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 היו"ר –האוזר צבי 

 אורנה ברביבאי
 קרן ברק
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 ראש תחום ייעוץ, משרד המשפטים – אביטל שטרנברג
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  ייעוץ משפטי:
 שור-פרנקל מירי
 בן יצחק עידו

 
 :מנהל הוועדה
 שמואל לטקו

 
 פרלמנטרי: רישום

 רונית יצחק
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  היו"ר צבי האוזר:
 

של הוועדה המשותפת, ועדת החוץ והביטחון וועדת  את הישיבהמתכבד לפתוח בוקר טוב, אני 
לחוק האזרחות והכניסה לישראל  5בדיון בהתאם לסעיף  – נכון? זה השם המלא –הסביבה  הפנים והגנת

, 2021ביוני  16-נדון היום בהארכת תוקף החוק בצו באישור של הכנסת עד ה. 2003–)הוראת שעה(, תשס"ג
 במאי השנה.  6הממשלה, על פי החלטת הממשלה מיום וזאת על פי בקשת 

 
המגבילה את  ,מגביל את הוראת השעהשהחוק  להזכיר לחברים ולמי שצופה בנואני רק רוצה 

יבה בישראל במקרים של איחוד משפחות עם תושבי שיקול הדעת של שר הפנים ליתן אזרחות ורישיונות יש
- - - 

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 מה הוא עושה? מגביל?

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 מגביל את שיקול הדעת. 

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 מה זה מגביל? עדינה מאוד. אוסר.זאת מילה 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 ביל את שיקול הדעת. גמ
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 - - -בוא נדבר תכלס. כשאתה מציג את זה 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

. ואני אשמח שתוודא לוודא שלא יפריעו, ואשמח פי סדר הדבריםאשמח לתת לך זכות דיבור על 
 אתה לא תפריע לאחרים. שגם 

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 כמובן.

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
רים של איחוד במקשר הפנים לתת אזרחות ורישיונות ישיבה בישראל דעת חוק מגביל את שיקול ה

כפי שהוגדרו גם  ,אנשיםל ,סוריה ועיראקחות עם תושבי אזור יהודה ושומרון, חבל עזה, איראן, לבנון, משפ
למדינת זיקה עוינת או שהייתי מוסיף, לעיתים עם ללא זיקה למדינה בדיונים משפטיים, בעתירות לבג"ץ, 

, וזאת על בסיס חוות האריך את תוקף החוקיש צורך לביוני  6-מהכאמור החלטת הממשלה ישראל. על פי 
 ק חריגים וסייגים.ו. יש לחגורמי הביטחון כפי שהוצגה לממשלה דעת עדכנית של

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 ?ומאיראן עיראקמהתחתנו עם בוקר טוב, נקבל מספרים כמה 
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  היו"ר צבי האוזר:
 

תושבת ומעלה או  35נראה. יש לחוק חריגים וסייגים לגבי בני זוג תושבי אזור יהודה ושומרון מגיל 
עד  14מגיל  צעיריםאו לוהסדרים נוספים לילדים  ;14היתרים לגבי ילדים עד גיל וכן  ומעלה; 25שמלאו לה 

 .מקרים הומניטריים מיוחדיםוכן ב ;18
 

כבוד  יסוד:-עיקרון המעוגן במסגרת חוק .שני עקרונות יסוד התנגשות ביןאנחנו דנים ב ,ככלל
אזרחים  של ביטחוןלוזכות לחיים של המול עיקרון יסוד  , את הזכות להקים משפחה,האדם וחירותו

 – חוזרות ונשנותשמוכחות  שהן אפשרויות בשנים האחרונות ראינוש – בשל אפשרויותחשופים לטרור ה
 .לביצוע פיגועי טרור מנצלים חופש תנועהש של הסתייעות באותם בני משפחה

 
ועל הוועדה להשתכנע שהנסיבות הביטחוניות מצדיקות  ,לחוק, להוראת השעה תכלית ביטחונית

בדיון בבג"ץ: מוטב להישמר או כפי שנדמה לי ציטט או קבע זאת השופט מלצר  ,את המשך הארכת תוקפו
 מאשר להצטער. 

 
 - -על פי הנתונים שהוצגו בפנינו  2019-ל 2015אציין שבין השנים 

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 אחרי המשפט הזה גם לא צריך דיון.

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
שהם שוהים בארץ בשל איחוד משפחות או שהם דור שני,  ,אנשים שמעורבים בטרור 88היו  - -

ידיעתי אין תופעה שכיחה של איחוד משפחות כאשר למיטב . אציין דבר נוסף, משפחות יחדאומילדים של 
התופעה כאמור דנה בשיקול של הקמת משפחה,  .מתממשת בצד השני של הגבולמימוש זכות המשפחה 

עיקרון של איחוד משפחה דווקא מישראל על פי אבל ככל הנראה יש נטייה מאוד ברורה לקיים את אותו 
שהזכות החוקתית לחיי  בית המשפט נתן דעתוהיקף הבקשות, ויתכן שיש בדברים שיקולים נוספים. 

 העומד בפנינו. וזה פחות או יותר גדר הדיון איננה משתרעת כדי מימוש הזכות בישראל דווקא, משפחה 
 

  , בזום?חגית צור –שי משרד הפנים ראשית מאנאבקש 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 .ראש, הצעה לסדר-לפני זה, אדוני היושב
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 אסיים את סבב הדוברים ואשמע אותך, בסדר? דקה.
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 הדוברים.לא, לפני 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

את משרד הפנים מקודם . נשמע את גדר הדיוןאו מגדיר ספר אני לא נותן זכות דיבור, אני רק מ
 ,המשפטי לממשלהמהיועץ  דין ש' עורך – הממשלה שנציגי משרד רא אתחגית צור ונעמה פלאי; לאחר מכן 

ראש אביטל שטרנברג  – אבקש התייחסות ממשרד המשפטים מכןלאחר  חלקת המחקר;ממיערה קדם ו
פ"ש; תאזרחי במתיאום רב סרן ענבל ממן ראש מדור  –הביטחון אפטרמן; וממשרד הדר ו ,תחום ייעוץ

 מרכזמהר דין סאוסן ז עורכת ;מוסאואמרכז מה זועבי ילאע :לאחר מכן אבקש השתתפות של המוזמנים
תהיה התייחסות של חברי הכנסת.  כןר; ולאחר מהעורך דין דניאל שנ המוקד להגנת הפרטמ; ולהעדא

 , רצית להתייחס, קודם הערה לסדר.בבקשה
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

בעת הדיון, אתה כבר קראש, ההקדמה שלך למעשה כמעט הייתי אומר שמייתרת את -אדוני היושב
  שום דיון. למעשה לפי מה שאתה אומר לא צריך לקיים .מספרים ונתתית ביטחונית שמדובר בתכל
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  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 , הדיון מיותר לגמרי.נכון

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 בוא נצביע ונלך הביתה.

 
  שחאדה )הרשימה המשותפת(:סמי אבו 
 

 - - -עדיף 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

ואת היועץ המשפטי של הוועדה, קיבלנו כאן את בקשת ראש, -אני שואל אותך, אדוני היושב
ועל בסיס  ,לחוק ד3בהתאם לסעיף "ו, "2020במאי  6מיום  5053ובבקשה כתוב "החלטה מס'  ,הממשלה

אז אני חושב שמאחר שאמרת שהתכלית של כל החוק  ."חוות דעת עדכנית של גורמי הביטחון המוסמכים
אנחנו זכאים, ואנחנו מבקשים ועומדים על זה, לקבל את חוות הדעת הזאת של  ,הזה היא תכלית ביטחונית

 מנת שנוכל גם לחקור אותם, ואני מבקש לחקור אותם. גורמי הביטחון על 
 

ראש, אתה יו"ר חדש, עוד מעט תיבחר כיו"ר חדש לוועדת החוץ -ואני אומר לך, אדוני היושב
שבזמנו בכנסת העשרים  ,חבר הכנסת אבי דיכטרראש הקודם של הוועדה -אבל יושב כאן היושבוהביטחון, 

אם  . אחרת,שאלנו אותם שאלותושמענו אותם ווועדה פה להשב"כ להגיעו נציגי , ויימנו דיון על ההארכהק
אני שואל אותך, חוות הדעת הזה הוא רק למראית עין כאילו לקיים דיון אז חבל על הזמן.  כל העניין
 תוצג בפנינו? נמצאת בפנינו?העדכנית 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .ראש הממשלהמשרד נשמע את נציגי חבר הכנסת אוסאמה סעדי, 
 

  קריאה:
  

 חילקנו אותה.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 חילקנו גם את מצע הנתונים, הוא מוצג בפני חברי הוועדה.
  

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 לכן אני שואל.  ,לא קיבלנו כלום
 

  שור:-רנקלפ מירי
 

 תכף נראה מה קורה.
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 כדרכנו. ,קראנו את כל החומר
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

בהתאם לצורך. משרד ראש  ציג את הדבריםחלוקת החומר? מנהל הוועדה? נמי אחראי על 
  הממשלה.
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  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה
 

 ?בולא קיבלנו את החומר, איך נדון 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

, לשאול אותם. אני לא יכול ללמוד את הנתוניםראש, אנחנו צריכים להתכונן, -אבל, אדוני היושב
 .אין בידינו את הנתוניםלשמוע ולשאול את נציגת משרד הפנים או את נציגי משרד ראש הממשלה כאשר 

 .זה לא דיוןמה זה? 
 
  לי:ראפרת מו

 
 .הנתונים נשלחו כבר אתמול

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 קיבלנו שום דבר. לא 

 
  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה

 
 לאן הם נשלחו?

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 ?מרב, קיבלתאנחנו חברי ועדה לא קיבלנו כלום, מישהו קיבל?  לאן?

 
  (:מרצ-מרב מיכאלי )העבודה

 
 אני לא, אבל אני לא חברת ועדה.

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 אני חבר ועדה, לא קיבלתי כלום. קיבלתי רק מסמך ואת החומר שהצגתי.

 
  :בן יצחק עידו

 
 .אבל הם מחולקים ,הנתונים לא נשלחו

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 מחולקים ברגע זה.

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 .אמתנו, ב

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
אני קודם כול בוקר טוב, יש ציפייה מינימלית. שיהיה באמת דיון  בשביל , הריראש-אדוני היושב

אם יש פה לגבי העניין של הנתונים כדי שבאמת יהיה דיון. רוצה להצטרף לדבריו של חברי אוסאמה 
החוק הזה הוא חוק  ,אני בעד לקרוא לילד בשמו היה למראית עין.תהיא החלטה, פשוט זה לא מכובד ש

  - - -וההתייחסות היא גזעני. 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 אבו שחאדה.חבר הכנסת 
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  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה
 

 אני מבקש להסביר את עצמי.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

לפתוח  גורמי המקצוע ולאחר מכןבבקשה, אתן לך להסביר את עצמך. אני מבקש קודם לשמוע את 
 .של חבר הכנסת סעדי באשר לנתוניםאת ההערה לסדר שמעתי ה לסדר? אדוני, יש לך הער את זה לדיון.

לקבל  הוועדה צריכה .איננו דיון שמסקנתו ברורה , הואפתוח ,חשובלדיון. הדיון הוא זאת הערה מקדימה 
  החלטה. הצגתי את הדברים ואת מסגרת הדיון.

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 שלא קיבלנו. נתונים מבוסס עלגם שהוא אני מניח 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 , חבר הכנסת אבו שחאדה, לשמור את דבריך, אשמע אותם. אבקש

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
  - - -מצופה גם ממך כיו"ר ועדה, גם  מינימום אדוני, אבל יש פה

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
דברים, את הצו ואת אני מבקש מעורכת דין נעמה פלאי מהלשכה המשפטית להציג קודם את ה

 הבקשה.
 

