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 عام

(, 43 رقم( )تصحيح( )الغربيه الضفه منطة) المغلقه المناطق بخصوص لألمر وفقا .أ

 تصريح تتطلب المنطقه الى والدخول الخروج, مغلقه عسكريه منطقه انها, 791 سنة

 .العسكري بالقائد من

, غزه اعقط من التنسيق مدير من بتصريح تتطلب, إسرائيل الى غزه قطاع مقيم دخول .ب

 (, غزه قطاع مقيمي اعفاء) إسرائيل الى الدخول أمر حسب العتماد وفقا

 ولةد الى والدخول المدنيات قانون حسب" المنطقه قائد" للصالحيات وفقا, 5002 سنة

 .5004 سنة( مؤقت) إسرائيل

 يحتصر صاحب اجنبي ومواطن إسرائيلي مقيم لكذ في بما, سرائيليإ مواطن خروج .ت

 التنسيق ومدير الجنوب لواء ئد قا من تصريح يتطلب, غزة لقطاع إسرائيل في إقامة

 خطة تطبيق لقانوم 53 البند حسب االعتماد على اعتمادا, جانبه من غزة في واالرتباط

 .5002 سنة االرتباط فك

 قيادهال ولقرارات, ضفهال في الحكومية األنشطة لمنسق الممنوحة للصالحيات ووفقا .ث

 حركة يستغلو اللذين اإلرهابيه المنظمات عن الناجمة األمنية والمخاطر السياسيه

 هوداي إسرائيل، ودولة الناس بحركة المتصلة العامة السياسة وتحديد تصميم, الناس

 تباراخ يتم ذلك، على وبناء. إسرائيل دولة إلى السري الحبل مع غزة، وقطاع والسامرة

 من مستمدة بها، المأذون األطراف  من كثيرا األشخاص بحركة المتصلة المعايير

 .المتغير

 صاريحت طلب, صالحيتها تنتهي لم اللتي الظوابت بتكييف الالزمه الى باألضافه .ج

 من اأيض المطلوب, المطلوبه الفرديه األمان تدقيق لعمليات وفقا أيضا درست  الدخول

 هالدولي, األمنيه المصالح على اعتمادا وأيضا, إسرائيل وشرطة األمنيه وسائل قبل

 إلداريةا  للفحوص تخضع ان الطلبات على. للطلب نسبه إسرائيل لدولة واألستراتجيه

 دعما المقدمة المستندات وفحص ، االداريه السلطه من المطلوبة واالجرائيه

 .تأسيسهم إلى إضافة المستندات لعرض المحتملة والحاجة للتطبيقات،

, رائيلإس لدولة الدخول المكتسبه الحق الفلسطيني لمقيم االمكانيه توجد ال ان, نذكر .ح

 هغز لقطاع الدخول المكتسبه الحق اإلسرائيلي للمقيم االمكانيه أيضا توجد وال
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 هذه في" أولى درجه من قريب" مصطلح به مكتوب بند بكل ان يوضح, الشك لتجنب .خ

, هطرف من او اطقالمن في الحكومه اعمال لمنسق أخرى وثيقه كل في وأيضا, الوثيقه

 ,امرةوالس ويهودا غزة قطاع إسرائيل، دولة سياسة بين األشخاص بتنقل يتعلق فيما

 الزوجة/والزوج والطفله، والطفل األخت األخ، األب، األم، إلى فقط القصد

 تندالمس في فردية بمعايير يتعلق فيما صراحة ذلك خالف يذكر لم ما ،(متزوجين)

 الحالي

 يهودا في للفلسطينيين صله ذو" التصاريح جداول" نهاية في الوثيقة بهذه مرفق .د

 المعايير االقتضاء، حسب واستكمال، إضافة الجداول هذه في. غزة وقطاع والسامرة

 الصف عم جنب إلى جنبا الوثيقة نص في المعايير كافة قراءة. الوثيقة نص في الواردة

 .جداولبال له يطابق الذي

 :الوثيقه هدف .1

 السامرةو يهودا بين لهم مدخل ذلك في بما إسرائيل، من للفلسطينيين األذونات تعيين .أ

 .الخارج إلى والسفر غزة وقطاع

 :الوثيقه هيكل .3

 والسامره يهودا منطقة في الفلسطينيون السكان امتيازات وضع -األول الفصل .أ

 غزه قطاع منطقة في الفلسطينيون السكان امتيازات وضع -الثاني الفصل .ب

 منطقه لىا ولممرهم إسرائيل الى الفلسطينيون السكان امتيازات وضع -الثالث الفصل .ت

 .غزه وقطاع والسامره يهودا

 المعابر نشاطات -الرابع الفصل .ث

 التصاريح جداول -الخامس الفصل .ج
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 والسامره يهودا منطقة في الفلسطينيون السكان امتيازات وضع -األول الفصل

 

 :صحيه احتياجات .2

 :تصاريح إمكانيات ثالث في تسمح إسرائيل دولة الى الدخول .أ

 ت،المستشفيا من أوامر الكلي، وغسل السرطان مرضى لتعالج -طبيه احتياجات .2

 .مزمنة بأمراض والمصابين

 المستشفى، في أقاربه أحد لمرافقة إسرائيل دولة الى دخول -مريض مرافقة .1

 .إسرائيل في مزمنة بأمراض والمرضى

/  فلسطيني قريب زيارة لنية إسرائيل دولة الى الدخول -مريض زيارة .3

 .إسرائيلي

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل .ب

 قانونيه احتياجات .1

 :هما اثنين هدفين أساس على كان إسرائيل لدولة دخول .أ

 لوجود تخضع قانونية إلجراءات الالزمة الطبية الفحوص إجراء  احتياجات .2

 لإلجراءات ضروري االختبار أن الطبي الرأي أو طبي فحص إجراء المعلم

 .القانونية

 المستوى مع يعمل, إسرائيل في الفلسطيني المحام -إسرائيل في محام .2

 .والمناقشات للتشاور أمور جملة ضمن األسرى،

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل .ب

  دراسي المنهج متطلبات مدخل .3

 الستة األهداف أساس على كان إسرائيل الى الدخول: 

 القدس في المدارس في العاملين المعلمين مدرسة-العمل الفريدة االحتياجات .2

 .الشرقية القدس في المدارس في ويعمل الشرقية؛

 .دسالق شرثي في يتعلمون اللذين للطالب مخصص -الخاصه االحتياجات ذوي .1
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 داع عملي بديل ال إسرائيل، في األكاديمية الدراسات أكاديمية دراسات وقدمت .3

 الحصص تعطي أن ينبغي ما الدكتوراه؛ لدراسات األولوية أن. إسرائيل

 والتعايش التعاون الخاصة المصالح هو دراسي منهج هو وعموما الشاغرة

 .والسالم

 .طبي مؤتمر لحضور خاص الطبية االحتياجات مؤتمر .4

 .إسرائيل في تدريبية الطبية دوره .5

 .العالية التكنولوجيا في تدريبية دورات المهنية التكنولوجيا .3

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل .ب

 والتوظيف االقتصاد .4

 من ئيلإسراע دخول تصريح بإصدار إسرائيل في للعمل فلسطينيين عمال دخول تتم .أ

 ةوبقي إسرائيل في العمل دائرة وإجراءات لمعايير بخضع هذا وكل العمل، هدف خالل

 تم ومعايير األمن إجراءات مع جنب إلى جنبا وهذا،. العمل صاحب قبل من التجارة

 .تعريفها

 : من موافق والسامره يهودا بمنطقة صناعية مناطق وفي مستوطنة في العمل .ب

 .وصاعدا 52 جيل من -التماس منطقة داخل .2

 دون, وصاعدا 81 جيل من -التماس منطقة في وليس والسامره يهودا بمنطقة .1

 .شخصيه قيود وضع

 :كاديشا شركة عمال .ت

 يهودا منطقة من' قاديشا شركة' الموانئ خدمة عمال من العمال مستوى .2

 .55 جيل من  إسرائيل إلى والسامرة

 .العمل تصاريح على يرتكز إسرائيل دخول .1

 .أوقات في أيضا دخول تأكيد وسيتم عامة كقاعدة .3

 :التصاريح بجداول -التوظيف حصص تفاصيل .ث

 :األهداف من المزيد 02 أساس على الممكن من إسرائيل إلى الدخول .ج

2. BMC- األعمال رجال كبار. 
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 إسرائيل إلى الفلسطينيين التجار دخول -تجارة .1

 .إسرائيل الى فلسطينيون دوليه منظمه من عمال دخول -دولي منظمه عامل .3

 اسرائيل في كنيسه عامل -كنيسه عامل .4

 .القدس في دنيين عمال -ديني عامل .5

 القدس شرقي الكهرباء شركة عمال -الكهرباء شركة عمال .3

 األوقاف موظفي قوائم وتحال. المعبد جبل محاطة العمال- المحاطه عمال .2

 راءإج بعد القدس كنف إلى انتقلت التي الشريف، الحرم لمن األوقاف بمجلس

 .اختبارات

 .عمل الجتماع إلسرائيل فلسطينيون دخول - عمل اجتماع .2

 .إسرائيل في عمل عن لبحث فلسطينيون دخول -عمل عن بحث .2

 .إسرائيل في سياحه دليل -سياحه دليل .23

 .إسرائيل في اعمال سياحة -اعمال سياحة .22

  طبي فريق -الطبية الطوارئ فريق .21

 منطقة من العمل صاحب مع تسوية على للحصول المطلوبة اإلجراءات تعمل .23

 .المنتجات لتثبيت والسامرة يهودا

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل .ح

 :والدين العبادة احتياجات .5

 أعياد خالل المحددة الخطوات من كجزء إسرائيلע المدنية السلوكيات في الزيارات .أ

 .بالترتيب الخطوات. المسيحيين واألعياد رمضان: المسلمين

 :أهداف ثالثة إلى استنادا   دينية ألسباب وافقت سرائيلال الدخول مستوى .ب

 نيينالفلسطي المصلين دخول  -فقط الجمعة أيام في الشريف الحرم في الصلوات .2

 .فقط الجمعة يوم األقصى المسجد في الصالة
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-ةالمسيحي األعياد في إسرائيل إلى الفلسطينيين دخول على مسيحية عطلة .1

 سامرةوال يهودا حول المسيحيين'  المسيحية العطلة تصاريح إصدار على وافقت

 .3.2.72-79.4.72 من الفصح عيد عطلة لقضاء

 .إسرائيل في عائليه زياراة -عائله زيارة .3

 ماك) فترات عطلة المدني الخطوات إطار في المعتمدة  -العيد في عائالت زيارة .4

 (.أعاله موضح هو

 (:4.5.23 -22.3.23)الفصح عيد عطلة بمناسبة المدنية التدابير .5

 (تشخيص بعد) اللد مطار رعب الخارج الى مسيحيين 300 خروج ةموافق .أ

 قطاع' إلى الغربية الضفة من للسيارات، ال, 200 الفلسطينيين المسيحيين .ب

 .للتقييم تخضع أيام، سبعة لمدة فقط، المباشرة األسرة لزيارة' غزة

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل .ت

 :الفلسطينيين المسؤولين كبار .3

 طينيةالفلس السلطة لرئيس يسمح اللنبي جسر على شنت التي التبديل رمز يسمح .أ

 .فقط الفلسطيني الوزراء ورئيس

 خضعت( فقط إسرائيلي سائق إلى استنادا  ) الوثائق لدراسة إسرائيل إلى رحلة بعد  .ب

 .االنتقال مع للتنسيق

 ياتالشخص كبار اإلجراء وثائق لديهم الذين األسرة أفراد األولى الدرجة تتجاوز سعيد .ت

