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 ، نظام سحب التراخٌص8نظام 
عام .1

 مكاتب التنسٌق واالرتباطتراخٌص الدخول إلسرائٌل وسلطات العمل، تَصدر لسكان المنطقة من قبل . أ
القطاعٌة ومن قبل الجهات المعتمدة فً مكتب مركز التراخٌص وإذونات العمل، حسَب الوفاء بالشروط، 

.  الفحص األمنً المالئم، وحسب الهدف والغاٌة المطلوبٌن
.  كل التراخٌص والرخص تصدرحسب وضع األذونات ساري المفعول وقَت اإلصدار. ب
تغٌر الوضع األمنً لمواطن،  أو ارتكاب تجاوز لشروط  مع ذلك، من الممكن بعد وضع أمنً عام،. ج

 .الترخٌص، ٌضطرنا ذلك اتخاذ تدابٌر ضد ذات المواطن، ٌشمل سحب الترخٌص
 :الهدف .2

. تفصٌل إجراءات سحب التراخٌص مع ذكر الهٌئة المخّولة بذلك، والتعامل المطلوب. أ
: عام- الطرٌقة .3

. التعرٌف بالطرٌقة التً بها ٌتم سحب التراخٌص.أ
. تعٌٌن الهٌئة المؤهلة لسحب التراخٌص. ب
. توثٌق سحب التراخٌص. ج
 .تحدٌد استمرار التعامل مع المواطن بعد سحب التراخٌص.د
: تفصٌل- الطرٌقة. 4

 :تحدٌد الحاالت التً جّراؤها تُسحب التراخٌص. أ
 موعد بعدمواطن ذو ترخٌص ساري المفعول إلسرائٌل، مهما كان نوعه، الذي صدر ضده منع من الشاباك  (1

 .ولم ٌذكر على ظهر الترخٌص إنه ساٍر رغم المنعإصدار الترخٌص 
 بعد مواطن ذو ترخٌص  ساري المفعول إلسرائٌل،  مهما كان نوعه،  الذي صدر ضده منع من الشرطة (2

 .موعد إصدار الترخٌص
 بسبب سوء لذي تغٌر القرار بشأنهمواطن ذو ترخٌص  ساري المفعول إلسرائٌل،  مهما كان نوعه،ا(2

مواطن صاحب ترخٌص تجاري، حسب األنظمة، ووجد أنه ٌستغل : مثال)االستخدام بالترخٌص الذي أعطً 
 .(الترخٌص لصالح العمل فً إسرائٌل أو العكس

 .(استمرار معالجة األمر حسب نظام المنع) ُوجد فً حوزته ترخٌص مزٌف مواطن الذي (4
، فقط فً حالة أْن قد انتهى مفعوله( وٌشمل ترخٌص عمل)مواطن الذي بحوزته ترخٌص دخول إلسرائٌل  (5

 . حاول استغالل الترخٌص رغم ذلك
ال ٌُسحب ترخٌصه - لمواطن مع ترخٌص لدواعٍ طبٌة الذي تجاوز الحالة الحرجة الموصوفة أعاله- خاصّص . 6

. إال بعد محادثة مع ضابط القطاع
 :الهٌئات المخولة بسحب التراخٌص، هً. ب

ٌلبس لباسا رسمٌا بدرجة ضابط أو آمر غٌر . ضابط حجز، رجل عسكري، شرطً حدود، أو شرطة  فً العمل
. ضابط

. مسؤول المناوبة فً المعابر المأهولة .2
. (بدرجة ضابط أو ضابط عسكري)مندوبً إدارة تنسٌق العالقات  .3
 .(الشاباك/ شرطة إسرائٌل)جهات أمنٌة  .4

 :توثٌق سحب التراخٌص. ج
الذي ٌستخدم كتوثٌق لعملٌة " استمارة سحب ترخٌص"عند سحب الترخٌص، ٌمأل المسؤول عن ذلك  .1

. (انظر ملحق أ)سحب الترخٌص 
هذا التوثٌق ٌسلم إلدارة التنسٌق القطاعً وٌحفظ فً الملف كما ٌجب، فً ملف مخصص لذلك فً  .2

