
 

 

 



 
 

 

הישראליות  הרשויות נהלי .מרצועת עזה ואליה דרך שטחה תנועת אנשיםישראל מגבילה מדינת 

של חייהם על ומקיף באופן ישיר עים ימשפ הגבלת חופש התנועהמדיניות מפרטים את אשר 

, ללימודים אקדמאיים לפרנסה ידי צמצום נגישותם-. זאת, בין היתר, עלתושבי רצועת עזה

של תושבים  חופש התנועה מגבילים גם אתמחוץ לרצועה. בנוסף, הנהלים ולהזדמנויות שונות 

ועל  רצועת עזהשל התפתחותה בכך משפיעים על ו ,תחומי הרצועהלבקר בהמבקשים זרים 

 . גורמים בינלאומייםקשריה עם 

ודבר קיומם אינו ידוע לתושבי בשפה הערבית,  לציבור מפורסמים אינם הנהליםמ חלק גדול

הפונים אל  ,כך בשל. לבאי כוחם, לזרים המבקשים להיכנס לתחומי הרצועה, או רצועת עזה

 פי ועל בקשותיהם את להגיש עליהם קריטריונים לוא פי על יודעים אינם הרשויות הישראליות

 רשימת או, המתאימים הטפסים ברשותם אין לרוב, .מאושרות או נדחות הן קריטריונים לוא

  הגשת הבקשות.המתאים ל הליךהוהם אינם מכירים את  הנדרשים המסמכים

 על הגנה היא מטרתוש ישראלי אדם זכויות ארגון הינו – לנוע הזכות על לשמירה מרכז – גישה

עשור של מתן  בחלוף. עזה רצועת תושבי , בדגש על פלסטיניםפלסטינים של תנועה לחופש הזכות

: קהלי היעדסיוע משפטי לתושבי רצועת עזה בהגנה על זכותם לחופש תנועה, החלטנו לשתף את 

הרבים אשר נצברו במהלך עבודתנו, בידע ובניסיון , במידע ,פלסטינים, תושבים זרים, ועיתונאים

רים המבקשים וז , תושבי הגדה, ישראליםלתושבי הרצועהאפשר ל על מנתלחבר מסמך זה, ו

  .אל מול הרשויות הישראליות להתנהל בהצלחה בכוחות עצמם, ממש את זכותם לחופש תנועהל

 שישראל המקיפות ההגבלות. שלהם בלגיטימיות הכרה משום הנהלים בפרסום שאין כמובן

 המרכזי הכשל. הבינלאומי המשפט של בהפרה וכרוכות המידה על עולות באמצעותם מטילה

 מאמצים גם עושה גישה ארגון, לפיכך. קיומם בעצם אם כי, פרסומם-באי אינו, כן אם, בנהלים

 מערכת מול, צבא גורמי מול, הנהלים של יותהלגיטימ על לערער כדי ציבוריים ומהלכים משפטיים

 נותר ישראל ידי על הנהלים נאכפים עוד כל, זאת עם. מדיניות קובעי ומול הישראלית המשפט

 כך ידי ועל זכויותיהם את לממש יוכלו יותר רבים שאנשים כדי ולו אותם להכיר מעשי צורך

 .בסביבתם הציבוריים החיים ואת חייהם את להעשיר

 

 , בברכה     

  ד"ר נעמי הגר, עו"ד

 מנהלת המחלקה המשפטית   

 

  



 
 

 

יובהר כי המידע המובא במסמך זה הינו נכון ליום פרסומו, למיטב ידיעתם וניסיונם של עובדי 

יישום הנהלים על ידי הרשויות הישראליות משתנה לעיתים קרובות. אופן גישה. עם זאת,  ארגון

, ולעיתים דרישות אשר אינן דרישות המופיעות בנהלים אינן מיושמות בפועללעיתים כמו כן, 

עוד יובהר כי המילים והשורות המושחרות . ידי הרשויות הישראליות-על מופיעות בנהלים נדרשות

 במסמכי הצבא הם במקור.

 לקבלת ייעוץ עדכני בנוגע לאופן הגשת הבקשות ויישום נהלי הרשויות הישראליות ניתן ליצור

 גישה בטלפון:ארגון קשר עם נציג 

 info@gisha.org: בכתובת הדוא"לאו  03-6244120
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בהחלטת  ואליה רצועת עזההגבלת תנועת אנשים מביחס להנוכחית מדיניות ישראל מקורה של 

מגבלות אלו, אשר . , לאחר השתלטות חמאס על הרצועה2007ספטמבר חודש ישראל מת ממשל

 בין אנשים תנועת מדיניותמסמך , קיבלו ביטוי במעיני הציבור שנים ארוכותבמשך  ותנסתר היו

בקווים כללים את ההרשאות ואת , המפרט (1נספח ר' ) 5.5.2011עזה מיום  לרצועת ישראל מדינת

בכיוון ההפוך. פירוט  ואלגדה המערבית וישראל לאנשים מרצועת עזה  יציאתהקריטריונים ל

 פלסטינים לכניסת הרשאות סטאטוס" הרשאות אלו ניתן כיום למצוא במסמכיספציפי ועדכני של 

ידי -", המתעדכנים מידי פעם עלעזה רצועת לבין ש"איו בין ולמעברם ל"לחו ליציאתם, לישראל

