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 לצדק גבוה משפט כביתבשבתו

 בישראל האזרח לזכויות האגודה1.

 הפרט להגנת המוקד2.

 אדם לזכויות רופאים3.

 יהודה לימור עוה"ד ב"כ ידעל

 בישראל האדם לזכויותמהאגודה

 91000 ירושלים 34510,ת.ד

 02-6521219 : פקס' 02-6521218 :טל'

 רים ת ו עה

 ד גנ

 ושומרון ביהודה צה"ל  כוחות מפקד1.

  האזרחי המינהל ראש2.

 הכללי הבטחון שירות ראש3.

  ושומרון יהודה  לאזור המשפטי  תיועץ4.

 המדינה פרקליטות ידיעל

 ירושלים המשפטים,משרד

המשיבים

 המדינה פרקליטות מטעם מעדכנתהודעה

 מועד להארכת לבקשות ובהתאם 1.8.07, מיום הנכבד המשפט בית להחלטתבהתאם1.

 מטעמם. מעדכנת הודעה להגיש המשיביםמתכבדים

 תושבים בבקשות הטיפול נוהל את הנכבד המשפט בית בפני להציג מתכבדיםהמשיבים2.

 לחו"ל. יציאתם לצורךפלסטינים



2

 ומסומן מצורף לחו"ל יציאתם לצורך פלסטינים תושבים בבקשות טיפול נוהלהעתק

מש/1.

 תשס"ת שבט י"ד :היום
 2008 ינואר21



 בשטחים הפעולותתיאום
אג"םענף

 קבע פקודותקובץ

 תושבים בבקשות טיפולנוהל
 פלס'

  לחו"ל יציאתם לצורו

מטרה:ג_

 לחו"ל לצאת המעהייניס פלשי הניבים לפניות טיפח נוהל קביעתא4
 ליציאתם. ביטחונית מניעה עיימת האם  מועד מיעוד לדעתומבעשים

  שיטה:2.

 הגזרנה למת"ק למת"ק( פיזית ולגעת לפנות הפלסי הוגושבבאפשרותא.

 התושב על לחו"ל. ליציאתו ביטחונית מניעה רשומה האס לבדוקע"מ
 הרלוונטיים. תמסמכים כל בצירוף מנומקת, בקשהלהגיש

 ודרכי הפונה נשם מסודר מעקב לצורך הבקשה יתעד המת"קכציגב.
 המענה פרטי הבקשה, מהות הפנייה, ושעת תאריך עמו,תקשורת

 לתושב(.)

 מניעה רשומה האם הממוחשבת כמערכת בדיקה הבוצעבמקבילג.

 לישראל(. ולא לחו"ל יציאת )מניעונ התושב ננגדביטחונית

  להתייצב  ל%ו"ל,יוצ~עגו ליציאה מגיעת רשמנה נלא בעירהב

ב
  כגזרתי  בפתי'י

 בצונה. תשובה לו תינתך ושם

 הגישה תועבר ביטחונית מניעה התושב אודות ורשומהבמידה .ג(
 טרמי לטח המניעהלבהעת

 השיטחי
 סופית תשתה הרליתטייס.

 חי הביטחון, גורמי לעמדת בההאם בכתב תימסרמנומקת
 פרק

 שבועות. שישה על  יעלה שלאזען

  תשגה להגיש  לתושב  יון4ופשר לעיל כאמור התשובה קבלתלאחר3(

 ההחלטה.עע



דגשים3.

 על בדגש הפניות אחר שוטף מעקב לבצע במת"ק הקישורבאחריותא.

 הביטחון. גורמי תשובות ותיעוד המשפטיההיבט

 היציאה, מועד היציאה, יעד המבקש, פרטי יפורטו הבקשהבטופסב.
 ההתקשרות. ודרכיהסיבה

 והחזרת הפניה הגעת שעת על בדגש במלואו יתועד בבקשה הטיפולהליךג.

 לתושב.המענה

 תושביםד.
 אשי פלס'

 לצתא במטרה מראש תיאום ללא למעבר יגיעו

 לגביהם. יחול לא הנוהל -לחו"ל


