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-רכיבין עו מפגשים תיאום ולקוחותיהם הפלסטינים תושבי םישראלי דין  
" לשם חתימה על מסמכים משפטייםארז"במעבר  רצועת עזה  

 
1. כללי   

1. פלסטינים תושבי רצועת עזה מנהלים כיום עשרות תביעות  
אזרחיות במערכת בתי המשפט בישראל, בין אם כנגד רשויות 

טחון, ובין אם כנגד גורמים ציבוריות ישראליות, כגון מערכת הבי
ישראלים פרטיים. ככלל, תושבים אלו מיוצגים על ידי עורכי דין 

ישראלים בהליכים אלה.  

2. הטיפול בבקשות כניסה של תושבי רצועת עזה לישראל לצרכים  
נוהל הנובעים מניהול הליכים משפטיים בישראל, מוסדרים ב"
ך ניהול לבחינת בקשות כניסה של פלסטינים תושבי עזה לצור

– הליכים משפטיים בישראל –מתפ"ש   נוהל " (להלן: "2013מאי  
").צרכים משפטיים  

3. מעת לעת, במסגרת ניהול הליך משפטי כאמור, נדרשים התושבים  
הפלסטינים לפגוש את עורך דינם הישראלי, למטרת חתימה על 

לניהול ההליך. חיוניותם של  חיונייםמסמכים משפטיים שהינם 
אה לידי ביטוי בכך שקיים הכרח לערכם פנים אל מסמכים אלו, ב

קיים חשש לסיכול פנים מול עורך דין ישראלי, ואשר בלעדיהם 
המשפטי (לדוגמא, חתימה על ייפוי כוח). ההליך  

4. כצעד במסגרת המדיניות האזרחית של מדינת ישראל כלפי רצועת  
כחריג להוראות נוהל צרכים משפטיים ולפנים משורת עזה, 
לט להקים מנגנון לטיפול בבקשות תושבי רצועת עזה , הוחהדין

לקיום מפגשים עם עורכי דין ישראלים המייצגים אותם, לטובת 
חתימה על מסמכים משפטיים כאמור, במיקום מוגדר ומתוחם 

בתוך מעבר "ארז". הכל כפי שיפורט להלן בהוראה זו.  
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5. ית יודגש, כי מעבר "ארז" הינו מתקן ביטחוני בעל רגישות ביטחונ 
ומדינית, אשר ייעודו ומטרתו לשמש תחנת מעבר לתנועת אנשים, 
ובו מבצעות רשויות ביטחוניות שונות את תפקידיהן. לכן, כל 
שימוש במתחם המעבר כפוף לכל הכללים הביטחוניים והוראות 
הבטיחות הרלוונטיים בהתאם להנחיית הנהלת המעבר ועובדיו, 

י צה"ל והמתפ"ש, הנחיית גורמי הביטחון המוסמכים, גורמ
והוראות כל דין. מטבע הדברים, בשל רגישות וחריגות העניין, 
השימוש במתחם המעבר שלא למטרתו, לשם מפגשים עם עו"ד 
לחתימה על מסמכים, יצומצם למינימום ההכרחי להשגת מטרת 
המפגש, ויהיה מוגבל ומתוחם בזמן ובמקום, וכפוף לצרכי הביטחון 

והאבטחה של המעבר.  
6. פנימית זו איננה מחליפה או מבטלת את נוהל צרכים  הוראה 

משפטיים הקיים. זאת, אלא אם כן נקבע במפורש בהוראה זו 
ההסדרים וההוראות שיחולו על הטיפול הסדר שונה וייחודי, 

בבקשות לכניסה למעבר לקיום מפגש עם עו"ד הן הוראות נוהל 
.  צרכים משפטיים  

 
 

2. מטרה:   
1. רשויות המדינה בבקשותיהם של להסדיר את אופן הטיפול של  

תושבי רצועת עזה לכניסה למיקום בתוך מתחם מעבר "ארז" לשם 
-מפגש עם עורך דין ישראלי המייצג אותם בהליך משפטי, למטרת 

חתימה על מסמכים משפטיים בלבד.  

3. אופן הגשת הבקשה והטיפול בה   
1. ככל בקשה לכניסה מרצועת עזה לישראל, על התושב הפונה  

קשה למת"ק עזה בצינורות המקובלים, באמצעות להעביר את הב
הוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועת עזה ובהתאם לשיקול 

דעתה של זו.  
***יודגש, כי בקשות שלא תועברנה באמצעות הוועדה האזרחית 
לא תטופלנה, אלא אם מתעוררות נסיבות חריגות ומיוחדות 

תושב המונעות את תפקודה של הוועדה ככלל או המונעות מן ה
לפנות אליה.  

