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 دولة إسرائٌل
 وزارة األمن

 
 

 

  نظام معالجة الُمعّرضٌن للتهدٌد
 
 

 :خالصة النظام .1

الذٌن " المهددٌن"خالصة هذا النظام، هً تنظٌم موضوع التعامل مع فئة  .أ
 .تلمً المساعدة ولت أزمتهم بطلبٌتوجهون إلى السلطات فً دولة إسرائٌل، 

ٌدور الحدٌث عن فلسطٌنٌٌن ٌدّعون بأن هنالن تهدٌد على حٌاتهم، فً أعماب  .ب
  . الشن بهم بالتعاون مع دولة إسرائٌل ولوات أمنها

ٌموم النظام بترتٌب منظومة التعامل مع الطلبات، فحص المعطٌات، تحدٌد سلم  .ت
األولوٌات، وتلبٌة االحتٌاجات التً فً أساسها إعطاء أو رفض أعطاء تصارٌح 

  . مكوث محددة الفترة داخل أراضً دولة إسرائٌل

ٌحدد النظام إجراءات منظمة بالنسبة التخاذ المرارات، فً أساسها استخدام  .ث
الموازنة المالئمة بٌن التزام دولة إسرائٌل بسالمة األشخاص الذٌن ٌتوادجدون فً 

 مع فعالحتى لو لم ٌكونوا لد تعاونوا ) خطرا على حٌاتهم تشكلضائمة حمٌمٌة 
. ، وبٌن التزامها بأمن مواطنً دولة إسرائٌل وسالمتهم(الجهات األمنٌة اإلسرائٌلٌة

هذا التوازن المذكور، ٌكون بالؽالب على أساس االختبارات التً حددتها محكمة 
العدل العلٌا من خالل لراراتها وبعد إجراءات الفحص وتحدٌد وجود التهدٌد أو 

  . عدمه

 عام .2

لامت الجهات الرسمٌة فً دولة إسرائٌل، وما زالت تموم، باالستعانة بسكان  .أ
  .  مناطك ٌهودا والسامرة ومنطمة لطاع ؼزة

على خلفٌة ذلن، لررت دولة إسرائٌل العمل من إجل إعادة تأهٌل المتعاونٌن،  .ب
اإلدارة األمنٌة "الذٌن ٌستوفون المعاٌٌر التً تم تحدٌدها، وذلن من خالل 

  . التً ألٌمت لهذه الؽاٌة" للمساعدة

من الناس، سكان ٌهودا والسامرة ولطاع ؼزة، ممن ٌتم تهدٌدهم  مجموعة هنالن .ت
من لبل جهات مختلفة، على خلفٌة الشن بتعاونهم، حتى لو لم ٌكن هذا األمر على 

:  الحما)أساس متٌن، لكنهم ال ٌستوفون معاٌٌر إعادة التأهٌل 
 .  ("الُمهدّدون

، وبتوجٌه من رئٌس الحكومة فً أعماب توصٌة من المستشار 1998 فً شهر أٌار .ث
 برئاسة مندوب اإلدارة المدنٌة لمعالجة لضٌة طاقم مؤقتالمضائً للحكومة، ألٌم 

  . المهددٌن
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اعترفت حكومة إسرائٌل بالحاجة إلتاحة المجال أمام المهددٌن الفلسطٌنٌٌن، على  .ج
 لهذا الشن أساس من كانخلفٌة الشن بهم بالتعاون مع السلطات اإلسرائٌلٌة، سواء 

الصحة أم ال، للحصول على تصارٌح مكوث مؤلتة فً إسرائٌل، من أجل 
  . حماٌتهم

من أجل مأسسة وتنظٌم عمل اللجنة المذكورة أعاله، لام مكتب رئٌس الحكومة  .ح
لجنة دائمة لمعالجة لضاٌا "، بإعطاء التوجٌهات من أجل إلامة 22/8/1999بتارٌخ 

لجنة فحص االدعاءات بشأن التهدٌد على "، والحما باسمها الحالً، "المهددٌن

ضمن مسؤولٌة منسك النشاطات فً  ".اللجنة"أو " خلفٌة التعاون مع إسرائٌل
تتألؾ اللجنة من . المناطك الفلسطٌنٌة، الذي خّول رئٌس شعبة العملٌات برئاستها

مندوبً جهاز األمن العام، شرطة إسرائٌل، سلطة السجون، مستشار لضائً، 
اإلدارة المدنٌة فً )ومن المدعً العام العسكري الرئٌس فً مجال المانون الدولً 

ٌهودا والسامرة، دائرة التنسٌك واالرتباط فً منطمة لطاع ؼزة، وجهات خارجٌة 
 .  (حسب الحاجة- 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا النظام، ال ٌأتً من أجل ترتٌب مكانة مدنٌة لممدم الطلب  .خ
قابلة )فقط من أجل إصدار تصارٌح مكوث ومبٌت مؤقتة فً إسرائٌل، إنما 

وإلى حٌن اتخاذ لرار آخر بشأن  فً إسرائٌل، بموجب قرارات اللجنة (للتجدٌد
 . ممدم الطلب، وذلن بموجب الصالحٌة الممنوحة لها بحسب المانون

 : الهدف .3

تحدٌد نظام ٌرتب طرٌمة التعامل مع تلمً طلبات الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌدعون  (1
المعاٌٌر، ترتٌب اإلجراءات، المتابعة، المرالبة )أنهم معرضون للتهدٌد 

، تفعٌل اللجنة وإعطاء تصارٌح المكوث المابلة للتجدٌد فً (والتوثٌك
  . إسرائٌل

الذٌن تمرر بشأنهم فً  ،األشخاصإجراء رلابة ومتابعة على تحركات  (2
السابك إصدار تصارٌح لابلة للتجدٌد، بهدؾ فحص مدى مصدالٌة وصحة 

