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 דחוף

 2021 באוגוסט 22

 לכבוד לכבוד

 פרופ' נחמן אש רסאן עליאןאלוף 

 הבריאות משרד "לנכמ בשטחים הממשלה פעולות מתאם

 שלום רב,

 בישראלעובדים פלסטינים שהתחסנו כניסה לישראל של הנדון: 

אנו פונים אליכם בשם קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח בישראל על מנת שתורו לאפשר לעובדים 

פלסטינים אשר התחסנו בישראל להכנס לעבודתם בישראל ללא בדיקה סרולוגית או הליך 

 בירוקרטי.

 ,ולות הממשלה בשטחים הודעהמתאם פע בעמוד הפייסבוק שלפורסמה  ,22.8.2021היום,  .1

עובדים פלסטינים אשר התחסנו בישראל נדרשים למסור למת"ק הפלסטיני תוצאות  לפיה

ירוק על מנת להכנס לעבודתם בישראל. דרישה זו לא הדרכון העתק הבדיקה סרולוגית ו

אשר האישור בדבר קבלת החיסון שלהם מעודכן וחלה על עובדים שהתחסנו במעברים, 

מכך שמשרד הבריאות לא העביר למינהל מונאסק". דרישה זו נובעת -באפליקציית "אל

 האזרחי את פרטיהם של העובדים אשר התחסנו בתוך ישראל.

 זוהי ההודעה שפורסמה:
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 ,ישראלבמעובדים אשר התחסנו  כתנאי לכניסה לישראל, בדיקה סרולוגיתבצע הדרישה ל .2

מאלצת אותם להפסיד ימי עבודה. פרטיהם של ואינה סבירה. היא פוגעת בפרנסתם, 

תחסנים בישראל מצויים במשרד הבריאות, ואין כל סיבה שלא להעבירם למינהל המ

האזרחי לצורך אישור הכניסה לישראל. בודאי שאין כל סיבה שמי שמחזיק בידיו תעודה 

די בכך שיציג את תעודתו ואשר מעידה על קבלת החיסון יאלץ להידרש לבירוקרטיה, 

 במעבר על מנת שפרטיו יעודכנו במערכת.

את הכשל הזה יש  .ובר בכשל בירוקרטי של העברת מידע בין גופי שלטון בישראלהמד .3

 ולהפסידלפתור בין הרשויות לאלתר, מבלי להטיל על העובדים חובה לבצע בדיקות נוספות 

 ימי עבודה.

על כן אנו פונים אליכם על מנת שתורו להעביר את המידע אודות עובדים פלסטינים אשר  .4

למינהל האזרחי לאלתר, וכן לאפשר כניסתם של עובדים אשר ברשותם שהתחסנו בישראל 

 תעודה המעידה על כך שהתחסנו, ללא בדיקות או הליכים בירוקרטיים נוספים.

 בברכה,

 

 רוני פלי, עו"ד