 ومخرج مدخل في( محددة ادعاءات وبدون األحيان بعض في الروتينية) تفتيش دون

 .الحدود على اللنبي جسر معبر عند

 .التوجيه بجهاز الفتش بكامل اللد مطار في رالكبراءتمري .ث

 :هدفين أساس على كبار سعيد مدخل .ج

 :1 الفلسطينيه بالسلطه كبير مسئول .2

 ةالسلط لرئيس وأخرى الفلسطينية السلطة في المسؤولين لكبار القصد .1

 (.الشخصيات كبار وضع اإلجراء في المفصل النحو على)الفلسطينية
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 قطاع والسامرة، يهودا منطقة بين( اإلقامة أماكن ذلك في بما) بالحركة يسمح .3

 جهاز خالل من تشديد) تشديد دون بالخارج إسرائيل بين أو وإسرائيل، غزة

  (.توجيه

 (.VIP1 مركز) مماثل مركز تلقي حالة في الركاب أن قد الذين األقرباء .4

 يجب والتي وسائق، سيارة مع اللنبي جسر معبر إلى( مسبقا  ) طلب قد هذا وفي

 .السيارة سائق تمر ال أن

 .شخصا 750 على يقتصر الزوج 7VIP الوثائق كمية .5

  -1 الفلسطينيه بالسلطه كبير مسئول .3

 الفلسطينية السلطة مناصب في المسؤولين مختلف مع ألولئك مصممة .أ

 (.الشخصيات كبار وضع اإلجراء في المفصل النحو على)

 اللخ من تمرير عند التحكم عنصر في لإلغاثة يحق القياسي الرقم حامل .ب

 من يعفي ولكن المتطابق النسخ وبين الشرف، في بالتفتيش اللنبي جسر

 .ريحان أو/و من جسر االختبار

 (.إسرائيل إلى والسامرة يهودا من) الداخلية الممرات في واضحة الممرات .ت

 (.53) إسرائيل إلى غزة وقطاع والسامرة يهودا منطقة بين بالحركة يسمح .ث

 تاكسي) األجرة سيارات اللنبي جسر لتمرير( مسبقا  ) طلب قد هذا وفي .ج

 يهودا إلى التحول من مجموعته أو( الشخصيات كبار قاعة) للوصول

 (.والسامرة

 .شخص 500 على يقتصر المبلغ VIP2 سجل أصحاب .ح

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل .ح

 المختلفة االحتياجات لتلبية السكان حركة .2

 :هدف 71 أساس على مختلفة حتياجاتأل المعتمدة إسرائيل مدخل مستوى .أ

 (.الداخلية وزارة بموافقة) إسرائيل دولة في العائالت توحيد .2

 .لإسرائي في للفلسطينيين سياحية مجموعات- سفر في فريدة احتياجات .1
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 .إسرائيل في االجتماعية الرعاية احتياجات-والفوائد الخاصة احتياجات .3

 .إسرائيل في االعراس في مشاركه-لألعراس الخاصة احتياجات .4

 .إسرائيل في باألتراح مشاركه  -باألتراح خاصه احتياجات .5

 .السفارات/القنصليات لمقابلة إسرائيل إلى الفلسطينيين دخول -السفارة مقابلة .3

 .جوريون بن اللد مطار عبر من للخارج فلسطينيون عبور -للخارج السفر .2

 .إسرائيل في السجون بزيارة سجين أسرة زيارة -سجين زيارة .2

 الذين المنطقة سكان من والسامرة ويهودا القدس في االستيطان اإلنسانية .2

 ارهااعتب الداخلية وزارة بها اعترف التي للقدس، البلدية الحدود داخل يعيشون

 .المجال هذا في اإلنساني االتفاق تحت تصاريح على للحصول مؤهلة

 .الشخصية االحتياجات .23

 وكاالت' الفلسطينية السلطة' -العام القطاع وعمال الشخصية، االحتياجات .22

 العالقة ومقر القطاعات مختلف في البلديات ومستوى االتحادات/النقابات

 .وآليات الداخلية

 العديد تحت الشركات قطاع -Clcli مفتاح في والعمل الشخصية، االحتياجات .21

 ارهن وذلك ،(الخ باديكو الروابي، مثل) الشركات وأكبر التابعة الشركات من

 هذه أن إلى اإلشارة وتجدر. الشركات أو/  و للشركة العليا اإلدارة من بطلب

 .الشركة ممثلي ولكن التجار ليست

 ةالقاد وآليات وأسرهم، االتصال لضباط -إسرائيل الذين الخاصة االحتياجات .23

 دخول من الفلسطينيين الصحافيين ومدير المدنيين والموظفين وأسرهم،

 .إسرائيل

 من هاب المعترف اإلسرائيلية للمنظمات -اسرائليه للمنظمات الخاصة احتياجات .24

 صالح في يكون تصاريح ان. للربح هادفة غير كمنظمة العدل وزارة قبل

 .إسرائيل في والمؤتمرات الرحالت

 فقط المباشرين العائلة أفراد ألحد -BMC الخاصة االحتياجات ذوي عائالت .25

 .القياسي الرقم حاملي
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 العائلة أفراد ألحد الشخصيات لكبار الخاصة االحتياجات ذوي عائالت .23

 VIP في محدد هو كما أهلية على اعتمادا. القياسي الرقم حاملي فقط المباشرين

 .اإلجراء

 ارالكب إلى الفلسطينيين دخول من  العمر موافقة طباعة تتم -السن بالغين .22

 .تصريح دون من( عاما 20 والنساء 22 الرجال)

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل .ب

 السلطة موظفي من 7700 إلى الغربية الضفة في للتجديد قابلة إقامة تصاريح .ت

 االستيالء عدب غزة اليسار من) غزة في عنوان المسجلين الذين الفلسطينيين الفلسطينية

 النأي سياسة هناك كان والتي غزة قطاع وسكان (5001 حزيران في غزة قطاع على

 لخال من تدريجية عملية الفلسطينيون وافق (العليا المحكمة ،10/4019 )ذكر حكومتها

 الموافقة سيتم .الغربية الضفة في الغزيين لتسوية طلبات مع للتعامل إجراءات' إدخال

 أو طينيةالفلس السلطة في المدنية الشؤون وزارة قبل من لتحقيقات يخضع طلبات على

 .األمني التنسيق قناة

 הנחיות ודגשים נוספים .2

 عتخض التشخيص) السكان هؤالء عربة وادي ومنطقة ايالت الى دخول تأكيد يمكنك .أ

, 5182 أغسطس عام من ابتداء سنة لمدة تجريبي برنامج من كجزء( األمن لمحركات

 عربة وادي ومنطقة إيالت مدينة في عقدت التي الدولية المؤتمرات في المشاركة

 BMC ودفع المدينة، في المعنية األطراف السفر وكالء العمل، واحتياجات والتجار

 ماجيك المرج الفلسطينية، السلطة ومسؤولي الشخصيات وكبار القياسي الرقم حاملي

 .اإلنسانية واالستثناءات

 :عامة كقاعدة, مصرحه -النبي جسر خالل من الخارج في الفلسطينيين .ب

 .بقمس تنسيق ويتطلب مصرحه اللنبي جسر طريق عن الخارج في الخروج( 8 .2

 .الفردي األمن لموافقة -للخارج الموضوع على يحظر( 5 .1

 لجسرا طريق عن الخارج الى الغربية الضفة في يعيشون الذين غزة سكان سفر .3

 .اللنبي
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 دةسعي الحاجة دون اإلقامة تصريح متجدد لمورد والسامرة يهودا في البقاء .أ

 .المبكر التنسيق ترك

 لفرديا التنسيق بعد تصريح متجدد مورد دون الغربية الضفة في البقاء .ب

 اضألغر وفقا االقتضاء، حسب الرئيسي، غزة والتشخيص التنسيق مع

 ياهمزا على التطبيق استعراض وسيتم المعتمدة للسياسات وفقا محددة

 .غزة سكان تحركات الطلب لمقدم قرار تسليم وسيتم

 .إسرائيلب قامهاال تشمل التي تصاريح على  .ت

 أساس وتسمح تدعم التي الوثائق/  الشهادات على تشتمل الطلب حسب .2

 تتم نل إسرائيل، في اإلقامة طلب تبرر وثائق بدون. السكن ذلك في بما موافقة

 .عليها الموافقة

 (.الوقاية دخل إذا) األمن لتشخيص تخضع .1

 .مشروط عقد .3
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  زهغ قطاع منطقة في الفلسطينيون السكان امتيازات وضع -الثاني الفصل .2

 :عامة إرشادات

 لمدير إسرائيل خدم إلدخال غزة قطاع من الفلسطينيين من المقدمة الطلبات جميع .أ

 التابعة غزة، يف الفلسطينية المدنية اللجنة قبل من نقل بأنه قبل من وتعامل غزة التنسيق

 هي يةالمدن الشؤون لجنة .هللا رام في الفلسطينية السلطة في المدنية الشؤون لوزارة

 قطاع نم الفلسطينيين نقل لطلبات األولوية ومنح وتصفية جمع عن المسؤولة الجهة

 المقدمة والطلبات استثنائية حاالت في. مستقل لحكم وفقا اإلسرائيلي، الجانب من غزة

 .بها المعترف الدولية والمنظمات الدولي المجتمع أطراف من

 طاعق من وتطلب آلخر، حين من طلبات المعايير مع تكييفها ضرورة إلى باإلضافة  .ب

 قدمم المتعلقة المطلوبة الفردية أمنية لفحوصات وفقا إسرائيل فحص إلدخال غزة

 منيةاأل المصالح من والتحقق المطلوبة، اإلدارية الشيكات ووفقا عائلته أو/  و الطلب

 الوثائق قالحقائ واختبار بطلبات، المتعلقة إسرائيل لدولة واالستراتيجية والسياسية

 كما ةإضافي وثائق تقديم الجذر لضرب المحتملة والحاجة التطبيقات، لدعم المرفقة

 .طلب كل على والموافقة فحص عملية من يتجزأ ال جزء هي ذكرت اختبارات

 צרכי בריאות .1

 : أهداف أربعة تصريح أساس على ممكن هو إسرائيل إلى الدخول. أ .أ

 السفر من الغرض كان إذا وحتى ممكن، هو إسرائيل إلى الدخول -طبي عالج .2

 نقاذإل الطبي العالج أو الطبي العالج لتلقي الخارج، في أو الغربية الضفة إلى

 ةمتوفر غير خاصة لمعاملة تخضع كل تماما، تغيرت الحياة طعم غياب حياته

 نةلج ضمن والعمل الفلسطيني، الصحة منسق لنهج وفقا ممكن دخول .غزة في

 األولويات، تحديد طلبات عن المسؤول وهو الفلسطينية المدنية الشؤون

 على تأكيدال وينبغي. غزة في واالرتباط التنسيق إلى ونقل االستعجال وتصنيف

 إلى باشرةم الفلسطينية السلطة إلى ونقلها الطبية الرعاية على للحصول الدفع أن

 المناسب قتالو في يتطلب وذلك الفلسطينية والسلطة إسرائيل في المستشفيات

 .إسرائيل في المرضى عالج دخول على الموافقة
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 إلى الطبية الطواقم دخول -الطبي التدريب الطبي المجال في العاملين .4

