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 :התייחסותנובהמשך לפנייתך בנושא שבנדון, להלן  .1

כי בהתאם לנהלי העבודה שסוכמו עם הרשות הפלסטינית, על כלל הבקשות , נזכיר ראשית .א

שעניינן כניסת פלסטינים מרצועת עזה לשטח ישראל, להיות מופנות לוועדה האזרחית 

הפלסטינית, אשר מהווה את הגוף האחראי על ריכוז ותעדוף העברת בקשותיהם של פלסטינים 

 לצד הישראלי. תושבי רצועת עזה

י הועברו לידינו על יד לאות כי בקשות בעניינם של התושבים המוזכרים בפני במסגרת זו, נדגיש .ב

 הוועדה האזרחית הפלסטינית.

בכדי חליף להליך המפורט לעיל. על כן, ות כי פניות אל מטעם הפונים אינן מהוות כמו כן, יצוין .ג

 לפנות לוועדה האזרחית הפלסטינית. שניתן יהיה לבחון את בקשתם של התושבים, עליהם 

הוטל  "קורונה"במסגרת התמודדות עם נגיף הכי  ,נציין לטענות המהותיות המועלות בפניות ביחס .ד

מסגרתם קיימים מספר חריגים שביחד עם זאת,  .על רצועת עזה סגר על ידי הדרג המדיני

מסמך  ו"ל )ראהחולצורך מעבר לתושבי רצועת עזה לישראל, לאיו"ש  מתאפשרת כניסה של

"צמצום תנועות במעבר "ארז" במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה" אשר פורסם באתר מתפ"ש 

 (. 12/01/21בתאריך 

באמצעות הוועדה האזרחית  למנהלת התיאום והקישוריחד עם זאת, בקשות המועברות  .ה

ות המפורטות הפלסטינית נבחנות לגופן ונשקלת האפשרות לחרוג מהמדיניות הקבועה בשל הנסיב

לצורך כך על הבקשה לכלול פירוט של הקיימת והחריגים הקבועים לה.  בבקשה לאור המדיניות

חריגה  הנסיבות ואת המסמכים המעידים על הטענות העולות מכוחה אשר מצדיקות, לדעת הפונה

 .בעניינו האישי מהמדיניות

 מדינת   ישראל
 משרד הביטחון
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לואה במדינת ישראל הוטל סגר כי בימים אלה לאור עליה בתח ,נצייןלמדיניות הכללית בהתייחס  .ו

על תושביה ואזרחיה של מדינת ישראל והתנועה צומצמה משמעותית. בהתאם לכך, לא נמצא 

מקום להיענות בשלב זה להוסיף את היתר יציאה לחו"ל למטרת לימודים אקדמאיים לרשימת 

 החריגים הקבועים במדיניות היום. 

ות גם בעניינם של שמונת התושבים המצוינים לאור האמור, נראה כי אין מקום לחרוג מהמדיני .ז

לאחר  בפנייתו של חה"כ דוקטור יוסף ג'בארין ובסוף הפנייה של חה"כ אחמד טיבי, 10בסעיף 

בחינת עניינם לפנים משורת הדין, זאת משלא נמצא מקום להוסיף מטרת היתר זו לחריגים 

זרחית הפלסטינית )ר' הקיימים היום ומשלא הוגשו בקשות מתאימות באמצעות הוועדה הא

פשרות התושבים המוזכרים בא ,מדינת ישראל נ' עומר שוא(. יחד עם זאת 6363/20בעניין זה עע"מ 

לשוב ולהגיש את בקשותיהם לאחר סיום הסגר במדינת ישראל, זאת באמצעות הוועדה בפניות 

האזרחית הפלסטינית, ולצרף להן את כלל המסמכים הרלוונטיים ואלה ייבחנו בהתאם למדיניות 

 שתחול באותה העת. 

נזכיר כי יש לצרף לבקשות מסמכים המעידים על היעדר התנגדות מדינת ירדן  ,בשולי הדברים .ח

כי היתר לצורך יציאה לחו"ל  ,בר התושבים, בהתאם לדרישותיה של מדינת ירדן. עוד נצייןלמע

במסגרת לימודים אקדמאיים ניתן ללומד בלבד, כך שקרובי משפחתו של הלומד אינם נכנסים 

 לקריטריון זה.

 לבקשתכם. .2
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 אבי    מסיקה,     רס"ן
 עוזר   מתאם   פעולות
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