הממונה על יישום מדיניות ממשלת ישראל בגדה המערבית  – מתאם הפעולות בשטחים )מתפ"ש(

מפרטים את המידע הרלוונטי בכל הנוגע לתנועת אנשים, הן לגבי  . מסמכים אלווברצועת עזה

גישה, כיום מסמכי "סטאטוס ארגון רצועת עזה והן לגבי הגדה המערבית. בעקבות פעילות 

, באתר מתפ"שחלקם גם , הארגוןבאתר הרשאות" נגישים לציבור ומתפרסמים באופן תדיר 

אשר עוסקים בתחומים  הנהלים הייעודייםמתפרסמים וכך גם  ,לעיתים גם בשפה הערבית

 . השונים המפורטים במסמך זה

סטאטוס . יודגש כי מסמך (2נספח )ר'  3.201623.לסטאטוס הרשאות המתוארך ליום  דוגמא

 .  והמתפ"ש גישהעמותת  באתרלהתעדכן ולהקפיד  מומלץעל כן ההרשאות מתעדכן באופן תדיר ו
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 דרך להגיש יש הישראלי לצד המופנות פלסטינים תושבים של בקשות כיצד מגישים בקשות?

. המערבית בגדה הפלסטיני הגזרתי ק"במת או, עזה ברצועת הפלסטינית האזרחית הוועדה משרדי

 גורמיםל חזרה נמסרת ותשובה הרלוונטי הישראלי ק"המת אלמהצד הפלסטיני  עוברת הבקשה

 כלל שבקשות אחת לא קורה, הבקשות וריבוי המסובך המנגנון בשל. מבקשל וממנה הפלסטינים

 פעם מידי לבדוק מומלץ לכןו ,מסיבות שונות הישראלי ק"למת האזרחית מהוועדה מועברות לא

 תושבים או לאזרחים הנוגעות בקשות. בבקשה הטיפול סטאטוס את הרלוונטיים הגורמים מול

 בינלאומיים ארגונים לעובדי הנוגעות ובקשות ק"במת ישראלים למשרד להפנות יש ישראלים

 הפלסטיניים או הישראליים הגורמים בו במקרה. ק"במת ל"ארב למדור להפנות יש מוכרים

 .יעוץ לקבלת אלינו לפנות נמליץ, כלשהי מסיבה בקשה לקבל מסרבים

  את הבקשה יש להגיש בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לפי סוג הבקשה. יש להקפיד על

. עבריתאו  אנגליתמסמכים בשפות ערבית, ניתן לשלוח מסמכים עדכניים, ברורים וקריאים. 

קבלת היתר : לדוגמא) המבוקש הסוג פי על סווגה הבקשה כי לוודא רצוי הבקשה הגשת עם

 .הסידורי מספרה את וכן הגשתה על בכתב אישור לבקש(, וכדומה כנסים והשתלמויות, סוחר

  ו.הוגשעל מבקש הבקשה לשמור אצלו עותק של הבקשה עצמה ושל המסמכים אשר 

  את התאריך בו הגיש את הבקשה. ולשמורעל המבקש לרשום 

  מול, אלאנסאר בניין – הפלסטינית האזרחית הוועדהלהגיש באופן אישי במשרדי בקשות יש 

  .הכלכלה לנציג לפנות יש מסחר בנושאי לפניות .עזה בעיר הנציב ארמון

 בטלפון: הפלסטינית האזרחית הוועדה לנציג לפנות יש בקשות הגשת בדברלמידע נוסף 

 . 08-2829648 :פקס, 08-2829647/9

 עזה ק"שבמת ל"ארב במדור להגיש יש וזרים מוכרים בינלאומיים ארגונים של בקשות 

. www.clagaza.org בכתובת ק"המת של האינטרנט באתר הממוחשבת המערכת באמצעות

 יש, הממוחשבת המערכת דרך בקשות להגיש אפשרות בהיעדר או דחופה בקשה של במקרה

 בכתובת או 08-6741506 בטלפון ק"במת הציבור פניות קצין אל ישירות הבקשה את להגיש

 .mhavrim@int.gov.il ל"דואה

 

  ?הבקשה את להגיש יש היציאה מועד לפני זמן כמה

 באירועים השתתפות לצורך לישראל לכניסה פלסטינים תושבי של פניות הגשת מועד נוהל" פי-על

 המערבית הגדה או ישראל לשטח יציאה בקשות, (3נספח )ר'  "מראש וידוע קשיח מועד בעלי

 לכל להגיש יש'( וכו חתונה, כנס, מקצועית השתלמות) מראש וידוע קשיח מועד עם לאירוע

 ושבת שישי הימים. (מראש שבועות כחמישה קרי) המבוקש המועד לפני עבודה ימי 23 המאוחר

, ניסיוננו פי-על אך לעילהמוזכר  הנוהל על מבוסס האמור כי לציין חשוב. עבודה לימי נחשבים לא

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/109.pdf


 
 

 

 ביקור, פטירה כגון דחופים במקרים, כן כמו. בנוהל שצוין המועד לאחר גם מתקבלות בקשות

 .האחרון ברגע גם הבקשות את להגיש ניתן, וכדומה סופני חולה

 ימי 50 המאוחר לכל הבקשה את להגיש עליו ביטחוני לתחקור להגיע נדרשעל פי הנוהל מבקש ה

 יזדקקו הם האם מראש לדעת אפשרות אין למבקשים כי צייןנ. המבוקש המועד לפני עבודה

 יחושב הימים מניין כי יצויןככל שידרש תחקור הטיפול בבקשה עשוי להתארך. , ביטחוני לתחקור

