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 לכבוד 

 להגנת הפרט המוקד
 

 יגמור ____בקשה ליציאה מישראל לרצועה של  :הנדון

 

 15/12/2020לאשר קבלת פנייתכם מיום  הריני 1.

 לצורך ,עזה לרצועת מישראל לצאת בנדון שפרטיה/שפרטיו ,מרשתכם/למרשכם היתר יינתן כי ביקשתם ,בפנייתכם 2. 

 לוויה.

 .המוסמכים הגורמים להחלטת נתון והדבר ,עזה לרצועת לצאת קנויה זכות אין לישראלי כי יצוין 3.

 סטאטוס" במסמך שפורסמו כפי עזה לרצועת ישראלים יציאת בעניין לקריטריונים בהתאם ,ראש בכובד הבקשה בחינת לאחר 4. 

 הרינו ,שבסמך במכתבכם שהובאו הטענות לכלל וגם ברצועה השורר הביטחוני למצב גם לב ובשים ,לעת מעת המתעדכן "ההרשאות

          :כדלקמן החלטתנו על להודיעכם

עמידה בקריטריונים ליציאת ישראלים לרצועת -לאור אי ,לא מאושר - _________יגמור, ת"ז: ____ "

 .ה בתקופה זו במסגרת המדיניות החלה על התנועה לרצועת עזה בשל התמודדות עם נגיף הקורונהעז

 

נמסרה לכם בעל פה ההחלטה על ידי הגורם המוסמך על נימוקיה והיא אינה שונה  13/12עוד נבקש להדגיש כי בתאריך  5.

מההחלטה המועברת אליכם בשלב זה. ההחלטה נמסרה בשל סד הזמנים הקצר ולאור דחיפות הבקשה. בכל הכבוד הראוי 

המועד אינן רלוונטיות לעניין ואינן משנות את ההחלטה  הסיבות שבעטיין לא ניתן היה לשלוח את ההחלטה הכתובה באותו

 . 13/12עצמה או את העובדה שההחלטה נמסרה לכם בעל פה כבר בתאריך 

 המצטרף ,ברצועה ישראלים של לחייהם לסיכון לחשש לב בשים נקבעו ,עזה לרצועת ישראלים ליציאת הקריטריונים כי ,לציין חשוב. 6

 המצב להערכת בהתאם ,לעת מעת נבחנים אלו קריטריונים כי יצוין .הטרור ארגוני לצרכי לרצועה ישראלים יציאת בניצול הטמון לסיכון

 .המקובלות בדרכים הציבור לידיעת יובא בקריטריונים שינוי כל כאשר ,הביטחונית

 :הנחיות נוספות לישראלי שאושרה יציאתו לרצועה  .7

 ,שנים 16 לו שמלאו מי בעבור ,תתאפשר "ארז" מעבר דרך עזה לרצועת ישראלים יציאת ,וההגירה האוכלוסין רשות להנחיות בהתאם .א

 באמצעות יזדהה ,נסיעה מסמך לו הונפק לא מעולם ואם – )מעבר תעודת או דרכון( בלבד ישראלי נסיעה מסמך בסיס על זיהוי באמצעות

 ).מעבר תעודת או דרכון( בלבד בתוקף ישראלי נסיעה מסמך באמצעות תתאפשר יציאתו ,שנים 16 לו מלאו שטרם מי .בלבד זהות תעודת

  ".ארז" למעבר הגעה בטרם בהנחיות כאמור במסמכים להצטייד חובה

 הזהות תעודת את וכן הישראלי הנסיעה מסמך את "ארז" במעבר להפקיד נדרשים ההיתר מקבלי כלל ,עזה לרצועת ליציאה כתנאי .ב

 .בתוקף אינם אם אפילו ולהפקידם הנסיעה מסמך + הזהות תעודת את למעבר להביא יש ).להם נופקה אם( הישראלית

  ".ארז" למעבר הגעה בטרם פספורט תמונות -2ב להצטייד לרצועה לצאת המבקש ישראלי כל על ,בנוסף .ג

 ישראלים ומשרד וההגירה האוכלוסין רשות למול פרטני באופן יטופלו לעיל מההנחיות כתוצאה להתעורר עשויות אשר מיוחדות בעיות .ד

 .לפי העניין ,עזה ק"במת

 

 

 

 

 

 

מ "סג  ,בר איש  שלום

מפקד משרד ישראלים 

 עזה                 ק"מת
 

 

 

 

 

 


