פעולות
תיאום
הממשלה בשטחים

קובץ פקודות קבע

בלמ"ס
-1-

פברואר
הפקודה מכילה

15
 1עמודים

הנדון  :הנפקת היתרי יציאה לנתב"ג לתושבים פלס'
כללי:

.1

.2

א.

קיימים מקרים בודדים בהם תושבי הרצועה מבקשים לצאת לחו"ל
דרך נתב"ג.

ב.

הבקשות מאושרות באופן פרטני ע"י מתפ"ש.

מטרה :

קביעת נוהל לטיפול בבקשות תושבי הרצועה לצאת לחו"ל דרך נתב"ג זאת
בהתאם לסטאטוס ההרשאות העדכני לאותה עת.
.3

השיטה:
א.

הבקשה תועבר למת"ק ע"י נציג הועדה האזרחית וכוללת צילום דרכון
וכרטיס הטיסה.

ב.

תושבים פלס' בעלי דרכון זר שלמדינת ישראל יחסים דיפלומטים
עימה  -בכפוף לצירוף פניה של שגרירות /קונסוליה רלוונטית.

ג.

בקשה תועבר להמלצת רמת"ק עזה טרם העברתה לאישור מתפ"ש

ד.

כלל המבקשים יועברו להתייחסות גורמי הביטחון הרלוונטיים -
לאחר אישור רמת"ק.

ה.

לאחר קבלת האישור יועבר תיאום פרטני לתפ"ש על מנת לבצע
תיאום מול הגורמים הרלוונטיים בנתב"ג טרם הגעת המבקש.

 .1אופן ההנפקה:
א .רמ"ד/ס.רמ"ד תאום אזרחי יוודא שיש את כל האישורים הנחוצים
(התייחסות גורמי הביטחון ,מסמכים שמפרטים סיבת היציאה דרך
נתב"ג ,המלצת רמת"ק עזה ואישור תפ"ש) ,במידה ויש אנשים
שבקשתם לא מאושרת ,ימחקו מהבקשה עם ציון הגורם וסיבת הסירוב.
ב .רמ"ד /ס.רמ"ד תאום אזרחי יעביר את הבקשות להנפקת היתרים.
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ג .מש"ק מרכז ההיתרים יפתח ויסרוק את הבקשה וישלח לאישור
רמ"ד/ס .רמ"ד תיאום אזרחי.
 .2לאחר האישור ההיתר יונפק ע"י מש"ק מרכז היתרים .
 .3אופן המסירה:
א .ההיתר יימסר לתושב הפלסטיני במעבר ארז ע"י עמדת
"אחד אורן".
ב .במידה והמבקש נמצא באיו"ש ,יועבר מס"ב והפניה להנפקה במת"ק
הרלוונטי.
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 3עמודים

הנפקת היתרי יציאה לנתב"ג לתושבי פלס'-

תרשים זרימה
הגשת בקשה לצורך ע"י נציג הוועדה אזרחית/מתאם
הבריאות הפלסטיני באמצעות פקס/מעטפה למשרד תיאום
אזרחי.
הבקשה נבדקת ע"י רמ"ד/ס.רמ"ד תיאום אזרחי.
גיבוש המלצת רמת"ק
לא מאושר

ממליץ
התייחסות גורם הביטחון

לא מאושר

מאושרת
אישור מתפ"ש

מאושרת

לא מאושרת

הנפקת היתר+תיאום
מול נתב"ג (באמצעות
מתפ"ש)

עדכון הועדה האזרחית

פתיחת+סריקת
הבקשה במערכת
והזנת מסורב.

