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ברצ^ע ש איו" תושבי השתלזעות נוהל

ז פללי .1

 עליית לאור זאת ורצ״ע, איו״ש בין בידול מדיניות התווית על הוחלט 2006 בשנת א.
 בין המעברים צמצום חיא כיום הנהוגה המדיניות ברצ״ע. לשלטון החמא״ס
 בהיעדר האזורים לנוע:בין רשאים אינם ואיו״ש עזה רצועת תושבי ׳כנע האזורים,

בכירים, למעבר בקשות הנן הבלדול אף על שמאושרות הבקשות לכך. המיועד היתר
חצויה. משפחה בן להשתקעות ובקשות רפואיות הומניטאריות בקשות

 לכל ברצ״ע קבע להשתקעות בקשה להגיש רשאי איו״ש שתושב היא היסוד הנחת ב.
 ניתן לא פעמי חד מעבר ככלל, משפחה(. איחוד )בד״ב כהומניטארי שנתפש צורך

קונקרטי. בטחוני רקע בהעדר למניעה

 ביותר חריגים במקרים מתאפשרת באיו״ש עזה רצועת תושבי והשתקעות מאחר ג.
 את לאפשר הצורך מתעורר עזה(, ברצועת איו״ש תושבי ״השתקעות לנוהל נבהתאם

עזה. ברצועת המשפחתי התא קיום

'דא :המטרה .2

 לאזח״ע האזור תושבי מעבר לאישור והסמכויות הדרישות את המעגן נוהל הגדרת א.
קבע. השתקעות לצורך

 לעבור ומבקש באזח״ע להשתקעות הצהרתו הפר אשר בתושב הטיפול אופן הבהרת ב.
■ האזורים. בין תדיר באופן

:השיטה .3

 או מגוריו באזור הקש»פ דרך בקשה יגיש באזח״ע להשתקע המבקש האזור תושב א.
 כבמ'׳ס ותעלה הרלוונטי למת״ק תועבר הבקשה אזרחיים. לעניינים המשרד דרך

.לט,הי

 המפרט ההצהרה טופס על חתם התושב כי יוודא המת״ק נציג הבקשה הגשת בעת ב.
בהצרה, מובהר זאת, בכלל בעזה. להשתקע בקשתו לאישור האפשריות ההשלכות את
ביותר. חריגים במקרים אלא תתאפשר, לא לאיו״ש עזה מרצועת המבקש חזרת כי

 התושב השתקעות המצדיקה הסיבה בה מפורטת כאשר מ.ה לבחינת תועבר הבקשה ג.
במ״ס. לעמדת סרוק כנספח תועבר ההצהרה ברצועה.

מת״ק איו^ש, יועמ״ש : הבאים הגורמים עמדת תימסר שקולה החלטה קבלת לצורך . ד.
תפ״ש. רמ״א/ איו״ש/ אג״ם רע*ץ בסמכות הינה ההשתקעות בדבר ההחלטה עזה.

מ.ה. חיילי ע״י קבועות הערות הזנת באמצעות מ״א במערכת יתועד הבקשה אישור ה.

 לצורך עזה לרצועת לעבור ל״הנ של בקשתו אושרה ZZ/YY/XX ״בתאריך
 בקשתו כי לו, הובהר בה המנהא״ז מטעם הצהרה על חתם התושב השתקעות.

 חריגים במקרים אלא תתאפשר לא לאיו״ש חזרתו וכי זה רקע על מאושרת
העת״ באותה תקפה שתהא למדיניות בכפוף זאת, כל ביותר.

 חמ״לים בצינורות פרטני באופן יתואם השתקעות, לצורך לרצ״ע תושב יציאת אישור ג
עזה. מת״ק מול אל
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 כיום כי לציין יש העת. באותה למדיניות בהתאם תיבחן בעתיד לאיו״ש התושב חזרת א.
ברצועה, להשתקע שבחר תושב עבור לאיו״ש מעבר שר2מתא לא

 על שהצהיר תושב של הראשונה חזרתו את למנוע מסוים משפטי קושי קיים כי יוער, ב.
לגופה לאיו״ש לחזור בקשה כל לבחון יש זאת, עם לאיו״ש. בעזה, להשתקע רצתו 7

עזה, מת״ק ויועמ״ש איו״ש יועמ״ש עם בתיאום

 ׳הצהרות ריכוז שיעודה בתיקייה המת״ק ע״י תתויק המדוברת ההצהרה ג.
הבידול, בעניין בעינה עומדת האזורים בין המעבר שמדיניות ככל להשתקעות׳,

תוקף. ברת תהה ההצהרה

.5;

:ההצהרה טופס א. 7
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צו? וז1וז

 עזה לרצועת והשומרון יהודה מאזור מעבר להיתר בקשתך כי להודיעך הריני
לרצועת חייד מרפז את סבע, באופו להעתיס, בכוונתד כי הצהרתך רקע על אושרה

 חייהם שמרכז תושבים. כניסת כיום, הנוהגת המדיניות פי על כי להודיעך נבקש
 הומניטאריים במקרים ורק אך מותרת והשומרון יהודה לאזור .עזה ברצועת מצוי

וחריגים,

 יהא ישראל, מדינת שטחי דרך ושומרון, יהודה לאזור לשוב שתבקש ככל כי נדגיש,
 תועבר שהבקשה ככל הפלסטינית. האזרחית לוועדה מנומקת בקשה להגיש עלייך

העת. באותה למדיניות בהתאם תבחן היא הישראלי, לצד

:•:א’ התושב: שם
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