  נעמה פלאי:
 

על ידי כבוד יו"ר הוועדה. אציג מאוד בקצרה את בוקר טוב, אני חושבת שהדברים הוצגו בהרחבה 
במהלך . 2003שנחקק בשנת והכניסה לישראל )הוראת שעה(, חוק האזרחות הדברים. בעצם באמת מדובר ב

יו"ר הוועדה עמד עליהם,  ,חלק מהחריגים , הרחבות לחריגים.חריגיםהוכנסו בחוק תיקונים, השנים 
שמייעצת  שהוקמההומניטרית הועדה הו ,קטיניםה , הנושא של35-25גיל  , הנושא שלחוק עצמוהוכנסו ב

שקיבל שר הפנים  , החלטותחוץ לחוקהחלטות מ גם במסגרת לשר הפנים. וחלק מהחריגים הוכנסו
 2016ובשנת  ישיבה פעם בשנתיים. רישיונותוהארכת  מתן היתרי שהייהכמו למשל  ,והחלטות נוספות

, ארעי בישראלישיבת אזור שמעמדם השתנה מהיתר שהייה לרישיון התושבי  1,600-קרוב ללשדרוג נעשה 
, ובכך בעצם 2003שבקשתם הוגשה עוד לפני סוף שנת על רקע העובדה שמשמעותו מתן זכויות סוציאליות 

 . נקבעו עוד הקלות בחוק
 

נבחן משנה לשנה  כפי שציין יו"ר הוועדה, בסיס ביטחוניהוא בסיסו ש ,זאת אומרת שהחוק הזה
מתקבלות אגב העובדה שמדובר הקלות שמתקבלות וההיבטים הביטחוניים שלו וה .כל שנה מחדש

סיכון ביטחוני והן על רקע זה שאין הקלות שניתנות או  ,מופחתסיכון ביטחוני בעלות שהן אוכלוסיות ב
 הן בתוך החוק, הן מחוץ לחוק. הקלות נוספותומעת לעת ניתנות . בבדיקה עתיתמתבצעות אחת לשנה 

 
שנקבעה, שגם היא בבסיסה מתייחסת לנושא הביטחוני, זאת העובדה שהותקנו  הקלה נוספת

והוא לא מקבל  ,שקובעות שמי שמעמדו לא משודרג בעקבות הוראת השעה ,מלכתיתקנות ביטוח בריאות מ
הוא על רקע זה שבסיס החוק  וח בריאות ממלכתי בתנאים מסוימיםיכול לקבל ביט ,ישיבת ארעירישיון ל

 לאוכלוסייה בהיבטים הבריאותיים. ענים נוספים ניתנים מבריאותיים ההיבטים כן בולביטחוני. 
 

 2006-בבית המשפט העליון בעתירות חוקתיות ב נידון פעמיים ציין, כפי שיו"ר הוועדה ,החוק הזה
ת החלטוניתנו  ,2017 יחסית לאחרונה, באוקטוברש , וגם אפשר לומרחוקתית התקבלההעמדה . ה2012-וב

, ובעצם קבעו שבבסיס הביטחוני של שר הפנים לשדרג מעמדשהתייחסו להחלטה של בעתירות נוספות 
בנושא של עתירות שדנו  . זה אגבחוקתיהנושא החוק לא חל שינוי משמעותי, ואין מקום לבחון שוב את ה

 שהגישו בקשתן בעבר. שדרוג אוכלוסיות 
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להאריך את , על בסיסה החליטה הממשלה ותההשר בחן אחוות הדעת הביטחונית הועברה לשר, 
כדי להציג את נמצאים היום בפני הוועדה אנחנו ולכן בעצם  ולהביא אותה לאישור הכנסת.הוראת השעה 

 לכך. דהעאישור הווהוראת השעה ולקבל את 
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 - - -מינהליות  אלו החלטות. מה שאת מדברת עליו 2007מאז שינויים בחוק לא נעשו 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 רגע, חברת הכנסת.
 

  (:מרצ-מרב מיכאלי )העבודה
 

הוא שמחדש בטרם הוא מובא להארכה, נבחן החוק נשקל ול שנה על ידי גברתי שכאבל נאמר פה 
והוא לא  לא נעשה שינוי בחוק עצמו 2007מאז המציאות היא שבפועל ונעשים בו שינויים, אבל  מעודכן

, על החלטות או שניתנו או על ביקורת שיפוטית שיכולה להתקייםהיתרים כל מיני את מדברת על . תוקן
 .2007מאז ולא שונה אבל החוק בלשונו לא תוקן , הקלות במסגרת החוק

 
  צבי האוזר:היו"ר 

 
רצתה רק לוודא שאותה בחינה שנעשית מדי שנה היא איננה בחזקת תיקונים או חברת הכנסת 

 .2007שונה משנת  לאשינויים של החוק, שכן החוק 
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

שינויים בחוק מאז  הבחינה מחדש אם לא נעשו שוםחברת הכנסת רצתה לשאול מה משמעות 
2007. 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 ?2007מה משמעות הבחינה מחדש כאשר לא נעשו שינויים בחוק מאז 

  
  נעמה פלאי:

 
עבר בשלוש החוק נחקק, היא בחינת הבסיס הביטחוני שעמד בבסיס החוק. משמעות הבחינה 

שנעשית כל שנה  העתיתבחינה ה .2007-וב 2005-בכנסת בהליך חקיקה רגיל, הוא נבחן ותוקן ב קריאות
 שעומד בבסיס החוק הזה, האם נכון להמשיך ולקיים את החוק הזה. הבסיס הביטחוני שלהיא בחינה 

 שעמד בבסיס חקיקת החוק. על הצורך הביטחוני העתית היא הבחינה
 

  )הרשימה המשותפת(:אוסאמה סעדי 
 

 אצלכם ברשות האוכלוסין? תלויות ועומדותהיום מטופלות וכמה בקשות לאיחוד משפחות נעמה, 
 

  נעמה פלאי:
 

 ועומדות או מוגשות מדי שנה? תלויות
 

  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה
 

 גם וגם.
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 עד עכשיו גם וגם.
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  נעמה פלאי:
 

בקשות מדי שנה עבור תושבי האזור.  800בקשות שמוגשות זה סדר גודל של רוצה להשיב, חגית? 
מנהלת הלשכה במזרח ירושלים.  יסיוחגית אפשר יהיה לקבל תשובה מ מדותותלויות ועשבקשות לגבי ה

 אכבה את המיקרופון והיא תצטרף.אני 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

-שנתיים. ב1,000-אגב, לפי הנתונים שנמסרו לי, אבל אשמח שתגידו נתון באופן רשמי, כתוב לי כ
 .1,000ממוצע של ל 800ממוצע של שלוש שנים האחרונות יש קפיצה 

 
  נעמה פלאי:

 
 בקשות לשנה. 800היה סדר גודל של  כל כך הסבר לשינוי הזה. במהלך קרוב לעשר שנים זהאין לנו 

שמוגשות עבור בקשות בשנה  1,000-800 –, אבל זה סדר הגודל 1,000-עלה לשלוש האחרונות זה -בשנתיים
 .תושבי האזור

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 תודה רבה.

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
  בעשר השנים האחרונות? בקשות שמטופלות 10,000-יותר מאנחנו מדברים על אז 

 
  נעמה פלאי:

 
-ר מכבר יותזה שמחזיקים ברישיונות והם תושבי האזור היום של אנשים גודל הסדר  –מטופלות 

היתרי  ,שהייהאנשים שמחזיקים רישיונות  9,200סדר גודל של  זה תמי שמטופל ומחזיק ברישיונו. 10,000
 .12,000שמחזיקים רישיונות ישיבת ארעי. זאת אומרת שזה יותר, זה כבר  3,600וסדר גודל של , מת"ק

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 היתרים ארעיים? 3,600 כמה?

 
  נעמה פלאי:

 
 ארעי.לישיבת מחזיקים ברישיונות 

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 וכמה הנתון הקודם?

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
9,200. 

 
  :פלאי נעמה

 
 מחזיקים בהיתרי שהייה. 9,200

 
  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה

 
אנשים פוגע בכמה  נדעש ? כמה נשים?ילדים ? בני אדם? כמהאנשיםכל הכמה מה גודל הקבוצה? 

 שנבין על מה מדובר.  מה סדר גודל האוכלוסייה?החוק הזה בסך הכול. 
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 קריאה:
 

 .לכמה אנשים זה עוזר שגם נדע
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 - - -מאחורי כדי שנבין בכלל על מה מדובר, כי 
 

  נעמה פלאי:
 

יש יש הורים ו הזאת שבבית אב, אז אפשר לקחת בחשבון מהבחינה בתי אבהמספרים שנתתי אלו 
 .שאתה יכול לקחת בחשבון אז זה סדר הגודל .את ילדיהם

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
ואם אלו יהיו ממוצע של משפחה חילונית יהודית  ,אחד 'אם אלו משפחות חרדיות זה יצא לי מס

 יצא לי מס' אחר. 
 

  :יפלא נעמה
 

  ישיבה בישראל. ברישיונותובהיתרים אלו המשפחות שמחזיקות 
 

  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה
 

 .זה גם לא מכובד להגיב ככה
 

  נעמה פלאי:
 

  הילדים שלהם מקבלים רישיונות לישיבת ארעי ורישיונות לישיבת קבע.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 שמדובר בבתי אב. היא ענתה לך אני מצטער, 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 לנחש.או שזה לא חשוב לדעת, צריך בתי האב האלה? שיש מאחורי נחש מאתה אדוני, כמה 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

צם באזור עצמו ולא במדינת את זה בעיש לי שאלה אחרת, כמה בקשות של איחוד משפחות מימשו 
 ,בשכם ,מעדיף לגור בקלקיליהומכיר וזוג שמתחתן  של משפחות או של האם יש תופעה הפוכהישראל? 

  הרשות הפלסטינית? אזורים שלבתוך 
 

  נעמה פלאי:
 

  ורישיונות ישיבה רק למי שנמצא כאן. היתרים נותנים אנחנו
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 יש לכם מושג? הערכה?כן, אבל 
 

  נעמה פלאי:
 

 כמה עברו לגור שם?
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  היו"ר צבי האוזר:
 

 כן.
 

  :פלאי נעמה
 

לא יהיו נתונים כאלה. אנחנו לגורמי הצבא יכול להיות ש .שאצלנו אין נתונים כאלהאני חושבת 
  להגיד. יכולים

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 הבנתי.

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 13,000בערך היתרי שהייה, זה  9,200-אישור שהייה ארעי, ו 3,600 – בקשות 12,800מתוך נעמה, 

 - - - 2020אני רואה למשל שבשנת  למשפחות? לאיחוד משפחות? כמה בקשות אושרובתי אב. 
 

  נעמה פלאי:
 

 הבקשות שאושרו.אלו 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 אישרתם? כמה נתתם איחוד משפחות?כמה 
 

  נעמה פלאי:
 

 אלו בקשות שאושרו.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

  שעל פי החוק, על פי ההסדרים בחוק אושרו.הבקשות  אלו
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 מה האפסים האלו? –אפס  2018אפס,  2019 אפס, 2020-אני רואה שבאבל 
 

  :פלאי נעמה
 

 מה זה אפס?
 

  צור:וייס חגית 
 

 למה אפס?
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 
  .זה מה שכתוב לי בנתונים 

 
  עידו בן יצחק:

 
 אלו נתונים של מעורבות בטרור.

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 מה שקיבלת זה מעורבות בטרור, זה לא קשור לבקשות.
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  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 בטור הראשון.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .כן
 

  סעדי )הרשימה המשותפת(: אוסאמה
 

 לא מעורבות.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

משרד ראש הממשלה יתייחס לדבר הזה. עורכת דין  זה מעורבות, אבל לזה נתייחס לאחר מכן.
 נעמה פלאי, יש לך עניין להוסיף לנו? דבר?

 
  נעמה פלאי:

 
 .לא כרגע

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 האם חגית צור איתנו?

 
  צור:וייס חגית 

 
 כן. 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 חגית, יש לך עניין להוסיף על דברי עורכת דין נעמה פלאי?

 
  צור:וייס חגית 

 
 .תודה .להוסיף , אין לי מהלא

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 תודה בשלב הזה.

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
בעניין  2016-שהייתה ב דיברתן על הקלהאז ש אנחנו זוכריםראש, חגית ונעמה, -אדוני היושב

חבריי ראש, -אדוני היושבבישיבות האלה, הייתי . 2003הוגשו לפני החוק, לפני שלמעשה בקשות  1,600
אישור  למשפחות האלההכוונה הייתה לתת ו ,הבקשות האלה הוגשו לפני חקיקת החוקחברי הוועדה, 

 . נתתם להם אישור של הארכה כל שנתיים. משום מה אחרי זה באנו וקבוע
 

 כל הבקשות שלהןו התחתנווהגישו בקשות שמשפחות  1,600-הקבוצה הזאת של ה השאלה שלי,
 להאריךיהיה צורך כל פעם במקום שלא תקבל אישור קבוע מדוע הקבוצה הזאת  הוגשו לפני חקיקת החוק,

מדוע  .לפני החוקיים, אבל הקבוצה הזאת היא תנראש, של ש-, אדוני היושבנכון שזאת הקלה ?להם
 ?לא תקבל אישור קבועהספציפית הזאת קבוצה שה

 
  האוזר:היו"ר צבי 

 
אני מניח שזה עניין של מדיניות שר הפנים. יש לכם עניין? השאלה הזאת לא עומדת עכשיו בפנינו, 

היתרים  13,000, כמעט 12,000-אבל הייתי רוצה להבין קצת יותר. כשאת מדברת על סדר גודל של כ
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האם יש בקשות שלא  ל בקשות יש?כמה סך הכו –שהייה  , בין אם היתריארעיבין אם היתר ישיבה  ,שניתנו
 קיבלו את אותם היתרים כפי שהצגת?