(. 2.انظر بند د)إدارة التنسٌق 



إدارة التنسٌق تقوم بتسجٌل مالحظة للمواطن فً منظومة المعلومات عن المواطن بخصوص ظروف  .3
. الحدَث وعن سحب الترخٌص

 :استمرار المعاملة مع مواطن الذي سحب ترخٌصه ووصل إلى إدارة التنسٌق. د
فً حال أْن وصل المواطن بال مستند ٌدل على سحب الترخٌص، تسجل تحت اسمه مالحظة بشأن  .1

حسب : تسجل المالحظة فً المنظومة على غرار المالحظة التالٌة)سحب الترخٌص حسب شهادته 
. (... على ٌدهأقوال المواطن تم سحب ترخٌص

. محاٍم بخصوص سحب الترخٌص/ إضافة إلى ذلك، ٌنبغً أن ٌطلب من المواطن تصرٌح من الشرطة .2
ٌجب تسجٌل ذلك فً )ٌجرى فحص على ٌدي إدارة التنسٌق بتواجد الجهة التً سحبت الترخٌص  .3

 .(المنظومة
مواطن سحب ترخصٌه الذي كان لضرورات طبٌة وكان بحوزته على ُضوء تسجٌل منع من أي نوع  .4

كان ووصل إلى إدارة التنسٌق، ٌتم تشخٌصه بأسرع ما ٌمكن أمام الجهة المانعة حسب إبراز عامة 
 .الوثائق المطلوبة، وٌأخذ استمرارا للعالج حسب ردّص الجهة المانعة وفحص ُمجدّصٍد لمنسقة صحٌة

 .فً حال تراخٌَص أخرى، ٌجب أن ٌقدم المواطن طلبا مجدّدا بإرفاق كل الوثائق المطلوبة لذلك .5
 :تشدٌدات. هـ

.  المعلومات ومراحل المعاملة مع المواطن فً منظومة معلومات عن المواطنكاملٌجب حفظ  .1
توثٌق سحب الترخٌص والتراخٌص المسحوبة تحفظ فً ملف مخصص لذلك فً إدارة التنسٌق  .2

. القطاعً
. ٌجب إلغاء الترخٌص المسحوب من منظومة التراخٌص .3
ال ٌُسحب ترخٌص لمواطن تصرف بطرٌقة غٌر مالئمة فً الحواجز، إال إذا تم تقدٌم شكوى ضده وتم  .4

. طلب الترخٌص كدلٌل
أوامر "ال ٌسحب ترخٌص لمواطن الذي مر عن طرٌق حاجز غٌر معد لممر فلسطٌنٌٌن حسب  .5

". المعابر
ٌجب استخالص كل المعلومات المتعلقة بسحب الترخٌص من الجهة التً سحبتها والتأكد أن سحب  .6

. الترخٌص ٌتم تنفٌذه حسب هذا النظام
فً حال سحب ترخٌص العمل، تقوم إدارة التنسٌق بإعالم مدٌر عام هٌئة العمل القطاعً ومسؤول  .7

 .وحدة االقتصاد، والذي سٌعمل على ألغاء الرخصة فً المنظومة
 :(من داخل مجموعة تعلٌمات خط التماس)سوء استخدام للتراخٌص فً منطقة خط التماس   .5

 إنفاذ سحب الترخٌص، ضد صاحب ترخٌص لمنطقة الخط الذي استخدم الترخٌص بعكس ما - الهدف.أ
 .خصص ألجله أو لشروطه، أو نفذ به تجاوزا

 :(لهذا الفصل فقط)تحدٌدات . ب
 .ترخٌص دخول ومكوث فً مجال الخط، ما عدا شهادة مواطن مقٌم فً مجال الخط- ترخٌص( 1
مثال، ) اإلخالل أو التعدي عن واحد أو أكثر من الشروط المفصلة فً الترخٌص - اإلخالل بشروط الترخٌص(2

