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 5102                             نيسان

 
 صفحات 4يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر
 

 يهودا والسامرة/ دخول المرضى للعالج الطبي في إسرائيل
 

 :عام. 0
 

تتضمن السياسة المتبعة بشأن موضوع المرور من قطاع غزة إلى إسرائيل، بما في  .أ

ذلك من أجل التوجه إلى مناطق يهودا والسامرة أو إلى خارج البالد، إمكانية 

المصادقة على دخول المرضى الفلسطينيين، على خلفية إنسانية من أجل تلقي 

خارج / ي مناطق يهودا والسامرةالعالج في المستشفيات في مختلف أنحاء البالد وف

  . عن طريق جسر ألنبي -البالد 

يتم إدخال المرضى الذين تمت المصادقة على دخولهم من قبل السلطات المختصة،  .ب

عند  "ظهر إلى ظهر"أو في الحاالت الطارئة بموجب نظام " ممر األنبوب" عبر

    . القلق

يجب أن يتم تنسيق أمر المرضى المنقولين بواسطة سيارات اإلسعاف من قبل دائرة  .ت

التنسيق المدني مع وزارة الصحة الفلسطينية عن طريق غرفة العمليات في دائرة 

  .  التنسيق واالرتباط وغرفة القيادة األمامية في مكتب االرتباط

 :الهدف. 5    
 

تحديد نظام لنقل الفلسطينيين الذين تمت المصادقة على دخولهم من قبل السلطات 

المختصة، لعالجهم في إسرائيل ومناطق يهودا والسامرة وتقديم الخدمة المالئمة 

 . لهذه المجموعة من الناس

 :التفصيل. 3 
 

يحصل المريض الفلسطيني الذي تمت المصادقة على دخوله إلى إسرائيل من أجل  .أ

قي العالج الطبي، ويرغب بالدخول إلى إسرائيل بموجب الموافقة التي تالقاها، تل

، وبعد ذلك "الخمسة خمسة"على تصريحه من مندوبي اللجنة الفلسطينية في حاجز 

  .   يتم السماح له بالدخول إلى معبر إيرز

الدخول، وبعد ذلك " أنبوب"يجب أن يخضع المرضى للفحص األمني المطلوب في  .ب

  . إدخالهم إلى نقطة المفتشين في القاعةيتم 

، يتم إدخال المريض إلى إسرائيل عن إلى الحاسوب بعد انتهاء إدخال البيانات .ت

 ". أ"ـ  طريق بوابة الخروج باتجاه إسرائيل
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يجب أن يتم تحويل المريض الذي يتضح خالل إدخال بياناته إلى الحاسوب بأنه  .ث

