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אקצא שבמזרח ירושלים לרגל -הסדרת יציאתן מרצועת עזה לצורך תפילה במסגד אל: הנדון

, שאויקי ***** ********* ,*********. ז.ת, קישאוי **** **** ******: של" אלאסראא ואלמעראג"
 ,*********. ז.ת, קישאוי ******-*** **** ,*********. ז.ת, בולבל ******** ,*********. ז.ת

  ,*********. ז.ת, יוסף-שיך **** **********
  *********. ז.ת, יוסף-יךש ***** *********

 

' גב  ,55-ה בת, קישאוי *****' גב ,53-בת ה, קישאוי *****' גב, הריני פונה אליך בשם מרשותנו  .1

 ***** 'גב ,57-בת ה, יוסף- שיך ****' גב ,71-בת ה, קישאוי ****' גב ,54-בת ה, בולבל ******

תסדיר את יציאתן מרצועת עזה על מנת שיוכלו להתפלל  בבקשה כי 58-בת ה, יוסף- שיך

החל ביום , "'אלאסראא ואלמעראג"ים לרגל יום אקצא שבמזרח ירושל-במסגד אל

17.6.2012.      

  40כולן נשים נשואות מעל גיל . זהמרשותנו הינן תושבות פלסטיניות המתגוררות ברצועת ע   .2

 .ודאד קישאוי שאינה נשואה' למעט גב, ולכולן משפחה וילדים ברצועת עזה 

הוא יום בו המוסלמים  ,המסע הלילי של הנביא מוחמד, "'אלאסראא ואלמעראג"יום    .3

פי המסורת המוסלמית נסע הנביא במסעו -על. השמימה של הנביא מציינים את מסע עלייתו

ומשם , בוראק-אל על גבי בהמה פלאית ששמה, ירושליםאקצא ב-למסגד אל ממכה הלילי

גולת הכותרת של המסע היתה פגישתו עם . המלאך גבריאל תעלה לשבעת הרקיעים בלוויי

לקיים חמש  אותה מצווים המוסלמים, בפגישה זו הוא קיבל את מצוות התפילה. האל

 . פעמים ביום

במקום ממנו עלה מוחמד השמימה דווקא , אקצא-תפילה בירושלים במסגד אל, לפיכך   .4

 . היא בעלת ערך מיוחד למאמינים, "אלאסראא ואלמעראג"ביום 

מרשותנו לוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועת עזה בבקשה להסדיר  פנו, 21.5.2012ביום    .5

  .אך בוועדה לא הסכימו לקבל את בקשתן, את יציאתן

אלא צינור להעברת בקשות לגורמים  הוועדה האזרחית הפלסטינית איננה, להזכירך   .6

, ככל שמתעוררות תקלות בהעברת בקשות הפונים. המוסמכים להחליט בהן בצד הישראלי

ופצו לכך גם התחייבת בנוהלי העבודה אשר ה. מוטלת עליך החובה לבררן ולהביא לפתרונן

 .5.11.2010מיום , ד אסנת מנדל"עו, צים"אליך במכתבה של מנהלת מחלקת הבג
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נוהל מתן "כי בעקבות עתירה לבית המשפט העליון נוסח נוהל פניה ומענה , כמו כן נזכירך .7

מתן הודעה מוקדמת בדבר  –ש ומהרצועה לישראל "מענה לכניסת תושבים פלסטיניים מאיו

הנוהל . השתתפות באירועים בעלי מועד קשיח וידוע מראשלצורך " ,סירוב הבקשה/אישור

ימים מראש ומתן מענה עד חמישה ימי עבודה טרם מועד  14מחייב הגשת הבקשה לפחות 

 . הנסיעה המתוכנן 

ן תוכלנה מרשותינו למצות את כל במקרה זה נבקש כי יינתן מענה מהר ככל האפשר למע .8

 . אם יעלה הצורך, זכויותיהן המשפטיות

תעלה בקנה אחד  אקצא-תפילה במסגד אלרת יציאתן של מרשותנו מרצועת עזה לצורך הסד .9

  . עם חובת מדינת ישראל לאפשר להן לממש את זכויותיהן לחופש התנועה ולחופש הפולחן

ת פני אלוהיהן במקום לאור אופייה של הבקשה הסובבת סביב בקשתן של נשים לחלות א .10

בכדי שתוכלנה , של מרשותינו מרצועת עזה להסדיר את יציאתןאבקשך המקודש להן 

 .17.6.2012ליום , "'אלאסראא ואלמעראג"אקצא ביום -להתפלל במסגד אל

  

  

  ,בתודה מראש

  

  אומניה זועבי

 פניות תרכז