 الطبية المهنية الندوات لغرض الغربية الضفة في أو إسرائيل في المستشفيات

 لسكان ظران الطبية االستجابة وتحسين تعزيز إلى تؤدي أن يمكن التي والتدريب

 أن شأنها من عالج يوجد ال حيث غزة في الحياة تهدد التي الحاالت أو الحاالت

 .الحياة طعم تماما تغير

 حتى) إسرائيل إلى الدخول غزة سكان - خطير بمرض األقارب أحد زيارة .5

 ىعل األسرة أفراد الفوري لزيارة( الخارج في أو الغربية الضفة إلى للمرور

 التي تلك أو المريض حياة من خوف لديه الذي مريض المريض الجد محمل

 اإلطار ذاه أن إلى اإلشارة وتجدر. طويلة لفترات المستشفيات في العالج تتطلب

 .المريض عمر االعتبار بعين أخذ أيضا يتم

 األطفال دخول -الخاصة االحتياجات وذوي المرضى لألطفال رحلة نظمت .3

 الطابع الموجهة الخاصة والجوالت الخاصة االحتياجات وذوي المرضى

 .إلسرائيل اإلنساني

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل .ث

 والتوظيف االقتصاد .ج

 :أهداف خمسة تصريح أساس على ممكن هو إسرائيل إلى الدخول

 دايهو إسرائيل، يدخلون الذين الفلسطينيين التجار - األعمال ورجال التجار .2

 المدني المجتمع تناشد إلى الموضوع ممكن دخول. والخارج والسامرة

 يف للمساهمة له دخول بارز تاجر يكون أن الطلب لمقدم وتخضع الفلسطيني

 ديج خالل المعتمدة للسياسة وفقا السلع في التجارة وأن غزة اقتصاد تحسين

 .المدنية

 .يالماض بينما لدخول، المصاحبة وافق التاجر في تاجر زوجات -التجار رفيق .1

3. BMG (Business Man Gaza)- الفلسطينيين المسؤولين والتجار األعمال رجال. 

 لعملا تنفيذ الشرقية القدس مستشفيات دخول -الطوارئ فريق الطبي الطاقم .4

 .الطبي
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 غير العمل فرص العمل تصريح عادي غير عموما -المنتظمة غير العمالة تصريح .ح

 11 لمدة هو الوحيد االستثناء آخرون. إسرائيل في غزة قطاع سكان من به المصرح

 ،(رةالصو البحرية العمليات رئيس) الدفاع وزارة في البرية المعابر سلطة من موظفا

 .غزة وقطاع اسرائيل بين البرية المعابر في أساسية عملية هو عمل الذي

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل

 المختلفة االحتياجات لتلبية السكان حركة .2

 ضافيإ المختلفة االحتياجات والسامرة يهودا/  إسرائيل الى الفلسطينيين دخول

 :هدفا 70 أساس على وافق

 إلى للمرور حتى) إسرائيل إلى غزة سكان دخول -فرح أو الجنازة في مشاركة .2

 .يبقر فوري جنازة أو زفاف حفل في للمشاركة( الخارج في أو الغربية الضفة

 عاما 72) القاصرين األطفال من ممكن دخول سمح - المرافقين األطفال دخول .1

 بمرض المقربين األقارب أحد لزيارة إسرائيل بدخول غزة سكان من( واقل

, 3 بند) زفاف حفل أو جنازة في المشاركة لحاجة ،(أعاله 0.4 5.أ بند) خطير

 .المختصين تقدير حسب ، أخرى إنسانية لحاجات أو ،(7.أ

 ،اإلسرائيلية السجون في األسرى لزيارة األسرى عائالت دخول - سجين زيارة .3

 بخصوص السجون مصلحة وضعتها التي التوجيهية والمبادئ للقواعد وفقا

 لزيارة الزوار من وتردد وكمية القرابة، عن ذلك في بما المعتقلين، زيارة

 الالزمة العمليات لتنفيذ إسرائيل إلى غزة سكان دخول -حاجات قانونيه .4

 ومراجعة المحكمة، في األدلة مثل) إسرائيل في محكمة في قانونية إلجراءات

 عيخض طلبات على الموافقة يتم لن (.هناك وذلك المحكمة قبل من طبي خبير

 إلدارة غزة من الفلسطينيين دخول طلبات فحص إجراءات ألحكام لالمتثال

 نهاشأ من التي الظروف من الوقاية ذلك في بما ,إسرائيل في قانونية إجراءات

 خطير ضرر حدوث منع أو المقيمين القانونية العملية هذه ظهور إلى تؤدي أن

 بأسبا وجود عدم ونتائجه؛ إجراءات بشأن استثنائية إنسانية ظروف وجود. له

 .الجنائي فرد أو أمنية
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 نم اسرائيل تحديث في طيبة وإقامة بدخول إسرائيل سمحت -لم شمل االسر .5

 من أمن فردي لفحص يخضع إسرائيل، من الشمل لم عملية وجدت غزة سكان

 .الداخلية وزارة قبل من المحددة والمعايير ألحكام وفقا آلخر، وقت

/  القنصليات لمقابلة إسرائيل إلى الدخول غزة سكان -السفارة  مقابلة .3

 .غزة في متوفرة غير المطلوبة المقابلة بشرط السفارات،

 جمعة يوم كل صالة دخول غزة سكان -الشريف  القدسي الحرم في صالة .2

 ماوتنظي السن، حدود للتغطية، ووفقا. الشريف القدسي الحرم في والخميس

 نيةالفلسطي السلطة قبل من مستأجرة حافالت أساس على طبيعي غير بشكل

 .الفلسطينية للسلطة ممثل ويرافقه

 ينتمون الذين كصحفيين، العمل الغزيين يسمح -إسرائيل  إلى الصحفييندخول  .2

 حافةالص ومكتب إلسرائيل مسجلة ممثلي عقد اإلعالم وسائل أو أنباء وكالة إلى

 لغرض للدخول للسماح اإلعالم وسائل أو وكالة لطلب موضوع .الحكومي

 .الصحفي جائزة أو واالجتماعات المهني التطوير

 احتياجات خاصه. .2

 إسرائيل إلى يدخلون( 72 سن حتى) غزة سكان الطالب -رحله في اسرائيل .23

 .االسبوع منتصف في رحله لهدف

 يف أو الغربية الضفة إلى للمرور إسرائيل بدخولهم السماح -الرياضيين  دخول .ب

 عقطا على المحليين والسكان الوطنية الرياضية الفرق أعضاء جميع من الخارج،

 اللجنة ذكر كما لألعضاء يسمح أيضا،. للفرق الرسمي النشاط ألغراض غزة،

 .الفلسطيني القدم كرة واتحاد األولمبية

 الالستقب يخضع آلخر، وقت من -الفلسطينية السلطة ومناسبات للمؤتمرات دخول .ت

 غزة طاعق بدخول يسمح والسامرة يهودا في الفلسطينية للسلطة مفصل طلب ممثلين

 تيال الخاصة المناسبات أو المؤتمرات في للمشاركة والسامرة، ويهودا إسرائيل إلى

 .الفلسطينية السلطة رعاية تحت عقدت
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 (14/10/11 -11.3.11) الفصح عيد عطلة بمناسبة مدنية تدابير .ث

 أي) والسامرة ويهودا إسرائيل دخول غزة قطاع من مسيحي 020 ل ريحتص .2

 التصاريح إعطاء سيتم - المناسب الوقت في التشخيص A'b للسن، األدنى الحد

 .02/03/72 -72/  79/04 من

 خالل اللنبي جسر' خالل من الخارج في مسيحي 20 ل الخروج سفر موافق .1

 المناسب، الوقت في التشخيص أساس على صحة عطلة العطل الفصح عيد

 .إسرائيل في توقف دون باص باستخدام وذلك

 الزيارات اللنبي، وجسر معبر طريق عن غزة قطاع إلى/  من والخروج الدخول تأكيد .ج

 في ونشأت) الخارج في يعيشون الذين الفلسطينيين المسيحيين الفور، على العائلية،

 دون باص طريق عن والتشخيص األمن من أساس على تصاريح، 20 حصة( غزة

 .إسرائيل  في توقف

 -الخارج  في الخروج أجل من غزة قطاع من الفلسطينيين دخول .ح

 زةغ سكان من( اللنبي جسر عبر) الخارج إلى السفر أجلمن  -تغطيه اسبوعيه .2

 الطبية الرعاية على للحصول األسبوع، في تصاريح 700 من حصص

 .الخارج في العليا الدراسات طالب. نوعها من فريدة هي المؤتمرات الخاصة؛

 القنصلية من رسميا طلبا تلقيت إذا -إسرائيل األجنبية السفارة/  القنصلية طلب .1

 رسمي طلب خطاب إلى نقلها سيتم إسرائيل، في األجنبية السفارات أو/  و

 التفاصيل من وغيرها المفعول ساري سفر جواز التصوير مجموعه, باسمها

 والسامرة يهودا/  إسرائيل عبر المرور حركة تنفيذ وسيتم. أعاله المطلوبة

 .الصلة ذات القنصلية برفقة خارج الى للخروج

 ويهودا السرائيل طلبية إلدخال غزة قطاع من المهتمين مقيم أي عام، بشكل .3

 ادةإع بعدم خطي تعهد مع, أخرى شخصية ألسباب الخارج إلى للسفر والسامرة

 أن واحدة، سنة في غزة قطاع إلى والسامرة ويهودا إسرائيل خالل من إدخال

 يف الفردية األمنية للسياسة التشخيص موضوع. طلبه على الموافقة تتم

 :ليلي وتخضع تشخيص

 زة،غ في الفلسطينية المدنية الشؤون لجنة ممثل من طلب على بناء وستتخذ .4

 :التالية المعلومات تشمل وسوف
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 أألسم الكامل .أ

 صورة الهويه .ب

 (.الجوال رقم ذلك في بما) االتصال وسائل .ت

 لبالط مقدم أن األردنية السلطات من مسبقة موافقة على التطبيق يكون سوف .5

 .األردنية األراضي عبر بالمرور سعيد

 تيوال الطلب، مقدم قبل من بيان موقعة رسالة طريق عن الطلب يرفق أن يجب .3

 ويهودا إسرائيل أراضي عبر واحدة سنة لمدة غزة إلى تعود لن انها تضمن

 .القياسية إعالن شكل على قال التعهد ويقدم. والسامرة

 طريق عن خارج الخارج في تتم سوف الفلسطينيين السكان ونزوح عام، بشكل .2

 ميرس ممثل طريق عن أو/  و العسكرية الجماعات يرافقه وسوف اللنبي، جسر

 .والسامرة ويهودا إسرائيل خالل من الفلسطينية للسلطة

 بن اللد مطار خالل من للفلسطينيين به المصرح غير الخروج عام، بشكل .2

 ذلكل, نوعها من وفريدة غرابة واألكثر اإلنسانية، الحاالت باستثناء جوريون

 وافق. ةالحكومي األنشطة تنسيق مكتب قبل من عليها الموافقة استثنائيا الفرد

 .غوريون بن مطار طريق عن يعود قد غوريون، بن مطار عبر الخروج مقيم

 .األمن تشخيص يكون أن يريد كل .2

 المشار الصلة ذات مالحظة في إدخالها سيتم الخارج، إلى الهجرة المقيم مع .23

 محدودة تكون وسوف الخارج، في البقاء الطويل المدى على'ل أعاله إليها

 .األقل على سنة لمدة المنطقة إلى للعودة

 سوف الخارج في األجل طويلة إقامة خلفت التي غزة قطاع على مقيما كان إذا .22

 ألسباب( وإسرائيل والسامرة يهودا خالل من) غزة قطاع إلى للعودة تسعى

 ريةالتقدي السلطة بشأن قرار اتخاذ يتم أو عام منه االنتهاء قبل حتى, إنسانية

 تنسيقال لجنة رئيس/  الحكومية األنشطة تنسيق مكتب) الشهادات إصدار للهيئة

 .حالة لكل الخاصة الظروف دراسة أساس على ،(واالتصال
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 خالل من) االلتزام نهاية في غزة قطاع الخارج في العودة في يرغب شخص أي .أ

 وسوف اسرائيل، مع مسبق الخارج في التنسيق وذهب ،(وإسرائيل والسامرة يهودا

 ،(االلتزام فترة نهاية في) ' واحد اتجاه في غزة، قطاع إلى العودة خيار على تحصل

 .يةالحال للمعايير وفقا لتطبيق سيعود الخارج في والخروج العودة يريد كان واذا

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل .ب

 كبار فلسطينيون مسؤولون .0

 المناصب في المستخدمة -VIP2 المسؤولين والفلسطينيين VIP1 القضايا شهادات أ.

