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  اجراءات مؤقتة–اجراءات اصدار تصريحات دخول الى اسرائيل 
 

 عام .1

دخول السكان الفلسطٌنٌٌن الى اسرائٌل ملزم بتصرٌح ٌصدر بواسطة مكاتب التنسٌق 
واالرتباط اللوائٌة فً منطقة ٌهودا والسامرة، بشكل خاضع لالجراءات والتصرٌحات 

 .سارٌة المفعول

 

 الهدف .2

. تحديد مبادئ ملزمة بالنسبة الجراءات اصدار تصريح الدخول الى اسرائيل

 

 الطريقة .3

 االرتباط الفلسطينيٌتم استالم طلب اصدار تصرٌح الى اسرائٌل بواسطة ممثلً  . أ
فً منطقة ٌهودا  )الفلسطٌنٌٌن فً شبابٌك استقبال الجمهور السكان او بواسطة

(. والسامرة فقط

 شاذة باالضافة الى ذلك، هنالك قنوات معالجة اضافٌة مع التشدٌد على طلبات . ب
توجه عادة بواسطة غرفة الطوارئ التابعة لتنسٌق اعمال الحكومة فً المناطق، 

(.  قٌادة ومناطق )ضابط توجهات الجمهور والمركز االنسانً

تتم معالجة طلبات التصرٌح من قبل ضباط االرتباط فً مكاتب التنسٌق واالرتباط  . ت
فً منطقة ٌهودا والسامرة، فً قٌادة االدارة المدنٌة لمنطقة ٌهودا والسامرة وقسم 

 .التنسٌق المدنً فً مكتب التنسٌق واالرتباط غزة

الطلبات التً تشذ المصادق علٌها من وضع التصارٌح، تحول الى رئٌس مكتب  . ث
مكتب تنسٌق  /قائد المنطقة/ رئٌس قسم االمن فً المنطقة /  التنسٌق واالرتباط

تحدد الجهة المصادقة بحسب وضع التصرٌحات / اعمال الحكومة فً المناطق
 .التً تحتلن بٌن الحٌن واآلخر

 

 اصدار تصاريح للممنوعين .4

شرطة / اصدار تصرٌح فلسطٌنً ٌتم ادخال منع له من قبل جهاز االمن العام . أ
 ٌلزم الحصول على تصرٌح خاص من الجهة –رئٌس قسم االمن / اسرائٌل

. المانعة، قبل اصدار التصرٌح

طلب . احٌانا ٌطلب تنفٌذ تشخٌص امنً اٌضا للسكان الذٌن ال ٌوجد لدٌهم منع . ب
 .التشخٌص ٌحول الى الجهة ذات العالقة مع كامل التفاصٌل ٌشمل رقم الهاتف
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رئٌس االدارة المدنٌة بالمصادقة على تصرٌح دخول الى / صالحٌة قائد المنطقة . ت
اسرائٌل الحد السكان الفلسطٌنٌٌن من ممنوعً الدخول، بعد الحصول على 

تشخٌص من الجهة المانعة وبشكل خاضع العتبارات متشددة من االسبقٌة وفً 
. حاالت انسانٌة طارئة جدا

 

 اصدار تصريح يشمل سيارة .5

منع بشكل جارف دخول السٌارات الفلسطٌنٌة " المد والجزر"منذ انطالق احداث  . أ
الى داخل دولة اسرائٌل، حركة االشخاص المهمٌن الفلسطٌنٌٌن مع السٌارات تلزم 

 .سٌاسً/ تصرٌحا شاذا خاصا بمستوى قٌادة عامة

 

 اصدار تصريح يشمل المبيت .6

اصدار تصرٌح دخول الى اسرائٌل، ٌشمل مصادقة على مبٌت، ٌصدر فقط  . أ
مع التشدٌد على  )الهداف تم تعرٌفها والمصادقة علٌها فً اطار وضع التصرٌحات

مكان النوم الفلسطٌنً، هو (. العمل فً اسرائٌل وبشكل خاضع اللتزام مشغل

. بحسب هدف التصرٌح
 

  اصدار تصريحات لمطار بن غوريون .7

بشكل عام، سٌاسة اصدار التصارٌح لمطار بن غورٌون، مقلصة حتى الحد االدنى  . أ
بصالحٌة تنسٌق اعمال الحكومة فً , الضروري وفً حاالت انسانٌة شاذة فقط

.  بحسب تصرٌحات تتم حتلنتها/ رئٌس قسم االمن/ قادة المناطق / المناطق
 

  اصدار تصريحات للزوار .8

االجانب الذٌن ٌمكثون فً مناطق ٌهودا والسامرة وقطاع غزة، على اساس  . أ
تصارٌح زٌارة، ٌطلب منهم ان ٌحملوا التصرٌح اثناء مكوثهم داخل دولة 

اسرائٌل، اصدار التصرٌح للزائر ٌتم فقط عندما ٌدور الحدٌث عن هدف الحصول 
على الرعاٌة الطبٌة الطارئة، التً ال ٌمكن الحصول علٌها داخل مناطق ٌهودا 

والسامة وغزة او لغرض خروج الزائر من المنطقة، عن طرٌق مطار بن 
. غورٌون وتصرٌحات اخرى بمصادقة تنسٌق اعمال الحكومة فً المناطق

دخول زائر متأخر الى مناطق دولة اسرائٌل، ٌتم على اساس تصرٌح لٌوم واحد  . ب
 .فقط

المصادقة على تصرٌح دخول الى اسرائٌل لالجانب الزائرٌن بصالحٌة منسق  . ت
. اعمال الحكومة فً المناطق فقط

 

 جهاز التصاريح .9

ٌتم فً جهاز التصارٌح حتلنة المعاٌٌر، الكمٌات وصالحٌات التصدٌق، بحسب  . أ
 . وضع التصرٌح
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الجهاز ال ٌمكن شذوذا من قانون التصارٌح المعرف، بحٌث ال ٌمكن منح تصرٌح  . ب
من قبل جهة معٌنة، وٌجب فحص ماهٌة التوجه بالنسبة للتصرٌحات المصادق 

. علٌها

ٌجب التشدٌد على تغذٌة التفاصٌل الدقٌقة والصادقة بقدر االمكان فً جهاز  . ت
التصارٌح، الذي ٌستعمل باالضافة الى اصدار التقارٌر للرد على االستفسارات 

 .المحددة

 

: التشديد على .01

ٌجب التشدٌد على ان اصدار التصارٌح ٌتم بحسب وضع التصرٌحات المحتلن بٌن  . أ
 .الحٌن واآلخر

طلبات التصارٌح توثق بشكل منطقً، لغرض الحفاظ على قدرة االستعادة  . ب
ٌشمل سبب  )كذلك ٌتم توثٌق التصارٌح التً الغٌت. التارٌخٌة لمعالجة الطلبات

 (.االلغاء

اصدار : هذا االجراء ال ٌأتً لٌبدل اجراءات اصدار التصارٌح المعٌنة مثل . ت
تصارٌح عملٌة، اصدار تصارٌح لزٌارات السجناء، المهددٌن وغٌرهم التً ٌطلب 

 فٌها االهتمام للتفاصٌل والتشدٌد علٌها
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