2. כי מטרתה היא לקיום מפגש במעבר  יש לציין במפורשבבקשה  
"ארז" לצורך חתימה על מסמכים משפטיים. יובהר כי בקשה אשר 
תוגש ללא ציון האמור במפורש, תיבחן בהתאם לנהלים 

הרלוונטיים תחת הנחה כי אין מדובר באותו נוהל.  
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3. לוונטיים על הבקשה לכלול את כלל הפרטים והמסמכים הר 
והנחוצים לצורך תמיכה בבקשה, בחינתה והוכחת קיום התנאים 

הנדרשים לאישורה, לרבות:  
1( פרטיהם של תושבי רצועת עזה שכניסתם מתבקשת, לרבות  

-פרטי קשר מלאים (במסגרת זו תעודת זהות, כתובת  
המגורים, מספרי טלפון נייד וקווי, כתובת דוא"ל);  

2( את התושבים הפונים בהליך  פרטי עורך הדין הישראלי המייצג 
המשפטי והמבקש להיכנס למעבר "ארז" על מנת לפגוש 
אותם ולהחתימם על מסמכים, לרבות צילום תעודת זהות, 

צילום רישיון תקף לעריכת דין בישראל ופרטי קשר מלאים;  
3( פרטי ההליך המשפטי, לרבות מספר ההליך, סוג ההליך  

מתנהל,  והתרופה המבוקשת במסגרתו, בית המשפט בו
השופט בפניו מתנהל, השלב בו נמצא ההליך המשפטי ונושא 

ההליך, האם מדינת ישראל צד להליך;  
4( מי באי כוח הצד/דים שכנגד בהליך המשפטי, לרבות פרטי  

קשר מלאים;  
5( צירוף העתק החלטות בית משפט שהינן רלוונטיות (לדוגמא,  

כאלה הנוגעות לצורך בחתימה על המסמכים המבוקשים, או 
קביעת מועדים), וכן כתבי טענות רלוונטיים, היכן שנדרש.ל  

6( הסבר בדבר מהות המסמכים עליהם נדרשים הפונים לחתום  
בפני עורך דינם הישראלי, והסבר פרטני בדבר הצורך 
הקונקרטי בחתימתו על המסמכים של כל אחד מהתושבים 
הפונים (ביחס לכל אחד ואחד מהאנשים שכניסתם 

מתבקשת);  
 
 

7( בר הצורך החיוני בחתימה על המסמכים למען הסבר בד 
המשך ניהול ההליך המשפטי (ביחס לכל אחד ואחד מהאנשים 
שכניסתם מתבקשת), והסבר מדוע מניעת החתימה על 

המסמכים תביא לסיכול ההליך המשפטי או לפגיעה קשה בו;  
–בקשה שלא תכלול את כל הפרטים האמורים  לא תטופל.   

4. האזרחית הפלסטינית, תבחן  לאחר קבלת הבקשה מהוועדה 
מת"ק עזה את הבקשה ותגבש עמדתה, בשיתוף עם שאר 

הרשויות הרלוונטיות, לרבות בדיקות ביטחוניות נדרשות.  
5. בחינת הבקשות לפי הוראה זו תתבצע בהתאם לקריטריונים  

הבאים:  
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1( העדרה של התנגדות ביטחונית ופלילית פרטנית לקיום  
המפגש במעבר.  

2( תימתו של התושב על המסמכים תביא האפשרות כי מניעת ח 
לסיכול ההליך המשפטי או לפגיעה קשה בהליך.  

6. התשובה תימסר לפונה בצינורות המקובלים באמצעות הוועדה  
האזרחית הפלסטינית. ככל שתועבר פנייה בכתב על ידי צד 
רלוונטי להליך המשפטי למוקד פניות הציבור במת"ק עזה לשם 

התשובה גם תועבר על ידי מוקד בירור סטאטוס הטיפול בבקשה, 
פניות הציבור לידיו.  