ادعائهم بشأن وجود التهدٌد على حٌاتهم ووضع لضٌتهم على جدول أعمال 
 . أنهم لم ٌعودوا مهددٌن بعداللجنة إذا كانت هنالن مخاوؾ من 

 :تعرٌفات .4

بموجب )فلسطٌنً من سكان السلطة الفلسطٌنٌة  - (المهدد)الوالع تحت التهدٌد  .أ
، والذي ٌكون هنالن خطر (سجالت السكان كما وردت فً منظومة حجر الحكماء

لطاع ؼزة، على خلفٌة الشن به بالتعاون / على حٌاته فً أراضً ٌهودا والسامرة
اإلدارة األمنٌة إلعادة "مع إسرائٌل، والذي ال ٌستوفً معاٌٌر المعالجة لدى 

 ". التأهٌل

 .مشكون به بالتعاون مع جهة إسرائٌلٌة، أمنٌة أو رسمٌة - مشكون به بالتعاون .ب

 :صالحٌات اللجنة .5

االطالع على كل المعلومات المكشوفة والسرٌة المتوفرة فً الملفات التً ٌتم  .أ
 . تحوٌلها الهتمامها
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توجٌه الجهات المختصة فً مكتب منسك نشاطات الحكومة فً المناطك  .ب
الفلسطٌنٌة بشأن إصدار تصارٌح مكوث فً إسرائٌل للمهدد، طالما كان هنالن 

أو الشن بالتعاون، وكل ذلن بناء على /تهدٌد حمٌمً على خلفٌة التعاون و
 من الجهات بمساعدةالمعطٌات التً تم توفٌرها للجنة بعد فحصها والتأكد منها 

  . األمنٌة الموجودة فً اللجنة

االمتناع عن إعطاء تصرٌح للمواطن من سكان المناطك الذي ٌدّعً وجود تهدٌد  .ت
علٌه، للدخول إلى إسرائٌل، حتى لو كان علٌه تهدٌد حمٌمً، إذا كانت هنالن 

أو من /معلومات تشٌر إلى أن من شأن دخوله أن ٌشكل خطرا على أمن الدولة و
ستموم اللجنة بفحص توازن االدعاءات فً هذا . شأنه أن ٌخل بالنظام العام فٌها

  . السٌاق

 من أجل إعطاء مولفها إذا ما كانت بٌن ٌدٌها معلومات أو أٌة جهةأن تدعو  .ث
  . مولؾ من شأنه أن ٌؤثر على اعتبارات اللجة وعلى لراراتها

إصدار التعلٌمات بالتحمٌك مع ممدم الطلب وكذلن بالمٌام باإلجراءات المطلوبة منه  .ج
  . من أجل تفعٌل صالحٌات اللجنة

 

 :الطرٌقة .6

التعامل مع من ٌدعً تعرضه للتهدٌد على مستوى دائرة التنسٌق واالرتباط  .أ
 :دائرة التنسٌق واالرتباط فً غزة/ اللوائٌة فً ٌهودا والسامرة

عموما، ٌكون التعامل األولً مع الفلسطٌنً الذي ٌتوجه إلى دائرة االرتباط  (1
والتنسٌق بادعاء أنه مهدد على خلفٌة التعاون، ضمن مسؤولٌة المنطقة 

دائرة التنسٌق واالرتباط فً منطقة / اإلدارة المدنٌة فً ٌهودا والسامرة)
 . (قطاع غزة

 مع الفلسطٌنً الذي ٌتوجه إلى دائرة التنسٌك واالرتباط ٌجب التعامل فورا (2
بصورة شخصٌة وٌدعً أنه ٌشعر بالتهدٌد على خلفٌة التعاون، وٌتضح 

من قبل ضابط المهددٌن فً دائرة ظاهرٌا أن هنالن تهدٌد على حٌاته، 
وذلك  (ٌجب تحدٌد واحد فً كل دائرة تنسٌق وارتباط)التنسٌق واالرتباط 

   .ضمن مسؤولٌة رئٌس دائرة التنسٌق واالرتباط

مع وصول مدعً التهدٌد، ٌجب أن ٌجري ضابط المهددٌن تحمٌما أولٌا معه،  (3
لبل تحوٌل المعلومات للجهات ذات العاللة، وذلن على أساس المواضٌع 

  :التالٌة

ٌشمل صورة عن بطالة الهوٌة، )البٌانات الشخصٌة العامة  (1)
المستندات ذات العاللة، التصارٌح سارٌة المفعول إذا كانت 

  . (موجودة

 . أو ؼٌرها/ العاللات المدعاة مع الجهات األمنٌة (2)

 .ممٌزات وخلفٌة التهدٌد (3)

اإلجراءات التً تم اتخاذها بحك مدعً التهدٌد من لبل السلطة  (4)
 .أو آخرٌن/ الفلسطٌنٌة
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- إسرائٌل )أٌن ٌمكث ممدم الطلب خالل موعد تمدٌم الطلب  (5)
  . وترتٌبات االتصال به (المناطك

توجهات سابمة من طرؾ المواطن لتلمً المساعدة من دائرة  (6)
 . التنسٌك واالرتباط

. 1طلبات مدّعً التعرض للتهدٌد (7)

ٌجب على ضابط المهددٌن معالجة تمرٌر التحمٌك، توثٌمه ضمن لائمة  (4
تمارٌر التحمٌمات الموجودة فً كل دائرة تنسٌك وارتباط، إبالغ رئٌس دائرة 

التنسٌك واالرتباط وأن ٌرسل نسخة من التمرٌر لمجمع المهددٌن فً ممر 
 .لٌادة تنسٌك نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة 

مع تلمً موالؾ التشحٌص ذات العاللة، ٌجب أن ٌتم اتخاذ لرار بشأن  (5
هذا ٌعنً أن رئٌس دائرة . رئٌس دائرة التنسٌق واالرتباطالطلب من لبل 

