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א.

בהתאם לצו בדבר שטחים סגורים (אזור הגדה המערבית) (תיקון) (מס'
 ,)34תשכ"ז ,1967-אזור יהודה ושומרון הינו שטח צבאי סגור ,שהיציאה
ממנו והכניסה אליו טעונים היתר מאת המפקד הצבאי.

ב.

כניסתו של תושב רצועת עזה לישראל ,טעונה היתר מידי מת"ק עזה,
בהתאם להסמכה לפי צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה),
תשס"ה ,2005-וכן בהתאם לסמכויות "מפקד האזור" לפי חוק
האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) ,תשס"ג.2003-

ג.

יציאתו של ישראלי ,לרבות תושב ישראלי ואזרח זר שניתן לו רישיון
ישיבה בישראל ,לרצועת עזה ,טעונה היתר מידי מפקד פיקוד הדרום
ומת"ק עזה מטעמו ,בהתאם להסמכה לפי סעיף  24לחוק יישום תכנית
ההתנתקות ,התשס"ה.2005-

ד.

בהתאם לסמכויות המוקנות לגורמי המתפ"ש ,להחלטות הדרג המדיני
ולסיכונים הביטחוניים הנובעים מפעילות ארגוני הטרור המנצלים
לרעה את תנועות האנשים -יישום ,עיצוב והגדרת המדיניות הנוגעת
לתנועת אנשים בין מדינת ישראל ,יהודה ושומרון ורצועת עזה ,קשורות
בחבל הטבור למצב המדיני-ביטחוני המשתנה .בהתאם לכך,
הקריטריונים הנוגעים לתנועת אנשים נבחנים באופן תכוף על ידי
הגורמים המוסמכים ,ונגזרים מהמצב המשתנה כאמור.

ה.

נוסף על הצורך בהתאמתן להרשאות שבתוקף ,בקשות הכניסה נבחנות
גם בהתאם לבדיקות הביטחוניות הפרטניות הנדרשות ,הנחוצות על ידי
גורמי הביטחון ומשטרת ישראל ,וכן בהתאם לאינטרסים הביטחוניים,
המדיניים והאסטרטגיים של מדינת ישראל ביחס לבקשות .על הבקשות
לעמוד בבדיקות המנהלתיות והפרוצדוראליות הנדרשות על ידי כל
רשות מנהלית רלוונטית ,וכן נבדקת אמיתות המסמכים המצורפים
לתמיכה בבקשות ,והצורך האפשרי בהצגת מסמכים נוספים לביסוסן.

ו.

נזכיר ,כי אין לתושב פלסטיני זכות קנויה להיכנס לישראל ,ואין
לישראלי זכות קנויה לצאת לרצועת עזה.
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ז.

למען הסר ספק ,יובהר כי בכל מקום בו מצוין המונח "קרבה ראשונה"
במסמך זה ,ובכל מסמך או נוהל אחר של המתפ"ש או מי מטעמו,
הנוגעים למדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל ,רצועת עזה ואזור
יהודה ושומרון ,הכוונה היא אך ורק לאם ,אב ,אח ,אחות ,ילדה וילדה,
בעל/אישה (נשואים) ,אלא אם צוין במפורש אחרת ביחס לקריטריון
פרטני מסוים במסמך עדכני .באשר ליציאת ישראלים לרצועת עזה הרי
שככל שמדובר בהשתתפות בחתונה/הלוויה או מקרה חריג אחר בעזה
שיאושר באופן פרטני ,הרי שסבים וסבתות יחשבו כקרבה ראשונה.

ח.

נספחות למסמך זה בסופו "טבלאות ההיתרים" הרלוונטיות
לאוכלוסייה הפלסטינית באיו"ש וברצ"ע .האמור בטבלאות אלה
מטרתו להוסיף ולהשלים ,היכן שנדרש ,על הקריטריונים המנויים בגוף
המסמך .יש לקרוא כל קריטריון בגוף המסמך ביחד עם השורה
התואמת לו בטבלאות.

 .2מטרת המסמך
א.

.3

הגדרת ההרשאות לכניסת פלסטינים לישראל ,לרבות כניסה לצורך
מעברם בין אזור יהודה ושומרון לבין רצועת עזה ולצורך יציאתם
לחו"ל.

מבנה המסמך
א.

פרק א' -סטאטוס הרשאות לאוכלוסייה הפלסטינית באיו"ש.

ב.

פרק ב' -סטאטוס הרשאות לאוכלוסייה הפלסטינית ברצ"ע.

ג.

פרק ג' -סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל לשם מעבר בין
איו"ש ורצ"ע.

ד.

פרק ד' -פעילות מעברים.

ה.

פרק ה' -טבלאות היתרים.
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פרק א' -סטאטוס ההרשאות לאוכלוסייה הפלסטינית באזור יהודה
ושומרון
.1

צרכי בריאות
א.

ב.
.2

כניסה לישראל מתאפשרת על בסיס  3מטרות היתר:
)1

צרכים רפואיים -כניסה לישראל לחולי סרטן ודיאליזה ,הזמנות
מבתי חולים וחולים כרוניים.

)2

ליווי חולה -כניסה לישראל לצורך ליווי קרוב משפחה מאושפז,
חולים כרוניים בישראל.

)3

ביקור חולה -כניסה לישראל לצורך ביקור חולה קרוב משפחה
פלס'/ישראלי.

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

צרכים משפטיים
א.

כניסה לישראל מתאפשרת על בסיס  2מטרות היתר:
)1

)2

ב.
.3

צרכים משפטיים-
א)

השתתפות בדיונים בבית משפט (מתן עדות או נוכחות).

ב)

בדיקות רפואיות הדרושות לצורך הליך משפטי -בכפוף לקיום
צו המורה על ביצוע הבדיקה הרפואית ,או לחילופין חוות
דעת רפואית לפיה הבדיקה הכרחית להליך המשפטי.

עו"ד בישראל -עבודת עורכי דין פלסטינים בישראל עם עצורים
פלס' ,בין היתר לצורכי התייעצות והכנה לדיונים.

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

צרכי לימודים
א.

כניסה לישראל מתאפשרת על בסיס  6מטרות היתר:
)1

צרכים ייחודים עובד ביה"ס -מורים העובדים בבתי ספר במזרח
ירושלים; עובדים בבתי ספר במזרח ירושלים.

)2

צרכים ייחודיים תלמיד ביה"ס -מיועד לתלמידי ביה"ס הלומדים
במזרח ירושלים.
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ב.
.4

)3

לימודים אקדמאיים -לימודים אקדמאיים בישראל ,בתנאי שאין
חלופה מעשית אחרת מלבד ישראל .העדיפות הינה ללימודי
דוקטורט; תואר שני במידה ויוותרו מכסות פנויות וככלל שמדובר
בתכנית לימודים שעניינה המיוחד הוא שיתוף פעולה ,דו קיום
והשלום האזורי.

)4

צרכים ייחודיים כנס רפואי -השתתפות בכנס רפואי.

)5

השתלמות רפואית -כניסה להשתלמות רפואית בישראל.

)6

היתר היי טק -כניסה להשתלמויות בתחום ההיי-טק.

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

כלכלה ותעסוקה
א.

כניסת עובדים פלסטינים לעבודה בישראל מבוצעת באמצעות הנפקת
היתר כניסה לישראל למטרת תעסוקה באמצעות קמ"ט תעסוקה ,וזאת
בכפוף לקריטריונים ולנהלים של שירות התעסוקה בישראל ולקיומו של
היתר העסקה בידי המעסיק .זאת ,לצד נהלי האבחון הביטחוני
והקריטריונים המוגדרים.

ב.

תעסוקה באזורי תעשייה ובהתיישבויות באיו"ש מאושרת:

ג.

)1

בתוך מרחב התפר -מגיל  22נ ומעלה ,ללא מכסה.

)2

בתחום איו"ש אך לא במרחב התפר -מגיל  18ומעלה ,ללא מכסה
ללא מגבלת מצב אישי.

פועלי חברת קדישא:
)1

יציאת פועלים פלס' העובדים בשרות 'חברה קדישא' מאיו"ש
לישראל בקריטריון גיל  22נ.

)2

הכניסה לישראל הינה על בסיס היתרי תעסוקה.

)3

ככלל כניסתם מאושרת גם בעת סגר (אוכלוסייה חסינת סגר).

ד.

פירוט מכסות התעסוקה  -בטבלת ההיתרים.

ה.

כניסה לישראל מתאפשרת על בסיס  13מטרות היתר עיקריות:
)1

 -BMCאנשי עסקים בכירים פלס'.

)2

מסחר -כניסת סוחרים פלסטינים לישראל.
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ו.
.5

)3

עובד ארב"ל -כניסת עובדי ארב"ל פלסטינים לישראל.

)4

עובד כנסייה -עובדי כנסיות בישראל.

)5

עובד דת -עובדי דת (כמרים) בירושלים.

)6

עובד חמ"י -עובדי חמ"י (חברת חשמל מזרח ירושלים).

)7

עובד ווקף בהר הבית -עובדי ווקף בהר הבית .רשימות עובדי
הווקף מועברות ע"י הנהלת הווקף למ"י בהר הבית ,אשר מועברות
למת"ק עוטף י-ם לאחר ביצוע בדיקות.

)8

צ' ייחודיים פגישת עבודה -כניסת פלס' לפגישות עבודה בישראל.

)9

צ' ייחודיים חיפוש עבודה -כניסת פלס' לחיפוש עבודה בישראל.

)10

מדריך תיירות -מדריכי תיירות בישראל.

)11

עובד תיירות -עובדי תיירות בישראל.

)12

צוות חירום רפואי -צוותים רפואיים של סה"א.

)13

נוהל הרכבות -פועלים בהתיישבויות אשר נדרשים לצאת עם
המעסיק מתחומי איו"ש בכדי להתקין את התוצרת בבית הלקוח.

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

צרכי פולחן דתי
א.

ביקורי משפחות בישראל יתאפשרו כחלק מצעדים אזרחיים ייחודיים
במהלך החגים המוסלמים :קורבן ,רמצ'אן וחגי הנוצרים .הצעדים
מופצים בפקודה ייחודית.

ב.

כניסת פלס' לישראל מאושרת לצרכי פולחן דתי על בסיס  3מטרות
היתר:

ג.

)1

תפילות בהר הבית בימי שישי בלבד -כניסת מתפללים פלסטינים
לתפילות בהר הבית בימי שישי בלבד.

)2

ביקור משפחה -ביקורי משפחות בישראל.

)3

ביקור משפחה בחג -יאושר במסגרת צעדים אזרחיים ייחודיים
בתקופות החגים (כפי שתואר לעיל).

צעדים אזרחיים לרגל חגי הנוצרים:
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)1

היתרי 'חג נוצרי' -היתרים למטרה זו יונפקו מיום:
א) ( 28/01/2018 -04/10/17בהתאם לעדה) ,שעות .00:00-00:00

ד.
.6

ב) ההיתר יונפק בין השעות .00:00 -00:00
פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

גורמים פלסטינים בכירים
א.

מעבר רכוב בגשר אלנבי מתאפשר ליו"ר הרש"פ ולראה"ם הפלס' בלבד.

ב.

מעבר רכוב לישראל יאושרו למחזיקי תיעוד בלבד (על בסיס נהג ישראלי
בלבד) בכפוף לתיאום אל מול המעבר.

ג.

מאושר מעבר בני משפחה מדרגה ראשונה של בעלי תיעוד  VIP1בנוהל
ללא בידוק (בעיתות שגרה ובהעדר חשדות קונקרטיים) בכניסה
וביציאה במעבר הגבול 'גשר אלנבי'.

ד.

כלל הבכירים יעברו בידוק מלא בנתב"ג.

ה.

