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 ל"ע לאחר כניסה לישראל דרך מעבר בינ"נוהל מעבר לרצ
 
 

 

: כללי .1

 רשאי , ע"ו ברצ לחזור למקום מגוריול וברצונ" בחוהאשר שהפלסטיני תושב 

      לתחומי מדינת ו שעות מרגע חזרת24תוך , תאום מראש לעשות זאת ללא

 .ש" או איוישראל

: מטרה .2
 

 ל "תושבים דרך מעבר ארז לאחר כניסת דרך מעבר בינ מעבר הסדרת נוהל 

. לרבות מעבר בן גוריון

 :השיטה .3
 

יעבור דרך מעבר ארז , ורוצה לצאת לעזהל "תושב הרצועה ששהה בחו .א

או במערכת מידע על  /הזהות  תעודתלפי מענו ב)לכיוון אזור מגוריו 

 :התנאי הבא פ"וזאת ע (תושב
 

 .הפלסטינידרכון ב  ,ג "ל של רשב"מעבר בינחותמת  (1

 .(פיזי או במערכת) והיתר כניסה לישראל  (2
 

: דגשים לנוהל. 4
 

-שניתנה לפני יותר מ מבקר וברשותו חותמת מעבר /במידה ומגיע תושב .א

כפי שפועלים ביחס יש לפעול לגביו ,  שעות לפני הגעתו למעבר ארז24

 . ח"לשב

יש , המעבר מזויפתחותמת שבמקרה של תושב שלגביו מתעורר חשד  .ב

 . להעביר לטיפול משטרת ישראל

, למשל)ג "השלוחה הרלוונטית של רשביש לבדוק את התאריך למול  .ג

כפי יש לפעול לגביו , במידה והתאריך אינו זהה.(ג"מעבר אלנבי או נתב

.  ח"שפועלים ביחס לשב
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 דרג הוא יעוכב במעבר עד לקבלת הנחיות מ, במידה והתושב מנוע מעבר .ד

 .גורם ביטחוני מוסמך/ ממונה

 ז .ב היתר ות"ל יהיה במעבר ארז ע"מעברו של התושב השוהה בחו .ה

 .דרכון/ פלסטינית

ל לשטחי "לא תאושר כניסתו של תושב רצועת עזה שחזר מחו, ככלל .ו

אם יצא מרצועת עזה ללא , דרך מעבר ארז, ש"מדינת ישראל או איו

. (דרך מעבר שאינו באחריות ישראל, למשל)היתר מרשות ישראלית 

, במקרים הומניטאריים חריגים כגון לוויה או חתונה של קרוב משפחה

על משפחת התושב להגיש בקשה בשמו לקבלת היתר כניסה לישראל 

 .  ויציאה לרצועת עזה
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