التنسٌك واالرتباط هو الجهة المخولة بالموافمة على إصدار تصرٌح مؤلت 
حتى للمكوث فً إسرائٌل على أساس المواد التً تم كشفها أمامه، وذلن 

  .  لجنة المهددٌنموعد اجتماع

عند الحصول على موالؾ الجهات ذات العاللة، ٌجب على رئٌس دائرة  (6
التنسٌك واالرتباط االهتمام، من خالل ضابط المهددٌن فً دائرة التنسٌك 

  : واالرتباط، باتخاذ لرار على أساس اإلمكانٌات التالٌة

ٌتم، على أساس لرار من رئٌس دائرة – التوصٌة بإعطاء تصارٌح  (أ
التنسٌك واالرتباط، إصدار تصارٌح مكوث مؤلته لممدم الطلب وذلن 

مع إعطاء الموافمة على هذا . حتى موعد اجتماع لجنة المهددٌن
التصرٌح، ٌجب على رئٌس دائرة التنسٌك واالرتباط اللوائٌة إبالغ 

  .  رئٌس اإلدارة المدنٌة باألمر

ال ٌجوز إصدار تصارٌح إذا لم ٌتم - اعتراض على إصدار التصارٌح  (ب
 .خطر على الحٌاة/ إٌجاد مؤشرات على التهدٌد

ممنوع إعادة مدعً التعرض للتهدٌد إلى المناطق مجددا، منعا لاللتباس،  (7
قبل الحصول على مواقف الجهات األمنٌة ذات العالقة بشأنه، واتخاذ قرار 

 .من قبل رئٌس دائرة التنسٌق واالرتباط بالموضوع

فً الحاالت االستثنائٌة، حٌن ال ٌكون بإمكان ضابط المهددٌن الحصول على  (8
ٌوم السبت، ساعات اللٌل المتأخرة، عٌد أو )مولؾ من الجهات ذات العاللة 

ضابط المهددٌن فً / ، ٌكون رئٌس دائرة التنسٌك واالرتباط اللوائً(ؼٌره
  أٌام  3لمدة - لطاع ؼزة مخوال بإصدار تصرٌح مكوث لصٌر األمد 

رئٌس دائرة التنسٌق واالرتباط فً غزة / بموافقة رئٌس اإلدارة المدنٌة
  .فقط

                                                 
إذا لم تكن بحوزته مستندات، ٌجب إجراء  .ٌجب أن ٌتم فعلٌا فً دائرة التنسٌق واالرتباطالتحمٌك مع مدعً التعرض للتهدٌد،  1

 .تصوٌر البطالة الذكٌة/ ما عدا طباعة (صورة+ بٌومتري )تجمٌع كل المعطٌات فً منظومة البازل 
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إذا تمرر إصدار التصارٌح لصٌرة األمد المذكورة، فٌجب إعطاؤها فورا إلى  (9
حٌن الحصول على مولؾ الجهات ذات العاللة، والمرار برفع ممدم الطلب 

من الجدٌر التشدٌد، أنه إذا تمرر إصدار التصارٌح . لمعالجة لجنة المهددٌن
المؤلتة، سٌكون بإمكان ممدم الطلب أن ٌطلب الحصول على تصرٌح لابل 

للتجدٌد من أٌة دائرة تنسٌك وارتباط لوائٌة، حتى لو لم ٌكن مهددا فً 
  . منطمتها، وذلن إلى حٌن اجتماع لجنة المهددٌن للبحث فً شأنه

فً الحاالت التً ٌكون فٌها اعتراض على منح التصارٌح لصٌرة األمد  (01
ألسباب أمنٌة أو خشٌة على سالمة الجمهور، لن ٌتم منح تصارٌح مؤلتة، 
وذلن مع االهتمام بإبالغ وموافمة لادة المناطك، أي رئٌس اإلدارة المدنٌة 

  .  ودائرة التنسٌك واالرتباط فً ؼزة

إذا تمرر منح التصارٌح المؤلتة المابلة للتجدٌد من لبل المنطمة، فٌجب أن  (11
ٌموم ضابط المهددٌن بتحوٌل كل المواد ذات العاللة بموضوع ممدم الطلب 

إلى رئٌس لجنة المهددٌن، من أجل اتخاذ لرار بشأن مدّعً التعرض للتهدٌد 
  . فً إطار اللجنة

، لكل شخص مهدد ٌنتمً 2هنالن واجب التسجٌل والمتابعة فً ملؾ خاص (21
إلى المنطمة، سواء لدى ضابط المهددٌن فً دوائر التنسٌك واالرتباط 

 . (فرع شعبة العملٌات)المختلفة أو على مستوى المنطمة 

 

  ترتٌب معالجة موضوع مدعً التهدٌد .ب

ٌحك لمدعً التهدٌد التوجه للجنة . عموما، تجتمع اللجنة مرة فً كل شهر (1
بشأن هذا . ورفع ادعاءاته خطٌا، وباإلمكان تحوٌلها بواسطة جهة خارجٌة

 : البند، الجهات الخارجٌة هً

  محامٍم. 

 االستئنافات لمحكمة العدل العلٌا. 

  مثل جهاز األمن العام، )الجهات األمنٌة الحكومٌة
 .(شرطة إسرائٌل، سلطة السجون

 شخصٌات جماهٌرٌة. 

