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الحصول على جواز سفر  بهدفزة الذين يدعون أنهم مواطنون من اسرائيل غاجراء تجريبي الستيضاح هوية سكان قطاع 

 اسرائيلي والدخول الى اسرائيل

  هدف االجراءأ. 

الجهات المختصة في سلطة السكان والهجرة )فيما يلي:"السلطة"( بموضوع  تعامل. يهدف هذا االجراء الى تنظيم طريقة 1أ.

مركز حياتهم الى قطاع اال انهم قاموا بنقل في اسرائيل  بسجل السكان كمواطنينخولهم الى اسرائيل حيث انهم مسجلون د

 من وقت الى اخر الدخول الى اسرائيل، وليس بحوزتهم جواز سفر اسرائيلي ساري المفعول.يطلبون غزة، و

يبقى مواطن ، سكن في قطاع غزةللطن اسرائيلي وينتقل . تجدر االشارة الى أن الشخص المسجل في سجل السكان كموا2أ.

حتى لو حصل على رقم هوية فلسطيني، وحتى أيضا  اسرائيلي وال تتضرر جنسيته االسرائيلية نتيجة لالنتقال الى قطاع غزة

وط باثبات هويته فانه يخضع للقوانين واألنظمة المختلفة وأن ذلك من ،مقيما في اسرائيل. مواطنا لو كان مسجل بانه لم يعد 

 كمواطن اسرائيلي.

 . عامب

طة حدود. نققطاع غزة، تم االعالن عن معبر ايرز ك معأعقاب تطبيق خطة فك االرتباط  في و 28.9.05. في يوم 1ب.

)فيما يلي:"قانون الدخول الى اسرائيل"( الذي ينص على أن  1952من قانون الدخول الى اسرائيل للعام  7 المادةبخصوص 

رقابة الحدود وابراز جواز سفر أو وثيقة مرور سارية المرور ب بعد عمليةوذلك طة حدود، نقالى اسرائيل يتم عبر  الدخول

معبر خاص يختلف في خصائصه عن اال ان هذا المعبر هو بمثابة المفعول. وفقا لذلك، فان معبر ايرز هو معبر حدود دولي، 

 اس عبرها الى اسرائيل ويخرجون منها.النالتي يدخل باقي المعابر الحدودية الدولية 

بما في ذلك المواطنين االسرائليين الذين يعيشون في قطاع غزة، هناك حق مكتسب يشمل و، اإلسرائيليين. للمواطنين 2ب.

مؤكد عند عبور الحدود.  هويتهم بشكل للدخول الى اسرائيل بصفتهم مواطنين في دولة اسرائيل، وان ذلك يخضع لتشخيص

جوازات السفر للعام قانون  أحكاموثائق سفر اسرائيلية وأن ذلك يخضع الى  الحصول علىالى ذلك، يحق لهم  باالضافة

 )فيما يلي:"قانون جوازات السفر"( واجراءات السلطة. 1952

ي أو . يتطلب قانون جوازات السفر دخول المواطنين االسرائليين الى اسرائيل والخروج منها بواسطة جواز سفر اسرائيل3ب.

المواطنين االسرائليين الذين نقلوا مركز حياتهم الى قطاع غزة وكذلك الذين ولدوا في غزة  ،وبالتالي .وثيقة سفر اسرائيلية

سكان، يتطلب منهم الحصول على وثيقة سفر اسرائيلية اللمواطنين اسرائليين وسجلوا كمواطنين في دولة اسرائيل في سجل 

الى اسرائيل. تجدر االشارة الى ان اصدار جواز سفر أو وثيقة سفر اسرائيلية لمواطني وذلك من أجل الدخول مرة أخرى 

اسرائيل الذين يعيشون في قطاع غزة يتيح تشخيص هويتهم بشكل مؤكد عند معبر ايرز وكذلك خالل اقامتهم في اسرائيل، 

 يص هويتهم اثناء اقامتهم في اسرائيل.شختبأي شكل من االشكال مكن وحيث ان عدم وجود وثائق اسرائيلية بحوزتهم ال ي

 

 

  لإلجراء بالعبرية اضغط هنا
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فك االرتباط مع قطاع غزة، انتقال المواطنين االسرائليين للسكن في قطاع غزة خلق صعوبات  ان تم وبعد. ومع ذلك، 4ب.