7. אם תאושר הבקשה לכניסה למפגש, היא תתואם מראש למול  
גורמי מעבר "ארז", גורמי הביטחון, וגורמי הקישור בצד הפלסטיני 

של המעבר והוועדה האזרחית.  
, כי האחריות לתיאום המפגש מול עורך הדין הישראלי חלה יודגש

על הצד הפלסטיני בלבד. כלומר, לאחר קבלת הודעה על אישור 
קיום המפגש מהצד הישראלי, תיאום מועד ושעת הגעת עורך הדין 

הישראלי יבוצע על ידי התושבים הפלסטינים המבקשים לקיימו.   
8. רז" לשם מפגש אין באישור התיאום לכניסת תושב למעבר "א 

חתימה כאמור משום התחייבות כי לא יינקטו כנגד התושב פעולות 
בדיקה חקירה ואכיפה על פי כל דין, לרבות עיכוב, מעצר או 

חקירה, על ידי הרשויות המוסמכות.  
4. אופן ביצוע המפגש בתוך מעבר "ארז" לאחר אישור בקשה   

הוראות כלליות  
1. ארז" הינה מורכבת, המציאות הביטחונית השוררת באזור מעבר " 

דינאמית ומשתנה מעת לעת, ולכך עשויות להיות באופן טבעי 
השלכות בלתי צפויות על פעילות המעבר, ועל היכולת לקיים 
מפגש חתימה בפרט, גם בהתראה קצרה וגם אם אושר קיומו של 
מפגש מסוים מראש. על כן, מימוש מפגש חתימה לעולם כפוף 

לכתם על סדרי פעילות המעבר.לשינויים במצב הביטחוני, והש  
 
 
 

 
2. הכניסה והתנועה במעבר "ארז", ומפגש החתימה עצמו, יתקיימו  

אך ורק תחת סידורי האבטחה והבדיקות הביטחוניות שיוגדרו לפי 
הנחיית הנהלת מעבר "ארז" וגורמי הביטחון, ולאחר תיאום מראש 

ואישור מראש של כלל הרשויות הרלוונטיות.  
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3. מעבר "ארז" של תושבים פלסטינים ו/או עו"ד לא תאושר כניסתם ל 
, ו/או לא אושרה מראשישראלים אשר לא התבקשה כניסתם 

בהודעה ממת"ק עזה לנציג הוועדה  מבעוד מועדותואמה כניסתם 
האזרחית. לא יאושרו שינויים של הרגע האחרון בזהות האנשים 
הנכנסים ולא החלפות, אף אם אדם אחר שכניסתו אושרה לא 

בסוף.הגיע ל  
יודגש, כי למפגש חתימה יותרו להיכנס מהצד הפלסטיני רק אותם 
האנשים אשר נדרשים לחתום על המסמכים בעצמם, ללא מלווים 
נוספים מהצד הפלסטיני משום סוג שהוא. למעט במקרים 
הומניטאריים וחריגים בלבד, למשל בהם נדרש סיוע פיזי לאדם בעל 

, ולשיקול מראשואישור  מוגבלות הנדרש לחתימה, בכפוף לבקשה
דעת הגורם המוסמך בצד הישראלי.   

4. מפגש החתימה יתקיים במיקום שיוגדר לכך על ידי הנהלת מעבר  
"ארז".  

5. מפגשי החתימה יתבצעו מדי שבוע ביום קבוע אחד שיוגדר לכך,  
בטווח שעות מסוימות שיוגדרו לכך, ועל פי מכסה מקסימאלית של 

. הכל כפי שייקבע מעת לעת על תושבים לקיום מפגשים באותו יום
ידי רשויות המעבר בכפוף ליכולות ספיקת המעבר ולהנחיות 

הנהלת המעבר וההנחיות הביטחוניות.  
פירוט תהליך ביצוע המפגש  

6. על כל תושב פלסטיני ועל עורך הדין הישראלי להזדהות באמצעות  
. בעלי תעודות תקינה וקריאהתעודת זהות (ורישיון עריכת דין) 

ת שלא מאפשרות זיהוי, או אלה שיגיעו ללא תיעוד מתאים, בלויו
לא יאושרו להיכנס.  