 . בעזה תאזרחיה בוועדה הגשת מיום ולא ק"המת לידי הבקשה הגעת מיום

לכל הפחות  – שניתן ככל, האפשרי בהקדם להגיש יש דחופות שאינן קשיח מועד ללא בקשות

 יאבדו שלא כדי המבוקש המועד לפני מדי רב זמן להגישן לא מומלץ, עם זאת. חודש מראש

 . הארוכה ההמתנה תקופת במהלך

  ?הבקשה על למענה לצפות יש מתי

, לעיל שצוין כפי הנדרש בזמן הוגשו אשר מראש וידוע קשיח מועד בעל לאירוע לבקשות מענה

 במרבית, הצער למרבה. המבוקש היציאה מועד טרם עבודה ימי 5-מ יאוחר לא להישלח אמור

 אמורות היו אשר בקשותתשובות לו, נהליהן את מכבדות אינן הישראלי הצבא רשויות הפעמים

 מועד בעלת בקשה בו במקרה. לאחריו אף ולעתים, האחרון הרגע עד מתעכבות במועד להיענות

 לקבלת אלינו לפנות נמליץ, במועד נענית אינה 3 כנספח המצורף לנוהל בהתאם הוגשה אשר קשיח

 .יעוץ

 יום 45 עד למבקש לענות חובה חלה הישראליות הרשויות על, קשיח מועד ללא לבקשות בנוגע

 לוח מהו לקבוע ניתן לא, האזרחית הוועדה ידי-על מועברות שהבקשות כיוון. הפנייה מהגשת

 .הגשתה לאחר כשבועיים הבקשה טוסאסט את לבדוק ממליצים אנו, זאת עם. המדויק הזמנים

 ?של מעבר ארז פעילותשעות המהן 

 16:00עד  07:30ה' בין השעות -בימים א'הינן לתנועת תושבים פלסטינים מעבר ארז שעות פעילות 

תושבים המעוניינים לצאת מרצועת עזה להגיע על זאת,  עם .13:00עד  07:30ובימי ו' בין השעות 

ואילו תושבים המעוניינים לשוב לרצועת עזה יכולים לחזור עד השעה  15:30למעבר עד השעה 

המעבר סגור גם בחגים ושעות  , למעט למקרים מצילי חיים.שבתימי מעבר סגור בה. 19:00

 לקראת החג הרלוונטי. www.clagaza.orgק עזה הפעילות מפורסמות באתר מת"
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 נוהל" :הצבא הישראלימרצועת עזה לשטח ישראל והגדה המערבית מוסדר בנהלי סוחרים  מעבר

 היתר הנפקת" נוהל ,(4)ר' נספח  "הנפקת היתרי מסחר, עסקים ועובדי רש"פ בתחום הכלכלה

כניסת סוחרים למסחר  –נוהל וכן "( 5)ר' נספח  "עזה רצועת לתושבי בישראל מסחר למטרת

מכסת הסוחרים המאושרים להיכנס לישראל ולגדה המערבית  .(6)ר' נספח  "בישראל/איו"ש

. ההיתר מאפשר מעבר חופשי של הסוחר מרצועת עזה 5,000הורחבה לאחרונה ועומדת כיום על 

במסגרת בנוסף,  .ולגדה במשך שלושה חודשים, ולאחר מכן ניתן לחדש את ההיתר. לישראל

של לאחרונה התווסף קריטריון להיתר מעבר אף לבנות זוג הרחבת המדיניות להיתרי סוחרים, 

תוקף ההיתר לבנות זוג עומד על שבועיים, כאשר שעות  .200סוחרים, במכסה שבועית העומדת על 

 הכניסה ויציאה שלהן מותנות בשעות המעבר של הסוחר.

מנת לקבל היתרים לצרכי מסחר על המבקש לבקש תחילה להיכלל במאגר הסוחרים המצוי -על 

 ידי המת"ק.-ר זה כולל רשימה של כלל הסוחרים שנבדקו ואושרו עלבמשרדי מת"ק עזה. מאג

ניתן לבקש היתרים לסוחרים באופן שוטף. ההנפקת  לשהשימוש במאגר מאפשר ניהול יעיל יותר 

  .בהתאם להוראות שלהלן להצטרף למאגר

 אינהשהוועדה האזרחית  מקבילה שלחשוב לציין כי מלבד נהלי הצבא, קיימת גם פרוצדורה 

 .המידע שלהלן מבוסס אך ורק על נהלי הצבא בשל כך,מפורסמת. 

 לנציג הכלכלה הפלסטינית האזרחית בקשות יש להגיש באופן אישי במשרדי הוועדה 

: פקס, 08-2829647/9לפון: ט עזה. בעיר הנציב ארמון מול, אלאנסאר בניין – הפלסטיני

08-2829648 

 

 תנאי סף:

עומד נכון לקבלת היתר סוחר גיל הסוחרים הפלסטינים הזכאים  – אישי ומצב גיל .1

. סוחרים שאינם עומדים בתנאים אלו יאושרו במקרים חריגים 30 על 2016לפברואר 

גם  30קריטריון הגיל לבנות זוג של סוחרים עומד כיום על ביטחוני פרטני. ובכפוף לאבחון 

  כן.

