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 נוהל ביטול היתרי כניסה לישראל- 8' נוהל מס
 

 -כללי .1

י "מונפקים לתושבי האזור ע, היתרי כניסה לישראל ורישיונות תעסוקה .א
מרכז )ז "י הגורמים המוסמכים במפקדת המנהא"קים הגזרתיים וע"המת

 . בכפוף לעמידה בקריטריונים ובבדיקות ביטחוניות, (ט תעסוקה"ההיתרים וקמ

התקף " סטאטוס הרשאות"כלל ההיתרים והרישיונות מונפקים בכפוף למסמך  .ב
 .בעת ההנפקה

שינוי בסטאטוס הביטחוני של , כי בעקבות מצב בטחוני כללי, עם זאת יתכן .ג
, ניאלץ לנקוט אמצעים מינהליים כנגד התושב, התושב או הפרת תנאי ההיתר
 .נוהל זה מסדיר את הליך ההתלייה והביטול. קרי התליית ההיתר או ביטולו

בכל הנוגע להתלייה . כי נוהל זה מתייחס להיתרי כניסה לישראל  בלבד, יובהר .ד
ק מרחב "ראו הפרק הרלוונטי בקפ, וביטול של היתרי כניסה למרחב התפר

 .התפר

  – (לצורך נוהל זה בלבד) הגדרות .2

 . השהייה זמנית של תוקפו של היתר–התליית היתר 

 . במקרים בהם קיימת עילה להתלייה,   תפיסה זמנית של היתר–נטילת היתר 

. וביטולו במערכת ההיתרים,  השהייה מוחלטת של תוקף ההיתר–ביטול היתר 
  

 -מטרה  .3

תוך ציון הגורם המוסמך לכך , וביטול ההיתרים, התליית, פירוט תהליך נטילת .א
 . והטיפול הנדרש 

 : כללי- שיטה .4

 .הגדרת המקרים בהם יותלו היתרים .א

 .הגדרת הגורם המוסמך ליטול ולהתלות היתרים .ב

 .תיעוד נטילת ההיתר .ג

ומקרים בהם יבוטל , הגדרת המשך הטיפול בתושב לאחר התליית ההיתר .ד
 .ההיתר

 :פירוט- שיטה .5

 : המקרים בהם יותלו היתרים .א

אשר הוזנה בעניינו מניעת , מכל סוג, תושב בעל היתר תקף לכניסה לישראל (1
 או שנופק לו היתר למרות קיומה של , מועד הנפקת ההיתרלאחרכ "שב

ובזמן שחלף מאז מועד האבחון התקבל , מניעה על בסיס אבחון פרטני
 .בעניינו מידע חדש
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אשר הוזנה בעניינו מניעת , מכל סוג, תושב בעל היתר תקף לכניסה לישראל (2
 או שנופק לו היתר למרות קיומה של , מועד הנפקת ההיתרלאחרמשטרה 

ובזמן שחלף מאז מועד האבחון התקבל , מניעה על בסיס אבחון פרטני
 .בעניינו מידע חדש

עלה בעניינו חשד אשר , מכל סוג, תושב בעל היתר תקף לכניסה לישראל (3
תושב אשר קיבל היתר : לדוגמא) לחריגה מתנאי ההיתר שברשותו סביר

אך נמצא כי מנצל את היתרו לטובת תעסוקה בישראל , פ הנוהל''ע, מסחר
או תושב אשר נכנס או יוצא מישראל באמצעות מעבר שאינו מיועד , ולהיפך

 .(וכיוצא באלה, לשימוש פלסטינים או מעבר מוסדר

המשך , לאחר התפיסה) החזיק היתר מזויף בידיותושב אשר נמצא כי  (4
 .("פ"מ עבור תושבי הרש"נוהל הזנת מניעות אג"טיפול ייעשה בהתאם ל

, שפג תוקפו (כולל היתר תעסוקה)תושב המחזיק בהיתר כניסה לישראל  (5
 .תוקף-אשר מנסה לעשות שימוש את ההיתר למרות היותו פג

תושב המחזיק היתר כניסה לישראל לצרכים  –על אף האמור לעיל  (6
 לא –כמפורט לעיל , שעשה מעשה המצדיק את התליית ההיתר, רפואיים

ק הגזרתי או קצין התיאום "אלא לאחר יידוע מפקד המת, יותלה היתרו
 .וקבלת אישורם לפעולה, האזרחי

 : הגורמים המוסמכים ליטול היתרים .ב

הינו בעל סמכות , הגורם הביטחוני בעל הסמכות להפעלת הכוח בשטח (1
- בשטחי ישראל: לדוגמא. בהתאם להוראות נוהל זה, נלווית ליטול היתרים

המשטרה , ל"צה, ב"מג, משטרת ישראל- ש " באיו;ב"מג, משטרת ישראל
י "או כל גורם אחר שהוסמך ע, ם"רמי, גורמי המנהל האזרחי, הצבאית

 . מפקד החטיבה המרחבית

 :ק"תיעוד נטילת ההיתר ומסירת זימון להגעה למת .ג

אשר ישמש " טופס נטילת היתר"ימלא הגורם הנוטל , בעת נטילת ההיתר (1
 .('ראה נספח א)ק  "לתיעוד פעולת נטילת ההיתר ולזימון התושב במת

בתיק , ק הגזרתי ויתויק בהתאם"הוא יימסר למת, לאחר מילוי הטופס (2
יימסר , המהווה אסמכתה לנטילה, הספח. (2.ראה סעיף ד)ייעודי לכך  

