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 צמצום התנועות במעבר "ארז" במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונההנדון: 

צומצמו רצועת עזה ו, על מנת לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה הוטל סגר על כפי שפורסם בעבר .1

. במסגרת שיקול הדעת הרחב הנתון לגורמים המוסמכים בעניין זה, המעברים בין ישראל לרצועת עזה

 : החריגים הבאים הוחלט על

 כניסה מרצועת עזה לישראל, מעבר לאיו"ש ולחו"ל:  .א

i. לחולים לפלסטינים תושבי רצועת עזה היתרים  – היתרים הומניטאריים מצילי חיים

במסמך "סטטוס לצורך טיפול רפואי, בהתאם לתנאי הקריטריון הקבוע  ומלוויהם

הבלתי מסווג לכניסת פלסטינים לישראל, מעברם לאזור יהודה ושומרון  ההרשאות

 .)להלן: סטטוס ההרשאות( "ורצועת עזה וליציאתם לחו"ל

ii. בקשות של תושבי איו"ש וזרים שנמצאים ברצועת עזה לעבור  – חזרה לאיו"ש/לחו"ל

ו"ש או למדינת מוצאם. הבקשות ייבחנו בהתאם לקריטריונים בעניין זה ולמדיניות לאי

 . ובנהלים המפורסמים באתר מתפ"ש הקבועה במסמך "סטטוס ההרשאות"

iii.  בקשות של תושבי רצועת עזה הנמצאים בחו"ל או באיו"ש לשוב לרצועת  –חזרה לרצ"ע

 .עזה. בהתאם לקריטריון הקבוע "בסטטוס ההרשאות"

iv. בקשות של תושבי רצועת עזה להשתתף בלוויית קרוב משפחה מדרגה ראשונה  –ה לווי

בלבד )אם, אב, אח/אחות, בעל/אישה )נשואים(; ילדים( לצורך לוויה שמתקיימת בישראל 

 או באיו"ש. 

v.  כניסה לצורך ראיון בקונסוליה/שגרירות המחייבת נוכחות פיזית של  –ראיון בשגרירות

המבוקש איננו זמין ברצועה, בכפוף להצגת זימון התושב, בתנאי שהריאיון 

 באחריות הוועדה האזרחית הפלסטינית.ולתנועה בשאטל מהקונסוליה/השגרירות 

 לרצועת עזה:  ישראלים תכניס .ב

i. בהתאם לקריטריון הקבוע בסטטוס הרשאות ולפי הנהלים  – משפחות חצויות

 המפורסמים באתר מתפ"ש. 

ii. בקשות של ישראלים להשתתף בלוויית קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד )אם,  – לוויה

 אב, אח/אחות, בעל/אישה )נשואים(, ילדים(.

 . "עיוזכר כי אין לתושב פלסטיני זכות קנויה להיכנס לישראל, ואין לישראלי זכות קנויה להיכנס לרצ .2

ות את כל בקשות הכניסה של ניש להפיודגש כי בהתאם לנוהלי העבודה שסוכמו מול הרשות הפלסטינית,  .3

הגוף האחראי על ריכוז ותעדוף העברת פלסטינים מרצועת עזה לוועדה האזרחית הפלסטינית. הוועדה היא 

 בקשותיהם של פלסטינים תושבי רצועת עזה לצד הישראלי.

 להנחיות משרד הבריאות.   יהיו כפופיםהמעברים והתנועות בישראל  .4

בהתאם לבדיקות הביטחוניות הפרטניות הנדרשות, הנחוצות על ידי גורמי בקשות הכניסה נבחנות גם  .5

הביטחון ומשטרת ישראל, וכן בהתאם לאינטרסים הביטחוניים, המדיניים והאסטרטגיים של מדינת 

ישראל ביחס לבקשות. על הבקשות לעמוד בבדיקות המנהלתיות והפרוצדוראליות הנדרשות על ידי כל 

וכן נבדקת אמיתות המסמכים המצורפים לתמיכה בבקשות, והצורך האפשרי רשות מנהלית רלוונטית, 

 . בהצגת מסמכים נוספים לביסוסן

  .2021בינואר  26 בתאריךמסמך זה מחליף ומבטל מסמך בעל כותרת זהה שפורסם  .6


