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 "منع قسم االستخبارات"اجراء ادخال وشطب  : الموضوع
 

 :عام .5

هو منع يتم إدخاله عن طريق فرع االستخبارات في اإلدارة المدنية،  "منع قسم االستخبارات" .أ
في الحاالت التي يوجد فيها مكان لسحب تصريحات الدخول الى إسرائيل من مواطن في وذلك 

لهذا الغرض وبشكل خاضع لهذا  تم تحديدهامنطقة يهودا والسامرة، وذلك بحسب المعايير التي 
 .االجراء

إسرائيل في  ليس منع دخول المواطنين الفلسطينيين الى "منع قسم االستخبارات"يشدد على ان  .ب
 .الحاالت اإلنسانية، كما سيفصل فيما يلي

 :جراءالهدف ا .0

تعريف اجراء معالجة ادخال وإزالة منع قسم االستخبارات من قبل قسم االستخبارات في اإلدارة 
  . المدنية

 :الطريقة .3

يتم ادخال منع قسم االستخبارات عن طريق فرع االستخبارات في اإلدارة المدنية فقط في  .أ
 ت التالية:الحاال

في حال كان المواطن متورط في تزييف الوثائق، التصاريح، الطوابع، استمارات الدفع  (5
 .او أي توثيق آخر

يتم تنفيذ حق المنع بحسب اجراء "إدارة منع دخول المدينين من  – في حال دين مالي (0

إسرائيل" كما تمت المصادقة عليها في جلسة الحكومة من  مناطق المجلس الفلسطيني الى
 (.االجراء مرفق على شكل ملحق أ) 99.1.22 يوم

 .في حال مكوث غير قانوني في اسرائيل (3

 .في حال مكوث غير قانوني في منطقة التماس (4

في حال اعتقد رئيس فرع االستخبارات في اإلدارة المدنية، ألسباب خاصة يتم تسجيلها،  (1
تبرر منع دخول المواطن الى إسرائيل، ولكن يتم ادخال منع قسم ك ظروف شاذة ان هنال

االستخبارات لهذا السبب بعد التشاور مع ممثل المستشار القضائي لمنطقة يهودا 
 . شهور كل مرة 6والسامرة وتحدد ل 

 . بشكل عام، فترة سريان منع قسم االستخبارات تنتهي بعد عام، اال اذا تقرر تجديدها .ب

 قسم رئيس او االستخبارات فرع رئيس طريق عن المفعول، سريان نهاية قبل المنع، إزالة تمي .ج
 .ذكر في هذا االجراء لما خاضع بشكل والسجل، التوثيق

 :تفصيل الطريقة .4

 :تزييف الوثائق، التصاريح، الطوابع واي توثيق آخر .أ

 :تعريف أنواع التزييف (5

تزييف وثائق بهدف الحصول على تصريح مثل: وثائق طبية، وثائق دعوة  (أ
للفحص الطبي، وثائق تشير الى عمل في التجارة او أي عمل آخر، مصادقة 
وزارة الداخلية في إسرائيل على اجراء لم شمل العائالت في إسرائيل، او اية 

 .وثيقة مرافقة لطلب التصريح

 . أي نوع كانتزييف تصريح من  – تزييف التصريح (ب
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تزييف بطاقة الهوية، ملحق بطاقة الهوية، بطاقات مغناطيسية،  – توثيق تزييف .ج

 .وثائق تدل على عنوان السكن، الوضع الشخصي وما شابه  

 .تزييف طوابع اإليرادات او استمارة دفع آخر – طوابع تزييف .د

 

 :التزييف ومعالجة اكتشاف إمكانيات (0

 :الجمهور في مكتب التنسيق واالرتباط طريقة المعالجة في شباك استقبال (أ

 .التحقيق مع المواطن من قبل ضابط التنسيق المدني او نائبه (3

تحويل توصية من قبل قائد مكتب التنسيق واالرتباط الى فرع االستخبارات  (9
 .إلدخال منع قسم االستخبارات بسبب التزييف