 . לתושב

על נסיבות האירוע ודבר , ק יזין הערה לתושב במערכת הממוחשבת"המת (3
 .נטילת ההיתר

המהווה אסמכתא המעידה על נטילת , אם הגיע התושב כשבידו הספח (4
: הערה כגון)פ עדותו "תוזן על שמו הערה בדבר נטילת ההיתר ע, ההיתר

. _____י "ע_____ ק ולטענתו ניטל היתרו בתאריך "התושב התייצב במת"
 .("_______ סיבת התפיסה 

ק מול הגורם הנוטל בדבר נסיבות נטילת ההיתר "י המת"תתבצע בדיקה ע (5
 .(יש להזין מידע זה במערכת)
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כי לא , לאחר שבחן את נסיבות הנטילה, או מי מטעמו, ק"ככל שסבר רמת (6
יוחזר ההיתר מיידית , (א)5כאמור בסעיף , מתקיימת עילה להתליית ההיתר

 .עד לקבלת החלטה האם לבטלו, יותלה ההיתר, בשאר המקרים. לתושב

 -מקרים בהם יבוטל ההיתר .ד

והתושב , יבוטל ההיתר, במקרה שסיבת ההתלייה הינה הזנת מניעה (1
 .להגיש בקשה להסרת המניעה, אם יחפוץ בכך, יופנה

או , ק"ביטול ההיתר יהיה נתון לשיקול דעתו של הרמת, בכל מקרה  אחר (2
על הגורם הרלוונטי לשקול את חומרת , בעת קבלת ההחלטה. מי מטעמו

, התליות קודמות של היתרים אשר התושב החזיק בהם, עילת ההתליה
וכן כל שיקול אחר שהוא מוצא כי הינו רלוונטי , נחיצות ההיתר לתושב

לשמוע את , בהתאם לצורך, ק רשאי"הרמת. על פי שיקול דעתו, לעניין
 . בעל פה או בכתב, טענות התושב

ם להזין מניעת "ן אג"רשאי רע, ק לבטל את ההיתר"במקרה בו החליט הרמת (3
ככל שלא הוזנה מניעה . ם"בהתאם לנוהל הזנת מניעת אג, ם כנגד התושב"אג

 . יוכל התושב להגיש בקשה להיתר חדש מאותו הסוג, מסוג זה

תושב שהיתר לצרכים רפואיים שהיה ברשותו בוטל לאור הזנת מניעה מכל  (4
יאובחן בהקדם מול הגורם המונע בכפוף להצגת , ק''והגיע למת, סוג שהיא

כלל המסמכים הנדרשים ויקבל המשך טיפול בהתאם לתשובת הגורם 
 .המונע ובחינה מחודשת של מתאמת בריאות

 :דגשים  .ה

 .ב מערכת מידע על תושב"יש לשמר את כלל המידע ותהליך הטיפול בתושב ע (1

ק ''תיעוד ביטול היתרים והיתרים מבוטלים יישמרו בתיק ייעודי לכך במת (2
 . הגזרתי

 .היתרים מבוטלים יבוטלו גם במערכת ההיתרים (3

לא יבוטל היתר לתושב על בסיס התנהגות אשר מפרה את הסדר במחסומים  (4
 .אלא אם הוגשה תלונה במשטרה וההיתר נדרש כראייה, בלבד

לא יבוטל היתר לתושב שעבר דרך מחסום שאינו מיועד למעבר פלסטינים  (5
ואין כל תיעוד לכך שהפר את תנאי ההיתר בצורה , "צו המעברים"י "עפ

במקרה מסוג זה יוסבר לתושב שהפרת תנאי ההיתר , עם זאת. דומה בעבר
 .עלולה להביא לביטולו בעתיד

ק לוודא קבלת כלל המידע אודות נטילת ההיתר מהגורם "על גורמי המת (6
 . הנוטל ולוודא כי הנטילה בוצעה בהתאם  לנוהל זה

ט תעסוקה "ק יעדכן את קמ"המת, במקרה של ביטול רישיון תעסוקה (7
 . אשר יפעל לביטול הרישיון במערכת, ן כלכלה"הגזרתי ואת רע
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 טופס דיווח על נטילת היתר כניסה לישראל:נספח א

  _________ק"מת: אל

 :פרטי הגורם הנוטל

 טלפון טלפון נייד שם פרטי שם משפחה דרגה אישי' מס
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 מקום הנטילה שעה תאריך הנטילה

   

 :בעל ההיתר 

 פלאפון/ טלפון כתובת .ז.ת שם מרובע

    

 :פרטי ההיתר

 :מטרת ההיתר ההיתר' מס :תוקף :הונפק ביום

    

 

 :נסיבות האירוע בגינן ניטל ההיתר 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 :(דייק ברישום דבריו)תגובת החשוד לחשדות נגדו 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 (למסירה לתושב)תנועה בכתר /שובר מסירה לנטילת היתר יציאה לישראל

תושב _________ .ז.ת___________ ש"ניטל היתר יציאה לישראל ע_______ בתאריך 
 .' __________היתר מס___________ 

הנך . עניינך מועבר להחלטת הגורם המוסמך אשר רשאי לנקוט כנגדך בסנקציות נוספות
 . לצורך השמעת טענותיך בנדון________ ק "רשאי לפנות למת

 _______________________________________פרטי וחתימת התופס 

 חתימה  .                                         א.שם                           מ                                            

  חתימת  התושב שהוחרם היתרו

___________________________________________________ 

                                           שם                            מקום מגורים                                   חתימה


	TEXT

