערעור הוא על אי קבלת היתר כניסה ולא
על המניעה עצמה .לכן פניות של מעסיקים ופועלים להסרת המניעה
זכו לתשובה מיידית' :תחקור' .ואמנם ,התושבים היו מקבלים היתר,
ועוברים סבל רב במסכת העיכובים שתוארה לעיל.
התשובה הראשונה מסוג זה התקבלה ב־ .18.12.2008מאז ועד היום
התקבלו  33תשובות כאלה ,רובן במחצית הראשונה של  .2009בתקופה
האחרונה נודע לנו גם על מספר מקרים כאלה ,אולם התשובות
מתקבלות רק בעל פה .בעת כתיבת שורות אלו — אוקטובר — 2011
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ידוע לנו על מקרה אחד של פועל ותיק מאד שמעכבים אותו מדי יום
במחסום.
יצוין שבמספר מקרים שעתרו לבג"צ ,הפכו מ'מנועים–מנועים'
ל'מנועי־תחקור' .עתירות אלו לא נמחקו עד שהמניעה הוסרה לגמרי.

ה .בחזרה להליכי ערעור עבור פועלים :מינואר עד יוני
' — 2009הקפדה' על הנהלים
כידוע ,על מעסיק לבקש היתר לכל פועל שדרוש לו .על פי הנהלים
שפורסמו ביוני  ,2007במקרה שהתשובה היא "מנוע שב"כ" ,יכול
המעסיק יחד עם הפועל להגיש ערעור לקמ"ט תעסוקה .אולם ביוני
 2007אי אפשר היה לקיים הליך זה ,שכן כדי לבקש היתר היה חייב
הפועל להחזיק בכרטיס מגנטי ,ובאותה התקופה לא היו מנפיקים
כרטיסים מגנטים למנועים .וכך ,למעשה ,עד סוף  2008הפנייה של
המעסיק והפועל נעשתה על בסיס הצהרת כוונות של המעסיק
להעסקת הפועל.
ביוני  2008התחילו להנפיק כרטיסים מגנטים לכל דורש ,כך שמאז
התקיימו התנאים לביצוע הנהלים כלשונם ,כלומר — מבלי לוותר
על שלב בקשת ההיתר על ידי המעסיק ,אך טרם הוחל ביישומם.
בינואר  ,2009ללא כל הודעה מוקדמת ,החלו בקמ"ט תעסוקה לפסול
בקשות להסרת המניעה הביטחונית שהוגשו בצרוף מכתב כוונות של
המעסיק — כפי שהתקיים במשך שנה וחצי — והחלו לדרוש מהמעסיק
לבקש היתר לפני שמוגשת בקשה להסרת המניעה הביטחונית.
כך נפסלו באותה העת מספר בקשות ונכתב" :להזמין את המעסיק
לפגישה" .הכוונה הייתה לפגישה עם נציג קמ"ט התעסוקה במת"ק
עציון .מעסיקים מאזור המרכז נדרשו לנסוע את כל הדרך למת"ק
עציון כדי שאפשר יהיה לערער על מניעה ביטחונית של פועל .מי הם
בדיוק המעסיקים שיטרחו עד כדי כך?
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בקשות נוספות נפסלו בטענה ש"למעסיק אין תיק בשירות התעסוקה
בישראל" ,או "מעסיק לא פעיל (אין מכסה)" או "מעסיק לא פעיל
מתאריך ."...גם בעבר היו מעירים מדי פעם הערה מסוג זה אבל לא
בשכיחות כזו שעכשיו.
בשלב קצת יותר מאוחר ,בחודש פברואר  ,2009נפסלו בקשות ונכתב
עליהן" :להפנות את המעסיק לשירות התעסוקה"; "להגיש בקשה
לאישור בשירות התעסוקה ואחר כך לערער"; "על המעסיק לבקש
היתר ואחר כך לערער"; "להפנות את המעסיק להגיש בקשה בלשכת
העבודה"; "נא להפנות את המעסיק לקמ"ט תעסוקה במת"ק עציון";
ועוד וריאציות .כל ההערות לעיל התקבלו מנציג קמ"ט התעסוקה
שישב במת"ק עציון .הגדיל לעשות נציג קמ"ט התעסוקה במת"ק טול
כרם אשר לא טרח כלל לטפל בבקשות ,וזאת מבלי לידע אף אחד.
לאור הערות אלו הסברנו לפועלים שהיו פונים אלינו באותה העת,
שעל המעסיק להגיש בקשה להיתר ורק אחר כך אפשר לערער על
המניעה הביטחונית .לכן ,למעשה ,באותה התקופה טיפל קמ"ט
תעסוקה כמעט רק בערעורים של מוחרמי היתרים כי אצלם לא
היה צורך לבקש היתר — הרי היה היתר .רק מעוט של אנשים ,שהיו
מנועים זמן רב יותר ונדרש מהמעסיקיהם לבקש היתר לפני הגשת
הבקשה להסרת המניעה ,הצליחו לעמוד בתנאים ,ולכן כמעט שלא
הוגשו בקשות עבורם.

ו .מיולי  2009עד מרץ  — 2010אין לאן לפנות
מסוף חודש יוני  2009ועד אפריל  — 2010כמעט שנה שלמה! —
מעסיקים ועובדיהם או עורכי דין באי כוחם לא קיבלו תשובות כלל
מקמ"ט תעסוקה במת"ק עציון ,מאחר שהעובד שהיה מטפל בפניות
אלו עזב באופן פתאומי את מישרתו .בשיחת טלפון בינינו לבין קפ"צ
המנהא"ז ,שהתנהלה באמצע חודש יולי  ,2009נאמר לנו שהמעסיקים
ועובדיהם יכולים להמשיך לשלוח בקשות להסרת המניעה הביטחונית
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כרגיל .הפניות יטופלו על ידי עובדת ותיקה בקמ"ט תעסוקה שבמת"ק
עציון ,שתמלא את מקום העובד שעזב .ואכן ,המעסיקים המשיכו
לשלוח פניות ,אך מחמת הדרישות המטישות היו פחות פניות מאשר
בתקופות קודמות.
בשיחת טלפון בינינו לבין אותה עובדת ותיקה מקמ"ט תעסוקה
במת"ק עציון בסוף חודש יולי  — 2009לפני כן אי אפשר היה להשיג
אותה טלפונית — נאמר שיש להפסיק לשלוח בקשות שכן "אין לה
לאן להעביר את הבקשות".
לאחר שיחה זו פנינו שוב לקפ"צ המנהא"ז ,שמסרה כי על העובדים
להגיש את הבקשות למת"ק עציון ,באשנב בו יושבים חיילים.
לשאלתנו מה הדין לגבי עובדים מנפות שאינן בית לחם ,לא הייתה
תשובה והובטח לבדוק.
השתלשלות העניינים תועדה במכתב מיום  4.8.2009שנשלח אל ראש
ההמנהא"ז:

"מאז ה־ 30.6.2009לא קיים גורם מקמ"ט התעסוקה
שמטפל בפניות של תושבי חברון ,בית לחם ,עוטף ירושלים,
רמאללה ויריחו .מאז גם לא התקבלו תשובות כלשהן
ל־ 56תושבים שהגישו בקשות להסרת המניעה הביטחונית,
ביניהם בעלי היתרים בתוקף שהוחרמו או בעלי היתרים שלא
חודשו".
למכתב צרפנו רשימה שמית של  56התושבים הנ"ל.
ב־ 9.8.2009פנו שני עובדים לאשנב במת"ק עציון וניסו להגיש בקשה
להסרת המניעה הביטחונית בשמם ובשם מעסיקיהם .במת"ק עציון
סרבו לקבל את הבקשות.
בשיחה טלפונית שלנו עם קפ"צ המנהא"ז נאמר שעל המעסיקים
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להמשיך ולהגיש את הבקשות לקמ"ט תעסוקה באותה הדרך בה
הוגשו קודם לכן .מקמ"ט תעסוקה יועברו הבקשות לקצין הקישור
במת"ק עציון שידאג לטיפולן .תשובה זהה התקבלה בשיחה טלפונית
שלנו עם ראש מדור מנהל האוכלוסין ביועמ"ש לאיו"ש (להלן רמ"ד
מנהל אוכלוסין) .לאחר שיחות אלו מעסיקים ועובדיהם המשיכו
לשלוח בקשות לקמ"ט התעסוקה במת"ק עציון.
בהיעדר תשובות למעסיקים או לעורכי דין ,שלחנו ב־ 25.8.2009מכתב
אל רמ"ד מנהל אוכלוסין "היעדר תשובות לתושבים מרמאללה ,עוטף
ירושלים ,בית לחם ,חברון ויריחו שהגישו בקשות להסרת המניעה
הביטחונית".
לאחר שהתשובה למכתבנו מה־ 4.8.2009התמהמהה ,ב־15.9.2009
הסכימה קפ"צ המנהא"ז לעבור טלפונית על הרשימה שנשלחה
אז .בבירור זה התקבלו תשובות רבות אולם ,לגבי חלק לא מבוטל
מהמערערים נאמר שהם "לא בטיפול" .ב־ 16.9.2009התחלנו לשלוח
לקמ"ט תעסוקה היושב במת"ק עציון תזכורות לכל הבקשות להסרת
המניעה הביטחונית שלא זכו לתשובה או שלא הועברו לטיפול ,עם
העתקים לראש המנהא"ז וליועמ"ש לאיו"ש.
ארבע הפניות הראשונות שהעתקים שלהן הגיעו אל היועמ"ש לאיו"ש
קיבלו תשובה ביום  8.10.2009ממש"קית משפט ,מדור מנהל האוכלוסין
בשם היועמ"ש לאיו"ש ,לפיה" :לשכת היועמ"ש איו"ש אינה מטפלת
עוד בבקשות מסוג זה ".למכתב זה צורף דף הסבר "טיפול בבקשות
להיתרי תעסוקה — חידוד נהלים" ובו כתוב ,בין היתר:

"בהתאם לנהלי המנהל האזרחי ,במקרים בהם סורבה הבקשה
להיתר תעסוקה על ידי קמ"ט תעסוקה בשל קיומה של מניעה
ביטחונית כנגד התושב ,רשאי המעסיק להגיש ערעור על
החלטה זו ,באמצעות בקשה להסרת מניעה ביטחונית המוגשת
לקמ"ט תעסוקה".
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ב־ 7.10.2009שלחנו מכתב אל ראש מדור מרשם האוכלוסין אצל
היועמ"ש לאיו"ש ,ובו הסבר מדוע נשלחות תזכורות גם אל היועמ"ש:

"לאור היעדר תשובות מקמ"ט תעסוקה לבקשות להסרת
המניעה הביטחונית של עובדים יחד עם מעסיקיהם — גם לאחר
שנשלחה רשימה של אנשים אלה אל ראש המנהל האזרחי וגם
אליך — נשלחות אל קמ"ט התעסוקה פניות חוזרות .במקביל
שלחנו העתק של פניות אלו לראש המנהל האזרחי וליועמ"ש
לאיו"ש ,שכן לא ברור אם הפניות הללו נרשמות או מטופלות —
זאת בניגוד לנוסח הנהלים"...
במאמר מוסגר נציין ,כי ב־ 9.11.2009התקבל אצלנו מכתב תלונה של
יועצת מדור מנהל האוכלוסין מהיועמ"ש לאיו"ש לגבי הנזק האקולוגי
שנגרם על ידי פקסים רבים כל כך שאנו שולחות אליהם .בתשובתנו
ב־ 14.11.2009נאמר:

"המערערים שהיתרם הוחרם ,ושבחלקם עבדו שנים ארוכות
בישראל מאבדים בן רגע את מקור פרנסתם .במת"קים אין
תשובה לסיבת ההחרמה .עכשיו נגזרת עליהם התרוצצות אין
סופית בניסיון לברר את סיבת המניעה .הם מנסים לפגוש את
השב"כ והלה נותן להם להמתין שעות רבות ושולח אותם הביתה
בזו הלשון" :לא צריך אותך" .כאשר נציג השב"כ נאות להיפגש
עם התושב שורת המחץ היא" :תעזור לנו ונעזור לך — ולא
לא תקבל היתר בחיים" .וכאשר הם פונים יחד עם מעסיקיהם
בהליך ערעור על המניעה הפתוח לפניהם ,אין תשובות .יש קיר
אטום .בינתיים עובר זמן שהוא קריטי להם ולמעסיקים.
ההתנהלות הזו היא הפרה בוטה של זכויות אדם .תושבי
השטחים מוגנים על פי דיני המשפט הבינלאומי ,והיות וישראל
מחזיקה את האזור בתפיסה לוחמתית הופכת אותה לבעלת
חובות כלפי אותם התושבים ,ובין היתר החובה לדאוג לרווחתם
ולצורכי חייהם .לכן יחד עם התלונה על הנזק האקולוגי שאנו
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גורמות ,היינו מצפות להתייחסות ,אפילו מינורית ,לנזק האנושי
ולפגיעה בזכויות אדם בסיסיות שגורמת התנהגות זו של קמ"ט
תעסוקה ושל המנהל האזרחי.
לאור בקשתכם שלא לשלוח תזכורות פרטניות אנו מצרפות
למכתב זה רשימה של תושבים ומעסיקיהם שתזכורות עבורם
נשלחות היום בבוקר .אנו מקוות שתתייחסו לכך כהעתק
בקשה אליכם".

בחודש ספטמבר  2009ביקשנו להיפגש עם ראש המנהא"ז ,בעיקר
כדי להתלונן על היעדר אפשרות לערער נגד המניעה הביטחונית .ב־
 ,18.10.2009לקראת הפגישה שנקבעה ב־ ,21.10.2009שלחנו מכתב
לראש המנהא"ז בנושא "מניעת מידע מהתושבים ,ליקויים בהליכי
הסרת המניעה הביטחונית ובעיות קשות במרחב התפר" .במכתב
זה ,השוטח בפני ראש המינהל בעיות רבות ,תוארה גם בעיית היעדר
תשובות מוחלט מקמ"ט תעסוקה במת"ק עציון:

"מתשובות שהמעסיקים קיבלו בעל פה נוצר הרושם שבקמ"ט
תעסוקה במת"ק בית לחם לא מבינים את חשיבות מתן
התשובות .לקמ"ט התעסוקה נראה שהתשובה הנדרשת היא:
מנוע או לא מנוע .נציין כי קבלת תשובה בכתב על בקשה
להסרת המניעה היא חיונית מאוד לפועל .בתשובה מצוין
תאריך ששנה אחריו ניתן לערער מחדש .יתר על כן ,פועלים
רבים רוצים לעתור לבית המשפט נגד המניעה הביטחונית
והיעדר תשובה מקשה עליהם.
נציין כי היקף אי חידוש והחרמת ההיתרים בשל מניעת שב"כ
גבר מאוד מאז תחילת  2009ורבים מהתושבים שלא קיבלו
תשובות הם כאלה שהיתרם הוחרם במעבר ,או לא חודש,
למרות בקשת המעסיק .זמן בדיקת הבקשות של ציבור זה הוא
קריטי עבורו שכן מדובר בסיכוי לפרנסה ובסכנה להפסיד את
מקום עבודתם".
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למכתב צורפה רשימה של  58פועלים ומעסיקיהם הממתינים
לתשובות חודשיים ויותר.
ב־ 20.10.2009שלחה קפ"צ המנהא"ז מכתב תשובה לפנייתנו מיום
ה־ 4.08.2009אודות שינוי בהליכי הערעור על המניעה הביטחונית
של פועלים .לפי ההודעה ,במקום הגשת הבקשות להסרת המניעה
הביטחונית לקמ"ט התעסוקה על המעסיק להגיש את הבקשות
להסרת המניעה הביטחונית למדור התשלומים באזור מגוריו או על
בא כוחו של העובד להגיש בקשות בקישור הפלסטיני באזור מגוריו
של העובד.
ב־ 25.10.2009שלחנו אל ראש המנהא"ז מכתב ובו דרישה שלא להפעיל
את הכללים החדשים רטרואקטיבית ,שכן  112אנשים חיכו לתשובה,
חלקם כבר חודשים רבים .למכתב זה צורפה רשימת אנשים שלא
נכללו ברשימות קודמות ושטרם התקבלה תגובת קמ"ט התעסוקה
והמנהא"ז בעניינם.
הפגישה עם ראש המנהא"ז שנקבעה ל־ 21.10.2009ושנדחתה ל־
 ,26.10.2009נדחתה שוב בהתרעה קצרה מאד ל־ .24.11.2009ב־
 27.10.2009נשלח מכתב תלונה לראש המנהא"ז ובו מחאה על ביטול
הישיבה ורשימה חוזרת של התלונות שלנו.
ב־ 24.11.2009התקיימה פגישה בין נציגות מחסום Watchלבין ראש
המנהא"ז ,אנשים ממשרדו ורמ"ד מרשם אוכלוסין מהיועמ"ש לאיו"ש.
בעיות רבות נדונו שם ,ובאשר לנושא סקירה זו מובא כאן קטע
מתרשומת הדיון שנכתבה על ידינו:

"קצין אג"מ של המנהא"ז טוען שאין בעיה בנהלים ,הם חיים,
נושמים ומשתנים מעת לעת .לפעמים יש תקלות או אי ציות,
אך הנהלים מספקים .אין מקום לעו"ד ,בודאי שאין מקום
ל'מאכרים' ש'מסדרים אישורים' וגונבים כספים מפלסטינים,
וגם אין מקום לפעילות שלנו כבאות כוח הפלסטינים .למת"ק
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מגיעות אלפי בקשות להסרת המניעה הביטחונית כל חודש
ומטופלות.
הנהלים מתרכזים ב־ 2מסלולים:
דרך המעסיק שפונה למדור התשלומים ומגיש להם את הטופס
להסרת מניעה לאחר שביקש אישור עבור פועל פלסטיני ונדחה.
ודרכם אף יקבל את התשובה.
ישירות על ידי המנוע ,שמגיש טופס בקשה שנמצא במת"קים
הישראלים והפלסטינים גם בשפה הערבית .הטופס יתקבל
במת"ק ,יועבר לבדיקת השב"כ והתשובה תינתן לפלסטיני
המנוע בטלפון אם הגיש ישירות למת"ק ,או דרך המת"ק
הפלסטיני אם הגיש דרכו.
הובטח לשלוח לנו טופס בערבית
לגבי הרשימה של מנועים שהוגשו עבורם בקשות להסרת
מניעה ולא התקבלו תשובות :קצין אג"מ המנהא"ז הכין תשובות
עבור חלק מהאנשים .התשובות יועברו אלינו .אנו נעביר לו את
הרשימות הנוספות שנשלחו למנהל האזרחי ,ויינתנו תשובות
לכולם".

קצין אג"מ המנהא"ז התעלם בדבריו מכך שמנועי השב"כ ומעסיקיהם
אינם יודעים לאן לפנות ,אילו מסמכים וטפסים דרושים וכיצד צריך
למלא את הטפסים הללו .הוא התעלם מכך שזו הסיבה שהם פונים
לעורכי דין או אלינו .באותה התקופה ובתקופות קודמות הגיעו למת"ק
בקשות חנינה רבות ממנועי שב"כ — 'איסטירחם' בערבית — אבל הן
לא היו מטופלות .אנשים לא היו מקבלים תשובות כלל וכלל.
האגודה לזכויות האזרח הדפיסה בזמנו 'זכותון' (נספח  ,)1אבל מאז
הדפסתו השתנו ההליכים והמנהא"ז מעולם לא הוציא דף המסביר מה
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יכול תושב מנוע שב"כ לעשות כדי לערער על המניעה .טופס בערבית
לא נפוץ עד עצם היום הזה ,והמנהא"ז לא קיים את הבטחתו לשלוח
אותו למחסום .Watchהתושבים הפלסטינים נדרשים למלא את
הטופס בעברית ,ובחלק מהנפות יש כתבנים ,הממלאים טפסים אלה
במכונת כתיבה .בזמן האחרון החלה יוזמה חדשה :בנפות מסוימות
נפתח משרד הנמצא בסמוך למשרד הקישור הפלסטיני ,הממלא
טפסים בצורה איכותית יותר.
לגבי ההליך הפתוח לפני המעסיק — הנוהל שמתאר קצין אג"מ
המנהא"ז לא קויים .באשר לרשימות :ב־ 29.11.2009התקבלה תגובתה
של קפ"צ המנהא"ז אודות הרשימה שנשלחה על ידינו ב־.25.10.2009
מתוך  54תושבים שהיו ברשימה 5 :הוסרה מניעתם 5 ,בקשתם סורבה,
ולגבי  44תושבים נאמר ש"לא נמצאה בקשה רלוונטית" או "לא נמצא
אזכור להחרמת ההיתר; התושב מנוע ואינו זכאי להיתר תעסוקה"
ומספר תשובות בודדות נוספות .משמעותן של כל התשובות הללו
היא שכל הבקשות שהוגשו עבור תושבים אלה ,לרבות כל ההעתקים
שנשלחו אל ראש המנהא"ז ואל היועמ"ש לאיו"ש וגרמו שם 'נזק
אקולוגי' ,התנדפו מהמערכת.
מאחר שלא התקבלה כלל התייחסות לרשימות שנשלחו ב־18.10.2009
( 58תושבים) וב־ 28( 26.11.2009תושבים) ,נשלחה תזכורת לקפ"צ
המנהא"ז .אולם ,לא התקבלה כל תשובה לגבי שתי רשימות אלו.
ההליכים שפורטו במכתבה של קפ"צ המנהא"ז מה־ 20.10.2009לא
תפקדו אף הם .במדור התשלומים של משרד הפנים ,המשרדים שבהם
מגישים המעסיקים בקשות להיתרים — הכתובת החדשה להגשת
בקשות להסרת המניעה על ידם — לא שמעו מעולם על ההליך החדש,
ומעסיקים ועורכי דין שפנו אליהם בניסיון להגיש בקשה להסרת
המניעה הביטחונית של הפועלים העלו חרס בידם.
על פי הכללים מה־ 20.10.2009יכלו התושבים להגיש בקשות במשרדי
הקישור הפלסטיני .לבקשות אלו נטייה גדולה להיעלם .לא ברור אם
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הבקשות שהיו מתקבלות באותה התקופה במשרדי הקישור הפלסטיני
היו מועברות למת"קים אם לאו ,אבל גם אם הגיעו למת"קים — לא
היה שם שום מנגנון שהבטיח שהבקשות יועברו לטיפול .רבות
מבקשות אלו לא טופלו כלל .חלק ממשרדי הקישור קיבלו הוראה
מפורשת מהמת"קים הישראלים שלא לקבל בקשות כאלו ,ולכן הם
הפסיקו לקבל בקשות.
תלונות פרטניות נשלחו לקפ"צ המנהא"ז בעניין זה ,ומאז דצמבר 2009
הופצו בצורה סלקטיבית נהלים חדשים .נהלים אלה הגיעו לאזנינו דרך
תושבים ששלמו לעורכי דין ,ואלו שלחו בקשה להסרת המניעה אל
קפ"צ המנהא"ז .בנוסף לציון העובדה שהיא עצמה אינה הכתובת
לפניות אלו ,ציינה קפ"צ המנהא"ז את הכתובות הקיימות באותו
הרגע .למרות בקשות חוזרות ונשנות לקבל נהלים אלה בכתב ,הם לא
נשלחו אלינו.
ב־ 18.1.2010נשלח מכתב אל סגן ראש המנהא"ז ובו נכתב ,בין היתר:

"מאז אוקטובר ,המערכת משותקת לחלוטין .הנוהל המחודד
הורה למעסיקים להגיש את הבקשות להסרת מניעה עבור
עובדיהם במדור התשלומים (לשכת התעסוקה) במקום מגוריהם.
מעסיקים מהתנחלויות — ללשכת התעסוקה במשרדי המינהל
בבית לחם או טול כרם .המינהל לא דאג לכך שמדורי התשלומים
ידעו על הסידור החדש ,ובכמה מקומות (נתניה ,רחובות) סרבו
לחלוטין לקבל מהמעסיק את הטופס .גם כאשר הטופס התקבל
לא היה למעסיק כלל ביטחון שהוא הועבר והגיע לקמ"ט
תעסוקה ובהמשך לבדיקת השב"כ .ניסיונות מעסיקים להתקשר
טלפונית למשרד קמ"ט בית לחם נכשלו לחלוטין .גם את משרד
קמ"ט התעסוקה בטול כרם קשה להשיג ,אך מעסיקים מנוסים
ומקושרים הצליחו להעביר אליו את הטפסים.
בשלושת החודשים שעברו מאז החל הנוהל המחודד ,מלבד
מקרים שאפשר לספור על כף יד אחת ,לא התקבלו כלל תשובות.
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מכתבי תלונה ובקשה שנשלחו על ידינו לקפ"צ המנהא"ז ,לא
נענו ,ובשיחות טלפון עמה ,מסרה הקצינה שלמרות רצונה
לעזור אין בידיה עדיין תשובות ,או פתרונות.
מעסיקים ,עם כל רצונם בפועל מסוים ,נאלצו לוותר עליו
ולהעסיק אחר .פועלים מסורים שחלקם עבדו כבר עשרים שנה
בישראל באישורים ,והפכו בן לילה למנועי שב"כ ,לא יכולים
להגיש בקשה פשוטה לבדיקת המניעה ולהסרתה ,וחודשים
עוברים כשהם נאלצים לשבת בבית מחוסרי עבודה".
ב־ 7.2.2010שלחנו תלונה נוספת לראש המנהא"ז וליועמ"ש לאיו"ש על
חוסר תפקוד ההליכים הנ"ל ועל היעדר כל אפשרות מעשית לערער
על המניעה הביטחונית .כמו כן דווחנו על הוראות שהוציאה נציגת
קמ"ט התעסוקה במת"ק עציון:

"במשרדי קמ"ט התעסוקה מתחקרים את המעסיקים שמא
הם בקשר איתנו .יתר על כן ,ביום  21.1.2010התקשרה לינדה
סלם מקמ"ט התעסוקה במת"ק עציון לאחת מאיתנו — תמי
שלף .היא הדגישה את העובדה הידועה מראשית  2009שאפשר
להגיש בקשה להסרת מניעה בקמ"ט התעסוקה רק עבור
עובדים שהוגשה עבורם בקשה לאישור במדור התשלומים והם
והמעסיקים עומדים בקריטריונים לקבלת היתר .בנוסף ציינה
את הדברים הבאים:
 .1היא לא מקבלת מהמעסיקים בקשות להסרת מניעה
ביטחונית שמועברות בפקס.
 .2המעסיקים צריכים להגיע אליה ולמסור את הטופס אישית
לאחר שקבעו פגישה בטלפון.
 .3המעסיקים ימלאו בעצמם את טופס הבקשה ולא ישתמשו
בטופס שאנחנו מלאנו עבורם.
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האם זו התעמרות על דעת המנהל האזרחי או חלק מיוזמה
מקומית המיועדת להתעללות נוספת בפועלים ומעסיקים? לא
מספיק שמחרימים היתרים או לא מחדשים אותם או שמונעים
היתרים שנים רבות?"

וכמובן התלוננו על הפגיעה החמורה בזכויות אדם הנובעת מהיעדר
הליך ערעור:

"פוגעים בזכותם של אנשים שהוכנסו לרשימות השחורות של
השב"כ לפני שנים רבות מבלי שקיבלו הסבר כלשהו וחלקם אף
לא נחקרו כלל .חלקם הוכנסו לרשימות השחורות בגלל סירובם
לעבוד עם השב"כ — דבר שהוא מנוגד לחוק ההומניטרי
הבינלאומי .כעת גם נלקחת מהם הזכות לערער פעם בשנה
על מניעתם .מעסיקים שעוד זוכרים אותם לטובה משנים
עברו ומוכנים לבקש להעסיק אותם ולערער על המניעה — לא
יכולים לעשות זאת.
פוגעים בזכותם של אנשים שעבדו בישראל עד כה — חלקם
עשרות שנים — שהיתריהם מוחרמים במחסומים או
שלא מחדשים אותם .חלקם פועלים חיוניים למעסיקיהם.
המעסיקים ,המבקשים לערער על המניעה שלא רק גוזרת רעב
על משפחת הפועל אלא משבשת את העבודה למעסיק ,לא
ממש יודעים מה לעשות ,מה ההליך שפתוח לפניהם".
ב־ 14.2.2010הפצנו את הפרסום הדו חודשי "מחסום Watchמתריע",
ובו תאור חוסר האונים של פועלים ומעסיקים" :לא יודעים מדוע ,ואין
לאן לפנות".
ב־ 21.2.2010שלחנו תלונה נוספת לראש המנהא"ז וליועמ"ש לאיו"ש
בצרוף רשימה של  212פועלים שלא קיבלו תשובות על בקשות חוזרות
ונשנות להסרת המניעה הביטחונית .בקשות אלו הופנו לכתובות
שונות ,בכל פעם לפי הנחיות בכתב או בעל פה של גורמים מהמנהא"ז
42

2011
או מהיועמ"ש לאיו"ש .ב־ 3.3.2010התקבלה מקפ"צ המנהא"ז רשימה
של  15תושבים מתוך  212שהמניעה הביטחונית שלהם הוסרה.
להלן פרוט מכתבי התלונה שנשלחו (לא כולל תלונות לגבי אנשים
ספציפיים).
לוח 3
תלונות על היעדר הליכי ערעור על המניעה הביטחונית
ועל היעדר תשובות לפניות ישנות*
— בתקופת היעדר הליך ערעור —
מספר תושבים נושא התלונה
תאריך התלונה
הממתינים
והגורם אליו
לתשובה
הופנתה התלונה
היעדר הליך ערעור והפסקת מתן תשובות עבור מעסיקים שהעובדים שלהם
56
4.8.2009
מ־ 20.1.2009מנפות רמאללה ודרומה.
אל ראש המנהא"ז
עד *13.7.2009
היעדר הליך ערעור והפסקת מתן תשובות עבור מעסיקים שהעובדים שלהם
56
25.8.2009
אל ראש מדור מנהל מ־ 20.1.2009מנפות רמאללה ודרומה.
עד 13.7.2009
האוכלוסין**
פניות פרטניות ב־ 16.9.2009התחלנו במשלוח חוזר של בקשות להסרת המניעה הביטחונית,
7.10.2009
והפעם עם העתק ליועמ"ש לאיו"ש ולראש המנהא"ז .היועמ"ש לאיו"ש
אל ראש מדור מנהל
ענה שהוא לא מטפל בפניות אלו .בפנייתנו היסברנו מדוע נשלחים העתקים
האוכלוסין**
אליהם.
לקראת פגישה עם ראש המנהא"ז .התלוננו על היעדר הליך ערעור עבור
***58
18.10.2009
מ־ 1.4.2009אנשים מנפת רמאללה ודרומה ממנה ,בעיות גם בנפות הצפוניות לרמאללה,
אל ראש המנהא"ז
עד  *19.8.2009היעדר תשובות בכתב והמתנה ממשוכת לתשובות.
ב־ 20.10.2009שלחה קפ"צ הנמהא"ז מכתב ובו פרוט הליכים חדשים להסרת
54
25.10.2009
מ־ 23.8.2009מניעה .בתגובה שלחנו מכתב בקשה שלא להפעיל רטרואקטיבית הליכים
אל ראש המנהא"ז
עד  20.10.2009חדשים (מספר התושבים שחיכו לתשובה בעת המכתב 54 — 112 :תושבים
מרשימה זו ו־ 58תושבים מהרשימה הקודמת) .כמו כן ,התלוננו על כך שיש
בהליכים החדשים כדי להקשות על פועלים ומעסיקים.
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תאריך התלונה
והגורם אליו
הופנתה התלונה
27.10.2009
אל ראש המנהא"ז
8.11.2009
אל ראש מדור מנהל
אוכלוסין**
14.11.2009
קצינת ייעוץ מדור
מנהל אוכלוסין**
24.11.2009
פגישה עם ראש
המנהא"ז ואחרים
26.11.2009
אל ראש המנהא"ז
6.12.2009
אל קפ"צ המנהא"ז
18.1.2010
אל סגן ראש
המנהא"ז
7.2.2010
אל ראש המנהא"ז
ואל היועמ"ש
לאיו"ש
14.2.2010
פרסום "מחסום
מתריע"
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מספר תושבים נושא התלונה
הממתינים
לתשובה
לא נשלחה מחאה על ביטול פגישה עם ראש המנהא"ז ,שאמורה הייתה להתקיים
ב־ .26.10.2010הפגישה בוטלה בהתראה קצרה .וכמו כן שבנו והזכרנו את
רשימה
התלונות ממכתבנו מיום .18.10.2009
ראש מדור מנהל האוכלוסין ביועמ"ש לאיו"ש שלחה אלינו מכתב ב־4.11.2009
54
מ־ 1.4.2009ובו הפנתה לנהלים שפורטו על ידי קפ"צ המנהא"ז .נשלחה גם אליה בקשה
עד  20.10.2009שלא להפעיל נהלים אלה רטרואקטיבית.
לא נשלחה תגובה למכתב תלונה על הנזק האקולוגי הנגרם ממשלוח תזכורות ששלחה
ב־ 9.11.2009קצינת ייעוץ מדור מנהל אוכלוסין .בתשובתנו ציינו את הפגיעה
רשימה
הקשה בזכויות אדם ואת הנזק לתושבים מהיעדר התייחסות לפנייתם.
לא נשלחה לאחר פגישה זו נשלחה תרשומת אל ראש המנהא"ז .באותה הפגישה תוארו
נהלים הקיימים לכאורה .נאמר גם שהתושבים אינם צריכים עורכי דין או
רשימה
ארגוני זכויות אדם שכן הטפסים שעליהם למלא כדי לערער על המניעה
כתובים בערבית והם יכולים גם למלאם בערבית — עובדה שאינה נכונה כלל.
תלונה על טיפול לא נאות בבקשות ועל אי מתן תשובות לפניות ששלחו
28
מ־ 24.11.2008מעסיקים ועובדים מנפות צפוניות לרמאללה (רשימות הקודמות לא כללו
עד  20.10.2009תושבים אלו).
 58תושבים ו־ 28ב־ 29.11.2009התקבלה רשימה ובה התייחסות לכל  54התושבים שהופיעו
ברשימה שנשלחה ב־ .25.10.2009נשלחה תזכורת לגבי שתי הרשימות שלא
תושבים
התייחסו אליהן (מ־ 18.10.2009ומ־.)26.11.2009
תלונה על היעדר כתובת והיעדר תשובות ,על הדרת ארגוני זכויות אדם ,ועל
36
מ־ 5.11.2009רשימה של בקשות שנשלחו לאחר שינוי הנהלים מ־ 20.10.2009וגורלן לא
עד  5.1.2010נודע.
(רשימה חלקית)
לא נשלחה תלונה על היעדר כתובת להגשת ערעור ,על התעללות בעובדים ומעסיקים על
ידי קמ"ט תעסוקה ,ועל פגיעה חמורה בזכויות האדם הכרוכה בכך.
רשימה

לא נשלחה
רשימה

"לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות"

2011
תאריך התלונה
והגורם אליו
הופנתה התלונה
21.2.2010
אל ראש המנהא"ז
ואל היועמ"ש
לאיו"ש

מספר תושבים נושא התלונה
הממתינים
לתשובה
תלונה על היעדר כתובת ותשובות ורשימה של  212תושבים.
212
מ־12.10.2008
עד 18.2.2010

* ביניהם תושב אחד המחכה לתשובה מ־.23.11.2008
** שייך ליועמ“ש לאיו“ש.
*** ב־ 15.9.2009הסכימה קפ“צ המנהא“ז לעבור טלפונית על הרשימה שנשלחה
באוגוסט .בבירור זה התקבלו תשובות רבות .חלק גדול מ־ 56המנועים ברשימה
הנ“ל לא נכללו ברשימה זו ,אלא היא כוללת מגישי בקשות אחרים.
המכתבים מ־ 7.2.2010 ,25.10.2009 ,18.10.2009 ,4.8.2009ופרסום "מחסום מתריע"
מ־ 14.2.2010מובאים בנספח  .5תשובת המנהא"ז מיום  20.10.2009ותרשומת
מהפגישה עם ראש המנה"ז ביום  24.11.2009מובאות בנספח .6

רוב המכתבים לא זכו לתשובה .אולם לאחר שנשלחה רשימת 212
התושבים שהמתינו לתשובה תקופה ארוכה ,הסכים קפ"צ המנהא"ז
לבדוק מדי יום על מספר מנועים מתוך הרשימה .בסופו של דבר
התקבלו תשובות לגבי  76תושבים 59 ,מהם נמנו ברשימת ה־212
(אחרים פנו לאחר מכן ולא נכללו ברשימה) .מתוך  76התשובות שניתנו,
 46היו חיוביות והמניעה הוסרה; בקשתם של  30נענתה בסרוב .מבין
שאר האנשים מתוך אותה הרשימה היו שפנו שוב דרך המת"קים,
והיו שעזבו את העניין מתוך ויתור על התקווה שיום אחד יזכו להגיע
'לטירה'.
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ז .מאפריל  2010עד מרץ  — 2011הגשת בקשות
במת"קים

בפגישה שהתקיימה עם ראש המנהא"ז ב־ 24.11.2009דובר על שתי
דרכים להגיש בקשות להסרת מניעה ביטחונית של פועלים:
● באמצעות המעסיק ,אשר פונה למדור התשלומים ומגיש
להם את הטופס להסרת מניעה (זאת לאחר שביקש אישור
עבור הפועל הפלסטיני ,ונדחה) .דרכו אף תתקבל התשובה.
● ישירות על ידי המנוע ,אשר מגיש טופס בקשה להסרת
מניעה .הטופס מוגש ישירות במת"ק או במשרד הקישור
הפלסטיני המעביר אותו למת"ק (שכן משרד הקישור נמצא
בקשר יומיומי עם המת"ק) .מהמת"ק הבקשה מועברת
לבדיקת השב"כ.
כפי שנכתב בסעיף הקודם ,הליכים אלה לא ממש פעלו .ידוע לנו על 23
מקרים של תושבים שמעסיקיהם ייפו את כוחו של עו"ד תמיר בלנק כדי
לטפל בעניין פועל או מספר פועלים שלהם .בשלב ראשון ניסה עו"ד
תמיר בלנק לפנות למדור התשלומים ,אולם שם לא ידעו במה מדובר.
עו"ד בלנק לא ידע כי פנייתו למדור זה מיותרת ,שכן בחודש דצמבר
 2009הכתובת שונתה חזרה ממדור התשלומים לקמ"ט תעסוקה.
מידע בסיסי זה הנוגע באופן ישיר ומשמעותי לתושבים הפלסטיניים
אינו גלוי להם ,ושינויים הנעשים מדי פעם אינם מפורסמים .לנו נודע
שמדורי התשלומים אינם כתובת בחודש ינואר  2010ממכתב ששלחה
קפ"צ המנהא"ז בדצמבר  2009לעורך דין אשר פנה אליה עם בקשה
להסרת המניעה עבור לקוח שלו .המכתב נשלח אלינו על ידי תושב
מנוע שב"כ ששכר את שירותיו של אותו עורך הדין ושעניינו למעשה
לא טופל.
לאחר שקיבלנו אותו המכתב ,שאלנו טלפונית את קפ"צ מנהא"ז ,והיא
46

2011
אישרה שאין לשלוח יותר את הבקשות למדור התשלומים .בקשתנו
לקבל הודעה בכתב לפיה הכתובת לבקשות היא שוב קמ"ט תעסוקה
לא נענתה .הדבר לא מפליא :התשובה שנשלחה לאותו עורך הדין
הייתה העתקה מהנהלים הכתובים שלמעשה לא תפקדו .הרי גם
קמ"ט תעסוקה לא קיבל פניות באותה התקופה.
אולם ,בהסתמך על המכתב ששלחה קפ"צ המנהא"ז לאותו עורך
הדין ,הפסיק עו"ד בלנק לשלוח מכתבים למדורי התשלומים והחל
להעביר את אותן הפניות לקמ"ט התעסוקה שמשרדיו במת"ק טול
כרם ובמת"ק עציון ,זאת בהתאם לכתובת התושבים המנועים.
הפניות שנשלחו באמצעות פקס על ידי עו"ד בלנק אל קמ"ט התעסוקה
במת"ק טול כרם הועברו לטיפול על ידי נציג הקמ"ט שם ,או שהוא
דאג להעביר את הבקשות למת"ק הרלוונטי ויידע על כך את עו"ד
בלנק .אולם הפניות שנשלחו באותו האופן למשרד קמ"ט התעסוקה
במת"ק עציון לא טופלו.
כאשר נפתחה האפשרות שהמנוע עצמו ימסור את הפנייה למת"ק או
לקישור הפלסטיני ,ביקש עו"ד בלנק מהתושבים להגיש במת"קים את
בקשתם להסרת המניעה הביטחונית ,ולהן צרפו את בקשת המעסיק
באמצעות עורך הדין .מהדוגמאות המובאות בלוח שלהלן מסתבר
שכל עוד לא הגיש התושב עצמו פנייה למת"ק היא לא טופלה .בשלב
מסוים ,כאשר היה ברור שנציג קמ"ט התעסוקה במת"ק עציון לא
מטפל בבקשות המגיעות בפקס ואינו מעביר אותן לבחינת השב"כ,
תודרכו מגישי הבקשות להגיע למת"ק כמעט בו זמנית לשליחת
הבקשות בפקס למשרד קמ"ט תעסוקה במת"ק עציון ,ולכן לא ניתן
להגיד כמה בקשות הועברו מאת ההקמ"ט לטיפול.
איננו יודעות במדויק מתי התחילו לקבל בפועל בקשות במת"קים ,אך
נראה לנו שהחלו בכך בסוף מארס — תחילת אפריל .מספר תושבים
הגישו בקשות בקישור הפלסטיני (בעיקר בכפר אדנה ,אבל לא רק
שם) והם קיבלו תשובות.
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לוח 4
בקשות שהוגשו בקמ"ט תעסוקה על ידי עו"ד תמיר בלנק והועברו
לטיפול רק לאחר שהתושב הגיש בקשה במת"ק
תאריך משלוח הבקשה תאריך מסירה אישית
למת"ק
בפקס לקמ"ט
*14.4.2010
25.2.2010
8.4.2010
3.3.2010
25.4.2010
8.3.2010
25.4.2010
21.4.2010
25.5.2010
5.5.2010
25.5.2010
17.5.2010
30.5.2010
26.5.2010
**9.6.2010
8.6.2010
9.6.2010
9.6.2010

תאריך בו הבקשה
הועברה לטיפול
לא ידוע
14.4.2010
27.4.2010
10.5.2010
27.5.2010
27.5.2010
14.6.2010
13.6.2010
21.6.2010

המת"ק אליו שייך
התושב
עוטף ירושלים
חברון
חברון
חברון
חברון
חברון
חברון
עוטף ירושלים
חברון

* במת"ק לא היו מוכנים לקבל פנייה זו .גם בקישור הפלסטיני לא הסכימו לקבל
שכן המת"ק לא היה מוכן לקבל פניות כאלו מהם .לאחר דין ודברים עם המת"ק,
הקישור הפלסטיני העביר לו את הפנייה.
** מסר בקישור הפלסטיני כי המת"ק סירב לקבל את המסמכים.
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לוח 5
הנהוג במת"קים השונים בעת הגשת בקשות להסרת המניעה הביטחונית
כפי שתועד בתקופה בה פועלים יכלו להגיש בקשות במת"קים

10

חברון
החלו לקבל בקשות באפריל  2010ונותנים אישור על הגשת הבקשה על גבי "טופס טיפול בבקשה" .בטופס רשום
התאריך בו על התושב לחזור — בדרך כלל בעוד  3חודשים .הקבלה ניתנת רק לאחר שהקצין בודק את הבקשה .לא פעם
קרה שלאחר מסירת הבקשה היא לא בטיפול בגלל שחסר נייר זה או אחר או מסיבות אחרות .לתושב ייוודע העניין רק
כעבור  3חודשים ,כאשר הוא יחזור למת"ק .הברורים שלנו מול קפ"צ המנהא"ז חסכו זמן זה לתושבים שהיו בקשר
איתנו — קצה הקרחון .רק חלק מהבקשות שהוגשו על ידי משרדי הקישור הפלסטיניים טופלו.

