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לכבוד  :ח"כ אלי בן דהן
סגן שר הביטחון
הנדון :היתרי כניסה לפלסטינים נוצרים תושבי רצועת עזה לרגל החגים הנוצריים
ביום  19/03/208הגיעו אלי פניות לפיהן נהלי הצעדים האזרחיים לשנת  2018השתנו ,והופתעתי לגלות כי
.1
במקום ההקלות שהובטחו ,למען שמירה על זכות הפולחן של הקהילה הנוצרית ברוצעת עזה ,הוטלו מגבלות
חמורות על אפשרותם של תושבים אלו לקבלת היתירים ,שלא היו אף בעבר.
מדובר בנושא חשוב ורגיש בעל דחיפות גבוהה ,ויש לפעול במהירות לתקן את המעוות לרגל חג הפסחא
.2
אשר מתקיים ב 1אפריל  ,2018כמו כן יום ראשון של הדלקים  25למרץ  ,2018הזכות לפולחן וחופש הדת הינה
זכות בסיסית כמו כן יש לשמור על זכותם של נוצרים ברצועה לבקר במקומות קדושים כמו כן לבקר את
משפחותיהם בישראל ,אשר מבקשים היתרי כניסה מדי שנה.
מגבלת הגיל ( 55ומעלה) בראשית ראוי לציין כי מדובר במגבלה דרסטית ולא הגיונית בעליל ,כאשר מכל
.3
מקום ראוי לציין כי לכל היותר ישנם  120נוצרים מעל גיל  55ברצועה ,בהתאמה יאמר כי מגבלה זו הופכת אף
את המכסה של ה 500היתירים שניתנו לבלתי ניתנת למימוש.
כמו כן ראוי לציין כי מגבלה זו טומנת בחובה פיצול משפחות ,כאשר מעטות הן (אם בכלל קיימות)
.4
משפחות אשר כל בני המשפחה בהן מעל גיל  ,55על כן יש להסיר מגבלת הגיל לעניין קבלת היתירים לחג
הפסחא.
מכסת ההיתרים לא יכולה לספק את צרכי הקהילה אשר מונה מעל  1000איש .בהשוואה עם שנים
.5
קודמות ,בחג המולד האחרון ניתנו כ 700היתירים ,ובחג הפסחא  2016נתנו כ 850היתירים ,המכסה הנוכחית
הינה פחות מ 50%מהמבקשים לצאת לחג .עם את אם מגבלת הגיל תותר על קנה ספק אם ניתן לממש בכלל
אפילו חמישית מהמכסה שהוקצתה להיתרים אלו .בשל האמור ,יש להגדיל את כמות ההיתרים אשר הוקצתה
לצורך היתרים לחג הפסחא.
מן הראוי לציין כי אם יותרו הגבלות אלו על כנם הרי שהסעדים האזרחיים לא ימומשו ולא יועילו
.6
להתממש על ידי הקהילה הנוצרית בעזה .סעדים אלו אשר נקראים הקלות אין הם אלה הגבלות חמורות
המהוות פגיעה קשה בזכות הפולחן של הקהילה הנוצרית.
מכל המקובץ לעיל עולה כי מדובר בהגבלות חמורות יוצאות דופן המהוות פגיעה קשה בזכויות הקהילה
.7
הנוצרית ,ועל כן אבקש לפעול מיידית לשינוי מדיניות זו ועדכון הסעדים האזרחיים בכך שיהוו באמת הקלות
ויסייעו לקהילה הנוצרית לממש את זכויותיה.

