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נוהל הנפקת היתרים עבור תושבי איו"ש הנמצאים
ברצועת עזה
 .0כללי :
א .על אף הבידול בין האזורים קיימים עדיין תושבי איו"ש שיציאתם
לרצועה אושרה באופן חריג וזאת מסיבות הומאניטאריות.
ב .כ"כ ישנם תושבי איו"ש הנשואים לתושבי הרצועה ונמצאים מספר שנים
ברצועה.
ג .על פי המדיניות הנוהגת ,ככלל ,תושבי איו"ש שמעברם לרצ"ע נעשה על
דעתה של מדינת ישראל ובתיאום עמה ,יורשו להיכנס מרצ"ע לישראל
כדי לשוב לאיו"ש.

 .5המטרה:
מטרת נוהל זה לפרט את הפעולות כדי לאפשר מעבר תושבי איו"ש אשר
נכנסו לרצ"ע בתיאום עם מדינת ישראל ,לחזור למענם הרשום באיו"ש.

 .3השיטה:
א .נציג הוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועת עזה יגיש בקשה למדור
תיאום אזרחי ,המפרטת את בקשתו של התושב לחזור לביתו באיו"ש.
ב .הבקשה תיבדק לפי הנושאים הבאים :
 )1תאריך היציאה לרצועה.
 )2מקום יציאה מאיו"ש וכניסה לרצ"ע  -תושב שאין לו יציאה במערכת
מעברים פנימיים לרצועה דרך מעבר ארז ,יש לבצע בדיקה במערכת
מעברים בינ"ל האם קיימת יציאה דרך ג .אלנבי.
 )3מניעות וגיל.
 )4שינויי מען – יש לוודא כי לנ"ל אין הערה באשר להשתקעות ברצועת עזה
בהתאם לנוהל הרלוונטי לעניין זה.
ג.

במידה ולא קיים פער באף אחד מהנושאים הנ"ל יונפק לנ"ל היתר חזרה
לאיו"ש ע"י מרכז ההיתרים בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לכללים
הכתובים מטה.

פעולות
בשטחים

תיאום
הממשלה

בלמ"ס
-2-

קובץ פקודות קבע

אפריל

5102

הפקודה מכילה  4עמודים

ד .ההיתר הינו חד יומי לאחר תאום תאריך כניסה לישראל מול נציג
הוועדה האזרחית.
ה .יש לצרף להיתר "טופס הצהרה" מתאים לתושבי איו"ש הנשואים
לתושבי עזה ומבקשים בפנייתם "לחזור לביתם באיו"ש".
ו.

מטרת ההיתר  :חזרה לאיו"ש.

ז .משך  :חד יומי.
ח .ההיתר ייחתם ע"י נציג המעבר ובצמוד לטופס הצהרה (עפ"י צורך).
ט .ההיתר יימסר לקצין התורן במת"ק הצפוני ביחד עם שאר ההיתר ערב
לפני מעברו.
 .4גורם מאשר :רמ"ד תאום

 .2אבחון:
א .שהיה עד שנה בעזה  :מנוע – יועבר לאבחון פרטני של שב"כ איו"ש
(שומרון/יהודה) בהתאם למקום מגוריו ,דרך מרכז היתרים איו"ש.
ב .ברצועה יותר משנה בעזה  :מנוע ,בין הגילאים  - 11-33יועבר לאבחון
שב"כ אשקלון.

 .6אופן ההנפקה:
א .רמ"ד/ס.רמ"ד תיאום יוודא שיש את כל האישורים הנחוצים (אישור
שב"כ ,אישור רע"ן אג"מ/רמת"ק) ,במידה ויש אנשים שנשללו הם
ימחקו מהבקשה בצורה ברורה ויציינו את הגורם השולל.
ב .ההיתר יונפק ע"י מש"ק ההיתרים ולאחר מכן יוחתם על ידו טופס
הבקשה ובה ירשם שמו ותאריך ההנפקה.
ג .ההיתר יעבור לחתימת רמ"ד/ס.רנ"ד תיאום.

 .7אופן המסירה:
ההיתרים ימסרו ע"י רמ"ד/ס .רמ"ד תיאום לתורן לשכת הקישור בארז ויחתים
אותו על קבלת ההיתרים.
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נוהל הנפקת היתרים עבור תושבי איו"ש הנמצאים
ברצ"ע – תרשים זרימה
בקשה מוגשות ע"י נציג הוועדה האזרחית באמצעות
פקס/מעטפה למשרד תיאום אזרחי.

הבקשה תועבר לאישור
רמ"ד/ס.רמ"ד תיאום אזרחי

מאושרת
קריטריונית

מקרים חריגים

לא מאושרת
קריטריונית

רמת"ק עזה
לא צריך אבחון

צריך אבחון

הבקשה תועבר לאבחון ביטחוני

מאושרת

עדכון נציג הועדה האזרחית
הפלס' והנפקת היתרים
והעברה בנוהל לאחד אורן.

לא מאושרת

מאושרת

לא מאושרת

הבקשה נסגרת ומועברת
תשובה לנציג הועדה האזרחית
הפלס'

תיאום
הממשלה
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