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 שלום רב,
חידוש היתרי שהייה ברצועת עזה לבעלי ת"ז ישראלית שמרכז חייהם  הנדון:

 ברצועת עזה
 

 

 הריני לפנות אליך בנושא שבנדון, כדלקמן. .1

מזה כשבועיים ימים שמחסום ארז סגור למעבר בעלי ת"ז ישראליות אל תוך  .2
ההחלטה כמובן מוצדקת, לאור התפשטות מגיפת הקורונה רצועת עזה. 

 הפוגעת בכולנו, ונראה כי מטרתה למנוע הידבקות המונית של תושבי הרצועה.

אולם, כידוע לכם היטב, חיים ברצועת עזה באופן קבוע בעלות ובעלי ת"ז  .3
ישראליות, המקיימים ברצועה מרכז חיים עם בני משפחה עזתים. עוד כידוע 

עזה מנפיק עבור אותם ישראלים היתרי שהייה ברצועה, היתרים   לכם, מת"ק
 שניתן לחדש כל כמה חודשים.

בטיפול המוקד להגנת הפרט יש מספר רב של אנשים כאלה. כמה מהם, מטבע  .4
הדברים, נותרו בימים האחרונים ללא היתרים בתוקף, וללא יכולת לחדש את 

 תוקפם. להלן מספר דוגמאות:

-; ההיתר האחרון בו החזיקה פג תוקפו ב_______ת"ז  מצרי,_____א. גב' 
 . בו ביום פנינו אליכם בעניינה, אולם טרם קיבלנו מענה.8.3.2020

; ______, ת"ז _____ 12-, ובתה בת ה______בדויה, ת"ז  _____ב. גב' 
, אולם לא 9.3.2020. אנו פנינו אליכם בשמן ביום 3.3.2020היתריהן פגו ביום 

 ו למענה.זכינ
; _______, ת"ז 16בת  ______, ובתה ______כריים, ת"ז  ____ג. גב' 

, אולם טרם זכינו 4.3.2020-. אנחנו פנינו בשמן ב10.3.2020-היתריהן פגו ב
 למענה. 

ונדגיש, מדובר אך בדוגמאות, סביר להניח כי ישנם עוד מקרים כאלה. עוד  .5
 ו ככל שהזמן יחלוף.ניתן להניח כי מקרים נוספים יתווספ

 לאור כל זאת, נבקשך להודיענו בדבר מדיניותכם בנוגע לפונים שבנדון:  .6
האם היתריהם מוארכים אוטומטית לתקופה קצובה )ראו לנוחותכם הודעה 
דומה במהותה של רשות האוכלוסין וההגירה בנוגע לפלסטינים מחזיקי 

 בישראל אשרות שהייה

https://www.gov.il/he/departments/news/extenting_visa_permit_fo

r_matak_19032020 ?) האם אינכם מתכוונים לזקוף לחובתם את העובדה
 שנותרו ברצועת עזה ללא היתרים? 

ם בדבר מדיניותכם לאור המצב נדרשת כאן בהירות והודעה ברורה מצידכ .7
הקשה אליו נקלענו, על מנת שלא נשאיר אזרחים ותושבים ישראלים תלויים 

 באוויר בחוסר ודאות.

https://www.gov.il/he/departments/news/extenting_visa_permit_for_matak_19032020
https://www.gov.il/he/departments/news/extenting_visa_permit_for_matak_19032020


 ובכתב.אודה לתשובתכם המהירה  .8
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