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 والسامرة ٌهودا منطقة فً االسرائٌلً االستٌطان فً الفلسطٌنٌٌن تشغٌل

 عام .1

 قائد قبل من أمر بحسب منظم االسرائٌلٌٌن المشغلٌن لدى والسامرة ٌهودا سكان من الفلسطٌنٌٌن تشغٌل .أ

 مرفق )1982 للعام( 967 رقم( )والسامرة ٌهودا )معٌنة اماكن فً العمال تشغٌل موضوع فً المنطقة

 .العمال حقوق حماٌة اجل من مخصص االمر هذا( أ الملحق

 البند فً معرف هو كما العمل، مكتب طرٌق عن التشغٌل واجب االول اساسٌان، واجبان االمر ٌحدد .ب

 الحد عن ٌقل ال اجرا لعماله ٌدفع بان المشغل واجب هو والثانً االردنً العمل قانون من الثالث

 .اسرائٌل فً المفعول سارٌة هً كما غالء، وعالوة االجور من االدنى

 دولة الى فلسطٌنً خروج اثناء تصارٌح الى الحاجة تنظم التً االمنٌة االوامر الى باالضافة االمر هذا .ت

 .اخرى واغراض العمل الحتٌاجات رخصة بٌن وٌمٌز اسرائٌلٌة مستوطنة مجال الى دخوله/ اسرائٌل

 :الهدف .2

 فً االسرائٌلٌة المستوطنات فً العمل تصرٌح اصدار واجراءات الشروط ٌفصل موحد اجراء تحدٌد

. والسامرة ٌهودا منطقة

 :تعرٌف .3

 .عمال لتشغٌل مشغلٌن وطلبات العمل طالبً تسجٌل ٌعالج مكتب – العمل مكتب .أ

 .عماال ٌشغل الذي( مشغل رقم صاحب )مشغل انه على مسجل شركة او شخص – مشغل .ب

 مشغل، لمكان، محددة والسامرة ٌهودا منطقة فً الفلسطٌنً للعامل تعطى رخصة – عمل تصرٌح .ت

 .معٌن وزمن فترة

 .االقتصاد فرع رئٌس االمن، قسم رئٌس نائب االمن، قسم رئٌس – مختصة جهة .ث



 او سكرتٌر/ االمن ضابط/ االسرائٌلً الدفاع جٌش فً الجاري االمن مركز – المحلٌة السلطة ممثل .ج

 مرفق )البلدة فً للمشغلٌن ممثال لٌكون السلطة رئٌس قبل من شخصٌا تاهٌله، تم اخرى سلطة عامل

 (أ الملحق – توكٌل استمارة

 :الطرٌقة .4

 :التصارٌح على للحصول للتوجه المؤهلة الجهات .أ

 ٌقدم الذي المشغل محامً او رسمً ممثل( باسمه التصرٌح اصدر الذي العامل لٌس )عامله او المشغل (1

 .قبله من توكٌال

 بشكل المشغلٌن مجمل طلبات معالجة اعتادت اسرائٌلٌة صناعة منطقة مدٌرٌة / محلٌة سلطة ممثل (2

 .خطٌا رسمٌة وظٌفة صاحب قبل من تاهٌله تم الذي مجالها، فً عام

 .بملكٌته بٌتٌة مزرعة فً عمل/ ترمٌم ٌطلب الذي االسرائٌلً االستٌطان سكان احد (3

 .فقط االقتصاد فرع رئٌس بموافقة – الطلب لتقدٌم شاذة حاالت (4

. طلباته لتقدٌم اضافً لشخص العامل/ المشغل ٌمثل محامً من توكٌل ٌقبل ال انه على التشدٌد ٌتم

 االسرائٌلً االستٌطان فً فلسطٌنٌٌن عمال تشغٌل ٌود الذي المشغل من ٌطلب – التوجه طرٌقة .ب

 :التالٌة الوثائق مع العمل مكتب الى التوجه

 (آخر/ جمعٌة/ مجلس/ شركة )الحقا ستنشر كما الجهة وثائق او الهوٌة بطاقة (1

 مركز قبل من موقع( ب الملحق انظر )والسامرة ٌهودا فً للعمل مستقلة سلطة مواطن طلب استمارة (2

/ االمن ضابط او فٌها العامل تشغٌل سٌتم التً البلدة فً االسرائٌلً الدفاع جٌش فً الجاري االمن

 (صناعٌة منطقة عن ٌدور الحدٌث كان اذا المدٌرٌة رئٌس

 :الطلب مقدمة الجهة قبل من التالٌة الوثائق تسلم ذلك الى باالضافة (3

 ودستور للشركة التابعة االسهم اصحاب تسجٌل ذلك فً بما الشركات، مسجل مصادقة – شركة (أ

 .الشركة فً الوظائف الصحاب الشركة

 .الجمعٌات مسجل تسجٌل وثائق – الربح الغراض لٌست جمعٌة/ منظمة/ جمعٌة (ب

 .المطلوب المكان فً العمل تنفٌذ اتفاقٌة علٌه، مصادق مشغل تسجٌل – مقاوالت شركة او مقاول (ت

 .السلطة فً المختصة الجهة من رسالة – بلدٌة سلطة (ث

 الملحق )والسامرة ٌهودا فً للعمل مستقلة سلطة مواطن طلب استمارة - – االستٌطان فً مواطن (ج