رئيس فرع التوثيق والتسجيل في اإلدارة  يفحص رئيس قسم االستخبارات او (1
المدنية الطلب ويقرر فبه، يتم تعليل القرار ويوثق ويدخل المنع الى الجهاز 

 .المحوسب

يتم تحويل القرار لمعرفة مكتب التنسيق واالرتباط ذو العالقة، الذي يحولها  (7
 .لمعرفة المواطن

 :يةحاجز من قبل دورية عسكرية/ شرط/ طريقة العالج في معبر (ب

اثناء اكتشاف الشد بالتزييف، يقوم جنود/ رجال شرطة الدورية بتنفيذ فحص  (3
مقابل مكتب التنسيق واالرتباط ذو العالقة، يتم القاء القبض على التوثيق 
المشتبه به على انه مزيف، ويحول الى مكتب التنسيق واالرتباط، مع ذكر 

 .تفاصيل المواطن، وذلك بحسب اجراء مصادرة تصريح

ضابط الى مكان الحادثة ألغراض التحقيق مع المواطن، قدر اإلمكان،  يصل (9
بالمقابل، يطلب من المواطن الذهاب الى مكتب التنسيق واالرتباط مناجل 

 . التحقيق

 . اعاله( أ)9 مواصلة معالجة مكتب التنسيق واالرتباط كما هو مفصل في البند (1

  :دين مالي .ب

منع دخول المدينين من مناطق السلطة  نظمت معالجة هذا الموضوع في "اجراء .1
 99.1.22 الفلسطينية الى إسرائيل" كما تمت المصادقة عليها في جلسة الحكومة من يوم

  .(االجراء مرفق كملحق)

 على يعمل الذي التصاريح، مركز قائد الى القضاء منسق طريق عن المدينين، قائمة تحول .2
 قسم رئيس او االستخبارات فرع رئيس مصادقة بعد المحوسب، الجهاز في المنع تغذية

 . والسجل التوثيق

ال يشكل المنع الذي تم إدخاله بحسب هذا الفصل، إمكانية ان يمنع المدين من الدخول الى  .3
القضاء، زيارة معتقلين وما  إسرائيل ألغراض خاصة، مثل العالج الطبي، المثول امام

  .شابه، بحسب اعتبارات رئيس فرع االستخبارات ورئيس قسم التوثيق والسجل

يحق لمنسق القضاء التوصية على السماح بدخول مدين الى إسرائيل، وذلك من اجل تنظيم  .4
 . دفع الدين في إسرائيل او لغرض معالجة قضائية لشطب الدين

ات االعتراض واالستئناف، بحسب ما ذكر أعاله في "إدارة تتم إزالة المنع وكذلك إجراء .5
منع دخول المدينين من مناطق السلطة الفلسطينية الى إسرائيل" كما تمت المصادقة عليه 

 .99.1.22 في جلسة الحكومة من يوم
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 :المكوث غير القانوني في اسرائيل .ج

رائيل بدون تصريح، او في الحالة التي يتم فيها القاء القبض على مواطن فلسطيني في إس .1
بشكل مناقض لشروط التصريح الموجود، تحول قضيته للفحص لدى ضابط التنسيق 

 .واالرتباط

يقوم ضابط التنسيق المدني او نائبه بتنفيذ تحقيق مع المواطن، ويفحص عدم وجود  .2
 . تصريح لدى المواطن، او ان المواطن شذ عن شروط استعمال التصريح الذي بحوزته

د ضابط التنسيق المدني او نائبه ان ظروف الموضوع تشكل شكا حقيقيا لمنع اذا اعتق .3
دخول المواطن الى إسرائيل، يحول توصية قائد مركز التنسيق واالرتباط لفرع 

 .االستخبارات لتغذية منع قسم االستخبارات

يفحص رئيس قسم االستخبارات او رئيس فرع التوثيق والسجل في اإلدارة المدنية،  .4
ويقرر فيه، يتم تعليل القرار وتوثيق المنع، اذا تقر فرضه ويتم إدخاله الى الجهاز  الطلب

 .المحوسب

يتم تحويل القرار لمعرفة مكتب التنسيق واالرتباط ذو العالقة الذي يحولها الى معرفة  .5
 .المواطن

 

 :التماس قطاع في قانوني غير مكوثد   .  