يس في عملية تشخيص هويتهم عند دخولهم الى اسرائيل عبر معبر ايرز وكذلك خالل اقامتهم في اسرائيل، ألن معظمهم ل

وثائق اسرائيلية ألسباب مختلفة. وهذا يخلق وضعا يكون فيه المواطنين االسرائليين الذين يقيمون في قطاع غزة ته بحوز

لسنوات عديدة )البعض منهم حتى قبل تطبيق خطة فك االرتباط(، يسعون الى ممارسة حقوقهم كمواطنين اسرائليين، ولكن ال 

عملية تشخيص هويتهم، أي ال يمكن  حيث أن وجودها يساهم في سرائيلية يمكن تشخيص هويتهم في حالة عدم وجود وثائق ا

تشخيص الهوية ما اذا كان طالب الخدمة هو فعال نفس الشخص المسجل في سجل سكان كمواطن اسرائيلي، وهل يحق له 

 .طن اسرائيليموامثله مثل أي الدخول الى اسرائيل كمواطن اسرائيلي والحصول من مكاتب السلطة على خدمات مختلفة 

وفقا ألحكام قانون جوازات السفر، فان من يقيم في قطاع غزة ويطلب الدخول الى اسرائيل ويدعي أنه مواطن و لذا . 5ب.

على االطالق(، مطلوب منه أن جواز سفراسرائيلي ولكن ليس بحوزته جواز سفر اسرائيلي ساري المفعول )أو ال يوجد 

وثيقة سفر اسرائيلية )جواز سفر أو وثيقة عبور(. وفي اطار  للحصول علىيرز، طلب يقدم مسبقا، قبل وصوله الى معبر ا

فحص طلبه، سيتم تقييم وضعه عن طريق فحص شامل قدر المستطاع، وذلك من أجل أن يتم تشخيص هويته بشكل مؤكد 

ينبغي التوضيح أن عبء كونه مواطن اسرائيلي مسجل في سجل سكان، كما هو مفصل فيما يلي في تعليمات هذا االجراء. 

 .مقدم الطلب كاهل اثبات الهوية المزعومة يقع على

، والتي تجري وفقا لقانون إلسرائيلمن قطاع غزة  إسرائيليينينبغي التأكيد وخالفا لدخول  ,للشكوك عا منللتوضيح و. 6ب.

ن اسرائيل الى قطاع غزة يتطلب الدخول الى اسرائيل وصالحيات المسؤولين في سلطة السكان والهجرة. حيث أن خروجهم م

، وبالتالي ال 2005لقانون تطبيق خطة فك االرتباط للعام  24للمادة الحصول على تصريح من المسؤولين في الجيش وفقا 

 يتعلق هذا االجراء بخروج اسرائليين من اسرائيل الى قطاع غزة.

 شروط ومتطلباتج. 

( بشكل كامل وموقعة من قبل مقدم الطلب، تعبئة 1وثيقة عبور )در /  . تعبئة استمارة طلب الحصول على جواز سفر /1ج.

(، وتقديم كل استمارة 12جواز سفر لمواطن اسرائيلي مقيم في قطاع غزة )در /  للحصول علىاالستمارة المرافقة للطلب 

 ."ةبنسختين في مكتب منسق سلطة السكان والهجرة في معبر ايرز من خالل "اللجنة المدنية الفلسطني

 مم. x3545حديثة، ملونة ومتطابقة في الحجم  بصرية، . ثالث صور2ج.

ايصال يتعلق بدفع رسوم الطلب عبر االنترنت وفقا لقائمة الرسوم من خالل موقع السلطة على العنوان . 3ج.

www.piba.gov.il يلي. في حالة عدم وجود خيار الدفع بواسطة بطاقة ائتمان . يمكن تنفيذ الدفع عن طريق مندوب اسرائ

اسرائيلية، يجب تفصيل االسباب لذلك في االستمارة المرافقة، واذا لزم األمر وضمن صالحيات مدير المكتب االقليمي والذي 

 يتبع له مقدم الطلب، يمكن الموافقة على دفع الرسوم نقدا في المكتب.

هوية شخصية و/أو جواز ت الهوية الشخصية والتي تم اصدارها الى مقدم الطلب في الماضي ). وثائق اسرائيلية الثبا4ج.