 (.ب



 (:شركة وال مقاوال لٌس )خاص لمشغل العاملٌن لتشغٌل شروط .4

 تحدٌد دون( شابه وما تنظٌف بستنة، )البٌت ادارة لغرض عاملٌن حتى – البٌوت داخل ٌعملون عمال .أ

 (شهور 6 كل الفترة

 (اشهر 3 كل تجدٌد )شهرا 36 لمدة عمال 10 حتى مخصصات – البناء .ب

 .فقط اشهر 4 لفترة عمال 6 حتى مخصصات – ترمٌم .ت

 :شركة او مقاوال لٌس لمشغل العمال تشغٌل شروط .5

 مدعومة المصنع طلب بحسب( شابه وما محددة/ منجرة/ مشتل/ دكان )جارٌة تجارٌة مصلحة /مصنع .أ

 المنطقة مدٌرٌة ومصادقة( شابه وما اضافً انتاج خط/ جدٌدة اتفاقٌة/ كبٌرة طلبٌة )المطلوبة بالوثائق

 (العمل لشؤون االركان ضابط وحدة عامل ورأي الصناعٌة

 (التصارٌح سرٌان وفترة كمٌة )شركة/ للمقاول الموجودة االتفاقٌات بحسب – مقاوالت شركة/ مقاول .ب

 :ٌلً كما منحها ٌمكن التً التصرٌحات عدد .ت

 وحدة عامل بصالحٌة – عامال 50 وحتى الطلب فً المطلوب العدد حتى – جار عمل فً لعمل (أ

 (التشغٌل

 وحتى عامال 50 من اكثر العمل، مكتب عامل بصالحٌة عامال، 50 حتى – مقاوالت شركة/ لمقاول (ب

 قسم رئٌس بمصادقة عامل 100 من اكثر ، العمل لشئون االركان ضابط بمصادقة – عامال 100

 .االقتصاد

 .شهر كل مرة التعلٌمات هذه تنفٌذ بمراقبة ٌقوم العمل لشئون االركان ضابط (ت

 :العمل مكتب فً تنفٌذها ٌتم نشاطات .ث

 مكتب قواعد بحسب طلبهم الذٌن العمال تفاصٌل وكذلك المشغل تفاصٌل العمل مكتب موظف ٌدخل (1

 .متجلجٌلت اٌفن فً العمل

 متبعة وادارٌة، امنٌة معاٌٌر وبحسب الممغنطة البطاقة حملة من للسكان التصارٌح اصدار بتنفٌذ ٌقوم (2

 .المركز قٌادة قبل من تعرٌفها تم كما االصدار، ٌوم فً محددة او/و

: التصارٌح تسلٌم معالجة. د

. الطلب مقدم الى اصدرت التً التصارٌح تسلم( 1



 بحسب مظارٌف فً اصدرت التً التصارٌح وضع ٌتم التصرٌح اصدار انهاء الطلب مقدم ٌنتظر لم حال فً( 2

 التسلٌم استمارات مع الحاضرة التصارٌح وضع مظروف كل فً ٌتم الستالمها، الوصول المقرر من التً الجهة

. ب الملحق– 

: تسلم ال التً التصارٌح( 3

: ممكنة اسباب الحاسوب، فً التسلٌم عدم سبب ٌسجل( 1)

 خاطئ تصرٌح( أ)

 خطٌا التسلٌم، عدم لسبب مختصة جهة توجٌهات( ب)

. التصرٌح الستالم ٌصل لم الطلب مقدم( ج)

 الغاء وتنفٌذ الحاسوب فً التصرٌح اغالق ٌتم المفعول، نهاٌة قبل التسلٌم ٌتم لن انه معروفا كان حال فً( 2)

. التوش بقلم التصرٌح ظهر على

. تصاعدي نظام بحسب تسلسلً، رقم بحسب تسلم لم التً التصارٌح ملف فً التصرٌح توثٌق ٌتم( 3)

. الملف بداٌة فً تكون تركٌز قائمة فً التصرٌح ٌسجل( 4)

. شهر كل مرة الملف، فحوى العمل لشؤون االركان ضابط ٌفحص( 5)

 على الحصول على المصادقة "استمارة على المقابلة المختصة الجهة توقع التصارٌح/ التصرٌح تسلٌم اثناء. 4

. ج الملحق – المستوطنات فً عمل تصارٌح

. التسلٌم تارٌخ بحسب المستوطنات فً العمل تصارٌح تسلٌم ملف فً االستمارة توثٌق ٌتم. 5

 

 رفض استمارة ظهر على بالمقابل او للمتوجه شفهً بشكل السلبً الجواب ٌسلم – السلبٌة االجابات تسلٌم . هـ

 لتغٌٌر الطلب مقدم تصرف تحت الموجودة واالمكانٌات الطلب رفض سبب تفصل التً( هـ الملحق )الطلب

. اعاله د البد بحسب التصارٌح فٌها تسلم التً الطرٌقة بنفس االجابات تسلم كمرفوض، مركزه

. جارف توجٌه بسبب تعلق لم وطالما فٌها المسجل بحسب – التصارٌح مفعول سرٌان. و

 عن ٌقل ال اجر دفع ٌحدد 967 رقم االمر المشغل، قبل من مباشرة ٌتم للعامل االجرة دفع – التصرٌح تجدٌد. ز

 الحد بدفع المشغل التزام االردنً، العمل قانون بحسب تكون للعمال االجتماعٌة الحقوق االجور، من االدنى الحد

