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ישראל מדינת
הביטחון משרד

 בשטחים הפעולות תיאום
אג״ם מחלקת

ציבור פניות
03-6977957 טל״:

03-6975177 פקס:
14846 ־ כללי
 התשע״ו במרחשוון י״ב
2016 בנובמבר 13

לכבוד,
עודה נאסר עו״ד

פקס באמצעות הפרט להגנת המוקד

 לישראל מרצ"ע פלסטינים כניסת אודות מידע לקבלת בקשה : הנדון
וגתב"ג אלנבי' גשר;מעבד דרך ל;/לחו נסיעה לצודד

16.8.16 מיום בפקס פנייתך סימוכין:

שבסמך. מידע לקבלת בקשתכם קבלת נאשר .1

 הקריטריונים כלל כי נציין בפנייתכם, 1 בסעיף לבקשתכם ובהתייחס ראשית .2
 לצורך לרבות לישראל, רצ״ע תושבי פלסטינים כניסת לעניין הקבועים

ההרשאות״. ״סטאטוס במסמך מפורסמים לחו״ל יציאה

 ״סטאטוס כמסמך האמור מן כי נבהיר בפנייתכם, 2 לסעיף ובהתייחס שנית, .3
 המכסה כי עולה מתפ״ש, של הזמני האינטרנט באתר המפורסם ההרשאות״

 רלוונטית עזה רצועת תושבי עבור לחו״ל ליציאה להיתרים השבועית
 לתארים וסטודנטים ייחודיים כנסים ייחודי, רפואי טיפול למטרות:

 לפנייתך זה בסעיף המוזכרות המטרות יתר כלל בעבור בחו״ל. מתקדמים
ההרשאות״. ב״סטאטוס כמפורט והכל זה, ליום נכון מכסה אין

:כלהלן נשיב בפנייתכם, 3 לשאלה באשר .4
 שהוגשו הבקשות אודות נתונים רצ״ב בפנייתכם, )א(3 לסעיף במענה א.

אלנבי׳: עשר מעבר דרך לחו״ל עזה מרצועת פלסטינים ליציאת
 לו שניתן לסיווג בהתאם ההיתר מטרת ולפי חודש לפי )בפילוח

(30.08.2016 ועד 2015 מינואר במערכות
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:2015 שנת (1

חודש ההיתר מטרת כמות
כפולה״ ״אזרחות 15
חולה ביקור 19

כנסים 37
לחו״ל יציאה 359
רפואיים טיפולים 71

ינואר רפואי לטיפול )לווים 48
חתונה 4
לוויה 9

עבודה פגישת 4
המים חברת עובד 1

ארב׳׳ל עובד 72
׳,כפולה ״אזרחות 44
חולה ביקור 65

כנסים 30
לחו״ל יציאה 535
רפואיים טיפולים 62
לטיפול )לווים 59

פגדואר לסוחר נלווה 1
לוויה 2

עבודה פגישת 5
המים חברת עובד 7

ארב״ל עובד 75
אישיים צרכים 13

מדץ חודש
כפולה״ ״אזרחות 4
חולה ביקור 50

כנסים 46
לחו״ל יציאה 562
רפואיים טיפולים 25
לטיפול נלווים 26

מיץ מסחר 1
לוויה 3

עבודה פגישת 57
המים חברת עובד 1

ארב״ל עובד 90
אישיים צרכים 13

חתונה 5
משפחה ביקור 2

אפריל שגרירות 1
חולה ביקור 43
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כנסים 86
לחו״ל יציאה 424
רפואיים טיפולים 27
לטיפול נלווים n 18

לוויה 2
עבודה פגישת H 3

המים חברת עובד 1
ארב״ל עובד h 75

חתונה 2
מאי חודש

שגרירות X
חולה ביקור 44

כנסים 20
לחו״ל יציאה 740
רפואיים טיפולים 97
לטיפול נלווים 7

מאי לוויה 5
אישיים צרכים 1

המים חברת עובד 4
ארב׳׳ל עובד 86

חתמה 5
כפולה״ ״אזרחות 77
ארב״ל מוטבי 7
חולה ביקוד 112

כנסים 24
לחו״ל יציאה 922
רפואיים טיפולים 31
לטיפול נלווים 25

לוויה 18
אישלים צרכים 41

יוני המים חברת עובד 1
ארב״ל עובד 57

חתונה 13
כפולה״ ״אזרחות 3
ארב״ל מוטבי 93
תיירות מדרך 2
אקדמיים לימודים 78
אישיים צרכים 41