عن هذه الوثائق، وخالل المقابلة يجب تقديم  صوريجب ارفاق  سفر ( ان وجدت في حوزة مقدم الطلب عند تقديم الطلب،

 .األصليةالوثائق 

http://www.piba.gov.il/
http://www.piba.gov.il/
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لمقدم الطلب مثل: شهاده ميالد ، شهادات تعليم ، وثائق  ةسرائيلياال ةقد تساعد على اثبات الهويقديمة وحديثة . وثائق 5ج.

عند تقديم الطلب يجب ارفاق صور من هذه  –وما الى ذلك  صورفي اسرائيل ،  ةمن سلطات عام ة، وثائق مختلف ةطبي

 .  ةالصلييجب تقديم الوثائق ا ةالوثائق وخالل المقابل

  ةاجراء المعالج -د

 ةالسكان والهجر ة. بعد استالم طلب الحصول على جواز سفر كما هو مفصل في البند )ج( اعاله في مكاتب منسق سلط1د.

والذي يتبع له مقدم الطلب ، وفقا لعنوانه في اسرائيل االقليمي  ةفي مكتب السلط ةفي معبر ايرز ، ينقل الطلب ليتم معالجت

سيتم فتح طلب محوسب  يمكتب الرئيسالالرئيسي ( وفي أو المكتب  االم  مكتب: سكان ) فيما يليالالمسجل في سجل 

 للحصول على جواز السفر .

سيتم فحص الملف الشخصي لمقدم الطلب )ان وجد( واذا لزم االمر ايضا سيتم فحص ملفات  ،بعد فتح طلب محوسب. 2د.

لمقدم الطلب . من بين  ةملف من اجل تحضير مقابلاالخرين )ان وجدت( بهدف اعداد ملخص ملف عمل واعداد ال ةابناء العائل

 . ةالدخول والخروج بما في ذلك المعابر الداخلي حركات  يضا فحصأخرى ، يجب أمور أ

 ةفي معبر ايرز ، بهدف التعرف على هويت ة. بعد الفحص وتحضير الملف ، يتم استدعاء مقدم الطلب الجراء مقابل3د.

ي طلبه ومقارنتها مع المعلومات الموجوده في ملفه ، ان وجدت، و/او في ملفات ابناء ف ةوالتحقق من التفاصيل الموجود

 في معبر ايرز. ةمن قبل مكتب منسق السلط ة. سيتم استدعاء مقدم الطلب الجراء مقابل هعائلت

 ةاجراء المقابل وقبلفي معبر ايرز  ةبين المكتب الرئيسي وبين موظف مكتب منسق السلط ة. سيتم تنسيق موعد المقابل4د.

  ة.لالستجواب والفحص خالل المقابل ةفي معبر ايرز ، ارشادات وتعليمات عملي ةينقل المكتب الرئيسي الى مكتب منسق السلط

،  ةالمزعوم ةالتي بحوزته والتي تثبت هويته االسرائيلي االصليةيم الوثائق ديجب على مقدم الطلب تق ،ة. في موعد المقابل5د.

 في البند )ج( أعاله .كما هو مفصل 

ويحق لمقدم الطلب أن  ،واذا لزم االمر من خالل مترجم الى اللغة العربية ،بلغة مفهومة لمقدم الطلب . ستجرى المقابلة6د.

 5.1.0013يرافقه محام أو اي شخص اخر من طرفه وفقا الجراء عمل المقابالت 

وازات السفر في المكتب الرئيسي ، يمكن اجراء مقابالت مع ابناء ووفقا لتقدير ورأي مركز التسجيل وج ،. اذا لزم االمر7د.

مقدم الطلب أو في وقت الحق مع مقابلة للن االخرين ، اما قبل اجراء المقابلة مع مقدم الطلب ، بشكل موازي ياالسرائلي ةالعائل

واذا لزم  ،قدم الطلب . اضافه الى ذلكجريت لمأفي الطلب و/أو من المقابلة التي  ةوذلك من أجل التحقق من التفاصيل الوارد

 اضافيه لمقدم الطلب . ةووفقا لتقدير ورأي مدير المكتب الرئيسي يمكن اجراء مقابل ،األمر

من مقدم الطلب الى المكتب الرئيسي  ةوكذلك الوثائق والصور المقدم ةالمقابل بروتوكولسيتم نقل  ،المقابلةبعد اجراء  .8د.