بناًء على لرار رئٌس اللجنة، باإلمكان فً بعض الظروؾ الخاصة إجراء  (2
اجتماع للجنة دون أن تكون مكتملة النصاب، وفً بعض الحاالت المستعجلة 

التً ال تحتمل التأجٌل، حتى من خالل التباحث عبر الهاتؾ، وشرٌطة أن 
  . ٌشارن فً كل نماش رئٌس اللجنة، مركز اللجنة والمستشار المضائً

ٌحك لمدعً التهدٌد كذلن االستمرار بالتوجه للجنة خالل وجود موضوعه  (3
لٌد البحث، إذا كان األمر ضرورٌا وفما لممتضٌات الحالة، وذلن مع إبداء 

 3أ، البند الثانوي 6التفاصٌل ذات العاللة بالمهددٌن، كما هو مفصل فً البند 
  . أعاله

                                                 
المراسالت المتعلمة بالموضوع، تركٌز موالؾ الجهات األمنٌة، / ٌجب على ملؾ المهدد أن ٌتضمن بٌاناته الشخصٌة، ملحك التحمٌك 2

أو أي لرار آخر تم اتخاذه فً /نسخ عن الملفات العملٌاتٌة المتعلمة به، سجل تارٌخ إصدار تصارٌح المكوث ولرار اللجنة المحتلن و
  .شأنه
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ٌحك لمدعً التعرض للتهدٌد، الذي تم فً السابك اتخاذ لرار بشأنه فً لجنة  (4
المهددٌن، بعدم منحه تصارٌح، أن ٌتوجه مجددا إلى اللجنة إذا تمكن من 

  . عرض دالئل أو ادعاءات جدٌدة بالنسبة لحالته

 من ٌجب أن ٌتمالتعامل مع التوجهات الموجهة مباشرة إلى مكتب المهددٌن،  (5
لدى منسك  (الحما، مركز لجنة المهددٌن)خالل سكرتٌر لجنة المهددٌن 

التوجهات إلى اللجنة وفما لما هو  .نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة
مذكور أعاله، تستدعً معالجة وحتلنة الطلب فً دائرة التنسٌك اللوائٌة فً 

ٌجدر التوضٌح أن معالجة  . المنطمة التً ٌنتمً إلٌها مدعً التهدٌد
التوجهات المستعجلة ٌجب أن تتم وفقا لنظام مدعً التهدٌد المتوجه إلى 

دائرة التنسٌق واالرتباط اللوائٌة، وبعد ذلك، ٌجب أن ٌتم تحوٌل تقرٌر 
 . لضابط المهددٌن ذي العالقة بموضوعه

على مركز لجنة المهددٌن تركٌز معطٌات المهددٌن، وأن ٌحتلن المناطك  (6
والجهات الخارجٌة األعضاء فً اللجنة، بمائمة مدعً التهدٌد الذٌن من 

المتولع بحث مواضٌعهم فً جلسة اللجنة المرٌبة، من أجل الحصول على 
وعلٌه بلورة ممترحات الستخدام  (ٌالصٌّػ المكشوفة والسرٌة)موالفهم 

 .  اللجنة

أي، . عموما، فإن ترتٌب معالجة الطلبات، ٌكون على أساس مبدأ المساواة (7
لكن مع ذلن، من . أن الطلب األخٌر الذي ٌتم تلمٌه فً اللجنة ٌبحث أخٌرا

الممكن أن تكون هنالن استثناءات لهذا المبدأ، لد تستدعً اجتماع اللجنة 
واتخاذ لرار بشأن مدعً  (بكامل النصاب، بنصاب جزئً أو تلفونٌا)

 : التهدٌد، حتى لو لم ٌكن األول بحسب المائمة كما تم التفصٌل أعاله

سجٌن سٌتم اإلفراج عنه لبل موعد اجتماع اللجنة وهنالن حاجة التخاذ  (أ
لرار بشأنه بسبب وجود احتمال جدي بتشكٌل خطر على سالمة 

  . الجمهور فً ممابل ادعاءات التعرض للتهدٌد

 . لرار من محكمة العدل العلٌا ٌمضً بالبحث فورا بطلب الملتمس (ب

 .اإلنسانٌة الخاصة الحاالت (ت

معلومات جدٌدة تستدعً البحث فورا فً طلب ممدم الطلب أو بسبب  (ث
أو تشكٌل خطر على سالمة /لرارات اللجنة السابمة ألسباب أمنٌة و

  . الجمهور

أي سبب آخر، بموجب لرار رئٌس اللجنة بشأن البحث بطلب مدعً  (ج
  . التهدٌد فورا

بعد تلمً الموالؾ والتطرلات ذات العاللة، تجتمع اللجنة بناء على الحاجة  (8
  . والضرورة، وتموم بمعالجة التوجهات وفما لترتٌبها

ٌجب أن تدار اللجنة وفما لنظام ممنهج، بحٌث ٌموم مركز لجنة المهددٌن  (9
وٌموم بعد ذلن بجولة استماع إلى موالؾ . بعرض ادعاءات مدعً التهدٌد

وتطرلات أعضاء اللجنة، بما فً ذلن المولؾ المانونً، وبعد ذلن ٌتم اتخاذ 
  . بشأنه (رئٌس شعبة العملٌات)لرار من لبل رئٌس اللجنة 
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جدول "ٌجب على اللجنة تلخٌص لراراتها وتوصٌاتها ضمن محضر وفً  (01
فً محٌط كل اجتماع للجنة، ٌجب أن ٌتم توزٌع المحضر على ". متابعة عام

ٌستطٌع ممدم الطلب أو وكٌله الحصول على نص . أعضاء اللجنة الدائمة
 . المحضر الذي باإلمكان الكشؾ عنه، وكذلن صٌؽة المرار

ٌجب على مكتب المهددٌن لدى منسك نشاطات الحكومة فً المناطك  (11
الفلسطٌنٌة، أن ٌدٌر كل المعطٌات والبٌانات المتعلمة بنماشات اللجنة وأن 

ٌحتفظ لدٌه بكل المعطٌات والمرارات فً كل ما ٌتعلك بالموضوع الذي تتم 
معالجته من لبلها ألجل المتابعة، المرالبة والتطرق إلى االلتماسات 

  . المستمبلٌة من لبل مدعً التهدٌد، إذا تم تمدٌمها

 :قرارات اللجنة (21

اللجنة مخولة بالمصادلة على إصدار تصارٌح مكوث مؤلتة فً  (أ
  . إسرائٌل، والتً ٌتم تجدٌدها من حٌن آلخر أو رفضها