 المدنية ؤونالش وزارة قدمتها التي القائمة في هم الذين الفلسطينية السلطة في الرئيسية

 .الحكومية األنشطة تنسيق مكتب لموافقة الخاضعة الفلسطينية، السلطة في

 والدولية األجنبية المنظمات .6

 هدفين تصريح أساس على ممكن غير الدولية المنظمات حركة في العاملين

 السفر من الغرض كان إذا حتى) إسرائيل إلى الدخول يسمح -عامل المنظمات الدوليه .8

 لدوليةا المنظمات موظفي من هم الذين الفلسطينيين من( الخارج في أو الغربية الضفة إلى

 اتالبعث في العاملين أو (الخارجية أو الداخلية االجتماعية، الشؤون وزارة) بها المعترف

 البلدان من( يةالفلسطين والسلطة الدبلوماسية والبعثات والقنصليات السفارات) الدبلوماسية

 .فقط المنظمة ممثلي/  األنشطة ألغراض إسرائيل، مع دبلوماسية عالقات تقيم التي

 باشرةم دولية منظمة يعملون الذين الفلسطينيين دخول -الدولية المنظمات من المستفيدون .1

 لكن, بانتظام( الخارجية أو الداخلية االجتماعية، الشؤون وزارة قبل من) بها المعترف

 فقط ،(والمتعاقدين المثال، سبيل على) العمياء مشاريع لصالح المنظمة قبل من مستأجرة

 .المنظمة أنشطة ألغراض

 والمعروف غزة، قطاع في للسكان ويسمح -إسرائيل  إلى الدخول المنح من المستفيدون .3

 دولية منظمة أو إسرائيل مع دبلوماسية عالقات لها دولة من دراسية منح على الحاصلين

 من ،(الخارجية أو الداخلية االجتماعية، الشؤون وزارة قبل من) إسرائيل دولة بها تعترف

 ابلةلمق أو الخارج إلى السفر من والغرض الخارج، في األكاديمية للدراسات تذهب أن المقرر

 دراسة يجب تهدف المنحة فيه يوجد الذي البلد قنصلية أو سفارة مباشرا لنداء تخضع التأشيرة،

 .القنصلية أو السفارة يرافقه وموضوع

 .التصاريح جداول - التصاريح تفاصيل
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  -ايريز معبر عبر لغزة خروج األجانب .ت

 ةفئ ذلك في بما غزة، قطاع إلى األجانب دخول تنسيق لإلجراءات وفقا .أ

 التالية التوجيهية للمبادئ وتخضع

 -غزة إلى دبلوماسية مصادر ميناء

 مع ةدبلوماسي عالقات لديها التي البلدان من ميناء الدبلوماسيين تدريب (8)

 الشؤون وزارة من رسمية وثائق وعقد إسرائيل ودولة إسرائيل

 .الخارجية

 يل،إسرائ مع دبلوماسية عالقات تقيم التي األجنبية الدول من الميناء مسؤولي .1

 تمثيلال عن نيابة رسميا طلبا قدم الذي, يمثلونها التي الدولة من رسمية لحاجات

 لديه يوجد ال غزة قطاع إلى زيارتهم وأن إسرائيل، في الرسمي الدبلوماسي

 لقاء لمثالا سبيل على) إسرائيل لمصالح خالفا السياسية، أو الدبلوماسية طبيعة

 حماس( في المسؤولين مع

 -خروج عاملي منظمات دوليه أجانب معروفين .3

 المنظمات من الميناء األجانب العمال الدولية المنظمات في الموانئ عمال .أ

 الشؤون وزارة قبل من) إسرائيل دولة قبل من بها المعترف الدولية

 قوثائ يحملون الذين األجانب الرعايا, (الخارجية أو الداخلية االجتماعية،

 قدم أو/  و( إسرائيل في تدربوا) الخارجية الشؤون وزارة من رسمية

 ئيلاسرا بين السلطة رأس في الدولية المنظمة مقر عن نيابة رسميا طلبا

 .واالتصال غزة والتنسيق

 -خروج مندوبين المنظمات الدوليه أجانب معروفين .ب

 بطل تقديم تم ولكن الدولية، المنظمات من موظفين ليسوا أجانب خروج

 نوالذي, إسرائيل في دوليا بها معترف منظمة من قبيلة عن نيابة رسمي

 اءاألطب مثل) المنظمة أنشطة لصالح المطلوبة الخبرة تتطلب مهنة لديهم

 (.فريد والفنيين والمهندسين
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 إلى غزة من اسرائيل انسحبت -غزة  إلى األجانب الصحفيين خروج

 (يليةاإلسرائ غير) أجنبية سفر جوازات يحملون الذين والصحفيين الوراء

 للتقييم تخضع. فقط الحكومي الصحافة مكتب وموافقة شهادة حاملي

 .الفردي

 بها معترف يسمح الموانئ عمال منظمات -خروج عمال منظمات المسيحيين .4

 .الداخلية وزارة في الدينية الشؤون وزارة قبل من

 -دخول اسرائيليون لقطاع غزة .5

 عن ابةني غزة في واالرتباط التنسيق ومدير ، الجنوب لواء القيادة بسلطة .أ

 والضوابط الداخلية وزارة في الصلة ذات العوامل لموافقة وتخضع

 .المطلوبة األمنية

 ئيلياإلسرا الدفاع جيش وقوات الجنوبية، القيادة قائد من لتعليمات وفقا .ب

 الحاضر، الوقت في, مؤقتا غزة قطاع إلى اإلسرائيليين دخول من للحد

 يةاإلنسان الحاالت في إال غزة قطاع إلى اإلسرائيليين بدخول يسمح ولن

 نوعها من فريدة فقط استثنائية، ظروف وفي فردي بشكل فحصها

 .وإلحاحا
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وضع امتيازات السكان الفلسطينيون الى إسرائيل ولممرهم الى  -الفصل الثالث

 منطقه يهودا والسامره وقطاع غزه

 :حاالت يف إال غزة قطاعل التالية االستثناءات والسامرة اليهودية هجرة سكان الموافقة سيتم .23

 على التركيز مع ضيقا، أكثر سعيدا غزة قطاع الى والسامرة يهودا سكان دخول .أ

 ةوالسلط واالتصال التنسيق مكاتب من طلب على بناء فقط، اإلنسانية الحاالت

 .الفلسطينية

 :التالية االهداف على الحصول طلبات فحص سيتم عام، بشكل .ب

 والسامرة اليهودية ميناء سكان - خطير بمرض األقارب أحد لزيارة رحيل .2

 مريض المريض الجد محمل على المباشرين العائلة أفراد لزيارة غزة وقطاع

 ياتالمستشف في العالج تتطلب التي تلك أو المريض حياة من خوف لديه الذي

 .طويلة لفترات

 والسامرة اليهودية ميناء سكان - زفاف حفل أو جنازة في للمشاركة انطالق .1

 .المباشرين العائلة أفراد من الجنازة أو الزفاف حفالت لحضور غزة وقطاع

 ينالمقيم إلجراءات وفقا كل. للمقيم نقل ومركز غزة قطاع في ليستقر خروج .3

 .والسامرة يهودا تسوية

 مرهمن يهودا والسا غزة إسرائيل في المسجل العنوان الذين الفلسطينيين دخول .4

 على الموافقة القدس غالف/  أريحا التنسيق اإلدارة سلطة .غزة إلى بالعودة

 الضفة في يعيشون الذين غزة لسكان غزة قطاع إلى عاد تصاريح إصدار

 .غزة قطاع مغادرة من شهر حتى الغربية

 في المستخدمة الفلسطينيين نزوح -دخول مسؤلون كبار الى قطاع غزه .5

 دمتهاق التي القائمة في هم الذين الفلسطينية السلطة في الرئيسية المناصب

 .المناطق في الحكومة نشاطات رئيس منسق الفلسطينية السلطة وزارة
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 قطاع إلى الغربية الضفة سكان من الفلسطينيين العمال الدولية الرابطة ميناء .3

 امرةوالس يهودا في الفلسطينيين السكان قبل من غزة قطاع إلى الخروج -غزة 

 وزارة قبل من) إسرائيل دولة قبل من بها المعترف الدولية المنظمات موظفي

 اسيةالدبلوم البعثات في العاملين أو (الخارجية أو الداخلية االجتماعية، الشؤون

 لتعلما مجال أو بخبرة تتمتع التي إسرائيل، مع دبلوماسية عالقات تقيم للدول

 .غزة قطاع في مهمة أو المنظمة ألنشطة الالزمة

 -الغربية  الضفة إلى غزة قطاع سكان دخول .22

. مامات تغيرت للحياة المنقذة الحياة طعم غيابه الطبي العالج أو الطبي العالج لتلقي .أ

 في التنسيق هيئة رئيس. الوثيقة هذه من( 1بند) الثاني الفصل في مبين هو كما

 .غزة قطاع

 موضح هو كما مريضا، المريض الجد محمل على األسرة الفوري أعضاء زيارة .ب

 .غزة قطاع في التنسيق هيئة رئيس. الوثيقة هذه من( A.2 0.3 بند) ب الجزء في

 يالثان الفصل في المبين النحو على قريب، فوري زفاف حفل أو المشاركة جنازة .ت

 .غزة قطاع في التنسيق هيئة رئيس. الوثيقة هذه من( A 0.1.4 القسم)

 -النبي جسر خالل من األردن الغزيين .2

 تالمعامال لمعايير وفقا استثنائية، إنسانية حاالت في عليها الموافقة تمت

 مدنيةال واإلدارة التنسيق بين األمني والتنسيق لتشخيص تخضع السياسة،

 .اللنبي جسر االتصال لمكتب غزة في االتصال

 بقاءال أو/  و الغربية الضفة في واحدة سنة من أكثر يعيشون الذين غزة سكان .1

 األردن إلى المنطقة مغادرة المدنية اإلدارة وافقت التصاريح، حاملي وتجديد

 .الصلة ذات التشخيص مع يتفق وبما اللنبي، جسر عبر

 .الوثيقة هذه من( B.4 المادة) الثاني الفصل في مبين هو كما - الرياضيين .ث

 لالفص في مبين هو كما - الفلسطينية السلطة وأحداث الدخول تسجيل المؤتمرات .ج

 .الوثيقة لهذه( C.4 المادة) الثاني

 المادة) الثاني الفصل في مبين هو كما - الفلسطينية السلطة وأحداث الدخول تسجيل المؤتمرات

4.C )الوثيقة لهذه. 
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 لىع غزة قطاع من الغربية الضفة في المسجل العنوان الذين الفلسطينيين دخول .أ

