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 הסדרי כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז :הנדון 
 

 :כללי .0

עודכנה הפרוצדורה הנוהגת במעבר ארז לביצוע  4112בשנת  .א

אשר אושרה בקשתם להיתר , כניסתם לרצועת עזה של ישראלים

, כניסה לרצועה כנדרש על פי חוק יישום תכנית ההתנתקות

 .ובהתאם להוראותיו, 4112-ה"תשס

דכונים להליך ביצוע הכניסה של ישראלים להלן יובאו הע .ב

זאת לאחר קבלת הודעה מרשויות )לרצועת עזה במעבר ארז 

ק עזה כי בקשתם להיתר כאמור אושרה בהתאם למדיניות "מת

, על פי הנחיותיהן של הרשויות השונות הפועלות במעבר, (הנוהגת

 .כל אחת לפי תחום סמכותה

 :הבא כניסת ישראלים לרצועת עזה תבוצע באופן .5

על פי הנחיות ביקורת הגבולות של רשות האוכלוסין וההגירה  .א

נדרשת הזדהות בפני גורמי  ,לשם המעבר, ולפי סמכותה בעניין

ביקורת הגבולות באמצעות הצגת מסמכי זיהוי ישראלים 

 :רשמיים כדלקמן

וכן , בהצגת תעודת זהות ישראלית – ומעלה 01עוברים מגיל  (1

אם ( ב"תעודת מעבר וכיו/ דרכון)מסמך נסיעה ישראלי בתוקף 

 .הונפק להם

 להביאו ולהציגונדרש , מי שהונפק לו מסמך נסיעה בעבר: דגשים

מי שלא הונפק לו מסמך . וכניסתו לרצועה לא תתאפשר בלעדיו, במעבר

מי שלא הונפקה לו תעודת . נסיעה יזדהה באמצעות תעודת זהות בלבד

 . יזדהה באמצעות מסמך נסיעה, זהות

אך ורק בהצגת מסמך נסיעה בתוקף  –( 01עד גיל )ם קטיני (5

 (. ב"תעודת מעבר וכיו/דרכון)

נדרש להנפיקו בטרם קטין שלא הונפק לו מעולם מסמך נסיעה : דגש

 .הגעה למעבר
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ההנחיות האמורות לעניין הזדהות ישראלים במעבר  :4דגש כללי לסעיף 

. ירה בענייןעל הנחיות רשות האוכלוסין וההג, כאמור לעיל, מבוססות

 . באחריות רשות האוכלוסין וההגירה, קביעתן ויישומן

מתוקף הסמכות , ר וטרם המעבר לרצועת עזהכתנאי לקבלת ההית .3

לחוק יישום תכנית ההתנתקות לקבוע תנאים  42הנתונה לפי סעיף 

מתבקשת הפקדה , ומטעמים ביטחוניים, בהיתר הכניסה לרצועת עזה

 :זמנית של התיעוד הישראלי הרשמי כדלקמן

ומעלה נדרשים להפקיד באופן זמני במעבר ארז  11עוברים מגיל  .א

זהות הישראלית ואת מסמך הנסיעה הישראלי את תעודת ה

 (. במידה ונופק להם)

נדרשים להפקיד באופן זמני במעבר ארז את ( 11עד גיל )קטינים  .ב

 . מסמך הנסיעה הישראלי

 .המסמכים יוחזרו לאדם בעת כניסתו בחזרה לישראל

לא חל כל שינוי באיסור על ישראלי בעל היתר לצאת משטח : תזכורת

 .פרט למעבר ארז, עבר רפיח או בכל דרך אחרתרצועת עזה דרך מ

להצטייד בשתי , על כל ישראלי בכל הגילאים המבקש להיכנס לרצועת עזה

 .תמונות פספורט עדכניות בטרם הגעה למעבר ארז( 5)

כי קשיים או בעיות מיוחדות העלולות להתעורר כתוצאה , יודגש .2

ים באופן בדגש על מקרים הומניטאריים דחופ, מיישום הנחיות אלה

או מקרים בהם קיימת מניעה אובייקטיבית לאדם להנפיק , מיוחד

ק עזה ורשות האוכלוסין "יטופלו באופן פרטני למול מת, מסמך נסיעה

ויינתן להם מענה ככל , כל רשות לפי תחום סמכותה הרלבנטי, וההגירה

 .האפשר בנסיבות העניין

צונם להיכנס לרצועת עזה כלל אוכלוסיית הישראלים אשר בר, לאור האמור     

וזאת , מתבקשת להקדים ולהסדיר הצטיידותה במסמכי הזיהוי הנדרשים

 .על מנה למנוע תקלות ועוגמת נפש במעבר
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אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מכל דרישה קיימת לקבלת היתר או לביצוע     

על ידי הרשויות המוסמכות במעבר , ביטחונית או אחרת, כל בדיקה נדרשת

 .פי נוהליהן על

 

 

 


