
 

 

 10.12.2017תאריך: 
 1672-2מספרנו: 

 לכבוד 
  אל"מ פארס עטילה

 מפקד מנהלת התיאום והקישור לרצועת עזה

 
 

 דוא"ל באמצעות
 

 שלום רב,

  חג המולדהנדון: הסדרת יציאתם מרצועת עזה לצורך השתתפות בחגיגות 
 XXXX, זוגתו גב' XXXXXXXX, ת.ז. XXXX XXXXX XXXX XXXXמר  :XXXXמשפחת של 

XXXX XXXX XXXXX .ת.ז ,XXXXXXXX  :וילדיהם הקטיניםXXXX .ת.ז ,XXXXXXXX ,
XXXX .ת.ז ,XXXXXXXX ,XXX .ת.ז ,XXXXXXXX 

 

הריני לפנות אליך בעניין מרשי שבנדון בבקשה כי  תסדיר את יציאתם מרצועת עזה וכניסתם לישראל, 

 ד בבית לחם, הכל כמפורט להלן: בחגיגות חג המול יחדיועל מנת שכל המשפחה תוכל להשתתף 

כידוע לך, כעניין שבשגרה נוהג המתפ"ש להכריז על "הקלות" לרגל חגי הנוצרים. במסגרת זו מונפקים  .1

היתרי יציאה לישראל ולגדה המערבית לתושבי הרצועה הנוצרים. למרבה הצער, פרסום המדיניות 

ו של החג או אפילו לאחר שהסתיים( לרגל החג, נעשה סמוך מאוד למועד החג )ולעיתים אף בעיצומ

באופן הפוגע באפשרות התושבים לתכנן את תכוניותיהם מבעוד מועד ולהיערך לנסיעה. קושי נוסף 

נובע באופן ישיר מהתנהלות מת"ק עזה אשר מנפיק היתרים באופן שגורם להפרדת בני משפחה 

 גרעינית זה מזה במהלך החג.

ג נוצרי, מגלים מרשיי בסמוך מאוד למועד החג שלחלק מבני לצערנו, בשנים האחרונות, לפני כל ח .2

המשפחה לא הונפקו היתרים. משכך, נאלצים חלק מבני המשפחה להישאר בחג ברצועת עזה. בני 

המשפחה להם הונפקו היתרים, נאלצים להיקרע בין רצונם לחגוג את החג במקומות הקדושים ובין 

 משפחתם הגרעינית. רצונם לחגוג את החג בקרב 

הסדרת יציאתם של חלק מבני המשפחה בלבד גורמת להם לעוגמת נפש מיותרת.  להזכירך, עמדתכם  .3

המוצהרת בנוגע לנוצרים ברצועת עזה היא שיש מקום לאשר את יציאתם בחגים, בין היתר "...לאור 

שותה לעריכת היותה של אוכלוסייה זו אוכלוסייה נרדפת, אשר מעטות האפשרויות העומדות לר

 קישאוי נ' משרד הפנים(. 11268-02-11טקסים דתיים ופולחן דתי ברצועה..." )עת"מ 

לביקור במקומות אבקשך להסדיר את יציאתם של כל בני המשפחה כאמור בנדון, לאור האמור,  .4

הקדושים בירושלים המזרחית ובגדה המערבית, אשר הגישה אליהם מצויה בשליטתה הבלעדית של 

 ראל.מדינת יש

ככל  .17.12.2017האם יש בכוונתכם להנפיק אישורים לכל בני המשפחה, עד ליום  להודיענונבקשך  .5

שישנה מניעה להסדיר את יציאתם של מרשינו מרצועת עזה לצורך קיום מצוות דתם, אבקשך לנמק 

 בדחיפות בתשובתכם מהו טיב המניעה ומהם טעמיה.

 

 בברכה,

 

 מוריה פרידמן שריר, עו"ד


