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נוהל הנפקת היתרים עבור תושבי איו"ש הנמצאים ברצועת
עזה (רצ"ע)
 .1כללי :
א .בשנת  2006החליטה ממשלת ישראל על התווית מדיניות בידול בין איו"ש ורצועת
עזה ,בעקבות השתלטות החמאס על רצועת עזה.

ב.

על אף הבידול בין האזורים ישנם מקרים בהם תושבי איו"ש נמצאים מספר שנים
ברצועת עזה ומקיימים בה מרכז חיים .תושבים אלה לא יכולים לקבל היתרי
מעבר לפי קריטריונים של תושבי הרצועה שהרי אינם נחשבים לתושביה.

ג.

אולם ,תושבי איו"ש ,אשר עברו לרצועת עזה באישור מדינת ישראל ,יכולים להגיש
בקשה לחזור לאיו"ש או להשתקע ברצועת עזה ולבקש היתרי כניסה לישראל על
פי מדיניות החלה על תושבי הרצועה.

ד.

נוהל זה חל על תושבי איו"ש השוהים ברצועת עזה מעל שנה .בקשות של תושבי
איו"ש הנמצאים ברצועת עזה פחות משנה יוגשו לפי מקום מגורי התושב באיו"ש.

 .2הגדרות:
א .נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצועת עזה – נוהל השתקעות תושב איו"ש ברצועת
עזה (רצ"ע) פקודה מס'  003ממאי  2018המפורסם באתר מתפ"ש.

ב.

תושב איו"ש – תושב שמענו הרשום באיו"ש ,לפי העתק מרשם האוכלוסין.

ג.

סטטוס הרשאות – לסטטוס ההרשאות הבלתי מסווג לכניסת פלסטינים לישראל,
למעברם בין אזור יהודה ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל.

ד.

היתר "חזרה לאיו"ש" – היתר לצורך כניסת פלסטינים שמענם הרשום באיו"ש
מרצועת עזה לישראל לצורך חזרתם לאיו"ש לצמיתות.

ה .היתר לצרכים הומניטאריים – היתרי כניסה למטרות הומניטאריות בהתאם
לקריטריונים החלים על תושבי רצועת עזה המפורטים בפרק ב' וג' בסטטוס
ההרשאות שכותרתם "סטטוס ההרשאות לאוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה"
וכן "סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל לשם מעבר בין איו"ש ורצ"ע".
 .3המטרה:
א .לקבוע תנאי ודרכי טיפול בבקשות תושבי איו"ש הנמצאים ברצועת עזה מעל שנה
מבלי שביקשו להשתקע בה בעבר ,ומבקשים היתר חזרה לאיו"ש או היתר כניסה
לצרכים הומניטאריים.

ב.

2020

הבהרת אופן הטיפול בתושב שמבקש לעבור באופן תדיר בין איו"ש לרצועת עזה,
בניגוד למדיניות הבידול.
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 .4שיטה:
א .הבקשות יוגשו באמצעות הוועדה האזרחית הפלסטינית למרכז ההיתרים של
מת"ק עזה.
ב.

יש לצרף לבקשה את כלל המסמכים הרלוונטים .בקשות כניסה לצרכים
הומניטאריים לא יבחנו ללא מסמכים מתאימים.

ג.