رئٌس اللجنة مخول باتخاذ لرار، إلى جانب المصادلة على تصرٌح  (ب
مؤلت، بأن ٌتم بحث الحالة مرة أخرى فً ظل وجود شن ٌتعلك 

بشأن التورط بمضاٌا جنائٌة، واشتراط المصادلة  بمجمل المعطٌات
بتولٌع مدعً التعرض للتهدٌد على التزام بعدم ممارسة المخالفات 
الجنائٌة وتحدٌد موعد لنماش جدٌد بأمره بعد مضً فترة زمنٌة ٌتم 

تحدٌدها من أجل فحص مدى الخطورة على سالمة الجمهور من لبل 
 . مدعً التهدٌد، والذي سٌؤثر على إمكانٌة تجدٌد التصرٌح

ٌجب أن ٌتضمن لرار اللجنة برفض إعطاء التصرٌح، نصوصا من   (ت
النماش تتضمن موالؾ الجهات المختلفة وتبرٌرا مفصال لرفض 

كل ذلن من أجل إتاحة المجال أمام ممدم الطلب بالتوجه إلى . الطلب
  . الهٌئات المضائٌة

 :تجدٌدها أو ولفها/ إصدار التصارٌح (31

ٌجب أن ٌتم إصدار التصارٌح للمهددٌن الذٌن تمت المصادلة لهم على  (أ
دائرة / إصدار تصارٌح ضمن إطار وصالحٌة اللجنة، من لبل المنطمة

  . التنسٌك واالرتباط اللوائٌة

عموما، ٌجب تسلٌم التصارٌح للمهدد نفسه، أو فً الحاالت االستثنائٌة  (ب
  . لوكٌله الذي ٌبرز توكٌال من لبله

ٌجب أن ٌحصل توجه وكالء المهددٌن الذٌن تمرر بشأن موكلٌهم  (ت
إصدار التصارٌح لهم وأن ٌموموا هم باستالم التصارٌح، فمط بعد 

  .(مركز لجنة المهددٌن)التنسٌك بٌنهم وبٌن مركز اللجنة 

ٌجب أن ٌتم إصدار بطالة تعرٌؾ للمهددٌن الذٌن أضاعوا بطالة  (ث
آخرٌن، من / الهوٌة أو الذٌن تم أخذها منهم من لبل السلطة الفلسطٌنٌة

  .(انظر الملحك د)لبل اللواء بموجب ما ٌنص علٌه النظام 

فً الحاالت التً ٌتمرر بها أن إصدار التصرٌح ٌجب أن ٌتم بناء على  (ج
التولٌع على إلرار ٌلتزم المهدد بموجبه بعدم ارتكاب المخالفات 

ٌجب التأكد  أو أي التزام آخر ٌتم اتخاذ لرار بشأنه، الجنائٌة أو األمنٌة،
 . أنه لبل تسلٌم التصرٌح، لد تم استالم إلرار مولع من لبل محام
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 المسجون/ التعامل مع المهدد الموجود رهن االعتقال .ت

ٌجب على المهددٌن المحتجزٌن فً السجن، ممن تمت المصادلة لهم على  (1
إصدار تصرٌح مؤلت إلى حٌن اجتماع اللجنة أو بناء على لرار اللجنة، أن 

ٌمثلوا فور إطالق سراحهم فً دائرة التنسٌك واالرتباط ذات العاللة، من 
  .أجل استالم التصرٌح بالتنسٌك بٌن مركز لجنة المهددٌن وسلطة السجون

 

 شروط التوقف عن إصدار التصارٌح للمهددٌن ضمن صالحٌات اللجنة .ث

فً الحاالت التالٌة، ٌجب التولؾ عن إصدار التصارٌح للمهددٌن الذٌن تمت  (1
المصادلة لهم على إصدار تصرٌح فً السابك ضمن إطار صالحٌات 

  :اللجنة

 جنائٌة جدٌدة بشأن المهدد/ تلمً معلومات أمنٌة. 

 تلمً مولؾ الجهات المضائٌة.  

  لرار رئٌس اللجنة بولؾ تصارٌح المكوث بالنسبة لمن كان
  ".مهدد"مستحما للحصول على تصارٌح 

  فً أي حالة ٌتم فٌها بالغ رسمً من أعضاء اللجنة وكذلن من
  . الجهة التً توجهت بشأن المهدد، وممدم الطلب نفسه

بالتولٌع على تنازل عن تارٌخ  لبٌل إطالق سراحه الذي لام السجٌنالمهدد،  (2
إطالق سراحه اإلداري، ٌجب بحث أمره فً اللجة فً أسرع ولت ممكن 

 . بحسب جدول أعمال اللجنة

ٌجدر التوضٌح، أن من صالحٌة اللجنة أن تلؽً، بسبب تبرٌرات منطمٌة  (3
 . ذات عاللة، إصدار التصارٌح المابلة للتجدٌد للمهددٌن

 :توضٌحات وتشدٌدات .ج

ٌجب إبداء حساسٌة مهنٌة وشخصٌة عند التعامل مع المهددٌن واالمتناع عن  (1
  .اتخاذ خطوات من الممكن أن تؤدي للمس بالمهددٌن

ممنوع إعطاء أٌة معلومات تتعلك بإجراءات معالجة الموضوع فً إطار  (2
  . لجنة المهددٌن ألٌة جهات خارجٌة

بالنسبة لمدعً التهدٌد المحتجزون لدى سلطة السجون، ٌجب تسلٌم استمارة  (3
مع لرار اللجنة، وعلٌهم أن ٌولعوا على أنهم استلموا نسخة من المرار وأنهم 