תרקומיה
לא מקבלים בקשות להסרת המניעה .התושבים של צפון נפת חברון עושים כרטיס מגנטי במת"ק תרקומיה .אולם,
בקשות להסרת המניעה הביטחונית מוזרמות כולם למת"ק חברון חוץ מבקשות תושבים הגרים בצפון מערב הנפה
השייכים למשרד הקישור הפלסטיני באדנה .מיוני  ,2010במת"ק תרקומיה החלו לקבל בקשות המועברות על ידי משרד
קישור זה .ליד המשרד קיימת יחידה הממלאת את הטפסים לאנשים והקישור הפלסטיני מגיש אותם במת"ק תרקומיה.
לפי הדרישה של קצין הקישור במת"ק תרקומיה ,בטפסים לא רושמים נימוקים לבקשה ואף לא מציינים המסמכים
המצורפים לבקשה .זאת אומרת שהתושב לא יכול לטעון דבר וגם לקצין הקישור ישנה הבחירה אילו מסמכים לצרף
ואילו לא .עם זאת ,בדרך כלל בקשות אלו מטופלות והתושבים קיבלו תשובות.

בית לחם
החלו לקבל בקשות במאי  2010ונותנים אישור על הגשת הבקשה על גבי הטופס שהגיש התושב .לעיתים מחכים
שעות רבות .לא מבהירים לתושב מה הבעיה כאשר לא מקבלים את המסמכים .רושמים על הטופס ,בין היתר ,שתשובה
תתקבל דרך הקישור הפלסטיני תוך  3חודשים .בקשות רבות שמוגשות דרך משרד הקישור הפלסטיני לא מטופלות.

יריחו
במשך חודשים רבים סרבו לקבל בקשות והחלו לקבלן רק בנובמבר  .2010כאשר קיבלו בקשות סרבו לתת קבלות.
הבקשות הועברו לטיפול רק לאחר מכתבי תלונה לקפ“צ המנהא"ז .בסופו של דבר התחילו לתת קבלות על גבי "טופס
טיפול בבקשה" ולהעביר לטיפול מיד לאחר קבלת הבקשה .רק בקשות מעטות שהוגשו על ידי משרד הקישור הפלסטיני
טופלו.

קלנדיה (עוטף ירושלים)
החלו לקבל בקשות באוגוסט  2010ונותנים אישור על הגשת הבקשה על גבי "טופס טיפול בבקשה" .בפעמים הראשונות
היה צורך בשיחות רבות עם המת"ק ועם המוקד ההומניטרי( 10להלן תיעוד של מקרה) .לאחר מספר מקרים הבעיה
נעלמה .בקבלה רשום לחזור בעוד חודש .מודיעים טלפונית לתושב על תשובת השב"כ .רק בקשות מעטות שהוגשו על
ידי משרד הקישור הפלסטיני טופלו.
 10המוקד ההומניטרי הוא מענה טלפוני של המנהל האזרחי ,שאליו אפשר לפנות כאשר מתעוררות
בעיות אזרחיות .החיילים המאיישים את העמדות פונים אל הגורמים האחראיים ,ולעיתים יש
ביכולתם לסייע במציאת פתרונות.
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אבו דיס (עוטף ירושלים)
החלו לקבל בקשות בדצמבר  2010ונותנים אישור על הגשת הבקשה על גבי "טופס טיפול בבקשה" .בפעמים הראשונות
היה צורך בשיחות רבות עם המת"ק ועם המוקד ההומניטרי .לאחר מספר מקרים הבעיה נעלמה .לא רושמים תאריך
שבו יש לחזור .גם לא רושמים שמדובר בבקשה להסרת המניעה הביטחונית .רק בקשות מעטות שהוגשו על ידי משרד
הקישור הפלסטיני טופלו.

רמאללה
החלו לקבל בקשות במאי  2010רק אם התושב מגיש בקשה שהוכנה על ידי עורך דין .נותנים אישור על הגשת הבקשה
על גבי "טופס טיפול בבקשה" .תושבים המגיעים ללא מכתב מעורך דין מופנים להגיש את הבקשה למשרד הקישור
הפלסטיני .רוב הבקשות המוגשות על ידי משרד הקישור הפלסטיני לא מטופלות .תשובות נמסרות בשיחה טלפונית
לעורך דין ביוזמת המת"ק.

שכם
החלו לקבל בקשות ביולי  2010ונותנים אישור על הגשת הבקשה על גבי הטופס שהגיש התושב .בחודשים הראשונים
הגשת הניירות הייתה כרוכה בשיחות רבות למת"ק ולמוקד ההומניטרי (להלן תיעוד של מקרה) .לאחר מספר חודשים
הבעיות נעלמו.

קלקיליה
החלו לקבל בקשות ביוני  2010ונותנים אישור על הגשת הבקשה על גבי טופס מיוחד שהכינו במת"ק .בחודשים
הראשונים הגשת הניירות הייתה כרוכה בשיחות רבות למת"ק והגשת תלונות למוקד ההומניטרי .רק לאחר הגשת תלונה
קיבלו את הניירות .צירוף מכתב של עורך דין הקלה מאד על הגשת ניירות .לאחר מספר חודשים הבעיות נעלמו .הפסיקו
לקבל בקשות של פועלים ב־ .27.4.2011לא ידוע לנו על בקשות שהוגשו דרך משרד הקישור הפלסטיני.

טול כרם
החלו לקבל בקשות ביולי  2010ונותנים אישור על הגשת הבקשה על גבי טופס מיוחד שהכינו במת"ק .בחודשים
הראשונים הגשת הניירות הייתה כרוכה בשיחות רבות למת"ק והגשת תלונות למוקד ההומניטרי .רק לאחר הגשת
תלונה קיבלו את הניירות( .להלן תיעוד של מקרה) .צירוף מכתב של עורך דין הקלה מאד על הגשת ניירות .לאחר מספר
חודשים הבעיות נעלמו .הפסיקו לקבל בקשות של פועלים ב־ .27.4.2011רק בקשות מעטות שהוגשו על ידי משרד
הקישור הפלסטיני טופלו.

ג'נין
החלו לקבל בקשות בספטמבר  2010ונותנים אישור על הגשת הבקשה על גבי "טופס טיפול בבקשה" .בחודשים
הראשונים הגשת הניירות הייתה כרוכה בשיחות רבות למת"ק והגשת תלונות למוקד ההומניטרי (להלן תיעוד של
מקרה) .רק לאחר הגשת תלונה קיבלו את הניירות .צירוף מכתב של עורך דין הקלה מאד על הגשת ניירות .לאחר מספר
חודשים הבעיות נעלמו .עם זאת ,דרש קצין הקישור מהתושבים להביא מכתב מקורי מהמעסיק ,דבר שכמובן הקשה
עליהם .בקשות שהוגשו דרך הקישור הפלסטיני לא טופלו.
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בלוח  5מובאת רשימה של המת"קים ואופן ההתנהלות שהיה נהוג
אצלם בעניין זה .כפי שרואים בלוח ,בתחילת אפריל אפשר היה להגיש
בקשות במת"ק חברון .זהו המת"ק הראשון שקיבל הלכה למעשה
בקשות להסרת מניעה ,נתן אישור על קבלת הבקשה ,ולא היה צריך
להתווכח שם עם קצין הקישור או סגנו (סגניתו) .לפעמים לא היו
נותנים למגישי הבקשות להיכנס למת"ק או שהם היו צריכים להמתין
זמן ממושך ,אולם בסופו של דבר הבקשות היו מתקבלות .במת"קים
אחרים הגשת הבקשות הראשונות והבטחת מתן אישור על קבלת
הבקשה הייתה כרוכה בטלפונים רבים מאתנו.
אחד היתרונות של הגשת בקשות במת"קים הייתה שהתלות
במעסיקים קטנה במידה רבה ,גם אם המת"קים היו דורשים
מהתושבים להגיש את בקשותיהם בצרוף מכתב ממעסיק .אחד
החסרונות הוא החשש שהשב"כ ינצל את הגשת הבקשה ,ובו במקום
ינסה לגייס את התושב כמשתף פעולה .דבר זה קרה לעיתים רחוקות,
ולפעמים כתוצאה מטעות של התושב שחשב כי עליו למסור את
המסמכים לנציגי השב"כ .חסרונות נוספים להם היינו עדות מדי יום
הם התורים ,ההמתנה האין־סופית ,והחשיפה לזלזול ולהשפלה .להלן
מספר עדויות על כך.
עדות לגבי הגשת בקשה להסרת המניעה באזור שכם:

"היום ליוויתי את מ' טלפונית בנסיון להגיש את הטופס [טופס
בקשה להסרת המניעה הביטחונית  +מסמכים נלווים] .כבר לפני
שבוע או יותר ניסה להגיש את הטופס בקישור הפלסטיני ,ושם
אמרו לו שהם לא מקבלים בקשות להסרת המניעה הביטחונית.
היום ניסה להגישו במת"ק בשכם ,אבל אנשי המת"ק אמרו לו
שיגיש בקישור הפלסטיני.
בשלב זה הוא התקשר אלי לדווח שלא לוקחים ממנו את
הטפסים .התקשרתי לחמ"ל בשכם ( )029703160ומישהו
העביר אותי לקצין שמטפל בנושא .הקצין אמר לי שהקישור
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הפלסטיני מקבל בקשות וגם מעביר להם אותן .הוא הוסיף
ואמר שבתוך זמן קצר מגיעים אליו הנציגים מהקישור
הפלסטיני לפגישה.
התקשרתי למ' ואמרתי לו שילך לקישור הפלסטיני להגיש שם.
הוא הלך והתקשר אלי שלא רוצים לקבל .התקשרתי לקצין
ואמרתי לו זאת ,והוא מייד פנה לנציג מהקישור שכבר היה
אצלו ,וסיפר לו בערבית על מה שקורה ברגעים אלו עם מ'.
הנציג מהקישור התקשר מיד למשרד שלו ,ואחרי כחצי שעה
הודיע לי מ' שלקחו ממנו את המסמכים.
לא יאומן איזו טרחה רק כדי שטופס הבקשה יתקבל ,ועדיין לא
דיברנו על כך שיטופל או שהמניעה תוסר!"
עדות לגבי פועל שבא למת"ק טול כרם להגיש בקשה להסרת המניעה
הביטחונית:

"ר' וניסיונו להגיש בקשה להסרת המניעה הביטחונית במת"ק
טול כרם ולקבל קבלה על הגשתה  -סיפור קפקאי
כמעט שנה שלא ניתן לערער על מניעה ביטחונית עבור
פועלים ,עניין עליו נשלחו מכתבי מחאה רבים על ידי מחסום
 .Watchהבקשות — המוגשות על ידי פועלים למשרדי הקישור
הפלסטיניים ואלה מוסרים אותן למת"ק או המוגשות על ידי
מעסיקים לקמ"ט תעסוקה — מתנדפות במערכת.
עובדה זו הגיעה לבתי המשפט שכן נוצר למעשה מצב שבו
אנשים עותרים ,בלית ברירה ,לאחר המתנה ארוכה לתשובה,
ומסתבר שלמעשה עתרו בלי 'למצות הליכים' (כלומר ,מבלי
שבקשתם להסרת המניעה הביטחונית שהוגשה כאן ושם
נבדקה לפני הגשת העתירה) כי הבקשה שהגישו נעלמה ואיננה.
בעקבות זאת החליט לאחרונה המנהל האזרחי לאפשר הגשת
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בקשות להסרת המניעה הביטחונית ישירות למת"ק הישראלי.
המת"ק הישראלי ייתן קבלה על הגשת הבקשה.
מאז שהתקבלה החלטה ,המת"ק היחידי שבו לא היה צריך
'ללוות' את מגישי הבקשות עם עשרות טלפונים כדי שיקבלו
את הבקשות להסרת מניעה ביטחונית ויתנו קבלה הוא
מת"ק חברון .בכל המת"קים האחרים עלינו להלחם כדי
שהאנשים יוכלו להגיש את בקשותיהם ויקבלו קבלה על הגשת
הניירות.
והנה מקרה מהיום :ר' הגיע בבוקר למת"ק טול כרם (שער
אפריים) ,מצויד בבקשה להסרת המניעה הביטחונית .הוא
הגיע לאשנב ב־( 10:30לאחר המתנה ,כמובן) וסרבו לקבל את
הניירות .על פי הסיכום בינינו הוא מיד הודיע לי על כך.
אני התקשרתי לטלפונים שנתנו לי במוקד ההומניטרי
( 029704646או  )029704660וענתה לי רעות ,חיילת בחמ"ל
המת"ק .היא אמרה שהיא תשאל ותברר .לאחר שהתקשרתי
מספר פעמים רעות העבירה אותי לעומרי ,סגן קצין הקישור.
עומרי הבטיח להגיע לאשנב ולטפל בעניין.
לאחר טלפונים נוספים רבים עומרי הגיע לאשנב ,קיבל את
הבקשה להסרת המניעה מר' ,אמר לו שהם כבר יתקשרו אליו
ושילך הביתה .מאחר שאמרתי לר' מאד בבירור שאם הוא לא
מקבל קבלה המשמעות היא שהוא לא הגיש שום דבר ,הוא מיד
התקשר וביקש לדעת מה לעשות .אמרתי לו להמתין.
הוא המתין והמתין והמתין והמתין והמתין והמתין והמתין
והמתין והמתין והמתין והמתין והמתין והמתין...
בינתיים אני התקשרתי והתקשרתי והתקשרתי והתקשרתי
והתקשרתי והתקשרתי והתקשרתי למת"ק ...לאחר רעות
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דיבר איתי מולי ואף נתן לי את מספר הטלפון כדי להגיע ישר
לאשנבים ( ,)029703081מספר שכמובן לא ענה...
עלאא ,קצין הקישור ,היה במקום… כל הזמן עסוק… בשלב
מסוים איים על ר' שיחזירו לו את הניירות — שייגש למסרם
בקישור הפלסטיני ...לאחר עוד זמן נאמר לר' שעליו להתקשר
לאבישי (אבישי חוכימה ,רע"ן תעסוקה מטעם קמ"ט התעסוקה
שמשרדו ממוקם במת"ק טול כרם) .אבישי לא עונה למעסיקים
שהגישו בקשות במשרדו ,למה אם כן שיענה לפועלים? יש לר'
מעסיק המעונין להעסיקו אבל הפנייה שהגיש ר' הייתה פנייה
שלו — לא של המעסיק.
בשעה  13:39התקשרתי למוקד ההומניטרי של המנהל האזרחי
ואחד החיילים ,עומר ,רשם בסבלנות את כל השתלשלות
העניינים ,כפי שהתרחשו מ־ 10:30בבוקר עד לשעה .13:39
התלונה נרשמה אבל היא חייבת לעבור ,כנראה ,בכמה תחנות
לאישור לפני שהיא מועברת ליעדה :מת"ק טול כרם .אז התלונה
עשתה לאיטה את דרכה למת"ק טול כרם וב־ 15:18התקבלה
תשובה של מת"ק טול כרם עליה בישר עומרי בשיחה טלפונית
אלי :הם לא יתנו קבלה אבל הכניסו כבר את הבקשה ל'מערכת
הצהלית'.
אז ב־ ,15.20מיובש לגמרי ,עזב ר' את המת"ק ללא קבלה .הוא
ואני מקווים שגם אם בקשתו תתנדף מהמערכת ,כפי שקורה
כל זמן ,התלונה שהוגשה ונרשמה במערכת הצהלית לא תימחק
וכאשר ר' יעתור לבית המשפט ,לפני שהפרקליטות תבקש
דחיית העתירה על הסף בשל היעדר מיצוי הליכים ,יוכל עורך
הדין של ר' להפנות את הפרקליטות לתלונה שהוגשה על ידי
מחסום Watchבאותו היום בין השעות  13:39ל־".15:18

בבדיקות שנערכו לאחר מסירת הניירות נאמר שהבקשה לא התקבלה.
לאחר כשבועיים הסתבר שטרם עברה שנה מיום קבלת התשובה
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לבקשה הקודמת שהוגשה על ידי ר' ,ולכן לא רצו לקבל את הבקשה.
זמן רב של ר' היה נחסך לו החייל היה אומר לר' שזהו המצב ,ושהוא
יוכל להגיש בקשה חוזרת רק מתום שנה מקבלת התשובה הקודמת.
במאמר מוסגר יצויין כי בתקופות בהן התקבלו תשובות בכתב,
היו רושמים שניתן להגיש בקשה חוזרת רק לאחר שנה ,אולם רוב
התושבים לא מודעים לכך וגם לא יודעים את התאריך בו קיבלו
את התשובה .עורכי דין לא נוהגים להעביר תשובות שליליות שכן
הדבר מקלקל את המוניטין שלהם ,כך שהתושבים לא ממש יודעים
אם יכולים להגיש בקשה חוזרת אם לאו .לאותו מעוט אנשים שפנה
אלינו אנו תמיד מסרנו את התשובות השליליות והסברנו שבעוד שנה
יוכלו לפנות שוב .הפירוש שנוהגים לתת האנשים לאותו המידע הוא
שהמניעה תוסר בעוד שנה.
עדות לגבי תושב שמסר את מסמכיו במת"ק קלנדיה:

"ח' הגיע למת"ק רמאללה בבוקר ולא נתנו לו להיכנס .בבירור
טלפוני הסתבר שהמת"ק נפתח בימי ראשון ב־,10:30 — 10
מידע שלא היה כתוב בפתח המשרדים! ח' חיכה .כשנכנס לא
היו מוכנים לקבל את הניירות שלו ,והוא לא קבל הסבר מדוע.
בבירור טלפוני של מחסום Watchעם המוקד ההומניטרי
הסתבר שהוא שייך למת"ק קלנדיה ולא למת"ק רמאללה.
אז נסע ח' למת"ק קלנדיה .גם שם לא היו מוכנים לקבל את
הניירות .מכיוון שבינתיים היגיעה שעת הצהרים ,יצאו עובדי
המת"ק להפסקת צוהריים .לאחר ההפסקה ,ולאחר קשר
מתמיד של מחסום Watchעם המוקד ההומניטרי קיבלו את
הניירות ונתנו לו קבלה".
למסור מסמכים במת"ק ג'נין היה קשה במיוחד .מת"ק זה ומת"ק
יריחו היו המת"קים האחרונים שהסכימו לקבל בקשות .הם היו
שולחים את הפועלים למשרדי הקישור הפלסטיני ,אולם מה שהיה
מוגש מהמשרדים הללו לא היה מטופל :אין לדעת אם לא היה מועבר
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כלל או שהמת"ק היה מקבל את מסמכים ומתעלם מהם .בשלב
מסויים התחלנו להתעקש שהפועלים (והסוחרים) יגישו בקשות
ישירות במת"ק ויקבלו אישור מסירה .מאחר שהגשה במת"קים אלה
הייתה כרוכה בשיחות טלפון רבות ובהמתנה ממושכת של התושבים
ושל מחסום — Watchהיינו נוהגות לבקש מהאנשים שילכו ביחד ביום
מסוים ,וכך נוכל לרכז מאמצים.
עדות ממה שהתרחש במת"ק ג'נין באחד הימים הללו:

"חמישה אנשים מחכים לקצין היחידי שמקבל בקשות להסרת
המניעה הביטחונית .הוא מתעסק לו בכל מיני דברים ,אולי
חשובים ,ונותן להם להמתין עד סוף היום.
אני תוהה אם זה קשור לכעס שלו על שאנחנו מתערבות ,או
שזה סתם כך ,ולא איכפת לו מהזמן של האנשים.
מו' נמצא שם מ־8:00
מח' נמצא שם מ־8:00
א' נמצא שם מ־9:00
ה' נמצא שם מ־10:00
ע' נמצא שם מ־11:00
(האנשים שבאו יותר מאוחר הם אלה שהיו בקשר איתי .אמרתי
להם לא לבוא מוקדם מדי כי אני יודעת שהקצין אוהב לתת
להם לחכות.
דיברתי עם חיילת במבצעים והיא הלכה לברר .את הקצין אי
אפשר לתפוס עכשיו אבל אמרו לה שהוא צריך להגיע "עוד
מעט".
ב־ ,15:25כאשר התייאשתי שמשהו יזוז במת"ק מכוח עצמו,
התקשרתי למוקד ההומניטרי ודיברתי עם חיילת .התלוננתי
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מרות על זמן ההמתנה של הפלסטינים כדי למסור את הטפסים,
ועל כך שרק קצין אחד יכול לקחת את הטפסים ולתת קבלה,
והוא אינו זמין .היא אמרה שתדבר עם הרמת"ק.
בסוף ,אחרי שהוציא להם את הנשמה ,הגיע הקצין ולקח את
הניירות .ל־א' ,שחיכה מ־ 9עד  ,4אמרו שהגיש בקשה לפני
חודש והיא בטיפול .ל־ע ',ששכח צילום ת"ז בבית ,אמר הקצין
שלא יטפל בענייניו .אך כששלחתי את הצילום בפקס וביקשתי
מהפקידה למסור לו ,זה עבד .בסופו של דבר נתן הקצין את
אישור המסירה .גם מו' ה' וש' (שהצטרף לחבורה יותר מאוחר)
קיבלו אישורי מסירה.
אינני יודעת מה קרה עם מח'".
עדויות אלו הן 'קצה הקרחון' .חלק גדול מהאנשים שמסרו בקשות
במת"קים התקשרו אלינו בשלב זה או אחר של ביקורם במת"ק ,שכן
הם מגששים שם באפילה ,ממתינים שעות ,ולא יודעים אם אפשר יהיה
להגיש את הניירות אם לאו .גם אנחנו לא ידענו ולא יכולנו להרגיע אותם.
האווירה במת"ק היא של השפלה ושל זלזול בזמן של הפלסטינים.
שיחכו ...בדרך כלל כאשר המת"ק לא היה מוכן לקבל את הבקשה,
הוא לא הסביר מדוע .במת"ק חברון היו אמנם רושמים את הנימוק על
'טופס טיפול בבקשה' ,אבל בעברית ,והתושבים אינם קוראים עברית.
כדי לחסוך מהם חזרה מיותרת ,היינו מתקשרות ומבררות מדוע לא
קיבלו את הניירות.
הבירורים הללו נעשו למרות אי רצון מופגן של קציני הקישור או של
גורמים אחרים במת"קים לדבר אתנו .עם זאת ,אפשר לציין לטובה
את ה'מוקד ההומניטרי' ,שהתייחס לתלונותינו באופן ענייני וניסה
לעזור .בעיקר ראויים לציון קפ"צ המנהא"ז והחיילים העובדים איתו,
אשר במשך התקופה שהאנשים הגישו בקשות במת"קים היו מוכנים
לעבור על רשימות של אנשים שהגישו בקשות בעזרתנו ולא ידעו אם
בקשתם התקבלה אם לאו — על אף שקיבלו קבלה .כמו כן הם היו
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מוכנים לעבור אתנו על רשימות אנשים מגישי בקשה כדי לברר האם
11
ניתנה תשובה .כל זאת תמיד בסבלנות ובאדיבות.
כאשר נאמר על אחד התושבים" :לא מסר בקשה" ,והיתה בידו קבלה
על מסירת המיסמכים ,אזי נשלח מכתב בירור לקפ"צ המנהא"ז .כל
האנשים שבגינם שלחנו מכתבים אלה ,בקשתם התקבלה בסופו של
דבר .היו שבקשתם לא התקבלה וניתן נימוק לסרוב ,ואז יכול היה
התושב להגיש שוב עם המסמך החסר או עם מסמך מתוקן.
אנו יודעות על  562בקשות שהתקבלו במת"קים במשך התקופה הזו.
רב הבקשות הללו הוגשו בעזרתנו .חלק מהבקשות הוגשו באמצעות
עורכי דין ששלחו את המסמכים או ציידו את האנשים במסמכים כדי
למסור במת"קים ,והתושבים הגיעו אלינו יותר מאוחר ,כאשר לא
קיבלו תשובה .נזכיר כי שרותי עורכי דין ניתנים בכסף ,ופעמים רבות
מדובר בסכום לא מבוטל .חלק מאנשים אלו הגישו כבר בקשה קודמת
להסרת המניעה .לאלה שטרם התקבלה בקשה בגינם ,סייענו בהגשת
בקשה חדשה במת"קים .מי יודע כמה שלמו לעורכי הדין...

 11זה גם נכון בעת כתיבת שורות אלו — ספטמבר 2011
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לוח 6
בקשות שהוגשו במת"קים (או במשרדי הקישור הפלסטינים)
והועברו לטיפול
מרץ-אפריל  2010עד מרץ-אפריל 2011
(הנתונים נכונים ל־)2.6.2011
חברון
התשובה
80
חיובית
23
שלילית
103
סך כל
19
אין עדיין
122
סך כל
22
%
2
אוכלוסיה95 1
21
%
1

2
3

4
5

תרקו–
מיה
26
15
41
0
41
7
3
14
3

בית
לחם
68
39
107
21
128
23
38
9

ירי–
חו
6
2
8
4
12
2
9
2

עוטף רמא– קלקי– טול שכם ג'נין סך כל % %
ירושלים ללה ליה כרם
50 65 279 19 8 10 14 31
17
27 35 151 5 7 8 14 28
10
77 100 430 24 15 18 28 59
27
23
132 22 13 17 27
5
4
100
562 46 28 35 55 64
31
100 8 5 6 10 11
6
445 567 71 35 432 58
26
100 15 16 8
7
13
6

אוכלוסיית גברים מגיל  20עד  ,64באלפים .אוכלוסיית ירושלים המזרחית לא
כלולה שכן תושביה לא זקוקים להיתרים .מתוך 2007 Locality Population
) ,Statistics. Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBSלוח .2
אוכלוסייה בנפת חברון בניכוי אוכלוסיית הכפרים שמגישים בקשות למת"ק
תרקומיה דרך הקישור הפלסטיני בכפר אדנה.
הכפרים :צוריף ,חראס ,נובה ,בית אולה ,תרקומיה ואדנה .ישנם כפרים נוספים,
יותר קטנים ,שלא נכללו .אומדן לפי התפלגות סך האוכלוסיה שכן אין חלוקה
לגילאים לפי כפרים.
אוכלוסיית נפת קלקיליה וסלפית המופנות למת"ק קלקיליה.
אוכלוסיית נפת ג'נין וטובס המופנות למת"ק ג'נין.

כל הבקשות שהוגשו במת"ק תרקומיה היו בקשות שהוכנו במשרד
הנמצא ליד הקישור הפלסטיני באדנה (ראה לוח  .)5עם זאת ,חלק
מהאנשים שלחו אלינו את הבקשות ואנו בדקנו אם הן התקבלו
במת"ק תרקומיה וגם אם התקבלה תשובה .המעורבות שלנו סייעה
רק במקרים שבהם הבקשה לא התקבלה ,ולא יידעו את משרד הקישור
הפלסטיני או את התושב .אלו הם מקרים מעטים.
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ב־ 9.1.2011נשלח מכתב אל קפ"צ המנהא"ז עם רשימה של  41אנשים
שלא קיבלו תשובה חודש וחצי ויותר לאחר הגשת הבקשה להסרת
המניעה הביטחונית .בשני המכתבים הבאים שנשלחו ב־ 2.3.2011וב־
 10.4.2011הרשימה גדלה ל־ 86ו־ 125אנשים בהתאמה .כפי שרואים
בלוח ,נכון ל־ 2.6.2011היו  132תושבים שלא קיבלו תשובה .באותו
יום — ה־ — 2.6.2011נשלחה רשימה לפי נפות ,כאשר רואים ש־ 27
תושבים מחכים לתשובה ממת"ק קלקיליה.
מעניין להשוות את התפלגות מספר הפניות למת"קים השונים
שהגיעו אלינו להתפלגות הגברים בגיל העבודה שמשרתים אותם
המת"קים .בלוח לעיל רואים כי ההבדלים אינם מובהקים חוץ מבית
לחם — הגברים בגיל העבודה הם  9%מסך הגברים בגיל העבודה
בעוד שהבקשות להסרת המניעה הביטחונית בבית לחם הם  23%מסך
הבקשות עליהן אנו יודעות .בשכם וג'נין ישנו פער הפוך —  16%ו־15%
מהאוכלוסיה לעומת  5%ו־ 8%מהבקשות בהתאמה.
אנו ,כמובן ,לא יודעות להסביר פערים אלה ואפשר רק להעלות
השערות :לגבי בית לחם — אנו צופות במה שמתרחש במת"ק עציון
פעם בשבוע ,וייתכן כי אחוז יותר גדול מהאנשים פונה אלינו מאשר
לעורכי דין .לגבי שכם וג'נין־ מת"קים אלה החלו לקבל בקשות מאוחר
יחסית והיו מקשים על הגשה .עם זאת ,ייתכנו סיבות אחרות הקשורות
לתלות של האוכלוסיה בנפות שונות בעבודה בישראל.
ב־ 17.3.2011הפסיקו רוב המת"קים לקבל בקשות להסרת המניעה
הביטחונית ללא כל הודעה מוקדמת .אנשים הגיעו אליהם ונשלחו
למסור אצל קמ"ט התעסוקה .המת"קים היחידים שהמשיכו לקבל
בקשות היו קלקיליה וטול כרם ,וזאת עד .27.4.2011
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ח .סיכול האפשרות להגיש בקשה להסרת המניעה
הביטחונית — מה־ 27.4.2011עד ה־18.8.2011
ב־ 17.3.2011הפסיקו המת"קים לקבל בקשות ,כאמור ללא הודעה
מוקדמת .העניין נשמר בסודי סודות ,כנראה מחשש שמספר אנשים
יזדרזו להגיש בקשות במת"קים .בדומה ל'חידוד נהלים' קודמים,
הצטברו בקשות רבות ללא תשובה.
ראינו זאת מתקרב ,אך לא יכולנו לדעת מתי זה יקרה ואיך .סימן ראשון
לכך היה שבמת"ק אחד או שניים סרבו פתאום לקבל בקשה של
פועל המבקש לעבוד בהתנחלויות .כאשר ביררנו במה העניין ,נאמר
לנו שהמניעה הביטחונית רלוונטית רק לכניסה לישראל ולא לכניסה
להתנחלויות.
בבירור טלפוני אצל קפ"צ המנהא"ז שאלנו אם בוטל הצורך לקבל
היתרים להתנחלויות .נאמר לנו שעדיין יש צורך בהיתרים .הפועלים
האלו הצליחו בסופו של דבר להגיש את הבקשות .כפי שנראה להלן,
ההליך להסרת מניעה ביטחונית שתוכנן באותה העת התייחס רק
למעסיקים המבקשים להעסיק פועלים בישראל.
סימן נוסף לשינוי הנהלים הממשמש ובא ניתן בשבוע הראשון של
ינואר ,אז הפסיקו לקבל בקשות להסרת המניעה במת"ק קלקיליה,
ונאמר לפועלים שעליהם להגיש את הבקשות במת"ק טול כרם.
מאחר שכל התושבים שצריכים כרטיס מגנטי פונים למת"ק טול כרם,
לא קישרנו את המידע עם העובדה שבמת"ק טול כרם שוכן סניף של
קמ"ט תעסוקה.
השמועה שתושבי קלקיליה צריכים להגיע לטול כרם להגיש בקשות
התפשטה בשטחים .ביום חמישי ה־ 13.1.2011פנה אדם מאזור
קלקיליה למת"ק טול כרם כדי להגיש בקשה להסרת מניעה .משם
שלחו אותו לקלקיליה.
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הוא נסע למת"ק קלקיליה ,ושם סרבו לקבל את הבקשה .קצין הקישור
שם אמר לחברת מחסום , Watchשהתקשרה לברר מדוע לא מקבלים
את הבקשה ,שזה לא לפי הנוהל ופרט" :המעסיק צריך למנות עו"ד
ולמסור אצל קמ"ט התעסוקה "...אמרנו לקצין הקישור שהנוהל הזה
כבר לא מתפקד יותר משנה .בקשנו — גם אם הוא צודק — שיקבל את
הבקשה של האדם המסוים הזה ואחר כך נברר ,שהרי האדם מקלקיליה,
נסע לטול כרם ,אחר כך חזר לקלקיליה וחיכה כל היום .קצין הקישור
הסכים לקבל את הבקשה אבל לא באותו היום ,רק ביום ראשון הקרוב...
ביום ראשון ה־ 16.1.2011בא אותו אדם למת"ק קלקיליה ומשם שלחו
אותו לטול כרם .רק לאחר שהתקשרנו קיבלו את הניירות ונתנו לו
קבלה .עם זאת ,כשדיברנו עם רמת"ק טול כרם וקלקיליה הוא אמר
שאין שינוי בהליכים .אבל לאחר זמן קצר התקשר אלינו הרמת"ק
ואמר שלפי הנהלים המעסיקים או באי כוחם צריכים לפנות לקמ"ט
תעסוקה ...והוא עמד על כך — כנראה לאחר שיחה עם קצין הקישור
בקלקיליה — שקבלת הבקשות במת"קים היא לא לפי הנהלים .אמרנו
לו שבכל המתק"ים מקבלים בקשות  ,אך זה לא עזר .לדבריו ,עלינו
לפנות לקפ"צ המנהא"ז .פנינו ,סיפרנו את סיפור המעשה ונאמר לנו
שהוא יטפל בנושא .הוא אכן טיפל והכל חזר לקדמותו.
מן הסתם ,כעסו על קצין הקישור בקלקיליה שכמעט הסגיר את הסוד.
אבל העניין נשמר בסוד עד שב־ 17.3.2011הפסיקו כל המת"קים לקבל
בקשות .
ב־ ,10.4.2011לאחר שעבר כחודש מיום הפסקת קבלת הבקשות
במת"קים ,נשלח מכתב אל ראש המנה"ז ואל היועמ"ש לאיו"ש
(המכתב המלא בנספח  )7ובו נכתב בין היתר:

"כעת לא קיימת עוד האפשרות להגיש במת"קים בקשות
להסרת מניעה וגם לא יודעים מהו ההליך המוצע ,שגם יתפקד.
הפועלים מחכים כבר כמעט חודש לאפשרות להגיש בקשה
להסרת מניעה .ביניהם פועלים שהיתרם הוחרם זה עתה .ולא
רק שאינם יודעים מדוע ,אלא ששוב אין להם לאן לפנות .זוהי
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פגיעה בוטה בזכויות אדם שאף אחד לא משלם את המחיר
עליה — רק הפועלים הפלסטינים...
גם אם רוצים לשנות הליכים — מדוע היה כה דחוף להפסיק
הליך קיים פתאום ,ללא כל התרעה מוקדמת? האם משהו היה
קורה אם המת"קים היו ממשיכים לקבל בקשות של פועלים עד
שהשיטה החדשה תגובש? ומה יעשו הפועלים שמעסיקיהם
אמנם מעונינים להעסיקם ,אבל לא יכולים להתרוצץ בין
הרשויות השונות ,כדי לנסות להסיר את המניעה הביטחונית
שלהם? לאן הם יפנו?
מאז ה־ ,17.3.2011היום בו הפסיקו לקבל בקשות במת"קים ,אנו
בקשר יומיומי עם קצין פניות הציבור של המנהל האזרחי .כל
יום הוא מבטיח תשובה למחרת ,ולמחרת מבטיח שוב תשובה
למחרת .אנו מוחות על היעדר הליך כלשהו במשך כמעט
חודש ימים ודורשות שתמיד תהיה קיימת אפשרות לערער על
המניעה הביטחונית בצורה מעשית ,ולא תופסק כי זו זכותו של
כל אדם".
ב־ 27.4.2011הודיעו לנו טלפונית ממשרד קפ"צ המנה"ז שניתן לשלוח
בקשות להסרת המניעה הביטחונית לקמ"ט תעסוקה במת"ק עציון
בפקס; המעסיק לא חייב לבקש אישור לפני הגשת הבקשה.
עו"ד תמיר בלנק שלח בשם מעסיקים ופועלים מספר בקשות ,וגם
מעסיקים שלחו מספר פניות .ניסיונות משרדו של עו"ד בלנק וגם
של המעסיקים לברר האם הפקסים הגיעו והועברו לטיפול לא צלחו.
נאמר על ידי העובדת האחראית על הנושא שהיא מתארגנת.
ב־ ,30.5.2011לאחר יותר מחודשיים ללא הליכים ברורים ,הגיע למשרדו
של עו"ד בלנק מכתב שתאריכו  27.4.2011לגבי ההליכים החדשים.
המכתב מובא בנספח .7
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למכתב זה צורף טופס (המובא בנספח  )7שבו אין מקום למילה על
העובד' .האח הגדול' אמנם יודע 'הכל' על העובד ,אבל בטופס שהיה
קיים עד לאותו הזמן היו מספר שורות עבור 'נימוקים לבקשה'
ו'הערות' .בטופס החדש — לא עוד .אין צורך.
יחד עם מידע זה הגיעו טופסי תגובה לגבי בקשות של מספר מעסיקים
ששלחו בקשות באמצעות עו"ד בלנק מ־ .27.4.2011טפסים אלה
מיועדים לדווח למעסיק או לבא כוחו על מצב הבקשות (טופס תגובה
לדוגמא בנספח  .)7משלוח טפסים אלה הוא שיפור גדול לעומת מה
שהיה נהוג הן ביועמ"ש לאיו"ש ,הן בקמ"ט תעסוקה בזמנים שהם
תיפקדו בצורה מתקבלת על הדעת ,והן במת"קים.
מהטופס המובא בנספח  7ומתשובות שקיבל עו"ד בלנק אנו למדים
שלא הייתה כוונה לבחון את המניעה הביטחונית של פועלים שמעסיקם
בהתנחלויות; היתה אפשרות שיתנו להם היתר למרות המניעה ,והיתה
אפשרות שיחזירו תשובה" :בקשתך/כם מתייחסת לתעסוקה בתחומי
איו"ש ובאפשרותנו לסייע באיתור עובד חלופי בתחום התעסוקה
שביקשת" .עו"ד בלנק שלח ב־ 3.6.2011מכתב בנושא זה .ב־16.6.2011
ענה קפ"צ המנהא"ז שתתאפשר הגשת בקשות להסרת המניעה
לעובדים המעונינים לעבוד בהתנחלויות.
כרגע ,כארבעה חודשים לאחר פרסום הנהלים החדשים ,ברור כי הרבה
פחות פועלים המבקשים לעבוד בישראל יוכלו לערער על המניעה
הביטחונית .כלומר ,הרבה מאד פועלים לא יוכלו לממש את זכותם
לנסות ולצאת מהרשימה השחורה של השב"כ.
בהקשר זה נציין את מה שאירע לפרוייקט משותף של "קו לעובד"
ו"גישה ,מרכז לשמירה על הזכות לנוע" בניסיונם לסייע לפועלים מנועי
השב"כ להסיר את המניעה כדי שיוכלו לעבוד בישראל .הפרוייקט
החל בסוף  ,2009כאשר לא הייתה שום דרך להגיש בקשות להסרת
המניעה הביטחונית ,שכן הכתובת הרשמית — קמ"ט תעסוקה — לא
תפקדה כלל (ראה לעיל סעיף .3ו .).הפרוייקט נמשך גם בתקופה שבה
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הפועלים יכלו להגיש בעצמם בקשות במת"קים עם מכתב מהמעסיק
(ראה לעיל סעיף .3ז.).
בפרוייקט זה ניסו הארגונים לקבל ייפוי כוח מהמעסיקים ,והגישו
בקשות להסרת המניעה לקמ"ט תעסוקה בשם המעסיקים .מתוך 50
פועלים שהגיעו אליהם בשנת  ,2010ל־ 30היו נתונים המאפשרים לטפל
בדרך זו; מתוך ה־ 30התאפשרה הגשת בקשות ל־ 8פועלים בלבד .בסופו
של דבר ,לאחר תקופה ארוכה שבה לא היה כל סימן לטיפול בבקשות,
לאחר תזכורות רבות ולאחר שעבר זמן רב מהגשת הבקשות — קיבלו
פועלים אלו תשובות מקמ"ט תעסוקה (לרובם הוסרה המניעה).
הנהלים המחייבים הגשת בקשות להסרת המניעה של פועלים בשם
המעסיק ,שהונהגו בחודשים האחרונים לאחר שהופסקה האפשרות
להגיש בקשות במת"קים ,הפכו את הגשת הבקשות להסרת המניעה
הביטחונית של פועלים לכמעט בלתי אפשרית .נהלים אלה משלימים
את התמונה לגבי החמרה ניכרת המסתמנת בנהלים של מדור
התשלומים (חוזר ראש מינהל מספר  — 26/11חסימה אוטומאטית
של רשיונות תעסוקה לעובדים פלסטינאים; 12חוזר ראש מינהל מספר
 — 15/11נוהל הגשת בקשות לקבלת היתרים להעסקת עובדים
13
פלשתינאים בענף הבניין לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים).
מגמות אלה מנוגדות לרוח החוק ההומניטרי הבינלאומי .כפי שכבר
נאמר ,התושבים הפלסטינים הם תושבים מוגנים ואינם נמצאים באותה
הקטגוריה של 'זרים' אשר אין להם זכויות כלל כאשר מדובר בפררוגטיבה
הריבונית של הכניסה לישראל .כתושבים מוגנים ,הדאגה לרמת חיים
סבירה שלהם חלה על המפקד הצבאי של האזור כחלק מהחובה לדאוג
לחיים האזרחיים בשטחים הכבושים .בהקשחה גדולה של כללי העסקת
פועלים בישראל ושל הליכי הערעור על המניעה הביטחונית יש כדי
לפגוע ביכולת לקיים רמת חיים סבירה בשטחים הכבושים.
http://www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/2011-00238.aspx 12
http://www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/0942011.aspx 13
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ב־ 31.7.2011נשלח על ידי מחסום Watchמכתב ,המובא להלן במלואו:

לכבוד
תת אלוף מוטי אלמוז
ראש המנהל האזרחי
בפקס 029977341

לכבוד
אל"מ אלי בר־און
היועמ"ש לאיו"ש
בפקס 029977326

 31ביולי 2011

שלום רב,

הנדון :סיכול האפשרות לערער על מניעה ביטחונית של פועלים
מכתבנו מיום  ;10.4.2011חוזר קמ"ט תעסוקה "מידע שימושי למעסיקים המבקשים
להגיש בקשה להסרת מניעה ביטחונית לעובד פלסטיני ,לצורך העסקתו בישראל"
מיום  ,27.4.2011שהופץ בדואר ב־.30.5.2011

מניעה ביטחונית מוטלת בשטחים על עשרות אלפי אנשים .על ראשם
מרחפת האשמה במשהו לא ידוע ,והידיעה שמישהו עוקב אחריהם
תמיד .הם אינם יכולים לקבל אישורי עבודה או מסחר לישראל או
להתנחלויות וגם נתקלים בקשיים גדולים ,לעיתים בלתי עבירים,
בשביל לקבל היתרים חד פעמיים — למשל לביקורי משפחה בישראל
או לבתי החולים הפלסטינים במזרח ירושלים.
לא קיימים ,למעשה ,הליכי ערעור על מניעת היתרים חד פעמיים
לכניסה לישראל .בכל גלגולי 'חידודי נהלים' שעברו במשך השנים,
הליכי הערעור על המניעה הביטחונית נועדו תמיד לאפשר השגה על
המניעה אך ורק לאותם התושבים המבקשים היתר כניסה לישראל (או
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להתנחלויות) באופן יומיומי — לעבודה או למסחר .יש לנו מה לומר על
חוסר היכולת של אנשים רבים לערער על מניעה ,אולם ,מטרת מכתב
זה היא למחות על הליכים שנקבעו לאחרונה ,המסכלים כל אפשרות
לערער על המניעה הביטחונית של פועלים.
עד יוני  ,2007כאשר הכתובת לערעור היה היועמ"ש לאיו"ש ,יכול היה
פועל מנוע להגיש ערעור שבו כתוב ,בין השאר" ,יש הרבה מעסיקים
שמוכנים להעסיק אותי אבל כולם מבקשים שתוסר המניעה הביטחונית
שלי ואחר כך הם יוציאו אישור עבודה עבורי" .לא היה צורך אז אפילו
לצרף מכתב ממעסיק אם כי ,מדי פעם ,הייתה מתעוררת דרישה לכך.
מאז יוני  2007עברו הליכי הערעור על המניעה הביטחונית של פועלים
גלגולים רבים ,כאשר המגמה הכללית היא להכשיל יותר ויותר את
האפשרות לערער על המניעה .בהליכים כפי שמוגדרים היום ,רק
המעסיקים יכולים לערער על מניעה הביטחונית של הפועלים .אין
לפועל כל מעמד בערעור או כל זכות לערער .זו פגיעה בוטה בזכויות
של התושבים.
למעשה ,רק מי שיש לו מעסיק שמוכן לטרוח טרחה רבה ,יכול לערער
על המניעה .יתר על כן ,הדרישה מהמעסיק לבקש היתר עבור הפועל
לפני הגשת הבקשה להסרת המניעה הביטחונית — שהתקיימה כמה
חודשים בשנת  2009ושנת  — 2010נתקלה תמיד במחסום בלתי עביר.
מי שהגה אותה לא רוצה לאפשר לפועלים כלל לערער על המניעה
הביטחונית — שכאמור היא זכות בסיסית של כל אדם.
מהו 'ההליך' כרגע — לכאורה? מעסיק שמעוניין להעסיק פועל ושיש
לו מכסה פנויה ,מגיש בקשה להעסקתו במדור התשלומים .מאחר
שלמעסיק יש מכסה פנויה ,מאשר מדור התשלומים את הבקשה
ומעביר אותה לקמ"ט תעסוקה .ממשרדי קמ"ט תעסוקה מעבירים
את הבקשה ל'אבחון' ראשוני של השב"כ .אם השב"כ מסרב לאשר
את הנפקת הרשיון ,שולח קמ"ט התעסוקה תשובה שלילית למדור
התשלומים .מדור התשלומים נותן תשובה שלילית למעסיק .המעסיק
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מיד ממלא טופס להסרת המניעה הביטחונית של הפועל ושולח
למשרדי קמ"ט התעסוקה בפקס .המעסיק מחכה שבוע־שבועיים.
אם מגיעה תשובה חיובית הוא יקבל רשיון עבור העסקת הפועל .אם
יקבל תשובה שלילית יבקש עובד אחר.
ככלל ,ההליך כפי שמתואר לעיל אינו מתקיים ואינו יכול להתקיים,
מהסיבות הבאות:
לכל מעסיק יש ,כידוע ,מכסה מסוימת להעסקת פועלים פלסטינים.
רק מעסיק שיש לו מכסה פנויה יכול להגיש בקשה להעסקת פועל
נוסף למדור התשלומים .אבל למעסיקים אין מכסה פנויה כי הביקוש
לפועלים אלה גדול בהרבה מהמכסות .ברגע ש'משחררים' מכסות
הן מאוישות מיד .אם לא הייתה דרישה לבקשה להיתר כשלב ראשון
בטיפול במניעה הביטחונית ,יכול היה הפועל המנוע לטפל בעניין
המניעה הביטחונית שלו ואם הבעיה נעלמת ,אזי ברגע שלמעסיק
יש מכסה הוא יכול לקבל את אחד האישורים .בשיטה הקיימת ,רק
אם למעסיק יש מכסה ניתן להניע את גלגלי הערעור .וכאמור ,אין
למעסיקים מכסה פנויה...
דוגמא בולטת בעניין זה היא בתחום העבודה העונתית בחקלאות
ובפרט לגבי מסיק הזיתים .מעסיקים לא יכולים לבקש את הפועלים
למסיק אלא בסמוך לתחילת העונה .לאור הזמן שלוקח לקבל תשובה
לבקשה להסרת המניעה הביטחונית אין כמעט סיכוי לפועל לעבוד
בעונה זו ,גם אם תוסר המניעה .הפועל יצטרך לחכות לעונה הבאה...
היותו של פועל מנוע בטחוני היא עובדה ידועה לפועל ולמעסיק.
כאשר נאמר לפועל או למעסיק שעליו לבקש אישור עבור הפועל
המנוע ,הדבר הראשון שהם שואלים הוא :האם כבר לא מנוע? מה
הטעם לבקש אישור אם זה ברור שלא יקבל?
אם המעסיק משתכנע להגיש בקשה להיתר עבור הפועל המנוע ומדור
התשלומים מעביר את הבקשה לקמ"ט התעסוקה ,אזי במשרד קמ"ט
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התעסוקה מסתכלים במחשב ,רואים שהפועל מנוע ,ומחזירים ,ללא
כל 'אבחון' ראשוני של השב"כ ,תשובה מיידית למדור התשלומים:
'מנוע ביטחוני' .המעסיק ממהר אז לקחת פועל אחר — כדי לא 'לאבד
את המכסה' .עד שהבקשה להסרת המניעה הביטחונית תגיע לקמ"ט
תעסוקה — אם המעסיק יסכים לשלוח בקשה כזו — היא כבר לא
רלוונטית — עבר זמן ולמעסיק יש כבר פועל אחר.
מדור התשלומים גם יודע שהפועל מנוע ועל פי רוב לא מעביר את
הבקשה .כך נוצר מצב בו מבחינת המעסיק הוא הגיש בקשה ומבחינת
קמ"ט תעסוקה לא הוגשה בקשה .כלומר ,כאשר מגיע המעסיק
להגיש בקשה לפועל המנוע ,במדור התשלומים מרימים טלפון לקמ"ט
תעסוקה ובודקים .אם הפועל מנוע לא מעבירים כלל בקשה להעסקת
העובד ,גם לא במקרה הנדיר שלמעסיק יש מכסה פנויה .הם לא רוצים
עבודה מיותרת .ולמה להם להתאמץ אם הם לא חייבים לתת אפילו
קבלה על הגשת בקשה להיתר לפועל המסוים?
בינתיים המעסיק רושם בטופס בקשה להסרת המניעה הביטחונית
שביקש את העובד ביום זה וזה במשרד מדור התשלומים זה וזה.
הטופס נשלח לקמ"ט התעסוקה .אצל קמ"ט התעסוקה לא קיבלו
בקשה ממדור התשלומים .במקרה הרע מתעלמים לגמרי מהבקשה.
במקרה 'הטוב' — מחזירים תשובה בכתב למעסיק או לבא כוחו" :עד
כה לא התקבל ביחידתנו אישור להנפקת רשיון עבודה ממת"ש".
משמעות הדבר שהבקשה לא בטיפול.
אבל העובדה שהבקשה לא בטיפול נודעת למעסיק או לבא כוחו רק
כמה שבועות לאחר משלוח הבקשה ,שכן ,מקמ"ט תעסוקה מסרבים
לאשר פקסים ,ושולחים משוב על טיפול בבקשות בתום מספר שבועות
ובדואר רשום — לא בפקס .כך קורה שחולף חודש או יותר שבו המעסיק
או בא כוחו — וגם הפועל — מניחים שהבקשה בטיפול...
במקרים בודדים מסכים מדור התשלומים להעביר את הבקשה .אז
העביר .המעסיק או בא כוחו מקבל אז משוב בכתב" :בקשתך/כם נבחנה
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במשרדנו והוזנה להמשך טיפול" (שהמשמעות — הועברה לשב"כ
לאבחון) .הערה (הדגשה במקור) :הזמן המשוער לטיפול בבקשתך/כם
הוא כ־( 10עשרה) שבועות .בתום הטיפול נודיעך/כם על תוצאותיו.

עשרה שבועות זה הרבה זמן .יתר על כן ,זהו הזמן הממוצע — כלומר,
זה יכול לקחת הרבה יותר .והמעסיק אמור לחכות לתשובה? ברור
שלא .אחרת יאבד את המכסה היקרה מפז .גם בקמ"ט התעסוקה
יודעים זאת אז בטופס התשובה רשום" :הבקשה להסרת המניעה של
הנ"ל נבחנה על ידי גורמי הביטחון ואושרה .באם המעסיק לא ביטל
את הזמנת העובד לעבודה בישראל במדור התשלומים ,יונפק לעובד
רשיון עבודה ויימסר לנציג הרשות הפלסטינית בגזרת מגורי התושב".
כלומר ,אחרי שהבקשה מועברת לטיפול אפשר לקחת פועל אחר.
הזהו משחק ילדים? למה לבקש מלכתחילה אם זה ברור שהפועל
מנוע ביטחוני? כמה זמן ואנרגיה יכולים המעסיקים לבזבז כדי להוכיח
שהם באמת רוצים את הפועל? כל ההליך הזה מכוון ,אם כן ,למנוע
ערעורם של פועלים על המניעה הביטחונית...
למי שאין מכסה ורוצה מאד להעסיק את הפועל המנוע ,ישנה אפשרות
לקחת רשיון של פועל אחר לשבועיים ולאחר שבועיים אלה להעסיק
את הפועל מחדש עד שתוסר המניעה של המנוע — בעוד  70יום
במקרה הטוב .האם מישהו חושב שזה סביר לדרוש זאת ממעסיקים
שיש להם עבודה וצריכים לעמוד בלוחות זמנים?
מעסיקים המעונינים בפועל ,מנסים מדי פעם לבקש היתר בשבילו
במדור התשלומים — שמעביר או לא מעביר את הבקשה לקמ"ט
תעסוקה .כאשר האישור מסורב ,מאין יודע המעסיק שהוא יכול מיד
לנסות להגיש בקשה להסרת המניעה הביטחונית של אותו הפועל?
אנו שומעים על מעסיקים שביקשו את הפועל לפני כמה חודשים.
בינתיים קיבלו פועל חדש .האם פנייה מלפני כמה חודשים קבילה אצל
קמ"ט התעסוקה?
פועל שהיתרו מוחרם ותוקף ההיתר עוד כמה חודשים :הפועל מגיע
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מהמחסום למת"ק לברר מדוע החרימו את ההיתר ושם מבשרים לו
שהוא מנוע שב"כ .האם מישהו במת"ק מוסר לו את "המידע השימושי
למעסיקים "...כדי שהמעסיק יוכל ,בעוד הוא לא ביטל את ההיתר,
להגיש בקשה להסרת המניעה הביטחונית? הפועל — וגם המעסיק —
מתרוצצים פה ושם ולא יודעים מה ניתן לעשות .פונים לעורכי דין אשר
בדרך כלל אין להם מושג מהו ההליך בתוקף באותו הרגע .ישנם עורכי
דין שעדיין שולחים בקשות להסרת המניעה הביטחונית אל היועמ"ש
לאיו"ש שלא מקבל בקשות כאלה כבר מאמצע  .2007כאשר מגיעים
למישהו שיודע מה עליהם לעשות ,בדרך כלל מאוחר מדי — המעסיק
לקח כבר פועל חלופי...
למי שטוען שאלה צורכי הביטחון עליו להסביר מדוע הסיכויים להסרת
המניעה הביטחונית הם כ־ 35אחוזים בהליך המנהלי ,ואם מוכנים
להגיש עתירה לבית משפט הסיכויים הם (בסך הכל — כולל סיכויי
ההליך המנהלי)  80אחוזים .בדרך כלל החומר החסוי לא יכול לעמוד
בביקורת שיפוטית — ולכן לא מראים אותו לשופטים .המניעה מוסרת
לפני הדיון ...אולם ,בדרך המתוארת לעיל כמעט ולא ניתן לבצע 'מיצוי
הליכים' וכך נחסמת גם האפשרות לברר את עניינו של האיש בבית
המשפט.
ההליך הקיים להסרת המניעה הביטחונית של פועלים איננו סביר,
איננו הוגן ופוגע פגיעה קשה בזכויות של תושבים שכל רצונם הוא
להביא לחם הביתה .מדינת ישראל אחראית לאפשרות פרנסתם של
פלסטינים בשטחים הכבושים לפי החוק הבינלאומי .ההתנהלות
המתוארת לעיל מראה איך מדינת ישראל מונעת מהפלסטינים
גם פרנסה וגם אפשרות לערער על המניעה וגם לעתור בבתי
המשפט.
אנחנו מוחות על כך!
עפרה ברונו
חנה ארנון
אלקה ביתן גל פיליס ויסברג

סילביה פיטרמן
רינה רוזלר

תמי שלף
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לקשר :סילביה פיטרמן
טל'  ;0528428690פקס 026544330

העתק :עו"ד לימור יהודה ,האגודה לזכויות האזרח
עו"ד תמיר בלנק
סג"מ עמוס וגנר ,קצין פניות הציבור ,המנהל האזרחי
•

•

•

מ־ 4.8.2011הפסיק קמ"ט תעסוקה לטפל בבקשות להסרת המניעה
הביטחונית .אמנם היו מספר בקשות שהועברו לטיפול ,אולם לא
התקבלו טפסי טיפול בבקשות וגם לא התקבלו תשובות .קפ"צ
המנהא"ז ענה לפניות הטלפוניות שלנו בתשובה לקונית — אנחנו
מודעים וזה בטיפול.
ב־ 3.10.2011החל עו"ד תמיר בלנק לשלוח בקשות חוזרות לגבי כל
המעסיקים ופועליהם שלא ידוע היה דבר לגבי גורל הבקשות שלהם.
כמו כן הוא החל לשלוח כל פניה חדשה עם העתק לקפ"צ המנהא"ז.
ב־ 11.10.2011התקבלו בפקס שתי תשובות ונאמר על ידי קמ"ט
התעסוקה שנשלחו מסמכים רבים נוספים בדואר .האם זה מבשר
שלפחות הטיפול באותם המעטים שמצליחים להגיש בקשות בתנאים
החדשים יטופלו? ימים יגידו...
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 .4הליכי ערעור עבור סוחרים

המנהא"ז נותן היתרי מסחר למגוון רחב של תושבים פלסטינים
להם עסקים עם חברות ישראליות .מחזיקי היתרי מסחר הם בעלי
חברות ועובדיהם ,בעלי חנויות בגדה המערבית ,אנשי עסקים וכו' .יש
ביניהם סוחרים גדולים וסוחרים זעירים .חלק מהם סוחרים במוצרים
משומשים הנקנים בישראל.
כדי לקבל היתר מסחר חייבים הסוחרים להיות רשומים בלשכת המסחר
באזור מגוריהם ,ולהציג יחד עם הבקשה להיתר מכתב מסוחר ישראלי
המעיד על קשר עסקי איתם וחשבוניות מס ('מקאסה' בערבית) על
סכום מינימלי המשתנה מנפה לנפה .הדרישות הללו מקשות הן על
סוחרים מתחילים והן על סוחרים זעירים .לאחר שמסמכיהם מוכנים
מגישים הסוחרים — באמצעות הקישור הפלסטיני או באמצעות לשכות
המסחר באזור מגוריהם — את הבקשות להיתר ,ואלו מעבירות את
הבקשות אל הגורם במת"ק המטפל בסוחרים .בחלק מהנפות מגישים
הסוחרים בקשות להיתר באמצעות משרד הקישור הפלסטיני בלבד.
במרוצת השנים הפכו סוחרים רבים למנועי שב"כ .חלקם לא מקבלים
היתרים שנים רבות ,ולחלקם החרימו את ההיתר במחסום כניסה
לישראל בזמן האחרון .לחלקם סרבו לחדש את ההיתר .בעבר היו
ממשיכים הסוחרים את הפעילות העסקית שלהם על ידי כניסה לישראל
ללא אישור ,אבל הכניסה הזו קשה יותר עם הזמן' .בינתיים' — לפעמים
שנים רבות — כדי להמשיך ולקיים את העסק הם נעזרים באנשי מכירות
שמקבלים היתרים ,וזוהי הוצאה נוספת לא מבוטלת .ככלל — לא ניתן
לקיים עסקים בגדה המערבית ללא קשרים עם ישראל ,לכן סוחרים
מנועיי שב"כ עושים מאמצים לצאת מהרשימה השחורה.
עד יוני  ,2007כדי לנסות לצאת מהרשימה השחורה של השב"כ ,היו
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הסוחרים פונים — במישרין ,באמצעות עורך דין או באמצעות ארגוני
זכויות אדם — במכתב בצרוף מסמכים מתאימים אל היועמ"ש לאיו"ש
ומבקשים להסיר את המניעה הביטחונית שלהם .ביוני  2007פורסם
ש"תושב המבקש להיכנס לישראל לצורכי מסחר יידרש להגיש בקשה
מתאימה למשרד התיאום והקישור הסמוך למקום מגוריו (מת"ק).
באם תסורב הבקשה מטעמי ביטחון ,יהא רשאי התושב להגיש למת"ק
בקשה להסרת המניעה( ".נספח .)2
המכשלה הראשונה של כללים אלה היא שתושבים מנועים לא יכלו
לקבל כרטיס מגנטי ,וללא כרטיס מגנטי אי אפשר היה להגיש בקשה
להיתר מסחר .אולם כפי שקרה עם הליכי הערעור לפועלים ,לא הייתה
דרישה ממשית לקיים את השלב של בקשת ההיתר.
בנוסף ,בחודשים הראשונים לאחר פרסום נוהל הערעור החדש על
מניעה ביטחונית לא היה גורם כלשהו שהיה מוכן לקבל את הערעורים
מהסוחרים .לשכות המסחר לא שמעו על שינוי הנוהל .יתר על כן,
המת"ק לא שמע על שינוי הנוהל .הטפסים שעל הסוחר למלא לא היו
בנמצא בשום מקום .לאחר מספר חודשים החלו לשכות המסחר לקבל
את ערעורי הסוחרים .לאחר כמה חודשים נוספים הפסיקו הלשכות
לקבל את הערעורים כי המת"קים לא שמעו שלשכות המסחר הן
הגורם הפלסטיני שמעביר אותן אליהם!
עיקר הפונים אלינו הם פועלים ,שכן הסוחרים פונים בעיקר לעורכי
דין .לכן המידע על התפקוד הלקוי של נהלי הערעור הצטבר אצלנו
באיטיות .וכך־ יותר משנה לאחר הנהגת הנהלים ( — )27.8.2008שלח
מחסום Watchמכתב מחאה ראשון ובו נכתב:

"...עד היום לא ברור לאן צריך הסוחר לגשת כדי למסור את
'טופס הבקשה להסרת המניעה הביטחונית' ,האם למת"ק
הגזרתי ,האם לקישור הפלסטיני .הנושא גם שונה מנפה לנפה.
הסוחרים מטורטרים ונשלחים ממקום למקום .הם באים עם
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הטופס וכל המסמכים הדרושים לקבלת היתר סוחר למת"קים
השונים .בד"כ במת"ק לא יודעים במה מדובר .בודקים במחשב
לפי מס' ת"ז ומודיעים למגיש שהוא מנוע .לא מקבלים את
הערעור כלל".
במכתב זה הועלו בעיות נוספות:

חוסר האפשרות להיעזר בעורכי דין
מאחר שהכתובת של הערעורים היא בסופו של דבר המת"ק
(באופן בלתי תלוי לכתובת הראשונה בה מוגשות הבקשות),
עורכי דין לא יכולים לטפל בפניות אלו .על הסוחר להגיש את
הבקשה בעצמו ולעקוב בעצמו אחרי גורלה.
דבר זה לא היה ידוע בעת הנהגת הנוהל החדש .ידוע לנו על
עורך דין שפנה למת"ק חברון .לאחר שהפנייה התקבלה
במת"ק (בפקס) ,התקשר קצין הקישור אל עורך הדין והודיע
לו שהמת"ק לא עובד מול עורכי הדין — שהסוחר חייב להגיש
בקשה במישרין .כאשר בא הסוחר להגיש את הבקשה שלחו
אותו הביתה — בלי להסתכל על ניירותיו .בסופו של דבר קבלו
את הפנייה לאחר התערבות של מחסום.Watch
ידוע לנו על עורך דין שפנה למת"ק בית לחם .לאחר שהפקס
הגיע למת"ק לא ניתן היה לאשר את דבר קבלתו בשום אופן .גם
לא טרח גורם כלשהו במת"ק ליידע את עורך הדין שפנייתו איננה
בטיפול .בסופו של דבר הסוחרים נשלחו למסור את הבקשות
בעצמם וגם במקרה זה סירב המת"ק לקבל את הפניות.
הטפסים
הטפסים הם בעברית בעוד שידוע שבשטחים לא קוראים ולא
כותבים עברית .כמו כן ,ככל הידוע לנו אין הטפסים זמינים
במת"קים או בלשכות המסחר.
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אין מסמך המעיד על הגשת הבקשה
יהיה מי שיהיה הגורם אליו מגישים את הטופס ,המת"ק לא
מספק מסמך המעיד על קבלת הערעור כך שתהיה לסוחר
אסמכתא שבקשתו התקבלה והיא בטיפול.
אין מעקב ואין למי לפנות לברור מצב הבקשה
אין דרך ברורה למעקב ואין למי לפנות כדי לברר מה עלה בגורל
הבקשה ,האם הועברה ,האם נבדקה ,מי מודיע את התשובות
ובאיזה אופן .בנוסף ,חוסר הבהירות אינו מאפשר לבקש סיוע
מהיועמ"ש לאיו"ש או מבית המשפט העליון ,שכן נדרש לשם
כך מיצוי הליכים .קורה לא פעם שערעורים אל היועמ"ש
לאיו"ש נענים ב"לא הייתה פנייה למת"ק לפני שפניתם אלינו".
לא הייתה פנייה למת"ק כי לא נרשמה פנייה כזו".

מכתב זה קיבל תשובה מיידית :הכתובת להגשת בקשות להסרת
המניעה ביטחונית לסוחרים היא משרדי הקישור הפלסטינים באזור
מגוריהם .גם התשובות יתקבלו דרך משרדי הקישור הפלסטיני.
אם הסוחר ירצה לערער על תשובה שלילית יוכל לפנות אל קפ"צ
המנהא"ז ולערער על התשובה .הטפסים להגשת הבקשה הם בעברית
ובערבית.
ואמנם משרדי הקישור הפלסטינים החלו לקבל בקשות וההתרוצצות
של הסוחרים בין הגורמים השונים פסקה .אולם הסתבר כי לבקשות
הללו נטייה קיצונית 'להתנדף' במת"ק או בדרך אל המת"ק ולא הייתה
שום דרך להוכיח שהוגשה בקשה .לא היתה גם דרך לברר אם הבקשה
בטיפול והאם יש תשובה .בעניין זה ובעניינים אחרים שהועלו במכתבנו
הראשון נשלחו מכתבים נוספים בתוספת רשימות ודוגמאות .כל
התלונות והתשובות שהתקבלו מפורטות בלוח .7
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לוח 7
תלונות לגבי הליכי ערעור לסוחרים
— לאחר חידוד הנהלים מיוני — 2007
מספר תושבים נושא התלונה  +תגובות הגורמים המעורבים בענין
תאריך
הממתינים
התלונה
והגורם אליו לתשובה וטווח
הופנתה התאריכים בהם
התלונה נשלחה בקשתם
חוסר הבהירות לגבי הגורם אליו יש להגיש את העירעור ,חוסר אפשרות להעזר בעורכי
—
27.8.2008
דין ,הטפסים שיש למלא הם רק בעברית ,אין מסמך המעיד על הגשת הבקשה ,אין
—
אל ראש
מעקב ואין למי לפנות לברור מצב הבקשה.
המנהא"ז
תגובה למכתב זה התקבלה בו ביום —  — 27.8.2008מקפ"צ המנהא"ז ,ובה תאור
והיועמ"ש
מפורט של הנוהל .לפי התשובה הכתובת להגשת הבקשות היא משרד הקישור
לאיו"ש
הפלסטיני ,הטופס ימולא במשרד הקישור ,הטפסים הם בעברית ובערבית" ,טופס
טיפול בבקשה" מועבר לכל פונה .כלומר — הכל בסדר ...אם הסוחר מקבל תשובה
שלילית הוא יכול לפנות לשב"כ ולאחר מכן הוא יכול להגיש ערעור אצל קפ"צ המנהא"ז.
בשלב זה עורך דין יכול לטפל בבקשה.
אין מסמך המעיד על הגשת הבקשה ,אין מעקב ואין למי לפנות לברור מצב הבקשה;
17
7.2.2009
התשובות ניתנות באותו הטופס שבו מתקבלות תשובות על סירוב בקשה להיתר
-19.6.2008
אל קפ"צ
מסחר; חוסר אפשרות להיעזר בעורכי דין בשלב הראשון של הגשת הבקשה; רשימה
1.2.2009
המנהא"ז
של  17סוחרים שאינם יודעים מה גורל הבקשה שהגישו.
28.6.2009

45

אל קפ"צ
המנהא"ז

–6.11.2008
7.6.2009

מכתב זה זכה למספר תשובות בעל פה.
אותם הליקויים עליהם הצבענו במכתבנו מ־ ,7.2.2009בתוספת פרטים .למכתב זה
צורפה רשימה של  45סוחרים שלא יודעים מה גורל הבקשה שהגישו.
ב־ 12.8.2009התקבל מכתב מקפ"צ המנהא"ז לפיו הטיפול בתלונה הועבר אל מדור
מנהל האוכלוסין של היועמ"ש לאיו"ש.
ב־ 30.11.2009התקבלה תשובה מהיועמ"ש לאיו"ש (שתאריכה  )7.9.2009שבה הוקדש
חלק ניכר להסביר מדוע משרד הקישור הפלסטיני היא הכתובת להגשת הבקשות הללו.
לפי תשובה זו מי שצריך לספק קבלה על הגשת הבקשה הוא משרד הקישור הפלסטיני
ובכל שאר התחומים — הכל בסדר...
בנוגע  45הסוחרים שברשימה — לגבי  24סוחרים לא נרשמה כל בקשה 12 ,לא מנועים,
ל־ 7סורבה בקשתם ו־ 1בטיפול .לגבי הסוחרים שמניעתם הוסרה — רבים מהם לא ידעו
על כך ,חודשים רבים לאחר הסרת המניעה .גם סוחרים שבקשתם סורבה לא ידעו על כך.
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תאריך
התלונה
והגורם אליו
הופנתה
התלונה
18.10.2009
אל ראש
המנהא"ז
14.1.2010
ראש
המנהא"ז
והיועמ"ש
לאיו"ש

מספר תושבים נושא התלונה  +תגובות הגורמים המעורבים בענין
הממתינים
לתשובה וטווח
התאריכים בהם
נשלחה בקשתם
לקראת פגישה עם ראש המנהא"ז .התלוננו על אותם הליקויים עליהם הצבענו
70
במכתבינו מ־ 7.2.2009ומ־ ,28.6.2009מכתבים שעד תאריך פגישה זו לא זכו לתשובה
-6.11.2008
(התשובה הגיע רק ב־ .)30.11.2009למכתב זה צורפה רשימה שכללה את הסוחרים
13.10.2009
מהרשימה הקודמת שטרם ידעו מה גורל הבקשה שלהם .רשימה זו נשלחה שוב
ב־.30.12.2009
במכתב זה השבנו על הטענות שהעלה היועמ"ש לאיו"ש מ־ .1 : 30.11.2011לעולם
45
לא טענו שיש פסול שהכתובת להגשת הבקשות היא משרדי הקישור הפלסטיניים.
-12.3.2009
 .2גם אם הכתובת היא משרדי הקישור על המת"ק לספק קבלה על הגשת הבקשות.
12.1.2010
 .3הצבענו על אותם הליקויים ממכתבנו הקודמים שלא קיבלו מענה בשטח .הרשימה
שצורפה למכתב כללה  25סוחרים מתוך הרשימה ממכתבנו הקודם ו־ 20סוחרים
חדשים.
ב־ 12.4.2010התקבלה תשובה (שתאריכה  .)23.3.2010לפי מכתב זה יתאפשר לסוחרים
שירצו בכך להגיש בקשות להסרת המניעה במת"קים ולקבל קבלה על הגשת הבקשה.
בנוסף התקבלה תשובה לגבי  25סוחרים שהופיעו ברשימות שצורפו למכתבינו מ־
 18.10.2009ו־ ,14.1.2010מתוכם  11סוחרים לא בטיפול ,ל־ 10סוחרים סרבו להסיר את
המניעה ול־ 4סוחרים הוסרה המניעה .לגבי שאר  20הסוחרים התקבלו תשובות בעל פה
מקפ"צ המנהא"ז.

מכתבנו מ־ ,27.8.2008תשובת המנהא"ז מאותו היום ,מכתבנו מ־ ,28.6.2009תשובת
היועמ"ש לאיו"ש מיום  ,30.11.2009מכתבנו מ־ 14.1.2010ותשובת המנהא"ז
מ־ 12.4.2010מובאים בנספח .8

במכתב מ־ 7.2.2009תארנו מקרה של אחד הסוחרים ,הממחיש את
הטענות שהועלו במכתבינו .המשך הסיפור הופיע במכתבנו מיום
ה־ .28.6.2009אותו סוחר הגיש בקשה להסרת המניעה הביטחונית
במשרד הקישור הפלסטיני ב־ .9.7.2008כעבור למעלה מחודש,
ב־ ,19.8.2008ניגש הסוחר למת"ק ושאל לגבי הפנייה שלו .הוא קיבל
טופס ובו רשום שהוא מנוע ביטחוני .לא היה ברור לאותו הסוחר אם
78

2011
זו תשובה לפנייתו מ־ 9.7.2008או שזה מצב העניינים ביום בו ניגש
למת"ק.
הוא פנה אל קפ"צ המנהא"ז ביום  31.8.2008בבקשה לבדוק אם
התשובה שהוא קיבל במת"ק היא התשובה לערעורו ,ואם אכן ערעורו
נדחה ,הוא מבקש לערער שוב על המניעה הביטחונית (על פי האפשרות
הפתוחה לפניו והמופיעה במכתבו של קפ"צ המנהא"ז אלינו) .קפ"צ
המנהא"ז העביר את הפנייה לטיפול היועמ"ש לאיו"ש.
ב־ 7.9.2008התקבלה תשובה מהיועמ"ש לאיו"ש שהעניין בבדיקה.
ב־ ,27.10.2008כחודשיים לאחר הגשת הבקשה ליועמ"ש לאיו"ש
וכארבעה חודשים לאחר הגשת הבקשה דרך משרד הקישור הפלסטיני,
התקבלה תשובה של היועמ"ש לאיו"ש כי "מבירור שנערך מול גורמי
המת"ק נמסר כי אין רישום בדבר הגשת בקשה לשם הסרת מניעה
ביטחונית לכניסה לישראל".
הסוחר הגיש בקשה חדשה במשרד הקישור הפלסטיני ביום .9.11.2008
ב־ — 7.2.2009היום שבו שלחנו את המכתב שבו סיפור מקרה הסוחר
הזה כדוגמה לטיפול בבקשות — טרם התקבלה תשובה לפניה חוזרת
זו .זהו רק קצה הקרחון .מקרים כאלה היו למכביר באותה התקופה.
בסופו של דבר ,לאחר התערבות קפ"צ המנהא"ז הבקשה של הסוחר
טופלה והמניעה הוסרה ,אולם עד לעת כתיבת מכתבנו מיום 28.6.2009
הוא טרם קיבל היתר.
מאז אפריל  ,2010כאשר התחילו לקבל בקשות במת"קים ולתת
קבלות ,וגם קפ"צ המנהא"ז אישר מעקב אחרי טיפול הבקשות וקבלת
תשובות ,הופסקו מכתבי המחאה שלנו .באותה התקופה גם החלו
לקבל בקשות במת"קים עבור הפועלים .אופן ההתנהלות בכל אחד
מהמת"קים מופיע לעיל בלוח  ,5והקשיים בהגשת בקשות במת"קים
השונים תועדו לעיל בפרק הדן בתקופה שמאפריל  2010עד מרץ
.2011
79

מחסוםWatch

אסירים שקופים

מאז מרץ  ,2011עת שונו ההליכים לגבי הפועלים ,עושים המת"קים
מאמצים להפנות את הסוחרים להגיש בקשות במשרדי הקישור
הפלסטיניים ,זאת למרות שלפי הנהלים זכאים הסוחרים להגיש
בקשות במת"קים .שוב ושוב נדרשת התערבות שלנו בעת שסוחרים
ניגשים למסור בקשות.
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 .5שחיתות כתופעת לוואי

עם כל הקשיים ,למרות התוהו ובוהו שעולה מהתיעוד לעיל והעובדה
שכבר לא מאמינים לאף אחד ,תמיד נשארת התקווה שהמניעה תוסר
ויתקבל ההיתר הנכסף .מיטיב לתאר זאת קפקא (מתוך הסיפור
"סנגורים"):

"אם לא תמצא דבר כאן במסדרונות ,פתח את הדלתות ,אם
לא תמצא דבר מאחורי הדלתות האלה ,הרי יש עוד קומות ,אם
לא תמצא דבר למעלה ,אל דאגה ,עלה בזינוק גרמי מדרגות
נוספים .כל עוד אינך מפסיק לעלות ,יימצאו עוד מדרגות ,תחת
רגליך העולות הן צומחות ועולות".
שילוב התוהו והבוהו יחד עם התקווה המתמדת לפיתרון הבעיה של
המניעה הביטחונית הינו כר פורה לרמאים .במשך השנים הגיעו אלינו
בעניין זה הרבה סיפורים .בחרנו לצרף לדו"ח זה שלושה אופנים לניצול
מצבם של תושבים מנועים.
דרך אחת היא על ידי יצירת רושם של יכולות מיוחדות :יש עורכי דין
המנצלים את המצוקה הגדולה של אנשים אלה ,וגובים סכומי עתק
בטענה שהם עובדים בצורה 'מיוחדת' .אחד מעורכי דין אלה אמר לי
פעם "לעולם לא תדעו את הדרך שבה פועל משרדנו ".עורכי דין אלו
מטפלים בבקשות ,אולם לא מוסרים תשובות שליליות .כך הם משיגים
 100%ההצלחה.
דרך נוספת :עורך דין ,מאלה שגובים הרבה כסף בגלל 'יכולת מיוחדת',
פגש פעם תושב מנוע אשר חתם לו על ייפוי כוח .עם זאת ,האדם לא
שילם לו — זה היה יקר מדי — ועורך הדין אמר בפירוש שלא יטפל כל
עוד לא משלמים לו .עורך הדין לא מסר לו ניירות כדי להגיש במת"ק.
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בהמשך פנה אלינו אותו מנוע ,ונעזר בנו כדי להגיש בקשה להסרת
המניעה הביטחונית.
לאיש זה הסירו את המניעה הביטחונית .כשגילה זאת אותו עורך דין,
שלא התקשה לברר את מצבו של המנוע הודות לייפוי כוח שהיה בידו,
פנה אל האיש ואמר לו שהוא זה ש'עשה את העבודה' .עורך הדין
הבהיר לאותו האיש כי הוא חייב לו כסף ,ואם האיש לא ישלם הוא
ידאג שלא יקבל היתר .האיש שילם.
דרך אחרת ,מרמה וגם זיופים :בתחילת  2009הגיעה אלינו קבוצה של
תושבים שלכל אחד הייתה מניעה ביטחונית .כרגיל הם לא ידעו מה
סיבתה ומדוע היא אינה מוסרת .הם חיפשו נואשות דרך לפתור את
הבעיה כי בשטחים אין עבודה ,וללא היתר עבודה או מסחר בישראל
אין לחם על שולחנם .הם ניסו את ההליכים הפתוחים לפניהם ללא
הצלחה ,וחלקם אף הגיע לבית המשפט והמניעה לא הוסרה.
יום אחד הופיע אדם שהציג את עצמו כעורך דין ,ואמר שיש לו קשרים
עם השב"כ .הוא טען שהוא מצליח להסיר את המניעה תוך שבועיים —
שלושה .לדבריו ,הוא לא פועל באמצעות מכתבים ומילוי טפסים אלא
הוא יושב 'איתם' וסוגר תיקים .המידע עבר מפה לאוזן ,והטלפון שלו
החל להסתובב באזור חברון .הדבר עורר תקווה ,שהנה — אולי זוהי
הדרך.
הוא עבד בדרך הבאה :תושב מנוע שב"כ היה מתקשר אליו .הוא
היה מבקש את מספר תעודת הזהות והיה אומר שיבדוק אם ניתן
לפתור את הבעיה — כלומר ,האם מדובר במנוע 'קל' .הוא היה
מסכם שיתקשרו אליו כעבור כשעה .בתום השעה היה אומר שהוא
יכול לפתור את הבעיה ,והודיע שיהיה במחסום הכניסה לבאר שבע
בשעות מסוימות.
אנשים פגשו אותו ושלמו מקדמה .לאחר כשלושה שבועות הוא הביא
מכתב ומסר אותו רק תמורת שאר התשלום ,ואמר שתוך  7עד  14יום
82

2011
אפשר יהיה לקבל רשיון .המכתב ,לכאורה מלשכת היועמ"ש לאיו"ש,
היה מזויף ,והמניעה של אף אחד מהם לא הוסרה.
לאחר שנודע להם כי רומו ,פגשו אותו שוב ,רשמו את פרטי המכונית
שלו ומישהו הסריט אותו באמצעות טלפון נייד.
הם לא יודעו למי לפנות .הם רצו שיוחזר להם כספם ושאדם זה,
המתחזה לעורך דין ,יפסיק להפיל קורבנות ולנצל את המצוקה הנוראה
בה שרויים הרבה תושבים בגדה המערבית.
בסופו של דבר הטלפון של האיש ,פרטי הרכב והסרט נשלחו במכתב אל
היועמ"ש לאיו"ש ,הרי האיש זייף מכתב שלהם .היועמ"ש לאיו"ש כתב
שהוא פנה למשטרה וגם עודד את האנשים להגיש תלונה למשטרה.
לו היו אלה פלסטינים העוברים עבירה קלה ביותר ,הם כבר היו נתפסים
ונשפטים .אבל אותו רמאי שגנב מכל אחד מהם מ־ 3000עד ,₪ 7000
הינו ישראלי ועודנו מסתובב חופשי .לא ידוע לנו או למתלוננים מה
עלה בגורל התלונה.
ורוב האנשים הללו עדיין מנועים...
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 .6עתירות לבית המשפט

תושבים שבקשתם להסיר את המניעה הביטחונית מסורבת או לא
נענית בזמן סביר יכולים לעתור לבית המשפט .הגשת עתירה כרוכה
בעלות משמעותית עבור התושבים הפלסטינים ,שכן אגרת בית
המשפט 14מותאמת לרמת ההכנסה בישראל ,הגבוהה פי  10מרמת
ההכנסה בשטחים .לכן מספר העותרים נמוך בהרבה ממספר התושבים
שבקשתם סורבה או לא נענתה תקופה ארוכה ,ושהיו רוצים לעתור.