חולה ביקור 57
כנסים 449

מלי לחו״ל יציאה 765
רפואיים טיפולים 34
לטיפול נלווים 23
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לוויה 5
אישיים צרכי□ 57

חמים חברת עובד 1
ארב״ל עובד 52

חתונה 13
כפולה״ ״אזרחות 28

מוטביארב״ל 64
משפחה ביקור 1

חולה ביקור 39
כנסים 28

לחו״ל יציאה 750
רפואיים טיפולים 28
לטיפול נלווים 23

לוויה 10
אמוטט אישיים צרכים 13

המים חברת עובד 1
ארב״ל עובד 90

חתונה 13
כפולח״ ״אזרחות 4
ארב״ל מוטבי 76
עבודה פגישת 2
חולה ביקור 67

כנסים 13
לחו״ל יציאה 642
רפואיים טיפולים 19
לטיפול נלווים 13

לוויה 1

ספטמבר אישיים צרכים 13
המים חברת עובד 2

ארב״ל עובד 44
חתונה 2

כפולה״ ״אזרחות 3
ארב״ל מוטבי 66
מיוחדים צרכים 2
אקדמיים לימודים 83

חולה ביקור 49
כנסים 39

לחו״ל יציאה 582
אוקטובר רפואיים טיפולי□ 24

לטיפול נלווים 12
לוויה 4

אישיים צרכים 16
המים חברת עובד 3
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ארב״ל עובד 64
חתונה 14

כפולה״ ״אזרחות 4
ארב״ל מוטבי 43
משפחה ביקור 1

חולה ביקור 85
כנסים 14

לחו״ל יציאה 1047
רפואיים טיפולים 21
לטיפול נלווים 17

לוויה 1

צובמבד אישיים צרכים 25
המים חברת עובד 2

ארב״ל עובד 72
חתונה 12

כפולה״ ״אזרחות 71
ארב״ל מוטבי 42
עבודה פגישת 3

שגרירות 1
חולה ביקור 146

כנסים 24
לחו״ל יציאה 1071
רפואיים טיפולים 34
לטיפול נלווים 19

לוויה 4
דצמכר רפואיים צרכים 6

ארב״ל עובד 89
חתונה 24

כפולה״ ״אזרחות 17
ארב״ל מוטבי 62

לחו״ל עזה מרצועת רגל עולי יציאת 2
אקדמיים לימודים 2

: 30.08.2016 עד 2016 שנת (2
חודש ההיתר מטרת כמות

,,כפולה ״אזרחות 2
חולה ביקור 73

כנסים 25
ינואר לחו״ל יציאה 1093

רפואיים טיפולים 22
לטיפול נלווים 16

חתונה 8
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לוויה 8
עבודה פגישת 3
רפואיים צרכים 5
ארב״ל מוטבי 81

שגרירות 6
ספר בית תלמיד 1
ארב״ל עובד 33

חולה ביקור 53
כנסים 40

לחו״ל יציאה 865
רפואיים טיפולים 12
לטיפול נלווים 8

פגרואר חתונה 20
לוויה 8

עבודה פגישת 10
המים חברת עובד 1

ל ארב״ עובד 19
ארב״ל מוטבי 54
חולה ביקור 22

כנסים 36
לחו״ל יציאה 914
רפואיים טיפולים 13
לטיפול נלווים 12

מיץ
לוויה 6

עבודה פגישת 2
להורים נלווח 1
ל ארב*׳ עובד 20
ארב״ל מוטבי 30

חתונה 25
שגרירות 6
שגרירות 1

חולה ביקור 48
כנסים 55

לחו״ל יציאה 581
רפואיים טיפולים 69

אפריל לטיפול נלווים 6
לוויה 8

עבודה פגישת 3
ארב״ל עובד 49

חתונה 10
ארב׳״ל מוטבי 37

מאי
חולה ביקור 24

כנסים 45
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לחו״ל יציאה 846
רפואיים טיפולים 67
לטיפול נלווים 4

