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 שלום רב,

 

בקשה לפרסום הודעה בדבר אי הרחקתם מישראל בתקופת משבר  הנדון:
הקורונה של  פלסטינים שבקשותיהם מכח הליכים לאיחוד משפחות 

ריים  אושרו על ידי משרד הפנים אך ההיתרים עבורם והליכים הומניטא
 עדיין לא הונפקו על ידי הצבא

 

 

(, ארגון זכויות אדם, המטפל בין השאר, המוקדבשם המוקד להגנת הפרט )להלן:  .1
בזכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית ובני משפחתם תושבי השטחים אל 

לפרסום הודעה דחופה בעניין מול הרשויות בישראל, הריני לפנות אליך בדרישה 
משבר הקורונה ומעמדם החוקי של פלסטינים השוהים בישראל כדין מתוקף 

 הליכים שונים בהם הם נוטלים חלק. נסביר.

במסגרת "משבר הקורונה" והטיפול בו, פועלות כלל רשויות המדינה, כל אחת  .2
אופן בתחומי סמכותה ואחריותה, על מנת להגן על שלום הציבור ובריאותו ב

 מיטבי. 

( לא נפקד מרשימה זו, הרשותאף מקומה של רשות האוכלוסין וההגירה )להלן:  .3
ועל כן פנינו אמש גם לשר הפנים ולרשות האוכלוסין בבקשה דחופה לפרסם 

באופן  יוארך ,המורכב שנוצר עם תחילת משבר הקורונה נוכח המצבהודעה לפיה 
, וזאת 12.3.2020פה החל מיום תוק מעמדו של כל מי שתוקף אשרתו פגאוטומטי 
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הבקשה לשר הפנים הוגשה בהתבסס על הודעה זהה שפרסמה הרשות יום קודם  .4
, בעניינם של כלל הזרים השוהים בישראל באשרות 16.3.2020לכן, ביום 

 ורישיונות שונים ושאינם תושבי השטחים.  

ברם, באישורו של שר הפנים את בקשתנו לפרסום ההודעה אין די, שכן, את  .5
היתרי השהייה הפיזיים הניתנים לפלסטינים שבקשותיהם אושרו יש לאסוף 
כידוע במת"קים השונים. מאחר שככל שאנו מבינים אין קבלת קהל במת"קים 

מה עוד, השונים נכון להיום, הרי שאיסוף ההיתרים הופך לבלתי אפשרי בפועל. 
שהעניין אף הופך למסוכן לבריאות ושלום הציבור עם כל יום שעובר. ומכאן 

 פנייתנו זו אליכם.

נבקש, כי לאור המצב שנוצר, תצא הודעה ברורה ומיידית מטעמכם לכלל  .6
פלסטינים החיים בישראל הגורמים ובפרט לגורמי הביטחון ולמשטרת ישראל כי 

ם אך אין בידיהם היתרי שהייה ושבקשותיהם אושרו על ידי משרד הפני
 תקפים, לא יורחקו לעת הזאת וכל עוד לא חלף המשבר מישראל.

חשוב לזכור כי מדובר באנשים רבים שלהם ילדים ובני זוג תושבי ישראל  .7
ואזרחיה, החיים עימם ותלויים בהם. על כלל הרשויות, ובכללן המנהל האזרחי, 

ניתן, על מנת לשמור על בריאות  לעשות בכלל, ובתקופה קשה זו בפרט, כל אשר
 הציבור בטחונו.

כל זאת על מנת שלא לפגוע בזכויות היסוד של משפחות ישראליות רבות ועל מנת  .8
למנוע מצבים מסוכנים בו לא יוכל אדם לנוע באופן סביר במקום מגוריו החוקי, 
ולדאוג לשלום בני משפחתו ובריאותם ואף יורחק חלילה בשוגג למקומות בהם 

 יכול להיחשף לנגיף.  הוא



 ה.לטיפולכם המיידי בבקשה דחופה וחריגה זו נוד .9

 

 בכבוד רב,
 

 בנימין אחסתריבה, עו"ד
 

 העתק:
 אלוף כמיל אבו רוקון, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, בדוא"ל 


