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 עמודים 1הפקודה מכילה 

 

  הממשלהפעולות   תיאום
 ביהודה שומרון וחבל עזה

ענף 
только основной документ. 
 

קובץ פקודות קבע 
 

 
 

 
  

 לרצועת עזה דרך מעבר ארז נוהל מעבר זרים  

: כללי .1

אסורה הכניסה , 2005-ה"התשס, בהתאם לחוק יישום תוכנית ההתנתקות

ובכלל זה גם מי , לרצועת עזה בלא היתר מטעם המפקד הצבאי לישראלים

 ,1952-ב"התשי,  חוק הכניסה לישראללפי שקיבל רישיון לישיבה בישראל

 . כגון זרים המבקרים בישראל

הדבר מחייב בהסדרת נוהל אשר עוסק במסלול הטיפול במעבר זרים 

הקהילה הבינלאומית עדיין שולחת לאזור עובדים זרים אשר , לרצועה שכן

למטרות , שליחויות מטעמן ועוד, נציגויות דיפלומטיות, מועסקים בארגונים

 .מעבר הזרים מתבצע דרך מעבר ארז. שונות

 :הגדרות יסוד .2

. דיפלומטית (ויזה) זר המחזיק בדרכון ואשרה – "מואמן"דיפלומט  .א

 .חסינות דיפלומטית מלאה

 דיפלומט המחזיק בדרכון דיפלומטי אך לא – "לא מואמן"דיפלומט  .ב

אך יש )אין חסינות דיפלומטית - דיפלומטית  (ויזה)מחזיק באשרה 

ד "רמ/ן"להפעיל שיקול דעת בנוגע לבידוק ביטחוני ובכפוף ליידוע רע

 .(ל"ארב

-  זר אשר מחזיק בדרכון שירות – זר המחזיק בדרכון או אשרת שירות .ג

 .אין חסינות כלל

מעמדו - אדום- מ "מ המחזיק בדרכון או" עובד או– זר מ"עובד או .ד

 .(ללא חסינות) רגיל –כחול , "מאומן"כדיפלומט 

ארגון בינלאומי אשר נמצא ברשימת הארגונים : ל מוכר"ארב .ה

משרד הרווחה , ח"י משה"ל או ע"ח וארב"י מדור קש"המוכרים ע

 .ש"ומתפ

 מדינתי "ע מוכרת אינה פעילותו אשר ארגון: ל שאינו מוכר"ארב .ו

, לחילופין, או, י הגופים לעיל" עבו הכרה לדרוש עליו ולכן ישראל

 קטן ומקומי שאינו זקוק לשירותים ממדינת ישראל ולפיכך לא ארגון

 . במשרד הרווחהNGO's– נרשם ברשימת ה 
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פעיל ושאינו מחזיק ' אזרח בעל נתינות זרה שאינו תושב פלס: זר תייר .ז

אינו עובד בארגון בינלאומי מוכר , בדרכון דיפלומטי או דרכון שירות

 .פ"ידי הרש-מוכר ושאינו מגיע לביקור כמוזמן על-או לא

י משרדי "אשר מוזמן ע, תייר, מדובר בזר: פ"ידי הרש-מוזמן על .ח

 . פ" פגישות עם גורמי רש–הרשות השונים מסיבות מקצועיות 

למטרות אישיות ושאינן , שאינו עובד ארגון, בקשה שמגיש אדם פרטי .ט

בקשה זו תוגש במעבר . ('עסקים וכו, משפחה-ביקור קרוב)מקצועיות 

 .ותטופל בהתאם לדחיפותה, ותועלה למדור לאחר עיבוד חיילי המעבר

 

 :פירוט הנוהל .3

על הארגון להפנות למדור : לאומי מוכר- זר שהינו עובד ארגון בין  .א

 (על נייר רשמי של הארגון, מודפסת)ל בקשה רשמית "ח וארב"קש

שם מרובע )חתומה בידי ראש הארגון ולספק את פרטי המבקש 

תפקיד בארגון , דרכון' מס, לאום, תאריך לידה (לבעלי מוצא ערבי

 . וסיבת הכניסה לרצועה

.   תוגש חמישה ימי עבודה מראשהבקשה

 . פי צורך יצורף גם צילום דרכון וויזה-על

 : ל שאינו מוכר"זר העובד בארב .ב

ח "ל שאינו מוכר לפעול לקבלת הכרה במדור קש"על ארב (1

, במידה והארגון יוכר. ל"י נוהל ההכרה בארב"ל עפ"ארב

 .(א)3תטופל הבקשה לפי סעיף 

ל שאינו מוכר יוכלו להגיש בקשה "זרים שעובדים בארב, ככלל (2

אשר תיבחן לאור המדיניות הנוהגת על בסיס המצב , חריגה

 .ביטחוני-המדיני
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 : תייר זר .ג