. لالستٌطان عامل طلب استمارة فً مذوت االجور من االدنى

 – العمل تصارٌح تبدٌل. ح



 التغٌٌر حول شرح برسالة( فرع ساعات، اطار مكان، )عامل تشغٌل شروط تبدٌل ٌرٌد الذي المشغل ٌتوجه( أ

( جدٌد طلب فً مطلوب هو كما وثائق ٌقدم الفرع/ المكان لتبدٌل )العمل لشؤون االركان ضابط الى المطلوب

. السابق التصرٌح وٌعٌد

 المعاٌٌر وتنسٌق وثائق لتقدٌم خاضع بشكل العمل لشئون االركان ضابط قبل من جدٌد تصرٌح اصدار ٌتم( ب

. حددت التً

. تبدٌلها تم التً االستٌطان تصارٌح ملف فً السابق التصرٌح توثٌق ٌتم. ج

 

 – تصرٌح سرقة/ تمزٌق/ ضٌاع. ط

 الوثائق مع العمل لشئون االركان ضابط مكتب الى العامل ٌتوجه تصرٌح سرقة/ تمزٌق/ ضٌاع حال فً. أ

: التالٌة

 جدٌدة رخصة الى الحاجة ٌشرح خطً توجه( 1)

. تخرٌب/ فقدان حول شرعٌة محكمة فً تصرٌح/ سرقة حول الشرطة الى شكوى تقدٌم على مصادقة( 2)

. سرقت/ ضاعت التً لالستٌطان التصارٌح ملف فً توثق المحكمة/ الشرطة وثائق مع التوجه. ب

 

 وردٌات فً العمل. ي

: التالٌة الشروط بحسب ٌكون وردٌات فً للعمل تصرٌح اصدار

 .الوردٌة على المنطقة قائمة من المفعول سارٌة مصادقة (أ

 .المطلوب المكان فً وردٌات فً للعمل( ضابط )عسكري قائد من خاص منع ٌوجد ال (ب

 .المطلوبة للحاجة شرح مع العمل لشئون االركان ضابط الى المشغل توجه (ت

 اسرائٌل فً تركٌب اعمال تنفٌذ" – التركٌب "اجراءات. أ ي

 ٌكونون لذلك( تركٌب اعمال عادة )اسرائٌل فً اعمال تنفٌذ المشغلٌن من احٌانا ٌطلب العمل اطار فً (1)

 .الٌهم ٌنضموا كً الفلسطٌنٌٌن عمالهم الى بحاجة

 وانما فلسطٌنً لصالح دخول تصرٌح طلب لمعالجة مشابه بشكل التركٌب اجراءات طلب معالجة تتم (2)

 .والسامرة ٌهودا منطقة فً االسرائٌلً المشغل هو الطلب الى المبادر الحالة هذه فً

 :شروط عدة استٌفاء ٌطلب التصرٌح اصدار لغرض (3)



 .والسامرة ٌهودا منطقة فً معروفة تجارٌة مصلحة/ مصنع صاحب المبادر ٌكون (1)

 .المذكور المصنع من منظم عمل تصرٌح وصاحب امنً منع بدون العمل ٌكون (2)

 فً للعاملٌن بالنسبة االجراءات تلك فً المعرف االدنى الحد عن العائلً ووضعه العامل سن ٌقل ال (3)

 .اسرائٌل

 :التالً بالشكل تتم التصرٌح اصدار اجراءات (4)

 العامل، هوٌة ورقم اسم – ٌشمل توجها العمل لشئون االركان ضابط الى االسرائٌلً المبادر ٌقدم (1)

 .المعٌن العامل الى الحاجة سبب اسرائٌل، فً العمل وماهٌة هدف

 ال وانه علٌه ومصادق به معترف مصنع عن ٌدور الحدٌث بأن العمل لشئون االركان ضابط ٌتأكد (2)

 .والسامرة ٌهودا منطقة فً عمل تصرٌح وٌحمل امنً منع للعامل ٌوجد

 التوجه ازاء تظهر التً للحاجة بالنسبة رأٌه وتشمل – االقتصاد فرع رئٌس الى التوصٌة ٌحول (3)

 .المطلوب

 للدخول اشهر ثالثة حتى المفعول ساري تصرٌح اصدار على المصادقة االقتصاد فرع لرئٌس ٌحق (4)

 العامل ٌرافق عندما فقط المفعول سارٌة تكون بموجبها كتابة الرخصة على ٌطبع – اسرائٌل الى

 .االسرائٌلً مشغله

 عمل بتصرٌح ٌتزود ان التركٌب اجراء فً اسرائٌل الى الدخول ٌطلب الذي الفلسطٌنً العامل ٌلزم (5)

 ممغنطة وبطاقة" التركٌب اجراء "لهدف اسرائٌل الى دخول تصرٌح االستٌطان، فً المفعول ساري

 .المفعول سارٌة

 فً العمل تنفٌذ خالل انه ٌعرف بموجبه التزام على التوقٌع االسرائٌلً المبادر من ٌطلب بالمقابل( 5) 

. العامل من قرٌبا بالمكوث ملزما ٌكون اسرائٌل

 المنع بسبب طلبه رفض الذي الفلسطٌنً للمشتغل ٌحق – االمنً المنع الزالة طلب تقدٌم. ب ي

