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ע לתפילות בהר הבית בימי "נוהל יציאת פלסטינים תושבי רצ :הנדון 
שישי 

 

כללי  .1

, ש ולישראל"במסגרת המדיניות להרחבת תנועות מרצועת עזה לאיו .א
 .ע לתפילות בהר הבית"אושרה יציאת פלסטינים תושבי רצ

(, 5-7/10)השלב הראשון של יישום צעד זה יושם במהלך ימי חג הקורבן  .ב
 . ע להר הבית"מרצ'  תושבים פלס1,200-כ כ"במהלכם יצאו סה

י קריטריונים "ק עזה עפ"י מת"הפלסטינים יישאו היתרים שיונפקו ע .ג
. קבועים ומאושרים שהוגדרו

ע להר בית "מרצ' הסדרת ביצוע שאטלים של מתפללים פלס- מטרת הנוהל .2
. פ לביצוע"בימי שישי תוך הגדרת תחומי אחריות וסד

עקרונות הפעולה  .3

ומעלה וללא  (כולל) 60ההיתרים יונפקו לפלסטינים בקריטריון גיל  .א
. (נשים וגברים כאחד)מניעות ביטחוניות 

 . מתפללים מדי יום שישי200מכסת הפלסטינים לא תעלה על  .ב

י "שיושכרו ע (צהובה. ז.ל)ב אוטובוסים ישראלים "הפלסטינים ינועו ע .ג
 ללא ליוויתנועתם תתבצע . הוועדה האזרחית/ הרשות הפלסטינית

 .צ.מ/ משטרתי

ק "מת/ש"תיאום יציאת המתפללים והגעת אוטובוסים יבוצע בין המתפ .ד
מסירתם והצבת איש קשר , לרבות הנפקת ההיתרים, עזה לפלסטינים

. מלווה מטעם הפלסטינים על כל אוטובוס

מעבר הפלסטינים והגעתם להר הבית ייעשה בתיאום ובעדכון כלל גופי  .ה
. הביטחון הרלוונטיים

על כלל הפלסטינים היוצאים מהרצועה לכיוון ' סגירת מעגל'יבוצע נוהל  .ו
 .הר הבית על מנת לוודא חזרתם לשטחי הרצועה

 

 :שיטה .4

: 'שלב א .א

. ע להר הבית"קבלת רשימות הפלסטינים המבקשים לצאת מרצ (1

. גיל ומניעות ביטחוניות– בדיקת קריטריונים  (2

מטרת . הנפקת ההיתרים לפלסטינים העומדים בקריטריונים (3
 .'תפילות יום השישי בהר הבית'ההיתר תהא 

 .ברצועה' מסירת ההיתרים לידי הוועדה האזרחית הפלס (4

ים ומשטרת ישראל למועדי יציאת וחזרת "ביצוע תיאום מול רמ (5
 .הפלסטינים למעבר ארז
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 יציאת הפלסטינים להר הבית– ' שלב ב .ב

. 05:00ע למעבר ארז עד השעה "הגעת הפלסטינים תושבי רצ (1

של הפלסטינים היוצאים את  ('אבן מתגלגלת'במערכת )רישום  (2
. הרצועה

סיום העברת הפלסטינים לצידו הישראלי של המעבר עד השעה  (3
.  ועלייתם לאוטובוסים08:00

. ח כמותי של התושבים שעברו"הפקת דו (4

שער 'הורדת הפלסטינים בחניון , נסיעת האוטובוסים להר הבית (5
. 'האריות

חזרת הפלסטינים מהר הבית – ' שלב ג .ג

. 'שער האריות'איסוף הפלסטינים מחניון  (1

.  למעבר ארז17:00עד השעה הגעת האוטובוסים  (2

. 'סגירת מעגל'ונוהל  ("אבן מתגלגלת'מערכת )ביצוע רישום  (3

. ע"מעבר הפלסטינים לכיוון רצ (4

. והפצתו" סגירת מעגל"ח "הפקת דו (5

: הנחיות ודגשים .5

אוכלוסיית המתפללים תעבור במעבר ארז , בימי מעבר השאטלים .א
ורק  (ם טרם תחילת התפילה-על מנת להספיק להגיע לי) בתעדוף ראשון

תיאום )י סדר החשיבות והעדיפות הבא "לאחריה אוכלוסיות אחרות עפ
הגעת התושבים הפלסטינים בהתאם לתעדוף באחריות הוועדה 

: ('האזרחית הפלס

רפואי - הומניטארי (1

 נשות סוחרים/ סוחרים (2

ישראלים , זרים, ל"ארב, צרכים ייחודיים)שאר האוכלוסיות  (3
 ('וכו

בעת חזרת המתפללים ולנקוט " סגירת מעגל"יש להקפיד על ביצוע  .ב
 . ש"בנוהל סנקציות כלפי תושבים שלא חזרו תוך דיווח ועדכון מתפ

תיעשה בהתאם להנחיות משטרת - תנועת האוטובוסים בירושלים .ג
נציגי חברת ההסעות יחברו למשטרת ישראל לקבלת הנחיות . ישראל

כפי )מיקום הורדת הנוסעים וההמתנה לאיסופם , בדבר ציר הנסיעה
. (שבוצע בשאטלים במהלך חג הקורבן

. 'תיאום ווידוא הצבת אנשי קשר מלווים מטעם הפלס .ד
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