 .(تجاوز ساعات الترخٌص، الخروج عن هدف الترخٌص، إدخال منع أمنً أو جنائً ضد صاحب الترخٌص
 استخدام الترخٌص للوصول إلى أهداف غٌر مشروعة أو تنفٌذ مخالفة - استخدام غٌر مالئم للترخٌص(3

 . قانونٌة
 . تنفٌذ مخالفات جنائٌة أو أمنٌة فً مجال الخط أو فً إسرائٌل من خالل االستعانة بالترخٌص- تنفٌذ مخالفة( 4
- أْي منطقة إسرائٌل)المسؤول األمنً هو صاحب الصالحٌة الستخدام القوة فً منطقته - القوة الضابطة( 5

 .(حرس الحدود، جهات اإلدارة المدنٌة- شرطة إسرائٌل، فً ٌهودا والسامرة
.  الذي ٌصدر التراخٌص للمنطقة لصاحب الترخٌص – إدارة تنسٌق العالقات القطاعٌة( 6

الهٌئة المخولة باتخاذ القرار لسحب الترخٌص الذي اسًء استخدامه أو أخل بشروطه على ٌدي أصحابه . ج
 . مدٌر إدارة التنسٌق، رئٌس فرع المعابر، ونائب مدٌر إدارة األمن: هً

 : الشروط لتحدٌد تنفٌذ سحب الترخٌص. د
 .التحقق من وقوع المخالفة أو سوء االستخدام (1
 .شدّة المخالفة أو سوء االستخدام (2

. نٌة صاحب الترخٌص من وراء تنفٌذ المخالفة أو سوء االستخدام (3

. نوع الترخٌص وضرورته ألصحابه (4
. ادعاءات صاحب الترخٌص المسحوب كما وردت فً نموذج التقرٌر وفً لجنة االستماع (5
. وجود مانع أمنً إو جنائً ضد صاحب الترخٌص (6
. وجود إخالالت سابقة (7



ل بذلك، - مدة الترخٌص (8 فً الحاالت التً ٌكاد تارٌخ الترخٌص ٌنقضً وقبل أٌام من اتخاذ قرار المخوَّ
.  ٌجب توجٌه صاحب الترخٌص المسحوب لتقدٌم طلب جدٌد للترخٌص حسب األنظمة

 -طرٌقة تنفٌذ سحب الترخٌص اإلداري. هـ
أن تسحب إدارٌا ترخٌصا ُضبط أصحابه وهم ٌنفذون إخالال بشروط الترخٌص أو  القوة الضابطة مّخولة (1

 . استخدام غٌر مناسب للترخٌص
 . ٌوما30سحب الترخٌص ال ٌتجاوز فترة  (2
 .تقرٌرٌا وٌسلم إلدارة التنسٌق (1-ن)القوة الضابطة تقوم بملء نموذج  (3
 .القوة الضابطة ٌمأل قسائم التسلٌم للمخل بالشروط للفلسطٌنً الذي سحب ترخٌصه، وتسلم للفلسطٌنً (4
 .القوة الضابطة تقدم تقرٌرا تنفٌذٌا إلدارة التنسٌق عن تفاصٌل الحدّث وسحب الترخٌص (5
القوة الضابطة ٌقوم بتسلٌم الترخٌص بإرفاق نموذج التقرٌر بشكل سلٌم إلدارة التنسٌق الذي أصدر   (6

 . ساعة من موعد السحب48الترخٌص المطلوب، خالل 
إدارة التنسٌق تقوم بالتسجٌل فً المنظومة المحوسبة، وفً السجالت المعٌنة، أنه قد تم سحب الترخٌص،  (7

 .وفٌها نوع الترخٌص وموعده وظروفه
 ".تراخٌص مسحوبة"الترخٌص المسحوب ونموذج التقرٌر ٌوضعان فً ملف  (8

 
 -طرٌقة فحص سحب الترخٌص. و

 ٌوما من 30صاحب الترخٌص ٌقوم بتقدٌم طلب استئناف على السحب فً نموذج مخصص خالل  (1

. تارٌخ السحب

.  ٌوما، ٌؤدي إلى اتخاذ قرار الجهة المسؤولة بال لجنة استماع30عدم تقدٌم الطلب خالل  (2

