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באמצעות פקס03-6976306 :

שלום רב,
הנדון :הרחבת מדיניות יציאת תושבים פלסטינים מרצועת עזה לביקורי משפחה
בחודש הרמדאן
 .1הריני פונה אליך בעניין הרחבת מדיניות יציאת תושבים פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה
לביקורי משפחה בגדה המערבית ובישראל במהלך חודש הרמדאן אשר יחל השנה באמצע
חודש יוני.
 .2חודש הרמדאן הינו החג השני בחשיבותו באסלאם ומצוות הצום שחלה במסגרתו הינה אחת
מחמשת עמודי האסלאם .מדובר בחודש של התבוננות פנימית ,התקרבות לאל ,צניעות
ואיפוק ,כפרה על עוונות ,עשיית מעשי חסד והזדהות עם הרעב והקושי שהוא מנת חלקם של
עניים או הסובלים ממצוקות.
 .3את מצוות הצום והסעודה שמגיעה בעקבותיה עם רדת החשכה נוהגים המסלמים לערוך יחד
עם המשפחה והקהילה הקרובה .חודש ייחודי זה כמו גם חגים אחרים ,הינו הזדמנות לקרבה
משפחתית ,לעיסוק משותף באמונה והזדמנות להשלים פערים שנוצרו במהלך חיי השגרה
המוקדשים לעניני דיומא .המפגשים המשפחתיים במהלך חודש הרמדאן הם הזדמנות
להתעלות מעל לקשיי הפרנסה והטרדות היומיומיות לעבר חיי הרוח ולהתעמקות בנעלה.
 .4הנה כי כן ,החשיבות שבמתן אפשרות למשפחות להתאחד ולחגוג במשותף את החג ,היא לא
רק חלק מהזכות לחופש פולחן של תושבים פלסטינים אלא אף מעבר לכך – מדובר במתן
אפשרות למשפחות פלסטיניות לממש את זכותן הבסיסית לחיי משפחה תקינים .מתן היתרים
לתושבים פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה לצאת לביקור משפחה בגדה המערבית
ובישראל תאפשר להם לשבת מסביב לשולחן החג עם כל בני משפחתם ולמלא אחר מצוות
החג במלואה – תוך שהם דנים במשותף על משמעויותיו הרבות של חודש הרמדאן.
 .5מדינת ישראל מכירה בזכות לחופש דת ופולחן ובזכות הגישה למקומות קדושים של תושבים
פלסטינים ,וחלק מזכויות אלו אף זוכות להתייחסות מיוחדת במסגרת "פקודת מתפ"ש-
סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל ,ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין
רצועת עזה" (להלן :סטאטוס הרשאות) ,המתעדכן מעת לעת כאשר העדכון האחרון הינו
מחודש אפריל  .2015כך למשל ,סעיף  22בסטאטוס ההרשאות מסדיר יציאתם של תושבים
פלסטינים מסלמים מהגדה המערבית לתפילות בהר הבית בימי שישי .לאחרונה הורחבה
המכסה אף לתושבים פלסטינים מרצועת עזה (סעיף 2ט לפירוט סטאטוס ההרשאות ברצועת
עזה).

 .6נוסף על אלו ,רק לאחרונה נקטתם צעדים מרחיבים ואפשרתם הנפקת היתרי כניסה לישראל
ולגדה המערבית לתושבים מסלמים תושבי רצועת עזה לשם תפילה במקומות הקדושים
לאסלאם .במסגרת זו הונפקו  1,500היתרים בחודש אוקטובר  2014לתושבי עזה לקראת חג
הקורבן .כמו-כן במהלך השנתיים האחרונות ניתנו הקלות מרחיבות במהלך חודש הרמדאן
עבור תושבים פלסטינים מהגדה המערבית .צעדים מרחיבים דומים נערכו גם למען
האוכלוסיה הנוצרית ברצועת עזה אשר מדי שנה זוכה להנפקת היתרים ייעודיים במהלך חג
המולד ותקופת חגי הפסחא.
 .7זאת ועוד .כידוע לך ,מדינת ישראל אף מכירה בזכות לחיי משפחה במקרים מצומצמים
ומאפשרת לתושבים פלסטינים מרצועת עזה לצאת לביקורי משפחה במקרים הומניטאריים
מסוימים כגון הלווית וחתונות של בני משפחה ,ביקורי חולים וכיוצ"ב.
 .8אף גורמים בצבא מודעים לחשיבות הרבה שבקיום מצוות החגים ככלל ,וחודש הרמדאן
בפרט ,ופועלים על-מנת לקדם את זכויותיהם הבסיסיות של תושבי רצועת עזה הן לחופש
הפולחן והדת והן לחיי משפחה במהלך תקופות אלו ,כחלק מהליך המכונה על-ידכם "צעדים
בוני אמון אל מול האוכלוסייה הפלסטינית".
 .9אשר על כן ,ובהמשך לצעדים אלו ,נבקשך לשקול הרחבת מדיניות יציאת תושבים פלסטינים
מרצועת עזה במסגרת חודש הרמדאן ,על-מנת שיוכלו לקיים את מצוות החג עם בני משפחתם
הנמצאים בגדה המערבית ובישראל .הרחבה זו תהווה המשך ישיר של אותם "צעדים בוני
אמון" ותתיישב באופן מלא עם הכרתה של מדינת ישראל בזכותם של תושבים פלסטינים
המתגוררים ברצועת עזה לחופש פולחן ודת ולחיי משפחה.
 .10לנוכח הרמדאן הממשמש ובא ,אודה להתייחסותך בהקדם.
בברכה,
טליה רמתי ,עו"ד
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