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נוהל השתקעות תושב איו"ש ברצועת עזה (רצ"ע)
 .1כללי:
א .בשנת  2006החליטה ממשלת ישראל על התוויית מדיניות בידול בין איו"ש ורצ"ע ,זאת
בעקבות עליית החמא"ס לשלטון ברצ"ע.
ב .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.
ג .הבקשות שמאושרות על אף הבידול הנן בקשות למעבר בכירים ,בקשות הומניטאריות
רפואיות ובקשות להשתקעות בן משפחה חצויה.
ד .הנחת הי סוד היא שתושב איו"ש רשאי להגיש בקשה להשתקעות קבע ברצ"ע לכל צורך
שנחשב כהומניטארי (בד"כ איחוד משפחה) .ככלל ,מעבר חד פעמי לא ניתן למניעה בהעדר
רקע ביטחוני קונקרטי.
ה .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.
 .2המטרה:
א .הגדרת נוהל המעגן את הדרישות והסמכויות לאישור מעבר תושבי האזור לרצ"ע לצורך
השתקעות קבע.
ב .הבהרת אופן הטיפול בתושב שהפר הצהרתו להשתקעות ברצ"ע ומבקש לעבור באופן
תדיר בין עזה ואיו"ש.
 .3השיטה:
א .תושב האזור המבקש להשתקע ברצ"ע ,יגיש בקשה דרך הקש"פ באזור מגוריו באיו"ש או
דרך המשרד לעניינים אזרחיים באיו"ש .הבקשה תועבר למת"ק הרלוונטי ותעלה כבמ"ס
למרכז ההיתרים.
ב .בקשות תושבי האזור אשר נכנסו לרצועת עזה על דעתה של מדינת ישראל ובתיאום עמה,
ומתגוררים בפועל ברצועת עזה מעל שנתיים ברציפות ,יוגשו דרך הוועדה האזרחית
הפלסטינית ברצ"ע ,אשר כפופה למשרד לעניינים אזרחיים של הרשות הפלסטינית
שבאיו"ש ,לידי מת"ק עזה.
ג .בעת הגשת הבקשה ,נציג המת"ק יוודא ,כי התושב חתם על טופס ההצהרה המפרט את
ההשלכות האפשריות לאישור בקשתו להשתקע בעזה .בכלל זאת ,מובהר בהצהרה ,כי
חזרת המבקש מרצועת עזה לאיו"ש לא תתאפשר ,אלא במקרים חריגים ביותר.
ד .ככל שהבקשה הוגשה באיו"ש ,זו תועבר לבחינת מרכז ההיתרים ,כאשר מפורטת בה
סיבה אשר מצדיקה השתקעות התושב ברצועה .ההצהרה תועבר כנספח סרוק לבקשת
המעבר .ככל שהבקשה הוגשה ברצ"ע ,זו תועבר מידי הוועדה האזרחית בצירוף כלל
המסמכים הרלוונטיים ,לרבות ההצהרה החתומה.
ה .לצורך קבלת החלטה שקולה תימסר עמדת הגורמים הבאים  :יועמ"ש איו"ש/יועמ"ש
מת"ק עזה ,מת"ק עזה/המת"ק באזור מגוריו הרשום של המבקש וגורמי הביטחון.
ההחלטה בדבר אישור בקשת ההשתקעות הינה בסמכות רע"ן אג"ם איו"ש/רמ"א/תפ"ש.
ו .אישור/סירוב הבקשה יתועד במערכת היתרים ע"ב מעקב הטיפול בבקשה בו תפורט
הסיבה לבקשת התושב וסיבת האישור/סירוב.
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 .4דגשים:
א .לאחר אישור הבקשה ,מעברי התושב מרצועת עזה לישראל ,לרבות לצורך יציאתו לחו"ל,
וכן חזרת התושב לאיו"ש ,יבחנו בהתאם למדיניות החלה באותה העת על תושבי רצועת
עזה .יש לציין כי כיום לא מתאפשר מעבר קבע 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 .ההצהרה המדוברת תתויק ע"י המת"ק בתיקייה שיעודה ריכוז 'הצהרות להשתקעות' וכן
תיסרק ותשמר במערכת הממוחשבת.
ג .ככל שמדיניות המעבר בין האזורים עומדת בעינה בעניין הבידול ,ההצהרה תהא בת
תוקף.
 .5נספחים :טופס ההצהרה.

בלמ"ס

147433

מת"ק
אג"מ
ענף

בלמ"ס
-3-

עזה
ואזרחי

קובץ פקודות קבע

2018
מאי
003
מס'
פקודה
הפקודה מכילה  4עמודים

הצהרה
הריני להודיעך כי בקשתך להיתר מעבר מאזור יהודה והשומרון לרצועת עזה אושרה על רקע
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.
נדגי ש ,כי ככל שתבקש לשוב לאזור יהודה ושומרון ,דרך שטחי מדינת ישראל ,יהא עלייך להגיש
בקשה מנומקת לוועדה האזרחית הפלסטינית .ככל שהבקשה תועבר לצד הישראלי ,היא תבחן
בהתאם למדיניות באותה העת.
שם התושב______________ :
ת.ז___________________ :

إعالن
أود أن أعلمك بهذا أن طلبك للحصول على تصريح لالنتقال من منطقة يهودا والسامرة لقطاع غزة صودق بناءا
على تصريحك بأنك تنوي نقل ,بشكل دائم ,مركز حياتك لقطاع غزة.
نحيطك علما ,أن حسب السياسة المتبعة اليوم ,يصرح دخول مواطنين الذين مركز حياتهم متواجد في قطاع غزة,
لمنطقة يهودا والسامرة بحاالت إنسانية وشاذة فقط.
نشدد بأنه حين تطلب العودة لمنطقة يهودا والسامرة عن طريق األراضي اإلسرائيلية ,يجب تقديم طلب مفصل
للجنة المدنية الفلسطينية .بحالة والطلب ينقل للجانب اإلسرائيلي ,يفحص وفقا للسياسة المتبعة عندها.

اسم المواطن____________________ :
رقم الهوية_____________________ :

תרשים זרימה:

תושב האזור המבקש להשתקע
ברצ"ע ,יגיש בקשה דרך
לעניינים
הקש"פ /משרד
בלמ"ס
אזרחיים/הוועדה האזרחית
ברצועת עזה.
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הבקשה תכלול את הפרטים
הבאים:
חתימה על טופס ההצהרה
המפרט את ההשלכות .פירוט
הסיבות להשתקעות.

מת"ק עזה/המת"ק
באזור מגוריו הרשום של
המבקש

הודעה לתושב /לוועדה
האזרחית ברצ"ע
(בבקשות שהוגשו על
ידה)

בלמ"ס

הודעה למבקש/לוועדה
האזרחית ברצ"ע
(בבקשות שהוגשו על ידה)
על סירוב

147433

