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תפוצה רשימת

:הנדון

I. !פללג

 הצבאי חמפקד מטעם היתר ללא באיו״ש השוחים עזה, רצועת תושגי א.

 קשרי לאור ביטחוני סיכון ומחווים חוקיים בלתי כשוהים מוגדרים

 ברצועת חפח״ע גורמי עם לקיים עלולים או מקיימים שהם הגומלין

 לצמצם פקמ״ז מפקד חורה עזח רצועת בידול למדיניות בחתאם עזה.

 באמצעות כדין שלא באיו״ש השוהים עזה רצועת תושבי תופעת את

עזה. לרצועת הרחקתם

 הרצועה תושבי הרחקת מדיניות מתקיימת הבידול, מדיניות עם בבד בד ג.

 או עזה לרצועת הרחקה תבוצע אימתי המכתיבה באיו״ש, השוהים

לאיו״ש. שחרור

 החלטה לקבל הצבאי המפקד לנציגי לסייע נועד מטה, המפורט הנוהל ג.

 בתיאום גובש הנוהל מאידך. וההרחקה מחד הבידול במדיניות העומדת

ושב״כ. שב״ס מנהא׳׳ז, איו״ש, יועמ״ש עם

האוכלוסין במרשם הרשום עזה רצועת תושב כל לגבי חל הנוהל ד.

 אשר בישראל כלא בבית שוהה אשר עזה, רצועת כתושב הפלסטיני

 המנהל מטעם שהייה היתר בידיו שיש מבלי לאיו״ש להשתחרר מעוניין

האזרחי.

 תושבי בשחרור אחריות ותחומי שב״ס גורמי עם עבודה נחלי להגדיר

היתר. ללא לאיו״ש הכלא מבתי עזה

המטרה: .2
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 עזק רצועת תושבי אסירים/עצורים של בקשתם את יבחן מנהא״׳ז

 הרשום(. מענם עזה)שם לרצועת במקום לאיר׳ש להשתחרר המבקשים

 תושבי להרחקת הנוגע בכל הצבאי המפקד מדינות ממימוש כחלק זאת,

באיו״ש. השוהים עזה רצועת

 להשתחרר עזה תושב בקשת בדבר מנהא״ז, לאג״ם משב״ס פניה תועבר א.

 )זמן האסיר/העצור אודות כללים פרטים ימסרו כמו-כן לאיו״ש,

האישומים(. ופירוט העצור/אסיר תפיסת מיקום מעצר/מאסר,

 פנימיים, )מעברים בסיסיים א"מ נתוני יבדוק מנהא״ז אג׳״ם נציג ב.

קודמים(. היתרים ביטחונית, מניעה בא״מ, הערות

שב״כ. להתייחסות תועבר הבקשה ביטחונית, מניעה וקיימת במידה ג.

 עזה, ומת״ק ליועמ״ש מנהא״ז אג'׳ם ביו התייעצות תתבצע מכן לאחר ד.

אג״ם. לרע׳ץ המלצה תתגבש

אג״׳ם. רע׳ץ להחלטת יוצגו והנתונים העמדות כלל מ.

 שחרור לאיו״ש/לאפשר שחרור לאשר האם החלטה יקבל אג״ם רע״ן י.

גירוש(. צו הרחקה)הוצאת בהליכי ישירות/לפתוח עזה לרצועת מהכלא

 )בהתאם השחרור יעד הגדרת לטובת לשב״ס בכתב תועבר ההחלטה ז.

להחלטה(.

 שב״׳ס נציג יקיים לאיו״ש להשתחרר עזה רצועת תושב בקשת בעת .1

מנהא״ז. אג״ם לידי יועבר אשר קצר תשאול

וקריא. ברור יד בכתב חלקיו, כל על ימולא התשאול טופס .2

6, v w m n te m m *  rma *m m להשתחרר

 המועמד על עובדתי מידע לאסוף אג״ם( )ענף המנהא״ז באחריות .1

דרך לאיו״ש, כניסה מועד משפחתי, מצב היתר: )בין להרחקה

ס״,בלמ
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ברש״פ, בכירות ארגוני, שיוך רקע על מאוימות לאיו״ש המיסה

וכיר»ב(, רפואיים טיפולים

/ג:4 לסע»ז< 0גהתא ההרחבה* לגיצוע גיטחוגית עמדת ממש ג

 עמדח קבלת לשם הרלבנטיים השב״׳ב לגורמי יפנה מנהא״ז חמ״׳ל .1

בעניינו. ביטחונית

 על ההחלטה טרם אג״ם לרע״ן תועבר ההרחקה לביצוע השב״כ עמדת .2

לאיו״ש. התושב שחרור

 t('a nata) 1/4 לסעיו* בהתאם ם■,,אג דע"ו של הוולגה .8

11

 עזה. שב״כ/יועמ״״ש/מת״ק עמדות שהועברו לאחר תתקבל ההחלטה .2

לעיל. שפורט כפי

ח?1»ו1ו תיעוד .9

 השחרור בקשת את המפרטת הערה להזין מנהא״ז אג״ם באחריות א.

