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קובץ פקודות קבע  
االمصاددقة على تصارريیح الهھھھدداافف جناززةة في ااسرراائيیلل   

: عامم .1  
1. تصرريیح بووااسططة ددوولة إإسرراائيیلل (لكلل ااألهھھھدداافف)  االيیوومم٬، يیتمم ددخوولل سكانن يیهھوودداا وواالسامررةة االى مجالل 

.ددخوولل االى ااسرراائيیلل  

2. ووووااضح٬، اانن حاددثة جناززةة هھھھي حاددثة  ٬،أأقارربب عائلة في إإسرراائيیلليیووجدد لقسمم منن االسكانن االفلسططيینيیيینن  
. اانسانيیة  

3. .بشكلل عامم تمنح االتصارريیح ألقارربب االعائلة للمتووفي منن االددررجة ااالوولى   

4. فف ااالجررااء االمفصلل أأعالهه وويینظظمم ططرريیقة ددخوولل االفلسططيینيیيینن٬، حاملي بططاقة هھھھوويیة فلسططيینيیة لغررضض يیعررّ  
. االجناززةة في ااسرراائيیلل  

2. :االهھددفف   
.ااجررااء ااصدداارر تصارريیح االددخوولل لهھددفف االجناززةة في ااسرراائيیللتنظظيیمم    
3. : االططرريیقة   

1. يیتووجهھ االمووااططنن االفلسططيیني االمعني بالحصوولل على تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل لهھددفف االجناززةة٬،  
. االى مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط ذذوو االعالقة في مكانن سكنهھ  

2. االى مووتت ووقبرر االمتووفي على االفلسططيیني اانن يیقددمم االى مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط ووثائقق٬، تشيیرر  
.االمذذكوورر في االططلبب. تشملل االووثائقق على ااألقلل شهھاددةة ووفاةة ووررخصة ددفنن  

3. .يیتأكدد ضابطط االتنسيیقق االمددني اانهھ تووجدد قرراابة عائليیة منن االددررجة ااألوولى بيینن مقددمم االططلبب وواالمتووفي   

4. .يینفذذ ضابطط االتنسيیقق االمددني فحصص منع٬، على كلل اانووااعهھ٬، لمجملل مقددمي االططلباتت   

5. على تصرريیح لهھذذاا االهھددفف ال يیلززمم االمووااططنن بالحصوولل على بططاقة ذذكيیة سارريیة لغررضض االحصوولل  
. االمفعوولل  

6. .منن حيینن آلخرر االمتجدددد", ووضع االتصرريیح" كما هھھھوو مفصلل في ااوواامرر – مددةة ووساعاتت االتصرريیح   

4. : تفصيیلل االططلبب   

1.  يیقددمم االمووااططنن االفلسططيیني االمعني بالحصوولل على تصرريیح للددخوولل لغررضض االجناززةة االى إإسرراائيیلل٬، 
: منظظما لمكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط ذذوو االعالقة في مكانن سكنهھ٬، يیررفقق االططلبب بالووثائقق االتاليیةططلبا   

. ااستماررةة ططلبب االحصوولل على تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل مع ذذكرر هھھھددفف االززيیاررةة )1  

صووررةة بططاقة االهھوويیة لمقددمم االططلبب ووااررفاقق شهھاددةة ووفاةة ووررخصة ددفنن منن ووززااررةة االددااخليیة  )2
.تت االمررحوومم٬، مكانن االجناززةة ووااووقاتهھاااإلسرراائيیليیة٬، االتي تددلل على موو  

2. : يینفذذ ضابطط االتنسيیقق االمددني/ نائبهھ االفحووصاتت االتاليیة   

. فحصص االووثائقق االمررفقة بالططلبب )1  
فحصص ووضع االمووااططنن/ ةة في االجهھازز االمحووسبب  )2 يیجبب االتأكدد اانن االحدديیثث يیددوورر عنن مووااططنن  –

  .'ناشططفلسططيیني بمرركزز "
). قسمم ااالمنن/شررططة  /جهھازز ااالمنن االعامم(فحصص منع  )3  

بشكلل عامم في حالل كانن مقددمم االططلبب ممنووعا  )4 يیمكنن تحوويیلل اامررهه لفحصص االجهھة ذذااتت  –
. االعالقة٬، بشكلل خاضع العتباررااتت ضابطط االتنسيیقق االمددني/ نائبهھ  
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קובץ פקודות קבע  
لغررضض    بعدد تصدديیقق االمعططيیاتت كما هھھھي مفصلة أأعالهه٬، يیصددرر تصرريیح ددخوولل االى ااسرراائيیلل )5 

.االجناززةة في ااسرراائيیلل  
 