7. תושבים פלסטינים  5מפגשי החתימה יתבצעו בקבוצות של עד  
לכל מפגש. קבוצת תושבים פלסטינים תיכנס רק לאחר סיום 

המפגש הקודם ויציאתם של חברי הקבוצה הקודמת החוצה.   
8. וך מעבר "ארז", וכן כניסה כניסת ותנועת התושבים הפלסטינים בת 

ותנועת עורך הדין הישראלי, יבוצעו רק בליווי נציג עובד מעבר 
"ארז" ולפי הצורך גם נציג מת"ק עזה. חל איסור להיכנס ולנוע 

בתוך מתחם המעבר ללא אישור בזמן אמת וליווי כאמור.  
9. המת"ק יתאם ויתזמן בזמן אמת את הכנסתם מהצד הפלסטיני,  

טינים שאושרו להשתתף במפגש חתימה, של התושבים הפלס
בקבוצות, למול נציג עמדת המעבר של הרשות הפלסטינית בצד 

") ובאישורה. 5/5הפלסטיני ("  
 
 



בלמ"ס  
 

 
 

 

-6 -  
Aug          16  

000פקודה מס'   
עמודים 7הפקודה מכילה   

 

       תיאום
  פעולות  

הממשלה בשטחים  
ם"מחלקת אג  

קובץ פקודות קבע  
 

 
 

10. מהצד הישראלי, תותר כניסתו למתחם המעבר של עורך דין  
ישראלי, רק בעת שמתקיימת במקביל תנועתם פנימה של 

סתו של עורך הדין לקוחותיו הפלסטינים, ובליווי כאמור. עם כני
הישראלי למתחם המעבר, בליווי, הוא יחבור לעובד הרלוונטי של 

מעבר "ארז" לשם ביצוע תדריך הוראות בטיחות וכללי התנהגות.  
11. התנהלות מפגש החתימה בין עורך הדין הישראלי ללקוחותיו  

הפלסטינים תתבצע בכפוף לדרישות האבטחה ההכרחיות. במהלך 
בד המעבר ונציג מת"ק עזה באופן המפגש, יהיו נוכחים עו

המאפשר בקרה תוך מתן האפשרות למשתתפים לבצע את מטרת 
המפגש. המפגש יצולם במצלמת אבטחה ללא קול לכל אורכו לשם 

פיקוח.  
12. אך ורק לאורך הזמן הדרוש מפגש החתימה יהיה מוגבל באורכו  

, גם בהתאם למספר המשתתפים במפגש. לחתימה על המסמכים
ימה יהיו מוכנים מראש באופן שניתן יהיה לממש המסמכים לחת

את מטרת המפגש ביעילות ובמהירות. ככלל, מפגש חתימה 
(בהשתתפות מספר התושבים הפלסטינים המרבי) לא יארך יותר 

-מ דקות.  20  
13. תותר כניסתו למעבר רק של עורך הדין הישראלי המייצג את  

כים התושבים הפלסטינים ואשר בפניו נדרש לחתום על המסמ
המשפטיים. לא תותר כניסתם של מלווים ישראלים נוספים בלתי 

הכרחיים לביצוע החתימה.  
14. לאחר החתימה על המסמכים, התושבים הפלסטינים ישובו  

לרצועת עזה ללא אפשרות כניסה אל מחוץ למעבר "ארז" לצד 
הישראלי. התושבים שסיימו ינועו החוצה, בכיוון רצועת עזה, רק 

ל.בליווי כאמור לעי  
15. בעת התנועה ל/ממקום המפגש ובמהלך המפגש, על כלל  

המשתתפים לשמור על נורמות ההתנהגות המקובלות הראויות 
ועל נימוס.  

16. אין להכניס לתוך מתחם מעבר "ארז" כל כלי נשק או אמצעי  
התגוננות מכל סוג, וכמו כן אין להכניס כל חפץ או חומר מכל סוג 

אשר לא הותר במפורש.  
17. בתוך מתחם המעבר בכל אמצעי שהוא. חל איסור  חל איסור לצלם 

לגעת בכל מתקן או חפץ במעבר ללא אישור עובד המעבר.  



בלמ"ס  
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עמודים 7הפקודה מכילה   

 

       תיאום
  פעולות  

הממשלה בשטחים  
ם"מחלקת אג  

קובץ פקודות קבע  
 

18. במקרה ומתרחש אירוע חירום במעבר (לדוגמא אזעקת "צבע  
אדום" וכד'), יש להישמע ולציית במהירות להוראות הביטחון 
המחייבות של המעבר לרבות הישארות בתוך מרחב מוגן או 

למרחב מוגן. תנועה מהירה  
19. יש להישמע בכל עת ולבצע כל הוראה הניתנת על ידי עובד  

המעבר, חייל או נציג מת"ק אחר.  
 

 
 