לוויה 7
עבודה פגישת 17
ארב״ל עובד 88

חתונה 10
ארב״ל מוטבי 118

מסחר 4
חולה ביקור 54

כנסים 40
לחו״ל יציאה 728
רפואיים טיפולים 118

>ונ>
לטיפול נלווים 2

לוויה 5
ארב״ל מוטבי 93
ארב״ל עובד 92

חתונה 17
כפולה״ ״אזרחות 1
עבודה פגישת 3
חולה ביקור 77

כנסים 29
לחו״ל יציאה 1241
רפואיים טיפולים 82
לטיפול נלווים 6

לוויה 11
יולי שגרירות 3

ציבורי סקטור עובד אישיים צרכים 5
ארב״ל מוטבי 81
ארב״ל עובד 90

חתונה 22
כפולה״ ״אזרחות 44

הייטק מקצועית השתלמות 1
חולה ביקור 112

כנסים 51
לחו׳״ל יציאה 1321
רפואיים טיפולים 210

אוגוסט
לטיפול נלווים 7

לוויה 13
עבודה פגישת 15
ארב״ל מוטב 23
ארב״ל עובד 20

חתונה 33
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2 J | שגרירות _______________|

 הבקשות מספר אודות נתונים רצ״ב בפנייתכם, )ב(3 לסעיף במענה ג.
 לתאריך עד 2016 ולשנת 2015 לשנת אלנבי, גשר דרך לחו״ל ליציאה

 היתר ומטרת חודש לפי )בפילוח המת״ק בידי שאושרו 30.8.2016
במערכות(. לו שניתן לסיווג בהתאם

:2015 שנת (1
כמות היתר מטרת חודש

6 ׳,כפולה ״אזרחות
7 חולה ביקור

112 לחו״ל יציאה
34 רפואים טיפולים
18 רפואי לטיפול נלווים יגואר
52 ארב״ל עובד
1 המים חברת עובד
1 חתונה

21 בכנס השתתפות
6 לוויה
26 כפולה״ ״אזרחות
23 חולה ביקור
148 לחו״ל יציאח
33 רפואים טיפולים 29פגרואר רפואי לטיפול נלווים
47 ארב״ל עובד
7 המים חברת עובד
1 לסוחר נלווה

23 בכנס השתתפות
1 לוויה

20 חולה ביקור
25 בכנס השתתפות
316 לחו״ל יציאה

i 21 רפואים טיפולים מרץ
20 רפואל לטיפול נלווים
1 מסחר

71 ארב״ל עובד
1 המים חברת עובד

I 2 אישיים צרכים
42 חולה ביקור
198 לחו״ל יציאה
9 רפואים טיפולים אפריל
7 רפואי לטיפול נלווים
4 חתמה
57 ארב״ל עובד
1 המים חברת עובד
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1 שגרירות
22 חולה ביקור
285 לחו״ל יציאה
53 רפואים טיפולים
8 רפואי לטיפול נלווים
2 לוויה
56 ארב״ל עובד מאי
2 המים חברת עובד
1 שגרירות

47 כפולה״ ״אזרחות
7 מוטיביארב״ל
1 להורים נלווה

76 חולה ביקור
455 לחו״ל יציאה
21 רפואים טיפולים
14 רפואי לטיפול גלווים
7 לוויה
19 ארב״ל עובד יוגי
1 המים חברת עובד

25 אישיים צרכים
37 ארב׳'ל מוטיבי
78 אקדמיים לימודיים
12 בכנס השתתפות
11 חתונה
23 חולה ביקור
280 לחו״ל יציאה
19 רפואים טיפולים
12 רפואי לטיפול נלווים
4 לוויה
45 ארב״ל עובד יולי
1 משפחה ביקור
15 אישיים צרכים
54 ארב״ל מוטיבי
14 בכנס השתתפות
5 חתונה
9 כפולה״ ״אזרחות
32 חולה ביקור

526 לחו״ל יציאה
19 רפואים טיפולים
13 רפואי לטיפול נלווים
6 לוויה אומסט
88 ארב״ל עובד
1 עבודה פגישות
9 אישיים צרכים
67 ארב״ל מוטיבי
23 בכנס השתתפות
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8 חתונה
1 כפולה״ ״אזרחות
1 המים חברת עובד