: ٌلً كما العمل المتدحرجة، الحجارة جهاز فً ضده االمنً

 للسلطة تابعة رسمٌة جهة بواسطة او محامٌه، طرٌق عن او بنفسه االمنً المنع الزالة طلب تقدٌم (1

 الفحص جهات الى مباشرة ٌحول الطلب هذا القطاعً، واالرتباط التنسٌق مكتب الى الفلسطٌنٌة،

 .واالرتباط التنسٌق ضباط قبل من

 .المنع الزالة طلب لتقدٌم اعتٌادٌة اجراءات بحسب واالرتباط التنسٌق مكتب اجابة تسلٌم ٌتم -

 الى قانونً توكٌل بحسب( المشغل ٌمثل )محام او مشغله بواسطة االمنً المنع الزالة طلب تقدٌم (2

 الفحص جهات الى الطلب ٌحول العمل، لشئون االركان ضابط لوحدة التابع اللوائً العمل مكتب



 المشغل استوفى حال فً فقط لكن العمل، لشئون االركان ضابط وحدة موظف قبل من

 حسابٌة، بطرٌقة ٌتم الرقم تدوٌر قبله، من المشغلٌن مجمل من% 10 )المنع ازالة مخصصات

 (.آخر لعامل المنع ازالة طلب عمال بدون للمشغل ٌحق

 .المنع ازالة طلب مقدم الى العمل لشئون االركان ضابط اجابة تسلٌم ٌتم -

. طلباته لتقدٌم آخر لشخص العامل/ المشغل ٌمثل محامً من توكٌل ٌقبل ال انه ٌشدد

 مراقبة . 5

 تنفٌذ من وٌتأكد الوحدة مكاتب من مكتب كل لنشاطات شهرٌة مراقبة بتنفٌذ العمل لشئون االركان ضابط ٌقوم

. االجراء هذا بحسب مهامها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ الملحق

 توكٌل

 مجلس كرئٌس اعمل ________________ رقم هوٌة بطاقة ______________  ادناه الموقع انا

 _______________ ل التابع( بدائرة احط )صناعٌة منطقة مدٌرٌة/ محلٌة لجنة / قطري مجلس/ محلً



 ٌتعلق ما كل لٌعالج ________________ رقم هوٌة بطاقة ____________ ة/ السٌد بهذا اوكل

 العمل لشئون االركان ضابط وحدة مقابل الصناعٌة المنطقة/ البلدة مجال فً للفلسطٌنٌٌن العمل تصارٌح بامور

. المدنٌة االدارة فً

 الفلسطٌنٌٌن العمال تشغٌل على الشاملة المسؤولٌة وظٌفتً، منطلق من عنً، ٌزٌل ان التوكٌل هذا بمقدور لٌس

. الصناعٌة المنطقة/ البلدة مجال فً

 اوقع وللداللة

 ________________

 الصناعٌة المنطقة مدٌرٌة/ السلطة وتوقٌع الختم بواسطة التوقٌع ٌتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج الملحق

 اسرائٌل فً عمل تصرٌح على الحصول على مصادقة

: _______________________________________________ التصارٌح مستلم اسم

: _______________________________________________________ الوظٌفة



: ____________________________________________________ الوظٌفة لواء

 اسرائٌل فً عمل تصرٌحا _________ استالم على اصادق

: ___________________________________________________ متسلسلة ارقام

: ________________________________________________ التصارٌح مسلم اسم

: _______________________________________________ التصارٌح تسلٌم مكان

: ______________________________________________________ مالحظات

 _____________________________________________________________

 ______________________________________ التوقٌع: _____________ التارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د الملحق

 تسلم لم تصارٌح

/ التسلٌم عدم سبب التارٌخ تسلسلً رقم

 موجهة جهة

 المحتلنة الجهة مالحظات

 توقٌع)



     

     

     

 

 ________________________________ المستلم توقٌع ________________ التارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ الملحق

 علٌها المصادقة تتم لم التً المستوطنات فً فلسطٌنٌٌن تشغٌل طلبات

 فً المفصلة لالسباب التالٌة، الطلبات رفض تم اسرائٌل، فً فلسطٌنٌٌن عمال لتشغٌل لطلبك استكماال .1

 :القائمة



2.       

 مالحظات الرفض سبب العامل اسم الهوٌة بطاقة رقم تسلسلً رقم

     

     

     

     

     

     

     

 

 الطرق باحدى المنع الزالة طلب تقدٌم ٌمكن امنً، منع وجود الرفض سبب كان حال فً لمعلوماتك، .3

 :التالٌة

 السلطة من رسمٌة جهة بواسطة او محامٌه، بواسطة او االمنً المنع الزالة طلبا العامل ٌقدم .أ

 بحسب واالرتباط التنسٌق مكتب اجابة تسلٌم ٌتم. اللوائٌة واالرتباط التنسٌق مدٌرٌة الى الفلسطٌنٌة،

 .المنع الزالة اجابة لتقدٌم اعتٌادي اجراء

 قانونً، توكٌل صاحب( المشغل ٌمثل الذي )محامٌه او المشغل بواسطة المنع الزالة طلبا العامل ٌقدم .ب

 المنع الزالة طلب لتقدٌم المخصصات المشغل استوفً حالة فً فقط اللوائً، واالرتباط التنسٌق لمكتب

 (قبله من المشتغلٌن مجمل من% 10)