כניסת בכירים מאושרת על בסיס  2מטרות היתר:
)1

בכיר ברש"פ -1
א)

מיועד לבעלי תפקידים בכירים ברש"פ ולמקורבים אחרים של
יו"ר הרש"פ (כמפורט בנוהל קבלת מעמד .)VIP

)2

ב)

מאפשר תנועה (כולל לינה) בין איו"ש ורצ"ע לישראל או בין
ישראל לחו"ל ללא בידוק (עוברים בידוק בנתב"ג).

ג)

קרובים מדרגה ראשונה אשר נוסעים עם בעל מעמד זה,
יקבלו מעמד דומה לו (מעמד .)VIP1

ד)

בעלי מעמד זה רשאים לבקש (בתאום מראש) הגעה למעבר
'גשר אלנבי' עם רכב ונהג אישי ,כאשר הרכב והנהג לא יעברו
לחו"ל.

ה)

כמות בעלי תיעוד  VIP1מוגבלת ל 120 -אנשים בלבד.

בכיר ברש"פ -2
א)

מיועד לבעלי תפקידים בכירים שונים ברש"פ (כמפורט בנוהל
קבלת מעמד .)VIP
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ב)

בעל התיעוד זכאי להקלה בבידוק בעת מעברו בגשר אלנבי-
עובר בידוק בשיקוף כבודה ומגנומטר אך יהיה פטור מבדיקת
גמ"מ ו/או מריחן.

ג)

רשאי לעבור במעברים ישראלים במעברים הפנימיים (מ
איו"ש לישראל).

ד)

מאפשר תנועה בין איו"ש ורצ"ע לישראל ( 24שעות ביממה).

ה)

בעלי מעמד זה רשאים לבקש (בתאום מראש) הגעה למעבר
גשר אלנבי במוניות הגשר (הגעה במונית עד למעבר (חדר ה
 )VIPאו איסוף שלו במונית מהמעבר לאיו"ש).

ו)
ו.
.7

כמות בעלי תיעוד  VIP2מוגבלת ל 200 -אנשים בלבד.

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

תנועת אוכלוסיות לצרכים שונים
א.

כניסת פלס' לישראל מאושרת לצרכים שונים נוספים על בסיס 17
מטרות היתר:
)1

אחמ"ש -איחוד משפחות לפלס' בישראל (באישור משרד הפנים).

)2

בעלי מעמד א( 5/ארעי) בישראל ליציאה לחו"ל דרך נתב"ג.

)3

צ' ייחודיים טיול -טיול קבוצות של פלסטינים בישראל.

)4

צ' ייחודיים רווחה -לטובת צורכי רווחה בישראל.

)5

צ' ייחודיים חתונה -השתתפות בחתונה בישראל.

)6

צ' ייחודיים לוויה -השתתפות בהלוויה בישראל.

)7

צ' ייחודיים ראיון בשגרירות -כניסת פלסטינים לישראל לראיון
בקונסוליות/שגרירויות.

)8

יציאה לחו"ל -מעבר פלסטינים לחו"ל דרך נתב"ג.

)9

ביקור אסיר -כניסת משפחות אסירים לביקור בבתי הכלא
בישראל.

)10

ההסדר ההומניטארי בירושלים -תושבי איו"ש שמתגוררים
במרחב המוניציפאלי של ירושלים ,אשר הוכרו ע"י משרד הפנים
כזכאים להיתרים במסגרת ההסדר ההומניטארי בשטח זה.
מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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)11

צרכים אישיים -מאושר על פי מכסה.

)12

צרכים אישיים ,עובד סקטור ציבורי -עבור גורמים במשרדי
הרש"פ ,איגודים מקצועיים/התאחדויות ודרג מוניציפאלי בגזרות
השונות וברמת המפקדה ,שאינם נמנים על הקש"פ והמנגנונים.

)13

צרכים אישיים ,עובד סקטור כלכלי -נציגי התאגידים המרכזיים
תחתיהם מס' חברות בת ,וכן החברות הגדולות ביותר (כדוגמת
רוואבי ,פאדיקו וכו') ,בכפוף לבקשת ההנהלה הבכירה ביותר של
החברות ו/או התאגידים .יודגש ,כי אין מדובר בסוחרים אלא
בנציגי החברות.

)14

צרכים ייחודיים שהיה בישראל -עבור קציני קישור ובני
משפחותיהם ,מפקדי מנגנונים ובני משפחותיהם ,עובדים פלס'
במנהא"ז וכניסת עיתונאים לישראל.

)15

צרכים ייחודיים ארגונים ישראליים -עבור ארגונים ישראליים
המוכרים על ידי משרד המשפטים כמוסד ללא כוונת רווח.
ההיתרים יהיו לטובת טיולים וכנסים בישראל.

)16

צרכים ייחודיים משפחות  -BMCעבור בן משפחה מקרבה ראשונה
בלבד של מחזיקי התיעוד.

)17

צרכים ייחודיים משפחות  -VIPעבור בן משפחה מקרבה ראשונה
בלבד של מחזיקי התיעוד .בהתאם לזכאות כמפורט בנוהל .VIP

)18

גיל מבוגר -אישור כניסת פלס' מבוגרים (גברים מגיל  ,55נשים
מגיל  )50ללא צורך בהיתר מודפס.

ב.

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

ג.

היתרי שהייה מתחדשים באיו"ש ל 1,100 -פלס' עובדי הרשות
הפלסטינית שמענם הרשום הינו ברצועת עזה (עזבו את הרצועה
בעקבות השתלטות החמא"ס על הרצועה ביוני  )2007וכן לפלסטינים
תושבי רצועת עזה שלגביהם חלה מדיניות אי ההרחקה עליה הצהירה
המדינה בבג"ץ  ,4019 /10ולפלסטינים שאושרה כניסתם לתהליך
המדורג לפי "נוהל טיפול בבקשות השתקעות של תושבי רצועת עזה
באיו"ש .הבקשות תאושרנה בכפוף לפניות מטעם המשרד לעניינים
אזרחיים ברש"פ או בערוץ התיאום הביטחוני.
מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

בלמ"ס
-11
.8

הנחיות ודגשים נוספים
א.

ניתן לאשר כניסה לעיר אילת ולאזור הערבה לאוכלוסיות הבאות
(מנועים בכפוף לאבחון ביטחוני) במסגרת פיילוט שיימשך שנתיים החל
מחודש אוג'  :2015השתתפות בכנסים מקצועיים המתקיימים בעיר
אילת ואזור הערבה ,סוחרים לצרכים עסקיים ,סוכני תיירות בעלי עניין
בעיר ,מחזיקי תיעוד  BMCו VIP -ובכירים ברש"פ ,משתלמים ל"מכון
הערבה" ומקרים חריגים הומניטאריים.

ב.

יציאת פלסטינים לחו"ל דרך גשר אלנבי -מאושר ,כאשר ככלל:

ג.

)1

היציאה לחו"ל דרך גשר אלנבי מאושרת ולא מחייבת תיאום
מראש.

)2

מנועי יציאה לחו"ל -בכפוף לאישור ביטחוני פרטני.

)3

יציאת פלסטינים תושבי רצועת עזה השוהים באיו"ש לחו"ל דרך
מעבר גשר אלנבי-
א)

שוהים באיו"ש על בסיס היתר שהייה מתחדש -יציאתם
מאושרת ללא צורך בתאום מוקדם.

ב)

שוהים באיו"ש ללא היתר מתחדש -לאחר תיאום פרטני מול
מת"ק עזה ואבחון על פי הצורך ,ובהתאם למטרות המוגדרות
המאושרות על פי מדיניות התנועות של תושבי רצ"ע .הבקשה
תיבחן לגופו של עניין והחלטה תימסר לפונה.

בקשות להיתרים הכוללים לינה בישראל-
)1

על הבקשה לכלול תעודות/מסמכים המהווים תימוכין ובסיס
לאישור ההיתר כולל לינה .בקשה ללא מסמכים המצדיקים לינה
בישראל ,לא תאושר.

)2

בכפוף לאבחון ביטחוני (במידה ומוזנת מניעה).

)3

מותנה בהחזקת כר"ח.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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פרק ב' -סטאטוס ההרשאות לאוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה
.1

הנחיות כלליות
א.

כלל בקשותיהם של פלסטינים להיכנס מרצועת עזה לישראל מוגשות
לידי מת"ק עזה ומטופלות על ידיו ככל שהועברו מאת הוועדה האזרחית
הפלסטינית ברצועה ,הכפופה למשרד לעניינים אזרחיים של הרשות
הפלסטינית אשר ברמאללה .הוועדה האזרחית היא הגוף האחראי על
ריכוז ,סינון ותעדוף העברת בקשותיהם של פלסטינים מרצועת עזה לצד
הישראלי ,לפי שיקול דעתה העצמאי .במקרים חריגים מתקבלות
בקשות המוגשות על ידי גורמים מהקהילה הבין לאומית וארגונים בין-
לאומיים מוכרים.
מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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ב.

.2

נוסף על הצורך בהתאמתן של הבקשות לקריטריונים הנקבעים מעת
לעת ,בקשות תושבי רצועת עזה לכניסה לישראל נבחנות בהתאם
לבדיקות הביטחונית הפרטניות הנדרשות הנוגעות למבקש ו/או בני
משפחתו ,וכן בהתאם לבדיקות מנהלתיות נדרשות ,בדיקת האינטרסים
הביטחוניים ,המדיניים והאסטרטגיים של מדינת ישראל ביחס
לבקשות ,וכן נבדקת אמיתות המסמכים המצורפים לתמיכה בבקשות,
והצורך האפשרי בהצגת מסמכים נוספים לביסוסן .הבדיקות כאמור
מהוות חלק בלתי נפרד מהליך בחינתה ואישורה של כל בקשה.

צרכי בריאות
א.

כניסה לישראל מתאפשרת על בסיס  4מטרות היתר:
)1

טיפול רפואי -כניסה לישראל מתאפשרת ,אף אם לצורך מעבר
לאיו"ש או לחו"ל ,לצורך קבלת טיפול רפואי מציל חיים או טיפול
רפואי שבהעדרו טעם החיים משתנה כליל ,כל זאת בכפוף לכך
שהטיפול המבוקש אינו זמין ברצועת עזה .הכניסה מתאפשרת
בהתאם לפניית מתאם הבריאות הפלסטיני ,הפועל במסגרת
הוועדה האזרחית הפלסטינית ואמון על תעדוף הבקשות ,סיווג
הדחיפות והעברתן לידי מת"ק עזה .יודגש ,כי התשלום עבור
הטיפול הרפואי מועבר מהרשות הפלסטינית ישירות לבתי החולים
בישראל ולכן דורשת הרשות הפלסטינית לאשר מבעוד מועד את
כניסת המטופל לטיפול בישראל.

)2

השתלמות רפואית לצוותים רפואיים -כניסתם של צוותים
רפואיים לבתי חולים בישראל או באיו"ש לצורך השתלמויות
מקצועיות רפואיות והתמחויות שיש בהן כדי להביא לחיזוק
ושיפור המענה הרפואי הניתן לתושבי הרצועה במקרים של סכנת
חיים או במקרים בהם היעדר טיפול יביא לכך שטעם החיים
ישתנה כליל.

)3

ביקור קרוב משפחה החולה במחלה קשה -כניסת תושבי רצ"ע
לישראל (אף לצורך מעבר לאיו"ש או לחו"ל) לצורך ביקור קרוב
משפחה מקרבה ראשונה החולה במחלה קשה אשר יש בה חשש
לחיי החולה או כזו המצריכה אשפוז ממושך .יש לציין ,כי במסגרת
זו נלקח בחשבון גם גילו של החולה.
מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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)4

ב.
.3

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

כלכלה ותעסוקה
א.

ב.
.4

טיול מאורגן לילדים חולים ובעלי צרכים מיוחדים -כניסת ילדים
חולים ובעלי צרכים מיוחדים לסיורים מאורגנים ייחודיים ובעלי
אופי הומניטארי בישראל.

