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מעבר עובדי ארב"ל ישראלים במעבר ארז
 .0כללי:
א .בארגונים הבינ"ל והנציגויות הזרות הפועלות בשטחי ישראל ,איו"ש
והרצועה ישנם עובדים שהינם אזרחים ישראלים או תושבים ישראלים.
ב .יציאת אוכלוסייה זו לרצועת עזה מטופלת ע"י מדור ארב"ל במת"ק.
ג .יציאת אוכלוסיה זו לרצועת עזה הינה במסגרת תפקיד –עובד ארב"ל.

 .5המטרה:
הגדרת נוהל המפרט את אופן הטיפול במעבר עובדי ארב"ל ישראלים אשר
קיבלו היתר להיכנס.

 .3השיטה :
א .מעברם יהיה בהתאם לקבלת היתר מהרשות המוסמכת ,ותאום פרטני
ע"י מדור ארב"ל.
ב .בהתאם להנחיות רשות האוכלוסין וההגירה באשר לתנועת ישראלים
לרצועת עזה ככלל  -מעבר תושבים ואזרחים ישראלים לעזה יהיה
בהתאם להצגת ת.ז ישראלית ודרכון בתוקף .תושבים ואזרחים אשר לא
נופק להם דרכון/תעודת מעבר (תמי"ל) כלל ,יציאתם לרצועה תתאפשר
ע"ב ת.ז בלבד.
ג .מדור ארב"ל יתאם ויאשר מעברו של ארב"ל ישראלי ע"י דיווח מבצעי או
ע"י עדכון ב "סטאטוס" (רשימת המאושרים לצאת לעזה).
ד .כניסת עובדי ארב"ל בעלי תיעוד ישראלי לשטח שתחת אחריות הרשות
הפלסטינית ,תתבצע בנוהל רגיל ,קרי דרך המעבר הרגלי ("שרוול").
ה .בעת הגעת התושב לעמדה הקליטה במעבר ,החייל בעמדה יבדוק
ב"סטאטוס" אם קיים אישור ליציאה לרצועה .במידה וכן:
החייל יבדוק ברשימת ה"סטאטוס" את תוקף האישור (עד 3
)1
חודשים).
א)

לאחר מכן יכין אישור יציאה לרצועה (תיעוד חלופי) בממ"ח
(להלן פרטים :מס' דרכון  ,תאריך ותוקף האישור ותאריך לידה ).
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לאחר מכן החייל ידפיס  2עותקים ,כאשר לכל עותק יוצמד
תמונה אשר הישראלי מחויב להביא עימו ואחרת (ללא תמונות) לא
תאושר יציאתו לרצועה -בהתאם לנהלי הרשב"ג.

החייל בעמדה א' ייתן אישור ליציאת הישראלי לרצועה למשך
ג)
תקופת האישור.
לאחר מכן ,עובד הארב"ל הישראלי יגיע לעמדת רשב"ג להמשך
ד)
טיפול.
במידה וסורבה יציאתו לרצועה ע"י הרשב"ג ,לשכת הקישור
ה)
בארז /מדור ארב"ל יברר מול הרשב"ג את סיבת הסירוב ולאחר מכן
יצא דיווח מבצעי ופרטי התושב יתועדו בטבלת מעקב.
ו .במידה והישראלי אינו מופיע ב"סטאטוס" ,החייל בעמדה הקליטה יעדכן
בהתאם את התושב כי יציאתו מסורבת וכי עליו לפנות לארגון אליו הוא
שייך ובמקביל מועבר עדכון למדור ארב"ל ע"י החייל.
ז .מעבר חריג של ישראלי ,דרך המעבר הרכוב ,יהיה בכפוף לאישור פרטני
ובמקרים חריגים ובתאום מלא מול חפ"ק המעבר ,הרשב"ג ,ובאישור
רמת"ק  /תפ"ש והגורמים הרלוונטיים (דוגמת משלחת ראש הממשלה
הפלס' ועוד).
ח .במידה ומגיע ישראלי במגמת כניסה מהרצועה לישראל ומתברר כי הנ"ל
שהה לתוקפה שהינה מעבר לתקופה המאושרת (חריגה מההיתר – ולכן,
על פניו ,עבירה פלילית) ,התושב יתוחקר ע"י קצין מלשכת הקישור,
יועבר עדכון בהתאם למדור ארב"ל לשם המשך טיפול ,בהתאם לצורך
תוזמן משטרה עבור התושב לשם המשך טיפול וחקירה.

 .4דגשים לנוהל :
א .מעבר ישראלי עובד ארב"ל לרצועה יהיה בכפוף למדיניות באשר ליציאת
ישראלים לרצועת עזה ,כפי שזו מפורסמת לציבור.
ב .האישור בסטאטוס ישראלים מאפשר יציאות רב פעמיות.
ג .האישור של מדור ארב"ל בטבלת הסטאטוס תקף למשך שלושה חודשים
מיום הזנתו בטבלת סטאטוס ובכפוף לאבחון בתוקף.
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ד .במידה והישראלי יגיע לאחר סיום תקופת האישור שניתן לו ע"י מדור
ארב"ל (קרי  3חודשים) הנושא יועבר למדור ארב"ל ועל התושב להגיש
בקשה מחדש לארגון אליו הוא שייך.
ה .יציאת ישראלי לרצועה מחייבת הגעתו עם דרכון/תעודת מעבר (במידה
ויש) ,ת.ז ו 2 -תמונות.
ו .באחריות הישראלי לוודא טרם הגעתו למעבר ארז (טרם יציאתו לרצועה)
כי אין מניעה של רשויות המשפט /הוצאה לפועל וכו' ליציאתו מישראל.
ז .אין להגיע עם ילדים או נלווים אחרים ללא אישור פרטני מראש.
ח .מעברם יתבצע דרך השרוול הרגלי ,בהתאם לנוהלי הבידוק הביטחוני,
מלבד למקרים חריגים ומתואמים מראש דרך מעבר הרכב.
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תרשים זרימה
הגעת הישראלי לעמדה א'

בדיקת החייל בסטאטוס ישראלים

מאושרת יציאתו לרצועה

לא מופיע ברשימת סטאטוס

הדפסת ההיתר ב 5-עותקים
לאחר בדיקת הימצאות דרכון
בתוקף  +ת.ז ו 5-תמונות

הזרמת התושב לעמדת
רשב"ג במעבר (בטרמינל)

החייל יעדן את התושב כי הינו
מסורב יציאה לרצועה וכי עליו
לפנות לארגון שהוא שייך

במקרים מיוחדים החייל יברר
את עניין התושב למרות סירובו
ויקבל הנחיות בהתאם ממדור
ארב"ל

התושב יפקיד אצל הרשב"ג
את הדרכון ,הת.ז ו עותק
מהתיעוד החלופי שקיבל
בעמדה א'

לאחר סיום טיפול התושב
יצא לרצועה

כניסה מעזה לישראל:
התושב יגיע מ 252דרך
השרוול הרגלי עד למעבר

התושב יעבור בדיקה
ביטחונית בדומה לשאר
התושבים הנכנסים
לישר'

התושב יגיע לעמדת
הרשב"ג בכניסה ולאחר
סיום הטיפול  ,התושב
ימשיך בדרכו לישר'

מקרים חריגים,
התושב יטופל ע"י
לשכת הקישור ומדור
ארב"ל

