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 נוהל ארעי –נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל 
 

כללי  .1

מחויבת בהיתר המונפק באמצעות , לתחומי מדינת ישראל' כניסת פלס
 .בכפוף לנוהלים וההרשאות שבתוקף, ש ובעזה"קים הגזרתיים באיו"המת

 

מטרה  .2

הגדרת עקרונות מחייבים באשר לנוהלי הנפקת היתרי הכניסה 
. לישראל

 

שיטה  .3

הקישור בקשות להנפקת היתרים לישראל מתקבלות באמצעות נציגי  .א
 הפלסטינים בחלונות קבלת הקהל התושבים או באמצעות הפלסטיני

. (ש בלבד"באיו)

 המופנות חריגותקיימים ערוצי טיפול נוספים בדגש על בקשות , בנוסף .ב
מטה )צ והמוקד ההומאניטארי "קפ, ש"ל מתפ"כ באמצעות חמ"בד

.  (ואזורים

, ש"קים באיו"י קציני הקישור במת"בקשות להיתרים מטופלות ע .ג
 .ק עזה"ש ומדור תאום אזרחי במת"ז איו"במפקדת מנהא

/ ק"יועברו לאישור רמת, בקשות שאישורן חורג מסטאטוס ההרשאות .ד
הגורם המאשר יקבע בהתאם . ש"מתפ/ מפקד אזור/ מ באזור"ן אג"רע

 .לסטאטוס ההרשאות המתעדכן מעת לעת

 

הנפקת היתרים לבעלי מניעה  .4

- מ "אג/ י"מ/ כ"הנפקת היתר לפלסטיני שמוזנת לו מניעה של שב .א
. טרם הנפקת ההיתר, מחייבת קבלת אישור פרטני של הגורם המונע

לעיתים נדרש לבצע אבחון ביטחוני גם לתושבים שלא מוזנת להם  .ב
בקשה לאבחון תועבר לגורם הרלוונטי עם מלוא הפרטים כולל . מניעה

 .טלפון' מס

ראש המנהל האזרחי לאשר היתר כניסה לישראל /סמכות מפקד האזור .ג
לאחר קבלת פרפראזה מהגורם המונע ובכפוף , מנוע כניסה' לתושב פלס

לשיקולים מחמירים של דחיפות ובמקרים הומניטאריים דחופים 
. ביותר
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הנפקת היתרים כולל רכב  .5

נאסרה באופן גורף כניסת כלי רכב " גאות ושפל"מאז פרוץ אירועי  .א
רכבו - עם כלי' מ פלס"תנועת אח. פלסטינים לתחומי מדינת ישראל

 . מדיני/לי"מחייבת אישור חריג פרטני של דרג מטכ

 

הנפקת היתרים כולל לינה  .6

יונפק רק לאותן , הכולל אישור לינה, הנפקת היתר כניסה לישראל .א
בדגש על )מטרות שהוגדרו ואושרו במסגרת סטאטוס ההרשאות 

, מקום הלינה הפלסטיני. (תעסוקה בישראל ובכפוף להתחייבות מעסיק
. הינו בהתאם ליעד ההיתר

 

ג  "הנפקת היתרים לנתב .7

הינה מצמצמת עד למינימום , ג"מדיניות הנפקת היתרים לנתב, ככלל .א
' אישור יציאת פלס. ההכרחי ובמקרים הומניטאריים חריגים בלבד

/ מפקדי האזורים / ש "בסמכות מתפ- במקרים שאינם הומניטאריים 
.  בהתאם להרשאות שמתעדכנות/ מ "ח אג"רמ

 

הנפקת היתרים למבקרים   .8

נדרשים ,  ביקורתב רישיונו"ע, ש ועזה"זרים אשר שוהים בשטחי איו .א
הנפקת היתר . להחזיק היתר בעת שהייתם בתחומי מדינת ישראל

תינתן רק כאשר מדובר בהיתר למטרת קבלת טיפול רפואי , למבקר
ש ועזה או לצורך יציאת המבקר "שלא ניתן לקבלו בתחומי איו, דחוף

. ש"ג והיתרים אחרים באישור מתפ"דרך נתב, מהאזור

ב היתרים חד "תבוצע ע, כניסת מבקר מאחר לתחומי מדינת ישראל .ב
 .יומיים בלבד

. ש בלבד"אישור היתר כניסה לישראל לזרים מבקרים בסמכות מתפ .ג
 

מערכת היתרים  .9

מכסות וסמכויות , מעודכנים הקריטריונים, במערכת ההיתרים .א
 . בהתאם לסטאטוס ההרשאות, האישור

כך שבמידה , המערכת לא מאפשרת חריגה מחוקת ההיתרים שהוגדרה .ב
יש לבחון את מהות הפניה , י גורם מסוים"ולא מתאפשר מתן היתר ע

. ביחס להרשאות המאושרות

יש להקפיד על הזנת פרטים מדויקים ואמינים ככל שניתן במערכת  .ג
חות ומענה לשאילתות "המשמשת בנוסף להפקת דו, ההיתרים
 .נקודתיות
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: דגשים .01

יש להקפיד כי הנפקת ההיתרים תבוצע בהתאם לסטטוס ההרשאות  .א
 .המתעדכן מעת לעת

לצורך שימור היכולת , בקשות ההיתרים יתויקו ויתועדו באופן לוגי .ב
כמו כן יתויקו היתרים שבוטלו . לשחזור היסטורי של טיפול בבקשות

 .(כולל סיבת ביטולם)

הנפקת :  נוהל זה אינו בא להחליף נוהלי הנפקת היתרים ספציפיים כגון .ג
', מאוימים וכו, הנפקת היתרים לביקורי אסירים, היתרים אופרטיביים

 בהן נדרשת תשומת לב לפרטים ודגשים נוס
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