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 רב,שלום 
התפרצות נגיף הקורונה ומניעת מעבר ממחזיקי היתרי מת"ק במחסומי  הנדון:

  הכניסה לירושלים

 

(, ארגון זכויות אדם, המוקדהריני לפנות אליך בשם המוקד להגנת הפרט )להלן:   .1

המטפל בין השאר, בזכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית אל מול הרשויות 

 בישראל.

ם המזרחית שהמוקד מטפל בעניינם, ישנם תושבים רבים תושבי ירושליבין כלל  .2

 מהגדה המערביתעם בני זוגם או ילדיהם  משפחות  בהליכי איחוד  מאוד המצויים  

, ומתגוררים עימם בשכונות המצויות מעבר לחומת ההפרדה, המוזמנים()להלן: 

(, בתחומה מ.פ. שועאפטבין היתר כפר עקב ומחנה הפליטים שועפאט )להלן: 

 ציפאלי של העיר ירושלים. המוני

היתר השהייה מקנה למי ששהותו בישראל אושרה, והוא חי בה כדין, אפשרות  .3

את התא המשפחתי בישראל. אפשרות  להמשיך ולקיים עם בני משפחתו,

אמיתית לקיומו של תא משפחתי בישראל באופן סביר, חייבת לכלול בתוכה זכות 

לחיים, לחיי משפחה ולחופש תנועה למוזמן ובני משפחתו על כל המשתמע מכך, 

 שאם לא כן, היא ריקה מתוכן. 

האזרחי,   ובכללן, המינהל  –חובת כלל הרשויות האמונות על ירושלים המזרחית   .4

להגן על זכויות אלו, חלה בימים  –ומת"ק עוטף ירושלים שבראשו הנך עומד 

כתיקונם, ומקל וחומר בצוק העיתים, כאשר גורלם של אלפים רבים של תושבי 

 המדינה ואזרחיה ובני משפחותיהם נתון בידיכם.

מקימה לכם חובה להגן על גישתם של כלל תושבי התפרצות נגיף הקורונה,  .5

שלא יים שלהם הם זכאים , ובאחריותכם  נות שבנדון לקבלת שירותים חיהשכונו

לרבות  –למנוע בימים קשים אלו מאף אדם מעבר בין כלל חלקי העיר המזרחית  

מניעת מעבר מהשכונות המצויות בצדה המזרחי של חומת ההפרדה לצדה  אי

ישת מזון, כגון רכ –לעיר המערבית בדרכו לקבלת שירותים חיוניים  –המערבי 

בין אם מדובר וזאת, נסיעה לעבודה, קבלת שירותים רפואיים ועוד כיו"ב. 

 באזרחי ישראל ותושביה ובין אם לאו. 



מובנה רב שנים מחסור  קיים בירושלים המזרחיתנזכיר, כי מעבר לצורך  .6

להם זקוקים התושבים, אשר בשל התעלמות והזנחה מכוונת בשירותים חיוניים  

על ספקי שירותים ותשתיות במערב מטבע הדברים להתבסס    םורבת שנים נאלצי

 לאפשר להם  מחובתכם, ובפרט בימים קשים אלו,  . משכך,זקוקיםהם    להםהעיר  

 .בדרכם לקבלת שירותים חיוניים אלו בירושלים המערבית חופש תנועה

כי למרות החובה והאחריות הכבדה המוטלת  דא עקא, מהמידע שבידינו עולה, .7

, בימים אלו ממש, מונעים  הנכםעליכם להגן על חיי התושבים הנתונים לחסדכם,  

בשכונות העיר ירושלים ממוזמנים המחזיקים בהיתרי שהייה וחיים כדין 

, מלעבור במחסומים של מ.פ. ההפרדההנמצאות בצידה המזרחי של חומת 

רכם לחלקים אחרים של העיר הנמצאים בצידה שועפאט ומחסום קלנדיה, בד

. להלן מספר דוגמאות מהימים האחרונים המצויים בטיפול השני, ה"ישראלי"

 המוקד להגנת הפרט:

, מחזיק בהיתר אחמ"ש בתוקף עד ________חרב, ת"ז  _____א. מר 

. מתגורר במ.פ. שועפאט. מעברו במחסום נמנע אתמול על ידי החיילים 24.8.2020

 סום, על אף הסבריו במקום.במח

, מחזיק בהיתר אחמ"ש בתוקף עד _________אבו רמילה, ת"ז    ______ב. מר  

. לא מצליח לעבור במחסומי הכניסה המפרידים בין ביתו לשאר חלקי 2.11.2020

 ירושלים.

, מחזיקה בהיתר אחמ"ש בתוקף עד _________ח'שיים, ת"ז  ______ג. גב' 

מעברה במחסום המפרידים בין ביתה מעבר לחומה . חיילים מונעים 12.2.2021

 לבין שאר חלקי ירושלים.

, מחזיק בהיתר אחמ"ש בתוקף עד _________אסמאעיל, ת"ז    _______ד. מר  

 . למרות זאת חיילים מונעים מעברו ליתר חלקי העיר.25.11.2020

, מחזיק בהיתר אחמ"ש בתוקף עד _________אבו נציר, ת"ז  _______ה. מר 

 לא מצליח לעבור לחלקה המערבי של עירו. .7.202029-ל

, מחזיק בהיתר אחמ"ש בתוקף עד _________סלאימה, ת"ז  _______ו. מר 

 . לא עולה בידו לעבור לחלק המערבי של העיר למרות ההיתר. 27.10.2020

לא למותר לציין שישנם עוד אלפים כמותם, אלו רק דוגמאות בודדות. הפגיעה  .8

ותם מוזמנים ובני משפחותיהם היא קשה ובלתי מידתית. שפוגעת מניעה זו בא

בכל משפחה כזו יש מקרים של היזקקות לטיפול רפואי, של הגעה למקומות 

עבודה, של סיוע חירום לבני משפחה מהצד השני של החומה. מדיניותכם הלא 

 מוצהרת פוגעת אנושות בכל אלה. 

התושבים החיים אולם, מעל הכל, המדיניות מסכנת את חייהם של אלפי  .9

היתרי שהייה חלילה, תפגע מטבע  יבמחזיקהקורונה פגיעת נגיף בשכונות אלו.  

החיים   תושבי ישראל ואזרחיהאותם מוזמנים ובשל   םהדברים אף בבני משפחת

 באותן שכונות.

המונעת ממוזמנים החיים בשכונות  –לאור העובדה כי התנהלותכם הנוכחית  .10

גישה לשירותים חיוניים הקיימים רק בצדה  שבצדה המזרחי של חומת ההפרדה



לחדול נבקשכם מסכנת חיים פשוטו כמשמעו,  –המערבי של חומת ההפרדה 

לאלתר מהפעלתה, תוך מתן אפשרות לכלל תושבי השכונות שמעברה המזרחי 

של חומת ההפרדה, לנוע לצדה המערבי של החומה, בדרכם לקבלת שירותים 

 י ישראל ותושביה. חינויים הנדרשים להם כשאר אזרח

לטיפולך הדחוף בסוגייה המועלית בפנייה זו והתייחסותך המהירה והעניינית  .11

 אודה,

 בכבוד רב,

 

 בנימין אחסתריבה, עו"ד
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 תת אלוף רסאן עליאן, ראש המנהא"ז

 אל"ם אייל טולדנו, יועמ"ש גדמ"ע
 
 
 