כניסה לישראל מתאפשרת על בסיס  5מטרות היתר:
)1

סוחרים ואנשי עסקים -כניסת סוחרים פלסטינים לישראל,
איו"ש וחו"ל .הכניסה מתאפשרת בכפוף לפנייה מהוועדה
האזרחית הפלסטינית ובכפוף להיותו של המבקש סוחר בכיר ,אשר
בכניסתו יש כדי לתרום לשיפור כלכלת הרצועה ואשר עוסק
במסחר בטובין המאושרים בהתאם למדיניות האזרחית בעת
הגשה הבקשה.

)2

נלווה לסוחר -רעיות סוחרים כנלוות לסוחר שאושרה כניסתו ,בעת
מעברו.

)3

 -)Business Man Gaza( BMGאנשי עסקים וסוחרים בכירים פלסטינים.

)4

צוות חירום רפואי -כניסת צוותים רפואיים לבתי חולים במזרח
ירושלים לביצוע עבודה רפואית.

)5

היתר תעסוקה חריג -ככלל לא מאושרת תעסוקת תושבי רצועת
עזה בישראל .היתר חריג בלבד מיועד עבור  15עובדי רשות
המעברים היבשתיים של משרד הביטחון (רמי"ם) ,שעבודתם
הכרחית להפעלתם של המעברים היבשתיים שבין ישראל לרצועת
עזה.

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

תנועת אוכלוסיות לצרכים שונים
א.

כניסת פלס' לישראל/איו"ש מאושרת לצרכים שונים נוספים על בסיס
 12מטרות:
)1

השתתפות בלוויה או חתונה -כניסת תושבי רצועת עזה לישראל
(אף לצורך מעבר לאיו"ש או לחו"ל) לצורך השתתפות בחתונה או
הלוויה של קרוב משפחה מקרבה ראשונה.
מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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)2

כניסת ילדים כנלווים -מתאפשרת כניסתם של ילדיו הקטינים (עד
גיל  )15של תושב הרצועה שהותרה כניסתו לישראל לצורך ביקור
קרוב משפחה החולה במחלה קשה (סעיף .2א 3.לעיל) ,לצורך
השתתפות בלוויה או חתונה (סעיף.4א ,)1.או לצורך הומניטארי
אחר ,על פי שיקול דעת הגורמים המוסמכים.

)3

ביקור אסיר -כניסת בני משפחות אסירים לביקור אסירים
הכלואים בבתי הכלא בישראל ,בהתאם לכללים וההנחיות
הנקבעות על ידי שירות בתי הסוהר בעניין ביקורי כלואים ,לרבות
בעניין קרבה משפחתית ,כמות מבקרים ותדירות ביקור.

)4

צרכים משפטיים -כניסת תושבי רצועת עזה לישראל לביצוע
פעולות הכרחיות לשם ניהול הליך משפטי בבית משפט בישראל
(לדוגמא עדות בבית המשפט ,בדיקת מומחה רפואי מטעם בית
המשפט וכיו"ב) .בקשות יאושרו רק בכפוף לעמידה בהוראות
"נוהל לבחינת בקשות כניסה של פלסטינים תושבי עזה לצורך
ניהול הליכים משפטיים בישראל" ,לרבות התנאים כי מניעת
כניסתו של התושב תביא לסיכול ההליך המשפטי או לפגיעה קשה
בו; קיומן של נסיבות הומניטאריות חריגות הנוגעות לקיום ההליך
ולתוצאותיו'; העדרה של מניעה ביטחונית או פלילית פרטנית.

)5

אחמ"ש -מותרת כניסתם לישראל וחידוש השהייה בישראל של
פלסטינים תושבי רצ"ע המצויים בהליך "איחוד משפחות"
בישראל ,בכפוף לבחינה ביטחונית פרטנית מעת לעת ,ועל פי
הוראות וקריטריונים הנקבעים על ידי משרד הפנים.

)6

ראיון שגרירות -כניסת תושבי רצועת עזה לישראל לצורך ראיון
בקונסוליות/שגרירויות ,בתנאי שהריאיון המבוקש איננו זמין
ברצועת עזה .כניסת תושבי רצ"ע לקונסוליה האמריקאית
בירושלים יתאפשר בכפוף לתאריכים שתואמו מראש מול
הקונסוליה האמריקאית.

)7

תפילות בהר הבית -כניסת תושבי רצ"ע לתפילות מידי יום שישי
בהר הבית .על פי מכסה ,במגבלות גיל ,ובאופן חריג מאורגן על
בסיס אוטובוסים שיושכרו על ידי הרש"פ ובליווי נציג הרש"פ.
המטרה מוקפאת עד הודעה חדשה.
מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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)8

כניסת עיתונאים לישראל -מותרת כניסת תושבי רצועת עזה
העובדים כעיתונאים ,המשתייכים לסוכנות ידיעות או כלי
תקשורת המחזיקים בנציגות בישראל ורשומים בלשכת העיתונות
הממשלתית (לע"מ) ,בכפוף לבקשת הסוכנות או כלי התקשורת
להתיר את הכניסה לצורך השתלמות מקצועית ,פגישות עבודה או
קבלת פרס עיתונאי.

)9

צרכים אישיים -מאושר על פי מכסה.

)10

טיול בישראל -כניסת תלמידים פלס' תושבי רצ"ע (עד גיל )15
לטיול בישראל באמצע השבוע.

)11

השתתפות בכנס -כניסת פלסטינים אנשי מקצוע בתחום
החקלאות לאיו"ש או לישראל לצורך השתתפות בכנסים
מקצועיים בתחומי חקלאות שיש בהם כדי להביא לשיפור וחיזוק
הפעילות החקלאית המבוצעת ברצועת עזה ,וכן כניסה כאמור של
אנשי מקצוע רפואיים פלסטינים לצורך השתתפות בכנסים
מקצועיים בתחום הרפואה שיביא לחיזוק המענה הרפואי הניתן
ברצועה בכל תחום רפואי שהוא.

)12

פגישות עבודה -כניסת בכירים בתחום האנרגיה ,מים תקשורת
וכיו"ב ,גורמים במשרדים ממשלתיים ואנשי עסקים בכירים
(בכפוף להגשת בקשת מטעם הוועדה האזרחית הפלסטינית
ברצועת עזה) לפגישות עבודה בישראל ואיו"ש.

ב.

כניסת ספורטאים -מותרת כניסתם לישראל לצורך מעבר לאיו"ש או
לחו"ל ,של כלל חברי נבחרות הספורט הלאומיות והמקומיות תושבי
רצועת עזה ,לצרכי פעילות רשמית של הנבחרות .כמו כן ,מותרת כניסה
כאמור לחברי הוועד האולימפי וההתאחדות לכדורגל הפלסטינית.

ג.

כניסה לכנסים ואירועים של הרשות הפלסטינית -מעת לעת ,בכפוף
לקבלת בקשה מפורטת מנציגי הרשות הפלסטינית באיו"ש ,מותרת
כניסתם של תושבי רצועת עזה לישראל ולאיו"ש ,לצורך השתתפות
בכנסים או אירועים מיוחדים הנערכים בחסות הרשות הפלסטינית.

ד.

כניסת פלסטינים תושבי רצועת עזה לצורך יציאה לחו"ל-

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

בלמ"ס
-17
)1

מכסה שבועית -מותרת כניסת תושבי רצועת עזה לצורך יציאה
לחו"ל (דרך מעבר "אלנבי") במכסה של  100היתרים בשבוע,
למטרת :טיפול רפואי ייחודי; כנסים ייחודיים; סטודנטים
לתארים מתקדמים בחו"ל.

)2

בקשה מקונסוליה/שגרירות זרה בישראל -במידה ומתקבלת
בקשה רשמית מהקונסוליה ו/או שגרירות זרה בישראל ,יועבר
מכתב פנייה רשמי מטעמה ,הכולל צילום דרכון בתוקף ואת שאר
הפרטים הנדרשים לעיל .התנועה דרך ישראל/איו"ש עד ליציאה
לחו"ל תבוצע בליווי הקונסוליה הרלוונטית.

)3

ככלל ,כל תושב רצ"ע שמעוניין להיכנס לישראל ולאיו"ש לצורך
יציאה לחו"ל למטרות אישיות שונות ,תוך התחייבות בכתב שלא
לשוב ולהיכנס דרך ישראל ואיו"ש לרצועת עזה לשנה אחת,
בקשתו תאושר .זאת בכפוף לאבחון ביטחוני פרטני ,בהתאם
למדיניות האבחון ובכפוף לתנאים הבאים:

)4

הבקשה תועבר על ידי נציג הוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועת
עזה ותכלול את הפרטים הבאים:
א) שם מלא.
ב)

צילום תעודת זהות.

ג)

צילום דרכון בתוקף.

ד)

אמצעי התקשרות (לרבות מספר טלפון נייד).

)5

לבקשה יצורף אישור מקדים של הרשויות הירדניות ,כי המבקש
מאושר לעבור דרך שטח מדינת ירדן.

)6

תושב המבקש לצאת לחו"ל תחת קריטריון זה יחתום על מכתב
הצהרה בו הוא מתחייב על כך שלא ישוב לרצ"ע למשך שנה אחת
דרך ישטח ישראל ואיו"ש .ההתחייבות האמורה ,תהיה על גבי
טופס הצהרה סטנדרטי .יודגש כי הצהרת התושב באמצעות
חתימה על טופס זה (אשר הועבר לידי הוועדה האזרחית ברצ"ע)
הינה תנאי למימוש היציאה לחו"ל.
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ה.
.5

)7

ככלל ,יציאת תושבים פלסטינים לחו"ל תתבצע דרך מעבר 'אלנבי',
תתבצע בקבוצות ובליווי צבאי ו/או על ידי נציג רשמי של הרש"פ
דרך ישראל ואיו"ש.

)8

ככלל ,לא מאושרת יציאת פלסטינים דרך נתב"ג ,למעט במקרים
הומניטאריים ,חריגים ביותר וייחודיים .תושב שאושרה יציאתו
דרך נתב"ג ,רשאי לשוב דרך נתב"ג .על אף האמור במקרים
המתאימים ולפי שיקול דעת הגורמים המוסמכים במתפ"ש,
תאושר יציאתם לחו"ל דרך נתב"ג של פלסטינים בעלי עסקים
בכירים ביותר ,תעשיינים ושחקנים בעלי משקל משמעותי בכלכלת
הרצועה ,שהינם בעלי תיעוד  ,BMGואשר בפעילותם העסקית
והכלכלית יש כדי לתורם לשיפור כלכלת הרצועה.

)9

כלל המבקשים יאובחנו ביטחונית.

)10

עם יציאת התושב לחו"ל ,תוזן הערה במערכות הרלוונטיות שהנ"ל
יצא למטרת 'שהייה ארוכת טווח בחו"ל' ,ותוגבל חזרתו לאזור
למשך שנה לפחות.

)11

במידה ותושב רצ"ע אשר יצא לחו"ל לשהייה ארוכת טווח ,יבקש
לשוב לרצ"ע (דרך איו"ש וישראל) מטעמים הומניטאריים ,אף
בטרם נסתיימה השנה -תתקבל החלטה בעניינו לפי שיקול דעת
הגורם המאשר (מתפ"ש/רמת"ק) ,על בסיס בחינת נסיבותיו
הפרטניות של כל מקרה לגופו.

)12

כל המעוניין לשוב מחו"ל לרצ"ע בתום שנת ההתחייבות (דרך
איו"ש וישראל) ,ויצא לחו"ל מראש בתיאום עם ישראל ,יקבל
אפשרות לשוב לרצ"ע 'באופן חד כיווני' (בתום תקופת
ההתחייבות) ,ואם ירצה לשוב ולצאת לחו"ל יצטרך לשוב להגיש
בקשה בהתאם לקריטריונים הקיימים.

)13

אין מניעה לאפשר שימוש רב פעמי בקריטריון החדש ,לאחר
שהתושב שהה בחו"ל תקופה ממושכת ושב לרצ"ע ,לצאת שוב
לחו"ל דרך ישראל ואיו"ש ,ובתנאי שיחתום שוב על התחייבות
שלא לשוב לרצ"ע במשך שנה ובכפוף לאותם ההסדרים.

