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 מכובדי,

 

משבר הקורונה ודרישה דחופה לפרסום הודעה מיידית בדבר הארכה  הנדון:
יקים בהיתרי שהייה אוטומטית של מעמדם החוקי של פלסטינים המחז

וחיים בישראל כדין מכח הליכים לאיחוד משפחות והליכים 
 הומניטאריים  

 

 

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

בדרישה לפרסום הודעה דחופה ברבים  מול הרשויות בישראל, הריני לפנות אליך
בעניין 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
בור ובריאותו באופן בתחומי סמכותה ואחריותה, על מנת להגן על שלום הצי

 מיטבי. 

( לא נפקד מרשימה זו, הרשותאף מקומה של רשות האוכלוסין וההגירה )להלן:  .3
שר הפנים החליט  כי נוכח המצב,פורסם באתר הרשות  17.3.2020-ואמש ה

, 2או א/ 1, א/1, ב/5מסוגים א/מחזיק אשרה  להאריך באופן אוטומטי לכל
עד ליום שבידו  , את תוקף האשרה12.3.2020תוקפה החל מיום  שתוקף אשרתו פג

30.6.2020. 

להבנתנו דמם של פלסטינים החיים כדין בישראל אינו סמוק פחות מדמם של  .4
אחרים ואף נגיף הקורונה אינו מבחין בין דם לדם. דא עקא, מטעם שלא ברור לנו 

דובר בשגגה ולא נפקד מקומם של פלסטינים מהודעות הרשות, ואנו תקווה כי מ
 חלילה בהשמטה מכוונת.

כך או כך, ברי, כי אין צורך להכביר במילים על כך ששלום הציבור, בריאותו  .5
ובטחונו, מחייבים כי הודעה זהה בדיוק לזו שהוציאה הרשות אמש בעניינם של 
כלל הזרים שאינם מהשטחים במקור, תוצא באופן מיידי אף בעניינה של 

 ים החיה בישראל כדין.אוכלוסיית תושבי השטח

כל זאת על מנת שלא לפגוע בזכויות היסוד של משפחות ישראליות רבות ועל מנת  .6
למנוע מצבים מסוכנים בו לא יוכל אדם לנוע באופן סביר במקום מגוריו החוקי, 
ולדאוג לשלום בני משפחתו ובריאותם, ואף למנוע מצב בו יורחק חלילה בשוגג 

 שף לנגיף. למקומות בהם הוא יכול להיח

 ה.לטיפולכם המיידי בדרישה דחופה וחריגה זו נוד .7

 

 בכבוד רב,
 

 בנימין אחסתריבה, עו"ד
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