סוחרים  פוף להתייעצות עם גורמי הביטחון.אישור הבקשות כ – שיקולים ביטחוניים .2

מלבד במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעת  ,לא יאושרו דם מניעה ביטחוניתנגשקיימת 

 המת"ק.

של המסחר אך נכון בעבר היה קיים תנאי סף הנוגע להיקף מינימאלי  – מסחר היקף .3

גם גורמי פי הידוע לנו, -זאת, על . עםנגרעפי הנהלים העדכניים, תנאי זה -להיום על

הטיפול עדה האזרחית הפלסטינית וגם גורמי המת"ק הישראלי מבצעים תעדוף של והו

ניתן  על בסיס מחזורו העסקי וחשיבותו של הסוחר בענף העסקי בו הוא פועל. בבקשה

ככל שהיקף המסחר עם חברות ישראליות הוא גדול יותר, כך גדלים סיכוייה של להניח כי 

 הבקשה להיות מאושרת.

 

http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/3/4673.pdf
http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/3/4673.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/74.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/74.pdf
http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/5/4795.pdf
http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/5/4795.pdf


 
 

 

 תר מסחר:הגשת בקשות להי

הליך אחד המיועד לסוחרים שלא  :ישנם שני הליכים מקבילים להגשת בקשות להיתרי מסחר

שני והליך  ;וראשוני של בחינת בקשתםנכללים במאגר הסוחרים ועליהם לעבור הליך מקיף 

בסיס בחינה  נעשית עלעבורם לאלו אשר מצויים במאגר הסוחרים והנפקת ההיתר מיועד ה

  מדובר בהליך פשוט וקצר יותר.כך ש ,פעילותם העסקית שלשנעשתה בעבר 

על המבקש להיכלל במאגר   – )סוחר ללא פרופיל סדור( להיכלל במאגר הסוחריםהגשת בקשה 

 הסוחרים לצרף את המסמכים הבאים לבקשתו:

 ם בלשכת המסחר/משרד הכלכלה הפלסטיני, לרבות אישור רישום חברהוריש .1

 הזמנה מאיש קשר ישראלי .2

 חשבוניות או עסקאות עתידיותפרטי  .3

 בקשה רשמית ממתאם סוחרים בוועדה האזרחית .4

 קבלות המעידות על פעילות הסוחר .5

בקשות של סוחרים  –הכלול במאגר הסוחרים )סוחר בעל פרופיל סדור( הגשת בקשה של סוחר 

למעט  בהגשת המסמכים שפורטו בסעיף לעילבעלי פרופיל סדור ייבחנו באופן פרטני וללא צורך 

  .הסוחר מסחרית עכשווית של קבלות המעידות על פעילות

 הליך בחינת הבקשה: 

 ק עזהלמת" עדה האזרחית הפלסטיניתוהומבקשה העברת ה .1

 שיוך הסוחר בהתאם לעיסוקו למתאם הרלוונטי )תחבורה, חקלאות וכדומה( .2

התייעצות עם גורמי הביטחון במקרים בהם עולה ו רלוונטייםהמסמכים ה בדיקתלאחר  .3

. במקרים בהם עולה הצורך הבקשה מועברת להמלצה של המתאם הרלוונטיהצורך, 

 עבר ארזבאבחון ביטחוני, יוזמן המבקש לשיחה במ

 אישור/סירוב הבקשה .4

למכסות במסמך תתבצע בהתאם  – הנפקת היתרים לבני משפחה של סוחרים )נלווים(

אומנם במסמך ההרשאות מצוין כי הנפקת . מכסות לשבוע 200על  ותום עומדאשר כי ההרשאות

)בעיקר בני  ההיתרים הינה לבנות זוג של סוחרים בלבד אך על פי ניסיוננו גם בני משפחה אחרים

בחינת הבקשה תתבצע בהתאם להתייחסות זוכים לקבלת היתרים מסוג זה.  סוחרים בגירים(

 גורמי הביטחון והמלצת המתאם הרלוונטי. 

 על הסוחרים להגיע למעבר מצוידים בתעודת זהות ובהיתר  – ארז במעבר סוחרים ויציאת כניסה

ידי המת"ק. כניסת הסוחרים הינה דרך המעבר הרגלי ובכפוף -בתוקף שהונפק להם עלסוחר 

כי חל איסור על הכנסת סחורה בכמויות מסחריות  ודגשי בידוק הכבודה.לבידוק ביטחוני הכולל 

מותנית מרצועת עזה לישראל כן, הכנסת דגימות חקלאיות  כמוללא תיאום מישראל לרצועת עזה. 

 .באישור מראש של מתאם החקלאות



 
 

 

מעניק ר שאהינו מעמד מיוחד הניתן לאנשי עסקים בכירים בעזה  BMGמעמד  – BMG מעמד

מדובר בקבוצה מובחנת של אנשי עסקים, ביניהם (. 7 נספח)ר'  זכאים לוהקלות תנועה מיוחדות ל

טק וכדומה, יבואנים וכן -הייעוץ, פרסום, הייבתחומי י עסקים ומפעלים, אנשי ונשות עסקים בעל

 תאגידים ובנקים. 