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

גורמים פלסטינים בכירים
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א.

נושאי תעודות  VIP1ו -VIP2 -בכירים פלסטינים המשמשים בתפקידי
מפתח ברש"פ אשר מופיעים ברשימות שהועברו ע"י המשרד לעניינים
אזרחיים ברש"פ ,בכפוף לאישור מתפ"ש.

 .6זרים וארב"ל
א .תנועת עובדי ארב"ל מתאפשרת על בסיס  2מטרות היתר:
)1

עובדי ארב"ל -מותרת כניסתם לישראל (אף אם לצורך מעבר
לאיו"ש או לחו"ל) של פלסטינים שהינם עובדי ארגונים בין
לאומיים מוכרים (על ידי משרד הרווחה ,הפנים או החוץ) או עובדי
נציגויות דיפלומטיות .של מדינות בעלות יחסים דיפלומטיים עם
ישראל ,לצרכי פעילות הארגון/נציגות בלבד.

)2

מוטבי ארב"ל -כניסת פלסטינים שלא מועסקים באופן ישיר
בארגון בין לאומי מוכר (על ידי משרד הרווחה ,הפנים או החוץ)
בדרך קבע ,אלא שכורים על ידי הארגון לטובת ביצוע פרויקטים
מסומים (לדוגמא "עובדי קבלן") ,לצרכי פעילות הארגון בלבד.

)3

כניסת מלגאים לישראל -מותרת כניסת תושבי רצועת עזה,
המחזיקים במלגה מוכרת מטעם מדינה בעלת יחסים דיפלומטיים
עם מדינת ישראל או על ידי ארגון בין לאומי מוכר על ידי מדינת
ישראל (על ידי משרד הרווחה ,הפנים או החוץ) ,המיועדים לצאת
ללימודים אקדמאיים בחו"ל ,לצורך יציאה לחו"ל או לצורך ראיון
ויזה (היתרים לראיון בשגרירות האמריקאית הוקפאו בתאום עם
ארה"ב עד שיופקו לקחים ביטחוניים) .בכפוף לפנייה ישירה
משגרירות או קונסוליית המדינה בה מיועד המלגאי ללמוד ובכפוף
לליווי מטעם השגרירות או הקונסוליה.

ב.

פירוט ההרשאות -בטבלת ההיתרים.

ג.

יציאת זרים מישראל לרצועת עזה דרך מעבר 'ארז'-
)1

בהתאם להוראות "נוהל תיאום כניסת זרים לרצועת עזה" ,ובכלל
זה גם בכפוף לקטגוריות וההנחיות הבאות:
א)

יציאת גורמים דיפלומטיים לרצ"ע-
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( )1יציאת דיפלומטים מטעם מדינות המקיימות יחסים
דיפלומטיים עם ישראל המאומנים למדינת ישראל
ומחזיקים בתיעוד רשמי מטעם משרד החוץ.
( )2יציאת נציגים רשמיים מטעם מדינות זרות ,המקיימות
יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל ,למטרות רשמיות
מטעם המדינה אותה הם מייצגים ,אשר התקבלה בשמם
בקשה רשמית מהנציגות הדיפלומטית הרשמית בישראל,
ואשר לביקורם ברצועה אין אופי פוליטי או מדיני הנוגד את
האינטרסים של מדינת ישראל (לדוגמא פגישה עם גורמי
חמא"ס).
)2

יציאת עובדי ארב"ל מוכרים זרים -
א)

יציאת עובדי ארב"ל זרים -יציאת עובדי ארגונים בין
לאומיים המוכרים על ידי מדינת ישראל (על ידי משרד
הרווחה ,הפנים או החוץ) ,בעלי אזרחות זרה ,המחזיקים
בתיעוד רשמי מטעם משרד החוץ ("מאומנים לישראל") ו/או
שהוגשה בשמם בקשה רשמית ממטה הארגון הבין לאומי
בישראל.

ב)

יציאת זרים נציגי ארב"ל מוכרים -יציאת זרים שאינם עובדי
ארב"ל ,אך הוגשה בשמם בקשה רשמית ממטה הארגון הבין
לאומי המוכר בישראל ,ואשר הם בעלי מקצוע הדורש
מומחיות הנדרשת לטובת פעילות הארגון (דוגמת רופאים,
מהנדסים ,טכנאים ייחודיים).

)3

יציאת עיתונאים זרים לרצועת עזה -יציאה מישראל לרצועת עזה
ובחזרה מאושרת לעיתונאים בעלי דרכון זר (שאיננו ישראלי),
המחזיקים בתעודה ואישור מטעם לשכת העיתונות הממשלתית
(לע"מ) בלבד .בכפוף לאבחון פרטני.

)4

יציאת עובדי ארגונים נוצרים -מותרת יציאת עובדי ארגונים
המוכרים על ידי אגף הדתות במשרד הפנים.

)5

יציאת ישראלים לשטח רצועת עזה:
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א)

בסמכות מפקד פד"ם ,ומת"ק עזה מטעמו ,ובכפוף לאישור
הגורמים הרלוונטיים במשרד הפנים והבדיקות הביטחוניות
הנדרשות.

ב)

בהתאם להנחיית מפקד פיקוד הדרום בצה"ל ,בדבר צמצמום
יציאת ישראלים לרצועת עזה באופן זמני ,בעת הנוכחית,
יציאת ישראלים לרצועה לא תותר אלא במקרים
הומניטאריים שייבחנו פרטנית ובנסיבות חריגות ,ייחודיות
ודחופות בלבד.

ג)

בהתאם ,להלן הקריטריונים ליציאתם של ישראלים לרצועת
עזה:
()1

()2

יציאה במקרה של צורך הומניטארי חריג-
(א)

יציאת ישראלים לרצועה לצורך ביקור קרוב
משפחה מקרבה ראשונה/סבא סבתא החולה
במחלה קשה אשר יש בה חשש לחיי החולה או כזו
המצריכה אשפוז ממושך.

(ב)

יציאת ישראלים לרצועת לצורך השתתפות בלוויה
או בחתונה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה כולל
סבים וסבתות.

(ג)

יציאת נלווים -מותרת יציאתם לרצועה של ילדיו
עד גיל  16בלבד ,של ישראלי שהותרה יציאתו
לרצועה בהתאם לקריטריונים לעיל ,כנלווים.

יציאת "משפחות חצויות" -יציאת ישראלים שבן זוגם
על-פי נישואין מתגורר ברצועה ("משפחות חצויות"),
לצורך התאחדות עם בן הזוג ,יחד עם ילדיהם
הישראלים עד גיל .18
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ד)

()3

יציאת עובדי ארב"ל ישראלים (תושבי מזרח ירושלים)-
יציאת ישראלים ,עובדי ארגונים בינלאומיים המוכרים
על ידי מדינת ישראל (על ידי משרד הרווחה ,הפנים או
החוץ) ,או עובדי נציגויות דיפלומטיות של מדינות
המקיימות יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל ,אשר
מומחיותם או תחום עיסוקם הכרחי לפעילות הארגון או
הנציגות ברצועת עזה ,ממזרח ירושלים לרצ"ע.

()4

יציאת אנשי עסקים ואחרים ,תושבי מזרח ירושלים
בלבד ,שפניהם לשיפור וקידום כלכלת רצועת עזה
והתשתית ההומניטארית בה .זאת ,בכפוף למכסה של
עד  150תושבי מז' ירושלים בכל פרק נתון ובכפוף
לקריטריונים שנקבעו בנוהל.

יודגש ,כי אישור יציאתם של ישראלים לרצועת עזה מותנה,
מלבד ההתאמה לקריטריונים דלעיל ,גם בביצוע כלל
הבדיקות הביטחוניות הנדרשות ובכפוף לתוצאותיהן ,וכן
בכפוף לשינויים במציאות הביטחונית-מדינית והשלכתם
האפשרית על מעבר "ארז" .כמו כן ,אישור היציאה לרצועה
מותנה בקיום כלל הדרישות והתנאים שהוגדרו על ידי כל
הרשויות הציבוריות הפועלות במעבר "ארז" ,כל אחת לפי
סמכותה וכלליה.
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פרק ג' -סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל לשם מעבר בין
איו"ש ורצ"ע
.1

יציאת תושבי איו"ש לרצועת עזה תאושר במקרים החריגים כדלהלן בלבד:
א.

כניסת תושבי איו"ש לרצ"ע ,מאושרת באופן מצומצם ביותר ,בדגש על
מקרים הומניטאריים בלבד ,בכפוף לבקשה מטעם משרדי התיאום
והקישור של הרשות הפלסטינית.

ב.

ככלל ,הבקשות שייבחנו יהיו לצורך המטרות הבאות:
)1

יציאה לצורך ביקור קרוב משפחה החולה במחלה קשה – יציאת
תושבי איו"ש לרצועת עזה לצורך ביקור קרוב משפחה מקרבה
ראשונה החולה במחלה קשה אשר יש בה חשש לחיי החולה או כזו
המצריכה אשפוז ממושך.

)2

יציאה לצורך השתתפות בלוויה או חתונה -יציאת תושבי איו"ש
לרצועת עזה לצורך השתתפות בחתונה או הלוויה של קרוב
משפחה מקרבה ראשונה.

)3

יציאה לצורך השתקעות ברצועה והעתקת מרכז חייו של התושב
אליה .הכל בהתאם להוראות "נוהל השתקעות תושבי איו"ש
ברצ"ע".
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.2

)4

כניסת פלסטינים שמענם הרשום ברצועת עזה מאיו"ש לישראל
לצורך חזרתם לרצועה .בסמכות המת"קים יריחו/עוטף י-ם/חברון
נציגות תרקומיא ולשכת הקישור בגשר אלנבי לאשר הנפקת היתרי
חזרה לרצ"ע עבור תושבי רצ"ע אשר שוהים באיו"ש עד שנה מיום
יציאתם מהרצועה .מתן היתר -בכפוף לשעות פעילות המעברים.
באשר לתושבי רצ"ע אשר שוהים באיו"ש למעלה משנה ,על
המת"קים שלעיל לפנות לאישור מת"ק עזה.

)5

יציאת גורמים פלסטינים בכירים לרצועת עזה -יציאת פלסטינים
המשמשים בתפקידי מפתח ברשות הפלסטינית אשר מופיעים
ברשימות שהועברו ע"י משרד יו"ר הרש"פ למתפ"ש.

)6

יציאת עובדי ארב"ל פלסטינים תושבי איו"ש לרצועת עזה-
יציאה לרצועת עזה של פלסטינים תושבי איו"ש עובדי ארגונים בין
לאומיים המוכרים על ידי מדינת ישראל (על ידי משרד הרווחה,
החוץ או הפנים) או עובדי נציגויות דיפלומטיות של מדינות
המקיימות יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל ,אשר מומחיותם
או תחום עיסוקם הכרחי לפעילות הארגון או הנציגות ברצועת
עזה.

כניסת תושבי רצועת עזה לאיו"ש-
א.

לצורך קבלת טיפול רפואי מציל חיים או טיפול רפואי שבהעדרו טעם
החיים משתנה כליל .כמפורט בפרק ב'( ,סעיף.2 ,א )1.למסמך זה.
בסמכות רמת"ק עזה.

ב.

ביקור קרוב משפחה מקרבה ראשונה החולה במחלה קשה ,כמפורט
בפרק ב'( ,סעיף .2א )3.למסמך זה .בסמכות רמת"ק עזה.

ג.

השתתפות בלוויה או חתונה של קרוב משפחה מקרבה ראשונה,
כמפורט בפרק ב'( ,סעיף .4א )1.למסמך זה .בסמכות רמת"ק עזה.

ד.