א .התפתחות 'פרוייקט בית המשפט' של
מחסוםWatch
המחאה שלנו נגד עוולות הכיבוש היא בעיקר באמצעות תיעוד
המתרחש במחסומים הפיזיים והמנהליים ובפרסומו .פעילותנו כוללת
גם הגנה על זכויות האדם בניסיון לצמצם את העוול הנגרם לאוכלוסייה
הפלסטינית הכבושה ,שנמנעים ממנה חופש התנועה והיכולת לנהל
חיים תקינים (ועל כך בפרקים הקודמים) .פעולות הגנה אלו לא כללו
עד כה הגשת עתירות — לא כלליות ולא אישיות .אנו עדות לאין ספור
עוולות ,ועד היום ישנה החלטה להימנע מבחירה עבור מי או עבור מה
15
להגיש עתירות.

 14בשנת  2011האגרה להגשת עתירה מנהלית היא  1854ש"ח והאגרה להגשת
עתירה לבית המשפט העליון היא  1707ש"ח.
 15עם זאת לאחרונה הצטרף מחסום Watchלעתירה שהגישו ב־ 28.5.2011מספר
ארגוני זכויות אדם ,ובה דרישה להפסיק מיד גירוש פלסטינים מהגדה המערבית
לרצועת עזה.
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היוזמה להגיש עתירות בשיתוף עם מחסום Watchעבור מקבלי
תשובות שליליות הייתה של עו"ד יעל ברדה .העתירה הראשונה
במסגרת הפרוייקט הוגשה ב־ .18.1.2007עד ליום כתיבת שורות
אלו —  — 18.9.2011הוגשו  283עתירות.
עו"ד ברדה הגישה  47עתירות במשך שבעה חודשים — האחרונה ב־
 .22.8.2007לאחר מכן הפרוייקט עבר למשרד "כבירי־נבו־קדר" .עו"ד
קרן רז־מורג ממשרד זה הגישה  35עתירות — הראשונה ב־16.7.2007
והאחרונה ב־ .5.2.2008מאז מוגשות העתירות על ידי עו"ד תמיר בלנק
ממשרד "לוסטיגמן ובלנק" ,שהגיש עד היום  201עתירות — הראשונה
הוגשה ב־ 28.2.2008והאחרונות לפני מספר ימים .עו"ד תמיר בלנק גם
ניהל חלק גדול מהעתירות שהיו עדיין פתוחות כאשר קיבל לידיו את
הפרוייקט.
מחסום Watchאינו מממן את הגשת העתירות .תפקידן של חברות
מחסום Watchבפרוייקט הוא מעורבות בהיבטים המנהלים של
העתירות ובעיקר בקשר עם העותרים .העותרים יכולים להתקשר
אלינו באופן שוטף ,ואנו מעבירות אליהם את המידע הדרוש להמשך
התהליך בהתאם לתגובות המתקבלות מבית המשפט .תמיכתנו זו
בעותרים מאפשרת הוזלה משמעותית של מחיר הטיפול בעתירה
לעומת 'מחיר השוק'.
מתוך  283עתירות שהוגשו עד היום —  16 :18.9.2011עדיין בתהליך;
 181הסתיימו בהסרת המניעה או בהסכם לבחינת הסרת המניעה
בחיוב לאחר כמה חודשים;  86נמחקו לאחר שהשב"כ סירב להסיר את
מניעה והשופטים לא התערבו בהחלטתו .מדובר ב"שעור הצלחה של
 68אחוזים .נציין גם כי ל־ 18עותרים מתוך  86שסורבו ,הוסרה המניעה
לאחר שהגישו בקשה להסרת המניעה הביטחונית תוך ניצול המידע
שהתקבל בבית המשפט ואשר היה חסוי בפניהם קודם לכן .אם נוסיף
אותם לעותרים שהוסרה להם המניעה ,נקבל שעור הצלחה של 75
אחוז.
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ב .מהלך 'חיי' העתירות עד להגשת תגובת המשיבים
העתירות מוגשות לבית המשפט העליון — אם העותר מבקש היתר
כניסה להתנחלויות ,או לבית המשפט לעניינים מנהליים — אם העותר
מבקש היתר כניסה לישראל ,זאת מספטמבר  .2008מאז ועד היום,
ספטמבר  ,2011הוגשו כ־ 190עתירות ,מהם כ־ 150לכניסה לישראל.
העתירות הן נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ,ראש המנהל
האזרחי וראש השב"כ (להלן המשיבים).
מיד לאחר הגשת עתירה לבית המשפט העליון נקבע תאריך להגשת
תגובת המשיבים .אם מחליט השב"כ להסיר את המניעה ,או מציע
הסדר להסרת המניעה לאחר מספר חודשים ,מסכים בדרך כלל העותר
למחיקת העתירה .אם המניעה לא מוסרת ומוגשת תגובת המשיבים,
אזי נקבע בבית המשפט העליון מועד לדיון — לעיתים דיון מקדמי עם
שופט יחיד 16,לעיתים דיון בפני הרכב של שלושה שופטים .רק בשלב
זה נקבעים השופטים.
עד ספטמבר  2008כל העתירות היו מוגשות לבית המשפט העליון.
ב־ 6.12.07פורסם צו שר המשפטים לתיקון חוק בתי משפט לעניינים
מינהליים ,ובין היתר נקבע בו שעתירות של תושבי שטחים המבקשים
אישורי כניסה לישראל יידונו בבית משפט לעניינים מינהליים .הצו
נכנס לתוקפו ביום  .2.3.08לאחר כניסתו של הצו לתוקף מספר שופטי
בית המשפט לעניינים מנהליים טענו כי אין בסמכותם לדון בעתירות
אלו .בית המשפט העליון הכריע בעניין הסמכות רק בספטמבר ,2008
בתום שישה חודשים מכניסת הצו לתוקף.
כתוצאה מהתדיינות זו נוצר עיכוב גדול .עתירות לא הוגשו ואלו שהוגשו
 16המטרה של דיון מקדמי היא לבדוק האם ניתן לסיים את ההליך בפשרה וכן
לנסות ולהגדיר ולצמצם את המחלוקות בין הצדדים .בדרך כלל ,לאחר שהשופט
בדיון המקדמי רואה את החומר הסודי וממליץ למחוק את העתירה — העתירה
נמחקת בהסכמה.

86

2011
לא נידונו .כרגיל במקרים כגון אלה ,המשמעות המעשית של העיכוב
היא סחבת על גבם של המנועים ,שבינתיים מכלים את זמנם בציפייה
להסרת המניעה שלהם .כך קורה גם עם שינויי הנוהל חדשות לבקרים,
בדרך הנפתלת שצריך לעבור עוד לפני הגשת העתירה לבית המשפט.
(פרטי פרטים של ההתדיינות מסביב למעבר הסמכות מבית המשפט
העליון לבית המשפט לעניינים מנהליים והשפעתה על פרוייקט בתי
המשפט של מחסום ,Watchמובאת בנספח .)9
הסדרים בבית המשפט לעניינים מנהליים שונים מאלה של בית
המשפט העליון :מיד עם הגשת העתירה ממנים שופט ,והוא קובע
תאריך לדיון ותאריך לתגובת המשיבים .למרות שכל העתירות הוגשו
לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים ,יש שונות גדולה באופן
הטיפול בתיקים בין השופטים השונים .תאריך הדיון נע בין חודש וחצי
לכששה חודשים מיום הגשת העתירה ,בהתאם ליומן של השופט
הספציפי .אם קיימים שיקולים נוספים ,הרי שאלו אינם גלויים .רוב
השופטים קובעים את תאריך התגובה כשבועיים לפני הדיון ,אם כי
לפעמים נקבע תאריך התגובה סמוך לתאריך הגשת העתירה בפער
זמנים לא מבוטל לעומת מועד הדיון; ולהפך — שופט אחד נוהג לקבוע
את תאריך התגובה שלושה ימים לפני הדיון.
ככלל ,המנועים הביטחוניים אינם יודעים את סיבת המניעה .עם
הגשת תגובת המשיבים נודע להם לראשונה ,לפחות באופן חלקי,
במה מאשימים אותם .משום כך נדרש משך זמן סביר כדי להתמודד
עם המידע ,ולהפריכו — אם ניתן .שלושה ימים הם אולי זמן מספיק
לשופט כדי לעבור על התיק ולכן הוא לא דורש תגובה מוקדמת יותר,
אולם מבחינת העותרים זהו אינו משך זמן סביר :על עורך הדין להשיג
את האנשים ,לשאול את תגובתם למידע ,הם חייבים זמן כדי לפשפש
בזיכרונם לגבי ההסבר לאותו המידע ,וכמובן להשיג מסמכים שיכולים
לתמוך בחפותם .לבסוף ,עורך הדין (עו"ד בלנק) זקוק לזמן כדי לארגן
את המידע ולהגיב בשם העותר לתגובת המשיבים.
בין  60או  70אחוזים מהעתירות בשני בתי הדין נמחקות לאחר
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שהמשיבים מודיעים שיסירו את המניעה ללא כל הסבר וללא דיון.
לחלק מהעותרים מסירים את המניעה לפני מחיקת העתירה; עם חלק
אחר מגיעים להסכם על כך שיבחנו בחיוב את הסרת המניעה לאחר
תקופה מסוימת ,ואז נמחקת העתירה .דוגמה מאלפת היא עתירה אחת
שמיד לאחר הגשתה היה למשיבים דחוף ביותר להסיר את המניעה
ושהעתירה תימחק ,עוד לפני שהפרקליטות בחנה את החומר .קשה
מאוד להתעלם מהשאלה הצצה ועולה :מה בדיוק רצו להסתיר בקשר
לעותר זה? לדאבוני ,לא אוכל לספר על אדם יקר זה כיוון שהוא מפחד
שהדבר יפגע בו; לו אני הייתי במקומו ,גם אני הייתי מפחדת...
לעתירות שאינן נמחקות מוגשת תגובת המשיבים ,הכוללת מספר מילים
לגבי הסיבה שבעטייה הפך העותר למנוע ביטחוני .התגובות לעתירות
לגבי כניסה לישראל כוללות תמיד גם בקשה מצד המשיבים שהעתירה
תדחה על הסף בטענה שאין לעותרים זכות לכניסה לישראל.
התושבים הפלסטינים הם תושבים מוגנים לפי הדין ההומניטרי
הבינלאומי ולמדינת ישראל יש חובות רבות כלפיהם ,לכן מעמדם אינו
כשל תושבים זרים אשר אין להם זכות כניסה לישראל .כל המופיעים
בבית הדין בעניין העתירה יודעים היטב את החוק הבינלאומי ,ואף על
פי כן מבוזבז על נושא הזכות מלל רב וציטוטים מפסקי דין קודמים;
ברור לכולם שמדובר בחלוקת הפריבילגיה של מתן היתר כניסה
לישראל ולכן ,עם זכות או בלעדיה ,יש צורך בביקורת שיפוטית על
מדיניות השב"כ ,המפקד הצבאי בגדה המערבית והמנהל האזרחי
במתן היתרים :מדוע לפלוני נותנים היתר ולאלמוני לא נותנים .יותר
מכל מעידה על כך העובדה שהשופטים אינם דוחים את העתירות
הללו על הסף אלא דנים בהן.

ג .האם יש שופטים בירושלים?
בדרך כלל מגיש עו"ד בלנק לבית המשפט תגובה לתגובה ,ובה —
בנוסף לתגובה השגרתית לגבי עניין הדחייה על הסף — תגובת העותר
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על האשמות השב"כ .בדיון ,לאחר דין ודברים ,מציגים לשופט במעמד
צד אחד (הצד המגיב ,קרי השב"כ) את החומר הסודי עליו מתבסס
המידע .לעיתים הדיון בחומר הסודי מתארך — החומר הסודי כנראה
לא משכנע .עם זאת ,השופטים לא מתערבים בהחלטות השב"כ גם
כאשר אי הצדק זועק לשמיים — למשל במקרים של סירוב העותר
לשמש 'משתף פעולה' על אף הלחץ שהופעל עליו או במקרים בהם
מענישים את העותר על מעשיהם של אחרים.
לאחר שהשופט רואה את החומר הסודי ,מתקיים דיון לגבי אפשרות
גילוי לבא כוח העותר פרטים נוספים מחומר זה .כמו כן ,בדרך כלל
דנים במועד בו יכול העותר לשוב ולהגיש בקשה להסרת המניעה
הביטחונית .בכל מקרה ,מאחר שהעותר או בא כוחו אינם רואים את
החומר הסודי ובעקבות זאת אינם יכולים להפריכו או להגיב נגדו,
מאפשרים השופטים לעותרים לחזור בהם מהעתירה ולמחקה.
היו מספר מקרים ,אותם אפשר לספור באצבעות יד אחת ,17בהם לאחר
הדיון בחומר הסודי הסכים השב"כ לשקול בחיוב הסרת המניעה לאחר
תקופה (של מספר חודשים או שנה).
באחד מן המקרים האלה פסק השופט כי השב"כ ישקול בחיוב להסיר
את המניעה לאחר שנה אם לא יתווסף חומר חדש .עברה שנה ,ואותו
אדם מנוע הגיש בקשה להסרת המניעה .התשובה התמהמהה
והתמהמהה ,ובסופו של דבר סירב השב"כ להסיר את המניעה .האדם
המנוע ניסה שנית להסיר את המניעה ,ולאור פסק הדין היו מוכנים
במת"ק לקבל בקשה חדשה על אף שלא עבר פרק הזמן הנדרש
מהתשובה הקודמת  .לשווא — השב"כ לא הסכים לבקשה.
האיש הגיש עתירה נוספת .הדיון נקבע לשישה חודשים אחר הגשת
העתירה ,והגשת התגובה נקבעה לחודשיים וחצי לאחר הגשת
העתירה .בסופו של דבר הוגשה התגובה יום לפני הדיון .בתגובה נכללו
 17מתוך  86עתירות שסורבו.
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פרטים שונים שהיו ידועים בזמן העתירה הקודמת ,אולם השב"כ שמר
אותם חסויים .השב"כ חשף אותם רק עכשיו ,אבל השופט בדיון הקודם
הרי ראה פרטים אלה .למרות קיומם של אותם פרטים חסויים הסכים
השב"כ לאחר דיון שהמניעה תוסר בתום שנה .ובכן ,גם בדיון החדש
השב"כ הסכים להסיר את המניעה בתום שנה .שנה זו טרם עברה.
תאריך הדיון של מספר עתירות נדחה על ידי בית המשפט העליון פעם
אחר פעם ,כך שחלפו שנים עד לסיום ניהול העתירה בבית המשפט.
אלו הן עתירות שהוגשה עליהן תגובה וגם תגובה לתגובה במועד
סמוך למדי להגשת העתירה .נדמה כי חוסר הרצון של בית המשפט
העליון 'להמרות את פי' השב"כ הביא לכך שבמקרים בהם מידת אי
הצדק הייתה משוועת ,בחר בית המשפט בדרך של סחבת במקום
לקיים דיון ולקבל את העתירה :הוא סירב למעשה לדון בעתירות
ובכל פעם כשהתקרב מועד הדיון הוא נדחה .כך איפשר בית המשפט
לשב"כ לנהוג כרצונו באותם העותרים במשך תקופה ארוכה .יצוין כי
בסופו של דבר ,באחד המקרים המניעה הוסרה שלושה ימים לפני
18
הדיון שעמד להתקיים.
לאור העובדה שהשופטים אינם מתערבים ,נשאלת השאלה :מדוע
לבזבז זמן ולהגיע לדיון אם התוצאה ידועה מראש? מדוע לא למחוק את
העתירות מיד לאחר קבלת התגובה? בעקבות הצורך לחשוף את החומר
הסודי לשופטים ,נוטה השב"כ להסיר את המניעה ברוב המקרים .נראה
כי אין בידי השב"כ די ראיות נגד העותר כדי להציגן בפני השופטים.
יש לשער כי הנטייה של השב"כ להסיר את המניעה מהעותרים הייתה
פחותה ללא 'החרב' של חשיפת החומר בפני השופט .יתר על כן ,גם
אם אי אפשר לצפות לעשיית צדק ,עצם הצורך לחשוף מסמכים בפני
שופטים ,לא מאפשר לשב"כ להתנהל לגמרי במחשכים.
במקרים שהשב"כ מציע הסדר להסרת המניעה הביטחונית בתוך
כמה חודשים ,לא נכתבת תגובה וגם לא מובהר לאדם למה היה מנוע.
 18לדאבוננו לא נוכל לתת פרטים על מקרים אלה מעבר למה שנאמר כאן.
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התמריץ של השב"כ להסדרים אלה הוא ,כנראה ,להימנע מחשיפת
"החומר הסודי" לשופטים ,כגון חומר המעיד כי המניעה היא אמצעי
לחץ על מנת לגייס את העותר ,או ענישה על סירוב שיתוף הפעולה
עם השב"כ .אם העותר לא היה מקבל את ההסכם ,צריך היה השב"כ
לעדכן את הפרקליטות לגבי הסיבות שבגללן האדם מנוע ,הפרקליטות
הייתה צריכה להכין תגובה ,היה מתקיים דיון ובית המשפט היה רואה
את החומר הסודי .השב"כ יודע שהעותרים לא יסרבו להסכמים אלה
ולכן ממשיך להציע אותם במקום להסיר את המניעה מיידית.
לפי הסכמים אלה המניעה אינה מוסרת בתאריך עליו הוסכם,
אלא שבאותו התאריך חייב העותר להגיש בקשה להסרת המניעה
הביטחונית "שתישקל בחיוב" .ראינו בפרק על הליכי הערעור שהליכים
אלה שונו חדשות לבקרים ,לא תמיד היה אפשרי להגיש בקשות
להסרת המניעה הביטחונית ,וקרה שאנשים לא יכלו להביא את כל
המסמכים הדרושים כדי להגיש בקשה להסרת המניעה הביטחונית
וההסכם לא קויים .גם כאשר האנשים הצליחו להגיש בקשה ,נדרשו
לעיתים מספר חודשים עד לקבלת התשובה .כך שגם אם בדרך כלל
הסכמים כאלה קוימו ,הדבר תמיד נעשה בפיגור ניכר.
במקרה אחד הציע השב"כ הסכם לפיו יינתנו היתרי עבודה למרות
המניעה .זה היה מקרה שעתירתו הייתה תקועה שנים בבית המשפט
העליון :הדיונים נדחו פעם אחר פעם והשב"כ לא היה מוכן להסיר את
המניעה .לאחר שנחתם הסכם זה העתירה נמחקה .למרות ההתחייבות
של השב"כ ,במשך חודשים רבים ביקש מעסיק בישראל היתר עבור
האיש ,ללא הועיל .אחר כך ביקש עבורו מעסיק אחר אישור לעבודה
בהתנחלויות ,גם ללא הועיל .האיש היה מיואש :עתירה שאמורה
לקחת מספר חודשים התארכה שנים ,וכאשר נאמר לו שהנה ,הוא יכול
לקבל אישור ,הוא אינו מקבלו .איום שהעותר יבקש מתן צו לפי פקודת
ביזיון בית המשפט עשה את שלו .המניעה הוסרה בנימוק שלא היתה
להם דרך טכנית לתת לו היתרים למרות המניעה.
חלק מן האנשים ,שהעתירות שלהם לא צלחו אלא נמחקו לאחר הדיון,
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עובדים בישראל ללא אישור .הם נכנסים לישראל פעם בחודש ,בדרך לא
דרך ,ושוהים כל החודש בישראל — יום ולילה .אלה אנשים המחפשים
(באופן נואש עד כדי הסתכנות בהסתבכות עם הרשויות) פת לחם
למשפחתם .אילן פז ,ראש המנהל האזרחי לשעבר ,אמר לפני מספר
שנים ש־ 19 40,000פלסטינים ללא אישורים שוהים בישראל בכל זמן
נתון ,זאת בידיעת השלטונות המעלימים עין .תופעה זו היא כמובן עקב
הצורך בידיים עובדות ובגלל אינטרסים כלכליים שונים .לאור דברים
אלו ,נשאלת השאלה :איך אפשר לומר שלא ניתן להנפיק היתרים
לאנשים אלה בגלל סיכון ביטחוני ,בעוד שלמעשה הם חיים בישראל?
במקרים הללו ,השב"כ מתנגד להסיר את המניעה ,השופטים לא
מתערבים ,תוך התעלמות מוחלטת מהצורך האנושי הבסיסי העומד
ביסוד התנהגות זו :האנשים הללו נכנסים לישראל ,וכולם יודעים
על כך .הם נמצאים בישראל כי חייבים להביא לחם הביתה ,והם לא
פגעו באיש .כל התקוות שתלו אותם האנשים באפשרות לחיים יותר
נורמלים — קרי חזרה הביתה אל המשפחה מידי יום — התבדו .נזכור
שחיים יותר נורמלים שבעלי היתרי כניסה לעבודה או למסחר שואפים
אליהם ,כרוכים בטרטור נוראי במחסומי הכניסה לישראל כל בוקר,
אולם ההשפלה היומיומית עדיפה אלף מונים על פגישה עם המשפחה
פעם בחודש ושינה בתנאים לא תנאים.

ד .עתירות פרטניות לעומת עתירות כלליות
בהגשת עתירות פרטניות יש מעין כניעה לגישת השב"כ המתכחשת
למדיניות כללית :אם אדם מנוע ,הרי זה נובע ממעשיו ולא ממניעים
 19במאמר מפברואר  2009נכתב "במשטרה מעריכים שמדובר ב־ 20אלף בני
אדם ,גורמים אחרים במערכת הביטחון מדברים על כ־ 50אלף" (ראה "הכלכלה
הפלסטינית :שובם של הפועלים לישראל" של דני רובינשטיין מ־9.2.2009
שהתפרסם ב"כלכליסט":
)http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3211582,00.html
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של מערכת המעוניינת לגייס משתפי פעולה ,מערכת המעוניינת
להחזיק אוכלוסייה מפוחדת ולפגוע בלכידות החברתית של תושבים
תחת כיבוש כדי שאפשר יהיה לשלוט עליה.
עם זאת גם לעתירות פרטניות ערך רב .הן הדרך המשמעותית ביותר
להזכיר למערכת כי למרות כל נסיונות ההסתרה וההכחשה יש מי
שמסתכל ובודק .יש עין רואה ויד רושמת .כאשר מוגשות העתירות
הללו בזו אחר זו ,ורובן נמחקות כיוון שהמניעה מוסרת ,מובלטת
מציאות שבה רבות מאד מבין המניעות הן עורבא פרח .גם כאשר
העתירות אינן נמחקות ,גם כאשר השופטים אינם מתערבים — השב"כ
נאלץ לתת דין וחשבון ולא תמיד נוח לו להציג את "החומר הסודי".
בנוסף ,תמיד קיימת התקווה שהמסרים המובאים בעתירות ,ישפיעו
על המערכת :שוב ושוב נחשפת בפני בית המשפט עובדת אובדן צלם
אנוש הכרוך בדיכוי אוכלוסייה אזרחית לאורך זמן.
ככל הנראה ,אין דרך אחרת להביא את הנושא הזה לבית המשפט.
עתירה כללית — שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח ,המוקד
להגנת הפרט והרופאים למען זכויות אדם — נגד 'המוסד' של המניעה
ביטחונית (בג"צ  )8155/06נמחקה ברובה .השופטים סרבו בכל תוקף
לדון בהיבטים רבים של העתירה וקיבלו את הנימוקים הלא ענייניים
של הפרקליטות.
עו"ד לימור יהודה שכתבה את העתירה טענה כי המניעה הביטחונית,
המהווה פגיעה רבתי בחופש התנועה של התושבים ,נקבעת לפי הליך
מנהלי פגום מן היסוד .אדם קם בבוקר ומוצא שהוא מנוע ביטחוני "ללא
כל הודעה מוקדמת ,ללא כל נימוק ,תוך שימוש בקריטריונים נסתרים,
20
מתוך שיקולים זרים ,ותוך שלילת זכות השימוע וחובת ההנמקה".

 20מתוך ההודעה לעיתונות שפורסמה ב־ 25.10.2006עם הגשת העתירה (ראה
 http://www.acri.org.il/he/?p=1401באתר 'האגודה לזכויות האזרח בישראל').
ההודעה לעיתונות מובאת במלואה בנספח .10
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זאת ועוד :המניעה הביטחונית אינה קצובה בזמן וגם לא מתקיימת
בדיקה תקופתית של מצבת המנועים.
העובדה שכמות התושבים המנועים כה גדולה ,ואחוזי הסרת המניעה
כאשר מגיעים לבית המשפט הינם גבוהים מאד־ כ־ ,70%מעידים כאלף
עדים שמדובר "במערכת בירוקרטית שיצאה מזמן מכלל שליטה ,שבה
21
הפך החריג והמצב היוצא מן הכלל — שלילת זכויות אדם — לכלל".
העתירה אף התייחסה לשימוש הפסול שנעשה בהטלת מניעות
ביטחוניות כדי לגייס אנשים לשיתוף פעולה עם השב"כ:

"כמו כן ,נעשה לא־פעם שימוש פסול בהטלת "מניעה" על
אנשים רק בכדי להפעיל עליהם לחץ לשתף פעולה עם רשויות
הביטחון או כאמצעי להענישם על סירובם לשתף פעולה .ואכן,
אנשים רבים ,אשר נפגשו עם נציגי השב"כ ,סיפרו כי החוקרים
עמם נפגשו התנו את יציאתם לחו"ל או מתן של היתר התנועה
המבוקש בהסכמתם לשרת כמשתפי פעולה עם השב"כ או
למסור מידע .לעתים נאמרה התניה זו במפורש ,ולעתים
באמירות כגון "עזור לנו אתה ,ואנחנו נעזור לך להיפגש עם
רעייתך וילדיך שבירדן".
לחץ זה מנוגד לחוק ההומניטרי הבינלאומי .אבל השופטים לא היו
מוכנים לדון בנושאים אלה .כפי שקורה גם בעתירות פרטניות קרה גם
בעתירה הכללית :השופטים לא היו מוכנים להתערב כלל בהחלטות
של השב"כ.
מכל העתירה המקיפה שהוגשה ,החליט בית המשפט לדון אך ורק
בנושא של קביעת הליך ליוצאים לחו"ל .הליך זה מיועד למנוע את
המצבים בהם התברר למבקשים לנסוע לחו"ל ,בעודם ממתינים במסוף
גשר הירדן ,שתכניות הנסיעה שלהם בטלות :השב"כ קבע שאסור להם
 21כנ"ל בהערה הקודמת.
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לצאת לחו"ל .בירור עניין זה ארך כשנתיים וחצי ,וב־ 20.2.2010החליטו
העותרים למחוק את העתירה( .השתלשלות העניינים ודיווחים של
האגודה לזכויות האזרח והמוקד להגנת הפרט בעניין העתירה מובאים
בנספח .)10
עם זאת ,יתכן שבעקיפין הניבה העתירה שינויים נוספים .לקראת חג
המולד של שנת  ,2006כחודש לאחר הגשת העתירה ,שלח מחסום
 Watchרשימה של  134תושבים נוצריים שבמשך שנים לא קיבלו
היתרים לחג .השב"כ בחן את התושבים שברשימה ,הסיר את המניעה
של  51מהם ונתן היתרים למספר ימים (למרות המניעה) ל־ 54תושבים.
זאת לא הייתה פעם הראשונה שפנה מחסום Watchבעניין זה .זו
22
הייתה פעם ראשונה שהרשויות נענו.
כמו כן ,בתחילת  2010הודיע השב"כ לעותרים שהוא מקטין
משמעותית את מספר מנועי המעבר לחו"ל ,דבר שעודד אותם למחוק
את העתירה .השב"כ לא הודיע דבר לגבי מנועי הכניסה לישראל,
אולם מאז תחילת  2010קרה לא פעם שאנשים פנו עם בקשה להסרת
המניעה הביטחונית והסתבר להם שאינם מנועים — כלומר ,עושה
רושם שנעשתה בדיקה של מצבת המנועים (כפי שדרשו העותרים)
ומניעות הוסרו.
לאחרונה שמענו גם על אנשים שהלכו לברר במת"קים מה מצבם,
ונאמר להם שהם מנועי שב"כ עד לתאריך מסוים .שמענו זאת רק
במקרים מעטים ,והניסיון לבדוק האם מעתה לכל מניעה יש תאריך
סיום לא צלח .תקווה זהירה בליבנו ,שאולי העניין מבשר שהחלו לקצוב
בזמן את מניעת השב"כ .ימים יגידו.

 22סקירה מקיפה על עניין זה מופיעה בחוברת של מחסום" ,Watchאסירים
שקופים ,פלסטינים מנועי שב"כ" מאפריל .2007
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 .7כמה מילים לסיום

רובם המכריע של מנועי השב"כ 'המסוכנים' אינם אלא אנשים קשי
יום ,עניים ,מטופלים במשפחות ובילדים .כל רצונם הוא לעבוד בישראל
בבנייה או בחקלאות ,שכן בשטחי הגדה המערבית אין עבודה .הם אינם
יודעים מדוע ,מתי ואיך הפכו למנועים .אף אחד ושום גורם מינהלי אינו
מיידע אותם על שינוי במצבם ועל הסיבה להיותם מנועים ,וכך הם
אינם יכולים להתגונן .הם לא בורחים ולא מסתתרים .הם באים בגלוי
למת"קים לבקש תעודות והיתרים למיניהם .פעמים רבות השב"כ
פונה לאנשים קשי יום אלה ומנסה לגייס אותם לשתף פעולה .אם הם
נכנעים אזי 'הסיכון' הביטחוני נעלם כלא היה.
מאז שאנו צופות בנעשה בתחום זה ,הדרך לערער על המניעה
הביטחונית השתנתה פעמים רבות .לעיתים קרובות לא הייתה קיימת
כל דרך ,ולאנשים לא היה לאן לפנות .יתר על כן ,עם הזמן הדרישות
להגשת ערעורים הופכות גבוהות יותר ויותר ,ומעטים כיום האנשים
היכולים לערער על מניעה.
אם אתה נמצא ברשימות השחורות של השב"כ אינך יכול (וגם בעבר
לא יכלת) לערער על מניעת כניסה לישראל ,אלא אם כן יש לך סיבה
לשהות בה באופן שוטף .אבל גם אם יש לך סיבה ,לא מספיק שתגיד:
אני רוצה לעבוד בישראל ,ולפני שאני מחפש מעסיק אני רוצה לצאת
מהרשימה השחורה .לא ,לא מאמינים לך .אתה צריך לחפש מעסיק,
ואין די בקבלת מכתב כוונות ממנו — כפי שהיה למעשה עד לפני
מספר חודשים — אלא המעסיק צריך לבקש היתר עבודה עבורך
כתנאי מוקדם להגשת בקשה בשמו לגביך כפועל .כמה מעסיקים
מוכנים לטרחה? וגם אם המעסיקים מוכנים לטרחה ,פעמים רבות לא
יכולים לעשות דבר כי מכסת ההיתרים להעסקת הפועלים הפלסטינים
מנוצלת עד תום .אין — אם כן — אפשרות להתחיל את התהליך כלל.
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מאז יוני  2005מחסום Watchסייע לאלפי פועלים ולמאות אחדות של
סוחרים לערער על המניעה הביטחונית שלהם .חלק גדול מהאנשים
הללו ,בעיקר לאחר פניות חוזרות שנה אחרי שנה ,יצאו מהרשימה
השחורה של השב"כ .אנו עקבנו אחרי הקורה בשטח ואחרי הליכי
הערעור על מניעה .ראינו כי הליכים אלו משתנים תכופות לא כדי
לשפר הליכים אלא כדי להערים קשיים ולסכל את עצם אפשרות
הערעור ,ובאותה העת ליצור מראית עין של אפשרות להליך חוקי.
המערכת הזאת ,כפי שנכתב כאן וכפי שנכתב בפרסום הקודם,23
מיועדת לתחזק את הכיבוש :לגייס משתפי פעולה ,לשמור על אנשים
מפוחדים במצב של אי ודאות מתמדת ולפגוע בלכידות החברתית
שלהם .כאשר מישהו הופך באופן פתאומי למנוע שב"כ הוא לא חושב
על מערכת הדיכוי המתזמרת את מנגנון שפגע בו; הוא חושב על
שכניו ,על קינאה ועל לשון הרע.
אנו ,כאמור ,מתעדות את מה שרואות עינינו ושומעות אוזנינו .כך נוהג
מחסום Watchבכל תחומי הפעילות שלו — במחסומים ,בכפרים,
בדרכים ובחלק מהמנגנונים הביורוקרטים שמטרתם לדכא את
האוכלוסיה .במרוצת הזמן צצה ועלתה השאלה שהולכת ומתעצמת:
האם המחאה שלנו ,המתרכזת בחשיפה של פרטי מנגנון הדיכוי ומחאה
נגדם ,לא הופכת אותנו לשותפות לדבר עבירה.
הד לדילמה שלנו מצאנו בדבריה של נעמי קליין .בספרה "דוקטרינת
ההלם" ;24היא מסבירה את דעתה של סימון דה בובואר בנוגע
לתפקידם של ארגוני זכויות אדם במלחמת האזרחים באלגי'ריה
ומצטטת אותה:

 23ראה את הפרסום של מחסום" Watchאסירים שקופים — פלסטינים מנועי
שב"כ" מאפריל http://www.machsomWatch.org/files/InvisiblePriso 2007
nersHebDec09.pdf
 24תרגמה מאנגלית דבי אילון; הוצאת אנדלוס2009 ,
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"מחאה בשם המוסר על 'חריגות' או 'הפרות' היא טעות
המרמזת על שותפות פעילה לפשע .אין כאן כל 'הפרות' או
'חריגות' אלא רק מערכת המצויה בכול".
"הנקודה שהדגישה 25,היא שלא ייתכן כיבוש רחום; אין כל דרך
רחומה לשלוט באנשים בניגוד לרצונם .יש שתי אפשרויות,
כתבה דה בובואר' :להשלים עם הכיבוש ועם כל השיטות
הנדרשות לאכיפתו ,או לשלול לא רק פרקטיקות מסוימות
ומוגדרות ,אלא את התכלית הרחבה יותר המצדיקה אותן
ושלמענה הן חיוניות' ".

 25סימון דה בובואר
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נספח 1
זכותון "האגודה לזכויות האזרח" מספטמבר 2005
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נספח 2
'חידוד נהלים' לגבי הגשת בקשות להסרת
המניעה הביטחונית כפי שפרסם היועמ"ש
לאיו"ש ביוני 2007
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נספח 3
דרישה לתשובות מהיועמ"ש לאיו"ש לאחר
'חידוד הנהלים' מיוני 2007
מכתב לפרקליט הצבאי הראשי ולראש המנהל
האזרחי ותשובת הפרקליט הצבאי הראשי
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לכבוד
ירושלים,
תת־אלוף אביחי מנדלבליט לכבוד
הפרקליט הצבאי הראשי תת־אלוף יואב מדכי  24באוגוסט 2007
ראש המנהל האזרחי
פקס 035694526
פקס 029977341
שלום רב,

הנדון :ערעורים על מניעת היתרי עבודה ומסחר
שלא קבלו תשובות
מכתבינו אל סגן גדי שחק מיום  15.7.2007ואל אל"מ שרון אפק ,היועמ"ש לאיו"ש
מיום 2.8.2007

במשך כשנתיים ,כ־ 2000תושבי השטחים שלחו באמצעות מחסום
 Watchערעורים על מניעת היתרים בשל מניעה ביטחונית .בחודשים
יוני עד אוקטובר  2005היה פיגור רב במתן תשובות לפניות אלו .לאחר
התערבות לשכת ראש הממשלה ,התשובות החלו להתקבל תוך זמן
סביר — כחודש.
ב־ 7ביוני  2007השתנו הליכי הערעור .באותו המועד כבר היה פיגור
ניכר במתן תשובות .אולם מאז ,לא התקבלו תשובות על ערעורים
שנשלחו באמצעותנו לפני השינוי ,אלא במקרים בודדים .יש כרגע
 200פניות שלא קיבלו תשובה :שתיים מחודש ינואר ,אחת מחודש
פברואר 43 ,מחודש מרץ (לפני כ־ 5חודשים) 70 ,מחודש אפריל (לפני
כ־ 4חודשים) 58 ,מחודש מאי (לפני כ־ 3חודשים) ו־ 26מה־ 3ביוני (לפני
חודשיים).
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ב־ 15.7.2007פנינו במכתב הרצ"ב אל סגן גדי שחק ,ק .יעוץ של מדור
לשכת אוכלוסין בצרוף רשימה של  203פניות שלא זכו לתשובה .ב־2
באוגוסט  ,2007פנינו אל אל"מ שרון אפק ,היועמ"ש לאיו"ש ,במכתב
הרצ"ב ,בצרוף אותה רשימה .למרות מכתבים אלה לא חל כל שינוי
במתן התשובות.
אנשים עליהם מדובר פנו אל היועמ"ש לאיו"ש בהיותו אז כתובת
הערעור הכמעט יחידה מבחינתם .האנשים האלה זכאים לתשובה .אם
יש החלטה להפעיל את השינוי הנהלים רטרואקטיבית ,אנו מבקשות
לקבל החלטה זו בכתב.
מדובר באנשים קשי יום ,שפרנסתם תלויה בתשובות אלו.
בברכה,
חנה ארנון

סילביה פיטרמן

תמי שלף

לקשר :סילביה פיטרמן ,טל'  ;0528428690פקס 026544330
העתק:
אלוף יוסף משלב — מתאם הפעולות בשטחים
אל"מ שרון אפק — היועמ"ש לאיו"ש
עו"ד לימור יהודה — האגודה לזכויות האזרח בישראל
מר פיראס עלמי — האגודה לזכויות האזרח בישראל
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נספח 4
דרישה לתשובות מקמ"ט תעסוקה על בקשות
להסרת המניעה הביטחונית ותלונה על החרמת
היתרים
שני מכתבים לראש השב"כ ולראש המנהל האזרחי
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לכבוד
מר יובל דיסקין
ראש השב"כ
רח' קפלן 3
קריית הממשלה
בדואר רשום

לכבוד
תת־אלוף יואב מרדכי
ראש המנהל האזרחי
בפקס 029977341
ובדואר רשום

ירושלים 7 ,באפריל 2008

שלום רב,

הנדון :ערעורים על מניעת היתרי עבודה שלא קבלו תשובות
במשך כשלוש השנים האחרונות כ־ 3000תושבי השטחים שלחו
באמצעות מחסום Watchערעורים על מניעת היתרים בשל מניעה
ביטחונית .תוך כדי הקשר שנרקם בינינו לבינם ,אנו נוכחות יותר ויותר
בשימוש המוגזם שישראל עושה בנשק המניעה; בסופו של יום נוצר
מצב המאפיין משטרים רודניים במקומות אחרים בעולם ובזמנים
אחרים .אנו בטוחות שאפשר גם אחרת ונשמח להיפגש אתך כדי
להשמיע את דעתנו.
אולם ,מטרת מכתב זה צנועה הרבה יותר :אנו מבקשות שתושבים
הפונים בבקשה להסרת המניעה הביטחונית יחד עם מעסיקיהם
יקבלו תשובה תוך זמן סביר .ברשימה המצ"ב כ־ 100תושבים מנועי
שב"כ — והמעבידים — שביקשו להסיר את המניעה הביטחונית
בחודשים ספטמבר  2007עד ינואר  2008וטרם קבלו תשובה .בתאריכים
 14.1.2008ו־ 16.3.2008נשלחו תזכורות למר עמי קבילו ,רע"ן תעסוקה
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ביחידת קמ"ט תעסוקה במנהל האזרחי אולם נמסר לנו שאין אפשרות
לתת מענה כל עוד אין תשובה מהשב"כ.
התושבים עליהם מדובר והמעבידים שלהם פנו אל קמ"ט תעסוקה
בהיותו כתובת הערעור הכמעט יחידה מבחינתם .האנשים האלה
זכאים לתשובה.
מדובר באנשים קשי יום ,שפרנסתם תלויה בתשובות אלו .אנו מצפות
להתערבותכם בנידון.
בברכה,
חנה ארנון

סילביה פיטרמן

תמי שלף

לקשר :סילביה פיטרמן ,טל'  ;0528428690פקס 026544330
העתק:
אלוף יוסף משלב — מתאם הפעולות בשטחים
אל"מ שרון אפק — היועמ"ש לאיו"ש
מר יצחק לוי — קמ"ט תעסוקה
ח"כ יוסי ביילין
עו"ד לימור יהודה — האגודה לזכויות האזרח בישראל
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לכבוד
מר יובל דיסקין
ראש השב"כ
בפקס 026546717