ألولي، إلى زاوية االنتظار الموجودة في أو مطلوب للتحقيق ا/ ممنوع من الدخول

إلى الجهات األمنية ذات العالقة من خالل مندوب أمره قاعة الدخول، ويتم تحويل 

  . دائرة التنسيق واالرتباط

بعد انتهاء التعامل مع الشخص الموقوف والمصادقة على دخوله إلى إسرائيل، يجب  .ج

  . إسرائيلأن يتم تمريره عبر مراقبة الحدود وإدخاله إلى 

يجب أن تتم إعادة المريض الذي تم رفض دخوله ألسباب أمنية إلى القطاع عن  .ح

، كما يجب إبالغ الجهات المعنية باألمر "خمسة خمسة"طريق ممر األنبوب باتجاه 

  (.شعبة العمليات ورئيس دائرة التنسيق)في دائرة التنسيق واالرتباط 

أنت ، "أ"يجب أن يتم خروج المرضى من إسرائيل إلى القطاع عن طريق البوابة  .خ

لعملية تأكد من شخصيتهم من قبل فاحصة في سلطة المعابر البرية وقائد  ايخضعو

يجب أن يتم إدخال المرضى إلى داخل القاعة، ويتم . غير ضابط من مكتب االرتباط

ات، وبعد ذلك يتم إدخالهم إلى القطاع إدخال بياناتهم إلى الحاسوب من قبل المراقب

  ".  ممر األنبوب"عبر 

 :تشديدات وإيضاحات للنظام. 4
 

أورن مع االهتمام بإبداء  1يجب أن تتم معالجة أمر مرور المرضى من قبل مكتب  .أ

  . أكبر قدر من الحساسية، االهتمام والمتابعة على امتداد كل إجراءات الدخول

يجب أن يتم دخول المرضى بناء على ساعات عمل المعبر، لكن باإلمكان أيضا  .ب

المصادقة على بعض الحاالت االستثنائية بعد إغالق المعبر، بالنتسيق مع معبر 

  . إيرز

إجراء  من أجلهنالك حاالت يتم تلقي تشديدات بشأنها من قبل الجهات األمنية  .ت

وذلك في أعقاب تلقي معلومات أمنية فحص إضافي للمرضى قبل إدخالهم للمعبر، 

تعديل، ولذلك يجب أن يقوم القائد المناوب في المعبر بالتأكد من تنفيذ هذه / جديدة

التوجيهات ومن أن البيانات والتفاصيل يتم تحويلها تباعا لمندوب الجهات األمنية 

اتخاذ المرافق، إال إذا تم / سلفا، كل ذلك من أجل عدم تأخير عملية مرور المريض

 . قرار باعتقاله
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لدواع أمنية، يجب أن من الدخول في الحاالت التي يكون المريض فيها ممنوعا  .ث

دائم مع الجهات األمنية، وأن يتأكد  اتصاليحافظ القائد المناوب في معبر إيرز على 

  . تم بصورة ال تسبب تأخيرات ال داعي لهاتمن أن معالجة موضوع المريض 

تحويل كل التصاريح الطبية والتجارية إلى مندوبي االرتباط في صباح كل يوم يتم  .ج

تفادي التأخير أو إطالة وذلك لمن خالل العامل الفلسطيني، " خمسة خمسة"في 

  . أوقات االنتظار

يجب أن يتم القيام بكل إجراءات إدخال البيانات إلى الحاسوب والتعرف على  .ح

  . الشخص وفقا للتصريح وبطاقة الهوية، من قبل مندوب سلطة المعابر البرية
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 دائمة مجموعة أوامر
 

   يهودا والسامرة والخروج إلى القطاع/ دخول السكان إلى إسرائيل -سريان تخطيط عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

وفي حال  252يجب على المواطن الفلسطيني الوصول حتى 
عبر كان بحوزته تصريح ساري المفعول، بتابع طريقه 

 إلى معبر إيرز" األنبوب"

يصل المواطن إلى السور ويدخل عبر األنبوب إلى الفحص، 
  حيث يخضع للفحص األمني

 

عند انتهاء الفحص األمني، يصل المواطن إلى نقطة المراقبين، 
يبرز التصريح ساري المفعول وبطاقة الهوية، وبعد ذلك يتم 

  يهودا والسامرة / إدخاله باتجاه المدخل إلى إسرائيل

 

في حال اكتشاف شكوك معينة خالل إجراء 
الفحص األمني، يجب أن يخضع المواطن 

 لفحص أمني أدق وأعمق

/ في حال وجود مشكلة في التصريح
التوثيق، يجب تحويل األمر لمتابعة 

 االرتباطاالهتمام لدى مكتب 

 

في حال وصل المواطن دون تصريح بالمطلق، يجب تحويل  
األمر لفحص مكتب االرتباط، وإذا تم رفض دخوله، يجب أن 

 تتم إعادة المواطن إلى القطاع

 "أ"يصل المواطن إلى النقظ  خروج المواطنين إلى القطاع

المواطن إلى قاعة الخروج بعد أن يتم إدخال 
تصريح / يبرز وثائق وتصريح ساري المفعول

 مرور

تصريح ساري / في حال عدم توفر وثائق    
المفعول مع المواطن، يجب تحويل األمر 

 لمتابعة االهتمام لدى مكتب االرتباط


