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 על תנאי עתירה למתן צו
  

ורה ילא מדוע  ,ליתן טעםמשיב להמורה על תנאי ליתן צו בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת 

לחסרי מעמד , 0456-ח"תשי ,סעדהחוק שירותי  לפישירותים  עניקלרשויות המקומיות לה

תקנות בחוק וב המונח נזקקים כהגדרתככל שהם , בפרט למבקשי מקלטו כדיןהשוהים בישראל 

 .0499-ל"תש ,(מבחני נזקקות) שירותי הסעד

 מבוא

ולמבקשי השוהים בישראל כדין ד לאפשר לחסרי מעמ הינה בחובת המשיבשל עתירה זו  נהיעני .0

חוק ל( א)6סעיף חובה זו מצויה ב. במידה שהם זקוקים להם, י סעדשירותלקבל , המקלט בפרט

כהגדרתו , "נזקק"וחלה כלפי כל ( חוק הסעדאו  החוק: להלן) 0456-ח"תשי, סעדהשירותי 

ת יוהיא אינה מותנ( התקנות: להלן) 0499-ל"תש, (מבחני נזקקות)ד בחוק ובתקנות שירותי הסע

 .בתושבות או באזרחות

במיוחד ושזוהו כנזקקים  למילהעניק סיוע  במטרהיאלית התפתח מקצוע העבודה הסוצ .6

לשירותים  המחלקותעל ידי  שירותים אלו ניתנים, בישראל .הבאוכלוסיילקבוצות הפגיעות 

לשירותים  המחלקותתפקיד . בהתאם למדיניות המשיב, תשברשויות המקומיו חברתיים

, האיתור, התמיכה ,הטיפול, הוא מתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון חברתיים
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ההגנה והשיקום במגוון דרכי התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה , המניעה

 .קבוצתית וקהילתית, פרטנית –הסוציאלית 

הגנה "ן שהגישו בקשה פרטנית למקלט ובין שהם חוסים תחת מדיניות הבי)מבקשי המקלט  .0

, שוהים בישראל כדין( אריתריאה ומדינות נוספות, סודןאזרחי החיל על שר הפנים ש" הזמנית

מתמודדים עם רבים מהם . ישיבה שמעניקה להם רשות האוכלוסין וההגירה תרישיונומכוח 

תוצאה כו, והתעללויות יפותחט ,אונס כגון יותרלאחר שעברו אירועים קשים ב קשיים רבים

וזאת , במצב של הישרדות מתמדתרבים מהם מצויים . מכך סובלים ממצב של פוסט טראומה

כתוצאה ממדיניות מכוונת של מדינת ישראל אשר הגדירה את שהותם בישראל כשהות זמנית 

קים בעבודות אינם עובדים והשאר מועס מהםחלק ניכר . שאינה מזכה אותם בזכויות

נשים וגברים אלו מהווים את אחת האוכלוסיות . ללא ביטחון תעסוקתי ובשכר נמוך, מזדמנות

 .ואחת האוכלוסיות הנזקקות ביותר, החלשות ביותר בישראל

היחידות לשירותים חברתיים אינן מעניקות טיפול סוציאלי , המשיב הנחיותבשל  ,אף על פי כן .9

במדיניות  מדובר .למעט חריגים מצומצמים, חוק ובתקנותנזקקים כהגדרתם ב למבקשי מקלט

תוך אפליה ובניגוד לדין , שהתקבלה ללא כל הסמכה מנהליתבהחלטה  ,שנוגדת את לשון החוק

אשר , (ד"תשע)ג 89ח מבקר המדינה "הנושא אף זכה לביקורת בדו. היסוד-הבינלאומי ולחוקי

 . ותים סוציאליים למבקשי מקלטת שירטרם גיבש מדיניות לגבי הענק המשיבהוסיף כי 

, כללית לפיה עמדת היועץ המשפטי לממשלהפניות העותרת בנושא אל המשיב נענו בתשובה  .5

היא שאין למדינת ישראל חובה לספק שירותי , ח מבקר המדינה האמור"כפי שהובאה בדו

 חוקיות-המשיב לא התייחס בתשובתו לאיזו מן הטענות בנוגע לאי. רווחה למבקשי מקלט

 .החלטתו ומכאן מוגשת עתירה זו

 התשתית העובדתית

 הצדדים

העותרת מעניקה תמיכה וסיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל ופועלת להעלאת המודעות  .8

מאז הקמת העותרת בשנת  .זכויותיהם בפני רשויות המדינה הציבורית למצוקותיהם ולקידום

ציאות רבת קשיים שאינם זוכים היא מסייעת למבקשי מקלט רבים המתמודדים עם מ, 6999

  .למענה משירותי הרווחה הציבוריים

ועל השירותים החברתיים הניתנים בה , אחראי על מדיניות הרווחה של ישראל 0משיב ה .9

מתן -המשיב הוא שהורה על אי. ברשויות המקומיות היחידות לשירותים חברתייםבאמצעות 

ובהתאם להוראה זו מסרבות , ם מסוימיםלמעט חריגי, שירותי רווחה לנזקקים מבקשי מקלט

 .היחידות לשירותים חברתיים להעניק שירותי רווחה לרוב הנזקקים מבקשי המקלט

 הרקע העובדתי

 בישראל ונגישותם לשירותי הרווחה בישראל רווחתם של מבקשי המקלט  .א

ם אזרחים זרי 99,960חיים בישראל  6908 לאוקטובר נכון ,לפי רשות האוכלוסין וההגירה .6

מאריתריאה או  הגיעומהם  46%-כ, לפי נתוני הרשות .דרך גבולה הדרומילישראל שהגיעו 

בשל מצב זכויות " הגנה הזמנית"חוסים תחת מדיניות ה הם, בהתאם למדיניות המשיב. מסודן
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לפסק דינה  8סעיף , 08.4.00ניתן ביום , הכנסת' אדם נ 9098/06ץ "בג' ר)האדם באותן מדינות 

לא התאפשר לאותם אנשים להגיש בקשות , לערך 6900יצוין כי עד לשנת (. רבלשל השופטת א

, הדבר לא לווה בפרסום ואף לא ביידוע אותם אנשים, וגם כששונתה מדיניות זו, למקלט

לחדש את רשיונות הישיבה , כל כמה חודשים, שמגיעים מזה שנים למשרדי משרד הפנים

ולמדו שלמרות הרישיון שניתן )קשה למקלט אלו מהם שלמדו על האפשרות לבקש ב. שלהם

, כך עשו גם אזרחי מדינות אחרות. הגישו בשנים האחרונות בקשות, (עליהם לעשות זאת, להם

 .אשר אינם חוסים תחת מדיניות ההגנה הזמנית

מבקשי המקלט : כי מדובר באוכלוסיה השוהה בישראל פרקי זמן ממושכים, יש להדגיש .4

חלק ניכר מאוכלוסיית . 6999ומאריתריאה בשנת , 6995שראל בשנת הראשונים מסודן הגיעו לי

ומצב זה אינו צפוי להשתנות , מבקשי המקלט ממדינות אלו שוהה בישראל שנים ארוכות

ללא כל , גם בחינת בקשות המקלט הפרטניות נפרשת על פני שנים, כמו כן. בעתיד הנראה לעין

דסטה  6885/09ץ "כי כבר במסגרת בג, זה נזכיר לעניין. צפי בדבר מועד קבלת ההחלטה בעניינם

התחייבה רשות האוכלוסין וההגירה לסיים את בחינת בקשות ( 00.6.05ניתן ביום ) הכנסת' נ

התחייבות  – 6908עד לפברואר , המקלט של אזרחי אריתריאה וסודן שהיו תלויות באותה עת

 .שעד היום הרשות לא עמדה בה

. או בדרכם לישראל מוצאםבמדינות , ות חמורות בגוף ובנפשרבים ממבקשי המקלט חוו פגיע .09

