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נוהל השתקעות תושב איו"ש ברצועת עזה (רצ"ע)
.1

.2

.3

כללי :
א.

בשנת  2006החליטה ממשלת ישראל על התווי ית מדיניות בידול בין איו "ש ורצ "ע,
זאת לאור עליית החמא "ס לשלטון ברצ "ע .המדיניות הנהוגה כיום היא צמצום
המעברים בין איו"ש לרצ "ע .על כן  ,תושבי רצועת עזה ואיו "ש אינם רשאים לנוע בין
האזורים בהיעדר היתר המיועד לכך  .הבקשות שמאושרות על אף הבידול הנן בקשות
למעבר בכירים  ,בקשות הומניטאריות רפואיות ובקשות להשתקעות בן משפחה
חצויה.

ב.

הנחת היסוד היא שתושב איו "ש רשאי להגיש בקשה להשתקעות קבע ברצ "ע לכל
צורך שנתפש כהומניטארי (בד"כ איחוד משפחה ) .ככלל ,מעבר חד פעמי לא ניתן
למניעה בהעדר רקע בטחוני קונקרטי .

ג.

מאחר והשתקעות תושבי רצועת עזה באיו "ש מתאפשרת במקרים חריגים ביותר
(בהתאם לנוהל "השתקעות תושבי איו "ש ברצועת עזה ) ,מתעורר הצורך לאפשר את
קיום התא המשפחתי ברצועת עזה.

המטרה :
רצ"ע

א.

הגדרת נוהל המעגן את הדרישות והסמכויות לאישור מעבר תושבי האזור ל
לצורך השתקעות קבע.

ב.

הבהרת אופן הטיפול בתושב שהפר הצהרתו להשתקעות ב רצ"ע ומבקש לעבור באופן
תדיר בין עזה ואיו"ש.

השיטה:
א.

תושב האזור המבקש להשתקע ב רצ"ע ,יגיש בקשה דרך הקש "פ באזור מגוריו או דרך
המשרד לעניינים אזרחיים  .הבקשה תועבר למת "ק הרלוונטי ותעלה כבמ "ס למ רכז
ההיתרים.

ב.

בעת הגשת הבקשה  ,נציג המת "ק יוודא  ,כי התושב חתם על טופס ההצהרה המפרט
 .בכלל זאת  ,מובהר
את ההשלכות האפשריות לאישור בקשתו להשתקע בעזה
בהצהרה ,כי חזרת המבקש מרצועת עזה לאיו "ש לא תתאפשר  ,אלא במקרים חריגים
ביותר.

ג.

הבקשה תועבר לבחינת מרכז ההיתרים  ,כאשר מפורטת בה הסיבה המצדיקה
השתקעות התושב ברצועה .ההצהרה תועבר כנספח סרוק לעמדת במ "ס.

ד.

לצורך קבלת החלטה שקולה תימסר עמדת הגורמים הבאים  :יועמ"ש איו "ש ,מת"ק
עזה וגורמי הביטחון  .ההחלטה בדבר ההשתקעות הינה בסמכות רע "ן אג "ם איו "ש/
רמ"א /תפ"ש.

ה.

אישור/סירוב הבקשה יתועד במערכת היתרים ע "ב מעקב הטיפול בבקשה בו תפורט
הסיבה לבקשת התושב וסיבת האישור /סירוב.
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דגשים:
א .חזרת התושב לאיו "ש בעתיד תיבחן בהתאם למדיניות באותה העת  .יש לציין כי כיום
לא מתאפשר מעבר לאיו "ש עבור תושב שבחר להשתקע ברצועה  .עם זאת  ,יש לבחון
כל בקשה לחזור לאיו"ש לגופה בתיאום עם יועמ "ש איו"ש ויועמ"ש מת"ק עזה.
ב.

.5

ההצהרה המדוברת תתויק ע "י המת"ק בתיקייה שיעודה ריכוז 'הצהרות להשתקעות'
וכן תיסרק ותשמר המערכת הממוחשבת  .ככל שמדיניות המעבר בין האזורים עומדת
בעינה בעניין הבידול  ,ההצהרה תהא בת תוקף.

נספחים :טופס הצהרה
.1

תרשים זרימה:

הבקשה תכלול את הפרטים
הבאים:
חתימה על טופס ההצהרה
המפרט את ההשלכות.
פירוט הסיבה להשתקעות

תושב האזור המבקש
להשתקע ברצ "ע ,יגיש בקשה
דרך הקש "פ /משרד לעניינים
אזרחיים.
הבקשה
תועבר
למת"ק הרלוונטי ותעלה
כבמ"ס למרכז ההיתרים.
קבלת עמדה

קבלת עמדה

מת"ק עזה

קבלת עמדה

עמדת יועמ"ש

במקרה של אישור
אישור הבקשה
והעברת
למת"ק
המבקש

אבחון שב"כ
ללא קשר
למניעה

קבלת החלטה
ע"י הגורמים
המוסמכים
לכך

הודעה לתושב

בלמ"ס

אבחון משטרה
במידה ומנוע

במקרה של סירוב
הודעה למבקש
בדבר סירוב
הבקשה
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הצהרה
הריני להודיעך כי בקשתך להיתר מעבר מאזור יהודה והשומרון לרצועת עזה
אושרה על רק ע הצהרתך כי בכוונתך להעתיק  ,אופן קבע  ,את מרכז חייך לרצועת
עזה.
נבקש להודיעך כי על פי המדיניות הנוהגת כיום  ,כניסת תושבים  ,שמרכז חייהם
מצוי ברצועת עזה  ,לאזור יהודה והשומרון מותרת אך ורק במקרים הומניטאריים
וחריגים.
נדגיש ,כי ככל שתבקש לשוב לאזור יהודה ושומרון  ,דרך שטחי מדינת ישראל  ,יהא
עליך להגיש בקשה מנומקת לוועדה האז רחית הפלסטינית  .ככל שהבקשה תועבר
לצד הישראלי ,היא תבחן בהתאם למדיניות באותה העת.
שם התושב______________ :
ת.ז___________________ :

إعالن
أود أٌ أعهًك بهرا أٌ طهبك نهذصىل عهى تصسٌخ نالَتمال يٍ يُطمت ٌهىدا وانسايسة نمطاع
غزة صىدق بُاءا عهى تصسٌذك بأَك تُىي َمم ,بشكم دائى ,يسكز دٍاتك نمطاع غزة.
َذٍطك عهًا ,أٌ دسب انسٍاست انًتبعت انٍىوٌ ,صسح دخىل يىاطٍٍُ انرٌٍ يسكز دٍاتهى يتىاجد
فً لطاع غزة ,ليُطمت ٌهىدا وانسايسة بذاالث إَساٍَت وشاذة فمط.
َشدد بأَه دٍٍ تطهب انعىدة نًُطمت ٌهىدا وانسايسة عٍ طسٌك األزاضً اإلسسائٍهٍت ٌ ,جب تمدٌى
طهب يفصم نهجُت انًدٍَت انفهسطٍٍُت  .بذانت وانطهب ٌُمم نهجاَب اإلسسائٍهً ٌ ,فذص وفما
نهسٍاست انًتبعت عُدها.

اسى انًىاطٍ___________________ _ :
زلى انهىٌت_____________________ :
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