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د تقديم توجهات المواطنين الفلسطينيين للدخول إلى إسرائيل يعانظام مو :الموضوع 

للمشاركة في االحتفاالت والمناسبات ذات المواعيد الثابتة 

 والمعروفة سلفا

  :عام .0

الفلسطينيين بطول الفترة الزمنية المطلوبة يهدف هذا النظام إلى إعالم المواطنين  .أ
بصورة روتينية للرد وتلبية الطلبات التي يتم تقديمها إلى الجهات العاملة في 
اإلدارة المدنية في يهودا  والسامرة ودائرة التنسيق واالرتباط في غزة من أجل 

 بما في ذلك بهدف المرور من يهودا والسامرة إلى غزة)الدخول إلى إسرائيل 
، ألجل المشاركة باالحتفاالت والمناسبات ذات المواعيد الثابتة (وبالعكس

تقديم الطلب ضمن مقتضيات الوقت  إمكانية هذا، من أجل إتاحة. والمعروفة سلفا
التي تسمح بمعالجته، وتلبية االحتياجات الممكنة، وعند الحاجة استتفاذ اإلجراءات 

  . خولةالقضائية من أجل تلقي قرارات الجهات الم

ال يأتي هذا النظام لتغيير أي شيء من المعايير الجوهرية المتعلقة بالمصادقة على  .ب

أو بشأن طريقة تقديم الطلبات، بل إنه يتطرق إلى األطار  الطلبات أو رفضها،

  . الزمني فقط

ال يسري هذا النظام على طلبات الدخول إلى إسرائيل التي ال تتعلق بالمشاركة في  .ت

كذلك، ال يسري هذا  .والمناسبات ذات المواعيد الثابتة والمعروفة سفااالحتفاالت 

النظام في األماكن التي تم تحديد تعليمات عينية بشأنها في كل ما يتعلق باألطر 

  . الزمنية ذات العالقة

ال يسري هذا النظام على طلبات الدخول إلى إسرائيل ألسباب واحتياجات إنسانية  . ث

رة خاصة، حتى لو كانت هذه الطلبات تتعلق بالمشاركة طارئة واستثنائية بصو

في هذه الحاالت، ستتم . بمناسبات واحتفاالت ذات مواعيد ثابتة ومعلومة سلفا

 . معالجة الطلبات بأكبر سرعة ممكنة مع التشديد على استعجالها وظروفها
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 الهدف .5 

المواطنون الفلسطينيون لإلدارة على الطلبات التي يقدمها ( بالمصادقة أو الرفض)الرد 

المدنية في يهودا والسامرة ولدائرة التنسيق واالرتباط في غزة عبر القنوات المتعارف 

عليها، من أجل المشاركة في االحتفاالت والمناسبات ذات المواعيد الثابتة والمعروفة 

المطلوب  سلفا، بأسرع ما يمكن على أال يتأخر األمر عن خمسة أيام عمل قبل الموعد

 .فيه الدخول إلى إسرائيل

 :الطريقة .3

يتم تلقي طلبات المواطنين الفلسطينيين للحصول على تصريح بالدخول إلى  .أ

إسرائيل من يهودا والسامرة أو من قطاع غزة، وبضمن ذلك من أجل المرور بين 

يهودا والسامرة وقطاع غزة، عبر القنوات المتعارف عليها في أنظمة العمل 

من خالل مندوب السلطة الفلسطينية، ويتم فحصها بناء على المعايير المالئمة، 

ليس في هذا النظام ما من شأنه . السارية وبناء على اعتبارات السلطة اإلدارية

  .التأثير على ما هو مذكور

يتم تحديد الوقت الالزم لمعالجة الطلب الذي يتم تلقيه لدى الجهات المخولة في  .ب

اط في غزة أو في اإلدارة المدنية في يهودا والسامرة دائرة التنسيق واالرتب

، (وبضمن ذلك في دوائر االرتباط والتنسيق في القطاعات وفي مركز التصاريح)

