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 שלום רב,

 מרהמימוש מצוות העלשם יציאת תושבי רצועת עזה למכה, ערב הסעודית הנדון: 

 

ירדן מעברם של תושבי רצועת עזה המסלמים דרך ישראל ל הסדרתהריני פונה אליך בעניין  .1

 .הסעודית לשם מימוש מצוות העמרה ערבומשם ל

היא אחד מן הביטויים של מצוות היסוד של כל מסלמי לעלות לרגל למכה.  מצוות העמרה .2

ג', עמרה היא עלייה לרגל אשר נערכת על ידי היחיד ולא על ידי ציבור שלם, והיא ניגוד לחב

מעבר לחשיבות הרבה שבקיום  החג'.במסגרת ולא השנה במרבית חודשי יכולה להתממש 

ואישית , מדובר בחוויה רוחנית כחלק ממצוות היסוד המוטלות על כל מסלמי מצוות העמרה

 ביותר. ומרגשת משמעותית 

של  גישה למקומות קדושיםזכות הבולחופש דת ופולחן  זכותישראל מכירה במדינת  .3

 ., כלשון בית המשפט העליון"עוצמה חוקתית גבוהה" ןת אשר להיוזכו התושבים הפלסטינים,

להרחבת הגישה למקומות הקדושים לנוצרים ולמסלמים תושבי  ישראל במשך השנים פעלה

הגת מזה שנים לאפשר את יציאתם של תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה. כך, ישראל נו

הגדה המערבית לתפילות במקומות הקדושים בישראל ובחו"ל, לרבות לערב הסעודית לשם 

מימוש מצוות החג' והעמרה. יציאתם של מסלמים תושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך מעבר 

 .אלנבי מתאפשרת כיום ללא תיאום מוקדם

ושבי רצועת עזה הנוצרים לבקר במקומות הקדושים כמו כן, מזה שנים מתירה ישראל לת .4

אך לאחרונה, לרגל חג . , בעיקר בסמוך לחגים המרכזייםלנצרות בישראל ובגדה המערבית

היתרי כניסה לתושבי רצועת עזה בני העדה הנוצרית  800הפסחא, הודיע המתפ"ש על הנפקת 

פלסטינים בני העדה תושבים  50לישראל ולגדה המערבית, וכן את יציאתם לחו"ל של 

 (.1.4.2015הנוצרית דרך גשר אלנבי )הודעת דובר צה"ל מיום 

לאחרונה אף החל המתפ"ש להנפיק היתרי כניסה לישראל ולגדה המערבית לתושבי עזה בני  .5

 1,500את למשל ניתן לציין  העדה המסלמית לשם תפילה במקומות הקדושים לאסלאם.

בהמשך, אישרה מדינת בי עזה לקראת חג הקורבן. לתוש 2014ההיתרים שהונפקו באוקטובר 

מדי אקצא -אלמתושבי רצועת עזה המסלמים לתפילה במסגד  200-של כ יציאתםאת  ישראל

חודש ר' "נוהל יציאת פלסטינים תושבי רצ"ע לתפילות בהר הבית בימי שישי", מ)יום שישי 

וש של זכותם הבסיסית אנו מברכים על התקדמות זו ורואים בה הכרה ומימ(. 2015פברואר 

 של תושבי עזה לחופש פולחן ולגישה למקומות קדושים.
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יננו רואים כל מניעה להרחבת הזדמנויות היציאה של תושבי עזה בהינתן התקדמות זו, א .6

. לשם מימוש מצוות העמרההמסלמים לתפילה במקומות הקדושים, גם לערב הסעודית 

ינת ישראל בזכות לחופש פולחן של הרחבה זו תתיישב באופן מלא עם הכרתה של מד

 הפלסטינים ועם פועלה בתחום מזה שנים.

לשם השתתפות בשנים האחרונות התאפשרה יציאתם של תושבי רצועת עזה לערב הסעודית  .7

דרך מעבר רפיח, גם בתקופות בהם היה המעבר סגור לצרכים אחרים. בתפילות החג' והעמרה 

, לרבות מעבר אנשים למעבר אנשים מזה זמן רבבאופן כמעט הרמטי סגור  , מעבר רפיחכידוע

שלושה בכל חודש, ונכון -למשך יומיים. מאז מבצע "צוק איתן", נפתח המעבר לצרכי פולחן

אין כיום לפיכך,  למועד כתיבת מכתב זה הוא סגור לחלוטין ללא צפי לפתיחתו המחודשת.

 לשם מימוש מצוות העמרה. לתושבי עזה המסלמים כל אפשרות לצאת מהרצועה

של ת וקריטריונים למעברם דרך ישראל קביעת מדיניול נסיבות אלו, אנו סבורים שיש מקוםב .8

תושבי עזה המבקשים לקיים את מצוות העמרה. נדמה כי גם לשיטת המתפ"ש יש לאפשר 

 "נוהל מעבר תושבי רצועת עזהל 2בסעיף לאור השבתתו של מעבר רפיח. כך נכתב  שכזה מעבר

 במסוף אלנבי":

"..מאושר מעברם של תושבי רצועת עזה ע"י מתפ"ש דרך גשר אלנבי 
היות ומעבר רפיח אינו בשליטה ישראלית ונוכח המצב הביטחוני 

 והוא סגור ברוב הזמן". תבלגותו מולפעי

את להוות  יםיכול שצוין לעיל,אקצא -מסגד אלונוהל יציאת פלסטינים לתפילות ב נוהל זה .9

ך ישראל לירדן מעבר דרצורך יתרים לתושבי עזה להלהסדרת הקריטריונים ומתן ההבסיס 

דומה לאופן שבו מתבצעות מדי יום יכול להתבצע ב מעבר המתפללים. ומשם לערב הסעודית

ישראלים אוטובוסים באמצעות , קרי אקצא-אללמסגד  הרצועהשישי הסעות של מתפללים מ

במועדים קבועים וידועים מראש.  ירות למעבר אלנבי,ממעבר ארז ישאשר יסעו באופן מאורגן 

 קביעת גיל המינימום, מועדי המעבר וכן מכסת ההיתרים נתונה לשיקול דעתכם המקצועי. 

תושבי עזה המסלמים המבקשים לקיים את מצוות העמרה של  לחופש פולחן זכותם לשיטתנו, .10

ואשר אקצא -אלגד מסהמבקשים להתפלל ב תושבי עזה אינה נופלת מזכותם של במכה

לא רק זאת, אלא שבמקרה מזה מספר חודשים.  מהמתפ"ש כךשם מקבלים היתרים ל

בשטח ישראל, ללא שהות באזור הנתון  בלבדהראשון מדובר בבקשה להסדיר מעבר 

של  הסדר שיאפשר את המעברקדם ללא דיחוי ל ראויקל וחומר כוח לשליטתה. לפיכך, מ

 מרה. עבר אלנבי, לצורך מימוש מצוות העתושבי עזה לערב הסעודית דרך מ

 לאור מצוקת התנועה מעזה שתוארה לעיל, אודה לקידום העניין בהקדם האפשרי. .11

 ,בברכה

 

 מיכל לופט, עו"ד

        

 אל"מ פארס עטילה, ר' מת"ק עזה  העתק: 