63 חולה ביקור
382 לחו״ל יציאה
9 רפואים טיפולים
9 רפואי לטיפול נלווים
2 לוויה ספטמבר
34 ארב״ל עובד
8 אישיים צרכים
58 ארב״ל מוטיבי
11 בכנס השתתפות
1 חתונה
3 כפולה״ ״אזרחות
1 המים חברת עובד

31 חולה ביקור
295 לחו״ל יציאה
7 רפואים טיפולים
5 רפואי לטיפול נלווים
2 לוויה
50 ארב״ל עובד 13אוקטובר אישיים צרכים
31 ארב״ל מוטיבי
31 בכנס השתתפות
12 חתונה
2 כפולה״ ״אזרחות
1 המים חברת עובד
1 משפחה ביקור

60 חולה ביקור
437 לחו״ל יציאה
11 רפואים טיפולים
8 רפואי לטיפול נלווים
3 לוויה

61 ארב״ל עובד גוגמבד
5 אישיים צרכים
35 ארב״ל מוטיבי
9 בכנס השתתפות
2 חתונה
66 כפולה״ ״אזרחות
2 המים חברת עובד
1 שגרירות

26 חולה ביקור
364 לחו״ל יציאה 11דצמבר רפואים טיפולים
י 8 רפואי לטיפול נלווים
1 לוויה
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56 ארב״ל עובד
2 משפחה ביקור
37 ארב״ל מוטיבי
5 בכנס השתתפות
10 חתונה
1 כפולה״״ ״אזרחות

2016 rov 30.8.2016 לתאריך עד.

28 חולה ביקור
507 לחו״ל יציאה
18 רפואים טיפולים
11 רפואי לטיפול נלווים
4 לוויה
27 ארב״ל עובד 5ינואר משפחה ביקור
76 ארב״ל מוטיבי
6 בכנס השתתפות
1 עובדה פגישות

27 כפולה״ ״אזרחות
6 שגרירות
1 ביה״ס תלמיד
6 רפואיים צרכים
26 חולה ביקור
346 לחו״ל יציאה
3 רפואים טיפולים
2 רפואי לטיפול נלווים פברואר

4 לוויה
17 ל ארב״ עובד
7 חתונה
33 ארב״ל מוטיבי
7 בכנס השתתפות
7 חולה ביקור

312 לחו״ל יציאה
4 רפואים טיפולים מיץ
2 רפואי לטיפול נלווים
3 לוויה
8 ארב״׳ל עובד
14 חתונה
31 ארב״ל מוטיבי
21 בכנס השתתפות
1 עובדה פגישות
2 שגרירות
1 להורים נלווה
13 חולה ביקור אפריל

220 לחו״ל יציאה
6 רפואים טיפולים



בלמ״ס

־12־

3 רפואי לטיפול נלווים
3 לוויה

30 ארב״ל עובד
3 חתונה
3 ארב׳״ל מוטיבי
22 בכנס השתתפות
3 חולה ביקור מאי

264 לחו״ל יציאה
17 רפואים טיפולים
3 רפואי לטיפול נלווים
1 לוויה

24 ארב״ל עובד
2 חתונה
50 מוטיביארב״ל
9 בכנס השתתפות
1 עובדה פגישות
2 חולה ביקור מני

362 לחו״ל יציאה
5 רפואים טיפולים
1 רפואי לטיפול נלווים
2 לוויה
16 ארב״ל עובד
25 ארב״ל מוטיבי
5 בכנס השתתפות
9 חולה ביקור יולי

424 לחו״ל יציאה
11 רפואים טיפולים
2 רפואי לטיפול נלווים
2 לוויה
38 ארב׳'ל עובד
22 ארב״ל מוטיבי
1 ,כפולה׳ ״אזרחות
2 בכנס השתתפות
4 חולה ביקור אומסט

439 לחו׳״ל יציאה )עד
לתאריך

30.8.2016
)

