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 صفحات 1يتضمن األمر 

 

   تنسيق   نشاطات 
 الحكومة في المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 

 

 نظام االنتقال إلى قطاع غزة بعد الدخول إلى إسرائيل عن 
 طريق أحد المعابر الدولية

 
 

 

 :عام .1

ٌحق للمواطن الفلسطٌنً الذي مكث خارج البالد وٌرغب بالعودة إلى مكان سكناه فً 

 ساعة من موعد عودته إلى 24قطاع غزة، أن ٌقوم بذلك دون تنسٌق مسبق، خالل 

  . أراضً دولة إسرائٌل أو مناطق ٌهودا والسامرة

 :الهدف .2
 

ترتٌب نظام مرور المواطنٌن عن طرٌق معبر إٌرز بعد الدخول عن طرٌق معبر 

  . دولً، بما فً ذلك معبر مطار بن غورٌون

 :الطريقة .3
 

ٌجب على المواطن فً قطاع غزة الذي مكث خارج البالد وٌرغب بالوصول إلى  .أ

بناء على عنوان منزله )غزة، أن ٌمر عن طرٌق معبر إٌرز باتجاه منطقة سكناه 

وذلك بموجب الشرط  (أو فً منظومة المعلومات حول المواطن/ فً بطاقة الهوٌة

  : التالً
 

ختم المرور فً المعبر الدولً من سلطة مراقبة الحدود، على الجواز  (1

 . الفلسطٌنً

 . (حقٌقً أو فً المنظومة)وتصرٌح دخول إلى إسرائٌل   (2
 

 :إيضاحات للنظام. 4
 

 ساعة من 24زائر وبحوزته ختم تم إعطاؤه قبل أكثر من / فً حال وصول مواطن .أ

وصوله إلى معبر إٌرز، ٌجب التعامل معه كما ٌتم التعامل مع القاطنٌن بصورة 

  . غٌر قانونٌة
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 صفحات 2يتضمن األمر 

 

   تنسيق   نشاطات 
 الحكومة في المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

فً حال وجود مواطن ٌكون هنالك شك بأن بحوزته ختم مزٌف، ٌجب تحوٌله إلى  .ب

  . شرطة إسرائٌل للتعامل معه

مثال معبر )ٌجب التأكد من التارٌخ مقابل فرع سلطة مراقبة الحدود ذي العالقة  .ت

فً حال لم ٌكن التارٌخ مطابقا، ٌجب التعامل . (جسر ألنبً أو مطار بن غورٌون

  . معه كما ٌتم التعامل مع القاطنٌن بصورة غٌر قانونٌة

فً حال كان المواطن ممنوعا من المرور، فٌجب توقٌفه فً المعبر إلى حٌن تلقً  .ث

  . الجهة األمنٌة المخولة/ التوجٌهات من المستوى المسؤول

ٌجب أن ٌكون مرور المواطن الذي مكث خارج البالد عن طرٌق معبر إٌرز على  .ج

  . جواز سفر/ أساس تصرٌح وبطاقة هوٌة فلسطٌنٌة

عموما، ال ٌتم السماح بدخول المواطن من قطاع غزة الذي عاد إلى أراضً دولة  .ح

إسرائٌل أو مناطق ٌهودا والسامرة، عن طرٌق معبر إٌرز، إذا خرج من قطاع غزة 

مثال، عن طرٌق معبر ال ٌقع ضمن مسؤولٌة )دون إذن من سلطة إسرائٌلٌة 

فً الحاالت اإلنسانٌة االستثنائٌة مثل الجنازات أو حفل زفاف أحد أقارب . (إسرائٌل

العائلة، ٌجب على عائلة المواطن تقدٌم طلب باسمه من أجل الحصول على تصرٌح 

 . لدخول إسرائٌل والخروج إلى قطاع غزة
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