רבים . ויים בסיניפגיעות מיניות והחזקה בתנאי עבדות במחנות העינ, רבים מהם עברו עינויים

 .ורבים נותרו ללא משפחה או מעגלי תמיכה, כל עקב מנוסתם-מהם נותרו חסרי

ח "דועל פי  .הם רבים שי המקלטמבקצבים בפני יהקשיים והבעיות הנ, גם אחרי הגעתם ארצה .00

 סובלים חלק ממבקשי המקלט( ח המבקר"דו: להלן) 006' עמ ד"ג תשע89מבקר המדינה 

הרשויות , כתוצאה מכך. מפוסט טראומה עקב החוויות הקשות עמן התמודדו בארץ מוצאם

המקומיות מדווחות על תופעות שונות המתפתחות בקרב מבקשי המקלט כמו התמכרויות 

קשיים מתמודדים עם רבים מבקשי מקלט , ח"לפי הדו ,בנוסף. ת עקב קשיי הסתגלותואלימו

 .תנכויות פיזיוו; מחסור במזון; היעדר קורת גג; תעסוקה ומקור פרנסהמציאת כגון 

 /עמצורף ומסומן  ד"ג תשע89ח מבקר המדינה "דוהעתק הפרק הרלוונטי מ

שירותי רווחה לעובדים זרים ולחסרי " ,ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת"דופי ה-על גם .06

מבקשי המקלט מושפעים מסממנים , (6900יולי ) "מדיניות והיקף שירותים –מעמד אזרחי 

: 0.0פרק ) תרבות ושפה חדשים, הכורח להסתגל לחיי חברה בשלשונים של משבר הגירה שנוצר 

 . (9' עמ, "הצרכים הסוציאליים של חסרי מעמד אזרחי בישראל"

שירותי רווחה לעובדים זרים ולחסרי מעמד "ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת "דוהעתק 

 /עמצורף ומסומן  ( 6900יולי ) "מדיניות והיקף שירותים –אזרחי 

נוקטת במדיניות אי הרחקה כלפי מבקשי המקלט מאריתריאה וסודן מדינת ישראל , כאמור .00

מאפשרת למבקשי ו מוצאםמכירה בכך כי לא ניתן לגרשם חזרה לארצות  ,החיים בשטחה

י מקלט נוספים שאינם כמו כן ישנם מבקש .המקלט הסודנים והאריתראים לשהות בשטחה

כתוצאה מכך . שבקשות המקלט שלהן עוד עומדות ללא הכרעה במשך שנים, ממדינות אלו

מדינת  ההגנה שמספקת, עם זאת. תקופות ממושכותמבקשי מקלט לאורך  בישראלשוהים 
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כמו  זכויות בסיסיות אינה כוללת והיא, בלבד גירוש הגנה מפני היאמקלט למבקשי ה ישראל

מותירה את מבקשי  המדינה, למעשה. וביטוח בריאותרישיונות עבודה , ביטוח לאומיזכאות ל

, המקלט שאינם ברי הרחקה ללא מעמד מוסדר וללא זכויות בסיסיות במשך שנים ארוכות

' נסנט ארגיי אספו נ 6496/00מ "בפסק הדין עע .גוםמחריפה את מצבם שבלאו הכי הוא עובכך 

הערפל הנורמטיבי . זהו מצב בלתי רצוי בעליל"...: כינקבע  ,((09.9.06 ניתן ביום)משרד הפנים 

וודאות מכבידה ביותר מבחינת האנשים עצמם אשר לעיתים שוהים בישראל מכח -יוצר אי

ט נאלצים אף הם להתמודד בשל כך בתי המשפ. מבוטלים-המדיניות האמורה פרקי זמן בלתי

מציאות החיים , מטבע הדברים, חדשות לבקרים עם שאלות ומצבים שונים ומגוונים שמייצרת

 (.פסק דינה של השופטת חיות.." ).והנוגעים לזכויותיהם של אנשים אלה

 מדיניות המשיב ביחס למבקשי מקלט  .ב

, זאת. על ידי הרשויות המקומיות, שירותי הרווחה בישראל ניתנים על פי חוק שירותי הסעד .09

אלו  במחלקות. פועלות במסגרת הרשויותשלשירותים חברתיים  המחלקותבמסגרת פעילות 

הנחיות שמתקבלות מהמשיב , התקנות, הפועלים על פי החוק, מועסקים עובדים סוציאליים

ים עוד חלים על העובדים הסוציאליים הוראות חוק העובד. ותקנון העובדים הסוציאליים

-ט"תשנ, (כללי אתיקה מקצועית)ותקנות העובדים הסוציאליים  0448-ו"תשנ, הסוציאליים

0444. 

רשות מקומית תקיים לשכת סעד לשם טיפול סוציאלי "קובע כי לחוק הסעד ( א)6סעיף  .05

מצב , אדם הזקוק לסעד מחמת גילו"לחוק נזקק הוא  0לפי סעיף " .בנזקקים והגשת סעד להם

   ."הכל לפי המבחנים שנקבעו בתקנות, או מסיבות אחרות, הרוחני או הגופניליקויו , בריאותו

את מבחני  ותמפרט 6-0תקנות . את מבחני הנזקקות ניתן למצוא בתקנות שירותי הסעד .08

מחמת ליקוי רוחני או  ותנזקק ,מחמת מצב בריאות ותנזקק ,מחמת גיל ותנזקק: הנזקקות

, חוסה של אדם מחמת היותו ותנזקק, חמת אלמנותמ ותנזקק, מחמת עיוורון ותנזקק ,גופני

 .מחמת סיבה אחרת ותונזקק מחמת מחסור ותנזקק

תפקיד היחידות לשירותים חברתיים הוא מתן שירותים מקצועיים ומיומנים  ,המשיבעל פי  .09

ההגנה והשיקום במגוון דרכי התערבות , המניעה, האיתור, הטיפול התמיכה, בתחומי האבחון

למידע נוסף על  .קבוצתית וקהילתית, פרטנית –של העבודה הסוציאלית  ובכלים השונים

ראו אתר האינטרנט של משרד הרווחה והשירותים , המחלקות לשירותים חברתיים

 : החברתיים

http://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/Pages/OpenMachlakot.aspx 

על אף הרקע הקשה ממנו מגיעים מבקשי המקלט ועל אף המציאות היומיומית הקשה עמה הם  .06

וזאת נוכח הנחיית , לשירותים חברתיים אינן מטפלות במבקשי מקלט המחלקות ,מתמודדים

 : נמצא כי  89' בעמ מבקרהח "דוב. המשיב

ווחה בנוגע לטיפול בזרים שאינם בני הרחקה גורסת כי מדיניות משרד הר"

למעט , באין מדיניות ממשלתית כוללת לא יוענקו שירותי רווחה לזרים

ספק אם ביכולתם של שירותי . במקרים שבהם נשקפת סכנה מידית לשלומם

שכן נגישות הזרים לשירותי , הרווחה לזהות זרים שנשקפת סכנה לשלומם

http://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/Pages/OpenMachlakot.aspx
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 ..".הרווחה מוגבלת ביותר

המחלקות מנועות ממתן שרשויות המקומיות נענות העותרת לפרטניות של ת ופני, ואכן .04

פנתה העותרת בעניינם של שני מבקשי מקלט  0.6.08ביום , למשל. שירותים למבקשי מקלט

עבורם ביקשה סיוע ו יפו תל אביבעיריית לשירותים חברתיים ב המחלקהמטופלים על ידה ל

חזרנו ובדקנו "נמסר לעותרת כי , 05.6.08ממנהל אגף דרום ביום  בתשובה שהתקבלה .מהיחידה