 
 נעמה פלאי:

 
 עצםבכל שאר הבקשות בקשות, כש 22,000זה סדר גודל של אצלנו שנמצאים מבחינת הנתונים 

 .ביגמיה ,אי קיום מרכז חיים ,סירובים על רקע פלילי, ביטחוני אלו
 

  צבי האוזר:היו"ר 
 

 .13,000-תנו היתרים לכבקשות ני 22,000-סדר גודל של כזאת אומרת שמ
 

  נעמה פלאי:
 

 כן.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 אני צודק.
 

  :פלאי נעמה
 

 כן.
 

  היו"ר צבי האוזר:
  

ועל כן, כפי  הגבלות של החוק.במסגרת אותן  בקשות נענותמה 50%-מעלה מזאת אומרת של
  איננה חוסמת באופן מלא.אך הגבלות מטילה  הצו או הוראת השעה שאמרתי בפתיחת דבריי,

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 . לא נכון, אדוני.אתם נותנים להם קומבינותאחר, וקשות הן משהו הבאולי בגלל, אדוני, ש

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 לא, אדוני.

 
  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה

 
 - - - מקובל כשמדובר פהזה לא לדייק.  קצת

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
  - - - 22,000-מ ,דייקתי במדויק

 
  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה

 
 אזרח ולקבל את זכויותיהם כאזרחים.ולהתאנשים מבקשים איחוד משפחות כדי לעבוד ה
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 - - -חבר הכנסת אבו שחאדה, אכן, אנחנו מדברים על 
 

  אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:סמי 
 

 לא בשביל זה. קבועים, אישורי שהייה שיתנו להםלא בשביל  - - -
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  היו"ר צבי האוזר:
 

הזכות למימוש אנחנו מדייקים. אנחנו דנים ככלל בעיקרון של מימוש משפחה, לא מימוש אזרחות. 
של  מעורבות בטרורולחיים העיקרון הבסיסי של זכות שעומדת מצד אחד אל מול זכות זאת המשפחה 

 ועל זה אנחנו דנים.  ,מגיעה מרקע עוין אותה אוכלוסייה, שכמו שאמרתי,
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 .ה לא נכוןז אבל - - -, זה הכי נוח ., לא סיימתי, אדוני סליחה
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

בקשות ניתנו היתרים  22,000-ך כמתו – מהנתונים שהוצגו בפנינואני רוצה לחדד ש ,אגב הדיון הזה
זכות ה . זאת אומרת, במסגרת של רישיון ארעי או היתרי שהייה בקונטקסט של מימושלה ממחציתלמעלכ
 . פתרון נמצא 50%-בה ללמעלה מבסיסית שאנחנו דנים ה

 
 ,שאלה הביטחוניתבאו שאלת המסוכנות כדי שנתמקד במשרד ראש הממשלה אני מבקש לעבור ל

ג בבקשה, נצי .צוובגינה הממשלה מבקשת להאריך את ה ,הוגשה לממשלהשהיא בבסיס חוות הדעת כפי ש
 משרד ראש הממשלה.

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 אני באמת לא יודע. , שפהאת אותה  היינו מקבליםמדובר באזרחים יהודים  אם היה - - -
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 - - -לא היינו לא, 
 

  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה
 

 להסתבך עם זה, זה יבייש גם אתכם. עדיף לא  אני מניח שלא, אדוני.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 ש לי דברים ועוד תשמע אותם בהמשך, אבל אני מבקש להמשיך את הדיון.גם לזה י
 

  :)הרשימה המשותפת( סמי אבו שחאדה
  

  .נכון
 

  היו"ר צבי האוזר:
  

 בג"ץ.לרק טענתי וקראתי בעיון את העתירות 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

  - - - כי ליהודים שמעורבים בטרור
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

שלה וגם בית דעת שגם הכנסת וגם הממ שיקולאותו את לאותו הסדר, את הרקע בעיון קראתי 
  - -זה  מול המשפט העליון שם זה

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 העתירות?, את קראת, אדוני
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  היו"ר צבי האוזר:
 

הלוא המענה הזכות לחיים מול זכות המשפחה, קיבלנו פה מענה. כמובן, לפי המספרים, את  - -
ניתן  50%-מ למעלהלשכאילו המערכת לא מתייחסת אומרים שבניגוד לאותה סברה איננו מענה מלא, אך 

  שהדחיות הן על רקע פלילי, ביטחוני, ביגמיה. ,מענה סביר
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 את מה שאתה אומר. מפריכיםעכשיו בהפתעה  שקיבלנו הנתונים, אדוני
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 שיקול הדעת של השר.הם בבסיס ש ועוד אותם דברים
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

  מפריכים את מה שאתה אומר.בהפתעה  שקיבלנו הנתונים, ראש-כבוד היושב
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

משרד ראש הממשלה, המיקרופון  יבבקשה, נציגתודה. אני מודה לחבר הכנסת אבו שחאדה. 
 שלכם. 

 
  ש':

  
  אתם שומעים אותי?בוקר טוב, 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 נסתפק בשמיעה, נדמיין את דמותך.

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
  .נסתפק לצורכי ביטחון

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
  בצורכי ביטחון, אתה יודע, זו שכונה קשה כאן. אכן, ישראל מאותגרת

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 צורכי ביטחון.היא לא סתם מאותגרת ב

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 .שב"כזה 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
אתה יודע, ברוך השם, כוחות שירותי הביטחון  , דיברנו על הזכות לחיים.צורךגם שב"כ הוא 

 ראוי. בבקשה. ה ובהסדרנאמנישראל עושים תפקידם ב
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 .רק לשמוע אותו ,אפשר לשמועמאחורי פרגוד אני אומר,  אז
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  :)הרשימה המשותפת( האאווליד ט
 

 על זכות לחיים מצד אחד אתה מדבר.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

היא נוחתת מתעופפת מעזה וכשרקטה  . ללא הבדל. אתה יודע,ללא הבדלשל כולם לא, זכות לחיים 
עם חגורת נפץ או דוקר בסכין לרוב הוא איננו  מתפוצץאיננה בוחרת את זהותו האתנית של הנפגע. כשאדם 

 בוחר את זהותו. 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 הקשר?מה 
 

  :)הרשימה המשותפת( האאווליד ט
 

 מה הקשר?
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 זאת הייתה הערה. אני מודה. 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
  נכון או לא נכון? זה , - - - אנשים לשולא רק של כל האנשים  הייתה שהזכות לחיים היא הערהה
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 היא של כולם, ללא הבדל. זכות לחיים איתך מלא, ה אמת לאמיתה, מסכים
 

 ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 יופי.
 

  היו"ר צבי האוזר:
  

 .אין בינינו שום ויכוח על הנושא. בבקשה
 

  אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(: סמי
 

 .אשכנזיםלספרדים בין ערבים לא רק ליהודים ללא הבדל בין הכוונה שלו רק ש
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 משמעי. -דת, גזע ומין, חדקרא נמה שללא הבדל, 
 

  :)הרשימה המשותפת( האאווליד ט
 

  - - -חלאק -אללמשל עם איאד מה שקרה 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 לאחר מכן. בבקשה, בוא נשאיר את הדיון
 

  :)הרשימה המשותפת( האאווליד ט
 
 לחיים. זכותאת הלא קיבל  ,היותו ערביבהוא הוצא להורג  .שאתה לא דובר אמת - - -
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  היו"ר צבי האוזר:
 

  הדיון, בבקשה. שמענו אותך. אני מבקש לשמור על סדרחבר הכנסת ווליד, 
 

 ש':
 

מגבשים את מעריכים ואנחנו מדי שנה  2003שנמסרה. החל משנת חוות הדעת אציג בקצרה את 
, גם באזורי מ"שיםהאחאוכלוסיית ב שטמוןלגבי הסיכון שאנחנו מזהים  שלנומקצועית חוות הדעת ה

, במדינות שאנחנו מזהים שיש לנו עמם סכסוך וגם במס' מדינות באזור ,עזהיהודה ושומרון, גם ברצועת 
  מהווים סיכון.שאנחנו מזהים מהאזורים האלה האחמ"ש  ,מתמשך. כמו שאנחנו מבינים

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 מה זה אחמ"ש?

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 איחוד משפחות.

 
  ש':

 
האחמ"שים מהאזורים האלה מהווים אוכלוסיות סיכון שאנחנו משווים אותם גם  ,להבנתנו

 שלהם. זהותיתמזהים, גם הערכית וגם  שאנחנו הזיקה זאתשלנו  הטיעוןאחמ"ש אחרים, כשעיקר  לדורשי
  

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

ומעיראק, כי ראינו שגם איראן  ןאאירממה אחמ"שים התבקשו אדוני, אני אשמח לשמוע כ
אנשים עיראק וביקשו איחוד משפחות וכמה עם מאיראן ואנשים מפה. כמה התחתנו עם  מופיעותועיראק 

 מדובר. לבנון? שנבין על מהמסוריה ומ
 

  ש':
 

 אולי יש למשרד הפנים.  ,לי אין את הנתון הזה
 

  שור:-מירי פרנקל
 

 למשרד הפנים, בדיוק.
 

  ש':
  

, במקומות שמהם גם ערכית וגם זהותית ,אנחנו מזהים זיקהכפי שאמרתי, אחזור לחוות הדעת. 
, כפי טרורארגוני המהווים אתר נוח וזמין לכמה דברים, שהם גם  הם מגיעים. כתוצאה מזה אנחנו מזהים

מוגבר שלהם לשמש כמפגעים אנחנו מזהים פוטנציאל  שאנחנו מנתחים מהעובדות שהיו בשנים האחרונות.
סיכון שזיהינו  מבחינתנו מהווה ,םרגישיאתרים בתוך ישראל, לרבות מלאה שלהם הנגישות בודדים, וגם ה

  .גם לאחרונה
 

גם  –שאנחנו מזהים  מי. דור ב' לאחמ"ש , גםצאצאים שלהםלגבי ה הואשאנחנו רואים  מוגבר סף
רואים  , אנחנו גם כאןאירופהכמו דור שני למהגרים ב –בישראל , דרך אגב, לאו דווקא מקומות אחריםב

  בפעילות קיצונית, מפגעים בודדים, יציאה לזירות לחימה. ,טרורבמעורבות לאחמ"ש בייצוג יתר של דור ב' 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 לאחרונה המספרים עלו?
 

  ש':
 

 כן. תכף אדבר אם תרצו גם במעט על המספרים נכון לעכשיו.
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  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 על מה בדיוק מדובר. שנבין ?פיםלא משת"פים ו"נשמע גם חלוקה של משת
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 רק ניתן לו לסיים.
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 אדוני, הם נותנים לנו נתונים, אני מבקש להבין.
 

  :)ש"ס( מלכיאלי מיכאל
 

 הוא אומר דברים דרמטיים, חשוב להקשיב להם.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 חבר הכנסת אבו שחאדה, תאפשר לסיים את הדברים ואז תוכל לשאול שאלה, אולי הוא יענה לך.
  

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 
 .נתוניםלו  . אולי יהיואתה אומר ,יענה ליהוא ולי א

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 בבקשה. אני רואה שיש לך ספקות, אז, בבקשה.

  
  ש':

 
וגם הפלסטיני הלאומי היום -מאוד לסדררגישים בגלל שאוכלוסיית האחמ"ש ודור ב'  ,קונקרטית

הם מגיבים כתוצאה מכך.  –בזירה הפלסטינית בשנים האחרונות  שמתקיימים – מזהיםשאנחנו  לטריגרים
את הזירה גם האיו"שית וגם הרצועתית נפיצות אנחנו רואים בשנים האחרונות לאורך זמן אפשר לראות ש

להעריך לראות או אז אפשר  ,גם לתקופה הקרובה הבאות פניואם מסתכלים  .מאוד מבחינה ביטחונית
שהאזור הזה לא ימשיך להיות שקט מסיבות ו ,בתקופה הקרובה הנפיצות הזאת לא תיעלם מהעיןשגם 
ובשורה התחתונה, אנחנו ממשיכים לראות באוכלוסיית האחמ"ש פוטנציאל מוגבר לאיום . שונות

 .להאריך את הוראת השעההביטחוני. אנחנו ממליצים להמשיך במדיניות הנוהגת עד כה ו
 

  מרצ(:-מיכאלי )העבודהמרב 
 

, מתוך הנתונים שהעברתם דור ב' . הנתונים של מי שאתם מכניםשאלת הבהרהרק, סליחה, אדוני, 
  לנו שנקראים דור ב', כמה מהם הם אזרחי ישראל?

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
בכל הקשור למה שאתם מכנים  ,הוועדהכפי שהונחו בפני חברי  ,נשאלת השאלה, מתוך הנתונים

  ?ישראלמדינת כמה מהם אזרחי דור ב', 
 

 ש':
 

 .הם אזרחי מדינת ישראל
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 נקרא אצלכם דור ב' הם אזרחי מדינת ישראל? כל מי שכולם? 
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  היו"ר צבי האוזר:

 
 כולם. 

  
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
  כלומר, אף אחד לא נכנס לכאן מתוקף החוק בכלל.

