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 صفحات 1يتضمن األمر 

 

   تنسيك   نشاطات 
 الحكومة في المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

نظام خروج الفلسطينيين سكان لطاع غزة للصالة في جبل الهيكل  :الموضوع
 أيام الجمعة (المسجد األلصى)

 

 عام .1

في إطار السياسة الرامية إلى توسيع نطاق التنمل والتحرن من لطاع غزة إلى  .أ
مناطك يهودا والسامرة وإسرائيل، تم السماح بخروج الفلسطينيين سكان لطاع 

  .(المسجد األلصى)غزة للصالة في جبل الهيكل 

، حيث (7/10-5)تم تطبيك المرحلة األولى من هذا النظام خالل أيام عيد األضحى  .ب

من السكان الفلسطينيين من لطاع غزة  1,200خرج خالل هذه األيام بالمجمل نحو 

  .إلى المسجد األلصى

سيموم الفلسطينيون بحمل تصاريح تم إصدارها من لبل دائرة التنسيك واالرتباط  .ت
  . في غزة على أساس المعايير المحددة والمصادق عليها التي تم تعريفها

تنظيم إجراءات سفريات المصلين الفلسطينيين من لطاع غزة إلى  - الهدف من النظام  .2
  . المسجد األلصى أيام الجمعة، مع تحديد نطاق المسؤولية وترتيب اإلجراءات للتنفيذ

 :مبادئ العمل .3

 (شامل) عاما 60سيتم إصدار التصاريح للفلسطينيين الذين يستوفون معيار الجيل  .أ
  .(الرجال والنساء على حد سواء)وما فوق، ودون مانع أمني 

 .ُمصّل في كل يوم جمعة 200لن تزيد حصة الفلسطينيين عن  .ب

يتم  (لوحة ترخيص صفراء)سيموم الفلسطينيون بالتنمل بواسطة حافالت إسرائيلية  .ت
 بدون مرافمةسيتم تنملهم . اللجنة المدنية/ استئجارها من لبل السلطة الفلسطينية

  .أو من الشرطة العسكرية/ شرطية

سيتم تنسيك خروج المصلين ووصول الحافالت بين منسك نشاطات الحكومة في  .ث
دائرة التنسيك واالرتباط في غزة وبين الفلسطينيين، بما يشمل / المناطك الفلسطينية

إصدار التصاريح، تسليمها، وتحديد شخص مسؤول عن االتصال مرافك من لبل 
  . الفلسطينيين في كل حافلة

 (المسجد األلصى)يجب أن يتم انتمال الفلسطينيين ووصولهم إلى جبل الهيكل  .ج
  . بالتنسيك مع ومن خالل إبالغ كل الجهات األمنية ذات العاللة

مع كل الفلسطينيين الذين يخرجون من " إغالق الدائرة"يجب أن يتم تطبيك نظام  .ح
  . لطاع غزة إلى المسجد األلصى، من أجل ضمان عودتهم إلى أراضي المطاع

 :الطريمة .4

 :المرحلة األولى .أ

تلمي لائمة بأسماء الفلسطينيين الراغبين بالخروج من لطاع غزة إلى المسجد  (1
 . األلصى
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 صفحات 2يتضمن األمر 

 

   تنسيك   نشاطات 
 الحكومة في المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

 . الجيل والموانع األمنية- فحص المعايير  (2

الهدف من التصريح . إصدار التصاريح للفلسطينيين الذين يستوفون المعايير (3
  ".(جبل الهيكل)صالة الجمعة في المسجد األلصى "سيكون 

 . تسليم التصاريح للجنة المدنية الفلسطينية في المطاع (4

إجراء التنسيك ممابل رؤساء األلسام وشرطة إسرائيل بالنسبة لموعد خروج  (5
  . وعودة الفلسطينيين إلى معبر إيرز

 خروج الفلسطينيين إلى المسجد األلصى – المرحلة الثانية .ب

يجب وصول الفلسطينيين سكان لطاع غزة إلى معبر إيرز حتى الساعة  (1
05:00. 

 . الفلسطينيين الذين خرجوا من المطاع( في منظومة الحجر المتدحرج )تسجيل (2

انتهاء نمل الفلسطينيين إلى الجانب اإلسرائيلي من المعبر حتى الساعة  (3
 . وصعودهم إلى الحافالت 08:00

 .إصدار تمرير كمي بشأن السكان الذين عبروا (4

، إنزال الفلسطينيين في (المسجد األلصى)انطالق الحافالت إلى جبل الهيكل  (5
  . مولف باب األسباط

 عودة الفلسطينيين من المسجد األلصى– المرحلة الثالثة  .ت

 .يتم جمع الفلسطينيين من مولف باب األسباط (1

 .إلى معبر إيرز 17:00حتى الساعة وصول الحافالت  (2

 .ونظام إغالق الدائرة( "الحجر المتدحرج"في منظومة  )إجراءات التسجيل (3

 .انتمال الفلسطينيين نحو لطاع غزة (4

 .وتعميمه" إغالق الدائرة"إصدار تمرير  (5

 :توجيهات وإيضاحات .5

بأفضلية في أيام تنظيم السفريات، يجب السماح بعبور المصلين في معبر إيرز  .أ
وبعد ذلن فمط  (من أجل التمكن من الوصول إلى المدس لبل بدء الصالة)لصوى 

ترتيب )يسمح بمرور المجموعات األخرى بناء على ترتيب سلم األفضليات التالي 
وصول السكان الفلسطينيين بناء على األفضليات هو مسؤولية اللجنة المدنية 

  :(الفلسطينية

 الطبية- الحاالت اإلنسانية  (1

 سيدات األعمال/ التجار (2

االحتياجات الخاصة، المنظمات الدولية، األجانب،  )بمية المجموعات (3

 .(اإلسرائيليين، وغيرهم
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 صفحات 3يتضمن األمر 

 

   تنسيك   نشاطات 
 الحكومة في المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

عند عودة المصلين وتطبيك نظام العموبات " إغالق الدائرة"يجب االهتمام بإجراء  .ب
ضد المواطنين الذين لم يعودوا مع االهتمام بإبالغ وإعالم منسك نشاطات 

  .الحكومة في المناطك الفلسطينية

يجب . يجب أن يتم بموجب توجيهات شرطة إسرائيل- تنمل الحافالت في المدس  .ت
على مندوبي شركة السفريات مرافمة شرطة إسرائيل من أجل تلمي التوجيهات 

كما تم )بشأن محور السفر، مكان إنزال المسافرين واالنتظار من أجل تجميعهم 
 . (عمله بالنسبة للسفريات خالل عيد األضحى

  . تنسيك وضمان تعيين أشخاص مسؤولين عن االتصال من لبل الفلسطينيين .ث
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