פעם נוספת את אפשרות מתן השירות לנשואי מכתבכם בפיקוח השירות לפרט ומשפחה 

כי כיוון , נמסר לנו פעם נוספת. א והמרכז"במשרד הרווחה והשירותים החברתיים במחוז ת

 ."לאזרח ישראלי אחר שאינם אזרחי ישראל אנו מנועים מלתת להם שירות כמו

  /עמצורפים ומסומנים  90.96.08 -העתק מכתבי העותרת מיום ה

   /עמצורף ומסומן  05.6.08 -העתק מכתבו של מר יחיאל מחדון מיום ה

החלטת המשיב אינה מעוגנת בחוק ולמיטב הידיעה גם לא מעוגנת בנוהל או במקור נורמטיבי  .69

אולם לא , המשיב אישר מדיניות זו והגן עליה, תפניות העותרבמענה ל, כמובא להלן. כלשהו

 . הפנה למקור החוקי לה או לבסיס המשפטי לה

מכוח . מספר חריגים וקבענ, למען שלמות התמונה נציין כי לצד הכלל שגזר על עצמו המשיב .60

וזאת , או סחרניתנים שירותי רווחה למבקשי מקלט שהוכרו כקורבנות עבדות , חריגים אלו

מבקשי עוד ניתנים שירותים ל. למשך שנה מקלטים לקורבנות סחרהיום וב מרכזיבמסגרת 

נשים וקטינים הסובלים מהתעללות או הזנחה , למשל)בלבד " סכנה" ם המוגדריםמקלט במצבי

 נתנו שירותים גםיי, כי לגבי קטיניםהמשיב  הודיעלאחרונה  .(הסובלות מאלימות במשפחה

 ".סיכון"ם המוגדרים כבמצבי

, העותרת, למעשה .אינם מטופלים בידי המשיב, של מבקשי מקלט נזקקים מקריםכל יתר ה .66

. במבקשי המקלט הנזקקיםלטפל  ,בדהכמעט ל,מנסה היא זו ש, עמותה הפועלת מכוח תרומות

טיפלה העותרת  במהלך השנים. נשים וגברים 659-לכהעותרת מספקת שירות  חודשמדי 

נשים וגברים  999-חרונה בלבד טיפלה בלמעלה מקורבנות עינויים ובשנה הא 599-בלמעלה מ

משפחות חד  099-מחלה כרונית ובלמעלה מעם המתמודדים עם מוגבלות פיזית או נפשית או 

הסמכויות או האחריות למלא את החלל , המשאבים, מובן כי לעותרת אין את הכלים .הוריות

 .בניגוד ללשון החוק, שיצר המשיב

בכל אחד מהמקרים מפורט הסיוע  מטופלים בידי העותרתלהלן מספר דוגמאות למקרים ה .60

, אך גם מגבלותיו בהיעדר התערבות מצד המחלקות לשירותים חברתיים, הניתן על ידי העותרת

לא ניתן לפרט את שמות הפונים ונציינם בראשי , מטעמי פרטיות וצנעת הפרט. בהוראת המשיב

ומגובה בתצהיר , פורט להלן לקוח מהםהתיקים עצמם מצויים אצל העותרת והמידע המ. תיבות

 :ובמספר התיק הפנימי התומך בעתירה זו

מתגורר בתל אביב ומטופל , 99כבן , אזרח סודן – (00000265תיק פנימי )ע .א.מר מ .א

י עמותת רופאים לזכויות אדם בשל מצבו "בעמותה מעל לשנה לאחר שהופנה אליה ע

בשל . בעין שמאל מדרדרת ובעין ימין וראיית ע עיוור לחלוטין.א.מ. סוציאלי הירוד-הפסיכו

מצבו הוא בקושי עובד ונסמך לחלוטין על מכרים שיוכלו לארח אותו בביתם ולדאוג לו 

בביקוריו . תלותו המוחלטת באחרים לקיומו הובילה אותו למצב רגשי קשה וירוד. למזון
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ון להעניק לו סיוע אצל העותרת ניתן לו מרחב הולם לשתף את קשייו ומכאוביו ונעשה ניסי

ת כדי /ס עירוני"ע זקוק לשירותי עו.א.מ: הכלים שבידי העותרת מוגבלים, עם זאת. רגשי

; להנגיש עבורו את שירותיו של המרכז לשירות לעיוור במשרד הרווחה ולקבל תעודת עיוור

 .ולסייע במציאת סלי מזון או כרטיסי מזון ובעזרה בביגוד

, ורעייתו, 59בן , הגבר. אזרחי אריתראה – (00000268תיק פנימי )ט .ש-ט ו.משפחת א .ב

המשפחה מתגוררת בתל אביב . 04וכן בילד בן , (5-ו 00בני )מטופלים בשני ילדים קטינים 

הגבר סובל ממחלת : שני בני הזוג אינם עובדים. 6900ומטופלת אצל העותרת מאז נובמבר 

קוק להשתלת כליה ולעיתים מאושפז ז, עובר טיפולי דיאליזה על בסיס קבוע, כליות סופנית

האישה אינה עובדת משום שעליה לטפל בבעלה ובילדיהם . ח על רקע החמרה במצבו"בביה

העובדים הסוציאליים להערכת . המשפחה סמוכה לחלוטין על אחיה של האישה. הקטנים

העותרת הילדים חשופים לסיכון בשל היעדר ביטחון תזונתי וקיים חשש שהמשפחה של 

תפקודו -הגבר נוכח אי, שני בני הזוג סובלים ממצב רגשי ונפשי קשה מאד. ק לרחובתיזר

העותרת . יכולתו לפרנס את משפחתו והאישה נוכח העומס והלחץ המוטלים עליה חוסרו

והנגישה לאישה את שירותי מרפאת , מעניקה לבני הזוג סיוע רגשי ומקום בטוח ומכיל

כמו כן העותרת מנסה לעודד אותה לצאת לעבוד . תלבריאות הנפש של משרד הבריאו "גשר"

סייעה כמו כן . לה במציאת רופאת שיניים לילדתה שאינה מבוטחת בביטוח רפואי וסייעה

מעבר לליווי ארוך טווח . מוגבליםהכלים שבידי העותרת , עם זאת. בתרומות מזון העותרת

, ו יכולים לסייע בהםת הי/ס עירוני"דרך קיום שיחות קבועות ומתן תמיכה רגשית שעו

תיווך וסנגור מול המסגרות החינוכיות של , ס לשם ליווי"המשפחה זקוקה לשירותי עו

שילוב הקטינים ; הקטינים לצורך קבלת הנחות עבור התשלומים השוטפים וספרי לימוד

והבנת הצרכים העולים במסגרות האמורות כדי לסייע ; ח"בפעילויות חינוכיות דוגמת פר

עוד ניתן היה לסייע למשפחה באמצעות מציאת מועדונית עבור . רה המתאימהלמשפחה בצו

כי , מובן. הבת הצעירה שתשלב גם ארוחת צהרים חמה ופניה לקבלת הנחה במסגרת זו

למשל על ידי הפנייתה למרכז )יכול גם לסייע לאם במציאת עבודה  הת הי/ס עירוני"עו

בביגוד ובגיוס , י מזון או כרטיסי מזוןוכן לסייע להורים במציאת סל( תעסוקה עירוני

 .משאבים עבור המשפחה מול קרנות שונות

מתגורר בתל . 04בן , יליד חבל דרפור, אזרח סודן  – (00000122תיק פנימי )א .א.א.מר מ .ג

בעקבות מה שעבר  PTSD-א אובחן כסובל מ.א.א.מ. 6905אביב ומטופל בעמותה מאז מרץ 

עבר ניתוח להסרת הגידול  6905ן היתר כחולה בסרטן וביולי עליו בסודן ולצד זאת אובחן בי

