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1

הריני לאשר קבלת פנייתך בנושא שבנדון.

2

ראשית אומר ,כי על רקע המציאות הביטחונית והקמת גדר הביטחון ,הוקם מעבר
שועפאט בכדי לאפשר מעבר לתושבי מחנה הפליטים שועפאט אשר נושאים תעודת
זהות ישראלית לעבור למקום מגוריהם וממנו בתחומי המחנה.

.3

לפיכן ,על-פי תחיקת הביטחון מעבר זה אינו כלול ברשימת נקודות המעבר בהן
מורשים לעבור תושבים הרשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני .לאור האמור,
בנקודת בידוק ז ו לא פרוסים האמצעים הטכנולוגיים לזיהוי תושבים פלסטינים ווידוא
מיקום מגוריהם.

a

לפנים משורה הדין ובמטרה להתחשב באוכלוסיה הפלסטינית ,הוחלט כי תושביו
הפלסטינים של הכפר ענאתא ,המתגוררים מאות מטרים מנקודת המעבר כיום
והמבקשים לעשות דרכם לתחומי העיר ירושלים בזמן שיש באמתחתם היתר מתאים,
יוכלו לעבור בנקודת מעבר זו(על פי כתובתם בתעודת הזהות).

.5

כאמור ,יודגש כי ההסדר המצוין לעיל הינו ייחודי לא וכלוסייה ו ו בלבד.

A

לכן ,כיום עוברים במעבר שועפאט פלסטינים תושבי ענאתא ,המחזיקים היתר כניסה
לישראל (ובכללם אלו הנושאים היתרי איחוד משפחות) .יתר התושבים הפלסטינים
עוברים דרך נקודות המעבר המיועדות לכך ,קרי ,מעבר קלנדיה ,הזיתים ומעבר רחל.

.7

יצוין ,כי נקודת מעבר קלנדיה מצויה מרחק נסיעה של  25דקות ממחנה פליטים
שועפאט ,ואילו נקודת מעבר הזיתים מצויה מרחק נסיעה של  20דקות ממחנה פליטים
שועפאט.
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שלא בשולי הדברים יובהר ,כי התרת מעברם של כלל מחזיקי היתרי כניסה לישראל
לצורך איחוד משפחות הטוענים שהם מתגוררים בשכונה זו הינו בעל השלכות נרחבות
על התרת השימוש בנקודת המעבר .זאת ,משום שבהיתר בו מחזיקים התושבים לא
קיימת אינדיקציה בדבר מקום מגוריהם הקבוע בישראל .כלומר ,מקרה בו מבקש
תושב בעל היתר איחוד משפחות להשתמש בנקודת מעבר זו ,אין בידי הגורמים במעבר
אפשרות לבדוק את אמיתות טענותיו .מכאן ,כי כל בעל היתר מסוג זה יוכל לבקש
להשתמש בנקודת מעבר זו .המדובר באוכלוסיה המונה אלפי תושבים מכלל איו״ש
שנקודת מעבר זו אינה יכולה לשרת מטעמים טכניים ולוגיסטיים ,ואף אינה נדרשת
לשרת כאמור לעיל.

.9

לידיעתך.

.10

בברכה,

סגן

גי

גמניגודלשבת

רא ש
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