לכבוד
תת־אלוף יואב מרדכי
ראש המנהל האזרחי
בפקס 029977341

ירושלים,
 24באוקטובר 2008

שלום רב,

הנדון :החרמת היתרים במחסומי כניסה לישראל ואי מתן
תשובות לערעורים על מניעת היתרי עבודה
מאז חודש יוני  2005ועד היום שלחו כ־ 4000תושבי השטחים באמצעות
מחסום Watchאו בסיוע של מחסום Watchערעורים על אי קבלת היתרי
כניסה לישראל בשל מניעה ביטחונית .כפי שציינו במכתב קודם ,נוכחנו
במשך הזמן שישראל עושה שימוש מוגזם ביותר בנשק המניעה.
מטרת מכתב זה היא כפולה :אנו מבקשות להתלונן על תופעה של
החרמת היתרים בה אנו נתקלות חדשות לבקרים במחסומי מעבר
לישראל וכן להצביע שוב על פיגור גדול במתן תשובות לפניות להסרת
המניעה הביטחונית של עובדים המוגשות יחד עם מעסיקיהם.
החרמת היתרים במחסומי כניסה לישראל
בתצפיותינו במחסומים וכן על פי פניות טלפוניות אנו נתקלות — בעיקר
לאחרונה — באנשים שעוברים במחסום עם אישור בדרך לעבודה או
חזרה ממנה ,מעוכבים במחסום ללא סיבה שידועה להם .לאחר המתנה
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הם נשלחים לשב"כ לשיחה .בשיחה זו מודיעים להם שאין להם שום
בעיה ,אך כשהם חוזרים לחייל שלקח מהם את האישור במעבר,
האישור אינו בנמצא ,הלך לאיבוד .החייל אומר שאין בעיה ושפשוט
יגידו למעסיק שלהם לבקש עבורם אישור חדש .כשהמעסיק עושה
זאת ,כי מדובר באנשים שחיוניים למעסיק שלהם ,מתברר לו ש"יש
משהו על העובד במחשב" והוא מסורב .להלן שתי עדויות:
 .1ג'מאל –"לפני כחודש (באמצע ספטמבר) במעבר קלנדיה ,כאשר
הייתי בדרך לעבודה ,לקחו ממני את האישור ואמרו לי להיכנס
לדבר עם השב"כ .נכנסתי ושאלתי אם יש לי איזו בעיה .הקפטן
אמר שאין לי בעיות אבל שהם רוצים שאעזור להם .אמרתי שיש לי
משפחה ואני צריך להביא אוכל הביתה' .אתם רוצים שיהרגו אותי?',
שאלתי .אמרו לי' :בסדר ,לך לעבודה '.חזרתי למעבר והחייל אמר
שלא מוצא את האישור שלי ושבעל הבית יגיש בקשה לאישור
חדש עבורי .כך עשה בעל הבית ,אך בקשתו סורבה .חזרתי לשב"כ
ואמרתי להם 'אם יש לכם משהו נגדי תבואו ותיקחו אותי לבית
סוהר ,אבל אם אין ,למה אתם לא נותנים לי אישור?' הם אמרו לי
'אתה נקי כמו בד לבן' ,ובכל זאת דוחים אותי ואומרים שאני מנוע.
אין לי עבר בטחוני או פלילי ,לא הייתי ואינני מבוקש .עבדתי כבר
ארבע וחצי שנים בעטרות אצל אותו בעל בית שהיה מרוצה ממני.
אני בן  38ויש לי  5ילדים".
 .2תיסיר — "אני עובד בישראל מ־ 1995באישור .כעת אני עובד אצל
קבלן לעבודות חקלאיות .היה לי אישור בתוקף לתקופה -28.8.08
 .28.11.08ביום שני  ,8.9.08במעבר קלנדיה ,לקחו לי את האישור ונתנו
לי פתק ללכת לשב"כ .ניגשתי לשב"כ ושם אמרו לי שאין עלי שום
דבר .חזרתי למעבר כדי לקבל את האישור ואז אמרו לי שלא מוצאים
את האישור ,האישור איננו .אמרו לי לפנות למעסיק שלי ולומר לו
להגיש בקשה לאישור חדש .המעסיק פנה וקיבל תשובה שהשם
שלי 'עדיין במחשב' ,ושעליו לפנות עבורי בבקשה להסרת מניעה.
אולם לאחר שפנה ,פנייתו עבורי סורבה .אני עובד בישראל הרבה
שנים וזו הפעם הראשונה שעושים לי בעיות ,ואת הסיבה אינני יודע".
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אנו מבקשות להפסיק נהלים אלה המהווים הפרה בוטה של כללי
הצדק הטבעי .הפרה זו מהווה קרקע פורייה להחלטות שרירותיות,
הפוגעות בזכויות אדם בסיסיות ,ללא תשתית עובדתית וללא טעמים
ענייניים.
אי מתן תשובות לערעורים על מניעת היתרי עבודה
בהמשך למכתבינו הקודמים בנושא זה ,אנו מבקשות שתושבים
פלסטינים הפונים יחד עם מעסיקיהם בבקשה להסרת המניעה
הביטחונית ,יקבלו תשובה תוך זמן סביר .ברשימה המצ"ב 152
תושבים מנועי שב"כ — ומעסיקיהם המיועדים — ששלחו פניות
בבקשה להסיר את המניעה הביטחונית מ־ 29.6.2008עד 15.9.2008
וטרם קבלו תשובה .יתר על כן ,מאז ה־ 21.9.2008לא התקבלו תשובות
כלל חוץ משתיים שהתקבלו ב־.24.9.2008
בתאריך  12.10.2008נשלחה תזכורת למר עמי קבילו ,רע"ן תעסוקה
ביחידת קמ"ט תעסוקה במנהל האזרחי שהיה אחראי עד ה־15.9.2008
על מתן תשובות על פניות אלו .אולם ,נמסר לנו שאין אפשרות לתת
מענה כל עוד אין תשובה מהשב"כ .המתנו מספר ימים אחרי תום
החגים ואין לנו אפשרות אחרת אלא לבקש את התערבותכם.
התושבים עליהם מדובר והמעסיקים שלהם פנו אל קמ"ט תעסוקה
בהיותו כתובת הערעור הכמעט יחידה מבחינתם .האנשים האלה
זכאים לתשובה .מדובר באנשים קשי יום ,שפרנסתם תלויה בתשובות
אלו .מדובר במעסיקים ישראלים הזקוקים לעובדים אלו וסומכים על
השלטון לתת היתרים .אנו מצפות להתערבותכם בנידון.
בברכה,
חנה ארנון

סילביה פיטרמן

לקשר :סילביה פיטרמן ,טל'  ;0528428690פקס 026544330
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העתק:
אלוף (מיל') עמוס גלעד — ממלא מקום מתאם הפעולות בשטחים
אל"מ שרון אפק — היועמ"ש לאיו"ש
מר יצחק לוי — קמ"ט תעסוקה במנהל האזרחי
מר עמי קבילו — רע"ן תעסוקה ביחידת קמ"ט התעסוקה
עו"ד מיכה לנדנשטראוס — מבקר המדינה
ח"כ יוסי ביילין — חבר ועדת חוץ וביטחון
ח"כ דב חנין — יו"ר השדולה לזכויות אדם
מר חגי אלעד — מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח
עו"ד לימור יהודה — האגודה לזכויות האזרח בישראל
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נספח 5
מכתבי תלונה נבחרים על היעדר הליכי ערעור על
המניעה הביטחונית ועל היעדר תשובות לפניות
ישנות
המכתבים נשלחו מאוגוסט  2009עד פברואר
 2010אל ראש המנהל האזרחי ובמקרה אחד גם אל
היועמ"ש לעיו"ש
בנוסף ,דף המידע הדו־חודשי "מחסום מתריע" מפברואר 2010
"לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות"
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לכבוד
תת אלוף יואב מרדכי
ראש המנהל האזרחי
בפקס029977341 :

 4באוגוסט2009 ,

שלום רב!

הנדון :לתושבי חברון ,עוטף ירושלים ,רמאללה ויריחו אין כתובת
הם לא יכולים לממש את זכותם לערער על המניעה הביטחונית
אני פונה אליך בקשר להיעדר יכולת מימוש של זכות הערעור על המניעה
הביטחונית לפועלים באזור חברון ,רמאללה ,עוטף ירושלים ויריחו.
כידוע בקשות להסרת המניעה הביטחונית היו מוגשות ,עד יוני ,2007
אל היועמ"ש לאיו"ש .ב־ 6.6.2007שלח היועמ"ש לאיו"ש לעורכי דין
וארגוני זכויות אדם ,שנהגו להגיש בקשות להסרת המניעה הביטחונית
עבור התושבים הפלסטינים ,מכתב על שינוי נהלי הערעור .בהבהרה
שנשלחה ב־ 17.6.2009כותב היועמ"ש:

" ...בקשה לכניסה לישראל לצורכי תעסוקה תוגש ,כמקובל,
ע"י מעסיקו הישראלי של התושב למשרדו של קמ"ט תעסוקה
במנהל האזרחי (דרך לשכת התעסוקה בישראל) .באם תסורב
הבקשה מטעמי ביטחון יהא רשאי התושב להגיש בקשה
להסרת המניעה דרך המעסיק לקמ"ט התעסוקה במנהל
האזרחי".
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מאז ה־ 30.6.2009לא קיים גורם מקמ"ט התעסוקה שמטפל בפניות
של תושבי חברון ,בית לחם ,עוטף ירושלים ,רמאללה ויריחו .מאז גם
לא התקבלו תשובות כלשהן ל־ 56תושבים שהגישו בקשות להסרת
המניעה הביטחונית ,ביניהם בעלי היתרים בתוקף שהוחרמו או בעלי
היתרים שלא חודשו.
בשבוע השני של יולי פניתי לסג"מ עינבל לידן ,קצינת מעקב ופניות
הציבור במנהל האזרחי ,ונאמר לי שהטיפול ימשיך להתבצע על ידי
לינדה ,נציגה של קמ"ט התעסוקה במת"ק עציון .בשיחה עם לינדה
לקראת סוף חודש יולי (אי אפשר היה להשיג אותה טלפונית לפניכן)
נאמר לי שהיא לא מטפלת בנושא ושהפועלים והמעסיקים יפסיקו
לשלוח אליה בקשות להסרת המניעה הביטחונית.
פניתי שוב בפנייה טלפונית לסג"מ ענבל לידן שמסרה שתושבי בית לחם
יוכלו להגיש בקשות למת"ק עציון .עד היום טרם ניסו האנשים להגיש
בקשות בדרך זו ולא ידוע לנו אם הן יתקבלו ,אם לאו ומה יהיה גורלן.
לתושבי חברון ,עוטף ירושלים ,רמאללה ויריחו אין אפילו כתובת .סג"מ
ענבל לידן הבטיחה לחזור אלי עם פתרון וטרם עשתה זאת.
כמו כן ,איננו יודעות מה גורלן של  56בקשות להסרת המניעה
הביטחונית שנשלחו לקמ"ט התעסוקה במת"ק עציון במשך החודשים
האחרונים ועד ה־ 13.7.2009ואין להם תשובה (רצ"ב רשימה).
אני מבקשת בכל לשון של בקשה לאפשר לאנשים לממש את זכותם
לערער על המניעה הביטחונית ,שככלל אין לה כל הצדקה .המניעה
הביטחונית גוזרת על משפחות המנועים חרפת רעב…
בברכה,
סילביה פיטרמן
טל'  ,0528428690פקס 026544330
העתק :מר יצחק לוי — קמ"ט תעסוקה
סג"מ ענבל לידן — קצינת מעקב ופניות הציבור ,המנהל האזרחי
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לכבוד
תא"ל יואב מרדכי
ראש המנהל האזרחי
בפקס029977341 :

 18באוקטובר 2009

שלום רב

הנדון :מניעת מידע מהתושבים ,ליקויים בהליכי הסרת המניעה
הביטחונית ובעיות קשות במרחב התפר
(לקראת פגישה שנקבעה ביום )21.10.2009

כאשר הוקם המינהל האזרחי (על פי דרישות החוק ההומניטרי
הבינלאומי) הוגדר כלהלן:

המנהל האזרחי ינהל את
"מוקם בזה ִמנהל אזרחי באזורִ .
העניינים האזרחיים באזור ,בהתאם להוראות צו זה ,לרווחתם
ולטובתה של האוכלוסייה ולשם הספקת השירותים הציבוריים
והפעלתם ,בהתחשב בצורך לקיים ִמנהל תקין וסדר ציבורי".
הנחת היסוד בפנייתנו אליך מזדהה עם ההגדרה דלעיל.
אחד התנאים המכריעים לרווחת התושבים הפלסטינים בגדה הוא
כושר ההתפרנסות שלהם .הפגיעה ביכולת זו משפיעה על כל היבט
הומניטרי אפשרי ביחסו של המינהל לאוכלוסייה ,וכאן מתבקש
תיקון.
אפשרויות הפרנסה והתעסוקה בשטחי הגדה המערבית מצומצמות
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ביותר והשכר נמוך מאוד ,ואך טבעי הוא שהפלסטינים ירצו לעבוד
בישראל .בנוסף לפועלים שכירי יום ,גם סוחרים פלסטינים זקוקים
להיכנס לישראל לצורך הישרדות העסקים שלהם .לבסוף מתן
אפשרות הכניסה לאדמות שנכלאו במרחב התפר היא לא רק חיונית
לאנשים שנפגעו מבניית הגדר אלא חובתנו לפי החוק הבינלאומי.
מידע לתושב על סיבת סירוב מתן אישור
כאשר תושב פלסטיני לא מצליח לקבל אישור כניסה לישראל ,הוא מעוניין
לברר את הסיבה לכך .האם הוא מנוע שב"כ ,משטרה או אג"ם? כידוע
לך ,הטיפול להסרת כל אחת ממניעות אלו הוא שונה .לרוע מזלו ,מידע
זה אינו זמין עבורו .גם מעסיק ישראלי המעוניין בפועלים פלסטינים
נדחה בהודעה לקונית שהפועל המבוקש הוא "מנוע" ולא עונים לו מה
סוג המניעה של הפועל .אם המנוע הולך בעצמו לברר במת"ק מה סוג
המניעה ,לא נותנים לו להיכנס למת"ק כי כבר יש בידיו כרטיס מגנטי
בתוקף .כך הוא נותר בחוסר ידיעה ובחוסר אונים ופרנסה אין.
אנשים שהלכו לבקש כרטיס מגנטי חדש והתעניינו לדעת אם יש לגביהן
מניעה כלשהי ,נענו מפי החייל כי" ,רק קצין יכול לתת את המידע
הזה ",או למצער" :זה לא התפקיד שלי .לך הביתה" .לא ייתכן יחס כזה,
שתושב איננו יכול לקבל מידע החיוני לו והקשור בו ,מהמת"ק באזור
מגוריו (רצ"ב מכתבנו לסג"מ ענבל לידן "תלונה על מניעת מידע" מיום
 25.7.2009ומכתבנו אליך באותו נושא מיום )14.9.2009
ערעור על מניעת שב"כ של סוחרים ופועלים
אישורי עבודה ומסחר ניתנים במשורה ורק אחרי בדיקה ואישור של
השב"כ .רבים נדחים בטענה כי הם מנועי שב"כ ונדחית גם בקשתם
לברר את הסיבות למניעה .אנו יכולות להעיד ,לאחר שטיפלנו באלפים
שהוגדרו כמנועי שב"כ ,כי ככלל לא מדובר באנשים המסכנים את
ביטחון ישראל ,אולם הכרזתם כמנועי שב"כ פוגעת בהם ובמשפחתם
אנושות.
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היועמ"ש לאיו"ש בשיתוף עם המינהל האזרחי הגדירו נהלים לערעור
על מניעה זו ואף הפיצו אותם בין עורכי דין וארגוני זכויות אדם .אלא
מאי ,שהגשת הערעור אינה כה פשוטה לפלסטינים .פועלים ,לדוגמה,
צריכים להגיש את הערעור באמצעות המעסיק .האחרון ,גם אם הוא
רוצה מאוד באותו פועל ,וגם אם הליך הערעור כשלעצמו הוא פשוט —
אינו מעוניין בכל הטרחה הקשורה בכך .הוא אינו מעוניין לבזבז את
זמנו במעקב ובבירור גורל הערעור שלא נענה במשך חודשים .לעיתים
קרובות זו משימה בלתי אפשרית .עורך דין המטפל בערעור גובה אלפי
שקלים שאותם אין ידי הפלסטינים משגת .ארגוני זכויות אדם ,וביניהם
מחסום , Watchמגישים למערערים עזרה משרדית אלמנטרית .דחיקת
רגליהם של ארגוני זכויות אדם מהגשת עזרה זו אינה אלא התנכלות
לשמה בפלסטינים.
להלן נתאר את מצב העניינים בנוגע לאפשרויות הערעור של סוחרים
ופועלים — תחום שבו עוסק מחסום.Watch
 .1סוחרים :מגישים בעצמם את בקשתם בתוספת כל המסמכים
הדרושים לקבלת היתר סוחר למשרד הקישור הפלסטיני באזור
מגוריהם .המשרד מעביר את הבקשות למת"ק ,שאמור מצדו
להעביר את הבקשות לגורמים הרלוונטיים לטיפול .הליכי הערעור
לגבי הסוחרים נתקעים בשלבים ראשונים .בעניין זה כתבנו מספר
מכתבים בהם פירטנו את הליקויים .המכתב האחרון מיום 28.6.2009
(הרצ"ב) שכלל רשימה של סוחרים שאינם יודעים מה עלה בגורל
הבקשות שלהם ,הועבר על ידכם לטיפול היועמ"ש לאיו"ש וטרם
זכה לתשובה .אנו מצרפות כאן רשימה חדשה הכוללת גם סוחרים
שהגישו בקשות מאז נשלח המכתב הנ"ל וגם גורל בקשתם אינו
ברור .מן הראוי לטפל בדחיפות בליקויים הרבים שבהליך הערעור
לגבי הסוחרים.
 .2פועלים :בשלב הראשון על המעסיק להגיש בקשה להיתר .אם
מסרבים לתת להם היתר בשל מניעה ביטחונית יכולים הפועל
והמעסיק לבקש את הסרת המניעה .מעסיקים רבים אינם מקבלים
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סירוב בכתב מלשכת העבודה אליה הגישו את הבקשה ,גם אם הם
מבקשים מסמך על כך.
מאז הפסיק היועמ"ש לאיו"ש לטפל בבקשות ,ביוני  2007ועד לפני
שנה ,הבקשות להסרת המניעה הביטחונית של פועלים היו נשלחות
למשרד קמ"ט התעסוקה בבית אל .הטיפול בבקשות באותה התקופה
היה סביר ,למרות האיטיות במתן תשובות .בקשה שלא טופלה בגלל
חוסר בנתונים או בגלל בעיות אחרות ,הוחזרה עם הערה וכל הבקשות
שטופלו זכו לתשובות.
לפני שנה פוצל הטיפול לשתי כתובות :תושבי נפת רמאללה ודרומה
פונים לקמ"ט תעסוקה במת"ק בית לחם; תושבים הגרים צפונה מנפת
רמאללה פונים לקמ"ט התעסוקה במת"ק טולכרם .עד יוני  2009לא
נתגלו בעיות מיוחדות בטיפול בהסרת המניעות הביטחונית אצל
קמ"ט תעסוקה בבית לחם.
לעומת זאת ,אצל קמ"ט התעסוקה במת"ק טולכרם ,חלק מן
המעסיקים אינו מקבל תשובות כלל ,אם בגלל שהבקשה לא תואמת
את הדרישות ,או נפסלת מסיבה אחרת או בגלל סחבת של חודשים
רבים .בכל מקרה לא מיידעים את המעסיקים על פסילת הבקשה.
בירור טלפוני כמעט בלתי אפשרי בגלל הקושי להשיג את הקמ"ט
בטלפון .נכונותנו לעקוב אחרי הבקשות ולברר את מצבן נתקלה
בסירוב מוחלט מצדו של קמ"ט התעסוקה במת"ק טולכרם.
מאז יוני  2009לא קיים טיפול בבקשות בקמ"ט תעסוקה במת"ק
בית לחם .עו"ד לימור בן חמו מלשכת היועמ"ש לאיו"ש וסג"מ ענבל
לידן ,קצינת פניות הציבור של המנהל האזרחי ,ציינו באוזנינו שהטיפול
נמשך ושניתן לשלוח בקשות כרגיל .בקשות נשלחות אולם ,מאז סוף
יוני  2009אין תשובות לפניות ואין אפשרות לקבל מענה לגורלן.
גם בעבר השתנו נוהלי הגשת הבקשות והערעורים מעת לעת .עובדים
ומעסיקים התאימו את עצמם לנהלים החדשים ,אך עכשיו לא ברור מה
129

מחסוםWatch

אסירים שקופים

אופן הטיפול הפתוח בפני הפלסטינים ומעסיקיהם בקמ"ט התעסוקה
במת"ק בית לחם .נאמר לנו כי התשובות יגיעו ישירות למעסיקים ,אך
התשובות לא מגיעות גם אליהם .מעסיקים שפנו לבירור מצב הבקשה
במשרדי קמ"ט תעסוקה בבית לחם נענו שהבקשות לא בטיפולם.
לאחרונה נשלחו פניות חוזרות עבור תושבים שמחכים לתשובה
יותר מחודשיים .פניות אלו נשלחו עם העתק לראש המינהל האזרחי
וליועמ"ש לאיו"ש .מצ"ב רשימה של פניות אלו שחלקן אף הופיעו
ברשימה שנשלחה אליכם במכתבנו הרצ"ב" :לתושבי חברון ,עוטף
ירושלים ,רמאללה ויריחו אין כתובת — הם לא יכולים לממש את זכותם
לערער על המניעה הביטחונית" מיום  4.8.2009ומכתב באותו הנושא
לעו"ד לימור בן חמו מלשכת היועמ"ש לאיו"ש מיום .25.8.2009
מתשובות שהמעסיקים קיבלו בעל פה נוצר הרושם שבקמ"ט תעסוקה
במת"ק בית לחם לא מבינים את חשיבות מתן התשובות .נראה
לכאורה שהתשובה הנדרשת היא :מנוע או לא מנוע .נציין כי קבלת
תשובה בכתב על בקשה להסרת המניעה היא חיונית מאוד לפועל.
בתשובה מצוין תאריך ששנה אחריו ניתן לערער מחדש .יתר על כן,
פועלים רבים רוצים לעתור לבית המשפט נגד המניעה הביטחונית
והיעדר תשובה מקשה עליהם.
נציין כי היקף אי חידוש והחרמת ההיתרים בשל מניעת שב"כ גבר
מאוד מאז תחילת  2009ורבים מהתושבים שלא קיבלו תשובות הם
כאלה שהיתרם הוחרם במעבר ,או לא חודש ,למרות בקשת המעסיק.
זמן בדיקת הבקשות של ציבור זה הוא קריטי עבורו שכן מדובר בסיכוי
לפרנסה ובסכנה להפסיד את מקום עבודתם.
המעסיקים הישראלים זקוקים לעובדים הפלסטינים לעבודות
שבמקרים רבים אין מי שיעשה אותן ,או שהם באים במקום עובדים
זרים .האינטרסים של המדינה לא נפגעים מכך שהעובדים הפלסטינים
מקבלים אישורים ,אלא להיפך.
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מה עומד מאחורי מניעת האישורים השיטתית? האם המטרה היא
להעמיד את הפלסטינים במצב של חוסר ברירה מוחלט עד כי יסכימו
לשתף פעולה עם השב"כ ("אתה תעזור לנו ואנחנו נעזור לך")?
משת"פיות במחיר אישור עבודה?
פגיעה קשה במרקם החיים במרחב התפר
זה תקופה ארוכה שאנו מתריעות ,באמצעות מכתבי מחאה ,על המחיר
הכבד שמשלמים תושבי הכפרים על גדר ההפרדה שהרחיקה אותם
מאדמותיהם .מדובר באוכלוסייה שמוציאה את לחמה מן האדמה,
זה מקור החיים והקיום שלה .כל מגבלת מעבר ותנועה המוטלת על
אנשים אלה ,שבגינה הם אינם יכולים לעבד את שטחי החקלאות
שלהם כנדרש ,לא רק בעונות הקטיף אלא לאורך כל השנה ,פוגעות
באופן אנוש במקור מחייתם ,עם כל ההשלכות הקשות המשתמעות
מאובדן מקור הכנסה עיקרי.
עד היום לא קיבלנו מן המינהל האזרחי התייחסות עניינית ורצינית
לבעיה זו .רצ"ב מסמך המפרט את הבעיות הקשות הקיימות במרחב
התפר :הגבלה בכמות ההיתרים שניתנים לתקופות קצרות; ליקויים
חמורים בהליך הנפקתם ובהליכי הערעור על סירוב ההנפקה; חקלאים
רבים נאלצים להפסיק לגדל גידולים שהכרחי לטפל בהם כל השנה
(כמו ירקות ,חיטה ובעלי חיים); מחסומים/שערים חקלאיים שנפתחים
מעט מדי והנגישות מהם אל הדרכים החקלאיות מוגבלת למדי; חוסר
יכולת השקיית השדות ,וכו'.
לסיכום
לאור הנאמר נדרשים השינויים הבאים:
• להסדיר הליכים יעילים של מסירת מידע לגבי סוג המניעה
הרשומה נגד התושבים.
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• לתקן את הליקויים בתהליך הערעור של הסוחרים.
• לספק למעסיקים מסמך המעיד על בקשה להיתר לפועל פלסטיני
שסורבה.
• לחזור ולכבד את זכותם של תושבי דרום הגדה (נפת רמאללה
ודרומה ממנה) לערער על המניעה הביטחונית.
• להגיש טיפול מהיר לפלסטינים שאישורם לא חודש או הוחרם
במעבר.
• לאפשר לחברות מחסום  Watchלעקוב בצורה מרוכזת ומסודרת
אחרי הטיפול בבקשות להסרת מניעה ,שהוגשו לקמ"ט תעסוקה
על ידי פועלים ומעסיקים שפנו אלינו ,ולקבל תשובות אותן נעביר
לתושב המנוע ולמעסיק.
• לתת מענה דחוף לבעיות מרקם החיים של הפלסטינים במרחב
התפר בנושא שטחי החקלאות שהופרדו מהם על ידי הגדר.
בברכה,
חנה בר"ג

סילביה פיטרמן

מיקי פישר

תמי שלף

טל' לקשר:
סילביה פיטרמן —  ,0528428690פקס ;026544330
תמי שלף — 0523764123
בענייני מרחב התפר :מיקי פישר —  ,0547202378פקס 026544330
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לכבוד
תא“ל יואב מרדכי
ראש המנהל האזרחי
בפקס029977341 :

 25באוקטובר 2009

הנדון :הליכי הסרת המניעה הביטחונית של פועלים פלסטינים
מכתבנו "לתושבי חברון ,עוטף ירושלים ,רמאללה ויריחו אין כתובת — הם לא יכולים
לממש את זכותם לערער על המניעה הביטחונית" מיום  4.8.2009ומכתב באותו הנושא
לעו"ד לימור בן חמו מלשכת היועמ"ש לאיו"ש מיום  ;25.8.2009מכתבנו אליך "מניעת
מידע מהתושבים ,ליקויים בהליכי הסרת המניעה הביטחונית ובעיות קשות במרחב
התפר" מיום  18.10.2009ותשובתה של סג"מ ענבל לידן מיום 20.10.2009

על פי ההליכים החדשים להסרת המניעה הביטחונית של פועלים —
שפורטו במכתבה של סג"מ ענבל לידן שהגיע אלינו ב־— 21.10.2009
צריכים המעסיקים להגיש בקשה להסרת המניעה הביטחונית של
פועליהם בלשכת העבודה בישראל .עד לאותו היום היו שולחים
המעסיקים בקשות להסרת המניעה הביטחונית ,יחד עם הפועלים,
לקמ"ט התעסוקה במת"ק בית לחם ובמת"ק טול כרם — לפי מקום
מגוריהם של הפועלים.
מראשית אפריל  2009עד ליום  ,20.10.2009שלחו מעסיקים שיש לנו
מידע עליהם ,למת"ק בית לחם ,בקשות רבות להסרת מניעה ביטחונית
של פועליהם .לגבי  112פועלים לא קבלו המעסיקים כל תשובה .במכתבנו
שבנדון מיום  18.10.2009צורפה רשימה של  58פועלים שמעסיקיהם
הגישו בקשות ולא קיבלו תשובות במשך חודשיים לפחות .כל הבקשות
הנ"ל נשלחו לקמ"ט התעסוקה פעמיים או יותר ,הפעם האחרונה עם
העתק אל ראש המנהל האזרחי ואל היועמ"ש לאיו"ש.
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נציין שבין  112התושבים לעיל ישנם  54תושבים שהיה להם היתר
בתוקף שהוחרם במחסום או שלא חודש .מהיום למחר חייהם של
פועלים אלה הפכו לגיהינום .פועלים רבים כאלה היו כבר עובדים
ומקבלים חזרה את הרשיון שלהם אילו פעל המנהל האזרחי על פי
הנהלים שהוא עצמו קבע ותיקיהם היו נבדקים.
אנו מצרפות כאן רשימה של  54פועלים ,שמעסיקיהם הגישו בקשות
למת"ק בית לחם מ־ 23.8.2009ועד ה־ .20.10.2009רשימה זו משלימה
את הרשימה שצורפה למכתבנו מיום .18.10.2009
אנו נמצאות בקשר עם המעסיקים וכאמור ,לא הגיעו אליהם תשובות
כלל .מעסיקים רבים שהתעניינו אצל קמ"ט תעסוקה במת"ק בית
לחם לא קבלו כל התייחסות .גם עורכי דין ששלחו בקשות בחודשים
האחרונים לא קיבלו תשובות כלל.
שיניתם את הכללים .הכללים החדשים מיועדים להקשות עוד יותר
על הליכי הסרת המניעה הביטחונית של פועלים .אבל מן הראוי שלא
לשנות את הכללים רטרואקטיבית .יש לטפל בבקשות הן על ידי קמ"ט
התעסוקה במת"ק בית לחם והן על ידי קמ"ט התעסוקה במת"ק
טול כרם (רשימה תשלח אליך בהקדם לגבי פניות למת"ק טול כרם)
ויש לשלוח תשובות לכל המעסיקים שביקשו להסיר את המניעה
הביטחונית של פועליהם בהליך שהיה פתוח לפניהם באותה העת.
בברכה,
סילביה פיטרמן
טל'  ;0528428690פקס 026544330
העתק:
מר יצחק לוי ,קמ"ט תעסוקה
עו"ד לימור יהודה ,האגודה לזכויות האזרח בישראל
עו"ד לימור בן חמו ,לשכת היועמ"ש לאיו"ש
סג"מ ענבל לידן ,קצינת מעקב ופניות הציבור ,המנהל האזרחי
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לכבוד
תא"ל יואב מרדכי
ראש המנהל האזרחי
בפקס029977341 :

לכבוד
אלוף משנה שרון אפק
היועמ"ש לאיו"ש
בפקס029977326 :

 7בפברואר 2010

שלום רב,

הנדון :הליכי הסרת המניעה הביטחונית של פועלים פלסטינים
חודשים רבים לא מכבדים את הזכות הבסיסית לערער
על המניעה הביטחונית
מכתבנו אליך "לתושבי חברון ,עוטף ירושלים ,רמאללה ויריחו אין כתובת — הם
לא יכולים לממש את זכותם לערער על המניעה הביטחונית" מיום 4.8.2009
ומכתב באותו הנושא לרס"ן לימור טחנאי ,רמ"ד אוכלוסין ,היועמ"ש לאיו"ש
מיום  ;25.8.2009מכתבנו אליך "מניעת מידע מהתושבים ,ליקויים בהליכי הסרת
המניעה הביטחונית ובעיות קשות במרחב התפר" מיום  ;18.10.2009תשובתה של
סג"מ ענבל לידן "הגשת בקשות להסרת המניעה ולהיתרי תעסוקה ע"י באי כוח"
מיום  ; 20.10.2009מכתבנו אליך "הליכי הסרת המניעה הביטחונית של פועלים
פלסטינים" מיום  ;25.10.2009מכתבנו אליך מיום  ;27.10.2009מכתבה של רס"ן
לימור טחנאי ,רמ"ד אוכלוסין ,היועמ"ש לאיו"ש "היעדר תשובות קמ"ט תעסוקה
בעניין בקשות להסרת מניעה ביטחונית" מיום  ;4.11.2009מכתבינו אל רס"ן
לימור טחנאי ,רמ"ד אוכלוסין ,היועמ"ש לאיו"ש "הליכי הסרת המניעה הביטחונית
של פועלים פלסטינים" מיום  ; 8.11.2009מכתבה של סגן נעה שפריר ,ק' ייעוץ
רמ"ד אוכלוסין ,היועמ"ש לאיו"ש "שליחת העתקי בקשות להסרת מניעה" מיום
 ;9.11.2009ומכתבנו אל סגן נעה שפריר ,ק' ייעוץ רמ"ד אוכלוסין ,היועמ"ש לאיו"ש
"פגיעה בוטה בזכויות אדם" מיום  ;9.11.2009מכתבנו אליך "הליכי הסרת המניעה
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הביטחונית של פועלים פלסטינים — קמ"ט תעסוקה במת"ק טול כרם" מיום
 ;26.11.2009מכתבנו אל אל"מ אחוואת בן חור ,סגן ראש המנהל האזרחי "בעיות
בתחום הטיפול בתעסוקת פלסטינים במינהל — נוהל הסרת מניעה מהעובדים
הפלסטינים אינו מתפקד" מיום 18.1.2010

מזה שישה חודשים אנו מתריעות על כך שההליכים שהיו פתוחים
בפני פועלים פלסטינים המבקשים להסיר את המניעה הביטחונית לא
מתפקדים .על פי הנחיות של קצינת המעקב ופניות הציבור של המנהל
האזרחי (להלן קפ"צית לידן) ושל ראש מדור האוכלוסין ביועמ"ש לאיו"ש,
בחודשים יולי עד אוקטובר  2009נשלחו על ידי מעסיקים ופועלים
בקשות להסרת המניעה הביטחונית אל קמ"ט התעסוקה במת"ק עציון
(תושבים מנפת רמאללה דרומה) ואל קמ"ט תעסוקה במת"ק טול
כרם (תושבים מצפון לרמאללה) .למרות תזכורות וכן רשימות הפונים
שנשלחו אליכם ,מרבית התושבים על מעסיקיהם לא קבלו תשובות.
ב־ 20באוקטובר  2009שלחה קפ"צית לידן מכתב ובו הליכים חדשים:
מעסיקים או באי כוחם יגישו בקשות להסרת המניעה הביטחונית
של הפועלים באותה הכתובת בה מגישים בקשות להיתרים (דהיינו
במדור התשלומים באזור מגוריהם) ובאי כוחם של הפועלים יוכלו
להגיש בקשות במשרד הקישור הפלסטיני באזור מגוריהם.
במדורי התשלומים לא ממש שמעו על השינוי אולם ,בחלק מהם ניסו
ללכת לקראת המעסיקים ולהעביר את הבקשות לכתובתן (קמ"ט
התעסוקה) .במדור התשלומים ברחובות ,באשקלון ובנתניה לדוגמא,
לא היו מוכנים כלל לקבל את הבקשות והמעסיקים נשלחו כלעומת
שבאו .רק יותר מאוחר התברר שגם הפועלים יכולים להגיש בקשה
בעצמם בקישור הפלסטיני ולא רק עורכי דין (שכנראה כלל לא יכולים
להגיש בקשות אלו שכן הבקשות מופנות למת"קים ואלה לא מקבלים
פניות מעורכי הדין .מצב זה נכון גם לגבי בקשות להסרת המניעה
הביטחונית של סוחרים).
לאחר פניות בכתב ובעל פה אל קפ"צית לידן ואל גורמים שונים
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במנהל האזרחי על מקרים פרטניים התקבלה ביום  30.12.2009הנחייה
בעל פה מקפ"צית לידן שמעסיקים או באי כוחם יוכלו להגיש בקשות
להסרת המניעה הביטחונית לקמ"ט התעסוקה במת"ק עציון (עבור
תושבים מנפת רמאללה דרומה) ואל קמ"ט תעסוקה במת"ק טול
כרם (עבור תושבים מצפון לרמאללה) .בנוסף הפועלים יוכלו להגיש
בקשות בעצמם במשרד קישור הפלסטיני.
במשרדי קמ"ט התעסוקה מתחקרים את המעסיקים שמא הם בקשר
איתנו .יתר על כן ,ביום  21.1.2010התקשרה לינדה סלם מקמ"ט
התעסוקה במת"ק עציון לאחת מאיתנו — תמי שלף .היא הדגישה
את העובדה הידועה מראשית  2009שאפשר להגיש בקשה להסרת
מניעה בקמ"ט התעסוקה רק עבור עובדים שהוגשה עבורם בקשה
לאישור במדור התשלומים והם והמעסיקים עומדים בקריטריונים
לקבלת היתר .בנוסף ציינה את הדברים הבאים:
 .1היא לא מקבלת מהמעסיקים בקשות להסרת מניעה ביטחונית
שמועברות בפקס.
 .2המעסיקים צריכים להגיע אליה ולמסור את הטופס אישית לאחר
שקבעו פגישה בטלפון.
 .3המעסיקים ימלאו בעצמם את טופס הבקשה ולא ישתמשו בטופס
שאנחנו מלאנו עבורם.
האם זו התעמרות על דעת המנהל האזרחי או חלק מיוזמה מקומית
המיועדת להתעללות נוספת בפועלים ומעסיקים? לא מספיק
שמחרימים היתרים או לא מחדשים אותם או שמונעים היתרים שנים
רבות?
מה שנאמר בשיחה אחרונה זו הוא רק עוד פרט במסכת ההתנהלות
הנהוגה בחודשים האחרונים ובה פגיעה חמורה בזכויות אדם .הפגיעה
מתחילה בקלות הבלתי נסבלת שבה מצרף השב"כ אנשים לרשימות
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השחורות ובכך גוזר חורבן כלכלי על משפחות שלמות .הפגיעה נמשכת
ומתעצמת בהיעדר הזכות לערער על המניעה.
פוגעים בזכותם של אנשים שהוכנסו לרשימות השחורות של השב"כ
לפני שנים רבות מבלי שקיבלו הסבר כלשהו וחלקם אף לא נחקרו כלל.
חלקם הוכנסו לרשימות השחורות בגלל סירובם לעבוד עם השב"כ —
דבר שהוא מנוגד לחוק ההומניטרי הבינלאומי .כעת גם נלקחת מהם
הזכות לערער פעם בשנה על מניעתם .מעסיקים שעוד זוכרים אותם
לטובה משנים עברו ומוכנים לבקש להעסיק אותם ולערער על
המניעה — לא יכולים לעשות זאת.
פוגעים בזכותם של אנשים שעבדו בישראל עד כה — חלקם עשרות
שנים — שהיתריהם מוחרמים במחסומים או שלא מחדשים אותם.
חלקם פועלים חיוניים למעסיקיהם .המעסיקים ,המבקשים לערער
על המניעה שלא רק גוזרת רעב על משפחת הפועל אלא משבשת את
העבודה למעסיק ,לא ממש יודעים מה לעשות ,מה ההליך שפתוח
לפניהם .ועכשיו יצטרכו לעמוד שעות ליד הטלפון עד שבקמ"ט
התעסוקה במת"ק עציון יואילו בטובם להרים את השפופרת ולאחר
מכן יצטרכו לסור מכל חלקי הארץ למת"ק עציון בשביל למסור טופס
שאפשר היה לשלוח בפקס.
לפועלים יש לכאורה האפשרות להגיש בקשות להסרת המניעה
הביטחונית במשרדי הקישור הפלסטיני באזור מגוריהם ,בקשות
המועברות למת"קים .אך זוהי חזרה לשיטת ה"איסטירחם" (בקשות
חנינה) הוותיקה .בקשות האיסטירחם נערמות במת"קים ולא ברור אם
הן מטופלות אם לאו .ישנם פועלים שהוחרמו היתריהם והונחו על ידי
המת"קים להגיש בקשת איסטירחם כבר בנובמבר — דצמבר .2009
תשובות אין.
אנו מוחות על הפגיעה החמורה בזכויות האדם המתוזמרת על ידי
השב"כ וגורמים שונים במנהל האזרחי גם יחד .אנו גם מוחות נגד

138

2011
הניסיון להרחיק ארגוני זכויות אדם ולמנוע בקרה של עין אזרחית על
הנעשה בשטח זה.
בימים הקרובים נשלח רשימה של יותר ממאה פועלים על מעסיקיהם
שידוע לנו שפנו בחודשים האחרונים ואין להם מושג אם בקשותיהם
מטופלות אם לאו ושבוודאי לא קיבלו תשובות.
בברכה,
רחל אפק
חנה ארנון

