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קובץ פקודות קבע

חגי נוצרים – אישור צעדים אזרחיים לאוכלוסייה
הנוצרית באיו"ש
.1

.2

.3

.4

כללי
א .במהלך השנה מציינות עדות נוצרית שונות מועדים וחגים דתיים
הקדושים לדת הנוצרית .כמחווה לאוכלוסיה זו בתקופות חגיה ועל מנת
לאפשר את חופש הפולחן ,מאושרים צעדים אזרחיים מרחיבים עבור
אוכלוסייה זו באיו"ש.
מטרה
א .הסדרת הליך גיבוש חבילת צעדים אזרחיים מרחיבים עבור
האוכלוסייה הפלס' הנוצרית באיו"ש לקראת תקופות חגים מרכזיים.
הגדרות
א .נוצרי  -עפ"י המצוין בתעודת הזהות ורישומי מערכת המידע
הממוחשבת.
ב .חגים מרכזיים:
 )1תקופת חגי המולד20/01 – 19/12 :
 )2תקופת חגי הפסחא4/5 – 19/3 :
שיטה
א .לאורך השנה מציינים בני העדות הנוצריות את חגיהם ,סה"כ ישנם כ-
 40חגים לאורך השנה .בתיאום למול הממונה על העדות הנוצריות
במשרד הפנים הישראלי ולמול ראשי הכנסיות הנוצריות באיו"ש,
 4תקופות של "מקבצי חגים",
מונפקים היתרים ארוכי טווח ל-
כדלקמן:
26/10-20/01

27/9 29/6

29/5-9/6

19/3-4/5

תקופה הכוללת
 8חגים ובהם –

תקופה
הכוללת
 11חגים

תקופה
הכוללת
 2חגים
(חג העלייה
שמיימה וחג
שבועות
הקתולי)

תקופה הכוללת
 13חגים ובהם –

חגי המולד.

חגי הפסחא.
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ההיתרים מונפקים לכל תושב פלס' נוצרי המגיש בקשה רשמית לגורמי
המנהל האזרחי דרך משרדי הקישור הפלס' או דרך הכנסייה שלו,
בכפוף להיעדר מניעה ביטחונית .טרם כל תקופת חגים על המנהל
האזרחי להעלות הנושא לאישור מתפ"ש.
בין תקופות החגים לעיל ,ישנם מספר חגים נוספים; במידה ומתקבלות
בקשות מהקישור הפלס' ו/או מהכנסיות ,תועלה גם במקרה זה בקשה
עקרונית למתפ"ש לאישור מועדים אלו.
ההיתרים יונפקו למטרת "חג נוצרי" לישראל למעט אילת ,לטובת חופש
פולחן ,ביקור באתרים קדושים לנצרות ,ביקורי משפחות ,טיולים ועוד.
בתקופות החגים המרכזיים ,קרי תקופת חגי המולד והפסחא ,המתפ"ש
ירכז עבודת מטה לבחינת חבילת צעדים אזרחיים עבור האוכלוסייה
הנוצרית באיו"ש ,מעבר להנפקת היתרי כניסה לישראל כמתואר לעיל.
בתום עבודת המטה וקבלת התייחסויות כלל הגורמים הרלוונטיים,
תועלה חבילת הצעדים לאישור ,לאחריו תופץ פקודה ליישום.
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