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 לכבוד

 אלוף קמיל אבו רוקון

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים

 

 א.נ.

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

 

ות הבוקר פרסם מתפ"ש הקלות לרגל חג הפסחא עבור נוצרים תושבי רצועת עזה. הופתעתי לגל( 1
כי במקום "הקלות" הוטלו מגבלות חמורות על אפשרותם של תושבים אלו לקבל היתרים לקראת 

אנשים  רק, ומתוכם 55אנשים מעל גיל  רקחג הפסחא הקרוב. לפי הקריטריונים שפורסמו, 
המבקשים לצאת לחו"ל דרך מעבר אלנבי, זכאים להגיש בקשה להיתר. כמו כן צוין כי לכל היותר 

.אחוזים מאוכלוסיית הנוצרים ברצועת עזה 25היתרים, כאשר מדובר בפחות מ 200יונפקו   

 

יש לפעול במהירות לתקן את המעוות לרגל חג מדובר בנושא חשוב ורגיש בעל דחיפות גבוהה, ו( 2
. יש הזכות לפולחן וחופש הדת הינה זכות בסיסית. 2019אפריל  21-הפסחא אשר מתקיים ב

לשמור על זכותם של נוצרים בעזה לפקוד את המקומות הקדושים ולבקר את קרוביהם בישראל, 
ל ומיקום הביקור. מדובר בחג בגדה המערבית כמו גם בחו"ל ולהעניק להם היתרי חג ללא הבדל גי

הגדול שהוא החג הקדוש ביותר בלוח השנה הנוצרי כאשר כולל טקסי תפילה חשובים מאוד לבני 
העדה הנוצרים הדתיים. החלטת המתפ"ש מהווה פגיעה חמורה באוכלוסייה הנוצרית בעזה 

.ובזכותם לקיים את הטקסים המסורתיים והדתיים  

 

נה ולראשונה, את היתרי חג הפסחא ליציאה לחו"ל הבחירה של מתפ"ש להגביל, הש( 3 
בלבד ולמנוע גישה לגדה המערבית ולישראל מונעת משיקולים זרים ובראשם הפרדת שני חלקי 

.הגדה המערבית ורצועת עזה –הטריטוריה הפלסטינית   

 

ומעלה( היא מגבלה דרסטית ולא הגיונית בעליל, במיוחד  55ראוי גם לציין כי מגבלת הגיל )( 4
 200ברצועת עזה. מגבלה זו אף הופכת את המכסה של  55כאשר ישנם רק כמאה נוצרים מעל גיל 

היתרים לבלתי ניתנת למימוש. מגבלה זו טומנת בחובה פיצול משפחות, כאשר מעטות הן )אם 
.. יש להסיר את מגבלת הגיל כליל55בכלל קיימות( משפחות אשר כל בני המשפחה הם מעל גיל   

 

איש ואישה.  1000רים לא יכולה לספק את צרכי הקהילה אשר מונה מעל מכסת ההית( 5
 2018היתרים, ובחג הפסחא בשנת  630-בהשוואה עם שנים קודמות, בחג המולד האחרון ניתנו כ

.היתרים 500הייתה הקצאה של   

ליציאה לחו"ל  במידה ומגבלת הגיל, מספר ההיתרים המקסימלי הניתנים למימוש וההגבלה( 6
 בלבד לא יובטלו, נדמה כי רק בודדים יוכלו "ליהנות" מההקלות שפרסם מתפ"ש לקראת החג. 



 

 הכנסת

 

 
 M.K Aida Touma -Sliman    סלימאן -עאידה תומא  כ"ח    سليمان -عضو الكنيست عايدة توما 

             Knesset – Jerusalemירושלים –הכנסת                  القدس –الكنيست          

Tel: 02-6408206 fax: 050-6811386 
Email: aidatumas@gmail.com 

בשל האמור, אבקש לפעול מידית על מנת להגדיל את מכסת ההיתרים, לבטל את הגבלת הגיל 
.ולאפשר יציאה גם לישראל ולגדה המערבית  

 

 

 בכבוד רב,

 חה"כ עאידה תומא סלימאן

 

 

  

 


