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 אי אף על המעלמת הגדה תושבי פלסטינים של לחו"ל יציאוגם התלת הנדוו:
 הגדה של המלודי האופלוסיו במרשם בענימם הלשום ביו התאמה

המלשם של הישראלי בהעתמ בעגימם הרשום לביו המעלבית

 שיציאתם המערבית הגדה תושבי פלסטינים של בעניינם אליכם לפנות הריני .1
 במרשם בעניינם שהרשום כך בשל ידיכם על נאסרת אלנבי, גשר דרך לחו״ל,

 הרשות ידי על ומתעדכן מנוהל אשר המערבית, הגדה של המקורי האוכלוסין
 נוספות רשמיות ובתעודות בדרכונים בעניינם הרשום ו/או - הפלסטינית

 בהעתק בעניינם הרשום את תואם אינו - הפלסטינת הרשות ידי על שהונפקו
המערבית. הגדה של האוכלוסין מרשם של הישראלי

 הגדה תושבי של יציאתם ככלל, מארצו. לצאת אדם כל של זכותו כידוע, .2
אלנבי. גשר דרך מראש, היתר בקבלת צורך ללא מאושרת, לחו״ל המערבית

 בגשר פלס' נוסע ״מעבר בעניין האזרחי והמנהל מתפ״ש של בנוהל נקבע אולם,
 מחייב אלנבי[ גשר דרך לירדן המערבית נמהגדה פלס׳ תושבים ״מעבר כי אלנבי",

 מרשם בקובץ הנוסע של המרשם פרטי של ועדכני מדויק רישום הימצאות
הוספה(. )הדגשה ,,פעיל תושב וכסטאטוס הישלאלי האוכלוסין

 מדינת לבין הפלסטינית הרשות בין האזרחי התיאום הפסקת בעקבות עקא, דא .3
 הן הישראלי הצד את מעדכנת לא כבר הרשות חודשים מספר מזה ישראל,

 זהות ותעודות דרכונים לגבי הן האוכלוסין במרשם ידיה על שבוצעו בשינויים
 של מספרם ומתרבה הולך יום מדי כן, על ידיה. על עודכנו ו/או חודשו שהונפקו,
 לא זהותס( תעודות ו/או דרכוניהם לגבי )ו/או שלגביהם פלסטינים תושבים

 מרשם בקובץ . . . של]הם[ המרשם פרטי של ועדכני מדויק ״רישום נמצא
 מהגדה מלצאת ידיכם על נמנעים מכך ושכתוצאה ,,,הישראלי האוכלוסין
 בחודשים המערבית בגדה שנולדו תינוקות אלפי נמנים ביניהם המערבית.
 הגדה של האוכלוסין מרשם של הישראלי בהעתק רשומים ושאינם האחרונים
 ידי על המקורי האוכלוסין במרשם כהלכה נרשמו כן שהם אף על המערבית
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 של בעניינן פרטניות פניות מספר הוציא כבר הפרט להגנת המוקד כי יודגש, .4
לירדן, ושיציאתן האחרונה השנה בחצי בגדה שילדו המערבית הגדה תושבות

 אבי עם ולהתאחדות שבחו״ל לבתיהן חזרה לצורך תינוקותיהן, עם יחד
 רשום אינו התינוק כי בטענה אלנבי, בגשר נציגיכם ידי על נמנעה משפחותיהן,

 הפלסטינית שהרשות למרות וזאת, האוכלוסין. מרשם של הישראלי בהעתק
 תעודת של בספח פרטיהם את ועדכנה לתינוקות ודרכונים לידה תעודות הנפיקה
 עד כי העובדה ומעצם האמורה, ממדיניותכם כתוצאה אמהותיהם. של הזהות

 אך ידיכם על מתאפשר האוכלוסין מרשם של הישראלי ההעתק של עדכונו כה
 ידיכם על נפגעות הפלסטינית, הרשות מטעם רשמית פנייה באמצעות ורק

 מאות לא אם עשרות של זכויותיהן וכן - ותינוקותיהן אלה אמהות של זכויותיהן
 באופן נפגע כן, כמו משפחה. לחיי הן תנועה לחופש הן - דומים במצבים משפחות

הילד. טובת עיקרון חמור
 מנועים אשר בניה ושני אמא בשם פרטנית עתירה השבוע הוגשה כי יצוין, .5

 בטענה שם, המשפחה אבי עם ולהתאחד האמירויות שבאיחוד לביתם מלחזור
 של האוכלוסין מרשם של הישראלי בהעתק תינוקה לגבי הרישום היעדר באשר
 הגדה לאזוד הצבאי המפקד נ׳ מעאלי 50812-09-20 )עת״מ המערבית הגדה

 בית העתירה: במסגרת עקרוני סעד התבקש הפרטני, לסעד בנוסף המעדבימ(.
 יציאתם את יתירו לא מדוע טעם ״ליתן למשיבים להורות התבקש המשפט
המערבית, בגדה שנולדו פלסטינים של אלנבי, גשר דרך לירדן המערבית מהגדה
 הפלסטינית הרשות ידי על המערבית הגדה של האוכלוסין במרשם נרשמו

 בהעתק רשומים אינם אולם תקף, פלסטיני בדרכון ושמחזיקים כהלכה,
 התיאום הפסקת עקב המערבית הגדה של האוכלוסין מרשם של הישראלי
הפלסטינית״. והרשות ישראל מדינת בין האזרחי

 כולם אשר הכבוש, בשטח פלסטינים תושבים של האדם זכויות על להגן חובתכם .6
 מרשם של הישראלי בהעתק רשומים האם משנה לא ״מוגנים״, תושבים

 שהתיאום עד כי ומבקשים, ישירות אליכם פונים אנחנו כן על לא. אם האוכלוסין
 ותציעו תמצאו יחודש, לא ישראל מדינת לבין הפלסטינית הרשות בין האזרחי

 של האוכלוסין במרשם שרשומים המערבית הגדה לתושבי שיאפשר כולל פתרון
 בתיעוד ושמחזיקים הפלסטינית, הרשות ידי על ומעתדכן שמנוהל כפי הגדה,
 לגדה להיכנס אלנבי)וכן גשר דרך לחו״ל לצאת הרשות, ידי על להם שהונפק תקף

 כלפיהם ועדכני״ מדויק ״רישום נמצא שלא אף על הדרך(, באותה המערבית
. ״בקובץ . האוכלוסין. מרשם של הישראלי״ .

אודה. המהיר, לטיפולכם .7
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