בעמותת רופאים , לבריאות הנפש של משרד הבריאות "גשר"הוא מטופל במרפאת . מגופו

חולשה , מאז הניתוח הוא סובל מכאבים. לזכויות אדם ובבית החולים תל השומר

אשר , בתיהם של חברים משום כך הפך לחסר בית ועובר בין. והתעלפויות ואינו יכול לעבוד

, למרבה הצער. תמכו בו וליוו אותו לטיפולים הרפואיים ובמהלך ההתאוששות, כלכלו אותו

בזה אחר זה והוא נאלץ לישון למשך תקופה בגינה ציבורית " חולות"הם זומנו למתקן 

, בשל העוני. כיום הוא ישן במסעדה ובמהלך היום מסתובב ברחובות. בדרום תל אביב

הוא מתקשה להתאושש מהניתוח ולהשלים , המחסור ודרות הרחוב, זונה הולמתהיעדר ת

לו להתמודד עם  וסייעהרגשית באופן קבוע  בו העותרת תומכת. את הטיפול התרופתי
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תרומות מזון  מהעותרתקיבל א .א.א.מ, בנוסף. הקושי הרב שבהיותו דר רחוב וחולה

" טרם"מרפאת  –רפואיים שטיפלו בו שוטפות וליווי וסנגור שוטפים אל מול הגורמים ה

עם . ח תל השומר"עמותת רופאים לזכויות אדם ביפו וביה, בתחנה המרכזית בתל אביב

ת כדי לפנות /ס עירוני"א זקוק לשירותי עו.א.א.מ. מוגבלים שבידי העותרתהכלים , זאת

עירונית לפנות ליחידה ה; למתן מקום לינה זמנית "(גגון)"ית חירום למקלט העירוני בפני

ולפנות להנגשת ; סוציאלי מקיף וארוך טווח-לדרי רחוב על מנת להנגיש עבורו טיפול פסיכו

אגודה למלחמה "דוגמת קבוצת תמיכה ב, שירותים נוספים מול עמותות רלוונטיות

ס עירוניים יוכלו לסייע  במציאת סלי מזון או כרטיסי מזון ובעזרה חד "עו, בנוסף". בסרטן

 .פעמית בביגוד

מתגוררת בתל אביב . 99כבת , אזרחית אריתריאה – (00000503תיק פנימי )ו .א.ט' גב .ד

ועד היום , ו סובלת מכאבים רבים ברגליה ועיניה.א.ט. 6906ומטופלת בעמותה מאז שנת 

בשל מצבה היא אינה . היא מטופלת בעמותת רופאים לזכויות אדם. טרם נמצא המקור להם

והיא נודדת בין בתי אנשים , וסר ודאות ועוני חמורמצויה במצב של ח, יכולה לעבוד

עקב כך . דרדרותה לפת לחםינוכח ה, לתקופה מסוימת נדחקה לחיים בזנות. שמסייעים לה

ללא מקורות תמיכה פנים , חסרת מוטיבציה ודחויה חברתית, היא מצויה במצב רגשי ירוד

לשוחח ולקבל תוקף רגשי נה מדי שבוע נוכח רצולשיחות אותה  תמקבל העותרת. קהילתיים

לה בתרומות מזון ובתיווך מול עמותת רופאים לזכויות אדם  תמסייעהעותרת . למצבה

ו זקוקה לשירותי .א.ט. מוגבלים שבידי העותרתהכלים , עם זאת .לקידום ענייניה הרפואיים

ת כדי לבצע התערבות בשעת משבר הכוללת בין היתר מתן תמיכה רגשית /ס עירוני"עו

ו לפרויקטים .א.הפנייתה של ט; (למשל דרך הפנייה למרכז תעסוקה)במציאת עבודה ועזרה 

דוגמת קבוצת )הנגשת תכניות קהילתיות שונות ; עירוניים לנשים המצויות במעגל הזנות

ס "תמיכה לנשים בזנות בעמותות רלוונטיות או קבוצות העצמה ותמיכה לנשים במתנ

 .כרטיסי מזון ובעזרה חד פעמית בביגוד ובסיוע במציאת סלי מזון או; (העירוני

 64-ו 09בני זוג אזרחי אריתריאה בני  – (00000425תיק פנימי )א .ט.ס-א ו.ט.משפחת ב .ה

בני , ילדים 9לבני הזוג . 6900מתגוררים בתל אביב ומטופלים בעמותה מאז שנת , בהתאמה

טעו כתוצאה מירי ותאונת הגבר אינו עובד משום שכפות רגליו נק. ותינוק בן יומו 0.5, 0.5, 5

על רקע הלידה של ילדם , לאחרונה. והאישה היא המפרנסת היחידה של המשפחה, דרכים

מצבם הכלכלי קשה מאד . היא הפסיקה לעבוד ולא תוכל לחזור לעבוד בזמן הקרוב, הרביעי

למשפחה בתרומות מזון ולאחרונה  תמסייע העותרת. והם חיים בעוני ובסכנת פינוי לרחוב

לאב המשפחה סיוע  תנותנ העותרתכמו כן . תרומות כסף וציוד מגורמים פרטיים גייסהגם 

שירותי ליווי וכן ( על רקע תחושותיו נוכח תפקודו וחוסר יכולתו לסייע למשפחתו)רגשי 

ובניסיון ( בעיקר עמותת רופאים לזכויות אדם)וסנגור מול הגורמים הרפואיים המטפלים בו 

מהיחשפות  תחושש העותרת, עם זאת. קה התואם את מצבולמצוא עבורו מקור תעסו

ת היו יכולים /ס עירוני"עו. הילדים למצבי סיכון על רקע היעדר הכנסה בתקופה הקרובה

תיווך וסנגור מול המסגרות , בליווי; לסייע בשילוב הילדים הקטנים במעון תוך סבסוד חלקי

השוטפים והבנת צרכיהם  החינוכיות של הילדים הגדולים לצורך הנחות בתשלומים

, בנוסף לטיפול באמצעות ליווי ארוך טווח, זאת. ומציאת מועדונית לילדים אלו; במסגרות

וניסיונות למצוא תעסוקה המתאימה למצבו של , קיום שיחות קבועות ומתן תמיכה רגשית
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וד ביגוד וגיוס צי, וכן סיוע במזון( למשל על דרך הפנייתו למרכז תעסוקה עירוני)א .ט.ב

 .מקרנות או תורמים פרטיים, ומשאבים נוספים למשפחה( במיוחד לתינוק הרך)

. 6900מטופל בעמותה מאז שנת , 09בן , אזרח אריתריאה –( 00000768תיק פנימי ) ג.מר פ .ו

שם , ג נחטף בסודן בידי סוחרי אדם שהביאו אותו נגד רצונו לסיני.פ. מתגורר בתל אביב

מעינויים ואלימות שגרמו לפציעה קשה ברגלו ולהתמודדות הוחזק במחנות העינויים וסבל 

וכן קשיי , כיום הוא אינו יכול לעבוד נוכח דלקות וכאבים עזים ברגליו. PTSDעם תסמונת 

. משכך אינו יכול לשכור דירה והוא נד בין בתים של חברים. שינה ותפקוד נוכח מצבו הנפשי