יציאת תושבי הרצועה לירדן דרך "גשר אלנבי"-
)1

תאושר במקרים הומניטאריים חריגים ,בהתאם לקריטריונים
שבמדיניות התנועות ,בכפוף לאבחון ביטחוני ולאחר תיאום בין
מת"ק עזה למנהא"ז איו"ש/לשכת הקישור לגשר אלנבי.
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.3

)2

תושבי רצועת עזה המתגוררים מעל שנה באיו"ש ,ו/או אלו
המחזיקים בהיתר שהייה מתחדש ,יאושרו ע"י המנהא"ז לצאת
את האזור לירדן דרך גשר אלנבי ,ובכפוף להנחיות האבחון
הרלוונטיות.

)3

ספורטאים -כמפורט בפרק ב' (סעיף .4ב) למסמך זה.

ה.

כניסה לכנסים ואירועים של הרשות הפלסטינית -כמפורט בפרק ב'
(סעיף .4ג) למסמך זה.

ו.

כניסת עובדי ארב"ל מוכרים פלסטינים מרצועת עזה לאיו"ש -כמפורט
בפרק ב' (סעיף .6א )1.למסמך זה.

ז.

כניסת פלסטינים שמענם הרשום באיו"ש מרצועת עזה לישראל לצורך
חזרתם לאיו"ש -מקום בו מעברם לרצועה נעשה על דעתה של מדינת
ישראל ובתיאום עמה ,ומבלי שהוגבלה חזרתם לאזור דרך ישראל.

ח.

כניסת תושבי רצועת עזה לכנסים/השתלמויות באיו"ש וישראל
בהקשר שיקום רצועת עזה -מותרת כניסת תושבי רצועת עזה לטובת
השתתפות בכנסים/השתלמויות מקצועיות באיו"ש וישראל ,מטעם
הרש"פ ,לטובת שיקום הרצועה (בתחומי תשתית וכלכלה) .בכפוף
לאבחון ביטחוני ולהגשת בקשה על ידי הרש"פ (מהמשרד לעניינים
אזרחיים למתפ"ש).

ט.

מעבר בעלי תפקידים הקשורים לשיקום רצועת עזה -מותר המעבר בין
איו"ש ורצועת עזה ולהיפך ,לבעלי תפקידים הקשורים לשיקום הרצועה
(פקידי רש"פ וגורמים נוספים בעלי זיקה ישירה לשיקום בלבד).
קריטריון זה אינו כולל מעבר סוחרים.

י.

פירוט בטבלת ההיתרים.

הוראות משותפות למעבר בין איו"ש לרצ"ע ולהיפך:
א.

כניסת ילדים כנלווים -מותר מעברם של ילדיו הקטינים (עד גיל  )15של
תושב רצועת עזה שהותרה כניסתו לאיו"ש או של תושב איו"ש שהותרה
יציאתו לרצועת עזה דרך ישראל ,וזאת למטרות של ביקור קרוב
משפחה מקרבה ראשונה החולה במחלה קשה ,או של השתתפות
בחתונה או בלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
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ב.

אך ורק לצרכי בקשות למעבר בין איו"ש לרצועת עזה ולהפך ,למטרות
של ביקור קרוב משפחה מקרבה ראשונה החולה במחלה קשה ,או של
השתתפות בחתונה או בלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה,
משמעות המונח "קרוב משפחה מדרגה ראשונה"=הורה/אח/ילד של
התושב המבוקר וכן סבא או סבתא של התושב המבוקר.

פרק ד' -פעילות מעברים
.1

פעילות המעברים באיו"ש
א.

מסוף אלנבי-
)1

פתוח לתנועת נוסעים בשתי המגמות בימים א'-ה' בין השעות
 . 07:30-01:30בסופ"ש המעבר פתוח בין השעות .8:00-15:00

)2

בתקופת הקיץ יפתח המסוף לתנועת הולכי רגל למשך  24שעות,
חמישה ימים בשבוע (א'-ה').

)3

מסוף המטענים/סחורות-
א)

המסוף פועל לשינוע סחורות בימים א' -ה' בין השעות 08:00-
.18:00

ב)

באם הדבר נדרש ,ניתן לתאם פרטנית ,ובתיאום בין המכס
ורש"ת לבין המסוף הירדני ,את הפעלת מסוף הסחורות
לשעה מאוחרת יותר (עד לא יאוחר מ 24:00 -של יום
העבודה).

ג)

בסופ"ש מסוף הסחורות/מטענים סגור לתנועת סחורות.

ב.

מעברי גא"ג (מעברי סחורות) -פתוחים לשינוע סחורות.

ג.

פעילות המחסומים בתוך שטחי איו"ש -בכפוף למדיניות פיקוד המרכז.

ד.

העברת סחורות לאיו"ש (מרצ"ע/מישראל/מחו"ל)-
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)1

לאיו"ש ניתן להכניס את כלל הסחורות למעט רשימת מוצרים
מפוקחים הדורשים אבחון ביטחוני והיתר פרטני מהגורמים
המוסמכים ,בהתאם לפירוט הבא:
א)

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח
המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) התשס"ט-
 .2008בסמכות בעלי התפקידים שהוסמכו לכך במתפ"ש

ב)

צו הפיקוח על הייצוא הביטחוני (ציוד דו שימושי מפוקח)
(התשס"ח .)2008-בסמכות משה"ט/אגף הפיקוח על היצוא
הביטחוני.

ג)

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד טילים) ,התשס"ח.2008-
בסמכות משה"ט/אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני.

ד)

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד לחימה) ,התשס"ח.2008-
בסמכות משה"ט/אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני.

ה)

הצו בדבר העברת טובין (יהודה ושומרון) (מס' ,)1252
התשמ"ח 1988-וההיתר הכללי להבאת הטובין שיצא מכוחו.
הצו קובע סוגי טובין הנדרשים לקבל היתר פרטני מטעם
הקמ"ט הרלוונטי במנהל האזרחי (קמ"ט איכות הסביבה,
קמ"ט תקשורת וקמ"ט מסחר ותעשייה).

ו)

ההודעה בדבר קביעת נקודות מעבר טובין (יהודה ושומרון),
התשס"ח .2008 -ההודעה קובעת את נקודות המעבר בהם
ניתן להעביר סוגי טובין מסוימים .בסמכות ראש המנהל
האזרחי.

ז) צו בדבר פיקוח על חומרים מסוימים (יהודה ושומרון) (מס'
 )653התשל"ה .1975 -בסמכות קמ"ט איכות הסביבה
שבמנהל האזרחי.
.2

פעילות המעברים ברצ"ע
א.

ארז-
)1

פתוח לתנועת אנשים בהתאם לקריטריונים הקבועים בפרקים
הר"מ.
א)

 -15:00- 07:30מגמת כניסה לישראל.
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ב)
ב.

ג.

ד.

 -19:00- 07:30מגמת יציאה לרצועת עזה.

כרם שלום-
)1

פתוח לשינוע סחורות ,בהתאם לבקשות תיאום ,המועברות ע"י
הצד הפלסטיני וארב"ל למת"ק עזה ,ובכפוף לרשימות ציוד דו
שימושי מפוקח כפי שיפורט להלן.

)2

פתוח בימים א-ה' בין השעות  .16:00 -07:00במקרים חריגים ניתן
לפתוח את המעבר בכפוף לאישור מתפ"ש ור' רמי"ם.

העברת סחורות לרצועת עזה (מאיו"ש/מישראל/מחו"ל)-
)1

כלל העברת הסחורות לרצ"ע תתבצע ע"ב תיאום למול מת"ק עזה.

)2

בהתאם להחלטת ועדת השרים לביטחון לאומי ב 44/מיוני ,2010
לרצועת עזה ניתן להכניס את כלל הסחורות למעט רשימת מוצרים
מפוקחים הדורשים אבחון ביטחוני והיתר פרטני מהגורמים
המוסמכים בהתאם לפירוט הבא:
א)

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח
המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) התשס"ט-
 .2008בסמכות בעלי תפקידים שהוסמכו לכך במתפ"ש.

ב)

צו הפיקוח על הייצוא הביטחוני (התשס"ח .)2008-בסמכות
משה"ט/אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני.

ג)

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד טילים) ,התשס"ח.2008-
בסמכות משה"ט/אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני.

ד)

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד לחימה) ,התשס"ח.2008-
בסמכות משה"ט/אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני.

העברת סחורות מרצועת עזה (לאיו"ש/לישראל/לחו"ל)-
)1

העברת סחורות מרצ"ע לאיו"ש
א)

כלל העברת הסחורות מרצ"ע לאיו"ש תבוצע ע"ב תיאום
מקדים למול רשות המיסים ולמול מת"ק עזה.

ב)

מאושר שיווק תוצרת חקלאית מרצ"ע לאיו"ש בהתאם
להגדרות משרד החקלאות ומשרד הבריאות הישראלי ונוהלי
רשות המכס והמיסים.
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ג)

ה.

ו.

מאושר שיווק תוצרת טקסטיל וריהוט מרצ"ע לאיו"ש
בהתאם לנוהלי רשות המכס והמיסים.

העברת סחורות מרצ"ע לחו"ל-
)1

מאושר ייצוא סחורות מרצ"ע לחו"ל עבור כלל הסחורות הניתנות
לבידוק ,בהתאם לנוהלי הבידוק הקיימים במעבר כרם שלום.

)2

כלל הייצוא מרצ"ע לחו"ל יבוצע ע"ב תיאום מקדים למול רשות
והמיסים ולמול מת"ק עזה ובהתאם לנוהלי רשות המכס
והמיסים.

העברת סחורות מרצ"ע לישראל-
)1

חריגים:
א)

מאושרת הוצאת הפריטים הבאים :דולבים ריקים ,ארגזי עץ
ריקים ,תוצרת חקלאית ( 400טון בחודש) ,ברזל ופלדה,
ריהוט וטקסטיל ,מוצרי נייר (מחברות וכו').

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

בלמ"ס
-30

טבלאות ההיתרים  -איו"ש ורצ"ע
טבלת היתרים-איו"ש
צרכי בריאות
מס"ד

מטרה

.1

צרכים רפואיים

.2

ליווי חולה

.3

ביקור חולה

מכסה

ייעוד
 .1חולים המוזמנים לטיפול רפואי בישראל.

ללא.

 .2חולי סרטן ודיאליזה עפ"י רשימות מתאמת
בריאות.

טווח ההיתר

גיל

עפ"י צורך בין השעות ללא.
00:00-00:00

הערות
 .1צירוף מסמכים נלווים.
 .2לא מותנה בכר"ח.
 .3אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

 .3הזמנות מבתי חולים בישראל עפ"י בדיקה
מדגמית מול ביה"ח.
 .4חולים כרוניים.
 .1ליווי קרוב משפחה מאושפז.

ללא.

עפ"י צורך בין השעות ללא.
00:00-00:00

ללא.

עד  5ימים בין השעות ללא
00:00 -05:00

 .2חולים כרוניים.

 .1עדיפות לקרבה ראשונה.
 .2צירוף מסמכים נלווים.
 .3לא מותנה בכר"ח.
 .4אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

 .1ביקור חולה קרוב משפחה פלס'/ישראלי.
 .2ביקור חולה בעזה – קרבה ראשונה בלבד
ובמקרה של סיכון חיים (ראה פרק ג') בכפוף
לעמדת מתאמת בריאות.

 .1בדיקת היתר בתוקף לקרוב
משפחה/מסמך על ישראלי
השוהה בבית חולים.
 .2מותנה בכר"ח.
 .3אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
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.4

 .1רופא העובד בביה"ח בישראל .מדובר ברופאים ללא
המועסקים בישראל ולא מקבלים היתר
תעסוקה מכיוון שהינם בעלי אחמ"ש ,מתמחים
בבתי חולים בישראל או מצריכים אבחון
ביטחוני.

רופא

 180יום ,שעות  -00:00ללא
00:00

 .1בכפוף לאישור משרד הבריאות
לתעסוקה בישראל בתיאום
מתאמת בריאות.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בעת
הצורך.
 .3חייב כר"ח.

צרכים משפטיים
מס"ד

מטרה

ייעוד

.4

עו"ד בישראל

.5

צרכים משפטיים  .1הופעה בבית משפט.