  .ٌدركون معناه

 . ٌجب على وكٌل مدعً التهدٌد أن ٌجعل موكله ٌولع على مستند مماثل (4

إذا كان الحدٌث عن مدعً تهدٌد ٌمثل نفسه، ٌجب أن ٌتم إرسال نسخة من 
المرار للمكان الذي ٌختاره، وسٌكون علٌه التولٌع على استمارة االستالم 

إذا اختار عدم المٌام بذلن، ٌجب أن تتم اإلشارة . وإدران ما هو مكتوب فٌه
   . إلى هذا فً ملؾ اللجنة
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 :قائمة الملحقات .7

ترتٌب إجراءات التعامل مع مدعً التعرض للتهدٌد الذي ٌصل إلى - الملحك أ  .أ
 .دائرة التنسٌك واالرتباط

 .نظام توثٌك بدٌل للمهددٌن من ؼٌر ذوي بطالات الهوٌة- الملحك ب  .ب

 .إلرار الحاصل على تصرٌح المعرض للتهدٌد- الملحك ج  .ت

 .(تصرٌح مؤلت)لرار لجنة المهددٌن - الملحك د  .ث

 . (تصرٌح دائم)لرار لجنة المهددٌن - الملحك هـ  .ج

 . إلرار بشأن تلمً ولبول لرار لجنة المهددٌن- الملحك و  .ح

  



 
 

 فً ممدمة العمل- شعبة العملٌات 
 

-
10 -

 :الملحق أ

ترتٌب إجراءات التعامل مع مدعً التعرض للتهدٌد الذي ٌصل إلى دائرة التنسٌق 
 واالرتباط

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إصدار تصارٌح وتحوٌل المواد إلى مكتب 
المهددٌن إلى حٌن اتخاذ لرار فً لجنة 

 المهددٌن

 لٌس الحدٌث عن مهدد

إبالغ جهات إضافٌة 
 باألمر

تأخٌر بإمكانٌة الحصول على 
ساعات اللٌل، )التصارٌح 

 (األعٌاد وأٌام السبت

 توصٌات إٌجابٌة  اعتراضات

 لٌست هنالن مالحظات

تحوٌل المواد إلى لجنة  ال ٌتم إصدار تصرٌح
 المهددٌن

 تحوٌل طلب إلصدار التصارٌح

 لرار لجنة المهددٌن

 (ضابط المهددٌن)تحمٌك أولً 

لرار رئٌس دائرة التنسٌك 
واالرتباط بموافمة رئٌس المٌادة 

عدم إصدار / المطرٌة على إصدار
 التصارٌح المؤلتة 

 تحوٌل لؽرض تلمً الموالؾ والتطرق

 (تعرض ظاهري للتهدٌد)اتخاذ لرار 

 بدء معالجة موضوع المهدد

 تلمً الموالؾ والتطرق

تحوٌل استمارة التحمٌك 
 لشعبة العملٌات

 توجه مدّعً التعرض للتهدٌد إلى دائرة التنسٌك واالرتباط

 أٌام بمرار من 3تصرٌح مؤلت حتى 

رئٌس دائرة االرتباط والتنسٌك وبموافمة 
 رئٌس اإلدارة المدنٌة
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  - الملحق ب 
 نظام توثٌق بدٌل للمهددٌن من غٌر ذوي بطاقات الهوٌة 
 

 عام

النظام موضوع هذا المستند، ضروري من أجل تلبٌة احتٌاجات المعرضٌن للتهدٌد  .1
الفلسطٌنٌٌن، سكان مناطك ٌهودا والسامرة، ممن تتم معالجة موضوعهم فً لجنة 

/ البلى/ اإلتالؾ/ نتٌجة للضٌاع)المهددٌن، والذٌن لٌس فً حوزتهم بطالة هوٌة 
، وألنهم مهددون من لبل (أو جهات أخرى/المصادرة من لبل السلطة الفلسطٌنٌة و

جهات فً السلطة الفلسطٌنٌة، فلٌس بإمكانهم التوجه إلى السلطة الفلسطٌنٌة بؽرض 
  . التجدٌد

 الهدف

الهدؾ من هذا النظام هو إتاحة المجال أمام هؤالء المعرضٌن للتهدٌد للتنمل عبر  .2
المعابر والمكوث فً إسرائٌل مع إمكانٌة استخدام تصارٌح الدخول إلى إسرائٌل مرفمة 

  .ببطالة تعرٌؾ، كبدٌل عن بطالة الهوٌة المفمودة

 عام- الطرٌقة 

ٌجب على اإلدارة المدنٌة أن تصدر للمعرضٌن للتهدٌد الفالدٌن لبطالة الهوٌة، بطالة  .3
ٌجب أن ٌموم . بدال من بطالة الهوٌة- من جهتهم - تعرٌؾ ٌكون بإمكانهم استخدامها 

المهددون المذكورون باستخدام بطالات التعرٌؾ المشار إلٌها مصحوبة بالتصارٌح التً 
 . فً حوزتهم

 تفصٌل- الطرٌقة 

الذي تتم معالجة موضوعه فً لجنة )ٌجب أن ٌُطلب من المعرض للتهدٌد الفلسطٌنً  .4
( أو مصادرتها من لبل السلطة الفلسطٌنٌة)الذي ٌدّعً ضٌاع بطالة الهوٌة  (المهددٌن

من محكمة أو من )أن ٌمدم لدائرة التنسٌك واالرتباط ذات العاللة إلرارا مشفوعا بالمسم 
بشأن ظروؾ اختفاء بطالة الهوٌة، وكذلن تصرٌحا بتمدٌم بالغ بشأن  (كاتب عدل

  . مصادرة الهوٌة، لدى شرطة إسرائٌل/ فمدان

ال توصً مندوب اإلدارة المدنٌة فً اللجنة / على دائرة التنسٌك واالرتباط أن توصً .5
بالموافمة على معالجة موضوع المعرض للتهدٌد فً دائرة التنسٌك واالرتباط، على 

