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דחוף!
שלום רב,
הנדון :הקלות ביציאת פלסטינים נוצרים לרגל חג המולד
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הריני פונה אליך בנושא ההקלות ביציאת נוצרים פלסטיניים מרצועת עזה לרגל חג המולד,
שפורסמו ביום  11.11.1.11באתר המתפ"ש לביקורי משפחות והשתתפות בטקסים דתיים,
הקלות שאושרו על ידי שר הבטחון והרמטכ"ל.

.1

כבכל חג נוצרי מרכזי ,מפרסמות הרשויות הרלוונטיות רשימת קריטריונים ליציאת נוצרים
מרצועת עזה ,קריטריונים המתמקדים בגיל והעדר מניעה בטחונית .כך גם קרה לקראת חג
המולד הקרב ובא .הקריטריון שהתפרסם ביום  11.11.1.11כאמור ,פרט הרשאה ליציאה של
עד  0..נוצרים מרצועת עזה מתחת לגיל  11ומעל גיל .11
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.1

תמהנו עד מאד למקרא קריטריונים אלו בשל העובדה שהקריטריונים מחמירים ביותר אף
בהשוואה לשנים עברו ,הן במספר היוצאים והן בגילם .עוד תמהנו על פרסום זה בשל
העובדה כי מאז יוני  ,1.1.הכריזה מדינת ישראל על שורה של הקלות ביציאת אנשים
מרצועת עזה  -הקלות המצביעות במפורש על מגמה כללית ועקבית של הרחבת
הקריטריונים ליציאת אנשים מרצועת עזה .במה דברים אמורים?

.1

מסקירת הקריטריונים ליציאת נוצרים מרצועת עזה לרגל חגיהם משנת  1..4ואילך ,עולה
מגמה ברורה של הרחבת הקריטריונים .לדוגמא ,לקראת חג המולד שחל בחודש דצמבר
 1..4אושרה יציאת  1..נוצרים מעזה מעל גיל  610לקראת חג המולד שחל בחודש דצמבר
 ,1.1.ניתנה הרשאה ל 0..-נוצרים ,מעל גילאי  10ומתחת לגיל  ,11אך בפועל עפ"י אתר
המתפ"ש יצאו כ 1..-איש .עוד נכתב כי המכסה חלה על יציאת בגירים בלבד היכולים לצרף
את כל ילדיהם מתחת לגיל  ,11מבלי להיכלל במכסה .והנה ,לקראת חג המולד הקרב ,חלה
החמרה משמעותית 5המכסה הופחתה בכמאה איש וקריטריון הגיל הועלה ב 11-שנה! וגם
לא הובהר אם אכן הקטינים נכללים במכסה ,אם לאו.

לנוחותך ,מצ"ב טבלה של הקריטריונים בין השנים  1..4-1.11ומסומנת א'.

.0

ידוע לנו כי הקריטריונים ליציאת אנשים משתנים מעת לעת .יחד עם זאת ,מתמיה שדווקא
עכשיו הוחמרו הקריטריונים וזאת על רקע שינוי המגמה הכללי החותר להרחבת
הקריטריונים וצמצום המגבלות ,כפי שהוא בא לידי ביטוי במסמכים המפורסמים ,הן על
ידי מתאם פעולות הממשלה בשטחים ,הן על ידי משרד החוץ באשר למדיניות ישראל כלפי
רצועת עזה והן השינויים בפועל ,כפי שאנו רואים בעבודתנו היומיומית בעמותת גישה.

.1

ביום  0.11.1.11התפרסם באתר משרד החוץ עלון חדשות ,ובו עדכונים באשר לפעילות
הכלכלית ברצועת עזה .מטרת העלון היתה להצביע על כך כי כתוצאה ממדיניותה של ישראל
המבחינה בין האוכלוסייה האזרחית לחמאס ,חל שיפור ניכר בכלכלת הרצועה .במסגרת
עלון זה הופיעו הדגשים באשר לשיפור הניכר בתנועת אנשים מרצועת עזה .מחבר העלון בחר
להתמקד בארבע קטגוריות של תנועת אנשים .1 5אנשי עסקים שמכסתם הוגדלה .1 ,אלפי
פלסטינים היוצאים לטיפול רפואי .1 ,אנשי מקצוע היוצאים לכנסים .1 ,יציאת אנשים
לצרכי פולחן .כלומר ,יציאה לצרכי פולחן נבחרה כאחת מ 1-קטגוריות בלבד ,כדוגמא
המדגישה את המדיניות המבדלת של ישראל בין האוכלוסייה האזרחית לבין ארגון החמאס,
מדיניות הבאה להקל על אוכלוסייה אזרחית זו.