הוצאה לו הוראת שהיה . ד הבריאותלבריאות הנפש של משר "גשר"הוא מטופל במרפאת 

ואכן מצבו הנפשי אינו מאפשר לו , שבוטלה לאחר הליכים משפטיים" חולות"למתקן 

לו טיפול פרטני  העותרת מעניקה. ס לפי הערכת הגורמים המקצועיים"לשהות במתקן שב

העותרת . לניצולי מחנות העינויים בסיני, שבועי וכן שיתוף במסגרת קבוצתית בעמותה

 גם העותרת. וכן במציאת ייצוג משפטי כשהתעורר הצורך, לו במתן תרומות ומזון מסייעת

על רקע קביעתו של רופא , בשמו לגורמי הרווחה כדי להפנותו למערך שיקום תעסוקתי פנתה

ג .לפ תמסייע העותרת, במקביל. נכון להיום הפניה לא נענתה. 6908תעסוקתי מאוגוסט 

לסייע  יכולת העותרת, עם זאת. תיו הפיזיותות שתואמות את יכולובמציאת עבודות קל

בפנייה למקלט העירוני ; ת היו יכולים לסייע בהפניה למרכז תעסוקה/ס עירוני"עו. מוגבלת

סוציאלי מקיף וארוך -וכן ליחידת העירונית לדרי רחוב על מנת להנגיש טיפול פסיכו"( גגון)"

לעסוק ; עמותות לצורך קבלת עזרים תומכים לרגלולהנגיש שירותים נוספים מול ; טווח

וכן לסייע ; בפיתוח שירות תומך בקהילה לכדי יצירת קבוצת תמיכה לאנשים במצבו

 .   עזרה חד פעמית בביגוד וגיוס תרומות על פי צרכיו, במציאת סלי מזון או כרטיסי מזון

עד לאחרונה , 64בת , אזרחית אריתריאה – (00007579תיק פנימי )א וילידה .א' גב .ז

. ולפני מספר חודשים הגיעה לטיפול העמותה נוכח מצב חירום, התגוררה בקריית מלאכי

א וילדיה ננטשו על ידי אבי המשפחה .א' גב. בני שנתיים וחצי שנה, מטפלת בשני ילדים

הורית נאלצה לטפל בילדיה -כאם חד. הורית-במהלך השנה האחרונה וכיום הם משפחה חד

ד ומשכך מצב המשפחה הדרדר במהירות והמשפחה נאלצה לעזוב את והפסיקה לעבו

המשפחה עברה לגור אצל מכרה בקריית מלאכי ולאחר מכן עם ארבעה גברים זרים . דירתם

א את .א' עזבה גב, בהיותה אם חד הורית, בשל היחס אליו נחשפה שם. בקריית מלאכי

והיה חשד כי אחד הילדים סובל מצב בריאותה לקוי . הדירה והיא וילדיה התגוררו ברחוב

בעקבותיה אמנם הוחלט , ללשכת הרווחה העירונית העותרת פנתה בבהילות. מנגעי עור

במלון באשקלון עד במשך ימים אחדים לשכנם ( צים רבים מצד העותרתלאחר מאמ)

 העותרת יצוין שבסיוע)באולם בכך התמצה הסיוע שניתן להם , למציאת פתרון הולם עבורם

ת היו /ס עירוני"עו(. א וילדיה למקלט פרטי בצפון הארץ ושם הם שוהים כיום.אהועברו 

ולבחון אפשרות לשלב את הילדים במעון , יכולים להתערב עוד לפני הגעת המשפחה לרחוב

, טיפול דיאדי ועוד, בו היו ניתנים הדרכת הורים, יום ואף במעון רב תכליתי עם הארכת יום

ה לסייע /ס יכול"עו, כמו כן. ואת ילדיה עצמה ור ולפרנס אתא לחז.באופן שהיה מאפשר לא

ולסייע ( בקהילה" אם לאם"פרויקט  קייםא "בת, למשל)להשתלב בפרויקטים קהילתיים 

 .ביגוד והשגת ציוד בסיסי לטיפול בתינוקות, במזון
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, בהתאמה 09-ו 96בני , אזרחי אריתריאה –( 00000254תיק פנימי )מ .ח-ג ו.משפחה ק .ח

מטפלים בשני ילדים בגילאי . 6909רים בתל אביב ומטופלים בעמותה מאז יולי מתגור

הגבר אינו עובד נוכח . מתגוררים בדירה אחת עם משפחה נוספת. שנתיים וארבעה חודשים

הפסיקה גם , לאחר לידת הבן הקטן. עיוורון בעין שמאל ועיוורון כמעט מלא גם בעין ימין

 בני הזוג מגיעים בתדירות גבוהה למשרדי. לדיםהאישה לעבוד כדי לטפל בבעלה ובי

להם  העותרת מאפשרת. תסכול ודאגה לעתידם ולעתיד ילדיהם, במצב של ייאוש, העותרת

בתיווך  העותרת סייעה. לתמוך ולחזק אותם ככל שניתן סהלהעלות את מצוקותיהם ומנ

עסוקתית את האישה למצוא מסגרת ת רפואיים בעניינו של הגבר ועודדה מול גורמים

יחד . בגדים ומשחקים לילדים, בתרומות מזון והיא גם מסייעת, ההולמת את מצב המשפחה

תנאי הדוחק בהם חיה המשפחה נותרים קשים מנשוא ומובילים לחשיפתם של , עם זאת

ת היו יכולים לסייע למשפחה במתן ליווי /ס עירוני"עו .הילדים הרכים למצבי סיכון שונים

בקבלת , בהנגשת שירותי המרכז לשירות לעיוור; שיחות וסיוע רגשי ארוך טווח דרך קיום

ס היו יכולים לסייע גם בשילוב הילדים "עו. תעודת עיוור ובמתן שירותי שיקום לעיוור

שתאפשר את יציאת האישה , במעון תוך סבסוד חלקי ובמציאת מועדונית מסובסדת

(. לבנות תכנית המתואמת לצרכיהוכן להפנות את האישה למרכז תעסוקה עירוני ו)לעבודה 

ובגיוס משאבים וציוד , ס היו יכולים לסייע במציאת סלי מזון או כרטיסי מזון"כמו כן עו

 .מול קרנות או גורמים פרטיים( במיוחד לתינוקות)

הרשויות  נחה אתמ למבקשי מקלטמדיניות המשיב שלא להעניק שירותי רווחה , לסיכום .69

. ברובם המוחלט של המקרים, מבקשי מקלטנזקקים ם אלו ללהעניק שירותישלא המקומיות 

השירותים הסוציאליים למבקשי מקלט שירותים  בהם ניתניםשקבע המשיב אשר החריגים 

זוכים לטיפול וסיוע מצד הנזקקים לסיוע אינם ממבקשי מקלט יצוין כי רבים  .מצומצמים מאוד

יכולה ברגיל לטפל במבקשי  ינהוהיא אבתל אביב הם  משרדי העותרת, כך למשל .ארגונים

מבקשי  זה נותרים מחוץ למעגל המטופלים במצב. מקלט המתגוררים ביישובים רחוקים יותר

היחידות , על אף זאת .לטיפול ותמיכה מצד רשויות הרווחה נואשות זקוקיםש ,רבים מקלט

 .עקב מדיניות המשיבמבקשי המקלט  לשירותים חברתיים סגורות בפני

 מבקשי מקלט בידי המחלקות לשירותים חברתייםבנזקקים בנוגע לטיפול  תפניות העותר .ג

ואת  את מצבם הקשה מ"החציין , במכתבו. המשיבאל  העותרתמ בשם "פנה הח 06.5.08ביום  .65

את הקביעה המפורשת בחוק כי יש להעניק את השירותים ו פגיעותם של מבקשי המקלט בארץ

שלא להעניק שירותים  המשיבי מדיניות כ נכתב, לבסוף. הסוציאליים לכל אדם נזקק

שנעשית ללא  אפליהמדובר בוכן כי היא בניגוד לחוק שירותי הסעד  למבקשי מקלטסוציאליים 

. של מבקשי המקלט כותם לכבודתוך פגיעה בז, בניגוד לאמנת הפליטים, הסמכה מפורשת בחוק

 תקשי המקלט והענקפתיחת היחידות לשירותים חברתיים בפני מב התבקשה ,לאור כל האמור

העתקים מהמכתב  .תקנותבחוק ובטיפול סוציאלי לאלו העומדים במבחני הנזקקות שנקבעו 

ל בכירה "סמנכ, איריס פלורנטין' גב ,ל משרד הרווחה"ד אליעזר יבלון מנכ"עונשלחו גם ל

ש משרד הרווחה והשירותים "יועמ, ד בתיה ארטמן"ועו( שירותים אישיים וחברתיים)