 ٌوما من تقدٌم االستئناف 30تقام اللجنة حسب النُّظم المفصل فً فصل أ، خالل - إنشاء لجنة استماع (3

 .محضر اللجنة تسلم لصاحب التخوٌل التخاذ قراره النهائً. لمسؤولة التنسٌق والعالقات
 : طرٌقة اتخاذ القرار. ز

 :إلغاء سحب الترخٌصصاحب التخوٌل ٌمكنه أن ٌقرر  (1
. القرار ٌُذكر فً محضر اللجنة وٌشمل تارٌخ القرار. أ

. وٌعاد إلى أصحابه" ملف التراخٌص المسحوبة"ٌٌخرج الترخٌص من . ب
". التراخٌص المسحوبة"محضر اللجنة ٌرفق إلى مستندات السحب وٌوضع فً ملف . ج

:  إلغاء سحب الترخٌص إنذار لصاحب الترخٌصصاحب التخوٌل ٌمكنه أن ٌقرر (2
. قرار صاحب التخوٌل ٌُذكر فً محضر اللجنة وٌشمل تارٌخ القرار. أ

.  وٌعاد إلى أصحابه" ملف التراخٌص المسحوبة"ٌٌخرج الترخٌص من . ب
". التراخٌص المسحوبة"محضر اللجنة ٌرفق إلى مستندات السحب وٌوضع فً ملف . ج
إدارة التنسٌق ٌسجل فً المنظومة المحوسبة وفً السجالت المعٌنة، أن الترخٌص المسحوبة أعٌد وأن . د

القٌام بعمل آخر فً ظروف . صاحب األمر قد أُنذر أالّ ٌقوم بمخالفة مماثلة والتً سببت سحب الترخٌص السابق
.  مشابهة سٌؤدي إلى تشدٌد العقوبة على منفذ المخالفة

 . أ
 : تأكٌد سحب الترخٌص حتى نهاٌة مدتهصاحب التخوٌل ٌمكنه أن ٌقرر  (3

. قرار صاحب التخوٌل ٌُذكر فً محضر اللجنة وٌشمل تارٌخ القرار. أ
". التراخٌص المسحوبة"محضر اللجنة ٌرفق إلى مستندات السحب وٌوضع فً ملف . ب
. قرار صاحب التخوٌل ٌسجل فً المنظومة المحوسبة. ج

. الذي ٌحوي سبب الرفض (1-ن)ٌسلّم للطالب نموذج رفض . د

.  ٌوما من موعد الرفض30ٌحق للطالب أن ٌستأنف عند نائب إدارة التنسٌق بواسطة تقدٌم طلب خالل . هـ

 . ٌوما من موعد تقدٌم االستئناف30ٌقرر نائب إدارة التنسٌق فً شأن المستأنف خالل . و

تأكٌد  سحب الترخٌص حتى نهاٌة مدته، ومنع ترخٌص مستقبلً فً صاحب التخوٌل ٌمكنه أن ٌقرر  (4
 :فترة ال تزٌد على سنة من موعد السحب

.  قرار صاحب التخوٌل ٌُذكر فً محضر اللجنة وٌشمل تارٌخ القرار ومدة المنع . أ
". التراخٌص المسحوبة"محضر اللجنة ٌرفق إلى مستندات السحب وٌوضع فً ملف . ب
. قرار صاحب التخوٌل ٌسجل فً المنظومة المحوسبة. ج

. الذي ٌحوي سبب الرفض (1-ن)ٌسلّم للطالب نموذج رفض . د

.  ٌوما من موعد الرفض30ٌحق للطالب أن ٌستأنف عند نائب إدارة التنسٌق بواسطة تقدٌم طلب خالل . هـ



فً حالة عدم اتخاذ القرار من الجهة المخولة، حسب النظام، ٌجب إعادة الترخٌص المسحوب ألصحابه بعد . و

.   ٌوما من السحب30انقضاء 

 
 


