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תגוגה מקדמית לעתירה
ונל1שת למטול תד<וו
בהתאם להחלטת ביה המשפט הנכבד ,מוגשת ביה תגובת המשיכיס המקדמית לעתירה.
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עניינה של העתירה ,בבקשת העותרים לקבוע כי תושב איו׳יש ששר תפנים ,אישר בקשה
לאיחוד משפחות בישראל ,שהוגשה עבורו ,וששהייונו בישראל מוסדרת באמצעות היתר
מת׳׳-ק נלהל!6 :לסטינ< גהליך אחמ״ש) ,יובל לעמיד בישראל בלא צורך בהליך או בתיאום
מסף ובלא הגבלה.
לחילופין ,מבקשים העותריס לקבוע בי במקביל להיתר השחייה ,יתפק לפלסטינים בהליך
אחמ״ש היתר עבודה לאותה תקופה באופי שגרתי.
מוסף ,מבקשי© העותרים בי בית המשפט הנגבד יורה למשיבים לחשוף אה בלל
ההסדרים המרמטיגיים חתליס על 3לססי3יס בהליך אחמ״ש בכל חמגע לעבודתם
לישראל.
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בפי שיפורט להלן ,המשיבים סבורים כי דין העתירה להידחות על הסך,
העותרים מפרשים בעתירה שורה ארובה של עניינים שבהם לטעגתנז פלססמיס בהליך
אחמ״ש מופלים לעומת צתימס ?׳ריס אחרים המצויים בהליך אחמ״ש בישראל .בך
מציינים העותרים יי גלסטמיס בהליך אחמ״ש נאלצים להוציא היתר כניסה לישראל

לצורך תעסוקה ,כי מתן היתרי עבודה להם מוגבל לענפים מסוממים בלבד ,וכי איין
באפשרותם לעמד באופן עצמאי.
בראש ובראשונה ,נעיר שחלק ניכר מהטיעונים שבעתירה אינם מדוייקים ,וכדלהלן:
ראשית  -פלסטינים נהליד אחמ״ש רשאים לעגה* נישראל כעצמאים .בהיעדר הוראת
חוק האוסרת עליהם לעשות זאת ,איו כל מניעת שפלסטינים בהליך אחמ״ש יעבדו
בישראל כעצמאים .נעיר שבנקודה זו ,פלסטינים בהליך אחמ״ש ננדלים לטוגת מגתינים
זרים אחרים ,השוהים בישראל ברשיון ישיבה שאינו מאפשר עבודה ,שאינם רשאים
לעבוד בישראל אף כעצמאים בניגוד לתנאי רשיון חישיבח שברשותם .פלסטינים בהליך
אחמ״ש אשר קיבלו היתר מת״ק פטורים מקבלת רשיונות ישיבה ,לאור הוראות צו
הכניסה לישראל (פטור תושבי יהודה והשומרון ,רצועת עזה וצפוו־-סעי ,מרכז-סמי,
מרחכ־שלמה ורמת־הגולן) ,התשכ״ח( 1? 63-להלן :צו תפטוו) ,ועל כן רשאים לעבוד
בישראל כעצמאים ללא צורך ברשיונות ישיבה.נוספים.
ש<2ת  -פלסטינים בהליד אחמ״ש רשאיס לעבוד בישראל בגל ונחוס .סעיף 1יג(ב) לחוק
עובדים זרים ,התשני׳א־■( 1991להלן :חוק עובדים זדים) קובע כי היתרי העסקח לעובדים
ורים יינתנו בשים לב ,בין השאר ,למאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה
השונים .בחתאם לסעיף דה ולמדיניות הממשלה באשר להעסקה עובדים זרים בכלל
ולהעסקת עובדים זרים פלסטינים בפרט ,ניתנים היתרי העסקה לעובדים זרים במספר
ענפים מצומצם .לעומת זאת ,פלסטינים 5הל<  1אחמ״ש אשי מתגי להם היתרי * 1(3״?
אישיים ,רשאים לעגוד <3שראל בכל תחוס ,ותעס?ת  6אמה מיגגלת לענפיס שנהם
<3תו להעסיפ שגדי ס זרים ,מעסיקים ישראלים יכולים אפוא לקבל היתר להעסקת
פלסטינים בהליך אחמ״ש מאושר בכל ענף העסקה.
שלישית 3 -ל  0טיני 3 0הל<ד אחמ״ש איצם 33ו 3יס ל&ב&ז חחע?? 1ו ,7בהתאם להוראות
סעיף 1יג(ב) לחוק שבדים זרים האמור ,ובהתאם למדיניות הממשלה ,מתן היתר להעסקת
עובדים זרי□ ופלסטינים כפופה למכסות ולנהלים החליס על גיוס והעסקת שבדים אלו,
הנקבעים בדרך בלל בהחלטות ממשלה ,פלסטינים בהליך אחמ״ש מאושר אינם כפופים
למכסות החתרים להעסקה לעוגדיס פלסטינים ,והיתרי ההעסקה הניתנים למעסיקיהם
הישראלים ,ככל שנתבקשו כאלו ,אמס באים במניין המכסח האמורה.
המדיניות חאמורה ,המחרמה פלסטינים בהליך אחמ״ש לס<בה .יחסית לעובדים זרים
אחרים ,צתוגה ברשות חאוכליסין־  -ובעבר ,ביחידת הסמן לעובדים וריס במשרד התמ״ת,
ובמדור התשלומים בשירות חתעסוקזז * לכל הפחות מזה כ ! 5-שנים ,שבן בך הודיעח
המדינה לבית המשפט חנבבד עוד ביום  ,22.7.1998במסגרת חודעמזז בבג״ץ 3945/98
שסיר נ ,שר הפנים ,כדלהלן:
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״■  .9יתר על כן ,לגבי תושבי האזור הרשומים במרשם האוכלוסין באזור,
שבקשתם לאיחוד משפחות אושרה ,סוכם עם שירות התעסוקה ,מ
מעסיקיהם לא יצטרכו לעגור אה התהליך הרגיל החל לגבי עובדי
האזור שאיצם יכאים להתגורר בישראל ,קרי ־ בעת שמושב אזור
״רגיל״ שמעסי? ישראלי 0ב?!ש להעסיסו .חייג אותו מעסיס לפנות
ללשבת שירות התעסוסה ולעמוד 3ס 1יטיימי  0להעססת עובד אזור,
מוו :שאיו אפשרות להעסי? עובדים ישראלייס וצר ,חיי שלגני בו
זוג של תושבת ישראל שבסשתו לאיחוד משפתות אושרת .אישור
שירות חתעסוסה למעסיס צדרש רס לשג 1הסדרת מתו היתר העבודה
לעבוד בישראל אצל מעסיס ספציפי בישראל מטעם סמ״ט תעסוקת
באזור .יעל מצת להבטיח שהמעסיק הישראלי יעמוד בהוראות הדיו
הישראלי לגבי הבטחת זבויותיו של אותו עובד.
 .10חו !7שירות התעסוקה או> איננו מו<ע גובו זוג תושב האזור לפתוח
עס  3עצמאי בישראל ,ככל שברצונו של בן זוג כיה לפתוח עסק
בישראל .הוא אמצו מצוע לעשות כן ,בכפוף לקיום כל הוראות הדין
בישראל(פתיחת עסק כחוק וכר).
בכל הצוגע לעובד זר שכיר שאיצו רשוס במרשם האוכלוסין בישראל.
וכל עוד איצו רשום במרשם ,חלות הוראות חוק שירות התעסוקה ,בין
שהוא מקבל ממשרד הפצים אשרה מסוג ב־(1המוטבעת בדרכון לגבי
אזרה יררני ,רוסי או כל מדינה אחרת) ובין שהוא מקבל היתר מפקדת
התיאום והקישור.״
(ההדגשות צוספו ע״י הח״מ}
מש1/

