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 שלום רב, 

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

בבקשה לפרסם את הצעדים המיוחדים לרגל החגים הנוצרים העומדים בפתח. חג    ךאלי  הריני לפנות .1

המולד הוא החג החשוב ביותר בדת הנוצרית והוא מאופיין בהתכנסות משפחתית, בהליכה משותפת 

ביום   החל  בשנה  האחרון  הערב  המשפחה.  בחיק  ובבילוי  בכנסיה  בקרב    31.12למיסה  הוא  אף  נחגג 

 המשפחה והחברים.  

 בין למעברם  ,לישראל פלסטינים  מסווג לכניסת בלתי הרשאות "סטטוס מסמךרכם מעלה כי באת עיון .2

יהודה לבין  אזור  הרשאות(  "לחו  וליציאתם  עזה רצועת ושומרון  סטטוס  )להלן:  עודכן  ל"    מאז לא 

ש  .)!(13.1.2022 המולד  מסמך  המסגרת  בברי  חג  לחגיגות  התייחסות  הנוצרים    2022אין  של 

 ף אחד משטחי הרשות.  אבהפלסטינים, 

הרשאות  7בעמוד  שוין  יצ .3 ש"  בסטטוס  מצעדים ביקורי  נכתב  כחלק  יתאפשרו  בישראל  משפחות 

ייחודיים מופצים במהלך   אזרחיים  הצעדים  הנוצרים.  וחגי  רמצ'אן  קורבן,  המוסלמים:  החגים 

 חסות דומה.  הרשאות לאוכלוסיה ברצועת עזה, אין התייעניינו ש רק ב',בפאלא ש ."בפקודה ייחודית

השנה .4 ה  במרץ  את  פרסמתם  ונלא  הפסחא,  לחג  לפנוצעדים  עתירה   תאלצנו  קדם  הליך  במסגרת 

נוצרים   500כסה של  רר כי נקבעה מהתב  7.4.2022  יוםורק ב  קדםם. במסגרת הלפרקליטות מחוז דרו

ה סם לנו כי מעבר למכהודעת  3.5.2022איש, כולל ילדים. ביום    1,100  -מונה כהבלבד, מתוך קהילה  

 לקטינים נלווים.  תרים הי 231הונפקו גם 

בו מרבית אוכלוסי .5 זה  ידכם  מ,  ת הנוצריםיבמצב  נקבע על  על  קבלת היתרים, כלל לא ברור מדוע  כי 

 וצדקת. מ לאוהיא פעולה שרירותית  זועבור קהילה קטנה ור. העמדת מכסה להישאר מאחחלק קטן 

ועוד,   .6 הקהילהזאת  ובני  פה  בנות  שכן  היטב  לכם  מוכרים  בשנה  עקטנה  קבועיםמיים  בחג    במועדים 

לי, מוגשות אליהפסחא ובחג המולד גדה המערבית וישראל, שם ציאה מרצועת עזה לכם בקשותיהם 

הזדמנות נדירה   להםהי  , בני משפחה אשר זווכן במקרים רביםים המקומות הקדושים לנצרות  נמצא

 עמם. ראות להת

ההקלות לרבות מכסות, בהקדם, וזאת במסמך "סטאטוס הרשאות" מעודכן ם  נבקשכם לפעול לפרסו .7

בחון  ת, ולדאוג להביאם לידיעת הציבור הנמען ולידיעת "גישה". במקביל נבקשכם לאו בהחלטה נפרד

 , במסגרת ההקלות. הנוצרים בקרב תושבי עזהם של התושבים  אשר יציאתול

ליציאת בנות    שרירותיתכסה  לא תקבע מם קודמות  מיכן, נבקשכם לשים לב כי הפעם, בניגוד לפע-כמו .8

הקטנהוב הנוצרית  הקהילה  הצדקהני  לכך  אין  שכן    סבירה   להיות  עליה ה,מכס  שנקבעת  ככל  ., 

   .במכסה הכלולים  ההיתרים מספר את לפרסםועליכם  העניין בנסיבות  ומידתית

 
 רכה, בב
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 מוריה פרידמן שריר, עו"ד 
 ת המשפטיהמחלקה 