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 בתוקף החוק? הם כולם אזרחי ישראל? נכנסוהאם כולם? אף אחד מהם לא 

 
  ש':

 
 את האזרחות במסגרת דור ב' לאחמ"ש.הם קיבלו 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
הבנתי, הם קיבלו את האזרחות במסגרת דור ב' לאחמ"ש. יכול להיות שזאת גם שאלה למשרד 

 הפנים. 
  

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 לא קיבלו אזרחות. אני רוצה להבהיר.י בעצם, הם זאת אומרת שהם נולדו לאזרח ישראל
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 - -י איחוד המשפחות הוא בין אזרח ישראל
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 .מאה אחוז ילדים. וגם לאברור. 
 

  היו"ר צבי האוזר:
  
  תושב אזור, כאשר הילד מן הסתם מקבל אזרחות על פי ההורה הישראלי. לבין - -
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 הכול בסדר. העניין הוא שעל אזרח ישראלי החוק לא חל, זה בדיוק העניין.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 - - -נתן המסוכנות מדברת בהסתכלות כוללת בהי
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

בדיונים הקודמים  פה פשוט הייתיאת הדבר הזה, עם כל הכבוד, תודה רבה.  צביקה, אל תסביר לי
. הוא מטיל מגבלות שהחוק הזה מטיל אפשר להטיל את אותן-אותו ויכוח. על אזרח ישראלי אי לנו והיה
 - - -. ולכן, כל פעם שעושים ישראל על מי שאינם אזרחי אותן

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 .החוק מטיל מגבלה על מימוש קשר נישואין במדינת ישראלחברת הכנסת מיכאלי, הבנתי אותך. 

, מולדתו תושבותואו  ישיבתובמקום  ,לממש את הנישואין גם באזורלזוג המעוניין להתחתן מאפשר הוא 
 . בהינתן שיש היתר כניסה לישראלשל אחד מבני הזוג, לא זה שהוא אזרח ישראל, 
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ו ילדיהם של אות , טרור שלטרור מעורבים בפיגועישה ,ראש הממשלהמשרד  נציג מציג כאןמה ש
במסגרת  , הסנטימנט העויןעם סנטימנט עויןזוג שאחד מההורים הוא תושב האזור, מה שמכונה 

שבגינם נהרגים או  ,פיגועי טרורמעורבות במוכחת מבחינת הראיה . וה'דור בגם ל ילוונטרהמשפחתית 
נדמה לי  שם שפחות. להבדיל ממשפחות אחרות,של אותן מ 'דור במשמעותית בהיא  ,נפצעים אזרחי ישראל

ת שמביאה אנשים או בצורה כל כך משמעותיאו הסכסוך הישראלי פלסטיני איננו ניצב שהקונפליקט 
 אלו פחות או יותר הדברים. יחידים לפעולה.

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 אני רוצה להבין. צביקה,  א' לדור ב'? דורעובר ממה שמאחורי העניין.  הגנטיקהלא הבנתי את 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 - - -הסטטיסטיקה היא מעורבות 

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

  
סוים זה שחסידות עוברות במקום ממה הגורם המסביר, אדוני? השאלה היא מה הגורם המסביר. 

 .מקום אחרלא מסביר את העלייה בילודה ב
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 - - -הוא מסביר שרמת העוינות 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

  .אני רוצה להבין ?מה עובר בגנים, 'דור ב, 'דור א אני רוצה להבין את הקשר.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 , לא עובר שום דבר בגנים. חלילהלא, 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

  .תדע לך
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

בוא נדבר על מושכלות יסוד, חבר הכנסת אבו שחאדה, אנחנו בעיצומו של סכסוך אתני. 
במקרה שבו אחד  בישראלמימוש זכות למשפחה דווקא  הקונפליקט שבו אנחנו דנים הוא כמו שאמרתי

 .שראלמדינת ילשהות ב , ומבקש דווקאאותו סכסוך אתני רקע של עוינות בגיןר עם מגיע מאזו מבני הזוג
רמת המעורבות בטרור של אותם שאובחנה על ידי גורמי הביטחון, ש ,נוצרת תופעהבקרב אותן משפחות 

היא רמה גבוהה רמת העוינות  ,לגדל ילדיםפה אנשים שמחליטים להגר מהאזור לתוך מדינת ישראל ו
על כן התופעה הזאת מהווה ואשר  ור.באופן משמעותי בטריגה מעורבות חרויש  ,מהממוצעמשמעותית 

 סכנה.
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

  על מה הסכסוך. מבינים אנחנו
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

  - -י התופעה הזאת נדונה בשת
 

  המשותפת(:סמי אבו שחאדה )הרשימה 
 

 , אבל אין קורלציה, זה הכול.הסכסוךעל מה , אנחנו מבינים אדוני
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  היו"ר צבי האוזר:
 

, אותה קורלציהשופטים בכל פעם דנו, וראו שאת  11עתירות לבית המשפט העליון, לבג"ץ,  - -
  בהתנגשות בין אותם עקרונות. מכריעהוא שיקול דעת שיקול דעת ביטחוני  אותו

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 לשמוע. - - -ביא נתונים תאז אני אומר, אם כן, 

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 .הצידוק המשפטיאתה לא מדייק מבחינת 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
יש  .מודהאת הסיטואציה הביטחונית. שמענו עכשיו סקירה, אני לברר עכשיו אנחנו מבקשים 

  את הדברים. ראש הממשלה אדם נוסף שרוצה להוסיףממשרד 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 אנחנו רואים מספרים, זה לא אומר לנו כלום.
 

  צבי האוזר: היו"ר
 

 - - -בסדר, אז אתה 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 נתונים, מישהו אחר מעביר אותי לקחת נתונים מהמישהו האחר, ואני לא שומע כלום.אין להם 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 אני רוצה לשאול אותו על נתונים, אדוני.
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 אתה אומר שיש קורלציה, מישהו הסביר לך פה שיש קורלציה?
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 לשאלה של מרב.אם אפשר רגע הערה בשביל לעשות סדר, גם תשובה ראש, -צביקה, היושב
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 כן.
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

וברור לחלוטין  ,בטרורהיה מעורב  'דור במקרים שבהם מישהו מ עלכשמדובר על דור ב', מדובר 
. אבל אזרח ישראלימחבל כחול לבן, היתר תושבות ואזרחות שהצמיחה  השהמערכת טעתה בכך שהיא נתנ

אלא בפרוצדורה מאוד מאוד מסובכת משפטית  ,לול ממנו את האזרחותלא ניתן לש ,טעות בלתי הפיכה זו
 שהיא נדירה.

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
 .ברור
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  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

ביוני, יום  1-אבל מאחר שהיום זה ה .אני מניח שהשב"כ עוד מעט יפרט ,אבל ישנם מקרים אחרים
המחבל שהסיע את המתאבד קיבל תושבות  לכם דוגמה., אז אני יכול לתת 2001-הפיגוע בדולפינריום ב

 . הגל הזהטרורשל נולד כדי לבלום גל  , הואיןאנולד יש מלא  2003-החוק הזה ב . הריבישראלקבע 
היו מעורבים התפתח גל נוסף שבו  , פחות או יותר.2018, 2017עד  2015-ערנו התחדש בלשמחתנו ירד, לצ

 היתרים עד אזרחות ישראלית. לא מעט אנשים שקיבלו 
 

, ללא קשר אם שמדובר באיוםכשעוסקים בדיון הזה, קודם כול כדאי להבין  צמנולכן אני אומר לע
לבלום. חוקקנו את  ביכולתנו כמחוקקיםמדובר באיום ש ,חברוןאו מ הרמאללמ או עזהאו מאיראן זה מ

כל שנה צריך ש הוראת שעה, לצערנו לא חוק אלא הוראת שעהב ,בכנסתלמי שהיה אז , 2003-החוק ב
מה  ,האם האיום הזה נמשך . לכן אני חושב שכדאי שהדיון יהיה באמת לראותלהידרש לה פעם נוספת

  לא נכון.או בשנה נוספת  להאריךלטה נכון לקבל את ההח , ולהחליט האםעוצמתו
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

לקבל  , אז בדיוק על זה אנחנו שואלים ומנסיםאבי דיכטרחבר הכנסת בהמשך לדבריו של חברי 
נקבל את , אני עומד שראש-ועל זה, אדוני היושב הביטחון.או מנציג  שלהנציג משרד ראש המממתשובות 

 אבי דיכטר כי אני שומע פה את חבר הכנסת .םנתוניעל ה ,מספריםהעדכנית של השב"כ, על הת הדעת חוו
 .2003-, לא ב2015-לא ב ואנחנו היום דנים – 2020עד  2017-, אבל מתה עלייההיי 2017עד  2015-אומר שמ
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 - - - בלא גם 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

. אני רוצה אישור נתונים הם כמעט אפסייםהאני רואה ש 2020-ב .2020בדיוק, אנחנו מדברים על 
  . זה הבסיס.יש ירידה משמעותית במעורבות באיום כלשהו 2020-וב 2019-מנציג ראש הממשלה שב

 
  )הליכוד(:אבי דיכטר 

 
קבוע עד לבין פיגועים. האיומים הם דבר בין איומים חבר הכנסת סעד, תצטרך לעשות הבחנה 

  - - -המציאות  ,ביהודה, בשומרון ובעזה. לצערנו יקרה משהו דרמטיישתנה, עד שלא שלא 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 .לא צריך לבחון את זה כל שנהמה שאתה אומר  אז לפי
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 .בדיוק
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 - - -אמר כאן נציג השב"כ 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 בשביל מה הדיון הזה?
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 שנה. 100עוד אולי  כי האיום הוא קבוער לסתאנחנו מתדיינים דיוני פ
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 - - - לא קטעתי אותך, בבקשה. אומר נציג השב"כ
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  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 מה זה הדבר הזה? שנה. 100-אז בוא נעשה את זה ל

 
  אבי דיכטר )הליכוד(:

 
כ שזה שב" – הביטחוןהצפי של משרד שחבר הכנסת סעדי, אומר נציג השב"כ בצורה הכי מפורשת 

 שהאיום צפוי לגדול.. זאת אומרת בגין מהגם כולנו מבינים  ,התחממותהצפי הוא ל –צה"ל, משטרה זה 
 . אחת הטכניקות לסכל פיגועים זה בדיוקסדרה אחרת לסכל את הפיגועים או לא, זו כבראם יצליחו ה

 עכשיו. בושאנחנו דנים  ההחוק הז
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

- - - 
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

  מהיותר אפקטיביים. אולי סכל פיגועיםזה מ
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

- - - 
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 - -חבר הכנסת שחאדה, אני אומר לך כאחד שמכיר את זה היטב 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

  - - - המטרה . אםהכיבושלהפסיק את  אפשר - - -
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 הוא החוק הזה שאתה נדרש לתמוך בו. ממסכלי הפיגועים האפקטיביים ביותר  אחד - -
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 - - פתרון בשביל אפקטיביות,בשביל  אם המטרה שלך היא
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

אנחנו מדברים מפגעים מאשר עם הנפגעים, אז שהזהות שלך היא יותר סימפטיה עם האבל מאחר 
  .אל הקיר

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 הכיבוש. אתותפסיקו  - - -אז תעשה  - -
  

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .אבו שחאדה, תודהחבר הכנסת דיכטר, תודה. חבר הכנסת 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 - - -זה הפתרון. הפתרון 
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  היו"ר צבי האוזר:
 

 שחאדה, סליחה. חבר הכנסת אבו 
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 עליתי.השסוגיה ה אתסליחה, יש 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 סליחה.  חברת הכנסת מיכאלי,
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

הוא  שעליהםמקרים בה סייענים היו מעורבים כמראש, אני אשמח לשמוע מהשב"כ -אדוני היושב
איום. אני רוצה לשמוע, דור א', דור ב', לבין מה שאתם אומרים סייענים  , והאם יש קשר ביןמדבר

 סייענים.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

כשיו את רשות הדיבור, חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה. חברת הכנסת מיכאלי, אני לא נותן לך ע
 סליחה.

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
  חבר הכנסת דיכטר התייחס.שמשום  להגיב חייבתאני 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
אני מבקש להמשיך בדיון, ואבקש לתת לך רשות דיבור  אני לא נותן לך עכשיו את רשות הדיבור.

 לאחר מכן.
 

  מרצ(:-)העבודהמרב מיכאלי 
 

  .תשובה דורשדיכטר חבר הכנסת מה שאמר לפרוטוקול ש מאה אחוז. אני רק מבקשת להגיד
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 האם יש מישהו ממשרד ראש הממשלה שרוצה להוסיף על הדברים?
 

  ש':
 

 לא, אין לנו מה להוסיף.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 תודה רבה.
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 ?איפה הנתונים
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 אני מבקש התייחסות של משרד המשפטים.
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  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 אנחנו עוברות הלאה?, אפשר רק להשלים את הנקודה לפני ש'דור בוגיית אדוני, בס
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

האם יש התייחסות  לא. חברת הכנסת מיכאלי, תרשמי את שאלתך ותשאלי אותה בהמשך.
 ממשרד המשפטים? אביטל שטרנברג, ראש תחום ייעוץ.

