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 صفحات 1يتضمن األمر 

 

   تنسيق   نشاطات 
 الحكومة في المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 

إصدار تصريح خروج إلى مطار بن غوريون للسكان   :الموضوع

 الفلسطينيين

 :عام .1

هنالن حاالت لليلة، يطلب فيها سكان لطاع غزة السفر إلى خارج البالد عن  .أ
 .طريك مطار بن غوريون

تتم المصادلة على الطلبات تفصيلياً من لبل منسك نشاطات الحكومة في المناطك  .ب

 .الفلسطينية

  :الهدف .2

تحديد نظام معالجة طلبات سكان المطاع للسفر إلى خارج البالد عن طريك مطار بن 

  . غوريون، وذلن بموجب وضعية المسموحات االمنية في الولت المعني

 :الطريقة .3

يجب أن يتم تحويل الطلب إلى دائرة التنسيك واالرتباط من لبل مندوب اللجنة  .أ

  . المدنية، بما يشمل صورة عن جواز السفر وبطالة الطائرة

بالنسبة للسكان الفلسطينيين الذين يحملون جواز سفر أجنبي من دولة تميم  .ب

المنصلية / مشروط بإرفاق توجه من السفارة- إسرائيل معها عاللات دبلوماسية 

  . ذات العاللة

يتم تحويل الطلب لتلمي توصية من رئيس دائرة التنسيك واالرتباط في غزة لبل  .ت

  . تحويله لمصادلة منسك نشاطات الحكومة في المناطك الفلسطينية

يتم تحويل جميع ممدمي الطلبات إلى الجهات األمنية ذات العاللة من أجل  .ث

 .بعد مصادلة رئيس دائرة التنسيك واالرتباط- الحصول على مولفها 

بعد الحصول على المصادلة، يتم تحويل تنسيك تفصيلي إلى منسك نشاطات  .ج

الحكومة في المناطك الفلسطينية من أجل إجراء التنسيك مع الجهات ذات العاللة 

  . في مطار بن غوريون لبل وصول ممدم الطلب
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 صفحات 2يتضمن األمر 

 

   تنسيق   نشاطات 
 الحكومة في المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 :طريقة اإلصدار .1

نائب رئيس شعبة التنسيك المدني بالتأكد من وجود كل التصاريح / يموم رئيس .أ

مولف الجهات األمنية، المستندات التي تفصل سبب الخروج عن طريك )المطلوبة 

مطار بن غوريون، توصية رئيس دائرة التنسيك واالرتباط في غزة، وتصريح 

، وفي حال وجود أشخاص لم تتم (منسك نشاطات الحكومة في المناطك الفلسطينية

 إلى الجهة مع اإلشارةالمصادلة على طلباتهم، يجب أن يتم شطبهم من الطلب 

 . وسبب الرفض

نائب رئيس شعبة التنسيك المدني بتحويل الطلبات من أجل إصدار / يموم رئيس .ب

 . التصاريح

يموم المائد غير الضابط في مركز التصاريح بفتح ومسح الطلب ضوئيا، ثم يرسله  .ت

 . نائب رئيس شعبة التنسيك المدني للمصادلة عليه/ إلى رئيس

  . بعد المصادلة، يتم إصدار التصريح من لبل المائد غير الضابط في مركز التصاريح .2

 :طريقة التسليم .3

إحاد "يتم تسليم التصريح للمواطن الفلسطيني في معبر إيرز من خالل شبان  .أ

 ".أورن

في حال كان ممدم الطلب متواجدا في مناطك يهودا والسامرة، يجب أن يتم  .ب

  .  تحويل الطلب والتوجيه لإلصدار في دائرة التنسيك واالرتباط ذات العاللة

 

  



 غير ُمصنـّف
 

  
 

 

-3 -
 15                                شباط

 
 صفحات 3يتضمن األمر 

 

   تنسيق   نشاطات 
 الحكومة في المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 -'ג לתושבי פלס" הנפקת היתרי יציאה לנתב

 תרשים זרימה

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منسك الشؤون / تمديم طلب بهذه الحاجة من لبل مندوب اللجنة المدنية
 .الظرف لمكتب التنسيك المدني/ الصحية الفلسطيني بواسطة الفاكس

 

نائب رئيس لسم / يتم فحص الطلب من لبل رئيس
 التنسيك المدني 

 

  غير مصادق

 موالف الجهات األمنية

 غير مصادق
 

 مصادق

 

موافمة منسك نشاطات الحكومة في 
 المناطك الفلسطينية

 

 يوصي

 بلورة توصية رئيس دائرة التنسيك واالرتباط

 

 إبالغ اللجنة المدنية
 

تىسيقمعمطار+إصدارتصريح

بواسطةمىسق)بهغوريون

وشاطاتالحكومةفيالمىاطق

 (الفلسطيىية

 مسح ضوئي +فتح
للطلب للمنظومة، 
وإدخال مالحظة 

והזנת "  مرفوض"
 . מסורב

 

 رفض

 
 موافمة
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