עפרה ברונו
פיליס וויסברג

סילביה פיטרמן
רינה רוזלר

תמי שלף

לקשר :סילביה פיטרמן
טל'  ;0528428690פקס 026544330
העתק:
סא"ל שרון ביטון — קצין אג"מ
מר יצחק לוי — קמ"ט תעסוקה
עו"ד לימור יהודה — האגודה לזכויות האזרח בישראל
רס"ן לימור טחנאי — רמ"ד מנהל האוכלוסין — היועמ"ש לאיו"ש
סג"מ ענבל לידן — קצינת מעקב ופניות הציבור ,המנהל האזרחי
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מחסום Watchמתריע — ינואר-פברואר 2010
לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות......
על רקע המצב הכלכלי הקשה בשטחים הכבושים והמחסור בידיים
עובדות במדינת ישראל תמוהה התנהלותן של הרשויות בתהליכים
הקשורים במתן אישורי תעסוקה לפועלים פלסטינים לעבודה
בישראל.
פלסטיני המעוניין לעבוד בישראל אינו יכול לבקש אישור עבודה,
אלא אם נמצא מעסיק ישראלי המוכן להעסיקו ולבקש אישור עבודה
עבורו .איך ימצא פלסטיני מעסיק ישראלי אם אינו מורשה להיכנס
לתחומי מדינת ישראל? יתר על כן ,אם מעסיק ישראלי ,המשווע
לידיים עובדות ,מבקש לפתוח תיק להעסקת פועלים פלסטינים ,הוא
נכנס לסבך בירוקרטי .למעשה כוונת השלטונות היא למנוע העסקת
פועלים פלסטינים.
אבן נגף נוספת העומדת בפני המעסיקים והפועלים הם קשיי המעבר
היומיומיים במחסומי הכניסה לישראל .הזמן הנדרש למעבר יכול
להשתנות מיום ליום ונמשך לעתים שעות רבות .המתנה ממושכת
תורמת לאובדן ימי עבודה ופרנסה .פועלים מתייאשים מהסיכוי להגיע
בזמן למקום העבודה והמעסיקים ,שנפשם קצה באיחורים התכופים,
מחפשים חלופות לכוח העבודה הפלסטיני.
פועלים שעבדו שנים רבות בישראל עלולים למצוא עצמם לפתע
ברשימות השחורות של השב"כ ,בלי שהוזהרו או שניתן להם הסבר על
סיבת המניעה הפתאומית .שנים עבדו אנשים אלה בישראל ,לשביעות
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רצונם של מעסיקיהם .המעסיקים ניצבים עתה בפני קיר אטום .הכול
מסתתר תחת מסווה של "ביטחון" .מדובר באלפי פועלים פלסטינים
המוכרזים כמנועי שב"כ .במידה שהעובד הפלסטיני מצליח להגיע
לפגישה עם אנשי השב"כ ,הוא שומע לא אחת את משפט המפתח:
"אתה תעזור לנו ואנחנו נעזור לך .ולא — לא תקבל לעולם אישור
עבודה".
פלסטינים שבקשותיהם מסורבות בשל מניעה ביטחונית זכאים להגיש
ערעור .אולם ,מזה זמן רב אין כתובת ברורה להגשת הערעורים .חדשות
לבקרים משתנים לא רק הנהלים אלא גם הכתובות שאליהן צריך
להפנות את הבקשות .אם הגוף המטפל בערעורים שונה ,אין הודעה
מתאימה לגופים הנוגעים בדבר על דבר השינוי .הרשות החדשה
האמורה לטפל במעסיקים אינה יודעת דבר על תפקידה החדש.
במאה ה־ 21יכולים פונים הנדרשים לשרותי משרדי ממשלה או
רשויות לעשות כן בדואר אלקטרוני או בפקס .לא כך במינהל האזרחי.
שם נדרשים הפונים לקבוע פגישה טלפונית עם פקיד ולהתייצב בפניו
אישית :והטלפון איננו עונה .או — "החליט" שאיננו עונה.
המקרה של נ' מייצג את מצבם של עשרות פועלים ומעסיקים שניסו
לערער על המניעה הביטחונית בתשעת החודשים האחרונים.
נ' הוא בשנות ה־ 30לחייו ,אב לילדים .עד מחצית יולי היה לו היתר
והוא עבד בחברה בירושלים .בקשת המעסיק לחידוש האישור נדחתה.
ההסבר :נ' הוכרז כמנוע שב"כ.
בראשית אוגוסט  2009ביקש המעסיק להסיר את המניעה הביטחונית,
ביחידה המטפלת בהיתרים במינהל האזרחי.
בהיעדר תשובה ,נשלחה כחודשיים לאחר מכן בקשה נוספת ,הפעם
עם העתק לראש המינהל האזרחי וליועץ המשפטי ליהודה ושומרון
(היועמ"ש).
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תשובה לא נתקבלה .לקראת סוף אוקטובר  ,2009נשלחה בקשה
לראש המינהל האזרחי ובה עשרות שמות של פועלים שלא קיבלו
תשובות ,כולל בקשתו של נ.
לקראת סוף אוקטובר שונו הליכי הערעור .המעסיק מילא טופס
שנשלח לכתובת החדשה ,הפעם בישראל ,היא שאמורה לטפל במתן
היתרים.
נכון ל־ — 14.2.2010טרם הגיע מענה.
נ' הוא רק אחד מרבים ,ושייך לבני המזל שמעסיקו מעוניין בו ומוכן
להשקיע את המאמץ הנדרש — ולחזור על תהליך הבקשה שוב ושוב.
התנהלות זו מהווה פגיעה חמורה בזכויות האדם .ראשיתה בקלות
הבלתי נסבלת שבה מצרף השב"כ אנשים לרשימות השחורות בלא
שנחקרו כלל ,והמשכה בקושי הרב הכרוך בהגשת ערעור על המניעה.
התהליך כולו בלתי סביר בעליל .האם הכוונה היא להרתיע מעסיקים
מהעסקת פועלים פלסטינים? או שמא הכוונה היא לשמר את
האוכלוסיה הפלסטינית באי וודאות מתמדת ובחוסר ביטחון כלכלי
וליצור מאגר של משתפי פעולה בכוח?
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נספח 6
'חידוד נהלים' מ־ 20.10.2009ששלחה קצינת
פניות הציבור של המנהל האזרחי שלא תפקדו אף
פעם
כמו כן ,תרשומת מדיון עם ראש המנהל האזרחי מיום
 24.11.2009ובו דובר על נהלים 'קיימים' שלמעשה
החלו לתפקד רק מספר חודשים מאוחר יותר
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30.11.2009

סיכומים מפגישת מחסום Watchעם ראש המנהל האזרחי
ורמ"ד האוכלוסין ,היועמ"ש לאיו"ש ,ביום .24.11.2009
משתתפים :תת אלוף יואב מרדכי ,ראש המינהל האזרחי ,סא"ל
שרון ביטון ,קצין אג"מ ,רס"ן לימור טחנאי ,רמ"ד אוכלוסין ,היועמ"ש
לאיו"ש ,סרן טלי קרויטורו ,עוזרת ראש המנהל האזרחי ,סגן נועה
שפריר ,קצינת יעוץ לרמ"ד אוכלוסין ,היועמ"ש לעיו"ש ,סג"מ עינבל
לידן ,קצינת מעקב ופניות הציבור ,המנהל האזרחי.
מטעם מחסום :Watchחנה בר"ג ,סילביה פיטרמן ,מיקי פישר ותמי
שלף
סכום עיקרי דברים הקשורים במניעה ביטחונית
 .1לגבי הקושי של פלסטינים לקבל מידע מעודכן על האם הם מנועים
ואיזה סוג של מניעה:
אין בעיה לתת לפלסטיני במת"ק את המידע על כך שהוא מנוע
ואיזה סוג מניעה.
 .2לגבי פלסטינים מנועים המוזמנים לשיחה עם נציג שב"כ ,ולאחר
שת.ז .נלקחת מהם מחכים שעות ואז או שמקבלים אותם וזה כבר
סוף היום או ששולחים אותם הביתה עם האמירה "תבוא בעוד
שבוע" וכד':
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יש סיכום בין ראש המינהל לבין השב"כ שלא ייבשו אנשים
המוזמנים וממתינים לפגישה עם איש שב"כ .אנו מוזמנות להתלונן
נקודתית אצל המנהל האזרחי על אנשים שחיכו שעות ולא טופלו.
ראש המינהל רוצה לדעת על מיקרים כאלו וידאג שהנושא
יטופל.
 .3לגבי הבעיות בנוהל הבקשה להסרת מניעה ביטחונית:
סא"ל שרון ביטון טוען שאין בעיה בנהלים ,הם חיים ,נושמים
ומשתנים מעת לעת .לפעמים יש תקלות או אי ציות ,אך
הנהלים מספקים .אין מקום לעו"ד ,בודאי שאין מקום
ל"מאכרים" ש"מסדרים אישורים" וגובים כספים מפלסטינים,
וגם אין מקום לפעילות שלנו כבאות כוח הפלסטינים .למת"ק
מגיעות אלפי בקשות להסרת המניעה הביטחונית כל חודש
ומטופלות.
הנהלים מתרכזים ב  2מסלולים:
דרך המעסיק שפונה למדור התשלומים ומגיש להם את הטופס
להסרת מניעה לאחר שביקש אישור עבור פלסטיני ונדחה .ודרכם
אף יקבל את התשובה.
ישירות על ידי המנוע ,שמגיש טופס בקשה שנמצא במת"קים
הישראלים והפלסטינים גם בשפה הערבית .הטופס יתקבל
במת"ק ,יועבר לבדיקת השב"כ והתשובה תינתן לפלסטיני המנוע
בטלפון אם הגיש ישירות למת"ק ,או דרך המת"ק הפלסטיני אם
הגיש דרכו.
הובטח לשלוח לנו טופס בערבית
 .4לגבי הרשימה של מנועים שהוגשו עבורם בקשות להסרת מניעה
ולא התקבלו תשובות:
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סא"ל שרון ביטון הכין תשובות עבור חלק מהאנשים ,התשובות
יועברו אלינו .אנו נעביר לו את הרשימות הנוספות שנשלחו למנהל
האזרחי ,ויינתנו תשובות לכולם.
 .5נאמר בפגישה שהסירו את המניעה הביטחונית של כ־50000
אנשים .נאמר שאלה אנשים מבוגרים (מעל גיל )?60
לסיכום:
 .1הפלסטינים יקבלו מידע במת"ק על מניעה שיש עליהם ומה סוגה.
 .2הפלסטינים שהוזמנו למפגשים עם השב"כ ,יתקבלו אליהם לאחר
המתנה סבירה ,או ייודעו על ביטול הפגישה ודחייתה ללא שחיכו
כל היום במת"ק .תלונות על מניעת מידע או על "ייבוש" בהמתנה
לשב"כ יועברו למנהל האזרחי.
 .3הפלסטינים יוכלו להגיש בקשה להסרת מניעה בעצמם ובערבית
במת"ק הישראלי או הפלסטיני ,בנוסף לאפשרות שהמעסיק יעשה
זאת.
 .4סא"ל שרון ביטון יקבל מאתנו ויטפל בפניות נקודתיות עבור
פלסטינים שלא הצליחו לקבל תשובה עבור בקשתם להסרת
המניעה לאחר שפעלו לפי הנהלים המוזכרים.

סכום עיקרי דברים הקשורים מרחב התפר
 .1לגבי אדמות הכפר לעומת אדמות הפרט
נאמר כי זו בעיה לא פתירה.
 .2לגבי הצורך לצעוד קילומטרים רבים בגלל מרחק השערים
מהאדמות.
הובטח לבדוק ולנסות לפתור בעיות ספציפיות.
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 .3לגבי בעיות קשות של רציפות ההיתרים או מניעת היתרים
אפשר יהיה לפנות לסא"ל שרון ביטון עם מקרים ספציפיים.
 .4לגבי ועדות שימוע
העניין ייבדק ואם יהיה צורך יוסיפו וועדות .אפשר יהיה לפנות
לסא"ל ביטון אם ישנם אנשים שמחכים תקופה ארוכה ולא הוזמנו
לוועדות.
סכום עיקרי דברים בנושאים אחרים
 .1תוספת היתרי תעסוקה לפועלים:
שר הביטחון אישר תוספת של  5000היתרים.
יש וויכוח בין השרים כי חלק מן השרים מעדיף פועלים זרים.
 .2לגבי המחסומים:
צפויים שינויים בקלנדיה שישפרו מאד את קצב המעבר.
יבדקו את המצב בבית לחם.
יבנו מחסה נגד גשם במחסום אייל.

בעוד חודשיים תיקבע פגישה נוספת בינינו לבין המינהל כדי לבדוק
אם הדברים שהובטחו מתבצעים.
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נספח 7
הליכי הערעור על מניעה הביטחונית של
פועלים — אפריל  — 2011שוב אין לאן לפנות
מכתב אל ראש המנהא“ז ואל היועמ“ש לאיו“ש ,חוזר
למעסיקים שהפיץ קמ“ט התעסוקה וטפסים שונים.
מכתב שנשלח אל ראש המנהא“ז ואל היועמ“ש
לאיו“ש ב־ 21.7.2011מופיע במלואו בפרק .3ח.

151

מחסוםWatch

אסירים שקופים

לכבוד
תת אלוף מוטי אלמוז
ראש המנהל האזרחי
בפקס 029977341

לכבוד
אל"מ אלי בר־און
היועמ"ש לאיו"ש
בפקס 029977326

 10באפריל 2011

שלום רב,

הנדון :הליכי הערעור על מניעה ביטחונית של פועלים
המניעה הביטחונית ,המוטלת על אדם ,לעתים קרובות על לא עוול
בכפו ,גוזרת מצוקה קשה עליו ועל משפחתו .ישנם אנשים המנועים
שנים רבות ,ישנם כאלה שעבדו שנים — גם שנים רבות — בישראל,
לשביעות רצונם של מעסיקים .ואותם אנשים ,ביום אחד ,הופכים
למנועי שב"כ — מחרימים את היתריהם במחסום ,ולאחר שהם
מתרוצצים ושואלים נודע להם שהם ברשימה השחורה של השב"כ.
מנועי השב"כ מחפשים דרך להוכיח את חפותם — כאילו שהעניין
קשור לחפותם ...מחכים שעות במת"קים .נותנים להם לחכות יום שלם
ואז אומרים להם" :לא צריך אותך" .ואם כן פוגשים אותם ,לא חוקרים
אותם ממש כדי לבדוק עילה למניעה ,אלא אומרים להם" :תעזור לי,
אעזור לך" .האנשים אינם רוצים להיות משת"פים ,ואז הם נשארים בלי
אישור ,לעתים למשך שנים.
אנו ,חברות מחסום ,Watchמודעות להליכי הערעור על המניעה
הביטחונית בשש השנים האחרונות .בשנים אלה היינו עדות ל"חידוד
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נהלים" בתחום זה מספר פעמים .השיטה היא שמודיעים על שינוי
בהליכי הערעור מהיום למחר .וכך ,אנשים שהכינו מסמכים בעמל
לא קטן כדי להגיש בקשות להסרת מניעה ביטחונית ,נשארים עם
המסמכים ביד.
מאחר שהנהלים המחודדים אינם ממש מתפקדים ,לפחות בהתחלה,
אנשים נשארים ללא יכולת לערער על המניעה הביטחונית במשך
חודשים רבים ואף שנים .וכאשר הנהלים החדשים מתחילים לתפקד —
זהו הזמן לחדד אותם .ושוב ,באופן פתאומי וללא הודעה מוקדמת,
מפסיקים לקבל בקשות על הסרת המניעה הביטחונית.
בשנה האחרונה יכלו הפועלים להגיש בקשות להסרת המניעה
הביטחונית במת"קים ולקבל קבלה על הגשת הבקשה .הדבר היה
כרוך לעיתים בהמתנה ממושכת ,השפלות ,גם סירוב לקבל בקשות
ללא הסבר .אבל ,ככלל ,בעיקר בחודשים האחרונים ,ההליך היה ידוע
במת"קים ואנשים יכלו לערער על המניעה הביטחונית .אף החלו לתת
לאנשים מידע פשוט כגון" :קיבלת תשובה שלילית לפני פחות משנה.
תחזור באפריל".
ב־ 17.3.2011הפסיקו המת"קים לקבל בקשות להסרת המניעה" .לך
ללשכת העבודה" נאמר לאנשים .איך בדיוק הפועל הפלסטיני יפנה
ללשכת העבודה? בחלק מהמת"קים ההוראות היו "יותר מדויקות":
"שהמעסיק שלך ילך ללשכת העבודה" .לאיזה לשכת עבודה? בשטחים?
בישראל? יש מספר פקס? מה יעשה המעסיק בלשכת העבודה?
לשכות העבודה בשטחים (משרדי קמ"ט תעסוקה) היו הכתובת
למעסיקים יחד עם הפועלים מנועי השב"כ מאז יוני  2007עד יוני
 .2009מיוני  2007עד ספטמבר  ,2008משרד קמ"ט התעסוקה במת"ק
רמאללה ומספטמבר  2008עד יוני  ,2009משרדי קמ"ט התעסוקה
במת"ק בית לחם ובמת"ק טול כרם .לאחר מכן ועד היום ,קמ"ט
התעסוקה הווה כתובת למקרים בודדים בלבד .פניות רבות שנשלחו
אל משרדי הקמ"ט לא טופלו ולא קיבלו כל התייחסות.
153

מחסוםWatch

אסירים שקופים

מחסום Watchשלח באותה התקופה מכתבי מחאה רבים .בפגישה בין
ראש המנהל האזרחי וצוותו ונציגים מהיועמ"ש לאיו"ש לבין נציגות
מחסום ,Watchבסוף נובמבר  ,2009דווח על נהלים מסוימים .הם כללו
הגשת בקשות במת"קים אך המת"קים היו מסרבים לקבל בקשות.
עד שבסופו של דבר ,בהתערבות בתי המשפט שקיבלו עתירות
ללא כל מיצוי הליכים ,אפשרו לתושבים להגיש בקשות להסרת
המניעה במת"קים .רצ"ב התכתבות של עו"ד תמיר בלנק עם עו"ד
נדב ביננבאום מפרקליטות מחוז ירושלים ,לגבי נהלי הערעור .עו"ד
ביננבאום העביר נהלים אלה והבהרות עליהם ב־ ,8–9.3.2010בהתאם
להתחייבות הפרקליטות בפני השופט יורם נועם ,לאחר שהשופט נוכח
שלא קיימים למעשה הליכי ערעור על המניעה הביטחונית.
גם לאחר הבהרות אלו ,התעלם קמ"ט התעסוקה מפניות של
מעסיקים אליו באמצעות עו"ד בלנק ,והבקשות הועברו לטיפול רק
לאחר שהפועלים הגישו בקשות בעצמם במת"קים .על כך כתב עו"ד
בלנק אל המנהל האזרחי ואל היועמ"ש לאיו"ש .גם עורכי דין מארגון
"גישה" שלחו פניות בשם המעסיקים אל קמ"ט התעסוקה ,שהועברו
על ידו לטיפול רק לאחר תזכורות ולחצים רבים .ידועים לנו מקרים
דומים אצל עורכי דין פרטים שונים ,שלהם שלמו פועלים ומעסיקים
ממיטב כספם והבקשות שלהם לא הועברו כלל לטיפול.
כעת לא קיימת עוד האפשרות להגיש במת"קים בקשות להסרת מניעה
וגם לא יודעים מהו ההליך המוצע ,שגם יתפקד .הפועלים מחכים כבר
כמעט חודש לאפשרות להגיש בקשה להסרת מניעה .ביניהם פועלים
שהיתרם הוחרם זה עתה .ולא רק שאינם יודעים מדוע ,אלא ששוב אין
להם לאן לפנות .זוהי פגיעה בוטה בזכויות אדם שאף אחד לא משלם
את המחיר עליה — רק הפועלים הפלסטינים...
גם אם רוצים לשנות הליכים — מדוע היה כה דחוף להפסיק הליך
קיים פתאום ,ללא כל התרעה מוקדמת? האם משהו היה קורה אם
המת"קים היו ממשיכים לקבל בקשות של פועלים עד שהשיטה
החדשה תגובש? ומה יעשו הפועלים שמעסיקיהם אמנם מעונינים
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להעסיקם ,אבל לא יכולים להתרוצץ בין הרשויות השונות ,כדי לנסות
להסיר את המניעה הביטחונית שלהם? לאן הם יפנו?
מאז ה־ ,17.3.2011היום בו הפסיקו לקבל בקשות במת"קים ,אנו בקשר
יומיומי עם סג"מ עמוס וגנר ,קצין פניות הציבור של המנהל האזרחי .כל
יום הוא מבטיח תשובה למחרת ,ולמחרת מבטיח שוב תשובה למחרת.
אנו מוחות על היעדר הליך כלשהו במשך כמעט חודש ימים ודורשות
שתמיד תהיה קיימת אפשרות לערער על המניעה הביטחונית בצורה
מעשית ,ולא תופסק כי זו זכותו של כל אדם.
חנה ארנון
אלקה ביתן גל

עפרה ברונו
פיליס ויסברג

סילביה פיטרמן
רינה רוזלר

תמי שלף

לקשר :סילביה פיטרמן
טל'  ;0528428690פקס 026544330
העתק:
עו"ד לימור יהודה ,האגודה לזכויות האזרח
עו"ד תמיר בלנק
סג"מ עמוס וגנר ,קצין פניות הציבור ,המנהל האזרחי
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טופס למעסיקים עבור הגשת בקשות להסרת המניעה הביטחונית
של פועלים לקמ"ט תעסוקה — 30.5.2011
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טופס מקמ"ט תעסוקה המצביע על מצב טיפול הבקשות
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טופס מובנה מקמ"ט תעסוקה עבור מתן תשובות
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נספח 8
מכתבי תלונה של מחסום Watchעל הליכי
הערעור של סוחרים ותשובות של המנהא"ז
והיועמ"ש לאיו"ש
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לכבוד
תת אלוף יואב מרדכי
ראש המנהל האזרחי
בפקס029977341 :

לכבוד
אלוף משנה שרון אפק
היועמ"ש לאיו"ש
בפקס029977326 :

 27באוגוסט 2008

הנדון :נהלים להגשת ערעור על מניעה בטחונית על ידי סוחרים
מאז אמצע  — 2005מזה יותר מ־ 3שנים — אנו עוקבות אחרי המניעה
הביטחונית — השיטה ,האנשים המעורבים ונהלי הערעור .יש לנו הרבה
מה לומר על כל היבטי השיטה אבל מטרת מכתב זה היא צנועה הרבה
יותר :אנו מבקשות למחות על נהלי הערעור על המניעה הביטחונית
בקרב הסוחרים ולקבל תשובה ברורה לגבי הליכי הערעור :למי פונים,
איך "מוכיחים" שהייתה פנייה ,אצל מי בודקים שהבקשה בטיפול ,ממי
מקבלים תשובה.
נהלי הערעור של סוחרים
נהלי הערעור השתנו מספר פעמים והפונים התאימו את עצמם
לשינויים .השינוי האחרון הוא מיוני  :2007לעומת פנייה אל היועמ"ש
לאיו"ש (במישרין ,באמצעות עורך דין או באמצעות ארגוני זכויות
אדם) ,המערער חייב לפנות אל הגורם המנהלי האחראי על הנפקת
ההיתרים ,שבמקרה של סוחרים זהו המת"ק הגזרתי.
חוסר בהירות לגבי הגורם אליו יש להגיש את הערעור
הסוחרים שאינם מנועים מגישים את הבקשות להיתר אל לשכות
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המסחר באזור מגוריהם ואלו מעבירות את הבקשות אל הגורם במת"ק
המטפל בסוחרים ,במישרין או באמצעות הקישור הפלסטיני.
בחודשים הראשונים לאחר פרסום נוהל הערעור החדש על מניעה
ביטחונית לא היה גורם כלשהו שהיה מוכן לקבל את הערעורים
מהסוחרים .לשכות המסחר לא שמעו על שינוי הנוהל .יתר על כן,
המת"ק לא שמע על שינוי הנוהל .הטפסים שעל הסוחר למלא לא היו
בנמצא בשום מקום.
לאחר מספר חודשים החלו לשכות המסחר לקבל ערעורים כאלה.
לאחר כמה חודשים נוספים הלשכות הפסיקו ועד היום לא ברור לאן
צריך הסוחר לגשת כדי למסור את "טופס הבקשה להסרת המניעה
הביטחונית" ,האם למת"ק הגזרתי ,האם לקישור הפלסטיני .הנושא
גם שונה מנפה לנפה.
הסוחרים מטורטרים ונשלחים ממקום למקום .הם באים עם הטופס
וכל המסמכים הדרושים לקבלת היתר סוחר למת"קים השונים .בד"כ
במת"ק לא יודעים במה מדובר .בודקים במחשב לפי מס' ת"ז ומודיעים
למגיש שהוא מנוע .לא מקבלים את הערעור כלל.
חוסר האפשרות להיעזר בעורכי דין
מאחר שהכתובת של הערעורים היא בסופו של דבר המת"ק (באופן
בלתי תלוי לכתובת הראשונה בה מוגשות הבקשות) ,עורכי דין לא
יכולים לטפל בפניות אלו .על הסוחר להגיש את הבקשה בעצמו
ולעקוב בעצמו אחרי גורלה.
דבר זה לא היה ידוע בעת הנהגת הנוהל החדש .ידוע לנו על עורך
דין שפנה למת"ק חברון .לאחר שהפנייה התקבלה במת"ק (בפקס),
התקשר קצין הקישור אל עורך הדין והודיע לו שהמת"ק לא עובד מול
עורכי הדין — שהסוחר חייב להגיש בקשה במישרין .כאשר בא הסוחר
להגיש את הבקשה שלחו אותו הביתה — בלי להסתכל על ניירותיו.
בסופו של דבר קבלו את הפנייה לאחר התערבות של מחסום.Watch
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ידוע לנו על עורך דין שפנה למת"ק בית לחם .לאחר שהפקס הגיע
למת"ק לא ניתן היה לאשר את דבר קבלתו בשום אופן .גם לא טרח
גורם כלשהו במת"ק ליידע את עורך הדין שפנייתו איננה בטיפול.
בסופו של דבר הסוחרים נשלחו למסור את הבקשות בעצמם וגם
במקרה זה סירב המת"ק לקבל את הפניות.
הטפסים
הטפסים הם בעברית בעוד שידוע שבשטחים לא קוראים ולא כותבים
עברית .כמו כן ,ככל הידוע לנו אין הטפסים זמינים במת"קים או
בלשכות המסחר.
אין מסמך המעיד על הגשת הבקשה
יהיה מי שיהיה הגורם אליו מגישים את הטופס ,המת"ק לא מספק
מסמך המעיד על קבלת הערעור כך שתהיה לסוחר אסמכתא שבקשתו
התקבלה והיא בטיפול.
אין מעקב ואין למי לפנות לברור מצב הבקשה
אין דרך ברורה למעקב ואין למי לפנות כדי לברר מה עלה בגורל
הבקשה ,האם הועברה ,האם נבדקה ,מי מודיע את התשובות ובאיזה
אופן .חוסר הבהירות גם אינה מאפשרת לבקש סיוע מהיועמ"ש
לאיו"ש או מבית המשפט העליון ,שכן נדרש לשם כך מיצוי הליכים.
קורה לא פעם שערעורים אל היועמ"ש לאיו"ש נענים ב"לא הייתה
פנייה למת"ק לפני שפניתם אלינו" .לא הייתה פנייה למת"ק כי לא
נרשמה פנייה כזו.
לסיכום
נהלי הערעור החדשים ,במקרה של סוחרים ,לא מתפקדים .מאחר
שהמניעה הביטחונית גוזרת לעיתים כליה על עסקי הסוחרים מן
הראוי שתהיה להם אפשרות לערער עליה .כרגע ,חלק ניכר מהסוחרים
נתקל בקיר כאשר רצונו לשנות את רוע הגזרה.
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המניעה הביטחונית שמוטלת על סוחרים רבים וחוסר האפשרות
לערער עליה היא דרך נוספת להרוס את המעט הנשאר מהכלכלה
בפלסטינית.
בברכה,
תמי שלף וסילביה פיטרמן
טלפון לקשר :סילביה פיטרמן
טל'  ;0528428690פקס 026544330
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לכבוד
סג"מ ענבל לידן
קצינת מעקב ופניות הציבור
המינהל האזרחי
בפקס029977341 :

 28ביוני 2009

הנדון :נהלים להגשה וטיפול בערעור על מניעה בטחונית
על ידי סוחרים
מכתבנו מיום  ;27.8.2008תשובת סג"מ גל לבנט מ־;27.8.2008
מכתבינו מיום 7.2.2009

מכתבינו האחרון מיום  7.2.2009בעניין נוהלי הגשה וטיפול בערעורי
הסוחרים נגד מניעת שב"כ לא זכה לתשובה בכתב .אומנם התקבלו
מספר תשובות בעל פה מסרן אריה שעיה אולם המצב ,ככלל ,לא
השתפר .לכן ,אנו חוזרות כאן על טענותינו ממכתבנו האחרון תוך כדי
עדכון המצב שברובו נשאר גרוע כשהיה.
הגשת הבקשות להסרת המניעה הביטחונית
על פי רוב מקבלים משרדי הקישור הפלסטיניים את בקשות הסוחרים
והמת"ק הישראלי מקבל מהם את הבקשות .עם זאת ,ידוע לנו שסוחרי
טול כרם לא יכולים להיעזר בנו או בעורך דין כדי למלא את הטופס
בעברית .המת"ק מסרב לקבל את הבקשות אלא אם משרד הקישור
הפלסטיני ממלא אותם .זאת גזירה מיותרת וקשה.
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אין מסמך המעיד על הגשת הבקשה ,אין מעקב ואין למי לפנות לברור
מצב הבקשה
המת"ק לא מספק מסמך המעיד על קבלת הערעור כך שתהיה לסוחר
אסמכתא שבקשתו התקבלה והיא בטיפול או לא התקבלה כי חסרים
מסמכים מסוימים.
בניגוד למה שכתוב בתשובת המינהל האזרחי שבנדון בסעיף 6
(רצ"ב) ,ש"טופס טיפול בבקשה מועבר באופן קבוע לפונה כאסמכתא
על הגשת בקשתו ועל הטיפול בה" ,אין דרך ברורה למעקב ואין למי
לפנות כדי לברר מה עלה בגורל הבקשה ,האם הועברה ,האם נבדקה,
האם יש תשובה לגביה .הסוחרים פונים אל משרד הקישור הפלסטיני
שלא תמיד יכול לברר את המידע .כאשר פונים למת"ק הם מקבלים
לעיתים טופס המצביע על מצב קיים — מנוע שב"כ — ולא על תשובה
לבקשה.
חוסר הבהירות גם אינו מאפשר לבקש סיוע מהיועמ"ש לאיו"ש או
מבית המשפט ,שכן נדרש לשם כך מיצוי הליכים (כפי שמצוין גם
במכתבכם ,סעיף  .)4קורה לא פעם שערעורים אל היועמ"ש לאיו"ש
נענים ב"לא הייתה פנייה למת"ק לפני שפניתם אלינו" .לא הייתה
פנייה למת"ק כי לא נרשמה פנייה כזו.
המקרה של מר עמאד  ,......הממחיש טענות אלו ,פורט בהרחבה
במכתבנו האחרון .אנו מניחות שסרן אריה שעיה בדק את עניינו ואנו
מודות על כך .לעדכנכם :למר עמאד הוסרה המניעה הביטחונית אם
כי ,פעם האחרונה שדיברנו אתו ,ב־ ,9.6.2009טרם קיבל היתר.
המקרה של מר יוסף ממחיש אף הוא טענות אלו .מקרהו של מר יוסף
מפורט במכתב שנשלח אל היועמ”ש לאיו"ש ולאחר מכן ,כהצעתם ,אל
הסרן אריה שעיה (רצ"ב מכתב מיום .)15.3.2009
מר יוסף הגיש בקשה להיתר סוחר ומאחר שסורב הגיש בקשה להסרת
המניעה הביטחונית ב־( 12.1.2009רצ"ב) .ב־ 3.2.2009ניגש למת"ק
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לבדוק מה מצב בקשתו וקיבל את התשובה הרצ"ב .הוא לא ידע אם
זו תשובה לערעורו או מצב העניינים ביום שהלך לבדוק .בהנחה שזו
התשובה לערעורו ,ביקש מר יוסף לערער ערעור נוסף אצל היועמ"ש
לאיו"ש ושלח מכתב אליו ביום .8.3.2009
היועמ"ש לאיו"ש הציע למר יוסף לשלוח את ערעורו הנוסף אל קצין
פניות הציבור של המנהל האזרחי וכך עשה .בתשובתו אל מר יוסף
הרצ"ב שנכתבה בו ביום ,כותב סרן אריה שעיה" :באפשרותך למסור
את בקשתך (אם לא עשית זאת בטווח זמן של  12החודשים האחרונים)
לבחינת מניעתך כחלק מבקשה להיתר יציאה לישראל לתעסוקה או
מסחר ,ע"י מילוי טופס.".....
עדיין מר יוסף מגשש באפילה .איך הוא אמור לדעת אם הטופס שמסר
ב־ 12.1.2009טופל???? האם סרן אריה שעיה אינו רואה במערכת
הממוחשבת העומדת לרשותו אם הוגשה בקשה ,ואם כן האם היא
בטיפול אם לאו — והאם יש תשובה? כלומר ,מדוע הוא לא יכול לכתוב
למר יוסף מה מעמד הבקשה שלו? אם הבקשה טופלה וסורבה מדוע
לא לכתוב זאת ולהוסיף שהוא לא מוכן לטפל בערעור הנוסף שמר
יוסף שלח אליו?
התשובות ניתנות באותו הטופס שבו מתקבלות תשובות על סירוב
בקשה להיתר מסחר
בתשובת המינהל האזרחי שבנידון כתוב בסעיף  .2ג )2" .באם הוחלט
להשאיר את המניעה על כנה — יימסר טופס סירוב .במקרה זה,
התושב יהא רשאי להגיש בקשה נוספת לבחינת הסרת מניעתו כעבור
שנה מיום קבלת התשובה".
כפי שכתבנו במכתבינו הקודמים וכפי שיוצא ממקרהו של מר עמאד
ושל מר יוסף ,אין דרך לדעת אם התשובה היא תשובה לבקשה להסרת
המניעה או שהיא רק מצביעה על מצב העניינים בזמן קבלת התשובה.
גם לא מוזכר על גבי טופס התשובה שאפשר לפנות מחדש שנה לאחר
קבלת תשובה זו .מאין אמור ,לדעתכם ,הסוחר לדעת על אפשרות זו?
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הטפסים
בתשובתכם שבנידון כתוב בסעיף  5שקיימים טפסים עבור הסוחרים
הכתובים הן בעברית והן בערבית באותו הטופס.
במכתבנו הקודם ביקשנו לקבל העתק של טופס כזה ,מאחר שאנו
מסייעות מדי פעם במילוי טפסים עבור סוחרים .סרן אריה שעיה
הבטיח לשלוח לנו את הטופס אולם ,הוא לא שלח .האם טופס כזה
קיים או לא קיים? האם הוא סודי?
חוסר האפשרות להיעזר בעורכי דין בשלב הראשון של הגשת
הבקשה
אנו מודעות לכך שעורך דין יכול להגיש ערעורים אל היועמ"ש לאיו"ש
או לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי לאחר שמיצה הסוחר את
הליך הערעור הראשוני.
אנו מערערות על חוסר האפשרות של עורכי דין או של ארגוני זכויות
אדם לסייע כבר בשלב הראשון ועל הצורך של הסוחר להגיש את
הבקשה בעצמו ולעקוב בעצמו אחרי גורלה.
סוחרים שהגישו טפסים להסרת מניעה ביטחונית ואינם יודעים מה
עלה בגורלם
רצ"ב רשימה של מספר סוחרים שהגישו טפסים בחודשים האחרונים
ולא יודעים אם הם התקבלו והם בטיפול ,אם יש עליהם תשובה או הם
לא בטיפול כלל .אנו מבקשים לקבל עבורם מידע זה.
לסיכום
כפי הצבענו בעבר ,נהלי הערעור של סוחרים לא מתפקדים .מאחר
שהמניעה הביטחונית גוזרת לעיתים כליה על עסקי הסוחרים מן
הראוי שתהיה להם אפשרות לערער עליה .כרגע ,חלק ניכר מהסוחרים
נתקל בקיר כאשר רצונו לשנות את רוע הגזרה.
בחודשים האחרונים הוחרמו היתרים על ידי השב"כ מפועלים רבים
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ומדיניות זו לא פסחה על הסוחרים .סוחרים אלה מסומנים בכוכביות
ברשימה הרצ"ב.
המניעה הביטחונית שמוטלת על סוחרים רבים — לעיתים באופן
פתאומי וללא כל יכולת לטפל בעניינים הנמצאים בצנרת — יחד עם
חוסר האפשרות לערער על מניעה זו בצורה נאותה היא דרך נוספת
להרוס את המעט שנשאר מהכלכלה בפלסטינית.
בברכה,
תמי שלף וסילביה פיטרמן
טלפון לקשר:
סילביה פיטרמן :טל'  ;0528428690פקס 026544330
נ"ב — אם מכתבנו הקודמים אינם ברשותך ,אנו נוכל לשלחם בפקס
אליך.
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לכבוד
תת אלוף יואב מרדכי
ראש המנהל האזרחי
בפקס029977341 :

לכבוד
אלוף משנה שרון אפק
היועמ"ש לאיו"ש
בפקס029977326 :

 14בינואר 2010

שלום רב!

הנדון :נהלים להגשה וטיפול בערעור על מניעה בטחונית
על ידי סוחרים
מכתבנו אליכם מיום  ;27.8.2008תשובת סג"מ גל לבנט ,קצין פניות הציבור של
המנהא"ז מ־ ;27.8.2008מכתבינו מיום  7.2.2009לסרן אריה שעיה ,קצין פיקוח
ופניות הציבור של המנהא"ז; מכתבינו לסג"מ ענבל לידן ,קצינת מעקב ופניות
הציבור של המנהא"ז מיום  ;28.6.2009מכתבה של סג"מ לידן מיום  12.8.2009לפיו
הטיפול בפנייה הועבר למדור מנהל האוכלוסין ביועמ"ש לאיו"ש; מכתבינו אל ראש
המנהא"ז "מניעת מידע מהתושבים ,ליקויים בהליכי הסרת המניעה הביטחונית
ובעיות קשות במרחב התפר" מיום  ;18.10.2009תשובת סגן מתן סולומש ,קצין
ייעוץ מדור מנהל אוכלוסין ,בשם היועץ המשפטי" ,טיפול בבקשות סוחרים להסרת
מניעה ביטחונית לכניסה לישראל" ,מיום 7.9.2009
(שנשלחה בפקס אלינו ביום )30.11.2009

אנו מודות על תשובת סגן סולומש מהיועמ"ש לאיו"ש מיום 7.9.2009
(שנשלחה בפקס אלינו ביום  )30.11.2009ושמתייחסת למכתבנו מיום
 .28.6.2009אנו משיבות בזאת לטענות המובאות בתשובתו של סגן
סולומש.
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אין במכתב לעיל ובמכתבים נוספים ששלחנו תלונה כלשהי על כך
שמשרד הקישור הפלסטיני הוא הכתובת לסוחרים המבקשים לערער
על המניעה הביטחונית .לכן ,לא נתייחס כלל לנקודות  1עד  7שבמכתב
התשובה.
לגבי סעיף  :8אנו לא טענו ש"הצד הישראלי אינו מוכן לקבל בקשות
שלא מולאו על ידי גורמי הקישור הפלסטיני" אלא שזה קיים במת"ק
טול כרם בלבד .נוהג זה עדיין קיים באותו המת"ק.