 :BMG מעמד לבעלי הניתנות ההקלות

 מתן היתרים לתקופה של חצי שנה .1

 בלבד(גדה המערבית לינה )בכולל  , כלומר00:00 – 00:00 הוא ההיתר טווח שעות .2

 במעברים בגדה המערבית ברכב ישראלי עם נהג ישראלי מעבר  .3

יציאה לחו"ל דרך גשר אלנבי בנוהל אח"מ )הקלה בבידוק הביטחוני והקלה בתהליך  .4

 הרישום(

 יציאה לחו"ל דרך נתב"ג במקרים חריגים ובכפוף לאבחון פרטני .5

 7, תוך מיידי אבחון יתבצע, BMGאם מוזנת מניעה ביטחונית/משטרתית לבעל מעמד  .6

 ימים לכל המאוחר

 אישור להנפקת היתרים עתיים לבנות זוג בהתאם למסמך ההרשאות .7

 :BMG מעמד לקבלת מכסות

 . 500ל ענכון להיום על פי מסמך ההרשאות העדכני עומדת  BMGהמכסה הקיימת למתן מעמד 

  

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/entering_and_exiting_gaza/97.pdf


 
 

 

 :המעמד לקבלתמצטברים  קריטריונים

 30 (:2016החל מפברואר ) גיל מינימאלי לקבלת מעמד 

* על המבקש להעביר דו"חות כספיים לשלוש השנים האחרונות ואישור שלטונות המס 

 הפלסטינים.

 בכפוף לאבחון ביטחוני/משטרתי במידת הצורך.כלל ההיתרים ינתנו 

 :הבקשה בחינת הליך

 ק עזה.ידי הוועדה האזרחית למת"-הבקשה מועברת על .1

 . במקבילבשיתוף המתאם הרלוונטי לפי תחום הפעילותהבקשה את כלכלה בוחן  ענף .2

 לקבלת התייחסות גורמי שירות הביטחון הכללי.  הבקשה מועברת

ק ייערך דיון של וועדה ייחודית במת", הוגיבוש המלצת הראשוניתעם סיום הבחינה  .3

הכוללת את רמת"ק עזה, רע"ן אג"ם, רע"ן כלכלה, מתאם רלוונטי, יועמ"ש ורמ"ד 

יצוין כי בסמכותו של רמת"ק עזה תיאום כלכלי, שתפקידה לאשר או לסרב לבקשה. 

 קריטריונים.לאשר במקרים חריגים אף בקשות שאינן עומדות ב

הודעה על אישור/סירוב הבקשה תועבר דרך הוועדה האזרחית למבקש, ותוזן במערכת  .4

 . הממוחשבת הישראלית



 
 

 

 

 בישראל באוניברסיטאות ללמוד האפשרות עזה מרצועת סטודנטים בפני חסומה 2000 שנת מאז

 . המערבית בגדה או

ביחס ליציאת סטודנטים מרצועת עזה ללימודים בחו"ל משתנה מעת לעת מדיניות ישראל 

שמעבר רפיח נותר סגור מדיני ובהתאם לפתיחת מעבר רפיח. כיוון –מצב הביטחוניה בעקבות

הופעל על ישראל לחץ לאפשר יציאת סטודנטים דרך מעבר ארז וגשר  תקופות ארוכותלמשך 

 משתנהאשר מדיניות סדורה שמופיעה בנוהל ייעודי כי אם במדיניות בזאת, לא מדובר -עםאלנבי. 

. מקור המידע העיקרי המשקף את המדיניות המעודכנת הינו בהתאם לצרכים המשתנים בשטח

 מסמך ההרשאות.

יציאת סטודנטים מעזה לחו"ל דרך  – מעבר דרך שטח ישראל לצורך יציאה ללימודים בחו"ל

. יציאתם לחו"ל ללימודים לתארים מתקדמיםרק  בהיתרים פרטניים ישראל מותרת כיוםשטח 

במסגרת מסמך ההרשאות  .ומשם למחוז היעד לירדן אלו מתבצעת דרך גשר אלנביסטודנטים של 

שמאושרת יציאתם לחו"ל תושבים פלסטינים מרצועת עזה  100העדכני קיימת מכסה שבועית של 

 ידיעתנו מכסה זו גמישה.למיטב  דרך גשר אלנבי, ביניהם סטודנטים.

, יציאת סטודנטים ואחרים מעזה לחו"ל דרך ישראל וגשר אלנבי 2016החל מחודש פברואר 

, בשאטלים מאורגנים שיוצאים ממעבר ארז בליווי נציג מהוועדה ביום ב' בלבדמתבצעת 

 האזרחית הפלסטינית. על הסטודנטים לשאת בעלות הנסיעה.

 מלגאיםסטודנטים  של משפחתם בני שלגם  ישראל דרך יציאתם ותרתמ, 2013 ינוארחודש מ החל

 (.וילדים נישואין) ישירה מקרבה

ללימודי תואר ראשון בחו"ל על פי בקשה מיוחדת של  סטודנטים של יציאתם מאושרת בנוסף

 .הרשות הפלסטינית שמעבירה רשימות קבוצתיות לצד הישראלי

ברגע שכל המסמכים הדרושים ישנם ובכל  ,מוקדם ככל האפשרחשוב מאוד להגיש את הבקשה 

את מועד  החמיץלעל מנת לא ימי עבודה לפני מועד היציאה המבוקש,  23-מקרה לא יאוחר מ

 . תחילת הלימודים

 :ףשיש לצרמסמכים 

 העתק תעודת זהות .1

  ואישור על קבלת מלגה מכתב קבלה לתכנית הלימודים .2

  הרלוונטית+ אשרת כניסה/שהייה במדינה צילום דרכון  .3

 (, אם כבר הונפקהאשרת מעבר לירדן )עדם ממנאעה .4

את תאריך היציאה המבוקש / התאריך האחרון בו על  בעת הגשת הבקשה על הסטודנט להדגיש

  .הסטודנט להתיצב ללימודיו



 
 