 
  אביטל שטרנברג:

 
  , אלא אם כן ישנן שאלות ספציפיות.אין לי מה להוסיף על הדברים שנאמרו, לכם בוקר טוב

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 רשומה לדיון. או תודה רבה. הדר אפטרמן, רשום 

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 .יחדש שתגידוכל מה , לא נאמר לנו כלום. הוסיףבקש ללא צריך ל ,חברים

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 את ההתייחסות. ,שבמתפ"ראש מדור תיאום אזרחי  ,בסדר. תודה רבה. אבקש מרב סרן ענבל ממן

 
  :ממן ענבל

 
היתרים בתוקף לאיחוד משפחות  8,146נכון להיום יש כרגע  רק אעדכן לגבי הנתונים.בוקר טוב, 

הוא פ"ש תמפשוט  .אין לנו מה להוסיף מעבר לזה ו עובדים בצמוד לרשות האוכלוסין,בישראל. אנחנ
 .אין לנו עמדה בנושא , אבלמוציא לפועל של המדיניותה

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
אני  – עאליה זועביבבקשה, או לנציגי הארגונים,  ברשותכם לאורחיםתודה רבה. אני רוצה לעבור 

ארבע בבקשה,  את איתנו? ,מוסאואממרכז  –הפרטי מקווה שביטאתי נכון את השם, לפחות את השם 
  לתחום את הדברים. דקות

 
  עאליה זועבי:

 
. אנו ערבית בישראללמען מעמדה של החברה ה פועלה מוסאואאני נציגת מרכז שלום לכולם, 

  סיבות ביטחוניות. רק על בסיס הנחה שישנן, וכל זה היסוד-שנוגד את חוקיחוק גזעני  רואים בחוק הזה
 

  המשותפת(: טאהא )הרשימהווליד 
 

 .וזה בסדר ,את זההבעיה שהם יודעים 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 אחרי זה אתן לך זמן. זה על חשבון הזמן שלה. להפריע לה.אני מבקש לא 
 

  עאליה זועבי:
 

מספיק  השב"כ לא נתן , עם כל הכבוד.אין נתונים בידיכםלסיכון הזה, חות קונקרטיות אין הוכ
  - - -משפחות  30,000נתונים. 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 נתונים חסרים לך? איזה
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  עאליה זועבי:

 
 כל הנתונים שדיברו עליהם עכשיו.

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 מה? שמות? 

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
 איזה נתונים שמעת?

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 ?קיבלת נתון אחד לא קיבלנו בכלל. קיבלת נתון?

 
  עאליה זועבי:

 
 שישנו סיכון ביטחוני? איך אתם קובעים?איך אתם יודעים 

 
  מיכאל מלכיאלי )ש"ס(:

 
 - - -המחבלים בארגוני פוגע  שזהאומרים כאן גורמי מקצוע 

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 איזה? מה? 

  
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
 - - -מלכיאלי חבר הכנסת  ,אבל

 
  קריאות:

 
- - - 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

חברים, חבר הכנסת מלכיאלי, ביקשתי לאפשר לגב' עאליה זועבי לסיים את דבריה, אתם מפריעים 
 לה.

 
  עאליה זועבי:

 
משפחות ערביות  30,000 ? איפה הנתונים האלה?סיכון ביטחוניהינו איך אתם קובעים שבן אדם 

להתקבל לעבודה, רמת העוני בחברה הערבית הולכת ועולה,  , לא יכוליםןבלות בתנועתגסובלות, מו
קבלת האזרחות של הילדים, הליך אפילו תלא ראו את הילדים שלהם שנים בגלל החוק הזה. אימהות 

 אותו למשפחות האלה. אין עולה הרבה כסף, ששארוך שאתם טוענים שזה נמצא, זה הליך 
 

סיכון שהאנשים האלה יהיו גם  1%סיכוי של מעולים חדשים, אין אפילו סכנה ביטחונית אין 
לעבוד, לחיות למשפחות האלה לסייע  ובכךהארכת החוק הזה, אנו מבקשים מכם להצביע נגד  .ביטחוני

רק על בסיס  צריכים לכבד אזרחיםשאנחנו כיסוד -ה פוגע בזכויות האדם, פוגע בחוקיהחוק הזולהתפרנס. 
  נים קונקרטיים. תודה רבה.קונקרטי, אין פה נתו אין פה משהו ,הנחה

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 , בבקשה.ממרכז עדאלהסאוסן זהר דין  עורכתתודה רבה לך. 
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  :סאוסן זהר
 

 .ליו"ר הוועדה, לחברי הוועדהבוקר טוב לכולם, 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 בוקר טוב, ארבע דקות, בבקשה.
 

  :סאוסן זהר
 

דברים על ל בעיות טכניות, אבל אנחנו כאן מבגלכמה מהדברים שנאמרו לצערי לא הצלחתי לשמוע 
שיש  וקרטיתדמ אחרת מדינה כיום אין שקיימים בספר החוקים הישראלי. אחד החוקים הגזעניים ביותר

בדיקה פרטנית עבור כל בקשה  איום ביטחוני מבלי לאפשר ביצועו יבאווצה שלמה בקבשרואה  בה חוק כזה
  .שרוא חוקכשה 2003היה לפני המצב כפי ש ,ובקשה

 
ששניהם  ,פסקי דיןוגם ב בעתירותגם יינת טוב מאוד ע"ר הוועדה, ציינת ש, יוזכירלהאני רוצה רק 

זמניותו התוצאות בשני פסקי דין אלה בהרכב מורחב אומנם דחו את העתירות, אבל , מורחבנקבעו בהרכב 
מי שהוביל . ואני רוצה להזכיר ששל דעת הרוב גם יעההייתה בלב הקבהוראת שעה של החוק הזה בהיותו 

היה אז המשנה לנשיא  2006-שניתן בבעניין עדאלה נגד שר הפנים את דעת הרוב בפסק הדין הראשון 
אבל היו לו הערות מאוד נוקבות לגבי וקבע את מה שקבע, עתירות ה אומנם דחה את, ששיןמיכאל ח
 .שהצטרפו לעמדת הרובשל החוק. כך גם השופטים ריבלין ולוי  הזמניות

 
, שבו אנחנו את נייר העמדה שלנו ,, ומקווה שכל חברי הוועדה קיבלומייל-שלחתי באי אתמול

מראות שהעתירות נדחו  מהרוב וגם מהמיעוט, והקביעות שלהםגם הדברים של השופטים  מביאים את
ושביקשו לאשר אותו בתור קבוע. לא יכול  ,או העיקרון שעמד פהיה זמני ולא בגלל הפרינציבגלל שהחוק 

שנים ברציפות.  17וגורף וגזעני כזה יישאר בספר החוקים בתור חוק זמני במהלך להיות שחוק דרקוני 
מחזקות את זה שאפשר וצריך וניתן עורכת דין נעמה מלשכת מרשם האוכלוסין  וההערות שניתנו על ידי

-שבאני שומעת היום ש הנתוניםגם  .בבדיקה או באיסור גורףלעשות בדיקות פרטניות, ושאין כל צורך 
 ,ק הזהלא להאריך את החושצריך את זה זה גם מחזק מבחינה ביטחונית  נתונים אפסייםה 2020-וב 2019

ביקורת ולאפשר מעמיק  דיוןבאמת כדי לאפשר חוק קבוע בשלוש קריאות  להביא אותו בתורלפחות  או
 הכנסת.לא רק דיון מטעם חברי  ,ציבורית

 
 , והתקדים היהתקדים נקבע 2006-בפסק דין ב ,העתירותאני גם רוצה להזכיר שלמרות דחיית 

ת יוזכו חה, שהםלחיי משפו וויוןלשפוגע בזכות החוק הזה קבעו שאכן  האל מול שלוששמונה שופטים ש
. ישראלתוך משפיעים במרביתם המכריע על האזרחים הערבים בהם כמובן חוקתיות של אזרחי ישראל, ו

אל  ,אותכבמיר, זרים , לא בתור אפשרות להכניסהגירהשל לא בתור מדיניות  החוק הזה צריך להיבחן
אזרחים הערבים בחוקתית הפגיעה של הובמשקפיים בראייה צריך להיבחן הוא מדינת ישראל, אלא 

מול ולאיחוד משפחות. למה שוויון? כי אל  שוויוןלחוקתית שלהם הזכות , שמבקשים לממש את הבישראל
ערבים לא האזרחים ה ,חוק השבותלמי שהם רוצים, כי יש להם את ולים להינשא יהודים שיכהאזרחים ה

 .כלכלי עם התושבים בגדה משפחתי,, תרבותיישנו קשר חברתי, שר את כאיכולים לעשות ז
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 תודה רבה.
 

  :סאוסן זהר
 

מרשם  לשכת . הנתונים שהועברו היום על ידיחשובמאוד אני רוצה להדגיש נתון מאוד שוב פעם, 
. ואנחנו מבקשים החוק הזה חייב להתבטלוש ,חייבים לעבור לבדיקה פרטניתרק מחזקים שהאוכלוסין 

 על ידי הממשלה. תודה. אישור הצו שהועבר דלהצביע כנג מחברי הוועדה
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 מהמוקד להגנת הפרט. עורך דין דניאל שנהרבבקשה, תודה רבה לך. 
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  דניאל שנהר:
 

כת הדין זהר שדיברה עורשל לחזור על הדברים  אין לי אלאשלום לכל חברי הוועדה ולמוזמנים. 
סבורים שדינה לחלוף במוקד להגנת הפרט אנחנו  .הוראת השעהלפניי לגבי הפסלות שאנחנו רואים ב

 . ספציפיותלהדגיש עוד שלוש נקודות  , ורוציםהעולםמ
 

המזרחית היא פגיעה קשה במיוחד מכיוון שלתושבי הפגיעה של החוק הזה בתושבי ירושלים 
אזרחי ישראל לם אפילו משלים המזרחית יש קשרים תרבותיים, כלכליים, חברתיים, יותר ענפיירו

ג'וז  יבוואד ס מהלשכהיגב' ויגם כן מהווה פה שיקול.  גיאוגרפיתהסמיכות ם, והביתר האזוריהפלסטינים 
 על כך, על כמה בעיות זה יוצר פה בעיר. ירושלים יכולה להעיד ב

 
להמליץ על הכנסת או נוסף, אני תוהה האם לוועדה הנכבדה יש איזשהם סמכויות לשקול ב

אולי הוצגו לנו קודם, אבל אפשר שלא בדיוק  – םהאם לאור הנתוני בצו שמובא לפניה.שינויים תיקונים או 
ריגים לחוק הוראת השעה? האם אפשר להוציא חהאם אפשר להכניס  –להבין שהנתונים מאוד נמוכים 

הוצאה מגדר הליך בבית משפט, אז אני לא אדבר על זה, על מנהלים  ? אנחנו כרגעגדר החוקקטינים מ
יך להוות שיקול. האם יש פה חלוף הזמן צר. 2017-תנו בישנ מפסקי דין, כפי שעולה החוק של מבוגרים

חמש, עשר שנים, כדי שאפשר יהיה לצאת מגדר החוק  מסוים של שנים,  'חלוף מסאיזשהו סייג שמדבר על 
 תודה. את הליך איחוד המשפחות של האנשים שלוקחים בו חלק. לנרמלהזה, 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 תודה רבה. חברת הכנסת מיכאלי, ביקשת מקודם את רשות הדיבור.

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
ו הקמנ אכן. תודה רבה, אדוני. קודם כול בהמשך למה שאמר דניאל מהמוקד להגנת הפרט, הרי

 , נכון? תתקן אותי.רביעי או חמישיוזה דיון, לדעתי, עשרים את הוועדה הזאת בתחילת הכנסת ה
 

  עידו בן יצחק:
 

 .הזה היו גם דיוני ביניים בנושא
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

. ושום דבר לא משתנה ,דברים , חוזרות וחוזרים על אותן שאלות, על אותםמובילה פרפטוזה כמו 
שהחוק הזה הוא ארעי או זמני. הוא מתחדש מצג שווא כשאומרות  ולכן צריך להגיד שיש כאן ממש סוג של

 - - - , שנוכללמרות שמדובר בצוהייתה בשביל, של הקמת הוועדה הזאת המטרה בעצם באופן אוטומטי. 
 

  מיכאל מלכיאלי )ש"ס(:
 

 ? יש פה דיון, אנשים מגיעים.למה אוטומטי
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 חבר הכנסת מלכיאלי, אני מדברת.
 

  )ש"ס(:מיכאל מלכיאלי 
 

  .זה לא יפהלא, 
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 מה שלא יפה זה שאדוני מפריע לי באמצע.
 