שם ימלא טופס בקשת כניסה , על הזר להגיע למעבר ארז (1

 .ותוגש לו בקשה בפורמט, לרצועה עזה

ק יעביר את הבקשה לאבחון גורמי הביטחון באמצעות "המת (2

סטטוס ")ל אשר ינהל מעקב במחשב "ח וארב"מדור קש

אלא ,  ימי עבודה5זמן טיפול בבקשה . אחרי הבקשה ("בקשות

 .אם כן צוין ואושר אחרת

 או בעלי חשיבות לאינטרסים םבמקרים הומניטאריי (3

ל "ח וארב"ק ובהמלצת מדור קש"בסמכות רמת, הישראליים

 .ל"י החמ"תטופל הבקשה בהקדם האפשרי ע

בקשות אלו יטופלו מול הועדה האזרחית : פ"מזומנים של הרש .ד

אשר תמסור את בקשתם למדור תיאום אשר יעביר את כלל הפרטים 

 .ל"ח וארב"למדור קש, כנדרש בנוהל זה, הרלוונטיים

 .לפונה (כאשר הדבר אפשרי)מענה לפניות יועבר באופן יזום , ככלל .ה

 :ציוד מעבר זרים  .ו

 .מ"אחריות הבידוק בהתאם להנחיות רמי

  -הנחיות האבחון .ז

 - (ח"י משה"או ויזה המונפקת ע/על פי דרכון ו) דיפלומטים (1

. מאבחון ובידוק רכבם נבדק אם אינו דיפלומטי פטורים

ם פטורים מבידוק כל רכב איתו "דיפלומטים מטעם האו

 .מגיעים

ללא קשר לסוג החותמת המוטבעת בו ) בעלי דרכון שירות (2

 .פטורים מהוראות הנוהל- במעברי הגבול הישראליים

בין אם בתוך דרכון שרות ובין בתוך דרכון ) בעלי ויזת שרות (3

 .פטורים מהוראות הנוהל - (רגיל" לאומי"
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 (ל"קונסולארית או ארב/ דיפלומטית ) בעלי תעודת משרד החוץ (4

אישור הכניסה לרצועה . נבדקים בידוק מהיר, פטורים מאבחון- 

הינו , שרות/ ויזה דיפלומטית / שאינם מחזיקים בדרכון , לאלו

 .על פי התוקף המופיע בתעודה

 .מ פטורים מאבחון גורמי הביטחון"מחזיקי תעודת לע (5

 .כל זר אחר מחויב באבחון גורמי הביטחון (6

דרכון שירות או , יודגש כי זרים המחזיקים בדרכון דיפלומטי

, ('מ אינו ממוצא ערבי או פלס"כשבעל דרכון האו)מ "דרכון או

 . אינם מחויבים באבחון ומעברם מאושר ללא עיכובים

אישה , בעל)  מואמןיצוין כי בעלי קירבה ראשונה לדיפלומט 

יהנו מחסינות דיפלומטית גם אם הם מחזיקים בדרכון  (וילדים

 .ואינם דורשים אבחון, וויזה שאינה דיפלומטית

  .18יודגש כי הילדים של הדיפלומט חייבים להיות מתחת לגיל 

 .מ" בהתאם להנחיות רמי–חסינות דיפלומטית  .ח

  זר המגיע ללא דרכון או ויזה בתוקף .ט

זר אשר מגיע למעבר ללא דרכון או ויזה בתוקף לא יאושר , יצוין כי 

הסמכות לאשר מקרים חריגים נמצאת בידי ביקורת גבולות . מעברו

 אשר פג ויזה וזר שמגיע מכיוון הרצועה שברשות ,עם זאת. בלבד

 ומחזיק בכרטיס טיסה לאותו היום יהיה רשאי עד שבועייםתוקפה 

 .בכפוף לתיאום עם רשות האוכלוסין וההגירה. ג"לצאת לנתב

  ישראלי המחזיק בדרכון זר/ ' פלס .י

במידה וזר נושא אזרחות ישראלית או פלסטינית בנוסף לאזרחותו 

 ובהתאם להנחיות ב הזהות המקומית"יש לטפל בו ע, המוצהרת

. רשות האוכלוסין וההגירה ובתיאום עימה
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