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مصاددقة على ططلباتت ددخوولل االى إإسرراائيیلل لغررضض االعالجج االططبي وومرراافقة اال ااتتإإجررااء 

مرريیضض  
 

1. :عامم   

1. عالجج/ مرراافقة مرريیضض االتعتني ااإلددااررةة االمددنيیة بططلباتت االفلسططيینيیيینن للددخوولل االى إإسرراائيیلل لغررضض  
.)يیشملل االقددسس االشررقيیة( في االمستشفيیاتت وواالعيیاددااتت في ااسرراائيیلل  

2. :االهھددفف   

لعالجج االططبي/ مرراافقة مرريیضض. تلقي االخررووجج لألجلل ااح االتصارريیح للفلسططيینيیيینن نظظمم منإإجررااءااتت تتحدديیدد 
االمتووااجددةة في ااحدد االمستشفيیاتت في  ططلبب فلسططيیني االمتززووجج منن مووااططنة إإسرراائيیليیة ااإلجررااء,لغررضض هھھھذذاا 

  إإسرراائيیلل بسببب االووالددةة يیعالج كأنهھ ططلبب لمرراافقة مرريیضض.

3. :االططرريیقة   

:ططررقق تقدديیمم االططلبب .1  
1( لفلسططيیني بووااسططة ممثلل ااالررتباطط اا  .في ااططارر االجلساتت االيیووميیة –  

2( االجمهھووررشباكك ااستقبالل  عبرر  تقدديیمم ططلبب اانهھ يیحقق للمووااططنن االفلسططيیني  إإلىاالتنوويیهھ  يیجب -
.◌ً باكك ااستقبالل االجمهھوورر في حالل كانن االططلبب مستعجاللغررضض االعالجج االططبي في ش  

:ططرريیقة معالجة االططلباتت .2  
1( :)االقددسسفي إإسرراائيیلل ووشررقي ( مستشفيیاتت   

1. ل ااالستماررةة إإسراائيیل٬، مث إإلىاالدخولل  لتصريیحقدمم ااستماررةة ططلب يی أأننعلى االموااططن  
"معالجة ططلباتت االفلسطيینيیيین للدخولل االى  ااتتإإجرااء من االظاهھھھرةة في االملحق أأ

.االمالئممستشفى االمن  ااستدعاءإإسراائيیل" برفقة   

2. االططلبب. في حالل ووجوودد منع ااوو شكك بالتززيیيیفف  يیفحصوونن نائبهھ/ ااالررتباططضابطط  
.ألجلل ااإلبددااء عنن رراائيیهھانسقة االصحة يیحوولل االططلبب االى مكتبب م  

3. رريیضض االمذذكوورر مبأنن اال االتأكددططلبب مرراافقة مرريیضض٬، يیجبب اال عنددما يیكوونن مووضووعع 
إإسرراائيیلل. مددةة  إإلىددخوولل لل سارريي االمفعوولل في ااستماررةة االططلبب يیملكك تصرريیح

.االذذيي منح للمرريیضضمددةة االتصرريیح ال تززيیدد عنن  االتصرريیح  

4. تصلهھمم قرراابة منن االددررجة ااألوولى نن يی, االذذمرريیضضاالمصاددقة على مرراافقيینن لكلل يیمكنن  
منن مرراافقيینن وو/ااوو مرراافقق  أأكثرر. في االحاالتت االشاذذةة يیمكنن االمصاددقة على بالمرريیضض

بحسبب ااعتباررااتت ضابطط  بالمرريیضض, االتي ال تصلهھ قرراابة منن االددررجة ااألوولى
.ااالررتباطط  

5.  ليیوومم ووااحدد تكوونن ساعاتت االتصرريیح بيینن لتصارريیحيیددوورر االحدديیثث عنن ططلباتت  عنددما 
05:00-19:00.  

6. مثلل مررضى ( تصارريیح ططوويیلة ااألمدد لمررضى مززمنيیننليیكوونن مووضووعع االططلبب عنددما  
بيینما باقي , 00:00-00:00 تكوونن ساعاتت االتصارريیح  )االسررططانن ااوو مررضى االكلى

.19:00-05:00 االتصارريیح تكوونن بيینن االساعاتت  
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 7. فلسططيیني متززووجج منن إإسرراائيیليیة٬، ماكثة ااوو منن  عنددما يیكوونن مووضووعع االططلبب مووااططنن 

 يیصددررثث في االمستشفى في إإسرراائيیلل لغررضض االووالددةة٬، بشكلل عامم٬، االمتووقع اانن تمك
ططبي يیررفقق  تقرريیررأأيیامم قبلل تارريیخ االووالددةة االمتووقع٬، بحسبب  10 حيیثث يیبددأأ  االتصرريیح 

منن قبلل مقددمم االططلبب وويیحوولل لفحصص مكتبب منسقة االصحة٬، يیكوونن سرريیانن مفعوولل 
أخيیرر في يیووما٬، كما ذذكرر أأعالهه. في االحاالتت االتي يیحددثث فيیهھا ت 14االتصرريیح لمددةة 

يیططوولل٬، يیمكنن تقدديیمم ططلبب لتمدديیدد االمكووثث  االمررأأةة في االمستشفىاالووالددةة ااوو اانن مكووثث 
يیووما ٬، االذذيي يیفحصص بإجررااءااتت سرريیعة. في االحاالتت االتي تكوونن  14 تززيیدد عنن لمددةة

