איו"ש

מנהא"ז

בלמ"ס
-1-

ענף אג"מ

2014
אוקטובר
הפקודה מכילה  -עמודים

קובץ פקודות קבע
נוהל אישור היתרים למטרת לוויה בישראל
 .1כללי:
א .כיום ,כניסת תושבי איו''ש לתחום מדינת ישראל (לכל המטרות) מתבצעת
על בסיס היתר כניסה לישראל.
ב .לחלק מן התושבים יש זיקה משפחתית למשפחות בישראל ,ויצוין כי אירוע
לוויה הינו אירוע הומניטארי.
ג .ככלל ,ההיתרים יתנו לבני משפחה של הנפטר מדרגה ראשונה.
ד .הנוהל המפורט לעיל יגדיר ויסדר את אופן כניסת הפלסטינים ,נושאי
תעודת זהות פלסטינית ,למטרת לוויה בישראל.
 .2המטרה:
הסדרת נוהל להנפקת היתרי כניסה למטרת לוויה בישראל.
 .3השיטה:
א .תושב פלסטיני המעוניין בקבלת היתר כניסה לישראל למטרת לוויה,
יפנה למת''ק הרלוונטי בנפת מגוריו.
ב .קצין התאום האזרחי יוודא שמדובר בלוויה.
ג .על הפלסטיני להגיש למת''ק מסמכים (תעודת פטירה ורישיון קבורה),
שמעידים על מותו וקבורתו של הנפטר המצוין בבקשה.
ד .קצין התאום האזרחי יבצע בדיקת מניעה ,על כל סוגיה ,לכלל מגישי
הבקשות.
ה .לצורך קבלת היתר למטרה זו התושב אינו מחויב בהחזקת כר''ח
בתוקף.
ו .מטרת ההיתר :צרכים ייחודיים  -לוויה בישראל.
ז .משך ההיתר :סמכות קת''א -שלושה ימים ,לא כולל לינה.
ח .שעות ההיתר 05:00-19:00 :או במקרים חריגים,
קת"א /סגנו.

 ,00-00לפי שיקול

ט .הטיפול בבקשות אלו יתבצע על ידי קצין התיאום האזרחי /סגנו.
 .4פירוט השיטה:
א .תושב פלסטיני המעוניין בקבלת היתר כניסה לישראל למטרת לוויה
בישראל יגיש בקשה מסודרת למת''ק הרלוונטי בנפת מגוריו .לבקשה
יצורפו המסמכים הבאים:
 )1טופס בקשה לקבלת היתר כניסה לישראל בציון מטרת
הכניסה.
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 )2צילום ת.ז .של המבקש וצירוף תעודת פטירה ורשיון
קבורה ממשרד הפנים הישראלי ,אשר יעידו על מות
הנפטר ,מיקום הלוויה וזמניה.
ב .קצין התאום האזרחי /סגנו יבצעו את הבדיקות הבאות:
 .1בדיקת המסמכים המצורפים לבקשה.
 .2בדיקת סטאטוס התושב/ת במערכת מידע על תושב ב"אבן
מתגלגלת"  -יש לוודא שמדובר בתושב פלסטיני בסטאטוס 'פעיל'.
 .3בדיקת מניעה(שב''כ/משטרה/אג''ם).
 .4ככלל ,במידה והמבקש הינו מנוע -ניתן לאבחנו ,בכפוף לשיקול
קת''א/סגנו.
 .5לאחר אימות המקרה בכפוף לעיל ,יונפק היתר כניסה לישראל
למטרת הלוויה בישראל לזמן האירוע בלבד.
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