4. ً  التنسٌق مكتب الى التوجه للعامل ٌمكن ممغنطة بطاقة وجود عدم هو الرفض سبب كان حال ف

 .جدٌد طلب المشغل ٌقدم ذلك بعد ممغنطة، بطاقة على والحصول اللوائً واالرتباط

 

 

 

 

 

 اسرائٌل فً الفلسطٌنٌٌن عمل

 عام .1



 قائد قبل من أمر بحسب منظم االسرائٌلٌٌن المشغلٌن لدى والسامرة ٌهودا سكان من الفلسطٌنٌٌن تشغٌل .أ

 مرفق )1982 للعام( 967 رقم( )والسامرة ٌهودا )معٌنة اماكن فً العمال تشغٌل موضوع فً المنطقة

 .العمال حقوق حماٌة اجل من مخصص االمر هذا( أ الملحق

 البند فً معرف هو كما العمل، مكتب طرٌق عن التشغٌل واجب االول اساسٌان، واجبان االمر ٌحدد .ب

 الحد عن ٌقل ال اجرا لعماله ٌدفع بان المشغل واجب هو والثانً االردنً العمل قانون من الثالث

 .اسرائٌل فً المفعول سارٌة هً كما غالء، وعالوة االجور من االدنى

 دولة الى فلسطٌنً خروج اثناء تصارٌح الى الحاجة تنظم التً االمنٌة االوامر الى باالضافة االمر هذا .ت

 .اخرى واغراض العمل الحتٌاجات رخصة بٌن وٌمٌز اسرائٌل الى دخوله/ اسرائٌل

 :الهدف .2

. اسرائٌل فً العمل تصرٌح اصدار واجراءات الشروط ٌفصل موحد اجراء تحدٌد

 تعرٌفات .3

 .عمال على للحصول مشغلٌن وطلبات العمل طالبً تسجٌل ٌعالج مكتب – العمل مكتب .أ

 فلسطٌنٌٌن، عمال لتشغٌل الطلبات مجمل بتركٌز ٌعنى اسرائٌل دولة فً حكومً مكتب – الدفع قسم .ب

 .العمل مكتب قبل من علٌها، المصادقة تمت قوائم بحسب

 .عماال ٌشغل والذي( مشغل رقم صاحب )مشغل انه على مسجل شركة او شخص – مشغل .ت

 .فلسطٌنٌٌن عماال ٌشغل الذي االسرائٌلً للمشغل الدفع قسم قبل من تعطى رخصة – تشغٌل رخصة .ث

 محددة والسامرة، ٌهودا مناطق او اسرائٌل فً الفلسطٌنً للعلمل تعطى مصادقة – عمل رخصة .ج

 .معٌن وزمن فترة مشغل، لمكان،

 وزارة فً الدفع قسم االقتصاد، فرع رئٌس االمن، قسم رئٌس نائب االمن، قسم رئٌس –مختصة جهة .ح

 (العمل لشئون االركان ضابط قبل من علٌها المصادقة تمت التً الحاالت فً )الداخلٌة

 الى دخول تصرٌح على والحصول الفلسطٌنً العامل باسم طلب لتقدٌم مؤهلة جهة - مؤهل طالب .خ

 :العمل لغرض اسرائٌل

 رسمً توكٌل وٌعرض ٌمثله الذي المحامً او المشغل (1)

 الفلسطٌنٌة السلطة ممثل (2)

 مرخصة جهة من طلب قبول فقط، الفلسطٌنٌة السلطة من طلبات قبول هً المدنٌة االدارة سٌاسة ان: التشدٌد ٌتم

. المؤهلة الجهة قبل من الطلب لمقدم معٌنة مصادقة بحسب ٌتم اخرى



 :الطرٌقة .4

 بحسب السٌاسً، المستوى قبل من تحدٌدها ٌتم بمخصصات مقٌد اسرائٌل فً الفلسطٌنٌٌن تشغٌل .أ

 اعمال تنسٌق مدٌرٌة فً االمن قسم رئٌس قبل من المخصصات بموضوع حتلنة تحوٌل ٌتم التصدٌق

 فرع لرئٌس هً المتدحرجة الحجارة جهاز فً المخصصات حتلنة صالحٌة. المناطق فً الحكومة

 .نائبه او/و االقتصاد

 :ٌلً كما العمل اسرائٌل فً فلسطٌنٌٌن عمال تشغٌل ٌرٌد الذي االسرائٌلً المشغل من ٌطلب .ب

 فً فلسطٌنٌٌن لتشغٌل طلبا االسرائٌلً المشغل ٌقدم – اولً تسجٌل – تصرٌح لرخصة طلب تقدٌم .ت

 ٌطلب الذٌن المحددٌن العمال قائمة الطلب ٌشمل سكنه، مكان الى االقرب االسرائٌلً العمل مكتب

 .تشغٌلهم

 :التالٌة المعاٌٌر بحسب عمال لتشغٌل المشغل طلب العمل مكتب ٌفحص .ث

 شروط بحسب )المطلوب المجال او/و العمل مكان بحسب – فلسطٌنٌٌن عمال لتشغٌل تصرٌح وجود. 3

( واآلخر الحٌن بٌن تحدد التً التصارٌح مخصصات

( خدمات )الصناعة مجاالت فً فقط ٌطلب )المشغل قبل من اسرائٌلٌٌن تشغٌل امكانٌة شروط استٌفاء