تموم اإلدارة المدنٌة ببلورة مولفها بناء على ذلن، وٌتم . الرؼم من فمدانه لبطالة الهوٌة
 .التباحث فً الموضوع أمام لجنة المهددٌن

فً حال وافمت اللجنة على االعتراؾ به كمهدد فالد لبطالة الهوٌة، ٌجب علٌها بموازاة  .6
ذلن الموافمة على االستمرار بإصدار التصارٌح له على أساس بطالة التعرٌؾ، كبدٌل 

  . لبطالة الهوٌة المفمودة

مع تلمً موافمة اللجنة على إصدار تصرٌح للمهدد على أساس بطالة التعرٌؾ، ٌجب أن  .7
ٌتم اإلبالغ باألمر من لبل المنطمة، إلى المسؤول عن سجل السكان فً مناطك ٌهودا 

والسامرة، وكذلن ٌجب أن تُحول إلٌه نسخة من إلرار الفمدان، من أجل توثٌمها فً 
 .الملؾ وحتلنة السجل

استمرارٌة صالحٌة إصدار التصرٌح بناء على المذكور أعاله، هً بٌن ٌدي مستوى  .8
  . ضابط المهددٌن فمط، وبناء على  توجٌهات لجنة المهددٌن
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على التصرٌح الذي ٌتم إصداره، ٌجب أن تتم اإلشارة على واجهة التصرٌح، فً بند  .9
هذا التصرٌح ساري المفعول حٌن ٌكون مصحوبا ببطالة ": "مالحظات سارٌة"

 ".(استثناء)التعرٌؾ البدٌلة عن بطالة الهوٌة 

الوحدات / المطاع/ اإلدارة المدنٌة إبالغ شعبة العملٌات/ ٌجب على شعبة العملٌات .01
جهاز األمن العام، بوجود هذا النظام وبأمر المالحظة التً / الهٌئة المطرٌة/ اللوائٌة

 .   ستظهر على التصرٌح فً هذا السٌاق

فً إطار لائمة المهددٌن التً ٌتم تعمٌمها من حٌن آلخر، ٌجب أن تتم اإلشارة فً عمود  .11
  .منفصل، إلى أن المهدد فالد لبطالة الهوٌة

 

 

 

  

 توضٌح
بالنسبة لمدعً التعرض للتهدٌد، الذي لٌس فً حوزته أي توثٌق محقق ٌتعلق بهوٌته 

 .، ٌجب أن ٌتم إدخال صورته وبٌاناته البٌومترٌة إلى منظومة البازل(صودر/ ضاع)



 
 

 فً ممدمة العمل- شعبة العملٌات 
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 - الملحق ج 

 إقرار الحاصل على تصرٌح المعرض للتهدٌد

               
 :التارٌخ

 
، وبعد أن تم تحذٌري بأن __________  :الحامل هوٌة رلم___________ :أنا المولع أدناه

علً لول الحمٌمة، وأننً سأكون معرضا للعموبات المنصوص علٌها لانونا إذا لم أفعل ذلن، ألر 
 : وأصّرح بما ٌلً

 
 

أنا أطلب الحصول على   _____________________________.:أنا من سكان .1

من المعلوم لدي أن هذا التصرٌح، أعطً لً كبادرة حسن . تصارٌح مكوث فً إسرائٌل
  . نٌة ولٌس من باب األحمٌة

 
من المعلوم لدي، أن تصارٌح المكوث المؤلتة فً إسرائٌل، التً سٌتم تسلٌمها لً بناء  .2

على طلبً، من لبل سلطات الدولة، مشروطة بالتزامً باالمتناع عن المشاركة بأي 
نشاط لد ٌمس بأمن إسرائٌل، أو بسالمة الجمهور، وكذلن بااللتزام بعدم المشاركة بأي 

  . نشاط جنائً
 

من المعلوم لدي، وأنا أبدي موافمتً سلفا، على أننً إذا لم أنفذ التزاماتً المذكورة  .3
 تصرٌح سٌتم إلغاءأعاله، فإننً سأكون معرضا للعموبات التً ٌحددها المانون، وكذلن 

  . المكوث فً إسرائٌل الذي فً حوزتً
 
 

  . أصّرح أن هذا اسمً، وأن التولٌع أدناه هو تولٌعً، وأن مضمون اإللرار حمٌمً
 
 

 _____________        
 التولٌع                 

 

 تصدٌق
 

: ة، أصّرح بهذا أنه فً ٌوم/المحامً_______________, :أنا المولع أدناه

الذي لام بالتعرٌؾ عن نفسه  _____________________ مثل أمامً____________ 

وبعد أن حذرته بأن علٌه لول الحمٌمة، وأنه إن _____________, : بواسطة بطالة هوٌة رلم

لم ٌفعل فسٌكون معرضا للعموبات المنصوص علٌها فً المانون، ألّر بصّحة تصرٌحه أعاله، 
 . ولام بالتولٌع علٌه أمامً

 
 
 

______________ ة/المحامً       

 



 
 

 فً ممدمة العمل- شعبة العملٌات 
 

-
14 -

  - الملحق د 

 تصرٌح مؤقت- قرار لجنة المهددٌن 

 (  تصرٌح دخول إلى إسرائٌلال ٌشكلالقرار أدناه / هذا المستند :تشدٌد)

________ :التارٌخ

 تفاصٌل الطلب
 

__________________________ :اسم محّول الطلب
 

________________________ :العنوان
 

 ___________________:تارٌخ التوجه
 

 القرار
 

 :، لررت لجنة المهددٌن ______________:هوٌة رلم _________________ :بعد فحص التوجه بشأن
 

 ______________:الموافمة للمذكور أعاله على إصدار تصرٌح مكوث مؤلت فً إسرائٌل، لمدة

. أشهر

من أجل _____________ وكٌله التوجه إلى دائرة التنسٌك واالرتباط فً / ٌجب على المذكور أعاله

 .إصدار التصرٌح

ٌتم تسلٌم التصرٌح للمذكور أعاله بعد التنسٌك مع سلطة السجون. 