ההודעה שהוגשה בבג״ץ  ,3945/98ביוס  ,22.7.1998מצורפת ומסומנת מש/ג.
מסיבח זו ,סבורים המשיבים כי התשתית העובדתית שנפרשה בעתירה היא שגויה ,ועל בן
לטעמם דיי העתירה להידחות על הסף.
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למעלה מן הצורך ,יוער פי לאחרונה .לאחר דיונים שהתקיימו במשרד המשפטים עס נציגי
המשידים הדלומטייס ,ההקבלה החלשה לשגות את נוסח היתר השהייה הניתן
לפלסטינים בהליך אחמ־-׳ש מאושר ,כך שייכתב על גביו :״היתר זח מאפשר עבודה במדיגת
ישראל׳׳ .בנוסף ,הוחלט לראות את היתר השהייה בנוסחו החדש כמייתר את הצורך
בהיווו העסקה (למעסיק הישראלי) ,וממילא פלסטינים המחזיקיכו בהיתר שהייה מכוח
הליך אחמ־יש יוכלו לעבוד בישראל כשמרים מגלי שהמעסיק המבקש להעסיקם יידרש
לסבל היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה.
יישום החלטה זו דורש קביעת מחיות מצד רשות האוכלוסין ומצד ראש מיגחל השירות
למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה ,באישור הגורמים הרלווצטייס.
המועד המהומי לבניסה ההחלטה לתוקף ,בכפוף לכך שההנחיות ייקבעו ויפורסמו ,חוא
.1.1.2013
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למותר לציין בי ישראלי המעסיק פלסטיני בהליך אחמי׳ש מאושר נדרש לעמוד בכל
הוראות חחוק והתקנות הרלוונטיות .כפרט( ,דרש המעסיק לספק לעובדיו את מלוא
הזכויות הסוציאליות הקבועות בחוק ובתקנות.
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בנסיבות אלה ,סבורים המשיבים כי העהירח התייתרה וכי דינה להימחק .ממילא,
סבורים המשיבים כי אין צורך בקייס הדיון הקבוע ליוס . 14.11.2012

היום ,יום שלישי ,ב״א חשון תשע״ג (.)06/11/2012
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