אישור על קבלת מסמך וברור סטאטוס הטיפול
לגבי סעיף  :9לפי טענתכם ,מאחר שהבקשות להסרת המניעה מוגשות
לידי הקישור הפלסטיני" ,על הצד הפלסטיני לתת למבקשים אישורים
על הגשת הבקשות".
טענה זו לא מקובלת עלינו וגם לא תואמת את הקיים בשאר התחומים
בהם מוגשות למת"ק הישראלי בקשות להיתרים דרך הקישור
הפלסטיני :כאשר תושב פונה לקישור הפלסטיני בבקשת היתר
באמצעות הטופס המקובל למטרה זו ,אם הבקשה מאושרת מקבל
התושב מידי הקישור הפלסטיני היתר המונפק על ידי המת"ק .אם
הבקשה אינה מאושרת מקבל התושב מידי הקישור הפלסטיני חזרה
את הטופס שבו חותמת "מסורב" ,ובה גם תאריך הסירוב .בטופס גם
ישנן חלופות שונות לסימון סיבת הסירוב (רצ"ב טופס כזה לדוגמא).
כאשר התושב מגיש בקשה להסרת המניעה הביטחונית ,מן הראוי היה
שהמת"ק ,בקבלו בקשה זו מידי הקישור הפלסטיני ,ימסור אליו מסמך
למסירה לתושב המעיד שהבקשה התקבלה או שיצלם את טופס
הבקשה להסרת המניעה הביטחונית המוגש על ידי תושב ויחתים
בחותמת למטה ,במקום המיועד לכך" ,הועבר לטיפול" ותאריך .אם
הבקשה לא הועברה לטיפול ,יכתוב המת"ק מה הסיבה לכך :לא עברה
שנה מהגשת בקשה קודמת ,או חסר מסמך זה או אחר.
היועמ"ש לאיו"ש וגם קמ"ט התעסוקה בית לחם וחברון לא היו מאשרים
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קבלת הבקשות להסרת המניעה שהגישו מעסיקים עבור הפועלים
שלהם ,אבל הם היו נוהגים להחזיר את הבקשה עם הערה במידה שהיא
לא עומדת באמות המידה לטיפול (רצ"ב דוגמא) .זה לא נוהג קיים
בקמ"ט תעסוקה טול כרם ולמעסיקים ולפועלים נודע שהבקשה לא
בטיפול לאחר שעוברים חודשיים או יותר להגשת הבקשה.
לגבי סעיף  ,10בירור סטאטוס הטיפול :הדבר פחות חיוני אם יש אישור
על טיפול מלכתחילה .עם זאת ,אם עברו  45יום וטרם התקבלה תשובה,
מן הראוי למסור הודעה בכתה לתושב האומרת שוב :הבקשה בטיפול.
טופס הסירוב
בסעיף  11נאמר שעל פי מכתבנו בקשות לקבלת היתר מסחר מוגשות
באותו טופס עליו מוגשות בקשות להסרת המניעה הביטחונית.
זאת לא טענתנו .טענתנו היא שסירוב לבקשת היתר וסירוב לבקשת
הסרת המניעה הביטחונית מוגשות באותו טופס (זהו הטופס שצורף,
עליו מופיעה חותמת "מסורב" ותאריך) .כאשר הבקשות להסרת
המניעה הביטחונית היו מוגשות אל מדור מנהל האוכלוסין של
היועמ"ש לאיו"ש (לפני יוני  )2007הייתה מקובלת תשובה בכתב
המתייחסת לבקשה עצמה (רצ"ב דוגמא) .מאז שהטיפול עבר לקמ"ט
תעסוקה לגבי פועלים ,מקובל למסור טופס בנוסח דומה.
אצל הסוחרים — פעמים רבות לא נמסרת תשובה בכתב כלל ואם היא
נמסרת היא על גבי אותו טופס על פיו מסורבת בקשה להיתר.
הגשת בקשות באמצעות עו"ד
בסעיף  13נטען כי הקישור הפלסטיני אינו מקבל בקשות מעורכי
דין .ובכן ,משיחות עם קצינים מהקישור הפלסטיני נאמר שאין להם
התנגדות לקבל פניות מעורכי דין פלסטינים אולם המת"ק הישראלי
לא מוכן לקבל פניות כאלה .רק פניות אישיות של הסוחר עצמו.
בסעיף  14נאמר שעורך דין יכול להוסיף לטופס הסרת המניעה
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הביטחונית כמה מילים מלומדות על לקוחו .אבל תפקיד של עורך
דין במקרים אלה הוא לא רק בהוספת טעונים אלא במעקב אחר גורל
הבקשה .סוחרים אינם זכאים לכך .הם צריכים לעקוב בעצמם ,לפעמים
חודשים רבים ,אחר גורל הבקשה שהגישו שלא ברור אם היא בטיפול
אם לאו .אין כל עדות בכתב .הכל בעל פה.
מקרים פרטניים
אנו מודות על התשובות הפרטניות שהתקבלו עבור הסוחרים (סעיף
 .)15לגבי חלק מהסוחרים נאמר שלא מוכרת בקשה להסרת המניעה.
סוחרים אלה הגישו בקשה לקישור הפלסטיני .חלקם מחכים לתשובה
כבר חודשים רבים .במצב שנוצר ,הדרך היחידה הפתוחה בפניהם היא
עתירה לבית המשפט.
בינתיים הגיעו אלינו סוחרים נוספים .רשימה נשלחה ב־18.10.2009
לקראת דיון עם ראש המנהל האזרחי .למכתב זה מצורפת רשימה
נוספת של סוחרים שאין להם מושג מה גורל הבקשות שלהם.
לסיכום
המניעה הביטחונית גורמת פגיעה כלכלית קשה על סוחרים ובעלי
עסקים .לעיתים היא גוזרת כליה לעסק .קיימת לכאורה דרך לערער
על המניעה אבל ,כפי שכתבנו ,לסוחרים לא ברור מה גורל הבקשות
שהם מגישים.
בברכה,
סילביה פיטרמן
טל'  ;0528428690פקס 026544330
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נספח 9

מבית המשפט העליון לבית המשפט
לעניינים מנהליים

עד ספטמבר  2008כל העתירות היו מוגשות לבית המשפט העליון.
מאז מוגשות עתירות של מבקשים היתר לכניסה לישראל לבית
המשפט לעניינים מנהלים .עתירות לגבי היתר כניסה להתנחלויות
נידונות עדיין בבית המשפט העליון.
ביום  6.12.07פורסם צו שר המשפטים לתיקון חוק בתי משפט לעניינים
מינהליים ולהעברת עניינים נוספים ,בתחום מינהל האוכלוסין,
לסמכותם של בתי המשפט המחוזיים ,בשבתם כבתי משפט מינהליים.
הצו נכנס לתוקף ביום  .2.3.08בין היתר נקבע ש"עתירות של תושבי
שטחים המבקשים אישורי כניסה לישראל יידונו מעתה בבית משפט

לענינים מינהליים".
ב־ ,28.2.2008מספר ימים לפני כניסת הצו לתוקפו ,הוגשו על ידי עו"ד
תמיר בלנק חמש עתירות :שלוש בגין היתרי כניסה לישראל ושתיים
בגין היתרי כניסה להתנחלויות .ב־ 10.3.2008קיבל עו"ד בלנק תשובה
עבור ארבע מהעתירות הללו וב־ 18.3.2008עבור עתירה אחת ,מכתב
בנוסח להלן:

"תשומת לב בא כוח העותר מופנית לצו בתי המשפט לעניינים
מינהליים (שינוי התוספת הראשונה לחוק) ,התשס"ה,2007-
שתוקפו מיום  .2.3.2008בא כוח העותר מתבקש להודיע
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בתוך  7ימים אם נוכח צו זה עומד על עתירתו או שמבקש הוא
למחקה".
לגבי חמש העתירות הנ"ל שלח עו"ד תמיר בלנק ב־ 19.3.2008תשובה
מנומקת מדוע עליהן להיות נידונות בבית המשפט העליון :הטעונים
העיקריים היו (א) ההיתרים שהם נושא העתירות הינם היתרי יציאה
משטח סגור ולכן הם בתחום השיפוט של המפקד הצבאי; (ב) העתירות
הוגשו לפני שנכנס הצו לתוקף; (ג) לעותרים ייגרם נזק מהמעבר מבית
משפט לבית משפט ,ומדובר באנשים קשי יום .ב־ 20.3.2008התקבלה
תשובה מבית המשפט העליון :שהעתירות יידונו בהקדם בפני הרכב
שופטים .ואמנם הטיפול בכל העתירות הסתיים בבית המשפט העליון.
מחודש מרץ עד חודש יוני  2008התקבלו החלטות של מספר שופטי
בית המשפט לעניינים מינהליים לפיהן אין להם סמכות לדון בעתירות
הללו; הסמכות נתונה לבית המשפט העליון .להלן מספר סעיפים
מתוך פסק דין לאחת מעתירות המנועים שכתב השופט י' נועם:

 .14סבורני ,כי אין לבית־משפט זה סמכות עניינית לדון
בעתירה ,שכן בית־משפט לעניינים מינהליים נעדר סמכות
לדון בהחלטות של מפקד האזור ,ובכללן — החלטה כמו זו
דנן ,שלא להסיר את המניעה הפלילית בעניינו של העותר,
ושלא להעניק לו היתר כניסה לישראל לצרכי עבודה.
פתח דבר יאמר ,כי ככלל ,חוק בתי־משפט לעניינים
מינהליים הוא בעל תחולה טריטוריאלית המצומצמת
לגבולותיה הריבוניים של המדינה .על־כן ,סמכות הביקורת
השיפוטית של בית־המשפט לעניינים מינהליים מוגבלת
להחלטות של רשות הפועלת במדינה ,והיא לא הוחלה על
פעולותיהם של המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון ושל
הרשויות שהוקמו על־פי סמכותו
 .15אינני סבור ,כי הצו המתקן ,בהוסיפו לרשימת החוקים
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בפרט  12לתוספת הראשונה את חוק הוראת השעה (למעט
החלטות לפי סעיפים 3א 1ו־3ג לחוק) ,הרחיב את סמכותו
של בית המשפט לעניינים מינהליים להחיל את הביקורת
השיפוטית על החלטותיו של המפקד הצבאי באזור יהודה
ושומרון בעניין מתן היתרי כניסה לישראל ,אף שהחלטות
אלה נזכרות בחוק הוראת השעה

בחודשים אלה הוגשו בפרוייקט של מחסום Watchרק שלוש עתירות:
ב־ 13.4.2008עתירה להיתר כניסה לישראל ,וב־ 14.5.2008שתי עתירות
להיתר כניסה להתנחלויות.
ב־ 13.7.2008התקיים דיון בבית המשפט העליון במספר עתירות
שהוגשו על ידי ארגוני זכויות אדם ,שעיניינן כניסה של מספר תושבים
מרצועת עזה לישראל לצרכי טיפול רפואי .בדיון זה החליטו השופטים
כי המבקשים יכלו להגיש עתירות לבית המשפט לעניינים מנהלים,
שלו הסמכות לדון בעתירות אלה.
מאחר שהמצב בעזה לאחר יציאת הצבא ממנה היה שונה מהמצב
בגדה המערבית ,עדיין נשאר ערפול בעניין הסמכות לגבי היתרי
כניסה לישראל מהגדה המערבית .במצב זה של חוסר בהירות הוגשו
ב־ 31.7.2008תשע עתירות של תושבי הגדה המערבית שחיכו זמן רב
להגשה :שמונה לבקשת היתר כניסה לישראל ואחת להתנחלויות.
הוויכוח לגבי הסמכות עדיין לא הוכרע ,והסחבת הלכה וטפחה:
עתירות לא הוגשו ,ואלו שהוגשו לא נידונו .כרגיל במקרים של שינוי
נהלים הסחבת היא על גבם של המנועים ,שבינתיים מכלים את זמנם
בציפייה להסרת המניעה שלהם .כך קורה גם עם שינויי הנוהל חדשות
לבקרים ,בדרך הנפתלת שצריך לעבור עוד לפני הגשת העתירה לבית
המשפט.
ב־ 4.9.2008פורסם פסק הדין בנוגע לעתירות שנידונו ב־.13.7.2008
פסק דין זה שם סוף לוויכוח בעניין הסמכות :בית המשפט העליון
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הכריע כי הסמכות לדון בעתירות בנוגע להיתרי כניסה לישראל
מהשטחים נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים ,והסמכות לדון
בעתירות בנוגע להיתרי כניסה להתנחלויות נתונה לבית המשפט
העליון.
מתוך שמונה עתירות לגבי היתר כניסה לישראל שהוגשו ב־,31.7.2008
רק אחת נמחקה בבית המשפט העליון לאחר הסרת המניעה .כל יתר
שבע העתירות נמחקו בבית משפט עליון והוגשו מחדש לבית המשפט
לעניינים מנהליים ב־ .9.11.2008חלק מהעתירות קיבלו פטור מאגרה
בבית המשפט העליון ,אך לא ניתן להן פטור מאגרה בבית המשפט
לעניינים מנהליים .תשלום זה היווה תוספת ניכרת לנזק הכלכלי שכבר
נגרם לעותרים עקב השיהוי הגדול של עתירתם.
עותר אחד ,שעתירתו לכניסה לישראל הוגשה ב־ ,13.4.2008נפגע
במיוחד ,וראויים לתשומת לב מיוחדת הנימוקים שניתנו לדחיית
העתירה על הסף שמונה חודשים מיום הגשתה .לאחר הגשת העתירה
ומתן פטור מאגרה נקבע שתגובת המשיבים תהיה תוך  21ימים ,לרבות
התייחסות לסעד חלופי (קרי הגשת העתירה לבית המשפט לעניינים
מנהליים) .בתגובת המשיבים שהוגשה ב־ 14.5.2008נאמר שיש לדחות
את העתירה על הסף בשל קיומו של סעד חילופי .בתגובה גם נאמר
שאם העותר היה מבקש לעבוד בהתנחלויות הסמכות הייתה עדיין של
בית המשפט העליון .לאחר הגשת התגובה ניתן שהות לעותר להודיע
עד ל־ 20.6.2008אם הוא מעוניין להמשיך עם העתירה או למחקה.
מאחר שהוויכוח היה בעיצומו לגבי הסמכות ,ולא הייתה החלטה של
בית המשפט העליון לגביה ,הגיש עו"ד בלנק ב־ 28.5.2008תשובה
מנומקת להמשיך עם העתירה.
ב־ 3.6.2008החליט בית המשפט שהעתירה תקבע לדיון בפני הרכב
שופטים .בית המשפט דרש כי המשיבים "יגישו תגובה לרבות
התייחסות לטענה כי ההיתר המבוקש ניתן מכוח תחיקת הביטחון
ולא מכוח חוק האזרחות והכניסה לישראל ".הדיון נקבע ל־8.9.2008
והתגובה ל־ .1.9.2008לאחר דחייה ,הדיון התקיים ב־.5.10.2008
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החלטת השופטים הייתה שקיים סעד חלופי ,כלומר שיש להגיש את
העתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים .הבקשה לדון בעתירה —
בשל הזמן הרב שעבר מאז הגשתה ובשל העובדה שלא הייתה הכרעה
לגבי הסמכות — לא הועילו .השופטים החליטו למחוק את העתירה.
ב־ 9.11.2008הוגשה אותה העתירה בבית המשפט לעניינים מנהליים,
וב־ 15.12.2008היא נדחתה על הסף משתי סיבות( :א) אפשר היה
להגיש כמעט מיד בקשה חדשה להסרת המניעה הביטחונית כיוון
שחלפה כמעט שנה מתאריך קבלת התשובה בהליך המנהלי (ב) פסק
הדין בבית המשפט העליון טרם פורסם .לאחר תזכורות חוזרות
ונשנות לבית המשפט העליון פורסם פסק הדיו ב־ ,30.4.2009שנה
לאחר הגשת העתירה! זהו פסק דין מלומד בו מנמק בית המשפט
העליון מדוע עתירות כאלו צריכות להיות נדונות בבית הדין לעניינים
מנהליים .העתירה נמחקה .העותר בעתירה זו הוא אדם שנפצע בעבר
על ידי חיילים .אחרי מחיקת העתירה הוא ויתר על בקשה להיתר
כניסה לישראל ,ועד היום הוא מנוע ביטחוני.
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נספח 10
עתירה כללית נגד 'מוסד' המניעה הביטחונית

עתירה כללית שהוגשה נגד ה'מוסד' של המניעה ביטחונית (בג"צ
 )8155/06נמחקה ברובה .השופטים סרבו בכל תוקף לדון בחלק גדול
ממנה וקיבלו את הנימוקים הלא ענייניים של הפרקליטות .להלן
המידע על העתירה כפי שפרסמה האגודה לזכויות האזרח עם הגשת
העתירה:

"האגודה לזכויות האזרח ,המוקד להגנת הפרט ועמותת רופאים
לזכויות אדם עתרו ב־ 5.10.06לבג"ץ נגד מפקד כוחות צה"ל
בגדה המערבית ,ראש המינהל האזרחי ,ראש השב"כ והיועץ
המשפטי לאזור יהודה ושומרון .זאת בדרישה לקבוע ,כי סיווגם
או רישומם של רבים מתושבי השטחים הכבושים כ"מנועי
שב"כ" או "מנועים ביטחוניים" נעשו בהליך מינהלי הנגוע
בפגמים חמורים ,ועל כן הם ,כמו גם כל החלטה המתבססת
עליהם ,בטלים מעיקרם.
העתירה הוגשה בידי עו"ד לימור יהודה מהאגודה לזכויות
האזרח ,אשר מבקשת עוד מבג"ץ לאסור על פגיעה בזכויות
האדם של תושבי השטחים בהתבסס על הסיווגים הללו ,לחייב
את רשויות הביטחון לקיים הליך תקין שעה שהם מסווגים
אנשים כ"מנועי שב"כ" ומטילים עליהם הגבלות תנועה ,ולחייבן
גם בפרסום נהלים כתובים וברורים בהקשר זה ,אשר יעמדו
בכללי המשפט המינהלי והחוקתי .עוד מתבקשים השופטים
לחייב את גורמי הביטחון הללו למסור את מספרם של תושבי
השטחים ,המסווגים על ידם כ"מנועי שב"כ".
עו"ד יהודה מסבירה בעתירה ,כי רבבות מתושבי השטחים
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הכבושים מסווגים כ"מנועי שב"כ" .לפי נתון שנמסר לפני
כשנתיים עמד מספרם על כ־ 180,000מתושבי הגדה .תושבי
השטחים אשר נרשמו ברשימה שחורה זו של "מנועים" ,היא
מוסיפה ,צפויים לפגיעות שונות ומשונות ביכולת התנועה
שלהם בתוך השטחים וביציאה מהם ,ובכלל זה דחייה על הסף
של בקשות לקבל היתרי כניסה לאדמותיהם שנותרו מצדה
האחר של גדר ההפרדה ,או לישראל ,ומניעת יציאתם לחו"ל .כל
זאת בלא שניתנה להם כל הודעה מוקדמת ,ללא כל נימוק ,תוך
שימוש בקריטריונים נסתרים ,תוך שקילתם של שיקולים זרים,
ותוך שלילת זכות השימוע וחובת ההנמקה.
כך ,למשל ,עשוי תושב שסומן כ"מנוע שב"כ" ,להיות מוחזר
כלעומת שבא בדרכו לחו"ל ,בלא כל התראה מראש ,ובלא
כל התחשבות בצורך העומד ביסוד הנסיעה ,גם אם מדובר
בליווי קרוב משפחה הזקוק לטיפול רפואי ,בטיפול רפואי
חיוני לו עצמו ,בנסיעה לצורך אירוסין או חתונה ,השלמת
לימודים ,וכיו"ב .כך גם נידחו בקשותיהם של חולים לקבל
היתרי כניסה לישראל לשם קבלת טיפול רפואי חיוני .בחלק
מן המקרים ,ההיתרים בסופו של דבר ניתנים ,ואולם זאת רק
לאחר התערבותם של ארגוני זכויות אדם או עורכי דין פרטיים
ולאחר שהטיפול הרפואי הנחוץ התעכב ,לעיתים חודשים
ארוכים.
לנוכח ההיקף העצום של רשימת ה"מנועים" והיעדר כל הודעה
מראש על הכללתו של אדם בה ,נאמר בעתירה ,הופכת כל
יציאה של פלסטיני לחו"ל להימור .כך קורה לא פעם ,שאנשים
אורזים את חפציהם ,נפרדים ממשפחותיהם ומחבריהם,
וכאשר הם מגיעים לגשר אלנבי ,הם מושבים כלעומת שבאו על
ידי נציגי הרשויות הישראליות במעבר ,בטענה שהם "מנועים
ביטחוניים" .בדרך כלל לא טורחים אפילו להסביר לאנשים הללו
מדוע לא נותנים להם לעבור .מלבד העלות הבלתי מבוטלת של
הנסיעה אל הגשר ובחזרה ,כרוכה מניעת הנסיעה ,לא אחת,
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בהוצאות רבות אחרות ,למשל — הפסד כרטיסי טיסה שהוזמנו
מראש ,מעמאן ליעד הסופי ,או דמי לימוד באוניברסיטה .זאת
מלבד עוגמת הנפש ,החרדה ,או אובדן הזדמנות שלא תשוב.
תוצאת הדברים הינה פרקטיקה של פגיעות שרירותיות נרחבות
בזכויות יסוד מוגנות ללא הליך מינהלי תקין ,ולכאורה גם ללא
הצדקה .עו"ד יהודה מבהירה ,כי מספרם העצום של התושבים,
המסווגים כ"מנועים" ,ממחיש יותר מכל ,כי כתוצאה ממערכת
בירוקרטית ,שיצאה מכלל שליטה ,הפך החריג — שלילת זכויות
אדם — לכלל.
עו"ד יהודה מוסיפה ,להמחשת השרירותיות של הסיווג ,כי לפי
הנתונים שבידי הארגונים העותרים ,למעלה מ־ 70%מהסיווגים
הללו ,אשר הוגשו נגדם עתירות לבג"ץ בשנים האחרונות,
התבטלו ,והגבלות התנועה שהוטלו על אותם "מנועים" הוסרו,
בסופו של דבר ,בעקבות הגשת עתירות .אחוזים גבוהים דומים
(כ־ )70%נשמרים גם כשמדובר בעתירות המוגשות כנגד
החלטות ,בהן הבקשות להסרת ה"מניעה" סורבו על ידי היועץ
המשפטי לאזור יהודה ושומרון .המניעה מוסרת במקרים רבים
אלה אף בטרם הספיק בית המשפט לדון בעתירות ,דבר המעיד
על הכשל המוחלט ועל השרירותיות בהליך קבלת ההחלטות
בדבר מניעות שב"כ.
כשל מערכתי זה ,נאמר בעתירה ,ידוע לרשויות הביטחון זה
מכבר .כן ידועות להן השלכותיו הקשות ,שמשמעותן פגיעות
חריפות ,בלתי מוצדקות ,בזכויות אדם מוגנות של רבבות בני־
אדם .למרות זאת ,מדגישה עו"ד יהודה ,עד כה לא מצאו גורמי
הביטחון לנכון לפעול לתיקון הליקויים הבסיסיים בתחום
זה .בנוסף לפגמים המנויים לעיל ,הקיימים בהליך הסיווג של
תושבים כ"מנועים" ,מציינת עו"ד יהודה גם פגמים נוספים,
ובהם הימנעות הרשויות מלקצוב בזמן את תוקף הסיווג ,או
לפחות לקיים בדיקה תקופתית שלו.
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כמו כן ,נעשה לא־פעם שימוש פסול בהטלת "מניעה" על
אנשים רק בכדי להפעיל עליהם לחץ לשתף פעולה עם רשויות
הביטחון או כאמצעי להענישם על סירובם לשתף פעולה .ואכן,
אנשים רבים ,אשר נפגשו עם נציגי השב"כ ,סיפרו כי החוקרים
עמם נפגשו התנו את יציאתם לחו"ל או מתן של היתר התנועה
המבוקש בהסכמתם לשרת כמשתפי פעולה עם השב"כ או
למסור מידע .לעתים נאמרה התניה זו במפורש ,ולעתים
באמירות כגון "עזור לנו אתה ,ואנחנו נעזור לך להיפגש עם
רעייתך וילדיך שבירדן".
הדברים המובאים בעתירה מוכיחים ,כי ברובם המכריע של
המקרים ,ניתן היה למנוע פגיעות שרירותיות ומיותרות בזכויות
אדם של תושבי השטחים ,אילו היו הרשויות מקיימות את
חובותיהן המינהליות הבסיסיות — ומקיימות בדיקה בטרם
תפגענה בחופש התנועה של אדם .באפשרותן של רשויות
הביטחון לתקן את המעוות בלא שתיגרם פגיעה בטובת הציבור
ובביטחון המדינה .ההיפך הוא הנכון ,המצב הנוכחי ,בו רבבות
אנשים רשומים סתם כך כ"מנועים" ,ונפגעות זכויותיהם באופן

שרירותי ,הוא מצב ,המהווה ויוצר בעצמו סיכון לביטחון.

מחסום Watchהגיש שני תצהירים לתמיכה בעתירה ,המתבססים
על מידע שהיה בידי הארגון .מידע זה נאגר מהתצפיות במחסומים
ובמת"קים ,ומתוך המציאות שהתגלתה עד אז במילוי כ־ 1800בקשות
להסרת המניעה הביטחונית ביחד עם אותם מנועים ששמם הופיע
ברשימה השחורה של השב"כ ושרצו לערער על מניעתם.
לאחר דחיות רבות ,ב־ 25.7.2007הגיש המשיב תגובה .היה זה שבוע
לפני הדיון (שאף הוא נדחה מספר פעמים) .בתגובה זו טענה פרקליטות
המדינה:
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"המשיב טוען כי ,בניגוד לטענת העותרים ,ההליך הננקט בגיבוש
חוות הדעת בשאלת היותו של אדם סכנה ביטחונית איננו אחיד,
והוא משתנה על פי סוג הבקשה .השוני הוא בעומק האבחון
הביטחוני ,בהיקף ההנמקה ובמנגנון ההשגה על ההחלטה.
הסטטיסטיקה שהציגו העותרים באשר למספר המקרים בהם
נסוג המשיב מסירובו איננה נכונה ,ולכן איננה יכולה להעיד על
תקינותה של מערכת קבלת ההחלטות .כמו כן טוען המשיב כי
הנהלים בטיפול בבקשות ליציאה לחו"ל שונו באופן המספק
פתרון לקושי המוצג בעתירה ,ואפשר אפוא לבטלה .יתר על
כן ,נושאי העתירה כלולים בעתירות אחרות שהדיון בהן טרם

הסתיים ,ולכן אין טעם לדון בהם במסגרת עתירה נוספת".
ב־ 30.7.2007הגישה עו"ד לימור יהודה את תגובת העותרים לתגובת
המשיבים .בתגובה זו נכתב שאין כל תשובה מצד המשיבים לגבי עיקרי
העתירה שהוגשה .1 :כישלונם של המשיבים לקיים את חובתם הבסיסית
על פי המשפט המינהלי — קיום הליך מנהלי תקין בטרם קבלת החלטה
הפוגעת בזכות יסוד של האדם .2 .היקפו של הכשל.
כן נכתב שבתגובת המשיבים אין כל התייחסות לחובתה של הרשות
המוסמכת להפעיל את סמכותה ואת שיקול דעתה באופן עצמאי ולא
להשאיר את הסמכות בידי השב"כ; החובה שהטלת מגבלות תנועה על
אדם תעשה על פי צו כתוב ובו פרטים על טיב המניעה ,משכה ,טעמיה
והאופן להשיג עליה; החובה לבחינת התשתית הראייתית הקיימת
בידי הרשות בטרם מתקבלת ההחלטה הראשונית על מגבלת חופש
התנועה ולא רק לאחר השגה עליה; החובה לקצוב בזמן את שלילת
חופש התנועה; החובה למסור את המידע המהווה בסיס לקבלת
ההחלטה ועוד .כמו כן ,טענה עו"ד יהודה ,אין כל התייחסות לניצול



ראה  http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=8471באתר המוקד
להגנת הפרט .כתב התגובה במלואו ראה באתר האגודה לזכויות האזרח:
http://www.acri.org.il/pdf/petitions/hit8155tshuva.pdf
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לרעה של המניעה הביטחונית כדי ללחוץ על תושבים מוגנים לשתף
פעולה או להענישם על אי הסכמה לשיתוף פעולה עם השב"כ.
לטענה שנושאי העתירה כלולים בעתירות אחרות ענתה עו"ד יהודה
כי העתירות אליהן מפנים המשיבים הוגשו נגד אי חוקיות המשטר
המשפטי של איסורי התנועה הגורפים בשטחים ,ואינן מתמקדות
בפגמים שנפלו בהליך הטלת מניעות תנועה אינדיבידואליות על

אנשים בשל טעמים ביטחוניים.
ואולם על אף שבתגובה שהגישה פרקליטות המדינה לא ניתן מענה
לכשלים ואי־החוקיות שהועלו בעתירה ,בדיון שהתקיים ב־1.8.2007
היו מוכנים השופטים לדון רק בנושא של איסור היציאה לחו"ל דרך
גשר אלנבי .מאחר שהמדינה הודיעה שישנו נוהל בהכנה,

"...קבע ביהמ"ש העליון כי על המדינה להגיש את הנוהל
המתגבש ,וכי לעותרים ,מנגד ,תינתן האפשרות להגיב עליו.
לגבי שאר הנושאים שהועלו בעתירה קבע ביהמ"ש כי יש
לפצלם לעתירות קונקרטיות ,וכי יש להבחין בין שאלת הכניסה

לישראל ושאלת הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים".
שופטי בית המשפט העליון לא היו מוכנים לגעת בנושא הבעייתי
שבליבת הדיכוי בשטחים — מדיניות השב"כ ושליטתו בכל .לא היה
קל יותר מאשר לדרוש עתירות ספציפיות על כל נושא ונושא ,בעוד
שהעתירה דיברה על הליך מנהלי פגום מן היסוד בכל התחומים ועל
התניית קבלת אישור כניסה לישראל או להתנחלויות בשיתוף פעולה
עם השב"כ — דבר שאינו חוקי על פי אמנות המשפט ההומניטרי
הבינלאומי שישראל חתומה עליהן.


התגובה במלואה ראה בקישור



http://www.acri.org.il/pdf/petitions/hit8155otrim0707.pdf
ראה  http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=8473באתר המוקד להגנת

הפרט .החלטת בית המשפט:
http://elyon1.court.gov.il/Files/06/550/081/n06/06081550.n06.htm
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כל מה שהניבה עתירה מקיפה זו הוא קביעת הליך ליוצאים לחו"ל
על מנת למנוע את המצבים שבהם התברר למבקשים לנסוע לחו"ל,
בעודם ממתינים במסוף גשר הירדן ,כי תכניות הנסיעה שלהם בטלות,
שכן השב"כ קבע שאסור להם לצאת לחו"ל .בירור עניין זה ארך
כשנתיים וחצי ,וב־ 18.2.2010החליטו העותרים למחוק את העתירה.
וכך הודיעו לבית המשפט:

העותרים הגיעו למסקנה ,כי לא יעמדו עוד על בירורה של עתירה
זו .העתירה במקורה עסקה בהיבטים עקרוניים וכלליים ,ורק
במסגרתה גובש הנוהל החדש .כאמור בתגובותינו הקודמות,
העותרים סבורים כי הנוהל על הוראותיו השונות מעורר קשיים
רבים .העותרים ביקשו להעלות את טענותיהם בעניינים אלו
במסגרתה של העתירה הנוכחית ,אולם מהתנהלות ההליכים
בנוגע להוראות הנוהל עד כה עולה הרושם ,כי יתכן שבמסגרתה
של העתירה הנוכחית קיים קושי לדון וללבן את כלל הוראותיו,
סעיפיו והיבטיו של הנוהל שגובש.
העותרים ,כמובן ,ימשיכו ויפנו למשיבים בנוגע לסוגיות ובעיות
המתעוררות ועולות מן הנוהל ומהוראותיו ,מאופן הפעלתו
והחלתו.
נוכח האמור ,העותרים מבקשים למחוק את העתירה ,תוך

שמירת זכותם לפנות לבית המשפט ,ככל שיהא צורך בכך.



ראה באתר האגודה לזכויות האזרח http://www.acri.org.il/he/?p=1400

ובאתר המוקד להגנת הפרט:
http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Documents1110

באתרים אלה ישנו תיעוד של המאבק שנוהל במשך שלוש וחצי שנים כנגד ההליך
שהציעה המדינה .מאחר שסקירה זו אינה עוסקת בנושא של מניעת יציאה לחו"ל
לא נתאר כאן מאבק זה בפרוטרוט.
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מרוץ המכשולים
בדרך אל הכרטיס המגנטי
אוקטובר 2009

מרוץ המכשולים בדרך אל הכרטיס המגנטי הוא פרק ראשון מתוך דוח
המשך לאסירים שקופים ,המציג את עדותו של צוות מיוחד במחסום
 Watchהמסייע זה כארבע שנים לפלסטינים מנועי שב"כ לערער על
המניעה הביטחונית החלה עליהם .בעוד הצוות מלקט עובדות ונתונים
וממלא עבורם טפסים רשמיים ,הולכת ומתעצמת לנגד עינינו אמת
קשה מנשוא אודות מדיניות ההיתרים הקשוחה והשיטתית הנקוטה
בידי משטר הכיבוש.
תודה לשולה בר על העריכה העברית.
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מרוץ המכשולים בדרך אל
הכרטיס המגנטי המיוחל

מנועי השב"כ חולמים לקבל כרטיס מגנטי .פעם ועוד פעם הם הולכים
אל משרדי המינהל האזרחי בתקווה לגלות שחלומם התגשם וכי
חייהם התהפכו לטובה .וכל כך למה? כיוון שהכרטיס המגנטי (שמנפיק
המינהל האזרחי הישראלי) הוא מעין תעודת זהות שנייה של תושבים
פלסטינים בוגרים ,בנוסף לתעודת זהות של הרשות הפלסטינית,
שאותה ניתן לקבל מגיל  16והלאה .ובגדה המערבית ,אם אתה
פלסטיני/ת ,ללא תעודת זהות קשה לך לנשום (לחיות) ,קל וחומר ללא
התעודה שמנפיק הכיבוש.
עד יוני  2008הכרטיס המגנטי אכן שימש כמעין תעודת יושר שהעיד
על בעליו כי הוא אינו כלול ברשימה השחורה של השב"כ או של
המשטרה (לפחות בעת ההנפקה) ,ועל כן הוא רשאי לקבל היתר
כניסה לשטח ישראל ,או להתנחלויות ,לצורכי עבודה או מסחר .כלומר,
הכרטיס המגנטי אפשר להשיג פרנסה ,להשיב מעט מהכבוד האבוד
שהתאדה בשנות אבטלה קשות ולהביא הביתה קצת מותרות מלבד
מצרכי אוכל בסיסיים ,למשל נעליים חדשות לילדים או בגד לחג .זה
כמעט הבדל בין חיים ולא־חיים .אבל מאז יוני  2008הכרטיס המגנטי
שמקבלים מנועי השב"כ ומנועים אחרים לא מקנה להם דבר מכל
אלה.



חוץ מאפיזודה קצרה בת חודש אחד באפריל .2007
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הכרטיס המגנטי כבר אינו תעודת הכשר
בשנים האחרונות חל שינוי הן בתכונות הכרטיס הן במדיניות הנפקתו.
מאז שנת  2005הפס המגנטי שבכרטיס מציג נתונים ביומטריים
המזהים את בעליו על פי תווי פנים ,טביעות אצבע וכף היד ,ומאז יוני
 2008גם מנועים יכולים לקבלו .וכך ,הכרטיס כבר אינו תעודת יושר
בלעדית לבעליו.



לנו ברור כי הסיבה נעוצה בניצול טכנולוגיית הזיהוי הביומטרי
ובהזדמנות שנקרתה בזכותה למינהל האזרחי לאסוף ולאגור נתונים
על כל האוכלוסייה הפלסטינית הבוגרת בשטחים ,ובכך להדק את
השליטה בה ולזכות שוב ביתרון בולט.
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דיווח על נושא זה אפשר למצוא בעמודים  11-10בחוברת אסירים שקופים /
פלסטינים מנועי שב"כ ,שיצאה בהוצאת מחסום Watchבאפריל 2007
מנועים הם אנשים הנמצאים ברשימה שחורה של השב"כ ,המשטרה ,ואגף
המבצעים של המינהל האזרחי (אג"מ) וככלל לא מקבלים היתר כניסה לישראל
ונקלעים לקשיים נוספים.

2011
בתחילת אפריל  2007החלו להנפיק כרטיסים מגנטים לכל דורש.
כעבור חודש אחד בלבד הופסקה לפתע ההנפקה וכעבור מספר
שבועות חודשה רק עבור תושבים שאינם מנועים .במינהל האזרחי
טענו שעצירת ההנפקה היא זמנית בגלל שאזלו הפלסטיקים עליהם
מונפק הכרטיס .עד שלא יגיעו חדשים לא תחודש ההנפקה הכללית
של הכרטיסים.
הרשינו לעצמנו לפקפק בטענה זו .ככל הנראה הסיבה היתה קשורה
בתלונות של מעסיקים ישראלים ,שרק לאחר שטרחו להשיג היתר
עבודה לפועל "שלהם" ,בעל הכרטיס המגנטי ,הסתבר להם שהוא
בכלל מנוע ולא יקבל היתר עבודה בישראל וכי הטרחה סביבו היתה
לשווא .ייתכן גם שנוצר לחץ גדול במת"קים בדיוק בזמן "הרענון" של
הכרטיסים הביומטריים הראשונים ,שהונפקו שנתיים קודם לכן .וככל
הנראה שיש סיבות נוספות.
ההחלטה להנפיק כרטיסים מגנטיים לכל ,קשורה כנראה גם בשינוי
נוהלי הערעור על המניעה הביטחונית של תושבים פלסטינים ,שיתואר
בפירוט בסעיפים הבאים .כרגע לא ניתן לערער על המניעה הביטחונית
כשלעצמה ,אלא רק על מניעת הכניסה לישראל לצורך כלשהו.
כל עוד המניעה הביטחונית (או המשטרתית) היתה מכשול להנפקת
הכרטיס המגנטי ,אפשר היה לערער ישירות נגדה וללא קשר להיתר
כניסה לישראל .הניתוק בין המניעה לבין הנפקת הכרטיס המגנטי,
מגביל את עניין המניעה רק לגבי הכניסה לישראל או להתנחלויות.
כאשר מנפיקים כרטיס מגנטי לכל ,אין הנמקה כלשהי של המפקד
הצבאי ,שניתן להוכיחה ממש ,הקושרת את המניעה הביטחונית
לדבר־מה חוץ מאשר לכניסה לישראל או להתנחלויות .בעתירות
לבג"ץ שהוגשו בחודש יולי  ,2008כאשר עניין הסמכות לדון בעתירות
נגד מניעה ביטחונית היה בוויכוח ,כתב עו"ד תמיר בלנק:



משרדי תיאום וקישור של המינהל האזרחי
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"מניעה ביטחונית" מוטלת על ידי המפקד צבאי לאזור הגדה
המערבית באמצעות המינהל האזרחי ובייעוץ (ובפועל על פי
החלטה) של שירות הביטחון הכללי ,הפועל על פי חוק שירות
הביטחון הכללי ,תשס"ב 2002-וסמכויות המדינה הכלליות.
המניעה הביטחונית ,כשלעצמה ,אין לה קשר ישיר עם הכניסה
לישראל ,והיא מוטלת בעת שאנשים מבקשים כרטיס מגנטי,
המשמש לצרכים שונים ומקל אף על מעבר בתוך השטחים
עצמם ומאפשר ,בתנאים מסוימים ,כניסה להתנחלויות.

ב־ 1ביוני  ,2008חודשה הנפקת כרטיסים מגנטים לכל (למעט ,כנראה,
לאנשים שיש להם חובות לגורמים ישראלים שהם בין מנועי אג"מ).
ההנפקה החלה מבלי שהתושבים הפלסטינים בגדה קיבלו עליה
הודעה מסודרת .המידע עבר מפה לאוזן ומייד החלו לזרום שאלות
רבות מתושבים המופיעים ברשימות השחורות ,אשר ניסו שוב את
מזלם ובאו למת"ק לבקש כרטיס מגנטי ולפתע קיבלו אותו!
רבים מהם האמינו שהמניעה ארוכת השנים הוסרה מעליהם ולשמחתם
לא היה גבול .טעותם הסתברה ומסתברת להם רק בעת שהמעסיק
שלהם מנסה לקבל עבורם היתר כניסה לישראל.
החייל במת"ק שמנפיק את הכרטיס המגנטי אינו מוסר לפונים את
המידע שהם מנועים ומה סוג המניעה .מידע זה היה יכול למנוע הרבה
כעס ותסכול מצד מי שתלוי בכרטיס והוא מבקש לדעת ,ולשם כך הוא
בא ויושב שעות ארוכות במת"ק על חשבון ימי עבודה יקרים מפז.
אנו התלוננו על כך שוב ושוב .ציינו כי בין המנועים יש כאלה שאינם
מודעים לכך שהם מנועי משטרה וכי אם היו יודעים היו יכולים לנסות
לקבל הסבר למניעה המשטרתית במקום ומייד ,שכן אשנב השוטר
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במאמר מוסגר יצוין כי ,מניסיונם של פלסטינים שפנו אלינו בעניין זה מסתבר
כי כמעט בלתי אפשרי לברר מהו החוב ,לשלם אותו ולהסיר את המניעה ,ובכל
מקרה זה כרוך בדרך ייסורים ארוכה ומשפילה.

2011
נמצא בשכנות לאשנב הנפקת הכרטיס המגנטי .אולם תלונותינו נפלו
על אוזניים ערלות .ניתן לייחס זאת רק לכוונת מכוון ,וזה עוד פן של
מעשי הכובש ,שמטרתם להעמיק שליטה.
הגיעו אלינו שאלות גם ממנועים אשר לא הונפק להם כרטיס מגנטי.
"מנוע ,לך הביתה ",נאמר להם במת"ק ולא הסבירו דבר .לאותם
האנשים שלא הונפק כרטיס מגנטי ,היתה תחושה שהם "מנועי על".
מאוחר יותר הסתבר כי קיימות מכסות יומיות להנפקת כרטיסים
מגנטים למנועים! כאשר המכסה מתמלאת נשלחים שאר המנועים
הביתה ללא הסברים .לא נאמר להם "תחזרו בעוד שבוע".
"מנוע ,לך הביתה" זה כל מה שנאמר.
לעיתים נוצר הרושם שיש הבדל טכני בין תהליך ההנפקה של הכרטיס
המגנטי למנועים (לפחות לחלקם) לעומת תהליך רגיל של הנפקת
כרטיסים .קורה שמדווחים על בעיה טכנית בהנפקת הכרטיסים
למנועים מסוימים ,בה בעת שאחרים ממשיכים לקבל אותם .ייתכן
שמדובר כאן בהתעללות מכוונת במנועים מסוימים ,אותם מאלצים
להמתין שעות רבות יותר ל"בישול" הכרטיס המגנטי שלהם והם
נשלחים שוב ושוב הביתה בידיים ריקות ,כאשר חבריהם כבר יכולים
לנפנף בכרטיס הנכסף.
לא מן הנמנע הוא כי הסחבת והמניעה המכוונת בהנפקת הכרטיס
המגנטי הן תגובה להנפקה הגורפת אשר שמטה מידי השב"כ כלי גיוס
חשוב ("תעזור לנו ונעזור לך לקבלת מגנטי") .השב"כ לא מוותר על
יתרונו בקלות .ייתכן גם כי מדובר בטשטוש נהלים ביוזמת המת"קים,
לשמר מצב קבוע של בלבול ואי ידיעה אשר מחליש את האוכלוסייה
ֵ
כדי
הכבושה ומגביר את תלותה בכובש.
יצוין עוד כי כל תלונה שהפנינו לקצין פניות הציבור במינהל האזרחי
על מניעת כרטיס מגנטי ,ולאחר שנבדקו נתוני המבקש לפי תעודת
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הזהות שלו ,נתקלנו בפליאה מיתממת" :לא יכול להיות ...משהו לא
סביר בדברי התושב".