 .החברתיים

   /עמצורף ומסומן  06.5.08 -מ מיום ה"העתק מכתבו של הח  
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 .9.9.08מ פניית נוספת בנידון ביום "שלח הח, משלא נתקבלה תשובת המשיב .68

    /עמצורף ומסומן  9.9.08 -מ מיום ה"העתק מכתבו של הח

 ח"הליקויים שעלו בדו כלל שלחה העותרת פנייה למשיב בנושא תיקון ,09.8.08 ביום, במקביל .69

הרווחה , בתחומי הבריאות)ביחס למדיניות כלפי מבקשי מקלט  (ג89ח "דו)מבקר המדינה 

 ל משרד הרווחה"ד אליעזר יבלון מנכ"קיבלה העותרת תשובה מידי עו 66.8.08ביום  .(ועוד

עם  יהתקיים דיון בראשות" כי של המשרד תב המנהל הכלליכ, תשובההבמכתב . לפנייתה זו

קם צוות וה, בתום הדיון .שבנדון ח מבקר המדינה"עורבים בנוגע לדוהגורמים המקצועיים המ

ובכלל זה למפות , נחה לנסח מסמך מדיניות לטיפול בזרים שאינם ברי הרחקהוהאשר מקצועי 

ח נקבע במקור לחודש "המועד להגשת הדו, למיטב הידיעה. "את החסמים החוקיים ליישומו

לית העותרת בפני הצוות המקצועי והציגה "ה מנכיצוין כי במהלך הקיץ הופיע. 6908ספטמבר 

ובכללם העניין מושא עתירה , עניינים שונים הרלוונטיים למדיניות המשיב ביחס למבקשי מקלט

 .זו

 /עמצורף ומסומן  09.8.08מיום , העתק מכתבה של העותרת

 /ען מצורף ומסומ 66.8.08ל משרד הרווחה מיום "מנכ, ד אליעזר יבלון"העתק מכתבו של עו

מכתב  .06.5.08מ מיום "לפניית הח ד אליעזר יבלון"התקבלה תשובתו של עו 00.9.08ביום  .66

נשלח כתגובה ההוא תשובה המכתב , כאמור. 66.8.08עותרת מיום תשובתו ללהתשובה הפנה 

כלל התייחסות לטענות  הוא לאו ,ח מבקר המדינה"דושעליהם הצביע לדרישת תיקון ליקויים 

נזקקים שהם מבקשי מקלט או י מתן שירותי רווחה לאו לדרישתו בדבר לגבמ "במכתבו של הח

 .חוקפי ה-על נדרשכ " הגנה זמנית"שוהים בישראל תחת 

 /עמצורף ומסומן  00.9.08מיום  ,ל משרד הרווחה"מנכ, ד אליעזר יבלון"העתק מכתבו של עו

או לטענות שנטענו  כללה התייחסות ליישומו של חוק שירותי הסעד לאכיוון שתשובת המשיב  .64

מ כי "פירט הח, במכתבו .69.9.08 מ פעם נוספת אל המשיב ביום"פנה הח, 06.5.08מיום  במכתב

כי אם , ח מבקר המדינה"דו מנהבמיפוי הליקויים שלא היה  06.5.08עניינה של הפנייה מיום 

באופן מפלה ובניגוד לדין , בהפרה המתמשכת של חוק שירותי הסעד ללא הסמכה בחוק

 .התבקשה התייחסות המשרד לכך, משכך .הבינלאומי תוך פגיעה בזכויות יסוד

    /עמצורף ומסומן  69.9.08מ מיום "העתק מכתבו של הח

ד יבלון את חוות דעתו של היועץ "עוציטט  ובה, 65.6.08בה לפנייה זו התקבלה ביום שות .09

הדין הישראלי לפי ": ח המבקר המוזכר לעיל"דוצוטטה בזו כפי ש ,המשפטי לממשלה

זכויות סוציאליות הניתנות לישראלים אינן ניתנות , ככלל, ופסיקת בית המשפט והבינלאומי

היועץ המשפטי לממשלה אינו סבור כי מדינת ישראל מפרה , לזרים השוהים בישראל בהכרח

 בנוגע לזרים שאינם בני הרחקה, או המשפט הבינלאומי, חובותיה לפי המשפט הישראלי את

 (."6909-ד"התשע, ג89תי דוח שנ)

 /עמצורף ומסומן  65.6.08מיום  ,ל משרד הרווחה"מנכ, ד אליעזר יבלון"העתק מכתבו של עו

של המשיב אינה כוללת התייחסות לטענות לגבי הפגיעה המתמשכת תשובה זו גם הפעם  .00

 . בזכויותיהם של מבקשי המקלט ואי קיום של חובה הקבועה בחוק שירותי הסעד
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העותרת תקופה קצרה על מנת לראות האם עקב הקמת הצוות המתינה , מכתבמאז קבלת ה .06

וטרם , משהגיע חודש נובמבר. 66.8.08בהתאם למכתב מיום , האמור ישנה המשיב את מדיניותו

ח אמור להיות מוגש בחודש "למיטב ידיעת העותרת היה הדו, כאמור) הוגשו מסקנות כלשהן

 .מוגשת עתירה זו, 65.6.08אה במכתבנו מיום ונוכח עמדת המשיב כפי שהוב, (ספטמבר

 הטיעון המשפטי

 החלטת המשיב מהווה חריגה מסמכות. א

רשות מקומית תקיים לשכת סעד לשם טיפול סוציאלי "לחוק שירותי הסעד קובע כי ( א)6סעיף  .00

החוק אינו מתנה את הזכאות לשירותי סעד בתושבות או  ."בנזקקים והגשת סעד להם

ומטבע הדברים גם הן אינן , קבועים בתקנות, לעניין הנזקקות, הזכאות עצמם מבחני. באזרחות

 .וסקות במעמדו האזרחי של אדם נזקק אלא בהגדרת נזקקותוע

. תכליתם של שירותי סעד היא לסייע לנזקקים באשר הם נזקקים: הסיבה לכך היא ברורה .09

משהוא שיקול רלוונטי מעמדו האזרחי של אדם אינו שיקול רלוונטי לעובד סוציאלי יותר 

נזכיר כי ענייננו הוא במי שאינם יכולים לשוב לארצם ונמצאים . לסניגור ציבורי או לרופא מנתח

  .מכוח מדיניות משרד הפנים או בקשות שהוגשו בהתאם לנהליו כדיןבישראל 

אינה עולה בקנה אחד עם  למבקשי מקלטרווחה מדיניות המשיב שלא להעניק שירותי  ,כןאם  .05

החלטת המשיב להתנות את הזכאות הברורה בתנאי נוסף אינה . או עם תכליתו ן החוקלשו

 .היא מעוגנתעל מה לא ברור , ולמעשה, מעוגנת בחוק

אינה יכולה לפעול אלא בגדרי שות מנהלית ר, כפי שנפסק חזור ושנה בבית משפט נכבד זה .08

. ((0494) 69ד ב "פ, משטרהשר ה' רנו נ'בז 0/94ץ "בג)הסמכויות שהוקנו לה על ידי המחוקק 