7 רפואים טיפולים
3 רפואי לטיפול נלווים
2 לוויה
2 חתונה
9 ארב״ל עובד

20 בכנס השתתפות
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 אחר עוקב אינו עזה מת״ק בפנייתכם, )ג(3 בסעיף לשאלתכם באשר ג,
 אחריותו תחת איגו בפועל המעבר על הפיקוח שכן ההיתרים, מימוש

 אין כן, על ההיתרים(. הנפקת בדבר ההחלטה מנושא )בשונה הבלעדית
המבוקשת. בצורתו במערכותינו קיים זה נתון

:כלהלן נשיב בפנייתכם, 4 לשאלה באשר .5
 שהוגשו הבקשות אודות נתונים רצ»ב בפנייתכם, }א(4לסעיף במענה א.

 חודשי )פילוח נתב״ג: דרך לחר׳ל עזה מרצועת פלסטינים ליציאת
(30.08,2016 לתאריך ועד 2015 משנת

a 2015 שנת :
כמות היתד סוג חודש

6 בקשות איו ינואר
2 לחו״ל יציאה בפרואר
ו- 4 לחו״ל יציאה 1מרץ עבודה פגישת
2 לחו״ל יציאה אפריל
0 בקשות אין מאי
7 לחו״ל יציאה 1יוני משפטיים צרכיים
2 לחו״ל יציאה יולי
1 לחו״ל יציאה אוגוסט
8 לחו״ל יציאה 2ספטמבר אדב״ל מוטבי
6 לרזו״ל יציאה 2אוקטובר ארב״ל מוטבי
5 לחו״ל יציאה נובמבר
5
11

לחו״ל יציאה ארב״ל מוטבידצמבר
59 סה"כ

: 30.8.2016 לתאריך עד 2016 שנת (2
כמות היתר סוג חודש

0 בקשות אץ ינואר
5 לחו״ל יציאה בפרואר
52 לחו״ל יציאה

3מרץ ארב״ל מוטבי
4 עבודה פגשית
51 לחו״ל יציאה 4אפריל ארב״ל מוטבי
15 לחו״״ל יציאה 2מאי ארב׳״ל מוטבי
20 לחו׳״ל יציאה יוני
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30 לחו״ע יציאה יולי
1 ארב״ל מוטבי
17 ל לחו״ יציאה אוגוסט
1 ממושכת שהייה לחו״ל יציאה

 שאושרו הבקשות אודות )תוניס רצ״ב בפנייתכם, )ב(4לסעיף במענה כ.
 אלנבי)בפילוח נתב״ג מעבר דרך לחו״ל עזה מרצועת פלסטינים ליציאת

 משנת במערכות לו שניתן לסיווג בהתאם ההיתר מטרת ולפי חודש לפי
: {30.08,2016 לתאריך ועד 2015

:2015 שנת (1
כמות היתר סוג חודש

0 בקשות אין ינואר
2 לחו״ל יציאה בפרואר
2 לחו״ל יציאה מרץ
0 לחו״ל יציאה אפריל
0 כקשות אין מאי
1 לחו״ל יציאה 1יוני משפטיים צרכיים
2 לתו״ל יציאה יולי
7 לחו״ל יציאה אוגוסט
4 לחו״ל יציאה ספטמבר
3 לחו״ל יציאה אוקטובר
1 לחו״ל יציאה נובמבר
4 לחו״ל יציאה דצמבר
4 ארב״ל מוטבי

: 30.8.2016 לתאריך עד 2016 שנת (2
כמות היתר סוג חודש

0 בקשות אין ינואר
5 לחו״ל יציאה בפרואר
6 לחו״ל יציאה מרץ
8 לחו״״ל יציאה אפריל
6 לחו״׳ל יציאה מאי
3 לחו״ל יציאה יוני
16 לחו״ל יציאה יולי
10 לחר׳ל יציאה אוגוסט

 )ג{3 סעיף לעניין תשובתנו ראו לפנייתכם, )ג(4 בסעיף לשאלתכם באשר ג.
 לפנייתכם.

