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נוהל זה אינו חל על אזרחי מדינות שאין
להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל .זרים
כאמור יוכלו להגיש בקשות לרישיונות
ביקור דרך הרש"פ

נוהל כניסת זרים לשטחי איו"ש
 .6כללי:
א .סוגיית המעבר לאיו"ש דרך ישראל נמצאת בטיפולו של מתאם פעולות
הממשלה בשטחים הפועל בתיאום עם משרד הפנים (אשר לו נתנה
הסמכות לאשר כניסת זרים לישראל על פי דיני הכניסה לישראל).
ב .מסמך זה מבטא את מדיניות מתפ"ש בסוגיה ,ככל שהיא נוגעת לבעלי
אזרחות זרה אשר אינם רשומים במרשם האוכלוסין באיו"ש (להלן:
"זרים") .בעלי אזרחות זרה אלה רשאים להיכנס לישראל דרך נמל
התעופה בן-גוריון ו/או גשר אלנבי.
ג .זרים הרשומים במרשם האוכלוסין הפלס' כתושבי איו"ש ,רשאים
להיכנס דרך גשר אלנבי ,על סמך התיעוד הפלס' שברשותם (דרכון פלס'/
תעודת זהות פלס' ובנוסף כרטיס יוצא) ,בהתאם לנהלים הקיימים.
 .2קטגוריות הזרים הבאות יורשו לבקש אשרת כניסה לתקופה של עד
שלושה חודשים:
א .בני/ות זוג של פלס' תושבי האזור.
ב .ילדים עד גיל  11של פלס' תושבי האזור.
ג .אנשי עסקים  /משקיעים  /בעלי היתר עיסוק באיו"ש.
ד .עובדי נציגויות זרות באיו"ש.
ה .נציגי ארגונים בינ"ל באיו"ש.
ו .מרצים ויועצים.
ז .מקרים הומניטאריים ואחרים.
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 .3קבלת אשרת כניסה:
א .זרים ,אזרחי מדינות אשר אינן חתומות על הסכם פטור מאשרות עם
ישראל ,המשתייכים לאחת מהקטגוריות המוזכרות לעיל ,והמבקשים
לקבל אשרת כניסה לישראל לצורך כניסה לאיו"ש ,מתבקשים לפנות
לקונסוליה  /השגרירות הישראלית הסמוכה ולהגיש בקשה לקבלת
אשרה .על הזר להציג מסמכים המאמתים את מעמדו  /תפקידו ואת
מטרת ביקורו.
ב .זרים המשתייכים לאחת מהקטגוריות המוזכרות לעיל ואשר הינם
אזרחי מדינות החתומות על הסכם פטור מאשרות עם ישראל יוכלו
להיכנס לאיו"ש דרך ישראל לאחר הצגת מסמכים המאמתים את
מעמדם  /תפקידם ומטרת ביקורם ובכפוף לבדיקת נציג מתפ"ש בנמל
התעופה בן גוריון  /גשר אלנבי.
 .4הארכת האשרה:
א .הזרים הבאים יורשו לבקש את הארכת האשרה לאחר תום התקופה
הראשונית לתקופה נוספת של עד שנה (לא יותר מאשר  22חודשים
מצטברים):
 )6בני/ות זוג של פלס' תושבי האזור.
 )2ילדים עד גיל  11של פלס' תושבי האזור.
 )3אנשי עסקים  /משקיעים  /בעלי היתר עיסוק באיו"ש.
 )4מקרים הומניטאריים ואחרים.
על מנת להאריך האשרה יש לפנות לנציג מרשם האוכלוסין הפלס'
ברמאללה .במקרים מיוחדים ,ניתן לפנות לנציג מרשם האוכלוסין
במשרד הפנים בבית-אל (טל'.)22-7722222 :
ב .הזרים הבאים יורשו לבקש את הארכת האשרה לאחר תום התקופה
הראשונית לתקופה נוספת של עד חצי שנה (ולא יותר מאשר  22חודשים
מצטברים):
 )6עובדי נציגויות זרות באיו"ש.
 )2נציגי ארגונים בינ"ל באיו"ש.
על מנת להאריך האשרה יש לפנות לנציג ענף קש"ח וארב"ל במנהל
האזרחי בבית-אל (טל' )22-7722299 :או לנציג מרשם האוכלוסין
במשרד הפנים (טל'.)22-7722222 :
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 .5דגשים:
א .זרים אשר חותמת " ''LAST PERMITהוטבעה בדרכונם במהלך החודשים
האחרונים ,רשאים לצאת מאיו''ש ולפנות בבקשה מחודשת לכניסה
לישראל.
ב .זרים המשתייכים לקטגוריות א' ,ב' ו-ז' לסעיף  2הנ"ל ,אשר הינם
אזרחי אחת מהמדינות המצוינות בנספח א' המצורף לנוהל ,לא יורשו
לבקש אשרת כניסה לפי נוהל זה.
ג .כל האמור במסמך זה הינו בכפוף למדיניות הממשלה ולמצב הביטחוני,
כפי שמשתנים מעת לעת בישראל ובאיו"ש.
ד .הכניסה לישראל ולאיו"ש הינה בכפוף להיעדר מניעה ביטחונית /
פלילית כפי שנקבע על ידי הגורמים הרלוונטיים.
 .1מצ"ב נספח א' לנוהל  :מדיניות המעבר לאיו"ש דרך ישראל  -המדינות

מתאם פעולות
הממשלה בשטחים

ראש מנהל אוכלוסין
משרד הפנים

החטיבה הקונסולארית
משרד החוץ
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 נספח א' -מדיניות המעבר לאיו"ש דרך ישראל  -המדינות
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