: חובה שהוטלה עליה על ידי המחוקק-הדברים נכונים גם כאשר הרשות נמנעת מלקיים סמכות

מלאה , בדרך כלל, הביקורת השיפוטית, כאשר נתקיימו התנאים המחייבים הפעלת הסמכות"

הסמכות ", יצחק זמיר" )המשפט נוטה לצוות על הרשות למלא את החובה-בית. ונחרצת

, ת"שר התמ' ברבי נ 404/95ץ "בגגם ' ר; 66' עמ, 60( ב"תשנ)א  משפט וממשל ,"ינהליתהמ

 .(06.8.99, פורסם בנבו)

ניתנה בחוסר , שלא פורסמה ולא ברור היכן היא מעוגנת, החלטת המשיב, נוכח האמור לעיל .09

שיקולים בדבר מעמדם  .והיא חורגת מסמכות החובה שקבע המחוקק בחקיקה ראשית, סמכות

 .ן הענייןיהאזרחי של נזקקים הם שיקולים זרים שאינם ממ

 ת את החקיקה הסוציאלית בישראל ואת מטרת המשרד החלטת המשיב נוגד. ב 

קצוע העבודה הסוציאלית התפתח מ. לא לחינם חוק שירותי הסעד לא הותנה בתושבות, כאמור .06

במיוחד עם ו, המנסה להתמודד עם השלכות הכלכלה החופשית, כחלק ממדינת הרווחה

. ולהגן על רווחתם של פרטים המצויים בתחתית הסולם החברתי, פגיעותיה באוכלוסיות שונות

ייעוד משרד הרווחה הוא להגן על כל " :ח המבקר"דול 006' עמבגם מבקר המדינה עמד על כך 

הדרה , עוני, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, אדם

במצבי שגרה וחירום , ניצול והיעדר חוסן קהילתי, אפליה, אבטלה, קשיי תפקוד, תיתחבר

שרובם מגיעים ממדינות , הזרים בישראל. על המשרד לשקם אנשים אלה ולסייע להם; כאחד
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עקב כל אלה . חווים משברים גם על רקע תרבותי ואינם נהנים מחוסן קהילתי, לא מפותחות

בקרב כלל  בהיקף נרחב יותר מזה המקובלירותי רווחה עלולים זרים אלו להזדקק לש

 ". האוכלוסייה בישראל

, היעדר מזון, עוני ,קשיים כגון מציאת פרנסה לסייע בהתמודדות עם ונועד שירותי הסעד אם כן .04

אלא נגזרים ישירות  "הטבה" אינםהם . היעדר קורת גג והתמודדות עם פערים תרבותיים

הם מנת חלקם  ,הסעד עובדי שירותיאליהם נדרשים קשיים ה. היסוד של מדינת ישראל-מערכי

אי מתן סיוע סוציאלי מחריף את מצבם של מבקשי . מבקשי המקלטרבים מ היומיומית של

 .הולכים ומעמיקים בעיות וקשיים שאינם מטופלים לאורך זמןהמקלט שכן 

חריגים של סכנת  כי גם המשיב מודע לכך שעליו להושיט סיוע למבקשי מקלט במקרים, יצוין .99

כיצד יכולים שירותי הרווחה לאתר , אפילו לשיטת המשיב, ואולם. חיים ושל קטינים בסיכון

אם שירותי הרווחה אינם מתעניינים מלכתחילה בקהילת , "סיכון"או " סכנה"את אותם מקרי 

 המשיבמדיניות קושי זה ב? ואינם מסייעים להםבלשכות  אינם מקבלים אותם, מבקשי המקלט

 :  89' ח המבקר בעמ"בדו גם וזכרמ

ספק אם ביכולתם של שירותי הרווחה לזהות זרים שנשקפת סכנה "...

 ..."שכן נגישות הזרים לשירותי הרווחה מוגבלת ביותר, לשלומם

אשר )להמתין להפיכתה של מצוקה למצב סכנה , מה הוא הגיונה של החלטת המשיב, כמו כן

 ?ולא לטפל בנזקקים עוד טרם לכן( מערכת הבריאות תעמיס הן על מערכת הרווחה והן על

באשר היא מורה , עמדת המשיב נוגדת גם את החקיקה ביחס למקצוע העבודה הסוציאלית .90

לחוק ( 0)0סעיף . לנהוג באפליה בין נזקקים, עובדי הרשויות המקומיות, הסוציאליים םלעובדי

א להסדיר את מקצוע העבודה קובע כי מטרת החוק הי, 0448-ו"תשנ, העובדים הסוציאליים

קידום רווחת הפרט והחברה בישראל תוך שמירה על כבוד האדם ועקרון "לשם הסוציאלית 

, 0444-ט"תשנ, (כללי אתיקה מקצועית)תקנות העובדים הסוציאליים , כמו כן". השוויון

בעות קו, (0תקנה )ככל אדם הפונה לקבלת עזרה או טיפול של עובד סוציאלי " לקוח"המגדירות 

ינהג "וכן " בנאמנות ותוך שמירה על כבוד הלקוח, במסירות"כי עובד סוציאלי יפעל  6בתקנה 

 ".בלא משוא פנים ובלא אפליה, כלפי הלקוח בהגינות

ואף מציבה עובדים , עמדת המשיב נוגדת את כלל החקיקה הסוציאלית בישראל, משכך .96

 .קצועיות והאתיותסוציאליים במצב בו עליהם לפעול בניגוד לחובותיהם המ

 שוויוניבאופן לא חוקתי ולא  זכות לקיום בכבודהחלטת המשיב פוגעת ב. ג

תוצאות החלטת המשיב היא שהשירותים הבסיסיים ביותר נשללים מאחת מהאוכלוסיות  .90

זקוקים , במחסור ובחרדה, בחוסר יציבות, אנשים שחיים בעוני. הזקוקות להם ביותר

 .ות ולהגיע לרמת בטחון קיומי מינימאליתכדי לנס לשירותים הסוציאליים

מדינת ישראל . ון סוציאליבזכותם של מבקשי המקלט לכבוד ולביטחהחלטת המשיב פוגעת  .99

( א)00סעיף . (0488)חברתיות ותרבותיות , בדבר זכויות כלכליות שררה את האמנהחתמה וא

חיים נאותה עבורו מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות כל אדם לרמת " קובע כילאמנה 

המדינות . ולשיפור מתמיד בתנאי קיומו, מלבושים ודיור נאותים, לרבות מזון, ועבור משפחתו

 ..." כאמור ינקטו צעדים מתאימים כדי להבטיח את מימוש הזכות האמורה
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כי השימוש , מדינות שהן צד באמנה זו מתחייבות לערוב לכך"לאמנה קובע כי ( ב)6סעיף 

דעה , לשון, מין, כגון מטעמי צבע, באמנה זו יהא ללא אפליה מכל סוג שהואת ואהמובבזכויות 

 ."או כל מעמד אחר, יחוס, רכוש, מוצא לאומי או חברתי, מדינית או דעה אחרת

כולל מי שאינם , האמנה מחייבת את המדינות החתומות כלפי כל בני האדם המצויים בתחומם

ארצות (: "ג)6למדינות מתפתחות כאמור בסעיף  והיא נותנת פטור מסוים מכך רק, אזרחיהם

באיזו , תוך תשומת לב נאותה לזכויות האדם ולמצבן הכלכלי, מתפתחות רשאיות להחליט

 ."מידה הן יערבו לזכויות הכלכליות שהוכרו באמנה זו לגבי בני אדם שאינם אזרחיהן

שר ' זכויות אדם נעמותת רופאים ל 949/90 ץ"בבג. המשיב פוגע גם בזכות החוקתית לכבוד .95

טחון סוציאלי כמבטיחה ינקבע בפסק הדין כי תפיסת הזכות לב( 6999), 590( 0)ד נח"פ, האוצר

