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 ל"לחו ש"מעזה ואיו זרהבעלי אזרחות זרים ונוהל יציאת  :הנדון 

 : כללי .0

או פעילות מבצעית קרקעית של /במהלך שינויים במציאות הביטחונית ו .א

ל "או ארב/או קונסוליות ו/שגרירויות ו, ש ועזה"ל בשטחי איו"צה

 . פלסטינים בעלי אזרחות זרהאו /זרים ו יאלהוצבקש צפויים ל

לי אזרחות כפולה הינו סוגיה רגישה שנועדה לאפשר אישור יציאת בע .ב

 .  ל"מתן לגיטימיות ולאפשר מרחב פעולה מבצעי לצה

האזורים יידרשו להוציא את האנשים  בתוך זמן , בניגוד לעיתות שגרה .ג

 . במסגרת פעימות מרוכזות קצר

 :הגדרות .5

או ארגונים /או קונסוליות ו/נציגי שגרירויות ו, קרי -הגורם הפונה  .א

 .ל"נבי

שאינו אזרח ישראלי ואינו בעל תעודת אזרחות , אדם בעל דרכון זר -זר  .ב

 .פלסטינית

 :לנוהל זה יחשב אחד מהמקרים הבאים -בעל אזרחות זרה  .ג

אדם בעל תעודת זהות פלסטינית  -פלסטיני בעל אזרחות זרה  (0

 . מדינה זרהשל ובנוסף בעל אזרחות 

הורי )ראשונה אדם מקרבה  - קרוב משפחה של בעל אזרחות זרה (5

שניתנה עבורו התחייבות , (בת זוג וילדים/בן, אחים קטינים, קטין

באמצעות גורם דיפלומטי )כי המדינה הרלוונטית תקלוט אותו 

 (.רלוונטי

יחשב רק מעבר גשר אלנבי כמעבר , לעניין נוהל זה -ל "מעבר גבול בינ .ד

 . ל"בינ

ע היוצאים "ש ורצ"תיעוד חלופי המונפק לתושבי איו -כרטיס יוצא  .ה

 .תקף' ושאין ברשותם דרכון פלס, ל דרך גשר אלנבי"לחו
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של נציגויות דיפלומטיות פניות הגדרת נוהל לטיפול ב :מטרת הנוהל .3

מתוך תא שטח  ,להוצאת זרים ובעלי אזרחות זרהוארגונים בין לאומיים 

 .חזרה למדינות המוצא ,רוםיהמצוי במצב חש ועזה "באיו

 :ציאת זרים ובעלי אזרחות זרהלהלן סדר הפעולות לי .4

 ,שיתקבלו מנציגויות דיפלומטיות וארגונים בין לאומייםכלל הפניות  .א

כגון יחידת הנגישות של )ל שייקבע מראש "באמצעות גורם בינירוכזו 

ן אזרחי "רעבאחריות  -( או לחלופין ארגון הצלב האדום/ם או"האו

 ."(יםהאזור", להלן)ל עזה "ד ארב"ז ורמ"מנהא

 : כללו את הפרטים הבאיםשי, יעבירו לאזורים את הבקשות גויותהנצי .ב

 .מרובע/ שם מלא  (0

תעודת לידה עבור קטינים מתחת , מספר תעודת זהות פלסטינית (5

 .מספר דרכון פלסטיני תקף, 11לגיל 

 (.אושריבמידה ו)שתי תמונות פספורט  (3

במידה ומדובר בזר שאינו בעל תעודת  -מספר דרכון זר בתוקף  (4

 .'סזהות פל

 .אמצעי התקשרות (2

 .צילום של התיעוד שישמש למעבר (6

 :תנועה וגישה .ג

בתוך תא , העברה/באחריות הגורם הפונה לארגן הסעה לפינוי (0

 .בתיאום מול האזור, ומחוצה לו עד למעבר אלנבי השטח המבוקש

רכבים פלסטינים )את פרטי ההסעה לאזורים הגורם הפונה יעביר  (5

 : ובכלל זאת( ל"או רכב ארב/ו

 .פר לוחית זיהוימס (א

 .צבע וסוג רכב (ב
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 .בתיאום עם האזור, כלי הרכב יסומנו ויזואלית באופן ברור (ג

