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קובץ פקודות קבע  
في ااسرراائيیلل ززووااججحضوورر حفلل ااجررااء ااصدداارر تصرريیح ل   

1. : عامم   

على أأساسس ) لكلل ااالهھھھدداافف( يیتمم االيیوومم ددخوولل سكانن يیهھوودداا وواالسامررةة االى مجاالتت ددوولة ااسرراائيیلل .1
.تصرريیح ددخوولل االى ااسرراائيیلل  

وواالسامررةة عالقاتت عائليیة مع عائالتت في إإسرراائيیلل٬، وومررااتت  يیووجدد لقسمم منن سكانن منططقة يیهھوودداا .2
.كثيیررةة تووجدد عالقة عائليیة منن االددررجة ااالوولى  

.بشكلل عامم٬، تمنح االتصارريیح البنن االعائلة منن االددررجة ااألوولى للعرريیسس/ االعررووسس .3  

يیفصلل وويینظظمم ااالجررااء االمفصلل فيیما يیلي كلل أأنووااعع ددخوولل االفلسططيینيیيینن منن حملة بططاقاتت االهھوويیة  .4
. في ااسرراائيیلل حضوورر حفلل ززووااججاالفلسططيینيیة٬، لهھددفف   

2. :االهھددفف   

.االى ااسرراائيیلل ااءااتت ااصدداارر تصارريیح االددخوولل لهھددفف حضوورر حفلل ززووااججتنظظيیمم إإجرر   
3. : االططرريیقة   

رريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل لهھددفف االززفافف االى يیتووجهھ االمووااططنن االفلسططيیني االمعني بالحصوولل على تص .1
. مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط ذذوو االعالقة في مكانن سكنهھ  

  حفلل االززووااجج.تددلل على  ااصليیة على االفلسططيیني اانن يیقددمم االى مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط ددعووةة .2

يیتأكدد ضابطط االتنسيیقق االمددني بأنهھ تووجدد قرراابة عائليیة منن االددررجة ااألوولى بيینن مقددمم االططلبب  .3
.وواالمتززووجج  

.يینفذذ ضابطط االتنسيیقق فحصص منع٬، على اانووااعهھ٬، لكلل مقددمي االططلباتت .4  

. لغررضض االحصوولل على تصرريیح لهھذذاا االغررضض٬، فانهھ ملززمم بحيیاززةة بططاقة ذذكيیة سارريیة االمفعوولل .5  
االتصرريیحمددةة ووساعاتت  .6 .االمحتلنن بيینن االحيینن ووااآلخرر", ووضع االتصرريیح" هھھھوو مفصلل في ااوواامرر كما-  

4. : تفصيیلل االططرريیقة   

 حضوورر حفلل االفلسططيیني االمعني بالحصوولل على تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل لهھددففيیقددمم االمووااططنن  .1
االززفافف في إإسرراائيیلل٬، ططلبا منظظما االى مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط ذذوو االعالقة في مكانن سكنهھ٬، يیررفقق 

: االططلبب بالووثائقق االتاليیة  

1( . مع ذذكرر سببب االددخوولل ااستماررةة ططلبب االحصوولل على تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل   
2( لهھوويیة لمقددمم االططبب ووااررفاقق ددعووةة ااصليیة حيیثث يیظظهھرر مووعدد االززفافف٬، مكانن صووررةة بططاقة اا 

. االززفافف ووساعاتت ااالحتفالل  

: يینفذذ ضابطط االتنسيیقق االمددنن/ نائبهھ االفحووصاتت االتاليیة .2  
1( . فحصص االووثائقق االمررفقة بالططلبب   

2( فحصص ووضع االمووااططنن/ةة في االجهھازز االمحووسبب _ يیجبب االتأكدد اانن االحدديیثث يیددوورر عنن  
. 'ناشطط' مووااططنن فلسططيیني في ووضع  

3( ). جهھازز ااالمنن االعامم/ االشررططة/ قسمم ااالستخباررااتت( فحصص االمنع   

4( بشكلل عامم٬، في حالل كانن االمووااططنن ممنووعا   ى ططلبهھ. في االحاالتت االشاذذةة للنن يیصاددقق ع –
 ٬، بشكلل خاضع العتباررااتتمووضووعهھ للفحصص منن قبلل االجهھة االمتاحة٬، يیمكنن تحوويیلل فقطط

. ضابطط االشكاووىى/ نائبهھ  
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 5( ذذاا االهھددفف ملززمم االمووااططنن بامتالكك بططاقة ذذكيیة سارريیة لغررضض االحصوولل على تصرريیح لهھ 

االمفعوولل٬، في االحاالتت االشاذذةة٬، يیمكنن االمصاددقة على االتصرريیح بددوونن بططاقة ذذكيیة٬، بشكلل 
. خاضع للتشخيیصص مقابلل مرركزز االتصارريیح  

6( بعدد االمصاددقة على االمعططيیاتت االمفصلة أأعالهه٬، يیتمم ااصدداارر تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل  
.لهھددفف االززووااجج في ااسرراائيیلل  

 


