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اجراءات عبور المواطنين الفلسطينيين في معابر 
  الحدود

 

 : عام .1

حتى االتفاقٌة المرحلٌة، كان السكان الفلسطٌنٌٌن ٌعبرون عن طرٌق محطات مراقبة الحدود فً  . أ
 :المعابر الحدودٌة بواسطة التوثٌق التالً

. بطاقة هوٌة وبطاقة خارج – آدم ورفح/معبر النبً  (1

.   اسرائٌلٌة( السً باسً )بطاقة عبور( – البحر والجو )معابر الحدود (2

 .منذ توقٌع االتفاقٌة، بدأت السلطة الفلسطٌنٌة باصدار جوازات سفر فلسطٌنٌة . ب

 سنوات، ٌصدر جواز السفر لصالح السكان 3ٌسري مفعول جواز السفر الفلسطٌنً لمدة  . ت

 (.الذٌن ٌستحقون بطاقة هوٌة )الفلسطٌنٌٌن النشٌطٌن

 

  :الهدف .2

 .ترتٌب عبور السكان الفلسطٌنٌٌن فً معابر الحدود

 

  :الطريقة .3

 .ٌصل المواطن الفلسطٌنً مع التوثٌق المالئم الى محطة العبور . أ

ملزم بالحصول على  – المواطن الفلسطٌنً الذي ٌطلب الخروج عن طرٌق مطار بن غورٌون . ب

بطاقة دخول الى اسرائٌل لهدف الخروج الى خارج البالد وجواز سفر فلسطٌنً ساري المفعول 
 ".الحجر المتحرج"محتلن فً حاسوب 

 .ٌحق للمواطن الفلسطٌنً العودة الى المنطقة عن طرٌق محطة العبور التً خرج منها . ت

المواطن الفلسطٌنً الذي لم ٌخرج من المنطقة عن طرٌق مطار بن غورٌون، ال ٌسمح له  . ث
 .بالعودة عن طرٌق مطار بن غورٌون

احد سكان قطاع غزة الذي خرج عن طرٌق معبر رفح ال ٌسمح له بالدخول الى المنطقة عن  . ج
 .طرٌق معبر النبً او مطار بن غورٌون

 : تفصيل الطريقة .4

 

 :16 السكان الفلسطٌنٌٌن النشطاء فوق سن ال . أ

  :خروج من المنطقة عن طرٌق النبً ورفح بامكانٌتٌن (1

الحجر "بواسطة جواز سفر فلسطٌنً ساري المفعول ومحتلن فً حاسوب  ( أ
". المتدحرج

 .بواسطة بطاقة خارج وبطاقة هوٌة محتلنة ( ب

  :موانئ بحرٌة/ خروج من المنطقة عن طرٌق مطار بن غورٌون  (2
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" الحجر المتحرج"بواسطة جواز سفر فلسطٌنً ساري المفعول ومحتلن فً حاسوب 

وباالضافة الى الحصول على تصرٌح دخول الى اسرائٌل بحسب المعاٌٌر المحتلنة التً 
. تنشر بٌن الحٌن واآلخر من قبل قٌادة االركان

 :دخول الى المنطقة (3

. مواطن خرج عن طرٌق النبً ٌعود الى المنطقة عن طرٌق النبً ( أ

مواطن خرج عن طرٌق مطار بن غورٌون ٌعود الى المنطقة عن طرٌق مطار  ( ب
 .بن غورٌون

 .مواطن من غزة خرج عن طرٌق رفح ٌعود عن طرٌق رفح فقط ( ت

 

 :15  وحتى5المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن النشطاء من سن  . ب

  :خروج من المنطقة (1

الحجر "بواسطة جواز سفر فلسطٌنً ساري المفعول ومحتلن فً حاسوب   ( أ
 ".المتحرج

 .بطاقة خارج قاصر مستقلة بمرافقة احد الوالدٌن ( ب

 .ٌرافق بطاقة خروج احد الوالدٌن ( ت

 

