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 שלום רב,

 

 הרמדאן חודש רגללוביקורי משפחה צורך תפילה ל הגדה תושבי פלסטינים כניסת :הנדון

 2021באפריל  12סימוכין: מכתבנו מיום 

 

כזכור, בפנייתנו הקודמת ביקשנו כי יפורסמו הנחיות בדבר כניסת פלסטינים תושבי הגדה לישראל 

, יומו באפריל 13ביום רק לביקורי משפחה ותפילה במסגד אל אקצה במהלך חודש הרמדאן. 

כי  ברשתות החברתיותמתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם הראשון של הרמדאן, עלה כי 

לקראת חודש הרמדאן תתאפשר כניסתם של עשרת אלפים פלסטינים תושבי גדה מחוסנים לתפילת 

 סאפשרות לחמשת אלפים פלסטינים תושבי גדה מחוסנים להיכנ ןשישי באל אקצה וכן כי תינת

בשלהי ההודעה נאמר כי  הודעה זו נשלחה גם לגופי תקשורת שונים. .ישראל לצורך ביקור משפחהל

 .תתבצע הערכת מצב נוספת לבחינת המתווה שאושר באפריל 16-הלאחר 

 

במסגרת סטטוס הרשאות לכניסת פלסטינים באופן רשמי טרם פורסמו מפורטות  הנחיותעם זאת, 

טרם התקבל ממשרדך מענה מסודר  . כמו כן,לישראל או באתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים

 לבלבול בקרב תושבים םאי פרסום הנחיות מפורטות גור בדבר ההנחיות ופרסומן.לפנייתנו 

 ואופן מימוש ההנחיות.לרגל הרמדאן אפשרות הכניסה לישראל עצם רבים בנוגע ל טיניםפלס

 

 מסורתהינם בעלי חשיבות רבה ב ,ועיד אל פיטר המציין את סיומו, הרמדאןחודש  כאמור,

לסטינים תושבי הגדה כניסת פלאפשר  מתאם פעולות הממשלה בשטחיםבהתאם, נוהג ם. האסלא

בעבר, הכניסה לישראל לצרכי תפילת יום וביקורי משפחות. לצרכי תפילה לישראל המערבית 

השישי התאפשרה ללא דרישה של קבלת היתר כניסה מראש. זאת, על מנת להקל תושבים 

לא רק הוגבל אקצה. השנה, -פלסטינים המבקשים לקיים את מנהגי החג ולהתפלל במסגד אל

נים תושבי הגדה לקבל היתר מהמנהל האזרחי נדרשים פלסטימשמעותית מספר הנכנסים, אלא גם 

מובנת המנהג. לצורך כניסתם לישראל לצורך תפילה, דרישה המקשה על תושבים רבים לממש את 

עם זאת,  .כניסתם של מחוסנים בלבדתותר כי לצורך מניעת התפשטות מגפת הקורונה הדרישה 

כניסה לישראל. הדרישה לקבל הה למחסום לצורך ניתן להסתפק בהצגת אישור מתחסן בעת ההגע

למימוש זכות הפולחן מיותר היתר ממשרדי הקישור והתיאום השונים מהווה חסם בירוקרטי 

 .הדתי
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תפות בתפילת יום שישי האחרונה, בהשוואה לשנים בעבר, ולאור תגם לאור דלילות ההשכמו כן, 

מספר הפלסטינים תושבי  ו שלהגבלתהותרת יש טעם לפגם ב צע הערכת מצב נוספת, כוונתכם לב

ביקור או לצורך  האקצ-באלתפילה לישראל לצורך  סהגדה המחוסנים אשר רשאים להיכנ

 משפחתם. 

 

המשפחה ואין סכנה , ביקור המתרחש בחיק ואביקור משפחה כשמו כן הלעניין ביקור משפחתם, 

הכרח להגביל את מספר  אין כל של התקהלות במרחב ציבורי אחד ויחיד. כל עוד המבקר מחוסן,

האנשים המורשים לבקר את משפחתם. השלכותיה של הגבלה זו מתעצמות אף יותר נוכח העובדה 

 שבשנה הקודמת לא הותרו ביקורי משפחות כלל בחג הרמדאן. 

 

 :באופן מיידי כי תפעלולאור האמור לעיל, נבקש 

בגדה המערבית בנוגע לכניסה  הפלסטינית הלאוכלוסיי מפורטותהנחיות רשמי של  לפרסום .1

 לרגל חודש הרמדאן.לישראל 

צורך תפילה ובמקומו להסתפק בהצגת תעודת דרישת היתר כניסה לישראל ל ביטולל .2

 מתחסן בעת המעבר במחסום.

 לצורך ביקור משפחה.  סלביטול מכסת הרשאים להיכנ .3

 

 בברכה,בכבוד רב                                                                         

   שירה ליבנה                                                                                                    

     

 מנהלת יחידת זכויות אדם בשטחים                                                                                                   

 העתק:

 מפקד פיקוד מרכז, אלוף תמיר ידעי 


