
 

 

 

 

 שינויים בנהלים לתנועת אנשים מרצועת עזה ואליה
 2019ספטמבר 

 

השליטה של ישראל ביכולת התנועה של פלסטינים מוסדרת בחקיקה צבאית בגדה המערבית ובחקיקה 
, שבאמצעותם המדינה מגבילה תנועה של אנשים נהליםאזרחית מול תושבי עזה. מכוח חקיקה זו הותקנו 

וסחורות בשטחי הטריטוריה הפלסטינית. כל תנועה של אדם, או של טובין, מותנה בפנייה מוקדמת לרשויות 
ל בחופש התנועה של הפלסטינים וכך פוגעת הישראליות ובקבלת אישורן. באמצעות הנהלים שולטת ישרא 

 בזכותם לחיי משפחה, לבריאות, לפולחן ועוד. 

נהלי הרשויות מעצבים את חייהם של פלסטינים בגדה ובעזה. במסגרת הנהלים נקבעים, בין היתר, 
קריטריונים לביקור בן משפחה חולה, להשתתפות בחתונה או בלווייה של קרוב משפחה; ליציאה ללימודים 

גבוהים, להשתתפות בהכשרה מקצועית, לקבלת היתר עבודה; לייבוא או לייצוא של מוצרים חיוניים ושל 
סחורות, ועוד. מספר הנהלים עצום ורב, והוא תואם את מידת השליטה של ישראל בפעולות ובחיי 

ש לפרסם ”לפי חוק חופש המידע שהגיש גישה, החל מתפ ירותעת הפלסטינים, בגדה ובעזה. בעקבות 
בעמוד האינטרנט שלו את הנהלים. כמו כן נציין כי קיימים תחומים רבים של שליטה שאינם מוסדרים 

 בנהלים. 

הקריטריונים שנקבעים על ידי ישראל לתנועת פלסטינים אל עזה וממנה דרך מעבר ארז מצומצמים מאוד, 
טריונים משפיע ישירות על חיי רבים. כלל הקריטריונים שקובעת ישראל לתנועת פלסטינים וכל שינוי של הקרי

ניסת בלתי מסווג לכ סטטוס הרשאותל, מופיעים במסמך הנקרא "”בין עזה, הגדה המערבית, ישראל וחו
פלסטינים לישראל, למעברם בין אזור יהודה ושומרון לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל", אותו מעדכן מתאם 

פעולות הממשלה בשטחים )מתפ"ש( מעת לעת. לעיתים מפורסמים באתר נהלים לא מעודכנים ולכן, 
 בפועל, נהלים אלו מטעים את הציבור.

, ובאוגוסט התפרסמה גירסה ים במסמך סטטוס ההרשאותערכה ישראל שינויים מהותי 2019חודש מאי ב
ומשקפים שינויים מסוימים  ,. להלן חלק מהקריטריונים שנעשו בהם שינוייםנוספת, ובה שינויים נוספים

. השינויים המצויים ברשימה זו אמנם פורסמו במסמך 2019במדיניות של ישראל כלפי הרצועה מתחילת 
 רח מעידים על יישומם בפועל.סטטוס ההרשאות, אך הם אינם בהכ

 

 

 שינויים בקריטריונים ליציאה מרצועת עזה לצורך טיפול רפואי או לביקור של קרוב משפחה חולה 

  התוסף  קריטריון הקובע כי במקרה של טיפול רפואי מורכב )כגון כימותרפיה, המצריכה תקופת
התאוששות(, יאושר פרטנית היתר יציאה מעזה לגדה המערבית או לישראל לתקופה של שלושה 

 עד שישה חודשים. נהלים קודמים התייחסו רק לבקשות להיתרים חד יומיים. 

https://gisha.org/he/legal/procedures-and-protocols/
https://gisha.org/he/legal/10005/
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf


  המאושפז במוסד הבראה או מצוי באשפוז  קרוב משפחה מדרגה ראשונהתושב רצועת עזה שיש לו
 רק מאושפז חולה לבקר היה מותר בעברביתי תחת מעקב וליווי רפואי, יוכל להגיש בקשה לביקור. 

 .חולים בבית אושפז כאשר

 

 עזה לחו"ל שינויים בקריטריונים ליציאת תושבי רצועת

  מעבר אלנבי. כעת,  לא היתרים ליציאות לחו"ל של תושבי עזה ממעבר ארז  100בוטלה המכסה של
לכאורה, אין הגבלה על כמות ההיתרים לתושבי הרצועה המבקשים לצאת לחו"ל, בהתאם 

 לקריטריונים.
  קריטריון קודם קבע כי תושבי רצועת עזה שמבקשים לצאת לחו"ל למטרות אישיות, שאינן

שבו הם מתחייבים שלא לשוב לרצועה  מסמךבקריטריונים הצרים, יאושרו לאחר שיחתמו על 
ות. כעת יתבקשו תושבי הרצועה לתקופה של שנה לפחות, ובכפוף לבדיקות ביטחוניות פרטני

 אך יתחייבו שלא לחזור לעזה לתקופה של חצי שנה לכל הפחות.  ,לחתום על אותו המסמך
  התוסף קריטריון הקובע כי אקדמאים ומורים תושבי עזה רשאים להגיש בקשה לצאת להשתלמות

 בחו"ל.
 להצטרף בני זוג וילדי  הורחב הקריטריון ליציאת מלגאים תושבי הרצועה לחו"ל: כעת רשאים לבקש

 המלגאים. 
  הורחב הקריטריון המאפשר יציאת אקדמאים מעזה ללימודים בחו"ל גם לצורך לימודי תעודה

 להנדסאים וטכנאים. 