 

על פי מסמך ההרשאות, מותרת כניסתם של תושבים פלסטינים מרצועת עזה לישראל לצורך 

 מדינות נוספותואף ארה"ב . , בתנאי שהטיפול המבוקש איננו זמין ברצועת עזהטיפול קונסולרי

בנציגות  ,המזרחית בירושלים בקונסוליה תאישי נוכחותהנפקת אשרה במתנות לאחרונה 

הקונסוליה או  יש לפנות אל השגרירות הנפקת האשרהלצורך . ברמאללה או בשגרירות בתל אביב

 יחד עם כל מסמך רלוונטי אחר. יומי-להיתר חד אותו יש לצרף לבקשה זימון לראיון ולבקש

באמצעות מילוי טופס ותשלום מראש עבור שלהן נעשית דרך אתר האינטרנט  לקונסוליותהפנייה 

 .ככל שנדרש הבקשה

  https://ceac.state.gov/genniv הבא:בקישור לקבלת אשרה לארה"ב יש למלא את הטופס 
 

אמריקה החלו לדרוש במדינות הן באירופה והן מספר : בחודשים האחרונים ביומטריים נתונים

של הבקשה. ככל הידוע לנו, טרם התקבעו הפרוצדורות נתונים ביומטריים כחלק מתנאי הסף 

המתאימות כדי לאפשר לתושבי רצועת עזה להיכנס לישראל כדי לתת נתונים ביומטריים. בעזה 

וכן משרדים פרטיים  עצמה קיימת תחנה של האיחוד האירופי לנטילת נתונים ביומטריים

 . באופן קבוע יםפעיל םים אלו איננבהיר כי תחנות ומשרד המספקים שירות זה לחלק מהמדינות.

מניסיוננו לפחות חודש טרם המועד המבוקש. או חשוב להגיש את הבקשות מוקדם ככל האפשר 

 טחוני.י(, אורך זמן רב יותר בשל הצורך באבחון ב35עולה שטיפול בבקשות של צעירים )עד גיל 

הגיש בקשה לקבלת יש ל ר אלנבי לירדן,שככל שהמבקש מעוניין לצאת לאחר קבלת האשרה דרך ג

מספר הנפקת אשרה זו אורכת  .aramexדרך שירות הבלדרות  אעה(נמעבר מירדן )עדם ממאשרת 

 שבועות.

 במועד הזימון  לראיוןמבינים את הקושי של התושבים מרצועת עזה להגיע ת ובקונסולי

ות על כן הקונסולי. להתעכב ואינה תלויה בהם עלולהכיוון שהנפקת ההיתר עבורם 

אין צורך לבקש זימון נוסף ו ,לראיון ברגע שיונפק עבורו היתר מבקשלקבל את ה ותמוכנ

  .סבירעוד ההיתר הונפק באיחור  כל מאוחר לתאריך המקורי, לתאריך חלופי

 נתן היתר יחשוב לציין כי אישור יציאה מרצועת עזה לצורך ראיון אשרה אינו מבטיח כי י

 בקשה ליציאה לחו"ל יש להגיש בנפרד. מעבר לצורך יציאה לחו"ל עם קבלת האשרה. 
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כניסת תושבים מרצועת עזה לאו התייחסות במסמך ההרשאות קריטריונים אין באופן רשמי 

מקרים ה, למעט בישראל, בגדה המערבית או בחו"ל השתלמויות ופגישות עבודה ,לצורך כנסים

 הבאים: 

  בכנסים ואירועים הנערכים בחסות הרשות הפלסטינית תושבים המבקשים להשתתף .1

 ומבקשים לצאת מרצועת עזה לצורך פגישות עבודהמחזיקים בהיתר סוחר התושבים  .2

 BMGמעמד תושבים בעלי  .3

 כנסים ייחודים בחו"ל .4

 עזה רצועת שיקוםל סוגיות הנוגעותהמערבית בים או השתלמויות בגדה נסכ .5

אשר אינן נופלות רבות על פי ניסיוננו גם בקשות למרות חוסר ההתייחסות לקטגוריה זו, 

חשיבותה, את בעת הגשת הבקשה  מדגישיםבקטגוריות המפורטות לעיל מאושרות כאשר 

הפן ההומניטארי העומד  תרומתה לשיקום הפיזי והחברתי של רצועת עזה, השיקום הכלכלי,

 ., כפי שיפורט להלןהנסיעהוהשלכותיה החיוביות של  בבסיסה

 :שיש לצרףמסמכים 

 תעודת זהות  העתק .1

 פגישת עבודה,  או השתלמות, לכנס הזמנהמכתב  .2

 ריאהומניטהפן והחשיבות אישור הבקשה  אתש ידגמכתב המ .3

 ( אם הונפקוצילום היתרי כניסה לישראל אשר נתקבלו בעבר ) .4

 כל מסמך אחר אשר יש בו כדי לחזק את הבקשה .5

 דגשים בכתיבת הבקשה:

 הבקשה.לאישור ככל שהארגון המזמין גדול יותר ומוכר יותר כך עולה הסיכוי  .1

ידי הנהלת הארגון או -אשר נכתב עלתמיכה והזמנה רצוי לצרף מכתב בכל מקרה,  .2

וכן עליו להיות  על הארגון, שנת הקמתו וחזונו רטיםלול פעל מכתב זה לכהדירקטוריון. 

