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 שלום רב,

למכה, ערב הסעודית  2015במהלך חודש ספטמבר יציאת תושבי רצועת עזה הנדון: 
 לשם מימוש מצוות החג'

 

הריני פונה אליך בעניין הסדרת מעברם של תושבי רצועת עזה המסלמים דרך ישראל לירדן  .1

 החג', לקראת ובמסגרת חג הקורבן.ומשם לערב הסעודית לשם מימוש מצוות 

לקראת החג ובמהלכו . 26.9.2015 -23.9.2015בין התאריכים השנה לחול חג הקורבן עתיד  .2

מאמינים מסלמים מכל רחבי העולם, לשם  מליונימתכנסים בעיר מכה שבערב הסעודית 

שהיא  חג'מצוות המעבר לחשיבות הרבה שבקיום  .העלייה לרגל למכה -מימוש מצוות החג'

משמעותית ואישית חוויה רוחנית ב, מדובר ת על כל מסלמיויסוד המוטלהמצוות אחת מחמש 

 ביותר. ומרגשת 

ות הגישה למקומות קדושים של מדינת ישראל מכירה בזכות לחופש דת ופולחן ובזכ .3

זכויות אשר להן "עוצמה חוקתית גבוהה", כלשון בית המשפט העליון.  התושבים הפלסטינים,

הגישה למקומות את  יבלהרחמדיניות המתפ"ש הינה  האחרונות במשך השניםבהתאם, 

ללא היתר  תאפשרתמהקדושים לנוצרים ולמסלמים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה. כך, 

חו"ל, לרבות לערב הסעודית לשם ל יציאתם של תושבי הגדה המערביתותיאום מוקדם 

 מימוש מצוות החג' והעמרה. 

כמו כן, מזה שנים מתירה ישראל לתושבי רצועת עזה הנוצרים לבקר במקומות הקדושים  .4

 ותרהבשנה החולפת אף הלנצרות בישראל ובגדה המערבית, בעיקר בסמוך לחגים המרכזיים. 

לאחרונה אף החל לכבוד חג הפסחא. בני העדה הנוצרית  תושבי עזה 50יציאתם לחו"ל של 

לתושבי עזה בני העדה המסלמית לשם תפילה כניסה לישראל  המתפ"ש להנפיק היתרי

אקצא, במשך ימי השנה ובמהלך החגים -, לרבות מסגד אלבמקומות הקדושים לאסלאם

ה שיש בזו  מדיניות על אנו מברכיםועיד אל פטר.  חג הקורבן, חודש הרמדאן -המרכזיים

 בסיסית של תושבי עזה המסלמים לחופש פולחן.הכרה ומימוש של זכותם המשום 

תושבי עזה המסלמים בחודש אפריל האחרון פנינו אליכם בבקשה לתאם את יציאתם של  .5

 ,העמרההעליה לרגל במסגרת לערב הסעודית לשם מימוש דרך ישראל ומעבר אלנבי 

הייתה כי "בימים אלו, אנו נמצאים  29.4.2015תשובתכם מיום . המתקיימת לכל אורך השנה

בעיצומו של הליך בחינת יציאתם של תושבי רצועת עזה, לצורך קיום המצווה". הודעתם כי 
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"עם סיכום ואישור מסקנות הבדיקה לעניין, יובא הדבר לידיעת הציבור באמצעי התקשורת 

 הרלוונטיים". 

 א'.ומסומן מצ"ב  29.4.2015תשובת קפ"צ מתפ"ש בנושא העמרה מיום העתק 

לצערנו הרב, לא התקבלה מאז כל ידיעה פומבית באשר להתרת יציאתם של תושבי עזה  .6

בערב הסעודית, ואין אנו יודעים אם הדבר נובע מתוצאות הליך  להשתתפות במצוות העמרה

הבחינה עליו דיווחתם או מסיבה אחרת. מכל מקום, נכון להיום אף תושב עזה אינו רשאי 

 לקבל היתר יציאה דרך ישראל לערב הסעודית לשם השתתפות במצוות העמרה או החג'.

רצועת עזה  של תושבי נת יציאתםעל "עיצומו של הליך" בחימחודש אפריל הודעתכם  נוכח .7

יש להניח כי פנייתנו עתה לתיאום והסדרת יציאתם של תושבי לשם קיום מצוות העמרה, 

, לא תצריך בחינה מחודשת וארוכה במהלך חודש ספטמברהרצועה לשם קיום מצוות החג', 

בהינתן החשיבות שהמתפ"ש מייחס לחופש הפולחן של התושבים זאת ועוד, של הסוגיה. 

פלסטינים ולזכותם להתפלל במקומות הקדושים להם )ר' למשל הודעותיכם באתר ה

כל מכשול  ר להיות, לא אמורמדאן(חודש האקצא ב-הפייסבוק לגבי תפילות במסגד אל

 למציאת הסדר ליציאת תושבים מסלמים דרך ישראל למעבר אלנבי בזמן הקרוב.

תושבי רצועת עזה לערב הסעודית  יציאתם שלכפי שציינתי במכתבי בעניין העמרה, הסדרת  .8

מזה זמן מעבר רפיח של הרמטית -הכמעטהחג' נדרשת לאור סגירתו בטקסי לשם השתתפות 

ללא צפי לפתיחתו למעבר אנשים סגור לחלוטין מעבר נכון למועד כתיבת מכתב זה ה רב.

ה נסיע לפיכך, כיום אין לתושבי עזה המסלמים כל אפשרות לצאת מהרצועה לשם המחודשת.

 החג', למעט דרך גשר אלנבי.מימוש מצוות ו לערב הסעודית

נסיעת תיאום בהסדרת היציאה דרך מעבר ארז וגשר אלנבי יכולה להיעשות על סמך ניסיונכם  .9

מעבר המתפללים יכול אקצא בימי שישי. -לתפילות במסגד אלממעבר ארז אוטובוסים 

באופן מאורגן ממעבר ארז ישירות  להתבצע באמצעות אוטובוסים ישראלים אשר יסעו

משום מראש. במועדים קבועים וידועים  ללא שהות ממושכת בשטח ישראל, למעבר אלנבי,

הרב של  ונוכח המספר, במהלך החגימשכו בשבועיים שלפני חג הקורבן ו יחלוהחג' טקסי ש

 נבקשכם לתאם את יציאתם שלהמאמינים אשר יגיעו לערב הסעודית מכל רחבי העולם, 

  תושבי עזה החל מתחילת חודש ספטמבר, במספר "פעימות".

על  ובאופן מהותי,תקוותי שבניגוד לאמור ביחס למצוות העמרה, פנייתי זו תיענה בהקדם  .10

לא  והתאריך אכן תתבצעתושבים מרצועת עזה לצורך מימוש מצוות החג' המנת שיציאת 

תעלה בקנה אחד עם  הקורבןלקראת חג  יחלוף ללא מענה. תיאום יציאת התושבים

 להם.כם בכל הנוגע להקלת התנועה של תושבים מאמינים למקומות הקדושים מדיניות

         

 בברכה,        

 מיכל לופט, עו"ד
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