פעולות
תיאום
הממשלה!שטחים

ק11ץ פקודות ק 1ע

בלמ״ס

-1-

jk

2015

יולי
הפקודה מכילה

 2עמודים

נוהל הנפקת היתרי יציאה דרך נמלי היציאה מישראל
.1

כללי:
א.

ככ לל ,יציאתם של תושבים פלסטינים לחו ״ל דרך נמלי היציאה הבין
לאומיים של ישראל (כגון :נתב״ג ,נמל אשדוד  ,נמל חיפה ונמלים
נוספים) ,תתבצע רק במקרים הומניטאריים וחריגים.

,

v ip 1 ,b m c

ו-

ב.

בנוסף למקרים החריגים  ,תתאפשר יציאת נושא י תיעוד
 v ip 2כפי שיפורט בנוהל זה.

ג.

האמור בנוהל זה יהיה בכפוף לאמור בפקודת ״סטאטוס הרשאות״ ,כפי
שתתעדכן מעת לעת.

 .2מטרת הנוהל:
הגדרת נוהל הטיפול בבקשות להנפקת היתרים ליציאה מישראל דרך הנמלים.
.3

שיטה:
א.

.4

הגשת הבקשה:
(1

ככלל ,אין מניעה שהבקשה תוגש ע ״י כל גורם אפשרי (תושב,
קישור ,מושל ,ארגונים וגורמים אחרים).

(2

הבקשה תוגש במת ״ק בצירוף כלל המסמכים הבאים -עבור כלל
האנשים בבקשה:
א(

תצלום דרכון פלסטיני בתוקף.

ב(

(כרטיס טיסה לדוגמא ,
תצלום כרטיס יציאה דרך הנמל
בצירוף תאריך שעות הטיסה/הפלגה).

ג(

תצלום ת.ז של בעל הדרכון.

ד(

מסמך המוכיח את מטרת היציאה (ביקור ,כנס ,טיפול רפואי
וכף)...

ב.

לאחר קבלת הבקשה  ,אם גורמי המת ״ק/ענף סברו כי בכוונתם לשקול
להמליץ על אישור הבקשה ,תישלח הבקשה לאבחון גורמי הביטחון .אם
סברו גורמי המת ״ק/ענף שאין מקום להמליץ על אישור הבקשה -
יסרבו את הבקשה ויחזירוה לתושב.

ג.

לאחר קבלת עמדת גורמי הביטחון  ,תועלה הבקשה לאישור מרכז
ההיתרים במינהל האזרחי  ,בצירוף המלצת רמת ״ק ,מס׳ בקשה
והמסמכים הנדרשים.

ד.

אם הבקשה הינה ליציאה דרך הנמלים לצרכים רפואיים (לרוב נתב״ג),
תתבקש עמדת מתאמת הבריאות  ,אשר תבחן את נחיצות הבקשה
ותעבירה במישרין לאבחון גורמי הביטחון במידה וסברה כי יש מקום
לאשרה).

דג שים כלליים:

פעולות
תיאום
הממשלה בשטחים

קובץ פקודות קבע

בלמ״ס
- 2-

2015

יולי
הפקודה מכילה

 2עמודים

א.

תושב פלסטיני מחויב לצאת מהאזור דרך הנמלים ולחזור אליו לאחר
מכן אך ורק באמצעות דרכון פלסטיני  ,גם אם מחזיק ברשותו דרכון
זר!

ב.

כל תושב היוצא דרך הנמלים מח ויב בהחזקת היתר יציאה לחו "ל דרך
נמל ישראלי (גם קטינים מתחת לגיל  16בליווי הוריהם) שמונפק על פי
נוהל זה.

ג.

אם מוגשת בקשה עבור קטינים (מתחת לגיל  )16הנלווים להורה שאינו
תושב הרשום במרשם האוכלוסין של האזור  ,יצורף לבקשה מסמך
להוכחת הקשר בין ההורה לקטין.

ד.

 18-60גם אם לא

אבחון בי טחוני יעשה לכלל התושבים בין הגילאים
קיימת מניעה ביטחונית במערכת הממוחשבת.