מצ"ב העתק עלון משרד החוץ מיום  0.11.1.11ומסומן ב'.
.2

זאת ועוד .במבזק חדשות שהתפרסם באתר המתפ"ש ביום  1.11.11מצוטט דובר המתפ"ש,
רס"ן גיא ענבר ,כדלקמן" 5מרכיבי המדיניות האזרחית מול רצועת עזה נוגעים למסחר,
ייצוא חקלאי ...ותנועת אנשים – מרכיבים שהם חלק בלתי נפרד וחשוב מאד מקיום החיים
בעזה ,מרכיבים אלה מבטאים את המדיניות המבדילה בין האוכלוסייה האזרחית לבין
ארגון הטרור חמאס .לא מדובר רק בפעילות הומניטארית ובהעברת חולים כפי שנהוג
לחשוב ".כלומר ,בשל המגמה להפריד בין שתי האוכלוסייה ,עושה המתפ"ש מהלכים כדי
לשפר את חיי התושבים שאינם מעורבים ברצועת עזה וזאת גם על ידי הקלות בתנועת
אנשים ולא לצרכים הומניטריים בלבד.

.3

לפיכך ,ועל רקע המדיניות המוצהרת של הגורמים הרלוונטיים ,לא ברור מה גרם להחמרה
הניכרת בקריטריונים .למיטב ידיעתי ,גם לא ארע דבר קונקרטי שחייב החמרה זו.

.4

זאת ועוד .חגים דתיים הינם חגים משפחתיים .הדבר ניכר גם בהודעת המתפ"ש עצמו
שמאפשר יציאה בחגים לשם פולחן ולשם ביקורים משפחתיים .בשל הקריטריונים החדשים
של גיל היוצאים ,מתחת לגיל  11ומעל גיל  ,11נראה שאף לא משפחה אחת תוכל לצאת
במלואה ואפילו לא בהרכב חסר מאד .מטבע הדברים ,הורים מעל גיל  - 11רוב ילדיהם ,אם
לא כולם  -בחברה הפלסטינית בה גיל הנישואים וההולדה הוא גיל מוקדם יחסית ,יהיו מעל
גיל  .11כך למעשה ,משפחות רבות יוותרו על הנסיעה ,כדי לא להשאיר מאחור את רוב
ילדיהם ורוב המשפחות בכלל לא יעמדו בקריטריונים .קריטריונים אלו מבטיחים שמספר
היוצאים יהיה קטן בפועל באופן משמעותי מבשנים עברו ולכן לא תהנה כלל האוכלוסייה
האזרחית במקרה זה מן "ההקלות".
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 .1.לאור כל האמור לעיל ,אבקש כי קריטריון הגיל יישקל בשנית על מנת להשיבו לקריטריון
שהיה נוהג עד כה .לאור העובדה שהחג עומד בפתח ,אם לא ייעשה כן בדחיפות ,הרי
שתושביה הנוצרים של עזה לא יזכו ליהנות במועד מן ההקלות בחג זה .בנוסף ,אבקש
הבהרה לשיקולים שעמדו מאחורי ההחמרה הניכרת ,במיוחד לאור הצהרות הגורמים
הרלוונטיים על הרחבת הקריטריונים הכללית באשר לתנועת אנשים בחודשים האחרונים
לאוכלוסייה האזרחית שאיננה מעורבת.

בברכה,
ד"ר נעמי הגר ,עו"ד
מנהלת המחלקה המשפטית
העתק 5האלוף איתן דנגוט ,מתפ"ש ,באמצעות פקס.
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