 

 שינויים בקריטריונים ליציאה מעזה על מנת להשתתף בכנסים ופגישות עבודה

  הורחב הקריטריון הנוגע להשתתפות תושבי רצועת עזה בכנסים בישראל ובגדה המערבית. כעת
ניתן להגיש בקשה עבור אנשי מקצוע המבקשים להשתתף לא רק בכנסים בתחומים חקלאות 

 . וכלכלה טק-הייתקשורת ועיתונות, ורפואה, אלא גם בתחומים אנרגיה, מים ושפכים, 

  ליציאה של תושבי הרצועה לפגישות עבודה בישראל ובגדה המערבית. הורחב הקריטריון הנוגע
בעבר יכלו להגיש בקשות רק גורמים ממשלתיים ואנשי עסקים בכירים בתחומים אנרגיה, מים 

ותקשורת. לפי הקריטריון החדש כעת יוכלו לבקש היתר גם אנשי מקצוע מהתחומים בריאות ואיכות 
לי שאינם אנשי עסקים מתחום הבנקאות, תיירות, ביטוח, הסביבה, גורמים בכירים במגזר הכלכ

היתרים  100היתרים עד  70-טק. המכסה עבור יציאה לפגישות עבודה הורחבה מ-תקשורת והיי
 בתוקף בכל זמן.

 

 שינויים בקריטריונים לכניסה וליציאה של סוחרים מרצועת עזה ואליה

  ללת כעת גם פלסטינים תושבי ישראל היתרי סוחר עבור פלסטינים אזרחי ישראל כו 500מכסת
 ממזרח ירושלים.

 היתרי סוחר מרצועת עזה ניתנו לתקופה של עד שלושה חודשים, ולפי נוסח הקריטריון,  ,בעבר
. הקריטריון החדש קובע כי היתרי סוחר יינתנו לתקופה של עד שישה 30-לסוחרים בני למעלה מ

 .25-חודשים לסוחרים בני יותר מ
 

 

 

https://gisha.org/he/legal/12181/
https://gisha.org/he/legal/11943/


 בקריטריונים לכניסה וליציאה של עובדי ארגונים בינלאומיים מרצועת עזה ואליהשינויים 

  הורחב הקריטריון שהתיר מעבר מעזה לישראל של תושבי הרצועה שעובדים בארגונים בינלאומיים
ומעלה. בגרסאות קודמות של  24מוכרים. כעת מתאפשר גם מעבר לגדה המערבית ולחו"ל לגילאי 

 550יכלו לבקש היתר. לקריטריון זה מכסה מעודכנת של  25-28ילאים הסטטוס רק עובדים בג
 בעבר(.  450היתרים בתוקף )לעומת 

  18קריטריון חדש לבקשת היתר עבור עובדי ארגונים בינלאומיים מוכרים מרצועת עזה בגילאים-
 .ההיתרים 550היתרים בתוקף, שהם חלק מתוך  100, במכסה של עד 24

 שונות

 ומטה, לשם טיול גם בגדה המערבית  15ב ליציאת תלמידים מרצועת עזה, בני הקריטריון הורח
 )בעבר ההיתר כלל רק את ישראל(.

 היתר יציאה מעזה לגדה המערבית לצורך השתתפות בלוויה של קרוב מתן נקבעה מסגרת זמנים ל
מסגרת זמנים להיתר מסוג  . בעבר לא היתה, של עד שבוע ממועד הלוויהמשפחה מדרגה ראשונה

 זה. 
  2019קריטריון ליציאת עיתונאים מרצועת עזה לישראל בוטל בסטטוס ההרשאות שפורסם במאי ,

ובו נכתב כי עיתונאים ואנשי תקשורת יוכלו להיכנס  באוגוסט, 27-אך הוחזר בסטטוס שפורסם ב
ה לישראל של הותרה כניסהם עובדים. בעבר  ןלישראל לטובת פגישות עם סוכנויות הידיעות אית

תושבי רצועת עזה המועסקים כעיתונאים בסוכנות ידיעות או בכלי תקשורת המחזיקים בנציגות 
בישראל ורשומים בלשכת העיתונות הממשלתית, לצורך השתלמות מקצועית, פגישות עבודה או 

 קבלת פרס עיתונאי.
 

 
 
 


