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 שלום רב,

 היתרי כניסה לפלסטינים נוצרים תושבי רצועת עזה לרגל החגים הנוצריים הנדון:
 

, במסגרתו פורסמו הצעדים 14.3.2018פורסם סטטוס הרשאות נכון ליום  15.3.2018היום,  .1

לרגל חג הפסחא. הופתענו לגלות כי הטלתם מגבלות חמורות  על אפשרותם של תושבי עזה 

. בשל כך, נבקשך לפעול באופן בהול םלממשבכלל שספק אם יוכלו לקבל היתרים, באופן כזה 

 ן:ולהורות על עדכון הצעדים, כמפורט להל

 בשינוי מדיניות דרסטי, ושרירותי החוטא למטרת ההיתרים,מדובר  ומעלה( 55מגבלת הגיל ) .2

חלק מהמדיניות לעידוד קיום מנהגי הפולחן של כל הדתות" אשר הינה על פי עמדתכם "...

(. 24.12.2015)הודעת מתאם פעולות הממשלה בשטחים לקראת חגי ]כך במקור[ המולד מיום 

הדת הנוצרית עמדתכם הינה שההחלטה מתקבלת בין המיתר משיקולים ספציפית לגבי בני 

הומניטריים וזאת "...לאור היותה של אוכלוסייה זו אוכלוסייה נרדפת, אשר מעטות 

-11268האפשרויות העומדות לרשותה לעריכת טקסים דתיים ופולחן דתי ברצועה..." )עת"מ 

  (.16.5.2011יון מיום לפרוטוקול הד 16-18, קישאוי נ' משרד הפנים 02-11

בחיק ראוי לציין כי מנהגי החג והפולחן של הנוצרים ברצועה כוללים חגיגה ותפילה  .3

נזכיר כי כל מגבלת גיל טומנת בחובה פוטנציאל לפיצול משפחות, לא כל שכן המשפחה. 

ברי כי מעטות )אם בכלל קיימות( המשפחות בעזה אשר בהן כל בני מגבלה קשה וצרה כל כך. 

שנים ומעלה. בהתאמה גם עניין המיעוט והרדיפה אשר לפי שיטתכם  55המשפחה הם בני 

יש להסיר את ומעלה. לפיכך  55מהווה שיקול במתן ההיתרים לנוצרים, אינו מוגבל לבני 

 מגבלת הגיל לעניין קבלת היתרים לחג הפסחא. 

איש. גם בעבר  1,000לא יכולה לספק את צרכי הקהילה, אשר מונה מעל  ת ההיתריםמכס .4

הייתה הגבלה שבמכסה, אשר לא הגיעה למניין התושבים הנוצרים אשר מבקשים לצאת. עם 

 700זאת, בעוד בעבר הוקצו מכסות לרוב הנוצרים )לשם השוואה, בחג המולד האחרון הוקצו 

היתרים(, מכסת ההיתרים הנוכחית  850הוקצו  2016ת היתרים ובחג הפסחא המקביל בשנ

עם זאת, ככל שמגבלת הגיל תוותר בעינה, הרי מהמבקשים לצאת לחג.  50% -פחות מ הינה 

להיתרים אלו. בשל האמור,  שספק אם ניתן יהיה למלא אפילו חמישית מהמכסה שהוקצתה

 סחא.יש להגדיל את כמות ההיתרים אשר הוקצתה לצורך היתרים לחג הפ
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ככל שיוותרו הגבלות אלו, הרי שהצעדים האזרחיים, הנקראים גם "הקלות" לא ימומשו ולא  .5

יוכלו להתממש על ידי קהילת הנוצרים בעזה. לפיכך, לא יהיה מנוס מפירוש הצעדים כצעדים 

אשר כל מטרתם הינה מצג של יצירת הקלות על אוכלוסיית הנוצרים בעזה, תחת מתן הקלות 

 אלו בפועל. 

 ופרסום סטטוס מתוקן בהתאמה. הפגמים לתיקון בבהילות לפעול בקשךא .6

 

 

 

 
 

 בברכה, 

 
 

 מוריה פרידמן שריר, עו"ד
 המחלקה המשפטית

 


