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 יםהקרובוחג המולד ביקורי ישראלים ברצועת עזה בחג הקורבן  :הנדון

 
יטחונית בהעדר מניעה ב( הודעתם כי תאפשרו 1034/04ץ " ובג10043/03ץ "במסגרת בג .1

את כניסתם לרצועת עזה של ישראלים המבקשים לבקר את קרובי משפחתם מדרגה ) פרטנית

כי , עוד הסכמתם. ובחגים נוספים) לנוצרים(בחג המולד , )למוסלמים(בחג הקורבן  -ראשונה 

ץ "על התחייבותכם זו חזרתם שוב במסגרת בג. 18זוגם וילדיהם עד גיל -למבקרים יתלוו בני

 ).7.7.2005-ודעה מבה (552/05

חג הקורבן המוסלמי וחג המולד .  מרכזייםקרבים ובאים שני חגים דתיים, כידוע לכם .2

ובמהלכו , הוא אחד משני החגים המוסלמים הגדולים, עיד אלאדחא, חג הקורבן. הנוצרי

מחיי היומיום וכולם זוכים שובת העולם המוסלמי , 'מקיימים העולים לרגל את מצוות החאג

ין הוא החג הנוצרי החשוב ביותר ומצוחג המולד .  החג בחיק המשפחה ובין חבריםלחוג את

 .חגיגה משותפתלברחבי העולם הנוצרי בהתכנסות בני משפחה ומכרים 

נמנע מזה זמן רב מישראלים רבים לבקר , פוליטי-בגלל הסגר על רצועת עזה והמצב הביטחוני .3

 .את יקיריהם ברצועת עזה

במהלך עיד אלפיטר האחרון סירבתם לאפשר את ביקור , ים קודמותכי בניגוד לשנ, נזכיר .4

בלא , ובשל כך נמנעה פגישתם של בני המשפחות והם נאלצו לחגוג את החג בגפם, החג

 .אותם לא ראו זמן כה רב, אפשרות לחלוק את שמחת החג עם קרוביהם ויקיריהם

ערב החג יחול ביום . בשבוע השלישי של חודש דצמברהמוסלמים יציינו את חג הקורבן  .5
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 :העדות הנוצריות השונות יציינו את מועדי חג המולד במועדים הבאים .6

 .24-25.12.07 חג המולד מתחיל בלילה שבין – יםהנוצרים הקתול .א

 .6-7.1.08לה  שבין  חג המולד מתחיל בלי– םיהנוצרים האורתודוקס .ב

 .18-19.1.08חג המולד מתחיל בלילה שבין  – יםהנוצרים הארמנ .ג

נבקש לקבל את הנהלים בנוגע לאופן כניסת ישראלים לרצועת עזה לרגל חג הקורבן וחג  .7

 .המולד הקרובים

תורים , כדי למנוע תופעות של דוחק, נבקש שתוודאו היערכות מתאימה במעבר ארז, כמו כן .8

מתקני שתייה , שירותים, ציליות, ספסלים(מחסור בשירותים אלמנטריים אינסופיים ו

 .שהיינו עדים להן בעבר) ב"וכיו

לבלות יוכלו בני המשפחה כדי ש ,ולא ביום החג, רים תתחיל ערב החגחשוב שכניסת המבק .9

 . דבר האמור לעזור גם בהפחתת העומס במעבר ארז, את כל יום החג עם יקיריהם

 .בהקדם, ופרסומם בציבור בשפה הערביתהלים לידינו נבקש את העברת הנ .10

 

 ,בכבוד רב 

 ד"עו, עידו בלום 

 
 
 

 :העתקים
 שר הביטחון, מר אהוד ברק

 מתאם הפעולות בשטחים, אלוף יוסף משלב
 הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף אביחי מנדלבליט-תת
 ח דין בינלאומי בפרקליטות הצבאית"רמ, ברוך-מ פנינה שרביט"אל
 ק עזה"רמת, ר פרסמ ני"אל
 צים בפרקליטות המדינה "מנהלת מחלקת הבג, ד אסנת מנדל"עו

 