היתר "חזרה לאיו"ש":
 )1בקשה למעבר לטובת שהייה קבועה באיו"ש (לצמיתות) ,מחויבת לעמוד
בקריטריונים הבאים:
א) אין התנגדות ביטחונית למעברו של התושב.
ב) התושב עבר לרצועת עזה בהיתר ודרך מדינת ישראל.
ג) התושב לא השתקע ברצועת עזה.
ד) הבקשה עומדת בקריטריון "חזרה לאיו"ש" הקבוע בפרק ג' בסטטוס
ההרשאות שכותרתו "כניסת פלסטינים שמענם הרשום באיו"ש מרצועת
עזה לישראל לצורך חזרתם לאיו"ש".
 )2חריגים שאינם עומדים בקריטריונים:
א) בקשות שלא עומדות בקריטריונים לעיל ומעלות טעמים הומניטאריים
חריגים יועברו לבחינת רע"ן אג"ם במת"ק עזה.
ב) בקשה של תושב שהשתקע בעבר ברצועת עזה וההצהרה עליה חתם
במעמד ההשתקעות לא אותרה תועבר לבחינת רע"ן אג"ם במת"ק עזה.
 )3מעברו של תושב איו"ש במסגרת היתר זה כפוף לחתימתו על הצהרת חזרה
(נספח א' לנוהל זה) .החתימה תתבצע במעבר ,בנוכחות נציג המת"ק.
 )4לאחר מעברו של התושב לאיו"ש לא יינתן לו היתר להשתקעות ברצועת עזה
במשך שלוש ( )3שנים .במהלך תקופה זו יכול התושב להגיש בקשות להיתר
כניסה של תושבי איו"ש לרצועת עזה לצרכים הומניטאריים וחריגים בלבד,
המפורטים בפרק ג' בסטטוס ההרשאות שכותרתו "כניסת פלסטינים שמענם
הרשום באיו"ש מרצועת עזה לישראל לצורך חזרתם לאיו"ש".
 )5תושב איו"ש שקיבל היתר ביקור לצורך הומניטארי ברצועת עזה ולא שב
לאיו"ש בתום ההיתר ייחשב כשוהה בלתי חוקי ברצועת עזה והדבר יילקח
בחשבון בעת בחינת בקשות הכניסה הנוספות של התושב.
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היתר לצרכים הומניטאריים:
 )1באפשרות תושב איו"ש הנמצא ברצועת עזה לבקש להשתקע בה באופן רשמי
לפי נוהל השתקעות ,בתנאי שהגיע לרצועת עזה בהיתר ודרך מדינת ישראל.
בקשת ההשתקעות תיבחן על פי הנוהל ואם תאושר ,ייבחנו בקשות התושב
לצרכים הומניטאריים לפי הקריטריונים החלים על תושבי רצועת עזה.
 )2אם התושב השתקע בעבר ברצועת עזה והמסמך עליו חתם במעמד ההשתקעות
לא אותר ,יהיה עליו לחתום על נספח ב' לנוהל זה במעמד המעבר ,בנוכחות
נציג המת"ק .המסמך יועבר לתושב מהוועדה האזרחית הפלסטינית במועד
הגשת הבקשה.
 )3אישור בקשת ההשתקעות אינו מחייב אישור של בקשות הכניסה האחרות של
התושב.
 )4בקשה לצרכים הומניטאריים מחויבת לעמוד בתנאים הבאים:
א) התושב השתקע ברצועת עזה.
ב) אין התנגדות ביטחונית למעברו של התושב.
ג) הבקשה עומדת במדיניות ובקריטריונים הקבועים בפרק ב' או ג'
בסטטוס ההרשאות.1
ד) התושב הגיע לרצועת עזה בהיתר ודרך מדינת ישראל.
 )5חריגים שאינם עומדים בקריטריונים:
א) בקשה של תושב איו"ש אשר נכנס לרצועת עזה ללא תיאום עם
מדינת ישראל תועבר לבחינת רע"ן אג"ם כבקשה חריגה שאינה
עומדת בקריטריונים.
ב) בקשה תושבי איו"ש לכניסה לצרכים רפואיים דחופים שלא
השתקעו ברצועת עזה ייבחנו על ידי רע"ן אג"ם במת"ק עזה
כבקשות חריגות שאינן עומדות בקריטריונים.

 1ר' סעיף .2ה .לפקודה זו.
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קובץ פקודות קבע
נספח א'

הצהרת חזרה
 .1אני ________ ת.ז__________ ,מבקש/ת להיכנס לישראל ,לצורך מעברי לאיו"ש
במטרה לשוב לצמיתות לביתי שנמצא באיו"ש.
 .2ידוע לי ,כי ככל שבעתיד יהיה ברצוני לעבור מאיו"ש לרצועת עזה דרך שטח ישראל,
יהיה עלי לפנות בבקשה המתאימה למת"ק הגזרתי הרלוונטי וכי בשלוש שנים
הקרובות לא אוכל לבקש להשתקע ברצועת עזה.
 .3כמו כן ,ידוע לי ,כי בקשה כאמור תיבחן על פי המדיניות לעניין מעבר בין איו"ש
לרצועת עזה ,אשר תהיה בתוקף באותה העת .הוסבר לי ,כי בהתאם למדיניות
הנוכחית ,מעבר תושבי איו"ש לרצועת עזה מתאפשר במקרים הומניטאריים וחריגים
בלבד ,לעניין זה יודגש כי קשרי המשפחה בין המבקש לבין תושבי רצועת עזה אינם
מהווים כשלעצמם טעם הומניטארי או חריג.
 .4לאחר שהבנתי את הדברים האמורים ,אשר הוסברו לי בשפתי ,באתי על החתום:
תאריך