فيیهھا االووالددةة مسبقة عنن االتارريیخ االمخمنن للووالددةة٬، يیمكنن تقدديیمم ططلبب يیتمم فحصهھ 
.بحسبب إإجررااءااتت سرريیعة  

2( :عيیاددااتت خاصة   

1. عالجج في االعيیاددااتت اال ألجلل تلقيبشكلل عامم االسيیاسة هھھھي تقليیصص تقدديیمم االتصارريیح  
.االخاصة  

2. - ططلباتت منن هھھھذذاا االنووعع االمصاددقة علىاالتي يیمكنن فيیهھا  فيیما يیلي االحاالتت   

.مووااططنيینن متززووجيینن إلسرراائيیليیيیننلططلباتت  )1(  

.حاددثث عملل جررحى جررااءططلبب  )2(  

االتي ال  ةةمجاالتت ااختصاصص مميیززذذوويي  ألططباءعيیاددااتت /ططلبب االخررووجج إإلى  )3(
.في االمنططقة بدديیلليیووجدد لهھا   

.مكتبب منسقة االصحةبمررااعاةة تقرريیرر  فحصهھننحاالتت شاذذةة يیتمم  )4(  
3. على االمووااططنن اانن يیقددمم ططلبب تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل٬، مثلل ااالستماررةة االتي  

االفلسططيینيیيینن للددخوولل االى  ططلباتت"معالجة  إإجررااءااتت مننتظظهھرر في االملحقق أأ 
.االمالئمةةة منن االعيیادد يیررفقق لهھا ااستددعاءإإسرراائيیلل"   

4. االططلبب. في حالل ووجوودد منع ااوو شكك بتززيیيیفف يیحوولل  يیفحصوونن ضابطط ااالررتباطط/ نائبهھ 
.ررأأيیهھا إلبددااء عنن ألجللاالططلبب االى مكتبب منسقة االصحة منن   

5. عنددما يیكوونن مووضووعع االططلبب مرراافقة مرريیضض٬، يیجبب االتأكدد بأنن االمرريیضض االمذذكوورر  
يیلل. مددةة في ااستماررةة االططلبب يیملكك تصرريیح سارريي االمفعوولل للددخوولل إإلى إإسرراائ

.االتصرريیح ال تززيیدد عنن مددةة االتصرريیح االذذيي منح للمرريیضض  

6. لمررضى االخاررجيینن للعالجج في لبشكلل عامم٬، ال يیصاددقق على ااكثرر منن مرراافقيینن  
.االعيیاددااتت  

7. مكتبب  تقرريیرر بمررااعاةة/ نائبهھ ااالررتباططيیتمم فحصص االحاالتت االشاذذةة منن قبلل ضابطط  
.منسقة االصحة  

:االممنووعيینن االسكانن .5  

1.  )االعمليیاتتقسمم  أأووشررططة مخابررااتت أأوو منع منع ( عليیهھ منع االذذيي يیووجدد  كلل ططلبب لمووااططنن 
االتنسيیقق ووااالررتباطط االلوواائي االى مكتبب منسقة االصحة منن  مكتببمنن قبلل  االططلبب يیحوولل

:٬، يیذذكرر في هھھھذذهه االططلباتت االتفاصيیلل االتاليیةتقرريیررااجلل االحصوولل على   

1. .تفاصيیلل االمووااططنن   

2. .االمنع   

3.    .ططلباتت مشابهھة منن قبلل االمووااططنن تارريیخ  
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 4. في حالل ططلبب مرراافقة مرريیضض)(للمرريیضض  ةصلة االقررااب   

5. يیجبب االتنوويیهھ ااذذاا كانن االوواالدد االثاني  , ااحدد وواالدديیة ممنووعع, في ططلباتت مرراافقة مرريیضض 
 بشكلل فوورريي وويیحوولل أأمرريیحصلل على تصرريیح االغيیرر ممنووعع لوواالدد ااممنووعا أأيیضا. 

منن  لتمكيینن االوواالدديیننبشكلل عامم يیتمم تووظظيیفف جهھدد كبيیرر . االوولدد االممنووعع للفحصص
مرراافقق اال ااحدد بحالل االخططيیررةة٬،االمززمنة/  ااألمررااضض لددىى ووباألخصص هھممأأبنائمرراافقة 
تصلهھمم ٬، يیجبب ذذكرر هھھھلل يیووجدد هھھھناكك مرراافقوونن آآخرروونن ووهھھھوو ليیسس ااحدد االوواالدديیننممنووعع 
.االددررجة ااألوولى ليیسوواا ممنووعيینن قرراابة منن  

2. أأنن / نائبهھ ااالررتباططضابطط  ااعتقدد ووبحاللمنن منسقة االصحة  تقرريیرربعدد االحصوولل على  
لبب لفحصص االططهھھھنالكك مبرررر  لفحصص االجهھة االتي أأددخلتت االمنع بحسبب  االططلبب يیحوولل –
.االمووضووعع  

3. / نائبهھ ٬، يیحوولل  ااالررتباططضابطط يیتخذذ االقرراارر منن قبلل  االتقرريیرر االمالئمم, بعدد االحصوولل على  
."معالجة ططلباتت االددخوولل االى ااسرراائيیلل إإجررااءااتتبحسبب ما ذذكرر في  االمستددعياالقرراارر االى   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


