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קובץ פקודות קבע  
  

ااجررااء عملل مقابلل االمنظظماتت ااالسرراائيیليیة  
 

1. :عامم   
منظظمة إإسرراائيیليیة٬، االتي تقددمم لهھ ططلباتت ددخوولل االى  110يیعملل مرركزز االتصارريیح مقابلل ااكثرر منن  .1

.إإسرراائيیلل لصالح فلسططيینيیيینن للمشارركة في نشاططاتت االمنظظمة  
ااإلسرراائيیليیة هھھھي منظظمة االتي تثبتت اانهھا منظظمة ليیسس الهھھھدداافف االرربح ووأأهھھھدداافهھا تقرريیبب  االمنظظمة .2

االقلووبب٬، ددعمم االسالمم ووما شابهھ٬، مثلل هھھھذذهه االمنظظمة يیحقق لهھا تقدديیمم ططلباتت ددخوولل لصالح 
.فلسططيینيیيینن  

5.  شخصيیة ألغررااضض ووليیسس فقطط٬، االمنظظمة نشاطط لصالح تكوونن االمنظظمة٬، تقددمهھا االتي االططلباتت 
التت٬، أأغررااضض ططبيیة ووما شابهھ)عائ ززيیاررةة( للمنظظمة هھھھذذهه االططلباتت ال تقبلل ووعليیهھا االووصوولل  -

.عنن ططرريیقق االعالقاتت االددااخليیة  
2. :االهھددفف   

تعرريیفف ططرريیقة معالجة االعنايیة بالططلباتت لمنح تصارريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل للمووااططنن االفلسططيیني٬، بحسبب 
.ططلبب منظظمة ااسرراائيیليیة  

3. :االططرريیقة   
ططلباتت ددخوولل االى إإسرراائيیلل لصالح فلسططيینيیيینن وولمم تعبئ االمنظظمة ااإلسرراائيیليیة٬، االمعنيیة بتقدديیمم  .1

باإلضافة االى اانن ) ملحقق أأ(נ تعملل منن قبلل مع ااإلددااررةة االمددنيیة٬، "ااستماررةة الضافة منظظمة جدديیددةة"
تعررضض االمنظظمة شهھاددةة منظظمة ليیستت ألهھھھدداافف االرربح٬، االتي تثبتت اانن االمنظظمة ال تعملل بهھددفف 

.االرربح  
االتووثيیقق وواالتسجيیلل٬، يیحقق للمنظظمة اانن تقددمم بعدد االمصاددقة على االمنظظمة منن قبلل ررئيیسس قسمم  .2

كتررووني. يیقددمم االططلبب على لططلباتت االددخوولل االى إإسرراائيیلل لصالح فلسططيینيیيینن بووااسططة االبرريیدد ااال
'االملحقق بب( ظظهھرر ااستماررةة مخصصة لذذلكك ).ااستماررةة ططلبب -  

5.  مرركزز قائدد/ وواالتسجيیلل االتووثيیقق قسمم ررئيیسس( االعالقة ذذااتت االمصاددقة جهھاتت االى االططلبب يیحوولل 
.ووااعتباررااتهھمم ) ووهھھھؤؤالء يیقرررروونن هھھھلل يیصاددقق على االططلبب اانن يیررفضض٬، بحسبب ررأأيیهھمماالتصارريیح  

 االتي وواالتصارريیح إإسرراائيیلل االى بالددخوولل مكتسبب حقق االفلسططيینيیيینن للسكانن يیووجدد ال اانهھ يیووضح٬، .8
.االعاجلة ااوو ااإلنسانيیة لألغررااضض معددةة ليیستت ااالجررااء هھھھذذاا بحسبب إإصددااررهھھھا بتمم  

4. :االططلبب تفصيیلل   
االددخوولل االى إإسرراائيیلل لصالح مووااططنن فلسططيیني بووااسططة االبرريیدد  لتصرريیح ططلبا االمنظظمة تقددمم .1

.اااللكتررووني االى مرركزز االتصارريیح  
.مع ااستالمم االططلبب بووااسططة االبرريیدد اااللكتررووني يیررسلل ااعالنن "ااستلمم" االى االمررسلل .2  
6.  تحوولل االططلباتت٬، هھھھذذهه مثلل معالجة عنن االمسؤؤوولل االمنظظماتت٬، مرركزز االى يیصلل االططلبب هھھھذذاا 

