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 כ"ו אדר א תשפ"ב, 2022פברואר  27

 לכבוד

 חה"כ יריב לוין חה"כ בנימין נתניהו חה"כ מיקי לוי
 יו"ר סיעת הליכוד יו"ר האופוזיציה יו"ר הכנסת

 משכן הכנסת משכן הכנסת משכן הכנסת
 ירושלים ירושלים ירושלים

 - דחוף -

 שלום רב,

 דחופה להקמת ועדת העליה, הקליטה והתפוצותריאה ק הנדון:

בבקשה  כםמתכבדים לפנות אלי והרינ "(,התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 :, והכל כפי שיפורט להלן, הקליטה והתפוצותעדת העלייהו אתבדחיפות דחופה שתפעלו להקים 

ת עושך תובימים האחרונים,  הפלישה הרוסית לאוקראינהת עקבובפורסם בתקשורת כי  26.2.2022ביום  .1

ך כ ,לראשלית לועל שהבקב טהליקהו יהליהעד שרלמת וניהפר ספבמ יתסטרדה ליע מהרשנ דותודב

אים לעלות לישראל מכוח חוק הזכ אזרחים אוקראיניםשל להנפקת אשרות עלייה מאות פניות  רוטבהצש

-כ ראינה מתגורריםבאוק, פורסמה היום בתקשורתכפי ש הערכת שר התפוצות נחמן שי פיל ע 1.השבות

כאים זאותם ניותיהם של פהיתר, בין מכוח חוק השבות. לישראל הזכאים לעלות  ,אלף יהודים 200

כן האיסור והעומסים הרבים על לשכות העלייה,  בעקומידי ואינן מקבלות מענה מלא נתקלות בקשיים 

  2אזרחים בגיל גיוס לעזוב את אוקראינה.על גברים 

קליטת גל עלייה הרלוונטיות להרשויות ונערכות היחידות הממשלתיות ונוכח קשיים אלו,  כךלהתאם ב .2

נהלי חירום להסרת רשויות הרלוונטיות בהעלייה וופעלו בלשכות ההיתר, ין ב. מהירותבהיקף עצום וב

כיום נתכנס  מכך,יתרה . למבקשים להגיע ארצהלסייע כדי חסמים בירוקרטיים לקבלת אשרות העלייה 

שי ושרת בנוכחות שר התפוצות נחמן  עליית יהודי אוקראינה גייתביטחוני לדון בסו-מדיניההקבינט 

 3.שטה-נוהעלייה והקליטה פנינה תמ

העלייה, הקליטה טרם הוקמה ועדת חודשים,  10-הושבעה לפני מעל ל 24-הכנסת העל אף שעם זאת, יחד  .3

 להגיע להסכמות פוליטיות.ליציה סיעות האופוזיציה והקואושי ק, בשל "(הוועדה" :להלן) והתפוצות

ה יועדת העלי, לפיו לתקנון הכנסת (7)100סעיף קבועים בוועדה ההעניין בהן עוסקת תחומי  כידוע,

  –והקליטה תעסוק ב

עליה; קליטה; הטיפול ביורדים; חינוך יהודי וציוני בגולה; מכלול הנושאים הקשורים "

בענינים אלה והנמצאים בתחום טיפולו של המוסד לתיאום בין ממשלת ישראל לבין 

 ".ההסתדרות הציונית העולמית ובין ממשלת ישראל והסוכנות היהודית לארץ ישראל

ממשלתית נוכח הפעילות הובולט יכר נאשר מהווה ועדה קבועה בכנסת, , של ועדה זוסרונה חכן, אם  .4

בה  ,חירום זושעת בהוועדה, בהעדר . בתחומי עיסוקה של אזרחי אוקראינה הבהולה להצלת חייהם

                                                           
 .ynet (226.2.202)איתמר אייכנר "הקבינט ידון בהעלאת יהודים מאוקראינה, תורי ענק בלשכת העלייה בעיר לבוב"  1
 .ynet (27.2.2022)אלכסנדרה לוקש ואטילה שומפלבי "שר התפוצות שי: "עד שהמלחמה תיעצר יהיה קושי בנושא העלייה""  2
 . 1ש "לעיל ה אייכנר,  3
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לא קיים אורגן פרלמנטרי שמוסמך , ישראללמבקשים להגיע השל חייהם מונחים על כף המאזניים 

  .ולבקרן ועל החלטות הממשלה ורשויות העלייה והקליטה לשכותפעילות על קח פלבאופן ישיר 

, עלייה המסיביתהלקליטת באופן מיטבי המדינה ערוכה כי א ניתן להבטיח ל בהעדר ועדהמכך, יתרה  .5

 . ומעניקה מענה מלא באופן חוקי ותקין לכל מבקש

 יןב ך,כ וק.בחת יולעדובת וודיחיי ותכויסמן נשי ותוצתפוהטה יקלה ה,ייעלת העדלויצוין כי ועוד, את ז .6

בגינן רשאית הממשלה  "הציבוריותהמטרות "ן המלאשר מוסמך ש ידיחההיא הגורם וועדה ה ,ריתה

וחשיבות רבה נוכח משקל עודף יוניות זו מקבלת חסמכות  4ללא מכרז.להתקשר עם הסוכנות היהודית 

, מדינות שונותנקודות עלייה במעברי הגבול עם שש לפתיחת כעת נערכת סוכנות היהודית השהעובדה 

מנת שממשלת על   5על מנת להבטיח קליטה של הפליטים מאוקראינה במדינות הגבול השכנות. פועלתו

ודחוף יוני חיש צורך , דרש לכךיבמידה ותויעיל  יבאופן חוקבפעילותה כלכלית ישראל תוכל לסייע לה 

 .להקים את הוועדה

כוחה של הכנסת למלא את תפקידה בפוגעת  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות הקמת-אי, האמורלאור  .7

כך שתהליכי בעלות לשויה עהקמת הוועדה -אישציינו, כפי  ולפקח על פעילות הממשלה בשעת חירום זו.

אמור בתקנון ככאשר  זאת,. ולציבור עצמו נבחרי הציבורלהקליטה והמיון ייעשו באופן בלתי שקוף 

 בכך. עסוק לי המוסמך קבוע באופן ברור ומובחן כי הוועדה היא הגוף הטבעהכנסת 

 עדת העלייה, הקליטה והתפוצותוידי ובהול את לפעול ולהקים באופן מאנו קוראים לכם כן, על אשר  .8

 .של הכנסת

 ם.הציבורית הרבה בעניין זה, נודה לתשובתכ החשיבותלאור  .9

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

                                                           
 .1952-ישראל, תשי"ג-ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץא לחוק מעמדן של 11סעיף  4
 . 1ש "לעיל ה אייכנר, 5

 , עו"דהידי נגב
 מחלקת מדיניות וחקיקהמנהל 

 נתאי סוויד
 רכז מחלקת מדיניות וחקיקה