חתימה

מספר ת .זהות

 .5פרטי מציג המת"ק אשר הסביר לתושב האמור בכתב ההתחייבות בשפתו ווידא כי
הבין את תוכן המסמך ורק לאחר מכן בא על החתום:

שם ושם משפחה

מספר אישי

דרגה

חתימה
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קובץ פקודות קבע
تصريح العودة

 .1أنا ________ رقم الهوية__________ ،أطلب الدخول إلى إسرائيل لغرض انتقالي إلى يهودا
والسامرة من أجل العودة إلى منزلي الواقع في يهودا والسامرة بشكل دائم.
ي بأنه في حال كنت معنيًا باالنتقال من يهودا والسامرة إلى قطاع غزة عن طريق
 .2من المعلوم لد ّ
ي تقديم طلب مناسب إلى مكتب التنسيق واالرتباط
األراضي اإلسرائيلية في المستقبل ،فسيتوجب عل ّ
افي المنطقة المناسبة وأنه خالل السنوات الثالث المقبلة لن يُسمح لي باالستقرار في قطاع غزة.
 .3كما ومن المعلوم لدي ،بأن الطلب المذكور سيتم النظر فيه وف ًقا للسياسة المتبعة بشأن االنتقال بين
يهودا والسامرة وقطاع غزة المعمول بها خالل ذلك الحين .تم التوضيح لي بأنه وفقًا للسياسة المتبعة
حاليًا ،ال يُسمح بانتقال سكان يهودا والسامرة إلى قطاع غزة إال في حاالت إنسانية واستثنائية فقط،
بحيث يشدد بهذا الخصوص على أن العالقات العائلية التي تربط مقدم الطلب بسكان قطاع غزة ال
تشكل بحد ذاتها سببًا إنسانيًا أو استثنائيًا.
إشعارا بفهمي لألمور المذكورة أعاله ،التي تم شرحها لي بلغتي الخاصة ،فقد قمت بالتوقيع أدناه:
.4
ً
التاريخ

التوقيع

رقم بطاقة الهوية

 .5التفاصيل الخاصة بمندوب مكتب التنسيق واالرتباط الذي قدم شر ًحا للشخص المذكور ضمن كتاب
االلتزام بلغته ،ولم يوقّع أدناه إال بعد تأكده من فهم هذا الشخص لمضمون المستند:

االسم الشخصي واسم العائلة

الرقم الشخصي

الرتبة

التوقيع
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קובץ פקודות קבע
נספח ב'

הצהרת השתקעות
 .1אני ________ ת.ז__________ ,ביקשתי בתאריך _________ להשתקע
ברצועת עזה .בקשתי זו אושרה ובמסגרת המעבר הצהרתי כי אני מעביר את מרכז
חיי לרצועת עזה וכי אני מבין את ההשלכות של מעבר זה.
 .2כעת הוסבר לי כי ההצהרה עליה חתמתי לא אותרה וכי נדרשת חתימתי מחדש.
 .3עוד הוסבר ,כי ללא חתימה מחדש ,המעבר הנוכחי שלי לאיו"ש יהיה לצורך חזרה
לאיו"ש לצמיתות ,ולא יינתן לי היתר לשוב לרצועת עזה לאחר שאגיע לאיו"ש.
בהתאם לכך ,כל בקשה עתידית שאגיש להגיע מאיו"ש לעזה תיבחן לפי המדיניות
החלה על מעבר תושבי איו"ש לרצועת עזה המתאפשר במקרים הומניטאריים
וחריגים בלבד ,כאשר קשרי המשפחה בין המבקש לבין תושבי רצועת עזה אינם
מהווים כשלעצמם טעם למתן היתר מעבר במדיניות החלה היום.
 .4כפי שהצהרתי בעבר ,העתקתי ,באופן קבוע ,את מרכז חיי לרצועת עזה וכעת אני
מתגורר בה מגורי קבע יחד עם ילדיי הקטינים ,שעברו איתי לרצועה במועד
ההשתקעות ,בתאריך _________ ,ועם ילדיי שנולדו וייוולדו לאחר השתקעותי.
להלן שמות הילדים שהשתקעו איתי ברצועה:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________
 .5הובהר לי במעמד הש תקעותי וברור לי גם כעת כי על פי המדיניות הנוהגת כיום,
כניסת תושבים ,שמרכז חייהם מצוי ברצועת עזה ,לאזור יהודה ושומרון מותרת
אך ורק במקרים הומניטאריים חריגים.
 .6עוד ידוע לי כי ככל שארצה לעבור לאיו"ש ,דרך שטחי מדינת ישראל ,יהא עליי
להגיש בקשה מנומקת לוועדה האזרחית הפלסטינית .בקשה אשר תועבר לצד
הישראלי תיבחן לפי המדיניות לעניין מעבר תושבי רצועת עזה לאיו"ש ,אשר תהיה
בתוקף באותה עת.
 .7לאחר שהבנתי את הדברים האמורים ,אשר הוסברו לי בשפתי ,באתי על החתום:
תאריך