 الى وما المفعول سارٌة مشغل رخصة المنظمة، المشغل دفعات تسجٌل، – العمل مكتب تمٌز شروط استٌفاء

. ذلك

. الدفع قسم الى المشغل العمل مكتب ٌوجه اعاله، المذكورة الشروط استٌفاء تم اذا. هـ

 الى( مالم )التشغٌل جهاز من وٌحولها مغناطٌسً ملف فً ٌضعها الطلبات، صالحٌة من الدفع قسم ٌتاكد. ي

". المتدحرج الحجر "جهاز طرٌق عن العمل لشئون االركان ضابط

: التالٌة المعطٌات المعلومات تشمل. ز

. العامل هوٌة بطاقة( 1

 المشغل تفاصٌل( 2

 العمل فرع( 3

( مبٌت/ وردٌات/ عادي )علٌها المصادق العمل ساعات( 4

 عن تنفٌذها ٌتم عام، بشكل – العمل لشئون االركان ضابط مكتب طرٌق عن اوتوماتٌكٌة طلبات استٌعاب. ح

. الدفع قسم طرٌق عن" المتدحرج الحجر "الى( on line )ٌحول الذي المغناطٌسً الملف طرٌق



 الحاالت فً علٌه مصادق طلب مقدم قبل من تقدم والتً ٌدوي بشكل الطلبات استٌعاب تنفٌذ ٌمكن – شاذ. ط

: التالٌة

 العمل لشئون االركان ضابط تصرٌح ٌلزم – عطاروت الصناعٌة المنطقة( 1

 االركان ضابط بتصدٌق ملزم( – اسرائٌل فً والدتهم اسم على مسجلٌن االوالد )اسرائٌلٌات من المتزوجٌن( 2

. العمل لشئون

. العمل لشئون االركان ضابط بتصدٌق ملزم - طبٌة طواقم( 3

. العمل لشئون االركان ضابط بتصدٌق ملزم - اسرائٌل فً الهامة الشخصٌات مستحقً( 4

. البشرٌة القوى قسم رئٌس او الشواذ لجنة بتصدٌق ملزم – انسانً/ اقتصادي( 5

 

 المرشحٌن قائمة" المتدحرج الحجر "جهاز بواسطة العمل، لشئون االركان ضابط ٌفتح – التصارٌح فحص. ي

 منع ٌوجد ال الذٌن الذكٌة، الممغنطة البطاقة حملة من السكان التصارٌح، بتنفٌذ وٌقوم والسامرة ٌهودا منطقة من

 ٌتم كما االصدار، ٌوم المحددة او/و المتبعة واالدارٌة، االمنٌة المعاٌٌر وبحسب( التحقٌق ممنوعً عدا )لدٌهم

. المناطق فً الحكومة اعمال تنسٌق قبل من تعرٌفها

: النوم او للوردٌات بالنسبة اسرائٌل فً للعمل التصرٌح اصدار اثناء اضافٌة شروط . أ ي

 .المعٌن الفرع فً المبٌت او بوردٌات العمل من ٌمكن معٌار وجود .1

 .المطلوب للغرض شرح مع الدفع قسم الى المشغل توجه .2

 :التالٌة االلتزامات تشمل استمارات على الدفع قسم امام بالتوقٌع المشغل ٌقوم .3

 .وردٌة كل اثناء العمال مراقبة .أ

 .مطلوب هو كما امنٌة تنظٌمان .ب

ً .ت  من العامل منع اجل من للعمال سفرٌات بتنفٌذ التزام اٌضا ٌطلب( مبٌت دون )بوردٌات العمل حال ف

 .ساعة 24 كل مرة بٌته الى بالعودة العامل ٌلتزم. اسرائٌل فً لٌال التحرك او المبٌت

ً .ث  العمل لوزارة المعاٌٌر بحسب وسكن مبٌت شروط بتوفٌر التزام اٌضا ٌطلب مبٌت، مع العمل حال ف

 .اسرائٌل فً

 المبٌت او الوردٌات لمعاٌٌر الطلب استٌفاء حول فحص، بتنفٌذ العمل لشئون االركان ضابط ٌقوم .ج

 .اللوائٌة العمل مكاتب اداء وحول



 تم وانه" المتدحرج الحجر "فً المواطن حول المعلومات جهاز الى ادخالها ٌجب التصارٌح فحص بعد. ب ي

. القرار اتخاذ وموعد المختصة الجهة قرار وذكر الطلب، استٌعاب تارٌخ فً اسرائٌل، فً للعمل طلب تقدٌم

 التصارٌح وتسلٌم باالصدار العناٌة. ج ي

 شاعر اٌل، بٌت فً وتصارٌح معلومات مركز التصارٌح، فٌها ٌصدر التً العمل وحدة مكاتب مكان (1

 .ٌرٌحو وفٌرد عتسٌون افراٌم،

 اشهر، ستة لمدة الموسمٌة غٌر التصارٌح مفعول سرٌان ٌكون عام، بشكل – التصرٌح مفعول سرٌان (2

 :التالٌة الحاالت عدا

ً (أ  االرضً التوت الخٌار، اللوز، الحمضٌات، الزٌتون، قطف )الموسمً العمل – الزراعة فرع ف

 الحكومة اعمال تنسٌق مدٌرٌة فً االقتصاد فرع تحدٌد بحسب التصرٌح مفعول سرٌان( – وغٌرها

