-1-

נוהל קבלת היתר לתושב יהודה ושומרון לעזה
.1
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כללי :
א.

בשנת  2006הוחלט על התווית מדיניות מצומצמת בין איו"ש ורצ"ע ,זאת לאור עליית
החמא"ס לשלטון ברצ"ע .המדיניות הנהוגה כיום היא צמצום המעברים בין
האזורים .ע"כ תושבי רצועת עזה ואיו"ש אינם רשאים לנוע בין האזורים בהיעדר
היתר המיועד לכך .הבקשות שמאושרות על אף הבידול הנן בקשות למעבר בכירים,
בקשות הומניטאריות רפואיות ובקשות להשתקעות בן משפחה חצויה.

ב.

הנחת היסוד היא שתושב איו"ש אינו רשאי להגיש בקשה לכניסה לעזה למעט מקרים
הומאניטאריים בלבד או כחלק מההקלות שניתנות לאוכ' ספציפית כחלק ממחוות
שמאושרות ע"י הדרג המדיני (תקופת חגים).

ד.

כמו כן ,מאושר מעבר "תקועים" הנמצאים באזור שונה ממגוריהם ,בכפוף
לאבחון שב"כ (במידה ונדרש).

ה.

בכירים פלס' המבקשים אישור בין האזורים יש להעלות לאישור תפ"ש.

המטרה :
א.
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ג.

ככלל יש להימנע מהנפקת היתרים לרצועת עזה ,למעט במקרים
הומאניטאריים ,כאשר יש לאבחן שב"כ ,תושבים בגילאי  16-35או תושבים
מנועים.

הגדרת נוהל המעגן את הדרישות והסמכויות לאישור מעבר תושבי איו"ש לאזח"ע.

השיטה:
א.

תושב האזור המבקש היתר כניסה באזח"ע יגיש בקשה דרך הקש"פ באזור מגוריו או
דרך המשרד לעניינים אזרחיים .הבקשה תועבר למת"ק הרלוונטי ותעלה כבמ"ס
למ.ה.

ב.

בעת הגשת הבקשה נציג המת"ק יוודא כי התושב מגיש בקשה בתחום ההומאניטארי
ותעבור אישור/סינון ראשוני של קת"א/סגן קת"א .

ג.

הבקשה תועבר לבחינת מ.ה כאשר מפורטת בה הסיבה המצדיקה כניסת התושב
לרצועה .ההצהרה תועבר כנספח סרוק לעמדת במ"ס.

ד.

לצורך קבלת החלטה שקולה תימסר עמדת הגורמים הבאים :יועמ"ש איו"ש ,מת"ק
עזה .ההחלטה בדבר קבלת היתר כניסה לעזה הינה בסמכות רע"ן אג"ם איו"ש
ועמדת שב"כ (ע"פ צורך).

ה.

אישור הבקשה יתועד במערכת א"מ באמצעות הזנת הערות קבועות ע"י חיילי מ.ה.
"בתאריך  ZZ/YY/XXאושרה בקשתו של הנ"ל לעבור לרצועת עזה לצורך
(סיבה הומאניטארית) .התושב חתם על הצהרה מטעם המנהא"ז בה הובהר לו,
כי בקשתו מאושרת על רקע זה בלבד.

ו.

אישור יציאת תושב לרצ"ע לצורך הומאניטארי ,יתואם באופן פרטני בצינורות
חמ"לים אל מול מת"ק עזה.
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דגשים:
א.

בקשות שאינן הומניטאריו ת דחופות  ,להיתרי כניסה לישראל /היתרים חזרה לעזה /
תיאומים בגשר אלנבי ,יוגשו דרך המשרד לעניינים אזרחיים הפלס'.

ב.

בקשות הומניטאריות דחופות יועלו כבמ"ס למרכז ההיתרים.

ג.

בקשות עבור בכירים פלס' יועברו ע"י המשרד לעניינים אזרחיים למרכז ההיתרים
ישירות.
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