  מיכאל מלכיאלי )ש"ס(:
 

  יש פה אנשים שמגיעים.
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  היו"ר צבי האוזר:
 

 תרשום לך.חבר הכנסת מלכיאלי, 
 

  מיכאל מלכיאלי )ש"ס(:
 

 יכולתי להמשיך לישון אם זה אוטומטי. קמתי מוקדם היום לדיון,
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

הייתה לבחון את הדברים לגופם שיזמתי ומטרת הדיון אז מתקיים הדיון. מטרת הקמת הוועדה 
אין מנוס מבחינה גם מי שסבור ש .לשנות אותםהקריטריונים רלוונטיים והאם אפשר  ולראות אם

כנסת ראש ועדת ה-ולשמחתי חבר הכנסת דוד ביטן היה אז יושב – ביטחונית וחייבים את המגבלות האלה
הייתה לבחון את הדברים לגופם ולראות האם גם אם יש הנחת המטרה  – ובאמת הבין את הצורך בוועדה

אולי נברר סוף סוף איך אומרים את  – יאעורכת דין נעמה פלבגלל שכמו שאמרה  ,שהמגבלות נדרשותיסוד 
שהחוק  . לצערי, ממשלות ישראל בשניםהסכסוך לא הסתיים ,הרקע הביטחוני לא השתנה –שמה בדיוק 

מתוך , אז הסכסוך קיים. גם אם אנחנו יוצאות ויוצאים הסכסוךלסיים את לא עשו מאמצים הזה קיים 
 , המאודמאוד מחמיריםההאם הקריטריונים הספציפיים הזה לא השתנה, ביטחוני הרקע נקודת הנחה שה

  ?לשנות אותם שיש בחוק הזה, האם אין מקום לפחות פוגענייםוהמאוד מאוד  ,גורפים
 

ועל זה אני מגמתיים,  , מאודכל שנה אנחנו מקבלים נתונים מאוד חלקייםעכשיו מה שקורה זה ש
, מהקריירה הקודמת שלו -אחד מ –שמתוקף תפקידו ענה לי חבר הכנסת אבי דיכטר רוצה להגיד, מה ש

מהם אנשים  ושייוולדלמנוע זיווגים שמה שהחוק הזה בא לעשות זה  'ר בהוא מסביר לי על דו – בשב"כ
הם אנשים שיהיו מעורבים בוא נתחיל למנוע זיווגים שייוולדו מ אז .שיהיו מעורבים בפגיעה ביטחונית

  , שילכו לפגוע באנשים אחרים.שירצחו את הנשים שלהם ,בפשע אלים
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

  .זה לא עניין הזיווגאבל 
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 זה מה שאמר חבר הכנסת דיכטר.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 שבתוקף נישואין באה ונכנסת ומקבלת זכויות.  ינתעו ין של אוכלוסייהזה עני
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 לא הבנתי. רגע, אדוני. לאדוני מותר להפריע באמצע דיבור של חבר כנסת?
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

  שתי דקות. לא. היה לי חשוב לציין את זה, אבל בבקשה תמשיכי.
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 .הוא מסנגר על חבר הכנסת דיכטר
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 מזמן כבר להיותהיה סכסוך, למרבה הצער, סכסוך כואב, יכול פתחתי ואמרתי, אין חולקת, יש 
הסכסוך גדרי אבל גם בתוך  .לא פועלות ופועלים בכיוון הזה , לפחות באופן חלקי. לצערי אנחנואחורינומ

. ומה שהוועדה הזאת עושה, ומה שהכנסת אזרחיות ואזרחים שיש להם זכויותהזה יש פה בני ובנות אדם, 
מחדש צו בלי לדון בתועלת הקונקרטית שלו למה צייתן, פשוט מאשרת כל שנה  תוכיכהיא  ,עושה הזאת

 - - -שהוא אמור לפי 
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  היו"ר צבי האוזר:
 

, לא. אמור להגן על זכויות של בני אדם, כמו שאמרת, על זכות החיים, שהיא זכות הבסיס של לא
 בני אדם.

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 אותם אלה שנפגעים מפעולות טרור בגין כניסה של אוכלוסייה עוינת. 

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
 .חייםאותה הזכות ל מעניינתשחס וחלילה לא אדוני לא יציג אותי כמי  לא, לא ,

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 של חלק מהנידונים כאן. – על זכויות שקיימות וצריך לכבד אותןאבל ראיתי שדיברת 

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
 לא יציג אותי כמי שלא אכפת לה מזכות החיים של אזרחיות ואזרחי ישראל.

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
אפשר פה -אילזכות חיים בסיסית, וזה הקונפליקט. אזרחים שלווים של אבל יש פה זכויות גם 

 להציג את הקונפליקט בצורה אחרת.
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 שמוכיחים אתהדברים היו כל כך קלים היית לפחות מתבייש ומציג לנו את הנתונים אם אדוני, 
 מצדיק.וכו' זה לא  ,ביטחוני ,זה שאומרים את המילה איוםמה שאתה אומר. 

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
 - - -הדברים שאמרתי, חבר הכנסת האוזר ראש, -באבל, אדוני היוש

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 הצגתי את הדברים, הדברים לפנינו, כמו שאמרנו. 

 
  מרצ(:-)העבודהמרב מיכאלי 

 
 ראש, ברשותך, באמת, סליחה.-אבל, אדוני היושב

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 , תסיימי. בבקשה

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
  רוצה לסיים.אני לא אני מצטערת, 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 בבקשה.חברת הכנסת מיכאלי, 

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
 אני לא מוכנה שתציג את דבריי בצורה מעוותת.
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  היו"ר צבי האוזר:

 
  .תמשיכי ,אני מתנצל

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
כול , לא יסבור שיש הכרח ביטחוני במגבלות מי שסבורה אואם יש, ואין ויכוח על כך, אמרתי שגם 

עם שינוי  ,שנה 17במשך של הקריטריונים הקונקרטיים של החוק הזה להיות שאין מקום לדון בשינוי 
ושוב השתנה הלך והשתנה וחזר ש ,מוחלט במצב הביטחון של מדינת ישראל ביחס לגדה המערבית ולעזה

 השנים האלה. במשך
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 תודה רבה.
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 הממשלהאפשר היום להגן על זה. איך אה איך לא רושאני היא האמת ו .לא מתקבל על הדעתזה 
 להגן על זה היום אם תהיה עתירה נוספת בבית המשפט.תוכל 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
  , הכרח ביטחוני.במילה אחתתודה רבה. רק 

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
המוקד להגנת אגיד. מה שהתחלתי להגיד, רק דבר אחרון, מה שאמר דניאל מאותן שאלות את 

, לא 60, מעל גיל 50למה אנשים מעל גיל  .תשובותעליהם ולא ניתנו  בהם, דנואלו דברים ששוב, הפרט 
יכולים להיות מוצאים מגדרי  לא במזרח ירושלים קטיניםיכולים כבר להיות מוצאים מגדרי החוק? למה 

 החוק? אלה דברים שלא קיבלנו עליהם תשובות למרות שהם חזרו ועלו בדיונים האלה.
 

  מיכאל מלכיאלי )ש"ס(:
 

 ם.בפיגועי מעורביםהיו כי יש קטינים ש
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 לקטינים יש הסדר, הם מוצאים מגדר החוק. יש הסדרים לקטינים. קודם כולחברת הכנסת, 
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 - - -מספיק ולא 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

  יש הסדר. מספיק או לא מספיק זאת שאלה של דעה. 18-ל 14יש הסדר, ובין  14לקטינים עד גיל 
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

  מספק. לאזה הסדר  18-ל 14בין 
 

  :היו"ר צבי האוזר
 

אותו הכרח  רוצה לציין דבר אחד.אני רק  אבל סת מיכאלי, קודם כול אני מודה לך,חברת הכנ
, הוא מגן על ערך, על אינטרס, על א, הוא איננו כשלעצמו בעלמהאם קיים כן או לאביטחוני, שכפי שאמרת, 

 עליהן. שסנגרתאל מול אותן זכויות לא פחות מהותיות, חשובות,  –נבהיר את הדברים  ובוא –שהם זכויות 
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  מרצ(:-)העבודהמרב מיכאלי 
 

  בינינו., אין חולק הוא שאמרתי
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

ובזה גם בית  ביותר.מלא העמוק והמובן בזכות לחיים  ,זכויות אדםמדובר בהכרח, אלא בלא 
צון לממש את זכות הנישואין רזכות גוברת במקרה התנגשות לאותו שאותה ה ,הכריע פעמיים המשפט

 דווקא בישראל.
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 זכויות אדם אנחנו מתכוונים לכל בני האדם.שמירה על כשאנחנו אומרים ראש, -כבוד היושב
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 ברשותך.רק דבר אחרון, אדוני, 
  

  היו"ר צבי האוזר:
 

 לכל בני האדם. 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 זה הוויכוח, אנחנו רואים גם את הפלסטינים כבני אדם.
 

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

 כן.
  

  האוזר:היו"ר צבי 
 

 שום מחלוקת איתך, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.אכן, אין לי 
  

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 ראש מתכוון לזכויות חיים רק על רקע אתני, לא לכולם. -סמי, היושב
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 תשים מילים בפי.חבר הכנסת ווליד טאהא, אל 
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 - - -אני לא שם אתה אמרת. 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

אני לא אמרתי. אמרתי שכל אדם זכאי לזכות חיים בין אם הוא יהודי, בין אם הוא ערבי, בין אם 
 זו אישה, בין אם זה גבר. 

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
  ?זה נכון המציאותאבל במבחן 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 - -מרצועת עזה על מדינת ישראל אין  מטח טילים כשעףחבר הכנסת ווליד טאהא, 
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  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
 חזרת שוב לדוגמה האומללה הזאת? מה הקשר? 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
  - -אל מול מטח הירי של טילים הוא בוחר לא ביהודי או בערבי, ולכולם יש זכות להתמודד  - -

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
  אבל מה הקשר?

 
  שחאדה )הרשימה המשותפת(: סמי אבו

 
- - - 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
, לכולם יש את זכות אל מול מטען החבלה, אל מול טרור, סכינאות אל מול צרור היריות, - -

 החיים.
  

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

  .אדםהסוכן לבני מדבר גם זה . כיבוש אדםהכול מסוכן לבני נכון, 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 חבר הכנסת אוסאמה סעדי.בבקשה, אני מודה לך, חבר הכנסת אבו שחאדה. 
  

  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה
 

  קודם. דברייבנכנסת אדוני, רק אם יורשה לי לסיים את דבריי, כי שוב 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

, חבר הכנסת בבקשה. סיכמתיאחרי שסיימת  י, אמרת שסיימתי.לא, סיימת את דברייך. לא נכנסת
 אוסאמה סעדי.

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
 לא סיכמת אותי, סיכמת את עצמך.

 
  היו"ר צבי האוזר:

  
 . את עצמי לא סיכמתי

 
  מרצ(:-מרב מיכאלי )העבודה

 
  בהחלט.

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
  חבר הכנסת אוסאמה סעדי.
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  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

שמדובר באחד מהחוקים הגזעניים ביותר אני חושב כאשר אנחנו אומרים  ,ראש-אדוני היושב
אבי דיכטר למעשה מסכמים את  דבריו של חבר הכנסתשהדיון היום ממחיש את האמירה הזו, כאשר 

 שלמעשה מדובר באיום קבוע, איום תמידי. הכול,
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 נכון.
 

  )הרשימה המשותפת(:אוסאמה סעדי 
 

, ואל אז בוא נסגור את כל הדברים האלה אתני.אומר שמדובר בסכסוך ראש -ם אדוני היושבג
 וזכות חיים לכולם בעד זכויותתדברו ואל תתייפייפו על זכויות אדם וזכויות חיים של כולם. גם כולנו פה 

כשאתמול הוצא נאלמים דום.  נאלמים דום. אתם פתאום פלסטיניולאבל כשזה מגיע לערבי  ,בלי הבדל
 ם וצועק. קשמענו אף אחד מכם  לאחלאק -איאד אללהורג 

 
ומדברים על מכלילים כויות של כולם אז זכויות של כולם. אבל כאשר אתם ז וכשאנחנו מדברים על

ולהגיד  ,דיכטרת סחבר הכנ . אתה יכול לבוא,קבוצה זה עם מה זה קבוצות? – סיכון של קבוצותוקבוצות 
 אתם רוצים להגביל את רגשי אז .משפחה אחתשיש לה את כל האזור פה, זה  ,לנו שירושלים המזרחית
  האהבה ואת הנישואים?

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
  ?בעיההמה  ,אם אתה ערבי אסור לך לאהוב

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 בדיוק, אסור לאהוב?

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
 כן, אם אתה ערבי כן.