 اجهزة الى( مالم )الدفع لقسم التابع العمل جهاز فً العمل حول المعلومات استٌعاب اثناء. المناطق فً

 .اوتوماتٌكٌا العمل فترة تحدٌد ٌتم المتدحرج، الحجر جهاز فً العمل

 .شهور ستة من اقل لفترة العامل تشغٌل المشغل فٌها ٌطلب التً الحاالت فً (ب

 التً معٌنة امنٌة توجٌهات بسبب او جارف، توجه بسبب جارفا التصارٌح مفعول سرٌان ٌكون عندما (ت

 .المكان فً مختصة جهة من قرار اعقاب فً اتخاذها تم

 بحسب مظارٌف فً مجمعة وهً للتسلٌم، التصارٌح جارور فً اصدارها تم التً التصارٌح وضع ٌتم (3

 استمارات الجاهزة التصارٌح مع مظروف، كل فً ٌوضع وتاخذها، تصل ان المقرر من التً الجهة

 .ب الملحق – تسلٌم

 :التالً التفصٌل بحسب رسمً ممثل الى فقط التصارٌح تسلٌم ٌتم – التصارٌح تسلٌم (4

 بحسب اخرى بها معترف جهة او( العمال سكن مكان بحسب )اللوائً الفلسطٌنً العمل مكتب ممثل (أ

 .االقتصاد فرع رئٌس قبل من واآلخر الحٌن بٌن تقدم توجٌهات

 .االمن/ االقتصاد فرع رئٌس بمصادقة – رسمً توكٌل على حصل الذي المشغل ممثل او المشغل (ب

 .االمن/ االقتصاد فرع رئٌس قبل من شاذة مصادقة بحسب – المشتغل (ت

 تسلٌم – الفلسطٌنٌة السلطة مقابل العمل هً االمن قسم رئٌس تعلٌمات بحسب التوجه ان : التشدٌد ٌتم        

. بذلك المختصة الجهة مصادقة بحسب ٌتم المشغلٌن الى مباشرة التصارٌح

: تسلم لم تصارٌح . 5

 المتدحرج، الحجر فً المواطن حول المعلومات وجهاز العمل جهاز فً التسلٌم عدم سبب ٌسجل .أ

 :ممكنة اسباب



 .مغلوطة رخصة (1

 االركان ضابط ٌتاكد الدفع، قسم من الطلب جاء اذا خطً، بشكل التسلٌم بعدم مختصة جهة توجٌهات (2

 .مالم جهاز فً المحوسبة االجهزة من المعطٌات استٌعاب طرٌق عن التصرٌح الغاء من العمل لشئون

 وابطال الحاسوب، فً االغالق تنفٌذ ٌتم مفعوله، انتهاء قبل التصرٌح تسلٌم ٌتم لن انه معلوما كان اذا .ب

 (توش )ترقٌم قلم طرٌق عن التصرٌح

. تصاعدي نظام بحسب تسلسلً، رقم بحسب تسلم لم التً التصارٌح ملف فً التصرٌح توثٌق ٌتم( 3

 أ الملحق. الملف بداٌة فً تكون تركٌز قائمة فً التصرٌح ٌسجل( 4)

 استٌفاء عدم بحالة صادف حال فً. شهر كل مرة الملف، فحوى العمل لشؤون االركان ضابط ٌفحص( 5)

 االقتصاد، فرع رئٌس( الفحص ونتائج المالئمة لعدم سواء )وٌحتلن فحص بتنفٌذ ٌقوم االجراءات، تعلٌمات

. االمن قسم رئٌس نائب االمن، قسم رئٌس

 تصارٌح على الحصول على المصادقة "استمارة على المقابلة المختصة الجهة توقع التصرٌح تسلٌم اثناء. 6

 التسلٌم تارٌخ بحسب العمل تصارٌح ملف فً االستمارة توثٌق ٌتم. ب الملحق – اسرائٌل فً عمل

 رفض سبب تفصل التً الطلب رفض استمارة ظهر على السلبً الجواب ٌسلم – السلبٌة االجابات تسلٌم. 7

 الطرٌقة بنفس االجابات تسلم كمرفوض، مركزه لتغٌٌر الطلب مقدم تصرف تحت الموجودة واالمكانٌات الطلب

. اعاله 6-4 ج ي البنود بحسب التصارٌح فٌها تسلم التً

 ان شرٌطة التصرٌح مفعول سرٌان نهاٌة من اسبوعٌن قبل اوتوماتٌكً بشكل ٌتم – التصرٌح تجدٌد . د ي

 بها ٌوجد التً الحاالت فً )منع أي علٌه ٌفرض ولم التجدٌد قبل المفعول السارٌة الشروط العامل ٌستوفً

( الدفع قسم طرٌق عن االغالق ٌتم المشغل، دفع طرٌق عن الحالً العمل تواصل

 – العمل تصارٌح شروط تبدٌل . و ط

 فً الدفع قسم الى( فرع ساعات، اطار مكان، )عامل تشغٌل شروط تبدٌل ٌرٌد الذي المشغل ٌتوجه( 1

. عمل تصرٌح على الحصول اجل من المعاٌٌر المشغل ٌستوفً هل بفحص الدفع قسم ٌقوم اسرائٌل،

 ٌشمل الذي الدفع قسم توجه بعد فقط وٌتم العمل لشئون االركان ضابط قبل من جدٌد تصرٌح اصدار ٌتم( 2