.,,המתגלגלת ״האבו במערכת אג״ם רע״ן והחלטת

 י,,ע שבוצע התשאול טופס את ולזין ולסרוק מנהא׳׳ז אג״ם באחריות ג.

אג״ם. בממ״ח שב״ם

הבקשות. כלל אודות מעקב לקיים מנהא״ז אג״ם באחריות ג.

בלמ״ס
172064



—iV '"P P* * ' * «י’א ״שאיל >»»«« ״
לוזשתחי )’ומעיני בישראל הגלא בנתי משוחה עזח למושג משאול  com

זו»1לחחז 1המוע» של 0א>ש» 0דט»0 .1

----------------— ג*לא״ שם א.

------------*Wntnmwii »ס* ג,

מעו- ג.

מעצר יט»0 .2

----—____________:מעצר תאירן א.

עזה( העצור)ישראל/איו״ש/רצועת תפיסת מיקום ג,

—_____________:מעצר/מאסר תקופת ג.

_____________________ הרשעה פרשי ד.

ם .3 טי  1>החודח על־ידיהמועמד שנמסרו ה^

שמם.______בן אני א.

ב נולדתי ג.

,ב מתגורר אני ג.

ב גרה אשתי רווק. / נשוי אני ד,
________________ב- גרים

ב גרים שלי החורים ה.

 .לאיו״ש להיכנס היתר לי היה לא / היח ו.

______________דרן לאיר׳ש נכנסתי .1

______________בתאריך לאיוש עברתי ח.

 באיו״ש. תקף שהייה היתר בידי אין / יש ס.

_____________________ב עובד אני י.

לאיו״ש!. ושוהררת נעצרת בעבר האם

ש. מכיוון לאיו״ש להשתחרר מבקש אני יא.

אשר ילדים,ל אב אני

!בשפה התבצע דלעיל התשאול יג.

 לשחרור. למיועד הוקראו לא / הוקראו הפרטים כי לאשר הרמי יג.

.לעיל הרשומים הפרשים גכונות בדבר העצורים קצין אישור יד.

חמימהדדנחמשנוחה ישם שםמפקידמאדיך
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לאיו״ש/ץ™* שהריר ברבר אג"ם רע"ו החלטת טופס -'a n0נס

______ש ממיין לאיו״ש, שחרור ממליץ ממליץ/לא שב״ב עמדת .4

:להרחקה המיועד געגיין שלילי גיטחוני חומר קיים אם רק ימולא זה סעיף י5

 מרשם בנתוני בדיקה עפ״י העצור פרטי בדבר האזרחי המנהל נציג אישור
 להחזרה המועמד פרטי את בדקתי כי בזאת מאשר הח״מ, האוכלוסין,אני,

 במרשם הרשום את תואמים חינם כי ומאשר לעיל 1 בסעיף שרשומים כפי
באזור. האוכלוסין

חתימה דרגה משפחה ושם שם מא. תפקיד

 לשחרור המועמד של עניינו את שבחנתי לאחר איו״ש, יועמ״ש נציג אני, .7
 לשחרר ממליץ ממליץ/לא זה, בטופס הרשומים לפרטים בהתאם לאיו״ש

לאיו״ש. הנ׳'ל את

__________________________-"ש1אי יועמ"ש נציג להחלטת הנימוסים

חתימה דרגה משפחה ושם שם מ.א. תפקיד

 לשחרור המועמד של עניינו את שבחנתי לאחר מנהא״ז, אג״ם רע״ן אני, .8
 יועמ"ש שב"כ, ולעמדות זה בטופס הרשומים לפרטים בהתאם לאיו״ש

לאיר׳ש. הנ״ל את לשחרר מאשר מאשר/לא עזה, ומת״ק איו״ש

_________________________________אג׳'ם- רע"ול להחלטת הנימוסים

חתימח דרגה משפחה ושם שם מ.א. תפקיד

—---------------:תאריך
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להחלטה(. בהתאם )השחיוד יעד הגדרת לטובת לשג״ט תועגד ההחלטה

.0א>" דע״ן להחלטת יוצגו והנתונים העמדות פלל
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