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

  
חליל אז -קודס או באל-, אם הוא גר באלסמהאקווממשפחת מתחתן עם בת הדוד שלו מישהו כש

גם כבר לחשוב במושגים האלה. תפסיקו  ?שיעשה פיגוע הוא חושב איך דור א' או דור ב' יצאו, מישהו
בגלל איום , והוא לא עושה את זה תחתןלבחור עם מי להוזכותו  .ולהתחתןמותר לאהוב לפלסטיני 

 שזכותו.  הוא עושה את זה בגלל ,ביטחוני
 

אתה הולך , השופטים. תקרא את זה החלטתעל והפסיקה , דיברת על ראש-אדוני היושבוכל הזמן, 
יש פה קבעו במפורש ש 11טים מתוך ופשמונה ש .שופטים למינוי שופטים, לבחירתיג וחבר בוועדה להיות נצ

אבל שישה דחו את ולהקים משפחה. משפחה ובזכות של חיי חוקתית  ובזכות פגיעה יסודית בזכויות אדם
, 2003-ובמיוחד אז בהם אמרו שהשיקולים האלה,  , בגלל שמדובר בצו זמני.דבר אחדהעתירות רק בגלל 

היום אין מעידים כאלף עדים שהיום הנתונים האלה . 2020 לבין 2004-ו 2003 ביןאין מה להשוות ש, 2004
 שמצדיק התעללות. מצב ביטחוני 

 
סיפורים קורעי יש לנו שנענות. לך תראה,  מהבקשות 50%ראש, אמרת שמדובר על -אדוני היושב

 לגבר זכות לעבודאישה או לבעלים או לאנשים או נקרעות, אין ל איך המשפחות האלהעל זוועה  , סיפורילב
לו רק אולי להיכנס ל זה לא נותן לי כלום, זה נותן אב, ארעיהיתר שהייה . נכון שהוא מקבל שנה 20

 במחסום, אבל לעבוד?
 

  "ר צבי האוזר:היו
 

 ולממש את זכות המשפחה.
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  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

. את זהפ"ש ולהאריך תללכת למלעבוד, להתפרנס, לפרנס את המשפחה שלו, ואז צריך כל פעם 
ראש, -, אדוני היושבזרקא-אג'סר לאנחנו יודעים, כי אנחנו בקשר יומיומי עם המשפחות האלה. כשהלכתי 

 מאות משפחות, מאות משפחות באו, האולם התפוצץ.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 הכנסת אוסאמה סעדי, משפט אחרון, אנחנו חייבים לסיים.חבר 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

משפחות  1,600ראש, -, אדוני היושב1,600על סיפורים אנושיים. עכשיו מדברים על ומדברים 
לא מקבלים אישור האלה  1,600-הלמה פה בוועדה תסביר לי אתה או כל חבר כנסת . 2003שהתחתנו לפני 

 , למה? אתם מדברים על הקלות?עם עבירה כלשהישהסתבך אין אף אחד מהם  שנה 20במשך כאשר  קבוע
  לא שמענו שום נתונים. –, קבוצת סיכון איום ביטחוניבאופן אוטומטי  להגידבוא נדבר על הקלות.  אז

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 לסיכום.

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
וצריכים להתבייש  ,בחוק הזהאנחנו צריכים להתבייש ראש, -אני אומר לכם, לסיכום, אדוני היושב

לא אומרים שתאשרו כל גם . אנחנו בדיקות פרטניות, וצריך לעבור לעדיין בספר החוקים שהחוק הזה
להגיד  אבל אפריורית , שיאשר או לא יאשר.יבדוק את הבקשותשפנים המשרד את יש  ,מראשבקשה ככה 

 וזאת גזענות לשמה. ,לא נסכים הלז ,טרור י, הם קבוצת תומכסיכוןהיא קבוצת כל הקבוצה הזאת ש
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 ווליד.טאהא חבר הכנסת סעדי.  חבר הכנסתתודה רבה, 
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 ווליד טאהא.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 ווליד טאהא, סליחה.
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 בוא נראה אותך יודע להגיד ווליד טאהא כמו שצריך.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 ווליד טאהא. 
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

  אה, הצלחת.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 ם יש לי את הזכות?עברית, חבר הכנסת ווליד טאהא? האבסדר? עכשיו לתת לך מבחן ב 
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  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 רגע של לשון.
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 ?שלו צביקה, אתה רוצה להשוות את הערבית שלך לעברית
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 לא, חלילה.
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 - - -ואם אנחנו מדברים על לשון 
  
  קריאות:

 
- - - 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 היא הנותנת.  ,תלבחון אותי בערביזה לא הוגן לנסות טענתי שאכן 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 אתם טועים בשמות של חברי הכנסת.
 

  היו"ר צבי האוזר:
  

 .אני חבר כנסת חדש אני מתנצל, חבר הכנסת ווליד טאהא,
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 תודה רבה.
 

  היו"ר צבי האוזר:
  
  אני חושב שגם חבר הכנסת ווליד טאהא חדש. 

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
  נכון.

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 .מלכיאלי . וואלה, אני חדש, אני יודע להגיד צביקה,צביקהיודע להגיד גם חדש, אני אני 

  היו"ר צבי האוזר:
 

חבר הכנסת אבו שחאדה, אני גם את אבו שחאדה יודע, אך ווליד טאהא היה נדמה כאילו יש 
 קושי. בבקשה, אדוני, תדבר.

 
  משה אבוטבול )ש"ס(:

  
 ווליד, עכשיו אתה תגיד בנימין הרצל, נראה שאתה יודע להגיד את זה.
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  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 אני יכול להרצות על בנימין הרצל.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

לנו כמה דיונים בנושא. אנחנו יכולים להתווכח גם על  על סן רמו, היואבו שחאדה, אולי תרצה גם 
 זה. בבקשה, חבר הכנסת אבו שחאדה. 

 
  קריאות:

 
- - - 
  

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 - - -ל הרצל  לחדש לך, בחרתם ביןאני יכול 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .לךחבר הכנסת אבו שחאדה, אני מודה 
  

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

והיה רואה איזו ישות חוללתם כאן הוא ידידי חבר הכנסת, אם הרצל היה קם מקברו דרך אגב, 
 , כי הוא היה מקבל שוק.מייד למשכבאותו להחזיר היה מבקש 

 
 אבוטבול )ש"ס(:משה 

  
 .נו ,תתפלל לתחיית המתיםאז 

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
 לא נראה שהסכסוך הולך, וסכסוךעלו פה מושגים כמו  –אני רוצה להתחיל את זה אתה תעשה. 

 כיבוש.. אין סכסוך, יש יש כיבוש ,אני טוען שאין סכסוך אז בקרוב.להסתיים 
 

 משה אבוטבול )ש"ס(:
  

 כיבוש שנוצר מהסכסוך.
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 - - -לא באים כיבוש הזה לא רק שאתם הכתוצאה מו
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .זה כיבוש 1948גם 
 

  )הרשימה המשותפת(:ווליד טאהא 
 

 .1967אני מדבר על הכיבוש של 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .1967-כי הסכסוך לא נוצר ב
  

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 .הם קוראים לזה כיבוש אם קוראים את מנהיגי האצ"ל
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  )הרשימה המשותפת(:ווליד טאהא 

 
אומות העולם, כל על עובדות שכל עכשיו אני מדבר אתה נכנס לוויכוח מסוג אחר פוליטי זול. 

ומזרח ירושלים , 1967-של מדינת ישראל של השטחים ב כיבוש , מכירים שהיהמועצת הביטחון ,העולם
על כן כשנורה למוות אדם ו .שהגם אדמה כבו ,המון מקרים של עושק משפחותשהחבר'ה דיברו על 

שאין לו מושג מה זה פיגועים, כשהוא בעל צרכים מיוחדים ברחוב אדם אוטיסט הוצא להורג  ,אוטיסט
 אדם. זכויותאחרים שקמו לצעוק נגד ההפקרות של ך ולא את נורה למוות לא ראינו אות

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 .הנושא בבדיקה ,אל תחרוץ דין טאהא, אני מבקש, חבר הכנסת

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
 לא חרצתי דין.

 
  היו"ר צבי האוזר:

  
 על ידי מוסדות רציניים.נבחן הנושא  

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
 באותה מדינה שאתה חי בה.אני חי 

 
  קרן ברק )הליכוד(:

  
 את זה.אפשר להגיד אבל 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 אל תחרוץ כאן דין על מה שהתרחש.

  
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
 - - ה שבא לךמ אתה אומר ,ראש-אדוני היושבתן לי להמשיך. 

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
- - - 
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
  
משפט שדה . אז שבועיים לפני כן גם הוצא להורג אדם בואני צריך להתייפייף כדי להגיד דברים - -

לעניין. אין פה למעשה נתונים שאני צריך  אז תפסיק עם זה.שהוא ערבי, בגלל  , וגם אזבכניסת בית חולים
הנתונים מעידים בעניין הזה, לקבוע צריכים שלכם, של הגורמים שאם כי באותם נתונים  .להאמין להם

 ,כזה. למה אני צריך, אוסאמהגזעני צו שעה דרקוני המשך בשנתיים האחרונות לא היה שום דבר שיצדיק ש
 הנתונים בכלל? לאמינות  ןלהאמי

 
אבי דיכטר, את ההכרח הביטחוני,  וזה מזכיר לי דרך אגב את ההכרח הביטחוני, חבר הכנסת

שנים של  20-דומני שאתה כמוני קראת את הספר "בשם הביטחון", אתה זוכר אותו? היית בשב"כ. ו
מבחינה  רו שהוא היה לשוואאמשאתה היית אחרי זה חלק מהם,  ,כל גורמי הביטחוןמימשל צבאי, 

יעני,  מה.של האד הישראליזציה ביטחונית, כי לא היה בו צורך, כי בכלל הקימו אותו כדי להשלים את
 הערבים בתחום התעסוקה. את  את האדמה, ולתחום גזוללגנוב ול

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 ממליץ להיכנס לסיכום., ואני בבקשה ,דקה אחרונהחבר הכנסת טאהא, 
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  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
 לא, דיברת מחצית מהזמן שלי. 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 אני מבקש להתחיל לסכם.

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
 אז תוסיף לי עוד שתי דקות.

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 בבקשה.

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
במימשל צבאי דיקטטורי ששלל את זכויותיהם כשם שלא היה צורך מזכיר לי את אותו נושא,  זה

הדרקוני, הגזעני הדיקטטורי, צו השעה כלפי אני טוען  שנה, כך 20במשך הבסיסיות של התושבים הערבים 
כי אתה  ,אסור לך לאהוב. אם אתה ערבי כנראה שאתה צריך להבין שמונע מאדם, אוסאמה, לאהובהזה ש

 ?למה שתאהבאיך? הרי  .לא אדם כמוהו
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 - - -בטח 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 בבקשה, משפט לסיום. חבר הכנסת אבו שחאדה, אני מבקש. תודה. לסיכום.
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

לא לחיי על כן אני אומר שמדובר בצו שעה, חוק פוליטי במסווה ביטחוני שיקרי שאין לזה קשר 
אתה יודע מה,  ., יש פה תפיסה גזעניתפוליטיקה זולה , יש פהיש פה מדיניות .לא ערבים ולא יהודים ,אדם

יודע  זוכר את זה? אתה אתה ,התנגדו להםבתקופת היישוב הודים גם תקנות ההגנה לשעת חירום שהי
אותן את את הדברים שאתה רוצה. אז היהודים התנגדו להם, כי הם חשבו שישתמשו בהם נגדם.  קלזכור ר

 ה. כמה זמן? לא הרבאתה יודע תקנות כל שנה מחדשים, 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .שסיימתחבר הכנסת טאהא, אני מבין 
 

  טאהא )הרשימה המשותפת(:ווליד 
 

ללוות את ישראל לעוד שאמור לחלוף מהעולם יכול ואז צו השעה הזה  .מיום הקמת המדינהרק 
 . שנים 100 ,מה שניםכלא יודע 

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 תודה רבה.

 
  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:

 
  צריך להגיד את האמת. וגם אתה תגיד את האמת.
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  היו"ר צבי האוזר:
 

 .הצבעהניגש לולאחר מכן  , רצית לדבר?דיכטרתודה רבה לך. חבר הכנסת 
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 זו הייתה רגילכחוק ניתן כהוראת שעה ולא החוק הזה עובדה שהששאני חושב כמובן  ,קודם כול
 את המחיר כל שנה מחדש.חנו משלמים ואנ ,2003-ה בלקת

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 , יש לכם רוב עצום. תביאו אותו כחוק

 
  אבי דיכטר )הליכוד(:

 
 יכול להיות.

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

  
 .תביאו אותו כחוק,  - - -יכולה לקידום הסכסוך  הממשלה

  
  היו"ר צבי האוזר:

 
 . הערתך נשמעהחבר הכנסת אבו שחאדה, אני מבקש, הבנו, 

 
  אבי דיכטר )הליכוד(:

 
  - - -לאור התייחסויות של שב"כ כאן  דווקא

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 אני מבקש לתת לו לסיים.