 إسرائيل دولة بعلم غزة إلى عبور تم حيث - والسامرة يهودا الى للعودة اسرائيل

 .إسرائيل طريق إلى للعودة المعوقين وغير مع وبالتنسيق

 الاتص في الغربية الضفة في ندوات/  للمؤتمرات دخول غزة قطاع للسكان ويسمح .ب

 الندوات/  المؤتمرات في المشاركة لصالح غزة سكان قطاع-غزة تأهيل إعادة مع

 في) غزة قطاع تأهيل إلعادة, الفلسطينية السلطة الغربية، الضفة في المهنية

 السلطة لقب من األمن وتطبيق لتشخيص تخضع(. واالقتصاد التحتية البنية مجاالت

 (.المناطق في الحكومة أعمال منسق المدنية الشؤون وزارة) الفلسطينية

 يهودا بين بها المسموح مرور -غزة  قطاع بتأهيل المتعلقة مسؤولون وراء ما .ت

 قطاع تأهيل إعادة مع يرتبط والمسؤولين بالعكس، والعكس غزة وقطاع والسامرة

 هذا. (فقط لتأهيل مباشرة صلة وجود مع وغيرها الفلسطينية السلطة مسؤولي) غزة

 .التجار وراء يستبعد المعيار

  التصاريح بجدول تفاصيل

 :والعكس غزة وقطاع والسامرة يهودا بين المشترك أحكام مرور .1

 من( عاما 72 تحت) القصر أوالده مرور يجوز مدخل -كمرافقين األطفال دخول .أ

 همل يسمح والسامرة يهودا سكان من أو الغربية الضفة بدخول لهم يسمح غزة سكان

 مريض األسرة أفراد الفوري زيارة ولغرض, إسرائيل عبر غزة من بالخروج

 .األولى الدرجة من األقارب جنازة أو زفاف حفل في للمشاركة أو خطير، بمرض

 ،بالعكس والعكس غزة وقطاع والسامرة يهودا بين للتبديل الغرض لطلبات فقط .ب

 فلح في المشاركة أو, خطير بمرض مريض المباشرين العائلة أفراد زيارة ألغراض

 األولى الدرجة من' مصطلح معنى النسبية، األولى الدرجة من جنازة أو زفاف

 .مقيم كيان من واألجداد للرقابة المقيم الطفل/  األخوة/  الوالد النسبية،
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 معابرالنشاطات  -الفصل الرابع

 والسامرهنشاطات المعابر في منطقة يهودا  .21

  -جسر الملك حسين )جسر النبي( .أ

 من الخميس يوم إلى األحد يوم المسافرين حركة من كل في التنمية اتجاهات .2

 .00 72-00 0 من مفتوح األسبوع نهاية معبر. 40 يوليو 40-07

 السلع/  الشحن محطة

 .00:00-00:00 من الخميس إلى األحد من البضائع لنقل محطة تعمل .أ

 الجمارك بين والتنسيق فردي، بشكل ترتيبها يمكن األمر، لزم إذا .ب

 المحطة عمل جلسة والسلع األردنية، ومحطة الفلسطينية والسلطة

 (. عمل يوم 53 أقصاه موعد حتى) الحق وقت في الطرفية

 .السلع على البضائع أغلقت/  االسبوع نهاية عطلة بضائع .ت

  .السلع على البضائع أغلقت/  االسبوع نهاية عطلة بضائع .ب

 القيادة لسياسة تخضع منطقة والسامرة يهودا مناطق في النشاط الحواجز .ت

 .المركزية

 -( الخارج في/  اسرائيل/  غزة) الغربية الضفة إلى البضائع نقل .ث

  يمكن والسامرة يهودا .2

 تطلبت التي للتنظيم الخاضعة المنتجات قائمة باستثناء السلع جميع وضع .1

 اصيلللتف وفقا المختصة، السلطات قبل من فردي وتصريح األمن التشخيص

 :التالية

 المزدوج االستخدام ذات المعدات،) األمن بالدفع الصادرات على الرقابة .أ

 مسؤولي أذن. 5000-( الفلسطينية االراضي الى نقله المدنية المسؤولية

 .الفلسطينية األراضي في الحكومية األنشطة منسق السلطة
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 المزدوج االستخدام ذات المعدات،) األمن بالدفع الصادرات على الرقابة .ب

 مسؤولي أذن. 5000-( الفلسطينية االراضي الى نقله المدنية المسؤولية

 .الفلسطينية األراضي في الحكومية األنشطة منسق السلطة

. 5000 ،(الصاروخية المعدات) األمن بالدفع الصادرات على الرقابة .ت

 .الضوابط الدفاع التصدير قسم/  الدفاع وزارة سلطة

/  الدفاع وزارة سلطة(. األسلحة) األمن بالدفع الصادرات على الرقابة .ث

 .الضوابط الدفاع التصدير قسم

 واإلجازة 7900 ،(7525 رقم( )والسامرة يهودا) البضائع نقل بشأن أمر .ج

 .بمقتضاه من البضائع لجلب العامة

 الموظف من خاص إذن على للحصول الالزمة السلع أنواع يحدد أمر .ح

 تواالتصاال البيئة، في األركان ضباط) المدنية اإلدارة مقر في المختص

 (.التجارة أركان وضابط األركان ضباط

. 5000 ينص ،(والسامرة يهودا) السلع راء تقرير النقاط من إشعار .خ

 ارةاإلد سلطة. السلع من معينة أنواع إلى نقلها يمكن التي المعابر وإعالن

 .المدنية

 أذن ،(224 رقم( )والسامرة يهودا) المواد بعض على اإلشراف بشأن أمر .3

 .البيئة جودة من المدنية اإلدارة في ركن ضابط 7912

 زةغ قطاع أو غزة إلى الغربية الضفة من البضائع نقل أن إلى اإلشارة وتجدر .4

 تفاصيل في جاء 4 و 5 للفقرتين وفقا محدودة ستكون والسامرة يهودا الى

 .غزة قطاع امتيازات المعابر على الوضع الفصل

 نشاطات المعابر في قطاع غزة: .23

 معبر ايريز: .أ

 رئيسا الفصول في للمعايير وفقا األشخاص من فتح حركة مجموعة .أ

 للوزراء

 .إسرائيل لدخول االتجاه -82:11- 13:71 .ب

 .غزة قطاع اتجاه خروج -80:11- 13:71 .ت
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 معبر كيريم شلوم: .ب

 الفلسطينيين قبل من تنتقل التي التنسيق، لطلبات وفقا البضائع، لنقل مفتوحة .2

 خضعت والقوائم غزة، قطاع في واالرتباط التنسيق مديرية الدولية والمنظمات

 .أدناه موضح هو كما المعدات استخدام المزدوج

 يمكنك استثنائية، حاالت وفي. 72:00 -01:00  من الخميس إلى األحد من مفتوح .ت

 .الحكومية األنشطة تنسيق مكتب بموافقة رهنا معبر فتح

 -( الخارج في/  اسرائيل/  والسامرة يهودا) غزة قطاع إلى البضائع نقل .ث

 مع التنسيق أساس على تجري سوف غزة قطاع إلى البضائع نقل وشملت .2

 .غزة في واالرتباط التنسيق

 وقطاع 5070 يونيو 33/  القومي األمن لشؤون الوزارية اللجنة لقرار وفقا .1

 تتطلب تيال للتنظيم الخاضعة المنتجات قائمة باستثناء السلع جميع لوضع غزة

 صيلللتفا وفقا المختصة السلطات قبل من فردي وتصريح األمن التشخيص

 :التالية

 المزدوج االستخدام ذات المعدات،) األمن بالدفع الصادرات على الرقابة .أ

 المسؤولون. 5000( الفلسطينية االراضي الى نقله المدنية المسؤولية

 .الفلسطينية األراضي في الحكومية األنشطة من أذن منسق سلطة

 على الرقابة سلطة(. 5000) العسكرية الصادرات على السيطرة .ب

 .قسم/  الدفاع زارة األمنية الصادرات

. 5000 - ،(الصاروخية المعدات) األمن بالدفع الصادرات على الرقابة .ت

 .قسم/  الدفاع زارة األمنية الصادرات على الرقابة سلطة

 الصادرات على الرقابة سلطة ،(األسلحة) األمن بالدفع الصادرات على الرقابة .ج

 الدفاع زارةو األمنية

 –( الخارج في/  اسرائيل/  والسامرة يهودا) غزة من البضائع نقل .2

 والسامرة يهودا الى غزة من البضائع نقل .أ
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 أساس على والسامرة يهودا الى غزة من البضائع نقل يتم أن وسيتضمن .ب

 يف واالرتباط التنسيق ووجه الضرائب مصلحة أمام بشأن التنسيق من

 .غزة

 المعتمدة الغربية الضفة إلى غزة قطاع من الزراعية المنتجات تسويق .ت

 والضرائب واألنظمة الصحة ووزارة الزراعة وزارة للتعريفات وفقا

 .إسرائيل الجمارك مصلحة

 وفقا الغربية الضفة إلى غزة قطاع من والمفروشات سعيدة المنسوجات تسويق إنتاج .ح

 .الضرائب ومصلحة الجمارك إلجراءات

 -الخارج  إلى غزة قطاع من البضائع نقل

 لتحققا يمكن التي السلع لجميع الخارج إلى غزة من البضائع تصدير على وافق .2

 .شالوم كيرم معبر في الموجودة التفتيش لإلجراءات وفقا منها،

 التنسيق من أساس على الخارج إلى غزة من الصادرات جميع تنفيذ وسيتم .1

 غزة، قطاع على التنسيق ومدير الضرائب من األمامي الجزء ويواجه األولي

 .الضرائب ومصلحة الجمارك وإجراءات

 -העברת סחורות מרצ"ע לישראל .خ

 :استثناءات                 

 لزراعية والمنتجات فارغة، خشبية صناديق فارغة، الجميز بعد وافق وقد .1

 والمنتجات والمنسوجات، واألثاث والصلب والحديد ،(شهريا طن 420)

(.الخ المحمولة، الكمبيوتر أجهزة) الورقية
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 قطاع غزه والضفه الغربيه -جداول التصاريح

 الضفه الغربيه -جدول التصاريح

 االحتياجات الصحيه

رقم 
 متسلسل

 تعليقات عمرال تصريح المده اغطاء هدف هدف

السرطان والغسيل الكلوي عن طريق مطابقة مرض  .0 احتياجات طبيه .8

 القوائم.