معالجة هذه األمور من استعمال سيء لتصاريح الدخول الى منطقة التماس منظم في  .1
 . الفصل هـ من مجموعة األوامر لمنطقة التماس

في حال قرر مكتب التنسيق واالرتباط، بعد إجراءات فحص من قبله، على منع دخول  .2
ريح في المواطن الى منطقة التماس، بحسب صالحياته، يحول اعالنا الى مركز التصا

  . اإلدارة المدنية، الذي يعمل من اجل تغذية  منع قسم االستخبارات في موضوع المواطن

المواطن المعني بالحصول على قرار، يحق له التوجه الى لجنة االستئناف التابعة لقطاع  .3
 . التماس، بحسب القواعد المفصلة في مجموعة األوامر قطاع التماس

 :اعتراض .1

االعتراض على تغذية المنع، يعبئ استمارة إلزالة المنع على ظهر المواطن الذي يطلب  .أ
 .(استئناف -طلب إزالة منع قسم االستخبارات  – الملحق ب) االستمارة المرفقة

 . يحول الطلب الى مكتب التنسيق واالرتباط .ب

 في يبث الذي االستخبارات، فرع رئيس الى واالرتباط التنسيق مكتب موقف/ توصية تحول .ج
 . لمعرفة المواطن بواسطة مكتب التنسيق واالرتباط واحضاره توثيقه القرار، تعليل يتم. الطلب

ال يسري ما ذكر في هذا البند على منع تم إدخاله من منطلق اجراء منع دخول مدينين من   .د
 مناطق السلطة الفلسطينية الى إسرائيل، كما تمت المصادقة عليه في جلسة الحكومة من يوم

 . دم االستئناف على امر المنع الذي تم إدخاله بحسب هذا االجراء بحسب ما ذكر فيهيق. 99.1.22

 دخول لتصريح سيء استعمال بسبب إدخاله تم منع على يسري ال هذا، البند في ذكر ما كذلك .ه
 مجموعة بحسب التماس، قطاع للجنة  النوع هذا من منع على االستئناف يقدم. التماس قطاع الى

 . االوامر

 : إزالة المنع .6

  .بشكل عام، منع قسم االستخبارات يزول بشكل اوتوماتيكي مع نهاية فترة .أ
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مع ذلك، يحق للجهة التي اوصت بتغذية المنع، ان توصي على تجديده لفترة إضافية، ألسباب  .ب
 .  خاصة يتم تسجيلها

تعليمات "اجراء سري ما ذكر أعاله ال يسري على منع تم إدخاله بسبب دين مالي، النه عندها تج.     
منع دخول المدينين من مناطق السلطة الفلسطينية في الى إسرائيل" كما تمت المصادقة عليه في 

 .99.1.22 جلسة الحكومة من يوم

 

 

كما تمت المصادقة عليه في ", اجراء منع دخول المدينين من مناطق السلطة الفلسطينية الى اسرائيل: "الملحق أ

 99.1.22 جلسة الحكومة من يوم
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 طلب الزالة "منع قسم االستخبارات" :الملحق ب

 
 

 نموذج طلب الزالة "منع قسم االستخبارات" )استئناف( 
                                                                      

 23/23/56 תאריך:                                                                                          :מת"ק /ענף
 
 

            שם פרטי                              שם האב                                    שם הסב                            שם משפחה
 

 ____________תאריך לידה:               ____________                                                       ת.ז: 
 

 ________________________                                                      מס' טלפון: מגורים:  מקום
 

 הבקשה: ____________________________________________________________ ינימוק
                              

 ____________________________________________________________  
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                 עמדת הרמת"ק/ הרע"ן: ________________________________________________
 
 
 

 חתימה: ____________                          _________תאריך: 
 
 

 
                                                                                                                                               : _____________________________________________או רמ"ד תיעוד ומרשם החלטת רע"ן אג"מ

 נימוקי ההחלטה:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 חתימה: ____________                           _________תאריך: 
                                     

 לשימוש המשרד     