מכסה

טווח ההיתר

 .1עבודת עורכי דין פלס' בישראל עם עצורים ללא
פלס' ,בין היתר לצורכי התייעצות והכנה
לדיונים.

עד  3חודשים בין ללא
-05:00
השעות
19:00

ללא

היתר חד יומי ללא.
בהתאם לשעות
המבוקשות

גיל

הערות
 .1תעודת עו"ד בתוקף.
 .2מסמך יפויי כוח מתושב עצור בישראל.
 .3הודעה בדבר הימצאות העצור בתקן
ספציפי.
 .4עמדת יועמ"ש.
 .5מותנה בכר"ח.
 .6אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

 .2בדיקות רפואיות לצרכים משפטיים.

 .1צירוף מסמכים נלווים.
 .2לא מותנה בכר"ח.
 .3אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
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צרכים לימודיים
מס"ד

מטרה

מכסה

ייעוד

טווח ההיתר

גיל

.6

לתקופת
צרכים ייחודיים .1 -מורים העובדים בבתי ספר  .1מורים
מוסלמים .400 -הלימודים
עובד ביה"ס.
במזרח ירושלים.
מורים נוצרים -השעות
 .2עובדים בבתי ספר במזרח
19:00
.150
ירושלים.
 .2עובדים -ללא
מכסה

שנת ללא
בין
-05:00

.7

לתקופת
הלימודים
השעות
19:00

שנת ללא
בין
-05:00

צרכים ייחודיים -מיועד לתלמידי ביה"ס הלומדים ללא
במזרח ירושלים.
תלמיד ביה"ס

הערות
 .1בכפוף לפניית מוסד החינוך תוך
בחינת השתייכות פוליטית של המוסד
והצגת עדויות מתאימות.
 .2מותנה בהחזקת כר"ח.
אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .1בכפוף לפניית מוסד החינוך תוך
בחינת השתייכות פוליטית של המוסד
והצגת עדויות מתאימות.
 .2מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

.8

לימודים
אקדמאיים.

לימודים אקדמאיים בישראל.

50

עד חצי שנה בין ללא
-05:00
השעות
.19:00

 .1לימודי תואר שני /דוקטורט .מסמכים
מהמוסד האקדמאי /גופים המעורבים
במתן המלגה.
 .2מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
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טווח ההיתר

גיל

הערות

מס"ד

עפ"י צורך בין השעות 00:00-
 .00:00עד  3חודשים.

ללא

 .1הצגת מסמכים רשמיים המעידים על ההזמנה
להשתלמות ,מהות ההשתלמות ומועדיה.

.10

השתלמות רפואית

כניסה
להשתלמות
רפואית בישראל

ללא

עפ"י צורך (בין השעות 00:00-
)00:00

ללא

.11

היתר -הייטק

היתר היי-טק.

1,000

למשך חצי שנה בין השעות
00:00 -05:00

22

.9

מטרה

ייעוד

מכסה

ייחודים-כנס השתתפות בכנס ללא
צ'
רפואי
רפואי

 .2חוו"ד מתאמת בריאות.
 .3מותנה בהחזקת כר"ח להיתר מעל יום אחד.
 .4אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .1בכפוף להצגת מסמכים ועמדת מתאמת בריאות.
 .2מותנה בהחזקת כר"ח להיתר מעל יום אחד.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .1הבקשות מוגשות באמצעות חברת ההיי-טק/קש"פ
גזרתי למת"ק ,או באמצעות חברת ההיי-טק לענף
כלכלה.
 .2יש להגיש טופס בקשה ,צילום ת"ז ,מסמך חתום ע"י
מנהל חברת ההיי-טק הפלס' .אין צורך בהגשת בקשה
מחברת הייטק-ישראלית.
 .3מותנה בהחזקת כר"ח.
 .4מותנה בהסרת מניעה בלבד (לא מאושר למנועים).
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כלכלה ותעסוקה

סוג מכסה

קבועים

קבועים באזורים
מיוחדים

עונתיים

ענף

מכסה לענף

תת ענף

מכסה לתת ענף

קריטריון

מכסה לקריטריון

בניין

30,000

-

-

גיל  22נשוי

30,000

בניין למגורים

28,100

-

-

גיל  22נשוי

28,100

תעשייה ושירותים

4.450

-

-

גיל  22נשוי

4,450

חקלאות לא עונתית

6,250

-

-

גיל  22נשוי

6,250

בריאות בישראל

270

-

-

גיל  21ומעלה

270

בריאות במזרח ירושלים (עובדי
רפואה בבתי חולים במזרח
ירושלים

1,980

-

-

מלונאות מזרח ירושלים

300

-

-

א.ת עטרות

2,500

-

-

חקלאות עונתית

10,750

גיל  21ומעלה

גיל  21ומעלה

תוקף מכסה

מכסה קבועה
(מהם  16,000היתרי
לינה בקריטריון 22
נשוי )+

1,980

300

גיל  21ומעלה

1,700

גיל  22נשוי

800

פרדסים
ומטעים

4,250

גיל  22נשוי

4,250

כל השנה

מסיק זיתים

3,000

גיל  21נשוי
(נוהל
משפחות)

3,000

27/08/1715/01/2018
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קטיף שקדים

2,000

גיל  22נשוי

2,000

עונת 2017

פירות וירקות
עונתיים

1500

גיל  22נשוי

1500

גידול משתנה

קטיף הדרים

2000

גיל  22נשוי

2000

2/2018

צורכי כלכלה (סוחרים ,מדריכים ,BMC,עובדים וכו')
מס"ד

מטרה

מכסה

ייעוד

טווח ההיתר

גיל

.12

BMC

מיועד לאנשי עסקים
בכירים פלס'.

2,400

בין ללא
שנה
למשך
השעות 00:00-00:00

.13

מסחר

מיועד לסוחרים פלס'
לישראל.

22,000

למשך חצי שנה בין גיל
השעות  00:00 -07:00נשוי+

.14

עובד
ארב"ל

מיועד עבור עובדי  .1מכסה כוללת .2,200
ארב"ל פלס'.
 .2גיל .200 -25 -22

.15

עובד
כנסייה

הערות
 .1מותנה בהחזקת כר"ח.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני (תקף גם לנתב"ג).
 .3בהתאם למפורט בנוהל.

למשך חצי שנה בין גיל
 -05:00ומעלה
השעות
.00:00

 .3גילאי .2,000 -25
לעבודה
פלס'
בכנסיות בישראל.

1,200

 .1 25מותנה בהחזקת כר"ח.
 .2מותנה בהסרת מניעה בלבד (לא מאושר
למנועים).
 .1 22מותנה בהחזקת כר"ח.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .3בכפוף לבקשות משגרירויות.

למשך חצי שנה בין גיל
השעות  22:00 -05:00ומעלה

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

 .1 25מותנה בהחזקת כר"ח.
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 .2בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .3בהתאם לנוהל נוצרים.

מס"ד

מטרה

ייעוד

מכסה

גיל

הערות

טווח ההיתר

למשך חצי שנה בין גיל
השעות  22:00 -05:00ומעלה

 .1 25מותנה בהחזקת כר"ח.

.16

עובד דת

עובדי דת (כמרים) לירושלים

100

.17

עובד חמ"י כניסת עובדי חמ"י (חברת
חשמל מזרח ירושלים)

100

בין השעות 00 -05:00

.18

עובד ווקף עובדי ווקף בהר הבית
בהר הבית

150

למשך חצי שנה ללא
בהתאם
(שעות
לתפקיד ולצורך).

 .2בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .3בהתאם לנוהל נוצרים.

ללא

 .1מסמך רשמי של
המלצת/עמדת רת"ח
חשמל.

חמ"י
תשתית

בצירוף
וקמ"ט

 .2מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .1בדיקת רשימת השמות למול עיריית
ירושלים.
 .2אבחון ביטחוני למשך שנה.
 .3מותנה בהחזקת כר"ח.
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.19

צ'
ייחודים-
פגישת
עבודה

יציאה
בישראל.

לפגישות

עבודה ללא

עד  5ימים בין השעות ללא
00:00 -00:00

 .1אישור הבקשה תהיה בכפוף להצגת
מאמתים ותיעוד כי אכן
מסמכים
מתקיימת פגישה בישראל ,בכפוף להיעדר
רציפות שהייה קבועה בישראל.
 .2מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני.

מטרה

ייעוד

מכסה

מס"ד
.20

חיפוש עבודה

חיפוש עבודה בישראל

ללא

.21

מדריך תיירות

מדריכי
בישראל

.22

עובד תיירות

עובדי תיירות בישראל

.23

צוות חירום צוותים רפואיים של
מד"א וסה"א
רפואי

תיירות

טווח ההיתר

גיל

 5ימים  5 +ימים בחודש לא  22נשוי+
בצמידות בין השעות -05:00
 .19:00מותנה בתקופת צינון של
 3חודשים לכל הפחות.

50

למשך חצי שנה בין השעות ללא
00:00-00:00

500

למשך חצי שנה בין השעות ללא
00:00 -05:00

הערות
 .1מותנה בהחזקת כר"ח.
 .2מותנה בהסרת מניעה בלבד (לא מאושר למנועים).
 .3ההיתר יינתן ללא ימי שישי-שבת.
 .1ע"ב רשימה של  50מדריכי תיירות כפי שמתקבל
ממשרד התיירות הפלס'.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .3מותנה בהחזקת כר"ח.

2,000

בין השעות 00:00-00:00

ללא

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

 .1מותנה בהחזקת כר"ח.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .1לבקשת בתי חולים במזרח ירושלים בלבד.
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 .2מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3אבחון ביטחוני לכלל מקבלי התיעוד.
נוהל הרכבות

.24

פועלים בהתישבויות
אשר נדרשים לצאת עם
מתחומי
המעסיק
איו"ש בכדי להתקין
את ה"תוצרת" בבית
הלקוח.

200

למשך  3חודשים בין השעות 22
ומעלה
00:00 -05:00

 .1מסמך מהמעסיק המפרט את אופי העבודה בישראל.
 .2מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .4בכפוף לרישיון תעסוקה בתוקף בהתיישבות.

צרכי פולחן ודת

מס"ד

מטרה

מכסה

ייעוד

.25

תפילות בהר יציאת מתפללים פלס'
הבית בימי לתפילות בהר הבית בימי
שישי.
שישי בלבד

ללא

טווח ההיתר

הערות

גיל

למשך חצי שנה בין גברים מגיל  .1הבקשות יוגשו ע"ג רשימות הניתנות דרך הקש"פ.
נשים
השעות ,55 .16:00 -05:00
 .2מותנה בהחזקת כר"ח עד גיל .60
מגיל .45
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

.26

חג נוצרי

כניסת פלס' נוצרים בחגים
לישראל

ללא

בהתאם למפורט לעיל.

ללא

.27

ביקור
משפחה

משפחה

ללא

עד שבוע בין השעות
22:00 -05:00

ללא

 .1תושבים נוצרים.
 .2מוגשות ע"י מנהל תחום נוצרים במשרד הפנים.
 .3מותנה בהסרת מניעה בלבד (לא מאושר למנועים).
 .4לא מותנה בהחזקת כר"ח.

כניסה
בישראל

לביקורי

 .1קרבה ראשונה בלבד
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
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 .3משפחות חצויות -בני זוג וילדים.
ביקור
משפחה בחג

.28

כניסה לביקור משפחה
במהלך החגים קורבן,
רמצ'אן וחגי הנוצרים.

בהתאם
להגדרה
בצעדים
המאושרים

בהתאם
להגדרה
בצעדים
המאושרים

בהתאם להגדרה
בצעדים המאושרים

 .4בהתאם למוגדר בפקודת הצעדים המאושרת.
 .5בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

בכירים פלס'
מכסה

טווח ההיתר

מס"ד

מטרה

ייעוד

.29

בכיר ברש"פ בעלי תפקידים בכירים
ברש"פ ולמקורבים אחרים
1
של יו"ר הרש"פ.