ة طبقاً الختبار عينأوامر من المستشفيات في إسرائيل  .2

 في الجبهة من المستشفى

 المصابين بأمراض مزمنة .3

 

-11:11  بين للحاجة وفقا ال يوجد
11:11 

غير 
 محدود

 .الصلة ذات الوثائق إرفاق .8

 للرسوم تخضع ال .5

 .التشخيص األمن .7

 مرافقة قريب مريض .8 مرافقة مريض .5

 المصابين بأمراض مزمنة .2

 

-11:11  بين للحاجة وفقا ال يوجد
11:11 

غير 
 محدود

 فورية أولوية .8

 .الصلة ذات الوثائق إرفاق .5

 . للرسوم تخضع ال .7

 .التشخيص األمن .4

-11:11  بين للحاجة وفقا ال يوجد زيارة مريض قريب اسرائيلي / فلسطيني .8 زيارة مريض .7
11:11 

غير 
 محدود

 في ثقة/ألقارب صالحة رخصة .8

 إسرائيلي مستشفى

 .التشخيص األمن .5
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 .الحاجة حسب األمن التشخيص .7

 

 

 احتياجات قانونيه

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف رقم متسلسل

 مع يلإسرائ في وعملاللذين ي الفلسطينيين المحامين .8 المحام بأسرائيل .4

 شاورللت أمور جملة ضمن الفلسطينيين، المعتقلين

 والمناقشات

 من أشهر 4 حتى ال يوجد

79:00 -02:00  
 .صالحةمحام  شهادة .8 غير محدود

 يف المحتجزين المقيم الوثيقة السلطة تعيين .5

 .إسرائيل

 .محددة تغذية بخصوص إشعار .7

 .العام المدعي موقف .4

 .الشرطي رسوم .2

 .الحاجة حسب األمن التشخيص .6

 الحضور بالمحكمه. .8 احتياجات قانونيه .2

 فحوص طبيه الحتياجات طبيه .5

 واحد اتجاهتصريح  ال يوجد

 الساعات حسب يوميا

 المطلوبة

 .الصلة ذات الوثائق إرفاق .8 غير محدود

 .للرسوم تخضع ال .5

 .الحاجة حسب األمن التشخيص .7
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 التعليمية حتياجاتاال

 

رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

 -احتياجات خاصه .6
 عمال المدرسه

 في المدارس في العاملين المعلمين .8

 .الشرقية القدس

 القدس في المدارس في العاملين .5

 .الشرقية

 -مدرسين اسالم  .8
مدرسين . 411

 .821 -مسيحيين

من دون  -عمال .5
 اغطاء

 فترة التعليم لمدة
12:11- 80:11 

غير 
 محدود

 دراسة تعليمية مؤسسة تحقيق مراعاة مع .8

 األدلة وتقديم للمؤسسة السياسي االنتماء

 .المناسبة

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 .الحاجة حسب األمن تشخيص .7

 -احتياجات خاصه .3
 طالب المدرسه.

 يف يدرسون الذين المدرسه لطالب القصد

 .الشرقية القدس
 فترة التعليم لمدة ال يوجد

12:11- 80:11 
غير 

 محدود
 دراسة تعليمية مؤسسة تحقيق مراعاة مع .8

 األدلة وتقديم للمؤسسة السياسي االنتماء

 .المناسبة

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 ..الحاجة حسب األمن تشخيص .7

لمدة نص سنه بين  21 العلم العالي في إسرائيل. .العلم االكاديمي .1
 -12:11 الساعات

80:11. 

غير 
 محدود

 من وثائق. الدكتوراه/  درجة الماجستير .8

 لمنحا تقديم في المشاركة الكيانات/  األكاديمية

 .الدراسية

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 .الحاجة حسب األمن تشخيص .7
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رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

 - الفريدة االحتياجات .0

 .طبي مؤتمر
 مؤتمراشتراك 

 .طبي
-11:11 حسب الحاجه بين الساعات ال يوجد

 اشهر. 4لمدة ال تتجاوز ال . 11:11

غير 
 محدود

 وهرج فإن الحال، بطبيعة تأمر أن تثبت رسمية وثائق تقديم .8

 .والتواريخ الدورة

 .الصحة الرأي منسق .5

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .7

 ..الحاجة حسب األمن تشخيص .4

 الدخول تسجيل طبي مؤتمر .81

 التدريب برنامج

 لإسرائي في الطبي

-11:11 بين الساعات) حسب الحاجه ال يوجد
11:11) 

غير 
 محدود

 .الصحة منسق وظيفة المستندات تقديم مراعاة مع .8

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 .الحاجة حسب األمن تشخيص .7

 في المشاركة هايتك -مهني مؤتمر .88

 التعليم برامج

 للذات المستمر

 .العالية التقنية

 -12:11 لمدة نصف سنه بين الساعات 8,111
11:11 

55 +
 متزوج

 عقط الفائقة التكنولوجيا شركة طريق عن الطلبات وتقدم .8

 .ناعةالص االقتصاد الفائقة التكنولوجيا خالل من أو االرتباط،

 وثيقة صورة، تحمل هوية بطاقة طلب استمارة تقديم يجب .5

 وجياالتكنول من العالية التقنية ذات وثيقة مدير قبل من موقعة

 .المقيمين لوصو تسعى والتي واإلسرائيلية، الفلسطينية الفائقة

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .7

 

 مدة االغطاء اغطاء للمعيار معيار اغطاء للفرعيه فرعيه اغطاء للصناعه صناعه نوع االغطاء

 

 

 

 

 متمكنين

 55جيل  - - 73,811 بناء
 ومتزوج

73,811  

 72000) ثابتة حصة

 متزوج يسمح الذي

 55جيل  - - 4,111 بناء للسكن (55 معيار
 ومتزوج

4,111 

 55جيل  - - 5,521 الصناعه والخدمات
 ومتزوج

5,521 

 55جيل  - - 2,111 زراعه ليست موسميه
 ومتزوج

2,111 

وما  57جيل  - - 531 الصحه في إسرائيل
 فوق

521 

وما  30جيل  - - 8,011 الصحه في شرقي القدسمتمكنين في أماكن 

 فوق
5,111  
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  والتوظيف االقتصاد

 (ذلك إلى وما والموظفين، ،BMC والكتيبات، التجارة) االقتصاد احتياجات

 

 مميزه منها الوقاية إزالة يتوقف على .4
وما  30جيل  - - 711 فنادق في شرثي القدس

 فوق
711  

وما  57جيل  - - 5,111 عطروت الصناعية المنطقة
 فوق

8,311  

 اغطاء ماكن

 55جيل 
 ومتزوج

711 

 55جيل  2,521 ومزارع بساتين 1,521 زراعه موسميه موسميين
 ومتزوج

 كل السنه 4,521

 قطف موسم
 الزيتون

 55جيل  7,111
 ومتزوج

7,111 82/11/82- 
82/15/86 

رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

85. BMC رجال لكبار يهدف 

 الفلسطينيين األعمال

 لمدة سنه بين الساعات 5,111
11:11-11:11 

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .8 غير محدود

 لىع أيضا ذلك ينطبق) األمنية لتشخيص تخضع .5

 (.غوريون بن مطار

 .اإلجراء في محدد هو كما .7
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 للتجار مخصصة تجارة .87

 .ائيلإسر في الفلسطينيين

 لمدة سنه بين الساعات 51,111
 11:11 -13:11השעות 

+ 52جيل 
 متزوج

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .8

 منها الوقاية إزالة يتوقف على .5

عامل  .84
منظمه 
 دوليه

مخصص لعمال 
المنظمات الدوليه 

 الفلسطينيين

 .5,511 اغطاء يشمل  .8

 .511 -52 -55 جيل .5

 .5,111 -52 أجيال  .7

لمدة نصف سنه بين 
 -12:11 الساعات

11:11. 

وما  55 جيل
 فوق

 

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .8

 .الحاجة حسب األمن تشخيص .5

 .السفارات  من بطلب رهنا .7

عامل  .82
 كنيسه

ي العاملين ففلسطينيين 
 كنيسه في اسرائيل

لمدة نصف سنه بين  8,511
 55:11 -12:11 الساعات

وما  52 جيل

 فوق

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .8

 .الحاجة حسب األمن تشخيص .5

 .إنشاؤها يتم لإلجراء وفقا .7

رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

 عماللا .86

 الدينية
لمدة نصف سنه بين  811 )القدس( الدينية عمالال

 55:11 -12:11 الساعات
 52 جيل

 وما فوق

 .ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .8

 .الحاجة حسب األمن تشخيص .5

 .الداخلي  للمسيحيين ووفقا .7

 في عامل .83

 شركة

 يف  الكهرباء

 القدس

  الكهرباء شركة في عاملدخول 

 الشرقية القدس في

غير  11 -12:11 بين الساعات 811
 محدود

 الكهربائية، القدس شرق شركة من رسمية وثيقة .8

 لبنيةا قسم رئيس موقف/  التوصية مع جنب إلى جنبا

 .التحتية
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 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5 الشرقية

 ..األمن لتشخيص تخضع .7

 الوقف عامل .81

 الحرم في

 القدسي

 الشريف

 القدسي الحرم في الوقف عامل

 الشريف

لمدة نصف سنه بين  821
 حسب الحاجه( )الساعات

غير 
 محدود

 .القدس بلدية أمام أسماء قائمة من التحقق .8

 .عام  لمدة األمن التشخيص .5

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .7

 االحتياجات .80

 - الفريدة

 عمل اجتماع

 في للعمل للخروج اجتماعات

 .إسرائيل
 ايام بين الساعات 2حتى  ال يوجد

11:11- 11:11 
غير 

 محدود
 مستندات لتقديم خاضعا الطلب على والموافقة .8

 يف اجتماع هناك الواقع في ذلك وتوثيق التحقق

 اإلقامة استمرارية وجود لعدم يخضع إسرائيل،

 .إسرائيل في الدائمة

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 ..األمن لتشخيص تخضع .7

رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

بحث عن العمل في  بحث عن العمل .51
 اسرائيل

 -11:11 ايام بين الساعات 2حتى  ال يوجد
80:11 

55 +
 متزوج

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .8

 .فقط مشروط إزالة منع .5

 .والسبت الجمعة دون رخصة منح يجوز .7

-11:11 لمدة نصف سنه بين الساعات 11 في اسرائيل سياحي دليل سياحي دليل .58
11:11 

غير 
 محدود

 من وردت كما السياحيين المرشدين 33 من قائمة أساس على .8

 الفلسطينية السياحة

 ..األمن لتشخيص تخضع .5
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 والدين العبادة احتياجات

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .7

 -12:11 لمدة نصف سنه بين الساعات 721 في اسرائيل  سياحي عامل سياحي عامل .55
11:11 

غير 
 محدود

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .8

 .األمن لتشخيص تخضع .5

 الطوارئ فريق .57

 الطبية
 داوود نجمة من طبية فرق

 الحمراء

غير  11:11-11:11 بين الساعات 5,111
 محدود

 .وحدها  الشرقية القدس في المستشفيات من طلب على بناء .8

  ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 .المستفيدين  لجميع التشخيص أمن وثائق .7

 القطارات .54

 الداخلي
 الذي العمال المستوطنات

 لمغادرة العمل أرباب يلزم

 من والسامرة يهودا مناطق

 يف المنتجات تثبيت أجل

 .العمالء

 -12:11 لمدة ثالل اشهر من الساعه 511
11:11 

وما  55

 فوق

 .إسرائيل في العمل طبيعة تحديد العمل صاحب من وثيقة .4

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .2

 .األمن لتشخيص تخضع .6
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رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

 في صالة .52

 القدسي الحرم

 يوم الشريف

 فقط الجمعة

 في حليةالسا الفلسطينيين المصلين

 الداء الشريف القدسي الحرم

 .الجمعة صالة

لمدة نصف سنه بين  ال يوجد
 .86:11 -12:11 الساعات

رجال من جيل 
نساء من , 22

 .42جيل 

 من مةالمقد القوائم من الخلفي الجزء على الطلبات تقديم يتم .8

 .اتصال وجهه خالل

 .20 سن حتى عقد مشروطة الذكية البطاقة .5

 .حسب الحاجه األمن لتشخيص تخضع .7

 دخول نم الفلسطينيين المسيحيين أعياد المسيحيه .56

 العطالت خالل اسرائيل
 :تواريخ مصرحه ال يوجد

 نحو  4.2.86 -80.7.86

 .الفصحعيد 

 .المسيحيين السكان .8 غير محدود

 .الداخلية  المسيحية وزارة مدير يخدمها .5

 .فقط  مشروط إزالة منع .7

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .4

 حتى اسبوع بين ساعات ال يوجد دخول السرائيل لزيارة عائلة زيارة عائله .53

50:55- 22:55 

 فقط األول التقارب .8 محدودغير 

 .حسب الحاجه األمن لتشخيص تخضع .5

 ..واألطفال األزواج - العائالت تقسيم .7

 زيارة عائله .51
 بلعيد

 العائلة لزيارة الدخول تسجيل

 ضحية االعياد عطلة خالل

 .المسيحية واألعياد ورمضان

 لتدابير وفقا

 تعريف

 مصرحه

 لتدابير وفقا افقو تعريف لتدابير وفقا

 وافق تعريف
 .المعتمدة  التدابير ترتيب في موضح هو كما .4

 .الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .2
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 كبار المسؤلون الفلسطينيون

 

 

 

 

 مختلفة حتياجاتأل السكان حركة

 

رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

 مسؤول .50
 7فلسطيني 

 السلطة في المسؤولين كبار

 المقربين من وغيرها الفلسطينية

 الفلسطينية السلطة رئيس من

 في اإلقامة ويشمل لمدة سنة 851

 إسرائيل
 . األمن لتشخيص تخضع .8 غير محدود

 ذلك في بما وليس) شيكات دون من الحركة يسمح .5

 (.غوريون بن مطار

 لمناطقا بين التنسيق. الحركة بحرية تسمح اسرائيل .7

 .حدة على موضوع

 مسؤول .71
 5 فلسطيني

 السلطة في المسؤولين مختلف

 الفلسطينية

 لمدة سنه بين الساعات 511
11:11-11:11 

זכאי להקלה בבידוק בעת מעברו בג"א  .8 غير محدود
 ומלווה ע"י חברת לאופר.

