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העברת מגורשים נוהל 

 :כללי .1

מגורשים הינם מבקרים אשר נכנסו לאזור על גבי רישיונות ביקור 

פ "ברש.  והשתקעו פה מעבר לתקופת אשרת השהייה שניתנה להם

חים אלו נתפסים "לעיתים רבות שב. חים רבים"ובישראל קיימים שב

 .ומגורשים דרך מעבר אלנבי

 :המטרה .2

 (ת"משטרה ורש, כ"שב)ביצוע הליך הגירוש בתיאום עם כלל הגורמים 

. ז"דרך מסוף גשר אלנבי ויידוע הגורמים הרלוונטיים במנהא

 :רקע .3

 : סוגי מגורשים3ככלל קיימים 

מבקרים אשר שוהים בצורה בלתי חוקית בתחומי מדינת ישראל  .א

לגבי מבקרים אלו עצם הימצאותם - קרי בתוך הקו הירוק

בתחומי ישראל הינם בלתי חוקיים שכן מבקר רשאי לשהות 

י צו ממשרד "מבקרים אלו יגורשו ע. פ בלבד"בתחומי הרש

 .הפנים הישראלי

פ מעבר לתקופת השהות "מבקרים אשר שוהים בתחומי הרש .ב

ז ושלושה "י מנהא"שלושה חודשים ניתנים ע)המאושרת 

הארכה מעבר .(פ אוטומטית"י הרש"חודשים נוספים מאושרים ע

, חים אלו"שב. ק הרלוונטי בלבד" חודשים האישור המת6-ל

.  ט"י צו מח"פ מגורשים מהאזור ע"אשר נתפסו בתחומי הרש

עבדו לישראל בצורה בלתי / ג ויזה ושהו "מגורשים אשר נכנסו ע .ג

י "ש ומטופלים ע"מגורשים אלו אינם נוגעים למתפ. חוקית

. פ"משה

 :הליך הגירוש במסוף אלנבי .4

כאשר מתקבל בלשכת הקישור מסמך בנושא גירוש מבקר מאחר  .א

: ינקטו הצעדים הבאיםש בחזרה לירדן "משטחי איו
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המשמרת יחבור לנציג ביקורת הגבולות במטרה לאשר כי . ק (א

כמו כן יוודא כי , גם הוא קיבל את הדיווח ומודע לנושא

, מנהל תורן)שאר גורמי המסוף מודעים לנושא ביום הגירוש 

. (כ"שב, ביטחון

יש לבדוק במערכת את פרטי המבקר במסך שירות לתושב  (ב

על מנת לאתר את מספרו של רישיון הביקור אשר עליו נכנס 

. הנוסע

המשמרת מהמחשב את .לאחר שנמצא המספר יוציא ק (ג

יש להדפיסם מתוך מערכת )ופרטי המזמין , פרטי המבקר

. ויצמידם לדיווח שהתקבל בדבר הגירוש ("אבן החכמים"

 

המשמרת את כל תהליך הגירוש עד .ביום הגירוש ילווה ק (ד

אשר יתקבל אישור מהצד הירדני כי המגורש נקלט בירדן 

. והתהליך הסתיים

: תהליך ליווי הגירוש יכלול .ב

. חבירה לגורמי המסוף הרלוונטיים ביום הגירוש (1

ווידוא כי הגוף המלווה את המגורש מגיע למסוף בזמן  (2

. ומחכה עד אשר מתקבל האישור כי המגורש נכנס לירדן

ליווי המגורש באולם הנוסעים וקיצור התורים במטרה  (3

 . לסיים את הטיפול במהירות וביעילות

לאחר קבלת המסמכים יש להוציא דיווח מבצעי שיכלול  (4

ד .מ, ק יריחו"ל מת"את פרטי המבקר והמזמין ויופץ לחמ

.  ש"ויועמ

 

 ש כאחראי על כל הנושא"ש איו"בכל פער או בעיה ניתן לפנות לנציג יועמ. 


	SECRET
	SUBJECT

