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 دخول الى اسرائيلمعالجة طلب اجراء  :الموضوع
 

 :عام .5

تم تأهيل القائد , 3001 للعام(, تعليمات الساعة) بحسب قانون الجنسية والدخول الى اسرائيل  .أ

 . إسرائيل للمواطنين الفلسطينيين في حاالت معينة العسكري لمنح تأشيرات دخول الى 

تصدر اإلدارة المدنية، وهي تحت تصرف القائد العسكري، تصاريح بحسب احتياجات   .ب
 .الفلسطينيين وعلى أساس اهداف تصريح معينة 

خاضعا لوثيقة "وضع التصريحات" التي توزع  اسرائيل الى الدخول تصاريح اصدار يكون  .ج
بشكل جار عن طريق قسم االستخبارات بحسب توجيهات قيادة المنطقة المركزية/  وتحتلن 
 .القيادة 

 :الهدف .0

 اإلجابة وإعادة، فحص الطلب، اتخاذ قرار إسرائيللمعالجة طلب الدخول الى  وإجراءاتتحديد قواعد 
 .الى المتوجه

 :الطريقة .3

إسرائيل من قبل مكاتب االتصال الفلسطيني الى قيادة التنسيق  بشكل عام، تقدم طلبات الدخول الى .أ
واالرتباط اللوائية، وذلك بحسب االتفاقيات المرحلية، وفي حاالت شاذة، أيضا حاالت إنسانية عاجلة، 
تقع ضمن صالحيات الضابط المسؤول في مكتب التنسيق واالرتباط المصادقة على تقديم طلب في 

 .مستقلن قبل المواطن بشكل شباك استقبال الجمهور م

هداف مختلفة، لصالح كل أنواع التصاريح القائمة هنالك نالك أنواع مختلفة من التصاريح أله .ب
 .اجراء مستقبلي يجب العمل بموجبه

 :الطلب تقديم .ج

الخروج، ومدة  في استمارات الطلب يفصل المتوجه تفاصيله الشخصية، الحاجة الى (5
 .الملحق أ( –سريان مفعول التصريح المعني بالحصول عليه )مرفق استمارة طلب 

بالوثائق التي تصادق على حاجة الطلب )صورة بطاقة  يرفق المتوجه استمارات الطلب (0
 (.الهوية + وثائق ذات عالقة بحسب هدف التصريح

رات غير المعبئة بشكل تام لن على مقدم الطلب تعبئة كل الحقول في االستمارة، االستما (3
 .تتم معالجتها

 تقدم استمارات الطلب الموقعة من قبل مقدم الطلب (4

 :للطلب اولي فحص .د

يغذي الضابط او الجندي الذي يعنى بالطلب تفاصيل الطلب وتفاصيل المواطن الى  (5
 .(الطلب، هدف التصريح، مدة التصريح، ساعات وما شابه أصل) الجهاز المحوسب

مع تغذية الطلب، يتم تنفيذ فحص اولي الستيفاء المعايير من قبل الجهاز المحوسب التي  (0
تساعد في معالجة سريعة وناجعة للطلب، يشدد على ان هذا الفحص هو أداة مساعدة فقط 

 .وتقع تحت مسؤولية الجهة المعالجة للطلب لفحص استيفاء/ عدم استيفاء المعايير

ي يعتني بالطلب مجمل االستمارات الى الجهاز المحوسب يدخل الضابط او الجندي الذ (3
 .لتفاصيل المواطن صاحب الطلب
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بحسب ظروف الطلب وبحسب الحاجة، على الجهة المعالجة، ان تدخل الى الجهاز  (4
المحوسب ألي أيام في األسبوع يكون التصريح ساري المفعول، مثال: في الحالة التي 

يل للصالة يوم الجمعة، يصادق على التصريح يكون طلب التصريح للدخول الى إسرائ
 .أليام الجمعة فقط

بحسب ظروف الطلب وبحسب الحاجة، على الجهة المعالجة، ان تدخل الى الجهاز  (1
عدد مرات الدخول القصوى التي بعد تحقيقها ينتهي مفعول التصريح مثال: المحوسب 

مرات  3على فحوصات خالل شهر التصريح لن يصادق له اال  3مواطن يدعى ل 
 .دخول فقط

 :قرار اتخاذ .ه

يجب تحويل الطلب بشكل محوسب بواسطة الجهاز للمصادقة من قبل الجهة المختصة،  (5
بحسب أوامر وضع التصاريح الموزع لمكاتب التنسيق واالرتباط وتتم حتلنته بشكل جار 

 .بين الحين واآلخر عن طريق فرع قسم االستخبارات

  :المصادقة على الطلب في حال (0

تغذي الجهة المؤهلة، التي فحصت ووجدت من الصحيح الموافقة على الطلب،  (أ
 .قرارها الى الجهاز المحوسب

في حال وجود طلب مستعجل، وغاب صاحب الوظيفة المؤهل عن وحدته، يمكن  (ب
تحويل الطلبات بشكل هاتفي بحيث تتم عملية التغذية لألجهزة المحوسبة من قبل 

على الطلب. بالمقابل من صالحية قائد صاحب  صاحب وظيفة آخر باسم المصادق
 الصالحية قبول القرار بدال منه

 .للطباعة محوسب بشكل الطلب يحول (ج

 وتوقيع المواطن قدمها التي االستمارات بمجمل مرفقا الموقع الطلب يحول (د
يمكن رؤية التفصيل في ) العام لنفس اليوم التصاريح تقرير في التوثيق الى الضابط

  .(تقارير يومية اجراء

 :في حال رفض الطلب (3

تغذي الجهة المؤهلة، التي فحصت ووجدت من الصحيح رفض الطلب، قرارها  (أ
 .الى الجهاز المحوسب

يوثق الطلب المرفوض في ملف التصريحات المرفوضة لنفس اليوم، يحصل  (ب
 يمكن رؤية التفصيل في اجراء) طلبهالمتوجه على إجابة خطية حول رفض 

 .(تقارير يومية

 :للمتوجه رفض إجابات إعادة (ج

الطلب الذي قدم بواسطة العالقات الداخلية، يسجل جواب الرفض في قائمة  (3)
 .اإلجابات المركزة، من خالل تفضيل سبب الرفض

الذي قدم عن طريق المواطن في شباك استقبال الجمهور، تسجل إجابة  (3)
 معالجة الطلب الرفض في المكان المخصص لذلك على ظهر استمارة 
 .)إيصال( وتسلم للمواطن الذي يصل الى الشباك بحسب طلبه
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  -تحويل الطلب لتطرق جهة مهنية (4

في قسم من أنواع الطلبات، هنالك حاجة لقبول تطرق جهات مهنية مختلفة مثل:  (أ
المستشار  جهاز االمن العام، الشرطة، منسقة الصحة، مركز التصاريح او

 .القضائي لمنطقة يهودا والسامرة

 .في الحاالت التالية، يجب تحويل الطلب للتطرق بشكل محوسب (ب

 سطة الجهاز، ويجبل، ال يكفي ارسال الطلب للتطرق بوافي حال طلب مستعج
 اتصال هاتفي مع الجهة المؤهلة من اجل التأكد بأنه تم قبول الطلب وتتم اجراء

 .معالجته

الجهة المهنية مع صاحب الوظيفة التخاذ قرار في الطلب،  يتم فحص تطرق
 .بحسب نوع الطلب
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 נספח א: בקשה לקבלת היתר יציאה לישראל
 

 