 مكاتب فً القدٌمة الرخصة على والحصول( العمال بمبٌت والتزام وردٌات/ نوم استمارة )المالئمة االستمارات

. العمل لشئون االركان ضابط

" تبدٌلها تم تصارٌح "ملف فً الدفع قسم وتوجه السابق التصرٌح توثٌق ٌتم( . 3

. الملف بداٌة فً موجودة تركٌز قائمة فً التصرٌح تسجٌل ٌتم( 4



 

 – تصرٌح سرقة او ضٌاع . ز ط

: التالٌة الوثائق مع العمل لشئون االركان ضابط مكتب الى المشغل ٌتوجه تصرٌح سرقة  او ضٌاع حال فً. 1

 جدٌدة رخصة الى الحاجة ٌشرح خطً توجه( أ)

. التصرٌح فقدان حول شرعٌة محكمة فً تصرٌح  او سرقة حول الشرطة الى شكوى تقدٌم على مصادقة( ب)

 المعلومات بحسب العمل تصرٌح معاٌٌر العامل ٌستوفً هل بفحص القٌادة ضابط وحدة موظف ٌقوم. 2

 وبٌن المتحرج الحجر جهاز فً المعطٌات بٌن مالئمة عدم وجود حال فً المتدحرج، الحجر جهاز فً الظاهرة

 وحتلنة المعاٌٌر ٌستوفً المشغل بأن العالقة ذو الدفع قسم من خطً تصدٌق على الحصول ٌجب المشغل، ادعاء

.. المتدحرج الحجر جهاز فً ذلك

. جدٌدا تصرٌحا العمل لشئون االركان ضابط وحدة موظف ٌصدر. 3

. سرقت / فقدت تصارٌح "ملف فً المحكمة/ الشرطة وثائق مع التوجه توثٌق ٌتم. 4

. الملف بداٌة فً موجودة تركٌز قائمة فً الرخصة تسجل. 5

. الملف فً االنتقاد وٌوثق الملف فحوى على شهرٌة مراقبة العمل لشئون االركان ضابط ٌنفذ. 6

 

 باالعالن ملزم التصرٌح موعد انتهاء قبل فلسطٌنً عامل عمل انهاء ٌقرر الذي المشغل – العمل اٌقاف. ز ي

. الجهاز فً التصرٌح الغاء اجل من الدفع قسم الى ذلك عن

. اسرائٌل فً العمل تصارٌح اغالق لهم ٌحق ال العمل لشئون االركان ضابط ممثلً ان على التشدٌد ٌتم

 

 المنع بسبب طلبه رفض الذي الفلسطٌنً للمشتغل ٌحق – االمنً المنع الزالة طلب تقدٌم. ح ي

: ٌلً كما العمل المتدحرج، الحجر جهاز فً ضده االمنً

 للسلطة تابعة رسمٌة جهة بواسطة او محامٌه، طرٌق عن او بنفسه االمنً المنع الزالة طلب تقدٌم (3

 الفحص جهات الى مباشرة ٌحول الطلب هذا القطاعً، واالرتباط التنسٌق مكتب الى الفلسطٌنٌة،

 .واالرتباط التنسٌق ضباط قبل من

 .المنع الزالة طلب لتقدٌم اعتٌادٌة اجراءات بحسب واالرتباط التنسٌق مكتب اجابة تسلٌم ٌتم -



 الى قانونً توكٌل بحسب( المشغل ٌمثل )محام او مشغله بواسطة االمنً المنع الزالة طلب تقدٌم (4

 الفحص جهات الى الطلب ٌحول العمل، لشئون االركان ضابط لوحدة التابع اللوائً العمل مكتب

 المشغل استوفى حال فً فقط لكن العمل، لشئون االركان ضابط وحدة موظف قبل من

 حسابٌة، بطرٌقة ٌتم الرقم تدوٌر قبله، من المشغلٌن مجمل من% 10 )المنع ازالة مخصصات

 (.آخر لعامل المنع ازالة طلب عمال بدون للمشغل ٌحق

 .المنع ازالة طلب مقدم الى العمل لشئون االركان ضابط اجابة تسلٌم ٌتم -

. طلباته لتقدٌم آخر لشخص العامل/ المشغل ٌمثل محامً من توكٌل ٌقبل ال انه ٌشدد

 مراقبة . 5

 وٌتأكد الوحدة مكاتب من مكتب كل لنشاطات شهرٌة مراقبة بتنفٌذ العمل لشئون االركان ضابط ٌقوم .أ

. االجراء هذا بحسب مهامها تنفٌذ من

 

 

 أ الملحق

 تسلم لم تصارٌح

  المحتلنة الجهة مالحظات التسلٌم عدم سبب التارٌخ تسلسلً رقم

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب الملحق

 اسرائٌل فً عمل تصرٌح على الحصول على مصادقة

: _______________________________________________ التصارٌح مستلم اسم

: _______________________________________________________ الوظٌفة

: ____________________________________________________ الوظٌفة لواء

 اسرائٌل فً عمل تصرٌحا _________ استالم على اصادق

: ___________________________________________________ متسلسلة ارقام

: ________________________________________________ التصارٌح مسلم اسم

: _______________________________________________ التصارٌح تسلٌم مكان

: ______________________________________________________ مالحظات

 _____________________________________________________________

 ______________________________________ التوقٌع: _____________ التارٌخ
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