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 ארז צידון תא"ל רסאן עליאן

 ראש רשות מעברים יבשתיים ראש המינהל האזרחי

 9381053-03בפקס:   mnz@mgar.co.ilבדוא"ל: 

 שלום רב,

 לשגרהעם החזרה  המחסומיםפעילות הנדון: 

שנועדו למעבר האוכלוסייה  ,השונים במחסומיםכי תנאי המעבר  ,ובטיחעל מנת שת כםפונה אלי אני

יותאמו ויעמדו בהוראות משרד הבריאות ובחזרה, הפלסטינית מהגדה המערבית לישראל 

 .כדי לשמור על בריאות ציבור העובדים הפלסטינים וכבודםזאת  הישראלי,

אלף עובדים פלסטינים  80-צפויים לשוב כ החל משבוע הבאלהודעות משרדי הממשלה, בהתאם 

לעבודתם בישראל. עובדים אלו ישובו לעבודתם בהיתר עבודה יומי. המשמעות מהגדה המערבית 

 , כפי שקורה בשגרה.ובחזרה לכיוון ישראל במחסומיםהיא שעשרות אלפי עובדים יעברו מידי יום 

שמירת מרחק, הקפדה על כוללות ש ,נחיות משרד הבריאותהלעמידה ב החזרה לשגרה כפופה

 ., וזאת כדי למנוע התפרצות מחודשת של נגיף הקורונהבעת מגע עם הזולת היגיינה ועטיית מסיכות

לרוב  .צפוף והומה חסוםלמשגרת יומם של הפלסטינים העובדים בישראל כוללת הגעה לפנות בוקר 

צפופים  מחסומיםה. הצפיפות רבה כל ימי השבוע אך בימי ראשון פתוחים המחסוםלא כל מסלולי 

במיוחד. אחרי שנדחקו במעבר, נדחסים העובדים לקרוסלות, שנועדו להאט את תנועתם של 

 .עד למעבר כולם צפופים ודחוסיםוהעוברים. כל עשרות אלפי הפועלים נוגעים במוטות הקרוסלות, 

על  ,כדי לעבוד בישראל חסומיםמוגנים שיעברו מדי יום במכדי למנוע סיכון לעשרות אלפי תושבים 

אי לכך אני פונה  תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.ים חסומלהבטיח כי התנועה במ הרשויות

 :מןקכדל ,ומבקשת כםאלי

ערכות לפתיחת המחסומים ולחזרת העובדים הפלסטינים לעבודה יהלגבש ולפרסם מסמך  .1

 .בישראל

 :כך הנחיות משרד הבריאות, ובתוךב יעמדו םחסומיבמ התנאיםלהבטיח כי  .2

 פתיחת כל עמדות הבידוק כדי להפחית עומס בכל הימים. .א

 .מהתקהלות גדולה מנעילהכדי עבר מה תוךשל אנשים ב מוגבלתשמירה על כמות  .ב

 באופן תדיר. ,וסביבתו, וכן תאי השירותים חסוםניקיון המ .ג
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 ובימים, ופציעות לדוחק מקום שבשגרה בימים גם מהוות םחסומיבמ שהקרוסלות היות .3

 נבקש ים,חסומעובדים שעוברים מדי יום במ אלפי לעשרות אפשרי הדבקה משטח גם אלה

 להדבקה הסיכון, ולחלופין לפרסם כללים שיצמצמו את השימוש בהן הפסקת לשקול

 .בקרוסלות מהשימוש

 נודה על תשובתכם על מנת שנוכל לשקול המשך צעדינו.

 ,הבברכ

   
 רוני פלי, עו"ד

 יועמ"ש איו"ש, : אל"ם עאסם חאמדהעתק

 