ى االحاسووبب االعسكرريي ووهھھھناكك يیتمم فحصص هھھھلل يیووجدد لمقددمم اال االمددني االحاسووبب منن االططلباتت
.االططلبب منع أأمني ووهھھھلل يیووجدد بحووززتهھ بططاقة ذذكيیة سارريیة االمفعوولل  

8.  االمنظظمة تحتلنن االتي االمنظظماتت٬، لمرركزز االططلبب على االجوواابب االتصارريیح٬، مرركزز قائدد يیعيیدد 
. للططلبب بالنسبة االقرراارر مووضووعع في هھھھاتفيیا/ اااللكتررووني االبرريیدد بووااسططة  

26. . االمصاددقة على االططلبب٬، يیجبب ذذكرر متى ووأأيینن على االمنظظمة اانن تأخذذ االتصارريیح تمتت حالل في   
27.  االمنظظمة٬، منن االططلبب ااستالمم مووعدد: االتاليیة االتفاصيیلل تشملل االتصارريیح مرركزز في مررااقبة تجررىى 

 سلمتت وولمنن للمنظظمة االتصارريیح تسليیمم وومووعدد بالضبطط وولمنن االمتووجهھ االى االجوواابب إإعاددةة مووعدد
.بالضبطط  

 
5. :تشدديیدد   

عامم٬، االمووااططنيینن بددوونن بططاقاتت ذذكيیة لنن يیصاددقق عليیهھمم عدداا حاالتت شاذذةة بمصاددقة ررئيیسس بشكلل  .1
.قسمم ااالستخباررااتت  
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بشكلل عامم ال يیصاددقق على ططلباتت سكانن في مووضووعع ااددخالل االمنع (اامني٬، شررططة ااوو  .2 

ااستخباررااتت) في االحاالتت االشاذذةة يیمكنن ااررسالل ططلبب فحصص االجهھة االماتعة٬، بمصاددقة ررئيیسس فررعع 
.وواالتسجيیللاالتووثيیقق   

5. ي كلل ططلبب يیجبب تفصيیلل االحاجة للحصوولل على االتصارريیح٬، باإلضافة االى ذذلكك٬، يیجبب ذذكرر ف 
تفاصيیلل مقددمم االططلبب: ااالسمم٬، بططاقة االهھوويیة٬، هھھھددفف االززيیاررةة٬، االووظظيیفة في االمنظظمة/ االعالقة 

.بالمنظظمة٬، االساعاتت ووما شابهھ  
8. .وومقررووءةة ووااضحة ووتكوونن فقطط٬، االعبرريیة باللغة االططلباتت تقددمم   

26. مم االووسيیطط ذذوو االعالقة االذذيي يیمكنن االعووددةة االيیهھ بالرردد٬، ااوو أليي حالة ااس ذذكرر يیجبب ططلبب كلل في 
.أأخررىى. باإلضافة االى ذذلكك يیجبب ذذكرر ااسمم ووررقمم هھھھاتفف االجهھة االمجمعة للتصارريیح  

27.  8:00 االساعة منن تكوونن ااألهھھھدداافف هھھھذذهه لصالح إإصددااررهھھھا يیتمم االتي االتصارريیح عامم٬، بشكلل 
.ووفووقق صباحا  

بووااسططة االبرريیدد اااللكتررووني لمرركزز االتصارريیح وومنن  االمستقبلي االملفف االى االططلباتت تصلل كي .11
ااجلل خلقق ررااحة ااثناء االبحثث عنن االططلباتت٬، على االمنظظمة اانن تكتبب كلمة "منظظمة"٬، بططاقة 

.االهھوويیة ااألوولى للططلبب٬، مووعدد االتصرريیح ووااسمم االمنظظمة في مووضووعع ااالعالنن  
6.  تصددرر عليیهھا٬، مصاددقق ططلباتت 10 منن ااقلل يیشملل االذذيي االططلبب على االمصاددقة حالل في 

في حالل تمتت  ).بحسبب ططلبب االمنظظمة( االلوواائيیة ووااالررتباطط االتنسيیقق مكاتبب ااحدد في االتصارريیح
تصارريیح في ططلبب ووااحدد٬، تصددرر االتصارريیح في مرركزز االتصارريیح  10االمصاددقة على ااكثرر منن 

