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 שלום רב,

 

 הקורונהחידוש היתרי שהייה לפלסטינים החיים בישראל באיחוד משפחות בעידן הנדון: 

 

אנו פונים אליך בבקשה להאריך את היתרי השהייה מכוחם שוהים בישראל פלסטינים 

וילדיהם הקטינים אשר נולדו בשטחים, ופלסטיניות, בני זוגם של אזרחים ותושבים ישראלים 

 ההיתר והנפקתו.חידוש ולפטור אותם מדרישות ההתייצבות בלשכות הרשות ובמת"קים לצורך 

במסגרת , בגירים וקטינים, פלסטינים ופלסטיניות 10,000-למעלה מיים כידוע, בישראל ח .1

לחדשם, נדרשים בני הזוג להתייצב  על מנת .האוחזים בהיתרי שהיה עתיים, ותאיחוד משפח

ההיתר עצמו בלשכות רשות האוכלוסין, להגיש מסמכים ולעבור ראיון לבדיקת כנות הקשר. 

שפג תוקפו הופך את בן הזוג הפלסטיני לשוהה היתר  מונפק להם בלשכות המת"ק בשטחים.

ומוביל לאובדן ביטוח  בלתי חוקי, חושף אותו להליכי אכיפה ומעצר, לא מאפשר לו לעבוד כדין

 כך הדבר אף באשר לקטינים. .הבריאות הממלכתי

בימים האחרונים, במסגרת המאבק בקורונה, הוטלו על הציבור בישראל גזרות אשר אינן  .2

השהייה. בין היתר נקבע איסור על התקהלות, צומצמו שעות חידוש היתר מאפשרות את 

שר ם. ההמשק עבר למתכונת חירום ואנשים נקראו להסתגר בבתי ,התחבורה הציבורית

מדיווחים בתקשורת עולה כי קרבה הביטחון הטיל סגר על הגדה המערבית ורצועת עזה, ו

  .בישראל ההכרזה על סגר כללי

,  16.3.2020ביום שני, כבר  מהלמצב, פירסכמובן  ת, אשר מודעהגירהרשות האוכלוסין וה .3

שתוקפם פג רישיונות ישיבה שונים  2020יאורכו אוטומטית עד לסוף חודש יוני לפיה  ,הודעה

)מעמד  1/עבודה(, אישיבה ו רישיוןכללי ) 1/)תושבי ארעי(, ב 5/א םובה ואילך,  12.3.2020מיום 

של  נםהחלטה דומה ניתנה בעניי . אנשי דתלו יםסטודנטרישיונות לוכן  ארעי לזכאי שבות(,

 ך. לאלה הוארלחוק הכניסה לישראל (5)א()2 נות לפי סעיףשיוימבקשי מקלט המחזיקים בר

 .ואוטומטית למשך חודשיים מיום פקיעתהרישיון 
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משרד הבריאות, אין כל הצדקה וצווי במצב החירום השורר בישראל, ולנוכח הנחיות  .4

חיל את הסדר להעל כן נבקשך  להחרגתם של פלסטינים באיחוד משפחות מהסדרים אלה.

 ה זו.ישיון האוטומטי אף על אוכלוסייהארכת הר

 

 

 

 ה להתייחסותך המהירה.דנו

 

 

         

 בכבוד רב,         

 טל חסין, עו"ד        

      

 