 מודפס על נייר הלוגו של הארגון וחתום הן בחתימה ידנית והן בחותמת הארגון.

הצורך הספציפי של המבקש שבבסיסה וכן את יש להדגיש בבקשה את הפן ההומניטארי  .3

השתלמות תוך שימת דגש על התרומה שתהיה להשתתפותו על או ב בהשתתפות בכנס

 חייו המקצועיים וכן על יכולתו לתרום לשיקום רצועת עזה.

 

 

 



 
 

 

למי לנושאי אזרחות זרה בלבד, ולא  תמיועדכניסה לרצועת עזה כאזרח זר  מיהו "אזרח זר"?

 . פלסטינית תושבות או ישראלית אזרחותגם  נושאים הזרה אזרחותם על בנוסףש

 מותרת רק  של אזרחים זרים המבקרים בישראל לשטח רצועת עזהכניסתם  – הגשת הבקשה

עצם הכניסה לישראל אינה מהווה ש יש לשים לב מיוחד מהמפקד הצבאי.לאחר קבלת היתר 

ואישור כניסה מישראל לרצועת עזה, אינו מבטיח כניסה חלקה  אישור לכניסה לרצועת עזה

ידי גופים -עלומאושרות ות נחפרוצדורות שונות בתכלית, אשר נב מדובר בשתי .עצמה לישראל

 . זו בזושונים ואינן תלויות 

תיאום כניסת זרים "נוהל ידי -קבלת היתר כניסה לרצועת עזה עבור אזרחים זרים מוסדר עלהליך 

מגדיר קטגוריות של זרים היכולים להגיש  . הנוהל2015מחודש יוני ( 8 נספחר' )" לרצועת עזה

)ארגונים בינלאומיים(  דיפלומטים, עובדי או"ם, עובדי ארב"לבקשה לכניסה לרצועת עזה: 

נאים, זרים בעלי והרש"פ, עיתידי -זרים המועסקים עלעובדי ארב"ל שאינם מוכרים, , מוכרים

ואנשי דת. המסלול לבחינת הבקשה משתנה ים מרצועת עזה קרבה ראשונה לתושבים פלסטינ

 חס לקטגוריות הבאות:יזה נתי ךבמסגרת מסמ. המבקשלקטגוריה אליה משתייך בהתאם 

מסלול זה היא בעלת הסיכויים שהוגשה דרך בקשה  – אזרח זר עובד ארגון בינלאומי מוכר .1

מצומצמת של עובדי ארגוני הגבוהים ביותר להיות מאושרת, אולם היא מיועדת רק לקבוצה 

. בדיקת "גישה" הפנים או החוץ, רשומים במשרד הרווחה הישראליה מוכרים סיוע בינלאומיים

לא קיים נוהל אשר מסדיר את הליך ההכרה  וזה חודשים ארוכים העלתה כי נכון להיום

סף,  רשימה של דרישות. המסמך היחיד בנושא מנוסח בצורת ורישומם בארגונים בינלאומיים

 פירוט של פעילות הארגון הכוללוביניהן  (9ח נספ)ר'  כדי להירשם אצל הרשויות הישראליות

הארגון בשטחה, אישור מטעם הרשות הפלסטינית על עבודת דו"חות שנתיים ודו"חות כספיים, 

פרטי קשר עם נציגי הארגון בישראל, העתק חוזה שכירות העתק רישום הארגון במדינת האם, 

דנות הרשויות בזהות הרשות  זמן רבזה מ המעיד על קיומם של משרדי הארגון בישראל.

הזאת לא ברור כלל איזה משרד ממשלתי ובעת  שתיטול אחריות על הסדרת רישום הארגונים

לבירורים נוספים בנושא הכרה בארגונים הדרישות בו. תהיינה יהיה אחראי על הרישום ומה 

בינלאומיים יש לפנות לגב' רננה תכלת, מנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הרווחה 

  .reneet@molsa.gov.il כתובת הדוא"לב או 02-5085409בטלפון 

המוגשות בשם אזרחים זרים של בקשות  ?בקשה בשם ארגון בינלאומי מוכרכיצד מגישים 

מועד הכניסה המבוקש ויש לפני הגיש עד עשרה ימי עבודה ארגונים בינלאומיים מוכרים יש ל

 ()מנהלת התיאום וקישור מת"קב )ארגונים בינלאומיים( ארב"לו החוץ יחסי למחלקת ןהפנותל

ידי העומד -להיות חתומות על . על בקשות אלוארז במעבר הממוקמת עזה ברצועת הישראלית

דרך  . דרישת הצבא היא שבקשות אלו יוגשו אך ורקבראש הארגון או מי שהוסמך מטעמו

  .www.clagaza.org בכתובתאתר האינטרנט של המת"ק המערכת הממוחשבת ב

http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/8/4808.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/foreign_nationals/55.pdf
mailto:reneet@molsa.gov.il
http://www.clagaza.org/


 
 

 