120

לשנה.
בישראל.

כולל

.30

בכיר ברש"פ בעלי תפקידים שונים ברש"פ.
2

200

לשנה .בין
.00:00-00:00

גיל
לינה ללא

הערות
 .1בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .2מאפשר תנועה ללא בידוק (לא כולל
נתב"ג).
 .3מאפשר תנועה חופשית לישראל .בין
האזורים בכפוף לתיאום פרטני.

השעות ללא

 .1זכאי להקלה בבידוק בעת מעברו בג"א
ומלווה ע"י חברת לאופר.
 .2זכאי לעבור במעברים ישראליים פנימיים.
 .3מאפשר תנועה בין איו"ש ורצ"ע בכפוף
לתיאום.
 .4בכפוף לאבחון ביטחוני.
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תנועת אוכלוסיות לצרכים שונים

מס"ד

מטרה

טווח ההיתר

ייעוד

מכסה

.31

אחמ"ש

איחוד משפחות לפלס' בישראל
כולל אילת.
אחמ"ש א 5/בישראל (מעמד
ארעי) – לנתב"ג בלבד.

ללא

עד שנתיים בין השעות ללא
.00:00-00:00
חד יומי למועד הנקוב
בכרטיס הטיסה ובכפוף
א5/
מעמד
להצגת
בישראל לכלל המטרות.

.32

צרכים
ייחודיים-

טיולים בישראל

ללא

היתר דו יומי בין השעות ללא
00:00 -08:00

גיל

הערות
 .1בכפוף להצגת אישור משרד הפנים והערת
מרכז היתרים המאשרת את האחמ"ש
במערכת מע"ת לחלופין הצגת מעמד א5/
בישראל.
 .2מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3מותנה בהסרת מניעה בלבד (לא מאושר
למנועים).
 .4כל בעל מעמד א 5/בישראל מחויב באבחון
ביטחוני מראש ובנשיאת היתר .מותנה
בדרכון פלס' תקף.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

 .1בכפוף לבקשות של משרדים ממשלתיים
ברש"פ (בדגש על בתי ספר) .אין כוונה לאשר

בלמ"ס
-41
טיולים פרטיים.

טיול

 .2לא מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3מותנה בהסרת מניעה בלבד (לא מאושר
למנועים).
 .4ללא ימי שישי-שבת.
.33

צרכים
ייחודיים-
רווחה

צורכי רווחה בישראל

ללא

עפ"י צורך בין השעות ללא
00:00-00:00

 .1בכפוף לפניית מוסד הרווחה למתאמת
בריאות (תחום רווחה).
 .2מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

מס"ד

מטרה

ייעוד

מכסה

טווח ההיתר

גיל

.34

צרכים
ייחודיים-
חתונה

השתתפות בחתונה בישראל.

ללא

עד שלושה ימים ,שעות ללא
עפ"י צורך.

.35

צרכים
ייחודיים-
לוויה

השתתפות בהלוויה בישראל.

ללא

עד שלושה ימים בין ללא
השעות 00:00-00:00

הערות
 .1קרבה משפחתית.
 .2מותנה בהסרת מניעה בלבד (לא מאושר
למנועים).
 .3מותנה בהחזקת כר"ח עד גיל .60
 .4בכפוף להזמנה.
 .1קרבה משפחתית.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .3לא מותנה בהחזקת כר"ח.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

בלמ"ס
-42
 .4בכפוף להצגת תעודת פטירה.
.36

ללא

יציאת פלס' לישראל לראיון
צרכים
ייחודיים -ר' בקונסוליות/שגרירויות
שגרירות

היתר חד יומי בהתאם ללא
לשעות הראיון

 .1מסמך מהקונסוליה הרלוונטית.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .3מותנה בהחזקת כר"ח.

.

מס"ד

מטרה

טווח ההיתר

ייעוד

מכסה

.37

יציאה
לחו"ל

מעבר לפלס' או בעלי
מעמד א 5/בישראל
לחו"ל דרך נתב"ג.

ללא

חד יומי ,שעות בהתאם למועד ללא.
הטיסה (לרבות חוצה יום)

.38

ביקור
אסיר

יציאת משפחות אסירים
לביקור בבתי הכלא
בישראל.

ללא

עד שנה בין השעות  -05:00ללא
19:00

הערות

גיל

 .1בכפוף להגשת מסמכים המצדיקים את היציאה דרך
נתב"ג ,כרטיס הטיסה ודרכון פלס' בתוקף.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני (כל מי שבין הגילאים 18-60
ללא קשר למניעה).
 .3מותנה בהחזקת כר"ח למעט מקרים הומניטאריים.
 .4מי שהותרה יציאתו לחו"ל דרך נתב"ג ,רשאי לשוב
לאזור באותה הדרך.
 .5בכפוף להצגת מעמד א 5/ובכפוף לאבחון ביטחוני.
יציאת פלסטינים לחו"ל דרך נתב"ג מאושרת
באמצעות דרכון פלסטיני בלבד ,גם בעת בעלות
אזרחות זרה .דרכון פלס' גובר על דרכון זר.
 .1ההיתרים יונפקו לבקשת הצל"א .ההיתר יינתן עבור
מבקר מדרגה ראשונה וסבא וסבתא.
 .2היתרים למנועים ואחים/בנים בין הגילאים 16-45

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

בלמ"ס
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יינתנו ל 60 -ימים לשתי כניסות בלבד.
 .3לא מותנה בהחזקת כר"ח .בכפוף לאבחון ביטחוני.
.39

מס"ד

שהייה
זמנית
באיו"ש

מטרה

שהייה
היתרי
מתחדשים ל 1,100-פלס'
עובדי הרשות שמקורם
תושבים
ברצ"ע,
להם
שאושרה
השתקעות באיו"ש.

ייעוד
צרכים אישיים.

.40

צרכים
אישיים

.41

עבור גורמים במשרדי
צרכים
איגודים
אישיים ,עובד הרש"פ,
מקצועיים/התאחדויות
סקטור
מוניציפאלי
ודרג
ציבורי
בגזרות השונות וברמת
שאינם
המפקדה,
נמנים על הקש"פ
והמנגנונים.

ללא

ללא

עד שנתיים

 .1בכפוף לאבחון ביטחוני.
 .2בכפוף לפניות מטעם הרש"פ/תו"ב.
 .3בין השאר ,תושבים שחלה בעניינם מדיניות אי הגירוש
ותושבים המצויים בתהליך מדורג עפ"י נוהל
השתקעות.

מכסה

טווח ההיתר

גיל

עד  20היתרים לכל פרק זמן שלא יעלה על ללא.
חודש בין השעות -05:00
מת"ק ו30-
 .22:00תוגדר תקופת
היתרים למרכז
צינון של לפחות שבוע .סך
היתרים
ההיתרים לתושב לא
יעלה על  6חודשים בשנה.
600

פרק זמן שלא יעלה על ללא
חודש בין השעות -05:00
 .22:00תוגדר תקופת
צינון לפחות שבוע .סך
ההיתרים לתושב לא
יעלה על  6חודשים בשנה.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

הערות
 .1לא תתקבלנה רשימות מרוכזות אלא רק בקשות
פרטניות.
 .2מותנה בהחזקת כר"ח מעל שלושה ימים.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .1לא תתקבלנה רשימות מרוכזות אלא רק בקשות
פרטניות לבקשת הרש"פ.
 .2מותנה בהחזקת כר"ח מעל שלושה ימים.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

בלמ"ס
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.42

מס"ד

התאגידים
נציגי
צרכים
אישיים ,עובד המרכזיים תחתיהם
סקטור כלכלי מס' חברות בת ,וכן
הגדולות
החברות
ביותר (כדוגמת רוואבי,
פאדיקו וכו') ,בכפוף
ההנהלה
לבקשת
הבכירה ביותר של
ו/או
החברות
התאגידים .יודגש ,כי
אין מדובר בסוחרים
אלא בנציגי החברות.

מטרה

.43

צרכים
ייחודיים-
שהיה
בישראל

.44

ההסדר
ההומניטאר
י בי-ם

ייעוד

300

מכסה

פרק זמן שלא יעלה על ללא
חודש בין השעות -05:00
 .22:00תוגדר תקופת
צינון לפחות שבוע .סך
ההיתרים לתושב לא
יעלה על  6חודשים בשנה.

טווח ההיתר

 .2מותנה בהחזקת כר"ח מעל שלושה ימים.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

גיל

 200פרק זמן שלא יעלה על  3ללא
ההיתרים יונפקו עבור קציני  .1עד
חודשים .בין השעות
קישור ובני משפחותיהם,
למת"קים
רמ' וחברון.22:00 -05:00 .
ובני
מנגנונים
מפקדי
משפחותיהם ,עובדים פלס'
במנהא"ז וכניסת עיתונאים  150 .2לשאר
המת"קים.
לישראל
 .3מנהא"ז-
700
תושבי איו"ש שמתגוררים
במרחב המוניציפאלי של
ירושלים ,אשר הוכרו ע"י
משרד הפנים כזכאים
להיתרים במסגרת ההסדר
ההומניטארי בשטח זה.

 .1לא תתקבלנה רשימות מרוכזות אלא רק בקשות
פרטניות לבקשת התאגידים ו/או החברות.

למשך שנתיים בין השעות ללא.
00:00-00:00

הערות
 .1לא תתקבלנה רשימות מרוכזות ,אלא רק בקשות
פרטניות.
 .2מחויב בכר"ח ,בכל מקרה של הנפקת היתר מעל
שלושה ימים.
 .3במידה וקיימת מניעה -בכפוף לאבחון ביטחוני.

 .1רשימה מאושרת ע"י משרד הפנים.
 .2לא מותנה בכר"ח.
 .3אבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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מס"ד

מטרה

ייעוד

מכסה

טווח ההיתר

.45

צרכים
ייחודיים-
ארגונים
ישראליים

ההיתרים יונפקו עבור
ארגונים ישראלים המוכרים
על ידי משרד המשפטים
כמוסד ללא כוונת רווח
המעודדים שלום וקירוב
לבבות .ההיתרים ירשמו
לטובת טיולים וכנסים
בישראל.

1,500

יקבלו היתרים מתחדשים ללא
עד חצי שנה ,במגבלה של
עד  100כניסות בחצי שנה
לישראל לכל פעיל בארגון.

.46

צרכים
ייחודיים-
משפחות
BMC

ההיתרים יונפקו עבור בן
משפחה מקרבה ראשונה
בלבד (בעל/אישה ,בן/בת זוג)
של מחזיקי תיעוד .BMC

ללא

ההיתר יונפק לפרק זמן ללא
שלא יעלה על שלושה
חודשים ולא יוגבל בשעות.

.47

צרכים
ייחודיים-
משפחות
VIP

ההיתרים יונפקו עבור בן
משפחה מקרבה ראשונה
בלבד (בעל/אישה ,בן/בת זוג)
של מחזיקי תיעוד ,VIP
בהתאם לזכאות כמפורט
בנוהל .VIP

ללא

ההיתר יונפק לפרק זמן ללא
שלא יעלה על שלושה
חודשים ולא יוגבל בשעות.

.48

גיל מבוגר

אישור כניסת פלס' לישראל
ללא צורך בהיתרים.

גיל

הערות
 .1הארגונים יגישו את הבקשה לאישור מרכז
היתרים בלבד.
 .2ההיתרים ללא מגבלת גיל ,על רקע ריבוי בני נוער
המשתתפים בפעילות.
 .3ובהתאם להתניות במס"ד .40

 .1ההיתר לא יונפק אוטומטית ,אלא על סמך בקשה
מטעם הסוחר והרש"פ המסבירה את הצורך.
 .2ובהתאם להתניות במס"ד .40
 .1לא מותנה בהחזקת כר"ח.
 .2ובהתאם להתניות במס"ד ( 40למעט החזקת
כר"ח).