في مجالل ااستقبالل االجمهھوورر في ااإلددااررةة االمددنيیة ووعلى أأساسس  فقطط٬، ووتسلمم االى ممثلل االمنظظمة
.االمسبققاالتنسيیقق   

ال تعتني ااإلددااررةة االمددنيیة بططلباتت تصارريیح لصالح سكانن غززةة٬، في حالل تمم قبوولل ططلبب كما ذذكرر٬،  .16
.6741455-08: يیجبب تووجيیهھ االمتووجهھ االى مكتبب تنسيیقق ووااررتباطط غززةة على هھھھاتفف ررقمم  

28. يیجبب . A بططلباتت ددخوولل إإسرراائيیليیيینن ووأأجانبب االى مناططقق تعتني ال االمددنيیة ااإلددااررةة اانن على يیشدددد 
.5305104-02:  تووجهھاتت االجمهھوورر في قيیاددةة االمرركزز على هھھھاتفف ررقمم مكتببباتت تووجيیهھ االططل  

في االحاالتت .  merkazheterim@gmail.com :عنوواانن االبرريیدد اااللكتررووني لتقدديیمم االططلبب هھھھوويي.أأ.  
االتي ال يیمكنن فيیهھا ااررسالل االططلبب بووااسططة االبرريیدد اااللكتررووني٬، يیمكنن تقدديیمهھ بووااسططة االفاكسس  
: كلل حالل يیجبب االتأكدد منن ووصوولل االططلبب عنن ططرريیقق هھھھاتفف ررقممفي . 9977726-02: ررقمم 

02 - 9977727 .  
.أأيیامم عملل على ااألقلل قبلل مووعدد بدداايیة االتصرريیح االمططلووبب 10يیجبب تقدديیمم االططلباتت خاللل . يي.بب  

يیووضح٬، اانن ططلباتت االددخوولل االى إإسرراائيیلل لغررضض االمشارركة في نشاططاتت االمنظظماتت االتي يي.جج. 
(بب) منن ااالجررااء٬، يیجبب تقدديیمهھا بووااسططة ااالررتباطط 1تستجيیبب للمعايیيیرر االمفصلة في االبندد 

.االفلسططيیني  
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االملحقق أأ  
 

 
 

ااستماررةة إإضافة منظظمة ااسرراائيیليیة  
 

1. لغررضض إإضافة االمنظظمة يیجبب تعبئة ااالستماررةة بحسبب االمووااضيیع االتاليیة٬، يیجبب االتنوويیهھ االى اانهھ كلما كانتت  
ااكثرر سيیسهھلل ااالمرر على معالجة االمعططيیاتت االمعلووماتت االتي ستسلمم بمووجبب هھھھذذهه ااالستماررةة ووااضحة 

.لغررضض تسجيیلل االمنظظمة  

2.   :خلفيیة عنن االمنظظمة٬، أأهھھھدداافهھا ووجمهھوورر االهھددفف لهھا 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

____________________________________________________  

3. تفصيیلل نشاططاتت االمنظظمة في إإسرراائيیلل٬، نشاططهھا في يیهھوودداا وواالسامررةة/ االعالقة مع منظظماتت فلسططيینيیة  
:مووااززيینن فلسططيینيیيینن مقابلل٬، ااشخاصص ااتصالل/  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

____________________________________________________  

 

1. مبنى االمنظظمة   .تفصيیلل أأعضاء ااإلددااررةة االمرركززيیيینن  ذذكرر االووظظيیفة/ االمهھنة/ االتاهھھھيیلل –  

_____________________:ررةة االجمعيیةأأعضاء إإدداا  
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:االمدديیرر االقططرريي   _____________________  

:مدديیرر مجالل ااالنتاجج  _____________________  

مدديیرر االقسمم االتجارريي  :االجاليیة -  _____________________  

_____________________: مدديیرر االتططوويیرر االددوولي  

_____________________ :جهھاتت االمررااقبة   

مجلسس ااالددااررةةقائمة أأعضاء   : _____________________  

_____________________ :لجنة ااستشارريیة  

االخاصة ااالحتيیاجاتت لجنة   
  

1. مصاددرر االتموويیلل   

___________________________________________________________
________________________________________________________  

 

2. )حالل ووجددفي ( ذذكرر في ووسائلل ااالعالمم   

 

a. ______________________:االووسيیطط   

 

a. مع تبرريیكاتت   

جنوودد ووقاددةة مرركزز االتصارريیح                                                                       

 
 