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
- - -  
  

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

  אבו שחאדה.סמי 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 חבר הכנסת אבו שחאדה, הערתך נשמעה.
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 תתחיל לדבר. , אני אגמור לדבר, אתהורבט את זהנעשה בוא סמי אבו שחאדה, שמע, 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 לא, אחריך אנחנו ניגשים להצבעה.
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 ראש יחליט.-על פי מה שהיושב
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  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 .אני מציג דבר שנסכים עליו
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 האמן לי, בוא אחרי זה תקטע אותי בחוץ.
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
  

 .לעשות אותןשאתה לא יכול שלא תגיד מילים  
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

יות ששמעתי מחברי כנסת שהתבטאו עד עכשיו, אופטימי לאור כמה התייחסותראה, אני דווקא 
בהבנת הכי הרבה  . אגב, מי שעוזר לנולהוריד את הוראת השעהו ,הזהתיקון לחוק  שיש סיכוי להעביר
לפני שבועיים  . אני חושב שכשנשיא הרשות הפלסטיניתמאשר נשיא הרשות הפלסטיניתהאיום זה לא אחר 

 - - -עם ישראל, אני אומר לעצמנו, מי שמפרש  השלוםעל ביטול הסכמי בריש גלי מצהיר בדיוק 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 ?על מה אתה מדבר ,שנה 20לפני  את זהביטלתם  ? אתםיש הסכמי שלום
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 סליחה.
 

  המשותפת(:אוסאמה סעדי )הרשימה 
 

  - - -? איזה הסכם שלום? אתה רוצה לספח את איזה הסכמי שלום 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 חבר הכנסת סעדי.
  

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

- - - 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 הכנסת סעדי.חברי, חבר 
  

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 לא ועדה. זו - - - כבר.צביקה? די  –שלום  על מה אתה מדבר?
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

 אתה לא מדבר דברים רציניים.
  

  היו"ר צבי האוזר:
 

 הכנסת סעדי.חבר 
  

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 - - -לנשיא הרשות הפלסטינית או שלא. אני מתייחס ברצינות  תם מתייחסים ברצינותאאו ש
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  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
  אבל אתם ביטלתם הסכמי שלום.

 
  )הרשימה המשותפת(:סמי אבו שחאדה 

 
 אנחנו מתייחסים ברצינות, אתה לא.

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 שלך. מופע סטנדאפחשבתי שזה , אבי - - -
  

  היו"ר צבי האוזר:
 

 חבר הכנסת אבו שחאדה.
 

  המשותפת(: סמי אבו שחאדה )הרשימה
 

 .ישראל - - - )אומר דברים בשפה הערבית.(.
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

  - - -אני מתייחס ברצינות 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

תקיים יה מך ווליד טאהא מדבר ככה היתי לדעת האם גם כשחברחבר הכנסת אבו שחאדה, רצ
 .בבקשה .מודה לךאת הדברים? אני לתת לו רק לסיים  אתה מוכןהאם  .יוןהד

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 סיפר בדיחה. צחקנו.רע?  מה - - -אדוני, 

 
  היו"ר צבי האוזר:

  
  . אל תפריע.אל תפריע

 
  )הליכוד(:אבי דיכטר 

 
לא  ,כשהוא אומרו לנשיא הרשות הפלסטינית.אני מתייחס ברצינות  ,יםבניגוד לחברי הכנסת הערב
, מעל במה הוא אומר: אש"ףשל בוועידה המרכזית אלא כשהוא אומר  באיזושהי מסיבת עיתונאים צדדית,

אני אומר , הסכמי השלום עם ישראלההסכמים, את מבטל את הסכם השלום או את  מתכוון, או אני אני
 - - -לעצמנו 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
  

 .30%אם תספח  –צטט אותו 
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

  - - -בר כל  ,אני אומר לעצמנו
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 שלום? איזה הסכם  ,מהשטחים הכבושים 30%אם אתה מספח 
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  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 - - -אני לא עוסק רגע אחד, 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
  

 על תסלף דברים.תצטט אותו נכון, אבי דיכטר, 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 חבר הכנסת.
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 הממשלה לקידום הסכסוך.  מה, הוא יגיד את האמת? - - -
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

- - - 
  

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 האשים אותי שלא הבנתי את השפה שלו.לא תוכלו להאמן לי, אפילו בערבית, מאחר שהוא דיבר 
 

  עדי )הרשימה המשותפת(:אוסאמה ס
 

 - - -את הערבית שלך 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

- - - 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 הכנסת אבו שחאדה.חבר 
  

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

  - - - ממשלתי מדיניגורם או ביטחוני  לו הייתי היום גורם 
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
 

  .מדעתך ומבטל יוצאהיית אז מזמן חבר הכנסת דיכטר, שלו,  במקוםלו היית 
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

 - - - ווליד ווליד,
 

  ווליד טאהא )הרשימה המשותפת(:
  

  ?זה שלוםיומיומי רצח  ?כיבוש זה שלום ?סיפוח זה שלום . יש פה שלום?אין פה שלום ,עזוב
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
 

כשנשיא הרשות הפלסטינית אומר את הדברים בריש גלי מעל הבמה בין היותר  ,ךילאבניגוד 
 מכובדות שיש ברשות הפלסטינית אני מציע לעצמנו להאזין, לשמוע, ולשאול מה המשמעות. 
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  קריאות:
 

- - - 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .שה, בבקחבר הכנסת דיכטר, לסיכום
  

  אבי דיכטר )הליכוד(:
  

, שזה תחממות, האיום, הצפי להובצדק אומר כאן איש השב"כ .באיוםמדובר לעניין החוק שלנו, 
הודיעה  ות הפלסטיניתנגזר מהעובדה הזו שהרש , בין היתר, לדעתי,חדוצפי ברור  גידול האיום, הואאומר ל

 - -המשמעות של להמשיך מה  ועכשיו אני שואל את עצמי .ןבין מנגנוני הביטחו על ביטול שיתוף הפעולה
 

  אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(: סמי
  

 רואה.אתה  ,הנה
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
  
לישראל בשהיית קבע או להיכנס ולהביא ולאפשר לאזרחים שגרים בשטחי יהודה, שומרון ועזה  - -

המצב  מדרגה ראשונה לומר לעצמנו:וחוסר אחריות מ ,פשות מצד אחדיזו תהיה ט. אני חושב שאזרחות
לא זו באמת לנוח על זרי הדפנה. ואפשר  ,בדיוק כמו בין שוויץ לאיטליההוא הסכם השלום  ,אחרהוא 

  .האלההסיכונים את היטב את האיומים ומכירים אנחנו לצערי המציאות. 
 

לא רק כל עוד האיומים  ,ולצערי את התכלית הזו.משרת  , הואית הזונועד לתכללדעתי החוק הזה 
להאריך את זה ממליץ לוועדה  , אניאמרתיובין היתר לאור הדברים ש ,מתגבריםשנמשכים אלא אפילו 

 תודה רבה. אל.בישר לחוק קבוע רגילהוראת השעה בתיקון ולשקול האם לא נכון יהיה להמיר את  ,בשנה
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

  . אני מבקש שיקריאו את הצו.לעבור להצבעהברשותכם, אני רוצה תודה רבה. 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 דברים.שבמבקש להגיד כמה לזכויות מהארגון עורך דין לוסטיגמן יש את  ,ראש-אדוני היושב
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

צגתם ייתם זמננו, אני בטוח ששל עורך דין לוסטיגמן.  מסמךשום אין לי לא ראיתי,  ,מתנצלאני 
 את דבריו נאמנה.

 
 . בבקשה. להקריא את הצואני מבקש אני מבקש לעבור להצבעה. 

  
  עידו בן יצחק:

 
 2020–האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( הארכת תוקף החוק, התש"ףצו "
 

 "(.2021ביוני  16. החוק יוארך עד יום ו' בתמוז התשפ"א )1 הארכת תוקף החוק
  

  היו"ר צבי האוזר:
 

 תודה.
  

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 על פשרה?אדוני, אפשר להצביע 
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  היו"ר צבי האוזר:
 

ממליצים להאריך את תוקף החוק זה שאנחנו מצביעים על בעצם אנחנו . אני מבקש להצביע לא.
. וכמו לדברים שנאמרו כאן על ידי חבר הכנסת דיכטרגם בן שאני מצטרף . כמו2021ביוני  16-ה בצו עד

כפי  ,מוטב להישמר מאשר להצטער חל גם בנקודת הזמן הזו הדברים, נדמה לי שהמשפטשאמרתי בפתיחת 
הכנסת משה חבר הכנסת אבוטבול, אתה מחליף את חבר רוצה לוודא, ששמענו כאן את הדברים. אני רק 

 .ארבל
 

  :)ש"ס( משה אבוטבול
 

 היה פה. אני במקום ארבל. אם צריך נביא את מלכיאלי, הוא
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 לא, זה בסדר.
  

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 ג'בארין.אבו שחאדה מחליף את חבר הכנסת סמי וחבר הכנסת 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

  .ג'באריןחבר הכנסת סמי אבו שחאדה מחליף את חבר הכנסת 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 כן, את יוסף.
  

  היו"ר צבי האוזר:
 

 מי נגד? מי נמנע?? מי בעד להמליץ להאריך את תוקף החוקבסדר. בבקשה, 
  

 הצבעה

 

 5 –בעד 

 2 –נגד 

 אין –נמנעים 

 ., נתקבל2020–צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( הארכת תוקף החוק, התש"ף

 
  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:

 
 מרב, את לא מצביעה?

  
  (:מרצ-מרב מיכאלי )העבודה

  
 אני לא חברה בוועדה. ,אין לי זכות הצבעה

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
  , מטעם הסיעה.לא משנה

 
  היו"ר צבי האוזר:

 
 זאת אומרת שהתקבלה המלצה למליאה.

 



 הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה
01/06/2020 

 

45 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

  אין לכם נציג בוועדה?
  

  )הרשימה המשותפת(: אוסאמה סעדי
  

  .רוויזיה
 

  היו"ר צבי האוזר:
  

 חמש דקות. נדון בעוד רוויזיה.
 

  :)ש"ס( משה אבוטבול
 

 חוץ מזה היא בדרך לקואליציה, מה אתה מקלקל אותה?
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 שעה?בעוד חצי 
 

  אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת(:
 

 חצי שעה.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

הארכת ב , כאשר המליאה היום תדוןהמלצה למליאה. להזכירכם, מדובר ברוויזיהב 11:00-בנדון 
  .הצו

 
  :)ש"ס( משה אבוטבול

 
 אז מתי זה יהיה? יש את הבחירה שלך,? אבל 11:00-ב
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .10:20-הבחירה ב
 

  :)ש"ס( משה אבוטבול
 

  .בלי קשר לרוויזיהאז 
 

  תל"ם(:-אורנה ברביבאי )יש עתיד
  

 יש לי ישיבה אחרת.
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 ?10:55-אז ב
 

  תל"ם(:-אורנה ברביבאי )יש עתיד
 

 מצוין. זה 10:45-ב
 

  שמואל לטקו:
 

 לא נספיק.
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  היו"ר צבי האוזר:
 

 .10:55-לא נספיק. ב
 

  שור:-מירי פרנקל
 

 אורנה, מישהו אחר מיש עתיד יכול לבוא.
  

  היו"ר צבי האוזר:
 

 .הישיבה נעולה
 

  .(10:55ונתחדשה בשעה  10:08)הישיבה נפסקה בשעה 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

בהתאם לבקשת הרוויזיה של חבר הכנסת אבו שחאדה, אתה אני פותח את הישיבה. חברים, 
 ביקשת? 

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 אוסאמה סעדי ביקש רוויזיה. הוא פה? אולי הוא הלך לאיפה שהיינו.

 
  קריאה:

  
 לא, אין שם אף אחד, הייתי שם הרגע. 

 
  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:

 
 אין שם אף אחד?

 
  קריאה:

 
 אף אחד.

  
  היו"ר צבי האוזר:

 
אני מעלה להצבעה את הרוויזיה. אני מזכיר שמי שבעד הרוויזיה פותח את הדיון, מי שנגד  

 את ההחלטה המקורית כפי שהצגנו אותה. אז מי בעד הרוויזיה?הרוויזיה בעצם מקבל 
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 אני בעד הרוויזיה.
 

  אבי דיכטר )הליכוד(:
  

 .תרים את היד
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 מי נגד הרוויזיה?  אתה צריך להרים את היד.
 

  סמי אבו שחאדה )הרשימה המשותפת(:
 

 כולם?
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  שמואל לטקו:
 

 שיר.הוא הצביע במקום חברת הכנסת 
 

  היו"ר צבי האוזר:
 

 ארבעה. מי נמנע? אין. 
 

 הצבעה

 

 1 –בעד 

 4 –נגד 

 אין –נמנעים 

 הרוויזיה לא נתקבלה.

 
  היו"ר צבי האוזר:

  
 הכנסת לאשר בצו את הארכת תוקפו של החוק. הרוויזיה נדחתה. נמליץ בפני מליאת 

 
  תודה רבה. הישיבה נעולה.

  
 

 .10:58הישיבה ננעלה בשעה 