עד חצי שנה בין השעות גברים -מגיל  .1 ,55היתר אוטומטי במערכת ,ללא הדפסה.
נשים -מגיל 50
22:00 -07:00
 .2לא מותנה בהחזקת כר"ח.
 .3מותנה בהסרת מניעה בלבד (לא מאושר למנועים).

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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טבלת היתרים-רצ"ע
צרכי בריאות
ייעוד

מכסה

מס"ד

מטרה

.1

יציאה
למטרת
אשפוז

כניסה לקבלת טיפול רפואי מציל חיים
או טיפול שבהיעדרו טעם החיים משתנה
כליל ,לישראל ,איו"ש וחו"ל.

ללא

.2

השתלמות
רפואית

מעבר צוותים רפואיים מרצ"ע לאיו"ש 150
מקצועיות בחודש
להשתלמויות
וישראל
והתמחויות על פי התנאים שנקבעו

טווח ההיתר

גיל

חד יומי/עפ"י צורך הנתמך ללא
בתוכנית טיפול בהתאם למשכה,
סוגה ותדירותה.

הערות
 .1בכפוף להגשת בקשה מטעם מתאם
הבריאות בוועדה האזרחית הפלס'.
 .2בכפוף להצגת מסמכים רפואיים.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .4נלווה לחולה יאושר למי שאושרה לו
בקשה לטיפול רפואי ,בכפוף להגשת
בקשה ולקרבה משפחתית ,כניסה
תתאפשר בצמוד לחולה או בכפוף להצגת
אישור אשפוז.

מקצועיות ללא
השתלמויות
והתמחויות באיו"ש ובישראל -עד
שלושה חודשים.
משתלמים קבועים באיו"ש
ובישראל -עד שישה חודשים.

 .1בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

.3

ביקור חולה

ביקור קרוב משפחה החולה במחלה
קשה על פי התנאים שנקבעו
בישראל/איו"ש/חו"ל

ללא

חד יומי בלבד (בין השעות  -05:00ללא
 )19:00ועד שבוע ימים.

 .1בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

.4

צרכים
ייחודיים-
טיול

כניסת ילדים חולים ובעלי צרכים
מיוחדים לסיורים מארגונים בישראל.

ללא

היתר חד יומי בין השעות  -05:00ללא
22:00

 .1חסות עמותה ישראלית.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

בלמ"ס
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צרכי כלכלה (סוחרים ,BMG ,עובדים וכו')
מס"ד

מטרה

מכסה

ייעוד

טווח ההיתר

גיל

עד שלושה חודשים.
שעות עפ"י צורך.

30

עד שבועיים .שעות
לשעות
בהתאם
הסוחר.

30

 .1בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

500

עד חצי שנה בין
השעות 00:00 -00:00

30

 .1בהתאם לנוהל .BMG

חד יומי למשך 3
חודשים בין השעות
00:00 -00:00

ללא

 .1בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

עד חצי שנה.

30

 .1בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

לישראל .5,000
בהתאם

.5

סוחר

סוחרים פלס'
איו"ש וחו"ל.
לתנאים שנקבעו.

.6

נלווה לסוחר

רעיות סוחרים כנלוות עד  200בשבוע.
לסוחר שאושרה כניסתו
בעת מעברו.

.7

BMG

אנשי עסקים וסוחרים
בכירים פלסטינים.

.8

צוות
רפואי

חירום כניסת צוותים רפואיים
במזרח
חולים
לבתי
ירושלים לביצוע עבודות
רפואיות.

500

.9

היתר תעסוקה עובדי רשות המעברים
(רמי"ם) בלבד לתפעול
חריג
המעברים שבין רצ"ע
וישראל.

15

הערות
 .1בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .2בכפוף לפניה מנציג הוועדה האזרחית הרלוונטי.

 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

 .2בכפוף לאישור הרשויות הרלוונטיות בישראל.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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זרים וארב"ל

ייעוד

מכסה

טווח ההיתר

גיל

מס"ד

מטרה

.10

עובד ארב"ל

כניסת עובדי ארב"ל מוכר פלסטינים
לצרכי פעילות הארגון בלבד.
לישראל ,איו"ש וחו"ל.

450

עד חודש כולל לינה
בישראל ואיו"ש.
עד  180יום כולל לינה
ואיו"ש
בישראל
(מכסה של )100

25-28

.11

מוטבי ארב"ל

כניסת פלסטינים שלא מועסקים
ישירות על ידי ארב"ל מוכר ,אלא
שכורים על ידי הארגון לטובת ביצוע
פרויקטים מסוימים ,לצרכי פעילות
הארגון בלבד.

550

עד חודש כולל לינה
בישראל ואיו"ש.

מגיל  24ומעלה

הערות
 .1בכפוף לפניית הארב"ל.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .3תקופה מצטברת של עד  120ימים בשנה
(ללא הגבלת מספר ההיתרים).

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

 .1בכפוף לפניית הארב"ל.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .3סך ההיתרים לתושב לא יעלה על 4
היתרים בשנה.

בלמ"ס
-49
תנועת אוכלוסיות לצרכים שונים
מס"ד

מטרה

מכסה

ייעוד

.12

ביקור אסיר

.13

צרכים
משפטיים

כניסה לישראל לצורך פעולות הכרחיות לניהול
הליכים משפטיים בישראל .בהתאם לתנאים
הקבועים בנוהל הרלוונטי.

.14

אחמ"ש

כניסה לישראל וחידוש היתרי שהייה בישראל
לפלסטינים המצויים בהליך "איחוד משפחות".

.15

לראיון
לישראל
רצ"ע
תושבי
כניסת
צרכים
ייחודיים -ר' בקונסוליות/שגרירויות ,בתנאי שהראיון המבוקש
איננו זמין ברצועת עזה ובכפוף למועדים שתואמו
שגרירות
בין הקונסוליה לבין מת"ק עזה.

טווח ההיתר

גיל

 50חד יומי בין השעות
כניסת משפחות אסירים לביקור בבתי הכלא עד
19:00 -05:00
אסירים
בישראל.
בשבוע.

ללא

ללא

היתר חד יומי בהתאם
לשעות המבוקשות.

ללא

ללא

עד בין השעות -00:00
לינה
כולל
00:00
בישראל.

ללא

ללא

עד יומיים כולל לינה
באיו"ש

הערות
 .1בהתאם להגדרות/כללי שב"ס.
 .2קרבה ראשונה (הורים ,בני זוג ועד 3
ילדים).
 .3יציאה פעם בשבוע.
 .4בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

טיפול בבעלי א 5/בישראל ליציאה לחו"ל דרך
נתב"ג.

 .2בכפוף לעמידה בהוראות הנוהל.

.16

יציאה לחו"ל

 .1בהתאם להנחיות ואישור משרד הפנים.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .3אישור יציאת בעלי מעמד א 5/יבוצע
בהתאם למועד הטיסה בכפוף לאבחון
ביטחוני ודרכון פלס'.

ללא

 .1מסמך מהקונסוליה הרלוונטית.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .3מועד מתואם בין הקונסוליה האמריקאית
למת"ק ,כפוף לשאטל.

כניסת תושבי רצ"ע לראיון בקונסוליה
האמריקאית יבוצע ע"ב שאטל ותיאום מקדים
במועדים ייחודיים שיתואמו.
יציאת פלס' לחו"ל דרך מעברי הגבול אלנבי
ונתב"ג .דרך אלנבי למטרת טיפול רפואי ייחודי,

 .1בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

נתב"ג20 -

חד יומי .בין השעות

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

ללא

 .1דרכון פלס' בתוקף.

בלמ"ס
-50
כנסים ייחודיים וסטודנטים לתארים מתקדמים.
ובנוסף ,בהתאם למטרת שהייה ארוכת טווח
בחו"ל (בהתאם לפירוט הנכתב לעיל) .דרך נתב"ג
עבור אנשי העסקים הבכירים בעלי BMG
בתנאים שנקבעו ,ומקרים הומניטאריים חריגים
בתנאים שנקבעו .יציאה לחו"ל לבעלי מעמד א5/
בישראל לכל המטרות.

מס"ד

ייעוד

מטרה

22:00 -05:00

בחודש

 .2נתב"ג -מקרים הומניטאריים חריגים.

אלנבי100 -
בשבוע

 .3בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .4בקבוצות ובליווי.

מכסה

טווח ההיתר

גיל

בהר כניסת תושבי רצ"ע לתפילות מידי
יום שישי בהר הבית.

300

חד יומי .בהתאם
לשעות התפילה.

( 60כולל)
לגברים
ונשים)

ללא

עד שבוע ימים ללא
לינה.

ללא

מכסה של עד  30לא יעלה על חודש בין
-05:00
השעות
היתרים.
 .22:00תוגדר תקופת
צינון של לפחות
שבוע .סך ההיתרים
לתושב לא יעלה על 6

ללא

.17

תפילות
הבית.

.18

שיקום רצ"ע

כניסת תושבי רצ"ע לאיו"ש וישראל
כנסים/השתלמויות
לטובת
מקצועיות מטעם הרש"פ לטובת
שיקום הרצועה.

.19

צרכים
אישיים

צרכים אישיים.

הערות
 .1בכפוף להיעדר מניעה ביטחונית.
 .2ינועו ע"ב אוטובוסים ישראלים שיושכרו
ע"י הרש"פ ,בכפוף לליווי של נציג
הרש"פ.
 .3יציאת מתפללים בליווי נכדים עד גיל .15
 .4המטרה מוקפאת.
 .1בכפוף לבקשה מטעם הרש"פ.
 .2יאושר ככלל בתחומי תשתית וכלכלה.
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

 .1לא תתקבלנה רשימות מרוכזות אלא רק
בקשות פרטניות.
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

בלמ"ס
-51
חודשים בשנה.
מכסה

טווח ההיתר

גיל

הערות

מטרה

מס"ד

ייעוד

.20

צרכים ייחודיים -כניסת תושבי רצועת עזה לישראל
(אף לצורך מעבר לאיו"ש או
חתונה
לחו"ל) לצורך השתתפות בחתונה
של קרוב משפחה מקרבה
ראשונה.

ללא

עד שלושה ימים.
שעות -עפ"י צורך.

ללא

 .1בכפוף לקרבה ראשונה (הורים ,אחים,
ילדים ,סבים של המבוקר).

.21

צרכים ייחודיים -כניסת תושבי רצועת עזה לישראל
(אף לצורך מעבר לאיו"ש או
לוויה
לחו"ל) לצורך השתתפות בלוויה
של קרוב משפחה מקרבה
ראשונה.

ללא

עד שלושה ימים .בין
השעות 00:00 -00:00

ללא

.22

טיול

כניסת תלמידים פלס' תושבי
רצ"ע לטיול בישראל.

ללא

חד יומי בין השעות
19:00 -05:00

עד גיל 15

.23

השתתפות בכנס

כניסת פלסטינים להשתתפות
בכנסים בתחומי חקלאות/רפואה
באיו"ש וישראל בתנאים שנקבעו.

ללא

עד שבוע בין השעות
19:00 -05:00

ללא

 .1בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

.24

פגישות עבודה

כניסת בכירים בתחום האנרגיה,
מים תקשורת וכיו"ב ,גורמים
במשרדים ממשלתיים ואנשי
עסקים בכירים (בכפוף להגשת
בקשת מטעם הוועדה האזרחית
עזה)
ברצועת
הפלסטינית

70

מכסה של  -50עד
חודש ימים.
שלושה
עד
-20
חודשים.

ללא

 .1בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .1בכפוף לקרבה ראשונה (הורים ,אחים,
ילדים ,סבים של הנפטר).
 .2בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.
 .1טיולי ביה"ס באמצע השבוע.
 .2מורים -נלווים (יחס של מורה ל15-
תלמידים).
 .3בכפוף לאבחון ביטחוני בהתאם לצורך.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

בלמ"ס
-52
לפגישות עבודה בישראל ואיו"ש.

מחלקת אג"ם – בחזית העשייה