 قرار في طلب الحصول على جواز سفر . بهدف فحص المواد واتخاذ

مدير المكتب يمكن التوجه الى هيئات ات تقديربحسب و ،واذا لزم االمر ،. سيتم اتخاذ القرار من قبل المكتب الرئيسي9د.

 ةعمال الحكومأمنسق  ،القطرية للشرطة ، جهاز األمن العام )الشاباك ( ، مجلس األمن القومي ة) مثل القياد حكومية اضافية
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في المناطق وما الى ذلك( بطلب الحصول على معلومات ووثائق ، بما في ذلك صور ، حول مقدم الطلب والتي يمكن توفيرها 

 لهم وفقا للقانون .

مواطن اسرائيلي مسجل في بالفعل هو ، ووجد بانه  ةسرائيليالمقدم الطلب ا ةهويبفي حاله اقتناع المكتب الرئيسي . 10د.

بذلك  الى مقدم الطلب ) من خالل مندوبه أو رجل  ةرسالسيتم ارسال على الطلب ) الملحق أ( و ةالموافق ان ، سيتمسكالسجل 

الى ان جواز السفر سيتم تسليمه له من خالل منسق السلطة  ةاالتصال في اسرائيل ( عن طريق المكتب الرئيسي مع االشار

 على الطلب . ةمسؤولين االمنيين بخصوص الموافقوبشكل موازي سيتم بعث رسالة محدثة الى ال ،في معبر ايرز

اشكلون الدائرة بسيتم اصدار جواز السفر في المكتب الرئيسي ، وبعد ذلك سيتم نقله الى  ،. بعد الموافقة على الطلب11د.

 في معبر ايرز ، بهدف تسليمه الى مقدم الطلب . ةالى منسق السلطوالتي تقوم بنقله 

ووجدت أن مقدم الطلب لم  ،الهوية االسرائيلية المزعومة لمقدم الطلبحول المكتب الرئيسي  في حالة عدم اقتناع. 12د.

، ينبغي رفض طلب الحصول على جواز سفر من  يسجل السكاناليستطع اثبات ادعائه بأنه مواطن اسرائيلي المسجل في 

اك أي مانع اخر الصدار جواز السفر وفقا اذا كان هن ،خالل رسالة موضح فيها أسباب الرفض ) ملحق ب( . اضافة الى ذلك

الجراءات جوازات السفر ، ينبغي رفض الطلب وفقا لتعليمات االجراء ذات الصله وابالغ مقدم الطلب من خالل رساله 

 موضح فيها اسباب الرفض .

بخصوص تصريحي قرار  الى المحكمة من أجل استصداره جمقدم الطلب الذي رفض طلبه، التو بإمكان. مع ذلك، فان 13د.

يمكن  ،ة ومن خالل المحكمةالسكان والهجر ةهويته و/ أو عالقة عائلية بينه وبين مواطن اسرائيلي . بشكل عام، مندوب سلط

 ةالهويان يطلب اثبات الهوية المزعومة و/ أو العالقة العائلية المزعومة ، وذلك عن طريق عمل فحص جيني بهدف اثبات 

 مؤكد لمقدم الطلب .بشكل 

 قرار كهذا ، سيتم النظر بالقرار وسوف يتخذ قرار وفقا لذلك . في حالة استصدار.14د.

ويخضع ذلك  بشكل كامل ، هيوما من موعد تقديم 90. ان معالجة الطلب والقرار بخصوصه سيتم اتخاذه في غضون 15د.

 لمدى التزام مقدم الطلب بتعليمات هذا االجراء والتعاون الكامل من جانبه .

  لقانون وبنودهاه. 

 : كرامة االنسان وحريته . من قانون االساس 6البند 

 1952قانون الدخول الى اسرائيل للعام 

 1952قانون جوازات السفر للعام 

 المالحق و. 

  1د ر/ –طلب جواز سفر  ةاستمار

 12در / –مرافقة لطلب جواز سفر للمقيم في غزه  ةاستمار
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 الموافقة على الطلب  –ملحق أ 

  رفض الطلب –ق ب ملح

 

 

 

 

 

 

 

  


