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 שלום רב,

 
בקשת הבהרה בנוגע לצעדים אזרחיים והסדרת יציאתם של פלסטינים מוסלמים  הנדון:

 תזכורת - לרגל חודש הרמדאן ועיד אלפטר
  

המתפ"ש בשפות הערבית והאנגלית שורת צעדים  פורסמה באתר 22.4.2019ביום  .1

נשלחה מטעמנו  28.4.2019ביום  למען האוכלוסייה המוסלמית הפלסטינית.אזרחיים 

הצעדים, כפי שפורסמו, זאת שכן למי מכוונים הצעדים אשר פורסמו. בקשת הבהרה 

ד מתייחסים לפלסטינים ככלל. אין התייחסות למקום מגוריהם של הפלסטינים, ובייחו

 להבחנה בין תושבי הגדה המערבית, לבין תושבי רצועת עזה. 

במייל ובו אישור כי הפניה התקבלה. עוד נאמר התקבל מענה המתפ"ש  29.4.2019ביום  .2

ואכן, היום, ארבע ימים מאוחר יותר,  ."ימים 30טיפול בפניות מסוג זה עורך כ כי "במייל 

 טרם התקבלה תשובתך. 

לחגים  הצעדים האזרחייםלפנות למתפ"ש על מנת שיפורסמו  מדי שנה נאלץ ארגון גישה .3

בשנים עברו, על אף פנייתנו, ניתנה תשובת המתפ"ש במועד שכבר לא היה בו  1במועד.

השנה, פורסמו  2תועלת, סמוך מאוד למועד החגים ולעיתים אף לאחר שחלפו החגים.

 ם.הצעדים סמוך מאוד למועד החג, ובצורה המצריכה הבהרות וחידודי

בוודאי ידוע לך רה. הלבקשת ההב לא דיחויאבקשך לשים קץ למסורת מבישה זו ולענות ל .4

. המתנה של חודש למענה לשאלה הפשוטה 5.5.2019ביום  (ככל הנראה)שחג הרמדאן יחל 

אותה הפננו אליך, ואשר התשובה לה מצויה בוודאי בתחום ידיעתך כבר כעת, תסכל 

 בפועל אפשרות להתמודד עם המענה. 
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הקלות בתנועת פלסטינים נוצרים תושבי רצועת עזה לרגל מכתב בנדון " - 15.11.2015ראה למשל פנייתנו מיום  
היתרי כניסה לפלסטינים נוצרים " - 23.3.2016" בחתימת עוה"ד מיכל לופט וכן פנייתנו מיום החגים הנוצריים

 מייסא ארשיד. " בחתימת עוה"דתושבי רצועת עזה לרגל החגים הנוצריים
 האחרון הקורבן חג לרגל שניתנו ההקלות של מאוחר פרסוםמכתב בנדון " - 18.10.2017ראה למשל פנייתנו מיום  2

מענה לפנייתך בנדון " 27.8.2017" בחתימת עוה"ד סטאפני בן נון וכן מכתבכם מיום בפועל לממשן אפשר שלא באופן
בטחוני, טלי ק.  -'" בחתימת רמ"ד תיאום אזרחילרגל 'חג הקורבןבעניין עיכוב בפרסום צעדים אזרחיים והקלות 

" פרסום הצעדים האזרחייםבנדון " 4.9.2017אהרון המבטיח לעדכן בצעדים לכשיוחלט עליהם וכן מכתבכם מיום 
ם ועד ליו 1.9.2017אדחא, חג הקורבן, חל מיום -עיד אל 2017בחתימת קצין פניות הציבור, צחי נוימן. נציין שבשנת 

  הוא יום שליחת מכתבכם., 4.9.2017
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ככל מי מכוונים הצעדים אשר פורסמו. ל לא דיחוילאור האמור, אבקשך להבהיר ל .5

אבקשך  שמדובר בצעדים המכוונים לפלסטינים אשר מתגוררים בגדה המערבית בלבד,

 הצעדים המכוונים לציבור המוסלמי הפלסטיני ברצועת עזה.  בהקדם אתלפרסם 

 

 

  בברכה,

 

 , עו"דמוריה פרידמן שריר

 

 ר הביטחוןהעתק: ש