 .الداخلي  اإلسرائيلي بالعبور لهم يحق .5

 عم والسامرة، يهودا ومنطقة غزة بين التنقل يسمح .7

 .التنسيق مراعاة

 . األمن لتشخيص تخضع .4
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رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

 شمل جمع .78

 األسرة

 يف للفلسطينيين

 إسرائيل

 في للفلسطينيين األسرة شمل جمع

 .إسرائيل 
 لمدة سنتين بين الساعات ال يوجد

11:11-11:11 
 يسمح مركز يؤكد الداخلية وزارة مذكرة تقديم عند .8 غير محدود

 .المقيمين  المعلومات نظام األسرة شمل جمع

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 .فقط مشروط إزالة منع .7

 االحتياجات .75

 رحلة - الفريدة
 -11:11من  نليومي تصريح ال يوجد  إسرائيلالسفر في 

11:11 
 الفلسطينية السلطة وزارات من لطلبات موضوع .8 غير محدود

 جوالت للسماح نية هناك ليس(. المدارس وخاصة)

 .خاصة

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 . فقط مشروط إزالة منع .7

 .والسبت  الجمعة دون .4

 االحتياجات .77

 - الفريدة

 اإلغاثة

-11:11من  المطلوبة ووفقا ال يوجد في اسرائيل اإلغاثة احتياجات
11:11 

 الرعاية مؤسسات من استفسار على الموضوع .8 غير محدود

 (.االجتماعية الرعاية) الصحية

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .7

رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف
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أحتياجات  .74
 -خاصه
 أعراس

 ،ساعات أيام، ثالثة إلى تصل ال يوجد اشتراك في فرح في اسرائيل

 .الحاجة حسب
 . عائليه قرابة .8 غير محدود

  فقط مشروط إزالة منع .5

 .61حتى جيل   ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .7

 .حسب الدعوه .4

أحتياجات  .72
 – خاصه
 أتراح

الساعات من  أيام ثالثة حتى ال يوجد اشتراك في أتراح في اسرائيل
11:11-11:11 

 . عائليه قرابة .8 غير محدود

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .7

 .وفاة  شهادة تقديم مع .4

أحتياجات  .76
 - خاصه
 سفاره

دخول فلسطيني السرائيل لمقابله في 
 السفاره.

 تلوق وفقا واحد يوم تصريح ال يوجد

 .المقابلة
 .الصلة  ذات القنصلية توثيق .8 غير محدود

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .7

رقم 
 متسلسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف
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السفر  .73
 للخارج

 جلخارل الفلسطينيينمعبر

 بن مطار طريق عن

 .غوريون

غير  حسب موعد الطائره يومي, الساعات ال يوجد
 محدود

 ريون،غو بن مطار عبر الخروج تبرر التي الوثائق بتقديم رهنا .8

 .صالح فلسطيني سفر وجواز الطائرة وتذكرة

-70 بين أعمارهم تتراوح شخص أي) األمن لتشخيص تخضع .5

 (.النظر بغض ومنع ،20

 .ةاإلنساني الحاالت باستثناء  ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .7

 قد غوريون، بن مطار عبر الخارج إلى مغادرته يسمح الذي .4

 .الطريق نفس من المنطقة إلى يعود

 السجون في األسرى زيارة زيارة سجين .71

 .اإلسرائيلية
 -12:11لمدة سنة بين الساعات  ال يوجد

80:11 
غير 

 محدود
 األحمر، الصليب من طلب على بناء تصاريح إصدار سيتم .8

 .ولألجداد األولى للدرجة تصريح منح وسيتم

 تتراوح أبناء/  واإلخوة للمحركات تصاريح إعطاء سيتم .5

 .يوما  32 32ل -72 بين أعمارهم

 .  ذكية بطاقة حيازة على يتوقفال  .7

 .األمن  لتشخيص تخضع  .4

 اإلقامة .70

 في المؤقتة

 يهودا

 والسامرة

 يدللتجد قابلة إقامة تصاريح

 في موظف 7700 إلى

 ئةالناش الفلسطينية السلطة

 .غزة قطاع في

غير  لمدة ال تزيد عن سنتين ال يوجد
 محدود

 .األمن لتشخيص تخضع .8

 .الفلسطينية السلطة أمن/  تنسيق من بطلب رهنا .5

 وسياسة قضاياهم في المقيمين تطبيق أخرى، أمور بين من .7

 .اإلجراء تسوية لعملية وفقا تصنف الذين السكان ترحيل

رقم 
متسلس

 ل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف
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احتياجات  .41
 شخصيه

 كل تصريحا 51 احتياجات شخصيه

 مدير التنسيق مركز

 تصاريح 40 و

 تصاريح

 واحد شهر على تزيد ال مدة

 -12:11 مجموعة الساعة بين
 أسبوع مدة التهدئة . 55:11

 يتجاوز أال يجب. األقل على

 ستة إقامة تصريح إجمالي

 .السنة من أشهر

غير 
 . محدود

 .طفق الفردية الطلبات تتركز مقبولة تكون لن قوائم .8

 .من فوق الثالث ايام ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .7

احتياجات  .48
 ,  شخصيه
 في موظف

 العام القطاع

 مكاتب في للمسؤولين

 قاباتالن الفلسطينية السلطة

 وتظهر الجمعيات/ 

 المختلفة البلدية قطاعات

 من ليست المقر، ومستوى

 االتصال وجوه بين

 .واآلليات

 واحد شهر على تزيد ال مدة 611

 -12:11 مجموعة الساعة بين
 أسبوع مدة التهدئة . 55:11

 يتجاوز أال يجب. األقل على

 ستة إقامة تصريح إجمالي

 .السنة من أشهر

غير 
 محدود

 على ناءب فقط محددة تطبيقات قوائم تتركز قبول يتم لن .8

 .الفلسطينية  السلطة من طلب

 . من فوق الثالث ايام  ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .7

احتياجات  .45
 يعمل  شخصيه

 القطاع عموما

 الكبرى الشركات ممثلي

 تابعة شركات عدة تحتها

 مثل) الشركات وأكبر

 كوذل ،(الخ باديكو الروابي،

 اإلدارة من بطلب رهنا

 أو/  و للشركة العليا

 اإلشارة وتجدر. الشركات

 التجار ليست هذه أن إلى

 .الشركة ممثلي ولكن

 واحد شهر على تزيد ال مدة 711

 -12:11 مجموعة الساعة بين
 أسبوع مدة التهدئة . 55:11

 يتجاوز أال يجب. األقل على

 ستة إقامة تصريح إجمالي

 .السنة من أشهر

غير 
 محدود

 على ناءب فقط محددة تطبيقات المركزة قوائم قبول يتم لن .4

 .الشركات من طلب

 . من فوق الثالث ايام  ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .2

 الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .6

رقم 
متسلس

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف



 בלמ"ס
 

 

 עמודים 05מתוך  43 מספר עמוד  
 

43 

 

 

 ل

احتاجات  .47
 -خاصه

االقامه في 
 اسرائيل

 لضباط تصاريح إصدار سيتم

 القادة وآليات وأسرهم، االتصال

 اإلدارة في والعاملين وأسرهم،

 نيينالفلسطي والصحافيين المدنية

 إسرائيل دخول من

 500حتى  .8

 لتنسيقل

 في واالرتباط

 هللا رام

 والخليل

لالرتباط  821 .5

والتنسيق 
 .االخرين

االدارة  .7
 311 -المدنية

 من .أشهر ثالثة تتجاوز ال فترة

 .55:11 -12:11 الساعات
غير 

 محدود
  طفق الفردية الطلبات تتركز مقبولة تكون لن قوائم .8

 ريحتص إصدار حالة في ,  ذكية بطاقة حيازة على يتوقف .5

 .أيام ثالثة مدى على

 .األمن  لتشخيص تخضع - منع هناك كان إذا .7

 تسوية .44

 في اإلنسانية

 القدس

 الذين والسامرة يهودا سكان

 يوالت المدينة، حدود في يعيشون

 وزارة قبل من بها االعتراف تم

 للحصول مؤهلة أنها الداخلية

 القانون بموجب تصاريح على

 .الالمج هذا في الترتيب اإلنساني

 لمدة سنتين بين الساعات 
11:11-11:11 

غير 
 محدود

 .الداخلية وزارة قبل من المعتمدة القائمة .8

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقفال  .5

 الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .7

رقم 
متسل
 سل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

 .الوحيد تصريح مركز إلى طلب تقديم والمنظمات .8  لىإ تصل تجدد تصاريح تلقي 8,211 لمنظمات تصاريح إصدار سيتماحتياجات  .42
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 قطاع غزه -جدول التصاريح

 احتياجات صحية                 .د

 -خاصه
منظمات 
 اسرائليه

 قبل من بها معترف إسرائيلية

 منظمة باعتبارها العدل وزارة

 السالم تشجع ربحية غير

 حتصاري تسجيل يتم. والتقارب

 في والمؤتمرات الرحالت لصالح

 .إسرائيل

 700 حدود في أشهر، ستة

 نشط فقط أشهر ستة في مدخل

 .إسرائيل  في

 من الكبير للعدد نظرا للسن، األدنى الحد بأي يسمح ال .5 غير محدود

 .الشباب  في المشاركين

 .30 الديمقراطي االشتراكي مقر من ورد ما وبحسب .7

احتياجات  .46
 - خاصه
 عائالت
BMC 

 ادأفر ألحد تصاريح إصدار سيتم

 / زوج) فقط المباشرين العائلة

 من( زوج ابنة/  ابن زوجة،

 .BMC وثائق حاملي

 مدةل تصريح في تصدر وسوف ال يوجد

 وأال أشهر ثالثة على تزيد ال

 ..ساعات على يقتصر

 من لبط أساس على ولكن تلقائيا، التصريح إصدار يتم لن .8 غير محدود

 .الحاجة موضحا الفلسطينية والسلطة التاجر

 .30 الديمقراطي االشتراكي مقر من ورد ما وبحسب .5

צרכים  .43
 -ייחודיים
 عائالت

VIP 

 ادأفر ألحد تصاريح إصدار سيتم

 / زوج) فقط المباشرين العائلة

 من( ابنته زوج/  ابن زوجة،

 الشخصيات، لكبار وثائق حاملي

 األهلية VIP كما لإلجراءات وفقا

 .مفصلة

 ال لمدة رخصة إصدار سيتم ال يوجد

 وأال أشهر ثالثة على تزيد

 .ساعات  على تقتصر

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقفال  .8 غير محدود

 30 الديمقراطي االشتراكي مقر من ورد ما وبحسب .5

 دخول من الفلسطينيين موافقة السن كبار .41

 .تصريح بدون إسرائيل

 لمدة نصف سنه بين الساعات 
13:11- 55:11 

, 22 من جيل -رجال
 21 ساء من جيلن

 .طباعة  دون من التلقائي، التصاريح نظام .8

 . ذكية بطاقة حيازة على يتوقفال  .5

 .فقط مشروط إزالة منع .7

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدفرقم 
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 (الخ العمال، ،BMG التجارة،) االقتصاد احتياجات

