משרד הרווחה והשרותים החברתיים
 הודעה לעיתונות -13/09/2010

היועץ המשפטי לממשלה במענה לפניית שר הרווחה הרצוג בעניין ההחלטה
על ילדי עובדים זרים:
"הממשלה רשאית לשנות מכל החלטה שקיבלה ,משיקולים ענייניים ועל בסיס
תשתית עובדתית ראויה"
היועץ המשפטי לממשלה ,עו"ד יהודה ויינשטיין מאפשר לראשונה תשתית משפטית אשר עשויה להקל
על הישארותם של ילדי עובדים זרים נוספים בישראל.
במענה לפניית שר הרווחה והשירותים החברתיים ,יצחק הרצוג ,לבחון מחדש את העמדה המשפטית
ביחס לילדי העובדים הזרים ,מציין היועץ המשפטי לממשלה כי "הממשלה רשאית לשנות מכל החלטה
שקיבלה ,זאת משיקולים עניינים ועל בסיס תשתית עובדתית ראויה" .לשם כך ,מציע היועץ המשפטי
לממשלה לבחון את מכלול הנתונים שהצטברו עד כה במשרד הפנים בנושא ,על מנת שאלו ישמשו תשתית
לכל דיון בשאלה האם לשנות מהחלטת הממשלה מיום .1.8.2010
הרצוג יזם ופנה ליועמ"ש לממשלה לאור העובדה ,שעמדתו הייתה שניתן לתת הקלה לכל הילדים ,גם
לאלו שלא נכללו בהסדר מלכתחילה ,אך נענה שוב ושוב ,לרבות במפגשיו עם הוועדה הבינשרדית ,כי
הדבר בלתי אפשרי ומחייב קביעת קריטריונים .עקב זאת ,תמך בהחלטת הממשלה שהתבססה על דו"ח
הוועדה הבינמשרדית .לאור הדיון הציבורי סבר הרצוג שיש לבחון מחדש את העמדה המשפטית שהוצגה
לכל אורך הדרך.
במכתבו ליועמ"ש לממשלה מציין הרצוג כי העמדה המשפטית שהוצגה בכל הדיונים שעסקו בילדי
העובדים הזרים ,הן בוועדה הבין משרדית והן בממשלה גרסה שלא ניתן להעניק היתר שהייה גורף לכל
ילדי העובדים הזרים ובני משפחותיהם וכי לפיכך יש לקבוע קריטריונים ברורים לזכאות שהייה בארץ.
הרצוג מסביר כי נשאל לא אחת מדוע לא לפטור את כל הילדים ולקבוע כללים לעתיד ונענה כי הדבר לא
ניתן ,אלא אך ורק על פי הקריטריונים כפי שגיבשה הועדה הבינמשרדית.
בהמשך מכתבו מבקש הרצוג לבחון האם מבחינה משפטית ,מוסמכת הממשלה לקבל החלטה חדשה על
הענקת פטור גורף כהוראת שעה בבחינת אישור אן-בלוק לכולם ו/או היא מחויבת לגיבוש תבחינים?
"במידה ועמדתכם נותרת בעינה ,האם ניתן לשקול החלת צעדים אחרים להשארת קבוצת הילדים בארץ
או מרביתם ובכלל זה ,אפשרות עדכון ותיקון התבחינים ,הרחבתם והענקת שיקול דעת רחב לועדות
השונות הדנות בבקשות היתרי השהייה וכיוצ"ב" ,כותב הרצוג.
לדברי הרצוג" :עמדת היועץ המשפטי לממשלה חשובה שכן היא מציגה מתווה שונה מהעמדה המשפטית
שליוותה את תהליך עד כה .אני מאמין כי במקום לצאת בסיסמאות ניתן למצוא פתרון פרקטי עבור
הילדים שעד כה לא נמצא פתרון לבעייתם תוך קביעת כללים ברורים ומוגדרים להמשך .בהתאם לחוות
דעת היועץ המשפטי נדרש כעת לקבל הנתונים שהצטברו עד כה במשרד הפנים ,ואשר יש ביכולתם להיות
בסיס לשינוי החלטת הממשלה הקודמת".
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