:כלהלן נשיב בפנייתכם, 5 לשאלה באשר
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 להוצאת אפשרות אין כי נציין ראשית בפנייתכם, )א(5 לסעיף בהתייחס א.
עזה. ומת״ק המתפ״ש של המידע במערכת מגדרי פילוח או שבועי פילוח

צוין עוד  למשך לחו״ל ליציאה בקשה שוס הוגשה לא 2015 בשנת כי, י
 זו. לשנה הנתונים בידינו אין כן ועל ארוכה, זמן תקופת
 לבקשות באשר הנתונים להלן ,30.8.2016 לתאריך עד ,2016 לשנת באשר

:חודשי בפילוח טווח, ארוכת ליציאה
כמווג חודש

2 ינואר
0 בפברואר
23 מרץ
20 אפריל
41 מאי
11 יוני
50 יולי
90 30.8.16 לתאריך עד אוגוסט

 מבקש פלסטיני תושב כאשר כי נשיב )ב(,5 בסעיף לשאלותיכם באשר ב.
 על לחתום נדרש הוא ככלל שנה, מעל ממושכת לתקופה לחו״׳ל לצאת
בכתב. התחייבות טופס

 חותמים עליו ההתחייבות מנוסח העתק א׳( נספח )ראו לבקשתכם מצ"ב ג.
 זמן לתקופת לחו״ל לצאת בקשתם עם יחד הפלסטינים התושבים
ועברית, ערבית :שפות בשתי מוגש המסמך ממושכת.

 עזה רצועת תושב פלסטיני כל כי נשיב )ד(,5 בסעיף לשאלתכם באשר ד.
 בהתאם להתחייב נדרש ארוכה, תקופה למשך לחו״ל לצאת המבקש
 לקבל כשירים שאינם קטינים, של בעניינם כי ברור ההתחייבות. למסמך

בשמם. יתחייבו הוריהם כי אפשרות קיימת עצמם, בעבור החלטות

 במערכות מעכב מתנהל לא כי נציין )ה( 5 בסעיף לשאלתכם בהתייחס ה.
 את להפיק ניתן לא כן על בשאלתכם. כמבוקש הפרטניות הבקשות אחר

לפנייתכם. זה בסעיף המבוקש המידע

 האוכלוסין במרשם הרשום אדם כל כי נבהיר בפנייתכם, 6 לסעיף באשר .7
 ־ עזה רצועת תושב והוא והרש״פ, ישראל בין להסכמים בהתאם הפלסטיני

 הינו אם גם אחר, עזה רצועת תושב ככל לחו״ל ליציאה התנאים עליו חלים
נוספת. נתינות בעל
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 בגדר אינה זו שאלה כי נשיב לפנייתכם, 7 בסעיף לשאלותיכם בהתייחס .8
 כלל כי ונציין נשוב הצורך, מן ולמעלה זאת, בצד בחוק. כהגדרתו ״מידע״

 לישראל, עזה רצועת תושבי פלסטינים כניסת לעניין הקבועים הקריטריונים
 הגשת אופן לרבות זאת, ההרשאות״. ״סטאטוס מסמך במסגרת מפורסמים

 מוגשת לישראל עזה מרצועת כניסה בקשות כידוע, ככלל, הבקשות.
 כגון מוכרת זרח נציגות דרך או הפלסטינית האזרחית הוועדה באמצעות
 בנהלים לאמור בהתאם והכל מוכר, בינלאומי ארגון או קונסוליה שגרירות,

לציבור. המפורסמים הרלוונטיים

ולשימושכם. לידיעתכם .9

בברכה,
 דן, עמרי
 פגיות קצין

פ ת מ

סגן
ציבור

ש ״
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 לפחות שצח למשך לדצ"ע לשוב שלא התחייבות גוסח א'- מזפח

1 פעולות תיאום 4.)
J* בשטחים הממשלה ib' ח -----1-----1----תארי

ואיו״ש, ישראל דרך עזה לרצועת לשוב בכוונתי אין כי, בזאת להצהיר הריני
לפחות. אחת שנה למשך

ישראל, עם בתיאום לרצ״ע חזרתי ולאחר ההתחייבות תקופת בתום כי, לי ידוע
 בהתאם חדשה בקשה להגיש עליי לחו״ל, שוב לצאת שוב וארצה במידה

הקיימים. לקריטריונים

 בשפה לי הוסבר תוכנה וכי זו החלטה ליידי נמסרה כי בחתימתי מאשר אני
לי. מובנת אשר
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