هذا المرار مشروط بتولٌع المذكور أعاله على اإللرار المرفك به. 

 :مالحظات
 

، وٌكون ساري 1952التصرٌح المذكور ال ٌشكل رخصة إلامة وفما لمانون الدخول إلى إسرائٌل من العام 

 . المفعول بناء على عدم وجود مانع أمنً أو جنائً بحك المذكور أعاله

ٌعطً للمذكور أعاله أي حك بالحصول على أٌة مكانة ال هذا المرار، كما التصرٌح الذي سٌتم إصداره بموجبه، 
 . ، أو بناء على أي لانون آخر1952فً إسرائٌل، سواء بموجب لانون الدخول إلى إسرائٌل من العام 

سٌكون من حك دولة إسرائٌل إلؽاء التصرٌح الذي أعطً للمذكور أعاله أو رفض تجدٌده بناء على اعتباراتها 
  . أو أٌة ظروؾ أخرى/أو السٌاسٌة و/الحصرٌة، سواء كان ذلن بسبب الظروؾ األمنٌة و

القرار أعاله، ال ٌشكل تصرٌح دخول إلى إسرائٌل/ هذا المستند. 

تم تسلٌم هذا المستند إلى محّول الطلب. 

 

 رئٌس شعبة العملٌات        
 رئٌس لجنة المهددٌن        

 

 



 
 

 فً ممدمة العمل- شعبة العملٌات 
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 :الملحق هـ

 تصرٌح دائم- قرار لجنة المهددٌن 

 ( تصرٌح دخول إلى إسرائٌلال ٌُشّكلالقرار أدناه / هذا المستند :تشدٌد)

________ :التارٌخ

 تفاصٌل الطلب
 

__________________________ :اسم محّول الطلب
 

________________________ :العنوان
 

 ___________________:تارٌخ التوجه
 

 القرار
 

 :، لررت لجنة المهددٌن ______________:هوٌة رلم _________________ :بعد فحص التوجه بشأن
 

  . الموافمة على إصدار تصارٌح مكوث مؤلتة لابلة للتجدٌد فً إسرائٌل، فً كل مرة لمدة ثالثة أشهر

من أجل _____________ وكٌله التوجه إلى دائرة التنسٌك واالرتباط فً / ٌجب على المذكور أعاله

 .إصدار التصرٌح

ٌتم تسلٌم التصرٌح للمذكور أعاله بعد التنسٌك مع سلطة السجون. 

هذا المرار مشروط بتولٌع المذكور أعاله على اإللرار المرفك به. 

 :مالحظات
 

، وٌكون ساري 1952التصرٌح المذكور ال ٌشكل رخصة إلامة وفما لمانون الدخول إلى إسرائٌل من العام 

 . المفعول بناء على عدم وجود مانع أمنً أو جنائً بحك المذكور أعاله

ٌعطً للمذكور أعاله أي حك بالحصول على أٌة مكانة ال هذا المرار، كما التصرٌح الذي سٌتم إصداره بموجبه، 
 . ، أو بناء على أي لانون آخر1952فً إسرائٌل، سواء بموجب لانون الدخول إلى إسرائٌل من العام 

سٌكون من حك دولة إسرائٌل إلؽاء التصرٌح الذي أعطً للمذكور أعاله أو رفض تجدٌده بناء على اعتباراتها 
  . أو أٌة ظروؾ أخرى/أو السٌاسٌة و/الحصرٌة، وبضمن ذلن بناء على الظروؾ األمنٌة و

  .القرار أعاله، ال ٌشكل تصرٌح دخول إلى إسرائٌل/ هذا المستند

 .تم تسلٌم هذا المستند إلى محّول الطلب

 

 رئٌس شعبة العملٌات        
 رئٌس لجنة المهددٌن        

 
 
 
 



 
 

 فً ممدمة العمل- شعبة العملٌات 
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 'الملحق و
 إقرار

 :التارٌخ                                                                                                       
 
 

 لجنة المهددٌن تلقً وقبول قرار
   

 
بعد أن تم تحذٌري بأن  ،__________  الحامل هوٌة رلم___________أنا المولع أدناه، 

علً لول الحمٌمة، وبأننً سأكون معرضا للعموبات المنصوص علٌها لانونا إن لم أفعل ذلن، 
  :فإننً إصّرح بهذا، بما ٌلً

 
 

ألبل لرار لجنة   _____________________________.سكان أنا من .1
 . المهددٌن بشأنً، وأنا أدرن ماهٌة هذا المرار

 
 

من المعلوم لدي، وأنا أبدي موافمتً سلفا، على أننً إذا لم أنفذ التزاماتً باالنصٌاع  .2
 . لتعلٌمات لرار اللجنة بشأنً، فإننً سأكون معرضا للعموبات التً ٌحددها المانون

 
 

  . أصّرح أن هذا اسمً، وأن التولٌع أدناه هو تولٌعً، وأن مضمون اإللرار حمٌمً .3
 
 

 _____________        
 التولٌع                 

 
 
 
 
 

 (المهدد، المحامً، السجان)تصرٌح التصدٌق 
 

مثل ____________ :أصّرح بهذا، أنه فً ٌوم_______________, :أنا المولع أدناه

الذي لام بالتعرٌؾ عن نفسه بواسطة بطالة الهوٌة رلم  _____________________ أمامً

، وبعد أن حذرته بأن علٌه لول الحمٌمة، وبأنه إن لم ٌفعل فسٌكون معرضا _____________

  . للعموبات المنصوص علٌها فً المانون، ألر بصّحة تصرٌحه أعاله، ولام بالتولٌع علٌه أمامً
 
  

 :(ة)السٌد (ة)السجان/ (ة)المحامً                                                                                      
                              

               -------------------------                                                                                                
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