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נוהל מועד הגשת פניות של תושבים פלסטינים לכניסה לישראל  :הנדון 

לצורך השתתפות באירועים בעלי מועד קשיח וידוע 

 מראש 

 : כללי .0

מטרת נוהל זה להביא לידיעתם של התושבים הפלסטינים את משך  .א

ז "הזמן הנדרש בשגרה למתן מענה לבקשות המוגשות לגורמי המנהא

לרבות לצורך מעבר בין )יסה לישראל ק עזה לצורך כנ"ש ומת"באיו

לצורך השתתפות באירועים בעלי מועד קשיח , (ע וההפך"ש לרצ"איו

כדי לאפשר הגשת הבקשה בקבועי זמן אשר יאפשרו , זאת. וידוע מראש

מיצוי ההליכים , במידת הצורך, ומתן מענה אשר יאפשר, טיפול בה

 .  המשפטיים להשגה על החלטת הגורמים המוסמכים

ל  זה אינו בא לשנות מן הקריטריונים המהותיים בדבר אישור או נוה .ב

והוא עוסק במסגרות , או בדבר אופן הגשת הבקשות, סירוב בקשות

 .זמנים בלבד

נוהל זה אינו חל על בקשות כניסה לישראל שלא לצורך השתתפות  .ג

נוהל זה אינו חל , כמו כן. באירועים בעלי מועד קשיח וידוע מראש

 .ה הוראה ספציפית לעניין סד הזמנים הרלוונטיבמקום בו נקבע

נוהל זה אינו חל על בקשות כניסה לישראל לצרכים הומניטאריים  .ד

גם אם בקשות אלו נוגעות להשתתפות , דחופים וחריגים במיוחד

תטופלנה , במקרים אלו. באירועים בעלי מועד קשיח וידוע מראש

 .ותיהןהבקשות במהירות האפשרית בשים לב לדחיפותן ונסיב

 :המטרה .5

י תושבים פלסטינים "לבקשות המוגשות ע( אישור או סירוב)מתן מענה 

לצורך השתתפות , ק עזה בדרכים המקובלות"ש ולמת"ז איו"למנהא

במהירות האפשרית ולא יאוחר , באירועים בעלי מועד קשיח וידוע מראש

 . מחמישה ימי עבודה טרם המועד המבוקש לכניסה לישראל
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 :השיטה .3

ש או "לקבלת היתרי כניסה לישראל מאיו' ת של תושבים פלסבקשו .א

מתקבלות בדרכים , ע"ש ורצ"לרבות לשם מעבר בין איו, ע"מרצ

באמצעות נציגי , המקובלות והקבועות בנהלי העבודה המתאימים

ונבחנות בהתאם לקריטריונים החלים ולשיקול , הרשות הפלסטינית

 .פיע על האמוראין נוהל זה כדי להש. דעת הרשות המנהלית

ק עזה "זמן הטיפול בבקשה המתקבלות בידי הגורמים המוסמכים במת .ב

, (קים הגזרתיים ובמרכז ההיתרים"לרבות במת)ש "ז איו"או במנהא

לצורך כניסה לישראל לשם השתתפות באירועים במועד קשיח וידוע 

נקבע בהתאם לזמן הדרוש לבחינת הבקשה לגופה והמידע , מראש

לאבחון ביטחוני או משטרתי ובהתאם , ות הנתוניםלאימ, המצורף לה

 .  לסיבה בגינה מבקש התושב הפלסטיני להיכנס לישראל

ומניין הימים ייספר מרגע , במניין זמן הטיפול ייספרו ימי עבודה בלבד .ג

הישראליות בערוצים  הגעת הבקשה לידי הרשויות המוסמכות

כשהיא מלאה וכוללת את כלל הפרטים הנדרשים וכלל , הנדרשים

 .הנתונים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדין ולנהלים המקובלים

בצירוף , מניין ימי העבודה הקבוע להלן מציין את משך הטיפול בבקשה .ד

חמישה ימי עבודה שבין קבלת התשובה ובין המועד המבוקש לכניסה 

מקום בו תגיע הבקשה לידי הגורמים , במילים אחרות .לישראל

תתקבל התשובה בהקדם , (או לפניו)המוסמכים במועד הקבוע להלן 

 .   האפשרי ולא יאוחר מחמישה ימי עבודה לפני מועד הכניסה המבוקש

יש , עליהן חל נוהל זה, בקשות של תושבי רצועת עזה להיכנס לישראל .ה

 . ימי עבודה לפני המועד המבוקש( עשרים ושלושה) 53להגיש ככלל 

יש , במקרים חריגים בהם נדרש לזמן את המבקש לתחקור ביטחוני
 .ימי עבודה לפני המועד המבוקש( חמישים) 21להגיש הבקשה 

יש , עליהן חל נוהל זה, ש להיכנס לישראל"בקשות של תושבי איו .ו

 .ימי עבודה לפני המועד המבוקש( עשרה) 01להגיש ככלל 

יש , ש המחייבות אבחון ביטחוני או משטרתי"ושבי איובקשות של ת

 . ימי עבודה לפני המועד המבוקש( ארבעה עשר) 01להגיש 
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 :דגשים .1

יודגש כי נוהל זה בא לקבוע קבועי זמן נדרשים בשגרה לטיפול בבקשות  .א

אך כמובן הגורמים המוסמכים יעשו מאמץ למתן מענה , עליהן הוא חל

 .ותיו של כל מקרהבמהירות האפשרית בהתאם לנסיב

או , בקשה אשר הוגשה שלא בדרך המקובלת ועל פי הנהלים בעניינה .ב

שהוגשה ללא האסמכתאות הנדרשות ומסמכים התומכים את האמור 

או , מתאימים או מספקים, או שהמסמכים שצורפו אינם מלאים, בה

, מספר תעודת זהות, שהוגשה ללא פרטים נדרשים לרבות שם מלא

ב מידע הנדרש לפי ההנחיות הרלוונטיות לסוג "ר וכיוטלפון ליצירת קש

 .לא ניתן לבחון אותה לגופה בקבועי הזמן האמורים בנוהל זה, הבקשה

בקשה אשר הוגשה במסגרת זמנים קצרה מן המועדים הקבועים בנוהל  .ג

יעשו הגורמים המוסמכים מאמץ להשיב לה , אשר נוהל זה חל עליה, זה

ע המועד הקשיח של האירוע לטובתו בטווח זמן רלוונטי ולפני הגי

אך לא ניתן יהיה להבטיח הטיפול יושלם , מתבקשת הכניסה לישראל

 . בקבועי הזמן האמורים בנוהל זה

 