 של מיוחד אישי חשבון יש להירשם ולפתוח תחילהחשוב לציין כי לשם הגשת בקשה באתר 

 חייב אשר, הבקשה טופס את יש להשלים ההרשמה אישור אחרי. )הארגון הבינלאומי( המבקש

 מקבל, הרישום תהליך בסוף. הרווחהמשרד  אצל הארגון רישום מספר - IVA מספר לכלול

הליך זה הינו מסורבל,  .בקשהב הטיפול טוסאסטאחר  לעקוב המאפשר בקשה מספר המבקש

או חוסר אפשרות להגיש בקשות דרך המערכת חת זמן רב. במקרה של בקשה דחופה ועלול לק

 08-6741506הממוחשבת, יש להגיש את הבקשה ישירות אל קצין פניות הציבור במת"ק בטלפון 

 .mhavrim@int.gov.ilדוא"ל האו בכתובת 

ניתן לפנות למדור ארב"ל  בעניין רישום למערכת הממוחשבת באתר המת"ק למידע נוסף

 .int.org@cvladm.gov.il או בכתובות הדוא"ל: 08-6741530/27במת"ק עזה בטלפון 

אזרח זר אשר אינו עובד של ארגון בינלאומי מוכר אך  -ארגון בינלאומי מוכראזרח זר נציג  .2

מועסק על ידי הארגון בשל מומחיותו )דוגמת רופאים, מהנדסים, טכנאים ייחודיים(, ואשר 

כניסתו לרצועת עזה נדרשת לטובת פעילות הארגון, יכול להגיש בקשה לכניסה לרצועה. בקשה 

 י המוכר בישראל.זו צריכה להיות בקשה רשמית ממטה הארגון הבינלאומ

רשויות הצבא ידי -עלעובד ארגון אשר אינו מוכר  – אזרח זר עובד ארגון בינלאומי שאינו מוכר .3

יכול להגיש בקשה כלומר לא נמצא ברשימות המאושרות של הרשויות, או משרד הרווחה, 

ים יחריגה אשר תיבחן לאור המדיניות הנוהגת של מדינת ישראל. לבקשות מסוג זה סיכו

. עם יםהומניטארי לצרכיםאם כניסת העובד לרצועה נדרשת להיות מאושרות ים יותר גבוה

זאת יצוין כי לפי ניסיוננו בקשות אשר מוגשות בהתאם למסלול זה נבחנות באופן מצמצם 

 ביותר. 

בקשה מטעם ארגון בינלאומי שאינו  מוכר?שאינו כיצד מגישים בקשה בשם ארגון בינלאומי 

או בכתובת  08-6741506הציבור במת"ק בטלפון מוכר יש להגיש ישירות אל קצין פניות 

, תאריך לידה, מלא יש לצרף אל הבקשה מידע אישי )שם. mhavrim@int.gov.ilדוא"ל ה

ואר לאום, מיקום נוכחי, כתובת בחו"ל, טלפון נייד בארץ ובחו"ל, מס' דרכון וכתובת ד

ומסמכים נלווים  אודות הארגוןעל אודות מטרת הכניסה, פרטים  על אלקטרוני(, פרטים

בו רשויות הצבא הישראלי  במקרהומסמכים רלוונטיים נוספים(. אשרה )תצלום דרכון, תצלום 

 מסרבות לקבל את הבקשה מסיבה כלשהי, נמליץ לפנות אלינו לקבלת יעוץ.

 לעבור רשאים(, פלסטינית או ישראלית שאיננה) זרה נתינות בעלי עיתונאים – עיתונאים .4

 הממשלתית העיתונות לשכת) מ"לע תעודת בהצגת ישראל שטח דרך וממנה עזה לרצועת

 הגורמים עם מ"הלע לתיאום בכפוף . למרות שבנוהל נכתב שהכניסה היא(הישראלית

העיתונאי נושא תעודת פי ניסיוננו אין צורך בתיאום מיוחד כאשר -, עלעזה ק"במת הרלוונטיים

 להנפקת הפרוצדורה. לע"מ. עם זאת, כאשר מתנהל מבצע ברצועה יש לבקש תיאום פרטני

  .הממשלתית העיתונות לשכת באתר מפורטת מ"לע תעודת

 מטעם באישור, מ"לע תעודת ללא גם עזה לרצועת כניסה אישור לבקש ניתן חריגים במקרים

 .03-6977674: בפקס או, 03-6977611: בטלפון, הורן הדר' גב, ש"מתפ תדובר
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 אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזהמדיניות תנועת   - 1נספח 

 

סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם לחוץ לארץ דוגמא ל -2נספח 

 ולמעברם בין יהודה ושומרון לבין רצועת עזה

 

מתן הודעה  –נוהל מתן מענה לכניסת תושבים פלס' מאיו"ש ומהרצועה לישראל  - 3נספח 

 מוקדמת בדבר אישור / סירוב הבקשה

 

 הנפקת היתרי מסחר, עסקים ועובדי רש"פ בתחום הכלכלה נוהל - 4נספח 

 

 עזה רצועת לתושבי בישראל מסחר למטרת היתר הנפקת - 5נספח 

 

 כניסת סוחרים למסחר בישראל/איו"ש –נוהל  - 6נספח 

 

 עזה ברצועת לסוחרים BMG( Business Man Gaza) תיעוד הנפקת נוהל - 7נספח 

  

 נוהל מעבר זרים לרצועת עזה דרך מעבר ארז - 8נספח 

 

 מכתב הנחייה לארגונים בינלאומיים המבקשים להירשם במשרד הרווחה  - 9נספח 
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