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 פעולות הממשלה בשטחיםמתאם 

 היתרי כניסה לפלסטינים נוצרים תושבי רצועת עזה לרגל החגים הנוצרייםהנדון: 

 

הריני לפנות אליך בבקשה לפרסם את הצעדים המיוחדים לרגל החגים הנוצרים העומדים  .2

לד הוא החג החשוב ביותר בדת הנוצרית והוא מאופיין בהתכנסות משפחתית, בפתח. חג המו

 22.22בהליכה משותפת למיסה בכנסיה ובבילוי בחיק המשפחה. הערב האחרון בשנה החל ביום 

 נחגג אף הוא בקרב המשפחה והחברים. 

דה מסמך "סטטוס הרשאות בלתי מסווג לכניסת פלסטינים לישראל, למעברם בין אזור יהו .2

ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל" )להלן: סטטוס הרשאות( האחרון הינו מיום 

של הנוצרים הפלסטינים,  2222ובמסגרת המסמך אין התייחסות לחגיגות חג המולד  22.22.2222

 באף אחד משטחי הרשות.  

ם מאז יצוין שסטטוס הרשאות פורסם בעיצומה של החמרה משמעותית בסגר, אותה הנהגת .2

שם נכתב ש"ביקורי  7ותליתם בהתמודדות עם מחלת הקורונה. עם זאת, בעמוד  2222מרץ 

משפחות בישראל יתאפשרו כחלק מצעדים אזרחיים ייחודיים במהלך החגים המוסלמים: קורבן, 

 רמד'אן וחגי הנוצרים. הצעדים מופצים בפקודה ייחודית".

לאור האמור לעיל, השנה יש חשיבות מיוחדת ליציאה מרצועת עזה לצורך חגיגות במקומות  .4

הקדושים, ופגישות עם קרובים בגדה המערבית. זאת לאחר שמשך תקופה ארוכה פגישות אלו 

נמנעו באופן גורף, גם במקרים הומניטאריים מובהקים כגון מחלה קשה, חתונה או להבדיל, אבל 

  על מות בן משפחה.

נבקשכם לפעול לפרסום ההקלות לרבות מכסות, בהקדם, וזאת במסמך "סטאטוס הרשאות"  .5

מעודכן או בהחלטה נפרדת, ולדאוג להביאם לידיעת הציבור. במקביל נבקשכם לבחון ולאשר 

 יציאתם של התושבים הנוצרים בקרב תושבי עזה, במסגרת ההקלות. 

ד לפעמים קודמות לא יפוצלו משפחות כך שחלק כן, נבקשכם לשים לב כי הפעם, בניגו-כמו .6

מבני המשפחה יאושרו וחלק יסורבו, לא במסגרת התשובות הפרטניות ובוודאי לא במסגרת 

הקריטריונים עצמם, כפי שקרה בעבר. נדגיש כי המניע ליציאה מעזה הוא השאיפה לחגוג את 

 ת מטרת היציאה. החגים בחיק המשפחה ומשכך, כפיית פיצול על בני המשפחה מסכלת א

 לתגובתך המהירה אודה. .7
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