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מעברי גבול

מעברי גבול

.1

1מעברי הגבול בין ישראל לפלסטין יהיו פתוחים בשני הכיוונים לפלסטינים ,לישראלים
ולבני לאומים אחרים ממדינות שונות.

.2

2הנהלים במעברי הגבול יותאמו לחוקים ולתקנות של שתי המדינות.

.3

3שני הצדדים יכירו בדרכונים של הצד השני ,כמו גם בבולים ובאשרות הכניסה המצורפות
לדרכונים של הצד השני .הבולים בדרכונים יהיו כתובים בשפה האנגלית ובשפה העברית או
הערבית לרבות מועד המעבר ,שם המדינה שהנפיקה את המסמך ושמו של מעבר הגבול.

.4

4שני מעברי גבול יהיו פתוחים  7ימים בשבוע 24 ,שעות ביממה ,למעט יום כיפור והיום
הראשון של חג ההיג'רה (שמועדם המדויק יועבר לצד השני מבעוד מועד) .מעבר גבול אחד
יוקם בירושלים ומעבר נוסף במעבר ארז.

.5

5מעברי הגבול האחרים יהיו פתוחים  5ימים בשבוע ,בימי ראשון עד חמישי ,בין השעות
 06:00ו.20:00 -

.6

6כל צד ישמור לעצמו את הזכות לסרב להכניס אדם למדינתו ,בהתאם לחוקיה ולתקנותיה
של מדינתו .במקרה שכזה ,מתחייב כל צד לקבל בחזרה וללא דיחוי את האדם שכניסתו
נדחתה ,כמקובל בפרקטיקה הבין-לאומית.

.7

7כל צד יחיל את תקנות המכס שלו.

.8

8בטרם חציית הגבול כל צד יספק לעוברים בו טופס הגירה בין-לאומי – טופס .A17

.9

 9בין הרשויות הפועלות בשם שני הצדדים יוקמו אמצעי תקשורת ישירים (טלפון ,אינטרנט ,דואר
אלקטרוני ואחרים) בשני הצדדים של מעברי הגבול ,במטרה לספק פתרונות לבעיות שמתעוררות.

1010על הדרכון של כל אדם החוצה את הגבול בין ישראל לפלסטין (בשני הכיוונים) להיות
בתוקף לפרק זמן של שישה חודשים לפחות מיום חציית מעבר הגבול ,כמקובל בפרקטיקה
הבין-לאומית.
1111כל צד יספק לצד השני רשימת מדינות שאזרחיהן פטורים מקבלת אשרת כניסה (ויזה) אליו.
1212תוקפם של הסדרים אלה יחל יום לאחר החלפת אישורי ההסכם.
1313תוקפם של הסדרי ביניים הנוגעים למעבר אנשים וכלי רכב בנקודות מעבר הגבול – לרבות
נהלי אשרות הכניסה – יחל שלושה חודשים לכל היותר מהיום שמועדו הופיע בסעיף 12
לעיל .הצדדים רשאים לקצר את התקופה באמצעות הסכם הדדי.
1414במהלך תקופת הביניים המצוינת בסעיף  13לעיל ,יוענקו אשרות כניסה לאזרחים ישראלים
ופלסטינים כפי שיוסכם בין הצדדים.
1515צוותים משני הצדדים יפקחו על יישומו של נספח זה.
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