 .בחלוקה לכלי הרכב ,הנוסעיםשל פירוט  (ד

 .אמצעי התקשורת ואנשי קשר (ה

שטח ישראל ועד למעבר , תא השטחתוך ב)ציר התנועה  (ו

 .בתיאום מול האזורים, (אלנבי

 .וחות הזמנים לתנועהל (ז

מול הגופים ת היתכנות ותיאום תנועת הנוסעים תתבצע בדיק .ד

מנהל ההגירה האוכלוסין וביקורת /משרד הפנים, כ"שב)הרלבנטיים 

 .באחריות האזורים -על מנת לאפשר את מעברם התקין ( הגבולות

השיירות של יתבצע תיאום ואישור מעבר , צ הביטחונית"בהתאם לתמנ .ה

חטיבה מרחבית /וגדהאו א/הפיקוד ו, ש"על פי ציר התנועה מול מתפ

, י"מ, מנהלת המעברים, ת"רש)ורשויות המעברים השונות , רלבנטית

 .באחריות האזורים -ועל פי הצורך והרלוונטיות ( ב"מג

ל "מ לדרגי צה/מחויב בהוצאת פקודת ח, מימוש הנוהל בעת חרום .ו

ובמיוחד בעיתות בהן המציאות הביטחונית מחייבת אישור , הרלוונטיים

 .ש"מ מתפ"באחריות אג -ים המבצעיים בשטח והנחיה לדרג

והעברת דיווח מבצעי לתיאום תנועת השיירה בתוך  ,עדכון הגורם הפונה .ז

יוסרו , במידת הצורך. על מנת למנוע פגיעה מאש כוחותינו, שטחיםה

 .באחריות האזורים -החסימות בצירי התנועה המובילים למעברים 

יכים בעלי הצבת נציג קונסולארי מהמדינה אליה משתי .ח

לזיהוי של הנכנסים ופתרון בעיות , נתינות הזרה במעברים/האזרחות

 .באחריות הגורם הפונה - קונסולאריות אחרות בזמן אמת/תיעוד

באחריות  -הנפקת היתרים לתושבים הפלסטינים שהגיעו בפועל למעבר  .ט

 .האזורים

יתבצע בליווי רכוב , תנועת האנשים מהמעבר הרלבנטי לגשר אלנבי .י

עד  או עצירות בדרך/א תחנות ביניים ולל, הגורם הפונההאזורים וגי נצי

 .באחריות הגורם הפונה - ות המוצאלמדינ
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 :דגשים לנוהל .2

צ "בהתאם לתמנ ,פינוי האזרחים מהשטחים יתבצע לפי הצורך .א

 .באופן מרוכזו הביטחונית

יש לשאוף להשיג אישור חריג מראש המרחב להקלות באבחון  .ב

 .ווי נציגי הנציגויות הזרותלאור לי, הביטחוני

ל "מול הגורמים הבינ, ברמת האזוריםתתקיים פגישת תיאום ציפיות  .ג

 .וגורמי המעבר טרם הביצוע

 .ש"תיתכן בקשה להעברת בעלי אזרחות כפולה בין גזרות בתוך איו .ד

צע יבו( או שדרכונו אינו תקף)' במידה והתושב לא מחזיק בדרכון פלס .ה

 . יס יוצאעל בסיס כרטתיאום ליציאתו 

 ולאחר מעבר האנשים לירדן ,מול גשר אלנבי" סגירת מעגלים"תתבצע  .ו

 .באחריות האזורים -

יופצו דיווחים מבצעיים בדבר תכנית , הוצאה/במסגרת תהליך הפינוי .ז

 -יופץ דיווח מסכם , עם סיום הפעימה. הפעולה ושלבי המימוש

 .באחריות האזורים

 