  :مٌناء بحري/ خروج من المنطقة عن طرٌق مطار بن غورٌون  (2

الحجر "بواسطة جواز سفر فلسطٌنً ساري المفعول ومحتلن فً حاسوب   ( أ
 باالضافة الى الحصول على تصرٌح دخول الى اسرائٌل بحسب "المتحرج

. المعاٌٌر التً تنشر من قبل قٌادة االركان

 :مواطن خارج من المنطقة (3

. قاصر خارج بواسطة جواز سفر ٌدخل بواسطة جواز سفر ( أ

خرج كمرافق بواسطة بطاقة احد الوالدٌن، ٌدخل بمرافقة نفس الوالد، فً الحاالت  ( ب
 من الواجب الوصول مزود –التً ٌطلب فٌها قاصر الدخول برفقة الوالد الثانً 

ببطاقة الخروج االصلٌة للوالد الذي بقً فً الخارج، فً هذه الحالة ٌحصل فً 
 '(.أ"انظر الملحق )الجسر على مصادقة مرافقٌن للدخول المنفصل

 . ٌدخل برفقة احد الوالدٌن–اذا خرج القاصر بواسطة بطاقة خروج بشكل مستقل  ( ت

 :5 المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن النشطاء حتى سن . ت

  :خروج من المنطقة (1

الحجر "بواسطة جواز سفر فلسطٌنً ساري المفعول ومحتلن فً حاسوب   ( أ
 ".المتدحرج

عالج / ، برفقة والد لٌس مواطنا5فً حاالت شاذة لطلب خروج قاصر حتى سن  ( ب
 هذه الحالة تحول لفحص فرع االمن، فً حال تمت المصادقة، ٌخرج –طبً 

. 5القاصر من المنطقة بواسطة بطاقة خروج قاصر رغم انه تحت سن 

 

  :موانئ بحرٌة/ خروج من المنطقة عن طرٌق مطار بن غورٌون (2
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الحجر "بواسطة جواز سفر فلسطٌنً ساري المفعول ومحتلن فً حاسوب  ( أ

وباالضافة الحصول على تصرٌح دخول الى اسرائٌل بحسب المعاٌٌر " المتدحرج
. التً تنشر من قبل قٌادة االركان

 :دخول الى المنطقة (3

بواسطة التوثٌق الذي خرج بواسطته وعن طرٌق محطة العبور التً خرج 
. منها

 

 :دخول اوالد مواطنٌن فلسطٌنٌٌن ولدوا خارج المنطقة . ث

 :5 حتى سن (1

تسجٌل فً جواز / بدخل الى المنطقة بواسطة شهادة مٌالد اصلٌة وجواز سفر
انظر  ) فً معبر الحدود ٌحصل على تاشٌرة دخول قاصر–السفر التابع للوالد 

بواسطتها ٌسجل فً وزارة الداخلٌة وٌحصل على رقم بطاقة هوٌة ( الملحق ب
، واال 16بعد دخوله المنطقة فً حال توجه والداه الى وزارة الداخلٌة حتى سن 

.  ال ٌسجل فً السجل السكانً

 :16 حتى سن 5 من سن (2

ٌتوجه والداه الى وزارة الداخلٌة من اجل  – ٌدخل بواسطة تصرٌح زٌارة

. 16 تسجٌله فً الملف قبل وصوله سن

 :16 فوق سن  (3

ال ٌستحق الحصول على سكن فً المنطقة، الطرٌق لترتٌب مركزه هً عن 
 .طرٌق لم شمل العائالت على حساب مخصصات السلطة الفلسطٌنٌة السنوٌة

 المواطن الذي ٌفقد التوثٌق فً الخارج . ج

.  فً الخارجمصادقة دخول مواطن فقد التوثٌق – ٌجب العمل بحسب االجراءات
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 :الملحق ا
 

 

 مرافقين عند الدخول المنفرد بدال من بطاقة خارج
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 : الملحق ب

 مصادقة على خروج قاصر ابن مواطن ولد في الخارج
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