االملحقق بب  

 
 

  ااستماررةة تقدديیمم ططلبب لتصارريیح لصالح منظظماتت ااسرراائيیليیة

_________________:تارريیخ تقدديیمم االططلبب  

  __________________:مقددمة االططلبب ااسمم االمنظظمة

                   ________________________:سببب االتصرريیح
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): تفصيیلل حوولل االلقاء/ االحددثث (يیشملل جددوولل ززمني مفصلل 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

                 _______:عدددد ااأليیامم االمططلووبب                ______:االتارريیخ االمططلووبب للتصرريیح

  ________:مالحظظاتت

  ____:ساعاتت االتصرريیح

  ______:مكانن االمبيیتت     _____?يیشملل االمبيیتت

  ___________:هھھھددفف االتصرريیح االددقيیقق

_________:مكانن ااستالمم االتصرريیح  

   _____:مقددمي االططلببعدددد 

:تفصيیلل االمددعوويینن/ االمشارركيینن  
 االعالقة مع االمنظظمة االووظظيیفة االهھاتفف ااالسمم بططاقة االهھوويیة ررقمم متسلسلل

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

________:عدددد االووثائقق االمررفقة  

  ________________:االتصرريیحاالجهھة االتي ستأخذذ 

_________________:االووسيیطط منن قبلل االمنظظمة  

  _______________):ططررقق ااالتصالل مع االمنظظمة (هھھھاتفف٬، برريیدد االكتررووني ووفاكسس

__________________:مالحظظاتت  

  - االتشدديیدد على

• .لعملل االمنظظمةمنن االمهھمم ذذكرر ماهھھھيیة االططلبب٬، ووعلى االمووااططنن االذذيي يیقددمم االططلبب اانن يیكوونن متصال بشكلل مباشرر    
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 • .ااذذاا كانن االلقاء/ االحددثث مشترركك لمنظظماتت وو/ااوو مؤؤسساتت إإضافيیة يیجبب ااررفاقق ووثائقق منن قبلهھا   

• .باإلضافة االى ذذلكك ططالما يیووجدد تفضيیلل الررفاقق االووثائقق االتي تشيیرر االى االحاجة االى االتررخيیصص    

• مرركزز االتصارريیح٬، في قيیاددةة  تصارريیح لنفسس االلقاء يیتمم ااصدداارر االتصارريیح في 10 في حالل كانن االحدديیثث يیددوورر عنن ااكثرر منن 

.ااإلددااررةة االمددنيیة في بيیتت اايیلل٬، ووتسلمم لممثلل االمنظظمة في شباكك ااستقبالل االجمهھوورر بحسبب االتنسيیقق االمسبقق  

• في االحاالتت االتي يیووجدد بهھا تغيیيیررااتت في مكانن االلقاء٬، االساعة ااوو أأيي تفصيیلل آآخرر يیجبب حتلنة مرركزز االتصارريیح بأسررعع ووقتت  

.  ممكنن منن ااجلل منع االتاخيیررااتت الحقا  

• .6741455-08: على هھھھاتفف ررقمم ووااالررتباطط غززةةتووجهھ االططلباتت لصالح سكانن غززةة االى مكتبب االتنسيیقق    

• يیووجدد لصالح االشرريیحة . A بططلباتت إإسرراائيیليیيینن ووسيیاحح منن ااجلل االددخوولل االى منططقةباإلضافة االى ذذلكك٬، ال تعنى ااإلددااررةة االمددنيیة  

.5305104-02  :االسكانيیة مكتبب تووجهھاتت جمهھوورر في قيیاددةة االمرركزز ررقمهھ  

• االحاالتت االتي ال يیمكنن فيیهھا ااررسالل  . merkazheterim@gmail.com يیجبب تقدديیمم االططلباتت بووااسططة االبرريیدد اااللكتررووني 

في كلل حالة يیجبب االتأكدد منن ااستالمم . 9977726-02: االططلبب بووااسططة االبرريیدد اااللكتررووني يیمكنن تقدديیمهھ بووااسططة االفاكسس ررقمم

.االططلبب  

•   االمططلووبب االتسجيیللأأيیامم عملل منن مووعدد ططالبب  10 يیجبب تقدديیمم ططلباتت 

 
 