 

متسل
 سل

 لدخول .8

 المستشفى
 المنقذة الطبية الرعاية على للحصول الدخول

 طعم تماما تغير دون الذي العالج أو للحياة

 .والخارج  والسامرة يهودا إسرائيل، الحياة،

 وفقا الحاجة حسب/  يوميا واحدة أيد ال يوجد

 .والتردد ونوع لمدة عالجي لبرنامج
غير 

 محدود
 الفلسطينية المدنية اللجنة إلى الطلب خالل من .8

 .الصحة منسق

 .الطبية المستندات تقديم مراعاة مع .5

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .7

 تطبيق مع أكد للمريض المرافقين األشخاص .4

 لبط لتقديم ويخضع الطبي، العالج على الموافقة

 المجاور بعبور السماح سيتم القربى، وذوي

 .المستشفيات في العالج تقديم عند أو للمريض

 الضفة إلى غزة قطاع من الطبي الطاقم وراء ما الطبي التدريب .5

 بوالتدري والتدريب الشرقية والقدس الغربية

 عليها المنصوص للشروط وفقا المهني

821 
 בחודש

 للتواريخ المطلوبه, بين الساعات
11:11-11:11. 

غير 
 محدود

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .8

 

 للشروط وفقا خطير بمرض األقارب أحد زيارة زيارة مريض .7

 رةوالسام يهودا/  إسرائيل في عليها المنصوص

 وللخارج

 -12:11 بين الساعات يومي فقط, ال يوجد
 ولمدة اسبوع( 80:11

غير 
 محدود

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .8

 

 االحتياجات وذوي المرضى األطفال دخول رحله .4

 .إسرائيل الجوالت في المنظمات الخاصة
 -12:11 تصريح يومي, وبين الساعات ال يوجد

55:11 
غير 

 محدود
 .حكومية  غير إسرائيلية منظمة رعاية .8

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5
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 دوليهأجانب ومنظمات 

 

رقم 
متسل
 سل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

 هوداي إسرائيل فلسطينيون تجار تاجر .2

 حددت. وللخارج والسامرة

 .الشروط

. أشهر ثالثة إلى تصل .2,111

 .الحاجة حسب ساعات

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .8 71

 .الصلة  ذات المدني ممثلي أمام مراعاة مع .5

 التاجر التجار وافقت زوجات مرافق للتاجر .6

 .يتحرك وهو لدخول المصاحبة
 ساعات. أسبوعين حتى .فالسبوع 511 حتى

 .التاجر للوقت وفقا

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .8 71

3. BMG والتجار األعمال رجال 

 .الفلسطينيين المسؤولين

لمدة نصف سنه بين  211
 11:11 -11:11 الساعات

 .BMG لإلجراءات وفقا .8 71

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5

 

 الطوارئ فريق .1

 الطبية
 إلى الطبية الطواقم دخول

 رقيةالش القدس في المستشفيات

 .الطبي العمل لتنفيذ

أشهر بين  7 يومي ولمدة 211

 11:11 -11:11 الساعات
  الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع غير محدود

 العمالة تصريح .0

 المنتظمة غير
 تعمل المعابر السلطة موظفو

 زةغ قطاع بين المعابر على فقط

 .وإسرائيل

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .8 71 עד חצי שנה. 81

 .إسرائيل في المختصة السلطات بموافقة رهنا .5

رقم 
متسل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف
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 مختلفة حتياجاتأل السكان حركة

 سل

 ومنظمات عامل  .81
 دوليه

 المنظمات موظفي من اإلدخال على التعرف

 نشطةأ حتياجاتأل فقط فلسطينيين الدولية

 والسامرة يهودا إسرائيل،. المنظمة

 وللخارج

 8,111 -مجموع

 .211: 51 جيل

 211: 51 -52 جيل

بين  لمدة اسبوع,
 -12:11 الساعات

55:11. 

 .دولية منظمة من استفسار على الموضوع .8 51 -52من جيل 

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5

 المستفيدون .88
 المنظمات من

 الدولية

 من رةمباش يعملون الذين الفلسطينيين دخول

 نولك بها، المعترف الدولية المنظمات قبل

 تنفيذ لصالح المنظمة قبل من مستأجرة

 أنشطة واحتياجات المشاريع، بعض

 .فقط المنظمة

لمدة ثالث ايام, بين  
 -12:11 الساعات

80:11. 

 .دولية منظمة من استفسار على الموضوع .8  51- 52 من جيل 

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5

رقم 
متسل
 سل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

 السجون في األسرى الزائرة العائالت دخول زيارة سجين .85

 .اإلسرائيلية

 21עד 
אסירים 

 בשבוע.

 يومي, ما بين الساعات
12:11- 80:11 

غير 
 محدود

 في العامة الخدمات/  إعدادات على اعتمادا .8

 .السجون 
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 (.أطفال 4 إلى ويصل واألزواج اآلباء) القرابة .5

 .خروج مره واحدة فألسبوع .7

 الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .4

احتياجات  .87
 قانونيه

 اإلجراءات إلدارة الالزمة لإلجراءات إسرائيل دخول

 ليهاع المنصوص للشروط وفقا. إسرائيل في القانونية

 .الصلة ذات اإلجراءات في

 تبعا واحد يوم تصريح ال يوجد

 .المطلوبة للساعات
غير 
 محدود

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .8

 .الداخلي  النظام مع االلتزام شريطة .5

لم شمل  .84
 العائالت

 يف بالبقاء تحديث وتصاريح إسرائيل إلى للدخول

 .سرةاأل شمل جمع' عملية في للفلسطينيين إسرائيل
 لمدة سنه بين الساعات ال يوجد

11:11-11:11 
غير 
 محدود

 الداخلية وزارة من وموافقة التوجيهية المبادئ .8

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5

احتياجات  .82
 سفاره -خاصه

/  القنصليات لمقابلة إسرائيل إلى الدخول غزة سكان

 يف متوفرة غير المطلوبة المقابلة بشرط السفارات،

 .غزة

 وفقا واحد يوم تصريح ال يوجد

 المقابلة للوقت
غير 
 محدود

 .الصلة  ذات القنصلية توثيق .8

 .الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5

 الملم حسين معبر عبر الخارج في ميناء محاربة السفر للخارج .86

 طبية لرعاية اللنبي جسر عبر غوريون بن ومطار

 الدراسات وطالب المتخصصة والمؤتمرات خاصة

 لمدىا على للغرض وفقا ذلك، إلى وباإلضافة. العليا

 مكتوب مفصل هو كما) الخارج في البقاء الطويل

 (.أعاله

 بن ومطار

 – غوريون

ال حاجه 

معبر الملك 
 811 -حسين

 بألسبوع

 يومي, ما بين الساعات
12:11- 55:11 

غير 
 محدود

 .صالحة  فلسطيني سفر جواز .8

 .استثنائية  إنسانية حاالت - غوريون بن مطار .5

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .7

 .ويرافق الجماعات .4



 בלמ"ס
 

 

 עמודים 05מתוך  49 מספר עמוד  
 

49 

 

 

رقم 
متسل
 سل

 تعليقات العمر تصريح المده اغطاء هدف هدف

الصالة في الحرم  .83
 القدسي الشريف

 خميس يوم كل صالةلل غزة سكاندخول 

 .الشريف القدسي الحرم في والجمعة
يوم الخميس,  400
 يوم الجمعه 700

 لساعة وفقا. يومي

 للصالة
يشمل رجال ) 21

 ونساء(

 .األمني  التصريح مراعاة مع .8

 اإلسرائيلية الحافالت على بناء تختلف سوف .5

 تتح الفلسطينية، السلطة قبل من المستأجرة

 .الفلسطينية  السلطة ممثل من حراسة

 .72 سن حتى أحفاده برفقة يصلي ميناء .7

 تأهيل إعادة .81

 غزة قطاع
 الضفة في للمؤتمرات غزة سكان دخول

 لصالح تأهيل إعادة سياق في الغربية،

 بالتدري/  المؤتمرات الفلسطينية السلطة

 .غزة قطاع لتأهيل المهني

 واحد يوم تصريح ال يوجد

 يهودا إلى للوصول

 أسبوع مدة أكد. والسامرة

 .واحد

 .الفلسطينية  السلطة من طلب على بناء .8 غير محدود

 .واالقتصاد  المعتمدة حكم تحتية بنية كما .5

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .7

 40اغطاْ لحد  احتياجات خاصه احتياجات خاصه .80
 تصريح.

 نبي شهر من أكثر ليست

 . 55:11 -12:11 الساعة
 تهدئة فترة على جموعة

. األقل على أسبوع لمدة

 يتجاوز أال يجب

 هرأش ستة إقامة تصريحال

 .السنة من

 ديةالفر الطلبات تتركز مقبولة تكون لن قوائم .8 غير محدود

 .فقط

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5
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رقم 
متسلس

 ل

 تعليقات العمر المدهتصريح  اغطاء هدف هدف

 -احتياجات خاصه .51
 اعراس

 على) إسرائيل إلى الدخول غزة سكان

 يهودا تحريك من الهدف أن من الرغم

 في للمشاركة( الخارج في أو والسامرة

 .المباشرين أقاربه أحد زفاف حفل

 ايام , ساعات 4حتى ال يوجد
 حسب الحاجه

 شقاءواأل اآلباء) المباشرة عائلتهم ألفراد تخضع .8 غير محدود

 (.الكيان من واألجداد واألطفال

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .5

 -احتياجات خاصه .58
 اتراح

 على) إسرائيل إلى الدخول غزة سكان

 يهودا تحريك من الهدف أن من الرغم

 في للمشاركة( الخارج في أو والسامرة

 .نالمباشري العائلة أفراد جنازة تشييع

 ايام بين الساعات 4حتى ال يوجد
11:11- 11:11 

 شقاءواأل اآلباء) المباشرة عائلتهم ألفراد تخضع .8 غير محدود

 (.للمتوفى واألجداد واألطفال

 شقاءواأل اآلباء) المباشرة عائلتهم ألفراد تخضع .5

 (.الكيان من واألجداد واألطفال

 لىإ رحلة الغزيين يدخلون الذين الطالب رحله .55

 .إسرائيل
 يومي, ما بين الساعات ال يوجد

12:11- 80:11 
 حتى جيل 

82 
 .األسبوع أيام من يوم المدرسه رحالت .8

 (.طالبا 72 إلى المعلمين نسبة) معلمين مرشدين .5

 . الحاجه حسب األمن لتشخيص تخضع .7