 הוכרההזכות לקיום בכבוד . תנאי מחייה בסיסיים נהנית מההגנה החוקתית על כבוד האדם

: יסוד-לחוק 9-ו 6שמעוגנת בסעיפים , כרכיב יסודי בזכות החוקתית לכבוד במשפט הישראלי

 ,966( 0)ד סה"פ ,לאומי המוסד לביטוח' סלאח חסן נ 09886/99ץ "בבג ,כבוד האדם וחירותו

ץ "למשל בג' ר)הזכויות במנויות בחוק היסוד נתונות לכל אדם באשר הוא אדם , כידוע .(6906)

השירותים הסוציאליים הם הכלי הבסיסי של המדינה  (.08.4.00מיום , הכנסת' אדם נ 9096/06

קיימים , הקשיים ששירותי הרווחה אמורים לתת להם מענה .זו כלפי בני אדם חובתה למלא את

  .נפגעת זכותם לחיות בכבוד ,מבקשי מקלטמ םבמניעתו אצל רבים ממבקשי המקלט

על , היסוד-לחוק 6על פי סעיף , ראשית. המדובר בפגיעה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה .98

החלטת המשיב אינה . מור החוק מורה את ההפך הגמורובענייננו כא, הפגיעה להיות בחוק

אולם ככל , תכלית הפגיעה אינה ידועה. ולא ברור מכוח איזו חקיקה היא ניתנה קמעוגנת בחו

מדובר בתכלית פסולה וממילא הפגיעה , שהיא מכוונת לשיקולים חיצוניים לשיקולי הרווחה

, הים בישראל כדין למצבי עוני קיצוניהיא מדרדרת אנשים פגיעים ששו .בזכות אינה מידתית לה

, חולי, רעב, היא גוררת מחסור. על בני משפחתם ואף על שכניהם הישראלים םבתור יםהמשליכ

 .חרדה קיומית וחוסר יכולת לצאת ממעגל העוני

 אפליהמהווה בין מבקשי מקלט ובין אזרחי ישראל במתן שירותי רווחה האבחנה , בנוסף לכך .99

 49( 9)ד מט"פ, שר הבטחון' אליס מילר נ 9590/49ץ "בבג. קרון השוויוןפסולה שנוגדת את עי

נקבע כי אין מתייחסים באופן שונה אל בני אדם שלא קיים ביניהם שוני הרלוונטי לעניין ( 0445)

בין מכוח בקשות , במי ששהותם בישראל מותרת על פי דין ענייננוכי , אין חולק. מטרה מסוימת

ההרחקה הכללית שמחילה עליהם רשות -נבחנות ובין מכוח מדיניות איפרטניות למקלט שאינן 

שירותי הרווחה הניתנים על ידי העובדים הסוציאליים נועדו לתיקון סבל . האוכלוסין וההגירה

האבחנה בין נזקקים על בסיס מעמדם . כולה, ה החלשה בישראלישל האוכלוסי אנושי ואי צדק

 פליהבאמדובר ועל כן  ,לפי חוק הסעד ן שירותי רווחהמתביחס לאינה מהווה שוני רלוונטי 

 . פסולה

 דיני הפליטים נוגדת את מדיניות המשיב. ד

מדינת ישראל חתמה על . (0450)ה בדבר מעמדם של פליטים אמנלמנוגדת גם  עמדת המשיב .96

יתד  6544/99ץ "בג, למשל, ראועל חזקת ההתאמה )האמנה ומחויבת בה מכוח חזקת ההתאמה 

 9596/96ץ "בג; 698, 609( 5)ד נו"פ, משרד החינוך' ת הורים לילדי תסמונת דאון נעמות –



 09  

 (.09' ס, 098( 0)ד סא"פ, ממשלת ישראל' עמותת קו לעובד נ

אולם זאת משום , "מבקש מקלט"במינוח  ולא" פליט" משתמשת במינוחהאמנה , אמנם .94

היא שבין מבקשי  משמע ההנחה, שהגדרת הפליט היא דקלרטיבית ולא קונסטיטוטיבית

גם הסעיף האוסר על גירוש , כך. המקלט והמוגנים זמנית יש רבים שעונים על הגדרת הפליט

פי מהותו שתחולתו אינה מוגבלת -הגם שברור על "פליט" משתמש במונח( 00' ס)למקום סכנה 

הזכויות המנויות , על פי הפרשנות המקובלת בספרות ובפסיקה הזרה. "פליט"למי שהוכר כ

מבחנים ל בהתאםוזאת , ככל שעמדו בתנאים מסוימים ,גם למבקשי מקלטמוענקות מנה בא

 J. C. Hathaway, The' ר)זיקה שיש למבקש המקלט למדינה המארחת שיצרה האמנה בדבר ה

Rights of Refugee under International Law, Cambridge University Press, 2005, 

p. 159-160 ; כגון בריטניה וניו זילנד, במערכות משפט שונות בעולםפרשנות זו מקובלת.) 

פי שהוא כסעד וסיוע ציבורי קובע כי פליט הנמצא בשטח המדינה כדין זכאי ללאמנה  60סעיף  .59

כולל גם פליטים ( "Lawfully Staying"" )נמצא כדין"המונח . מוענק לאזרחי אותה מדינה

, (068' עמ, Hathaway' ר)ם זמניים בה שעדיין לא הוכרו ככאלה במדינה המארחת והם עוד

וכפי (. 066' עמ, שם) הגנה זמניתשהגיעו למדינה הקולטת ומתגוררים בה מכוח לרבות מי 

 :(ההדגשה הוספה, 064' עמ) אווי'הת' פרופ ם זאתשמסכ

The fourth level of attachment set by the Refugee Convention is therefore 

characterized by officially sanctioned, ongoing presence in a state party, 

whether or not there has been a formal declaration of refugee status, 

grant of the right of permanent residence, or establishment of 

domicile there. 

מדיניות כלפי מבקשי ", כר לעילהנז מרכז המחקר והמידע של הכנסת ח של"דושלפי , יצוין .50

, בריטניה)כל המדינות שנסקרו בו , (6900" )מקלט באיחוד האירופי ובמדינות מרכזיות בו

בדמות מקומות , מעניקות רשת הגנה סוציאלית למבקשי מקלט( הולנד ושוודיה, גרמניה, צרפת

 .שירותים סוציאלייםקצבאות מחיה ו, דיור

 סיכום

מהאוכלוסיות הם בקשי המקלט מ .עוניו אל סובלים ממחסורבקשי המקלט בישרמרבים מ .56

שירותי להם  להעניק לאהיא מדיניות המשיב  ,אף על פי כןו החלשות והנזקקות ביותר בישראל

אי , מעבר לפגיעות בזכויות מבקשי המקלט .ות לשירותים חברתייםהיחידבאמצעות רווחה 

 .עמקת המשבר בו הם מצוייםהטיפול בבעיות ובקשיים אלו מביא להחרפה שלהם ולה

אבחנה זו  .בניגוד לחוקנעשית לבין אזרחים  מבקשי מקלטבין שירותי רווחה במתן האבחנה  .50

, נוגדת את החקיקה הסוציאלית בישראל ואת ההוראות האתיות המחייבות עובדים סוציאליים

 . ופוגעת באופן לא חוקתי ומפלה בזכויות יסוד

ולהפכו למוחלט לאחר שמיעת  כמבוקשצו על תנאי  יתןלמתבקש בית המשפט הנכבד , משכך .59

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על תשלום הוצאות ושכר טרחת  .תשובת המשיב
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    .ד לטובת העותרת"עו

 ______________                          

 ד"עו, אלעד כהנא

  *תכ העותר"ב   

 ית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביבעתירה זו נכתבה בידי מר יוני פילק מהתכנ*