بهدف الدخول إلى إسرائيل للمشاركة في االحتفاالت والمناسبات ذات المواعيد 

فح  زم لفح  الطلب عينيا والثابتة والمعروفة سلفا، بناًء على الوقت الال

ات المرفقة به، التحقق من صحة المعطيات، إجراء التشخي  األمني أو المعطي

الشرطي، وبناء على السبب الذي يطلب المواطن الفلسطيني الدخول إلى إسرائيل 

  . ألجله

ضمن الفترة الزمنية الالزمة لمعالجة الطلب، تدخل فقط أيام الدوام الفعلي، على  .ت

ول الطلب إلى إيدي السلطات المخولة اإلسرائيلية أن يبدأ عد األيام من لحظة وص

عبر القنوات المطلوبة، وعلى أن يكون كامال ويتضمن كل التفاصيل المطلوبة 

  .  ومجمل البيانات والتوثيقات المطلوبة بموجب القانون واألنظمة المتعارف عليها
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الجة الطلب، يشير عدد أيام الدوام المحدد الحقا إلى الفترة الزمنية الالزمة لمع .ث 

بإضافة خمسة أيام عمل بين تلقي الرد والموعد المطلوب الدخول إلى إسرائيل 

بكلمات أخرى، عندما يصل الطلب إلى يدي الجهات المخولة في الموعد . فيه

وبما ال يقل عن خمسة أيام  سيتم تلقي الرد بأسرع وقت ،(أو قبله)المحدد أدناه 

 . دوام قبل موعد الدخول المطلوب

التي يسري عليها هذا لنسبة لطلبات سكان قطاع غزة للدخول إلى إسرائيل، با .ج

  . يوما( ثالثة وعشرين) 32لنظام، فيجب تقديمها عموما قبل الموعد المطلوب بـ ا

في الحاالت االستثنائية التي تتطلب استدعاء مقدم الطلب للتحقيق األمني، يجب 
  . يوما( ينخمس) 05تقديم الطلب قبل الموعد المطلوب بـ 

التي يسري عليها بالنسبة لطلبات سكان يهودا والسامرة للدخول إلى إسرائيل،  . ح

  . أيام( عشرة) 05لنظام، فيجب تقديمها عموما قبل الموعد المطلوب بـ هذا ا

طلبات سكان يهودا والسامرة التي تستدعي إجراء تحقيق أمني أو شرطي، يجب 
  . يوما( أربعة عشر) 01تقديمها قبل الموعد المطلوب بـ 

 :تشديدات وإيضاحات .4

يجدر التشديد على أن هذا النظام يأتي لتحديد الفترات الزمنية الالزمة في األيام  .أ

الروتينية لمعاجة الطلبات التي يسري عليها، لكن طبعا ستقوم الجهات المخولة 

 ببذل جهد من أجل الرد بأسرع وقع ممكن وفقا للظروف المتعلقة بكل حالة من

  . الحاالت

ألنظمة المتعلقة ول الطلبات التي تم تقديمها بطريقة مخالفة للطريقة المتعارف عليها .ب

بها، أو التي تم تقديمها دون التوثيقات المطلوبة والمستندات الداعمة لما هو وارد 

بها، أو أن المستندات التي تم إرفاقها بها كانت ناقصة، أو غير مالئمة أو غير 

تقديمها دون التفاصيل المطلوبة بما فيها االسم الكامل، رقم الهوية، كافية، أو تم 

الهاتف لالتصال وما شابه من المعطيات المطلوبة بموجب التوجيهات المتعلقة 

بنوع الطلب، لن يكون باإلمكان فحصها بصورة عينية خالل الفترة الزمنية 

  . المحددة والمذكورة في هذا النظام
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ي يتم تقديمها ضمن إطار زمني أقصر من المواعيد المحددة في بالنسبة للطلبات الت .ت 

هذا النظام، والتي يسري عليها هذا النظام، ستقوم الجهات المخولة ببذل أكبر جهد 

ممكن من أجل الرد عليها خالل فترة معقولة ومناسبة قبل حلول الموعد الثابت 

الدخول إلى إسرائيل، المخص  لالحتفال أو المناسبة التي ألجلها تم تقديم طلب 

لكن لن يكون باإلمكان ضمان االنتهاء من معالجة هذه الطلبات في إطار الفترات 

 .  الزمنية المشار إليها في هذا النظام

 


