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נוהל טיפול בבקשות לצרכים משפטיים 
 

 :כללי .1

תושבי אזור יהודה והשומרון נדרשים לעיתים להיכנס לשטח מדינת  .א
כניסתם לישראל , בין יתר הדברים. ישראל לצרכים משפטיים שונים

בדיקות , נוכחות בהליכים משפטיים בעניינם, מתן עדויות: נדרשת לשם
 .ד ועוד"התייעצות עם עו, רפואיות הקשורות להליכים משפטים

, למדינת ישראל יש חובה מוגברת לאפשר כניסה במקרים שפורטו לעיל .ב
 .וזאת על מנת לאפשר לתושבי האזור הליך משפטי הוגן וראוי

 :מטרה .2

הנוהל יגדיר את המקרים בהם יינתן לתושב הפלסטיני ההיתר לצורך  .א
נוסף על כך יוגדר אופן ההגשה בו יתקבלו הבקשות ולבסוף , משפטי

 .יוגדרו תנאי קבלת ההיתר

 :שיטה .3

 סוגי הצרכים המשפטיים

. בין הצרכים המשפטיים השונים ישנו מדרג המחייב אופן טיפול שונה .א
 :ש"להלן נפרט את הצרכים המשפטיים הרלבנטיים לתושבי איו

 בתי המשפט מנפיקים – (מתן עדות או נוכחות)השתתפות בדיונים  (1
ש הנדרשים להגיע לדיון משפטי לשם "זימונים עבור תושבי איו

מונפקים , בדרך כלל, הזימונים. מתן עדות ולחלופין בהליך בעניינם
מבעוד מועד ולתושב יש די זמן לפנות בבקשה מתאימה לקישור 

 .הפלסטיני

 בתביעות כנגד המדינה או – בדיקות רפואיות לצורך הליך משפטי (2
לבדיקה רפואית על , לעיתים, כנגד אזרחי מדינת ישראל יש צורך

 (אם בכלל)על מנת להעריך את היקף הפיצויים , זאת. ידי מומחה
ישנו צו בית המשפט , במקרים אלו. שיפסקו לטובת תושב האזור

ולחלופין ישנה הזמנה , המורה על ביצוע הבדיקה הרפואית
לכן , מהרופא המטפל המפרטת שהבדיקה הכרחית להליך המשפטי

 .!לצורך משפטי ולא לצורך טיפול רפואייונפק היתר 

ד "ש המיוצגים על ידי עו" תושבי איו– ד"פגישה עם עו/התייעצות (3
ישראלים נדרשים להיכנס לישראל לצורך פגישת הכנה לדיון 

כל , בבדיקה יש לבדוק שקיים טופס מודפס ולא בכתב יד, המשפטי
ד הדין "חשד לזיוף טופס ולקיחתו לא כדין יש להתקשר לעו

יש לשים לב כי התושב לא מגיש כל .הישראלי ולברר את הנושא
במקרה ותופעה זאת חוזרת על עצמה יש , שבוע אותה בקשה

 .לעלות את הנושא לבדיקה של זיוף מסמכים

בישראל קיימים בית דין שרעיים -נוצרי/זימון לבית משפט שרעי (4
יש ', או נוצריים הדנים בנושאי מעמד אישי כגון גירושים וכד

לאשר כניסה של תושב לבית דין שרעי בצירוף זימון לבית המשפט  
 .על מנת שיוכל לקבל טיפול הגון
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 אופן הטיפול בבקשות

כלל הבקשות יוגשו דרך הקישור הפלסטיני מחודש עד שבוע לפני המועד  .ב
י "בקשות שיועברו באיחור יטופלו בנוהל מזורז ועפ. הכניסה המבוקש

 .שיקול דעתו של קצין הקישור

לבקשות יצורפו מסמכים רלוונטיים המאמתים את קיומו של הצורך  .ג
 :כדלקמן, המשפטי

 יש להמציא זימון מבית משפט המפרט את –השתתפות בדיונים  (1
 .שם המוזמן ואת תאריך הכניסה המבוקש

 צו מבית משפט המורה על ביצוע הבדיקה או –בדיקות רפואיות  (2
ל נדרש להגיע "לחלופין הזמנה מרופא מומחה שמציין כי הנ

 .לבדיקה רפואית לצורך משפטי

ד המפרטת את הסיבות " פנייה מעו–ד "התייעצות עם עו (3
 .ש"הפרטניות לפגישה ומדוע לא ניתן לקיימה בשטחי איו

שלקצין התיאום האזרחי נתונה הסמכות לדרוש מסמכים , כמובן
 .בהתאם לשיקול דעתו, נוספים

ט "דרך קמ, בהם הזימון נעשה על ידי פרקליטות המדינה, ישנם מקרים .ד
במקרים אלו מרכז היתרים יזין הערות . משפטים במנהל האזרחי

ככל שהתושב הגיש בקשה , מתאימות והיתר מאושר במערכת ההיתרים
 .אין צורך לדרוש מסמכים נוספים, במקרים אלו. מתאימה

 

 :אופן טיפול בבקשות לתושבים מנועים .4

על פי , בראש ובראשונה, בקשותיהם של תושבים מנועים יבדקו .א
 .הקריטריונים שפורטו לעיל

הבקשה , במקרים בהם יש הצדקה לכניסה לישראל לצרכים משפטיים .ב
בעת , אלא תועבר לאבחון פרטני,  תסורב על בסיס מניעה ביטחוניתלא

 .האבחון יש לצרף את הזימון לבקשה המועלת

ט משפטים יועלו לאבחון "בקשות של תושבים מנועים שיוגשו דרך קמ .ג
לאחר קבלת תשובת גורמי הביטחון תוזן הערה . על ידי מרכז היתרים

 .מתאימה במערכת האבן המתגלגלת

ישנה חשיבות רבה בהזנת הערות מתאימה באבן המתגלגלת ביחס  .ד
בדגש על העברה לאבחון גורמי הביטחון ותוצאות , לתושבים מנועים

 .האבחון
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