חתימה

מספר ת .זהות

 .8פרטי נציג המת"ק אשר הסביר לתושב האמור בכתב ההתחייבות בשפתו ווידא כי
הבין את תוכן המסמך ,ורק לאחר מכן בא על החתום:

שם ושם משפחה

מספר אישי

דרגה

חתימה
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קובץ פקודות קבע
تصريح بشأن االستقرار

 .1أنا ________ رقم الهوية __________ ,طلبت في التاريخ الموافق _________
االستقرار في قطاع غزة .تمت المصادقة على طلبي هذا حيث صرحت في إطار االنتقال بأنني
أنتقل للسكن في قطاع وغزة وبأنني أدرك التداعيات المترتبة عن هذا االنتقال.
 .2وقد ُ
ي التوقيع مجددًا.
شرح لي للتو أن التصريح الذي وقّعته لم يتم العثور عليه فعل ّ
 .3كما ُ
شرح لي أنه بدون التوقيع مجدداً ،فإن انتقالي الحالي إلى يهودا والسامرة سيكون لغرض
العودة إلى يهودا والسامرة بشكل دائم ،ولن يُمنح لي التصريح بالعودة إلى قطاع غزة بعد
وصولي إلى يهودا والسامرة .بموجب ذلك ،سيتم النظر في أي طلب مستقبلي أقدمه بشأن
الوصول من يهودا والسامرة إلى غزة وفقًا للسياسة السارية على انتقال سكان يهودا والسامرة
إلى قطاع غزة الذي ال يُسمح به سوى في حاالت إنسانية واستثنائية فقط ،بحيث ال تشكل
العالقات العائلية التي تربط مقدم الطلب بسكان قطاع غزة بحد ذاتها سببًا لمنح تصريح االنتقال
حسب السياسة المتبعة حاليًا.
 .4كما صرحت ساب ًقا ،فإنني قد انتقلت للسكن بشكل دائم في قطاع غزة الذي أقيم فيه حاليًا بشكل
دائم مع أطفالي الصغار ،الذين انتقلوا معي إلى القطاع عند االستقرار فيه ،وذلك في التاريخ
الموافق _________ ،ومع أطفالي الذين ُولدوا والذين سيولدون بعد استقراري .فيما يلي
أسماء األطفال الذين استقروا معي في القطاع:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________
ضا أنه بموجب السياسة المتبعة حاليًا،
 .5تم التوضيح لي عند استقراري ،ومن الواضح لي حاليًا أي ً
ال يُسمح بدخول السكان المستقرين في قطاع غزة إلى منطقة يهودا والسامرة إال في حاالت
إنسانية استثنائية.
 .6وكذلك أدرك بأنه في حال كنت معنيًا باالنتقال إلى يهودا والسامرة ،عن طريق أراضي دولة
ي حينها تقديم طلب مبرر إلى اللجنة المدنية الفلسطينية في غزة .سيتم
إسرائيل ،فسيتعين عل ّ
ُحول للجانب اإلسرائيلي حسب السياسة المتبعة بشأن انتقال سكان قطاع غزة
النظر في طلب ي ّ
إلى يهودا والسامرة ،والمعمول بها في ذلك الحين.
إشعارا بفهمي لألمور المذكورة أعاله ،التي تم شرحها لي بلغتي الخاصة ،فقد قمت بالتوقيع
.7
ً
أدناه:
التاريخ

التوقيع

رقم بطاقة الهوية

 .8التفاصيل الخاصة بمندوب مكتب التنسيق واالرتباط الذي قدم شر ًحا للشخص المذكور ضمن
كتاب االلتزام بلغته ولم يوقّع أدناه إال بعد تأكده من فهم هذا الشخص لمضمون المستند:
االسم الشخصي واسم العائلة

الرقم الشخصي

الرتبة

التوقيع