התחלנו "ללוות" טלפונית מנועי מגנטי ,שנדחו כבר מספר פעמים.
בדרך כלל ,לאחר התערבותו של קצין פניות הציבור במינהל האזרחי,
הם קיבלו את הכרטיס המגנטי .אולם זה תמיד היה כרוך בהמתנה
ארוכה.
במקרה אחד ,התערב קצין פניות הציבור במינהל האזרחי פעמיים ללא
הצלחה .לבקשתו ,נשלח אליו מכתב עם סיפור תלאותיו של אשרף
(שם בדוי) במרוץ אחרי הכרטיס המגנטי:

אשרף הוא בן  ,29נשוי ואב לבן ,גר בנפת בית לחם .אשרף הוא
מנוע שב"כ .הוא ערער על המניעה הביטחונית בסוף  2007וקיבל
תשובה שלילית אחרי חמישה חודשים ,לאחר פניות חוזרות
ונשנות .מאז שהחלו להנפיק כרטיסים מגנטים למנועים ,הוא
פנה חמש פעמים למת"ק .בפעם השלישית ,חודש וחצי לפני
תאריך המכתב שנשלח למינהל האזרחי ,אחת מחברות מחסום
" Watchליוותה" אותו טלפונית .היא פנתה לקצין פניות הציבור
במינהל האזרחי לאחר שאשרף קיבל סירוב .הוא חיכה באותו
היום משעות הבוקר המוקדמות עד לשעה  17והלך הביתה
בידיים ריקות.
שבוע לפני תאריך המכתב (וכחודש לאחר הסירוב הקודם)
הוא פנה שוב למת"ק עציון .הוא היה ראשון בתור .כאשר הגיע
לאשנב לקחו את תעודת הזהות שלו ואמרו לו לחכות בחוץ.
לאחר כמה שעות החזירו לו את התעודה ואמרו לו ללכת
הביתה .חברת מחסום Watchפנתה לקצין פניות הציבור,
כבפעם הקודמת .בסביבות השעה  15חזר הקצין ואמר שעל
אשרף ללכת הביתה .הוא לא יוכל לקבל כרטיס מגנטי מסיבה
שהוא לא יכול לפרט.
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שבוע לאחר מכן ,חזר אשרף למת"ק .שוב היה בין הראשונים
בתור .מייד סירבו לתת לו כרטיס" :מנוע ,לך הביתה" ,נאמר לו.
חברת מחסום Watchפנתה שוב לקצין פניות הציבור והקצין
חזר אליה בסביבות השעה  :11אשרף לא יוכל לקבל כרטיס
מגנטי .לאחר שאשרף קיבל את ההודעה ,הוא פנה לקצין
הקישור במת"ק והתחנן .הקצין נתן לו להיכנס ,אשרף מילא
טופס וזומן לפגוש את השב"כ .הוא ישב עם קפטן מהשב"כ
כשעה עד שעתיים ובין היתר ביקש הקפטן שאשרף יעבוד
איתו .אשרף סירב .לאחר שיצא מהתחקור ,ביקש אשרף שוב
כרטיס מגנטי וסירבו לתת לו .באותו היום נשלח מכתב אל קצין
פניות הציבור במינהל האזרחי שביקש לקבל את סיפורו של
אשרף בכתב.
מספר שבועות אחרי משלוח המכתב הנ"ל ,קיבל אשרף תשובה מקצין
פניות הציבור במינהל האזרחי שהוא יכול ללכת למת"ק ולקבל כרטיס
מגנטי .הוא לא ממש האמין ,אבל הלך בפעם השישית וקיבל .אשרף לא
היחיד .אחרים חוו חוויה דומה ובסופו של דבר קיבלו כרטיס מגנטי.

למה דרוש הכרטיס המגנטי?
 .1להיתרי כניסה לצורך עבודה ומסחר בישראל ובהתנחלויות :כאמור,
ללא מגנטי לא יוסדרו היתרים אלה ,אך בנוסף לכך צריך גם להשיג
מעסיק ישראלי שיבקש להעסיק את בעל הכרטיס המגנטי .לגבי
סוחרים ,עליהם לעבור הליך בירוקרטי סבוך ומתיש הכולל הגשת
מסמכים רבים המוכיחים שהם סוחרים עם ישראל ומילוי דרישות
רבות. .
 .2לצורך ערעור על המניעה הביטחונית :כאמור אין בהחזקת כרטיס
מגנטי כדי לפתור את בעיית המניעה .אך לעומת זאת ,כפי שיוסבר
בהמשך ,לא ניתן לערער על המניעה הביטחונית ללא כרטיס
מגנטי.
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 .3להיתרי כניסה לביקורי משפחות ולהסדרת ויזה בקונסוליות זרות:
בניגוד לעבר ,קבלת היתרים אלה מחייבת החזקת כרטיס מגנטי.
 .4להיתרי כניסה לצורך השתתפות בכנסים וסמינרים המתקיימים
בישראל :לעניין זה רצוי להחזיק בכרטיס מגנטי אם כי זה לא
הכרחי.
 .5להשתתפות בחגים נוצרים :לפני חג המולד  2008שמענו שהכנסיות
הודיעו לנוצרים להצטייד בכרטיסים מגנטיים לצורך קבלת היתר
כניסה לישראל בתקופת החגים הנוצרים .מידע זה הופרך על ידי
קצין הקישור במת"ק בית לחם ולמרות זאת באו נוצרים רבים
לבקש מגנטי.
 .6לקבלת היתרי כניסה למסגדים בירושלים :מוסלמים המעונינים
לקבל היתר כדי להגיע לתפילה ביום ו' נדרשים לאחרונה להציג
כרטיס מגנטי .האנשים שאכן מקבלים היתרים כאלה הם מבוגרים
ומשרד הקישור הפלסטיני סבור שזו דרישה מוגזמת .הנפקת
היתרים לתפילה ביום ו' הופסקה למספר שבועות בגלל חוסר
הסכמה זה .קצין הקישור ממת"ק בית לחם ענה לשאלתנו כי
"התושבים הפלסטינים לא יודעים מה טוב עבורם".

מנועים בעלי כרטיס מגנטי אינם יכולים לקבל את ההיתרים הנ"ל וגם
כאשר הם מקבלים הסבר לגבי המניעה שלהם והתופעה מובנת להם,
הם עדיין מייחלים מאוד לכרטיס המגנטי .אנשים שנשלחו הביתה
בידיים ריקות ("מנוע ,לך הביתה") אך בכל זאת קיבלו כרטיס אחרי
מספר ניסיונות ,ממש מאושרים למרות שידוע להם שמבחינתם זה
רק פלסטיק.
מן הסתם ,הערגה לכרטיס המגנטי טופחה כל כך הרבה שנים עד שאי
אפשר להיפטר ממנה בקלות .אך ייתכן שזו תגובה רציונלית דווקא.
הפלסטינים מאמינים שעם הזמן יחמירו וירחיבו את הדרישה להחזקת
כרטיס מגנטי גם לגבי מטרות שכרגע לא מחייבות אותו ,כגון כניסה
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לישראל לטיפולים רפואיים ,שניתנים לעיתים גם למנועים .כמו כן
ישנה שמועה שלא אושרה ,כי במעבר לחו"ל דרך גשר אלנבי דורשים
כרטיס מגנטי.
נראה שהתושבים הפלסטינים יודעים למה הם רוצים כרטיס מגנטי...
הם מכירים את הכובש.

התלאות במרוץ אחר הכרטיס המגנטי — התורים
במת"ק בית לחם כדוגמה
במת"ק בית לחם ,אותו אנו פוקדות בקביעות ,החלו להיווצר מאז יוני
 2008תורים ארוכים .כדי לווסת את התור ,הוקצה יום בשבוע לכל אזור:
לעיר בית לחם — יום ב'; לבית ג'אלא — יום א'; לעבידיה — יום ד',
וכך הלאה .זה לא פתר את הצפיפות הגדולה והתושבים החלו להגיע
למת"ק באמצע הלילה כדי להירשם ברשימה שהם ארגנו ולהישאר
בסביבה עד אור יום" .סכנת נפשות" ,אמרו במינהל על שהיית
התושבים בלילה באזור המת"ק .כדי לקדם את פני הסכנה הפסיקו
לכבד את הרשימות של הפלסטינים .החייל היה קורע את הרשימה
לנגד עיני האנשים המיואשים וגם לא התחשב בהעתק הרשימה
שהכינו.
טקס פתיחת המת"ק התנהל כך :בשעה  08:00הגיעה קבוצת חיילים
שהרחיקה את הממתינים עד מאחורי מכשול הנמצא כחמישה מטר
מדלת אולם ההמתנה .אחד החיילים פתח את דלת האולם וערך שם
בדיקה .משסיים ,אפשרו לתושבים להיכנס למת"ק .ראשונות נכנסו
הנשים וכל אחת קיבלה מספר .אחריהן הזקנים ,או כאלה שנראים
זקנים ,שגם הם קיבלו מספרים .שאר האנשים נכנסו לפי החלטה
שרירותית של החייל.
בתוך האולם חילקו את המספרים ללא כל סדר קבוע מראש .אלה שלא
הצליחו להיכנס לאולם המלא לא זכו במספרים ורבים מהם המתינו עד
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לצהרים בשל סיכוי כלשהו שהחייל ייתן עוד כמה מספרים .לעיתים,
חלוקת המספרים היתה מתקיימת מחוץ לאולם אבל לפי אותם
הקריטריונים.
כיום ,התורים אינם כה ארוכים וגם אין עוד חלוקת מספרים .הכניסה
לאולם הנפקת הכרטיסים המגנטיים מתנהלת לפי הרשימות שמכינים
התושבים עצמם .עם זאת ,חלוקת הימים לפי אזורים נשארה בעינה,
אך היא מיותרת לחלוטין ומכבידה מאוד על התושבים.

גברים בגיל העבודה ,שהגיעו למת"ק ביום המיועד לפי אזור מגוריהם,
נאלצו לחזור שוב ושוב על עקבותיהם כיוון שנשים וזקנים (שרובם לא
עובדים) קיבלו עדיפות בתור לקבלת כרטיסים .מי שלא זכה במספר
היה צריך לחכות שבוע עד שיגיע שוב היום של כפרו ,תוך סיכון שגם
הפעם לא יזכה לקבל מספר .כלומר ,מפרנסים ,שחיי משפחותיהם
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תלויים בעבודתם ,נאלצו לחכות לפעמים מספר שבועות עד שיקבלו
את הכרטיס המיוחל .פגשנו אנשים שהגיעו למת"ק בפעם החמישית
או השישית.
עבור אנשים שאינם מנועים ובאים רק כדי לרענן את הכרטיס המגנטי
(תנאי הכרחי לכניסתם לישראל) משמעות הדחייה היא פגיעה
בפרנסה .כל עוד לא יצליחו לרענן את הכרטיס הם לא יוכלו להשתמש
בהיתר תקף לעבודה ולמסחר ,ולא לחדש את היתר המעבר וישנו
סיכוי שיפסידו את מקום עבודתם .ההשלכות החמורות מאובדן מקור
הכנסה ברורות ומובנות מאליהן.
באותם החודשים הארוכים ,יום שני היה אחד הקשים ביותר במת"ק
עציון .יום זה היה מיועד לתושבי העיר בית לחם .להלן קטעים משני
דוחות המתארים את המתרחש ביום זה.

 — 08:00 ,8.9.2008מת"ק עציון
האנשים כבר בתוך "אולם" ההמתנה .כמאה איש ואשה  ...שוב
זה היום של בית לחם במת"ק .שוב לא התחשבו ברשימת התור
שהפלסטינים ערכו בבוקר .כרגיל ,הראשונים באו לדבריהם
בסביבות ארבע או חמש בבוקר.
מג'די היה מס'  5בתור המקורי; בתור הממשי הוא נהפך למס'
.66
מחמוד היה מס'  24בתור המקורי; כעת הוא מס'  .43וכן
הלאה.
אחרי השעה שש בערב טלפנתי לכמה מהאנשים .מחמוד קבל
כרטיס מגנטי .למג'די (מס'  )66ואבראהים (מס'  )83אמרו
לבוא מחר .לפי דבריהם סגרו את המת"ק בשעה חמש אחה"צ,
וקיבלו רק עד מס' .45
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היום ,יום ג' טלפן אלי אבראהים (מס'  83מאתמול שאמרו לו
לבוא הבוקר) ,וביקש את עצתי .אמר שהוא במת"ק ולא נתנו לו
היום מספר .יעצתי לו ללכת הביתה ולבוא שוב ביום שני.
טלפנתי הבוקר למג'די (שהיה מס'  66אתמול ושאמרו לו לבוא
הבוקר) .הוא קיבל הבוקר מס'  80והלך מהמת"ק .הוא מתכוון
לחזור בשעה שלוש אחה"צ.
•

•

•

 — 08:00 ,15.9.2008מת"ק עציון
לקחנו כמה מספרי טלפונים ובדקנו אחרי הצהרים.
בשיר — מס'  90ברשימת התור המקורית של הפלסטינים
היום .לא קיבל מספר מהמת"ק .חיכה כמה שעות ,אולי יחלקו
שוב מספרים והלך הביתה ריקם...
פאדי — היה מספר  3ברשימה המקורית ,לא קבל מספר
מהמת"ק ,כעס מאד והתווכח עם הקצין ,מה שנקרא להתחצף.
לכן ,נלקחה ממנו תעודת זהות ,הוחזרה בשעה  3ונאמר לו שהוא
מנוע לששה חודשים .כך ייעשה למי שאינו כנוע מספיק.
אבראהים — קיבל מספר  83של המת"ק בשבוע שעבר .לא
קיבלו את כולם והוא חזר לביתו בערב .למחרת הוא היה מספר
 25ברשימה המקורית הפלסטינית אבל לא קיבל מספר של
המת"ק .חיכה שעתיים ,אולי יקרה נס ,והלך לביתו... .
מוחמד — בא פעם חמישית כדי לחדש את הכרטיס המגנטי.
בידיו אישור עבודה בתוקף .קיבל מספר  75מהמת"ק בשבוע
שעבר ולא התקבל אז .היום היה מספר  48ברשימה הפלסטינית,
לא קיבל מספר של המת"ק ,חיכה קצת והלך הביתה ... .מוחמד
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אומר לנו שהמעסיק שלו מחכה לו כבר חודש שיחזור לעבודה.
הוא עובד אצל המעסיק הזה ,משה ,כבר  10שנים .לדבריו "משה
כמו אח שלי אבל הם לא רוצים שנחיה ביחד" .מוחמד הוא בן
 ,38יש לו ששה ילדים ואף פעם לא היו לו בעיות במשטרה,
בשב"כ ובכלל.
מחמוד — חמש פעמים כאן .לא קבל מספר .מוחמד — אחיו,
גם לא קיבל מספר.
אדם אחר ,שלא רשמנו את שמו סיפר שהיה שלוש פעמים ולא
הצליח להיכנס .אז החליט לבוא ביום אחר וכך עשה .היה די ריק,
ללא לחץ ,קיבל מספר ,נכנס והתחילו את הפרוצדורה .ואז ראו
שהוא מבית לחם והרי זה לא היום שמיועד לבית לחם .הפסיקו
את הטיפול בו ואמרו שיבוא ביום שני .היום הוא כאן ,אבל שוב
אין לו מספר ולא יכנס.
אדם אחר ,עאבד ,מספר  26ברשימת המת"ק נכנס וישב בפנים
עד  .15:00אז אמרו לו "לך הביתה .אתה מנוע שב"כ וגם מנוע
משטרה" .לא כתבו אינפורמציה זו על טופס הבקשה שבידו
ולא אמרו לו :לך לשוטר בחלון הסמוך ותשאל מה הבעיה שלך
במשטרה .הוא טלפן אלינו .אמרנו לו שעליו לחזור לשוטר.
בזבוז זמן אינסופי ,אובדן פרנסה ,השפלה ...אבל למי איכפת...
עמירה הס כבר כתבה על כך במאמרה "הזמן הזול של הילידים"
("הארץ)23.2.2005 ,

"אדמה נגזלת היא מוחשית ,לכן פה ושם נשמעות קריאות לעצור
את הבנייה בהתנחלויות ולא להפקיע אדמות .אבל הזמן? הוא
מופשט .אלא שהזמן הוא משאב יקר ערך של כל אדם .את הזמן
הנשדד ,בהמתנה במחסומים ,בציפייה לאישורים (או בציפייה
לכרטיס המגנטי) אי אפשר להחזיר .אובדן הזמן ,שגוזלת ישראל
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יום יום משלושה מיליון וחצי בני אדם ,ניכר בכל :בפגיעה ביכולת
להתפרנס ,בפעילות הכלכלית ,המשפחתית והתרבותית,
בשעות הפנאי ,בלימודים וביצירה ,בצמצום המרחב שבו חי כל
אדם ,ולכן בהצרת האופק והציפיות".

התלאות שלאחר קבלת הכרטיס המגנטי  :הזיהוי
הביומטרי
תושב פלסטיני קיבל כרטיס מגנטי ,יש לו מעסיק ,הוא אינו מנוע שב"כ
או משטרה ,ועדיין לא נגמרו התלאות .במחסומי הכניסה לישראל
ישנם מתקני זיהוי ביומטרי — מניחים עליהם את כף היד ואת הכרטיס
המגנטי והתושב מורשה לעבור אם המכשיר מזהה אותו .אבל לעיתים
מתקן הזיהוי לא מזהה .מדובר לרוב בעובדי כפיים (חקלאות ,בניין)
שטביעת כף היד שלהם עשויה להשתנות עקב פציעה (למשל שריטה
חדשה בקצה האצבע) .מנועים ביומטריים בעלי מזל נשלחים לעמדת
בדיקה אחרת ושם לפעמים הזיהוי מסתדר .אם לא מסתדר אזי עליהם
לחזור למת"ק ולטפל בתוצאות הכשל של המתקן .ישנם חיילים,
שמסרבים ,בניגוד לנהלים ,לשלוח את המנוע הביומטרי לעמדת
בדיקה אחרת ושולחים אותו כלאחר יד לסבב בירוקרטי ארוך ומסורבל
(ומיותר) ,שבסופו מן הסתם יצליח שוב להוכיח שהוא — הוא ,אך
במחיר השפלה ,קשיים ואובדן ימי עבודה.
נכים בכף היד אמורים להיות פטורים מהבדיקה הביומטרית ,אולם
הבירוקרטיה של הכיבוש מתקשה להפיץ את ההוראה בעניינם.
כתוצאה מכך נגרמת להם עוגמת נפש רבה והם מאבדים זמן יקר
בריצות הלוך ושוב מן המחסום למת"ק .נציג המת"ק במחסום יכול
היה לסייע למנועים הביומטריים אך לא פעם הסיוע הוא רק למראית
עין .רק כשאחד המנועים הללו מתעקש על כך ,נציג המת"ק מתגייס
לסייע לו .החיילים באשנבים אינם מפנים מנועים לנציג המת"ק
ביוזמתם ,גם לא ראינו שהנציג עומד על המשמר כדי לאתר תקלות
ולעזור בפתרונן.
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את המנועים הביומטריים שאנו פוגשות במחסום בית לחם אנו מוצאות
(ּב ְס ָמה בערבית).
שוב במת"ק ,כשהם מנסים לטפל בטביעת האצבעות ַ
רבים מחכים שם לבסמה ולפעמים שעות רבות .שיבוש החיים ,אובדן
זמן יקר והפסד ימי עבודה שנגרמים עקב כך לא מרשימים במיוחד את
הכובש האדיש.
הגשנו תלונות רבות בעניין זה בכתב ובע"פ וציינו כי הגיוני היה להציב
במחסום עצמו את המתקן המחדש טביעת כף יד ,לו היתה כוונה
אמיתית להקל ולתת שירות לתושב הפלסטיני .אבל במחסומים אין
מכונה כזו ונראה גם שאין כוונה אמיתית לתת טיפול יעיל ומתחשב
בעוברים במחסומים.

לסיכום ,כמה מילים מתוך "כיסופים למגנטי" של
עמירה הס
לסיכום הנאמר לעיל נביא כמה מילים מתוך מאמרה של עמירה הס
"כיסופים למגנטי"" ,הארץ" .9.5.2007 ,כך אומרת עמירה הס:

...בתולדות הביורוקרטיה של הכיבוש מדובר בשינוי דרמטי:
המגנטי לא מעיד עוד על כשרות ביטחונית...
...מדובר במנגנון בירוקרטי הפועל באווירה כללית הקוראת
להידוק הפיקוח הצמוד על כל פלסטיני (משני עברי הקו
הירוק) ,בתירוצים ביטחוניים .הוא פועל בחברה המונעת על
ידי אובססיית העליונות וההפרדה הדמוגרפיות .המחסומים,
הכבישים הנפרדים ,הגדר ואיסורי הכניסה לארץ על כל מי
שאינו יהודי הם נדבכים של מערכת ההפרדה הזאת .הכרטיסים
"החכמים" משתלבים בה בטבעיות שחייבת להפחיד כל מי
שמבין ש"הפרדה" ושלום הם מושגים סותרים.
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מכתבי תלונה
מצורפים כאן מספר מכתבי תלונה בנושאים הקשורים בשירות במת"ק
ובמניעה הביומטרית ,שנשלחו אל המינהל האזרחי .תשובות המינהל
האזרחי מתארות מציאות שאינה קיימת .חלק מהמכתבים לא נענו.
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ירושלים 25 ,בינואר 2009
לכבוד
סג"מ גל לבנט
קצין פניות הציבור
המנהל האזרחי
שלום רב!

הנדון :מענה טלפוני לתושבי השטחים ועוד
אנו פונות אליך בכתב לאחר שיחות טלפוניות רבות אתך בנושא מענה
טלפוני לתושבי השטחים ונושאים אחרים.
מענה טלפוני לבעיות ביורוקרטיות
עד חודש יוני  2008הנפקת כרטיס מגנטי הייתה מהווה מעין מתן
תעודה על היעדר מניעה .מסוף חודש יוני  2008נותנים ,כידוע ,כרטיס
מגנטי למנועי שב"כ ולמנועי משטרה (לא למנועי אג"מ) .כמו כן ,לא כל
מנועי השב"כ והמשטרה מקבלים כרטיס מגנטי .ישנם מכסות יומיות
למנועים כך שאם המנוע מגיע לאשנב מאוחר מדי שולחים אותו
הביתה ללא כרטיס מגנטי מבלי לומר לו שיבוא שוב" :רוך הביתה.
ממנוע .".כמו כן ,לא כל המנועים מקבלים כרטיס מגנטי .ישנם "מנועי
על" שלא מקבלים כרטיס או פשוט אנשים שהשב"כ מעוניין לגייסם.
מציאות זו יוצרת בלבול רב :ראשית ,אנשים רבים שקבלו כרטיס מגנטי
ושלא אמרו להם שיש עליהם מניעה ,השיגו מעסיק ,המעסיק הגיש
בקשה ללשכת העבודה ואז נאמר לו שהאיש מנוע .לרוב עדיין האיש
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לא יודע לאיזו קבוצת מנועים הוא שייך .שנית ,מי שלא מקבל כרטיס
מגנטי איננו יודע מה הסיבה לאי קבלתו של הכרטיס; האם כדאי לו
לנסות שוב .האם כדאי לו לוותר.
אין ברשותם של האנשים הללו מספר טלפון שבו הם יכולים לברר —
בערבית — האם הם מנועים ומה סוג המניעה שמוטלת עליהם .הדרך
היחידה הפתוחה בפניהם היא ללכת שוב למת"ק .גם במת"ק אי אפשר
לקבל את המידע הזה בקלות .על האיש לעמוד בתור של כל מבקשי
הכרטיסים המגנטיים כדי לפגוש את החייל המופקד על המחשב .אם
לא יצליח להתקבל באותו יום — עליו לחזור ביום אחר .כך אדם מוציא
כספים על מוניות למת"ק ובחזרה ,מעביר שם יום שלם ולפעמים עוד
ימים בתנאים לא קלים .כל זה — כדי לקבל את המידע שעל החייל
לתת לו יחד עם הכרטיס המגנטי.
כמו כן ,לפעמים מוטלת מניעה על אדם שבידיו כרטיס מגנטי ואישור
בתוקף .שוב אין בידיו מספר טלפון לברורים ועליו ללכת למת"ק לברר
את סוג המניעה .כידוע ,אדם אינו יכול לטפל במניעה המוטלת עליו
מבלי שידע אם היא מניעת שב"כ או מניעת משטרה או כל מניעה
אחרת.
לא יתכן שלא יהיה טלפון אחד לפחות שבו יכולים הפלסטינים לברר
מידע שקשור בהליכים ביורוקרטיים .טלפון שמספרו חייב להיות
מפורסם בכלי התקשורת הפלסטיניים ושיהא ידוע וזמין לכל.
מענה טלפוני לבעיות הומניטריות
נבקש להפנות את תשומת לבך לכך שגם הטלפון של המוקד ההומניטרי
פועל בעיקר על ידי תיווך של קבוצות של זכויות אדם .הטלפון של
המוקד ההומניטרי אינו מפורסם ואינו זמין לפלסטינים .והרי להם הוא
נועד!
אם מספר טלפון זה — או מספר אחר עם מענה אנושי בערבית
המוקדש כולו לפניות תושבים פלסטינים מסיכות הומניטריות — היה
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מפורסם בכל כלי התקשורת הפלסטינים וזמין לכל תושבי השטחים
היו האנשים שנתקלים בבעיות הומניטריות יכולים לפנות ישירות
לבקשת עזרה.
רק במקרים מעטים פוגשים הפלסטינים פעילי זכויות אדם ,והם
שפונים למענם למוקד ההומניטרי.
מכיוון שכך — אכן קיים מוקד הומניטרי ,אבל לרוב רובם של האנשים
שלהם הוא נועד אין כל גישה אליו.
מכשיר במעברים לחידוש טביעות האצבעות
אנו מבקשות להפנות את תשומת לבך לדבר נוסף שאנחנו מתריעות
עליו כבר חודשים רבים .פועלים בעלי אישור מגיעים לעמדת המעבר
במחסום בית לחם מדי יום ביומו ולא מעטים מהם מוחזרים למת"ק
עציון כדי לחדש את "הבסמה" שלהם (טביעת אצבעות) .לרוב אלו
אנשים שעובדים עם חומרי בנין וה"בסמה" שלהם מטושטשת באופן
תכוף .הבעיה ידועה לכל הנוגעים בדבר ,ומדברים על כך ש"באמת
צריך לשים את המכשיר לחידוש "הבסמה" במחסום עצמו" .אנשים
אלה מאבדים יום עבודה ולפעמים גם את מקום העבודה בגלל הצורך
ללכת לעיתים קרובות למת"ק עציון לחידוש טביעות האצבעות .יש
לשער שזה קורה גם במחסומים האחרים בכניסה לישראל.
נבקש את התערבותך המהירה בכל הבעיות שהעלינו.
בברכה,
חיה אופק
טל026734175 :
פקס037256682 :

סילביה פיטרמן
טל'0528428690 :
פקס026544330 :
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ירושלים 3 ,במארס 2009
לכבוד
סרן אריה שעיה
קצין פיקוח ופניות הציבור
המנהל האזרחי
שלום רב!

הנדון :שירות לתושב הפלסטיני
מכתבנו בנושא "מענה טלפוני לתושבי השטחים ועוד" מיום ;25.1.2009
תשובתכם בנושא "התייחסות לטענות ארגון מחסום Watchבדבר שירות לתושב
הפלסטיני" מיום 5.2.2009

 .1קיבלנו את תשובתך ולהלן התייחסותנו:
 .2בסעיפים הראשונים של תשובתך אתה מתייחס להוראה שיצאה
מהמינהל האזרחי לפיה כל מנוע – כלומר ,מנועי משטרה ,מנועי
שב"כ ומנועי אג"מ – יכול לקבל כרטיס מגנטי ,שכן זה מהווה כרטיס
נלווה ואמצעי זיהוי בלבד .אולם ,כנראה ,השב"כ חושב אחרת וכידוע
לך ,לאחר התערבותו ,אנשים רבים לא מקבלים כרטיס מגנטי,
למרות שהם היו ראשונים בתור ונושא "המכסות היומיות" לא היה
רלוונטי .יתר על כן ,מאז שהחל העידן של "כרטיס מגנטי לכל",
בסיורינו במחסומים ובמת"קים פגשנו לא מעט פלסטינים אשר
מדווחים כי נמנע מהם כרטיס מגנטי בשל חוסר נכונותם לשמש
מודיעים .יצויין שגם מנועי אג"מ לא מקבלים כרטיסים מגנטיים
– כלומר ,ראשי המת"קים ,בניגוד להוראת המינהל האזרחי ,לא
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נותנים כרטיסים מגנטים לאנשים שמניעתם נובעת מהחלטת
המת"ק.
 .3התמונה שמצטיירת היא של זלזול בתושבים הפלסטיניים :האנשים
מגיעים למת"ק ,משלמים נסיעה הלוך ושוב במוניות ,מחכים יום
שלם ולעיתים חוזרים פעם ועוד פעם ,ולבסוף כשמגיעים לחלון
הנכסף לא נותנים להם כרטיס מגנטי (העדויות בידנו ובידיך).
 .4יתר על כן ,רבים מאד האנשים ,שאחרי תלאות הגיעו לחלון הנכסף,
קיבלו סוף סוף כרטיס מגנטי ,ולא נאמר להם שהם מנועים .הם
מחפשים מעסיק ,טורח המעסיק ,ואז מתברר שהם מנועים ,ועדיין
לא ידוע אם הם מנועי שב"כ ,משטרה או אג"מ .מאחר שלא ניתן
לברר זאת במענה טלפוני ,עליהם לחזור למת"ק ,שם אומרים להם
אם הם מנועי שב"כ ,משטרה או אג"מ .לא נאמר דבר וחצי דבר על
הליכי הערעור על מניעות אלה וככל הידוע לא קיים חומר הכתוב
בערבית המתאר איך על התושב להתמודד עם מניעות אלו.
 .5גרוע מכך :השוטר יושב במת"ק בחלון הסמוך לחלון החייל המנפיק
את הכרטיס המגנטי ,אולם ,החייל אינו טורח להפנות את מנועי
המשטרה מיד לחלון השוטר .מנועי המשטרה חוזרים לביתם ואז
מהרהרים ,שואלים חברים ומבינים שעליהם לחזור לשוטר.
 .6בהקשר זה נעיר כי גם השוטר נוהג במידע השייך לפונה אליו,
כבאוצר פרטי שלו .לרוב עליו ליידע את האיש אם יש לחובתו
קנסות תעבורה (ואז לתת שוברי תשלום במקום) ו/או מס' תיק
ותחנת משטרה ו/או למסור לו תאריך של מניעת קריטריונים.
פעמים רבות השוטר נותן חלקי מידע או מידע שגוי וכמעט תמיד
המידע נמסר בעל פה .ובכלל ,התשובה הנפוצה ביותר היא "תשלח
עו"ד" .לעו"ד לעומת זה ,שולחים השוטרים בפקס טופס מסודר עם
תשובה מסודרת .זה בדיוק הטופס שיש לתת לאיש עצמו .במשך
שנים פנינו בתלונות רבות מספור בכתב ובעל פה לקצין המשטרה
האחראי על שוטרי המת"קים ודבר לא השתנה .הצבא – ובתוכו
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המינהל האזרחי – הוא הריבון של המשטרה בשטחים והגיע זמן
שיתן את הדעת על השירות המזלזל של השוטרים במת"קים.
 .7בקשר לטענה ששיקולים של צנעת הפרט מונעים תשובות בטלפון
לגבי סוג המניעה של התושבים ,קיימות דרכים רבות לזהות את
האנשים :אפשר לשאול שאלות מזהות שונות שיאפשרו לתת
מענה טלפוני לגבי סוג המניעה.
 .8אולם ,לאור העובדה שבפועל לא קיים מענה טלפוני לבירורים
מסוג זה אזי זכויות הפרט אמורות להיות מחודדות עוד יותר :יושב
החייל (וגם השוטר) מול המחשב .לפניו כל המידע הדרוש לאיש
הפונה אליו .המידע שייך לאיש בדין .על החייל וגם על השוטר לא
לחכות לשאלות של האיש הפונה (מה גם ששאלות נחשבות לעתים
קרובות להתחצפות ואנשים אמרו לנו לא פעם שהם מפחדים
לשאול) ,אלא לתת לו בכתב את כל המידע הקשור לעניינו ,וגם
להסביר זאת בעל פה ,בין אם הוא בא לקבל כרטיס מגנטי חדש,
או מחדש כרטיס מגנטי או בא לברר כל מידע אחר בעניינו .כאמור,
אחת התשובות הנפוצות ,של השוטר במת"ק וגם של החייל ,היא
"יש לך בעיות פה ושם ,תשלח עו"ד" .אין צורך להשקיע מאות
שקלים כדי שעו"ד יקבל את המידע .כשהמידע יהיה בידי האיש
הוא יחליט בעצמו אם לפנות לעו"ד (דוגמאות רבות מאד בידינו).
 .9אתה טוען כי "כל תושב רשאי לפנות למוקד ההומניטרי ורבים אכן
עושים כן" .מניסיוננו ,במוקד ההומניטרי לא מעונינים שהפלסטינים
יתקשרו אליהם .כל השנים ,כשאנחנו פונות למוקד ואנחנו אומרות
"הנה ,ידבר אתכם האיש עצמו" ,תמיד עונים לנו שהם מעדיפים
לדבר אתנו.
 .10הטענה כי המערכת הקיימת לזיהוי כף היד אמינה מאד אינה עומדת
במבחן המציאות .בעיית המכשירים המותקנים במחסומים גורמת
לפחות לעשרות אנשים ביום להישלח בבוקר מהמחסום למת"ק
כדי לחדש את טביעות כף היד .אנשים אלה הם בעלי אישורי
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עבודה שעליהם שילמו כספים רבים ,שליחי פרנסה של משפחות
גדולות .המעסיקים מחכים להם .הצורך להגיע למת"ק גורם להם
להפסיד יום עבודה ולפעמים להפסיד מקום עבודה .לא יתכן שלא
יוכלו לחדש את טביעות כף היד במחסום עצמו – (פעולה של שתי
דקות) ,כי מחכים עד שיגמרו לעמול על "שדרוג של מערך ההרכשה
והזהוי של הביומטריה".
 .11לסיכום ,כל זמן שאנחנו הריבון בשטח יש לנו חובות כלפי האזרחים
שנמצאים בשליטתנו .ממש חובות .לא נראה שהמסר הזה מועבר
לחיילים ולשוטרים שצריכים לתת לאנשים שרות ולא "לעשות להם
טובה" .לא מספיק שהמסר הזה קיים בתור מליצה בשעת הצורך.
ובאשר לנושאים שהעלינו במכתבינו ,אנו סבורות שכל הנושאים
הללו צריכים להטריד ביותר את האחראים על המערכת.
בברכה,
חיה אופק
טל026734175 :
פקס037256682 :

סילביה פיטרמן
טל'0528428690 :
פקס026544330 :
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26.7.09
לכבוד
סג"מ ענבל לידן
קצינת מעקב ופניות הציבור
המנהל האזרחי
בפקס029977341 :
שלום רב!

הנדון :תלונה על מניעת מידע
כידוע לך ,עד לפני כשנה ניתנו כרטיסים מגנטיים רק לאנשים שאינם
מנועים (מהשב"כ או מהמשטרה או מאג"ם) .הכרטיסים החדשים
ניתנים גם למנועים .ברוב המקרים החיילים אינם מצרפים לכרטיס
את המידע הגורלי המתנוסס במחשב מול עיניהם – האם האיש זכאי
לאישור מעבר או שהוא מנוע .ואם הוא מנוע – איזו מניעה.
גם אנשים המודעים לכך שכדאי להם לשאול כדי שלא יצטרכו לבוא
שוב למת"ק ,לרוב אינם מקבלים תשובה פשוטה וברורה שמגיעה
להם בדין .במשך שנה זו שמענו על ההתנהלות הזאת ממאות אנשים,
והרי אלה שפוגשים אותנו הם רק קצה הקרחון .התלוננו רבות לקציני
מתק"ים ולמפקדי מת"קים ודבר לא עזר .אני מפנה תלונה זו אליך.
והרי דוגמא מני רבות :תחריר הלך מכפרו דהריה למת"ק חברון ביום
ד'  .15.7.09עמדנו אתו בקשר טלפוני רצוף מרגע שיצא מביתו .משעה
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 08:30בבוקר חיכה מחוץ למת"ק בשמש הקופחת .את הכרטיס
המגנטי קבל ב־ .13:30הוא ידע שהיתה עליו מניעת משטרה ושאל את
החייל האם הוסרה המניעה .החייל אמר :אתה לא מנוע .לך הביתה.
כאשר תחריר מסר לנו את זאת בטלפון ,יעצנו לו ללכת בכל זאת ל"חלון
השוטר" .כך עשה והשוטר אמר לו שהוא עדיין מנוע משטרה.
עשרות ומאות כרטיסים מגנטיים ניתנים כל יום לתושבי השטחים.
בדרך כלל דבר המניעה מתברר לאנשים רק אחרי שבעמל רב מצאו
מעסיק ,המעסיק טרח ושלח בקשה ללשכת העבודה ,ואז קיבל
תשובה שהאיש מנוע .אנחנו יודעות שתשובה למכתב תלונה אמורה
להגיע תוך חודש ימים ,אבל לשנות את המצב המתואר להלן אפשר
מהיום למחר ,על ידי מתן הוראה חד משמעית לחיילים שמנפיקים את
הכרטיסים.
 .1שעליהם להודיע לאיש אם הוא מנוע או לא.
 .2אם האיש מנוע – האם הוא מנוע שב"כ או משטרה או
אג"מ.
 .3אם האיש מנוע משטרה – על החייל להפנות את האיש
מיד ל"חלון" המשטרה הסמוך לחלונו כדי לברר מה עומד
לחובתו במשטרה.
עד היום ,עשרות תלונותינו בכתב ובעל פה לאנשי המת"קים לא
הועילו .אולי מכתב זה יביא להוראה המיידית הפשוטה והנדרשת? יש
לשער שבמת"קים יגידו שזו תלונת שווא ושהם מוסרים לכל אדם את
כל המידע על מה שעומד לחובתו .למרבה הצער זו התגובה הרגילה על
תלונות .בידינו מאות שמות של אנשים שפנו לעזרתנו בעניין זה מאז
שהתחילו לחלק את הכרטיסים המגנטיים החדשים .על ידי הוראה חד
משמעית אפשר לגרום לכך שכבר ממחר מי שמקבל כרטיס מגנטי
יקבל גם את כל המידע הקשור לענייניו .ההוכחה שהשרות הזה ניתן,
תהיה בכך שאיש לא יבקש את עזרתנו לעניין פשוט ואלמנטרי זה.
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ראוי להזכיר שוב ושוב שלפי החוק הבינלאומי על מדינה כובשת
לדאוג למקורות פרנסתם של תושבי השטח הכבוש .עקב אי פיתוח
ומחסומים וחסימות שקיימים שנים רבות ,מקורות הפרנסה בשטחים
הם דלים ,ועיקר הפרנסה מבוסס על עבודה בישראל ובהתנחלויות.
לשם כך צריך לקבל אישורים .אי אפשר לקבל אישור ללא הסרת
המניעה .כדי לפעול להסרת המניעה צריך לדעת איזו מניעה יש ומה
טיבה .על המת"קים לספק מידע זה לפונים אליהם ,בבהירות וללא
עיכובים .זה מידע גורלי לחייהם של הפונים ושל משפחותיהם .לא כך
נעשים הדברים .השירות במת"קים אינו מקיים את המתחייב מהחוק
הבינלאומי.
בברכה,
חיה אופק ,טל' Choffek@017.net.il ,026734175
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14.9.09
לכבוד
תת אלוף יואב מרדכי
ראש המנהל האזרחי
בפקס029977341 :
שלום רב!

הנדון :תלונה על מניעת מידע
מכתבי לסג"מ ענבל לידן מיום  25.7.2009הרצ"ב

מכתבי לסג"מ ענבל לדן מיום  25.7.2009ובו תלונה על מניעת מידע
מתושבים פלסטינים מנועים טרם זכה לתגובה למרות שעברו  45יום
מאז הוא נשלח .כמו כן ,לא נראה כל שינוי לטובה בשטח .יתר על כן,
מאז ששלחנו את המכתב הרצ"ב ,הגיעו אלינו עשרות תלונות נוספות
וכעת התמונה ברורה עוד יותר:
 .1בקשות להעסיק אנשים נדחות בהודעה הלקונית למעסיק שהאיש
"מנוע" .למעסיק לא נאמר אם האיש מנוע שב"כ או משטרה ולא
עונים למעסיק על שאלה זו.
 .2אנשים שמעסיקיהם אמרו להם שהם "מנועים" ,הלכו למת"ק כדי
לברר מה סוג המניעה .לא נתנו להם להיכנס למת"ק כי כבר יש
בידיהם כרטיס מגנטי בתוקף .כך הם נותרו עם אי הידיעה.
 .3אנשים שהלכו לבקש כרטיס מגנטי חדש ולפי עצתנו שאלו את
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החייל אם יש לגביהם מניעה בתוקף ,נענו על ידי החייל במקרה
הטוב "רק קצין יכול לתת את המידע הזה" .ובמקרה הפחות טוב,
"זה לא התפקיד שלי .לך הביתה".

במקרה אחד בו האיש טלפן אלינו לפני שעזב את המת"ק ,התערבנו
וקצין הגיע ומסר לאיש שהוא מנוע משטרה.
במצב הנוכחי רק עורך דין יכול להשיג עבור האיש את המידע הפשוט
הזה שמגיע לו בדין .אנחנו מוחות על כך ומבקשות את התערבותך
המיידית.
בברכה,
חיה אופק; טל'  ;026734175פקס Choffek@017.net.il ;026544330
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