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 מת"ק עזה  

 זמני טיפול בבקשות היתרים לפלסטינים תושבי רצועת עזה 

 

מטרת מסמך זה להציג את זמני הטיפול הנדרשים בשגרה לטיפול בבקשות להיתרי תנועה בין   .1

עזה למטרות   לצורך מעבר לאיו"ש או לחו"ל( של תושבי רצועת  )לרבות  וישראל  עזה  רצועת 

 השונות.   

כל   .2 יוצא של הצורך בביצוע  פועל  זה הינם  זמני הטיפול בבקשות להיתרים שיפורטו במסמך 

המנ אלה  הבדיקות  בדיקות  היתר.  לקבלת  תנאי  המהוות  הנדרשות,  והביטחוניות  הלתיות 

משתנות מעת לעת בהתאם להערכת המצב ולאיומים הנשקפים מעצם כניסת תושבי רצועת עזה  

 לשטח מדינת ישראל. בהתאם לכך, זמני הטיפול יכולים להשתנות מעת לעת לאור הערכת מצב.

הטיפול .3 זמני  את  יציג  זה  מסמך  כי  וקריטריונים    יובהר  מדיניות  להגדיר  כדי  בו  ואין  בלבד 

מהותיים לקבלת היתר. אלה יוגדרו במסמך "סטאטוס הרשאות בלתי מסווג לכניסת פלסטינים  

שמפרסם  לחו"ל"  וליציאתם  עזה  רצועת  לבין  ושומרון  יהודה  אזור  בין  למעברם  לישראל, 

וס ההרשאות, המדיניות  מתפ"ש מעת לעת. במקרה בו תמצא סתירה בין מסמך זה ובין סטאט 

 והקריטריונים שפורסמו בסטאטוס ההרשאות העדכני ביותר שהופץ ע"י מתפ"ש גוברים. 

עזה בערוצים    זמני הטיפול ייספרו מרגע קבלת הבקשה על ידי הגורמים המוסמכים במת"ק .4

הנדרשים באופן הקבוע בנהלי העבודה המתאימים )באמצעות נציגי הרשות הפלסטינית(. יובהר  

כי במניין כלל זמני הטיפול במסמך זה ייספרו "ימי עבודה" בלבד, ללא מניין סופי שבוע וחגי  

ישראל, וכי הימים ייספרו רק מרגע שהתקבלה בקשה כשהיא מלאה וכוללת את כל הפרטים,  

 האסמכתאות והמסמכים התומכים הנדרשים בהתאם לדין ולנהלים המקובלים.  

להוות   .5 מטרתם  זה  במסמך  המוגדרים  הטיפול  ימי  מספר  כי  יובהר  טיפול עוד  זמני 

יעשו  יםמקסימאלי המוסמכים  הגורמים  השירות,  את  לייעל  הרצון  ובמסגרת  שניתן,  ככל   .

 לנסיבותיו של כל מקרה.  מאמץ לסיים טיפול בבקשות במהירות האפשרית בהתאם

בקשה אשר הוגשה שלא בדרך הנדרשת ועל פי הנהלים בעניינה, או שהוגשה ללא האסמכתאות   .6

הנדרשות ומסמכים התומכים את האמור בה, או שהמסמכים שצורפו אינם מלאים, מתאימים  

או מספקים, או שהוגשה ללא פרטים נדרשים )לרבות פרטים מזהים, שם מלא, מספר תעודת  

לא    –ות, מספרי טלפון נדרשים וכיו"ב מידע הנדרש לפי ההנחיות הרלוונטיות לסוג הבקשה(  זה

 ניתן לבחון אותה לגופה ולטפל בה בקבועי הזמן האמורים במסמך זה. 

יובהר כי לעיתים, לאור צרכים ביטחוניים חיוניים, יידרשו בדיקות ביטחוניות מעמיקות יותר   .7

קות אלה יכולות לכלול אף תחקור ביטחוני לתושב המבקש בנוסף על הבדיקות השגרתיות. בדי

את ההיתר. במקרים אלה ייתכן וזמני הטיפול יתארכו בהתאם להיקף הבדיקות הביטחוניות  

 הנדרשות.  

חריגות   .8 קצרמסגרות  ב טיפול  לבקשות  יותרזמנים  להלן    ות  במקרים מהאמור  ייבחנו 

לשיקול דעתו של המת"ק, ועל פי כלל  הומניטאריים דחופים ביותר וחריגים במיוחד ובהתאם  

 הבדיקות ההכרחיות במקרה הפרטני. 
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 זמני טיפול נדרשים בבקשות להיתרים  .9

ימי עבודה.   20:  היתרים לצרכי טיפול רפואי )לרבות יציאה לחו"ל לצורך טיפול רפואי( .א

 די. ייצלת חיים( הבקשות יטופלו באופן מ )המקרים בהם קיימת דחיפות רפואית ב

 : טיפול מיידי. לוויה .ב

 ימי עבודה. 25 :ביקור בן משפחה חולה )באיו"ש/בישראל( .ג

 ימי עבודה.  35 צרכים משפטיים: .ד

 ימי עבודה.   53: איו"ש/חתונה בישראל  .ה

 ימי עבודה.  05: בישראל/איו"ש פגישות עבודה, השתתפות בכנסים .ו

 ימי עבודה.  53: באיו"ש/בשגרירויות וקונסוליות בישראלכניסה למפגשים  .ז

 ימי עבודה.  05: השתלמויות והתמחויות רפואיות .ח

 ימי עבודה. 50:  מסחר בישראל .ט

 ימי עבודה.   35 :יציאה לחו"ל למטרות אחרות )בהתאם לסטאטוס ההרשאות( .י

 


