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 שלום רב,

 פלסטינים נוצרים תושבי רצועת עזה לרגל החגים הנוצרייםל היתרי כניסה הנדון:
 

לרגל החגים הנוצרים העומדים בבקשה לפרסם את הצעדים המיוחדים  אליכם לפנות הריני .1

 ,בפתח. חג המולד הוא החג החשוב ביותר בדת הנוצרית והוא מאופיין בהתכנסות משפחתית

 החל ביום בהליכה משותפת למיסה בכנסיה ובבילוי בחיק המשפחה. הערב האחרון בשנה

 נחגג אף הוא בקרב המשפחה והחברים.  31.12

 אזור יהודה בין למעברם ,לישראל פלסטינים מסווג לכניסת בלתי הרשאות במסמך "סטטוס .2

 18.9.2017ל" )להלן: סטטוס הרשאות( העדכני מיום "לחו וליציאתם עזה רצועת ושומרון לבין

פורסמו "צעדים אזרחיים לרגל חגי הנוצרים". ואולם, צעדים אלו מכוונים כלפי תושבי הגדה 

המערבית בלבד. באותו סטטוס הרשאות לא פורסמו הצעדים עבור התושבים הנוצרים אשר 

הנוצרים אשר ברצועת עזה כזכור, בשנים עברו קיבלו התושבים מתגוררים ברצועת עזה. 

 . 22.12-22.1היתרים לחודש החל בין התאריכים 

בשנים  1במועד.מדי שנה נאלץ ארגון גישה לפנות למתפ"ש על מנת שיפורסמו ההקלות לחגים  .3

ניתנה תשובת המתפ"ש במועד שכבר לא היה בו תועלת, סמוך מאוד  , על אף פנייתנו,עברו

  2ו החגים.למועד החגים ולעיתים אף לאחר שחלפ

למהר ולפרסם את ההקלות לחגי הנוצרים ולאשר  גם השנה אנו נאלצות לפנות אליכם בבקשה .4

 הנות מהקלות אלו. יאת יציאתם של התושבים אשר מבקשים ל

כידוע לך, רשימות מסודרות של החֶפצים לצאת את הרצועה לרגל החגים הנוצרים, הועברו  .5

 אליכם מהכנסייה בתחילת השבוע שעבר. 

בהקדם, וזאת במסמך "סטאטוס יכך נבקשכם לפעול לפרסום ההקלות לרבות מכסות, לפ .6

הרשאות" מעודכן או בהחלטה נפרדת, ולדאוג להביאם לידיעת הציבור הנמען ולידיעת 

נבקשכם לאשר יציאתם של התושבים המופיעים ברשימות שהועברו אליכם  במקביל"גישה". 

 . 5יה, כאמור בס' ימהכנס

                                                 
1

הקלות בתנועת פלסטינים נוצרים תושבי רצועת עזה לרגל מכתב בנדון " - 15.11.2015ראה למשל פנייתנו מיום  
היתרי כניסה לפלסטינים נוצרים " - 23.3.2016וכן פנייתנו מיום  " בחתימת עוה"ד מיכל לופטצרייםהחגים הנו

 " בחתימת עוה"ד מייסא ארשיד.תושבי רצועת עזה לרגל החגים הנוצריים
 האחרון הקורבן חג לרגל שניתנו ההקלות של מאוחר פרסוםמכתב בנדון " - 18.10.2017ראה למשל פנייתנו מיום  2

 לפנייתךמענה בנדון " 27.8.2017מכתבכם מיום בחתימת עוה"ד סטאפני בן נון וכן  "בפועל לממשן אפשר שלא באופן
בטחוני, טלי ק.  -" בחתימת רמ"ד תיאום אזרחי'אזרחיים והקלות לרגל 'חג הקורבןפרסום צעדים ב עיכובבעניין 

" פרסום הצעדים האזרחייםבנדון " 4.9.2017אהרון המבטיח לעדכן בצעדים לכשיוחלט עליהם וכן מכתבכם מיום 
ועד ליום  1.9.2017מיום  חג הקורבן, חל אדחא,-עיד אל 2017בחתימת קצין פניות הציבור, צחי נוימן. נציין שבשנת 

  הוא יום שליחת מכתבכם., 4.9.2017
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לא יפוצלו משפחות כך שחלק לפעמים קודמות  נבקשכם לשים לב כי הפעם, בניגודכן,  -כמו .7

השאיפה לחגוג את נדגיש כי המניע ליציאה מעזה הוא  מבני המשפחה יאושרו וחלק יסורבו.

 ומשכך, כפיית פיצול על בני המשפחה מסכלת את מטרת היציאה.  המשפחה בחיקהחגים 

ולאחר מכן לא  12.11.2017תין לתשובתכם עד ליום נמלאור האמור וכלקח משנים קודמות,  .8

 נהסס לפנות לערכאות על מנת למנוע הישנות מקרים כאמור במכתבי זה. 

 

 
 

 בברכה, 

 
 

 , עו"דמוריה פרידמן שריר
 המחלקה המשפטית

 


